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 ٢ ) ۔ ك ر ل ا : > س هه ٍ

 ةدج ۔ ١١٢٧ ب.ص
 ةيدوعسلا ةيهلا ةكلملا

 ةلفح ع بلتال ے رغم
 م٢٧٩١ ۔ ھ٢٩٣١ ةيناتلا ةعبطلا
م٥٨٩١ ۔ ١٤٠٥ ةثلاخشلا ةعبطلا



 لتيلملاراضشرليتللشاتك
 فيلات

 هندم .ينيمزملابع بزلا ءايضب
 تتتقفرتتملا ١٢٢٣.

  
 ةسزتَملامامرب'فيلأ

 شيفطأ_ز يوين
 هتلاهحعَت

 رثع عبارلا ءزجلل

 ٢ ) س 7 ل ا : - س ) ٠.

 ةدح ۔ ١١٢٧ َت.ص

ةَيدوعشلا ةيجبرعلا ةكلمملا





 تاقفنلا يف

 رشع نماثلا باتكلا

 تاقفنلا يف

 ين ىطعي يذلا ءيشلا : ةقفنلا نأ ىلع اذهو ص لاح داتعم ماوق هب ام ةقفنلا
 لاحلا ماوقب جرخو ى لاح ماوق هب ام ءاطعإف قافنإلا ىنعمب امأ و ى قافنإلا

 ةوسكلا لوخد يفو ى هب 1 احلا كحي الو اعرش ةقفنب سيلف “ فرلا ماوق هب ام

 تصصخت مث « ةوسكلاو ماعطلل عوضوم ظفل وه : ليقف ‘ فالخ ةقهنلا ظفل يف

 لجر ةقفن مزتلا نم ى طقف ماعطلل عوضوم : ليقو « مامطلا يف رثكألا فرع يف

 . بحت : ليقف ؟ هتوسك هملع بجت لهف



 : ىلامت هلوق ةقفنلا لصأو “ بجت ال : امهريغو دشر نباو لهس نبا لاقو

 جوز ةبتع تنب دنه ثيدحو « 0١ نهلمح نمضي قح .نهيلع اوقفناف »
 ةجوزلا قافنإ بوجو ىلع ليلد هنإف نيدلا يضاقت يف رم دقو ى نايفس يبأ
 .دلولاو

 ىلع مئاق قلع هللا لوسر اذإف ةنيدملا تمدق »:لاق يبراحملا قراط هاور امو
 كابأو كمأ ؛لوعت نمب أدباو ى ايلعلا يطعملا دي : لوقيو سانلا بطخي ربنملا
 ٢١) ٠ » كاندأ م كاخأو كتخأو

 كدجأ أدبيو ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا ه : قل هنع ةريره يبأ لوقو
 . "") « ينقلط وأ ينمعطأ : ةأرملا لوقت “ لوعي نمي

 نم فلكي الو هتوسك و هماعط كولملل » : للع يبنلا نع ةريره يلأ لوقو

 . ٤ » قطي ام الإ لمملا

 ةجوز "قح ام هللا لوسر اي : تلق هيبأ نع يريشقلا ةيواعم نب مكح لوقو

 . ا « تبستكا اذإ اهوسكتو تممط اذإ اهمعطت نأ » : لاق ؟ هيلع اندحأ

 ) ١( قالطلا ةروس : ٦١ .

 )٢( ملسم هاور .

 )٣( يئاسنلاو دواد وبأ هاور .

 )٤ ( يذمزقلا ءاور .

 ٠ ملسم هاو ر ) ( ٥

  



 نهتوسكو نهقزر كيلع زم و : ءاسنلا ف ةلي هنع هللا دمع نب رباج لوقو

 ٠ . فورعملاب

 < ١١ {! توقي نم عيضي ن أ اث إ ءرملاب ىفك « : ةلي هنع رمع ن ا لوقو

 . هتوق كلمي نمع سبحي نأ : ةياور يفو

 همفو ىاه ةقفن ال اهنع ىفوتملا لماحلا يف ةل هنع هللا دبع نب رباج لوقو

 لاجر يف دانجألا ءارمأ ىلإ رمع ةباتك و ةقفن اهنع ىفوتملا ريغل نأ ىلإ ةراشإ
 ةقفنب اوثعب اوقلط نإف ى اوقلطي وأ اوقفني نأب مهوذخأي نأ : مهئاسن نع اوباغ

 وسدح ام ١ ٠

 هللا لوسر ان : لاقف ن هللا لوسر ىلإ لجر ءاج » : ةريره يبأ لوقو

 ىلع هقفنأ : لاق ص رخآ يدنع : لاق « كسفن ىلع هقفنأ : لاقف “ رانيد يدنع

 ص رخآ يدنع : لاق « كلهأ ىلع هقفنأ : لاق « رخآ يدنع : لاق « كدلو

 .ا" 2 لعأ تنأ : لاق « رخآ يدنع : لاق ى كمداخ ىلع هقفنأ : لاق

 . دلولا ىلع ةجوزلا ميدقتب نكل لهالا لدب ةجوزلا ركذ ةياور يفو

 قرفي : لاق هلهأ ىلع قفني ام دجي ال لجرلا يف بيسملا نب ديمس لوقو

 )١( يذمرتلا هاور .

 ( `) يذمزقلا هاور ٠



 :ديعسل تلق : لاق ى دانزلا يبأ نع نايفس نع روصنم نب ديعس هجرخأ ؛ ايهنيب
 تءاش نإ ةتنعلاو "بجلاب حسفي اك « اذه ريغ بهذملا روهشم و ةنس :لاقف ‘ةنس
 ندبلا نأل ى اهوحنو ةقفنلا نع هنم لهسأ متمتلا نع ربصلا نأل « ىلوأ اذه لب
 تبث اذإف “اهنيب ةكرتشم عاهلا ةعفنم اضيأو “ توق الب ىقبي الو ءطو الب ىقبي
 . ىلوأ اهب صتخملا مدع يفف “ همدعل خسفلا زاوج كرتشملا يف

 ةقفنب ةجوزلل خسف الو ى هتقفنب رسعأ اذإ هعيبي هنإف قوقرملا ىلع [سايقو
 . هتمذ ف تبثي رخآ ني ةلزنم ا زنتل اهنع زحع اذإ ةضام

 ص ربصلا اهمزليو نيدلا ذخأب رمؤي ةقفنلاب رسعأ اذإ هنأ بهذملا روهشمو

 . ضرف نإ الإ هك ردت مل تاف امو قفنأ دجو ىتم هتمذب ةقفنلا قلعتتو

 ق كلذ لخدف جوزلا اهم رسعأ دقو ةمذلا ق انيد نوكت نأ ةقفنلا ةياغو

 نوكتف « ا١) 4 ةرسم ىلإ 1 ةَرظَتَف ةرسع وذ ناك نإو ط : ىلاعت هلوق

 يفو ى ةيلكلاب هقح لاطبإ خسفلا مازلإ يفو “ صنلاب راظنإلاب ةرومأم ةجوزلا
 ريخأتلا ناك امهنيب راد اذإ و ى هيلع انيد اهقح ريخأت نيدلا ذخأ و راظنإلا مازلإ

 ىلع اني ريصي ال عامجلا ىقح نال « كولمملاو ةنملاو "بجحلا قراف هبو ى ىلوأ

 هعيب مازلإ يف نأ كولمملا صخيو “ كلاملا ىلع انيد ريصت كولمملا ةقفن الو جوزلا
 نم رظنلا ناك هتقفن نع زجع اذإف ى نمثلا وه فلخ ىلإ ديسلا قح لاطبإ

 لدبلا لوصح و عوجلا باذع نم كولمملا صيلخت هيف ذإ هعيبب همازلإ يف نيبناجلا

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٨٠ .



 زوجي ال وهو لدب الب هقح لاطبإ هنإف ةقرفلا مازلإ فالخب ؛ ديسلل هماقم مئاقلا
 ى هيلع يضاقلا اهقتعي مل اهتقفن نع زجع دلو مأ تناك ول اهنأ عامجإلا ةلالدب

 ص ديعس هركذ ام ىنعم ةكرب نيا تبثأو ى ةفينح وبأ لوقي اذه روهشملا انبهذمبو

 . ينقلط وأ ينمعطأ : ةأرملا لوقت : ة ريره يبأ ثيدحب هبلع مهضعب لدتساو

 ص ىنغ كرت ام ةقدصلا لضفأ » : للع يبنلا نع ةريره يبأ نع ةياور يفو

 ىنمعطت نأ امإ : ةأرملا لوقت « لوعت نمب أدباو ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو
 : نبالا لوقيو ى ينعبف الإو ينلمعتساو ينمعطأ. : دبعلا لوقيو “ ينقلطت نأ امإ و

 . ) « ؟ ىنعدت نم ىلإ ؛ ىنمعطأ

 لوقت : هلوق نونعي ؟اذه تعمس ةريره ابأ اي : اولاق كلذ ركذ املو
 - فاكلا رسكب - ةريره يبأ سيك نم ىال : لاق قلع هللا لوسر نم خلا ةأرملا
 > ثيدحلا نم هل ًاطبنتسم ثيدحلا رخآ ق هجردأ > ةرب ره يبأ مالك نم يأ

 . لقعلا وهو ى حتفلاب يورو “ فورعملا ءاعولا : سيكلا لصأو

 نلع هللا لوسر مالك نم الإ سيل ينعي ك لئاسلا لاؤسل راكنإ اذه : ليقو

 رجأ و سيكمتلا ليبس ىلع يفنلا هب دارأ تابثإو « تابثإلا هب دارأ "يفن هيفف
 . ىصحم ال ةقفنلا

 : كللامهمحر - انباحصأ نم سوطام نب نايلس لاق ام كلذ يف «رثألا» نمو

 )١( نابح نبا هاور .



 ةفعو هنيد ةنايصل نّيدتف تنعلا فاخ لجر . فلخلاب مهل للا لجمي ةثالث

 انيد ذخأ نمو > مهعبشاف انيك ذخأف عوج ق هلايع ىأر لجرو > هجرف

 . اتيم هب نفكف

 2تطوامت» بارحمب زرشب يموفنلا رمع نب ميحرلادبع هعمو سلاج وه انيبو
 ى ينمبتا : لاقف « كتفايضو كافصو يديس اي : لاقف نيجه هاتأ ذإ
 : محرلا دبع هل لاقف ى اريمشو ارمت هتلمح ىطعاف « هراد ىلإ هب ىتأف
 هعفني ال نأ شوشغملا لمجلا ىلع فاخأ ينإ : هل لاقف ى خش اي كلعف تددش دقل
 . فلعي ام

 ۔>=>و ٠٥ ١ -_-



 باب

 باب

 كلامو جوزلا ىلعو هكلامو هقتعم ىلعو هثري نم ىلع ناسنإلل اندنع بجت

 اربج اهعبيلف دبعلا وأ قيطت ال ام اهفلكو ردقي مل نإو ىعرم نكي مل نإ ةبادلا
 ٠ اهج اتنب رضي الام اهنبل نم هل و . ضمب دنع

 نأ ذخؤي هبلك ىنح هلايع ةقفنب ذخؤي : ءايرك ز يبأ خيشلا نع « رثألا » يفو
 اذإ نيدلاولا ىلع نيمي الو نيدلاولل الإ ةبارقلاب بجحت ال هنأ ةيكلاملا معزو “.هقفني

 الإو مدملا ىلع : ليقو ص نايب نكي مل نإ ىنفلا ىلع دلاولا لمحيو ى مدملا ايعدا

 ىلع : ليقو « ثرإلا ىلع : ليقو « سوؤرلا ىلع دالوآلا ىلع عزوتو ى دالوألل

 وأ بلجلاب : ليقو ى جةوزتلاب ىثنألا نعو « غولبلاب ركذلا نع عطقتو ى راسيلا

 ص طقست مل اضيرم وأ آدمقم وأ انونج غلب نإ نكل ص لوخدلاب : ليقو ى هبلطب
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 مألا جوزتب طقست الو ى اك رشم وأ [آملسم نوكي نأ هتقفن بجت نميف ءاوسو

 ؛ عضرت ولو ةجوزلل بجت اندنعو “ طقست اندنعو ى اريقف اهجوز ناك نإ

 غلبت مل نإ ينعي ںاهيبأ ىلع اهتقفن تمجر تقلط نإ و : يمرضحلا قاحسإ وبأ لاق
 يف الإ ام هجوب اهجوز تقراف نإ اذك و « بآلا ريغ اذك و « لام اهل نكي مل وأ

 . قاحسإ يبأ لوقك ةيكلاملا نم نونحس لاقو ى جوزلا ىلعف ةيعجر ةدع

 ى زيزعلادبع نبا لوق وهو ءأطوت ال نم دح تناك نإ بحت (: ةكلاملا تلاقو

 ص خلا "رم امم تفرع دق : باب : هلوق رخاوأ يف دعب لوقلا اذه ىلإ ح"ولو

 لوق وهو ى اهثريو نكمأ امب اهنم عتمتلا هلو ةجوز ىمست اهنأل بوجولا قحلاو
 . روهشم ريغ ةكلاملا دنع

 ،ةربقف وأ ةينغ هتجوز ىلع الإ ةقفنلا لجرلا مزلي الو :مهنم ديز يبأ نبا لاق

 ىلع مهل لام ال نيذلا رافصلا هدلو يأ ى هدلو رافص ىلعو « نيربقفلأ هيوبأ ىلعو

 نهب لخديو نهحكني ىتح ثانإلا ىلعو “ مهب ةنامز الو اوملتحي ىتح روك ذلا

 ص دجلاو نبالا دلوك يأ ث براقألا نم ءالؤه ىوس نم ىلع ةقفن الو « نهجاوزأ
 . مهدنع نيدلاولاو ةجوزلا مداخ ةقفن بجتو « خألاو دجلاكو

 ناينغتسي ال دبع وأ ةمأ بألل وأ مألل تناك اذإ نونعي مهنأل هبسأب ال: تلق

 اهل اكلم ناك نإف ص دملا وأ ةمألا اهمدخت نمم ةجوزلا تناك وأ « ةمدخلل ايهنع

 ءارش همزلي الف مهتمدخب موقي ناك نإو ، هقفنأ اهتمدخل هارتشا وأ هب تفتكاو

 . هقافنإ الو مهل ةمأ وأ دبع



 : مدقتملا ثيدحلا هل لديو “ هلثرت نم لك ةقفن كبلع بجت هنأ بهذملاو

 يف لصألاو « كاخأ و كتخأو كابأو كمأ ص لوعت نمب أدبا و ى ايلعلا يطعملا دي
 داشرإ ه بحاص هرسفو “ بجاولا لوملا ىلع لمحي نأ ى لوعت نمب : هلوق
 ةدحاو ةملك يف نيينعم نيب عجلا هيف لاقي الو٤عوطتلاو بجاولا ةقفنب « يراسلا

 هل نكي مل نإ الإ محرلل بجت الو « لوملا ةقيقح وه ادحاو ىنعم كلذ نأل
 ٠ ك ١ ومس ث ر ١ و

 بسنلاب بجيف ى كلنلمو“ بسن : نابيس ةقفنلا بوجول :ةصفاشلا تلاقو

 > اهتاهمأو اهئابآو ةرحلا مألا ةقفنو ى هتاهمأو هئابآو رحلا بآلا ةقفن :تاقفن سمخ

 ى اهتنوؤمب مايقلا هنمو « 6١١ 4 [افورمم ايندلا يف اهبحاصو : ىلاعت هلوقل

 توقو هتوق نع لضافب قفنملا راثيإ طرشب مهدالوأو رارحألا دالوألا ةقفنو

 ةوسكلا توقلا عم ربتعيو ى هتليلو هموي كلذو ‘ همداخو اهمداخ و هتجوز

 . ىنكسلاو

 تناك نإ ةدتعحماو ى اهك ولمع و ةجوزلا ةقفن : تاقفن سمخ اضيأ كلملاب بحو

 . ناويحو قيقر نم كولمو اهك ولممو « الماح وأ ةيمجر

 حاكنلا يف بجتف ى كلملاو ةبارقلاو حاكنلا ةقفنلا بابسأ نأ : ةرايم ركذو

 جوزلاو قايسلا ضرم اضيرم امهدحأ سنلو “ لوخدلا ىلإ ءاعدلاب وأ لوخدلاب

 ةجوزلايف غولبلاو ضرملانم ةمالسلا «حيضوتلا» يف لمجو ةقبطم ةجوزلاو غلاب

 )١( ه : نامقل ةروس ١



 . . . ةقفن ابأ مزل

 "لتخا دقو اهاعد اذإف « لوخدلا ىلإ ءاعدلا يف اطرش ةجوزلا يف ءطولا ةقاطإو

 «يناقتللا» اهلعجو “ طرش الب تبجو لخد نإو « بجت الف طورشلا هذه دحأ

 اذإ الإ اهب لخد ولو ةجوزلا ةقفن بجت الف هيلإ ءاعدلا يفو ى لوخدلا يف اطرش
 . ھا ى طقف ءاعدلا يف طرش اهنأ رهاظلاو ى ءطولا ةجوزلا تقاطأو جوزلا غلب

 ضرم تضرم ولو ى "رم اك بلجلا تبلط وأ تبلج اذإ اهبوجو بهذملاو

 ى ضرم وأ ,رغصل اهعامج نكمي مل ولو ‘ روكذملا قايسلا ضرم وهو توملا

 اهجرفب ةضوامملاب اهبوجول ىوقأ اهنأل ى ةجوزلا ةقفنب أدبي ءاملعلا ضعب نإ مث
 رهظتساو ص اهريغ فالخب زجملاو نامزلا يضمب طقست ال اهنألو ةاساوملاب اهريغو

 . كلذك اهمداخ ةقفن نأ ةيعفاشلا

 ضيقلا الإ كلمت الف ةلص اهنأل ةجوزلا نعتضم ةقفن بجت ال: ةيفنحلا تلاقو
 ىضقف اهنم رادقم ىلع جوزلا تحلاص وأ ةقفنلا امل يضاقلا ضرف نإ الإ «ةبهلاك

 ثبح نمف “ عرشلا قحو جوزلا قح : نيقح هيف نآل « ىضم ام ةقفنب اهل
 دلولا ليصحت ثيح نمو ص جوزلا تح ةشيعملا حالصإو ةوهشلا ءاضقو عتمتلا

 قح رابتعابو “ ضوع هقح رابتعابف “ عرشلا ىقح ىنزلا نع ايهنم لك ةنايصو
 ةقفن نإ :لىقو ى اهيلع يضاقلا كح الإ كحتسي الف اهنيب ددرت اذإف ةلص عرشلا

 هنوك و « محرلا بناج ةوقل دلولاب أدبي ءاملعلا ضعبو “ طقست ال رهش نود ام

 . بسكلا قيطي ال اريغص دلوب

 ةقفن ابأ مزل ) : لاقف حاكنلا يف ةجوزلا مدقتل وأ كلذل هب فنصملا أدبو



 { ناك نإ مهام نم مهقافنإ هلو ،لام مهل نإو هنيناجمو هلافطأ

 هيبأ نم هدادجأو هيوبأو 9 هينب ينب ةقفنو { نيمدعملا هرابكو

 , . . . . . . . . اومدع أ ن {

 لاض مهل ) ناك ( نإو ) غولب دمب اوننجت ولو هينب ( هنيناجمو ) هينب ( هلافطأ

 مهيلع عوجرلا هلف لام مهل و هلام نم قفنأ اذإو ى ( ناك نإ مهلام نم مهقافنإ هلو
 ىلع دهشي مل نإ مكحلا يف كلذ كردي ال : ليقو « قفنأ ام ذخأ هلو قفنأ اي
 لوقيو : ةريره يبأ لوقب مهضعب لدتساو “ حاكنلا يف كلذ رم دقو ى كاردإلا

 لام ال وأ اريغص ماد ام دلولا ةقفن بوجو ىلع ؟ ينعدت نم ىلإ ينمعطأ : دلولا

 ءيش ىلإ عجرب ال نم لوق وه امنإ « ينعدت نم ىلإ : هلوق نأل ى ةفرح ال وأ ى هل
 . كلذ ىلإ جاتحم ريغ لام وأ ةفرح هل نمو بآلا ةقفن ىوس

 ال ناك هنأ ىنعمب “ لجرلا مدعأ : لاقي ى ( نيمدعملا هرابك ) ةقفن ( و )
 "مهتقفن همزلت الف نيمدمم اونوكي مل نإ امأو “ سلفملا لمشي ام دارملاو ى هل لام

 مهلاومأ نم مهتقفن همزلي هنإف ث ةلعل فرصتلا نم نيعونمم وأ ىضرم اوناك نإ الإ
 لعف نإو“هنم مهل دب ال امو مهماعطب موقي نمل مهلاومأ نم ءاش نإ ةرجألا دقميف
 :نم لك يف اذكمجو “الام مهل نآل هءانع كردي هنأ دهشأ نإ الإ هل ةرجأ الف هسفنب
 ثانإلا ردقي وأ ثانإلا لمشي ام بابلا لوأ نم هلك كلذب دارملاو ى هتقفن مزلت

 بلتف « ثانإلا لمشي ام هب دارأ ( يني ةقفنو ) : هلوق يف اذك و ‘ فطعلاب
 : لوقي نأ ىلوألاو ى مهتانبو يأ ى هينب : هلوق دعب تانب ردقي وأ ى نينبلا

 ام دارأو ى اولع نإو ( هدادجأو هنيوبأو ) « اولفس نإو ( هينب ) دالوأ ةقفنو

 ةقفن الف لام مهل ناك نإو ( اومدعأ نإ هيبأ ) ةهج ( نم ) تادجلا لمشي
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 يلو نم هعم ثراوتي نمو س رم اك هدج ةجوزو . هيبا جاوزاو

 اهيف فرصتلا همزلي هنإف مهتقفن يف فرصتلا ىلع نوردقي ال اوناك نإ الإ ى هيلع

 رم ام دحىلع مهيلع فرصتي نمل مهلام نم ةرجألا دقعي نأ هلو “خبطلاك مهلام نم

 اذإ امو“ هنرالالو هل لام ال نكل اتح هنبا وبأ ناك اذإ ام همالك ق لخدو“افنآ

 . هنيا نبا ةقفن همزلي كلذ لك يفف « هنبال لام الو تام

 دوهعملا هدج يأ ، ( هدج ةجوزو ) “‘نهنود امن عبرألا ( هيبأ جاوزاو )
 ثراو امهل نكي مل نإ الإ مآلا ةهج نم دجلا اهكردي الو ىالع ولو هيبأ نم هنوكب
 باب يف ( "رم اك ) ماحرألا يوذ رئاس اذكهو ى اهقفنيو اهثري هنإف ‘ هاوس
 كلذ ديقيو ، ةدحاول دجلاو عبرأل نإو هوبأ هبلع اهذخأيو :لاق ذإ «سيلفتلا
 :«ناويدلا» يف اولاق اك « اهتقفنو ًنهتقفن يفكي لام دجلاو بألل نكي مل اذإ امب

 دّبقيو ى دجلاو بآلل يأ « لام ايف نكي مل اذإ هدجو هيبأ جاوزأ ةقفن هيلعو
 تناك ولو دجلا بناج يف ةدحاو ةجوزل ةدحاولا ةقفنلا رادقمب « ناويدلا » مالك

 ٠ عبرألا هدح جاوزأ ةقفن ) ناويدلا ( رهاظف الإ و ك عبرأ

 سيلو “ رخآلا ايهنم لك ثرب يأ «( يلو نم هعم ثراوتي نم ) ةقفن ( و )
 هنأك و ى كثرب ال وأ كثرب ناك ءاوس هثرت نم ةقفن كيلع بجت لب ى اطرش اذه
 الو هثرت ال وأ رخآلا “لك ثرب ناك ءاوس « هنيبو كنيب ثاريملا عقي نم دارأ
 ةروصلا هذه نع زرتحي ملو كيلع هل ةقفن الف هثرت الو كثرب ناك نإ امأو ى كثرب

 رأ نم ىفخي ال امم اهملعلو ثرإلا بسحب قافنإلا نأ ماكحألا يف “رم امم اهلعل
 وأ بيرق لك وأ ويمحاو لك ناسنإلا ةقفن تمزل الإو ثرإلا ىلع بترم قافنإلا

 ص اهريغ يفو “ هذه لبق ةلأسملا يف ةقفنلا قلطأ اك " هثري ال ناك ولو هل محر
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 اهيخالو اهيبأ نم اهتدجو اهدجو اهيوبأل ةأرما مزلت و > ىثنأ نإو

 . ...... . اهيخأ نبال الو اهدلول ال اهتخأو

 ململا ىلع مث للا ىلع الاكتا طرش هنأ عم لام هقفنت نمل نوكي ال نأ طرتشي الو

 يلو نم وه هثري نمو : لاق وأ يلو نم هثرت نم ةقفن كتمزلو : لاق ولو ، كلذب
 كثري و هثرت نم لمشي هثرت نم نأل ص رهظأ ناكل ةقيقشلا هتخأك ( ىثنأ نإو )

 هبأ نم هدحو هيبأ ةقفن همزلت ناسنإلا نأ ىفخحم الو > كئثرب الو هثرت نمو

 فنصلا مالكو > ابأ نكب ل ولو وه هنثرب نمو هدح ةحوزو هبأ جاوزأ و

 ولو ع رئامضلا هيلإ درف بآلا يف بابلا لوأ مالكلا ضرف هنأل كلذب يفي ال
 نع جرختيو “ ليلد اهنيب قرفي مل ام ركذلا كح عبتي ىثنألا كح ناك

 ناسنإلا فطمب > خلإ هدادجأو هبوبأ ةقفن اناسنإ و يأ ك فوذحم ريدقتب كلذ

 . بآلا ىلع

 (اهيبأ نم) اهنوك لاح ( اهتدج و اهدجو ايوبأل ةأرما ) ةقفنلا ( مزلتو )
 ءمآلا نم تخالا اذك و ث نييوبآلاو نيقيقشلا ( اهتخأو اهيخألو ) اولع نإ و
 نمل ةلفطلا لام يف مزلت اذك و “ اهدج ةجوزو اهيبأ جاوزأل يدنع اهمزلت اذك و

 ص ةغلابلاك ةأرما ىمست ةلفطلا نأ ىلع ءانب ةأرما ظفلب اهلاخدإ لمتحيو ى ركذ

 ىنعم نوكي ذئنيحو « ماعلا يف صاخلل آلايعتسا ىثنألا ىنعمب ةأرما لمعتسا وأ
 يف اهيفلكتب ةغلابلا ىثنآلا تداز ولو ىثنألا لام يف مزلت هنأ ةأرما مزلت : هلوق
 اذإ ثانإلاو روكذلا ىلع مالكلا نم كلذ هبشأ ايهف لاقي اذك و « ةقفنلاب اهسفن

 هتجوزو هبأ نم هدحو هجحاوزأو هىيآل يمصلا لام يف تمزل اك 0 مهلام يف تبجو

 دارأو ى هثرت اهنأ عم بهذملا روهشم يف ( اهدلول ال ) همألو .2 هبأ نم هتدحو

 اهتخأ تنبو اهيخأ تنبل الو اهتخأ نباو ( اهيخأ نبال الو ) تنبلاو نالا دلولاب
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 اهكرادتي الو ى اهل مهتمزاو ، اهتبصع نم مهوحنو هنبا وأ اهمعل الو

 3 اوثراوت ولو مهنيب نويلالك

 وأ اوبرق هلك كلذ يف ءاوسو ى اهتخأ ةنبا وأ اهيخأ تنب اهثرت الو مهثرت ال اهنأل

 هتنب وأ ( هنبا وأ ) ةمعلا اذك و ث اهيبأل ايوبأ وأ اقيقش ولو ( اهمعل الو ) اولفس

 اهيخأ نبا دلوو لفس وأ برق اهنبا دلوك ( اهتبصع نم مهوحنو ) الفس وأ ابرق
 . مهثرت ال اهن ل

 هنباو اهمعو اهيخأ نباو ىثنأ وأ اركذ اهدلو تمزل يأ ى ( مهتمزلو )

 خأ امه ناك نإ الإ اهيخأ تنب مزلت الو « اهنوثري مهنأل ( اهف ) اهتبصع نم مهوحنو
 اهتمع نبا وأ اهتمع تنب وأ اهمع تنب الو اهتخأ ناو اهتخأ تنب الو ى اهبتصعي

 نم ةوخإلا نم مهو ث ( مهنيب نويلالك ) ةوخإ ( اهكرادتي الو ) اهنوثري ال مهنأل
 ص ةقفنلا اهمأ نم اهيخأ وأ اهتخأ ىلع تخألا كردت ال ثانإلاو ركذلا مألا نم

 مهنأل ( اوثراوت ولو ) اهمأ نم هيخأ ىلع اهكردي الو اهيلع اهوخأ اهك ردي الو
 نوك رادتي مهنأ ءايركز وبأ ححصو ع بآلا موق نم اوسيل ذإ بناجالاك
 اوناك وأ نييوبألاو ءاقشألا نع اودرت ءاوس ى مهثرإ ردق ىلع ةقفنلا مهيلعف

 ٠ مهمعمم

 ردق ىلع بجتو : هصن ام سبلفتلا باب لئاوأ يف فنصملل تمدقت دقو

 ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق ص راتحملا ىلع ايلالك ولو رتقلاو عسولاو ثرإلا
 مزلي الو ثاريملا ردق ىلعف ءايلوألا ةقفن امأو : « عماجلا » يف هلا مهمحر

 ثرب ناك نمو اهلك هتقفن هيلعف هلك هثري ناك نمف “ هثرب ال نم ةقفن لجرلا
 نيذلا نييبنجألا نم مهريغ نود هبَصَملا يف اذهو ى هتقفن فصن هيلعف هلام فصن
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 مدعملا بيرقلاو { نيرسوم ءاقشأ دوجو عم بأل ةوخإ ىلع الو

 هلافطأ ءاسنل الجر تمرزلو ك رم ك ثرإلاك ةقفنلاو > همدعك

 . ٠ . . ٠ . .ك ن4اه لدعمل (

 ىلع مآلا اهكردتو ى ةقفنلا مهيلع كردن ال ءالؤهف مألاو ةيجوزلاو ةلالكلاب نوثري

 ةبصع نكت مل نإف ص ةبصعلا نم دحأ ناك ام اهيلع اهنوكردي الو « اهدالوأ

 كلذك و ى هلك مهلام ثرتو ةبصعلا ةلزنمب تراصف اهدالوأ ىلع تقفنأ امهريغ

 ى ةلالكلا ىلع ال ةباصعلا هجو ىلع قفنأ ةباصعلا نم ناك اذإ ةلالكلاب ثرب يذلا

 اهجوزل نكي مل نإ لاحلا اذه ىلع ةجوزلا كلذك و ى مع دلو وه مأل خأك ينعي
 ريغ نم تناك ولو تام اذإ هلك هلام تلك أو هتقفنأ ثراو الو ةبصع

 . ها ى ةبصعلا

 هيبأ دنع نم ذخأي : لاق بأو نبا هلو ةقفن ىلإ جاتحا نم : « رثألا » يفو
 ذخأي هنإف تخأو ةنبا هل تناك نإو ى نبالا دنع نم ةيقبلا ذخأيو هتقفن سدس

 . هناثرت اك نيفصن هتقفن ايهنم

 دجوي مل نإف ( نيوسوم ءاقشأ دوجو عم بأل ةوخإ ىلع ) بجت ( الو )
 عيمج ق ) مدعملا بيرقلا و ( نيوبالا ىلع تمحو نيرسعم ١ ودحو وا ءاقشالا

 هترضحأ اك سيلفتلا باب لئاوأ ( رم اك ثرإلاك ةقفنلاو “ همدعك ) لئاسملا

 . افنآ كل

 رئارح ( نيمدعملا ) هلابفطأ جا وزأل يأ ص ( هلافطأ ءاسنل اجر تمزلو )

 ةقفن ىلع برضلاب ربحو > كلذك هدمع جاوزألو > تافلاب وأ تالفط > ءامإ وأ



 ردق ىلع كرتشملاو ، هلافطأ ديبعو آربدم نإو هدبع ىلع ربجيو

 . . .. .. ...... ...... س هيف ةكرشلا

 ىلإ اهقوف امو ةجوز ءاوسو رم ام ىلع سبحلاب سابللا ىلعو نهلك ءاسنلا ءالؤه

 ةقفن ال : ليقو > هيلع ةقفن ال ن ١ طرتشي ىح الفط ج وز نم ُلك ١ ذك و > عبرأ

 قئاقشلا تقفنا نويوبأ ةوخإ و قئاقش تاوخا ناك نإ و ى هيلع طرتشت ىتح هيلع

 ةقفن ( ىلع ربجيو ) ص نيغلابلا هينب جاوزأ ةقفن همزلت الو « قئاقشلا نهتاوخأ

 ةمل وفطلا نم اوننجت نإ هنيناجع و (هلافطآ ديبعو أرتيدم نإو ) هتباد وأ ( هدبع )
 ربدملا هلك كلذ ىف ءاوسو ى مهجاوزأ و اهديبع قفنت ةأرملا اذكو ى مهجاوزأ و

 : ىصو وأ نربدم لافطألا مهثرب نأب لافطألا دمع ريبدت روصتيو > هريغو

 دمعلا ةحوز ف ءاوسو > مهوبا مهربدي وا نيريدم دحا مهايإ مهيطعي وا مهل نيربدم

 مدخت ةمأ تناك نإ الإ ى اهقفني نأ هكلم نم ىلع بجي ةمأ وأ ةرح نوكت نأ
 الإ و ةرح نم اوناك نإ هدالوأ قفني نأ دبعلا كلم نم ىلع بجي كلذك و « اهالوم

 . هدمع مهنال مهما ىلوم ىلعف

 يف اهئاقب لوط ةرحلا هتجوز ةقفن دبعلا ىلع : ةيكلاملا نم نوملس نبا لاقو
 ارح اهجوز ىلع ةمألا ةقفن اذك و ى كلذ نم هديس هعنمي الو اهتوسك و هتمصع
 هحاتحت ا۔ه اهجوز ىلع اهل : ليقو ى اهديس ىلع : بهشأ لاقو “ ادبع وأ
 سرإ : اولاقو « هدنع تناك اذإ هجاتحت ام اهديس ىلعو “ هدنع تناك اذإ

 هيلع كلذ رركتو قيطي ال ام لمعلا نم هفيلكتو هعميوجتو هدبعب هرارضإ نيبت

 . هيلع عيب

 ريغ وأ ناك اربدم ( هيف ةكرشلا ردق ىلع كرتشملا ) دبعلا ةقفن ىلع ( و )
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 ريغص قتعمو نوهرمو . هيلإ فقوم كلم .لخدي ىتح فقوم ىلعو

 نإف ى بسنلاك ءالولاو ، جاتحا نإ هريغو هلامب ناك ولو ةرافك يف
 . . . . . . . . لاومت لسانت

 عببي نأ لثم ى ( هيلإ فقوم كلم لخدي ىتح فقوم ) دبع ( ىلعو ) ى ربدء
 وأ لفط وأ نونجل كلذك « همه و ] هعسي وأ كلذك همهس وأ رايخ عيب دبعلا

 قيفي وأ ى هل بوهوملا وأ « يرتشملا كلم لخدي ىتح هتقفن همزلتف بئاغ

 هعيبي قح ( نوهرمو ) « اولبقيف بئاغلا مدقي وأ ى لفطلا غلبي وأ ى نونجملا
 ىلع مالكلا مدقتو “ لوصألا ريغ يف ضيوعتلا زاوج ىلع ضةوعمو ى نهترملا

 . لئاسملا عيمج يف دبعلاك ةَمآلاو ، ىركملا ةقفن

 وأ ةريبك وأ ع ءاليإ وأ راهظ وأ لتق ةرافك ( ةرافك يف ريفص قتعمو )

 قتعملا ( ناك ولو ) هيلع انيد هيف قتعلا نوكي ام كلذ وحنو نيمي وأ ةيصعم

 (هريغ) ىلع ( و ) ثا نيبو هنيب ابف الو كحلا يف هيلع عجري الو ( هلامب ) ريغصلا
 قتعملاو اهريغ وأ ةرافك يف غلابلا قتعملا وهو “ ةرافك يف ريغصلا قتعملا ريغ يأ
 ى هتقفن همزلت الف هل ناك نإ و هل لام ال نأب ( جاتحا نإ ) ةرافك ريغ يف ريغصلا

 نإو ى عنصي نم رجأي وأ هل عنصي نأ همزل ةقفنلا عنص قيطي ال ناك نإ نكل
 يف راهئظلا نع قتعلا يف مدقتو ى رم ام هيلع كاردإلا يفف “ هسفن لام نم هقفنا

 ص هتدالو موي نم رهشأ ةعبرأ وذ لبقيو : هصن ام « خلإ اينغ مزل باب : هلوق

 . غلبي ىتح هتقفن هقتعم تم زلو نيرهش وذ : ليقو

 ب نإف ) هقتعأ يذلا دبملا ناسنإلا ثرإو ةقفنلا يف ( بسنلاك ءالولاو )

 اوكلم اديبع اوقتعأ و - ءاتلا حتفب - نوقتعم ديبع يأ « ( رلاومم لسانت
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 هيلإ اوبراقت امك هتقفن مهتمزل لوألا مهديس جاتحاف مهديبع اوقتعأ
 . . . . . مهعيمج ىلع اهكردي : لىقو ء هسكعك

 ( لوألا مهديس جاتحاف ) اديبع اوقتعأ و اولسانت وأ (مهديبع اوقتعأ ) ف اديبع

 ىلوملا قتعل - اهحتفب - قتعم - ءاتلا حتفب - ىلوملا قمعم نآل لوآلا هامس

 ى يلاوملا مزلتف ( هيلإ اوبراقت اك هتقفن مهتمزل ) ىلوملا ةطساوب _ اهرسكب _
 نوقتعملا قتعأ نإ اذك و “يلاوملا مهتتعأ نم تمزل لام مهل نكي مل وأ اوتام نإ و

 ةجرد لك يف - ءاتلا حتفب - ؛ قتعملا اودلوو اذكهو ى اديبع - ءاتلا حتفب

 هل نأل هتقفن مهتمزل امنإو “ بسنلاك ءالولا نآل لفاست ولو هوبآ ىتعأ نمم ىلوأ

 مهنأل مهيلع هل ةقفن ال نأ يدنع يغبنيو “ةطساوبو ةطساو الب ءالولا ةمعن مهيلع

 - ءاتلا حتفب - ىتتعملا نأ نم ذاشلا لوقلا ىلع وه درك ذ ام لعلو ع هنوثرب ال

 نأ وهو ( هسكعك ) محر الو ثراو هل نكي مل اذإ _ اهرسكب - هقتعم ثرب
 قتعملا اذك و ع - اهرسكب _ هقتعم ىلع ةقفنلا كردي - ءاتلا حتفب - قتعملا

 “لوأآلا ديسلا اولصي ىتح اذكهو _ رسكلاب - هقتعم ىلع كردي - رسكلاب

 . مهدالوأ اذك و

 ةطساوب مهثرب هنآل كلذ امنإ و«هقوف نمىلع تك ردأ لام الب ناك وأ تام نمو
 : لىقو ) “ تاجرد رد دا ةحردب قتعملا قاتعإ ةطساوب وأ رشا.خا قاتعإلا

 وأ ةرشابملب هقتعأ نم ءاوس ى ( مهعيمج ىلع ) لوآلا ديسلا كلذ ( اهكردي

 ريخألا الإ مهلك اوجاتحا نإو ى ءاوسلا ىلع - ءاتلا حتفب - هقتعم ةطساوب

 نم ال مهقوف نم مهقفنأ ادعاصف نانثا جاتحا نإو ى اميمج مهقفنأ ىتملا يف
 . مبہتحت



 اهوجاتحا نإو ، هوكردي ىتح برقألاف برقألا مهنيب اهنوكرادتيو

 نإ حتفلاب _ هقتعم ىلع جاتحم اهكرديو « هيلع اهوكردأ مهلك
 > هال ولا كرتشم يف اهبو ءابصنألا ىلع كردتو > اعمتحا

 هنع ينغي اذهو > ) هوكردي ىتح برقالاف برقألا مهنيب اهنوك رادتيو (

 لوآلا لوقلا اذه ىلع كلذك رمألا نأ نيبيل هداعأ نكل ى هسكمك : هلوق

 ىقحعمو - ءاتلا حتفب _ هقمعم ةرمب ( هيلع اهوكردأ مهلك اهوجاتحا نإو )

 . مهدالوأ و اذكهو ايه ءات حتفب _ هقتعم

 - ءاتلا حتف - ( - حتفلاب هقتتعم ىلع ) هدلو اذك و ( جاتحم اهكرديو )
 جاتحملا ناك نأب _ حتفلاب _ ىقّتعملاو - رسكلاب _ قتعملا يأ ( اعمتجا نإ )
 هقتعل هنثاريم نآل لام اهيلكلو - حتفلاب - قتممو - رسكلاب - قتعم هل
 هقتعمو هيباك رسكلاب _ هقيتعم نإ لاقي الف ط ثيدحلل - رسكلاب -

 .هثرإ نآل ص كلذ حصي ال ءابصنألا ىلع اهيلع اهكرديف هنباك - حتفلاب

 ىلع اهك ردأ لام - رسكلاب - قيتعملل نكي مل نإو ى - رسكلاب _ هقتعمل هلك
 . - حتفلاب - هقّسعم

 ددعت اذإ ( ءابصنألا ىلع ) - رسكلاب - قتعملا اذه ىلع ( كردتو )

 نيقتعملا ءابصنأ و ةثرولا ءابصنأ ءابصنألاب دارملاف ع ةثرولا وأ هتبصع وأ قتعملا
 ينغي اذه : لاقي الف صوصخلا عم رركتي الف مومعلا ىلع اذهف - ءاتلا رسكب

 يأ ى ( اه ) ءالولا يف نيكرتشملا ىلع كردت ( و ) ث هلوق وهو هدمب ام هنع

 كرتشا يذلا دبعلا يف يأ ( ءالولا كرتشم يف ) ءابصنألا بسحب يأ ى ءابصنألا



 ةّب وسلاب : لبقو > ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ .

-- 

 اثلث قتعأ نمو ى ةقفنلا فصن هيلعف افصن قتعأ نمق 4 رثكا وأ نالجر هقتع يف

 هماقم لك ثراوو ؛ اذكهو ى اهسدس هيلعف اسدش قتعأ نمو اهثلث هيلعف

 نأ دارملا نوكم نأ زوحمو ى هنم اضنأ مهثرإ ردق ىلع كلذو ي ادعاصف ةطساوب

 مح>حرالو بصاع نكي مل اذإ لوق كلذو ى هثري و هقتعأ نم قفني قتعملا دبعلا

 هقفنأ بصاع الو نوقتعملا ضرقنا نإو ‘ كلذك قافنإلا نوكيو “ جوز الو

 الو احاتحاف هثلث رخآو هاثلث اهدحأل نالجر هقتعأ نإف ع سكملابو ققابلا

 . رخآلل اهاثلثو امهدحأل هملع ةقفنلا ثلثف ايمل قفنم

 نيح ةعقاولا هيف ةكرشلا كح نع جرخ ارح راص امل هنأل ( ةيوسلاب : ليقو )
 هيلعو هلك هل ثرإلاف مهضعب هلك هقتعأ نإو ى هثرإ يف اوتوافت ولو ادبع ناك

 ضعمب وأ طقف همهس قتع نأ نإ اذكو ى هباحصأ ماهس هميق هيلعو اهلك ةقفنلا

 ىتع هنأ الإ « همهس نم رثكأل وأ هلك هقاتعإل هجو ال لب ى هلك قتعي هنآل همهس

 . ءابصنألا ىلع نوقتعملاو نوقتعملا اهكردي : لصألا ةرابعو ى همهسب هلك

 رضحي ملو هيخأ ىلع خآلا وأ هنبا ىلع ةقفنلا بآلا ىعدا نإ : « عماجلا ه يفو

 ىلع كردي هنإف ةداسلا نم هريغ رضحي ملو هديس ىلع دبعلا وأ ءايلوألا نم هريغ
 نم امأو ى خألا وأ بآلا نم ثرب ام ردقبو ى دبعلا يف هبوني ام ردق ىلع رضاحلا

 رضح وأ ءايلوألا نم هريغ رضحي ملو هضعب وأ هلك هيلو ثرب نأ ءايلوالا نم نكمي

 وأ خألاب نبالاو نيالاب كسمتسا نإ بآلا لثم ى اهلك هيلو ةقفن هيلعف هل لام الو
 مامعألا دالوأو مامحلا اذك و « خآلا نباب ةمعلا وأ خالاب تخألا وأ خالاب خالا

 . ثانإلاو روكذلا
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 روكذلا هدالوأو وه لام هل نكي مل اذإ هتقفن هقتعأ نم ىلع قوتعملا كرديو
 نكي مل نإ الإ ص ءيش اهدالوأ نم هيلع سيلف ةمأ قوتعملا ناك نإ الإ ثانإلاو
 ىلع نوك ردي الف هوقتعأ نيذلا امأو ى مهمأ قتعأ نم الإ ةبصع الو ىلوم مهل

 . كلذك و ى ةبصعلا نم مهثري نمم دحأ ناك ام ةقفنلا نم ائيش نيقوتعملا مهيلاوم

 مهريغ نم وأ ةبصعلا نم هثري ثراو مهنم تام نمل ناك ام مهنيب يرجي ال ثاريملا

 نم وأ اهيبأ نم ثاريملا لبق نم مهؤالو اهيلإ راص وأ مهتقتعأ نيذلا ةأرملا يلاومو

 ةبصع ىلإ مهؤالو عجر تتام اذإف ى ةتيح تماد ام مهيلع قفنت اهنإف اهيخأ

 ةبصعلا الإ ءالولا ثرب الو ى ائيش مهئالو نم اهدالو وأ ثرب الو « اهيبأ نم ةأرملا

 ةفلتخم لئابق ءالولا يف كرتشيو ى مهثاريم ردق ىلع ثانإلاو روك ذلا بآلا لبق نم

 . نيعمجأ مهيلإ بسنيو

 ى هقتعأ نمل هؤالوف اهدلو عم اهديس اهقتعأف لجرلا ةمأ عم رحلا دلو اذإو
 دمعلا دلو اذإو كهتبصع نم هنأل هيبآل هثاريمو ى هبأ ىلع هتقفنو ى هبأل بسنلاو

 ةليبق هتليبقو ةقيرع ةرحلا تناك اذإ : ىلوم اذهل لاقي الف دبعلا قتع مث ةرحلا عم
 هبسنب هيلإ عجر كلذ دعب دبعلا قتع اذإف ى دبعلا قتعي مل ام هتقفن لعو هأ
 . هثاريمو هتقمنذو

 ةليبق : ليقو همأ ةليبق هتليبق : ليقف ى هجولا اذه يف هتليبق يف اوفلتخاو
 مهيلعو > همأ ءالو هنبا الوف ةقوتعم دمعلا اهعم دلو يتلا ةرحلا تناك نإو > هبأ

 > هيبأ ةلىبق هتلبقف قتع اذإف ك هيبأ ةلممق : لسقو ؤ تلىسق ىلإ 7 هتقفن

 ٠ هيبأ يلاوم ىلعف هتقفن امأو > همأل هؤالوو هتلبق : 17
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 ابأ نكي مل نإ طقف هنكسي اتيب وأ احالس كلم جاتحل بجت الو
 . اهيلو ىلع هنكست تيب تكلم ةجاتحم اهكردت الو ، امأ وأ

 ‘ ايهتكردأ نكسمو اهل تحاتح ا نإو

 ريغ كلم نإ ابس الو ( طقف هنكسي اتيبو احالس كلم جاتحن بجت الو )
 نكي مل نإ ) الثم انكسم يرتكيو لكأيو هحالسو هنكسم عيبي لب اضيأ كلذ
 كرتي لب هحالس وأ هنكسم عيب هيلع كردي مل امأ وأ ابأ نلك نإ و ( امأ وأ ابأ

 ص نيوبآلا ةيزمل اعساو وأ آدج اعيفر لزنملا ناك ولو آضيأ ةقفنلا كردأ و كلذ اهل

 اذإو ىقبي ام نالك أيو ةقياضم الب اهيفكي ام نايرقشيو كلذ ناعيبي : ليقو

 وحنب اقرتفا نإ نكل دلولا ىلع هاكردأ نكسم ايل نكي مل نإو ى ايهقفنأ اجاتحا
 يف ناكردي امنإو “ دحاو نكسم هيلع اهلف الإ و انكسم دحاو لك كردأ قالط

 ةدجلاو دجلاو ع آراد ال ةرضم الب هبلإ جاتحيام عيمجل يفكي اتيب هلك كلذ

 . مألاو بالاك

 تكلم نإ ايس الو ( اهيلو ىلع هنكست اتيب تكلم ةجاتحم اهكردت الو )
 ىضقنا اذإف ى الثم رخآ يرتكتو هنم لك أتف تيبلا عيبب رمؤت لي “ اضيأ هريغ

 ةرضم الب ءاش ثمح اهنكسيف ىنكسلاو ةقفنلا هيلع تك ردأ تجاتحا و هنمث
 يف وأ هكلم يف مهريغ وأ هلايع عم وأ اهدحو اهنكسي“اهايند وأ اهنيد يف اهقحلت
 . اهريغ وأ ةيراعب هريغ كلم

 اهيل و ىلع ) ايهتكرداأ ( اضيأ رمأل ا لو ا نم ( نكممو اف تجاتحا ناو (

 لاجر لا ةاقالم نع زرحتلاو رتسلاب ةرومأم ةأرملا نآل نكسملا تكردأ امنإو
 ناك نإ ةقفنلا كردت ال نأ نم يفاني الف ى ةيراع يهو اهيلع ىشخي ثبح زوربلاو
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 هل نمو ى سابللا نع لضف اهيف نكي مل نإ اهتوسك اهل كرتيو
 ىلع هديبع نود ةصاخ هتقفن كرديو 4 مهتقفن و هتقفنب مهرجآ نوربدم

 اهكرديو ى مهديس ىلع اهنوكردي : ليقو 4 مهراجئتسا دجي مل نإ هيلو

 ابأ ناك نإ هدلو ىلع

 ىلع داز اف ( سابللا نع لضف اهيف نكي من نإ اهتوسك امف كرتيو ) ، تيب اهل
 اهتعاب ةعيفر ةوسك امهل تناك نإو ى هنم لكأتو هعيبت رامخ عم اهنارتسي نيبوث

 هبلع تك ردأ دعب تجاتحا نإف ىقابلا تلك أو ى اهيفكي سابل ىندأ ترتشاو

 . سابللا كردي ةقفنلا كردي نم لكو

 ى مهعيبل ليبس ال ذإ ( مهتقفن و هتقفنب مهرجآ نوربدم ) ديبع ( هل نمو )
 ةملكلا «ءاف» يم رجآ «ةزمه» و ى اياصولا يف اك مهعيب زوجي هنأ ١ضمب معز دقو

 ءارجأ نونوكي مهنأل اهباب نع ةجراخلا ةلعافملا فلأ يه ةدئاز اهدعب فلألاو
 طرش دري مل نكل ى عونممب سيلو ى مهدنع اري_جأ مهريغ نوكي الو مهريغ دنع

 يأ ى ةملكلا « ءاف ه لدب « فلالا هو ى ةيدمتلل ةدئاز نوكت نأ زوجيو ى كلذ

 هديبع ينمي ى ( هديبع ) ةقفن ( نود ةصاخ هتقفن كرديو ) « ءارجأ مهريص
 تبجو نولكأي ام اودجي مل نإف “ ( مهراجنتسا دجي من نإ هيلو ىلع ) نيربدملا
 . هنم اوقفنأ لاملا تيب ناك نإو ى مهب ملع نم لك ىلع كالهلا نم مهتيجنت

 ( اهكرديو ) “ مهترجاؤم اودج مل نإ ( مهديس ىلع اهنوكردي : ليقو )
 مهنيب ةموصخلا بصنت الف ( ايأ ناك نإ ) ىثنأ وأ آرك ذ ( هدلو ىلع ) مهديس
 اهك ردت اك ديسلا عم هل بصنتو هيلع ال ديسلا ىلع اهنوك ردي مهنأل « هدلون نيبو
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 كلم مل نإو آضيأ اهتقفنو ةيرس هل نإو هدلو ىلع هتقفن : ليق س هلو

 ‘ لضف هف ناك نإ ال : لقو ‘ ًاقلطم هلع ال هل تبجو ان وهرم الإ

 هتلغ يف نكسي ملنإ هل بجت طقف ضوع كلم نإ اذكو

 دلو وأ هدلو ىلع اهك ردت الو هنبا دلو وأ هدلو ىلع اهك رديو اهجوز ىلع ةجوزلا

 ص "رم اك هتمدخل هنع ينغتسي ال ام الإ مهعيبي هنإف نيريدملا ريغ هديبع امأ و « هنبا

 ةجوز عم وأ “ طقف ( ةيرس هل ) تناك ( نإو ، هدلو ىلع هتقفن ليق ۔ هلو )
 ناتيرس امأو ى اهنع ىنغتسا ولو نهتقفن عم ( اضيأ اهتقفنو ) تاجوز وأ
 . عيبلا كردي مل نفتسي مل نإو “ نهمبي نهنإف نهنع ىنغتسا تايرس وأ

 ( اقلطم ) هبل ول ( هيلع ال ) هبلو ىلع ( هل تبجو انوهرم الإ كلمي مل نإو )
 لوقعم هنآل نهرلا يف فرصتلا كلمي ال هنأل ص ناك وأ نوهرملا يف لضفلا نكي م

 هف ناك نإ هلضف ىقبي له يردي الو ‘ عابي له يردي الو هنيدت يف نهترملا ديب
 ؟ ءيشلا صخرب بهذي له يردي الو ع لضف

 نآل ضرتقي وأ هيلإ نيدتي لب ( لضف هيف ناك نإ ) هل بجت ( ال : ليقو )
 هيلو ىلع هل ابوجو مدع يف هئاقب رابتعا نأل هيلع كردت الو ص هؤاقب لصألا
 ام رابتعاب هريغ ةقفن يف قياضتلاو فلكتلا همزلي الو « هيلع قييضتو فيلكت
 . انيد يضقيل انيك ذخآك نوكيف هيف فرصتلا نآلا كلمي الو هءاقب نمأي ال

 كلم نا ) هيلغ بجت الو « انوهرم الإ كلمي مل نل بجت اك يأ ى ( اذكو )
 هتلغ يف نكي مل نإ ) هبلع بجت الو ى ( هل بجت ) هريغل هضوع ( طقف اضوع
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 وهل ةلآ وأ اهوركم كلم نإ هلال هيلع بجتو « هتقفنب موقي ام
 عابي ام كلم نإ هل ال هملعو فح اصملا كلمم نإ هل و 0 أ طقف ًاىتك و أ

 تداز نإو “هيلو ىلع اهك ردي مل هتقفنب موقي ام اهيف ناك نإ و ( هتقفنب موقي ام

 . ةقفنلا هيلع تك ردأ كلذ ىلع

 كلذكف نهارلا ديب نهرلا ناك نإ و ى نهارلل اهنإ لوق ىلع نهرلا ةلغ اذك و

 هل بجتف نهرلا حصي مل : ليقف “ هطارتشا ىلع امأو “ ضبقلا طارتشا مدع ىلع

 ص هلع ال هل بجتف نهترملا دىب هلصوب نأ همزملد و 2 آ]‘ااص : لسةو ؤ هملعو

 لوق ىلع سرفلاو رامخلاو بئذلا محلك ( اهوركم كلم نإ هل ال هيلع بجتو )
 هدقع يف للخل هركي اكو ى ماملا ةرجأو ى لوق يف ةماجحلا ةرجأك و ةيهاركلا

 اهدسفي نكل ى اهيلع صوصنم وأ هتمرح ىلع صوصنم ريغ ( ,وهف ةلآ وأ )
 ةباشو رامزم مرحملاف « كف وأ داسفإ الب هنمأي نمل اهميبي وأ اهفارطأ عيبيو

 دق هنأ كلذ هجوو ص ناجلوصلاو ةركلاك هتمرح ىلع صوصنملا ريغو ط يعارلا
 هيلوو وه عزانت نإو ‘ هبسكي نأ رمؤي مل كلذ كلامي مل ولو هزرحو كلذ كلم

 « ( طقف ابتك وأ ) ، هوركم وأ مارح هنأب كا_لا كح هوركم نم هدنع ايف

 . كلذ عيب هل نال

 اذهو « اهنع ىنفتساو ى ةريثك ولو ( فحاصملا كلم نإ ) هىلغ ال ( هلو )

 ركب نب دحم نب دمحأ خيشلا لاق اك ط زوجي ال فحصملا ميب نإ : لاق نم لوق

 اذك و ص هيلع بجتو هل بجت ال : لوقي هنإف عابي : لاق نمو ى « عماجلا » ىف

 نم ( عابي ام كلم نإ هل ال هيلعو ) : هلوقب كلذ طبضو كلم وه امم عابي ال ام

 . ضرع و أ لص أ
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 لحي مل نإو ، ينغ ىلع نيد هل ناك نإ هل ال هيلعو هريغ يف هسكعو
 . . ... ءهبلإ ضارقإ وأ نيدتب قادص وأ ةيدعتب وأ هلجأ

 هيلع كردت الو ةقفنلا كردي نأ وهو “ كلذ سكع يأ « ( هسكعو )

 امهوحنو عاشملاو فقولا لثم عابي ال ام وهو 0عابي ام ريغ يف يأ ى ( هريغ يف )
< 
 هل ناك نإ هل ال هيلعو ) ص هملع كردت الو ةقفنلا كردي هنإف اهغارف دعب جاتحاف

 لخدي نأ لمتحمو « يطمي ام هديب دجو ريقف وأ طسوتم وأ ( ينغ ىلع نيد

 قلطم ىنعمب ينغلاف ‘هيطعي ام هدنع نم ىلع نبح هل ناك يأ ى ينغ ظفلب هلك كلذ

 ص لجألا مدع وأ لجألا لولح ريقفلا لوخدل طرشي نكل « يطعي ام دوجو

 ايس الو ( هلجأ لحي مل نإو ) : هلوق يف ريقفلا ريغ ىلإ لولحلا مدعب ييفتلا عجريف
 نم هديب لاملا لخدي نأ ديتعا دقو آريقف ناك نإ اذك و « لجؤي مل وأ لح نإ
 بصق" وأ هحرحم نأب ( ةيدعتب ) ندل رك ذ نم ىلع هل ناك (وا) ءاطع وأ بسك

 . هتمذ يف ةعابت كلذ نوكيف كلذ لثم لعفي وأ هنم قرسي" وأ

 نوكي نأب ( قادص وأ ) ةيدمتب وأ ةلماعمب ينغ ىلع نيك هل ناك نإ :ريدقتلاو

 قادص وأ ى ةمذلا يف وهو اهريغ نم هتثرو وأ اهجوز ةمذ يف قادص اه ةأرما

 ناك وأ ةيطعأ وأ همذ يف اقادص ثرو اركذ ناك وأ هتيطعأ وأ اهرقع وأ اهتمأ

 لجآ ىلإ هل يذلا نيدلا ىلإ نيد ذخأب يأ ى ( نئيدتب ) اهرقع وأ هتمأ قادص

 نم يرتشي نأ نيدتلا ىنعمو ى « هيلع » ب قلعتي هيلو قفنيل لجاع ىلإ وأ
 اناويح وأ ةعلس يرتشي وأ ‘ كلذ وح وأ هيلو معطيو ريعش وأ ارمت دحأ

 هريغ نم ضارتقا يأ ى ( ضارقإ وأ ) ، هب قفني ام يرتشيو عيبيف هريغ وأ
 . هل يذلا نيدلا ىلإ يأ ( هيلإ ) هايإ هريغ ضارقإب وأ
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 { رهظآلا يف هنع تطقسو عوجل هيلو هكرتي مل امهدجي مل نإو

 هنأ ىقح برقألا الو بنجألا نم نيدتلاو ضارتقالا يأ «( امهدجي مل نإو )

 قدصتي نأ امإ لب ( عوجل هيلو هكرتي مل ) هيلو نع الضف ةقفن هسفنل دجي ال
 يف عوجر الف دهشي مل نإو ةمذلا يف الام هل نآل هيلع عوجرلا ىلع دهشيو هبلع
 تطقسو ) ص هل ضرقي وأ هنيادي نأ امإو “ عوجرلا ىون نإ هللا دنع هلو مكحلا
 ص ضرقلا الو هيلإ نيدتلا دجي مل هنأل ةمذلا يف لام هل ناك ولو ( رهظألا يف هنع

 ء همطعمي ام دجي ال ريقف ىلع هنيد ناك نإ هيلع ةقفن ال اك هملع هلول ةقفن الف

 . هريغو يلولا ىلع ةبجاو هريغ وأ عوجلاب توملا نم ةيجنتلاو

 : لاقف رطضملا ةمحنت نع حلاص يبأ نب نالساو ةبازدعلا نم لجر لأسو

 ى انراجحأ ين زبخلا ناك ولو كلذ انيلع سيل : مهنم دحاو لاقو « ةبجاو

 نم فرشأ هوبأو كنم فرشأ وه نمم : لاق ؟ اذه تعمس نمم : نالساو لاقف

 . ركب نب دمحم هللا دبع ابأ ينمي ى كيبأ

 نأ يور اك ص هتيد هيلعف تاف هريغ وأ عوج نم لجر ةيجنت كرت نمو
 .لهأ نم خيش مهل لاقف “تاف هنع اوضرعأف دجسم يف هتميضب هتوق بلط اعئاج

 . هبيصن ىطعأف هتيد عمجن اوموق : - هللا همحر _ دلبلا

 لام ءايلوألا نم برقألل نكي مل نإف : « عماجلا » يف دمجأ خيشلا لاق

 ةبصع هل نكت مل نإف ى ةبصملا نم يلو هل ناك ام كلذك مت هءارو ناك نم قفنيلف

 ناك نإو ى اعوج تومي مهعم ناك نم نوكرتي الو « نيملسملا لام تيب نم هتقفنف

 اورضح هؤايلوأ ناك ولو “نونماض مهف الزه تام ىتح هوك رت نإو “مهيلو ريغ



 ىلع ردق نم عيمج نم تام ىتح هكرت نم رذعي الو هب اولغتشي مل اذإ لام مهلو

 . ابيرق وأ ناك ايبنجأ عوجلا نم هتيجنت

 ملو دحج وأ ) اسلفم وأ ( امدعم تام وأ ) مدعأ وأ ( هميرغ سلفأ نإو )
 هيلو ىلع ةقفنلا ( هلف ) ‘ةيفخ هلام نم هقح ذخأي نأ دجي مل يأ «( هقح هنم دجي

 هملع كردأ هنم ةيفخ ذخأي نأ دجو نإ هنأ هرهاظو ى هيلول ( هيلع ال )
 . ةقفنلا همل و

 هيفةمفخ ذخألا نأل « قافنإلا لجأل ةيفخ ذخألا همزلي ال هنأ يدنع يذلاو
 ر زعي وأ هدب عطقيف ىر دقو ك هنم اربق ناسنإ ها رب دق هنأل ‘ رطخو فلكت

 . مرغلاب مزليف ذخأ ام ىري دقو “ لكني وأ

 هنم ذخأف نيدلا هيلع هل ناك نم هدحج نإ و :هصن ام « ناويدلا ه يف يذلاو

 مل نإو ث هيلع كردت الو ةقفنلا كردي هنإف ى ةنيبلا مدع دنع هفلح ينعي « هقح

 ققحتي هنأل ث نيميلاب الإ دحاجلا ىلع هاوعد عطقنت ال هنأل اهب بلاطي هنإف هفلحي
 اهك رتف هب كحلا حصي امم ةنيب هل تناك اذإ و ى هفلح اذإ هل لام ال هنأ رهاظلا يق
 هيلو ةمذ يف ةقفنلا يلولل نآل٬هلعف ىضمو هيلع ةقفنلا هيلو كردي مل نيميلا بلطو

 . هيلو لا ومأ نم لام صوصخ يف ال

 كردتو اهك ردي ال نأ وهو ى هب موكحملا وه كلذ سكع يأ < ( هسكعو )



 نإ هءاشعو هم ج ءادغ ذخأيو > ءامرغ هذخأي ام هلام طحأ نإ

 ردقي ال نم وأ بصاغ ديب ام كلم نإو . هنع تطقسو هيلع اوماق

 . هيلع ال هلف ًاقبآ وأ هدحج دقو هنم هقح ذخأ ىلع
` 

 هذخاي مل ام هلاب طيحأ نإ ) مثإ الب يلولا هنم ذخأيو « هبلع مثإ الو يطعي هيلع
 ديرب نأ زوجيو « مكاحلا هيلع رجحي وأ هيلع اوموقي وأ ادعاصف ةثالث ( ءامرغ
 مهذخأل ببس مهمايق نأل٬نيحلا كلذف هوذخأي مل ولو هيلع مهمايق ءامرغلا ذخأي
 رجح وأ هيلع اوماقو هلاب طبحأ اذإف « همزال وأ هببسم مساب هامسف هل موزلمو
 الو هملع كردت : لبقو “ هملع تك ردأو هل كرتي ءادغو ءاشع دعب اهك ردأ هبلع

 . هيلع اوماق ولو هيلع رجحي م ام اهك ردب

 ناطس وتم دعب م ابآل الو ص رثكأ وأ نموي ال ( هءاشعو هموي ءادغ ذخ أيو )

 هيلو ةقغن ( هنع تطقسو هيلع اوماق نإ ) فارسإ نكي مل نإ ليق ام ا وأ
 : ليقف ث لاوزلا دعب هيلع رجح وأ هيلع ميق نإف “ رجحلاب : ليقو ى مهمايقب

 . دغلا ءادغو ءاشعلا : ليقو طقف ءاشعلا كردي

 ردقي ال ناكو ,دعتم وأ طلاغم وأ قراس وأ ( بصاغ ديب ام كلم نإو )

 كلذ وحن وأ ءاركلا وأ ةطقللا وأ ةنامألا وأ ةيراعلا قيرط ىلع ناك ( وأ) مهيلع

 هتمذ يف وأ ( هنم هقح ذخأ ىلع ردقي ال نم ) ديب كلذ ناكو ةمذي ام كلم وأ

 باغ وأ هنم هل فصني نم دجي الو هقيطي ال نكلو هدحي مل وأ ( هدحج دقو )

 ( اقيآ ) ادبع ( وأ ) ص وه نيأ يرديال وأ ردنب" وأ ودمل هك ردي ال ثيح
 ى هلول ةقفن ( هيلع ال ) هيلو ىلع هتقفن ( هلف ) ‘ كلذ وحنو دراش ًاريعب وأ

 . هيف فرصتلا قيطي ال هنكل هكلم نم كلذ جرخي مل ولو هنال

 _ ٣٣ . ) ج ١٤ - لينلا _ ٣



 كردت الو > لاملا نم قفني الف مدعم هلروو هلام “ راح تام نإو

 هکبرش باغو هتمسق تنكمأ ولو اكرتشم كلم نإو > هف هملع

 ى هلف اهقفنأ نإف ‘ ںراتف ةبير هذدذس ف ناك نإو ء هل ال هيلعف

 و

 م ا رح ن ا و

 الو هسفن ىلع ) لاملا نم قفني الف مدعم هثروو هلام “طاع تام نإو (

 ءادغ ولو نويدلا باحصأل الإ هريغ حلاصم وأ هحلاصم نم ام هجوب هيف ف رصتي
 امبإو > هف هل بصن ال هنأل ةقفنلا ) هيف هيلع كردت الو ( ‘ هءاشع وأ هموب

 . نيدلا هر طحم ل ول هلام ثرب نمم ناك هنأ > مدعم هثروو : هلوق ىنعم

 لعج امنإ و ( هكيرش باغو هتمسق تنكمأ ولو اكرتشم ) الام (كلم نإو )
 هدمي ام ةياغ هنوك يف ربتعا هنأل ى اهناكمإ مدع ةياغلا نأ عم ى ةياغ ةمسقلا ناكمإ

 باغ ولو : لاق هنأكف « تاذلاب ةياغلا يه كيرمثلا ةبيقف « هكيرش ةبيغ وهو

 ( هيلعف ) ص هكيرش باغ وأ هتمسق نكمت مل ولو : لوقي نأ ىلوألاو ى هكيرش
 امم ناك نإ همهس عيبي وأ هل ضرقي وأ نيدتي لب هيلو ىلع ( هل ال ) هتلول ةقفنلا

 . ةيمستلا عيب هيف زوجي

 نإف ى باتف ) ص ةبير كلذ لكو ى اهنمث وأ اهسفن ( ةبير هدي يف ناك نإو )
 ىلع مزعو اهنع هسفن عفرو بات وأ اهكالم فرمي مل ذإ ءارقفلا ىلع ( اهقفنأ

 هملع كردت الو هيلو ىلع هتقفن ( هلف ) هنم امولعم افورعم كلذ ناكو اهقافنإ

 . هبلع كردتو اهلك أ ىلع يقبو بتي مل اذإ هقافنإ هيلو مزلي الو

 كلذ وحنو ةتيمو رمخ و بوصغم و قورسمك ى ( مارح ) هديب ناك ( نإو )



 . ةزابح وأ مكحب هلام فلت نم اذكو { اقلطم هلف ابرلا نمث وأ هنمث وأ

 هتقفن ( هلف ابرلا نمت وأ ) كلذ وحنو قورسملاو رحلاو رفحلا نمثك ى ( هنمت وأ )

 ى ةقفنلا بلط اذإ بتي م وأ بات ( اقلطم ) هيلع هيلو اهكردي الو هيلو ىلع
 هلام فلت نم اذكو ) ص هنع هسفن عفري مل ولو هديب هنم وأ مارح كلذ نأ حصو

 هن ال دومق و 1 ) ةزايح وأ ( هدر ىقمطي ال ر وح كح و ] ره اظلا ىلع ىرح ( كح

 ص قاطي ال ام فلكي الو “ كلذ يف فرصتلا كلمي ال نكل هنع هكلم لزب مل ولو
 . ملعأ هللاو ى ةيفخ لاملا كلذ نم ذخأي نأ هلو

. ٣٥ 

 



 لصف

 هتوقي امم طقف هردق ىلع هناشعو هئادغب هيلو ىلع يلول مكحي

 . . . ...... ... دلبلا شع نم

 لصف

 هئادغب هل كحي هنأ هدارم سيل “ ( هئاشعو هنادغب هيلو ىلع يلول كحي )

 دلبلا شدع نم هل نانوكي ءاشعلاو ءادغلا نأ دارأ امنإو « رثكأ الو لقأ ال هئاشعو

 هئاشعو هئادغب هيلو ىلع ىلولا ىلع مكحي : هلوق طحم ى هقفني يذلا ردق ىلع هنأو

 هئادغب كحي دارأ هنأ انلق ولو ى دلبلا شيع نم هتوقب ام هردق ىلع : هلوق وه

 نوكي نأو ى دعب يتأي ام عم رركت دق نوكي نأ مزلل لقأ الو رثكأ ال هئاشعو
 ص ءاشع وأ ,مادغب جاتحمل كحي لصف : هصن ام دمب لاق ذإ حوجرملا ىلع رصتقا دق

 الب ( طقف ه ) رسيو هيلع موكحملا يلولا رسع ( ردق ىلع ) رثكأ ال اهب : ليقو
 ةهافرلا لهأ نم كلذ لبقنم ناك ولو “ - ءافلا حتفب - قفني يذلا لاح ىلإ رظن

 دم عبرك ى هب ايحي ام الإ كردي ال : ليقو ص يلولا ةقفنل ةعسوت كلذو ص معنلاو

 امح ودب وأ ةيرق ( دلبلا شيع نم ) هل موكحملا يلولا توقي يأ ى ( هتوقي امم )



 ٠ . . . . . . 2 ةتسلا ريغ نم ن ا و

 ص ( ةتسلا ) بوبحلا ( رمغ نم نإو ) كلذ ريغ وأ آاريمش وأ آنيل وأ

 ريعش ماعطو ءادغلا يف رمتك ى كلذك هاطعأ رثكأ وأ نامامط هيف ديتعا نإو
 ريغ وأ ادحاو اماعط وأ مهارد هنع لبق نإ و « مادإب هريغ وأ ازبخ ءاشعلا يف
 ىرتشي امم ناك نإف ى ماعطلل عبات ءاملاو ى اقفتا نإ زاج لك أي ام هب يرتشي كلذ

 ىلع « ناويدلا ه وهو هلصأك : هلوق رهاظو ث هب هيرتشي ام وأ هايإ همل و هاطعأ

 نأب اهن ود وأ نيوبآلاو ةجوزلا ةقفنك امل فلكتي ىلولا ةقفن نأ ىلع لدي هردق

 . هيلو عبشي

 ام ردق ىلع ىلولا ةقفنو : لاق “ طقف تاتقي ام يلولل : دمحأ خيشلا لاقو

 كلذنم هيلو هنع ينفتسي ال ايف رذعي ال ناك نإ و ةجوزلا ةقفن لثم سيلو هتوقي

 طقف توقلا هل نأ نم دمحأ خيشلا ركذ ام هلصأك فنصملا ديرب نأ لمتحيو
 اذكه هظفلو ڵ كلذ يف حيرص وه ام «ناويدلا » مالك يف تيأر مث 2 ةجوزلاك ال

 نيملساا ةعامج وأ ك احلا نإف ى جاتحا دقو ةقفنلا يف هلوب كسمتسا نإو : ةلأسم

 . ھا 92 ماعطلا نم هتوقي ام ردقب هل نومكحي

 نأل ى كلذب يفي ال هتوقي امم انه هلوق نأ عم دعب اذه فنصلا ركذي ملو
 نمو ى اتوق نوكي الام ال اتوق نوكي امم نانوكي ءاشعلاو ءادغلا نأ ىنعملا
 وهو هردق ىلع هنأكف ى كلذ ديفيل نايبلل لعجتف هل فلكتي نأ الإ ضيمبتلل
 كلت لكو هردق ىلع ريقفلاو هردق ىلع طسوتملاو هردق ىلع ىنفلا هيطعيف هتوقي ام
 تإ : « ناويدلا ه يف اوركذ اذك و « هعبشي ام ىلإ لصت نأ بجي ال اياطملا
 رظني الو ى اهانكس و اهتوسك اذك و ى هرسيو جوزلا رسع ردق ىلع ةجوزلا ةقفن
 . عبشت اهنكل ى نونعي هريغو فرشلا يف ةأرملا لاحل



 قف اوملا هل لعج اضيرم وأ آامره وأ اريغص جاتحم ( ناك ناف

 ء هعطل

 ردقلا يف اهعضوو اهفرش ىلإ رظني : ليقو : « عماجلا ه يف دمحأ خبشلا لاق
 جاتخما ناك نإف ) ي يمالك يف كلا ءاش نإ يتأي امك ه خلإ اهمظع ىلإ رظني ايك
 ةقفن يف رادقملا امأو ى ( هعبطل قفاوملا هل لعج اضيرم وأ ام ره وأ اريغص

 رخآ ىلع هتوقي امبو لوقىلع فارسإ الب هيفكي امب الإ دجي ال يدنعف هريغو يلا
 همأ يفكي امو هيفكي ام رادقمن لبق امأو « مطفيو ماعطلا لك أي ناك نأ دعب
 . ىصلا يفكي ام رادقم ال

 ةثالث ىلإ نيمهرد نم رهشلا يف اعضرم ماد ام يبصلل ضرفي : « راثآلا » يفو

 رابشأ ةعبرأ هلوط غلب اذإو ث هتقفن ثلث ماعطلا لك أ اذإ هلو “ هريغ الو نهد الب

 هلف ؤ“ فصنو ةسمخ ىلإ رابشأ ةسمخ نمو ى هتقفن فصن هلف فصنو ةعبرأ ىلإ

 هلف رابشأ ةعبس غلب اذإو ى هتقفن عابرأ ةثالث ءيشو ةتس ىلإ ةتس نمو ىهتقفن اثلث

 . حلا غلبي مل ام ةماتلا ةقفنلا نم ابلق صقنت : ليقو ،ةماتلا ةقفنلا

 ةيراجلا الإ غلبي مل ام هتنوؤمو هتوسك و هدلو ةقفن بآلا مزلت : « رثأ » يفو
 ء ةقفنلا هيلعف بألل عجرتف اهقراف نإ الإ اهجوز ىلعف تجوزت اذإف « جوزت مل اف

 ةقفنلا ثلث ةجوزتيقب وأ همأ تقلط ريغصلاةقفنو .اهتقفنهمزلت مل هيلإ عجرت مل نإو

 ىتح ةقفنلا فصن هل نوكي مث رابشأ ةسمخ غلبي ىتح عاضرلاننم هالَصفو مطف اذإ
 لودملا رظن ىلإ لوق كلذ يفو ع غلبي ىتح ةقفنلا اثلث مث رابشأ ةتس ىلإ ريصي

 . فلتخت لاوحألا نآل



 فخت ملو هعم نكست نأ اهيلو اهبلطي مل نإ ىثنأل ىنكسلا مزلو
 ريغصل بوكرلاو دربو رحل "دارو رتاس سابللا نمو ركذل ال هنم

 . . . . ء نيلاختر ةادب اوناك نإ ضيرمو مرهو

 اهبلطي ل نإ ) اهدحو نكسم اهنكسي نأب ( ىثنأل ىنكسلا ) ت(هزلو)
 هريغ نم وأ هعم تنكس اذإ ( هنم فخت ملو ) هريغ عم وأ ( هعم نكست نأ اهيلو

 اهبرضي وأ اهلتقي وأ لحي ال اك ى اهيلإ رظني وأ اهب ينزي نأ هريغ عم تنكس اذإ
 اودب اوناك نإ هو ح وأ رمشلا تيب يف مالكلا اذك و “ كلذ لثم لمفي وأ

 _ ةبكرلل ةرسلا نم ةروعلا رتسالإ _ راتتسالاب رومأم ريغ هنأل ( ركذل ال )

 ثبح وأ نوكسم ريغ تيب وأ دجسملا يف هدحو تيبملا نم فاخي ال هنأ عم
 يدنع هيلو ىلعف هوحن وأ ضرم وأ مره وأ هيلع فوخل كلذ رذعت نإ و ءنحكمأ

 . هناكسإ

 رجل ةدارو رتاس ) سابل ( سابللا نم ) ىثنأ رأ ناك ارك ذ يلولل مزل ( و )
 امم نوكي نأ طرتشيو ى دربلاو رحلل درلاو رتسلا نيب عماج سابل يأ ى ( دربو

 رحلا تقو نم هب قحلي ام اذك و « فيصلا يف فيصلا سابل هب ةالصلا زوجت
 سابللا يف لخدو ى دربلا تقو نم هب ىحلي ام اذك و ى ءاتشلا يف ءاتشلا سابلو

 . اهجاتحا نإ نالعنلا

 اولحر اذإ ( نيلاح ر ةادب" اوناك نإ ضيرمو مرهو ريغصل بوكرلاو )
 هفدرب وأ هدحو ڵ نيلاحرلا نع فلختت ال ةباد ىلع هبك ريف بوك رلا هبلع كردأ
 الو [آ_مره الو اريغص نكي مل نإو ع ءاطو هل لعجيو ى لمحت م وأ ائيش تلمح

 نأ هيلع فيخ و يبعو يشملا نع زجع نإ نكل « !بوك ر هيلع كردي ل اضيرم



 ىوقي ىتح ةبادىلع هحارأ فلخت نإ هوحن وأ شطعب تومي وأ عبس هلكأي وألضي

 . يشملا ىلع

 ىنكسلا « عماجلا ه يف هللا مهمحر - ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا مزلأو

 ناك وأ ةأرما ناك نإ الإ ءيش يلولا ىنكس نم هيلع سيلو : لاق ذإ ءالؤه

 « هسفنل لاتحي نأ عيطتسي ال وأ اريغص الفط وأ افيعض اضيرم وأ امره اخيش

 اذك و دربلاو رحلا نم هنكي تيب يف هنكسي نأ هيلعف لاح ىل اهنع ينغتسي الو
 . اذه ىلع نيلاح رلا نم ناك نإ هتلومح

 دقريو ريقفلا يف لك أي : اولاق مهنأل ىنكسلا يلولا كردي ال : « رثآلا ه ينو
 اهنإف ةأرما وأ اريبك اخيش ناك نإ الإ ع راخفلا : ربقفلا ىنعمو ى دجسملا يف
 ىتلا ةعصقلاو “ اهب ىلصي ةلح ىلولا ىلع ىلولا كرديو ى امهانكسل اتيب ناكردي

 هك ردي الف بطلا امأو ء كلذ كردي ال : ليقو ٤6 هكسم ًاقارزمو اهمف لكأي

 ءاتشلا يف اقرقو هنذأ اهب دشي ةيزرك هيلو ىلع سلفملا كرديو ى افيعض ناك نإ الإ
 هل ناك اذإ صربلا وأ ماذجلا ةلع هل نمو 2 اهب يلصي ةلقو انيكسو احمرو ةوسك و
 ةميقلا لمحي ال براقم تيب اهل ىتلا ةأرملا اذك و ى سالفإلا هل ىطعي براقم تيب

 . ھا « دجسملا لوصو ىلع ردقي ال ريبك لجرو

 امم ةرمب ناسبلي نابوث هل مزلي هنأ اهب يلصي ناتلح هل مزلت يلولا نوك ىنعمو
 يذلا هسابل ريغ ةلح ال ةبجو هب فحتلي بوثك كلذو ى ةالصلا هب هل زوجت

 ىنعمو “كلذ يلولا كردي فيكف اهتالصل رخآ ابوث كردت ال ةجوزلانأل هك ردي
 هرتسي ال ام الإ هلك هرتسي ادحاو ابوث لب كلذ كردي ال هنأ ال : ليقو : هلوق

 ۔ ٠ ٤ _



 > تام وأ ىنغتسا نإ يقابلا 7 همزل و > ذخأ امم "ءاطعإ ذخآل ُ ا الو

 > ىنغتسا ولو هديب ناك نل ًاضنأ هدرو قفنملل هدسمم ذوخأملا مرغيو

 { هنم ذ وخأملل وه هدريو

 امم ءاطعإ ذخآل لحي الو ) اهدعب ركذ ام الو هيلع هل ةعصق ال هنأو بوثلا

 نإو « رطضملا ةبجنتل الإ ةيده الو ةقدص الو اهريغ ةبه الو باوث ةبه ال ( ذخأ
 هيلو مزليف اضيأ وه رطضا نإ الإ هل ديزب نأ هيلو ىلع بج مل هضعبب وأ هب هاجن

 ام ةبه اهب نأ هل زوجيف اهضباقل اهيف رجتلا زاجأ نمو « هب ملع نمع هريغو
 هيلو مزل وأ ( همزلو ) “ يلولا ىلع الدب كردي الو ءاشي ام لعفيو اهب قدصتيو
 ( تام وأ ) ةقفنلا نع ( ىنغتسا نإ ) ءاطعأ يذلا هبلو ىلإ ( يقابلا در )
 هثراو ناك ولف « درلا بجوف هلو ىلع هثراول ةقفن الو © قافنإلا ةلع لاوزل
 نآل كلذ ريغ هيطعي وأ هل هدريو ث قفنملا ىلإ يقابلا در هقفنمل ايلو ناكو اجاتحم

 اذإ : لاق نم دنع الإ هثراول ال هل اهدقعو ى هثراول ال تام يذلل اهاطعأ ىلولا

 نرإ هثراولو « ىنغتسا ولو « هل اهناف ى ءاش امب اهيف فرصتيو ى اهكلم اهضبق

 . امنغ وأ ابنج أ ولو تام

 اذك و “( قفنلل هدسفم ) هلثم وأ هتميق يأ « ةقفنلا يف ( ذوخأملا مرغيو )
 ولو هنآل جاتحملل ءاطعأ يذلا ريقفلا يلو وهو « قفنملل ضعبلا مرغي هضعب دسفم

 يهف ةلغلاك ف داسفلا ةميق امأو 2 هلكأ جاتحمل امنإ نكل ى جاتحملا دي يف هدسفأ
 يق ٥ دسفأ هنآل جاتحملا وهو ( هديب ناك نمل ) ءاش نإ ( اضيأ هدربو ) “ قفنملل

 ىنفتسا نإ ( وه هديو ) ةقفنب وأ هل ثدح لامب هنع ( ىنغتسا ولو ) هدي
 اهكلمي : لاق نمو ى هيلو ىلع قفنملا لاملا بحاص وه يذلا ( هنم ذوخام )



 . هتقفن يف هلعج هتفلاخ ولو هتميق وأ هذخأ مث هدي نم قرس" نإو

 ‘ عنمو ء تام نإ هثراولو هل يهف بوجوب ال اهذخأ نمو

 ص داسفلا عم ةعفنملا تيقب اذإ كلذو هقفنم ال هل مرغلا دسفملا مزلأ ذخألاب يلولا

 . للا ءاش نإ ابيرق هتلأسم يتأتو “ فالتإ كلذف الإ و

 هكلمتف دحأ هطقتلاف طقس وأ هيف طلغ وأ بصغ وأ ( هدي نم قرس نإو )
 نأ لثم ت هتميق ( هتفلاخ ولو هتميق وأ هنخا مث ) هعاب وأ اربقف هاطعأ وأ
 ارمت هل مرغي وأ « ةلثام ةميق وهف ى هلثم ارمت قراسلا هل مرغيف قرسيف ارمت هيطعي

 يف هلعج ) ةفلاخم ةميق وهف مهارد وأ ريناند وأ كلذ ريغ وأ ريمش وأ لثامم ربغ

 هجورخ دعب وأ رقاب هل ىطعأ يذلا تقولاو هدي ىلإ كلذ عجر ءاوس ى ( هتقفن
 ريقفلا نأ ىنعأ “ ىفنملا ىلولا هبساحمف لاح لك ىلعو ث هدعب وأ هئاطعإ لبقو

 . . هنم لك أي هدنع هيلإ در ام ماد ام ةقفنلا هملع كردي ال

 نأ لمتحيو “ مكاح مكحب ال نكل « بوجوب وأ ( بوجوب ال.اهنخأ نمو )
 نمب ةروصلا يف هيبش مك اح مكح الب ىطعأ نم نأل « بوجوب ال : هلوقب اذه ديرب
 اهيف فرصتلا هلف ( هل يهف ) مك احلا همزلي مل ام ىطعأ لب ى همزلي مل ام ىطعأ

 وأ بوجو الب هءاطعإ نآل ( تام نإ هثراولو ) اهعم هل حبرلاو ى الثم رجتب
 هل ةقفن ال نكا ى هل حبرلا ناكل اهب رحتا ولف اذه ىلعف 0 عربتلاك كح الب

 . لاملا سأر عم وأ لاملا سأر وأ هدي يف حبرلا ماد ام

 ،لك أي نأ هل امنإو هثراول وأ هل نوكت نأ ءاملعلا ضعب عنمو يأ ى (عنمو)
 حيحصلا و “ قفنملل ايهنم وا اهحبر نم وأ اهنم دوجوملاف تام وآ ىنغتسا نإف
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 تام نإو ‘ هريغو رجت نم ءاش ام اهيف لعف كب اهذخأ نإو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ { عنمو ء هثرا ولف

 نم ءاش ام اهيف لمف ) يطعي مك مكاحلا هل ردق نأب ( كحم اهذخأ نإو ) « لوألا

 : مهضعب لاق < ( هثراول ) كلذ ( ف تام نإو ) ت حبرلا هلو ( هريغو رجت
 كلذب اضرو ةعامجلا وأ هتريشع وأ صوصخ رادقم ىلع اهسفنأب اقفنأ نإو
 . 1 اجلا كحكف

 ص ءاشي ام اهيف لعفي نأ هل نوكي نأ ءاملعلا ضعب عنمو يأ ى ( عنمو )

 « ناويدلا ه رهاظو ى قفنملل كلذ لب ت امهالك وأ اهحير وأ هثراول نوكت نأو

 كلذلو “ىلأوأ « ناويدلل » امو « لوآلا حيحصت فنصملا رهاظو ى يناثلا حيحصت

 اوركذو ى ةياكح الب بوجو الب ءاطعإلا يف لوآلا اوركذو « نيل وقلاب اوحرص

 ص ةياكح الب هل تسيل اهنأ وهو مكحلاب ءاطعإلا يف لوآلا اوركذو « ةياكحلاب يناثلا

 لعج لب بيترتلا اذه بترب مل فنصملاو ى ةياكحلاب هل اهنأ وهو يناثلا اوركذو
 هنود وأ كج اهذخأ نمو لاق ولف : هىلعو ى ناث كلاب .ءاطعإلا ق لوألا

 ۔ . ىفكل عنمو « هل تناكو اهيف رجتلا هلف

 ىلع ةقفن هل نم امأو : - ىلاعت هللا مهمحر _ ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق

 يضاملا يف كردي ال كلذك و ى لبقتسملا يف ةئربتلا هيزجت الف اهنم هأربأف هيلو
 كرديالف ث اهريغ وأ ةموكحلاب يضاملا يف هيلو ىلع تبجو ولو ى ائيش اهنم

 . . ائيش اهنم
 : لوقي نم مهنمو ى هل نوكت نأ ةموكحلاب اهذخأ نإ : لوقي نم مهنمو

 نإ الإ لبقتسملا يف اهكزديو ى ةموكح ريغبو هاضرب هل اهاطعأ نإ هل نوكت امنإ
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 فلت ام مرغيو اهكردي : ليقو . ىرخأ دجي ل هدي نم تفلت نإو

 اج رجتانإ هل حبرلا لهو . اقافتا اهكردأ الإو عّتض نإ

 وأ ةنسلا وأ رهشلا ةقفن لثم ى ةقفنلا نم اذك و اذك هيلإ لصو هنأ هسفن ىلع رقأ

 قفني ءيش هديب نكي ل هنأ اولع نإ الإ هب رقأ ام كردي ال ذئنيحف « رثكأ وأ

 رقأ ام ذئنيح نوكيو ث اعوج توي الئل هيلع قفني نأ ذئنيح هيلو ىلمف ى هنم
 يف ءاشي ام لعفي نأ هل وأ اهحبرو هل اهنإ : انلق اذإو ى هيلع انيد ةقفنلا نم هب
 ةرافكك قلاخلا وأ قولخ ىقح يف امهدحأ وأ اعم اهحيرو اهيطعي نأ هلف نيلوقلا

 هاطعأ هدي يف كلذ نكي ملو ى هيف هيطعي يذلا رخآلا تقولا ءاج اذإف ى هتمزل

 . اضيأ هيلو

 تبجو رطضا نإو “ ( ىرخأ دجي مل ) عييضتب ( هديت نم تفلت نإو )
 ةقفنلا كردي يأ ى ( اهكردي : ليقو ) ى هريغ وأ يلو نم هب ملع نم ىلع هتيجنت
 فلت ام ) لوقلا اذه ىلع هيلول ( مرغيو ) ى هيلو ىلع ةفلاتلا ال مرغ الب ةقلطملا
 فالتإلا لمشي ام عييضتلاب ديري نأ زوجيو “ ادع اهفلتأ وأ اه ( هيض نإ
 احبر ترج وأ ؟( اهب رجتا نإ هل حبرلا لهو ى اقافتا اهكردأ ) اهعيضي ( الإو )
 امم اهنم هل دب ال ةجاح وأ نبد هيلع ناك نإ ى معن “ ةقفنلا كردي الو هنم لك أيف
 هل كلم ةقفنلا : انلق اذإ اذك و ى هيلع كردأ كلذ يف هقفنأ و يلولا ىلع كردي ال

 دعب تمرغ وأ تدر ش تدسفأ وأ تقرم وأ هنم تبصفف اهيف فرصتلا هلو

 نكلو ى ةقفنلا كردأو دحأل نيدو ةرافك و ةاكزك هنيد يف اهفرص ةقفنلا لجأ
 لولحلا ىلع ناك وأ نيدلا نم هيلع ام لح ولو ةقفنلا كردي ال هدي يف تماد ام

 ملام هيلع كردي اذك و ث اهنم أربتي مل ماد ام قفني ال ةبير هدي يف نمك ى لوأ نم
 اهحير نم هل ناك وأ ةقفن نم هيلإ هر امف ى رم ام ىلع ك احلا رجحي وأ ءامرفلا مقي
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 هلزتم الام فلخو هىلو باغ نإو .4 فنرالوق ؟ قفنمل وأ

 . . . . . . . . ىذ فلختسا

 ( نالوقت ) اا ( ؟ قفنلل وأ ) ي ةعابتلا يف هفرصي ملام ةقفنلا هعم كردي ال

 :هلوق نم اضيأ نادافتسي امهو ںانه امهايإ هركذ ىلع علطأ نأ لبق ايهتركذ ناذللا

 لوآلا لوقلا نم مزلي هنإف ‘ عنمو ى هثراولف : هلوق ىلإ ‘ بوجوب ال اهذخأ نمو

 ى هل حبرلا نأ كحي اهذخأ نإو : هلوق يفو “ بوجو الب اهذخأ نمو ى هلوق يف

 وأ لقأ وأ ةنسل اهنم لكأيو اهعببيل ةباد هيطعي نأ لثم ى ترج ام لك اذك و

 ى اهعبي مل وأ دعب اهعابف كلذ وحت وأ فوص وأ انبل اهنم لغتسا وأ اهارك أف رثكأ

 يف رهظأ « ناويدلا » ةرابعو “ قفنملل ترج امو حبرلا نإ : يناثلا لوقلا نمو

 ىلع ص لاملا بحاصل وهف هيف حبر هل راصف كلذب رجتا نإ و : هيف اولاق ذإ كلذ

 اهذخأ نيح هل يه : لوقي نم امأو ى لك أ ام الإ اهنم هل سيل : لوقي نم لوق

 لشثم بصغو رجتا اذإف « ةقفنلا كردي ال هعم ماد ام نكل ى اضيأ هل حبرلاف

 لوق يف هل وهف توم وأ ءانغتسا دعب عجرف ءيشلا سفن هعنم بصغ وأ هحبر
 . رخآ يف هبحاصلو .

 ةزوحلا نعو اهنع : ليقو ى لايمأ ةتس نع جورخلاب ( هيلو باغ نإو )

 عيمج لخد دارأ اميأو « هدلبب وأ لثم هرادب يأ ى ( هلزنمب الام فلخو ) اميمج

 وأ لايمألا لخاد يف ام كح نآل ص ةزوحلا نعو اهنع وأ لايمألا نع جرخي مل ام

 ذاش ةفيلخلا ثينأتو ى تناك نإ ةريشملا ت ( ةلختسا ) هتيب يف ام كح ةزوحلا

 ىرخأ هتدلو ةفيلخ كوبأ : رعاشلا لاق ڵ ةفيعض ةغل : لبقو
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 : هيلع كردي نم كانه ةريشع هل نكت مل نإ ةعجلا وأ كال
 كسييو « ةقفنلل رخآ اوددج هسفنب جاتحملا وه وأ ةفيلخ هل ناك نإو

 ء هيلإ عفديف بئاغلا ةفيلخ ةعامجلا وأ مكاحلا وأ ةريشعلا ةفيلخ

 > جاتحملل وه م

 (نم) هلام ناك ثيح يأ “( كانه ةريشع هل نكت مل نإ ةعامجلا وأ مكاحلا ) و

 ديب ناك ءاوس “ بئاغلا كلذ لام نم هقفني .نأ ( هيلع كردي ) فلختسا لوعفم

 يف ناك نإ و ى رسعم ىلع فاو رضاح ة۔مذ يف ناك وأ دحأ دسي نكي وأ دحأ

 ناك نإ الإ فالختسا الو ةقفن الف بئاغ ةمذ يف وأ عنتمم ةمذ يف وأ رسعم ةمذ

 . هنم قفنيف بئاغلا نيك هيلع كردي ةفيلخ هل

 ذخأي نآلا هنأل ( همفنب جاتحملا وه ) ةفيلخلا ناك ( وأ ةفيلخ هل ناك نإو )

 ب ( رخا ) ةفيلخ ( اوددج ) لاق اك رخآ ةفيلخ هيطعي لب ى ذخاي الف هسفنل
 نإ كلذو ( ةقفنلل ) دحأل ىرخأ ةفالخ يأ « ىرخأ اودد+ج : ةخسن يفو
 تاعابتلانم ثدحي ام هل ممع دق ةفيلخ كرت نإو ‘ثدحي ام هل ممعي مل ةفيلخ كرت
 . رخآ ةفيلخ ديدجت ىلإ جاتحي الو ى هيلع جاتحملا كردأ

 ةفيلخ ( عفديف بئاغلا ةفيلخ ةعامجلا وأ مكاحلا وأ ةريشملا ةفيلخ كسميو )
 ` ةفيلخ ىلإ يأ ، ( هيلإ ) رثكأ عفدي نأ صخرو ى مويلا ةقفن موي لك بئاغلا
 ك احلا وأ ةريشملا ةفيلخ يأ ط ( وه ) عفدي ( مث ) ةعامجلا وأ مك احلا وأ ةريشملا

 بئاغلا ةفيلخ ىلع ةقفنلا يلولا كردي امنإو ط ( جاتحم ) الا يلو ( دل ) ةعامجلا وأ
 هلمشي ملف ةبيغلا دعب ثدح ثداح رمأ ةقفنلا نأل رخآ فالختسا ىلإ جتحي ملو
 ص هتفيلخ ىلع كردأ باغف فلختساف مك احلا ىلإ هيلع يلولا عفر ولف ى هفالختسا
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 . . . : ديدجت الب هبناغ ةفيلخ ىلع اهكردي : ليقو

 ةروص يف وهافمنإ فنصملا هركذ امو ى اهركذي مل وأ هيلو ةقفن هل ركذ ءاوس

 ةفيلخلل ةقفنلا عفدي هنإف جاتحملا يلولا وه يذلا هتفيلخ امأو“جاتحملا ريغ وه ةفيلخ
 ؛جاتحم يلو وه يذلا ةفيلخلل اهدرب مث ةعامجلا وأ ك احلا وأ ةريشعلا هفلختست يذلا

 نألو ص ىدمتي وأ فرسي الئل هدي يف امم ولو هسفنب هقح ذخأي ال ناسنإلا نآل
 دوقعم ًادقاع دحاولا ناسنإلا نوكي الو“دوقملا نم دقعك اهضبقو ةقفنلا ءاطعإ
 ناسنإلا ذخأ يف فالخلا نم رم ام ىلع الإ " دحاو تقو يف ةدحاو ةروص يف هل
 ى هسفنل هتيلو يلولا دقعو “ هسفن نم ءارشلاو هسفنل عيبلاو ى هدحاج نم هقح

 الف لاحلا ةلأسم امأو ث لاحلا ةلأسم نود ةضواعم حاكنلاو عيبلا وحن يف نكل

 هل هنوك دحج وأ هل نايب الو هيلو يلولا دحج ولف عانتما الو دوحج الو ضوع

 . ةيفخ ذخأي نأ هلف هقطي مل وأ هبلاط هنم قفني لام

 ةريشع وأ مكاح ديدجت الب ( ديدجت الب هبئاغ ةفيلخ ىلع اهكردي : ليقو )
 كدعبجاتحملا هيلو قافنإىلع ةرامإلا لمشي ةفيلخلا مسا نأل رخآل ةفالخ امهوحن وأ
 هل ممع اذإ فالخ ال نأ يغبنيو “ دعب ثدح ولو ى هلام يف مزل ام لك ءاضق ىلعو

 ىلع ولو هقفني رخآ ةفيلخ هل اوددج ةفيلخلا وه جاتحملا ناك نإ و « فالختسالا يف
 مل نإو “ هذخأي ام ةعامجلا وأ مكاحلا هل ردقي هنأ ابيرق هل يتأيو ى لوقلا اذه

 . فورممب هنم ذخأ انوكم

 رخآ دلو وأ لام هل ناك فالختسا دمب اثدح لام وأ دلو يف فالخلا رم دقو

 : هلوق يف اياصولا يق اهيلع وأ هلام وأ هدالوأ ىلع هفلختسا اذإ نكي م وأ لق

 نم : باب : هلوق ق ةمسقلا ف 7 ص ةفالخلا نم جورخلا طارتشا زاح : باب

 نإ بئاغ ةفيلخو كيرش ليكوت حصو : هصن ام 0 خلا ةمسقلا زاوح طرش
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 هنكمأ نإ هيلع اهكردأ ىرخأ ةدلبب ةلام هلو هيلو رضح نإو

 . . . ‘ هيلز لوصولا

 ص خلا هدعب مسقي ال رفاسي نأ لبق هكرت ام : ليقف الإو « ةفيلخ هكرت
 مدقتو ص مكاحلا فالختسا مكح امهوحنو ناطلسلا وأ مامإلا فالختسا كحو

 مهمدقت نيك رشم اوناك نإف ةبارقلاو مالسإلا مهيف نآل « مهلك مهيلع ةريشملا

 . امهوحنو ةفيلخلا وأ مامإلا

 ناك ارضاح ءايلوألا نم لام هل سيل نمو :هصن ام « ناويدلا » يف انه عقوو
 هل ناك نإ هيلإ برقأ وه يذلا هيلو ىلع هتقفن كردي هنإف هيلو جاتحاف ابئاغ وأ
 : لاق هنأك « باوجلا دسم "دس ليلعت « خلا هتقفن كردي هنإف : هلوقو ى ها لام

 ىلع ةقفنلا يلولا كردي هنأل ث لام هل سيل يذلا ىلع جاتحملا يلولا اذه كردي الف
 نأ لمتحيو “ لام هل سيل اذهو « لام هل ناك نا هيلإ برقأ وه يذلا يلولا

 كلذ ىلإ برقأ وه يذلا يلولا ىلع هتقفن كردي هنإف ىنعملاو “باوجلا وه نوكي
 لام بيرقلا يلولل نكي مل اذإ هنأ ىلإ ريشي لام هل ناكنإ لام هل سيل يذلا يلولا

 . اذكمهو هملي نم ىلع تكردأ

 ، ( هنكمأ نا هيلع اهكردا ىرخأ ةدلبب لام هلو هيلو رضح ناو )
 لاملا ىلإ يأ ء( هيلإ لوصولا ) { ىرخأ ةدلبي.لام هل يذلا يلولا نكمأ نإ يأ

 .لوصولا هنكمي مل نإو“هيلو قفنيو هيلإ نيدتي وأ ضرقيلف ىرخأ ةدلبب هل يذلا
 ضرأ يف هب متعمس اذإ ه : ثيدحل نوعاط وأ ةملس وأ قيرط عطاق وأ ودعل هيلإ

 ال ثوأ ةيحانلا كلت نم وأ ةدلبلا كلت نم هعضوم هيلع يفخ وأ « هيلإ اومدقت الف

 ص هيلع ةقفن الف عناوملا نم كلذ وجن وأ هب يتأي نم دجي ملو هيلإ رفسلا عيطتسي
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 اتيادم وأ ًاضرقم دجي مل نإ هيلإ لصي ال ديعب لام وذ اهكرديو
 دعب اهمرغي الو.. هيلإ

 هيلع تكردأ ةدمل عناملا لاوز ديتعا اذإ : ليقو ،هيلع تكردأ عناملا لاز اذإو

 كلذو ى لجؤملا نيدلا هل نم ىلع كردت اهنإف هلجأ لحي مل نيدك هدعبو اهلاوز لبق
 ةدشل رحبلا يف رفسلا عطقناف رحبلا ءارو نم وأ ةريزج يف هل نوكي نأ لثم

 . كلذ عطقني هنأل نيدتيل وأ ضرتقيلف دربلاو حايرلاو رطملا

 ص ديعب عضوم يف تباث لام يأ ى ( ديغب ) عضوم ( يف لام وذ اهكرديو )
 ى دعبلل عضوم ةفاضإب دعبأ عضوم يق ي أ 2 دعبأ يف لام وذ : ةخسن يفو

 ( هيلإ لصي ال ) دعبلا سفن هلمج قح هدعب يف غلاب وأ دعب يذ عضوم يف وأ
 رثكأ هيلإ باهذلا ةنؤم نأل وأ هيلإ باهذلا عاطقنا وأ قيرط عطق وأ ودمل

 نم هيف ام عونمملا لايمآلا لخادلا بيرقلا عضوملا كحو كلذ وحن وأ هلثم وأ هنم

 اضرقم دجي مل نإ ) تاقفنلا لئاسم عيمج يف هيلإ لصي ال يذلا ديعبلا مكح لاملا

 نم "رم ام نيبو هنيب قرفلاو ى هيلع كردت الو اهك ردي وهف “ ( هيلإ انيادم وأ

 هيلو هكرتي ال هلجأ لولح ىلإ ةنيادم وأ اضارقإ دجي ملو ينغ ىلع نيح هل نمم نأ
 يف لام هل نم ناك نإ هيلع قدصتي وأ هنيادي وأ هملع بسحيف همعطي يأ ؛ع وجلل

 نمك ناكف “ هيلإ لوصولا رسيت مدعو هدعبل هلام نع عطق دق هيلإ لصي ال ديعب

 مل ني هل نم فالخب ‘ دحاجلا فلحف هل نايب الو هنيذ هل دحج نمك وأ هل لام ال

 سانلا ةمذ يف لامب فصتم هنإف “ لجألا لولح .مدع الإ هيلإ لوصولا نم هعنمي

 . ةنيادم وأ ضارقإ دجي مل ولو ةقفنلا دجي الف

 ص ( دعب ) هيلإ لوصولا مدعو هلام دعبل اهذخأ يذلا اذه ( اهمرغي الو )

 ٤٩ - ) ج ١٤ - لينلا - ٤ (

 



 بيرقلا ال لام هلو ديعبلا هيلو هعم رضح نإ اذكو ، هلصو نإ

 ‘ دعب نإو ارضاح تمرل هلام الو..

 حتف بجيف هيلعو ى اهحتف كلاك نإ - رسكب - ( هلصو نإ ) اهذخأ دعب يأ
 لاملا مدعك هيلإ هلوصو مدع نأل « هلوصو دعب يأ ى ةفاضإلاو بارعإلا ىلع دعب
 . ثداح ىنغك كلذ دعب هلوصوو عوجر الب اهقحتساف الصأ

 هيلول يأ ى ( هلو ديعبلا هيلو ) ‘ جانحملا مم يأ « ( هعم رضح نإ اذكو )
 ىلع هلامو بيرةلا فطع ( هلام الو بيرقلا ال ) بئاغ وأ رضاح (لام ) ديبلا

 ايلو ( تمزل ) بيرقلا لام الو بيرقلا رضحي ملو : لاق هنأك و ى ديعبلا هيلو
 هلام نم هقفنيف جاتحملا هب كسمتسيف هروضحل هلام باغ وأ ) لعب نإو أ رضاح (

 قفنيف ةمذلا يف يذلا هلام وأ « بئاغلا هلام ىلإ ضرتقي وأ نئيدتي وأ رضاحلا
 باغو هدحو وه وأ > هدحو هلام وأ > هلامو بيرقلا :. ارضح نإو > جاتحملا

 هنمعنمو هلام باغ نإ الإ؛بيرقلا لامف ةقفنلاف هلام عم ولو ديعبلا رضحو هلام

 . عنمو رضح وا

 » عماجلا » يف هلللا مهمحر - ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا مالك رهاظو

 هنكمي مل اذإ ام ىلع لمحي نأ الإ مهللا ت هلام باغو رضح نم ىلع ةقفن ال هنأ

 هيلع تبجو نم لام رضحي مل اذإ يلولل ةقفنلا اوضرفي الو : هصنو “هيلإ لوصولا
 ةقفنلا هبلع تبجو نم رضحي ملو لاملا رضح نإ امأو“نيةدلا هيلع ذخأي الو ةقفنلا

 ةجوزلا امأو٤كلذ يف مهرظن ردق ىلع هيلو نوقفني نيملسملا ةعامج وأ يضاقلا نإف

 رضحي مل نإو ى رضحي مل وأ لاملا رضح هتجوز ىلع ةقفنلاب جوزلا نوذخأي مهنإف
 جوزلاو لاملا رضحي مل نإو ى هلام نم ةقفنلا امهل اوضرفيلف رضاح لاملاو جوزلا
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 هيلع اهب هل مكحي امكاح دجي ملو ردحأ ديب هيلو لامو جاتحا نمو
 ك هديب ناك نم ىلع اهكردب ل هل فلختست ةريشع الو

 نإو هوباصأ نإ نبةدلاب اهجوز ىلع ةقفنلا امل اوضرف اوؤاش نإ رايخلاب مهف رضاح

 ٠ ها > اوك رت اوؤاش

 رنح 8 عنتماو رضح نإو > بئاغلا هلو يأ ك ( هيلو لامو جاتحا نمو )

 طلغ ةلدابم وأ ءارك و أ ةيراع و أ ةطقل وأ ة ةعيدو وأ ةنامأب ) دحأ ديب )

 هرمأك ةنامألا هوح و نم كلذ 7 هديب وه نم ىح نم كف دقو نهرب وأ

 دحأ دمب وهو هقحتسا نإ اذكو ك هف دقع وأ هقادصإ وأ هعيب ىلع هلمك وت 5

 . هيلع ردقو حخسف وأ ابر وأ ةيدمتب وأ

 ةعامج الو ى هوحن وأ اناطلس وأ امامإ الو ( هيلع اهب هل كحي امكاح دجي ملو )

 جاتحملا هيطعيف لاملا هديب نم ةقفنلا هيطعي ةفيلخ ( هل فلختت ةريشع الو )

 للا لاق دقف ى ةنامآلا عونب هديب ناك نإ هنأل ى ( هديب ناك نم ىلع اهكردي م )
 ناك نإو ى )١' ي اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت رأ مكرمأي كلا نإ » : العو لج

 ابرلا "هرو ى هيف ىدعت ام هر هيلع بجاولاف خسف وأ آبر وأ ةيدمتب
 . خسفلاو

 م ةعامجو ناطلسو مامإو مكاحك هل كحي نم دجو نإ هنأ همالك موهفمو

 ةفىلخ اوفلختسا ةريشع تناك نإ هنأو “هديب ناك نم ةقفنلا هيطعي نأ هل نوكحي

 ةفيلخنوفلختسيهوحنو كاحلانأ رهاظلاو“جاتحملا اهيطميو ةقفنلاهديبناك نمهمطعي

 ٨ : ءاسنلا ةر وس ) ( ١
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 جاتحم هسفنل قفني الو ى اجاتحم ايلو هملع نإ هل يطعي نأ هل صخرو

 ى هديب ناك نإ هلو ل ام نم

 ةفيلخ بئاغلا فلخ اذإ : لاق نم لوق ىلع الإ ى هديب ناك نمم جاتحمل ذخأي

 ص « ناويدلا ه باحصأ دارمو هدارم كلذ لملو ى ةقفنلا ىلولا هيلع كردأ

 نأ اك ى هيف لصألا هنآل ع كحلا ىلع كاجلا لاوحأ نم اورصتقا مهنأ كلذ نايبو
 اذإ هنأل ذخأي نم فلختسي اضيأ مكاحلا ناك ولو فالختسالا ةريشملا لاوحأ نم
 اهك ردي مل املك و “فلختست ةريشملاو ىةقفنلاب كحي مكاحلاف “ةريشملاو مكاحلا دجو

 لصوت امنإو “ هرارطضاب ملع نم لك ىلع لايع هنإف ةرورضلل لصوف جاتحم ناسنإ
 باون مهنأل اهريغ وأ ةنامأ عونب دحأ ديب امم نيكمتلا ىلإ ةريشعلاو هوحنو مكاحلا

 . طسقلاب مايقلا نم كلذف لاملا بحاص نع

 بلاطل يأ ص ( هل يطعي نأ ) بجي ملو ى هديب ناك نمل يأ ( هل صخرو )
 قافنإلا نأل ( اجاتحم ) ةقفنلل اك ردم ( ايلو هماع نإ ) همطمي ال نأ هلف « ةقفنلا
 حبأ لب كلذب هل كحي الو٤هقح ىلإ هلصوب نأ هل غاسف هيل و لام ف جاتحفلل ىقح

 كحلا يف امأو « هللا نيبو هنيب اهف هبلع ةعابت الو كلذ ل۔هفي نأ اصيخرت هل

 صيخ رقلا اذه رب مل نإ هيلع مرغلاب كحي مكاحلا نإف ةصخرلا هذهب ذخأ اذإف

 كرت ام مسقي نأ زاوج نم ةمسقلا يف رم ام هريظنو ى هآر ولو هب مكحي الو

 ابلاط هل اوفلختساو هئاكرش عم هتريشع تقفتا نإ زإ وجو : هلوق يف بئاغلا

 . رابجإ الب ابولطم وأ

 ص اهريغ وأ ةفالخب ( هديب ناك نإ هيلو لام نم جاتحم هسفنل قفني الو )
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 امهدحأ دجو نإ هنم قافنإب هنورمأيف ةعامجلا وأ مك احلل يكتشي لب

 هملع قفنأ وأ دحأ ةقفن هعفن ىلع ربجأ نمو { فورعمب هنم اهذخأ الإ و

 هيلع كردأ هب هل لع ال"لام هل جرخ وأ ى هيلوب سيل هنأ نابف اهليح
 ، هاطعأ ام

 ةعاجلا وأ مكاحلل يكتشي لب ) ةرم اك هسفنل هقح ذخأي ال نأ لصألا نأل
 رمألا عقي يأ ط ةعامجلاو مكاحلا ىلإ « واولا » وهو ةعامجلا ريمض در ( هنورمأيف

 هسفن ىلع (هنم قافنإب ) دجوي مل نإ ةعامجلا نم وأ “دج"و نإ مكاحلا نم امإ مهنم

 ةينثتلا ريمخ ( امهدحأ دجو نإ ) ءاشع ذخأي مكو ءادغ ذخأي مك هل نودحيو

 ةعامجلا رخآلاو مكاحلا امهدحأ نيذللا نيعونلا دحأ دجو نإ يأ ى ةعامجلاو مكاحلل

 هسفنل ( اهذخا ) انركذ نم دحأ دجي ( الإو ) مامإلا وأ ناطلسلا اهلثمو

 ءانمأ رضحي نأ ىلوألاو ‘ اهدجو وأ ةريشعلا دجي مل ءاوس ( فورعمب هنم )
 نم ةفالخب هيف كردأ هيف كردي امم هدي يف ؟ام رخآ الام دجو نإ و ى هل اوردقيو

 . "رم ام ىلع بئاغ وأ ةعامج وأ مكاح وحن

 هيلع قفنأف ( دحأ ةقفن ىلع ) سبح وأ برض الب ولو ( ربجأ نمو )
 هربج نودب وأ هنع لومحملا ربج دعب ةقفنلا ليمح يأ ى ( اهليمح هيلع قفنأ وأ )
 ص هلمق آبلو هل نأ وأ ( هيلوب سيل هنأ نابف ) هربج نودب وأ ليملا ربج دعبو

 ريمضلا عجري نأ لمتحيو « همتكف هب ملع هل وأ ( هب هل ملع ال لام هل جرخ وأ )
 ريقفلا لع اذإ ام لمشي هنأل ىل"وأ وهو « ةقفنلاب بولطملل هل ملع ال امم : هلوق يف

 انلوق ردقن الف مكحلا يف كردي مل هب - ءافلا رسكب - قفنلا ملع نإ و « ملعي م وأ

 ( ءاطعأ ام ) لحلا وأ ةقفنلاب بولطملا ( هيلع كردأ ) همتكف هب ملع هلوأ
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 ليمجلا هيلع كردأ ليملا ءاطعأ نإو “وه هيلع كردأ ةقفنلاب بولطملا هاطعأ نإ
 ليمحلل بولطملا عفدي مل نإ هنعلومحملا بولطملا ىلع وأ هيلع كردي نأ ليمحللو

 ‘هنع لومحملا بولطملا ىلع كردي نأ ىلأوألاو ىهلبق وأ ليملا هنطعي نأ دمب كلذ
 لومحملا ىلع ةقفن ال هنأ كلذ دعب رهظ هنأ عم هنع لومحملا ىلع لبحلا كردي امنإ و

 بولطملا عفد نإو ى هلجأل هلام فرصف .ح هلعج يذلا وه هنع لومحملا نأل هنع

 . ليمجلا ال بولطملا هيلع كردأ ليمحلل كلذ

 هاطعأ ولو - ءافلا حتفب هيلع قفنلا ىلع درلا كردي ليملا نإ :تلق امنإو

 هيلع ققنملا ىلع عربتم دعي ال ليملا نآل ى بولطملا ىلع ربج البو هيلع ربج الب
 رهظف ربج الب يطعأ نإ بولطملا فالخب ربجلاك اهسفن ةلاملا نأل ءافلا حتفب -

 هنأل مكحلا يف درلا هيلع كردي ال هنإف لام وذ بلاطلا نأ وأ “ يلو ريغ هنأ
 نأل ص ذخأ ام در امنإو “ هيلع كردي : ليقو ى مكاحلل هتلأسم عفرب مل ذإ عربتك
 . ناضلا ليزي ال أطخلاو « الام هل نأ ثيح نم أطخلاك هل ءاطعإلا

 قفنأ نإ ليملاو : « عماجلا ه يف - هللا مهمحر - ركب نب دمحأ خيشلا لاق
 قفنأ ام كردي هنإف هيلع نكت م ةقفنلا نأ كلذ دعب هل نيبت مث هنع لمحت نمع

 هيلع لومحملا ىلع كلذ يف ليملا عجرب : لوقي نم مهنمو ى ةقفنلاب هل لومحملا ىلع
 . ها ث هليمح هيلع قفنأ نم ىلع هنع لومحملا عجريو

 ص هيلو ريغ هنأ جرخي نأ نيبو ى هلبق ايلو هل نأ جرخي نأ نيب قرفلاب : ليقو

 ذخأ سلفم يف لاقو : « رثألا ه يفو “برقأ ايلو هل نأ جرخ اذإ درلا كردي الف
 نابقسا نإو“اميمج هنم ذخأ ام هيلول درب هنأ الام هلنأ نابقسا مث هيلو نم ةقفنلا :

 . ذخأ ام در هيلع كردي الف اذه نم برقأ رخآ ايلو هل نأ
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 اهل البح هلع كردأ اهيلع هملو هب كسمتساف ارفس دارأ نمو

 هيلع قفنأ نإو ى اضيأ هل اهب مئاق 'رمأ وأ "ليكوت هيزجيو 4 عوجرلل

 لام هل وأ هيلوب سيل وه اذإف هفلختسم لام نم .ةفيلخلا وأ ليملا

 ، هيلع قفنملا نم هدريو هبرل كلذ نمضي مل

 هيلع كردأ ) ةقفنلا ىلع يأ «( اهيلع هتيلو هب كسمتساف ارفس دارأ نمو )

 رمأ وأ ليكوت هيزجيو ) ‘ هعوجر ىلإ يأ « ( عوجرلل ) هقفني ( اهل ةايح
 معن : لوقيف ى نالف ىلع ةقفنلاب مق نالق اي : هل لوقي نأ لثم ( اضيأ هل اهب مئاق
 ص اهب مايقلاب معنأ يذلا اذه كلذ دعب ربيف « ةلاملا ىنعم يف وه امم كلذ وحنو

 لوبقبو “بولطملا نع ةباين اهيلع كاسمتسالا دمب مايقلا لوبق نأل « رهاظ اذهو

 . هليبسل هيلو جاتحملا ىتلخ مايقلا

 ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاقو ى رفاسملاو رضاحلا نع ةلاحلا زوجتو

 مل وأ ادح هل اوآدح ةوسكلاو ةقفنلا يف ةلاملا زوجتو : _ مهنع هللا يضر
 هنع لمحت نمع تلاز ةقفنلا نأ هل نيبتي مل ام ةقفنلا ليملا ىلغ نوكيو ى هودحي
 الف ةجوزلا ةقفن امأو ةجوزلا ةقفن ريغ يف هنع لومحلا وأ ليملا رقتفا وأ

 ٠. كل ذ اهيف بيصي

 لام نم ) رومأملا وأ ليكولا وأ ( ةفيلخلا وأ ليمحلا هيلع قفنأ نإو )
 ( هيلوب سيل وه اذإف ) ص هرمآ وأ هلكوم وأ هنع لومحملا لام وأ ( هفلختمسم

 هدعب ركذ نم وأ لبمحلا اذه ( نمضي مل لام هل وأ ) هيلع كردت برقأ يلو هل وأ

 همفديو ( هيلع قفنملا نم هدري ) نكل ( و هبرل ) هقفنأ يذلا لاملا ( كلذ )



 ه هفلختسم ىلع هكردأ هلام نم كلذ ةفيلخلا وأ ليحلا ىطعأ نإو

 دعب هلام نم هيلو ىلع قفنأف تام نإو 2 ًاضيأ هل عوفدملا ىلعو

 هن ر ( ول هنمعص هت روه

 ىطعأ اذإف ،هيلع كردأ هبلط نمف هبلع قفنأ يذلا ىلع هبحاص هكرديو هبحاصل

 يف كلذو « بولطملا لام نم اوطعأ اذإ كلذو « رخآلا هيلع كردي مل اهدحأ

 لعل محلا يف ريقفلا ىلع هنع لومحملا كردي الف نيمضلا يف امأو “ حضاو ةفيلخلا
 . هسفن لام نم ىطعأ نعمضلا

 نم كلذ ) رومأملا وأ ليكولا وأ ( ةفيلخلا وأ ليمحلا ىطعأ نإ ) امأ ( و )
 هنأل “هرومأم وأ هلكوم وأ ( هفلختممم ) وأ هنع وه لمحت نم ( ىلع هكردأ هلام
 ص ( اضيأ هل عوفدملا ىلعو ) ‘ هب هنع عفدو هسفن لام نم هنذإب هنع ىطعأ

 عربتم ريغ هيلإ هعفادل درلا هيلع بجوف هل "لحي ال ام ذخأ هل عوفدملا نآل
 كردأ ةقفنلاب بولطملا ىلع كردأ اذإو « عربتم ربغ هدعب رك ذ نم وأ ليملا نال
 نآل « تنأ ينطعت مل ذإ كل درأ ال : لوقي نأ دجي الو هل عوفدملا ىلع بولطملا
 هلسرأ بولطملا لوسر هنأكف بولطملا نع ةبا۔ن هاطعأ امنإ دعب رك ذنم وأ ليحلا
 . بولطملا ىلع ليجلا وحن كردأ كلذلو ى كلذي

 لكوملا وأ - ماللا رسكب - فلختملا وأ هنع لومحملا .( تام نإو )
 رومأملا وأ لسك ولا وأ ةفيلخلا وأ ليجلا ( قفناف ) رمآلا وأ - فاكلا رسكب -

 لكوملا وأ فلختسملا وأ هنع لومحملا وهو ‘ بولطملا يلو يأ “ ( هيلو ىلع )
 هنمض هتوم دعب ) بولطملا لام يأ ى ( هلام نم ) رمآلا وأ ب رسكلاب

 تيملاو ص هتوم دعب قفنأ ذإ أطخ كلذ نأل « جاتحملا ىلع هب عجرو ( هثراول
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 كردأ وأ هب ىصوأ ام الإ هثراول لب ث هتوم دعب هل لاملا سيلو ى هيلع ةقفن ال

 اذإ ام كلذ ريظنو « نامضلا ليزي ال سفنلا وأ لاملا يف أطخلاو « نيد نم هيلع

 نمضت اهنإف هتوم دعب لاملا نم تلكأ اهنأ رهظف اهجوز لامنم ةأرملا لك أت تناك

 دعب هيف اهبيصن ةيصوللو ى ةثرولا رئاس نيبو اهنيب اثاريم نوكسف هدعب تلك أ ام

 بولطملل سيل لاملا نأل آادحاو الوق كلذ ناك امنإو ى ناك نإ نيدلا صالخ
 الب عزنلا دمب ىطعأ و هعزنف هرمأ وأ هلكو وأ هفلختسا نإو ى هتوم دعب ةقفنلاب

 هلكو وأ هفلختسا يذلا هل در هللم نم ىطعأ نإ لب ى هيلع نامض الف هب ملع
 . هرمأ وأ

 اذك و : هصن ام ى خلإ اهعفد ينغل زاج باب : هلوق يف ةاكزلا باتك يف مدقتو

 ال :ليقو ى نمض هيلع فلختسا ام عفد مث ملمي ملو هعزن مث اهعفد ىلع هفلختسا نإ

 ةفالخلاو ةلملا نأل ى ةدحاو الوق بابلا ةلأسم يف ناك امنإو “ ها رهاظلا وهو
 بولطملا هلحي الف دقعك وأ بلاطلاو بولطملا نيب هبلع ادقع "نك رمألا و ةلاكولاو

 ىاهدمب ام وأ ةلاحلاب هنم كفناف بلاطلا هي كسمت اذإ اذهو بلاطلا نود عزتلاب

 قاتعلايف نالوق ناك امنإو ى ملعي ملو هعزن اذإ هنامض يف نالوقلاف كلذ نودب امأو

 هنأل اهعوقو يدنع حيحصلاو ى هل لاملا نأل اهنم هعزن دعب اهلعف اذإ قالطلاو
 ريغو ى كلام ريغ قتعأ وأ قلط نيح وهو ى قالط الو كلمي ال ابف قتعال

 نيبو ةطساولاب هنيب دقع هنأل عيبلاو حاكنلا حصو « هديب رمآلا نوك ىلع رقا
 . ضوعلا هيفو ى هربغ

 م زل و :ى هصن ام ك خل ! ة ر امإ حصت ب اي : هلوق ق حاكنلا ب اتك ف رم دق و
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 نم هيلع هقفنأ نإ هل عوفدملا ىلع هكرديو « هل همزلت مل نإ

 . . . . .. .. ...... ..وه هلم

 .> ةميابم ف و قتعو قالطو حاكن ق ملعب ال عزن دمب فلختسمو رومأم دقع

 . ھا قتعو قالط ف ك ١ : لىقو

 مل نإ يأ ى ( هل همزلت مل نإ ) وه امنإ ثراولل نامضلا نم فنصملا هركذ امو

 هنع ىدأ لب ى نامض الف هل هتمزل نإو ط جاتحملا كلذ ىلع ثراولا ةقفنلا مزلت

 ثراولا نم برقأ هل ناك وأ ىنفتسا دق وأ يلو ريغ هنأ هل نيبت نإ الإ بجاولا

 نإ اذك و “همزلت مل نإ : هلوق يف لخاد اذهو « ثراولل نمضي هنإف كلذ وحن وأ

 دعب هلعف يف وه امنإ ثراولل نايضلاو ى دئازلا نمض ثراولا مزلي امم رثكأ هاطعأ

 نذأي مل ثراولانأ عم همزلت ثراولا ناك اذإ ثراولل نمضي مل امنإو < طقف توملا
 ىلع هل دقع الو ى هثراو ىلع ال هفن ىلع هعم دقع امنإ ثروملاو ى قافنإلا يف هل

 يف هل نذإلا لوصح : امهدحأ ى نيئيشلا عاتجاب كلذ ىوقت : لوقن انأل ى هثراو
 نامضلا سايقلاف الإ و همزلت ثراولا نوك : يناثلاو ى هتوم بيغب فلكي الو لاملا

 جتحي ملو “ثرا ولا بلطي مل جاتحملاو ى لاملا يف فرصتلا يف هل نذأي مل هنأل ثراولل
 ثراولا هل نمضي مل هسفن لام نم ركذ نم وأ ةفيلخلا قفنأ نإو “ هيلع
 نمل ةر ضعب نود ةثرولا ضعب تمزل نإو « ثراولا ىلع هكردي الو قفنأ ام

 . همزلت ل

 (هل ع وفدملا ىلع ) ليك ولا وأ رومأملا وأ ةفيلخلا يأ « ( هكردي ) امنإ ( و )

 لام نم ال عزنلا وأ توملا دمب ( وه هلام نم هيلع هقفنأ نإ ) ثراولا ىلع ال
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 هنع لومحملا توم دعب هلام نم قفنأ ام ةقفنلاب ليمح كردي الو

 ثراو ىلع كردت لهو ى هيلع قفنملا ىلع هكرديو هثراو ىلع

 ثراو ىلع كردت الو ؛ نالوق ؟ ال وأ تام نإ ليخلا

 © . ةفيلخلا

 ص لصألا خسن يفو ى هنع لمحت نمع هقفنأ ذإ هسفن لام يف أطخأ هنأل ثروملا

 . .ةثرولا ىلع يأ ى مهيلع اهك ردي : لوقي نم مهنمو
 وأ ( هنع لومحملا توم دعب هلام نم قفنأ ام ةقفنلا ليمح كردي الو )

 ثراو اذك و٬هنع لومحلا ثراويأ (هثراو ىلع) فلختملا وأ رمآلا وأ لكوملا
 ذخأ هنأ روهظل ( ههلع قفنملا ىلع هكرديو ) “ فلختسملا وأ رمآلا وأ لكوملا

 هيلو هنأ قفتأ نإ الإ هبلع يطعي نأ نع الضف ى همزلت ال نم ةين ىلع ىطعأ نمع

 ةقفنلاب هيلع كحيف ( ليحلا ثراو ىلع ) ةقفنلا ( كردت لهو ) تام نم دمب
 كرتي مل نإ ال ةمذلا يف ولو للم كرت نإ ليملا وه يذلا هثروم ( تام نا )

 ءيش ثرإلل الو ةيصولل قبي مل هرادقم وأ ةقفنلا نم رثكأ هلام ناك [نإ]هنإ قح

 هل لومحملل عوجر ال هنإل : لاق نم لوق بساني اذهو “هتمذ يف نيدلاك ةلامحلانأل
 ةلاملا نأل هكرتي مل وأ الام ليمجلا كرت ثراولا مزلت ( ال وأ ) هنع لومحملا ىلإ

 ىلإ عوجرلا هل لومحملل نألو ى ليمحلل ضوع ايف ناك ولو « عربتلا هبشت
 لومحملل اهيف ضوع ال هنألو “روهشملا ىلع عوجر ال نأ طرتشي مل نإ هنع لومحملا
 ولو ى ليملا نع تطقس هنع لومحملا تام نإ هنألو ى نيدلاب اههبش فعمضف هنع

 « نراوبدلا » رهاظ ى ( نالوق ) ؟ هبشلا فمضف هنع لومحملا ثراو تمزل

 . يناثلا رابتخا

 ةفيلخلا نأل س رومأملا وأ ليكولا وأ ( ةفيلخلا ثراو ىلع كردت الو )
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 آرفس يلولا دح مل نإ هدجي مل ةفالخلا نم هسفن عزن دارأ نإو

 . هتفالخ: الإ

 هئادأب لاغتشإلا لقتني لب ى مهتمذ ىلإ هوحنو نبةدلا لقتني مل رومأملاو ليكولاو
 هري_غ نم وأ ى رمآلاو رسكلاب - لك وملاو فلختسملا لام نم ءاوس ى اهيلإ

 ىلعو ص هنع لومحملا ةمذ أربتو ى لوق يف هتمذ ىلإ قحلا لقتني هنإف ليمجلا فالخ

 هبحاص هك ردي قح اهيلع ةماع ةكرش نيك رتشملاك هنع لومحملا عم نوكي روهشملا
 هك ردي ملو عزنلا تاف هسفن عزني نأ لبق ليملا تام اذإف ى ءاش اهبأ ىلع هلك

 ٠ هث ر ١ و

 عزن ) هسفن لام نم ءاطعإلاب رومأملا وأ ليكولا وأ ةفيلخلا ( دارأ نإو )
 عزنلا يأ ى ( هدجي مل ) كلذ مازتلا دمب ةرامإلا وأ ةلاكولا وأ ( ةفالخلا نم هسفن

 دي نم يلولا ت"وف هنآل هترامإ وأ هتلاكو وأ ( هتفالخي الإ ارفس يلولا دجي مل نإ )

 لبق هسفن عزن ولف “ نماضلاك ناكف “ اهوحنو ةفالخلا مازتلاب ةقفنلل بلاطلا هيلو

 مكحلا يف زاج هجورخ لبق بلاطلا يلولا هك ردي ثيح لايمآلا نم يلولا جورخ
 رثإ ىلع بلاطلا يلولا باهذ مثو دعولا فالخ مثإ هللا نيبو هنيب ايف همزلو

 لوقي نأ لثم ص هسفن عزن ةفيلخللف ةفالخ الب رفسلا دجي ناك نإو « بولطملا

 ارفس دجي مل نإو هل فلختسا كلذ عمو “ ةفالخ الب رفسلا كل تزجأ : جاتحملا

 يلولا هسب يضر نإ الإ هعزنب نولوزي ال مهنأ رهاظلاو ث مهعزتف رفاسف مهب الإ

 هصم هدقع دقع مهتباينف ى هنع مهتباينب الإ رفاسي هيلو كرت ام هنأل ى جاتحملا

 مهعزن اذإ : ليقو “ هنع لبقت ال ةميدخ هدحو هعزنو هدحو هب لحني ال مهيلع
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 ء هنع لومحم باغ نإ لمح هدح الو ‘ هلكوم رضح نإ عزتلا هلو

 ء هرومأم ال رضح ولو يلولاك ةقفنلا ىلع ليكولاو ليحلا ربجيو

 اوفلختسيل مهوحن وأ ةعامجلا وأ ك احلا وأ ةريشملاب يلولا كسمتيف اولازو اوعزتنا

 يف لام هلو ى الثم فلختسا نأب هتبيغ دعب كانه لاه هل نكي مل نإو ى هل

 رضح وأ هلام عم رضح نإ هدعب يلولا ىلع كردأ هلازأف كانه و رخآ عضوم

 .هلام

 وأ ( هلكوم وضح نإ ) هسفنل ( عزقلا ) بئانلا ناسنإلل يأ ى ( هلو )
 نأ ىلع علطأ نأ لبق افنآ هتركذ اك لايمألا جرخي مل نأب هرمآ وأ هفلختسم

 دسقتلا نم دب ال نكل ى هلل دملاو هركذ مهريغ و « ناويدلا ه باحصأك فنصملا

 . هتركذ ام دح ىلع لايمألا جورخ لبق ىلولا هك ردي ثيحب نوكي نأب

 يكل ةلاملا تناكو ( هنع لومح باغ نإ ليمح ) عزنلا يأ ى ( هدجي الو )

 نيدلا لمحت يف اذك و « بيغي كرتيل تناك نإ عزنلا هلف رضح نإو « بيغي كرتي
 دجي مل لجأل وأ ةبيغلا صوصخ ال موزللا ىلع ةلاملا تناك نإو ى بيغيل ناك اذإ

 ةفيلخلاو ( ليكولاو ليمحلا ) لك آلايف برضلاب ولو ( ربجيو ) ‘ رضح ولو عزنلا
 ىلولا ربجي اك ( يلولاك ةقفنلا ىلع ) كلذ لبق اذإ هسفن لام نم ةقفنلاب رومأملاو

 كلذ ىطعأ اذإ : ليقو ى يلولا ( رضح ولو ) ءاطعأ وأ هوحن وأ اليمح طعي م

 ربجيو : هصن ام ماكحألا نم سيلفتلا باب يف رمو “ ليملا وحن ربجي لي ت ربجي م

 رومأملا لأم نم ال هلام نم قافنإلاب ( هرومام ال ) يلوك برضب ةقفن ىلع ةفيلخ

 



 نأ ىلع هنم قفني رأ هرمأ نإ هلام نم قفنأ ام هيلع كرديو

 ٠ هل دري

 مدختسي الو « ممدخلاك وهف الإو “ليملاك وهف هسفن لام نم قافنإلا مزتلا اذإ هنأل
 . اربج رحلا

 ؛(هلام نم قفنأ ام هيلع كرديو) ةقفنلا يف رهدلا نيمض ربجي : « رثآلا » يفو

 تنر أ هرم أ ن ١ و ) هل در نأ ىلع هنم قفني نأ هرم أ ن ( رومأم ا لام نم يأ

 . ملعأ هللاو ى عربتي مل ام دري : ليقو ى هل دري الف هل درلا ركذي ملو قفني
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 لصف

 . ءاشع وأ مادغب جاتحم كب

 لصف

 ( ءاشع وأ ءادغب جاتحم ) ةعامجلا وأ مك احلا كحي يأ “لومفملل ءانبلاب ( كحي )
 ى ءاشعلا : رخآلاو « ءادغلا : اهدحأ ى نامسق هب موكحملا نأ ينمي « مسقتلل وأ

 هاطعأ ءاشعلا تقو رضح اذإو ى طقف ءادفلا هاطعأ ءادفلا تقو رضح اذإ

 نيمويلا ةقفنب الو ى ةرمب ءاشعلاو ءادفلا هطمي نأ هملع كردي ال « طقف ءاشملا

 دعب اك احت اذإف ى اضارت نإ الإ « رثكأ وأ لقأ و 1 ماملا وأ رهشلا وأ ةمجلا وأ
 اذكهو ى مويلا ءادغ كردي الو مويلا كلذ نم ءاشملا هل كح ءادغلا تقو "يضم
 رادقمب هل كا حلا مكح نإ الإ هيف هل ام كردي ال مكحلا دعب ولو هتاف تقو لك

 كلذ ىلع اهنيب سانلا حلصأ وأ : ليق “ ءاشعلل صوصخ رادقمبو ءادغلل صوصخ

 ىضرلا وأ مكحلا دمب هتاف ام لك كردي هنإف كلذ ىلع احلطصا وأ هب ايضرو
 . حالطصالا وأ



 ع ىلوألا رجفلا نم رثكأل ايب : ليقو

 هءاشعو هءادغ ءادغلا تقو يف موي لك هيطعي امم ( ا ) كحم ؟ ( ليقو )

 ' مويلا كلذ نم طقف هئاشعب هل كح ءادفلا تقو "يضم دعب اك احت نإو « ةرم

 ولو هك ردي ال هتاف تقو لك اذكهو « كلذ دعب موي لكل ةرمب هئاشعو هئادغبو

 ىلع ايضارت وأ : ليق ءاشعلاو ءادغلل صوصخ رادقمب هل كح نإ الإ مكحلا دمي

 اهلف لقأ وأ رثكأ ىلع ايضارت نإ الإ ( رثكأل ) سانلا حالصإب وأ امهدحو رادقم

 نم مهنمو ى ةدحاو ةبونب : ليقو ى ءاشعو ءادغب امل مكحي ةجوزلا اذك و « كلذ

 ةقفن ا۔ل اوكحي نأ اوأر نإ كلذ يف نورظانلا نيملسملا ةعامجو مك احلا : لوقي

 ! ناويدلا ه باحصأ ركذ اك ى كلذ مهلف كلذ نم اوأر ام وأ رهش وأ مايأ ةعبس

 ص انه ةجوزلا يف نيلوألا نيلوقلا فنصملا ركذي ملو « ةجوزلا يف ةثالثلا لاوقألا

 ةجوزلا لمشي ام انه جاتحملاب دارأ هلملو « يتاي ايف ثلاثلا ركذو « يتأي ايف الو
 اهجوز لامل ةجاتحم يهف ى ةينغ تناك ولو ى ى اهلام يف اهسفنل اهيلع ةقفن ال اهنأل

 ص خلإ ينغ ىلع كردت باب : هلوق يف ثلاثلاو ى انه نيلوقلا ركذ دق نوكيف

 ( رجفلا ) عولط ( نم ) « عماجلا ه يف اك نيتليلو موي ةقفن ةأرملا كردت : ليقو

 فوذحملا اذهو “ فوذحمب قلعتم رورجملا اذهو “ رورجم تعن فوذحمب قلعتم

 ك رجفلا عولط نم تاقوأ نم تقو يف ءاطعإلاب مكحي يأ ص روكذملا كحي ب قلعتم

 يأ يف هيطعي رجفلا عولط دعب يتلا تاقوألا نمام تقو يف هيطعي نأ مكحي يأ

 ءاشعلاو ءادغلاو لوألا لوقلا ىلع ءادغلا تاقوألا كلت نم جاتحملا ال وه دارأ تقو

 ةالصلا تقو لوأ ( ل ) لوآلا ىلع همالك ىنب فنصملا نكلو « يناثلا ىلع

 . رهظلا ةالص يهو ( ىلوألا )
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 ىلإ رصعل ١ نم ِ اشعل او < _ ١ دقل كح سمهل ١ بغت ل ام : لبقو

 . . ص برضب هيلع ربجيو ص هيف هب رمؤيو س هلك ليللا

 ( ءادفلا كح ) برغملا تقو لوأ لصحيو ( سمشلا بغت مل ام : ليقو )

 رابخإلاو ءادتبالا ىلع هعفر زوجيو ى ةقلطملا ةيلوعفملا ىلع كحيب كحلا بصنب
 نم قيلعت زوجيو ى ىلوآلا ىلإ رجفلا نم ءادغلا لوصح يأ ى رجفلا نم : هلوقي

 برغملا وأ ىلوآلا ىلإ رجفلا نم مكحلا عقوي يأ ، هب مكحلا بصنو مكحيب رجفلا
 وأ : ليق ى رهظلا تقو لصح نإ الإ ى ءادفلاب هل كح الثم مك اح ىلإ اك احت اذإ
 : يناثلا ىلعو ى لاوزلا دعب ءادغ كردي ال : لوآلا ىلعف ع هب مكحي الف « برغملا

 ءاشعلا هاطعأ سمشلا بايغ برق ءادغلا ذخأ اذإو « سمشلا بغت مل ام هكردي

 هب بساحيو هدرب : ليقو “ هسفنل هسبح هنع ىنفتسا نإو « هلك ايف كلذ دعب

 يف وهو يئادغ ينطعأ : لاق نإف ص لاوقألا يف هبولطم ىلإ رظنيو دعب هئادغ يف

 , . ىطمي : ليقو ، طعي مل رهظلا تقو

 رجفلا نم ءادغلا كح مكحي يأ ى ءادفلا ىلع افطع - رجلاب _ ( ءاشملا و )

 ءادغ ال ةطساو اهلبق امن ( رصعلا ) ةالص تقو ( نم ) ءاشملا كحو « ىلوألل
 ءاشملا مكحو : لاق هنأك ى ربخ رصعلا نمو « ءادتبالا ىلع عفرلاب وأ « ءاشع الو

 هرخآ ىلإ هتقو لوأنم ءادفلاب رمؤي رجفلا علطي مل ام ( هلك ليللا ىلإ ) رصعلا نم
 وأ لاوزلا هرخآو ى عنتما نإ هرخآ يف برضيو ع هرخآ يف رمآلا هيلع ددشيو

 . نالوقلا ؟ برغملا

 ليللا يف يأ ء( هيف هب ) رمؤيو هرخآ ىلإ هتقو لوأ نم ءاشعلاب ( رمؤيو )

 اذإ برضي هنأ يدنع يذلاو « ليللا يف ( برضب هيلع ربجيو ) - ديدشتي

 ( ه - لبنلا - ١٤ ج ) ۔ - ٦٥



 ‘ زوجو ‘ اتيز وأ ل وأ ًامادإ مرهو ضيرم ُريغ كردي الو

 . . . . . . . حبحصل نإ و

 نإ هنإو ص هرخآ وأ هطسو وأ ءاشعلا وأ ءادغلا تقو لوأ عنتما ءاوس ت عنتما

 هنناأل ءادفلا تقو لوأ عنتما ولو ى عنتما نإ اهيلع برض ةرمب هيلع ايهب مكح

 وأ ى ليللا يف وأ تقولا رخآ برضلا هملع ددشي نكل « كاجلا كح نم عنتما

 هءادغ هيطعيو قفني ىتح برضلل ةدح ال هنأ رم دقو ى هيلع فاخي ثمح
 ملو هدنع نكي مل نإ ةيراع ولو ى هب لممي ام هاطعأ ءاش نإ و ، نيلومعم هءاشعو

 ردقي ملو هدنع نكب مل نإ بطحلا هيطعيو ى ةالةم وأ ردقك « هلصحت ىلع ردقي

 هيطعي مث هب قفنيف كلذ عيبب هرمأ نيلومعم اهيطعي نأ ءاش نإو « هليصحت ىلع

 وأ هيطعي امب هيتأي نأ هقفنم مزلي الو ى هلوسر لسري وأ ذخأيف جاتحملا يتأيو

 هبلع تناك نم مزلي يتلا قوقحلا نم هريغك سيل ةقفنلا قح نآل ى هيلإ لسري
 ذخألل ءيجملا ىلع ردق اذإف ى هل لام ال هنوكل هيلو هقفني امنإ ىلولا نأل ع اهلاصيإ
 هقفنم مزل كلذ ىلع ردقي ال ناك نإ و “ةقفنلا ةنوؤم نم هلصح ءزج هنأل هب فلك
 هدنع لك ايل هيتأي نوكي نأ جاتحملا قفنملا بلط نإو « هيلإ هتقفن لصوي نأ

 كلذل لديو ێ اهب بهذيف ذخأي وأ ، هتيبل هيطعي لب ، ردق ولو « كلذ همزلي م
 . خلإ ص هئاشعو هئادغ نم لضفلا دريو : دعب هلوق

 و وأ انس وأ ( اتيز وأ امح وا امادا مرهو ضيرم ريغ كردي الو )

 نإ ريغصلا يبصلا اذك و ى كلذ نم ارادقم ناكرديف مرهلاو ضيرملا امأو ى كلذ

 ص مهب قيلي ام مرهلاو ضيرملاو يبصلل نأ "رم دقو “ كلذ مدع ىلع ردقي م

 مره ريغ ( حيحصل نإو ) ءامملا ضعب هتبثأ يأ “ كلذ كاردإ ( زاوجو )

 س ٦٦

 



 الو 0 ةلاخنلاو ىونلاو هئاشعو هئادغ نم لضفلا دريو { تقوب

 ! ةجوز امهدرت

 تاق وأل ١ نم كلذ وحن وأ ةمج ق تبر و رهش ق محلك ) تقوب ( يص ريغ و

 . رظنلا بسحب

 وأ روشقلا وأ ( ةلاخنلاو ىونلاو هناشعو هنادغ نم لضفلا دريو )

 نم ائيش هل درب ال : ليقو “ هيطعي ام بسحب كلذ وحنو خيرامشلاو نوجرملا
 وأ 1 اح كجحب ارادقم هاطعأ نإ : لبقو ت امهريغ الو ىون الو الضف ال كلذ

 . الف الإو « كلذ در هوحن

 هملع له ةقفنلا يف ارمت وأ ريعش هيلول ىطعأ نميف : لاقو : « رثألا » ينو

 امأو ص كلذ هيلع كردي ال : لاق ى هبلط نرإ ىونلاو ةلاخنلا دري نأ

 هنإف درب ال ناك ىتمو « ها تلك أ ام آلإ اهل سيل كلذ اهيلع كردي هنإف ةجوزلا

 امهدرت الو ) 0 ماهلا هل داز متي ملو هبساح نإف « رخآلا تقولل هيلو هب هبساحي

 درلا هقفنم بلطي مل ولو كلذ درب يلولاف ى ةلاخنلاو ىونلا درت ال يأ « ( ةجوز
 ةلاخنلا كاسمإ اهلف بلطي مل نإف “ اهجوز بلط نإ الإ درلا اهمزلي ال ةأرملاو

 امنإو « امهريغ وأ برش وأ لكأل هجاتحت امم هريغ وأ اقب اهب يرتشتل ىونلاو
 : هصن ام ى خلإ ينغ ىلع كردت باب : هلوق دعب فنصملا ركذ هنأل كلذ تلق

 اهتقفن اهاطعأ نرإو : « ناويدلا » ةرابعو « اهبلط نإ ةلاخنلاو ىونلا درتو

 كردي هنإف رمتلا ىونو ريعشلا ةلاخ جوزلا اهيلإ بلطو ريعشلاو رمتلا نم
 امم اهريغو ى لوقبلا كلذب يرتشت نأ اهلف كلذ ىلإ اهبلاطي مل نإو اهيلع كلذ
 . ھا [ هلإ جاتحت



 لام يذ ىلع هتقةنب هسفن رجا ؤي نأ قطم ةفرح يذل ولو بحتو

 هلاط نوكم نأ دححف 7 اهس كسمتسا نإو . هل ةفرح الو لىلق

 هنّببىلف لوقت ام ملعأ ال : لاق وأ هللو

 كلذ يف يتأي اك هبلط ولو ةجوزلا ىلع اضيأ هدر كردي الف لضفلا امأو

 هعفر املو “ هذخأي الو ى هتدارإ تقول اهئادغ نم اضف عفرتو : هصن ام بابلا

 اهيطعيو ى هل هدرت وأ هكردأ نإ اہئاشعل هلكأتو « كلذك هلكأت مل نإ هلك

 امهدرت الو : هلوق يف بصنلا ربمض عجرب نأ حص اذه ررقت اذإف . ه ا اهءاشع

 يف لعفن اك درلا يفن فلتخا ولو “ ىونلاو ةلاخنلا نم دحاوو “ لضفلا ىلإ
 الو ص هفالتخا نع رظنلا عطقنو ى درلا مدع ىلع رصتقن نأ كلذو ى زاملا مومع

 وأ ةلاخنلا ةدر يفن نأ كلذ و « هتدافإ اهب هدصقن الو هفالتخا ىلإ ةرابعلاب ريشن

 . قلطم لضفلا در يفنو « درلا جوزلا بلط مدعب ديقم ىونلا

 وأ ( هتقفنب هسفن رجاؤي نأ قيطم ةفرح يذل ولو ) ةقفنلا ( بيو )
 يدنع يذلاو “ آضيأ اضيرم ناك ولو ( هل ةفرح ال و ليلق لام يذ ىلع ) رثكأ
 ى بسكلاب رمؤيو قفني ةفرحلا بحاص وأ بسكلا ىلع رداقلا حيحصلا نأ

 ص لصألاو فنصملا دارم اذه لمعلو 0 هيلو هاطعأ بسكلا دعب جاتحا نإ مث
 وأ لقبلا وأ ثاركلا لمحي ناك اذإ هيلو نم ةقفنلا ذخأي يذلا : « رثآلا » يفو
 هل لحي الف هريغ نم هتقفن دجو اذإو “ هتقفن نم ءيش هيلو نع ففخم دارجلا

 لجرلا ( دحجف ) لجر ىلع ( يلو اهب كسمتسا نإو ) “ هيلو نم اهذخأ
 ام ملعأ ال : لاق وأ ) كيلو تسل : لاق نأب ( هيلو هبلاط نوكي نأ ) بولطملا

 رضحي يأ هيلو هنأ نم لوقي ام نيبي يأ ( هنيبيلف ) كيلو ينوك نم ( لوقت

 



 : لاقو ك هل رقأ وأ هنێب نإو > هدحاح ىلع نمب الف الإ و دحو نإ

 - و

 ، قفن أ الإو نب ل ام كل و "جتعت ل

 ىلع ةقفن الو ( هدحاج ىلع نمم الف الإو ) ه ( دجو نإ ) هب تأيو هناب

 ى كيلو تسل هللاو : هنيمي يف لاقل فلح ول هنآل نيمبلا كردي مل امنإو ث هدحاج

 : لاق ى ملعلا ىلع نيميلا زاجأ نمو ى هيلو هلعل يردي ال ذإ ص زوجي ال بيغ وهو

 ام ناك نإو « كلذ وحنو كيلو ينأ ملعأ ال هللاو : هنيمي يف لوقيف « نيميلا موزلب

 : لوقيف هل انبا هيعدي نأ لثم « مزجلا ىلع فلح هءافتنا كردي امم جاتحملا هاعدا
 . كلذ وحنو ص كابأ تسل هلاو

 جتحت مل : لاقو ) هيلع ىعدملا هب ( هل رقأ وأ ) يعدملا كلذ ( هنتيب نإو )
 ص فلتخم اهموهفمو آلام هل نأ وأ « جتحي مل هنأ هيلع ( نيب لام كل ) لاق ( وأ

 :لوقي نأ هيلع كردي ال يعدملا ىلع هل نيمي الو ( قفنأ الإو ) دحاو اهقدص امو
 وأ رقأ وأ هيلع نيب مث « ال وأ ركنأ ءاوس لام يل سيل هنإ وأ جاتحم ينإ هللاو

 هتدهاشمب ىوقتو سالفلا لصألا نآل مدقت راكنإ نودب "رقأ وأ راكنإلا لبق نيب
 ىلع ركنملا نوك درجمف الإو ى هيلع نيميلا كردي مل يوقتلا اذهل و « هل لام ال هنأ

 . نيميلا هنع ليزي ال لصألا

 هراكنإ ليزنت يهو ىرخأ ةلع داز راكنإ دعب رارقإلا وأ نا٫بلا ناك اذإ و

 هجايتحا مدع ءاعدا نع لقتنا ذإ جتحي مل هنأ وأ هل لام ال هنوكي هرارقإ ةلزنم
 ي نايبي هيلو هنأ وأ حص ىتح هل ايلو هنوك راكنإ ىلإ هل لام توبث ءاعدا وأ

 اضيأو ى راكنإ مدقت الب لام هل وأ « جتحي مل هنأب رقأل جتحي مل ول ذإ ى رارقإ وأ

 هل ايلو هنوك هراكنإ نالطب دمب جايتحالا مدع وأ لاملا دوجو هئاعدا نم ردابتي

 ىوعد هنألو ص هل ضوع ال هنألو ةرمخملا نيميك يهف قحلا نع عنتمم دناعم هنأ



 ء كقفنأف لام كل سيل هنأ فلحأ : هل لاق نإ بلاطلا ىلع نيم الو

 لاقو > مدعلا ىعداو هلو هز أ بولطملا قأ نإ و > همزل : لسىقو

 ىعدا نإو ء همزلي مل : ليقو ، هفلح الإو هنيب "لام كل : بلاطلا

 . هيلع ءيش الو الام هل نأ "بلاطلا عدي مل نإ هلوق لبقا مدعلا

 ص ركذملا ىلع نيميلا : ثيدح مومعل نيميلا هيلع كردي : ليق ى ريغلا لام يف

 ىيل لام ال ينإ ( بلاطلا ىلع ) بولطملل ( نيمي الو ) : هلوقب نيلوقلا ىلإ راشأو
 جاتحم كنأ وأ ( لام كل سيل هنأ فلحأ ) بولطملا ( هل لاق نإ ) جاتحم ينإ وأ

 ىوعد لك يف نيميلا مزلي ءاملعلا نم ضعب اذكهو ( همزل : ليقو ؤ كقفناف )
 . ركنملا ىلع نيميلا ثيدح مومعل لام ىلإ لوؤت وأ ط ةيلام

 ( مدعلا ىعداو هيلو هنأ ) بلاطلا هيلع نيب وأ ( بولطملا رقأ نإو )

 بلاطلا : لاقو ) مدعم وأ سلفم وأ جاتحم ينإ وأ « يل لام ال ينإ : لاق نأب

 وه اك هل لام ال هنأ ( هفلح الإو ) لاملا وأ هلوقم نيبيلف : يأ ( هنيب لام كل
 ال هنآل نيميلا ( همزلي مل : ليقو ) هبلع ةقفن الف فلح اذإو ، ركنملا لاح
 هل لام ىف الو بولطملا دنع هل لام يف بلاطلا ىوعد تسيل هنألو ى ةضواعم

 . . بولطملا ةمذ ىلإ لقتنا

 مل نإ ) نيمي الب (`هلوق لبق ) لاملا مدع ( مدفلا ) بولطملا ( ىعدا نإو )
 : لاق وأ تكس وأ ‘ معن : لاق لب ( الام ) بولطملل يأ ( هل نأ بلاطلا عدي

 كلذ وحن وأ كلذ نكمي : لاق وأ ى ةرخآلا يف كعبتأ : لاق وأ « للا يسح

 ال هنأ يف هقيدصتك آلام هل نأ هئاعدا مدع نأل ( هيلع ) ةقفنلا نم ( ءيش الو )
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 .هقفنأ الإو هنيب ينم برقأ ةيلو كل : لاقو هيلو هنأ رقأ نإو

 نإو ث هفلح الإو هنيب هدعب لام ةدافتخلا ءالخب الفأ نإو

 هتدافتسا ىعدا مث بلاطلا هقادص وأ هنيبف يل لام ال : بولطملا لاق

 هلام فلت ىعدف اهب هيلع مكح" نإو ث هفلح الإو ، اضيأ هنيب "دعب

 دوجوم ريغ الام هيلع يعدي نأ نع عروتلاك وأ ايندلا يف هلوق ملست وأ ى هل لام

 وأ هلوقم نيبيلف يأ ( هنيب ينم برقأ يلو كل : لاقو ى هيلو هنأ رقأ نإو )
 كنم برقأ يل يلو ال هنأ جاتحملا ىلع نيمي الب جاتحملا قفنأ يأ (هقفنأ الإ و) ىلولا
 سيل هتوبثو يلولا رمأ نأل ربقفلا ىلع نيمي الو كنم برقأ ايلو يل نأ ملعأ ال وأ

 هيلو ىلع يلو قفنأ نإ يأ ( هيلع قفنأ نإو ) ملعلا ىلع فلحي : ليقو ى هلمع نم
 ( هدعب لام ) ل جاتحملا هيلو ( ةدافتسا ىعداف ) قافنإلل نعذأ وأ ةروص يأ يف

 وأ لاملا نيب يأ ( هنيب ) قافنإلا لبقو ناعذإلا دمي اذك و « قافنإلا دعب يأ

 . هقافنإ ىلع رمتسيف آلام دفتسي مل هنأ ( هفلح الإو ) هءاعدا نيب

 جاتحم هنأ نايبب بولطملا ىتأ يأ ( هنيبف يل لام ال : بولطملا لاق نإو )
 صالخ هنايبيفو سالفإلاب وأ هيلوىلع ةقفنلاب هل كح وأ الام هل نوفرعي ال مهنأ وأ

 كلذ ( ىعدا مث ) يل لام ال : هلوق يف ( بلاطلا هقدص وأ ) هيلع نيميلا نم

 نسب وأ ص همعز يف دافتسملا لاملا نسب يأ ( اضيأ هنيب ط دعب هتدافتسا )بلاطلا
 مل هنأ بولطملا بلاطلا فلح يأ ( هفلح الإو ) دحاو قدص املاو ى ءاعدالا

 ( اهب ) اقلطم يلولا ىلع يأ ( هيلع مكح نإو ) ةقفنلا مدع ىلع رمتسيف دفتسي
 هلام فلت ) هدعب وأ قافنإلا لبق ( ىعداف ) كح الب امل نعذأ وأ ةقفنلاب يأ
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 هنيب هفلت ىعداف لا ٠ كل : بلاطلل لاق نإو 2 فلح الإو هنيب

 ابصاع كرتو تام ىتح هيلو قفنأ نإو ذخأو فلح الإو

 كردي الو ، قفنأ اركذ نإف ى لمحلا عضوي ىتح هبصاع ذخأ ًالماحو

 ء عضولا لبق قفنأ ام بصاعلا هيلع

 يف هثودح وأ لاملا فلت لئاسم عيمج يف يزجيو فلتلا نيبيلف يأ ( هنيب

 . هيلع ةقفن الو فلت ىلام نإ ( فلح الإو ) ءانمآلا ربخ تاقفنلا

 كلذ ( ىعداف ) كقفنأ الف ( لام كل : بلاطلل ) بولطملا ( لاق نإو )

 ( ذخأو ) فلت هنأ ( فلح الإو ) فلتلا نمب يأ ( هنيب هفلت ) بلاطلا

 رسكلاب قفنملا يلولا كلذ ( تام ىتح هيلو ) يلولا ( قفنأ نإو ) ةقفنلا
 يلولا ( ذخأ ) هثرت ال الماح وأ هثرت هنم ( ذاماح ) ةأرما ( و ابصاع كزتو )

 لام نم هقفنيف ةقفنلا ىلع تيملا بصاع يأ ( هبصاع ) ءافلا حتفب ىفنملا يحلا
 لوعفملل ءانبلاب عضو نإف وأ « ناك ( نإف لمحلا عضوب ىتح ) ةكرتلا نم ال هسفن

 يلولا ىلع ( قفنأ اركذ ) لعافلل ءانبلاب تعضو نإف وأ ى لاح ارك ذف هملعو
 . بصاعلا نم ىلولا ىلإ برقأ لمحلا ناك اذا بصاملا هيلع قفني ناك يذلا

 ع لمحلا مزلت ال ةقفنلا نأل ( عضولا لبق قفنأ ام بصاعلا هيلع كردي الو )
 دولوملل لام نكي ملو تيملا لام لاز نإو ى بداملا ىلع ال هيلع ةبجاو هقفنلاف
 هعم ذخأي نم دلو نإو هدلو هثري مل نإ اذك و ؤ ةقفنلا ىلع بصاعلا رمتسا

 دولوملا عم عضولا دعبو “ هدحو عضولا لبق قفنأ جاتحملا نم ثرإلا بصاملا

 ىلع بصاملا رمتسا نطبلا يف تام وأ اتيم لجلا عضو نإو “ ثرإلا بسحب
 قفنيف نينجو هيخأ نبا نبا كرةيو توميف همع قفني نأ كلذ لاثمو “ ةقفنلا
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 . نيبتي ىتح هريغب هيلع لكاشت يلو ىلع هتقفن "يلو كردي الو

 وه ذإ برقأ هنأل نينجلا لام نم همع قفنيف اركذ نينجلا عضويو ى همع ىلع هوخأ
 ةقرغتسم ةضيرفلا ءابصنأ تناكو قافنإلا همزلي نمم يثنأ تعضو نإ و « خألا نا

 لمح نع يفوت هيخأ تنب ىلع قفنمك اهدحو تقفنأ تام ول جاتحملا ةضيرف ينعأ
 ص تام ول جاتحملا ةضيرف تقرغتسا اذإ اهمأ نم هيخأ تنبل اتخأ ىثنأ جرخ

 نيبلالكلا ثراوت ىلع اذه نكل ءيش هل ىقبي ناك اذإ بصامعلا اهعم قفنأ الإ و

 وأ هتروص وأ هنولب ( هريغب هيلع لكاشت يلو ىلع هتقفن آيلو كردي الو )

 اهيلع كرديف نيطيلخلا الإ ( نيبتي ىتح ) ةداهشلاك كلذ ريغ وأ بسنلاب
 ص اهيلع كرديو هبلع ناكردي كرتشملا اذك و ى هبلع ناكرديو ناوبألا

 . ملعأ هللاو



 باب

 ايند هريخ هسفن مرح و هدلول هلام ك يطعي نأ ملسمل هرك

 ، ىرخاو

 باب

 ةلادصملا يف

 مرحت ةها رك ) ملسمل هرك ( تاه ١ باتك ق بابلا لئاسم صمب تمدقتو

 نأ ) ةديكأ هيزنت ةهارك : ليقو ١" طسبلا لك اهطسبت الو » : ىلاعت هلوقل

 اك اذإ هتدجو هدجو همأو هيبأك هدلو ريغل ايس الو ( هدلول هلام لك يطعي

 عزنيو هدلول هتبهيف عوجرلا دجي ذإ ؛ىل"وألاب ملعي هنأل هركذي ملف ةجوزك و هناثري
 هدلول عقي هنإف عقو نإ كلذ بلاغ نأل هركذي مل وأ « هريغ يف دجي الو ى هنم
 ةقفش هدلو يطمي هنأل ( ىرخاو ايند ) هلام ريخ يأ ( هريخ هسفن مرحيو )

 ( ١ ) روس ٣ ١ رسال ١ ٥ : :ة ٩ .
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 هبصي و هكسم لب ك هعنم الإو هاطعأ ءاش نإ هربغ ديب هرمأ عجريو

 همزل هدالوأ ضعبل ىطعأو لعفب مل نإو ، هب مرتحيو ييح ام هرجأ

 { مهضعب لايعل هطعي ايف ال نوثري اك لدعي نأ

 فرط هل ناك اذإو ى هللا هجول ادصق ال رقفلا ةبتر نع هنبال اعفرو ًامبط هيلع

 ؛نيدلا هلل الأ » ةرخآلا يف هل باوث الف “ وفصي الو صلخي الف هللا هجو دصق نم

 باوثلا ددجتنم هسفن مرح دقف ةرمبباوثلا هلف هللا هجول صلخأ نإ و .ه صلاخلا

 . ىرخأ دعب ةرم ةقدصلاب ائيشف ائيش

 ضبق اذإ هدلو نأل ( هعنم الإو هاطعأ ءاش نإ هريغ ديب هرمأ عجريو )
 هفلتأ اميرو هلطامي ةراتو هعنمي ةراقو “همطعي ةرات ناك وأ اقلطم هنم هعنم لاملا هنم

 الو ى هتبيه ق عوجرلا هدغفي الف هدجم ال اميرو سانلا هب نبادو هعاب وأ هجوب

 وأ هيف عوجرلا نم هعنمي المع هدلو هب لمع امبرو “ هب بره امبرو ى هعزني قيطي

 . ( هب مرتحيو ييح ام هرجا هبيصيو ) هلك ( هكسمي لب ) عزنلا

 هلام نم اضعب ىطعأ وأ هسفن لام كاسمإ نم هانركذ ام ( لعفي مل نإو )

 ىطعأ نمم دريف مهل هيطعي ايف ( لدعي نأ همزل ) هنم ( هدالوأ ضعبل ىطعأو )
 قبي مل ملك هلام هئاطعإ دعبف الإو « دمي هللا هقزري امم يطعي وأ نيرخآ يطمي ام

 ( نوثري اك ) هلك همسق هلك هءاطعإ دارأ لب ى لعفي مل نإ و دارأ هلعل و « ءيش هل
 الإو ى ركذلا عابرأ ةثالث ىشثنخللو ى نييثنألا ظح ركذلل هدلو رئاس يطعيف
 ةعفنم وأ لام ةبقر نم ( هيطعي ايف ال ) دالوألا نيب فيحلا مثا هيلع ناك

 نأ همزل يأ تيأر اك لدمي ب قلعتم فوذحم ىلع فوطعم ( مهضعب لايعل )
 لابع ضعب يطعي نأ هل ناف “ مهضعب لايمل ايفال هدالوأل يطمي ابف لدعي
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 رصحو سانلا هجا وب مهضعب ناك نإ بكرمو سابلو ةمفن ف الو

 { هكرتب بولقلا ضبرمتل يوسنلا نسحو ء سلاجمل

 لايع ن ود هدالوأ ضعب لايع يطعي وأ ص روكذملا هدلو لايع ضعب نود هدلو

 هدالوأو هجاوزأ وه هدلو لايعو “ ضعب ىلع اضعب لضفي وأ نيرخآلا هدالوأ

 . ًاللاظ كلذ يف دمي الو هديبع ءاسنو هدالوأ ءاسنو هدعو

 امم بورشمو لوكأم نم ( ةقفن يف ) هدالوأ نيب لدعلا همزلي ( الو )

 ةدوج وأ ةعسب امهدحأ صخو ص نولكأي مأ يطعي ناكأ ءاوس ى كلهتسي

 ث مهزحي مل نإ : هلوقب ًاديةم اذه « تابهلا ه باتك يف "ةرمو ( بكرمو سابلو )
 هب يقالي ال ا۔ب مهضعب عنتميف كلهتسي ال امم كلذ وحنو حالسو نكسم اذكو
 وأ اريمأ وأ [آ_ناطلس هنوكل ( سانلا هجاوي ) اذه ( مهضعب ناك نإ ) سانلا

 رظنو سانلا نيب حلصلل ( سلاجلا رضحيو ) اريبك ارجات وأ اريزو وأ امكاح
 هتمزل اكيلمت كلذ هاطعأ نإو ى كلذ ضعب وأ « كلذ وحنو رواشتلاو مهحلاصم

 . كلذ وحنو سانلا ةهجاوم ديق الب كلذ زيجي ضعبو ةلادملا

 ص هدالوأ نيب كلذ وحنو بكرمو سابلو ةقفن يف ولو ( يوستلا نسح و )
 ىنعمب مزاللا وأ « ببسلا ىنعمب ببسملا ظفل لمعتسا « ةيوستلا ىنمب يوستلاو
 «يواستلاعاقيإنسح يأ فاضم فذحىلع يواستلا ىنعمب هلصأىلع وه وأ“موزلملا
 نسحينواستلا سفن نسح اذإ هنأل امازتلا مهفيف ؤ اضيأ زاج فاضم ردقي مل نإو

 هريغ لضفو هاطعأ وأ هدالوأ نم هطعي مل نم بولق ( بولقلا ضيرمتل ) هعاقيإ
 نيب يدنع ةيوستلا دنع نسحت كلذك و ص يوستلا كرتب يأ ( هكرقب ) هيلع

 درب نأب كلذ ىلع فنصملا مالك لمح نم عنام الو “ رخآلا لايعو ‘ دحاو لايع



 هكلمي مل ام دريو 4 انكسم وأ ًاسبلمو امعطم نإو مهكلم ايف بجيو

 لوانتو ، ىنكسو ةراعإك سانلا نيب فووعت امو 2 هتوم دعب مل

 عفدو ءارشو عيبو ضارقو ضرقكو ث لجنمو سأفك ام

 مهنيب لدعلا بدن مزال قح

 : هلوق ىلإو ى مهضعب لاصمل هطعب اهف ال : هلوق ىلإ خلا يوستلا نسحو هلوق

 . اميمج خلإ ، ةقفن يف الو

 ترآلا هنأ قرفلاو _ ماللا ديدشتب - ( مهكلم ايف ) يوستلا ( بجيو )

 الو : لاق ذإ ى رم ايفال انه تمزلف « كلذ ريغي رم افو ةمسقلاب آريثك مهيطعي

 ةعفد الوكام ال ةرجش رامثو رمت ةمرعك 4 ةدم رمتسم ( امعطم نإو ) ةقفن يف
 ام دريو ) « كلذ ريغ وأ ( انكسم وأ ) امك رمو ( اسبلمو ) ، دحاو عضوم يف
 هدالوأ نم كلذ هديب ناك نم ضبقلا درجمب هبف دمقي الو ( هتوم دمب مهف هكلمي م

 . ضبقلاو لوبقلاو ةبقرلا كيلمت و ءاطعإلاب لب

 ام دانسإ نمف « فرامت : ةخسن يف دجو نإو “ ( سانلا نيب فروعت امو )

 سانلا نيب ةرشتنملا ةفرعملا نأ كلذو « دانسإلا يف زاجم وهو « لوعفملل لعافلل

 ى رشتنا ىنعم فراعت نمض وأ فورعملا ءيشلل ال سانلل لعف مهنيب ةلصتملا

 لجنمو سافك ام لوانتو ىنكسو ةراعإك ) سانلا نيب ديتعا ام نأ لصاحلاو
 عفدو ءارشو عيبو ضارقو ) سافك ىلع ال ةراعإك ىلع فوطعم ( ضرقكو
 هب طاتحم ام وأ بودنم عفد وأ ةاكزك هبأ ىلع ينعأ < هملع ( مزال قح

 هدلوف ى دعابألاو براقألا نيب لوادتم هنأل بحم ملو ( مهنيب هيف لدملا بدن )



 . هلماع وأ هل هراعأ ام هل دحجي مهضعب ناك نإو ، ةجرد يف اوناك نإ

 بلط ف ضعبل ىطع أ اميف همزلت الو & هنم هلع الف دسفي وأ هف

 & رم ك هب هز ١ دف وأ هتجلاعم ةيودأ ف وأ هبئبط وأ هماعمل وأ > ملع

 حلصي ال ضعب ناك نإ و “ كلذل ةحلاص ( ةجرد يف اوناك نإ ) سانلا نم دحاوك

 نسحي ال ضعب ناك نإو ى هيطعي الف ةاكزل لهأتي ال مهنم ةريبك يذك كلذل

 كلذ لمع ءيشل لهأت نم طعيو يرتشيو عيبيل وأ آاضارق هلام همطمي الف رجتلا

 ىلع كلذ نم سيلو ى ةبودنم الو ةبجاو ةلادع الب لهأتي مل نم نود ءيشلا
 اهثانب وأ اهسرغ وأ هضرأ ثرح وأ هناويح وأ هرجش ةلغ لك أ يف هنذإ حصألا
 . بابلا يف يتأي اك سانلا نيب افرامتم كلذ سيل هنأل هئامب يقسلا وأ

 وأ هل هراعأ ام ) هدعب امم لاح وأ هنع يأ ى ( هل دحجي مهضعب ناك نإو )

 هؤاطعإ لب ى هئاطعإ مدع نم يأ ث ( هنم هيلع ) مثإ ( الف دسفي وأ هيف هلماع
 ىطعأ ايف ) ةلادع ( همزلت الو ) “ بوجو الو هيف بدن ال هنع“يهنم عييضت
 وا عافرمو بتك ةنازخو قروو مالقأو ربلتك و رادمك ( ملع بلط يف ضعبل

 اهبالإ ءارقإ دجي مل نإ ةرجأ وأ عربت ( هملعمل وأ ) لماع ةرجأ وأ كلذ ةميق وأ

 نم ( هب هنادف وا هتجلاعم ةيودأ يف وأ هبيبط وا ) اهب الإ هضرغ دجي م وأ
 ُضمعب سبح" نمو : هصنو “تابهلا باتك يف ( رم اك ) كرشم وأ قفانمهل ملاظ

 ملعتي ناك نإ هملعمل وأ هبيبطل هيلع ىطعأف ضرم وأ هلام نم هادفف ملظب هدالوأ

 ةلماعم وأ ةيدمت يف سبح" نإ همزلتو ى لام دلولل نكي مل نإ هيف ةلادع همزلت مل

 . ها ى هلام نم لعف نإ

 هذه نم ءادفلا لبق ركذ ايف ةلا دعلا بوحو مدع دق رماع خيشلا ىرتف
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 اقلطم لام يف أطخب نإو لام وأ سفن يف هدي ةيانج يف ايف هتمزلو
 ك هلل ١ 7 اش 7 ١ ق ىس رو 0 سفن ف لقعي ام نود و

 مل ءاوس ملعأ كلاو ينعي ث هل لام ال هدالوأ نم كلذ ءاطعأ نم نوكب ءايشألا
 ركسع يف نوكي نأ نم هيدفي نأ كلذ يف لخدو ناك وأ طعي مل نمل لام نكمي

 - واولا حتفب - وهو ى ها ةدوسملا نم هب هادف ام وأ : « ناويدلا » ةرابعو

 ص ةدسافلا تاداقتعإلاب مهبولق دوس هللا نأل ص نوفلاغلا مهو « دوس لوعفم مسا

 . انتمئأ نم ةءاربلاو ىلاعتو هناحبس ءىرابلا ةيؤر داقتعاك

 ص غلابلا هدلو دي يأ ى ( هدي ةيانج يف ) ءاطعأ ( ايف ) ةلادملا ( هتمزلو )
 ء فسكت وأ نيعب ولو ةحراج يأب هدلو هدسفأ ام دارملاو « ةيببسلل ةيناثلا يفو

 هلام ريغ وأ هدلو لام هدسفأ ام اذك و اهب نوكي ابلاغ داسفإلا نأل ديلاب ربعو

 هتيعر نم ادحأ هوحن وأ ناطلس وهو دلولا رمأي نأ لثم « هتيانج دلولا مزلي ام

 كلذ نم دلولا مزل ام بألا ىطعأ اذإف ع هملعم وهو هب الفط رمأي وأ داسفإلاب
 نإو لام وأ سفن يف ) ةيانجلا تناك لام روكذملا دلولل نكي مل ولو ةلادعلا هتمزل

 يف لقعي ام نودو ) لقأ وأ رثكأ وأ ةيدلا ثلث رادقم ( اقلطم لا» يف اطخ
 ىطعأ هنأل ةلادع الف ةلقاملا مزل ام هنم ىطعأ نإو “ لقعي ام ريغ وأ ( سفن
 هاطعأ نإف ص يناجلا دلولا ىلع وهف ندب يف ثلثلا نود ام امأ و “ هنع ةلقاعلا نع
 . . لدعلا هبمزل هوبأ هنع

 هنأ هللا ردق تايدلا باتك يف ىلاعت ( هللا ءاش نإ ) لقعي ام ركذ ( يتايسو)
 : اذكه هبوب بان ف كلذ ركذو ك » ناويدلا , تايد 7 هللا همح ر رصتقا

 ىناجلا هب “رقأ ام الو ص دمعلا لقعت ال ةلقاعلا نأ كلذو ى أطخ نإ و ةيدلا تنس باب

 



 هيلع مرغف هل لام الو ةيدلا ثلث نود سفن يف هريغص ىنج نإو

 . ٤ هيف همزلت مل

 امو ةحضوملا لقعت : ليقو ى ةيدلا ثلث ‘ ثلثلا نود ام الو هيف حلوص ام الو
 هدلو مزل ايف هدلو نع ىطعأ ايف ةلادعلا بآلا تمزلف ى دبعلا يف ةيانجلا الو اهقوف
 ثلث نود همزل ايفو ء ترثك وأ تلق اطخ وأ ادمع لاومألا ق داسفإلا نم

 وضع ةعفنم وأ [نسك وضع ةلازإو برض رثأو حرج نم ةحضوملا وأ ةيدلا

 ثلث ولو هبف حلوص امو أطخ ولو دلولا هب "رقأ ايفو ‘ نسب عافتنالا لاطبإك
 . اهمات ىلإ ادعاصف ةيدلا

 أطخلا لثم يناجلا ىلع بجو ام امأو : _ هللا مهمحر - « ناويدلا » يف اولاق

 الف ةلقاعلا هتطعأ ام امأو ى آضيأ كلذ يف ةلادعلا هيلعف كلذ بألا هيلع ىطعأف
 هنأل ةلادملا همزلت مل ةلقاعلا نع بآلا ىطعأ نإو ، اهضيقن الو ةلادملا هيف روصتت

 «بنجأآلاىلعىطعأنمك وهف “ةلقاعلامزل امةلقاعلا نع ىطعأ لب هدلو مزل ائيش طعي م
 عمجلا يناجلا مزلي هناب لوقلا ىلع هقالطإ ىلع كلذو ىدلولاو بنجألا نيب ةلادع الو
 الو مهعم هبانم يطمي نأ همزلي هنأب لوقلا ىلع امأو ، مهعم يطعي الو ةلقاعلا نم

 ىلع كلذكف ةلقاعلا نع بآلا ىطعأ و هبانم يناجلا دلولا ىطعأ نإف ، عمجلا همزلي

 يف ةلادملا هتمزل ةلقاعلا بانمو يناجلا هدلو بانم بألا ىطعأ نإو ى هقالطإ

 . هدلو بانم

 ص ةحضوملا نود : ليقو 0 ( ةيدلا ثلث نود سفن يف هريغص ىنج او )

 كلذ نأل ى ( هيف ) ةلادملا ( همزلت مل هيلع مرغف ) ريغصلل يأ ى ( هل لام الو )
 ىطعأ لام ريغصلل ناك نإ هنأ ريغ « هلامو هتبادك هريغص نأل بآلا ىلع بجاو
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 هلاه الو طقف هيلع هلمحت نإ ال هدلو نع ههرغ نإ نيد يف هتمزلو

 ةيدعت لبف نم ولو نبد نم هيلع

 لام نم بألا ىطعأف لام هل ناك نإف « هرغص نم كلام ناسنإ هنأل هنم بآلا
 وأ دلولا عفنت ةبطع يف نوكت نأ ةلادعلا طباض نإف « ةلادعلا هتمزل هنع هسفن
 ىطعأ هنآل هيلع ةلادع الف ىطعأف رثكاف ةيدلا ثلث ناك نإ و« هيلع بجا وهنع عفدت
 نع ىطعأ هنآل ةلادع الف ىطعأ نإ "أطخ ,ندب يف غلابلا ةيانج اذك و ةلقاعلا نع
 . هنع ال ةلقاملا

 ةلامح دقع الب ( هدلو نع همرغ نإ ) ةعابت لكل لماش ( ننيد يف هتمزلو )
 لومحملا هدلو ىطعأ لب طعي ل و ( طقف هيلع هلمحت نإ ال ) ةلاح دقع دعب رأ

 نم بآلا ىطعأ وأ دلولل هكرت وأ نيدلا ىتحلا بحاص هل كرت وأ هاطعأف هملع

 هملع ىطعأ اذإ و كلذ يف ةلادع الو هاطعأف هملع لومحملا هدلو نع عجرو هلام

 طقف هلمحت نإ ال : هلوقو ‘ طعي مل هنأكف هنم هذخأف هبلع ىطعأ امب هيلع عجرو

 عجرو هيلع ىطعأ اذإ و ى هبلع هلام نم رسخي مل هنأ دارملا نآل « كلذل لماش

 الب مرغي ىح لمحت ابف هيلع ةلادع الو « رساخ سيلف هنع ذخأف ىطعأ امب هيلع
 اذإو “ عوجر الب آلام اهيف مرغ نإ الإ هجولا ةنامض يف الو « هدلو ىلع عوجر

 أربت : لاق نمو ى ةلادع الف هيلع ردقي مل وأ هدلو هدحج و مرغو لمحت امب عجر

 : لوقي هنإف هيلإ عوجرل ا هل لومحملا دحم الو 0 لمل ا لمحتب هنع لومحملا ةمذ

 . رهظي اهف ءاطعإلا لبق ولو ى ةلادملا بآلا مزلت

 نيد نم ) دلولا ىلع يأ «.( هيلع ) ‘ بالل يأ ى ( هل اي ) بف ةلادع ( الو )
 ء لام هيلع مزلي امم هوحنو برضلاو بصقغلاو ةقرسلاك ( ةيدعت لبق نم ولو

 - ٨١ _ ) ج ١٤ - -لبنلا ٦١ (

 



 هدالوأ نه ال و [{ اضيأ هكرت ل ام هل هدححام الو ء هل هكرتي ل نإ

 ه ديبعلاو نيكرشملا

 كيلع ىدعت ام لثم انطعأ الو ع ىدعت اك كيلع ىدعتن رخآلا دلولا لوقي الف
 همرحو ى كلذ لعفي نأ بآلا ىلع سيلو ع هب هتلماع ام لثمب الماع الو ى هب
 رأ دحأل نذأي الو ى هنع ذخأ وأ يطعي امب اسفن بيطي لب يدعتلاب ىضرلا

 هل هكرت نإو ى ءادألا نم ىبأيف هبلاطي نكلو ( هل هكرتي مل نإ ) هيلع ىدعتي
 . ةلادلا هتمزل

 ( اضيأ هكرتي مل ام ) ه فلحي مل ولو ( هل ) هدلو ( هدحج اع ) بف ( الو )
 هل كرت اذإو < هفيلحت كرت ولو ةلادعلا همزلت مل هل نايب الو ى هل هدلو هدحج اذإف

 لوق ىلع الإ فيلحتلا دعب هكرت ولو ةلادعلا همزلت هنإف هلق يف كرت ولو هدحج ام

 نرإ هملع ةلادع ال هنإف فيلحت دعب نايبب هقح ناسنإلا كردي ال هنإ : لاق نم

 روضحلا ل همس بئاغ وأ رضاح نايب هلو هدحح نإ و ى فيلحت دعب هدلول كرت

 نايب الو هدحج ذإ هنأ يدنعو ىةلادعلا هيلعف هدحج ام كرتف روضحلا بعص وأ

 ناكل نيميلاب هبلط ول هنألو هنع لصفني مل هنأل ةلادعلا هتمزل هفلحي ملو هل

 . رقا امبر

 هدلو يطعي الو كرشملا هدلو يطعي نأ هلف ( نيكرشملا هدالوأ نيب ال و )
 رخلا كرشملا هدلو نيب الو « رخآلا نم رثكأ امهدحأ يطعي وأ رخآلا كرشملا
 . رثكأ هيطعي وأ طقف امهدحأ يطعي نأ هلف دبعلا ملسملا هدلوو

 ص هريغل كلم يه ةمأ نم مهدلو نيذلا مهو « ( ديبعلا ) هدالوأ نيب ال ( و )
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 ثداح ف فلخلاك كلذ رم دقو » رارحألا نيدحوملا ن و ممنيب الو

 دحوم وأ قتعم يفو > قباس ءاطعإ لدعب

 امهدحأ يطعي نأو ى دبعلا رخآلا هدلو نود دبملا هدلو يطعي نأ هلف اهجوزتو

 ( نيب و ) ديبعلا هدالوأو نيكرمملا هدفوأ نيب يأ ى ( مهنيب الو ) ، رثكأ

 نيك رشلا نود رارحألا نيدحوملا يطعي نأ هلف ( رارحألا نيدح وملا ) هدالوأ
 ص رارحألا نيدحوملا نود ديبعلاو نيك رشلا يطعي نأ هلو ى ديبعلا نودو

 ص نيك رملا نيب ةلادعلا بوجو مدع ةلعو ى مهنم ءاش نم ءاطعلا يف لضفي نأ هلو
 نيب وأ نيدحوملاو نيكرشملا نيب وأ ى ديبعلاو نيك رملا نيب وأ ديبملا نيب وأ

 ولو ناثراوتي ال اهنإ ىتح ع هنباو بآلا نيب لصاف كرشلا نأ ديبعلاو رارحألا
 ص ناثراوتي ال هنإ تح كلذك ةيدوبعلا هتلصف هريغل كلم ديمعلاو هتقفن هتمزل

 هدمسل هاطعأ امنإ هوبأ هاطعأ ام روهشملا ىلع اكلام نوكي ال دبعلا اضيأو
 . هريغو دلولا نيب ةلادع الو هدلول ال

 ضمىل بآلا بهو نإ : باب : هلوق ىف تابهلا باتك ىف ( كلذ “رم دقو )

 ولو ديبعلا وأ نيكرشملاو نيدحوملا هدالوأ نيب همزلت ال و : لاق ذإ ى خلا هدالوأ

 دلول ةلادعلا بوجو ( يف فلخلا ) رورم (ك ) اوقتع وأ كلذ دعب اودحو

 دحاو قدصاملاو ابح ةدالولاب هثودح دارأ وأ ايح دلوو نطبلا ىف ( ثداح )

 . ثداحلا هك ردأ ىتح يبح ( قباس ) دلو ( ءاطعإ دعب )

 فلتخاو ي أ . فنأتسم فوذحمب قلعتم ( دح وم وأ قتعم ) دلو ( يفو )

 ف فالخلا هل رمي ل هنأل ثداح يق : هلوق ىلع افوطعم سدل و دحوم و أ ىتعم ف

 . يف هلوق يف دحوملاو قتعملا لوخد دارأ نإ الإ مهللا ع تملع ابف دحومو قتعم



 . ... . .. ؟ال وأ كلذب هتمزل له كلذ دعب

 ؛ خلا نورخآ هل ثدح مث ائيش هل ىطعاف نا هل ناك نإ و « تابهلا باتك

 مهتافص ثودحو مهتاوذ ثودح لمشي ام نورخآ هل ثدح : هلوقب ديرب نأب

 نأل ، فلكت هيف نكل ى قتعلا وأ « ديحوتلا يهو ةلادعلا اهب نوقحتسي تلا
 ءاطعإ دعب ثداح يف فلخلاو :هلوق ركذ دعب ايهيف فلخلاو دحوملاو قتعملا ركذ

 ص دحوم وأ قتعم يف فلتخاو : لوةي نأ حضاولاف ى مهنيب ةرباغملا يذتقي قباس

 ءاطعإ دعب : هلوق يف ءاطعإلا ىلإ ةراشإلاف ى ءاطعإلا دعب يأ “ ( كلذ دعب )

 ص امودعم ناك نم ثودح رابتعاب هيف قبسلا نأل ى قباس هنوك ديقب ال قباس
 هدلو نود دحوملا رلا هدلول ىطعأ نميف فلتخا دارملاو ى مادختسا كلذف

 (هتمزل له ) كرشلا دحو وأ دبعلا قتع ىتح دلولا اذه يبحو دملا . كرشلا

 . نالوق ( ؟ ال وأ ) دحوملا رحلل يذلا ءاطعإلا ( ) ةلادملا

 هاطعأ نم نأ دحوتلاو قتعلاو ثودحلا ةلأسم يف موزللا م دع لوق ه۔حو

 ىلإ كلذ هوعدي الو كلذب ثداحلا بلق ررضتي ال هنآل ءاطعإلا نيح هل لداعم ال

 هدعب ثدح لب خألا كلذ دوحولا ف هعم سيل هل ءاطعإلا نيح هنألو ى قوقعلا

 هنأكف هتيد وبع وأ هكرشل اهقحتسي ال هنأل هلدامب ال نكل دوجولا ف هعم وه وأ

 . « ناوبدلا » رهاظ رابتخا وهو “ يدنع حبحصلا وهو مودعم

 ىقح يبح نكل هل لداعم ال ءاطعإلا نيح ناك ولو هنأ موزللا لوق هجوو .

 دلوي نأ لبق بآلا هاطعأ ,ىذلا تام ولو دوجولا يف اعمتجاف لداعملا هل لصح

 دحوي وأ رخآلا قتعي نأ لبق وأ ابح كلذ دعب دلوو نطبلا يف رهظي وأ رخآلا

 يف ةل!دعلا باب يف لاق ذإ ث تابهلا باتك يف ايف راتخملا وهو « ةلادملا همزلت مل



 هضرأ ىرح وأ ناروح نم نإو > هتلغ لكأ ف نذإلا ف هتمزلو

 ىطعأ نإو > صخرو هئام ىلع وأ ا_ہ'نف سرغ وأ ءانب وأ

 لشم انطعأ : دعب هل اولاق نإو ى همزلت مل نيرخآلا نذإب ضعبل

 ٠. . . . ٠ . . ‘ مهتيطع أ ام

 مهل بهي نأ همزل نورخآ هل ثدح مث ائيش هل ىطعأف نا هل ناك نإ و : ثداحلا

 ٠. ءاوس مهنأ راتخملاو > ال : لسىقو > لوألاك

 اهكلمت يف يأ اضعب وأ الك (هتلغ لكأ يف) هدلو ضعبل ( نذإلا يف هتمزلو )

 ءارك و دالوأو ربوَتو فوصو هنم دلوتي امو نبل ك ( ناويح نم ناو )

 _ك ( هضرأ ) ثرح يف وأ “ ثرح ىلإ يأ “ ( ثرحل ) هل نذإلا يف ( وأ )

 ضرأ يف سرغ .وأ ثرح يف ( وأ اهيف سرغ وأ ) اميف ( ءانب وأ ) اضعب وأ
 افرامتم افورعم سدل كلذ نأل ( هئام ىلع ) بآلا ضرأ وأ هريغ ضرأ وأ هدلو

 . سانلا نيب

 يف سيل هنأل سانلا نيب فروعت امب اهيبشت ةلادعلا همزلت ال نأ ( صخرو )
 ( يرخآلا نذإب ) هدلو ( ضعبل ىطعأ نإو ) “ ءيشلا ةبقر سفن كيلمت كلذ

 هظفل ام كلذ وحن وأ ةلادعلا كنع انطق۔أ دق : اولاق وأ “ هطعأ : اولاق ءاوس

 . ( همزلت مل ) ةلادملا نم لح يف هلعج هيف ام وأ نذإلا درج

 لثم انطعأ ) ءاطعإلا دعب يأ ( :دعب هل ) نورخآلا ، يأ « ( اولاق نإو )
 ةبحلاك ءاطعإلا يف؟مهنذإ نألو ى مهطرشو مهدهع ىلع نينمؤملا نأل ( مهتيطعا ام

_ ٨٥ 



 مهضعبل ىطعأ نإو ، ؟لح يف مهيقاب هلعجو ضعبل ىطعأ نإ اذكو
 م نإ هل همرلت ل هل طعي ل نم تام نإف ، شاع نمل هتمزل تاهن

 هل بلطلا مهلف ةرادمو افوخ هل اوزاجأ نإو ى ةبهلا يف عوجرلا مهيلع مرحو
 ةلادعلا هنع اوك رت مأل هتمزل دعب هوبلط نإ : لقو ى وه جرحتيو هللا دنع

 فلخلا ىلع مهضبقو مهل وبقو ءاطعإلا ققحت دمب هيلع بجحت هنأل هيلع بجت نأ لبق
 دعب مهكح مهلف هوكلمي مل امل "كرت كلذل مهلك رتف “تابهلا يف رم اك ضبقلا طرشي

 ي كلمي ال ابف قتع ال هنأ اك « ءاطعإلا ققحت دعب لدملا نوكلمي مهو “ هوكلمي نأ

 مهلف ةلادعلا طاقسإ هل اوركذي ملو « هل اونذأ نإ : ليقو ع راهظ الو قالط الو

 . ءاطعإلا قةحت دعب اهبلط

 ضعب نود ضعب ءاطعإ يف مالكلاك ضعب نم لقأ ضعب ءاطعإ يف مالكلاو
 طاقسإلا وأ ى ءاطعإلا يف نذإلا و ، ناكمإلا بحب بابلا لئاسم عيمج يف

 مهاضر يف هبلق نئمطي مل اذإ “ حمحصلا ىلع بآلا يزجي ال مايح عم ةلادملل

 ضعبل ىطعأ نإ اذكو ) عامجإ هتمزل اهرك اوطقسأ وأ اونذأ نإو ، كلذب
 يف هولعج نإ الإ هيلع قفتم اذه نكل هيلع ةلاد_ع ال ( لح يف مهيقاب هلعج و

 . اعامجإ ةلادعلا هلعف اهرك هولعج نإ و “ نالوقف ءايح ,لح

 دوجولا يف ىطعملا عم ناك نإ ( شاع نمل هتمزل تامف مهضعبل ىطعأ نإو )
 دقو ى هدعب ثدح وأ كلذ يف صنك ؤ شاع ظفل نأ اك اعامجإ ءاطعإلا لاح

 اعامجإ ةلادع الف رخآلا دوجو لبق تام نإ امأو “ فالخ ىلع هتوم لبق هك ردأ

 نم مدقت عم اميمج اهتوم ةروص ىلإو هسكع ىلإ لقتنا ( ف ) كلذ تفرع اذإو

 م نإ هل همزلت من هل طعي مل نم تام نإ ) لقو امم اهتوم وأ توملا يف طمي م
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 لوبق نم ب الو ، ريغلا رانم ىطعأ الإو ، هاوس "ثراو هل نكي

 . هتيطع مهل حصت مل الإو لفطكل ةفيلخ نمو بأ نم ,غلاب

 رافغتسالا همزلو كاعم انام وأ الوأ هطءد مل نم تام ءاوس ( هاوس ثراو هل نكي

 وأ امأ كرتي نأ لثم ( الإو ) ريخأتلاب ىضرلا هنم ملعي مل نإ ءاطعإلا هريخأت نم

 بانم ىطعأ ) مآلا نكت مل نإ بآلا نم وأ مآلا نم هدج وأ ادلو وأ ةجوز
 الف كحلا يف امأو “ هللا ني_بو هنيب اهف هيطعي ال هبانم بآلا طقسلي و ( ريغلا
 هبانم طقسي ال : ل۔۔قو ؤ تابهلا يف رم اك هدلو ثراو الو هدلو هلع هك ردي

 هطعي مل هنأل كلذ نم كرب ال ةيدعتلاك وهف هنبا نم ةلماعم الب هتمذ يف قح هنأل

 هلتق يف بيس هلوأ التاق هنوكل بألا هثرب مل نإ و ث هتوم دعب هنم دريف هتايح يف

 نم هريغل ةلادعلا ءاطعإ همزلف هثرإ يف هل بيصن الف هللاب ذايعلاو ددادترال وأ

 نإو ص ثرب ال بآلا ناك اذإ مهثيروتب لوقلا ىلع ةوخآلاكو ى انرك ذ نمك ةثرولا
 ىلع ءارقفلا وأ لام تدب وأ محر نم هلام ثرب نمل ةلادعلا ىطعأ الو وه هثرب م

 ال نم لام نأ بهذملا وهو حيحصلاو ىلاعت هللا ءاش نإ ثاريملا يف يتأي ام

 . هماحرأل هل بصاع الو ثراو

 نم دي الو ( بأ نم ) هل ةيطمل لقاع ( غلاب ) دلو ( لوبق نم دب الو )
 هفلختسي ( ةفيلخ نم ) دب ال ( و ) ص ةبهلا يف فالخلا نم رم ام ىلع اضيأ ضبق
 لبقي كلذك رومأم وأ كلذك ليك و وأ مهوحن وأ ةريشملا وأ مامإلا وأ بآلا

 ( الإو ) بئاغلا هوحن و مكبألاو نونجملا وه لفطلا لشمو هيبأ نم ( لفطل )
 غلابلل يأ ( مه حصت مل ) لفطلا وحنل ةفيلخلا وحن وأ لقاعلا غلابلا دلولا لبقي

 الب ةبحلا حصت ال : لاق نم لوق اذهو بآلا ةيطع يأ ( هتيطع ) لفطلا وحنو
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 :عابرأ ةثالث لكشمللو ء رم اك هلوبقب غلاب عم نونجمو ريغصل زوجو

 1 . . . . . مزلت الو ، هنثرإك

 الإ حصت ال اهنأ حيحصلاو اهدرب مل ام هل بوهوملا كلم لخدت : ليقو ى لوبق

 . بأ نمم نوكت نأ ديقب ضبقلا عم اقلطم .لوبقلاب

 لقاع ( غلاب عم ) بئاغو هوحن و ( نونجو ريغصل ) ءا۔طءلا ( زوج و )
 يأ ص بئاغلا وأ هوحن وأ نونجملا وأ ريغصلا همخألو هسفنل ( هلوبقب ) رضاح

 ع هلوبقب غلابلا عم دعب رك ذ نمل هئاطع توبثو بآلا ءاطع ءاململا ضعب زاجأو

 « نونجم و ريغصل ءاطعلا مهضعب تبثأو :يأ تبثأ ىنعمب زوج نوكي نأ حصيو

 فرعي مل نإ ؟ باب : هلوق يف ةزاجإلا يف ( رم اك ) مهل لبقي غلاب عم كلذ وحنو
 لبقيو ى ةدحاو ةبهب هناوخإ نم غلاب عم لفطك حصتو :لاق ذإ خلإ لام دحأل

 ركذ نمل اضيأ يبنجأو باغ نإ اضيأ غلاب ىلعو ث هدحو ال هفن ىلعو هيلع

 ةفملخم الإ هبأ نم لفطل حصت الو : هصن ام ؛تابحلا» باتك لئاوأ ق مدقت و

 بأ زارحإب هل تتبثو كلذ نودب هريغ نم هل حصت : ليقو ى هغولبل قلعت وأ

 ٦ بستحم وأ اح وأ لسك و وأ يصو وأ

 ( هثرإك ) ركذلا ةيطع لشم نم ( عابرأ ةثالث ) ةلادعلا يف ( لكشمللو )
 ؛كلذلف ادحا وناك نإ اقلطم كلذلف ةيطملايف امأ“ركذلا عابرأ ةثالث هثزإ نإف

 نإ ثرإلا عابرأ ةثالث هلف ثرإلا امأو ‘ ةدح ىلع كلذ دحاو لكلف ددمت نإو

 هعم ثرول ىثنأ ضرف ولو ‘ هدحو ثرول اركذ ضرف ول ثيحي ادحاو ناك
 هكحف ةمالعب روكذلا ىلإ جراخلا ىثنخلا امأو « كلذ هل متي مل ددعت ولو ث هريغ

 ةلادعلا ( مزلت الو ) ىثنألا كح هكح ةمالعب ثانألا ىلإ جراخلاو « رك ذلا كح



 : لسقو ، دحاوك كرتشمل تمزلو 0 طقف مكحلا يف هبسن همزل نمل

 . . . . . . ض طلتخم | ذكو ؟ هفصن

 وأ لفطلا اذه وبأ هنأ دوهشلا هيلع دهش نمك ( طقف مكحلا يف هبسن همزل نمل )

 نمكو كلذ نكمأو ى غلابلا ركني ملو لقاملا غلابلا اذه وبأ وأ « اقلطم نونجملا

 دهشو ى ةعيرآلا لبق كرحت وأ دقعلا موي نم رهشأ ةتس لببق تدلوو جوزت
 ةعبرألا لبق هكرحت تركنأ و ى ةعبرألا لبق كرحت وأ ةتسلا دعب دلو هنأ دوهشلا

 . اهرارقإ دمب

 نم وهو اهنيب ( كرتشم ) دلو ( ل ) ءابالا وأ نيوبألا نم الك ( تمزلو )
 نأ لثم حاكنب دحا و رهط يف رثكأ وأ نالجر اهيلع لخد ةيرس وأ ةأرما هتدلو
 . اهيلع الخد دقو اهنم لوألا ملعي" الو رخآل ُرخآو لجرل "يلو اهجوزب

 ۔ اذه لخدو اذه جرخ اذإ : اولاق كرتشملا دلولا نوكي فيك « رثألا » ينو

 هلك لوآلا هيف اهاتأ يذلا رهطلا كلذ در اهف اكرتشمنوكي:دياديوقتنب ةيطعلاقو
 ءابآلا نم دحاو لك هيطعيف دحاو لجرل صلاخ يأ [ دحاو ) دلو ( ك )
 لك هيطعي ( : ليقو ) “ ةطوح هب صاخلا هدلول ىطعأ ام لثم هيف نيكرتشملا

 فصت هنم ثروبو ةقفنلا فصن هقفني هنأل صاخلا دلولا فصن يأ ( هفصن )
 نوكيال : ليق نإ الإ 2 اذكهو اثالثأف ةلذالث ءابآلا ناك نإ و ص ثاريملا
 . طايتحا لوألا لملو ى يناثلا لوقلا حيحصلاو ث ةثالث قوف كارتشالا

 نهنم “لك ملعت الف ةملظ يف رتكأ وأ ناتأرما دلت نأ لثم ( طلتخا اذكو )
 الو ڵ نزكانتو ةملظ ريغ يف وأ نايب الو نيعدي نرص وأ لهجلاب نأررئقيو اهدلو



 : ليقو ، نبالا يتب نيب ال و نبالا نباو نبالا نبب ةلادع الو

 > ًاقلطم مبنيب بحت

 ال ثيحي هدعب وأ غولب لبق ربك دمب ولو نهئابآ ىلع وأ نهيلع اوهباشت وأ نايب
 نم دحاو لكو هلقع حص ولو “ لبقي نم لبقيو “ ركني نم ركني نأ دلولل ملع
 وأ هثلث وأ هفصن ليقو ، ةطوح هدلو يطعي ام لك بأ لك هيطمي طلتخ دالوألا

 يف طالتخالا روصتيو “ هتقفنو هثرإك ءابآلا ددع بسحب كلذ ريغ وأ هعبر

 اهجوزت دقو ةأرما هدلت نأب ؟اذه مأ وه اذهأ هيبأ يف سبللا رابتعاب دحا ولا
 دلت يذلا دلولا كلذف ص ملعي الو “ طقف دحاو اهسمو دحاو رهط يف نالجر

 . اضيأ ءاهقفلا فرع يف طلتخم سملا كلذب

 لثم امهنم الك نيطلتحلانيدلولا يطمبف هل صلاخلا هدلو يطعينأ ةلادعلا لاثمو
 : لقو ع هل ىذلا وه نوكي نأ نكمي نيطلتخلا نم الك نأل ع هدلو ىطعأ ام
 ص كيرشلا لعفي اذك و « رثكألا اذك و ع هدلو هاطعأ ام فصن ايهنم الك يطعي
 ص ةرشع رخآلا ط۔اتخلاو ، ةرشع طلتخلا دلولا ىطعأ ةرشع هدلو ىطعأ ولف
 . ةسمخ الك يطمي يناثلا لوقلا ىلعو

 امهدحأ نبب الو نالا نباو تذبلا نيب الو ( نبالا نباو نبالا نبب ةلادع الو )

 رثكأ امهدحأ ىطعيو < سكعلابو هنبا دلو نود هدلو يطعي نأ هلف نبالا تنبو

 ثراوتي [م] هلو هنبا دلوفنينبلانبب ثيدحلا يف تدرو ةلادعلانآل رخآلا يطعي ام
 . هل هملع ةلادع ال هعم ثراوتي نم رئاسك وه امنإ هعم

 : ليقو ) اولفس وأ اوبرق ةلعلا هذهل نبالا تانب وأ ( نبالا ينب نيب الو )

 رهاظ رايتخا وهو [آفآلب وأ اراغص ) اقلطم ( بأ "دجلا نأل ) مهنيب بيت
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 كرشملاو مألا يفو ادبع الو ةدج مزلت الو آراغص اوناك نإ : لقو

 . . . . . .. .. .. .. .نالوق

 كح غلبلل نأل اغلب اوناك نإ ال ( رافص اوناك نإ ) (: ليقو ) « ناودلا »

 هذه ف ءاوسو “ ةلادعلا ق تابهلا باتك ق لا هذه ريغ مدقتو ع مهسفنأ

 نكي مل نإ نالوق هيف فنصملل مدقتو ى نكب م وأ مهاوس دلو هل ناك هنأ لاوقألا

 نكب مل نإ مهنيب هيلع و و همنب دال وأو هدالوأ نيب الو :لاق ذإ ى دلو هل

 . نالوق مهاوس دلو هل

 ال اك اهينب وأ اهنبا دالوأ نيب ( ةدج مزلت الو ) هتانب دالوأ نيب مزلت الو
 هنوكلو ةقفنلاو ثراوتلا عاطقنال هينب نيب ولو (أدبع الو) اهتنب دالوأ نب مزلت

 لوق يف كرشلا دالب نم هل لسرأ ثرإك آلام هل انضرف نإو كولمم هنأل هل لام ال
 هتمزل دبعلل ةيطعلا تبثي نم لوق يفو ى ديسلل اكلم ثرإلا اذه نوكي ال هنأ
 هنأ لوق ىلع "الإ مهديسل مهلام نأل ى الف اديبع اوناك نإ و « رارحألا هدالوأ نيب

 . محل بهو" ام مهل نوكم

 مألا امأ “ ال : ليقو “مهدالوأ نيب مزلت : ليق ( نالوق كرشملاو مألا يفو )
 هقح مظع نم نإف قمت الئل لدمتف ميظع اهقح و نيدلا ولا دحأ اهنأ موزللا هجوف

 ٠ بألاك عزنلا اهلف اذه ىلعو هل اقوقع نوحكد ءيش لقأو < هقوقع بعصي

 ك هب لومعملا وه و اهل عزن الف بآلا ف تدرو ةلاد_دهلا نأ موزللا مدع هحوو

 مدقتو ى اهقوقعل ابيس لدملا مدع نوكي الئل لدعت ال نأ امل يغبني ال ناك ولو
 عرفلاب بطاخ هنأ هموزل هجوف كرشلا امأ و “ تابهلا نم ةلادعلا يف نالوقلا



 ` ص فيعض وهو عرفلاب بطاخ ريغ هنأ موزللا مدع هجوو حيحصلا وهو لصألاك

 امأو ص نيك رملا هدالوأ نيب كلذو ى قباسلا فالخلا هينب دالوأ نيب هتلادع ىفو

 امأو ع نيك رملا هدالوأ نيبو مهنيب الو مهنيب هيلع ةلادع الف نودحوملا هدالوأ

 نيبو مهنيبو “مهنيب لدعي نأ هيلعف هكح مهكح نكل و نيك رشمب ا وسيلف هلافطأ
 . ملعأ للاو « مهنيب امزج مآلا ىلع ةلادع الو « نيك رشلا هدالوأ

 



 لصف

 ددعب و مي ومتب عاتملاو ناومحلاو لصأل ا لدع نإ نبألا ىطعب
 و

 كلذ هنأش ام لمكو نزوو ‘ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 لصف

 ( عاتملاو ناويحلاو لصألا ) لدعلا دارأ نإ يأ ( لدع نإ بألا يطمي )

 تأ دارأو ددعب دصقن الو نزوب الو لاكيم ال ام هدالوأ يطعي نأ دارأ نإ يأ

 وأ لودملا مم وقت ) ميوقتب ( كلذ نم مهلك مهطعبلف هناطعإ ف الداع نوكي

 رادملا و ك دحاو يزجمو ء نالدع يزجمو ةرم ةميقلا اضعب و كلذ نم اضعب يطعب

 ريغ نأ كلذو ‘ فاصنإب هدحو ولو زاج مموقتلا بآلا نسحأ نإف لدملا ىلع

 نإو ى مموقتلاب الإ ةمسقلا يف هريداقم ىلع فوقولا لهسي ال نوزوملاو ليكملا

 اوراتخافهنم ماهسلا نيب وأ ةميقلانيبو هنيب مهربخ وأ موقت الب مهيطعي نأ اوضر

 . زاج غلب ءالقع مهو

 نزو وأ ددع نم روكذملا ( كلذ هناش ام ليكو نزوو ددعب ) مهيطمي (و)



 ىطعأ نإ هبلع تلك اشت نإو ‘ ءاطعالا موي هتميق تربتعاو

 . مهنم ؟لحلا بلط هوحن وأ ليكب نيرخآلو اهب مهضعبل

 نأ دارأ نإ لىك وأ نزو وأ ددمب لبكلا وأ نوزوملا وأ دودعملا لك وأ

 كلذ ىطعأ نإو ى لدعملا نم دب الو الداع هئاطع ىف نوكيو ى كلذ مهيطمي

 اغلب اوناكو نزو الو لبيك الب اوضر وأ ةرمب كلذ ةمنق اضعب ىطعأ و اضعب

 . زاح ءالقع

 دارأو « نيرخآلا طعي ملو نوزوملاو ليحكملا ريغ مهضعب ىطعأ نإ ( و )

 مل نمل يطعيف نيل وألا ( ءاطعالا موب ةميق تربتعا ) لدعب مهيطمي نأ كلذ دعب

 وأ نيلوألا ىطعأ موي تناك يتلا ةميقلاب هريغ وأ سنجلا كلذ نم آلوأ هطعي
 مل نإف ص موقي مل وأ ث ال وأ ىطعأ ام موق ءاوس ةميقلا كلت نيرخآلا يطعي

 . نيلوألل ءاطعإلا موي ةميقب نيرخآلل ءاطعإلا موي موق آلوأ موقي

 ةميقلا يسنو نيل وألل ءاطعإلا دنع موق نأب ةميقلا ( هيلع تلكاشت نإو )

 ص آلوأ ىوسي امب نآلا هميوقت نكمي ال ىتح ءيشلا فلت دقو نظ وأ اهيف كشو

 ص آلوأ ىوسي ايف كش نكل فاتي مل وأ هريغل الو يفاكلا هفصوب ملع هل نكي ملو

 الو هل لع الو فلتي مل وأ ه.ذايبل لصوب ملو “ فلتو آلوأ موقي مل وأ نظ وأ
 لاقشا لدب هتادأو لوآلا طرشلا نم لدب ( ىطعأ نإ ) الوأ ىوسي امب هريغل

 ‘لاكي ام وأ ، "دعي الو “نزوي الو “لاكي ال ام اهنودب وأ ةميقلاب ( اهب مهضعبل )

 ىطعأ وأ ص ةدع وأ « نزو نم ( هوحن وأ ليكب نيرخآلو ) دمي وأ “ نزوب وأ
 "لحلا بلط ) دعب الو “ نزوب الو ى لاكي[ال] ام مهاطعأ وأ كلذ نودب نيرخآلا

 ىطعأ ايف ادئاز نوكي دق امم لح يف هولعجيف آلوأ مهاطعأ نمم يأ ( مهنم



 صقنلا يذل متأ رثكأ ضعبل ىطعأ هنأ رهظ مه هل اوزاجأ نإو
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 . . . . . . هقادص نعصو اضعب ج وز نإ و

 نيرخآلا يطعي نأ هل اونذأي نأ نيلوألا نم لحلا بلطي نأ هل اذك و 2 نيرخآلا
 . هيأر دهج

 (هل اوزاجأ) وأ لح يف نولوألا هلمجو هيأر دهجي نيرخآلل ىطعأ ( نإو )
 ( صقنلا يذل ا رثكأ ضعبل ىطعأ هنأ رهظ م ) هيأر دحم نيرخآلا يطعي نأ

 داز نيلوآلا صقن نإو ى نبل وألا عم اووتسي ىتح مهل داز نيرخآلا صقن نإف

 عم اووتسي ىتح مهل داز نيلوألا صقن نإو “ نيلوألا عم اووتسي ىتح مهل
 هلعج امنإو ى لح يف هولعجي مل مهنال "رهاظف نيرخآلا صقن اذإ امأ « نيرخآلا
 لح يف هولعج مهنأ عم صقنلا مهل متي امنإف نعلوآلا صقن اذإ امأو ط نولوألا

 ,وعجر لكاشتلا لاز املو اقلطم ال لكاشلا لجأل لكاشت نيح هيف هولعج مهنأل

 نوملعي ال مهنأ امهادحإ ؛نيترم لهجلا باب نم لح يف هايإ مهلعج اضيأو “مهقحل
 فالخ لوهجملا ةبه توبث يفو ى ديزب مك اوملعي ال مهنأ ةيناثلاو دئازلا يطمي له

 . اهتوبث مدع لوق ىلع انه فنصملا ىرج

 ذخأ ام رثكأ نيرخآلا ىطعأ هنأ رهظ نإ هنأ : « ناويدلا ه يف يذلاو

 مل نم لوق وهو لح يف هولعج دق نيل وآلا نأل يأ هيلع ءيش الف هلثم وأ نولوألا
 . ه ا مهل متيلف لقأ مهاطعأ نإو . لوهجملا ةيطع تبثي

 هنع ءاطعأو ( هقادص نمضو ) هدالوأ نم ( اضعب ) بآلا ( جآوز نإو )
 اذإ ةلادعلا همزلت هنأ رم اك هبلع عوجر ال نأ ىلع هنمض وأ هيلع عجري ال نأ ىلع

 لمحتب هنع لومحملا ةهذ ءيربي نم نأ رهاظلاو ‘ عوجر الب ىطعأو لمحت
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 ‘ نتخل لوعح يف مزلت الو ‘ هلثم هريغل ىطعأ هلام نم هزبج وأ

 نإ هدر هلف اهج ورل هتلمحف تجوزت نبح ًاعاتم تنبل لعج نإو

 . ءاطعإ الوأ هنم كلذ نكي مل نإ هل ادب

 هاطعأ يأ ( هلام نم هزهج وأ ( ءاطعإلا ليق ولو ٤ ةلادملا بآلا مزلي لصاحلا

 ثيحي هؤاطعإ دبتعا ائيش هتجوز ىطعأ وأ هريغ وأ سابل نم سورملا يطعي ام

 نم ) هرمذل ىطعأ ( ىثنألا زهح فنصملا دارأ وأ وه هاطعأل هوبأ هطعد ل ول

 . تام وأ يناثلا جوزتي ل ولو ) هلثم ( هدالوأ

 هناف هنرال عجرت هتعفنم تزاك نإف هنبا جوزت دنع هلعحح يذلا ماعطلا امأو

 همزلي امم ائيش دلبلا لهأ هل كرتي نأ وأ ‘ هيلع هنبا يفاكي نأ لثم لدمي
 هعفن عجرب ال هنآل ( نتخل لومج يف مزلت الو ) هكرت لحي امم مكحلاب وأ اعرش

 هفدراعم و ههوح وو هسفقال هفرص ه_نزأآل سرملا ماعط اذك و > نوتحلا ريفصلل

 . بآلا ىلع ضرف اهنأل نتاخلا ةرجأ اذك و هلاصمو

 (اهج وزل هتلمحف ) اهديب هلعج يأ (تج وزت نيح اعاتم تنبل لعج نإو)
 يف عوجرلاب هدر ( هل ادب نإ هدر ) بآلل يأ ( هلف ) هيلإ فزت نأ دعب وأ اهعم

 (ألوأ هنم كلذ نكي من نإ) ةيراع هاون نإ ةيراعلا دربو « ةبهب اهديب هلعج نإ ةبمل

 ح هيلع جوزت جوزلا نآل هدر كردي الف كلذ ناك نإف ( ءاطعإ ) جوزتلا لبق يأ

 حصي ال اك ص عوجرلا هل حصي الف جوزلا قح هيفف هلجأل وه اك قادصلا ىطعأو

 ص هيف تام نإ ثلثلل لاعفآلا عجرت اضرم دلولا ضرم لاح ةبهلا يف عوجرلا هل

 ادقع اهيف دقع اذإ عوجرلا دجي ال اكو“ضرملا كلذ نيحنم هيف ثراولاقح قلعتل

 عوجرلاب درلا هل ناك اذإ هلادملا هتمزلو ى هل لام الو ًادقعأاهيلإ دقع وأ نهرك

 . هل نكي مل اذإ همزلت ىلوأبو “ اهريغو ةبهلا يف



 ةحصو ضرم يف تحصو « هللا دنع هأر هل ايف ةلادعلا همزلت الو

 كحلا ف كردت الو ‘ راضتحا ف اهب ىصوأ ول و لكلا نم جرختو

 ! هت وم لبق

 لثم رهاظلا كحلا يف هملع بلغو ( هلا دنع هدر هل ايف ةلادعلا همزلت الو )

 نايسن وأ تومب اولطبيف ًادوهش دهشي وأ ةيراع هيونيو ًاثيش هدلو ديب لعجي نأ
 توميف مهل قيطي ال ثيح اوبيغي وأ اوركني وأ كلذ ريغ وأ ةدر وأ نونج وأ

 ةرابعو « ثاريم هنأ مك احلا مكحيف هديب امب ثراولا كسمتيف ىثنأ وأ ارك ذ دلولا
 ىلإ هنلمحف ةعتمألا نمل لمجف هتانب ج"وز نإ كلذك و : اذكه ح ناويدلا »

 نأ داراف كلذ يف بألل ادب نإف ى هدالوأ نيب كلذ يف ةلادعلا هيلعف نهجاوزأ

 هدر كردي ام لكو « ةرم لوأ اهل هاطعأ نإ الإ هدر كردي هنإف هتنبا نع هدرب
 ةرابعلا هذه لمتحتق . ه ا للا نيبو هنيب ايف ةلادعلا هملع سيلف هدالوأل هلعج ايف
 نع هدرب نأ دارأف : مح وقب اوديرب نأ لمتحتو . فنصملا مالك هب ترسف ام

 تيسح نإ اهىلع وأ تتام نإ هتنب ثراو ىلع كردي هنأ هدر كردي هنإف هتنبا

 . هوقدص وأ نايبب ةيراع هاعدا نإ ةيراملا در

 اهنآل نمأ لاح يفو توم نم فوخ لاح يفو ( ةحصو ضرم يف تحصو )

 صصاحت و ةفوخم لاح وأ ( هراضتحا يف اب ىصوأ ولو لكلا نم جرختو ) نيد
 مدقتو « مدقت اك اياصولا باتك و تاقفنلا باتك يف « ناويدلا » راتخ ىلع ءامرفلا
 يأ ةلادعلا ( كردت الو ) اهيلع نومدقي لب مهصصاحت ال اهنأ رايتخا تابهلا يف
 ىلع ال ص هب لودعملا ىلع هيف كحلا طلست امم اذه لثم يف اذكهو ى هب لدع ام
 ء اهب هل ىصوملا هدلو هتوم لبق اهك ردي ال ( هتوم لبق مكحلا يف ) لدعلا سفن
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 ابب ىصوأ نإ دلولا اهنع يكزيو ، زوجو هتاكز نم اهطقسي الو

 ‘ اهم صوي ل نإ هلام يف كردت الو

 هدلو لام يف ةيدعت الو ةلماعم تسيل ذإ ‘ نيدلا ةوق وقت مل اهنأل هدلو ثراو الو

 ى رخآلا هدلول هسفن لام نم ىطعأ هنأ درجمل ءيش يمه امنإو ى هجوب هنم "ذخأ الو

 بألل نأ رم دقو ؟ بآلا سفن لام فيكف ى رم ام ىلع هيبأل دلولا لام نأ عم

 هعجارف ص ةرم ليصفت ىلع هدلو لام نم همزل امم لح يف هسفن لعجي نأ

 . تئش نإ

 ص هتاكز نم اهتاكز طقسي ال يأ فاضم ردقي ( هتاكز نم اهطقسي الو )

 "رم دقو « اهلبقو اهدارأ ولو اهكردي الو ى اهب لصتي مل هنأل دلولا اهيكزب الو

 ى كلانه هلصأك فنصملا هملع ارصتقم تابهلا باتك نم ةلادعلا يف لوقلا اذه

 اهك ردي الو اهيلإ لصي ال ناك ولو دلولا اهيك زيو بألا اهطقسي نأ ( زوجو )
 , نيد ةلزنم وأ « سئيي مل ينغ ىلع نيد ةلزنم امهل كليزنت “ بآلا توم لبق مكحلا يف
 نم ىلع هطقسأ و هبحاص ىلع نيدلا ةاكز بجوأ نم لوق ىلع اذه نكل ى لجؤم

 هاطعأ اءرو هتوم لجأ نم وهو “ لوهجم انه لجألا نإ الإ هتمذ يف وه
 . ةامحلا ىف

 هوبأ ( اب ىصوأ نإ ) ريخألا لوقلا اذه ىلع ( دلولا اهنع يكزي ) امنإ ( و )
 ولو اهك ردي ال هنأل اعامجإ دلولا اهيكزب الو بآلا اهطقسي الف اهب صوب مل نإ امأو
 ص داهشإ الب هدلول اهب رقي ناك وأ ى اهب ناد دق بآلا ناك ولو “بأآلا توم دمب

 ةرضحب رخآلا هدلو ىلع فرص ام ىلع هلاحأ وأ اهرادقم نّسبو اهب دهشأ نإو

 كلذ ربتعتو ال : ليقو “ ءاصيإ يهف ةداهش هذه : ليقف ى مهدهشي ملو سانلا

 . ةعابت هيلع يهو ( اهب صوي مل نا هلام يف كردت الو ) هلوق يف اضيأ هلك



 هتوخإ يطعي وأ مسقيف هنم هذوخأمل درلاب هيبأ نم ذخآ ربجي : ليقو
 ' } ًاقلطم لحل : لىق ‘ بحت الو. مسقي ش ال وأ لاملا نم هلثم

 ءيشل ( ذخآ ) ىبأ نإ سبحلاب ( ربجي ) ةكرب نيا لا۔ةو يأ ( : ليقو )
 نم ) ةلادعلا هب ام يأ ى ةلادعلا ذخآ « يأ ى اهذخآ ةخسنلا يفو ةلادعلا هب بجحت
 ىلع يأ ( درلاب ) رخآلا هدلول ةلادعلا هب هيلع بجت ام هوبأ هاطعأ نأب ( هيبأ

 نإو ى ءاوس روكذلا نيب ( مممقيف ) هيبأ نم ذخأ ال يأ ( هنم هذوخامل ) درلا

 روصتي هجولا اذهو ءاوس نهنيسف ثانإ اوناك نإو ى رك ذلا فصن اهلف ىثنألا ناك

 (هتوخا) خألا ( يطعي وأ ) دالوألا الإ نكي م وأ دالوألا عم ثراو ناك ءاوس

 ام لثم هتوخإ نم لكل يطمي يأ ( الوأ لاملا نم هلثم ) بآلا توم دعب
 مث ) تذخأ ام فمض ركذلل تطعأ ىثنأ ناك نإو ‘ فصنلا ىثنآللو ذخأ

 نإ كلذ نأل دالوألا ريغ ثراو نكي مل اذإ الإ روصتي ال اذهو ى لاملا ( مسقي
 . هب صوب مل ثروملا نأ عم « دلولا ريغ ثراولا مهس نم اصقن ناك لعف

 وأ [اتيم دلو وأ۔لاز وأ نطبلا يف ماد ( اقلطم لمحل : ليق “ بجت الو )

 ةلادعلاب هل يصوي نأ همزل بآلا توم لبق دلو نإف ى ةلادعلاب هل يصوي الف ايح

 ريغب ثراول ةيصو ال ذإ ى اهب هل ةيصولا تبثت مل بجت م اذإو ى اهايإ هيطعي وأ
 الو لمح ىلع ةقفن الو > مودعم هنأك دحو . ام ىقحتي هنأل هل بحاو ىح

 هثروو هتدالو لبق تام نم ولو ثرو يح وهو دلو نإ نكل ثرو الو ثرب

 ء قباسل ىطعأ ايف ثداحل ةلادع ال هنإ : لاق نم لوق اذهو ؤ هتوم دعب يمح نم

 همسج نأل ربتعم ريغ ءيشل الإ كانه ثودح الف اتيم دلو وأ لاز نإ اجس الو

 نوكي ال نكل ص نفدلا و ةيدلاك ناسنإلا ماكحأ ضعب هلو ى ناسنإ مسج دلو نإ
 . هيلع ىلصي الو ثروي الف اكلام



 دلو نإ هبانم ذخأيف اهب هل ءاصيإلا مزلو ايح دلول نإ بجت : ليقو
 نعي نأ ِصومل نسحتساو ددعتم دلوأ نأ سوؤرل ( ىلع مسقيو اح

 هوبأ هاطعأ ابح دلو اذؤاف ( ايح دلو" نإ ) هل ( بجت : ليقو )

 ىلع ( و ) ثداحل بجت : لاق نم لوق اذهو ‘ ىصوأو اهب هل دهشأ وأ هنع مئاقب
 ع ابانم هل نوكي ام ردقب ةلادعلاب يأ ( اهب هل ءاصيالا ) بآلا ( مزل ) هنإف اذه

 نينجلا كلذ ( ذخأيف ) هتدالو لسق توملا بآلا فاخو المح ناك ذإ كلذو

 بألا توم دمب ايح دلوو هب هل ىصوأ نإ قباسلا ىطعأ ام لثم وهو ( هبانم )

 امن همأ تتام ىتح نطبلا يف ماد وأ اتيم دلو وأ لاز نأب الإو ( ايح دلو نإ )
 . بألا يمح نإ بألل "لامو بألا تام نإ بآلا ةثرول ثاريم هب ىضوأ

 امل : لاق وأ ث اهنطب يف امل : لاق وأ ةلادع اذكب لمحلل ىصوأ اذإ ( و )

 دلوأ ام سوؤر ( سوؤرلا ىلع مسقي ) هنإف ىنعملا يف كلذ فداري امو تلمح

 ص لعافلل وأ ةأرملا تدلو وأ بألا دلو نإ “ يأ « لومفملل ءانبلاب ( دلو نإ )

 لوعفمو « دلو يف نكسملا نم لوآلا ىلع لاح ( اددعتم ) بألا دلو نإ “ يأ
 لمجلا ناك نإ ينعي ًاددعتم هدلو نإ « يأ “ فوذحم نم لاح وأ ص يناثلا ىلع
 كلذ مسق اهيف ادعاصف ىثنأو اركذ وأ اثاتإ وأ نييثنأ وأ اروكذ وأ نيركذ

 هنأكف الامجإ نطبلا يف ال ىصوأ هنأل ركذلا ل شم ىثنألا ذخأتو ى ءاوس مهل
 ىلع بألا ىلع ةعامت دحاو لكل صقن ام نوكيف هدارفأ توافتت الف دحاو
 . لوقلا اذه

 بيصي نأ ) ةلادع لمحلل ءاصيإلا دارأ نمل يأ ) ِصومل نممحلتساو (



 ددعت نإو ، اذك هلف ىثنأ ناك نإو 2 اذك هلف آركذ ناك نإ لمحلل

 ه تلطب هفالخ دلوف نيعف لمحلل ىصوأ نإو كلذ ىلع "لكلف

 ظافلألا نم كلذ وحن وأ نيخجلا وأ لمحلا ( ناك نإ ) هنيبعت يف الئاق ( لمحلل
 ام ةعابت نم ملسيل ركذلل ام فصن ( اذك هلف ىثنأ ناك نإو ص اذك هلف اركذ )

 لثم هل : لوقي نأ نييعتلا يف لخدو 0 نيعي ملو « دد۔هت ول دحاو لكل صقني

 ىطعأ ام ناك نإ « ىثنأ ناك نإ هفصنو ع آرك ذ ناك نإ نالف يدلول تيطعأ ام

 ىثنخ لكو : لاق اضيأ ءاش نإو ، ىلوأ ناك نيبأ ناك ام لكو ى افورعم لوألا

 ركذي مل نإو ى ركذلل ىطعأ ام عابرأ ةثالث وه ام ركذيو ع اذك هلف لكشم
 ناك نإو ث اذك هلف آركذ ناك نإ : هلوق ىفك و “ مكاحلا هب مكح اذه

 . اذك هلف ىثنأ

 لثم ىثنأ "لكلو “ كلذ لثم ركذ "لكل ( كلذ ىلع لكلف ددعت ناو )
 ص اذك هجراخ وأ نطبلا يف رك ذ لكل :لوقي نألوقي ام ىلوأف دعبو “افصن كلذ

 ةرابع ىلع مزلي امم وجنيف رخآلل ىطعي ام درف لك ىطعيف اذك ىثنأ لكلو
 ثانإللو ركذلل ام روكذلل مسقي هنإف ىثنألا وأ رك ةذلا ددمت اذإ فنصملا

 . ىشنألل ام

 ىثنالا نيع وأ ىثنآلا ركذي ملو اذكب ركذلا ( نيعف لمحلل ىصوأ نإو )
 دارأ نإو : ردقي وأ لمجب ىلع لصفم فطع هبلع فطعو ركذلا ركذي ملو اذكب

 : لوقي نأ لثم ث نيع ام فالخ يأ ى ( هفداخ دلوف ) نتيعف لمحلل ءاصبإلا
 راك نإ : لوقي نأ لثمو ى اهل ءيش الف ىثنأ تدلوف « اذك هلف اركذ ناك نإ

 تناكو لمحلل هتىصو (تلطب ) لاق اك هل ءيش الف اركذ تدلوف “اذك اهلف ىثنأ
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 > هل يمس ام ك ذخأ نيسمخ ىثنأللو رانيد ةئام ركذل نيع نإف

 رثكأو ةئاملا اومسق ةثالث وأ نيركذ ناك نإو ، كلذ لكلف ًاعم نإو

 ثانإللو ةئاملا روكذلا مق ثانإ و آروكذ ناك نإو > نيسلا ةلح او نم

 عابرأ ةلشالث هلف ىثنأو ركذ عم وأ ىثنخ ناك نإو ث نوسمخلا

 . ...... . ركذلا

 ةنام ركذل نيع نإف ) ‘ لكشأ نإ ائيش ذخاي الف ىثنخ دلو" نإو ى اثاريم
 نأ كلذو ( هل ىمس ام لك ذخأ ) الثم ارانيد ( نيسمخ ىشنأللو ) الثم ( رانيد

 ارانيد نوسمخ اهلف ىثنأ ناك نإ و رانيد ةئام هلف اركذ لمجلا ناك نإ :الثم لوقي

 كح ىثنأ تدلو نإو ى ةئامب هل كح اركذ تدلو نإف “ ةرابعلا نم كلذ وحن وأ

 . نيسمخب ىثنألل

 ىضق دقو اذك هلف ىثنأ ناك نإو ى اذك هلف ارك ذ ناك نإ : لاق ( ناو )
 ابنم ( لكلف ) ىثنأو اركذ تدلو نأب نطبلا يف ( اعم ) اهنأ العو لج هلا

 نيركذ ) لمحلا (ناك نإو) نوسخلا ىثنآللو ةئاملا 7 هل ىمس يذلا ( كلذ )
 ( ةدحاو نم ) ثانإلا نم داز ام يأ “ ( رثكأ ) مسقت ( و ةئاملا اومسق ةثالث وأ
 . ةدحاولا ىلع ادئاز لمحلا ناك 7 ( نيسحلا ) ةدحاو ىلع يأ

 ناناللو ةناملا روكذلل مسقأ تناو اروكذ ) لجلا ( ناك نإو )
 هثالث هلف ىثنأو ركذ عم وأ ) هدحو ( ىشنخ ) لمجلا ( ناك نإو 0 نوسحلا

 ىثنأللو « ةئام نم تمقب نوسمخ 1 نوعبسو ةسمخ يهو ( ركذلا عابرأ

 نأ مدقت يذلا ركذلا ركذلاب هدارمو ى اهل يتلا نيسفحلا نم تيقب نورشعو ةسمخ
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 : ىثنأ عم اذكو . نيسمخلاو ةئاملا فصن ذخأ طقف ركذ عم نإو

 فمصنو ةئاملا نم دحاو بانم فصن ذخأ ثانإ وأ روكذ عم نإو

 نإو ى ثانإو روكذ عم ناك نإ اذكو 4 نيسمخلا نم ةدحاو بانم

 نييثنأ تدلو نإو ء ةلئاملا اهلف نيركذتدلو نإ : لاقو ىصوأ

 ةثالث اضيأ يهو ى اذكمه ةئاملا عابرأ ةثالث نورشعلاو ةسفلاو ڵ ةئام ءاصيإلاب هل

 ةئاملا فصنو ص نورشعو ةسمخ نيسفلا فصنف “ نيسحلاو ةئاملا عومح عابرأ

 هذه ةفلاخم انرضي الو “ نومبسو ةسمخ نيرشعلاو ةسخلا عم نوسذلاو « نوسمخ

 . ةيصو انه ام نأل ىثنخلا ثاريم ةلأسمل ةلأسملا

 ص نوعبسو ةسمخ هلف ( نيسمخلاو ةنناملا فصن ذخأ طقف ركذ عم نإو )

 اذكو ) ثاريم ال ةيصو انه ام نآل هيلع ةدايزبو انه ركذلا هتاواسمب ريض الو

 نإو ڵ ةثرولل نوسمخ تيقبو نورشعو ةسمخ اهلو نوعبسو ةسمخ هل ( ىشنأ عم
 ذخأ ثانإ وأ روكذ عم نإو ) ثلثلا اهلو ناثلثلا مهلف ىرخأ ةيصو تناك

 نيرك ذلا عم هلف (نيسمخحلا نم ةدحاو بانم فصن و ةناملا نم دحاو بانم فصن

 نييثنأللو فصنو رشع انثا نييثنآلا عم هلو ى يقابلا نيركذللو نورشعو ةسمخ
 . قابلا

 لثمو ث ركذلا بيصن فصن لثم ذخأي ( ثانإو روكذ عم ناك نإ اذكو )
 ‘ اروكذ : لاق وأ ) ن ركذ تدلو نا :لاقو ىصوأ نإو ) ىثنألا بصن فصن

 ريغ : لاق وأ « ةعبرأ : لاق وأ ى ةثالث : لاق وأ ى ادعاصف نيركذ : لاق وأ

 : لاق وأ ى ثانإ : لاق وأ ( نبيثنأ تالو نإو : ةئاملا ) مهل وأ ( اهلف ) كلذ
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 اهمل(ف) كلذ ريغ : لاق وأ ى امبرأ : لاق وأ ى اثالث : لاق وأ ى ادعاصف نيشنأ
 ناك ( وأ ىثنا ) ناك ( وأ اركذ ) لخلا وأ دلولا ( ناكف نوسمخلا ) ةزهل وأ

 :لاق ولف “بصنلل ريمتسا لصفنم عفر ريمض ايهف ،اعم ىثنأو اركذ يأ ء( امه )
 امات امه : هلوق لبق ردقملا نوكلا نوكي نأ لمتحيو « ىلوأ ناكل امهايإ ناك وأ

 املو « ىثنألاو ركذلا تبث يأ ى اناك وأ : لصألاو ى هل العاف امه : هلوق نوكف

 . امه : هلوق هفلخو ريمضلا لصفنم نوكلا وهو لماعلا فذح

 ركذلا عم يأ ى ( ايهعم ) الكشم ( وأ ) هدحو ( ًذاكشم' ) ناك ( وأ )

 ناك وأ ايهنم ددمتم عم وأ امهدحأ نم ددعتم عم وأ امهدحأ عم وأ ىثنألاو

 اركذ وأ نيركذو اثانإ وأ نييثنأو اروكذ وأ ثانإو اروكذ وأ نييثنأو نيركذ

 مسقي ( كلذكف ) اروكذو ىثنأ وأ نيركذو ىثنأ وأ الثانإو ركذ وأ نييثنأو
 ذخأيو ءاعمتجا وأ ىثنألا وأ ركذلا درفنانييثنألل ام ىثنألاو نيرك ذلل ام ركذلا
 ىثنأو رك ذ عم وأ هدحو ناك نإ دحاولا ركذلا مهس عابرأ ةثالث لكشملا

 نم دحاولا ركذلا بات ام فصن هلف ىثنألا دحاولا ركذلا عم ناك نإ و ى ادعاصف

 فصنو ىثنألا ذخأت ام فصن هلف وأ ىثنألل هب ىصوأ ام فصنو ى ةيصولا

 دحاولا ركذلا بان ام فصتف روكذلا وأ نيركذلا عم وأ ركذلل هب ىصوأ ام

 ىصوأ ام فصنو ةدحاولا بان ام فصنف نييثنألا عم وأ ىثنألا بان ام فصنو
 فصن لثمو دحاولا بيصن فصن لثمف ايهنم ددمتم عم وأ ى دحاولا ركذلل هب
 ةثروللف هريغ وأ ىثنخلا لئاسم نم ةلأسم يف لاملا نم يقب امو ى ةدحاولا بيصن

 . ةيصولاو
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 .ةي وسلاب عزن نيرخآل يطعي ام دجي ملو مهضعبل ىطعأ امدعب رقتفا نإو
 امل ناك نإف س رقتفاف ريناند ةرشع امهدحأل ىطعأف نانبا هدنع نك

 . . .. ه ىطعأ ايف هب وني ام لكل عزنت لام

 ملو ) هدالوأ ضعبل يأ ط ( مهضعبل ىطعأ امدعب ) بآلا ( رقتفا نإو )
 ( ةيوسلاب ) هب لدعي ام ( عزن ) ةلادعلا يف هدالوأ نم ( ني رخآل يطعي ام دجي
 وهو ركذلا نم عزني ام فصن ىثنألا نم عزنيو ى مهطعي مل نممو مهاطعأ نمم
 ددعت نإو ى ثرإلاك ركذلا عابرأ ةنالث ىثنخلا نم عزنيو ص عزنلا يف لدملا

 ريناند ةريشع امهدحأل ىطعاف نانبا هدنع نمك ) ددمت اذإ آضيأ هثرإكف

 لدعلا دارأف باتف لداع ريغ امهدحأ اهاطعأف ةرشعلا الإ هل نكي مل وأ ( رقتفاف

 لحمت وأ مهطعي ام ىزرب ملف نيرخآ يطعيف فىزرب نإ اب وان اهايإ هاطعأ وأ

 . لدعلاب

 وهو ( هبوني ام ) اهنم دحاو لك نم يأ ى ( لكل عزن لام امف ناك نإف )
 ةسمخف ةرشع ىطعأ اذإ هنإف ط ةرشعلا وهو ( ىطعأ ايف ) دحاو لكل ةسمخ

 نم اهلك اهيطعيف ةرشع كلذو ى هطعي مل نم بونت ةسمخ و اهايإ هاطعأ نم بونت
 ىطعأ مث امهدحأ آلوأ اهاطعأ « ةرشع الك ىطعأ دق هنأ هيلع قدصيف هطمي م

 تيقب دقف ةسمخ هنم عزنو ةرشع هاطعأ نم نأل «كلذ يف نبغ الو ڵ ةرشع رخآ

 ةسمخلا هيلإ تعجر دقف ةرشع هاطعأ مث ةسمخ هنم عزنو هطعي مل نمو ى ةسمخ هل
 الوأ ىطعملا رقتفا نإو “ همخأل ةيقابلا ةسفحلا لباقت ةسمخ ذخأ و ى هنم ةعوزنملا
 لوألا نم عزتنا رخآلا رقتفا نإو ط هل اهدرف ةسمخ رخآلا نم عزن لوقلا اذه ىلع
 . رخآلا اهاطغأو ةسمخ

_ ٨ ٠ ١ 



 اهيطعيف ةرشع : ليقو ، رخآل اهيطعيف ةسمخ هل ىطعملا نم عزني : ليقو
 ةرشع هنم عزن رخآلا ال هل ىطعملاو وه رقتفا نإو ص رقتفا نإ هل

 هل لحي ال امك رخآ نود ضعب رطعمل دهشي" الو ء ةلادع هل اهدري م

 دق نوكيف ( رخآل اهيطعيف ةسمخ ) طقف ( هل ىطعملا نم عزني : ليقو )
 اهمجترا دق ةدئاز ةسمخ هدنع تناك يذلا لوألاو ث ةسمخ ايهنم لكل ىطعأ دق

 ( : ليقو ) 0 هل اهدرف ةسمخ رخآلا نم عزتنا اذه ىلع لوألا رقتفا نإو ى هنم

 رخآلا ( رقتفإ نإ ) رخآلل يأ ى ( هل اهيطعيف ةرشع ) هل ىطعملا نم عزني
 هل ناك نم لام نم رقتفا اذإ هنيد يضقي بألاو ى هبلع نيد ةلادملا نأ ههجوو

 : هلوق هجو اذكهو ى هدالوأ نم لام

 يأ ء( هنم ) بألا ( عزن رخآلا ال هل ىطعملاو وه ) بآلا ( رقتفا نإو )

 مل نمو “ ىطعملاو يطعملا رقتفا نإو ( ةلادع هل اهدرب مث ةرشع ) رخآلا نم

 هاطعأ نمم رقتفملا بآلا عزن ةروص يف زوجيو “ لح يف هسفن يطعملا لعج طعي
 دجي بألا ناك نإو ث هاطعأ نمم عزتني يذلا رادقملا يف اعوجر عجري نأ آلوأ
 لوألل هتبه يف.عجرب وأ طعي" مل نم هلام نم يطعي نكل “عزنلا دجي الف يطعي ام
 ص مثإ الب رقتفا وأ ىنغتسا هتبهيف عوجرلا هل نآل جاتحا ول ةلادملل عزني ام ردقب

 . ضعب نود اضعب طمد الو

 رطعمل ) يمالك يف تابهلا نم ةلادعلا باب ف ثيدحلا يف رم اك ( دهشي الو )
 ضعبلا ليضفت يأ ى ( هليضفت هل لحي ال اك ) ‘ هدالوأ نم ( رخآ نود اضعب

١٠٦ 



 ٠ رم ك فح مهتمل الو ك هح و قاقحتسا الب

 قاقحتسا الب ) ليضفتلا هيف ال دهشي الو ضعبل هليضفت يأ ى ىطعملا لبضفت وأ

 ص هدهشتسا نمو كلذب ملع نم هاهنيو ع ليضفتلا هجو توبث الب يأ ى ( هجو

 نأ لثم « هيف دهشي نمل زوجيو ى ليضفتلا زوجيف ليضفتلا هجو تبث اذإ اماف
 نيراب ريغ نورخآلاو "راب وأ هيبأ ىلإ ربلاو ناسحإلا يف مهف قئاف مهدحأ نوكي
 وأ “ نيرخآلا نم رثكأ هيبأل هكرتو الام بسك وأ « نيتقاع نورخآلاو اراب وأ

 لام دسفأ دق بآلا ناك وأ ى مهابأ اوطعي ملو اوبسك وأ نورخآلا بسكي م

 وأ هديب ىطعأو يضر اذإ امأ « ضري ملو هذخأ وأ رثكأ هنم عفتنا وأ دحاو

 . روكذملا ربلا نم كلذف رهق البو هيف بألا لوخد لبق زاجأ

 نسحي باب : لاق ذإ ماكحألا يف ( "رم اك ) هدالوأ نيب ( رفنيج مهتتملالو )
 نأ ىلع اناسنإ دهشتسي نأ لثم ى خلإ اهبرب مل نإ بيجي نأ ةداهش لمحتل وعدم

 لقأ لب “ كلذك لوألل طعي مل هنأ باتريف ةلادع رانيد ةئام هدالوأ دحأ يطعي

 ةلادع الخ وأ اضرأ هاطعأ هنأ هدهشتسي وأ “ هاوس هل دلو ال وأ ائيش هطمي مل وأ

 هنأ هدهشتسي وأ ى الثم ريناندلا نم لوألا ىطعأ امم رثك أ لصألا اذه نأ باتريف
 ةيد وأ هدلو ثروم ةيد يف وأ ةعابت يف وأ هدلول هملع نيد يف اذك هدلو يطعي
 هملع ءيش ال نأ وأ « هلك كلذ هيلع سيل هنأ بارتساو « هشأرأ وأ هدلو وضع

 .لقأ ريخألا ىطعأ هنأ بار نإو ط تابحلا يف كلذ ىلع مالك مدقتو « كلذ نم

 ةمذ ىف ىقابلاو دهشي : ليقو “ لدملاب هدهشي وهو الدع كلذ سيل هنأل دهشي الف
 . ةداهشلا هلف هلك كلذ ف ملعي ملو برب مل اذإو &ى ملع نإ نالوقلا اذك و « بآلا

 . دهاشلا هنم عنمي امم بتاكلا عنميو

 فالخ وه ام ءيشب وأ > ءاوس ثانإلاو روكذلا نيب هلام مسقب ىصوأ نإو
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 حرصواهرادقم نيبو ةلادعب ىصوأ اذإو «مث أ دقو“ذفني الف ملعلاب فرعيو قحلا

 وه ى لاق وأ طقف كلذ هل سيل هنأ هل ىصوملا رقأ وأ ةدايزلاب هنم ملمي امب وه

 نأ نيبتف اذك و اذك وهو مهدحأ ىطعأ ام لجأل كلذب ىصوأ هنأ بآلا وأ

 بجت الو ص رمسلاب داز نإ الإ لوألل ام الإ هل ىصوملل سيلف لقأ هب ىصوملا
 نيب بحت اك هجاوزأنيب بحت هنأ الإ هتثرو رئاسو هدلو نيب الو هتثرو نيب ةلادعلا

 يطعيف توملاهسفن ىلع فاخ اذإ ةثرولا نيب فيحي نأ هل لحي ال نكلو ى هدالوأ
 . ملعأ هللاو ع اضعب عنميو اضعب
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 باب

 { هدلو لامب "عافتن او ىنكشو بوكرو 3 بأل زاج

 ٠ ٠ ٠ > اينغ ربألاو اغلاب ولو هدمبع مادختساك

 باب

 هدلو لام ف بالل زوجي يف

 ايفو مكحلا يف اهيلإ بدني نكل بحت ةلادع الب هدلو لام نم ( بأل زاج )
 ص هدلو ةباد ىلع ( بوكرو ) « هريغو نبلو ءام برشو ( لكأ ) هللا نيبو هنيب
 ارك ذ ( هدلو لام عافتناو ) « هبايث سبلو هوحن وأ هتيب وأ هراد ( ىنكسو )
 ناك (و) هزاحأ ولو القاع ( الاب ) هدلو ناك ( ولو هديبع مادختساك )ىثنأ وأ

 بآلا لعفي الو انونجم وأ الفط هدلو ناك وأ اريقف ناك نإ ابس الو ( اينغ بألا )

 لام نم يرقشي نأ امأو « ادوجوم كلذ نم ناك ابف كلذو « زوجو هريغل كلذ

 يف مدقتو ص هريغو كلذل هيفكي لام هل نكي مل نإ الإ الف هب عفتنيل كلذ هدلو
 الب ءاش فيك و ى ءاش ام مهلام نم لكأي نأ هلو : هصن ام تابهلا نم ةلادعلا باب

 . هبف ةلادع الو لام هل ولو ى عزن
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 مهنارك ذ ىلع قلطب و ! مهريغلو مهنيب ايف هلفط ديبع جيورت هل زاج و

 { كراشيو ليةيو يلويو لدبيو هللم نم عيبيو مهثانإ علاخيو

 لام نم لكأي نأ دارأف رسعم نباو رسوم نبا هل ناك اذإ : « رثألا » يفو

 اك ايلام نم لكألا يف اهنيب يواسي نكلو “ كلذ هل زوجي الف رسمملا نود رسولملا
 . ةجاحلاب عزنلا لكألاب « رثألا ه بحاص دارأ نإ الإ ى ةلادعلا يف اهنيب يواسي

 لثم ( مهنيب ايف ) هتلفطو ( هلفط ديبع جيوزت ) ةفالخ الب ( هل زاجو )
 ةلفطلا هتنبل نوكي نأو ث دبعلل ةمألا جوزيف ةمأو دبع لفطلا هنبال نوكي نأ

 هنبا ةم ب هنبا دبع جوزي نأ لثم ( مهريفلو ) اهدبمل اهتمأ جوزيف ةمأو دبع
 ريغ ةمأب هتنبا وأ هنبا دمع وأ ى هنبا دبعل هتنبا دبع وأ هتنبا ةمأب وأ رخآلا

 ‘فلختسي وأ لكوي وأ كلذب رمأي نأ هلو « هدلو ريغ دبعب هدلو ةمأ وأ ى هدلو

 حاكن "حصي ال : باب : هلوق يف حاكنلا يف :7 ى غلاب ريغ هلك كلذ يف دلولا و

 ح ها ' ايبيلو وأ اهتفيلخل نونجملاو متيلا قيقر حاكنو : هصن ام ةَمأ وأ دبع
 كلذ زاج امنإ هنأل بآلا يف ”صن اذه لب ى ىلوألاب بالل زاج اهبلول زاج اذإف

 ركذ وهو ايمل فلختسي نم ةلمج نم « بألا وهو ى هفلختسا نمل هزاوجل ةفيلخلل
 . كلذ زيوجت زاوج يف كشي ال يلو

 لكوي وأ كلذب رمأي وأ يدافيو ( مهثانإ علاخيو مهناركذ ىلع قتلطيو )
 ام ءاش نمل ( يلوبو لدبيو ) هدلو لام نم ( هلام نم عيبيو ) “ فلختسي وأ

 ريغ وأ هريغ ةطساو وأ هتطساوب هلفطل اعئاب (ليقيو ) هلفطل هريغ وأ وه هارتشا

 هريغ وأ ءارشلاب هلفطل ناك ايف هلفط ريغ ( كراشيو ) ىةلاقإلا يف "رم ام ىلع عئاب
 . نمثلا ق هب انم عف دب

 



 كلذ يف احالص ىأر نإ ًابيعم نإو 4 يرتشيو رجأتسيو ضراقيو

 : لبقو « هلام زيو ضرقيو نياديو ت هيلعو هل نهرلا يفو

 { هريغل زيجيو هل عفشيو هيلع بجي ال

 هلام ( رجاتسيو ) “هربغل هلفط لام نم ضارقلا يطعي يأ “ ( ضراقيو )
 يف احالص ىأر نإ ابيعم نإو ) هلفطل هلفط لامب ( يرتشيو ) هلال رجاتسيو
 نأ هل ( و ) هموممل ىلوأ وهو هلك كلذ يف وأ بسعملا ءارتشا نم روكذملا ( كلذ

 كلذ لام نم نهربو « روكذملا هلفطلا وه نيد يف لفطلا هدلول هريغ نم نهت رب

 نهرلا (و هل نهرلا يفو) احالص ىأر نإ لفطلا كلذىلع وه نيد يف لفطلا دلولا
 هلام نم ( ضرقيو ) نبدلا هل ذخأيو نبدلاب هلام عيبي يأ “ ( نياديو ى هيلع )
 ص هل حلصأ هلع وأ هل نهرلاو ضرقلاو ةنيادملا نم روكذملا كلذ ىأر نإ هريغل

 . هرب مل وأ احالص ىأر كحلا يف هلعف زاجو

 ص هيك زب نأ هريغ نم لام هدنع نم رمأ لع هنأل « ابوجو ( هلام يكزيو )

 همحر هل نيبيو .هنيد هملعب نأ بطوخ اك هتاكرب بطوخف هلاك هنألو

 نود امم سفنلا يف دسفأ امبو اقلطم لاومألا نم هدسفأ ام مرغب بطوخ اكو

 . ةيدلا ثلث

 ضعب لاق هنألو ث هل اكلم سيل هنآل هبتك زب نأ ( هيلع بجي ال : ليقو )
 ناك نإ لفطلاك اهلك بابلا لئاسم يف نونجملاو “ ىص لام يف بجت ال : ءاملعلا
 ةعفش هل ذخاي يأ ( هل عفشيو ) ‘ اهدعب وأ : ليقو ث ةيلوفطلا نم هنونج
 ص قيرطلا وحن يف ةكرسثلاو راوجلاب هل اهذخأي وأ هيف كيرش وه امم هؤزج عيب ام
 عيبملا هل ملسيف ,رتشم نم هلفط ريغل يأ ى ( هريغل ) اهكرتي يأ ى اه ( زيجيو )
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 ملنإو ، هيف هلعف زاجو ث رارضإ البو ريسيب افورعم هنم عنصيو

 ل ام لام مهل ولو اقلطم مهتيانجو هلافطأ ةقفن هتمزلو > احالص هر در

 » اضيأ مهديبع و محلام نه ءاش نإ مهعفني و سمن ف ةىد كلث زواحت

 اهعيبي وأ اهبهي وأ ةعفشلاب عيبملا ذخأيف ى رخآلا عيفشلا وهو « ,رتشم ربغ نم وأ

 . كلذ وحن لعفي وأ

 لفطلل هب رجألا نوكيل ( رارضإ البو ريسيب افورعم هنم عنصيو )
 ( هلعف ) ىضم يأ ( زاجو ) “ الاص نوكيو ومنيو هلامو هندب هب ظفحيو

 هنهرو هب ءارشلاو الصأ ولو هعيبك لفطلا لام ق يأ ( هيف ) بآلا لمف يأ

 ًافارسإ وأ ًامىيضت هلعف ناك نإ مثأ و ( احالص هب در مل نإو ) “هضرقو هتراعإ و

 . ةيصعم يف ةناعإ وأ .

 ءاوس يأ ( اقلطم مهتيانج و هلافطا ةقفن ) ماكحألا يف "رم اك ( هتمزلو )

 ع ( لام مهل ) ناك ( ولو ) : هلوقب قالطإلا رتف اك نكي م وأ لام مهل ناك
 ناك ءاوسو ى مهيلع عجرو هلام نم وأ هنم قفنأ وأ لام محل ناك نإ هنأ الإ

 يف رثكأ وأ اثلث ناك اذإ هنإ الإ ث رثكأ وأ اهثلث وأ ةيدلا ثلث نم لقأ كلذ

 ص ( سفن يف ةيد ثلث ) قرغتست مل ( زواجت مل ام ) : لاق اك ةلقاملا ىلعف سفنألا
 ك ىثنأ ناكنإ ةأرملا ةيد ثلثو اركذ هبلع "ينجملا ناك نإ لجرلا ةيد ثلث مهدارمو

 اك رشم وأ ىثنخ هبلع "ينجملا ناك نإ اهثلثب كرشملا وأ ىثنخلا ةيد آضيأ ربتعتو
 . ربتعت هل ةيد ال لامف دصلا امأو “ ةكرشم وأ

 (اضيأ مهديبع) قفنأ ( و ) لام مهل ناك نإ ( مهلام نم ءاش نإ مهقفنيو )
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 ءاضق هل زاجو « ةتباث ةيانجبو ةمزال ةيصو ولو مهن ويد هنم يضقي و

 نإو ي جتحي مل نإ مرغلا همزلو اقلطم هدالوأ لام نم جاتحا نإ هنيد

 اقلطم هلعف زاج هنيد هنم يدؤي وأ هب جوزتيل هلافطأ لام عاب

 مبقتعأ وأ مهديبع ربد نإ ةميقلاك جتحي مل نإ ضوعلا نمضو
 2 مهبتاك وأ

 عجريو ى هلام نم وأ لام مهل ناك نإ لافطألا مهتاداس لام نم ينعأ ى مهلام نم

 هلام نم وأ 94 مهام نم يأ ى ( هنم يضقيو ) ى قافنإلا نيح مهل ناك نإ مهيلع

 لافطآلا ىلع نويدلا ناك ( ولو مهنيد ) ءاش نإ لام مهل ناك نإ مهيلع عجرو

 اولك أ دقو > هتيصو ذفنت ملو هوثروو الام كرت يذلا مهَثروم ) ةمزال ةيصو (

 هدافأ يذلا ييغتلا يف موزلل لخدم الو “ الف ةمزاللا ريغ امأو اودسفأ وأ ةكرتلا
 لقأ تناك نإ سفنألا يفو ء اقلطم لاومألا ف ) ةتباث ةيانحبو ( ك ولو : هلوقب

 . ثلثلا نم

 نم جاتحا نإ ) ةاكزلاو ةلافكلاك ايويند وأ اننيد ( هنلنيت ءاضق هل زاج و )

 نم ىضق نإ ( مرفلا همزلو ) ‘ مهزاحأ ولو اغلب" وأ الافطأ ( اقلطم هدالوا لام

 تانب ولو ( هلافطأ لام عاب نإو ) 0 الافطأ اوناك ولو ( جتحي مل نإ ) ملام

 ص نكي مل وأ لام هل ناك ( اقلطم هلعف زاج هننيد هنم يدؤي وأ هب جوزتيل )
 ريبدتلا تقو ةميقب ( ةميقلا ) ناءض همزل اي ( ك جتحي مل نإ ضوعلا نمضو )
 (مهبتاك وأ مهقتعأ وأ) “هلافطأ ديبع يأ ( مهديبع ربد نإ ) ةبتاكملاو قتعلاو

 هبسك و دبملا نآل « لفطلل ةباتكلا لام نأ عم ةبتاكملا يف ةميقلا هتمزل امنإ و
 ص للا ءاش ام اضيأ بسكيو ى هنبال اكلم يقبل الثم هبتاكي مل ولف ى هديسل
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 ءهزجي مل عزنلا لبق اقلطم هدلو لام نم قتعأف "قتع همزل نإو
 نم جحف > هل لام الو جح همزل نإ اذكو ‘ الفط ناك نإ ز وجو

 بألا هلكأ نإ و ةميقلاب متيف هتبتاكم نم لكأ ام ىلع بألا ينبيف هبتاك امم رثكأ ولو

 نونوكي الف مغلبلا هدالوأ ديبعب كلذ لعف نإ امأو ‘ هسفن نم ةميقلا ىطعأ

 نونجملاو . ةزاحإلا يف هريغ وأ «ءايضلا» نع رم اك رارحأ مه : لبقو ى ارارحأ

 سيلف غولبلا يف نجيو قيفي ناك نإ الإ ى اقلطم : ليقو “ لفطلاك ةيلوفطلا نم
 هيبأل دلولا لام مكح ىلع اهيف مئلكتملا هقفلا لئاسم عيمج يف اذهو ى لفطلاك
 . دلولا ماكحأ عيمج يف روك ذلاك ثانإلا و ى هملع قافنإلاو هيف هفرصتو

 ثنح وأ .راهظ وأ ةريبك لجأ نم ةظلغم ةرافكل ( قتع همزل نإو )
 ةيصعم وأ ةريغص وأ ةرببكل ةلسرم وأ رذن وأ ةيصعم وأ ةريغص وأ لتق وأ

 نع همزل قتعك هريغ نع قتعلا همزل وأ رذن وأ ثنح وأ بجوم وأ ني وأ

 اغلاب وأ الفط ( اقلطم هدلو لام نم ) جاتحع وهو ( قتعاف ) هثروم ةبصو

 مدمب ريبعتلا رهاظ وهو ى عقاو : لبقف قتعلا امأو ى ( زجي مل عزنلا لبق )
 ؛قتعلا يف ةطوحلل كلذو ى يزجي ال هنكل قتعلا عوقو هنم ردابقي هنإف ءازجإلا

 هنأل ،-عقاو ريغ : ليقو 4 كيبال كلامو تنأ : لثمب هنبا لام يف مالك بأللو

 ناك نإ : ليقو ثيدحلا يف اك كلمي ال ابف قتع الو ى عزنلا لبق هل ال هدلول ةكلم

 همزل عقو اذإف ى هلام كحك لفطلا لام مكح نآل « اغلاب ناك نإ ال عقو الفط
 لعج الإو ةميقلا نمض دجو نإف « هزجي مل هنأل ةجاح ءاضق ال داسفإ هنآل هنامض
 . اهنم آلح يف هسفن

 ص عزنلا لبق هقتعأ ولو ةرافكلل هيزجي يأ س ( الفط ناك نإ زوجو )

 نم ) همزل ام ىضق وأ ( "جحف هل لام الو ) هريغ وأ ( "جح همزل نإ اذكو )
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 زوح الو ‘ هلام ناك نإ ءازجالا عم نمضو « هأزجأ اقلطم هدلو لام

 زوجو ، هجوب كلم نم جارخإ الو ءارش الو عي غلاب ,لام يف هل

 لام نم ضعبل ىطعأ نإو ى جتحي مل نإ نايضلا عم ًاقلطم هلعف

 هءاسن هيلع قدصأ وأ ضعب

 ى هملع نامض الو ى ( هأزجأ ) عزن الب وأ اغلاب وأ لفط ( اقلطم هدلو لام

 هل ناك نإ : دارملاو « قاصلإلل « ءابلا » ( هلامب ناك نإ ءازجإلا عم نمضو )

 ص قتعالو ( ءاوش الو عيب ) هدالوأ نم ( غلاب لام يف هل زوجي الو ) “ لام

 يدلو لامب وأ اذهب يرتشأ : لاق نأب هدلو لام نم رضاح ءارشلا يف كلذو

 . اعامجإ زئاجف ههجوب ىرتشا نإ امأ ى هدلول وهو اذك عضوم يف لامب وأ

 لوؤي ام وأ كلملا نم جارخإلا هوجو نم ام ( هجوب كلم نم جارخا الو )
 ءابلا مضب _ لعف يذلا كلذ هدلو هل زيجي" مل نإ ريبدتو نهرك هنم جورخلا ىلإ

 لمف وأ امزال يضقي وأ نمثلا ذخأيل لعف ( اقلطم هلمف زوجو ) ى مجلا رسكو

 (جتحي مل نإ نامضلا عم) جتحي مل وأ جاتحا هيف هل فرصتي وأ هدلول نمثلا زرحيل
 هفرصت وأ هدلول نمثلا زرحو عيبلاك هسفن ريغل هلعف وأ هنفنل كلذ ىضق ءاوس

 ' اقلطم هبلع نامض ال : ليقو ؤ هنمض عييضت الب ولو فلت نإف « هدلول هبف

 دصي امنإو هيلع نامض الف كلذ نع هينغي هل لام الو هسفنل لمف نأب جاتحا نإو

 ليلق لخنو رجشو : ليق “هنكسمو هسابل ىلع داز ام ،جاتحا : مهلوق يف بألل

 . اهتاقوأ اهنم لكأي

 [_ةلاب ضعب وأ الافطأ وأ اغلب اوناك ( ضعب لام نم ضعبل ىطعأ ناو )
 كلذ ءاسنل يأ < ( هءاسن ) ِضمب ىلع يأ ( هيلع قدصا وأ ) لفط ضعبو
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 . باوثل نكي مل نإ لفط لام ولو ، نمض هريغل وأ

 يطعي نأ لثم ى هدلو ريغل يأ ع ( هريغل ) ضعب لام ىطعأ ( وأ ) ضعبلا
 ام ( نمض ) لاملا لجرلا يطعي وأ هدلوب سيلو هتجوزل لجر ىلع قادصلا
 ناك نإو (باوثل) ةبه ءاطعإلا كلذ ( نكي مل نإ لفط لام ولو ) اقلطم ىطعأ
 ى مدقتملا فالخلا غلابلل فلت نإ هناممض ينو ى اعطق لفطلل نامض الف باوثل

 ملعأ هللاو ى باوبآلا عيمج يف نبالاك تنبلاو
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 باب

 ص ةلادعب جاتحا نإ هدلو لام نم "عزن هل زاج

 باب

 عزتلا يف

 نإ ) ةفلا وأ اغلاب ٩فط وأ الفط ( هدلو لام نم عزن زاج )
 وأ هئاسن ةقفن وأ ى اهنع ينغتسي ال ةجاح لكل وأ هسفن ةقفنل ( جاتحا
 ( ةلادعب ) قولخ وأ هيلع بجاو ىلاعت هللا قح ءاضقل وأ لام الب نيذلا هلافطأ

 نمو رخآلا نم عزني ام لثم ركذلا نم عزني نأب عزنلا يف هنم مهثرإ ردق ىلع
 ى ركذلا نم عزني ام فصن طيلخلا وأ كرسلا نمو ى هنم عزني ام فصن ىثنألا
 ركذلا عابرأ ةثالثو ى نييثنأ اناك نإ ىثنألا نم عزني ام فصنو « نيركذ اناك نإ
 لحكخملا يف الإ دمب ربتعملا ثرإلا كلذ نم عنام منم نإ دز الو ‘الكشم ناك نإ

 يق همزلي الو ى قحلا ىلإ هيف بألا عجري هنإف ىثنألا وأ ركذلاب دعب قحتلا نإو
 در بات نإو « مثأو هععزت "حص عزنلا يف لدمي مل نإو همزلي : ليقو ى مكحلا
 دجي مل نإو ى لدعلاب هيلإ جاتحا ام عزن ةدر امل جاتحا نإف « هنم هعزن نمل دئازلا
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 هكلم لخدو . هتجاحب رابخإو داهشإب حصو ى ةمولعم ةيمستل نإو

 هيف لماعيو ض دلولا كلم نم جرخو 4 كلذب

 عزني ل نم رقتفا نإو ى هنم هعزن نمل هعفدو “ دئازلا هنم عزني ل نمم عزن درب ام

 هدرو دئازلا هنم عزن نمم هعزن وأ دئازلا كلذ نم لح يف هسفن لعج دئازلا هنم
 يطعملا ف ةمدقتملا لاوقألا ردقب هجوأ كلذ يف نوكتو ى ءاضق هيلإ
 . لدع الب

 ص هدلو لام فصن لثم ( ةمولعم ) ةيمستل ناك نإو يأ ( ةيمستل نإو )
 وأ ةبادلا وأ هذه ةلخنلا فصن لثمو « كلذ ريغ وأ همبر وأ هثلث وأ هدالوأ وأ

 وأ ةئاملا هذه وأ ةلخنلا هذه عزنك هلام نم صوصخم ضعب عزن هلباقمو كلذ ريغ

 نأ لثم ى اهعزن حصي الف ةمولعم ريغ ةيمست امأو ص زئاج كلذ لكو « دبعلا اذه

 ىردت الو ى هنبا نم نالف اهعزن يقلا ةيمستلا لوقي وأ ةيمست هنم تعزن : لوقي
 . ىطسولا وأ ىرغصلا وأ ىمظعلا ةيمستلا وأ يمه ام

 (رابخإو) عزنلا ىلع نيتنيمأو نيمأ وأ نينيمأل ( داهشإب ) عزنلا ( حصو )
 ىلإ جاتحم ينأ دهشأ : لوقي نأب ى هدلو لام ىلإ هجايتحا يأ ( هتجاح )أيه
 ةجاحلا ركذ ىلع عزنلا ركذ مدق نإو “ اذك هعنم تعزن دق ينإو يدلو لام

 الب ولو هللا نيبو هنيب ايف تبثو ط مكحلا يف تبثي مل ةجاحلا ركذي مل نإو “ زاج
 كلم نم جرخ و كلذب هكلم لخدو ) مكحلا يف ولو زاج دلولا رقأ نإو ى داهشإ
 . هفرصت هنم لبقي الو دلولا هيف لمامي الف.( دلولا

 ء اهوحنو ةاكزلا يف ةبهلا وحنب هيف هفرصت لبقيو ( هيف ) بآلا ( لماعيو )
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 لغتشي الو ‘ هعزن حصي مل الإو هتجاح ىوعد يف بري مل نإ
 هتعزن : لاق نأ هللا دنع زاجو . كحلا ف مكاح هب

 > ح اتحاو

 هلاح لهج" وأ انيدم وأ اجاتحم ملع لب نيد وأ ( هتجاح ىوعد ف ب { نإ )

 اذإ اك ى هيف هفرصت لبقي ملو ى هيف لمامي ملو ى هل دهشي مل بير نإو ى ةبيرالب
 فرمي نأ لبق وأ “ باتري نأ لبق دحأ دي هنم لخد نإ الإ هتجاح مدعب عطق
 لبقي الو لمامي الف بير اذإو ى اهمدعب عطق نإ الإ هيلع "در الف عوزنم هنأ

 اذإ : ليقو ى ةجاحلاو عوزنلا ةحص ناكمإل هنم عوزنملا الو ص ةبيرلل همف هنم

 فنصملا تيأر مث ‘ لصالل باحصتسا هنم لبقو دلولا هيف لموع بير
 : هلوقب فنصملا ههلإ راشأ اك « نيرصتقم اذه اوركذ : « ناويدلا ه باحصأ و

 لفتشي الو ) هبار نم دنع ( هعزن حصي مل ) بير لب بري مل نكي مل ( الإو )

 ( كحلا يف مكاح ) هيف بير ذإ عزنلا ثيح نم بآلاب وأ عزنلاب يأ ( هي
 ةجاحل ال ذخأي نأ دارأ نإ « يأ ى بآلب لفتشي ال : يرثآلا ه يفو
 بثو ام لك “عبسلا لثم هنأل اثيش تافتسا نإ الإ هيلإ تصني الو
 . هتوف هملع

 ص بير ولو رمألا سفن يف ( جاتحاو هتعزن : لاق نإ هللا دنع زاجو )

 مل ولو ى هتجاح ءاضقو ظفل الب هبلقب عزنلا هللا نييو هنيب ايف يدنع زوجيو
 اذإ يأ ى كيبأل كلامو تنأ : ثيدحل هناسل الو هبلق يف عزنلا رضحي
 يف عزنلا ركذ۔ي ملأك ص عزن الب ةجاحلا ءاضق هلف جاتحا اذإف ، جاتحا
 . ثددحلا

- ١١٩ - 



 ل نإو ‘ هديب ام زوجو ‘ هدلول هكلمت فرع ام عزن هلو

 ‘ ةبه وأ عيبك ًاقلعم العف هلام ف دلولا لعف نإو . هل فرعت

 يفتكيو ( هدلول هكلمت ) بآلا يأ س وه يأ ، ( فرع ام عزن هلو )
 ريغل هنأ فرع ام الإ « اوبار نإ الإ كلذل بآلا ةفرممب عزنلا ىلع دوهشلا
 الو 2 عزنب ال هنإف “ هدلو ريفل وأ هدلول هنأ ف رمي م وأ “ هبارتسا وأ هدلو

 مدعب وأ هدلو ريغل هنأ هتفرعم وأ بآلا بيرب نوفتكيو ث دوهشلا هل دهشي

 جرحتلاو ملعلا ىلع عزنلاو قثوتلا كلذ هجوو ى هدلول الو « هدلو ريغل هنأ ةفرعم

 ةيراع وأ ةنامأ وأ نهر هدلو دي يف نوكي دق هنأل دلولا ريغ لامف فرصتلا نع

 . ءاركلاب ءيش وأ ةطقل وأ

 فرني مل اذإ ( هل فرعي مل نإو ) مد يب ام عزن يأ ( هديب ام زآوجو )
 فرع نإ اجس الو ى اوبيرب مل نإ دوهشلا هل دهشي ,كلذك و ى هبرب ملو اضيأ هريغل

 يف « ناويدلا ه راتع وهو « ناويدلا ه يف لوآلا لوقلا وه اذهو « هل

 هلعج يذلا اذه رايتخا فنصملا رهاظو ٠ هيف يناثلا وه هلبق امو هترابع رهاظ

 ديب امن ى هل هلصأ ناسنإلا ديب ام نأ يناثلا اذه هجوو « زوجي هيف ربع ذإ ايئات

 وأ هريغل فرمي مل هنم هعزنبف لصألا اذه باحصتسا بأاللف « دلولل هلصأ دلولا

 نإ الإ « دلولا دي يف ام لكب بألل مكحي هيبأل دلولا لام ىري نم ىرت الأ « بتري
 . هبرب وأ هريغل هنأ نيبت

 ةبئاش هيف نال عئابلا نبالا ىلإ ولو ( اقلعم لعف هلام يف دلولا لعف نإو )

 نونجم ةقافإ وأ “ يص غولب ىلإ قلعم ( عيبك ) ءارثلا يف اذك و يرتشملا قح

 ( ةبه وأ ) تاقلمتلا نم كلذ يغ وأ يرتشملا رابتخا ىلإ وأ دري وأ لبقف
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 ىتح دلولل عجر ولو ، هعزن زجي م تي نأ لبق كلذ بالا عرزتف

 نم دلولل قلعملا اذكو 4 عجر نإ هنودب زوجو « هدعب ددجت

 . هدلو كلم لخدي ىتح هحزن حصي ال سانلا لاومأ

 لعفلا متي نأ لبق وأ هياإ قلع ام ( متي نأ لبق كلذ بألا عزنف ) كلذك ةقلعم

 (هدعب ) عزنلا ( ددجي ىتح دلولل عجر ولو “ هعزن زجي مل ) قيلعتلا ثيح نم
 ملف لاملا يف هدلو ريغ قح قلعت نيح عقاو لوآلا عزنلا نأل « عوجرلا دمب يأ

 ٠ راتحا وهو ذئنمح هدلول لاملا صحمتي

 عوجرلا دمب هديدجت نودب يأ ( هنودب ) لوالا عزنلا ( زوجو )
 ىقح هيف ناك ولو ص دلولا كلم ىلع ,قاب عزنلا نيح لاملا نأ ههجوو ( عجر نا )

 نوك نم رمآلا سفن يف ام روهظو ى قلعتلا لاوزب كلذ ىوقتو هريغل قلعت
 ٠ لوزب لب متي ال قلعتلا

 ص كلذك ةبه وأ هلوبقل قلعم عيبك ( سانلا لاومأ نم دلولل قلعملا اذكو )

 مدع وأ « اذك تقول اذك عوقو ىلإ وأ هتروشم وأ هل هريغ لوبق ىلإ قلمي امو
 ( هدلو كلم لخدي ىتح هعزن حصي ال ) كلذ وحن وأ اذك تقول هعوقو

 ص قيلعتلا كلذ دعب هكلم لخد .ولو "حصي مل هكلم لخدي نأ لبق هعزن اذإف

 هجوو « ديدجت الب لوألا عزنلا ححص هيلإ عجر نإ : ليقو “ عجر نإ هددجي لب
 ال هنأ يدنع ادئاز !اناججر حجارلا نأ الإ اهلبق نيلوقلا يف مدقت ام نيلوقلا

 كلم ىلع قاب لوآلا عزنلا نيح هنأل ص هكلم لوخد دمي ديدجتب الإ عزنلا آعصي
 «فنصملا » هبلع رصتقا ملعأ هللاو كلذلو هل حصيو ىدلولا هلبقي ىتح هدلو ريغ
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 امهوحن وأ ةحبدو وأ ةي راعب > هريغ لسب نإو ‘ هلام هعزن زاجو

 دلولا ىرتشا نإو ى امهوحنو ضارقو ربصغو ى لحي مل نإو نيدو

 عيفشلا هل اهمالس نأ هل زاج > هوبأ هنم هعزنف هتعفش ربخلل ام

 ىلع قاب هنإف ص ىلوألا ةلأسملا فالخب نيلوقلل لماشلا هيبشتلا ركذ دعب حيرصتلاب

 . هريغ هلبقي مل ام دلولا كلم

 ريغ يأ ( هريغ ديب ) ناك ( نإو ) هدلو لام يأ ( هلامل هعزن زاجو ) .
 ' نيدو ) ءارتكاو تانامأك ( امهوحنو ةعيدو وأ ةيراعب ) عزنلا نيح هدلو

 ( امهوحنو ضارقو بصغو ) لح اذإ الإ هضبقي الو هعزني نأب ( لحي مل نإو
 ضرف “ىثنأ ناك نإ هتمتمو ى لاملا يف داسفو شرأو أطخ وأ دمع ةيدو ةقرسك
 ثرإب هنبا كلم تلخد نإ هتعتم وأ هنبا :ةمأ ةعتم اذكو « ضرفي مل وأ كلذ

 كلذ ضرف ى هضعب وأ شرأآلا وأ اهضعب وأ ةيدلا بألا عزن اذإف “ هريغ وأ ا
 ناك امنإو ى دلولا نع صاصقلا لطب هضبقي م وأ هبضبق ى ضرفي مل وأ

 نأ هديب ناك نم دجي الف هل اكلم ناك هعزن اذإ هنال كلذ بألل

 نأ لبق نإو ( هل زاج هوبأ هنم هعزنف هتمفش ربفلل ام دلولا ىرتشا نإو )

 دلولل يأ ( هل ) اهكرت يأ ( اههس نإ ) اك رقي ى يأ ى ةمفشلا عيفشلا ملسي

 ءارشلاب يرتشملا كلم لخد عيبملا نأل ( عيفشلا ) ىلأوأ لوألاو ى بآلا وأ
 يذلا هنأل دلولل نمثلا ىطعأ عفش نإو ، عيفشلا ىلإ ةصفشلا هخسفت قح

 . . ءارسلا رشاي
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 هملع لق هنم هعزنف ًابيعم ىرتشا نإو ، هريغ ىلع هدلو نم اهعزنو

 هعزن "حصي الو ى دعب هل ناب نإ هوبأ الو وه هب هآر دجي مل هبيعب

 عزني نأ هل زاج يأ ( هريغ ىلع هدلو نم اهعزن ) بألل زاج ( و )
 هسفنل هذخايف عيبملا بالا عفشي ناب يرتشملا وهو هريغ ىلع هدلول يتلا ةعفشلا .

 ء جايتحإلا نع هجرخي ام ردقب سيلو < هدنع ناك نإ هدنع نم نمثلا يطعيف

 نأ كلذو ع اضيأ هنم هعزن وأ نمثلا يطعي نأ نبالا ىلع كردأ نكي مل نإو
 نأ اضيأ هلو ى لاملا عزن هل اك هعزن هل ناكف “ يرتشملا ىلع هنبال قح ةعفشلا

 مل ولو « يرقشملا ريغل اهعيبي وأ “ :اهب وأ ى اهعيبي وأ يرتشملل باوثلاب اهبهي

 مالكو ى عيب ام هب عفشي هنبال لصألا لب ص هب عفشي كانه لصأ بآلل نكي
 . هلصأك كلذل لماش فنصملا

 حص دقو هلصي مل وأ هنبا دي لصو بألا ( هنم هعزنف ابيعم ىرقشا نإو)
 نم جرخ دق هنأل ( وه هب هدر دجي من هبيعب ) دلولا ملع يأ ( هملع لبق ) عيبلا
 ص بألل وأ ى دلولل يأ ( هل ) بيملا ( ناب نإ هوبأ الو ) هل آكلم سيلو هدي

 عيب : لاق نم دنع الإ عزنلاب لب ءارشلاب هكلمي م هنآل ( دعب ) ىلوأ لوالاو
 كردأ شرألا يرتشمللو حيحص : لاق نمو “ بجاو درلا نإف ، خسف بيعلا

 شراألا كرتي مل ام جورخلا وأ هكلم نم جارخإلا دمب ولو « هدنع شرألا نالا

 دي لوخد لبق ولو “ هدلو كلم نم هعزن دارأ نإ نكلو 0 بآلا هك ردي الو

 هوبأ هعزني نأ لبق دلولا هكرت نإ الإ هبلطي م وأ دعب هب دلولا ملمي مل ولو هدلو

 . عئابلل باوث ةبه هبي نأ اضيأ باللو

 عيبملا عزن وأ بيعملا عيبملل هعزن يأ بألا عزن يأ ( هعزن حصي الو )
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 ولو نهر وأ ضوع يف ايف عزنلا الو ء بيعلا دلولا عفد دعب

 . "لضف هيف

 عيبملا عجر بيعلا عفد اذإ هنأل ( بيملا دلولا عفد دعب ) هدلو نع بيمملا

 بيملا در نإ امأو ث بيعملا عيبملا در بيعلا عفدب مهدارم نأل ى عئابلل

 وأ شراألاو عيبملا عزن باللف شرآلا بلط هنأ ىنمب عيبملا لبقو

 يف دلولا هلمج ايف يأ “ ( ضوع يف ايف عزنلا ) بالل حصي ( الو ) ى امهدحأ
 ضوملاو “ ردصم نمرلاف انهر ه۔ةنهر ايف وأ يأ ( نهر وأ ( عاب امع ضيوعت

 . يثالثلا ضاملا ردصم هنوك زوحيو ى تيأر اك ردصم مما انه

 ( لضف ) انهر لعج امو اضوع لعج امم دحاو 1 يأ ( هيف ) ناك ( ولو )

 ىحلا رادقمب ال هعيمجب اقلعت نهرلاو ضيوعتلا نأل هيف نهر وأ هيف ضوع امع
 اضيأ فلتخا دقو ص ها!واس وأ قحلا نع فعضلاب وأ رعسلاب صقن امير ذإ طقف

 كلذ عوجر دعب ديدجتب الإ عزنلا حصي الو “ نهرلا ضعب وأ نهرلا فلت يف
 هقلمتل لضف هيف ناك ولو ى دلولا ريغ ىحي عوجرلا لبق عنتمم هنآل ام هجوب هدلول

 كزئاج ريغو زئاج ىلع لمتشم دقع هريغو لضفلا هلك هعزن نألو « رم اك عيمجلا
 يف دلولا لصف نإو : هلوق يف هركذ اك [آفالخ ضومعلاو نهرلا يف ركذي ملو

 نهرلا دقع نأل « رهاظلا قرفلل خلا دلولل قلعملا اذكو : هلوقو ى خلا هلام

 ضوملاو نهرلا عيب امأو “ قيلعت الو ى هيف رييخت ال ضام مزجنم ضوملاو

 دعب ديدجتب الإ اهيف عزنلا حصي لف رخآ ءيشف ضوعلا يف لوخدلا وأ
 . عوجرلا

- ١٢٤ - .. 



 ةأرملا قلط ولو س زح ل هنم عزتلاب هدصقف هلام نم ءيشب جورت نإو

 ةاضقل وأ , هلايع ةقفنل ولو جاتحا نإ عزنلا هل زاجو ء سملا لبق
 حاكن وأ جحل وأ ةيدعتب نإو ث هنيد

 ( زجي مل هنم عزنلاب هدصقف هلام نم ) نيمم [ ءيشب ) هنبا ( جوزت نإو )
 دمب ديدحتب الإ حصي الو “ هب ةمأ تناك نإ اهدس وأ ةح وزلا ىقح قلمتا

 ةمأ تناك نإ اهديس وأ ةرحلا هأرما بآلا ثرإك ام هجوب عجر نإ عوجرلا
 ى اهقلط ءاوسو ص كلذ ريغ وأ هل كلذ عيب وأ ديسلا ةبه وأ كلذ هل اهتبه ك و

 اهقلط ولو هنأل ( سملا لبق ةأرملا قلط ولو ) : لاق اك اهقلطي مل وأ سملا لبق
 ريغ ىلع لمتشا دقع هلك هعزن نكل طقف فصنلل ةقحتسم نوكتف سملا لبق

 نم لوق ىلع تومي وأ لخدي هلمل ريغلا ىقح هلك هب قلعت ءيشل عزن هنألو « زئاج

 دقعلاب هلك قادصلا ىتحتست ةأرملا نإ : انلق نإ ابس الو « لوخدلاك توملا : لاق

 ريغ ءيشب جوزت نإو > جوزلا ىلإ فصنلا حخسفنيف سملا لق ةقرفلا عقت ىح

 يقب ام بآلا عزن حص ةيمستب جوزت نإو ى هعزن "حص بألا هعزن ام لكف نيمم
 . ةيمستلا كلت نع

 هتقفن هيلع بجت نمم ( هلايع ةقفنل ولو جاتحا نإ عزنلا هل زاجو )
 جاوزأك همزلت الو ى فارعألا ضعب يف هلايع نم دعي نمل ال هرافصو هجاوزاأك

 بصقك ( ةيدعتب نإو ) رم اك قوللا وأ قلاخلا نيد ( هنيد ءاضقل وأ ) هينب
 همزل ءاوس هنيد :هلوقف لخاد بجاو ( جحل وأ ) لتقو شغو ةنايخو هقرسو

 قوقحو هللا قوقح رئاس يف اذك و ث هتمذ لخد نامض وأ ةيصو نم وأ تاذلاب

 (حاكن وأ) هل لام ال ,لاحب بوتيو “هل لحت ال لاج ةاكزلا ذخأي نأ لثم “داسلا
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 برقأل ءاصيإل وأ ك ىنكس وأ بوكر وأ م ادحختس ا وأ س وأ

 , لكلا يف بوجو الب

 هل حصي الو « كلذك ( "رصت وأ ) قوف امل جاتحا نإ ةدحاولا قوف امل ناك ولو

 نم همدخي نم ءارش ( مادختسا وأ ) هيفكي ام قوف ىرستي وأ جوزتيل عزنلا

 عزني ناب ( بوكر وأ ) هريغ وأ رح نم همدخي نم ةرجأ ءاطعإ وأ ةمأ وأ دبع

 يطمي ام َءارك عزني وأ هدلول اكلم اهتبقر نوكيف بوكرلل ةباد هب يرتشي انم
 . بوك رلا دارأ اذإ ةبادلا بحاصل ءارك

 نكسم ءارك ين يطعي ام وأ هب انكسم يرتشي ام عزني نأب ( ىنكس وأ )
 اذإ ءارشلل وأ كلذل آضيأ عزن هلك كلذ نم ءيش يف ءاركلل وأ ةرجألل عزن اذإو

 عزني نأ هلف ىرتشا ام فلتف كلذ ءارشل عزن نإ اذك و « كلذ نم عزن ام غرف

 برقألا همزلي ال ناك ولو ( برقأل ءاصيال وأ ) ءاركلل وأ ةرجألل وأ ءارشلل

 نإو ى هولأملا وأ هللا تح ىضقو عزن ءاش نإف ى ( لكلا يف بوج و الب )
 هلعج وأ نيدلا موزل 1 فرسأ نإ باتو دجو ىتم صالخلا ىونو عزتي مل ءاش
 ص افعو هنع ىضق ميحرلا نمحرلا هللا ءاش نإف “ اضيأ فارسا وهو ةيصعم يف

 . ملعأ هللاو

 ك بوجولا مهوتي يتلا اهنأل هولأملا نويدو هللا نويذل عجار لكلا ف : هلوقو

 نويدلا باحصأ هك ردي الو ى اهل عزنلا بجاوب سيلو “ اهلجأل عزنلا بوجو
 لبق هيبألف دلولا ديب ام لك : لاق نم الإ هدلو نم اوعزني نأ الو عزني نأ هيلع

 كلذ ىلإ لكلا يف : هلوق عجري دقو “ بآلا هعزني مل ولو مهل هديب امف ةزاحإلا
 هل نأ دبفيف “ ىنكسلاو بوك رلاو مادختسالاو يرستلاو حاكنلاو ةقفنلا ىلإو
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 ؟ هتكرت عم مسقي لهف ، هعوزنم فرصي نأ لبق بالا تام نإو

 . هعاب نإ هنمث يف اذكو ؛ نالوق ؟ هبثر هب صتخي وأ

 مل نمل ةقحاللا بونذلا نمو لايعلا قح نم وجني فيك هسفنل ربدتيو عزني ال نأ
 نأ لشم > كلذ رئاس ق اذكهو > موصي نأ لشم ك هحراوجو هلمق نم جوزتي

 ٠ هدلو مم نكس

 ( ممقي لهف ) هضعب وأ هلك ( هعوزنم فرصي نأ لبق بألا تام ناو )
 ةيصولا بوني امؤ نيدلا دعي ( هتكرت عم ) ضعبلا بهذ نإ هضعب وأ عوزنملا
 :عوزنملا دلولا وهو ( هبر هب صتخي وأ ) عزنلا درجمب هكلم لخدي هنأ ىلع ءانب

 وهف لصألا فالخ عزنلا نآل عزنلا درجمب هكلم لخدي ال هنأ ىلع ءانب ى هنم
 امنإ عزنلا نأل هب ةجاحلا ءاضق وأ هيف فرصتب ىوقتي نأ ىلإ جاتحاف ‘ فيمض
 راتغ لوألاو ى ( نالوق ) “ لكلا باهذإك ضعبلا باهذإو ى كلذل وه
 هريفل وأ لجو زع هلل ةعابت ءاضقل عزنلا ناك نإ ايس الو “ رهظي اهف « ناويدلا »
 ى ىحلا ءاضقل هتوم دمب هيلإ جاتحا هتايح يف هيلإ جاتحا اك هنإف “ حيحصلا وهو

 . دشأ توملا دعب هيلإ جايتحإلا لب

 وأ هديب ناك هنم نع تامو ( هعاب نإ ) عوزنملا نث يأ ( هنم يف اذكو )

 لخدي هنأ ىلع ءانب هتكرت عم مسقي له ى كلذ ريغ وأ هتمذ وأ يرتشملا ديب
 هنع تي ملف عيبلاب هيف فرصت دق هنأ ابس الو ڵعزنلا درجمب بآلا كلم عوزنملا

 كح هكح ءيشلا لدب له اوفلتخا ولو ؟ ًامطق هنيع ريغ هنمو هنمث نع لب

 ى خلا نيدقنلا ةاكز يف طرش باب : هلوق يف ةاكزلا باتك يف ةرم دقو ؟ ءيشلا

 ؟ال وأ ضقتني لهف ديب ادي ىرخأب نيتئاملا وأ نيرشعلا لدبأ نإو : هصن ام
 عقو يذلا هدلو وأ . ها ؟ هريغ وأ ءيشلا وه ءيشلا لدب له هراثم ؛فالخ
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 يقبو ضعبل عزن ام بهذأف هدالوأ نيب لدعب عزن نإو ء رم دقو

 هريغ نإ اذكو ى اضيأ نالوق ؟ ثروي وأ هب صتخي لهف رخآلا

 عزنلا درجمب بألا كلم لخدي ال عوزنملا نآ ىلع ءانب ى هب ىلوأ هنم عزنلا

 راتخم وهو ى هنبمك هنمث انه وهو ءيئلا لدب نأ ىلعو « لدبلاب ولو رييغتلا عم الو

 ىلع كح كلذ وأ هضعب يأ ء كلذ ( “رم دقو ) ى « ناويدلا » ةرابع رهاظ

 ةثرو ىلع كرديو : لاق ذإ ى خلإ غلاب رقأ نإ باب : هلوق يف ماكحألا يف عومجملا
 ٠ هنغ وأ ماقأ نإ هنم اعوزنم ا ةيدعتب نإو هنيد هيبأ

 عزن ام ) هانغ لبق وأ هتوم لبق ( بهذاف هدالوا نيب لدعب عزن نإو )
 لثم يف اذكهو ص ضعبل هنوك لاح عزن ام دارأ وأ “ ضعب نم يأ « ( ضعبل
 ( رخآلا ) عوزنملا ( يقبو ) ضعبلا اذهل عزن ام ضعب بهذأ وأ ى ماللا هذه

 لهف ) الوأ روكذملا ضعبلل عزن ام ضعب عم وأ رخآلا ضعبلل هعزن ام وهو

 هنأ ىلع ءانب ى هنم عزن امب مأ ى ( هب ) عوزنملا يقب يذلا ضعبلا اذه ( صتخي
 . عزنلا درجمب بألا كلم عوزنملا لخدي ال

 وأ ) هبر هب صتمي وأ هتكرت عم مسقي لهف : هلوقف يناثلا لوقلا وه اذهو
 فرصتلا نأ ىلعو “ عزنلا درجمب بآلا كلم لخدي عوزنملا نأ ىلع ءانب ( ثروي

 دحاو عوزنم اهنأل رخآلا دلولا عوزنم يف فرصتلا مكح يف ضعبلا عوزنم يف
 ؟ رخآلا عوزنم نم ءزجك امهدحأ عوزنم نم مزج لك “ لدملاب نالباقتم اهنأل

 . ( اضيا نالوق )

 .لوقلا ىلع هذخأيف هوبأ هنم عزن ام وه يقابلا نأ نيدلولا نم لك ىعدا نإو
 نإ يأ ى ( هرتيغ نا اذكو ) 0 هامسقو افلح نيبي مل نإو « نيب نمل وهف لوألا
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 نهترملا قح نع لضفلا هنم عوزنملا كرديو 2 تامو هلاح نع

 لخدي ملو هب رجاتسا نإو ، تامو هنيد يف هعوزنم نهر نإ

 ‘ فوقوم هعاب وأ ًادساف هب جوزت وأ لمعلا يف ريجألا

 فوصو هنحط رلك مما هب هل ددجتي ًاريبغت ( هلاح نع ) هعزن ام بآلا رّبغ
 لممف « هنم وه عوزنملا هبحاصل كلذ : ليقف ( تامو ) آالزغ وأ ابايث هلمع

 توفي وأ هتجاح يف هئاضقب لب ريمغتلاو عزنلاب بالا كلم لخدي ال هنأ ىلع ءانب

 . ةثرولل وه : ليقو “ ةجاح ربغ يف ولو بهذ اذإ دلولا

 هعوزنم ) بآلا ( نهر نإ نهترملا قح نع لضفلا هنم عوزنملا كرديو )
 ء لضفلا كردي الف الإ و “ هنهربل ةرم لوأ هعزن هنأ ىلع كلذو ( تامو هنيد ف

 لوقلا ىلع امأو ث رهاظف عزانلا بآلا كلم عوزنملا لوخدب لوقلا ىلع امأ
 هيف فرصت كلذف ص نهترملا ح هنم بهذ دق هنآلف عزنلا درجمب لخديال هنأب

 ص ضعبلا لكأ وأ ضعبلاب قحلا ءاضقو 2 قحلا ءاضقب هايإ بآلا نهر ةطساوب
 هنهر ولف “ حيحص دقعب هيف فرصت هنهر نألو ى لكلا لكأ وأ لكلاب ءاضقلاك
 . هيف حيحصلا دقملا هدلول ال هل ناك نيدلا نم ءيربأ وأ هلك هكفف

 يف ريجألا لخدي منو ) ادحأ هعوزنبب يأ ( هب ) بآلا ( رجاتسا نإو )
 ( هب جوزت وأ ) لمملا يف هلوخدب مزلي ةراجإلا دقع نأب لوقلا ىلع ( لمملا
 وأ ةمرحلاب ملعي مل ولو ةمرحملا ةفصب وأ هتمرح اهنأ لع نأك ( ادساف ) اجوزت
 ص ةمرحملا ةفصب وأ هتمرحم اهنأ ملعي مل نإو ى هتةرغ اذإ امل قادص ال هنأل هترغ
 وأ ( افوقوم ) ًامىب ( هعاب وأ ) امل قادص ءيشلا كلذف ى امب لخدف ه رفت ملو
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 . اضيأ نالوق ؟ ال وأ هب صتخي لهف تايف

 مدعل متت مل هب ةراجتسالا نأل هنم عوزنملا هدلو ( هب صتخي لهف تايف ) آدساف

 نم ءيش عقي مل هنأكف ى ايهلصأ نم نالطاب عيبلاو جوزتلاو ص لمعلا يف لوخدلا

 درجمب بآلا هكلمي الو هلصأ نم حصي مل امم هيف هدقع دقع لك اذكهو ع كلذ
 اذكهو ى اناك نإ ةيصولاو نيدلا دمب ثراولل وه لب هب صتمي ( ال وأ ) عزنلا

 هنم عوزنملا دلوللف ثراولل ناك نإو “ ثراولل هنإ انلق املك امهدعب ثراولل وه
 . ( اضيأ نالوق ) ثراولل هنإ انلق املك اذكهو ى هيف هثاريم

 لوقلا ىلع امأ و ؛لمملا ىلع ربجيو هلك هل وهف لمعلا ريجألا لخد نإ امأو

 راك نإ دلولا هب صتخي الف لمع ام ردقب ريجألا كلم ةرجألا نم لخدي هتاب
 قح يف هضعب تاف دقف هلمع لباقي ام قحتسا دق هنأل اضعب لمع دق ريجألا
 دقع موزلب لوقلا ىلع امأو « ريجألل اومتأ اوؤاش نإف ى هلك هيف تاف هنأكف بألا

 آل هنأب لوقلا ىلع امأو ى لمعلا ىلع ربيو ى ريجألل وهف اهدقع درجمب ةراجإلا
 لوخدلاو دقنلا دعب تام نإؤف لمعلا لوخدو ةرجألا دقنب الإ اهدقع مزلي

 ىلعف ی رخآلا لبقو اهدحأ دعب وأ اهلبق نإو ى مامإلا ىلع ربجيو ى ريجأللف
 نإف ث ثراولل وهف عزنلا درجمب عزانلا بآلا كلم عوزنملا لخدي هنأب لوقلا
 كلذكف ى عزنلا درجمب هكلم لخدي ال هنأب لوقلا ىلع امأو ، ريجألل متأ ءاش
 م هنم عوزنملا لسقف الإو اضعب لمع نإ هلمعب هضعب ىحتسا دق ريجألا نآل
 اثودح خسفلا فدحف [مزال احرحص ادقع همف دقع نإ امأو ى ثراولل : لىقو

 جوزتي وأ هب رجأتسي نأ ىلع هرم لوأ بألا هعزن نإو ى هنم عوزنمل عجرب الف

 ص بآلا تام ولو « اعطق دلولل وهف لصأ كلذ لعفي ملف “ اذك هب لمفي وأ ى هب

 . دلولل عجرب الف كلذ نم لعف ضعب "حص نإو

- ١٣٠ - 

 



 زوح الو > هبالق هريغت وأ هب اهذ لبق ىنغتسا وأ هرج وأ دترا نإو

 . دبع نم رح الو هكعك كرشم ,دلو نم دحوم ربأ ع زن

 هوبأ ( ىنفتسا وأ ) بألا ( نج وأ ) دلولا وأ بآلا ( دترا نإو )
 امهدحأ عزني ال ناك ولو دحوملاو كرشملا نآل ( هيبذلف هربغت وأ هباهذ لبق )

 ى نونجلا وأ “ كرشلا نكل ى عزني ال ينغلاو ‘ عزني ال نونجملاو « رخآلا نم

 وأ هدلو دادترا وأ « هدادترا دعب ولو بألل يقبف عزنلا دعب ثدح ىنفلا وأ

 عزني لب هنم عزنلا عانتما مهوي الف دلولا نونج امأو ى هانغ وأ بآلا نونج

 ىلإ عزنلا يف جاتحي ال بألا نآل غلابلاو لفطلاو لقاعلاو نونجملا هدلو نم بآلا

 وأ بآلا دترا نإو ث لقعلاو غولبلا طرشي نأ نع الضف هدلو مم عزنلا دقع

 ص هنم عوزنملا دلولل وهف ريغتلاو باهذلا لبق ىنغتسا وأ بآلا نج وأ دلولا

 عزنلا اهيف هل زوجي لاحي وهو بآلا هعزن اذإ : لاق نم لوق وهو « بالل : ليقو
 . عزنلا درجمب هكلمتو « الصأ هنم عوزنملا دلولل عجري الف

 ال هنأل ( هسكمك كرشم ) هل ( دلو نم دحوم بأ عزن زوجي الو )
 دلوي ناك ولو هنآل هلفط نم عزنلا كرلا بألل زوجيو ص ةلادع الو اهنيب ثاريم
 للمو هيبأ كح همكح نكل هنم أربي الو كرشم هل لاقي الو ص ةرطفلا ىلع

 ءانيمهنيب اجف نوعزنيو“مهنم دحوملا عزني الو؛دحوملا نم نوعزني ال اهلك كرلا
 كلذو ى نوعزني ال : لاق ى نوثراوتي ال : لا۔ة نمو ى نوثراوتي مهنأ ىلع

 الو ك هريغ يباتكلا ثرب : لبقو > يس وجع وأ > دلو ينارصنو ك بأ يدوهبك

 . اضيأ عزن ال اذكو > هريغ هثرب

 الف ى هل ال هدسسل دبملا لام نأل ( دبع ) دلو ( نم رح ) بأ ( الو )
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 مالاك هل زوجو { هب هعافتن ( الو هنب يتب لام نم دحلا الو > هكعك

 وأ ليكوت الوع زن نونجم زوجي الو ، تجاتحا نإ طقف نطبلا يف لكأ

 نأل ( هسكعك ) كلم ام عزن بالل زاجأ كلمي دبعلا تإ : لاق نمو ى هعزن "حصي
 هديسل عزن لب هسفنل عزان سيلف رحلا هدلو نم عزن اذإف ث هديسل هلام دبعلا
 ص عزنلل جاتحي الف هديس ىلع دبعلا ةقفن نألو ى هديس هكلمت ائيش كلم اذإ هنأل

 نم وأ رحلا هدلو نم عزنيف قلاخلا وأ قولخمل بجاو ءاضق ىلإ جاتحي دق ؛ مهن
 . بجاولا يضقيف كلمي دبعلا نأب لوقلا ىلع دبعلا هدلو

 ولو ( هب هعافتنا الو ) هينب تانب وأ ( هينب ينب لام نم دجلا الو )

 نطبلا يف ) برشو ( لكأ مألاك ) جتحي مل ولو ( هل زوجو ) مهؤابأ تتام الافطأ
 يف ةلادملا اهيلع بجوأ “ عزنلا امهل زاجأ نمو “ عزنت الو ( تجاتحا نإ طقف
 ء ناعزني مألا لبق نم دجلاو مأ وأ بأ نم ةدجلا نأب لئاق الو ڵ عزنلاك ءاطعلا

 اهلحم يف ةروكذملا لاوقألا يف ةلادعلا هبلع بجوأ نمف بآلا لبق نم دجلا امأو
 . اهدلو لام يف مألا لعف زوجي الو « عزنلا هل زاجأ

 هلكأي امامط الخ ام ةجاحلاب هنبا نبا لام نم لكأي ال دجلاو : « رثألا ه يفو
 ءهتهتشا نإ اهدلو لام نم لكأت نأ اهل زئاج مآلا كلذك و ى ءاهتشا اذإ هنطب يف
 ةدجلا امأو ى ةجاتحم اهنأ ولو ى الف همسقل ةجاحلاب اهدلو لام نم ذخأت نأ امأو

 نهنبا نيا لام نم نلكأي نأ نهل زوجيأ ؛ ملعأ كلاف مألا مأ وأ « بآلا مأ

 مل عزن نإف “ هدلو لام نم ( عزن ) هنونج لاح ( نونج زوجي الو )
 وأ ليكوت ) زوجي ( الو ) . عزني نأ هلف احص اذإو دلولل وه لب هل تبثي
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 عزن ام قلع نإو ى هب رمالاك زوجو « لقاعل ولو هيلع فالختسا
 . . ‘ زجع ل ‘ اذك هعزنل تق و وأ هتئيشم وأ نالف مودقل

 بال ولو زوجي ال يأ ( لقاعل ولو ) هب "رمأ الو عزنلا ىلع يأ ( هيلع فالختسا
 عزنلا رمأ نأل هرمأي وأ هلكوي نأ الو ى هدلو نم هل عزني نم فلختسي نأ لقاع

 هيف هسفن نع هريغ بيني نأ بآلا هيف ىوقي الف لصألا نع جراخ فيعض

 . اهناكم ىدعتت ال ةصخرلاك عزنلاف

 هل عزني نمل فالختسالاو ليك وتلا لقاعلا بألل "ضعب زوج يأ ( زوجو )
 لقاملا بالل ضمب زوج يأ ى ريظنتلا د"رجل فاكلا « عزنلاب يأ ( هب رمألاك )
 . هيف هريغ بيني نأ زاج عزنلا هل زاج امل هنأل رمآلاو فالختسالاو ليكوتلا

 رطملا لوزن وأ نالف رفسل وأ ( هتنيشم وأ نالف مودقل عزن ام قلع ناو )
 ءاش وأ اذك تقول نالف مدق نإ هتعزن دق : الثم لوقي نأب كلذ وح وأ

 ةضاملا تاقوألا نم اذك تقو هتعزن : لاق يأ ( اذك هعزفل تقو وأ ) نالف
 ( زجي مل ) لاحلا يف هءاشنإ ديري ةلبقتسملا تاقوألا نم وأ هنيح يف هءاشنإ ديري

 يف ةجاحلا مدعل الإ رتخأ امو ى ةجاحلل عزنلا نألف هتئيشم وأ نالف مودقل امأ
 وهف هلمحت و ريخأتلا هسفنل ضرف د۔ة هنكل هنيح يف جاتحا هنأ ‘بهرت هنيح

 هيف عسوتي نأ لبقي ل لصألا نع هجورخو عزنلا قيضل اضيأو ى جاتحملا ريغك
 : لقي مل هنأل تقولا عزنلا ضقانل هنالطبف نالف مودقل عزنلاب دارأ نإو ى كلذب

 ص نرالف مدق اذإ يكلم لخدي نأ ىلع نآلا هتعزن دارأ نإو ى هب عفتنأل هتعزن
 عزنلا ءاشنإ دصق عم البقتسم وأ ايضام اتقو هتيقوت امأو ى ةمذلاب هلبقت ال نيمملاف



 : لاق نإو 2 هدلول اهماتب عجريو ةمولعم ةدم عافتنالل تيقوتلا زاجو

 . زاج "جحو نيدك ناك نإ ءيشل هتعزن

 نإو ى تفدارملاب ضقانتللف لبقتسملا يف عقو نآلا عزنلا نأب رابخإلا وأ نيحلا يت
 كلذ يف عزنلل كلهأ ناكو ت نسب نإ "حص يضاملا يف عزن دق هنأب رابخإلا دارأ
 نيمي ال : ليقو ى دلولا ركنأو نّسبي مل نإ اع هدلو فلحيو “ يضاملا تقولا
 ى ينبا لام تعزن دقف اذك مقو وأ ى اذك تقو رضح اذإ : لاق نإو ى هيلع

 هلعلو “ تقولا كلذ يف هلاح نوكت ام يردي ال هنآل ، "حصي مل ى هنم اذك وأ
 مدقي الف « ةرورضلل ةصخرلاك وهف يوق ريغ عزنلاو “ تقولا كلذ يف جاتحي ال

 ىتح ةرورضلل هيف صخر يذلا ىلع مدقي ال اك ى ه۔۔لإ رارطضالا لبق هدقع ىلع

 دعبو ى هدعي الو ى هيلإ رارطضالا لبق ةتيملا نم دوزتي ال اك « ةرورضلا لصحت
 زوجي ال : ريثك لاق اكو ى ةرورضلا لوصح دعب دوزتلا زاوجب ليقو “ ةجنتلا

 مل ذإ الوصح لبق "حصي الف ، ةرورضلل ةصخر وه ذإ تقولا لبق مميتلا

 . تقولا لبق ةالصلاب بطاخي

 هب عفتنأل هتعزن : لوقي نأب ( ةمولعم ةدم عافتنذلل تيقوتلا زاجو )
 يف وه وأ « ءيشلا هيلإ ىقبي الام تقو نإو ى رثكأ وأ لقأ وأ ةنس وأ ارهش
 ثدحي وأ نغتسي مل نإ يقب ام عفتنيف زوجي : ليقو ى عزنلا زجي مل ةداملا

 وأ ى برملا مودق ىلإ : لوقي نأ لثم ى ةلوهجم ةدم تيقوت حصي الو « عنام

 . . رطملا لوزن

 هثراول سيلف اهلبق تام نإو ( هدلول ) ةدملا ماتب يأ ( اهماتب عجربو )
 ( زاج جح و نيدك ناك نإ ) هنّيمي ( ءيشل هتعزن : لاق نإو ) هب عافتنالا
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 ص هعزني ام ىلإ هلاق نبح جاتحم هنأو ، كلذ لاق نيح يف هيلع ناك هنأ رهظ نإ
 نعحهنأ وأ همزلد ل هنأ رهظنإ و ‘عوزنملاكلذ رعغب همزل نإ همزل ام ءاضق دحي ملو

 ينتمزل دق ناك نإ : جاتحم وهو لوقي نأ كلذ نمو “ حصي مل جاتحم ريغ كلذ لاق
 هتمزل نإف ؟ هتمزل له ملاعلا لأسي وأ هتمزل له ركفتيف « هتعزن دقف ةرافك
 . ملعأ هللاو ى الف الإ و عزنلا "حص
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 ك هب رل هدريو هدلو ريغل عوزنمل | جرخ نإ عرزت حصي ال

 ِ هب عفتنا امو

 لصف

 اكلم هنوكل ( هبرل هدريو هدلو ريغل عوزنملا جرخ نإ عزن حصي ال )
 دري (و) ص هبحاصل درلا نست الإو هدنع نم هذخأ نإ هدلول هدر ءاش نإو ى هل

 "لغتسا امو“هب عافتنإلا ةميق يأ“(هب عفتنا ام)هدنع نم عزننإ هدلول وأ اضيأ هل

 هنيعب ماق امو ىطعأ وأكلذ نم هريغلهيف نذآ امو “هيلع ءارك نم ذخأ اموهنم
 هنمض هضعب وأ هنم دلوت ام وأ هضعب وأ عوزنملا فلت نإو هدر ءارك وأ ةلغ نم

 هنأ هابأ ربخي مل نأب « دلولا عيض نإ دلولا ىلع وأ هيلع نامضلا هبحاص كرديو
 وأ « لعفي ملف دوهشب هيتأي نأ دلولا نكمأ دقو ع هقدصي ملو هربخأ وأ “ هريغل

 اذإو “نمض امب هيبأ ىلع عجر دلولا نمض نإ و ى هتوفي ملو بآلا نع هتيوفت هنكمأ
 ةيرامك « عييضت الب هيف نمضي ام الإ بالا ىلع هبحاص كردأ دلولا عيضي مل
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 همأ نم ثري ام الو . اهل تقو ولو اهدوجو لبق ةلغ عزن الو

 . ٠ . . . ىلإ هديىفتسي ام الو اهتوم لبق

 ءاش نإو « دلولا ىلع هبسحيف هيف امب انلق اذإ نهرك و ى اهبحاص انامض طرش
 عزنلا حصي الف هدلو كلم لخد م هدلو ريغل جرخف ءيشلا عزن نإو “ بآلا مرغ

 . دلولا كلم لوخد دعب عزنلا ددحم لب

 رودلا ءاركك « اهربغ وأ ناويح وأ رجش ةلغ ( ةلغ عزن ) حصي ( الو )

 وأ رهش وأ ةنس ةلغك اهعزنل يأ ى ( امل تتقو ولو اهدوج و لبق ) باودلاو
 ىلع اوعمجأ ايف زوج الف ى عوزنملا يف ةدقع هسفنل ةدقع عزنلا نأل رثكأ وأ لقأ

 لبق ينغتسي هلمل يردي ال هنألو ،اهدوجو لبق ةلغلاىلع دقعلا وهو عيبلا يف هعنم

 لبق هيف هل صخري ال يرارطضا رمأ عزنلا نألو ى اهدوجو دنع وأ اهدوجو

 أ لبق ةالصلل مميتلاو ى ةتيملا نم دوزتلاك س هناكمإ لبق وأ ى هيلإ رارطضإلا

 فيعض هنألو « كلذ يف لوق ىلع ةالصلا تقو لوخد مد مل يلصي نأ نكمي

 دق دجوت مل ةلغل عزنلا لاح نلك نإ اجس الو “ هناكم هب ىدعتي الف ةصخرو
 هل لهأت نإ هد“دج تدجو اذإ نكل ءكلذ ين عزنلا حصي الف “عزنلانع ىنفتسا

 دلولا هثرب نمم مهريغ نم وأ هتجوز نم وأ هدلو نم وأ ( همأ نم ث ام الو )

 الف دلولل اكلم سيل عزنلا لاح يف هنآل ى انركذ نم توم وأ ( اهتوم لبق )
 هعنم وأ ثرب نم لبق هدلو توي نأب هدلو كلم لخدي ال دق هنألو ى هعزن حصي

 . هنع تومي الف هبحاص لبق ءيشلا فلتي وأ هثرإ نم عنام

 رجتلاك اهب دافتسي يتلا ءايشألا نم اذكب وأ مومملا ىلع ( هديفتسي ام الو )
 ىلإ ) - نونلاب - ةراجنلاو ةطاخلاك ةعنصلاكو “ ضارقلا لثم ؤ هنم عون وأ
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 ، تمي مل ثروملا نأ ناب نإ هثراو نم هثرو ام الو اذك ةدم

 لمحو 2 كردت مل ولو تدجوأ ةلغ عز زاجو ، دعب تام ولو
 .ري

 اتقو تقو وأ ى تقوي مل نإ اهس الو « ةدودحملا ةمولعملا تاقوألا نم ( اذك ةدم
 ىلإ لصي ال دق هنألو ى دلولل كلم ريغو دوجوم ريغ عزنلا لاح هنأل ملمي ال
 ص ( هثراو نم هثرو ام الو ) هيف عسوتي ال ةصخرو فيعض عزنلا نألو ى هدلو
 ثرإلا نال ى قلعتلا ةقالعل لوعفم مسا ىنعمب لعافلا مسا قلطاف هثروم نم يأ

 ثرإلا ظفل نم الك نأل ص قاقتشالا ةقالع وأ “ ثروملاو ثراولا نيب ققحتم

 تام هنأ بألاو دلولا نظ دقو عزنلا لبق ( تمي مف ثروملا نأ ناب نإ ) هانعمو
 اذك و « دلولل اكلم عزنلا لاح يف سيل هنأل عزنلا دعب يأ ى ( دعب تام ولو )

 ققحت دمب هددج ءاش نإف ى عزنلا كلذ حصي الو ى عزنلاو توملا لاح دحتا نإ
 . توملا

 عرز بحو نيتو بنع بحك ى ( كردت مل ولو تدج و ةلغ عزن زاجو )
 وأ دحأ قش الب ىرفكلا اهنع ىثنا اذإ ةلخنلا راثك و ى نيبتي ام لوأ قيقد .

 هيف راثلا دوجوب يردي الف هقاقشنا لبق امأو ى هل ءيش وأ دحأ قشب وأ « ءيش

 هقاقشنا لبق ولو اهعزن حصي : لبقو ى هيف ءيش ال وأ آادساف نوكي نأ ناكمإل
 . ةحلاص هيف اهلوصح ةبلاغلا ةداملا نأل

 هتمأ وأ هنبا ةباد نطب يف نينجلا وهو - نيونتلاو ءاحلا حتفب - ( لنمح و )

 ىلمح تمن ةلمجلاو « لعافلا رتتسم ضام لعف - هفورح حتفب - ( رهك )
 هنأل دلوي تح هعزن حصي ال : ليقو « المح رهظي يذلا نوك ةبلاغلا ةداملا نأل
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 ، ديبع ةمدخو تويب ىنكس الو ، اذكه ةلغ عرن ال ضرأ "تابنو

 . . . .. ماتحا ولو امهدحأل كرتشم دلو نمالو

 تتقو اكه لمحت ام الو رهظي مل لمح عزن حصي الو « ةدالولاب هدوجو ققحتي
 اذإف ڵ نوكت ال وأ ةلغ هل نوكت “ءاوس ى هسفنب ( ضرأ تابن و ) تقوي مل وأ

 نوكي نأ لبق تبن دق ثرح عزنك ةلغ نم دمب هنم دلوتي ام عم هل وهف هعزن
 تبن دق تابت ىلإ دصق نإ اذك و ى زوجي الف تابنلا لبق امأو ى راقلا بح هيف
 كلذ زوجيال ى هللا ءاش نإ رامث بح نم هيف نوكيس ام عزنف هدلو تابن مع وأ
 يضرأ نم ضرأ ةلغ نييعت الب ( اذكه ةلغ عزن ال ) :هلوق مومع يف لخد اك عزنلا
 عماذمه رركتيالو ى دجوت م اهنآل ذئنيح اهب تابن الو « نييعتب وأ ى هدلو

 ص نيدوجوم تابنو رجش ةلغ يف كلذ نآل ص اهدوجو لبق ةلغ عزن الو : هلوق
 . ىلوأ ناكل كلانه لخدي نأ ىلع انه ام طقسأ ولو

 ( ديبع ةمدخو ) كلذ ريغ وأ رود وأ ( تويب ىنكس ) عزن ( الو )
 ةمدخلاو ىنكسلا هل نوكي نأب ةبادلا وأ دبعلا ةوق عزن دارأ هلعلو “ باودو

 ةمدخو باودلاو تويبلا كلت ءارك هل نأ يعديف بآلا معز ينعأ « همعز ىلع
 الو ى عزنلا لاح دجوي مل ءيشل عزن هنآل كلذ هل "حصي الو < اهؤارك وأ ديبعلا

 ؟ دجوي له اضيأ ىردي

 نإ نيكرتشملا دحأ يأ ص ( امهدحأل كرتشم دلو نم ) عزنلا حصي ( الو )
 نوكتال هنأ رهش وءًادعاصف ةثالث هيف كرتشا نإ مهدحأل الو “نانثا هيف كرتشا
 فصن عزني نأ دارأ ولو ڵعزانلا كلذ ( جاتحا ولو ) نينثا نم رثكأ نيب ةكرشلا
 لمع حصي الف كرتشم هنأل هل ناك دق وأ ط هل ناك ول رخآلا هدلو نم عزني ام
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 امهدحأ جاتحا نإو ى ءاوتساو قافتاب اجاتحا نإ هنم ايهحنزن حصو

 ىب أ و رخآل ١ ىمحعمص ١ و

 مهيبثان وأ ءاكرسلاب الإ حصت الو ء ةمسقلاك هنم عزنلا نأل٬ رخآ الب هلام يف امهدحأ
 اعزن اذإ ام فالخب ى هعزن حصي الف ابأ رمآلا سفن يف نوكي ال دق هنأ ةميمض عم

 بألا نييعتب لهجلا ةرورضل ابأ ناك نمل اعبت ابأ نكي مل نم عزن حصي هنإف امم
 ققحتي مل مهدحأ وأ اهدحأ جتحي مل نإ هنأ ةميمض عمو ى ةكرشلاب كحلا ىلإ ةيدؤملا

 رادقم ققحتي نأ نع الضف « هل عزن ال جتحي مل نم نأل عزنلا يف هيوني ام عزن هنأ

 نأ جاتحملل نذأ ولو عزنلا دري ملو اضيأ هريم جاتحا نإ اذك و ى عزني ام

 رادقم نيبت ولو عزن هل ققحتي مل هيف عرشيو عزنلا لبقي م اذإ هنآل ى هسفنل عزني
 . هقحتسا ام

 ( اجاتحا نإ هنم ) رثكأ اوناك نإ مهعزن وأ نينثا اناك نإ ( ايهعزن ححصو )
 نأ لثم ى عوزنملا يف ( ءاوتساو ) عزنلا عاقيإ ىلع ( قافتاب ) اوجاتحا وأ

 نإو ى ةرشع اهنم لك عزني نأ ىلع وأ ى اهامسقيف رانيد نيرشعل عزنلا ىلع اقفتي
 ةرشع ىلإ امهدحأ جاتحي نأ لثم ،ةجاح ايهلقأ بسحىلع اعزن اهجايتحا تذؤافت
 اهايسقيف « نيرشع وأ ةدح ىلع د۔حاو لكل ةرشع اعزنيف نيرشع ىلإ رخآلاو
 عزن اذإ ةرشعل جاتحملا نأل اهايسقيف نيمبرأ وأ ةدح ىلع ذحاو لكل نيرشع ال

 ىلإ هرمأ هجايتحا داز نم عفريو « ءاوس اعزنيف هتجاح نع لضف هل ناك نيرشع

 . هجايتحا نم داز امب هل نوكحيف كلذ وحن وأ ةعامجلا وأ ك احلا

 عزنلا نع (( رخآلا ىنفتساو ( مهدحأ وأ ) امهدحأ جاتحا باو (

 وأ ةقفش وأ اعروتو اففعت عزنلا نف رخآلا كلذ ( ىبأو ) جايتحإلا ىلع ربصو
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 قافنإلاب هل هنوربجيف ةعامجلا وأ مكاحلل هتّبكش جاتحملا عفر

 ، طقف دالوألا ضعبل عرزن لحب الو س طلتخملا اذكو . هيلع

 . . . . . . . 6 رم امك لدعلا مزلو

 نإو ى عزنلا ىلع ربجي ال هنإف ى عزنلا نع هب ىنغتسا لام هل ناك وأ ى كلذ ريغل
 “ضعب ناك نإ اذك و “هيلع ربجي نأ نع لضف عزنلا هل زوجي الف لام هل ناك
 كلذ ناك اذإ لب « كرتشملا ةلم هتلم تفلاخ وأ ادبع هنوكل عزنلل لهأتي ال
 ةعامجلا ؤا ) كلذ وحن وأ يلاولا وأ مامإلا وأ ( مكاحلل هتتيكشَ جاتحملا عفر )

 ةقفنلل جاتحا نإ ةقفنلا فصن ( هيلع قافنإلاب هل ) كرتشملا يأ ى ( هن وربجيف
 جاتحا نإ هيلع ناك نيد ءاضقب وأ ، ءاوس ثراو هل نكي مل نإ اهلك وأ ى طقف
 لام ال نيذلا هرافصو هجاوزأ ةقفن اذك و « هيلإ جاتحا نإ هلك كلذ ىلإ وأ هيلإ
 طسقلاب مايقلاب سانلا لاومأ يف لخدي هعم ركذ نم وأ مك احلا نآل كلذو ى مهل

 هب يضقيف هيلع ةجحلا ةماقإ دعب بئاغلا لام عيبي اك “ قوقحلا يوذل اهيف
 مدع وأ نيقابلا ءانغتسا عم ادعاصف نينثا جايتحا ىلع مالكلاو ى اهباحصأل نويدلا
 . هلهأت مدع وأ رخآلا ءانغتساو دحاولا جايتحا ىلع مالكلاك مهلهات

 وأ ى لوهم رمأ ىف وأ ةلظ يف لثم اتدلو نأب نيطلتخلا نم ( طلتخملا اذكو )
 ق نيوبآلا دحأ عزني الف “ نايب الو ناوبأ مأ < ناتنثا هتعداو دحاو دلو

 . كرتشملا يف رم ام رخآ ىلإ امم اجاتحا دقو “ رخآلا مم الإ نيتروصلا

 مل نم بوني ام ىلع دئازلاف ث هللا دنع ( طقف دالوألا ضعبل عزن لحي الو )
 . ال : لىقو > كحلا ق ىضمو ب ألا ىلع ةعابت هنم عزنو

 هدلو لام نم "عزن هل زاج“باب :لاق ذإ ( رم اك ) عزنلا يف ( لدعلا مزلو )
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 هلثم وأ هنم عزن املوألل ٥ر يتابلا نم عزني نأ لبق ىنغتسا نإف
 1 . . 1 . . . ء هلام نم

 لكشملا نمو “ ركذلا نم عزن ام فصن ىثنألا نم عزنيف ى ها ةلادعب جاتحا نإ

 فصنو ى اركذ نإ ركذلا فصن طلتخلا وأ كرتشملا نمو ت ركذلا عابرأ ةثالث

 عزن هدالوأ دحأل لام نكي مل نإو « ثرإلا ردق ىلع كلذو ى ىثنأ نإ ىثنألا

 الإ لقملا نم عزني نأ زجي مل ريثك نيرخآلل و ليلق مهدحأل ناك نإو « هل ناك نم

 لقملاب افحجم لدملا ناكل لدع ول ناك نإ هلام هلمتحي ام رخآلا نم عزنيو ى اليلق

 ىلع لك هقفني ةقفنلاك كاذو ى [آ_جاتحم هرّيصي وأ فاحجإلل هل !رقم وأ

 . هلام ردق

 عزفي نأ لبق ) و هدلو ضمب نم عزنلا دعب هل ثدح ,لامب ( ىنفتسا نإف )
 عزن ام ) آضيأ هيف : ليقو « مكحلا ين ال ةبوتلا دارأ نإ ( لوذلل در يقابلا نم
 ص لثم هل ناك نإ ريغت وأ فلت نإ ( هلام نم هلثم وأ ) ادوجوم ناك نإ ( هنم
 هنآلل يغبني ال ام لمفهنآل عزنلا موي ربتعتو“لثملاناك ولو ةميقلا وأ“ةميقلاف الإو
 هلك ذخأ ام "درهمزل امنإ و؛«ثدحي ام يردي ال هنأل ةصصاحمب ةرمب عزنينأ هل يغبني

 كلذب الإ ةبوتلاىلإ لصوتي ال هنآلهنم عوزنملل بوني يذلا رادقملا يف آقح هنأ عم

 ام لثم هئانغتسا دعب يقابلا نم عزني نأ هل "لحي ال هنأل هنم عوزنملا هحماسي مل نإ
 لدملا ىلإ لصوتي الو ى جاتحم ربغل عزنلا "لحي ال ذإ هفصن الو « لوآلا نم عزن

 كلذ ىلع الإ طلستي مل اضيأ ذئنيح عزنلا نأل “هنم عوزنملا ىلإ عزن ام فصن "درب
 هلل درب هنإف ضعب نم عزن امب ءانفتسالا هل لصح نإ امأو ى هنم عوزنملا دلولا

 نإو : ةلادملا يف هلوق دنع اذه ىلع مالك رم دقو ى رخآلا نم هعزنيو فصنلا
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 ث نج نإ اذكو ، اتيش لوألا كردي مل هنم عزني نأ لبق تام نإو
 ء ثرإلا ردق ىلع ةرمب "وسيلو عزتلاب قباستي الو

 هلثم عزن ول ناكو رثكأ امهدحأ نم عزن اذإو ى خلا مهضعبل ىطعأ امدعب رقتفا

 ام ردقب رخآل ا نم عزنو اضعب ل وألل "در لضف هل ناكل رخآ ا نم

 . نايوتسي

 ( تام ) و رخآلا ضعبلا نود هبوني ام هدلو ضعب نم بآلا عزن ( نإو )
 كردي مل ) هنم عزني مل يذلا رخآلا ضعبلا نم يأ ى ( هنم عزني نأ لبق ) بآلا

 خالا ىلع الو ع كردي : ليقو ى هنم عزن ام ةدر نم تيملا ةكرت يف ( ائيش لوألا
 جاتحي ام ةرم اهنع عزني مل ذإ بألا ىلع ةعابت كلذ ناكو ىطعأ ام فصن ةدر نم
 لام باغ ولو ةرمب هعزنيف هدالوأ نم لاملا يوذ ىلع جاتحي ام مسقي نأ قحلا ذإ

 . ةمذلا يف انيد ناك ولو هيلإ ةنيادملا وأ « هيلإ لوصولا هنكمأ نإ مهدحأ

 ى هيبأ لام يف كردي الف رخآلا نم عزني نأ لبق بألا ( نج" نإ اذكو )

 رخآلا لبق اهدحأ نم ( عزنلاب ) اهنيب قبسلا لمعتسي ال يأ ى( قباستي الو )
 توم نم بألا ىلع أرطي املو هنم عزنلا مدقتب الوأ هنم عوزنملا بلق ررضتي هنال
 ق رخآلا اهفلاخو امه دحأ نم عزن نإ هنأل { ةلم فالخ وأ ىنغ وأ نونح وأ

 نم هنم عوزنملا ريغ ىلع أرطي املو 0 عزنلا هيلع كردي مل هنم عزنلا لبق نيدلا

 هنم عزنلا دجي مل هنم عزني نألبق هلام فلت وأ تام نإ هنأل لام فلت وأ توم
 هفصنو امهدحأ نم هفصن عزن هعزن دارأ ءيش لكف “ءيشف ميش عزن دارأ اذإف

 ىلع ةرم ) اعزان ( "وسيلو ) لك ىلع فخيف اهيلع عزنلا عزوتيف ةرمب رخآلا نم
 كلذ نايب مدقتو ى دلولا نم بآلا ثرإ ال بآلا نم دلولا ثرإ ( ثرإلا ردق
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 هلو ةجاحب ًاعزن دارأ اذإو { لدعلا هيلع بجوو ء زاج قباست نإو
 هسفنل تبثأ نإ بألا لوق : ليقو س هب لغتشي مل هب مهتا وأ "لام

 هكلم نم هجورخ ىعداف لام هل فرعأ نإو س دلولا اهافنو ةجاحلا

 هيف ءيش ال : لاق وأ

 الف ةثونألاو ةروكذلاب توافتلاامأو ى "رم اك لدملا مزلو : هلوق دنع

 . هيف لاكشإ

 دراولا رطخلل ضرمت دق هنكل حصو عزنلا ىضم يأ ء ( زاج قباست نإو )

 يف قح وهف عزنلا يف ( لدعلا هيلع بجو ) دق ( و ) رم امم هريغ وأ توم نم
 ها "درب نأ امإو &ى الدع عزنلا ددجمو هنم عوزتنملل عزن ام لك "درب ن أ امإ هتمد

 ذخأ ام “زك ل وألل ةدر ال إ و “ هجايتحا يقب ن ا رخآلا نم فصنلا عزنيو هفصن

 . "رم اك هنم

 عزنلا دارأ نإ ( هب لغتشي مل هب مهتا وأ لام هلو ةجاحب عزن دارأ اذاو )

 هبف لماعي لب ى هعوزنم يف لماعي الو هعزنل دهشي الو هب هل مكحي الف عزن وأ
 ناك امنإو « نيمي الب هجايتحا تابثإ يف ( بألا لوق ؛ ليقو ) ى هنم عوزنملا
 ةجاحلا هسفنل تبثأ نإ ) اتاتب فلحي : لبقو ى سالفلا لصألا نأل هلوق لوقلا

 . عزنلا بألل "حصيف هل نايب الو ( دلولا اهافن و

 قادصإ وأ ةبه وأ عيبب ( هكلم نم هجورخ ىعداف لام هل فرع نإو )
 رمأل ا ل وأ نم ( هيف ( يل ) ءيش 9ل لاق وأ ( هلك أ وأ هفلت ىعد ١ وأ كلذ ريغ وأ
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 فلتأ نإو نايبلا ىلوألا يف نبالاك بألا ىلعو س نبالا لوق ليق

 هنبا لوق ليقو ، ,عدف فالتإلا لبق ةجاحب هعزن ىعداف هدلو لام

 . . . . ٠. . . . ‘ هنك نإ

 نم هجورخ ىوعد يف هايإ هبيذكت يف ( نبالا لوق لبق ) يريغل كلم وه لب
 ىلع افلح ناكل فلح ول ذإ ى نبإلا ىلع نيمي الب هيف ىل ءيش ال : هلوق وأ « هكلم

 هل هنأ نيعتي ال ذإ كل وه : لاق وأ ع ككلم نم جرحي مل للاو : لاق نإ بيغلا

 ململا ىلع فلحي : ليقو ص فلحيلف هل هناب ملع هل لصح نإ و « هديب هنوك درجمب
 نم جرخ هن أ تملع ام هللاو : لوقي نأب ي يكلم نم جرخ : هلوق يف هبيذكت يف

 يهو ( ىلوألا ) ةلأملا ( يف نبإلاك ) ةلأملا هذه يف ( بألا ىلعو ) « ككلم

 عزنلا هل "حص هذه يف بآلا نسب نإف « ( نايبلا ) خلا بآلا لوق ليقو : هلوق

 . عزنلا ححصي مل ىلوآلا يف نإلا وأ

 وه ( ف فدقتإلا لبق ةجاح هعزن ىعداف هدلو لام ) بألا ( فلتأ نإو )

 هيلع نامض الف نيب نإف ع عزنلا دعب عقو فالتإلا نأ نايبلا هيلعف ( عدم )

 بةذك يأ ى( هبةذك ) و عزنلا لبق هفلتأ : لاق ( نإ هنبا لوق لبق" ) الإ ( و )
 فلحي :ليقو دلولا ىلع نيمي الو « هتنب اذك و « عزنلا دعب هفلتأ هنإ هلوق يف هابأ

 لوق لوقلا ناك امنإو “ هدعب نوكي فالتإلا نأ لصألا نأل عزنلا لبق هفلتأ هنأ
 "عصت قح همام يف هؤاقب وهو ، هيف لصألا بحصتسي هل لاملا نآل ى نبإلا

 يدعتلا ىلع هفلتم لمح كلذ حصي مل نإف ى عزنلاب هكلم نم هجورخ ىوعد
. 1 ٠ ٠ ٠ 
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 لاقف ، كرشملا دحوف ديحوتب رخآلاو كرشب امهدحأ فرع" نإو
 نيال | هب ًذكو ‘ عزنلا هف يل زاج اتقو كنم تمعرت : بأل

 ٠ . ٠ ٠ > هلوق ليق

 ك رمب ) تنبلا هلثمو نإلاو بآلا نم دحاو يأ “ ( امهدحأ فرع ناو )
 ك"رشي دلولاو ديحوتب بألا فرعي نأ : ناتروص كلذو 0( ديحوتب رخآلاو
 دحاو نيتروصلا يف مكحلاو ى كرشب بألاو ديحوتب دلولا فرصي نأو

 كنم تعزن :بألا لاقف) ًامقاو عزنلا ناكو ادلو وأ ناك ابأ (كوشثملا دتحوف)

 ناك نإف “ديحوتلا ةلم هيف انتعمج يذلا تقولا وهو “ ( عزنلا هيف يل زاج اتقو

 كرسثملاناك نإ و٤كلثم ادحوم "ترصف "تدحو امدعب "تعزن :لاق بآلا كرسلا

 كلذ بآلا يع دي“ ىلثم ادحوم َترصفتنأ تدحو امدعب تعزن :بألا لاقدل ولا

 (نبإلا هبذكو ) رخآلا نم امهدحأ عزني ال دتحوملاو كرشملا نأل « عزنلا هل حصبل
 تأ تنك نيح وأ « دحوم انأ و اك رشم تنأ ةتنك نيح تعزن : لاقف تنبلا وأ
 هاوعد بآلا نيب نإف ى عزنلا "حصي الئل كلذ لوقي « دحوم تنأو اكرشم

 اتقو تعزن كنأ تنبلا اذك و ى نبإلا لوق يأ ( هلوق لبق' ) الإو هعزن "حص
 هنأل دلولا لوق لوقلا ناك امنإ و ى اهب : ليقو ط نيمي الب عزنلا كل هيف زوجي ال

 هب "حصب ام عوقو ىوعد "حصت ىتح هكلم يف لاملا ءاقب وهو لصألا بحصتسا

 . عزنلا زاوج لاح هعزن وهو ى هنع هجورخ

 ملسأ هنأ ىعدا نكل ةدحاو ةلم اهتعمج نأ دعب عزنلا نأ بآلا قدص نإ و

 امهدحأ دادترا دعب الإ عزنلا عقي مل نكل رخآلاب مالسإلا يف قحتلاف اهدحأ

 الف « عقاولا مالسإلا ىلع ءاقبلا لصألا نأل ى نبإلا لوق لوقلاو ع“دم دلولاف
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 نإ قتع عقوف امهدحأ وأ ةيدوبعب وأ اماسأف كرشب افرع" نإ اذكو

 . ٠ . .. .. ... . عزنلا تقو يف افلتخا

 فرع نإو ى ةيدمتلا حصت ىقح هلبق عزنلا نأ لصألاف دادترا ناك نإف ى دادترا

 دتراف دلو وأ بأ كرشملا اضيأ ناتروص كلذو“ك؟رثب رخآلاو ديحوتب امهدحأ

 ص كرشلا ةلم هيف انتعمج اتقو تعزن : بالا لاقف ًامقا و عزنلا ناكو ايهنم دحوملا

 ى نييلوألا نيتروصلا يف “رم ام "ةدح ىلع دلولا لوق لوقلاف كلذ لبق دلولا لاقو

 لاح هعزن ىوعد حصت ىقح هكلم يف لاملا ءاقب وهو لصألا بحصتسا هنال

 . امهايإ ةدحاولا ةللا عمج تقو وهو عزنلا زاوج

 مالسإب افرع وأ ى اعم ال دحاو دعب دحاو ( املسأف كرشب افرع نإ اذكو )

 دعب دحاو اقتعف ( ةيدوبعب )افرع ( وأ ) امم ال دحاو دمب دحاو اكرشأف

 اذهو ى هل ( قتع عقوف ) ةيدوبمب ( امهدحأ ) فرع ( وأ )امم ال دحاو

 امهدحأ اهب فرع وأ ى ةيدوبعلاب افرع اذإ ام ىلإ دئاع قتعلا عوقو نم روكذملا

 : بآلا لاق ناب ( عزنلا تقو يف افلتخا نإ ) اقتعف : يلوق ربدقتب هتنيب اك

 لبقو اندحأ مالسإ دهب ال نيملسم وأ نيك رشم تنأو اتأ تنك تقو تعزن

 انقتع دمب وأ ى رخآلا كارشإ لبقو ى اندحأ كارشإ دعب وأ ڵ رخآلا مالسإ

 ص دبع انم وه نم قتع دعب وأ “ رخآلا قتع لبقو اندحأ قتع دمب ال اعيمج

 امأو 2 نيبي مل نإ ركذ ام دح ىلع دلولا لوق لوقلاف “ كلذ فالخم دلولا لاقو

 حيحص عزنلاف قبسي ال اكرشأف مالسإب وأ قبس الي امم املساف “ كرشب افرع نإ

 . هيف لاكشإ ال
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 سلفأ نإ الإ لجؤم وأ ةلاح نيد هل ناك نإ "عزن بال زوجي الو
 ك هبل لصويالو باغ وأ ًامدعم تام وأ > نابب الو هدحح وأ هنيدم

 ةيانجب سانلا ىلع ام الإ كلمي مل نإ زاجو

 وأ الجاع ناك نأب هلوأ نم ( لاح نيد هل ناك نإ عزن بأل زوجي الو )

 هنكمي هنأل “لحي امل جايتحالا لاح لجألا ىلع قاب ( لجؤم وأ ) لجأ دمب
 الإ ) اهك ردي الو هبلع ةقفنلا كردت كلذك نيد هل نم نأ ةرم اك ى هيلإ ةنيادملا
 زوحمو ى نبالا كلذ نيدملا دحج يأ ( هدحج وأ ( مدعأ وأ ( هنيدم سلفأ نا

 لاصيإلاو فذحلا ىلع وأ هنيد دحج يأ فاضم فذح ىلع بآلا ىلع ءاملا دوَع
 . نيدلا هل دحج يأ لوعفملا فذحو

 نم فاصنإلا ىلع قطي مل وأ دوحجلا ةروص يف بالل ينعأ هل ( نايب الو )

 وأ ص الصأ هل ةداهش ال امب قداص نايبلا مدع نم ركذ امو هريغب وأ هسفنب هنيدم

 ددملا ةمات ةداهش هل تناك وأ ‘ نعتأ رما وأ ةأرما وأ دحاو لجر ةداهش هل تناك

 وحن وأ نايب نكي مل وأ نايب ال : ليق ثيح اذكهو « رمأل ةفيزم اهنكل

 رضاح هل لام الو ( هيلإ لصو الو “باغ وأ امدعم ) نيدملا ( تام وأ ) كلذ

 لبق ولو « عزنلا هل حص كلذك ناك اذإو ى مكاحلاب وأ هسفنب هنم هقح ذخأي

 هل ففخي بآلا نآل ةبفخ ذخألا هنكمأ ولو دوحجلا ةروص يف دحاجلا فيلحت

 نم هيلإ لصوي ال هنأ ىنعمب هيلإ لصويالو : هلوق يف هلوخد زوجيو ى هتيزمل
 . هلام ىلإ لوصولاب هيلإ لصو دقف هلام دجو اذإف « لاملا ثيح

 ء سفنلا يف ( ةيانجب سانلا ىلع ام الإ كلمي مل نإ ) عزنلا هل ( زاج و )
 ةيد وأ ةعفنم تيوفت وأ ربثأت وأ حرجل هل هقح عجر نمم هريغ سفن وأ هسفن
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 هدبب ام وأ ضوعلا وأ نوهرملا وأ ربدملا وأ ‘ ضرعي ملو داسف وأ

 . . . . . . . . م ارح و ١ ةبير

 امو يناجلا ىلع ام أطخلاو دمملا ءاوسو “ هريغ وأ ثرإب ه۔ةيد هيلإ تعجر نم

 وه مك شرالا مكاحلا نيبي مل يأ ( ضرفي ملو ) لاملا يف ( داسف وأ ) ةلقاملا ىلع
 مهاردلا وأ ريناندلا يف مهيلع اهنأ ةيدلا نيبي ملو ى اهريغ وأ مهاردلا وأ ريناندلا نم
 تبثي مل نإ اجس الو ى داسفلا ةميق لودملا ضرفي ملو “ لبإلا وأ رقبلا وأ منغلا وأ

 ص باغ وأ مدعأ وأ ءاطعإلا همزل نم سلفأ و تبث وأ « نايبب الو « رارقإب كلذ
 ىطي مل وأ امدعم تام وأ ى هنم ذخألا هنكمي رضاح هل لام الو هيلإ لصوي الو

 وأ ) عزن الف هقاطأ لام يذ ىلع لجآ وأ لجاع تبثو ضرف نإو ى هيلع
 ولو عزنلا كرديو ى ام ىلع افطع ةثالثلا بصنب ( ضوملا وأ نوهرملا وا ربدملا

 ةلغ وأ ضوملا ةلغ هيفكت آل ناك نإ كلذو “ ضوعلا وأ نهرلا يف لضفلا ناك

 كردي هنأ « مدقتو “ نهرلا يف لخدت ال نهارلل نهرلا ةلغ نأب لوقلا ىلع نهرلا
 رأو ى اهكردي ال لضف هيف ناك نإ : ليقو ؤ هيلع كردت الو ةقفنلا نهارلا
 زاوج يف فيعض لوق مدقتو ث هتقفنب موقي ام هتلغ يف نكي مل نإ كلذك ضوعلا

 ٠ عزني ال ريدم هل نض هملعو > ربدملا عيب

 ةيناثلا ناكل ربخ ةللاو ى هربخ ةبيرو أدتبم ام ( ةبير هديب ام وأ )
 وأ اهكرتو اهنع ىلخت يقلا ةبيرلا يف اذهو “ كلمي مل : هلوق ىلع ةفوطعملا ةفوذحملا

 .: هلوقو ى لحت ال : لاق نم لوق ىلع ةضراملا يف وأ ةققحملا ةبيرلا يف وأ ى اهقفنأ

 ام نأ وه فلكت هيف رخآ هجو انه اهو « ةبير ىلع فطع ى عفرلاب ( مارح وأ )
 رارقتسا ريمض نم وأ هذه ام نم لاح بصنلاب ةبيرو“ضوعلاىلع وأ ام ىلعةفوطمم

 ملو ةبير ىلع فطع نيونتلاو بصنلاب مارحو ى رورملاو راجلا يف رتتسملا ةلصلا
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 فحصم عم زاجو 4 ابتك وأ اهوركم كلم نإ زوجي الو س هنمث وأ

 هكيرش باغ ولو كرتشم عم ال

 فلأ نودب نونملا بوصنملا ىلع فقولا ةفل ىلع ءانب ميملا دمب فلأب بتكي
 يف داتعم ريغ كلذ نأ فلكتلا هجوو ى هلبق فرحلا ناكسإو نيونتلا طاقسإب
 الو رهطي ال ثيحب سجنتملا ماعطلا مارحلا لاثمو ط هريغو فنصملا طخ طخلا

 ه هل دبعتم رحلاو « اتيم وأ ايح ريزنخلاو مدلاو ةتيملاو لكألل هب عفتني
 نمثو “ تركذ امو « ةتيملا نمثك مارحلا نمث يأ ( هنم وأ ) ڵ مدآ نبا محلو

 ةدابعلا لمع نإف ى ةدابعلا ةرجأ و ى ىنزلا و ءانغلاك يصاعملا ةرجأ و ابرلاو ةرذملا

 . ةبيرلا نمث اذك و « ةيصعم ةرجاب

 نأ ملعلاب حص دق الام وأ هنمث وأ ( اهوركم كلم نإ ) عزنلا ( زوجي الو )

 يرقشي نم دجو نإ ( ابتك وأ ) اهب هركي يتلا هوجولا نم هجوب هوركم هذخأ
 هسفنل اهاقبأ هبتك نع ىنغ دح ال ناك نإ : ليقو ث بتكلا وأ هوركملا هنع

 . هنبا نم عزنو

 لوق ىلع امأ ص فحاصم وأ ( فحصم ) دوجو ( عم ) عزنلا ( زاجو )
 ةزعل عزنلا كردأ امنإف ى اهميب زاجأ نم لوق ىلع امأو « رهاظف اهعيب عنم نم
 هل تناك نإ و ى هعاب فحصملا نع ىنغ دجو نإ : ليقو ى ىلاعت هللا باتك

 وأ تاهورككملا هل نم نأ مدقتو ى عزنلا هل حصي الف ارتشي نم دجوو يمالملا
 فحاصملا هل تناك نإو ى اهكردي الو ةقفنلا هيلع كردت بتكلا وأ يهالملا
 بآلا وأ ث هدلوو بألا هكرتشا ( كرقشم ) لام دوجو ( عمال ) اهك ردأ

 ليكو وأ ةفيلخ نم هعم مسقي نم دجي مل ولو ( هكيرش باغ ولو ) هدلو ريغو
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 . كلذك كرتشم نم هدلو بيصن عزن زاجو س هتمسق نكمت مل وأ

 ص مسقي نم فالختسا ةريشملا ىلع كردي ال يتلا روصلا نم ناك ولو ص رومأم وأ

 نبادي نأ ناكمإل عزنلا هل زح امنإ و ( هتمسق نكمت م وأ ) هوحنو 1 احلا ىلع الو

 . ًامئاش هيف .همهس عيبي ن أو همهس ىلإ

 ريغ عم دلولا هكرتشإ ( كرتشم ) لام ( نم هدلو بيصن عزن زاجو )
 سيل ام بآلا كلم املك اذكهو « هيف همهس بآلا فكي ملو هببأ عم وأ هيبأ

 ى هتمسق نكمت مل وأ هكيرش باغ ولو يأ ( كلذك ) عزنلا لف هيفكي
 . ملعأ هللا و
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 باب

 { "نهانكسو ًنهتوسكو ءاسنلا ةقفن رم امم تفرع دق

 باب

 نهجاوزا ىلع ءامنلا ةقفن ق

 نهتوسكو ) نهجاوزأ ىلع ( ءاسنلا ةقفن ) حاكنلا يف ( رم ايم تفرع دق )
 ؛ بابلجكب اهتوسك و اهانكس و هتجوز ةقفن هتمزل : باب : لاق ذإ ( نهانكسو
 نإ : لاقو ى تبلط وأ اهبلج نإ هل ردق امم فورعمب "فخو ةياقوو ةعنقمو

 تبلط نإو ؛ لودعلا رظنب دلبلا ماعط بلاغ نم يلولاو دبعلاو . ةجوزلا ةقفن
 هارأ ًائيدر هتمعزو ازبخ اهاطعأ نإف ء كلذ اهلف ارمت وأ ًاقىقد وأ ًانيحط ال ابح

 ريمش وحت رهشك ةقفن تضبق نإو ى رخآ لدبأ ديج ريغ : لاق نإف ى انيمأ
 هيلعو ى هريغ وأ ضرمب هيلع ردقت مل نإ امهل زاج هريغ نم نإو رمت كب هتلدبتساف

 عناصك اهيذؤي راج هل الو 4 شحوم الو ملظم ريغ اتيب اهنكسيو اهسنؤب نأ

 همزلو ى رتتسم ريغ قيرط يف وأ قوس برق وأ ى ة ةرصعم وأ « هدنع عمتجي

 :بابلا كلذ لبق لاقو > اهحابصمو اهشارفو اهباىثل نإو اهلسغمو هب لسفت ءانإ
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 لفطلا ةقفن ىلع مالك حاكنلا يف مدقتو “ عربت نإ الإ ريرح الو “يلح هيلع اهل سيل

 : هلوق يمصاملا مالك نمو 0 يمصاعلا مالكو يمالك نم

 تالا_زا نم ةلاح لك ف تاحوزلل قافنإلا بحمو

 دمألل لاصتاو لام مدع عم دلولاو نيوبألا طرش رقفلاو

 لصفني لوخدلاب ثاتإلا فو لصتي غو4هبلل ركذلا يفف
 هقلطم هلع دبعلا ةنؤم ةقفنلا كح ةوسكلا يف مكحلاو

 نولعجمال : « رثآلا » يفو ؛ ةينغ ولو اهجوز ىلع ةقفنلا ةجوزلل نأ ينعي

 تقلط اذإ لماحلا ةقفنو “ كلذ لثم ءاشملا الو عاص فصن ءادفلا لقأ ةأرملل
 همعطي هنإف هقفني نمل هلام ىطعأ يذلا امأو نورب ام ىلع ءايلوألاو عضرملاو
 عاضرلا ةقفن ىلإ هتمزلف ةأرما عم دلو هل لجر نعو “ةقفنلا ذخأي يذلا دارأ ام

 امنإو بآلا كلذ دج ال : لاق ؟ كلذ هل له ص هبوني ام الإ اهيطعي نأ ىبأف
 ى ملعأ هللاو ى دملا عاصلاب رثآلا اذه بحاص دارمو .ه ا هريغ ءامل وآلا كلذ دجي

 . مادإ الب نيةدم" دارأ وأ مادإلا يطعي ناك نإ

 طسوتملا ىلعو“ ثلثو دم اهمداخل ونادم" ينغلاىلع ةجوزلل :«راثآلاهضعب يفو

 نمو > اهمداخ اذكو ك دم امل رسىعملا ىلعو > "دم اهمداخل و ك فصنو كفم آ

 . ه ١ ىنكللاو ةوسكلا هل انبجوأ

 نع اهمداخب تفتكاف ى مدخلا اهمدخت نمم تناك اذإ اهمداخ ةقفن بجت امنإو
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 دعب بألا اهعنم وأ اهجوز نم بلط وأ تبلج نإ ركبل تمزلو

 ص هنم هتدارأ وأ طورشلا نم هريغب وأ اهقادصب يتأي تح هبلط

 ؛ كلذك بصاغ وأ اهتبلطو اهرك اهوبأ اهعنم وأ اهب تأي مل نإو

 ةوسك و ةقفن ( تمزلو ) ى ةيمفاشلا تلاق كلذبو ى جوزلا اهب بلطت مداخ

 ( بلط وا تبلج نإ ) جوزتت مل نم ( ركبل ) قوقحلا نم كلذ ريغو ىنكسو
 وأ اهوبأ وأ اهب مئاق وأ يه هتبلط لومقمل بلط ءانبب ( اهجوز نم ) بلجلا

 تمنتما وأ ى اهب مئاق وأ يلولا وأ ( بألا اهحنم ) و اهجوز هبلط ( وأ ) اهيلو
 ضرفي ىقح وأ ( طورشلا نم هريغب وأ اهقادصب يتاي ىتح هبلط دعب ) اهسفنب
 لجاملا يف كلذو ى اضيأ هب يتأيو هضرفي ىتح وأ ى هضرفي مل نإ قادصلا اهف

 نم تعنتما نإف « نالجآلا طرشلاو قادصلا امأو < بلجلا لبق "لاحلا لجآلاو

 يأ ( هنم ) بلجلا تدارأ يأ ( هتدارأ وأ )اهف ةقفن الف الح ىتح بللا

 . اهبلجي نأ اهجوز نم تبلط

 تبلط ( وأ ) طورشلا نم .ريغو لجاعلا قادصلاب يأ ( اهب تاي من ناو )

 ( اهرك ) اهجوز اهبلجي نأ نم امهريغ وأ اهيلو وأ ( اهوبأ اهعنم ) و بلجلا

 طقف راهتنا وأ بصغ وأ ديدهتب ال كلذ وحن وأ طبرب وأ اهيلعنوكي بابىلع لفقب
 (بصاغ)اهمنم( وأ)قوقحلانم اهريغك ةوسكلاو ىنكلاوةقفنلا يأ (اهتبلط و)

 ال ام تبلط اذإ نكل ( كلذك ) : هلوقب هيلإ راشأ اك ركذ امو ةقفنلا تبلطو
 اهنأل هبلع ءيش الف ىنكسلاك هريغ وأ بأ نم عنملا لاح هب عافتنالا امل روصتي

 لصي ال ناك اذإ عامجلاكو ص هريغ وأ بصاغلا وأ بآلا اهسبح ثبح تنكس دق

 بابلا قالغإب عنملا امنإو ى امنم ناسللاب اهل هريغ وأ بآلا عنم دمي الو ى اهيلإ
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 اهجوزف اهوبأ تام نإو ى تعنتماف قادصلاب ىتأو بلط نإ الإ

 بثل نإو ، دقعلا نيح نم بلجت م وأ ةغلاب ولو تمزل اهيلو

 ةكرشم وأ

 تجرخ نإ اهيلع بيقرلا لمجب و“اهب فيوختلاو لتقلا ةدارإو برضلاب وأ اهيلع
 وأ اهوبأ اهعنم اذإو “ بآلا قح نم مظعأ جوزلا قحو « تبرض وأ تلتق
 الإ ) تعنم اهنأ عم اهب عفتني ال هنآل هيلع الف ةقفنلا بلطت ملو بصاغ وأ هريغ

 امل يقب طرشب لتعت ملو ( تعنتماف قادصلاب ىتأو ) بلجلا جوزلا ( بلط نإ
 . اهل “قحال ذئنيحف

 هب ناك وأ اهجيوزت هريغل زوجي ثيحي ابئاغ ناك وأ نج وأ (اهوبآ تام نإو)
 نإ هريغ وأ ( اهيلو اهج“وزف ) مهفيو مهفي ناك نإ سرخلاك جيوزتلا نم عنام
 ةغلاب ولو ) قوقحلا نم اهريغو اهتقفن ( تمزل ) عنام هب ناك وأ اهيلو نكي مل
 : هلوقو “ ( دقعلا نبح نم ) ابہىلو وأ يه بلجلا بلطت م وأ ( بليت م وأ

 ى بيثل نإو ةجوزلل قوقحلاو ةقفنلا تمزلو : هريدقت فنأتسم ( بثيثل ناو )
 بلط الو ى بلج الب ولو دقملا نيح نم اهقوقح مزلت بيثلا نكل ( ةكرشم وأ )
 نإو ص كلذكف اييث تناك نإ ةكرشلاو ى ةدحوم وأ ةكرشم اهجوز نم بلج
 ةيلصو نإ نوكت نأ لمتحيو ى فنصملا هركذ يذلا ركبلا كحف اركب تناك

 الف ركبلل رئاضلا نأل حصي ال نكل « ردابتم اذهو ط تمزل : هلوقب ةقلعتم `
 "در وهو ى مادختسالا هبشي قيرطب الإ بيثلاب ايغت" نأ نع الضف بيثلا لمشت
 قوقح مزلت : لاق هنأك ى ىثنألا قلطمل ى خلا اهوبأ تام نإو : هلوق يف رئامضلا
 ارلا امأو ث ةكرشم وأ ةدحوم بيث وأ آركب اهيبأ ريغ اهجوز نإ ةجوزلا
 . ركبلا تمزلو : هلوق مومع يف هلخادف اهوبأ اهجوز يتلا ركبلا
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 > اهبر ةمدخ نع تعطق نإ الإ تبلج ولو ةم أل ال

 ٤ة ريبك وأ تناك ة ريغص ءآركب ةأرما لح رلا جوزت نإو : « ناوبدلا » يقو

 :اهدلاو هل لوقي وأ اهبلجي قح ءيش اهقوقح عيمجو اهراهنو اهليل نم هيلع سيلف
 اركب تناك اذإو ى هريغو عامجلا نم كلذ دمي اهقوقح همزلتف كتأرما بلجإ
 : ليقو « اهجوزت نيح نم اهقوقح هيلعف ى ةغلاب وأ تناك ةلفط « بأ امل سيلو
 ىتح امل نوكتال هنأ مهوتي ةغلابلا نآل ڵةكرحلاو ةفلابلاب اغ امنإ ى اهبلجي ىقح
 اهنأ مهوتي ةسيسخ ةكرحلا نألو ى تبلطل تءاش ولو غولبلاب ةوق امل نأل ىةبلطت

 ةمأل ال ) اهيلو ىلع اهتقفن نأ مهوتي هنإف ةريغصلا فالخب بلطت ىتح امل "قحال
 اهجوز ديس وأ دبع وأ ارح اهجوز وأ اهديس وأ يه تبلط وأ ( تبلج ولو

 ‘كلذ هطرشب اهبر ةمدخ نع اهجوز اهعنم نأب (ار ةمدخ نع تمطق نإ الإ)
 هدمس ىلعو ارح ناك نإ اهجوز ىلع: اهقوقحف ى هاضرب وأ اهدس هركب وأ

 اهعنم ادبع ناك نإ هد.س الو ارح ناك نإ ةمألا جوز كردي الو ى ادبع ناك نإ
 . اطرش كلذ ناك نإ الإ اهبر ةمدخ نع

 لجرلا ج"وز اذإو : هصن ام لاصفناب فنصملا هرك ذ ام دعب « ناويدلا ه يفو

 هيلع سيلف هدبعل ةمأ جوز نإو ث اهيلع ربجيو اهتقفن هيلعف اهبلجف ردبعل ةأرما
 كلذك و « اهتقفن هيلمف اهبلج نإ : لوقي نم مهنمو ى اهبلجي م وأ اهبلج ى اهتقفن
 . دنع ةمآلا تناك نإ هنأ باتكلا يف ركذو ى لاحلا اذه ىلع ةمالا جورت اذإ رحلا

 ىلع لبللا ةقفن بجت هنأ ليللاب اهجوز دنع تنببتو راهنلاب .همدخت اهديس
 تناك ولو ص هؤاطغو هتداسوو مونلا شارفو ليللا سابل اذك و يأ « ها جوزلا

 . راهنلا ةنوؤم جوزلا تمزل ايل اهديس دنعو راهن اهجوز دنع

 نإ هديس وأ ارح ناك نإ اهتنوؤمو اهتقفن ةمألا جوز موزلب لوقلا هجوو
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 نع جرخت م اهنأ اهديس كلذ موزلب لوقلا هجوو . اهرمأ كلام هنأ ادبع ناك

 : باب : هلوق يف رم اك هتمدخ نم اهمنم اهجوز دجي الو « همدخت اهنإ ىتح هكلم

 اهانكسو اهتوسك و ,ةمأ ةقفن بجتو : هصنو “حاكنلا باتك نم ى خلا دبعل زاج
 تناك نإو“ىضرب الإ هيلع الو ديس نم جوز ىلع كردي الوءاهبلج نإ اهجوز ىلع

 اهلغشي ال تاقواب اهيتأيو ى اراهن اهديسو ةوسك و قافنإ هيف همزل جوز دنع اليل
 ` . ھا 2 هتمدخ نع اهىف

 اهجوزي نأ لثم ( متي ىتح ) جوزلا ىلع هيف قح ال ( فقوملا حاكنلاو )
 ى داهشإلا رظتنيو دوهش الب اهاضرو ايلوب جوزتت وأ “ اهاضر رظتنيو اهيلو

 اهجوزب وأ “ ءاضر رظتنيو اهيلو الب اهجوزيو هاضر رظتنيو هل هيلو اهجوزب وأ

 . نالف ىضر رظتنيف “ تيضر دقف نالف يضر نإ : لوقتف اهيلو

 حاكنلا يف رماث كلذ ريغو ةموذجعو ءاصرب و ءاقترك ( ةبيعل تمزلو )

 بصملا تمزل اذك و ى اهبيع ةجلاعم ( ةجلاعمب لغتشت مل نإو “ قرافت مل ام )

 يف حاكنلا يف رم دقو “ قرافي ملام بوبجم و لوتفمو نيتعو موذجس و صربأك
 امكاح اقتر هتجوزب دجاو يتأيو : هصن ام “ خلا نونجم بيع : باب : هلوق

 ى الف الإو هتجوز ف اهيف تجلاع نإف ى ةنس امحل لجؤيف ى هدنع اهركتنيو

 دجو نإو : هصن امو “نكلسملاو ريقاقعلا اهلهأ ىلعو اهتوسك و اهتقفن اهيف هيلعو

 ولو اهتنوؤم اهيف هتمزلو ةنس هلجؤيف امكاح هب هتدجاو هب تتأ جوزب لتف

 . ھا « انكسم

_ ٧٢ ٥ ١ _ 



 نكي ل نإ هلام نم اهسمي ل ولو هل اهبلج نإ لجرلا لفط ةجوزلو

 ء هنونح | ذكو ى هنب ال

 لجرلا ناك ابأ ( لجرلا لفط ةجوزل ) قوقحلاو ةقفنلا تمزل ( و )
 يه تبلط وأ ى هل اهبلج بلط وأ ( هل اهبلج نإ ) بأ ربغ هل اسيلو وأ لقطلل
 هلك .هرخآ ىلإ تبلج نإ ركبل تمزلو : هلوق يف رم ام ةدح ىلع اهيلو وأ

 هيلو وه يذلا لفطلل وأ ( هنبال نكي م نإ هلام نم اهسمي من ولو ) ابيث تناك وأ
 هجوزي نأ أشي نإ الإ يلولا وأ بآلا لام نم ال هنمف لام هل ناك نإو ى لام

 كلذ ىلع مالك مدقتو “ عوجرلا هلف عوجرب هجوز نإو ؛ عوجر الب هلام نم
 ٠ حاكنلا ف

 ىلع هكبأ اذك و ص بئاغلا دحاولا ريمض يه يلا ءاملاب ( هنونج اذكو )

 ىلع جوزتي نأ زاج : باب : لاق ذإ ى يبصلا حاكن يف فالخلا مدقتو ى هجو

 :ليقو ںهيبأ ريغ هيلع دقعي ال : ليقو ، هتريشع وأ هيبأ ةفيلخ وأ هيلو لفطك
 نإ هحاكن ىلع هيلوو هتفيلخ يأر عمج نسحتساو ى غلبي ىتح هريغك اضيأ هعنم

 دعب نونجلا ثدح ولو “كلذك ةنونجمو ءامكبو ةلفطك ةنونجملاو كبألاو « اناك

 . ھا « ددرت هدمب كبلا ثودح يقو > غولبلا

 ناك نإ هلفطل اهجوزت ةأرما بلج يلول زاجو : هصن ام بابلا كلاف يق رمو

 تإ ةوسكلاو ىنكسلاو ةقفنلا امل تمزلو تهرك ولو هغولب برقو اهتوصب

 دجي الو اهمأ نع تنغو اهب عتمت نكمأ نإ ةريغص نإو ةلفط بلج جوزلو تبلط

 ءاهتعضرمةرجأو اهقوقح هيلعو ةعيضرنإو هتجوز بلج هبلع هلو اهعنم اهشل و

 ن"و۔؛ نأ ىلولا ىلعو « لوبق اهنم ملعي م ةغلابك ال تباغ ولو ةلفط ةنوؤم هيلعو

 س ١٥٨



 بلط" وأ اهبلج نإ اهيلع ربجيو ى هدبع تحت ةرح تمزلو
 رح اذكو . اهبلج فتبإ هتمزل : لقو > ثتملج ولو ةمال ال

 - ك -

 ٠ . .. ةما هتحت

 ملعي ملو رضاح ولو غلاب ىلع اهجوزت نإو ى غلبي ىتح باغ ولو هلفط ىلع ةجوزتم
 . ها ص نالوق همدعو ةنوؤملا م وزل يفف 6 هلوق

 ام ىلع ربرضب ولو ( اهيلع ربجيو هدبع تحت ةرحل ) دبع ديس ( تمزلو )
 ( بلط وأ ) هدبع اهبلج وأ هدبمل ( اهبلج نإ ) ةجوزلا ةقفن ىلع ربجلا يف رم
 دح ىلع اهيلو وأ اهوبأ وأ ةأرملا وأ ديسلا هبلط ءاوس « لوعفم ءانبلاب بلجلا

 نمف بيث تناك نإو « هلك هرخآ ىلإ تبلج نإ ركبل تمزلو : هلوق يف رم ام

 تمزلو “ بلجلا بلط وأ ( تبلج ولو ) هدبمل اهجوزت ( ةمأل ال ) دقعلا
 كلذ الإ اهديس ىبأ نإ كلذ ريغ دبعلا ديس دجي الو « هل مدختو اهديس اهتنوؤم

 نإ بلجلا بلط :وأ هدبع وأ وه ( اهبلج نإ هتمزل : ليقو ) “ لوقلا اذه ىلع
 كلذ ريغ اهديس دجي الو « دقعلا نيح نمف الإ و « ةرم ام دح ىلع اركب تناك

 . كلذ الإ دبعلا ديس ىبأ نإ

 ؟ اهديس مزلت وأ رم ام "دح ىلع اهقوقح مزلت له “ ( ةمأ تحت رح اذكو )
 ءاهدس الو هدمس ال دصلا مزلت اهتنوؤمو دبعلا ةجوز ةقفن نإ :انموق ضعب لاقو

 رحلا جوزلا طرش اذإو ى هديس : مهضعبو ث اهديس كلذ مزلي : مهضعب لاقو
 ةكولم اهنأل امزج [هطرش ىلعف هديس ىلع اهضعب وأ اهتنوؤم نأ دبعلا ديس وأ
 . ةرحلا ةحوزلاك ال
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 ، ضرفي وأ لجعي تح تعنم نإ قادص نودب وأ لجاعب ةحوكنملو

 عنم يف اهابأ تعواط وأ ةصاعك {‘ امهدعب تعنم نإ ال

 ك جوزل

 قادص ( ب ) اهيلع دوقعم يأ ص ( ةحوكنمل ) قوقحلاو ةقفنلا تمزل ( و )

 ءانبلاب بلجلا نم (تعنم نإ ) قادصلا ركذي مل يأ“( قادص نودب وأ لجاع )
 رضحي يأ ( لئجمي ىتح) اهئاق وأ اهيلو وأ اهوبأ اهمنم وأ اهسفن تعنم لومفملل
 الجاع وأ الجآ اقادص ( ضرفي وأ ) ‘ لجاعب اهحاكن ةروص يف جاع قادصلا

 ؛ ضرفي قح تمنف هنودب اهجوزت نإو ى اهقادص نودب اهحاكن ةروص يف

 ليجمت دمب يأ “ ( امهدعب تعنم نإ ال ) اهقوقحو كلذ اهلف جاع هب يتأيو
 ؛ضرفي وأ لجعي قح تمنتما اهنأ ىنعمب‘قادصلا ضرف دعبو هراضحإب قادصلا
 ىتح تعنم وأ رخآ طرم: اهل يقب نإ الإ امل قح الف تعنم ضرف وأ لجع الف

 . هراضحإب لجمي ملو ضرفف لجميو ضرقي

 قوقح نم اهيلع هل بجاو آقح يف اهجوزل ( ةيصاع ) ل "قحال اي ( ك )
 سيل اهيلع هل قحيف وأ زوجي ال اهف وأ هل اهيلعبجحي ال اهف هتصع نإ امأو“ةيجوزلا

 تعنتماو اهمكاح نإو ى كلذب اهقح لطبت الف اهيلع هل نئيَدك ةيجوزلا قح نم
 اهنإف مكاح الب عنملاب تحرصو هب ترقأ وأ اهايإ مكاحلا همزلأ ام دعي قحلا نم
 نعذي ىتح هنم امل فصني الو ةيجوزلا قوقح نم اهجوز ىلع اهقح ىلع نامت ال
 (تعواط وأ ) كلذب اهجوز نع اهقح لطبي الو“ هنم تعنتما يذلا قحلا كلذل

 اهملو وأ ( اهابأ ) تعواط وأ امهدعب تعنم نإ ال يأ ى يناثلا تعنم ىلع فطع

 م ولو قوقحلا اهلف عواطت ملو تعنم نإو “( جوزلا عنم يف ) مهريغ وأ اهمناق وأ
 .اليبس اهيلإ اهجوز دج
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 عنم الو 0 نهقوقح عنمي ال ةلفطو ةنونحو ةمأ نايصعو

 ء ايبيلو

 امأ «( نهقوقح عنمي ال ةلفطو ةنونجب م ) ةلقاع ةغلاب ولو ( ةمأ نايصعو )
 نم اهعنمي اهحاكن نآل « حاكنلاك ص اهديسل اهتدئاف عجرت اهقوقح نألف ةمتآلا

 فعضتو ناكلا يف ب“دؤت وأ لكنت وأ رآزعت وأ روهظلا يف هب دلجت يذلا ىنزلا

 اهحاكن نأل هب رياعيو ديسلا ىلع هب باميو لقيف ى هب باعتو اهنم لقيف ى كلذب
 ص كلذب ىوقت اهنإف اهتوسك و اهتقفنك و « ىلاعت هللا ءاش نإ اهديسل ادبع هب دلت

 ىتح اهجوزل قوقح اهنأل اهقوقح لطبيال اهنايصعبو . اهب ظفحت و٬اهانكس اذك و
 نايصع يف اهعواط وأ اهعنم نإ الإ ءىربل اهج"وزل اهديس اهقوقح كرت ول هنإ
 نايصع ىف امهيلع باقع ال هنألف ةنونحملاو ةلفطلا امأو ى اهل ىتح ال هنإف اهجوز

 . افلكت مل اهنأل اهجوز

 امهايإ هريغ وأ اههمئاق وأ ( اهيلو عنم ) ةنونجملاو ةلفطلا قوقح عنمي ( الو )
 الثم مكاحلا ضرف ولف اذه ىلعو « هل ال ايل قحلا نأل امهايإ هتناعإ الو اهجوز نم

 .ةمذ ف كلذ ناكل جوزلا نم اتعنتما وأ هريغ وأ ايهيلو اههعنمف ةقفنلانم ارادقم اهل

 وأ امهل هلبق نإو ى عنملا نيح يف كلذ ايهيلو لبقي مل نإ ام اموي اهيطعي جوزلا
 ص هيف ايل قح الف عاججلا اتهرك نإو ص طعيلف هب ايهعافتنا و ايمل هلاصيا هنكمأ
 عانتمالا يف اههناعأ وأ اهعنم نإ امهابأ نأ يل زهظي يذلاو « ةلقاعلا ةغلابلا اذك و

 كرت ول هنال ىنكسلاو ةوسكلا اذك و “ جوزلا نع طقست اهنإف ايهتقفنب ماقو

 جوزلا مزل اهقحب مقي ملو اهعنم نإو “ ىضمو هك رت "ءعصل هل ايهقادص نم
 . . اهل صقن ام
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 ك ةبراهو ةصاعو ةزشانو ةدلترمل - الو ك دسلا عنم طقسو

 اك اهقادص "ةرحاسلا لطبت و ، عنمو نعطو مرحم لتقب طقسي الو
 . اهقوقح ال رم

 ليقو ى عانتمالا يف اهل هتناعإ وأ ( ديسلا عنمب ) ةمألا قح ( طقسو )

 قوقح نم قح نم اهعانتماب لب “ دسلا عنمب طقسب ال ال قح هنأ : عامج ا يف

 ۔ جوزلا

 رهم ) ةزشانو ةدترمل ( عامجو ىنكس و : وسك و ةقفن نم ) قح الو (

 ىوقحنم ىح ق ) ةيصاعو ( كلذل حاكنلا نم ةعنتمم ربك وأ ضقغفبل اهجوز نع

 الف اهجوز ىلع ةيصعتسملا ةزشانلاو ى اهقوقح ىلع هل ةبلاغ ةيصاملا .اقلطم جوزلا

 نم تناب اهنأل ةدترملا عامج هل لحي ال لب ى هنم ( ةبراهو ) « ةدشب الإ اهنم لاني
 ى اهقادص اهل عجريو اهعامج هل هتجوز يهف ةدعلا متت نأ لبق تبات نإ الإ اهجوز

 ةحوز كرتو دترا نم : لصف : هصن ام حاكنلا ف مدقتو ؛ عجرب:ال : لقو

 ةدع ضقنت مل نإ لوآلا ىلع ناميقي لهف كلذك تدترا وأ هيلإ عجر ممت مالسإلاب
 اد دج تملس أ ش ةد رلا ف تح وزت نإو ؛ نالوق ؟ حجرو اقلطم ناددحم وأ

 يضقنت نأ لبق امجر نإ ماقملا ف صتخرو ى اعجر مث ادترا نإ اد ةدجو « اقافتا

 ٠ ةد رب إ اهسم نإ تمرحو

 يأ ص ةفاضإلاب وأ “ مرحمب هتعنو لتق نيونتب ( مرحم لتقب طقسي الو )
 نإف ى ةيدلا ذخأي وأ يلولا وفعي نأ ناكمإل طقسي امنإو ى مدلا 7 ناسنإ لتقب

 سانلا قوقح نم قحل ( عنمتو ) نيدلا يف ( نعطو ) اهل قادص الف اهلتق
 : باب : هصن ام حاكنلا ق مدقت ى ( > اهقوقح ل “ رم 5 اهقادص ةرحاسلا لطبتو (
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 مزلو ، جوز نم ةبوصخغم وأ كب ةعوزنم وح طقسو « ةبئاتل اتبثو

 . نيم مل ام "ملومنو اهنم رمتاظلو يعجر ةقلطل

 .نإ هريغ و اهجوز وأ اهسفن تلتق وأ ترحس وأ تنز وأ ةجوز تدترا نإ
 . ھا 92( نالوق ؟ ال وأ تبات نإ عجرب لهو > اهقادص تاطبأ هب ت انق

 لحيالو ى اهجوز لتق وأ اهلتق ىلإ اهرحس ىدأ اذإ كلانه مالك مدقتو

 اهريغل و امهلو “اهجوز نع اهسفنل تيوفت اهتوم نأل توملاب اهسفنل وعدت نأ ةأرملل
 قادصلا ناعونلا يأ ى ( اتّبَشو) « آريخ توملا ناك نإ يننتمأ : لوقت نأ

 عجر ال : لبقو « امهدحأ وأ اهقوقح و اهقادص لطبي امم ( ةبناتل ) قوقحلاو

 ابأ ملع ولو رهاظلا ماكحأ نم ( مكحب ةعوزنم قح طقسو ) ةبوتلاب اهقادص
 ر"وزي وأ ى هل نايب الو جيوزتلا اهّسلو وأ اهوبأ وأ يه ركنت نأ لثم ى هتجوز

 عونمم هنأل ( جوز نم ) ةقورسم وأ ( ةبوصغم وأ ) اثالث قالطلا دوهشلا هيلع
 يف كلذو ص عواطت مل نإ ةقورسملاو ةبوصغملا قح مزلي : ليقو “ اهب عتمتلا نم
 قادص لطبن الو ى انيعم ارادقم اهل هوحن وأ ك احلا ردق نإ ةوسكلاو ةقفنلا

 يف تعواط وأ كلذ يف ببس اهل ناك نإ الإ ةقورسملاو ةبوصغملاو كح ةعوزنملا
 . ةقرس و ١ بصغ

 رادقم ىلع قوقحلا عيمج امف ( أيعجر ) اقيلطت ( ةقلطمل ) قحلا ( مزلو )
 يف مدقتو ى كلذ هل زوجي الف سملاو رظنلاب عتمتلاو عامجلا الإ قيلطتلا لبق كلذ

 يف اهجوز اهانكسو اهتوسك و يعجر تاذ ةقفن تمزل باب : هصن ام حاكنلا

 هنم ( "نيبت مل ام ) اهنم ( ىلوو اهنم ) _ ءاهلا حتفب ( رَماظلملو ) ةدملا
 عامجلا الخ ام اهلك ةجوزلا قوقح وه اهنم رهاظملا قح نكل ع رهشا ةعبرأ "يضم
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 . دتعت تح 7 تبإ ةقفن و ىنكس : لىق ةنئابلو

 اهلك ةجوزلا قوقح اهنم ىلولا قحو ى تمرح ةرافكلا لبق اهعماج نإ هنال

 اهجوز هتوف اهنم رهاظملا قوقح نم اضيأ عامجلا نإ : لاقي دقو « عامجلا ىتح

 رفكيو بوتي نأ رهاظملا ىلع بجاو هنإف ، هيلع بقاعي قح وهف هراهظب اهنع

 . روزو لوقلا نم رَكنم' وه يذلا راهظلا نم لعف امل اكارد سيو

 ةيدتفمك تءاش نإ الإ اهتعجر كلمي ال ناكو هنم ةلصفنم يأ ى ( ةنئابلو )

 ىلع حاكنلا يف رم ام دح ىلع اهديب قالطلا لعج اذإ اهسفنل ةقلطمو ةعلتخمو
 اثالث ةقلطمك اهتعجر "حصت ال ناك وأ انئاب كتقلط : اهيف ليق نمكو ى اهيف لوق

 ةمأو ةكرسثميف "رم اك ةدحاوب وأ نيتنثاب نيبت نمم تناك نإ ةدحاو وأ نيتنثا وأ
 سافنلا وأ ضيحلا وأ ربأدلا يف حاكنب ةمرحمكو “ فالخلا نم "رم ام ىلع دبع وأ

 . كلذ ريغب وأ ى ةرم ام ىلع ىنزلاب وأ « "رم ام ىلع
 جيوزتلا نم جوزلا ينعأ ى وه ( اهعنم نإ ) سابل ال ( ةقفنو ىنكس : ليق:)

 نإ يأ ( دتعت ىتح ) سملا وه يذلا هبيسب جوزتلا نم عراشلا اهعنم نإ ينعي
 نع كلذب زرتحاو ى ةدعلل بجوملا ةولخلا وأ سملا وه يذلا ببسلا كلذ عقو

 نأ اهلو ى امل قحالو اهيلع ةدع آل هذه نإف ةولخلا وأ سملا لبق اهقلطي نأ

 تناك نإ الإ سابل الو :ىنكس الو نئابل ةقفن ال : ليقو ى اهنيح نم جوزقت
 لماحلا يف فالخلا بابلا اذه يف يتأيو ڵ الماح تناك نإو : ليقو ى الماح

 . اهايإ هعنمل يأ اهعنم نآل يأ ى ليلعتلا ىلع نأ ةزمه حتف زوجيو ى نئابلا

 اهانكس و اهتوسك و يعجر تاذ ةقفن تمزل : باب :هصن ام حاكنلا يف رمو

 > مضت قح طقف ةقفن ًانئاب وأ اثالث تقلط نإو لماحل و ةدعلا ق اهجوز
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 ةلفطك اهسفن تراتخاف تقتع ةحورزل الو { قتع دعب ةي رسل قح الو

 { ةقافإو غولب دعب هنونجم و

 نم عناملا ةدعلا بوجو يف ببسلا هنأ ربتعا نئابلل ىنكسلاو ةقفنلا بجومو

 ولو امل كلذ ناكو ى لماحلا ةروص يق لماحلا ةقفن ةيآ رهاظ مومع عم جوزتلا

 كلمي ال هنأ ربتعا كلذ طقسمو ى هب اضار كلذ ىلع لخد هنأل « اهسفن تقلط
 ةقلطم امس الو ى ةيجوزلا ىلع رداق الو ص هل ةجوز تسيلف زوجت ال "وأ اهتعجر

 . اهسفن تتةوف اهنأل هطرشب زوجي اك اهسفن

 هنأل هجوب هكلم نم جارخإو لزع دعب وأ ( قتع دعب ةيرسل قح الو )
 ةعجر الو ًاعتمت اهنم كلمي الو « هيف ةعجر الو قالطلاك اهل اقارف كلذ نوكي

 تمزل باب : هلوق يف لاق لمحلل قفني هنإف الماح تناك نإ الإ كلذ حصي الو
 ص الماح ةيرس قتعأ نمو : هصن ام حاكنلا باتك نم « خلا يعجر تاذ ةقفن

 وهو ى اہهنارش خسفب ملع وأ تقحتسا وأ ص الماح ةرح تجرخف ةمأ ىرتشا

 . ھ ا عض ولل قفن أ ؤ زيم ال امم

 نرقخا ءاكبو ( ةنونجعو ةلفطك اهسفن تراتخاف تقتع ةجوزل الو )

 نهنأل ءامكبلا ناسل قالطناو ةنونجملانم (ةقافإو) ةلفطلانم (غ ولب دعب ) نُبَسفنأ
 كلذ نألو > آالاقطأ وأ اغلب نهجاوزأ ناك ءاوس > نهجاوزأ نع= نهسفنأ نت وف

 نهنأل ائيش نكلميي ال دقعلا لاح نهنأل نهرايتخا ىلإ ديقع" دنقع لحك نهنم
 هلوق يف حاكنلا يفو ةالصلا يف "رم اك امجوز ةالص ال اهديس ةالص ىلصت ةكولم

 نإ فيلكتلا مدع ىلع لمحت ءامكبلاو ت ملقلا نهنع عوفرمو ى خلا دبعل زاج باب

 . مهفت ال و مَمْمَت ال تناك
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 نونجم وأ لفط ةجوزل الو سم دعب بويعم نم اهسفن ةراتخم الو

 > هروهظ لعب آدسان ةحوكنمل الو امهرابتخا لعب

 هلبق امأو ى اهسفن تتّوف اهنأل ( سم دعب بويعم نم اهسفن ةراتف الو )
 ( امهرايتخا دعب نونجب وأ لفط ةجوزل الو ) اهل قحال هنأ يف لاكشإ الف
 مهو عقو دقملا نأل هناسل قالطنال هرايتخا دعب مكبأ ةجوزل الو ةقافإ وأ غولبل

 ةحوز امأو « تالفط وأ اغلب مهجاوزأ تناك ءاوسو « مهسفنأ رمأ نوكلمي ال

 ك اهل ةقفن الف هيلعو ى رايخلا اهل : ليقو ٠ اهل رايخ الف قتع دبع تحت ةرح

 ةقفنلا قح نهلك ءالؤهل : ليقو “ تراتخا نإ سابل الو “ ىنكس الو

 . ىنكسلاو

 هل لاقف ت هتجوز ةقفن ىلع الجر ب رضي خياشملا ضعب ناك : « رثألا » يفف

 هعفنت كنأ تمعز : هوبأ لا_ةف ى هنع برضلا فك كلذب دارأ ى اهقلط : هدلو
 ص ةيدتفملا ةقفن بجت : حلاص يبأ نب نالساو لاق ى ةعتملا نسحي نأ هرم" كلذب

 اثالث ةقلطملا ةقفن نأ اوعمجأ : بوبحم نب دمحم لاق ى ال : فسوي يبأ نب دواد لاقو

 نكت مل نإو “ « ناويدلا » يف اك فالخ لب :: تلق ى الماح تناك نإ ةبجاو

 ال : ليمتو « ةقفنلا اهلف جاوزلا نم ةدملا اهتمنم نم لك : ضعب لاقف ص لماح

 . « ناويدلا » ق نيلوقلا رك د اك ا ةقفن

 ام ظفللا بسحب لمش و ( ادساف ) ادقع اهيلع آدوقعم يأ ( ةحوكنمل الو )

 روهظ دعب اهل قحال يأ ( هروهظ دعب ) مرحم تاذلو : لاق ذإ دعب هركذي
 نإ رقملا وأ قادصلا سملاب اهلو ًادساف : هلوقب هبلع لولدملا داسفلا

 ى عضت ىتح ىنكسلاو ةوسكلا نود ةقفنلا اهلف الماح تناك نإو “ ضرفي ل

 . ال : لقو
. 
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 لهو .4 تماسأو كرش يف اهجوز ةكراتل الو ص تاف ام كردي الو

 > فلزرالوق :1 ال وأ قح امهريغب وأ ءادفب وأ ثالثب تناب لماحل

 : ليقو “ ناكسإلاو ةوسكلاو ةقفنلا نم ( تاف ام ) درب نأ ( كردي الو )

 : لمقو ؤ نالوق ؟ نمثلا ماق نإ هنمث در يفو ى ةوسك و ةقفن نم ماق ام در هل

 اهلتطع هنأل ةوسكلاو ةقفنلا اهل : لقو 2 ك احلا كحي اهاطعأ نإ الإ "درت ال

 كملعلا دعب تذخأ ام لك تمتك و « داسفلاب تملع نإ درتو ى ةدملل بجوملا سملاب

 كردي ام داسفلا ناك اذإ كحلا ف در الو > سملا لق تملع نإ امهل فىادص الو

 . اهل قادص الو هلهجي هلام عّمض هنأل ملعلاب

 لمو ) اهنيب مالسإلا لصفل ( تماسأو كرش يف اهجوز ةكراتل الو )
 اهقلطف ةدحاوب وأ نيتنثا اهقلطف نينثاب نيبي نم تناك وأ ( ثدلثب تناب لماحل
 "حصي ال يذلا قالطلا نم ( امهربغب وأ ) علخلا لمشي وه ( ءادفب وأ ) ةدحاو

 ةوسك و ةقفن نم ( قح ) بابلا يف رم اك ةمرح نم وأ هكلمي ال وأ عوجرلا هيف
 اذإ :لاق زيزملا دبع نب هللادبع لوق لوألاو ،ًرم امف هتنيب اك ( نالوق ؟ ال وأ )
 ةقفنلاوىنكسلا امل نإ ‘ لماح ريغ وأ تناك الماح حاكنلانم ةدعلاب ةأرملا تعنم

 ص نارمع يبأ خيشلا لوق يناثلاو “حاكنلا داسف نيبت ولو ‘ يضقنت ىتح ةوسكلاو

 ۔ اهنع هللا يضر دواد نابلس وبأ هنع هاور

 ى الماح تناك نإ ةقفنلا نئابلل نإ : هنع هللا يضر نالساو دمحم وبأ لاقو
 يف مدقتو ى خلا ىنكس : ليق ةنئابلو : لبق هلوق فنصملا ةركذ امع ينغيو

 ةرحل لهو : هصن ام > خلا يمجح ر تاذ ةقفن تمزل : باب : هلوق ف حاكنلا

 ص ىتتع نإ دبملا ىلع اهلو “ نالوق ؟ال وأ عضولل ةقفن دبع نم تناب نإ لماح

 اهتقفن هيلع : لبقو ط رثكلا دنع رح نم نإو « تناب نإ لماح ةمأل ةقفن الو
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 ىح ءطو لعب فشك مرحخ تاذلو ك عضت ح ةدترم ز وجو

 { دقعلا عطقني ىتح هوحنو ًانيتع مزلو . دتعت

 نإو ى اهل ةقفن الف ع اهلمح قتعو رح نم لماح "ةمأ تناب نإو ى عضت ىتح

 لمحلا دمسلا بهو نإ و “ هملع اهف ةقفن الف هل بوهوملا هقتعأف اهلمح اهبر بهو

 دسلا ىلع ال عضت ىتح اهتقفن هىلعف هلمح لجلا ! بر ىتم ملو ةمألا قتعأ ش

 . ه ا جوزلاو

 ص دارملا وهو ع بوجولاب قداص عنملا مد۔عو ى عنمي مل يأ قحلا ( زوجو )

 وأ ى اهلمح لوزي وأ ( عضت ىتح ) لماح ( ةدترمل ) ةدارم تسيلو ةحابإلابو
 تعضو اذإف ى اهلمح ىلإ لبس ال ذإ لتقت ال اهنآل كلذ امنإو ى هيف كشلا لوزب
 لتقي اك حيحصلا ىلع لتقت ةدترملا نأل تلتق هيف كشلا لاز وأ ى اهلح لاز وأ

 مل ولو ى اهل ةقفن الف لما نكي مل اذإو نيحلا يف تلتق اهلمح الولو ص دترملا

 كنوك ر وأ الهج اهلتق اوكرت وأ ى ناهكلل ةنتفلا فوخ وأ مهفعضل اهلتق اوقيطي

 زوجو : : هلوق نع ىنغال ء خلإ ثالثل نئاب وأ ةدترم لماحل لهو : لاق ولؤ

 . ةحوجرم ةقفنلا نأ ىلع هبنىل ةرابملا هذه ةدايز راتخا نكل ؟ خلا

 مرحملا ( فشك ) عنم يأ ، ةمرح يأ ى ( مرحم تاذل ) قحلا مزل ( و )
 وأ ربد" يف عايجك ببس وأ ىنز وأ عاضر وأ رهص وأ بسنب امارح اهنوك يأ

 ام تلهج وأ تدمعت ن ا اهل قح الو ( دتعت ىتح ءطو دعب ) سافن وأ ضمح

 . همأ نبا وهو تلمح ولو ملعلاب كردي

 وأ ءاقترلل ةلجؤملا ةنسلا دمب قح الو ةقفن الو ( دقعلا عطقني ىتح ) هتجوز حاكن ىلإ لصي 7 بوبجمك ) هوحنو انينع ) ثحلا ) مزلو (
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 اهنأ تفشك نم مرغت و ء اهؤطو نكي ال ة :ريغصل ةقفنلا موزلا راتخاو
 اهيلع قفنأ ام ملعب ال اهتدع تضقنا دق وأ لماحب وأ ة هح ورب تسدل

 يعجر ةدع يف يف وأ ةنناب لماح وأ ةجوز اهنأ ىلع

 ةوسكلاو ( ةقفنلا موزل راتخملاو ) كلذ هبشأ ام اذك و ى اقرتفا نإ لوتفم

 {اهرفصل ( اهؤطو نكمي ال ةريغصل ) بابلا رخآ هيلع هبن امك كلذك ىنكسلاو
 اهجوز اهقفنأ ( نم مرفتو ) ال قح ال ةيكلاملا روهمجو زيزعلا دبع نبا لاقو

 (اهتدغ تضقنا دق وأ لماح )نئاب (ب وأ ةجوزب تسيل اهناب تفشك) و هبئان وأ
 ء سيل ربخ ىلع ال ء ةجوزب تسدل : ةلمج" ىلع ةفوطعم اهتدع تضقنا دق : هلج

 يف نكتسملا نم لدبم ردصم ليوأت يف اهدعب امو نأو ى اهيلع يفنلا طلستي الف
 ءاضقنا ققحت وأ اهلمح وأ اهتيجوز مدع تفشك نم مرفغتو يألاهشا لدب تفشك

 تسبل ا +نأب تفشك يأ ءابلا ردقت وأ 2 مدع ىلع افطع ققحت عفرب اهتدع

 الماح تسيل اهنأب وأ ، هتجوز تسبل اهنأب اهجوز ملعب ال يأ نيونتلاب ( ملعب ال )

 هبئان وأ اهجوزل مرغتو ‘ يأ “ مرغتل لوعفم ( ام ) اهتدع تضقنا . دق اهنأب وأ
 وأ سابلب عيتمتو بورشمو لوكأم نم ( اهيلع ) فرص ام يأ ( قفنأ ) ام

 اذإف ( يعجر ) قالط ( ةدع يف وأ ةنناب لماح وا ةجوز اهنأ ىلع ) نكسم
 راصف اهءاضقنا تمتك اذإ ةدعلا مامت دعب اهاطعأ ام هل نمضتف كلذ ريغ رمألا

 . اهيلع فرصيو اهئاضقنا دعب اهقفني

 هدعب هتكسم وأ ءاضقنالا دعب هتسبل دقو فلت وأ دسف نإ سابللا نمض و
 اهىلمف هدعب تنك ن إ و > اقلطم هدعب هسبل ءأ رك نمضتو > هسدلت ن أ ىلع

 لوكأملا اهاطعأ نإ و ، هدعب نكسملا يف دسف ام نمضتو ى هدعب اهانكس ءارك
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 الف اهاطعأ ام امل : لقف ى هدعب ايهنم برشتو لكأت تناكف “ بورشملاو

 ضيحلاب وأ مايألاب دتعت ءاوس و “هدعب ام مرغتف برشلاو لكألا ال : ليقو ى مرغ

 مزلي ال هنأل مايألاب دتعت اهنأب جوزلا ملع عم مايألاب دتعت اهنوك اهنع مرغلا ليزي الو
 بترتي ءيش نكي ملو “ءايح وأ افوخ اهقح كرتت نأ فخي مل نإ اهل مايالا باسح

 . اهتمرحم جوزتك ةدعلا ىلع

 كل اهدقع اهنأ دوهشلا هل دهشي نأ هتجوز تسيل اهنأ فاشكنا لاثمؤ
 وأ ىص تنأو كوبأ وأ كروضح وأ كتببغ يف كرومأم وأ كتفيلخ وأ كليك و

 يلو الب وأ دوهش الب تدقع وأ ى كلذ ريغ نيبتف ‘ كلذ هبشأ ام وأ ى نونج
 امو ى اهريغ هتجوز اذإف ‘ كتجوز اهنأ سانلا هل دهشي وأ ملمي ملو ، كلذ يف
 اذإف اهيلإ نئمطيو ةجوزلا ةئيه ىلع هر!د يف اهدجيو جوزتي وأ ى كلذ هبشأ

 ك تنكس وأ تلمعتسا ام ءارك نمضتو ى اهاطعأ ام عيمج هل درتف اهتسيل يه

 اهنأل ةنئاب لماح : لاق امنإو ‘ عييضت الب ولو اهدي يف لعج امم فلت ام مرغتو

 اذإ ءاوس ى اهلبق قلاك درتف اهعنميو اهيطعي ناكف اهقوقح همزلت هنأ مهوتي يتلا
 الضف قحالو اهل ةقفن الف لماحلا ريغ ةنئابلا امأو ، لماح ريغ نئاب اهنأ نيبت
 عبض يذلا هنآل كحلا يف هل درت الف اهاطعأ نإف “ اهقوقح موزل مهوتي نأ نع
 ىلوأ باب نمف ، اهاطعأف اهل قحال هنأ ملع نإو ‘ لهجلاب رذمي ال هنآل هلهجي هلام
 ملع دقو اهقفني نأ لثم ى ملعلاب كردي ام لهجي رذعي ال اذكهو « هل درت ال نأ

 ءةدعلا عاونأ نم كلذ وحن وأ ، رهشأ ةثالث تضم دق وأ ى ءورق ةثالث تضم اهنأ

 وأ اهاطعأ ام لك هل درت اهنإف ململاب كردي ال ام امأو “ لمحلا تعضو دق اهنأ وأ
 ص لبق اهاطعأ امم ولو دعب تفلتأ وأ « كلذ همزلي ال نوكي نأ دعب هب اهعقن
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 ‘ لزعلا ةدع ف يغبب مطوب هتد وقعمل ًاقوبسم تمزلو

 نئابلا نأ ىلع ينبم وه يمجرلا قالطلاو لماحلاب دييقتلا نم فنصملا هركذ امو
 ى اهيلع در الف ى قلا اه اهنأب لوقلا ىلع امأو ص الماح تناك نإ الإ اهل قح ال

 . لماح ريغ اهنأ نيبت ولو

 ى خلا يعجر تاذ ة۔ةفن تمزل باب : هلوق يف « حاكنلا ه باتك يف مدقتو

 ىلع ماقأف اهجوز هتمعز هلام نم نومت يهو ملعت ملو قلط نإ رفاسملاو : هصن ام
 همزلو ى قالطلاب ملعلا لبق هنم هب نوت ام در اهمزلي مل مدق مث آريثك كلذ

 ثراولا لام هنأل اقلطم تام موي نم تمرغ ملعت ملو هرفس يف تام نإو ىاهؤانع

 قتع دمب تلكأ ام تمرغ تامو ى رفاس مث هتومل اهبر اهرتبد نإ ةمألا اذك و

 ١ . اهؤانع اهلو ملمت مل نإ

 بابلا رخآ ةيلع هبن امك ىنكسلاو ةوسكلا اذك و ةقفنلا يأ ( تمزلو )

 ِسان وأ ,دمتم حاكنلا وه اهيلع دقع يتلا ىلإ هقبس نم يأ ( هتدوقعمل اقوبسم )

 هتجوز اهنأ هئهوتك هيف رذعي هجو ىلع دمعب وأ ى دمع ريغ ىلع هجوب ريحتم وأ
 هقبس هنأ لصاحلاو “ اهجوز هنأ اضيأ يه تمهوت وأ ةناركس وأ ةمئان يهو

 وهو اهجوز لبق اهعم ءاجف ايغب دمي ال هجوب وأ ( يغبب ءطوب ) دحأ اهيلإ
 لبق اهجوز ريغ اهعماج هنأ لصاحلاو ى تيضر ولو ةيغاب يهو “تيضر ولو غاب

 يأ ‘ تمزلب قلعتم اهئطو لزع ( لزعلا ةدع يف ) طلغب ولو ام هجوب اهجوز
 قبس يذلا ءطو نم اهدتعتو « اهيف اهلزتعي يتلا ةدملا يف اهقوةح اهجوز مزل

 دلولا نآل جوزلل وهف ءطولا كلذ نم تلمح نإو ص اهجوز اهيف هريغ وأ يغابلا
 نم ةدع ال : ليقو “ هلوخد مدمل هل متي مل شارفلا نأل همأ نبا : ليقو “ شارفلل

 . املزع بجي الف مارحلا ءطولا
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 : ليقو ض رايتخإلا موي نه لمحت مل نإ هتجوز راتخا ادوقفمو

 . مايألا يف ةلهاول و ء اقلطم

 بابلا رخآ هيلع هبن اك ىنكسلاو ةوسكلا اهلثمو ةقفنلا تمزل ( و )

 اهرايتخا هل نآل اذه تلق امنإو ‘ رهظ وأ مدق نيح ( هتجوز راتخا ادوقفم )

 كلذ ىلع دوهشلا دهشيف اهج وزتب ملعي نأب مدقي مل ولو نيقادصلا لقأ رايتخا وأ

 روكذملاب وأ ردقملا مزلب قلعتم ( رايتخالا موي نم ) ريخآلا نم ( لمحت مل نإ )
 دتعت تناك ولو اهراتخا موي نم اهقوقح هتمزل يأ « دوقفم ىلع هطتلست رابتعاب

 ع ريخآلا نع اضيأ اهلطع يذلا وه دوقفملا نآل « سملاب امل لطعملا ريخآلا سم نم
 ءانبللو توملاب هنع عطقنت مل اهتمصع نأ بيغلا فشكنا هتايح ترهظ امل هنآلو

 تلمح نإو « اهايإ دوقفملا رايتخاب ريخألا نع نئاب هذهو نئابل "قح ال نأ ىلع
 ص « اوقفنأ و » : ىلاعت للا لاق دقو ى لمحلل اهقوقح ريخآلا ىلعف ريخآلا نم

 ريخألل لمحلاو )١١' ي نهل نْسَضِ ىتح "نهيلع » لامحألا باحصأ اي يأ

 . قوقحلا نئابلل نأ ىلع ءانبللو

 بابلا رخآ هيلع هبن اك ىنكسلاو ةوسكلا اذك و ةقفنلا تمزل ( : ليقو )

 “قحال نأ ىلع ءانب تلمح وأ ريخألا نم لمحت مل ( اقلطم ) اهراتخا يذلا دوقفملا

 مايألاب تدتعا اذإ نهيف طلغلا يف رذعت يتلا ةثالثلا ( مايألا يف ةلهاولو ) نئابلل
 جوزتت مل وأ تجوزت مايأ ةثالث اهل يقب دقو اهنم نايسن ةدعلا تضقنا هنأ تمعزف
 ص مايألا ةثالث دعب ولو اهك ردتو تجوزت ولو ى مايألا ةثالثلا ةقفن كردت اهنإف

 ةسمخب ؛مجوز توم دعب طلغلا يف اهرذع نم لوق ىلع ةثالثلا نم رثكأ ةقفن اذك و

 رخآ هرك ذ اك ةقفنلاك ىنكسلاو ةوسكلاو حاكنلا يف “ ةرم ام ىلع اهريغ وأ

 ( ١ ) روس ٥ الطلا ٢ : ٠.٦
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 ٠ ةقفنلاك ةوسكلاو ٤ يعجر قلطملا ىلع

 مايآلا يف ةلهاول ةقفنلا تبجوو : هريدقت فوذحمب قلعتم ةلهاولو ابيرق بابلا

 ةلهاول و يأ ص فوذحم ربخ فوذحمب وأ ( يعجر ) ًاقيلطت اهل ( قلطملا ىلع )

 ص اهل ةقفن ال نئابلا نأ ىلع يمجرلاب هديقو ٠2 ايمجر اهقلطم ىلع اهتقفن مايآلا يف
 قالطلا سيلو ‘ يعجر ريغ تقلط ولو ةلهاولل اهتبثأ قوقحلا نئابلل تبثأ نمو
 "قح ال نأ ىلع ءانب قالطلا ىلع رصتقا نكل “ كلذك ةقرف" لك مكح لب اديق

 . نئاب قالطلا ريغب ةقرتفملاو نئابلل

 ىلإ ص ةقفذلا موزل راتخاو : هلوق نم لئاسملا هذه ق نكسملاو ) ةوسكلاو (

 سنجلا يدارمت قحلا امل تلق ىتمو “ هيلع تهبن اك ( ةقفنلاك ) مالكلا اذه

 . ملعأ هللاو اهل حصي امل لماشلا



 باب

 باب

 اهجوز ىلع ةأرملا كردت ايف

 قفني » : هباتك يف للا هركذ ام ةقفنلا رادقمو : دمحأ خيشلا لاق

 ُللا فلكي ال « للا هاتآ امم 'قفنُسلف هقزر هبلع ردق" نمو هتعس نم ةمس وذ

 عسوملا ىلع ) : لاسةو ى 6١٦ ي آرسي رسع دمب للا لمجيس 4 ء اهاتآ ام الإ اسفن

 لاملا يف هتلزنم ردق ىلع لجرلا ىلإ رظني امنإو « ١" ي ءردق رتنقمملا ىلعو هردق

 ةأرملا ردق ىلإ : لوقي نم مهنمو ى ردقلا يف اهعضوو ةأرملا فرش ىلإ رظني الو

 امو ةيسكألاو ةيذغألا يف اهندب لمتحي امو اهرغصو اهمظع ىلإ رظني اك كلذ يف
 ى حالصلاو لدملا لهأ رظنب هقيضو هتعنم نم لجرلا لام ردق ىلع لمتحي ال

 ٧ ٠ : ق الطلا ة روس ) ( ١

 . ٢٣٦ : ةرقبلا ةروس ( + (
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 . ةعمج لكب آمل ينغ ىلع كردت

 سابللاو شاعملا يف دلبلا ةداعو لجرلا لاه ردق ىلع رظنلا ىلإ هلك كلذ عجريو

 ررض اهيف سيل ةشيعمهب شيمتو“ندبلا هيلع ميقتسي ام ىلع نهدلا و مادإلا ومحللا و

 قلطي وأ قفني قح هوربجأ هلك اذه اهجوز عطتسي مل نإف ‘ هوركم الو
 امو نكسملا ال ءيهي الجأ هل نولج ؤ]ف ىنكسلا امأو ى لجأ ةقفنلا يف هل سيل و

 ص ريغ ال طقف نيتليلو موي : ليقو ى ةليلو موي ةقفن ىلع هوربجيو هيلإ جانحت
 كلذك و ى هلك ءاتشلا سابل ىلع هوربجأ ءاتشلا لبقتسا امنإ ناك نإف سابللا امأو
 مزجي ام سابللا هيف نوددحي تقو يف سانلا ةداع ردق ىلع فيصلا

 لهأ رظنب كلذ يف ةجاحلا ردق ىلع فيصلاو ءاتشلا يف مهتنس يف سابللا نم

 . ھا({ حالصلا

 ىف كلذب اوحصفأ اك ةيآلا يف دوصقملا ىلع ةجوزلل سايق تايآلاب هل لدتساو

 ح هتقاط ردق ىلع فورمملاب هتأرما ةقفن لجرلا ىلعو : اولاق ذإ « ناوبدلا » .

 هملع َر دق" نمو هتعس نم ةعس وذ قفنيل » : كلذ لثم يف لجو زع كلا لاق

 . )6١ ي اهتآ ام الإ افن للا فلكي ال للا هاتآ امم قفنيلف هقزر

 رظنب مادإل جاتحي ام اهقزر نإ اهئاشعو اهئادغل امادإ ( ينغ ىلع كردت" )

 ىلع ( ةعمج لكي امل ) هتيمكو نمس وأ تيز وأ محش وأ محلك هعون يف لودملا
 اهفرشو هلام ردق ىلع وأ ى هلام ردق ىلعو ى ةيمكلا نم لودعلا هارب ام ردق

 نوكي نأ يغبنيو « عوبسألا نم دحاو موي محل الإ همزلي الو ‘ لوق يف اهعضوو

 )١( اهركذ مدقت ٠

 -س - ٧٥ ١
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 آرعش نإ هفلاخم اهرعش تلصو ولو ، نهدتو هب رقص ًاتيزو
 ضعب كدنع ةلصاو ه ىمست الو يمدآ ريغل

 وأ منفلا محلك دلبلا يف روهشملا عونلاف محللا عون امأو ، نكمأ نإ ةعجلا موي

 ٠ اهردقو هردق وأ هلام ردق ىلعف رثك و ددمت نإو ‘ توحلا

 هيلع تيز الو رفضلل جاتحي رمش اهل ناك نإ اهسأر ( هب رفَضت اتيزو )
 ريغ وأ سافن وأ ضيح وأ“بيرق وأ بأ ىلع دادح هيف رفضت ال تقو يف رفضلل
 جاتحيام ( نهدتو ) هريغ وأ يعرش رمأل تيزلاب نهدلا هيف كرتت امم كلذ

 زوجي لهو : ليق هنأك و « ةغلابملا تمت انه ‘ ( اهرعش تلصو ولو ) هب نهدلل

 هنأ نتيبت اب يأ ( هفلاخمب ) هلصو زوجي : هلوقب باجاف ؟ هريغب رمشلا لصو
 ( يمدآ ريغل ) ناك نإ ( ارعش ) فلاخا اذه ناك ( نإ ) و “ اهرعش ريغ

 ناك نإ اجس الو ةيافلا يف لخاد نيهجولا ىلع تسيلو يمدآ ربفل كلذ ردقي وأ

 اهلصوب ةيصاع ( ةلصاو ) فلالا يأ ( هب ىمست الو ) « ريرحك رمش ريغ
 دسفت دقف اش رأ هعطق وأ هقارحإل نأل « دشأ ناسنإلا رعش و : ( ضعب دنع )
 امبو ارهاط ولو ى ىثنأ وأ آركذ ، يمدآلا رمش لصوب يصعتو هلصو دنع هيف

 فلاخي ال اب يصعت : ليقو ى ريبك اهنايصعو اهرعش هنأ مهوتيو اهرمش فلاخي ال
 . فلاخم امو

 ةصمانلا هللا نمل »: قلع هللا لوسر نع - اهنع هللا يضر - سابع نبا نعو
 ك ا١) » .1 ٠ 7 ل تاحلفتملاو ةمش وتملا و ةمشاولاو ةلصوتملا و ةلصاولا و ةصمنتملاو

 ص الدتعم اقيقر نوكيل اهبجاح رمش نم ذخأت يتلا ةصمانلا : عيبرلا لاق

 . ملم هاور )١(
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 يتلا ةلصاولاو ص كلذ اهب لعفت يتلا ةصنتملاو « يوتسي وأ "ق رسل : هريغ لاقو

 لمجت يتلا ةمشاولاو « امهل لصت يتلا ةلصوتملاو“ليوط هنإ لاقيل اهسأر رمش لصت
 تاجلفتملاو ى كلذ اهب لعفت يتلا ةمشوتملاو « اهعارذ يف وأ اههجو يف مشولا

 . لايجلل نهنانسأ نيب نلنجتلفي" يتاللا

 يف وأ "نهسفنأ يف كلذ نلعفي يتاللا ةمشاولاو ةلصاولا نأ : يدنع يذلاو
 دحأ كلذ لعفب نأ نبلطي يتاللا ةجلفتملاو ةمش وااو ةصمنتملاو ةلصوتملا و مهريغ

 ةحلفتملا تنعل نإ و“لاعفتسالاك بلطلا همناعمنم لُعفتلا نإف“3 نهربغ ف "نهىف

 عيبرلا ؟لملو ى اهريغ يف وأ كلذ اهسفن يف ةلعافلا يهو « نمعللاب ىل'وأ ةجلافلاف

 « اه » ف ى اهسفن بجاح ال ةأرملا بجاح رمش نم ذخأت ىتلا ةصمانلا نأ دارأ

 ص ةصمانلا كلت كلذ اهب لعفت ىلا يه ةصمنتملا نأو ى ةصمانلل آريمخض سيل
 ام قفاويف ؛ دمب ايف اذكهو ى ةصمنتملل اهب ريمض و « ةصمانلل لعفت ريمضف
 ةلصوتسملا و ةمش وتسملا يراخبلا ةياور هل لدي اك ةبلاطلا يه ةلّعفتملا نأ نم تركذ

 رهظي ملو “ اهبحاص ريغ ىلع ةلصلا نايرج ليوأتلا كلذ يف نكل « ءاتلاو نيسلاب

 : ةلعافلاب دارملا نأب 2 عيبرلا» مالك ليوأت نم ىل'وأ اذهو “ دارملا روهظل ريمضلا

 « عيبرلا » مزلي امع اجورخ خياشملا ضعب هلعف اك ةلعافلا ةلعفتملاو لعفلاب ةرمآلا

 . ةلعفتملا و ةلعافلا فدارت نم هريسفت ىلع

 هنأل يمس ى شاقنملا : صانملاو « اقلطم هجولا رهش ةلازإ صانلا : ليقو

 للك وأ ةر'وتتب ىشحي نأ عم اهوحن وأ ةربإب زرغلا : مشولاو « هب صمني
 هجولا يف كلذو « هب دوس وأ قًرزب وأ رضخم امم كلذ ريغ وأ دادم وأ

 ىلفسلا ةفشلا تحت نوكي ام رثكأ وأ ى اهريغو ديلا يف نوكي دقو “ عارذلا وأ

 دقو شقن كلذ لعجي دقو “ بلاغلا ىلع يرج عارذلاو هجولا وأ هجولا أركذو

 _ ١٧٧ ج ) س ١٤ - لبنلا - ١٢ (



 مدلا هيف نأل سجن عضوملا كلذو ، بوبحملا مما هيف بتكي دقو ى رئاود لمجي

 فخي مل نإ حرجب ولو نكمأ امب هليزتو ى ريخاتلاب يصعتو « الجاع هتلازإ بجتف
 نيئنسلا نيب ام جارفنا جلفلاو ى ةبوتلا يفكتف وضع ةعفنم ت'وَف وأ ائيش وأ افلت
 ايانثلاب ةداع صتخم وهو نانسألا ريغ يف اضيأ نوكيو “ هريخ وأ دربملا

 مهوت اهديدحت ةريبكلا لعفت دقو ص نانسألا ةدح ىلع اضيأ قلطيو ى تايعابرلا و
 . ةريغص اهنأ

 ةنيزلل اهنم هلعفي نم ىلع مارح ى ةأرملاو لجرلا اهيف كرتشي يهانملا هذهو
 ةنيزلل ةأرملل كلذ زوجي : ليقو “ كلذ ريغل وأ هررغو هريغ ماهيإل ى اهربفل الو

 ص بابشلا وأ نسحلا باتطخلا مهوتل كلذ لمفت نأ مرحيو « جوزلا نذإب

 . لجرلل هلثمو

 هللا اهقلخ يذلا اهقلخ نم ءيش ريبفت ةأرملل زوجحم ال : « راثآلا » ضمب يفو

 نيبجاحلا ةنورقم نوكت نمك هريغل الو جوزلل ال نسحلل اساتلا صقن وأ ةدايزب هملع

 ةليوط وأ اهملقتف ةدئاز نس امل نوكت نم هسكعو ى جلفلا مهوت اهنيب ام ليزتف

 يأ ى فتنلاب اهليزتف ةَمَضْنَت وأ براش وأ ةيحل وأ ى اهعلقت يأ ى اهنم عطقتف
 رعشب هرزعت وأ هل"وطتف ريقح وأ اريصق اهرمش نوكي نمو ى فتنلا ريغب وأ
 : ةياور يفو « ىلاعت هللا قلخ رييغت نم وهو “ يهنلا يف لخاد كلذ لكف اهريغ

 تاريثملا نسحلل تاجلفتملاو تاصمنتملاو تامثشوتملاو تامشاولا هللا نعل »
 ص ببع وأ جالعك نسحلا ريغل كلذ نلعف اذإ ام نسحلاب جرخو ى ١١ « للا قلخ

 . دواد وبأو ملم هاور ) ( ١
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 : ةياور يفو “ لكلا ىلإ دئاع رييفتلاو نسلا نم لكو « ليلعتلل ريبغتلا ركذو

 ةلصوتملا و ةلصاولا و » ن وملعي مهو هدهاشو هبتاكو هلكومو هلك آو اي رلا هلللا .نمل (

 ١١) ٠ » ةصمنتملاو ةصمانلاو ةمش وتملا و ةمش اولا و

 ص ةياذألاو ررضلا هب لصحي ام كلذ نم ىنثتسيو : انموق نم قاحسا نبا لاق

 اهيذؤت ةدئاز عبصإ وأ “ لك آلا يف اهقوعت ةليوط وأ ةدئاز نس امل نوكي نمك
 صانلا نم ىنثتسي : يوونلا لاقو ى ةأرملاك ريخآلا اذه يف لجرلاو ںاهمل'ؤت" وأ
 ديقم" هقالطإ : رجح نبا لاق ى اهتلازإ بحتستف ةقفنع وأ ةيحل امهل تبن اذإ ام

 ةيفنحلا تزاجأو ى سيلدتلل عنم كلذ نع الخ ىمف الإو ى هملعو جوزلا نذإب

 . ةنيزلا نم هنأل جوزلا نذإب فيرطتلاو شقنلاو ريمحتلا

 لاجلا اهبجعي ةباش تناكو ةشئاع ىلع ةأر.٠ا تلخد : قاحسا نبا نعو
 ام ىذألا كنع يطسسمأ : تلاقف ؟ا هجوزل اهنيبج فعت ةأرملا : تلاقف

 . تمطتسا

 ىلعو “ صانلا ةلمج نم هنإف "فَحلا الإ ركذ امب نييزتلا زوجي : يوونلا لاقو
 عنم نكل ص نيبجلا فح زوجي بجاحلا نم رعش ةلازإب صانلا ؛ عيبرلا ريسفت
 . آضيأ نيبجلا فح ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا

 امهريغ وأ فتن وأ عطقب اهنيشي ام ةلازإ ةأرملاو لجرلل ءاماعلا ضعي زاجأو

 راصنألا نم ةيراحنأ ) : اهنع هلل ا يضر _ ةشئاع نعو > هريغ وأ رعشلا ق

 )١( يقهيبلاو د واد وبأ هاور .
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 اهرمش اولصد نأ اودارأف > طقاست يأ > اهرعش طّعمتف تضرم اهنأ و 7 ت

 ةلصاولا هللا نمل : لاقف قلع يبنلا اولأسف « رخآ رعشب يأ : « داشرإلا » يف لاق
 . ٠ )١) ةلصوتسملاو

 :تلاقف للع هللا لوسر ىلإ تَءاج ةأرما نأ » : ركب يبأ تنب ءامسأ نعو

 هرمش يأ « اهسأر قزمتف - ضرم يأ - ىوكش اهباصأ مث يتنبا تحكنأ ينإ

 فاتتنا وهو ى قرملا نم وأ جورخلا وهو قورملا نم ءارلاب - قرمت يورو
 “بسف ؟ اهسأر لصأفأ _ لوخدلا ديرب يأ - اهب ينثحتسي اهنج" وزو ى فوصلا
 . « ةلص وتسملا و ةلصاولا

 اهتباصأ : رذنملا تنب ةمطاف نع قاحسا نب دمع قيرط نم يناربطلا لاقو

 اهسأر ىلع سيل و انثحتسي اهجوزو تحص دقو اهرعش طقسف يردجلاو ءابصحلا

 ،نَمل يأ ،ةلصوتسملاو ةلصاولا بسف ؟ هب اهلمجن ائيش اهسأر ىلع لعجنفأ رضَش
 . يردجلا نم عون يهو دسجلا يف رشح" “تارثبت ةبصحلاو ءابصحلا و

 نم عمس نم هلللاد كدشنأ : لاقف ماقف "ح شت ةأرماب ُ رع قأ : ةريره يبأ نعو

 انأ نينمؤملا ريمأ اب : تلقف ؤ تمقف : ةريره وبأ لاق ؟ مشولا ق نلع يبنلا

 الو نْمشتةال » :لوقي قل ينلا تممس : لاق ؟ تعمس ام : لاق ‘ تعمس
 (ا٢) . . ه . .
 ٠ » نمع ومس

 . دواد وبأو يذمرتلا هاور ) ١(

 ( ٦ ) يذمرتلا هاور ٠
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 ىلع جح ماع نايفس يبأ ن ةيواعم عمس هنأ فوع نب نمحرلادبع نب ديمح نعو

 ءىلهأ دنع هذه تدجو يمسرح ديب ناك رعش نم ةصق لوانتو : لوقي وهو ربنملا
 نبأ ى دوهيلا الإ كلذ لعفي ىرأ تنك ام نهروعش يف هندزي ءاسنلا نأ اومعزو

 تكله افإ : لوقيو هذه لثم نع ىهني قلع هللا لوسر تعمس « مكؤاملع

 اك هذه لثم يأ ص مهؤاسن هذه ذختا نيح ليئارسا ونب تبذع - ةياور يفو -

 ؛مكؤاملع نيأ :هلوقب باطخلا يفو ى ديز نب رباج نع ةديبع يبأ ةياور هب تحرص
 وأ ذئموب اوتام ةياحصلا بلاغ ذإ نا مهزلا كلذ ىف ةنيدملا ءاملع ةلق ىلإ ةراشإ

 مهيلع ركني وأ راكنإلا ىلع هونيعيل مهروضح ديرب كلذ لاق وأ اهنع اوقرفت

 :لبق ، هيزنت كلذ نع يهنلا نأ مهداقتعال ذئموي ناك مهتوكس لمعلو ى مهتوكس

 تالعاف نعل ثيداحأ هغلبي مل نم هيزنتلا مهوتي امنإو “ ءارمآلا ةوطس ةيشخ وأ
 . كلذ

 ةمدق رخآ ةنيدملا نايفس يبآ نب ةيواعم مدق [ :لاق ] بيسملا نب ديعس نعو

 ريغ اذه لعفي ادحأ ىرأ تنك ام :لاقف ‘رعش نم ةبك جرخأف ى انبطخف اهمدق

 رعشلا يف لصولا ينعأ روزلا هامس يقلم يبنلا نإ “ ءوس يز ذخأ مكيأ « دوهيلا

 ميرحت يف ةحيرص ثيداحألا : يوونلا لاق ى ىلامت للا قلخل رييغتو بذك هنأل
 : اولاف ةسصفاشلا ىنعي انباصأ هلصف دقو ى راتخخلا رهاظلا وهو ص اقلطم لصولا

 ء يمدآلا رعشب عافتنالا مرحي هنأل فالخ الب مارح وهف يمدآ رعشب تلصو نإ

 اهل نكي مل نإف ى يمدآلا ريغ نم رهاطلا رعشلا امأو هتماركل هئازجأ رئاسو
 نذإب هتلعف نإ اهحصأ هجوأ ةثالثف ناك نإو ى اضيأ مارح وهف ديس الو جوز
 . زاج ديسلا وأ جوزلا
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 ‘ ع وطتي نإ رطع ال

 فوص وأ رمش ءيش لكب عونمم لصولا : نورثكألاو يربطلاو كل ام لاقو

 نع ةداتق ةياور نم ملسم دنعو > ثرداحألاب اوحتحاو ك اهريغ وأ ىرخ وأ

 نم نهرامشأ ءاسنلا هب رثكي ام ينعي : ةداتق لاق « روزلا نع يهني : ديمس
 ةارملا لصت نا ةنع هللا لوسر رحز : ملسم دنع رباج ثيدح هديؤيو ك قرخلا

 نم عنتمملا نأ ءاهقفلا نم ريثك نغ ةديبع وبأ هلقنو ثيللا بهذو ى ائيش اهرعشب
 لخدي الف اهريغ وأ ةقرخ نم هريغب تلصو اذإ امأ ث رعشلاب رعشلا لصو كلذ

 . يهنلا ي
 كلمارقلاب هب سأب ال : لاق ب دواد يبأ ننس ق ىور امم ريبج نب دبصس نعو

 عورفلا ليوط تنإ رفعجك لمرق عمج وهو « ءاملعلا نم ريثك و دمحأ لاق هيو
 اهب لصت رئافض لمعت فوص وأ ريرح نم رعشلاك طومخ انه هب دارملاو نسل

 . ةروصلا ريبفت اهب نظي الف “ ةراعتسم اهن ] ىفخم ال ال كلذو “ اهرمش أ رملا

 ص ةرورض ريغل هقلح اهيلع مرحي اهسأر رمش يف ةدايزلا ةأرملا لع مرحي امكو
 : دواد وبأ ىورو « « اهسأر ةأرملا قلحت نأ قلع ينلا ىهن » : سابع نبا نعو
 مهضعب زاجأو ث جحلا يف يأ « ريصقتلا نهيلع امنإو « قلح ءاسنلا ىلع سيل ه
 لاقو 0 هبلع ةجح" بابلا ثيداحأو « جوزلا نذإب هريغ وأ رعشب لصولا ةأرملل

 رعشلا عم هدقع دعب ًاروتسم روعشلا ريغ نم رعشلا هب لصو ام ناك اذإ : ضعب

 وهو يوق وهو زئاج وهف ارهاظ ناك نإو ع زوجي الف رعشلا نم هنأ نظي ثيحب
 نيبتي هنأل رعشلا فلاخمب هزاجأ ذإ مهضعب نع فنصملا هركذ يذلا لوقلا
 اهنأل لصفنملا ءانثتسالاك لصفنم طرشلا اذه ( عوطتي مل نإ رطع ال ) هتفلاخم
 كردت ال ءاطعإلاب امل دعو نإو « اكاردإ اهذخأ ىمسي ال عوطتلاب تذخأ اذإ
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 > لكلا ف لودعلا رظنب كلذ ديتعا نإ ابطرو هك اوفو اهتالصل ءامو

 ضرف روصتي امنإو “ رطملا كردت الا ج+أ ديرب نأ لمتحيو ى كحلا يف هيلع

 كاردإلا ىلإ جتحت ملو تفتكا هب عوطت ولو ى عوطتي مل نإ همدعو كاردإلا

 ىلع ايتف اوهركت"الو » : ىلاعت هلوق يف اهتررق ىتلا ثاءح{آلا هيف نوكتف

 . ") ي انثصحتم ندرأ نإ ءاغبلا

 برشتو هب لسفت ءانإو اهماعط و اهبرشو ( اهتالصل ءام ) كردت ( و )
 رظنو هلامو هردق ىلع ماعطو ل-غل رخآو برشل ءانإ وأ “ مامطلا لمعتو

 صجنلل وأ ءاجنتسالل وأ ةبانجلل وأ ءوضولل لسفلا وه لسفلا كلذو < لودعلا

 اهل لسغيو ى اهندب نم خسولا لسقلو ى هلسغ نم دب الام وأ اهبوث وأ اهندب نم
 اهل نأ ةمتاخلا يفيتأيو ، هلسغي وأ هلساغ ةرجأ يطعي وأ حخسوت وأ سجنت اذإ اهبوث

 . اهلساغ ةرجأ هلام نم يطعت نأ

 نم روكذملا ( كلذ ديتعا نإ ) اهناوأ يف ( ابطرو هكاوف ) كردت ( و )
 مللاو ايهناوأ يف نيتو بنعك هلكأو كلذ ءاطعإ د_يتعاو « هكاوفلاو بطرلا

 ةدايز اهيطمي يتلا ةيمكلاب ( لكلا يف لودعلا رظنب ) ايهناوأ يف صاجإلاو ولحلا
 ىلع ةدايز نبللا و محللا اهيطعي اك ع خيطبلاو نيتلاو هناوأ يف بنملاك ٠ اهتقفن ىلع

 يف بط“رلا نم ةأرملا ةقفن نأ ديتعا نإو ى لودعلا رظنب نبللا تقو يق اهتقفن

 ءادغ اهيطميو “ بطرلا نم ةدايز الو ابطر اهتقفن اهاطعأ بطرلا يمه اهناوأ

 . دلبلا ةداع بسحب فلتخي امم كلذ وحن وأ ازبخ ءاشعو ابطر

 )١( رونلا ةروس : ٣٣ .
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 اهسأر تيزو 7 اهماعط ممادإ مهرظنب همزل لاملا يف طسو ناك نإف

 نم ةجاجد ةضيب ردق ماعطلا مادإ يف : ليقو ، رهش يف نيترم اهمحلو
 ، هفارطأ يقتلت ىتح هيلع بصي : ليقو ، تيز

 موي لك ( اهماعط مادإ ) ةبكلا يف ( مهرظنب همزل لاملا يف اطسو ناك نإف )
 تيزك هعون يف لودملا رظنب زبخك مادإل جاتحي ام اهقزرب ناك نإ ءاشعو ءادغ

 طقف جاتحي امل اهاطعأ مادإل جاتحي ءاشملا وأ ءادفلا ناك نإو ى هتيمكو لخ وأ

 وأ نيلصتم ( نيترم اهمحلو ) رهش يف نيترم ( اهسار تيزو ) رخآلا نود
 تيز الو ث عونلاو ةيكلا يف لودملا رظنب ( نيرهش يف ) نيتلصفنم
 الو اهرمش هيف رفضت ال تقو يف الو ‘ رعش اهل نكي مل نإ اه

 . ه_.ف هنهدت

 يتلا ةضيبلا ( ةجاجد ةضيب ) ءلم ( ردق ماعطلا مادإ يف ) اهل ( ليقو )
 اهردقو ءادغل اهردق ءاشعو ءادغل ربكلا يف ةداعلا تزواج الو “ ةريغص تسيل

 ال هقوف ماعطلا ىلع يأ ( هيلع ) تيزلا ( بصي : ليقو “ تيز نم ) ءاشمل
 ماعط يف روصتي امنإ هطبض رسع عم اذهو ( هفارطأ يقتلت ىتح ) هبناوج نم

 هوحنو ريثك ءامب "لب" وأ مض نإ الإ ى ابح عوطقملا ماعطلا يف ال عئام وأ بطر
 تيزلا نع يفكي مادإف ى محشلا وأ محللا ةقرم امأو ، [امادإ نوكيال امم

 ةديصعلاك تيزلا هللختي ال ماعطلا ناك نإ : لاقي نأب لاكشإلا لوزيو ‘ مادإلاو

 ءاعولا نوكيو يقتلي ىتح تيزلا هبناوج يف بصو ءاعو يف لعج ةسيرهلاو
 ء اطسوت امساو ءاعولا ناك وأ ماعطلا عيسوت يف اتحاشت نإو « ادج عساو ريغ

 يزجتو ى هديب بصلا رادأ ابح عونصملا ماعطلاك تيزلا هللختي ماعطلا ناك نإو
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 رظنب هدلب نم هردق ىلع هتقفنو . م ادإ الو . ريقف ىلع سيلو

 . .. ...... ...... .... . احاشت نإ

 ةبوبنأب لاح لك ىلع بصي مب لاكشإلا ىقبي هنآ الإ اذه ريغ يف بصلاب ةرادإلا
 . بصملا عساو ءانإب وأ ةعساوب مأ ةقيض قيربإ

 ريغو ى اهسأر رعشل تيزلا هيلعو ( مادإ الو محل ريقف ىلع سيلو )
 لمهأ رظنب دلبلا كلذ لهأ ىندأ لاح ردق ىلع كلذو ى هنم دب ال ام تيزلا

 نم ( رظنب هدلب نم هردق ىلع هتقفنو ) : هلوقب كلذ ىلإ راشأ اك ع لدعلا

 ام اهجوز ظفح مزل باب : هلوق حاكنلا يف رم دقو ى ( اتحاشت نإ ) لودعلا
 ى ريقفلا لمشي اذهف اهثّعَشيأ وأ ارعي وأ اهئمظي وأ اهعبجي ال نأ همزلو : هصن

 . دجي ام ردق ىلع هب نهدت اتيز اهيطعي لب ى اهسأر ثّعَشي" ال نأ همزلىف

 ىلع اهتقفنل لمجي ك « اتحاشت اذإ ةجوزلا ةقفن نع هتلأس : « رثآلا » يفو

 ينغلا ع تاجرد ثالث ىلع سانلا : لاق ى اهقلط وأ اهمكسمأ ءاوس يأ ؟ جوزلا
 مسا نأ هناسلب هانغ ىنعمو « هناسلب ينغ جوزلا نكلو ڵ رسعملاو طسوألاو

 يفسانلا طسوأ نم وأ ريقف هنأ ةنّببلاب ىتأ نإ الإ ى ةماتلا ةيافكلا يضتقي جوزلا
 ص رهشلا يف هتجوز ةقفنل « نيسمأ» ةبيوب تابيوَت عبرأ همزليف ينغلا امأ ى لاملا

 طسوألا ىلعو تابيو تس ينغلا ىلعو“«نبانبا»ةبيَوب_تابيو ثالث طسوألا ىلعو
 طسوألا ىلعو “تابيو سمخ ينغلا ىلعو “«نرثفيت هةبيوب ثالث رسعملا ىلعو“عبرأ
 همزلي ام تيزلاف : هل تلق ؛ رهشلا يف هلك اذهو © ثالث رسعملا ىلعو “ عبرأ

 فصنف ىلغ اذإو ص ةبير عبتي نرق فصنف تيزلا صخر اذإ : لاق ؟ مادإلاو

 اذه ىلع مادإلا ريقفلا ىلع نأ كل رهظيل هتدعأ و كلذمدقتو ى نيتبيولا عبتي نرق



 2مادإ الو : هلوقف تابيولا عبتي :لاق هنأل اهنهد و اهرعشل ال مادإ وهو “لوقلا

 اهرعشل تيزلا اضيأ اهل و ‘نهدلاو رعشلل ال مادإلل تيزلا نأ هب لديل ماع فطع

 . يمالك يف رم ايك

 يهف نلع يبنلا دم وهو . اندلب رايعب [“دم رشع انثاف « نيسمأ » ةيو امأ

 ةبيو امأو ى دادمأ ةيناثف « نانبا ه ةبيو امأو « ةيشح انفرع يف ىمسملا لايكملا
 نورشعو ةعبرأف برملا ةبيو امأو دم سامخأ ةثالثو دادمأ ةعستف « نرفي »

 زيفقلاو ى ادمأ نورشعو نانثا : ليقو “ ادمأ نورشعو نانثا : ليقو ى ًاةدلم

 ةزفقأ ةتسو ص دادمأ ةتس ةنمثلاو ى ةنمث نوثالثو نانثا وهو ى ةشح ةرشع ةتس

 يهف ةريبكلا ةرجلا فصن وهف نرقلا امأو ى « ناويدلا » يف اك قاسوأ ةسمخ يه
 عبرأ ةريبكلا ةرجلا كلت يفو ةصاقن 2ةسوفن» فرعو انفرع يف ىمسملا لايكملا

 . نورق ةعبرأ نهف تاصاقن

 ناعاص ةلماكلا ةقفنلا ىف هتيلو وأ هَبلول لجرلا ىلع ضرفي : « رثألا » يفو
 كلذو ى رهش لك يف ريمش يقابلاو ةرذ وأ حمق كلذ نم نمثلا حمقلاو ربمشلا نيب
 ينو ى اكمس وأ مجل مهرد يثلث عم اتيز عاص فصن عم دمأ عبر نوثالثو نانثا

 اذإف ةقفنلا ثلث هل ضرفي عاضرلا دح نم عيضرلا جرخ اذإف “ نامهرد عاضرلا

 ضرفي نينس تس وأ اسمخ غلب اذإف ى ةقفنلا فصن هل ضرفي نينس عبرأ هيلع تت

 ص اتيز عاص عبرو ناتينمت عسوملا ىلع دازي : ينايسبلا لاق ى ةلماكلا ةقفنلا هل
 نم هيفكي امو ى ةسمخ مسوملا ىلعو « فصنو ةيرصب نوثالث ريقفلا ىلع : ليقو

 . ةقاطلاو دهجلا ردقب مساوملا ةعسوتو ى ةنس لك يف اطغلاو اطولا ىف سادللا
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 اهماعط هب عنصت ام اهرضح و ‘ هريغ آديرث اهاطعأ نإ هم زاي ال و

 ردق ىلع فيصو ءاتش ف اهجاتحم و ‘ امو ةادأ نم هحاتحت امم

 هنايتإ ىلع ربجي الو .4 ةي راعب نإو كلذ هيزجيو ،تقو لكب حلاص

 تأي ل نإ هنم هذخأت و ‘ هلام نم

 خوبطم محلو زبخ وأ محل قرم و زبخ وهو ( أديرث اهاطعأ نإ همزلي الو )
 هيفو ثيدحلا ق. اك ديزثلا ماعطلا ربخ نأل هريغو مادإ نم ( هريغ ) هب طولخ

 هيف ماعط لك اذكهو ص مادإو مامط وهو هقرم وأ مامطلا ديس وه يذلا محللا

 ام اهرضحو ( كلذ ف لع [ ادإ ال هنإف هسفنب مادإ ماعط وه ام لك وأ همادإ

 وأ ردقو لابرغو قبطو ةعصقو ىحرك ( ةادأ نم هجاتحت امم اهماعط هب عنصت

 ءاتش ) ك دربلا تقو ( يف اهجاتحمو ) بطح و ءانإو ( ءامو ) كلذ وحنو ىلقم

 خبطلا عضوم لمجك ( تقو لكب حلاص ردق ىلع فيص ) ك رحلا تقو ( و
 ضرألا يف دربلا يفو “ باودلا نع ابورهو رحلل فيفخت فقسلا يف رحلا يف الثم
 ص ؟لومعم سيل ام اهاطعأ اذإ كلذو ص حايرلاو راطمألا نع ايورهو دربلل افيفخت

 دربلا سابلو رحلا سابلكو ريمشك

 ى كلهتسي ال امم هيلإ جاتحت امو هب عنصت ام وهو“روك ذلا ( كلذ هيزجيو )

 امل رضحأ نإو ى يلولا يف اذك و ى اهنكسمو اهسابل اذك و « ( ةيراعب نإو )
 نم) كلذب ( هنايتإ ىلع ربجي الو ) ى هلامب هنأل ىل"وآلاب يزجي هنإف ءاركلاب كلذ
 هدرت نأ اهلف هوحن وأ صربأ وأ موذجم نم ةيراع ناك نإ الإ ءارك وأ اكلم ( هلام

 روكذملا ذخأت يأ ى ( هذخاتو ) مهريغ نم يرتكي وأ يرتشي وأ ريعتسيف
 تاي مل نإ )هلام وهو روكذملا لاملا نم يأ“( هنم ) هجاتحت امو هب عنصت ام وهو
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 ل نإ ءانحو طشمو ةلحكمو "دو أرم همزلي الو ى ةقفنلاك هب اه

 ء كلذ ىلإ رطضت

 هنم عافتنإلا اهل و هل اكلم ترتشا ام تاذ نوكتف هلام نم ءارشلاب امإ ( هب اهف

 اذإ ءازجلاو لحكلاك « كلهتسي ام تاذ هلو هلام نم ءاركلاب امإو “ هلثم

 وأ اهطعي مل اذإ هلام نم ( ةقفنلا ) ذخأ اهل نأ اي ( ك ) هل هترتشا ايف هتكلهتسا

 . صقن ام ذخأتلف همزلي امم لقأ اهاطعأ

 لحتكت ( ةلحكلمو ) هب لحتكي يذلا ليملا وهو ( دو رم همزلي الو )
 فعض فاخت نأ لثم « ( كلذ ىلإ رطضت مل نإ ءانح و ةطشمو ) "دمنإ و اهنم

 تناك نإ و “طشم ىلإ جاتحتف اهرعش داسف فاخت و لاحتكالاىلإ جاتحتف اهرصب

 رفضي امل وأ نهرعش يف ,رمأل مايآلا نم رادقم لك يف هيلإ جايتحالا دلب لهأ ةداع
 هريغ وأ ضرمل اهدسج نم عضوم قرب نأ لثمو ى كلذ ىلع طشملا اهلف هيف
 ةيودألا نأ روهشملاو ى رطضت مل ولو كلذ مزلي : ليقو “ ظلفيل ءانحلل جاتحتف

 هملعو “ جوزلا ىلع ال ءاقترلا لهأ ىلع ريقاقعلا نأ رم دقو “ جوزلا مزلت ال

 هب اهأدر جوزلل نوكي بيع قترلا نأل ريقاقعلا اهيلع تناك نكلو ث ةقفنلا

 ضرفىلع مهيلع نكسملا ناكو ىاه عبت اهلهأو ى نكسملاو ريقاقعلا اهيلع بجوف
 عباوت تناكف مهيلعو اهيلع يه امنإ ةاوادملاو ى اهجوز تيب ريغ يف يوادت اهنأ
 . كلذك ةاوادملا

 ءانحلا تعّداف اهجوز نم ةقفنلا تذخأ ةأرما نع هتلأسو : « رثألا » يفو
 الف كلذ انأ ديرأ ال : جوزلا لاق ولو ى هيلع كلذ كردت : لاق ى ناحيرلاو
 ؟ اهسفن ٨4 ر يوادت ام هملع كردئتأ تض رم نإو : تلق ء ه , ات . د

 . ال : لاق
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 : تلاق نإو 2 هيلإ رارطضا عم اهل اهعنم نإ هنم هيرتشت نأ اهلو

 هتعنص يف نعطت مل نإ هلوق لبق هعنصأ .: لاقو { يماعط لمعأ انأ

 اهسفنب عنصت اهاطعأ رظنب "لودع همهتا نإو ، اررض هنم فخت ملو

 ه اعونصم هذخآ : كلاق نإ اهلوق لبقو ، هب نئمطت نمل وأ

 ٤ كديب يعنصا : لاقو

 نم يأ ( هنم ) هدعب امو دو رملا نم ركذ ام يأ ى ( هيرتشت نأ املو )
 ( هيلإ رارطضا عم ) اهل اقح هنوك لاح وأ اهنع يأ ى ( اهف اهعنم نإ ) هلام
 ابف هتكلهتسا اذإ كلذ نم هكلهتست ام اهل و هب عفتنتو هل اكلم هتاذ نوكتف

 امأو « كلهتسي ال امع كلذ نم هيلإ جاتحت ام هلام نم يرتكت نأ اهل و « هل هترتشا

 هلمعي نمل هيطعأ وأ ( يماعط لمعأ انأ : تلاق نإو ) ءارش هيرتشتف كلهتسي ام

 ( هلوق ليبق' ) كل هعنصي نمل هيطعأ وأ كل ( هعنصأ ) انأ : وه ( لاقو ) ص يل
 ،هل هعنصي نم ةعنص وأ (هتعنص يف نعطت مل نإ ) هعنصي نم هيطعي وأ هعنصي وهف
 امم هريغ هيف طلخي وأ ص ةعنصلا فرمي ال وأ ى هخبط ديجي ال : هل لوقت نأ لثم

 هوحنو هب "مم" طلخك ص ( اررض هنم فخت ملو ) "ربا همزل اذإ ريعشك « شغ وه
 . كلذ وحن وأ صربأ وأ اموذجم نوكي نأ لثمو ث ربارتك اهرضي امم

 اذإ اهئاعدا نودب وأ اقلطم اهئاعدا دعب كلذ يف( رظنب "لودع همهتا نإو )

 ( وأ اهسفنب ) اه ( هنصت ) اهتقفن ( اهاطعأ ) اهندب يف ةرضم وأ اهلتق فبخ
 اعونصم ) كنم ( هذخآ : تلاق نإ الوق لبقو 0 هب نئمطت نمل ) اهمفدي
 . تئش نم دسب وأ ( كديب يعنصا ) و عونصم ريغ ينم هيذخ ( : لاقو
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 نإ هلك هعفر اهل و > هذخأ الو > هتدارأ تقول اهن ادغ نم لف عفرتو

 ه اهءاشع اهيطعي و ض هل هدرت وأ هكردأ نأ اهئاشعل هلك أت و كلذك هلك أت ل

 ًازبخ اهاطعأ نإف :هصن ام هتجوز ةقفن هتمزل باب هلوق يف حاكنلا يف مدقتو
 لصفلا يف ركذو ى رخآ لدبأ دمج ريغ لاق نإف ى انيمأ هارأ ائيدر هتمعزو

 اهيلع لعجيو “ رظن اهماعطب اهف "رضم لعج هنم تع"دا نإو : هصن ام ىتآلا

 اهلوق لوقلاف عونصم ريغ هذخآ : تلاقو ى اعونصم هيذخ : لاق نإو ى نيمأ
 انيحط ال ابح تبلط نإف : هتصن ام ى هتجوز ةقفن هتمزل :باب : هلوق يف "رم ايك

 . كلذ اهلف ارمت وأ اقىقد وأ

 دعب ةرم تءاش ىتم هنم لكأتو ( هتدارأ تقول اهنادغ نم اضف عفرتو )

 . اهاضرب الإ ( هذخاي الو ) ءاشعلا تقو ىلإ "دح الب ةرم

 ىتم هنم لكأتو ى هتدارأ تقول يأ ث ( كلذك هلكات مل نإ هلك هعفر املو )

 هتبلط ءاشملا لبق لكلا وأ لضفلا تلك أ نإف « ءاشعلا تقو ىلإ دح الب تءاش

 يف وأ اهئاشع لجأل يأ ى ( اهناشعل ) لكلا وأ لضفلا يأ « ( هلكأتو ) ءاشملإ
 لضفلا تلك أ نإف ى ءاشعلا تقو كردأ نإ يأ ى ( هكردأ نإ ) اهئاشع تقو
 نم ءاشعلا كردأ ام "درت يأ « ( هدرت وأ ) ؤ ماتلا اهل ديزي نأ هتبلط اهفكي ملو

 لصو دق هنآل كلذ ف ةرمحلا يمهو ( اهءاشع اهيطعيو هل ) "رلك وأ لضف

 الب تءاش ىتم هنم لكأتو ى هتدارأ تقول اهئاشع نم لضفلا عفرت اذك و ى اهدي

 ءءادغلاب هتبلاط ءادغلا تقو لبق هلك وأ هلضف تلكأ نإف « ءادغلا تقو ىلإ دح
 امل داز لضفلاب فتكت مل نإف ى ءادغلا تقو كردأ نإ "لكلا وأ لضفلا لكأتو

 . كلذ يف ةرسحلا يهو اهءادغ اهيطعيو هل هدرت وأ ءادغلا هب متي ام
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 ةقفنلا عم هتحبر امن الام نم لك أتو اهلضفب وأ اهتقفنب رجتت الو

 { الام نم تلكأ ام ضوع الو اهل ءانع الو . هل اهلضف وأ

 7 اهسفن و هتقفن أ نأ ا ذكو

 امف امم وأ ( اهلام نم لكاتو اهلضفب وأ اهتقفنب ) اهسفنل ( رجتت الو )
 : لثم ى عمجلل « واولا ه ف “ لكأت نأ عم يأ ؤ عوج وأ هنم لكألا
 كلذ لمفت ال « "اام نيرباصلا ملو كنم اودهاج نيذلا هللا ملعي املو ل

 مرغت اهنأ ىنعمب اهلك ةقفنلاب اهتراجت ةروص يف ( ةقفنلا عم هتحبر امف ) هتلعف نإف

 لضفلا مرغت انأ ىنعبب اهلضفب اهرجت ةروص يف ( اهلضف وأ ) اهتدئافو ةقفنلا
 نإف “ اهيف.فرصتلاو ةبقرلا كلم ال لكآلا اهل نأل ( هل ) كلذ لك “ هتدئافو
 مل ولو هل هتنمض اهلضف وأ ةقفنلا سأر وأ هضعب وأ حبرلا فلتو تحبرف ترجتتا

 :ليقو “جوزلل ال امل حبرلا عم لضفلا وأ ةقفنلا : ليقو ى اهل نذأي مل هنأل عيضت
 ابيرق هلوقب ثلاثلل راشأ دقو ؛ سكملاب : ليقو « هلف الإ و ى اهلف مكحلاب ناك نإ
 . خلا .. اهبلع قاض هب امل كح ام : ليقو

 : ليقو « جاوزألا نيب ءانع ال هنأ “رم دقو ى اهرجت يف ( اهل ءانع الو )
 نمك اهنآل ةلأسملا يف اهل ءانع الو حاكنلا باتك يف كلذ يف مالك ثرم دقو ى اه

 لثم نم ( ضوع الو ) ‘ كلذب رجتلا اهف سيلو اهسفنل ترجتتا اذإ ناخ
 . زوجي ال وأ هنم لكألا اهل زوح امم وأ ( اهلام نم تلكأ ام ) ةمسق وأ

 ك | آ ام نم يأ ك ) هنم اهممفن و ( : هتقفنأ وأ هدحو ) هتقفنأ نإ اذكو (

 )١( نارمع لآ ةروس : ١٤٢ .
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 ك ردت : لمق و : دعب هب تكسمتس ا ن ١ هكردت الو ك هيس ات ملو

 اهيلع قّنضي ال و .0 الئاس يطعت نأ امهل صخرو .. هملع تقفن أ ام

 كلذ ىلع اهل ضوع ال هنم هقفنت ن أ وأ هنم لك أت نأ تدارأ نيح ( هبساحت ملو )

 فا ) هيلع ضوعلا كردت ال يأ « ( هيلع هكردت الو ) « اهنم عربت كلذ نأل
 : ليقو ) ، امهدحأ وأ اهسفن قافنإو هقافنإ دعب يأ “ ( دعب هب تكسمتسا

 اه "ةريل هيلع تقفنأ اهنأ تعدا نإ ( هيلع تقفنأ ام ) هىلع ( كردت

 ملو اه هعفن نأل اهسفن ىلع تقفنأ ام ال ةارادملا وأ رهقلا تعدا وأ

 ` . هيلع دمي

 ص ةقفنلا ةهج نم اهجوز اهاطعأ امم هريغ وأ الئاس ادحأ طعت ال ( و )
 ( غئاس يطعت نأ اهف صخر ) و ى ةقفنلا ريغ ىلع اهاطعأ ام يطعت نأ زوجيو

 رجحي م ام هتّلقل سفنلا هيف حمست امم كلذ نم رثكأو ةرمتو ةمقل ك اليلق ائيش
 يطمت نأ زيجي هنإف تتام نإ اهثراول و امهل ناك اهاطعأ ام : لاق نمو ى اهيلع

 ام هيف تلعف مكح الب اهاطعأ ام : ليقو « هريغ وأ لئاسل اهتقفن عيمج ولو
 . سكملاب : ليقو ى الف مكاحي اهاطعأ امو “ تءاش

 اهجوزو اهّيلوف ترطضا نإف ىاهتقفن تطعأ اذإ اهقفني نأ اهجوز مزلي الو
 ؛هيلع ام ىضق دق اهجوزو “بيرق هنأل مًدقم"ااهيلو :ليقو ثاهيف ءاوس امهريغو
 يطمت ال اهنإف هيلك :يطعملا اهل لاقف اماعط ةأرملا تيطعأ اذإ :« رثألا » يفو

 ح اهمزلي ال يأ ( اهيلع قتيضي الو ) ةبجاولا اهتقفن نم ناك اذإ اثيش هنم ادحأ
 لام نم رخآ يجني ال ناسنإلاو ى ةقفنلا ةبقر كلمت مل اهنأ ىلع ءانب زوجحم ال يأ

 هل اهنال كلذك اهجوزو اهنتسطعأ دقو اهدي اهنال اهسفن ةيحنت اهل زاج و هربغ

 دحأ لك اهب يجنتف كلم ةأرملل ةقفنلا نأب لوقلا ىلع امأ و « هتقفن هتمزل نم اذك و
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 كح ام : ليقو 4 موزل هنومي نمو اهنم اهجوزو اهسفن ريغ ةبجنت

 كال وه ذإ مهريغ ولو هب يجنت نأ اهيلع قاض هب اهل

 يجنت نم هنم يجنتف "لضف لضفي نأ ةقفنلا نم اهتيچنت ةروصو دعب هرك ذ ايك

 اقح هيف نآل ى جوزلل ناك ولو هب ةيجنتلا اهيلع نأ حيحصلاو ى نيلوقلا ىلع

 اهنم اهجوزو اهسمقن ريغ ةيجنت ) لاملا كلام وه ناك ولو هعنام لتاقي رطضملل
 رطضي نأ لبق هقفني ناك ءاوس ( اموزل ) اهجوز ( هنومي نمو ) ةقفنلا يأ
 اهنإف رطضا مث جتحي مل يذلا هيلوك آلوأ جاتحملا هيلو وأ اقلطم ىرخألا هتجوزك

 . هتقفنأ رطضا نإف هقفني ملو جاتحا يذلا هيلو كلذ نمو “ هيجنت

 نأ ىلع ينبم اذهو « مهريغ زوجي ال هنأ ءالؤه ريغ ةيجنت قيض مدعب دارملاو

 جوزلا ىطعأ ام نأ ىلعو “ هب هريغ همجني الف سانلا لامب هسفن يجني ال رطضملا

 تناب نإو ى هيف اهل يطعأ ابف هفرصت وأ هلكأت ىقح هكلم ىلع رقاب وه هتجوز
 لوقلا ىلع امأو ىبيرق هركذ اك اهثراول ال تام نإ هثراو وأ جوزلل وهفتتام وأ

 نم اهريغ امل نكي مل نإ اهب هيجنتنأ اهمزلي هنإف سانلالامبهسفن رطضملا يجني هنأب
 سانلا لام نم اهريغو ةقفنلا اهدنع ناك دقو الإ و اهلام نم هتجن ناك نإو اهلام

 هنومي نمو جوزلا يجنت امنإ و ى اهتيطعأ اهنأل اهكلمك اهنأل ، سانلا لام نم ال اهنمف
 لوقلا ىلع امأو ى اهاطعأ هنألو نومي نمم اهنأل اهسفنو هكلم ىلع قاب لاملا نأل
 اهاطعأ نإ : لمقو ى هحنت نأ اهمزلىف اهف وه ةقفنلا نم اهاطعأ ام نأب

 . كاح الب

 مهريغ ولو هب يجنت نأ اهيلع ) بجو ( قاض هب اهل كح ام : ليقو )
 نإو ى لوقلا اذه ىلع اهب ترجتتا نإ اهحبرو يم اهلف لوقلا اذه ىلع ( امف وه ذإ
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 ؛ تام نإ هثراولو 2 لوآلا ىلع هلف هنم تناب وأ هلكأ لبق تتام نإو

 عبسل نإو ةقفنلاب اهل مكحلا زاجو « امهبلط نإ ةلاختلاو ىونلا درتو

 اهل اهداسفإب وأ اهلكأب ,دعتم مرغي لهو ى رظنب رهش وأ

 : لاق اك هثراو وأ جوزالف لوألا لوقلا ىلع امأو ءاهثراول وأ اهلف تناب وأ تتام

 ' يبح نإ ( لوألا ) لوقلا ( ىلع هلف هنم تناب وأ هلكأ لبق تتام نإو )

 . ( تام نإ هثراولو )

 :هصن ام خلا هتجوز ةقفن هتمزل:باب :هلوق يف حاكنلا [باتك ] يف رم دقو

 نئاب تقلط وأ تام وأ تتام مث لقأ وأ يأ رثكأ وأ رهش ةقفن تضبق نإو

 اهريعت الو ةوسكلا اذك و « هثراو وأ جوزلل يقابلا در ةدملا مامت لبق تمرح وأ

 ص ها « نذإب الإ آقلطم قيقرلاو يلولا اذك و « الئاس نإو اهتقفن نم معطت الو

 ةقفنلا نأب لوقلا ىلع امأ و ‘ بوجولا حيحصلاو ؛ رطضملا ةيجنت بجت ال : ليقو

 نوتيزلاو خوخلاو شمشملاو رمثلا ىون : ( ىوتنلا درتو ) « اهثراول يهف امه
 لك نم امهريغ و ريعشلاو ربلا ةلاخن امتح جوزلل (ةلاخنلا و) عفان لك نم كلذ ريغو

 هريغ وأ ,لقبل اهكاسمإ امل زاج اهبلطي مل نإو ( ايهبلط نإ ) عفنت ةلاخن هلام
 نم لصفلا كلذ يف امف « خلا جاتحل كحي : لصف :هلوق يف كلذ ىلع مالكلا رم ايك

 . ةافانم الف درلا بلطي مل اذإ ام ىلع لومحم درلا مدع

 ةقفنلاب اه كحلا ) كلذ وحن وأ مامإلا وأ ةعامجلا وأ مكاحلل ( زاج و )

 ع ( رظنب ) رثكأ وأ لقأ وأ ( رهش وأ ) ؟نهمايأ عم ( ,عنبسَ ) رلايمل ( ل نإو
 > رم 1 دحا ول : لسىق و ك ءاشعلا و ء ادغلل : لسىق و . نيتليل و مويل امل كحم : لىقو

 ص ( اهل ) نامضلا همزلي نمم ,آدمتم ريغو ( اهداسفإب وأ اهلكاب ّدعتم مرغي لهو )
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 مك احلا ضرف لبق اهنم هتأربأ نإو ، نالوق ؟ لحلا اذكو 2 هل وأ

 ء ضام يف ال اهتبلط نإ تآ يف دعب اهل اهيطعيو ى همزلت مل هدعب وأ
 ك ايضام ال تآ تكردأ لعب هر تكسمتساف انامز اهنم اهعنم نإ | ذك و

 اهفرصت مل ام جوزلل اهنأ ىلع ءانب ( هل "وأ ) لوق يف اهل اهنألو اهدي ىف اهنأل

 يف هتلعج نإ لهو ى هنم وأ اهنم هبلطي له ى( لحلا اذكو ) اهل زاج ابف ةجوزلا
 ث ( نالوق ) ؟ هلمج لب هايإ لح يف اهلعج هيزجي ال "وأ أربي اضيأ بلط الب لح
 : هلوق يف مدقتف يلولا دي يف دسفأ امم امأو ى يناثلا رايتخا « ناويدلا ه رهاظ

 هدسفقم ذوخأملا مرغيو : هصن,ام ى خلا هئاشعو هئادغب هيلول يلو ىلع مكحي : لصف

 . ھ ا « هديب ناك نمل اضيأ هدربو قفنملل

 درجمب همكح دعبو ( مكاحلا ضرف لبق اهنم ) جوزلا يأ ( هتأربأ نإو )
 هأزجأ دقف ( همزلت مل ) كحلا دعب وأ ( هدعب وأ ) ضرفلاو مكلا لبق وأ ةقفنلا

 اهعوجر لبق ىضم ام كردت مل تعجر اذإف“اهلح يف عجرت مل ام لبقتسملا يف لحلا

 نإ رتا ) نامز ( يف دعب اهل اهيطعيو ) : لاق اك دمب امل تعجر نيح نم كردتو
 امو هتبلط يذلا تقولل اهتبلط اذإ دعب ابف اهكردت يأ ، ةيفرظ يف ( اهتبلط

 يف لحلا هيزجي : ليقو ى ليلعتلل « يف ه ف ضامل ال ي أ ى ( ِضام يف ال ) هدعب

 هيزجي ال : ليقو ى رهق وأ ةارادم نكت مل نإ عوجرلا دجت الو لبقتسملا
 تعاش نإف ى هيف قباسلا فالخلا ىلع ءاطعإلا تقو رضح اذإ لب “ لبقتسملل

 . لح يف هتلعج
 نع الضف هبلطت مل نإ ايس الو ،ِضام نامز ةقفن ال ( ايضام ال )تآ نامز ةقفن تك ردأ يأ“( تآ تكردأ“دعب هب تكسمتساف انامز اهنم اهعنم نإ اذكو )
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 يل امم يقفنأ : اهل لاقف اهيف هب تكسمتساف نيك اهيلع هل ناك نإو

 . هيلع يهو اهيلع ربجيو هيلإ تصني" مل 2 كيلع

 ح اضيأ ,رضامل تك ردأ هوحن وأ مكاحلا اه مكح نإ : ليقو ى اهعنم : لاقي نأ

 اقفتا وأ هب ايضةرف دحأ اهل ردق نإ اضيأ : ليقو ى ارادقم اهف ردق نإ : ليقو
 هب تكسمتساف ) ام ةعابت يأ ى ( نئيد اهيلع هل ناك نإو ) “ اضيأ ضامل كردت

 نم ( كيلع يل ام يقفنأ : اهل لاقف ) ةقفنلا نأش يف يأ س ةقفنلا يف يأ ى ( اهيف
 ( تصني مل ) ينيد يف تقفن أابجمب ينيبساحو كسفن ىلع كل امم يقفنا وأ نيدلا

 ةقفنلاىلع يأ ت ( اهيلع ربجيو « هيلإ ) مك احلا وه يذلا لعافلا وأ لوعفملل ءانبلاب
 قفنت نأ ايضر نإو ث هنم تعنتما نإ نيدلا ىلع يأ « ( هيلع يه ) ربجت ( و )

 ريدقت الب اذكه قفنت نأ ايضر نإو ط زاج امولعم اصوصخ ارادقم نيدلا نم
 ارادقم كلذ لبق اه ردقي مل نإ ، دعب هوحن وأ مك احلا اهل ردقي ام ىلع اهبساح
 . ملعأ هللاو “ ردق ام ىلعف لبق ردق نإو ى اهتقفنل
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 لصف

 ال ضرف ايف فلتخاف لزع" وأ ال ضرف مكاح تام فإ

 ضام يف هلوق لبق

 لصف

 وأ هندب وأ هملع يف فمضل ( لزع" وأ ) اهتقفن ( اف ضرف مكاح تام نا )

 ( فلتخاف ) يسن وأ كلذ دجوف هسفن لزع وأ نج وأ قافنو كرشثك ثدحل

 ص اذك ضرف ه۔ذأ جوزلا لوق يأ ( هلوق لبق اهف ضرف ايف ) ةجوزلاو جوزلا
 رثكأ امل ضرفي مل هنأ فلحو « نايب امل نكي مل نإ ( ضام يف ) هتضبق اهنأو

 ص ثدحل لزع نإ هكح هيف ديقي يذلا هرتفد يف دجو امب لمعي الو « هب رقأ ام
 لزعي مل نإ كاجلا لوقب لمعي اذك و ‘ يدنع ةلعل لزع ولو هب لمعيف نايبلا امأو
 ىضم ام ىلع طعي مل نإ هنأ ضام يف جوزلا لوق لوقلا نوك ةدئافو ‘ ثدحل

 كاح مكحي ناك اذإ تاف ام كردت : لاق نم لوق ىلع هب "رقأ ام ردقب هبلع ىطعأ

 نرإ و ؤ دئازلا تدر رثكأ تقفنأف اهسفنب هلام نم قفنت تناك نإ و “ هوحن وأ
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 اهاطعأ ام نأ تعدا نإو . هتقدص نإ ١ ذكو ‘ تآ يف اهل عفديلو

 هيلع تضرف نإو ء اهتوقي ام اهل لعجيو ث هيف رظن اهب موقي ال
 . هيلإ لوحت ام ردقب ددج لوحتف

 نامز ( يف اهل عفديلو ) هنود امم تفتكاو هتكرت اهنأل يقابلا كردت مل لقأ تقفنأ
 . امل ضرفلا هوحن وأ كاح ددجي ام ىلع وأ دمب امل هيلع اقفتا ام ىلع ( تآ )

 ىضم ام ةقفنل هب "رقأ ام اهيلع يرجي هنإف هلوق يف ( هتقدص نا اذكو )

 تنزاك ولو > اهيلع جوزلل انايب الو 1 اح نم اكح سيل قيدصتلا نأل ك طقف

 ةقفنلا كرتب تعربت اذإ امك هب تعربت ارمأ قيدصتلا ناكو كحي ناك ابف هتقدص

 مث اهلام هيطعت اكو ص لبقتسملل عوجرلا امهف نإف ى لبقتسملل اهيلإ تمجر مث
 اهنأ يدنع يذلاو ص هكردتف اهسفن بيط مدع وأ ط هاركإلا ةيعدم هيف عجرت

 طسوت وأ رقف نم هلاح لدبتي ىقح تآو ضام هقيدصت اهيلع ىرج هتقدص اذإ
 . مسج ربك و ةحصو ضرمك اهلاح وأ ىنغ وأ

 رظن يأ لومفملل ءانبلاب ( هيف رظن اهب موقي ال اهاطعأ ام نأ تعدا نإو )
 ء نكمأ نإ عبشب ( اهتوقي ام امل لمجيو ) كلذ وحن وأ ةعامجلا وأ مكاحلا هيف

 ائيدر ناك نإ داجأو : صقن نإ داز الإو ى كاذف اهيطعي يذلا وه ناك نإف
 نم ( لوحتف ) امهريغ وأ ةعامجلا وأ كاحلا اهضرف ةقفنلا ( هيلع تضرف نإو )

 عابشإب اهتوقي ام وأ اهيطعي ام اهل ( ددج ) رخآلا ىلل طسوت وأ رقف وأ ىنغ
 ةحص وأ ضرم نم هيلإ تلوحت وأ ( هيلإ لوحت ام ردقب ) دحاو قدص املاو
 هتجوز ةقفن هتمزل باب : هلوق يف حاكنلا يف مدقتو ‘ كلذ وحن وأ مسج ربك وأ
 سانلاو “ [اينغ هتعدا وأ ارقف ىعداف كاحل هب تكسمتسا نإو : هصن ام خلا
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 اهيلع لصيو س رظن اهماعطب اهل "رضم لغج هيلع تعدا نإو
 رضاح نم ليمح تبلط نإ اهيلإ تّصنيث الو ء مبتا نإ نيمأ
 . رفاسم ىلع هكردتو

 ‘ربخي نإ و ى تنيب ركنأف ىلفسلا يف ال هتعدا نإف ىطسوو ىلفس و ايلع تاجرد

 الوزن ىعدا مث ايلعلا ىلع اقداصت نإو ىلفسلا ىلع اهقفنيلو نيبي مل نإ فلحي الو

 . اعولط تعدا نإ اذك و ع فلحت الف الإ و « هنيب

 (رظن) ىصحو بارتو ملك ( اهماعطب امل رضم لعج هيلع تعدا نإو )
 ( نيمأ )اه هقفنلا ىلع يأ ( اهيلع لعجيو ) كلذ يف هوحن وأ كاحلا رظن يأ

 : تلاق نإو : لصفلا لبق بابلا يف رم دقو 0 اهرضي ابب ( مهتا نإ ) ةنيمأ وأ

 هنم فخت ملو هتعنص يف نعطت مل نإ هلوق لبق هعنصأ : لاقو “ يماعط لمعأ انأ

 .ه ا هب نئمطت وأ اهسفنب عنصت اهاطعأ رظنب لودع همهتا نإ و ى اررض

 عنصي وأ عنصت ة٠اهنأ دافأ كلانه ام نآل ع كلانه ام عم انه ام رركتيالو

 نيمأ بيقر هيلع لعجيو ‘ جوزلا عنصي هنأ دافأ انه امو ى هيلإ نئمطت نم اهل

 وأ صربأ نم اهتقفن ضمب هئارتشاك هريغ يف انه امو “ عنصلا يف كلانه ام وأ

 هيطعيو لمعي نأ لبق هيف بارت وأ هوحن وأ "مم" لمجك و ، امهوحن وأ موذجس
 نيمأ اهيلع لمج وأ ث هب نئمطت إ انا وأ « كلانه ! لاق ول نكلا < لومعم ريغ

 . ةدئاف رثكأ ناكو انه امع ىفكل

 رفسب مهتم ريغ ( رصاح نم ) ةقفنلل ( ذايمح تبلط نإ اهيلإ تصني الو )
 هيلع مزاع رفس ديرم يأ ( رفاسم ىلع ) ليملا يأ ( هكردتو ) بورم وأ

- ١٦٩٩ _ 



 تعدا نإو ٠ لام هل ناك تبإ ج وزلاك « رم ك اهيلع ليحلا ربجو

 قفنتل المح ًانئاب ةقلطم

 اهجوز اهيطعي وآ اهجوز عوجر ىلإ ليمجلا امل لمحتي بورهب وأ هب مهتم ىلعو

 . هعوجر ىلإ اهتقفن

 ةقفنلا ىلع يأ ( اهيلع ليمحلا ) "رم ام ةدح ىلع برضو مالكب ( ربجيو )
 فا جوزلاك ) خلا هيلو ىلع يلول مكحي : لصف . هلوق يف يلولا يف ( "رم اك )

 هل نكب ملو ربجي هنإف جوزلا فالخب ع ربح الف الإ و ( لام ) ليمحلل ( هل ناك

 وأ ليكولا وأ لسملا قفنأ نإو « ةفيلخلاو ليكولاو رومأملا هيزجيو ى لام

 اهاطعأ دق ناك وأ هتجوزب تسيل يه اذإف جوزلا لام نم رومأملا وأ ةفيلخلا

 نإو ی اهل لحي ال ام اهنم در ةدعلا تضقنا وأ تمرح وأ نئاب ةقلطم وأ لبق

 هنمض هتوم دعب اهجوز هلام نم قفنأ نإو اهيلع وأ جوزلا ىلع كردأ هلام نم قفنأ

 ناسنإلا لمحت اذإو ى اهيلع كردأ هلام نم قفنأ نإو ى اهيلع هكرديو هثراول

 . نالوق ؟ تام نإ هثراو ىلع كردت لهف ةجوزلا ةقفنب

 نإ عزنلا هلو هتفالخب الإ ارفس دجي مل نإ هسفن عزن دجي مل امل لمحت اذإو
 لح ىلع هنع ل ومح باغ نإ لمح هدح الو > هفلختسم وا هرمآ وا هلكوم رضح

 : هصن ام هرخآ يف ركذو ى روكذملا لصفلا كلذ يف يلولا ةقفن يف رم ام

 ء هرومأم ال رضح ولو يل ولاك ةقفنلا ىلع ةفيلخلاو يأ لمك ولاو لسملا . ربجيو

 اذك و ى . ه ا هل درب نأ ىلع قفني نأ هرمأ نإ هلام نم قفنأ ام هملع كرديو

 . ةجوزلا ق

 ع ليلعتلاو ةروريصلل ماللا ( قفنيتل المح انناب ) اقالط (ةقلطم تعدا نإو)ر
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 اليح ينطعأ : رفسلا ديرمل تلاق نإ اهل تصني الو ،"تانيمأ اهترظن

 ىلع تقفنأ نإو ابب ناب نإ الإ الماح نوكأ نأ تفخ ينقفني

 نإ الإ هدجت مل هيلع كردت نأ ىلع هرفس دعب رهظ ذإ اهسفن

 نم لب هعنم روهشملا نآل ث اهزاجمو اهتقيقح يف ةملكلا لايمتسا ةهج نم ال

 لمحلا ىوعد ةروص يف دوجوملا ةقفنلا ىلإ ريصملا ربتعن نأب زاجحلا موحع

 رظنلا عطقب ةدارإلا كلت مدع عم لمحلا ىوعد ةروص يفو ع ةقفنلا ةدارإل

 لسلعتلا ةروص اميف لخدتف ةروريصلا دارأ وأ « درت ل وأ تدارأ اهنأ ىلإ

 نإف ؛ لاوقأ ةدحاو وأ ناتنْنمأ اهترظن وأ ةعبرأ وأ ةثالث ( تانيمأ اهترظن )
 تناك نإ الإ نئابلل ةقفن ال نأ ىلع ءانب هركذ امو ى الف الإ و قفنأ "لمح دج'و

 . الماح نكت مل ولو رم اك ةقفنلا امل : ليقو « الماح

 ( عيمح ينطعا : رفسلا ديرمل تلاق نإ ) انئاب ةقلطملل يأ (امهف تصني الو)

 بفوكأ نأ تفخ ) ةقفن يل كرتا وأ ( ينقفني ) اليك و وأ ارومأم وأ ةفيلخ وأ
 ص ةرم ام “دح ىلع تانيمألا اهترظن تءاش نإف ( اهب ) لمحلا ( ناب نإ الإ « ذهماح
 ليمح نم جوزلا ىلع ءيش الف نهرظن نم تمنتما وأ نهرظن بلطت مل نإو
 . راظتنا الو

 نم تقفنأ و رفسلا دمب نيبتف رفاسف اهيلإ تصني ملو كلذ تلاق ( نإو )
 هرفس دعب ) لمحلا (٠ رهظ ذإ اهسفن ىلع تقفنأ ) وأ ، كردتل اهسفن ىلع اهلام

 ولو كاردإلا دجت مل يأ ( هدجت مل ) كلذ لوقت نأ نودب ( هيلع كردت نأ ىلع
 نإ الإ ) تك ردأ اهلوق ىلع ةنيبلا امل تناكو ث ينقفنأ : هل تلاق نإو “ تدهشأ
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 نأ اهورمأ نإ اذكو > كلذ اهورمأف هوحن وأ مك ال اهرمأ ثتمعفر

 ام هيلع تكردأ مدق اذإف ، باغ نإ اهلام نم قفنت
 > هر اه ورم ا

 ريمض ( اهورماف ) هروهظ دعب ةعامج وأ مامإ نم ( هوحن وأ مكاحل اهرمأ تعفر
 تاب يأ ( كلذب ) مهريغو ةعامجلاو مامإلا ىنعمب هوحن نآل هوحن و م احلل عفرلا

 ام كردتو قفنت اهنإف ى اونيمي مل وأ قفنت اماه اونيع “ كردت نأ ىلع قفنت

 اونبعي مل نإ كردت ال : ليقو ى اونيعي مل نإ اهل مزلي ام وأ اونيع نإ اهف اونيع

 كردت اهنإف ليملا وأ ةقفنلا تبلط دقو اهب اولغتشي ملو المح تعدا نإو ٤ اهف

 امهرمأ تعفر نإ الإ ال : لبقو « اهاوعدب تماق دق اهنأل نيبت نإ
 . كاح وحنل

 ةقلطم الو انئاب ةقلطم اهنوك دقب ال ةجوزلا يأ ( اهورمأ نإ اذكو )

 ملو ( باغ نإ اهلام نم قفنت نأ ) لماح ريغ وأ لماحو اهقلطي مل وأ نئاب ريغ
 كلذ كرتي ملو باغ نإ اذك و ى اذكه هدارمو اهب امئاق الو ةقفن امل كرتي

 اذإف ) هيلع كردت نأ ىلع الثم ءاشعلاو ءادفلل اردقم اهلام نم قفنت نأ اهورمأ و

 يفف امهل اوردقي ملو اهورمأ نإو 0 هتقفنأو .( هب اهورمأ ام هيلع تكردا مدق
 نأ لبقامهورمأ نإ امأو ‘ فالخلا ركذأ مل ثيح اذكهو ؛ نالوق كاردإلا

 حيحصلاو ؛ نالوق كاردإلا يفف كردت نأ ىلع باغ اذإ اهلام نم قافنإلاب بيغي

 نم قافنإلل ةقحتسم تسيل مهرمأ تقو [اه]نآل باغ اذإ رمآلا امل اوددجي نأ

 اهسفن ىلع تقفنأ نإو ىةقفنلا ىلع ربجي نأ رضح اذإ مكحلا نآل « كاردإلاو اهلام
 الف كلذ لبق هوحن وأ ى مكاحلا ىلإ اهرمأ عفرت ملو كردت نأ ىلع هتبيغ ىف

 . ائيش كردت
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 اهنآومي ام امل كرت هنأ ىعداو ءاج نإف س ًآنيد هل تذخأ نإ اذكو

 نم مك احلا عاب نإو ،هل نايب الو 4 هتبذك نإ عدف امل هلسرأ وأ

 مك احلا لعف زاج ًفلت عدت ملو اهل كرت هنأ نێبف مردقف اهتقفنل هلام

 ىنعمب ماللا وأ < هنم قفنتل ( اننيد ) اهجوزل يأ ى ( هل تنخأ نإ اذكو )
 امأو « الف الإو جوزلا ىلع هتكردأ هوحن وأ مكاحلا رمأب هتذخأ نإف « « ىلع »
 جوزلا ىلع اضيأ هك ردي : ليقو ى ةذخآلا اهنأل اهيلع الإ هك ردي الف ندلا يطعم

 يذلا وه جوزلا ينعأ هنأكف ع جوزلا ىلع ذخألاب اهرمأ دق هوحن وأ مك احلا نأل
 تذخأ وأ ص كردت نأ ىلع هوحن وأ مك احلا رمأب الام نم تقفنأ ( نإف ) ‘ ذخأ

 اهتومي ام امل كزت هنأ ىعداو ) اهجوز ( ءاج ) و ص هوحن وأ ك احلا رمأب نبأدلا

 هنم اهلصو الو امل كرت ام فلحت ( عآدم ) وه ( ف ) رفاس امدعب ( امف هلسرأ وأ

 ؛تقفنأ ام وأ “نبةدلا هيلع كردتف ( هل نايب ال) هنأ لاحلا ( و هتيذك نإ ) ءيش

 عفرت مث ى كردت نأ ىلع امام نم قافنإلاب رمؤتف اهرمأ عفرت نأ زوجي اذك و

 رمألا عفرت نأ آضيأ زوجيو ى غرفي مل وأ اهلام غرف ى هيلع نبةدلا ذخأتل اهرمأ

 نيدلا ذخأتف رمآلا عفرت نأ زوجيو ى لام اهل ناك ولو ةرم لوأ نم نيدلا ذخأتف

 ددعتلا روص نم هريغو كلذ لك يفف ى كردت نأ ىلع اهلام نم قفنتف هعفرت مش

 كردت : ليقف دعب فلختسا نإو ى ةكرتلا يف تك ردأ تا۔م نإو ى هيلع كردت

 . روهشملا وهو « ال : ليقو “ كلذ نم قيس ام ةفيلخلا ىلع

 هلام نم ) هفالختسا وأ هليك وت وأ عيبلاب رمأ وأ هوحن وأ ( مكاحلا عاب نإو )
 عدت ملو ) ميبلا دعب ترقأ وأ امل لسرأ وأ ( امل كرت هنأ نتيبف مدقف اهتقفنل

 عيبلا لطبي الف هفالختسا وأ هليكوت وأ هرمأ وأ هوحن وأ ( مكاحلا لعف زاج افلت
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 وأ قفني ىتح ةياهن الب برضلاب اهيلع ربجيو 4 جوزلل كلذ تمرغو

 ل ام د افتس ا نإ كلذ ىلع اهقلط نإ اهتعج ر كلم الو > قلطي

 و ١ تعتتم > ٠

 افلت تع٥دا نإو ى ( جوزلل ) عيب ام نث نم تلك أ يذلا ( كلذ تمرغو )
 فلت نإ الإ عيب ام نث نم تلكأ املالو فلت امل اهيلع مرغ الف هتنب نإف

 رمأي وأ هوحن وأ م احلا عبي الو عيب ام نمث نم تلك آ ام نمضت اهنإف اهمىيضتب

 لطبي الو المح كرت وأ 9 317 وأ اهنومي ام امل كرت هلمل ثحبلا دمب الإ عيبلاب

 ‘هداسف فاخي ام تالقتنملاو ضورعملا نم الوأ عيبيو “ثحبي مل نإ هرمأ وأ هعيب

 عيب يف احالص ىأر نإو ؛ لصألا مش { هتدئاف تلقو « هتنوؤم تلقث ام مث

 هذخأب هريغ رمأي وأ نيدلا هيلع اهف ذخأب نأهوحن وأ مك احلل زوجيو « زاج لصأ

 ص كلذ ىلع ,داهشإو لدعب نبةدلا اهيطعي وأ كلذب رمأي وأ هيلع امل ضرقي وأ اهف
 . فالختسإلا و كلذ يف ليك وتلا زاجو « كلذب رمأي وأ

 ةياهن الب برضلاب ر ابرشو الكأ ةقفنلا ىلع يأ “( اهيلع ) جوزلا ( ربجيو )
 يف هيلع هوحن وأ مك احلا قييضتل قلط نإ نئاب قالط وهو ( قلطي وأ قفني ىتح
 جاتحي الو نئابلاب هديقي ملو هركذ وأ هرك ذي ملو قالطلاب هرمأي مل ولو ةقفنلا موزل
 كلم الو ) : لاق اك ى انناب اقالط اهتقلط : هقيلطت يف لوقي نأ انئاب هنوك ىلإ

 هيلعو ى ةقفنلا ىلع ربجلا نم روكذملا كلذل يأ ى ( كلذ ىلع اهقلط نإ اهتمج ر
 نئاب نوكيب اذكمهو ى نئاب اهنأل امل ةقفن الو ةعتملا امل نمم تناك نإ هردقب ةعتملا

 دافتسا نإ ) نكسملا ىلع وأ ةقفنلا يف لخدت دقو « ةوسكلا ىلع ربجلل اهقلط اذإ

 نيح لام هل ناك وأ ى هدفتسي مل وأ هرسمعل ةقفنلا نم هعانتما ةروص يف ( ألام

 نوكلو ،ةعجرلا تزاج تيضر نإف ى ةعجرلا نم ( تعنتماو ) قلط وأ ربجأ
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 كجوز قفنأ : مك احلا هل لوقي : ليقو ى تبأ ولو رسيأ نإ زوجو

 هل ناك نإ رابجإب ضيح يف اهقلطي الو ص "رم دقو ى اهقلطف الإو

 ص ددرت هيفف الإو "لام

 ةقفنلا هتمزل نئاب ريغ ناك ولو ى ةقفنلا نم حيرتسيف عقوب نأك انئاب قالطلا اذه

 . ةدعلا متت ىتح

 قافنإلل نعذأ وأ راسعإلل قالطلا ناكو ( وسمنيأ نإ ) اهمجارب نأ ( زوج و)

 هل لوقي : ليقو ) ةعجرلا نم ( تبأ ولو ) ى هلبق لام هل ناكو ، قالطلا دعب
 ؛تحرتساتقلط نإ و ى اهقفنأ وأ (اهقلطف الإو كجوز قفنا) هوحن وأ (: مكاحلا
 :لاق ذإ ى خلا هتجوز ةقفن هتمزل : باب : هلوق يف حاكنلا باتك يف ( رم دقو )

 ( ضيح يف اهقلطي الو ) قلطي وأ قفني ىقح برضب اهتقفن ىلع مك احلا هربجيو
 الو ى قلط وأ قفنأ : مهلوق وأ ى قافنإلا ىلع ( رابجإب ) راظتنا وأ سافن وأ

 قفنأ : هل ليقف لام هل ناك اذإف ( لام هل ناك نإ ) اصوصخ اهقالط ىلع ربجي

 ضرأل « قلطي الف قالط ركذ الب قافنإلا ىلع ربجأ وأ « كلذ وحن وأ قلط وأ
 لب “ راظتنالاو سافنلا يف سايقلابو ضيحلا يف صنلاب ةيصعم كلذ يف قالطلا

 الب وأ هربجي نم قالطلا ركذ عم ةقفنلا ىلع ربجأو لام هل نكي ( الإو ) "قفني
 ءةيصعم ضيحلا وحن يف قالطلا نأل ( ددرت ) جوزلا رمأ يف يأ «( هيفف ) قالط
 . هيلع ردقي مل هنآل هيلإ هل ليبس ال قافنإلاو

 مدحي وأ ض رتقب وأ رهطت ىح اهقفني ام ردقب نيدلا نم ذخأي هنأ يدنعو

 ص امام نم تقفنأ كلذ دجي مل نإو ى ةللحملا بساكملا نم كلذ وحن وأ ةرجألاب
 اهيلو اهيلع قفنأ ابسكم الو قفتت ام دجت مل نإو ى هيلع انيد تقفنأ ام ناكو
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 اهقافنإ ىلع ربجي" مل هتجوز يه اهنأ لك تعأداف ءاسنب تلكاشت نإو

 { رم دقو 2 يل ولاك

 كلذ لعف « قلاط تنأف ترهط اذإ : امل لوقي نأ هنم تلبق نإو “ رهطت ىتح

 نأ امإ لام هل نكي مل نإ رضاحلا جوزلا نأب لوقلا ىلع وه امنإ فقوتلا كلذ و

 . اهيلو ىلع اهك ردت لب ى ربجي ال : ليقو ى رذعي ال قلطي وأ قفني

 الو ( ءاسنب ) وأ نيتأرما وأ ىرخأ ةأرماب تهباشت يأ “ ( تلكاشت نإو )

 ةجوزلاقافنإ ىلع يأ 0( اهقافنإ ىلع ربجي مل هتجوز ىم اهنا “لك تعًداف ) نايب
 ء هتجوز اهنأ فرمي ال هنآل قافنإلا نهنم ةدحاو هملع كردت الف « اذكه

 دارملا سيلو “ ةدحاو ةجوزلا نآل نهلك نهقافنإ ىلإ ليبس الو “ امف نايب الو
 امإو « نايب الو كلذ هباشت امإ لب « طقف ناولألاو روصلا هباشت لك اشقلاب

 امإ و نايب الو ؟ءابآلا ءامسأ و ءامسألا قافتا وأ نايب الو ؟هذه وأ هذه يهأ كشلا

 ةقفن ال اذك و ى كلذ ريغ امإو نايب الو ؟ هتانب نم اهجوز امهيأ وأ نهبأ نايسنب

 هبتشا اذإ ( يلولاك ) لكشأو « مهنم اهجوز نيبتي ل ددعتم دحأ ىلع مكحلا يف
 يلولا هبتشا اذإ اذك و هبتشا هجو يأب ؟جاتحملا اذه وأ نالف يلو وه جاتحملا اذهأ

 نيجاتحملاققافنإ ىلإ ليبس الو اذه ىلع جاتحملل ةقفن ال ؟اذه وأ اذهأ لام هل يذلا

 امنإ قافتإلا نأل ى جاتحملا لام امهل نيذللا قافنإ ىلإ الو ى طقف امهدحأ يلولا نال
 نييلو ىلع وأ اهريغب اتهبتشا ؟دعاصف نيتجوز ىلع مالكلاو امهدحأ ىلع وه

 . كلذك اهبتشا ادعاصف

 ىلع هتقفن "يلو كردي الو : لاق ذإ ى خلا ءادغب جاتحم كحي : لصف : هلوق رخآ يف هيلع ةقفن ال هريغب هبتشا اذإ قافنإلا همزلي يذلا يلولا نأ ( رم دقو )
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 لطبم نايبب يتأي تح ةقفن ألك اهقفنأ ايصتخاف ةأرما نانثا ىعدا نإو

 ٠ ٠ . . 3 رم امك ء مكاحلا امهذخأيف همصخل

 مهنم وأ اهنم لك : الثم لوقي نأ كلذو « ها نيبتي ىتح هريغب هبلع لك اشت "يلو

 وأ ةسبتلملا ةجوزلا رمأ نم ركذ ام بساني اذهو ى اذه ال انأ وه كيخأ نا نإ

 وأ امهادحإ جوزلا قدص نإو > امهدحأ ىلع كحي الف ييل و اذه وأ تنأ : لوقي

 . ءايلوألا يف اذك و « اهتقفن هتمزل نهادحإ

 هتجوز اهنأ يعدي "لك ( ةأرما ) ادعاصف ةثالث وأ ( نانثا ىعدا نإو )
 (ةقفن ) مهنم ( "لك اهقفنأ ) مهقدصت ملو مهبذكت ملو اومصتخا وأ ( ايصتخاف )
 ةوسكلا اذك و ى اذكهو اثالثأ ةثالثلاو « فاصنأ نانثالا اهقفني مهنيب ةدحا و

 تمراقت نأب ( همصخ ) نايب ( ل لطبم نايبب ) "لك ( يتاي ىتح ) ىنكسلاو
 مهذخأي وأ ( امهذخايف ) هتقو دحتا وأ امهدحأ دقع ميدقت نيبتي ملو مهتانب

 جوز دارأ نإ : باب : هلوق يف حاكنلا باتك يف ( “رم اك ) هوحغ وأ ( مكاحلا )

 امل سيلو انايب تفلك ركنأف اجوز تعدا نإو : لاق ذإ « خلا حاكن تابثإ

 قافنإ مزلو “ فلح هدجت مل نإف ى هب اهتابثإل لجأ نإ لجألا يف ةنوؤم هيلع
 نإ اثالث قالطلاب انيمي وأ اليمح هيلإ تبلط نإف “ لجآلا يف اهيعدم ىلع ةدحاج
 تام مث ص هل نايب الو تدحج نإو “ نيبي مل نإ تفلحو ى كلذ اهلف هيلإ تأي م
 ةمعدمل "ركنم اذك و ى ال : لبقو ى هثرت : لبقف هاوعد تقدصو اهسفن تبذكأف
 تام مث ى نايب الو ركنأف انئاب وأ اثالث اهقتلط هنأ وأ تتام نإ اهجوز هنأ

 اهاعداف ةأرما يف مصتخا نإو : لاق نإ ىلإ ى فلخلا ىلع كلذك اهسفن تبذكأف
 دحتا وأ نكي مل نإف ى اخيراتف هب“لك ىتأ نإف ى انايب افلك" اهتبذكأف اهنم لك

 هتجوزف امهدحأل نايبلا حص نإف ى انيبي مل نإ ايل تفلحو ى انئاب اهقالطب اربجأ
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 ء قفنأ ام هبحاص هلع كردي ل امهدحأل ‘تكح" نإو

 دعقي ال : لمق و ناسلا همزل و رخآ تعفد نإ ايهنم هب ترقأ نم اهيف دمقو

 . ھا ی فلخلا ىلع امهدحأب "رقأف ًاقىقر ايعدا نإ اذك و ى اهرارقإب

 ' رح هنأ لفطلا ىعداو « هدبع هنأ الفط لجر ىعدا نإو : « رثألا » ىنو

 الإو هدبع هنأ ةنيبب ىتأ نإف « ةموصخلا اهنيب مكاحلا تبثيف غلبي ىتح هقفنيلف
 هيلع ةقفن الف لجرلا ركنأو لجرلا اذه دبع هنأ لفط ىعدا نإو ى هلىبس ىتلخ
 ةنيبلاف لفطلا ركنأو هنبا هنأ الفط لجر ىعدا نإو « يعدملا وه لفطلا نأل
 ركنأو ا_بأ لفطلا هاعدا نإو ى ةنيبلاب يتأي ىتح هيلع قفنيو ى هدلو هنأ هيلع
 هل نايب الو دحأ ىلع هتقفن نأ ققحت نمو ى يعدملا وه لفطلا نأل هيلع ةقفن الف
 دجو نمو « ةيدعت لك أي مل هنأ فلح هب كسمت نإف ى ةيفخ هلام نم ذخأ ركنأو

 مل نإو ى غلب اذإ هبلع كرديو هيلع قفني هنأ نيملسملا نم ةعامج دهشأف ذوبنم
 نيلجر نعو ميتيلا ىلع هلام نم قفنأ اذإ متيلا ةفيلخ كلذك و“كردي الف دهشتسي
 كاجلا هكح نإو ى هتقفن اهيلع : لاق اهيديأ نم مكاحلا هعزنف دبع ىلع ايصتخا
 . دصلا ىلع قفنأ ام هبحاص هبلع كردي الف اهنم دحاول

 ص نيمضتلا نم عون وهف ى اهتبثأ يأ « كا حلا اهكح يأ ( تمكح ناو )

 نود هدوهش ةلادعل مهدحأل وأ ( امهدحأل ) لاصيإلاو فذحلا نم وهف اهب مكح وأ
 ًاعفن مهرجل هريغ دوهش نالطبل وأ مهتلادع ديزم وأ مهترثكل وأ هريغ دوهش

 هزجمل وأ يلو الب دقعك هريغ دقع يف للخل وأ هخيرات مدقتل وأ آرض مهعفد وأ

 هل مكحت مل يذلا وهو ( هبحاص هيلع كردي مل ) كلذ ريغ وأ الصأ نايبلا نع

 ىلإ لمتع بيغ كلذ لبق امو “ مكحلا نيح نم رهظ امنإ رمألا نأل ( قفنأ ام )

 . مكحلل اعبت كردي : ليقو ى هسفنل ةيجوزلل هاوعدب قفنأ هنآلو « نآلا
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 ايبتفآدص وأ ايهتب ذك نإ امهيلع الو س هتبذك نم ىلع اهكردت الو

 داسف وأ هتمرح اهنأ وأ ًامرحت وأ ءادف وأ اثالث ًاقالط تغدا وأ

 اهسفن تبذك وأ اهاوعد بذك ولو بئاغلا جوزلا توم وأ اهحاكن

 ء يناعملا يف اهسفن تبذك نإ هيلع كاردإلا زوجو ءدب

 هتبذك نم ىلع ) قوقحلا نم اهريغ اذك و ث ةقفنلا يأ ( اهكردت الو )
 مهتقدص وأ ( ايهتقدص وأ ) مهتبذك نإ مبيلعالو ( اهتبذك نا اهيلع الو

 ) ءادف وأ ( ًانئاب وأ ) اثدلث اقدلط ( هملع تعدا نم ىلع وأ يأ ) تعدا وأ (

 ربدلا حاكن دممت وأ مرحلاب وأ ىنزك هتلعف وأ هلصف ءيشب ( اميرحت وأ ) هعاونأب
 ةدع ق وأ يلو الب هدقمك > دقح نح هلوأنم ) اهحاكن داسف وأ هتم رح اهنأ وأ (

 هبف يه يذلا لحملا نع ( بنافلا جوزلا توم وأ ) كلذ وحن وأ دوهش الب وأ

 ( بذك ولو ) بئاغلا توم ىوعد يف ةقفنلا نم تاف ام كردت الو ى هلابمأ وأ
 ةروصلا هذه يف هريغ اهبذك وأ هتوم اهئاعدا مدع ةروص يف ( اهاوعد ) جوزلا

 ص يجوز لام نم لكآ : لوقت بيذكتلا دعب اهاوعدب اهكسمت عم اهريغ وأ
 ء تام هنإ ىلوق يف تبذك : تلاق ذإ ‘ تام هنإ اهلوق دعب ينوقفنأ وأ

 تبذك اهنأ حصي ىتح كلذ اهئاعدا دهب يأ < ( دعب اهسفن تبذك وأ (

 نم ةروص "يأ يف يأ ( يناعملا يف اهسفن تبذك نإ هيلع كاردالا زوج و )
 اهدرب الف اهلوقب اهقوقح تلطبأ دق اهنأ لوآلا لوقلا هجو ى اهلك روصلا هذه

 نع هب اهسفن توفت الوق تلاق اهنأ يناثلا هجوو ى نايبب دري امنإو ى هنع اهعوجر

 بترتي ام طقسأف هب لممي ملو اهنع لبقي ملف نايب الب اهنع اهجوز وأ اهجوز
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 لفلا نابو ميرحتلا وأ ءادفلا وأ ثالثلا جوزلا ىعدا تإف

 هتمزلو { ءادفلاب رقأ "نإ اهقفني : ليقو ث اهل ةقفن الف تركنأو

 » هز تصني الو ةمرحلا وأ حاكنلا داسف ىعدا نإ

 اهنأ اك ى اهتك ردأ ةقفنلا تبلطو اهسفن تبذك اذإ تناكف ةقفنلا مدع نم هيلع

 ننابلا وأ ( ثدلثلا جوزلا ىعدا نإف ) ى اهسفن رمأ الو جوزتلا دجت ال ةلطعم
 وأ هلسف لمفب ( ميرحتلا وأ ءادفلا وأ ) ءاليإ وأ راهظب اهجورخك كلذ وحنو

 س ( امل ةقفن الف ‘ تر كنأو ) هب ميرحتلا ىعدا يذلا ( لعفلا نابو ) هتلمف

 نايب هيلع ناك نإ كلذ نألف ءاليإلا وأ راهظلاب جرخلا و انناب وأ اثالث قالطلا امأ

 هنع لبقي الو هب لقتسي امم هنآل هب ربخأ اذإ هناسل ىلع ذخؤي هنإف الإو هب لمع

 ًارابخإ ربخأ لب ءاشنإب ملكتي مل هنأل لبقي : ليقو « هبذك نإ هسفن هبيذكت

 ناك ولو ى ءادفلاو بذكلاو قدصلا لمتحي ملو هؤاشنإ هيلع ىرجل ءاشنإ ولو
 هاتزك ناب نإ لعفلا امأو ء هب لقتسي ام قالطلاك ناكف قالط هنكل هب لقتسي ال

 ام ىلإ لعفلا نابو : هلوق دوع زوجيو “ لاكشإ الف ةعبرأ هيلع دهش نإ اهمرحمب
 ولف “ هيفاني ام مدع وه هب لقتسي ام نايب نوكيف هب لقتسي ال امو هب لقتسي
 نالفو نالف ةرضح اثالث اهتقلط : لوقي نأ لثم ةقفنلا تك ردأل هيفاني ام دجو
 . هابتذكف ينم ناممسي امهو

 اهنيب كرتشم لعف هنأل هب لقتسي ال هنأل ( ءادفلاب “رقأ نإ اهقفني : ليقو )

 نإ هتمزلو ” ةقرفلا ىلع هلبقيو ةقرفلا ىلع هضعب وأ قادصلا هيل إ درت نأ وه

 ' تمرح هجو يأب نيبي ملو اذكه ( ةمرحلا ) ىعدا ( وأ حاكنلا داسف ىعدا

 . هئاعدا ف ( هل تصني الو (
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 ‘ ةفيلخلا اذكو ‘ امدعأ نإ ةلفطك ةأرما ةقدن ىلع نالا ربح الو

 زوجي ال نمو ص لام هل ناك نإ هديبع ءاسن ةقفن ىلعو اهيلع ربجيو

 هتح وز ةقفن ىلع ربح ال هريغ ىلع هقالط

 هنونجم وه هلفط لثم (هلفطك ةأرما ةقفن ىلع ) يلولا وأ ( بألا ربجي الو )
 دلولا يأ ى ( امدعأ نإ ) ءالؤه ءاسن ةقفن ىلع ىلولا وأ بآلا ربجي الف ى هكبأو

 ىلع ربحأ لام ىلولل وأ بألل وأ لفطلل ناك نإ و “ هملوو دلولا اذك و « هوبأ و

 نإ قفنأ ام كردي هنأ نم رم ام ىلع هسفن لام نم وأ دلولا لام نم قفني قافنإلا

 لفطلا ج"وز يذلا وه ناك نإ اهقافنإ ىلع يلولا بلطي امنإو “ عوجرلا ىلع قفنأ

 توم ربخ يتأي نأ لثم “بأ هل ناك ولو اهب بولطملا وهف هجوز اذإف رك ذ نم وأ

 هلو همكبأ وأ هنونجم وأ هلفط جّوزيف انونجم وأ اك رشم ناك وأ بيغي وأ بألا

 . مدقي وأ ايح بآلا رهظي مث

 ةجوز وأ هيلع فلختسملا لفطلا جوز ةقفن ىلع ربجي ال ( ةفيلخلا اذكو )
 هل ناك ولو “ لام مهل نكي مل نإ هريغ وأ مهوبأ وأ وه مهج"وز مكبآلا وأ نونجملا

 ربجيو ) “ مهلام وأ هلام نم اضيأ ربجأ لام هل ناكو وه مهج“وز نإ نكل لام
 ةجوزو مكبآلا وأ نونجملا اذك و “فلختسملا لفطلا ةجوزل ةقفنلا ىلع يأ ( اهيلع
 لولدملا هيلع فلختسملا ديبع يأ ( هديبع ءاسن ةقفن ىلعو) « هريغ وأ بئاغلا
 هريغ وأ ابئاغ وأ انونجم وأ مكبأ وأ الفط هيلع فلختملا ءاوس ى ةفيلخلا ركذب

 . ربجي الف الإو ( لام ) هيلع فلختلل يأ“( هل ناك نإ ) هديبع ةقفن ىلعو .

 بألا الإ يأ ( هتجوز ةقفن ىلع ربجي ال هريغ ىلع هقالط زوجي ال نمو )
 كل ذ ةح و ز : هحو زب د ١ رمل ١ و > هملع قلطب ال ن ك ول و هلفط حد ر ةقفن ىلع ربحمف
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 قمني ىتح برضب هدبع تحت ةرح هقفن ىلع رح ربجي و ء مدع ا نإ

 . .. .. .... قلطي وأ

 نونجملاو لفطلل بالاف « ريغلا اذه مدعأ نإ يأ ( مدعأ نإ ) هريغ وه يذلا
 اربجأ لام مكبألا وأ نونجملا وأ لفطلل وأ بألل ناك نإ ليك ولاوةفىلخلا و كبألاو

 ةجوزو نونجملا ةجوزو لفطلا ةجوز ةقفن ىلع ليك ولاو ةفيلخلاو بآلا ينعأ

 ةجوز ةقفنىلع ربجأ لام هنع لومحملل وأ هل ناك نإ ليمحلاكو “ الف الإ و ى بألا

 لصي مل نإ الإ ، لام هل نكي مل نإ قفنيف هنع لومحملا لام نم ذخأي هنع لومحملا
 ص بئاغلا لام نم قفني بئاغلا ةفيلخك و ث رابجإ الف “لام هل نكي ملو ى هيلإ
 ىلع ربح هنإف ناسنإ ىلع هقالط زوجي نم امأو ى هيلع رابجإ الف هدجي مل نإو
 هدبع ىلع قلطي نأ هل نإف دبملا ديسك كلذو ص لام هل نكي مل ولو ى قافنإلا

 لعج نمكو “وه هرمأت وأ هيلع قلطي الجر رمأت نأ اهل نإف هتديسك و “رمأي وأ

 رومأم الو ةفيلخ الو اليك و الو اليفك نكي مل ولو هديب هتجوز قالط جوزلا
 هدي يف قالطلا لمج نإ الإ مهيديأب قالطلا ناك نإ جوزلاك ءالؤه نأل ةقفنلاب
 . قالطلا نهرك كلذ زيجع دنع جوزلا ىلع هل قح

 بحي ام ال هريغ ىلع هقالط زوجي ال يذلا كلذ نوك مادعإلاب فنصملا دارمو

 هل ربتعي ال نمو جوزلا لام وأ هلام دوجو ربتعي نم لمشيف ى هنم قفني نأ هيلع
 . كل تلثم اك جوزلا لام الإ

 بجوم لوق ىلع كلذك ةمألاو ( هدبع تحت ةرح ةقفن ىلع رح ربجيو )
 يف رم ام -ح ىلع ( قلطي وأ قفني ىتح برضب ) اهجوز ديس ىلع اهتقفن
 قفنأ : هل لاقي : ضعب لوقو ى ةقفنلا ىلع ربجي : ضعب لوقك ةقفنلا ىلع رابجإلا
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 اهرمأ عفرتو 4 انونجم وأ الفط ناك وأ هبر باغ نإ اهيلع دبعلا ال

 اهدبع تحت ةرح ةقفن ىلع ربجتو . ةفيلخلا نوربجيف مكاحلا وحنل
 . . . . ى هتجوزو ايهكرتشم ةقفن ىلعو لجرلاك

 اهيلع دبملا ال ) تحرتسا تقلط نإو قفنأ هل لاقي : ضعب لوقو « 'قلط وأ
 ىلع دبعلا ةجوز ةقفن انموق نم بجوأ نمو “ رضح نإ ابس الو ( هبر باغ نإ

 ربجأ دبعلا اهجوز ىلع ال اهديس ىلع ةمألا ةقفن بجوأ نمو « دبملا ربجأ دبعلا
 دبعلا الو ديسلا اذه ربجي ال مكبأ وأ ( انونجم وأ افط ) هبر ( ناك وأ ) ديسلا

 دبع ةجوز ( عفرت ) نكل ( و ) بئاغلا ديسلا اذك و ص دبعلا ةجوز ةقفن ىلع
 ( مكاحلا وحنل اه ) تقفن ( رمأ ) ةمأ تناك نإ اهديس وأ ءالؤه نم دحاو

 وأ عقرلا كلذ لبق دوجوملا ( هفيلخلا نوربجيف ) ناطلسلاو مامإلاو ةعامجلاك

 يذلا ةفيلخلا وأ عفرلا دمب هفالختسا ىلع ةريشعلا نوربجحي يذلا ةفيلخلا

 . هنوفلختسب

 يفنو ( لجر رلاك اهدبع تحت ةرح ةقفن ىلع ) برذضلاب ولو ةأرملا ( ربجتو )
 ةبئاغ وأ ءاكب وأ ةنونجم وأ ةلفط ةدسلا تناك نإ و ص فالخ اهدبع تحت ةمأ

 ناك نإ ربجأ ةفيلخ ناك نإو « قفني ةفيلخ مكاحلا وحن وأ ةريشملا امل تفلختسا
 مل ولو ى ةقفنلا لئاسم عيمج يف بارشلاو ماعطلاك ىنكسلاو ةوسكلاو ى لام اهل

 . رم اك كلذ يف ربجلا عون فلتخا ولو ى امهركذأ ملو ى فنصملا امهركذي

 ( و ايهك رتشم ةقفن ىلع ) ةمأ وأ دبع ي ادعاصف ناكرتشملا رهجي (١و )

 ضوكي نأ دبعلا يف كرتشا نميف ءاوسو ى ادبع ناك نإ ( هتجوز ) ةقفن
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 . ناك نإ هتفيلخ ربجأ لفطك ناك وأ ءاكرشلا ضعب باغ نإو

 ءاكرشلا عم قافنإلل ليكوتلاب يلولا ذخأيف ءركذ نمل اهرمأ تعفر الإ و

 جاتحا نإ هتقفنب ذخؤيو ، قيقرلا نم هبانم ردقب رضاح ربجيو

 نم هكيرش باغو

 وأ ) دبعلا جوزلا يف ( ءاكرمشلا ضعب باغ نإو ) نيطلتخ وأ ءاسن وأ الاجر

 ىلع هليك و وأ ( هتفيلخ ربجأ ) مكبآلاو نونجلا وه لفطلا لثم ( لفطك ناك

 ليك و وأ ةفيلخ هل نكي ( الإو « ناك نإ ) كرتشملا دبعلا ةجوز ةقفن يف هبانم
 هوحنو مكاح نم ( ركذ نمل اهرمأ ) كرتشملا دبعلا كلذ ةجوز ( تعفر )
 ى ادعاصف نانثا : ليقو ث ادعاصف ةثالث ءايلوألا سنج دارملا ( يلولا ذخايف )
 يف موقيو هريغ ذخأيل نييوتسملا وأ نييوتسملا نم ادحاو وأ “ برقألا يلولا وأ

 ق ى لأ » نأل « اضرأ اهدافأل هعمج ول نكل يلولا درفأ هجوألا هذهلف ث كلذ

 ( ءاكوشلا عم ) اهيلع ( قافنالل ) فالختسالل وأ ( ليكوتلاب ) ةقيقحلل كلذ

 سبحلاب وأ ةطخلاب كلذ يف ربجلاو ةريشعلا ذخأ هوحن وأ مكاحلل و قافنإلاب قلعتم

 قحلا نع عنتما اذإ هيلإ روظنملا برضبف كلذ نم لجعأ رمألا ناك نإو
 ص اونوكي مل وأ ةريشملا وأ يلولا عنتما نإ ليكوتلا وأ فالختسالا مكاحلا وحنل و

 ضعبو اذك “ضمعب وأ لافطأ وحن وأ الافطأ مهلك اوناك وأ مهلك اوباغ نإ كلذك و

 . انركذ ام عنصي وأ يلولا ربجي هنإف ی اذك

 قفنيف ( قيقرلا نم هبانم ردقب ) ءاكرشلا نم لقاع غلاب ( رضاح ربجيو )
 ( جاتحا نإ ه ) فن دبملا ( ةقفنب ذخؤيو ) هيف هبانم ردقب هتجوز ىلع

 كيرشلا ذخؤي يأ ثذخؤي لعاف بئات ( نم ) دبعلا يف ( هكيرمش باغو ) دسملا
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 ةقفن كرتي ملو باغ نمو 4 مردف اذإ هلع كرديو 2 هديب ناك

 ًاحاتحم كرت نإو > هردق بع اه ضرفف ركذ نل تكش هتح وز

 . هنايتإل اهردقب هنم ًاعئاب هل لكو عيبل

 ( كرديو ) اهلك دبعلا ةقفنب ( هديب ) دبعلا ( ناك ) يذلا غلابلا لقاملا رضاحلا
 ذخؤيو (مدق اذإ) بئاغلا كلذ ىلع يآ ( هيلع ) ةقفنلا يف بئاغلا هكيرش ةصح
 ال هلام نم ركذ نمو بئاغلا دبع ةقفن ىلع هوحغ وأ لفطلا وأ بئاغلا ةفيلخ

 هتريشع وأ هءايلوأ هوحن وأ كاحلا ربجأ ةفيلخ هل نكي مل نإو ى ةفيلخلا لام نم
 > اوقاطي مل وأ ص ةريشع وأ ءايلوأ هل نكت مل نإو ص قفني نم هل اوفلختسي نأ

 مل كلذل ديملا جتحي مل نإو ى اقفنم فلختسا فالختسالا مكاحلا وحن قاطأو

 هسفنب لكأي نوكي نأ لثمو “ لكأيو بسكي نوكي نأ لثم هديب نم ذخؤي
 . ايهنىب كرتشملا لاملا نم

 تكش ) ةقفنلاب امئاق الو ةفيلخ الو ( هتجوز ةقفن كرتي ملو باغ نمو )
 ( ه ) لام ( ردق ىلع ) ةقفن ( امل ضرفيف ) هوحن وأ مك احلا وهو ( ركذ نمل
 ملو ةقفن هنأ لقي ملو اهديب هكرت ءاوس « رادقملا كلذب رضاحلا هلام نم لكأتف
 اجاتحم كرت نإو ) هيلع قلغم تيب يف وأ اهريغ ديب هك رت وأ ى هنم يقفنأ :لقي

 وأ مكاحلا ( لتكو ) ل+ رحنك داسفإب لكؤي وأ عيب الب لكؤي ال امم ( عيبل
 ردقب يأ ( اهردقي ) عيبلل جاتحا اع يأ ( هنم ) هرمأ وأ ( اعئاب هل ) هوحن

 هضمب يرتشي ال وأ هلك هعيب ىلإ جيتحا نإو ى هنايتإ ىلإ يأ ( هنايتإل ) ةففنلا
 ائيشف ائيش عاب يتأي تم اوملمي مل نإو هلك عيب سخبب الإ وأ الصأ هنم ةيمست وأ
 هديبع وأ هجاوزأ ىلع ةقفنلا نم عنتمملا رضاحلا نإف ى بئافلاب اصتخم كلذ سيلو
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 اهقفنيف هيلإ نيدتي نم هيلع لكوي لبف هلزنم ريغب الام كرت نإو

 زوجيو "رم اك ربجي ةلافكلاب هتقفن همزلت نم لكو هئايلوأ وأ هناويح وأ مهئاسن وأ
 عيب ىلع مكاحلا وحن فالختسا زوجيو ى هرابجإ ىلع هئايلوأ وأ هتريشع ذخأ

 نم لاملا هوحنو مكاحلا عزن زوجيو ى هسفنب لاملا هوحن و م احلا عيب زوجيو ى هلام

 اهمعطيف ةاشك مظمي ال ام حبذي نأ زوجيو “هنم قفني نم لكوي وأ هنم قفنيف هدي

 . معطي نم وأ حبذي نم رمأي وأ انركذ نم

 ءايلوألا ذخؤيو ى ةيدمتلاو ةقفنلا ىلع هيلو ىلع يلولا ذخؤيو : « رثألا » يفو
 ءاش ام دعقف نيد رخآ ىلع هل لجر نع هتلأسو « مهميقيو مهبئاغل اوفلختسي نأ
 ؟ هقح اذه بلطي نم ىلإ هوتعملا ىلإ نيدلا بحاص ءاجف ى نيدملا لقع لاز مث هللا
 ى نيملسملا ماكحأ نم مكح هيلع لح اذإ اندنع لفطلا ليبس هوتعملا ليبس نإ : لاق
 تقو ىلإ لهمأ لاملا فالتإ فاخي الو ةيفاعلا هل ىجرت ناك نإ ىلتبملا اذهو
 الو ى هبلع ام يدؤيو هلام ذخأيف هرمأ ىلوتي نم ةريشعلا تذخأ الإو ى ةيفاملا

 فرشأ رايخألا هآر نميف ءايرك ز يبأ خيشلا نع اضيأ لاقو « قح دحأل بهذي
 وه هيلع قفنيف هلام نم عيبيف ةفيلخ هل اوفلختسي نأ هلايعو وه كالملا ىلع

 مهيلا تغلب اذإ همشحو هلايع ةقفن ىلع لجرلا ربجي : اضيأ هنعو ى هلايعو
 . هقفني نأ ذخؤي هبلك ىتح ةعضلا

 ىلع يأ ( هيلع ) هوحن وأ مكاحلا ( لكوي لهف هلزنم ريغب الام كرت نإو )
 ىلإ ‘ يأ ى ( هيلإ نيدتي نم ) فلختسا وأ رمأ هوحن وأ مكاحلا ءاش نإو جوزلا
 وه نيدت هوحن وأ كاحلا ءاش نإو « لحي ملو ةمذ يف ام هلثمو باغلا جوزلا لام
 نإ نيدلا ذخأب هرمأ هوحن وأ كاحللف ةفيلخ هل ناك نإو ( اهقفنيف ) هيلع اهل
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 اذإ هيلع هكردتو ، لودعب اهسفن قفنتو 0 هيلإ نيدلا ذخأب رمؤت وأ

 هل لام الو باغ نإو لاوقأ ؟ كلذ نم اهل ءيش ال وأ مدق

 ‘ اهيلو ىلع هتكردأ

 نيدلا ذخأب قلعتم ( لودعب اهسفن قفنتو هيلإ نيدلا ذخاب رمؤت وأ ) ذخاي م
 اودهشيلو “ةجلصملا اهجوزلو امل اورظنيل لودملا ةرضحب هذخأت نأ رمؤت يأ

 رتخأ فنصملا لعلو نيدلا ذخأ يف وه رضحي نأ هوحن وأ كاحللو ث نيدلا ةيكب

 يف نورضحي مهنأ دارملا نوكيف ى قفنتو ذخأ هيف عزانتيل لودعب : هلوق
 يأ “( هكردتو ) ص هوحن وأ كاجلا هردقي اك ةقفنلا رادقم امل نوردقيو « هذخأ

 امم امل زوجي ايف وأ هل هتذخأ ايف هتفرص وأ هلك هتلكأ نإ ( مدق اذإ هيلع ) نبدلا
 نمو 0 ةيقبلا هذه ريغ جوزلا ىلعو اهل يهف ةيقب هنم تيقب نإو “ جوزلا ىلع اهف

 ( كلذ نم اهل ءيش ال وأ ) هلك نيدلا ءاضق هيلعو هل ةيقبلاف جوزلل ةقفنلا : لاق

 . ةقفنلل افالختسا كردت الو .ى اهل ذخؤي الو « نيدلا هملع ذخأت ال

 ى آرضاح آلام كرتي مل هنأل ائيش جوزلا هكرت ةفيلخ ىلع اضيأ كردت الو

 (لاوقأ) هيلع ردقت ال دقو “ برهي دق نكل هب كسمتست ملو رفاسي هتكرت دقو

 وأ مكاحلا رمأب هنأل ىوقأ نيدلا اهذخأو ةقفن الب ىقبت ال اهنأل يناثلا حجارلا
 طاقسإ هيف نإف ثلاثلا فالخب جوزلا ىلع قح اهل يهو اهسفنب هتذخأو ى هوحن
 ذخأ يف ةجوزلا ةقفن ىف هل "قح ال نم دارفنا هيف نإف لوآلا فالخبو ص ةقفنلا

 الو باغ نإو ) ةفيلخلا ىلع ةقفنلا تك ردأ هتفيلخو هلام رضح نإ و نيدلا
 اهؤالو هل نم وأ ( اهيلو ىلع اهتكردأ ) ليفك الو بئاغ الو رضاح ( هل لام
 . دسلا ىلعف ةمأ تناك نإ و بيترتلا ىلع
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 ربجي ال : ليقو ء اهقلطي وأ اهقفني نأ امإف 4 مدعم رضاح رذعي الو

 هتجوز ىلع هتقفن هدعم كردي الو س اهيلو ىلع اهكردتو اهتقفن ىلع

 < ٥ ريغ : لىقو > ةىنغل أ

 نأ اعمإف ) اهيلع قافنإلا مدعو اهكاسمإ يف ( مدعم رضاح رذعي الو )
 : ليق ى مدعملا يمذلاك حيرتسيف قلطي نأ هل نأل رذمي مل ( اهقلطي وأ اهقفني
 جوزلا يف لاق اك اهفلكي ال : ليقو ى حيرتسيف مالسإلا هل نأل ةيزجلا فلكي

 ‘ ( اهكردت ) لوقلا اذه ىلع ( و ى اهتقفن ىلع ربجي ال : ليقو ) ى مدعملا
 رضح اذإو ، ديس وأ ءالو بحاص نم اهقفني نم وأ ( اهتيلو ىلع ) ةقفنلا يأ

 يف هلام روضحك كلذ ناف ى هسفن نع هزاجأ ولو اغلاب وأ فط لجرلا دلو لام

 هذه ىيف اذهو « ًادج ناك نإ ةدحاو ةجوز ةنوؤمو هدالوأو هجاوزأ ةنوؤم
 . يتأي وأ رم امم اهوحنو ةلأسملا

 اهيفكي لام امهل يتلا يهو ( ةينفلا هتجوز ىلع هتقفن مدمم كردي الو )
 تسيل اهنآل ءهل لام الو يلو هل ناك وأ ءيلو [ هل] نكي مل ولو لاحلا يف هيفكيو

 هل ةقتعم وأ اهاوس هل ثراو الو ى هل ةسلو تناك ولف ى هل ةقتعم الو ى هل ايلو

 ةقتعم اهنأ ثمح نم وأ ى اهاوس هل ثراو ال هل ةيلو اهنأ ثيح نم هتقفنأ كلذك

 هنكستو سابلو ابرشو الكأ اهجوز قفنتف ركذ ام ريغ يأ ( هريغ ليقو ) هل
 هل نكي مل نإ هتقفن اهتمزلف لام هل ناك نإ اهتقفن همزلت هنأل ينغ يلو هل ناك ولؤ
 وهو ى هيلع اهل ةقفنلا لصأ نأل لام اهل ناك ولو اهقفني هنأ ةأرملا تدازو ى لام
 ى ةيآلا '١ا) ءاسنلا ىلع نوما"وق لاجرلا » : لجو زع هللا لاق اك اهيلع ما"وقلا

 . ٤ د ءاسنلا ةروس ) ( ١
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 مهعم نكسأ ال : كلاقو > اهدالوأ ىلع هتأرما عم رجاشت نإ و

 نإو س كلذ اهمزلي الو اهلوق ليق مهعم لكآ الو مهل لمعأ الو

 . . مهب رضي مل نإف ، هيف رظنأ ىبأف هتدارأ

 حبقف هب موقت ال ميظع اهيلع جوزلا قح نأ هفعض مم ريخألا لوقلا اذه هجوو

 هنأو ““كلذ نع هينغي ام اهل نأ عم ‘ مهل للذتيو ‘ سانلا ففكتي نوكي نأ
 الب هوحتو عيبب امام يف ف"رصت ةأرملل حصي ال هنأ ثيداحألا ضعب يف درو

 نكسيو هنم قفني نأ كلذ ىلع بترتي ام ىندأف هلاك راص دقف اهجوز نم نذإ

 لايعتساو اهتباد بوك رك نذإ الب اهلاب عافتنالا ف امهل عبت وه اضيأو
 . ا۔متينآ

 نكسأ ال : تلاقو اهدالوأ ىلع هتأرما عم ) فلتخا يأ ك ( رجاشت نإو )

 اموق لبق' مهمم لكآ الو ) مهمدخأ الو هريغ وأ اماعط ( مهف لمعأ الو مهعم

 اذك و « مهعم لكالاو مهل لمعلاو مهعم ىنكسلا نم روكذملا ( كلذ اهمزلي الو

 ل وأ ةدعلا تضقناف اهجوز تقراف ول اك اهريغ نم هدالوأ ابس الو “ ةمدخلا

 وأ ةرجأب مهعضري نمع اولبقو عضرب نم دجو وأ نيعضرم اوناك ولو ‘ ضقنت

 نأ دجت ال : ليقو “ ةرجأ الب دجي مل اذإ امضرم رجأتسي “لام بآلل ناكو اهن ودب
 هيوبأ لك اوت نأ تبأ نإو : هصن ام حاكنلا يف "رم دقو ى هنم اهدالوأ لكاوت ال

 . اضرأ كلذ اهلف هدمحع وأ اهريغ نم هدلو وأ هءاسن وأ

 ءانبلاب ( هيف رظنأ ) وه ( ىبأف ) كلذ تدارأ يأ ى ( هتدارأ نإو )

 ( مه ) بآلا ( "وضي مل نإف ) مامإلا وأ ةعامجلا وأ ك احلا هيف رظن يأ « لوعفملل
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 « هتمصع ف ناك ولو مهتقفن مهاطعأو اهعم اوكرت الإو هلوق ليقأ

 .هدالوأو هتقفن هيلو ىلع كردأو اهيلع ربجأ طقف اهردق كلم نإو

 ماطعا و اهعم اوكرت الإو هلوق لبق ) عنملا ممرضب مل يأ « كلذ نم مهمأ عنم يف
 ملو ايعجر اهقلط وأ اهقلطي مل هل ةجوز يه يأ ى ( هتمصع يف تناك ولو مهتقفن
 هنأل “ مهاطعأ : هلوقل وأ ث هلوق لبق" : هلوقل ةعجار ةياغلاو ط ةدملا متت ملو

 مل ام اهعم نونوكي مهنأ روهشملاو ى هتمصع يف تناك اذإ ةرمب مهلومي نأهردابتي

 ؛ ىثنألا غلبت وأ ى هيدي لسغو هبايث سبل فرعي وأ نينس سمخ ركذلا غلبي
 ءاراتخا اغلب اذإف “ىثنآلاك اضيأ ركذلا غلبي مل ام : ليقو “جوزتت مل ام : ليقو
 كرتي الو ، كلذ ىلع هلحم يف مالك مدقتو ى ىثنأ وأ اركذ يبصلا ريخي : ليقو

 ةقفن تمزل : باب : هلوق يف حاكنلا يف مدقتو “ هبلإ عفدي الو بير نم عم
 اهريغ لبق ولو هعاضر تبلط نإ مال دلو "درب ربجيو :هصن ام “خلا يعجر تاذ
 ىثنألاو ى هيدي لسغو هبايث سبل ركذلا قيطي ىقح هرغص يق اهدنع هءاقبو

 . ھا ى برتست مل نإ تفلب ولو حكنت ىتح

 ةأرملا نإ مث « هتأرماو هتنبا كرتو يفوت لجر نع هتلأسو : « رثألا ه يفو

 سأ ةيبصلا "يلول زوجي له “ ةنس ةرشع يتنثا تغلبو يبصلا يلو ريغ تجوزت

 ةيبصلاب قحأ ىلولا ناك تجوزت اذإ ةأرملا : لاق ؟ ةهراك يهو اهمأ نم اهعزني
 ء( اهردق كلم نإو ) “ تءاش ثيح اهسفنب ةرسع تناك تفلب اذإف « غلبت مل ام

 ' ( طقف ) هتجوزو هسفن وأ اهب مهضعبو هدالوأ قفني نأ امإ ى ةقفنلا ردق يأ

 رجلاب وأ ى هدالوأ ةقفنو يأ “ فاضم فذح ىلع ةجوزلا ىلإ ءاملا دوع زوجيو

 امنإو ص كلذ زاوجب لوقلا ىلع ءانب ةقفنلا وهو ضفاخلا ةداعإ الب ءاملا ىلع افطع

 هنأو توقب يلولا ةقفنو ،عابشإب اهنأ ىرت الأ « دك وأ اهتقفن نأل ةجوزلا تمدق
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 . هيلإ عجري وأ متي ىتح هتحت ةرح ةقفنب ًافوقوم هدبع عئاب ذخؤيو

 ءاشعو ءادغ هدالوأو وه لك أي ام هل نوكي نأ كلذو ى اهئاملوأ ىلع اهل ةقفن ال
 سيلو نوسبلي ام هل وأ “ ةجوزلا لك أت ام هل سيل و فالخلا ىلع طقف امهدحأ وأ

 هىلإ تجاتحاو ى هلك كلذ ىلإ اوجاقحا وأ نكسملا ةرجأ اذك و « سملت ام هل
 نإو نوكردي ام هيلو ىلع هدالوأو وه كرديو « كلذ ةجوزلا يطمي هنإف هلك

 هملع كح نإ الإ هدالوأ ةقفنو هتقفن هتقفن هلو ىلع كردي ل ةلسل و موب نق رثكأ هل ناك

 كرديو « ةرمب هتجوز اهيطعي هنإف اهرادقم هدنع دجوو رهش وأ الثم ةعمج ةقفنب

 ص اريغص وأ اريبك ناك نإ نكسملا كردي هنأ رم دقو ى هيلو ىلع هدالوأو وه

 دنع يقب نإو ى رقلا وأ رلا تقو وهو ةنسلا فصن ةوسك كلذ يف ربتعيو

 فنصملا هركذ امو ص ىلولا ىلع هاوس ام نوك رديو دالوألاو باللف ءيش ةجوزلا

 كرديو ى ةجوزلل كلذ كرتي نأ بآللف الإو هل رخآ دلو ريغ ىلولا ناك اذإ اهف
 ىلع كرديو « هدالوأو هسفنل كلذ كسمي نأ هلو « هدلو ىلع هدالوأو هسفنل
 ا٢إف ادعاصف ناتجوزلاو ص ةمدقم يهف كلذب تقاض نإ الإ هتجوزل هدلو

 هدالوأو ةدحاولا هتجوز ةقفنو هتقفن يف دجلاو ةجوزلاك هتركذ امو ث هركذ

 . بألاك

 قلعم وأ ةفوقوم ة۔۔ه هبهاو وأ ( افوقوم ) اميب ( هدبع “عناب ذخؤيو )
 افوقوم اجارخإ هوجولا نم ام هجوب هكلمنم هجرخم وأ هريبدت وأ ءيش لإ هقتع
 كلذ ريغبو هريغ لوبق وأ هلوبق وأ هلإ لقتنملا وأ كلاملا ريبختب نوكي فقولاو
 هتحت يف ءاملاو ى اهيف رم ام ىلع ةمأ وأ ( هتحت ةرح ةقفنب ) قيلعتلا عاونأ نم
 قاتعإلاك كلملا نم جارخإلا نم هوحن وأ عيبلا ( متي ىتح ) دبملا ىلإ ةدئاع

 سيلو اهقفنيف ( هيلإ عجري وأ ) قتعأ نإ هسفن وه وأ هيلإ لقتنا نم اهقفنيف
 . قلعم وهو اهقفنأ اك اقلعم
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 ه دبعلا ييح ام بصغ" وأ هنم قب أ وأ هربد وأ هنهر نإ اذكو

 ه الماح تناك وأ اهتدع ضقنت مل ولو اتاب هيلع قلط نإ همزلت الو

 . هبر ال وه اهعضول اهقفنأ لماح يهو هبر هيلع قلط امدعب قتعأ نإو

 م ًالماح مدعم قراف نإو

 هبتشا وأ قرس وأ ( بصغ وأ هعنم قبأ وأ هرتبد وأ هنهر نإ اذكو )
 وأ لوصألا ريغ يف ضوعلا لعج زاوجي لوقلا ىلع اضوع هلعج وأ زيمي ملف هريغب

 : لاق نأب ( اتاب ) قالط ( هيلع قلط نإ همزلت الو « دبعلا ييح ام ) كلذ وحن
 نيتنثا : ليقو ى اثالث اهقلط وأ اهقلطف ةقفنلا ىلع ربجأ وأ ى نئاب اقالط اهتقلط
 ولو نئابل ةقفن ال نأ ىلع ءانب ( لماح تناك وأ اهتدع ضقنت مل ولو ) اهاداف وأ

 اهنوكل لب « الماح تناك نإ اهل : ليقو “ لماح ريغ ولو اهل : ليقو ى الماح
 تاذ ةقفن م زل : باب : هلوق ق حاكنلا ف “رم دقو ى نئاب ناك دبع تحت ةرح

 ؟ ال وأ عضولل ةقفن دبع نم تناب نإ لماح ةرحل لهو : هصن ام « خلا يعجر
 دنع رح نم نإو تناب نإ لماح ةمأل ةقفن الو قتع نإ دبعلا ىلع اهل و ؛ نالوق
 . ها « مضت ىتح اهقتع دعب دبعلا ىلعو اهتقفن هيلع : ليقو ى رثكألا

 : لاق هنأكف هبر نم هقتع روصتي امنإو ( هبر هيلع قلط امدعب قتعأ نإو )
 اهعضول اهقفنأ ) قيلطتلا دعب هبر هقتعأو ( لماح يهو ) اهبر هيلع اهقلط نإ و
 نيح نم اهقفني رارحألا رئاسك وهف رح "جوز قتعلا دعب وه هنأل ( هثير ال وه

 اهقلط وأ قتعلا دمب دبعلا اهقفني اذك و هديس ىلع قتعلا لبق اهتقفنو 2 قتع
 . لماح ريغ انئاب ولو : ليقو ى ايمجر قالط ه دمس

 مث ذاماح ) ةجوز ( مدعم ) جوز ةمرحلاب وأ هوحنو قالطلاب ( قراف نإو )
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 هبتاكم ةجوز ةقفن ادحأ مزلت الو ، عضت ىقح اهقفنأ دافتسا

 . الماح نإو هقتعم وأ

 ةيعجر ةقرف لماح ريغ يمهو اهقراف نإ اذك و ى ( عضت ىتح اهققنا دافتسا

 هبتاكم ةجوز ةقفن ادحأ مزلت الو ) « ةقفنلا نئابلل نأب لوقلا ىلع ةنئاب وأ

 بتاك ام ضبقي مل ولو هنيح نم رح اندنع بتاكملا نأل « ( الماح نإو هقتعم وا

 للا ناك امل هنأ مهوتي هنأل « الماح نإو : هلوقب اتيغ امنإو ى هنم ائيش الو هيلع

 . ملعأ هللاو ‘ عضت مل ام اهتقفن همزلي هل ادبع ناك نيح نم
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 ةمعإ ٠

 كلذ ريغو لدعلا و اهانكسو ةأرملا ةوسك يف

 حاكنلا [باتك ] يف نهيلع مالكلا ضعب مدقت دقو

 اهيلع ردقي ةوسك هتجوز وسكي نأ لجرلا ىلعو : « ناويدلا » يف اولاق
 ى اهردق ىلع اهرتسي ام اهتوسك يف كاجلا ضرفي امنإو ى هرسيو هرسْع ردق ىلع

 راجلاو ءادرلاو ةفحلملاو صيمقلا : باوثأ ةتس اهنأ ينغلا ةوسك يف اوركذو

 . ةياقولاو ةءابعلاف ريقفلا ةوسك امأو « قرقلاو ةياقولاو عبرملاو

 : هصن ام - هلا مهمحر ركب نب دمح نب دمحأ خيشلل . عماجلا » يفو

 كلذك و ى هلك ءاتشلا سابل ىلع هوربجأ ءاتشلا لبقتسا امنإ ناك نإف سابللا امأ و

 نم مزجي ام سابللا هيف نوددجي تقو يف سانلا ةداع ردق ىلع فيصلا

 لهأ رظنب كلذ يف ةجاحلا ردق ىلع فيصلاو ءاتشلا يف مهتنس يف سابللا

 .حالصلا
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 تإ زوجو ى ةوسك اهجوز ىلع ةمأ تناك نإ كربت ال

 . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . اهبر نم تبلج

 ءةوفلاب طسوألاو « كتللاب هتجوز سابل ينغلا غبصي : « رثآلا » يفو

 دوهشلاب يتأي امدعب - تجات انتيرب۔۔؛ هل لوقنو - توكات وهو غابدلاب سلفملا و
 فرش ةوسكلا يف ربتعي : ليقو ى اهجوز ىلع ةنسلا يف اهتوسك هذهو « ربقف هنأ

 يطغت بوث ةفحلملاو ‘ ناتك نم ةبج صيمقلاو ع لجرلا لام عم اهعضوو ةأرملا

 ؛صيمقلا قوف بوث ءادرلا و٬اهقوف نم هسبلت اهسبل نم تغرف امدعب اهلك اهبايث هب

 نهدلاو رمشلا يلد "لقأ وأ اهسأر ردق ىلع نوكي قرخ وأ ريغص بوث ةياقولاو

 عبرملاو « اهردص ىلإ نوكي اهقوف هسبلت بوث رافلاو ص هب هريغ خسوت نم عنميو

 دلجو لعن قرقلاو “ لقأ ةبك رلا وأ ةرسلا ىلإ هيطغي رافلا قوف هسبلت بوث
 هىف تسيل قلطم بوث ةيلوحلاو“لقأ وأ رثكأ وأ قاسلا طسو لصي اهب فوصخ
 لوطلاىلع ناوارمح هاتيشاح ءاسك عنقملاو ىماعلا هب عطقي هنأل يمس هنأك مالعالا
 عارذ رادقم ضرملا ىلع كلذ ريغو دوسو رج مالعأ هافرطو ضيبأ هطسوو

 نشخي ةبجلا ردق ىلع بوث ةءابعلاو ‘ فرط لك مالعأ ةلمج يف رثكأ وأ لقأ وأ

 لصتتل ينفلا ةجوز ةياقو نم ربكأ ةياقو عم ربقفلا ةجوز هب يفتكت ظلفيو

 . فشكنت الف ةءابملاب

 ديس وأ آرح ناك نإ ( اهجوز ىلع ةمأ تناك نا ) ةجوزلا ( كردت ال )

 كاردإ يف رم ام ةدح ىلع اهديس ىلع كلذ لب ( ةوسك ) ادبع ناك نإ اهجوز
 قداص زيوجتلاو بلجلا ديسلا بلط وأ ( ار نم تيلج نإ زوجو ) « ةقفنلا
 ى دارملا وهو باجإلابو « ةدارم تسيلو ى ةحابإلاب قداص همدعو “ عنملا مدمب

 نأ زوجيو ى اهجوز ىلع ةَمألا ةوسك ءاملعلا ضعب بجوأ يأ ى كاردإلا زوجو
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 هيلع كردت مل اهلام نم تسبلو اهترخآدا نإو ث ةنس ةوسكب مكحيو
 ‘ اهتفلتأ وأ اهتعاب نإ هل اهتميق تمرغو > تماق ام هريغو يتآلا يف

 نأ اهجوز ةَسآلا وأ ةمألا ديس بلطي نأ مهضعب دنع حيبأ يأ « ةحابإلا دارت
 ةجوزلل ( مكحيو ) “ يه الو وه بلطي ال نأ هلو « هيلع كلذ كرديف اهوسكي

 . ( ةنس ةوسكب ) ةوسكلا كردت ثبح ةَسآلا وأ ة“رحلا

 لبقتسا ام ةوسكب امل مكحي : "عماجلا ه يف ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاقو

 لبقتسا اذإف “لبقتسا ام ةوسكب امل كحي ينعي “رم اك طقف فيصلا وأ ءاتشلا نم

 هنأ ةنسلا ةوسكب مكحلا ريسفت يف مالكلا اذكهو ى اضيأ هتوسكب هل مكح رخآلا

 ص اذكهو ىرخألا ةنسلا ةوسكب امهل كح ةنسلا تت اذإف ى ةنسلل امهل مكحي

 . كلذ وحن وأ اهب وأ ءاشع وأ مادغب كحلا يف اذكهو

 ( امام نم تسبلو ) اهتوسك ةجوزلا ترخّدا نإ يأ ( اهترخدا نإو )
 ةمألا نأب لوقلا ىلع اهلام نم وأ ةمأ تناك نإ اهديس لام نم وأ ةرح تناك نإ
 ماعلا ( يف هيلع كردت مل ) ةيراملاب ةمألا وأ ةرحلا تسبل وأ “دبعلا اذك و “كلم

 قدصاملاو ىلوآلا دعب ةنسلا وهو يت آلا نامزلا يف هيلع كردت م دارأ وأ ( يتآلا )

 هذه ( تماق ام ) ىرخأ ةوسك ( هريغو ) ىلوألا ةنسلا مامت لبق اذك و « دحاو

 ( اهتعاب نإ هل) يضر وأ نكمأ نإ اهلثم وأ ( اهتميق تمرغو ) « اهترخدا قلا
 يف اهتميق تمرغ امنإو “ ام هجوب ( اهتفلتأ وآ ) ام هجوب اهكلم نم اهتجرخأ وأ
 هيف ا۔ل نوذأم ريغ اهعيب نأل « انمث اهيف تذخأ دق اهنأ عم هوحنو عيبلا ةروص
 ةقفن ةأرملا ديب هنأ نايبلا ناكو مئاق ءيشلا ناكو جوزلا هضقن نإ الإ ‘ حص هنكل
 ص اهتركأ وأ اهب ترجت وأ اهتعاب نإ اضيأ ةوسكلا يف تحير ام هلو ى ه"در هلف

 . هب اهاهاطعأ نإ هلو مكح الب اهاطعأ نإ اهل :ليقو ث اهل هلك كلذ : لسقو
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 2 اهحالصإ همزل اهب ال تقتفنا وأ تقرخنا نإف 0 هيلع اهتكردأو

 { ءايلح الو سرعل الو اهتالصل اهاوس ابوث هيلع كردت الو

 ر 7 د ك ر دت و ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ص اهتفلتأ وأ ىلوألا تعاب اذإ ( هيلع ) ةوسكلا قلطم يأ ى ( اهتكرداو )
 ةنسلا تت نإو اهريغ وأ ىلوآلا ةنسلا كلذ يف ءاو۔ الثم اهتميق تمرغو
 اهدر نإو « ىرخأ اهيطعيو هيلإ اه"درت نأ اهلف اهترخدا دقو رثكأ وأ ىلوآلا
 ةنسلل اهسبحتف اهل رامخلاو اهكسمت نأ اهل و ى اهلوبق اهمزل ىزجي ام ردقب تناكو

 هؤاطعإو هيلإ اهدر امأو ،اهتضبق دق اهنألف ىرخآلا ةنسلل اهسبح امأ ىرخألا
 ةنس رخآ دقع ىلإ جاتحت الف ةنيعم ةنسل اهل هوسكلا هذه دقع هنألف ىرخأ اهايإ

 . اهدي ىق اهنوكل ترسخ نارمأآلا ضرامت املو ‘ ىرخأ .

 ةطايخب تّماضت ثيح تكفنا ( تقتفنا وأ ) تقزمت ( تقرخنا نإف )
 اهءاطعإ وأ اهوحن وأ ةطايخب ( اهحالصإ همزل اهب ) لعف ( ب ال ) اهربغ وأ

 اهحالصإ همزلي مل تقزمت وأ اهلعفب تقرخنا نإو ى قتفنم الو قرخنم ريغ اهلثم
 ةعفنملا اهل امنإو جوزلا كلم ىلع ةيقاب اهنأل دمعلاو أطخلا ءاوس و ى اهلثم ءاطعإ الو
 اذه لبق اورك ذو .«ناويدلا» يف باتكلل ةبوسنم ةرابع نم رهظي ام اذه ى طقف

 الف اهتدسفأ وأ اهنم عيبضتب تفلتف ةنس ةوسك اهاطعأ نإ هنأ باتكلا نع
 باتكلا يظفل دحأب دارملا لعلو “ ها تقولا كلذ نم اههتوسك كردت

 . رخآلا ريغ

 رئاس امهل بجت يتلا ةوسكلا ىوس يأ « ( اهاوس ابوث هيلع كردت الو )
 حرفلا ةين ىلع ةنيزب ولو سرملا روضح زوجي هنإف (سرعل الو اهتالصل) تاقوألا
 يأ > ) !راثد كردتو يلح الو ( جوزلا رعقغل نيزتلا وأ ءايرلا وأ رخفلا دصقب ال
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 ، كتوسك مزال ركَل تعفد : هلوق ليقو س ًافيص ًاشارفو ءاتش

 هبشت ال تناكنإ امل وق ليقو ‘ ارجاشتو ‘ يل تيدهأ : كلاق نإ

 : اهلساغ ةرجأ هلام نم يطعت نأ اهلو ى هيلع اهل بجي ام

 اشارفو ) ءامسلا ةهج نم رطملاو حيرلاو دربلا نآل ع شارف نود ( ءاتش ) ءاطغ

 ث ةدرابلا حيرلا اهعنميو ارح ديزب هنأل راثد ال اهباودو ضرألا ةرارحل ( افيص

 [ باتك ]يف “رم اك فيصلايف طقف راثدلاو ءاتشلا يف راثدلاو شارفلا كردت :ليقو

 . ه ا « اهحابصمو اهشارفو اهبايثل نإو اهلسغمو هب لسغت ءانإ همزل هنأ حاكنلا

 ( ارجاشتو 2 تيدهأ : تلاق نإ كتوسك مزال كل تعفد : هلوق لبقو )

 ' «مساوميق داتعي وأ“ةوسكلا يف داتعي ال امم ادج اديج اهل عفد ام ناك ولو افلاخت
 ديزي وأ لدبي نأ ةروصلا هذه يف هتبلط نإ نكل“ىستكي ام نود ائيدر ناك وأ

 اهل عفد يتلا ةوسكلا كلت ( تناك نإ الوق لبقو ) ى اهلف ةوسكلا متت قح

 ىلع ربجيو « ةيده اهل كلذ :لاقف اهتءادرل وأ اهتدوجل (هيلع امل بجي ام هبشت ال)

 ةوسكلا نأل ص هب بساحي.الو مظعي ام يدهي هنآل كلذو ى امل بجت يتلا اهتوسك

 اهبساحي هنإ لاقي الف هتءادرل هب حمست سفنلا نأل فخي ام يدهيو كلذك داتعت ال

 . اعربتم دعيف هب

 ،سجن وأ خسول اهتوسك لساغ يأ“( اهلساغ ةرجأ هلام نم يطعت نأ اهلو )
 ىلع كردتو ںهلايع بساكك وهف اهل لسغي نم يأ ى ةجوزلا ىلإ ءاملا دوع زوجيو
 اهسفنب يه تلسغ نإو ى لسفلاب رمأي وأ وه لسفي وأ هترجأ يطعي نأ جوزلا

 : هل تلاقف ى اهلام نم تسبل نإو ث ائيش كردت الف اهلام نم ةرجألا تطعأ وأ
 كلذكف هتسَك نإو“لبقتسملل اهنيح يف هيلع كردتو ى اهب لغتشي مل « يل مرغإ
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 هلام نم اهاسك نإو > هتسك ام مرغ هملع كردت : لسىقو > مرفلا هملع كردت ال

 اج : لقو > هثراو وأ جوزلل ةوسكلاف ىنعم تناب وأ اتام وأ تام وأ تتام

 نم وهو “اهثراول وأ اهلف الإ و هثراول وأ هلف كحي اهاسك نإ : ليقو ى اهثراول وأ

 . سكملاب : ليقو > اٹراوت اذإ ةوسكلا ق > هتثرو نم يهو > اهتثرو

 نم اهل سيل : - هللا مهمحر _ .ركب نب دمحم نب دمحأ سايملا يبأ عماج يفو

 اهل سيل و “تلبأو تسبل ام الإ سامللا نم كلذك و تنفأ و تلك أ ام الإ ةقفنلا

 نذإب الإ اهسابلو اهتقفن يف لعف اهل زوجي الو“كلذ يف اهتجاح ىلع ةدايزلا نم ءيش
 ص هديبعو هلافطأ نم هيلإ قلع نم جاوزأ و هجاوزأ هلك كلذ يف ءاوس “ اهجوز
 هملع فلختساو هلك كلذب لمحت اذإ ةلاملاو ةفالخلا هوجو نم هملإ قلع امو

 . ھا ، دحا و اهيف باوجلا

 ةراشإلاو ى هيلع فلختسا نمو هاماتيو هلافطأ ديبع ىلإ قلعت ام اذك و
 ىنكسلا نم اضيأ هركذ ام ىلإو « سابللا نم هركذ ام ىلإ ى هلك اذه يف : هلوقب
 ىنكس ردق ىلعف ىنكسلا امأو : اذكه ىنكسلا يف هصنو ى اذه لبق ةقفنلاو
 هب ؛نمكيتو ىنكسلا يف هب ىنغتسي ام الإ دودحم دح امل سيلو “فيصلاو ءاتشلا

 ءاتشلاو فيصلا يف هانكسب تنغتسا وأ تيبلا كلذ عمج ءاوس ى دربلاو رحلا نم

 يف اهانكسل حلصي امو “تويبلا ردق ىلع ءاتشلاو فيصلا يف انكسم اهف لدبي وأ
 ةحاشملا تمقو نإ امأو :لاق “دربلاو رحلا يف ةرضم اهيلإ غلبت مل اجف هلك نامزلا

 نأ الو ص هيف يه يذلا تيبلا ريغ اتيب امل لدبي نأ امل سيلف اهجوزو ةأرما نيب
 تيبلا مدهني قح اهب تدرفناو كلذ لبق اهتسبل يتلا ةوسكلا نم ائيش اهل عزني

 . هيلع بجو ام يطعيف ةوسكلا بهذتو ى لوزب وأ
٠ 
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 قلخلا هنيسحتو لقع يف هعيسوتل نكسم عيسوت رداقل بدنأو
 ‘ هدلب ةداع ىلع ً جوزل ١ مزلو ‘ هعض اهدضبو ىنفلا ثيروتو

 يف ) نكسملا عيسوتل ( هعيسوت ) لجأ ( ل نكسم عيسوت رداقل بدنو )
 ى ( قلخلا هنيسحت ) ل ( و ) هتارمث دادزتو لقملا ومنيف يسك و يزرغ ( لقع
 هبضغ "لقيف ى سفنلا لامفأو همالكو هترشعو هتشيعم يف ةريسلا يأ
 لوصح يف ببس نكسملا عيسوت يأ ى ( ىنفلا ثيروت ) ل ( و ) « هستمتو
 قلعتم دضبو أدتبم قيضف ی نكسملا قيض يأ ى ( هقيض اهدضب و ) ىنفلا
 دضب يأ ى اهدضب لفاك هقيضو يأ ى ربخ فوذحملا كلذو « ازاوج فوذحمب

 ثيروتو قالخألا نسحتو لقملا عيسوت نهو لاصخلل «اه» ف « “ لاصخلا كلت

 دضلا ةفاضإو رقفلا ثيروتو “ قلخلا ةءاسإ و لقملا قيضت كلذ دادضأ و .ىنفلا

 عسو نمف « دادضأ ةثالث ةدارإل حلصف اصوصخ قرفتسي يذلا سنجلل «اه» ىلإ

 وأ هيف تناك نإو ص هلا ءاش نإ هل تناك لاصخلا هذه هيف نكت ملو نكمملا

 نإو “ اهدادضأ هل لصح هقيض نمو “ نكي مل ام لصحو ناك ام دادزا اهضعب
 . نكي مل ام لصحو ناك ام دادزا اهضعب وأ دادضألا هيف تناك

 : لجو زع هللا لاق ‘ هرسيو هرسع ردق ىلع ( جوزلا ) نكسملا ( مزلو )
 ةريس ردق ىلع اضيأ كلذو ث 6» دنجو نم تنكس ثيح نم نهونكسأ لف

 ناك نإ مث ( هدلب ةداع ىلع ) جوزلا مزلو “ لاق اك « ناويدلا » يف اك هدلب لهأ

 اهلف هوحن و.رمتشلا تويب وأ ءانبلا تيب اهلف ى ءانبلا تويب “ تويبلا لهأ نم
 لهأ نم وأ ' صخلا اهلف صوصخلا لهأ نم ناك نإو “ هوحنو رعشلا تويب

 )١( قالطلا ةروس : ١



 رظنلاب زوجو ى هبأ نإ هدجي مل عسو دعب قيضل اهدر نإف

 ةمئاق اهتالصو لجر دمب اهدقرم هيف نكمي ام اهلو ، ريض ال نيح

 . ةينآ نم جاتحت ام عضوو دوجسو عوكرب

 ه ( هدجي م ) اهانكس يف ( عسو دعب قتيضل اهدر نإف ) ءابخلا اهلف ةيبخألا
 هنم اهنكم دق هنأل لوزي وأ نكسملا مدهني ىقح ٨ ( ةبأ نإ ) درلا وأ قيضلا يأ

 (زوج و) ىهليدبت كلمي ال هنأ يف هنم هتضبق سابل وأ مامطك وهف “ هيف ناكسإلاب
 يف اهيلع ( ريض ال نيح ) هريغ وأ كا_لا وأ نيملسملا رظن ( رظنلاب ) هدجي نأ
 اب اهعيتمت هلف هنم عتمتلا اهل امنإو ى اهكلم لخدي مل نكسملا نأل نكسملل ليدبتلا
 . همف اهيلع ريض ال امم ءاش

 يف ةركنلا لمعتسا ( لنج رر "دم اهدقرم هيف نكمي ام ) نكاسملا نم ( اهلو )
 دارملاف ى لينلا يف ليلق ريغ وهو “ لصألا فالخ وهو ‘ بلس مدقت ريغب ةقيقحلا

 يأ ى دقرم ىلع افطع عفرلاب ( اهتالصو ) اهيلجر دمب : لاق هنأكف « نالجرلا
 ةالصلا هيف زوحت امم هضرأ هنوكلو ضرعلاو لوطلل ( ةمئاق ) اهتالص هبف نكو

 هيف ةالصلا نم عنم وأ كلذك هضرأ نكت مل نإو ، هيف ةالصلا نم عنام الو

 ايهو كلذ ريغ اهمنم وأ يفكي ارتس لعجت ام وأ ىلصم اهف أيهو فينك راوج
 ى ةداعلا بسحب فينكلا اهلو “ كلذب رض اهقحلي مل نإ زاج “ هب يفتكت ام اهل

 ماهط ةينآو برشو لسغ ةينآ ( ةينآ نم جاتحت ام عضوو دوجسو ع وكرب )
 نإ اهبوث هيف لسفت ام لثم ى هنم دب ال اع كلذ هبشأ امو ى كلذ لمعو خبطو

 . ءاش نإ الإ اهلام نزخل اتيب دجت الو هيف اهلسغت تناك
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 بدؤتو اهيلع رجحيو ، هقحتست امي اهاتأ نإ هنذإب الإ هنم جرخت الو

 ىبأ ولو ىرخأل ةعمج نم اهيلع اهمأك لوخد املو ءهترسك نإ

 ٠ ٠ . . ٠ . ٠ ك ررض ال ثمح

 مهريغ وأ اهلهأ وأ هدبع وأ هدلو وأ وه ( اهاتأ نإ هنذإب الإ هنم جرخت الو )

 ىتطي مل وأ هقحتست امم ائيش اهعنم ولف « ايندلاو نيدلا ةمج نم ( هقحتست امي )
 نع باغ دقو “ هروضحل ريخأتلا لمتحي ال ام اهب ثدح وأ ى هلام قيضل هيلع

 تفاخل هترخأ ولو ى ائيش لماحلا يهتشت اك كلذ يف هلمعتست نم دجوي ملو ى تيبلا

 لاؤسلا يف هلمعتست نم دجت ملو اهملعي نمب اهتأي ملو اهنيد اهملعي مل وأ آرضأوأ طقس
 لجرلا لمامت ال تجرخ اذإ نكلو « ىبأ ولو « كلذ يف جورخلا امف زاجل
 نمام لاؤسلا يف هب يفتكت نم دجت مل نإ الإ هلك كلذ يف ةأرما تدجو ام

 وأ هظفح ءوسل هيلإ نئمطت ال نكل ى امل لأسي نأ لبقي اهجوز ناك وأ ى ءاسنلا

 . يه ل استلف هعرو مدع

 اورجح نإف ى جرخت ال ةعجلا وأ مامإلا وأ مك احلا دنع ( اهيلع رجحيو )

 رجحلا يأ ى ( هترسك نإ بدؤتو ) “ جرخت الف هقحتست امب اهيتأي هنوكل اهيلع
 > ماكحألا ق هذه بدأو > بدألا رم دقو > لقأ وأ ةبرض ةرشع عست برضت

 الو ص رادلا يف صخلا وأ تيبلا ناك اذإ اهلك رادلا يف تيبلا نم جرخت نأ اهل و

 وأ اهيبأ ةجوز وأ اهتعضرم لثم ( اهيلع اهمأك لوخد افو ) « رادلا نم جرخم

 ثيح ) اهجوز ( ىبا ولو ىرخأ ) ةعمج ( ل ةعمج نم ) ةهج يأ نم اهتخأ
 يف اهيلع اورصتقاو “امربغ وأ تخأ وأ مأك دحاو اف امنإف ( رروضال
 عنم هلو ى ةعمج ىلإ ةعمج نم اهيلع لخدت كلذ نم ةدحاو راتخت « « ناويدلا »

- ٢٣٢ - 



 الإ افيص هجراخ آدوقر دجت الو . هتقو يف هباب اهيلع قلغيو
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 3 رظنب ررضل

 ءالؤه اهنع عنمي ال :ليقو « ةنيمألا وأ اهتمع وأ اهدلو وأ اهابأ ولو كلذ ىوس ام

 مالكل اهدنع ندمقي نأ نم اهعنم هلو ى اهرضي نم الإ ءاسنلا الو اهديبع الو

 امل لمج نإ و “ ركذلل نإو آضيأ اهدنع نهعاتجا عنم هلو ‘ لغشل وأ ايندلا

 ررضلا ناك نإف ى ةعمجلا نوكي نأ يغبنيو ى زاج ةعمجلا ريغ عوبسألا يف اموي

 ءيس اهملعت وأ ىنزلل اهوعدت وأ هتجوز ندب وأ هندب وأ هلام يف اهلوخدب لصحي
 بحيو « أشي نإ الإ ماملا نم رثكأ وأ ماملا يف ةرم ولو لخدت الف قالخألا

 وأ عييضت وه امم كلذ ريغ وأ هندب وأ هتجوز هيلع دسفي امب ىضرب ال نأ هيلع
 . فارسإ

 ةلاحو ةلئاقلاو ليللاك ص قلغلا تقو يأ ى ( هتقو يف هباب اهيلع قلغيو )
 صخلا يف تناك نإو عامجلا ةلاحو ى هيف اهعم نكب مل ولو “ كلذ وحنو فوخلا

 حتفت نأ تدارأ وأ هحتف وه درب مل ام حتف تدارأ وأ اهلك هباوبأ حتف تدارأف

 اباب امل اولعجي نأ اوأر نإف ص كلذ يف نوملسملا رظن هحتف وه دارأ امب رثكأ

 دمت الو ) زاج نينثا نم .رثكأ اوأر نإو “ مهيأر دهجي اولعفيلف نينثا وأ ادحاو
 ىلع رصتقاو “ امهريغ الو فقس وأ انحص ال هريسمغ وأ ( افيص هج راخ ادوقر

 قاطي ال ديدش رحو جاوهك ( روصل الإ ) تيبلا جراخ ىلإ يعادلا هنأل فيصلا
 ؛ رذع وه له هب جتحت يذلا كلذ يف نيملسملا نم ( رظنب ) اجراخ دوقرلا اهلف

 هيف دوقرلا اهلف تيبلا لخاد نم هيلإ دعصت ءامسلا يلي ىلعأ حطس تيبلل ناك نإو

 هجراختدقر وأ تيبلانزم تجرخ اهنأ اهيلع قدصي الو اهقحلي ررض ال ناك نإ
 . ءامسلل فشكي" مل حطس ابس الو ى ذئنيح



 ءارك تيب زاجو 2 تفاخ ثيح وأ لزنملا فرط يف نكست الو
 اهدالوأو اهدىبع وأ اهيوبأ اهنع عنمي ال : لقو > ةيراع وأ

 اهعاسنو

 لتقك سانلا نم ةرضم ( تفاخ ثيح وأ لزنملا فرط يف نكست الو )
 سان عمجم وأ دادح وأ ىحر توصو رظنو اهلامل وأ امل بصغو ةقرسو برضو
 وأ مده وأ قيرح وأ « باودلا وأ عابسلا نم وأ “ حاكنلا يف رم اك ةرصعم وأ

 جراخ نم ولو اهسنؤي وأ « حاكنلا يف رم اك اراج ولو اهثدحي نم عنم هلو “ ليس
 وأ اهسنؤي نأ نوملسملا هرمأ ةشحولاب تكتشا نإو ع اهيلإ لخدي وأ تيبلا

 ةأرما وأ ةلفط وأ لفطك ةرضملا هنم فاخت ال نمم سانلا نم اهسنؤي نم لمحي

 رظني اصخ اهل ينبي امنإو ى اهنم مرحم اهل بيرق وأ ءاسنلاب هل برأ ال لجرو
 ى نيملسملا هب ربخأ رخآلل امهدحأ نم ررضلا هل نيبت اذإ اهظفحي نيمأ دنع نيدملا

 كرتو يفوت لجر نع هتلأسو : « رثألا ه يفو ى ةنيمآلاف نيمآلا اودجي مل نإف
 يتنثا ةيبصلا تغلبو ى ةيبصلا يلو ريغ تجوزت ةأرملا نإ مث هتأرماو هتنبا

 نإ : لاق ؟ ةه راك يهو اهمأ نم اهعزني نأ ةيبصلا يلول زوجي له ى ةنس ةرشع
 ةريخ تناك تفلب اذؤذف ىغلبت مل ام ةيبصلاب قحأ يلولا ناك تجوزت اذإ ةأرملا
 . تءاش ثح اهسفنب

 كلذ ريغ وأ صربو ماذجك هيف ةرضم ال ( ةيراع وأ ءارك تيب زاجو )

 لوخدلا مهلف ةهج يأ نم اهتادجو اهدادجأو ( اوبأ اهنع عنمي ال : ليقو )
 (اهديبع وأ) ررض نكي مل نإ لوخدلا اهمراحملو ص طقف ةعمجلا يف الإ اؤواش ىتم
 ك يأ ) اهعاسمن و ( فاتإلا و روكذلا < راغصلاو رابكلا ) اهدالواو ( اهءامإ وأ
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 ،ىبأ نإ هيلإ جرخت الو اهلغشب امئاق رمأتو ء آرض هنم تفاخ نم الإ

 ‘ اهريغل نإو ‘ اهدبب ام وأ اهلام وأ سفن ةجنتل زاجو

 عم دعقت يتلاو « ةينازلاو ةرحاسلاك اهب نقلي ال يتاللا نود اهب نقلي يتاللا ءاسنلا

 ى كلذ وحت و لاجرلل ءاسنلا فصت يتلاو « مهعم وهلت وأ 2 مل فشكتو لاجرلا

 ص لاملا يف وأ “ اهل وا هل ( ارض هنم تفاخ نم الإ ) : هلوق مومع يف لخدي اك

 . اهدلو وأ اهمأ وأ اهابأ ولو ى ادحاو الوق هعنع هنإف

 ص هلا مهمحر نونعي ءاسنلا نم اهب رمي نم عنمي ال هنأ : « ناويدلا » يف يذلاو

 اهعم ثبللا ليطت ال جرختو روزت نهنم لخدت نم اهنع عنمي ال هنأ ى ملعأ هللاو

 نإ ( اهلغشب امئاق رماتو ) اهيلإ لخدت ملو اهنع ترم اهنأك ىتح لفش وأ مالكل

 مل نإ تجرخ الإو ث هنع ينغتست ال امم ناكو ( ىبأ نإ هيلإ جرخت الو ) هتدجو

 لسغك اهجوز مزلي امم ناك نإ اهجوز لام نم اهتطعأ ةرجاأب تدجو نإ و « دجت
 نع لاؤسلل باهذلا نم اهعنم نإ هلام نم ةرجألا ءاطعإ اهل نأ يدنعو ث بؤث

 . يه جرخت نأ اهلو ى اهل ةثداح يف اهنيد

 نمو تلح وأ اهتيجنت تبجو ( سفن ةيجنتل ) جورخلا اهل ( زاجو )
 ابهہتبوت يف تعمط نإ الإ اهتيجنتل جرخت الف ةزشانلاو نيدلا يف نعاط كلذ

 ةيدلا يطميل هتبوت يف عمطت مل ولو هتيجنت اهلف سفنلا لتاقو “ بجي الو “ زوجيف
 نم ( اهديب ام وأ الام وأ ) هىجنت ال نأ اهل و « هديب هرأث لوتقملا يلو ذخأيل وأ

 اهدي يف ناك نإ اهجوز لام وأ ضيرم وأ خيش وأ نونجم وأ لفط وأ لام
 . ةنامأك كلذ لبق هنامض اهمزلي مل ولو ( اهريغل ) كلذ ناك ( نإو )
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 . ذؤم وأ قرح وأ مدهك . فوخم هب رهظ تيب نم جورخلا اهلو

 هلو ص هبر نذإب الإ هتحت ةرح ىلع دبع الو ةمأ ىلع رجحي الو

 هنم جرخت ال نأ

 نكسملا لمشي ام هب دارأ هلعلو نكسم وأ ( تيب نم جورخلا امنو )

 اهلتق قطت مل برقع وأ ةيحك ( ذؤم وأ قرح وأ مدهك فوخم هب رهظ ) اقلطم
 هيبأو ةرضك اهريغ اهتيب يف اهمم نكسي نأ كردي الو “ ءوض هيف نكي م وأ
 ريبك مأ وأ بأ هل ناك نإو ى زاج تيضر نإف كلذ ريغو هدلوو اهدلوو همأو

 اهيلع نكت مل نإف ص كلذ يف نوملسملا هرظن هدحو ىنكسلا قيطي ال ضيرمو

 . اهعم نكس ةرضم

 عسوي لب ةرحلا ىلع هرجح هتجوز يه ( ةمأ ىلع ) جوزلا ( رجحي الو )

 نم لجرلا ةرومك اهتروع نأ ىرت الأ « ةرحلا هب تفلك ابب فلكت م اهنال اهيلع
 يدنعو ى اهديس نع اهماكحأ جرخت ملف اهديس ةالص اهتالص نألو ى ةبكرل ةرس
 يف يهنلا لعلو ى اهديس نم اهعنمي الو هتجوز اهنأل ةرحلاك اهيلع رجحي نأ هل نأ
 نأ اهنم دارأ ولف ى ممرحتلل ال ةمسوتلاو داشرإلل « ناويدلاك » فنصملا مالك
 ؟ كلذ اهمزلي لهف هتيطغت ةمالا مزلي ال امم كلذ وحنو اهقنعو اهسأر يطغت

 . ناهجولا هيف

 كلذ وحنو تيبلا نم جورخلا نم ( هتحت ةرح ىلع دبع ) رجح ( الو )
 هنذإب اهيلع رجح اذإف ( هبر نذإب الإ ) ةمأللو ى امل جوز ال ىتلا ةأرملل حيبأ ام
 ىلع رجحي الو : هلوقل [افالخ يدنع ةمألا هتجوز اذك و « هبر اهيلع رجح وأ

 نم ( هنم جرخت ال نأ ) دبعلا برل يأ ( هلو ) هيف ثحبلا نم رم ام ىلع ةمأ
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 هف ءاكرشلا قافتابو > هدبع 7 ولو هقحتست ام اهاتأ نإ

 ؟ ال وأ اهاضر اهليل نم اهؤاربإ هيم زح لهو ‘ دحاوب ال

 . . . . ` . . . ‘ نالوق

 هدبع وأ وه ( اهاتأ نإ ) لبصفتو افالخو آقافو ةرحلا يف "رم ام دح ىلع تيبلا

 . ( هدبع ) جورخلا مدع درب مل يأ ( هدري مل ولو هقحتست امب ) امهربغ وأ

 ةمألا يف ةرم ام ىلع ةسصألا وأ ةرحلا دبعلا ةجوز ىلع رجحلا ححص ( و )
 وأ نينثا وأ ( دحاوب ال ) ءاكرشلاب قلعتم دبملا يف يأ ( هيف ءاكرشلا قافتاب )

 وأ هلك دبعلل كلاملا ديسلا حابأو دبعلا رجح اذإف ى دبعلاب الو مهيقاب نود رثكأ
 ى ةحابإ الف دبملا حابأو اورجح اذإو ى اهيلع رجح الف مهلك ءاكرشلا ةداسلا حابأ

 ىتأ نإو ى كرتشملا دملا ةجوزك كرتشملا وأ طلتخلا نونجملا وأ لفطلا ةجوزو
 هيلع مايقب وأ طاقتلاب هديب نم وأ مكيآلا وأ نونجلا وأ لفطلا هنبا ةأرمال لجرلا
 اهيلع رححلا هلف اهجئاوح ءالؤه ديبع ءاسن وأ ةفالخب وأ ةياصو وأ باستحا

 قتعي وأ اوحصيو اوغلبي ىقح مهديبعو ءالؤه ةحابإب لغتشي الو ى جرخت ال نأ
 ينمي ةفيلخ دجي الو : هصن ام حاكنلا يف مدقتو ى مهكح مهل نوكيف ديبملا

 ال راك نإ كحلا يف هتجوز سبح لفط يلو الو « هلثم اهسبح بئافلا ةفيلخ

 . ءاسنلاب برأ هل الو ى اهنوصب

 امهدحأ وأ اهراهنو ( اهليل نم ) هايإ ( اهؤاربإ ) جوزلا يأ ( هيزجي لهو )
 ( نالوق ) ؟ هروضح لبق ال كلذ رضحي ىقح هيزجي ( ال وأ اهاضرب ) اهضعب وأ

 ؛ هيف طرف ام جرحي امنإو ى ال : ليقو “ يتآلا يف ال يضاملا يف لحلا هيزجي : ليق
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 لدعي مم { اثالث : ليقو « اعبس اهاطعأ بيث ىلع آركب بلج نمو

 : ليقو ، لدعي مش نيموي : ليقو « اثالث اهبلج بيث عم ميقيو

 اهموي نم

 اهطمي وأ اهف هلدبي مل نإ ةمايقلا موي هئاضعأ نم جرخيو اراهنو اهليل نم
 ال هنأ لوقلا هجوو يتلاو يضاملل لحلا هيزجي هنأ ثلاثلا لوقلا ى هيف الام

 هنع فعي مث كلذل قيضو لوه هيلع ىقلي هنأ ةمايقلا مري هدسج نم الإ جرخ
 . ابئت ناك نإ

 يلايل ركبلا يأ ( اهاطعأ ) هدنع تةبس ( بيث ىلع اركب بلج نمو )
 ع بيثلل لقتنيف عبسلا نم اهطعي مل ام اهيف بسحيو ةلصتم اهمايأ عم ( اعبس )
 تبغر وأ اهسفن تحمس نإ الإ هيلع ركملل ةعابت عبسلا نم طعي مل ام نوكيو
 بيثلاب دارأ لب ءارذع هدنع ركب ىلع آ ركب بلج تإ مكحلا كلذك و ى .كرتلا يف

 “جوز وأ وه اهيلع لخد « لزت مل وأ اهترذع تلاز اهيلع لوخدم لك لمشي ام
 لدملا يف أدبي نأ امإف ( لدعي مث ) نهمايأ عم ( اثالث ) اهيطعي ( : ليقو ) هلبق
 . ىلوأ وهو هدنع نمب أدبي نإ امإو ى اضيأ اهليلو ركبلا مويب

 (لدعي مث) اهتليلو نيراهن ( نيموي : ليقو 0 اثالث اهبلج بيث عم ميقيو )
 ناموي : ليقو : ةخسن يفو ى ىلوأ وهو هدنع نمب وأ اهب لدملا يف أدبي كلذك

 . ناموي اهل ريدقتلا نأ ىلع وأ ى ىنثملا رصق ةغل ىلع فلألاب

 اذك و ( اه ) بلج ( موي نم ) هدنع نمو بيثلا يب لدمي ( : ليقو )

 نكي مل نإ بيثللو ص ةنثالث : ليقو ى اهريغ هدنع نكي مل نإ مايأ ةعبس ركبل
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 نم طقف ةعبرأ نم موي امل : ليقو “ ناموي : ليقو ى ةثالث آضيأ اهريغ هدنع
 : ليق دقو اهلك عوبسألا مايأب راثكإلا هلك كلذ يف ةعبسلا هجوو ى رمآلا لوأ
 لقأ اهنأ هثالثلا هجوو ى تامعابسلا ءايشألا ترثك دقو ى ةعبس ددعلا لصأ نإ
 < ةحرد عمجلاو ةجرد ةينثتلاو ةجرد دحاولا نإف « اهدعب ةجرد الو .2 عمجلا

 ٠ ةعامج هنأ نينثالا هحوو

 ص دعب امل نكي مل ام يلايللاو مايآلا نم بلجلا دنع بيشثلل وأ ركملل ناك امنإ و

 نم تلع رمأ دقو « ةنسلا نم عورشم سرعلا يف ةنيزلاو ماعطإلاو حرفلا نأل

 بجا و لدملاو « سرملا مايأ يضقني ىتح وزغلل رفسلا كرتي نأ ةأرماب ىنتبا
 . ةيآلا ")ي اولدعت نأ اوعيطتست نلو » : ىلاعتو هناحبس شلا لاق

 سفن مايقو ضغبلاو بحلاك ايرورض هيف ناك ام هيف جوزلا هيف رذمي يدلاو
 ايف يتمسق هذه نإ مهللا »: يللع هلوق كلذل لدي اك ىرخأ نود عالا يف ةدحاول
 يفنملا لدعلا ىعدا نإ يأ رفك لدملا ىعدا نمو : ليق ؤ ثيدحلا '؟١« كلما

 يذلا وهو ص لدملاب ثيداحألا يف رمآلا ليلدب عاطتسي ال يذلا وهو ةيآلا يف

 هلوقل رفك بعت الب جح هنأ معز نمو ى قاطي ايف ديعولاو رمآلا نأل 2 قاطي
 : هقلع هلوقل و ،اقلطم دلبلا وأ ةكم دلبلا انلق ءاوس ""ه سفنألا قشب الإ » ىلامت

 . '؟١( باذعلا نم ةعطق رفسلا »

 ١٩. :ه اسنلا ةروس ) ( ١

 )٢( ملم هاور .

 ( ٣ ) لحنلا 7 روس : ٧ .

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ٤
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 رفس عقي دقف الإو ىًاقلطم جحلا معازلا كلذ معنإ الإ حصي ال رفكلاب كحلاو

 :ىلامت هلوقل رفك ىثنألل حرف هنأ معز نمو “ داز عسوو رورسو حرف يف بيرق
 ةيآلا لثمو ص كرشلا يف ةيآلا نأل لكشم اذهو 'ا) ه آدوسم ههجو لظ

 هلوقو “ 6" نيبم ريغ ماصخلا يف وهو ةيلحلا يف اشني" نمرأ » :ىلامت هلوق
 ‘‘١ي تانبلا لل نولمحيو ل :ىلامت هلوقو ىةيآلا ""م تانبلا ىفطصأ » :ىلامت

 تايآلا يفاني ال حرفلا هءاعدا نأل لكشم كلذو ص نهل صيقنت كلذ نآل ى ةيآلا
 تنبلاب ناسنإلا حرفي دق هنألو ‘ هنود وأ ركذلاك تنبلاب رقاعلا حرفي دق هنال

 يف هللا اوقتا » : رقللع هنعو ىام ضرفل وأ ى مهسخبل وأ هدنع نينبلا ةرثكل

 '`ةأرملاومتملا نيفيعضلا يف للا اوقتا»: لاقو «٠' مكقانعأ يف ةنامأنهنإف ءاسنلا
 رخآ يفو ع تاريسأ يأ )٧' « مكدنع ,ناوع نهنإف ءاسنلا يف هللا اوقتا ه : لاقو
 . نيميلا تكلم امو ءاسنلا يف هللا اوقتا : ين لك ةبطخ

 ودملا دامج ىلاعت هللا لمح « :ى هباحصأل لاق هنأ ل هنع باتكلا يفو

 داهجلا نهل لعجف ت نهفعضا كلذ نهنكمم ال ءاسنلاو « « نيملسملل ةليضفو ةجرد
 لثم رجألا نم نهف ناك كلذ ىلع نربصو نبستحا نإف “ تارضملا ىلع ربصلا ي

 )١( لحنلا ةروس : ٥٨ .

 )٦٢( فرخزلا ةروس : ١٨ .

 )٣( تافاصلا ةروس : ١٥٨ .

 ) ٤ ( لحنلا ةروس : ٥٧ .
 )( ٥ ) دواد وأ هاور .

 )٦( يذمرتلا هاور .
 . (٧) ملمو دواد وبأو يئاسنلا ءاور .
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 بلطت مل ولو لايل عبرأ نم اهليلو اهموب ةأرملل بجيو « هللا لبس يف دهاجللل ام
 > كلذ نم نكم ام الإ : لسق > ضرمو سافنذو ضىحك رذع اهل نوكب نأ الإ

 يف اك عاجلا نكي مل ولو اهتليل و اهموي اهدنع نوكيو “ جرفلا نود ملا لثم
 نم يأ > ىرخأل ىطعأ ام اهمطمب نأ همزلي ال هنأ اضيأ -7 ك » ناويدلا ,

 . تحص وأ ترهط اذإ جرفلا يف عامجلا

 ةرمو ى اهقح نم رثكأ اهيطعي ةرمف ارجاشتي ملو ةدحاو هدنع تناك نمو

 ةقفن ال ؛اهشارفيف هتصعنمل آقح الو .اهنم ردصلاقيض ري م ام زاج اهنع اأطابتي
 ال وأ “ اهسفنب لفتشت ال تناك نإو “ بوتت قح كللذ ريغ الو ةوسك الو

 اهسفنل اهمييضت يف سيلو « اهنليل اهيطعي هنإف ةبانجلا نم لستنت ال وأ فظنت
 اهقوقح نم كرتي الو ص اهل [بيدأت اهبنتجي : ليقو ث هملع بجو ام هنع طقسي ام

 ص ةدحاو ةأرما وأ رتكأ وأ ناتراض هل تناك هلك كلذ يف ءاوسو ى اهعامج ريغ

 جوزت نمل قح الو « بوتت ىتح اهريغل عجر اهقح طقسي ام نهادحإ تلعف اذإو
 ص ىلآ وأ اهنم رهاظ نمل راهن الو ليل الو « متي ىقح دساف حاكنب وأ دوهش الب

 ابجاو ناك امف هنذإ ريغب امأو ؛ هنذإب تفكتعا وأ ةرمع وأ ، جحب تمرحأ وأ

 نإ نكل ى هيف اهل ىقح الف بجي مل امو “هيف امل قح الف “عليجي هضقن هل زوجي الف

 هقبس وأ فكتعا وأ وه مرحأ وأ ايعجر اهقلط وأ دعب امل نوكيف هضقن ءاش

 نم رهظ مث تجوزت اذإ دوقفملا ةجوز سمك اهسم نم عنام عنم وأ يدتعملا اهيلإ

 ىتح اهقح مزمل۔ي مل اذإ اهبلجي مل ركب نيب ةلادع الو ع اهشسم هل "لحي ىقح اهراتخا

 . اهبلجي مل نإو بيثل بجتو « بلج نم نيبو اهبلجي
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 ةبويثو ةراكب نفلاختت ولو ةرمب نهبلجو ددعتم ىلع دقع نممو

 ىلإ كلذك يقابلا نيب عرقي مث ىلوألا باسح يطعيف نهنيب عرقأ

 ردق ىلع اهباسح اهيطعيف ءاش نم مدقي : ليقو ، لدعي مش نهرخآ

 . ةريبكلا : ليقو ص ركبلا : ليقو ص بيثلا : ليقو ي اهسنج

 ةدحاو دعب ةدحاو وأ ةرمب ءاسنلا نم ( ددعتم ) رادقم ( ىلع دقع نمو )

 ( ةبويثو ةراكب َنْفلاخت ولو ةرمي نهبلج و ) دارفناب ضعبو ةرب ضعب وأ
 ةيرحو ةيدوبع وأ القعو انونج وأ ةملوفط و اغولب وأ اك رشو اديحوت وأ

 ( ىلوألا باسح يطعيف نهنيب عرقأ ) هعم نكمتي اضرم وأ [ابيعو ةحص وأ
 ( نهرخآ ىلإ كلذك يقابلا نيب عرقي مث ) الوأ اهتعرق تجرخ يتلا يأ
 ص اهدعب اهتعرق تجرخ نم هذه عبتيو اهدعب اهتعرق تجرخ نم ىلوألا عبتي
 تناك نإ بيترتلاو باسحلا اذك و ى اعبرأ نك نأب ارخآ ىقبت ةعبارلا ةيقابلاو

 ائيش ةرمب نهتاعرق ىقلتف الوأ نهنيب عرقي لسقو ( لدعي ح ) ثالث وأ ناتنثا

 يذلا نأل هلبق يذلا عم آرركتم اذه سيلو نهتعرق تمباتت اك نعباتتيف ائيشف

 عطقيف ةدحاو جرختف يقلي نم يقليف ةعرق ةدحاو لكل لهجي نأ وه هلبق
 نم باسح مت اذإ وأ ص كلذ دعب وأ هنيح يف يقب نمل ةعرقلا ددجيو ءاقلإلا

 نعباتتيف تاعباتتم ىقلتف ةعرق ةدحاو لكل لعجي نأ وه اذهو“اهتعرق تجرخ
 ٠ نهت اع رقك

 لضافتلا نم ( اهسنج ردق ىلع اهباسح اهيطعيف ءاش نم مدقي : ليقو )
 ( : ليقو ) ةكرشملاو ةدحوملا نيب وأ ةمآلاو ةرحلا نيب وأ ص ببثلاو ركبلا نيب

 ( ركبلا ) مدقي ( : ليقو ) ةريغص وأ ى ةريبك ةلفط وأ « ةغلاب ( بيقلا ) مدقي
 وأ تالفط نسلا يف ( ةريبكلا : ليقو ) ةريغص وأ ى ة ريبك ةلفط وأ ى ةفل
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 2 مايألا ددع ءاطعإ الب كلذك ش الوأ جوزت قلا مدق : ليقو

 مم امل اهمتأ اهمايأ متيث نأ لبق اهبلجف ىلوألا ىلع ةأرما جورت نمو
 تاف امل رظني الو ىرخألل متي : ليقو ، لدعي مث ىرخألل يطعي

 ةنئاك ( الوأ جوزت يتلا مدق ) دقعلا ددعت نإ ( : ليقو ) تافلتخ وأ تافلاب

 ددع ءاطعا الب ) دقملا يف نهمباتت بسحب نمباتتي ( كلذك مث ) تناك ام

 اهليل ةدحاو لك يطعي لب اهتقباس ىلع تبلج نم لك هب لضفت يتلا ( مايألا
 اهتقباس لضفت ةقوبسم لك نإف ةمدقتملا لاوقألا فالخ “كلذ اهلصو اذإ اهراهنو

 نهنيب عرقأ نهنم ةدحاو ةدقع تعمج نمو « ركبلا وأ بيثلا هب لضفت اب
 هدرفأ درفنا نمو “ رخأت نإ ريخأت وأ « مدقت نإ مدقتب لوألا لوقلاك

 . هررق اك

 ىلوألا مايأ يأ ( اهمايأ متي نأ لبق اهبلجف ىلوألا ىلع ةأرما جوزت نمو )
 اهمايأ اهيطعي يأ ( ىرخأل متي : ليقو ى لدعي مث ىرخالل يطعي مث اهل اهمتا )
 ىلإ راشأ اك لدعلا يف عرشي لب ع صقن ام اهل متيل ىلوألل عجري الو مالا ىلع
 بلج اذإ اهف نالوق اذك و ، ىلوآلا قح نم ( تاف امل رظني الو ) : هلوقب كلذ
 ص طقف ةليللاو مويلاب باسحلا يف امهل عرش نأ دمب اهليل وأ ,ةأرما موي يف ةأرما

 لكل موي هيلع ناكو كلذ دعب لدع ىلوألا اهمايأ بيثلا وأ ركملا ىطعأ اذإو
 يذلا اذه لعفي امنإو ى هلف مايآلا ةعبرأ نم يقب امو ى مايأ ةعبرأ نم ةدحاو

 نأ هلف ةدحاو الإ نكت مل نإو ع ادعاصف ناتأرما هل تنأك اذإ لدعلا نم هانركذ

 هنكمأ و ادعاصف ناتأرما هل تناك نإو “ صقني نأ ال ءاش ام اهقح ىلع اهل ديزب

 هنكمي مل نإو ص لعفيلف اهراهن اهعم ميقيو اهتليل يف ةدحاو لك دنع تيبي نأ
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 اهيطعي و ى ةعجارمو ريفكت دعب ةقلطم وأ ىلوم" وأ اهنم رمكاظمل الو

 ص ءادف ةدع يف ةعجر وأ ةنونيب دعب اهل ددج نإ اهباسح

 ةلادع الف عنام هعنم هرومأ يف امهادحإ دنع أطابت نإو ص ردق امب لدميلف دعبلاب
 ص ىلوألا دنع ماقأ ام لثم ىرخآلا دنع مقيلف لوصولا دجو اذإو ى كلذ يق

 وحنب صقن املو > ةيناثلا جوزت لبق ىلوألل ةدايز نم تاف 11 جوزلا رظنب الو

 ٠ دمعت وأ عنام وأ ضمح

 ص ةعجرلا هيف كلمي قالط ( ةقلطم وأ ) اهنم ( ىلوم وأ اهنم رهاظمل الو )
 مزلي الو راهظ نم ( ريفكت دعب ) نئابلاو ءادفلاك حصت نكلو ‘ اهكلمي ال وأ
 ص هيزجي : ليقف ى هدعب آسم نإو ى ريفكتلا لبق سي هنأل ءاليإلا ريفكت كلذ

 (ةعجارمو) اهنم ىلآ يتلا ىلإ هعوجر لمشي ام ةعجارملاب دارأ هلعل و « ال :ليقو
 ةعجارملا وأ ريفكتلا لبق اهت رض دنع ماق ام اهيطعي نأ هيلع سيل هنإف قالط نم

 . . اضرأ ةثداحك اهلمجي الو

 وأ ةدع ءاضقناب ( ةنونيب دعب ) [_>اكن ( امل ددج نإ اهباسح اهيطعيو )

 اهقيلطت ةدع وأ ( ءادف ةدع يف ةعجر ) اهعجار ( وأ ) نئابلا ةدع يف اهجوزت

 قالطلا نم كلذ وحنو ى زوجي اك اهسفنب اهقيلطت دعب وأ قافنإلا ىلع ربجلا دعب
 ص ؟ وأ اهباسح اهبطمي كلذ لك يفف ى اهاضرب ةعجرلا هيف حصت ىذلا نئابلا
 وأ اعبسف اركب تناك نإو ع ةرم ام ىلع نيتليل وأ اثالث اهاطعأ بيث تناك نإف

 . نئاب كلذ يف هوحن وأ قالطلا نآل لوأ اجوزت اذه ناك لدعي مث ءاثالث

 ص [بيث ىمست اهيلع هلوخدب هنأ عم ركبلا يف كلذ روصتي فيك : تلق نإو

 لبق كلذك اهيدافي وأ اهحاكن ددجيف لوخدلا لبق اهقلطي نأب روصتي : تلق

- ٢٤٤ - 



 ةميقم دنع ماقأ ام لثم هتجاح يف نإو رفس نم ةعجار دنع ميقي الو

 ولو هرفس نم عجر اذإ هعم ةرفاسمل ىطعأ ام لثم اهل الو اهعم

 . ... .. .... .... ..... ..... .س اهتجاح يف

 لبق اهقلطي وأ ساه زوحي اك كلذك لوخدلا لبق اهسفن قلطت وأ « لوخدلا

 لوزب ال ركبلا مكح نأب لوقلا ىلع آضيأ روصتيو “ كلذك قافنإلا ىلع ربجلا

 تقلط وأ لوخدلا دعب اهقلط نإف 2 اهترذع لزت مل ام جوزلا اهيلع لخد ولو اهنع

 اذإ آلوأ اه.لايل اهيطعي هنإف نئاب اهقلط يذلا قالطلا ناكو اهاداف وأ اهسفن
 اذه همالك يفاني الو ص ءارذع يهو اهيف اهعجار وأ اهدعب وأ ةدعلا يف ا۔مج وزت

 يف اذهو ى ةعجارم لبق اهتاف ام اهل همزلي ال هنأ يف ضورفم هلبق ام نأل هلبق ام
 قلطم لوعفم ةعجر نأ تملعو . اهعجار وأ اهجوزت اذإ سورعلا مايأ كردت اهنأ

 وأ احاكن امل ددج يأ ى فوذحملا ددج فوذحم ىلع هفطع زوجيو “ فوذحمب

 اذه ىلع مزلي هنأب لكشي الف دجوأ وأ ثدحأ ىنعم ددج نيمضت ىلع ةعجر
 . ىرخأ ةعجر ميدقت

 هترفاس ( نإو ) اهعم هرفاست مل ( رفس نم ةعجار دنع ميقي الو )
 دقف اهتجاح يف ترفاس نإ اهنأل ( اهعم ةميقم دنع ماقأ امدنع هتجاح يف )
 اهرفسف هتجاح يف ترفاس نإو ى اهقحل "كرت اهرفس و اهتجاحب اهقح تلدبتسا

 نإ و ى اهتاف ام كردت نأ هيلع تطرش نإ الإ كرتلاو رفسلا يف اهنم "عربت هل كرت
 . اهتجاح ي ةرفاسكف ضوعب هتجاح يف ترفاس

 نإف ص مادختسالاك كلذف هعم هلوق نع رظنلا عطقب ةميقملل يأ ( اهل الو )

 ىطعأ ام لثم ) ىرخأ عم رفاس ذإ هعم رفاست مل يتلا هنع ةميقملل سيل هنأ دارملا

 ( اهتجاح يف ) رفاس ( ولو هرفس نم عجر ر اذإ هعم ةرفاسم ) هل ةجوز ( ل
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 رفس نم هتجوز هعنمت الو « اهل اهعم رفاس نإ هيلع كردت : لبقو

 . . . . . . . ملع وأ شيع بلطل

 ث ةميقملا ةجاح وأ هتجاح يف رفاس نإ ابس الو ص اهعم رفاس قلا ةجاح ىف ىأ

 ككلذ وحن وأ شيع وأ ملع بلطل رفس نمهعنم اهل سيلف هتجاح ف رفاس نإ هنأل

 ال نأ ىرحاأف ى ضَوَمب ولو ةميقملا ةجاح يف وأ ةقفنلا اهل كرتي نأ همزل ولو

 ظفح اهعم هرفس نإف هعم ةرفاسملا ةجاح يف وأ هرفسل ةحيبملا اهنأل ةمسقملا كردت
 ى هل حابملا رفسلا نم هدحو ولو اهتجاح يف هرفس نألو ى هب رومأم وهو اهل

 . هملع كردت الف

 عم يأ ( اهعم رفاس نإ ) هرفسب اهتاف ام ةميقملا ( هيلع كردت : ليقو )
 ى اهتجاح يف رفاس هنأل ىرخألا هذه هتجوز ةجاحل يأ ( امن ) ىرخآلا هتجوز
 ءاوسو ںاهلجأل ارفاسم رجأتست وأ « نيملسم وأ مرحم عم رفاست نأ اهنكمأ دقو

 ى اهعم ماقأ نم وأ اهعم رفاس نم عماج اهتركذ وأ اهركذ يتلا لئاسملا كلت ف
 يذلا لحملا نع نيخسرف ةزواجم آضيأ كلذ يف رفسلاب دارملاو ى اهعماجي مل وأ

 درجم ةماقإلاب دارملاف « نينطوتسم ريغ وأ نينطوتسم هيف اوناك ءاوس ى هيف مه

 نهدحو نرفاس وأ هدحو رفاس نإو “اونطوتسي مل وأ اونطوتسا ءاوس ى ثكلملا

 ترفاس وأ اهنع رفاسف ةدحاو تناك نإ كلذك و « رفسلاب تاف ام نك ردي مل

 ام اهلق هيف عجر مث اهليل يلي اراهن رفاس مث اهقح يف ليللاب أدب اذإ هنإ ىتح هنع
 بورغلا دعب عجر وأ طقف هتبقب اهلف رخآ اراهن عجر وأ > طقف هنم تك ردأ

 ص طقف هموي عم هيقاب اهلف “ ليل يف وأ اهليل عجر نإ اذك و ى هلك راهنلا اهتاف

 . اهيقإب اهلف اهليل يف وأ هيف عجرف اليل رفاس نإ و

 وأ هللا يف خأ ةرايز وأ ( ملع وأ شيع بلطل رفس نم هتجوز هعنمت الو )
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 . . .... ...... .... . ىاهنومي اهال كرت نإ

 امامل كرت نإ ) رهشأ ةعبرأ نم رثكأ هيف بيغي ال نكل « داهج وأ محر

 نم هعنم اهلفالإو ى امئاق وأ الام هل كرتو ةفيلخ وأ اليفك وأ عجرب ىقح ( اهتوم

 ليفك وأ ةنؤم اه كرتي ناك ولو « كلذ ريغل رفسلا نم هعنمتو ى كلذل رفسلا

 ى حلا يفو ى هللا نيبو اهنيب ايف ةروكذملا لئاسملا يف عنملا دجتو ى هوحن وأ

 نع لجرلا بيغي ال نأ دانجألا ءارمأ ىلإ لسرأ هنع للا يضر رمع نأ يور ايك

 . رهشأ ةعبرأ نم رثكأ هتجوز

 ضعب يف ةليل هنع هللا يضر رمع انديس رم : يهيشبأآلا دمحأ نيدلا باهش لاق
 : لوقت ةأرما عمسف ةنيدملا ككس

 هبعالأ ليلخ ينج ىلإ سيلو هبناج ةروأزاو ليللا اذه لاط الأ
 هبناوج ريرسلا اذه نم د“رحل هريغ بر ال هللا الول هللا وف

 همتارم لانت" سأ يلصب مركأو يفعي اسجلاو يبر ةفاخح

 ةازغلا يف هلو نالف ةأرما اهنإ : هل ليقف “ اهنع هنع هللا يضر رمع لأسف
 نم رثكأ هتأرما نع لجرلا بيغي ال نأ هنع هللا يضر رمع رماف « رهشأ ةيناغ
 : تلاق ؟ لجرلا نع ة أرمل ا ربصت 1 : ةصفح هتنب لأس هن أ يورو ؤ رهش أ ةعبرأ

 هنأ يورو ى رهشأ ةتس نم رثكأ هتأرما نع ,زاغ بيغي ال نأ رمأف ى رهشأ هتس
 ءادعصلا تسفنت تايبآلا تدشنأ امل اهنأو « ةتس وأ رهشأ ةعبرأ : تلاقف اهلأس
 ص يتقفن ةلقو ينع يجوز ةبيغو يتيب يف تشحو باطخلا نبا ىلع ناه : تلاقو
 ةقفنب اهيلإ ثعب حبصأ املو ؟ رمع كب ملعي نيأ نمو ى هللا كمحري : رمع اهل لاقف
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 : ليقو هئاسن نيب بوثلا يف ريس ىلع ردقي ال ضيرم : ليق عفريو

 . . . . ت نهثطو نع زجع نإ ءاش نم دنع دعقي

 ةأرملا ربصت مك : ةصفح لأسو ى اهجوز اهيلإ حرسي هلماع ىلإ بتك و ةوسك و
 رثكأ شيجلا نم ادحأ سبحأ ال : لاقف ةتس وأ رهشأ ةعبرأ : تلاق : اهحوز نع

 : ىورو ك اذه نم

 هىنناج “دوساو لسللا اذه لواطت

 هريغ يف وأ ( بوثلا يف ريس ىلع ردقي ال ضيرم : ليق “ عفريو )
 يف اهساإ عفر نهادحإ ةبون تءاج اذإ دحاو تيب يف نكي مل اذإ ( هئاممن نيب )

 ردقي مل وأ سملا ىلع ردق ءاوس “ عامجلا ىلع رد_ قي ال ناك ولو ؛ هريغ وأ بوث

 هل نكي مل نإف ص ةحاسمب وأ ةرجأب لمحي وأ هلمحم وأ هتباد ىلع وأ هديبع هعفرب

 امنإو ى هب لاقتنالا دجي مل يذلا ضرملا هكردأ ثيح دعق ك_لذ دجي مل وأ لام

 ‘ هؤرب رخأتي وأ عامجلاب وأ كلذب هضرم ديزب ال ناك نإ لقتني وأ بك رب وأ عفرب

 . لعف اهليلو اهراهن ةدحاو لك عم نوكلا ىلع ردقو عامجلا ىلع ردقي مل اذإ نكل

 نهنيب هب راديثو عفري وأ هئاسن نيب هب رادي" ىنعمب هنأ ىلع عفريب قلعتم نيبو
 . رادي ىنعم برشأف

 نم دنع:لبقو ( نهنطو نع زجع نإ ) نهنم ( ءاش نم دنع دعقي :ليقو )
 ءاهلبل يف هتءاج تءاش نمف ءطولا ىلع ردق ولو لاقتنالا ىلع ردقيملو اهدنع ضرم

 يف ضرملا هيلع دتشاف هئاسن نيب يشمي راصف ضرم هنأ رتل ينلا نع ركذو

 اهدنع دوعقلا يف نهنع هللا يضر هءاسن نذأتساف اهنع هللا يضر ةشئاع تبب

 ءادتبا ناكو هئاسن نيب ةلادع هبلع سيل لل يبنلا نإف كلذ عمو هل ن ذأف
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 بنيز تبب ق : لىقو > دمتعملا وهو يرمزلا ٥ اور ةنوميم تدب ق ل هضرم

 . ةناحير تيب ق : لقو < شحج تنب

 نأ هجاوزأ نذأتسا هعجو دتشاو للع هللا لوسر لقث امل : ةشئاع تلاق

 سابعلا نيب ضرألا يف هالجر طخت نيلجر نيب وهو جرخف هل نذأف يتيب يف ضرمي
 تلاق يذلاب هللاا دمع تربخأف : هللا دبع لاق ى رخآ لجر نيبو بلطملا دبع 71

 مست مل يذلا رخآلا لجرلا نم يردت له : سابع نب هللا دبع يل لاقف “ ةشئاع
 ةشئاع نع ةياور يفو ) بلاط يبأ نب يلع وه : سابع نبا لاق ى ال : تلق : لاق
 ء ةماسأ امهدحأ نيلجر : ىرخأ يفو ى رخآ لجرو سابعلا نب لضفلا نيب جرخف

 يقو ص دبع ةبون : ليقو ى ناتمأامو 0 ةبونو ةربرب ىرخأ يفو “ لضفلاو

 نم ددمتف « ددعت هجورخ ناب كلذ نيب عمجي دقو “ نابوثو لضفلا : ةياور
 : هئاسنل لاق للع هنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو ص هل اوبقاعت وأ ى هيلع أكتا
 . يل "نتنذأ "نتئش نإف « نكتويب يف رودأ نأ عيطتسأ ال ينإ

 ط نبأ ك ا دغ تأ نم : لوقي ناك نلع هنأ ةشئاع نع هورع ن ماشه نعو

 يقلا يه ع ا هلا ,_ يضر ةمطاف نأ : يرهزلا نعو “ ةشئاع موي ديرب ؟ ادغ

 هيلع “قشي هنإ : نهل تلاقف « كلذي نهنع هللا يضر نينمؤملا تاهمأ تبطاخ
 < نينثإلا موب 7 اهتيب نلع هلوخد نأ اهنع للا يضر ةشئاع نعو & فالتخالا

 اهررك ؟ ادغ انأ نوكأ نيأ : لاق للع يورو “ هيلي يذلا نينثالا موي هتومو

 ءةشئاع انتخأل انمايأ انيهو دق هللا لوسر اي:نلقف“ ةشئاع ديري امنإ هجاوزأ تفرعف

 ناك الف ى ةشئاع تيب ىلع اصرح ؟ أ نبأ : لوقي ناك للع هنأ ةورع نعو

 للع للا لوسر يفوت هللا يضر ةشئاع نعو“ يتيب يف ضرمي نأ هؤاسن هل نذأ يموي
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 ةدر نم هعوجر دعب الو ، كلذ يف لدعي نأ هنرب دعب همزلي الو

 كلذ راص وأ ‘ نونج نم ةقافإ وأ

 لفسأ ةنقاحلا : يتنقادو يتنقاح : نب ةياور يقو > يرحغنو يرحس نبو يبيب ف

 ةياور كلذ ض رامي الو > ردصلا رحسلاو موقلحلا فرط ةنقادلا و > نقدلا نم

 . ةياورلا هذه قرط ةحص مدعل يلع رجح يف هسأرو تام رتيلج هنأ

 يف نهادحإ دنع دعق ام رادقمب ( كلذ يف لدعي نأ هنرب" دمب همزلي الو )
 ةحصلا يف نهيف لدملا همزليف ىنكسلاو ةيطعلاو ةقفنلاو ةوسكلا امأو « هضرم
 نم هعوجر دعب ) هتدرب ًنهتاف ام هجاوزأ يطعي نأ همزلي ( الو ) ‘ ضرملاو

 نأب لوقلا ىلع للا دنع الو مكحلا يف قوقحلا نم هريغو عامج نم مكحلا يف ( ةدر

 مالسإلا ىلإ ةدرلا نم عوجرلا نأب لوقلا ىلع وأ “ عرفلاب بطاخم ريغ رفاكلا

 افوطعم ، هعوجر دعب : هلوق سيلف ؛ الوأ كرشلا نم عوجرلاك هلبق ام بجي
 موزل لوألا يف يفنملا نأل ص كل هتردق اك فوذحمب قلعتم لب “ هئرب دعب : ىلع

 رابتعاب هيلع فطعلا حصي معن ى ةّدرلاب تاف ام هك رادت موزل يناثلا يفو « لدعلا

 بنج يف لدعلاب بلاطي الف اهلبق امو اهيف ام اهنع عوجرلاب عطقي ةدرلا "نأ

 ( نونج نم ةقافإ وأ ) : هلوق هلبقي ال اذه نكل ع ةدرلا لبق ىرخأل لعف ام
 لبق ةدحاو ىطعأ ام ةلادعلاب نهيطعي نأ همزلي ال هنأب لئاق ال هنأل ى نج" نإ

 . اهليل يف ابيرق هركذي اك ةمزالف نونجلا لاح يف ًنهقوقح امأو ى نونجلا

 ص ءاهتشا ضعب هل يقب نإ الإ عامج يف نونجملل قح ال هنأ يدنع يذلاو

 ًاممج وأ ًادىك أت ردقي فوذحملا اذهو “ فوذحم ىلع فطع ( كلذ راص وأ )

 هتدر وأ هنونج ةليلو موي ةنكاسمو عامج نم تاف ام همزلي ال يأ « مالكلل
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 ءابرجو ةنونجم يطعيو . اهسافن وأ اهضيح وأ اهضرم دعب وأ ةدحاوب

 ‘ اهب ام عم نإو اهليل ءاقهبو ةموذجمو

 هناف « ( ةدحاوب ) ةدرلاو نونجلا كلذ راص وأ هب كلذ راص نإ هضرم وأ

 ى اهعم “قح الف ةدرلا امأ « اهنونج وأ اهتدرب اهتاف ام اهمطمي نأ همزلي ال
 فوذحم ىلع فوطمعم ( اهضرم دعب وأ ) “ عامجلا ريغ قوقحلا هعم نونجلا امأو

 اهضيح ) دعب ( وأ ) اهضرم دمب وأ هضرم دعب ضرمب تئافلا كلذ همزلي ال يأ
 لاح اهعم هلايعتسا « ناويدلا ه ةرابع ضعب رهاظ يف همزلي هنأ الإ ( اهساةن وأ

 لوق يف نخفلا يف عامجلاك ءاسفنلاو ضئاحلا عم زوجي ام سافنلاو ضيحلا
 رسكنا اذإ اهبلق ربج رابتعاب بودنم معن “كلذ مزلي ال هنأ حيحصلاو “ هزاوجب

 . ضيحلاب

 ى اهمويو لايل عبرأنم ةليل اهجوز ىلع ةأرملل بج امنإ و : « ناويدلا ه صنو
 لثم اهنايشغ ىلإ هب لصي ال رذع اهل ناك نإ الإ ع بلطت مل وأ كلذ هيلإ تبلط

 ؛جرفلا نود ايف سيسملا لثم هلمف كلذ نم هنكمي ام الإ ضرملاو سافنلاو ضيحلا

 يمهو ى ماللا دعب ءايلاب هيلعف : مح نب فسوي جاحلا خيشلا يتمأ "مع ةخسن يفو
 . قييضتلاو بوجولل ىلع لصأ نأل « موزللا يف ةرهاظ

 يمه ءاقهبلاو اهوحنو ءاصربو ( امهبو ةموذجو ءايرج و ةنونجم يطميو )
 مغلبلا ةبلغو « ةدوربلا ىلإ وضعلا جازم ءوسل ةرشبلا رهاظ قيقر ضايب اهب يتلا
 يف هلاق ى مدلا ءادوسلا ةرملا ةطلاخل داوسلا ىلإ دلجلا ريغي دوسألاو مدلا ىلع

 همزلي نأ ىرحاف اهليل همزل اذإ هنآل ‘هركذي ملو اهراهنو ( اهليل ) « سوماقلا ه

 ل ولو هوحنو صربو ىقبو ماذجو برجو نونج نم ( اهم ام عم نإو ) ؤ اهراهن

 . اهؤرب ىجرب

 س ٢٥١



 ، ىجري ال نم قح يطعيو ى أربي تح هؤرب ىجري نم لزع هل زوجو

 دعب همرغ همزلي مل ضرم وأ رفسب ولو نهادحإ سم نم عنمأ نإو
 هتبوت دعب هموزل يفف انامز هرايتخاب هكرت نإو 4 عناملا لاوز

 . . . . ءةرض عم ال ةدحاول ولو ؛ نالوق

 زيوجتلا :.زيوجتلا ىنعمو “ ( !رمي ىتح هؤرب ىجري نم لزع هل زوج و )
 ع بجاولا ريغ ىلع قدصي عنتمملا هب لبوق اذإ زئاجلا نأ كلذو ‘ بوجولا عم

 هؤرب ىجري نم "لك : لوقي نم مهنمو : « ناويدلا » يفف ث انه اك بجاولا و
 لوقلا اذه يف نهنم هؤرب ( ىجري ال نم قح يطعيو ) “هنم اربت ىتح اهلزتعيلف

 . لوالاك

 كلذ نمو (ضرم وأ رفسي ولو ) ام عنامب ( نهادحإ سم نم عنمأ نإو )
 ء ةل+ج كلذ دارفأ نم "رم دقو ى ( عناملا لاوز دعب همرغ همزلي مل )"سبح
 راهظلاو قالطلاو جوزلا نونجو ضرملاو رفسلاو ةدرلاو سافنلاو ضيحلا يهو
 اهنيب قيرط عطقو رئاجلا رهق عناملا لمشو ى هريغ آسم نم ةدعلاو ءاليإلا و

 ص هئاسن ىدحإ نيبو هنيب ايف ةلأسم هيلع تلزن اذإ ام لمش و « دحاو دلب يف ولو
 . دهتجي وأ بتكلا يف ثحبي وأ ءاملعلا لأسي اهنع كسمأف

 ةدحاول ولو ، نالوق هتبوت دعب هموزل يفف ى انامز هرايتخاب هكرت نإو )
 اهل مرغي : ليق ك ادعاصف نيترضلا وأ ةرضلا عم نالوقلا اذك و ى ( ةًوض عم ال
 اهدحو تناك نإ يدنع حيحصلا وهو « ةلبقتسملا هيلايل نم ةيضاملا اهيلايل
 ةعبرأ يف لبقتسملا اهقح عم يضاملا اهقح هعمجي هصقنلو اهبلقل اربج اهل ديزيو
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 ث "رم اك ض نالوق ؟ ال وأ اهاضرب اهتليل نم اهؤاربإ هيزجي لهو
 « هنم ًاقارف ديرت ال ةرببكل صخرو

 ادغف يم امأ ةرضلا ديزي و اهديزي و ةًرض اهل تنزاك وأ ةددعتم وأ ةدحاو مايأ

 ةضاملا قوقحلا هتصقن . ةرضلا انأو ء هصقنت ا تزالو هتركذ

 . غاجل ف ةأرملل

 ة“رض هل تناك هايإ هتجوز ءاربإ يأ ( اهؤاربإ ) جوزلا يأ ( هيزجي لهو )
 فنعب الو ةارادمب الو ءايحب ال ( اهاضرب ) لبقتسملا يف ( اهتليل نم ) نكت م وأ

 ةلوهس هيف هنأ ديرأ نإ الإ « ناويدلا » يف اك ةصخر وهو اه"رضي هنم لعفب وأ

 ص بابلا يف ( “رم اك نالوق ) ؟ اهقلطي وأ اهقح اهيطعي نأ امإف ( ال "وأ )
 جوزلا ىلع : باب : هلوق يف حاكنلا باتك يفو ى اقلطم وأ ةمآلا يف "ر۔م نكلو
 هتأربأو نهادحإ هتللح نإو : هصن ام ى خلا ؟نهبلج نإ هئاسن نيب لدعي نأ
 اولاق مهنأل « ناويدلا» يف ام ىلع ةريغصلاو ةريبكلا يف نالوق زاوجلا يفف « اهتبون
 ريغ وأ ةغلاب ةريغصلا اهلثمو ديق ال”لبثمت ةريبكلا ةأرملاف٤ةريبك ةأرما لثم هبف
 ة ريغصلا يف نالوقلاو<ام ضرغل وألسفلا اهيلعبعصي وأ يهتشت ال تناك نأب ةغلاب

 ىلإ راشأ لاوقأ ةثالث ةلأسملا يف ناكف باتكلا اذه يف رم ام ىلع اهريغ وأ ةغلاب

 يتلا ةليمجلا ريغ اهب قحتليو حاكنلا يف بغرت ال ( ةريبكل صخرو ) : هلوقب اهثلاث
 . اهكرتتف ةقفنلل اهقارف دارب يتلاو اهقارف ديرب

 ى ةريبك يف صخر وأ :ريبك ربك لجأل ءاربإلا جوزلل صخرو : ريدقتلاو

 الئل اهليل هل كرتت ( هنم اقارف ديرت ال ) اذه ىلع يف ىنعمب ماللاو اهئاربإ يف يأ

 .. اهب قيضي
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 . اهقح اهيطعي ىتح اهل اهدجي ال يتلل اهيف اهبيصي يتلا نم هسفن يف يقبيو

 دارأف ص ةريبك ةأرما يهو ةعمز تنب ةدوس هدنع تناك هنأ للع هنعو

 نم ءاسنلا ديرت ام برأ يل ام : تلاقو ى كلذ تهركف يللع لوسر اهقلطي نأ

 ع كئاسف نم تئش نمل يموي مسقأف كئاسن نم بسحأ نأ تدرأ امنإو ى لاجرلا

 . - اهنع هلا يضر _ ةشئامل اهموسب مسقف

 تلمجو لعفي ال نأ هتلأسف اهقالط تلع دارأ ةدوس "تربك اسل :ةياور يفو

 اهمو تلعج قلا ىه يه ةدوس نأ تدافأ ةياورلا هذهف ى اهكسمأف ةشئامل اهمو

 اببس تثش نمل يموي مسقف : اهلوق ناك ام هناب عمج دقو « ىلوألا فالخب ةشن ةشئامل
 تئش نمب : تدارأ هنأب وأ « ةشئاعل ةلعاحملا اهنأك تلعج ى ةشئامل هايإ همسقل

 كتبحم تداز يأ ط تببحأ ىنعم تئش تنمض وأ « اهل هءاشي هنأ تنظ ةشئاع

 ى تئش نمل همسقإ : اهلوقل نومضم ةشئامل هلعج لاح لك ىلعو ى اهريغ ىلع اهل
 ببس الو هنم ريصقت الب هتهركف ام هجوب هب ررضتت وأ هعامج تهرك نم امأو

 . ادحاو الوق ى هيف اهل "قحالف اهليل هل تكرتف هنم

 بيصي يأ 0 ( اهبيصي يتلا نم هسفن يف ) اقلطم جوزلا يأ ى ( يقبيو )

 ح اهيطعيل يأ ى ( اهيطعي ىتح اهل ) ‘ هسفن يأ ى ( اهدجي ال يتلل اهيف ) هسفن
 نأ ىلإ ءاقبإلا ىلع مودي وأ ى ءادتبالل يهف اهيظعي وهف وأ ى لىلعتلل « ىتح ه ف

 . ةيافلل يهف ( اهقح ) اهيطعي نأ اهموي رضح اذإ هنكمي لاحب ريصي

 اهعماجي ناك ولو اهدنع هسفن رضحت يتلا عامج يف هدهج غرفي ال هنأ لصاحلاو
 اهلك اهعامج يف هتبغر هب رضحت ام لعفي الو افيفخ ًاعامج عماجي لب ةدحاو ةرم

 نكل رثكأ وأ نيترم وأ ةرم اهعماجي وأ هتلآ يف ةدش و هبلص يف ءام هل ىقبيل
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 . اهدجي مل نإ "دعب هيلع ةعابت الو اهدنع تاب اذإ برجي : ليقو
 كلذ ىلإ رظني ال : ليقو { اهقح اهيطعي ىتح اهدنع ميقي : ليقو

 ةدحاو لك ةليل يف لجرلل نأل كلذو ى يلايللا رئاس هب اهعماجي يذلا ددملا نود
 ةدحاو عماج ءاش نإف اهريغل تارملا ددع يف همزلت ةلادع الب ارارم اهعماجي نأ

 امم وأ ةرملا نم ففخي هنأ لصاحلاف اهتليل يف ارارم اهريغ مماجو ةرم اهتليل يف

 بيصي ال يتلا هتجوز بيصي قح ددملا نم ففخي وأ ى ددملا ءاقبإ عم اهقوف
 اذإ ام صتخت ال هدعب لاوقألاو لوقلا اذهو ى هسفن اهف بغرت الو اهبف هسفن

 بيصي ال نم ددمت وأ رثكأ هدنع تناك اذإ كلذك لب ناتجوز هدنع تناك

 مهفاف “ ةدحاو هدنع تناك وأ نهلك نهدنع اهبيصي ال ناك وأ اهدنع هسفن

 . لاوقألا يف اهبساني ام ةروص لكل

 ءاثيش لعفي مل هتلآ مقت مل نإف “( اهدنع تاب اذإ ) هسفن ( برجي : ليقو )
 ( اهدجي مل نإ ) بيرجتلا دعب يأ ى ( دعب هيلع ةعابت الو ) ‘ لعف تماق نإ و
 هسفن دجي م يأ ص اهدوجو ءافتنا دعب يأ - اهحتف زوجيو « ةزمهلا رسكب -

 الإ اذكهو ى كلذك هسفن برج ىرخألا اهتبون تءاج اذإو ى هتلآ مقت مل نب
 اهراهن لاح لك ىلع هنع طقسي الو “ بيرجتلا همزلي الف هسفن دجي نأ عمطي مل نإ

 . اهقوقح رئاسو اهعم تيبملاو

 تضم ولو ةثالث وأ نيموي ولو ( اهقح اهيطعي ىتح اهدنع ميقي : ليقو )

 اك راهنلاو ليللاب لدعملا نم روكذملا ( كلذ ىلإ رظني ال : ليقو ) “ اهترض ةبون

 ص ةقباسلا لاوقألا ف حاكنلا رادقمو ددملا نع رظنلا عطقيو اهيلإ رظني
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 فيضيو ء اهليل هتيب يف نهنم لك هيتأت نأ هلو ى هريغ يف لدعيلو
 > رم ام ىلع الإ > لك ةلل دنع

 فيضلا لازنإو لاملا نزخو ىنكسلاو ةوسكلاو ةقفنلا نم ( هرمغ يف لدميلو )

 اهيف وأ اهراهن وأ اهليل يف رثكأ وأ اثالث وأ نيتةرم "ةدحاو عماج نإف“ةيطملاو

 ريشي نأ لمتحيو ‘ لزني مل وأ لزنأ ى كلذ ىطامتيو ددعلا كلذ اهريغل لعفيلف

 عماج ةدحاول عامج هنم ردص اذإ نكلو عامجلا يف ةأرملل "قحال هناب لوهلا ىلإ

 . هيلع عامج الف الإو ى اهلثم ىرخأ

 هيلع امنإ و راهنلاو ليللا ىلإ رظني ال : لوقي نم مهنمو : « ناويدلا » ةرابعو
 كهلا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا ةرابعو “لامفأآلا ددع يف اهنيب لدمي نأ

 ص ماتلا لعفلا يف كلذو ى مايآلاو يلايللاب لغتشي الو ةصاخ لمفلا يف بجت : ليقو

 . اذه فنصملا مالك لمتحيو

 اهسمي ملو اهتليلو اهموي اهدنع ماق اذإ : لوقي نم مهنمو : « ناويدلا ه يفو

 نإ اضيأ اهراهن و ( اهليل هتيب يف نهنم لك هيتأت نأ هلو ) “ كلذ ريغ هيلع سيلف
 ص اهتبون يف لك هيتأت نأ نهف ذإ هيلع ريض الف اهتبون يف تأت مل نمو ى تءاش
 كلذ نآل«هللقي وأ ءيجي ال نمم هيلع ريض الف نئش ايلك نيتأي نأ نهل تبثي نأ هلو

 . هل وأ نهل اكلم نهتويب يف نهيلع رودي نأ هلو « اهنم كرت

 فيضلا فيضيو يأ “ نهنم ( لك ةلهل دنع ) ناك اذإ فيضلا ( فيضيو )

 نكت م اذإ هن أ نم رم امل يأ ء ( رم ام ىلع الإ ) اهتليل يف ةدحاو لك دنع

 ص ضعب دنع اهدنع هيلع ةفاضإ الف هل لمملا نسحت ال وأ فيضلاب موقت نهادحإ
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 ء ديص وأ نانج وأ رفس نم هب ىتأ امب ةدحاو تيب دصقي الو

 . . { هدح و هتيب يه وأ ؛ لك لايع ردق ىلع همسمي لب

 ؛ طقف ةدحاو دنع هلام نزحي الو : لاق ذإ ىةلادملا باب يف حاكنلا يف كلذ ةرمو

 ؛عنصلا نسحت تناك نإ صتخرو كلدك هفايضأ لزني الو ںاهنمتئا نإ صتخرو

 اذإ يأ ى هحالسو هشارفب اهيلإ ىضم ةدحاو ىلإ ىضم اذإ هنإف رودي ناك اذإو

 ناك نإ هسرفيو ى شرفلاب نعربتي ملو اشارف الك طعي ملو هدنع نم شارفلا ناك

 . سرفب يسشع

 يدهأ وأ ( ديص وأ نانج وأ رفس نم هب ىتأ امب ةدحاو تيب دصقي الو )
 ءاوس همسقيلف كلذ نزخي ناك نإ (لب)؛كلذ ريغ وأ هب هل يصوأ وأ هثرو وأ هل

 ناك نإو ى اهل لابع ال نهادحإ تناك ولو ىرخآلا لثم ةدحاو لك دنع نزخيو

 نهادحإ تيب ين هعضي وأ ( لك لايع ردق ىلع ) نهنيب ( همسقي ) هنإف لكألل
 يف هعضي وأ ى مسقي مث ى مسق الب ولو نهتويب يف هعضي وأ ابيرق همسقي هنأ رهظيف

 (هدح و هتيب يف ) هعضي ( وأ ) همسقي مث تويبلل رادلا ىمرمك نهل عماج عضوم
 لوق ىلع هتيب « ءاه » نم لاح وأ ى نهنع ادرفنم يأ ى هعضي « ءاه » نم لاح

 اتيب سيل تيبلاب ادرفنم هنوك لاح يأ ى اقلطم هيلإ فاضملا نم لاحلا زاوج

 هؤاقبإ هلف نهنم ةدحاو تدب ىلإ هل يدهأ ام امأو ص الثم نهادحإ هنف تبت

 هدنع تناك نإو : هصن ام « ناويدلا ه يف لب « نهاطعأ اهاطعأ نإف ى هبق

 ص اهدنع نكي مل يتلا ىلإ هماعط الو هفيضب دصقي الف عبرأ وأ ةثالث وأ ناتأرما

 وأ ةنامخلا نم فام وأ هلمع نسحت الو هماعطب موقي ال نم نهيف تناك نإ : لبقو
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 هل نوتف . عب رأل لمق ١ ذكمهو < رشع ةتس نم ةليل ةدرفتمللو

 . . . . . . . . . ةرشع اتنا

 نئمطيو كلذب موقت يتلاىلإ هفيضو هماعطب دصقي هنأ هرضي ام هل لمجت نأ فاخ
 . اهدنع تاب يتلا دنع الإ فيضلا معطي" ال نكلو ى اهيلإ

 اذكهو ) ضعب دنع اموي ( ريشع ةتس نم ) اهراهنو ( ةليل ةدرفنمللو )

 خيشلا ىور اك ی فلخي نب ديعس حون وبأ خبشلا وهو ضعبلا اذه لاق يأ ى ( ليق
 اتنثا هل نوكتف ) اهراهنو ةليل ةدحاو لكل ى ( عبرأل ) فسوي يبأ نب دواد

 نإو “ رشع ةعبرأ هلو ناتلمىل ايهلف ناتأرما هل ناك نإو ى اهراهنب ةليل ( ةرشع

 ‘عبرأ نم ةليل ةدحاولل نأ روهشملاو ‘ ةرشع ثالث هلو ثالث نهلف ثالث هل ناك
 عبرآلاو ص ةدحاو هلو ثالث ثالثللو ى ناتنثا هلو ناتنثا نيتنثالو ى ثالث هلو

 نإو “كلذ يف نلضافتي ال اك ةليل حيرتسي نأ هل ىرب نم مهنمو ىهل ةليل الو عبرأ

 مث ىلوآلا مث ةعبارلا مث ةثلاثلا مث ةيناثلا مث ىلوآلاب ءيدتبيلف كلذ لعفي نأ دارأ
 ةثلاثلا مث « حيرتسي مث ةيناثلاف ىلوألاف ةعبارلاف ةثلاثلاف ةيناثلا مث « حيرتسي
 ةثلاثلاف ةيناثلاف ىلوألاف ةعبا رلاب مث ى حيرتسي مث ةثلاثلاف ةيناثلاف ىلوألاف ةعبا رلاف
 أدب نلضافتي الو حيرتسي نأ دارأو ثالث هل ناك نإو ى حيرتسي مث ةعبا رلاف
 ةيناثلاف ىلوألاف ةيناثلاف ةثلاثلا مث « حيرتسيف ىلوألاف ةثلاثلاف ةيناثلاف ىلوألاب
 عبرألا ةروص يف داز دقف «حيرتسيف ةثلاثلاف ةيناثلاف ىلوألاف ةثلاثلا مث ‘حيرتسيف
 نهنم غرف املك ةدحاو لكل ةءادبلا دصقي ناك ولو ى هسفن ىلع اموي ثالثلاو

 . اضيأ دع ناكل ادئاز ةدحاوب ءدبلا رركتي ال ىتح

 اهموي يف هتأرما ىقح نم لجرلا ىلع بجي يذلا امف : تلق : « رثآلا ه يقو
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 3 نالوق ؟ ال وأ ةدحاو ىلع اهب لضفتي نأ هل زاج لهو

 ريغ فلكي الو كلذ نم هيلع ردقي ام اهيطعي نأ هيلع بجي امنإ : لاق ؟ اهتلىلو
 ى اهتليل و اهموي يف؛لفاونلا يلصيو ى هنع همنمت الف لغش هل ناك نإو ى هتقاط

 ناك اذإ : لوقي نم مهنمو « ةنسلل يتلا لفاونلا الإ موصي ال : لوقي نم مهنمو
 يف دمقي نأ هل زئاجو « هتقاط يصقتسي نأ هيلع سيلف راهنلاو ليللاب سيسملا
 اهدنع هداقر نوكيو “دارأ ام هيف ءىطبيو نهنم ةدحاولك ةليل ف رك ذلا سلجم
 وأ حبصأ ىتح عجري ملو عنام هعنمف اهدنع نم جرخف ليللا لوأ اهدنع ماق نإو
 عنم نإو « هل ةبوسحم ةليللا كلتف هرخآ لخدف ليللا لوأ نم لوخدلا نم هعنم

 نأ دارأو هدنع ناتأرما تناك نإو « ةلبقملا ةليللا عم راهنلا اهطعبلف هلك ليللا

 هتليلب وأ اهيتليلب أدبي الو : تلق ، اهيتليل نيي ةليل هسفنل لعجي هنإف اهنيب لدعي
 ىلإ عجري نأ هلو ةعاسلا كلت ىلإ متيف راهنلا لخاد وأ ليللا لخاد نم ءدبلا هلو

 ناك كلذ يف ءاوس ى هريغب أدب نأ دعب امهدحأ لخادب وأ ليللاب وأ راهنلاب ءدبلا

 هتلمل وأ ايهيتليلب أدبي ال : تلق امنإو ، ةعبرأ وأ ةثالث وأ ناتنثا وأ ةدحاو هل

 همايأ يلت يتلل هعامج نوكيو « ةيناثلا دنع عامجلا صقان ناك كلذ لمف اذإ هنال

 . اهتيلاتل هعامج نم ىوقأ

 نم هيلايل اذهو ى رمشع ةتس نم هيلايلب يأ ى ( اب لضفتي نأ هل زاج لهو )
 اثالث وأ نيتنثال نيتنثاو ةدحاول لايل عبرأ نم ةدحاو هل نأب لوقلا ىلع عبرأ

 بيطو ىضرب الإ حيحصلا وهو ؟ ( ال وأ ) ةدعاصف ( ةدحاو ىلع ) ثالثل
 هتطعأ نإ هنأ الإ ةشئامل اهليل مسق ذإ ةدوس ةصق لوألل لديو «( نالوق ) سفن

 نمو ى ءاطعإلا اذه زيجي ال نأ جوزللف ىرخأل اهليل تطعأ اذإ نكل ى ةشئامل
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 .اهريغ تيب يف اهثطو .نم ةيبآ تصعو

 ص ةدايزو اهسفن ةليل و اهتليل اهريغ يطعي نأ هلف امهريغ وأ سافن وأ ضمحب تمنم

 . ةعونمملا ةليل اهبطمي نأو

 نأ هلف كلذ ريغو ةوسك و ةقةن نم نهقوقح نهاطعأ اذإ : « ناويدلا ه يفو

 هب ضرمي ام لجأ نم ىرخآلا ملمت ال ثيح نم دارأ امب هلام نم ةدحاو لك لضفي

 « مهلوقو ث نهنم ءاش نم لك « ةدحاو لك : مهلوقب اودارأو “ كلذ نم نهبولق

 نأ هنكمأ نإو « ملعت ال ثيح نم : مهلوق ىلإ دئاع ى خلا ضرمي ام لجأ نم
 اذك و ى نهنم دارأ نم عفريلف هنكمي مل نإو ع لعفيلف عيبرلا ىلإ نهلك نهجرمي
 ىل"وآلا : تلق ى اهيلإ جورخلا دارأ اذإ يأ ى لاحلا اذه ىلع عرزلاو ةتنجألا ةلغ

 كلذ ىلإ دجو ام نهنيب رواجي الو رفسلا دارأ نيحو “ كلذ يف نهنيب عرقي نأ

 هجو يف نهادحإ حّبقي الو حانج نم رطضملا ىلع سيلف رطضا نإ الإ يبس
 دجو ام دحاو تيب يف نهنكسي الو ث اهرسب الو اهبعب ربخ الو ى ىرخألا

 . اهتبون يف لك عم دقر رطضا نإو ى اليبس

 ةيبآ ال نهريغ وأ اهتاراض نم ( اهريغ تيب يف اهنطو نم ةيبآ تصعو )

 وأ مارح تيب يف وأ ‘ اينع ةرضلا هترجح دقو ع اهترضل تيب يف ءطو نم
 مارح وأ قورسم وأ بوصغم شارفو اهف اكلم سيل يذلا اهتراض شارف

 ةجاح هل تناك نإ نكلو « اهتبون ريغ يف ةدحاو دنع دوعقلا ليطي الو « هجوب

 ٠ جر حو اهدصق
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 ةنيمأ ولو . رفسل يدنع نم جرخ : تلاق نإ لك لوق لبقي الو
 ح

 . قدصت مل نإ

 ولو رفسل يدنع نم جرخ : تلاق نإ ) ءاسن نم ( لك لوق لبقي الو )
 اهسفنل رجت اهنآل امل نايب الو ى اهتارض اهقدصت مل نإ يأ ط ( قدصت مل نإ ةنيمأ
 اذإ نهنيب عرقيلف عوجرلا دعب اهل متأ اهتليل وأ ةدحاو موي نم جرخ نإ هنأل اعفن

 حاكنلا يف رم اك ىربكلاب أدبي : ليقو “ نونجو ضرمك “ هريغ وأ رفسل يسن

 . قيفوتلا هللابو ملعأ هللاو ‘ لدملا باب يف
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 ءامصلا يف

 لامو “ مدلا هيف ام هلك دسجلا نع ةرابع ءامدلاو ث ءامدلا ماكحأ يف يأ

 لكلل ةيمست كلذو تيملا عضوملاو ةظيلغلا ةدلجلاو رعشلاو رفظلاك « هيف نكي

 ديزم ءزجلا كلذلو ى هيف مادام دسجلا ةلمج نم ءزج مدلا نإف ڵ ءزجلا مماب

 ص ًآرارم دهوش اك تامل مدلا فزن ولف :ع مدلاب قاب دسجلا نآل ةيزمو صاصتخا
 نم هنود امو لتقلا لمشي ام دارملا نأ تملع دسجلا ءامدلاب دارملا نأ تملع اذإف

 ةمضعبلا وأ ةيلكلا هتقالع لسرم زاجم كلذو “ وضع ةعفنم لاوزو رثأ و حرج

 ءاوس “ دسجلا يف ةقلطملا ةرضملا نع ةرابع ءامدلا نوكي نأ زوجيو ى امه وأ
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 ليصحت نع مدلا جارخإب ةرضملا ليصحتب ربعف هجارخإ نودب وأ مدلا جارخإب

 ؛ءامدلا ليصحت ماكحأ يف يأ “نافاضم ردقيو « ناك هجو يأب دسجلا يف ةرضملا

 زوجم و “ديبقتلاو قالطإلاب زاجملا فذحلاب زاجملا دعب هيفف « هيف ررضلا ليصحت يأ
 ةقيقحلا ةقيرط ىلع نكل ى كلذك ندبلا يف ةرضملا نع ةرابع ءامدلا نوكت نأ

 . ةصاخلا ةيفرملا

 وأ كلذ مدع وأ هبوجو وأ سفنلا لتق زاوج ركذ باتكلا اذهب دارملا و

 شرألا رك ذ هدعب باتكلابو ى كلذ مدع وأ اهوجو وأ ندبلا ةرضم زاوج

 شرألا لعجو كلذل الماش ءامدلا باتك لعج ولو ع صاصقلاو ةيدلاو

 ص لوألل ".زج يناثلا نآل اهنيب نرقو “حصل الوصف وأ هنم اباوبأ صاصقلاو ةيدلاو
 نأل اهنيب نرق اضيأو ى هب بقاعملا ىلع مدقم هيلع بقاعملا نآل لوآلا مدقو
 [ظفح ع رش" لتقلا يف صاصقلا نإف رجز الك نالو ع اضيأ ندبلا يف صاصقلا
 اعافد لتقلاو ةقرسلا يف عطقلا امأو “ سفنألا نع اعافد لتقلا اذك و ث ءامدلل
 رخلا ف دحلاو ى باسنأآلل ظفح ىنزلا يف دحلاو 2 لاومألل ظفحف لاملا نع

 مامإلا نع جراخلا لتقو ‘ ضارعألل ظفح فذقلا يف دحلاو « لوقعلل ظفح

 . كرشلاو قافنلا نع "رجز رحاسلاو ةالصلا كراتو قيدنزلا و دترملا و

 برضلاو ةرافكلاو ةماسقلاو ةيدلاو دمملا ف صاصقلا ىلع ءامدلا قلطي دقو

 ءاململا الإ هزيمي ال مظع ءامدلا رمأ : - هللا همحر - بوبحم نبا لاق “ نجسلاو

 . مهنم انسلو رابكلا
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 همدقتم

. 

 همدقم

 لحي ال ه : قل للا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يفر - دوعسم نبا نع

 بثثلا : ثالث ىدحإب الإ هلل لوسر ينأو هلا الإ هلإ ال نأ دهش ءىرما مد

 لدب يذلا يأ “ )١' « ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلاو “ سفنلاب سفنلاو ى ينازلا
 هيلع ام ىلع نوكت يتلا يهو « ةدوهعملا ةعامجلا كل اقرافم كلذب ناكف ماكحألا

 ددحو ناك ولو ةعامجلاو قحملا وهف كلذ ىلع ناك نمف « هباحصأ و للع هللا لوسر

 اهنع جراخ ةعايجلل قرافم ءاوسو ى مهماكحأ عمجو ةعامجلا ىرجم ىلع ىرج ذإ
 - اهنع هللا يضر - ةشئاع نعو ؤ لبجلاو لهسلا هت ةرثكب أل_م ولو هنيدل كرات

 ناز : .لاصخ ثالث ىدحإ ىف الإ ملسم ُلتق لح ال » : رتل هللا لوسر نع

 نم ح رخ للح رو ‘ لتقيف ا دمعتم 7 لتقب لحرو ء مج رسف 7

 ى )٢( » ضرآلا نص ىفني وأ بلصليو لتقيف هلوسرو هللا براحمف مالسإلا

 )١( هيلع قفتم .
 ( ٢ ) ي ةمسبلا و دواد وب أ و ملسم د اور . '

 ٢٦٥ ۔ .



-- 

 موي سانلا نيب ىضقي ام لوأ » : تلع هللا لوسر نع دوعسم نب هللا دبع نعو

 راشأ نم » : يقل مساقلا وبأ لاق :لاق ةريره يبأ نعو « 6١١ « ءامدلا يف ةمايقلا
 نعو ى '") « همأو هيبأل هاخأ ناك نإو ى هنعلت ةكئالملا نإف ةديدح هىخأ ىلإ
 نأ دعب ةنجلا نيبو مكدحأ نيب “نَلوحيل » : هقلع للا لوسر نع ديز نب رباج
 هلامعأ نأ اهارب نأ دعب : هلوق ىنعمو “'"ي اهقرهأ ملسم مد نم فك امار

 اذك و ى ليثمت فكلاو ث فكلا كلذل اهلخدي الف ةنجلا اهب قحتسي داك ةنسح

 ندبلا يف ةرضملا قلطم مد نم فكلاب دارملا "لعلف “هيف مد الام اذك و هنود ام

 ص رشحلا دعب اهتهج ىلإ برقي نأب ةرهاظ اهاري نأ دعب : هلوقب ديري نأ زوجيو
 اذه ىلع ملكت نمت رأ ملو « ةسوسحلاب هلامعأ بيرقت هل نيبيل منهج ىلإ دري مث
 . كلملاك ةبارقلا نأ لهاج مهوتي امل عفد ةوخإلاب ييغتلا دعبو ى ءيشب ثيدحلا

 )١( ملم ءاور .

 )٢( ملم ءاور .
 ٠ نابح نبا هاور 69
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 ںاب

 ال حلصي نمو عافدلاو ةمامإلا يف

 يناثلا بابلا يف ماكحألا باتك يف مدقت اهؤاقبإو اهديدجت و املاوزو اهتوبثو

 هتقاط ردق ىلع ىهنيو رمأي نأ قيقر نإو غلاب لقاع لك مزل : هصن ام هنم
 اورم" « : نل هنعو ى ةرم اك ةيافكلا ىلع امو عاجإلاو ةنسلاو باتكلاب

 يبأ نعو ى ٠١ « كل باجتسي الف اوعدت نأ لبق ركنملا نع اوهناو فورعملاب

 مكيلع هلا نطلسيل وأ ركنملانع نوهنتلو فورعملاب ن؟رشمأتل ه : يإب هنع ةريره
 نععأ نع مهتباهم طقست : لسق 0 7 مهل باجتسي الف كرايخ اوعديف مكرارش

 للا ليبس يف داهجلا دنع ربلا لامعأ ام ه : قلع هنعو ت مهنوفاخي الف رارشألا

 )١( ملم ءاور .

 )٢( ملمو يراخبلا هاور .
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 هنعو ى ١' « يتجل رحب يف ةثفنك الإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا دنعو

 انسلاجع يه امنإ : اولاق “ هنم دب ال امل الإ تاقرطلا ىلع سولجلا و 1 يإ » : نلع

 امو : اولاق « هقح قيرطلا اوطعأف كلذ الإ متيبأ اذإف : لاق اهيف ثدحتن
 نع يهنو فورعمب "رمأو مالسلا درو ىذالا 4فك و رصبلا 4ضغة : لاق ؟ هقح

 ركنملا ركني ال يذلا ه : لاق ءابحألا تيم نع للم لئلسو ، '") « ركنم
 مل نإو فورعملاب اورم » : ك هنع سنأ نعو ؤ « هىلقب الو هناسلب الو هديب

 دارج نب هللا دبع نعو “ ")« هلك هوبنتجت مل نإو ركنملا نع اوهناو “ هولعفت .

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو ى '“) « هلعافك فورمملاب رمآلا » : نلع همع

 ةريره يبأ نعو © 'ث« فورعمب هرمأ نكيلف ف ورممب رمأ نم » : ةل هنع

 « '`«سانلا هفرعي هورك ذاف ؟هورك ذت نأ رجافلا رك ذ نع نوعرتأ ه :للع هنع

 ركذ نع نوعرتأ » : قلع هللا لوسر نع هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب نعو
 هنعو ى ؤ١) ى سانلا هرذحي هيف امب رجافلا اورك ذأ ؟ سانلا هفرعي ىتم رجافلا

 لزنتف املظ لتقي هلعل هناكم اورضحت الف اربص لتقي لجرلا متيأر اذإ » : رقع

 . ينطقرادلا ءاور (` )

 )٢( ملمو يراخبلا هاور .

 نابح نيا ءاور (ء) .
 ) ٤ ( يةمبلا هاور .

 ) نابح نبا هاور ( ه .

 )٦( يمرادلا هاور .

 ( ٧ ( ىلعي وبأ هاور .



 نوعيطتست ال رمآلا متيأر اذإ » :يقل هنع ةمامأ يبأ نعو «١١'“ حكنعتف ةطخدلا
 رمع نب هللادسع نعو ى 'آ. هرّسغي يذلا وه هلا نوكي ىتح اوربصاف هريغت

 كنإ : هل لوقت نأ ملاظلا باهت ىتمأ متيأر اذإ » : للع هنع هللا دبع نب رباجو

 يتمأ تمظع اذإ ه : ك هنع ةريره يبأ نعو ف '“) « مهنم عدوت" دقف ى ملاظ

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا تك رت اذإ و ى مالسإلا ةبيه اهنم تعزن ايندلا

 سنأ نعو ى ١“' ث هللا نع نم تطقس يتمأ تباست اذإو ع يحولا ةكرب تمرح
 ًارجاز موقلل و آرصان لجرلل نكف رالميف تنأو لجرلا يف عقوأ اذإ ه :للع هنع

 : ك هنع باهش نب قراطو ةمامأ يبأو دعس يبأ نعو “ اث « مهنع مقو

 : دمعس يبأ نع ظفل يفو ى )٦' « رئاج ناطلس دنع ىقح ةملك داهجلا لضفأ »

 : نلع هنع بلاط يبأ نب يلع نعو « رئاح ناطلس دنع لدع ةملك داهجلا مظعأ

 ربصلا نطاوم يف قدصلاو “ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا : عبرأ داهجلا ه

 يديأ ىلع اوذخ » : !ر ه نع ريشب نب نايعنلا نعو ى )٢' « ىتسافلا نآنشو

 ٠ دواد وبأ هاور ) آ (

 )٢( دراد وبأ هاور .

 )() ملم هاور .

 . يقهيبلا هاور ( ) ٤

 . دواد وبأ هاور ( ) ٥

 . هيلع قفتم )٦(
 . د و اد و أ 5 ور ) ( ٧
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 نمؤملا ةلاض ةمحلا ةملكلا , :ب تلل هنع ىلعو ةريره يبأ نعو » ا١) » كئاهفس

 . )}٢' « اهب قحأ وهف اهدجو ثسحف

 نم دحأ ىلع علطا اذإ قلع هللا لوسر ناك - اهنع هللا يضر - ةشئاع نعو

 : ىلاعت هللا لاق ص ةبوت ثدحي ىتح هنع اضرعم لزي مل ةبذك بذك هتيب لهأ

 ؛ ةيافك ضرف ةيآلل وهف باجيإلا رمآلا رهاظو ى ةيآلا ١" ةمأ كنم نكتلو لف
 ١٨6ي مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو » :لاقو ڵةيآلا '؛ُه ءاوس اوسيل » : لاقو

 ي ةمأ ريخ متنك ط : لاقو 0 ةيآلا ؛“ھ اورفك نيذلا نمل < : لاقو ى ةيآلا

 نوكي ال باقعلاو ى ةيآلا ٨' « ءوسلا نع نوهني نيذلا انيجنأ » : لاقو ى ةيآلا
 '١٠١ياونوامتوإل» :لاقو ،ةيآلا '٠؛ه نوينابرلا مهاهني الول » :لاقوضرفلاىلع الإ

 )١( ملسم ءاور .
 )١( ملسم ءاور .

 )٣( نارمع لآ ةروس : ١٠٤ .

 )٤( نارمع لآ ةروس : ١١٣ .

 ) ٥ ( ةبوتلا ةروس : ٧١ .

 )٦١( ةدئاملا ةروس : ٧٨ .

 )٧( نارمع لآ ةروس : ١١٠ .

 )٨( فارعألا ةروس : ه١٦ .

 )٩( ةدئاملا ةروس : ٦٣ .

 ( ٠١) ةدئاملا ةروس : ٢ .

 ۔ _ ٢٧٠



 > عافدل نإو ‘ مامإب الإ نايقتسي ال يهنلاو رمألا نأ مدقت

 ٢١' نيماَوق اونوك » : لاقو ى ةيآلا )١' ي نورقلانم ناك الولف » :لاقو“ةيآلا

 6٤١ ي ناتفئاط نإو » : لاقو ى ةيآلا '") ي ريثك يف ريخ ال ل : لاقو ث ةيآلا

 امنإ يهنلاو رمآلا بوجوو ى ةيآلا اا « فورعملاب اورمأ و » : لاقو « ةيآلا

 ص هرفك ىلع يمذلا كرت ليلدب لقملاب ال ثيداحألاو تايآلا هذهك عرشلاب وه

 هنال لقعلاب هنأ ىلإ مهعم نمو ةلزتعملا معزو رثكألا هيلعو 2 قحلا وه كلذو

 . هريغ عنمي نأ بج و حيبقلا نع عنتمي نأ هيلع بجو ام

 كلمت اهبقثي كرت نإ ةنيفسلا نم ىلفسلا ةقبطلا بحاص نأ ثيدحلا يف دروو
 يهنلاو رمألا نأ ) : ماكحألا باتك نم يناثلا بابلا يف ( مدقت ) ‘ كلهأو

 نع لدعلا مامإلاب نايو : كلانه هصنو ى ( عافدل ناو مامإب الإ نايقتسي ال

 ناتيو : هلوق ىنعمو ى مامإب الإ نابقتسي ال : هلوق ىنعمو “ رظنلا ا
 . ريبكلا مامإلا ص مامإب انه هدارمو ى ميقتسم ريغ وهف متي مل ام نأل دحاو مامإلا
 مدقت امع جراخ عافدل نإو : انه هلوقو “ كلانه ام قفاويل لدعلا مامإ

 مامإب نامقتسيو يأ “ فنأتسم فوذحم دئاع وهف ةياكحلا يف لخاد ريغ كلانه

 هلوق يف ةيتآلا هطورش تمت اذإ بجاو ريبكلا لدملا مامإ بصنو ى عافدل نإو

 . هللا ءاش نإ اهطورش تمت نإ

 )١( دوه ةروس : ١١٦١ .

 )٢( اهركذ مدقت .

 )٣( ءاسنلا ةروس : ١١٤ .

 )٤( تارجحلا ةروس : ٩١ .

 )٥( نامقل ةروس : ١٧ .
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 دودحلا ةماقإ و يهنلاو رمآلا مامت نم هيلع بجاولا فقوت هبوجو ىلع ليلدلا و

 بتكلاو نآرقلا ىلاعت هللا لزنأ اك < يدعتملا عدرو فاصنإلاو لدعلاب مايقلاو

 انلسر" انلسرأ دقلو » : لاقو “فورمملا نع نيهانلا ركنملاب نيرمآلا مذو كلذي

 ريخ متنك . غلب لوسرلا اهأ اي . نيما“وق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي ؟ تانّيبلاب

 ةئم أ مهانلعجو . انضعبب ىغب نايصخ . كانلعج انإ دواد اي . رفن الولف . ةم
 لتق نمو . صاصقلا يف كلو . صاصقلا مكيلع بتك . مهاهني الول . نود

 . ةقراسلاو قراسلاو . تانَصئحلا نومرب نيذلاو . ينازلاو ةينازلا . امولظم

 مهلاومأ نم "ذخ . نونمؤي ال نيذلا اولتاق . نيك رملا اولتقاف . نيذلا ءازج امنإ

 تنأو . ىماتيلل اوموقت نأو . مثتمنغ امنأ اوملغعإو . تاقدصلا امنإ . ةقعص

 نيذلاو . للا لزنأ امب كحي مل نممو . اورفك نيذلا نمل . لدعلاب اوكحتم

 اهوحنو تايآلا وفعلا ذخ . ةمأ كنم نكتلو . ةمأ ريخ 'مشنك . نومتكي
 لاقو ؛ )١' « لطابلاب قطانلاك قحلا نع تكاسلا » : للع لاقو “ نآرقلا نم
 «ثيدحلا ")« هللا دونج نم نادنج ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا ه : قلع
 عيض نمف ى هلثم “ضرف وهف هب الإ ضرفلا متي الامو “ ضئارف كلت نأ ملعاو
 . امهريغو نيروكذملا ثيدحلاو ةيآلاب نوعلم يهنلاو رمألا

 كح نم ىلع قدصي اك للا لزنأ امب كحي مل هنأ هيلع قدص الصأ مكحلا كرت نمو

 ريخم الإ كلذ امو ص ةروكذملا ةيآلا يف ممآلا ريخ ةمألا هذه لعج دقو ى لطابب

 . ملسم ءاور )١(
 . ملسلا هاور )٦(
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 وأ مامإلا ةمامإ ىبأ وأ ىصع وأ نعط نم نإ ىتح « يهنلاو رمآلا وهو ى لمملا

 هلتق لح و « لتقي هنإف لتهأت نإ هوبلط نإ هسفنل ةمامإلا لبقي نأ ىبأ نم وأ

 رمأ اك “ هريغ يف نورظني مهنإف ىبأ نم اولتق اذإو < دودحلل ليطعت كلذ نأل

 رمأ نيح كلذب ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ رمأ اكو كلذب ىروشلا لهأ رمع
 نب لسعامساو يتاردسلا امصاعو يسرافلا متسر نب نمحرلادبع ؛برفغملا ىلإ ململا ةلح

 وهو مهعم رخآلا ملعلا لماح مدقتب يوازفنلا ىلبقلا دواد وبأو يسمادفلا رارد

 لبقي .رأ لبق باطخلاب اولتقي نأ اودارأ اكو ى هولتاق ىبأ نإو باطخلا وبأ
 ماوق قحلل نكي مل يهنلاو رمالاب مهل رظنلا نسح هدابع هلا رمأي مل ولو.ةرامإلا

 داسفلا رهظو « دالبلاو دابعلا ىلع هؤايلوأو ناطيشلا بلغو « ماظن مالسإلل الو

 بحي ال كلاو » ص )١' ي داسفلا بحي ال لاو له : لجو "زع هلا لاق دقو ث هلك

 هب يَسأتلا بجوف ماكحالاو قوقحلاو دودحلاب للع ماق دقو ، '") ي نيدسفملا
 رمأ و « اا « اوهتناف هنع مك اهن امو هوذخف لوسرلا "ك اتآ امو ل : ىلاعت هلوقل

 لوق دعب ركب يبأ ىلع نوملسملا عمتجا تام املو ع سانلاب يلصي نأ ركي ابأ
 كهلوق ضعبلا كلذ كرتو “ريمأ نيرجاهملا رشعم مكنمو ريمأ انم : راصنألا ضمب
 يمه يتلا ةالصلاب هرمأ ذإ اننيدل لع هللا لوسر هاضترا : اولاقو هيلع اوقفتاف

 ىربكلا ةمامإلا نونعي ى انايندل هيضترن ال فيكف هدومعو نيدلا ناكرأ مظعم

 اهلاصيإ و ءاينغألا نم تاقدصلا ذخأو "ودلا عفدك « اهب شاعملا رمأ قلعتل

 . ءارقفلل

 . ٢.٠ :ة رقبلا ةر رس ) ( ١

 . ٦٤ : ةدئاملا ةروس )٢(

 )٢( رشحلا ةروس : ٧ .

 _ ٢٧٢٣ - ) ج ١٤ - لسنلا - ١٨ (



 ىلع "لومحم دومملا ىوس امو نيدلا دومع ةالصلاو ع نيدلل اضيأ كلذ عجرمو

 ىورادتقو ى هدعب مامإلا هنأ ىلإ حيولت سانلاب ةالصلاو ث هرمأ يفف ى دومملا

 ىض رب "لك يلع م نامثع مث رمع هدعب ىلوتو ارس ةمامإلاب هيلإ ىصوأ هنأ اضيأ

 ؛ بيصم نمو ءىطخم مامإ نمف ص مسرلا اذه مهدعب ةمآلا تمزتلاو ى ةباحصلا
 : لجو "زع هلا لاقو ى ثيدحلا يف درو اك ةلالض ىلع ةمألا لا عمجي نلو

 نيذلا اهيأ اي » : لاقو « ةيآلا ) رمآلا يوأ ىلإو لوسرلا ىلل هوتدر ولو ف
 لق إ : لاقو ص '") ي مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ

 تبجوف ركي وبأ مهلاتق ىلإ يعادلاو ةفينح ونب مهو ى ةيآلا '") ي نيفلخملل
 ى 6٤ ي ايلأ اباذع - هلوق ىلإ - هللا كتؤي اوعيطت نإف » : ىلاعت هلوقب هتعاط

 خ ادبأ َيمم اوجرخت نل :لقف ط :ىلاعتهلوقل كرو هللا لوسر مهبعاد سبلو

 : كلذ دعب لاقو ى ) 4 لبق نم للا لاق كلذك انوعمتت نل لق ظ : هلوقو

 الو مامإلا بصن مزلي ال هنأ جراوخلا نم ةيوجنلا تمعزو ى ي نيفلخملل لق لف

 ةيضابإلا نم موق لاق اذك و ى مهنيب هللا باتك اوميقي نأ سانلا ىلعو هيلإ جاتحي

 ماكحأ و هللا باتك لطعت ىلإ يدؤي كلذ نأ “رم امب مهلع دريو ى راكثلنلا مهو

 )١( ءاسنلا ةروس : ٨٣ .

 )٢( ءاسنلا ةروس : ٩ه .

 )( حتفلا ةروس : ١٦١ .

 ) ٤: ( حتفلا ةروس : ١١ .

 ) ٥ ( ةبوتلا ةروس : ٨٣ .

 ( ٦ ) حتفلا ةروس : ٥ ١ .

 س - ٢٧٤



 ةعاط نرقو « هنم تفلكت ام ةمألا تفلكت امل هبصن بوجو الولو « عرشلا

 :لاقو كنم رمآلا لوأو : لاق ذإ للم هلوسر ةعاطو لجو زع هتعاطب ةمئألا

 ص ةعاطلا يف هب مهنرقل هرمأك ةمألا رمأو « هرمأ نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف
 هل اوعمساف فنألا عةدجم يشبح دبع مكيلع رمأ نإ » : للع هللا لوسر لاقو
 دقف يريمأ عاطأ نم » : للع لاقو « )١' « هللا باتك مكيف ماقأ ام اوعيطأو

 . )٢' « يناصع دقف يريمأ ىصع نمو ينعاطأ

 نوثنتسب ال ةمغأ يدعب نوكتس « : رتل هنع هللا همحر _ عيبرلا ىورو

 : لاق ؟هللا لوسر اي جرخلا فيكف : اولاق ‘ يادهب نودتهي الو يتنسب

 > ىلامت هلللا ةيصعم ريغ ف يأ » ٤ )٣( سمهلا تاولصلا موعن ل ام مهوعطأ

 كمرح وأ كبرض نإو ريمألا عطأ : هنع هللا يضر رمع نع عيبرلا ىورو

 : ك هنع عيبرلا ىورو > لحو رع هللا ةيصعم ريغ ق هط أ يأ > كملظ وأ

 نم هللا رختسيلف ى )٤' « هل ةرامإ الف ملاظ ريمأ امأو « عيلخ وهف ملاظ ريمأ اميأ »

 مامإلا بصنب قلع مهرمأف ى مهئالضف لضفأ مهيلع اولوي نأ نيماسملا نم هترضح

 ٠ بوحولل درجملا رمالاو

_ ٥ ٧٢ ٢ 



 مهودع مبہب لتاقي م امإ ةيلوت لاتق مم رضح موقل يغبنيف

 لي و ١ هب هن وعف ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 وه نم مهيفو ةر اصع نم الحر لمعتس ١ نم » : زنل هنع[¡‘ س ابع . ١ نعو

 . )١' « نينمؤملاو هلوسرو هللا ناخ دقف هنم هلل ىضرأ

 امنإ ى اهلخدت الف ناطلس اهيف سيل ةدلبب تررم اذإ » : للع هنع سنأ نعو

 ثيداحأ ف لىلد ال : لاقي دقو ى ااي ضرألا ق هتمحرو هللا "لظ ناطلسلا

 ى ءيشلا بجي ال دق هنأل هبصن بوجو ىلع اهبوجو ةيآو مامإلا ةعاط بوجو

 جوزت اذإو ى ةيصعملا فخي مل نم ىلع بجي ال جوزتلاك "كح هل بجو ناك اذإو
 ةنمضتملا تايآلاو هوحنو ثيدحلا نم هتعاط بوج و ليلد ىقبف هقوقح تبجو

 . ةمامإلا ىلع فقوتملا بجاول

 دق ةأرملا نأل كلذو “نيطلتخم وأ ديبع وأ ءاسن وأ لاجر ( موقل يغبنيف )

 نيقفانملل وأ نيك رشملل (لاتق مف رضح ) تدصق" اذإ عفدت نأ اهيلعبجيف دصقت

 نع ( هب هنوعفاديو ) نبقفانم وأ نيك رشم ( مهودع مهب لتاقي مامإ ةيلوت )
 لكشأ اذإ اذك و ص مهودع مهأجاف اذإ هيلإ نووأيو مهميرحو مهلاومأو مهسفنأ
 ارمأ هدنع اودجي مل نإ و ، نيدلل وأ ايندلل ةعجارلا برحلا رومأ نم رمأ مهيلع
 . هريغ هنعاولأس نيدلا رومأ نم

 ثروملا عازنلا مهنعلاز دحاو ىلإ مهرمأ اوقلأ اذإ مهنأ مامإلا بصن هجوو

 ٠. ملسمو يذمرتلاو دواد وأ هاور ) \ (

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ٦

_ ٢٧٦ 



 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ > هع روب هن ونماي و > هر نوقثي نش

 لاق دقو ى لذاختلل ناث روملا ةوادعلاو ضغبلا لازو “ رصنلل بهذملا لشفلل

 كرابت لاقو ى 6١١ 4 كحير بهذتو اولشفتف اوعزانت الو ظ : لجو زع هلا
 ةعامج ال : « رثآلا » يفو ى « اوقرفت الو اميج هللا لبحب اومصتعا و ت : ىلاعتو

 . فالتخالا عم

 نم ريخ ةثالثو ‘دحاو نم ريخ نانثا »: قلع هللا لوسر لاق : رذ يبأ عو

 ء'١%ىدهىلع الإ يمأ عمجي نل هللا نإف ةعامجلاب كنيلعف ةثالثنم ريخ ةعبرأ و نينثا

 ى آنالث كل هركيو اثالث كل ىضرب ىلاعت هللا نإ » : للع هنع ةريره يبأ نعو

 الو اعيمج للا لبحب اومصتعت نأو ى ائيش هب اوك رمثت الو هودبعت نأ كل ىضريف

 ةرثك و « لاقو لبق : مكل هركيو ؛ مكرمأ هللا ه“الو نم اوحصانت" نأو ى اوقرفت

 . '" « لاملا ةعاضإ و « لاؤسلا

 مهعم هسفنب لتاقي هنأ « هب هنوعفاديو مهودع مهب لتاقي : هلوق ىنعمو

 نم الإ اودجي مل نإو « عافدلاو لاتقلا يف هيأرب ن ودتقيو مهعم هسفنب عفديو
 لاح لك ىلع نوكي نأ دب الو ى هوم"دق يأر هلو لاتقلا رضحي نكلو لتاقي ال

 ى داهجلاو حصنلا يف رصقي الو مهنوخي الو مهلذخي ال هنأ ( هب نوقثي نمم )

 نمي نوفتكي الو ،ةيالولا يف ناكو ( هعروب ) مهسفنأ ىلع كلذ يف ( هنونمايو )
 ِ ضرفل لذخيو رصقيو كلذ عم نوخي دق هنأل « هتبحص وأ هتبرجت درح نوقثي

 )١( لاقنآلا ةروس : ٤١٠ - ٠:٧١ .

 )٢) ملسم هاور ٠

 )٣( ملسم هاور .
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 > هتكربو ه نودصقيو 2 هنم برحلاب ملعأو عجشأ مهيف دجوأ ولو

 ملعأو عجشأ مهيف دجأو ولو ) عرولا هيف نم فالخب ذؤم ىلع دقحو بضغك
 امهالك نميلاو ةكربلا نإف « ريسفت فطع ( هتكربو هنمي نودصقيو ص هنم برحلاب
 ءانلا رخآلابو ص ةداعسلا امهدحأب ديري نأ زوجيو ى ةداعسلاو ةدايزلاو ءاتلا ىنعم

 ةدايزلاو “ هسفن ءيشلا ءازجأ ةدايز ءاملا نأ ةدايزلاو ءاخلا نيب قرفلاو ى ةدايزلاو

 كلذ ءانف ءاهيلك وأ اذهو اذه نيينعملا ىلع اهقالطإ ةدايزلا لصأو ى دارفألا ةدايز
 ةعامج همف رثؤت اك هيف رثؤيو ى امهالك وأ هيأر وأ "ودملا يف هلعف مظمي نأ مامإلا

 نم ةدايزو هنم "ودصلا يف ءارآلاو تالعفلا رركت هتدايزو “ سانلا نم

 للع هللا لوسر نأ لضافلا دوجو عم لوضفملا ميدقت زاوج ىلع ليلدلاو

 رمعو ركب وبأ ةيرسلا كلت يفو 0 ا ريمأ صاملا نب ورمع اهيلع لمجو ةيرس ثعب

 ةيرس يف اريمأ حارجلا نب ةديبع ابأ ثعب كلذك و « راصنألاو نيرجاهملا ءاحلصو

 ىلع اريمأ ناك هب اوقحتلا الو صاملا نب ورمع جورخ دعب ركي وبأ و رمع مهيف

 ىلع ليذه" منص «عاوس» ىلإ ةيرس يف صاملانب ورمع ثعب يإ هنأ كلذو“لكلا
 ركب وبأ مهيفو ، ةكم حتف نيح نامث ةنس ناضمر رهش يف ةكم نم لامأ ةثالث

 ص مداخلا يأ ى نداسلا هدنعو « منصلا ىلإ يأ ى هيلإ تيهتناف : ورمع لاق رمعو

 ىلع ردقت ال : لاق ى همده نأ رالع هللا لوسر ينرمأ : تلقف ؟ديرت ام : لاقف

 ؟ رصبي وأ عمسي لهف كحيو : تلقف ى عنمت" : لاق ؟ مل : تلق ى كلذ

 . هلل تماسأ : لاق ى تيأر فيك نداسلل تلق مث هترسكف هنم ُتأوندف : لاق

 نيك رلا نأل كلذب تيمس و « لسالسلا تاذ ةوزغ يف اريمأ ناك كلذك و

 لَسلّسلا هل لاقي ءام اهب نأل : ليقو ى اوثرفي نأ ةفاخخ ضعب ىلإ مهضعب طبترا
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 ؛نامت ةنس ةرخآلا ىدامج يف تناكو « مايأ ةرشع ىلع ةنيدملا نم ىرقلا تاذ ءارو

 ء « خيراتلا حيحص » باتك يف دلاخ يبأ نبا م زج هبو & عبس ةنس : لىقو

 : لاقف قاحسا نبا الإ ص ةتؤم ةوزغ دعب انأ ىلع قافتالا ركاسع نبا لقنو

 ارمع ثعبف ةراغإلل اوعمجت دق ةعاضق نم اعمج "نأ رقللع هغلب هنأ اهببسو ى اهلبق
 ةارم نم ةئام ثالث يف هثعبو ءادوس “ةيار هعم لعجو ضيبأ ءاول هل دقعو

 هنم برق املف راهنلا نمكو ليللا راسف “اسرف نوثالث مهعمو راصنألاو نيرجاهملا

 ىلإ ينهجلا ميملا حتفب - ثيكمت نب عفار ثعبف ى آريثك اممج مهل نأ هغلب

 هعم ثعبو ءاول هل دقعو حارجلا ني ةديبع ابأ هيلإ ثعبف هًدمتسي ديع للا لوسر

 ص _ مهنع هللا يضر _ رمعو ركي وبأ مهيف راصنألاو نيرجاهملا ةارس نم نيتئام
 نأ ةديبع وبأ دارأف ى افلتخم الو اعيمج انوكي نأو ى ورمعب قحلي نأ هرمأو
 كلذب هل عاطاف ء رمألا انأو اددم "يلع تمدق امنإ : ورمع لاق “ سانلا مؤي

 «ةرذعو يلب» -هدعلا ىلإ لصو ىتح راسو “ سانلاب يلصي ورمع ناكف ةديبع وبأ

 . اوقرفتو دالبلا يف اوبرهف نوملسملا مهيلع لمحف

 هنم معأ موقلا ف نأ نبدنف نبا مح ز متسر نب نمحرلا دبع مامإلا ىلوت املو

 كلذ يف مامإلا باحصأ بتكف “لضافلا دوجو عم لوضفملا ةمامإ زوجت ال هنأو

 اهتعامج عم اهدجو ناسغ وبأو عيبرلا بيجملاو كلذ زاوج وباجأف قرشلا ىلإ
 ء هنم 7 تباث نب ديزو - هنع للا يضر _ ركب يأ ةيالوب الدتساو ةكم يف

 ةداهشب هنم أرقأ "يبأو ى هنم مارحلاو لالحلاب فرعأ ذاعمو « هنم ىضقأ يلعو
 الاني مل امل مث فورعم وبأو بيعش قفأ اذك و امومع كلذب مهل للع هللا لوسر

 كنم لضفأ ىلع تمدقت نإ : زوجملا لوق امأو « امهاوتف نع اعجر امهدوصقم
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 نم للع هلوقو ى رانلا يف ةبشخ نوكتسف كلثم موقلا يف سيلو ترخات وأ

 هنم هلل ىضرأ وه نمم مهيفو ةباصع نم لجر لمعتسا نمت » : سابع نبا ةياور
 مدقتلاو مدقتلا يف كلذف «سابع نبا هاور «١'« نينمؤملاو هلوسرو هللا ناخ دقف

 . كلذل مدقتيف ةيويندلا ضارغألاو ةسايرلل

 ص رمألاب موقي ال هنأ عم مدقتلا يفو ى نيدلا نع السك وأ ةنواهم رخأتلا يفو

 : يفاكلا دمع رامع وبأ لاق ك هلشم هنع موقي ال هنأ عم رخأتلا يفو ميدقتلا ف اذكو

 ملعأ وه نم مهيفو نيملسملا رمأ يلوت اذإ مامإلا نإ : بغشلا لهأ نم نولئاقق لاق

 قيدصلا ركب يبأ ةيالو يف ةضفارلا ةلاقم لثم ىلع ةتباث ريغ هلطاب هتمامإ نإ هنم

 ةيمتسرلا ةلداعلا ةمامإلا يف مهنم اعرق اذهب بغشلا لهأ : لاقف ى هنع للا يضر

 يف ةضفارلا تلعف اك نيدلا يف انعطو اهتعاط يف لوخدلاو اهتباجإ نع اديحو
 آريخ ناكل انعطأ و انعمس : اولاق اميمج مهنأ ولو ص هنع هللا يضر قيدصلا ةيالو

 ةماسقلا موب يتاي هنإ لبج نب ذاعم ق : نل هللا لوسر لاق دقو ك موقأو ك مل

 دوعسم نب هللا دبع نإو ةمألا ضرفأ اديز نإ : لاقو ى ةذبنب ءاملعلا مامأ
 ليوأتلا هملعو نيدلا يف ههقف مهللا :سابع نبايف لاقو ىملع ءىلم “فئيتك

 . ةتسرنفَن نيب ىروش رمع اهلعجو

 ‘ نل لوسر باحصأ عيمج نم ملعأ ةتسلا هذه نأ ىلع ةمألا عمتجت الو

 نأ دعب اذهو “ملعأ وه يذلاىلع رصتقي ملف ضعب نم ملعأ ةتسلا ضعب نأ مولعمو
 هكش اهيف يفجلاخ ام ةفيذح[يبأ ] ىلوم ملاس وأ ايح ةديبع وبأ ناك ال: رمع لاق

 . هركذ مدقت ( ( ١٦
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 رفاولا ملع دقو “ هنع للا يضر رمع يدي نيب نم عيمج نم ملعأب انوكي ملو

 اك هتمامإ ىلع اوقفتاو هولو دق مهارتف اعيمج موقلا ملعأب ناثتع سيل نأ صقانلاو
 موقلا ءالؤهو ى يللع هللا لونمر لاق اك لالض ىلع مهعماجب للا سيلو ى نورت

 اورزأ امنإ لب ى مهريغ نود ةلاقملا هنهب ةيمتسرلا ةمامإ ىلع اورزأ امنإ اوبسح

 ةمئألا ىلع مث راصنألاو نيرجاهملا ةفاكو هيبحاصو يقلم للا لوسر لبق نم

 مهنولوتي نمم مهفالسأ ىضم ام دعب مهنم لوقلا اذهو ى مهيلع هللا ةمحر هيمتس رلا

 نأ كلذو ى مهيلع هللا ةمحر ةيمتسرلا ةمئألا نم اوركذ نم ةمامإ بيوصت ىلع

 ريغ وأ اهل ةبجوتسم ةمامإلل ةقحتسم يه له ةمنآلا هذه نع انوثدح مهف لاقي
 نأب اورقأو ع مهقانعأ يف اهوتبثأ ةمامإلل ةقحتسم اهنإ اولاق نإف ؟ ةقحتسم
 نيقحتسم ريغ مهنأ اومعز نإو ى نورتفي اوناك ام لطبو « ةبجاو مهيلع اهتعاط

 مهتمامإ اوتبثأو مهولو نيذلا مهفالسأ نم ىضم ام ىلع نينعاط اوناك ةمامإلل

 ربغ مهدنع مهو مهولو ثمح مهنم اؤربتي نأ مهيلع بجسق ى كلذ ىلع اوتامو

 طهر نود آرمأ اوعطقي ال نأ ةطيرش ىلع مهولو امنإ : اولاق نإف ى اهل نيقحتسم

 : مهل ليق مهتمامإ تلطبف مهيلع طرتشا امْكلذنم اولعفي مل ةمئألا نإ مث نيمسم

 يهف لطاب يف تناك نإف ؟ لطاب وأ تناك قح يف طورشلا هذه نع انوثدح

 طرش ىلإ جاتحم ريغ ىحلا نإف قح يف تناك نإو لطاب هلك لطابلا نأ اك ةلطاب
 ى فلاخم هفلاخ وأ عماجم هيلع هعماج ىحلاب يضقي نأ مامإلا ىلعف « قافتا الو

 دنع رقأ التاق وأ ، ىنز اناز وأ ‘ فذقأف فذق فذاق وأ قرس قراس نأ ولو

 هيلع عمتجي نم عاتجا هب رظتني ال نأ اعساو زئاج مامإلل ناكل لعف امب مامإلا
 مامإلا نإ : اولاق مه نإق ى هبلع للا هبجوأ ىذلاب هيلع يضقي وأ “ اوركذ نم

 ص اهئطخ و اهبيصم ةمألا اوفلاخ نيمسملا طهرلا نود اكح دودحلا يف عطقيال .
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 ملع نإ "ةريبك هل "فرعت مل نم زوجو « هنم ملعأو عروأ ناك ولو

 . . . : اهتسايسو برحلا

 طورشلا يف مهلوق راص اورك ذ نم ةرضحم نود ماكحألا ذافنإ مامإلل اوزوج نإف

 . نورتفي اوناك ام مهنع لضو ى الطاب آدساف ارمأ اهيف مهاوعدو

 عروأ لصح ولو يأ ‘ ملعأو عروأ عفرب ( هنم ملعأو عروأ ناك ولو )
 زوجو ) اهتسايسو برحلا رمأ ةفرعم نم لوألا يف ام هيف سيل هنآل هنم ملعأو
 يذلا بنذلا وأ ةريغص هنأ مولعملا بنذلا ىلع رارصإلاك ( ةريبك هل فرعت مل نم

 هيلع روك ذملامظعلاوث ورلا سيجنتك و ةالصلاكرتك وة ريبك الوةريغص هنأ ملعي ال

 نم قلخ" هيف نم كلذ لمش و « هيف فوقوملا لجرلا وهو ةاكزلا نيح هللا مما

 دجوأ ام مدقي ال نأ ىل"وألاو ،اهب هنم أربي الو ةيالولا اهيلع لزنت ال يتلا قالخالا

 لاع ناك ولو ىلوتم وه نم اودجو ولو ( اهتسايسو برحلا ملع نا ) هريغ
 ى اهتسايسو برحلاب هنم ملعأ ةريبك هل فرمت ال يذلا ناك اذإ اهتسايسو برحلاب

 ودملا عفد دارملا نأل رصقي الو لذي الو نوخي ال هنأ هيلإ نئمطي نمم ناكو
 ومني اهتسايسو برحلا ملع نم ىلوتملا يف يتلا قرطلا نإ : لاق هعنم نمو ى هعقو

 اهتسايسو برحلا ملعي ال ىلوتملاناك نإ امأ و“اهب ىلوتي يتلا ةبترملا يف هنوك و هعروب
 فوقوملا نومدقي ال : ليقو « اهتسايسبو اهب ماملا هيف فوقوملا هيلع مدقي هنإف

 برحلا رشابي نمل حلصي الو افراع ابيلوتم اودجي مل اذإ مامإ الب نولتاقي لب ى هيف
 . اهتسايسبو اهب املاع نوكي نأ الإ اهورشابم هيلإ عجري وأ

 يداحلا بابلا يف يثوطرطلا يرهفلا يسلدنالا ديلولا نب دمع ركب وبأ لاق
 ءالىلذ ناك نإ و هودع رقتحي ال نأ كلملا مزح نم :« كولملا جارس » نم نيتسلاو
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 اكلم داقرلا عنمو اليف رهسأ ثوغرب مكف ى اري_ةح ناك نإو هنع لفغي الو
 : رعاشلا لاق دقو ك الىلج

 رصق هيدعاس يف ناك نإو كامر اودع نرقحت الف

 لثم ةوادعلا لثمو ت ليلقلا ءاملاب قرش امبرف ليلذلا نرقحت ال : لاثمآلا يفو

 بعصو اهمارض مكحتسا تك رت" نإ و « اهؤافطإ للهس اهلوأ تك رادت نإ رانلا

 لهس اهتك رادت نإ ةثيبخلا حورقلا لثم اضيأ اهلثمو ى اهتيلب تفعاضتو اهمارم

 . اهؤرب ءابطألا لضعأ و اهتىلب تمظع تلقتنا ىتح اهنع تلفغ نإو ى اهرب

 "ركو “رفو ءاقل و ةدمكمو ةلمح و ريبدت عون مل اقألا عيمج ف ةمأ لكلو

 اودعأو » : ىلامت هللا لاق دعاوقلا ىرجم يرجي ام ضعب فصنو « كلذ ريغو

 يف ام لك لمشي ةوق نم متعطتسا ام ظفلف ع ةيآلا « ةوق نم متعطتسا ام مهف

 ىلع "رمو “ يمرلاب ةوقلا نلع رسفو ى ةليحلاو ةللاو ةوقلا نم رشبلا رودقم

 ةوقلا نإ الأ « يمرلا ةوقلا نإ الأ ، يمرلا ةوقلا نإ الأ ه : لا_ةف نومري سان
 ةدع اهكرتيو هرافظأ صقي ال وزغلا دارأ اذإ ةباحصلل ضعب ناكو ث « يمرلا

 حايصو ةقدص نم احلاص 3ءع ءاقللا يدي نيب مدقت نأ كلذ لوأو ى ةوق اهاريو
 .ناك دقو ‘ ركنم نع يهن و فورعمب رمأو صلخ ءاعدو محر هلصو ةملظم درو

 اديز نأ يورو « مكلامعأب نونتاقت امنإ : لوقيو كلذب رمأي باطخلا نب رمع

 : لاق : ةودغ لاق “ودملا متيقل تقو يأ : رمع لاقف ى نيملسمل حتفي هيلع درو

 ماق > نوعحار هلإ انإ و هلل تإ : رمع لاق > لاوزلا دنع : لاق ؟ مزهنا ىتمو
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 تثدحأ وأ ى اثدح يدمب متثدحأ دقل « لاوزلا ىلإ ةودغ نم ناميإلل كرشلا

 . اثدح مكدمي

 ى ةيولألا باحصأو ءارمآلا باختناو داوقلا ةداجتسا يف نأشلا لك نأشلاو
 الف « دسأ فلأ دوقي بلعث نم ريخ بلمث فلأ دوقي دسأ : مجملا ءاكح تلاقف

 ح ةأرجو ةعاجشو ةدجو ةلاسب وذ لجر "الإ شيجلا ىلع مدقي نأ يغبني
 بورحلا طسوت دق ى سأبلا قداص ؛ شأجلا طبار “ بلقلا مراص ى نانجلا تباث

 عضاوم فراع « لاطبألا عراقو نارقألا لزانو ‘ هوسرامو لاجرلا سرامو

 هنحش يذلا امو ؤ بورحلا نم ةرسيملاو ةنميملاو بلقلا عقاومب ريبخ صرفلا
 عضاومو هنم ةرغلا عضاومو "ودعلا فوفصب ريصب ى كلذ نم لاطبألاو ةاملاب

 ه هلثم هنأك مهعيمج ناك هيأر ىلع لكلا ردصو كلذك ناك اذإ هنإف ى هنم ةدشلا

 ةعدخ برحلا نأ ملعاو . ةبيرزلل منغلا در الإو اهجو بناتكلا عرقل ىأر نإف

 بحم ام رخآو ك ةعدح برحلا نإ : ثيدحلا ق درو اك يأ « ءالقعلا عيج دنع

 يف ةليحلا فيرصتب دئتيلف “ضعب ىلع اهضعب شويجلا لمحو ى بئاتكلا عرق هبوك ر
 كولم رخآ ىدعجلا ناورم لبق نم ناسارخ ريمأ رايس نب رصن نإف “رفظلا لبن
 برأ ةردقلا مطظملا دئاقلل يغبني : نولوقي كرتلا ءيظع ناك : لاق ةيمأ ينب

 ى ةجاجدلا ننحت و ي كيدلا ةواخس : مئاهبلا قالخأ نم قالخأ ةرشع هيف نوكت
 ،ةحارجلا ىلع بلكلا ربصو “ بلعثلا ناغورو ى ريزنخلا ةلمحو ، دسألا ةعاجش و

 نمست ناسارخب ةبيؤذ وهو ط ريغن نمسو ى بئذلا ةرا۔غو ى يكركلا ةسارحو
 . ءاقشلاو بعتلا ىلع

 > لايجلا تحني ديدحلاو ك لابجلا : ةرشع هللا قلخ دشأ : لاقي ناكو
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 حيرلاو ص ءاملا لمحي باحسلاو « رانلا ءعىفطي ءاملاو « ديدحلا لكأت رانلاو

 « ناسنإلا عرصي ”رئكسلاو ى هيحانجب حيرلا يقتي ناسنإلاو ع باحسلا فرصت

 ذوعن انإ مهللا ى "ملا كبر قلخ دشأف ى مونلا عنمي مهلاو ‘ ركسلا بهذي مونلاو
 > هرابخأ ملمتسيو ك هودع ركسع ق هسنساوج ثبب نأ كلذ لوأف هنم كب

 ادعو مه دعيو مهيلإ سديو > مهنم ةعاحشلا يوذو مهتدامتو مهءاس ؤر لسمتسيو

 نم هدنع ام اولاني نأ يف مهعايطأ يوقيو ةعدخلا بورضب مهيلإ هجويو « اليمج

 ايادهلاب مهتلجاعمب مهلجاع اهجو ىأر نإف « ةينسلا تايالولاو ةرخافلا تابهلا نم
 مهركسع يف اهثبيو مهيلإ ةسلدم ابتك مهتنسلأ ىلع ءيشنيو ى مهماهسو فحتلاو

 هيف ابف مهنإب برضيو مهشويج يف اهب يمريو ةروزم ارابخأ ماهسلا ف بتكيو

 قفنت ءاقللاو ليحلاو لاومألا هيف قفنت هانركذ ام عيمج نإف « كلذ نم رشلا

 “بئاغلا نم رصبأ اهيف رضاحلاو ىصحت ال ليحلا هوجوو . سوؤرلا و حاورألا هبف
 ص باوجلا ةدر ةقارزألا برح هلجمتسي جاجحلا هيلإ بتك امل بلهملا رد هللو
 . هرصمي نم دنع ال هكلع ال نم دنع يأرلا نوكي نأ ءالبلا نم نإ : لاقف

 : دايز نب هللا ديبع لاثقب هرمأو ةريزجلا هالو نيح سنأ نب ديزيل راتخملا لاقو

 ةلودلا ىلإ ننكرت الو ى لكتم ريغ مزحو « ددبتم ريغ يأرب كودع َقْلإ
 هللا رختساو كلتقب رسي الو ككلم يف عمطي ال نم رشتتساو « تبلقنا امبرف

 : برعلا دشأ نم ناكو ى كاتفلا اهنبا ةسسبملا لابدلا تصوأ و « ىفوت" ىلاعت

 ص اهنم برهملا هجو فرعت ىتح كتدشب تقثو نإو ‘ برح ين بشنت ال ينب اي

 كاهنم تسئي اذإ ءىش بعصأ و ى ةليحلا ليبس تدجو اذإ ءيش ىوقأ سفنلا نإف
 سلتخاو ى اهدئاق هللا نم رصنلا ناكو « اهل ةربدم ةلمحلا تناك ام ةلحلا "دحأو
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 مامت رذحلاو مزلا نإف “ بارغلا ناريط اهنم رطرت بئذلا ةسلخ براحت نم

 . ةعاجشلا ودع روهتلاو « ةعاجشلا

 قثوأ كتليحب ؛نكأ “ينب اي »:هنبال - كاتفلا دحأ ناكو :ايارسلا وبأ لاقو

 روهتلا برح برحلا نإف ى كتعاجشب كنم قثوأ كرذحيو « كتدشب كنم
 هللا نذأ اذإ و ى آلايو اهتلىح تراص لودلا تلاز اذإ هنأ ملعاو ء رذحلا ةممعو

 . « ةليحلا يف ةفآلا تناك ءالبلا لولح يف ىلاعت

 فيعضلا بلغيو ةليحلا يف بطعلا ناك ءاضقلا لزن اذإ : ءامكحلا تلاقو

 . هتدم ءانفب يوقلا بلغي" اك هتلود لابقإب

 : اولاقو ص هسوحنو كلملا دوعسب ةنورقم اهسوحن و لودلا دوعس : اولاقو

 :ءاكحلا ضعب لاقو“هتروع تدب هتلود تضقنا اذإف هتلود يف ريمأ لك ىلع ىنثي
 بر" : اولاقو ى ةمأ تءاج ةلود تءاج اذإو ةمأ تتلو ةلود تتلو اذإ

 ةامح نوكت نأ بورحلا سا"وس دنع فولأملا مزحلا نمف “ لاتحملا تكلهأ ةليح

 ةرظان نوسعلاف ناحانجلا رسكنا اهم هنإف ث بلقلا يف لاطبألا ةاكو لاج رلا
 يوأي ى نيحانجلل انصح ناك قدت هلوبطو قفخت هتايار تناك اذإف ى بلقلا ىلإ

 اذإ رئاطلا نأ كلذ لاثم ؛ ناحانجلا قزمت بلقلا رسكنا نإو ى مزهنم لك هيلإ

 بهذ سأرلا رسكنا نإو ى نيح دعب ولو هتدوع ىتجرت هيحانجدحأ رسكنا
 عجارت مث بلقلا تابثو ركسملا يحانج راسكنا ةرثك ىصحم الو ى ناحانجلا

 وأ حلفأف هبلق ترسكنا ركسع اماقو مهب رفظلا نوكيف بلقلا ىلإ ")ن وراكلا

 ادصق بلقلا يلخيف شيجلا بحاص نم ةديكم نوكت نأ الإ مهللا ى عجارت

 . نررافلا : باوصلا لمعلو لصألا يف اذك )` (
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 هلعق دقو ص ناحانجلا هيلع قبطأ هبهنب لغتشاو "ودعلا هطسوت اذإ ىتح ًادمعتو

 تأ كلذو ص نيمكلا بورحلا يف دئاكملا مظعأ نمو “ بورحلا لهأ نم لاجر
 روشنم ذبن ىريف تفتلي ىتح رامذلا ىمحنع عافدلا يف ةيمحىلع لازي ال سرافلا

 باختناب كيلعو ص هسفن صالخ هم نوكي ذئنيحف لوبطلا توص عمسيو

 : رعاشلا لوق سنت الو لاطبألا رايتخاو ناسرفلا

 ىنع رمأ نإ فلألاك “دحاوو دحاوك مهنم "فلأ ُسانلاو

 نم كل يكحأسو ى فالآ ةرشع نم آريخ دحاولا دجوف كلذ برج دق لب
 ةيغاطلا عم دوه نب نيمتسملا ىقتلا امل هنأ كلذ نمف ڵ بحملا هيف يضقت ام كلذ
 ناركسملا ناكو ت سلدنألا روغث نم ةقشو ةنيدم ىلع ينارصنلا ليمور نا
 ينثدحف « لاجرو ليخ نيب لتاقم فلأ نيرشع قهارب دحاو لك نيئفاكنملاك
 ليمور نب ةيغاطلا لاق ءاقللا اند امل : لاقو ى دانجألا نم ةعقولا رضح نمم لجر

 نيملسملا ركسع يف نمت يل ملعتسا : هلاجر نم بورحلل هتسراممو هلقعب ىثي نم
 مث بهذف « رضح نمو مهنم باغ نمو “ انوفرعي اك مهفرعن نيذلا ناعجشلا نم
 يركسع ق رظنأ : هل لاقف “ لاجر ةعبس دعف نالفو نالف مهيف : لاقف عجر

 ؛نوديزب ال ةينامث مهدجوف مهدعف مهنم باغ نمو ةعاجشلاب نيفورعملا لاجرلا نم
 كضايب دشأ ام ينعي 2موي نم كاسباي :لوقي وهو ارورسم اكحاض ةيغاطلا ماقف

 مهدحأ "لوي ملو نيقيرفلا نيب ةبراضملا لزت ملف مهنيب برحلا تراث مث « موي نم
 ى مهنم دحا و رفي ملو ء نيركسملا رثكأ ينف ىتح هماقم نع حزحزت الو هرلب"د

 تولخدأو ةلمح انيلع اولمح مث ةعاس انيلإ اورظن رصعلا تقو ناك املف : لاق.

 كلذ ناكف ى انباحصأ نيبو اننيب اولاحو ى نيرطش انرصو انيب اوقرفف ةلخادم
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 راشأف مهمم ةراسخ ين نحنو ةعاس الإ برحلا مقت ملو انفعضو اننهو ببس
 قرفتو نيملسملا ركسع رسكناو ى هسفنب وجني نأ ناطلسلا ىلع ركسملا مدقم

 نم ةريصبلاو مزحلا وذ ربتعيلف ى هللا اهربج ةقشو ةنيدم ودعلا كلمو ى مهممج

 الإ نيدودعملا نامجشلا نم هرضحي ملو لتاقم فلأ نيعبرأ وحن ىلع يوتحي عج
 يف داز امل ةمينغلاب هراشبتساو رفظلاب جلملا نامضب ربتميلو ى رفن ةرشع ةسمخ

 . دحاو لجر هلاطبأ

 : لاق يكحي يجابلا ديلولا ابأ يضاقلا انذاتسأ تعمسو : يسوسرطلا لاق

 عفترم ضرألا نم زشن ىلع فقو ذإ هتاوزغ ضعب يف رماع يبأ نب روصنملا انيب

 اوألم دقو هراسي نعو هنيمي نعو هفلخ نمو هيدي نيب نيملسملا شويج ىأرف

 :لاقف يمجضملا نباب فرعي لجر وهو ركسملا مدقم ىلإ تفتلاف لبجلاو لهسلا
 اريثك اممج ىرأ : يمجضملا نا لاق ؟ ريزولا اهيأ ركسملا اذه ىرت فيك

 لتاقم فلأ شيجلا اذه يف نوكي نأ زجمي ال : روصنملا هل لاق “ امساو اشيجو
 امو : روصنملا هل لا_ةف “ ىعجضملا نا تكسف ى ةلاسبلاو ةعاجشلا لهأ نم
 روصتملا بجعتف « ال : لاق ؟ لطب لتاقم فلأ شيجلا اذه يف سيلأ ؟ كتوكس
 ؟ لاطبألا نم نوسمخ مهيفأ ى ال : لاق ؟ ةئامسمخ مهيفأ : لاقف هيلع فطعنا مث
 املف ‘ ةفص حبقأ ىلع جرخأف هب رمأو < هب فختساو روصنملا هتبسف ى ال : لاق

 مورلا نم جلع زربف ناعمجلا “فاصتو مورلا تعمتجا نهك رلا دالب اوطس وت

 نم لجر هل زربف ى زرابم نم له : يداني وهو رفيو "ركي حالسلا يكاش
 برطضاو ‘اوحاصو نوك رلا حرفف جلملا هلتقف ةعاس الواجتف نيللا

 نانثا ؟ زرابم نم له : يدانيو نيفصلا نيب حرمي جلعلا لمج ش < نوملسملا
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 ركي لعجو جنليلا هلتقف ةعاس الواجتف نيملسملا نم لجر هيلإ زربف .ى دحاوب
 جلعلا هلتقف لجر هيلإ زربف “ دحاوب ةثالث زرابم نم له : يدانيو لمحيو
 : روصنمل ليقف ڵ نوكت ةرسك تداكو ى نوملسملا لذو < نوك رملا حاصف

 [ام ىلإ ] ىرت الأ :روصنملا هل لاقف رضحف هيلإ ثعبف “ يمجضملا نبا ربغ اهلام أ

 نأ :لاق ؟ ديرت يذلا امن«هتيأر دقل : لاقف ؟ مويلا ذنم بلكلا جلعلا اذه عنصي
 مث ىلاعت هللا ءاش نإ هرش نوملسملا ىفكي" نآلا : لاقف “ هرش نيملسملا يفكت

 ثرهت دق سرف ىلع روغثلا لهأ نم لجر هلبقتساف مهفرعي لاجر ىلا دصق
 هتيلح يف لجرلاو سرفلا ىلع هيدي نيب ءام ةيرق لماح وهو آلازه اهكاروأ
 ؟مويلا ذنم جلعلا اذه عنصي ام ىرت الأ: يعجضملا نبا هل لاقف٤عنصتم ربغ هسفنو
 هسأر ديرأ هةرش نيملسملا يفكت نأ ديرأ لاق ؟ ديرت يذلا اف هتيأر دق : لاق

 ثرتكم ريغ هيلإ زربو ضرألاب ةبرقلا عضو هنإ مث « ةمارك و ابح" : لاق ى نآلا

 نوردي الو ضك رب مهيلإ اجراخ ململا الإ سانلا َرب ملف ةعاس الواحتف هب

 روصنملا يدي نيب سأرلا ىقلأ مث « هدي يف هب بملي جلعلا سأرب اذإو ى كانه ام

 ىلإ يمجضملا نبا درف : لاق “كتربخأ لاجرلا ءالؤه نع : يمجضملا نبا لاق مث

 . نيدحوملا ركاسعو نيملسملا شويج هللا رصنو همركأ و هتلزنم.

 برحلاو « ىولب اهرخآو « ىوجن اهطسوو ى ىوكش برحلا لوأ نأ ملعا و
 ىدمتت سيطولا يف سومش « توملا ضامح يف ةحلاك ءاهوش « ةسباع ءاثمش

 تصلق اذإ قاذملا ةرم برحلا ‘ مامحلا اهرخآو مالكلا امل وأ برحلا ‘ سوفنلاب

 ص ةعاجشلا برحلا مسج ى فلت اهنع فعض نمو ‘ فرع اهيف ربص نم ، قاس نع
 اهدئاقو ى ةديكملا اهناسلو ى ةعاطلا اهحانجو « رذحلا اهنيبعو ى ريبدتلا اهبلقو
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 برلا )» : مالسلاو ةالصلا هملع _ لوس رلا لاقو ك رصنلا اهقئاسو > قفرلا

 ء يناجلا ريغ ىلإ ىطختت اهنأل كلذب تمس موشغ برحلا : ليقو ‘١' ةعدخ

 : رعاشلا لاق اك

 , ه _ ح د . . - 
 ءا رب موه اه دح ىلصيو سانا اهنجس برحلا تيار

 نيذلا اهيأ اي » : هلوق يف برحلا بدأ انل هللا عمج دق : ءامكحلا ضعب لاق

 للا اوعيطأو ‘ نوحلفت مكلمل آريثك هللا اوركذاو اوتيثاف "ةئف متيقل اذإ اونمآ

 ٢) 4 نيرباصلا عم هللا نإ اوربصاو “مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانت الو هلوسرو

 ىلع فالخلا اولقأ : لاقف “ اهودارأ برح يف يفيص نب مئكأ “هوق ىصوتساو

 اوتبثتو ‘ فلتخا نمل ةعامج الو ص لشف فالخلا ةرثك نأ اوملعاو ى مكئارمأ

 مهبك ر ىلع اتيثج" تللم هللا لوسر باحصأ ناكو « نيقيرفلا مزحأ عم كلا نإف
 باحصأ نورت الأ : هباحصأل ردب موب ةعمبر نب ةبتع لاقو ص لمق ابف رد موي

 . مهبكر ىلع ايثج دم
 :لوقيو ى ريبكتلاب توصلا عفر هركي بورحلا فلأ نمم دحاو ريغ تيأرو

 يف انل حضوأ دق هللا نأ هناحبس هللا كدشرأ ملعاو ‘ نسحأ هسفن يف للا ركذي
 هللا اورصنت نإ اونمآ نبذلا اهأ اي » : لاقف ث مازهنالا لعو رصنلا ةلع هباتك

 هتلعف رارفلا امأو ط كرصني كلا نيد اورصنت نإ يأ ي كمادقأ تبثيو مكرصني

 )١( هركذ مدقت .
 . ٤ ه : لافنألا ةروس )+(



 ؛مهلزتسا امنإ ,نامجلا ىقتلا موي كنم ا"ووت نيذلا نإ » : ىلاعت كلا لاق 2يصاممل

 مهل مسر يذلا زكرملا مهكرتو مهبونذ مؤش يأ ٠١١ اوبسك ام ضعبب ناطيشلا
 لبجلا ةملثىلع دحأ موي ةامرلا مالسلاوةالصلاهيلع بتر هنأ كلذو يلع للا لوسر
 رافكلاو نوملسملا ىقتلا مث ‘ عضوملا كلذ نم انيمك مهل اوجرخي نأ اشيرق اوعنمي
 زكرملا اوك رتو مئانغلاىلع اولبقأف مئانغلا انتوفت ال : ةامرلا لاقف رافكلا مزهناف

 تناكف نيمسملا ىلع اهلبقأو ى كانه نم نيك رشلا لمخ تجرخف لوألا
 4 ۔

 . دحا ةلتقم

 ى هتليح ملعتسي دق ه"ودع نإف اهب صخي" يتلا ةمالملا شيجلا دئاق ففخللو
 مزلي الو “ هتميخ ريغيو اراهن الو اليل هتميخ مزلي الو “ هتيارو هليخ ناولأ و

 جراخ هموق نم ريسيلا رفنلا يف شمي الف برحلا تنكس اذإف ى دحاولا عضوملا
 شويج نوملسملا رسك هجولا اذه ىلعو « هملع ه"ودع نومع نإف “ هركسع

 مدقم" جرخف راهنلا طسو يف تنكس برحلا نأ كلذو ى ا۔محتف دنع ةيقيرفإ

 يبأ نب هللا دبع ىلإ ربخلا ءاجف نيملسملا ركاسع زيمتي ركسملا جراخ يشمي "ودملا
 لتقف ودعلا ىلع لمحف لاجر نم هب قثو نميف جرخف هتبق يف مئان وهو حرلا
 . حتفلا ناكف كملا

 ةمقيرفإب كاذ ذإ ىسومو اهحتفي سلدنألا ىلإ دايز نب قراط ربع املو

 قراط لبج مويلا ىمسي يذلا مظعلا لبجلا يف اونصحتو ءارضخلا ةريزجلاب اوجرخ

 )١( نارمع لآ ةروس : ١٥٥ .
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 ىلع ناكو ىمايأ ةثالث اولتتقاف مورلا مهيف تعمطف لجر ةئام تسو فلأ يف وهو

 نأب هملعي قيرذل ل بتك و « مورلا كلم « قيرذل » هفلختسا « ريمدت » مورلا

 مهتيقل دقو ىاندالب ىلإ اولصو دق ءامسلا لهأ نم مأ مه ضرألا نمأ يردن ال اموق

 ىلعو قراط مهيةلو “نانع فلأ نيعست يف « قيرذل » هاتأف ى كسفنب يلإ ضهناف
 ء لاتق دشأ مايأ ةثالث اولتتقاف كلملا دبع نب ديلولا ىلوم يمورلا ثيغم هلخ

 ءةداهشلا يف مهبغريو ربصلا ىلع مهتضحي ماقف ةدشلا نم هيف سانلا ام قراط ىأرف

 ص كمامأ ”ودملاو مكئارو نم رحبلا ص "رفملا نيأ : لاق مث مهلاومأ يف طسبو

 ص يلعفك اولمفاف ائيش لعاف انأو “ كبر نم رصنلاو ط مكنم ربصلا الإ سيلف
 ةملح نم قراط قثوتساف ى هنود لتقأ وأ هلتقأ نأ امإف مهتيغاط "ندصقأل هللاو

 هللا لتقف دحاو لجر ةلمح هبلع هباحصأ عم لمح مش هتميخو هتمالعو « قيرذل »

 ءيش ريبك لتقي ملو « نينمؤملا للا ىمحو « ةودعلا يف عيرذ لتق دعب « قيرذل »
 نم كولملا ىلع يتأي ام اذهف ؛ مايأ ةثالث مهنولتقي نوملسملا ماقأف مورلا تمزهناو
 نب ىسوم ىلإ هب ثعبف « قيرذل ه سأر قراط ذخأو « ادحا و اناكم مهموزل

 راسو ةبطرق ىلإ ثيغم راسزؤ “كلملا دبع نب ديلولا ىلإ ىسوم هب ثعبو “ ريصن

 ا;+;أ باتكلا لهأ ركذي ىتلا ةدئاملا ريغ ةمه هل نكت ملو « ةلطيلط ىلإ قراط

 تموقف جاتلاو ةدئاملا ؟ قيرذل ه تخأ نبا هيلإ عفدف « دواد نب نابلس ةدئام
 . اهلثم رب" مل يتلا رهاوجلا نم اهيف امب رانيد فلأ ةئامب ةدئاملا

 هلاجر لتقو هضبقو مورلا كلم كرتلا كلم نالسرأ بلأ رهق ةليحلا هذهو

 ناكو “مهدعب نمل اهلثم عمتجي نأ "لق اشويج تعمج دق مورلا تناكو “هعمج دابأ و
 ص ةفدارتم ركاسعو « ةلصاوتم بئاتك « لتاقم فلأ ةئاتس مهددع غلبم
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 مبيصحت الو فرطلا مهك ردي ال ى ةخماشلا لابجلاك اضعب اهضعب ولتي سيدارك و

 يف مهيشمب وأ مئاق لك تحت مكو « ةعامج لك ىلع مئاقلا باسحب الإ يأ « ةدعلا

 حالسلاو عاركلا نم اودعتسا دقو ‘ كلذ وحن وأ ىنثم وأ داحأ دحاو عضوم

 ى اهنع فصولا زجعي ام بورحلاو نوصحلا حتفل ةدعملا تالآلاو قيناجملاو
 ى ركب رايدو ناسارخو رصمو قارعلاو ماشلا نيملسملا دالب اومسق دق اوناكو

 ترتاوتو مهتمدخ دق دوعسلا موجن نأو ى مهل تراد دق ةلودلا نأ اوثكشي ملو

 نالسرأ بلأ مهئاقلل دشتحافنيماسملا دالب امل تبرطضا و نيماسملا دالبىلإ مهرابخأ

 امب دعتساو ناهفصأ ةنيدمب هعومج عمجو « لداعلا كلملا ىمسي يذلا وهو ى يكرتلا

 عئالط تداع نأ ىلإ ناينادتي ناركسملا لزي ملف ‘ مهمؤي جرخ مث هيلع ردق
 يف نوملسملا تابف “ناعمجلا ىءارتي ادغ : نالسرأ بلأ لاقو “نيملسملا ىلإ نيملسملا
 الإ نيملسملا يف مهل امو “مهقلخ يذلاهلا الإ مهيصحي ال مهددع يف موقلاو ةعجلا ةليل

 موي حابص اوحبصأ اهلف ى مهمد ال اوعمتجاو نوملسملا ىكبف ع عئاج ةلكأ
 مهتوقو "ودعلا ةرثك نم اوأر ام نيملسملا لاهف ضعب ىلإ مهضعب رظن ةمجلا

 ةمق رلاكمهنم مه اذإف يكرت فلأ رشع انثا اوغلبف دتعي نأ نالسرأ بلأ رمأف“مهتالآو

 ىلع ةقفشلاو ريبدتلاو برحلا نم مہأر يأرلا اووذ عمجف ى راملا عارذ يف

 ء!ورواشتف يأرلا باوص صالختسا يف مهراشتساف “ بقاوملا يف رظنلاو نيملسملا

 رشعم اي : نالسرأ بلأ لاقف لمحف ىهلا مسب : اولاقو“ءاقللا ىلع مهيأر عمتجا مث
 يف ربانملا ىلع انل نوعديو نوبطخي نوملسملاو ةعمجلا موي اذهف اولهمأ ؛مالسإلا لهأ

 نيملسملا نأ انملعو ءابألا تءافو سمشلا تلاز اذإف ڵ اهبراغمو ضرألا قراشم

 اولصف سمشلا تلاز نأ ىلإ اوربصف ى انرمأ انلمع نح انلصو اولص دق
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 نهو نأو ‘ رعصلا مهبولق ىلع طبرب نأو > هنيد رصني نأ ىلامت هلل ا اوعدو

 . بعرلا مهبولق يف يقليو ى هودع

 مث هنيزو هسرفو هتمالعو مورلا كلم ةميخنم قثوتسا دق نالسرأبلأ ناكو

 همهسب يمريو هفيسب برضيو ‘ يلعفك لمفي نأ مكدحأ فتلختي ال : هلاجرل لاق

 ةميخ ىلإ دحاو لجر ةلمح اولمحو لمج مث “يفيسب برضأو يمهسب يمرأ ثبح

 مورلا كلم رمأو هلوح نم لتقو هيلإ اوصلخ و اهنود نم اولتقف مورلا كلم

 هنأ مورلا تعمسف “ كلملا لتق « كلملا لتق" : مورلا ناسلب نوداني اولعجو

 محلاومأ نوملسملا ذخأو امايأ مهيف فيسلا لمعو قزمم لك اوقزمتو اودرشف لتق
 ٠ هل لاقف “هقنع يف لبحب نالسرأبلأ يدي نيب مورلا كلم رضحتساو ى مهمئانغو

 ؟ كلتقأ ينأ "كشت لهو : لاق ؟ ينتذخأ ول يب عنصت تنك اذام : نالسرأ بلأ
 نميف هوعيبف هب اوبهذإ “كلتقأ نأ نم ىنيع يف لقأ تنأ : نالسرأ بلأ هل لاقف

 اولاز امو ؟ مورلا كلم يرتشي نم : هبلع ىدانيو لبحلاب داةي ناكف « ديزي
 ىقح سولفلاو مهاردلاب هيلع ىدانيو نيملسملا لزانمو مايخلا ىلع كلذك هب نوفوطي
 نالسرأ بلأ ايهب ءاجو“كلملاو بلكلا هعيب ىلوت يذلا ذخاأف“ بلكب ناسنإنم هوعاب

 ائيش هيف دحأ لذبي ملف هيلع تيدانو هعيمج ركسملا يف تفط" دق : هل لاقف
 اذه نإ كفصنأ دق : نالسرأ بلأ هل لاقف ى ابلك هيف يلإ عفد دحاو لجر الإ

 هقالطإب كلذ دمب رمأ مث“بلكلا اذه هيلإ عفداو بلكلا ضبقاف هنم ريخ بلكلا

 اوفرع اذإ كولملل ىتأتي ام رظناف رانلاب مورلا هتلئحكَو ةينيطنطسق ىلإ بهذف
 . ةديكملا نم بورحلا يف ام

 لا نأ اوملعا مث ى رصنلا ةلقللو ى بعرلا ةرثكلل : اولاق ءامدقلا نأ ملعاو
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 تقاضو « ائيش مكنع نفت ملف كترثك مكتبجعأ ذإ ,نيدح مويو » : لاق ىلاعت

 ١ ٠ 4 نيريدم متيلو . تبحر ام ضرألا كيلع

 باحصألا ريخو ى كالهلا باجعإلا عمو ‘ باجعإلا اهبحصي دبأ ةرثكلاو

 بلغي" نلو ‘ فالآ [ ةعبرأ شويجلا ريخو ] ةئام عبرأ ايارسلا ريخو « ةعبرأ
 ةلاجرلا دلقتي نأ ان"ودع ءاقل يف هلعفن يذلاو ى ةلق نم افلأ رشع ينثا غلب شيج

 مهفوفص اوتفصيف ءةذفانلا ةنونسملا قرازملاو “لاوطلا حامرلا و {ةلماكلا قوردلإب

 نومتاج مهو ى مهودع ىلإ ةعراش اهرودصو ضرالا يف مهروهظ فلخ مهحامرو

 ص نوراتخلا حامزلا مهفلخو ى هيدي نيب مئاق هسرتو ىرسيلا هتبكر ضرألا يف
 . مهنم انلن نيماسملا ىلع مورلا تلاج اذإف “ةامرلا فلخ ليخلاو

 انففاص : لاق ةش وطرطب يدلب ف ةعقولا هذه لشم ردح نم ينثدح دقلو

 ىلع ماقف فصلا يف ناك انم لجر انيبف « انيلع اولمحف بيترتلا اذه ىلع مورلا

 . هلتقف هت"رغ باصأف "ودعلا نم جلع هيلع لمحف هيمدق

 نيماسملا روغث دالب يف ةطسقرس نم سلدنألا قرش كلم دوه ردتقملا زرب املو
 امب رشحتسا دق ايهنم لك ناكو - هلا هنعل - مورلا كلم ةيغاطلا ءاقلل هللا اهامح

 اومفاصت مث ى لاتقلل اولزانت مث رافكلاو نوملسملا ىمتلاف ‘ كلذ نم هروسيم يف

 عزفأف ص ةراسخ يف نوملسملا ناكو “ راهنلا نم اريبك اردص مهنيب لاتقلا مادو

 نيماسملانم الجر ردتقملا اعدف ى مويلا كلذ مؤش نم نوماسملا قرفو “كلذ ردتقملا

 )١( ةبوتلا ةروس : ٢٥ .
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 فيك : ردتقملا هل لاقف تارادمس ىمسي هنم بورحلاب فرعأ روفثلاب نكي مل

 بهذف ىةليح ىل تيقب نكل ى دوسأ موي اذه .: تارادعس لاق ؟ مويلا اذه ىرت
 ؛ مهتطل احمو مهترواجم مهمالك همالكو > مورلا يز هز ناكو تاردعس

 يف انفكم حالسلا يكاش هيقلف ةيغاطلا ىلإ دصق مث رافكلا ركسع يف سمغفناف

 ةصرفلا هتنكمأ نأ ىلإ هترغ دّصرتي لعجف ى هانيع الإ هنم رهظي ال ديدحلا

 ناسلب يداني لعجو « مفللو نيديلل اميرص رخف هينيع يف هنعطف هيلع لمحف
 ‘نيمزهنم اولوف ی ركسملا يف هلتق عاش و مورلا رشعم اي ناطلسلا لتق" : مورلا

 . هللا نذإب حتفلا ناكو

 جارخلا مهيلإ نولمحي اوناكف جارخلا مهيلعبرض ةيلقص مورلا تفعضتسا املو

 كلم مهف لاقف ى مورلا ىلع مهب نودجنتسي ةيقيرفإب برملا ىلإ لاومالا نولمحيو

 تاب اذإ ناكفةيبصو زوجعناتجوز هل ِلهَك لجر ُلئثممكلثمو يلثم :مورلا
 زوجعلا دنع تاب اذإو ى خشلا ةرامأ يفخت يك هتيحل نم بيشلا طقلت ةيبصلا دنع
 ىقبي اذه ماد نإ كشويف ةيبصلا نيع يف هجمستل هتيحل نم دوسألا رمشلا طقلت
 نأ كش وب برعلل لاومألا متيدأ اذإ برعلا عمو يعم كلاح كلذك > ةمحل الب

 . كل ءيش ال ءافعض ءارقف اوقتف كلام دقني

 ضرألا يف طاسب طسبينأ رمأ ةيلقص ذخأ [مورلاكلم]بلط امل هنأ ىوريو
 أطي ملو رانيدلا اذه مكنم ذخأ نم:هلاجر هوجول لاق مث رانيد هطسو يف لعج دق

 كلذ مهابعأ املف“ هملإ دحأ لصي الو هلوح اوفقوف كلملل حلصي هنأ تملع طاسنلا

 يوط" ىتح هتيحان نم يوطي نأ دحاو لك رمأو هدنع نم طاسبلا ةيحان ىوط
 ةنيدم متدرأ اذإ : مهف لاق ذئنيحف ى رانيدلا اوقحلف مهيديأ اودمف طاسبلا
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 اذإ ىقح ىرقلاو عايضلاو ندملاو رافصلا نوصحلا نم اهلوح ام اوذخف ةيلقص

 . اهومتذخ أ تفعض

 يمأ ةهج نم ينبساني ناكو « نوحتف نبا » هل لاقي سراف ةطقرسب ناكو

 كلذىرب كلاب ردتقملا وبأ نيعتسملا ناكو “مجعلاو برعلا عجشأ ناكو “يلاخ عقيف

 ةينا رصنلا تناكو ى رانيد ةئام سمخ ةيطع لك يف هيلع يرجي ناكو ى همظعي و هل

 هسرف ىمس اذإ ناك يمورلا نأ ىكحر.ف هءاقل تباهو هناكم تفرع دق اهرسأب

 ىلع هؤارظن هدسحف « ءاملاف تيأر نوحتف نبا وأ برشإ : لوقي برشي ملف

 ضعب هعنمف نيعمتسملا ردص هب اورغوأ و « ناطلسلا دنع هتلزنم و ءاطعلا ةرثك

 نوك رلا فقاوتف مورلا دالب ىلإ ةوزغ أشنأ نيعتسملا نإ مث ى هايإ هيطعي ناك ام

 جرخف “زرابم نم له :يداني ناديملا طسو ىلإ "جلع زرب مث "فوفص نوملسملاو
 ارورس رافكلا حاصف ى يمورلا هلتقف ةعاس الواجتف نيماسملا نم سراف هيلإ
 ى دحاوب نانثا : لوقيو رفيو ركي يمورلا لمجو نيملسملا سوفن ترسكناو
 رورس رافكلا حاصف يمورلا هلتقف ةعاس الواجتف نيماسملا نم سراف هيلإ جرخف

 ةثالث : يدانيو نيقيرفلا نيب ركي يمورلا لعجو « نيملسملا سوفن ترسكناو
 لبقف ةريح يف سانلا يقبو هيلإ جرخي نأ نيملسملا نم دحأ ؤرجي ملف دحاوب
 لاقف هل فطلتف ى هءاجف ى هاعدف « نوحتف نب ديلولا وبأ الإ اهل ام : ناطلسلل

 ؟ ديرت اهف ينيعب وه اه : لاقف ؟ جلملا اذه عنصي ام ىرت امأ ديلولا ابأ اي : هل
 ىلاعت هللا لوحم كلذ نوكب : لاق ص ةعاسلا هرش نيملسملا يفكت نأ ديرأ : لاق

 اط"وس هديب ذخأو حالس الب هجرس ىلع ىوتساو ناتك ةلالغ سبلف ى هتوقو

 اهنم دحاو لك لمحو “ينا رصنلا بجعف هيلإ زربف ةدوقعم دقع هفرط يفو اليوط
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 قلعتم نوحتف نبا اذإ و “نوحتف نبا جرس ينارصنلا ةبرض ءىطخت ملف هبحاص ىلع

 لمحو هجرس ىلع رهظ مث جرسلا ىلع هنم ءيش ال ضرالاب لزن وأ سرفلا ةبقرب
 هملتقاف جرسلا نم هديب هذخأو هقنع ىلع ىوتلاو “هقنع ىلع طوسلاب هبرضو هيلع
 أطخأ ناك هنأ نيمتسملا ملعف ى نيعتسملا يدي نيب هاقلأف هرجي هب ءاجو هجرس نم

 . هلاوحأ نسحأ ىلإ هدرو همركأف هعم هعينص يف

 ةعامج الو فالتخا عم رفظ الف “ ءارمألا ىلع فالخلا اوتلقأ : دانجألا اهيأ
 3 'هاوربصا و كحير بهذتو اولشفتف اوعزانت الول :ىلاعت لاق“ هملع فلتخا نمل

 ص ةعاطلاو عمسلا ةعامجلا دامعو ص قارتفالا نالذخلا لوأو ، عاتجالا رفظلا لوأ

 تعضعضتف نيتفص موي ماشلا لهأب قارعلا لهأ عم بلاط يبأ نب يلع رفظ دقو
 ذخف بهذإ : صاملا نب ورمعل لاقف بولغم هنأو رشلاب سحاف ةيواعم شويج

 اوعفر نأ مهرمأ و ةليحلا ورمع رادأف _ ايلع ينعي _ كمع نا نم نامألا انل

 كلذ ىأر املف “ هللا باتك ىلإ مكوعدن : اودانيو حامرلا فارطأ يف فحاصملا

 ملو مهنم ةديكم هذه يموق يأ : يلع مهل لاقف برحلا نع اوتفك يلع باحصأ

 . نْنمَحكجلا ببس كلذ ناكو “ لاتقلا اوك رتو هوصمف عافد موقلا ف قي

 "ودعلا نم سارتحالا و رورسلا راهظإ و ةبلغلا ءاشفإ برحلا دئاكم مزحأ نمو

 : نيفنصملا ضمب لاق ؛ نمأتسم ىلع انامأ قيضي الو لاتق ىلإ ابراه جوحي ال نأ و

 لسللا اوعر"داو سحلا اوفخاو تاوصألا اوضغ" . لشف ءاقللا دنع ريبكتلا ةرثك

 مظعألا ددملا ليللا نامجشلا فصيو نابجلا كيفكي ليللا “ ليولل ىفخأ هنإف

 .اه رك ذ مدقت ) ( ١
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 نإ نيكلاو دعي نأ ريغملا برق نإ بتارملا ى لاح لك ىلع ه"ودع رذحي مزاحلاو
 ص ةوهلا يف طروتلا ةوقلا نم سيلو ؤ نهو دقف هتوقل رتغا نم “ فشكنا

 نم « اددعو ةوق رثكأ كسفن دنع تنك ام آرذنح تنك ام دشأ نكيلو

 برحلا ين مكبولق اورمشأو « هودع هب رفظ رثع نمو « هرثع هودع فعضتسا

 اومزقلاو ى مادقإلا ىلع ثعبت اهنإف نئاعظلا اوركذاو « رفظلا ببس اهنإف ةأرجلا
 فيسلا يقل اذإو ى ءاضقلا لزن ءاقللا عقو اذإ < براحملا نصح اهنإف ةعاطلا

 ء آركسع تمزه ةملك برو ى ةدجن نم غلبأ ةديكم ةبر ث ءايحلا لاز فيسلا

 عم رصنلا « كتليح رخآ ك“ودع لاتق لمجإ ى ربصلا عم رفظلا فيس ربصلا
 اونبجت ال “ءافعضلا ىلع كتوق لضفل ءاوقألاب نرتقت ال ی يغب عم رفظ ال ى ريبدتلا
 ك مئانغلا دنع اوثلغت الو “روهظلا دنع اوفرست الو“ةردقلا دنع اولثم و ءاقللا دنع

 اهنمو ى بلقلا تابث يف اهلك تاريخلا لصأو ى ايندلا ضرع نع دايجلا اوهزنو
 ةزيرغ نبجلاو ى ملعلاو لدملا هبجوي ام ىلع توبثلا وهو “ لئاضفلا عيمج دمتست

 فنحألا لئسو “ر"وهتلاو نيجلا نيب ةلاح ةعاجشلاو “ىلاعت هللاب نظلا ءوس اهعمجي
 ربصلا يه : لاقف لهج وبأ لئسو ى ةعاس ربص : لاقف ةعاجشلا نع سبق نا

 لاتقلا نم "رافلا نأ لعاو < نيتبلحلا نيب ام وهو ى ةقان قاوف فويسلا "دح ىلع

 اهببس ةايح برو “هرابدتسا نم ريخ توملا لابقتساو “ توملا دئارط نم ةديرط

 تبهو داهجلا يف توملاىلع صرح نمو ةايحلا بلط اهببس ةافوو تافآلل ضرعتلا
 ء هسقن [نم ] نكمي رافلاو “ توملا رافش نم ةرفش ةميزهلا : اولاقو ى ةايحلا هل

 نم اربدم" لتق نمو « ةودنلا نم نمألا ةعاجشلا ةرمثو ى اهنع عفدي لتاقملاو

 :ضعبل ليق “براحملا نصح لجألا ربخات : اولاقو ،البقم لتق نمم رثكأ برحلا
 يف : رخآل ليقو ى رخأتم لجأ يف : لاق ؟ كودع ىقلت نأ بحت ةثج يأ يف
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 ةدم ءاضقناو ى ينع رخأتم لجأ يف : لاق ؟ كودع لتاقت نأ يهتشت حالس "يأ
 . ةامحلا يف ةكلملا تناك ةدملا تضقنا اذإ : ىلع لاقو ى هنم

 الأ س ةعاجشلاب الإ ققحتت ال بسكت ةمركم وأ عفدت ةيرك لك نأ ملعاو

 تزجعو كبلق نهوو كعبط راح كلام نم ءيش لذبب تممه اذإ كنأ ىرت

 تيطعأ كزجع ترهقو كسفن تيوقو كمزع تققح اذإو ى هب اهتحشب كسفن
 هركتو هجارخإب بيطت هفعضو بلقلا ةوق ردق ىلعو ‘ كلام نم هب تننض ام

 ى ققحتت مل سفنلا ةوق اهنراقت مل ىتم لئاضفلا عيمج طمنلا اذه ىلعو ص هجارخا
 ةوقبو ى « هدابع نم ءاشي نميف هللا اهعضي زئارغ نبجلاو ةعاجشلا » : لل هنعو

 خيطلتلاو ‘ ىوهلا عابتا نع يهتني بلقلا ةوقبو “ رماوألا لاثتما رباصي بلقلا

 : رعاشلا لاق « لئاذرلاب

 بارحملا يف بارحملا نسحأ ام هبرل عوضخلاو ةعاجشلا عمج

 ةوقبو ؛ بحاصلا ءافجو ى سيلجلا ىذأ ىلع سيلجلا ربصي بلقلا ةوقبو
 ةوقبو " هنم تردص نمم ةيذؤملا ةملكلاو ى افج نمم ءاروعلا ةملكلا ىقلتت بلقلا

 ةوقبو “ باعصلا رومألا محتقت بلقلا ةوقبو راملا عفديو رارسألا >

 ةوقبو ، لاجرلا قالخأ ىلع ربصي بلقلا ةوقبو ى مراكملا لاقثأ لمحتت بلقلا

 بلقلا ةوقبو “ لقعلاو لدعلاو مزلا اهبجوأ ةيورو ةميزع لك لصحت بلقلا

 نئافضلاب ةنوحشم ابولقو “ لاجرلا هوجو يف لاجرلا كحضي
 .داقحألاو
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 لاقو “ م+نَعئلتل انبولق نإو ماوقأ هوجو يف رثكل انإ : رذ وبأ لاق

 ربصت نأ ةعاجشلاو ربصلاو ى اهمطق ىرن فثكأ حفاصنل انإ : بلاط يبأ نب ىلع

 كتاوهشل اكلام كاوه ابلاغ كبيلإ اهاقلأ نمم قوقحلا عامس ىلعو قوقحلا ءادأ ىلع

 ءاقب امنع كفرصي ال قلا ةقيقحلا ىلع كلذ يف الماع س كدهجي لئاضفلل امزتلم

 ص لدملا هبجوأو ملعلا هب راشأ يذلا ربخلا ىلع كتوم دنع نوكت ىتح توم الو
 يلابي ام : نيسحلا نب يلع لاق اك «لدعلاو ململا ضفر همج وأ ام ىلع ءاقبلا نم ربخ

 دعب قحلل الإ لك ريخلا لهو ث ىحلا ىلع ناك اذإ هوفلاخ قلخلا نأ ول كوبأ

 ؟ توملا

 ء فعض نيجلاو ث لذ زجملاو “ ةمرحم صرحلاو ى ةلتقم نبجلا نأ ملعأ و

 نم يمحي عاجشلاو ى هبنبو هتبحاصو همأو هيبأ نم رفي هسفن ىلع نيعي نابجلاو
 ع هب سحي ال ام فاخي نابجلاو ص هسفنب قيفرلاو راجلا لام يقيو هبساني ال

 اذإ لجر : هحوأ ةثالث ءاقللا دنع ةعاحشلا : اولاقو / ه_ةوف نم هفتح نابجلا و

 فصلا نم زرب ى .قادحألا قادحألا تلحتكاو نافحزلا براقتو ناعمجلا ىقتلا

 موقلا بشانت اذإ يناثلاو « زرابم نم له : يدانيو ركيو لمحي طسولا ىلإ
 شأجلا طبار نوكي توملا هيتأي نيأ نم د۔حاو رب ملو نيطلتخم ةحرج اوراصو

 بلقت بلقتيف « ةريحلا هتطلاخ الو شهدلا هرماخي مل ع بللا رضاح بلقلا نكاس

 برضيو ةقاسلا مزلي هباحصأ مزهنا اذإ ثلاثلاو ؛ هرمأل كلاملا هسفن ىلع مئاقلا

 مهبولق يوقيو ءافعضلا يَجريو هباحصأ نيبو هنيب لوحب و ودملا هوجو ين

 ى هلمح فقو نمو ى همامأ عقو نمع مهسوفن عجشيو ليجلا م الكلا مهدميو

 يف مدمحأ اذهو ءع هنم ودعلا سأيي تح هنع فشك هسرف نع عقو نمو

 . ةعاجشلا



 : يناثلاو « هنع لجعي ال : امهدح أ ى ايهنم دب ال ناموي دحأ لكل : لاقو

 نب ورمع يقل باطخلا نب رمع ن أ يورو ؛رارفلاو نبجلل ا_مق ى هنع رصقي ال

 اهيأ نع : لاق ؟ برحلا يف لضفأ حالسلا "يأ وزمع اي : هل لاقف بركي دعم
 يف لوقت ام : لاق ، ءىطختو بيصت : لاق ؟ ماهسلا يف لوقت ام : لاق ؟ لأست

 وه : لاق ؟ سرتلا يف لوقت ام : لاق “ كناخ اميرو كوخأ : لاق ؟ حمرلا

 كاذ كاذ : لاق ؟ فيسلا يف لوقت افق : لاق « رئا ودلا رودت هملعو ةرئادلا

 . كارع ال

 ص ةينملا أثر حمرلاو ى ةينملا باعل فيسلاو “ توملا لظ فيسلا : اولاقو

 ةلغشم عردلاو ى كناخ امبرو كوخأ حمرلاو ى اهلسرأ نم رماؤت ال لسر ماهسلاو
 رئاودلا رودت هيلعو "نح سرقلاو نبصحلا نصحلا اهنإو سرافلل ةبعتم لجارلل

 نيدهاجملا فصوو “ سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا يف نيرباصلا ىلع للا ىنثأ دقو

 ١١) 4 صوصرم "ناينب مهناك افص هلمبس يف نولتاقي نيذلا بحم كلا نإ < : لاقف

 مامأ برحلا يف يأرلاو ى ءازجلا لضفأ هيلع دعوو ءادعألا داهج ىلإ بدنو
 : ديلولا نب دلاخ ىلل - هنع للا يضر - قيدصلا ركب وبأ بتك و ى ةعاجشلا
 توملا ىلع صرحاف ودملا تسقل اذإف : كارتو كاعرت هللا نم انويع كيلع نأ ملعإ

 ارون هل نوكي ديهشلا مد نإف مهئامد نم ءادهشلا لسغت الو ى ةمالسلا كل بهوت

 . ةمابقلا موب

 . ؤ :ب فصلا ة روس ) ( ١

  



 ةيالو نم عزن الب هلاوزب لوزيو ، مهيلع ًايغاب مهب لتاقيو
 دلب لوصوب وأ > اذك ةليبق برحك تطرش ةدم ءاضقناب وأ

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ > اذكو اذك

 وأ نينثا وأ ادحاو ( مهيلع ايغاب ) اقيرف ( مهب ) عافدلا مامإ ( لتاقيو )
 لاوزب يأ ( هلاوزب ) عافدلا ةمامإ نع عافدلا مامإ ( لوزيو ) رثكأ وأ ةثالث وأ
 ص يغبلا نع فكف هتقاط تلاز وأ قحلل نعذأ نأب هيغب لاوز وأ تاذلاب يغابلا

 يفبلل وأ ص لتاقي : هلوق نم مولعملا لاتقلل ءاملاف 4 آضيأ كلذك لاتقلا لاوزب وأ

 ةمامإ يهو عافدلا ةيالو نم يأ ( ةيالو نم عزن الب ) ايغاب : هلوق نم مولعملا
 امنإ و ‘ ىنعملل انايب آضيأ لوألل رهاظلا تردقو ع عزنو لوزي هيف عزانت عافدلا

 يف ةدوقعملا دقملا رئاس يف اك لاز عافدلا لاز اذإف عافدلل دقع هنآل عزن الب لاز

 ةمامإ نم كانعزن : هل لاقي نأ ىلإ كلذ يف جاتحي الو ع ءاركلا دقعك صوصخ
 كلذف لتاقت تماد امف ( اذك ةليبق برحك تط رش ةدم ءاضقناب وأ ) عافدلا

 ص كلذ وحن وأ رهشلا وأ ماملا اذه يف عافدلل مامإ تنأ : ليق نإ هنأ اك ى ةدم

 تلاز وأ ىتحلل تنعذأ اذإو “ مهب اهلتاقي وهف ريظنتلل فاكلا نوكي نأ زوجيو

 تبثت :لاق نم لوق ىلع ولو اه انيعم ىتأ نمم مهلتاقي اهريغ يقب ولو لاز اهتقاط
 اوفاخ نإ اذك و ى ةيغابلا ةئفلا نيعي ءاج نم نأش يف اهقوقح مزلتو عافدلا ةمامإ

 ءاه ريغو اهايإ جرخف ى اذك ةليبق ناك نإ مهب هعفادي نأ مهيلع طرتشاف ودع نم

 لبق ولو عافدلل ةمامإلا دقع زوجي هنأب لوقلا ىلع اهريغ ىفبو تفك وأ تنعذأف

 نوكي نألثم ( اذكو اذك دلب لوصوب وأ ) هئيجم ققحت لبق وأ “ودعلا روضح
 ى اذك دلب لصي ىتح عافدلل ةمامإلا هل دقعتف هريغ وأ رفس يف مهل اعبات آودملا

 ودملا مهعبت اوضم اذإ مث ى نيثكام وأ “ نيرئاس نول_تاقي 0 اذك عضوم وأ

 هنوعبتبف التاقم ريسي وأ رفيف هنومفديو ةمامإلا نودقعيف ودملا مهنيجي وأ
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 روضح دنع ىل ويو ، هملع طرش ام ناك ام مامإ وهف ء كلذ وحت وأ

 . . . .. ... ... ... ... سهليق ال لاتقلا

 طرشك ( كلذ وحن وأ ) هطرش ادلب وأ اعضوم لصي ىتح مل مامإ مامإلاو
 نم لاتقلل نالف ءىجي مل ام طرش وأ ى كلذ وحن وأ موي وأ موي فصن وأ ةعاس
 وأ ايح يسرف يقب ام وأ رفس نم نالف ءيجي وأ ى ةاغبلا نم وأ مهيلع ىغبملا

 . مهيلع يفبملا ركسع يف نالف يقب ام

 ريمضف « هيلع مهب هعافد طرش ام يأ ( هيلع طرش ام ناك ام مامإ وهف )

 نال الباق مالكلا نوكيل اذه تفلكت امنإ و ءامل دئاع هيلع ريمض و هب عافدلل طرش

 طرتشملا وه نوكي الو ى نواعملا هيلع طرش نأب هيلع اطورشم مامإلا نوكي
 اطرتشمو هجو نم هبلع اطوزشم وأ ردابتملا بلاغلا وهو نيملسملا ىلع

 عفدلا يف ةبغر هل نوكت نأ هيلع طورشم هنوك هجوو ؤ هجو نم
 نأ ىلع مامإلل ءاملا ةداعإ نم ىلوأ اذهو ص الثم ودعلاب هركمو هتليح ديزمل مهب

 هل اطورشم هنوك يف ءاوسو ى هل اطورشم مامإلا نوكيف ماللا ىنعمب ىلع

 ص لبقيف هيلع اوطرتشي وأ « لبقيف هل اوطرتشي وأ هسفنل طرتشي نأ هبلع وأ
 اهوعزني نأ ىلإ جايتحا الب هتمامإ تلاز طرشلا لاز اذإف هسفن ىلع طرتشي وأ

 طرش لاوز الب هسفن عزني نأ هل زوجي الو “ اهيف عجر لبقو هل اوددج نإف هنم

 نإ الإ ى عافدلل ةمامإلا لبقت الاح هسفن يف دجو ام طرش الب هسفن عزني وأ

 ىلع نونمؤملاو « دوقعلاو دوهملاب ءافولا كلذ لصأو مارح هنأ ملع وأ لاتقلا بار

 . ىلامت هللا باتك تقفاو ام مهطورش

 كلذ نع مهلجامي ودملا ناك نإ الإ ( هلبق ال لاتقلا روضح دنع ىلوبو )
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 محل روهظلا اوأرو مه ودعب اورفظ نإف ث هتأجف اوفاخ نإ صخرو

 ٠ ٠ ٠ . . . . حصت ةعبب هل هوددح

 ةمامإلا نأل كلذو “ هروضح برقبو ودملا روضح لبق هنولوي مهنإف رضح اذإ
 عافد لك ىلع الو ص ءيش لك ىلع ال براقملا وأ "رض ىلإ صوصخلا عافدلا ىلع دقعت
 هيف عسوي الف ةصخر لاك عافدلا ةمامإ دقع نألو « عافدلا رضحي قح حصت الف
 . هروضح ىلع هميدقتب

 ى ةأجفلا فوخ ةرورضل لاتقلا لبق هولوي نأ ( هتأجف اوفاخ نإ صخرو )

 ى هتأجف اوفاخ مل ولو هروضح لبق ولو < عافدلل هتيلوت زوحت هنأ يدنع يذلاو.

 برحلل دادمتسا كلذ نأل اوملعي مل وأ هب اوملع ، دعب ءيجي لاتق لكلو ٠
 اودعأو » :ىلاعت هلوق يف ةلخادلا ةدعملا ةوقلا نم كلذ نألو ىةرفغملل ةعراسمو

 هنأ يمرلاب ثيدحلا يف ةوقلا ريسفت لمتحي هنأو ١" ةوق نم متعطتسا ام مهل
 . يمرلا ةلماكلا ةوقلا نأ الإ : لاق للع هنأك لماكلا يوقلا درفلاب ليثم

 ص مهسفنأل روهظلا اودجو يأ ( مهل روهظلا اوأرو مه“ودعب اورفظ نإف )
 (هل) عافدلا مامإ اوددج يأ ( هودآدج ) روهظلا ةريس اوريسي نأ اودجو يأ

 دقعل ءاملا دوع زوجيو ص روهظلل امامإ عافدلا مامإ اوريص يأ ى روهظلل يأ

 هللا دودح دودحلا عيمج يف مومعلا ىلع ىرخأ ( ةعيبب ) ماقملا نم مولعملا ةمامإلا

 اطرش هيلع اوطرتشي الو ةيعرشلا ماكحألا ةماقإ ىلع هوعيابي نأب ( ححصت )
 هل كح ال نأ اوطرتشي نأ : ل۔يقو ى ةروشم نود ارمأ عطقي ال .نأ لثم رخآ

 . اهركذ مدقت ( ) ١
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 . .. . . . . ى اهطورش تمت نإ

 غولب ىلع وأ اذك تقو هتمامإ يهتنت نأ وأ اذك عضوم يف وأ نالف ينب ىلع

 ى كلذ وحن وأ انريغ ىلع انلضفي نأ ىلع وأ نالفل هدعب نم رمآلا نأ ىلع وأ نالف

 مارح ريغ طرش ىلع مهقفاو نإو مامإب سيلف مارح طرش ىلع مهقفاو نإف

 ( اهطورش تمت نإ ) قحلا ةماقإ الإ هيلع امو لطاب طرشلاو ةحيحص ةمامإلاف
 الإ مامإلا ىلع طرش الو ص هللا ءاش نإ كل اهركذأو روهظلا ةمامإ طورش يأ

 تحص طرش هيلع طرش نإو ى نيملسملا رثأو للع هيبن ةنسو هللا باتكب لمملا

 . طرشلا لطبو ةمامإلا هل

 .نيدنف نبا هل ضرعت باهولا دبع مامإلا عيابيل يسلدنألا دوعسم مدقت املو

 لاقف ى ةمولعم ةعامج نود ارمأ عطقي ال نأ طرش ىلع هعيابن اولاقف هباحصأو

 راثآو هّتبن ةنس و هللا باتكب كحلا ريغ اطرش ةمامإلا ف ملمصن ال : دوعسم

 ى هدعب سانلاو يسلدنألا دوعسم هعيابف طرسثلا نيدنف نبا كرتن ى نيحلاصلا
 مهرثآو نيعرولا و داهزلا و نيحلاصلا لمعتسا هوأر امل هباحصأ و نيدنف نا ماق مش

 لضاف ىلع لوضفم ممدقت زوجي ال هنأو طرشلا كلذ اوركذو “هباحصأ نعو هنع

 عم ةكم نم عيبرلا مهباجأف قرشملا ىلإ نوماسملاو وه لسرأف ى ململا يف

 ةمامإلا نأبو ى هنم ملعأ ةباحصلا يفو ركب وبأ ىلوت اك ص كلذ زاوجي ناسغ نا

 مجري الو ادي مطقي الف طرشلا كلذ حص ول هنأو “ لطاب طرشلاو ةحيحص

 ةعامجلا كلت ةرضحي الإ هللا دودح نم ادح ميقي الو ىهني الو رمأي الو دلجم الو

 . ةمأ مهلك اوريصي و ماكحألا معيضتف

 لوقلا ضعب يف ضرف مامإلا ىلع ةروشملا : ليق هنأ نامع لهأ ضعبل رثأ ىفو

 ةافولا ترضح املو “ بدن اهنإ ليق دقو ى افيعض وأ املاع رفك اهكرت نإ
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 . . ء متت مل نإ اهيقاب راظتنا مهل زاجو ص كلذل حلصو

 : هنع هللا يضر رمع عينصك ةتس نيب ىروش ةمامإلا لمج متسر نبا نمحرلا دبع

 “يرفسيلا نيدنف نب ديزي ةمادق وبأو < نيملسملا خايشأ نم وهو يسلدنألا دوعسم
 ةيطع نب سدعس قفوملا وبأو ى نمحرلا دبع نب باهولا دبعو “يسلدنألا ناورمو
 ٠ يماتكلا حلاص نب ركشيو

 زوجي الو ى هتمامإ تلازو رفك اهكرت نإو تبجو نوملسملا اهطرش اذإو
 لحلاب .وأدب نإف مهيلع ناطلس هنأل مهلاومأ نم لحلا ةيعرلا لأسي نأ مامإلل

 لح يف اونوكي مل لعف نإو « هتيعر هللا قح نم لح يف لعجي الو « كلذ هل زاج
 ةلودلا زعل يذلا لاملا نم شيجلا ماعطإو فايضألا لازنإب هلامع ىلع عيسوتلا هلو

 ص روهظلا ةمامإ نم روكذملا ( كلذل ) عافدلل دوقعملا مامإلا كلذ ( حلصو )

 كلذل حلصي مل نإ امأو ، اضيأ وه حلص ولو حلص نمم هريغ اولوب نأ مهل زوجيو
 . هولوبالف

 هنأ هرهاظو ( متت مل نإ ) طورشلا يقاب يأ ( اهيقاب راظتنا مهف زاجو )

 . هطورش متت مل ولو روهظلل امامإ اولويف اهيقاب راظتنا مهل زوجي ال

 راكلا يف اولعفي نأ ضغب زاجأ اك هيلع اوردق ام اولعفي نأ كلذ هجوو

 ص ءارلا ريرقتو ءارشلا زاوج كلذ لصأو « روهظلا ماكحأ نم هوعاطتسا ام

 ءيشب مكترمأ اذإ»إفللع هلوق كلذلةجحلاو“ةمامإلاطرش الو مامإلاةوق مهل سيلو

 اذه ‘!أم متعطتسا ام للا اوقتاف » : ىلاعت هللا لاقو )0١١ « متعطتسا ام هنم اوتأف

 )١( ملسم هاور .

 )٢( نبافتلا ةروس : ١٦ .
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 نم هل يتقفاوم ىلع هدمح ىح ه دمحلاو رامع يبأل هتيأر مث « يل رهظ ام

 ءارثلا زاجو ى زجت مل الإو تبجو ةمامإلا طورش تدجو اذإ هنأ روهشملاو

 سيل امو عنملا لباقم ىلع فنصملا مالك يف زاوجلا لمح زوجيو “ بجي ملو

 بجاو اهيقاب راظتناف “ بجاولا انه دارملا نوكف ى بجاولاب اقداص ى اعونم

 لآسنإف :هللا همحر يفاكلا دبع رامع وبأ مامإلا لاق ڵآادارم سيل و“بجاولا ريغبو

 عمجتسا اذإ وه يذلا رادقملا امو“مكدنع ةمامإلا هب بجت ام دح ام :لاقو لئاس

 ةوقو ةدع يوذ نوملسملا ناك اذإ : هل ليق ؟ اولوي نأ مهيلع ابجاو ناك نيملسمل
 ملعلاو لاملا نم مهعم امب نيفتكم هدودحو هرمأ ةماقإو هللا نيدب ملعلاو لاملا يف

 عم اوراصو ى لزاونلا هباشتم نم مهاشفغيو رومألا ثداوح نم مهيلع يتايامل
 هلوقل يأ مهتكوش نوقتي نيذلا مهئادعأ نم مهيلي امل فصنلا يف ددعلاب كلذ
 ةئام كنم نكت نإف افعض مكيف نأ ملعو مكنع للا ففخ نآلا » : ىلامت

 ناك « 0١ ي كلا نذإب نيفلأ اوبلغي فلأ كنم نكي نإو ى نيتئام اوبلغي ةرباص
 هضرتفا يذلا مهنيد ناش مهل ميقي امامإ مهلضافأ نم اوراتخم نأ مهيلع بجا ولا

 احصن هللا ولأي ال ةيوسلاب مهنيب مسقيو ٤ ةموكحلا يف مهنيب لدعيو ى هللا مهيلع

 امب مامإلا ناك اذإف « فلخلا مالعأل ايفتقم" فلسلا راثآل اعبتم ارصن هنيدل الو
 مهبيرقو مهيدابو مهرضاح نم ةفاك نيملسملا ىلع بجاولا ناك لاحلا هذه نم انفصو
 ةيالولا نم مهتماع ىلع نيملسملا ةمئأل للا اهلعج يتلا هقوقح هل اودؤي نأ مهديعبو

 )١( لافنآلا ةروس : ٦١ .
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 ةباجإ نع مهنم فّلخت نمف ى هللا رمأ نم هيلإ اعد ام لك يف ةباجإلاو رصنلاو هل
 افلاخ هلل ايصاع ناك هتعاط نم ءيشب نواهت وأ هقح بجاو نم عيض وأ هتوعد

 رمآلا يلوأو لوسرلا اوعيطأو للا اوعيطأ ف : لجو زع هللا لاق “ هرمأل

 ةالصلا هبلع _ هلوسر ةعاطبو لجو زع هتعاطب ةمئألا ةعاط نرقف 6١ مكنم

 ةنتف مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف » : ىلاعت هللا لاقو _ مالسلاو

 يتلا لاحلاب نوملسملا ناك اذإ تيأرأ : لاق نإف ‘"اه ميلأ باذع مهبيصي وأ

 ام اولعفي مل مه مش اهلك تددع يتلا طورشلا نم امهريغو ددملاو ةدعلا نم انفصو

 هل نيلذم هللا نيدل نيتم نونوكي اوناك اذإف : هل ليق ؟ ةمامإلا دقع نم تركذ

 نأب مهنع للا ىضري نلو مهنيد يف مهسفنأل ةيندلاب نيضار « هزازعإ ىلع نيرداق

 هللا اوقتاف { : لجو زع كلا لاق ى هئايحإ ىلع مهنم ةردقلا عم هنيد اوتيمي

 نإف « اوعاطتسا دق مهنأ عم هللا اوقتي نأ اوكرت دق ءالؤهو '")« متعطتسا ام

 مهنأ عم ةوقلا نم:تفصو يتلا لاحلا نود لاحي نوملسملا ناك نإ تيأرأ : لاق

 مهلعف يف هلل نيعيطم نونوكي اوناك له اهودقعف ةمامإلا رمأ اوفلكت كلذ ىلع

 ملو مهيلع بجي مل ام نولعفي ذئنيح نوملسملا نوكي : هل ليق ؟ال مأ كلذل

 نأ ريغ ٤١ ي هل ريخ وهف ريخ عوطت نمف » : لجو زع هلا لاق ى مهمزلي
 .ملعلاو لاملاو ددعلاو ةدعلا يف ةوقلا لاح نم انفصو يذلابمهمزلي ةمامإلا بوجو :

 )١( اهرك ذ مدقت .

 )٢( اهركذ مدقت .
 )٣( اهركذ مدقت .

 )٤( ةرقبلا ةروس : ١٥٨ .
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 مكنم نكي نإ لاتقلا ىلع نينمؤملا ضرح يبنلا ايأ اي » : لجو زع هللا لاق

 مالسإلا ردص يف ءاملعلا دنع اذهو ث ةيآلا ١ 4 نيتئام اوبلغي نورباص نورشع

 مهلقن هنيد رهظأ و هلوسر ىلع هللا حتف نأ املف ى ةليلق ةدع يف كاذ اذإ نوملسملاو
 ص افعض مكيف نأ ملعو كنع هللا ففخ نآلا ل : لاقو ، فيفختلاو ةصخرلا ىلإ

 . ةيآلا ")ه نيتئام اوبلغي ةرباص ةنام مكنم نكت نإف

 ةردقم مهل تسيلو فصنلا يف مهودع ددع نم اوفقي مل نوملسملا ناك اذإف
 مه ام ىلع نوملسملا ميقي نأ اهالوأو ءاملعلا ىلإ رومألا بحأ ناك ةمامإلا رمأي

 ص ءارشلا لاح نم اهولعجي نإ الإ ى مهل اعساو كلذ ناكف ناتكلا لاح نم هيلع

 نوردقي اونوكي مل نإ نيملسملا ىلإو لجو زع لا ىلإ رومألا بحأ نم ءارشلاو
 لاحك ضرفلاو بوجولا ءارثلا لاح اولعجي مل انءاملع نأ ريغ ى روهظلا ىلع
 اتتكم ماق ءاش نمو ى هللا ةاضرم ءاغتبا هسفن رشيلف ءاش نمف ى ةلودلاو روهظلا

 ةريس هذه ى ةديبع يبأ لابح ناتكلا يف غلبي مل نإو يأ “ هموق ينارهظ نيب

 رمآلا سيلو ى مهجراخ نم مهميقم الو مهميقم نم مهجراخ اهيف مقني مل نيملسملا
 عم ةماقإلا مهعست ال نيملسملا نأ جراوخلا ةيلاغ هيلإ بهذ ام ىلع كلذ يف
 : لجو زع هللا لاق “ نيرصقم ريغ وأ نيرصقم ناتكلا يف ةربابجلا
 نامزلا نم ةهرب للع هللا لوسر ماقأ دقو '"؛ه« اهمسو الإ اسفن للا فلكي ال »
 . ھ ا رهاظ ربغ ًامتتكم يحولا هيلع لزن ام دعب ةكمب

 )١( اهركذ مدقت .

 )( اهركذ مدقت .
 ( ٣) ةرقبلا ةروس : ٢٧٦ .
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 نيطالسلا ىلع جورخلا ف اوفلتخا ءالعلا نإ : مها ربا نب فسوي خيشلا لاق

 تبهذو ى مهيلع جورخلا ميرحت ىلإ ةيرعشألا تبهذف بهاذم ةلنالث ىلع ةملظلا

 : مهلئاق لاق ىتح يوقلاو فيعضلا ىلع مهنع جورخلا بوجو ىلإ جراوخلا

 دعاقل ارذع نمحرلا لعج امو دلاخ تسلف رفنا دلاخ ابأ

 دحاجو صاع نب مقم تنأو ىدهلا ىلع يجراخلا نأ معزتأ

 نيثارح مهتحت اوشيعف : .ييلع هلوقل نيرمألا زاوج ىلإ انباحصأ بهذو

 دارأ اذإ هنأ مدقتو “ ةيرمشألل اليلد نوكي دق ثيدحلا نكل . ها نيدادف
 مهلضافأ نم ةسمخ : ليقو ى لاجر ةتس هيلإ اومدق لجرل اهدقع نوملسملا

 نأ بدنو ى هدي ىلع ةقفصلاب ةعببلا امنإو ى مهدعي سانلا هعيابي مث هنوعيابيف
 مث ءارثلا عطق نم الوأ هعيابي : ليقو ى ةمامإلا لبق ءارشلا عطق دق نوكي
 داهجلاو يهنلاو رمآلاو هلوسرو هللا ةعاط ىلع ةمامإلا ة ميب نوملسملا هميابي
 . دودحلاو قحلا ةماقإو

 يضقي ىتح داهجلا بلط يف جرخي نأ لجرلل سيل هنأ ىلع انؤاملع عمجأ دقو
 . بهذتف هل هسفن ضرمي نأ هل سيل : لبقف “ لاتقلا هأجف نإ اوفلتخاو ى هنويد

 اهلمحتي نأ انوجر لتق نإو « همهد اذإ هسفن نع لتاقي : ليقو ى سانلا قوقح
 هضقب نم ىلإ ىصوأ هدنع ام ردقب هميرغ لام ناك اذإ : ليقو ى هلضفب هنع هلا
 هللاو دهاجي نأ هيلعف هل لام الو نويد هيلع نم : ليقو ى ادهاجم جرخيو هنع

 . هنع اهئاضقب ىلوأ
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 ركب يبأل دقع اك ةسمخ الوأ هعيابيو مامإلل بصنلا ىلوتي نم نأ روهشملاو

 نب ريبزلاو هللا ديبع نب ةحلطو فوع نب نمحرلا دبع هل دقع ناع اذك و رمعو

 دقعتو ةتس ىروشلا تلعج امنإو “ كلام نب دعسو بلاط يبأ نب يلعو ماوملا

 نآل نانثا هل دقعي ام لقأ : ليقو ث مهريغ ىلع ةجحلاك مهو « ةسمخ ىقبيو دحاول
 عقو اذإو ث ةجحلا مهو ةصاخلا نم ضارتو ةروشم نع الإ حصت ال ةمامإلا

 :ليقو ى ةفرعملاو ململا لهأ نم مهرايخ نم نانثا هبطاخي ام لقأف دحاوب يضارتلا

 يضارتلا عقو اذإف ، هب يضارتلا دارملا نأل هل دقعي نم ىلإ جاتحي ال مامإلا نإ
 باطخلا نب رمع ةماقإ ليلدلا ائدتبم كلذب مئاقلا ناك ولومامإ وهف ةصاخلا نم هب

 نود هب ىضرلا ناكف « اوضرف سانلل آ_هامإ هايإ ركب يبأ رايتخاب هتهامإ نإف

 . كلذب ةحصلا بجوأ دقعلا

 ص ةبوتلا رهظأف امامإ ناورم ونب رمآلا هيلإ ملس زيزعلا دبع نب رمع كلذك و
 . هتمامإ تضم نوملسملا هب يضرف مهل الماع ناكو

 نيملاع نيبقت نيماسم نيرح نيلج رب الإ ةمامإلا حصت ال : « ءايضلا ه يفو
 تبثي امنإ : رثؤملا يبأ نعو ى ملاع مهيف ةسمخب : رثؤملا وبأ لاقو ى ةقفصلا نايلوتي
 امهدحو اييأرب امأو “ نيدلا لهأ ةروشمو نيماسملا ةعامج يأرب نينثالا دقع هل

 اذإ كلذ : انلق ؟ دادبتسا هارن نحنو ةجح اراص مل :ليق نإف ى كلذ رصبن الف

 اهنأل نينثإلا دقع زاج امنإو “ در الف حلصي نميف امأف ، اهعضوم ريغ يف تمقو
 نم ىلإ كلذ دعب عاد اعد نإو “ لضفأف اوعمتجا نإو ى رذملا ايهب عطقي ةجح

 مالعأ هيلوي امنإو ى هميدقت يف ريصقت الو لهأتم هنآل لوآلا لطبي الف لضفأ وه
 نانثا همدق اذإف ى ليدعتلاو رظنلا يف لدعلا لهأ نم مهنيذلا ايتفلل نيبوصنملا دلبلا
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 الخد امب نيملاع اناكو اهعزانت هيف زوج اهف نيملسملا نم عزانت مطقي ملو رثكأ وأ

 اناكو ى اضعب اهضعب ىلوت اذإ ةمامإلا هل تتبث اهل زوجي نمو ةمامإلا دقع نم هيف

 نينئالاب ماق اذإ : هريغ لاقو > نوملسملا هب ناد ام ىلع اهدقع ناكو > نيمىلوتم

 ىضرب تبثت لب « حاكنلا يف يلولاك هل نيملسملا ملست عم دقعلل لهأتملا دحاولاب ماق

 . هتعمبب تبثت اك دحاولا

 باتكلاب ملع مهل فالآ ةرثع وأ نيرشعنم رثكأ موق نع بوبحم نبا لئسو
 دقع مهل زاج ةوق مهل تناك نإ : لاق ؟ ةمامإلا دقع ىلع نومدقي له ةنسلاو

 وأ ةنسلا وأ باتكلا يف هللا كح نم اوملع اف ةقث نيمأ مهنم لجرل ةمامإلا
 مل ام راصمألا نم نيملسملا هيف اورواش و هنع اوكسمأ اولهج امو ى اوملع راثآلا

 نوكي ىقح اوجرخي الف ص نيدهاجم ةاعد ضرألا يف نيرئاس اوجرخ اونوكي
 نأ اوفاخ ناف ص مهودع لاتق يف نيملسملا راثآو ةنسلاو باتكلا ملعي نم مهيف

 مدقتب مهضرأ نع مهومفدو مهيلع اوعمتجا فالخلاو روجلا لهأ مهيلع ذوحتسي

 يف ماكحالاو لاتقلا نع مهكاسمإ نم انفصو ام ىلع مهيلع امامإ مهنم لجر

 مامإلا ناك نإف ص دا_۔مجلاو جورخلاو نتسلا رصبي نم مهيف نوكي ىتح جورخلا

 هتعاط تمزل امامإ ناك نإ و “ اوجرخ دحاو ملاع هعم ناك وأ هدحو كلذب املاع

 ةبالص مل فرمت ال موق ناك اذإو ى مهريغو هرصم لهأ “ رضح نمو باغ نم

 زوجي الف مامإ بصن اودارأو ةوعدلا لهأ نم مهو هيف ةريصب ذافن الو نيدلا يف

 عرو يود هل ةمامإلا دقع دارأ نمو وه ناك نإ الإ هبصن ف مهعم لوخدلا

 هلف ماقتساو ى هللا رمأب ماقف كلذ مهلو هل فرعي الو هوماقأ نإو ص ةريصبو

 . ةعاطلاو عمسلا
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 ء للا رمأ نم ائيش ىدعت هنأ دهاجملا ىلمي ل ام هوماقأ نم عم داهجلا زوحيو

 ةقفصب ةمامإلا دقع زاج ةيلاعلا يه رصملا ىلع ودعلا لهأ دي تناك اذإ : ليقو

 نمحرلادبع [ىإ ] مهرمأ ىروشلا لهأ لعج اك هيلإ يأرلا نوملسملا رادأ اذإ دحاولا

 بوبحم نب دمحم ىلإ رمآلا انهلا تام نيح نامع لهأ نم ةعامجلا در اكو “فوع نا

 ةمامإلا لبقت الف رصملا يف ةيلاعلا يه روجلا دي تناك اذإ امأو ى تلصلا عيابف

 نأ وهو نيقساف اوناك نإ و ى ةمامإلا زيزملا دبع نب رمع لبق ام ليبس ىلع الإ

 . مهنيب قحلا يرجيو قحلا ىلإ مهدرب

 ركذي ى اذك عضوم ىلع امامإ ينتعياب دق : مامإلا لوقي نأ ةعيابملا ةيفيك و
 هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع كلذب يضر نمو « امامإ هبصن يف اوماق يتلا ةدلبلا

 نأو ى ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلاو مقلع هيبن ةنسو هباتكب لمعلاو
 ينتيطعأ دقو “كترصنتسا اذإ ينرصنتو كترجز اذإ يهتنتو كترمأ اذإ ينعيطت

 اهيف هراكملا ةاساقمو “ هلل اهيلع ربصلاو « كتدهاع امب هلل ءافولا ىلع كدهع ةحص

 اقاثيمو ابجاو اقح اهيف كيلع ىلاعت هلل ام لك كسفن مزلم كنأو « اهمات ىلإ

 دهع هلل تمطعأ دقو < هب هلل ءافولاب الإ هنم كل ةءارب ال ادك ؤم دهعو امزال
 هلل ةعاط اهل رادتخالا ىلعو اهيلع كبلق نم مزعلاب اهب كنم "ىضر ىلع ةصعببلا

 نب نالف تعياب دق : لوقي وأ ى نيملسملا نم رضح نمو هتكئالم [يلعدهشد]
 يف داهجلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا ىلعو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلعنالف
 ءاش نإو ص كلذب ديهش هللاو نيقداصلا ةارشلا ىلع ام هل كيلع نأو ى هللا لبس

 الو ثدحت ال نأ ىلع كرفنتسا اذإ رفنتو كرمأ اذإ هعمبطت نأ كملعو : داز
 ناف ى ظافلألا نم كلذ وحن وأ نيقداصلا ةارشلا ىلع ام كيلعو « اثدحم ىوؤت
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 دقف هللا ءاش نإ ممت : لاق نإو ى هقنع ق ةعسلا هيلع تتبث « معن : لاق

 نأ زوحي الو « ءانثتسا الب معن : لوقي ىتح ناث هملع اهدعياف ةمسبلا تمدهنا

 . مامإلا هنع لبقيف ىحلا نم هب عيابي امب عيابملا ملكتي

 هللا باتكب مكحت نأ ىلع نيملسملاو انسفنأ ىلع كانم"دق : لوقي دمحم وبأ لاقو

 كلذ ىلإ تدجو ام ركنملا نع ىهنتو فورعملاب رمأت نأ ىلع للع هيبن ةنسو
 ص هيلإ وعديو هدابع هب دّبعت يذلا هللا نيد رهظي نأ ىلع : موق لا_ةو ى اليبس

 نالف وهو ى هل مهتعيبو مهمامإل مهدقمل نوملسملا هيلع عمتجا ام اذه : بتكيو

 ىلإ يداهلا هنإ قيفوتلاو نوعلا هلو انل ىلاعت هللا لأسن اذك موي يف نالف نا

 ابجاو اقح ىلاعت هلل ام لك كسفن مزلت كنإو : ضعب دازو “ قيرط حضوأ

 ص ىلاعت هلل ءافولاب الإ لك كلذ نم كل ةءارب ال ادك ؤم دهعو امزال قاثيمو

 نم ةعيبلا هذه لجو زع هللا تطعأ دقو ى هقوقحو هدودح ىلع ةظفاحملابو

 ى هلل ةعاط امل رايتخالا ىلعو اهيلع كبلق نم مزعلابو كنم اهب ىضر ىلع كسفن

 ىقح هلل دملاو « اديهش هللاب ىفك و نيملسملا نم رضح نمو هتكئالمو هللا دهش
 . ملسو هلآو دمحم هلوسر ىلع للا ىلصو ى هركش ةياغو هرمأ ىهتنمو هدمح

 هللا ةعاط ىلع ةعيابملا ؟ ةدقعلا يف هب ىفتكي ام لقأ و « كلذ نم لقأ زوجيو

 يناعم اوحضوأ و اوداز نإو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلاو هلوسر ةعاطو
 لاقي : ليقو ى عياب دقف يضرو عاطأ و عمس نمو ‘ نسحف ةمامإلا يف نيملسملا

 ةنسو انيف هللا باتكب مكحت نأ نيملسمللو انسفنأ ىلع امامإ كانمتأو كانمزلأ
 هللا ةعاط ىلع ةمامإلا ىلع رفنيج نب أنهملا :يلع نب ىموم عيابو ث للم هيبن

 . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلاو هلوسرو
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 اذه : بتكي نأ مهضعب ركذو ى هلوسرو هللا ةعاط ىلع عيابي نأ يفكيو

 نالف وهو ى هل مهتعيبو مهمامإل ةمامإلا مهدقمل ةعامجلا هملع تممتجا ام باتك

 نيملسملا عيمجلو ءافووقدص ةعيب هلل كعيابن اتإل٤اذك ةنس نم اذك موي يف نالف نا

 كركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلاو هللا ليبس يف ءارشلاو هلوسرو هللا ةعاط ىلع
 ءافولاو ‘ يوقلاو فيعضلاو "يلولاو "ودعلاو ديعبلاو بيرقلا يف قحلا ةماقإو

 نلع دمح هبن ةنس عابتا و هللا دابع ف "لدعو اطسق للا باتكب مكحلاو هللا دهعب

 ىلع هلل كسفن تيرش دق كنأو ىوقتلا ةداقو نييدهملا و نيملسملا ةمنأ راثآب ذخألا و

 كلذب ةيغاط ىحلا نع تعنتما ةقرف لكو ةيغابلا ةئفلا لاتق ىلعو هليبس يف داهجلا

 ةارشلا ىلع ام كيلعو « زجاع ريغ هلاب قحلي وأ قحلا مقي ىتح هللا ةاضرم ءاغتبا

 ايف ديك ولا طرشلاو ظيلغلا قاثيملاو قيثولا دهملا مهيلع ذخأ نيذلا نيقداصلا
 ناطلسلانم كل اهانلعج و “ نيملسملا ةمامإ نم هملع كانميابو هلل ةنامأ نم كاندتلق

 ةينلاو لمملاو لوقلا نم لدملا متأ ىلع هسفن ىلع هللا بجوأ اك ى هللا دابع ىلع
 يف ةحيصنلاو ةحصلا يف كنامأ ةوقو ةعاطلا راثيإو ةريرس ةحصو ةريصبب

 رمألا يف ةلجملا كرتو ةانألاو قفرلاو ى يقتتو يتأت امب ملعلاو كتماعو كتصاخ
 ردقىلع هسفن لزنأ ثمح ءىرما لك لزنتو “هروج نم هلدع فرعت ىتح لزن اذإ
 ذافنإو ى عمطلا دمبو عرولا ةدشو قلخلا نسحو نيملنملا كح يف هقاقحتسا

 دعبو “ حفصلا راثيإو ى مالسإلا عئارسشب مايقلاو ى ماكحالا ءاضمإو ةزملا
 ى لهأو لطابلا ضغلبو ى هلهأو قحلا ةبحمو ى ملحلاو ردصلا ةعسو “ بضغلا

 ىربكلاو زجملا ةلوازمو “ لذ" ريغ نم هل عوشخلاو ‘ فعض ريغ يف هلل عضاوتلاو

 ءادأ كيلعو 0 ملعلا يوذ ةرواشمو “ ةحيصنلا لوبقو ‘ ةيهجلاو دقحلا ةتامإو

 ةدش وهنم فوخلاوهلل ةبقارملاو هتيلكب هنعىهن امع ءاهتنإلا و“ هماتب كملع ضرف" ام
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 بونذلا عيمج نم ىلاصت هلل ةبوتلاو هلضفل ءاجرلاو هلبح كسمتلاو هديعول رذحلا

 ةعاط نم د"وزتلاو ى هدعب امو توملل دادعتسالاو ىلاعت هللا ءاقلل ةبهألاو اياطخلاو

 هتيوقتو ىحلا نيببتو ص رارسإلاو ةينالعلاو ى راهنلا فارطأو ليللا ءانآ ىف هللا
 ءاس و رس اجف قحلا ءادأ ىلع ربصلاو ةنهادملا كرتو “ هصسقنتو لطابلا هىفستو

 اهضورف كيلع انطورش هذه “ ىحأو تامأ و ىنغأو رقفأ و ىكبأو كحضأو

 هل لقف هلك اذه تلبق دق : لاق اذإف ع اهب لمملا كل اهلفاونو كيلع ةبجاو

 مهلضفأ مدقتيف ةاقثلا ءاملعلا ةرضحب كلذو ى ةمامإلا ةهىب ةقفصب هفكب كفك و

 هلل كتمياب دمت : لوقف هانمب مامإلا اهكسميف ىنميلا يهو هعيابي هدي "دمف

 :مامإلا لوقنف هللا ليبس يف داهجلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملا رمآلاو هلوسرو

 هسأر ين ةمكلا لمجت مث لضفأ وهف رثك امو ثلاثلاو يناثلا كلذ لعفي مث ، معن

 . هئاذح ملعلا بصنيو هدي يف متاخلاو

 رمأ ركذي م هلي يبلا ىلع يلصيو هيلع يثيو هلا دمحي بيطخلا موقي مث
 رئاس يف ربكيو سانلا رئاس هعيابي مث ةعيبلا ىلع ثحلاو هيلع دقعلاب مامإل
 ص ا الإ هلإ ال : لوقيف “ ضئارفلا ةالص دمب ديمحتلاو ريبكتلا رثكيو هتاقوأ

 ىضع نمل ةعاط الو هلل الإ كح ال : لوقي مث ص تارم ثالث دمحلا هللو ربك أ هللاو

 ةالاومو ابح هل الإ كح ال ص كلا لزنأ ابب كحي مل نمل كح الو هلل الإ مكح ال ى هلا

 الو لوح الو لل الإ كح ال « كلا ءادعأل قارفو افلخ هلل الإ كح ال « كلا ءايلوأل

 هلإ ال : اثالث لوقي مث ى هللا لوسر اي كيلع ةالصلاو هلل الإ مكح ال ى هللاب الإ ةوق

 . ريبكتلا عطقي مث دمحلا هللو ربك أ هللاو هللا الإ

 ةمالسو بولقلا ةحصب هدي ىلع مهيديأ ةقفصب الإ ةعيب ال : « رثأ » يفو
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 قدص ةعيب هلل كعيامن انإف دعب امأ : نولوقي ث قيثولا دهملا ذخأو رودصلا

 آالدعو اطسق للا باتكب او هلوسرو هللا ةعاط ىلع نيملسملا حيم و انل ءافوو

 نع يهنلاو فورعملا رمآلا و كلىق ىدهلا ةمئأ راثآ عابتاو هيبن ةنس و هدابع ق

 ىحلا نع تعنتما ةقرف لكو ةمغابلا ةئفلا لاتقو ى هليبس يف داهجلاو ركملا

 عيفرلاو ضيغبلاو بيبحلاو فيرشلاو فيعضلاو يوقلا يف قحلا ةماقإو “ةيغاط

 داهجلا ىلع هلل كسفن تيرش كنإو : لاق كلذ ىلع ءارشلا داز نإو ؟ ضسفخلاو

 وعدتو هللا رمأ ىلإ ءيفت ىتح قحلا نع تعنتما ةقرف لك دهاجت س هللا ليبس يف

 ىلع ام عيمج كيلع نإو ى هيف يدامتو لطابلا نع ىهنتو هيف يلاوتو هنيد ىلإ
 ةعاطلاو ىانتوعد اذإ كتباجإ كتعيب تيفو اذإ انيلع كلو كلبق نم لدملا ةمئأ
 اذإف ى كلذب مايقلا الإ انل الو كل رذع الو ى انترصنتسا اذإ رصنلاو انترمأ اذإ

 . هتعاط تبجوو هتمامإ تتبث معن : لاق

 عياب يلع نب ىسوم نأ اوركذو « ركذي الف ءارشلا الإ كلذك عافدلا ةميبو

 يف داهجلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو هلوسرو هلا ةعاط ىلع انهملا
 هلل دهلا : ديعس ن دشار ةعمب نأ اوركذو ى ايراش ناك هنأل هللا ليبس
 متاخ دمحم ىلع لا ىلصو نيملاظلا يلع الإ ناودع الو نيقتملل ةبقاعلاو نيملاعلا بر
 . نيبسبنلا

 « هريغو جحلاو قتعلاو قالطلاب ةعيبلا يف هردغ فيخ نم فيلحت زاجو

 سانلا ربجيو ىهنيد زازعإل يهو هنم فيخ اذإ ةعيبلا ديرم اهيلع مامإلا رجم ني

 عاطأ و عمس نم لكف مهيديأب اوعيابي نأ مهيلع سيلو 0 سبحو نيميب ةعسلا ىلع

 . ءارسلا ىلع ربج الو « ربجأ ىصع نمو « عياب دقف
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 ع بؤث اهيلعو هديب نهمياب لوقف ٤ ءاسنلل رقللع يبلا ةعيابم يف اوفلتخاو

 نلخدي نأ ءاسنلا رمأو هيف هدي لخدأف ءام هيف بصو تسطب ءيج هنأ :لوقو
 ح ةيآلاب الإ طق ةأرما عياب ام - اهنع للا يغر - ةشئاع تلاقو ث هيف نهيديأ
 . كتمياب دقف يهذا : لاق اهيلع ذخأ اذإف

 ىلع نالف نب نالف مامإلا عم جرخت كنإ هللاو : ما_مإلا اهب فلحي يتلا نيميلاو

 نم الإ ىلاعت هللا دنع هل كمزلي ارمأ هل فلاخت الو ‘ كنم كلذ دارأ اذإ قحلا

 نعمت الو هملظب رمأت الو هرمأتالو هشغب رمأت الو هتثفت الو هب ردفت الو « رذع

 الو داسفب نيملسملا ةلود يف حدقت الو ى ارمأ همتكت الو هبلع لطابلاب ادحأ

 يه كل ةأرما لكف ادمعتم هعنم ائيش وأ كلذ تلعف نإف « دانعب امل ىعست
 وأ ةدملا يف اهتعجار مث هريغ وأ قالطب كنم تتاف املك و « اثالث قلاط

 ثلثو ى ةجح نوسمخ هلل كيلعو ى اثالث قلاط اهب جوزتت موب يهف جيوزتب اهدمب

 . هذه كنيمي يف تئنح نإ هللا هجول را رحأ كل دعو ى ةقدص هكلم ام

 جحلا مسوم يف ةنيدملا له؟ نم هوعيابي نأ دارأ نمل لاق قلع ينلا نأ يورو

 ماملا يفو « يبر ةلاسر غلبأ ىقح يرهظ نوعنمت : ىلوآلا ةرملا يف ةرجهلا لبق
 نأ يهو ى ةكم حتف دنع كلذ دعب تلزن يتلا ءاسنلا ةعيب لثم ىلع هوعياب لبقملا
 ناتهبب اوتأي الو مهدالوأ اهلتقي الو اونزب الو اوقرسي الو ائيش هللاب اوك رشي ال

 يف ةعاطلاو عمسلاو “ فورعم يف هوصعي الو 2 مهلجرأو مهيديأ نيب هنورقفي

 عزانن ال نأو ى ادحأ انيلع لضف ولو ىضرنو ‘ هركملاو طشنملاو رسيلاو رسعلا

 نإ :يع لاق ءمئال ةمول للا يف فاخن ال انك ثيح قحلاب لوقن نأو “هلهأ رمآلا
 ءاش نإ هللا ىلإ هرمأ ناك هافخأ يأ ائيش كلذ نم يشغ نمو ةنجلا مكلف متيفو
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 هنم نوعنمي امم هومن نأ ىلع ثلاثلا ماملا يف هوعيابو ص هنع افع ءاش نإو هبذع

 ف ةف د رلا هديىلع برض نم لوأو دوسألاو رمحألا برح ىلعو مهءانبأ و مهءاسن

 . ةرارز نب دعسأ : ليقو ى مثيهلا وبأ : ليقو ى رورعم نب.ءاربلا ةعيبلا هذه

 انعداب : تماصلا نب ةدابع نع تعمس : دهز نب رباج نع ةدبع وبأ لاق

 . الو ى طشنملاو هركملاو ى رسيلاو رسعلا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع نل هللا لوسر

 ةمول هللا يف فاخت الو انك اقيح هب موقنو قحلا لوقن نأو ى هلهأ رمآلا عزانن

 ىلع للم هللا لوسر انعياب : رمع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نعو ى مئال
 نم ةباحصلا نم تعمسو : رباج لاق ط متعطتسا ابف لوقيو ؛ ةعاطلاو عمسلا

 . اورفي ال نأ ىلع مهعياإب : لوقن

 نوحلاصلاو ءاملعلا دقعت نأ لثم هالوتي ام ريغ نم ةمامإلا لبقي نأ مامإلل و

 لهأ اهدقع نإ هنأ ضعب ركذو ى ةمامإلا هل دقعتف هللا رمأب موقي نأ ءاجر

 : لىقو “ نيبتي ن ] ىلإ ةفوقوم هتمامإ نإف قبس نم ملعي ملو ةءارملا لهأو ةيالولا

 ةءاربلا لهأ عم امإو ءآرخآ امإو آلوأ امإ اهودقع دق ةيالولا لهأ نأل فقوت ال

 ص اهل ةيالولا لهأ لوصح قلطم عم هب ىضرلا عقو دق اضيأو “ دحاو تقو يف
 ىضرلاو ميلستلا عقي وأ نوملسملا همدق نم الإ ىلوتي ال أطخ اذه : نسحلا وبأ لاق

 لمهأ هل دقع نإو ى مهنمو هنم ءىرب مهنم اهلبقو ةءاربلا لهأ اهدقع نإف : ليق

 عيجلا هب ىضرب وأ لدملا يف هلاح نيبتي نأ ىلإ هتماقإ يفو هيف هل فقو فوقولا

 مل نم ةمامإ زاجأ نم أطخأ دق : نسحلا وبأ لاق 4 مريخي نأ همزلو عازن الب
 ىلع ةقراشملا ضعب معزو . .هماكحأ ةحص ىلع رصم لهأ قفتي ةد نأ الإ همدقنم ملعب

 نم ملعي مل نإ هنأ هيلإ هلصوي ام ملعي ال ام لمف اذإ ىلوتملا نع فوقولا يف مهتدعاق
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 ملعي مل نرإو ص نيلوتملا يفو هيف فقوب هنأ مهنم أرََتمأ وأ نولوتم دقعلا هل أدب
 مامإلاو “ مهتيالو يف نوملسملاف ؟ ةءاربلا لهأ نم مهريغ وأ نوملسملا هل دقعأ

 هومدق نيذلا ةءاربلا لهأ وهو ى لصألا داسف عم عرفلا حلصي الو همدق نم عرف

 رصبي ال نمم امهو نازع نب سابعو ديعس نب نسحلا هل دقع دشار نإ : ليقو .

 . ةءاربلاو ةيالولا

 نيملسملا ضعب دارأو هدقع تبثي ال نم هعياب اذإ : مامإلا يف ديعس وبأ لاق
 رسلا يف كلذ دارأ نم هعيابيو مامإلا رمأ تثب هنأ ءيش يف هعمم لخدي نأ

 كءايلوأ نأ ححص اذإو “ نيلوألا دقع هرضي الو « مامإلا ةلزنب هعم نوكيو
 مهو هل ةيالو ال نمل اودقع نإو ى هتيالو كيلعف هلاح فرمت ال نمل ةمامإلا اودقع

 نع فقويو ى نونومأم مهنأل هتمامإو هتيالو تتبث ةمامإلل لهأتي نم فرمي نم
 : لاق نمو ى هتمامإ ةحصو هلاح ملعي ىتح ال مأ ىلوتمأ همدق نم ملعي ال نم ةمامإ

 ى هلئاق نم طلغ وهو هعبيلإ تفتلي ال لوق وهف ةرجاف وأ ةرب ةمامإ نم دب ال

 « ةيصعم يف ةعاط ال هنال اطخ مظعأ وهف ةزئاج ةربابجلا ةعاط نإ : لاق نإف
 نكل ى زئاج هسفن يف اذه انلق ةيصعم سيل امو ةدابع يف هعيطن : لاق نإو

 الإ زوجي ال : ليق نإف ع بنذ نم لعف ام لك كمزليف هتمامإ فلكت نأ زوجي ال

 ناك اذإو < لدعلا ىلع نمؤي ال : انلق ع لودملا ريغ كح زئاجو لودملا ةداهش
 لاومألا وأ ءامدلا يف لخاد مكحلا نأل ىل"وأ كاحلاف ؛ الدع الإ نوكي ال دهاشلا

 لدع اوذ هب كحي ل» : ىلاعت هللا لاقو ث ءاطعإلاو عزنلاو رصنلا وأ تابثإلا

 يف : ليقو ص لوملا ريغ مكح زاجأ رقللع يبنلا نأ ةنسلا يف ملعي ملو 'ا) ه مكنم

 . ٩٥ : ةدئاملا ةروس ) ` ( .
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 ص هتمامإ تتبث هنأ نوملسملا اهيلع ريغي ملو قاسفلا اهدقع ةمامإلل لهأتم مامإ

 نب رمع ةمامإ تحص دقو ى هلزع مهل سيلو هلدع رهظف هلاح فرمت“ مل نإ اذك و

 هتمامإب اوضرو هل عيمجلا ملس نكلو “ هموق لب نوملسملا همدقي ملو زيزملا دبع

 نم ربكأ ميلستلا لب ى مهاضرو نينمؤملا ميلستب دقعنت ةمامإلاف هلدع رهظ ذإ

 ء باطخلا نب رمعو ركب يبأ يف اك امامإ ناك ةصاخلا تبضر نإف « ةدقملا

 . زيزعلا دبع نب رمعو

 تحصو “نسلسملا ءاملع هل دقع نم الإ ةمامإلا درحمب ىلوتي ال : « رثألا » يفو

 ايف هومدقي مل هنآل نوملسملا هلوتي ملو ى هتريس ةحصل ريزعلا دبع نب رمع ةمامإ

 رهظي مل هنأل : ليقو ى ناثع نم أربتي مل هنأل هولوتي مل مهنأ روهشملاو ى ليق

 . هنم أربت دقو هتءارب

 ةالصلا يف هنذؤي رادلا باب رضحيو ى ةالصلا تاقوأ يف انذؤم مامإلا ميقيو

 مهفويس اودلق دق هيدي نيب نوشمي لاجرلا ةعامج هعمو هراد نم مامإلا جرخمو

 عطقيو ىلصملا وأ دجسملا ىلإ لصي ىتح ريبكت مهب ربكي ربكملاو مهقتاوع ىلع
 حيصف ةباتكلا نسحي تاقوألا نم تقو لك يف هيدي نيب [بتاك ميقيو ط ريبكتلا
 بيطخ ىلإ جاتحيو ص هرس ىلع انومأم ةقث الإ نوكي الو ةرابعلا هدنع نم ربعي
 : نولوقيو “ كلذ رهشيو لوقلا رمخ يف مالكلا نسحم هسأر ىلع ملكتي

 ناطلسلاو ث هلوسرو هللا ة_ءاط ىلع نرالف نب نالف مامإلا انعياب دق
 ىلاعت هلل دمحلا دعب مامإلا هب رمؤي اممو نوملسملا اذك و مامإلا مدقتب بطاخ

 ص العفو آلوق هتبقارمو ًارهجو ارس هللا ةفيخ للع هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو

 ايندلا ةنيز ىقلي نأو ‘ رضو عفن اهف هرمأ هميدقتو ‘ رسو ءاس امب هلل لمعلاو
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 لوعم الو اهيلإ نكار ريغ اهنم دوزتملا ةبحص اهبحصيو ى اهنع ضرعملا هجوب
 ص ل هلذ ركذ هزع ىأر اذإو ى هللا ىلإ هرقف ركذ هانغ ىأر اذإو ى اهيلع

 ةشطبلا هتزفتسا اذإو “ هحلصي ام رسيأ نع هزجع ركذ هتردق هتبجعأ اذإو
 « احاورو اودغ" هتوهسو هاوه دقفتي نأو ى همرتجا امع لوؤسم هنأ ركذ

 فيطلو اهلئابح نم سرتحيو اهقالخأ ىلع اهريديو اهنايصع ىلع هسفن ضوريو

 فكلا هحراوجو قدصلا هسفن د"وميو هسفن حالصإب آلوأ ًأدىي نأو ص اهدئاكم

 ى هماتهاب مهلمشيو حالصلا عضاومب هرظنب انيع هلمع لهأ ىعرب نأو ى مراحملا نع

 « بيرقلا ىلإ لصي ام لثم قحلا نم مهديعب ىلإ لصي ىتح هماكحأب مهنيب يوسيو
 ءيضتسيو نآرقلاب هرومأ يف متأي نأو ، ريبكلا لاني ام لثم ريغصلا لانيو
 هنإف هب الإ مربي الو ضقني الو هب الإ ردصي الو دروي الو « نايبلا نم هيف امب
 ههجو ءاقلت هماقأ و هينبع بصن" هلعج اذإف « ةحئاللا ةجحلاو ةحضاولا ةجحلا

 اهتيقاوم و تاولصلا ىلع ظفاحي نأو “داش رلا ليبس هب كلس و دادسلا جهن ىلع هلمح

 ى هرطاخ اهيلإ فرصيو هبلق اه غرفيو اهريغ يف اهتقو رضح اذإ ركفي الو
 روضحب هلامع يصوب نأو ى امشاحخ وفعلا هلأسيو اعراض هبر اهيف يجانيو

 ةحرشنم رودصب هللا رك ذ ىلإ يمسلا اهيف بجي يتلا تاقوألا يف ةعماجلا دجاملا
 نسحي نأو ربانملا رئاس ىلع ةوعدلا اوميقي نأو “ ةحسفنم "للا ةمحر يف لامآو
 بيثيو مهحصنو مهتعاط ممدتسيو “ همدخو هئايلوأو هتعاط لهأ يف ةريسلا

 يوذ مهنم رواشيو ى نارفغلاو وفعلاب مهئيسم ىلإ دمعتيو ناسحإلا ىلع مهنسح
 دادبتسالاو ى ةفرعملا حاقل ىروشلا نإف « ةبرجتلاو ملعلا لهأو ةياردلا و رتسلا

 اربو البجو الهسو اراهنو اليل اهظفحي نم تاقرطلاب لكوب نأو ث ةمادنلا يعاد
 نأو ى ةلادعلا لهأ نم ةدشلا يوذو ةلاسبلاو ةدجنلا لمهأ مهيلع دلقيو ًارحم و

- ٣٢٣ _ 



 ح اهنع مهدعبيو بيعلا لهأ نماكمو اهنع مهدرشيو بيرلا لهأ راك وأ عبتتي
 لضفلا عمجو مارحلاو لالحلا فرعو ماكحألا يف هقف نم ةاضقلا نم ذختي نأو

 اوريسي نأو ى هتريس يف لدملاو هتءورم يف لاكلاو هتيعر يف ماهلاو هلقع يق

 نم آدحأ اومزلي الو لمف وأ لوق يف لدملاب اولمعيو لفنو ضرف نم حورشملا

 حلصيو كلاسملا يصحيو ليبسلا نمؤيل ةفلكالو القث هب اولمحي الو ةنؤم نيزاتحما
 لاومألاو ةطوبضم قرطلا نوكتو ع شاعملا بابسأ اهل ميقتسيو رجاتملا ةيعرلل

 . نهمحارلا محرأ وهو اظفاح ريخ هللاو ةظوفحم

 ءيشىلع آدي دحأنم ملعنإف هيلوي ايف ةجحلا مزليو هيفكينم لك ىلع دوجي نأو
 ءيسملا باقع يف نإف “همرج هبجوي ام هيلع ىضمأ قح ريغب سانلا لاومأ نم
 ةلأسملا نع ضارعإلاو ةبقارملاو ةاباححملا فرتب لايعلا رمأيو “ هل احالصتسا

 ةشحاف ىلع فقوي الو ركنم رهظي ال ىقح بيرلا لهأ ىلع ةدشلاب ةعافشلاو

 يف عبتيو ع فعضلا ىلإ يدؤي يذلا نيللاو فنعلا ىلإ جرخت ىتلا ةدشلا بنتجيو

 نإ اضيأ اورظن كلذل لهأ وه نم اودجو اذإف اطساو اليبس ةيعرلا عم هتريس
 ص لهج ريغب مهلاومأو مهنادبأ يف سانلا نيب قحلاب نوكحي ةاضق نودجي اوناك

 اهنآل ايادهلا لبقي الو اشرلا ذخأي ال نمم مامإلل ةرازو نودجيو ى ذاش يأر الو

 تيقاومو ريسلا نوظفحيو ننسلا ماكحأ يف لهجلاب نولمعي الو ى ةيفخ ةوشر
 هللا عاطأ ام ناوعأ مامإلل مهلك ءالؤه نوكيو ى نيدلا هب موقي ام عيمج و ةالصلا

 قافنلا "لذأ و نيطبارملاب روغثلا نحش و كرسثلا لهأ ذباتو دودحلا ماقأو هلوسرو

 رومألا رشابو لطابلا لهأ رهقو ءاهفسلا يديأ ىلع ذخأ و ملظلا لهأ ممقو هلهأو
 مهرمأ و رايخألا لمعتساو هيلع هلل بجي ام دقفتو ةمألل حصنو ى اهنقتأو هسفنب
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 دهزو “ مهكريفص محرو مهريبكل عضاوتلاو سانلا يف ةريسلا نسحو هللا ىوقتب

 دجاسملا رتعو تاولصلا عيمجل نينذؤملا ماقأو ى ةرخآلا يف بغرو ايندلا يف

 ىلإ ةعراسملاب رمأيو “ يح وأ ةيرق وأ ةنيدم لك يف هللا ركذو “ نآرقلا ةوالتب
 . هلللا ةعاط

 رمأ نم مهملا نم هصخي ابف نيدلا يف يأرلا لهأ رواشي نأ مامإلل يغبنيو
 اذإف ةياردو القعو ايأر هباحصأ لمكأ هنأ عم هنل هللا لوسرب انات يعر

 نل رواش دقو . هدحو هيأر نم حصأ ناك ءيش ىلع ةعامجو مامإلا عمتج

 للا هبتاعف ركي يبأ يأر ىلإ لاف هيلع افلتخاف ردب ىراسأ يف رمعو ركي إاب ٨
 ابف كسمل قبس هلا نم “باتك الول » : هرك ذ لج لاقف « ءادفلا ذخأ ىلع

 هل لاقف « ردب وحن الوزن دارأ نيح هباحصأ رواش وأ 'ا) ي ميظع باذع متذخأ
 يأرلا وه وأ هلوزنب هللا كرمأ لزنم اذه هللا لوسر اي : راصنألا نم لجر

 ىلع لزني نأ هيلإ راشأف ڵ ةديكملاو يأرلا وه ، ال : لاق ؟ كدنع ةديكملاو
 نصح ن ةنسح ةحلاصمب بازحألا عمتجا امل مهرمأ و 2 للع هنم لبقف ءاملا

 انل زوج الف هب ترمأ ءيش اذه : ذاعم نب دعس لاقف راقلا ضعب ىلع يرازفلا
 نإف للا لوسر اي : لاق هتيأر يأر لي ؛ لاقف « احلاص هارت ءيش وأ هفالخ
 ص كب هللا انزعأ دقو فيكف ةيلهاجلا يف ااراش نم ءيش يف عمطي م ةنييع
 مامإ ةماقإ ىلع ةلالد هيفو مامإلا ةماقإ يف ةتس نيب ىروشلا رمع لمج دقو

 . ةروشم دعب

 ( ١ ) ةروس ١ لافنأل : ٨
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 ناك نسحلاو “رمعل ابجاح ناك ناقرب نأل ابجاح ذختي نأ مامإلل هركي الو

 ىح نلع هللا لوسرل باجح ناك دقو ‘ يلع بجاح ناك ًاربنقو “ نامثمل ابجاح
 يف دهتجيو ى هللا ينمصع دقف اوفرصنا : لاقف ث لجو زع هللا نم نامآلا هيلع لزن

 لك هلخادي الو ى اتقو ةحلصم لكل لعجي نأ ىلإ ةجاحلا هوعدتف حلاصملا عيمج

 نع كتلزع دق نالجع اي : هبجاحل دايز لاقو « رداغ هيلع هلخدي امبرف دحأ
 ' رغثلا بحاص لوسرو ى "رش وأ ريخب ءاج ليللا قراط : عبرأ نع ضارعإلا

 نإف ماعطلا بحاصو ى ةالصلاب يدانملا اذهو ى ةنس لمع لطب ةعاس رخأت نإف
 نيدلاو كلملا نإ ينب اي : هنبال ريشدزأ لاق ى دسف نيخستلا هيلع ديعأ اذإ ماعطلا
 مل امو « سراح كلملاو "سأ نيدلاف ى رخآلا نع امهدحأل ىنغ ال نامأوت ناوخأ

 كتبترم لمجا ينب يأ ى عئاضف سراح هل نكي مل ا۔هو ى مودهمف سأ هل نكي
 نمل كرسو ى نيدلا لهأل كتريسو “ داهجلا لهأل كتيتطعو ع بتارملا لهأ عم
 سانلا دشأ »ه : لاق هنأ هيلع ينلا نع يورو « لقملا لهأ نم كانع ام ءانع

 ناكو 0٠١ « هكح يف راجف هناطلس يف هللا هك رشأ لجر ةمايقلا موي اباذع

 كلملا دبع نب ديلولا لاقو ث ةسايسلا ضضم ىلع ربص ةسايرلا بلط نم : لاقي
 ةماملا بولق دايتقاو ى اهتبحع قدص مم ةصاخلا ةئيه : لاق ؟ ةسايسلا ام : هبال

 . عئانصلا تاوفه لاتحاو ى امل فاصنإلاب

 ةمامعلا اولماعو “ ةدوملا ضحمب سانلا رارحأ اولماع : رهج رزب لاقو

 . احارص ةفاحلاب ةلفسلا اولماعو “ ةمهرلاو ةبغرلاب

 ٠ يقهيبلاو دواد وبأ هاور ) ( ١
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 ص هراك انأو تصصلت كلملا اهبأ : لاقف « هبلصب رمأف :صلب ردنكسإلا يتأو
 ءيشل نكتال : ةيواعمل صاملا نب ورمع لاقو ى ةهارك د دشأ تنأو بلصت : لاق

 نايغطلو ص اهدش يف لمعت نأ ميركلا ةصاخل كنم آادقفت دشأ كتبعر رومأ نم

 نإف ناعبشلا مئلل ١ نمو عئاجلا ميركلا نم شح>حوتساو < هعرق ف لمعت ن أ مئللا

 . عبش اذإ لوصي مئللاو ‘ عاج اذإ لوصي مركلا

 سانلا اهبأ : لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا دعص هيبأ ن دايز ىلو املو

 فرشلا يوذ ماظعإ تيأر > ةحرصنلا نهف ل تلذب انالث ;لال_خ تيأر ينإ

 فيرش ينيتأي ال نأ [لا ]دهاعأ ينإو « نانسآلا يوذ ريقوتو ملعلا لهأ لالجإو

 فرمي مل ثدحب لهك ينيتأي الو ى هتبقاع الإ هتفعض ىلع هفرش هل فرعي مل عيضوب

 الإ هيلع هنجهيل هملع يف ائيش هيلع ةدر لهاج ملاع ينيتأي الو هتبقاع الإ هنس هل
 : لثمتو مهنانسأ يوذو مهفارشأو مهئاملعو مهمالعأب سانلا امنإف ى هتبقاع

 هاقنت داغوالابف اولوت نإف تحلصام يأرلا لهأب رومآلا ىقبت

 اوداس مهاج اذإ ةارسم الو مهل ةارس ال ىضوف سانلا حلصي ال

 نأ ريمألل يغبني : يثيللا نانس نب رصنل ناتسراخط كلم ةنوعيج مأ تلاق

 اذإ هيلإ أجلي نصحو ص هرس هياإ يشفيو هب قثي ريزو : ءايشأ ةتس هل نوكي
 ةفيفخ ةريخذو“هنخي مل نارقألا هلزان اذإ فيسو - اسرف ينعت - هاجنأ هيلإ عزف
 اذإ خاَبطو ى همه تبهذأ اهيلإ لخد اذإ ةأرماو ى اهذخأ ةبئات هتبات اذإ لمحملا

 يغبني الف ءيش نم كلملا يف ناك ايهم : لاقيو ى هيهتشي ام هل عنص ماعطلا هتشي م

 [باذك ناك اذإ هنإف ص باذك نوكي نأ يغبني ال “ لاصخ سمخ هق نوكي نأ
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 اذإ هنإف ليخب نوكي نأ يفبني الو « فخي" مل رشب دعو نإو “جرب" مل آريخ دعوف

 سرأ يغبني الو ص ةحصانملاب الإ ةيالولا حلصت الو “ دحأ هحصاني مل يخم ناك

 نوكي نأ يفبني الو ی ةيعرلا كلهأ ًاديدح ناك اذإ هنإف ًاديدح نوكي

 ىلع الإ سانلا حلصي الو “ ادحأ فرشي مل ةدوسح ناك اذإ هنإف « آدوسح
 لك هيلع أرتجا انابج ناك اذإ هنإف ى انابج نوكي نأ يفبني الو « مهفارشأ
 دهتجاو ثيدحلا قدصا و رسلا متك ا : هبتاكل كلام لاقو “هروغث تعاضو "ودع

 ‘كل ىنأتأ ىتح كب لجعأ ال نأ يدنع كل نإف ص رذحلاب سرتحاو ةحيصنلا يف

 ةلزنمب كنأ ملعاو « كلاتغاف كيف عمطأ الو ص نقيتسأ ىتح آلوق كيلع لبقأ الو

 كسفن ىلع ةلماع سانلا براقو ص اهل رتتست الف ةكلمم لكو اهطئخت"الف ةعيفر
 ةردلا وفص كسفن فصو “كتءورمل انوص فّقَستو “كةودع نع ةحماسم مهدعابو

 ص قفشملا رذخلا ةنياعم اهنياعو ص ءاضيبلا ةضفلا صالخ اهصلخأ و ى ةيفاصلا

 كناسل كحأو « اهب ينقلإ مث كرومأ بآنه © ةمينملا ةنيدملا نصحب اهنصحو
 ةوالع اهنإف لوضفلاب نمتست الو لجعت الف تركف اذإو “ هب ينعجار مث
 امالك سبلت" الو « ةلاقملب ةنجه اجنإف قيقحتلا ىلع نرصقت الو ى ةيافكلا ىلع
 . مالكب

 ؟ ةعاطلا : لاق ؟ ناطلسلا هب "زمي ءىش ام : سرفلا كولم نم كلم لئسو

 حالص اف : ليق ى ةماملا ىلع لدعلاو ةصاخلا ددوت : لاق ؟ ةعاطلا ببس ام : لاق
 يف مهيلإ هئادأو ةقشم ربغ يف مهنم قحلا ذخأو ةيعرلاب قفرلا : لاق ؟ كلملا

 ضرحت نأو ى ملاظلا نم مولظملا فاصنإو ليبسلا نمأو « جورفلا دسو ث هنا وأ

 نإ مهنإف هناوعأ و هؤارزو : لاق ؟ كلملا حالص امث : لسق 0 فيعضلا ىلع يوقلا
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 ينر ولو ةأرمأ وأ لفط وأ دبع الو ةريبك وذ عافدل نإو مؤي الو

 . . . . . . . . . ى مهنم

 ؟ هل عفنأ كلملا يف نوكت ةلصخ ياف : ليق ى دسف اودسف نإ و ‘ حلص اوحلص
 . ةسنل ا قدص : لاق

 ؟ هيلإ بتكف ؟ كفلب يذلا ام ى اميظع اغلبم غلب اكلم كوللا ضعي لأسو

 ص ةيافكلا ىلع تيفكتساو “ ديعو الو دعو الو يهن الو رمأ يف لزهأ مل ينإ
 ؛ لوضفلا تعنمو ع بذك هنشي م ادوو أتثقم" اهنشد مل ةبيه بولقلا تعدوأو

 : سيلاططسرأل لاق “ يضارألا ىصقأ ىلإ جورخلا ردنكسإلا دارأ امل : ليق

 : لاق “ ينجعزت الف ةكرحلا نع تفعضو يمسج لحن دق : لاق ى يمم جرخأ

 هتلوف مهتسايس نسحأو ديبع هل ناك نم رظنا : لاق ، ةصاخ يلامع يف ينصواف

 . ملعأ هللاو ى جارخلا هتلوف اهريبدت نسحاف ةميض هل تناك نمو « دنجلا

 ( ةريبك وذ عافدل نإو ) امامإ لعجي" ال يأ ى لوعفملل ءانبلاب ( مؤي الو )
 هثيداحأ و رمآلا يلوأ ةعاط بوجو تايآو . لجو زع هللا نيد ىلع نمؤي ال هنأل
 لطاب هنأ رومأملا فرمي ال امب رمأي دق هنأل امامإ ةريبك وذ لعجي ال هنأ ىلع ةلدأ

 انيمأ نئاخ لعجي الف ململاب ةيصعم اهنوك دحأ كردي ال ةيصعم وه امب رمأي دقو
 ينرأ ولو ةأرما وأ لقط وأ دبع الو ( هحالص رهظو بات نإ الإ هللا نيد ىلع

 برحلا رمأ ةسااسو يأرلايف ةأرماو دبعو لفط و ةريبك يذ نين يأ ى( مهنم

 اكولمم ادبع :لج و "زع هللا لاق اك هسفن رمأ كلمي ال [دبعلاف] ةودملاب رفظلاو

 مل ذإ اضيأ نذإلا عم رقاب هصقن نأل هديس هل نذأ ولو « ١0ا) ي ءيش ىلع ردقي ال

 )١( اهركذ مدقت ٠
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 ةريبك يذ ةءعاط تز وجو ‘ اول و نإ مهف وقح او مزلت الو

 لمف وأ هبهو وأ هعاب ول هارتف اضيأو ى هديس نذإب هيف وه يذلا زاوجلا نكي

 غرفتي الف عزني الف هديس قحي لوغشم هنإف اضيأو ى هدر دحأ دجي مل المف هيق
 ادب" دجي الف هاهني وأ هرمأي امبر ناكل كلذل هكرتو غرفت ولو ى نيملسملا رومآل
 « ىصعيف هوباع وأ هولذخ و هب اوفختسا امبرف نويعلا يف صقان هنألو ى هتعاط ىلع
 ةصقان ةأرملاو ى ةمامإلا يف درب ال فيكف حاكنلا يف هدر ثيدحلا يف درو دقو

 يف ثيدح درو اك ى ةأرما اورتمأ موق حلفي نلو “ ثيدحلا يف اك ى نيدو لقع

 ء لقع صقان لفطلاو ى اضيأ نويعلا يف ةصقان اهنألو ى ةمامإلا بسانت الف موق

 ص مالسإلا نالذخك هريغ قح يف مارح وه ام لعفيف فلكم ريغ هنأ ملع امبرو

 عفرت الف ءيش هيلع بجي ال لفطلاو .مامإلا ىلعو نينمؤملاىلع ةبجاو ةمامإلا نألو
 ولو ى ةالوب اوسيلو ( اوتلو نإ مهقوقح اومزلت الو ) هريغ نع ضرفلا هتمامإ
 . عبتا هلعف وأ دحأ لوق يف ةحلصم ترهظ اذإ نكلو ى اوتلو

 ةيصعم الو ةحلصم وه امب رمأ اذإ عافدلا يف ( ةريبك يذ ةعاط تز وج و )
 نكل « عافدلا يف امامإ ةريبكلا وذ لمجي ال : لاق ءايلعلا ضعب نأ ينمي ى هيف
 "راب لك فلخ اولص : ةالصلا نأش يف درو اك هتعاط بجت مامإ وهف لمج نإ

 سلا تاولصلا موعن مل ام مهوعبطأ : درو اكو “ رجافو راب لك.ىلعو “ رجافو

 وه ابف هعطأ يأ ص كملظ وأ كمرح وأ كبرض نإو ريمآلا عطأ : درو اكو
 . هعيطي نأ هلوب مل نمل زوجيو ى ةماعلل ةحلصم وأ ةعاط وه امم مثإ ربغ

 نب ناهلس عيبرلا ابأ اعد هنأ فسوي يبأ نب دواد نايلس يبأ خيشلا نع يورو

 لهأ متنأو اهركذأ ةلأسم انه نابلس اي : لاقف ارئاز نالجراو همودق ةنس فلخ
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 اول و ك برحلا تبشن نبح بره وأ هسفن عزن وأ تام نإو

 لضفألا ىلويو عزني الو . اولتاق الإو ، مهل نكمأ نإ هريغ

 . . . . . . . . . .[. مهاتا نإ

 نأ سانلل صخرف : لاق ؟ خش اي يه ام : لاقف “ صخرلا نوديرت ال سلبارط

 . ىماتيلل ةفيلخو ايضاق و امفاد امامإ ةلملا لهأ نم لجرلا اولعجي

 برحلا تبشن نيح بره وآ هسفن عزت وأ ) عافدلا مامإ ( تام نإو )

 مل مهنأل لاحلا كلت يف اولوي نأ ( مهف نكمأ نإ ) عافدلل امامإ ( هريغ اوتلو
 الب كلذك ( اولتاق الإو ) هسفن.عزن وأ هبوره وأ هتومل هب عافتنالا ىلإ اولصي
 . عافد مامإ

 ناب بصنلاب ( ىلويو ) عافدل ةمامإ نم عافدلا مامإ ( عزتي' الو )
 ىنممب يذلا يفنلا وأ يهنلا قايس يف ةعقاولا عم ىنعمب يتلا « واولا » دعب ةرمضم
 . عزني نأ عرشلا رمأ يف سيل : كلوق ىنعمب وه يذلا يقبقحلا يفنلا وأ ع يهنلا

 ىلعو « يهنلا ىنعمب ايفن وأ ايقيقح ايفن ةيفان ال نأ ىلع عفرلاب وأ ى لضفألا ىلويو
 نأ مهفي ىنعملا نأ عم بصنلا زاج امنإو « ىلوي الو يأ ى اضيأ « ال » ريدقت
 مل ذإ بصنلا عنمي ال اذه نأل «كلذك سيل .هنأ عم زئاج لضفألل ةيلوت الب عزنلا

 كلذ ءاج وأ ى لضفألا ىلوي نأ نع الضف عزني ال دارملا نإف “ةدارم كلذ نكي

 : لاق هنأكف ى حلصي ال كلذ نإ : لاقف لضفألل عزني هنأ مهوتي دق امل الباقم

 ىلويو عافدلا مامإ عزني هنأ نم هبوجو وأ هزاوج مهوتي ام زوجي الو حلصي ال
 فالتخاو دقحلاو ةنتفلا ىلإ يدؤي كلذ نآل ( مهاتأ نإ ) عافدلا ىلع ( لضفألا )



 نإ هريغ ىلويو ص هيلع بوج و الب ههنو هرمأب لمعلاب رمؤي نكلو

 ريحت وأ شهد وأ نبج ىنإ ال ودعلا ىلإ رف وأ اريبك ىتأ وأ نج

 ‘ مهلاتق ىلع نوضمم لب ‘ يهنلاو رمألا كرتو لاتقلا هنع لقث وأ

 ميدقت زوجي هنألو ى كلذ فالخ ىلإ اجايتحا دشأ يه ةلاح يف نالذخلاو ةملكلا

 ةمامإلا مسر هذخ دعب لضافلا ثودحل عزني فيكف لضافلا دوجو عم لوضفملا

 لضفالا رمأب يأ ى ( هرمأب لمعلاب ) عافدلا مامإ ( رمؤي نكلو ) اهمامزو
 هيلع ءيش الف هيهن وأ هرمأب لمعي مل نإف ( هيلع بوج و الب هيهنو ) ءاج يذلا
 دحأ عم باوصلا رهظ اذإ هنأ الإ “ لضفألا كلذل مامإلا وه هنآل هنم أربتي الو

 باوص هل لاق ام نأ اونقيتي ىقح مامإلا كلذ نم أربي الف هنم لوبقلا بجو
 لوزتو هنم ارهد هنإف نالذخو دسحو ىوهك > ادمع باوصلا نع لدع هنأو

 . ه_تمام !

 وأ "ممص وأ رسأ وأ ( ةودعلا ىلإ "رف وأ اريبك ىتأ وأ نج نإ هريغ ىلوبو )

 الب مالكب هتلاقمم مهل حصني نأ نكمي هنآل مصأ نإ ال : ليقو ، يمع وأ سرخ
 نإ الو > مهل حصنيف بحمو عمسي هنأل يمحع وأ ء هل نوممس مهو > مهنم هل عامس

 . لتاقي اضيأ وهو ث ةراشإلاب هنع نومهفيو مهنع مهفي ناكو سرخ

 ددرت ( ربحت وأ ( 2 هؤاضعأ و هبلق رتف ( شهد وأ نج نا ( عزغي ) ال ) و

 هنأل ( ىهنلاو رمآلا كرتو لاتقلا هنع لقث وأ ) لوةي وأ لمفي ام ىلإ لصي الو
 فعضو هنس ربك يذلا لدعلا مامإلاك وهف “ثدحع ريغ لقاع رضاح هلك كلذ عم

 لقث وأ هربحت وأ هشهد وأ هتنجو هنوكرقيو ( مهلاتق ىلع نوضعي لب ) عزني ال

 فعض ثودح وأ ى هنم فرط وهف نيجلا لوأ وهو هبلق فعضل امإ هنع لاتقلا
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 هرمغ ىلويو كرتي : ليقو

 ناب رَيكل وأ نبجل وأ ى ةبرض وأ هباصأ ثدح وأ ربعتل لشف وأ هئاضعأل

 مل هيف بيعل وأ كلذ لصي هنأ اوملع نكل « اوملع وأ اريبك هوملمي ملو هولو
 وه هل زوجي الو “لاحلا كلت يف هأجفي هنأ اوملعي مل نكل ى هوملع وأ ى هب اوملعي

 غرفي هنأ نظ نإ الإ اهلبقي نأ عافدلا ةمامإب مايقلا نم اعنام هسفن نم ملع اذإ

 هنكل و لاتقلا هنع لقث وأ رحت وأ شهد وأ نيج نإ و « هعنام هرضح نأ لبق

 . عزني الف سوسيو ىهنيو رمأي

 لمج ام لك هيف سيل هنآل هل لمج امب موقي نمم (هرمغ ىلوبو كرتي : ليقو)
 نم ءيش قبي مل نإ ايس الو “ كلذ ضعب يقب ولو « داهتجاو ةسايسو لاتق نم هل
 ةريبك ود وهو يلو مامإ ةعاط بحوأ نمو ى مودعم هنأك و س ناك ام انئاك كلذ

 امف اهثدحأ نإ الإ ىلوأ باب نم عافدلل امامإ هلعج دعب ةريبك ثدحأ نم عزغي الف

 هريغ وأ عافدلا مامإل زوجي الو ى عامجإ عزني هنإف نيملسملا نالذخ ىلإ لوؤي

 ىلع امهوحن وأ نونج وأ ثدح الإ هعزني الو ى امايق هسفنل دجو ام هسفن عزن

 كلذ يف رخآلا مقأ زوجي اك عزن وأ لدملا مامإلا تام نإو « افنآ رم ام

 يف ناكو مامإلا تام ثح مامإلا ماقي : رقصلا نب نازع لاق “ عضوملا

 : لاق ى تبثت : ليقو ث هتمامإ تبثت مل ركسملا ريغ يف مقأ نإو ى ركسملا

 . بئاغ اهب رظتني" الو

 ثدحلا ثدحي ثيح الإ نوكي ال مامإلا نأ نيملسملا نع : «راثآلاه تءاجو

 كلذ ريغ زوجي الو ص ةدقعلاو عاتجإلا نوكي مثف لزع وأ توم نم لوألا مامإلاب
 ةمامإلا : هريغ لاقو ؛ دالبلا يف داسفلا عقوو ةمنألا ترثكل ص كلذ ريغ زاج ولو
 سانلا ناك اذإو « كلذ باوص اوأر اذإ لدملا لهأ هيلع عمتجا ثيح تبثت
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 ،ًادحاو الوق تبث داهتجالاو رظنلا !لهأ دقعلا ىأر ثيحف ةمامإلا نم ةرتف ىلع

 ناك نإف “ ضقتنا لزع وأ هتالوو مامإلا بهذ مث ةلاكوب مامإلا هلتك و نمو
 يف ام ىلع ظفحلا ليك ولا ىلمف ةماقتسا ىلع مامإلا تام اذإف نيملسملا رومأب هلك و

 كلذ عفديف مهنم لجر ىلع نيملسملا يأر عمتجي ىتح هذافنإ نع فكلاو هدي
 لمعيف كلملا نم حلصي ال ام وأ فالتخالا ىلإ ص كلذ ريغ ىلإ رمآلا ريصيو هيلإ
 مامإلا لعفي ام لثم هبف لعفيو حالصلا لهأ ةروشم عم لدملا قفاوي امب ليكولا

 . لدملاب موقي لجر ىلإ رمآلا ريصي ىتح هظفحي وأ ى ءارقفلا يف لدملاإب

 ولو جرخي نأ هلو هب ىصوب نأ هلو 2 جحي ملو جحلا همزل مامإ ممدقت زوجيو

 دجو نإف يصوي لب جرخي ال اهيلع فاخ نإ : ليقو ى هدعب ةلودلا ىلع فاخ
 مامإلا ةنايخ ترهظ اذإو ص هتيصو يف يهف الإو “ جحي هنإف دعب جحلل جورخلا
 ضعب لئسو “ ناثع لتق دعب لاملا تيب يف نوملسملا لمع ام هيف ليك ولا لمع

 اولاق دق : لاق ؟ ربقي ىتح مأ ى ربقي نأ لبق مامإ مدقيأ تام مامإ نع ءايلعلا

 هيلع لصيلف الإ و « هل نودقعي مامإ الا هيلع "لصي الف ليبس كلذ ىلإ دجو اذإ
 ةرضحب ماكحألا يلي يذلا وهو “ لدعملا هيلع "لصيلف رضحي مل نإو “ رصملا يضاق
 ص نيدلا يف رصملا مالعأ لضفأ هيلع ىلص لدعملا رضحي مل نإو « هدلب يف مامإلا
 يحاونلا يف لايعلاف لزع" وأ مامإلا تام اذإو ى ءاملعلا ن نم ارضاح ناك اذإ

 ارمأ مهيف ثدحيف ناث مامإ موقي نأ ىلإ مهلمع ىلع ناك نمو « لدعملاو يضاقلاو

 . مهلاحب مهكرتي وأ
 تكسو رضح نع براحو عنتماف مامإلا لزع مالعألا صضمب دارأ اذإ و

 ص لوزعم وهف مالعألا نم ةجح لزملاو ةجح راكنإلا كرتف مالعألا نم نوقابلا

- ٣٣٤ - 



 لغتشي مل دغب لزعلا نالطب نوتكاسلا ىعدا نإو ى ةجح رصنلا نيرضاحلا كرتو

 كباغ نم ىلع ةجح اضيأ رضح نمو“هريغ ةماقإ وأ هلتق دمب الإ اوعدي مل نإ مه
 هل نولزاملاف لبق امأو « هتمامإ هب لوزت ام مامإلا'نع رهش اذإ اذه : ليقو

 هثادحأ ةرهش دعب الإ ناثع نوملسملا لزعي ملو ى مالعألا عيج اوناك ولو نولطبم

 ضعب جرخ نإف ص هثكن رهشي ىتح هنع ليبق" « بات : لاق نإف ى هلزعل ةبجوملا

 تعقوو نوقابلا تكسو كلذ ضعب هدنع تبثو ادعاصف ادحاو هنع مالعألا

 نم نكي ملو مالعألا نم جراخلا نع راكنإ مامإلا نم نكي مل نإ هنإف برحلا
 ىلع ةجح روهظ كلذب نوكي امف مامإلا ىلع ريكنلا هراصنأو مالعألانم نيجراخلا

 ماكحألا رهاظ يف ةجحلاب ماق ولو « ةجح نيقيرفلا نم دحاو لك ناكو ى مامإلا

 اهب نوكي يذلا قحلا ةجحي مهنم دحاو لك موقي نأ كلذ ين قحلا هجو .اوكرتف

 ةيعرلل ةجح راهظإو ريكنلا راهظإ اوكرتف ،اهب ماق ول همصخ ىلع ةجحو « املاس
 ىردت ال نالتتقت نيملسملا نم نيتئفلا ةلزنمب اوناك كلذ ىلع اوبراحت و راصتنإلا بلطو

 فقوي : مهضعب وأ ةقراشملا لاقو ث لطبملا ملعن ىح ةيالولا يف مهف ةقحما اهتيأ

 هعم نم عم ةجج مامإلاف هولزعو مهضعب وأ مہلك مالعألا جرخ نإو ى مهيف

 نوعدي هعم نم وأ مامإلا ناك اذإ لزعملا بجوم نوجراخلا نيبي ىتح هدحو وأ

 نيتئفلا كحف اوعدي مل نإو ى اولتاقو تورخآلا تكس و ى نايبلاو ةجحلا ىلإ
 . نيتروكذملا

 مدق نإف ث هيلع هميدقت بجوي ثدح ريغ نم مامإ ىلع مامإ ميدقت زوجي الو

 : لاق هنا للع هللا لوسر نعو “ عامجإب ى لالضو أطخ هتمامإو مامإب سيلف
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 ممدقت زوجي ال هنأ ىلع لدي اذهو ى «١' امهدحأ قنع اوبرضاف نامامإ رهظ اذإ »

 مامإ ىلع مامإ

 مامإلا لزع ن وديرت كنأ انغلب : تومرضح ىلإ بتك هنأ هللا دبع يبأ نعو

 امامإ متلزع نإ ريبك بأوحَ اذه نإف هللا اوةتا مث مث هللا اوقتاف “ه ريغ مامإ ةمامإ و

 عاطأ ام هوعطت نأ ىلع كقاثيمو كدهع هومتطعأ دقو “ ثدح ريغ ىلع الدع

 ،هبلع رصحب مث هرفكي ثدحي الإ هولحت نأ مكل لحي ال دقع اذهو ‘ لجو زع هلا
 متكلس و كالملا "لحم متللح دقف ثدحىلع رارصإ الو ثدح ريغىلع هومتلزع نإف

 رمأب الإ ءاسنلا نم هل "يلو ال نمل حاكن الو ةعمج الو مكل ةاكز الف « كلاسملا روج

 ةحص ريغ نم ةليح يف امامإ مالعألا نم دحأ هيلع مدق اذإ مامإلا ىلعو . مامإلا
 مالعألا ةمقب تكسو براح ملو لزتعا نإو > هرمأ لاطبإ هتمامإ هب لوزب رفك

 نع ليق دقف “ هيلع مدقملا مامإلا ىلع آريكن مامإلا رهظأ الو ًاركن اورهظي ملف

 اشف نإو ى ةيالولا يف مهلكو امهعم نمو ى ناقحم لوزعملاو لزاعلا : ديمس يبا
 مدقملا ىلع مامإلا ركنأ نإو ‘ لكلا يف فقو أطخلاو باوصلا لمتحا و مالكلا

 ىمحو جورفلاو ءامدلا ق كحو هعضوم ف دعقو ةمامإلا ذخأ نأ دعب هملع

 ى مامإلا ىلع ةعيبلا ةقفص الإ ائيش لمعي نأ لبق وأ تكاس لوألاو ةقدصلا

 ارلؤ لاملا تدبو ةكلاو متاخلا ملس نإو ءايعدم راصو لوألا ةمامإ تلاز دقف

 ريخألل ةمامإلا توبث دعب هريكن الو هاوعد لبقت الف ريكنلا رهظأ ةعيبلا تمقو
 كحلا يف ةجح هل لبقت الو ى براحي ىتح ايغاب نوكي الو ى اهلهأ نم اهتقفصو

 ٠ ملسمو يراخليلا هاور ) ( ;١
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 ريكتنلا مامإلا رهظي" مل نإو ث هنم ءىرب مالعألا وأ مامإلا فذق نإ و « رهاظلا

 مهقدص ناكمإل ةاقب نونوكم ا . مها وعد الو مهريغ لبقي الف لوألا تام ىح

 يف نيتقحم اوناك ولو مهنم ءيرب هعم نم وأ يناثلا مامإلا اوفذق نإ و ى اوبراحي ىتح

 مامإلاا ناك اذإ انتوكس ناك نأ اوجةحا نإ و ى فذقلا ةلزنم اولزن ذإ مهاوعد

 موقن ةعاسلا نحنو أطخلا انرصبأ دقو « كلذ ىلع هانتمأ و هت رصن انفلكي ملف اتكاس

 راهظإ مهل سيلو كلذ يف مهل ةجح الف هئطخ نم انرصبأ امب رخآلا ىلع ريكنلاب
 نرقلا كلذ ىضقنا ىتح ريكنلا اورهظي مل نإو ى مهاوعد ىلع رصملا يف هنم ةءاربلا

 : اولاقف هنم ةءاربلا [اونلعأو] ثدحلا كلذل نيرهاشلا مالعألا ضعب رهظ مش

 اننكمأ دقف ةعاسلاو “رخآلا مامإلا نم ةءاربلا نالعإ اننكي ملو هأطخ انفرع دق

 كلذف نوبيصم مه : ليقف لوآلاىلع همدقتب ريخألا مامإلا نم أربن نحنو نالعإلا

 ى هفذق نيعدم نونوكيو “ رهاظلا يف ريخآلا مامإلا ةحص همزل نم دنع نوئطخم

 ةماعلا دنع كلذ رهظي ملو ةصاخلا ضعب هب ملعو هب رفك اثدح مامإلا ثدحأ نإ و

 هتكلمم ىفو هتيعر دنع كلذ راهظإ مه سيلو هنم اونرب بتي مل نإف « هوباتتسا

 نمل سيلو ملع نم دنع الإ هرهظي نأ زوجي الو ى ماعلاو صاخلل هرفك رهظ نإ الإ

 ىتح ةريرس مامإلا ةقرافم هيلع امنإ و « مامإلل نيلماعلا هئايل وأ ىلع ركني نأ ملع

 . هرغك رهظيو همد لحي ىتح لزمي ال مامإلا نآل ی همد لحيو هثدح رهظي

 يدمب نم ء ارمأ كيلع نوكتس » : للع هنع تماصلا نب ةدابع نعو

 ى 'ي ةمئأب كيلع كئلوأ سالف . نورحكنت امم نولمعيو كنوفرمت ال امم كنورمأي

 . ملسم ه ور ) ( ١
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 نومحاقتي 4 مل وق مهيلع درب الف نولوقن ةمئأ نوكتس « : زنل هنع ةيواعم نعو

 . )١' « ةدرقلا محاقت اك رانلا يق

 اودارأف رفيج نب انهملا ىلع فالتخالا عقو امل هنأ انغلب : ناطحق وبأ لاق

 عمتجاف ةقرفلا اوفاخ هثدح مهل اونيبو هتوم دعب هريفكت ىلإ سانلا اوعدي نأ

 م-هل رهظن الو سانلا ملعن الو هالوت نممو هنم ربن : لاق نم مهنم لاقف نوملسملا

 هنم ةءاربلا الإ آد۔حأ عسي ال ارهاش هثدح ناك نإ : لئاق لاقف ى هيلع نحن ام

 رادلا نوكتو ىلوت نم دي ىلع ذخؤيو « كلذ ىلإ سانلا وعدن نأ مزاللاف

 > مهل هعساو هتيالوف ةماملا نود ةصاخلا هملع نإ و > هتيالو ىلع اهىف عماجي ال

 ملع ريغ ىلع هنم اوؤربي نأ سانلا فلكي الو هنم اوؤربي نأ هثدحب نيملاعلا مزلو

 ى انهلا نم اوأربي نأ ىلع ام.مج اوعمتجاو اذه ىلع اوقرتفاف ةصاخلا هملع امل

 زوجي ال : انلق كلذ نمف “ مهملع لثم اوملعي ىتح مهئايلوأ نم هالوتي نم اولوتيو
 وه ام لثم هنم هتيعر ملعت ىتح هنم ةءاربلا رهظي الو هيلع جرخي نأ كلذي ملع نمل
 ءايلعلا ىلعو“علخ' بتي مل نإف « بيتتسا اركنم مامإلا بكر اذإو ى هنم هي ملاع
 يف ةيعبتلا مهتعسو مهلاومأو مهئامدو مهسفنأ ىلع هوفاخ اذإف ى هيهنو هرمأ
 ام الإ هلصع نم ائيش هل اول وتب ملومهتاكز هىلإ اودؤي ملو ةرم هنم اوأرهتو رهاظلا

 . لدعلاب سانلا نيب مكح نم ىحلا قفاوي

 ةحجراخ هتعاط نأل > ماكحألا نم ائيش هل اولك نأ بحأ الو : ضعب لاق

 ءىثتطخ'الو « ناثع لاع باتتست" ناك ام زئاج كلذ ناك ولو « مهقانعأ نم

 . دواد وبأو ملسم هاور ) ( ١



 . هثدح يذلا مامإلا يف اذهو ةريهش هثادحأ تناك ناثع : انلق ى ةربابجلا ةاضق

 عنتما نإف ى ةبوتلا يف هيلع اودكأ مامإلا ثدح ىلع مالعألا علطا اذإو ى ةريرم
 كلذ ىلإ رادلا ءايلع اوعدو “ ثدحلاب هيلع نودهشي نيذلا دوهشلا هملع اوتبثأ

 باتو "رقأ نإف ص هثدح ىلع اوعلطي مل نيذلا مالعألاو وه هوحصانو مامإلا ةرضحب
 ةنيبلاب ءايصخلا ىوعدو نيملسملل امصخ ناك ىبأ نإو ى كلذ ري۔غ هنم بلطي م
 ةبوتلا هنم نوبلطيو هنوعجازب كلذ يف مهو هترضح هيلع نودهشي هيلع

 ةجحلا وه ذئنيح لدعلاب هيلع ماق نم لك ناك هرفك رهظو ىبأ نإف «لازتعالا وأ

 رهش نإو ريثك ولو هبنذ رهظي مل نإ رس باتتسيو ى ةيعرلا عيمج ىلع
 نإو ص هنع لبق بات نإف ى ادحاو ابنذ ولو ةرهش و ارهج باتو ارهج بستتسا

 . كلذ ريغ هيلع سيلف مامإلا بات

 اوعمتجي مل : ليق نإف ى عامجإب الإ لوزب الف عامجإب هتمامإ تتبث مامإ لكو
 لاوز ثبح وأ هتكلمم لهأ يف هثادحأ ترهش ناثع : ليق « ناثع لاوز ىلع

 هل زوح ال : ليقف ةدلب ةيالو ىلع هربجو ارفك مامإ نم ملع نمو ى هتكلم
 :هل لاقو ى لدع ىلإ اهعفد ةاكز اهنم ىبج نإف “زوجي :لبقو كلذ ف لوخدلا

 ى ةبوقعلا ال ركنملا نع هفكي نأ ىون ادحأ سبح اذإف اهقحتسم يق اهلعجإ
 لخد نإو ى ةبوقعلا يف رمأ هل لثتمي الو رفك دقو مامإلا فئاظو نم ةبوقملا نأل
 هبلع مقت مل ام اهنع لوففلا هل زاج تمدقت دق اثادحأ اهيف دجوف دالب اريمأ

 . اهيف ةجحلا
 زوجيال يذلا طرشلانوملسملا هيلع طرش اذإ :فيعضلا مامإلاف دمحم يبأ نعو

 ضعب كلذ هنم ملعو هب محل رفي ملو كلذ فلاخف هب الإ هدنع لوخدلا مه



 ‘ هريغ كلذ ىلع علطي ملو ث كلذب هدنع هتمامإ تلازو نيملسملا ن نم صاوخلا

 نأ نا مامإلا اذه ىلع اوماق نإ اوفاخو “ كلذ نم رثكأ وأ نانثا هملع علطا وأ و

 ذإ ماكحألا ذافنإ و تاقدصلا ضمق و رمألاب م ايقلا مهل زاج ى هلثم الإ اودجس ال

 انإو ص آرهاش هل زوجي ال امف مهأ ر ىلع لع ملو رومألا ىلع ءايوقألا مه اوناك

 مرومأ ىلع هب ةناعتسالاو ةنوعملاو = مايقلا مه زاج ًارهاش ال ةريرم مهفلاحي
 هتومب مهنع هللا جرفي ىتح هتلودب اوكسهتسا لاملاو ةيعرلا ىلع هر وج اونمأ ام
 مهتوعد ةتامإ الو نيملسملا رمأ لامهإ مهل ىرن الو 4 عر'وأو هنم حلصأ وه نمب وأ

 لوقلا ضعب يف مهيلع كلذ قاض رابجلا ةلزنمب رهظ اذإف هملظو هرفك رهظي ىتح

 هنم ًا“رش وأ هلثم الإ حلصي نم اودجي ملو هتمامإ هب تلاز ام مامإلا ثدحأ اذإ و

 مهتروشم ىلع رمألا ةيشمتو هنعلفافتلا مهعسيلف هنم افوخ ةدنتسم رومألا نأ الإ

 فاشكنا ةمواقملا يف اوشخ اذإ لبقي ال “اوفاخ امف هك رتو هلوبق نوجرب ايف هيلع

 ةفشاكملا نم ةيعرلا ىلعو مهسفنأ ىلع اوفاخ اذإ اولاق ءةملظلا يديأ ةوقو لاحلا

 هروح اودرو مهسفنأ ىلع اونمأ و ث نيرداق ريغ اوناك ا۔ه كلذ يف ةندهلا مهعسو

 . بوتي وأ هعزن ىلع اوردقي ىتح لدع نإ لدعلا ىلع هوناعأ و اوردق نإ

 نم يلوي الو مامإلا ر"وج كرتيو لدعلاب يضةي نأ راج يذلا مامإلا يضاقل و

 ص ا ۔ملهأ يف وه اهقرف هربجأ نإو « ةيابج يباجلا هل ىلوتي الو مامإلل ائيش هرومأ
 ى رئاجلا فلخ ةعمجلا هيف زوجت يذلا رصملا يف ناك نإ الإ ةعمجلا هدعب ىلصت الو

 عانتمالا دجي ال رمآلا رهاظ يفف هربجأ نإف ڵ هلام ةاكز "دحأ هيلإ ملسي الو

 اهذفنأ ةقثلا لأسي نأ هملع سيلو 4 اهلهأ يف اهلعجا و ةاكز هذه : :لوقيف هطعىف

 ف اهلمجا : هل لوقف ى ةقث ناك نإ م امإلا ىلاو ىلإ اهملس نإ كلذك و « ال :

 .اهلهأ
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 مهاطعأف ليبسلا نياو ءارقفلل باستحإلاب آدحأ رمأف مامإ ةمامإ تبثت مل نإو

 تفلإو ى هل ال قحلا ىلع هعياب آدحأ يابي نأ رمأ نإو ى مهيطعي نأ هلف ةاكزلا

 هاراش ادحأ يراشي نأ هرمأ نإو ى هل ال نيماسملل هفلح ادحأ فلحي نأ هرمأ

 « ركنملا نع يهنلاو فورعملا رمألاب بستحانملسملا "ودع وزغل هذخأ نإو ى هلل

 ى ركنملا كرتب هرمأ دعب هبراح نإ هتبراحم هرومأملف مامإلا ركنم رهظ نإو

 هيلع جاجتحإلا دعب الإ هبراحي مل سانلا ملاظل ضرعتلاو قيرطلا عطقب همهتا نإو
 براحو حالسلا رهش نإف « مهمالك عمسي نأ نم ىبأ نإو ى هورَظان باجأ نإف
 هل زاج لالح اوزغ هعم وزغي نأ آدحأ بلط نإو ث هوبراح قحلا ىلإ عجرب ملو

 ردقي مل نمو ى هقدص فرعو هرمأب الإ ءيش ىلع مدقي ال نأ طرش نإ هعم وزفلا
 ملعي ملاذإ هنع نيجراخلا نم أربتيو هيرصان ىلوتي نكلو ث هرصني الف هبيتتسي نأ
 ةرصن ال مهنع اعفد مهالوت نيذلا هناوخإ نع لتاقيو ى ملع ام هنم اوملع مهأ

 نإ و ‘ عفد هلتق وأ مهلتق ىلإ دحأ دصق اذإ نكلر ع لاتقب ءىدتبي الو ى مامإلل
 رئاجلا هاطعأ نمو ى مامإلل هب يتايو ادحأ رسأي الف نوك رشم مهو "ودعلا مزهنا

 ذخأ زوجيو « ةقدصلا مهل نيذلا ةيناثلا نم ناك نإ اهذخأ هلف لاملا تيب نم ةاكز

 كيطعي :هل لاق نإو ع هريغ وأ بصغ نم مارحلا سفن اهنأ ملعي م ام رئاجلا اياطع

 هل : ليقف ت مهارد وأ [ وأ ارمت نالف دي نم يلاولا هاطعأف نالف دي نم يلاولا

 هرمأن 1 ولو هب نئمطي ةاكزلا هيطعي نالف ناك نإ : ليقو ت ال : ليقو ع ذخألا

 : . اهضبق هبلع ص رئاجلا

 ص تراج ولو اهلزع اوعنم انموق نكل 6 اهتمئنأ ميرحت ىلع ةمألا تعمتجاو

 ناسغ وبأو عيبرلا باجأ دقو “ هلزع ىلع انردقو تراج نإ امزع بجون نحنو
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 ةمامإلا نأ ةكمب امهو هلا مهمحر _ باهولا دبع مامإلا نامز برغملا لوسر

 ذئنيحف ى رارصإلا ىلع هيدامتو راذنإلاو راذعإلا دعب مامإلا ثدحي الإ لطبت ال

 . ىهتنا ؛ نيملسملا رمأ نم هيلإ راص ام لاطبإو هيلع مايقلا بج

 يراشلاو مامإلل الو “ هسفن عزن مامإلل الو ى اهمامإ عزنت نأ ةيعرلل سيلو

 رئابكلانم ةرفكم ةيصعم بكر اذإ هسفن عزتي هنأ لوقو ى ةهاعل الإ هسفن عزن

 بات نإو ‘ براح نإ همد "لح عزنلا لبقي ملو ىبأ نإف “ رصأف بيتتسا نإ

 ي هعم "قحلاف ه رَكف“ انل زتعاف امامإ كب ىضرن الو كتبوت انلبق : موق لاقف
 هنأ مامإلا يف هلعل و ‘ اعم فيسلا ةدحو ةءاربلا : لاقو ى ةاغب مهف هولتاق نإف

 الو “ براحو "رصأ اذإ كلذو ى هلتق زوجي ىتح هنم ةءاربلا راهظإ زوجيال

 اوباتتساو ةبوتلا دعب هثكنو ةباتتسإلا دعب هولتق ترهظو ناثع ثادحأ ترثك

 يف اونمأ ام هباحصأ نم سان ناك دقل و ى هلايعتسا لحتسا بات نمف « هتالو اضيأ

 نب ديلولا مهنم ى ةيواعم اوقحل مث ةحلط عم ةرصبلا مث ةكمب اوقحل ىتح ةنيدملا يف

 ةبعش نب ةريغملا نأ انغلبو ى رمع نب للا دبعو : ليق ‘ مكحلا نب ناورمو ةبقع
 تنك ام » : لاقو ى ىبأف هتعاط ءاجر ماشلا ىلع ةيواعم تيبثت يف الع ملك

 م

 . « ادنضَع نيلضملا ةنخَتلم

 نإف « باتتسي مث هنم أربي : ليقف ى هريغ وأ امامإ ةريبك ىلوتملا لعف اذإو
 مامإلا بآت نإف ك لوألا يدنع حيحصلاو ‘ مهضمب هراتخاو ك هنم ءيرب ًرصأ

 نَعال دق ناك وأ « ةقرسلاو ىنزلاك ““دح هبف امم ةريبك تناك نإ الإ مامإ وهف

 عجوي الو لبقت هتبوتف ليوأت الو قح ريغب اسفن لتق وا اروز دهش وأ هتجوز
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 بات نإ امامإ ىقبي : ليقو ى هدحي امامإ نودسملا ماقأ كلذ لمعف اذإف ى امامإ

 بجي [مامإ هنوك هنع طقسي الو ى دوقلا همزلو ى هلتق لوتقملا يلولو “ حلصأو

 هريغ اوتلوو ى هولتق نوبلاغ نوملسملا ناكو براحو مامإلا ثدحأ اذإف ى هيلع

 امامإ اومدقي ىتح هولتاقي نأ زوجي الف نيبلاغ اونوكي مل نإو « ناثعب اولعف ايك
 وأ اجراخ وأ اضفار عجر نإو ى "يلع يف ناورهنلا لهأ لعفك 0 هعم نولتاقي

 براح نإو “ ل زع" ىبأ نإف ‘ بيتتسا ةقسفلاو ةملظلا لمعتسا وأ فلاخ وأ

 هنأ فرمي ال ام هنم يئر اذإ باوصلا ىلع لمحيو « دناع نإ اذك و “بروح
 قحلل فلاخ هنأ ملعت ملو ىحلل فلاخ مكحي مامإلا كح نإو ع أطخ وأ باوص

 . كله هالوت نإ هنأو هلعف لهج هعسي ال هنأ ضعب معزو ى هتيالو ىلع وهف

 فإ الإ سرخ وأ يمع وأ ةص نإ مامإلا لزعي هنأ : « رثألا ه يفو _- س »
 نج" نإو ى زمرلا فرعي وأ « هرصبيف ءيش هل رضحي وأ « يدون اذا عمسي ناك

 يقب ثادحألا هذهل لزع اذإو ث لزعي مل قيفيو نجي ناك نإو ع لزع قيفي الو

 . هتيالو ىلع

 ىلع عامجإلاف هلقع باهذ امإ : عبرأب ةمامإلا لوزت : « راثآلا ه ضعب يفو

 ؛فالتخاهيفف مالكلاو رصبلاو عمسلا امأو “ماكحألا هنع لوزت هنأل هب لوزت هنأ

 اذإف ى نيملسملا ضعب يأرب ذخألا مامإللف كلذب هلزع ىلع نوملسملا عمتجي مل امو

 توبثلا هل غاس نإو < نورتي مه : ليق دقو مهفلاخي مل نيملسملا يأر عمتجا
 ءهلزعي نمل دايقنإلا هيلع نكي مل “هلزع يف اوفلتخاو « لوقلا ضعب يف ةمامإلا ىلع
 سيلادحاولاف ادحاو الإ اوقفتا نإو ى هيلع ةجح مهقافتاف هلزع ىلع اوقفتا نإو

 نوكلا مامإلل نأ يدنعف “ يأرلاب مهال'وأ و مهلمعأ ناك نإ الإ ةعامجلا ىلع ةجح
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 مامإب سيلف هب,هلزع يف فلتخي ال ام هنم ناك اذإو ، دحاولل قفاوم ةمامإلا ىلع

 ؛ملمإلا وهف جر قح هيلع اومدقي مو هلقع بهذ نإو ى _ لزمي ما وأ لزع
 . .يناثلا مامإلاف مدقتلا دعب عجر نإو

 َ ف نوربخم مهف نمح نححو انيح .قفي ناك نإ هنأ يبجع : رثألا « يقو

 > هره_ غ اوماقأ اوؤاش نإف 1 همالك وأ ٥ رصب وأ هممعس بهذ نإ اذك و > هلزع

 لاق ص ماكحألا نم هنع فعض امب اوماقأو « مالعألا نم املع هوكرت اوؤاش نإو
 « عمسأ ينإ : لاق نإو ى هريغ اوم"دقيلف اديدش امص مص نإ : يراوحلا وبأ

 ناك اذإ هنإف > ممصلل رح ال وا. هلزع مهلف عمسي ا ةراتو عمسي ةراتف > ىدانىف

 الإ ىبأ نإ هولتاقي وأ هوبراحي الو ى هلزع زلج مصخا ةجح الو ةنيبلا عمسي ال

 وهف مهبراح نإو « هتبراحم مهلف مهنم دحأ هعم نكي ملو هلزع ىلع ارعمتجا نإ

 . زاج امامإ هوك رت نإو ى ىلتبم

 يف لزب ملف هممس بهذ ناك دق هنأ مامإلا دمح نب كلملا دبع نع انغلب و

 عمسب ال ناك اذإ و ك تام ىتح هل ضاق _ هللا همحر يلع نب ىسومو ى هتمامإ

 ص مامإ وهو اهذفني ماكحألا عضوم يف هعم نيمأ لعج مهلف مهل بتكي نكلو

 للا لعجي ىتح هماكحأ ذفني نم هل اولمجي نأ نيملسمللف يمع نإ : بوبحم نبا نعو
 ثدح الو ةهاع الب ةمامإلا كرت ىلع مالعالاو مامإلا قفتا نإو ، اجرف مهل
 ىبأ و مهضعب عم قفتا نإو ث مهف زاج ةلودلل زعأ و ىلوأ هريغ ممدقت اوأرو

 ى هلزع ىلع هعم اوقفتي ىتح عزني الو ث هسفن عزني ال هنأ يدنع يذلاف « مهضعب

 هل ىلوألا نكلو ى هلوق لوقلاف ىبأف ةحلصمل هريغ اومدقي نأ ىلع اوعمتجا نإ و
 . هبف فالخ ال رذعل الإ مهقفا وب نأ
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 ولو اهلبق نم ىلإ ةمامإلا نم ؤربتلا مامإلا ىلع قيضي ال : « رثألا » يو
 هل نكي مل اوعمجأ نإف ى كلذ هنم اولبقي ال نأ ىلع اوعمجي مل ام هيف اوفلتخا

 عامجإلا لهأ نم تقو يف عامجإ لك نإف « ةجح مهعامجإو ى عامجإلا نم جورخ
 سرخ وأ مص نم عزن ىلع اوعمجأ ولف «كح وأ يأر وأ لعف وأ لوق يف عامجإ وه
 ءانع "مغل لزتعي نأ مامإلا دارأ نإ : هللادبع وبأ لاق ، هيلع ةجح اوناك يمع وأ

 ىوقأو مهرمأل حلصأ كلذ ىأر نإ الإ هل زوجي الف هسقن ىلع فوخ وأ قيضل وأ

 ىتح هنم اهولبقي الو يأرلاو ملعلا لهأ و نيملسملا خياشم ىلإ ربي امنإو ى مهتلودل
 هتايح يف هل كلذ سيلف هناكم امامإ بصني نأ مامإلا دارأ نإو ث امامإ اوس

 قبي مولز تدح ريغب هسفن علخي نأ مامإلل ينبني ال ليقو ث هتامم دعب الو

 سأ ثدحي زاجو “ كلهو لض دقف ثدح ريغ نم هسفن علخ نإ و ى دحأ هعم

 نأ هبلع بجو > هب علخي ملام ثدحأ اذإ هسفن علخي ال نأ زاحو &ى هسفن علخي

 . علخي ملوأ هسفن علخ « هتيصعم رتسي
 نأ الإ ى لاقتست الو لاقت ال : رمع لاقف ى ينوليقأ : لاق ركي ابأ نأ يورو

 ء هوؤربي نأ نيملسمللو أربتي نأ هل نإ : عافدلا مامإ يف لاق نيملسملا ضعب

 ماسإ يف لاقف دمحم وبأ امأ و ؛ نسحلا وبأ لاق اذك و ٤ هملع قفتملاب اذه سيلو

 و انملع ايف كلذ يف فلتخي الو : لاق “ هوجرخي" نأ مهلو جرخي نأ هل : عافدلا

 ،كلذ لمعف ةمنآلا نم دحأب ملعي ملو اهوذخ كتمامإ هذه :هلوةل مامإلا علخ ىرأ

 ٍ ل هلوقل علخ الو

 امفادم وأ ايراش جورخلا هل نكب ل هانع رمأل جورخلا دارأ نإ :) رثأ « يفو

 ركذ دقو « مهرمأ نم مهيلإ جرخيو ءايلعلا عمجي نأ غتقادملل زئاج : ليق وأ
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 نكي مل زوجي ال ناك ولف ى اهيف امب اهذخأي نم : لاق هنأ باطخلا نب رمع نع
 نم افوخ رجضلا رهظأ لب ص كلذ دارأ ام : تلق ى هعسي ال امب ملكتي نأ رمعل
 لوقن الو “ عجر مث عجري داك امف « لزتعا هنأ يدنلجلا نع ركذ دقو ى ةرخآلا

 ىلع ليع يبلا الإ لعفلا يف دلقي الو لعف اذه : تلق ى هعسي ال ام لعف هنإ

 . حيحصلا

 نم بات نإو « هل زجي مل بجوم الب ةمامإلا نم مامإلا أربت نإ : « رثأ » يفو
 : لوقي نأ ةبوتلا ةيفيك و ى دقعلا هل ددجي نأ بحتسي : ليقو ى هل تمجر كلذ

 ص اهنع يلازتعاو اهايإ هللا ينمزلأ يتلا ةمامإلل يكرت نم هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ ينإ
 اهيف ىلاعت للا دنع يلع بجي ام ىلع اهيف يسفن تمزلأ ام ىلإو اهيلإ عجرأو

 كلذ يف ينمزل امب هلل نئ!دو ى يتقاطو يتردق بسح داهتجإلاو ينم دجلاب

 يف ؟يلع اودهشاف كلذ نم ءيش ىلإ دوعأ ال ينأ يدقتعمو « هتلهجو هتملع ام
 ' . هريغ ماقيو هب لزميف ثدح كلذف ةبوتلا نم “رصأ نإو ى يرومأ عيمج

 لدي ظفل اذهف “ بيتتسا اهوذخ مكتمامإ هذه : لاق اذإ : « رثألا ه يفو
 تاف ى دتلقت امب مايقلاو هللا ىوقتب رمأ هقحل ظيغل كلذ ناك نإف « ظيفلا ىلع
 . هريغ ميقأو هرارصإو مايقلا هكرت يف هيلع اوجتحا رصأ نإو ى تبث بات

 ؛اأطخو يفب كلذو ةيعرلل الو ثدح الب هسفن علخ هل زوجي ال :« رثأ » يقو

 نم هريغو دعس نب رفعج اولتق دق - هللا همحر _ دومسم 7 يدنلجلا نأ يورو

 سفنأ يف عقوف مهيلع اعزج هنيع تعمد اوركذ اذؤف “ يدنلجلا ينب نم هلهأ

 حرطو مهرمأ لزتعاو مهباجأف « انرمأ لزتعا : هل اولاقف كلذ نم هبلع نينمؤملا
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 اوعجر مث مهحاور حوريو مه"ودغ ودغي هللا ءاش ام ثبلف “ةمامإلا يمس مهيلإ

 هب اولازي ملف كلذ هرك و مهرمأ نم هيف ناك ام ىلإ عجري نأ هيلإ اوبلطف هيلإ

 ةيناث ةعيابم الإ عجري مل اتباث هلازتعا ناك ولف ى هلازتعا دعب هناكم ىلإ عجر ىتح

 نْيَكَحلا ةموكح ىلإ باجأ امل يلع كلذك و هلازتعا دمب هوعياب مهنأ ملعي" ملو

 نم تابثإو ايهملخ نم نامكحلا هب كح ام ىلع اهيلع اباتك ةيواعمو وه بتكف
 علخلا نم بات مث هونيابو هركسع نم اوجرخو نوملسملا هقرافف امهريغ نم اتبثأ

 . ةعيابم ديدجت الب هتمامإ ىلإ اوعجرف

 رادلا لهأ رعشي ملو هرفكي امب مامإلا مكح اذإ هنأ يراوحلا نب لضفلا ركذو

 ابم لزعي الو ى مهتيالو تطقسو هكالهب اوكله هنولوتي مهو اوتامو هرفكب
 مالعأ همهتا نإو ى نيدلا ىلع اميهت مامإلا نوكي ال۔ف « ةمهتلا الإ ةءارب بجوي ال
 اوناك هعم اوناك اذإف « ةماعلا ىلعو مامإلا ىلع ةجح مالعالاف ى ةماعلا نود رسملا
 اذإ كلذو : ليقو ى ةيعرلا ىلعو هيلع ةجحف هيلع اوناك اذإ و ى ةماعلا ىلع ةجح

 مهيطعي ام ضقنب هيلع ةمهتلا ترهظو ةبوتلا ىطعأو مهتا اذإو ٤ هثادحأ ترهش
 يرجي ناك هنأل ناثع اهب ملخ يتلا ةمهتلا يهو ى لزعو هتمامإ تلاز ةبوتلا نم
 ىرخأ دمب ةرم ثدحلا هنم يرجي مث ةبوتلا مهاطعأف نوملسملا هباتتساف ثادحألا

 عمجأ دقو « ةبوتلا نم مهيطمي ايف ةمهتلا هتقحلف دوعيو بوتيو هنوبيتتسيو
 . مهت مامإ ال هنأ نوملسملا

 هلعفي نأ دحاو ثدح يف يمه امنإ اهب لزعي يتلا ةمهتلا : انباحصأ ضعب لاقو

 اهيطمي يتلا هتبوتب ءيفي ال ع بوتي مث هلعفي مث ‘ بوتي مث هلصفي مث « بوتي مث
 اورفك مث اونمآ نيذلا نإ » : ىلاعت هلوقل ةبوتلا نم مهيطعي ايف هوههتيف نيملسملا
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 ميد بيل الو مه رفغيل هللا نكي مل ارفك اودادزا مث « اورفك مت 2 اونمآ مم

 . )6١ 4 السبس

 املزتعي ال هتمامإ ىلع قاب وهف « اوبهذو هناوعأ و.مامإلا ةيالو لهأ تام اذإو

 ، هتيالو لهأ ريغ يف الو اهلهأ ريغ يف هتمامإ عضي الو ‘ غلب ثيح هسفنب موقيو
 كلذ نع دومقلاف روجيو ملظي نم الإ رومألا مهب ذفني وأ مهب لتاقي نم دجي مل نو
 وأ فعضل هانع رمال لزتعي نأ مامإلا دارأ نإ : هللا دبع وبأ لاق ى هبي ىلوأ

 ءاملع عمجي نأ هلف عافد مامإ ناك نإف ى ةرمعلا وأ جحلا دارأ وأ ناوعأ ةلق يشخ

 مامإ جرخي ال : ليقو « مهرمأ نم مهيلإ جرخيف مهب لزعلا نوكي نيذلا نيملسملا
 دعب “ودعلا نحع رحعو ءا رشلا ىلع عياب نإو > فصض لوق وهو ءأ رش الو عافد

 اذإو ى ثدحي الإ لزعي ال : لبقو ى اهراك وأ ًاعئاط هلزع زاج هونيعي نأ
 اذإ نكلو ى هنع قرفتلا مهعسي الف روجلا لهأ رثك و هباحصأو مامإلا ىرتشا

 اونوكي مل نإ اذك و ى هريغ وأ لامب ال مهتنسلأب اولاص ةلودلاو ةيعرلا ىلع اوفاخ

 ى مامإلا نع قرفتلا وأ مهتنسلأب حلصلا مهل زاج نيقفاوم اوناك نإو ى ةارش
 نإو ، قاطأ ثيح هتقاط ردق مايقلا هيلع بجو هل اوفي ملو مامإلا اوعياب نإو
 ص ةيقتلا مامإلا عست الو ث هيلع الف ىحلا ةماقإل دلب ىلإ جورخلا نع هوقفاوي مل

 وأ باغ وأ هينعي نم تاهف هنيعي نم يأرب الإ لعفي ال افيعض مامإلا ناك اذإو
 لأسيو هتقاط مقيلف ةاقث مهنكلو مهف ملع ال مهئافعض عم وأ ام هجوب هدحو يقب
 . لهج امع فقيو لهجي امع

 )١) نارمع لآ ةروس : ٩١٩٠ .



 : ةديبع يبأ نع متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع نع : « رثألا » يفو
 موقلا كلهف ؟ كودرفأو ث كوبسجي ملف كرصن ىلإ سانلا ةوعد نوكت نأ ولخي ال

 كتمامإ تلازف مهتوعد نوكت ال نأ امإو كتمامإ تلازو كناوخإل تتبثو

 كل تنمض امب ءيفت نأ امإو ص كل ةمامإ الف كلبق لطابلا نالعتساو عيبضتلاب
 كسفن ترذع نوكت نأ امإو ع كلذخ نم كلهف كلبق نيملسملا ةمئأب قحلتو

 هرسقي : يبرغملا ةديبع وبأ لاق ع كتيالو نم نيملسملا تللحو فعضلاب كلبق نم

 اوكلهف ادرفنم يقبف هوبيجي مل نإف هتعاطب هلل ءافولا ىلإ مهوعدي نأ مامإلاىلع نأ

 رمألا متكأ اذإف ى ناتكلا دح ىلإ راص دق هنأل هتمامإ تلازو هتيالو تيقبو
 رهظي ال هنآل نيدلا ةماقإ ىلع يه امنإ ةعيبلا نآل روهظلاو ةمامإلا دح نم جرخ
 وأ نيملسملا رغي الو ةمامإلا نم جرخيلف اروهقم هنوكل الإ هترضح ركنللا

 . ءافولا هك رتو هشكتنل هل ةمامإ الف انهادم هنوكل

 اوموقت نأ امإ : لاق ى اروصق نيملسملا نم ىأر اذإ باطخلا نب رمع ناكو
 دق الك نأل ص يغبني كلذك و ى ةمامإلا نم تجرخ الإو هبلع هللا متدهاع امب

 عيبضتلاب كممامإ تلازف مهتوعد نوكت ال نأ امإو ث هلل ءافولا هيلع بجو

 فورعملاب رمألا كرت اذإ مامإلا نأ كلذو كل ةمامإ الف لطابلا نالعتساو
 كلذ ضعب وأ ودملا داهجو ةعامجلا ةالصو دودحلا ةماقإو ركنملا نع يهنلاو

 كعم يقب نإف تنمض امب ءيفتف كقتاع ىلع كفبس لمحت نأ امإو ى هتمامإ تلاز

 اوعجر نإف ى ةيقتلا هتمس وو لازتعالاو فعضلا يف كل رذع الف الجر نوعبرأ

 ةياكن نع فعض نمو “ نيترم رحج نم غدمل۔ي الو مهربتخإ دقو مهلبقي الف هبلإ .
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 نم مهيلإ ًأربتىف مهافعتسا و مهرواش و نيملسملا عمج ماكحلا ذفنتو "ودملا

 . امامإ مهسفنأل اومدقي نأ مهرمأيو ةمامإلا

 الإ هرصب فعضو هعمس لقثو طقسو فعض ديمح نب كلملا دبع نأ يورو
 اولأسو ى تلصلا فعض نم دشأ هفعض ناكو « ءيشلا رصبيو عمسي ناك هنأ

 ربك و .سأ دق رفيج نب انهملا ناكو “ تام ىتح هلزع لحتسي مف يلع نب ىموم

 دق لجرلا اذه نإ : اولاقو ذئموي ضاق وهو ةعامج ىسوم ىلإ عمتجاف دعقأ ىتح

 جرخف « رمألاب موقي مامإ ىلع سانلا عمتجا ولف رمألاب مايقلا نع فعضو ةنسأ

 هدارم مامإلا فرمف هلاح رظنيو هلأسي لعجف انهملا لصو ىتح يلع نب ىموم
 مامإ مهعم مقي مل نوديري ام ىلع نامع لهأ تعطأ نئل هللاو يلع ابأ اي : لاقف
 كعضوم ىلإ عجرإ ى امامإ نولويو امامإ نيح لك "نْملخيلو ةدحاو ةنس

 ىسوم تام مث هنيح نم جرخف ث هيف ينتنذأتسا الو لوصولا يف كل تنذأ اهف

 . مامإلا لبق

 مجته ىتح ىبأ نإو ص نيملسملل هعزن هلف رمألا ةماقإ نع مامإلا زجع نإو

 ولو مهدهاجي ىتح ةعس مهل ىرن امف راش وهف نوربدتي ةحسف مهل نكت ملف ودملا

 بجومب لزمي امنإو ط ال : بوبحم نب دمحم لاقو ى زجملاب مامإلا لزعيو
 هنوك رتيو هرمأب مايقلاو هترصن مهيلعف زجعو اهبجوم نكي ملاذؤف « ةءاربلا

 . ملعأ هللاو رمألا ىلع هريغ نمايو هلاح
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 دمعت وأ لهج ةبوتلا هتمزل هلمهأ مامإلا تاماملو هسفن ىلع ءارثلا عطق نمو
 اوفلتخاو ص هيف فقوي هنأ ضعب معزو “ ليق ايف ةبوتلا لبق ولو هتيالو ىلع وهو
 ى تباث ءارشلا نإ : ليقف ت هريغل دقعو مامإلا تامو مامإلا ىراش نميف
 انعمسف تام مث [آموق ىراش ديمس نب دشار مامإلا ناكو ى هنع طقاس : لبقو

 ص ءارشلا نم هيلع اوناك ام ىلع ةارسثلا نأ ىتفي ناك دبعس نب نسحلا ىلع ابأ نأ

 اموي هسفن ىراش نمو « مهنع طقس دق ءارشلا نأ يتفي دلاخ نب دمحم ناكو

 ءارشلا عطقي الو ی هطرش هلو ث هاون هيلع دقع ام اذكهو « مويلا هيلعف ادحاو
 همامإ ناسنإلل ءارشلاتبثيو “هنعهعطقي ال هلام ىلع هعطقنإ اذك و هسفن نع دحأ

 ى هيلع تبث هلبقف مامإلا رمأب ال هل مامإ هدقع وأ هسفنل هدقع نإو هرمأي نم وأ
 ترإو 0 مهتلود زعو نيملسملا ةمدخ ىلع يراش مامإلا رابجإ : ليق “ زوجيو

 مل هيلع مجهف هتيب يف هنأ مامإلا نظف “ ىراوتف ايراش جورخلا ىلع مامإلا دهاع
 ايلك وأ ى دجوي ىتح ىرخأ دعب ةرم هيلع موجحلا زوجيو < مامإلا ىلع فنعن
 رتسلا فشك و بابلا علخو هيلع روستلا زاجو 4 اضرأ ةاراوم ثدحأ دجو

 لتقلا فاحح نإ دوعقلا هل زوجي : ليقو ى اولعف ام نونمضيو لفقلا رسك و هبلع
 ىلع هنأ دقتعنو ى ناوعأ بصي نأ ىلإ رصانلا بلط ىلع نوكيو ص هسفن ىلع

 سيل هسفن ىلع هبجوأ ام نأ لوقلا اذهف لديو ‘ كلذ فالخ حصي مل ام كلذ
 ىلتقلا فاخ نمل ةيقتلا هيف تزاج دقو ، ديحوتلا نم هيلع هللا هبجوأ امم مظعأب
 نع ءارشلاب جرخ دق : لاقي دقو « نيتبرض وأ ةبرض فاخ وأ : ضعب لاق

 . صخ زقلا كلذ

 ردقي ال هنأ لمتحاو كرت نإو ص رفك هيلع جرخ نم لاتق مامإلا كرت نإو
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 لهأو ودعلا فصنك ناك نإ و «نظلا نسح ىلع لمح" كلذ لاق وأ “ناوعألا ةلقب
 كرت هف حدقي الف حاكنلا ىلع فدلا و نابصلا بعل ق ركنم الو علخ لاتقلا

 كرت هعسي الو ى مرحملا ذيبنلاو ناخدلاو رفلاك ركنملا لاطبإ هملعو ايل رييغتلا

 ةمةتلا مامإلل : ليقو “ هنم دشأ ركنم ىلع ناعي نأ ءاجر ركنملا نع يهنلا

 ص هبرح لهأ هيلع ىلوتساو هةولذأل مهيلع ركنأ ول نوكي نأ لثم كلذ هعسيق

 ذيحوتلا نم هللا بجوأ ام مظعأ مامإلا مزتلا ام سيلف ةيقتلا هللا زاجأ دقو

 ءاهنم غرفي ىتح دودحلاو ماكحألا كرت هلف برحلا يف راس اذإ و ىلاعتو هناحبس
 كرتيو برحلا يف آدجي لب غرفي ىتح اهميقي نأ هل سيل : ليقو ى اهميقي نأ هلو
 نابساني نالؤقلاو بغشلا هنم فاخ اذإ يهنلاو رمآلا اذك و « اهنع هلغشي ام

 ص هنع ىهني وأ هب رمأي ام مظعأ وه ام ىلإ لصيل يهنلاو رمآلا كرتب لوقلا

 تتبثو ى اهب بعلي ال ثيحو اهب بعلي ثيح ريمازملا عاونأو لوبطلا رسكيو
 . كلذ كرت يف لهأ ضعب نع ةصخرلا

 ودعلل ةسسهلا تديرأ اذإ نيملسملا ركسع يف كلذ لمل : «_ رثألا » يقو

 ًدَسف ةباًبشب عار توصب عمس و "رم لع هنأ انموق ىورو ى ملعأ هللاو ةياكنلاو
 كلذ سيلو « فك هنأ وأ نآلا هعمست ال كنإ : لاق ىتح رمع نبا هعمو هينذأ

 ص هيلإ لاسرإلا وأ يعارلا ىلإ باهذلا نع هلجعأ مهل كلذ ل۔هلو “ برح يف
 ىلع ال ناوعألا و ةردقلا دنع كلذ :ليقف ، ةمئألا عست ال ةيقتلا نإ : ليق دقو

 ةردقلا ىلع لمعتست ال ةر.قتلا نأل رظن هيفو 2 راصنألا ةلقو نبقىلاو فوخلا

 اونوكي نأ افوخو مهلاني امل ءاقبإ اهايعتسا نكمي هنأب باجي دقو ص ناوعألا و
 . ؟راصنأ دجي ىتح ادبأ مامإلل ةيقتلا زوجت : ليق « نيبولغم
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 يراشلا امأ : لاق ؟ لاتقلا هيلع بجي له ةثالث هيلع جرخ مامإ نع لئسو
 ةاغبلا ناك نإف امفادم ناك نإ و « هدلب يف هملع يشغاذإ هيلع ضرف لاتقلا نإف

 وأ هراصنأ "يلشم ناك نإ و ع اضرف ال ةليضف هلاتق ناك هراصنأ فعض نم رثكأ

 وأ ءاسن نم ركنم ىلع سانب راش وأ مامإ “رم نإف هيلع ضرف لاتقلاف لقأ
 هركني نأ الإ هسفن ىلع فاخ اذإ كاسمإلا هعسي الف مارحلا نم هريغ وأ بارش

 هبلقب ركنأ راش ريغ ناك نمو « لضفأف هديب ركنأ راو “ هناسلو هبلقب
 ركني ملف هسفن ىلع اضيأ يراشلا فاخ نإ : لبقو ى هبلقبف فاخ نإو هناسلو

 هيف عضوم يف اوناكو « آريثك ةارش اوناك نإف : ليق ع هتءارب ىلع مدقت مل هناسلب

 . رثكأ مهودع ناك ولو اولتاقي نآ مهمزل ةرهاظ ةوعدلا

 ص هولتق نامع لهأ دجوو نابيش بلط يف جرخ ةميزخ نب مزاح نأ يورو

 دادغي ناطلسل بطخيو هفيسو همتاخ ميلست دوعسم نب يدنلجلا ىلإ بلطو
 لاله ذئموي مهعمو هنامز لهأ نم ءايلعلا راشتساف ةعاطلاو عمسلاب هل فرتعيو

 ص ينارحبلا دايز نب فلخو ع ينايعلا ةيطع نب بيبشو ى يناسارخلا ةيطع نا
 نابيشلا ةثرول نمضيو لاملا نم هضرب امو همتاخو هفيس عفدي نأ هبلع اوراشأف

 ةعاطلاو ةبطخلا الإ ةميزخ نبا ىبأف ةلودلا نع كلذب عفدي متاخلاو فيسلا ةميق

 . لاجرلاو لاملاب اهنع عفدي امنإو “ نيدلاب ةلودلا نع عفدي الأ اوأرف

 . ىلع مهوفاخ اذإ ناسللاب ةعاطلاو عمسلا اوطعي نأ زوجي : بوبحم نب دمحم لاق

 مامإلا ةيقت زاوج عيبرلا ىلإ عفرو “ ملعأ كلاو ةارش ريغ وأ ةارش ةلودلا

 ص ةءارب مامإلا نم ةيقتلا : ريشب لاقو « مامإلا نم يقتملا فاخ اذإ ىحلا مالكلا
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 هتبقاع لعفي مل وأ « اذك لعف نم : مامإلا لاق اذإ كرتلا وأ لعفلاب ةيقتلا عستو

 الو ى هل ملاظ هنأ مهوب هنأل مامإلا تيقتا ينإ : لاقي نأ ليق زوجي الو ى اذكب

 ادح ناكو اذك لعفت نأ ىرأ : مامإلل لجر لاق نإو ى ةيصعملاب يقتي نأ

 ىبأف كلذ يف رظنأ انأو بهذإ ى كيلإ اذه سيل : لاقف ى هتماقإ مامإلا مزلي

 لوقي نأ هعسي الو « هنم أ رهد الف لعفف كلذ لاق نإو ‘ راج دقف ىحلا ةمحا رم

 عستو فاخي ثيحي مامإلا ناك اذإو ص همد ىلع فخي مل ام هل لوقلا مزلو “ كلذ

 مامإلل لاق نإ و « "رصي وأ لبقي ىتح لوقلا مامإلا عجاريو هنم ءيرب ةيقتلا هيف
 دارأف اقداص لئاقلا ناكو “ هري_غ.ىلع لمعلاو ذاش لوق هب تكح يذلا اذه

 هبقاع نإو ى هباقع هل زوجي الف مامإلل ارصن كلذ لاق امنإو « هبقامي نأ مامإلا
 . ةباتتسإلا دعب بتي مل نإ هنم ءيرب هريغ وا سبح

 هل لاقف ؟ كح وأ مسق يف ائيش ينم متهرك له : باطخلا نب رمع لاق دقو
 ،حديقلا مدقي اك كانمتأ انيش كرمأ نم انهرك ول رمع اي كل ابجع : نيصح نب دسأ
 ائيش ينم اوهرك نإ موق يف ينلعج يذلا هلل دحلا : لاقو هيدي رمع عفرف

 . حدقلا ماقي اك ينوماقآ

 نب نازع ىلإ ركيب يبأ نم "نيملسملا نم آدحأ ملعن الو ةيقتلا مامإلا عت الو
 رذتعا دقو ؤ فحزلا نم رارفلا الو ى يراشلا مامإلل ةيقتلا زاوجب لاق رقصلا

 هرذصي ملف نيملسملا ىلع ةيشخلاب نيمكحلا ميكحت يف بلاط يبا نب يلع ءايلوأ
 يذلا امف ةيقتلا ىلعل متزجأ اذإ مكناب ناورهنلا لمأ جتحاو ‘ كلذ يف نوملسملا
 دالب ضعبب هوحلاصف نوملسملا يشخف م ورلا ناطلس رهظ ول متيأرأ مامإلا هب موقي
 امم اذه زوجيأ ى هريغب هوحلاصف دجسم بارخ دارأ وأ ضعبلا ىقبيل مالسإلا
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 نع بآ ربح الو \ ‘ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ص '١ي للا رمأ ىلإ ءيفت ىتح يفبت يتلا اولتاق » : ىلامت هلوق ةجحلاو ؟ زوجي ال

 نأ يراشلا مامإلل زاجو ص '"} « كلع ىلتي ام الإ » : نثتسا اك للا نثتسي ملو

 وجري ال اوناك اذإ لاجر هعم ناك ولو "ودعلا نع لوختي نأ هل زجحيو ى لتاقي ال

 همزل هنع اولو مث رفظلا هب وجري نمب برحلا مامإلا لخد اذإ و « عفدلا مهب

 . بلغي وأ لتقي" ىتح توبثلا

 ولو “ تومي ىتح ءارشلاو داهجلا كرت يراشلا مامإلل لحي ال : رثوملا يبأ نعو

 ص هتوق تلاز نإ ايراش نكي مل نإ مامإلل ناتكلاو ةيقتلا تزاج و « هعم نم لق
 ةيعرلا ىلع فاخ اذإ لاملاب ال لوقلاب حلاصي نأ ايراش ولو مامإلل زوجي : ليقو
 . هنم ةفلؤملا ىطعت اك للا لامب ولو اضيأ زيحأو

 ىأر نإ هل نسحي ال نكل « عافدلا ةمامإ نع يأ ( اهنع ,بآ ربجي الو )
 داسف لك همزلي نأ هيلع فاخأ ينإ و ى اهنع ىبأي نأ اهلبقي مل نإ دسفي رمآلا نأ

 ادهج "لاب ملو لبقي مل نإ نكلو ث رهاظلا بسحب عقي مل لبق ول ناك نإ عقو
 دقف لبقي مل نإو ث هتعاط نومزلي مهنإف لبق نإ هنأ يقب هنأ الإ مثأي مل حصنلا يف

 مدعل هحصن حرطل ضرت دق نوكيف رفظلا هب ديدس وهو هحصن نولبقي ال
 . ةمامإلا لوسق

 )١( اهركذ مدقت .
 ( ٢ ) اه رك ذ م دقت .
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 نإ هتعاط مهتمزل اك مهبرح يف ةسايسلاو مهل رظنلاو مهُحصن همزلو
 ٠ . . ٠. . ‘ مهتمامإ ليق

 نإ هتعاط مهتمزل اك مهبرح يف ةسايسلاو مهف رظنلاو مهحصن هعمزلو )
 ى هبلع اهل نودقاملا مهنأل مهيلإ اهفاضأو مهيلع ةرامإلا يأ ى ( مهتمامإ لبق

 . هتعاط مهتمزل : "هلوق ىلإو ؤ خلا مهحصن همزلو :' هلوق ىلإ دئاع طرشلاو

 مامإ ةماسقلا موب اباذع سانلا دشأ » : للع هنع يردخلا دعس يبأ نعو

 سانلاف ةبيرلا ىغتبا اذإ مامإلا نإ » : نلع هنع ةمامأ وبأ ىورو « '١س رئاج
 مرح الإ هتيعر محرب ل عار امنأ , : تلع هنع دعس يبأ نعو ى اا

 امأ ه : رنللع هللا لوسر نع ةرمس نب نمحرلا دمع نعو 0 '؟) « ةنجلا هملع هللا

 تعس ولا هللا ةمحر هبلع تقاض ةحيصنلاو ةنامألاب اهطحي ملف ةيعر ىعرتسا عار

 رمأ نم ائدش يلو رلاو اميأ » : للك هنع راسي نبا لقعم نعو ى )٤' « ءيش لك

 ىلع ىلاعت هللا ُهتَك هسفنل هدهجو هحصنك مهل دهتجيو ءيشب مهل حصني ملف يتمأ

 يلي لجر نم ام ه : للع هنع ةمامأ يبأ نعو ك 6٥١ « « رانلا يف ةمايقلا موي ههجو

 همثإ هقثوأ وأ هرب هئكف“هةنعىلإ هدي آالولغم هللا ىتأ الإ كلذ قوف اهف ةرشع رمأ

 . )١' « ةمايقلا موي يزخ اهرخآو « ةمادن اهطس“ وأو “ ةمالم اهل"وأ

 2 مه دسفأ

 ( ١ ) ملم هارر ٠

 . نابح نبا هاور ( ) ٦

 ( ٣ ) ۔وا٥١ ملسمو يراخبلا ٠

 ( ٤ ) ملم هاور ٠

 ٠ دراد وبا هارر ) ) ٥

 ٠ دراد وبأ ٥اور ) )٦
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 : للع هنعو ى '١س ةكلمملا ءيس ةنجلا .ا لخدي ال » : للع هنع ركب أ نعو

 حمل » : هباحصأل ك لاقو ؤ '؟) « هتيعر نع لوؤسم كلكو عار كلك ,

 ع ط۔قي ملف مسقو « لدعي ملو ف , اهملو نمف ، يدمب ةمآلا هذه رمأ نولت
 نب ةلاضف نعو ى '") « نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو نينعاللا ةنعلو هللا ةنعل هيلعف

 ىصعو ةعامجلا قراف لجر : مهنع لأست ال ةثالث » : نلع للا لوس ر نع ديبع

 للع يبنلا هيلع ام ىلع ناذللا امهو نيدوهعملا مامإلاو ةعامجلا يأ _ همامإ

 باع ةأرماو < تامف هديس نم قبآ دبع وأ ةمأو > امصاع تامو هباحصأ و

 .. ٤' « مهنع لأست الف هنع تجربتف ايندلا ةنوؤم اهافك دقو اهجوز اهنع

 نمف ع ضرألا يف للا لظ ناطلسلا » : يللع هللا لوسر نع ةركب وبأ ىورو

 هللا لوسر نع رمع نبا نعو « )6٨ « هللا هناهأ هناهأ نمو ى هللا همركأ همركأ

 نإلفف ى هدابع نم مولظم لك هيلإ يوأي ضرألا يف للا ؟لظ ناطلسلا ه : ن

 رزولا هيلع ناك فاح وأ راح نإ و « ركشلا ةمعرلا ىلع ناكو رحألا هل ناك لدع

 ةاكزلا تعنم اذإ و ء ضرألا تطحق ةالولا تراج اذإ و ى ربصلا ةمعرلا ىلع ناكو

 ةمذلا ترفخ اذإو::ث ةنكسملاو رقفلا رهظ ىنزلا رهظ اذإو “ يشاوملا تكله
 : ة هنع ةريره يبأ نعو ى ةلودلا مهيلإ تدر يأ ء '` « رافكلا ليدأ

 )٠( هيلع قفتم .
 )٢( يقهيبلا هاور .

 ملسم ءادر (ء) .
 . ملسم هاور ( ) ٤

 . دواد وبا هاور ( ) ٥

 . دراد وب أ ها رر ) )٦
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 مركأنمو ،مولظلا رصتني هبو فءعذلا هيلإ يوأي ضرألا يف هللا لظ ناطلسلا »

 . )١' ء ةمايقلا موب هللا همركأ ايندلا يف ناطلسلا

 نمو “ لض هتشغ نمف ضرألا يف للا لظ ناطلسلا ه : قلع هنع سنا نعو

 ء ضرألا ىف هللا لظ ناطلسلا » : دللرم هنع سنأ نعو ى 6"

 ول » : للع هنعو « ؛٣! « هب نميقي الف ناطلس هب سيل ادلب كدحأ لخد اذإف

 عدجلاو ى «)٤ اوعيطأو هل اوعمساف هللا باتك مكيف ماقاف عدجم يشبح دبع كيلو

 [اآمامإ نوكي ال دصلا نأ ةعمتجم ةمألاو ث ةفشلاو نذآلا وأ فنألا عطق ةفل

 يف ادبع لمعتسا مامإلا نأ ىلع امأو ى ةغلابم وأ ديكات امإ ثيدحلاف ى ربكأ
 رابتعاب ادبع هامس هنأ امأو « برحلا ةرشابم وأ ةيابجلا وأ ةالصلاك ةصاخ ةيالو

 . ىتعلا دعب رعكأ مامإ وهف ناك ام

 ٤ ى دتها هحصن

 ةنتفلل ادامخإ بحت هتعاط نإف ةكرشلا قيرطب دبع بلغت نإ : رجح نبا لاق

 امامإ صعت ال : ذاعمل لاقو ى مكرومأ ةالو اوعمطأ : لاقو 4 ةسصعلملاب رمأي مل ام
 ةريبك هنايصغو قحلا ىلع ماقتسا نإ هرصنو هتعاط بوجويف فالخ الو الماع

 ص هيف روضحلاب مهرمأ يذلا نيحلا يف ماتلا حالسلاب روضحلاو هرمأل ذوفنلا مهيلعو

 مهودع مهلجاعي الئل رمآلا ناك و مهسفنأ ةيافك و

 )١( نابح نيا ءاور .

 )٢( دواد وبأو يقهيبلا هاور .

 ) هركذ مدقت (ء .

 . هركذ مدقت ):)
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 ةنوعم كرت نمو “ بوتي ىتح نجسلا يف دخو هنم ءيرب ةعيبلا ثكن نمو
 ى هب نظلا ءوس مرحو صاع وهف هكرتي ءيش عاض نإ و « ةسيسخ هتلزنمف مامإلا

 ديعلا ةالص يلاولاو مامإلا ىلص اذإ هنأ برغملا لهأ ىلإ بوبحم نب دم بتك و

 لعفي مل نإف ى اهيعارب ةيعرلا رب نم كلذ نإف « هيلع نوملسي هيلإ سانلا ردتبا
 لثم مهتالوو مهتغأل قرملا يف سانلا لعفي دقو “ هيلع بوضفمب سيلف فرصناو
 ءاربجت الو آربكت الو ايندلل اعوضخ ال هلل يعارلاو ةيعرلا نم كلذ نوكيو اذه

 تزع هلل مامإلاىلإ هعفر لضفالاف دريبغت ىلع ردقي ملو زوجي ال ام لامعلانم ىأر نمو

 ققحيو كلذ يف لقنلا نسحي ناك اذإ ابذك وأ ةبيغ وأ انمط كلذ سيلو ث لجو

 ىلع ةجح ناكو « هنع ةحيصنلا تطقس مامإلا نم ةوفج هل ترهظ نإف “ لقني ام

 لبقي مل نإو ى لقانلا هنسحي مل نإ لقنلا لبقي مل نإ هتمامإ لوزت الو ى مامإلا
 مث لبقيو حصنيف دوعي مث زرحتيف لبقي ناك نإو و هتمامإ تلاز نيملسملا حئاصن

 يطعي ام ىلع ميقتسي ال هنأ سفنلا يف عقيو مهتي ىتح هتمامإ لزت مل اذكهو دوعي

 . هسفقن نم

 سيلف مهتي ملو يعم ةنيبلا تماق دق : لاقو لجر لتقب مامإلا رمأ اذإ و

 همحر وأ هولتقي نأ مامإلا مهرسأ يذلا اهبلط نإ الإ ةنئبلا هولأسي نأ مهيلع
 ص ذئنيح مصخ مامإلا ذإ هيلع دوهشلا اهعمسيو اهرضحي نأ هيلعف كلذ لاس نإف

 نم مامإلا فمتسيلو ى اهملعي ةجح ريفب هلتقي الف هيلو لتقب مامإلا هرمأ نمو
 ما۔هإلا رمأ اذإ : ليقو ع ةجح ريغب ,كيلو لتقت ال نأ رمآلا ءاج دقو ى كلذ
 :ليقو “ ةمحر وأ هلتقي مامإلا رمأ يذلا هلأم ولو نايبب رظتني ملو .لتق دحأ لتقب
 ص مامإلا هلهمأ هتءارب اهيف نيبي ةدم مامإلا ىلإ بلط اذإ نكلو ع قدصم مامإلا
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 لجمي الو ى لاومألاو لتقلا لود ايف اذكهو ى لتق ةنيب رضحي ملو تمت اذإف
 كاح مامإلا نأ اك ث مهنيبو ةيعرلاو مامإلا ىلع ماكح مالعألاو ، حصي ىتح هيلع

 هدلول وا هل وه ابف مامإلا قدصي الو ث ماصخلا عضوم يف نكي مل اذإ عيمجلا ىلع

 هنأ وأ يدلول وأ اذك اذه ىلع يل نأ يدنع حص :لوقي نأ لثم ى هيلإ عجري وأ
 ى مصحلا رئاسك مصخلا ةرضحب نسب نإ هل يضاقلا هكحي اذه لب يدلو لتق

 وأ هدلج رناز وأ اهعطق ردََك هيف قدصم وهف مامإلا هيف كحلا يلي ام امأو

 اهرضحي نأ هيلع سيلو ةنيبلا هلأسي نأ دحال زوجي الق ى هلتق لتاق وأ همجتر
 هلا هبقاع ىصع نإو « هللا هباثأ عاطأ نإف ع بيغلا هللا مهفلكي الو هنم أربي الو

 : لاق نإف ؟ هتلتق مل : نوملسملا لاق نإف “ ىلوتم لتق نإو “ لجو زع

 لثم “هولزعو هوبراح نيبي مل نإ هنإف ، داتعملا نع جرخي ام الإ هوقآدص ى قحب
 ةحاسلا ءايربأ رهاظلاف مهو مهرايد برخ وأ مهلتق هنأ ةيرق لهأ هيلع تبثي نأ

 . نيدلا يف لضفلا لهأ نم اهوجو لتق وأ

 مهبنذ اوفرعي ملو مهلتق موق لتق نع نوملسملا هلأسي نإ : « رثألا » يفو

 دارأ الك هيلع سيلو “ هنم اولبق قحي مهتلتق : لاقف هب مهلتق يذلا

 ماكحلل امصخ ةيعرلا تسيلو ع هتكلمم لهأ عمجي نأ دح ةماقإ وأ اكح

 نم رامعو دوعسم نبا ورذ يبأب ناثع هلعفام امأو ص داتعملا نع جرخ ام الإ
 هللا لاق ى ملسب ملسم لعفي ال امم هنأ رماظف ءاطعلا مرح وأ يفن وأ برض

 اتاتهب اولمتحا دقف اوبستكا ام ريغب تانمؤملاو نينمؤملا نوذؤي نيذلا و » : ىلاعت

 . معأ هللاو ٢ انيبم انإو
 )١( اهركذ مدفت .

_ ٣٦٣٦٠ 

 



 مزلأ نم ىلع كلذ امنإو طابرلا وأ وزغلا ىلع ةيعرلا بج مامإلل سيلو

 ص هلهأو دلبلا نع ودملا عفدو داهجلا لك مزل "ودع مهءاج نإ الإ ءارثلا هسفن
 هنإف ةجراخلا تبلغ مامإلا عم اوجرخ مل نإ ن ودعاقلا ناكو ةجراخ جرخ نإو ٠

 هرابجإ مامإلل زاج ائيش دحأ ىلع بجوأ نو ى اوجرخي نأ نيدعاقلا مزلي
 :ليق “ هتع ىنغتسي ال نم لك ربجيف ودملا نم ءاج نمل عافدلاك بجي دقو ى هيلع

 ةيعرلا ربج هل سيلو ى مهيلع جورخ الف اوجرخ وأ اودعق ابلاغ رابجلا ناك اذإ و

 وأ عارك ال : لاق نم فلحي نأ هل سيلو وزغلا دارأ ذإ عاركلا وأ حالسلا ىلع

 لدعلا لهأو ص لدعلا لهأ ةوعدلا لهأ نآل هربغ الو قالطب يل حالس ال

 . جاتحا اذإ هيعرلا ربج مامإلل : ليقو “ قالطلاب نوفلحي ال

 ىنفتسم ناك اذإ كلذ : ليقف ءًافلختم رمحت ال :لاق هنأ ركب يبأ نع يورو

 ٠ . ملعأ هللاو هنع فلختي نأ هل سيلف راش ىلإ.لسرأ اذإو ى هنع

 نم مهيفلخغ حلاصمو ىتوملا حلاصمب موقي “ هل يصو ال نم يصو مامإلاو

 نيعتي ال يلا لاومألا ضبقيو بئاغلل حلاصمب و بايغو ماتيأو هلب وت نيناجم
 ةدبؤملا ةيصولاو عئاضلا لاملاو ةطقللاو فقولا و ةرافكلاو ةاكزلاك اهبحاص

 نم ةيدلا ضبقو يرشحلا لاملاو لبسملا لاملاو قيرطلاو دجسملل ةيصولاك اه .ةو
 نم اهبحاص ةفرغم ىلع ردقي مل امو ع هلهأل كلذ فرصيو « أطخلاو دمعلا لتاق
 يف هلعجي : بوبحم نب دمع لاقو ع نيملسملا حلاصمل لاملا تيب يف هلمج لاومألا

 طوحي نأ مامإلا ىلعو “ هبحاص رهظي وأ رشحلا موي ىلإ هيف دبؤي لاملا تيب
 هوظفحيو هومركي نأ مهل يغبنيو مل عضاوتي نأ يفبنيو هتيعر ظفحيو هتمامإ
 نأ تفخل تارفلا ءىطاش ىلع لمح عاض ول : باطخلا نب رمع نعو ى هوميطيو
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 لجر روجف نم مظعأ هللا دنع رئاج مامإ نم موي : لاقي ناكو « هيلع بساحأ
 بجتحاف نيملسملا رومأ هللا ه"الو نم » : قلع هنعو “ هرمع هسفن ةصاخ يف

 ةلخلاو )١' « هرقفو هتجاح نع هللا بجتحا مهرقفو مهتلخ'و مهتجاح نود

 نآ مامإلا ىلعو “ جاتحت يأ “.هيلإ لتخت ىم يردت ال : ثيدحلا ينو ى ةجاحلا

 لعجيو ءانمألا ىلوي ناك هنأ رمع نع انغلب دقو ص اهنع لفغي الو هتيعر دهامتي

 رصقم وهف مامإلا لعفي مل نإو ى انوع نوعلا نوعلا ىلع لمحيو ى انويع مهيلع
 ؛ هريغي ملو ركنم هدنع حصي مل امم كلذب ةيالولا نم جرخي الو ى ةلزنملا سيسخ
 مهزئانج رضحاو مهاضرم دعاو كتبعر ًدَهامتو : ىسوم يأ ىلإ رمع بتكو

 هللا نأ ريغ مهنم "دحا و تنأ افمإو ى كسفنب مهرمأ رشابو “ مهل كباب حتفاو

 . النح مهلقثأ كلمج

 نإ هتيراجل لاقف ةريهظلا تق و ةيردنكسإلا حتفب لوسر ءاج هنأ يورو
 تلخدف هيظقوي الف امئان ناك نإو ص بابلاب ينأ هيربخأف هبتنم نينمؤملا ريمأ ناك

 ىلع هلا حتف ريخ : تلقف ؟اذه ام : رمع لاقف “ لوسرلا لخدف هتربخأف

 راهنلاب تمن نئل آ ءوس يب تننظ دقل : لاق مث رع ربكف ةيردنكسالا نينمؤملا

 ينثني فيكف يسفن قح تميض ليللاب تمن نئلو ى ةيعرلا نح تعيض
 . دعب مونلا

 ىلإ هدي دمو حطيألا يف هئادر ىلع ىقلتسا جحلا نم عجر امل هنأ يورو

 كيلإ ينضبقاف يبعر ترشتناو .قوق تفعضو ينس ربك مهللا : لاقف ى ءايلا

 )١( مم ءاور .
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 ىلإ لاهملا ءالؤه ثعبأ مل ينإ : هنع هللا ىضر رمع لاقو « مولم الو متضم ربغ

 امنإ و ؤ مهلاومأ إوةخايل .الو مهضارعأ اومتشيل الر مهراشبأ اوبرضيل سانلا

 مهملظ مهنع اوفكيو مهودع مهنع اولتاقيلو مهلمش اوعمجيل مهيلإ مهتثعب
 مهل اومأ تاقدص اوذخأي و مهقيرط مهل اوبصنيو مهيبنةنس و مهبر باتك مهوملعيو

 اميأ و < مهتقاط ريغ مهوفلكي الو مهتمذ لهأب اوقفرب نأو ص مهئارقف يف اهودربو

 عفريلف هبجوتسي ىتح ريغ يف آاذنحاو اطوس هبرض وأ ةملظم ريمأ هملظ لجر
 . هسفن نم صتقا قلع يبنلا نآل هقح هل ذخآو « هنم صتقا يإ

 ةضيبلا ةسارحو « لامهإ ريغ نم نيدلا ظفح ناطلسلا مزلي : « رثألا ه يفو
 ىلوتي ام ريدقتو اهبلس" بيذهمو اهحلاصم داقتعاب نادلبلا ةرامعو ةمألا نع بذلاو

 ملاظملا ةلازإ و ث اهئاطعإو اهذخأ يف فيرحت ريغ نم نيدلا نسب لاومألا نم
 لمهأ نم رومآلا يف هئافلخ رايتخاو ط ريصقت الو زواجت ريغ نم دودحلا ةماقإو

 ذخاؤي هنإف الإو ‘ مهقدصو مهتبحع قحتسي كلذبو ى ةنامألاو ةقثلاو ةيافكلا

 . مهيلع بقاعيو

 مهسقنأ نومزلي مهئايلعو نيملسملا لئاوأ نم ىضم نم ناك : ديعس وبأ لاق

 ناجرخي رمعو ركب وبأ ناكو ى ةوعدلا لهأب ءاقتلالل جحلا ىلإ ةنس لك جورخلا

 مهيلع ا"ولديل مهتالو نع مهولأسيو راصمألا لمأب اوقتليل ةنس لك مسوملا ىلإ
 نم كلذو ع تاقشملا مهاياعر اوذفلكي الو ى هللا لام تيب نم مهسفنأ ىلع اولمحيو

 اهقيرفتو ةاكزلا ضبق ىلع لكوي نأ مامإلل زوجي الو ص بهذملا ةحصو ى مهتقفش
 برحلا اذك و « اهملع فرعي نم الإ ماكحالاو ءامدلا ىلع الو “ اهملع هل نم الإ
 اذإ رئاج ناك الإو ى ةودعلا يف مكحلاو ى اهتسايس فرعي نم الإ اميلع يلوي ال
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 الو ى هل اروج هروج ناك همدق اذإو ى رئاجلا ميدقت هل زوجي الو ت رئاج مدق

 ىنعملا يف رمآلا وأ ةلاسرلا جرخم جرخ ام امأو ص ىلوتملا ريغ ماكحألا يف يلوي

 ال لوقو “ لمملا هل فصوو ةقث ناك اذإ زوحي : لوقف ص فالتخا همقف دحا ولا

 هيف نوكي ايفالإ ةوعدلا لهأ نم آفقفانم الو افلاخم يلوي الو ى ىلولل الإ زوجي

 انوع نوكيو رمألا نيمألا ىلوتي نيمأ عم نوكي وأ « هيف هل ةيابج الو الوسر

 نم وأ اهعضوم ريغ يف اهعضيو اهنسحي ال رئاج ةقدصلا ىلع ىلو اذإ و ع كلذ ىلع
 اذك و « اهنم لاملا باحصأ هنكمي الف اهذخأ نسحي ال وأ اهعضوم ريغ يف اهعضي

 اهيلع يلوي امنإو « ىلوتم ناك ولو هيلوي الف اهذخأ يف ظفحتي ال وأ هنع عيضت نم

 ىلع دهتجيو اهظفحي نم اهيلع ىلوب لل ناكو « ريفوتلا ىلع دهتجيو اهظفحي نم
 . ةباحصلا نم هريغ نود وه [نم] اهملع ريفوتلا

 الإ و ‘ رجآلا يف ناكيرش ايهف هالو نم باصأف ةيلوتلا يف دهتجا اذإ مامإلاو
 ى يلاولل ةباصإ رجأف باصأ نإف دهتجي مل نإو « مامإلا ىلع ال هيلع أطخلا مثإف

 نكلو ،ةروشم الب دحأ يلوي نأ مامإلل و ى أطخلا يف هكيرش مامإلاف أطخأ نإو
 دقو ث هلزع ةنايخ هنم ىأر نمف ى ةالولا دقفتيو لدملا لهأ ريشتسي نأ رمؤي

 لوسر دمحم » : لاقو )١' پ ةوخإ نونمؤملا امنإ ف : لاقف نينمؤملا هللا فصو

 نم اوراتخا : ةيعرلللاقنإ و '"؛همهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلا و هلا

 دب الف الإ و ى هلمهي نأ هلف انيمأ املاع ناك نإف « الجر اوراتخاف “ مكيلع هلمعتسأ

 . ١٠ : تا رجحلا ةروس ) ( ١

 . ٢٩ : حتفلا ةروس ))
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 ص علخ رصأ نإف « بيتتسا هلزع نم ىبأف هيلاو نم ملظلا حص اذإو ى هدقفت نم

 ص مهنع لوبقلا هل ىلوألاف “ هوهرك نيملسملا نكل هيلاو نع ليق ام حصي مل نإو
 ى ةنيبلا مهفلكي الو ةيعرلا هتكش اذإو هيلاو لزعي نأ هيلعو « هلزعب مشأي الو

 مامإلا هيلإ بتك هتعاطب ندي ملو مامإلل لاملا عفري ال هنكل قحلاب هيلاو ماق نإو
 جتحا نإو ى غاب وهف براح نإو .ص ديدحلا يف ءودش لزتمي مل نإف لزعي نأ

 يف ثدحملا لايعتسا زوجي : ليقو ى ايهنم قحلا ملعيو مامإلا يبو هنيب اوعمج
 وأ ةبوتلا دعب الإ تابراحملاو ماكحألاو تايالولا يف ال ةيابجلاو ةاكزلاك تانامألا
 : ليقو ى مامإلا نم أربي مل ةبوتلا لبق مهلمعتسا هنأ حصي مل نإو “ مئاق نيمأ عم
 ص كلذ ىلع نومأم مامإلا نأل مهتبوت ىلع ةداهش و مهتيالول ةبجوم مهتبلوت اضيأ

 ىلع مه : ليقو ث مهيف فقوب هنأ مهضعب معزو ةبوتلا دعب الإ مهيل وب ال هنأ و

 ةب وتلا لبق مهلمعتسا ن حصي .قح هتيالو ىلع مامإلاو مهتبوت حصت ىتح ةءاربلا
 لبقي . ليقو ى هترضحب الإ ةنيب هيلع عمست الو هرارقإب وأ ةنيبلاب وأ ةرهشلا
 . يدنع حبحصلا وهو ةبوتلا دعب هلمعتسي مل هنأ هلوق

 ربيف باتتسي ليقو “ بمتتساف هنم ءيرب ةبوتلا لبق ثدحملا لمعتسا اذإو
 رصنلاو مامإلا ةعاط مهيلع نآل قحلا اوماقأ اذإ مهيلع ليبس الو بتي مل نإ هنم
 ريغ وهف هنم لضفأ دجو دقو همحر ىلو نإو ى مهثادحأ نم ةبوتلا مهيلعو هل

 حلصأ هنأل ناك نإو بصم ريغ وهف هتبارقل هرث7 نإف ءاوس اوناك نإو “ بيصم

 . ادغ ملميسف الإ و هبلق نم ةبارقلا ةين جرخيل و ى سأب الف

 ريمأ ىلإ نَسلظتأل هللاو : لاقف رمعل لماع هملظ نئادملا نم لجر نأ يورو
 نم كعنم امف : رمع هل لاقف هملكف رمع ىلإ مدق ىتح جرخ مث هسفن نينمؤملا
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 الإ ملظتأ ال نأ يسفن ىلع تبجوأ : لاقف ع ةفوكلا ىلع كاذ ذإ ةدعسو ؟ دعس

 رمع يل : هيف بتكف بارج فرط عطقف ى هتآ ملو دعس ىلإ ملظتأ ملو ع كيلإ
 انأو يلزنم ىلإ تفرصناف : لاق هللا ةكرب ىلع رم : لاقف ى هيناطعاف همتخف

 هديب يل بتك و هسفن ينل ماقو ساطرق هل سيل لجر ع هللا دنع يرفس بستحأ

 هباححأ تدأرو تللم هللا لوسر دجسم يف تيلص نإ الإ اعايض يرفس ناك دقل

 : تلقو سانلا عم تلخدف سانلا هيلع اذإف دعس باب تئج ةفوكلا تلخد املف

 ى همدق © هباتكبو نينمؤملا ريمأ.ب ابحرم : لاقف ص نينمؤملا ريمأ باتك يمم
 للا تيقتا امأ كحيو : يل لاقو هنول ريغتو ههجو فشك هأرق املف هتلوانف

 أرق يلف ، يتصق نينمؤملا ريمأ تربخأ ام : تلقف ، كملظأ ملو ينم تمظت
 : تلق ؟ كتملظمو كقح نأ : لاق امئاق ماق ذإ أرقي وه انيبف هنول رقصا

 نم دعب ايلف ، تقلطناف : لاق ع كقح يف قلطنأ ىتح انب قلطنا : لاق ى نئادملاب
 سلجأ ال نأ هباتك يف مزع نينمؤملا ريمأ نإف نيدشار اوفرصنا :سانلل لاق هراد
 كلمع ىلإ عجراف تغرف اذإف ، ىدمت نإ هبقاعأو هلماع يفاوأ ىتح حيرتسم

 كيتأي نم ريجت كتلعج امنإ آلإ املظتم كلمع لهآ نم دحأ اهدعب نوكي ال قح
 نم ارخآ زعأو آالوأ. فعضأ تيأر ام لاوف : لجرلا لاق ص هقح الك يطعتو

 ةدش و ةوق بهلت ران هنأك الإ هرمأ ناك نإ هللاو “ رمع ينعي قاطبلا بحاص رمأ

 ىلع يشملا ببس رظنا : هل لاقو ط لمالا بدأو ى ىتح يل يقب ام ىتح

 . ملعأ هللاو ىمدق
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 ملسمل ناك ام الإ هيلع وأ هل قح بوج و الب ىب أ ولو +: لتاقيو

 . . . . .. . . > حصن نم هيخأ ىلع

 نم ( ىبأ ولو مهب ) مهل عافد مامإ نوكي نأ اودارأ يذلا ( لتاقيو )

 ملسمل ناك ام الإ ) مهل ( هيلع وأ ) مهيلع ( هل قح بوجو الب ) ةمامإلا لوبق
 نب ممت نعو ص هنوحصنيو مهحصني مهنيبو هنيب قاب وهف ( حصن نم هيخأ ىلع
 ؟ نمل : انلق “ةحمصنلا نبدلا : للع هنع رمع نباو ةريره يبأو ؛ يرادلا سوأ

 ظفل يفو « مهتماعو نيملسملا ةمنألو هلوسرلو هباتكل و لجو زع هللا : تللم لاق
 ص خلا ةحيصنلا نيدلا نإ ةحيصنلا نيدلا نإ ة۔حيصنلا نيدلا نإ : ةريره يبأ نع
 حصانلاو هعمش نم لسعلا صيلختك ةيفصتلاو ضالخإلا ةغل حصنلاو “هظفلب رم ام

 راثيإو حوصنملل شغلا نم يأرلا صالخإ : اعرشو “ هرضي امم حوصنملا صلخي
 بانتجاو هب رمأ امي لمعلاو هل صالخإلاو هب ناميإلا وه هلل حصنلاو ‘ هتحلصم
 ضغبو هعطم بح و هتافص ق داحلإلا كرتو لامكلا تافصب هفصوو هنع ىهن ام

 ردقي الو دحأ مالك ههبشي ال هنأ داقتعاو هب ناميإلا هباتكل ةحيصنلاو ث هيصاع

 هنع نيفرحلا ليوأت بذيو آربدتم امشختم هولتيو ةروس لقأب نايتإلا ىلع دحأ
 بر مالك هنأ ملعيو هملعتي نأ دعب هملميو هيف امب لمعيو هيف نحلي الو هدوجيو
 هدقْمو هقلطمو هصوصخو همومع فرعيو لجو زع هللا قولخم و ثداح نيملاعلا

 للا بتك باتكلاب ديرب نأ زوجيو كلذ وحن و هلب و هرهاظ و .هخوسنمو هخسانو

 ناميإلا هلوسرل ةحيصنلاو ى انركذ امم نآرقلل لعفيو اهب نمؤي نراب اهلك ىلاعت
 ءايحإ و هضغبي نم ضغبو هبحي نم بحو هرصنو هريقوتو هلك هب ءاج او هب
 ىحلا نع مهنم دحأ غزب ملام هبحصو هلآ بحو اهميلعتو اهظفحو هتنس

 ةحيصنلاو «مهريقوتو مهمالعإ و مهريكذتو ةيصعم ريغ يف مهتعاط ةمئألل ةحرصنلاو
 بلجو رضلا عفدو مهيلع رتسلاو مهتناعإو مهايندو مهت رخآل مهداش رإ ةماعلل
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 ء ةيالو نودب نإو .4 : لتاقو عوطت نإ ةياغ الب لضفلا هلو

 بوجو الب هيف مه امب مايقلاو اهتسايسو برحب ملاع اهنم ىبأي الو

 ‘ ةرهاظلا ف مزلو ‘ هيلع

 زوجي ال ام هيف ىأر نمو ‘ ظعولاب مهدهمتو مهريغص ةمحرو مهريبك ريقوتو عفنلا
 سوؤر ىلع هظعو نم و هحصن دقف ارم هاخأ ظعو نم : لبق ك ارس هق هظعو

 ٠ هخم و دقف «_ رث ا , ق و < هحضف دقف ص انلا

 نودب نإو مهب لتاقو ع وطت نإ ) قولخم اهملعي ( ةياغ داب لضفلا هلو )
 لتاقي نأ اودارأ وأ مامإ ريغ وهو مهب لتاقف ىبأف امامإ هودارأ نأب ( ةيالو

 مهب لتاقي نرأ هوبلطي نأ ريغب مهب لتاق وأ ةمامإلا هل اودقعي نأ ريغ نم مهب

 اصلخم مهقفاوف امامإ هودارأ نإ اهس الو ىلاعت هلل صلخأو هل اودقعي نأ ريغ نم

 ىنعم يف ةيفان ال ( هيف مه امب مايقلاو اهتسايسو برجب ملاع اهنم ىباي الو )
 اهلبقي مل نإ ناك نإ الإ ( هيلع بوجو الب ) : هلوق ليلدب هيزنتلا يهن ةيهانلا
 نم مولعملا لوبقلا يأ وه ( مزلو ) رابجإ الي اهلوبق بجيف مهيلع ةرئادلا تناك
 ذافنإل رهظت يتلا ىربكلا ةمامإلا يف يأ ( ةرهاظلا ) ةمامإلا ( يف ) ماقملا

 نمو ى هنم أربي ال ءارشلا وأ عافدلا ةمامإ لوبق نم عنتما نمف ماكحألاو دودحلا

 هنأ يدنع يذلاو هنم ءيربو هولتق اهقحتسا دقو ىربكلا ةمامإلا نم عنتما

 نإ تومي وأ لبقي ىتح دح الب هسبح لاطيو هيلع ناممتجي وأ برضي وأ سبحي
 باطخلا نب رمع نع دراولا نكل هريغ اوماقأ الإو هريغ اهل الاص اودجي مل نإ

 الو لتق الف هرذع مهل نيبتو اهقيطي ال هنأب رذتعا نإو ى لتقي هنأ ةديبع يبأو

 . ةءارب الو سبح الو برض
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 وأ ءاسن وأ رئابك يوذ وأ نيفلاخم ولو مهيلع يلو نم قوقح ًايلاوو

 ركاسعل زاجو { ركسعل نامامإ ىلوي الو س هتعاط مهتمزلو اديبع

 اوعمتجا نإ مهيلع يلو نم لك لتاقيو س ةقرفتم دالبلو

 ءاسن وأ رئابك يوذ وأ نيفلاخم ولو مهيلع يلو نم قوقح ايلاو ) مزل (و)
 ءاسنلاىلع عافدلا بوجول كلذل نيطلتخم وأ الافطأ وأ ةمذلا لهأ وأ ( اديبع وأ
 امامإ اوميقي وأ نمقي نأ نكمأ ام ديبعلا اذك و ‘ نهسفنأ نع ملاظ نهدصق اذإ

 ىدبعلاو ةأرملل .ةمامإ الف ءاسنلل ةأرما وأ ديبعلل دبعالإ دجوي مل نإو“آركذ ارح

 ىلعو مهلضفأ دملا مدقيو نمالضف نمدقت : لسقو > نولتاقىو لكلا حصانتيو

 ) هتعاط مهتمزلو ( دسملا نم مامإلاف دسمعلاو ءاسنلا الإ نكب ل ن اف > اذه

 . لفط ىلع مزال الو

 ةقرفلاو ةنتفلا عقتف اوفلتخي الئل ( ركسمل ) عافدلا يف ( نامامإ ىلوي الو )
 مامإلا ددمت ( زاجو ) “نامامإ مهل حلصألا ناك نإ الإ مهبلغيو ودعلا مهلخديو
 ةثالثلو ى نامامإ نيركسمل نوكيف ء ادعاصف نيركسع ( ركامسعل ) عافدلا ق

 دالبلو ) كلذل اوجاتحا نإ مامإب ركسع لك اذكهو “ ةمئأ ةثالث ركاسع

 هف فلتخت ال كلذ نأل ى دحاو عافد مهعمج اذإ دلب لكل مامإ كلذك ( ةقرفتم
 ة_مج نم "لك وأ لودلاب نولتاقي اوناك نإ اجس الو < لاتقلا يف اوعمتجا ولو ءارآلا

 مل عمط نإو هبزح وأ ر_خآلا هعمطب نأ ىلإ لك عمط دتمي ال ذإ ص ةدح ىلع وأ

 . عواطي م نإ نتتفي الف هعمط دكأتي

 ال نوكي ال ىربكلا ةمامإلاو ( اوعمتجا نإ مهيلع يلو نمب لك لتاقيو )
 نيملسملا كح اهيف يرجي يتلا ميلاقألا عيمج يف دحاولا رصعلا يف دحاو مامإ الإ
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 ق لاملا اوقرفي وأ هىلإ اويحي نأ هرمأب مهرمأيو دلب لك ق لاملا مامإلا لمجيف

 وهف لكلا ىلع وأ قالطإلا ىلع هتمامإ تقبس نمف 4 م هأ ثح وأ مهعضاوم
 . لهات نإ الماع هلعجف تلطب هتمامإ ترخأت نمو ٤6 ايندلا مامإ

 ىلع ال ليقف كلذ وح وأ ميلقإ وأ صوصخ دلب ىلع ةمامإلا هل تدقع نمو

 لوألاف ايندلاو مهلك نيمل۔ملا ىلع امامإ دلب لمهأ ىلو مث لكلا ىلع الو قالطإلا

 لوق وهو هريغ لمعتسي الو لكلا ىلع مامإلا وه لوآلا نإ : ليقو ى هل لماع
 ليلدلا و ث ايندلا ىلع امامأ ناك صوصخم مقأ وأ دلب ىلع مامإ مقأ اذإ هنإ لاق نم

 هدحو مامإلا وه هرصع يف نلع هنوك دحاو رصع يف نامامإ عمتجي ال هنأ ىلع

 تقو يف المعتسا نإف ى امهدعب نمو رمعو ركب يبأ رصع يف اذك و « لامع هريغو

 نرامامإ عونمملا امنإو “ رصم لكل مامإ زوجي : ليقو ى اههتمامإ تلطب دحاو
 . رثكأ وأ ةمئأ ةثالث وأ دحاو رصمل

 لوألا ىلعو ع دحاو رصم يف نامامإ نوكي نأ زوجي ال : نسحلا وبأ لاق

 : لاقو ث ءاقيطي مل رابج اهنيب لصف نيمامإ زاجأ هنأ الإ « ءايضلا » بحاص
 امامإ نولسملا راتخاو ى اهتمامإ تخسفنا اهكلم لصتاو رابجلا لاز نإ

 . مهسفنال هنوميقي

 ىيحي نب للا ديبعل ةمامإلا تومرضح لهأو نامع لهأ دقع :بوبحم نبا لاق

 ء برغملا ىلع باطخلا يبأل ةمامإلا هبأرب تدقعو ةدبع يبأ نامز ق كلذو

 تومرضح ونامع مامإو باطخلا يبأ توم دعب اضيأ باطخلايبأ دعب نمل تدقعو

 مامإ انم : راصنألا لاق امل ركب يبأو رمع لوق اضيأ لوألل لدي : ليق ؤ يح
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 :ةياور يفو “ دحاو مامإلا و دحاو مالسإلاو دحاو هللا نإ تاهيه ى مامإ كنمو

 مقتسي الو كتاهبه طاقسا : ةياور يفو “ دحاو مامإلا و دحاو نبدلا و دحا و هللا

 ميقتسي ال : ةياور يفو ى دحاو ىلع الإ رومألا زوجت الو ى دحاو ,دمغ يف نافيس

 دوذ يف نالحف ميقتسي ال اكو دحاو دمغ يف نافيس ميقتسي ال اك نامامإ

 هنأ كلذو ص امهدحأ قنع اوبرضاف نيريمأ متيأر اذإ : للع هلوقو “ دحاو

 كلذو ى رخآلا ةعاط دحاو لك ةيعر مزل الإ و « اميمج نيمامإ انوكي نأ حصي ال

 هتمعرب صتخم هعضوم يف امامإ دحاو لك : لوقي نأ الإ هل قبي ملف ةمامإلل يفن
 ٠ فىصض ١ ذه و

 نيمامإلا نأب دارملا نأ [اهنع للا يضر ] رمعو ركب يبأ رثأ نع باجي دقو
 نم اليدبت نكت ملو تحص نإ ةياور ف تدن ك > دحا و رصم ف ناعمتح ال

 ناممتجي ال اهنأ ىلع لدي مالسإلا و ى داحتا هللا ةينادحوب ريظنتلا نإف الإو :بتاك
 اهنإ : لاقي نأ نع لضف رصعلا ركذي ملو « رصم لك يف اهتوبثل د۔حاو رصع يف
 رصملا ظفلو رصعلا ظفلو > رصع لك ق مالسإلا دحتو هللا دحتي كلذك

 ثيدح نع باجيو « اميم نيملا بتاكلا لدبي دقف ى قطنلاو طخلا يف نابراقتم
 اوبرضاف _ آالاضو ايدتهم ۔ نيداضتم نيمامإ متيأر اذإ ى ىنعملا نأب قلع يبلا

 . لاضلا قنع

 يف زئاجو ص دحاو رصم يف نامامإ عمتجي ال : نوملسملا لاق : « رثألا ه يفو

 دقعي مل اذإ ص برغملا يف باطخلا يبأو ى قرملا يف ىيحي نب للا دبمك “ نيرصم

 ةلبقلا لمأ ىلع هترامإ تناك نم الإ نينمؤملا ريمأ ىمسي الو ى ايندلا ىلع لكل
 رخآلا ىلوتت دحاو ةيعر لكو ى هتمعرو رخآلا ىلوتي نيمامإلا نم لكو 0 مهلك
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 ص اهنيب رئاجلا لاوزب امهراصمأ لصتت ىتح هبحاصل امهدحأ ذفني الو ص هتيعرو
 دحاول الإ ةمامإلا نكت مل نإو ى نيملسمل امهرمأ ادرب نأ ايهمزل هيلإ ذفن اذإ و

 لزي مل رخآلا اذه هل ملسف رخآلل امهدحأ ذفن نإو ى امهريغ وأ امهدحأ اوراتخمف

 :بوبحم نبا نعو “ نيمامإلاك كلذ يف ةريثكلا ةمئألاو ى هل اودقع نم ضري مل نإ

 نيب ىروش تناك نيملسملا مكح لصتا اذإف هرصم يف مامإ لك ى راصمألا يف ةمئآلا

 . نيملسملا

 لهأ مدق اذإو ث مالسإلا ضرأ عيمج كلمي نأ الإ نينمؤملا ريمأ ىمسي الو

 نمع لاؤسلا مهمزلي الو هوعاطأ و نورخآلا هالوت امامإ ةوعدلا لهأ نم دلب لك

 ىلوتي الف مهل كحلا نكي ملو هيف اوطلتخا وأ ةوعدلا لمهأ ريغل دلب امأو « همدق

 نيرخآلا مزل امامإ ةوعدلا لهأ نم دلب لهأ مدق اذإ : : ليقو ص همدق نم ملعي ىتح
 اهمتمامإ تلاز دحاو امهرمأ نوكي نأ نامامإ قفتا نإ و “ هتعاط ال هتيالو

 ف مامإل نيماسملا نم قيرف لك دقع اذإ : بوبحم نبا نعو “ ىروش رمألا ناكو

 يذلاف ةمامإلا دالب يف اناك نإو ى مامإلا وهف ةمئألا عضوم يف وه نمف “ عضوم

 انيد نيمامإلا لضفأف ايوتسا نإف ى ةمامإلاب ىلوأ عرولاو هقفلاو نيدلا لهأ همدق

 ايوتسا نإو ة ةمامإلاب قحأ ةودعلا ةبيهو ةوعدلا زع يف مهاوقأ و ك اهقفو اعروو

 ةفئاط لك تماقأف ركسملا يف سانلا فلتخا اذإ : نازع نعو ى آلوأ هل د وقعملاف

 نمو “نيملسملا نيب ىروش يهف لوألا ايبأ ملعي مل نإف « لوآلل ةمامإلا نأ ى امامإ
 ماقأو نيرخآ دنع تحصو موق دنع لجر ةمامإ حصت مل نإو “غاب وهف كلذ ىبأ

 نوملسملا رظن رخآلل الو لوألل دقعلا موق لخدي ملو رخآ امامإ هعم حصت ل نم

 ةوق عم كلذك هل دوقعملا ناكو عرولا و ملعلا لهأ هل دقع نإف « لوألل دقع نميف
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 . اهب هودصقي مل نإ مهتناعإل ينآ ال هتيلوتل ارضاح هتعاط تمزلو

 .قلطم لاتق ال نيعم برح اهب دصق نإ هل ددحح و .« كلذل ًاينآالو

 ! هن ودب زوجو

 ةمامإ تتبث نإ الإ لوآلا ال يناثلا ناك الإو ع يناثلا لطبو مامإلا وهف طبضو

 . رصملا يف لوألا

 ص امامإ هل نوكب نأ ىلع اهرضح نأب ( هتيلوتل ارضاح هتعاط تمزلو )

 مل نإ يأ ت ( هودصقي م نإ مهتناعال ايتآ ال ) هريغ ىلوي نأب ارمآ ابئاغ مزلو
 ص ةناعإلا نم روكذملا ( كلذل ايتآ الو ) ةيلوتلاب يأ ى ( اهب ) مامإلا اودصقب

 تمزل صوصخلا وأ مومعلا ىلع مهتناعإل يتأي نم ىلعو مهسفنأ ىلع هولو اذإف
 مهريغ ءاجف اصوصخ موقو مهسفنأ هب اودصق نإو ى مهتناعإل يتأي نم هتعاط .

 دصق نإ ) ةيلوتلا نم انركذ ام ( هل ددجيو ) مهريغ مزلت الف ءىجي مل وأ موقلا ءاج
 نورخآ موق مهءاجف .( نتيعم ) موق ( برح ) يلو نيح ةيلوتلاب يأ ى ( اهب
 نوددجي نيملا نإف مهلاتق ىلع هل دوقعملا موقلا عم وأ طقف مه اوءاج ع هبرح
 زوجيو « آلوأ مهلاتق ىلع هل اودقعي مل يذلا رخآلا موقلا اذه لاتق ىلع ةيلوتلا

 حتفو ميملا مضب _ وهو هثدنأتو برح ريكذت زاوجل نّسعمب هتعنو برح نيونت

 نم لك عافد هتيلوتب اودصق تإف ( قلطم لاتق ال ) ةحوتفم ءايلا ديدشتو نيملا
 اونتعا وأ صيصختلا اولمهأ اك ميمعتلا اولمهأ ءاوس “ ,ديدجتل اوجاتحي مل ءاج

 .:ءاج نم لك عافد يف انمامإ وه : اولاق نأب ميمعتلاب

 يأ ث ( هنودب ) مامإلا كلذب مهءاج "ودع لك نيملسملا عافد ( زوجو )
 نم ءاج نأب كلذو ص هعافد ىلع هل اهودقع نم ريغ لاتق ىلع ةيلوتلا ديدجت نودب
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 . دصقي مل نإو هيلعو نيعل قح مزل هنإ اذكو

 برحلاف عورشلا دمب اوؤاج وأ ى مهريغ مهعم ءاجو ى مهعافد ىلع مامإلل اودقع

 اوميضي مل نإ مهقح مامإلا مزل مامإلا قح اموق مزلت اكو < مهعم نولتاقي اوناكف

 . هجوب مهقح

 مملا مضب - ( نيعلل قح ) مامإلا ( مزل هنإ ) : مهضعب لاق ( اذكو )
 يأ ص نيعملا ىلع يأ ( هيلع ) مامإلل قحلا مزل ( و ) ءايلا ناكسإو نيعلا رسك و
 ى امامإ هل نوكي نأ عافدلا مامإ ةيلوت يف ( دصقي مل نإو ) هنيعي ءاج يذلا ىلع

 عبت مامإلاىلع وأ مامإلل دعب ءيجي نم نأ نيهجولا يف ديدحتلا مدع زاوج هجوو

 عافد ىلع مامإل اودقع نإ امأو « مهريغ ىلع عقو دقملا نأ عنملا هجوو ى قبس نمل

 ىلع اودقع نيذلا موقلا ءاج وأ هعافد ىلع اودقع نم نود نورخآ موق ءاجف موق

 اودارأ نإ ديدجتلا نم دب الف نورخآ ءاج اوقرتفاو لاتقلا غرف املو “ مهعافد

 . ملعأ هللاو ى مامإب لاتقلا
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 باب

 نمال نمأل عافدل ولو { هيلإ رظني نم رمأب رلاو ةعاط تمزل

 هل مهتمزل نإو ى هيلإ رظني ال.

 باب

 ركاسصلا نهب فالتخالاو عافدلا مامإ هعاط يف

 لاتقلا يف ءادتبالا ةيفيكو “ ىلوب نميف

 يفبلا هب نوكي ايفو زكهبننع فكلاو

 مزل يأ ص _,لاوب ةقلعتم ءابلا - ( هيلإ رظني نم رماب لاو ةعاط تمزل )
 وأ ( عافدل ) هوتو ( ولو ) ءاحلصلا نم هيلإ روظنملا رمأب ىلوتسا نم ةعاط
 ناك اذإف ى ( نأل ) ىربكلا ةمامإلل هولو نإ ابس الو < امهوحن وأ ءارش وأ

 ةعاط ( ال ) ىلإ ىنعمب ماللاو ى ةعاطب وأ تمزلب قلعتم ةعاطلا موزل لاز نمألا

 نإو) يمالك نم ىربكلا ةمامإلا يف اذه طسب رم اك ( هيلإ رظني ال نمب ) رلاو
 نم همدقت يذلا مامإلل يأ ،( هل ) هيلإ رظني ال نم ةعاطلا تمزل يأ ى ( مهتمزل
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 اهيلاو قح ةفئاط لك مزل نيلجر ىلع ركسعلا فلتخا نإو ى هيلعو

 ء هتعاط ً كلا مزلت نمم امهدحأ نكمب ملو هف نامامإ حصي ناك نإ

 مهيلإ رظني مل نيذلل مامإلا ىلع يأ ى ( هيلع ) ةعاطلا تمزل ( و ) “ مهيلإ رظني
 هنأ لصاحلاو « مهتمزل : هلوق يف هامنمو هيلإ هلوق يف نم ظفل ىعار هومدق ذإ

 هقوقح مزلي الو مهقوقح هتمزلو هقوقح مهتمزل مهيلإ رظني ال نم همدق اذإ

 . مهريغ قوقح همزلت الو ى مهريغ

 ماقأف ؟عافدلل امامإ ماقي اهأ ادعاصف ( نيلجر ىلع ركسملا فلتخا نإو )
 ذإ ( اهيلاو قح ةفئاط لك مزل ) عيججلا ىلع [_ءامإ ةفئاط ماقأو « امامإ ةفئاط

 ىلع لتاقي نأ نكمأ نأب ركسملا يف يأ ى ( هيف نامامإ حصي ناك نإ ) هتتلو
 رضو ودملل ةعفنم ريغ كلذ ناكو ى قارتفاو ةنتف الب هموقب ايهنم لك عيجملا

 ايوتسا نأب ( هتعاط ) ركسعلا لك ( لكلا مزلت نمم امهدحأ نكي ملو ) نيملسملل
 لكلا مزلت نمم امهدحأ ناك نإو ى ايوتسي نأ هبقشا وأ ابراقت وأ ايلاح لهج وأ

 ى رخآلاىلع مامإلا وهف هلضف ركني ال ثيحب رخآلا ىلع هلضف رهظ نم وهو ىهتعاط
 هو امي ملو كلذك ناك نإ و « ءاحلصلا هملع وأ كلذك هوملع ركسعلا عيجو
 الك مزلي الف ءاحلصلا الو نيرخآلا نود هتمامإ ديزب نم كلذك هملع وأ كلذك

 . ىلو نم ةمامإ الإ

 ناك نإ هلوق ريغ رشع عساتلا باتكلا اذه لصأ يف دمحأ خيشلا ركذ يذلا و

 اذه يف نودجي امنإو : هصنو ‘ كلذ ىلإ لوؤي ام ركذ لب « هيف نامامإ حصي
 اذإ مهنأ هانعم نوكي نأ امإف ى ةدحاو ةعامج يف مهعافدل نامامإ نوكي نأ

 ى اميمج ركسملاب نولتاقيو مهفالتخا ردق ىلع رثكأ وأ نيمامإ اولعجسلف اوفلتخا
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 ولو هوعفدو مهودع اولتاق هيلع نوقفتي وأ هنولوي نم اودجي مل نإو

 لحي دح ةزواجم ىلع ريجحتلا يف مامإلاك اولعفو مهيترحو مهلاومأ نع

 هوزواج نإ مهلاتق هب

 تلو اوفلتخا اذإ مهنأ ديرب نأ امإو “ اهيف ةكرسثلاب ةمامإلا لاوزل فيعض وهو

 ناأل ىنعملا يف ةدحاولا ةعامجلاك نيتفئاطلا اتلكو « اه لتاقي امامإ ةفئاط لك

 دمحأ خيشلا دارم وه ىلاعت للا ءاش نإ اذهو « هعافد يف اعيمج مهو دحاو مهودع

 راشأ ام ىلأوآلاو ، اصمخرت فالتخإلا لاح مهل غوسي ام اذه - هللا همحر _

 مامإ الب ( مهودع اولتاق هيلع نوقفتي وأ هنولوب نم اودجي مل نإو ) :هلوقب هيلإ
 الو هيلإ رظني نم قافتا ربتمي امنإو “ ( مهميرح و مهلاومأ نع ولو هوعفدو )

 الجر مهريغ دارأو الجر هيلإ رظني نم دارأ اذإف ى هيلإ رظني ال نم فالخ ربتعي
 هيلإ رظني ال نم الإ نكي مل وأ هيلإ رظني نم فلتخا اذإو ى هيلإ رظني نم مدق
 هتعاط لكلا مزلت نم نكي مل نإ مامإ الب نوعفاديو نولتاقي ذئنيحف اوفلتخاو

 نإ مهلاتق هب لحي دح ةزواجب ىلع ريجحتلا يف ) عافد مامإ ( مامإلاك اولعف و )

 نأ لثمو ى انيلإ هوزواجت ال : اولوقيف اطخ مهل اوطخي نأ لثم ى ( هوزواج
 هولصت ال وأ هنم اوجرخت ال وأ هوطبهت ال وأ يداولا اذه انيلإ اوزواجت ال :اولوقي

 وأ “اذك تقو ىلإ انضرأ يف اوثكمت.ال وأ هولصت ال وأ لبجلا اذه اوزواجت ال وأ

 نلئاقلل ضرآلا نكت مل ولو “ اذك تقو ىلإ اهيف متنأ يتلا ضرألا يف اودعقت ال

 وأ ڵ اذك لظ اولصت ال وأ 4 مل تناك ولو اهوزواجت ال وأ ى ةاغبلل نكت مل نإ

 لظلا وأ بك وكلا وأ رمقلا وأ سمشلا لوضو ىلإ اوثكة ال وأ ، هنم اوجرخت ال
 اوفلاخ نإف ى كلذ وحن وأ اوبهذا لب ص اذك ىلإ رمقلا ءوض وأ سمشلا زون وأ
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 كلذل اولصي مل نإ هب مهنوزجانيو هئادتبا لبق كلذ ريغو

 فيرش وأ ريغص وأ ريبك نم مهنم ءيدابلل رظن الب هب مهنوؤدبيو

 عيضو وأ

 لقي مل ولو ةاغبلا ءالؤه هبف عرشي مل ولو “ هب نيملسملا ءادتباو مهلاتق "لح كلذ
 . ك انلتاق كلذ متلعف نإ نوملسملا مهف

 عافدلا مامإ هلعفي امم كلذ ريغ اولمفو يأ “ ريغ بصنب - ( كلذ ريغو )

 رجيو ‘ ماسجألا نم اهوحنو ضرألا يف دحلا « دحلاب ديرب نأ لمتحيو « هعافد يف

 لاتقلا ءادتبا يأ ى ( هئادتبا لبق ) نامزلاب دحلا هب ديريو « دحلا ىلع افطع ريغ

 دارملاو “ريجحتلاب وأ ى اولعف : هلوقب وأ ‘مهلاتق : هلوقب وأ ‘ لحي : هلوقب قلعتي

 يأ ى ( هب ) ةاغبلا نولجامي يأ ، ( مهنوزجانيو ) ى لاتقلاب ءاغبلا ءادتبا لبق
 لب « اولهمتي ملو مهولجع ةاغبلا نوكل ريجحتلا ( كلذل اولصي مل نإ ) لاتقلاب
 مهيلع يغبملا وأ نوملسملا مهؤدبي يأ ع ( مهنوؤدبيو ) لاتقلا يف اوعرشف مهوتغإب
 ريبك نم ) ةاغبلا نم يأ ى ( مهنم ءىدايلل رظن الب هب ) نييمذ وأ نيفلاخم ولو
 . وأ رح وأ تلتاق نإ لتقت انأل ىثنأو آركذ ( عيضو وأ فيرش وأ ريغص وأ
 نيقلاخلا وأ نيقفاوملا نم رئاركلا لهأ نم نومولظملاو ى لتاق نإ لتقي هنآل دبع

 يغبلا لئاسم عيمج يف نيملسملا نم نيمولظملاك ى يغلا كح يف نيك رلا نم وأ
 . ناكمإلا بسح

 أدب اذإ هنإف « هئدابل : هلوق عم ث مهنؤدبي : هلوق "حصي فيك : تلق نإو
 دارملا : تلق ى سكعلابو اوؤدب نيملسملا نأ قلطي نأ حصي مل ةاغبلا نم دحأ

 نيملسملا نأ وأ ودملا نم دحأ هب أدبي نأ راظتنا ث ودب لاتقلاب مهنوزجاني مهنأ
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 مهنأ وأ ث لاتق لاحلا يف مهنم مدقتي مل ذإ مهؤادتبا اذهف لاتقلا يف نوعرشي

 لكلاب عورشلا يف نوقباس مهف ةاغبلا نم دحاو عورل مهلك لاتقلا يف نوعرشي
 ىطعأ اذإ هنأ اك < ,ابل رظن الب لاتقلاب هدبلا ىلع مهنوزاجي مهنأ وأ « ةاغبلا ىلع

 ناسنإلا لخد اذإ نامآلا كلذ ذبن دحأل روج الف ودملا نم ناسنإل دحأ نامآلا

 . هب دلبلا

 : ةلبع هللا لوسر نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ لاق

 ىعسي “مهاوس نم ىلع دي مهو « مارح مهنيب مهلاومأو < مهؤامد ؤفاكتت نوملسملا »
 ملسم لتقي الو ، هدهع يف دهع وذ لتقي الو ‘مهاصقأ مهيلع دريو ى مهاندأ مهتمذب
 ُافاكتت : عيبرلا لاق ى )١' « رفاكلا مملا الو ى مملا رفاكلا ثرب الو « رفاكب

 ىوقأ مه يأ ى مهاوس نم ىلع دي مهو لتقلاو ةيدلا يف ءاوس “ مه يأ ى مهؤامد

 نيملسملا نم لجر ىندأ ىطعأ اذإ يأ “ مهاندأ مهتمذب ىعسي ى مهريغ نم لضفأو
 : رياج لاق ى ادر ناك نيملسملا نم دهملا در نم يأ « مهاصقأ مهيلع دربو مهمزلبف

 . مالسإلا يف لضفلا لهأ ةعامجو مامإلا قافتاب الإ

 رفاكلا نمآ اذإف ‘ حيحص مهنامأ يأ « ةدحاو نيملسملا ةمذ : رجح نبا لاق

 بهذيو اهالوتي يأ ى اهب ىعسي ىنعمو ى هل ضرعتلا هريغ ىلع مرح مهنم دحاو
 عيضو وأ فيرش رثكأ وأ دحاو نم تردص نيملسملا ةمذ نأ ىنعملاو ى ءيجيو

 يوتسيف هضقن د۔حال نكي مل هتمذ هاطعأ وأ ارفاك نيملسملا نم دحاو نمآ اذإف

 نم ترجأ » : قيلع لاق دقف ةأرملا امأف ، دبملاو رحلاو ةأرملاو لجرلا كلذ يف

 . ملمر يراخبلا هاور ) ١(
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 ةعامجل .وأ عافد وأ روهظ مامإل

 لتاقي مل وأ لتاق هنامأ روهمجلا زاجأف دبعلا امأو « )١' « ءىنإه مأ 1 ترجأ

 . الف الإ و هنامأ زئاج لتاق نإ : ةفينح وبأ لاقو

 امأو الف الإو ى هنامأ ًح×ص لاتقلا يف هديس هل نذأ نإ : نونحس لاقو

 قهارملا يف انباحصأ فلتخاو « زوجي ال هنامأ نأ ىلع ءايلعلا عمجأ : ليقف يبصلا

 ضمي مالك رعشأو ى هنامأ زاجأ غلابلا كح : لاق نمف ؟ غلابلا كح هماكحأ له
 ةيكلاملا نع فالخلاو « لقعي يذلا زيمملا اذك و ى هنامأ زوجي قهارملا نأب انموق
 نامأ زوجي الو ى وحصلا لاح الإ اعامجإ هنامأ حصي الف نونجملا امأ و « ةلبانحلاو

 مامإلا ءاش نإف آدحأ نمآف نيملسملا عم ازغ نإ : يعازوألا لاقو ص يمذلا
 ناك ولو برحلا ضرأ يف ريسألا نامأ ذفني الو ى هنمأم ىلإ هدريلف الإ و هاضمأ

 : ليقو ى هيلع نايب الف لجر نيمأت لجر ىعدا نإو ى القاع اغلاب ارح املسم
 . نايبب الإ لبقي ال

 تاهبشلاب دودحلا اوؤردإ : هبسانيو ى مهتي مل نإ لوآلا يدنع حيحصلاو

 ءدب ةافبلا نم ءدبلا : ليقو ، دحلا يف اوئطخت نأ نم ريخ وفعلا يف اوئطخت نالو

 مامإل ) افنأتسم مالكلا نوكي ةقباسلا هجوألا ىلعو ى هلبق ام بسانيف لاقتنإلاب
 زاج يأ “ فوذخ قلعتم وأ روهظ مامإل كلذو يأ “ فوذحم ربخ ( روهظ

 ) ةعامج وأ ) كلذب مدقتي دحاولو رارش وأ ) عافد وأ ) روهظ مامإل كلذ

 )١( مم ءادر .



 ها :هب لتاقي الو هدارم نيبو هنيب لاحيو يغبب دصاق عفديو

 وأ هد! هل وأ هتكوش وأ هرش فيخ ام زوجو ى يغب فك وأ

 يفي وأ ةرصن

 نإو ( هدارم نيب و هنيب لاحيو يغفيب دصاق عفديو ) ,درفل وأ مامإ الب نولتاقي
 » ۔ .

 ٠. رودهم 4ه۔م دو تام

 بتي ملو برهي مل هناكم يف يقب ولو ( يمغب فك وأ مازهنا دعب لتاقي الو )

 ملو اوبات املو ى يغبلل رجحلا نأل اوبوتي ىتحف مهيلع رجح عضوم يف تبث نإ الإ
 : رثلع للا لوسر لاق ث ديحوتلا لمهأ ةافب يف كلذو ڵ رجحلا مهيلع عقي

 ؟ ةمألا هذه نم ىغب نميف هللا كح فيك يردتأ - رمع نا ينعي - هللا دبع اي ه
 الو ى اهرهسأ لتقي الو « اهحيرج ىلع زهجي ال : لاق « ىلعأ هلوسرو هلا : لاق

 نأب ثيدحلا ف ديق الو ى لاتقلا يف كلذو ى 0١٨ اهئيف مسقي الو ، اهب راه بلطي

 . ىو ام مهل نكي ل

 فك وأ مزهنا ولو ( هوش فيخ ) ةيفرظ ةيردصم (ام) لاتقلا ( زوجو )
 هب نومزهني بذكب وأ مالكلاب وأ ىشرلان نيملسملا نيب قةرفي نأب رشلا كلذو

 ةرغ دجو وأ حارتسا اذإ لتاقي نأب ( هتكوش وأ ) كلذ وحن وأ ه۔ب نوفكي وأ
 وأ ) هنورصني موق يأ ث ( ةدام هل ) هنأ فيخ ام ( وأ ) رفظي فيك ربدتي وأ

 الو ودعلا كلذ نم سيل رخآ اودع نوملسملا فاخي نأ لثم ى ةدام الب ( ةرصن

 يفي وأ ) ودملا كلذ ى وقيف [بوره وأ نالذخ نوملسملا فاخ وأ ك هل انيعم

 )١( ملم هارر .
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 . . هللا رمأ ىل

 لتاقي الو يأ « مازهنا ىلع هردصمل افطع ةرمضم نأب ءيفي بصنب ( هلا رمأ ىلإ

 > الإ وأ ىلإ ىنمب » وأ , وأ هللل أ رمأ ىلإ عوجر وأ يمغب نع فك وأ مازهنا دعم

 . .يفي نأ الإ وأ “ هللا رمأ ىلإ ءيفي نأ ىلإ لتاقي يأ

 .شيج ىلع ريمأ رمأ اذإ قلع للا لوسر ناك : هيبأ نع ةديرب نب ناجلس لاق

 يف هللا مساب اوزغأ ه : هل لاق مث ى آريخ نيملسملا نم هعم نمبو هللا ىوقتب هاصوأ

 الو اولتشمت الو اوردفت الو اول _فت الو اوزغأ ع هلاب رفك نم اولتاق ى هللا ليبس

 اهتيأف “ لاصخ ثالث ىلإ مهعداف نيك رشلا نم كودع تيقل اذإو ى اديلو اولتقت

 لبقاف كوباجأ نإف مالسإلا ىلإ مهعدأ ى مهنع "فك و ى مهنم لبقاف اهيلإ كوباجأ

 مهنأ مهربخاف اوبأ نإف ى نيرجاهملا راد ىلإ مهراد نم لوحتلا ىلإ مهعدا مث ى مهنم
 رأ الإ 0 ءيش ءيفلاو ةمينغلا يف مهل نوكي الو ى نيململا بارعأك نونوكي

 مهنم لبقاف كوباجأ مه نإف ى ةيزجلا مهل نإف اوبأ مه نإف ى نيملسملا عم اودهاج

 نأ كوداراف نصح لهأ ترصاح اذإو ى مهلتاقو هللا هللا نعتساف اوبأ مه نإف

 نإ مكنإف ث كتمذ مهل لعجا نكلو « نلعفت الف هيبن ةمذو هللا ةمذ مهل لمحت
 كح ىلع مهل زنت نأ كودارأ نإو ى هللا ةمذ اورفخت نأ نم نوهأ كتمذ اورفخت

 0١ ال مأ للا كح مهيف بيصتأ يردت ال كنإف «كمكح ىلع لب “لمفت الف ةلا

 ةلم ىلعو هللا ليدس يف هللا مسب » : لاق ةيرس ثمب اذإ ةل هنع يور دقو

 الو مهودع لاتق يف كلذ نيملسملا ىلع بجي اذكف ى ٢ « اولثمت ال هللا لوسر

 . هب هنؤدبي الو ى ةوعد الب لاتقلاب آدحأ اوضرعتي

 . دراد وأ هاور ) ( ١

 )٦( ملم ءاوز .
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 مهيلعو

 نم هل سيل ام ىعدا وأ هل ميلستلا همزلي دح وأ هيلع بجي ىقح نم عنتما نهف
 عوجرلا ىلإ يعد رفكلا ةوعد رهظأ وأ ىحلا ةمئأ ةعاط نع وأ ةمامإ وأ ةيالو .

 ىقح لتاقي همد آلالح اغاب راص الإ و هنم لبق بات نإف ص ىحلا ءاطعإ و كلذ نم

 نأ زوج دقو “ همد ريغ لام هل حابي الو ةيرذ هل ىبست الو « هللا رمأ ىلإ ءيفب

 كلذ نم فلت ام نمضي الو > مهتبراحم مهحالس و مهعا رك و ةاقسلا لخب ناعتسي

 وه دإ راتخملا وهو ال : لسقو > هنمضي : لقف 1 اهدعب فلت امو ‘ مهب رح ف

 نإ مهتثرول وآ هبابرال برحلا دعب مهيديآ يف يقب ام ظفح مهيلعو ى ةنامالاك

 . هعمب دعب هتميق قفنت : ليقو ى لاملا تيب ف عد وتسي : لسقو « اوتام

 وأ لاتقل نيفرحتم الإ اولوي ال نأو ‘ برحلا يف اوتبثي نأ ( مهيلعو )

 دحأ موب مل صخر دقو ى ردب مويب ةصوصخم ةيآلا : لمقف ى ةئف ىلإ نب زيحتم

 كل انأو « نوراركلا متنأ لب ص نورارفلا نحن : هل لبق امل قلع هلوقل مهنع افعو

 ولو ال : لبقو “ هنم رفي نآ هل زاج هب هل ةقاط ال ةودع همهد نم اذه ىلعف ى ةئف

 رشاب نأ هرك و > امىلوم ههحوب حصفي نأ هل زاح ام هدحو مامإلا الإ ىب ل

 شيجلا ىلع لجرلا لمحي الو ث لتق اذإ ركسملا ىلع ةشهد هيف نال هسفنب لاتقلا

 مهيلع موجهلاو مهلاتق انلف انتوعد نيبراحملا غلب اذإف ى مامإلا رمأب الإ زرابي الو

 همال نوعجرب لئوم مهل ناك ام مهربدم" عابتاو مهنمأو مهلاغتشاو مهمون لابح

 اندنع نيدحوملا حد رج نع فكلاو > زئاح نيك رملا حيرج ىلع زاهجإلاو

 . ةمركم

 ةكوش مهل نكت ملو اومزهنا اذإ : ةيغابلا ةئفلا يف اضيأ لاق : « رثألا ه يفو

 :رمع نبا نعو ى مهحيرج ىلع زهجيو مهربدم عبتي :لوقي نم مث نإ ى اهيلإ نوواأي
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 نم ىغب نميف للا كح فيك دلبتع مأ نبا اي يردت له ه : هقلع للا لوسر لاق
 تقي الو ى اهحيرج ىلع زهجي ال : لاق “ ملعأ هلوسرو هلا : لاق ؟ ةمألا هذه
 باتك و رازبلا باتك يق اذهو “« اهنف مسقي الو ى اهبراه بلطي الو ى اهريسأ

 نب رثوك هدنس يف نآل فيعض وهو مكاحلا هححصو ثيدحلا بتك نم مك احلا

 يبأ نبا هجرخأ افوقوم هوحن قرط نم : يلع نع حصو ، كورتم وهو ميكح
 . مكاحلاو ةبيش

 كرمأو مكاتأ نم ه : لوقي رع هللا لوسر تعمس : حيرش" نب ةجفرع نعو
 لتقت » : للع هنع ةملس مأ نعو « )١' « هولتقاف كتعامج قرفي نأ ديري "عيمج
 لوسر لا_ة رمع نبا نعو « ةيواعم باحصأ هلتق دقو < )٢‘ « ةيغابلا ةئفلا رامع

 ديز نب رباج هاورو « انلتاق ينمي ى انم سيلف حالسلا انبلع لمح نم : للع هلا

 "ودعلا ضرأ ىلإ هلمح نم ديري ةديبع وبأ : لاقو - اهنع هللا يضر _ ةشئاع نع

 دقف ودملا ىلإ حالسلا لمحي نم نأل ص اهرهاظ ىلع وأ ى « نع » ىنعمب « ىلع ه ف

 اريسفت هلل دمحلاو هتيأر مث آلوأ هب هترسف ام ىلوألاو ى نيملسملا ىلع ةرضم لمف

 . ظفللا رهاظل ةمغآألا نم رثكألل

 ص ةيلهاج ةتيم تام ةعامجلا قرافو ةعاطلا نع جرخ نم : ةريره يبأ نعو
 و “ قينجنملا بصنو قارحإ نم مهلتق ىلإ لصوب ام لكب مهتلتاقم تزاجو
 بر الإ رانلاب بذعي ال ذإ قارحإلاب نوبراحي ال : ليقو “ كلذب يصل ضرعتي

 . ملم هاور ) `)

 . يقهيبلاو دراد وبا هاور ) ( ٦
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 ؛ سابع نيا هاور ى رانلا ينعي «١'“ هللا باذم اوبذعت ال : : للع هنعو ى رانلا

 > هريغو عيب رلا حيحص ف روكذم وهو > مهت ويب مهيلع قرحاف : ثيدح امأو

 تإ > خلا يغابلا ةطخ هملع ًاتفْبم مزل : با : هلوق ف هملع مالكلا يتأيف

 . هللا ءاش

 اهومتك رت وأ ,ةنيل نم متعطق ام » : ىلامت هلوقل مهرجش و مهلخ عطق زوجو

 تومرضح لهأو ى كلذ هركي : ليقو « '") ي كلا نذإبف اهلوصأ ىلع ةماق
 باودو رجشك نيبراحملا لام مامإلا فلتأ نإ و ى مهنم عنتما نمل كلذ نوعطقي

 . هملع نامض الف

 ى مهيلإ برحلا تالآو هريغو ماعطلا لمحي نم عنم نأو مهداوم عطق زاجو

 ص اهلصأ نم تفسنف اهب رمأف راد نم هتاوزغ ضعب يف يمر للع هنأ يورو

 ىتح مهيلع لوخدلاو نيبراحلا نوصح مده زوجي ه۔ذأ مهراثآ نم فرع اذكهو

 نم لتق نم مثأي الو يبص الو ريسأ دبعتسي الو “ ىحلا ىلإ اونعذي وأ اولتقي
 دقو ى لاملا تيب يف هتيدو هركسع لزتمي نأ هيلع نأل مهريغ نم مهيف فدوص
 هيلإ دوعمي ناك نإ هلتق زآوجو ى ينافلا خيشلا و نايبصلاو ءاسنلا لتق نع يهن

 مجهيو “ حالس ريغب نإو تناعأ وأ تلتاق نإ ةأرملا اذك و ى لتاقي مل ولو رمألا

 موي يم هلمفك هعانتما ىلع "رصأ وأ ىرخأ ةوعد الب عنتماف قحلل يعد نم ىلع
 دحوم لام منغ وأ حيرج لتق نع مامإلا ىهن اذإو “ ةرغ ىلع اهاتأ اذإ ةكم حتف

 )١( دواد وبأ هاور .

 . ٥ : رشح ا ةر وس ) ( ٢
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 الو لمف ام نايضب ذخؤي هنإف هيهن زواجو دحأ هرمأ ىدعت مث كلذ وحت وأ

 هنأ ملعي امب رمأ نإو ى مرحي امو مهل لحي ام هشيج ملعي نأ هيلعو مامإلا هنمضي

 يف وهف أطخ وهو مهل الالح هوأرو هرمأب هشيج هلعف امو ى نمض ةنسلا فالخ
 . ھا ى لاملا تيب

 تقو مكايإ » :لج ينلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ لاق
 : تالاؤسلا يفو ى ١١ « لتقت اهنإف نهنم لتاق نم الإ مهئاسنو نيك رشملا يرارذ
 لتق نع ىهن امل للع هل ليقو « لتقت ال : راكنلا دنعو « تدترا اذإ لتقت ةأرملا

 نهنم ناعأ نمو ى تادترملا : لاق ى هللا لوسر اي تاكرسشملا نم لتقي نم ةيرذلا
 نصح لمهأ قلع فا لوسر رصاح دنسلا كلذب : ةديبع وبأ لاق ى لاتقلا ىلع
 لوسر رمأف ص لتاقت يهو يللع ينلا ءاذحب اهجرف فشكتف موقت ةأرما تناكف
 نم تطقسف اهأطخأ امن صاقو يبأ نب دعس اهامرف ع اهومري نأ ةامرلا للع كلا
 ى 0٢١ ! مهخرش اوقبتساو نيكرشملا خويش اولتقأ » : مقلع هنعو ى ةتيم نصحلا
 وأ يأر مهيلإ عجرب وأ نولتاقي اوناك اذإ نسلا رابك خويشلاب ملعأ هللاو ينعي

 مالسإلل ةعفنم مهئاقب يف ناكو ثاوغلب وأ اوغلبي مل نيدلا بابشلا خرشلابو ى ديك
 ةل هللا لوسر نعو > 7 نايبصلاو ءاسنلا لتق نع ن ىجن « :ب رمحع نبا نعو

 . نايبصلاو ءاسنلا لتق ركنأف هيزاغم ضعب يف ةلوتقم ةأرما ىأر

 ٠ دواد وبأ ه٥هارر ) ( ١

 . ينطقرادلاو نابح :نبا هاور ( « )

 . ملم ءادر (ء)



 ايلع ثعب متل هللا لوسر نأ ينغلب » : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ لاق

 ك'١) « ترمأ كلذبو مهرذنتو مهوعدت ىتح موقلا لتاقت ال يلع اي ان : لاقف ةيرس ف

 دحأ اناعد ام هللا لوسر اي : اولاقف برملا ءايحأ نم يح نم ىراسأب ءيجو

 مهليبس اولخ : لاقف ص لآ: اولاقف ؟ لل آ : لع هللا لوسر لاقف ى انغلب الو

 ؛ )٢' ةماسقلا موب ىلإ عطقنت ال ةمات يتوعد نإف ق رعد مهيلإ لصت ىتح : لاق مث

 كنئأ غلب نمو هب مكرذنأل نآرقلا اذه ىل إ يح وأو و { : ةلع هللا لوسر الت مث

 تمت دق للع لوسر ةوعد نإ نسحلاو رمت نبا لاق «ةيآلا ي هللا عم نأ نودهشتل

 دعب نولتاقي رافكلا نأ ناينعي ى مويل: ةوعد الف “ هتوم دعب تعطقناو هتايح يف

 . مالسإلا ىلإ ءاعد ريغ نم للع هتوم

 ايف ةجحلا راكنلا لوق هبشي اذه : ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ لاق
 تالوملا ف روكذم مهيلع درلاو ث اوعمس د ة مهلك سانلا نأو « عامسلا عسي ال

 موي ىلإ ةعطقنم ريغ ةوعدلا : ةديبع وبأ لاق : عيبرلا لاق ى هريغو زجوملاك
 اذهو : انلق « ةوعد الب كسفن نع عفدت نأ كلف ى لاتقلاب كأجاف نم الإ ةمايقلا

 . قحلا وه

 هنأ نظي عمجي امم لك أو رئاجلا ةالو نم ايلو بحص نم : يراوحلا وبأ لاق

 . ملسم هاور )١(

 . دواد وبأ هاور ( ( ٢
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 ص نيلحتسم ةنايدب كلذ ىلع نومدقي مهنآل ةبوتلا هيلع امنإو « هبلع مرغ الف رئاج
 اوبهن امم لك ايف ناطلسلا ةبراحم يف مهنأ نومعزي نيذلا شويجلا عم راسنم كلذكو

 هنع نسحلا ابأ خيشلا لئاس لأسو دشار نب صفح ىلوتو ى مارح هنأ ملمي الو

 ءاهدجأ ملف هتمامإ ةحص تبلط دقو هروهظ بحأ ام روتسم ينم اذه نإ : لاق

 لحتسملا نكلو ى مهعم اهتيلص ةعمج لك تلدبأ و ى ينم اوضبق ام تمرغ دقو
 بوجوب :ليقو“هيلع نامض ال نأ لوقلا رثكأف ملع مث أطخأ اذإ ةعاطلاب لل نئادلا
 ةاكزلا ضبقو ةيصعملا ىلع مامإلا رصأ نإو ى طلغب الحتسم لخد نم ىلع نامضلا
 ىيلاولا اذك و ،هنمض قولخ ناك امف لدعلا مامإلا فرصت اهيف ف"رصتو اهريغ وأ

 اهمضوم يف اهفرص هنأل بتي مل ولو : ليقو “ دعب بات اذإ هيلع نامض ال : ليقو
 ىبج ام نمضي هنإف هعنمي ملف اضيأ اهيبجي آرئاج ىلخو موق ةاكز مامإ ىبج اذإو
 مهتنهادم وأ مهنع ةماظلا در نع هفعضل ةمامإلانم عيلخ وهو مهعم مل ذإ مهنع

 . لطابلاب قحلا اوسبلت الو « هنم أربتو

 هماكحأ يرجتو مهيمحي مامإ موق ةاكز ضبقي امنإو : ليحرلا نب بوبحم لاق
 يضر - قيدصلا ركب يبأ نعو ى اهضبق هل سيلف كلذك نكي مل نمو « مهيلع
 ةاكز ينهي : ليق ى للع هللا لوسر هوطعأ امم آالاقع ينم اوعنم ول : _ هنع هلا

 قحلأ وأ مهنم هذخآ ىتح يسفنب مهتدهاجل مهداهج ىلع ادعاسم دجأ ل م ةنسلا

 ىطعأ اك اهرامث نم مهسب اهوثرحيل مهضرأ نيك رسلا يطعي نأ مامإلل و « هلاب
 مث نئادملا "رع" حتف اذك و « اهرامث فصنب اهيف نولمعي مهضرأ ربيخ لمهأ ك

 زوجيو «مامإلا لعفي ام لعفي نأ يلاوللو ع ىتش عاونأ ىلع اهنولمعي سوجملل اهدر
 ذخأو لالح كرشملا لام نآل هنماي ال نبب ولو : ليق “نيك رشلا ىلإ وزغلا مامإلل
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 نإ الإ لام ىلع مهتي ل نمم الإ مهلتاقي الف ةالصلا لهأ امأو مف لالح ةيزجلا

 نم مهعزني وأ مهيف لدملا ميقيل مهيلإ فحزي هنال ذخأي نأ دجي ال مهتملا ناك

 ذخأب مه ضرعتلا هل زوجي الف ةقث ريغ الإ مهيلع لممتسي نم دجي م اذإف ى رئاج
 مامإلل سيل : ليقو ص رئاج ىلإ مهدرو ى رئاج نم مهعزنب وأ مهلام ةقثلا ريغ
 قوف اذخآ مهرصنتسا نيذلل آرهاق نوكي نأ الإ ه"ودع ىلإ رافكلاب رصنتسي نأ
 ردق ولو هركسع يف نيدسفملا لخدي مل نيدسفملا ريغ راصنأ دجو نإ و ى مهيديأ
 . ميلع

 يف درو اك كرلا ىلع ولو كرشلا رفاكلاب ةناعتسإلا زوجحم ال : تلق
 ص ةمينغلا نم ببصأل كعم لاتقلا ديرأ : لاقف ڵ كرشم هقحل هنأ ثيدحلا
 هل لاقف هءاج محش « كلذ : هل لاقف هءاج مم < كرشي نيعتسن ال انإ : لاقف “ هدرف

 . ملسأف ى كلذ

 نيك رشملا نم نالجر هيلإ ماقف هتاوزغ ضعب يف ةل جرخ » : ةشئاع نعو
 ناعتساف املسأف كرسشمب انلمع ىلع نيعتسن ال انإ : قلع لاقف “ايهب نيعتسي نأ هالاسف
 ص كرشم نعمتسن ال انإ : للع هنع _ اهنع هللا يضر- ةشئاع نعو ء للع اهب

 ركذو « نيك رلا ىلع نيك رملاب نيعتسن ال انإ : ل هنع فاسي نب بيبح نعو

 نيعتسن ال انإفعجرإ عجرإ :ردي موي هعبت لجرللاق[ هنأ ]قيإي هنع ةشئاعنع ملسم

 )١ ) ملسم هاور .
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 نإ هب ةناعتسإلا زوجتف فلاخ وأ قفاوم نم كرشملا ريغ رفاكلا امأو « كرشم

 موقب اوجرخي نأ مامإلل الو نيملسملل سيل : ليقو ى هقوف نيلسملا يديأ تناك

 عم الإ جورخلا زوجي ال : ميهاربا وبأ لاقو ‘ هب ىلوأ دومقلاو ملظلاب نيفورعم
 فاخو الإو ى امهرهق امهرهق ىلع مامإلا ردق نإف ى التتقاف ناتئف تغب نإو ى ةقث

 امهادحإ مض يف دهتجا اتوتسا نإو قحلا ىلإ اهبرقأ ىلإ هسفن مض هيلع اممتجت نأ

 دصقي لب ع ىرخألا ىلع اهتناعإ كلذب دصقي الو ى كلذ ريغ وأ اهتوقل هسفن ىلإ
 اهوعدي ىتح مض يتلا لتاقي الف ىرخآلا تمزهنا اذإف ىرخألا ىلع ةناعتسالا اهب

 . ةنامألاب هعم اهنأل ةعاطلا ىلإ

 مل زوجي ام مهفرعيو هدنج ىلع مدقتي نأ مامإلا ىلع بجي : « رثألا » يفو
 نأ دارأ اذإ يفبنيو « هلام يف نمض يهنلا دعب بك ر نمف ى مهاهنيو مهل لحي امو
 كلذ ىلع مزع اذإؤف « كلا نوفاخي نيذلاو ءاملعلا رواشي نأ اشيج وأ ةيرس لسرب

 ص نوقتيامو نوتأي ام هيف مهفرعي ادهع مهل بتك و ابضرم اريمأ مهيلع رمأ

 ىلع يناجلا ةيانج مث هوبتاكيلف مهيلع يمع امو هرمأ اودعتي ال نأ مهيلع طرشيو
 اذإو « لاملا تيب يفف نايسن وأ لهجل كلذ لعفي مل نإو ى مامإلا ىلع ال هسفن
 ملو ءامدلا اوكفسو لزانملا اوقرحأو لاومألا اويهنف اشيج وأ ةيرس لسرأ

 هبلع راكنإلاو هثدحم يغب رهظأو هثدحأ نم كلذب ذخأي هنإف كلذب مهرمأي
 نم ىلعف اوناعأ وأ كلذ يف اولمعف مهنم موق وأ مهلك دنجلا قفتا نإو ى هبقاعو

 كلذ نأ ملعي وهو هب ىضرلا مهل رهظأ وأ كلذب ريمآلا رمأ نإو « ناعأ وأ لمع
 نم نمض لالح كلذ نأ ىرب ناك نإو ى مهلام نم لمع نمو وه نمض اولمعف أطخ

 «مامإلاك هلك كلذ يف يلاولاو «ململاب كردي امم هنأل هتيب نم لب : تلق ثلاملا تيب
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 ٠ . مرحم لعف وأ ًاق رس وأ ابلس هب دصاق الو

 يلاولاو ةيرسلا دئاق لوق لبقي : ليقو “ الدع ادهاش الإ كلذ يف لبقي الو

 الو ةمهت ال : : ليقو ى ةمهتلاب : لىقو ؤ هنع باغ ايف مامإلا ءانمأ مهنأل لوبقم

 ودملا نأل كلذ نأ اوعداو اودسفأ و اوقرحأ اذإو ص لاملا تيب يف كلذو سبح

 ى لاملا تيب يفف أطخ ناك نإ و ى نامض الف كلذ "حص نإف قحلا ءادأ نم عنتما

 تيب يف شرألا نم ةيدلا نود امو “هيف دوق ال ةيد يلاولاو مك الاو مامإلا أطخو

 هيلع نوكي كلذف هيف فالخ ال يذلا ىحلا اوفلاخو مكحلا اولدب نإ الإ لاملا

 مجري نأ لثم كلذو ى هلام يفف شرألاب مدلا ءايلوأ يضر نإ الإ صاصقلا هيف

 لتقي وأ مهارد ةعبرأ نم لقأيف وأ هوتعملا وأ يصلا قراسلا عطقي وأ نصحملا ريغ

 زئاجلا دحلا نم دلوتي ابف شرأ الو صاصق الو ةيد الو « فذقي وأ هنبا ف بألا

 ديقلاب لجر تدسف وأ ريزعتلاب تام نإ : ليقو “ عوطقملا وأ دوللا تومك

 هوحنو مامإلا ىلع نامض الف "دحلا دعب دوهشلا بذك ناب اذإف ى لاملا تيب يفف

 « ءيش ال : ليقو « لاملا تيب يفف مهاطخ نابف ةداهش الب ناك نإ و « براضلاو

 ص هلام يفف رئاج ناك نإ : ليقو ى هفالخ نابف يناجلا هنأ اوري نأ لثم كلذو
 فرسم وهف اطوسو ةئام وأ طوس ةئام ثدح ىلع :جرت مامإلا برض نإو

 دح نع جرخ ام نمض ريزعتلا دح نم جرحي اديدش اريزعت هر"زع نإو ى باتتسي
 سبحي لب ‘ عطقو ردلَجك ص دحلا ميقي الف رصم ضعب مامإلا كلم اذإو ى ريزعتلا

 ى اهرازوأ برحلا عضت ىتح ريخ : ليقو ى دحلا مقي : ليقو “ رصملا كلم ىتح
 دودحلا كرت هل زوجي : ليقو “ ماكحألا عدي ال : ليقو ى دحلاك كلذ يف مكحلاو

 ٠ لغشي الئل دحلاو كحلا كرت همزل : لقو > حتفلا نع كلذ هلغشي الئل

 ( مرحم لعف وأ اقرس وأ ابلس ) يغبلاب يأ ى ( هب "دصاق ) لتقي ( الو )
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 يغبلا تبثيو . لتاق نإ الإ هنود هعنم وأ هنع هنك ذعب

 لاجر عم نإو ةشحاف لك يفو 4 جارف وأ لام وأ سفن يف

 ٠ ك ءاسن وأ

 ككلذ لك وأ رظنلا وأ توبثلا هل لحي ال ثيح رظنل توبثو سملو ةلبقو ىنزك

 (هنع هتفك دعب ) ةوهشل رظانلا فيكف بابلا للخ نم رظانلا مد للع رده دقو

 ( هنود ) هسفن ( هعنم وأ ) هلك وأ ركذ ام ضعب هب دصق يذلا يفبلا نع يأ

 برهو كلذ ذخأ وأ ءادتبا ( لتاق نإ الإ ) هذخايل ىفب ام نود وأ همغب نود

 هذخأي مل وأ هذخأ لتاقي هعضوم يف ماقأ وأ كلذ درل همبت نم هبوره لتامتو هب

 وأ هل ملكتي ناك اذإو ع هنع ينغي هلبق ام نأل ىل"وأ لتاق نإ الإ : هلوق طاقساو

 « هراد يف هدجو ولو ى هلتق هل لحي الف ءيشلا كرتيو برهيف هل رهظي وأ ننحتي

 نود امو ى ةهبشلاب دحلا ءردل هيلع صاصق ال يدنع هلعل و “ هتيد هيلعف هلتق نإ و

 . سفنلاك هلك كلذ يف سفنلا

 ةباد جرف وأ ناسنإ جرف وأ ( جرف وأ لام وأ سفن يف يغبلا تبثيو )
 ( لاجر عم نإو ) سملو ةلبقو رظنو جرف ريغ يف ىنزك ( ةشحاف لك يفو )

 ص ناركس وأ مئات وأ نونج وأ ,ريغص يف شحفي غلاب اذك و « رخآ عم لجر

 ص ىركس وأ ةمنات وأ ةنونجم وأ لفط عم ةأرما وأ ةأرما عم ةأرما ( ءاسن وأ )

 طئاللا نأ ليلدب ىنزلا نم دشأ طاوللا نأ عم ةياغ لجرلا عم لجرلا لعج امنإو

 حاكنلا ريغ كلذ نأ رابتعاب فلكملا هب لوعفملا اذك و “ لصحي مل ولو لتقي

 مد هب لحي الف متشلاب يغبلا تبثي الو « ناويح ريغ مسج حاكن هنأك و ى دوهعملا
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 هب لتقي امب سفنلا يف نوكيو ء ريغلا نع ولو اهب دصاق عفديو

 اهب اصع ولو بورضملا توف هب نوكي ام وهو حالسب برضك

 دي دح > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 دلج" فذق نإف ى همالك بسح دلجي وأ بدؤي غاب وه معن ى هيلع يفبملل متاشلا

 . دحأ لكل همد لح نعط وأ نينامث

 ص انباحصأ دنع مزلي الف انيدتم ناك نإ الإ ى مدلاو لاملا نامض يغابلا مزلو
 لك ىلع نامض الف لام وأ سفن نم لدعلاو ىفبلا لهأ نيب فلت ام : انباحصأ لاق
 : ديدجلا يف لاقو ى هنمضي يغابلا هفلتأ ام : يمفاشلا لاقو ى نيقيرفلا نم دحاو
 بلاطي ملو اولتاقت مهمم نمو ةباحصلا نأ انلو ى لداملا ىلع نامض الو ، هنمضي ال

 نورفاوتم مهو ةباحصلا نيب ىمظملا ةنتفلا تعقو : يرهزلا نعو ط مهدحأ

 ليوأتب فلت لام لكو ص رده وهف نآرقلا ليوأتب قيرهأ مد لك نأ محأر عمجاف `
 ناك امو هيف "دح الف نآرقلا ليوأتب حيبتسا جرف لكو ط هيف نامض الف نآرقلا

 . د ر هنىعب ا اق

 ( ريفلا نع ولو ) اهلجأل ائيش وأ ادح ادصاق يأ ى ( اهب دصاق عفديو )
 هدر هرك و لاملا كرت نإ الو ى هريغ هل هثاغتسا الو ى ريغلا كلذ هب ثغتسي مل ولو

 نايغاب امم اهف سفنلا يف رضلاو ةشحافلا يضر نإو ث يغابلا عفدو هعزنو
 مجر الو دلج ال ثيح اهبدؤي وأ هوحن وأ مامإلا اهدحي نأ ىلإ اهيغب اهلصو

 هب نوكي ام وهو حالسب برضك هب لتقياامب سفنلا يف ) يغبلا ( نوكيو )
 ايس الو اهنم ه۔ب برضي يذلا عضوملا يف ( ديدح اهب اصع ولو بورضملا 'توف
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 رجح وأ دوعب برضك . حرج هب تبثيو ‘ لتق هنم مهوتي امبو

 لصح ال وأ لأ هب لصحيو حرج هب تبثي ال وأ هوحن وأ مظع وأ

 وأ هكاسم] ةدارا وأ اقلطم دسج وأ بوث وأ لجر وأ ديب كاسمإك

 عرزت ةدارإ وأ هعافدو هلاتق هب لحيو ى رجح دعب وأ ةيدعتب هسم

 . رجح ىلع كلذ كاسمإ وأ ةنيفس وأ ةباد وأ حالس وأ سابلك

 ءارفص وأ ( حرج هب تبثيو لتق هنم مهوتي امبو ) حمرلاو دورابلاو فيسلا
 برضك ) ملا وأ رصبلا وأ عمسلا ةلازإك عفن تيوفت وأ ءادوس وأ ءارمح وأ

 امو د۔يدح نازيمو راخفك ( هوحن وأ مظع وأ رجح وأ ) ةبشخ وأ ( دوعب

 ى تبثي ال ىلع فطع ( ملا هب لصحيو حرج هب تبثي ال وا ) رثؤي بلص وه
 مومضم فوص وأ بوث فرطب برضك اذهو « ايفنم نوكيل ى تبثي ىلع ال

 قيضو ظيفلا قيرطبف لصح نإو ث دجلا ةطساوب“ملأ هب ( لصحي ال وأ )
 ةشحافلا هب دارأ يأ ( اقلطم دسج وأ بوث وأ لجر وأ ديب كاسمإك ) سفنلا

 ةالصك ينيد قح نع همنم وأ لام وأ سفن ةيجنت نع هليطعت وأ لاملا عزن وأ

 ةدارإ وأ ) هظيبفت وأ ابعل دارأ لب ك۔اذ درب مل وأ هميرغ بلطك يويند وأ

 يف وأ اهيف هسم وأ هتيحل نم هضبقك ةناهإ سم هم ( ةيدعتب هتمم وأ هكاسماإ
 . . هبوث يف ولو هسمي نأ هيلع ( رجح دعب وأ ) هجرف يف وأ هنذأ وأ همف

 وأ ةدارإ ىلع فطع (ةدارإ وأ هعافدو هلاتق) رجح دعب هسب يأ (هب لحم و)

 وأ حالس وأ سابلك ) هلوق نم فاكلا ىلإ ةفاضإلل نيونتلا كرتب ( عزن ) كاسمإ
 البو دمت الب هب كاسمإلا عقي دق ذإ ( رجح ىلع كلذ كاسمإ وأ ةنيفس وأ ةياد
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 هعفدو “ كلذ ىلع هلاتق هلف ايغب راص لعف وأ دعب عنم نإف ى كلثم هملكيل ةناهإ

 ريغ هعم ناك نإ الإ “ هتنيفسو وه وأ وه قرغو رحبلا يف عقي ولو ى هنع هلصف و

 ريغ لتقل دصق الب هسفن ةيجنت هلو “ يغابلا ريغ هب تومي ام هب لعفي الف غاب
 رحبلا وأ ربلا يف ةاجنلا دجو اذإو « كلذ الإ دجم مل اذإ هريغ وأ قارغإب يغابلا

 . ملعأ هللاو لتقلا هل زوجي الف لتق الب
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 باب

 هنم عنمي وأ هتدارإ وأ هعزنب لاملا: يف تبثي

 باب

 يفبلا هب تبثي ايف

 نم وأ هبحاص دي نم لاملا عزنب يأ ( هعزغب لاملا يف ) يغبلا ( تبثي )
 ريغ وأ طاقتلا وأ نهر وأ ةعيدو وأ ةنامأب هدي يف وه نم دي نم وأ وه ثبح

 زوجي ال ثيحي نكل يعرشلا هجولا ريغب وأ يعرشلا هجولاب هدي يق وه نمم كلذ
 هغزني لب ى هل هعزنب وه الو هبحاص هلك وي ملو هكلمي مل هعزات نآل هدي نم هعزت
 دعب هركذف هكلميل هعزن امأو هبحاص هنع عنميل وأ هيف فرصتيل وأ هدسفيل
 ص هدمب ام هيلع ينبيل هذخأب هلوق داعأ نكل ىنعبب امه وأ هذخأآل وأ : هلوقب
 ءاملاف عزن ةدارإ يأ ( هتدارإ ) ب ( وأ ) ءاوس كلذ يف ضرعلاو لصألاو
 عنمي نأب ( هنم عنمب وأ ) عزنلا ىلإ دصقلا وهو اهمزال ةدارإلاب دارملاو « عزنلل

 نم وأ هب عافتنالا نم هكلام عنم ءاوس منملا هل لحي ال اك هديب نم وأ هكلام هنم
 هديب رارقلا نم وأ هب عافتنالا نم هب عافتنالا هل نم عنم وأ هدنع وأ هدىب هرارق
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 ريفنتب ولو هداسفإ وأ هب هذخأل وأ هيلإ دصقب وأ هب عافتنإب وأ

 غاب هطقل امو > لتقلاو كلذب عافدلا لحو ‘ قىفر د رط وأ ةب اد

 ناويحك قاسي ناك نإ همادق وأ هئاعو يف هلعجف

 ىنكسلاو هبوكرك هبعافتنالا ىلإ يأ ( هيلإ دصقب وأ هب عافتناب وأ ) هدنع وأ
 ( هداسفإ ) ب (وأ) هذخأ ىلإ يأ ( هب هذخأل وأ ) هيلع لمحلاو هب ةمدخلاو هيف

 نم هتيجنت نم وأ هيف ةدايزلا وأ هحالصإ نع عنمب وأ هداسفإ ىلإ دصقلاب وأ
 هيف اهب لمملل اهب ءيج ( ةباد ريفنتب ) هنم عنملا وأ هداسفإ ناك ( ولو ) هداسف
 ء كلذ وحن وأ هلمح وأ هتمدخ نع ( قيفر درط وأ ) كلذ وحن وأ هلح وأ

 هيرتشم وأ هيرتكم وأ هئارجأ وأ هدالوأ نم مهوحن وأ هتلمح وأ هتمدخ درط وأ

 داصح ىلإ يضمي وأ اهعولط يف عرشي وأ ةل _خش عولط ىلإ يضمي نأ دصقلا نمو

 كلق وأ داسفإل كلذ دصق اذإ نفدلاو رفحلا اذك و ‘ داصح يف عرشي وأ

 . عافتنا وأ عنم وأ

 هامس ( غاب هطقل امو ص لتقلاو ) كلذ لجأل يأ ( كلذب عافدلا لحو )
 قيرط ىلع ال ص كلمتلا قيرط ىلع هذخأ هنأل طاقتلالاب هذخأ هنأ عم ابغإ

 ءةطقل ريغ كلذف هكسمي وأ هقوسي هبحاصو هبحاص دي نم ذخأ نإ و « فيرعتلا

 ضرأ نم وأ هتيب نم وأ ءارحص نم اهذخأي نأ وه هلتاقي ال يذلا امنإ و ى هلاتق هلف
 ربغ وأ ةباد ىلع رأ هدي يف وأ هرهظ ىلع هلمح وأ هبوث وأ ( هناعو يف هلعجف )

 فاكلاب لخدأ ( ناويحك قاسي ناك نإ همادق وأ ) هنم ًمنام ناكو كلذ
 نم عفدي ةرارجي لمحمكو مهلمشي ام ناويحلاب درب م هنأ ىلع مدآ ينبو ديبملا

 عافتنالل وأ كلمتلل كلذ لمف ءاوس قبس ام مكح ديقأ اذإ داقي ام مكحو هئارو

 ةرجأ الب نيمداخلا وأ ءارجألا رارحآلا عنمي نأ ناويحلا عنم نمو ى عنمل وأ ى هب
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 هريغو لاملا برل اذهو هب لتاقي الو قحلا ىلإ كلذب عفدي : ليقف

 هدي هيف لعجيو هلتقيو « ىبأ نإ هيلع هلتاقيو هنم هعنميو هدصقي

 { ناك ثمح هم نم هعزنيو

 يضاقلا وأ مامإلا ىلإ هعم عفتري نآ هبلطي يأ ( قحلا ىلإ كلذب عفدي : ليقف )
 : ليقو ى رئاج ىلإ هعم عفتري نأ هبلطي الو ةعامجلا وأ ناطلسلا وأ يلاولا وأ
 طقف هقح ىلإ لوصولا دارأ اذإ هبلع روجي ناك ولو هايإ الإ دج مل "اذإ زوج

 . هب هيلع راج ام نمضي : ليقو

 هئاعو يف لمجلا وأ طقللا نم ركذ امم وأ لاملا كلذب يأ ( هب لتاقي الو )
 ححلا اذه يأ ( اذهو ) هنم عنملا وأ عافتنالا وأ كلمتلا قيرط ىلع همادق وأ

 برضب هسفنب هقح ذخأي الئل كلذو هديب ناك نم وأ ( لاملا برل ) وهافمنإ
 ‘هنم هربجيو هدي نم هلام يف هعزاني ناك اذإ هلتقو هبرض هل امنإ هنال هلتقو يغابلا

 هدصقي ) ف ( هريغ ) امأ ( و ) جورخلا نم ىبأو “ كلذل ضرأ يف دعقو

 تدأ وأ هلتقب الإ هذخأ دمي مل نإ ( هلتقيو ؤ ىبا نإ هيلع هلتاقيو هنم هعنميو
 . هتوم ىلإ هتمفادم

 هعزنيو ث هدي ) لاملا كلذ لجأل يغابلا يف وأ لاملا يف يأ ( هيف لعجيو )

 الو هذخأ لاملا ذخأ ىلإ لصو اذإو يغابلا هعم نكي مل ولو ( ناك ثيح هنم
 كلذ ف ءاوسو ٤0 هذخأ دمب هنم هدرب ءاج وأ هعنم نإ الإ يدتعللل ض رمتي

 : هل لقي مل ام هرمأي مل وأ هدرو هلام نع يغابلا عفدب لاملا بحاص هرمأ
 . هدرت ال وأ هعفدت ال
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 لتاقيو هذخأيو هناكم ملع نإ هلال دصقي نأ لاملا برل زوجو

 هعاتم يف هبيغ ولو لتقلاب بصاغلا دصقي : ليقو س هنم هعنام هيلع
 نإ هيلع هلتاقي الو س هبوثب هآرص وأ هبيج وأ هسابل يف هلعج وأ

 لك دناعو ىبأ نإ هلتاقو قحلل هوعدي لب 0 هناكم ملعي ملو هبيغ

 هرضح نم

 ملع نا هلام دصقي نأ ) اهريغو ةقباسلا ةلأسملا يف ( لاملا برل زوج و )

 . يف هنأ فرع نإ ال هيف هنأ فرع صوصخم تيبك نيمملا صخلملا يأ ( هناكم

 يغابلا هعنم ءاوس ( هنم هعنام هيلع لتاقيو هذخأيو ) وه لع يأ يف يردي الو
 يذلا ملع نإو “ ظفحلا وأ ةنامالا ىلع هدي يف نكي مل نمم هريغ وأ هذخأ يذلا

 . هلتاقيلف هعنم هل هنأ هدي يف وه

 يف هبيغ ولو ) هعنم نإ هنود امو ( لتقلاب بصافلا دصقي : ليقو )
 هنع شيتفتلا نيبو هنيب لاحو هريغ تيب وأ ه دب ق تبب وأ هتيب ق وأ ( هعاتم

 وحن لعف وأ ( هب وثب هةرص وأ هبيج وأ هسابل يف هلعج وا ) وه نيأ لع دقو

 ملعي ملو هبيغ نإ هيلع هلتاقي الو ) هيف كشي ال هنيعب هفرعيو هزبمي ناك نإ كلذ
 : هل لوقي نأب ( قحلل هوعدي لب ) طلخي مل وأ طلخ هل زي متيال وأ ( هناكم
 . اهنيب فصني نم ىلإ وأ ةعامجلا ىلإ وأ يضاقلا ىلإ يعم عفترا

 ( لك ) كلذ يف ه ( دناعو ) قحلا ىلإ هعم با۔هذلا نم ( ىبأ نا هلتاقو )
 هدنع حص نم لكو ث دانعلاو ءابإلا يف ( هروضح نم ) لك هلتاقي يأ لتاق لعاف
 ةراجحلاو اصعلاب برضلاب لاتقلا كلذو هسفن ىلع فاخ نم الإ رضحي مل ولو كلذ

_ ٣٩٩ - 



 ىلع هب زاجو هلكأو الام بهن نإو ى هلثم يغاب ناك الإو ص وه ال
 وأ هبر ملعي مل نإو ، هنم هذخأي ىتح هيلع هلاتقو هنع هعافد هلف هريغ

 يغابل ا لام هعم ناك

 بحاص يأ (وه ال) مكحلا ىلإ عفتريل كلذو همد رده تام نإو“هلتق دممتي الو

 هل لحي مل اذإ زئاج هجوب هديب لاملا ناك نم لك اذكو ى هسفنل رصتنم هنأل لاملا

 بسحب لاملا بحاص تركذ وأ فنصملا ركذ املك لاقي اذكهو ى كلذل هميلست

 لتاق لب هلتاقي مل نكي ( الإو ) كلذ لمشي ام لاملا بحاصب دارأ وأ ناكمإلا
 وأ شرألا وأ ةيدلا هيلعف هبرض وأ هحرج وأ هلتق نإف ( هلثم يغاب ناك )
 نأ دنامملا يبآلا يغابلا اذهل زوجيو “ رهظأ انه ةهبشلاب هنع دحلا عفدو صاصقلا
 لاملا بحاصل زوجي ال هنأل لاملا بحاص وه يذلا ريخألا يغابلا اذه لتاقي
 اذإ لاملا بحاص ريغ لاتق دناعملا يغابلا كلذل زوجي الف هريفل زوجي لب هلاتق

 لب قحلا ىلإ باهذلل نعذي نأ همزلي نكلو ى مكاحلا ىلإ عفتريل هبرضي ءاج
 . ذخأ ام ةدرب هسفن نم فاصنإلا

 هب زاجو ) هلكأ دارأ وأ هكلمت يأ ( هلكاو لام ) يغابلا ( بهن ناو )
 كاسمإلاو ذبجلاب لاملا كلذ نع يأ ( هنع هعافد ) بوج و الب ( هلف هريغ ىلع

 ةيرقلا يف وأ ءارحصلا يف ءاوس ( هنم هذخاي ىتح هيلع ) برضلاب ( هلاتقو )

 . كلذ ريغ وأ دحاو عم دحاو

 ص ردقي وأ هزيمي نأ ردقي الو ( يغابلا لام هعم ناك وأ هبر ملعي مل نإو )

 هضعبو يغابلل اهيف ام ضعب ةرارغك لاحلا كلت يف هلصف دجي ال هب لصتا نكلو



 زوجو 4 ةلداع ةنببب الإ دحأل ىطعي الف الإ و هملع نإ هب رل هدريو

 . . . < رم ك هديب ايف هقدصت

 هعافد لبق ركنملا نع يهنلا هيلع بج وو « دمب هلام يغابلل دريو ى هيلع يفبملل

 هعفاد و لوبقلا جرب مل نإ يهنلا همزلي ال : ليقو « هلتاقو هعفاد رمأي مل نإف

 عافدلا امأو ص يهنلا قاطأ نإ يهنلا ىلع رصتقا ءاش نإو ى ءاش نإ هلتاقو
 اوفرع وأ ةارسلا ىلع هلماع وأ مامإلا ىلع اورم نإ الإ ردق ولو همزلي الف لاتقلاو

 . هعزنو لاملا نع مهعافد و مهلاتق مهمزلي هنإف كلذ

 هنأ نيبت ( ةلداع ةنيبب الإ دحأل ىطعي الف الإو هماع نإ هبرل هدريو )

 اذهو يل اذه : يغابلا لاق نإو “ كلذ وح وأ نالفل وأ مامإلل وأ دجسملا

 بحاص يتأي وأ هلام نيبتي ىتح هنم هعنم هعزن يذلا ىلع لكشأ و هيلع يفهملل

 بحاص نيبتي مل اذإو ى رخآلل يقابلاف امهدحأ نايب ءاج اذإف ى هلام نابيب لاملا
 اذه لثم يف رم ام دح ىلع ءارقفلا ىلع هنمثب قدصتو هعاب هنم سيأو لام

 . مالكلا نم

 نأ ضعب زوج اك ى اذكل وأ نالفل : لاق نإ ( هديب ايف هقيدصت زوجو )
 « ( رم اك ) رخآلا ثرب لك ناك اذإ نالف لبق انالف تلتق : لاق ذإ قدصي

 كلذو“اهظفل ىعارو ىةلأسملا ىلع ةعقاو «ام»ف ماكحألا يف ترم يتلا ةلأسملك وأ

 باب : هلوق يف لاق ط كلت ريظن هذه نأ انه رك ذ ام ريغ ماكحألا يف رم ام نأل
 : اولاقف نيوخأ-اولتق ةراغ يف مكح دقو : هصن ام خلا ةزوح نم جراخ باغ

 هنأل ىنعملا نم هنأ دارأ وأ . ه ا دعبو لبقب مهلوق زاوجو ايهتومب لبق انالف انلتق
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 مثإ الب هنم عزنب هدسفأ ام هنم عزانلا نمضو هيلإ هبسن نمل عفديو
 هب هلتقب وأ هسفن نع هب هنم ءاقتاب هنع هعافد تقو يف نكي مل نإ

 > هملع و ]

 مهلوق زاوج نألو ى ىلوألاب لاومألا يف زاج سفنلا لتق يف ةاغبلا لوق زاج اذإ
 . مهلوقب لوقلا اذه ىلع ثروي هنأل لاملا ىلإ يدؤي لتقلا يف

 نإو ى هلوق حجر وأ قدص لب نايب هبذكي مل نإ ( هيلإ هبسن نمل عفديو )
 لمع هنأل يغابلا هيلإ هبسن نمل هيطعم رضي مل هتبسن يف بذك كلذ دمب نيبت
 ( مثإ الب هنم ,عزني هدسفأ ام ) يغابلا نم يأ ( هنم عزانلا نمضو ) “عرشلإ
 م نإ ) مثأ و نمض داسف الب عزنلا هنكمأ دقو هدمعت نإو ى داسفلا دمعتي مل نإ

 داسفإلا نكي مل نإ نمض يأ ى عزانلا نمض و : هلوق ىلإ دئاع طرشلا اذه ( نكي

 عزانلا هدسفأ ا۔؛ يأ ( هب ) يغابلا نم يأ ( هنم ءاقتاب هنع هعافد تقو يف )

 هعزتي نم ء يجيف لاملا نم هريغ عم هدحو افيس بضغي نأ لثم ( همقن نع )

 اذك و ى هلفت وأ هرسكتف عزانلا ةبرض هبيصتف يغابلا هب يقتبف هبرضف هنع

 نإ كلذ ريغو ءانإ و بشخو حول نم لاملا رئاسو نجلاو ةضيبلاو عردلاو حمرلا

 برضي وأ عزانلا ةبرض هب يقالي وأ عزانلا هب برضي ناك نأب يغابلا هب ىقتا
 هلتق ءاوس يغابلا لتق يف هايإ عزانلا لايعتساب يأ ( هب هلتقب وأ ) هب يقاليو هب
 ببس ةنأل لصحي مل وأ لصح لتقلا لايعتسا يف لتقلا ظفل لممتساف هلتقي مل وأ
 زوجيو ى لاتقلا ىنعمب ردصم مسا لتقلا وأ « رهظأ ناكل هلاتقب لاق ولو لتقلا

 سرف ىلع لتاقي يغابلا ناك نأب ( هيلع وأ ) : هلوق بسانيو يغابلل ءاهلا در
 مثإ الو ، عزنلا تقو دسفأ ايف عزانلا ىلع نامض الف امهريغ وأ لمج وأ هبصغ
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 لفغتسيو لاتقب تيابيو يغابلا كلذ نامض مزل امإو

 تفداصف عزانلا هبرض نإ اذك و « عزنلا ىلإ لصيل هدسفأ اذإ داسفإلا دمعت ولو

 هيلع نامض ال هنإف لاملا تفداصف داحو هبرض وأ أطخ هيلع يفبملا لام

 . كلذ ىف

 :2 ناويدلا ه يفو “ عزانلا ال ( يغابلا ) لاملا ( كلذ نامض مزل ) امنإ ( و )

 تضإو ى نماض يمارلاف هريغ تباصأف لجرلا اهاقتاف ةيدمتلاب نيلجر ىمر نم
 دقو اهفرص نإو « يدعتملا : ليقو ى اعم انمض ةوق اهب دازف هسفن نع اهفرص

 هريغ تباصأف ىقتاف لحي اك هامر نإو ى أطخ ناكو نمض اهطاشن عطقنا

 اهنم بره وأ يمرملا نم تجرخ نإو ‘ يمارلا ال وه نمض هريغل اهفرص وأ
 : ليقو “ ىمرملل هيف لعف ال ذإ أطخ يمارلا ىلع كلذف هنم تماقف تعقو وأ
 ىلعو “ يمارلا نم أطخ وهو اعم انمض لوألا ةوق عطقنت ملو اهعفد وأ اهلقثأ اذإ

 دقو هيمر يمارلا دمعت نإو ى هيلعف هريغب ىقتا نإو ى هبوني ام هلام يف يمرملا

 ص سانلا نم هريغ وأ هلفط وأ يمرملا دبع ءاوسو ى اعم انمض هريغب ىقتا هنأ ملع

 ى يمارلا لامب ىقتا ولو “ يمرملا ىلعف لحي اك ىمر يمارلاو هريغ لامب ىقتا نإو
 ءانع يمرملا ىلعف يمارلا لامب يمرملا ىقتا نإو“يمرملا ىلعف لحي ال اك ىمر نإو
 . هلاعتسا

 هريغ وأ لاملا بحاص لاملا هنم عزني نم هيلإ ءيجي نأ يغابلا ( تيابيو )

 تاقوألا نم كلذ وحنو ى ةلوليقلا تقو يف هيلإ ءاجيو ( لاتقب ) تايبلا تقو

 لسري نأ لافغتسالاب ديري نأ زوجيو ى ( لفغتسيو ) : لاق اك ي اهيف لفغ يتلا
 ص ءيش يف هبساحي وأ هقباسي وأ هيماري وأ هبعالي نأ لثم ةلفغ يف هعقوي نم هيلإ
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 ، كلذ وحن وأ ةالص وأ داقر وأ لكأب هلاغتشا تقوب دصقيو

 هيلإ لصوي ال وأ هب عنمي امو هتلومحو هتباد وه اهيف نإو لتقيو

 . يغابلا ريغل نإو لام نايضو مثإ الب هب الإ

 هسفنب لفغ ةلفغ تقو ىمسي هنإف هلك كلذب ةلفغلا تقو قدصب نأو

 . لافغإب وأ

 لافتشا وأ داقرلا تا۔هدقمب يأ ( داقر وأ لكاب هلاغتشا تقوب دصقيو )

 ( كلذ وحن وأ ) ا_+امدقم وأ يه ( ةالص وأ ) ؤيهتلاو يدصتلا مدع ىنعمب

 ( لتقيو ) ةجاح ءاضقو لسغو ءاجنتساو ءوضو وأ مه وأ ةءارقو بارسشك

 لام الب ولو ةاغبلا نم لتقي نم دحي ناك وأ هلتقب الإ لاملا ىلإ لصوب ال ناك نإ
 همد عنمت ال ةالصلا نأل ع اهريغ ابس الو ى ةالصلا يف نإو يأ( اهيف ناو )
 ء ركذم تقولاف الإ و ى ةلاحلاب ليوأتب تقولل ريمضلا دوع زوجيو ى لالحلا

 ديكأت ( وه ) خلا ةالص وأ داقر وأ لكأب : هلوق نم ةموهفملا ةلاحلل دئاع وأ

 اذإ ( هتلومحو ) بوصغم لام هعمو اهب برهي الئل ( هتبادو ) لتقي يف رتتسملل
 ص اهيلع يلصي ناك ءاوس ى ايهب بوصغملا عنمي وأ هتلومح وأ هتيادب عنتمي نأ اوفاخ

 اهيلع لمحي وأ اهيلإ هتالص نم تلفني نأ فاخ اهلتقي مل نإ ناك اذإ ضرألا يف وأ
 بوصغم سرفك ( هب عنمي امو ) ةالصلا يف نكي مل نإ اذك و ى ذخأ ام هريغ

 ال وأ ) هبلكك و هسفنب عنام وه امم كلذ ونو بصغ ام رئاس ىلإ لصتل هلتقت

 يأ ( هب الإ ) هنبعي نم ىلإ هلوسرك لا۔الا ىلإ وأ يغابلا ىلإ يأ ( هيلإ لصوب .
 هب عنمي ام وأ ةلومح وأ ةباد نم لتقي ام ناك ( نإو “ لام نامضو مثإ الب ) هلتقب
 ةيرامك ( يغابلا ريغل ) هداسفإ وأ هلتقب الإ يغابلا ىلإ وأ لاملا ىلإ لصويال وأ
 الف هنذإب امأو ى هنذإ الب يغب نإ يغابلا هبحاصل هنمضي امنإو « بوصغم وأ

٠.٤ ٤ 



 ناك اذإ ةاغبلا ىلع موجهلا مهل زاج امنإو ى عزانلا ىلع ناعض ال اك ى هيلع نامض

 الف مهغلبت مل نإو ى مهتغلب دق ةماعلا ةوعدلا نأل هنم مهوعنم وأ مميديأ يف لاملا

 مهسفنأ اومزلأ دقف اهنم دب ال يتلا ةصاخلا ةوعدلا امأو ى اوفراق مهنال نورذمي

 ص ةفلاخلا عم غيلبتلاب لحت اك كلذب مهؤامد تاح دقف لاومألا بهنب اهلطبي ام

 . ملعأ هللاو

_ ٤٠٥ 



 لصف

 ءانمأب وأ هتدهاشم وأ هرارقاب يغبب هيلع كحي

 لصف

 يغبلا لام مكحو طالتخاو > يغابلا هب ملعي يف

 . كلذ رمغو“هربغ لتاقي وأ هربغ لتاقي دحأ دي لخد اذإ

 هنأ ( هرارقإب يغب ) هلوق ليلدب يغابلا فلكملا ىلع يأ ( هيلع كحي )
 ) ءانماب وأ ) مد وأ لامب يغبب ( هتدهاشم وأ ) يغب وه امم امم اذك لمق وأ يغب

 نوكي ململاو مهيلع ةلداعلا ةنيبلا هب ترهش وأ “ لصألا ظفلو ص ادعاصف نينيمأ

 ص تبفخ دقف دؤت مل نإ ةداهشلا نآل لادلاب تدهش ءارلاب ترهش ىنعمو « ةنيبلاب

 ص ةرهشلا ببس اهءادأ نألو ى ةرهش ضعب راهظإلاو “ ترهظأ دقف تيدأ نإو

 ى ةنيبلاب نوكي هب كحي يذلا نظلا نأ ، ةنيبلاب نوكي ملعلا نإ : هلوق ىنعمو

 ربرقت ةنيبلاب نوكي ملعلاو : هلوقو “مملا ال لمعلا ديفت نينيمآلا ةداهش نأ كلذو
 هنأ ديفيف ةحبحصلا ةرهشلا ةرهش ةلداعلا ةنيبلا ةرهش ديرب نأ زوجيو « هلبق امل

 قرهت هنأ ةرهشلا يف لاقو : « رثآلا ه يفو ث يفبلاب هترهش ايغاب هنوك يف يفكي
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 ىراسأ وأ هريغل هفرعي الام وأ هديب هلام هيلع يغبم دوجوب وأ

 ٠ ٠ . ٠ دحاو ولو هقدص نم ربخح وأ ىحرج وأ

 هب بجوي العف لعف الجر نأ ول كلذ لثمو ى دودحلا اهب ماقتو ءامدلا اهب
 ال مهنكل ةماعلاو ةصاخلا دنع دجوي ناكف سانلا يف كلذ رهشف دحلا هيلع

 . ه ا كلذب هيلع كحي هنأ رشلا لعفب هيلع نودهشي

 ملو يغبي نمم هفرع دقو ( هديب هلام هيلع يفبم ) ناسنإ ( دوجوب وأ )
 هايإ هدلو لمجك و “ هتطقل و دمع الب هلام نم هلدبتك لالح هجوب هديب هنأ نظي
 ( وأ ) هل امهريغ وأ امهدحأ هعيبي ناكو ى ىغابلا فلكملا ديب هريغ وأ هدبع وأ

 كيلع يفيلملا ردقملا ناسنإلا ىلإ ريمضلا درنو ‘هدوجوب وأ ردقي وأ دحاو دوجوب
 هفرعي يأ ( هفرعي ) هلام ىلع افطع نيونتلإب ( لام ) هيلع ايغبم هنوك ديقب ال
 كلذ امنإف ى هيلع ابغبم هنوك د_يقب ال ةيلع يفبم هنأ انضرف يذلا ناسنإلا

 لاق اك سيلو هديب الام دجو ناسنإلا نأ دارملا نأل كلذ تلق امنإو « مادختسا
 ىلع الإ غبي مل وأ اضيأ وه هيلع ايغبم ناك ءاوس هسفن ريغل ةفرعم يأ ( هريغل )

 هريغ هنظ وأ هققح وأ هنظ وأ يغبلا ةرامأ هيلع تناكو ى لاملا اذه بحاص

 ص رهاظ وه اك ةاغبلا ريغ نم ( ىراسأ وأ ) رهش وأ دحاو ولو “ هربغ هققح وأ

 مهنم امأو ى ةاغبلا ريغ نم ( ىحرج وأ ) هعم نمم رسأي ناسنإلا نوكي ال هنآل
 ( ادحاو ولو هقدص نم ربخي وأ ) هبلع يغب ةرامأ دوجوب وأ : هلوقب هركذف

 ناك وأ 0 ادبع ولو زيجأ و ك هلوتي ل ولو ةدح ىثنأ وأ ادحأ اركذ .

 . لالا هل

 تابلاط مهرثأ ءاسنلاو ةراغ يف شاوم مهيلع رم لاجر نعو : « رثألا » يفف
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 لام قوس وأ هف حرج وأ توك هملع يغب ةرامأ دوجوب وأ

 ناويح نم هعم ام ًآدراط هناتاب وأ هتباد ىلع هعفر وأ هل فرعي ال

 . . . .. .. ... نظلا ىلع بلغو

 ىنعم لكب ةراغلا يديأ نم ةيشاملا اوصلخي مهأ باوجلاف ى مهب ءاسنلا ثافتساف

 نهلظ دارأ نمم ءاسنلا اوعنمي نأ مهيلعو مهل رهظ ملظو ةقرس اهنأل هيلع اوردق
 دوجوملا نم دحا و لكب قداصلا ناسنإلا ىلع يأ ( هيلع يغب ةرامأ دوجوب وأ )

 وأ تومك ) ماقملاب مولعملا شيجلا ىلإ ريمضلا در زوجيو “ حرج وأ توم مهيف

 اموق ىرت نأب كلذو ص عم ىنعمب يف وأ يغابلا شيج يف يأ ى ( هيف حرج
 وأ ةافب مجأ كسفن نئمطيو !اتيم هتيأر وأ ادحأ اونفد وأ مهضعب احورج

 لبإلاو منغلا لمشي لاملا ( هل فرعي ال لام قوس وأ ) نئمطتفناظ كربخي

 عسوتلا ىلع حص لامحأ اهيلع ارقب وأ البإ تقس اذإ كنال اهيلع لمحي امو رقبلاو
 عارسإلاو ةلجعلاب امأ و ى يشملا ةداع ىلع قوسلا كلذو « آلامحأ تقس : لاقي نأ

 ء خلا آدراط هنايتاب وأ : هلوقب هركذ دقف الام ذخأو راغأ نم ةداع وه اك

 امم قاس ام سيل نوكي نأ ةنوعمب نوكي نأ كلذو ( هتباد ىلع هعفر وأ )
 الام وأ هكلمي امم هتباد ىلع هعفر وأ كلذ ىلع هلح ام سيل وأ هكلمي

 هنايتإب وأ ) يئر نيح وه ثيح ىلإ اقلطم هب يشي نأ داتعي ال نكل هكلمي
 ىوقتي نأ هلك كلذ طرشو ( ناويح نم هعم ام ) يشملا ف آجعزم ( ادراط
 ء ءانمألا نظ وأ ةماعلا نظ وأ يأرلا نظ ( نظلا ىلع بلغو ) لاق اك ام ءيشب

 , ةداهشملاب لب كلذ ريغي الو قيدصتلاب الو ةرامألا ةمالعلاب هيلع كحي ال : ليقو
 زوجي هنع ريبعتلاب قيدصتلا يف لوقلا اذهل راشأو رارقإلا وأ ةلداعلا ةنيبلا وأ

 لوقلا ىلإو ى لحملا كلذ يف هيلإ راشأو ى مهلزانم مؤق ناك نإ باب : هلوق لبق

 . لصألا بحاص ةمالعلا



 عنمو لاتقو عزنو عفد نم ركذ ام هب لعفف مارح هنأ ققح وأ

 كلذك لتاقي الو س هريغب ًاطلتخم دجوف عبتا نإ هيلع مجهي الو ذخأو

 نب فسوي يدلو رمأ تركذو هللا دبع يبأ ىلإ نوراه نعو : « رثألا « يفو

 مهتبازع ةدع نإ : تلقو “ ناصح نبا تيب مادق هودجوو اليل لتق هنأ هللا دبع

 اذه نأ اندنع حص دقو ع يعم كرتشن يذلا امو “ مهرمأ مم كرتشن ينورظتنا

 رضح هنأ ناهمجس اوركذ مهنإ : تلقو “ناج وهف هلتق نم ءيرب وه فسوي دلو
 لعفت ابب كيلع ريشأ ينإ : تلقو ى اومهتا امف كلذ ىلع قفتا ملعملا هنبا نأو
 كزوج امم هيلع تردق ام اهيف "ر داب ديدش ءامدلا رمأ نأ هللا كديأ ملعإ ى مهيف

 نإف « نيقيلاب اهيلع ذخؤي ءامدلاو ى هيلع ردقت ال ام كيلع قفتي الئل ملعلا هيلإ

 هدي ىلع كلذ ناك وأ رضح نمت دحأ ىلع ةمهتلا كدنع حص اذإف ى ةمهتلاف نكي م

 كدنع حص امف « كريغ عم كرمأ تك رشأ هتسبح اذإف ى هنسبحاف ائيش رظتنت الف

 . هريغ وأ ملعملا ةنبا « هريغ وأ ناممجس هيف هتلعف

 حجارلا نظلا ىمس وأ ءانمألا لوق وأ يغابلا رارقإب ( مارح هنأ ققح وأ )
 نظلاو لمعلا ديفت ءانمألا ةداهشو رارقإلاف الإو 0 ةغلابملل ازا اقيقحت

 نم ركذ ام هب لعفيف ) ةدهاشملا قيقحتلاب ديرب نأ لمتحيو “ نيقيلا ملعلا ال

 نع هل ( عنمو لاتقو ) كانه هئاقبإو هنم لاملل ( عزنو ) لاملا نع هب ( عفد
 نإ ) لاهمإب بطي لب ( هيلع مجهي الو ) هب هرورمو لاملل ( ذخأو ) لاملا
 لاح ( لتاقي الو ) سانلا نم ( هريغب اطلتخم ) عوبتملا يغابلا ( دجوف عبتا

 نم مهيلع درب الئلو ص يغابلا ريغ اوبيصي الئل ( كلذك ) هريغب اطلتخ هنوك

 نونمؤم لاجر الولو ف : ىلامت هلوق كلذ بسانيو “ مهل رصتنيو هب اوطلخ

 نيذلا انبذعل اوليزت ول لف : هلوق ىلإ « مهوئطت نأ مهوماعت مل تانمؤم ءاسنو
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 كفسيو هنود لاح نم هيلع لتاقيو هذخأيف هلام لاملا بر دصقي لب
 مل نإ كلذ نع هلتاقم ىغبو ، هبرل زرح ىلع هديب نكي مل نإ همد
 هنع "بذلاو هظفح هل غاس ذإ هبثر هماعي

 تنأو مهب"ذعلل للا ناك امو » : ىلاعت هلوقو ١" اميلأ اباذع مهنم اورفك

 هنأ هعم نم فرعي الاومجمه اذإ اضيأو « ءيش هيلع ىفخي ال هللاو ي مهيف
 ةبحصلا هعم اودقع دق اوناك امبر وأ ى هيلعو مهنع نولتاقيف هدحو دصق

 همد كفسيو هنود لاح نم هيلع لتاقيو هذخايف هلام لالا بر دصقي لب )
 زرحيل هاطعأف ايغاب همامي مل اذإ يغابلا وهو ( هبرل زارح ىلع هديب نكي مل نإ

 ‘ هبحاص وه يئاجلا نأ لمي ال نكل ؛ بوصفغم لاملا نأو ى اغاب هملع وأ هل
 غاب نم هنأ مصي ملو لالح هجوب هديب لصتا وأ هل بهو وأ هطقل نإ اذك و

 ملع دقو هجوب هديب لخد وأ ى غاب نم هنأ ملع دقو هطقل وأ غاب نم هعزن وأ
 هيلإ دصاقلا نأ ملمي ملو هفرع اذإ هبحاصل هدريل هزرحف غاب نم هنأ دمب ملع وأ

 ةححو آلاقم هل نأل هديب وه نم لتاقي نأ كلذ يف لاملا بحاصل زوجي الف هبر
 هدصاقل هنأ نايب هدنع حصي ىتح ةجح الب هميلست هيلع مرحو ى هظفح همزلي ذإ
 نوقتي ام مهل نيبي ىتح مهاده ذإ دعب اموق لضبل هللا ناك امو

 مل نإ يأ ( هماعي مل نإ كلذ نع ) هريغ وأ لاملا بحاص ( هلتاقم ىغب و )
 لمي مل نإ يأ ى ناث لوعفم هنأ ىلع بصنلاب ( هئبر ) هلتاقم لاملا هديب يذلا ملعي

 ةبابنلا نوج ةيئان وأ لاملا بر وه هلتاقي ءاج يذلا نأ لاملا هديب يذلا

 : هلوق لبق ةدايزو ىنعملاب هتركذ اك ( هنع بذلاو هظفح هل غاس ذإ )

 ( ١ ( حتفلا ةروس : ٥ ٢



 يف رذعي الو 4 لوالاك ًايغاب راص الإو هبر هماع نإ هنم هعنمي الو

 . . .. هل غاب رارضإ نم فوخب هماع نإ هنم هبر عنم

 هعم لعفيو ى هلتق لاملا بحاصلف هلتاق نإف ط انه هركذيس هنأ ملعأ مل ذإ هلتاقم

 ٠ هلتاقم ىغبيو : هلوقب هركذ ارك هل لاملا سيل نم مم لعفب ام

 ةباين هبر بئان وأ آيناث الوعفم هبصنب ( هير هماع نإ هنم هعنمي الو )
 هربغ الو اغاب ال هيلإ هنم جرخ يذلا اذه ملعي ملو هبحاص ملع نإو “ ةحيحص

 نيبتي ىتح هبحاص هطمي ال هنأ رهاظلاف ةلمح همف رمألا رهظ ايف غاب ريغ هملع وأ

 هنم هعنم لب هعنمي ل نكي ( الإو ) يفَجب هنم هيلإ راص نم دي ىلإ راص هنأ
 ص ذخألاب ىغب لوألاف ' هبحاص نم هذخأف ىغب ىذلا ( لوألاك ايغاب راص )
 هذخأ نم عم لعفي ام هبئان وأ لاملا بحاص هعنم لعفف ص عنملاب ىغب يناثلاو

 . يغبلاب هنم

 هوحن وأ طاقتلاب وأ هريغ وأ يغابلا دي نم هديب لاملا ناك نم ( رذعي الو )

 (هبر عنم يف) هرك ذي يذلا فوخلاب لتعا ولو هلاتق لحف كلملا لوخد هوجو نم
 رذميب قلعتم ( فوخي ) هبئان وأ لاملا بر هنأ ( هماع نإ هنم ) هبئان وأ
 هريغ ضرع وأ ى لتقب ولو هندب وأ هلام وأ هضرع يف ( هل غاب رارضإ نم )
 لجرلا تومي هنأ نم هلوقي « ناويدلا » نع هلحم يف رم امل كلذك هندب وأ هلام وأ

 لكاب هفالتإ هلكأب دارملاو ةماسجحي هكلهتسي الو ةيدعتب هريغ لام لكأي الو
 ص هريغ وأ همصافغل هبحاص نع همنم وأ 2 همحاص ربغ ادحأ هئاطعإ وأ برش وأ

 دحاو اهكحف هل واسم هؤاطعإف هنطب يف هلكأ لكالاب دارأ نإو ث كلذ ريغ وأ

 ىوحفلاو “ ىلوألاب مرح ةساسجلاب هكلهتسي نأ مرح اذإو ‘ يلجلا سابقلاب
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 هذخأ نم دبب ناك هلك ] و هزاح ام نأ ملع نإ هيلع ز اج نم ريخو

 هبرل درلل هنم هذخأ يف هبصغب هنم

 ي هبئان وأ هبر نع هعنم ىلجا سابقلاو ةاواسملاو بصاغلا هئاطعإب هكالهتسا

 هعنم وأ لصألا ذخأب يغبلاب مدلا لحيو “ ضرملاو ‘ لصألا ىلع لتاقيو

 ٠ هداسفإ وأ

 لتاق نم و > ةرم ملظ هضرأ نع لتاق نم : ناسح يبأ نع تالاؤسلا يفو

 اهيلإ لصي ناك اذإ ضرألا ىلع لتاقي ال هنأ هانعمو « نيترم ملظ هريغ ضرأ نع
 امارح آلاتق أشنأ نم نأ هانعم وأ ى هب برهي هبصاغ نإف هريغ امأو ث مكلاب

 ٠ نيت رم ٥ ريغ ض رأ ف أشن أ نمو ك 3 رم ملظ دقف هض رأ نع

 ‘ هذخأ يأ ( هزاح ام نأ ماع نإ ) غاب ( هيلع زاج نم ريخو )
 ص هل اكلم سيلو هكلمت يأ « ( هلكأو ) وه هدي يف ناكف هدي يف وه نمم

 مزالو هل اكلم هنوك نع ببسم ءيشلا لكأ نأل لكأ كلمتلا يمس امنإو

 ص هئاقب عم هبف فرصتلا ىنعمب لكألا اذكو « هل اكلم هنوكل اينايب اموزل
 ى هبرل درلل ذخأ يف هلوقل لاملا ءاقب يف ةضورفم ةلأسملا نأل كلذ تلق امنإ و

 فالتإلاب هرمسفأ ملو “ نطبلا يف لكآلا نم هرهاظ نع لكألا يبأ مل كلذلو

 ص بصاغ نم هبصغ يأ ( هبصغب هنم ) بصاغلا ك۔اذ ( هذخأ نم ديب ناك )

 هلوادت وأ رخآلا حم بصغي دحاو لك ادعاصف ةثالث ةبصغلا تناك ول اذك و

 قلعتم ( هذخأ يف ) هنم بصاغ نم ورمع وه بصاغ نم هبصغب رثك أ وأ نابصاغ
 نإ ( هبرل "درلل ) ريخآلا بصاغلا نم يأ ( هنم ) هذخأي نأ يف ريخ ىأ ريخ
 بصاغلل هدرب الو “ هب ىصوأ وأ هقفنأ هنم سيأ نإف هدعي هلعل هملعي مل وأ هملع
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 زاج نمل لحو بيرم لام لك يف ريخي اذكو 2 هكرت يفو «. رم امب

 .ك هب ر ملعي م ولو ك ةب ر ول رو ه ذخأ ل ام نع هل اتقو هع افد غاب هنع

 ، هنم هعزن نإ ملعب هيف لمعيو

 سيل هنأ عم ابصاغ بصاغلا نم بصاغلا يمس امنإو ةبصخلا نم هريغل الو « لوألا

 هدريل هذخأي مل بصاغلا نم هذخأ يذلا نآل هنم بوصغملا بصافلل اكلم

 فلكتي يأ هذخأب قلعتم ( رم امب ) هيف فرصتي وأ هفلتب وأ هلك ايل لب هكلام
 ام لتقو هلتقب الإ ذخآلا ىلإ لصوتي ال وأ هعنمي نم لتقو عفدلا و لاتقلاب هذخأ

 فوطمعم (هكرت يفو) كلذ وحن وأ مون وأ ةلفغ يف مهتأجافمو هبلع لمحيو هب عنمي
 يف هركذي ملو انه رييختلا ركذ امنإو “ هكرت يفو هذخأ يف ريخ يأ هذخأ يف ىلع
 بصاغ نمأ هذخأ نأل اضيأ هبف حيحص رييختلا نأ عم لاملا بحاص نم بصاغ
 : ليقو “ لاتق الب تناك اذإ ملسملا لام ةيجنت بجحت او ث دك آ هكلام نم

 . لاتق الب ولو بجت ال

 نم ابصغ ذخأ وأ ةبيرب هدي يف نمم هذخأ ( بيرم لام لك يف ريخي اذكو )
 لام لك يف اذك و ى ءابف فلأف ءارب هيار لوعفم ممإ ميملا حتفب بيرم نم بصاغ

 ابرلا بصغي وأ ابرلا وأ مارحلا طلا۔خي نم لام بصغي نأ لثم ى مارح
 هطمي امنإف هذخأ نإف ص وهلو بعل وأ ىنز يف هنم بوصغملا ىطعأ ام وأ
 نع وأ مارح وأ ةبير يذ نم بصغ ءاوس “ هنم بوصغملا ىلإ هنم لقتنا نم

 نع يهنلا نأ هوحنو كلذ هجوو « مارح وأ ةبير يذ نع رثك أ وأ بصاغ

 ' لئاسملا هذهك هديب لعف هديب قاطأ اذإف « ةقاطلا ردقب ركنملا

 هذخأ هل لح ال ( هذخأ لام نع هلاتقو هعافد غاب هنع زاج نمل لح و )

 هبر هيطعي نأب ( هنم هعزن نإ ماعب هيف لمعيو هبر ماعي مل ولو ةبير ولو )
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 لام هذ خأ ام دحوو هلتق و هل عمجو هلام ىلع ًايغاب بلط نمو

 طالتخاب وأ هريغ هطالتخاب وأ هلاتق لبق كلذ ىلع وأ هريغ

 هديب لاومأ

 الو ةبيرلاب هدي يف وه نمل هيطعي وأ هب يصوي وأ هنمث وأ همي م نإ ريقفلا وأ
 امم ناك اذإ هدنع مت هنأ هبحاص ملع وأ باصنلا هيف مت نإ هيكزي لبقو ى هيكزي
 همحاص نأل هك زي ال هنأ حمحصلاو ك هيف رحتي هنأ ملعي قحف الإ و > ىكز

 . هنع عونمم

 ص مهب هلتاقي الاجر ( هل عمجو ) هريغ لام وأ ( هلام ىلع ايغاب بلط نمو )

 هلتقي م وأ هريغب وأ هسفنب ( هلتقو ) ننئا وأ دحاو عم وأ هدحو هلتاق وأ

 ىلعو هسفن لام ىلع هبلطي ناكو ( هريغ لام ) يغابلا كلذ ( هذخأ ام دجوو )

 لجرلا لام ريغ الثم رخآ لجر لام يغابلا هذخأ ام دجو وأ “لتاق هسفن لام

 كهلام ريغ بصاغلاهذخأ ام نأ ملع ( هلاتق لبق كلذ ماع وأ ) هلام هل بلطي يذلا
 بلطي نأ هل نأ رم اك هل بلطي يذلا لجرلا ريغ لجر لام هنأ ملع نإ اذك و
 لامب هلام طالتخاب يأ ( هطالتخاب ) ملع ( وأ ) هبلع هلتاقيو هريغ لامب يغابلا

 لامب بصاغلا لام طالتخاب وأ الثم لجر لامب لجر لام طالتخاب وأ ( هريغ )
 طالتخا وأ رخآ لجرلام وأ هلام بلاطلا كلذ هل بلطي لجر لام وأ“بلاطلا

 ةروص يف طالتخالاب ملعي مل وأ “ تركذ يتلا روصلا يقاب نم هضعب وأ هلك كلذ

 ( هديب لاومأ طدلتخاب ) ملع ( وأ ) لتاق وأ بصاغلا نم اهذخأ قح تضرف

 رمتك ادعاصف نيعون هلام نم بصاغلا ديب ام نأ ملع نأب طالتخإلا ةنظم اذك و

 لجر رمتك هريغ لام وأ هريغ منغو هرمتك « كلذك هريغ لامو هلام وأ منغو
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 لاملا جرخو هلتق نإو > هملع الو كلذ ىلع هم وحهو كلذ زاج

 هب لعفو هيلع مجه نإ مثأي الو ‘ هلام يف دسفأ امو هنمض يغابلل

 نايضلا همزل ولو رم امم هوحن وأ هرارقإب كلذ

 عزنلا نم روكذملا ( كلذ ) هلك كلذ يف ( زاج ) عاونأ اذكو “ لجر منغو

 وأ مون وأ ةلفغ ىلع ( كلذ ىلع هموجهو ) 0 هلك رم ام دح ىلع لتقلاو لاتقلاو

 مل نإ ريقف وأ هبحاص ديب الك لصوأو هزرف اطلتخ عزن اذإف ‘ لاغتشا وأ هوحن

 هب لمعف طلتخملا اذه زرفي ال ناك نإ و س هلام بصاغلل درو هلام رزح و ى ملعي

 وأ ى "رو ريمشك ى هزرف رسعي يذلا طلتجلا لاملا يف ةمسقلا باتك يف رم ام

 . تيزب تيزك ليحتسي

 ةرهش وأ يغب ةدهاشم وأ ةنيب وأ رارقإب كلذ لعف اذإ ( هيلع ) مثإ ( الو )
 دهاش اذإ ححلا ف نامضلا همزلي نكل > هقدصب نم رسح وأ تححرت ةرامأ وأ

 . نايب الو راكنإلا عقوو

 نمض يأ ص ( هنمض يغابلل لاملا جرخو ) يغابلا لتق يأ ى ( هلتق نإو )
 وأ هلبق وأ لاتقلا لاح ( هلام يف دسفأ ام ) نمض ( و ) “ هتيد يطعي نأب ةتاذ

 رأ هيلعف هل لاملا نأ ثيح نم غابب سيلف هل لاملا نأ بيغلا فاشكتنال هدعب

 لمفو مجه نإ مثأي الو ) هتيد عم تام نإ هثراولو ؤ تمي مل نإ لاملا هل نمضي
 هنأ وأ غاب هنأ ( هرارقإب ) اهدحأ وأ لام عزنو لتق نم روكذملا ( كلذ هي
 وأ هيغب ةدهاشمو غاب هنأ ىلع نايبلاك ( "رم امم هوحن وأ ) يغب وه امم اذك لعف

 ايرك ذ دوهعملا ( نامضلا همزل ولو ) هقدصي نم ربخو “ تحجرت ةرامأو ةرهش
 زوجي اك لعف هنأل هنمضي الف لاملا امأو . ث هنمض : هلوقب روكذملا ةيدلا نامض وهو
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 مدقتلا ةحابإل ةيدلل وه امنإ نايضلاو ، هرارقإب لعف نإ ال : ليقو

 زئاج الب هيلإ مدعت نم دوقلا مزل و ‘ ًاعرش هيلإ

 ى هل زوجي ال اك لعف ذإ هأطخ نيبت ذإ ةيدلا هتمزل مظعأ سفنلا رمأ ناك املو ع هل

 ص لاملا يف أطخلا فالخب اهيف فالخ الف نآرقلا صن يف ةيدلا أطخلا يف نأ ىرت الأ
 نيبتف ادحأ مامإلا لتق اذإ اضيأو ى نامض ال : ليقو “ نامضلا هيف نأ روهشملاف
 اذه يف رم ام ىلع مهيلعف دوهشلا هيلع ر"وز نإ و ى لاملا تيب يف هتيردف ءىرب هنأ
 . هللا دنع هريغو رثع عساتلا باتكلا

 نإ هب دهش نم وأ هربخم هللا دنع لاملاو ةيدلاو نامضلا مزلو : « رثألا » يفو

 لتقلا ( لعف نإ ) هيلع ةيدلل نامض ( ال : ليقو ) هب دهش وأ إروزب هربخأ
 بجومب ربخأ يذلا وه هنآل يغب وه امم اذك لعف هنأ وأ غاب هنأ ( هرارقإب )

 هتمزل امنإو ى نالف هلتقف نالف يلو لتاق هنأ رقأ نمك وهف “ يغبلا وهو لتقلا
 همجومب رقأ اذإ هسفنل لتقلا بحوأ يذلا وه لوتقملا نأ عم لوألا لوقلاف ةيدلا
 قحالو ةيدلا هيف أطخلاو لوتقملا هبف ببست أطخ هنأ كلذ ةياغف ع لتقلا مظمل

 ريغ احرج هحرحم وأ هلتقم نمل هسفن حابأ ولف « دحأل هسفن لتق ةحابإ ف ناسنإلل

 وأ لتاقلا تمزلو ى اكله لعف نإو هحرجي وأ هلتقي نأ هل زجي مل ةاوادم حرج
 وأ هنود وأ ريثأت نم حرجلا ريغ اذك و « ال : ليقو ى شرألا وأ ةيدلا حراجلا

 وه امنإ ) نامضلا همزل ولو : انلوق يف روكذملا ( نامضلا و ) ‘ وضع ةعفنم تيوفت

 ` ىلإ يإ ى ( هيلإ مدقتلا ةحابإل ) دوقلاب سفنلل الو “ اضيأ لاملل ال طقف ( ةيدلل
 ملف دوقلا همزلي ملف هانركذ امو ةداهشلاب ( اعومش ) دوملا يفنل ةلع هذه « لتقلا

 . دوقلا هل زجحم

 اعرش ( زئاج ) رمأ ( الب ) لتقلا ىلإ يأ ( هيلإ مدقت نم دوقلا مزلو )



 . هيغبل لاملا نامضو مالاو

 الو رارقإ الو نايب الب لاملاو لتقلا ىلإ مدقت ذإ ( هيغبل لاملا نايضو مثالاو )
 يغفبملا عقو اذإو ‘ ةرهش الو تحجرت ةرامأ الو قدصي نم ربخ الو ةدهاشم
 نعذيلف هملع نإو ى هيلع يفبملا هنأ ملعي م اذإ هلاتق يغابللف “ يغابلا ىلع هيلع
 ءايلوأ عم ىقتلاف هسفن دوقيل بهذ نإ و ى هلتاق ناعذإلا هنم لبقي مل نإف “ هقحب

 دحاو لتق نإو ‘ هوضراع نإ هسفن نع لتاقي هنإف مهفرمي ملو هوفرعف لوتقملا

 . كلذل ملعلا هاضمأ دقو < هيلع ءيش الف ملع مث هحرج وأ مهنم

 نيدترملا وأ نيدلا يف نينعاطلا وأ نيبراهلا وأ ةاغبلا تاومأ يف دسفأ نمو

 ص لعف ام لثم هب لعف نإ الإ دسفأ ام ةيد هيلعف هلتق لح نم لكو نيمرجملا وأ
 . ملعأ هللاو
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 باب

 . هريغب هيلع نيعتسي نأ هلتقو غاب عابتإ ديري نل زابج

 ِ انيمأ ناك نإ هتناعإ هب ناعتسمللو

 باب

 شيجلا ةيانجو يابلا ىلع ةناعتسالا يف

 وأ هدحو ذخألا وأ يغابلا نم هلام ذخأو ( هلتقو غاب عابتا ديرمل زاج )

 نأ زوجي : لبقو دودحلا ىدعتي ال نمم ( هريغب هيلع نيعتسي نأ ) هدحو لتقلا

 : « رثألا » يفو « هبهنب يهتنيو هرمأب رمتأي ناك اذإ اذه ىدعتي نمب نيمتسي
 يغبلا لهأ نم قحلا جرخي نأ هل له ةلملا لهأ نم موق يف ناك ملسم نع هتلأس
 دجمل نإو > كلذ لىبسف هعم نواعتي ادحاو دحو نإ : لاق ؟ هدحو

 اونوكي الو كلذ يف ادئاق مهف نوكي نكلو ى ةلملا لهأ نم ناك نم عم كرتشيف
 . ًادايق هل

 يف اقداص ( انيمأ ) نيعتسملا اذه ( ناك نإ هتناعإ هب ناعتسسلل ) زاج ( و )

 



 زواجت نمم ناعتس الو . كلذك وه نم هعم ناك وأ هقدص وأ

 بحطصي الو { كلذ هنم فيخ وأ لام وأ سفن يف هيف هللا كح

 ًاقلطم قحلا زواجي نمي هعم

 تأ يف ( هقادص وأ ) لاتقلا يف هلاعفأ يف دودحلا زواجي الو ,غاب كلذ نأ هلوق
 ى هيغب تدهاش : هل لاق وأ ى غاب هنأ قدصملا وأ نيمألا هل لاق ءاوس غاب كلذ
 (هعم ناك وأ) ترهش وأ ةيغب ةنيب تماق هنإ : لاق وأ « يفبلا ةرامأ تيأر وأ
 دهاش وأ ادحاو ولو قدصم وأ نيمأ يأ ص ( كلذك وه نم ) نيعتسملا مم يأ
 هربخأ وأ ةنيب هدنع تفاق وأ هنع رهش وأ هترامأ ىأر وأ ىفبلا هب ناعتسملا

 .روجلا نع هدرب نم هل ناك اذإ رئاج نيعتسملا ناك ولو قدصم وأ نيمأ

 وأ رأث وأ دقحل يغابلا يف يأ ى ( هيف هللا كح زواجي نمب ناعتسي الو )

 ىلاعت هللا كح زواجي هنوكل وأ كلذ ريغ وأ لهجل وأ هبحل لاملا ذخال وأ ةوادع

 دحلا زواجي نم نّسعي الو ى ىلاعت هللا كح هيف زواجي الئل هب نامتسي الف ةلمجلا يف
 يف ىلامت هللا كح زواج دق ناك ءاوس ى ايهيف وأ ( لام وأ سفن يف ) هنامتسا ؤلو

 ص هل ةزواجم وه امم اذك لعفي هنأب وأ هزواجي هنأب ربخأ وأ مهتا وأ لبق هريغ

 ( كلذ هنم فيخ وأ ) كرشم ىلع ولو عنملاب كرشلاب ةناعتسالا ثيدح رم دقو
 دقح وحن ىلع ةمهتل وأ ةبير وأ لهجل لام وأ سفن يف هللا كح ةزواجم نم روكذملا

 الئل هيفل الو لاتقلل ( اقلطم قحلا زواجي نمب هعم بحطصي الو ) رأث وأ
 ريغل هعم بحطصا نإ بذلا همزلي الئلو ث روجلا ىلع ةناعإ هل هتبحص نوكت

 ص هبحاصي هكرتي الو اهدقعي الو هتبحص لبقي الف هيلع قحلا نأ نيبتي ىتح لاتق
 تقو ىلإ وه كرت الإ و “ هملع ردق نإ هدرو هاهن هنيعي ءاجف لاتقلل ىضم نإو
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 هلتق حابم لتق ىلع ولو

 حابم لتق ىلع ولو ) هتبحص ةين ريغ ىلع ىضم الإو ريخاتلا نكمأ نإ رخآ
 . هبآذمي وأ لوتقملاب لثمي نأ لثم ى امرحم لمفي هلمل ( هلتق

 لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ »: ينلع ينلا نع سوأ نب دادش ىلحي وبأ لاق
 مكدحأ دحلو ةحيذلا اونيسحاف متحذ اذإو ى ةلتقلا اونسحاف متلتق اذإف ى ءيش

 بهذم لوألاو « بلط وأ بجوأ بتك ىنعمو « ١ هتحيبذ 'ح رشلو هترفش
 ص ناسحإلا تالامكب نايتإلا هلومشل معأ يناثلاو ؛ ءاهقفلا رثكأو « نييلوصألا
 لمع نم رثكأ هلضفف لمك أ ىلع هب يتأي نأ ظفاحيلف لفن وأ اضرف دارأ نمف
 ىذأتي ام لك أو يصاعملا كرتي نأ ثيدحلا يف لخدو ى رثك ولو هيف ناسحإ ال
 ،ةنتنملا حئاورلاو يصاعملاب نوذاأتي مهنأل ةكئالملا ىلإ نسحأ دق نوكيف “هتحئارب

 اذإو ص مهيوني نأب سنإلاو نجلا ملسم ىلإو مهيلإ ةالصلا نم هميلست يف نسحيو
 ناسحإلاف ةلولفم وأ ةليلك ىسومب نوكي ال نأب حبذلا و لتقلا يف ناسحإلا بلط

 ةينو ى حبذلا وأ لتقلا عضوم ىلإ فنعب رجلاب الو ليثمتلاب الو « بلطلاب ىلوأ
 لبنب برضت نأو ى اهليلحتو ة۔بادلا كلت ىلع ةردقلا ةمعن ىلع ركشلاو برقتلا

 ص نروملم وهف كلذ لعف نم نأ حص دقو ‘ اضرغ ذختت ال نأو ى تومت ىقح

 لهسأ و 0 تومي ىتح كمسلاو دارجلا يوشي ال نأو ى ال وأ حبذلل ديرأ ءاوس

 مث حور يذب لتشم نم » : للع هنعو “ فيسلاب هقنع برض يمدآلا لتق هوجو
 . لثمملا لتاقلا ريغب صوصخم وهو « ٢' « ةمايقلا موي هب للا لثم بتي م

 )١( هيلع قفتم . .
 )٢( ملسم ءاود .

  

 



 ك رانلاب هتوم دمب ىرح رفك وأ ةدرب لتق نم نأ نهمدقتملا ضمب نع ركذو

 بأ نبا هلعفو “ كلذ نم ائيش العف ديلولا نب دلاخو ركب ايأ نأ انموق معزو

 للع هعطق امأو ى عنملا حيحصلاو « سابع نا هركنأ و « نيدترملا يف يلع بلاط

 اضيأو ى ةلثملا ميرحت لبق كلذ امإف مهنبعأ لبمستو لجرأو نيىنرملا يديأ

 يديأ اوعطق مهنأ يورو “ ةقدصلا لبإ ةاعر نيعأ اولَممَ م أل مهنبعأ تللم

 رمأ » : للع هنأ يور دقو “هينيعو هناسل يف كوشلا اوسرغأو هيلجرو يعارلا

 انالف اوقرحت نأ كترمأ تنك ه : لاق مث « )0١١ « شيرق نم نيلجر قيرحتب
 ء'٦ي امهولتقاف امهومتدجو نإف ىىلامت للا الإ اهب بذعي ال رانلانأ و رانلاب انالفو

 نمو « هوقرحأف ةيح الوتقم هودجوف لتقي نأ دعب قرحي لجرب كلذ لبق رمأو
 نإ ىصعي لب > اهتوم ققحت دمب الإ اهنم عطقي الو ةحبذلا خلسي ال نأ ناسحإلا

 ىهو ةرفشلا دح ال نأ و > ةمح تناك نإ روهشملا ىلع تمرحو > لبق لحع

 َِ ٠ ٠ . ع -. .٠ ٠ ٠ -٠

 ةحفص ىلع هلجر عضاو لجرب نع رمو “ رظنت يهو ىرخا حبدي الو ؛ رظنت

 ديرتأ ؟ اذه لبق الفأ » : لاقف اهرصيب اهيلإ ظحات يهو هترفش رحس وهو ةاش

 هللا لوسر م هنأ « : يورو > اهتلابق ىرخأ حبذي الو الو ى 0٦ '» ؟ت تاتوم اهتيمت نأ

 مدقم يأ ى '") « اهفلاسب ذخو اهنذأ عد : لاقف اهنذأب ةاش رجي لجرب قي
 اهبحسو اهذخأف اهعبتاف قلع ىنلا ىلإ تءاج ىتح رازج ةاش تتلفناو ى ىقتنملا

 ٠. دواد وبأ هاور ) ( ١

 ٠ هجام٬نباو يقهيبلاو نابح نبا هاور ) ( ٢

 ٣ دواد وبأو يذمرتلا هارر ٠ (٣)
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 لاتق وأ ةبحص ىلع هعم قفتي ملو كلذ ىلع هب نعتسي مل نإ صخرو

 هتلعف امع روهظ وأ عافد يف لاتق لك يف اذكو . هلعفو كرتيو

 شيجلا ةرعم

 ًاق٬وس اهقثسف رارج 1 تنأو ى هللا رمأل يربصا » : لع يبنلا .77

 )0١) ٠ ًاقىق ر

 كح زواجي يذلا ةرضحب ولو هيف عرشيو لاتقلا ىلإ يضمي نأ ( صخرو )
 ىضم وأ رخآ عضوم نمو دحاو عضوم يف هعم زوا_جلا كلذ لتاقي ناك ولو هللاا

 ىلع هعم قفتي ملو ) لاتقلا ( كلذ ىلع هب نعتسي مل نإ ) ههني مل وآ هاهن هعم

 وه يذلا هلعف عم كرتي يأ ى ةيعملا ىلع بصنلاب ( هلعفو كرتيو لاتق وأ ةبحص

 دحلا ةزواجسم نع هيهن الإ مزلي مل دحلا زواج نإو ى هب لاتقلا كرت مزلي ال لاتقلا
 هديبام عزنو هيملع دحلا ةماقإ ىلع ردق نإو ى هتني مل ولو لاتقلا ىلع ىقبيو

 فالخلا "رم دقو ؟ الف ى هنم عزن وأ ‘ يهن ناودعلا ىلإ مضني نأ فاخ الإو لعف

 . اهتماقإ ىلع رداقلل كلذو ؟ اهنم غرفي ىتح وأ برحلا يف دودلا ماقت له

 يف ) يضملا حيبأ وأ لتق لك يف صخر اذك و يأ ى ( لاتق لك يف اذكو )
 ءارش وأ ناهكلا نامز يف ءارش وأ روهظلا نامز يف ءارش وأ ( روهظ وأ عافد

 صخر نمضو « مهعابتأ و نيملسملا ىلع ءيش الف ناهكلا قوفو روهظلا نود ابف

 لام وأ سفن يف ةيانج نم ( هتلعف امم ) : هلوق هب قلعت كلذلو ى حيبأ ىنعم
 هوركم وهام مهنم ردصي ام يأ “ شيجلا هوركم يأ ‘ ( شيجلا ةرعم )

 . ينطقرادلا هاور ( ( ١
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 ىلع هب ناعتساو مامإلا دصق دحأ لام تلك أ نإو هلعاف كلذ مزلو

 ناعتسم كلذ لعف نإ م هفلتم مرغيو هل هدريو اهنم هدرو هلام عيمج

 . . . . لكأو لتقو ناعأف غاب لاتق ىلع هب

 نم زاج ةرمعملا ىلإ لعفلا دانسإو ى لام وأ سفن يف ةيانج نم سفنلا ههركت
 ىلع تلعف ظفل قلطأ وأ ى لوعفملل ينبي امل قيرط الب لوعفملا ىلإ لعفلا دانسإ
 يأ ى شيجلا ةرعم هتباصأ امم يأ « صاخلا يف ماعلل اقالطإ ص تباصأ ىنعم
 يف نوهركم مهنأل هؤاهفس شيجلا ةرممب ديرب نأ زوجو ع خلا شيجلا هوركم
 هثتنأو « هتلعفل العاف شيجلا عفرو نونم ةرعم بصن زوجيو « مههفسل سوفنلا

 الو هوحنو مامإلا ال هدحو ( هلعاف كلذ مزلو ) ‘ لاحلا ىلع بصنو ةعامج هنأل

 . هنعي مل نإ شيجلا نم رضح نم الو لاملا تيب يف

 نم وأ شيجلا دئاق وأ ( مامإلا ) هلام لك أ نم ( دصق دحأ لام تلكأ نإو )

 وأ مامالا كلذ ( هدريو ع اهنم هدرو هلام عمج ىلع هب ناعتساو ) هديس هرمأ

 نإ اذك و ص بصنلاب ( هفلتم ) مامإلا - ءارلا ديدشتب - ( م"رغيو هل ) هوحن
 اذك و ص ةيدلل وأ صاصقلل هوحن وأ مامإلا نودصقي لوتقملا ءابلوأ نإف ى اولتق

 هوح وأ مامإلا هرمأ نإ الإ هوحن وأ مامإلا شدج نولتاقي الو “ هوحنو حرجلا

 ىلع مالكلا طسب "رم دقو “ هسفن نع عفدلا رورضمللف ‘ رضلا لعف نيحف الإ و

 . ةقرس وأ ابلس هب ادصاق الو : هلوق لبق هنامض مدعو مامإلا نامض

 لك أو لتقو ناعأف : هلوقب هلصف لمجب نوكف يدعتلا ( كلذ لعف نإو )

 .ث الام ( لكأو ) اهلتقي مل وأ سفنلا ( لتقو ناعاف ,غاب لاتق ىلع هب ناعتسم )
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 الإو ث هيلع ردق نإ هبابرا ىلع هدرو نيعتسملا هنم كلذ عرت

 اوفاخ نإو { يغابلا مهعبتا نإ هعم لكأي مل يذلاو وه هعم قرتفا

 اوعفادو اولتاقو قارفلا اوكرت هلام لكآ اوقراف نإ هتنم

 هعنمل ىدأ ولو ، لاتقب هلام نم يغابلا عنم دصقب ال مهينآ

 ل اذإ هنم

 لاملا ( كلذ عرت ) هفالتإ وأ نط يف هلكأل ببس ءيشلا ذخأ نآل هذخأ يأ
 مهل هظفح هنابرأ فرمي ل نإو هيلع ردق نإ هبابرأ ىلع هدرو نمعتسملا هنتم )

 مل ىنعم هنمض ( قرتفا ) هيلع ردقي ) الإو ) ءارةفلا ىلع هقرفي وأ هب ىصوأو
 دنحو نعتسملا دنج نم ) هعم لكاي ل ينلاو وه هعم ( : هل وو حص كلذلو > ىبي

 عبتا نإ يأ « هلام لك أب هيلع يغبملا لوآلا ( يغابلا مهعبتا نإ ) هب ناعتسملا

 امأو « مهلام لك أ نم لجأل مهب ناعتسملا ءالؤهو نونيعتسملا ءالؤه لوألا يغابلا

 نكلو ، هنع اوقرتفي ال نأ نيقابلل زئاجف لك أي مل نم نود هدحو هدصق نإ

 اذإ هكح لتقلاب وأ هوحنو حرجلاب ىغب اذإ هب ناعتسملا يغب مكحو ى هنونيعي ال

 هوقراف هيلع اوردقي مل نإ و “ةيدلاإب وأ شرألا وأ دوقلاب هنوبلطيف لاملا ذخأب ىغب
 . هبلع يفبملا لوآلا يغابلا مهعبتأ نإ

 (هلام لكآ اوقراف نإ) مهبلغي نأ لوألا يغابلا نم يأ ى ( هنم اوفاخ نإو )

 مملامو مهسفنأ نع ( مهيتآ اوعفادو اولتاقو قارفلا اوكرت ) يناثلا يغابلا وهو

 هلام نم يغابلا عنم دصقب ال ) لا۔!ا نم ذخأ امع الو يناثلا يغابلا سفن نع ال

 مماتق ( ( ىدأ ولو ) مهلامو مهسفنأ نع عفدلا مهلاتقب نودصقن لب 0 ( لاتقب

 مل اذإ ) هنم ذوخأملا لاملا نم يأ ى ( هنم ) لوألا يغابلا عنم يأ ى ( هعنمل )
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 . محلاومأو مهتاجن الإ اودصقي

 "لحيس مل اذإ لتقلا نم يناثلا يمنابلا اوعنمي نأ مهلو ( مهلاومأو مهتاجن الإ اودصقي
 اذإ هعنم مهلو ى هعضوم يردي ال وأ زيمي ال قح هلام طلتخا وأ هلامو لوألا نب

 لب “ لاتقب هسفنل يضقي نأ زوجيال هنآل هلام ذخأب هيلع يفبيل لوآلا هدصق
 . ملعأ هللاو ى همك احي
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 لصف

 ًالام لكأف امهدحأ وأ لكألاو لتقلا دصق ىلع جرخ نإ

 هب رل هدر دصق نإ هل زاج هنم هعزنو هملع هلتاقف هلثم ديرم هيقلف

 يغابلا لامل نإو ث هذخأ نإ ال

 لصف

 ذخاف يأ (لكاف امهدحأ وأ لكألاو لتقلا دصقىلع ) ناسنإلا ( جرخ نا )

 بصنب امهدحأ وأ لكأو لتق نم دارأ ام لثم ديرم يأ (هلثم ديرم هيقلف ألام)

 ايل وأ لتقلا وأ لكالل ديرم تعن عفرلاب وأ ةفاضإلا ىلع هرجي وأ ديرم لثم
 اهاضمأ دق لوألا نإف ص ناتدارإلا تفلتخا ولو ث كلذ ةدارإ يف هل لثامم
 هذخأ يذلا لاملا ىلع يأ ( هيلع ) رخآلا ديرملا اذه ( هلتاقف ) اهضمي مل ريخألاو

 لعف ام ريخألل زاج يأ ( هبرل ) لوألا نم ( هدر دصق نإ هل زاج هنم هعزن و )
 لاتقلاب دصق ( نإ ال ) هبحاصل هدر اهب دصق نإ لوآلا نم عزنلاو لاتقلا نم .

 هنإف يغابلا ريغ لام ايس الو ( يغابلا لال نإو ) ريخألل ةدئاع ءاملا ( هذخا )
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 ص لوألا هيلع هلتاقيو آيغاب كلذب ناك ذإ ةنتفو ةيحل وأ هسفنل

 ء كحلا يف ال هلام لكأيو هلتقيل هعبتأ نإ هيلع يغبملا اذكو

 هذخأب ةقلمتم ةيناثلاو ةيوقتلل ىلوألا ماللا هريغل وأ ( هممفنل ) امنم دشأ
 ( كلذب ) لاملل ذخألا اذه ( ناك ذإ ةنتفو ) هذخأل ىلع فطع ( ةيمحل وأ )
 ولو ذوخأملا لاملا ذخأ دارأ هنأ ىلع ( ايغاب ) ةنتف وأ ةم ذخآلا نم روكذملا

 برل اضوع هيطعيل وأ هريغ وأ هسفنل يغابلا لام ذخأ دارأ نإ ابس الو هبرل

 نأو هبرل دقتعيو بوتي نأ همزل لوآلا يغابلاف ( لوألا هيلع هلتاقيو ) لاملا
 تأ نيب ريخم وهف هبرل هدر ىلع نومأم ءاج نإو هبر ريغل هذخأ ديرم هنع درب

 ديرم هنشمأي مل نإو ‘ لصوم عم هلسرب وأ هبرل وه هدرب نأ نيبو هنم هنكمي

 ك هيلع ناقفتي انيمأ اجرخأ وأ هب ابهذ هبرل هذخأ ديرم وه نمأي مل وأ هبرل هذخأ
 هل قثوتسا صالخإ وأ ةنتفو ةيمح هب له هبرل هدربل ءاج نم لوألا ملعي مل نإو

 . هلصوىف كلذ هدصق سيل نيمأ ىلع اقفتي وأ هدهميو هلصوب نأ

 لام يأ ( هلام لكايو ) هلا_ء درل ال ( هلتقيل هعبتا نإ هيلع يفيملا اذكو )
 ى هلام هل درب نأ همزلو همنمو هلاتق يغابللف لكألا وأ لتقلا لعفيل وأ يغابلا
 هيلع يغبملا اذه نآل هل عبتملا هيلع يفبملا لتاقي نأ بجو لب يغابلل زاج امنإو

 لصيل هلتقل وأ يغابلا لام ذخأ ينعأ « هلام ذخأل لب هسفن هلام ذخأل هدصقي م
 ص هلام نيبو هنيب لحي مل ولو هلتقل وأ هسفن لام ال يغابلا لام ينعأ هلام ىلإ
 يف اضيأ غاب هنإف يغابلا لام لك 7 : هلوقك يفبلا دارأ هنأ هب ملمي اب قطن وأ
 ذخأ هنأل لاتقلا كل : لوآلا يغابلل لاقي الف هيف امأو ( مكحلا يف ال ) كحلا

 رقأ ولف ى هلام ذخأب هيلع يفبلا داري هنأ مكحلا يف ملمي نيأ نمف هي ىضمو آلام
 يدي نيب هلام ناك نإ كلذو يغابلا منكحل يغابلا ىلع يفبي نأ دارأ هنأ يفبملا
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 عفد آكرشم وأ ىثنا وأ آدبع ولو هلام لكأو يعبب دصق نمل زاجو

 ةرجألا ذخأ هلو ةنيعم ةراجئتسا وأ هيلع ةناعتساب نإو ى يغابلا

 { هيلع اهيطعمل زاج ولو يغبلا عفد ىلع ال هدرو هللام بلط ىلع

 تصني الو

 :هلوقك يفبلل دارأ هنأ هب ملعي اب قطن وأ هلام نيبو هنيب لحي مل وأ الإو “يغابلا

 . كحلا ين اضيأ غاب هنإف يغابلا لام لكآ

 اهدحأب وأ ( هلام لكأ ) ب ( و ) هندب يف هيلع ( يغبب دصق نمل زاجو )
 عفد اكرشم وأ ىثنا وأ ) دبعلل لام هنأك هدبع دي يف ديسلا لام ( ادبع ولو )
 ةنامتساب نإو ) : هلوق ىلإ آرظن زاج : لاق امنإو ‘ بجاو عفدلاو ( يغابلا

 ا۔ج عفديلف بجاو عفدلاف هنيعي نمل ةرجالا دقع يأ ( ةنيعم ةراجنتسا هيلع
 هديس لام ىلع دبعلا لتاقيف اهنود وأ ةرجأب هريغي وأ هريغ عم وأ هسفنب هنكمأ
 . لتاقي : لقو ى لتاقي الف الإو رثكأ وأ هتميق لثم ناك نإ هديب لام وأ

 هيلع بجي ال ذإ ( هدرو هلام بلط ىلع ةرجألا ذخأ ) هنيممل يأ ( هلو )
 الف هدر هملع بجي هنإف هتوم ىلإ هلام توف ناك نإ الإ لاتقلاب هيخأ لام در

 عفدلا بوجول هسفن يف هيلع ( يغبلا عفد ىلع ) لحت ( ال ) و ةرجألا هل لحت
 قحلا ميقيل يطعب يطعملا نأل يغبلا عفد ىلع يأ ( هيلع اهيطعمل زاج ولو ) هنع
 عفدلا ىلع اهلباق وأ ةرجألا بلاط يوني ال اذك و « ايندب هنيد عئاب ذخأي يذلاو

 عفدلا سقن ىلع يغب هنأ ثيح نم يغبلا عفد ىلع اهذخأي هنأ هةدر وأ لاملا ىلع

 ديرم وه يذلا لعافلل ءانبلاب وأ لوعفمل ءانبلاب ( تصني الو ) درلاو لاملا نع
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 ديرم ماقو هلام ىلع نإو ساب هدصق نإو هيلع يغبملا ريجحتل

 وأ هنم هعنمو كلذ هيلع لعفي ال نأ هيلع رجحو هلاتقو هنع هعافد

 ماقو هلام لكأ نإ الو ، هماظ عفديو هلتاقي لب 2 هيلع هعسو

 وأ هب ناعتسملاك لعفيو هبلطي لب هبلطت ال : نميأ هل لاقو هدر بلاط

 لاتقب ولو هدري لب ، يلام يل درت ال : هل لاق

 اهيف وأ هلام وأ هسفن يق ( هيلع يفبملا ريجحتل ) لام وأ سفن نع عفدلا

 وأ هلام لجأل يأ دصقب وأ غابب قلعتم ( هلام ىلع نإو غاب هدصق نإو )
 هدصق ىلع فطع ( هعافد ديرم ماقو ) هسفن ىلع ولو هريجحتل يأ ريجحتب

 لعفي ال نأ هيلع رجح و ) عافد ىلع فطع ( هلاتقو ) عافدب قلعتم ( هنع )
 بابلا قالغإ وأ هل كاسمإلاب ( هعنمو ) لاتقلاو عافدلا نم روكذملا ( كلذ هيلع

 عافدلا نم روكذملا كلذ لعج يأ ى ( هيلع هعسو وأ هنم ) كلذ وحن وأ
 نع رجحلا كلذ هعنمي الو هلعفي ال نأ لح يف هلعج يأ هلعفي ال نأ اعساو لاتقلاو
 ص لاملا نع هدريو ( هملظ عفديو ) “ يغابلا يأ ى ( هلتاقي لب ) كلذ لعف
 كرتي طقسي الف هيغب ثبح نم ىلامت هلل قح يغابلا عفد نأل كلذو

 . هيلع يغبملا
 تا ) هبلطي نأ قحلا بحاص نع رجح نإ قحلا بحاصل تصني ( الو )

 :قحلا بحاص ( اضيأ هل لاقو ) هل ( هدر هقح بلاط ماقو هلام ) يغابلا ( لكأ

 ( هب ناعتممملاك لعفيو هبلطي لب ) هلوق لجأ نم بلطلا كرتي الف ( هبلطت ال )
 فطع ( يلام يل درت ال : هل لاق وأ ) لاملا ىلإ هب لصي ام لعفيو عزنيو لتاقيف
 (لاتقب ولو هدرب لب) هبلإ تصني الف هلام لكأ : هلوق وأ “ غاب دصق : هلوق ىلع

 . هلتاقت ال : هل لاق ولو لتاقي
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 هتيطعأ .ينإف هعبقت ال : هل لاق نإ الإ هدرب هنم فلت ام نمضي الو

 كلم هلوخد ىلع لدي ام هربخأ نإو ى هلام كلذ وأ لبق هل

 هلتاقيو قحلا هنم جرخيو « هيلع هعبتي هنإف هيغب دعب يغابلا

 ء هفالتإ دمعت وأ هعض ام الإ هدر دعب وأ ( هدرب هنم فلت ام نمضي الو (

 دقو « لاملا در يف وأ لاملا نع أ سفنلا ىلع عفدلا يف هلام بستحملا فرص نإو
 كلذ ىلع هلام ىلع رجأتسا نإ اذك و ى هيلع هك ردي الف هيلع يغبملا هيلع رجح

 تيب نمف لاملا تيب ناك نإو ى هيلع رجح هنأل هيلع يفبملا ىلع ال ةرجألا هيلعف
 هلام ىلع لتاقي نأ هيلع رجح نإ : : ليقو ى هيلع رجحي مل اذإ اك سيلو ى لاملا
 (لبق هل هتيطعأ ينإف هعبتت ال ) : لاق نإ نكل يأ ( هل لاق نإ الإ ) لتاقي الف

 يذلا ( كلذ وأ ) ى نآلا هتطعأ وأ هذخأ دعب هتيطعأ وأ هذخأ نأ لبق يأ

 ىغب نإ و “ هنم هعزني الو لاملا كلذ ىلع دحأ هلتاقي الف « ىلام ال ( هلام ) هذخأ
 وأ هلام هب بهذ يذلا لاملا نأ هبلع يفبملا كلذ لاقو سفن وأ لام داسفإب

 داسفإب هىغب ثمح نم هعبتي نكلو « هملع هلتاقي الو دحأ هدرب الف لبق هتطعأ

 يفبملا ريغ هقدصي نم كلذ هل لاق نإ اذك و ص فصني مل نإ هلتاقيف دسفأ ام

 . هتركذ ابفو فنصملا هركذ ايف هيلع

 كلم هلوخد ىلع لدي امب ) قدصي نم وأ هيلع يغب نم ( هربخأ نإو )
 هيلع يفبلا ىلع هل امع اضوع هل كرتي مث هبلسب يغبي نأ لثم ( هيغب دعب يغابلا

 .هنم جرخيو ) لاملا ىلع ال يغبلا ىلع يأ ( هيلع هعبتي هنإف ) هوجولا نم هجوب
 قحلا نم يأ ( هنم ىبأ نإ هلتاقيو ) لاكنو ريزعتك هقوف امو بدأآلاك ( قحلا
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 هندب نم لام عم وأ هريغ لام هلام عم لكأ نإو ًانناث اغب دارأ وأ

 عوطتمل هيغب ىلع هرجزو هعابتا زاج ةيمح ىلع ةنتفو برح مهنيبو

 هينتافهو هيبراحم لام در دصق ىلع ال ، لاومألا يف هلام لكأ نمل يأ
 . مهتناعإو

 لوآلا هبلع يفبملا ىلع هعبتم ىلع ( ايناث ايغب دارا وأ ) هنم جرخم نأ

 . هريغ ىلع وأ

 زوجيو ى هيلع اوغب مهنأ ضرف نم لام يأ ( هلام عم ) يغابلا ( لكأ نإو )
 نم هجوب وأ بصغ وأ مارحي هديب ناك ( هريغ لام ) يغابلل هلام يف ريمضلا در

 لام قاس ( وأ ) هب ىضم وأ هلام عم هربغ لام قاس يأ هضعب وأ ةنامألا هوجو

 ىلع دئاع ريمضلا ( مهنيبو ) روكذملا يغابلا نيب يأ ( هنيب نم لام عم ) هريغ
 ( هعابتا زاج ) مرحم .وه امم ةيمح ريغ وأ ( ةيمح ىلع ةنتفو برح ) نم
 ىلع»ف رجزب قلع نإو “هعابتاب قلعتم ( هيغب ىلع هرجزو ) يغابلا عابتا يأ
 هيلع غبي مل نمم هللا ةعاط ديرمل زاج يأ زاج قلعتم ( عوطتمل ) نع ىنمب
 ءاوس “هريغ لام عوطتملا دريف لاومألا ةلمج يف يأ (لاومألا يف هلام لكا نمل يأ)
 هل زوج اهيف لام هل نم اذك و “برح لهأ وأ رخآ غاب لام وأ غاب ريغ لام ناك

 هل نم لاصيإ و هتلازإ و ركنملا راكنإ دصق ىلع كلذك اقلطم هريغ لامو هلام در

 (هينتافمو هيب راحم لام در دصق ىلع ال) هلام لحي مل ذإ يغاب ولو هقح ىلإ قحلا
 لب ( مهتناعإو ) طسقلاب امايق هدر نوكل هدرب لب هونتاف وأ هوبراح مهنوكل

 دحاو موق فنصملا مالك يف هونتافمو هوبراحم و “لطابلا ةلازإو ىحلا راهظإدصقا

 . ةنتافملاو ةبراحملا نيتقصلاب اوفصتا
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 هالوتي ال لجرو هالوتي لجر دجو لجر نع هتلأسو : « رثألا » ينو
 فحي ل نإو هدرب : لاق ؟ عنصي اذام ٠6 هالوتبال يذلا بلاغلاو ى نالتتقي

 لإ اهعفريو امهرمأ رهظيل فكلاب امهرمأي : ليقو ط هنم هيجني قح هلتاقيلف
 . ملعأ هللاو ى دشأ همفديلف فكي مل نإو ى ناطلسلا

٤٣٢ - 



 فبإو هيلع ءاركلاو هب رمألاو هعابتا غاب هيلع زاج نمل
 . . ٠. . ٠. . . . ‘ الام لكأت ل

 باب

 مهارب ال وأ مهارب ناك ءاوس ةاغبلا هيلع زاج نمل زوجي مف

 ام لمفي نأ هدلب مرح يف اونوكي مل نمل اضيأ زوجيو ى هدلب ميرح يف مهنكل
 . هدلب مرح يف اوناك نم لعفي

 ص ( هب رمألاو ) هنم فاصنإلاو هنم "درلل ( هعابتا غاب هيلع زاج نمل )
 نم رجاؤي نأ هل زاجو يأ ى عابتالا ىلع يأ ( هيلع ءاركلاو ) كلذل هعابتاب يأ

 اقلطم عبتي هنأ كلذو ( ألام لكاي مل نإو ) يغابلا عابتا ىلع عفنلا هيف وجري
 نإ مث « ردهف لتق نإو ى لتاق نإ لتوق نعذي مل نإو “ يفبلا ةدح هنم جرخيل
 < شرألا وأ ةيدلا ىطعأ وأ هنم صتقا هندب يف هرض وأ هحرج وأ ادحأ لتق

 ناعذإلا نم ىبأ نإو “ هدر الام ةذخأ نإو دحلا ىلع يتاي لتقلا : لبق
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 ىلع تلهج وأ تلهج وأ هرك نإو « هلكأ نإ هب ةرجألا تمزلو
 . . . ه.كانعلا ردق

 ردهو لتوق لتاق نإو > رجأ درلا وأ شرألا وأ ةيدلا وأ صاصقلا وأ

 . لتق نإ

 ءاطعإ ( هرك نإو ) عوطتملا اذه هدرو ( هلكأ نإ هبر ةرجألا تمزلو )

 كلذ نأل هدرب مل وأ راجئتسالاب رمآ مل وأ هدرب رمآ مل ينإ : لاقو « ةرجألا
 لوألا هجوو « راجئتسالاب الو هدرب هرمأي مل هنآل اعربتم دعي : ليقو ى هل عفن
 ةرجأ هسفن لام نم ىطعأ ام هيلع كرديف عربتلا وني ملو ى ةعفنم هل لصح هنأ

 ىلع ال هيلع حتفلاب رجأتسملا اهك ردأ طعي امل ناك نإو ى ميجلا حتفب « هرَجاتسمل

 فرص ام لك اذك و ص لاملا بحاص ىلع وه اهك ردأ هاطعأ اذإو ى لاملا بحاص

 ريبكل يطمي ام لثم ال : لىقو « هك ردي : لسقف ى لاملا كلذ "در يق هلام نم

 ةرجألا كل : اولاق نأب ( تلهج وأ ) هيف همالك ذفني نملو هدر ىلع ةاغبلا
 قلعتم ( ءانعلا ردق ىلع تلهج وأ ) كل سانلا ردقي ام وأ رسيت ام يطعن وأ

 ربخ فوذحم وأ ى تلهج : هلوق ىلع هطلست رابتعاب نكل ى تمزل : هلوقب
 نإو ، طرشلاو أدتبملا فذحف تلهج نإ ءانعلا ردق ىلع يه يأ « فوذحم

 ةرجألا دقع ةيفيك و ى لدعب لاملا بحاص هلف دجوت امم رثكأب اهدقع يف فرسأ
 حلصي اذهو ؛ كلذ وحن وأ < نارانيد ارانيد نيرشع لكب كل : الثم لوقي نأ
 اذك هيلع هل نإ لاق امم لقأ جرخ نإو « ملعي مل وأ بلس يذلا لاملا ردق ملع نإ

 ص هلثم ال لاملا كلذ نود ةرجأ هل عطقي نأ وه ك ملع نإ اضيأ هلو ى هبساحيلف

 ة رثع كطئعأ هدر : هل لوقي نأ لثم « حالصلا رظنب كلذو ص هنم رثكأ الو

 وه مك لهج نإو “ كلذ قوف ام وأ رشع انثا وأ رشع دحأ هنأ ملع دقو ى ريناند
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 : فانصأ يغابلاو ‘ لاملا تيب نكي مل نإ رجأتسملا تمزل الإو
 ٠ . ٠ > بلاسو عطاقو ةفخب ذخآو قراسو بصاغ

 ائيش كردي الف رثكأ وأ هلثم اهمطقف ملع وأ رثكأ وأ هلثه تجرخف ةرجألا عطقف

 . لاملا بحاص ىلع

 ام وأ بحت ام كيطعأ وأ ةرجأ كمطعأ : لوقي نأ ةرجألا لهج لاثمو

 تمزل ) الام لكأي ( الإو ) كلذ وحن وأ لاملا بحاص هب ىضرب ام وأ نالف بحي
 ةرجألا نأل هنف ناك نإو ( لاملا تيب نكي مل نإ ) مجلا رسكب ( رج اتسملا
 ى هبحاص اهيطعي نأ نع لضف ى همدمل لام ىلع ال طقف يغابلا عدر ىلع ذئنيح
 فرص امو باهذلا ءانع هلف الام لكأي مل هنأ نابف لام ىلع اهدقع نإ و

 . هيلع ريجألا

 اولتاقي نأ مهل له ص موق ةمينغ مهنع تزاج موق نع لئس : « رثألا ه ينو
 مل ولو اهيلع نولتاقي : ليقو “ ةمينغلا باحصأ مهناعتسا نإ الإ ال : لاق ؟ اهيلع
 كرقن نأ انىلع سيل : لاق هنأ فورعم يبأ زع يورو > اهىلع : اونىمتسي

 . لبجلا اذه يف انيلع.ةمينغلاب اوضمي نأ ةدوسملا

 ( بلاسو عطاقو ى ةيلفخب ذخآو « قراسو بصاغ : فانصا يغابلاو )
 دسج ىلإ هدي دامو ى وضع ةعفنم :ت"وفمو “ ندبلا يف رثؤمو حراجو لتاقو
 ص هتمحل نم آدحأ ضيقي نأ ديرب هدي دمي نمك ى هل نيهم هب آرخاس دحأ بوث وأ

 لاملا ذخأ ةغل ةقرسلاو ‘ ةروع فشكل وأ سمل وأ دي وأ جرتفب ىنزل دصاقو

 همف فرصتي وأ هب عفتني وأ هكلمتيل هبئات وأ هكلام نع ءافتخإلا دصقب ةيفخ

 يبص وأ نونجم وأ لقاع غلاب هذخأو ى هريغ هيطعي وأ هنع هتوفي وأ هدسفي وأ
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 هنأ الإ كلذك ةريبك هنأ رابتعاب عرملا يقو “ هريغ وأ زرح نم رثك وأ لق

 هنأ الإ “ كلذك عطقلا رابتعاب يغب اذهو ى لقاملا غلابلا هذخاي نأ طرشب

 ى هبف هل ةهبش الب رانيد عبر ردق وهو زرح نم لقاعلا غلابلا هذخأت نأ طرشب

 نم وأ زرح ريغ نم هذخأ نمو يبصلاو نونجملا عطقي الو ت يغب اضيأ اذهو

 هكلام عم زرحلا ثيح نكاس و « زرحلا ىلع لخدي ميدخك لوخدلا هل حيبأ زرح
 كلذو هميرغ لام نم ممرغو : ليقو ث هدلو لام نم بأو هديس لام نم دبع الو
 ء ىلاعت للا ءاش نإ يتأي فالخ كلذ يفو ى ةبغسملا نامز يف الو : ليق ى ةهبشلل

 عفار نعو ى ةعاجملا نمز يف عطق ال : لع هنع ةمامأ يبأ نع بيطخلا ىورو
 هاور “ لخنلا رامج يف يأ ء رثك يف الو رمت يف عطق ال : للع هنع جيدخ نا

 . انموق نم ثيدحلا باحصأ

 عطق الو ص رفسلا يف يديألا عطقت ال : للع هنع ةاطرأ يبأ نبا نع يورو

 تناك : اهنع هللا يضر ةشئاع تور امل عطقي : ليقو ى هديب ايف ناسنإلا ىلع

 للا دبع نب رباج نعو ؛ اهدي عطقب لع يبنلا رمأف هدحجتو عاتملا ريمتست ةأرما
 هللا دبع نعو > « عطق ,سلتخ الو بمتنم الو نئاخ ىلع سيل « : نلع هنع

 ةيفب باصأ نم قلعملا رمتلا نع لئس هنأ للع هللا لوسر نع صاملا نب ورمع نا
 ةمارغلا هيلعف ءيشب جرخ نمو ى هيلع ءيش الف ةننبخ ذختم ريغ ةجاح يذ نم
 ص عطقلا هيلعف نجلا غلبف نيرجلا هيوؤي نأ دعب هنم ءيشب جرخ نمو ى ةبوقملاو
 ضرب مل اذإف ى ةنيدملا يف حابم مهدنع كلذ ناك هنأل هيلع ءيش الف : لاق امنإو

 . عطق الب بقوع اضيأ فرع نكي مل نإو ت مرغ لاملا بحاص

 ررفب هذخأي يذلا ةيفخ هذخآب هدارمو هلحم ق بصاغلا فيرمت مدقتو

 ذخأيف هريغ طلاخي يذلاو ‘ باسحلا يف ماهيإ وأ فيفطت وأ ماهيإ وأ شغ وأ
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 ذخؤيو هب هيلع مجهو لاتقب مهد هيغب رهظأ نف { مهماكحأ فلتختو

 ، فختسم وأ قراس ىلع ال بصاغو بلاسك هنم عنميو ذخأ ام هنم

 عم تيوفت وأ اعافتنا وأ كلمت هريغل وأ هسفنل هريغ لام ذخأي يذلا ةيفخ هنم

 ص هل هنأ هل رهظي لب “ لحي ال اك هذخأ هنأ رظان كانه ناك نإ رظانلا نع هئافخإ
 لدأ هنأ وأ ةطقل هنأ وأ هيف ةرامإ وأ ةفالخ وأ ةلاكو هل نأ وأ هكلمت هل نأ وأ

 . لحي ال اك ص هذخأ هنأ ناك نإ هرظان نع هب ىفخم امم كلذ وحن وأ

 مهلام يف مهرضيل دلبلا جراخ وأ دلبلا يف مهقيرط يف سانلا دصرب نم عطاقلاو
 هدي نم فطخ ةلفغ هنم ىأر اذإف الثم لجرلا طلاخي يذلا بلاسلاو ى مهندب وأ

 . برهو هدنع رضح نمم وأ هيدي نيب نم وأ

 ملع مالعإ الب هب يشغ يأ ( لاتقب مهد هيغب رهظأ نمف مهماكحأ فلتختو )
 ص كلذ وحن وأ ةلفغ وأ مون لاح ولو ( هب هيلع مجهو ) ال وأ هلاتقل ءاجي هنأ
 ص نوراغ مهو قلطصملا ينب ىلع راغأ للع يبنلا نأ رمع نب للا دبع نع يورو

 اذإ ناك قلع يبنلا نأ كلام نب بعك نعو ى مهيرارذ ىبسو مهلتاقم لقف
 للع هللا لوسر لئس" : ةماتج نب بعصلا نعو “ اهوبغب ىرو ةوزغ دارأ

 . مهنم مه : لاقف مرارذو مهئاسن نم نوبيصيف نوتيبي نيك رملا نم رادلا نع

 مج عطاقو ( بصاغو بلاسك هنم عنميو هنم ذخأ ام هنم ذخؤيو )

 ذخأي نأ ناسنإلل نأ رم اك هريغو لاملا بحاص كلذ يف ءاوسو ى لاتقب مهيلع

 هريغ لام لصويف هريل وأ هل ناك ءاوس “ بوصغم نم هديب ام بصاغلا نم

 يغب رهظم ىلع مجه يأ ص هبلع : هلوق نم فطع ( قراس ىلع ال ) هبحاصل

 . هعاونأب ( فختسم وأ ) قراس ىلع ال

- ٤٣٧ 



 هلاتق لح لتاق نإف 2 ربجأ ىبأ نإف ةعامج وأ مامإ وأ ضاقل ىعديو

 جرخيف هيلع ردقيل هب عنمي امو ، هحالس ذخال هيلع موجهلا زاجو

 نإف ث هيلإ لصومب الو هتوم دصق الب برض رباك نإف 2 قحلا هنم

 مهبلاط ةاغبلا ضعب لصو نإف ء مرغ الو مثإ هب مزلي مل هب تام

 لاملا لكأ دعب

 ( مامإ وأ ) ضا۔ة ىلإ يأ ( ضاقل ) فختسم وأ قراس ( ىعديو )
 ىلإ عفترب نأ ( ىبأ نإف ) قحي كحت ( ةعامج وأ ) قحلاب كحي ناطلس وأ مكاح وأ
 ذخأل هيلع موجهلا زاجو ي هلاتق لح لتاق ) و ىبأ ( نإف 2 ربجأ ) ركذ نم
 لصو مل نإو “ةلومحو سرفك امهيلك وأ لاملا كلذ وأ هسفن ( هب عنمي امو هحالس
 هدسفأ هريغو حالس نم ركذ ام داسفإب الإ قحلا جارخإل هيلإ وأ لاملا ىلإ

 . هذخأ نإ هنم لاملا عزنيو اقلطم ( قحلا هنم جرخيف هيلع ردقيل )

 لتاقي مل ولو ( بوض ) نعذني ملو عفرتلا لمعتسا يأ ( رباك نإف )
 ةركنلا ىلع ةلخاد ال نوكتف هب هدمب ام بصنو دصق نيونتب ( دصق الب )
 برضلاب يأ “ ( هب تام نإف ) توملا ىلإ يأ ( هيلإ لصومب الو ى هتوم )
 ام لك اذك و “ شرأ الف حرج نإو دوق الو ةيدل ( مرغالو مثإ هب مزلي مل )
 هرهق يف قحلا يذل “ظح الو هيلإ لصوي ام برض الو توم دصق.الب هب عقو

 ةملومفملا ىلعضمب بصنب ( ةاغبلا ضعب لصو نإف )برضلاب أدب نإ الإ هبرضو
 نم مهرخآ مهمبتم قحلف اوبهذ نأب ةيلعافلا ىلع عفرلاو ماللا رسكب ( مهبلاط )
 مهذخأ دمب يأ ( لاملا لكأ دعب ) مهطسوأ وأ مهلوأ لصو ول اذك و مهئارو

 ءاعدلا دعب مهنولتاقي امنإف قبي مل نإ هنأ الإ “ال وأ مهدنع يقاب ناك ءاوس لاملا
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 لك لتاق لوألا مهلاح ىلع اوعمتجا نإف 2 هنم ءيش هعم نكي ملو

 مهب قحال نم عنمل مهنع افلاختم نإو { هلتقو مهنم كردأ نم

 اوذخأ ا ًاقئاس نإو محل انيعم وأ هب اربخ اسراح اني وأ مل بلاط

 يقب اذإ ايف مالكلا ضرف فنصملاو ى اولتاقيف اوبأيف دحلا جارخإو درلاو قحلل
 نم يأ ( هنم عيش ) ضعبلا كلذ عم يأ ( هعم نكي ملو ) ازيمم مهدنع لاملا
 ٠ هلك وأ هنم ءيش همم ناك نإ امس الو > لاملا

 مهلاح ىلع ) قح الب ولو عاتجإلا ىنعم ىلع اوقب يأ ( اوعمتجا نإف )
 ةملك ىلع مهنوك نم اهب لاملا اوذخأ يتلا ىلوألا مهلاح ىلع اوقب نإ يأ ( لوألا
 نم لك ) بلاطلا ( لتاق ) ناك اذإ لاملل عنملاو بذلاو راصتنالا يف ةدحاو
 اذإ نكي مل نمو هدنع لاملا ناك نم دحاو لجرك مهلك مهنأل ( هلتق مهنم كردا
 دقو لاملا ىلإ لصوتي الثم هلتقب هنألو ى هيلع راصتنالاو لاملا عنم ىلع اورصأ

 . يغابلا ىلإ اذك و هيلإ لوصولا نع هعنمي ام لك لتقي هنأ رم

 ثكملا دصق ىلع ( مهنع افلختم ) بلاطلا هكردأ يذلا ناك ( نإو )

 ىقحالل آاتعن بلاط رجي ( مهل بلاط مهب قحال نم عنمل ) يشملا يف ءطبلا وأ
 وذملا ةلمج ىلإ ةبسنلاب هب اًيغ امنإو ى مهب قوحلل ابلاط كلذ ربغل مهنع افلختم وأ

 مهبلطي نمم ءيجي نمل هنيعب آابقارم يأ ( انيع ) ناك ( وأ ) هنم ىوقأ اهنإف

 لاح نيرضاح ريغ ( مهل انيعم وأ ) ءيجي بلاطب يأ ( هب اربخم اسراح )
 نإو ) نيعملاو سراحلاو نيملا ينعأ نيرضاح اوناك نإ اهس الو ى يفبلاو ذخألا

 التاقم ناك نإ ايس الو ذخآ ريغو ذخألا نيح لتاقم ربغ ( اوذخأ امل اهقئاس
 : هلوقل ةياغ نوكي نأ اقئاس هنوك حصيل كلذ تلق امنإو « التاقم اذخآ وأ
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 . مهنع عفدي الو مهعفني ال ىتح لحارمب مهنم اديعب وأ مهنع ًافلت ال
 عاطق نم نكي مل نإ قحلل ىعديو 4 كلذك لتعم وأ اضيرم وأ

 ! آرهجو آرس مهلتق .لح

 لعج ام ةياغ هلعج دقو ى هل ةياغ نوكي نأ حصي مل الإو “ كردأ نم لك لتاق
 امل اقئاس نإو : هلوق نوكي نأ زوجيو ى انيعم وأ انيع وأ مهعنمل افلختم هنوك

 ى اوذخأ ام قوسب هتناعإ تناك ولو : لاق هنأك ى انيعم : هلوقل ةياغ اوذخأ
 ( مهنع افلت ال ) هل بسانملا وه هتدجوف لصألا تعلاط مث « هبرقل ىلوأ اذهو

 برحلا ةشهدل وأ هقيرط يف مهنع هلالضل مهنع ابهاذ مهف اكرات ةجاحل مهنعاآبهاذ

 الىلق ءوطعأ وأ هوطمي ل مهنوكل مهك رت هنأ هنم رهظ مهعم انئاك الو ى ةرافلاو

 مالكب مهنتاف وأ همالكب اوذخأي مل مهنوكل وأ هوطعي نأ بحأ نم اوطعي ل وأ

 ىلإ هملسي مل نإ هيلع لتوق لام هديب ناك نإ نكل كلذ ريغ وأ مهنم وأ هنم

 نكل ص لقأ وأ ةلحرم وأ نيتلحرم وأ ( لحارمب مهنم اديعب وا ) قحب هبلاط

 عفدي الو مهعفني ال ىتح ) هلوقي هيلإ حولي اك مهنع عفدي الو مهمفني ال ثيحب
 لتوق كلذ هنم فاخي ثيحي ناك نإف ص عفدلاو عفنلا ةلعلا نأ ديفي هنإف ( مهنع
 شمترمك ( ًاتعم وأ اضيرم وأ ) هملسي نأ ىبأ نإف لام هديب ناك نإ الف الإو
 عفدي الو مهمفني ال قح يأ ( كلذك ) اخيش وأ ىمعأ وأ جرعأ وأ رسكنم وأ

 خبشلا وأ ىمعألا ناك نإف مهنع عفدي الو مهعفني ال نم اذكهو ى مهنع

 . لتق بذي وأ مهعفني مهوحن وأ جرعألا وأ

 نمم مهوحنو ضيرملا وأ لتعملا وأ ديعبلا وأ فلاتلا كلذ ( قحلل ىعديو )
 ( ارهجو ارس مهلتق لح عاتطق نم نكي مل نإ ) مدلاو لاملا مرغيؤ لتقي ال
 ىبأو لتاق نإو ‘ ربجأ ىبأف قحلل يعد نإو « عاطق تمن مهلتق لح : ةلمج
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 وأ لاومألا كلت مهنم تعزرزت دق اودجو نإ مهيلع محم ال اذكو

 مهنم ذخؤتو « نولتقي الو ء اوبات وأ درلل اهوتيه وأ اهبابرأل اهودر

 ك اصوصخ لعفلا نم وأ امومع نايصعلا نم اوبات ولو ل اومألا

 عاطقلاو كلذك لتق ًارهجو ارس مهلتق لحي نيذلا عاطقلا نم ناك نإو ى لتق

 فالث اوعطق نيذلا م هوذخأ ل وأ الام اونخأ ًارهجو ارس مهلتق لح نيذلا

 . ادعاصف نعترم : 7 > ادعاصف تارم

 ( اودجو ) و « اذه ىلع قباس ىغب مهل ملعي مل ( نإ مهيلع مج ال اذكو )
 وأ ) لطابب وأ تحب ( لاومألا كلت مهنم تعزن دق ) _ لومفملل ءانبلاب _
 زيمت ال ىتح اهوطلخ وأ مهربغب وأ مهب تفلت وأ ( درلل اهونيه وأ بابرأل اهودر

 جارخإ ىلع امأو ى لاملا ىلع روصلا كلت نم ءيش يف ( نولتقي الو اوبات وأ )
 ناعذالا نمو ى نايضلا نم اوعنتما نإ ةبوتلا ريغ روص يفف قحلل ناعذإلاو دحلا

 ص د جحلا نم اوعنتما نإ درلل ؤبهتلا وأ درلا ةروص يف الإ اولتوق اولتاقو ى دحلل
 دمي اوعنتما نإ الإ هيلإ مهناعذإل نامضلا ىلع اهيف لاتق الو « اولتوق اولتاقو

 لعش و ى ةلفغ ولو لتقي مل وأ لاملا ذخأي مل ولو ص لتقي نمم اوناك نإ الإ ناعذإلا
 كلوصولا لبق مهب اوقتلاو درلل اهوقوسي وأ درلل اهوعمجي نأ درلل اهوؤمه : هلوق

 هودرب نأ ىلع اوذخأ ام اودر دق مهودجو ىقح : لصألا بحاص لوق ىنعمو

 مهنأ هانعم نوكي نأ زوجيو ى هيلإ اهب اوشمو اهبحاص ىلإ اهوقا۔ مهودجو مهنأ

 مهنم ذخؤتو ) كلذ يف لاتقلا زوجي ال هنأل اهنودرب مهنأ اورهظأ وأ درلل اهوعمج
 نم وأ يصاعملا نم هريغو يقبلا اذه نم ( امومع نايصعلا نم اوبات ولو لاومألا

 مالكلا هيف ضرف يذلا يفبلا اذه وه يذلا ( لعفلا نم وأ ) يفبلا قلطم

 دحلا مهنم جرخي هنإف ى مهيلع ةردقلا دمي الإ اوبوتي مل نإو ( اصوصخ )

- ٤٤١ - 



 ٠ اورذع مكريغل وأ كل اهفرعن ال : اولاقو ةبوتلا اورهظأ نإف

 ذخؤت ىتح اهيلع نولتاقيو ء مهل رذع الف الإو « نايبلا اهبابرأ مزلو

 مهيلع يغبب نإو مهيديأ نم تفلت دق مهعبتم مهدجو نإو ث مهنم

 عطقك فرع نإو ء هاوس ًايغب مهل فرعي ىتح مهلتاقي الف

 ٩ دتعا و

 لبق رم ام دح ىلع اصوصخ وأ امومع ( ةبوتلا اورهظأ نإف ) لاملا نونمضيو
 لاومألا هذه فرمن ال يأ ى ( كل اهفرعن ال : اولاقو ) اهدعب وأ مهيلع ةردقلا

 نومجاهي الو نولتاةي الف ( اورذع ] نايبب الإ اهوكيطمن الف ( كريغل وأ ) مكل
 . كلذب نومزليف اهريغ وأ ةيدلا وأ لتقلا مهمزل نإ الإ يفبلا دح ريغ ءيشب

 (الإو) ى الف الإو اهايإ مهوطعأ مهل اهنأ اونيب نإف ث ( نايبلا اهبابرأ مزلو )
 اومزع ولو ( مهنم ذخؤت ىتح اهيلع نولتاقيو ، مهل رذع الف ) ةبوتلا اورهظي
 (مديانم تفلت دق مهعبتم مهدج و نإو)مهل رهظب ل كلذ نأل اوبات وأ اهدر ىلع

 نإ يأ ء يفب الب فوذحم ىلع ةفطاع « واولا » ( نأو ) « هوجولا نم ام هجوب

 قاطي ال نكل « زيمتي وأ زيمت ال ىتح طلخي وأ ( مهيلع يغبب ) تفلت نإو
 ( هاوس اتيفب مل فرعي ىتح مهلتاقي الف ) لاحلل « واولا » و ريمشب ربك هلزع
 ص هنم اوبات دقو مهل هفرع يغب ىوسو « هيلع مهعبتا يذلا يفبلا اذه ىوس يأ

 ص نآلا هركذ هنأ ملعأ نأ لبق يمالك يف فنصملا هركذ ام ضعب افنآ رم دقو

 ( ءادتعاو ) سانلا ىلع قرطلل ( عطقك )اذه لبق يغب مهل ( فرع نإو )
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 اوطلخو مهلزانم اوغلب مهقحل نإو > آربہجو آرس مهلتق رهش

 زرفي الو الالح وأ ةبير وأ ًامارح مهيديأب تناك لاومأب اوذخأ ام

 ص همد لح نمم اوناك نإ الإ لاتقب مهيلع مجهي الو قحخلل مهاعد هلام

 دعب قفاو وأ ملسأ دق دجو نإ فلاخم وأ كرشم 2 لتاقي الو

 ٥ ذ ح أ و هغب

 ةلمجلاو ى لومفملل ءانبلاب ( ريهش" ) لكلا يف وأ مهلاومأ وأ مهنادبأ يف مهيلع
 ء ققحتم هنكل كلذ رهشي ل وأ سكملا وأ ءادتعال هلشم ردقىف ى عطق تمن

 نود ةرهش تناك ولو روهشم وهف كلذ ققحت الك هنأل ةرهشلاب هدق هنأك و
 مهعبتم ( مهلتق ) ةرهشلا وهو بلاغلا ىلع يرج كلذ وأ بيغب اوثدحأ وأ 2 ةرهش
 اوغلب ) مهنوك لاح ( مهقحل نإو ارهج و ) ةأجفو هلفغو مونك ط ( اروس )
 لبق مهقحل لزنملا لبق اهوطلخ وأ ( اوذخا ام اوطلخ و ) اوغلبي مل وأ ( مهلزانم
 مهربغل وأ مهل ( الالح وأ ةبير وأ امارح مهيدياب تناك لاومأب ) هيف وأ لزنملا

 مهيلع مجم الو ‘ قحلل مهاعد ) وه نيأ يردي الو هبيغ وأ ( هلام زرفي الو )
 . افنآ رم ام دح ىلع لبق هيب ةحصل ( همد لح نمم اوناك نإ الإ لاتقب

 ( دجو نإ ) هذخأو ةنايدب الام لحأ ( فلاخم وا كرشم ,غاب لتاقي الو )
 قفاو ) فلاخلا دجو ( وأ ) فلاخلا بهذم يف لخد ولو [ ملسأ دق ) كرشملا
 : لع هلوقو 33 4 ةفلس دق ام مه رفغي ط : ىلامت هلوقل ( هذخ أ و هيمغب دعب

 . ٨ : ل افنأل ١ ةروس ) \ (
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 عجر ولو هيلإ لصوي ىتح ةنايد الب الام لكأ دحوم لتاقيو

 . . ...... . . قافولل

 راص دق هنألو هيلع ةردقلا لبق فلاخملا ةبوتلو ؛ )١١' « هلبق امل "بج مالسإلا »

 يتأت هتبوت نألو ى هل لهوسف مالسإلل كرشم عوجرب اهيبش فالخلا دعب هقافوب
 بلاطي : ليقف ى لاملا الإ لاملا كلذ لحي نيدتي مل اذإ امومع هريغو يفبلا ىلع

 عجارلا فلاخلا امأو ى ال : ليقو « فلتي م ايقاب ناك نإ ةبلاطم كرشملا هيلع

 مل نإو ‘ لتوق لتاق نإو ، ربجأ فلت نإف ‘ فلت نإ لاملاب بلاطيف قافولل
 . لتوق يغبلا ىلع ءاقبلا عم بهذملل عجر نإو « لتوق هدنع ناك و فلتي

 ( هيلإ لصوب ىتح ) اقفاوم وأ افلاخ ( ةنايد الب ألام لكأ دح وم لتاقيو )
 فلاخ لك آلا لاح ناك ولو لاملا ىلإ لاملا بحاصب لصي ىتح يأ “ لوعفملل ءانبلاب

 لاملا كلذ هيف "لحي ال رخآ فالخ نيدل وأ ( قافولل ) دعب ( عجر ولو )
 حرصي لب ى امومع هتبوت هزجت مل انتيدتم ناك امل هنأل ى ةنايدب لك أ ام فالخب
 مل لعفي مل اذإف “ اضيأ اصوصخ هنم بوتيو « لاملا لح نس هب ناد ام نالطبب

 اونظ نإ نكل « لاذمألل هيلع موجهلا زوجيف لبق همكح ىلع ىقبيف هتبوت هزجت
 اوباتف لاوقألا مهل اوركذ وأ اهيلع ةبوتلاب اوحرص لاوقألا مل تركذ نإ مهأ

 عجر يرفصلا كلذ ركذي لب ع لاتقلاب مهيلع لجعي ال نأ يغبنيف اهنم رك ذ الب
 امأو ص لاملا كلذ هبف لحي ال يذلا فالخلا نيد وأ قافولا نئيد ىلإ هنيد نع

 هلحم يف ام ىلع ةريغصلا وأ ةريبكلا لعاف لام يرفصلا لك أك ث ةنايدب هلك أ ام
 هيلع لتاقي الف كلذ نع عجار ريغ لاملا لالح مدلا لالح كلذ لعاف نا ى نيدي

 )١( هيلع قفتم .
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 هنم جرخيف ةعامجف ضاقف مامإ ىلإ اب ال هلكأ كرشم صاخيو

 ةحىدو كر دحأ دس ذ أ غاب كرت نإو .0 همزل ام يطعيو

 نيملسملا نيد يف لوخدلا ىلإ ىعدي لنب ى هدر نم ىبأف مكوح ولو ى ذخألا لاح الإ
 ى نيملسملا كح ىلإ نعذي نأ يعد ىبأ نإف « ليبسلا ءاوس نع لض هب ام كرتو

 . بلغ ولو آلام مرفي الو « لتوق الإو

 نأ ىلوآلاو « ةيفخ هذخأي نأ ةنايد ذوخأملا لاملا بحاصل نأ يدنع يذلاو

 افلاخم ناك ولو ةنايدب الام ذخأ دحوم لتاقيو : ىنعملا نوكف « ال » طقسي

 نإ لتاقي نأ ىلوأ باب نمو ع لتاقي ليلدب يفبلا ىلع ءاقبلا عم قافولل عجر
 ٠ ةنايد الب هذخأ

 (مامإ ىلإ) ةنايد الب يأ «( اهب ال هلكأ ) هك رش ىلع ,قاب ( كرشم مصاخيو )
 الإ لتاقي الو ى ( ضاق ) ىلإ ( ف ) انوكي مل نإو ى مامإلا نكي مل نإ ناطلس وأ
 دحلا ( هنم جرخيف ) نيملسملا ( ةعامج ) ىلإ ( ف ) نكي مل نإو ى ذخآلا لاح
 نأل مصاخ امنإو ى هبحاصل لام نم ( همزل ام يطعيو ) يغبب هلكأ ناب همزل نإ
 كح وأ مكحلا نم ىبأ نإف ‘ نعذأ اممرف ةنايد الي هلك أ هنآل هيف رثؤي مكحلا

 ص مصاخي الف ةنايدب هلكأ نإو ع لتق لتاق نإف ، ربجأ مكحلل نعذي ملو هيلع
 لوصولا يجر املك ماصخلا زوجي نكلو ص بحوملا يغابلاك هلتاقيو هيلع مج لب

 . قحلل هب

 وأ ةنامأ نم ةعيدو لثمب يأ ط ( ةعيدو كب دحأ ديب ذخأ ام غاب كرت نإو )
 و ] ل دب و ا عيب و ] نب َ ف ه اضق و ا ةعفش ق و أ نمث ف ء اطعإ و ] م ١ رش و ا نهر
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 هيلإ موجه الب هذخأل هبر دصق هب مايقلاو هظفح ىلع راجئتسا وأ

 نأ لع نإ لتقب نإو س هعفاد هنود لاح وأ هنم هعنم نإو س لاتقب

 الو ذخألاب هلام دصقي الو > ضاقحعل هاعد الإو بصغ هدب . ام

 . هيلع هلتاق

 ديب دجو وأ ( هب مايقلاو هظفح ىلع راجنتسا وأ ) ةبه وأ ةيد وأ قادصإ
 لخدنم هيف رذمي امم كلذ هبشأ ام وأ هثرو وأ يغابلا نم هطقس دعب هطقتلا دحأ

 ةلماعمب هدي لخد لب ى هبحاص نم وه هذخأي مل نكل ى هيف رذعي ال امم وأ هدي
 دعب يدنع نم هتركذ ام ضعب فنصملا ركذ هنأ تعلطا مث مارح هنأ ملع ولو

 الب مج نأ زاجو ( لاتقب هيلإ موجه الب هذخأل هبر ) ٠ (دصق ) ليلقب اذه
 ربخيلف ارهج هذخأ اذإو ى ةيفخ وأ ارهج هذخايف موجه الب ذخأي نأو « لاتق
 . بستحملا وأ هلوسر اذك و ى ةءارب وأ يفبب هيلع مكحي الثل هل هنأ

 عم لممي ام لكبو ( لتقب نإو هعفاد هنود لاح وأ هنم هعنم ناو )
 ص لتقب نإو : هلوق ىلإ ‘ هدصق : هلوق ىلإ دئاع طرشلا اذه ( ملع نإ ) يغابلا

 ص بوصغم ىنعم ىلع ردصملا وأ ص لوعفمل ينبملا ةغيصب ( بصغ" هديب ام نأ )
 بصغ هنأب ملاع هنأ ملعيو “ كل هنأ فرعأ ىتح كيطعأ ال : هبلاطل لاق نإ الإ

 ملعيل هنع هعنم نإو ى ملاع هنأب دوهشلا ةداهشبو “ بصغ هنأ ملاع ينأب هرارقإب

 ( ضاقك ل هاعد ) بوصغم هنأ معي ( الإو ) لتاقي الف هبحاص وه هبلاط نأ
 ه"هري نأ نع هيلع رجحيلو نايبلا بلطيل مامإ وأ ةعامج وأ ك اح نم

 . بصافلل

 ملعلاب كردي ال ذإ روذعم هنأل ( هيلع هلتاقي الو ذخألاب هلام دصقي ال و )
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 قادصإ وأ ةبه وأ ءارشب لاملا يف هلماعمو غاب ثراو لام اذكو

 هكرت نإو ى امهيلع عرفتي امو { همدعو بصغلاب ملعلا يف ةراجإ وأ

 هقحلف هيلإ ماق مث مداقت ىتح هنودب وأ رذعب هعبتي ملو لاملا بر
 ال وأ عبتملاك لتاقيو هملع مجم هد وعق و هنن أت هرضي ًامئاق هلام هعم و

 ًابصغ وأ امارح هفرعي نمم لوألا يغابلا ريغ ديب ناك ولو

 وأ ةبه وأ ءارثب لاملا ف هلماعمو غاب ثراو لام اذكو ) ‘ بوصغفم هنأ

 ( ايهيلع ع رفتي امو همدعو بصغلاب ملعلا يف ) كلذ وحن وأ ( ةراجإ وأ قادصإ
 ءاعدلا يقو > هعنمو ملع نإ الإ ملعلا دنعو ملعلا مدع دنع لاتقب موجه ١ مدع نم

 . ملع نإ ِضاقك ل

 "رحو ضرمك ى ( راذلعب هعبتي ملو لاملا بر ) يغابلا يأ ى ( هكرت نإو )
 لاملا ( مداقت ىتح هنودب وأ ) هريغ نم وأ هنم فوخو هذخآ ققحت مدعو دربو

 يغابلا يأ «( هيلإ ماق مث ) دحاو قدصاملاو يغبلا وأ دهملا مداقت وأ يغابلا دنع

 ةحوتفم ةزمهف ص قوف ةاتثم ,ءاتب - ( هينات هرضي م امئاق هلام هعمو هقحلف )

 يأ ى ( هدوعقو ) هئطب' ىنعمب - ةنكاس ةيتحت ةانثمف ةدآدشم ةروسكم نونف
 ى عراشلا نم صنب الإ همداقت هلطبي ال قحلا نأل هلام بلط يف مايقلا نع هثكم

 هنأل بئانلا فذحو ىلاملا ىلع يأ ع هيلع ( لتاقيو ) لاملا ىلع ( هيلع مجو )
 هحلاصي وأ هل كرتي مل ام ( الوا عبتملاك ) ةلضفلاب هيبش وهو “ رورحملاو راإلا

 هتمرح ليصفت ةفرمم الب ( امارح هفرعي نمم لوألا يغابلا ريغ ديب ناك ولو )
 يف ی بوصغم يأ ى ( ابصغ ) هفرعي نأ وهو “ ليصفتب امارح هفرعي ( وأ )
 هفرعي نمم لوألا يغابلا ريغ ديب ناك ولو لاملا ىلع مجهيو يأ « فذح مالكلا
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 هريغ ولو هنيع ماق ام املصأك ةلغلاو ءانلا ىلعو

 ص يغابلا ىلإ دئاع هيلع يف ريمضلا نأل كلذ تردق امنإو ى ابصغ وأ امارح
 لاملا ىلع مجهيو : ىنعملا نوكي هنآل فذحلا اذه ىلإ جتحي مل لاملا ىلإ ديعأ ولو

 يغابلا هيلع لتاقيو ، ابصغ وأ امارح هفرعي نمم لوآلا يغابلا ريغ ديب ناك ولو
 هملع ولو لاتق الب هيلع مجهي بصغ الب هديب ناك نم نكلو ى لوألا عبتملاك

 . هريغو لاتقب زاج عنمو ملع نإو ى ابصغ

 ءاملا نأ يلع لدي اذهو ث راثلاو فوصلاو جاتنلاك ( ءاقلا ىلع ) مجهي ( و )

 اهنيع ماق ام ةبادلاو رادلا ءاركك ( ةلفلاو ) لاملا ىلإ دئاع هيلع مجم يف

 رقمك اهيلإ هب لصوي ام لعفو لاتقب ولو موجهلا زاجو « فالتإ الب اريغت ولو
 عنمي يذلا هحالس رسك و ى هبلع اهلمحي ام وأ اهب هباهذ عم يغابلا هب عنمي ام

 رمشلاو فوصلاو ناويحلاو ةمألا دلوك ءيشلا نم دلوتي ام انه ءانلاب دارأو ى هب

 باحصأ اوبلغ اذإ ثرحلا وأ رجشلا ةلغ ةغلاب دارأو “ كلذ وحنو نبللا وأ

 بصاغلا دنع تلفتسا وأ اهتلغ اومرصو اهنع مهودرطو مهرجش ىلع الثم رجشلا

 اوبرهف ةلغلا اوعطقف اوؤاج نإ امأو ى اهلصأ اوذخأ امدعب ةلغلاب اوبره نإ اذك و
 دارأ وأ ى ةعوطقم اهوذخأ اذإ اك بصغلا ىلع مالكلا رئاس يف لخاد وهف اهب

 نأ لثم « كلذب لصتا ام ءانلاب ناويح وأ ثرح وأ رجش نم لصفنا ام ةلفلاب
 اثرح وأ « لبحي وأ هريغو فوص نم هيف ام مظعي وأ هلسن رثكيف اناويح بصغي

 موجهلا زوجي كلذ لكف هسفن ي ءيشلا مظعي وأ ى مظعيو هرمث رثكيو تبنيف
 مظعب وأ هتاذب هدنع داز ام عنمي نأ بصاغلا دجي الو ى لاتقلاو هبحاصل

 ( هنيع ماق ام ) رم اك هريغو لاتقب الصأ ىلع موجهلا زوجي هنإف ( ايهلصأك )
 ناك نإ ( هريغ ولو ) همسإ ةلغو ءامن نم هنع دلوت امو لصأ نم ركذ ام نيع
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 موجه الب قحلل ىعديو ى هتميق وأ هذخأ يف هبر ريخو هفالتإ الب

 . . . . رييغتب نإو هفلتأ نإ لاتقو

 كلذك و : هلوق ىلإ دئاع كلذ ءاوس لصألا بحاص لوقو ( هفالتإ الب ) ريغتلا

 نأ لبق باوجلاو ى كحلاك باوجلاو ع هيف مكحلاف هلاح نع بفلا كلذ ريغ نإ
 ايلك اريغت ولو اريغت اذإ ءانلاو ةلفلا هلثمو لصألا بر يأ ( هبر ربخو ) ريغتي

 الب لثملا نكمأ نإ لشم وأ ( هتميق ) ذخأ ( وأ ) موجهلا هلف ( هذخأ يف )
 فوصك نيعلاو مسإلا هعم يفب اريغت ءانلا وأ ةلغلا وأ لصألا ريفت ءاوس “ موجه

 ربو "الخ هلعج بنعك ممإلا هعم قبي مل وأ ى ”هجلحَ نطقو هشفن وأ هلسغ
 . بصافل ءانع الو صقن ام هلف اصقان هذخأ اذإ و ‘ هزبخ نيحط و هنحط

 هعم قبي مل اريغت ( رييغتب نإو هفلتأ نإ لاتقو موجه دلب قحلل ىعديو )
 ىتح ريغت لب هنيع قبي مل هنآل هزبخ نيحطو هنحط "رب" و "الخ هلمج بنعك مسإلا
 جراخ لام نم داز ام هلو بصافلل ءانع الف "لومعم هذخأ اذإو ى ممإلا لدبت

 ضوع باوث الو ةرجأ الب مهريغ وأ هباحصأ وأ هلهأ هل لمع ام ىلع هل ءانع الو

 لعف اذإف . ه ا هيلع مجهي الف هتلغ هب بهذت ربيغت هريغ اذإ هنأ لصألا ةرابعو

 ص هيلع مجهي مل ةدالولا عنمب ام ةرجش وأ ىثنأ وأ ركذ ةباد وأ ةمأ وأ دبعل

 يف ةلغلاو ى ريغت يأ ريفت ولو ءيشلا يقب ام هيلع مجهي هنأ رهظي يذلا : تلق
 ى ممإلا لاز ىتح نيملا هب تبهذ يذلا رييغتلا ىوتسا دقف ى ءانلاك هلك كلذ

 موجم ال هنأب لوألا صتخاو هكلام رييخت يف مسإلا يقبف هب بهذت مل يذلاو

 ص لتق لتاق نإو ى ربجأ ىبأف قحلل يعد اذإو « قحلل ءاعدلا هيفو ى لاتقب

 لاتقو موجه الب قحلل ىعديو : هلوق ىلإ دئاع ريغتب نإو هفلتأ نإ : هلوقو
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 هنيعب مئاقلاك ف زيمت نإف . هلامب هذخأ ام طلخأ نإو ى رم اك

 بصغ عم طلخأ نإو ى هتميق هنم ذخأيف ، كلذك قحلل هاعد الإو

 ء هبابرأل دريو ، لكلا هنم ذخؤي ىتح لتوقو هيلع مجه هريغل رخآ

 . لوادت ام ددعت ولو هبصاغ نم هبصغ نمي لعفي اذكو

 ى هيلع مجهي ال فالتإب ريغت نإ هنأ ديفي هنإف هفالتا الب : هلوق يف ( "رم اك )

 . لتوق لتاق نإو ى ربجأ ىبأ نإو

 نم هريغ وأ نامضب هدي يف لامب وأ ( هلامم ذخأ ام ) يغابلا ( طلخأ نإو )
 ىنزلا ةرجأو رح نمثك بصغ ريغ مارح هجوب ولو اهريغ وأ تانامألا هوجو

 رم ام دح ىلع هريغو لاتقب هيلع مجهي ( هنيعب مئاقلاك ) وه ( ف زيمت نإف )
 ريعشك اذه نم اذه عزن رذمتي نكل زيمت وأ تيز يف تيزك الصأ زيمتي ( الإو )
 لتاق نإو ى ربجأ ىبأ نإف ى موجه الب يأ ( كلذك قحلل ءاعد ) ربب طولخ
 ال : ليقو ث لثم هل نإ هلثم وأ ( هتميق ) قحلل نعذأ اذإ ( هنم ذخايف ) لتوق
 . نوزوملاو ليكملا يف الإ لثملاب كحي

 نم ىضر الب هدي لخد لام عم وأ ( هريغل رخآ بصغ عم طلخا نإو )

 ىتح : ليقو ) لالا ىلع ىأ ( هيلع مجه ) ةطلاخم وأ ةارادمب لب هبحاص
 زيمت نإ نكل ى زيمتي مل وأ زيمت ( هبابرأل ) هريفل ام ( دريو لكلا هنم ذخؤي
 ى طولخلا ةمسق ترم دقو ٤ ناقفتي ام ىلع اوقفتا الإ و هلام نيع دحاو لك ذخأ

 نم هبصغ نمب لمفي اذكو ) ءارقفلا ىطعأ وأ هب ىصوأ بر هل فرمي ملامو
 ام اغلاب لاملا لوادت ددمت ولو يأ ى ةيردصم ام ( لوادت ام ددعت ولو هبصاغ

 زوجيو « لاملل دئاع لوادت نكتسم وأ ددعت لعاف ردصملاف « ددعتلا نم غلب
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 ددمت يأ « بصاغلا ددمت ولو يأ « بصاغ ىلإ ادئاع لعافلا رتتسم ددعت نوك

 نمب لغفي ام ارخآ هبصغ نمب لعفي هنأ لصاحلاو « ةيردصم ةيفرظ ام نوكتف
 نم ورمع هبصغي نأ لثم ادعاصف نينثا نيب بصغلا رركت ول اذك و ى الوأ هيصغ

 ص هريغ وأ لاتقب هيلع مجه يقب نإف ديز نم ورمع مث ,ورمع نم ركبو ى ركب

 بوصغمب طلخ نإ الإ هيلع مجه مل زيمتي ال ىقح طلخ نإو ى هيلع مجهي مل الإو
 يف ءاوسو “ كلذ مدقت دقو “ ترك ذ يتلا ماكحألا هيف يرجت اذكهو « رخآ

 بصاغلا بلاطيو “ بستحم وأ بئات وه نمم هريغو لاومألا باحصأ دحأ كلذ

 مهنم جرختلو ءاش نإ درلاب مهيلع مكحيل مكحلاب اقلطم مهيديأ نم تجرخ يذلا
 . ملعأ هللاو مهنم تجرخ ولو اولتق يغب اوداتعا نإو « دودحلا
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 باب

 هبلطب عبتي مل نإ يغبب ذخأ ام هنم عرزن غاب ىلع مجهي ال

 الإو < هب رك قحح هنم هذخآ وأ هنم هبصاغ

 باب

 موجنلاو لاتقلا نم هلبق يدلا بابلا ىنمم ف رخآ

 ذخا ام ) هريغب الو لاتقب يغب وأ قحب ( هنم عزن غاب ىلع مج ال )
 نمم يأ ( هنم ) عبتي لوعفم ( هبصاغ هبلطب ) يغابلا اذه ( عبتي مل نإ يغبب
 هنم هبصغ نمم هسفنل لاملا كلذ ذخأيل هنم بصغ نم يغابلا اذه عبتي م

 در نم يغابلا اذه عبتي مل وأ يأ بستحم و هبئانو ( هبرك قحب هنم هذخآ وأ )
 وأ هسفنل هدريل هبصاغ يغابلا عبتي مل نكي ( الإو ) هيغبب ذخأ ام قحي هنم
 نمل وأ هسفنل هدربل هنم هذخآ يغابلا عبتا لب قحي هنم هذخآ الو هبصاغ ريغل

 بستحملا وأ هبئان وأ هبحاص هذخأ وأ ؛هبحاصل هلصوي نم ريغو هبحاص ريغ هءاش

 هلصوي نم ريغو هبحاص ريغ هءاش نمل وأ ى هسفنل هدريل يغابلا هعبتاف يغابلا نم

_ ٥٢ ٤ - 

 



 مو نإ اذكو « هبلط ام هبر ريغل نإو هب هيلع موجهلاو هلاتق زاج

 ًاعوج وأ 7 وأ آرحَ ولو عن ام هنود لاح وأ فلت وأ هنم رف

 ء عناملا لاوز دعب هبلطل ددج نإ لتقيو هيلع مجهي ًاشطع وأ

 هبر لصو نإ هيلع مجهي الو ، هذخأو هقوحل فيخو

 لاح يفو « درلل هباهذ لاح يف لاتقلاب يأ ( هب هيلع موجهلاو هلاتق زاج ) هل

 ىلإ دئاع اذهو « هبرل هدري نمم ( هير ريغل نإو ) هدر ام دعبو درلاب هلاغتشا
 مجهي اذك و ص هبحاص ربفل هبلط يف يغابلا ماد ام يأ ( هبلط ام ) زاج : هلوق
 ثلاث غاب هنم هذخأ ءاوس هنم هذخأ نم عبتي ماد ام لاتقب يغابلا نم هبصاغ ىلع

 . بستحملا وأ هبئان وأ لاملا بحاص وأ لوألا وأ

 ةباد ىلع لاكو رئاطو ةبادو ةمأو دبعك بوصغملا لاملا ( رف نإ اذكو )
 نم بصاغلا وأ يغابلا نم هبصاغ اذك و « يغابلا نم يأ ( هنم ) هب تبره
 هنود لاح وأ ) هقحلي نأ فيخو هبلط يف ىشمو ( فلت وأ ) “ اذكهو يغابلا
 طبر وأ برضب ( هيلع مج اشطع وأ اعوج وا ادرب وأ ارح ولو عنام
 هلتق ىلإ لاتقلا ىدأ ولو لاملا كلذ ىلإ فعضل لهم ىلع ىشمتي ناك اذإ لاتقب وأ

 هبحاص ريفل وأ هسفنل ( هبلطل ) باهذلا ( ددج نإ ) لوأ نم ( لتقيو )
 فخي مل نإ لاتقب .هيلع مجهي الو ( هذخاو هقوحل فيخو عناملا لاوز دعب )
 . هذخأو هقوحل

 ىضمو هنم هدر ىلع يغابلا ردقي ال ناكو ( هبر لصو نإ هيلع مج الو )
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 وأ هب رل دار دب فرإو ‘ هذخأ ىلع يغابلا ردقي ال ثيح وأ

 هريغ وأ هدريل ذخأ ام بر يغاب عبتا نإو « رخآ بصاغ ديب

 2 يلام هنأ ىلع لب مكل هنأ ىلع هتذخأ ام : مهل لاقف كلذل اضيأ

 ديب ).لصو ( نإ هذخأ ىلع يغابلا ردقي ال ثيح ) لصو ( وأ ) هدربل
 هزرحي لب هبرل هدرب ال نم ديب لصو نإ يأ فوذحم ىلع فطعلا ( هبرل دار

 ردقي ال نمم ناك دق هبرل درلا اذهو ى ام هجوب هل هنأ يعدي وأ هبحاص هل رهظل

 ىلع يغابلا ردقي ال ) رخآ بصاغ ديب وا ( هد ريل ىضمو هنم هدر ىلع يغابلا

 اذإ لتقلل هيلع موجهلا زاج هدريل ىضم اذإ هنأ يدنعو ى هدربل ىضمو هنم هدر

 بصاغ ىلإ هدي نم جرخ ولو نايضلا ىلإ هؤاعد زوجيو رست ولو هدرب نأ نكمأ
 ىحلا هنم جرخيل هيلع ضبقلا نيبو هنيب لبح وأ فلت وأ هنم هدر ىلع ردقي ال

 يف ىضمو فلت وأ هريغ وأ بصاغ هنم هذخأ مث ذخأ اذإ لتقلاب موجهلا زوجي لب

 سانلا لام ذخأ يف ىشم نم ىلع لاتقي مجه اذك و < هنم يفبلا رركتل هبلط
 ىلإ لصي نأ فمخ اذإ هنود امو لتقلا ف وأ بصغلاب مهديأ يف نكي م يذلا

 لبق ال ىشم اذإ لتقي امنإو هنم عزنو هبصغ دق الام هدر , رم ام دح ىلع كلذ

 . لتقي نمم ناك نإ الإ هك رت دعب الو

 ( هربغ ) هعبت ( وأ هدربل ) يغابلا كلذ ه ( ذخا ام بر ايغاب عبتا نإو )
 يغابلا ( لاقف ) هبحاص ىلإ يأ هدريل يأ ( كلذل اضيأ ) بستحع وأ بئات نم

 رشعم اي ( مل هنا ىلع هتذخا ام ) : هبرل هدربل هعبتا نمم هريغو هبرل يأ ( مهه )
 هل كلم هنأك هبرل هدري نم نأل مكل لوقي نأ غاس ‘ هبحاصل وأ هسفنل هدر نم

 هنم هانذخأ يذلا هقرس هنع تبن نم لام وأ ( يلام هنأ ىلع ) هتذخأ ( لب )
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 نأ ًافوخ هتقس امنإ وأ هبرل هعمج ىلع وأ ةنامأ كب يديب ناك وأ

 ىلع هولتاقي الف هللا لبق نم تآب نإو ، فلتي نأ وأ مكنم ذخوي
 ىعدا نإ اذكو 2 هنع هوذخأ ىتح زاح الإ و هوقدص نإ كلذ

 م

 . . الشظطلغ

 ريغ هعبتمل لاق ( وأ ) اهريغ وأ ةنامأب هديب ناك وأ هب طلوغ وأ هيف طلغ وأ

 نهرو ةيراعو ةعيدو نم ( ةنامأكب يديب ناك ) : هبصغ دهاشي مل نمم هبحاص
 ( وأ ) ةنامأكب وأ ارهق ينم ذخأو هيف نامض ال امو نامضلا هيف امم كلذ ريغو

 وه ( وا ص هبرل هعمج ) ةين ( ىلع ) هتذخأ : بصغب هذخأ دهاشي مل نمل لاق
 ناآ وأ كنم ذخؤي نأ افوخ هتقس امنإ ) نكلو مكيديأ ين كلثم نالفل وأ مكل

 ليبسو قرغك هيف يمدآ ببس الب ( هللا لبق نم تآ ) رمأ ( ب نإو فلتي
 لمتحا وأ ةقدص مهدنع حجرت وأ ( هوقدص نإ كلذ ىلع هولتاقي الف ) شطعو

 (زاج) ابيرق لامتحا لمتحا الو ةقدص حجرت الو هوقدصي (الإو) ابيرق آلاتحا
 هبذكملف ضعب هبذك و ضعب هقدص نإ و ( هنع هوذخاي ىنح ) موجهب ولو هلاتق

 يف هلتاق هريغل الو يغابلل ال هنأ لع نإف مكريفل وه : لاق اذإ نكلو « هلاتق
 ى هولتاق مهمنم نإو ت مهيطعيف هوبلط هوقدص نإ هنم ذخؤي نأ هفوخ ةروص

 لوق مكنم ذخؤي نأ افوخ : هلوق نآل هنولتاقي ال مهنأ يدنع يذلاف هوبذك نإو
 . عنمي ىقح هولتاقي الف مهل هدرب هنأ ىلع لدي نل

 هنع تبن نم لام وأ يلام ىلإ تدصق ينإ : لاقف ( اطلغ ىعدا نإ اذكو )
 هبشأ امو اذه يف تطلغف نالف لام ىلع ةراغإلا تدصق امنإ وأ « اذهب تطلفف
 مل هنأ : هلوق ىضتقم نأل ةراغإلا تدصق : هلوق عم هيلع تففخ امنإو « كلذ
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 هوكرت جرخمب لتعا فإف ، بطاخي يغبي ال ام هودجو وأ

 م هتين رابتعابف هريغ ىنع امنإ و هتيانع يف نالف ىلع ةراغإلاب هدي يق ام ذخأي

 ىلع ( يفغبي ال نمم هودجو ) ف هتتفرممو هلاح اوعبت ( وأ ) نالف ىلع رفي
 لاملا هذخأ ببس فرمتيو ( بطاخي ) نكلو لتاقي الو هيلع مج الف سانلا

 هيف طلغ وأ هدرف هنم اذوخأم هنوك ءاعداك يفبلا ىلع هل ( جرخم ءلتعا نإف )

 مسإ اهحتفب وأ لعاف ممإ ءارلا رسك و مملا مضب جرمو ص رم امم كلذ وحن وأ

 كلذو ث هتجح مقيلف مصخ كلذل ناك نإف ى عزن الو لاتق الب ( هوكرت ) ناكم

 ٠ ثمتعطتسا ام نيملسملا نع دودحلا اوأردإ » : قلع لاق ى ةهبشلاب دحلا عفدك

 يف ءىطخي نأل ص ءىطخيل مامإلا نإف ى هليبس اولخف اجرخ ملسملل متدجو نإف
 . اهنع هللا يضر ةشئاع هتور 6١ ةبوقعلا يف ءىطخي نأ نم ريخ وفعلا

 ماركلا اولىقأ و > تاهشلاب دودحلا اوأردإ « ب ك هنع سابع نبا نعو

 نكل دوعسم نبا نع يور اذك و ' . كلا دودح نم دح ق "الإ مهتارثع

 لمطمت مامإلل يغبني الو > دودلا اواردا (« ب ل هنع يلع نعو ك فوقوم

 ام هللا دابع نع دودحلا اوعفدا » : نل هنع ةريره يبأ نعو ") « دودحلا

 ‘(٤) ٠ اعفادم هل متدجو

 )١( ملسم هاور .

 )٢( ملسم هاور .

 ٠ يذمرتلاو دواد وبأ هاور ) ( ٣

 ٠ يذمرتلاو يئانلا هاور ) ( ٤
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 لام هديب نم ىلع مجهي الو ، كلذ هنم اوعزني ىتح هولتاق الإو

 ىبأ نإ الإ هلكأيل هب رف نإ اهوحت وأ ةعيدوو ضارقو يعر كب

 ىعدي : ليقو ، هنم عزني ىتح لتاقيف هنم هبلط دعب هدز نم

 لاملا رضح ولو قح ءاطعإل ضاق كل

 اوزجمي وأ ( كلذ هنم اوعزني ىتح هولتاق ) جرخب لمي ( الاو )
 يعر كب لام هديب نم ىلع مج الو ) لاتق لك ين اذكهو نيبولغم اونوكي وأ

 ناك امم ( اهوحن وأ ) ضوعو نهرو ةنامأو ءارك و ةيراعو ( ةعيدو ضارقو

 (هلكايل) ابلط فاخ وأ هل هبحاص نم بلط الب ( هب "رف نإ ) هبحاص رمأب هديب
 عزني ىتح لتاقيفآ هنم هبلط دعب هدر نم ىبأ نإ ال ) هفلتي وأ آدحأ هيطعي وأ
 كلذ.زوجحيو ى هنبع تبهذ نإ ال « ريفت ولو هنبع ماق نإ ةلفغو موجهب ولو ( هنم

 لوأ نم هدر عنم نكلو هلكأيل هب "رفي نإ اذكو « بستحاو هبئانو هبحاصل

 فنصملا مالك يف ةروصلا هذه لوخد زوجيو هفلتي وأ هيطعي وأ هلكأيل ةرم

 وأ هب بره ءاوس ى كلذل هب عنتما نإ هلكأيل هب "رف نإ : هلوقب ديري نأب

 هكلام نذإب هدي لخد هنأل لاملا عنم نإ الإ هلاتق زجي امنإو « وه ثيح ثبل

 . هلثم وأ

 وأ مامإ وأ مكاح نم ( ضاق كل ىعدي ) لب ىبأ ولو لتاقب ال ( ه ليقو )
 ( لاملا رضح ولو ) هسفن نم لدملاو قحلا يظعيل يأ ( قح ءاطعال ) ةعامج
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 طيلست وأ رمأ وأ ةلاكو كم لام هديب نم اذكو ‘ اقافتا تاف نإ ك

 اذه نم هبر هيلإ لصو امو ‘ تاف وأ هنيع ماق ام يف هب رف نإ

 مهنم ادي رم هملع لتاق هزاحو هدي لخدو هوحنو

 قحلا ءاطعإل ىعدي ( اك ) هبحاص رمأب هديب ناك هنأل كلذل هدر نم عنتما نإ

 رابتعاب تاف : هلوقب قلعتم ( اقافتا ) مسإلا لاز نإ رييغتب ولو ( تاف نإ )

 فالختسا وأ ) ةلاك وكب لام هديب نم اذكو ( اقافتا ىعدي يأ < ىعدي ريدقت

 هريغ ىلع وأ هباتك يف "رم اك نهرلا ىلع طلسي نأ وهو ( طيلست وأ رمأ وأ )
 ال مسإ ( ام ) كح ( يف ) هفلتي وأ هيطعي وأ هلكايل هعنم وأ ( هب "رف نا )
 ماق ام كحف لوألا ممإلا هب لوزب رببغتب ولو ( تاف وأ هنيع ماق ) ةيردصم

 ؛ تاف ام فالخب هريغتب ممإلا لزي مل نإ ريفت ولو لاتقلاو موجهلا زاوج هنيع

 ركذي مل هنأ عم تاف وأ هنبع ماق ايف اهلبق يتلاب ةلأسملا هذه ريظنت هل غاس امنإو

 هلبق مالكلا ضرف هنأ انملع « تاف نإ اك : لاق امل هنأل نيملا مايق اهلبق يتلا يف
 ولو ى تفي مل ايف لاقي هنأ كلذ لبق لئاسملا يف رم امم ملمي اضيأو “ تفي مل ايف
 هديب نم اذك و : هلوق نع خلا يعركب لام هديب نم ىلع مج الو : هلوقب ىفتكا

 . ىلوأ ناكل خلا ةلاكوكب لام

 لاملا اذه نم يأ ( اذه نم ) بستحملا وأ هبئان وأ ( هبر هيلإ لصو امو )
 نأ كتملعأ دقو يعركب هديب يذلاك ( هوحنو ) ةلاكوكي دحأ ديب ناك يذلا
 هبثات دي وأ ( هدي لخدو ) يغابلا دي نم عزن لام لكك و يفكي نيليثمتلا دحأ
 نم دارأ نم يأ ( مهنم ديرم ) فالخ الب ( هيلع لتاق هزاح و ) هبستحم وأ

 مهتدارإ هجوو كلذ ريغ وأ يعرلا وحنب وأةلاكولا وحتب مهيديأب ناك نيذلا ءالؤه
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 سيلو هفَسلا ىوعد وأ ى كل هلتددر ينأ ىلع دوهشلا رضحم نأ يعدي نأ هعزن

 (هنم) آديرم لوعفم ( هعزن ) هدر ىلع مهلتاقي الف مكحلاب مهديب ناك امو “هيفسب
 هديب ناك نم دارأف بستحم وأ بئات نم قحم هدب لصو نم اذك و ص هبر نم يأ

 . ملعأ هللاو 2 .7 هنم هدر
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 لصف

 فالخ وأ لثم نم هلامب هطلخأو هذخأ ام غاب قاس نإ
 { زاتما نإ هلام ذخأو هب هملع موجهلا و هلاتق هىغب عفدل هعتملف

 هدسفأ نإ هنمض الو > هئاعو يف ولو

 لصف

 ء اهوبغ وأ ةنامأب هديب ناك لامب وأ ( هلام هطلخاو ذخأ ام غاب قاس نإ )
 ريغ ناسنإلا قاس لاقي نأ زوجيال هنأل ىرخأ اضورع وأ اناويح ناك ءاوس
 ص ( فالخ وأ لثم نم ) همادق اهارجأو الثم ةباد ىلع هلمح هنأ رابتعاب ناويحلا
 ء( هيغبت عفدل هعبتتملف ) هل افلاخغ وأ هقاس يذلا لاملل الثامم هنوك لاح هلامب يأ
 يأ ( هب هيلع موجهلاو هلاتق ) ابستحم وأ هبئات وأ لاملا بحاص ناك ءاوس

 يأ ى ( هناعو يف ولو زاتما نإ ) هبحاصل هريغ لام وأ ( هلام ذخأو ) لاتقلاب
 توفلا ةفاخم كلذ الإ دجي مل نإ يغابلا ءاعو يق وهو هذخأب يأ ص يغابلا ءاعو

 ناك نإ دمعب وأ ردمع الب ( هدسفأ نإ هنمضي الو ) “ لاملا توف وأ رضلا وأ
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 هدرو هن اوبح نم هزرف دعب هن اومح وأ هءاعو كرتيو هلام ذخأيو |

 هتب اد ىلع وأ > هئاعو ف هدجو امو هدسفأ نإ نامض الي هل

 وأ هلتقي وأ هرضيف ودعلا هكردأ هدسفي مل نإ وأ ى هداسفإب الإ هلام ىلإ لصي ال
 . هلام هتفي

 هلقن نرإ هل رسيت ثيح يغابلا ءاعو يأ ى ( هناعو كرتيو هلام ذخايو )

 نمأي عضوم ىلإ لصيل اهريغ وأ ةباد وأ هرهظ ىلع هلمح ولف « هلام نم نكمتيل
 ى هيلع نامض الو عضوملا اذه يف ءاعولا كرتيف ‘ كاذ هل زاجل هلام ذخأيو هيف

 هحرطو ودملا كرد فاخ وأ ,دمع الب هلماح نم ءاعولا عقو نإ نامض ال اذك و

 هلام ذخاي نأ نكمأ نإ الإ هيلإ هلاصيإ همزلي الو ‘ هحرط الإ دجي ملو وجنيل
 هطلخيف اناويح بصغي نأ لثم « ( هناويح ) ذخأ ( وأ ) هلقنف ءاعولل لقن الب
 وأ هبئات وأ بصغ يذلا ناويحلا بحاص ءيجيف هديب ناويح وأ هناويح عم

 ناويح ىلع هلام دجي وأ هدي ين ناويح وأ بصاغلا ناويح مم هقوسيف بستحملا

 هلام ذخأ نمآلا عضوم لصو اذإف ى هقوسيف هدي يف ناوبح وأ بصاغلا
 نم هزرف دمب ) هدي يف ناك اناويح وأ بصاغلا ناويح كرتو هناويح وأ

 ادمع ولو ( هدسفأ نإ نيض الب ) هل هدريلو يأ ى ( هل هدرو هناويح

 هلام زرف دجي مل نإو « هسفن ةاجت اذكو ى هداسفإب الإ هلام ةاجت دج مل نإ
 كرتيف هيلإ يغابلا لام در همزلي مل عبتملا "ودعلاب لاحلا قبضل يغابلا لام درو

 هتمضي لي “يغابلا ريغل ناك ولو هبلع نامض الو “ناويح وهو ى هزرف ثيح هلام

 هدحو ام يأ ء ( هئاعو يف هدجو امو) هطلخ كلذ بحوأ يذلا هنأل يغابلا

 "لومحم ( هتباد ىلع وأ ) هديب لام وأ يغابلا لام نم هسفن ءاعو يف هيلع يغبملا
 نم عونلا كلذل ةادأ وه ام كلذ ريغو ةعدرب وأ ةيوحك ى اهف ةادأ وأ اهيلع
 اهلجر وأ اهقنع يف طوبرمك هتبادب الصتم وأ ص عونلا كلذ ريغل وأ باودلا
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 هيف هلعجي ام دجو نإ يغابلا لام كرتو هلام ذخأ هقيقر وأ

 وأ ائيش سبل وأ ائيش لمح هدجي ناب ( هقيقر وأ ) اهلجو اهلجر يف رتسمو
 اهفلعي وأ امهاعرب اناويح وأ ةطايخك « هلمعي ءيش هديب وأ طرقك ءيشب يلح

 مهاردك ٤ هلام يف هيلع يغبملا هدجو ام لك اذكهو ى هظفحي ال ام وأ اهظفحي وأ

 يذلا أدتبملا ربخ ( يغابلا لام كرتو هلام ذخا ) هذخأ بوث يف يغابلا اهرصي
 لام وه طبارلا وأ ك هانعمب دتمملا ةداعإ طبارلاو “ هدحو امو هلوق نم ام وه

 لعجي ام دجو ولو يغابلل هيلع نامض الو ى رمضملا عضوم رهاظلل امضو يغابلا
 هئاعو ذخأيو هقرهيف هئاعو يف يغابلا تيز دجي نأ لثم ى يغابلا لام هبف
 وأ قارس وأ بائذب عيضت تناك ولو متنك هديب ام كرتيو هدبع ذخأيو

 نم هسبليو اهريغ وأ يغابلا بايث نم هيلع ام حرطيو “ كلذ ريغ وأ شطع
 نامض الو هحرطيف هل سابل دجي قح هسابلب ىضم هسبلي ام دجي مل نإو ى هدنع

 . هبلع

 يف ببست يذلا نآل همزلي ال : ليقو ص هب باهذلا دعب هسبل ام ءارك همزلو
 نماضلاف عاضف يغابلا ريغل لئاسملا هذه يف لاملا ناك نإو ى يغابلا وه كلذ
 نيبو مهنيب لاح نم نولتاقيو ى آبستحم وأ ابئان وأ هلام اذخآ ءاج نم ال يغابلا
 نم نولتاقيو ع هديب لام وأ يغابلا لام حرط نيبو مهنيب وأ لاملا كلذ ذخأ نم

 ردقم فوذحم مجار ديقلا اذه ( هيف هلمجي ام دجو نإ ) هنامض ىلع مهلتاقي ءاج
 يغابلا لام يف هلام هبلع يفبملا دجو نإو يأ « فوذحم هباوج طرش وأ ى هلبق
 نإ وأ ص يغابلا لام ريغ هلام هيف لعجي ام دجو نإ يغابلا لام كرتو هلام ذخأ

 يف هلوق فوذحملا ىلع لدو ى يغابلا لام كرتيو هيف هلعجيلف هيف هلعجي ام دجو
 نأل ثحبلا اذه تبثأ امنإو « يغابلا لام كرتو هلام ذخأ : هذه لبق ةلأسملا
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 هف هكرت الإو فرظ نم بحو ق ز نم تيزك هعزنب دسفني ال وأ

 ٠. . . . . . ‘ همف هل ام لعجب ام دح ىتح

 ى يغابلا لام يف هيلع يفبملا لام نأ ىلوآلا ‘ ني تفلت نتلأملا
 الماش افنأتسم ىغابلا لام كرتو : هلوق لعجي نأ زوجيو ى اهنكع ىرخألاو
 يفبملا هيف لمجي ام دجي ناب ةيناثلا رابتعاب هدّقف ى ةيناثلاو ىلوآلا ةلأسملل
 اقلطم يغابلا لام كرتو : لاق هنأك و يغابلا لام يف هدجو اذإ هلام هيلع

 يف هلام هيف لمحي ام دجي نأ طرشبو هسفن لام يف هيلع يفبملا دجو اذإ

 . سكملا

 اذإو ى هلام ذخأ و اقلطم هحرط هلام يف يغابلا لام دجو اذإ هنأ لصاحلاو

 هلام هيف لعجي ادجو نإ يغابلا لام كرتو هذخأ يغابلا لام يف هلام دجو
 داسفنا ( و ,قز نم ) هعزنب ( تيز ) داسفنا ( ك هععزفب دسفني ال وأ )
 دسفني الو هلام هيف لمجي ام دجو نكي ( الإو “فرظ نم ) هعزنب ( ربح )
 يف يأ ى ( هيف ) هلام هيلع يفبملا كرت يأ ى ( هكرت ) دسفني ناك وأ دجي مل لب
 يغابلا قز يف هتيزب لثم بهذيف ( هنيف هلام لعجي ام دجي ىتح ) يغابلا لام

 نيح نم الثم هفرظ وأ هقز ءارك يغابلل يطعيو ى يغابلا فرظ يف هبحو
 وه يغابلا نأل نامض الو هيلع ءارك ال : ليقو “ دسف نإ هنمضو هب ىضم
 "ودعلاب لاحلا قيضل لعجي ملو هيف لعجي ام دجو ولو “ هل ضرمتملا كلذل بجوملا
 امو « ادحاو الوق ءاركلا همزل لاحلا قضي ملو دجو نإو “ اضيأ نالوقلاف

 يف لخدي نأ لمتحيو « لئاسملا عيمج يف يغابلا لام لثم وه يغابلا ديب
 تتبث ام يغابلا لام : هلوق ىنعم نوكيف « زاجملا مومع ىلع يغابلا لام : هلوق

 دي يغابلل هيف
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 ةرجأ يغابلل همزلت مل هعضوم يف هكرتو هدي هلام لخدي مل نإو

 ٠ ّ . . ٠. ٠ هباود ىلع ام اذكو > هئاعو

 ؛ هبلع يفبملا دي يأ ى ( هدي ) هبلع يغبملا لام يأ « (.هلام لخدي مل نإو )
 يغابلا عو يق وهو هدي لخد لب ى يغابلا لام نع ادرجم هدي لخدي مل يأ

 يف وهو هعضوم يف هك رت لب “ يابلا لام وهو هب ضمي مل ( هعضوم يف هكرتو )
 لام هيف ىذلا ءاعولا وه هلامو ىغابلل هلام « ءاه » دوع زوح و « ىغابلا لام

 اذ ١ ام لمشي هنأل ل وأ اذهو «&ى هيلع يفبملل هدام اه » دوعو ى للع يمبمل ١

 ةرجأ يغابلل همزلت مل ) ايب لقتني ملو اهكرت اذإ امو ى يغابلا ءاعو يف هب رم
 نإ هنأ الإ هسفن ءاعو ىف هلعج ىذلا وه ىغابلا نأل هيف هثكم لاط ولو ( هئاعو

 بصاغلا ءاعوب عفتنيل هيف هكرتو لعجلا هنكمأو هيف لعجي ام هبلع يفبملا دجو
 ةرجألا هتمزل هب ىضم ول هنأ موهفملاو ‘ كلن ىون نيح نم هللا دنع ءاركلا همزل

 وأ بيرق رخآ عضومل هعضوم نم هلمح نإؤ ى افنآ هب تحرص اك كلذك وهو
 ةعاس يف هعضوو هلمح ولو هعضوم يف هدر وأ لاحلا قيضل هب ضمي ملو ديعب وأ

 دعب هلمح اقافتا هلحم لبق امل هيلع ءارك الو ى نالوقلا ءاركلا موزل يفف ى ةدحاو

 . هلمحي مل وأ

 يفبملا لام نم اقلطم هلام وأ هلماحم وأ هنفس" وأ ( هباود ىلع ام اذكو )

 هدجو يتلا يغابلا ةباد كرتيو لمحيلف نمأيو هيلع هلمحي ام دجو نإف ى هيلع
 هانركذ امو ى تام وأ فلت نإ نايضلاو ءاركلا همزل هلام ىلع لمح نإ و ى اهبلع

 ىتح يغابلا لام ىلع وهو هلام قسيلف ودعلاب لاحلا قاضو دجو وآ دجي الإ و

 امب ءيجي ىتح هلام هيف عضي وأ ى ءاركب ولو هلام لمحي ام هيف دجي نمأم لصي
 نامضلاو ءاركلاف يغابلالام ىلع دعب لمح نإف “يغابلا لام كانه كرت هلع هلمحي
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 > زوجو هلامو هلو ال ذخأ ام درب ىح هملع ردق غاب عنميو

 { رم امع ءىش هديب نم اذكو

 هكةرح نإ و ى هامزل : ليقو ى ءارك الو نامض الف لبق امأو ى اذه هعضوم نم
 ناك نإ الثم هنيح يف هدرو قوفل هعفر وأ ديعب وأ بيرق بناج ىلإ هعضوم نم
 نإ هيلع نامض الو ى نالوقلا دمب امل هنيح نم هئارك يفف “ هعفر نكمي لام يف

 . قئاسلا ىلع لب ى هنم رمأ الب هريغ اهقاس

 ملعي ادحأ كرتي ال هريغ دي يف هل وه يذلا هلام نم ( هيلع ردق غاب عنميو )
 الو ص هلام نم هعنم يف لخاد كلذو « ةثداح وأ ةقباس ةرجأب ولو يغابلا لام

 هناويحو هرادو هنانح نع عنمي نأ لشم كلذو ك ةنامأ وحنتشب هدبب لام نم عي

 يقسو يضعرك هنم عافتنالا نم اضيأ عنميو “ ضرملاو لصألا نم كلذ ريغو

 ( ذخأ ام درب ىتح ) هب عفتني ام هنم عنميو هنم هلام عنمي اذك و « باطتحاو
 نم امهدحأ عنمي ال يأ ى ( هلامو ) يغابلا يلو يأ ى ( هيلو ) عنمي ( ال ) و
 عفتني ام اذك و ص يلولا نم يلولا لام الو هسفن لام نم هيلو عنمي ال يأ ى رخآلا

 ىحلا ذخأي نأ ىلولا ذخأ زاج ولو ى ىلولا نم عنمي الو يلولا هنم عنمي ال يلولا هب

 . دودحلل وأ ىحلل هب يتاب وأ همل و نم ىجلا لهأل

 ىتح هنم اهعنمو هب عفتني اممو هلام نم يلولا عنم نم ركذ ام ( زوج و )
 عزن ىلع وأ هيلع ارداق ناك نإ هلهأل هنم هعزني ىتح وأ ذخأ ام يغابلا هيلو درب

 امتإو ى ىحلا ىلإ هدر ىلع يلولا رهقيف هيلو لظ تحت يغابلا لمعي هنآل هنم كلذ

 ( رم امم ءيش هديب نم اذكو ) “ يغابلا هيلو لجأل يلولا لام نم ذخألا عونمملا

 ىتح هب عفتني اممو هلام نم هعنم هلف هنم يغابلا هذخأ اذإ اهريغو ةنامألا نم
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 ىتح هنم هعنمي ال ةنامأكب هيلع يغب نم ديب ناك نإ يغابلا لامو

 . ...... . زوجو « هلام هل دري

 هديري نأ نّيمتي مل ولو تباث حيحص هلك اذهو « نالوقلا هيلو عنم يفو ى هدرب

 كلذ نم مهريغ لام مهديأ يف نيذلا ةاغبلا عنمي كلذك هنأ ديزي نأ زاوجل فنصلملا

 عنميو ةيراعلا كلت نع عنمي هنإف “ ىركمو ةيراعك لاملا كلذب نوعفتنيو ى لاملا
 عافتنالا كلذ نع نوعنمي ضوملاو نهرلا نع عنمي كلذك و « ىرملا كلذ نع

 يف امم مهيلو عنم وأ يغب اوذخأ ام اودرب ىتح ضوملا نع وأ نهرلا عيب نعو

 . نالوقلا يغابلا نم اودري ىقح هعافتناو مهيديأ

 امو ناضلا هيف امم ( ةنامأ كب هيلع يغب نم ديب ناك نإ يغابلا لامو )

 يغابلا يأ ( هعنمي ال ) ضومعلاو نهرلا و ةيراعلاو ةعيدولاك كلذو « هيف نامض ال
 يفبملا دي ينعأ ى هديب يذلا هلام نم يغابلا هيلع يفبملا عنمي ال يأ ى ( هنم )

 هعنم يأ ى هلام هيلع يفبملل يغابلا درب قح يأ ى ( هلام هل درب ىتح ) هيلع

 دعب عاض نإو ى غاب وهف هعنم نإف « زوجي ال يغابلا دري ىتح يغابلل هديب ام
 هلوقلو “ هسفنب هقح ذخأي ال هنآل عنمف عنملا زجي مل اقيح اذكهو « هنمض عملا
 : تلع هلوقو ى )0١١ ي اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي كلا نإ » : ىلامصت
 . ١!" « كناخ نم نخت الو كنمتنا نمل ةنامألا "دأ »

 درب قح هديب يذلا يغابلا لام عنمي نأ كلذ هيلع يفبملل ( زوج و )

 . ٥٨ : ءاسنلا ةروس )١(

 . ملسم ءاور )٢(
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 & هنم بصغ ام ١ ذكو > هري_غ دبب ناك نإ ايش هنم ذخأب الو

 سبحو ةاغبلا ضعب عنميو ٠. ٠ ٠ . . ٠

 ص هدي يف هريغل وأ هيلع يفبملل لاملا ناك كلذ يف ءاوسو ى هذخأب ىغب ام يغابلا

 دعب ءاضقلا يف نالوقلا ةرم دقو « يغابلا نم درلا ديري يذلا بستحملا اذك و

 نم ءاضقلا مهضعب اضيأ زاجأو ؟ هديب يتلا ةنامألا نم هقح يضقي له ى راكنإلا

 لام نم اذك و ص درلل نعذي ملو هل فصني مل اذإ هيلع يغبملا ديب يذلا يغابلا لام

 لاوقألا نم لوق يف لاملا بحاصل زوجي ام لكو “ بصافلل وهو بصاغلا ديب

 درب ىتح هعنم هلف يغابلا لام بستحملا ديب ناك نإف “ بستحللو هبئانل زوجي

 . هب ىغب ام

 هعنمي الو ( نيش ) يغابلل وه يذلا لاملا نم يأ « ( لاملا هنم ذخاي الو )

 يذلا ىلع ليبس ال هنأل اهريغ وأ ةنامأب ( هريغ ديب ناك نإ ) هديب نمع اضيأ

 امم ناك نإ هميرغت ىلإ يدؤي هنألو ى هديب لمج ام عنم يف ةجح هل نألو ى هديب

 ص هديب نم لوق هيف لوقلا نكي ملو ى هيلع بولغم هنأ نيبتي مل وأ نمضي
 يأ ، ( هنم بصغ ام اذكو ) “ قحلا هل نمل نعذي ىتح هعنم هدي يف يذللو

 هنأ ثيح نم مارح هنال هبصاغ دنع وهو ائيش هنم ذخأي ال يغابلا نم

 ٠ ب وصقم

 ص ةدئاف نم سيؤي نأ ىلإ هب باهذلاو فرصتلا نع ( ةاغبلا ضعب عنميو )
 عللا ركذ ليلدب « فدارم فطع ( سبحيو ) ى اهوقلطأ ى اهوجري مل اذإف
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 مهيلو ذخأ زوحو { سفنألا نم اوذخأ امو ا وقاس ام اودرب ىتح

 . . . . لفطك نكي مل نإ مهيف قحلا يف ذخؤي ينلا

 زوجيو “باهذلا نم عنم وه امم هريغو نجسلا لمشي ام عنملاب دارملاو “دعب هدحو

 ؛ ( اودري ىتح ) ماعلا ىلع صاخلا فطع نم نوكيف “ نجسلا سبحلاب ديرب نأ

 نم اونخأ امو ) هلك ( اوقامس ام ) مهلك هعم نيذلا ةاغبلاو وه درب قح يأ

 وه نيذلا هباحصأ ذخأ ام عيمج هلام نم درب نأ ذخؤي هنأ رم اك ( سفنألا

 ؛ سبحي نأ زوجيو ى هلام نم هنمضيو هب ذخؤي نأ زوجي انه كلذك و ع مهيف

 الو لكلا ىلع ضعبلا يلو باهذلا نم عنمي الو “ اودرب ىتح باهذلا نم منميو

 . لاق اك هلك كلذ زوجي : ليقو “ سبحي الو لكلا ءايلوأ اذك و ى سبحي

 ( مهيف قحلا يف ذخؤي يذلا ) هعنمو هسبح يأ ى ( مهيلو ذخأ زآوج و )

 هيلوب يتأي نأ يلولا ذخؤي هنأ ةمسقلا باب يف رم ام دج ىلع لقاع غلاب وه نمم
 لكلا ىلع مهضعب يلو ذخأ هدارمو ى كلذ يف يمالك رمو ى هيلع هرهقيو قحلل

 مل نإ ) لوقلا اذه ىلع لكلا ىلع هيلو ذخؤي لكلا ىلع ةاغبلا دحأ ذخؤي اك هنإف

 تسدل و « نّسبلا رذعلا ودو دعقملا ضيرملا و كبألاو نونجملا وه هلثم ( لفطك نكي

 نأ نع الضف هيلو يف لفطلا لثم“ذخؤي هنأ روصتي ال ذإ ةيطرش «مل»لبق ةظفللا

 ماللا ريدقت ىلع - ةزمهلا حتفب - يهف لفطك نوكي نأ ذوخأملا يلولا يف طرتشي

 رسكلاب يه لاقي نأ الإ مهللا ‘ لفطك هنوك مدمل مهيف قحلا يف ذخؤي يأ

 ص قحلل هب ناستإللو ةقفنلل لماشلا قلطملا ذخألا ذخألاب دارملا نأ ىلع ، ةطرش

- ٤٦٨ - 



 هنم قفني ام هل ناك نإ هسفن ىلع يغابلا يلو ولو عونمملا ةقفن و

 هكرديو هملع بسحو « هلام نم هقفنب و هفلتل هعنام هكرتي الف الإو

 ةرجأو يغابلا ىلع هتقفنف اناويح ناك نإو ء هنلا دنعو مكحلا يف

 . هب مئاقلاو هسراح

 ا ہإأ ىنعمب « ةقفنلا يف ذخؤي هنآل لفطاا جارخإ طارتشا حصي ةقفنلا رابتعابف

 (عونمملا ةقفن و) نونجملا اذك و “هتاذ يف رهقي سيلو جاتحملا هلول هلام يف بحت

 وأ وه درب وأ ةاغبلا نم هعم نم وه درب ىقح باهذلا نع هتبادو هناسنإ وه يذلا

 عونمملا ناك ( ولو ) لاق اك ذخأ ام يغابلا هيلو درب ىتح وأ هعم نيذلا ةاغبلا

 ىلع ال هعنام ىلع هتقفن ( ف الإو هنم قفني ام هل ناك نإ هسفن ىلع يغابلا يلو )

 . يغاببلا

 هيلع بسحيو هلام نم هقفنيو ) هفلت ىلإ يأ ى ( هفلتل هعنام هكرتي الو )
 نإو ص هللا دنعو مكحلا يف ) عونمملا ىلع قفنأ ام قفنملا كردي يأ ث ( هكرديو

 هل ناك نإ ( يغابلا ىلع هتقفدف ) هيلول وأ يغابلل ( اناويح ) عونمملا ( ناك

 ةيفاك ( هب مناقلاو هسراح ةرجأ ) اذك ( و ) ث هيلول ناك نإ هيلو ىلعو
 هعنم زوجي امم عنم ناويحلا ريغ لام لك اذك و ى ناويحلا هيلإ جاتحي امو هيعارو

 وأ تام نإ هعنام ىلع نامض الف هيلإ جاتحي ام هل كلاملا هيلو وأ يغابلا ىلعف

 هعنام هعض هنم وضع كله وأ عوجي تام نإف ى عونمملا ناسنإلا فالخم صقن

 كلذل لديو ى ةنامأك هدي يف هنكل ى ايغاب ولو هنآل رهظي ايف هل ايلو وأ ابغاب
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 رم ا_ه عيمجو ى ملعأ هللاو ‘ فلتلل كرتي نأ نع لصألل بحاصك فنصملا يه

 نم ذوخأملا زييمتو موجهلاو لاتقلا نم لاومألا ذخاب يغبلا يف يتاي وأ مالكلا س

 نم سفنلا ذخأ يف هلثم حصي نأ زوجي ال ثيح موجهلاو لاتقلا زاوج مدعو هريغ

 . ملعأ هللاو لام اضيأ دبعلاو « دبع وأ رح ىثنأ وأ ركذ لفط وأ غلاب
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 لصف

 هبر دي ريغ نم نإو لاملا ذخأ ىلع هلتقو غاب عابتا زاج
 الإ و بصغ ىلع هذخأ نإ ةنامأكم هريغ دبب ناك وأ ةطقلو ةلاضك

 هنم ءزج ذخأ ىلع وأ هبرل هزرح ىلع ناك نإ قحلل يعد

 لصف

 ناك ( نإو ) هنخأ ةدارإ وأ ( لاملا ذخأ ىلع هلتقو غاب عابتا زاج )

 نم رامثو نيفدو ( ةطقلو ةلاضك ) دحأ دي نم الو ( هبر دي ريغ نم ) هذخأ
 ء ( هرمغ ديب ناك وأ ) هيلإ عجوربل هبر هعضو لام وأ رجش وأ لخت وأ ثرح

 ( بصغ ىلع هذخأ نإ ) نامض هب وأ هب نامض ال امم ( ةناماأكب ) هبر ريغ يأ

 ( الإو ) بصغ ىلع هدي نم غاب هذخأيف هطقتليف ائيش ناسنإ دجي نأ لثم

 نأ ىلع وأ هبرل زرحلا ىلع وأ هرمأ يلي نمل وأ هل هنأ ىلع لب بصغ ىلع هذخأي
 سيل امم كلذ وحنو ريشبتلا ىلع ىطعي ام وأ ةرجأ ذخأي نأ ىلع وأ ‘مرغيو لكأي

 ( هنم ءزج ذخا ىلع وأ هبرل هزرح ىلع ناك نإ قحلل يعد ) ارمتسم ابصغ
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 عبتا نإ هلام ذ أ نمل لحب الو > هتمىق همرغو هلكأ ىلع وأ

 نإ هذخأيف هلال دصقيلو س اضيأ هلام ذخأيو هيلع ريغي نأ يغابلا

 ‘ هملع هلتاق الإو هفرعو هل هماس

 عافتنإلا ىلع وأ اهلك ( هتميق همرغو ) هلك ( هلكأ ىلع وأ ) هلثم وأ هتميق مرغو
 بك رب نأ ىلع اهب نمتؤم نم ةباد ذخأك هكلام ىلع لدأ وأ هءارك دريو هدريف هب

 يف ةهبشل كلذ يف لاتقلا زجي مل امنإو ى اهدريف ءارتك وأ اهبر ىلع آلالدإ اهيلع
 ى دودحلاك لاتقلاو « تاهبشلاب دودحلا اوأردإ » : للع لاق دقو ى يغابلا لمف

 اهس الو ص هبحاص ىلع لاملا سبح هل سيل هنأل هلاتق زوجي هنأ يدنع يذلاو
 يغابلا ىعدا نإ وه امنإ هرك ذ امو « هلاتق نع عنمي الف هديب نم وأ لاملا بحاص

 يذلاف دحأ دي نم هذخأ لاح ىف امأو ى هباهذ دمب لتاقي ال لاملاب بهذو كلذ
 . هديب ام هظفح بوجول هلتقل دصق الب هلتاقي هديب ناك نم نأ يدنع

 وأ مرغلا ىلع هدي نم هنخأ دارأ نم لاتق لاملا بحاصل زوجي هنأ ملعاو
 ذخأ نمل يأ لعافلا وأ لومفملل ءانبلاب يغبلاب ( هلام ذخأ نمل لحي الو ) عافتنالا
 عبتا نإ ) هديب نكي مل وأ هديب ناك هريغل الام ذخأ نإ اذك و ث هلام يغابلا
 (اضيأ) يغابلا لام يأ ( هلام ذخايو ) يغابلا ىلع يأ ( هيلع ريغي نأ يغابلا
 ص هلاتق لحي هلثم يغاب ناك نإ الإ هريغ لام وأ يأ « هلام يغابلا ذخأ اك يأ
 فرع ( هفرعو هل هملس نإ هذخايف هلال دصقيلو ) هل فصنلل هريغل كلذ امنإ و

 دناع لب هملسي ( الإو ) هرمغ لام نم بصغ ام اذك و هلام اذه نأ هبحاص

 ينإ : هديب لاملا نكي مل نمم هعبتمل يغابلا لاق اذإ نكلو .( هيلع هلتاق ) عفادو
 هدسفت وأ هبحاص ريغل همطعت وأ هلك أت كلعلو هبحاصل ينم هذخأت كفرعأ ال

- ٤٧٢ - 



 لاتقو هيلع موجه الب قحلل هاعد فلت وأ هفرعي مل نإو

 هعنام لتاقي وأ هنم ذخأ لام يذل لحي الو 7 هلثم ًايغاب ناك الإو

 كلذ نم بات نإ الإ ةنتفو ةيمح ىلع لوألا اهيغب لصأ ناك نإ هنم

 . . . . . ه. هلامو هسفن نع عافدلا هل زوجيف

 : ءانمألا هل لاق وأ يغابلا هفرع ىقح هحالص رهتشا نإ الإ عبتملا اذه هلتاقي الف

 . يتأي وأ لئاسملا نم ةرم ايف اذكهو ى هيف لوقت اك سيل

 طالتخالا يف رمام دح ىلع زيمي ال تح طلتخا وأ ( هفرعي مل نإو )

 هيلع موجم الب قحلل ءاعد ) رخآ عضوم يف لب هدي يف نكي مل وأ ( فلت وا )
 قحلل هاعد لب لاتق الو موجه الب قحلل هاعد نكي ( الإو لاتق ) ال

 يغابلل زوجي ( هلثم ايغاب ناك ) قحلل ءاعد الي ل_تاقو مجه وأ لاتقر موجهب
 . لاملا ملست همزلو لاتقلاو موجهلا كلذ نم هعافدو هلاتق لوألا

 هنم هعنام لتاقي وأ ) لام تعن ةلمجلا هذه ( هنم ذخأ لام يذل لحي الو )

 يفبلل تمن ( لوألا ) هنم عناملا وأ لاملا يذ يغب يأ ( ايهيغب هلصأ ناك نإ

 لحي الو ريدقتلاو لاملا يذ يغبب حرصي م ولو « نايغاب اهنأل اهيلإ يفبلا فاضأ

 كانهف يغبي لاملا ناسنإلا هنم ذخأف ناسنإ ىلع ىغب نأب كلذو ى غاب لام يذل

 هريغ ىفغب ول هريغ يفبو “ ةروصلا هذه يف لاملا يذ يفب وهو الوأ 0 نايقبي

 بات نإ الإ ةنتفو ةيمح ىلع ) سفنلا وأ لاملا بحاص ىغب م سفن وأ لامب هيلع

 دحاو قدص املاو الوأ ىغب يذلا وأ لاملا بحاص يغب لوألا يغبلا ( كلذ نم

 ىغب يذلا اذك و ص ةبوتلا دمب لاتقلاب ( هلامو همقن نع عافدلا هل زوجيف )
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 هديب ام فلت ىلإ ىد أ ولو هيلع موجهل ا هلام ىلع غاب عبتم زاجو

 يغبم نم قحب هبلط دعب وأ هآ ةندب هذخأ وأ اضيأ يغبب هريغل نإو
 هللا دنع هل مزال هملع

 عبتمل زاج و ) هلام ىلع لاتقلا هلف درلل نعذأ ويناثلا اذه بات نإ الإ لتاقي ال انات

 يف ةيانج ىلع اضيأ هعبتلو بستحلو هنع بئات وه نم لام وأ ( هلام ىلع غاب

 هموحه ( ىدأ ولو هيلع موجمملا ) ناسنإ ذخأ ىلع وأ لتقي نمم ناك اذإ سفن

 . يغابلا ديب ام يأ ( هديب ام فلت ىلإ ) هبلع

 (اضيأ) ةنامأك هريغب وأ ( يفبب ) يغابلا ريغل يأ ( هريغل ) ناك ( ناو )
 هقيرط يف هدعب وأ هعم وأ هيلع هعبتاف هذخأ يذلا لاملا لبق يفبب اهذخأ ءاوس

 هدري وأ هلام نع عفديو لتاقي نأ لوآلا لاملا بحاصل زوجيف ى هلوصو دعب وأ

 نع عفديو يناثلا لتاقي نأ وهو “ سكملابو يناثلا لام فلت ىلإ كلذ ىدأ ولو
 ى فنصملا ةدابع يف لخاد كلذ لك لوآلا لام فلت ىلإ ىدأ ولو هدري وأ هلام

 هنوك هل زوجي امب وأ هبحاص نذإب امم امهريغ وأ ةنامأب هديب ام نأل هذهب غلاب امنإو

 هل برق الف بوصغملا فالخم هلام ىلإ برقأ اهفرعيل اهطقتلي ةطقلك هديب
 يرفصلاك ( ةنايدب ) هبر ديرم هبلع هعبتا يذلا لاملا ذخأ يأ ( هذخأ وأ )
 برإو : هلوق يف ةفوذحملا ناك ىلع فوطعم هذخأ : هلوقو ى قسافلا لام منغي

 « ةنايدب هذخأ ولو هملع موجه ا زاح يأ ء ةباغلا ق لخاد وهف ى 9 ٠

 اذك و « ىدأ ولو : هلوق ف يتلا ةغلابملا يف آضيأ لخاد وهف ىذأ ىلع فوطمم وأ

 نم قح ) ب بلط البو ( هبلط دعب ) لاملا ذخأب يغابلا ىمغي ( وأ ) : هلوق
 مامإلل و أ هسفنب هطعي نأ هبلع بجو يأ ( هللا دنع هل مزال هيلع يغبم
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 عربتمل وأ 2 مامإ الب نإو ص ةوعدل جايتحا الب هنم ءابإو ةاكرك
 يغبلل عفاد

 نم هريغو شارفلا رانيدو ةرافك و ( ةاكزك ) ًايغاب همطعب نأ زوح الو هوحن وأ

 دعب هنم سيأ وأ بر هل فرمي ال يذلاك ءارقفلا ىطعي يذلا لاملاو تارافكلا
 يغابلا كلذل هيطعي نأ قحلا كلذ نم هيلع يغبملا ءابإ دعبو يأ ( هنم ءابإو )

 بلط نم عنتما يأ بلطلا ىلإ وأ بلطلا نم موهفملا ءاطعإلل ةدئاع « ءاهلا » وأ

 هيلع مجهيو يغالا لتقي كلذ لك يفف ءاطعإلل هبجي ملو هلبقي مل يأ ى هل يغابلا
 جايتحا الب : هلوق قلعتيو ى ةبوتلا وأ قحلا وأ درلا ىلإ ( ةوعدل جايتحا الب )
 . راش الو عافد مامإ الو “.ريبك لداع ( مامإ ذهب نإو ) زاج : هلوقب

 عربتمل وأ) يتأي امو لئاسملا نم رم ام عيمج يف ةاغبلا عم ادبأ مكحلا اذكهو

 ىلع فطعلاو ؛ هركذيس هنأ ردأ مل ةلأسملا لوأ يف لبق هتركذ دقو ( يغبلل عفاد

 نأ هيلع يقبملل مزاللا قحلا بلط دمب يغابلا كلذ يف ءاوسو ى عبتم : هلوق
 لاملا ذخأب يغبيو همنميف يغابلا هب ناد امب ‘ نيدب ال فلاخم وأ قفاوم نم هبلغي

 هتاكز هطعي وأ ةريبكلل لعافلا قفاوملا وأ :يكلاملا يرفصلا بلطي نأ لثم

 كلذ ىلع يرفصلا لتاقي نأ هريغو لاملا بحاصلف هلام يرفصلا ذخأيف عنتميف
 امهريغ ايل ل_تاقيو « يكلاملا لام ىلع قفاوملاو قفاوملا لام ىلع يكلاملا هلتاقي
 اقاسف' اولتاق ءاوس قحلا ىلع ناك اذإ نيفلاخملا عم لاتقلا زاوج حيحصلاو ، اضيأ
 نإ مهعم لاتقلا زوجي الو « مهعم ةمينغلا نم مهساا ذخأ زوجيو نيكرشم وأ

 ىف فلتخا اذك و ص نودمتي ال اوناك ولو زوجي ال : ليقو « دودحلا ن ودعتي اوناك

 . . اقلطم ةربابجلا عم لاتقلا
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 . ةاكزك بجاو قح بلط يف هقفاوم لتاق غاب يف انيلع الو

 هيغب يف هعم ناك وأ هلثم غاب هنأ هريغ ىلع غاب لوق لبقي الو

 يف اناك ولو

 ناك ارب ريمأ لك عم مكيلع بجاو لاتقلا » : للع هنع ةريره يبأ نعو

 ناك ارب ملسم لك فلخ مكيلع ةبجاو ةالصلاو ى رئابكلا لمع وه نإو آرجاف وأ

 ارب تومي ملسم لك ىلع مكيلع ةبجاو ةالصلاو ى رئابكلا لمع وه نإ و رجاف وأ
 لتاق نإ اذك و « ىلعي وبأو دواد وبأ هاور« رئابكلا لمع وه نإ و رجاف وأ ناك

 روكذملا قوقحلا هبلط دعب يفبب لالا هنم ذخأف قوقحلا ىلع هتنايد يف هقفاوم

 هلتاقي نأ دحأ لكل زوجيف قوقح بلط الب الام هنم ذخأ وأ “هطمي ملف ةاكزلاك

 هقوقح نم همطعي نأ ىلع هنيدب ناد نم هلاتق ىلع ال يفغبب ذخأ يذلا لاملا در ىلع

 يف هقفاوم لتاق ) غاب ريغ وأ ( غاب يف انيلع ) زوجي ال لب ءيش ( الو ) لاق اك
 ةاكزلا هوطعي نأ ةيكلاملا وعدي يلاملا لثم ( ةاكزك بجاو قح بلط يف

 "لاومأ ذخأ نإ امأو ى لاتقلا اذه درجمل مهنع هعفد انمزلي الف مهلتاقيف اوعنتميف

 مل ولو ايغاب هامس امنإو ى الف ابجاو وأ ةاكز ذخأ نإ الإ اهدر ىلع هلاتق انلف

 نأل يفب سفن بجاو ىلع هقفاومل لاتقلا اذه نأل لاتقلا اذه ىوس هنم مدقتي

 هقفاوم ل ةاق اذإو ى ةقحملا ةيبهولا ةيضابإلا مامإ وه قوقحلا ىلع لاتقلا هل يذلا

 ٠ هل اتف و هنع همف د انلف هلل ١ دنع ال هدنع بح ١ و ىلع

 نم ةرضاحلا ةعقولا ريغ يف ( هلثم غاب هنأ هريغ ىلع غاب لوق لبقي الو )
 يف اناك ولو ) ةعقولا هذه يف ( هيغب يف هعم ناك وأ ) اهسنج نم وأ اهسنج ريغ
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 , زوجو ث دهوش وأ هيلع نتب وأ رفأ نإ الإ اعم ةريس وأ ركسع

 ولو هلثمب لعفي ام غابب لعاف ىلع كحي الو ، قدصم قيدصت هيلع

 هفالخ جرخ

 1 الو ناطلس الب اوعمتجا وأ ريبك وأ ناطلس وأ مامإ هعمجي دحاو ( ,ركسع

 نإ نكل يأ ( رقأ نإ الإ اعم ) ريبك وأ ناطلس وأ مامإ اهعمج ( ةريس وأ )

 نيذلا دوهشلا هبلع دهش يأ ( هيلع نيم٫ وأ ) هبغب يف هعم ناك وأ هلثم غاب هنأ رقأ
 يغابلا مكحب هيلع كحي هنإف همفب يف هعم ناك وأ هلثم غاب هنأ مهتداهش لبقت

 عم هيغب وأ لبق هيغب يغاءلا اوعبتا نيذلا وأ نوملسملا دهاش يأ ( دهوش وأ )
 . يغابلا اذه

 مل نإ ىلوتم ريغ ادحاو ولو ( قدصم قيدصت ) رم اك ( هيلع زوج و )
 نيذلا ةافبلا نم ناك نإو « هيف مهلوقب مهسفنأ نع نوعفدي نيذلا ةاغبلا نم نكي

 لتقلل هيلع دهشي نأ لثم هتداهشب هسفن نع عفدي ال ناك نإ زاج مالكلا مهيف

 ةصخرلا هذه ىلع دهاشلا هدؤي مل هدرب مل ول ناك نإ هيلع مكحي وأ دح هنم جرحي وأ

 فرمن ال لاك هريغ وأ حرج نم يغب ةمالع هيلع تدجو نإ رم اك اضيأ زوجو
 يغبلا يف ةمالملاب كحلا زيوجت نم روكذملا اذهو ‘ رم ام دح ىلع تومو « هل
 نإ و ص لوق هنأ لدي انه لصألا مالكو “ رخآ لوق هيف روكذم ريغ ادرفنم مدقت

 . قيدصتلا اذك و ى ةمالعلاب مكحي ال : لوقي نم ءاملعلا نم

 ( هفالخ جرخ ولو ) ةاغبلا نم ( هلثمب لعفي ام غابب لعاف ىلع مكحي الو )
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 يغابلا نأو غاب ريغ هنأ جرخ يأ فلاخ يأ هفالخ يغابلا جرخ ولو يأ بصنلاب

 ( ةيدعتب ) يغب ريغ باوص هلمف نكل لعاف هنأ جرخ وأ“سانلا نم هريغ وه امنإ
 رم دقو ى ناضلا همزلي نكل هل رهظ ام بسحي لعف هنأل كلذو ى كحيب قلعتم

 . ملعأ هللاو مامإلا وأ لاملا تيب وأ يناجلا ى نامضلا هيف مزلي ام
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 مهرافسأ وأ مهقرط وأ مهصوحف وأ مهلزانم موق ناك نإ

 لكأو محلاتقو مهيغب ديرم مهلاحب مماتأو رخآ حابم وأ شيع بلطل

 باب

 هممفن نع ناسنالا عفد بوجو ف

 هسبدنو يغابلل عفدلا زاوجو

 رفح وأ ءانبب تناك ءاوس ( مهملزانمب ) نانثا وأ دحاو وأ ( موق ناك نإ )

 مهتويب وأ (مهقرط وأ مهصوحف وأ)مهنوصحيف وأبشخ وأ رعشت وحن تويب وأ
 ملع بلطك ةدابع وأ ( رخآ حابم وأ شيع بلطل مهرافسأ وأ ) كلذ ريغ وأ

 : هلوقو “ داهجلاو مولظم نع عفدلا ف يشملاو 0 هلللا ق خأ وأ محرت ةرايزو

 مهرافسأ وأ مهقرط وأ مهصوحف وأ : هلوف ىلإ دئاع رخآ حابم وأ شيع بلطل
 بلطل مهرافسأ وأ مهقرط يف اوناك وأ يأ مهرافسأ وأ مهقرط يف اوناك وأ يأ

 لكأو مهلاتقو مه ) لع ( يغب ) لا ( ديرم مهلاحب ماتاو ) رخآ حابم وأ شيع
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 ض همد كفس يف كشلا مهيلع مرح مهناطوأ نم مهجارخإو مهلاومأ

 بوجوب ملعلاو هلاتقو هعفد مهمزلو ص هتئطختب ملعلا مهيلع قاضو

 رطعمو هلتاقل هسفن نكمتسمك مهلتق ىتح هوكرت نإ اوكلهو ى كلذ

 ذ هب هلتقف هودعل هحالس

 كلذ ضمب وأ مدآ ينب ذخأو ةشحافلا دارأو ( مهناطوأ نم مهجارخاو مهلاوما

 ديرم مهتأ نإ اذك و ى ماع ىلع صاخ فطع يفبلا ىلع هدعب امو لاتقلا فطعو

 ص هتبجوأ وأ لتقلا مهتيصعم بجوت ال ثيحي ةيصعم رفس يف مهو هضعب وأ كلذ
 اهضعبو لاملاو لتقلا دارأ وأ ى ةشحافلا وأ لاملل لب لتقلل ءيجي مل مهءاج يذلاو

 هتنطختب ملعلا مهيلع قاضو همد كفس يف كشلا مهيلع مرح ) هل لحي ال

 كلذب اوملعي نأ مهيلع بجو يأ “( كلذ بوجوب ملعلاو هلاتقو هعفد مهمزلو
 اك مهلاتق يف عرشي ىتح لهجلاب نورفكي الو بجاو هب مهملع نأ اوملعي نأو

 مهلتق ىتح لا۔ةقلا وأ عفدلا اوك رت نإ ( مهلتق ىتح هوكرت نإ اوكلهو ) : لاق
 نكل « اهوملع وأ مهئامد ةمرح اولهج ءاوس « هوك رت ىتح قافن رفك اورفك
 ةهج نم اورفك اولهج نإو “ عفدلا كرت وه دحاو هجو نم اورفك اوملع نإ
 همدو هلام ةمرح ةفرعم فلكملا ىلع بح هنإف « كرتلا نمو ةلاحلا هذه ىلإ لهجلا

 ع هعم يذلا ديحوتلاب وضعلا ةعفنم لاطبإو رثألاو حرجلا نم هنود امو سفنلا
 كلذ ةمرح ذخاي ىتح رفكي ال : ليقو ‘ كله عفدلا كرت وأ كلذ لهج نإف

 نيترم رفك الهج كرتلاب وأ لهج نيح لعفلاب رفك املك : ليقو ى هلتق دارب وأ

 اهنأ اودقتعي مل ام مهلاومأ ىلإ هكرتب رفك الو “ فارت۔ةاب ارفك و لهجي ارفك
 (هب هلتقف هودعل هحالس طعمو هلتاقل هسفن نكمتسم) كاله ( ك ) يغابلل لالح
 : ليقو « كلتقأ الو هتاه : يغابلا هل لاق ولو ‘ هسفن هب يدفنل هاطعأ ولو
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 ٠. ٠. ٠ . . ٠ هأ وس هدنع نكب ل نإ اذهو

 هلتقي ال هنأ هبلق نأمطا نإ هلتقي ال نأ هل انمأم هاطعأ نإ كله ال

 . هلتق ولو

 ىقح هحالس يمرب نأ لجر وأ دب- وأ ةأرمال زوجيالو : « رثآلا » يفو

 كله هحالس هودع ىطعأ نم : لسىقو > هممر ىلع لتقلاب ةملظلا هربحأ ولو توع

 هاوس هدنع ناك نإو ) هاوس هدنع نكي م نإ اذهو ( هرنغب الو هب هلتقب . ولو

 . هلتق كلم : لقو > هب هلق ول و كت ل

 هنإف تومي هنأ ولو ناسنإلا اهلعفي قلا هوجولا امأو : « ناويدلا » يف اولاق

 الو ى لطابلاب سانلا لاومأ لك أي الو ينزي الو « هلا مرح يتلا سفنلا لتقي ال
 فذقي الو ى انايرع ىقبي الو هبايث الو « هحالس يطمي الو « رفلا برشي
 ق ةأرملا ىلع لخدي الو ى هتساسحي سفنألاو لاومألا كلهتسي الو “ تانصحلا

 هجح دسفي نأ زوجي هنأ يل يذلاو ى افكتعم الو جحلاب امرحم الو ، ضيحلا
 ناضمر يف لكأي هنإف تومي الو اهلعفي يتلا هوجولا امأ و«ايهيضقيو ةيقت هفاكتعاو

 يف ديحوتلا رمضيو هناسلب كرشلا مهيطعيو ريزنخلا محلو مدلاو لكأيو ميقم وهو
 ص هملق يف كلذ فالخ رمضيو 0 نيرفاكلا ةيالوو نيملسملا ةءاربب ظفلي و هبلق

 : اولاق نإ و ى هيلع ردق امب هىجني نأ هتيجنت ىلع ردق نم ىلعف ةملظلا هذخأ نمو
 : اولاق نإو ى كلذ يف ءيش هيلع سيلف “ كربغ اناتق وأ كانلتق الإ و لاملا انطعأ

 اولاق نإ هريغ امأ و « ثنحي الو فلحي هنإف « كانلتق الإ و اذك و اذكب انل فلحإ

 هذه جوزت : هل اولاق نإو “:ثنحيو فلحي هنإف هانلتق الإو هيلع فلحإ : هل

 نامض هلع سيلف كلذ لثم اولاق وأ انالف انلتق وأ اهانلتق وأ كانلتق الإو ةأرملا

 انالف انلتق وأ هانلتق الإو لفطلا اذه يمضرأ : اهل اولاق نإ اذك و ى لعفي مل نإ
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 انلتق وأ كانلتق الإو هلمفإ : هل اولاق نإ هلمف هل لحي ام لك كلذك و ى كلذ لثم

 ءاش نإو لمف ءاش نإ رايخلاب وهف “ كلذ هابشأو ةمحلاو عيبلا لثم « كريغ

 ص كريغ انلتق وأ كانلتق الإو هلعفإ : هل اولاقف لعفي نأ هل بجي ام لكبو « كرت

 لتق وأ هلتقف هلعفي نأ ىبأ نإو مثأ دقف هتقو جرخ ىتح كرتف تقو هل ناك نإف

 . نامض هيلع سيلف هريغ

 ىلإ يدؤي هفلت ناك نإ الإ هكرتي رفكي الو بجي الف لاملا ىلع لاتقلا امأو

 ىتح كلام نود لتاق » : قلع لاق « ىلوأ لاملا ىلع لاتقلا ناك ولو هسفن فلت

 . )١' « ةرخآلا ءادهش نم نوكتف لتقت وأ كلام زوحت

 ص ديهش قيرحلاو « ديهش قيرغلا » : مقع هنع بلاط يبأ ن.يلع نعو
 وهف تيبلا هيلع عقي نمو “ديهش نوطبملاو « ديهش غودلملاو ى ديهش بيرغلاو

 نمو ى ديهش وهف توميف هقنع وأ هلجر "قدنتف تيبلا قوف نم عقي نمو « ديهش
 اهلف للا ليبس يف دهاجملاك اهجوز ىلع ىريغلاو ديهش وهف ةرخصلا هيلع عقت
 ص ديهش وهف هسفن نود لتق نمو « ديهش وهف هلام نود لتقي نمو ى ديهش رجأ
 رمآلاو ص ديهش وهف هراج نود لتق نمو ى ديهش وهف هيخأ نود لتق نمو
 كلهي مل هلقع لاز ىتح شهد نإو « '") « ديهش ركنملا نع يهانلاو فورعملاب
 : باب : هلوق يف ىلاعت للا ءاش نإ يتأي اك عفدلا كرت وأ هحالس وأ هسابل ءاطعإب

 . خلا حابم يف ةبحص دقاع ىلع بجو

 ٠. ن ابح ن ١ ه١ ور ) ( ١

 ( ٦ ) روا٥ دواد وبأ ٠

- ٤٨٢ 



 ص هنم رثكأ وأ هلثم اوناكو ايءارت نإ هنم رارفلا مهيلع مرحو

 تماد امو > اونعاطتي ام : لقو { اومارتي ل ام رارفلا زوجو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ > هل اج نوفقي ة وف مل

 تا ) سنجلا دارملاو “ يفبلا ديرم نم يأ ى ( هنم رارفلا مهيلع مرح و )
 وأ هلثم اوناكو ) هورب ملو ودملا مهآر وأ ودملا مهرب ملو ودملا اوأر نإ ال ( ايعارت

 "زع هللا لاق ى مهنم رثكأ ودعلا ناك نإ رارفلا زاجو ى هفصن وأ ( هنم رثكأ وأ

 فلأ مكنم نكي نإو ص نيتئام اوبلغي ةرباص ةئام مكنم نكي نإو » : العو
 ،نيك رمملا يف تناك ولو « ةيآلاو ‘ 'ا؛ه نيرباصلا عم هللاو هللا نذإب نيفلأ اوبلغي

 . نيقفانملاو نيك رملا ىنعملاب معن نكل

 و وأ قدانبلاب وأ ةراجحلاب وأ لابنلاب ( اومارتي م ام رارفلا زوجو )
 زوجي ( : ليقو ) “ اودعب ولو رارفلا زجحي مل اومارت اذإو « اوبراقت ولو كلذ

 وحنب اوبراضتي وأ حامرلا وحنب ( اونعاطتي مل ام ) اومارت وأ اوبراقت ولو رارفلا

 نإو ع يفبلا ديرمل يأ ى ( هل اب نوفقي ةوق مهل تماد امو ) بشخلاو فويسلا
 وأ ودعلا فصن نع صقتني وأ مهرصي حير وأ رطم وأ لزن ضرمب ةوق مهل قبت مل

 نمو ى رارفلا مهلف مهنم مزهنا نم ةميزهب وأ نالذخب وأ هراسكنا وأ حالس باهذب

 وأ لام يف داسف نم عقو ام نامض همزل هب ةميزملا تعقوف رارفلا مرح ثيح رف

 ةميزملا ةرورض يف عقو نمم هريغ ىلع ءيش الو سفن ذخأ وأ لام باهذ وأ سفن
 . هرارفب ةوق هل مدت ملو

 )١( اهركذ مدقت .
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 هسفن نكمي ل ام هرا رف الك عسو مهرابدأ اولوو اومزهنا نإو :

 . . . . . . . هب راضل

 ةروكذملا هوجولاب مل زوجي اك “ مهئادعأ ( مهرابدأ اولوو اومزهنا نإو )

 رارفلا ىلع بترتي امو (هرارف اك عسو ) هيف ببست نم نود مهل زئاج هجوب وأ

 . ( هبراضل هسفن نكمي مل ام ) : لاق اك ص ودعلل نيكمتلاك ةبيهو الشف

 رارفلا نأل برهي نأ هللا يقتي نمل سيلف هباحصأ مزهنا نمو : « رثألا » يفو

 رارفلا مرحي ال : ليقو “ودملا فصن نع اوصقن نإ الإ ‘ رئابكلا نم فحزلا نم
 : ىلاعت هلوق ىنعم نأ ىلع « هدعب "لحو هلبقو ردب موي مرح امنإو ى فحزلا نم
 ى خلا ردب ةعقو تمقو ذئموي مهوي نمو ى ةيآلا 'ا) ي هرب"د' ذئموي مهلوي نمو ل

 ردي مويب هصخ نمو « هلبق ةيآلا تلزن لبقتسم مويلا كلذو مهومتيقل ذإ موي وأ
 هللا ىنثتساو ى ةوقلا دمب لاتقلل عوجرلا ةين ىلع هزاجأ امنإف هر:غ يف هزاجأو

 مزهنملا ةروصب روصتي نأ لوألاف ى ةئفب زيحتلاو لاتقل فرحتلا لجو زع
 هلتقل دح الف ودملا نصحت ببسب نوكي كلذو « هلةقبف هقحل نم ىلع فطعيف
 مزاهت اذإف ى ةثالث وأ نالجر هيلع عمتجا هنأ ببستو هل زرب مزاهت اذإف « لخدم
 ص هريغ لبق مهدحأ هيلإ لصيف هنوعبتي وأ هيلع ردقيف مهدحأ وأ امهدحأ هقحل
 ىلإ ةعامج نم وأ دارفأ نم مضني نأ ينأتلاو ‘ برحلا يف عدخلا باب نم كلذو

 . ىوقتيو مهب نيعتسي نيملسملا نم ةعامج

 امل زئاج لاتقلا يف ةرضاح ريغ ةديعب ةئف ىلإ ولو زيحتلا نأ : مهضعب معزو

 )١( لافنآلا ةروس : ١١٦ .
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 حارجلا نب ةديبع ابأ نأ ةنيدملا يف وهو هغلب امل باطخلا نب رمع نع نسحلا لاق

 اذك و « ةئف انكل انيلإ زاحنا ول ديبع ابأ هللا محر : ةيسداقلا موي اولاق هباحصأو

 تح رخ : رمع ب هللا دبع نعو ملسم لك ةئف انأ : رمع نع دازو نب ريس نبا ىور

 هللا لوسر اي : تلةف ى ءايح تويبلا اولخد ةنيدملا اولخد املف ، اورفف ةيرس يف

 ٠ كتئف انأ و نوراركلا متنأ : لاقف > نورافلا نحن

 تررف تكله نينمؤملا ريمأ اي : رممل لاقف ةيسداقلا نم رف الجر نأ يورو

 انىلإ اوزاحتا دنقرمس لهأ نأ ول : نسحلا نعو “ كتئف انأ : لاقف ى فحزلا نم
 -اهنع للا يضر- رمعو ركب وبأ ناكو“ ةئف مهل انكل كلذننم ةيفاملا هللا لأسنو

 ةريبك كلذ نكي مل امنإ و“مكتثف انأف انيلإ اوزاحناف رمأ كبلغ نإ :شويجلل نالوقي

 فحزلا نم رارفلا نأ انبهذمو الثم رصملا نم ةيوق ةدعب ودملا ىلإ عوجرلا ةينل

 لاتق هلثمو نيك رملا لاتق يف كلذو ى روهلا لوقي اذك و ى ةقبوم يهو ةريبك
 ناك وأ لاتقلل ةرضاح ةبيرق ةئف ىلإ ازذحت وأ فرحت "رف نإ الإ « نيقفانملا
 وأ لاتقل افرحتم الإ » : ىلامت هلوق نم نالوألاف «مهودع فصن نم لقأ نوملسملا
 ملعو مكنع للا ففخ نآلا ل : ىلامت هلوق نم ثلاثلاو « )١' ي ةئف ىلإ زيحتم

 ةصصخ ةيآلا هذه نإف ى ةيآلا ١}"' ي ةرباص ةئام مكنم نكت نإف افعض مكيف نأ
 . ةخسان اهنأ ضعب معزو 0 لوآلا مومعل

 ؛مارحلا رارفلا نيرافلا يف دعي ال ينعي ء ةثالث نم رف نم رف ام:سابعنبا نعو

 )١( لافنألا ةروس : ١١ .
 . اهركذ مدقت () .
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 نم نوشجاملا نبا مهنم ةفئاط لاقو ى روهلا دنع ددعلا وه كلذ يق ىعارملاو

 ةئام رفت نأ : مهلوق ىلع زوجيف “ددملا ةلزنم اضيأ ةوقلاو ةدملا لزنت : ةيكلاملا

 صمب مالك يفو ط ةعاجش وأ ةدع اهضعب نم رثكأ اهف نأ تع اذإ ةئام نم

 . أ كاحضلاو ةداتقو نسحلاو يردخلا ديعس يبأ نعو ى هبساني ام انباحصأ

 نأ كلذو ع ةئف ىلإ زيحت اهنأل اهريغ يف رارفلا لحو « ةصاخ ردب لاتق يف ةيآلا

 دلو لع يبلا نود اهيلإ نوزاحني مهل ةئف الو ردبت موي مهمم ناك ه يبلا
 للع هللا لوسر اهازغ ةوزغ لوأ هنألو ه نيك رلا ىلإ اوزاحنال اوزاحنا
 . هعم نوملسملاو

 : لاقف ‘ فحزلا نم رارفلا نع هلأسي عفان ىلإ نوع نب هللا دبع بتك و

 7 لوف د رمز رك ن للع يبنلا نع رم ام حص نإف ى ردب موي مرح
 الإو ردبب ةيآلا صصخت مهل . حصو < ةحح مهل ناك لاتق يف اوسيلو زاحنا نم ةئف

 : دحأ نأش يف ىلاعت هلوق امأو ؤ ببسلا صوصخ ال ظفللا موممب ةربعلاف

 ىنعملا نوكي نأ زاوجل هيف ليلد الو هب اولدتسا ايم “ ي مهنع كلا افع دقلو

 هنوقىطي ال ودع نيملسملا ءاج نإهنأ اورك ذو ىرارفلا نم مهتبوتل مهنع هللا افع دق

 مهبلغي نم ءاج نإو ى ةفوكلا ىلإ اوزيحت مهبلغي نم ءاج نإو “ةرصبلا ىلإ اوزيحت
 مهبلغي نم ءاج نإف ى ةنيدملا ىلإ اوزيحت مهبلغي نم ءاج نإف ى ماشلا ىلإ اوزيحت
 ضبق ام هنأو ‘ اعوطتو ةطوح ناك نأ دعب ةضيرف داهجلا راصو زّبحت 1 سيلف

 نمل ةريبك ردب موي فحزلا نم رارفلا ناك : ضعب لاق « [.عوطت ناك ىقح قلع

 وأ البقم “رف نمم كلد دعب لح رارفلا نأو « هقلع يبنلا فص زواج ىتح "رف
 فيعض وهو ربدملا قبسي لبقملاو ‘ ةنسلا قفاو نإ ديهش وهو ةنجلا ىلإف ربدم
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 > هحالس هعم ولو . هملع ردقو رسأ نإ هسقن نع عفدلا هنع طحو

 . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اهنع هب عفدي امو

 عفدلا لاتق نأ :ضعب معزو ى ديهشب سيلف ا ربدم" لتق نم : يراوحلا وبأ لاقو

 . هنم رارفلا زوجي

 هعم ) ناك ( ولو هيلع ربقو رسأ نإ هسفن نع عفدلا هنع طح و )
 يملا هلف ( اهنع هب عفدي امو ) ةثالث عم هنوكل وأ هتردق لاوزل ( هحالس
 فقو نإ هنورجزي لب « ايهقيضي ال وهو رارفلا وأ مهنع فوقولا همزلي الو مهعم

 وأ هندب يف هرض وأ هلتق اودارأ اذإ ولو مهلاتق همزلي الو “ بره نإ هناقحلي و

 ىلع مهنيعي ال نأ هبلع بجاولا امنإو ى كلذ يف هيلع مثإ الو « كلذ يف اوعرش
 لعف نإو ى هب هلتق اودارأ اذإ هحالس مهيطعي الو كله ناعأ نإف ى هسفن لتق
 هب هولتق نأ اودارأ مجأ هل رهظي مل ولو هورسأ امدعب هايإ مهيطي نأ امأ و كله

 كلذو ص هسفن نع هب درب الئل هنم هعزن اودارأ مهنأ ملع وأ نمأ ولو ى سأب الف

 هيدج ال هنأل هملع رودقملا ريسألا نع عافدلا طقس امنإو “ هنع عافدلا طوق۔ل

 ملف مهل نامآلا هسفن يف نوكي دق هنألو « ةرضم هيلع تعجر امبرو ى ةدئاف هلاتق

 هيلع سأب الف رض وأ لتق وأ ملسف بره وأ لتاق نإو ى هب قطن امبرو مهعدخي
 الإ لاتقلا هل لحي مل كلذ مهاطعأ اذإ هنإف ص هناسل وأ هبلق يف نامآلا مهطعي مل ام
 تلخد نمك كلذو ى نامآلا مهاطعأ ولو هبلع سأب الف بورهلا الإ ةوعد ديدجتب

 نامآلا مطعي مل ام مهلاومأ ذخأيو مهلتقي نأ هلف هدلب اوذخأف الثم ىراصنلا هيلع
 هنأكف هطعي مل نإ هولتقي نأ افوخ نامألا ريسألا ىطعأ نإو « دلبلا ريبك وأ وه
 هيلع بجي مل ملكت نإ برضيو همالك عفني ال هنأ ملع نإ بستحملاو 4 هطعي مل

 الو « بجاو وأ مهم يف الإ جرخي الو ركنملا رضحي ال نأ همزلو ص باستحإلا
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 . . هيلع ردق امب ودعلا عفديو

 وأ هلوقب كرتي ركنملا نأ ملع نإو ى ةيصعملا ىلع رهقي ناك نإ الإ هيلع ةرجه
 نكلو ى هراكنإ ديفي ال هنأ ملع نإو ى راكنإلا همزل هوركم هلاني الو ى هلعفب

 ريك ذتو نيدلا راهظإل بحتسي نكلو « هتدئاف مدصل يهنلا همزلي مل فاحي ال

 . بحم : لىقو ى هب سانلا

 ارمخ قيري نأ لثم ث ركنملا لطبي نكلو هوركمب باصي هنأ ملع نإو
 مجهي نأ ملسمللو ى رئاج دنع قح ةملك لضف ثيداحأل بحتسم اذهف برضيف

 اودقتعيف هتأرج رافكلا بولق رسكي هنآل لتقي هنأ ولو هدحو رافكلا فص ىلع
 :.ىلاعت هلوق امأو ى هللا ليبس يف ةداهشلا بحو ةالابملا ةلق نيملسملا رئاس يف
 يف ةقفنلا كرت ةكلهتلا : سابع نبا نمف “ '\)پ ةكلهتلا ىلإ كيديب اوقلت الو ف

 ىداهجلا كرت : ليقو ىةبوتلا نم سأبيف بنذي نأ : ءاربلا نعو ع ىلامت هللا ةعاط

 ىتح رافكلا لتاقي نأ هرملل زاج اذإو ى اريخ هدعب لمعي الو بنذي نأ : ليقو
 ىلع هموجه يف ةدئاف ال هنأ ملع اذإ نكلو ى باستحإلا يف اضيأ زاج لتقي

 ى ةكلهتلا ةيآ تحت لخادو «مارح كلذف فصلا ىلع هسفن حرطي ىممعألاك رافكلا

 ءاج رسكي وأ ركنملا عفدي ناك نإ برضي وأ لتقي ناك اذإ بستحي امنإو
 هدب يقو افيس هعم ًاقساف ىأر نإ امأو 94 نيدلا لهأ بولق يوقي وأ قسافلا

 . ملعأ هللاو ك همهنل هجو الف هلتقو اهبرش هاهن نإ رمخ

 هب وجرب امم ( هيلع ردق امب ) اهنع وأ هلام وأ هسفن نع ( ودعلا عفديو )

 ١١٩٥٠. ة رقبلا ةروس ) ( ١
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 وأ هبيرق وأ هبحاص نع وأ هتحرابب وأ دوع وأ بارتب نإو

 ه ح ر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ َ ٠

 هلاح قيضي هسفن سبحنيل هرخنمو ودملا مف يف هيقلي ( بارتب نإو ) عفدلا

 ثيح هيقلي وأ ' كلذ هلغشيو فمضيف رظني الئل هينيع يف وأ ى هرمأب لغتشيو
 ىلع قينا بصن نل يبنلا نأ السرم لوحكم نعو ك رحح وأ هعفن وجري

 دوع وأ ) يلع نع رفيمض دانسإب يليقعلا لصوو دواد وبأ هاور ى فئاطلا لهأ

 وأ بطح ناخدب وأ هوضع وأ بلكك > ناويح ةحراجلا ) هتح راج وأ

 هم وأ هفنأ يف وأ اهيف ملسب وأ هينيع ىف هبقلي قوقدم لفلفب وأ تيربك ناخد

 ٠ هب ق هنأ : تاسمض [مس الحر معطأ لجر ق نهتزروز ن لل ١ دمع لاق

 ءاملاو ناخدلاو رانلا الإ هنكمأ امب هيلو لتاق لجرلا لتقيو : « رثألا ه يفو
 . رانلاب الإ لاتقلا يف كلذ زوجي : ليقو ص لاتقلا يف اذكهو ت قانتخالاو

 نإو « سرح ام داسفإ دارأ نم لتاقي نأ سراحلل زوجيو : « رثألا ه يفو

 ص هنم اوجرخي الئل راغلا مهيلع مدهيو نيك رشملل ةنيفسلا رسكيو ى روجأمف تام
 : باب : هلوق يف هبلع رصتقم هركذ اك ةأجفلل عافدلا لاتق يف كلذ زوجي : ليقو

 .غاب ةئطخت هيلع ايغبم مزل

 هحرخم فك دحم ل و لجر ةرومطم لخد نابعث نع هتل أسو :« رثأل ا » يفو

 لمف نإف كلذ بحتسي ال : لاق “ كلذ لعفي وأ قرتحسف ى اهيف دسفي نأ الإ

 فوذحم ىلع فوطمم - اهنع وأ هبحاص لام وأ ( هبحاص نع وأ ) سأب الف
 هبحاص نع وأ هتحراجي وأ دوع وأ بارتب نإو ع هيلع ردق امب ودملا عفدي يأ
 وأ ص اتاذ مهريغ نع وأ ايلام نع وأ ايهنع وأ ايملام وأ ( همحر وأ هبيرق وأ )

- ٤٨٩ - 



 مهرثكال بدن ولو مهنم هنع عفدي نم راتخا الإو ردق نإ مهنع وأ

 مهنع عافدلا كرت يف رذعيو ًاقح

 ن نكل ى همزلت ال وأ هقوقح همزلت نم همزلي ال نمو همجني نأ همزل نم لام

 وه يذلا محرلا محرلابو « بيرقلا محرلا بيرقلاب دارأو ى هنع عفدلا هل زوجي
 دارأ وأ « مألا نم بيرقلا محرلابو “ بآلا نم بيرقلا بيرقلاب دارأ وأ « ديمب

 رَّبع ( ردق نا مهنع وأ ) ثرب ال يذلا بيرقلا محرلابو “ ثراولا بيرقلاب
 عفدلاو مهلك مهتيجنت ىلع ردقي ( الإو ) ى هلوق كلذ ىلع ينبيل عمجلاب مث دارفألاب
 تام نيذه نع وأ هريغ تام اذه نع عفد نإ لب لومشلا ليبس ىلع مهلك مهنع
 ةيلدبلا ليبس ىلع مهلك مهتيجنت ىلع ردق دقو مهريغ تام ءالؤه نع وأ امهريغ

 رفكي ال هنإف يويند ضرفل هرايتخا ناك ولو ( مهنم هنع عفدي نم راتخإ )
 الف هكرت يذلاك قح هاجن يذللو ى هتقاط قوف فلكي ال ذإ كرت نمب مثأي الو

 دالوألاو دادجألاو نيدلا ولاك ( اققح مهرثكأل بدن ولو )هريغ كرتو هدصقب كلهي
 مدقيو ىءاملعلاو ملعلا يف هخيش اذكهو « كلذك ناريجلاو مهبتارم ىلع ماحرألاو

 اقح مظعأ امهنأل ءاملعلاو خبشلا فالخب ايل لدب ال هنأل ءاملعلاو هخيش ىلع نيدلا ولا
 اذك ى رابجلا طخسو رانلا نم ةاجنلل اببس ناك اذإ اعفن مظعأ ملاعلا ناك ولو

 ؛ههاج وأ هلام وأ هسفنب ردقي نأ هتركذ امو فنصملا هركذ اهف ءاوسو “ىل رهظ
 بهذإ : رئاجلا هل لوقي وأ “ طقف ادحاو يجني ام لاملا نم هل نوكي نأ لثم

 نأ هل ىلوآلا نكلو ى هل زاج يجن نم لكف راتخي ام نكي مل اذإو طقف دحاوب
 . اذه هلحم يف هيلإ برق نم يجني

 ء همحر وأ هبيرق وأ هبحاص نع يأ ؤ ( مهنع عافدلا كرت يف رذعيو )
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 نع هعافدب هريغ فلت ال هيلإ يدؤي ام وأ هسفن فلت فاخ نإ
 الب وأ ٥ ريغ نع نإ و 9 اتقل ١ هل و .(/ هف هل ببس ال نمم ه ربغ

 هلع ب وج و ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 وأ ) وضع ةعفنم وأ وضع وأ ( هسفن فلت فاخ نإ ) ىلوآلاب مهريغ يف رذعي و
 توميف هداز بهذ لتاق نإ نوكي نأ لثم ى فلتلا ىلإ يأ ى ( هيلإ يدؤي ام
 جرع وأ هلجرب لصي الف هتباد وأ رحلل وأ دربلل توميف هسابل وأ اشطع وأ اعوج

 ببس ال نمم هريغ ) وأ هسفن (نع هعافدب هريغ فلت ) فاخ نإ ( ال ) لصي الف

 ص قح لعف وأ ةملك وأ هريغ نع وأ هسفن نع هعافد ىوس هفلت يف يأ ى ( هيف هل

 كسفن انل ملس وأ ريسألا وأ انالف انلتق الإو كلام انل كرتأ : هل لاقي نأ لثم
 اوك رتف مهلتقف هيلع اوغب وأ ث انالف انلتق الإ و كب قسفن وأ كرضن وأ كلتقن

 كرتف لتقي وأ اوكرت نم ةيجنت ىلع ردقي ملو “ يصو ضيرمك ص هسفنب موقي ال نم
 هكرت هل زوجيو ى هيلع سأب الو ث هلك كلذ يف لاتقلا هيلعف تامف هسفنب موقي نم

 هبلإ بلط اذإ لاتقلا كرت نسحيو “ هتوم ىلإ هكرت لصوب ال ناك اذإ هلام ىلع

 . هريغ وأ وه لتق الإ و هلام

 هسفن فلتب ( هريغ نع نإو ) ودعلا فصن نم لقأ ناك ولو ( لاتقلا هلو )
 ريغصلاو ريبكلا حرجلاك يدؤي ال وأ اهفلت ىلإ يدؤي ام وأ هسفن نع ( وأ )
 وأ هسفن فلتي ناك نإ ( هيلع بوجو الب ) يذؤي ال وأ يذؤي اع برضلاو
 حيحصلاو ى ال : ليقو ط هيلع بجو الإو كلذ نود وأ اهفلت ىلإ يدؤي امب

 يف عمطي ماد ام ودملا هءاج اذإ هسفن نع عفدلا ناسنإلا ىلع بجيو لوألا
 زاجو ى عفدلا هيلع بجي مل هيلع رودقملا روسأملا كحي ناك عمطي مل نإو ى ةاجنلا

 . هسفن لتق ىلع مهنيعي ال نأ هيلع بجوو ط ىل'وأ عفدلاو ميلستلا هل
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 , . . . . . . . آريثك رجؤيو

 ىونو ى ارصم تمي مل نإ هسفن فلتو هلاتق ىلع للا دنع ( اريثك رجؤيو )

 : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ىورو ى ديهش وهو ىلاعت هللا نم ابرق كلذ

 هللا لوسر اي : لاقف قلع هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق رمع نب هللادبع ينثدح هب

 ؟ ياياطخ ينع هللا رفكي ربدم رب البقم ابستحم رباص هللا ليبس يف تلتق نإ
 داعأف ؟ تلق فيك : لاقف هل يدونف للع هللا لوسر هادات ربدأ املف معن : لاق

 اذإ للع ناكو ه « مالسلا هيلع ليربج يل لاق كلذك نيدلا الإ معن : لاقف هلوق

 الإ مكبحاص ىلع اولص : لاق 0 معن : ليق نإف ؟ نيد هيلع له : لاق تيم تام

 نأل '"؛« هيلع ىلص مث هئاضقب رمأ دحأ هب لفكت وأ هب يضقي ام كرت دمق ناك نإ
 الو هتعافش درت ال للع يبنلاو هل عفاش تيملا ىلع يلصملاو ريغلا ىتحي.سوبح نيدملا

 مل نمع هدنع نم يضقي راص هيلع هللا حتف املو هريغ ىقح يف سوبحملا يف عفشي
 باحصأ يف تالاؤ۔لا بحاص راتخا دقو هيلع يلصي مث هب يضقي ام كرتي
 ص نيمرافلا نم هنأل نسح اذه لاق فارسإ ريغ نم انيد وناد موق مهنأ فارعألا

 الو < هلع نومرغي : بوبحم نب دمح هبف لاقو « رتل هللا لوسر نع ربخ هيفو

 . هلبق نم كلذ ةحصي ملعأ هللاو ى لبق ءافولا دجي مل اذإ هيلع ءيش

 يف تلتق نإ تيأرأ هللا لوسر اي : لاقف لجر هاتأ ك هنأ » : يورو

 «)٢' ليربج يل لاق كلذك نيدلا الإ ع معن :لاق ؟يبونذ ينع للا رفكي هللا ليبس

 . دواد وبأ هارر ) ` (

 )٢( يقهيبلا ءاور .
 ( ٣ ) رك د م دقت ٠ .
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 تفعض لجر ى هبحاص نع هيضقي هللا نإف هجوأ ةثالث دحأ ىلع نيد الإ ي

 هضقي ملو تام مث هودع لاتق ىلع ىوقيل نبادتف هللا ليبس يف داهجلا نع هتوق

 هيف هنفكي ام دجي ملف نيملسملا نم لجر هدنع تام لجرو ى هنع هيضقي هللا نإف
 لجبو“هنع هيضقي ىلاعت هللا نإف هضقي ملو تام مث نيدتف نيدب الإ هيراوي ام الو

 ىلاعت هللا نإف هضقي ملو تام مث هلهأ ىلع هقفنبل وأ جيوزتب مصتعيل انيد ذخأ

 ةنامألاو نيدلا الإ بنذ لك هل رفغي ربلا ديهش : يللع ينلا ةمع نعو ى هنع هيضقي

 . ةنامآلاو نيدلاو بنذ لك هل رفغي رحبلا ديهش و

 رحبلا يف دئاملاو ى ربلا ديهش لثم رحبلا ديهش : قلع هنع ةمامأ يبأ نعو
 للا ةعاط يف ايندلا عطقك رحبلا يف نيتجوملا نيب امو ىربلا يف همد يف طحشنملاك

 ىلوتي هنإف رحبلا ءادهش الإ حاورآلا ضبقب توملا كلم لكو لجو زع هللا نأو

 رحبلا ديهشل رفغيو نيدلا الإ اهلك بونذلا ربلا ديهشل رفغيو ى مهحاورأ ضبق

 لك رفكت ةداهشلا : للع هنع دنس فعضب رمع نبا نعو نيدلاو اهلك بونذلا
 دئاملا ه : للع هنع مارح مأ نعو ى هلك كلذ رفكي قرفلاو ى نيدلا الإ ءيش

 نعو «١' نيديهش رجأ هل قيرفلاو 0 دمهش رجأ هل ءيقلا هبيصي يذلا رحبلا يف

 . "") « رحلا يف زغيلف يمم وزغلا هتاف نم » : تللح هنع دنسلا يف فعضب ةلثاو

 ء ةنامألا الإ اهلك بونذلا رفكي هللا ليبس يف لتقلا : دوعسم نبا نعو

 عئادولا كلذ دشأو ى ثيدحلا يف ةنامألاو موصلا يفةنامآلاو ةالصلا يف ةنامألاو

٠ 
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 )١( نابح نبا هاور .

 ٠ يذمرتلا هاور ) 1 (
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 ؛ةحاشملاو قييضتلا ىلع اهنأل رفكت ال نييمدآلا قوقح :انموق نم ىناكلمزلا لاق

 ال هجو ىلع هنيدت يذلا ىلع لتقلاب رفكي ال هنأ درو يذلا نيدلا لمح نكميو
 نم ىلع هلضف نم لاملا بحاص للا ىضريف ءافولا مدع ىلع امزاع هنيدت وأ زوجي
 ‘ هنم يدؤي ام دجي م و أ هءادأ ايوان تامو “ زوجي هجو ىلع نيدلا هبلع

 «١'. ربلا يف تاوزغ رشعك ربلا يزاغ ىلع رحبلا يزاغ لضف ه ٠ للم هنعو
 : ةمبرأ ءادهشلا » : للع هنع ى هنع لا يضر باطخلا نب رمع نعو

 عفرب يذلا كلذف “ لتق ىتح هللا قدصف ودملا يقل ناميإلا ديج نمؤم لجر

 ىلإ اهعفرو ادج اريثك ى هينيع حتف يأ ى اذكمه ةمايقلا موي مهنيعأ هيلإ سانلا
 امنأكف ودملا يقلف ناميإلا ديج نمؤم لجرو ىهتجرد ولع نع ةيانك هتقاط ءامسلا

 ال ي ] هيمار يردي ال يأ برغ مهس هاتأ نيجلا نم حلط كوشب هدلج برض

 نمؤم لجرو ى ةيناثلا ةجردلا يف وهف هلتقف ودعلل لباقملا فصلا يف هنبجل نوكي

 ةجردلا يف كاذف لتق ىتح هللا قدصف ودملا يقل ائيس رخآو احلاص المع طلخ

 كاذف لتق ىقح هللا قدصف ودملا يقلف هسفن ىلع فرسأ نمؤم لجرو ى ةثلاثلا

 . كلذ دعسي الو نيدلاب توملا ي اذك و ةبوتلا عم كلذو )٢‘ « ةعبارلا ةجردلا ف

 تائيسلاو تانسحلا لمعي نميف فالخ ةبراغملاو ةقراشملا انباحصأ رثأ يفف

 تبلغ نإف هتانسح دمت : ليق دقف ارصم نكي ملو ةبوتلا ىلإ دصق ريغ نم

 رفغي ىقح داهجلا لضف مظعي نأ دمبي الو ى ةبوتلا دصق نإ فيك و ى زاف هتائيس

 )١( يذمرتلا هاور .

 ( ٢) هجام نبا هاور ٠
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 وأ عوج وأ شطع وأ قرغ وأ قرح وأ مدهب فلت نكي مل نإ

 ٠ ٠ . هسفنل .هح رحت وأ ء كلذ وحن وأ درب وأ ح

 هدنع نم ىلاعت هللا يضريف رارصإلا دقتعي مل بنذملا نأ عم قلخلا تاعبت هث

 ٠ قحل ١ بح اص

 ام ملعف هباحصأ مزهناف هللا ليبس يف ازغ لجر نم انبر بجع » : لع هنعو

 ىلإ اورظنأ : هتكئالل لجو زع هلا لوقيف “ همد قيرهأ ىتح عجرف هيلع
 “دوعسم نبا هاور«همد قيرهأ ىتح يدنع امم ةقفش و يدنع ايف ةبغر عجر يدبع

 امو ڵ باثأ و هب يضر : ليقو «ى ربك و كلذ هدنع مظع انبر بجع ىنعمو
 يف توملاو مهلاتقو مدآ ينب ةعفادم يف وه امنإ آريثك رجؤي هنوك نم هانركذ

 : لاق اك مدآ ينب ريغ يف ال ةاغبلا لاتقو هراثآو هثيداحأ و داهجلا تايآل كلذ

 درب وأ رح وأ عوج وأ شطع وأ قرغ وأ قرح وأ مد فلت نكي مل نإ )
 نم ءيش يف هسفن ءاقلإ هل لحي ال هنإف مدآ ينب ريغ هب فلتي امم ( كلذ وحن وا

 امب هسفن يجني نأ كلذ نمو ى ةايحلا يف عمط نإ الإ لام وأ سفن ةيجنتل كلذ

 امأ&‘© هب فلتب احرج ( هسفنل هح رجي وأ ) اثطع وه توميف ءاملا نم هدنع

 ىلإ ةردس محتقي نألشم هب لام وأ هربع وأ هسفن يجني نأ هلف هب فلتي ال حرج

 ىلإ لصي نأ لثمو ى هيجنيل اهمحتقيف عبس اهيلإ هرج وأ اهيف عقو ناسنإ ىلإ
 ىلإ لصي الو توع هنأ عم كلذ يجننل ًافلتم احرج هحرجي ام هيلإ ةدم نم

 الإو كسفن حرجإ : رئاجلا هل لوقي نأ لثمو ، كلذك هضعي ام ىلإ وأ ةيجنت
 زئاجف هب فلتي ال حرج امأو ص كلذ زوجي الف لاملا تذخأ وأ كريغ وأ كتلتق

 ةايحلا يف عمطي ال ناك اذإ كلذ زجي ملو سفنلا اجس الو هريغ لامل ولو هب ةيجنتلا هل
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 ىلع نإو ي هل ناسنإ لتق الب كاله هسفن ىلإ رجي نأ هل لحي ال ذ]

 ه نالوق عبسو ةيحك يفو ى هريغ

 ( هريغ ىلع نإو ى هل ناسنإ لتق كلب اكاله هسفن ىلإ رجي نأ هل لحي ال ذإ )
 ىلوأ باب نمف هسفن ةيجنتل ؟دصق هسفن كالهإ هل لحي ال يأ هريغ ىلع هنأ لاحلاو

 لوصحو ص ةايحلا يف عمط نإ الإ هريغ ةيجنتل ادصق هسفن كالهإ هل لحي ال

 الإ هل نسحي ال نكل « تومي هنأ ملع ولو زوجيف لتقيف لتاقي نأب امأو < عفدلا

 كلذ هل نسحي الف يجني الو تومي هنأ امإو لاملا وأ هريغ وأ هسفن يجني ناك نإ

 هسفن لتقي نأ ناسنإلا ىلع مارحو نينثا توم نم رسيأ دحاو توم نإف

 . اهلتق ىلع نيمي وأ

 ناويحلل نأ كلذو مدآ ينب ريغ لتقي امم ( عبسو ةيحك ) دصق ( يفو )
 ضرمتي م اذإف < ةاحنلا جري مل اذإ ( نالوق ) ءاملا وحت فالخم هجلامي نمم ةفاخم

 اراض هنوكل هلتقيل دصق نكلو هريغ لام وأ هلام نم هعنمي ملو هريغ وأ هدصاقل

 لتق دصقت رئازجلاب برغملا كرت" تناك اك زوجي : ليقف هلتقيو وجني نأ عمطو
 عفدلا هلف هريغ دصق وأ ةيحلا وأ عبسلا وحن هدصق نإ امأو ى ريزانخلاو دوسألا

 ىدأ ولو زئاج ملسملا نع عفدلاو « عفدلا كرتو هسفن ءاقلإ هل زوجي الو ى لتقلاو

 لح دق اك رضم لتق امنأكف ةيح لتق نم » :ع هنعو ث لاق اك سفنلا فلت ىلإ
 : للع هللا لوسر نع هنعو ى هيلإ دنسلا يف فعضب دوعسم نبا هاور «6١ همد

 هلف ةيح لتق نم ه : يورو '"'ع ارفاك لتق امنأكف ابرقع وأ ةيح لتق نم »

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١

 . هجام نبا هاور )٢(
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 هلف ةغزو لتق نم ه : يورو ى )١' « ةنسح هلف ةغزو لتق نمو تانسح عبس -
 يلصملا ريغو يلصملا عدت ام برقملا هللا نمل ه : للع هنعو ا٢) « تانسح عبس

 :فعضب يلع نعو فعض اهيلإ دنسلا يفو ةشئاع هتور "« م رحلاو لحلا يف ولتقا

 . هتغدل الإ هريغ الو ابن عدت ام

 مرحملاو لحملا اهلتقيو مرحلاو لحلا يف لتقت قساوف سمخ نأ قرط نم يورو

 رقاع لك وه روهمجلا لاقت “ روقملا بلكلاو ةرأفلاو ةأدحلاو برقملاو ةيحلا
 اذإ مرحلا يف رقاملا لتقي امنإو فورعم بلكلا : ليقو “ بئذلاو رمنلاو دسالاك

 ةيحلا ةالصلا يف نيدو سألا ال تقا » : قلع هنع ةريره يبأ نعو : رضيل ىتأ
 اولتقا » : قلع هنع صاملا يبأ نب ناثعو ريرجو دوعسم نبا نعو «٠' برقملاو

 اولتقا » : ةل هنع رمع نيا نعو (٥) ينم سيلف نهرأث فاخ نمف “نهلك تالا

 ؛“ « لبحلا ناطقسيو رصبلا ناسمطي امهنإف رتبألاو نيتيفطلا اذ اولتقا تاسلا
 :ولللع هنعو ٧6ء ةبعكلا فوج يف ولو غزولا اولتقا »: للع هنع سابع نبا نعو

 نب نابلس دعبو ى حون دهعب كلأسن اتإ اهل اولوقف نكسملا يف ةمحلا ترهظ اذإ »

 )٠( يقهيبلا ءاور .
 )٢( يقهيبلا هاور .

 )٣( ملسم هاور .

 . دواد وبأ هاور ( ) ٤

 . دواد وبأ هاور )٥(

 . هجام نبا هاور ( )٦

 )٧( يقهيبلا ءاور .
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 اهفلتم رفكو هسفن فلت ىلإ ىدأ وأ هريغ نع نإو هعافد زاجو

 وأ عطاق وأ عنام وأ غاب لاتقب عربتم رخؤيو 4 انركذ امب ال

 دنرم

 خسن وأ ةنيدملاب صاخ اذه لملو )١) » اهولتقاف تداع نإف > انيذؤت ال نأ دواد

 اهلتق لحف ى اهنع ليزأ و 0 كلذ نع تيهن مث ةيحلا ةروص يف رهظت نجلا تناكو
 ٠ ت دح و ث .ح

 عفاد ( نإو ) ناويحلا هءاج نإ ةيحك يذلا ناويحلا عافد ( هعافد زاج و )

 .نإ هيلع مثإ الو ةيحو عبس وحن عفاد نإو ( هممفن فلت ىلإ ىدأ وأ هريغ نع )
 يف لمملا نم ( انركذ امي ال اهفلتم رفكو ) ,تاف هريغ وأ هسفن نع اهمفاد
 لاتقو هلاتق لح نم لاتق وأ هريغ لام وأ هريغ سفن وأ هلام وأ هسفن ةيجنت
 نأ هلام لك : دمحأ خيشلا لاقو ط اهعفدو اهيف لوق يف اهيلإ وه هدصقب ناويحلا

 ترأ هلف هب ه ريغ ةجنت هلف تيملا وأ يحلا ضامبأ فلت نم هسفن هب يجني هلعفي

 ةيجنت دصق اذإ ءاضعألا باهذ فاخ ولو قيرغ وأ قيرح وحن ىلإ مدقتي

 . كلذ يف هسفن ةيجنت يف هلام هريغ ةيجنت يف لبق بيصيو

 قيرطل ( عطاق وا ) "تحت ( عنام وأ غاب وأ لاتقب عربتم رجؤيو )
 لدب نم » : هلع لاق هنع هللا يضر سابع نبا لاق «مالسإلا نع ( دترم وا )
 لتقي ىتح سلجأ ال :د"وهت مث ملسأ لجر يف لبج نب ذاعم نعو '؟٨ هولتقاف هنيد

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١

 . ٥ رك ذ م دقت ) ( ٦
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 هريغ ىلع نإو ء لاتقلا لصي نأ لبق لتق ولو ء نيدلا يف نعاط وأ
 ٠ ٠ . همفست وأ فلاخم دنع هنيد بيوصت ىلع وأ

 لبق بيتتسا دق ناكو : دواد يبأ ةياور يفو ى لتقف هب رمأف هلوسرو هللا ءاضق

 للع يبلا متشت دلو مأ هل تناك ىمعأ نأ اهنع للا يضر سابع نيا نعو ى كلذ

 اهنطب يف هلعجف لوعملا ذخأ موي تاذ ناك املف « يهتنت الف اهاهنيف هيف عقتو

 . رده اهمد نأ اودهشا الأ : لاقف رتلع يبنلا كلذ غلبف ى اهلتقف اهيلع أكتاو

 يف لوقت ام ركب نب دحم هللا دبع وبأ خيشلا لئس ( نيدلا يف نعاط وأ )
 دترملا يف تنأ لوقت امف : لئاسلل لاق ؟ نامز لك يف لتقي له ص نيدلا يف نعاطلا
 ص ةرشأو هنم مظعأ نعاطلا : لاق ع معن : لئاسلا لاق ؟ نامز لك يف لتقيأ

 نذأت مل نإ : روصنم يبأل سورمع لاقو « ريظنلاب اهبف باجأ لئاسم ةلمج يف لاق

 لتقي نيدلا يف نعاطلاو « لتقي قحلا عنام : ينع كمتاخ ذخف سايلإ اي ةثالثب يل
 قاسف وأ نيفلاحملا وأ نيك رملا لاتقب وأ نيدلا يف نيملسملا تاروع ىلع لادلاو

 . قحلا ىلإ اوعجري نأ ىلع ةوعدلا لهأ

 يف ( هريغ ىلع ) لتاق ( لاتقلا لصي نأ لبق ) تام وأ ( لتق ولو )
 روصتي الف نعاطلاو دترملاو قحلا عنام ةروص يف امأو عطاقلاو يغابلا لتق ةروص

 هلتاقي لب قحلا عنام قحلا بحاص لتقي ال هنأ رم دقو “ هسفن ىلع لاتقلا اهيف

 بحاصلف ى داهجلا رئاسك ناكف ى ناوعأب ناكو ى لاتقلا بصتنا نإ الإ هريغ هل

 يغابلا لمشي ام هريغ ىلع نإ و : هلوقب ديرب نأ لمتحيو “ سانلا عم هلاتق قحلا

 لتاقم ةثالثلا هذه ىلع لتاقملا نإف “نعاطلاو دترملاو هريغ ىلع عطاقلاو هريغ ىلع

 هيفمت وأ ) كرشم وأ ( فلاخم دنع هنيد بيوصت ىلع وأ ) هسفن ربغ ىلع
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 . ماق وأ هيلع لتاقي مل نإو قفاوملا ةيالو وأ هنم ةءاربلا وأ هتعدب

 ه هتصاخب وأ ةوق هل نكت ل وأ لام فلت وأ هريغ لتق ببس هيلع

 نأ ةوقلاو اديهش نوكيف تومي ىتح لتاقيو ث هل تناك نإ همزلو

 . هناكمتساك هيلع هب نيعي ام وأ هسفن لتق ىلع عواطي ال

 نم يأ ( هنم ةءاربلا وأ ) كرشملا ةلالضل اذك و فلاخلا ةعدب يأ ( هتعدب

 ىلع رجألا هل يأ ( هيلع لتاقي م نإو قفاوملا ةيالو وأ ) كرشملا اذك و فلاهملا
 لاتق الب فلالا هلتقيف قفاوملا يلاوي نأ لثم ركذ ام ىلع لتاقي مل نإو ى هلتق
 فلاخمل هنم لاتق الب فلاخملا هلتقيف فلاحلا نم أربي وأ « فلاخللل هنم

 ولو رجآلا هل يأ لتاقي ملام ىلع فطملاو ركذ ام ىلع يأ ( هيلع ماق وأ )

 وأ هلوق ناكف ببس ها روصت يأ ( هريغ لتق بهس ) هلوق وأ هلمف ىلع ماق
 ةوعدلا لهأ ىلوتي نأ لثم ( لام فلت وأ ) ببس ىلإ هب رجنا وأ اببس هلعف
 نكت مل وا ) مهلاومأ نوذخأي وأ ةوعدلا لهأ نم ادعاصف الجر نوفلاخلا لتقف

 اذإ اك ( هتصاخ ) ودملا عفدي ( وأ ) ةصاخ وأ ةماع عفدي عفدلا يف ( ةوق هل
 . هيلع ةوق هل نكت مل نإ عفدلا همزلي الو هعم ناوعألا نوعفدي ناوعألا هل ناك

 دجي ( ةوقلاواديهش نوكيف تومي ىتح لتاقيو ص هل تناك نإ همزلو )
 (هيلع هب نيمي) لتق ىلع فطع ( ام وأ هسفن لتق ىلع ع واطي ال نأ ) هسفن نم
 هب نيعي امل ليثمت اذهو ى هلتق ديرمل هسفن ( هناكمتساك ) هسفن لتق ىلع يأ
 هبلقو هتاذ يف دجي مل اذإ ام كلذ نع جرخو هسفن نكمي الو عواطي ال نأ ةوقلاف

 ى هنىكمتب رفكي الف فيلكتلا ريغ دحي ذئننبح ريصيف نكمي وأ عواطي ال نأ

 همزل هلقع هعجارب ناسنإلا كلذ ناك اذإو “ مرهو روسأم كحك كلذ كحو
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 نوكي الو اهنع كلذب عفدلاو هلام وأ هتحراججب نإو اهنع ءاقتا هلو

 . . . .. . . . . هسفنل التاق هب

 بحاو لاتق رضح ادإ لئامملا كلتو ‘ ةرورضب هنع لوزت ىح هتعححا رم كسمتلا

 . هل دصاق هتاذ يف ودع هءاج وأ هب عمس وأ

 مل ولو هريغ لام وأ هريغ سفن وأ هلام وأ هسفن نع يأ ( اهنع ءاقتا هلو )

 هلجرو هديك وضعب يأ ( هتحراجب نإو ) ةنامض همزلي مل ولو هدي يف نكي
 لجوع وأ هب اهىقتي ام دجي مل نإ همسجي ةبرضلا ىقلتي نأ كلذو هرهظو هسأرو

 وأ هرهظب اهاقلتيف هسأرب برضي نأ لثم نوهي ام كلذ يف يعاريو “ كلذب
 .كلذب دعي الو سأرلا هلمتحي اتناك اذإ هسأر وأهديب اهاقليف هينيع ىلإ برضي
 هناوىحك (هلام وأ) هدسج نم اهاقلت ام ىلع ةبرضلا عوقوب تام ولو هسفنل التاق

 هب عقتل هكرحيو هعصفريو هضفخيف ةبرضلا نيبو هنيب هب لوحي نأب هعاتم وأ

 الب مدآ ينبي راتتسالا زوجيو “ طئاحلاك كيرحت الب هب رتتسي وأ هنود ةيرضلا

 هيلع ايغبم مزل باب : هلوق يف يتأي اك كاسمإ الب طئاحلاب رتتسي اك لب كيرحت
 . يغابلا هئطخت

 اذك و ‘ هسفن نع يأ ( اهنع ) هلامو هوضع نم روكذملا ( كلذب عفدلاو )

 عفدلاب يأ ى ( هب نوكي الو ) نامض همزلي مل ولو هريغ لامو هريغ سفنو هلام
 هلامل اميضم هب ءاقتإلا وأ هلاج عفدلاب الو ( هسفنل لتاق ) اهب هئاقتاب وأ هتحراجي

 نمو ى ا۔هب ءاقتإلا وأ عفدلاب هناويح لتق الو ‘ كلذ يف هيلع مثإ الو ى دسف ولو
 روقملا هتباد و روقملا هلمج وأ "ودملاىلع هبلك يرغي نأ اهب لاتقلاو ناويحلاب عفدلا

 هسفن هلك هتركذ امو هلك فنصملا هركذ ايف ءاوسو ى زئاج كلذو “ اقلطم
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 هس هيبشتب نإو هنع عفدلا همزل نمم هنع عفدلا دارأ نمم هريغ نعو

 ناك نإ هالصمب ةالصلا وأ هتبادل بوكرلا وأ :هناكم دوعقلاب وأ هب

 هسفن نع عافدلا ىلع ردقي

 ص همزلي ل وأ هريغ نع عفدلا همزل كلذ عيج وأ هريغ لامو هلامو هريغ سفقنو

 . لاملا اذكو

 عفدلا دارأ نمم ) كلذ عيمج وأ هريغ لام وأ ( هرمغ نع ) عفدلا هل ( و )

 عفدلا دارأ نمب يأ ى ( هب هسفن هيبشتب نإو ) همزلي مل وأ ( هنع عفدلا همزل نم

 وأ هناكم دوعقلاب وأ ) ةغللاب وأ سابللاب وأ توصلاب هيبشتلا روصتيو “ هنع

 نع عافدلا ىلع ردقي ناك نإ) كلذ ريغ وأ ( هدلصمب ةالصلا وأ هتبادل بوكرلا

 هل ضرعتيف لجرلا كلذ ىلإ يغابلا باهذ دهاشي وأ عمسي نأ كلذو ى ( همقن
 وأ يغابلا هدصق نم وجنيف “ يغابلا لتقيف هدارم هنأ اناظ هدصقيف هاريف كلذب
 اقلطم لتقي غاب هنإ لاقي ثيحي هلتقل هآر ول هنأ فرعت نكل ص يغابلا هدصقي م

 كلذنم نكمي امب هل ضرعتي نأ ليحلا نمو“هلتقيو كدصقيف الثم هتيز يف هل رهظتف
 ةعنملا كلت يف هنأو ث هدارم هنأ نظيف هنم يغابلا سئيي عنام عضوم نم

 ريغب هلتقي الثل هدصقي امب هل ضرعتي الف عافدلا ىلع ردقي ال ناك نإو عجريف

 . ةدلاف

 ةببرق يطغي وأ امهريغ وأ ةيشخلهسابل سبلي نأ سابللاب هيبشتلا نمو

 هيلإ دصقيف مئان هنأ هدصق يذلا وه كلذ نأ نظيف اهريغ وأ ةءولمم وأ ةخوفنم
 يمالك يف مدقتو « هلتقيف هريغوأ دوصقملا ناسنإلا هأجفىف هبرضب لغتشيو
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 مامإلا ةصق رهتشاو « كرثتلاو سلدنألا عئاقو ضعب يف يمورلا مالكب لايتحالا
 اولخدأ راكنلا نأ طسوألا برغملا اذه يف ترهات يف نمحرلا دبع نب باهولا دبع

 هدنع قودنصلا نوكرتي مهنأ اورهظأ و هلخاد نم هلفق قودنص يف هلتقي الجر هل

 كلخاد نم هلفق ناكو هلقث مامإلا بارو “مهنم دحاول هب كحي وأ اوحلطصي ىتح

 ليللاب مامإلا توص أده املو ‘ ءاضيب ةفحلمب هشارف يف هاطغف هخفنف قز ىلإ دمعف
 هعمسي الو جرخ ول قودنصلا يف نم هيف هارب ال يلصي مضومل زاحناو ةءارقلا نم

 برضف ةفحلملا ضايب ىأرف رظنو ى هفيسب هنم جرخو قودنصلا حتفف « هنم
 هدي يف هفيسو حابصب مامإلا هيلإ جرخف ى اهتحت مامإلا نظي فيسلاب هيلع
 ثيح هلمجو رمخب آاقز - مالسلا هيلع - دواد الم اذك و ى نيفصن هب هعطقف
 ديري هنإ ليق ام دواد قدصف ى دواد هنظي قّزلا برضف تولاط ءاجو ى ماني

 . هلتق

 نم وهو يكلاملا يسلدنألا يرجحلا مساق نب دمحأ نب مساق نب دمحأ خيشلا لاق
 رشاعلا نرقلا دعب جرخ نم رخاوأ يف سلدنألا نم ىراصنلا مهجرخأ نيذلا موقلا

 ىلع رحبلا الصوو هل بحاص عم سلدنألا نم رجاه هنأ اماع نيرشعو فلأ ماع

 ةقشم دعب شكارم لامعأ ىلع رومزأ نم بيرق ىلع ءاجو « ريبكلا ربلا ةودع
 ىراصنلل ةيرق يهو ى ةجيربلا زيح نم عفدملاب دورابلا رومزأ لهأ عمسيف ةميظع
 اولاقف كلذ ام اورظنيل لسرلا رومزأ لهأ لسرأف ى ةودملا هذه يلت رحبلا ىلع

 امه معن : لسرلا لاقف ت نيدحوملا نونعي ؟ ناينارصن انم مكيلإ بره لمه : مهل
 عجرتف ىراصنلا سأيت يكل كلذ اولاق نكلو كلذب مهل ملعالو حبصلا نم اتدنع
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 ءاهقفلاو ءاحلصلا نم انالف نإ : يغابلل لوقيو هيلإ هسقن بسني :نأبو

 . . . . ةايح مهتايحب ىجر نيذلا ةمئألاو

 ع ضرألا يف هب يمريو هتيحل رمش فتني ناكف ناطبقلا ربخلا لصوف عجرف

 . رابجلا زيزعلا هللا هنعل

 ولو لوقب ةيصعمب سيل امم هنكمأ ام لكب ءاقتإلاو عفدلا ناسنإلل زوجيف
 نأ بتكلا ضعب يف تيأر : ةمحر وبأ خيشلا لاق ى لعفيو كلذ يف هزاوجل ابذك

 لجرل انالف سيل اذه نأ انل فلحإ : هل اولاقف ةبلاغلا ةدوسملا هتذخأ الجر

 لوتقملا ةيدل نماض كلاه وه :لاق “لجرلا اولتقف نيميلا نع ىبأف“هولتقىل هورسأ

 . نيميلاب لتقلا نع هجني مل ذإ

 ونب مهيقلف ةوارغم ينب نم لجر عم قيرطلا هعمج « نكميو » نأ يورو

 نباب وه ام اذه نأ انل فلحإ حون ابأ اي : هل اولاقف ةوارغم ةليبق نوبلطي ةرمع

 قالطلاب نيميلا ىلإ هومزلأ اوناكو “ فلحأ الو نالف نياب وه سيل : لاق ى نالف

 : لاق ركب نب سابملا ابأ خبشلا كلذ غلبف “ لجرلا اولتق نيميلا نع فقوت املف

 كرتشيو “ فلح ول هل ام ى ىحلاب الإ هللا غرح يتلا سفنلا لتق ىلع هتجوز رثآ
 . ءاملعلا عم هتل اسم

 يغابلا هئيجيف هيلع يغبلا ديرأ يذلا ىلإ يأ ى ( هيلإ هسفن بسني نابو )
 اذه باستنال هيلع ىفبملا كلذ دصق ث ىغابلا كرتي وأ هءاج اذإ يغابلا لتقيف
 زوجي ( و ) « هلتقيف يغابلا هلتاقيف هيلع يغبملا مساب نالف انأ : لوقي وأ « هيلإ
 يذلا وهو ( انالف نإ : يغابلل لوقي ) نأب يغابلا يغب عفدي نأ اضيأ ناسنإلل
 ةايح مهتايحب ىج ر نيذلا ةمنألاو ءاهقفلاو ءاحلصلا نم) هبلع يفبلا يغابلا دا رأ
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 هيبشتب نإو ث هلتقب هيلإ يغابلا نئمطي نم ىلإ اهبسني نأو ي نيدلا
 . ك دبع وأ ىش ٠ ٠ ِ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۔ ٠

 وه وأ كل نيضغبملا نم سيل وأ ةماملا نم سيل وأ رارشألا نم سيل وأ ( نيدلا
 هفصو اك نكي مل ولو كلذ وحنو مهنم فاخي ال نيذلا ةماعلا نم وه وأ كيبحم نم

 اوزاجأ دقو “ بذكلا هيف زوجي ام لك يف ىلوأ ةضرمملاو كلذ يف بذكلا زاوج
 اهيلإ بهذ يتلا ةهجلا ريغ يهو « اذك ةهج ىلإ بهذ انالف نإ : رئاجلل لاقي نأ
 سلدنألاب عئاقولا ضعب يف فاخ امل افنآ روكذملا يسلدنألا كلذ نأ اك ى وجنيل

 يف بذك الو تام يل خيش كلذ ينمئع هنإ : لاق اهب هتباتك و ةيبرملاب هملكت نم

 . نيدحوملا ةقب نم هنأل لب ى كلذ

 هب يغابلا رتغيل ( هيلإ يغابلا نئمطي نم ىلإ ) هسفن يأ ى ( اهبسني ناو )
 اودع سيل نمم رخآ دلب وأ هدلب لهأ نم وأ ءاقدصأ وأ راوج وأ ةبارق لهأ نم

 ةصرفلاهتنكمأو هتلفغ ىأر اذإ يغابلا كلذ بستنملا لتقيف يأ «( هلتقي ) ف هل

 :لاق وأ كلذ ريغ وأ سابل وأ توصب كرشم وأ (دبع وأ ىثنأب هيبشتب نإو )
 لتقأ ال ينإ : يغبلا بلاط لوقيف « كرشم هنأ نوكي دق نيلو ى كلذ هنإ

 داقتعا عم ناسللاب كرشلا ءاطعإ زاوج كلذ لصأو ى اك رشم كرتأو املسم

 حم سلدنألاو كرثتلا بورح ضعب يف ىراصنلا هيبشتلا "رم دقو ى ناسنإلا
 ةلاشملا ريغ _ داضلاب - باضم ينب نأ :رابخآلا يكحي نم ضعب انل ركذو “مورلا

 ءاسن "يزب مهسابل يف اوّيزت رئازجلا يف نوبستكي نيذلا نودلخ نا هركذ ايك

 مهأب مهونماتساف برحلل رئازجلا ضراب اولزن مورلا نم موق ىلإ اوبهذ رئازجلا
 رشاعلا نرقلا دمب كلذو“مورلا يف ةميزملا تعقوف مهتحت مهحالسب مهوعدخف ءاسن

 . هيف وأ ليلقب هلبق وأ



 . . .. . رئاج دنع قح ةملك داهجلا لضفأو

 ؛ةرهشلاو ةعمسلاو ءايرلانم هللف صلخت ( رئاج دنع قح ةملك داهجلا لضفأو )

 هاور “ « رئاج ناطلس دنع قح ةملك داهجلا لضفأ » : يللع هللا لوسر لاق

 يقهيبلاو “هريبك يف يناربطلاو دمحأ هاورو ى ةماما يبأو دبعس يبأ نع ةجام نا

 ص باهش نب سواط نع هيف يقهيبلاو يئاسنلاو دمحاو ةماما يبأ نع هبعش" يف
 مظعأ نم : هظفل نكل “ بيرغ نسح ثيدح : لاقو ديمس يبأ نع يذمةزقلاو

 نب ةزمح ءادهشلا ديس » : نل هنعو ص رئاج ناطلس دنع لدع ةملك داهجلا

 كاجلا هاور « « هلتقف هاهنو هرمأف رئاج مامإ ىلإ ماق لجرو « بلطملا دبع
 نع هيلامأ يف يفرحلا مساقلا يبأ ثيدح يفاني الو ث هللا دبع نب رباج نع ءايضلاو
 نمم دحأ كلذ لحني مل ةكئالملا هعم بلاط يبأ نب رفعج ءادهشلا ديس » : يلع

 ؛سانلل ناديس اهنأ دارملا نآل « « ادمحم هب هللا مركأ ءيش ى هريغ ممألا نم ىضم
 نوكي نأ زوجيو « كلذ هبشأ ايف باوجلا اذكهو ى رخآلل اديس امهدحأ سيلو

 . ةزمح ريغل اديس رفعجو ى رفعجل اديس ةزمح

 قح ةملك لامعألا لضفأ : سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نعو
 : لاق هنأ حارجلا نب ةديبع يبأ نعو “ رئاج ناطلس دنع اهبحاص اهيلع لتقي

 ىلإ ماق لجر : لاق ؟ لجو زع للا ىلع مركأ ءادهشلا يأ هللا لوسر اي : تلق »

 دعب هيلع يرجي ال ملقلا نإف هلتقي مل نإف كلذ ىلع هلتقف ءاهنو هرمأف رئاج رلاو
 ءادهش لضفأ » : يقل هعنع نسحلا ىورو « ؤ١)« شاع ام شاع نإو « كلذ

 هتلزنم ديهشلا كلذف « كلذ ىلع هلتقف هاهنو هرمأف رئاج مامإ ىلإ ماق لجر يتمأ

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١

_ 8٦ ٥٠ _ 



 كلذ م رح نم أطخأ دف و ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا ةياورو ى )١' « رفعجو ةزمح نيب ةنجلا يف هللا دنع

 ؟هللا لوسر اي لضفأ داهجلا ي أ »: لحر هلأس للع هنأ : اذكه - ها مهمحر -

 : هتلع لاقو ى ؤ" « رئاج ناطلس دنع ملسم ؤرما اهيلع لتقي ىقح ةملك : لاقف

 نوؤيسيف نولمعيو ى مكنوبذكيف مكنوثدحي مكقازرأ نوكلمي ةمنأ كيلع نوكتس ه
 موطعأف ص مهبنك اوقدصتو مهحيبق اونسحت قح مكنع نوضري ال ى لمعلا

 . يناربطلا هاور « ديهش وهف كلذ ىلع لتق نمف اوزواجت اذإف ى هب اوضر ام قحلا

 لتقلا هسفن ىلإ ناسنإلا رج نم روكذملا ( كلذ مرح نم اطخا دقو )
 كلذ لعاف هبشل أطخأ امنإو “هريغ نع عافدلاب وأ لطابلا ةئطختو قحلا بيوصتب
 “نيعفادمو ةارش “ةصاحو ةماعو ىنثمو دحوم كلذ اولعف ذإ نيمدقتملا نيملسملاب

 ةيآلا "ي مهل اومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هلا نإ » :اولتقو اولتقف اولتاق

 . _ كلا مهمحر _

 انباحصأ نم امهريغو ليعامسا خيشلاو ركب نب دمع ني دمحأ خيشلا لاق

 ي أ : هللا هحر ديز نب رباج ل أس نيملسملا نم قف نإ : _ لا مهمحر -

 ةعايحي ىعس ةلدرخ ناك دقو « ةلدرخ ,لتق : هل لاقف ؟ ءاثعشلا ابأ اا لضفأ داهجلا

 نيد يف نمط ةلدرخ نإ هريغ داز دمحأ خيشلا ظفل اذهو « مهلتقتساو نيملسملا نم

 نمو ك اننيد يف نمطو نيفلاخلا ىلإ ةلدرخ عجر : ليعامسا خيشلا لاق ى نيملسملا

 )١( يقهيبلا ءاور .
 )٢( هركذ مدقت .

 )٣( اهركذ مدقت .

 



 امأو هلتقف هيلع هدي رباج هل عضو قح نئمطي ملف هفرعي ال قفلا نأ : هتصق

 داهجلا لضفأ نأو “ لجر هلتق ملسم ةلدرخ نأ ركذف ميهاربا نب فسوي خيشلا
 هل لاقف ى ءاثعشلا ابأ اي داهجلا لضفأ ام : لئاقلا لوق امأو : هظفل و “ هلتاق لتق

 ؛ هيلإ هب راشأف لجر هلتق نيملسملا نم لجر ةلدرخو « ةلدرخ لتاق لتق : رباج

 ءاثعشلا وبأ ءاجف « هريغ يف عقأ نأ تيشخ ينإف ى هيلع كدي عضت ىتحال : لاقف

 نأ لجرلا ىلإ اوبلطو ث هلتقف لجرلا هيلإ ماقف “ هيلع هفك عضوف لجرلا فلخ

 “يلإ ريشي نأ ىشخأ تنك و : رباج لاق « عنتماو هلتقب هيلإ راشأ نم ىلع مهدي

 . هولتق ىقح

 لجرلل زوجيأ ى دحاو نيمأب ةلدرخب لجرلا لتق متزجأ م : لئاق لاق
 ؟ هلعف هنأ هيلع فقي ملو هرب مل لمف ىلع ىرخأو ؟ دحاو نيملب ءامدلا ىلإ طسبلا
 ديز نب رباج نأ ملعإ : تلق ؟ مدلا ءايلوأ نم ليبس هيلع دحأل له : ىرخأو
 سانلا نيب يرجت يتلا ماكحألا يف نادهاشلا ىعاري امنإو ى ةعامج ماقم يف مامإ

 نيمأ نع اهتذخأ و رفك ام امف لمف نم نأ ةلأسم باوح تذخأ ادإ : هنمو

 ‘جرح الو عرشلا هيلإكل نذأ ام لعفتو لتقتو اهيلع أربت نأ كعسي هنإف دحاو
 ص همد اهب لحي اندنع ةريبك نيملسملا نيد يف نعطلاو ى الف ةيضقلا لوزن دعب امأ و

 . تلع هللا لوسر يف نمطي ىتح انعاط ريصي ال : ةمالا دنعو

 ري۔غ نيدلا ىلع نيملسملا براح لجر لتق هنكمأ لجر نع : « رثألا » يفو
 امف و ؛برحلا مهبصاني ملو ةم همقت حضوب م نيملسملا نم همم نمو هدبب هسعع ال هنأ

٥٠٨ 



 زئاجف مهيلع لمملاو يماسل ةوادملا هنم ملمي ناك اذإ هنأ : كلذ يف باوجلا

 مهؤاملعو نيملسملا ةمئأ ىضم دقو ةيناث هلتق يف لمعلاو اهريغو ةلفغلا هلتق نيملسمل

 لضفأ ملمن نأ انددو هللا لوسر اي : اولاق ةباحصلا ضعب نأ ىوريو ى كلذ ىلع

 . ةيآلا " ھ كلدأ له اونمآ نيذلا اهأ اي » : ىلامت هللا لزنأف ى لامعألا

 مكل رفغي نأ الإ مكبر نم نوديرت له ه : يلج لاق هنأ ةريره يبأ نعو
 : لاق ڵ للا لوسر اي ىلب : اولاق ؟ راهنآلا اهتحت نم يرجت تانج كلخديو مكبونذ
 نيتس هلهأ يف هتالص نم لضفأ هللا ليبس يف مكدحأ 'مانَمَلفَ للا ليبس يف اوزغاف
 :اضيأ هنعو « ") « ةنجلا هل تبجو ةقان قاوف ولو هللا ليبس يف لتاق نمف « ةنس

 نم امو ى آدبأ ملسم ءىرما فوج يف منهج ناخدو هللا ليبس يف رابغ عمجم ال »

 موب يتايو الإ - هليبس يف ملكي نبب ملعأ لو - هللا ليبس يف ملكي مولكم
 نعو ص '"؛ 2 كسملا حير حيرلاو مدلا نول نوللا امد "بَخلنشت هحرجو ةمايقلا

 الو فيسب برضأ الو ودملل اهجاوم هللا ليبس يف افقوم فقأ نأل » : رمع نبا
 ك » هصعأ ال ةنس نيعبس هلا دبعأ نأ نم لإ ! بح أ مهسب يمرأ الو حمرب نمطا

 هللا لبس ق ةعاس فقوم : لوقي هلع ه هللا لوسر تممس » : ةريره يب 1 نعو

 . « دوسألا رجحلا دنع ردقلا ةليل دوهش نم لضفأ

 ةقان قاوف ردق ولو داهج يف دبعل تنذأ ام : لجو ةزع هللا لوقي قلع هنعو

 ٠ ١ : فصلا ةروس ) ( ١

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ٧٢

 . ملسمو يراخبلا هاور )٣(

_ ٩ ٠ ٥ _ 



 فقومل : اضيأ هنعو « رانلا نم هقتعأ ملو هلزنم ىلإ هدرأ نأ هنم تييحتسا الإ

 :اضيأ هنعو ى ةنس نيعبس هلهأ يف ةدابع نم هل ريخ هللا ليبس يف فصلا يف مكدحأ
 لكل نإ : اضيأ هنعو ، يجل رحي يف ةلفتك الإ داهجلا دنع ربلا لامعأ عيمج ام
 : اضيأ هنعو ص هللا ليبس يف داهجلا ةنجلا ىلإ قيرط برقأ نإو ى ارصتخم قيرط
 ىقح ةالص الو مايص نع رتفي ال مئاقلا مئاصلا لثمك للا ليبس يف داهجلا لضف
 دهاجملا رجأ هب كردأ له المع يل نإ هللا لوسر اي : قلع هل لجر لاقو “ عجرب
 : لاق ى ليللا موقأو راهنلا موصأ : لاق ؟ كلمع امو : لاق ؟ هللا ليبس يف

 يل نإ هللا لوسر اي : لاق ى اهماني ةمونك الإ هللا ليبس يف دهاجملا دنع كلمع ام
 : لاق ؟ كلام كو : لاق ؟ دهاجملا رجأ لثم يل نوكيأ هتقفنأ انأ نإف آلام
 ليبس يف دهاجملا لمن كارش غلبت مل هللا ليبس يف اهتقفنأ نإف : لاق ى فالآ ةتس
 رفاكو نمؤم نم هقلخ ددعب هللا هاطعأ الإ هللا لببس يف وزغي دحأ امو « لا

 . رجألا نم اطارق ىثنأو ركذ ريبك و ريغص

 مهروجأ ى ءاطع الو قزر ريغب ةمألا هذه نم سان نوزغيل » : للع هنعو

 مث لتقأ مث « ىبحأ مث لتقاف للا لببس يف لتاقأ ينأ تددولو “ يباحصأ روجأك
 دمحأ هاورو « « فويسلا لالظ تحت ةنجلا » : للع هنعو ى « لتقأ مث ‘ ىبحأ

 ى فوسلا لالظ تحت ةنجلا باوبأ نإ : اذكه ىموم يبأو يذمرتلاو ملسمو

 الأ للا ليبس يف ُزشيلف هتانسح تلقو هتائيس ترثك نم : لوقي نسحلا ناكو

 :لاق “هميرغ ممرغلا سبحيإاك للا ليبس يف وزغلا نع اهبحاص سبحتل بونذلا نإو
 :للع هنع ةريره يبأ نعو ؛ ةيآلا ه جورخلا اودارأ ولو نسحلا لوق قادصمو
 ةمحرلا نم اباب نيعبس هل هللا حتفي ىح هللا ليبس يف جورخلا يف دبعلل نذؤي ام

 ۔_ ٠ ١ ٥ _



 ءيش هبلع يقب دقو هدرب نأ نم لضفأو مركأ ىلاعتو هناحبس هللاو ى ةرفغملاو

 ىلإ هاياطخ لمحي : اهلوأ ى لاصخ ثالث كلذ عم هيطعيو هل اهرفغي مل هبونذ نم

 هتدلو مويك هبونذ نم جرخ داهجلا ىلإ هتيب زواج يأ هزواج اذإف ص هتيب لهأ
 يف تام نإ ةثلاثلا « هاياطخب تبرغ الإ برغت الو سمش علطت ال : ةيناثلا ى همأ

 ضعي وأ هللا ليبس يف اموي ضرم نم » : للع هنعو « ًادىهش تام كلت هتهجو

 ةميق ى ةبقر فلأ ةئام لدع رجألا نم هل هللا بتك و هبونذ هل رفغ ةعاس وأ موي

 هللا لمبس يف اموي هسأر عدص نم » : اضيأ هنعو )١' « رانيد فلأ اهنم ةبقر لك

 الإ ربكم ربك الو للهم لله امو ى هبونذ نم مدقت ام هل رفغ كلذ بستحا مث

 ص همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ هللا ليبس يف نيتمكر ىلص نمو ى ةنجلاب رشب
 ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم ىلامت هللا هبتك هللا باتك يف ةيآ فلأ أرمق نمو
 ةرخص اهب هل ناك هتوص اهب اعفار هللا ليبس يف ةريبكت ربك نمو ى نيحلاصلاو

 امو نهنيب امو نهيف نمو عبسلا نضرألاو عبسلا تاومسلا نم لقثأ هنازيم يف

 بتك هتوص اهب اعفار ربكأ هللاو كلا الإ هلإ ال : للا ليبس يف لاق نمو ى نهتحت

 نيبيو هنيب عمج هناوضر هل بتك نمو « هناوضر اهب هل هللا
 هنعو '") « لالجلا راد يف مالسلاو ةالصلا مهيلع نيلسرملاو دمحم نيبو ميهاربإ
 ةملك لكب هل نإف هللا ليبس يف للا ركذ رثكأ نمل ىبوط » : لوقي ناك هنأ اضيأ

 نمو ى ديزملا نم هللا دنع هلام عم اهلاثمأ رشعب ةنسح لك ةنسح فلأ نيعبس
 لثم هل ناكو ملاع لجر لثم فرح لكب هللا ءاطعأ هلل ليبس يف املع ثب .

 . ن ابح نب اها ور ) ( ١

 ( ٧٢ ) يمرادلا هاور ٠

- ٥١١ - 



 هل ناك للا ليبس يف ناضمر نم امو ماص نمو ى ةمايقلا موي ىلإ هب لمع نم رجأ

 ص ةرمع فلأ ةئام تسو ى ةجح فلأ ةئام تسو ةنس فلأ ةئام ةدابع نم ريخ
 هندب لعحمو > افيرخ نيعبس رانلا نم ههجو هلا دعمو > ةبقر فلأ ةئام تسو :

 موب هبحاص هنع لوؤسم ميعن لكو ى ضرألاو ءامسلا نيب ام ضرع قدنخ اهنيبو

 . 6١2 للا ليبس يف اميعن الإ ةمانقلا

 نم ةبعش ىلع تام وزغلاب هسفن ثدحي ملو زمغي ملو تام نم » : للم هنعو

 يشمي وهو يللع يبنلا باحصأعم ايزاغ جرخ هنأ هللادبع نب رباج نعو '٢)ءقافنلا

 تممس : رباج لاق هللا كلمح ذإ بكرت الأ قلع هلا لوسر بحاص اب : هل ليقف

 '"«رانلا ىلع للا اهمرح هللا ليبس يف ءامدق تربغأ نم» : لوقي للع هللا لوسر
 مهلذأ الإ هللا ليبس يف داهجلا موق كرت ام ه : اضيأ هنعو نوشمي هعم سانلا لزنف

 ى باذعلاب هللا مهم الإ ركذملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا موق كرت امو ى هللا
 ناكا هنأ اضيأ هنعو )٤' « مهنيب ايف اولتتقا الإ هللا ليبس يف داهجلا موق كرت امو

 موب ةمايقلا موب هللا هلظأ زاغ سأر لظأ نمو ى ازغ دقف ايزاغ زهج نم » : لوقي

 .'ث) «:تومي وأ عجري قح هرجأ لثم هل ناكو “ هشرع لظ الإ لظ ال

 )١( نابح نبا هاور .
 )٢( دواد وبأ هاور .

 )٣( دواد وبأ هاور .

 ) ٤ ( ملسم هاور .

 )٠( ملسم .اور .

_ ٥١٢ - 



 هنعو ك« اه.ف امهو ايندلا نم ريخ هللاا ليبس يف اي زاغ غشأ نأل » تلل هنعو

 ايزاغ نوزهجي الو زاغ مهنم وزغي ال تبب لهأ نم ام ه : لوقي ناك هنأ اضيأ
 امو هللا لوسر اي : ليق ى ةعراقب هللا مهباصأ الإ ريخب لهأ يف هنوفلخي الو

 تزهج ةأرما امأ » : اضيأ هنعو ي مهلاومأو مهسفنأ يف ءالب : لاق ؟ ةعراقلا

 هرجأ لثم اهل للا لمج الإ هبحي امب الإ هسفن يف هفلخت مل مث هللا ليبس يف اهجوز

 سانلاو ارس ةنجلا لخدي نم نإ ه : اضيأ هنعو «٢"' ءيش هرجأ نم صقتني الو
 هاخأ ضرح نم : لوقي ديعس ناكو '"‘ هيلع ضحو داهجلاب رمأ نم باسحلا يف

 ةمايقلا موي للا ىلع آنمتو ى كل بجتسي عدا : هل ليق للا ليبس يف داهجلا ىلع
 ىطعيو “ هرجأ لثم هل ناك لاتقلا ىلع هاخأ ضرح نمو ى كيطمي تئش اهب

 ىلصتل ةكئالملا نم نإ : اضيأ هنعو ى ةنس ةدابع كلذ يف اهاطخ ةوطخ لكب
 . . هحالسو هعردو هيلع هفيس لئامح تماد ام للا ليبس يف يزاغلا ىلع

 روحلا هيلع تعلطا الإ هللا ليبس يف ةوطخ لجر مدقت ام ه : لل هنعو

 ةرافك همد نم تحضن ةحضن لوأ ناك دهشتسا اذإف “نرقتسا رخأت اذإف ى نيملا

 : نالوقتو ههجو نع بارتلا ناحسمت نيملا روحلا يف ناتنثا هبلع لزنتو ى هاياطخل

 هنأ اضيأ هنعو “بسح ىنعمب دقو اع امكل انأ:لوقيو “ كل نحن ابحرم ابحرم

 نم ةعفد لوأ نم هل رفني لاصخ تس ىلاعت هللا دنع ديهشلل نإ » :لوقي ناك

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١

 )٢( يقهيبلا ءاور .
 )٣() نايح نبا هاور .

 )٤( ملسم هاور .

 ٥١٣ - ) ج ١٤ - لسنلا - ٣٣ (



 ' ربقلا باذع نم راجيو “`ناميإلا ةيلح ىلحتيو ى ةنجلا نم ادعقم أوبتيو ى همد

 اهيف امو ايندلا نم ريخ توقايلا جت هسأر ىلع ىقليو“ربكألا عزفلا نم !نمؤيو

 لهأو هبراقأ نم نيمبس يف عفشيو ص نيملا روحلا نم ةجوز نيعبسو نينثا جوزيو

 دحم اك الإ لتقلا مأ دجس ال دهاشلا : اضيأ هنعو ى ١ « مالسإلا ىلع ناك نمم هتيب

 الإ لتقلا سم دجي ال ديهشلا : ةريره يبأ نع يئاسنلا ظفلو “ ةصرقلا ملأ مكدحأ
 ملأ نم ديهشلا ىلع دشأ ةلمق ُةئضَمَل : اضيأ هنعو ،اهصرقي ةصرقلا كدحأ دجي ايك

 سيل : اضيأ هنعو ‘ فئاص موي يف درابلا بارشلا نم هيلإ ىهشأ وه لب حالسلا
 : للع هل ليقو : ةرمت ضمكالإ ةرخآلا يف هتابحو ايندلا يف ديهشلا ةايح نيب
 فويسلا ةقرابب ىفك :رتللع لاقف ؟ ءادهشلا الإ مهروبق يف نونتفي نينمؤملا لاب ام

 ثاطعتو نيدلا نهو اذإ ه : ريرجل لاق هنأ اضيأ هنعو ى ةنتف مهسوؤر ىلع
 داهجلا ىلإ مهيتأت رارشأ ةقرف تبدتنا قحلا لهأ ىلع روجلا لهأ رهظو دودحلا

 نم نيعبس لثم مهديهش ءيرب ينم وهو ءيرب هنم انأف رذع ريغب مهنع فلخت نم

 كردأ ىتح ىل فيك ىال : لاق ؟ نامزلا كلذ كردأ له : لاق ى ردب ءادهش

 نيدباعلا باوث لثمب هللا ىلإ تبرقت ول : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؟ باوثلا كلذ
 ةعاس طابر يف مهمئات لضف كردت نأ ىسع تنكل نيرخآلاو نيلوألا نم

 . "« ةدحاو

 نيلاس ةمايقلا موي نوتأيل ءادهشلا نإ هديب يسفن يذلاو » : رقلإع هنعو

 نم يبن وأ نمحرلا ليلخ مها ربا ىلع نورمي ول ى مهقتاوع ىلع نمضاو مهفويس

 )١( ملم هاور .

 ٠ دواد وبأ هاور ( ٢)
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 تنك ول : اضيأ هنعو « 6١ قيرطلا مهل ىلخل مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا
 ءالؤه : ةنجلا لهأ لوقي : لاق “ قيرطلا نع مهل انجرفأآل مالسلا هيلع ميهاربإو
 قئالخلا ىلإ نورظني رون نم ربانم ىلع نوسلجي مهءامد هللا ليبس يف اوقارأ نيذلا

 : لاقو ى )٢' لضفأ هللا دنع مهلامو باسحلا اونمأ دق مهو نوبساحي فيك
 انمتيأ و انءامد هللا يف انقرأ نيذلا نحنف قيرطلا نع انل اوجرفأ ىقئالخلل نولوقي
 “يف اوقارأ يئايلوأ : ىلاعتو كرابت هللا لوقيو « انءاسن هيف انلمرأو انءانبأ هيف

 ص ةمايقلا موي لاوهأ يف سانلاو شرعلا تحت دئاوم مهل نوكت ليقو « مهءامد

 . هدابع نيب مكحي فيك رظنن انبر ىلإ انب اوبهذإ نولوقيو : ليق

 تسلأ ؟ كيكبي ام : لاقيف يبي لجر ةنجلا باب ىلع دجوي : بعك نعو
 ينأ ولف ةدحاو ةلتق الإ هللا ليبس يف لتقأ مل نكلو « ىلب : لاق ؟ ةنجلا لهأ نم

 ص ةماركلا نم يل للا دعأ ام ىلع يلق ناك ةلتق فلأ فلأ هللا ليبس يف تلتق

 اوتام نيذلا ءادهشلا لزانم ىنمتتل ةكئالملا نإ هديب يسفن يذلاو : رمع نبا نعو

 نوكي نأ ةكئالملا نم دحأ عمطي الف هللا ليبس يف اولتق نيذلا امأو «مهشارف ىلع

 روحلا اهيف نيزتتو ةنجلا امهدنع فرخزقت نانطوم » : زنل هنعو « مهتلزنم يف

 هللا لأسي ملو هتالص نم يلصملا فرصنا اذإف ى لاتقلا دنعو ى ةالصلا دنع نيملا

 ناك اذإو ى روحلا للا لأسي مل يذلا اذه حيو : نلق" “ نيملا روحلا الو ةنجلا

 )١( نابح نباو يقهيبلا هاور .
 ( ٧ ) ينطق ةرادلا هاور .
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 ى )١( يتابحاوص دنع ينزخت الو مدقأ : روحلا نم هتجوز تلاق ى لاتقلا دنع

 . ءادهشلا ى ءايبنألا دعب سانلا لضفأ : لاقيو

 همحر سادرم نبا لاق « فيسلاب لتق نم قوزرملا دهاشلا : بوبحم نيا لاق

 تناك نم الإ انهه نمل ةنجلا تنمض لاتقلا دتشا نيح للا ةنعل : فلخ لاتق يف كلا
 دوقي ال نأ هجرخمو سفنلا لتاق ى هلا ءاش نإ جرخ هلو ى ثالث ىدحإ هيف
 لاومأ لك آو ى هريغ سفنب لتاقي هنأ دهشيلف رضحي مل نإف لوتقملا ءايلوأل
 مارحلا شارفلا ىلع دعاقلا و “ صويلف الإو مهل دري نأ هجرخمو املظ سانلا

 ى ديمحلا دبع ةديبع يبأ نع اذه لثم يورو « اهنع هسفن عفرب نأ هجرخمو

 كل نذأأ : مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف كولمم قلع هعم لتاق هنأ ه : يورو

 رح وه : هديس هل لاقف ى رانلا تلخدل تلتق ول : هل لاقف 0 ال : لاقف ؟ كديس

 . ٦ لتاقف نآلا : هل لاقف ى هللا لوسر اي

 ىدأو ث هتعاط عيمج ىدأ دقف هللا ليبس يف ةوزغ ازغ نم » : قلع لاقو
 : مقلع لاقو ‘"'« رفكيلف ءاش نمو “نمؤيلف ءاش نمف “هنود ريصقت ال يذلا ىحلا
 هلمعي ناك يذلا حلاصلا هلمع هيلع هللا ىرجأ هللا ليبس يف طبارم تام نم ه
 . هربق يف وهو عزفلا نم انمآ هلا ةثعبو ربقلا ةنتف هنمأو ةقزر هملع ىرجأو
 حيرلا ةئيهك طارصلا ىلع نورمي اماوقأ للا ثعبيو ى ةمايقلا موي ىلإ طبارم

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١

 . نابح نبا هاور )٢(

 ٠ هحام نبا هاور )( )٣
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 مهو توملا مهك ردأ موق : لاق ؟ هللا لوسر اي مه نم : ليق ى ةنجلا اوقحلي ىتح

 نإو ى همايقو رهش مايص نم ريخ ةليلو موي طابر » : نل هنعو )١' « طابرلا يف
 نم نمأو هقزر هيلع يرجأو هلمعي ناك يذلا هلع هبلع ىرج ًاطبارم تام

 كهطابر رجأو هطابر يف هلمعي يذلا هلمع وه ليقف “ناماس نع ملسم ءاور « ناتفلا

 ء'٢)ةمامقلا موب إ هلمع هل ىمني هنإف طبارملا الإ هلع ىلع متخم تيم لك » : يورو

 دارملاو ى ربقلا كلم ناتفلاو ى ةنجلا راث نم هحور لكأ هيلع هقزر نايرجو

 نتاف عمج ءافلا مضب ربقلا ناتف يورو ى ةينثتلاب ربقلا يناتف نم ىور اك سنجلا
 ديهشلا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو « ةعبرأ وأ ةثالث مهنإ : ليق دقو ى نانثا دارملاو

 . هربق يف لأسي ال

 لجر طابر :هنعو ك رعقلا باذع نم نمؤي دهشلا نأ تماصلا ن ةدابع نعو

 لاقو ك رطفي ال اهراهن موصيو > رقفب ال اهملايل موقب هلهأ ف ةلسل نم لضفأ ةليل

 مهصخأو ںرابخالاب مهيتأي يذلا مث مهمداخ هللا ليبس يف ةازغلا لضفأ » : وقلي
 . ةريره وبأ هاور « « مئاصلا ةلزنم هللا دنع

 ٣) كتن اأ و كسفنأ و لاومأب نك رملا ١ ودهاج « : نلع هنع سنأ نعو

 دعس نعو ك » ىح ا مكتنسل ف مهسفن ] و ممح السب م وقل ١ رصن اذ « : ك هنعو

 طوس عضومو ى اهيف امو ايندلا نم ريخ هللا ليبس يف موي طابر » : قزم هنع

 . ٥ ركح ذ م دقر ) ( ١

 . يقهيبلا هاور )٢(

 ٠ دمحأو ملسمو دواد وبأ هاور ) ( ٣
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 ريخ هللا ليبس يف دبعلا اهحوري ةحورلاو“اهيلع امو ايندلا نمريخ ةنجلا نم مكدحأ
 هللا ليبس يف يزافلا » : للع هنع رمع نبا نعو « )١' « اهيلع امو ايندلا نم

 57 مهاطعأف هولأسو .ى مهباجأف هوعد هللا دفو رمتعملاو جاحلاو لحو زع

 { ةجح نيمبرأ نم يلإ بحأ هللا ليبس يف ةوزغل » : ملسو هبلع هللا ىلص هنعو

 دعب ةرحمه ال » : لس و هملع هللا ىلص سابع نبا نعو ى السرم لوحكم هاور

 نوكتل لتاق نم ه: ل هنع ىسوم يبأ نعو » )٣( . ةينو داهج نكلو حتفلا

 . ملعأ هللاو ‘ «للا ليبس يف وهف ايلعلا يه هللا ةملك

 ٠ ملسم .ا ور ) \ (

 ٠ دواد وبأ هارر ( ٢)

 . هيلع قفتم )٢(
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 باب

 لاد فصوب نإو ى هيلإ هب لصو امب هلتق حابم لاتقتسا زاج

 هلام وأ هتليبق وأ هبسن وأ هضن يف هب فرعيو هيلع

 باب

 هلتق لح نم لاتقتسا يف

 هلتق ناك نإف ى هلتق لح نمم انالف لتقي نأ ادحأ ناسنإلا بلطب نأ وهو

 هلتقي نأ بولطلللف لل ىتح وه امم كلذ وحن وأ دترم وأ انعاط وأ يغاب هنوكل

 هنوكل هلتق ناك نإو « ناسنإلا اهيطعي نأ زاجو ى هلتق ىلع ةرجألا هل لحت الو

 ةرجألا يطعي نأ هناسنإ وأ هلام نم عونممالف كلذ ريغ وأ اناسنإ وأ الام عنم
 اهذخأي نأ لتاقللو هنم عنم امم كلذ ريغ وأ هناسنإ وأ هلام كلذ دريل هلتقي نمل
 ملعاو ، اهذخأي نأ لتاقللو ى هلتاقل ةرجألا يطعي نأ هلف هيلو لتق نإ اذك و

 فصوب نإو ) هلتق ىلإ يأ ( هيلإ هب لصوب امب هلتق حابم لاتقتسا زاج ) هنأ
 وأ هسفن يف هب فرعيو ) هيلع لدي فصوب هلتق ىلإ لصوي ناك نإ و ( هيلع لاد
 دق رومأملا نأو ى أطخلا ىلإ برقأ هنأل كلذب ربع ( هلام وأ هتليبق وأ هبسن
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 ، هلوق يف فمصاولا قدص نإ هراهصأ وأ

 أطخ ىلإ يدؤي دق ناك ولو“فصولاب لاتقتسإلا زوج هنإ : لاقف هل فصو هئطخ

 بحاص وأ اذك عضوم يف يتلا ةنجلا بحاص وه : لوقي نأ لثم ى رومأملا

 ص يعارلا نالف دي يف يتلا ةيشاملا بحاص وأ ى نالفل ةراج يه يتلا رادلا

 يعار وه : لوقي نأ لثم ع هريغ لامب وأ اذك يعار وأ اذك سابل بحاص وأ

 براقأ يأ ( هراهصأ وأ ) نالف راتسب مق وأ نالف راد نكاس وأ نالف منغ

 (فصاولا قدص نا ) اهتمعو اهلاخو اهتلاخو اهمعو اهيخأو اهمأو اهيباك هتجوز
 ؛ هفصو يف بذكي ملو بتري مل فصولا نقوي نأب فصاو عفرو لادلا فيفختب
 لتقي مل اك هنقيتي ىقح هلتق لتاقلل لحي الو ( هلوق يف ) فصي الف باترا نإو
 رارقإ وأ نايبي مدلا لالح هنأ ملعي قحو هيلع هدي رباج عضو ىتح ةلدرخ ىقفلا
 هرمأ نرإو ى رباجك ةودقلا وأ لدعلا مامإلا هلتقب هرمأي مل اذإ ةدهاشم وأ

 . هرمأب ىفتكا

 ادحأ رمأي نأل لماش فصوب هلتق : تاق ؟ فصوب هلتقي فيك : تلق نإو

 يذلا فصولاب هلتقي ناك الو ‘ فصولاب هفرميف لتاقلا بهذيف هل هفصيف هلتقب
 هجولا ىلع هلتق ديرب اناسنإ ىرت نأل لماش و « فصولاب هلتق هنأ حص هل فصو
 وأ فالخ الب اذهو ى لتقلا هب لحي رخآ هجو ىلع وأ هب هلتق كدنع لح يذلا

 اهيف ناذهو ث هلتق دارأ هعجو يأ ىلع يردت ال وأ لتقلا هب لحي ال هجو ىلع

 وه نبأ يردي الو هفرع دق وأ هلتقيف اهب هفرعي ةفصب ناسنإلل هفصتف فالخ

 ص هرمأ اضيأ هل زوجيو ى هلتقف كلذ نم ءيشب هرمأت نأ ريغ نم وه نيأ هل نيبتق أ
 الو هبذكب مثأ بنذ وه ام هيلإ بسني ملو ادمع هفصو يف بذك و هفصو نإو

 ءيش ال هنم ءيرب هنكل بنذ وه امب هفصو نإ اذك و “لتق نإ ةلتق يف هبلع ءيش

 . لاق اك هبذكب ىصعو هلتق يف هبلع
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 ص هريغب هلتق لح نإو ى هلعفي . ابنذ هيلإ بسني نأ هل لحي الو

 موزل نم لحي ام هيلإ بسني نأ زاج لهو س هنع بذكب مئأي و

 هلعفي مل ام وأ مهتئطختو نيفلاخملا زيوجتو مهبيوصتو نيماسملا ةنايد

 . حيبمل حاكنك ًآحابه ولو

 مثايو ى هريغب هلتق لح نإو ى هلعفي مل ابنذ هيلإ بسني نأ هل لحي الو )
 هلك بذكلا نآل ةريبك كلذ يف مثإلاو ى لبقي مل وأ هبذكب لبق ( هنع بذكي
 قرهأ وأ هلوسر وأ للا ىلع ناك نإ : ليقو “ةريبك مارح عراشلا هانثتسا ام الإ

 نم مدلا اذه لح ولو امد هب قرهأ اذهو ى دسفأ وأ الام هب لك أ وأ امد هب

 ى رخآ هجو نم لالح هنكل هب قرهأ ولو هنأل ةريغص وه : ليقو « رخآ هجو

 لصوب ال نوكي وأ ى هيف مثإ الف برحلا يف بذكلا هجو نم هبذك ناك اذإ امأو

 هلعف ابنذ هيلإ بسني نأ زوجو ى ناتهبب نكي مل نإو « بذكلاب الإ هلتق ىلإ

 . هبجوي ال وأ لتقلا بجوي

 يف اذهو ى اذه دعب لوقي هنأل فلاخم وهو ( هيلإ بسني نأ زاج لهو )
 ةنايد موزل نم ) لالحلا نم بجاولا نإف “ آبجاو ناكو ( لحي ام ) فلاخ

 كلذ ريغ وأ ( مهتئطخت و نيفلاخملا زوجت و مهبيوصتو ) ةوعدلا لهأ ( نيماسملا
 فلاخ وهو لعفي مل وأ كلذ لعف ناضمر مايصب ةفصو لثم ث تابجاولا نم

 وأ جوزت يأ ص ( حاكنك حابم ولو ) فلاخم وأ قفاوم وهو ( هلعفي مل ام وأ )

 بذك كلذو ع ديق ةحابإلاف حابم هنأ لاحلاو يأ ص لاحلل « واولا ه و ءطو

 قلعتم «ماللا ه ( حيبمل ) حابم وهو هلعفي مل امم اذكل حيبم هنأ دارأ وأ انه زيجأ

 لحي ام هيلإ بسني لهو يأ ص فوذحمب وأ ىلإ ىنعمب ال ةيدعتلل يهو بسنيب
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 . . . ... . نالوق ؟ ال وأ ةلعفلا ىلع هلتق

 مهبيوصتو نيملسلا ةنايد موزل نم ةروكذملا (ةلعفلا ىلع هلتق) حيبمل هب هايإ افصاو

 قفاوم وأ فلاخ دنع فلاخ ىلإ كلذ بسني نأب مهتئطختو نيفلاخملا زيوجتو

 حاكنلا وأ ةالصلا وأ موصلا ىلإ هبسني وأ “ كلذ لعفي نمل لتاق كرشم وأ قساف
 لتاقلا نوكي نأ هلك كلذ يف ءاوس « كلذ لعفي نم لتاق دنع حابم نم هريغ وأ

 بجوتسا نم كلذب فصت نأ زوح هنإف 0ةنايد ريغ وأ ةنايد كلذ ىلع لتقي
 . عماسلا هلتقيل ءيشب لتقلا

 امب لب ى هلمف يذلا بجوملا كلذب هلتقي ال لتاقلا نوكي نأ كلذ هجوو
 بذك نإ برحلا يف بذكلا ىلع ايوتسم اسايق هب هفصو زاجف فصا ولا هب هفصي

 برحلا يف بذكلا زاج اذإ هنأ كلذو ى ايولوأ اسايقف قدص نإو ث هفصو يف

 يف ىلوألاب حموست بذكلا ىلع لتقلا بترت يف حموست اذإو ى ىلوألاب قدصلا زاج
 دؤم كلذب هفصو يف قدصلا اذه نأل يواسملا ىلإ عجري دقو “ قدصلا ىلع هبترت

 حابم وأ بجاو وه ام ىلع ناسنإلا لتق يف فصاولا ببست دق نوكي نأ ىلإ
 نم فعضو بناج نم يوق دقف ى حابملا وأ بجاولا ىلع هلتقي لتاقلا اذه نآل

 لتقب رئاجلا فلحي نأ ةلأسملا لاثمو “ فعضي ملو وقي مل ناكف ى اطقاستف رخآ

 هربخيف ةنايدهريغ دنع اهجوزتم ىلع اهمرحي ءيشل اهجوزت مرحي وأ ةنالف جوزت نم
 ةعس يف بذك امإ هنأل بسنلا كلذ زوجي ( ال وأ ) هلتقيل اهجوزت هنأب ربخ

 نيدلل ةناهإ رهاظلا يف وهو ‘ بجاو وأ حابم هجوب لتقلا يف ببست امإ و
 ۔صمم : 1 . لتقلا قحتسا ولو ةىصعم كلذ ىلع هلتق نأل اهل ةناعإو ةنصمملل ءاءعدو
 لئاسملا عيمج يف هوركملاو ط يناثلا يدنع حصالا ؛ ( نالوق ) ؟ كلذ ريفل

 حابملاك اهلك
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 هيلع رابخإلا زاج هلتقل ًآحيبم لعف نإ قفاوملاو { فلاخم يف اذهو

 هب لدي امو مارحو لالح نم هلعف امو ةنايدلا نم هيلع امم اذه لثم
 فلخلاو هلتق هل لحي نمم هلتقي نمل يعسلا هلتق ديرملو 0 هلتق ىلع

 ، هريغ يف

 افمنإو “ كلذ هيلإ بسني ( فلاخم يف ) عيمجلا ال عومجملا يأ س ( اذهو )
 ؛فلاحلاو قفاوملا اهيف يوتسي حابم ىلإ لتقلل قحتسملا ةبسن نأل « عومجملاب تلق

 ,اذكو « كلذ دعب امو “ نيملسملا ةنايد موزل ىلإ بسنلاب فلالا صتخي امنإو
 زاج هلتقل احيبم لعف نإ قفاوملاو ) هبوجوب نالوقي يذلا بجاولا يف نايوتسي
 هلعف امو ةنايدلا يف هيلع امم اذه لثمب ) الثم نيفلاخملا نم هلتقي نمل ( هيلع رابخإلا
 نم هلتق ىلإ هب لصي يأ ى ( هلتق ىلع هب لدي امو مارح و ) بجاو ( لالح نم
 “رم امب هلتق ىلع هب لدي ام رسفيف لالحلا يف الوخد لمتحيو ‘ هوركم وأ حابم
 هلتقيق دحأل ةلتقل بجوملا هبنذ ركذي ناك اذإو « هب فرمي امب هفصو نم
 اقدص ال لتقلا بجوي الام ركذي الو بنذلا كلذ رك ذيلف “ بنذلا كلذ ىلع

 وأ آ فلاخ لتقلا بجوتسا يذلا ناك ءاوس ى هيلإ ةجاحلا مدعل ابذك الو

 . آاقفاوم

 ( هلتقي ) نم ىلإ يأ “ ( نمل ) هب ( يعسلا ) لتقلا بجوب ( هلتق ديرملو )
 هنوكل ( هلتق هل لحي نمم ) رئاج وأ لداع فلاخم وأ قفاوم نم هلتقي نم رمأ وأ
 وأ هريغ لتق نم زوجي ال ام ديزي الو لتقلا ةنس فلاخي الو « لتقلا بجومب هلنقي
 يذلا كلذ لتق هل لحي ال نمم ( هريغ يف فلخلاو ) هلام ذخأ وأ هب هتلثم
 نوك ىنعمو « الام ذخأي وأ ديزب وأ ى لتقلا ةنس فلاخي هنوكل لتقلا بجوتسا
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 لحي رخآ ىلع الجر رمآك هلعف ضعب يف وأ هلعافل نايصع هيف اف

 لتق وأ هلام لك أو هلتق هرمأ نإ وهو هربغ لتق ال وأ هلام ال هلتق

 الف ًاضيأ هريغ

 نوك ىنعمو ى دحلا هيدعت مدعو هب هتفرعمل هل لهأتم هنأ لتقلا هل لحي لوألا
 دحلا ىدعتي هنآل وأ ى هتفرعم مدعا لتقلل لهأتي ال هنأ ى هلتق هل "لحي ال يناثلا
 نايصع هيف ) هل ليثمتو مدقت امل نايب اذه ( امف ) همد لالح بنذملا كلذف الإو

 عطق يف مودي نأ لثم « ةلثم وأ قارغإ وأ قارحإب هلتقي نأ لشم ى ( هلعافل
 : هلوقب عونلا اذه رك ذ دقو « هلتق يف هبذعي وأ تومي ىح اهداسفإ وأ هئاضعأ

 :لاق ذإ اذكه اهيبشت هل فنأتسا امنإو « لتقلا ةنس هيف فلاخي نم رمأي ال اذك و

 ضعب يف وأ ) : لاق ذإ نايصع هضعب يف امب اهنيب لصف دق ه_نآل رمأي ال اذك و

 ( هربغ لتق ال وأ هلام .ال هلتق لحي رخآ ىلع ) هيلإ عاس وأ ( ذاج ر رمآك هلعف

 لتقلا يف ىدعتي يذلا هدصقيو ‘عقي ام بسحب عيونتلل وأ ى هريغ لام ال وأ

 . هيلإ ىعس وأ ( هرمأ نإ وهو )

 ىلع ةلد هرمأ نإ : هلوقو ص رمآلا هنم ردص هنأ لدي رمآ : هلوق تلق نإو

 لوأنو « هرهاظ ىلع همقن وأ رمآلا ديرمب رمآ هلوق لوأن نأ امإ : تلق « كشلا

 رمآلا لبق ملعي هنأ لاحلاو رمألا هنم ردص هنأ : كلوق ىنعع “ هرمأ نإ : هلوق
 هرمغ لةق ) و هلتق ( وأ هلام لكأو هلتق ) هبلإ هب ىعس وأ هلتقب هرمأ نإ هنأ

 هلتق وأ مهربغ وأ هدلب لهأ وأ هباحصأ / هبراقأ نم هلتق لحي ال نمم ( أضيأ

 لكأو هلت ة وأ ‘ هريغ لامو هلام لك أو هلتق وأ هريغ لتق وأ هريغ لام لكأ و

 ) لحي ال امم هلتق ىلع ةدايز وه امم كلذ ريغ وأ هلام لك أو هريغ لتق و هلام
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 ىدعت امب وه ىصعو هل لحي امب هرمأ زوجو ى هتفص هذه نم رمأي
 ك لتقل أ ةنس همف فلاخ نم رمأ ال ( ذكو ‘ هرمأب ال

 لمف ىلإ ةعيرذ ريصي هنأل هيلإ هب ىعسي الو ى لتقلاب ( هتفص هذه نم رماي
 ٠ رفكلا و هب ىدعت ام ن امض هم زل هبل ! ىعس و ] هرم ] ن اف > لح ال ام

 هل لحي امي ) رفك الو هيلع نامض الو هيلإ يمسلا وأ ( هرما زإوجو ) .
 دئاملا اذه فذحو هيلإ ( ىدعت ام ) هيلإ ىعسملا وأ رومأملا يأ « ( وه ىصعو

 حصي ةمصعلا نإف > هادمت امم ريدقتلا وأ ةلقلا ىلع افذح طرش دوحو الب رورجملا

 كاهنود اهنع فقي مل ذإ اهعطقو اهيف لخدو اهلوانت هنأ ىنعمب « اهادعت : لاقي نآ
 هادعت ام اضيأ لاقي وأ . اهلخدو دحلا زواج يأ ك اهيلإ ىدعت : لاقي نأ حصيو

 ىصعو يأ ى ةيردصم «ام» لاقي وأ « « ىلإ ه وه يذلا ضفاخلا عزن ىلع بصنلاب

 هرمأي مل هنال ( هرماب ال ) لاملا ذخأ ةدايز وأ لتقلا يف ةدايزلا ىلإ هيدعتب وه
 « يدعتملا ىلع وه امنإ يدمتملا مثإف طقف لحي امب هيلإ ىعس وأ هرمأ لب ى ةيدعتلإب

 ى هيدعتب لب “ هرمأ يذلا رمأب صمي . يأ 4 حيحص وهو هرمأي ال : خسن يفو
 هلام وأ هندب ىدعتىف هنم كقصننل كيف دحأ لعفب ارابج ربخت نأ كلذ نمو

 . ىدعتي ولو كلذب هربخت نأ ةصخر هيفف

 نأ لتقلا ةنسو ى هملإ ىعسي الو ( لتقلا ةنس هيف فلاخي نم رماي ال اذكو )

 نكل ىهبذعي الو قارغإلاب الو قارحإلاب هلتقي الو ‘ هدعب الو لتقلا يف هب لثمي ال
 كلذب هريغل هلتق ناكو التاق هنوكب لتقلا بجوتسا لتقلل بجوتسملا ناك نإ

 وأ ةلثم وأ قارغإ وأ قارحإ نم هريغ هب لتق امب هلتقي نم رمأ زوجي هنإف
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 نم هلعف ل ام لعفي هلإ ةراشإلا يفو > ىدعتو هرمأ نإ همزلي الو

 ه صيخرتو ةدش بنذ

 لتق ولو رانلاب لتقي ال : ليقو “هبلإ هب يعسلاو لتقلا دعب ةلثم ةدايز وأ بيذعت

 . هريغ اهب
 ىمس وأ ( هرمأ نإ ) هيلإ وه يعس يذلا وأ هرومأم لمف ام ( همزلي الو )

 رمأ نإ نالوقلا اذكهو ص لوألا ىلع همزلو ى ريخآلا لوقلا ىلع ( ىدعتو ) هيلإ
 نم لاملا ذخأ يف ديزي نم ىلإ دحأ ىلع هريغل وأ هل لاملا نم بجاوب ىعس وأ

 ى كلذ عيمج وأ هريغ لتق وأ هلتق ىلإ وأ هريغ نم وأ هب رومأملا وأ هب يمسملا

 . اهيلك وأ التق وأ الام هكح يف ديزب نم ىلإ قحلاب مك احتلا اذك و

 ىلإ يأ ى ( هيلإ ) مدقت دق حيرصتلا نأل ص حيرصتلا ال ( ةراشالا يفو )

 ةراشإلاب دارملا و“هلتقي نم ىلإ وأ هيلإ لصوي وأ هلتقي نم ةرضحب لتقلا بجوتسم
 يف رم ابف تركذ دق اهنأ عم ةلأسملا هذه ركذو ث حيرصتلاو حيولتلا لمشي ام
 امو لتقلا ديرم نم حيولت انه ركذ ام وأ ى ةصخر اهيف نأ ركذيل بابلا اذه

 بجوتسم ريغ وأ لتقلل بجوتسم ( بنذ نم هلعفي مل ام لعفب ) حيرصت كلانه
 ناتهب ةمرحل حيحصلا يهو ( ةدش ) هبلع هلتقي هيلإ يمسملا وأ رومأملا نكل ى هل

 ( صيخرتو ) نالوق ى ةيدلا هنامض يفو « لتقي مل ولو رفك هب راشأ نإف “ءيرمبلا
 حموستف بابلا لئاسم عيمج ضرف وه اك رخآ بنذب لتقلا بجوتسا دق هنأل
 زواجتي ال بنذ يف وه امنإ صيخرتلا اذهو ى هلتق ىلإ هب لصوبل هيلع بذكلاب

 ث هيف صخري الف الإو “ ثرإ عطق بسن ةمرحو لام نم رخآ ءيش ىلإ هب
 هنإ : لوقي وأ ى هلتقيو لاملا همرغيف “ قرس هنإ : هلتقي نمل لوقي نأ لثم

 . كلذ زوجي الف هبسن عطقيف هتجوز هيلع تمرح
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 هلتق حابم لابقتسا زاجو ى عنمو بنذ هيف نكي مل ام يف سأب الو

 . . . . . . رأث هملع نمم وأ هودع نم

 هب لصوتي هنآل هلعف ول ( بنذ هيف نكي مل ام ) يف هرابخإ ( يف ساب الو )
 بابلا يف نالوقلا مدقتو “ بذكلا ةسحل ( عنمو ) اتهاب هب ىعسي الو هلتق ىلإ
 : هلوقب هركذل منملا فعضيو ةياكح الي هركذب زاوجلا حجربل انمه امهداعأ و

 ى حيرصتب كلانهو حيرصتب ال حيولتب انه لتقلا ديرم ربخأ هنأ دارأ وأ ى عنمو

 نم ) هلتق بلط يأ ( هلتق حابم لابقتسا زاجو ) ريركت الف لاح لك ىلعو
 ابس الو هلتقي نأ هودع نم بلطتف لتقلا ناسنإ بجوتسي نأ يأ ( هودع

 . ٥ و دع ريغ

 هولخدا : مهل لاقف لبجلا لهأ هل هداقف ليلخ يبأ نبا لتق كلجر نأ انغلبو

 : اولاقف خياشملا هيلإ تعمتجاف لتقف هلتقب رمأف اوفرصناو هولخدأف تيبلا يف

 يف انتنخو لعفت ملو هقتعت نأ كيف انوجر اثالث ليتقلا اذه رمأب كيلع اندجو
 متوجر مكلوق امأ : مهل لاقف ص كريغب هلتق ىلع تنعتساو ى كانعدو ذإ انتعيدو

 ى هريغ ائيرب الجر اولتقيف تيملا دالوأ موقيف هقتعأ نأ تفخ ينإف هقتعأ نأ يف

 سيلف ةميدولا يف كتنخ ينإ : كلوق امأو ى وفعلاب ءيرب وهو هولتقي وأ يأ

 اهعدوأو كيلإ اهب ىتأ مث ابصغ ريناند كنم ذخأ لجر لثمك هلثم امنإو ڵ ةعيدوب
 نإ هيحضلا ةاش ةلزنمب وه امنإف يريغب هلتق ىلع تنعتسا : مكلوق امأو “ كدنع

 . اهحبذي نم ترمأ تئش نإو اهتحمذد تئش

 عيبلا امأو « نالوق اهيفف ةيطعلا امأو ى كرتلاو رمألا مدلا يف زوجيو : لاق
 هب ثعبنتو هسفن هب جيهت يأ هب روثي ءيش يأ ( راث هيلع نمم وا ) زوجي الف
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 ذعب هتأرما حاكن وأ هبد رق وأ هدلو ثرإ هب بلط وأ هب هبلاطي

 ءاسأ نإو كلذ هملع مرحت الو هلتاق كلذ دارأ وأ . هت وم

 ء كلذ الإ دصقي مل نإ هلوق يف

 نمم وأ ( هب هبلاطي ) ءوس مالكو هلام ذخأو هيلو لتقك هلتق نود وأ هلتق ىلإ

 دصق يأ ( بلط ) نمم ( وأ ) لاق اك ةعفنم بلج وأ هلتقب ةرضم عفد وجري

 ‘لفس نإو لوتقملا ثري لتاقلا دلو ( هدلو ثرإ ) هلتقب يأ ى لتقلاب يأ ( هب )

 هيلإ عجرب نمم مهريغ وأ هتبيرق وأ ( هبيرق وأ ) هتجوز وأ ى الع نإو هدلاو وأ

 ذخأ دصق وأ ( هتوم دعب ) هتيرس وأ ( هتارما حاكن ) هدصق ( وأ ) هثرإ عفن
 ص هل هعفن عجرب نمل هل هب ىصوأ ام ذخأ وأ هعفن هيلإ وجري نمل وأ هل رقأ ام
 هب ىعسي نأ زوجي هنإف هلتق يف ةعفنملا نم كلذ ريغ دصق وأ هتيصو نم ذخألا وأ

 يذلا وهو هلتق ديرم يأ ( هلتاق كلذ دارأ وأ ) دصاقلا كلذ ىلإ هب رمأي وأ
 . هلتقب نأ لوتقملا ودع بلط هنأ انضرف

 هلتقي نأ ديرم يف اذه لبق امف ى لمفلاب لتاقلا لتاقلاب فنصملا دارأ نإو

 ريغ وأ هتأرما جوزتت وأ ث كبيرق وأ كدلو هثرب نأ ديرت نأ كلذو ى هريغو

 نامض الف هيلإ ىعست وأ هلتقي نم رمأت وأ لتق بجوم ىلع هلتقتف عفانملا نم كلذ

 ةيصو وأ هثراو نم كيتأي يذلا هلام وأ هتجوز مرحت الو “ كلذ يف كيلع

 هلتق يف ملكت اذإ ( هلوق يف ءاسأ نإو كلذ هيلع مرحي الو ) : لاق اك هرارقإ وأ

 اهضعب وأ عفانملا نم روكذملا ( كلذ الإ دصقي مل نإ ) هلتق نإ هلتق يف ءاسأ وأ

 ءاسأ اذك و ص هملول صاصقلاك هل ىتح وه ام درجم وأ هللا هجو هلتقب دصقن م ذإ
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 لصت نمب هريغ لام وأ هتجوز وأ هلام وأ هسفن يف هرضأ نإو

 امم لتقلاب رمآ هبر ىصعو هدصق هرك ولو . هيلع الف هيلإ هترضم

 ٠ ٠ . . . . . الب رض و ] ى ذ أ هف

 اهدصقي مل نإو ى ةعفنملا ةينب ءاسأ هنإف هقح وأ هللا هجوو ةعفنملا ىون نإ هتينب
 هثرب الف هب ىعس وأ هلتقب رمأ وأ هلتقف هثراو ناك نإ اهأو ى ةءاسإ الف اسأر

 . ال : ليقو ، هتيصو لطبأ و هلتق لح ولو ى روهشملا ىلع

 مرحت الو«هيلإ ىصوم وأهثراو هيلإ هب ىعسملا وأ هلتقب رومأملا ناك نإ اذك و

 مارح هنإف اهجوزتيل املظ هلتقف هلتق لحي مل نإ الإ اهجيوزت يوان هلتاق ىلع هتجوز
 هنأ الإ مدلا لالح هنأ ردي ملو هتجوز جوزتيل هلتق نإو “ ةيرسلا اذك و ى هيلع
 : لبقف “ مدلا لالح هنأ قفاوف اهجوزتي نأ هلتقب دصقف هيلإ هب ىعس وأ هرمأ

 ف هرضأ نإو ) هلتق رمألا سفن يف هل نأل مرحت ال : لمقو ى هتينب هملع مرحت

 ةجوز وأ ( هريغ لام وأ ) هتيرس وأ ( هتجوز وأ هلام وأ ) هضرع وأ ( هسفن
 سأب ( الف هيلإ هترضم لصت نمم ) هريغ ضرع وأ هربغ ةيرس وأ هريغ

 رارضإلا كلذ ريغ هلتق بجومل هب يمسلا وأ هب رمألا وأ هلتق يف ( هيلع )

 نيدل ال هسفنل راصتنا هنآل ( هدصق هرك ولو ) رارضإلا كلذ عفد هلتقب ادصاق
 كمالسإلا وأ نيملسملا عفن وأ هللاهجوو اراصتنا رارضإلا عفد دصق ول اذك و « هلا

 راصتنإلا دصقي ملو كلذ عيمج .وأ مالسإلا وأ نيملسملا عفن وأ هللا هحو دصق نإو

 . ةهارك الف الصأ

 الب ) ريسفت فطع ( وض وأ ىذأ هيف امب هيف لتقلاب رمآ هبر ىصعو )
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 ‘ هملع ةوشر ءاطعإ زاجو لتقلا ةنس نم جورخ

 هيشارو هرمآل ليتقلا مد ةلت رومأملا لع نإ هب رمألاو

 . هتنابدب

 لتقلا يف للع يبلل ةنس دارملا سيلو لتقلا ةداع يأ ( لتقلا ةنس نم جورخ

 رركتي ليلك فيسب هبرضي نأ لثم لتقلا يف هعبذمي نم هلتقب رمأي نأ كلذو
 لتقلاب:٠هرضو هاذآ نإ اذك و تومي قح هبشخ هبرضي وأ ادعاصف اثالث هبرض

 ةنس نع اح راخ ناكل قارحإ وأ قارغإب هلتق ولو ىلوألاب يصعي هبذعي امب

 . لتقلا

 يطمي نأ ناسنإلل زاج يأ لقلا ىلع يأ ( هيلع ةوشر ءاطعإ زاجو )
 هعدي مل هطمي مل نإ ناك اذإ هريغ وأ وه هلتقي هعدي وأ هلتق ىلع هلتقي نمل ةوشر

 مد ةلحت روماملا ماع نإ هب رمألاو ) وم هلتقي ملو هلتقي هريغ عدي ملو هلتقب

 هتلحت يأ ( هتنايدب هيشارو ) هل _نقب ( هرمآل ) هلتق ديرأ يذلا يأ ( ليتقلا
 رومأملا ةنايد يف هلتق مرح ولو هل ةوشرلاو رمألا هل لحيف ةنايدب يشارلاو رمآلل

 ةنايدي ال هلتق دارأ هيشار وأ هرمآ نا:يشترملا وأ رومأملا لع نإو ط يشترملاو

 يشارلل الو هرمأي نأ رمآلل زوجي الف كلذ نم ءيشب ملعي مل وأ اطلغ وأ ايهشت لب

 هنأ مايإ همدع ينو ى نيدلا راهظإ نييبتلا يف نأل “ هل نيبي قح هوشري نأ

 ىلع ةناعإو نيدلل نيوهت كلذو ى قحلا فلاخي ه_نأ و ى هتوشرو هلتقب يصعي

 . ديلقتلاب هنايصع
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 . هب رومأملل ؟لح ولو هب رمأي الف هل "لحب مل نإو

 رماي الف ) لمف يذلا هبنذب هلتق يشازلا اذك و رمآلل يأ ( هل لحي مل نإو )

 ( هب روماملل ) بنذلا كلذ ىلع هلتق ( لح ولو ) هبلع وشرب الو ( هب
 . ملعأ هللاو
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 باب

 ةفرعم هغولب لوأ نم همزل ذإ يغابلا ةثطخت هيلع ًايغبم مزل
 ‘ محلاومأو نبدحوملا ءامد ميرحت

 باب

 رخآ

 ةفرعم هغولب لوأ نم همزل ذإ ) هبنبل ( يغابلا ةنطخت هيلع ايغبم مزل )
 الإ مهعم يذلا ديحوتلل ( مهلاومأو ) هلامو ( نيدحوملا ءامد ) و همد ( ميرحت

 بلس ةفرعم بجاولا : ليقف ‘ كرش هلهجو ديحوت كلذ ةفرعمو كلذ ملعي اهقح
 : ليقو “ انه همالك رهاظ اذهو هندب يف هرض ميرحت ةفرمم عم هببسو دحوملا

 ذإ ى هيلع انه ام ل۔ح نيمتيو ى اذه دعب يذلا بابلا يف هصن اذهو هلام ميرحت
 .ه ا ص ةرم اك سفنلا توف هيف اهف الإ : لاق

 هقوس مرحت ملعيف هلام امأو هتوم ىلإ يدؤي ام ميرحت و همد مم رحت : ليقو

 نوكب الو ًادسحوت كلذ ةفرعم نوكت ال : ليقو > هبحاص نم هعنم دارملاو
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 اهلهج و ديحوت اهماكحأو تسلا للملا ةفرعم : ليق : لاق اك اذهو ى اكرش هلهج
 اكرش هلهج الو اديحوت كلذ ةفرعم تسيل : ليقو ؛ كرش اهضعب لهج وأ
 كرش مدعب لوقلاو مهتيرذو مهلامو مهذخأو نيك رملا ءامد ليلحت ةفرعم بجتو

 لاملا لهاج كرش مدعو همدو هسفن لامو هلامو دحؤلملا مد ميرحت لهاج

 يبن هنأ مدآ ةفرعم يف يلوق اذكهو ى عسولا غارفإ دعب يلوق وه اهماكحأو
 ركذ ميهاربا نب فسوي خيشلا رثكأ وأ نينس رشعب كلذ دعب تيأر مث “ لوسر

 للا يضر خيشلا ةياكح امأو : مالك دمب هصنو هتركذ ام قبط ىلع كلذ ضعب

 لئاسملا هذه نم دعبأ هذهف اوك رشأ نيذلاو نوئباصلاو دوهيلا مهو للملا لهج هنع

 اوك رشأ نيذلاو سوجملا و نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا ةجرد غلبت ملو لمخا و اهلك

 ىسومو ميهاربإ مهءايبنأ غلبت مل ةلزنم هب ناميإلاب مهب ناميإلا ىلاعت للا نرقي نأ

 كلذ ةفرعم بج هنإ لاقي دق امع باجأ مث « كلذ نم سخأ مه لب « ىسيعو
 هب هوني نأىلوأ نيعللا سيلبإ ناكل كلذ نم ءيش ناك ولو :هلوقب مرحم يف عقي الئل
 ص هدعب نمو مدآ هئايبنأل هتوادعو نيصلخملا هللا ءايلوأو نيدلا ىلع هررض مظمل

 دهعأ ملأ 9 :لئاقنم زع لاقف هيلع هبنو هب هونو نآرقلاف لجوزع هللا هرك ذ دقو
 كئننتفي ال مدآ ينب اي ف :لاقو “ا١) پ نولقمت اونوكت لفأ هلوق ىلإ - مكيلإ

 - هلوق ىلإ - ةكقنالملل انلق ذإو » : هلوقو « '") ي نونمؤي ال - هلوق ىلإ

 رمأو ث ةروسلا رخآ ىلإ « " « سانلا برب ذوعأ .لق ل : هلوقو “ « نيرفاكلا

 )١( سي ةروس : ٦١٠ .

 )٢( فارعألا ةروس : ٢٧ .

 . سانلا ةروس ()
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 فشك هب امو هحالسو هسابل نع همزلو هكرتو هلام نع عفدلا يف ريخو

 ه كلذ كرتي الو تومي ذإ هتروع

 رمألا روهظ عم هتفرمم سانلا نع ارطقسأو هنأشو هررض مظمل هنم دومتل ا

 . هنم ذوعتلا

 هنأ ' اهنع هللا يضر ركب نب دمحم للا دبع يبأ نع عيبرلا وبأ خيشلا ركذو

 ةعيرشلا نم هدي يف يذلا نأ لهج هتوم لهج نم نآل للع دمع توم لهج عسي ال
 فاصوأ ضعب نم خسنلا نأ ملعاو : هلوقب هيلع ضرتعا مث “ خسني ال وأ خسني

 موقت ىتح ءيش هب رارقإلا الو هب ناميإلا الو هتفرعم نم سانلا ىلع سيل ةميرشلا
 هلهاج هب كرسي امم سيل خسنلا هيلع زوجي يذلا نأ ىرحأ و كلذب ةجحلا هيلع

 كرت يأ ( هكرتو هلام نع عفدلا يف ريخو ) خسنلا هيلع زوجي ال دمحوتلا نال

 نم دب الف هدازك هكرتب تومي ام الإ “ دحاو ىنعملاو عفد الب هلام كرت وأ عفدلا

 . هيلع لاتقلا

 عطقك ( هتروع فشك هب امو هحالسو هسابل نع ) يغابلا عفد ( همزلو )
 عفرك و ‘ كلذ ضعب وأ ةبكرلا ىلإ ر ةرسلا تحت نم وأ هتروع لباقي امم ةقرخ

 ءاوس ( كلذ كرتي الو توعع ذإ ) هملع هرهق وأ كلذ فشكن ىقح هبوث يغابلا

 اذكو ى كلذ ريغ وأ بصفلاب وأ ءاركلاب و أ ةيراملاب هريغل وأ هل سابللا ناك

 نع يغابلا عنمي نأ مارحلا نم هوحن وأ بصغلا يف هيلع بجاولا نكل حالسلا

 هعزنيو هريغ دجو , يغابلا بهذ اذإ هععزني نأو بوتي نأ و هفشك و هذخأ

 بلط دقتعي نأو ع هل ظفحلا ةهج ىلع فاشكنا الب هريغ سبليو يغابلا ةرضحب

 . كلذ ىلع همزل ام ءاطعإ و لحلا
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 هق وةح هتمزل نمم الو هنم كلذ ىلإ هودع لصي ىتح هدبب قلي الو

 . . هريغل وأ هل هيف ريخلا لاملاو بلغ نإ الإ ابحاص ولو

 نأل عفرلاب ( لصي ىتح ) عفدلا كرتي ال يأ يغابلا ىلإ ( هديب قلي الو )
 يف غلابي ال يأ « ةيافلا ىلع بصنلا زوجيو “ لصيف يأ ى ءادتبالل هذه « ىقح »

 ريغ وأ لامب وأ مالك نيلب هدي يقلي نأ امأو > لصب قح هملع مودي ال وأ ءاقلإلا

 كرهظأ عفرلاو ةدئاف رثكأ اذهو “هل زئاجف هحالسو هسابلل ةياقو هل لحي امم كلذ

 نم هيلإ حولملا ( كلذ ىلإ هودع ) ءاقلإلاب لصي وهف ى هديب قلي الو : لاق هنأك و
 هقوقح هتمزل نمم الو هنم ( هتروع فشك نم هب حرصملا و هحالسو هسابل عزن

 نم ايس الو “كرشم وأ هبف فوقوم وأ هنم أربتم لب « ىلوتم ريغ ( ابحاص ولو

 ردقي ال ناكو بلغ اذإف ع ( بلغ نإ الإ ) هبحاصي مل وأ هبحاص هل ىلوتم وه
 فشك و هحالسو هسابل نع عفدلا همزلي الف هيلع رودقملا روسأملاك ناكو عفدلا ىلع

 عفدلا يف ريم وه لب “ هريغ حالسو هريغ سابلو هريغ ةروع اذك و « هتروع
 ك هريغ سفن وأ هسفن ق هسفنب مل كلذ لعفي ال نأ هيلع بجي نكلو ٤ هكرتو

 وهف حالسلا نم هريغ هعم يقب حالسو هرب وأ هئاطعإب فشكني ال بوث امأ و
 رشع عساتلا باتكلا اذه رخاوأ باب يف يتأيو ى هعفدو يغابلا ةعواطم يف رح
 نرإ هل صخرو شأ الإ و « كله هل هاطعأ نمم هب تامف هحالس ىطعأ اذإ هنأ

 . لضفأ نكملو هب لتاقي ام كسمأ

 ء رورجملاو راجلاب فوصوم فوذحم ربخلا ( هريغل وأ هل هيف رتيخا لاملاو )
 تعنلا نأل ى ةلقلا ىلع فوصوملا فذحو هريغل وأ هل لام هبف رسجلا لاملاو يأ

 ص فوصوملا ريمض وه يذلا اهرورجع عم الو نم نكي مل رورجم و راج وه يذلا
 لاح لك ىلعو هربغل وأ هل تباث هيف رسلا لاملاو يأ ى هلوقب رابخإلا دارأ هلملو
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 فخي مل نإ وهو ، هعييضت نع يبنلا نم درو ام الإ الوأ هنامض همرل

 ، توملا نم هنمضي ام وأ ، هلام نع عفد نإ هسفن ىلع

 ءاوس “ عافدلا كرتو هنع عافدلا زوجي هنأ افنآ كل تركذ يذلا لاملا نأ دارأ

 هديب ِننهرك هريغل ناك نإ ( هنايض همزل ) هدي يف هريغل وأ عفادملل ناك نإ هيف

 كلذ ريغو ابرو ةنايخو بصغو هب اهنمضي ام لعف نإ ةنامأو « لوق ىلع ةيراعو

 اهنامض ه و توملا فاخ اذإ ةنامألا نع عفدلا همزلي ال هنإف لحي ال ام

 همزلي ( ) اهنامض بجو امب اهيلإ ودملا ءيجم لبق اميف فرصتي مل نإ

 . هنامض

 ىتح هلام نع عفدلا يف رسخو : هلوق يف هربغ لام لخدي فيك : تلق نإو

 ههجو : تلق ؟ هريغ لامو هلامل لماش هيف ريخ هنأ روكذملا لاملا نأ : انه لوقي
 ى زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا سيلو هديب يذلا لاملا قلطم ى هلام : هلوقب دارأ هنأ

 ةقيقحلا هيف ريخلا لاملاب ديري نأ فلكت ىلع زوجيو ى زاجملا مومع نم كلذ لب

 هريل وأ هل هديب يذلا لاملا نع عفدلا هلف لاح لك ىلعو ى يرك ذلا دهملا ال

 : لاق اك 24 امىيضت هك رت نكي مل نإ عفدلا كرتو ى همزلي م وأ هعنامض همزل

 . هدمب هريغل وأ هل ناك لاملا عييضت يأ ى ) هعييضت نع يهنلا درو ام الإ (

 ( هنمضي ام وأ هلام نع عفد نإ هسفن ىلع فخي م نإ وه ) عييضتلا ( و )
 ةرضم فاخ اذإ اعيضم نوكي ال هنأ حيحصلاو ( توملا نم ) هريغ لام نم

 عفدلا كرت هل ذئنيحو “ فخي ب قلمتماهب تومي ال ناك ولو حرجك ةميظع
 هنامض يف سيل ام اذك و “ نامض الو عييضت الف توملا فاخ اذإ امأو « نمضف
 مل ولو هيلع نامض الب عفدلا كرت هلف هب اهنمضي ام لعفي مل اذإ لوق ىلع ةنامآلاك
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 رداق هكرت نإ بيرقك هقح مزل نمو 4 لم لام ظفح يف ددشو

 ام اهب لعفي مل نإو ةنامأك هديب نم اذكو . هنعضو عاض ىتح هيلع

 هنذإ الب وأ لق نإو ريغلا لام نع نإو عفدلا زاجو ء هب اهنمضي

 . رم امك هريجحت عم وأ سفنلا فلتب وأا

 ولو هدي يف نكي مل اذإ بيرقلا وأ ملسملا لام نع عفدلا همزلي الو ، توملا فخي
 ضعب ددش يأ ى ( ددشو ) : لاق اك همزلي : ليقو « ةرضم الب عفدلا ىلع ردق

 . ىلوتم يأ ى ( ملسم لام ظفح يف ) كالهلا

 عفدلا ىلع يأ ه( هيلع رداق هكرت نإ ) بحاصو ( بيرقك هقح مزل نمو )
 فخي مل نإ ( هنمضو ) عيبضتلا نع يهنلا باكترا يف لخد ( عاض ىقح ) هنع
 اهلثم يأ ى( ةناماك هديب نم اذكو ) ‘ عيبضت الو نامض الف فاخ نإو ‘ توملا

 اهنمضي ام اهب لعقي مل نإو ) ةنامأكب هديب ابف ضعب ددش يأ ، هيف نامض ال ام

 نوكي نأ لثمو « لوق ىلع اهحالصل نإو اهعضوم نم اهكرحي نأ لثم ى ( هب
 . كلذ وحن وأ اهنم لك أ وأ ى ةنايخلا ىلع اهضبق دق

 لام ابس الو ى ( هنذإ الب وأ لق نإو ريفلا لام نع نإو عفدلا زاجو )
 ( سفنلا فلتب وأ ) هبحاص نذإب وأ لق ولو هنامض همزل لام وأ لق ولو هسفن
 ولو هيلع لتاقي نأ زوجي هنأ ىلوأآلابف “ هسفن لام اهس الو “ هريغ سفن وأ هسفن

 فلت عم لق ولو هلام ىلع ولو لتاقي نأ هل زوحي اذك و « لق ولو هسفن فلتب

 ( رم اك ) هلام ىلع لاتقلا نع لاملا بحاص ريجحت يأ ( هريجحت عم وأ ) هربغ

 لتاقي نأ زوجي ال : ليقو « خلا لتقلا دصق ىلع جرخ نإ « لصف » هلوق يف
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 ك هريغ وأ هسفن فلت هف فئاخ وأ

 ةلأسملا ( فئاخ ) عفدلا زاج ( وأ ) هلام ىلع لاتقلا يف هيلع رجح نإ هيلع

 (وأ هسفن فلت) عفدلا يف يأ ( هيف ) فوخلا يف هذهو توملاب مزاجلا يف ةقباسلا
 لاملا رثك ولو "رم اك هريغ سفن وأ ( هريغ ) لام فلت وأ رثك نإو هلام فلت

 . هنع عفدي يذلا لاملا لقو فلتي يذلا .

 لخ : هل اولاقف همنغ قوسي وهو صوصللا هيقل لجر نعو : « رثألا » يفو

 نيب راتخي نأ هل وأ « همنغ كرتيو مهلتاقي نأ هعسي له ى كانلتق الإ و كمنغ نع

 دنع وه ام مهترثكل مهلاتق قيطي ال وهو موقلا لتاق امدعب لتق نإ و ؤ نيهجولا
 وهو لاقع هنم اوبلط ولو هلام ىلع مهلاتق هل زئاج هنأ : باوجلا ؟ كلذب نيملسملا

 لاتقلا كرتو بره نإو “ ةلاص لاحب اندنع ناك لتق نإ و “ بيصم مهلاتق يف

 نأ لجرلا ملع دقو هل اهنأ يعدي لجر ءاجف هضرأ يف ثرحي لجر نعو « زاج
 رسكيو باودلا برضي لمجف ىهباود نعو هنع فكي نأ هلأسف هل ملاظ يعدملا
 قح ىلبق ناك نإف ص يباود سمت ال نأ كيلع تمرح : لوقي .اهبحاصو ثيراحملا
 نمم هثيراحمو هباود نع عفدلا يف لاتقلا هعسي له « ناطلسلا كنيبو ينيبف
 لام اذه نأل هثيراحم و هباود نع هعفد هل زئاج هنأ كلذ يف باوجلا ؟ اهدسفي

 نمل زوجي هيبنت هسفن ىلع كلذ ىتأ نإو ى هيلع ردقي هجو لكب هعفد هل زئاج
 يضقيل هنود وأ هلثم ولو ودملا نم بر نأ ةعامت وأ هب هل ءافو ال ند هملع

 يف ولو ءاصيإ الو ً؟اداهشإ دجي مل نإو كلذ ىلع دهشي لب ال : ليقو ى كلذ

 ناك نرإ اذكو ث ءافولا ايوات لل صلخيو لتاقيلف ضرأ وأ طئاح وأ حول
 وأ نيد ءافو الب توميو لاملا نم ليلق ىلع لتاقي نأ هل نسحي الف كلذ هيلع

 . ةعابت
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 كرشمل وأ هبر ريغل لاملا ناك وأ ىثنأ وأ دبعل ولو كلذب رمألا زاجو

 . مهلاومأو مهسوفن فلت مهعافد يف نإو ى لفط وأ

 رمأي يذلا لام سفنلا وأ لاملا نع عفدلا نم روكذملا ( كلذب رمألا زاجو )
 يف دبعلا كعواطيف ( ,دبعل ) رمآلا ناك ( ولو ) هسفن وأ هريغ لام وأ هسفن وأ
 ى ةيوقتلل « ماللا » و خلا دبعلا لتاقي ال : لبقو ى دعب لاق اك ال : ليقو ى لانقلا

 نإ الإ مهللا هريغ لام هنأل دبعلا يف عنملا حضاولاو ‘ ادبع رومأملا ناك ولو دارملا

 ناك ولف « رثكأ وأ هلثم هلام وأ هديس وأ دبعلا سفن وأ هسفن نع عفدلا ناك

 هديسل نأ عم هدبع رمأ زوجي فيك و لاملا نع عفدلا هيلع بجي مل ارضاح ديسلا
 ربغل يأ < ( هبر ربفل لاملا ناك وأ | ىثنا وا ) هرايتخا دجوي ملو ى ارابتخا هىف

 ىلع وأ هيلع رجح وأ هبر هعنم ولو هبر نم نذإ الب ولو لاملا لك ولو دبعلا بر
 رمألا ناك ( وأ ) نمؤملا اهب بطوخ ةدابع يغابلا عفد نآل كلذو « هرمآ
 ى 6١ « كرشب انودع لاتق ىلع نيمتسن ال ه : لاق للع هنأ هيف ( كرشم )

 نود يغابلا كرنثملا عفدي انهو « لاتقلا يف ةكرشلا يف ثيدحلا نأ : باوجلا

 وأ لفطلا بأ نذإ ىلإ جاتحي الو ث يغابلا عفدب امهرمأي ( لفط وأ ) دحوملا
 مهسوفن فلت مهعافد يف ) ناك ( نإو ) ةلفطلا اذك و اميتي ناك ولو همئاق

 . ( مهلاومأو

 ى امئاق وأ ايهىبأ نذإب الإ ةلفطلا وأ لفطلا رمأ زوجي ال هنأ يدنع يذلاو
 كرسلا رمأ الو « هفذحف كلذ ةرهشل بألا وأ دسلا نذإب دارأ فنصملا لعلو
 نأ ىرحاأف كرشم ىلع هب نمتسي ال ناك اذإف ى كرشي نيمتسن ال انإ : ثيدحل

 )١( هركذ مدقت .
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 هتيعرو مامإك كلذ همزل نمل ولو لاتقو عافد ىلع دحأ ربجي الو

 بحاص نع عفدلا نم مزلي ام وأ ء داهجلاو عفدلا همزلي ثيح

 { لهأو محرو

 :هصن ام خلا غاب عابتا ديرمل زاج :باب :هلوق يف مدقتو دحوم ىلع هب نيعتسي ال
 لاح عفدلا يف وه امنإ انه ام : لاقي دقو ى للا كح هيف زواجي نمب ناعتسي الو

 . هعابتا ديرمل لاق اك هعابتا يف كلانه امو ى هيلع يفبملا ىلع يغابلا عوقو

 ص لاتقلا ىلع سانلا ربجي ال رثللع ناك اك ( لاتقو عافد ىلع دحأ ربجي الو )

 لاتقلاو عافدلا نم روكذملا (كلذ همزل نمم) رابجإلا ناك ( ولو ) هك رت دعق نمو
 نابجاو لاتقلاو عافدلا نإف ث هتيعر عم مامإلا لاحك يأ ى ( هتتيعرو مامإك )

 عفدلا همزلي ثيح ) اهربجي ال كلذ عمو ى اهب وأ هتمعرو هسفنب اهلعفي نأ هبلع

 لخد وأ ةيعرلا ىلع ودعلا عقو وأ ءاج وأ يفبلايف يغابلا عرش اذإ اك ( داهجلاو

 عفدلا نم ) لجرلا مزلي يذلا وه عفدلا ناك وأ يأ ى ( مزلي ام وأ ) « ميرحلا

 ربجي نأ كلذ همزل يذلا لجرلا اذهل زوجي ال هنإف ( لهأو محرو بحاص نع
 ربجي ال همزل اذإ ديسلاكو ى هيلع هتيعر ربجي ال كلذ همزل اذإ مامإلاك هريغ هيلع

 طقس يفكي نم الإ وأ هعم دهاجي وأ عفدي نم دجي ملو لطعت نإ و ، هيلع هدبع
 . داهجلا ىلع سانلا ربجي ال فلم هنأ كلذ يف لصألاو ى بوجولا هنع

 ! ام ه نوكت نأ لمتحتو ى فنصملا لعف اك فطعلا لمتحت لصألا ةرابعو

 عقدلا نم لجرلا ىلع بجي امو : اهصنو 6 ركسملا كردي الف اهباوج و ةيطرش

 يأ ى هديس عم دبعلاو ركسعلا كردي الف هلملو ‘ هماحرأ نع وأ هبحاص نع

 نأ دبعلاو ركسملا لجرلا كردي ال وأ دبعلاو ركسعلا بجاولا كلذ كردي ال
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 امالإ رثك نإو هنذإب الإ هبر ريغ لام ىلع دبع لتاقي ال : ليقو

 ناكنإ : ليقو ، لق ولو هبر لام ىلع لتاقيو ء هنامض هبر وأ همرلي

 . هتميق نم رثكأ

 ةلأسملا نأ لاح لجرلا دبعلا ىلع كلذ كردي ال هنأ هديس عم ىنعمو « هلعفي

 . كلذ هبلع بجاولا لجرلا وه هديس نوكي نأب هديس عم ةضورفم

 زوجي الف اذه ىلعو ى ( هنذإب الإ هبر ريغ لام ىلع دبع لتاقي ال : ليقو )
 لعجي نأ رجحي نأ لثم ى هبر نود ( همزلي ام الإ رثك نإو ) عفدلاب رمؤي نأ
 لثمو ى هدي يف هتقابإ يف لمجي ام لثمو ى هدي يف دحأ هلعجف آلام هدي يف دحأ
 نإف ى هطبلستب نهرو ةعيدوو ةيرامك ى نذإ الب الام هدي يف سانلا لعجي نأ

 هل نذأي نأ لثم ى ( هنايض هبر ) مزلي ( وأ ) ءاضق قتع اذإ دبعلا ةمذ يف كلذ
 نأ زوجيو ى هديس نامض يف لاملا ناك وأ هدي يف الام دحأ لمجي نأ يفو رجت يف

 ص اهيف نابضلا هبر مزلي يتلا لئاسملا ىلإ راشأ نوكيف « واولا » ىنعمب وأ نوكت

 ىلع لتاقيو ) هدبسك نامضلاب بطاخي هنإف ى هل نوذأملاك نيلا يف دبعلا مزليو

 نآل هيلع رجحي مل ام هل نذأي مل ولو ( لق ولو ) هبر هيلع رجحي مل نإ ( هبر لام
 .. هديسل ةحصانم هيلع لانقلا

 الب ولو هنيح يف ( هتميق نم رثكأ ناك نإ ) هبر لام ىلع لتاقي ( : ليقو )
 ذإ هنذإب الإ هيلع لتاقي الف لقأ وأ هتميق لثم ناك نإ و ى هيلع رجحي مل ام نذإ

 كلذ يف حبر الو توميو هدري دقف هلثم ناك نإ لب ص لتاق ول هتوم يف ةدئاف ال

 الو تومي دقو ى لصألا وهو يغابلا ذخأ امب اهضيوعت نم ىلوأ هسفن زرح نأ عم

 . لقأ ناك نإ اذك و « آراسخ هديس داز دقو ع هدرب
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 هبر هل نذأي م وأ ةميق هنم لقأ هنأ ولو هيلع لتاق اقيقر ناك نإو

 بوجوب ال لاتقو عافد يف اهجوز ننإل ةأرملا جاتحت الو ء كلذ همزل ذإ

 ه نايصعلاو موزللا يف لجرلاك يهو اهسابلو اهسفن ريغ يف اهيلع

 هنأ تبث ( ولو ) يغابلا ( هيلع ) دبعلا ( لتاق اقيقر ) لاملا ( ناك نإو )
 مل وا ةميق ) هنم لقأ قيقرلا نأ يأ ى ( هنم لقا هنأ ) وأ ةميقلا يف ةيواسم

 نأل هيلع رجح ولو هديس ريغل قيقرلا ناك وأ هيلع رجح وأ ( هبر هل نذاي
 لبق نم ( همزل ذإ ) : لاق اك مالسإلا قح هل يمدآ هنكل لام ناك ولو قيقرلا
 اذك و ى هندب يف هرض وأ هلتق نع يغابلا عفد نم روكذملا ( كلذ ) هللا قح

 مزل ذإ كلذكف ى هلتق ال قيقرلا ذخأ ديرب يغابلا ناك نإو ى رحلا نع عفدلا

 فنصملا ديرب نأ لمتحيو ث هب باهذلاب ناسنإلا يف فرصتي نم كرتي نأ فلكملا
 . هلك كلذ

 سفنو امامو اهسفن نع ( لاتقو عافد يف اهجوز نذإل ةأرملا جاتحت الو )
 بجي هنإف ( اهسفن ريغ يف اهيلع بوجوب ال ) اقلطم ودملا داهجو هلامو اهريغ
 هجولاك «ةروع سنل ام الإ اهدسج نم ائيش وأ اهقاس فشكت الو توت نأ اهيلع

 ؛ فالخ هيفف ةروع سيل ام الإ اقلطم مرحم ريغ رشابت الو ينزت الو ‘ فكلاو

 تومت هقح يف ةروع وه ابف اهمرحل فشكلا اذك و ى هنع مرحم وه ابف امرحم الو

 ةرشابملا زوجيف ةيجنتلاو بطلا ةرورضل الإ اهرشابي الو “ هل فشكت الو

 ةمألا ةروعو ى ءاسنلا نم يفكي نم دجوي مل ذإ عضوم يأ يف هريغو مرحمل رظنلاو

 نإ الإ هقرخت وأ هرسحت الو تومتو هيطعت الو تومت ( اهسابلو ) لجرلا ةروع
 يهو ) اهدنع ادوجوم رخآ سبلتو ةرقتسم هيطعتو ارتاس رخآ سابل هتحت ناك
 كرتو بوثلا ءاطعإ وأ فشكلاب كالملا يأ « ( نايصعلا و موزللا يف لج رلاك
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 ناسنإ نم هسفن فلت مزاللا عافدلا اذه يف فاخ فلكم لك اذكو

 ، ال“وأ ةيحك وأ عبس وأ قرحك امهاوس وأ ةميهب وأ

 ى اهسفن ىلع نيمت ال نأ الإ اهمزلي مل عطتست م اذإو “ عيطتست تماد ام عفدلا
 جورخلا ةأرملل زوجي ال هنأ يدنع يذلاو « هكح رم دقو لجرلاك اهنأ لصاحلاو

 ص مهعفنت وأ نيلتاقملا نيمتل وأ لتاقت حرخت ءاوس ى اهجوز نذإب الإ لاتقلا ىلإ
 تالفانلا تادابملا امهل زاجأ نم لوق وه لصألا بحاصو فنصملا هركذ ام لعلو
 كلذىلإ يدؤي امو اهرتسو اهسفن نع اهلاتقو اهعافد الإ اهجوز اهيلع رجحي م ام

 . اهيلع رجح ولو اهيلع بجاو هنإف اهفلت ىلإ وأ

 كالماو عفدلا موزل يف دمع وأ رح كرشم وأ دحوم ( فلكم لك اذكو )

 ءاطعإ وأ هتروع فشك وأ ( همفن فلت مزاللا عافدلا اذه يف فاخ ) هك رتب

 ناك ولو عفديو لتاقي نأ هيلع بجي هنإف كلذ ىلإ ىدؤي ام وأ انايرع ىقبيف هبوث
 بوثلا ءاطعإ وأ ةروملا فشك الإ هبلع رجح ولو دس نذإ الب ةمأ وأ ادبع

 ىتح اهريغ وأ ةميهبب كلذ ىلإ رطضا وأ ىمعأ هدنع لب ى هاري يمدآ ال ثيح

 حرجك عجو هبيصي نكل ٠ى هتومل يدؤي الو هب توع ال امامإ و يمدآ هار ال

 : لسقو لتاق ءاش ولو كلذ ىلع لاتقلا همزلي الف هب تومي ال ثيح برض وأ

 فاخ يأ ى فلتب وأ فاخي قلعتم ( ناسنإ نم ) فاخ لوعفم فلتلاو ى همزلي
 كلذ ناك ولو رضلاب لاتقلا همزلي ال : ليقو “ هرضي وأ هكلمي ناسنإب فلتي نأ
 اهتوم ىلإ اهعفد ىدأ نإف ى هسفن نع ايهعفد همزلي هنإف انونجم وأ الفط ناسنإلا

 باودلا نم ( عبس وأ ) مدهو قرغو ( قرحك امهاوس وأ ةميهب وأ ) ةيد الف
 -تفب - ( الوا ) ةيذؤملا ماوملا نم ( ةيحك وأ ) رسنلاكو رمنو دسأك ريطلا وأ
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 هنم هسفن صيلخت يف لاتحيف هيف عقي مل ام هنم ءابإلاو هعافد همزلو

 ريغ ًاناوبح ولو لاملاب ءاقتالا زاجو ص هب فلتلل اهملس نإ كلهو

 > ناسنإ

 ص اليلق ولو امهرخؤي ال رمآلا لوأ لاتقلاو عافدلا همزل يأ “ - ةددحملا واولا

 : هلوقب كلذ دكأو

 زوجيو ( هيف عقي مل ام هنم ءابالاو ) رضملا كلذ عافد يأ “( هعافد همزلو )

 همزل يأ « فاخ : هلوق ىلإ دوعيف آلوأ : هلوق يف نيونتلا كرتو واولا ناكسإ

 يف لاتحي ) هنإل ( ف ) رضملا كلذ يف عقو اذإو هفخي مل وأ فلتلا فلخ عفدلا

 دقو مدقت ام دحاوب ( هب فلتلل اهماس نإ كلهو ) اموزل ( هنم هممفن صيلخت
 ى هيلع سأب الف هسفن ىلع نمي ملو ةليح دج مل نإو هسفن ىلع ناعأ وأ ةليح دجو
 ولو ءاملا قوف هسفن كمي نأ ردق دقو هريغ وأ رحبلا يف عقي نأ كلذ لاثمو

 ةحابسلا وأ هسفن كاسمإكرتف رجش وأ لبج وأ ضرأ ىلإ حبسينأ وأ ةليلق ةعاس

 بجاولاو “ ىصع :ليقو « كله تمي ملو قرغ نإو “ تامو قرغ نإ كله هنإف

 ةرورضلاب لفسأل طقسيو هتردق لوزت ىتح حبسي وأ هسفن كسمي نأ هيلع

 هبراضل هسفن كرتب كلهي الو “ كلامملا رئاس يف مالكلا اذكهو « رابتخاب ال

 . توملا هنم فاخي ال ابرض

 سيلو « رخآلا هلام نع وأ هسفن نع هسفن لام ( لاملاب ءاقتالا زاج و )
 يذلا لاملا ناك ( ولو ) هلاب برضلا اذك و هلك هلام فلت ولو لاملل عيبضتب كلذ

 رتست وأ بناوجلل هكرحيو هضفخبو هعفرب ءاوس هل ناك نإ ( اناويح ) هب ىقتي

 (ناسنإ ريغ) ناويحلا بيذعتب ائيسم الو لامل اميضم كلذب "دمي ال طئاحلاك هب
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 رجش وأ طئناحك هب رتتسا نإ ال هب ىقتاو هكسمأ نإ تام ولو
 2 هب رتتمسملا ال يغابلا هنامض مزلو » كاسمإ الب

 هلإ دبع هب برضي الو هب ىقتي ال هنإف :١اسنإلا الإ يأ « ءانثتسالا ىلع بصنلاب
 ايبنجأ وأ ابيرق انونجم وأ القاع الفط وأ اغلاب آرح وأ هريغل دبع وأ هل ةمأ وأ

 هب براضلا وأ هب يقتمل لح ولو ركس وأ ( تام ولو ) لاق اك اتيم وأ ابح
 هبيذعت هب ءاقتإلا يف نآل نيدلا يف نمط وأ هيلو لتق دق نوكي نأ لثم هلتقي نأ

 نأ هل كرات ريغ هل آاضباق وأ اكرحم اضفاخ هل [۔هفار ( هب ىقتاو هكسمأ نا )
 ياربغ هتدافأ يذلا يفنلا ىلإ دئاع فنصملا هرك ذ يذلا طرشلا اذهو “ بهذي

 هب رتتسا نإ ال ) هب ىقتاو هكسمأ نإ ءاقتإلا زاوج نم ناسنإلا ىنثتسي اغإ
 ًاقلظم ناسنإلاب ءاقتإلا زوجي هنإف ( كامممإ الب رجش وأ طناح ) ب رتتسي م( ك
 هب ىقتا ام لكو اتيم وأ ايح ارح غلاب وأ ارح الفط ولو كاسمإ الب هب رتتسا نإ
 ص لا دنع يغابلا ةنامض مزلي هنإف دسفف هلام نم هب برض وأ ناسنإلا

 كحي : ليقو ص هلعف وأ هعزن وأ هتبرضب دسف ام الإ همزلي الف مكحلا يف امأو

 . هلك كلذب هيلع

 دسفو هل زوجي اك هريغ .وأ ناوح لام وأ ناسنإ نم هب ىقتا ام لك ( و )

 هب رتست نإ الإ ( هب رقتسملا ال ) افنآ رم ام ىلع اضيأ ( يغابلا هنامض مزل )
 باهذلا نم هعنمي وأ هكرحي وأ هعضيو هعفري هريغ لامب رتسي نأ لثم زوجي ال اك

 ًاميمج يغابلا هنامض مزلي هنإف باهذلا نم هعنمي وأ هعضيو هعفري ناسنإب رتتسي وأ
 هاطعأ امهدحأ نمض اذإو ى اعمج ناذخؤي وأ ءاش ايهأ ذخؤيو ى رم ام دح ىلع

 نراداقي : ليقو « دوق الو شرألاو ةيدلا ناسنإلا يف نمضيو هبوني ام رخآلا
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 يغابلا ىلع ايف صخر ام الإ اقلطم ريغلا لامب ءاقتالاو عافدلا مرحو
 كلذ ذخأ نم هيلع يغبملل لتاقي وأ هب يقتي امم لاتقلا تقو هلام نم
 ص يقتي وأ هب هعفدي ةنم

 يغابلا هدصقي مل نإ الإ هب هيلع يفبملا ءاقتاو يغابلا ةبرضب تام نإ هب اميج

 . هب ءاقتإلاك ماكحألا كلت يف كلذب برضلاو يقتملا داقي هنإف برضلاب

 (اقلطم ريفلا لامب ءاقتالاو ) يغابلل اعافد برضلا يأ « ( عافدلا مرح و )

 ىلع لالدإلا زبجم دنع لالدإلاب الإ و نذإلا هل نمم ناك نإ هنذإب الإ هريغ وأ ناودح

 زاجأ نمو “ نوحرفي اوناك نإ : ليقو ‘ نوضري اوناك نإ مهلاومأ يف سانلا

 لتقلا نم هب ةيجنتلا زاجأ “ صالخلا ةين ىلع عوجلاب توملا نم هريغ لامب ةيجنتلا
 وأ ( هلام نم يغابلا ىلع ايف صخر ام الإ ) و “ هب يقتي ام دجي مل نا ءاقتإلاب

 وأ هب رتتسي هتحت وأ هقوف وأ همادق وأ هفلخ وأ هبنجي يغابلا دنع وأ هربغ لام

 رئاطو ناويحك نيمتسي وأ هب ( لتاقي وأ هب يقتي ام لاتقلا تقو ) هب نيعتسي
 ه( هنم ) لاملا ( كلذ ذخأ نم ) صخرب قلعتم « ماللا » ( هيلع يفيمال ) دبعو

 يغابلا برض هب ( يقتي وأ هب ) لوزيل هبرضي يأ ى ( هعفدي ) يغابلا نم يأ
 مدقتو ، هعزنب لاسملا يف تبثي : باب : هلوق يف كلذ "رم اك يغابلا ىلع هنامض و
 كلذ ذخأ نم : هلوق يف نمو “ هريغ نودبو هريغ لامب ءاقتإلا ىلع مالك كلانه

 صيخرتلا الإ يأ ى ةيردصم امو فاضم فذح ىلع صخر ام الإ : هلوقل نايب

 : هلوق نوكف « يف » ىنعمب وأ 2 عطقنم ءانثتسالاو هنم كلذ ذخأ ةزاجإ وهو

 نمضو فاضم فذح ىلع امسإ «ام»لمج زوجيو ىاهف هلوق نم لاتشا لدب ذخأ نم

 نأ امأو ى كلذ ذخأ نم زيجأ ام الإ يأ “ فاضم ردقي الف زيجأ ىنعم صخر
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 : ش وأ قرحكب وأ عبس كب وأ بجي مل نإو عفديو

 هيلع مزليف هنم كلذ ذخأ نم هيف صخر ام الإ يأ ى دئاملا ردقيو امسإ ام لعج
 الب لىلدل فذحلا زاجأ اضعب نأ الإ ‘ هطرش دوجو نودب رورجملا دئاعلا فذح

 عضوم رهاظلل اعضو «» يف ه ب ةرورجملا « ام » و۔ه دئاعلا انلعج نإو “ طرش

 ىل وآلا «ام» نآل اناب نوكب نأ حصي ال الطمتم ذخأ نم : هلوق « يف ه ب رمخملا

 . لاملا ىلع ةعقاو ذئنىح

 نأ يور ام اقلطم هب ءاج ام وأ هب ءاج يذلا يغابلا لام ذخأ زاوجل لديو

 - هنعللا يضر - ةزمحهمع عم افصلايف راد يف ةكمب ايفختسم ناك نلع هللا لوسر

 مالكلا اوددرف بابلاب هوأرف افيس ًادلقتم مهيلإ ملسي نأ لبق رمع ءاجف هريغ و
 ص هقسسب هانلتق رشثل ءاش نإو هل هانلذب ريخل ءاج نإف هوعد : ةزح لاقف

 . كلذ مرح ول ركني نأ ًارداق.هيلع ركني ملو عمسي لع يبنلاو

 مل نإو) ءاش نإ هريغ سفن نعو هريغ لامو هلام نع ناسنإلا ( عفديو )
 هتجوز وأ هماحرأ ىلع ودعلا عقو اذإ اك عفدلا بجو اذإو ى عفدلا كلذ ( بجي

 بالكلا نم ( عبسك ب ) عفدي ( وأ ) ابوجو عفديلف هالوتم وأ هبحاص وأ
 ىلع عبسلا يلشي نأب كلذو ى حالسلاب عفدي اك س اهريغو براقملاو يعافألا و

 يرغي اكو “كلذ ىلع هبقلي وأ هيلع امهريغ وأ برقملا وأ ىعفألا يقلي وأ يغابلا

 نم ( قرحك ب وأ ) عيونتلل وأ « واولا » ىنعمب « وأو » هباود نم هربع وأ هلمج

 يف رذحي امم كلذ ريغ وأ ( عم وأ ) ران وأ ناخد وأ قنخ وأ مده وأ قرغ

 . حيبأ لتق

_- ٥ .1 ٧٢ 



 ال وأ هسفن وأ هربغ 9 ام نع و أ ح٤بب ] لتق ف ر ذحح ام هف ر ذح الو

 . . 77 نع اناويح وأ ان اسن ا

 طئال وأ دترم وأ نعاط لتق نم ( حيبأ لتق يف رذحي ام هيف رذحي الو )
 ءاجي لب ص ءاج ريغ ودع وأ هبلع ضوبةم عطاق وأ آيلو لتات وأ هب طيلم وأ

 وأ رانب لتاقملا و يغابلا عفد ريغ يف لتقي ال هنإف هب ملعو مجه ملو ءاج وأ هيلإ

 فيسب لتقي وأ هب ىزاجي هنإف كلذ لعف نم الإ ناخد وأ قنخ وأ مده وأ قرغ

 عفدلا مدقي ينعي ( الوأ هسفن ) نع ( وأ هريغ لام نع ) عفدي ( وأ ) هوحن وأ
 نع عفدلا مدقي اذك و “ هريغ لام وأ هلام نم عفدلا ىلعو هريغ ىلع هسفن نع

 مدقتملا عفديب نابوصنم ( اناويح وأ اناسنإ ) لاملا نع عفدلا ىلع هريغ سفن

 نع ناو بحلا عفدي يأ > اناويح وأ : هلوق رامتعاب عفديي قلعتم ( هلثم نع )

 نامض الو هريغل رخآلاو هل امهدحأ وأ هريغل وأ هل اناك ءاوس « ةرم امب ناويحلا

 عفد نكمأ اذإ نكل ص نكمأ امب زهتنتف ةصرف ةأجافملل نآل كلذ أجاف اذإ هيلع

 امب عفديلف هب عفتنيو كلمي يذلا ناويحلا نم ناكو ؤ توب ال هجوب ناويحلا

 . هب تومب ال

 دادىك نب دلخم ديز ابأ نأ : هريغو _ للا همحر _ تاقبطلا بحاص ركذو

 هنأ ع انموق نم مساقلا يدهملا نال ناكو « راتكنلا بهذم ىلإ انبهذم نم عجر
 ساروأ لبجب رصوحو ى ه۔ب اوبرهو هنجس نم راكنلا هصلخف هنجسف هيلع موقي
 ص ةليللا هذه ينولهمأ : مهل لاقف « هنالذخ اودارأف ى نينس عبس لبجلا ناكس عم

 ءافلح ةمزح اهنم روث لك ينرق ىلع دشي" نأو روث ةئايسخب رمأ ليللا ملظأ املف
 سأبلاو ةدجنلا يوذ نم هباحصأ" نم لجر ةئام سمخب رمأو ىرخأ هبنذ يفو

 قلطأ ركسملا نم اوبرق اذإ ىتح اروث مهنم لجر لك قاتساو مهحالس اوذخاف

- ٨ ٤ ٥ _ 



 نإو هسفن نع هعفديو .ةميهب نإو هلتق ديرم لتق رذحب الو

 .. .............. .. ... هلام لكب

 تضكر رانلا ةرارح ناريثلا تسحأ املف هروث ءافلح ق ارات مهنم لجر لك

 هوك ردأ نم لك اهب نوبرضي ةتلصم فويسلاب اهتقاسيف لاجرلاو ركسملا تضاخو
 . ركسملا لهأ نم

 تممه دقل : للع يبنلا نع ةريره يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نعو
 مث سانلاب مؤي الجر رمآ مث ا_ل نةذؤيف ةالصلاب رمآ مث بطحيف بطح رمآ نأ

 نكميو ى رانلاب قارحإلا زاوج هرهاظف مهتويب مهيلع ق"رحاأف لاجر ىلإ فلاخأ
 نكميف هلعف هلامب الإ مت ال هنآل كلذو هللا باذعب اوبذمت ال : ثيدحب هخسن

 لصألا ناك ولو ص خلا قرحأف لاجر ىلإ فلاخأ مث : لاق هنآل كلذب هصاصتخا
 ص مهنود تويبلا قرح دارملا لعلو ى لاتحإلاب تبثت الا جنأ و ةيصوصخلا مدع

 نم اسات نأ قلع هغلبو ع هب نوملاتي مهيلع ررض اهقارحإ نآل مهيلع : لاقو
 رفن يف هللا ديبع نب ةحلط مهيلإ ثعبف كوبت ةوزغيف سانلا هنع نوطبثي نيقفانملا
 محتقاو ى كلذ ةحلط لعفف تويبلا مهيلع اوقَرحي نأ مهرمأو ةباحصلا نم

 . اوتلفأف هباحصأ محتقاو هلجر رسكناف تيبلا رهظ نم ةفيلخ نب كاحضلا

 نم ىلوأ هسفن نإف « هريغل وأ هل ( ةميهب نإو هلتق ديرم لتق رذحي الو )
 هب برضي ( هلام لكب نإو همقن نع هعفديو ) هملع نامض الو ناويحلا ةامح

 ىلإ ىدأ نإ هيلع سأب الو هنع هب صلختي امب كلذ عفدي هنإف هيطعيو هب يقتيو
 لوأ نم لتقلاب هدصقي الو هلتق ديرم لتق رذحي الو : هلوق ىنعم اذهو « هلتق

 الإ هقبطي ال نكل ىهئجافي مل وأ لتقلاب الإ هقيطي الو هأجاف اع ناك نإ الإ رمآلا

٥٤٩ 



 هأجاف نإ الإ هفلتي امب هعفدي الف الإو « يغبي نمم ناك نإ هفلتب وأ

 نإو هيلع ردق ام لك نم هسفن نع هب هفرصي ام لك رذعي ال ذإ
 » هل ام وأ اهفلتل ىدأ وأ هيلع هلشي عبسب

 عفدي ( وأ ) لاق اك هنم صلختيل ادصق هلتقي هنإف هكلهأ هلتقي مل نإ و لتقلاب

 ( يغبي نمم ) لتقلل ديرملا كلذ ( ناك نإ ) دصقلاب ( هفلت ) دصق ( ب ) كلذ
 لثم“( هفلتي امي هعفدي الف ) يغبي نمم نكي ( الإو ) لقاعلا غلابلا ناسنإلا وهو
 نم اهوحنو رلاب ناركسلا : ل .قو “ ناويحلاو ناركسلاو نونجملاو لفطلا

 فذق اذإ دحيو هركس يف هلتق نمب داقي هنآل لقاعلا كحب هيلع كحي ادمع تامرملا
 الإ هبقطي ال ناكو ( هاجاف نإ الإ ) برشلا دح اضيأ دحيو « فذقلا دح ادحأ

 (رذجي ال ذإر هكلهأل هلتقي مل ولو لتقلاب الإ هقيطي ال نكل « هأجافي مل وأ لتقلا
 هتومىلإ لصوي ال هفلت ناك نإ هنع عفدلا كرت هلف لاملا الإ رذحي نأ هل زوجي ال يأ

 فرصي يأ ى هريغ لام وأ هلام وأ هريغ سفن وأ ( هسفن نع هب هفرصي ام لك )

 . بلسلا موممل لوألا لكو ( هيلع ردق ام لك نم )

 وأ اناسنإ هلتق ديرم ىلع يأ ى ( هيلع ) هيرغي يأ ى ( هيلشي عبسب ناو )
 يأ ى ( اهفلتل ) هعفد ( ىدأ وأ ) ناسنإلا ىلعو ةميهبلا ىلع ةميهبلا يرغي ةميهب
 يأ ى هري۔غ لام وأ هريغ سفن فلت اجس الو « ( هلام ) فلت ( وأ ) هسفن فلت

 ى كلذ ىلع رجؤيو لاملا وأ سفنلا فلت ىلل يدؤي ناك ولو كلذ عافد هل زوجي

 ىنب فلت وأ هلام وأ هسفن فلت اذه يف ءاوس ث اذكه لصألا بحاص ةرابعو
 فلت فاخ ءاوس « انركذ امل انركذ امم عفدلا هل نأ اهانعمو ع مهلاومأ وأ مدآ
 يدنع اضيأ كلذب عفدلا نكلو “هلام وأ هريغ سفن وأ هلام وأ عفدي مل نإ هسفن



 لكأب هدسفيل هعرزك لخد نإ هفلت وأ ناويح لتق دصقي الو

 هنع هدر هتذد نإو > هب فلت نإ هنمضي الو » هف رص دصقيلو

 زاجو « هغلتي امب نإو هلام رض نع هفرصل لصوم نم هيلع ردق امب

 رضلا ديرم عنام لمع

 ذإ : هلوقو ى ةعفنم وأ وضع توف وأ ممصلا وأ ىمعلا وأ رسكلا فاخ اذإ
 امنإ و بلسلا ةادأ نع مومعلا ةادأ ترخأت ولو بلس مومعو ةيلك خلا لك رذحي ال

 يف بلسلا مومع ىلع ليلد ماق املو “ ليلد مقي مل اذإ مومعلا بلسل كلذ فرصي

 . همومع ىلع لمح « ١ 4 روخ لاتخم لك بحم ال هلاو ح : لامت هلوق

 عرز وأ ( هعرزك لخد نإ ) هطع وأ ( هفلت وأ ناويح لتق دصقي الو )

 دصقيلو ) هريغ وأ ( لكاب هدسفيل ) ناويحلا اهلك اي يتلا لاومألا رئاس نم هريغ
 وأ برضب هفرصب يأ ى ( هب فلت نإ هنمضي الو ) برض وأ مالكب ( هفرص
 وأ هلجرب دسف ام الو هيف هلاقتنأ وأ هجورخ نيح لاملا نم دسفأ ام الو مالك

 ةبادلا ب>اص هل نمض هلام يف لخد نإو ى فرصلل هلوخد لاح هتباد

 هدر ) برض وأ مالكب فرصلاب ( هتني مل نإو ) اجورخو الوخد تدسفأ ام
 وأ ( هلام رض نع هفرصل لصوم نم هيلع ردق امب ) لاملا نع يأ « ( هنع

 . هريغ لام

 بوره وأ .لتق وأ بطع نم ناويحلا كلذ فلتب ام يأ ) هفلتي امب ناو (

 ديرم عنميام لمعي نأ ناسنإلل زاج يأ « ( رضلا ديرم عنام لمع زاجو )

 ) ١ ( نايقل ةروس : ١٨ .

- ٥٥١ 



 هيف سيل امع برزو طئاحك رضلا هنم ًامهوتم وأ ريغلا لام ىلع ولو

 ء هيف عقاو سفن فالتإ

 وأ هلام ابس الو ى ريغلا لام نع عنملا ناك ولو يأ ى ( ريفلا لام ىلع ولو ) رذلا

 عنام نون ءاوس ى ديرم : هلوق ىلع فطع ( امهوتم وأ ) هسفن وأ هريغ سفن

 افقو نيونتلا هيلإ بلقي يذلا وه فلألا لمجو ديرم نونو “ ديرم هب فصنو
 عنام فضأ وأ“اهدمب ماللا عم فلألاب رضلل ديرم فضأ وأ ‘ةراج هدعب ماللاو

 يأ ى لحلا ىلع بصنلاف ةفاضإلا ىلعو اهدعب ماللا عم ديرم دعب فلألاف ، ديرم
 كهتدارإ يأ « ( وضلا هنم ) مهوت نم وأ رضلا ةدارإ هنم تققحت نم عنم نأ زاح

 ناصغأب ( برزو ) قدنخو ( طناحك ) عناملا كلذو ؛ عقوتو هنم فيخ يأ
 سفن فالتإ هيف سيل ايم ) كلذ ريغ وأ دئارجلاب وأ كوشلا نم هريغ وأ ردسلا
 هآر اذإ لتاقي الو رباكي ال ثيحب ءافخ ءيجي نميف وه امنإ اذهو “ ( هيف عقاو

 هنطفت وأ هتيؤر درجمب رفي لب “هل نطفت وأ هيلع يفبلا ديرأ نم وأ لاملا بحاص
 ودملا ناك اذإو « عنام لك هيلع ساقيو ى ةنس "ودعلل قدنخلا رفحو هرجز وأ

 نأ زاجو ى هكلمي ام هل عنصي وأ هيف كلهي ام هل رفحي نأ زاج لتاقيو رباكي نم
 عقو امل ةنس هرفح نإ : تلق امنإو “ لتاقي وأ رباكي ناك ولو كلهم ال اك لمعي

 قدنخلا ذاختا نكي ملو“ قلع هرمأب ةنيدملا لوح رفح هنأ رتاوتلا وأ عامجإلا هيلع
 ىذلا ناكو “سرفلا دئاكم نم هنكلو “برملا نم هريغو للع هللا لوسر نأش نم

 انقدنخ انرصوح اذإ سرافب انك انإ هللا لوسر اي : لاقف ع « ناملس ه كلذب راشأ

 ىلع نوملسملا مادو “ نيملسملل بيغرت هسفنب هيف لمعو هرفح قلع يبنلا رماف انيلع
 نيقفانملا نم سان كلذ مهلمع يف نيملسملا ىلعو قلع هللا لوسر ىلع أطبأ و لمع
 . لمعلا نع فعضلاب نوروب اولعجو

- ٥٥٢ 



 نورفحي مهو قدنخلا يف للع يبنلا عم انك ه :دعس نب لهس نع يراخبلا يفو

 يفو “ رهظلاو لهاكلا نيب ام ةانثملاب دتكلاو ى « انداتك أ ىلع بارتلا لمحن نحنو

 هب دارملا نأ ىلع هجوم وهو « هيتحتلا ةدحوملاب اندابكأ : يراخبلا خسن ضعب

 نم مالك دعب سنأ نع يراخبلا يفو « ةدشلا دارملا وأ ، بنجلا نم دبكلا يلي ام
 نكي ملف ةدراب ةادغ يف نورفحي راصنألاو نورجاهملا اذإف : هلصاح ام ثيدحلا

 . شطعو عوج مهعمو مهل كلذ نولممي ديبع مهل

 بازحألا موي ناك امل : بزاع نب ءاربلا نع يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا يفو

 بارقلا ينع ىراو ىتح قد۔ةخلا بارت نم لقني هتيأر يقل هللا لوسر قدنخو

 انإ : هللا دبع نب رباج ثيدح نم يراخبلا يفو « رعشلا ريثك ناكو ى هنطب ةدلج
 لادلا مدقتو - فاكلا مضب - يهو ةديدش ةيادك" تضرعف رفحن قدنخلا موب

 هذ : اولاقف نل يبلل اوءاجف ةبلصلا ةعطقلا يهو “ةيحتلا ةانثملا ىلع ةلمهملا

 قوذن ال مايأ ةثالث انثبلو رجحب بوصمم هنطبو ماقف قدنخلا يف تضرع ةيدك
 نم كشلاب ميهأ وأ ليهأ بيثك داعف برضف لوعملا قلع ينلا ذخاف ى اقاوذ
 الو ليسي يذلا لمرلا وهو دحاو امهانعمو لوألاب يليعامسالا مزجو ى يوارلا .

 . كساتى

 انرمأ نيح ناك ا : هلا دبع نب رباج لاق هنأ يئاسنلاو دمحأ دنع عقوو

 اهنم ذخأت ال ةرخص قدنخلا ضعب ىف انل تضرعو قدنخلا رفح للم هللا لوسر

 مث للا مسب : لاقف لومملا ذخاف ءاجف قلع للا لوسرل كلذ انيكتشاف لوامملا
 رصبأل ينإ هللاو ماشلا حتافم تيطعأ ربكأ هللأ : لاقو ى اهثلث رثنف ةبرض برض
 تيطعأ ربكأ هللا :لاقف رخآ اثلث عطقف ةيناثلا برض مث ى ةعاسلا رمحلا اهروصق

-- ٥٥٣ -. 



 ء نالوق ؟ ال وأ كله نإ هنمضي لهف هرض دصاق هيف عفوو هلعف ن ف

 . .... ريغ نمضو

 : لاقف ةثلاثلا برض مث « نآلا ضيبلا نئادملا رصق رصبأل ينإ هللاو سراف حتافم
 ينإ للاو نميلا حتافم تيطعأ ربكأ هللا : لاقف ى رجحلا ةبقب عطقف هللا مسب

 لمع يف اوماقأ مهنأ ةبقع نب ىسوم دنع عقوو ى ةعاسلا يناكم نم ءامنص رصبأل
 ! ةضورلا ه يفو “ نيرشعو اعبرأ يدقاولا دنعو ةليل نيرشع نم ابيرق قدنخلا
 لاق « ارهش اوماقأ : ميقلا نبال يوبنلا يدهلا يفو ى اموي رشع ةسمخ : يوونلل

 نم مهل ويخ هعم رفنو وه محقأ يرماملا "دو" دبع نب ورمع ناك : قاحسا نبا

 نب لفون زرابو ى هلتقف آىلع هزرابف ةخبسلاب اوراص ىتح قدنخلا نم ةقيض ةيحات

 ةمزهنم لويخلا ةيقب تعجرو « يلع : ليقو ى ريبزلا هلتقف ةريغملا نب للا دبع
 . هولتق ىتح نوملسملا همجرف لوخدلا ديرب هسرف عم سراف هيف عقوو

 دصاق هيف عقوو ) هوحنو ضباقملا هلثمو “ قدنخلا لمف يأ ى ( هلعف نإف )

 هلقع لاز وأ ( كله نإ هنمضي لهف ) داسفإ وأ ذخاب هلام ي وأ هندب يف ( هرض

 رسك و حرجك شرألا هلام عقو نإ ش رآلا يطعيو ى ةيد بجوم هيف ثدح وأ
 ص طقف هللا دنع نايضلا هب همزليف كلذ ريغ امأو « عزفب ولو وضع ةعفنم لاوزو

 ةيد ال هنمضي ( ال وأ ) شرأ الو ةيد هب بجت ام هيلع ثدحي مل يذلا عزفلا وهو
 ص داسفلا يف عرشي نأ لبق هلجاع هنأ لوآلا لوقلا هجو ى ( نالوق ) ؟ اشرأ الو

 رايتخا لصألا بحاص رهاظو ى لتقلاب هلجاعف هلتق ديري اناسنإ نأ نظ نم لثم
 هلوصوب هيلع عقي رادج وأ ديدح وأ رجش نم اك وش هل ىفخأ اذإ اذك و “لوألا

 ريغ ) كلذ لعاف ( نمضو ) ى نالوقلا هيف هركمي امم كلذ ريغب وأ هسمب وأ هيلإ

- ٥٥٤) 



 ‘ هدارأ نمع يغابلا فرص زاجو ‘ هدصقي ل ذ صخرو .0 هدصاق

 عقي ام ىلإ وأ هيلإ هثجليو « اقيرح ولو امنيب لئاح لعجب نإو

 رادجك هملع

 ص ( هدصقي مل ذإ ) هبلع نامض ال نأ ( صخرو ) “ هرض دصاق يأ ى ( هدصاق
 دصاقلا لام داسف يف نيتلأسملا يف فالخلا اذك و رضلا كلذ لعاف دصقي م ذإ يأ

 كلذ لعف ءاوسو ص هناويحو دصاقلا ريغ لام يفو رضلل دصاقلا ناويحلاو رضلل

 . هلام وأ هريغ سفنل وأ هلام وأ هسفنل

 هنانج وأ هل طئاح تحت وأ ةرجشلا تحت كوشلا كرت نإو :« ناويدلا » يفو

 ص نمضي ال : لوقي نم مهنمو ‘ نماض وهف هريغ وأ قراسلا بطعف لخاد نم
 دسفأ امل نماض وهف طئاحلا جراخ لعج ام امأو « قراسلا يف باوصلا وه : تلق

 امأو ى نماض وهف نذإب الإ لخدي ال ثيح نذإب لخد نم وأ هلفط وأ هدبع امأو

 ىلع لعج ام اذك و ى هيلع نامض الف ةلخنلا عذج ىلع كوشلا نم لعج ام

 هيلعف اهمضو زوجي ال ةرضم عضو وأ رفحلا هل زوجي ال ثيح رفح نإو “ طئاحلا

 . ناضلا

 دارأ ءاوس ى يغابلا هدارأ نمع ى ( هدارأ نمع يغابلا فوص زاجو )
 اذإ هكلي امم هنكمأ ام لكب هلام وأ فراصلا ريغ دارأ وأ هلام وأ فراصلا

 لئاح لعجب ناو ) مالك وأ ةيؤر هدري ال رهاجيو لتاقيو رباكي يغابلا اذه ناك
 ( هيلإ هنجليو ) ىفخ وأ ارهاظ ًاريفح وأ ( اقيرح ولو ) ىفخ ولو ( اهنيب
 هيلع عقي ام ىلإ وأ ) هقيرط يف هلمحي وأ ام لايتحا وأ مالك وأ لاتق وأ عفدب
 عنصي نأ لثم « ءاقلإ الب هطوقسب وأ هتحت راص اذإ هيلع هئاقلإب ( رادجك



 هل زاج ذإ هب فلت نإ نامض موزل الب ةرومطم وأ رئبك هف وأ

 . هعافد

 وا رئبك هيف ) وه عقي ام ىلإ ( وأ ) عقيف طئاحلا هب كرحتيف هيلع اطي ام
 نامض موزل داب ) لابحو دوع نم هريغ وأ ديدح ضابلقمو ريفح وأ ( ةرومطم
 يغابلا ىلع ضبق ول امأ ، عفدلا لاح يف هنأل كلذو (هعافد هل زاج ذإ هب فلت نإ

 . ملعأ هللاو 2 قارغإلاب وأ رانلاب لتقي الف عفادي ال دمب ناكو

_ ٦ ٥ _ 

 



 باب

 ىرخأب ةأرما وأ لجرب نإو ى ةشحاف هيغبب غاب بلط نإ

 ‘ جرف ف ال ةركاذم وأ > الام الو التق ال

 باب
 رخآ

 نإو يأ ث ( لجرب نإو ) ىنزلا عاونأ نم ( ةشحاف هيغبب غاب بلط نإ )
 وأ ) .لجرب تناك نإو يأ ى قاصلإلل « ءابلا د و ‘ لجرب شحفي ناك
 يأ ث ( ىرخاب ) شحفت ةأرما يغابلا ناسنإلا ناك وأ يأ ث بصنلاب ( "ةأرما
 ةلبق :ديرم اذك ؤ لج رب ةأرما وأ ةأرماب لجر اهس الو ث ىرخأب شحفلا بلطت

 مظعأ طاوللا نأ عم لجر م لجرب غلاب امنإو ا بوثلا قوف نم نإو ةمض وأ

 بلافلا فالخ اذه نآل ىرخأ مم ةأرماب غلاب اذك و “ ةأرماب لجرلا بلاغلا نأل

 ثيدحلا يف درو اك نهنيب ىنز ءاسنلا قاحس ناك ولو ةأرملا عم لجرلا نود هنألو

 وأ شحفلا عم اهدصق وأ امهدحأ وأ امهدصق نإ اهس الو ( الام الو تق ال )

 (جرف يف ال ) لجرب ىلع فطع ( ةركاذمب وأ ) ةشحاف ىلع فطعلاو هعم امهدحأ

_ 0٧ ٥ _ 



 الب نإو هتروعل وأ ى هيلإ رظنيل هفشك وأ سملب نإو ذاذلتساب وأ
 هريغل دارأ وأ ‘ هملع يعبم ريغ نم نإو هلاتقو هعافد زاج ذذلت

 ء كلذ خ ١اأفعف

 لومفملل ءانبلاب ( هيلإ رظنيل هفشك وأ سملب نإو ذاذلتساب وأ ) جرف يف اجس الو
 هريغ هرظنيل اناسنإ فشك نأب هريغ وأ رظانلا وه فشاكلا نوكي نأ لمشيف
 قوف ام وأ اهفك وأ ةأرملا هجول ولو هريغل وأ ذذلتلل هتروع ريغل فشكلا كلذو

 ذذلتلا دصقب ايس الو « ( ذذلت الب نإو هتروعل وا ) هتبكر تحت وأ لجرلا ةرس
 : هلوق ىلإ دئاع ذذلت الب نإو : هلوقو ص هملإ فوشكملا رظن وأ فشاكلا رظنب

 اعرش تبث ( زاج ) هترومل وأ : هلوق لبق هتررق اك هترومل وأ : هلوقو ى هيلإ

 امو “ذذلتلل اهفشكك و اقلطم ةروملا فشكك بوجولا ىلع نوكي ام بسحي وأ

 ولو ( هلاتقو هعافد ) ذذلتلا ريغل ةروملا ريغ فشكك بوجولا ريغ ىلع نوكي
 عبمج ين هعفدي هنإف لصألا يف لاق اك كلذب ىغب ذإ هلتقب هدصق وأ هلتق ىلإ ىدأ

 . ھا ى هلع هلتقيو اذه

 لتاقملا عفادملا ناك نأب ( هيلع يفبم ريغ نم ) لاتقلاو عافدلا ناك ( نإو )
 وهف هلبق ةغلابملا ىلع فوطعم اذه ( كلذ لعف هريفل دارأ وأ ) هيلع يغبملا ريغ

 فشكلاب يغابلا دارأ ولو يأ هريغل كلذ لعف دارأ ولو : لاق هنأكف هب غلابم

 هريغ هسمي نأ دارأ وأ هرظنب وأ هسب هريغ ذذلتي وأ ةفوشكم هريغ عماجي نأ

 روكذملاىلإ ةدئاع ةراشإلا و « دارأ لوعفم كلذ لمعف ث هلوقف ى ةذل الب هرظني وأ
 ى لوعفللل ءانبلاب ى رظثل : هلوق يف ةلخاد ةغلابملا نهو 6 رظنلاو سمللا نم

 ءانبلاب رظني نوكي نأ زوجيو ى ةياغ اهنأو هيف اهلوخد دارأ هنأ نيبيل اهب حرصو
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 ةمسبب 5 أ ١ ك هسفنب و . . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 دارأ وأ : هلوقب هريغب حرصف هريغ لمشي ال نوكيف ى يغابلا وه يذلا لعافلل
 سمل وأ ذذلت وأ ةركاذم نم روكذملا كلذ لعفي نأ دارأ ( وأ ز كلذ لعف هريغل

 ءاوس امل نكمت دقو “ هحكنت وأ اهب ينزي هريغل وأ هل يه ( ةميهبب ) هربغل نإو

 ص الفط وأ فلاب ىثنأ وأ اركذ ادبع وأ ارح هريغل وأ هسفنل كلذ ديرم ناك

 ي لتقي ةميهب وأ مدآ ينب يف هريغل وأ هسفنل كلذ دارأ نمف « انونجم وأ ال_ةاع

 ريغ وأ هقاس وأ ههجو وأ ةمأ وأ لجر سأر فشك دارأ اذإ هلتق آلح امنإو
 كلذ نأل هرظن وأ كلذ سمب هريغ وأ وه دذلتي نأ درب مل ولو ةروع سيل امع كلذ

 ىلع نونجم وأ لفط لتق لح امنإو ى هيغبل هلتق لحف هريغ دسج يف يغبو دَمَت
 وأ عفدلا ءالؤه درب ناك اذإ نكل ى عبسلاك الاص اذإ اهتلوصب اراص اهنأل كلذ

 ص سأب الف توملل مهعفد ىدأ نإ نكلو « ايهلتق دصقي الو هيلع رصتقيلف مالكلا
 ةروع فشك ريغ ناك اذإ ربصي نأ كلذ هب لعفي نماف كلذ مهدرب ال ناك نإ و
 نإ و « لتاقي وأ عفدي نهلو مهدرب ناك نإ اذك و « رظذ وأ سدب ةيصعم ريغو

 يه « يغبلا باوبأ يف ةروملاو لاتقلاو عفدلا همزل ةروع فشك وأ ةيصعم ناك

 هسفن يف لعفي يأ “ ( هسفنب وأ ) ليصفتو آفالخو قافو ءوضولا يف "رم ام
 ةروع ىللإ هرظن ميدي وأ 4 ًاذذلت هسفن دب هسفن َةرَكَ ذ كلدي نأ لثم “هسقنب

 وأ ادوع وأ اهمبصإ لخدت ةأرما ىرب نأ لثمو ص هذخفب هرك ذ كحي وأ هسفن

 هسفنب كلذ لعفي هآر نمل زوجي هنإف يصاعملا نم كلذ ريغ وأ اهجرف يف كلذ وحن

 هعافد ىدأ ولو كلذب ةاغبلا سنج نم هنال هلتاقيو ى مالكب هتني مل نإ همفدي وأ

 كلذ لمعف كرتو هعفاد نإف ى هلتاقو هعفاد نم ىلع ءيش الو ‘ هتوم ىلإ هلاتقو

 . لتقلاب هدصق هلف هعفادم لاتقب لغتشاو
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 جرسك وأ ةباد بوكرك شحف ريغب نإو هب ذتلي ام لك نع ىهنيو

 فالتإو هلتق دصق الب هنم عنمو ، دعقي ام وأ هيلع دقري ام وأ
 ء هنم كلذ لح ىب أ نإو ء هسفنل

 كلذف لاحلل « واولا » هذه ( شعف ريفب نإو هب ذتلي ام لك نع ىهنيو (

 ذذلتلا رئاس نم لب “ىنزلاب شحف ريغ هنأ لاحلاو هب ذتلي ام لك نع ىهني نأ ديق
 ص ذذلت رظنلاو سملاك هتامدقمو ىنزلاب شحفلا امأو « سانلا لاومأب عافتنالا
 ردابتي قابسلاو ذتلي ظفل ناك ولو ى تلق ام ىلع لدي دمب هلبشمتو هكح رم دقف

 ةبادلا وأ جرسلل وأ شارفلل هتروع كحي نأ لثم « ىنزلاب شحفلا هدارم نأ ايهنم
 بوكر ( ك وأ ) هربغل ( ةباد بوكرك ) ردابتملا اذه ديري نأ نم عنام الو
 دوقر ( وأ ) هريغ وأ جرسلا بحاص ةباد وأ هسفن ةباد ىلع هريغل ( جورس )

 وأ هل سيل امم هيف ( دعقي ام ) ف دومق ( وأ ) هل سيل امم ( هيلع دقري ام ) هف
 هيلع دقري وأ هريغ جرس دسوتي نأ لثم « هيف هب عفتني ال ايف هريغ لامب عفتنا
 يف رظنلاو سانلا لام مشك و ص هيلع بك ريف ةباد ىلعههيف دقرب ام شرفي وأ

 . هريغ ةآرم

 لتق بصنو دصق نيونتب ( هلتق دصق الب ) عفدب وأ مالكب ( هنم عنميو )
 فالتإو ) ةفرعملا ىلع سنجلل ةيفانلا « ال » لخدت الئل ةفاضإلاب ال ةيلوعفملا ىلع

 قرفم ءام وأ ةاوهم ق هلام نم ءاقلإك هتوم ىلإ يدؤي ام لمف يأ < ( هممفنل

 ( كلذ لح ) كلذ نع عزني نأ ( ىبأ نإو ) وضع ةمفنم وأ وضع تيوفت الو
 كلذو هيف كلذ لمف آلح يأ ى هيف يأ «( هنم ) هفالتإو هلتق دصق نم روكذملا

 نأل ءابإلا ركذب هركذ نع ىنغتسا هنأكو ى لصألا يف اك لتاقي نأ طرشب

 ص لتاق ىنعم ىبأ نض وأ لتاقي نأ هيلع رصيو ءيشلا نع عفدي نمل بسانملا

 ۔_ ٠ ٦ ٥ ۔_



 . . .. ت ىلصي ثيح وأ ,الم يف رعتم ىهنيو

 ًامقاو وأ هنم اتباث كلذ لاح يأ ى لاح فوذحمب ةقلعتم ءادتبإلل نم لعجت وأ

 هيف فرصتي نم هلام نع عفدي اذك و «هب أدب دق هنأ لاحلاو كلذ لعف يأ « هنم

 . ىبأ نإ هتوم ىلإ هعفد ىدأ ولو عافتنا الو ذذلت الب ولو دومقب ولو

 ُأللا : ليقو ع ةعامج ( لم يف ) ةروع هنم وه امب ( رَصتم' ىهنيو )
 آالايعتسا ةعامجلا قلطم انه دارملاف هيلعو ع اه+نأش مظعل نويملا ألمت يتلا ةعامجلا

 وه اك مارح هنإف دحاولا دنع يرعتلا لحي هنأ دارملا سيلو « قلطملا يف ديقملل

 ص هتروع رظنل لصوب وأ اذه دعب اضيأ هلوق يف ميرحتلا قلطأو « هميرحت قالطإ
 وه نينثا ألملاب ديرب نأ زوجيو “ دحاو دنع يرعتلا لحي هنأ دحأ مهوتي الو

 بئانلاو - داصلا ناكسإ و ءالا مضب - ( ىلنصي' ثيح وأ ) ادعاصف امهدحأ
 فنصمل ةخسن يفو “ فعض هيفو ىلصي" ظفل نم مولعملا ءالصلا ىلإ دوعي ريمض

 فرظلا كلذ اهيلإ فيضأ يتلا ةلملا نم فرظلا ىلإ ريمضلا عاجرإب هيف ىلصأي

 ءاضعألاب رانلا نم برتقي ىلصي ىنعمو ى اهيف وه بنانلاف اهيلعو “ فيعض وهو
 ىلصملاو دجسملا ينعي - ماللا ديدشتو داصلا حتفب - ىتلَصي وأ دربلا هنع لوزيل

 رانل ىرعت نمو “ دجسال رعتم يصعيو ةبعكلل ةرعتم كلهي : « رثألا » يفف
 دنعو رمقلا دنع ىرمت لجر يفو “ ىصع رمجلل وآ كله حابصملا وأ ةلعتشم
 : فلخي نب ناهلس عيبرلا وبأ لاقو ط كلهي : تنل نب للا دبع لاق « حابصملا

 هللا دبع دمحم وبأ لاق « )0١١ چ اسابل ليللا انلعجو % : ىلاعت هللا لاق ء كلهي ال
 . لوقعلا وحبحصلا غلبلا هاري ثيح ىرعت اذإ اذه : نايمجس نا

 . ١٠28 أبنلا ة روس ) ( ١
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 ٠ ‘ اهم ذاذلتمل هت ر وع رظنل لصوي وأ

 تطسب دقو “رازإ ريغب رانلا ىلإ دوعقلا ىلع لفطلا بدؤي : « ناويدلا ه يقو
 هريغ نمو لوقأ مش همالك قوسأ نافلخ نب ديعس ةبوجأ يف كلذ ىلع مالكلا

 وهف مهل عنم هيف فشكلا نأل سانلا ىلصم دارملا وأ همالك يف ينم امالك لخداف

 . قيرط عطاق كلذب

 ء اهب ذذلتمل رظنلا نوك لاح يأ ى ( اهب "ذذلتمل هتروع رظنل لصو وأ )

 نمل مارح ةروعلا فشك نآل لكشم دقلا اذهو « اهب ذذلتم رظانلا نأ لاح يأ
 مئانلا دنعو ىمعألا دنع الإ ةأرما ولو ءاسنلا يهتشي الو « ذتلي ال نمو ذتلي

 هب ضرتعي ال ليصفت هيف ناك اذإ موهفملا نأ باوجلاو ى زيمي ال يذلا لفطلاو

 نإف ى هليصفت ىلإ ليصفت هبف ام كرتو هيف ليصفت ال ام ىلع رصتقا دق نوكمف

 مئانلا نأ الإ ع تيأر اك مرحي ال ةضعبو هنع فشكلا مرحي هضعب ذتلي ال نم
 وحصلانم ءيش امهيف يقب وأ نايحاص امهلعل امهدنع فشكلا يغبني ال ناركسلاو

 ٠ ث لحس و أ

 ىرعت هنأ اهب ذتلل هتروع رظنل لصوي وأ : هلوقب دارملا : لاقي نأ لمتحيو

 ثمح ىرعت نإ امأو ى اهرظنب اذذلت هتروع رظني نأ دارأ نمل رهظي ثيح
 ام كلذ سيلف زيمي ال ىص اهيلإ رظني وأ ةولخ يفو هتيب لخادك كلذ نوكي ال

 ى ةريغص ةولخلا ي يرمتلا مهضعب دع دقو “ كلذ نسحي ال نكل هيلع لتاقي

 دنع يةدتعا : لاق للم هنأ حص دقو ى هؤانثتسا رم ام الإ ةروع اهلك ةأرملاو

 كبوث يليزت نأ كرضي ال يأ . كبايث نيعضت ى ىمعأ لجر هنإف موتكم ما نبا
 . امهريغ وأ كقاس وأ كردص وأ كسأر نع

 ۔ ٥٦٢



 لح ىبأو دناع نإو ، كلذ ىلع لكنيو ًاناكمتسا دصقب ل نإو

 بدؤيو > الجر ولو اهل فشاكلا وهو جربتمملا اذكو ‘ هلاتقو هعافد

 ص اهفشك نإ انونجم وأ اقهارم ولو هنم عنميو اهريغ ىلع

 رظنل نكمتلا هتروع فشاك دصقي مل نإو يأ ى ( اناكمتسا دصقي مل نإو )

 وأ هلجر طبر وأ هبوث رصق لب ط ىنزلل ضرعتلا الو هرظنل ضرعتلاو هرظني نم
 الو ص كلذ وحن وأ رضح نمب نواهت وأ الهج ةروعلا رمأب نواهت وأ رانلا رح دارأ

 . اهتركذ نيذللا ضرعتلاو نكمتلا دارأ نإ اهس

 ء ىربكلا ةروعلا يه هتروع نم فوشكملا ناك نإ ( كلذ ىلع لكنيو )
 نإ و ( هلاتقو هعافد لح ىبأو دناع نإو ) الوح ام وأ بيضقلا وأ ربدلا يهو

 يأ ى ( امل فشاكلا وهو جربتملا ) ناسنإلا ( اذكو ) ساب الف كلذب تام

 فلتخملا ةروملا يهو ى ( اهريغ ىلع بدؤيو “ ذاجر ولو ) ىربكلا هترومل
 كلذو ىهنيو اهتحت اهو ةرسلاو ذخفلا نم قر اهو ذخفلاو ةبك رلا لثم ى اهيف
 نتفي وأ جربت هفشك اذإ ةداع فشكي ال اع ةروعلا ريغو هقالطإ ىلع

 . هب سانلا

 غلب نإ ايس الو ( اقهارم ) الفط ( ولو ) يرعتلا نم يأ ى ( هنم عنميو )
 انونجس وأ اقهارم انونجم وأ غلاب ( انونجم ) وأ عباس ماع يف الخاد زيمم ( وأ )
 ناك نإ غلاب ريغ نونع برضي الو « هردق ىلع لك بدؤي عباسلا ماملا يف الخاد

 ريغ امأو “ ىرغصلا وأ ىربكلا ةروعلا يأ ى ( اهفشك نإ ) برضلا هيف عفني ال
 همئاق وأ هوبأ هملع هبدؤي هنإف اقلطم هترم قوف ام :وأ دربلا لاح هسأرك ةروملا
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 لتقي و  دوعك هدسح ال نإو ناسنإ وأ ةمىهبب ذذلتم عفديو

 ٠ ٠ ٠ ٠ . > هلع

 ىبأ نإ ( هيلع لتقيو دوعك هدسجب ال نإو ناسنإ وأ ةميهبب ذذلتم عفديو )
 . كرتلا نم

 اك يأ ى اهتحئار اوش اذإ نامزلا اذه يف رخلا ىلع سبحي : « رثآلا ه يفو

 مئاهبلا يتاي يذلا يف اضيأ لاقو « ركسملا ديبنلا ىلعو مامإلا نامز يف سبحي
 ع لتقي هنإف مامإلا نامز يف اهأو ع لاكنلا برضي هنأ كلذب فورعم وهو

 هوبرض اودارأ نإو ص سبحي هنأ نامزلا اذه يف رفلا برشي هنأ رقأ نميف لاقو

 برش هنأ "رقأ نميف لاقو « بدؤي هنأ تعمس : مكح وبأ لاقو ‘ نيعبرأ نود ام

 رقأ نمو « ركسي . هنأ هلوقب لغتشي الو ب رذي هنإف ركسي ملو ركسملا ذيبنلا

 لكنيو سبحي هنإف اهلك أي هنأ "رقأ نمو لكني هنإف اهيرتشي وأ ابرلا عيبي هنأ
 نعف “ سبح هيف سيل عضوم يف كلذو هيدؤي نأ ىبأف لام هيلع بجو نمو

 كلت نم جرخي ال نأ مك احلا هيلع رجحيو ةطخ هيلع نوطخي : ءايرك ز يبأ خيشلا

 رفاك اي وأ ةينازلا نبا اي وأ يناز اي : لجرل لاق نمو ى هيلغ ام يدؤي ىتخ ةطخلا

 هلعفي ام لكو ىحلا هنم جرخأ كلذ ىلع ةنيب تناك نإ : لاق ع رفاكلا نبا اي وأ

 ملكتي مل هنأ هيلع ىعدملا فلح ةنيب هل نكت مل نإ و بدأ وهف ناتكلا يف ناسللاب

 لح هنأ لجرب كسمتسا نمو « قحلا هنم جرخأ ةمهتلا هيلع فقوأ نإ و ، كلذب

 اذه نأل لاكنلا برضي ناك نإ ةيدعتلاب هلح هنأ وه رقأ وأ ةيرعتلاب هلمج ديق

 ث فيفخ وه ام نكلو « لاكنلا اهيلع بحي ةيدعت لك سيلو « ال : لاق ى ةيدعت
 هرجح رسكف نجسلا يف طخلا لماع هسبح نمو ى بدآلا هيلع برضي اذه لثم

 هل زوجي ال اك ركسملا رذعي الو مويلا كلذ يف جرخي ناك ولو بدآلا برضي : لاق
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 هميرحت ةفرعم الو هب ةشحاف لعفب غاب ةئطخت هيلع ًايغبم مزلت الو

 تمرحو ى رم امك سفنلا توف هيف ايف الإ هب ةجح هيلع مقت مل نإ

 لبج ولو « هل هناكمتساو ةشحاف هب ديرم ةعواطم هيلع

 كلذ ةم رح ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠

 ص لتق هلتق نإو « ىحلا هنم جرخأ همتش نإ و « ةدح" آدحأ فذق نإف ، لمف ابف
 "دحالف رخلا ىلع آدحأ هركتسا نمو “ ركسملا ريغو يحاصلاك هنأ لصاحلاو

 . مثإ الو براشلا ىلع

 ( هميرحت ةفرعم الو هب ةشحاف لعفب غاب ةنطخت هيلع ايغبم مزلت الو )
 هعواطي مل ام ميرحتلاب يأ ى ( هب ةجح هيلع مقت مل نإ ) لعفلا كلذ ميرجت يأ
 فرمي مل ولو رفكي اهفشاك ةروع ىلإ رظن نإ اذك و ث افراقم ناك عواط اذإ هنأل

 عطقنم ءانثتسالا ( سفنلا !توف هيف ايف الإ ) رظنلاب فراقي هنأل كلذ ةمرح

 هب دارأ نإ لصتمو بفشك و سم نم هب قحتلي امو ىنزلا ةشحافلاب دارأ اذإ

 ( رم اك ) ديحوتلاب لاملا ممرحت ةفرعم بجي هنإف لاملا الإو زوجي ال ام قلطم
 لوأ نم همزل ذإ يغابلا ةئطخت هبلع ايغْبمم مزل هنأ اذه لبق يذلا بابلا لوأ

 ناك نإ : هلوق يف اضيأ رمو « مهلاومأو نيدحوملا ءامد ممرحت ةفرعم هغولب

 ملعلا مهيلع قاضو همد كفس يف كشلا مهيلع مرح : هصن ام « خلا مه زانمب موق

 فشك و ةوهشل "سملو ىنزك ( ةشحاف هب ديرم ةعاط هيلع تمرح و )

 روكذملا وأ لعفلا (كلذ ةمرح لهج ولو هل هناكمتساو) اضيأ ىنزلا ريغو رظنل
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 الو هلهجب رذعي الو ، هلبج ولو هعفد هيلع ضرفو لعف نإ كلهو

 ضرف لمعل مدقتلا نوكي الو ص هتيضرفب لهاج ضرفلا كرت يف

 . أطخ الو ًابنذ ًاعسوم نإو

 نكمتسا وأ عواط يأ ى ( لعف نإ كلهو ) “ دحاو ىنعملاو ةشحافلا نم

 لهج ولو وأ لعفلا كلذل ميرحتلا لهج يأ “ ( هلهج ولو همفد هيلع ضرفو )
 ناكمتسالاو ةعواطملاب فراق اذإ عفدلا ضرفل هلهجب ( رذعي الو ) عفدلا ضرف

 وأ هيف زوحي ال ام لوقب وأ لعفب فراقي مل ام عسوملا لهجي ناسنإلا رذمي هنأل

 ( هلهج ) ببس ( ب ) عفدلا كرت يف رذمي ال وأ ى زوجي الام ررقت وأ داقتعا

 . عفدلا كرت يف هرذمل اببس نوكي ال ممرحتلا هلهجت نأ ينمي “ ميرحتلا

 ى عفدلا انه ضرفلاف ( هتيضرفب لهاج ضرفلا كرت يف ) رذعي ( الو )
 ريمض الف هيلعو فنصملا هرك ذ يذلا رذعيب لهاج مفر زوجيو ى هك رتب رذعي الو
 الو عواطي الو عفدي نأ هيلع يغبملا ىلع بجاولاف ى هيلع يفبملا ىلإ دئاع هيف

 عطقي ال يغابلا ةئطختب رذعي امنإو “كلذ لهجي رذمي الو « يغابلا لمفل نكمتي
 . هيلع ةححلا مايق مدعل أطخلاب هيلع مكحي مل نإ هرذع

 عم عوطلا مدعو نكمتلا مدعو عفدلا هيلع بجو فيك : تلق نإ ( و )
 « ( مدقتلا نوكي ال ) : تلق ؟ ةجحلا هيلع مقت مل ذإ يغابلا ةئطخت بوحو مدع

 ةفرعم الب هيلإ مدقت ولو ( اطخ الو ابنذ اعسوم نإو ضرف لمعل ) دصقلا يأ
 :ىلاعت هلوق هلمشي الف “مدقتلا ىلع ال هتيضرف لهج ىلع أطخلاو بنذلاو ضرف هنأب
 عوطلا كرتو نكمتلا كلو عفدلل مدقتلاف ى هي ملع هب كل سئل ام فقت ال و ط

 نهنأل نهبوجو لهج يف هل امسوم يفبلا لق تاك ولو نهيف بنذ ال تابجاو
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 ةراهطلا ايوات هدمعت نم ةساجنلا لسغك ,ةين الب نهلعف يزجي ىنعملا « تالوقعم

 ى لهجي رذعي مل اهلسغي مل نإو “ كلذ عم برقتلا هنم ىلوأو ىلوأ ناكو ى هازجأ
 نع عفادلا كلذكف « سجنب ىلص هنأ لقت مل ةراهطلا وني مل وأ هدممتي مل نمو

 رذعي مل نكمت وأ عفدي مل نإو ث عفدلا بوجوب ملعي مل ولو هازجأ شحفلل هسفن
 مل ولو ملع هب ناسنإلل سيل ام ونفقَ نم عوطلا كرتو نكمتلا كرتو عفدلا سيلف
 ىفخيال هنأ عم هتحابإب هل ملع ال ام ةحابإب زارتحاو عروت وه لب “ نهضرفب ملعي
 . ملعأ هللاو ‘ هيلع يفبملا ىلع صقنو دعت شحفلا نأ
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 لصف

 امب وأ هديب هبرضب شحف وأ لكأ وأ "لتقأ غاب دارم ملعب
 ؛ يمرك اهنع اجراخ هب وأ حالس نم اهيف

 لصف

 غاب دارم هب ماعي ايف

 ( لكأ وأ ) لتقلا نود ندبلا يف رض مأ (”لتق ) وه ( ,غاب دارم "ملعي )
 اذإ ملعيب قلعتم ( هبرضب شحف وأ ) فالتإ وأ داسفإب ولو هل ةذخأ يأ ى لاملل
 وأ هلجر وأ ( هديب ) اهيلك وأ هريغ وأ شحفل هندب وأ هلام دارأ هنأ ملع هبرض

 هتبكر وأ هتدَّعقم وأ هرهظب هبرضب وأ هيلع هدوعقب وأ هنانسأب هضع وأ هسأر

 حمرو ةبشخو فْيَسك ( حالس نم ) ديلا يف يأ ى ( اهيف امب وأ ) كلذ ريغ وأ
 دبيلا نع يأ ى ( اهنع اجراخ ) حالسلاب يأ “ ( هب وأ ) ديلاب لصتم وه ام
 ص كلذ ريغو ةيقدنبيو دي يف قينجنم نم وأ د۔د نم رجح وأ مهسي ( يمرك )
 وأ فيسب هيمري نأ لثم ى الصتم ةداع هب برضي امب اهنع لاصفناب ,يمر َك و
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 هلام هب دسفأ وأ هتب اد وأ هحالس وأ بورضملا سابلب عقو ولو

 . . . . . . . ه هلتق كلذب هل لحيف

 يف ناك امب وأ مهيديأب مهبرض اذإ لصألا ةرابعو « رجحب ىمري اك حمر وأ ةبشخ
 نم جراخ وهو حالسلا نم انركذ امب مهوبرض اذإ هجولاو هلك حالسلا نم مهيديأ

 مهيديأب : هلوق لمشي نأب فنصملا هركذ ام _ ملعأ للاو _ هانعمو « خلا مهيديأ

 :هلوقي ديريو ى اهنع جراخ ريغ ديلاب الصتم حالسلاب ب رضلاو ديلا سفنب برضلا
 ى هلاصفنا و هيمرت عم ديلا يف ام برضلا هلك حالسلا نم مهيديأ يف ناك امب وأ

 ريغ حالسلا نم ديلا يف امب برضلا ةيفيك و يأ « خلا هجولاو : هلوقب اذه رسفو
 ةروص مهيديأب : هلوقب ديري نأ زوجيو ى هل يمار اهيف ابب برضي نأ اهب لصتم
 : هلوقب ديرب وأ ى ىلوألاب ىمرم ريغ حالسلاب برضلا ةروص لخديو ديلا درج
 : هلوقب ديريف ، ىمرم ريغ حالسلاب برضلا حالسلا نم مهيديأ يف ناك امب
 . ملعأ هللاو « خلا هيمر عم حالسلاب برضلا رخآلا هجولا نأ ث خلا هجولاو

 انيمي وأ هزواج وأ هنم ابيرق بورضملا دي نم برضلا هب ام ( عقو ولو )
 وأ ( هتباد وأ هحالس وأ بورضملا سابلب ) وأ هنم ًاىيرق قوف وأ الامش وأ

 ضورملا نم هريغ وأ اناويح ( هلام هب دسفأ ) ف هلام ( وأ ) قردلاك هب يقتي ام

 وأ هريغ دسج يف عقو نإ كلذك و ص هدسج يف عقو نإ ايس الو ع لوصألا وأ
 اذكو ى يغب كلذ نأل هيلإ تعقو يذلا كلذ دصقي مل ولو هسابل وأ هريغ لام
 ( هلتق كلذب هل لحيف ) ينبب كلذ نآل لاتقلا هل زوجي هيلإ تعقو يذلا اذهل
 نإو ندبلا يف برضلا وأ لتقلا هدصق نأ كلذب ملعيو ى هريغل اذك و ‘ ادصق

 لخد وأ ةروعلا فشك نإو ى لاملا هدصق نإ ملع هذخأي وأ هدسفي لاملا ىلع عقو
 اذإ يقتي لوقلا كلذ ملعو هلك كلذ دصقي دقو ع شحفلا هدصق نأ ملع ءاسنلا ىلع
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 ٠ هيلإ هحالس رهش اذإ : ليقو ى هيلإ ةيمرلا لصت م ولو زوجو

 ى حالسلا اورهظأ وأ اوراغأ وآ ةاغبلا ففص اذإ : ليقو

 كلذ نم لعف ام يأف همد لحيو وه هبرضيف هيلإ ءاش نإ ىطختيف يغابلا هبرض
 ٠ طقف هريغ دارأ وأ همم هريغ دارأ ولو > هدارأ دقف

 ؤ - ءايلا ديدشتو مملا رسكب - ( ةيمرلا لصت مل ولو ) هلتق ( زآوجو )

 ه هيمر هيف رثؤي مل ىنعم ىلع ءايلا فيفختو مملا ناكسب وأ « يمرملا ءيشلا يأ
 يأ فاضم ردقي وأ “ لوعفم ىنعمب ردصملا نأ ىلع هيمرم هيف لصي مل ىنعم وأ

 ص (هيلا) هب ىمر ام وهو يمرلا وذ وأ هب ىمر ام وهو يمرلا حالس هيف لصي م

 الو هحالس الو هبوث الو هندب ىلإ ةيمرلا لصت مل ولو ىمر اذإ لتقي : ليقو يأ

 يفبلا نأ لوآلا لوقلا هجوو ى لام وأ ندب نم كلذ ريغ الو هلام الو هتباد

 عرش و يغبلا دصق دق هنأ يناثلا هجوو « هب يغابلا ىلع ذخؤيف لوصولاب ققحتسي

 عفد لتقلاو لاتقلاب ضرغلا نأل رثؤي نأ ىلإ رظتني الف رثؤي مل العف لعفو هيف
 . يغبلا ريثأت

 .رهش دعب سيل هنأل لتق ( هيلإ ) هب فحزو ( هحالس رهش اذإ : ليقو )
 رثأت وأ توملا هيف ناك امبر العف لعفي ىتح رظتني الف هب لتقلاو لاتقلا ىلإ

 فص ىنعمب ففص نوك زوجيو ؛ اضعب مهضعب ( ةاغبلا ففص اذإ : ليقو )
 ينب وأ لام نم اودجو ام ىلع ( اوراغأ وأ ) درجملا ةقفاوم نم وهف “فطصا يأ

 ىلع قلطت ةراغإلا نإف ى مهيلإ يشملا اوعرسأ وأ « ءاسنو ديبعو رلافطأك مدآ

 نم مهسلا جارخإك ( حالسلا اورهظأ وأ ) ‘ ريثكلا وهو اضيأ ودعلاو عارسإلا
 ء ةلحكملا يف هؤاقلإ و دورابلا وأ ةقدنبلا جارخإو “ سوقلاب هبيك رتو ةنانكلا
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 اوزواجي ال نأ مهيلع رجح اذإ : ليقو ، يغبلا اوفختسا نإ اذكو

 هيلإ اوأجتلاو مهيلع هريجحت هل زوجي امع اذك عضوم هيلإ

 ملو كلذ اولعف نإ اذك و : تلق ى مهلتقو مهلاتق ؟لح “دمغلا نم فيسلا جارخإ و

 .بلاغلا رمآلا هنآل هركذ هلعلو ى آةد.ق فيفصتلا سبيلف لوقلا اذه ىلع اوففصي
 نأ نودب برحلا ةثيه ىلع موقلا اوشغي نأ ةراخإلاب ديرب نأ لمتحيو ى مهدنع

 . افئاخ اونمؤي نأ نودبو انامأ مهوطعي

 حايص اوحمصي نأ لثم“ ةعرسب يفبلا أ ورهظأ ) يفبلا اوفختسا نا اذكو (

 لعف كلذ نأل سفنلا وأ لاملا نيدصاق برحلا يدانت اودانتيو اوبرطضيو برحلا

 نأ مهيلع َرَجحَ اذإ : ليقو ) 0 هفالتإو لا۔م ذخأو سفن لتقل حاتفم يغب

 ازيمتم هسفن يف وه نوكي وأ هريغ وأ طخلاب ( اذك عضوم هيلإ اوزواجي ال

 ملاذإ اذه ت مهل ال هل كلم وه امم ( مهيلع هريجحت هل زوجي ايم ) ادح نوكي

 ولو اذك عضوم اولصي نأ مهيلع رجحي نأ هلف يفبلل اوءاج مهأو ا ةاغب مهنأ ملعي
 ريغ وأ ةهج ىلإ مهعضوم نم اوك رحتي نأ وأ ى ةاغبلا لاومأ ينعأ “ مهلاومأ يف
 نم رمأب رلاو ةعاط تمزل : باب : هلوق يف يل ٬ُرم اك رجحلا عاونأ نم كلذ

 . خلا رظني

 ءاج يأ ى « وأ » ب ال « واولا » ب رجح ىلع فطع ( هيلإ اواجتلاو )

 ءيجيلاب نصحتلل عوضوملا ءاجتلإلا لمعتساف عضوملا ىلإ وأ هيلع يغبملا ىلإ ةاغبلا
 ءاجتلإلاب ديري نأ زوجيو ى قلطملا يف ديقملل آلايعتسا “ ءيجملا قلطم يف ءيشلا ىلإ
 ةعامجلا ريمض "درو ى هل اكلم نكي مل ولو هل لحي عضوم ىلإ هيلع يفبملا ءاجتلا
 « هجولا اذهل بسانملا وهو « وأ ه ب ةخسن يفو “ سنجلا دارملا نأل هيلع يفبملل
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 اودسفأ وأ اسفن اولتق وأ هلام اودصقو دحلا وأ طخلا اوزواجو

 . :. ..... ... .لوأ يف اذهو ى ةصاخل نإو ًاثيش

 صاخ ىلع ماع فطع ( دحلا وأ طخلا اوزواجو ) ص وأ ىنمب واولاف هملعو

 يأ ث ( اودسفأ وأ اسفن اولتق وأ هلام اودصقو ) 2 واولاب رثكألاو واب هعقوأ

 مهيلع يغفبملا نم دحاول يأ ى ( ةصاخ نإو ) ,لام وأ ندب يف ( انيش ) ةاغبلا

 ديرب نأ لمتحيو ص مهتماع وأ ةاغبلا ةصاخ كلذ لعف ءاوسو « مهتماعل ابس الو

 هيف لوعفملاو لعفلا نم ركذ ام ناك نإو يأ ى كلذ لمشي ام ةصاخل : هلوقب .

 سان حراوج دسفأ اذإو ى ةصاخلل ديلاف ةصاخ دي الثم دسفأ اذإ هنإف « ةصاخل

 . ةماعلل حراوجلا كلتف

 دعب سابعلا نب بويأ ردغ اودارأ ةلزتعملا نأ - هللا مهمحر - اوركذو

 :بويأ لاقف ى كسرف ىلع مهبعالت نأ اوبغر يلا نايتف نإ : اولاقو “ مهمازهنا

 لجر مهيفو اهب نومارتي نابضق اولوانتف مهليخ اوبك ر يحلا نايتف نإ مث “ لجأ

 هملع ةدش دق هفلخ لجرلاو الإ رعشب ملف مهبعالف هردقب مهل لَفكتدق عاجش

 هتبرض بويأ ىقتا هبرضي نأ دارأ املف ‘ هب ملع نيح بويأ هنع لفافتف حمرلاب

 ةرم لمح مث ع ةينامت مهنم لتقف هباحصأ ىلع لمحو « هلتقف بويأ هيلع دشو

 ؟ ؟نكديزأ وأ نكبفكي له : يحلا ءاسنب حاصف 4 ىرخأ ةينامث لتقف ىرخأ

 كلذ نوملسملاو - هللا هحر _ باهولا دبع هيلع ركني ملو ى انيفتكا دق : نلقف

 هلتق ىلع اوئلامت دتق هموق نألو ى هبرضيل هيلإ فحز دق عاجشلا كلذ نأل
 . ةعداخم بمللاب هولماعو

 لوأ يف ) سفنلا وأ لاملا دصقو فالخلا نم هانركذ يذلا اذه يأ “( اذهو )
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 ص كلذ نودب دجو ثيح هيغبو .هبرح قباس لتاقيو ص ىغب ءادتبا

 مامإك هيلع زئاج : لوقيو رم امب غاب فرعيو ، ناك لاح يأ ىلعو

 ص هلوق هيلع زاج نم لكبو هيلإ روظنمكو 4 ماكحأ وأ ءارشل نإو

 « ( هيغبو هبرح قباس لتاقيو ) يغابلا هنم بات دق يغب دعب وأ ( ينغب ءادتبا
 > كلذ ىلع “ہصأو > برح ن ود يغب وأ يأ > يغبو “”برح هنم مدقت نم يأ

 اشحف ديرب ءاج نإ لثم « هركذ يذلا يفبلا عم ةعقاولا برحلا برلاب هدارم و

 لتاقي الف مرحلا يف الإ (دجو ثيح ) برح هعم عقو يغب كلذف لتاقف آلام وأ
 ء دجاسملا اذك و ى هلاتق نيح يف هبف لتاقي هنإف هلاح يف هيف لتاق نم الإ هبف

 رش وأ ةمرلا لوصو نم روكذملا ( كلذ نودي ) جرخم ىتح اميف رصاحو

 كدحلا ةزواجم نع رجحلا وأ فافختسإلا وأ حالسلا راهظإو فافطصإلا وأ حالسلا

 . كلذ دجو نإ اهس الو داسفإ وأ لتق وأ

 ريض الو « مونلا وأ موصلا وأ ةالصلا لاح يف ولو ( ناك لاح يأ ىلعو )

 . مهئامد حابأ ام مهتمذ يفو اهولخد مهنأل مهتلزلز و مهلتقي مهتالص ضقن يف

 وأ فافطصا وأ حالس رهش وأ برض نم بابلا يف ( "رم امي غاب فرعيو )

 هلوق هيلع زوحي نم لوقبو يأ ى ةفاضإلاب ( هيلع زناج لوقبو ) هدعب ام
 عافد وأ ( ءارعشل نإو مامإ ) و ةرهشلاو ءانمألا ربخو « ةلداعلا ةنيبلا ( ك )
 . لدع مامإ ايس الو > ) ماكحأ وأ (

 ىف رم ام ص رم امب : هلوقب ديرب نأ زوجيو “ ةرامأبو قدصم لكو ,لوم نم ( هوق هيلع زاج نم لكبو ) لاوو رتفلمو رضاقك ( هيلإ روظنمكو )
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 ٠ ٠ ٠ ك كل ذب هنم أربي و

 يف ءاوسو ى ةدهاشملاكو « رارقإلاو قيدصتلاو ةرامألاو ةرهشلاك هريغو بابلا
 يدنع حص هنأ : لاق وأ ، يغب وه لعفب هفصو وأ غاب وه انركذ ام : لاق كلذ

 ، نانيمأ الإ كلذ يف لبقي ال : ليقو ى هيغب رارقإلاب وأ نيمألاب وأ ءانمألا
 اذه ىلع هوحتو مامإلل طرشيو ى يضاقلاو مك احلاك هوحنو مامإلاو رارقإلاو

 مل دوهشلا يدنع دهش وأ تعمس : لاق نإو ط هيغب يدنع حص : لوقي نأ لوقلا

 الف لجرلا اذهل طايسلا اولعجإ : هئاسلجل مك احلا لاق اذإ : « رثألا ه يفو
 اذك لعف : لاق نإ امأو ع اذك و اذك لعف هنأ يدنع مت : لوقي ىتح اهولعج

 الإ ى ةداهشلا لثم هنم اذه نأل « ال۔ف اذك و اذك لعف هنأ تعمس وأ « اذك و
 دسفأ نمو “ لعافلا رقي قحف الإو ى ىلوتم كاجلا ناك نإ كلذو « رقأ نإ

 تدب وأ ءارقفللف اوملعي مل نإو “ مهتثرول دسفأ ام ةيد هيلعف ةاغبلا تاومأ يف

 . ها 2 لالا

 ريغ قدصم وأ دحاو نيمأ هب ربخأ وأ هب دهش ولو ( كلذب هنم اربيو (

 ةءاربلا انه دازو “ فعض وهو دحاولا نيمألاب ةءاربلاب لوقلا ىلع كلذو ى نيمأ

 وأ ةدهاشملاب وأ نيتيمألاب الإ أربي ال هنأ حيحصلاو ‘ هوقدص اذإ نيمألا ريغب
 كلذ وحنو ةرامإلا وأ ىدصملا وأ دحاولا نيمألا امأو ى ةرهشلاب وأ رارقإلاب

 وأ « لجر لتقب لجر رقأ نإ هنإ ليق اك اذهو ى هنم أربي الو هب لتقيف رم امم
 الو لوتقملا لام مسقي الو ى مهنم أربيو مهرارقإب نولتقي مهنإف هب نالجر رقأ
 تجوزتو هلام اومسقو مهنم ءىربو اولتق ةثالث ارقأ نإو ى هتجوز جوزتت
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 : رامزىك ةلاب بعلب نإو هلل انيعم ولو هعم نمو هلتق هب لحو

 ىتح هباحصأ نم دجو نمو 4 هلتاقي الف هءادتبا دهشي مل نإو

 مهلتاقي ال نيعملا اذكو ء هتني لف فكب هرمأي وأ هيغب فرعي

 أربي ال هنأ هللا مهمحر _ ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا حارص دقو ى هتجوز

 هنم أربي اك يأ ى ةدهاشملا وأ ةلداملا ةنيبلاب الإ كلذب يغبلا هيلإ بسن نمم

 . هرارقإب

 (هعم نمو ) هلتق "لح يغابلا لتق يأ ى ( هلتق ) يغبلاب يأ ى ( هب لحيو )
 ( رامزمك ةلآب بعلب نإو ى هل انيعم ) وأ هشيجب طقف ًآرثكم ( ولو ) هيغب يف
 مل نإو ) ىحرجلا ةاو'ادمو ءام يقسو باود ىوسو ضيرحتو ءانغو لبط و

 دجو ) نم عم يأ : ( نمو 0 هلتاقي الف ) يغبلا ءادتبا يأ © ( ءءادتبا دهشي
 نأ كلذو ى يفبلا ءادتبا دهشي مل يذلا دجاولا باحصأ نم يأ ، ( هباحصأ نم

 ىتح ) هيغب ءادتبا دهشي مل ذإ مهعم لتاقي الف اموق نولتاقي هباحصأ لجرلا دجي
 ( فكب هرمأي وأ ) ةرم امم كلذ رغ وأ ةرامإ وأ نايب وأ را رةإب ( هيغب فرعي

 فرمي مل !ذإف ( هتني ملف ) مهرمأل هباحصأ مهتا ولف ى يفبلاب مهتا هنأ كلذو
 هلاتق لحو هيغبب ك > هتني ملف فكلاب هرمأ اذإف « ةفكي هرمأيلف هءادتبا

 ناك ولو فكلاب هرمأ نمل هلاح نيبيو فكي نأ هيلع بجاولا نإف ‘ همد كفقسو

 ‘لاتقلل عوجرلا هلو كلذ ريغ هيلع سيلف هرمأ يذلا هقدصي ملو هنيب اذإف ،اقحم
 . رمؤي مل وأ هب رمأ فكلا هيلع بجو الطبم ناك نإ و

 نيعمل بلط وأ نيميل ءاج نأب ةناعإلل فراشملا يأ ت ( نيعملا اذكو )

 هوبلط وأ مهنيعيل ءاج يذلا نولتاقي مهدجو يذلا لتاقي ال يأ ى ( مهلتاقي ال )



 زوجو « مهلتاقي مل نم مهيغبب هفرعي ىتح هءادتبا دهشي مل نإ

 أربيو ث انيلع ةاغب مهنإ : هلوقب هعم لتاقي نأ ًاتيمأ ناعملا ناك نإ

 نكي مل نإو 0 هباحصأ عم لتاقي : ليقو ي هنودب زوجو 2 مهنم

 > مهفدص نإ ءانمأ اهيف

 ( هفرعي ىتح ) يغبلا ءادتبا يأ ى ( هءادتبا دهشي مل نإ ) مهنيعي نأ

 ىتح يأ ى مهيغبب يغبلا ءادتبا فرعي ىتح يأ ى ( مهيغبي ) - ءارلا ديدشتب
 ص فرعي لعاف نم ( مهلتاقي مل نم ) مهيغبب روصتو مهب لصح هءادتبا نأ فرعي

 ء ىلوتم نيناعملا نم كلذ لئاق ناك ولو ةافب ءالؤه نأ نيناملا لوقل تصني الو

 . نيلوتم مهلك نوناعملا ناك ولو ع دم" هنآل

 ( هعم ) مهريغ وأ هباحصأ نم نيعملا ( لتاقي نأ انيمأ ناعملا ناك نإ زوجو )
 نيمألا هلوقب (مهنم أربيو انيلع ةاغب مهنأ ) ناعملا لوقب يأ ( : هلوقب ) اوغب نم

 . ىلوتملا اولتاقي ال نأ لصألا نأل ص لاحلا ةنوممي دحا ولا

 ء انيلع ةافي مهنإ : هلوق نودب يأ ( هنودب ) هعم لتاقي نأ ( زوجو )

 . مهلتاقي نيمألا دوجوب ىفتكا لوقلا اذه بحاص مهلاحب مهنم أربو

 مهبحاصي مل وأ مهبحاص ءاوس هموق عم يأ “( هباحصأ عم لتاقي : ليقو )

 نأ ددصب وه نم د!رأ هنأك و « بحاصي وأ بحاص نمم همه وق ريغ اذك و

 ةءاربلا يف مهلك اوناك ولو ( ءانمأ هيف نكي مل نإو ) لاتقلا يف هل ابحاص نوكي

 نؤربيو ‘ دحاو الإ لقي مل ولو 6 انيلع ةاغب مهنإ : مهلوق يف ( مهقدص نا )
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 نيقب رفلا ف اهآر نإو > ىعب ىغب ةرامأ منم ىأر نإ هن ودر ز وجو

 ىتح ايهنم أربي الو ص رخآ ىلع ادحاو نيعي الو ، فكلاب امهرمأ
 ‘ امهنم ىغابلا هل حضتي

 مه اوفلتخا نإو ص ةاغب مهنإ : مهريغ نم دحاو هل لاق نإ اذك و ى مهلاحب مهنم

 ةدايزب حجر ءانمألا فلملا نإو ء ءانمألا لوق ردتعا مهريغو م وأ مه ربع وأ

 ةنامآلا ىلل برقلاب حجر ءانمآلا ريغ فلتخا نإو 0 ةرثكلاو ةنامألا

 . ةرثكلابو

 نأ نودب يأ ى لوقلا نودب يأ ( هنودب ) مهعم لتاقي نأ ( زوج و )

 موزلملل [ايفن نوكيف قيدصتلل ريملا د"وَع زوجيو ى انيلع ةاغب مهنإ : اولوقي
 قيدصتلا نودب لاق هنأكف « نود ظفل وه يفنلا ةدارإ و ى ينايبلا مزاللا يفنب

 نكي مل لوقلا نكي مل اذإ هنإف ى مهقدصي نأ نع الضف ةاغب مهنإ مهلوق مدمل
 ص مهيلباقم نم لامو « مهيف ريسأ ةيؤرك ( ( يغب ةرامأ مهنم ىأر نإ ) قيدصتلا
 ةءاربلا عون نم مهلاحي ةءاربلاو ى مههلاحي مهنم أر4بيو ى مهميرح ىلإ ءيجمو

 . ةدهاشملاب

 نيعي الو ، فكلاب امهرمأ نيقيرفلا يف ) يغبلا ةرامأ يأ ( اهآر نإو )

 رارقإلاب ( ايهنم يغابلا هل حضتي ىتح اهنم اربي الو رخآ ىلع ادحاو
 اهنأ كلذب حصي وأ هنم ًأربيف ايغب دجوف اذك لمعف هنأ وأ ى غاب هنأب نايبلا وأ
 بجي الف مهضعب وأ مه كلذ لبق ةءاربلا يف اوناك نإو ى اعم ايهنم أربيف نايغاإب
 اطخ هنأ لمي نأ يفي كلذ نأ ذخأ نم ىلع بجي نكلو « ةءاربلا ديدجت

 ص هلامو ملسملا مد مرحت ةفرعم غولبلا لوأ رم اك هيلع بجي لب « ةريبك ةيصممو
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 تغب نإ اذكو { هريغ فك نإ هلاتق ؟لح غاب وهف فكي مل نمف

 ولو اهلاتق لحي ةيغاب يهف ىرخألا نود امهادحإ تفكف ناتثفلا
 ك ءانمأ امف

 ةرامأ اهيف ىأر اذإف ع تطقسف نيبناجلا نم اهدوجول ةرامأآلاب هنم أربي مل امنإو

 فك نإ ) لتقو ( هلاتق لح غاب وهف فكي مل نمف ) فكلاب امهرمأو يفبلا
 وه ناك نإ هنم ربي الو هلاتق ل۔ الف هريغ فكي مل نإو ى هنم ربيو ( هريغ
 امهرمأ نإف ی لتاقي عجرف هريغ فكي ملو فك وأ ى هريغ هلتاقف فكلا دارأ
 ' اعم اهلتاق ةوق هل تناك نإف ى اهنم أربي هنإف فكلا نم اعيمج اعنتماو فكلا

 ىرخألا ةناعإ ةينب ال فكلا مدعب اهيغبل امهادحإ لاتق هلو “ كرتلا هلف الإ و

 لاتقلا نع فكلاب مهعنم زواجي الو « ىرخألا لتاقي عجر اهمزه اذإو ه اهيلع
 . مهلتاق اوفكي م نإف آلوأ مهعنمي نكلو

 فكلاب ال وأ ال دحأ رمأب ( امهادحإ تفكف ناتنفلا تغب نإ اذكو )

 ىلع هيقاب يأ ( ةيغاب يه ) فكت مل يلا ىرخألا هذه ( ف ىرخألا نود )
 ناك ( ولو ) فكلاب الإ يغبلا مسإ اهنع طقسي ال اهلتقو ( اهلاتق لحي ) يفبلا
 ايس الو امهاتلك وأ ءانمأ اهلك اهادحإ تناك وأ امهادحإ يف وأ ( ءانمأ ايهيف )

 ةدحاو ىف ءانمألا ناك نإ :ث ليقو “ ىرخألا يف الو هذه يف ءانمألا نكي مل نإ

 ماكحأ يف ءاو۔و ث ةنامألا ةدايزب وأ ةرث_كلاب حجر اهيف اوناك نإو ى اهل كح

 فكت نأ اهتركذ تلا هلأسملاو فنصملا مالك يف اهلبق يتلاو ةلأسملا هذه يف فكلا

 اوفكي ال نأ و ى اعيمج اوفكي نأو ى اهضعب وأ ىرخآلا فكتو اهضعب وأ ةقرف

 ءىربو فكي مل يذلا ضعبلا لتق ضعب فكي ملو ةقرف ضعي فك نإف ى اعيمج
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 نمم مهلتاقو موق ىلع موق ىنب نإو ى ةقرف ضعب فك نإ اذكو

 مهلاومأ ىلع ةاغبلا مهمهدف اهولكأف مهلاومأ اولصو ىتح هيلع اوغب

 ا مهيلإ اه ودري ىتح محلاومأ ىلع مهلاتق مه هلع يغنبمل لح م

 وأ درلا لعب مهولتاق نإو ه ( اهنم اوءربتي

 ص ىرخآلا لك وأ " ىرخآلا نم ضعب لتاقف فكلا دارأ وأ فك نإ الإ هثم

 نود ( ةقرف ضعب فك نإ اذكو ) : هلوقب كلذ ىلإ راشأو « لاتقلا يف عجرف

 ى فكي مل يذلا ضعبلا لتاقي اهضعب وأ ىرخألا ةقرفلا فكت ملو اهضعب
 امامإ نوكي نأ هعيغب ققحت نم لتاقيو فكلاب مهرمأي يذلا يف ءاوسو
 ٠ م

 . هريغ وا

 ( هيلع اوغب نم مهلتاقو ) سفن وأ لام يف ( موق ىلع موق ىغب ناو )
 اهوفلتأ يأ ، ( اهولكاف ) ةاغبلا لاومأ يأ “ ( مهلاومأ اولصو ىتح ) مهمبتاو

 مهلاومأ ىلإ اولدعو اوقرتفاو مهيلع ىغب نم اولتاق وأ داسفإلاب وأ ذخألاب
 نإ اذكو « اهولكأف مهلاومأ ىلإ اوبهذو مهيلع ىغبي نم اولتاقي مل وأ اهولك ف

 لحي مل مهلاومأ ىلت ةاغبلا مهمهدف ) نهربغ وأ مهءاسن وأ ةافنبلا دالوأ اوذخأ

 يأ ء كلذ ريغ وأ مهئاسن وأ مهدالوأ ىلع وأ ( مهلاومأ ىلع مهلاتق مهيلع يفبمل

 ةاغبلا هب لعف امل لتاقي ناك ولو اهريغ وأ مهلاومأ هدنع نألاحلاو مهلتق هل لح م

 ىتح )اليبس هيلع لوآلا هيلع يغابلل لعجو الطبم هريص .ناث وهو هيغب هنآل آلوأ
 . اهنم اوفتني يأ « ( اهنم اوءربتي وآ مهيلإ اهودري

 وأ درلا دعب ) نيرخآلا نيغابلا نولوألا ةافبلا لتاق يأ ى ( مهولتاق نإو )

 ۔ --- ٩ ٧ ٥



 ةماع هلعف نإ ةاغبلا لتق هب مرحي يذلا اذهو 2 مهلاتق لح ءاربإلا

 ٤ مهمامإك مهدزناق وأ مهنم هيلإ رظني نم وأ مهيلع ىغب نم

 مرحي الو « مهلاتق هريغل زاجو ى ربتعي مل هيلإ رظني ال نم اهلكأ نإو
 ، اهنم لوانت نمل الإ مهل لح ام مهنم كلذ

 اوء"رب نأ دعب وأ ىااوذخأ ام مهيلإ نورخآلا نوغابلا در نأ دعب يأ ( هاربإلا

 يغب ءاربإلا وأ درلا دمب مهلاتق نأل (مهناتق ءلح) :هنع مهئامتناب كلذ نم مهسفنأ

 نم وأ مهئاسن وأ مهدالوأ وأ مهلام ذخأ نم ( ةاغبلا لتق هب مرحي يذلا اذهو )

 مهيلع ) لوعفم ءانبلاب ( يقي" نم ةماع هلعف نإ ) تبثي امنإ هيغب مهل لحي ال

 دعب هوحنو مامإلاو دئاقلا رك ذ و ( مهمامإك مهدئاق وأ مهنم هيلإ رظني نم وأ

 . مهنم هيلإ رظني نم لومشل ماعلا دعب صاخلا ركذ نم وه هيلإ روظنملا ركذ

 هذ خأو هلكأ ( ربتعي مل هيلإ رظني ال نم ) هريغ ذخأ وأ ( اهلكأ نإو )
 هنع نودري الو مهريغو آلوأ يفبلا مهيلع عقو نيذلا هباحصأ نم ( هربفل زاجو )

 لثم “مهيلع لاتقلا زاج نإ لوآلا مهيغب ىلع نيلوألا ةافبلا لاتق يأ ى ( مهفاتق )
 ملو فلتي مل مهدنع كلذ ناكو “ لام ريغ وأ آلام آلوأ اوذخأ دق اونوكي نأ

 لجأل نولتاقي نولوألا ءاج ولو رهجو ارس لتقي نمم اونوكي نأ لثمو “ بغي
 نولوألا ءاجف مهريغ عم لعف يذلا اذه ناك ول هيلإ رظني ال نم م لمعف ام
 مرحي الو ) كلذ لمعف نم ةيامح نودصقي ال نكلو ى لكلا نولتاقي وأ هنولتاقب

 ارداص هنوك لاح وأ مهنع يأ ى ( مهنم ) هيلإ رظني ال نم هلعف يذلا ( كلذ

 الإ يأ ، ( نهل الإ ) لوآلا يغابلا لاتق نم ( مهف لح ام ) مهضعب هلعف نإ مهنم
 لاتق هل لحي ال هنإف اهريغ اذك و ى لاومآلا نم يأ ى ( اهنم لوانت ) نم ىلع
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 اهوزرحو اهذخآ دي نم اهوذخأ لاومألا بابرأ اوفرعي مل نإو

 ام دعب وأ مهلاومأ مهيلإ اودر نأ دعب مهولتاق نإو ، هودجي ىتح

 , مهلاح ىلع ةاغب مهف اهذخآ نم نوملسملا اهعزن

 اليبس نيلوألا نيغابلل هسفن ىلع لعج دق هنأل أربتي وأ دريب ىتح لوآلا يغابلا
 هودربو ذخأ ام هنم اوعزني نأ كلذ لعف نم باحصأ مزلو “هل لحي ال ام هذخأب

 . اضيأ مهريغل زاجو هبحاصل

 دي نم اهونخا ) اهباحصأ يأ ، اهوحنو ( لاومألا بابرأ اوفرعي مل ناو )
 اهزرحو ءارقفلا ىلع اهقدصت مهلف اوسيأ نإو ( هودجي ىتح اهوزرح و اهذخآ
 الو هسفن رمأ كلمي ناك نإ اللم سبل ام قالطإ مهل زاجو « نودجوي مهلمل

 هريغل لاتقلا لحف لوآلا يغابلا ىلع هيغب يف هيلإ رظني ام ربتعي مل امنإو “ عيضي
 يفبلا وأ لاتقلا مهنم أدتباف يفبل سان ءاج اذإ ام فالخب “ يغابلا يغب مدقتل

 . لكلا لاتق هيلع يفبملل لحيو ربتعي هنإف هيلإ رظني ال نم

 أ دعب ) مهيلع يقبملا ءالؤه نولوألا ةاغبلا لتاق يأ ع ( مهولتاق نإو )

 نيلوألا ةاغبلا نم اهذخأ نم اهدر نأ دعب يأ ى اهريغ وأ ( مهلاومأ مهيلإ اودر

 وأ مهباحضأ مه نيذلا ( نوملسملا اهعزن امدعب وأ ) ءافتنا وأ لاسرإب وأ مهسفنب
 ملعو اهودرو اهذخآ نم اهوعزن دق اوناك وأ ى مهيلإ اودربل ( اهذخآ نم ) مهريغ

 ملاح ( مهلاح ىلع ةاغب مهف ) لاملاك لاملا ريغو مهل درتل تعزن اهنأ اهباحصأ

 هوذخأ هري وأ لام مهعم ناك نإ مهلاتق لحي هنإف الوأ هب اوغب يذلا لوألا
 لتقي نمم اوناك وأ مهل لحي ال رخآ ايغب وأ رخآ الاتق اوثدحأ دقو اس الو ى آلوأ
 . ًارهجو ارس
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 ىلع ال مهلاتق مهل زاج مهتعامج نم هوفنو هيلع اوردقي مل نإ اذكو

 دصق ىلع ال مهسفنأ ىلع اولتاق هيفن نع اوزجع نإف { اهذخأ نم

 اودصقي ملو يغب ىلع مهلاتق لصأ ناك نإ : ليقو س ملاظلا ذخآلا
 . مهل زاج ةاغبلا نم لاومألا كلت عنم

 نمم كلذ ذخأ ىلع يأ ى ( هيلع ) نوملسملا يأ ى ( اوردقي مل نإ اذكو )
 مهسفنأ ىلع نيل وآلا ةاغبلا لاتق يأ ه( مهلاتق مهف زاج مهتعامج نم هوفنو ) ىغب
 ى رخآ بجوم اوثدحأ وأ « مهلاتق هب ؟لح ام اوبحطصاو آلوأ مهيلع اوغب اذإ

 نم ىلع ال ( كلذ د ر ىلعو اهوحنو مهل اومأو مهسفنأ ىلع ةظفاحم مهنولتاقي مهنأو

 اوردقي مل املو اوردق ول دربل هنولتاقي لب « ذخألاب غاب هنآل اهوحن وأ ( اهذخأ

 ىلإ ريصي نأ فوخ وأ هتوقل مهنيب نم ( هيفن نع اوزجع نإف ) هوفن هيلع
 كلذ مهنم ذخأ نمم ءآربب مهنأ ةاغبلا اوماعأو ( مهسقنأ ىلع اولتاق ) ودملا

 نودصقي ال هذخاب ( ملاظلا ) - ءاخلا رسك و "دملاب - ( ذخآلا دصق ىلع ال )

 مدآ ينب نم وأ هل سبل لام نم هب قملهت نمع درلا دصق مهل و هلام نع الو هنع د رلا

 ذ۔خأ يذلا اوجرخأ نإ اوناك نإو ، مهيلع بجو لب ى هذخأ ىلع هونيعي مل نإ

 : . اولتاقو هوك رت مبلغيف هوبلغ وأ هب مهبلغيف ودعلا ناعأ لاملا

 يغب ىلع نيلوألا لاتق لصأ يأ ص ( يغب ىلع مهلاتق لصأ ناك نإ : ليقو )

 مهيلع يفبملا هدارأ يذلا لاتقلا لصأ ديرب نأ زوجيو ى ةلأسملا ضرف وه ايك

 اودصقي و) هبنبل يغابلا اولتاقب نأ مهلاتقب اودارأ امنإ يأ ،يغابلا يغب لجأل

 هل يفن الب ( مهف زاج ةاغبلا نم ) ةاغلبلل يتلا اهوحن وأ ( لاومألا كلت عنم
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 ىلعو مهنصحو مهلاومأ ىلع هطاحإلاو 2 مهنم رذنلاو مهلاتق

 م نإ لاومألا كلتل نيذخأآلا نم ناك ولو هلامو مهعم نم

 ام عزن مهعبتمل زاج اوراغأ نإو { محلاومأ و مهنم مهقح عنم اودصقي

 مهدي أ نم ( و ذخ أ

 ىلع مهيلع يفبملا طيحي نأ يأ «( مهلاومأ ىلع ةطاحإلاو مهنم رذحلاو مهلاتق )

 كلتل نيذخآلا نم ناك ولو هلامو مهعم نم ىلعو مهنصح و ) مهسفنأ لاومأ

 عنم ) نيرخآلا ىلع مهلاتقب ( اودصقي مل نإ ) ةاغبلا نم اهوحنو ( لاومألا
 نم ةاغبلا ىتح عنم وأ ةافبلا نع يأ ( مهنم ) ةاغبلا قح يأ ى ( مهقح
 وأ الفط وأ ى هلام ذخأيل هلتق وأ آدحأ حرج حرجك دحاو قدصاملاو نيرخآلا

 زوجي امنإو ( مهلاومأو ) : هلوقب لاملا ركذ هنأل لاملا ريغ نم كلذ وحن وأ ةأرما

 هنم ذخؤي الئل ال هيلع ىدعتي الئل مهعم يذلا يغابلا ىلع درلا اودصقي نأ مهل

 . هملع بجو ام

 ولو هيلع يفبملل سفنلا وأ لاملا ىلع نولوألا ةاغبلا يأ ‘ ( اوراغأ نإو )

 وأ مهيلع يغبملا نم ناك ( مهعبتمل زاج ) مهيلع يفبملا ضعب مهيلع ىدعت امدعب
 ،عزنب قلعتم ( ممديا نم اوذخأ ام عزت ) ةافبلانم ذخآلا وه ناك ولو مهريغ نم

 ذخألا ريغل لايع وأ الام اوذخأ ام ناك ءاوس ص هيف ذخألاو عزنلا عزانت زوجيو

 وحن ريغب وأ ةنامألا وحنب هديب ناك وأ هنم اذوخأم ناك نمل ناك ءاوس ى هل وأ

 لايع وأ هلايع اوذخأ دق مهنأل مهلام ذخأ هنأ عم لاتقلا هل زاج امنإو ةنامألا
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 لاتق هل لحي ال ىغب نمف الإ و الالقتسا ال اعبت حصي ميش برو ى مهلام وأ هريغ
 ى هقح ذخأ ىلع قحلا عنام ناعي الو ى هيلع يذلا قحلل نعذي ىتح هيلع يغبي نم

 نيلوألا ةاغبلل لحي كلذك و “ هقحي هيلإ ناعذإلا و هنع زرحتلا هيلع بجي لب
 . ملعأ هللاو ، مهلاومأ ىلع لاتقلا
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 امهادحإ ةيقحو ث هسكع حصو ى ناتتفلا :ققحت ال

 باب

 يف الو اهلتاقت يف نيقح" [مم ناتتفلا نوكت ال يأ “ ( ناتنفلا قحت ال )

 رهاظلا بسحب امأو ى رمآلا سفن يف دحاو تقو يف ةدحاو ةهج نم لتاقت ربغ

 لتاقت نأ لثم “عقاوف ايل رهظي ام بسحب كلذ مهل حابأ للا نأ عم ةدحاو لكل
 لوقب قح تنأو كلاتق مهلو مهلاتق كلف ةاغب مهنأ ءانمألا وأ نيمألا لوقب اموق

 طلتخا وأ اودمعت وأ اوطلغ ءانمألا نكل « يفبلا نم مهتءاربل نوقحم مهو ءانمألا

 ناهربلاو ليلدلا يقو ڵ ءانمآلاب تلمع كنال للا كبقامي ال لطبم تنأو مهيلع
 مهنأ هيأرب كسمتسم "لك « يأرلا لئاسم ىلع الاتق اولتاق اموق نأ كلذ نم مظعأ
 .. يطخ نم ملاظ هعطق هنإف هرظناف ى خلا مهلك

 لك ناتلطبم اعم امهو نىتقحم" اهن وك سكع حص يأ ك ( هلسمكع حصو (

 ةقحم امهادحإ نوك يأ ى ( امهادحإ ةيقح ) اضيأ سص ( و ) « ةلطبم ةدحاو
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 دعب قحتو 2 امهادحإ ةيقح دعب نالطبتو ۔ء هسكعك اهيغب دعب نإو

 ضاق وأ 2 مامإلل قح ءاطعإب ةمدان هنع ةعجار اهيغب ةكرات اهلاطبإ

 ، همكحو يغبلا مسإ يمنع لوزيو اضيأ ايهنم حصو ى ةعامج وأ

 تنعذأو اهيغب نع ةيغابلا تعجر اذإ اهيلع يغب ةقحم لاطبإ حصو

 . ةقحملا ضرت ملو قحلل

 يفبت نأ وهو ( هسكمك ) ةقحملا يغب يأ ى ( اهيب دعب نإو ) ةلطبم ىرخالاو
 املاطبإ دمي ) امهادحإ ( قحتو ي امهادحإ ةيقح دعب نالطبتو ) ةقحم اهنوك دمب
 زوجيو “ امهادحإ ىلإ عجارلا ى ىقحت يف نكتسملا نم لاحلا ىلع بصنلاب ( "ةكرات
 ةعجار ةكرات وأ ( ةمدان هنع ةعجار اهيغب ) ىلوأ وهو ىتحت لعاف هنأ ىلع هعفر

 فوخلاو ةقرلاك كلذ ريغ وأ يويند ضرفل وأ هلل مدنلا ناك ءاوسو ى ةمدات ريغ
 ص كلذ ريغ وأ يويند ضرفل وأ هلل آضيأ كرتلا ناك ءاوسو « رأثلا ذخأ نم

 وأ ( ضاق وأ مامإل ) وأ هبحاص ( ل قح ءاطعإب ) عوجرلاو كرتلا روصتيو
 هبحاصل قحلا لصوب نمم مهريغ وأ ناطلس وأ رلاو وأ ( ةعامج وأ ) كاح

 هنع عوجرلاو يغبلا كرت نم ركذ ام اهيغب دعب ( اضيا ايهنم حصو )
 . مدنلاو

 يغب ةقحم لاطبإ ححصو ى همكح و يفبلا مما ) كلذب ( ايهنع لوزيو )

 افنآ "رم اك هاركإب ولو ( قحلل تنعذأو اهيغب نع ةيغابلا تعجر اذإ اهيلع
 هعم التق تدارأ وأ اهقح نع دئازلا ذخأ تدارأ لب ط ( ةقحلا ضرت ملو )

 اميج نيتلطبم كلذ لبق اتناك ءاوس ث اهقح نود الطاب ائيش تدارأ وأ « لحم ال
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 . امل نيعم نم نإو اهنع لاتقلاو عافدلا زاوجب لاحلا سكعنيف

 يف ناك نإ هدالوأ وأ هدبع وأ هلامب نإو غاب نيعم لاتق لحو

 نم هل اسراح هنصح يف دعق وأ ك هملع ردق ام هاوقو هركسع

 ء كلذ نع ىهني نأ دعب هذخأ ديرم

 ه( اهل نيعم نم نإو ث اهنع لاتقلا و عافدلا زاوجب لاحلا سكعنيف ) امهادحإ وأ

 نعو اهنع مرح نأ دعب اهنيعي نملو لاتقلا امل لحي نأ لاحلا ساكعنا ىنعمو
 ىفبملل لحيو اهنيعي نمل الو لاتقلا اهل لحي ال ةبغاب تناك نيح اهنأ كلذو اهنيعم

 مل ذإ اهنيعلو ىرخألا ىلع مرحو اهنيعملو اهل "لح تنعذأ املو ى اهنيعملو اهيلع
 . ال تفصنأ دقو ىلوألا نم لبقت

 ريغ وأ احالس وأ ابورشم وأ الوكام ( هلامب نإو غاب نيعم لاتق ‘لح و )
 وأ اغلب ( هدالوأ وأ ) ماع ىلع صاخ فطع هلام ىلع فطع ( هديبع وأ ) كلذ

 اذك و « ةركذ امم ( هيلع ردق امب هاوقو هركسع يف ناك نإ ) هعابتاب وأ الافطأ

 الثم لاملاب ةناعإلا عاتجابو ص رم اك هعم ناكو رامزم وأ مانغب ولو هاوق نم
 هنأ ملعو لتاقي ال ناك ولو هلتق لح اذهو يغابلا داوسل آريثكت روضحلاو
 وأ حالس وأ لامب هاوق نم امأو ى لاملاب ةناعإلاو روضحلا نيب عمج هنال لتاقي ال

 وأ يغابلا نصح يأ ى ( هنصح يف دعق وأ ) هلاتق لحي الف رضحي ملو كلذ ربغ
 ديرم نم هل اسراح ) كلذ نم اجراخ دعقو كلذ ربغ وأ هدالوأ وأ هلام يف دمق

 ةبوصغم سفن وأ بوصغم لام نصحلا يف ناك نأب لتاقي آضيأ اذه نإف (هذنخأ
 . رباكيو دناميو ( كلذ نع ىهني نأ دعب )
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 سمشلا برغمب نوكي لجرلا نأ يور امل هب رفك دقو لكنيو

 هبلق يف ناك نإ هسأر ىلع اهنم امد رطقي هفيسو اهعلطم ةنتفلاو

 ح اهيلع ةيل او اهبح

 هلام ريغ وأ هلامب نيمملا ( لكني ) هنإف رباكي ملو دناع وأ دناعي مل نإ ( و )
 ' هسرح يأ ى ( هب رةك دقو ) يغبلل كلذب يغابلا غرفتي هنآل لتقي ال ثبح
 ؛ عيبرلا يبأ خيشلا نع ( يور امل ) يغابلا وأ يغبلا بحأ نم رفكي اذكهو

 نوكي لجرلا نأ ) - هلا مهمحر - ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا هذيملت هنع هاور

 امد ؛رطقي ) اهبرغمب يذلا فيس يأ ى ( هفيسو اهعلطمب ةنتفلاو سمشلا برغم
 هبلق يف ناك نإ ) هريرس ىلع“د۔ةار وهو ( هسأر ىلع ) ةنتفلا نم يأ ى ( اهنم
 ضاخ هيبشت اهنم امد رطقي ةفسسو : هلوقو “ امهدحأ وأ ( اهيلع ةيمحملاو اهبح

 امهادحإ وأ اعم اتلطبأ ءاوس “امد رطقي ناك ىتح هفسب اهضاخ امب اهبح ةنتفلايف

 هبح ناك وأ ط ملعي مل وأ ةلطبملا لاطبإ وأ اهلاطبإ ملع اهلاطبإ ىلع ةلطبملا بحأو
 خشلا هركذ ع اذم يف لهجلا يف رذمي الف مهريغ ىلع لطابلا لهأ روهظ هاونو
 اذك و اهعلطم سمشلاو اهبرغمي ةنتفلا تناك ول سكملا اذك و ى ةيمجحلا باب يف دمحأ

 كلذو ؛ثحبلا ىتأيو ، كلذ بحب كله ال : ليقو “ ضعب لوق اذهو ى تاهجلا

 لثمو “ ىلوتم ريغ ءاعد ىلع نمؤي ال :باب : هلوق يف نيرشعلاو يناثلا باتكلا يف
 ل هنأكو “ كلذ ريغ اهضرعو قرشلا نم ضرألا لوط نآل برغملاو قرشلاب

 برغملا يف ناك نمف ی قرلا يف امنإف ةياحصلا ةنتف ىلإ ريشيل ليثمتلا سكمي

 ىإ هيل ريشم انهه ةنتفلا : هلوق ىلإو يغابلا ىلإ لام نإ اهنم اظح ذخأ
 . قرشلا
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 الأ » : قلع لوسر لاق : لاق رمع نبا نع ديز نب رباج نع ةدببع وبأ ىور

 لاق « ناطيشلا انرق علطي ثيح قرشلا وحن هديب راشأو ى م١) « انهه ةنتفلا نإ

 قرلا وحت نم تبعشت ىتح لم هللا لوسر دمب اهنورظتني سانلاو : رباج
 نب نرابلس عيبرلا يبأ ةرابعو ى اهيف كله نم كلاملاو « اهنم اجن نم يجانلاف

 اهبرغم يف ةنتفلاو سمشلا علطم يف لجرلا نوكي : اضيأ لاقو ، اذكه فلخي
 امد رطقي هفيسو هلامب الو هسفنب رضحي ملو آادقار هريرس ىلع هتيب ين وهو

 ىدحإ ىلإ هبلقب لام اذإ : لاق ؟ كلذ فيكف : هل لمةف ص ةنتفلا كلت نم

 . نيتفئاطلا

 اهيف ناكف ليجلا يف ةسوفن لئابق نم نيتئف نيب ةنتفلا تعقو : اضيأ لاقو

 ابرهف ، ىرخأ ةليبق نم رخآلاو ةليبق نم امهدحأ مالسإلا يعدي نمم نالجر

 ىلإ نيتليبقلا ىدحإ تفحزف ى دحاو عضوم يف اناكف لبجلا نم ةنتفلا نم اههسفنأب
 :لاقف ؟ يتليبق مأ كتليبق مزهت نأ هبحت ءيش يأ : رخآلل امهدحأ لاقف ىرخألا

 كتليبق اومزه نإ يتليبقو اوقبتسي مهومزه نإ مهنال ى كتليبق مهمزه نأ

 نأ بحأ : لاق ؟ تنأ بحت ءيش يأ : هبحاصل رخآلا لاقف ى مهيف اوقبتسي ال

 : هبحاص .هل لاقف « ىنفت ىتح اضعب اهضعب لك اي بارتلا ةنحطم لثم انوكت
 ص ها دلبلا كلت ربغ دلب ىلإ هسفنب برهف “الف انأ ا۔هأو ى انهه ىقبت يذلا تنأ
 فلتخت كلذلو ‘ دبق ال ليثمت كلذ نأ ملعتف “ برغملا يف ةنتفلا لعج هارتف
 . هلك كلذب - هنع هللا يضر _ خيشلا ملكت وأ « تاياورلا

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١
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 املسم حبصي و ارفاك حبصيو املسم لجرلا يسمي نامز سانلا ىلع يتأي : لبقو

 وجني الف ملظملا ليللا عطقك اضعب اهضعب نتفلا هيف عبقي نامز « ارفاك يسميو

 همف دساحتي نامز ى باصت الف ةاجنلا هيف بلطت نامز ى هللا همصع نم الإ اهنم

 ةرثكل الو هسفن نع ىضرل ال ى ةايحلا هركيو توملا هيف لجرلا ىنمتيف سانلا

 وجني ال ةاجنلا ةلقو لاوهألا ةرثك و نامزلا داسف نم هاري ال نكل ى همدق داز

 هيلإ مالكلا دنسي يذلا خيشلاو سانلا نم هنود نمب فيكف هملعب لماملا ملاعلا هيف

 يبأ خيش هنأل هنع للا يغر - ركب نب دمحم خبشلا وه : لاق ى لاق : لوقيو
 ةنتف تناك ام ليق دقو : مهاربا نب فسوي خيشلا لاق “ فلخي نب نابلس عيبرلا

 اهنم هبيصن هلان الإ ءايبنألا نم يبن ناك ولو ةماعلا تلمش الإ نادلبلا نم دلب يف طق

 ؛هظح اهنم لان الإ لسرم ين الو برقم كلم اهرضحي ال هنأ دروو “يلجنت ىقح
 ؛ هريغ قح يف ابنذ نكي ل ولو هقح يف ابنذ دعي ام هنم ردصي هنأ كلذ ىنعمو

 ادحأ ملكي الف هناسل كسمأ ةنتفلا تناك اذإ : يضاقلا حيرش" نع ليق دقو

 نأ ول ربخلا يفو : هصنو ربخ هنأ يلازغلا ركذو فنصملا هركذو & يلجنت ىتح

 . هلتق يف اكيرش ناك برغملاب رخآ هلتقب يضرو قرشملاب لتق لجر

 رزو لثم هيلع نوكيو ركملا نع بيقنل لج ر لا نأ : دوعسم نبا نعو

 . كلذ لمف هنأكف هب ىضريو هغلبي : لاق ؟ كلذ فيك : هل ليقف ى هلعاف

 نسملا نيب ةنتفلا تناك اذإ : للع هللا لوسر نع ةجام نبا ىورو

 : نل هنع ةريره يبأ نع يذمرتلاو ملسمو دمحأ ىور ؤ بشخ نم افيس ذختاف

 ص رفاك يسميو انمؤم لجرلا حبلصي' ملظملا ليللا عطقك انتف لامعألاب اورداب »
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 ى )١' « ليلق ايندلا نم ضرمب هنيد مهدحأ عيبي 0 آ رفاك حبصيو انمؤم يسميو

 باحسلا ىطغ يذلا وأ : ى حابصم الو هيف رمت ال يذلا وه ملظملا ليللاو

 ۔ هموح

 نوكت نأ تمطتسا نا » : نلع هللا لوسر نع دعس نع ركاسع نبا ىور

 وبأ نع دواد وبأ ىورو ى « لعفاف ةالصلا لهأ نم ادحأ لتقت الو لوتقملا تنأ

 تفرشتسا ا۔ل تفرشأ نم ءايمع ءامكب ءامص ةنتف نوكتس » : قلع هنع ةريره

 وبأ و ملسمو يراخبلاو دمحأ ىورو ى « فيسلا عقوك اهيف ناسللا فارشا و ى هل

 ريخ اهيف مئاقلاو ى مئاقلا نم "ريخ اهيف دعاقلا ةنتف نوكتس ه : للع هنع ةريره

 اهنم دجو نمو ص هفرسثتست امل فرشي نم “ يعاسلا نم ريخ يشاملاو ى يشاملا نم
 ديعسلا نأ » :تلع هنع دادقملا نع دواد وبأ ىورو 0٠ هب "ذعيلف ذاعم وأ أجلم

 . . « ربصف يلتبا نملو نتفلا بنج نل

 ىلامت لل نإ » : قلع هنع رمع نبا نع ميسن" وبأو هريبك يف يناربطلا ىورو
 مهافوت اذإو ى ةيفاع يف مهتبميو ةيفاع يف مهيبحي هتمحر يف مهودفي هقلخ نم نئانض
 يف اهنم مهو ملظملا ليللا عطقك نتفلا مهيلع رمت نيذلا كئلوأ ى هتنج ىلإ مهافوت
 » اهظقيأ نم هلللا نمل ةمئان ةنتفلا » : نل هنع سنأ نع يمفا رلا ىورو ى « ةيفاع

 رباج نع ةديبع وبأ ىورو ى '") « اهدقوم هللا نعل "ران ةنتفلا » : ةلع هنعو

 )١( يذمرتلاو ملسمو دمحأ ءاور .

 . دواد وبأ هارر ) ( ٢
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 ىلع موجهلا لح هيرارذ وأ هيلع يغبم لام نصحلا يف ناك نإو

 ‘ هبرل هل آدار ولو ء كلذ ذخأل هلخاد عنم نإ هلاتق و هب نم

 ص ةماظلا نم هلخاد عنمل الوأ س ينب" نإ اذكو

 نونمؤي يدعب نم نوتأي موق يتمأ ريخ » : للع يبنلا نع سابع نبا نع ديز نا
 يف قمعت نم الإ ى الملا تاجردلا مهل كئلوأف ى ينورب ملو يرمأب نولمعيو يب

 . '١ا) « ةنتفلا

 هئاسن وأ ( هيرارذ وأ هيلع يفبم لام ) هريغ وأ ( نصحلا يف ناك نإو )
 رخآ هيلع يغبمل ام اذك و ى هيلع ايدعت يغابلا ذخأ ام كلذ وحن وأ هاراسأ وأ
 هل ناك نإ هسفنل ( كلذ ذخأل هلخاد عنم نإ هلاتقو هب نم ىلع موجما لح )
 ص هل نكي مل اذإ ( هبرل هل ادار ولو ) : لاق هتيأر مث هريغل ناك نإ هبحاصل وأ
 نماض وهف هعنم نإف ث هعنم هب نمل لحي الو ى هذخأل لخادلل نكي مل اذإ ينعأ

 نإو “هبرل هدرب هنأ وأ هبر هنأ ملع نإ هلاتق يف الو هعنم يف رذعي الو « يغابلاك .

 ص ملعلاب كردي ال كلذ نآل يغابلل هظفح وني مل نإ رذعي : ليق : نالوقف ملعي م

 77 مارحلا قفاوو رشاب هنآل رذمي ال : ليقو
 . نامضلا ليزب ال أطخلاو

 وأ بشخ وأ كلذ وح وأ 7 وأ رجح وأ هوحن وأ نيطب ) يب نا اذكو (

 ( ةملظلا نم هلخاد عنمل ال وأ ) ,تحن وأ رفح وأ اهوحن وأ رعش وأ فوصب

 هناينب دعب كلذل لعج وأ كلذ بهو وأ كلذل يرتشا وأ ضوعب وأ ضوع الب وأ

 ٠ ةحام نبا هاور )١)
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 همد كفسو هعنام لاتق لحب هل ءاشو هقارحإ وأ همده لدي رم ىتأف

 ى همده لصب قح . . . ٠ ٠. ٠ . ٠

 نأ ةَسّئظلا نم هلخاد عغم ىنعمو ص كلذل ىركيل بصني نأ لثم ى ام هجوب

 نمم هب مهسفنأ ةملظلا عنمت وأ « قحلاب مهديرب نمم هب اضعب مهضعب عنمي ةملظلا
 وأ همده ديرم ىتاف ) لخادب ةقلعتم تسيل ضيعبتلل « نم » و « قحلاب مهديرب
 رسكب - ماش ظفلو “ قارحإ وأ مده نم ركذ امل يأ 0 ( هل ءاشو هقارحإ

 هلصأ ,ضاقك وهف _ نيونت الب ةزمهلا حتفب _ َءاش لعاف مسإ - نيونتلابو ةزمهلا
 ص بارعإلا اهيلع عقي ةيناثلاو ‘ فلألا دعب ةروسكم ىلوألا « نيتزمهب ءاش

 تفذحف ص بارعإلا اهيلع لقثف ءاي ةيناثلا لادبإب ظفللا ففخف ليقث زمهلا و

 ةلدبملا يهو هذه ءايلا تفذحف « نيونتلاو ءايلا نانكاس ىقتلاف بارعإلا ةمالع
 نم لدب يه يقلا ىلوآلا ةزمهلا تيقبو ةملكلا « مال ه يه يتلا ةيناثلا ةزمهلا نم
 . ايءاش بصنلا لاح لوقتو ى عئاب ةزمهك ةملكلا نيع يه يلا ءايلا

 ك اههىلك وأ هةارحإ وأ ( همده لصي ىتح همد كنفَسو هعنام لاتق لحي )

 هقارحإ وأ همده ديرم هلوق هنع يفكي هنآل ى هل ماش و : هلوق طاقسإ ىلوآلا و

 كلذ هل غاس هنأ لاحلاو « هقارحإ وأ همده ديرم ىتأف يأ « غاسو : خسن ينو

 ٤ ىتأ ىلع فطملل وأ وه وأ ى دق ريدقتب وأ ريدقت الب لاحلل « واولا » ؤ

 وحن وأ ةيمح وأ ةنتفل قارحإلا وأ مدحلا دارأ اذإ امع زارتحا وهف لاح لك ىلعو

 . مارحلا نم كلذ

 كلذ مدهو هذخأ ديراف ايب ذخأ امم هريغ وأ لام هيف ناك نإ اذك و

 دصقي الف ةملظلا نم هلخاد عنمل لمجي مل ام امأو “ ذخألا عم امهالك وأ هقارحإ وأ

 -  ( _ 0٩٣ج ١٤ - لسنلا - ٣٨ )



 . هلتاقيو هيلع مجهي اهكولس هل زئاج ًاقيرط هيلع عطق نإ اذكو

 لتاق نإو ‘ لبتوق هنصح يف هاوآو دحأ لإ يغابلا ىوأ نإو

 ث هيوئم" هيلع

 نمضو اولعف كلذب الإ هنم ملاظلا جارخإ اودجي مل نإ نكلو قارحإ وأ مدهب

 هبحاص رمأب لخد نإ مهيلع الو هيلع نامض الو نونمضي : ليقو ى ملاظلا

 قرحم الو مدهي ال : ليقو “ دعب كلذ ضعب ركذ هتيأر مث لاملا تيب نم : لبقو

 ركنملل رييغتلا لاح نالوق لاملا رئاس يف اذك و ص هل لعج ام ريغل حلصي ناك نإ

 . ركنمل لمج نإ

 فإ لصيل اهفرمي ىح اهب رض هدب رحجلا ءانإ رقس نإ : رطانقلا , يقو

 تناك نإ الإ لام فالتإ هنآل اهيناوأ رسك زجي مل الوأ رفحلا تقيرأ ولو ةقارإلا

 . اهرسكب سأب الف رمخلل الإ حلصت ال

 اهكولس هل ازئاج اقيرط ) “ مدهلا ديرم ىلع يأ ى ( هيلع عطق نإ اذكو )
 هنم رركتي نأ طرشيف هدعب امأو ى اقلطم عطقلا لاح ( هلتاقيو هيلع مج
 .ريغ ىلع وأ هيلع هذه لبق ىرخأ ةرم عطقي نأ كلذو ص هداتعيو عطقلا

 . هذه لبق نيترم : ليقو

 يغابلا ( لتوق ) هلام وأ ( هنصح يف ءاوآو دحأ ىلإ يغابلا ىوأ نإو )
 ىلع يأ ى ( هيلع لتاق نإو ) ، نصحلا وأ لاملا داسف ىلإ هلاتق ىدأ ولو هدحو
 : - ءابلا ناكسإو واولا رسك و ةزمهلا ناكسإو ميملا مضب - ( هيونتم" ) يغابلا

 ميملا دعب ةزمهلاف ‘ لعفأ نزوب فلأب لوأ ةزمهلا دمب يعاب"رلا ىوآ لعاف مسإ

 لبق يعابرلا يف افلأ ةلدبملا يهو « دم الب يثالثلا ىوأ يف يتلا ةملكلا ءاف يه
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 > هرمأ هلخد نل يغابلا هنمض الو 2 هنصح مدهيو هنم دشأ وهف

 هلتق ىلإ لصوي الو « هلام وأ هملع يغبم نصح لخد نإو

 ؛ يغابلا ىلع : ليقو ، لاملا تيب نم هفالتإ وأ مدهب الإ هجارخإو

 ممإ يف تبثت ال لعفأ ةزمه يهف يعابرلا ىوآ يف اهب ءودبملا ةزمهلا امأو ى واولا

 نإو : ىنعملاو 0 اهلمال « ءاملا ه و ةملكلا ؛نْسع واولاو “ لوعفملا مسإ و لعافلا

 . هاوآ نم يغابلا ىلع لتاق

 ى اداسف يغابلا نم يأ ى ( هنم دشأ وه ) ةلوؤملا هيلع لتاقملا اذه ( ف )

 هيلع دازو هلعف لعف دقف هنم قحلا ذخأ نم عنمو لمف امل ميلست يغابلا ءاويإ نأل

 اذكو « رثكأ لب يغابلا نم "الح اك هلاتقو همد لحف هنم قحلا ذخأ نم هعنم

 هلام دسفيو ( هنصح مدهيو ) يصاعلا نم دشأ وه ةيصعملا بحاص ىوآ نم لك
 اذإ نكل ت هنصحو يغابلا لام اذك و ى هداسفإب الإ يغابلا ىلإ لصو ال يذلا

 ء لاملا اذك و ( هرماب هلخد نإ يغابلا هنمضي الو ) ى هل نمضي ال يغابلل ناك

 : ليقو « حيحصلا ىلع يغابلا ىلع نايضلاف هنم رمأ الب يغابلا هلخد نإ امأو

 . لاملا تيب نم : لبقو ‘ هدسفم ىلع

 هلتق ىلإ لصوب الو هللم وأ هيلع يفبم نصح ) يغابلا ( لخد ناو )
 نصحلل ( مدهب الإ ) اهدحأ ىلع رصتقي ناك نإ امهدحأ ىلإ وأ ( هجارخإو
 فلتملا وأ مداهلا ىلع ال ( لاملا تيب نم ) هنايضف هيلع يفبملا لامل ( فالتإ وأ )

 رهاظلاف لل هلعف ناك اذإ فلتملا وأ مداملا وه هيلع يغبملا ناك ولو “ناك ام انئاك

 . طسقلاب مايقلل لمج" لاملا تيب نأل راوجلا وأ ماقتنإلل ال

 كلذ فلتأ وأ مده ءاوسو ى كلذ يف ببسلا هنأل ( يابلا ىلع : ليقو )

. ٥ ٩ ٥ 



 لخد نإو > ميقي وأ رجأ لام نإ و ًافالتإ الو ًامده هلتاقم رذح الو

 مكحلا يف مهيلع كردي مل هيلإ هجارخإ هيلع يغبم مهلأسف موق لزنم
 اورفكو ‘ هيلع اوردق نإ هلدا دنع مهمزلو

 يك۔حو ى موهفملاب يغابلا نامض ىلع ىلوآلا ةلأسملا يف رصتقا امنإو هريغ وأ هبحاص

 كنإ لوقي نأ يغابلل ناك هفلتأ وأ هبحاص همده اذإ هنأل نْئَلوق هذه يف
 توفي الئل لاملا تيب ىلع نامضلا نإ :لوقي نم لوق هيف رهظف كسفن لام تدسفأ

 . هريغ دسفأ اذإ ام فالخب « هلام .

 اقلطم لاملا تيب يف هل نامض الف هبحاص هفلتأ وأ همده نإ هنأ يدنع يذلاو
 ى ذاش لوق هيفو ى يغابلا ىلعف هللا نيبو هنيب ايف امأو « مكحلا يف يغابلا ىلع الو

 . يغابلا ىلع هب هل كحي هنأ جرختسم نكل

 ( نإو ى افالتإ الو امده ) يغابلا قلطم لتاقم يأ ى ( هلتاقم رذحي الو )
 ةرايعل وأ ليبسلا نيال فقو لامَك (رجأ لامل) امهالك وأ فالتإلا وأ مدهلا ناك
 يغابلا ىلإ نولصي ال ام لك نوفلتيو نومدهي ( ميتي وأ ) ةربقم وأ دجسم
 ى ىغابلا : ليقو “ لاملا تيب هنمضيو كلذ ىلإ حتلا اذإ هفالتإ وأ همدهب الإ
 . هملع نامض الف لاملا تيب مئاق رمأب ايستحم لعافلا ناك اذإ و ى هلعاف : لبقو

 يغبم مهلأسف ) ى مهميرح وأ مهلام وأ ( موق لزنم ) يغابلا ( لخد نإو )
 همدقأ و عرشلا مكحي هل بجو ا۔م هنم ذخال ( هيلإ ) كلذ نم ( هجارخإ هيلع

 اوردق نإ هللا دنع مهمزلو كحلا يف ) هجارخإ ( مهيلع كردي مل ) هيلإ عرشلا
 رفك ( اورفكو ) ى هبلاطم ىلع هيغب مهدنع "حصو “ جارخإلا ىلع يأ ى ( هيلع
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 نإ مهلاتق لحو ، مهلزنم نم هذخأ نم هوعنم الف الإو ى اوبأ نإ

 مل نإ مهيلع موجهلا مرح زرفي ال ىتح مهعم طلتخا نإو ث هوعنم

 . هيلع اولتاقي

 اوردقي ( الإو ) طسقلاب مايقلل كرت مهءابإ نأل ى مهجارخإ نم ( اوبأ نإ ) ,قافن
 ىفتخا هنأ وأ ڵ مهنادبأ يف مهرضي وأ مهلاومأ دسفي وأ مهلتقي هنآل هجارخإ ىلع
 ءهيلع مثإ الو ‘هلا دنع الو كحلا يف هجارخإ مهمزلي ( الف ) وه نيأ نوردي الو

 تإ همف هلاتقو هبف هنع ثحبلاو ) مهلزنم نم هذخأ نم هوعنع ) ال -< و

 رابجلا ناكو هنوقيطي ال رابج,مهنم هعنم نإ اذك و مهلاتق هل "لحي الو ى هل لح

 هيلع يفب نم كلذب ملعو هنوصعيو مهرمأي وأ لاتقلاو عفدلا ىلع مهرهقي ال
 كرت نم الإ مهروظنم ناكو هيلع لتاقو هجارخإ اوبأ اذإ اميمج مهلتاق الإو

 مهدنع حص دقو > ىح هملاطم نم ) .هوعنم نإ ملاتق "لحو ( > لا۔:ةلا

 » ه ص

 . 4 ہلع هخ ب

 اولتاقي مل نإ مهيلع موجملا مرح زرفي ال ىتح مهعم طلتخا نإو )

 ه يغابلا حم لعفي ام لكو مهلاتق هيلع "ينبمل "لح هبلع اولتاق نإو ى ( هيلع
 . ملعأ هللاو
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 لصف

 رخآلا ضعبلل ًايغب هريغ ىلع ركسع ضعب يغب نوكي ال

 ‘ نراطلس هف نإ و .« حالصب فرع وأ ‘ لبق هل فرعي ل نإ

 لصف

 عم ناك ولو ( رخآلا ضعبلل ايغب هريغ ىلع ركممع ضعب يغب نوكي ال )
 كلذل يغبلا فرمي مل يأ ى ( هل فرعي مل نإ ) دحاو عضوم يف يغابلا ضعبلا

 ناك ( نإو حالصب ) لبق ( فرع وأ ) حالصلا الو ( لبق ) رخآلا ضعبلا
 ناك اذإ هنأ دحأ متهوتيف ركسملا عمجي هنآل ناطلسلاب غلاب امنإ ( ناطلس هيف )

 ى دحاوك ناطلسلاب اوناك اذإ رخآلا ضعبلل ايغي ضعب يغب ناك ناطلس هيف

 نكي مل ولو رخآلا يفبب هيلع مكحي هنإف يغب كلذ لبق رخآلا ضعبلل فرع نإ و
 ام يفاني الو “ نآلا يغابلا عم رضاح كلذ لبق يفبلاب فورعم هبف ناطلس

 رظني ال هنأ نم خلا رلاو ةعاط تمزل : باب : هلوق ق لبق هرك ذ ام انه هركذ

 مهنأ رهظ اذإ كلانه ام نأل اقلطم أدب نم لتاقبف اعيضو وأ افيرش دب نم ىلإ

- ٥٩٨ - 
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 لب هيلع هوناعأ نإ الإ همامإ ىغب نإ يغبلاب ركسع ىلع مكحي الو
 نوكب الو. يغبو داسفب مهتي نمو 4 ةصاخ يغابلا ىلع

 / ام الإ مهيلع هب مكحي الو . مهلكل ًايغب مامإلا ركسع ضعب

 سانلا ىلع يغبب هتكلمم وأ هتيعر نم ادحأ 7 نإ ناطلسلا يف

 ىلإ دحأ يضمي نأ لثم « كلذ ريغ يف انهه امو ى هل اوءاجو لاتقلل اورضح

 . مهضعب هيلع يفبيف كلذ وحن وأ مهقيرط يف هب اوقتلي وأ مهعضوم

 ى ( هيلع هوناعأ نإ الإ همامإ ىغب نإ يغبلاب ركسع ىلع كحي الو )

 نكل هريغ وأ ناك ام امأ ( ةصاخ يغابلا ىلع ) كحي ( لب ) “ يغابلا ىلع يأ

 مهتي نم ) ىلع ( و) هيغب لح يف هعم اوناك اذإ مامإلا لمف امم ءثربتلا ركسملا ىلع

 ضعب وأ رخآلا ضعبلا مهتا و ركسملا ضعب ىفب اذإ هنإف ةرامال ( ( يغب و داسفب

 هملع يغبلا فطمف ف يغبلا ةجيتن وه داسفلاو مهتملاو يغابلا ىلع كحي هنإف ضعبلا

 . ينايب مزال ىلع موزلم فطع

 ( مهيلع هب كحي الو مهلكل ايغب مامإلا ركسع ضعب يفب نوكي الو )
 يأ ى فوذحع ردقي وأ « عطقنم ءانثتسا ( الإ ) ةرامإب مهتملاو يغابلا ىلع لب
 الإ هريغل اينب دحأ يغب الو ى مهلكل [ايغب ركسملا ضعب يفب نوكي الو
 ص دنجلا ةمعرلاب دارأ ( هتكلم وأ هتيعر نم ادحأ رمأ نإ ناطلسلا ف اولاق ام )

 ونو لفطلا هنبا َرَمأ “بأو « هكح اهيلع يرجي يتلا عضاوملا : ةكلمملاو

 ؤ ( سانلا ىلع يغب ) و داش ( ب ) راغصلا هذمالت شمب مأ تطمو 2 بآلا
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 نوكيو س هدبعل ديسلا اذكو . هيلع هب كحيو ًايغاب هب نوكي
 ٠ . ٠ . . . نامضلا بجاو يف يغابلاك

 امم وأ يغبلاب ( هب كحيو ايغاب هب نوكي ) هنإف كلذ لك يف وأ مهلاومأ وأ مهنادبأ

 . ( هدبعل ديسلا اذكو « هيلع ) رمأ يذلا رج

 نم مهيف ناك اوقتلا املف مهلتق نوديرب موق ىلإ موق راس نإ : «. رثألا » يفو

 لعافلا مزل ام لعفي مل نم مزلي هنإف “ ةبوتلا دارأو < لعفي مل نمو ناعأ نمو لتق
 . اولان قح مهعم ناكو مهرثك و ةاغبلا عم راس اذإ

 عباتت نإو ص همد يف كراش دقف هسأر داوس لستق نم رظن نم : ضعب لاق

 ى هتبادب ضعنو همامطب ضعبو هحالسب ضعب هيلع ناعأف لجر لتق ىلع موق

 ى همد يف ءاكرش مهلكف هلتقف مهدحأ هيلإ مدقتف هنم اوند ىتح هبلإ اوراسو

 ص هدحو مرغلا هيلعف لام ذخأ وأ رادج ماده وأ ,للخت عطق مهنم ثدحأ نمو

 ماقو مهدحأ مدن هولصو املف ى هلتق ىلإ اوجرخ نإو ى كلذ عيمج مهدئاق مزلو

 نإ هف مهك راش و ص دوقلا ال ةيدلا هتمزل لتق ىتح رهاش هحالسو عجرب ملو امدان

 مهعسي ام وأ احلص نوديرب مهنأ مهضعب "نظو اوجرخ نإو ى هسأر داوس ىأر

 مهنع جرخو "لدي ملو ضري ملو لتقي مل نم ىلعف هريغو لتقلا مهنم ناك اولصو املف
 . ليتقلا سأر داوس رظن نإ لعافلا ىلع ام هسفنب رثكم رقاب ىلعو « ةبوتلا

 اوكفسو الطاب اوثدحأف ى حالسلاب موق عم ميرحلا نع عفدلا ديري جرخ نمو

 ى هتين هيلعو هلو ى نامض الو هيلع مثإ الف هراكنإ ىلع ردقي ملو هيف نعي ملو ءامد

 ص هسفن دوقب _رإو لاملا يف هتصح هيلعف باتو هريغ عم هلتقو الجر بلس نمو

 لاملاو سفنألا يف ( ناضلا بجاو يف يغابلاك ) هلك انركذ نم ( نوكيو )

 ۔ ٠١ ٠ ٦ _



 . عطاق ةلزنم وأ برح يف ناك نإ الإ لتقب دصقي الو . قحلاو

 برح يف ناك نا الإ لتقب دصقي الو ) ى ةءاربلاو ريزمتلاو بدألاك ( قحلاو )
 لاح يأ ىلعو هابتناو ةلفغ يفو ًآرهجو ارم لتقي نمم قيرطل ( عطاق ةلزنم وأ

 داقي : ليقو « ثلاثلا رمألا دعب لتقي : ليقو ى داسفب اضيأ كلذ لبق رمآ ن نأب

 . ملعأ هللاو ى التاق مهرومأم ناك اذإ نولتقيف ةقيف مهلك ءالؤه

 مكحلا زاوجل ليلد نوكي ام ركذأ انهو ى ةرامألاب يفبلا يف كحلا مدقتو

 ص دلقم وه نم ىلع ةجح هنآل « رثألا وأ ةنسلا وأ نآرقلا نم ابسانم وأ ةرامألاب
 يف ةخسار رثألا نم اهب قلعتي امو رارقإلاو نيميلاو ةنيبلاب كحلا ثيداحأ نأل

 ركذت ىلا ةرامألاب ءازتجالا نع ىبأت بولقلا تناكف ى اهترهش و اهتحصل بولقلا
 لاح ايسلا نأ ىلع "لدف « )١١' مهايسب مهفرعت »» : ىلاعت للا لاق « ءامدلا يف
 ريغ وه وأ :راتز هيلع مالسإلا راد يف اتيم انيأر ول نأ تح صخشلا ىلع رهظت
 ى رادلا كح ىلع كلذ نم مدقيو ى نيملسملا رباقم يف هنفدن ال ريبك وهو نوتخم

 نوتخ وهو رانزب دجو نإو ى رثكألل بسن لب ى ةعامج لوق يف ههبشي امم اذك و

 لاقو “ هملع ىلصي : لقو “ نونتتحم دق ىراصنلا نآل ي هملع ىلصي ال : ليقف

 بوقعي ىلإ هصيمقب اوتأ املو '٢؛ي« بذك مدب هصيمت ىلع اوءاجو » : ىلاعت شلا
 بئذلا ناك ىتم : لاقو مهبذك ىلع كلذب لدتسا ربا رثأ الو اقرخ هيف رت ملف

 هللا نرقف ةمالع مدلا اولمجي نأ اودارأ « هصيمق قرخي الو فسوي لك أي اميلح

 ىلع اوعمجأ : ليق « قيزمتلا نم صيمقلا ةمالس يهو اهيذكت ةهالعب ةمالعلا هذه

 ٣ : ةرقل ا ةروس ) ( ١

 ( ٢ ) فسو ةروس : ١٨ .
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 دهشو » : ىلامت لاقو ى صيمقلا ةحصب مهبذك ىلع لدتسا ةتتعنت بوقعي نأ
 نإ ل : هلوق ىلإ « تقدصف لبق 'نم دقا هصينق ناك نإ اہلهأ نم دهاش

 ايف تامالملاو تارامألاب كحلا ىري انموق ضعب ناكو « )١' ي مظع نك ديك
 . ةنيبلا هرضحت ال

 ى هلا هاكح للا ريغ مالك اضيأ هنأ عم انمزلت ال ةميرشلا كلت نإ : ليق نإف

 لصألاو « انل ةعفنمو هيف ةدئافل هلزني امنإ انيلع هللا لزنأ ام "لك نإ : تاق
 للا ىده نبذلا كئلوأ » : ىلامت للا لاق ى ليلد هفرصي ىتح هب ءادتقالا

 ٠ ؛٦ هدَتْق ةا م ادْهبف

 روكذملا دهاشلا ناك ءاوس ى اهيلع لومعم اهب ىدتقم هتنت فسو ةيآف

 : انريسفت رظناف « لفط وأ زيزملا رومأ يف هريشتسي اريزو قاع لجر اهيف
 ىلع تدش رأ ىلاعت هللا نذإب هنم ةمئاق ةجحلاف كلفط ناك نإو هنآل « دازلا نايمه »
 ء قحلا قدص اهب ملمن يتلا تامالعلاو تارامألا ىلإ ظقبتلاو نطفتلا ىلإ هناسل

 ةختعنع حونل ةمالع روثنتلا َر'وف لمج ىلاعت هللا نأ كلذ نمو ؛ لطبملا نالطبو

 ءاقل ىلع هتعبت ىسومل ةمالع توحلا دقف لعجو ى هموقب قرفلا لولح ىلع
 ةبه ىلع هل ةمالع ازمر الإ مايأ ةثالث مالكلا ءايرك ز عشم لمجو ى ندتينت .رضخلا
 بوجوب كح بقلل هنأ يور ام اهنم كلذ نم عضاوم ةنسلا يف دروو ى دلولا

 . ٢٨ :ى فس و ة روس ) ( ١

 (٢) ماعنألا ةروس : ٩٠ .
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 زوح و ى انموق مالك نم وهو « دازلا نايمه » ق هتنيب دقو “ ةماسقلا ف ثفروللا

 ،ةصيحمو ةصئيو حا ثيدح يف ليتقلا مد قحتسيو انيمي نيسمخ اوفلحي نأ نيعدملل
 ةصق يف نكي مل هنآل ةيضابإلا رشعم ثوللا طرتشن الو « لتقلا ىلع ليلد ثوللاو
 لتق هنأو “ مهنيب ةوادعلا ركذ هيف ثيدحلا نإ : اولاق نأ الإ ةصيحم و ةصيوح

 . دوهيلا الإ هيف سيلو ى مهدلب يف

 نئارقلا نم ماق دق نوكيف دهاشلا ماقم موقت نئارقلا نأ يرزاملا رهظتساو

 ص هتابثإ دعبي الاذمه لثمو ى لتاقلا نيع اولهجو هولتق دوهيلا نأ ىلع "لد ام
 اهص افعب اهفصو لعجو اهفصاولإ ةطقلا عفدي نأ طقتلملا رمأ للع هنأ اهنمو

 ةقرسلاو ةعيدولا يف كلذب كحي الو ى هلحم يف "رم اك ةنيبلا ماقم امئاق اهئاك وو
 للع هنذإ اهنمو ةيكلاملا كلذ يف تفلتخاو « هبحاص لهج اذإ كلذ هبشو

 مل نإ ضعب دنع كلذو ‘ لمحي الو ائيش اهنم لك اي نأ هربغ رمتب رش رامل

 . سراح هيلع نكي ملو هيلع طيحي

 فرع يف حابم كلذ نأ وأ ى هبحاص ىضرب ملعي ثيح كلذ نأ يدنع يذلا و

 نم نينمؤملاب ىلوأ يبنلا » : ىلامت هلوقل قلع هنذإب كلذ صتخا وأ ى دلبلا

 ىلع اليلد اهلمجو ةفاقلاب هدمب نم ءافلخلاو مقلع لوسر مكح اهنمو ڵ ي مهسفنأ
 هنأ قيقحتلا نكلو ى تامالملاو تارامآلا درج الإ اهبف سيلو بسنلا توبث

 فئاقلا كح هقفاو هنأل ةرامألا توبث ىلع ليلد هيفف اذه عمو اهب كحي مل قل
 بهذم اهب مكحلاو ى هلا ءاش نإ ثرإلا باتك يف يتايو ى حرفف هب عمسف

 اهنمو ى - هللا همحر - ليعامسإ خيشلا هرك ذ اك ص نييقارعلا ضعب و نييزاجحلا

 اتحسم لم : تلع افل لاقف ردب موي لهج يبأ لتق ا يعادت ءارفع يتبا نأ
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 :امهدحأل لاق اهيف رظن املف « اكيفيس ينايرأ : قلع لاقف ى ال : الاق ؟ اكسفس
 ريغ اميفو ى هاعد دوعسم نيا نأ ةياور ةصقلا يفو ى هبلسب هل ىضقو ى هلتق اذه

 هيلع لخد ذإ ىققثحلا ىبأ نيا ةصق اهنمو « دازلا نايمه » يف رظني امم كلذ
 هنطب ف فسلا ستنا نب هلل دبع عضو ك هولتقل هباحصأ ؤ سينأ 7 هللا دبع

 ىلإ دنلل هللا لوسر رظن هولتق دقو اوعجر املف “ هرهظ غلب ىتح هيلع لماحتو

 رمأ مقلع هنأ اهنمو ، ماعطلا رثأ هفيس ىلع ىأر هنآل ص هلتق اذه : لاقف مهفويس

 ةقفنلا رأ ىعدا الو ى قيقحلا يبأ نيا زنك ءافخإب همهتا يذلا ةبوقعب ريبزلا

 لع لمف هنأ اهنمو « ريثك لاملاو بيرق دهملا : قلع لاق ى هتبهذأ بورحلاو

 ص رارقإ الو ةنيب بلطي ملو ث لاحلا دهاش ىلع ءانب ةلثملا نم لعف ام نيينارعلاب

 اهب رهظ ذإ ةأرملا مجرب نورفاوتم ةباحصلاو هنع هللا يضر _ رمع مكح" اهنمو

 . امل جوز الو لمح

 ىلإ رفسلا تدرأ : لاق هللا دبع نب رباج نع هريغو ةجام نبا هاور ام اهنمو

 اذإف اقس و رشع ةخ هنم ذخف 7 تىتأ اذإ : زليم للا لوسر لاقف ى ربيخ

 اهنمو ص نيدهاشلا ماقم ةمالملا ماقأف ص هتوقأرت ىلع كدي عضف ةيآ كنم بلط

 باتك يف “رم ام ىلع ىضرلا ةرامأ اهتمصف ى اهثتنص اهلنذإ : ركبلا يف قلع هلوق
 ؛نئارقلاب كحلا ىلع ةلدألا ىوقأ نم اذهو “ىضرلاب اهيلع ةداهشلا زوجت و « حاكنلا
 رخلا هحئار هيف تدجو نم ىلع "دحلا بوجوب هنع هللا يضر _ رمع مكح اهنمو

 كلذبو “ةرهاظلا ةنيرقلا ىلع داتعا اهأَسقت وأ انباحصأ ضعب نع كلذ “رم دقو
 ٠ مهيلع ركنأ ادحأ نأ ملعي الو ناثعو د وعسم نا كح

 خيشلانع « رثآلا » ف رك ذ ام هنمف ءآاريثك 2 رثآلا » ق ةرامألا رابتعا عقوو
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 ركب يبأل ً ةَّسطْملإ ةقرد ىطعأ هنأ _ هللا همحر _- فسو يبأ ن د واد ناملس يبأ

 لبق ناوألا كلذ يف تاراغلا دئاق ناكو ركب وبأ لاقف يرمفلا ةلاضف نبا
 هيلع تدجو نم رضت ال نأ : هل لاقف ؟ خيش اي ةقردلا ينتيطعأ مالع : برملا

 تالآ ةالخلا يرطمقلاو حوللا : هل لاقف ؟ كلس و ءيش يأ : هل لاقف ؟ يمسو

 غلب مث هيلع هل معنأو « كلذ كل : ركب وبأ لاقف “ قيربإلاو يحلتلاو ى بتكلا |

 دعب ركب ابأ ناملس وبأ يقلف ى يبازع اولتق ركب وبأ مهيف ةراغ نأ نايلس ابأ

 . خيش اي كابس هيلع دجأ مل : هل لاقف “ يبازعلا لتق ىلع هلذعف كلذ

 نع - هللا همحر _ ينغراملا ةفيلخ نب ناثع ورمع وبأ خبشلا هاور ام هنمو

 لهأ اهب درفنا يتلا لاصخلا نم ةلصخ هنم تيأر نميف فلخي نب نابلس عيبرلا يبأ
 اهيف ةلوقلا هذهو ث مهئامسأ نم مساب دلقت نم كلذك و ى نالوق هتءارب يف فالخلا

 رذ۔ء هل سيل نأ ىرب ىقح لهسيو هب قفري : ليقو 4 هملظي مل هنم ءىرب نم نأ
 . هاركإلاو فوخلا نم

 ةليل يف اهدجيو هيلإ فزت ةأرما ءطو زوجي هنأ حاكنلا يف ركذ ام هنمو
 ىلع ًاداتعا اهيلع دوقعملا ةنالف اهنأ لاجرلا الو ءاسنلا هل دهشت مل نإو فافزلا
 ةمأ وأ دمع وأ يص دي ىلع ةيده لوبق زاوج نم رم ام هنمو “ةرماظلا نئارقلا

 عافتنا زاوج هنمو ث رم اك لزنملا لوخد يف يصلا نذإ هنمو ى كرلا اذك و

 ءاكتإلاو هزوك نم برشلاو اهلحم يف ناسنإلا هجاح ءاضقب هفيضم تيب يف فيضلا
 اذإ ناسنإلا سفن هعبتت ال ام ذخأ هنمو « دتولاب ءيشلا قيلعتو ى هتداسو ىلع

 ةنجألا يف ىقبي ام ذخأ زاوجو ى اصعو ةرمتو سلفك هبحاص فرع ولو طقس

 امم داصحلا دنع طقسي امو “ بوبحلا نم اهنع لاقتنالا دعب تويبلاو نبدادفلاو
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 ضرأ يف ةجاحلا ءاضقو ماعطلا نم هنع ةبغر ذبني امو « هطاقتلاب هبحاص ينتعي ال

 هنمو ى اظفل هبر نذإ ملعي مل نإو “قيرطلا ىلع عوضوملا ءاملا نم برشلاو “ هريغ

 ص لك : هل لقي مل ولو لكألا هل زاج هريغ وأ فيضلل همدق اذإ مامطلا بحاص نأ

 . رظتني بئاغ نكي مل اذإ

 اوبلطف سانلا عئادو هدنعو سايلإ نامز يف ةتلف رجات تام هنأ هنمو

 همسإ هل دجو نمف “هتمزأو تيملا ةكرت اوشتفو - هللا همحر - سايلإ ىلإ مهعئادو

 : بحم الف [باوح مصخلا لوق ددرتسب يذلا خيشلا لوق هنمو “هب هل كح ءيش ىلع

 هتبك رب هبرضف هنيعي لجر ءاجف “عبارلا مويلا ىلإ موي لك “ تاموشملا دالوأ نبأ
 هنمو ى تاموشملا دالوأ نيأ : هلوقب كلذ ىلإ خيشلا ةراشإب كلذو “ باجأ ىتح
 ءانل لاملا :لوقي لك اهباحصأ عم اوبحطصاف اهوذخأف ةلفاق ىلع اوراغأ اموق نأ

 ء هعاتمو هلمح ةمالع امو هل امع دارفنا ىلع الك ةلفاقلا باحصأ سورمع لأسف

 ىلع ص خلا ا ہيف امو لامحألا اودجوف « بتكف « نيريغملا لأس مث كلذ بتكف

 . مهلكن.و نيريغملا سبحف اهب مهل مكحف نولوألا لاق ام قفو

 وهو ناودعو ادمع هلتق هنأ صاصقلل بجوملا لتقلا ىلع دوهشلا ةداهش هنمو

 دهشي نأ دهاشلل زاجف بلقلاب ةمئاق ةفص دمعلاو ى ناودعو ادمع هتلتق لتقي م
 “رم اك كرشلا ةمالعب زاك"رلا ذخأ زاوج هنمو ى ةرهاظلا ةنيرقلاب ءافتكا دمعلاب

 ةرامتسإلا يف ركذي مل هنأ عم تنر ح اذإ اهزنههو ةبادلا برض هنمو ةاكزلا يف

 هديب يذلا لزنملا لوخدب مهريغ وأ فايضألل هعنذإو ، كلذ ءارتكإلا يفالو

 ىلع داتعا هل نذأي مل نإو ص نمثلا عيبلا ليكو ضبق هنمو « ءارك وأ ةيراعب
 دحأ هعم نكب ل اذإ روحنملا رعشملا يدهلا نم لك آلا زاوج هنمو &! ةنيرقلا
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 الإ اذه امو “ هل ةمزاللا نعمىلا نع لككن نم ىلع كحلا هنمو ص ةرهاظلا ةنيرقلل

 كماكحألايف ةرم ام ىلع ةمذلا ةءارب لصأىلع اهل مدقتو ةرهاظلاةنيرقلا ىلإ عوجر
 دقو هؤانب لصوي اذ ام ىلإ طئاح يف ءاكرشلا وأ نورواجتملا فلتخا اذإ هنمو

 . هلوصو ةرامأ ىلإ اورظن مدهنا

 وأ اقلطم اميف هرثأ دجو اذإ ةذفانلا ريغ ةكسلا يف بابلا حتف زاوج هنمو

 اذإ اهبساني امي ةأرملاو هبساني امب لجرلل مكحلا هنمو “ طئاحلا فلاخي امب دس" نإ

 نم ىثنخلا تامالع يف رظنلا هنمو ى ماكحألا يف "رم اك تيبلا عاتم يف افلتخا
 اهب جوزلا الخ اذإ سملاب كحلا هنمو ى هب لصتم وأ طئاحلا نع لصفنم لوب

 ى اهنيب ثرإلا يرجيو ص قادصلا اهلف الثم تتام نأب لقت مل وأ ءطولاب تلاقو
 ؟ نعمي اهيلع له فلتخاو

 يفو اهسف ام عفد يعدي ةًوحمم بولطملا ديب نيدلا ةقثو دجوت نأ هنمو

 لجرب قلعتت نأ لثم “ ثيدحلا يف وهو تاهبشلاب دحلا ءأرد هنمو « فالخ كلذ
 نندهاشلا بذكي مكحلا هنمو ى اهيلع سبحلا يف ةمهتلاب كحملا هنمو “ حيصتو

 ةمهتب مك۔لا هنمو امهريغ هرب ملو رصملا يف وحصلا لاح الثم ناضمر لالهب

 اهب رهظ نم ىلع دحلا ةماقإ هنمو ى هلحم يف رم ام ىلع هثراول هرارقإ يف ضيرم

 مل اهجوز نأ ةأرملا ءاعدإ هنمو “ ءطولاب فرتعم ديس الو جوز امل نكي ملو لنح

 هتزاجأو هعنم حمحصلاو ظفل الب ةاطاعملا عيب عنم هنمو “ ىضم ايف اهيلع قفني

 ةصفاشلا هتعنمو “ تارّقحملا يف انضعبو ةيفنحلا ه_تزاجأو « ةلبانحلاو ةيكلاملا

 دوعقلا هنمو ع ثيدحلا ىف اهلصأ و “ ترم دقو ةزايحلا هنمو « انروهمجك اقلطم

 ٠ رم دو و



 ريغ وأ كلذ وحن وأ “كلس هقنع يف وأ طرق هنذأ يف ايبظ ديصي نأ هنمو

 ؛تاطئقل" ةرهوجلاو هيلع امو لازغلاف ، ةبوقثم ةرهوج اهنطب يف اتوح وأ يظلا

 دنع لوقي نأ هنمو « تعسب نإ عئابلل : ليقو “ يرتشملل : ليقف بقثت مل نإو

 ء ءاعدا نإ بذكلا ىلع لمحي : لبقف « هذخأي نأ فاخ اذإ رح ةدبع رئاجلا

 نع "رم دقو ى ةسارفلاب كحلا زوجي الو ى اهلك نئارقلاب قيدصتلا لئاسم هنمو
 لاق ى هلقع ىلع سانلا لمحي نأ ةفا ءاضقلا نع صاملا نب ورمع لزع هنأ رمع

 نأ ضعب معزو ى مكح اهيلع بترتي ال ةسارفلا : يبرعلا نب ركب يبأ نع يبطرقلا
 ص ةسارفلا ةقيرطب ةريثك ماكحأ هل زيزملا دبع نب رمع يضاق ةيواعم نب سايإ
 . ملعأ هللاو
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 باب

 مہب وأ شحف وأ رذخأ وأ لتقب نوكي عطاقلاك بلاسلا

 نيب هلعف نإ ةرمب وأ ,دعبأ يف نإو ى هب رهشو كلذب فرع نإ
 ىرق وأ لزانم

 باب

 بلاسلا يف

 ريظنت نم وهو “ ريظنتلل « فاكلا » هذه “ قيرطلل ( عطاقلاك بلاسلا (

 قيرطلا يف ماع ص لاملب صتخم بلاسلا نإف “ هجو نم ماعلاب “ هجو نم صاخلا
 وأ “ قيرطلاب صاخ اشحفو الثم التق سفنلاو لاملا يف ماع عطاقلاو ؛ اهريغو

 تافصلا رباقت لزنف ةدحاو تاذ يف اهربتعا دقو ص عطقلاب بلسلا هيبشت دارأ

 لك ىلعو ى عطقلا لاح هسفنب بلسلا لابح ناسنإلا هبشف “ تاذلا رياغت ةلزنم

 نا مهب وأ شحف وأ ذخا وأ لتقب ) افرصتم ( نوكي ) : هلوق فرصبف لاح
 ( ىرق وأ لزانم نيب هلعف نإ ةرم وأ ,دنعب يف نإو “ هب رهشو كلذب فرع
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 : هلوق يف هللا كح امب مامإل ا هيف كح روهظ يف فاك نإف

 .. 4 فوقفانملا هتني مل نئل » : هلوقو .ةيآلا . « ءازج امإ »
 . اضيأ ةيآلا

 هنود ام وأ لتقب هنأ ثمح نم عطقلاف عيزوتلا ىلع عطاقلاو بلاسلا ىلإ عجار

 لاملا ىلإ لصوتبل بلاسلا نم لتقلا نوكي دقو ‘ عطاقلاب صتخم امهب وأ شحفب وأ
 ةدئاع مهب يف « ءاملا هو عطاقلاو بلاسلا ىلإ دئاع لاملل ذخألاو ربوك هنأل وأ

 : هلوق امأو ى اهب وأ نهب : لوقي نأ ىلوألاف « شحفلاو ذخألاو ‘ لقلا ىلإ

 طرش ى هلعف نإ : هلوقو ى نهل اميظعت لقاعلا ةلزنم لقاعلا ريغل ليزنت هلعلف مهب

 ىلعاذهو ى ىرق وأ لزانم نيب هلعف نإ كلذب رهشيو فرعي يأ « فوذحم

 نم ىرقلا وأ لزانملا نيب اهريغ يف هلعف ولو رهشيو فرعي دقف الإ و « بلاغلا
 نأ زوجيو ى اهدعبل ىرق وأ لزانم نيب اهنأ فرملا يف اهل لاقي ال يتلا عضاوملا

 ةرهش هنم كلذ دعب هنأ دارأ وأ٤تدمب وأ ةفاسملا تبرق هنيب ام كلذب امب ديرب

 . ىرق وأ لزانم نيب ةرملا هذه تناك نإ ةرم هلعف ولو

 بلاسلا وأ بلاسلا هلومشل ، عطاقلا يف يأ «( هيف كح روهظ يف ناك نإف )

 كلذب ةفصتملا تاذلا يف وآ هريظنتب قحلتسي بلاس ريغ وه يذلا عطاقلا نال
 ( ةيآلا ه ءازج امنإ » : هلوق يف ) ىلاعت ( هلها كح امب مامإلا ) هضعب وأ هلك
 يهو - واوف يازف ميجب - وزج امنإ اذكه نافع نب ناثع فحصم يف دوجوملا

 :ةيآلا رخآو تباث فلأ اهدعبو ‘ طخلا يف فوذحم اهلبق فلألاو ، ةروص ةزمهلا
 : ليق « مهلاحب ارا.تعا لصتم ءانثتسإلا نأ ىلع ،همحر روفغ هللا نأ اوملعاف <

 ( هلوقو ) امطقنم ناكف « اهدمب مهتلاح ارابتعا ميظع : ليقو ى ةبوتلا
 ناثع فحصم يف دوجوملا ( اضيأ ةيآلا ه نوقفانملا هتني مل نئل ) : لجو ةزع
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 يف فلألا فذحي نوقفنملاو ى اهتحت ةزمه الو ةزمهلل ةروص يه ةطوقنم ءايب نيل
 ىلإ سلبارط نم نيرخأتملا ةبراغملا بتك يف ام ىلع نونلا ةطقن طاقسإو “ طخلا

 قوفامو سلدنألا يف طقنتو ث سلدنألا ريغ اهيلي امو برغلا رخاوأ يف هتبس
 . تافرطتملا ءافلاو فاقلاو نونلل كح كلذو « برغلا نم سلبارط

 نيملكتملا نييسلدنألا بتك يف كلذ ىلإ تفوشت دقو طقنلا يدنع حيحصلاو

 مهدعب نمم مهريغو يبطاشلاو دواد يبأو يكمو ينادلا ورمع يبأك كلذ لثم ىلع
 بجاو ناثتع فحصم يف ام ىلع راصتقإلاو “ طقنلا كرت اورب ملو زا "راك

 فورعملا يشيرلا يسلدنألا لاق “ فلاختلاو عازنلا رشتني الحأل يدنع

 دعب هللا دبع نب دمحم نب ميهاربإ نب دمح نب دمحم هللا دبع ةيمأ ينب نم زارخلا
 : مالك

 مانآلا يدتقيل فحصم يف مامإلا هدرج هدعبو

 باوص ىأر دق ايف ناكو بارطضا امدعب نوكب الو

 : لاقو

 عادتبالا كرتو مهلعفل عابتإلا ىلع "ضح كلامو

 ثدحأ دق امطقنتاهمألايف اثدحي نأ نم لئاسلا عنم ذإ

 سابتلإلل طقنلا معنف سانلل اجام تاهمألاو

 اوبتك نايبلاب ءاملعلا ىنتعا الو “ فذح ام تابثإو لكشلا طقنلاب هدارمو

 . مامإلا يف هنإ لاقي الف “ سبتلي الئل ءارضخلاو ءارفصلاو ءارمحلاب اوثدحأ ام
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 : فلألا فذح يف آضيأ لاقو

 نيقدصلاك ىتأ ثيح ههبشثو 3 نيملعلا يف اهنع اضيأ ءاجو

 تنيبكو تلسمو تبآ عم ثير اذ وحنو

 اربن نإو ددش نكي مل ام ارركت يذلا مجلا ملاس نم

 : لاقو

 دوهعملا نم ىروشلا ةروسو دوعقلا يف نالوألا اوءزج

 - هللاهمحر - حتف نب سورمع لاق اليدبت هللا ةنسل دجت نلو :ةيآلا رخآو

 لاومألا هتبراحم يف باصأف قيرطلا عطقو براح نم : ىلوآلا ةيآلا رينفت يف
 هدي تمطق لتقي ملو لاومألا باصأ نمو ى هيلع ردق اذإ لتقي هنإف سفنألاو
 باصأو هبلع ردق مث كرسثلا لهأ نم ىتيرطلا عطق نمو “ ىرسيلا هلجرو ىنميلا

 ايئت ءاج نإ و ى ةلبقلا لهأ نم دحأ بلصن الو ع بلصي هنإف سفنألا و لاومألا
 لمهأ نم دحأ نع ردهب الو ى هتبراحم ق باصأ ام هنع رده هيلع ردقي نأ لمق

 كرتي الو براقي ال غاب وهف عنتماف مامإلا هبلط نإف ى هتبراحم يف هباصأ ام ةلبقلا
 اهنود امو سفنألا نم هعانتما يف باصأ امف هعانتما ىلع لتاقيو هللا كل ملسيقح

 هودق ال نيماسملانيبو هنيب صاصق ال هنأل هب ذخؤي الوهنع ردهب تاحارجلا نم

 مهيطعن ال ةلزنم موق لزن اذإ هنأل هوطعي ال اذك و « مهنم هباصأ امف مهسفنأ نم

 الو انم اوباصأ امب مهنم ذخأن ال كلذكف مهنم انبصأ امف انسفنأ نم صاصقلا

 ءانسفنأ نم كلذ لثم مهيطعن الو صاصقلا مهنم ذخأنف اموق لحتسن نأ ميقتسي
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 هللا كح ام ةماقإب نوملسملاو مامإلا مهبلاطي نأ وهف للا هرك ذ يذلا يفنلا امأو

 دالب نم ءيش يف نونتمؤي الو نوبرهيف بلصلاو عطقلاو لتقلا نم مهيلعو مهنيب

 ءاش نإ رسع مهيف مامإلا نإ + لوقي نم لوقي ام ىنعم ىلع كلذ سيلو “نيملسملا
 لاقيام لحم الو ص مهافن ءاش نإ و “ مهعطق ءاش نإ و “ م,بلص ءاش نإ و مهلتق

 هرتف اك نكلو ى ةفينح وبأ لاق اك يأ ى سبحلا وه يفنلا نإ مهمعزب
 نادلب نم ءيش يف نونمؤي الف نوبرهيف مهيف كلا كح امب يفنلا ءاهملا

 . نيملسملا

 هذه رهاظ يف ءاملعلا فلتخإ : _ هللا همحر _ ميهاربإ نب فسوي خيشلا لاق

 مامإلاف ةيارلا مسإ هيلع عقو نمف اهرهاظ ىلع اهنإ : لئاق نمف « اهنطابو ةيآلا
 لجرألاو يديألا عيطقتو بلصلاو لتقلا نم ةيآلا يف ركذ ام عيمجب هيف ريخم

 : لوقف باطخلا نحلب ةبترم ةيآلا نإ : لوقي ضعبو “ يفنلاو فالخ نم

 مهديأ عطقتو نوك رشم مهو اولتق نإ نوبتلصي وأ آدحأ اولتق نإ نولتنقي

 . لاومآلا اوذخأ نإ نكل ‘ سفنألا اولتةي مل اذإ فالخ نم مهلجرأ و

 يفنلا : مهضعب لاق « نيلوق ىلع هيف اوفلتخا « ضرألا نم اوفني وأ : هلوقو

 : مهضعب لاقو ى نيملسملا نادلب نم ءيش يف مهسفنأ ىلع اونمأي ال ىقح اوبلطي" نأ
 ريسفت يأ « مهداسف نمأؤي ىتح ضرالا هجو ىلع نم اوفني وأ اونجسي نأ يفنلا

 . اونجسي وأ اوفني وأ : هلوق

 هريغ هذفني ال مامإلا ىلع فوقوم وه له كحلا اذه يف اضرأ اوفلتخاو

 لاقو “ اوردق نإ نامز لك يف هذافنإ اعيمج سانلل غئاس وأ دودحلا رئاسك
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 ى مامإلل الإ زوجي ال ءاوس امو ناتكلاو روهظلا يف زئاج لتقلا : مهضعب

 ىلإ نآرقلا راشأو ضرألا يف داسفلاب نلعأو ليبسلا فاخأ نم براحملا نأ ملعاو

 ء'١'ياليدبت _ هلوقىلإ نوقفانملا هتني مل نئل :لجو زع هلا لاق« هفاصوأ ضعب

 رهشأو لبسلا فاخأ نإف : لاق “ لتقلل بجوم فاجرإلا نأ ةيآلا تتبثأو

 لتقي الو الام ذخأو قيرطلا عطق نإو ى ناسللاب متشو لكن وأ ررزع" حالسلا

 ص ديلا هب عطقت يذلا باصتلا نود لاومألا نم لكأ ولو « فالخ نم عطق اسفن

 ى ملك لتقلا يف هعم نمو هانلتق ايمذ وأ انمؤم ادبع وأ ارح اسفن لتق نإو

 لتاقلا انلتقو هدحو اهنخأ نم لاومآلا مرغ مهيلع ردقن نأ لبق اوبات نإو
 انم اولتق ىتح مهيف هللا ىحل اونعذي ملو مهنيبو اننيب ةبراحملا تمقو نإ و “هدحو

 ص مهرخآ نع مهانلتق اهودسفأو لاومألا الكأ و الاجر مهنم انلتقو الاجر

 هدرب نيملا مئاقلا لاملا يف ةصاخ لعف نمم انذخأ نيبئات اوءاجو مهيلع ردقن مل ناو

 يف مهايإو انأل داسفلا نم مهتبراحم يف اولعف ام انردهو هب لتقي نم لتق نم انلتقو
 زجي مل ةنداهملا تعقو نإو “ قحلا هل عفدن ال نم قحلا ذخان ال « نينيدتملا لاح

 ىلع مهيلإ ذيبنناف ةنايخ موق نم ّنَفاخت امإو ف « اهضقن الو ردغلا
 . 68 4 ءأ وس

 ء لام الو مد لالحتسا اهيف سيل يتلا ةوعدلا لهأ نيب ةنتفلا ف لاقو
 ناملسملا ىقتلا اذإ »: نلع لاقو“رانلا يف لوتقملاو لتاقلاو مارح اهيف مهتاكرح و

 )١( بازحألا ةروس : ٦٠ .
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 لاب اف « لتاقلا اذه هللا لوسر اي : ليق _ رانلا يف لوتقملاو لتاقلاف ايهيفيسب

 لاق دقو ى ‘ا) « هيحاص لتقي نأ دارأ ايهنم دحاو لك نأل : لاق ؟ لوتقملا

 « ١"' ي ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نبيصت ال ةنتف اوقتاو » : لجو زع شلا

 ىدمتي الو كلذك لاومألا هيدؤتو لوتقم هب وهف هب لتقي نم اهيف لتق نم لكو
 ةنداهملا كلت ىلع مهف مهنيب ةنداهلا تعقو اهمو ى لاملا الو نيبراحلاك اهيف لتقلا

 ريغ ام اثدح اوثدحي وأ مهتعنم ةندهلا نأ ريغ « ةرم لوأ نم هيلع مه ام ىلع مهو

 لطبم نود ىحم مهيف سبلو ‘ ناك ام ىلإ مهيديأ اوطسبي نأ الو « ناك ام
 رإ نيقحم اونوكف ىلوآلا ةنتفلا نم مهدحأ لطبي نأ الإ اعيمج نالطبملا امه لب

 مهتبوت طرش نمو ى ةرم لوأك ةنتف باحصأ اوعجر مه اوغب نإ و « مهيلع ىغب

 اوردهي نأ مهحلص دنع اوقفتا نإو ‘ قوقحلا اودربو داسفلا هوجو اوكرتي نأ

 ناك نإ ردهني : ليقو ث ردهني الف لاومآلاو سفنألا نم مهنيب بيصأ ام عيمج
 نيذلا مهنيطالس ىلع نوملسملا ردق نإو ، نيملسملا يديأ ىلع هيلإ رظني نم يأرب

 ىلع هوربجأ نمو ى ةماعلا اوفعو مهدونجو مهولتق رمآلاو يأرلا مهيلإ عجرب
 اولخدي مل نيذلا نيملسملل لهف مهنيب ةدشاحلا تعقو نإو ى ةنتفلا يف لوخدلا

 دسفملا لصي هللاو ى متيلاو فيعضلاو ميرحلا نع بذلا ةنتفلا كلت يف

 ةنتفلا نم بورهلاو “ةوسأ هيفو رثأ هللا همحر _ رزخ يبأ خيشللو “حلصملا نم
 . ھ اص قحأ

 )١( هيلع قفتم .
 )٢( لافنألا ةروس : ٢٥ .
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 . هنع ةعامجلا هاهن عطقل جورخ ةيه يف عطاق ذخأ نإ نامتك يفو

 :ليقو ى ةبشخلا ىلع نمطلاب لتقيو ايح بلصي « لتقلا لبق وه امنإ بلصلاو
 ىنميلا ديلل عطقلاو 2 تومي ىتح ايح كرتيو بلصي : ليقو “ دعب بلصي و لتقي

 ص ضرألا نم اوفني وأ : هلوق : ليقو ‘ لصفملا نم ىرسيلا لجرلاو ى غسرلا نم
 هللاو : ةيناثلا ةيآلا ىنعمو ؛ الام ذخأي ملو لتقي ملو سانلا فاخأ اذإ وه امنإ

 فعض ى ضرم مهبولق يف نيذلاو ءاذيإلا وأ مهقافن ىلع نوقفانملا هتني مل نئل

 هل ضرمتلاو ىنزلاك ‘ مهروجف نعو نيدلا يف مهلزلزت نع روجف اهيف وأ ى ناميإ
 يبنلا ىلع ءوسلا را۔بخأب ةنيدملا يف بذكلاب نوفجرملاو ى ىنزلا بحو لزغلاو

 مه رطضي ام وأ ءاجلإ وأ لتقب مهيلع ككنطتلسلنل مازهنا وأ لتقنم نيملسملا و للع

 مهسفنأب نولحتري ام ردق الإ ةنيدملا يف كنونكاسي' ال مث ث ءالجلا بلط ىلإ

 مهو 2 ًاميرس اولتقو اوذخأ اوك ردأ اثيح ص نيدعبم نيدورطم ى مهلامو مهلايعو

 توصب نل هللا لوسر ىدان » : رمع نباو ةربره وبأ و سنأ لاق ؛ لتقلا نورب

 نيملسملا اوذؤت ال ى هبلق ىلإ ناميإلا ضفي" ملو هناسلب ملسأ دق نم رشعم اي :عيفر
 هللا عبتي ملسملا هيخأ ةروع عبتي نم نإف ى مهورّيعت الو مهتاروع اوعبتقت الو

 يف نأ الإ 2 هلحر فوج يف ولو هللا هحضفي هتروع هللا عبتي نمو “ هتروع
 يف هحضفيو ص رودخلا يف قتاوعلا مّمسأ توصب يداني جرخ : ,سنأ ةياور
 ع عيفر توصب ىدانف ربنملا دعص : ةريره يبأو رمع نبا ةياور يفو ع هألم
 . ملعأ هللاو

 سفن ربخلا نوك طبارلاو هاهن ربخلاو ناتك يف كحلا يأ ( ناتك يفو )
 ديرم يأ ، ( عطاق ) عرش يأ ى ( ذخأ نإ \ هاهنب قلعي وأ ىنعملا يف أدبتبلل
 يأ ى ( ةعامجلا هاهن عطقت جورخ ةنيه يف ) ال وأ كلذ لبق عطق ءاوس “ عطقلا
 > ٣ جورخلا نع يأ ء ( هننع ) ىلوأ هملع عاتجالاو هريغ وأ مهضاق
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 هتدناعمل هسبح ىلع اوردقي مل نإو اوضري ىتح اليوط سبح هتني مل نإف

 ىتح عبتا ًآلتق الو ًآشحف الو الكأ دجي مو عطق نإو ث هولتاق

 نمأي ال ىتح ضرألا نم هوفنو ث يهتني ىقح سبحيف هيلع ردقي
 مالسإلا دالب يف

 سبح هتني مل نإف ) “حلسي ام بسحب فنع وأ فطلب كلذ نع هرجز دوصقملاو
 وأ يضاقلا ىلإ ىضرلا لكو نإ اذك و “ ةعاججلا يأ ص ( اوضرب ىتح ليوط
 ِراذصع" وأ ةحلصمب وأ هناعذإ لوصحب قلعتي مهاضرو ‘“ هوحن و ناجدلا

« . . . 
 . هف ںوردعي

 مل ولو ل يحلاو درلاب هوعفاد ( هولتاق هتدناممل هسبح ىلع اوردقي مل نإو )

 زوجي لب ع هلوصو لبق ولو يغبلا ىلإ ىضم نمل ضرعتلا زوجي هنأ ةرم اك ع لتاقي
 لكأ دجي مو ) هيف جرخو عطقلا دارأ ( عطق نإو ) ‘ يضملا لبق ولو عورلا يف
 ص عطقلا نع ( يهتني ىتح سبحيف هيلع ردقي ىتح عبتا ُذاتق الو اشحف الو
 مهعابتا ين مهلتاق نإو “ هوبدؤي وأ هورزمعي وأ هولكنيو ، هك رت ىلإ نعذي' يأ
 . هولتق دانإ

 ىلإ لاسرإلاو هنع ثحبلاو هبلط يف نومودي يأ ، ( ضرألا نم هوفنو )
 ى بولطملا كلذف لمفيف هنم قحلا جارخإب وأ هلاسرإب هميرح يف وأ هدنع لزن نم

 ) مالسإلا دذلب يف نماي ال ىتح ) لزن ام لك اذكهو برهيف بلطي وأ عمسي وأ

 نم هديعبت لكلا يف نأ عماجل ضرألا نم هيفنب هءارو ثحبلاو هتبلاطم هبش

 ص املزن ضرأ لك اذك و ى يفبلل اهيف ؤُمهتلا ف عرش ىتلا ضرآلا يهو “ ضرألا
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 نإو ، مه رمأب وأ مهسفنأب هولتق لتقلابو هب وأ لكألاب فرع نإو

 لكأيل وأ ةيمح هيلع ًايدعتم هلتاق ناك نإ الإ هيلع ةوشر ءاطعإب
 الو ةفصلا هذه ىلع هلتق لمحي الف ناطلسك هلع يف نوكي وأ هلام

 ء دعتم غابف كلذ ىلع هلتق نهف هيلع ةلالدلا الو هب رمألا

 نيذلا ؤازج امنإ » : لجو زع هلوق ىلع مالكلا دعب فنصم ةمتاخلا يف يتأيسو
 . . ةيآلا )١) 4 نوبراحم

 نم دجي نوكي الو آرهجو ارس لتقي نمم نوكيف ( لكألاي فرع نإو )
 هولتق لتقلاب هب وأ ) قباسلا ريسفتلاب ىفني اذه نإف لك أي ملو ليبسلا فيخي

 عيمجي هنولتقيو ى هلتق ىلع يأ ى ( هيلع ةوشر ءاطعإب نإو مهرماب وأ مهسفناب
 ناك نإ الإ ) كلذ هلعفل وأ هلل هلتقي هلتاق ناك نإ هلك كلذو ى لتقلا هب نوكي ام

 وأ بيرقلا ىلع ( ةيمح هيلع ايدعتم ) التاق نوكي نأ داري يذلا يأ ى ( هلتاق
 ( وأ هلام لكأيل ) هلتقل ديرم ( وأ ) هلعف درج وأ هلل ال امهريغ وأ بحاصلا
 (لحي الف) ناطلسلا وه نوكيل هلتق دحأ ديرب غاب ( ناطلسك هلحم يف نوكي ) ل

 ى ةفصلا هذه ىلع هلتقب يأ ى ( هب رمألا الو ةفصلا هذه ىلع هلتق ) هلتق ديرم

 هذهو هرمأ ىغلي نكلو ى ةفصلا هذه ىلع هلتق ديرم عواطي نأ رومأملل لحي الو

 ىلع لتقلا ديرأ اذإ لتقيل ( هيلع ةلالدلا الو ) نيدلا ىلع ةيمح هلتقيو ةفصلا
 ةفصلا نم روكذملا ( كلذ ىلع هلتق نمف ) ى ام ءيشب هيف ةناعإلا الو ةفصلا هذه

 . كله لد وأ ناعأ نمو ى يغابلا مكحب هيلع كحي ( .دعتمأ غابف )

 ( ١ ( ةدئاملا ةروس : ٣× .
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 نم هيجني ام. الو هل هفيرعت الو هيلع هلتاق عفد سانلا مزلي الو

 اوفعض نإو ، قبآلاو عناملاك هقح طوقسل مده وأ قرغك هدصق كاله

 . . نوكي الو س رج وأ عفد ىلع اوردقي ال ىتح

 هنأل ةفصلا نم روكذملا كلذ ىلع يأ « ( هيلع هلتاق عفد سانلا مزلي الو )
 ىقح هل ةبجومب ةفصلا كلت ىلع هلتقل لتاقلا ةين تسيلو ى هل قح الو مدلا لالح

 هلتق ديرم فيرعت يأ ى ( هفيرعت ) سانلا مزلي ( الو ) لالح همد نأ ىلع عفدلا
 ديرم نم ( هيجني ام الو ) هسفن نع زرحتتل هلتقل هئيجم تقو هفيرعت وأ ( هل )
 هيجني ام هفيرعت وأ هل هفيرعت وأ كلذ ىلع هنع لتاقلا عفد نأل « كلذ ىلع هلتق

 لتقي هنأ عم ام هجوت هيلع ةناعإلا وأ هلتق يفو “ اعرش بولطملا هلتقل تيوفت

 موزللا مدعب هدارم « كاسمإلا بجوف ى لحي ال هجو ىلع ةناعإ لحي ال هجو ىلع
 : لقو 90 زاوجلاب قدصي ام هب ديرأ يذلا ال ص زاوجلا مدع هب ديرأ يذل ا همدع

 اذهو ى لاق اك غاب ةفصلا هذه ىلع هلتاق نأل فيرمتلاو ةيجنتلاو هنع عفدلا زوجي

 وأ ( قرغك دصق كدله نم ) هيجني ام الو « مزلي ال : هلوق نم ردابتملا وه لوقلا

 كلذ ريغ وأ .علس وأ عوج وأ شطع وأ درب وأ رح وأ ( مده وأ ) قرح

 دعاقلاو ةزشانلا ةأرملاو ( قبآلا ) دبعلا ( و ) قحلل ( عناملاك هقح طوقسل )

 نم يمدآ وأ ناويح نم مهكلم امم ءالؤه ةيجنت مزلي ال هنإف مارحلا شارفلا ىلع

 . هدعب امو قرغب لثم اك ءالؤه ريغ وأ مهيلع غإب

 ناوعألاةلق وأ شطع وأ عوج وأ ضرمب قيرطلا عاطق يأ “( اوفعض ناو )

 نوكي الو ) ةمفنمل ( رج وأ ) رضل ( عفد ىلع اوردقي ال ىتح ) كلذ ريغ وأ
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 ؟ ةبوت مهنم فرعت ملام ال وأ مهقوقح مزلت لهف عنم الو عطق مهنم

 فرعو الام لكأو هيف لتقي نم لتق نإ عطاق لتقيو ؛ نالوق

 هلزنمل هعوجر دعب وأ ًاقفاوم ولو كلذب

 وأ توم نم مهتيجنت نم ( مهقوقح مزلت لهف ) قحلل ( عنم الو عطق مهنم
 كلذ ريغو عقو اك ال « مهريغ نفدي اك مهنفدو مهلسغو مهيلع ةالصلاو لتق

 ءاولصتني ملو اوبوتي ملو مهفعضب لاز ذإ يغبلا يهو كلذ مهعنمت يتلا ةفصلا طوقسل
 مزلي ( ال وأ ) اهيف عرشي وأ اهل ائهتي مل ام هقوقح لطبت ال ايغب ىون نم نأ ايك
 مهنم ردادلا يبلا نم مهلصأل اباحصتسا ( ةبوت مهنم فرعت مل ام ) مهقوقح
 حيحصلا “ ( نالوق ) ؟ يدنع حيحصلا وهو مهقوقح طوقس هب نيبجوتسملا

 لاصتنالاب يفويأ يردي الو هناسلب بات نإ و « دمحأ خيشلا ةرابع رهاظ ىلع لوألا
 اي بلوط وأ هبذك ةرامأ تتاب نإو ى قوقحلا هل تيدأو هللا ىلإ هرمأ لكو وأ
 رمملا لوألا هيغب يف هل قح الف ى ال : لاق وأ ءادألا هنكمأ دقو هدؤي ملو دسفأ

 . قحلا هعنملو هيلع وه

 هبف لتقي ال نم ال ةأرما وأ الفط ولو ( هيف لتقي نم لتق نإ عطاق لتقيو ) أ
 هنم دبتعا يأ ، ( كلذب فرعو ) لك اي م وأ ( الام لكاو ) كرسشمو دبعك

 سبرحلا لاح ريغ يف ولو هب لتقي سفنلا لتق نأل ،لاملا لك أ ىلإ دئاع وهو كلذ
 وأ رهشي مل وأ هب رهشف كلذ هنم ددعت نإ الإ اهيف لتقي الف شحفلاو لاملا امأ و

 اك رشم وأ افلاخم ناك نإ ابس الو ( اقفاوم ولو ) ىرقلاو لزانملا نيب كلذ لعف

 عطقب هيف لغتشي مل تقو يف وأ“هولصوب ل وأ هولصو ( هلزغمل هعوج ر دعب وأ )
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 اسفن لتق نإ زوجو 0 هملع لدي و هلتق ىلع ناعيو رس ف وأ

 يف الإ لتقي الف هب فرعو طقف لكأ نإو س ةكرشم نإو ى ًاقلطم

 عطاق اذكو . لكأ ام مرغيو هيلع ردق ىتم لكنيو هيغب لاح

 ًاقف ١ وم و أ نصحح ؛'يغ ند و همعب ل اح لتقي ةمسبب ْن او شحفل

 > ادبع ر أ

 لاح وأ ( وم يف وأ ) عطقلاب لاغتشإلا لاح يف ناك و أ هيلإ عجرب مل نإ اجس الو

 وأ لامب ( هلتق ىلع ناعيو ) ةلفغ ةلفغ مدعو ارهج ايس الو ى كلذ ريغ وأ ةلفغ وأ مون

 اسفن لتق نإ ) ةناعإلا هلثمو ‘ كلذك مهلتق ( زآوجو ى هيلع لديو ) سفن
 لاق لوقلا اذهبو ص ادبع وأ تريجأ وأ ةيبرح وأ ةيمذ ( ةكرشم نإو اقلطم

 . هنع رم اك ميهاربا ني فسوي خيشلا

 هنم كلذ ددعتي ال ةنيبلل وأ هرارقإل ( فرعو طقف ) الام ( لكأ نإو )
 وأ هيلإ هئيجم وأ لاملا لك أب ( هيغب لاح يف الإ لتقي داف ) لك لب يأ س ( هب )
 مرغيو هيلع ريق ىتم لكنيو ) هدعب وأ هذخأ لبق هيلع هلاتق وأ هيلإ هثبت
 قيرط ( عطاق اذكو ) ى اقلطم مرغي : لبقو ص ةنايدب لك أ نإ الإ ( لكأ ام

 وأ غلاب ىثنأ وأ ركذ دبع وأ "ر >" يمدآب ابس الو ى ( ةميهبب نإو شحفل )

 ( هيغب لاح لتقي ) قفانم وأ رفوم دحوم وأ كرشم نونجم وأ لقاع لفط

 ص هنامز ريغ يف ولو هلتق زجار ص لتقي مامإلا نامز يفو ‘ لكنيف هدعب امأو

 ص انونجم وأ الفط ال ص ىثنأ وأ آركذ ( ادبع وأ اقفاوم وأ نصح ريغ ناو )

 . اهعفد ىلع مالكلا رمو
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 . ةنايد الو ، انيب تقبس ةنتف برح ال نم ىلع عطق نإ اذهو

 رباك نإ الإ لتقي الو ، قحلل ىعديو ةنتف ىلع وأ اهيلع عطاق ىهنيو
 دنع نإو هلزنم وأ هدلب ميلقإب رهشي وأ ، رم امب فرعيو هنع

 { دحا ولاك ةصاخلا

 وأ ىنزل عطق اتباث هيغب لاح دجو ىتم هلتق نم روكذملا اذه يأ ى ( اذهو )

 (الو اهنيب تقبس) ةلطاب ( ةنتف برح ال نم ىلع ) قيرطلا ( عطق نإ ) هريغ
 ىهني ) هنإف ةنايد برح وأ ةنتف برح ىلع عطق نإ امأ ( و ى ةنايد ) برح
 هاهني لاتق الب الوأ ( قحلل ىعديو ةنتف ىلع وأ ) ةنايد ىلع يأ ى ( اهيلع عطاق
 نع يأ « ( هنع رباك نإ الإ لتقي الو ) هوعديو هبرحو هتنتف لهأ نم سيل نم
 ( "رم امب ) عطاقلا ( فرعيو ) هوك رت هملع اوردقي مل نإو “ لتاقي هنإف « قحلا

 ىلع افطع عفرلاب ع ( رهشي وأ ) ‘ كلذ وحن وأ رارقإلا وأ ةنيبلا وأ ةدهاشملا نم
 ( هدلب ميلقإب ) هترهش وأ رم اب يأ “ ام ىلع هردصم افطع بصنلاب وأ فرعي
 اصوصخ ةعبسلا ميلاقألا دحأ ال هدعب امو ممرحلاك هدلب نم برقي ام ميلقإلاب دارأ

 هيف دلب يف ناك نرإ اهيف وه يتلا ةراحلا يف هترهش ربتعتو ى ( هلزغم وآ )
 . تاراح

 « عطاق هنأ يدنع رهش : لاق نإ ( دحاولاك ةصاخلا دنع ) رهش ( نإو )

 اك ةصاخلا دنع رهتشا هنأ زوجيو « ايهبتلك وأ ةريثكلا ةماملا دنع رهش نإ ابس الو

 نوكيو ىريبك وأ ريغصنم ماعلا وأ صاخلا دنع رهتشا ءاوسف ىةماعلا دنع رهتشا

 ىلع ةعامج وأ دحاو « صاخ وأ ماع قيرطلا عطق ءاوسو « ةجح مهيلع كلذ
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 ةدلب وأ ةليبق وأ لجرك نيعم ىلع عطق نإ عطقب هيلع كسي الو
 حطقب همفب ه رعشب و أ هسمفنب و أ صاخ نع عفدب و 0 ةماع تناك نإ الإ

 هيلع راغأ وأ لاح لك يف لكأ وأ لتقل هيلع

 عقو وأ « ةنيبلا تماق وأ ‘ دهوش وأ رهش ى ةعامج وأ دحاو صاخ وأ ماع

 وأ ةماملا هتدهاش وأ « ةعامجلا وأ دحاولا وأ ةصاخلا وأ ةماعلا دنع رهش رارقإ

 دحاولا وأ ةصاخلا وأ ةماملا دنع ةنيىلا تماق وأ ى ةعامجلا وأ دحاولا وأ ةصاخلا

 وأ ةنيبلا وأ ةعامجلا وأ دحاولا وأ ةضاخلا وأ ةماعلا دنع رهش وأ ةعامجلا وأ

 . ةدهاشملا وأ ةرهشلا وأ رارقإلا

 نإ ) اذه زوجي ال لاح لك ىلع لتقيف ( عطق ) مكح ( ب هيلع مكحي الو )
 ( ةدلب وأ ةليبق وأ ) رثكأ وأ ة_نالث وأ نيلجر وأ ( لج رك نتيعم ىلع عطق

 ناكس وأ ةليبقلا كلت ( تناك نإ الإ ) ءالؤه صوصخ ىلع عطقلا دارم نأ رهظو
 دقو ى ةماملا يف فالخلا ىلع كلذ ريغ وأ نيعبرأ وأ لجر ةئام ( ةماع ) ةدلبلا

 . ةعفشلا يف رم

 ( وأ) ةعامج ( صاخ نع ) ةصاخلا وأ ةماملا هعفدت يأ “عطاقلا ( عفديو )
 ةعامجلا وأ صاخلا هعفدي ( وأ ) ةعامجلا وأ صاخلا نع ( هممفنب ) صاخلا هعفدي

 نأ مهربخت نأب يأ ى ماملا اذك و صاخلا يأ ى ( هفيرعتب ) ةعاجملا وأ صاخلا نع

 يأ “ ( لكأ وأ لتقل ) ماعلا اذك و صاخلا يأ ى ( هيلع عطقب ) مدصق عطاقلا

 قلعتم ( لاح لك يف ) لتقيف هيلع عطقلا عطاقلا دا رأ نم ةعامجلا وأ صاخلا ربخ

 ص فوذحم ىلع فطع ث مهيلع وأ ( هيلع راغآ وأ ) ماللاب رورجملا لك أ وأ لتقب
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 .لاح لك ىلع هلتق هل غوسيف

 فيرعت ىلع فطملاف اوراغأ نأب ردقي وأ ،هلع اوراغأ وأ هريغ ىلع اوراغأ يأ

 وحن وأ ةالص وأ مون يف وأ آرس ولو ( لاح لك ىلع هلتق ) محل وأ ( هل غوسيف )
 الإ اهيلع فوخلا سفنلا صالخإ وأ ذوخأملا لاملا ىلإ لصوب ال ناك اذإ كلذ

 ص عطق كج هيلع موكحملا قلطملا عطاقلا نيبو هنيب قرف يأف الإ و « هلتقب
 . ملعأ هللاو
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 باب

 مهلاومأ عمج مهلف ًافوخم اوأرف مهقيرطب موق راس نل]

 لاتقو برح ةئىه ف ذخأو مهباحصأ و

 باب

 اوأرف ) كلذ ريغ وأ مهدلب وأ مهلزنم يف اوناك وأ ( مهمتيرطب موق راس نا )
 ثيح ىلإ مامضنإلا مل و يشملا عارسإب ولو ( مهباحصأ و مهلاومأ عمج مهلف افوخ
 ءاوس “ فوخلا ةهج ريغ ىلإ مامضنالا مهلو « عارسإب ولو مهباحصأ وأ مهلام ناك
 ىتح يف نيبولطم اوناك نإ الإ حابم وأ ةيصعم وأ ,ةعاطب عضوملا كلذ يف !وناك
 نأب ملع دعب برحلا ةئيه يف ذخآلا الو قحلا بحاص لاتق مهل لحي الف مهيلع
 . قحلا بحاص فولا

 الب حالسلا راضحإ وحن نم ( لاتقو برح ةئيه يف ذخآ ) مهل زاج ( و )
 ساوقالا ماهسلا بسك رتو فوفصلا فسفصتو ليخلا بوك رو فوخلا ىلإ هىجوت
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 راهظإ الو ةيح وأ مالك حيبق الو يرج الو هيلإ حالس راهشإ الب

 اذه لبق ممأجاف ناف ‘ ةيفاعو انامأ نورهظيو ‘ هلع لاد الو هلاتق

 . هب اوأدبي الو س هلاتق مهلف حالس راهشإ وأ برض وأ يمر كب

 هيلع لاد الب رخآ أدب نمف يغب ىلع لاد هنم نكمي مل نإ فيخ نإو

 الب ) لحاكملاب ةامسملا ةحلسألا كلت يف صاصرلاو دورابلا ءاقلإو حامرلا نانسو

 هيلإ ( يرج الو ) فوخلا ةهج ىلإ بصني نأ ريغ نم يأ ى ( هيلإ حالس راهشا
 ملكت ( ال ) ب ( و ) مهعضوم يف نوثكمي لب ى هلهمي الو يشملا ف لجعي
 وأ اذك انب وأ نالفب اولعف نيذلا متنأ : مهل لاقب نأب ( ةيمح وأ مالك حيبق ) ب

 حايصك هلاتق ىلع يأ ى ( هيلع لاد ) راهظإ ( الو هلاتق راهظإ الو ) كلذ وحن
 انامأ نورهظيو ) تلتاق نيذلا نالف ينبك انوبسحت ال وأ هيلع ءادنلاو لاتقلا
 ىلإ اولسري نأ مهلو اوتكسي نأ مهلو ى ةيفاعو انامأ اوبلطي نأ مهلو ( ةيفاعو

 مهلو ربخلاب اوتأيل ةنتفلا هب جيهت ال امم كلذ ريغ وأ ةثالث وأ نينثا وأ ادحاو هتهج

 نكي مل هنآلو ةودع ريغ وأ لطبم وأ قح "ودع كلذ نأ ققحتي م هنأل اوبره نأ

 ركذ ام لبق يأ ى( اذه لبق ) فوجلا كلذ ( مهاجاف نإف ) ‘ لاتقلا يف عورشلا

 هيلع ,لاد وأ لاتق راهظإ وأ ةيمحو مالك حيبق وأ هيلإ يرجو هيلإ حالس ةرهشم
 لوعفملل ءانبلاب ( هب اؤدبي' الو هلاتق مهلف حالس راهشإ وأ بوض وأ يمر كب )
 . لاتقلاب هنؤدبي الو يأ

 نكي مل نإ ) نيغاب اونوكيف نئاك ريغ هوفاخ ام لمل ى لاتقلا ( فيخ نإو )
 لحم هنأ "رم امم كلذ ريغو هراهشإو مهيل إ حالسلا همجوتك (( يغب ىلع لاد هنم

 اذه نم ( هيلع لاد الب ) لاتقلاب ( رخآ ادب نمف ) ناسنإ نم ردص نإ لاتقلا هب
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 ع نامض كلذب مرليف الكأ وأ التق فاخو هدصقي مل نإو ، غاب وهف

 الو ريجحت الو دحأ ةيادب الب لاتقو يمر وأ برضب اوقالت نإو

 ةاغب لكلاف ةجاح يف رفس وأ ريس راهظإ الو ةيفاع بلط

 هترسكف نامأ امهادحإ تطعأ نإو

 ولو يأ ى ( هدصقي من نإو ) « يغابلا مكحي هيف مكحيو لتاقي ( غاب وهف ) رخآلا
 فاخو ) غاب فوخلا كلذ لمل يغابلا ريمدت دصق لب “ يغبلا هندبب دصقي م
 حالسلا اورهش وأ ص ,لام لكأ وأ لتق هنم هلصي الئل لاتقلاب هأدبف ( ذلكأ وأ لتق

 مهنأ دعب نيبت ءاوسو « لاتقلاب اؤدبف مهيلإ اورهش مهنأ اونظف ضعب ىلإ مهضعب
 الب لاتقلاب هأدب اذإو ى ةيلصو نترإو ى هوديرب مل مهنأ نيبت وأ يفبلا اودارأ

 سفن نم دسفأ امل ( نايض كلذب ) يدابلا ( مزلي ) هنإ ( ف ) هيلع لاد
 . لام وأ

 ىلع لدي امب وأ ( لاتقو يمر وأ بوضب ) ناقيرفلا يأ “ ( اوقالت نإو )

 رجحي هبرضك عونب اذهو لبنب يمرك عونب اذه أدب وأ دحاو عونب اؤدب يغب
 ( ,رنيس راهظإ الو ةيفاع بلط الو ريجحت الو ) رخآلا لبق (دحأ ةيادب الب )
 نم مهلتاقي ( ةاب لكلاف ) قيرط يف لالض وأ ( ةجاح يف رفس وأ ) ةجاح يف
 وه نم عم لتاق ردقي مل نإو ى اوفكي ملو اوفكي نأ مهبلطي نأ دعب مهيلع ردق

 رهظي مل نإو ى رخآلا يغابلل ريمدت لي ى هل ةناعإ ال رهظ نإ قحلا ىلإ برقأ
 نإ هداشرإ دعب هعم يذلا لتاقي عجر غرف اذإف ‘ ةدحاو عم لتاق دحأ برق هل
 . فكت م يتلا لتاق ىرخألا نود امهادحإ تتفَك نإو ى لبقي م

 هترسكف ) ىرخأل ( انامأ ) نيتئفلا ىدحإ يأ ، ( امهادحإ تطعأ نإو )
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 يدعتملا و رساكلاف ‘ اهلإ هادعت و اهيلع غاب ىلع رحح وأ ىرخألا

 زاجف فوخلا برحل اوأيهتو محلاومأو مهسفنأ اومض نإو ، نايغاب

 ‘ مهلتاق نإ ىغبو رجحلا ىدعت نإ هولتاق مهيلإ

 يف امل هدحت امولعم ادح زواجي ال نأ (اهيلع غاب ىلعرجح وأ) هذه (ىرخألا

 تنأ هيلع ترجح يذلا دحلا ىدعت يأ ى ( اهيلإ هادعتو ) تقولا وأ ناكملا

 نامألل ( رساكلاف ) ترسك وأ ترجح ظفل هبلع لدي يذلا هادمتي ال

 وأ نامأ امهادحإ تطعأ نإو : ةخسن يفو ى ( نايغاب ) رجحلل ( يدعتملاو )

 نامألاب دارملاو « غاب يدعتملا نامألل رماكلاف اهيلإ هادمتو اهيلع غاب ىلع ترجح

 اهرجح هنمضت يذلا نامآلاو ى هتطعأ يذلا نامآلا ةخسنلا هذه ىلع هرسك يذلا
 ص زوحي ال امل لعافلا هانعم يدعتملاف هيلعو « نامألل بلط هب اهرجح نإف ى دحلاب

 : ةخسن يفو « « واولا ه ىنعمب يهو « وأ » ب اهيلإ هادعت وأ : ةخسن يفو

 : ةخسن يفو ى رخآلل هلثم ردقيو « امهدحأل ربخ غابف ص غاب يدعتملاو رساكلاف
 ص غاب هربخ تمن ال أدتبم يدمتملاف ‘ فطاع الب غاب يدمتملا نامألل رماكلاف
 ؛دحاو ربخ يفكيف بارضإ لدب يدمتملا وأ سكعي وأ « رساكلل هلثم ردقيو

 وأ رجلا رسك اذإو ث هب روجحملا دحلا يدعتم يدعتملاب دارملاف نيهجولا ىلعو
 . هلاتق سانلا رئاسو رخآلل "لح هلباقم وأ كلذ لعج نم نامألا

 ضمب اول۔هف وأ ( فوخلا برحل اوؤيهتو مهلاومأو مهسفنأ اومض ناو )
 ىدعت ) ف دحب هيلع اورجح ( نإ هولتاق مهيلإ زاجف ) ائيش اولعفي مل وأ كلذ
 ( مهلتاق نإ ىفبو ) هبلع اورجحي نأ ىلوألا نأل هيلع اورجحي مل وأ ( رجحلا

 . اورجحي مل وأ اورجح
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 هللا اوقبس وأ ءام ىلع اودعق وأ نمأم ف اونصحت نإ ١ ذكو

 لعف نإو ص غاب كلذ ىلع مهتلتاقف الاتق اورهظي ملو قيرط ىلع وأ

 ناك وأ هناعأ نإ الإ هريغ لتاقي الف { لاتقلا حيبم نيقيرفلا دحأ

 ٠ . . . . . . . ‘ هلع لاد هنم

 لك ش'روت لدبأ نيتحوتفم نيميم نيب فلأب ( نمام يف اونصحت نإ اذكو )
 عضوم يف يأ « ناكم مسإ وهو ‘ نوكس عم فلالا زمه زوجيو ‘ تنكس ماف

 يف اوناك وأ ( قيرط ىلع ) اودعق ( وأ هيلإ اوقبس وأ ءام ىلع اودعق وأ ) نمأ
 ؟&لاد الو ( الاتق اورهظي ملو ) لاوحألا نم لا۔ح وأ ، عضاوملا « نمأم عضوم

 وأ ى هيلع مه يذلا كلذ لجأ نم يأ « ( كلذ ىلع مهلتاقمف ) يغب ىلع الو هبلع

 اوبهذو ةامغبلا عم نولعفي ام هعم نولعفي ( غاب ) لاحلا كلت ىلع مهو مهلتاقمو

 ةاغبف اوبأ نإ وءاوحنت : مهل اولاق اوذمق ام الإ قيرط نكي مل نإو الامش وأ نمي

 لباقم اهنم نوكي ال دحاولا نأل عومجملا ىلع كح ( نيقيرفلا دحأ لعف نإ و )
 هلعف وأ رمألا لوأ نم ( لاتقلا حيبم ) نيقيرفلا نأسنإ : لاق هنأك امهدحأ نم

 دلق ) حالسلا ةرهشك هلباقم وأ وه نمأ نأ دعي وأ هلباقم وأ وه رجح نأ دمب

 كلذ ريغ هيلإ لوعفملا الو سانلا لتاقي الف يأ ى لوعفم ءانبلاب ( هريغ لتاقي

 نراعأ يأ ى ( هناعأ نإ الإ ) دحاو ركسع يف ريغلا كلذ هعم ناك ولو لعافلا

 ريغلا كلذ نم يأ “ ( هنم ناك وأ ) لاتقلا حيبم لعفب هريغ لعافلا كلذ

 كلذ عم هيلإ لوعفملاو سانلا هلتاقي هنإف ، لاتقلا ىلع يأ ى ( هيلع لاد )

 . لعافلا
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 لتقب هيلع مجهي الف ، رهاظلا يف لتق وأ لام ذخأل ىفختسا نمو

 موف راس نإو { همد رده كلذ ىلع لتق نإو ‘ احالس رهظي مل نإ

 ش اهنم اذخآ اورظنف مهسابلو مهتحلسأ وأ ، شاوم محلو

 بسحب هلاح يأ ، ( رهاظلا يف لتمت ) ل ( وأ لام ذخأل ىفختسا نمو )

 هيلع مجه الف ) ذخأ وأ لاتقل ايفختسم كانه ناك هنأ ةداعلاو ةرامألاب رهاظلا

 رجحيو يهني لب ط لاتق حيبم وأ هب عفدلا ةئيه ىلع ( احالس رهظي مل نإ لتقب
 ( كلذ ىلع لتق نإو ) 0 لتق دناعو هتني مل نإف “ لحي ال ام لعفي نأ هيلع

 لتقلا وأ لاملا ةدارإ مهوملا ء ,افختسالا كلذ ىلع وأ حالسلا راهظإ مدع نم روكذملا

 ةنيدم يف ناك اضيرم نأ اورك ذ مهن ( همد رده ) رجحو رهن ن ود موجهب

 همئاق هحرخأف 0 مئاق هيلع ناكو ٣ - هنع هللا يضر - باهولا دبع مامإلا

 ذخأ لحر ىللإ مئاقلا ر ظنف ى ءارمق ةلىللا تناكو ناسنإلا ةحاح ىلإ ٩ تاذ

 كهلتقو هدرف مئاقلا هيلإ بثوف “ ضيرملا ىلإ رفختسم وهو رادجلا لظ يف هناكم

 ؟ كلتقي ىتح هكرتأ فيك : : مئاقلا هل لاقو < كحيو تلجع : ضيرملا هل لاقف

 باهولا دبع مامإلا ىلإ مهرمأ علطف ؟ عنصت امف كلتقي ىتح هتكرت اذإ : لاق وأ

 ولو همد ردهف مهيلع ىرج امب هوربخأ و مهتصق فيك هوملعأف _ هللا همحر _

 هراض وأ هلتاق ىلعف كلذل فختسم ريغ هنأ لتقلا نود ام وأ هلتق دعب نيبت
 . ةيانجلا كلت

 لك وأ لام وأ ( مهتحلسأ وأ شاوم مهلو ) اوفقو وأ ( موق راس نإو )
 ةباد ىلع وأ اهريغ وأ ضرألا يف احورطم ( مهسابلو ) كلذ نم نانثا وأ كلذ

 يأ ث ذخاي مل وأ ذخأ اهنم ذخأ ديرم يأ ى ( اهنم اذخآ اورظنف ) اسوسلم وأ
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 هرظانلف اهرخآ يف وأ ةقفرلا لوأ يف هسابل وأ مهضعب حالس نم وأ
 نم كلذ نإف ، رارقإ وأ ةداهش وأ ةوعد الب هيلع موجهلاو هلاتق

 فوخأ مد ردهو . ادحأ لتةي مل وأ هزح مل نإو ص يغب ذخالا

 فئاخ هلتق نإ سابل وأ حالس وأ لام ذخأب هتفاخإب هلامو حزام

 الإو هفرعي مل نإ هنم

 يف وأ ( اهرخآ يف وأ ةقفرلا لوأ يف هسابل وأ مهضعب حالس نم وأ )يشاوملا نم
 هرظانلف ) رخؤملا فصنلا اهرخآبو مدقملا فصنلا امل وأب ديرب نألمتحيو اهطسو

 ذخألا يفغبب ( ةداهش وأ ) فكلاو قحلا ىلإ ( ةوعد الب هيلع موجمنا و هلاتق

 ةداهش البو يأ ص ( يفب ذخآلا نم كلذ نإف ) يفبلاب ذخألا نم ( رارقإ وأ )
 . هنم يغب كلذ نأب ذخآلا نم رارقإ الو ذخآلا يفبب

 كلذ يف عرش هنكل ( ادحأ لتقي مل وأ ) ذخالا جلاع لب ( هزحي مل نإو )
 - ةددشم واولا رسكو ميملا مضب - ( ف"وخم مد ردهو ) “ كلذ ىلإ ءاج وأ

 ببس ( ب ) لام وأ يتأي اك سفن هعافدب دسفف ةفئاخ هعفد نإ ( هلامو حزام )
 لاتقلا ديرم ةروصب روصتي وأ ( سابل وأ حالس وأ لام ذخاب هتفاخإ )
 لهج ال ) : للع هلوقل احزام ( هفرعي مل نا هنم فئاخ هلتق نإ ) شحفلا وأ

 ص احزام هفرع لب احزامم هفرعي مل نكي ( الإو ) ") « مالسإلا يت لهاجت الو

 )١( نابح نبا هاور .
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 يف نإو 3 داسف نم هلتقو هلاتق هب لحي ام لعفي ىتح هلتاقي الف
 ناك نإو ث اذه هنم نكي مل نإ هب تومي امب هعفدي الو ث سابل
 . . . . . . هب برضي ام الو هل حالس ال

 هذخأب ( سابل يف نإو داسف نم هلتقو هلاتق هب لحي ام لعفي ىتح هلتاقي دهف )
 وأ هنود ام وأ لتقب ندب يف اجس الو حالس وأ لام يف وأ ، هفشك وأ هقيزمت وأ

 . ثيدحلا كلذل شحف

 نود امب هعفديو ى داسفلا يأ 0( اذه هنم نكي مل نإ هب تومي امب هعفدي الو )

 : ىلاعت هلوقل هئاضعأ نم وضع تاف وأ هحازمب تام نإ حزايلا كلذ كلهو كلذ

 احزام هفرع نإو هسفن لتق نم ديعوو ى 6١ ه ةكلهتلا ىإ كيدياب اوقلت" الو ل
 ملكت الب هعفاد نإ و “ فكبل حزامم قيدص و أ نالف كنأ تفرع فإ : هل لقيلف

 داسفإ الب هفرصي نأ هنكمأ اذإ رصقم هنآل مثآ كلذ دنع وهو هيلع نامض الف
 . ندب وأ لام

 رئاسلو هنم عزفب ثدح امو ندب وأ لام يف هدسفأ ام نامض حزاملا ىلعو

 هعفد ىدأ نإو ى احزام هوفرع ولو مهريغل اسفن وأ الام دسفي هوأر اذإ هعفد

 ام الو ) دوهعملا حالسلا نم ( هل حالس ال ناك نإو ) “ مهيلع نامض الف توم ىلإ

 هب عقوي ام يأ هب وه لعافلا بئانو ى هيف ريمض ال لوعفملل ءانبلاب ( هي برضني

 . ١٩٥ : ةرقنلا ة روس ) ( ١
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 8 برض الب هديب راشأ ولو هنم أربي الو برضي الف ًقلطم

 تابنك ةداع هب لتقي ال ام هديب ناك نإو ء ةر اشالاب هنم أ ربب : لىقو

 . هيلع ظيلغتب همهتا نإ آضيأ هبرضي الف ث برضب هيلإ راشأف

 ءانبلاب ( بوضي الف ى اقلطم ) حزاملا وه يذلا لعافلل ءانبلاب وأ رضلا

 . لومفملل

 هديب هتراشإ تناك نإ ( هديب راشأ ولو ) لوعفم ءانبلاب ( هنم أربي الو )
 هنم أربي : ليقو ) ص هنم ءىربو برض اهب برض نإو ى اهب ( بوض الب )

 حزام ولف ى زوجي الاجم حازم كلذ نأل اهب برضي م ولو اهب راشأ ( ةراشإلاب
 ءاميورت كلذف نأ اجس الو هنم ةءاربلا تمزل يصاعملا نم هريغ وأ بذكب ناسنإ

 . ملظ عيورتلاو

 لمرحك ( تابنك ) و رنوصك ( ةداع هب لتقي ال ام هديب ناك نإو )
 نإ اضيأ هبرضي الف برضب هيلإ راشأف ) ى اهقروب ةديرجو رتئفلو رزجو
 ظيلفتب هبرضي الف يأ “ برضي ب ةقلعتم ءابلا ( هيلع ظيلفتب ) حازمبب ( همهتا
 ى )١' ي اهلثم “ةئيس ,ةئيس ءازجو ل : لجو زع كلا لاق ‘ فيفختب لب هيلع
 تإ قيقح ريغ ظيلغت درجمب فئاخلا همهتا نإ يأ ى مهتا ب « ءابلا ه قيلعت زوجيو

 ص ظيلغت تابتي ولو برضلا نإف ‘ برضلا ديرم ةروصب هل روصتي هنأ همهتا

 )١( ىروشلا ةروس : ٤٠ .
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 برضي ال اهثلاثف ملؤم عجوممب برضب هيلإ راشأ نإو 2 هعفد زوجو
 ء داسف هنم عقي م ام ةيدعت هب درب ل هنأ فرع نإ هنم أربي الو

 ص هب تومي امل دصق الب هب برضلا ديري امم ربكأ وه امم ولو ( هعفد زوج و )
 هتمهتاو هداسفإ وأ لاملا ذخأل وأ شحفلا وأ لتقلا وأ برضلل ناسنإ كءاج اذإ و
 لام يف داسفلا نم ركذ ام لعفي ىتح هئجافت الو هلتاقت الف اطلاغ هتملع وأ طلغلاب

 لاملا نأ وأ ى هبولطم ريغ هنأ هفرعي نأ نسحيو “ هلتقو هلاتق لحف سفن وأ
 . هلام وه سبل

 ىلوألاو ص ديكوت تمن ( ملؤم عجومب ) احازم ( بوضب هيلإ راشأ ناو )
 ى هملإ راشأ ولو هبرضي ال هنأ اهلوأ « لاوقأ كلذ يف ( ف ) ت امهدحأب ءافتكإلا

 عقت مل ولو هنم أربيو هبرضي هنأ اهيناثو “ ةبرضلا هبلع تعقو نإ الإ هنم أربي الو

 ( اهثلاث ) و اهيف عرش ةيدعت ةروص هنأ عم هنيعي امم كلذ نأل هبرضي مل وأ هيلع
 هب تمقو ولو ( ةيدعت هب درب مل هنأ فرع نإ هنم أربي الو برضي ال ) هنأ

 داسفلا هنع عقو نإو“حرجو وضع رتوفو تومك ( داسف هنم عقي مل ام ) ةبرضلا
 برضي الو ، كلذب داسفلا مقو ولو هنم أرب۔ي ال : ليقو ، هنم هىربو برض

 لصألا يف هفعض ىلإ راشأ ى فيعض اذهو ى ةيدعتلا دصقي مل هنأل ع عفديل الإ
 . هفعضل فنصملا هركذي ملو ى كلذ ريغ ليقو “ ثلاثلا لوقلا دمب هلوقب

 هزهجمف ةيدابلا نم نل هللإ يده ناك ةيدابلا لمأ نم الحر نأ سنأ نعو

 نحنو انتيداب ًارهاز نإ : ةتعنت لاقف ' جرخي نأ دارأ اذإ _ مالسلا هبلع

 عيبي وهو هملع نعنع هاتأف > اذ الحر ناكو > همح دالخلازع ناكو > هورضاح

 ك تفتل اف ك ينلس رأ ١ ذمه نم : لاقف ك ه رصي ال وهو هفلخ نم هنضت_.اف هحاتم
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 ميلعتلا هجو ىلع ركذ امب براضتو مارت ىلع نالجر قفتا نإو

 ايهنم أربو ص لك نم لك أآربتو ابراضت نإ انماضت حازملا وأ
 { العف دهاش

 - مالسلا هيلع - هردصب هرهظ قصلي اولأي ال لمجف _ مالسلا هيلع - هفرعف

 لاقف ؟ دبعلا اذه يرتشي نم : لوقي - مالسلا هيلع - لمجف ى هفرع نيح
 للا دنع نكل : مالسلا هيلع لاقف « آدساك يندجت هلاو اذإ هللا لوسر اي : لجرلا

 . لاغ هللا دنع تنأ ردساكب تسل

 ايهنم لك يمري نأ ىلع يأ ى ( براضتو مارت ىلع نالجر قفتا نإو )
 امم وأ هريغ وأ حالس نم ( ركذ امب )براضتلا وأ يمارتلا ىلع وأ هبرضيو رخآلا
 زرحتلا نكمم امم لتقلا هب نوكي ال امب وأ هنع زرحتلا نكمي امم لتقلا هب نوكي
 ص ( ايراضت نإ انماضت حازملا وأ ميلعتلا هجو ىلع ) هب نوكي ال امب وأ هنع
 براضت نإ دارأ وأ ى قلطملا يف ديقملل آليعتسا يمارقلا لمشي ام انه هب دارأ

 ء بورضملا هبرضي مل نإ اضيأ بورضملا هنم براضلا نمض و ايمارت وأ

 يأ ث رخآلا نم : لوقي نأ ىلوألاو ى دحاو لك نم يأ ( لك نم لك أ"ربت و )
 تعقو وأ رخآلاب هتيمر وأ دحاو لك ةبرض تمقو ءاوس رخآلانم دحا و لك أربي

 ؛ هب هتيمر وأ « رخآلاب رخآلا ةبرض عقت ملو رخآلاب هتيمر وأ امهدحأ ةبرض
 أربيو ، نماض هنإف رخآلاب تعقوف دحاو ال برضي ملو كلذ ىلع اقفتا نإ اذك و

 هنأ يمرملا وأ بورضملا نم يمارلا وأ براضلا ةءارب هجوو “ رخآلا نم لك

 اهلعتو اهحازمب ملع ولو ( امهلعف دهاش ايهنم أربو ) ‘ هب عقو ىتح لطابلل نعذأ

- ٦٣٥ - 



 ةيدعت ىلع نكي مل كلذ لصأ نأ ملع نإ اهيف امهريغلو ايف صخرو

 برض هب عقي مل ام برضلا نمو هنم ءاقتإلاو هميلعتل يمرلا زاجو

 ٠ ٠ > عجو هب عقي ل ام صخرو ك ] وأ

 ردصت ملو ةمم رلا وأ ةبرضلا هب تمقو يمرم وأ بورضم نم ولو امهريغ أربيو

 . زوجت ال ةرضم ىلع اهقافتال رخآلاب عقت ملو تردص وأ ى هنم

 نم امهدحأ أربتي ال يأ > ةءاربلا ف يأ ك ( اهيف امهريفل و اف صخرو (

 برض ولو (ةيدعت ىلع نكي مل كلذ لصأ نآ ملع نإ) امهربغ اهنم أربتي الو رخآلا
 داسفلا سفن ال حازملاو ميلعتلا دوصقملا نأل ى هب تعقوف هامر وأ رخآلا اهنم لك

 ٠ سشفنلاك يتاي وا لئاسملا نم رم ام عيمج ق لاملاو

 ص ( برضلا نمو هنم ءاقتالاو هميلعتل ) برضلاو ( يمرلا زاجو )

 وأ هتبرض رخآلا يقتيو رخآلا امهدحأ يمرب وأ برضي نأ نانثاقفتي نأ زوجيو

 ءىطخت الو برضي وأ يمري فيكو يقتي فيك يمرملا وأ بورضملا ملعىل هتيمر

 ع۔ةي وأ ( داسفإ وأ برض هب عقي مل ام ) كلذ يف اهيلع مثإ الو هتيمرو هتبرض
 رخآلا نم ايهنم لك أربي ريبك امهمثإ و ' لعافلا نمضيو نامثأي ذئنيحف هلام يف داسف

 . ام ريغ ايهنم أربيو

 داسف وأ برضب ( عجو هب عقي مل ام ) ةءارب الو مثإ ال نأ ( صخرو )

 تومب داسف هب نكب مل ا۔م زآوجو ى هب سفنلا حمست الام ردقب لاما ف

 حمست ال ريبك حرجو مش وأ عمست باهذو ىمعو رسكك وضع توف وأ
 ٠ هب هسفن
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 ء هبرض نإ هنمضو ةيدعتلاب ناك نإ اكله هل براضل نذأ نمو

 نود ايف حص هنم هحرج دعب هأرب ا نإو ، هب تام نإ هب لتقيو

 . . . . . . ‘ هلبق ناك ن ال « سفنل ا

 لمشي ام برضلاب فنصملا دارأو “ هبرضب نأ ( هل براضل نذأ نمو )
 هوحن وأ برضلا ( ناك نإ اكله ) وضع ةعفنم توفمل وأ حراجل وأ يمرلا

 التاق نأ يور ام كلذ نمو ى ريزعتو بدأك بورضملل مزال ىحل ال ( ةيدعتلاب )
 تلعجف يلولا جوز تءاجف“ىحرلا عضوم يف دعقو يلولا رادل ديع موي هسفن داق
 دوقي نأ هل سنل هنأل ى ةأرملاو يناجلا : ايهكالهب خياشملا مكحف < تام ىتح هبرضت

 حرج وأ وضع عفن توف وأ ( هبرض نإ هنمضو ) 0 مدلا ةيلو تسيلو اهف

 هؤايل وأ ذخأي وأ هب لتقي نمم ناكو ( هب تام نإ هب لتقيو ) “ الام دسفأ وأ

 ١ هب دل .

 هل وهف هحرج وأ هلتقف هحرج وأ هلتقب ن أ ه رعغ رم أ نمو : « نا ويدلا » يفو

 حرج نإو ى هللا ىلإ بوتيو نامض حراجلا ىلع سيل : لوقي نم مهنمو “ نماض
 < تومي موب : لوقي نم مهنمو ى كلذ هنيح يف هتثرول هتّبد نمض ادمع هفن

 سيلو هللا ىلإ بوتي : لوقي نم مهنمو “ءارقفلا ىلع كلذ قفني : لوقي نم مهنمو
 . ھها“. يش هملع

 نم يأ “( هنم هحرج دعب هاربأ ) و هحرجف هحرجي نأ يف هل نذأ ( نإو ) .

 ءاربإلا ( حص ) ريثأت نمو وضعلا ةعفنم تيوفت نم حرجلا ريغ اذك و « حرجلا
 أربي : ليقو ى حرجلا لبق يأ ى ( هلبق ) ءاربإلا ( ناك نإ ال سفنلا نود ايف )
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 هل مزالف كالملا امأو ى ءاربإلا حص اذإ صاصق الو ةيد الو « اضيأ لبق هأربأ نإ

 دعب ءاربإلا يف مالكلا اذكهو حرجلا ريغ اذك و « حرجلا لبق ءاربإلا هطقسي الو

 . حرجلا ريغ اذك و ى حرجلا يف هل نذأي نأ نودب حرجلا

 بلطي نأ لبق تامف لجر حرج دّسعت نم :هتارصتخم ضعب يف فنصملا لاق

 "ءْر يأ دعب تام نإو > كلذ هلف حورجملا أربي نأ لبق تام نإف > هشرأ حيرجلا

 . هلام يف ناك أطخ ناك نإ الإ هل ءيش الف بلطي ملو حورجملا

 أربأ نإو « هتيد هيلعف تام مث هنع افعف الجر حرج نمم : مشاه لاقو

 هل ىصوأ نإ و “أطخ ناك نإ ال هلتق دمعت نإ هنع هوفع زاج همد نم هلتاق لبتقلا
 تام مث هحرج نع افعف لتقلا نود ادمع هحرج نإ و ى هثلث يف تناك هتيدب
 زاجو ى دًّسمت نإ ءىرب همد نم هأربأ نإو ى هسفن نم هربي' مل ذإ هتيد هيلعف

 ةيدلا كلت “هلك هلام ثلث يأ ، هاياصو عم هلام ثلث نم الإ أطخ ناك نإ ال هوفع

 ىلع ناك نإو ى هلتق هل نأل يأ ع ضرملا ين ولو دمملا يف زاجو ى هللم رئاسو

 ى هنع وفعي نأ هثراولو هلف هتيانج يناجلا دّسعت نإف « هل لام الو نيد باصملا

 هلو لبق نإو ى نبدلا يف شرآلا كالهتسال امهدحأ وفع زجي مل اطخ تناك نإو

 نم هأربأف لجر لتق دّصمتانمو ى هوفع زاج هنع افع نإف ى اهنم هاضقف ةيدلا
 . ةيد الو دوق هيلول سيلو ى هسفن مدب ىلوأ وف هتيدب هل ىصوأ وأ همد
 ' هيلع ديزب امم ىصوأ نإ الإ هوفع زاج لقأ وأ هلام ثلئك تناكو أطخ هلتق نإ و

 هل نمك ثراولا ىلع هدر ءيش لضف نإف ص هيف هنيدب اياصولا صاحي هنع وفعلا نإف

 هنع وفعلا زوجيف ى هلام ثلث يهف افلأ رشع انثا هتيدو افلأ نورشعو ةعبرأ
 رشع ينثا هلام ناك نإو ى هل هيلع ةعابت الو اثراو نكي مل نإ هب هل ءاصيإلا وأ
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 سفن يف الو 0 اهيف رذع الو حرج وأ برض يف ةلالد حصن الو

 ؛ لكنيو ‘ هحيبمل نإو كاله اهب مزلو ، كلذب رمأ الو جرف وأ

 هتما نم نإو 4 هرمأ يلو نمو هجرف وأ همد حيبم اذكو

 > هتب ا ٥ وأ

 > ف ال آ ةينا يهو كل ذ ثلث هل ىصوم ١ و أ هنع وقل تبث كل ذك هتيد و افل ]

 . دمعلا يف دوقلا هب لطبيو أطخلا يف مدلا نع وفعلا تبثي ال : ليقو

 وأ بوض يف ) لدأ ردصم ممإ وهف “ لالدإ يأ « ( ةلالد "حصت الو )

 (اهيف رذع الو) ةلالد ىلع افطع عفرلاب وه وضع ةعفنم ةلازإ وأ ريثأت وأ (حرج
 ( رمأ الو « جرف وأ ) ‘ برض يف : لوق ىلع فطع ( سفن يف الو ) لدل
 . لمفي نأ ى آدحأ ناسنإلا رمأي نأ "حصي ال يأ « ( كلذب ) - مملا ناكسإب

 هرمأب نأ الو م ارح وه ام نذإلا هل حيبي الو ء دحأ ندب ق وأ هندب ق كلذ

 . لالدإلاب

 يف كلذ لعفب نذأ نم كله اذك و “ ( كدله ) ةلالدلاب يأ ى ( اهب مزلو )
 لعفل ناعذإلا وأ اهب رمآلا نم وأ ةلالدلا نم روكذملا كلذ زاجأ نم كلهو هندب

 كلذ حببم ( لكنيو ) ص كلذ حيبمل يأ ى ( هحيبمل ناو ) : لاق اك زوجي ال ام
 ةعفنم توفي ام وأ ) هجرف وأ همد حيبم اذكو ( 6 هف لوعفسلل وأ لعافلل

 ) ل او 0 هرمأ لو نم ( وضع ةعفنم وأ مد وأ جرف ( و ( هئاضعأ نم وضع

 هممتي وأ هتحوز وأ هدلو نم ايس الو (هتباد وأ ( هدمحع وأ (هتمأ نم ١) كلذ حابأ

 . لالحتسا ال هَشتَو زيوحت ةحايإ كلذ نإل / كرشي ملو
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 . ةوهشب سمللاو ةلبقلاو ةضعلا اذكو

 امو ةضعلل دئاع ى ( ةوهشب ) : هلوقو ى ( سمللا و ةلبقلا و ةضملا اذكو )

 سمللاو ى ةوهشل ةلبقلاو “ ةوهشل ةضعلا اذك و يأ « فذحلا وأ عزانتلا ىلع هدمب
 دحاب دحأ لعفي نأ حيبمو كلذب ,ضار هب لوعفمو كلذ لعاف كلم ةوهشل

 نكمي وأ هبرضي نمل قحب مكحي ال نم هذخأ نمل زوجي الف [لردلمو هب رمآو كلذ
 كلا نكي ملو هبرض هب بجي ام لعفي ملو نكي ال نأ ردق اذإ برضلل هسفن
 ى هيف ةلالدلا زوجت و هلام حيبي نأ زوجي هنإف لاملا فالخم مكاحلا دنع لودمب

 . ملعأ هللاو « ةلالدلابو هتحابإب رمآلا زوجيو

 



 راب

 الو ىرخأ لاتق لكل لحي مل عاطق وأ ةاغب ايارس تقتلا نإ

 ىلع اتلتاقت نإ اتكلهو لك لاطبإل ريغلل حيبأ نإو ء اهلتق

 باب

 ايارسلا ءاقتلا يف

 دارملاو ( اهلتق الو ىرخأ لاتق لكل لحي مل عاطق وأ ةاغب ايا رس تقتلا نا )
 الف اتقتلاف يغبتل ضرألا يف تراس وأ ترصأو ىرخآلا ىلع تغب ايهنم الك نأ
 الإ اهلتاقت نأل لهأتن ال اهلثم اهنأل اهيغبىلع ىرخآلا لتاقت نأ ةدحاو لكل لحي

 لصألا بحاصو « فنصملا دنع ال يدنع اهلتاقت ىرخألا ىلع امهادحإ تغب نإ

 نإف « يغبلا يف تراس وأ اهريغ ىلع تغب اذإ ام فالخب اهسفن نع عفد كلذ نأل

 ى هريغ رهطي ال سجنلاو “ قحلا جارحخإك و بونذلا نم ريهطتك ذئنيح اهاتق
 ناو ) ص هل نعذي ال هنألو ى مهتم هنأل لطابلاب فصتملا هجارخإ ىلي ال قحلاو

 ىلع اتلتاقت نا ) اهلتاقتب رخآ اكاله اتثدحأنإ ( اتكلهو لك لاطيإل ريغلل حيبأ
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 زاج لوألا اهيغب نم امهادحإ تبات نإو ةيمح انم هنأل كلذ

 لح غاب لتاقم يعاري الو س اهيلع ًايغب دارأ نم اهلام نع ولو اهلتق

 نعاطو دترمو عنامو لتاقك لتقيو « ال مأ هديب حالسلا ناكأ هلاتق

 ض ا مدح رو ثمح

 هدصق ىلع وأ يفبلا ىلع رارصإلا ىلع نيتيقاب اهنوك لاح اتلتاقت نإ يأ “ ( كلذ

 ةلطابلا ةيمحلا تدصق ءاوس ى ( ةيمح ايهنم ) كلذ ىلع التاقت نأل يأ ى ( هنأل )

 ةيمح اهنم كلذ نإف ى ىتحو ةبوت ريغ ىلع اتلتاقت اهنأ الإ اهادصقت مل وأ دحأ ىلع

 . ىقح ىلع نكي م ذإ

 ‘ ةئاتلا هذه لاتق ى ( الاتق زاج لوألا اهيفب نم امهادحا تبات ناو (

 لام وأ ( امام نع ولو ) هلعافل ردصم ةفاضإ لاتقلا امل افاضم ةبئاتلل ريمضلا

 نمو اهريغ ىلع وأ ( اهيلع ) اهريغ وأ ىرخآلا كلت نم ( ايغب دارأ نم ) اهربغ
 لبق اوغب مهنأ نيةتلملا عاطقلاو ةاغبلاب فنصملا ديرب نأ لمتحيو ع لاتقل لوعفم
 ىرخآلا لاتق اهادحإل لحي ال نأ همالك كملعأ كلذلف رخآلا ىلع لك اهئاقتلا

 لح غاب لتاقم يعاري الو ) لاتقلا ديرت يتلا بتت مل نإ اهسفن وأ اهلام ىلع ولو

 هملع اذإ حالس هديب نكي مل ولو هلتقيو هلتاقيف ( ال مأ هديب حالملا ناكأ هلاتق

 ثبح لتقي يفبلاب فرع نم نكلو ى هنيح يف يفبلاب هدصق وأ ‘ لبق نم يغاب
 هلتقب الإ ىحلا ىلإ لصوب ال يذلا قحلل ( عنامو لتاقك لتقيو ) “ لاق اك دجو
 هريغ يفو مرحلا يف وأ مارحلا دجملا يف الإ ( اودجو ثيح نعاط و دترطمو )

 ؛مهجارخإ نكمي مل نإ مارحلا دجملايق ولو نولتقي مهنإف لتاق نإ الإ دجاسملا نم
 . ةقفرل ةلالد وأ موص وأ ةالص يف ولو اودجو ىتمو
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 نم مهنم لح ام الو اوبوتي مل ام مهل نامأ ءاطعإ مهءامد مرحي الو

 , مامإلا دنع قحتسي ثيح بلصو سبحو لتق

 هولع نإ الإ ةدلب ىلإ مهدي رخآ ليلد مهل نكي مل نإ لتقي ال هنأ يدنعو

 تعنم وأ تدترا وأ تعطق وأ لماح تغب نإ و ى لتقي هنإف اليلد هولعجف يغاب
 دصق الب تعفد تلتاق نإو « اهنطب يف ام عيمج عضت ىتح لتقت الف تنعط وأ

 . اهمفادم ىلع ءيش الف تتام نإ و ى اهلتقل

 نم كلذ دمب هلوق عم رركتي الئل لتقلا نود ام دارأ ( مهءامد مرحي الو )

 ءاطعإلا كلذ نآل مهلاتق نامآلا مماطعأ نمل ولو لحي لب “(مهف نامأ ءاطعا ) لتق
 ص هب الإ كلذ ىلإ نولصي ال اوناك ولو اعادخ مه نامألا ءاطعإ زوجي الو “ لطاب

 كلذ نآل نامآلا ضقنب رابخإ الب ولو مهلاتق مهلف عادختال انامأ مهوطعأ نإ و

 ملام ) ، )١' « ءاوس ىلع مهيلإ ذبناف » : ىلاعت هلوق ضقاني الف زوجي ال نامآلا

 عطقو (بلصو سبح و لتق نم مهنم ) مهئامد ىلع فطع ( لح ام الو اوبوتي
 مهاطعأ ءاوس © ( مامإلا دنع ) لوعفلل ءانبلاب كلذ ( قحتسي ثيح ) يفنو

 مهدادترا و مهعنم ومهعطقب نامألا مهاطعأنم ملع“هريغ وأ مولظملا وأ مامإلانامألا

 دنعو “مارح وأ حابم يويند وأ ينيد رمأل نامألا مهاطعأ ملعي م وأ مهعنصو

 كلذ ناك املو قوقحلا ذافنإب ىتحأ هنآل مامإلا صخ و ڵ قحتسي وأ مرحيب قلعتم

 . مهل نامألا ءاطعإ هلطبي مل هلل اقح

 )١( اهركذ مدقت .
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 نم فرعي الو زرفي الو لتقي ال نم هلتق لح نميف ناك نإو

 نإو ، هنم رذح الب هلتق لح نم دصق غابو عطاقو عدتبم نيدتم

 لاملا تيب نم هتيد اوطعأ لتقي ال نم هعم نأ اوماعو هولتق

 اذكو ، ركسمعلا نم هلتاق ملع ولو اعم مهلاومأ نم الإو ناك نإ

 ء ةراغلا

 الو ) هلتق ل>۔ نع ( زرفي الو لتقي ال نم هلتق لح نميف ناك ناو )
 نيدتم نم) فرمي الو هنم زرفي الو هلتق لح نم لتفي ال نميف ناك وأ ( فرعي

 هلوقل نايب يه « نم »ه و نيفلاخم وأ نيقفاوم ( ِغابو عطاقو ) فلاخم ( عدتبم
 نم وأ هلتق “لح نمم ي أ ث ( هنم رذح دالب هلتق آلح نم دصق ) هلتق لح نمسف

 لحي ال نم ىلإ راذتعإلا دعب نكل هلتق لي ال نمم وأ حيحص هلك ثلذو,“ لتقلا
 وحن وأ نيدلا يف نعاط ريغ وأ اذك ةيدعت يف رضاح ريغ ناك نم اوداني نأب هلتق

 نم يأ ى ( هولتق ناو ) جرخيلف هلتق آلح نم هلتق لحي ال نم هب زيمي نمم كلذ
 مهبف ثكم نأب همم لتقلا هباصأ و ( لتقي ال نم هعم نأ اوملعو ) هلتق لح
 نأ ةافسلا نم افوخ وأ الثم ةامغملا نم سيل هنإ هلوق اولبقي ال نأ نيقحملا نم افوخ

 وأ جورخلا لاح رسبتلاو جرخ وأ 0 مهنم تسل : لاق وأ 0 جرخ نإ هولتقي -

 مم ( ناك نا لاملا تيب نم ) لتقي ال نم ةيد ( هتيد اوطعأ ) لتقلاب فدوص
 ملع ولو ) هدحو هلتاق ال ( اعم مهلاومأ نم ) هتيد اوطميلف (.الاو ) لاملا تدب
 . هنيعب ( ر كسملا نم هلتاق

 3 اوطعأ اناسنإ مهدحأ لتق اذإ ( ةرافلا اذك و )
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 نإ هعفني الو آدحج دجي الو هلتاقم هنمض نيلتاقتملا دحأ تام نإو

 نينثا عم دحاو لتاقت نإ اذكو ، دهوش وأ نيب وأ هلاتقب رقأ

 . . . . . : . تام نإ هالتاقم هنمض

 كردأو لكلا ىطعأ مهنم ضبق نمو ث سفنلاك كلذ يف سفنلا نود امو لاملاو

 هبانم الإ لك ىلع كردي الف هذه لبق قلا ةلأسملا فالخ هبانم هعم رضح نم ىلع

 يذلا فرعي ال ثح هنأ رهاظلا نإف ى لكشم اذهو ى لالح لاتق كلذ نأل
 ءاسنو نونمؤم لاجر الولو + : ىلاعت هلوقل لاتقلا نع فكلا هلتق لحم ال

 زيمي ال نم لجال لاتقلا اهيف اوكرت ول الاح دارأ هلملو « ةيآلا )١' ي تانمؤم

 همزلي صاصق وأ ةيد نم لتاقلا يف ليتقلا هثدحأ ام لكو “ اوكلهو ودملا مهمزه

 ص دمعت نإ دوقلا هلولف لتاقلا دي عطق ولو هيلع يغبملا نم يغابلا ملعي مل اذإ

 ملسن الف نمؤيس نم موقلا يف نإ : ةيآلا ىنعم نوكي وأ س هلام يف هدي ةيد لتاقلل و

 . مل زيمتيو نمؤي ىتح مهيلع

 ءاج نإ الإ ى ( هلتاقم هنمض ) ةينثتلا ةغيصب ( ننيلتاقملا دحأ تام ناو )

 ( هعفني الو ) هلتق دوحج يأ ى ( دحج دجي الو ) اذك وأ نالف هلتق هنأ ةنيبب

 ءانبلاب هلاتق هيلع نسب يأ “ وه نسب يأ ى ( نيب وأ هلاتقب رقأ نا ) دحجلا
 اهنأ حصي نأ كلذو ث هعم نمو مك احلا هدهاش يأ ى هلاتق ( دهوش وأ ) لومفمل

 نآل « هلتاقم ىلع هلتقب هل كحرف لتاق هل فرمي' الو تام امهدحأ نأو ى التاقت
 . هتوم ىلإ يدؤي ام هب سيل املاس دهوش نإ الإ ى هلتق هنأ ىلع ةرامأ هلاتق

 : ةخ۔_ذ ف و ( تام ن ا هالتاققم هنمض نعنثا عم دحا و لتاقت نا اذكو (

 . ٢٥ : حتفلا ةررس ) ( ١
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 هثالث عم وأ نينثا عم نانثا اذكو . امهدحأ تام وأ هيكعك

 نمضف اهلثم عم ةئالث امأ و 1 ىرخألا هتنمض ةيحان نم ٣ نمف

 { اهعيمج ةيحان نم تيم

 لعاف هالتاقمو ى اضيأ نومضملا دحاولا ريمض تام ىفف ى هالتاقم تام نإ هنمض
 مل نإ دهوش وأ اهيلع نيب وأ هلاتقب ارقأ نإ ايهعفني الو آادحج نادجي الو « نمض

 اهنمضيف اتوي نأ و۔هو ى ( هسكعك ) هتبمي هب ام املاس دهاشي ملو لتاق هل فرمي
 لتاقملا دحاولا هنمضي هنإف ( امهدحأ تام وأ ) رك ذ ام ىلع ايل لتاقملا دحاولا

 امهدحأ تام وأ ي أ ث فوذحم ردقي نكل ى تام نإ : هلوق ىلع فطعلاو امهل

 ىنعم ىلع فطع وهف هسايقب لوقلا ىلع مهوت فطع وأ “ تيأر اك ايهلتاقم هنمضيف

 . اهدحأ تام وأ اتام اذإ اك : لاق هنأكف « هكع

 نانثإلا هنمض نينثإلا دحأ تام نإ ( نينثا عم ) نالتاقم ( نانثا اذكو )
 تضاإ ( ةثالث عم وأ ) اهل نالتاقملا نانثإلا اهنمض اتام نإ اذك و ى ايل نالتاقملا

 وأ نانثا تام نإ اذك و ى ةثالثلا ايهنمض نانثإلا تام وأ نانثإلا مهنمض اوتام
 ةئالثلاىلع نامضلاف دحاو وأ نانثإلا تام وأ“نينثإلا ىلع نامذلاف ةئالثلا نم دحا و

 اهلك لئاسملا هذه يف ءاوس و « ( ىرخألا هتنمض ةيحان نم تام نهف ) : لاق ايك
 لاتقلا عقو هنأ الإ ملعي مل وأ نيعم ريغ وأ نيعم رخآلا بناجلا نم لتاقلا نأ ملع
 لك مهوتي الف ماحزلاو سانلا ةلقل كلذو امهدحأ يف ليتق دجوف نيبناجلا نيب

 رود امو حرجلاو « رهظل لعف ولو ادمع وأ أطخ هبنج يف نم لتق هنأب بناج

 . سفنلا لثم لاملاو هلك كلذ ىف سفنلا

 نيتيحانلا عيمج يأ «(ايهعيمج ةيحان نم اتيم نمضيف اهلثم عم ةثالث امأو )



 بانمب ثراولا نوبساحب الو ‘ ةعامج ةيحان لك نأل مهددع ىلع هوديو

 . . . . . . 0 زوجو ددعلا نم تلا

 ةهجلا لمهأ هيدي : ليقو ع ءاوس ( مهددع ىلع ) ةيدلا هوطعي ( "هودَيو )
 نانثا اهيف يقب ةيحان نم دحاو تام ول ه_نآل ( ةعامج ةيحان لك نأل ) ىرخألا

 لعفو ى ةاغب مهلك مه ذإ ةعامج مهو ةثالث ىرخآلا ةيحانلا يفو ى ةعامج امهو

 ص ىرخالا ةهجلا نم هلتق نم عم اهيف نم اتلتق اهنأكف © يغب اهيتلك نيتيحانلا
 تام نإ ةعامج اعيمج اتسيلف ةثالث ىرخألاو نينثا امهادحإ تناك اذإ ام فالخب
 . نعنث الا دحأ

 ةثالثلا دحأ تام اذإف ع ( ددعلا نم تيملا بانمي ثراولا نوبساحي الو )
 ةيدلا سادسأ ةسمخ كمطعن : هثراول اولوقي مل تيملاب ةثالث ةهج لك يف ناك دقو

 ةأرملا ىتح سوؤرلا ىلع مهنيب ءاوس ى ةلماك ةيدلا نيتهجلا لهأ هيطعي لب ى طقف

 ص ةيدلا ثلث نم لقأ ايهبوني ام نأل اهتلقاع ىلع ال نونجملاو لفطلاو “ تلتاق نإ
 ءكلذ روذنل هسفن لتق هنأ ىلع لمحي ال هنأل تيملا بانمي ثراولا اوبساح م امنإ و

 « دارملا وهو بوج ولاب قدصيف هوبساحن نأ عنمي مل يأ هوبساحي نأ ( زوج و )
 نم لوق يف اذك و ى نيلوقلا يف سفنلاك كلذ يف سفنلا نود امو سفنلاو لاملاو

 ةبحات لك يف ناك ءاوس “ اهدحو ىرخألا ةيحانلا هتنمض ةيحان نم تام نم : لاق
 اذه ركذي ملو ی فلتخا وأ امهيف ددملا قفتا ‘ دحاو وأ ادعاصف ةثالث وأ نانثا

 ع ةلثنالث اهنم لك يف ناك اذإ امكف نانثا ةيحان لك يف ناك اذإ : ليقو “ لوقلا

 :لصف : هلوق يفو « تايدلا باتك ىف امهريغو نالوقلا هناحبس هللا ءاش نإ يتأيو

 ةهجلانم هيلع مقو لتقلا نأ نيبت اذإو « خلا هتميق ضعبب عاسو بتاكم ىلع ىدؤي
 . ءيش هتهج لهأ ىلع سيلف ىرخألا
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 امهؤاقتلا ناك نإ اذهو 0 اتداز وأ نيتئفلا يف ددعلا داز اذإ اذكو

 : ليقو س ةقحم نم ًتيم ةلطبم تنمض الإو ى لطاب يغب ىلع

 يناجلا دهاشي ىتح كلذ يف نايضب مكحي ال : ليقو س هلتاق ملعي ىتح
 دحأ ىلع ىعدا نمو « هيلع نيبي وأ رقي وأ

 وأ ى افلتخا وأ ددملا يف اقفتا ةثالثلا ىلع ( نيتنفلا يف ددعلا داز اذإ اذكو )

 تاثف ثالث تناك نأب ( اتداز وأ ) نانثا ةهج يفو ادعاصف ةعبرأ ةهج يف ناك

 دحاو تقوو دحاو عضوميف اولتاقتف يقاوبلالتاقت ةدحا و لك رثكأ وأ عبرأ وأ

 ناك نإ ) تباث هلك مدقت ام لك يأ “ ( اذهو ) “ تائفلا لك هنمض لتق نم لكف

 ةلطبم ىرخألاو ةقحم امهادحإ تناك نأب ( الإو لطابو يفب ىلع امهؤاقتلا

 لالح هلتق نأل ةلطبم نم اتيم ةقحم نمضي الو ى ( ةقح نم اتيم ةلطبم تنمض )

 .اهاون نمل ةدابعو

 نيتلطبملا يف اذك و ص ةقحلا ىلع نا۔ءض ال اك ةلطبلا ىلع نامض ال : ( ليقو )

 'اهدح و اهملع نايضلا نوكمف ةلطملا نم هنمعب ( هلتاق ملعي ىتح ) هللا دنع مهمزلو

 : ليقو « اهدحو ةقحمل هتنمض ةلطبملا نم ال مهنم ادحاو تلتق ةقحملا نأ نيبت نإ و
 : ليقو ) “ هدح و هنمضمف لتاقلا نيبتي ىقح رمأل ا فقوب لب ى اهملع نامض ال

 كحيف ( هيلع نيبي وأ رقي وأ يناجلا دهاشي ىتح ) هلك ( كلذ يف نايضب كحي ال
 ةدحاو لك يف ناكو ةقحم امهادحإ وأ نيتلطبم اتناك ءاوس “ هدح و هيلع نامضلاب

 هتي دف تامف ةدحاو ةهج يف ناك نإ الإ ىاتفلتخا وأ اتقفتا لقأ وأ آدعاصف ةثالث

 . ىرخ آلا ةهجلا له ] ىلع

 ىرخألا ةئفلا نم ( دحأ ىلع ) نيتلتاقتملا نيتئفلا ىدحإ نم ( ىعدا نمو )
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 لازت وأ رقي ىتح سبح هب مهتا نإو ص هفلح الإو هنيب هيلو لتق

 ح آديبعو ارارحأ اتفلتخا ولو نيتلقاع اتناك نإ اذهو س هتمه

 ٠ . . ٠ ٠ ٠ > ءاسن ولو سنجلا دحتا وأ

 ى ( هنيب هيلو لتق ) نيعم ىلع هئاعدا دعب ائيش نيتنفلا نم هريغ ىلع كردي الو
 لتقي مل هنأ ( هفّتلح ) هنيبي ( الإو ) لتقلا نايبب تأيلف يأ ى لتقلا نيبيلف يأ
 . نمضتت ةداهشب ( هتمهت لازت وأ رقي ىتخ سبح ) لاتقلاب يأ « ( هب مهتا نإو )
 فلخ ناك وأ « رضاح ريغ لوتقملا لتق:نعح هنأ دهشت نأ لثم « ام هجوب هتءارب
 نم كلذ يلي نمم هوحن وأ يضاقلا وأ مامإلا رظن الإ كلذل دح الو « فوفصلا

 ترك ذنمو“هيف دعتي مل نإ رض هباصأ وأ تام وأ هسبح نم ىلع نايضلاو“نيملسملا
 هلتاق هنأ مهتا دقو ءانمألا ةداهش هبلع تأت مل هنأ الإ آدحأ لتق هنأ رابخأ هنع
 يف فقويو هقنع يف ةلسلسلا لمجتو سبحم هنإف ءانمألا مدع الإ هلتق نم مهعنمي ملو

 توف هيف ناك ام الإ رقي نأ هب اوعمط ام لك هب اولعفيو هيلع نّيطيو سبحلا
 :هنوقدصي ال نممهريغ وأ وه لاقف يدمتلاىلع ةعامجلا هتسبح نمو“لاحلايف سفنلا

 كلذك هوك رتو هوقدصب ملو هنم هعولط كلذب ديرأو 0 سبحلا يف هبلع يمغأ دق

 . مهلع نامض الف هوقلطب ملو تام ىتح

 امه نيتنونجع ال ( نيتلقاع ) ى ناتئفلا يأ ى ( اتناك نإ ) تباث هلك ( اذهو )

 الافطأ و اغلب وأ الاجرو ءاسن وأ ( اديبعو ارارحأ اتفلتخا ولو) امهادحإ الو
 لاحلاو ىنعملا لب ى ةغلابملاو ييغتلل هذه « ول ه تسيل و هلك كلذب اتفلتخا وأ

 ى سنجلا دحتا وأ : هلوق حصي مل الإو ( ءاممن ولو سنجلا دحتا وأ ) اتفلتخا اهنأ

 نأ فالتخإلا لمش و ى امم نيفرطلا ركذ دق هنآل أدبم الو انم ذئنيح ىقبي ال

 ىرخالاو اسنج نوكت نأو ى رخآ اسنج ىرخألا ةئفلاو انج ةئف نوكت
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 نيبراحم وأ ةاغب ركسع يف ناكنإو ء اهعم لتاق نإ لفطب ةئفلا متتو
 هعفدياو ض هلاحب فراع لتقب هدصقي الف ريسأك هلتق لحي ال نم

 ‘ هاوس هل لحي الو . هتب رض قتىلو ‘ هيف هب توفي ال ام هلباق نإ

 لك تناك وأ ءاسانجأ وأ فلاخ رخآلاو « ىلوألا سنجل قفاوم امهدحأ نيسنج

 . نيسنج وأ اسانجأ

 ثلثلا نود ام هيبأ لام وأ هلام يف مزليف ( اهعم لتاق نإ لفطب ةنفلا متتو )

 اذإ هنأ لفطلاب اهمامت ىنممو ‘ نونجمب متت الو « هتلقاع ىلع داز امو سفنلا يف
 دحاو ةهج يف ناك نإ رخآ لوق يفو ى ةئف مهف لفط اهثلاث نينثا ةهج لهأ ناك
 ىلع هنامض نإف بناج نم دحأ لتق اذإ ايف كلذ ةرمث رهظتو ى ةئف "ةدع لفط هعم

 وأ نيتنونجع اتناك نإ و ةمدقتملا لاوقألا ىلع ةعامج اهنم لك ناك نإ نيبناجلا لهأ

 وأ نايع هلعف امي الإ نونجم ىلع كحي الف نونج امهادحإ يف وأ اهيف وأ امهادحإ
 . ةداهشب

 لحي ال نم نيبراحم وأ ) ةافبلل ركسملا ةفاضإب ( ةاغب ركسع يف ناك نإو )
 لاتقب ( هلباق نإ هعفديلو هلاحب فراع لتقب هدصقي الف ) روهقمو ( ريساأك هلتق

 اهيلع لولدملا لاتقلا يف يأ ث ( هيف هب توفي ال ) عفديب قلمتم ( امي ).هل ديرم
 ىحم وه نم هوحنو روسأملا لتاقي ال هنأ حضاولاو ى ركسعلل ريمضلا د"وع زوجيو
 وأ هرسأ نم هلتق لتاقي مل نإ ناك ولو لتاقي الف هريغ لتقي الو لجرلا توهي هنال

 تسلو روسأم ينإ :هللوقي نأ دعب هديرم لتاقي نأ هيلع بجي هنأ باوجلا هرهق
 وأ عفديب قلعتم ى هيف : هلوقو ى هوعمسي ال وأ هولجاعي وأ هوبذكيف « مكلتاقأ

 . لاح وأ توفي ب

 ءاقتالاو عفدلا نم ركذ ام ىوس يأ ى ( هاوس هل لحي الو هتب رض قثتيلو )
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 . ةاغبلا نم سيل ذإ لاتقلا وه هل زاج ولو

 يأ “( وه هل زاج ولو ) غئاس بجاو هنأ مولعم ءاقتإلا امأو “مفدلل ريمضلا وأ

 اهيف وه ةهج ىلإ ةبرضلا دصق نمل افازج ( لاتقلا ) هلتق لحي ال يذلا كلذل

 لتقب هديرم لتق يف مثإ الو هبلع نامض الف ( ةاغبلا نم سيل ذإ ) باصي ثيحف
 وأ`ةفراع يف مالكلا نوكي نأ يدنع هيلع بجاوو ةافبلا نم هنأ اناظ ررض وأ

 هلاحب فراملل زاج ولو دارملا لعلو ص هءاج نمل روهقم وأ ةاغبلا يف ريسأ هنأ نيبي

 وحن سيل ذإ ريسالا وحن عفد ىلع رصتقي كلذ مم هنإف ةاغبلا وأ نيبراحم لاتقلا
 وحنل سيل يفو فراعملل وه هل : هلوق يف ريمضلا عجرب نأ ىلع ةاغبلا نم ريسألا
 ص نوقحم مهو وهو هولتاقو مهلتاق هوقدصي ملو ريسأ هنأ مهربخأ اذإ و « ريسألا

 . ملعأ هللا و

_ ٥١ ٦ 



 باب

 ولو هنع عفدل ا دح ] عم حابم ف ةبحص دقاع ىلع بجو

 . . . . كله ىتح هكرت نإ رفكو { ةمهب رض

 باب

 اهماكحأو ةبحصلا دقع يف

 ةبجاو ريغ وأ ةبجاو ةدابع وأ ( حابم يف ةبحص دقاع ىلع بج و )

 ءاوس و “ روظحم ريغ اهنأ ثبح حابملا يف اهلوخد لمتحيو ىلوألاب ةدابملا تلخدو

 بجول ةيلعافلا ىلع عفرلاب (عفدلا دحأ عم ) رفسلا وأ رضحلا ين ةبحصلا كلذ يف

 وأ رئاط وأ ةماه وأ عبس وأ ( ةميهب رض ) ةمفد ديرأ يذلا ناك ( ولو هنع )
 رض ظفلو ى هملع ودقي ام لك نم كلذ ريغ وأ ريفح وأ مده وأ قرغ وأ قرح

 يف تدقع اذإ ةبحصلا قح مزلي الو « تيأر اك ناك ربخ هنأ ىلع بوصنم
 ةميهب وأ “ فرمي ال نم وأ لوتقملا وأ بحاصلا ةميهب ةميهبلاب دارملاو ى ةصعم

 تاف وأ : ليقو ؤ ( كله ىتح هكرت نا رفكو ) دمب ام ليلدب اهل كلام ال
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 هثراو ناك نإ هثريو ، ناويح وأ ناسنإب رضلا ناك نإ هنمضي الو

 : لبقو ء نامض هنم حصي ال نمم كله نإ هن رب الو { هنمضي و

 . . . ٠ ض هنم حصي نمب تام ولو هثري الو { هتيد نمضي

 كلذو “ رضلا نم ءيش هبصي مل ولو هك رت درحمب كلهي : لقو “ وضع هنم

 اهتنايخو ضرف ةنامألا ظفحو ى ةنامآلاك بوحصملا ريصي ةبحصلل دقملا نأل
 . ةرك

 قلمتل ناسنإلاناويح يأ ء( ناويح وأ ناسنإب رضلا ناك نإ هنمضي الو )
 ناويحل لماش وهو هناويح وأ ناسنإلا راضلا نأ ثيح نم ناسنإلاب ذئنيح نامضلا
 بحاص مزلت مل اذإ هنأ الإ هتيانج همزلت ثيح هديب ناك اذإ سانلا نم هريغ

 يدنع يذلاو ث ةبحصلا دقاع ىلع اضيأ نامض الف ةنايضلا هديب يذلا وأ ناويحلا
 ى عبسك كولمم ريغ ناويحك ذئنيح ناويحلا ةروريصل ذئنيح اهدقاع مزلت اهنأ

 "هرب مل نإ همزلو ى هيلع ردقي ملو هبحاص نع بره يذلا ناويحلا ةرضمك كلذو
 . هبلع رداق بحاصملاو هبحاص هيلع ردقي مل كولم ناويح ةرضم هنع

 ناسنإب توملا نوكي نأ يهو ةروكذملا ةلأسملا يف ( هثراو ناك نإ هثريو )
 هيلإ راشأ دقف هناويحو ناسنإلا ريغب ناك نإ امأو ى ركذ ام دح ىلع هناويح وأ
 رداق وهو هنع عفدي ملو نامض هنم حصي ال نمب كله نإ ( هنمضيو ) : هلوقب

 ن؛ تام ولو ( هتيد نمضي : ليقو ‘ نايض هنم حصي ال نمب كله نإ هثري الو )

 نمي تام ولو هتري الو ) « لتاقلا اهطمي مل نإ اهب هيلع مكحيو نابضلا هنم حصي
 ءنامض همزلي الو ناسنإب تومي دق هنأل لقاعلل بيلغت « نمب ه ربعو 0( هنم حصي
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 هكرت نإ هنامض الو عربت نإ الإ اهدقع الب هبحاص نمع همزلي الو

 ‘ قبس ملع الب هعم دقع ول و غاب كل ح ال و طةف هنع يبنل ١ همزل و

 نم هعنمي ال ام ردق هبحاص نع ريسي نأ هيلع مرحو ‘ رم دقو

 . . . . . . . . . د يبرم

 نكو “ ضعب لوق يف عورمملا ىلع نامض ال هنإف ى هريغ ىلع دحأ هعرص نمك

 . هوحن وأ حطس نم هريغ ىلع يقلأ

 همزلي ( الو ‘ عربت نإ الإ اهدقع الب هبحاص نمع ) عفد ( همزلي الو )
 ( هنع يهنلا همزلو )“هبلق يف اهدقع نإ الإ هعم اهدقعي مل ذإ ( هكرت نإ هنايض )
 ؛ سفنلاك بابلا لئاسم يف سفنلا نود امو ى لاملاو ( طقف ) رضلا نع يأ

 ىتح مهقوقح مزلت ال نمم اهريغو ةزشانو ,قبآك عفدلا يف ( غاب كل قح الو )

 ملع نإ اهس الو ص هلاحب ( ملع الب هعم ) اه ( دقع ولو )مهنع عفدلا زوجي ال :ليق
 ءالؤه عم دقعلا زوجي ال هنأ نم ملع ام ىلإ ةراشإلا ديقلا اذه ركذ ىلإ هبعادو

 . دقعلا ( قبسم )

 غاب عم دقعت الا ہأ هيف مدقت ذإ ى حيولتب قوقحلا باتك يف ( رم دقو )
 ثودحب اهدقع حخسفنيو ةزشانو قبآو ملظب لتاقو نعاطو عنامو رجاهمو

 هملع دعب هقح مزلي الف ملع مث هب ملعي ملو هعم اهدقع نإ هنأ ديفي اذهو « ها كلذ

 نأ ىلإ ىهلتاق عفد سانلا مزلي الو : عطاقلاك بلاسلا باب يف هلوق ىلإ راشأ وأ هب
 . عن املاك هقح طوقس : لاق

 ديرم نم هعنمي ال ام ردق هبحاص نع ) ادعابتم ( ريسي نا هيلع مرح و )
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 هلام نع نإو عفدلا هيلع ضرف هنأل نمأ يف ناك نإ الإ هيلع ًايغب

 دعب هيلإ تثدح نإو 2 ةوق هل تناك نإ هيلإ وأ هب قلع لام وأ
 : ةق اس ةردق ةلق هنع هطحت ال و 0 همزل .هل ه ريغ ةناع اب نإ و اهمدع

 هسابل وأ هحالس هاطعأ وأ هعفد كرتو شهدف ودع دمشد نمو

 هنأل نمآ يف ناك نإ الإ ) هبسحب عضوم لكو ناويحو ناسنإ نم ( هيلع ايفب
 قلع ( وأ ) هحالسو هسابلك ( هب قلع لام وأ هلام نع نإو “ عفدلا هيلع ضرف

 ى هب قلع ام وأ : لوقي نأ ىلوألاو ‘ هدلو لاهو ةعاضبو ةنامأك ( هيلإ )

 نع عفدلا مزلي له فاخلا قوقحلا يف مدقتو ى مأ وأ بأو ضيرمو دلوك يأ
 هلام نم هيلإ قاع ام وأ هلام وأ هبحاص نع عفدلا همزلي امنإ وأ بحاصلا ديقع

 (ةوق هل تناك نإ ) هيلإ قلع لام وأ : هلوقب فنصملا هديرب نأ لمتحيو ى هريغو

 ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإ ه و « ي اهمسو الإ افن للا فلكي" ال ل

 ١ متمطتس _ .

 نأ ( همزل هل هريغ ةناعإب نإو اهمدع دمب ) ةوقلا ( هيلإ تثدح نإو )
 ةردق مدع يف يأ ط يهنلا ةلقلاب دارأ ( ةقباس ةردق ةلق هنع هطحت الو ) ، عفدي

 مزلي ال يوق فلكتو جرح اهيف يتلا ةليلقلا ةردقلا نأل هرهاظ ىلع هؤاةبإ زوجيو
 عفديف هدلب لصو ولو هيلإ عجري نأ همزل يوق اذإف “مدعلاك تراص اذإ عفد اهب
 ص آري۔أ ودملا يديأ يف يةب نإ قاطأ نإ هنع عفدلا همزلي امع وأ ناك ثيح هنع

 . ىل رهظي ابف هيلإ عوجرلا همزلي الف تاف ام امأو

 لعف وأ (هسابل وأ هحالس ءاطعأ وأ هعفد كرتو شمهدف ودع همهد نم و)
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 ليزب ال هنبح و هشهدو ل ( ز نإ هنع طحو > هلقع حص ام 5 ذعب مل

 عفدت ال : هلوقو ‘ هبحاصب قلع امع نإو ‘ عافدل ( ضرف هنع

 غاب عافد نع هكسم هعفدي و 2 هملع هريجحت الو . رم ك

 احيحص هلقع ماد ام يأ ى ( هلقع حص ام رذعي مل ) هنم ددمتم ؤأ هلك كلذ

 ءاطعإ ةمرح هنع تطح اذك و “عفدلا ( هنع طح و ) رذي وأ لعفي ام هب رصبي

 روذعم ناكف هلك كلذ يف رذملا مدع هنع طح هنأ دارأ وأ « سابللاو حالسلا
 ام لكب وأ فوخ وأ نونجي لقملا مدع دنع فيلكت ال هنأل « هلقع ( لاز نإ )
 ٠ همف ر ذع

 ريمضلا درفأ ( ليزي اه ) ف هلقع لاوز الب ( هنبجو هشهد ) امأ ( و )
 نيجلا ىلع شهدلا ءانبل ادحاو اهلعب وأ اهدحأ ليوأتب وأ ى ركذ ام ليوأتب

 عافدلا ضرف هنع ) ليزب ال هنبجو هنع ليزي ال هشهدو يأ ءامهدحأل ردقي وأ

 . سفن وأ لام نم ( هبحاصب قلع امع نإو

 نم هنع عفدلا داري يذلا لوق يأ ى ( هلوق ) عفدلا ضرف هنع ليزي ال ( و )

 ص ينع ( عفدت ال ) هبحاص ريغ نع عفدي نأ بجو اذإ 2 هريغ وأ بجاو
 :لاق ولو ًازئاج هل نوكيلب بجي مل اذإ ينع عفدت ال:هلوقب عفدلا هنع مرحي الو

 ص خلا لتقلا دصق ىلع جرخ نإ : لصف : هلوق يف ( رم اك ) ينع عفدت ال

 قح هنأ اك لل قح عفدلا كلذ نآل لصفلا كلذ يف رم اك ( هيلع هريجحت الو )
 . عفدت ال : هلوقب اذه نع ينغتسي نأ ىلوألاو « قولخمل

 هلام و ا ٥ ريغ سفن وأ هلام و أ هسفن نع ) غاب عافد نع هكسم همف ديو (
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 عفدلا ديرم عنم نإو 0 هفلت نم ارذح دصق ولو هيلإ تصني الو

 ‘ هكسمي ال نأ هملع رحح ول و هح الس ذخأ م هعفد هل ز اح هنع

 هل \ ه نم هب عف لي ام | ذكو

 ى لصفلا كلذ يف “رم اك ى هتيطعأ : لقي مل ام هلام وأ كسمملا سفن نع وأ
 لبق هتبتك امنإو ى ابيرق اذه ضعب اركذ لصألا بحاصو فنصملا نأ تيأر مث

 عفد ىلإ ىدأ ولو هيلع نامض الو ( هيلإ تصني الو ) يدنع نم هيلع علطأ نأ
 فلت وأ ( هفلت نم ارذح ) هكامإب كسمملا ( دصق ولو ) “ هتوم ىلإ كسمملا
 ىلع اونوامتو » : ىلامت هلا لام دقو ى ةدابعلا نع منم كلذ نآل ى هلام وأ هضعب

 ىلوآلابف يغابلا ةناعإ وأ هرض هكاسمإب دصق نإ اجس الو « )١' ي ىوقتلاو ةربلا

 . هلإ تصني الو هعفدي ن ]

 ى كسمملا يفبملا كلذ نع يأ ى ( هنع عفدلا ديرم ) كسمملا ( عنم نإو )

 هبصنو نيونتلل هفلأ و ديرم نيونتب أرقيف هنع عفدلا ديرم هعنم نإو : ةخسن يفو

 ى ( هل زاج ) عفدلل ديرملا كسمملا ىلإ دئاع عنم ريمضو « ءالا نم لاحلا ىلع

 ( هحالس ذخأو )؛كسمملا عفد يأ ( هعفد ) هريغلو هكسم نع عفدلا ديرمل يأ

 كسمملا ىلع بجي ام وأ ى هلام وأ كسمملا سفن نع هب عفديل كسمملا حالس يأ

 نع عناملا يناثلا عناملا كسي ال ( هكسمي ال نأ هيلع رجح ولو ) هنع عفدلا
 . عفدلا

 هلام وأ كسمملا سفن نع “ كسمملا لام ي أ 2 ( هلام نم هب عفدي ام اذكو )
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 نع عفدي ال نأ طارتشا ةبحص يدقاعتمل لحي الو س هتبادك

 هل نم لك اذكو ،دقعلا يف رخآ قح الك مزلي ال وأ هبحاص

 ؤ جوز عم هجوزو ديس عم دبعو راج و محر ك قح هيلع وأ

 ولو } ًلحناو ابطرش لطبو ى كلذ ىلع ابقافتا لحي الو

 » هامرأ

 هيجنيل هب برهيل هلام ذنخأ هلو « ( هتبادك ) هنع عفدلا كسمملا ىلع بجي ام وأ

 كلذ نع عنملاو ةعاط هعفدو ةيصعم يغابلا يغب نآل س ىبأ ولو هظفحيل وأ

 . ةكاهتلا ق ءاقلإ و عييضت

 لك مزلي ال وأ هبحاص نع عفدي ال نأ طارتشا ةبحص يدقامتمل لحي الو )

 مح رك آقح هيلع وأ هل نم لك اذكو ) ى طارتشاب قلعتم ( دقعلا يف رخآ قح
 ( كلذ ىلع ايهقافتا لحي الو ‘ جوز عم ةجوزو ديس عم دبعو راجو
 ص هسكعال رخآ قح امهدحأ مزلي نآ وأ ‘ رخآ قح الك مزلي ال نأ اقفتا ءاوس

 ؛ هوسكتو هجوز هقفنت نأ جوزلا طرتشي نأ لثم موزللا ابلق ول اذكو

 يف كتلعج وأ ث كيلع مثإ ال : لاق ناب ( هامربأ ولو ًلحناو ايهطرش لطب و )
 لاب ام ! نيملسملا رشعم اي ه : اهنع هللا يضر ةشئاع قيرط نم للع هلوقل “ لح

 يف سيل اطرش طرتشا نم الأ ى هللا باتك يف تسيل اطورش نوطرتشي ماوقأ

 ء2قحأو ىلوأ للا 'طأرتَل ،هطرمة هل سيلةرم ةئام هطرقشا نإو للا باتك
 هبف ام الإ هلل باتك نع ةجراخ تسيل ةمربم ةزئاج طورشلا كلت لك : لىقو

 . ندبلا وأ لقعلا يف داسفلا وأ.توملا
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 غاب لك هنع عفدي نأ هبحاص ىلع امهدحأ طرشو اهادقع نإو

 كلذ هيلع طرش نم ريخ هسفن فلتل ىدأ ولو فلتم لك نم هيجنيو
 هيف نكمي مل نإ كلذ لعفو امهطرش زاجو ء هل ءاضمإ وأ كرت يف
 ؛ كلذ هيلع طرتثي الو { مدهت كب هكاله

 هيجنيو غاب لك هنع عفدي نأ هبحاص ىلع امهدحأ طرشو اهادقع نإو )

 ديدشتلا ىلعو - نونلا ناكسإب - هيجشي نأ ىلع هؤاجنإ ( ىدأ ولو فلتم لك نم
 ىنعمبا بأل ةيجنتلا ريمض ركذ وأ هتيجنت نم روكذملا كلذ ىدأ ولو ىنعملاف
 يف ) طرشلا كلذ لبق ولو ( كلذ هيلع طرش نم ربخ هسفن فلتل ) ءاجنإلا

 كلذل الباق ناك ولو ررضلا روضح لاح ( هل ءاضمإ وأ ) طرشلا كلذل ( كرت

 : ةرم لوأ هل لوقي نأ بجاولاف “ رورغ كلذ نكل و ص دقعلا نيح طرشلا

 رقرغَك نم هيجني نأ وهو ، زوجي ال لامجإ طرمشلا كلذ يف اضيأو ى لبقأ ال
 هاضمأ ولو ص هكرت دحاو لكلف رخآلا ىلع لك هاطرش نإ اذك و « وه توميو

 . سفنلا نود ايف مالكلا اذك و “همزلي ال ام هيف لعفف رضحف هسفن ىلع رخآلا

 ( كلذ لعفو) امهل "وأ امهدحأل اهنيب دوقعملا طرش يأ « ( ايهط وش زاجو )
 (مده كب هكدله هيف نكي مل نإ) يجنملا سفنلا فلت ىلإ ةيدؤملا ةيجنتلا نم روكذملا
 ىلإ ةلصوملا هنم ةيجنتلا يف نالوق ناويلا يفو “ناسنإ نم سيل امم قرغو قرحو
 امدحأل كلذ اطرتشي نأ زوجي ال يأ « ( كلذ هيلع طرتشي الو ) ى كالهلا
 رحو دربو قرغو قرحو مدهك ناومح وأ ناسنإ نم نوكي ال امب رضلا يف ايل وأ

 وجني نأ يفوملا عمط نإ آلإ هب ءافولا زجي مل كلذ طرتشا اذإو ‘ شطعو عوجو

 : ليقو ى بجي الو هل زوجيف ؟ ةيجنتلا ىلإ لصي له وأ وجني له هيلع هبتشاو
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 هدنع ققحت نإ هتيجنت همزل هفلت الب هب لزن نم ةيجنت ىلع ردق نإو

 ؛ هبجني وأ هنع عفدي نم رضحي مل نإ الو هبتشا نإ ال اهيلإ لوصولا

 دحاو يف ريخ قرغو قرحو لتق نم ةفلتخم سفنأ ةيجنت همزل نمو

 فالتإ هيف نكي مل نإ هءاش

 ةيجنتلاىلإ لوصولا هل رهظو تحضتا و ةاجنلا هل ترهظ نإ الإ عمط ولو زوجي ال

 . لاق اك حضتا و

 ققحت نإ هتيجنت همزل هفلت الب ) ررض ( هب لزن نم ةيجنت ىلع ردق نإو )
 ( هبتشا نإ ال ) نيقيلا ال حاضتالاو روهظلا ققحتلاب دارأ ( اهيلإ لوصولا هدنع
 الف مدهك نم امأو ى بجت ملو تزاج ةيجنتلا تهبتشا اذإو ى ةاجنلا وأ لوصولا
 ناسنإ نم هل يجنملا تومب الإ وجني ال ناك اذإ و “ يجنملا ةاجن نظ عم الإ زوح

 ةبلاسلاو هنع عفدي وأ يجني نم مدعل عفدلاو ةيجنتلا همزلي ( الو ) ى رايخلا هلف

 ذخأي نأ لثم ( هيجني وأ هنع عفدي نم رضحي مل نإ ) عوضوملا يفنب قدصت
 الو عساولا قرغملا ءاملا يف قرفي وأ “ وه نبأ يردي الو هوبيغيو هبحاص ودملا

 . هتىجنت همزل ام لكو لاملا اذك و ، هيف وه نبأ يردي

 ،هيعون وأ فلتلا عاونأب نيتفلتخم نيسفن وأ (ةفلتخم سفنأ ةيجنت همزل نمو)
 دحاو ) ب ءدب ( يف رتيخ قرغو قرح و لتق نم ) كالهلا عون دحتا نإ اذك و
 لمتحي ادحاو ىرب نأ لثم ءدبلا يف حلصألا رظنيلف الإو اووتسا نإ ( هءاش
 ى كلذ ريغ وأ هلايتحاو هتدالجل وأ « هريغ نع هيف وه يذلا ربضلا فعضل ءاقنلا

 فالتإ هيف نكي مل نإ ) ءاجنإلا وأ عفادلاب بطاخي امنإو “كلذ لمتحي ال نمب أدبلف
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 نإو ص رم اك كلذ همزلي ال ذإ 2 ناسنإ لتقب ال هريغ ىلع هسفن

 ال نمب لغتشا نإو 0 هفلتو هريغ نامض همزلي ل دحاوب لغتشا

 { اذه ةيجنت همزل هيف عمطي نم رظنو هصالخ يف عمطي

 ى ( ناسنإ لتقب ال ) ءاجنإلا و عفدلا يف هل ناسنإلا ريغ لتقب ( هريغ ىلع هممفن

 ، هنم ةيجنتلاو عفدلاب هعم رطاخي نأ هل زوجيف هل ناسنإلا لتقب هسفن فالتإ امأ

 لتق سيل اممو قورفلاو قرحلا وحن نم ةيجنتلا نم روكذملا ( كلذ همزلي ال ذإ )
 اضيأ هنإف ى ناسنإلاب لتقلا يف كلذ مزلي هنأ دارملا سيل و ‘ هسفن فالتإب ناسنإ

 ري نأل هزاوج بجوي ال قرحلاو قرفلا وحن يف كلذ موزل ىفنو ى مزلي ال

 زوجي ال سفنلا فالتإب قرغلا وحن نم ةيجنتلاو موزللب فصتي ال اضيأ زئاجلا
 مزل : باب : هلوق يفو ى مهلزانم موق ناك نإ : باب : هلوق طسو يف ( رم اك )

 . يغابلا ةئطخت هبلع ايغبم

 همزلي مل : هلوق ىنعمو “ ( هفلتو هريغ نايض همزلي مل دحاوب لفتشا نإو )

 هفلتب بطاخي ال هنأ هفلت همزلي مل هنوك ىنعمو ى هيلع ةيد ال هنأ هنامض
 موزل يفنب دارأ هنأك و «هفلتب :هلوق طاقسإ ىلوألاو “هب داقي الو باتع باطخ

 عمطي ال نمب لفتشا نإو ) مثإلا يفن فلتلا موزل يفنيو “ طقف ةيدلا يفن ناضلا
 ( يف عمطي نم ) رخآ هانعم ذإ هلاغتشا لاح يف دمب ( رظنو هصالخ يف
 ء هيف عمطي ال يذلا كرتو هيف عمط يذلا يأ ى ( اذه ةيجنت همزل ه ) صالخ

 نمم آلوأ .هآر وأ هف عمطي مل يذلا عم مادو هيف عمط يذلاب لغتشي مل نإو

 يذلا نامض يدنع همزل ى هيف عمطي مل نم ىلإ هنع ضرعاف هصالخ يف عمطي

 . بف عمط
-٦٦١ - 



 نم مزل كلهم هب لزنو آلتاقو هل ًاعفاد ىأر نيح غاب بات نإو

 . هنع عافد هرضح

 رمأ ( هب لزنو ) هلتقل آاد۔.رم ( لتاقو هل اعفاد ىأر نيح غاب بات نإو )
 وأ رضاحلا هيغب ىلع لتاقلا عفادلا كلذ نم وأ لتاقلا عفادلا ريغ نم ( كلهم )

 عافد ) هريغ وأ عفادلا نم ( هرضح نم مزل ) يغابلا كلذل ملظ ىلع وأ يضاملا

 وحن نم كاله هب لزن نبح وأ لتق الب امفاد ىأر نيح بات نإ اذك و٬هتبوتل(هنع
 . ملعأ هللاو ‘ قرغ وأ ةباد
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 باب

 ءابآب رخافتبو لئابقب عادتو عزاتتب ةنتف ءادتبا نوكم
 . . . . . . . . ‘ رباكأو

 باب
 - ١ 2 -٠ ف

 هيف قحلا بصي مل يويند وأ ينيد رمأ يف ( عزانتي ةنتف ءادتبا نوكي )
 ءهيدمتل بصملا و ءأطخل ءىطخلا “نتفم امهالكو امهدحأ هباصأ وأ ى اذه الو اذه

 > نالف يب ايو > نالف لآ اط ) لئابقب عادتو ( هوركم وأ مارح وأ حابم وأ

 يذلا نكاسلا ريثي ام كلذ وحنو “يئايلوأ ةلقل الإ اذك يب لمف امو ؛ كلذ وحنو

 لاصخو ص لك نيطالسك ( رباكأو رابآب رخافتب و ) عماسلا هيلإ لصوي وأ عمسي
 . هيلإ بسني نم وأ ى رخافملا

 ةيبصعلاو ةيمحلا ةنتفلا لصأ : هللامهمحر _ ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق

 نيقيرفلا نم ايغبو ةنتف مهلاتق راص لاتقلا هنع ماق نإف ‘ ىحلا ليبس ريغ ىلع
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 اوناك امب ربكت ىلع رخافتو عزانتك بصعتو ةيمح ىلع هلصأ ناك اه

 هيلإ نوبستني ال اوناك نإو ‘ محل مدعت ام وأ > مهايند نم هف

 اذه نوكيو ى لكأو لاتق هنع ماقف مهل حابم ىلع اوعزانت وأ

 رخافتلا

 ضعبل الالح امهلاتق لوأ نوكيو ى امارح آلاتق ايهئادتبا لوأ نوكيو ى اعمج

 ش > نيعمحأ اهلع [ا_مارح كلذ دعب نوكي ش > نيرخآلا ىلع ًامارحو نهقنرفلا

 : هلوق وه هباوح وأ هربخ ادتمم ) اف ( آلوأ الالح هل ناك نم ىلع امارح نوكن

 ههبش يويند ( بصعتو ) لطاب ىلع ع ةي ( ةيمح ىلع هلصأ ناك ) ةنتف وهف
 ء مظع رمأ رك ذ يأ « ( رخافتو عزانتك ) سأرلا عفنت اهنال ةمايعلاب بصعتلا

 اوناك امي ربكت ىلع ) : هلوقب ضعبلا كلذ ركذف ، ىنعا ضعب نع ديرجت كلاذو
 انإ وأ ى دلبلا لهأ ىلع يرجي ام هبلع يرجي ال نمم انإ : مه وقك ( مهايند نم هيف
 نود انءاسن قدصن ال انإ وأ ى اذك باب وأ اذك دلب رمأ حتف يف اندحأ انقبسي ال

 نكل ى ىتح وه امم كلذ وحنأ وأ ءافرش وأ نومطاف وأ نوبنسح انإ وأ ث اذك

 اوناك نإو > م مدقت ام وأ ( ىح ريغ وه ام وأ > ربك وأ رخف همحاص

 ىلع فطعلاو ى همف ( اوعزانت وأ ) هيف ةيمحلا لحت الام ( هيلإ نوبستني ال

 ةدايز مهضعب هيف دارأف مهل حيبأ (مهف حابم ىلع) تيأر اك ردقم طبارلا و ةلصلا

 ى رخآلا هيف هك راشف مهدحأل الإ حبي مل وأ هل تبثت مل الاح هيف بلط وأ هقح ىلع

 لتاقمو قحم وهف هيغب ىلع لتوق نمف ى اضعب مهضعب عنمف هل بلاط لكل حيبأ وأ
 ةمتاشم وأ سفنلا ن ود ام وأ اهدحأ وأ لاملل . ) لكأو لاتق هنع ماقف ( لطم

 اك ةنتف وهف هريغ وأ لاتقلا نم ركذ ام هنع أشني ابذك ( رخافتلا اذه نوكيو )
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 { ربكلاو رخفلا مهثادحإو مهسفنأب مهباجعإ هف نوديزيو « اقدص

 ولو ى لاتق هنع أشن نإ ةنتف وهف ءارتفاب هنوعاديو ابذك نوكيو

 ةنتف نوكت ال دقو « هلعفبو مهريغ مالكب نوكتو ص نامزب دعب
 . .. ...... .... .. ت كلذ لعاف نم

 تأو « رثألا ه يف روكذم هنأ ملعأ نأ لبق هتركذ امنإو ى دعب فنصملا هركذ

 اذه رك ذو ى ىنعملا ضعب نع ديرجتلا باب نم رخافتلا : هلوقو ى هرك ذ فنصملا

 مهباجعإ هيف نوديزيو ى اقىص ) نوكيو ى رخفلا مهثادحإو : هلوقب ضعبلا

 نوكيو ربكلاو رخفلا مهثادحإو )صقنلا نيعب مهنود مهريغ نوربو ( مهسفناب

 وهف ) هسفنل ابوسنم هنوك ريغ اذكمه ابذك هنوكب ( ءارتفاب هن وعديو ى ابذك

 ص هلاح ىف أشن نإ ابس الو ( نامزب دعي ولو لاتق هنع أشن نإ ) اقداص ولو (ةنتف

 ةسوسوب ةنتفو ةصعم هنأ ثمح نم هنكل « ابذاك ولو ى ةنتف سيلف أشني مل نإ و

 . نمحرلا نالذخو ناطشلا

 نوكي اب مهدحأ مهريغ ركذي نأ لثم ( مهريغ مالكب ) ةنتفلا ( نوكتو )
 مهدحأ مهريغ لتقي نأ لثم ( هلعفيو ) “ ابرح ركذي وأ هريغ ىلع هل اليضفت
 نم ةبسنلا ثمح نم اذهو رخآلا ىلإ هلتق بسني وأ رخآلا هب مهتي ثبح هيقليو

 دقو ) ى ةقرسلاب رخآلا مهتيف مهضعب نم مهريغ قرسي نأ لثمو ى مالكلا سنج
 يأ ى .ةنتف عفرب لوقلا لمشي ام لعفلاب دارأ ( كلذ لعاف نم ةنتف نوكت ال
 . هلعاف نم ةنتف كلذ ن أ تبثي ال
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 وأ ةنايد نم باوصو لدع ىلع عزانتمك . هفلاخ نمم نوكتو

 اهيلع عزانت وأ نيملسملا ةنايد بيوصت ىلع لتاق نمف س انهويغ

 هبلع هل _تاقف اهفلسو اهئاحلصو اهرباكأب وأ اهب رخاف وأ ىماح وأ

 ك باوصو لدع ىلعف تام وأ

 يمه ( ةنايد نم باوصو لدع ىلع ع زانتمك هفلاخ نمم ) ةنتفلا ( نوكتو )
 نم هسفن لام ناسنإلا ذخأو ، بهذمك ( اهريغ وأ ) هفلاخ رذع هيف عطقي ام

 لتاق لتقو “ قحلا راهظإ دمب هسفنل وأ هل هذخأ هل نم لام وأ هيصاغ وأ هقراس

 وأ نبمسملا ةنايد بيوصت ىلع لتاق نمف ) ى غاب وأ عنام وأ نعاط وأ همل و

 يف ( اهرباكاب وأ اهب رخاف وأ ) كلذ عزان وأ لتاق نم ( ىماح وأ اهيلع عزانت

 تاماركلاو عرولا يف ( اهناحلصو ) عيبرلاو ةديبع يبأو ديز نب رباجك مملا

 افلس نوكي حلاصلا وأ ريبكلا نأ رابتعإ ماع ىلع صاخ فطع ( اهفلسو )
 ريبكلا ةجرد غلاب ريغ نوكي فلسلا نأ رابتعاب صاخ ىلع ماعو ى فلس ريغو

 ملو رهظتسي مل نكل ى كلذ غلب وأ ' حالصلا يف حلاصلا ةجرد غلاب ريغو ململا يف
 ضابإ نب هللادبعك هيف هبلع ادمتعم نيدلاف افلس هنوك ربتعا لب ، هيف كلذ ربتعي

 افلس هترهشب مئاقلا وأ همف هملع دمتعملا نيدلا يف مدقتملا يمسو ى هللا همحر _

 نم ركذ امم دحاو ىلع يأ ء ( هيلع هلتاقف ) هئابآ نم ناسنإلا مدقت نمم ًاهىبشت

 نأ لثم « هملع لتق الب هبلع ( تام وأ ) ى راخفلاو ةاماحملاو عزانتلاو بيوصتلا

 هبتني مل ةباد وأ ةيراس وأ طئاح همداصيف هب لغتشي وأ كلذ يف يشمي وأ رفاسي

 هتوم (ف) كلذ ىلع ال ناسنإب وأ عبسب وأ اشطع وأ اعوج هقيرط ف تومي وأ اهل

 . ( باوصو لدع ىلع ) لتق وأ لتق الب
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 مجہتوعد وأ مهيفلاخم نم مهضغبم دنع محلاعفأ نبز نإ كلذكو

 لتاق نل رئاج ءىطخم هيلع يماحملاو ، كلذ فالخ ىلع هعزانف

 فذق وأ { هتريشع وأ هوبأ وأ وه محش وأ صقن نمو { كلذ ىلع

 نم نكي مل ام روجو ملظ وه ذإ كلذ ىلع لاتق هل لحي مل ملظب

 { هعافد هب لحي ام هبحاص

 لدعف « واولاب ه تامو هبلع لتوقف :لوقي نأ همدعو ةنتفلا ركذل بسانملاو
 مهيقلاخم نم مهضغبم دنع ) مهلاوقأ وأ ( مهلاعفأ نيز نإ كلذكو ) باوصو

 ' كلذ فالخ ىلع هعزانمف ) مهتريس وأ مهبهذم وأ مهنيد ( مهتوعد ) نيز ( وأ
 وأ « ركذ ام ليوأتل درفأ بابلا ةنتفب فصتم ( رئاج عىطخم هيلع يماحناو

 ريغ رئاج ءىطخ وهف الإو ( كلذ ىلع لتاق نإ ) كلذ لثم ، امهدحأل ردقي
 :ةخسن ينو ىهنيد يف نوتفم وهو كلذ ىلع برح نكي مل ذإ بابلا ةنتفب فصتم
 تلأل ىلأوأ ىلوألاو ى ةنتفلا يف لوتقم وهف يأ ، لومفمل ءانبلاب كلذ ىلع لتنق
 . . ةمح هلاتق نأ اهدافم

 وأ هدح وأ هتنبا وأ هنبا وأ همأ وأ ) هوبأ وأ وه متش وأ صقن نمو (

 وأ هخش وأ هربجأ وأ هداع وأ هقىفر وأ هحوز وأ هراح وأ هيحاص وأ هيرق

 وأ هعون وأ هدلب لهأ وأ ) هتريشع وأ ( ام هجو ىلع هب لصتي نم وأ هذست

 كلذ ىلع لاتقلا يأ “ ( وه ذإ كلذ ىلع لاتق هل لحي مل ملظب فذق وأ ) هسنج

 صقنلا كلذ عم( هبحاص نم نكي مل ام ( ةنتف بحاص اهالكف ) روجو ماظ (

 ىلع برضلل هيلإ هئيجم وهو « هلتق وأ ( هعافد هب لحي ام ) فذقلا وأ متشلا وأ
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 نوكب دقو { روج |ملاتقف كلذ ىلع هصقنم وأ همتاش هلتاق نإو

 اهريغب وأ ةموكحب دوعقب نإو ث هاكرتشا ام ىلع نيكرتشم نيب

 2 امهدحأ هبلط نإ هيف ايواست امم ةيراع وأ ايهيديأب ةنامأب وأ

 وأ بلس وأ لتق وأ برضل كهجاو نم لاتق لحي ىم فالخلا نم “رم ام دح
 ىلع ال كلذ ىلع لتاق وأ عفاد لتقلا وأ عافدلا هب لحي ام ناك اذإؤاف ء فشك
 هلتق هل لح نيدلا يف انعط متشلا وأ صقنلا ناك نإو ى فذقلا وأ متشلا وأ صقنلا

 . فشك وأ بلس وأ لتق وأ برضب ههجاوي مل ولو

 لاتق نم روكذملا ( كلذ ىلع ) هفذاق وأ ( هصقنم وأ همتاش هلتاق نإو )
 هصقن وأ همتش نإ يأ ،هصقان وأ هفذاق وأ همتاش فوذقملا وأ صوقنملا وأ موتشملا

 فذاقلا وأ صقانلا وأ متاشلا هلتاقو فذاقلا وأ صقانلا وأ متاشلا لتاقف هفذق وأ

 هرضيل هءاجف زوجي امب هباجأ وأ لاق ام لثم ى هيلإ در نإو ( روج املاتقف )
 : هل لوقي نأ لثم “ زوح ال ام هىلإ در وأ زوحي ال امب هباجأ ولو ى هلاتق هل لح

 وأ « ينازلا تنأ : لوقيف ى يناز اي وأ ى كرشملا تنأ : هل لوقيف « كرشم اي

 . قراس اي : هل لوقيف “ يناز اي : لوقي

 براضت عقو نإ (هاكرقشا ام ىلع نيكرتشم نيب ) ةنتف لاتقلا ( نوكي دقو )
 ةنيبلاك ( اهريغب وأ ةموكحب دوعقب ) ةكرسللا تناك ( نإو ) كلذ ىلع بذاجت وأ

 ,ءارشب ابس الو ى ( هيف ايواسست امم ) كلذ وحت وأ ( ةيراع وأ ايدياب ةنامأب وأ )
 نم رثكأ ذخأي وأ ع هد>و هذخأي نأ ( امهدحأ هبلط نإ ) ةبه وأ ثرإ وأ

 وحن ظفحي نأ وأ « هل اتقو سيل تقوب عافتناك هل تسيل الاح بلط وأ « هقح
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 ىلع وأ ةبير وأ ما رح وأ ةطقل وأ ةلاض ىلع وأ هتصاخ هب عفتن ( وأ

 72 وأ ءام وأ بطح وأ دصك » هعفانم ف وأ ‘ هف ايوتسا حابم

 هيلع التاقت نإ نالكنيف كلذ وحن وأ لالظتسا وأ ةيقاس وأ وه ذإ

 { ةنتفو روجو ملظ

 وأ “ رخآلا نود ( هتصاخ هب عفتنا وأ ) هدحو هديب نوكي وأ هدحو ةنامألا

 عافتنإلا وأ ةصاخ هل هب عافتنإلا بلط وأ ى كلذ ىلع لاتقلا ناكف هقح نم رثكأ

 ى يسنلا ليلقتلل نوكت نأ زوجيو « ليلقتلل ال قيقحتلل « دقو » « هل امم رثكأب
 ءاطللا نم اريثك نإو » : العو لج كلا لاق « ريثك ءاكرشلا نيب يفبلاف الإ و
 ( ىلع وأ ) ، )١' تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ ضعب ىلع مُمضمب يفلبَمل

 وأ ( ةبير وأ مارح وأ ةَطنقلا وأ ةلاض ) نم ديلا وأ رزلا بسحب هاكرتشا ام

 ( ءام وأ بطح وأ رديصك هعفانم ف وأ 0 هيف ايوتسا حابم ىلع وأ ) هوركم

 وأ ةيقاس وأ قيرط وأ ) ءانع الب جرخ ةكولمم وأ ةحابم ضرأ يف الك وأ

 الئل عنمي ثرحلا وأ نانجلا ءارو ريفح وهو ‘ لصمملاك ( كلذ وحن وأ لالظتسا

 التاقت نإ نالكنيف ) باودلا هلخدت الئل وأ « هنم جرخت الئل وأ “ قورملا هلخدت
 هصاصتخا وأ ى هقح نم رثكأ ذخأ وأ « هب صاصتخالا امهدحأ ةدارإل ( هيلع

 قدصاملا ( ةنتفو روجو ملظ ) هبلع لتاقلا يأ ص ( وه ذإ ) هل سيل هجوب
 نمو ثًاملظ ىمسي هقحو هريغ ةبترل صقن هنأ ثمح نمف “فلتخم موهفملاو “دحاو

 هب ربتخا ءالب وأ ةوادع هنأ ثيح نمو ى اروج ىمسي قحلا نع ليم هنأ ثبح

 . ةنتف ىمسي

 . ٤ ٢ : ص ة ر وص ) ( ١
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 نإو ةماعلا اذكو . ال وأ ةرم اعم هب ايهنكمأ ايهنيعم اذكو

 : مهيقاب هعنمف هدحو هب ًاعافتنا مهدحأ دارأف كلذ اوكرتشا

 ، هب اوعفتني ال نأ ىلع لتاق نمو 4 غاب وهف هيلع مهلتاق نإف

 هنيع صقنك داسف هنع موقي وأ هدسفي ناك نإف

 ناسنإ ناعأ اذإ امب قداص وهف امهدحأ ناعأ نم يأ ى ( ايهنيعم اذكو )
 "رخآلا نعي ملو امهدحأ ناسنإلا ناعأ اذإ امبو « رخآلا ُرخآلا ناعأ وأ امهدحأ
 هسفني امهدحأ نيهي نأ لثم “ ةرب دحاو ناسنإ اعيمج ناعأ اذإ امبو « رخآلا
 ءهلام وأ هسفنب ةرات رخآلاو ة رات امهدحأ ناعأ وأ ںهلامب اهنيمي وأ ى هلامب رخآلاو

 نم باطتحاو هيف لسغو عساو ءام نم يةسك ( ةرمب اعم هب ايهنكمأ ) ءاوسو

 لمتحت ال ةقض ةدحاو رئب نم رجزك ( ال وأ ) اهنم شاشتحا وأ ةعساو ضرأ

 . نولد

 نإ ةماملا ردق يف قباسلا فالخلا ىلع اهريغ وأ ةرشع مهو ( ةماعلا اذكو )

 داراف كلذ اوكرتشا نإ و ) ص مهنيعم اذك و ى ةنتف لهأ مهف زوجي ال اك ى اولتاقت

 هعتمف ) هل سدل هجو ىلع وأ هلام نم رثكأ هب عفتني وأ ( هدح و هب أعافتنا مهدحأ

 ى مهنيعم الو مه ةاغب اوسيلو هنيعي نمو وه ( غاب وهف هيلع مهلتاق نإف ى مهيقاب
 نمف مالكلا درجمب عنملا ناك اذإ نكلو ى يغاب سيل هل لحي اك لتاق نم لك اذك و

 . عونمملا ولو غاب وهف لتاق

 تاذلاب ( هدسفي ) هب عافتنإلا ( ناك نإف هب اوعفتني ال نأ ىلع لتاق نمو )
 هتاذ ي أ ك ( هنيع ) ةوق ( صصقنك ( كلذ دمب ( داسف هنع موقي وأ ( نيحلا ق
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 ال ناك نإ روح وو مرحو ‘ هلاتق هل لح هضعب ںاهذ وأ

 ءادتبا نوكي دقو 0 كلذ ريغ ليقو ى داسف هنع موقي الو هدسفي

 ، مرحي مش امهدحأل الالح وأ ! ًامارح نيقيرفلا لاتق

 ص كلذ ىلع مه يأ « ( هلاتق هل لح هضعب باهذ وأ ) لازمهلاو فعضلاو لوبذلاك

 قحلا نيممو هلاتق مهل لح هيلع هولتاقو كلذ ىلإ يدؤملا عافتنإلا دارأ نإ اذك و

 عنم ىلع هيف عراش وأ هديرم نم لاتقلا ( مرح و ) ' لطبم لطبملا نيممو “ قحم
 عافتنإلا ( ناك نإ روج وهو ) اريثك وأ عراشلا وأ دبرملا ناك اليلق ‘ عافتنإلا
 ى عافتنإلل لومج هنآل دعب ( داسف هنع موقي الو ) نيلا يف ( هدسفيال )

 عافتنإلا ديرمو ‘ ىتح هب عافتنإلا نم عناملا لاتق نأ وهو ة ( كلذ ريغ ليقو )
 عفدي دحلاك كلذف ى ةعنام ةكرسثلا ةهبش نأل اميمج اوقفتي ىتح نالطبم عراشلاو

 عنمي نأ لثم ى هجو ىلع وأ قالطإلا ىلع عناملا عنمي نأ نيلوقلا يف ءاوسو « ةهبشلاب
 ى اهتمسق نكمت ال هنأ عم كلذ ريغبو ءاركلابو لودلاب ةكرتشملا رادلا ىنكس نم

 فنصملا هركذ يذلا ريخألا لوقلاو “ لوثدلاب اهمنميو ءاركلاب اهعنمي نأ لثمو
 قافتا مهل قبس نإ الإ ‘ كلذ وحنو اهئامو اهبطح و يراربلا الك يف روصتي سيل

 رأ كلذ نم ىلوأو ى ةلومعملا كالمألا ةلزنمب تناكو ى اهوحن و ةيرب يف ءيش ىلع

 . هلاتق هل لح : هلوق ىلإ ةراشإلا نوكت

 الالح وأ ) امج اميلع ( امارح نيقيرفلا لاتق ءادتبا نوكي دقو )
 ( مرحي مث ) اهدحأل لحي دقو ‘ كلذ ىلع ىقبيو ‘ رخآلا ىلع امارح ( امهدحأل
 ةبوتلاب كلذ روصتيو امارح آلوأ هيلع ناك نمل لحيو هيلع مرحيو « رخآلاك هيلع

 . ةنيبلا مايقبو يدمتلابو
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 ش اليوط ةنده وأ حلصب ال اهاكرت ش ةنتف اهنيب تناك نإو

 ‘ |ےهنىعم اذكو ء ةنتف لهأف لوألا اهلصأ ىلع ال نإو التاقت

 . > ةيلغب نإو

 ؛( ةنده وأ ) دقح نع صلاخ ( حلصب ال اهاكرت مث ةنتف ايهنيب تناك نإو )

 امب ةنتفلا لهأ نم نادعي الف صلاخ حلصب اهاكرت نإف ى انامز ,دقح عم حلص يأ

 انامز اهاكرت نإ ابس الو ى ( ليوط ) ةنتف لهأف ةندهب اهاكرت نإ و ى دمب ءاج

 رخآ ءيش ىلع موقت نأ لثم « ( لوألا اهلصأ ىلع ال نإو ى التاقت مث ) اريصق
 لهأف ) هببسب لوآلا ىلإ اجرو امهف ببست اذه نإف رمألا اذه امهدحأل لح ولو

 مهيلع بجاولا نأ كلذو ص لوآلا لصألا ىلع التاقت نإ ايس الو ى ( ةنتف

 دصقي ملو لتاقو ىحلا هل نم هللا دنع اجنو ةنتفلاب مهيلع مكحف اولعفي ملو ةبوتلا
 . ىلوألا

 يمس ص كلذ ريغب وأ هلام وأ هسفنب اهس الو ى ( ةباغب نإو اهنيعم اذكو )

 ةقيقحلا نيب اعمج كلذ نوكيو ى ةناعإل ببس هنأل ةناعإ بلقلاب لطابلا بح
 : هلوقب هيلإ حول دق هبلقب نيعملا نأ انملع هبلقب نإو « هلوقب غلاب هنأل « زاجملاو

 تنرق ءاوس ى بلقلا ةناعإ ديري ناب زاجملا مومعب كلذ نع جرخي دقو ى ايهنيعم
 لهأ مهلك ءالؤهف ى هيف ءاعدلا بلقلا ةناعإب ديري نأب وأ « ال وأ سفن وأ رلامب

 : تلع هنعو “ بنجأ وأ امحر اديعب وأ ابيرق اهئامد يفو ى اهيف ءاكرش ى ةنتف
 يف لجرلا دقري ه : فلم هنعو ع )١' « هفيسب هلتق نمك هئاعدب آدحأ لتق نم »

 ( ١ ) يذمزتلا هاور ٠
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 وأ لكأف قحلا يلع قيرف ماق نإو ، نايضلا الإ هنع طحي الو
 مل نإ هوفن وأ قحلا هنم اوطعأ هضعب كلذ لعف نإو 4 ملاظف لتق

 اولعف نإ مهقح ىلع اوناكو هيلع اوردقي

 3 ي اهنع دعب وهو ةنتفلا كلت نم امد هسأر ىلع رطقي هفيسو هريرح. ىلعو هتيب

 هنأو ص هسأرل عطق هنأك كلذ هبح نأب ديدشتلا ملعأ هللاو سأرلا ركذ ةكحو

 مدةتو ى ثداح هأجاف نإ هلوانت هل لهسيل سأرلا ةهج ىلع فيسلا ولعي امنإ

 . اذه لثم

 ةمحات ىلإ هبلق ليمو اهلهأ بحو اهبح نم الإ كاذ امو : دمحأ خشلا لاق
 ىلع لذلا نم فام ام وأ هريغل وأ هسفنل اهفرش و ايندلا ىلع ىرخألا نود مهنم

 ةبيصم مهنم هتباصأ نمل حرفلاو ‘ مهضعبل لذلاو مهضعب زعلا دارأ وأ ى هريغ
 الإ ) هملقب نيعملا نع ي أ ى ( هنع طحي الو ) 60 مهنم هتباصأ نم ىلع نزحلاو

 ( لتق وا ) للم ( لكأف قحلا ىلع قيرف ماق نإو ) كحلا يف ( فايضلا
 فراق ذإ ( ملاظ ) وه ( ف ) ةيدعت لك كلذو ى سفنلا نود ام ىنج وأ اسفن

 . هل لحم ال ام

 قيرفلا يقاب يأ « ( اوطعأ ) قيرفلا ضعب يأ “ ( هضعب كلذ لعف نإو )
 ةيدلا ءاطعإ وأ ىلولا هلتقي لتق وأ لاكن وأ ربزعت وأ بيدأتك ( قحلا هنم )

 اوردقي م نإ ) مهنيب نم ( هوفن وأ ) هيلع اوردق نإ لك أ ام درو شأرأآلا وأ

 يقاب لمف نإ ( اولعف نإ ) هنالطب ىلع رخآلا قيرفلاو ( مهقح ىلع اوناكو هيلع

 )١( ينطقرادلا هاور .

 _ ٦٧٣ - ) ج ١٤- لينلا - ٤٣ (



 ممعيمجب اوبات وأ اهنم اوباتو هتناعإ اوكرت نإو ى ةنتف لهأف الإو

 غاب ةبوتلا دعب مهلتاقمف اهمكحو اهمسإ مهنع لاز نيقيرفلا الك وأ

 . نتمم

 الإو ) ص هيلع اوردةي مل نإ يفنلا وأ ى قحلا ءاطعإ نم ركذ ام قحملا قيرفلا
 ىلع هوناعأ ءاوس ةنتف لهأ رخآلا قيرفلاو لكآلا وأ لتاقلا نأ اك ( ةنتف لما

 هذه اولعفي مل وأ رخآ يغب ثادحإ ىلع وأ هيغب ىلع هرارصإ نم هيف وه اه

 هنع عافد مهعم كلذ ىلع هئاقبإ نآل ىحلا هنم اوجرخ ملو هوني مل نكل ةناعإلا

 لهأ مهف هوفنف هنم ىحلا جارخإ ىلع اوردق نإ و « نولتاقي مهو هيلإ لصوي ال ذإ

 اوك رقيلف هنم ىحلا جارخإ ىلع الو هيفن ىلع اوردقي مل نإ و هل عنم هيفن نأل ةنتف
 ؛ هنع عفدلا نووني الو هنع ن ودرب الو نولتاقي : ليقو مهنع لوزب ىتح لاتقلا

 : ليقف ى كلذ ىلع درت يتالا ةرضهل هوك رتف يفنلا وأ جارخإلا ىلع اوردق نإ و

 . ال : ليقو ‘ كلذ ىلع لاتقلا مهل "لحي

 اوبات وأ ) وه بتي ملو ( اهنم اوباتو هتنامعإ اوكرت ) و هوناعأ ( نإو )

 بجاولا ءاطعإب لطبملاو قحملا ( نيقيرفلا الك ) بات ( وأ ) مهو وه مهعيمج

 فطعملا نأل ى بات نم بسحب ( اهمكح و ) ةنتفلا مسإ يأ “ ( اهمسا مهنع لاز )

 لاز اوبوتي ملو بات نإ و ى ةنتفلا مسإ مهنع لاز ةناعإلا نم اوبات نإف “ « وأ » ب

 مهنع لاز لطابلل ثدحلا الإ اوبات نإ و “ايهنع لاز ناقيرفلا بات نإ و “ طقف هنع

 ( نتفم غاب ةبوتلا دعب ) هنم بتي ام ىلع مهريغ نم وأ مهنم ( مهلتاقف ) هنع ال
 ل رخآ ءيش وأ هوثدحأ ءيش نم هب هلاتق هل "لح ام ىلع مهلتاق نرإ الإ

 . هنما وب وتي
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 مهنم ردعب ولو قحلا ليبس ىلع ال نام اهلهأ نم تام نمو

 هتجاحب الغتشه وأ هل حيبأ رفس يف وأ هقيرط يف وأ هلام ىلع وأ

 ناك وأ هفنأ فتح وأ ضرمب وأ اهالول هملع ًاىغبم نوكي ثيح

 . هبلق يف ةيخحلا تناك نإ دبع وأ ىثنأ

 ردغب ولو ) ام هجوب تام ( قحلا ليبس ىلع ال تام اهلهأ نم تام نمو )
 لغتشم وأ ) ةعاط يف وأ ( هل حيبأ رفس يف وأ هقيرط يف وأ هلام ىلع وأ مهنم
 ىلوألاو ع ةمدقتملا ةنتفلا الول يأ ، ( اهالول هيلع ايغبم نوكي ثيح هتجاحب

 تام ( وأ ) “ نكت مل وأ ةنتفلا تناك هملع يمنبم هنآل ى اهالول : هلوق طاقسإ

 ريغ وأ درب و أ شطع وأ عوج وأ مده وأ قرغ وأ قرح وأ عبس وأ ( ,ضرمب )

 ضرم الب تومي هنأل ى صاخلا دعب ماعلل "رثك ذ ضرملا دعب فتحلا رك ذو ى كلذ

 تام يأ ( هفنأ فتح وأ ) ‘ ضيرم وهو هفنأ فتح تومي اك هفنأ فتح اضيأ

 نم جرخت سنفتنلا نأل فنألل فيضأو ى توملا : فتحلاو ى برض الو لتق الب
 : ليق دقو ى لتقلا وأ برضلا لاح لتق وأ برضب تي مل اذإ هتوم يف فنألا

 . حرجلا نم هسفن جرخت

 ص هلبق روك ذم ضرملا نأل ‘ ضرم الو برض وأ لتق الب هتوم دارملاو

 اركذ ناك وأ ةنتفلا كلت برح يق تام نإ ايس الو ( ادبع وأ ىثنأ ناك وآ )
 ص ( هبلق يف ةيمحلا تناك نإ ) لاتقلا رضحي مل ولو ةنتفلا لهأ نم وهف ىثنأ وأ
 نكلو اهركذ وأ ةنتفلا يسن اذإ ام فالخب هلمع نم رش رفاكلا ةين : ثيدحلا يفو

 الف اهنم لصنتو هتمزل وأ ةعابت همزلت ملو بنذلا عيمج نم باتو اهب لغتشي م

 . اهله أ نم ن وكي
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 مہعم ناك نإ مهب راق وأ مهودع مهمه د اذإ ممعم دحأ لتاقي الو

 مهقحل اذإ الاتق مهعم كرتشي الو {، قيرط ىلع وأ ةقفر وأ لزنم

 ادي اونوكي مل فإ مهعم لاتقلا زوجيو ، مهلتاقي الو اهلهأ

 يغابلا هب دصقي : ليقو 2 نتفم وأ غابل هيلع ًاماَوق وأ ركنعلل

+- 

 لزنمب مهعم ناك نإ مهبراق وأ مهودع مهمد اذإ مهعم دحأ لتاقي الو )

 مارح وأ .حابم يف اوناك ( قيرط ىلع وأ ) مهعمج عضوم يف وأ ( ةقفر وا
 ص ةنتفلا لهأ يأ 0 ( اهلهأ مهقحل اذا الاتق مهعم كرتشيالو ) 0 ةدامع وأ

 اذه ريغب يغبلاو ةنتفلاب مهفاصتال ىقح رمأ ىلع مهولتاقيل اوءاج ولو مهولتاقيل
 . ةنتف هل مدقتت مل اثداح انتفم مهعم لتاقيو ى رمألا

 اونوكي مل نإ مهمم لاتقلا زوجيو ) ؤ كلذك اضيأ هدحو ( مهلتاقي الو )

 مهضعب نكي مل نإ يأ ى هيلإ رمآلا عجرب ايوق مهيلع اريبك يأ ص ( ركسملل ادي
 كلذ ريغ وأ حالسلا وأ ماعطلا وأ نبّدلاب ( هيلع اماوق وأ ) مهيقابل ادب

 :ىنعملاو ى ةيوقتلل يهو ى لاتقلا ظفل ىلإ ةدئاع « ماللا ه هذه ( نتفم وأ غابل )
 نكي مل نإ مهيف وه يذلا ركسملا عم نتفملاو يغايلا لتاقينأ ناسنإلل زوجي هنأ

 يغابلا يغب ىلع وه هلاتق نوكيف مهيلع مهيقاب رمأ يرجي مهيف نيذلا نونتفملا
 تنأو ٠ م ٬+ لتاقت نأ كلذو 9 هعم نم لاتق ناك ول و اقح نقفملا ناتفا إ و

 كمنلإ ناك اذإو &ى مهعم لتاقت الؤ ا رمألا عجر اذإ ام فالخم ىحم مهسدنر

 . قحلا ةينب تلتاق

 لاحلا يف ىغب يذلا ( يغابلا ). لاتقلا يأ ، ( هب دصقي : ليقو )
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 لزنمب هعم ماقي الو نتفم بحاصي ال مث نمو ، عفديو نتفملاال

 لعافف ث نتفملا هيف هبتشي ثيح الو هيف تناك نإ هيف تابي" الو

 ًاميظع ابنذ فراقم فرعي ملو ، توم ريغ ولو ءيش هباصأ نإ كلذ

 ! هب ر نبب م هنيب

 اذه ناكو > مهف وه يذلا ركملا عم ةنتف هل تمدقةت يذلا ) نتملا ال (

 اذه ىلع نتفملا اذه ( عفديو ) ى ةنتفلا لهأ نم امهالك مهءاج يذلاو اهب ركسملا

 . عفدلاب تام نإ نامض الو ى هلتقل دصق الب طقف اعفد لوقلا

 عم الاتق ناسنإلا كرتشي ال هنأ نم مًدةت ام لجأ نمو يأ ء ( مح نمو )

 ركسعلل ادي اونوكي مل نإ الإ زوجي ال هنأ نمو لوآلا لوقلا ىلع ةنتفلا لهأ

 نتفملا نود طقف مهعم ىغابلا لاتق زوجي هنأ نمو يناثلا لوقلا ىلع مهيلع اما"وق وأ

 ( تناك نا هيف تابي الو لزنمب هعم ماقي الو نتفم بحاصي ال ) هتعفادم الإ
 ( كلذ لعاقف ) “يغابلا ابس الو هريغب ( نتفملا هيف هبتشي ثيح الو هيف ) ةنتف

 هب هبتشي ثسح هنوك نم وأ تايب وأ هعم ةماقإ وأ نتفم ةبحاصم نم روكذملا

 رثأ وأ رسك وأ حرج نم ( توم ريغ ولو ) ك هندب يف ( ءيش هباصآ نا )
 نمم سيل هنأ هفرهي مل ودملا نأ لاحلاو يأ ( ( فرعي ملو ) وضع ةعفنم لاوز وأ

 ( هبر نيبو هنيب اميظع ابنذ ) بستكمو لوانتم يأ ( فراقم ) هنتافي

 بلاطي هيلع نامض ال هنأ ى هبر نيبو هنيب :هلوق ىنعمو ى هنم اهب أربي ةريبك وهف
 ىصع دقف ءيشب هباصأف هل نتافم سيل ودعلا هفرع نإو ى هبجوم لعفي مل اذإ هب

 فرمي ال وه ثمح تبث ثمح نم هتأت ل هتباصإنال مظعملا بنذلا كلذن ود نايصع

 ء لاتقلا ةنظم يف نوكلا دممت هنآل هنايصمب تكح امنإ و 4 ةميصم نم ادمع لب
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 هلطاب نع عجرف لزنمب اناك وأ هعع بحطصا نتفم عه تاب نإو

 لزنمب نم هعفديو يغبب هبلاطم نم عنملاو هيلع لاتقلا هل زاج باتو

 ى هلام وأ هسفن نع مهيلإ فحز و أ مهلثم مهقحل نإ ة هقف رب وأ نونتفم هيف

 { هتيب ىلعو امهيلع فقي نأ هلو .4 م ةناعإ هنم كلذ نوكي الو

 . اهلهأ نم نإو هعنم همزل نم ىلع وأ : لمق

 هنأ فرعي ر وأ كلذ نكي مل نإف رذب باصي ٣7 وأ هلام و هناسا وأ هيلقب

 . كله مل ةنتف لزنم

 (لزنمب) نتفملاو وه ( اناك وأ هعم بحطصا ) غاب وأ (نتفم عم تاب نإ و)
 هل ( عنملاو هيلع لاتقلا هل زاج باتو هلطاب نع عجرف ) ام عضوم هعم هعمج وأ

 يذلا ريغ رخآ ىحب هبلاطي نمم هعنمي الو ‘ بلاطمب قلعتم ( يغبب هبلاطم نم )
 نوضغاب وأ ( نونتقم هيف ) ام عضوم وأ ( لزنمب نم عفديو ) “ هنم بات
 مهتحل نإ ) كلذك نوغاب وأ نونتفم هيف ( ةقفرب وأ ) دحاو وأ نانثا وأ

 ( همفن نع ) مہلثم ( مهيلا فحز وأ ) ‘ نوغاب وأ نونتفم يأ ( مهلثم
 ( كلذ نوكي الو ) ىةنتفلا لهأ نم سيل نم وأ هديب ( هلام وأ ) عفدي ب قلعتم

 . نوغابلا اذك و « مهيف وه نيذلا نينتفملل يأ ى ( مهف ةناعإ هنم ) عافدلا

 : هلوق هملع ينبل هداعأ امنإو ىهلامو هسفن ىلع يأ ( ايهيلع فقي نأ هلو )
 (هعنم همزل نم ىلع وأ :ليق ) ,لامو ,لايع نم هيف امبو هتاذب ( هتيب ىلعو )
 هحنم همزل يذلا ناك نإ و يأ ك ( اهلهأ نم ناو ( جوزو بيرقو دلا و وأ دلو نم
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 برح هنيبو مهنيب ىرج نم لام نوبهني مهرظانل تزا جو

 كلذ نع مهعافد هلامو هيرارذو هئاسن مرح ٦1 نوديريو لاتقو

 سدق رزخ يبأ لعف وهو ث هنع ةيح دصقي مل نإ هيلع مهلاتقو
 ١ دح و ر هلل ٠

 ركذي ال نأ ىلأوألاو ع هلهأل كلذ دعب ىنحلا مهنم فصني نأ ىلع ةنتفلا لهأ نم
 مهنم قحلا نمضي نأ ىلع الإ ةنتفلا لهأ نم اوناك ذإ هزوجي ال نأو كلذ فنصملا
 . لاملل عجرملا ناك اذإ هلام نم وأ مهنم امإ هلهأل

 ىرج نم لام نوبهني ) ةنتفلا لهأ رظانل يأ « ( مهرظانل تزاج و )

 لاتقلا وأ برحلا رك ذ يفكيو ى ةنتفلا يف مهلثم نم (لاتقو برح هنيب و مهنيب
 .ءاملا ه و مهريغو ( هيرارذو هنامسن مرح فشك نوديريو ) رخآلا نع

 < ىرج نم : هلوق يف نم وهو ى ةنتفلا لهأ نم لاتقو برح هل ىرج نم ةدئاع
 : هلوق عم رركتي الف “بهنيل هنع ثحبلاو نوزغلا هلام فشك و يأ ( هلامو )

 بهن نأل ى زاجل خلا لام نويهنيو : هلوقب هنع ىنغتسا ولو ى خلا لام نوبهني

 نع ) زاج لعاف ( مهعافد ) بهنيل نوزلا لالا فاشكتسا ىلإ يضفي لاملا

 وهو هنع ةيمح دصقي مل نا هيلع مهلاتقو ) فثذكلاو بهنلا نم روكذملا ( كلذ

 لهأ نع ( هحور ) :ميحرلا نمحرلا ( هللا ) رهط يأ « ( سدق رزخ يبأ لعف
 . نيبتل لهأ يف اهلمجي ناب نيتجيس

 ونب مهعبتاف . نيساو ينبو “ نرفي ينب نيب ةنتفو برح تمقو هنأ اورك ذ

 ءايلاب ةياغلا ىمستو ةجوز هيفو دلخم نب ديزب مساقلا يبأ لزنم اوغلب ىتح نرفي
 نرفي ينب نم لجر اهيلإ بثوف ث ةنتفلا لهأ نم تسيل و « فورحلا رخآ ةانثملا

- ٦٧٩ - 

 



 ها همحر فاتلز نبا ىلعي رزخ وبأ هيلإ رظنف هريغ وأ سابللا نم اهعم ام ذخال
 ص ةروعلا فاشكنا نم اودارأ ام نيبو مهنيب لاحف ع هل سرف ىلع بكار وهو

 راس دغلا نم ناك املف ‘ مهنم لتق نم ةدعب ملعأ للا و ى مهتراف عبتاو مهمزهف

 مهنه شخي ملو ث حلصلا اوطعأف نيساو نيبو مهنيب حلصلاب نرفي ينب ىلإ رزخ وبأ
 ، انعو هنع هللا يضر هتعاجش ديزمل كلذ .لعلو ‘ لتقلا نم سمألاب مهب لعف ام

 ص ملعلاو ةسايرلاو ةرشعلا يف هبحاص جوز تناك ذإ كلذ يف هنورذعي مهنوكل وأ

 عفدلا زوجي هنأ ىلع رزخ يبأ لعفب لدتساو ، كلذ ىلع هل ربص ال هنأ نوملعيو
 بلس يف اوعرش مهآر امل هنأ ليلدلا هجوو « مهئاسنو ةنتفلا لهأ لاومأ نع
 عفدلا ىل'وآلابو ى ةلع ال لاح ةعقاو ةنتفلا لهأ نم تسيل اهنوك و ى مهلتاق ةأرملا
 . ملعا هللاو ‘ نايبصلا نع
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 لصف

 هعفد زوجو ص زرفي ىتح ةنتف يوذب طلتخا غاب لتقي ال

 . . . .هلام نع نإو هعفد الإ دصقي مل وأ هملع ام عم

 لصف

 قيرف لك ناك اذإ يأ “ ( زرفي ىتح ةنتف يوذب طلتخا غاب لتقي ال )

 ى ىرخألاب طلتخاو امهدحأ ىلع امهريغ نم ناسنإ ىغبو رخآلا عم الطبم انتفم

 ماد اهو ى مهنع لزمني يأ رخآلا قيرفلا نم زرفي ىتح نتفملا قيرفلا هلتاقي الف
 اهملع يغبلا قيرفلا نيمي نم اذك و ى هنيعب فرعو زيمت ولو هنولتاقي الف مهيف

 ىلع ىغبف نتفملا قيرفلا عم يغابلا ءاج كلذ يف ءاوسو “ لزعني ىتح اهنيعي ال
 ىلإ نتفملا قيرفلا ءاج وأ ى نتفملا عم ءاج مث لبق ىغب وأ رخآلا نتفملا قيرفلا
 . تقبس ىتلا نتفلا ج. الئل كلذك رخآلا قيرفلا يف وهو يغابلا

 نإ طالتخا نم هيلع ناك لاح "يأ ىلع يأ ى ( هيلع ام عم هعفد زوج و )
 نع هلوق يف « ءاملاو ه ( هلام نع نإو هعفد الإ دصقي مل وأ ) لازعنا وأ فرع
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 ًارض فاخ نإ اهلهأ نم نكي مل نل صخرو ى هيلإ هب لصي ام وأ

 مہك تي الو مهعفادي نأ هعم نم ةيمح دصقي ملو مهنم هيلإ لصي

 لاتق يف اضيأ صخرو ى هلام وأ هريغ سفنل تإو مهدارم غولبل
 اهيوذ نم نكي مل نمل وأ هل حلاص ىلع دحأل اهيوذ

 هب لصي ام ) نع ( وأ ) عفدلا ظفلو ماقملاب هيلع لولدملا عفادلا ىلإ ةدئاع هلام

 نأ اذه نم ىلوأ و ى هبلع ماقملا ةلالدل ركذي مل هنأ عم رضلل رمضاو ى رضلا ( هيلإ

 زوجيو ى عفادلا ىلإ يأ ى هبلإ هب يغابلا لصي امع يأ ى يغابلل ريمضلا عجري
 يذلا هلام نع ولو هعفد زوج يأ ى يغابلا ىلإ هلام نع هلوق يف « ءاهلا ه دوع

 هبارش و هماعط نيبو هنيب لوحم نأ لثم ى ًاميبضتو هل انيوهت هنع هعنم ناك

 :ةخسنلا يفو “نتفملا قيرفلا نع لزني مل ولو هب هلك كلذ لعفي هباودو هحالسو

 . ةشحافلا نم يأ ى هيلإ هبلطي ام وأ

 نم يأ “ ( مهنم هيلإ لصي أرض فاخ نإ اهلهأ نم نكي مل نل صخرو )
 ( مهعفادي نأ ) نيرخآلا ةنتفلا لهأ نم ( هعم نم ةيمح دصقي ملو ) ةنتفلا لها
 الو ) ةح وأ هفح ىلع هعم مهنولتاقي اوناك ولو نيرخآلا ةنتفلا لمهأ يف وهو

 نكي مل ولو هربغ لام وأ يأ ى ( هلام وأ هريغ سفنل نإو مهدارم غولبل مهكرتي
 . ىحلا دصق لب ى ةيمح دصقي مل ذإ نتفملا دلو وأ لام ناك ولو هنامض ي

 نم عنم اضر 1 ل املا ريغ رم أ ) ىلع دح ل اع ون ل اتق ف اضيأ صخ رو (

 ص ( اجون نم نكي مل نمل ) حلاص ىلع ( وأ هل حلاص )اهوحن وأ ةالص وأ يعر
 ةنتفلا لهأ عه مهلتاقي ءاوس ى ةنتف لهأ عم مهاتاقي هنأ هل صيخرتلا هجوو
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 ، نتفم ىلع ةيمح دصقي مل ام مهلتقف نم رذحي الو ‘ مهرض عفديو

 نإ مهلاتق هل زاج امهوحنو عطاقو نتفم لتاقي نميف ناك نإ اذكو

 مهعنام لتق لحو « اهيوذ عم ناك ولو هلثم ىلع ًنتفم مج مل

 رمألا ناك ءاوس > حلاصلا كلذل وأ ةيمح هعم اولتاق ءاوس > هدحو وأ نيرخآلا

 دق مهنال وأ مامإلا مهلتاقي اك 2 رفكلا ةكوش نيوهت ديرب نأ لثم 0 انيد حلاصلا

 ىلإ اوبهذ مهلتاقي مل نإ نوكي نأ لثم « يويند وأ مهنوذؤي وأ نيملسملا اوذآ

 اهنوذؤي وأ اهنولتقي سفن ىلإ اوبهذي وأ هولكأي وأ هودسفىف دحأ لام وأ هلام
 ىرخأ ىلع ةصقل افطع عفرلاب وأ س لاق ىلع .ردصمل افطع بصنب ( عفديو )
 هدحو وأ هتين ىلع مهعم عفدي ءالؤه مم نينتفم نيرخآ موق ق وه و ) مه رض (

 . مهلتقو مهعافد كلذ لك يف هل زوجي هتين ىلع هعم نوعفدي وا

 تاو ( نتفم ىلع ةيمح دصقي مل ام ) مهعفد وأ ( مهلتق نم رذحي الو )
 ةنتف لهأ يف يأ ى ( لتاقي نميف ناك نا اذكو ) ‘ لمعف ام هللا دنع همزل اهدصق

 لاتق يأ ،( مهلاتق هل زاج امهوحنو عطاقو ) قحلا عفادلا عم ( نتفم ) نولتاقي
 انتفم محي مل نا ) نبدلا يف نعاطلاو هيلو لتاقو دترملاك امهوحنو عطاقلاو نتفملا

 نيرخآلا نينتفملا ىلع مهيف وه نيذلا نينتفملا ةيامح دصقي .مل نإ يأ ط ( هلثم ىلع

 يتلا ةئفلا عم انتفمو ل شم اعطاق نوكي نأ روصتيو ى ( اوذ عم ناك ولو )

 عفديو ى ةيمح ال الثم مطاق هنأ ثيح نم مهعم هلتاقتف ةلطبم امهاتلكو اهيف تتأ

 . هوضراع نإ اعفد ةنتفلا لهأ

 ةنتفلا لهأ نم عناملا ناك ءاوس “ لتقلا نع ( مهعنام لتق ) هل ( لح و )
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 هريغك مهلتاقي نأ اهنم عزتو بات نتفل زوجو / هعم اوناك ولو

 نإو ص طقف ةناعإلا ىون نإ هب ناعتسي نأو كلذ ىلع نيعي نأو
 نم اذكو . هنيعتسم ال 9 أ ةيمح ىلع لتقف قح ىلع هب نيعتسا

 قحلا ركسع يف اهيلع يغب ةعامج يف وهو اهيلع لتاق

 لحي نم عنم نم لتق هل لحي ه۔ذأ ىنعملاو « سانلا نم مهريغ نم وأ مهيف وه نيذلا

 ء( اوناك ولو ) نيدلا يف نينعاطلاك مهوحن و قيرطلل نيمطاقلاو ةنتفلا لهأ نم هلتق

 مأ لصاحلاو : ىنعملاو عناملا مم يأ ‘ ) هعم ( هوحنو عطاقلا مهو نوبولطملا يأ

 هعفد هنكمأ نإ نكل ى كلذل هجو الو ى هلتاقي ال هعم اونوكي مل نإ هنآل هعم

 . لاتقلا وأ باهذلا ىلإ هك ريل هلتاق وأ

 نينتفملا لتاقي يأ ى ( مهلتاقي نأ اهنم عزنو )ةنتف نم ( بات نتفمل زوجو )
 مهلتق نم هصمم نم لتقي نأ و ( كلذ ىلع نيعي نأ و هريغك ) امهوحنو عطاقلاو
 امل هب نيمتسي نأ لمي ال هنأ مهوتي نم مهوت اذهب عفد مهيلع'( هب ناعتسي نأو )
 ةناعالا ىون نا ) ةبير هل ترهظ نإ الإ هيلع ناعتسملا عم ةنتفلا نم هل مدقت

 لبق هعم نتفملا رخآلا هودع ىلع هتبوت دمب ( هب نيعتسا ناو ) ةيملا نود ( طقف
 سفنلا نود ام ىنج وأ ودملا نم آدحأ ( لقمتف قح ىلع ) نتفملا ريغب نيعتسا وأ

 مل نإ اذك و « اريبك امتإ اهيلع بترت امو هتيمحب وه ( مثا ةيمح ىلع ) لتاق وأ

 . ةيمحلا دصقي مل نإ ( ةنيعتسم ال ) اهيلع بترتي

 ةعامج يف وهو ) ةيحلا ىلع يأ «( اهيلع لتاق نم ) ريبك امإ مثأي ( اذك و )

 لتاقف ةلمج ىحلا رك۔ع ىلع يغب وأ ( قحلا ركسع يف ) اهنأ لاحلاو ( اهيلع يغلي
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 مهودع نيبو مهنيب ناك نإ مامإلاك ةنايدلا ىلع وأ هيلع لتاقملاو
 ىلع لتق نم لحي ال ام ركسعلا لهأ ضعب لعف مهرضي مل لاتق
 بات نإو & هب مثأي و ء كلذ هلع "مرح ذإ لكأ وأ مارح وأ ةنتف

 مهرضي مل لح نإو ، لوألا لصألل رظنيو { نيماسملل ام هل زاج

 مرح نإو ى مهلصأ ىلع نوضييو ‘ امرحم مهضعب ثادحإ

 هولعي مل نإ هتيمح يف ةعامجلا وأ ركسعلا ىلع مثإ الو ةيمحلل دصاق وهو مهعم

 ىحلا قحلاب دارملاو “ رم ام دح ىلع هوجرخأ هوملع نإف ى لطابلا ىلع ايماحم
 ىحلا ىلع يأ س ( هيلع لتاقملاو ) امهالك وأ نيدلا قح وأ ايندلا ىقح اقلطم

 ةعامجلاو يلاولاو ( مامإلاك ) ةقحلا ( ةنايدلا ىلع وأ ) : هلوق ليلدب يويندلا
 نم لحي ال ام ركسملا لهأ ضعب لعف مهرضي مل لاتق مهودع نيب و مهنيب ناك نا )
 وأ سفنلا نود ةيانج وأ لال ( لكأ وأ مارح وأ ) ةيمح وأ ( ةنتف ىلع لتق

 مهأ مهيلع قدصي ال ذإ مهنود ( هب مثأيو كلذ هيلع مرح ذإ ) قح نع عنم
 . مرحملاب هدحو ىتأ ذإ : لاق هنأك امارح اولعف

 امو لتقلاو لاتقلا نم ( نيماسمل ام هل زاج ) لحي ال ام هلعف نم ( بات نإ و )
 مهرضي مل لح نإو ) قحلا ىلع مهنأ انه وهو ( لوألا لصذلل رظنيو ) هنود

 لتقلاو لاتقلا نوك نم ( مهلصأ ىلع نوضميو امرحم ) المف ( مهضعب ثادحا
 نم هوجرخأ اوردقي مل نإو ى هنم قحلا نوفصني مهنأ ربغ مهل الالح هنود امو

 ىلع اولتاق كلذ مهنكمي مل نإو ط جرخي ىتح لاتقلا اوك رت اوردقي مل نإو “ مهنيب

 مهلاتق ناك نأب لوآلا لصالا ( مرح نإو ) هتينو هلاتق مرضي ملو ىلوآلا مهتين
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 هب لحي اه نينتافلا ضعب لعف نإو 4 عطقنا نإ الإ مهلاتق "لح غ

 اهنم بات نإ كلذ ىلع مهلتق ةنتف برح مهب راحم زاج عطقك همد

 ء اهنم بتي مل نإو ص طقف هيلع مهلتاق نإ زوجو ، هثودح لبق

 لوآلا لصألا كلذ ( عطقنا نإ الإ مهلاتق لحي مف ) لطابلا ىلع آلوأ مهتنتف وأ

 ٠ هنم ١ وب 5 و

 نيدلا يف ,نعطو قيرطلل ( عطقك همد هب لحي ام نينتافلا ضعب لعف نإو )
 كلذ لبق مهبراح نمل يأ ى ( مراحم زاج ) ناصحإ عم ىنزو قحلا عنمو

 هلتق هب لحي ال ام اذك و ى مهلتق ىلع ةناعإلاو ( كلذ ىلع مهلتق ةنتف برح )

 : سانلل يضاقلا لوقي اك وأ هريغ ىلع وأ ناصحإ الب ىنز ىلع دلجو ةقرسك
 ( بات نا ) ةناعإلاو كلذ يف لمملا ةنتف برح هبراحمل زوجي هنإف انالف اوبرضإ
 رحك ام ضرفل لاتقلا كرت درجم ىنعمب ةيوغل ةبوتلا هذهو ى ةنتف برح براحملا

 ضعب ثدحإ نإو : هلوق عم رركتيالئل ةبلغلا فوخو شطعو عوج و دربو

 مد هب لحي ام ( هثودح لبق ) ةنتفلا زم يأ ى ( اهنم ) خلا همد حنبم نينتافملا

 ذإ ةمهتلا بابو ى ةعيرذلل ادس هثودح دعب بات نإ الو “ بتي مل نإ ال نينتافلا

 . هودع يف ةياكنلا ىلإ لصوتيل ةبوتلا رهظأ هنأ نمؤي ال

 نأ دارأ يأ ( مهلتاق نإ ) هلك انركذ ام لعفيو لتقي نأ ( زوج و )

 لحم ام نود ام وأ همد هب لحي ام ىلع ي أ ى ( هيلع ) انركذ ام لعفي وأ مهلتقي

 م نإو ) ى ةنتفلا وأ ةيمحلا ىلع ال ( طقف ) قحتسي اف ىعسي وأ لعفيف همد هب

 . كلذ ثودح دعب بات وأ ( اهنم بتي
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 هسد حيبم دحأ نم عقي مل نإ ةنتف نم حلص ضقن مرحو
 دعب موق نيب تثدح نإو ى ةنتف هتبلاطم نوكت الو ص هب بلطيف

 لصأ حت ىح :هلعف ىل اع هلتق لح مل همد احربم مهضعب لعف

 . ‘ اهدحأ وأ > نبقي رفلا ةب وتب لازيو . مهتنتف

 هدعب وأ حلصلا لمق ( دحأ نم عقي م نا ةنتف نه حلص ضقن مرح و )

 ص ةنتفلا ق ناك نل مدلا وأ ىحلا ناك قوقحلا نم همد نود ام وأ ( همد حيبم (

 هعم حلطصا و ةنتفلا يف ناك نم هب هبلطي ( هب بلطيف ) “ هريغل وأ هعم حلطصاو

 ف اعوجر الو ةديدح ) ةنتف ( مدلا وأ قحا كلذب ) هتبلاطم نوكت الو (

 ناك ذإ ةنتفلا ةردك هبشت مل ضحم قح بلط اذه نأل ع ضقنلاب ىلوآلا ةنتفلا

 ص خلا عقي مل نإ : هلوقو ى هبلطي نم ةنتفلا يف ناك نم رمأ نإ اذك و “ حلص ضعب

 الضف ةنتفلا نم تسال ىتح وأ مدب ةبلاطملا نآل عطقنملا ءانثتسالاب هيبش طرش
 ِ نوقبيف يأ ء فوذحمل اطرش نوكم نأ لمتحمو “ طرشلاب اهنم ىنشقتست ن أ نع

 . خلا دحأ نم عقي مل نإ ءيشب ةملاطملا مدعو ملسلاو نوكسلا ىلع

 ( همد احيبم ) ارمأ ( مهضعب لعف دعب موق نيب ) ةنتف ( تثدح ناو )
 لعف الو ( هلتق ) رخآلا بناجلا نم ةنتفلا لهأل ( لحي مل ) همد نود ام وأ

 حلصلاب ( مهتنتف لصأ عطقني ىتح ) ةعيرذلل ادس ( هلعف ىلع ) هقحتسي ام
 ةبوتب ) لومفملل ءانبلاب ةنتفلا لصأ ( لازيو ) ةيمحلا ىلع ال صخزو « ةبوتلاب وأ
 ليزي وأ ، اومثأيف اهب رمأي نأب اهتبوتب حصانلا وأ ظعاولا هليزب يأ ( نيقيرفلا

 ةبوتب ( وأ ) © ىلوأ ناكل لعافلل ءانبلاب لوزبو : لاق ولو ى ايهتبوتب ناقيرفلا

 بئاتلا قيرفلا ناك ءاوس بتي مل نمل يقبو مهعومجب نع لاز ذئنيحف ( امهدحأ )
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 هلاتق لح هريغ ىلع ًايغب مهنم ثدحأ نمف ب اهكرت ىلع مهربهقي نمي وأ

 ك همغغب و هتنتف نم بئاتل هلاتق لح همد ًاحيبم نينتافملا ضعب ثدحأ نإو

 ء هريغل نإو س كلذ ىلع هلاتق يف صخرو

 طقف لعافلا نولتاقي امنإ هنأل ى هريغ يف لعافلا ناك وأ « حيبملل لعافلا كلذ هيف

 ؛ هنود امو لتقلا مهريغل زاجو ى ةنتفلا كرت يأ س ( اهكرت ىلع مهرهقي نمب وأ )
 . اهوك رتف اهكرت ىلع اورهق وأ اوحلطصا وأ امهدحأ وأ امه ابات اذإ و

 اك مهلك مهيقابل ( هلاتق لح ) مهنم ( هريغ ىلع ايغب مهنم ثدحأ نمف )
 صخرو ص هبجوم لعف اذإ لتقلا نود ام مهربغلو مهل لح اذك و ى مهريغل لح

 ىحلا ىلع لتاق نإ مهتنتف عاطقنا لبق ولو هعمد حيبم لعاف مهضعب لتاقي نأ

 هركذي ملو قحلا نود ام بجوي ام لمف نإ هقحتسي ام لعفي نأ اذكو ىةيمحلا ال

 نإ زوجو : لاق ذإ لئاسملا هذه لبق هرك ذ يذلا صيخرتلا نم ىلوألاب ملعي هنال
 ةلأسم ىف ىلوألاب ناك ةنتفلا دعب ثدحلا ةلأسم يف صيخرتلا ناك اذإف ى مهلتق
 . ةنتفلا لبق ثدحلا

 حيبم نودام لمعف وأ ) هلاتق لح همد ًاحيبم نينتافملا ضعي ثدحأ ناو (

 لهأ ريغل لحي اك يأ ث ( هيغبو هتنتف نم بناتل ) هقحتسي ام لعف آلح مدلا
 > مهنم بئات ريغل يا ك ( هربفل نإو ‘ كلذ ىلع هلاتق يف صخ رو ) ص ةنتفلا

 نيرق رم 11 ريركت كلذو > ةلا ىلع ال كلذ ريغو هنود امو سقنلا ق كلذو

 . ةيوغل كلذ ىف ةبوتلا نأ نم “رم امل الإ
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 . ةمرح ىلع هتبرض عقتف لح لع هدي براض عفري : ليق دقو
 ء مهتنتفو هموقل ةيمح هعفر دعب هتطرع نعطكب مدلا لالح براضك

 > هرخآ ىصعو هلعف لوأ عاطأو ىدتعاو ملظ كلد ىلع هب رض نإف

 عراش براض ديرم يأ «( براض عفري : ) خياشملا ضعب نع ( ليق دقو )
 ىلع هتبرض عقتف ) هل لالح برذلا نأ لاحلاو يأ ( لح ىلع هدي ) هلمع يف

 وهو الإ هتبرض تهتنا امو « قحم وهو برذلل هدي عفر دق نوكيف ( ةمرح

 لالل برضلا لمع يف عراش برض ديرم يأ ( مدلا لالح براضك ) ‘ لطبم
 . هبرض هل لح نمم هنود ام وأ مدلا

 هبرض “لح نم : لحلا اذه لثم يفو انه « مدلا لالح » ب ديري نأ لمتحيو

 ةبشخ برض وأ ةيمر وأ حمر ركب ( نط كب ) هنود امو لتقلاب ءاوس هندب يف
 هتضرع ) ندلا ف نمط كب نوكي نأ ىل'وألاو ' برضب قلعتم كلذ ريغ وأ

 هبرض وأ هنعط وأ هيمر دعب وأ « لالحلا برضلل هدي هكيرحت وأ ( هعفر دعب
 هل لحي ال ضرفل وأ هسفنل وأ مهريغل وأ ( مهتنتفو هموقل ةيمح ) لوصولا لبقو

 . هلجأل ب رذلا

 «ملظ»و « برض » فورح حتفب - ( ىدتعاو ملظ كلذ ىلع هبرض نإف )

 ص ةهمشلل دوقلا ال ةيدلا هتمزلو - « نإ » نون ناكسإو ( هلادك « ىدتعا » ءاتو

 ديلا عفر وه هلمفو ةدابع وني مل نإ هلعف لوأ حابم لعف وأ ( هلعف لوأ عاطاأو )

 ال يذلا ضرفلا وأ ةيمحلا دصقب ( هرخآ ىصعو ) اهكيرحت وأ برذلل
 . هل "لحي
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 ناضلا هممهزلو ‘ هب رض ىلع وج ىدامتو هعفر لعب بات نإ اذكو

 اهعفا رك اضيأ هسكع حصو « مزلت ثمح ةدلاو بحح ثح لتقلاو

 ًاحبم هدصق نم ثدحأ نإ ة همرح ىلع ذ شخأ وأ برض وأ لتقل

 ك هنم م رح 41

 برضلا ديرم عفر يأ «( هعفر دعب ) هبرض لح يذلا ( بات نإ اذكو )
 همزلو ى هبرض ىلع ) ‘ برضلا ديرم يأ « ( وه ىدامتو ) اهكيرحت وأ هدي
 تبثي يأ ( بجي ثيح لتقلاو ) ‘ ندب يف وأ لام نم هبرضب دسفأ امل ( نامضلا
 ص بلاغلا وهو ةيدلا نيبو هنيب قحلا بحاص ريخ وأ ى ةيدلا حصت ملو بجو ءاوس
 ًايمذ ناك دقو ى دحوم هلتق كرشمك لوتقملاب لتقي ال لتاقلا ناك اذإ ام جرخو

 ص رح هلتق دبع وأ ى بات مش ىنزل ال ى هريغو مالكلا نم ةمذلا ضقني ام ثدحأ

 ةيدلاو ) 0 نامدلا أفاكت ثيح لتقلا الإ يلولا لبقي ال نأ لتقلا هيف بجي امعو
 همد ءىفاكب ال لوتقملا ناك وأ ةيدلا الإ قحلا بحاص لبقي مل نأب ( مزلت ثيح

 بحاص وأ ى قحلا نع قحلا باحصأ ضمب افع وأ افنآ هب تلثم اك لتاقلا مد

 يلو سفن نمث نع توفع : لوقي نأ لثم “ سفنلا وه يذلا قحلا ضعب نع قحلا
 هذه يف صاصقلاو ى ىلامت هللا ءاش نإ « تايدلا » باتك نم 7

 . لتقلاك اهلك لئاسملا

 لح ىلع هدي عفري هنوك نم ركذ ام سكع يأ ( ( اضيأ هسكع خصو )

 ( اهعفارك ) لح ىلع برضيو ةمرح ىلع اهعفري نأ وهو ةمرح ىلع برضيو
 ( هدصق نم ثدحا نإ ةمرح ىلع ذخأ وا برض وأ لتقل ) اهكرحم وأ

 ( هنم مرح امل احيبم ) ارمأ ذخألا وأ برضلا وأ لتقلاب كرحملا وأ عفادلا كلذ
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 الإو > هملع هب رضو هثادحاب ملع نإ ةعاط هرخآو ًانايصع هلوأ نوكنف

 (انايصع هلوأ نوكيف ) يمرلا برضلا لمش و“لتقلا وأ برضلا كلذ عوقو لبق

 ملع نإ ) اهوني مل وأ احابم اهاون نإ ( ةعاط هرخآو ) ،اريغص : لبقو ى اريبك
 ( هيلع ) هذخأ وأ هلتق وأ ( هبوضو ) هنم مرح امل حيبملا رمآلا كلذ ( هثادحإب
 ج ىلع ه و « دحاو قدصاملاو حببملا رمآلا ىلع وأ « حيبملا رمألا هثادحإ ىلع يأ

 كلذعم هبرض برذلا ديرم دمعتيف هبرض ديرأ يذلا بوتينأ كلذ لاثمو
 نع هعوجر نوكي ثيحب هب ديلا عفر دعبو برضلا لوصو لبق هتبوت نع عجريف
 نمطلا نم بوتي نأك ىهنود ام هب لعفف لتقلا نود ام وأ ى هلتقل ابجوم ةبوتلا

 برضلا متيف اهعفر دمب هنع ةبوتلا نع عجريو لتقلاب هيلع اهعفريف ديلا عفر لبق
 بنذ الب برضل اهعفري نأك « نعطك بنذ دمب اهمقويو بنذ الب اهعفري نأك و
 جارخإل ايوات كلذ وحن وأ ريزعت وأ لاكن وأ دح وأ بدأ بجوم دمب اهمقويف

 كرشيف دحوم لام ذخأ ىلإ هدي عفري نأ لثمو “هجارخإ هل زوجي ناك نإ قحلا
 لام ذخأ ىلإ اهعفرب نأو ى لالح دترملا لام نأب لوقلا ىلع هذخأي نأ لبق
 هل سيلو هنخأ ىلإ اهعفرب نأ لثم “ هذخأي نأ لبق براحبف " د_هامم
 نيح كلذب ملعو هجوب هكلم لخد وأ هل بهو وأ هثرو دقو هذخأف

 . ذخألا

 كلذ نمو “هثادحإك هنم ذخآلا وأ هبرض ديرأ يذلا ريغ ثادحإ نأ ملعاو
 كلذ لحي ملميف هنم كلذ لحي هنأ ملعي الو لاملا ذخأب وأ برضلاب هدي هيلإ دمي نأ
 هبرض ناكف هلام وأ هنود ام وأ هلتقل احيبم هثادحإب ملعي ( الإو )متيف همامت لبق
 لب كلذ ىلع ال هبرضو هثادحإب ملع وأ ى حيبملا كلذ ىلع امهوحت وأ ذخألا وأ
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 ةيدلا يفو { لام الو سفن يف هب ذخاؤي ال هرخآو كلذك هلوأف

 كلذب مرحي له ، هلح فشكف ةمرحب دصق جرف اذكو ى نالوق

 . ال "وأ

 بجوي هنأملعي ملو هثادحإب ملع وأ“كلذك لاملا ذخأ وأ هيلعبرضلا زوجي ال اميلع

 ريغ ةيصعم ( هرخآو ، كلذك ) ةريغص وأ ةريبك ةيصعم ( هلواف ) “ دا
 ةيصعم ريغ : لسىقو > هتين ءوسل ةيصعم تناك امإ و > ةريبك : ليقو > ةرعىك

 . نكت ملو اهدارأ

 لاح لك ىلع قفاوي مل ولو مزعو ىون هنال 2 ةيصعم اهنأ : يدنع يذلاو

 الو لتقي ال ( لام الو ) ى دوقلاب كحلا يف ذخؤي ال ( سفن يف هب ذخاؤي ال )
 قيزمتو هيلإ لصوتيل هسرف لتقك لاتقلاب هل دسفأ يذلا لاملا درب الو هنم صتقي

 اذك و « هللا نيبو هنيب ابفو مكحلا يف ( نالوق ) شرألا وأ ( ةيدلا يفو ) ى هبون
 : ليقو “ لحي ال ام دصق لب لحي اك وني مل هنآل كلذ هيلع : ليق ى هللا دنع لاملا
 . رمآلا سفن يف هل لح ام لعف هنآل كلذ همزلي ال

 مزعو ىون هنأل ( كلذب مرحي له ، هلح فشكف ةمرحب دصق "جرف اذكو )
 ةريبك يه له ةيصعملا يف اذك و ؛ نالوقلا ؟ قفاو هنآل مرحي ( ال "وأ ) فراقو
 ؟ ةبصعم ال وأ ةريغص وأ

 نيبتف هتمأ الو هتيرس الو هحوز ربغ اهنأ ىلع ةأرما عماج نأ كلذ لاثمو

 ةكرشم وأ هيلع ةمرحم وأ هتمرحم اهنأ ىلع ةأرما جوزتي نأ لثمو « نهادحإ اهنأ

 : لاق ى عامجلاب مرحت : لاق نمف عامجلا لبق نيبت نإف « كلذ ريغ نيبتيو اهعماجيف
 ىلع ةأرما جوزتي نأ لثمو ث هددحي ال : لاق ى مرحت ال : لاق نمو ى دقعلا ددحم
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 ؟3ةرم اك

 ل وأ هجوزو يه مرحت لهف ث اهمماجيف اهتخاك هجوز عم اهمجج هل لحي ال اهنأ
 :: هلوق ف حاكنلا باتك يف ( رم اك ) هذه الو هذه ال ةدحاو مرحت

 , .ةارما سم دًّسمت نم :هصن ام هرخآ يف لاق ذإ ث خلا ةحوكنم ديبأتب مرحت

 ت ن اذك ء زدلش هرفك يفورثكالا دنع مرحت اهايإ يه اذإف هتليلح ريغ
 ِ حصو مرح ل الو ال يه اذإف هنم مرحم وا جوز تاذ حاكن

 . ملعأ هللاو < ةرم ام
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 باب

 ‘ امهدحأ وأ ض اتام ىتح ةح ىلع التتقاف رخآ صخش مذ نإ

 نإ محأ ةيمح ىلع يغبب هلتاق عم لبتق يلو لتاقت نإو س ةنتف لهأف
 { كلذ ىلع هلتق

 باب
 ةرتفلا يف

 ؛( امهدحأ وأ ) امم ( اتام ىتح ةيمح ىلع التتقاف رخآ صخش مذ نإ )
 لقملا ريغ وأ امهدحأ لقع وأ اهلقع وأ ى امهدحأ وأ "لك ندب يف داسف ناك وأ

 . امهالك ( ةنتف لهأف )

 قلعتم ( يفبب ) ص ليتقلا لت اق يأ ى ( هلتاق عم ليتق يلو لتاقت نإو )

 : ليقو « اريغص : ليقو ى اريبك امثإ ( مهأ ) لتاقتب قلعتم ( ةيمح ىلع ) هلتاقب
 ايف فالخلا اذكو “ الحم فداص هنأل مثإ ال : ليقو ى ريبك مأ ريغصأ ملعي ال امثإ
 نود ام اذك و “ةيمحلا نم روكذملا ( كلذ ىلع هلتق نإ ) كلذ وحن نم تأي وأ "رم
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 يناجلاك اهيلع نإو .4 مهلتق هوحنو نعاطلا يف زوجو ى هنمضي الو

 نإ رهاظلا يف ةمرح ىلع نيملسملا براحم لتاق اذكو ء هليتق يلو
 . . . ٠ . (- هنامض ال ها ون 2 همزل ابراحم جرخ

 نأ زوجيو ى ةيمحلا ىف هتين لجأل ةعفنم وأ لقملا وأ لاملا وأ ندبلا يف لتقلا
 لاح هلام نم هدسفأ ام نمضي الو ( هنمضي الو ) “ لدلمتلل « ىلع ه نوكت

 نكل دممتي مل وأ“هبرض وأ هلتق ىلإ لصوتيل لب لاملا داسفإ درجي دصق الب لاتقلا
 . نامضلاب : ليقو ى لاتقلا لاح

 هلتق هنم لح نمب امهريغو عنامو عطاقك ( هوحنو نعاطلا يف زوجو )
 نود .ام هب لعفف لتقلا نود ام قحتسا نم لك اذك و ى ( اهيلع نإو ‘ مهلتق )
 يف ةيمحلا دصقي نأ هل زيجأ هنأ هدارم سيل ركذ ام مثإلا يفو ةيمحلا ىلع لتقلا
 ةيدلا ىلع مهلتق يف حموس : لاق هنأك و « نامضلا همزلي مل هنأ دارأ لب ى مهلتق

 يناجلاك ) هللا دصقي ملو قح ىلع ىماح هنأ دارأ وأ ةيمحلا ىلع ناك نإ و « دوقلاو

 ةيمحلا ىلع يلولا هلتق اذإ يناجلا كلذ هلتق نم يلول يناجلا يف كحلا لثم ( هليققق يلول
 . ةيدلا همزلت ل

 ( رهاظلا يف ) « لتاق » ب قلمتي ( ةمرح ىلع نيملسملا براح لتاق اذكو )
 وهو هلتق يأ ى ( ابراحم جرخ نإ ) لتاقي وأ ةمرحل تمن فوذحم قلعتم
 همزل ) هتدر وأ هنعطل وأ هتبراحم هلالح هنأ دمب نيبتف مدلا لالح هنأ يردي ال

 . ( هنايض ال هاون مثإ

 هلح ملع زوحت ال ةمن ىلع دحأ هلعف و لالح وه امم هنود امو لتق لكا ذكو
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 ه هيلع اوقفتا ولو لاتق نينتافتمل لحي الو ، لاومألاو جورفلا اذكو

 هنأ وأ ودعب سيل هن أ لخ وأ ‘ هرهظأ وأ ‘ مهضعب هي لفغتسأ وأ

 . . . . . ه«لاتق مهنيب بشن ىتح عطاق وأ غاب

 اذإ ( لاومألاو جورفلا اذكو ) ي لئاسملا كلت يف ةيدلاب ليقو « لمي م وأ
 ةينب لوانتملا امل وانت وأ كلالح اهنأ رهظ مث رهاظلا بسحب لحي ال ام ىلع تلوونت

 . لالح اهنأب هملع عم لحت ال

 ى ( هيلع اوقفتا ولو ) ةيمحلا ىلع مبنيب ايف ( لاتق نينتافتمل لحي الو )
 لففتسا وآ ) هلوقب ىصقتسا هنأل [ يفتب اذه سيلو “هيلع اوقفتا مهنأ لاحلاو يأ

 رخآلا ضعبلاو “ قيرفلا وه ضعبلاو لوعفملل ءانبلاب وه وأ « اضعب ( مهضعب هب

 ( هرهظأ وأ ) ى قيرف ضعب ولو اقلطم ضعبلا ديرب نأ زوجيو ى رخآلا قيرفلا
 ( ودعب سيل هنأ ليخ" وأ ) «مهنيب ةمدقتملا ةنتفلا ىلع هنأ ملعي ثيحي لاتقلا يأ

 هب لحي ام لعاف وأ ( عطاق وأ غاب هنأ ) رهظأ ( وأ ) ‘ ةعدخ برحلا عقوأ مث
 . نظي ال هنأ ثمحب وأ لوألا هنتافم ريغ هنأ هنتافم نظي ثيحب همد

 ء ركذ امم هريغو لاففتسالا نم رخآلا دصق ام قيرف لك دصق نإ اذك و

 نم ركذ ام رخآلل لك لعف مث اوقفتا وأ ى رخآلا هدصقي مل ام قيرف لك دصق وأ
 لمأ مهف ( لاتق مهنيب بشن ىتح ) امهدحأ لعف وأ٬كلذك هريغ وأ لافغتسالا

 هنأ هءاج يذلا رخآلا قيرفلا دحأ ىلع لتاقي مل نم الإ ى لاتقلا اذه يف ةنتف

 ص بشتنا امدعب الإ وه هنأ اوملعي مل وأ :لاتقلا بشني نأ لبق ‘كلذ لبق هنتافم
 يتلا ءامدلاو مرغلا همزلو ى ملعي مل نم ىلع مثإ الف غارفلا دعب الإ وه هنأ ملعي مل نإو

 نأ همالك رهاظ لب ، لاحلا يف ملمي مل ولو « مدقت امب ةنتفلا هذهل دهم هنأل قارأ
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 ذإ همد همزلي ال نأ هلاتق دعب الإ اهلهأ نم هنأ هماعي مل نمل زوجو
 لتقل هعبتم لتق ةنتف برح نم مزهنمل لحي الو ء عطق وأ يغب ىلع هلتق

 2 هسهن نع نإو هعفد وأ لكأ وأ

 ةنتفلا لهأ نم ابغب هلتاقم نأ ملعي مل ولو لاتقلا هل ٢ل حي ال لتوق يذلا نتافلا
 هيلع بترت لعفي مل امف “ةبوتلاو ىلوآلا نع فكلا هيلع بجي هنأ ههجوو « ىلوألا
 . هإ هلعف اهنامض

 ى ( هصد همزلي ال نأ هلاتق دعب الإ اهلهأ نم هنأ هملعي مل نل زوج و )
 هيلعو زوج اك لتقلا لاح هداسفإ قفتا وأ هلتق ىلإ لصمل هلام نم دسفأ ام الو

 نم ( يغب ىلع ) للم دسفأ وأ ( هلتق ذإ ) لتقلا ال لاملا دصق نإ لاملا مرغ

 لاح هلام داسفإ وأ هلتق هب "لحي امم هريغ وأ ( عطق وأ ) لام يذ وأ لوتقم

 لاحلا يف ملع نإو ت هج نوذخؤي مهنإف اهلهأ نم هنأب ملعلا دعب اولعف ام الإ لاتقلا

 . اهب هلتاقمل رابخإلاو ةبوتلاو فكلا همزل

 ص هَمبتا نم لتق يأ ى ( هعبتتم لتق ةنتف برح نم مزهنمل لحي الو )
 نم سفن ايس ال ( هسفن نع نإو هعفد وأ ) "لحي ال ( لكا وأ لتق ) لجأ ( ل )
 فاصنإلا دقتعي نأ بجاولا و“اهلهأ نم وه نم لام وأ هلام وأ ةنتفلا لهأ نم وه
 لوتي ملو كلذ رهظأ نإف “هنكمأ نإ بوتيو هلاح يف فصني وأ برهيو ةبوتلاو

 ص هلتق هل لح ةنتفلا لهأ نم سيل لام وأ سفنل هعبتا نإو ى هلتق هل لح هنع
 لتاقي نأ زوجي ال اذكو ى نينتافتم اناك اذإ مزهنملا عبتي نل زوجيال اذك و
 عابتالاو ص زوجي ال عابتالا ناك ولو اقح هل امبتم لطبم ديحوتلا لهأ نم مزهنم

 تإايس الو ةنتفلا ىلع ينب ذإ الاتق "لحي ال ثيدحلا يف آ مارح ناك ولو

 . "قح" هعبتا
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 ةناعإ دصقي ملو عزنو اهنم بات نإ اهلهأ نم هريغ نع نإو زوجو

 هريغ لامل نإو ةيىجنت دصق نإ هعافد هل صخرو « ةنتف ىلع هنع عوفدم

 ىلع يغاب ناعأ نإ نتافلاو اهنم بتي مل نإو هب مثأي الو ء ةيمح ال
 3 يغابلا عم هلاتق هيلع يغبمل زاج له هنتافم

 ( اهلهأ نم ) هريغ ةلام وأ ( هريغ نع نإو ) عافدلا مزهنملل ( ز"وج و )
 همزل امي صالخلا ىونو اهنم هتين ( عزن و اهنم بات نإ ) هلام وأ هسفن اجس الو
 ص اهلهأ نم : هلوقو ى هقالطإ هل لدي اك هنع بئاتلا عفدي يذلا اذه بتي مل نإو

 نع مفدي ال : ليقو ى ( ةنتف ىلع هنع عوفدم ةناعإ دصقي ملو ) : هلوقو

 هجوو ى هتبوت بئاتلا اذه رهظي مل اذإ وه امنإ مالكلاو هلام وأ بتي مل نم سفن

 صيخرت اذهو « ةاغبلا لاتق مهل "لحي نيذلا سانلا رئاسك راص هتبوتب هنأ كلذ

 الب هسفن نعو هلام نع عفدلا هل زوجيف اهرهظأ نإ امأو ى هتبوتب اولعي مل ذإ

 . فالخف هلام وأ بتي مل نم سفن ىلع امأو « فالخ

 لام وأ سفن نع عبتملا عافد يأ ى ( هعافد ) ى مزهنمل : ( هل صخرو )

 ( ال ) هريغ سفن وأ هلام وأ هسفن اهس الو ( هريغ لامل نإو “ ةيجنت دصق نإ )

 نامض الو هب لتقلا ىلإ لصو ولو “عافدلاب يأ “ ( هب مثأي الو ى ةيمح ) دصق نإ
 نايضلا همزل ةيمح دصق نإو ث ( اهنم بتي مل نإو ) لام الو هنود ام وأ سفن
 ص نتافلا ىلإ ةدئاع « ءاهلا » ( هنتافم ىلع ايغاب ناعأ نإ نتافلاو ) ‘ مر فلاو

 ربخ ةلمجلا هذه ( يابلا عم هلاتق ) نافلا وهو ى ( هيلع يغبمل زاج له )
 حيصفلا ناكل اباوج ةلمجلا تناك ولو ‘ طرشلا باوج ليلد عومجملا و « نافملا
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 نم هنم هل ؟لح ام عيمجو ى هيغب ىلع يغابلل ةناعإ هلتقب دصقيو

 لتف نمو ؟ ددرت ال وأ يع ابلل انيعم م اد ام نبهونو هل ام فلتو لتق

 ص اهيلع هلتق نإ هملظ ةماعلا حلص دعب ةنتف ىلع هيبراحم نم آدحأ

 مم نافلا لاتق يأ ى هلاتق هيلع يفبمل زاج لهف « اذكه - ءافلاب - اهنرق

 . يغابلا

 نأ دقتعي هنأ ينمي ( هيغب ىلع يغابلل ةناعإ ) هلاتقو ( هلتقب دصقيو )
 ةمدقتملا ةنتفلا كلذب دصقي الو“يفبلا ىلع يغابلا ناعأ هنوكل هلتاقي و نتافلا لتقي

 ( عيمجو ) ةقباس ةنتف هل هعم نم لاتق هل لحي دصقلا اذهبو ى اهنيب كلذ لبق

 نم يأ ( هنم هل ًلح ام ) عيمج نافلا نم مهل زاجو يأ ى هلاتق ىلع افطع عفرلاب
 ردصم ممإ وهف لام فالتإ يأ ( هلام فلتو ) ي هنود امو ( لتق نم ) يغابلا
 هنم هعنم وأ هفالتإب دصقي وأ هببسب رداصلا فلتلا هل لح يأ ، ردصم وه وأ

 لوق وهو ( يغابلل انيعم ماد ام ) هيلإ لصوت ام لكب هل ( نيهوتو ) ى هنيهؤت

 عم مزهنملل كلذ زاج اذإ هنإف ‘ بتي مل ولو هعبتم عفد نافلا مزهنمال زاجأ نم
 الإ كلذ هل زوجي ( ال "وأ )يغابلا عم هنتاف هيلإ ءاج نا زوجي نأ ىرحأف عبتلا

 نم مزهنملا عنم نم دنع ( ددرت ) اهيفو رمألا اذه يف نالوق ناذهف ؟ بات نإ

 بحاص هب مزج اك لحلاب مزجأو ةبوتلا رهظأو بات نإ الإ هعبتم عفد نم ةنتفلا
 . لصألا

 الام دسفأ وأ لتقلا نود ا۔م هيف ىنج وأ ( هيبراحم نم ادحأ لتق نمو )

 دقف هوحن و مامإلا دي ىلع ىرج حلص دعب ابس الو ( ةماعلا حلص دعب ةنتف ىلع )

 ص نامضلا هيلعو ى ةنتفلا ىلع يأ ى ( اهيلع ) دسفأ وأ ىنج وأ ( هلتق نإ هماظ )



 نإ همد ردهو هب ملاع لتقب هدصاق عافد حلصلاب ملاعل زاجو

 هيلو ةيانب هبلاطي مل نإ امولظم ناك عفادلا لتق نإو ى هب تام
 { هنم هسفن عنم هل لحت ال ذإ

 ةلمج مهيف عقو حلصلا نأ « ةماملا حلص ه ب ديرب نأ زوجيو ى هلاتق مولظمللف
 يديأ ىلع وأ هوحنو مامإ دي ىلع عقو ءاوس ى ةعامج عم وأ ةصاخ عم ةصاخل ال

 امم ةنتفلا ريغ رمأل حلصلا دعب هيبراحم نم ادحأ لتق نإو ى ةماع وأ ةصاخ
 ةماع وأ ةصاخ نيبو هنيب حلصلا ناك نإ و«نامض الو مثإ الف هيلع لتقلا هل زوجي ال

 . ملاظ وهف هضقنو

 هريغ لتقب وأ لامل وأ هنود ام وأ ( لتقب هدصاق عافد حلصلاب ملاعل زاج و )

 لاحلل دصاق نآل ريمضلل دصاق فبضأ ولو دصاق تمن ملاع ( هب ملاع ) هلام وأ
 لب “ اذكم عفدلا د وصقملل لحم مل هب ملعي مل دصاقلا ناك نإو “ ةيظفل هتفاضإف

 دصاقلا عم آ&لوخد هعافد ناك الإ و « ىحلا يف هلإ نعذيو بوتي وأ حلصلاب هربخ

 ص مالكلا رهاظ اذه همد ردهي ملو هعفد ملاع ريغ ناك نإو 4 ىلوآلا ةنتفلا يف

 7 نود ام هب عقو وأ ( هب تام نإ همد ردهو ) “ رده : ليقو
 ءانبلاب ( عفادلا ) دصاقلا ( لتق نإو ) “ كلذك ردهو زاج هلتق دصقف هرباك

 دصاقلا ( هبلاطي مل نإ ) هلتق يف ( امولظم ) لوتقملا عفادلا ( ناك ) لوعفمل
 هعبتمف لبق دصاقلا يلو عفادلا لتقي نأب دصاقلا يلو وأ ( هيلو ) يف ه ( ةيانج )

 هسفن عنم هل لحي ال ذإ ) هلتق يف امولظم نوكي ال ذئنيحف هيلو يف هلتقيل دصاقلا
 اذهف لتقلا نكي مل وأ لحي ال اك « هلتق وأ هب لتقي ال نمم ناك نإ الإ ( هنم
 . لتقلا هل نم ضعب افع وأ هنم برقأل لب ى دصاقلا
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 هل زاج لك آ الو لتاق حلص لبق ركذي ملو ةنتف يف هيلو لتق نمو

 الك ٦ ضاق ربجيو { لاملا اذكو ى هعنام ىغبو هلتقو هلتاق ةبلاطم
 رفكو « هيلع احلطصا نإ كلذ ردهو « ايهمزل ام ءاطعإب ًالتاقو

 . رخآ ىلع نتاف لاد

 ( حلص لبق ) لاطبإب ( ركذي ملو ) اوحلطصاو ( ةنتف يف هيلو لتق نمو )
 امو حلصلا دقع يف عورشلا لبق ام ةّسلبقلاب ديري نأ لمتحيو “ حلصلا دقع يف الو

 كاهنود ام لاح وأ سفنل ( لتاق ) هدقع نم غارفلا لبقو “ هدعب وأ عورشلا دعب
 لطبي الو ى هلام ةبلاطمو ( هلتقو هلتاق ةبلاطم هل زاج ) لامل ( لكآ الو )
 ل عقاولا حلصلا نأل صاصقلا نم الو شأرآلا نم الو لتقلا نم هقح حلصلا

 نم وأ كلذ نم هقح ذخأ نم ( همصنام ىغبو ) “ كلذ نالطب ىلع مربني
 نع وأ هنع هعنام ىغبو هب بلاطملا هبحاصل ( لاملا اذكو ) ى هتبلاطم

 . هتبلاطم

 ذعكآ ) كلذ وح وأ ةعامج وأ مامإ وأ رلاو وأ اح وأ ( ,ضاق ربجيو )

 شرأيف سفنلا نود ام اذك و « لتق وأ ةيد وأ لام نم ( ايهمزل ام ءاطعإب لتاقو
 احلطصا نا ) هلك ( كلذ ردهو ) كلذ رده ىلع حلصلا مربني مل ذإ صاصق وأ

 ىنيقيرفلا نم هيلإ رظني نم هيلع حلطصا وأ لاطبإلا وهو ردهلا ىلع يأ « ( هيلع
 ص هسفن ببطب هبحاص هك رت ام الإ لطبي الف هللا دنع امأو « كحلا يف هلك كلذو

 حالصإلاب كلذ نالطبل هدر الام ذخأ نإو ى لتق حلصلا دعب هيلو لتاق لتق نإف
 . هرده ىلع

 هلد نكلو ص هدصقي مل وأ موسب دصق نإ ( رخآ ىلع أنتاف لاد رفكو )
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 هتيأر امب نإو هؤافخإو هبلاط نم هدحج هل زاجو . لاملاك هنمضو

 هلعفي ام ديف لعفي نأ ضعب نم ضعب ريذحتو « اذك ةليبق نم سيل ؛ وأ

 . هلتقو هنم هودع رذح نإ هنمضي الو ‘ سفنألا ةجنت هتمرل ثمح

 هدسفأ نإ هيلع لولدملا نتافلا لام ( لاملاك هنمضو ) ءوسب هبصي ملو هدصقنل

 ريغ ةروكذملا ةلالدلا نأل هتلالد ديقب ال لادلل ( هل زاجو ) ى هلكأ وأ لولدملا
 نم هدحج ) هدعب امو دوحجلا نع تكسي نأ زاوجلا لباقمو “ ىتآلا دحجلا
 وأ اذك راد وأ اذك ضرأ وأ اذك تيب يف سيل وأ انه سيل :لوقي نأب ( هبلاط

 :هلوق ( ب نإو ) نكمأ امب ( هؤافخإو ) اذه وه سيل وأ كلذ وحن وأ اذك دلب

 اريشم اذك ةليبق نم وه وأ ( اذك ةليبق نم سيل ) : هلوق ( ب وأ ى هتيار ام )
 ىلإ ىضم ةهجل ريشم اذك ةهج ىلإ ىضم وأ اهنم ناك اذإ هدصقي ال ةليبقل

 نأب اهلهأ نم ( ضعب نم ) ةنتفلا لهأ نم ( ضعب ريذحت ) زاج ( و )

 (هيف لعفي نأ ) زاج ( و ) “ كلاومأ اوفخا وأ كودع مكءاج دقف اوبرها : لوقي
 نأ لشم > ) سفنألا ةيجنت هتمزل ثيح 7 ام ( ريذحتلل « ءامل او « موزل الب

 مألاو بألاك لضفألاف لضفألا مدقيو ى اؤوتسا نإ الوأ مهنم ءاش نم يجني
 مل نإ هيلع سأب الو “ هرذح اذإ هتاجن يف عمطي نمب لغتشيو ى ملاعلاو لهالاو

 . الصأ مهرذحم . وأ لعفي

 هريخ هنم هرذح يذلا هنم فوخلا ودملا نمضي ال يأ “ ( هنمضي الو )

 نإ ) عوجرلا وأ ةبوتلاب لادلا رسكب _ ررذحملل ملع ال ذإ عجر وأ بات ولو
 يذلا رذحلا اذه ( هلتقو هنم ) هيلع فيخ يذلا رذحلا وهو ( هودع رذح
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 : ليقو ء هلتق ديرب وأ هودع هنأ ملعي ال هب هربخأف هنع هلأس نإ الو

 مهتب راشم و مهتلك اؤمو مهلاومأب عافتنا زاجو > ممإلا ال ناضلا همزل

 ء رضح يف ولو مهتبحاصمو

 نإ : ديزل لوقت نأ لثم ث دسفأ نإ الام نمضي الو “ ىنج وأ هيلع فيخ
 نإو ى هلام دسفي وأ هيف ينجي وأ هلتقيف ديز هيلإ بهذيف « هرذحاف ءاج كودع
 هلام الو هنمضي ( الو ) هتيد هربخ مل نم مزل ةنتفلا لهأ نم سيل نم دحأ دعوت

 وأ ( هلتق ديري ) كنأ معي ال ( وا هودع هنا ملعي ال هب ءربخاف هنع هلاس نا )
 . همف ىنج وأ هلتق و أ هلام لك أف هلام و ] همف هتيانج

 الو دوقلا الو ( مثإلا ال ) ةيدلاو شرألاو لاملل ( نامضلا همزل : ليقو )
 ص دمع ال اهدصقي ملو ةوادعلاب ملعي مل ثبح نم أطخ رابخإلا كلذ نآل صاصقلا

 هودع هنأ ملع نإو ع هب ربخأ نمب رابخإلا دمعت هنأل ةلقاعلا ىلع هنم ءيش ال نكل

 . هرابخإب عقو ام نامض هيلعف هربخأف

 وأ لالدإلاب وأ مهنذإب ةنتفلا لهأ لاومأب يأ ى ( مهلاوماب عافتنا زاجو )
 لماعي : ليقو « مارحلا قفاوي الثل لمامي الف مارح هديب نم الإ ةلماعملا وأ ةبهلاب

 ى عرولا باب يف مهريغك مهنأ لصاحلاو « مارح هيف هلماعني ام نأ هلماعم ملعي مل ام
 [اضحم الالح تناك ولو هللا يقتي ال نم ديب اہأل مهلام بنتحم نأ عرولا ةيافغف

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا عم اقلطم مهتطلاخو ( مهتبراشمو مهتلكاؤمو )

 مهلام نأل رضحلاب يغ ( رضح يف ولو مهتبحاصمو ) عسأولا ردق ىلع ركنملا
 زوجي كلذ ممو ى نتفملا لامل جاتحي الف رفسلا يف نوكي امم رثكأ رضحلا يف نوكي
 . ةجاح دشأ رفسلا يف نوكي ناسنإلا نألو ى نتفملا لام هذخأ
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 الف الإو ى ةنتف يف اوتومي مل نإ تام وأ ةايح يف مهل اهقوقح مزلتو

 ىلع عفرلا الو رباقملا مهب دصقي الو ء ةاراوملاو فللا الإ مهل نسي

 مهتلماعمو لغشل مهلايعتسا زاجو . ةاغبلاك مهيلع ىلصي الو قانعألا

 , ةراعإب نإو ى ممتنتف ىلع مهي وقي ام مهنم رذحي و ، كلذ وحنو ةعيابم يف

 عفدلا نم ( تام وأ ةايح يف مهل ) ةبحملا قوقح يأ ى ( اهقوقح مزلتو )
 نفكلاو لسفلاو ةنيبلاب مهبلاط ةبلاطمو اتاومأ و ءاسحأ مهلاومأ نعو مهنع

 ص نيبثات ريغ اوتام ولو سوؤرلا وأ قانعألا ىلع عفرلاو رباقملا يف نفدلا و ةالصلاو

 اهيف اوتام لب « اهيف اوتومي مل اونوكي ( الإو ةنتف ) برح ( يف اوتومي مل نإ )
 ايف الو هلمع يف ديوجت دصق الب ( فللا الإ ) تاومألا ننس نم ( مهل نسي الف )
 وأ ههجو ىلع وأ ى ةلبق ريغ ىلإ ولو نكمأ اك نفدلاب ( ةاراوملاو ) « هب فلي
 .. امئاق وأ اثكنتم وأ ادعاق

 الو ) ةلبزملا يف ولو رسيت ام ثبح نونفدي لب ى ( رباقملا مهب دصقي الو )
 ىلع ىلصي ال اي ( ك مهيلع ىلصي الو ) “ سوؤرلا رأ ( قانعألا ىلع عفرلا
 يلصي : ليقو « زئانجلا يف رم اك مهريغو قحلا عنامو قرطلا عاطقو ( ةاغبلا )

 . رم اك يدنع يذلا وهو هيلإ رظني ال نم مهيلع

 يف مهتلماعمو ) اهنودب وأ مهل اهيطمي ةرجاأب ( لغشل مهنايعتسا زاج و )
 مهنم رنيو ) “ مهريغ عم زوجي ام لك نم ( كلذ وحنو ) ضارقو ( ةعيابم
 اذإ عرد وأ سرف وأ ةلومح وأ حالسل ( ةراحعإب نإو مهتنتف ىلع موقي ام
 الو ع كلذ مهل نوعيبي الو اهيلإ دازلا مهن وطعلي ال اذك و ت هنتفلا ىلإ اوجرخ
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 نوكرتيو هعفدل نإ و مهودع رض هيف نكي مل امب كلذ ىوس ام مهل ىطعيو

 ء مهيلع لاتقلا زاج ذإ مهلام وأ نصح وأ راغ وأ ةعلقك هنم مهعنمي امل

 ع مهعفني ام مهل لمعيو مهنع عفديو محلاومأ يف نإو مهرض ديرم عنمو

 هيلإ نوبسني نم اهيف مهلخديو { مهتويبو مهلزانم لوخدل نوكرتيو

 ىوس ام مهن ىطعيو ) ى اهيلإ هب جورخلا نوديري اوناك اذإ ام هجوب مهنوطمي
 ( هعفدل نإو مم"ودع رض هيف نكي مل امم ) ةنتفلا ىلع مهل يوقملا روكذملا ( كلذ
 مهسفنأ نع مهءاجنم هب نوعفدي ام مهل اولعجي نأ زوجي هنإف “هيلع مهل ةنوعم الو
 لاتق ىلإ نوبهذي احالس الو ى مارح هنأ فرع" دق الام هيف نونزحي ام ال
 امو نا ريغلاو عالقلاو مهنوصح نم هب نوعنتمي ام ىلإ مهوك رتي نأ لثم 04 مهينتافم

 عنمو كلذ ىلع لاتقلا مهل زوجي هنأل مهلاومأ هيف نوعنمي امو « مهودع نم مهنم

 . لاق اك مهلاومأ لك أو مهرض ديرب نم
 نصح ( ةعلقك ) مهريغل ناك ولو ودملا نم يأ ، ( هنم مهعنمي امل نوكرتيو )

 (مهيلع لاتقلا زاج ذإ مهلام) عن ( وأ نصح وأ راغ وأ )لبجلا ىلعأ يف عنتم

 لزنم يف ناك نمو ث ةصخر ىلع مهونتافم ممءاجو مهوبحص اذإ مهنع عفدلا يأ
 مهتباحصو مهرارذ نع عفدلا مهيلع لاتقلاب دارأ وأ ى هتبحص يف وهف ناسنإلا

 . مهلزانم اولخدي نأ نينتافملا عنمت ال كنأ دارملاو < مهئاسنو

 لمعيو ) مهرضي ام لك ( مهنع عفديو مهلاومأ يف نإو مهوض ديرم عنمو )
 ى ( مهتويبو مهلزانم لوخدل نوكرتيو ) مهنادبأ و مهلاومأ يف ( مهعفني ام مهل
 مهلخديو ) ‘ ظفحلاو نصحتلل مهتويبو مهلزنم اولخدي نأ ناسنإلا مهك رتي يأ

 نأ مهوتل ًامفد ركذلاب هئمصخو ( هيلإ نوبسني ) نمو هبلإ نوبسني ال ( نم اهيف
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 مهل نولعجي و ،مهسفن أب هن ورشابيو كلذ محل نولمعيو مهل اومأ و مهلئابق نم

 مهفافطصا تقو مهنيب ايف ران لاعشإب نإو س ةنتفو ملظ نم ًاعنام ازجاح

 ولو ، هنع اماق نإ مهنونمضي الو ٬ توم وأ قارحإ دصقب ال لاتقل

 ا قدنخ رفح وأ طئاح ءانس وأ > عن ااا قيرحلاب مهودصق

 اوناك نمم مهودع ناك ولو ( مهلاومأ ) اهيف لخدي ( و “ مهلئابق نم ) ةيمح كلذ
 هعم نينتفم اوناك ام مهيلع لتاقي الف ى لاتقلا ال هينتافم كلذ لبق هعم نيلطبم

 مهعم لاتقلا كلف يمدآ وأ مهريغل لام نم مهديب ام رض ودملا دارأ نإ و “نيلطبم

 نونصحتي ام مهل نونبي يأ“(كلذ مهل نولمعيو)“لبق هونتاف دق ودملا ناك ولو

 مارحلامل كلذ نولعفي الو “ةرومطم مهل نوعنصيو مهل اومأ هيف نوظفحي امو هيف

 ةنتفو ماظ نم اعنام ازجاح مه نولعجيو ى مهسفناب هنورشابيو ) ى مهيديأ يف
 دصقب ال لاتقث مهفافطصا تقو مهنيب ايف ران لاعشإ ) وأ ءام لاسرإ ( ب نإو

 همجارف ةنتفلا لهأ لتق زوجي هنأ كل مدقت نكل “قارغإ وأ ( توم وأ قارحا
 . هب لمملا لبق

 مهنع زرحتملا ودملاو نينتافلانيب رانلا لعش نم نمضي ال ( مهنونمضي الو )

 اذإو ى نيمولظملا وأ نيرخآلا نينتافلا نم هل امفن كلذ لعاجلا لمج نم الو ى اهب
 يأ ى ( اماق نإ ) توملاو قارحإلا داسف نونمضي ال يأ « اهنونمضي ال ناك
 ماق نإ الو ، رانلا لامتشا نع يأ ى ( هنع ) توملاو ى لام وأ سفنل قارحإلا

 نامض الو « هريغو رفح نم اعنام لمج ام لك اذكهو « لاملا قالطإ نع قورفلا

 درب ملو “ مهعنم قيرحلا ةماقإب اودصق يأ « ( عناملا قيرحلاب مهودصق ولو )
 مهلام دسف وأ اوقرتحا وأ هب اوتامف مهمنمل هوماقأ لب «مهوقرحي نأب مم ودصق مهنأ

 اوررضت ( قدنخ رفح وأ ) مهيلع عقو وأ هب اوررضت ( رطئاح ءانبب وأ ) هب
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 2 اوبأ نإ محلاتق لحو مهودع نيبو مهنيب داسف نع مهن وعنميو

 . نيقيرفلا يف اذكو

 وأ مهرضي نمم مهمنمل هوحن و هلك كلذ لمعف مل نإف ى مهلا ومأ وأ همف اوعقو وأ هب
 . مل ام دسفي

 لمأ ءالؤه سانلا عنمي يأ “ ( مهودع نيب و مهنيب داسف نع مهنوعنميو )
 ( اوبأ نإ مهلاتق لحو ) داسف نع مهنودرب كلذك مهماظي نمو مهودعو ةنتفلا
 . داسفلا كرت

 نع قيرف لك نود رب دحاو لاح يف رخآلا لك ملظ اذإ ( نيقيرفلا يف اذكو )

 عفدي رضاحلا ركنملا ىلإ اهيف روظنم لئاسملا هذهو ى رخآلا قيرفلا يف هداسفإ
 . ملعأ هللاو ‘ ركنم هنآل ةنتف مدقت هعفد عنمي الو

- ٧٠٧ 



 باب

 اوداقناف مهب اورفظف برح نيملسملا نيبو موق نيب ناك نإ
 اوثكمو « ناتكلا يف نيملسملل وأ , روهظلا يف مامإلل اوعاطأو قحلل

 . ى برح مهنيب تجاه مش ‘ اليوط كلذ ىلع

 ۔_س ه

 باب

 ةلطبملاو ةقحما برحلا يف

 نيذلا نيفلاخلا نيبو موق نيب وأ ( نيملسملا نيبو موق نيب ) ت ( ناك نإ )

 يأ ى ( اورفظف برح ) انم مهريغو انم نيفوملا نيب وأ ى ةنتف لهأب اوسيل
 وأ روهظلا يف مامالل ) اوداقنا يأ ى ( اوعاطأو قحلل اوداقناف مهب ) نودملا

 انامز قحلل ناعذإلا نم روكذملا ( كلذ ىلع اوثكمو “ ناتكلا يف نيملسملل

 وأ ةبلغالب اونعذأ وأ ى دحاو قدص املاو اليوط ثكم دارأ وأ ( ةليوط )

 [زامز اوثكم نإ ىلوألاب مهفي اك اذك و “ ( برح مهنيب تجاه مث ) اونكس
 نيلجرو نقح" نيلجر نيب برح تناك نإ اذك و « دعب برحلا تحاهو ىلق
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 2 هلطاب ىلع لطبملاو هقح ىلع قحماف لوألا لصألا ىلع تماق نإف

 مهلصأ ىلع اوناكو هنم ذخأ نمل هوماعأ لام لكأ كلذ ىلع ماق اذإف

 نم مهولجأف مهبرح لوأ اوعضخي مل نإ اذكو ص ةوعد ديدجت الب

 اولماعت و نيملسملا عم اور واجتو نبفعضتسم اهيلإ اوعجر : مهرايد

 . مهلاتق زجي مل اوبراحت مث اوطلاختو اوبحطصاو ا وحكانتو

 لجرو نيلطبم نيلجر نيب وأ ‘ لطبم لجرو نبقحم نيلجر نيب وأ “ نْيليطبم
 لصألا ىلع تماق نإف ) ، تجام مث انامز نعذاف لطبملا قحلا بلغف “ قح

 دمب وأ آلوأ ( كلذ ىلع ماق اذإف ى هلطاب ىلع لطبملا و هقح ىلع قحناف لوألا

 ذخا نمل هوطعأ ) ةلز مهضعب وأ نوملسملا هلكأ ( لام لكا ) نوكس نم اهمايق
 اذإ ( مهلصأ ىلع اوناكو ) هقح قحلا وذ يطعأ هنود ام وأ لتق ماق نإ ( هنم

 . ىلوألا ةوعدلاب ءافتكا ( ةوعد ديدجت الب ) هباحصأ هوطعأ

 نم مولجاف ) ىلآلا برحلا يف يأ ى ( مهبرح لوأ اوعضخي مل نإ اذكو )
 مهجارخإ نأل مهجورخل ابيس نوكي ام لاتقلا نم مهب اولعف مهنأ دارأ ( مهرايد

 اوحكانتو اولماعتو نيلسملا عم اورواحتو نيفعضتسم اهيلإ اوعجر مث) زوجي ال
 دمي كلذ نم ائيش اولعفي مل وأ كلذ ضمب اولعف وأ ( اوطلاخت و اوبحطصاو

 ءابرح نيلوألا يلطملا ءاشنإب ( اوبراحت مث ) ملسف اوقبف مهولجي م وأ ، ءالجإلا

 مل يأ ث ( مهلاتق زلجي مل ) نيقيرفلل ريمضلاف نولطبم مهف نوقحملا هأشنأ نإ و
 مهنم لطاب ومف نوفعضتسملا نوثدحملا نوعجارلا ءالؤه هثدحأ يذلا لاتقلا زجي

 نيملسمل لحي م نيملسملا نم لاتقلا يف عوجرلا ناك نإو « مهلاتق نيماسملل لحو
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 . ىلوألاك سفنآلاو لاومألا يف مهلعفو

 امأ ( و ) ص هيلع فنمملا مالك لثح زوجيو ‘ فكلا بجي لم ى لاتقلا

 وأ ى ةلأسملا يف باوجلا ( ك ) باوجلاف ( سفنألاو لاومألا يف مهلعف )

 ص كلذب قلعتي امو ث كلطبم لطبلاو اتح قحلا نوك نم ( ىلوألا ) برحلاك
 . ملعأ هللاو



 لصف

 ىلع قيثاومو دوهعب لب ةصاخب تقبس ةنتف نم ةنده عقت ال

 لوبقمو > هديبعل دسو > هتبعرل ناطلسك . هلإ روظنم نم حلص

 ء هل فلاخم ال هعبتم نع و هنع لارت كلذبف . هلوق

 لصف

 تمعن ( تقبس ةنتف نم ) كرتو نوكسو ءوده يأ « ( ةنده عقت ال )

 مهيلع تبثت ةندهلا اوعقوأ نيقيرفلا نم صاوخك ث عقتب قلعتم ( ةصاخب ) ,ةنتمفل
 دوهعب دارأ وأ ريسفت فطع ( قيثاومو دوهعب لب ) ى هيءبتمو مامإلا ىلع ال
 روظنم نم حلص ىلع ) هيف ديكاتلا قيثاوملاو “هدقعو حلصلا يف لوخدلا درج
 ( هلوق لوبقمو ) هديبع نيب تعقو اذإ ( هديبعل ديسو هتيعرل ناطلسك هيلإ
 املاوزب كح يأ ث لوعفملل ءانبلاب ةنتفلا ( لازن" كلذبف ) ةعامجو ضاقو لاوك

 وه فحز نإف « ( هل فلاخم ال هعبئتمأ نعو ) هلإ روظنم نع يأ « ( هنع )

 اذك و « مهوحلاص نم مهيلإ فحز نإ اذك و ى ةامفب' مهف اوحلاص نم ىلإ هعتمو
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 لاومألا مده ىلع اوحلطصاو نيقيرفلا ةماع ىلع اودهاعت نإو

 ، ىقتحم وه ذإ هعافد رخآلو غابف هبراحمل دعب فحز نمف سفنألاو
 قفاوم وأ فلاخم نم اهريغ ىلع وأ ةنايد ىلع ىلوألا مهتب راحم تناك

 ، غاط ملاظ هماربإ دعب دهعلا ضقانف غاب وأ

 ةنتفلا لهأ وأ ةنتفلا لهأ نم هملإ روظنملا كلذ فلاخم فحز نإو « مهنم ضعب

 نم لكف ماعل وأ صاخل صاخ نم ةندهلا تعقو نإ و ‘ ىلوآلا ةنتفلا ىلع مهف هيلإ

 يف رقابف لخدي مل نمو غابف فحز نإف “ هنع تلاز دقف حلصلا يف لخد

 لهأ فالخ قحلا نود هيلع نامليو دحأ لك هلتقي يغابلا نأ قرفلاو ى ةنتفلا

 رجي مل ذإ لاتق هعم نمو هوحنو مامإللو « رخآلا ىلع مهدحأ نامي الف ةنتفلا

 . هدي ىلع

 ىلع اوحلطصا و نيمتيرفلا ةماع ىلع) مهيلإ روظنملا يأ “( اودهاعت نإو )
 ص (هب راحم) حالطصإلا اذه دعب يأ “ ( دعب فحز نمف ‘ سفنألاو لاومألا مده

 وه ( ف ) هلام ىلإ فحز رأ حالطصإلا اذه لبق يأ “ ( لبق ) هبراح نمل يأ

 يغابلا اذه عافد يأ “ ( هعافد ) هتناعإ دارأ نملو هريغلو ( رخآلو « غاب )

 ىلوألا مهتب راح تناك { قح ) حلص دعب هيلإ فوحزلملا رخآلا يأ . ( وه ذإ (

 هماربإ دعب دهملا ضقانف 0 غاب وأ قفاوم وأ فلاخم نم اهريغ ىلع وأ ةنايد ىلع

 نإو ؤ هريغو قحلا بحاص هلتاقي « ةافبلاب لعفي ام هب "لمنفي" غاب ( غاط ملاظ
 ء ةنتف لهأ هبلع اوحلطصي مل ابف مهف طقف سفنألا وأ طقف لاومآلا ىلع اوحلطصا

 . غابف حلصلا هيلع عقو ايف ضقن نمو
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 يف امل رظني الو « هلوق لبق ةبوتب فزتعا مش ةنتف ىلع براح نمو

 هلتاقم ىغب و هنع عفدي و هبلاطل قحلا ىطعأ نإ هب راحم ىلع ناعيو « هسفن

 نولطبم مهنأب وأ اهب ملع ىلع ال ةنتف يوذ عم لتاق نم اذكو

 ‘ مهلثمف هيلع ال وأ مهيغبب ملع ىلع ةاغبلا ناعأ وأ ةيمح هيلع وأ

 وهو « بئات ينإ : ( هلوق ليبق" ةبوتب فرتعا مث ةنتف ىلع براح نمو )
 هقح ىحلا بحاصلو ى ةنتفلا نع جراخ ةبوتلل ىح هننأب هبلع كحيف فارتعا

 يأ ، ( رظني الو ) « ةرخآلا ىلإ هكرت الإو هيطعأ نإ هقح ذخأ هلو “ للا دنع
 نأ نم افوخ با ربأ الف ( هممفن يف امل ) رظنلا هناسلب هتبوت هتغلب نم فلكي ال

 رهظ نإو ‘ باريف اهب بارب ةرامأ ترهظ نإ الإ ةنتفلا رمضأ دق نوكي
 ص رقاب هتنتف يف وهف عنتميف هيلع حيحص قحي بلاطي نأ لثم ى هتبوت ضقاني ام
 وهو (.هبراحم ىلع نامي ) هنإف ةبوتلاب فرتعا دقو ، كلذ رهظي مل اذإ ( و )
 عفديو هبلاطل قحلا ىطعأ نإ ) هريغ ابس الو “ ةبوتلا لبق هنتافي ناك يذلا

 . مهربغ ايس الو ث ةنتفلا لهأ نم ( هلتاقم ىغب و ) هبراح ( هنع

 الك ‘ مهنيب ةنتفلاب ( اهب ماع ىلع ال ةنتف يوذ عم لتاق نم ) ىغب ( ذكو )
 قيرفلاو ى نولطبم مهنأب ملع ىلع الو يأ « ( نولطبم مهناب وأ ) لطبم نيقيرفلا
 مهنأب وأ نولطبم مهأب لع ىلع يأ « ( هيلع ) مهمم لتاق ( وأ ) ‘ نوقحم رخآلا
 ء (هيلع ال) مهناعأ ( وأ مهيغيب ملع ىلع ةاغبلا ناعأ وأ ه ةيمح ) ةنتفلا لهأ نم

 لثم “نتفم وهف ةنتف يوذ عم لتاق نإ ( مهلثم ) وه ( ف ) مهيغبب ملع ىلع ال يأ
 اوفرمي ىتح لانقلا مهل غوسي ال هنأل مهنالطبب الو ةنتفلاب ملعي مل ولو نينتفملا ءالؤه

 ءامدلا همزلتف مهيغبب ملعي ل ولو مهعم لتاق نيذل ا ةاقبلا عم لتاق نإو “ زوجي له
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 ةداهش هناع] نإ و ‘ هتقح لهج نإ و { هودع ىلع قح نبعم اذكو

 دوهشلا كلهو ء مثإلا ال نامضلا همزل لطبم جرخف قحم هنأ لودع
 اودهاش نإ مرحملا لاتقلاو ةنتفلا مهلإجب نورذعي الو اودمعت نإ

 ، هلوزنو هعوقو اورضحو كلذ

 هب لعف ام لكو ى امارح قفاوو فراق هنأل يغبلا وأ ةنتفلا لهأ عم لاومألاو

 . مهيلع هل نامض الف ةاغبلا عم مهلاتق لاح مهيلع يفبلا

 ملاظ رين هناب قح وهو رمآلا سفن يف هتقيقح تتبث ( قحم نيعم اذكو )
 انايصع ىصع هنكل و ( هتّنينقح لهج نإو ) “ قحملا لثم وهف ( هودع ىلع )
 ةداهشب هناعإ نإو ) “ ةيصعم ال : ليقو ‘ لهج ىلع همدقتل اريبك وأ اريغص
 ( مثإلا ال ) لاومألاو سفنألا يف ( نامضلا همزل ذاطبم جرخف قحم هنأ لودع
 وأ دحاو نيمأب وأ هقدصي ال نم ةداهشب ةناعإ نإو ى ةداهشب لمع هنأل دوق الو
 نإ دوهشلا كلهو ) مثإ ال : ليقو ث ناضلا همزلو مثأ اهفالخ جرخف ةرامأب

 رمألا نأ عم ، ىقح وه امم اذك و اذك رمألا وأ قحم هنأ لطبم ةداهش ( اودمعت
 هنأ مهلهجل اومعز وأ ، ىتح هنأب اوربخأف لطبم هنأ اوملع ءاوس ع كلذ سيل

 وأ هريغب اوربخأف رمآلا اوسني نأ لثم ى مهيلع مثإ الف اودممتي مل نإو ىح

 عقاولا وه سيل ام مهرابخأ نم عماسلا ذخأف هبتشب اوربخي وأ مهتنسلأ طلغت

 . لطاب ىلع

 ملعلاب كردي اء اناك اذإ ) مرحملا لاتقلاو ةدتفلا مهلهجب نورذعي الو (

 يغبلا يف وأ اهيف يذلا مرحلا لاقلاو ةنتفلا نم روكذملا ( كلذ اودهاش نإ )

 ى ململاو قحلاب مهنم الهج ىتح هنأب اودهشو ( هلوزن و هعوقو اورضح و )
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 هلوأ نم امرحم رشابم اذكو ے كلذ مهلوقب ناعأو هدهاش نم الو

 لعفب رقم مد قارهإل مدقتو هكعك هليلحتب هل دهش نإ هرخآل

 ء لعفلا كلذ ىلع هل رهظم هلحب

 لوقب ( مهلوقب ناعاو هدهاش نم الو ) ‘ لودملا نم لاتقلا كلذ ةفص اوعمس وأ

 دهاش ذإ هيلع بجاولا نإف ى عماسلل هتبثو مهلوق ررق يأ ى ( كلذ ) دوهشلا
 هتناعإب فراق هنأل ملعلاب كردي اهف لهجلاب رذمي الو « دوهشلا مالك درب نأ رمألا
 . مارحلا لاتقلا ىلع عماسلا مهلوقب

 أطخأ دقو “ هضعب يف وأ ( هرخآل هلوا نم امرحم رشابم ) كلهي ( اذكو )
 ناعأ وأ رشاب يذلا كلذل يأ «( هل ) لومفمل ءانبلاب ( دهش" نإ ) ضعبلا اذه يف

 عماسلا لعفف لالح هنأ عم هميرحت وهو ( هسكعك ) مارح هنأ عم ( هليلحتب )

 هنالطبب ملاع هتداهش يف لطبم دهاشلا ذه نأ عم ةناعإلا نم لحي ال ام هتداهشب

 . ملعلاب كردي امم اهنالطب نكل لهاج وآ اهيف

 رقم ) رخآ ناسنإ ( مد قارهإل مدقتم ) ناسنإ كله هنأب مكحي اذك ( و )
 - ءاملا حتفب كلذ دمب (رَهظم) رقملا معز يف قارهإلا لحي يأ “(هلحي' لعفي
 ؛مدلا هب لحي ال امم هنأ فشكناف هريغ وأ رقملا هرهظأ لتاقلا كلذل يأ ى ( هل )

 لعفلا كلذ ظفح وأ هرهظأف هملع لتق ىتح هنع هرمغ هظفحو هرهظأ نكلو

 ينإ : لاقو لعفلا وه رهظأ نإ اذك و “ هقمر يف هب رقأ وأ لتقلا دعب هنيبف هريغ
 رارقإ ىلع "لتق لحي ال ذإ هعماس هلتقف هب مدلا لحي هنإ : لاقو ع اذك تلعف
 قلمةم ( لعفلا كلذ ىلع ) وه ام هركذ نإ الإ مدلا حيبي ام لعف هنأ رقم

 هلتقيف مدلا هي "لحي امم اذك و اذك لعف هنأب ناسنإ هل "رقي نأ كلذو ى قارهإب
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 يف اذهو . ءاملعلا دنع باوصلا الإ هيف عقو امم هصلخ الو

 مهلاوقأ زواجي . ام هيف فلتخملا يف رذعيو س هيلع عمتجملا

 باغو هلوق هيف لوقلا ناك ام مامإك ضاق لوق هيف زاج امو

 { ةماعلا نع

 ص هنود وأ لتق نم هيف لعف ايف رذعي الف هرارقإ ىلع سفنلا نود ام هبف ينجس وأ

 نظ يذلا كالملا نم وأ هيف عقو يذلا لعفلا نم ( هيف عقو امم هصلخي الو )

 ( يف اذهو ) ‘ آعامجإ الثم مدلا لالح هنأ ( ءاملعلا دنع باوصلا الإ ) ضرف وأ
 . مدلا هب لحي ال هنأ ءاملعلا هيلع عمتجا يذلا ( هيلع عمتجا ) كالملا

 وه هنأ رهظ مث مدلل لحس هنأب رقأ اذإ ( هيف فلتخا ) رمآلا ( يف رذعيو )
 اهلك ةمألا لاوقأ زاج ولو ( مهلاوقأ زواجي مل ام ) هيف فلتخا امم اذك و اذك

 رمألا يف هلوق هنع ينفي ى مهلاوقأ زواجي مل ام : هلوقو ع دحاو فلاخم لوق الإ
 هنأ ىلإ ةراشإ هركذو ى هيف فلتخم رمأ يف عطقي مل اهزواج اذإ هنأل فلتخملا

 . فلاخم لوق ىندأب رذمي

 كلذ ( باغو هلوق هيف لوقلا ناك امم مامإك ضاق لوق هيف زاج امو )

 وأ مهل لاق وأ ، هعوقو دهاشت مل ( ةماعلا نع ) هلوق هيف لوقلا يذلا رمألا

 يدنع مت نالف ينب نإ :لوقي نأ لثم “ اذك قحتسي هنأ و اذك اولعفإ : ةداخلل

 امب اذك لعف وأ ، عنام وأ عطاق وأ ث قرس وأ ىنز انالف نأ وأ ع ةاغب مهنأ
 ك هقحتسي ام هب اولعفاف سبحلا وا “رلا وا لاكنلا وا ريزعتلا وا بداا هف بحم
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 نم اودهاش ايف نورذعي الو «هف أطخأ نإ هنايط هدحو همزل

 بلاغ لطابو رهاظ روجح هملع كح نمل زوجو > لطابلاو أطخلا

 ىحلا نم وأ حلا نم بره هنإ انالف اوبرضا وأ ث اذك نالف اي هب لعفا وأ

 . اولعفف

 الو ( هيف أطخأ نإ هنايض هدح و ) مامإلا وأ يضاقلا مزل يأ “ ( همزل )

 اودلجي وأ نصحملا ينازلا اومجري وأ ةاغبلا هلوقب اولتاقي نأ لثم “ اولعف ام مهمزلي
 ىنزلا ححص وأ كلذ وحن وأ ىنز ال وأ يفب ال هنأ جرخيف اوعطقي وأ نصحملا ريغ

 لاقام فالح جورخ اطخلاب هدارمو > هومجر دقو نصحح هنأ هلوق ف أطخأو

 مهطلغ وأ مهنايسن وأ هل دوهشلا ريوزت وأ نامسن وأ طلغب وأ هذ\}م دمعتي امإ

 ء كلذ وحن وأ هليتق يف لتقي ال لوتقملا نأ وأ ى مهتداهش زوجت ال مهنأ روهظب وأ
 ٠ لاومالاو سفنالا كلذ ف ءاوسو > روزملا ىلإ اضيأ عجري نامضلا ناك ولو

 محل لاقو ( لطابلاو اطخلا نم ) اوملع وأ ( اودهاش ايف نورذمي الو )
 الهج هنود ام اولعف وأ اولتقو هوعبتاف كلذ فالخم امهوحن وأ يضاقلا وأ مامإلا

 دبجلا اومج را ه مهل لوقي نأ لثم “ امهوحن وأ يضاقلا وأ ما .مالل ديلقتو مهنم

 ءاولمف ام اولع دقوةاغب ءالؤه وأ رانيد عبر نود ايف دبعلا وأ رحلا اوعطقا وأ

 كردي امي هودهاش وأ هلاح اوملع ايف ديلقتلاو لهجلا ف نورذمي الف يغبب سيلو

 . لصملا

 ىلع ردقي ال رهام يأ ص ( بلاغ لطابو رهاظ روجب هيلع كح نمل زوجو )
 ى ىتحلا نع لدع يذلا مكاحلا لعف روجلاب دارأ لعاف بلاغ ظفلو ى هعم عفدلا
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 كلذ دهاش نملو هلاتق و كلذب هل موكحم عافدو هنم عانتمالا

 وأ لام وأ مد ف هب هتع واطم هل "لحت الو : هنع عفدلا و هتناع

 انن ةنتف ىلع ةلتاقم 77 ةماع كلاق نإو ك جرف

 دارأو ك بنفلا ملعي هللا و كملا ف روحم هنأ ق لاكشإ ال هنأ هروهظ ىنصممو

 . قحلا نع لدع كح لك يف روصتي كلذو ى كحلا سفن ال هب كح ام لطابلا

 هنأل روجلاب هفصوو قحلا نع لداعلا هكح ايهنم لكب ديرب نأ لمتحيو
 عافدو هنم عانتمالا ) اعرش هتحص مدعل نالطبلاب قحلا نع ليمو جورخ

 ( كلذ دهاش نملو ) ةرباكمو فنعب كلذ ذخأي ءاج اذإ ( هلاتقو كلذب هل موكح

 لودمب وأ هل موكحملا رارقإب لب ، ةدهاشم الب فرع وأ لطاب هنأ فرعو كحلا
 . ( هنع عفدلاو ) لاتق وأ كلذ زرح ( هتناعإ )

 هتعواطم ( هريفل الو هملع موكحملل الو هل موكحال يأ > ) هل لعحت الو (

 يف) كحلا كلذ ف هتعواطم وأ جلا ببسب هتعواطم يأ > هتعواطمب قلعتم ) هب

 حصت ال ذإ جرفلايف الو هنود امولتقلا يف لهاستلا لحي ال ذإ (جرف وأ لام وأ مد

 انه هيف ةعواطملا نكل “ةارادملا وأ ةبحلاب لهاستلاهيف زاج ولو لاملاو «ايهيف ةبهلا
 لهاستلا ةصاخ هيف هل زاج ةنتفلا فاخ نإو ى هل تابثإو لطابلا ركحلل ءاضمإ

 ىحلا فالخ ىلع هنكل ملعلاب كردي ايف رهاظلا يف اقح كلا ناك نإ و « ةارادم

 . زوجي لاملا يفو “ مارح نعذي ال سفنلاو جرفلا يفف « ملعلاب كردي ال اهف

 ةماع : ةخسن يفو ى( ةلتاقم ) ةئفلل ةماملا هفاضإب ( ةئف ةماع :تلاق نإو )
 انبت" ةنتف ىلع ) هكح فلتخا ولو يغب ةئف لك نأ اههجوو « تلباق ةبغاب ةئف
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 > هلع مهلتاقي نأ سفن وأ لامب مهبلاطم ىلع مرحو ٠ : )وو لبق اهنم

 مهيلع وأ مهل ام ىلإ اولصي تح مهنع عفدلاو مهتناعإ تزاجو

 لكآلا اوفرعي مل مهلوق لبقيو . ةنتف ةبوتلا دعب مهلاتق نوكي الو
 كلذ ءاطعإ نايب مهل وأ مهيلع وأ اذه | ومح مهنأ وأ ‘ لتاقلا وأ

 نم الإ ( هيلع مهلتاقي نأ سفن وأ لامب مهبلاطم ىلع مرح و مهلوق لبقأ اهنم

 لسلقلا لاق نإ اذك و ى ةنتفلا :" كح همكح ةنتفلا يف ,قاب وهف بتي مل هنأ نيبت

 : لامق ولو “بتي مل نم لاتق قحلا بحاسدلف داوس ةنتفلا كح نع جرخم الف ىنبت

 . بات ذإ انتفم لبق

 لام وأ مد نم ( مهل ام ىلإ اولصي ىتح مهنع عفدلاو مهتناعإ تزاج و )

 سانلا مهنيعي نأ نوديري هبحاصل هوطميل كلذ نم ( مهيلع ) ام ( وأ ) هذخايف

 وه لام وأ سفن ىلع مهودمل ( مهلاتق نوكي الو ) « مهيلع ام ءادأ ىلإ اولصيل

 اونعذأو مهمزل ام اوطعأ دق مهال ( ةنتف ةبوتلا دعب ) هنم مهعنم نإ مهل قح

 . هئاطعإل

 ى لام وأ مدب اوبلوط اذإ ( لتاقلا وأ لكآلااوفرمي مل مهلوق لبقيو )

 اولعج يأ ع ب فاكلا ديدشتب ( اذه اومكح مهنأ وأ ) لتقلا نود ام اذك و

 نإف « لاق ام لوقلاف لتاقلا وأ لك آلا انفرع : لاق نإ لوقلا لوبقم امكاح اذه
 اولاق ( وأ ) مهمزل ام اوطعي وأ نولتاقي نيبئات ريغ مهنإف هلوق اولبقي ملو لاق

 ءاطعا نايب مهل وأ ) هلام ذخأ وأ مكبحاص لتق انم انالف نأ نايب ( مهيلع )
 نالف مكلام لك آو هلتاق وأ ًآدوهش انل نإ : نوبئاتلا لاق يأ ى هبحاصل ( كلذ
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 . كلذ ىلع مملتاقم لاتق مهلو . هنم مهبلاطم ءادبإ وأ

_ 

 اولاق اذإف “ ( هنم ) مهايإ ( مهبلاطم ءادبإ ) نايب ( وأ ) كلذ وحن وأ انريغ نم

 رظنف فكلا بحو ةنتفلا ق اعوح ر سيل ام ىوعدلا نم هوحنو كلذ نم ائيش

 ٠ اهنالطب وأ ملا وعد ةحص

 ةنامتسإلا و لاحلا (كلذ ىلع مهلتاقم لاتق مهل ) ف كلذ عم اولتوق نإ ( و )

 . ملعأ كلاو ى هلاتقب غاب هنآل مهريغل زاجو هيلع
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 باب
٠ 

 داسف الو ء هيلإ قبس الب محل ًاحابم ةماعل اكرتشم عنام يغب

 . ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ > هزاحم وأ هئام نإو > رضصم

 باب

 هيلإ سانلا ىوتسا ايف

 ص عناملا نم ( قبس الب ) بشعو ,اك ( مهن أحابم ةماعل اكرتشم عنام ىغب )
 اقباس ناك نإف ى هريغ قبسي مل عونمملا اذك و ى هعنم لحي مل هريغ عناملا قبس نإف

 ريغ هيف ةماعلا ةكرش حص ام نأل ى هطاقسإ ىلوألاو ى ةنتف لهأ نم سيلف هريغل

 ل۔حيف هل ناك عنام هيلإ قبس نإ هنأل ( هيلإ ) ةفشاك ةفص هنأك و هيلإ قوبسم
 ءاملا نم هتجاح يضقي ىتح عنملا هلف اهكلمي مل نإو ع ضرألا كلت كلمت اذإ ع۔ذملا
 ىتأي يذلا هؤام يأ (. هنال نإو رضم ز عونمملا نم ( داسف الو ) “ بشعلا وأ

 ' ريغ وأ هراد وأ هثرح رأ هنانج ىلإ ( هزاجس وأ ) كلذ ريغ وأ هثرح وأ هنانج
 ى كرتشملل وأ مناملل « هئام ه يف « ءاهلا ه و « كرتشملل وأ ءاملل ريمضلاو ‘ كلذ
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 وه ذإ « هلاتقو هيف هعزانم عافد حابم يف قباسلو س هيلع لتاقم وأ

 مامإك هوحن وأ مكاح هيف هدعقأ ام اذكو 3 ًاضيأ هنيعملو س هب ىلوأ

 رجح وأ حلصب هيف دعق وأ هب اوضرو هيلإ اومصاخت نم وأ

 { هب ايتفلا ىلع رجحي مل ام فعض نإو ى هيف فلتخمب وأ

 افطع عفرلاب ( هيلع لتاقم وأ ) ث مهعنم هلف كلذ يف ةماعلا نم هل "رضلا ناك اذإو

 فطع نمف لتاق وأ ظفللا ناك نإو هيلع لتاقم وأ اكرتشم ىغب يأ ى عنام ىلع

 . « نضبقيو » : ىلامت هلوقك فصولا ىلع لمفلا

 ذخاي ىقح ( هب ىلوأ وه ذإ هلاتقو هيف هعزانم عافد حابم يف قباملو )
 نم ذخأو « نيع وأ رئب نم ماقتساك طقف هتجاح ذخأل هيلإ قبس نإ هتجاح
 هل زاجو كلمتلل هيلإ قبس نإ وأ رارمتسا هل كلمتلا عراشلا زجي مل وأ ندعم

 اهيوسي وأ اهيلع طيحيف ةتيم ضرأ ىلإ قبسي نأ لثم هيلع لاتقلل ةياغ الف اعرش
 ىلصف ءىش ديتعا نإو ى اكلم هل نوكت نأ ديرب رجح وأ رجش نم اهيفني وأ
 هعزانم عافد( اضيأ هنيعملو ) “ اوْادف اول اوقتسي نأ اندلب يف ديتعا اك ةداملا

 .هلاتقو

 ( هب اوضرو هيلإ اومصاخت نم وأ مامإك هوحن وأ مكاح هيف هدعقأ ام اذك و )

 كاجلا رجح ( رجح وأ حلصب هيف دعق وأ ) هنالطب رهظي مل نإ بصني مل ولو
 نكلو هل هتبثي مل نأب مكاحلا مكحب هيف دعق وأ هريغ نع هرجح وأ كلذل هوحت وأ

 لوقلا كلذ ( فعض نإو ى هيف فلتخم ) مكح ( ب وأ ) ‘ هبحاص هنع عفد

 يف وأ ملعلا بتك يف ( هب ايتفلا ىلع رجحي مل ام ) هيف فلتخلا هب موكحملا
 . لحملا كلذ
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 { مهفلاخ نمه رذع نوملسملا هيف عطق ولو هلثل فلاخم مكحب وأ

 هفرعي ال امم الطاب وأ اقح نوكي ايف ءاوس قفاوملاك هريغو

 . هل لحي ال امك وأ س روجب هل مكح هنأ هل موكحملا

 حكجي وأ ,قفاومل مأ ( هلثمل ) فيعض لوقب ( فلاخم كحي ) هيف دمق ( وأ )
 رذع نوملسملا هيف عطق ولو ) ‘ فلاخل وأ قفاول فيعض فلاخم لوقب قفاوم
 ايف ققفاومل فلاخم نم ناك اذإ امأو ى فلالا فلاخم نم ناك اذإ ( مهفلاخ نم
 :قفاوملا لوقي نأ لثم ى هل نعذي الو لتاقي هنإف نيملسملل فلاغخلا رذع هب عطقي
 مكحف ص يمصخل يه اهيف انأ تلا رادلا هذه نإف ةرخآلا يف ىرب" هللا ناك نإ
 هاب اذإ رفلا نث ذخأ كل زوجي هنأ اك « ةيؤرلا هداقتعال همصخل اهب فلاخملا
 نم هعاب وأ لحلا دقتعي ال نمل هعاب نإ ال اهلح هثيد نمم هوحن وأ ينارصنل ينارصن
 . لحلا دقتعي ال

 هيف فلاخملا مهفلاخ نم رذع نوملسملا هيف عطقي يذلا ريغو يأ ( هريغو )
 لصألا بحاص نأ ملعأ نأ لبق افنآ اذه "تركذ دقو ى ( ءاوس قفاوملاك )

 يف يأ ى ( نوكي ) اهف تباث هلك كلذو « ءاوسب قلعتم ( اهف ) هركذ فنصملاو
 .( روجب هل كح هنأ هل موكحملا هفرعي ال امم الطاب وأ اقح ) نو۔كي يذلا كحلا

 ةدئاف هيف اذهو ى ملعلاب كردي ال امم نكل ( هن لحي ال اك وأ ) الهج وأ ادصق
 كحلا هل لحي ال امبو ى ادصق قحلا فالخب محلا : رْوجلتاب دارأ لاقي رأ ىلع

 موكحملل وأ مكاحلل دئاع ى هل "لحي ال : هلوق يف « ءاملا ه و ى الهج قحلا فالخ
 راك ولو لاتقلاو هيلع عافدل ا هنيعملو ى هل موكحملل زوح هلك كلذ نإف “ هل

 اعفاد و التاق اهنأل همصخل قحلا نأ دعب رهظ نإ اهيلع نامض الو ى همصخل قحلا
 . كحلا رهظب
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 يف نإو ى هيلع لتاقي نأ هل لحي الف كلذب هل مكحلاب ملع نإ امأو
 سانلا دهشم يف لتاقي ال هب هيلع موكحملاو ء كلذ هل مكح نم ةبيغ
 افرع دقو هل موكحملا عم درفت نإف { مكحلاب فرع نم ريغ ولو

 كلذب

 هل لحي الف ) "لحم ال ام وأ روجلا نم روكذملا ( كلذب هل مكحلاب ماع نإ امأو )

 .ةبيغ يف نإو ) ى هنيعي نمم هريغل الو عفادي وأ هنم عزني نأب ( هيلع لتاقي نأ
 فطعلا فذحف هروضح يف وأ مكح يذلا مكاحلا ةبيغ يف يأ ى ( ميكح نم
 جاتحي ال كاحلا روضح يف هنأل هيلع رصتقاو ، لاحلل « واولا ه و « اذه ركذ وأ

 نمضي هنأل هسفنب كح ىدع امنإو ( كلذ هل ) ةنؤملا هيفكي مكاحلا نأل لاتقلل
 ع اقلطم كلذ زاوجب لوقلا ىلع كلذب هل كح يأ ى ةراجلا ردقي وأ تبثأ ىنعم

 . غاب وهف هريغ وأ وه لتاق نإو

 يف ) هناعفادي الو ى هنيعم الو هل موكحملا ( لتاقي ال هب هيلع موكحملاو )

 لئاز :ريغ هلقع رضاح لقاع ناسنإ هيف رضح عضوم يف يأ “ ( سانلا دهشم
 ناك ( ولو ) ةقيقحلل سانلا يف لاق رثكأ وأ ناناسنإ وأ هاري ركس" وأ مونب
 هرذع اوعطقي الئل ( مكحلاب فرع نم ريغ ) هلاتق دارأ نبح اورضح نيذلا سانلا

 هب موكحملا نوكل وأ ، هيلع مكلاب مهعايسل هعافدو هلاتق مهل "لحيو هنم اوأربيف

 بجو كلذ لاق اذإف « هب يل مكح دق مكاحلا نأ هل موكحملا لوقي دق هنألو هدي ىف

 . هنم ءىرب لغتشي ملو لتاق نمف “ كلذ نايب ىلإ تاصنإلا

 ام وأ روجلا نم روكذملا ( كلذب افرع دقو هل موكحملا عم درفت نإف )
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 لجر نيب مكاح قرف نإ اذكو ء ةيفخ هلام ذخأو هلاتق هل زاج

 2 هدنع رهاظلا مكحلاب ديس ىلع ةمأ وأ دبع قتعب وأ هتجوزو

 { ناجوزلا عمتجي الف كلذ فالخب نوملاع هقيفرو ديسلاو ناجوزلاو

 ء مكاحلا ناطلس يف ةيرسلا أطي الو دبعلا ديسلا مدختسي الو

 كحلا كلذب فراعلا الو

 نم وأ اموحن وأ كلذك ناركس وأ مئات وأ زيمي ال نونج اهعم ناك وأ لحي ال

 هلام ذخأو هلاتق ) كلذب فراعلا هنيعملو ( هل زاج ) "لحي ال ام وأ روجلاب فرع
 هنآل « هلتاقي الف كلذ هل موكحملا فرعي مل نإ و « لتقلا قحتسا نإ هلتقو ( ةيفخ

 . هعفد يدنع هلو مكحلا رهاظب ذخأ

 نأ لصألا بحاص - هنا مهمحر - ركب نب دمحم ن دمحأ خيشلا ركذو
 نأ ىبأ نإف ' لحي الو اروج هب كل مكحلا نإ : هل موكحملل لوقي هيلع موكحملا

 لتاقي هنأ ملعيل روج هنأ هل موكحملا ملع عم هيلإ ًاراذعإ هلتاق هنع ىلوتي وأ هل دري

 . هل سيل امم هدي يف امل

 ةمأ وأ دبع قتمب ) كح ( وأ هتجوزو لجر نيب ماح قرف نإ اذكو )
 هتمأ وأ هدبع يأ ( هقيقرو ديسلاو ناج وزلاو هدنع رهاظلا كحلاب ديس ىلع

 راهظو ,قالطك قيرفتلا بجوم نم ماقملا نم موهفملا ( كلذ فذلخب نوملاع )
 الو ناجوزلا عمتجي الف ) “ةباتك و قاتعإك قتعلا بجوم نمو “ةمرحو ءادفو
 ى إ مكاحلا ناطلس يف ) امارستي الو ( ةيوسلا اطي الو دبعلا ديسلا مدختسي
 ى ( كحلا كلذب فراعلا ) ناطلس يف ( الو ) ، هرمأو هتوق يرجت ثيح يأ
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 اعنتم نأ ةمأ وأ ديعل الو لحي الو ۔ كلاذ نع ابيغت نأ ل ز اجو

 . . . . { اےهقتعب كحلا روج املع اذإ ايهبر نم

 ناكمإلاب وأ لعفلاب لوقي نأ يه هتوقو « فراملا هيف ىوقي عضوم يف الو يأ
 فراع هنأل ص مارح ءطولا وأ يرستلا وأ مادختسالا وأ ابعاتجا نأ

 لتقلا بحوو هسفن نم ةءارملا حيبي الثل كلذ امنإو 1 هب 1 اجلا كح ام

 . برضلا وأ

 أطي وأ مدختسي نأ ديسللو هتجوزب عمتجم نأ جوزلل يأ ى ( امف زاجو )

 ةمرحلا وأ نئابلا قالطلا دوهش ناب اهملعل لحملا (كلذ نع ابّيغت نإ ) ىرستي وأ
 روز اهوحن وأ ةبتاكملا وأ قتعلا وأ كلذ وحن وأ راهظلا وأ ءاليإلا وأ ءادفلا وأ

 . لهج وأ لطابلا مكاحلا دّسمت وأ ى هابتشا وأ طلغ وأ

 ةفيصب آلوأ نينثإلا نع رّبع هنآ اههجوو « ابّسغت نإ مهل زاجو : ةخسن يفو
 نينثإلا فلأب دارأو “ قيقرلاو ديسلاو نيجوزلا ةعامجلا ةغيصب دارأ وأ ةعاججلا

 زوجي كلذك و « هقيقرب ديسلاو هتجوزب جوزلا بيغت يأ ى ديسلاو جوزلا ايناث
 ى هب فرع نم لكو كلذب مكاحلا هنع باغ نكل لحملا ن۔ء اوبيفغتي مل نإ إ
 ال وأ نونجك هنم نوأربي الو ارش هبلع نوجي ال ثيحب اوراص وأ اوتام وأ

 . هربخ مهلصو ولو روك ذملا مكاحلا مالك ىلإ نوتصني

 كحلا روجب املع اذإ اهبر نم اعنتمي نأ ةمأ وأ دبعل الو ) ‘ كلا نالطبب

 نأ امهديسل لحي الو « مكحلاب قلتي « ايهقتعب : هلوقو ث هنالطبب وأ ( ايهقتعب
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 دعب ىعدا نإو هلاحب هدنع كرت هديس قتع مدع دبع ىعدا نإو

 . . . 2 رابجإب هدي نم عرزت اهب كحلا دعب وأ اهيفن

 نيجوزلا نم فرمي مل نم امأو « سابلو بارشو ماعطك ايف بجو ام اهعنمي
 ايف رنع الو عانتمالا هيلع بجاوف لطاب كحلا كلذ نأب قيقرلاو ديسلا وأ

 . ملعلاب كردي

 ةيدوبعلا نم ( هلاحب هدنع كرت هديس قتع مدع ) ةمأ وأ ( دبع ىعدا ناو )
 رهشي وأ كلذب اوربخي وأ هقتعأ هنأ دوهشلا دهشي نأ كلذو اهيلع ءاقبلاب رقأ يتلا

 هنأ ديسلا لوقي وأ ث هرارقإ زوجي هراكنإ ىلع دبعلا هقفاويو ديسلا هركنيو كلذ

 مث “قتعم ينإ : دبعلا لوقي وأ ى دبعلا هبذكف ءاشنإلا ال رابخإلا قيرط ىلع رح
 اهرارقإ اهعفني ثمح ةيرحلاب ترقأو دالوآلانم ةمألا تدلو.ام لكو٤هسفن بذك
 . اهدالوأ عفنيو اهعفني لوبقم اهرارقإف

 ص اهايإ هيفن دمب يأ ى ( اهيفن دعب ةيرح ) ةمأ وأ دبع ( ىعدا ناو )
 ةيدوبعلاب "رقأ هنأ لصاحلاو ' رح ينإ : لوقي مث ى كدبع ينإ : لوقي ناب كلذو
 نم عزن ) ةيرحلاب يأ ( اب مكحلا دعب وأ ) اهافن مث هرارقإ هيلع زوجي ثيح
 دعي هديب نوكيف ةيدوبعلاب هبلاطي نأب لوبقم هرارقإ نع عوجر كلذو ى ( هدي
 ؛ خلا رقم عنمي الو : دعب هلوق يناني الف رمألا لوأ اذهو « ةيدوبعلا دبملا تابثإ

 بوجوو ةيرحلا لصألا نأ ةيدوبعلاب هرارقإ دمب ةيرحلاب هرارقإ لوبق هجوو

 ركنم اهئافتنا عم اهب ءاضر نأل ى ةيدوبعلاب دبعلا يضر ولو ( ,رابجإب ) ةطوحلا

 ى كلذ ريغو ثروي الو ثربال هنأ نم ةيدوبعلا ماكحأ هيلع يرجت نأ ىلإ يدؤي
 . ديسلل كرتي هنإف كاملا كح اك سيلو دبع ينإ : لاق نإ هنأ الإ
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 . قتعلاب مكاحلا مكحب ملع ذإ هقاقرتسا ديرم لاتق قتعملل زاجو

 ث كش الب هتيرح تملع نإ الإ هسفن ىلع ةيرحلاب رقم عنمي الو

 هتيدوبع عدم لاتق هل زاج ذإ س اهب هل مكحي مل ام اهيلع لتاقي الو

 لحن الو س اهب هل مكحي نم ءاملعلا لوق يف دجو ولو قرلا . يف هدريل

 ىتح ةيرحب هل دهش اذإ هديب ناك نم لاتق دبعل

 لوآلا هديس نم ( هقاقرتسا ديرم لاتق ) - ءاتلا حتفب - ( قتتعمال زاجو )

 (قتملاب مكاحلا كحب ملع اذإ) مهريغ وأ ثراو وأ هل بوهوم وأ هنم هيرتشم نم وأ

 ىل'وآلابف ى هنم عمس نإو ، هديس نم عمسي ملو هقتع عقو مب فرعي مل ولو

 . هقاقرتسا ديرم لتاقي

 تملع نإ الإ ) هديس نم هسفنل يأ ط ( هسفن ىلع ةيرحلاب رقم عنمي الو )
 ( اهيلع )دبعلا ( لتاقي الو ) “هقاقرتسا نم هديس عنمي ذئنيحف ( كش الب هتيرح
 اذإف ى ( اهب هل كحي مل ام ) هسفن عنمي نأ الو ى كش الب تتبث ولو ةيرحلا ىلع يأ

 بجاولاب قدصف عنمي مل يأ ى ( هل زاج ذإ ) ى لاق اك هقرتسم لتاقيلف اهب هل كح
 قرلا يف هدريل هتيدوبع عدم لاتق ) ةيرحلاب كاملا مكحل هيلع بجوف:لاق هنأكف
 الف ةيدوبعلاب يأ ى ( اهب هل كحي ) نم لوق يأ ى ( نم ءاماعلا لوق يف دجو ولو
 تنيعتف ةيرحلا هل نيع ةيرحلاب كحلانآل حجارلا وه ةيدوبعلاب لوقلا ناك ولو لتاقي
 . افيعض آلوق تناك ولو

 نم ( هديب ) دبعلا ناك ديس لاتق يأ ى ( ناك نم لاتق دبعل لحي الو )
 ىتح ) ءانمألا اهب دهش ولو ( ةيرحب هل دهش اذإ ) هديب ديسلا هلعج نمو دمس
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 ع هلاتق هل زاج هنم اهعنم نإف { هسفن هل عنمي نأ الو 2 اهب هل كحي

 ء هقدصي نم لوقب وأ اهيلع لاتقلا ال ءانمألا لوقب اهؤاعدا هلو

 اهب هل مكح نم لاتق اهيل لحي مل ةمأ وأ دبع ةيدوبعب مكاح مكح نإو

 ص هاوس مكاح دنع ايهتوعدب لغتشي الو ء امهسفنأ هناعنمي الو

 كلذب كسمتلا هلف هقدصي نم وأ ءانمألا لوقب اهيعادي نأ امأو ى ( اهب هل كحي
 هنأ ملعي مل ام هنع هسفن عنم نإ هدبع لتاقي نأ ديسلل زوجيو « عافدو لاتق نود

 هل عنمي نأ الو ) .: هلوقب كلذ ركذ هتيأر مث ةيرحلاب ءانمألا هل دهشي وأ رح

 ديسلل يأ ى ( هل زاج ) ديسلا نم يأ ط ( هنم ) هسفن يأ ( اهعنم نإف ‘ هسفن
 دبعلل يأ ى ( هلو ) “ قتع بجوم هنم ردص هنأ هسفن نم ملعي مل اذإ ( هلاتق )
 وأ اهيلع ) عافدلا وأ ( لاتقلا ال ءانمألا لوقب ) ةيرحلا يأ ، ( اهؤاعدا )
 . رح هنأ هقدصي نم وأ ءانمألا لاق اذإ ( هقدصي نم لوقب

 ك اجلا ( هل مكح نم لاتق ايف لحي م ةمأ وأ دبع ةيدوبعب مكاح مكح ناو )
 عنم اهلف ةلاصأ نارح اهنأ وأ اقتع اهنأ املع نإ الإ ( اهسفنأ هناعنمي الو اهب )
 هلاتقو اهسفنأ عنم اهلف اهقتع وأ اهتيرحب ملاع هنأ املع نإ الو « للا دنع اهسفنأ
 . ىلاعت هللا دنع

 اقتع وأ ةيرح ( ايت وعدب لغتشي الل ) ف اهتيدوبعب مكاح مكح اذإ ( و )
 هب كح نم مالك مهمالكب لطبي الودع ادجو نإ نكلو ى ( ءاوس مكاح دنع )
 هيلإ بتكيلف رظنلا نم ىبأ نإو ى رظنيلف لوآلا مكاحلا مهب رتايلف مك احلا
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 مهمأ اهتعدا يتلا ةيرحلا مهدالوأ وأ ةمألا دالوأ ةوعدب" لغتشي الو

 اهدالوأ ىعداو ، تقتع وأ تتامف ةيدوبعب اهيلع مكحي مل نإو

 ةيدوبعب مهنم هيلع كح نم نوكيف كلذ مهل زاج مهمأل زوجت ةوعد

 مهمأك مهلفسأ اودر امو

 لزتعا وأ تام وأ ىبأ نإو « قحلا هعجارمو رظنلا هنم بلطي رخآلا ك احلا

 . هريغ رظن

 لوعفم ( ةيرحلا ) الفاسف ( مهدالوأ وأ ةمألا دالوأ ةوعدب لغتشي الو )

 يف رفتغيو « ةوعد نم "لدب فوذحملا اذهو ى ةيرحلا مهؤاعدا يأ « فوذحم

 بصني ال هلعف نأل ةوعد ظفل هبصني مل امنإو هنم لدبملا يف رفتغي مل ام لدبلا
 لغتشي الو : لاق هنأكف هب بصنيف ردصم مما لعجي دقو “ حيرصلا هب لوعفملا

 ك احلا كجب اهنالطبل ( مهمأ اهتعدا يتلا ) ةيرلا مهدالوأ وأ ةمألا دالوأ ءاعدإب

 دالوأبو ، ثانإلاو روكذلا ةمألا دالوأب هدارمو “ ديبع ةمألا دالوأو اهتيدوبعب

 نوكي نأ زاوجل ةمأ وأ ادبع نوكي نأ مزلي ال اهنبا دلو نأل ى ثانإلا اهدالوأ
 . ادبع هوبأ ناك ولو ةرح همأ نوكل ارح

 تقو تقتع اهدالوأ لوقيف (تقتع وأ تتامف ةيدوبعب اهيلع مكحي مل نإو )

 لماش ( اهدالوأ ىعداو ) ارارحأ اونوكيل هيف اودجوي مل رتقول نوريشي ،اذك

 اذإ هيف اهل مك املا تصني امم يأ ، ( مهمأل زوجت ةوعد ) افاسف اهدالوأ دالوأل
 اذك تقو تقتع وأ ةلاصا ةرح انمأ نإ : اولوقي نأ لثم هيف لخديو ى هتعدا

 ةيدوبعب ) نايبلل نم ( مهنم هيلع مكح نم نوكيف ) ءاعدإلا ( كلذ مهل زاج )
 اهيف تتام اذإ ةيدوبعلا يف ( مهمأأك ) تنب دلوو تنب نم ( مهلقسأ اودر امو
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 اج كحلا لبق كلاق نإو > هسفن ىلع مصاخي مهقوف اودر امو

 مهمأل ترس ةيرحلا محل تتبث ناف ‘ اهدالوأ مصاخ كلذ ذ رآ

 ‘ اه مكحلاب دصقت ل ام عنمو ‘ اضيأ

 اودر امو ) قتعلا دمب مهتدلو نإ ةيرحلا يفو ى اهقتع لبق مهتدلو وأ تقتع وأ

 دعب نم ىلإ عجار مالكلا اذه ى ةيرحلا لصالا نأل ( هسفن ىلع مصاخي مهقوف
 ى ةمأ اهتنب نأ تبثأف ى هل لماش مهلفسأ اودر امو : هلوق نأل فاسف اهدلو
 اذإو“ءامإ وأ ديبع مه لفاسف تنبلا هنه تنب وأ تنبلا هذه تدلو ام لكف
 .امن ةرح اهنأ تبث نإو ى ديبعو ءامإ الفاسف تدلو امن ةمأ تنبلا تنب نأ تبث

 تنب نأ تبث نإ اذك و ى اهسفن ىلع مصاختف تنبلا امأو « رارحأ الفاسف تدلو

 مصاختف تنبلا تنب امأو « تباثلا كلذ نهلف ءامإ وأ رئارح اثالث تنبلا تنب

 . مهتحت ام ح مهعم ام مكحو اهسفن ىلع

 مكحلا ءافتنا ةيلبقلاب دارملاو ى ةيدوبعلاب يأ ى ( اهب مكحلا لبق تلاق نإو )

 ام رمآلةيرحلاب الو اهب كحلا تبثي ملف تكح وأ الصأ مك احت مل نأب الصأ ةيدوبملإب
 ةموصخلا اهدالوأ كرتي ملو ةموصخلا تكرتو ةيدوبعلا نم ىعدملا ( كلذ ذخآ ال )

 ايف ( ةيرحلا ممل تتبث نإف ) مهسفنأ ىلع ( اهدالوا مصاخ ) لب “ تك رت ايك
 ص مهمأ ةيرح توبثل ةيرحلاب مهل كح هنأل ( اضيأ مهمأل ترس ) هيف فلتخا

 . رت م رخآ ببسب مهل كح نإو

 ص ( مكحلاب دصقت مل ام ) ةمأ مالاف مهمم وأ مهقوف امل نايرسلا ( عمو )

 اهسفنب اهتيرح يف م احتلا عقي نأب ةيرحلاب يأ ى ( اهب ) مك احلا اهدصقي مل ام يأ
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 هيف فلتخا ايف اهدالوأل يرست ال ةمأ ةيرحب مكح نإ كلذكو

 نم هنم لفس امو ةيرحب هل مكح نم لك نإف هيلع عمجملا امأو

 ه اهب مكحلاب دصقي مل ام لفس ام عنمو س رارحأ هتانب ينب

 ةلزنم يف مهعم نم اذكو

 ةي رجلاب هف كحلا نوكب الف لمتحم رمألا نأ نايرسلا مدع هحوو > ةطساوب وأ

 ٠ دعب ام اذك و > قاقحتسإلا ةلأسمك كلذو ايراس

 : ليقو ى ( اهدالوأل ) اهتيرح ( يرست ال ةمأ ةيرحب مكح نإ كلذكو )
 ؟ ةيرحلا هب عقت له ( هيف فلتخا ايف ) امه امنإ نيتلأسملا يف نالوقلاو « يرست"
 اهنم مرحم وذ وه نم هتثرو نمو هلامب نيدلا طاحأو ةمأ وأ ةيرس كرتي نأ لثم
 ثرإل اهتيرح 1 املا كح مث تدلوو تجوزت نإف ى مع وأ خأ وأ اهل دلوك

 امأو ص لوق ىلع يناثلا نم تدلو نمل ةيرحلاب اكح نكي مل لوآلا نم اه اهمرحم
 ءامرغلا موقتو هلامب نويدلا طيحت نأ لثمو ى رحف ةيرحلاب مكحلا دعب تدلو ام
 . ةمأ كلذ عم ررحيو هيلع

 كلذب ينعأ “ هب ( ةيرحي هل مكح نم لك نإف ى هيلع عمجملا ) مكحلا ( امأو )
 هينب ونب اذك و « نهتانب وأ ( هتانب ينب نم هنم لفس امو ) هيلع عمجملا
 عمجي او فلتخملا يف الع امو ( لفس ام عنمو ) كحلا اوقبس ولو ( رارحأ (

 . هل حيف هتطساوب وأ هسفنب وه مكاي ناب ( اهب مكحلاب دصقي م ام ) هيلع
 ريخألا لوقلا اذه ىلع ةيرحلا كح هيلإ يرسي ال ( ةلزنم يف مهعم نم اذكو )

 اقافو مكحلاو ةيدوبعلاب كحلاو كاهب مكحلاب دصقي مل ام هيف فلتخملاو هيلع عمجملا يف
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 . رح وهف اهلصأ نم اهتيرح امهادحإ تدلو ايهنيبف ء اتدلو نيتخأك

 اودصقي قح وأ « ةلزنمو ةجرد يف هعم مه ذإ هتلاخ دالوأ اهيف هعبتي لهو
 ًادالوأ هلبق تدلو دقو ةرح دلو هنأ نبب نمو ي نالوق ؟ مكحلاب

 تقو مب+ندالو ناكمإل اهب ةلداعب اوتأي ل ام هنود اوررحي ل

 ، اهتيدوبع

 تدلو انيبف ) تافلتغ وأ اثاإو اروكذ ( اتدلو نيتخأك ) نايرسلا يف افالخو
 ص ةرح اهمأ مأ نوكل يأ ى ( اهلصا نم ) ةمأ ةبرح وأ ( اهتيرح امهادحا
 ةجرد يف هعم مم ذإ هتلاخ دالوأ اهيف هعبتي لهو “ رح وهف ) قاتعإب وأ

 ىتح بساحلا بسحي هنأ رابتعاب ةجرد اهامس ص ةدحاو ةبتر امهو ( ةلزنمو
 نم اهيف تبثي هنأ رابتعاب ةلزنم اهامسو ‘ ةسوسحم تاجرد علطي نمك اهلصي

 اومكاحتي نأب ( مكحلاب اودصقي ىتح وأ ) ةدجلاةجردلاب دارأ وأ ى اهيلإ اووتسا
 امهادحإ دالوأ ىلع ةيدوبعلاب نإ اذك و ( نالوق ) ؟ ةطساوب وأ مهسفنأب

 همأو هتلاخ عبتت لهف هتدج 7 ةيرح 7 ٢ اذكو ح اهمأ مأ ةو
 . امهل كحي ىتح وأ

 ( هنود اوررحي م ادال وا هلبق تللو دقو ةرح دلو هن ١ نيب نمو )

 ةنيب ( ب اوتاي مل ام ) ةرح دلو هنأ توبثل ةيرحلا يف هنوعبتي مهنأ حيحصلاو
 مهتدالو لبق وأ اهلصأ نم ةرح اهنأ ةنيبلا دهشت « مهتيرحب يأ ى ( اهب رةلداع )
 ناكمإل يأ « ( اهتيدوبع تقو مهتدالو ناكمإل ) قتعملا قاتعإب رارحأ مأ وأ

 ٠ مهتدالو دعي تقتع ةمأ اهنأ
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 هدبع رخآ هاعدا مث هتيرحب مكاح مكحف هديب ناك نم هقتعأ هنأ نيب نمو

 هتيرح تلطب بصخب هديب ناك لوألا نأ رخآلا نايب ءاجف هديب ناك هنأو

 مكاح هب مكح ثيح لوألا هقتع زوجو ،اهنيب نإ ين اثلل هتيدوبع تتبثو

 هل زوجي امك . ٠ ٠ ٠

 يف اقلطم ديبملا نم نيب نم يأ ط ( هديب ناك نم هقتعأ هنأ نتيب نمو )
 هتيرحب مكاح مكحف ) هديب ناك يذلا هديس هقتعأ هنأ اهريغ وأ هذه لبق ةلأسملا
 هنمضتل ىعدال ناث لوعفم (هدبع ) - ءاخلا حتفب _ ( رخآ ) ناسنإ ( هاعدا مث

 ( نايب ءاجف ) نآلا ىلإ هل كللم_ هنأو (هديب ناك هنأ ) ىعدا ( و ) ىمس ىنعم
 يف دارملا وه هب دارملا نأ ىلع ترسك ولو « - ءاخلا حتفب - ( رخآلا ) اذه
 ناك يذلا ديب دبعلا كلذ لوصح ىلإ ةبسنلاب رخأتم هنأل زاجل رخآ هاعدا : هلوق
 ( بصفغب هديب ناك ) هقتعأ يذلا ( لوألا نإ ) : هلوقل هتبسانم رثكتو « هديب

 هب لخدي ال هجوب وأ نهر وأ ةيراعب وأ حخسفنم عيبب وأ ةقابإ وأ ةقرم وأ

 هتيدوبع تتبثو ) كلمي الابف ةيرح ال ذإ ( هتيرح تلطب ) اقلطم هكلم
 قتعلا يأ ، ( لوألا هقتع زآوجو ) « دبعلا اذه رارقإب ولو ( اهنيب نإ يناثلل
 . رخآلا نم ءاعدإلا اذه لبق هنامز يذلا قتعلا وأ ى الوأ روكذملا

 يأ ى ليلعت ةيثبح ( ثيح ) ناثو لوأ ناقتع عقي مل هنأل كلذ تلق امنإو
 ريغ هقتعم ناك ولو ى رهاظلا مكحلا بسحب ( هل زوجي اك مكاح هب مكح ) هنال
 هب سانلا دبعت هنأل « لحني ال مربنم مكاحلا كح نأل ى رمآلا سفن يف هل كلام
 حيحصلاو ى هديسل هنمث هقتعم مزل لوقلا اذه ىلعو ى هللا دنع بمفلاو مهنيب الصاف

 دبع وهف هقتعب مك احلا كحي ملو هقتعأ نإو « كحلا كلذ نالطب فاشكنال لوألا
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 ٠ ٠ ٠ ٠ . مادقألا لازم نم هنإف ماقملا اذه ررحيلف

 رئاسو ى رخآلاب ةوخإلا دحأ ريرحت ماقم ( ماقملا اذه ررحيلف ) ادحاو الوق

 لل ز عضوم يأ ى ةلزم عمج ( لازم هنإف ) ةريخألا ىقح قتعلا نم لئاسملا
 أطخ جرخيف ماكحالا نم كح ىلع ناسنإلا داتعا هبش ى مدق عمج ( مادقالا )

 هفرعاف ماقملا كل تررح دقو ‘ طقسيف قلزم عضوم ىلع همدقب ناسنإلا داتعاب

 . ملعأ هللاو « مالسلا كيلعو
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 باي

 نييبتلا رخاوا يف

 هعم ثرو نإو « لتقي الف همد ضعب وأ همد هل ناك نم يناجلا ثرو نإ

 هنع طحأ دقف هدلاو مد لفطلا ثرو نإو ى ةيدلا نم هبيصن هطعيلف هريغ

 مدلا ناك نإ و « لاحلا اذه ىلع غلابلا هنبا كلذك و ص ةيدلا ىطعي نكلو ى لتقلل

 ص يناجلا نع نوفعي الو ى ةفيلخلاو يلولاو دلاولا لتقي الف نونجملل وأ لفطلل

 ص هنولتقي الو هنع نوفميو ةيدلا نوذخأي : ليقو « اضيأ ةيدلا نوذخأي الو

 اذه ىلع مدلا ثرو نم ةلزنمب تناك نإ ةأرملا كلذك و ى لتقلا يف كلذ ريغ ليقو

 لفطلل هفالختسا زوجي نم عيمج هانركذ يذلا ةفيلخلا يف ءاوسو " لاخلا

 . نونحملاو
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 { هيلو هنأ يناجلا لهج .ولو هلتقو هلتاق لاتق ليتق يلول زاج

 .. هلهج نإ زوجو ٠ ًاقلطم هلاتق هيلع مرحو

 ءاج اذإ هنأ كلذو « ليتقلا لتاق يأ ( هلتاق لاتق ليتق "يلول زاج )

 لتاقلا وهو ( يناجلا لهج ولو هلتقو ) هلاتق ىلوللف هيلو ل_تاق هلتاق هلتقل

 يلو يأ ( هيلو ) ليتقلا يلو وه يذلا هلتقل ديرملا اذه نأ يأ ى ( هنأ ) روكذملا

 . لبتقلا

 ( اقلطم ) ليتقلا يلو لاتق ناجلا ىلع مرح يأ ى ( هلاتق هيلع مرح و )
 اذه نأ ملعي مل نإ يلولل هسفن زرح ةينل برهي لب ملعي مل وأ ليتقلا يلو هنأ ملع يأ
 نإ ةيدلاو ى هب لعف ام ؛شرأ همزلف قحلا نم عانتماو ملظ هنأل رفك هلتاق يلو

 يلولا هلتقي نأل ببست دقو ى لحي ال ام فراق هنأل ليتقلا يلو هنأب ملعي مل ولو هلتق
 ص ييلو تلتق كنال : هل لقي ملف ؟ لاتقلا اذه إ : هل لاق نإ الإ هيلو لتقب
 لاتق يف اذكو ركس يف هعقوأ يذلا قاتعإلا هيلع يضمي ارمخ برش نمك كلذو

 . تأي اك هلام وه بصغ نمل بصاغلا

 فنصملا هركذ اك لوألا راتحلاو ى ( هلهج نإ ) ضرف يأ « ( زوجو )
 هنوك نآل يناثلا يدنع راتخاو ى انه هرك ذ ام هب رعشي اكو “بابلا اذه يف دمي

 لتاقيو هسفن نع عفدي نأ ناسنإلا ىلع بجو دقو ملعلاب كردي ال هليتق يلو
 ءهيف هيلع نامض الف هنود امو لتق نم لعف ام لكف هليتق يلو وه نمل همد زرحيو

 يناجللف > كلبتق يلو اتنأ : لاق ولو اضيأ ليقو ى كلتق يلو تأ : هل لاق ن ١ الإ

 اذإؤف « انايب يل نإ : هل لاق وأ ى هيلو هنأ نيب وأ هقادص نإ الإ « هلاتق اضيأ
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 دهش وأ هب وه رقأ وأ ةيدعتب هلتق دهاش نإ الإ يلولا هلتقي الو

 هيلع تيكح : مامز وأ ضاق لاق وأ { هتيانججب مكحو { لودع هيلع

 حرجلا اذه ينحرج وأ نالف ينلتق : ليتقلا لوقب الو ، اثب

 ءاعدا يلولل زاج ولو ى هلوق هبلع لبقي ال ذإ ى هب تام يذلا

 : هب هيلع ةيانجلا

 «يناجلا بناجب قلعتي ام اذه نيبي قح رخآلا نع لك رخاأتيلف انايب يل نإ :' لاق

 . ملعي مل وأ هيلو هنأ ملع ى اقلطم يناجلا لتق هلف يلولا امأو

 ( ةيدعتب هلتق دهاش نإ الإ ) ص رمآلا ةطساوب الو هسفنب ( يلولا هلتقي الو )
 ( وه “رقأ وا ) لتق بجوم هل ملعي الو هلتق ىري نأب ةنومضم ةيدعتب وأ ةققحم
 ص كاحت دعب ( هتيانجب مكحو لودع هيلع دهش وأ ) هل:ةب يأ ( هب ) يناجلا يأ
 ةيانجب يأ ى ( اهب هيلع تمكح ) : اوكاحتي م ولو ( مامإ وأ ضاق هل لاق وأ )

 . لتاق هنأب تكح يأ ى لتقلا

 توملا ىلع فرلا لوقب يأ ى ( ليتقلا لوقب ) لغتشي ال وأ لتقي ( الو )

 وأ نالف ) لتقلاب اهيبش اديدش ابرض ينبرض وأ يلتق يف ببست يأ ى ( ينلتق )
 رهاظلا ىضتقمو ى ةبرغلل ملكتلا نم تافتلا ( هب تام يذلا حرجلا اذه ينح رج

 ( هلوق هيلع لبقي ال ذإ ) توملا ىلع هب فرشأ يذلا يأ ، هب تم يذلا

 . هريغ ىلع هسفنل ٍعدم هنال

 يلتاق نإ : ليتقلا كلذ لوةب يأ ( هب هيلع ةيانجلا ءاعدا يلولل زاج ولو )
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 كرتي الو 2 رهتشت ل ةبانج ف مصاخأ : لاق نإ هل وق لغتشي الو

 . كلذ ىلع لتقي الو « اهنم هيربت ةوعد ىعدا نإ الإ هب

 > هرضاح هكرتي الو

 نيميلا لف دجي مل نإف ى انايب دجي وأ "رقي" هلعل ليتقلا لوقل هب كسمتلاو “ نالف

 لوق هيف لبق" لتقلاب افورعم ناك نإ : انموق لاقو “ رقيل هسبح هوحنو مكاحلل و
 تلوأ امنإو ى هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع لعف نع كلذ اوكح و ث ليتقلا
 نأ لمتحيو ى ملكتي ال تيملا نأل ببستلاو فارشالاب توملاو لتقلاو ليتقلا
 ظفل يف وه امنإ ريخآلا ليوأتلا اذهو ى هتايح يف هلوق هتوم دعب لبقي ال هنأ ديرب
 . طقف لبتقلا

 نايب وأ رارقإب هتيانج ةحص ذعب يناجلا لوقب يأ ى ( هلوقب لغتشي الو )
 ذ_خأ وأ ، ضعب نم وأ ايل وألا نم وفعلا نايبب يسفن ىلع ( مصاخأ : لاق نإ )
 اهب دهش ( ةيانج يف ) اورضحيف يلولا ددعت وأ هل رخآ ليتق قبس وأ ةيدلا

 ! مصاخأ » ب وأ ث ةيانج نأش يف لاق نإ يأ ص « لاق »ه ب قلعتم لودملا

 ى يناجلا كلذ نع رهتشت مل ةيانج يف يأ ث ةيانج تمعن ( رهتشت مل )
 تتبث ذإ يلولا هلتقي لب ى هلوقب لغتشي ال هنأ ىلوألابف هنع ترهتشا نإ ايس الو
 . هتيانج

 هيربت ةوعد ىعدا نإ الإ ) مصاخأ : هلوقب يأ ( هب ) هلتق ( كرتي الو )
 راضحإو ى دوهشلا فييزتك لودعلا اهب هيلع دهش يقلا ةيانجلا نم يأ ى ( اهنم
 ص ( كلذ ىلع لتقي الو ) 0 انعاط وأ دترم هلتق هنأ وأ نالف ل_تاق نإ ةنيب

 عمس نإ هعنمي لب هلتقيل ( هرضاح هكرتي الو ) ءاعدإلا اذه عم يلولا هلتقي ال يأ
 . هنم ءاعدإلا اذه
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 نإو يناجلا هلتاقي الو . هلتقيل هلاتق يلولل زاج كلذ ركذي مل نإو

 تددعت ناف ‘ تقبس ةبانج هملع ىنزاك وأ ك ٥ اوس يلو دحو

 > رخآ وأ ل وأل رظن الب 2 هسفن محل عفد ءايلوأل رضحو

 الصأ عدي مل لب هيربت ةوعد ءاعدا نم روكذملا ( كلذ ركذي مل نإو )
 اذه سيلو الجر ل۔تق وأ ى ينبس هنآل هتلتق : هلوقك هيربي الام ىعدا وأ

 امئان ولو لاح لك ىلع هلتق زاجو ى ( هلتقيل هلاتق يلولل زاج ) هسلو

 . ايلصم وأ لفاغ وأ

 ( فاو ) ث هيف ىنج ام همزلو رفك هلتاق نإف ى ( يناجلا هلتاقي الو )
 ( تقبس ةيانج هيلع تناك وأ هاوس يلو دجو ) - ةبلصو هذه « نإ ه و

 لتاق ينإ : لوقي نأ دجي ال هنأ ينمي هريغل وأ لوتقملا كلذل ادعاصف ناتيانج وأ
 صاصقلا هل نم وأ مهءايلوأ تلتق نم عمتجي ىقح ددمتم ىلع رناج نإ وأ“آددعتم

 . ضعب ينلتقيو ضعبل ةيدلا يطعال وأ « ينم صتقي ىقح

 ءايلوألا ددعت عم ادعاصف نينثال لتقلا ةيانج ةيانجلا هنم ( تددعت نإف )
 عفد ضعب نود مهضعب رضح ول اذك و ى ( هممفن مهل عفد ءايلوألا رضح و )

 ادحاو مهلتق نم ءايلوأ نم رضح نمل هسفن ملسي هنأ لصاحلاو ث نيرضاحلل هسفن

 هنم ( رظن الب ) ضعب نود ضعب وأ مهلك اورضح « ادعاصف ةثالث وأ نينثا وأ

 نمم لوألل يسفن عفدأ : لوقي نأب رخآلاو لوألا ربتعي ال ذإ ( رخآ وأ لوأل )
 . رخآلل اهعفدأف لوآلا وفعي ىقح رخآلا نم اهمنمأ و هلتق

 هب أدب نم دعب لستق لك نإف ى ةبسنلاب رخآلاو لوآلا “لوألاو رخآلاب دارملاو
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 اهذخأ هلو > مهرمأب هلتاقل ةرجأ . ءاطعاب وأ > ىدارف ولو هن ولتقىف

 : ليقو ى مهيقابل ةيدلاب ىصوأ مهضعبل داقأ نإف ڵ كلذ ىلع
 ٠. . . . ٠. ٠ ٠ . همزلت ال

 هب أدب نم نأ اك طقف رخآ نوكف ريخآلا ىلإ هلبق امل رخآو هدعب امل لوأ لتقلا

 (ىدارف" ولو هنولتقيف ) هلتقل ءاج نإ يناثلا ؟يلول ولو هسفن ملسيو طقف لوأ وه
 فيسي وأ حمرب دحاو لك هنعطي نأ لثم ى هب تومي ام مهنم لك هب لعفي نأب
 تماد ام هيلو هب لتق هنوكل وأ ى اقلطم هزاوجل هب لتقلا مهل امم كلذ ريغي وأ

 نأ ةرمب هايإ مهلتق ةروصو « كرحتي يقبو هسأر مهدحأ عطق ولو « ةايحلا هيف

 نم وأ مهنم آدحأ اولك وي نأ وأ ةعفد هب هونعطبف ردحاو حمر ىلع الثم اوضبقي

 ةرجأ ءاطعإب ) وأ مهضعب وأ هلتقي نأ آدحأ مهرمأب هنولتقي ( وأ ) « مهريغ
 . ( مهرماب هلتاقل

 هلتق نم روكذملا ( كلذ ىلع ) ةرجألا يأ ( اهذخا ) هلتاقل يأ ( هلو )

 اهودقع نإ و ى دقع الب وأ دقعب اهايإ هوطعأ نإ اهذخاي هنإف « مهضعب ناك ولو
 نصحملا مجر ىلع وأ دترم وأ نعاط لتق ىلع ةرجألا ذخأي الو ى مهتمزل هل

 ع اهيطعي نأ اهيطعي نمل زاجو “يلولا لتاق لتق فالخب « ةدابع مهلتق نآل مهوحنو
 . اهذخأي نمل زوجي الو

 اهب يصوبام رادقم هلهميو “ ( مهيقابل ةيدلاب ىصوأ مهضعبل داقأ نإف )

 مهيقابل ةيدلاب هئاصيإ ىنعمو دوقي نأ لبق اهب يصوي وأ « همزاول نم اهريغب وأ
 < هجوب لطبت مل نإ هلام نم تجرخأ صوب مل نإو ى ةيدلاب دحاو لكل يصوي هن ]

 داقأف مهضعب هدصق تإ كلذب هيلع ءاصيإ الف ةيد مهيقابل ( همزلت ال : ليقو )
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 تغب و ث ال "وأ اهل ديقي نأ هلو اهيلو لتاق لتق ةأرمال زاج لهو

 ء طقف بصاعل ةيانجلا ثروتو ص نالوق ؟ هتلتق نإ

 يذلا يف ءاوس ى لتقلا بلط وأ ةيدلا بلط نم ءيشب نوقابلا هدصقي ملو هسفن هل

 ضعبلل صوىلف ضعبل داقأف مهضعب وأ هودصق نإ و هثرب ال وأ هلام ثريلتقلا هل

 . هدصق يذلا رخآلا

 ثرت نمم امهريغو مأو ٍتخاك ( اهيلو لتاق لتق ةأرمال زاج لهو )

 ( ان ديقي نأ هلو ) 0 هل ةيلو تناك نإ اهجوزل ةيلو اهنأ ثيح نم الإ ةجوز ال
 ص ةيدلا اهلو اهصقنل هلتقي نم اهليكوت الو هلتق امهل زوجي ( ال "وأ ) هل ةيلو اهنأل
 ص ( نالوق ) ؟ لوقلا اذه يف اهل هسفن ملسأ وأ داق نإ كلهو ( هلتق نإ تغب و )

 كرشملل وأ نونجملا وأ لفطلل مدلا ناك نإ و ى اهلتاقي نأ رخآلا لوقلا يف همزلو
 نم هلتق دارأ نم هسفن ىلع لتاقيو ى هملول الو ةفيلخال الو هسفن هل دقي الف

 ىثنأ وأ اركذ لوتقملا ناسنإلا بابلا لئاسم يف لوتقملا يلولاب دارملاو ى ءالؤه
 لتاقلا اهنامض مزليو « ءيش هيدلا نم هيلع سيلف مدلا هل نم افع نإو ىثنخ وأ
 لتاقلا نمضي ال : ليقو ى كلذ ردقي هنع طحي هنإف هنع افع نم بات ام الإ

 هيف امم لتقلا نود امو لتقلا ةيانج ( طقف ربصاعل ةيانجلا ثروتو )
 > ماهبإلل دعي نايبلل « بصاعل » يف « ماللا » و ى هريغب الجاع تام نإ صاصقلا

 اهثري الو بصامل اثرإ لمجت ىنعم ىلع «ثروت» ب قلعت وأ « بصاعل كلذو ىأ

 ء [صاصق هلتقي نأ هلو ى وفعي نأ بصاعللف تيملا ثرو ولو ‘ بصاعلا ريخ

 . ةثرولا رئاس هعم اهيف ثربف ةيدلا ذخأي نأ هلو

- ٧٤٢ - 



 ‘ بضاعل ( ثرب ال نم 7 ال و 0 لتقو وفعو ةيد ف ريخو

 عنم هلو { هليتق يلو هملعي مل نإ ناج لاتق يلولل زوجي ال : ليقو
 { رم ام راتخاو { هيلو هملعي ىتح هسفن

 فنصملا "نأ ملعأ نأ لبق افنآ هتركذ اك ( لتقو وفعو ةيد يف ريخو )

 ى ( بصاعلا ثري ال نم ) ةيانجلا يأ ( اهثري الو ) « هركذ لصألا بحاصو
 وهف ةبوصملا ىنعمب بصاملاو ى ءيش هل ىقبي ال راك ولو بصامعلل لتقلا امنإو

 زاوج ىلع ينبم اذهو « قلطم لوعفم هنأ ىلع بوصنم ردصملا ىنعمب فصو
 . ادج فيمض وهو ى هعون درو ام لك سايق

 ؛ بصاملا ثرإ ثرب ال نم يأ ، فاضم ردقيف ةيفصولا ءاقب لمتحيو
 ةيانجلا ثروتو : هلوق هنع ينغي كلذو ى ةبوصملا وه بصاملا ثرإ ىنعمو
 ةأرملل نأ ىلعو ص روكذلا الإ هسفنب قلطملا بصاعلا نوكي الو « طةف بصامل
 . اهتبَصَع نم اهنبا وحنل لتقلا ناك تتام نإف ى لتقلا

 ى ( هليتق يلو ) يناجلا ( هملعي من نإ ,ناج لاتق يلولل زوجي ال : ليقو )
 ء لاق اك مدلا وذ هنأ ملعي ل هنأ ثيح نم هلتاقي لب يناجلا هل نعذي ال هنأل

 ص هيلع بجيو يأ « دارملا وهو بجاولاب قدصف هيلع مرحي مل يأ ( هلو )
 هسفن عنم ) هللا ءاش نإ زاوجلاب لصألا بحاص ديري اذك و « ىلع ىنعمب ماللا وأ
 ص هيلو لتاق لاتق يلولل “نأ نم بابلا لوأ ( رم ام راتخاو ى هيلو هماعي ىتح

 همي مل ولو يناجلا لتق يلولل زوجي هنأ قحلاو « هليتق يلو هنأ لتاقلا لهج ولو
 . ايلو هملعي ىقح هسفن ميلست يناجلل زوج ال هنأ و 4 يناجلا
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 ، هلهج ولو هبرل هعنم ، هبصاغ ىلع مرح بوصغملا لاملا يف ا ذكو

 هب لتقي لله : هنأ يف فلتخا نإ هلتاق ليتق يلو لتاقي الو

 ، كلذ ىلع هلتاق نإ رفكو . هتيانجب مك اح هل كحي ىتح ال مأ

 هل زاجو ء ىنب و

 هيلع هبتشملا وأ هيف طولخملا وأ قورسملا وأ ( بوصغملا لاملا يف اذكو )

 ةرجأو راهقك هيلع عجر اذإ هبحاص ىضرب ولو لحي ال هجوب هدي يف نئاكلاو

 ولو هبرل هعنم ) افنآ انركذ امم هوحن وأ هقراس وأ ( هبصاغ ىلع مرح ) رامزم
 هبحاص هنأ ملعي ىتح لتاقي : ليقو “هيف ىنج ام همزلو رفك هلتاق نإف “(هلهج

 بابلا لوأ ةرم ام "ةدح ىلع لاملا بحاص ينإ : هل لاق نإ الإ هيلع رامض الو :

 ىلع لاتق وهف هبرل هزرحيل هلتاق نإو “ هسفنل هكسميل هلتاق هنال « لتقلا يف

 كل هنأ ىلع لاملا اذهل تئج تنك نإ : لوقي نأ هيلع بجاولا نأل ى اهربغ

 . هثاتق لاملا بحاص ىلع مرحي ذننيحف "هتكيطخعأ يل نيبف

 ىلع بصنلاب ( هلتاق ) هل ناعذإلا يناجلل زوجي الو ( ليتق يلو لتاقي الو ]
 توهي ال امب ادمع هبرض اذإ امك ؟ ( ال مأ هب لتقي له هنأ يف فلتخا نإ ) ةيلوعفملا

 مكحي ىتح ) نامأدلا اوافاكتي له وأ ى هريغ هلتقي وأ وه هلتقي له وأ « تاف هب
 :هلوق ىلع ةفوطعم ةلمجلا هذه ( هتيانجب ) فيعض رلوقب ولو هلتق هل نأب ( مكاح هل
 . فلتخا

 فالتخا ىلع يأ ى ( ىغب و ) « قافن َرْفلك ( كلذ ىلع هلتاق نإ رفك و )

 ح ( هل زاجو ) « لتقلا يف ايس الو لاتقلا يف كلذو “ لتقلاب مكاح مكح الب ءاملعلا
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 قرغو قرحو مدهك ءهب هلتقي نأ هل لحيال امب هلتاق نإ هلاتقو هعنم

 : وأ ، كرتب الو لتقب هل مكحي مل نإو ، قنخ وأ ةّيحو عبسو .

 وهو ى ةيانجلا بجوي لوق دجو نإ الإ هلتقي الف ، مكاح نكي
 ( . .. ..... .. راقتخلا

 ( هنتم ) بيرقب لصفلا لبق هب اردصم زاوجلا مدعب لوق يتأيو « يناجلل يأ
 هب هلتقي نأ هل "لحي ال امي ) هلتق لواح يأ ( هلتاق نإ هلاتقو ) ص يلولا عنم يأ

 هبقلي ( ةئيحو علبسو قرغو قارح و ) ةةوه يف وأ لاع نم ءاقلإو ( مدهك
 . ناخد وأ ( قنخ وأ ) هيلع اهيقلي وأ اهيلع

 ى كرتب الو لتقب هل مكحي مل ) ءاملعلا هيف فلتخا امم ةلأسملا تناك ( ناو )

 ةيدلا هتمزلو “دوقلاب الو هرفكب "كحأ الف هلتق نإ و ى ( هلتقي داف مكاح نكي مل وأ
 ةلجلا هذه ( بج ون لوق دج و نإ الإ ) حيحصلا لوقلا ريغ لوقلا كلذ ناك نإ

 هلئاق بجوي يأ ى فاضم فذح ىلع وأ « ازاجم لوقلل باجيإلا دانسإ و “ تعن

 لتقلاب يناجلا ىلع كحي يأ ص يناجلا ىلع ةيانجلاب لتقلا بجوي يأ ( ةيانجلا )
 لوق هنأ ملع ءاوس هب هلتق يذلا لوقلا كلذ نأ لاحلا ( و ) « هتيانجل

 هللا همحر - لصألا بحاص لاق اك “ ةوعدلا لهأ دنع ( راتخفا وه ) ملعي مل وأ

 . _ ىلامت

 ى ةيبهولا ريغو ةيبهولا ةيضابإلا فانصأ لمشي ةيضابإلا ظفل نأ لعاو
 لمهأو ةوعدلا لهأ انلق اذإو ى ةيبهولا ريغ جرخ ةيبهولا ةيضابإلا انلق اذإو

 . راكشنلا جرخ ةلحنلا
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 ذوخأملا ملع نإ يلولل دوقلا هل زاجو ، ىغب اذه ىلع هسفن عنم نإو

 يف فلتخا نإو س هلتق يلولل الو هل زجي مل الإو نيلوقلا نم هب

 لوقب ةرم مكح نإ وهو ى دلبلا مكاحل رظن هب ذوخأملا
٠ ٠ 

 هريغب ىرخاو

 ص لاحلا اذ_ه ىلع يأ ى ( اذه ىلع ) هلتقي نأ يلولا نم ( هسفن عنم نإو )

 ص راتحلاب ملاع ريغ ناك ولو لتاقو “ عفاد نإ ( ىغب ) هلتقي هنأ راتخلا نأ وهو

 هيلع بجي لب ى هلاتقو هعنم يناجللف راتحا ريغ هلتق هل نأب لوقلا ناك نإ امأو

 نأ ةهمشلل بورهلا هل تزجأ امنإو « هنع بورهلا وأ هلاتقو هعافدو هعنم

 . هلتق يلولل

 داقف لاوقألا وأ ( نيلوقلا نم هب ذوخاملا ماع نإ يلولل دوقلا هل زاجو )
 يلولل الو ) هل هسفن دوقي نأ ( هل زجي مل الإو ) هب ذوخأملا لوقلا هجوب هسفن
 نإو ) ى هلتق لف راتخملا ىلع لتقلل لهأ هنأو ى راتخا يلولا ملع نإ الإ ( هلتق

 ذوخأملا ناك وأ هب كحيو رخآ لوقب ذخأي ضعب ناكف ( هب ذوخأملا يف فلتخا

 ( دلبلا مكاحل ) يلولا ( رظن ) داهتجاب كحي مهضعب وأ م اوناك وأ رثكأ آالاوقأ هب
 ( وهو ) “الفالإو هلتقيلف هلتق هلوق ىلع هل ناك نإف ى هيف وه يذلا عضوملا وأ

 هيلإ دعب ريمضلا درو مكاحلل ريمضلا عجر نإو ى هطاقسإ ىلوألاو “ يلولا يأ

 ةرم ( و لوقب ةرم مكح نإ ) هل مكحي نم دجي مل يلولا نأ نم هيف نحن ام فلاخ
 هلل رهظ اذإ رخآب كحلا ىلإ لوقب كحلا نم لاقتنالا زاوجل ( هريغب ىرخأ )

 مك احب سيلف هسفن ضرغل لقتني ناك نإو ث هنييعت هيلإ لقتنا يذلا ناحجر
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 ىلع ةيانجلا بوجوب نإف ، هب لمعيف تقولا يف مكح ايف رظن

 سكف اهطوقسب نإو س هلتق يلولل زاجو 4 عنملا هل لحي مل يناجلا

 هضقن و كل ذ 3 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ص تقولا يف هكح هيلع رقتسا ابف يأ « ( تقولا يف مكح ايف ) يلولا ( رظن )

 . ( هب لمعيف )

 لتقي لتقلا هنأ راتحا هل نببت اذإ هنأ ىلإ ى ىلولا يأ « رظن : هلوقب راشأو

 ىلع ةيانجلا ) ءازج ( بوجوب ) تقولا يف هكح ررقت ( نإف )مكح" الب يناجلا
 يلو نم هسفن عنم ( عنملا ) يناجلل يأ ى ( هل لحي مل ) لتقلا ازجو ( يناجلا
 يأ ى ( اهطوقسب ) تقولا يف هكح ررقت ( نإو ث هلتق يلولل زاجو ) ى هلبتق
 لحي نأ وهو ايوغل آاكع ( كلذ سكعف ) لتقلا وه يذلا ةيانجلا ءازج طوقسب

 ،لح لحي مل ضقتنف ميلستلاو لتقلا وه يذلا كلذ لاطبإ يأ ( هضقن و )“عنملا هل
 ؛هلتق يلولل زوجي الو ی سكملا ركذ هنع ىفكل هطقسأ ولو « زجي مل زاج ضقنو

 . لتقلا كح لتقلا نودب بابلا لئاسم يف صاصقلا مكحو

 ناكنإ و: هصنوءفلتخي امم لتقلا ناكنإ هك رتو عنملا زاوجب لصألا بحاصلاق

 ى هيلو لتق نم لتقي نأ لوتقملا يلول "لحي الف ةيانجلا موزل ريغب كلذ يف ذخأ امنإ
 ص هلتق ديرب نمل باوجلا اذه ىلع لاتقلا هل لحيو ى هعنمي يناجلا نإف هلتق دارأ نإو

 هل ديقي نأ ريغ نم هلتقي نأ هكرت وأ هل اهداق نإو “ هسفن يناجلا هل ديقي الو

 نم وأ يناجلا ىلع سيلف لاحلا كلذ ىلع هلتقف ءاململا فالتخا هيف نوكي اهف هسفن

 ذئنيح يناجلل زوجي الف اهب كح نإف « ةيانجلا مازلإ ريغب مكاحلا مكحي مل ام مثإ هلتق
 هل داقأ وأ هلتق ىتح هكرت نإو ع هلتقي نأ لوتقملا يلول لحي الو ى هسفن ديقي نأ
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 مكحي مل نإو يناجلا ةيد لتاقلا مزلو . همكح افلاخ نإ ارفكو

 نإ امنأي مل دوق الب هسفن هل ملسأ وأ هل داقأف همدعب الو مورلاب

 { هب لمعيف ى يناجلا دلبل رظن ايهمكحو امهدالب فلتخا نإو ى هلتق

 ث ليتقلا دلب لهأب ال

 ص هلعفب نارفكيو « اهيلع مارح كلذف هيلع ةيانجلا موزلب ةموكحلا دعب هلتقف
 ةلأسم يف ( همكح افلاخ نإ ارفكو ) : لاق اك اذهو ى ةيدلل نامضلا لتاقلا مزليو

 هسفن دا_ةأو يلولا هلتقف لتقلا محمب هكح نأب لوق فعضاب ولو ى سكملا

 . لتقلل هكرت وأ

 سكملا ةلأسم يف ( يناجلا ) اذه ( ةيد ) يناجلل ( لتاقلا ) يلولا ( مزلو )
 هيلو لتق هنأ ةهبشل دوقلا زوجي الو « هلتقي ال نأ مكاحلا كح ناك دقو ى هلتق ذإ
 كلذ لبق ( مكحي مل نإو ) « ١" « تاهبشلاب دودحلا اوأردإ ه : ثيدحل

 عنمي ملف هلتقل ءاج نأب ( رد وق الب همفن هل ملسأ وأ هل داقاأف همدعب الو موزللاب )

 ص اضيأ راتحملا ريغ وأ : ليقو ىراتخا يف هلتق هل ناك اذإ ( هلتق نإ امثأي مل ) هسفن

 نكي مل نإو ث هتراح مكاح ىلإ رظن ادعاصف ةثالث وأ ناكاح دلبلا يف ناك نإو

 . برقأ ىلإف

 كح يأ ( اهمكحو ) : هلوق ليلدب امهادلب يأ (.امهدالب فلتخا نإو )

 يناجلا ۔ابل رظن ) هيلإ نينثإلا ريمض عوجر ليلدب نانثا عمجلاب دارملاف ى نيدلبلا

 لتقلا نأل ى ( ليتقلا دلب لهأ ) كاح كح ( ب ال ) همكاح حب يأ ( هب لمعيف

 )١( هيلع قفتم .
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 بجوم يلولا ثدحأو يناجلل ةيانجلا موزل ىلع ءاملعلا قفتا نإو

 ء همدعو مكحلل آضيأ رظن ؟ال مأ وفعلا بجوي هلعف له مهفالتخا

 ‘ عنملاو مدقتلاو فكلا كلذ ىلع عرفتف { هريغ نم هب ذوخأملاو

 دحتا نإ لوألا ربتعا اهطوقسب رخآو ةيانب مكاح مكح نإو

 وفعلاب رخآلا و امهدحأب هلتق بوجوب امهدحأ مكحف ددعت نإو ، ليتقلا

 ء يناجلا ةمذ يف بترتم لتقلا نأل ى هيلع ينجملا هيف ربتعي الف يناجلا ىلع عقوي

 نكي مل نإو ى هدلب مكاح هب ذخؤي هنم فاصنإلاو عدرلا يف قالطإلا ىلع هكحو

 .. دلبلا لهأ هب ذخأ ام ىلإ رظن اهيف مكاح

 ى لتقلا ءازجلاو ( يناجلل ةيانجلا ) ءازج ( موزل ىلع ءاملعلا قفتا نإو )
 ؟هبجو (ال مأ وفعلا بجوي هلعف له مهفالتخا بج وم يلولا ثدحأو )

 اضيأ رظن ) ةيدلا ظفلل ركذ الب ةيدلا رادقم وأ الام يناجلا نم بلطي نأ لثم

 مكاحلا لاق نأب ( فكلا كلذ ىلع عرفتف“هربغ نم هب ذوخاملاو همدعو مكحلل

 بجوأ نإ هسفن يناجلا عنم ( عنملاو ) هبجوي مل نإ ( مدقتلاو ) وفعلا بوجوب
 37 م احلا مكحو كهمدعو ؟ اجلا دوجو نم مدقت ام بسح ىلع كلذو “ وفعلا

 . رم ام بسحب هريغو دلبلا مكاح رابتعاو

 ( ليتقلا دحتا نإ لوألا ربتعا اهطوقسب رخاو ةيانجب مكاح مكح ناو )
 رخآ مكاح هل مكح نم كرتيو « لتقلاب هيلع مكح نم لتقيف « يناجلا ددعت ولو
 امهدحا مكحف ) ليتق لك يلوو لتاقلا دحتاو ليتقلا ( ددعت نإو ) ى كرتلا
 ( وفعلاب رخآلا ) مكاحلا كح ( و امهدحاب ) التاق لتق يأ ى ( هلتق بوجوب
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 يلولا يف فلتخا نإو س رخأت ولو هلتق لوألا يلول زاج ى رخآلاب
 ! ناك نإ ,ضاق دنع ايصاختي ىتح اهدحأ هلتقي الف ؟ اذ وأ اذه له

 ء ناب نإ نيلوقلا نم هب ذوخأمال رظن الإو

 ( يلول زاج ) ث رخآلا لبتقلا ناش يف يأ “.( رخآلا ) ليتقلا ( ب ) يناجلا نع
 كاجلا مكح نع لتقلا ( رخات ولو ) ى يناجلا لتق يأ ث ( هلتق لوألا ) ليتقلا
 وأ رخآ لوقل لاقتنإلا هل رهظ نأب كاحلا دحتا ول اذك و ى وفعلاب رخآلا

 . يلولا دحتا

 اي ہنم لك ىعدا ناذللا وأ ءاملعلا وأ سانلا فلتخا يأ « ( فلتخا نإو )

 لاقف ؟ ( اذ وأ اذه ) وه ( له “ يلولا يف ) يلو هنأ مهنم لك اوعدا نيذلا وأ

 ء اذه يلولا نإ : ضعب لاقو “ اذه يلولا نإ : ءاملعلا ضعب وأ سانلا ضمب

 . ىلولا انأ : رخآلا لاقو « ىلولا انأ : سانلا ضعب لاقو

 ,بسن توبث يف فلتخي نأ لثم « ملعلا بناج نم نوكي امنإ ءاملعلا فالتخاو
 تبثأ نمف ى ءاربتسا الب رستم بسنك هريغو حاكنلا يف ةمدقتملا روثصلاك لجر
 له خألاو نبإلاكو هريغ يلولا نإ : لاق هتبثي مل نمو « ىلولا هنأب كح مهباسنأ

 دنع ايصاختي ىتح امهدحأ هلتقي الف ) « نإلل : ليقو « هل : ليق ؟ خألل لتقلا
 رثكأ وأ ةثالث فلتخا نإ اذك و ص يناجلا لتقيلف يلولا هنأب هل كح نمف ( ضاق

 هريغ هل رظني وأ « يلولا هنأ ىعدا نم لك ( رظن الإو ) “يضاقلا ( ناك نإ )
 رظنيلف هب ذوخأملا ددعت نإو “ هب لمعيف ( ناب نإ نيلوقلا نم هب ذوخاملل )
 نإو ص هب ذوخاملل رظن كحي ملو مكاح ناك نإ اذك و ى ليتقلا دلب ال يناجلا دلبل
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 فلتخا نإ اذكو ء ةيد وأ ,وفعب نإو مدلا ةقارإ نع فك الإو

 ؛ رم ام ىلعف ، كلذك يلولا يف وأ ؟دبع وأ رح وه له ليتقلا يف

 لبق هتيدوبع تفرع دقو هلتق نيح دبع هليتق نأ لتاق ىعدا نإو
 ، كلذك كرشم وأ

 دلب لك راتخم نيبتي ملو ددعتو ناب وأ راتحملا 'ننبَي (الإو) ى يناجلا دلب ربتعا ددعت

 « مدلا ةقارإ نع ) لوعفمللل ءانبلاب وه وأ مهنم وأ اهنم لك ( “فك ) نيدلبلا نم

 مل ذإ حلصلاب اهيلع ناقفتي ( ةيد ) لوبق ( وأ إوفعب ) اهنع فكلا ناك ( نإو
 مساب ىلوأ اذه نإف ى راتحا نايب راظتناب اهنع فكلا ناك نإ الو انايب ادجي

 ءاضمإ لب قلطم فك ريغ وفعلاو٤قحلا ذخأ يف عورش ةيدلا لوبق نأل « فكلا

 فك نمض نوكي نأ نكمي الو ى لتقلا نع فك هنأل هبايغو “قحلا نم ةيربتلا يف
 . وفعلاب يبغتلا يف ذئنبح لاكشإ الف طاتحا ىنعم

 ( كلذك يلولا يف وأ ؟ دبع وأ رح وه له ليتقلا يف فلتخا نإ اذكو )
 بصاملل لتقلا نأ كلذو ط هب لثمملا دبعلا يف مهفالتخاك ؟ دبع وأ رح وه له

 هي ذوخأملا لوقلاو ةموكحلا نم ( "رم ام ىلعف ) ى اثراو نوكي ال دبعلاو
 هي ذوخأملا فرعي ملو “ كح هيف نكي مل ايف فكلاو مدقتلاو وفعلاو ةيانجلا
 نيب رمأ ىلع الإ مدلا ةقارإ ىلإ مدقتي الو “ كلذ وحنو مكحلا هيف فلتخا ام وأ

 اهيف لتقلا نوكي الو وفعلا وأ ةيدلا وأ اهنع فكلا ءامدلا يف ةطوحلا نأل
 . لاومآلا لثم “ ةطوح

 ( وأ “لبق هتيدوبع تفرع دقو هلتق نيح دبع هليتق نأ لتاق ىعدا نإو )
 ةيدوبع تفرع اك ( كلذك ) لبق كرشم هنأ فرع دقو ( كوشم ) هلبتق نأ
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 فلتخا نإو ، هب مكحيف نايبلا.ربتعا دحوم وأ رح هنأ يلولاو

 رم ام ىلعف كلذك دبع يف وأ ال مأ هب دحوي العف لعف كرشم يف

 ه حالسب هلتق نإ ناج لتاق مثأي الو ء ًاضيأ

 دحوم وا رح ) لتقلا نيح ( هنآ يلولا ) ىعدا ( و ) “ىلوآلا ةروصلا يف لتقلا
 هلف دحوم وأ رح لتقلا نيح هنأ يلولا نسب نإف ع ( هب مكحيف نايبلا ربتعا

 يف فلتخا نإو ) كرشلا ةيد وأ دبعلا ةميق هلف لصألا بحصتسا الإ و لتقلا

 وأ هناسلب ( لعف لعف ) ليتقلا ىلع مالكلا مدقت هنأل لبتق ال لتاق ( كرشم

 : لوقي نأ لثم ى ( ال مأ ) ادحوم هب دمي يأ «( هب دحوي ) هتحراجي
 هلإ ال : بتك وأ ڵ ىتح دمحم هب ءاج ام : لقي ملو ى هللا لوسر دمحم لا الإ هلإ ال

 تنأ : هل ليق وأ ى قطني ملو ةياكحلا ليبس ىلع ال قح دمص هي ءاج امو هلا الإ

 ى معن : هناسلب لاق وأ 0 معن هسأرب 3ًأمأوأف هب ءاج امو هلوسرو هللاب نمؤم

 مالكلا مدقت هنأل ليتق ال لتاق ( ردبع يف وأ)ناسللا لعف نم معن ناسللاب لوقلاو

 ىتعيأ الوق هيف لاق وأ العف هيف هديس لعف دبع يف اوفلتخا وأ يأ ى ليتقلا ىلع

 يف فلخلا ببس وه ام هنم عقو كرشم يف فلتخا اك يأ ى ( كلذك ) ؟ال وأ هي

 هقتع بتك وأ يديس وأ يخأ تنأ : هل لاق وأ ى هديس هلثمي نأ لثم “ هدبحؤت

 نم ( اضيأ رم ام ىلعف ) هب ظفلي ملو هبلق يف هقتعأ هنأ رقأ وأ 2 هب قطني ملو
 . كلذ ريغو راتخلا نع ثحبلاو كحلا دصق

 ةبشخ و مهسو حمرك ( ,حالسب هلتق نإ ) هلو لتقب ( ناج لتاق مثأي الو )
 اونسحأف متلتق اذإ » : يللع هلوقل لتقلا يف هبذع نإ بيذعتب مثأيو ى ديدح اهيف

_ ٧٥٢ _ 



 يضاقلا وأ مامإلا هعنمي م ك ةرفش وأ نيكس حبذ وأ فس برضب ال

 { هيدعتل زوجو ‘ هلاتقب ال حالس ربغ ف هسمن يناجلاو ‘ ةعامجلا وأ

 » هلتق لبق ةلثم هب دارأ نإ لكنيو

 هلتق نإ ايس الو “ ( ةرفش وأ نيكسب حبذ وا فيسب برضب ال ) “ 0١١ « ةلتقلا
 لتقلا ىل"وآلا نإف ع ىلوألاب مثأي ال هنإف ةرفش وأ نيكس وأ فيس وأ داجب
 وآ يضاقلا وأ مامإلا هعنميو ) ةداحلا ةرفشلا وأ ةداحلا نيكسلا وأ داحلا فيسلاب

 ىلع هل لاتق الب حالسلا ريغب يناجلا لتقي نأ مالك هل نم وأ ناطلسلا وأ ( ةعامجلا

 . هيّدعتل ص هب : لبقو ؤ كلذ

 ريغ ) ب هلتق ( يف ) لبتقلا يلو نم هلتق ديرم نع ( هسفن يناجلا ) عنمي ( و )
 ` (هلاتقب ال) رم اك هب لتقيال امم اهوحن و رانب لتقو رثب يف ءاقلإ و ةرضم ( حالس

 : ةخسن يفو ى لاتقلا ريغ هب هبلإ لصي امب عانتمإلاو ءافتخإلاو بورهلاب لب

 . هوحنو سبحب ءالؤه هعنميو هلاتقب عفديف ى هلتقب ال

 نوحكيف « هلتقب ال : ةخسن يفو ى يلهلل هلاتقب هسفن عنمي نأ ( زوجو )
 ىدأ نإف ص حالس الي هلتق ةدارإب هيغبو ( هيدعتل ) ءاج اذإ هلتق ز "وجو ىنعملا
 هنأل هل ةيد الف لتقب هعنمب لوقلا ىلع هتوم ىلإ كلذ ىلع هل هريغ وأ يناجلا لاتق

 هعبصإ عطقو هنطب رنقبو هنيع ءىقفك ( ةلثم هب دارأ نإ لكنيو ) « غاب ردعتم
 نإف “ كلذ دمي هلتقيو ( هلتق لبق ) دنامي مل نإ ال اهيلع دناعو كلذ ريغ وأ
 . هقح ىلع ةدايز هلعف نإ و “ لاكنلا هل نأ اك ی نمض و كله لمعف

 . دواد وبأ و ملسمو يراخبلا هارر ) ( ١

 - ٧٥٣ - ) ج ١٤ - لينلا - ٤٨ (



 ًاقلطم داسف وأ رانب قرحب نإو هتوم دعب هب لعف ام نمضيو ،اهنع عفديو

 .هب كلهو ًاضيآ هيلع لكنيو

 لثم ص كلذ قحتسا نإ الإ ةيدعتو يغب كلذ نآل لاتقب ( اهنع عفديو )
 نمضيو) هلتقي مث كلذ هب لعفي نأ هلف لتاقلا هيلوب وأ هب لثم دق نوكي نأ

 رانب ) هضعبل ( قرحي نإو ) هلعف دارأ نإ لاتقب عنميو « ( هتوم دعب هب لعف ام
 ادامر ريصي ىتح وأ هلك هقرحأ وأ“ةلملا ايس الو ةلثم سيل امم ( اقلطم داسف وأ

 راضملا نم هتوم دعب هب لعف ام عيمجب يأ ( هب كلهو “ اضيا هيلع لكنيو )
 . ملع أ هللاو « همسح يف اهلك

_ ٤ ٧١٩٥ _ 



 لصف

 هب لتق ةيدلا هنم ذخأ وأ افعف دحاول داقأف يلولا ددعت نإ

 هنع وشضعي الو « هلعفب ملع نإ هريغ نإو ي دعب مهنم هلتاق

 . . . . . . ةعاجلا وأ يضاقلا وأ مامإلا

 لصف

 ( ةيدلا هنم ذخأ وأ ) هنع ( افعف دحاول ) يناجلا ( داقاف يلولا ددعت نا )

 ءايلوآلا نم يأ “( مهنم هلتاق ) يناجلاب يأ ه( هب لتق ) هبانم وأ اهضعب وأ اهلك
 ص ةيةدلا نم هبانم هلو هبانم وأ اهضعب وأ ةيدلا ذخأ وأ وفعلا دعب يأ ى ( دعي )
 لتاقلا كلذ ( ملع نإ ) ذخآلاو يناملا ريغ يأ « ( هريغ ) هل لتاقلا ناك ( نإو )

 ملعي مل نإو ى ذخآلا وأ وفعلا وهو يفاعلا وأ ذخآلا يلولا لعفب يأ “ ( هلعفب ) هل

 . دمب هركذ اك ةيدلا همزلت هنكلو لتقي الف

 وفعلاب لع نمم يفاعلا ريغ وأ يفاعلا لتاقلا نع يأ ( هنع وفعي الو )
 )١' « وفع دعب لتق نمع وفعأ ال » : نلع لاق ( ةعامجلا وأ يضاقلا وأ مامإل ) ١

 ٠ هح ام ن ١ ها ور ) ( ١

 س - ٧٥٥



 ى هتيد هتمزل هب ملعي ل نإو ى همد يلو هنع افع ولو طايسلاب هن ولتقيف

 هب لتق ةيدعتب انونجم وأ ًالفط وأ ىثنأ ولو ادحوم ارح لتق نمو

 . ةنايد ىلع نكي ملو , هابأ نكي مل نإ

 ى ( همد يلو هنع افع ولو ) حالسلا نم هوحنو فيسلاب وأ ( طايسلاب هنولتقيف )
 هلتقىلف زجع وأ افع نإف ى مامإلا وحن نم لتقلاب ىلوأ مدلا يلو نأ هترابع رهاظو

 الو يلو وفع الب هوحن وأ مامإلا هلتق نإ نكلو « كلذك وهو هوحن وأ مامإلا

 وأ مامإلا نأ هركذ ام هيلع لدي اك « هوحن وأ مامإلا ىلع مثإ الو ةيد الف زجع

 . ةيدلا ىلوللو “ مدلا يلو هنع افع ولو هلتقي هوحن

 ذخألا وأ وفعلا نم يلولا هعقوأ يذلا لعفلاب يأ ع ( هب ملعي مل ناو )

 الو ى هيلع مثإ الو ذخألا وأ وفعلا عوقول زوجي ال هلتق نآل ( هتيد هتمزل )
 كردي ال كلذو ى كلذ الول لتقلا عرشلا هل زاجأ دقو “ كلذب ملعي مل هنأل لتقي

 . ملعلاب

 ( هب لتق' ةيدعتب انونج وأ ذافط وأ ىثنأ ولو ادحوم ارح لتق نمو )
 هتملوفط يف ".رج" وأ 2 دمحوتو غولب دعب .رج هنأ ادحوم نونحلا نوك ةروصو

 لك سنرأو ص دحوم لحر دلو هنأ ادحوم لفطلا نوك ةروصو “ دحوم هوبأ و

 هب لتقي ال نكل ةرطفلا ىلع دلوب هنإف كرسلا دلو ىتح ةرطفلا ىلع دلوي دولوم

 : ( ةنايد ىلعم) هلتق ( نكي ملو هابأ ) دحوملا رلا كلذ لتاق ( نكي مل نإ ) دحوملا
 بألا لتق نإ الإ ةيدلا هيلع نكلو « هدلو يف بآلا لتقي الف هنبا اهيلع ةقحم

 . اهدلو يف مآلا لتقتو ى هيف لتقي هنإف ةنايدلا ىلع هدلو

 : لوقي قلع للا لوسر تممس - هنع للا يضر - باطخلا نب رمع لاق

- ٧٥٦ 



 هرمأف ةيد ذخأ وأ وفع دعب لتاقك ابأ ولو اهب لتاق ىلع ىفعيالو
 بايث ىلع وأ نامأ دعب لتاق اذكو 4 مامإ نكي مل نإ ةعامجلل

 ريغ ليقو ، لكلا نع زوجيو ، اذه نع ىفعي: ليقو « حالس وأ

 ! نامألا دعب لتاقلا يف كلذ

 هنانثتسايف ديق هابأنم لاح“ ةنايد ىلع نكمي مل :ةلمجو ١'“ هدلوب دلاولا داقي" ال »

 . ةنايد ىلع نكي مل نإ لتقلا نع ىنثتسي يأ ى لاتقلا نع
 اهيلع لتاقلا كلذ ناك ( ولو ) ةنايذلب يأ ع ( اهب لتاق ىلعىفعيالو )

 ذخأ ) دعب ( وأ وفع دعب :لتاقلا ) نع افعي ال ي ( ك ) هقح ديزم هبايغ ( ابأ )
 هجوو ث هنع افعي ال نمع ةيدلا بحاص افع اذإف ى رم اك ةيدلا ضعب وأ ( ةيد
 ( مامإ نكي مل نإ ةعايجلل هرماف ) يلولا وفع ربتعي الف دح هلتق نأ هوحنو كلذ

 لتق ادحأ يفاعأ ال ) : نلع هنع هللا دبع نب رباج نع يسلايطلا ىور “ هوحن وأ

 : ليقو ت حالس وأ بايث ىلع وأ نامأ دعب لتاق اذكو ) 0 « ةيدلا نذخأ دمب

 ىلع وأ نامأ دمب لتاقلا نع يأ ى ( اذه نع ) وفعلا زوجي : ليقو يأ « (ىفعي
 . حالس وأ بايث

 بايثلا ىلع وأ نامآلا دمب لتاقلا نع يأ ى ( لكلا نع ) وفعلا ( زوجيو )
 اضعب نإف ع نيلوق ىلع لمتشم لوقلا اذه نكل ث ذخأ وأ وفع دعب وأ حالسلا وأ

 ضعبو “ ذخألا وأ وفعلا دعب وأ حالسلا وأ بايثلا ىلع لتاقلا نع وفعلا زوج

 ى اندنع ًاعامجإ ةنايد ىلع لتاق نع افعي الو « نامآلا دعب لتاقلا نع وفعلا زوج

 حالسلا ىلع لتاقلا امأ و ى هنع افعي ال ( نامألا دعب لتاقلا يف كلذ ريغ ليقو (

 . اهنع وفعلا زوجيف بايثلا وا

 . دواد وبأ هاور ) ( ١

 س ٧٥٧



 لتقيو ص آدبع ولو دحومب كرشمك هسكع ال رحب دبع لتقيو

 . . . . . . دعبألا وأ ى هلثمب كرشم

 سفن وأ دبملا ةميقو « كلذ ريغ هؤايلوأ كردي الو ( . رلحب "دبع لتقيو )

 ءايلواآل وهف ادحوم ًاأرح لتق دبع لكو :ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق ى ديملا

 هتمىق ديملا ناك وأ انونجم وأ الفط وأ ةأرما وأ الجر لوتقملا كلذ ناك ى لوتقملا

 رخآ لتق نإف ى هتبقرب مهل مك احلا ةموكح ىلإ لتق نم ءايلوأ جاتحيالو « ةريثك

 نم هوفع اوءاش نإ رايخلاب نونوكيف « لتق نم ءايلوأ نم رخآلل نوكي هنإف هدمب
 نم هوفعأ نإ الإ هنولتقي مهنإف ةيدوبعلا نم هوقتعأ نإ امأو “ هوقرتساو لتقلا

 يور هنأل ى هتميقب هيدفي وأ هتيانجب هعفد يف دبعلا ديسل رايخلا : ليقو ى لتقلا

 هيدقي نأ امإ نيرايخ نيب وهف هدبع ىنج نم » : لاق هنأ قلع هللا لوسر نع

 هلف لتقلا دارأ نإو ى لتقلا يلولا درب مل نإ يأ « ١١ « هتبقرب هعفدي وأ هتميقب
 امهدحأ ةميق نم داز ام دربو ى اهتميق تفلتخا ولو دبعلاب دبعلا لتقيو ى لتقلا

 ص (كرمشك) دبعب رح لتقي ال يأ ، هسكع زوجي ال يأ ى ( هسكع ال ) هبحاصل
 لتقي الو ( ادبع ) دحوملا ناك ( ولو دحومب ) ارح ولو كرشم لتقي اك يأ
 . دحوملا دبعلاب كرشملا لتقي ال : ليقو ى ارح ولو كرسمب ادبع ولو دحوم

 ءىباصو “ ينارصنب ينارصنو < يدوهيب يدوهيك ( هلثمب كرشم لتقيو )

 دحاج ينثوو ؛ دحاجي دحاجو ى ينثوب ينثوو “ يسوجمي يسوجم و ى ءىباصب

 ريغ وأ ينثو دحاجو يباتكب هدعب ركذ ام وأ يسوجمك هقوف نمبو « دحاج يفثوب

 (دعبألا وأ) ينارصنب يدوهبك و يسوجلاب يسوجملا دعب اكو < فرتعم يتثوب ينثو

 )١( يئاسنلاو دراد وبأو يذمرتلا ءاور .

- ٧٥٨ 



 ةعاجحاو . لتقلا يف ةلم باتكلا لهأ : ليقو ى هيلإ برقألا

 . ىثنأ ولو دحاوب ءاسن اهب نإو

 :ليقو) ث يباتكب يباتك ريغو “ينارصنب يدوهيك ( هيلإ برقألاب ) مالسإلا نع
 مهلك نوكرلا : لقو ى ثراوتلاو ( لتقلا يف ) ةدحاو ( ةلم باتكلا لهأ

 ٠ هريغو يبامكلا ءاوس

 لاجرلاك نلتقي نهنإف ( ءاسن اهب ) ناك ( نإو ) اهلك ( ةعاجملا ) لتقت ( و )
 ولو ,دحاوب ) ةوقب لتقلا ىلع رداقلا وه لجرلا نال لتقلا يف نهفعضل "نيهي اي
 . ملعأ هللاو ى ( ىشنأ

_ ٩ ٥ ٧٢ _ 



 باب

 وأ كسابل ذخأ وأ كلتق ديرمل .وهو ضرف امإ عافدلا

 > حالس الب نإو ء تردق امم هنع عافدل ١ كمرل نم وأ كحالس

 باب

 . اضيأ عافدلا يف

 كحالس وأ كسابل ذخأ وأ كلتق ديرمل ) لاتقلا ( وهو ضرف امإ عافدلا )

 لتق ىلع فطعلاو ى سابل وأ حالس ذخأ وأ لتقب ( كمزل نم ) رض ديرم ( وأ
 ى ةبحصلا هعم تدقع يذلا كبحاصو كلاصك ( هنع عافدلا ) فاضم فذح

 لاتقب كلذ ذخأ دارأ اذإ ام كلذ لمش و « هنع عافدلا همزل نمم هيلإ قلعت نمو
 كلذ يف عافدلاو هنودب وأ لاتقب لتقلا دارأ نإ اذك و “ فطخك لاتق الب وأ

 . هيلع ( تردق امي ) نوكي هلك

 ث هل ىلوأ هريغب عفدلا ناك وأ هبلع لجوع وأ هدج مل نإ ( حالس الب نإو )

_ ٧٦٠ 



 هنع طعي الو ى هللا لبق نم وأ ةميهب وأ قرغك نم هبجني امبو

 فالتإ همزلي الو ث هيلع هذخآل لاملا هيف يطعي ام الإ ةيجنتلا نم

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ > ابہلع ال ا هسمي

 رات وحن يف ءاقلإب وأ اهيف ةديدح ال اصع وأ ديب عفدلا حالس ريغب عافدلا لاثمو

 وأ ةميهب وأ قرغك نم ) هنع عافدلا كمزل نم يجني امب ( هيجني امبو ) « ءام وأ
 شطملاو عوجلاو مدلاو قرحلاو قرغلا لثم ى ( هلا لبق ) نم وه ررض ( نم
 هف قولخ بيس ال هنأ هللا لبق نم رضلا نوك ىنعمو ى كلذ ريغو دربلاو رحلا و

 ةطساو الب وهامو قولخم ةطساوب وه امم ةبجاو ةمجنتلاف ى ءامو دربو رحك

 سفنلاب ةيجنتلا نوكتو ى قولخم ةطساو نمف دحأ هملع ءاملا لسرأ نإو ى قولخم

 رورقملا سابلإك هب وجني اممو « قيرحلا هب طاحأ نم عفريو قيرفلا ذقني نأ لثم
 يف ةيجنتلا كرت نإف « هلتق وأ هنع عبسلا درطو ناشطملا يقسو عئاجلا ماعطإ و

 . رفك كلذ

 هنع يأ ى ( هيلع هذخآل لاملا هيف يطعي ام الإ ةيجنتلا نم هنع طحي الو )
 امأو ى هيلخيل رئاجلل لاملا يطعت نأ كيلع بجي الف لام ىلع رئاج هذخأي تأب
 بجاوف هب وجنيل بوك ر وأ سابل وأ بارش وأ ماعط وحن يف لاملا نم يطعت ام
 نم وه نم يأ “ - ميجلا رسكب . صنلل ء هلع ! هلوق يف ريمضلاو ى كيلع
 ء سراسللاب اضيأ ةمجننتلا نوكتو ص ارداق افلكم ناك نأب هريغ يجني نأ هنأش

 هنع طقسي الو ى سانلا ء ءيجيف حبصي وأ ص ناويحلا وأ يناجلا ىلع حيصي نأ لثم

 . هتنجنت همزل نمل الو هسفنل كلذ ضرف

 نوكي نأ كلذو ى هسفن ىلع الإ يأ ى ( اهيلع الإ همفن فالتإ همزلي الو )

- ٧٦١ - 



 هلتق وأ هلام ذخأل ريغم عافدك ريغلا نع اهفالتإ وهو عوطت امإو

 الام دسفم عافدكو ي اهوحنو يغابلاو يناجلا لتق وأ هروج هرييغت وأ

 ‘ ٥ ذخأل فحتسم ُ و أ

 ناسنإ عفد ىلع ارداق نوكي نأ كلذو “هسفن ىلع هريغ وأ ناسنإ عفد ىلع رداق

 ولو عفدي لب ى رضلا كلذب توميف هعفد كرتي نأ هل زوجي الف هسفن نع هربغ وأ
 ى اضيأ هتوم عفدلا كرت يف ناك اذإ هتوم عفدلا يف ناك اذإ هتوم عفدلا يف ناك
 زوجيو « عفدلا فلكي الف هلقع بهذ وأ رسأ وأ عفدلا نم ائيش قطي مل اذإ الإ
 اذإ رومأملا مزلي الو « لاحلا كلت يف عقاولا نع عفدي نأ هريغ رمأي نأ ناسنإلل

 نع عفدي نأ ةكلهملا كلت يف عقاولا رمأي نأ هلو ى عفدلب توي رومأملا ناك

 . ركنم نع يهنو فورممب رمأ هنأل بجاو وه لب « هسفن

 فالتإ يأ ث ( اهفالتإ وهو ) ضرف امإ : هلوقل لباقم ( عوطت امإو )
 هنأل فالتإ عفدلا ىمس ( ريغم عافدك ) وجني نأ اجر اذإ ( ريغلا نع ) سفنلا
 ريغلا لتق يأ « ( هلتمت ) ل ( وأ ) ريغلا لام يأ ى ( هلام ذخأل ) فالتإلا ببس

 رثكأ وأ ةثالث وأ نينثا وأ اناسنإ عمست نأ كلذو ( هروج هرييغت ) ك ( وأ )

 الف شحفك و لام نع عنمك اوراج مهنأ وأ سفن لتق وأ لام ذخأل اوجرخ
 لتقو ى رييفتف ( يناجلا لتمت ) ك ( وأ ) مهعفدو مهل ضرعتلل جورخلا كمزلي
 ىحلا عنامو عطاقلاو دترملا و نعاطلاك ( امهوحنو يغابلا و ) عافد ىلع نافوطعم

 عطاقلاو نعاطلا لتقو هلتقو يغابلا عافدو يناجلا لتق ىلإ جرخت نأ كمزلي ال

 ىنج يناجلا ناك نإ يناجلا بناج يف زوجي امنإو “ بجي الو زوجي لب ى عناملاو
 ( ألام ,دفسم عافدكو ) دحأ لك هلتقي ام ةروصب راص وأ “ هبل و لتقب هيلع

 داسف وأ لتق وأ سفن ذخال مأ ( هذخأل فلنختسم' وأ ) هعافدل جورخلا مزلي ال
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 ةنايد بيوصت وأ هنيد يف نعط وأ عدتبم ريوجت راهظإ مزلي الو

 . اهراهظإو قفاوملا

 هلتق وأ هعافديف تجرخ نإ هلعف دهاشت مل امم كلذ هبشأ امو جورخلا مزلي ال اهيف

 . مثآ ريغف الإو روجأم هلتق لح اذإ

 ةرهش الو راهظإ درجم ( راهظإ ) هسفن ىلع فوخلا دنع ( مزلي الو )
 ىلع بيوصت فطع ( قفاوملا ةنايد بيوصت وأ هنيد يف نمط وأ عدتبم ريوجت )
 ى ةباتكلاب وأ سأرلا وأ ناسللاب قفاوملا ةنايد بيوصت مزلي الو يأ ى راهظإ
 نم ىلوأ هتدئاف ديزمل ريسفتلا اذهو ‘ سانلا يف اهرهش الو يأ ى ( اهراهظإو )

 مل هنكلو ى دمب راهظإلا ركذي الف « اهبيوصت راهظإ وأ ى هدارم : لوقت نأ

 ديهمتلا درج رمآلا لوأ راهظإ ركذ الب بيوصتلا ركذ لب ط ركذ لعفي
 . راهظإلا ركذ مث « ديكأتلاو

 ةلأسم يف ادعاصف ةلنالث وأ نانثا فلتخا نإ ىح راهظإ مزلي ال اذكو
 نم وأ “لوقعم وأ لوقنم نم “ فلاخ وأ قفاومل اهبف قحلا ناك ءاوس “ ةصوصخم
 ناك ولو ى ةلأسملا يف فلالا عم ناك ولو قحلا راهظإ هلف ى ءاشي نإ الإ ى ايندلا

 لام وأ هندب وأ هلام يف ةرضم وأ هتوم قحلا وأ بيوصتلا وأ ربوجتلا راهظإ يف
 الو هسفن نع عفادلا قيطي الو “ تومي ناك ولو ى هل زوجي هنإف ى هندب وأ هريغ

 اذإ و راهظإلا كرت ءاش نإو ى روجأم وهو ةكلهتلا يف هسفن ايقلم كلذب نوكي

 بترإو « هتوم وأ هندب يف رض ىلإ هلصوب ال ناك نإ هرشن همزل هملع ىلإ جيتحا
 ٠ كرتلاو رشنلا هلف هلصوب ناك
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 ‘ اهفلتل دؤي ل نإ حالسلاو سابللاو سفنلاك لاملا نع عافدلا الو

 > رم ك هحالس يطعي الو { ىرع الو لجرلا تومم : اولاق دقو

 ‘ مشا الإ و ء كله هل هاطعأ نمم هب تامو هاطعأ نإو

 نع عفدلا همزلي ال يأ ى ( حالسلاو سابللاو سفنلاك لاملا نع عافدلا الو (

 قلعتد امو هنع عفدلا همزل نمع و هحالسو هسابلو هسفن نع عفدلا همزل اك لاملا

 عفدلا مزلي ال اذك و ص سفنلا فلتل يأ ى ( اهفلتل ) لاملا فلت ( دؤي مل نإ ) هب

 رخآ بارش وأ ماعط دوجول اهفلتل هفلت يدؤي ال ناك اذإ بارشلا وأ ماعطلا نع

 هلنع عفدلا ف نكب ل اذإ اهفلتل هفلت يدؤي ال لام نع عفدلا بحمو هبرق 1

 مارح لاملا عبيضت نآل قحلت ةرضم

 ص هرتس بجي ام ( ىرعي الو ) ةأرملا وأ ( لجرلا توه : اولاق دقو )
 ص يغابلا ةئطخت هيلع ايغبم مزل : باب ؛ هلوق ين ( "رم اك هحالس يطعي الو )
 دربلاب توملا ىلإ كلذ يدؤي نكل “هب رتسي ام هل يقب هسابل ىطعأ نإ ناك نإو
 ص بات نإ الإ ( كله هل ءاطعأ نمم هب تامو هاطعأ نإو ) طعي ال نأ همزل الثم

 الصأ تمي مل لب هنم هب تي ( الإو ) حالسلا كلذب هلتق ولو كلهي مل بات نإف
 همطعسف اناسنإ هيطعي نأ لثم ى هل هاطعأ نم ريغ نم هب تامو هريغب هلتق وأ
 ( أ ) هايإ هطمي مل نم هب هلتقف رخآلا مقي وأ هنم ذخأيو رخآ اناسنإ ناسنإلا
 ولو ءاطعإلا درحمب رفكي : لبقو 0 ريبك وأ ريغصأ يردي ال امنإ وأ اريغص امإ

 . هب تمي م

 كله هاطعأ نمف هب تام وأ هب لتقف هاطعأ نإ هنأ دمحأ خيشلا هرك ذ ىذلا و

 هاطعأ نإو > هايإ هاطعأ نمم 4۔_د تام وأ هاطعأ نم ريغ هلتق هنأ هدارم ن وكىف
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 اصع هنم سيلو هلضفأ نكيلو هب لتاقي ام كسمأ نإ هل صخرو

 ص نيميلا باب يف اتناك ولو ةقردو عرد الو ديدح اهب نكي :

 دعب دمحأ خيشلا ركذو:“ هريغب هلتق نإ !ذك و « مثأ هريغ هب لتق وأ لتقي ملف

 نم هب هلتق نمك نوكي الو ى هايإ هاطعأ نم ريغ هب هلتقو هاطعأ نم مثأي هنأ كلذ

 هلك كلذ لعلو « مثآ لب ع اكلاه نوكي ال هسفن نع عفدي مل نإ و « هايإ هاطعأ

 . لاوقأ نم لوق

 الو ص هتروع رتسي ام كسمأ نإ هسابل ءاطعإب مثأي ال نأ ( هل صخرو )

 ( نكيلو ‘ هب لتاقي ام كسمأ نإ ) رفك لتق نإ : ليقو “ هحالس ءاطعإب
 لضفأ و ‘ هضعب ىطعأ يذلا رضاحلا هحالس لضفأ يأ “ ( هلضفأ ) هكسمأ ام
 فيسلاف ى اعطق هدشأ عون لك يف لضفألاو حمرلا ش فيسلا مث نيكسلا حالسلا

 لب لضفألا كسمي مل نإو هنود ديدح اعطق دشأ و ص ليلكلا نم ريخ ديدحلا
 ص اقلطم ادحاو كسمأ ىواست نإو ‘ صيخزتلا اذه ىلع اضيأ مثإ الف ىندألا

 . دجو نإ رثكألا كاسمإ ىل'وآلاف رثك نإو

 يذلا اهسأر يف يأ ى ( اهب نكي مل اصع ) حالسلا نم يأ ت ( هنم سيلو )

 ءامطاق نكي مل ولو حالس يهف ديدح اهسأر يف ناك نإ و ى ( ديدح ) اهب برضي
 برضلل ال ةياقو لاتقلا ق بحصنتسي ام نهوحن و ثرفغمو ) ةقردو عرد الو (

 يف ) امهوحنو ةقردلاو عردلا يأ ' ( اتناك ولو ) “ امف ديدح ال آاصعك هب

 رب احالس هدنع نإ وأ نك نإ نهب ثنح حالس ال نأ فلح نإ ( نعميلا باب

 هجوو “ نيميلا باب يف ولو نك نإ احالس نودعي ال : ليقو ؤ هدنع نك نإ

 . نهب ةياقولل لاتقلا يف حالسلا عم نرضحي نهنأ احالس نهنوك
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 ، حالسلا ريغ نإو ، هب يمري الو هعضي الو هب عفدي ام يطعي الو

 عنم نأ ىأرو 4 يغابلا هيلإ لصي رأ لبق هلعف نإ كلذ زاجو

 ةبوتلا هتمزلو ى هلاتقو هعافد ىلع ةقاط الب هنم هذخأ وأ 2 هنم كلذب

 هل هاطعأ نإ

 ثيح ( هب يمري الو ) هل ( هعضي الو هب عفدي ام ) هودع ( يطعي الو )
 ةديدح اهىف وأ > اهىف ةديدح ال اصعو رجحك ) حالسلا رمغ باو 0 هذخأي

 ى كلذب تام نإ مثأ هب ىمر وأ مضو وأ ىطعأ نإو “ برضلا عضوم ريغ يف

 . كله لب

 نأ لبق هلعف نإ ) يمرلاو عضولاو ءاطعإلا نم روكذملا ( كلذ زاجو )

 هب يمرلاو ةراشإلابو ناسللاب روصتي لوصولا لبق ءاطعإلا و ( يغابلا هيلإ لصي

 يمرلا وأ عضولا وأ ءاطعإلا نم روكذملا ( كلذب ) هسفن ( عنمي نأ ىأرو ) هيلإ
 دمب امأو « كلذ لعف اذإ يغابلا هكرتي هنأ هل رهظ نإ يغابلا نم يأ ى ( هنم )
 وأ ) هريغ هدنع ناك نإ الإ لعف نإ هكرتي هنأ هل رهظ ولو لعفي الف لوصولا

 ص مهوت فطع ى زاج ىلع ذخأ فطع ( هعافد ىلع ةقاط الب ) يغابلا ( هنم هذخأ

 ىلع ةقاط الب هنم هذخأ وأ يغابلا لصي نأ لبق كلذ لمف نإ مثأي ال ىنعملا نأل
 هئاطعإك بابلا لئاسم يف هب لاتق الب هكاسمإو حالسلا نفدو ( هلاتقو ) هعافد

 الو هطعي الو هحالس كسميلف لاتقلاو عافدلا ىلع ردقي مل اذإف « هعضوو هيمرو

 ص كلذب ةاجن ىجر نإ هيمر وأ حالس ءاطعإ هلو ى ارهق هنم عزني ىتح هب يمرب
 ٠ هب ي رتشب ام وأ رخآ هل ن اكو

 عفدلا كرت وأ هكرت وأ هعضو وأ هب ىمر وأ ( هل هاطعأ نإ ةب وتلا هتمزلو )
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 هل هدريو هبح اه وأ هل ءاطعإل ١ لدعب هنم هعزن وأ 1 هذخأي ملو

 اذإ هنم هعزتني ال امك هبحاصل هعنمي الو هب يغابلا لاتق هل صخرو

 نإ امهريغ نع نإو < هب عفديل هنم هعنم هل زوحوم [{}{ ودعلا مهءاج

 ‘ مركب نإو : لقو ‘ هملع لدأ

 دعب هذخأ وأ ( هل ءاطعإلا دعب هنم هعزت ) و هذخأ ( وأ هذخاي مل ) ول ( و ) هب

 ( هبحاص ) عزن ( وأ ) كرتلا دعب هب عفدلل عجر وأ نفدلا وأ يمرلا وأ عضولا
 هتمزل ينمي ‘ هيمر وأ هعضو وأ هكسام ءاطعإ دعب يغابلا نم هريغ وأ
 هعزن اذإ كلثم هبحاص ( هدريو ) ى ءاطعإلا دعب هنم هعزن ولو هئاطعإب ةبوتلا
 ءامر وأ هَمَضورَت وأ يغابلل ال يغابلل هاطعأ يذلل يأ ى ( هل ) يغابلا نم
 . يناجلا هذخأف

 وهو ( هب يغابلا لاتق ) هعزن يذلا لثم هبحاصل يأ « ( هل صخرو )
 نم يأ ى ( هبحاصل هعنمي الو ) ى هعم نمم هربغ اذك و « هديب ناك يذلا يغابلا
 هبحاصل هنوك لاح هعنمي ال وأ « هكسام وهو حالسلا بحاص نم يأ ى هبحاص

 يأ ى ( هعزغي ال اك ) هبلط نإ هنم هعنمي ال هنأ ىنعملاو ى ةمزال لاح وهو
 هنأ ىأر ولو ( ودعلا مهءاج اذإ ) هل كساملا هبحاص نم يأ ى ( هنم ) حالسلا
 . هيلع لدأ هلو لاتقلاب هلهجل وأ لذل هريغ نع الو هسفن نع عفدي ال

 نعو هسفن نع يأ ،(امهريغ نع نإو هب عفديل هنم هعنم هل زآوجو )
 اهنع هب عفديل ( مركب نإو ) هنم هعزني ( : ليقو 0 هيلع لدأ نإ ) هكسام
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 هب مزلي الو { هرش فخي ملو انامأ ىطعأ نإ غابل هؤاطعا زاجو

 هبلطو الوأ هنم فخي مل نإ اذكو . لتقو دعب هب ردغ ولو مثإ

 ٠ { هب لتاقل

 فرمي ال وأ 1 اعفد هب عفدي وأ 0 هب عفدي ال هكسام نوكل امهريغ نع وأ

 زاوج ىلع اوقفتي مل امنإو ى انابج هنوكل وأ ى حالسلا كلذب وأ ى اقلطم لاتقلا

 هبهي دق ودملا نأل ى ودعلا هعزتني نأ عقوتل افيعض وأ ليلذ ناك اذإ هعزن

 ودملا هلإ لصوت ودملا هعزتني الئل ولو هنم هيحاص هعزن اذإف > هدي ق ماد ام

 . ةباهم الب

 بحاصل ( انامأ ىطعأ نإ غابل ) حالسلا ءاطعإ يأ ى ( هؤاطعإ زاجو )
 نأ يغابلا هبلط نإ ذئنيحف ردغلاب ( هريش فخي ملو ) هب هرضي آل نأ حالسلا
 ؛يفرضت الئل كحالس ينطعأ : يغابلا هل لاق وأ “هل اكلم نوكيل حالسلا هيطعي
 هنطعأ :هل لاق نإو « زاج بلط الب هاطعأ وأ ڵ هب ك“رضأ ال نأ نامآلا كلو

 . هطعي الف ى ادحأ وأ انالف هب لتاقأل

 نم وأ ؤ هبحاص لتق وأ “ ه ( اتقو دعب هب ردغ ولو مثإ هب مزلي الو )
 ردغلا نإف ص ماع ىلع صاخ فطع لتقلا ىلع ردغ فطعو “ هنع عفدلا اهمزلي ال

 . اضيأ لتقلا نود ام معي

 نكلو ص لبق نم ايغاب هملعي ملو غاب وهو ( ألوأ هنم فخي مل نإ اذكو )
 هبلطو ) كلذب حالسلا بحاصل ملع الو دعب هل ثدح وأ هنبح نم ىفبلا دارأ

 الف هءاطعإ هلف هلاتق لحي نمم اموق وأ انالف هب لتاقيل وأ « اذكه ( هب لتاقيل
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 غاب لك دحأ نم هبلط حالسب لجرلا لتاقيو ، اضيأ هب ردغ نإو
 طرش وأ هب لتاقي ال نأ هيلع رجح وأ ةميهب وأ هبحاص ولو هيلع

 ص لاتقلا لوخد دعب هعنم وأ هيلع

 هبلط نإ اذك و “ هنع عفدلا همزلي نم ردغ وأ ( اضيا هب ) ه ( ردغ نإو )
 ؛هفخي مل اذإ هيلع عوجرلاب كلهي الف هيلع هب عجر مث هلاتق هل لحي ال نم هب لتاقيل
 . هلاتق "لحي ال نم لتاقبل هئاطعإب مثأي نكلو

 ص هب لتاقيل هبلط وأ « اذكه ( دحأ نم هبلط حالسب لج رلا لتاقيو )
 ء حالسلا بحاص يأ ى ( هبحاص ولو هيلع غاب لك ) هرمضأ وأ لاتقلا هل رك ذف

 يغفبلاب فصوت ال ةميهبلا ‘ ( ةميهب وأ ) ى دعب وأ هبلطي نأ لبق هيلع ىغب ءاوس
 ةميهبلاو ى لاتقلا هب لحي آرض راضلا ىنعم يغابلا نيمضتل يغابلا اهب اغ امنإو

 . الاتق هب لحي ًارض ةراض

 ( هب لتاقي ال نأ هيلع رجح وأ ) “اهريغو عابسلا لمشي ام ةميهبلاب دارملاو

 تًرَححَ وأ 2 لحف كلمجأ ال وأ هب لتاقت نأ كملع تمرح : لوقي نأ لثم

 . كلذ وحن وأ كيلع

 هكسطعأ وأ ى هب لتاقت ال نأ ىلع هذخ : لوقي نأ لثم ( هيلع طرش وأ )
 ى عابسلا ال مدآ ينب هب لتاقت وأ ، هب لتاقت ال تنك نإ وأ « هب لتاقت ال نأ ىلع
 ع۔ذملا ناك نإ ( هعتم وأ ) “ هريغ ال مدآ ينب نم اعون وأ ى مدآ ينب ال عابسلا وأ

 الو هب لتاقي هنإف ص دعب ام يفاني الف فحزلا درجم ال هب ( لاتقلا لوخد دعي )
 . هب لاتقلاو عفدلا حالسلا نأش نآل ى كلذب لغتشي

 - ٧٦٨٩ - ) ج ١٤ - لبنلا - ٤٩ (



 & هنع عفدلا دصق نإ الإ نهر ال هلدا وأ هراعتسا حالسب و
. 

 م

 . . . . .. .. هب لتاقل هراعأ حالس ينلو

 نمض لتاق نإف ى هب لتاقي الف دمب ولو هيلع طرش وأ رجح نإ : يدنعو
 نفتسي مل نإ ةرجأ الب هب لتاق لاتقلا لوخد دمب هيلع رجح نإو“هب لمملا ةرجأ
 . ٥ رعفب هنع

 هرجأتسا وأكلمتلا هجو ىلع ال ( هلداب وأ هراعتسا حالسب ) لتاقي ( و )
 هبحاص ولو كلذك هب لتاقيو « هركذي مل وأ هب لاتقلا هبحاصل رك ذ ءاوس

 لاكشإ البلوخدلا دعب عنم وأ هب لتاقي ال نأ طرش وأ هيلع رجح ولو“ةميهب وأ
 . ةراجإلا ىف

 هزيجم دنع ضوع وأ ( نهرب ال ) افنآ رم ام هيف يلف ةلدابملاو ةيراعلا امأ و
 كنهرب ال نهر ريغب هلداب يأ < فوذحم هيلع فوطعملاو ء لوصالاك لوصألا ربقب

 لتاقي ال يأ ى افانئتسا نوكي نأ زوجيو ص نيدلا نم لدبلاك نهرلا نأ كلذو

 . ضوع وأ نهرب

 وأ نهرلا سفنب ضوملا وأ نهرلا نع يأ “ ( هنع عفدلا دصق نإ الإ )
 هذخأ ديرم كئيجيف هريغ عم وأ هدحو افيس نهرت نأ لثم كلذو “ ضوعلا

 سرفلا اذك و “لاتقلاب هبحاص نهر نم هريغو وه هعنمت وأ هعنمتل هب هلتاقتف كنم

 نهرلاو “ نهرلا ةباد ىلع نهر لمحك هضعبب نهرلا عفن زوجي اذك و ى هوحن و

 . هكلام هلك

 ال وأ ةراعإلا نيح هب لاتقلا ركذ ءاوس ( هب لتاقم هراعأ حالس يذلو )
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 نإ الإ ريعتسملا هنم هعنمي الو نيفحازلا ءاقتلا دعب نإو ض هنم هذخأ

 ك هف احالص ىأر . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 : ( نيفحازلا ) يوذ ( ءاقتلا دعب نإو ) ى هب لتاقملا نم يأ “ ( هنم هذخأ )
 يشملا وهو . هملإ رخآلا قيرفلا اذه فحزو « رخآلا قيرفلا ىلإ قيرفلا فحز

 ء لبق ام يقاني الف هنم هعزني الف لاتقلا يف لوخدلا دعب امأو « ةعرسب

 ذخآلا يف هعواطيو همنل تصني ال نأب عنملاو ذخألا نيب قرفلا امأ و

 . فيعض

 ءاقتلا لبق هنم هذخاآل ءاش ولو هنع ىنغتسا نإ الإ زوحي ال هنأ ىدنعو
 ص هنم هذخأب لتقي ال ناك نإ الإ ةرضم نف هل ءاقتلاف دمب امأ و ى نيفح"زلا
 حالسلا بحاص دارأ اذإ وه امنإ انه هركذ امو « هنم هذخأب ةميزهلا عقت الو

 وه امتإ لاتقلا لوخد دعب هعنم وأ لاق ذإ رم امو “ لاتقلل ءاجو هب لاتقلا

 ص رارفلا "لحي ىتم لاوقألا ربتعي وأ ى لاتقلل ءيجي ملو نيلتاقتملا يف نكب مل اذإ
 ص ءاقتلالا دعب هنع حالسلا عزن هل زجي مل “ ناقيرفلا ىقتلا اذإ لحي ال : لاق نمف

 رئاس اذكو « يمارتلا عقي مل ام عزنلا هل زاجأ ى اومارتي مل ام زوجي : لاق نمو
 . لاوقألا

 نأ لثم “ هعنم ق يأ ) هيف احالص ىأر نا الإ رعتسملا هنم هعنع الو (

 ص هنم ودملا ف هب ىكنأو حالسلا كلذ بحاص نم لاتقلاب فرعأ نوكي

 وأ ودملا م + رفظ هاوس هل حالس الو لاتقلا كرتو هاطعأ نإ نوكر نأو

 ١ وم زخ ١ ٠



 يضاقللو . هنم آريخ ناك نإ هب لتاقمل هحالس يطعي نأ لجرللو
 نمصب الو > اركب وأ بئاغ وأ ميقي نم نإو ‘ هذخأ ةعامجلا وأ

 ك ل اتقل ( تق و دسف نإ

 دمب ولو لاتقلا يف ( هنم اريخ ناك نإ هب لتاقمل هحالس يطعي نأ لج رللو )
 مهوحن وأ ناطلسلا وأ مامإلا وأ ( ةعامجلا وأ يضاقللو ) ى هب لاتقلا لخد ام

 ى نمتؤم وأ دبع وأ ن هترم وأ لفط وأ نونجم وأ ( متي نم نإو ى هذنخأ (

 مئاق نم هنم ذخألا نكمي ال بئاغلا نأ عم بئاغ نم هذخأ ىنعمو «(بناغ وأ)
 . هلام ةلمج نم وأ هتيب وأ هراد وأ بئاغلا

 هحالسو هلام رضح ءاوس هلام نم وهو ذخؤي هنأ هلام ةلمج نم هذخأ ىنعمو
 ناك اذإ ءارك الب هلك كلذو ى لاح لك ىلع هلام ةلمج نم هحالس نإف هلام باغ وأ
 ودملا هذخأ لاتقلل ذخؤي مل ول نوكي نأ لثم ى هبحاصل ةحلصم هب لاتقلا

 لتاقي مل ولو “ متيلل وهو “ ذخؤي وأ هضعب وأ نهرلا يقاب ذخأ وأ نهر وهو

 لتقل هب لتاقي مل ول وأ هضعب وأ ميتيلا لام يقابو هذخأ وأ ودعلا هذخأل هب
 . همحاص

 > هكلام عم ال هدةعو ىبأ ولو هبحاصل ) ءاركب ( لاتقلل هنوذخأب ) وأ (

 هوطعأ هوذخأ اذإو “ هب لاتقلا يف عفن هل نكي مل اذإ كلذو “يبغفتلا حص اذهبو

 . ءاركلا ذخأيو هيركي نمل زوجيو « ءارك الب وأ ءاركب هب لتاقي نمل

 هركذي مل وأ هبلط نيح لاتقلا ركذ ءاوس لتاقملا وأ هذخآ ه ( دمضي ال و )

 وهو ى حالسلا ريمض وهو لومفملل نمضي ءانب زوجيو “ ( لاتقلا تقو دسف نإ )
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 ءارك حالسب لاتقلا زوجو 2 هل ريعم نم دحأ هراعتسا ام الو

 راعي هلو هيلإ هب جيتحاو « هل لعج هنأل ، طرش الب نإو ةيراع وأ

 عافدلا كرات مخأي و { ةميهب نإو رضم لك هب عفدي هنأو ، ىركيو

 { همزل نمع

 حالس نم ) هل ربعم نم دحأ هراعتسا ام ( نمضي ) الو ( : هلوق هل لديو > ىلوأ

 ركذ ءاوس ص فالخلا نم ةيراعلا يف رم ام دح ىلع « نامضلا طرتشي مل نإ هريغ وأ

 نمضي ءانب ىلع لدي اذه : تلق امنإو ، ال "وأ ةرامتسالا نيح ءيشلا هل لعج ام

 هرامتسا ام لتاقم وأ دحأ نمضي الو:ىنعملا ناك لعافلل هاندنب اذإ اتنآل لومفملل

 . هليوأتب كيك ر وهو دحأ

 طرش الب يأ “ ( طرش الب نإو ى ةيراع وأ ءارك حالسب لاتقلا زآوج و )

 ء لاتقلا ىلإ يأ ء ( هيلإ هب جيتح او ) “ لاتقلل يأ ( هل لمج هن ل ) < هب لاتق

 زاج لاتق ركذ الب يركأ وأ ربعأ اذإف ى ( ىركيو راعي ) لاتقللو يأ ( هلو )
 . هب لاتقلا

 ام ام هجوب وأ ةلدابم وأ ةيراع وأ ءاركب دحأ ديب حالسلا ناك اذإ ( و )

 ام ال ص هعم لتاقي امم ( ةميهب نإو رضم لك هب عفدي هنإ ) ف هب لاتقلا هل زوجي
 . حمطت ةلخن و م دهو ُ ام 5 ل اتقل اي فصتي ال

 ء .ريغو بحاصو لايع نم ( همزل نمع عافدلا كرات ) رفكي ( 7 (
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 ىنغتسا سابل ءاطعإ يف صخرو ك ره ك هن ريو هنمصب الو

 ك هب هتر وع فشكنت اه : لمقو ‘ هريغل نإو هنع

 هسابلب دمزل ام ًاصيخرتو ةدش ايهب همزلي هحالسو هبحاص سابلو

 هلتق نإو ‘ هحالس هبحاص ءاطعاب مثأي الو > هحالسو

 رشع عساتلا باتكلا اذه يف طقف بحاصلا قح يف ( رم اك هثريو هنمضي الو )

 . ةحص دقاع ىلع بجو : باب : هلوق نم

 الو هتروع فشكنت ال ناك نأب ( هنع ىنغتسا سابل ءاطعإ يف صخ رو )

 ةاجنلا هئاطعإ يف ىجر اذإ ( هريغل ) سابللا ناك ( نإو ) « رحلا وأ دربلاب تومي
 نأ زوجيو ى هنامض هيلعو ى هريغ لام يف افرصت سابل ءاطعإ عم هيف نأل هب اغ
 . هريغ ةاجن لجأل هاطعأ هنأ ديرب

 ىربكلاو ىرغصلا ( هتروع فشكنت م ام) اقلطم هؤاطعإ زوجي ( :ليقو)

 فاضم رد_ةي وأ ى ءاطعإلاب يأ ( هب ) ىربكلا هتروع فشكنت مل ام صخرو
 امهب همزلي هحالسو هبحاص سابلو ) ةروعلا يف مهفالتخا دح ىلع هئاطعإب يأ
 دح ىلع كله امهاطعأ و اهعزن نإ ( هحالسو هسابلب همزل ام اصيخرت و ةدش

 يطعيو عزني نأ سأب ال : ليقو ث هنع عفدي ملو ايهعزني ودعلا ىأر وأ ى "رم ام
 هك رت يف اذك و ى هتروع فشكتت مل ام زوجي : ليقو “ سابلو حالس نم لضف ام

 . هيحاص نع كلذ عزان عفد

 2 ءاملا » ( هلتق ن و “ هحالس ) و أ ه رتس ام ( هبح اص ءاطع اب ماي ال و )
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 لاتقلا تقو ىرعتي الو س هبحاص حالسب يغابلا وأ هبحاص هب

 هعضيف سابل لقثي كاله فوخلو كلذل زوجو لءافتخال نإو
 حالسو سابل ةلدابم زاجو ى هعنم نإو لاملل نإو ةيجنتب لاغتشالو

 يف صخرو ث بير ولو كلذ بلط نإ غاب عم

 ودع بحاصلا اذهب دارأ ى ( هبحاص هب ) حالسلل الثم كلاملا بحاصلا ىلإ ةدئاع
 وأ ) « رخآ ابحاص وأ هحالس عزن يذلا بحاصلاب دارأ وأ ، حالسلا بحاص

 ربع يذلا وه يغابلاو ىمثأي ال هنإ انلق يذلا اذه يغابلا لتق وأ يأ ى ( يغابلا

 هحالس لصتا نأب الثم حالسلا كلام يأ ى ( هبحاص حالسب ) “ بحاصلاب هنع

 هي هلتق ولو هبحاصل هحالس ءاطعإب لجرلا مثأي ال نوكي نأ زوجيو « يغابلاب

 . هب هحالس لصتا نأب هب غاب هلتق وأ ى هبحاص

 ودعلاب رفظنل وأ وحنل ودملانم ( رءافتخال نإو لاتقلا تقو ىرعتي الو )

 ءافتخالا ( كلذل ) يرمتلا ( زوجو ) “ نجلاو ةكئالمللو هتروع ىرت الئل

 ى ودعلا هقحلي الف ةفخيل (هعضيف سابل لقثب كاله فوخو ) هودمب رفظيلو
 نمك هسابل (هعنم نإ لاملل نإو ةيجنتب لافتشالو ) لاتقلا هل لهسبف ةفخيل وأ
 هيلع مودهم ىلع رفحلا دارأ نمكو ى اقيرغ وأ الام يجننل ءاملا يف حبسي نأ دارأ

 . هبوث هلَطمف

 كلذب ةاجنلا يف عمطو (كلذ بلط نإ غاب عم حالسو سابل ةلدابم زاج و)
 يف صخرو ) “ هبوؤثو هحالس يف يغابلا ( بير ولو ) هنم فوخ نكي مل وا

 س ٧٢٧٥



 . هريغل نإو هب ةاجن عمط نمل ايهبعضو

 يأ ى ( ةاجن عمط نمل ) حالسلاو ' ىرمتي ولو سابللا عضو يف يأ ى ( ايهمضو
 ء سانلا نم ( هريغل ) اعمط ( نإو ) “ عضولاب يأ ى ( هب ) اهاجر
 . ملعأ هللاو
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 باب

 اهك اسمإو هتروع ةرشابم هريغ ةيجنتو غاب عافد يف رذاحي ال

 ءافخإ هنم براهلل زاج غاب نم بوره يف اذكو س ىثنأ ولو

 اهتروع سم وأ . اهبوثو ةأرما دسج نيب نمو هسفن

 باب

 (هريغ ةيجنتو) لفطو نونجمك عفدي نمم غاب ريغ وأ(غاب عافد يف رذاحيال)
 ةروع يأ “ ( هتروع ةرشابم ) رضلا ىلع فرشأ نم لكو هيلع يفبملا يهو
 يف يغابلا برض هلف ى ( ىثنأ ولو اهكاسمإو ) يغبملا وأ يغابلا يأ ى امهدحأ
 كاسمإ هلو ص هناصخإو اهيلع ضمقلاب هلتقو اهب "رجو “ ةرشابم ولو هتروع
 وأ كلمأ نمو هودع نم هعنميل هتروع نم رضلا ىلع فرشأ نمو هيلع يفبللا

 براهلل زاج « غاب نم بوره يف اذكو ) 0 ةلخن نم وأ ةوه وأ رئب يف ,عوقو

 يف هرظن وأ ( اهتروع سمب وأ اهبوثو ةأرما دسج نيب نمو ، هسفن ءافخا هنم
 . كلذ هنيح
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 تاذ وأ اهرهظ ىلع نإو هلت و هملع هب مرحت الو هعنم امل لح الو

 ء ةرورض الب نإو ث اهجرف ريغ اهدسجل رظنلاب الو ء لب

 اهتنبالو اهرظن وأ اهتروع سم ولو (هيلع هب مرحت الو « هعنم امل لحي الو )
 اهتخأ وأ اهتنبا وأ اهمأ تناك نإ هتجوز كلذب مرحت الو « امهريغ وأ اهمأ وأ

 ىلع هب مرحت الو ى اهل نبإ وأ هتجوزل ابأ ولو لجرلا ةرشابم اذك و « اهريغ وأ

 . هتجوز ىلع كلذب لجرلا مرحي الو ى اهجوز

 ( الو “ ,لصب تاذ ) تناك ( وأ اهرهظ ىلع ) لمحلا ناك ( نإو هلمحتو )

 ،هبضرتعي الف ليصفت هيفف اهجرفل امأو < ( اهجرف ريغ اهدسمجل رظنلاب ) مرحت
 ( ةرورض الب نإو ) “ ةرورذضل مرحت الو یالفالإو ث تمرح هدمعت نإف

 . ءاهتشاب ولو

 هب ةمرح ال اهريغ وأ ةأرملا جرف يف فكلا نطابب ولو رظنلاو "سملاف ةلمجلابو
 لجرلا نيب ءاوسو “ةبجنتلا ةرورضل ناك اذإ مثإ الو قادص الو « اهريغل الو اهل
 ص نيلجرلا نيبو نيتأرملا نيبو ى هتروع ىلإ تأجتلا وأ اهتروع ىلإ أجتلا ةأرملاو
 ىلإ أجتلا نم ةأرملا عنمت الو ى ةلفط وأ « لفطو ةأرما نيبو « لفطو لجر نيبو

 . هودع نم اهتروع ةرشابم

 سب مرحت : ليقو ى ةميهبلا ةاوادم اذك و ى صاصقلاو ةاوادملا يف اذك و

 هرظن وأ اهمأ وأ اهيبأ ةروع سمبو“ةرورضل ولو هملإ اهرظن وأ اهجوزيأ ةروع

 . ةرورضل ولو امهدحأ ةروع ىلإ
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 ؛ نالوق ؟ ال وأ قادصو ميرحت اهجرف نم نطب ايف هب مزلي لهو

 عم نامزلي لهو ى امه ال مثإ ركذب ال ةرهشب اهدسج سمب مزلو

 ؛ ةصخرو ةدش هيف ؟ طقف رفكلا وأ ديلاب اهتروع سم رفكلا

 امو اهتروع سمي قادصلاو { رفكو ميرحت دسج يف ,ركذب مزلو

 ص بسنلا هب تبثي امم هب اهيذاحي

 > ص اصق ال و ةأ و ادم ال و ء احتلا ةر و رض الب رظنل اي ي أ > ) هب مزلي لهو (

 اهتننبالو اهجوزتي الف ال ( ميرحت اهجرف نم نطب ايف ) ةمتاخلا ىلإ مالكلا اذك و

 رم ام ىلع لثملا قادص وأ رقع يأ ى اهل ( قادصو ) الفاس و ادعاصف اهمأ الو
 . ( نالوق ) ؟ قادص الو ممرحت ( ال "وأ )

 صب مزلو ) “ قادصالب اهيلي امو اهتروع رهاظ ىلإ رظنلاب مرحت : ليقو
 مرحتال يأ « ( امه ال مثإ ركذب ال ) ديلاك ركذ ربغب ( ةوهشب اهدسج

 ص ( نامزلي لهو ) « رفك ةوهشب ركذ ريغب اهدسج "سم مزل : ليقو ى قادصو
 ( وأ ، ديلاب ) اهرهاظ ولو ( اهتروع سجمب رفكلا عم ) ميرحتلاو قادصلا يأ
 فكلا نطاب يف كلذو ( ةصخرو ةدش هيف ) ؟ هنطاب ولو ( طقف رفكلا ) مزلي
 . اهنطابك : لبقو “ دسجلا رئاسكف اهرهاظ امأو

 ةجوز تناك نإو “طقف ( رفكو ميرحت دسج يف ركذب ) سملاب ( مزلو )
 عضاوم نم ( اذاجي امو اهتروع سمب قادصلا ) و امهامزل ( و ) قادص هب مزل

 يف ( بسنلا هب تبثي امم ) « ركذلاب يأ ( هب ) نيذخفلا ظلغتسمو دادحتسالا "

 : ليقو “ نيذخفلا ظلغتسمو دادحتسالا عضاوم نم هتزك ذ ام وهو « لالحلا
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 هب لعفلاب لكلا مزلو ، جرف ريغ يف ركذب ميرحتلا مدع يف صخرو

 مةرحل رقعلا مزلو ‘ كلذب رفك الو مرحت ال : ليقو ء طلغب هيف

 ‘ اقلطم ةمأ و 7 ةبصلو > ىنزب تهركأ

 تبثي اذك و٤سأ رلا يف ولو دسجلا يف ركذلا "سسم ميرحتلاو رفكلاو قادصلا مزلي

 . ةجوزلا يف كلذب

 دقو ص قادص مدع يفو ( جرف ريغ يف ركذب ميرحتلا مدع يف صخرو )
 اهدسج ف ركذلاب ةحوزلل قادصلا بحمو > ةفشحلا بومغب الإ قادص ال : لق

 ص جرفلا يف ركذلاب الإ بجي ال : ليقو ى اهتروع ىلإ رظنلاو.اهتروع يف ديلاب وأ
 . ةفشحلا تباغ نإ الإ : لىقو

 ركذلاب يأ ى ( هب لعفلاب ) رفكلاو ميرحتلاو قادصلا يأ « ( لكلا مزلو )
 قادصلا ال و مرحت :ليقو ٌ فراق هنأل كلذو «( طلفب ) جرفلا يف يأ ه( هيف )

 . حيحصلا وهو ى رفك الو

 مزلو ى طلغلاب حرفلا يف ركذلاب لعفلا ( كلذب رفك الو مرحت ال : ليقو )
 نإ ال ( ىنزب تهركأ ةرح رقملا مزلو ) ‘ قادص الف تعواط اذإو “ قادصلا
 ةمألا ىلع دحلا بجيو“َن نعو اط ولو ( اقلطم ةمأو ةنونجبو ةيبصلو ) تعواط
 ؛نيصحت ملو تنز اذإ ةمألا نع قلع للا لوسر لئس“ةرحلا ىلع بجي اك تنز اذإ
 اهودلجحاف تنز نإ مش ء اهودلحاف تنز نإ ش ص اهودلجاف تنز نإ ه : لاقف

 : ناصحإلاب دارملاو ‘ كلامو ةديبع يبأ ةياور هذه “ « ريفضب ولو اهوعيب مث
 . جيوزتلا
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 هاور دقو ثيدحلا اذه رهاظلناصحإلا لبق اهيلع دلج ال هنأ :ضعب معزو

 نع ةنييع نبا نع ةفئاطو “ باهش نبا نع ديعس نب ىيحي ناصحإلا ظفلب اضيأ
 ةمألا ناصحإ نأ رثكألاو ى ١١ 4 -.صلحأ اذإف { : ىلاعت هلوقل و “ باهش نبا

 لديو “ىقتعلا : ليقو “ليعامسا يضاقلاو ةديبع وبأ و سابع نبا هيلعو “ جيوزتلا

 . كلذ لبق ةرحلا يف ناصحإلا ركذ لوألل

 :ليقو ص عوفرم وه : ليقف كنصحت ىقح ةمألا ىلع ةدح ال : سابع نبا نعو

 كحخوسنم هنأ نيهاش نبا ىعداو “هريغو مزح نبا مزج هبو حصألا وهو “فوقوم

 .. ملعي ملو خيراتلا ىلإ جاتحي خسنلا ناب جتحاو

 ص نصحي مل نمو نصحأ نم كنئاتقرأ ىلع دحلا اومىقأ : يلع ثيدح هضراعو

 لصح ثيدحلا يف جيوزتلا ىلعو ةيآلا يف مالسإلا ىلع ناصحإلا لمح اذإو

 . مجلا

 دسقتلا : ليقو “ تدلج ناصحإلا لبق تنز اذإ اهنأ ةنسلا تنيب دقو

 دعب اهانز كح ذخأف ع مجرلا ال دلجلا اهقح يف مكحلا نأ ديفي ةيآلا يف ناصحإلا

 مجرلا نأ هيف ةمكحلاو ى ةنسلا نم هلبق اهانز مكحو ى باتكلا نم ناصحإلا

 . اهقح يف دلجلا مكح رمتسيلف فصنتي ال

 طوقس ىلع هب لدتسل اهيلاح لمك أ يف دلجلا ىلع صن نوكي نأ لمتحيو

 . اه رك ٣ 1 دقت ) ( ١
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 دلجت اهنأ تنيب دقو ى اهنع جوزتلا مدعب دلجلا طاقسإ ىلع هيف ليلد الف مجرلا

 تنز اذإ هتمأ كنم لك دلجىلف يأ ء ةمألا كلم نمل باطخلاو > نصحت م ولو

 مامإلا الإ ءاقرألا ىلع دحلا ميقي ال .: ةفئاط تلاقو ى دبعلااهب قحليو

 الإ ديسلا ميقي ال : روث يبأو يعازوألا نعو ى ةيفنحلا لوق وهو هل نذأي نم وأ

 . ىنزلا دح

 ءيفلاو دودحلاو ةاكزلا : لوقي ةباحصلا نم لجر وهو هللا دبع وبأ ناكو

 هفلاخ : مزح نبا لاقو ى ةباحصلا نم هل افلاخم الو ى لبق ناطلسلا ىلإ ةعمجلاو

 . ةباحصلا نم رشع انثا

 كلام لاق هبو > مامإلا هل نذأي ل ولو دسلا اهمىقي : ةعامجو يعفاشلا نعو

 ص ةقرسلل عطقلا كلام ىنثتساو ى هيلإ اهرمأف اهديسل ادبع اهجوز ناك نإ الإ

 . برشلا دح ءانثتسا رخآ هجوو ى ةيعفاشلل هجو وهو

 ةلاشإ الب ريفضلاو ‘ مكئاقرأ ىلع دودحلا اوميقأ : ثيدح روهملا ةجحو

 رمشلا جسن ريفضلا لصأو ع رعش نم لبحب ولو : يورو ى روفضملا لبحلا
 الإ آريفض ىمسي ال : ليقو “ سأرلا رعش رافض هنمو “ ضعب يف هضعب لاخدإو

 . ثالث نم ناك نإ

 ينازلا دحي هنأ : ثيدحلا لدو “ اضيرع هنوك هطرش نأ : ضعب معزو
 ء انموق روهمج اذك و ى اندنع ةدحاو 7ةدحف داع ىقح دحم ل نإو “ ىنز املك

 بجاو روهمجلا دنع بووننم ةعبارلا يف اهعيبو “ءانز راركت ردقب رركي : ليقو
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 . . . . نفدتو حبذتو « اهتميق ةميهب مزلو

 نإ نكلو “ برضلاب الإ بدآلا لصحي ال ناك اذإو « روث ىبأو رهاظلا لهأ دنع

 . ًافىفخ ب رصب : :7 > الصأ برضب ا : لسقف ء كله [احربم برص

 اهبحاصل ( اهتميق ) لكؤت ال امم وأ لكؤت امم ةكولمم (ةميهبب) لعفلاب ( مزلو )
 نكلو ى زاج اهبحاص ملع عم اهحبذ نإو ى ةيفخ ولو ( حبذتو ) ى رفكلا عم

 اضيوعت ءارسثلاب هل ضرفي نأ هلو “ هانز ركذي ال لاح لك ىلعو ى ةنتفلا فاخ
 لديو “نفدلا هل لدي اك اهب عفتني الو لكؤت ال مارح اهنأل امل نغ ال اهنأل ةقيقح ال

 . اهايإ هداسفإل ةمسقلا امنإو ‘ ثيدحلا يف اهلتقب رمآلا

 حبذلاو ى اب عفتني ال ثيح وأ حبذلا دعب رحلا يف ىقلت وأ ( نفدتو )

 ١ ءزح الو ك اهريغ وأ فوص وأ رمش نم اهتاين الو اهل الو اهنبل لح ال رحنلاك

 . ةمرحلا يف يمدآلاك تراصف اهئازجأ نم

 الف كلذب اهبحاص ملع نإف ى ةمدخلا و اهيلع لمحلاب اضيأ عافتنإلا لحي الو

 ' ىنزلاب هربخي ال ثيح نم اهتميق هاطعأ و اهنفدو ينازلا اهحيذ ملعي مل نإو ى لاكشإ

 هاطعأ و نفدتو حبذت اهنأو هيلع مارح اهنأب هربخأ اليبس اهحبذ ىلإ دجي مل نإو

 ' هسفن ركذي الو اهب ىنز آدحأ نأب هربخأ ءاش نإو “ ىنزلاب هربخي الو اهتميق

 ى ةمدخلاو اهيلع لحلا الو_اهنم ءيش الو اهمحل ال و اهتابن الو اهنبل مرحي ال : ليقو

 ءهيف فلتخا اهف اضيأ نالوقلاو “كلذ اهصقن ام اهبحاص يطعيو حبذت الف هيلعو
 يطعيو كلذك نفدتو حبذت : ليقف ؟ لغبلاو سرفلاو راملاك هخ لحي له
 تقي : لقو ؛ كلذ لعاف مجريو « ال : ليقو ى هب عافتنالا ةمرحل ةميقلا

 . انصحم نكي مل ولو فيسلاب
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 ةلفطل هب مزلو { اهجرف يف عبصإ لاخدإب مزلي الو ء هفصن ربيثلو

 ٠ ٠. ٠ هربد ف ءىطو لفطلو < هب تضتفا

 لعافلا اولتقاف طول موق لمع لممي هومتدجو نم » : قلع هنع سابع نبا نعو

 نعو ى )١' « ةميهبلا اولتقاو هولتقاف ةميهب ىلع عقو هومتدجو نمو ى هب لوعفملاو

 دلجي : ىعفاشلا لاقو « لحت و رزعي : كلام لاقو ى لكؤت الو دحي هنأ :. ىعفاشلا

 . . اجر انصحأ نإو ى ةئام هب طولملاو طئاللا

 : ليقو “ نيسمخ دلج ادبع ناك نإ و ى اقلطم نارزعي : ةفىنح وبأ لاقو

 دح : ليقو ى ىنزلا دحف اهربد يف هتجوز ريغ ىتأ نمو < .فيعض وهو مجرب

 ةأرما مجرت الو ؛ نادلجت : ليقو “مامإلا رظنب بدأ ءاسنلا قاحس ينو:“طاوللا

 . رزعت وأ بدؤت نكلو ى دلجت الو لفطب تنز

 رقعلا فصن يأ ى ( هفصن ) - اهتراكب تلاز نم انه يه _ ( ربيشلو )
 ةمألل و ى اهتيد رشع فصن بيثللو « اهتيد ركملا ةرحلل رقعلاف “ ىنزل! رقع
 . اهتميق رثع فصن بيئثللو ى اهتميق رشع ركبلا

 ع بيثلا جرف يق يأ ى ( اهجرف يف عبصإ لاخدإب ) رقملا ( مزلي آلو )
 ءارذع ( ةلفطل ) جرفلا يف عبصإلا لاخدإب يآ ى ( هب مزلو ) ى مزلي : ليقو
 : ليقو ى رقملا همزلي ال : ليقف هب ضتفت مل نإو ( هب تضتفا ) ءارذع ةغلاب وأ

 روهقم لقاع غلابل اذك و « ةفشحلا لوخدب ( هربد يف عىط و لفطل و )

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١
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 ٠. رفك ى وس نتامدقميو ءاسنك ناركذ ةذخافم مزلي ال > بيثل ام

 ولو هب ءيش ال : ليقو 0 عواط ولو بّثلا ةرحلا رقع فصن وهو ( بيثل ام )

 لتقي : ليقو “نصحي مل ولو لعافلا مجرب و “لاح لك ىلع رفك كلذو ى عواطي م

 . قهاش نم ىمري : ليقو “ فيسلاب

 ىنزلل ( تامدقمب ) ال ( و ءاسن ) قاحس ( ك ناركذ ةذخافمب مزلي الو )
 حاكنلا باتك يف كلذ ىلع مالكلا مدقتو ع ( رفك ىوس ) ةلبقو ةصأرةك

 . ملعأ هللاو رصي ىتح ةريفص لب ى ارفك سملا و ةلبقلا تسيل : ليقو
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 ةمع ٠

 لتقو الام باصأ عطاق براحمو س بتي مل نإ دترم لتقي
 ٠ ٠ ٠ ٠ هيدي ىنم تعطقو > هلع ردق نإ اسفن

 ةم \ ٠

 نإف ةثالث باتتسي : ليقو ى ىثنأ وأ ناك اركذ ( بتي مل نإ دترم لتقي )
 ص آرهش باتتسي : يلع لاقو ص لاحلا يف باتتسي : يعفاشلا لاقو « لتق بتي م

 ءاجو « لتقت لجرلاك ةأرملاو ‘ لتق الإو بات نإف ث ادبأ باتتسي : ضعب لاقو
 ةمألا ربجيو سبحت : ةفينح وبأ لاقو ى قرتست : يلع نع ليقو ؛ ثيدح هب
 ٠ مالسإلا ىلع اهديس

 يف يعفاشلل [آفالخ ةعيلطلاو نيمكلاك هنيممو قيرطلل ( عطاق براحم و )

 هذخأي مل يأ “الام بصي ملو اسفن لتق وأ (اسفن لتقو الام باصأ ) اهلثم نيمملا

 الو ةيدلا هيلع سيلو « لتقي الف هيلع ردقي نأ لبق بات نإو ( هيلع ردق نا )
 نم ( هيدي ىنمي تمطقو ) نامضلاو ةيدلا هيلع : ليقو دسفأ وأ لكأ ام نامض
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 لتق نإ عطاق كرشم بلصيو ث طقف الام ذخأ نإ هيلجر ىرسيو

 باصأ ام هنع رده هملع ردقب نأ لبق بات نإو > دح وم ال لكأو

 مكحل ملسي ىتح كرتي ال غابف عنتماف مامإ هبلط نإف 2 هتبراحم يف
 هف باصأ ا < هع انتم ( ىلع لت اقي و > هلل ١

 لقي ملو ( طقف ألام ذخأ نإ ) بمكلا تحت نم ( هيلجر ىرسيو ) غسرلا
 ىح اهيلع طبرب وأ ى اهلوط ىلع وأ لتقلا نود ام سوفنلا يف ىنج ولو اسفن
 ٠ كلذ ق مالك مدقتو ‘ توع

 صتخم بلصلا نإف ( دحوم ال لكأو لتق نإ عطاق كرشم بلصيو )

 براحملا ( بات نإو ) ‘ كلذ لعف اذإ كرشملاك دحوملا بلصي : ليقو « كرشلاب

 هيلع ناك ام كرتي نأ هتبوت ةيفيك و ( هيلع ) لوعفم ءانبلاب ( ردقي نأ لبق )
 افرتعم هتأي مل ولو هيلع ناك ام كرتي نأ : ليقو ى مامإلا تأي مل ولو ةبارحلا نم

 الإ سفن وأ لام نم ( هتبراحم يف باصأ ام ) كحلا يف ( هنع رده ) ةبوتلاب
 : لىقو < هنم صتقي الو لتقي ال هنأ الإ هنع ردهب ال : ليقو “ هديب دجو ام

 . كرش نم بات نإ سانلا لام نم هديب ام ذخؤي ال

 همفب دعب هعانتماب اضيأ ا ( غاب ) وه( ف عنتماف ) هوحن و ] ) مامإ هبلط نإف )

 يأ 4 ( هللا مكحل ملسي ىتح كرتي ال ) : لاق اك عبتي لب ى لتقي الو ةبراحمب

 . لتق وأ بلص وأ عطق نم العو لج هللا مكحل نعذي ىتح

 (هيف باصأ امف ) ةبراحملاو “قيرطلا عطق كرت ولو ( هعانتما ىلع لتاقيو )
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 بلاطيو ى هنيبو اننيب صاصق ال ذإ هنع رده حرج وأ سفن نم
 رفيف بيلصت وأ عطق وأ لتق نم هيلع هللا مكح ةماقإب ركذ نم
 ءازج امنإ » : ىلاعت هلوق رس وهو ى مالسإلا دالب يف نمأي الو
 اًوفني" وأ ( ىلإ )

 سورمع نع رم اك كلا ق ( هنع رده حرج وأ سفن نم ) هعانتما يف يأ

 بلصلا وأ لتقلا بجوتسا امم ( ركذ نم بلاطيو 0 هنيب و اننيب صاصق ال ذإ )
 املك ( بيلصت وأ ,عطق وأ لتق نم هيلع ) ىلامت ( هللا مكح ةماقإ ) عطقلا وأ
 ةماقإب وأ هدرب رمأي هباتك وأ هوحن وأ مامإلا لوسر هيلع ءاج دلب يف رقتسا

 هجوت دلب ىلإ بتكلا وأ لسرلا هوحن وأ ماهإلا لسرب وأ « وه ثيح هيلع محلا
 وهو « للا قحل ملسي ىتح كرتي ال هنأ : هلوق ىنعم كلذف لصي نأ لبق ولو هيلإ
 ؛هسفنب هئافتنا يف ببس كلذب هتبلاطم نأل ةيآلا يف روكذملا ضرآلانم هيفن ىنعم
 يف ضرألاب دارملا يهو ( مالسالا دالب يف نماي الو رفيف ) : لاق اك يفن هنأكف
 . هلوقب اهيلإ راشأ قلا ةيآلا

 ىنعملا نإف “ ىنعم يأ ، ( وس وه ) ةمتاخلا لوأ نم روكذملا كلذ ( و )
 هنم ذخؤيف ظفللا عمسي لب ى عمسي ال هنأ ثيح نم ظفللا تحت موتكم ءيش

 ظوميع سيفنلا ءيشلا نأل ى سيفنلا ءيشلا رسلاب دارأ وأ “ آمهف وأ احيرصت
 هتبلاطم نم روكذملا ىلإ ريمضلا "در وأ ى اضيأ ىنعملا وه كلذو نونكم

 . ةمكحلا ىنعمب رسلا نوكيف هرارف اهيلع بترتملا

 ا'وتفني" وأ ( ىلإ ) ءازج امنإ : ىلاعت هلوق ) ةكح كلذو : لاق هنأكف
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 ء كلذ ي ربخم مامإلا نإ : ليق ام ىلع ال ‘ « ضرألا نم

 . . .... ... .... .. ىس بحلا وه يفنلا نأ الو

 مزل ام هيف لمف نعذاف ةقياضملا كلت هيلع تدتشا نإو ت ( )١' « ضرذلا نم
 ةقياضملا هللا ىمس دنق و ى ةقياضملاب هملع ردق" نأ دمب الإ بات امن بات نإ هزأل

 ؛ اورفك نيذلا ُجةرخأ ذإ لل : ىلاعت هلوق يف اجارخإ جورخلا ىلإ ةيدؤلل
 يف هنم ءاش ام لعفي ( كلذ يف رتيخم ) هوحن وأ ( مامالا نإ : ليق ام ىلع ال )

 هللا يضر _ سابع نبا لوق ريبختلا اذهو « اداسف ضرألا يف ,عاس براحم لك

 لدتساو > لوآلا وه حمحصلا ٨4:ع روهشملاو > ةحاط يبأ ن ىلع هاور امف _ ايهنع

 سنرأبو < زاجملا لىلد موقب نأ ىلإ دمعف > ريمختلل وأ لصأ نأب ربمختلل مهضعب

 لك حلصميف اهيناعمب ترك ذ ةيزجألا هذهو ص ةدحاو ةيانج هتاذ يف قيرطلا عطق
 . ريخت ال اهن أ و عيونتلل اهن أ روهجل و ؤ امل ا هرج دحا و

 ءاوبلصو اولتق" الام اوذخأو اولتق نإ :سابعنبا ىلإ هدنسب يعفاشلا ىورو
 اذإ و ى فالخ نم اوعطق اولتقي ملو اوذخأ اذإو ى اولتق اوذخأي ملو اولتق نإو
 نم يفن سبحلا نأل ( سبحلا وه يفنلا نأ الو ) ضرألا نم اوفن" لمبسلا اوفاخأ
 سرأآلو ؤ نجسلا وهو هيف ىري ال عضوم ىلإ اهيف ىري يتلا ضرألا ىلإ ضرآلا
 ببسب سومحلا نألو ى ايندلا تاذلب عفتني الو هبابحأ نم ادحأ ىرب ال سوبحملا

 'يفن هنأك 2 مهروبق ق تاومألا موزلك دحاو ناكم نم ضرألا نم هموزلو هسبح
 . ةلكلاب ضرألا نع

 )١( اه رك ذ مدقت .
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 : هثكم لاطو تيغ ناكم يف سبح" لجر لاق
 اهلهأ لصو نعو ايندلا نع انحر خ

 ىتوملا نم انسلو ءابحألا نم انسلف

 ةجاحل [اموي ناجسلا اماج اذإ
 ايندلا نم اذه ءاج : انلقو انبحع

 لوق وهو « دلبلا يف هدنع سبحيو ث ةفينح يبأ بهذم سبحلاب يفنلا ريسفتو
 هللا ةبراحم ىنعمو “ رخآ يف سبحبف هنم جرخي : هنع ليقو « كلام نع

 مهتبراحم لمج ذإ مهل ميظعت كلذو “ نوملسملا مهو هللا ءايلوأ ةبراحم هلوسرو
 . هتبراحم

 برحلا لصأو ى ةبراحمب ينزراب دقف ايلو يل ناهأ نم : يسدقلا ثيدحلا يفو
 ص بيرحو بورح وهف ءيش الب هكرتو ى هلام بلس ايرح "هبرح ى بللا
 ص رصم يف تناك نإو ى ةيصوصللاو ةرباكملا : ليقو “ قيرطلا عطق انه دارملاو

 ةوق ينعأ ““ةمتمك مهلو نوعمتجي موق نم نوكي امنإ قيرطلا عطق نأ قرفلاو
 نواعتلاو رهاظتلا نم مهنيب نوكي ام ببسب اءوس مهب دارأ نمم مهمنمت ةكوش و

 محلاومأ و نيملسملا ءامدل نوضرعتيو ءوسب مهل ىدصتي نم عفد ىلع رادتقإلا و
 . ةيصوصللا يف ةربتعم ريغ ةَمنملا هذهو ى مهئامإو مهجاوزأو

 ةعنملا هذهب نوفوصوملاو بهنلاو لاملا ذخأ يف ارهاجمو ًآرباكم صللا ناك نإو .

 مث ی عيرسلا يشملا يعسلا لصأو “ قرطلا عاطق" مهف ءارحصلا يف اوعمتجا اذإ

- ٧٩٠ - 

 



 نإ بلص الب اساصق ليتقتلا مهؤازجف ناك رمأ "يأ رمألا يف داهتجإلا يف بلغ

 صاصق ليتقتلاف ‘اوذخأو اولتق نإ بلصتلاو لبتقتلاو ث الام اوذخأي ملو اولتق

 . يعفاشلا لاق كلذبو « ةربعو لاكن بسلصتلاو

 ص تومي ىتح هنطب يف حمرب نعطيو ايح بلصي : دمحمو ةفينح وبأ لاق
 ىلإ كرتيو ايح بلصي : ليقو ص لتقيو لزني مث ايح مايأ ةثالث بلصي : ليقو
 بسنو “ بلصي مث هيلع ىلصيو لتقي : ةيعفاشلا ضعب لاقو ى ابولصم تومي نأ
 ليسيو أةرهتي ىتح كرتي : ليقو « لزني مث مايأ ةثالث بلصي : ليقو ؛ يمفاشلل
 . لزني مث اديدص

 الام اوذخأي ملو اولتقي ملو قيرطلا لهأل ةفاخإلا ىلع اورصتقا نإ : ليق
 ريغب ادمع لتقلا نأل ع ساسقلل قفاوم ليصفت وهو ‘ ليصفتلل « وأ » و « اولكن

 ملو ادح هلتق بجو ثيح قيرطلا عطاق يف كلذ ظلغف “ صاصقلا بجوي قح

 قيرخهلا عطق ربغ نم عقو اذإ عطقلا هكح لاملا ذخأو ى ىلولا وفعب كلذ طقسي

 . فالخ نم هعطق بجو ثيح قيرطلا عطق يف كلذ ظلغم

 هبلص نأل ى بلصلاو لتقلا نيب هقح يف عمج لاملا ذخأو لتقلا نيب عمج نإو
 ىلع مادقإلا نع هريغل ارجاز كلذ ريصيف ى هتبوقع راهتشال ببس سانلا رمم يف
 نم ىفنلا ىهو هتبوقع هللا ففخ دقف ةفاخإلا ىلع رصتقا نإو ى ةيصعملا كلت
 : ىلامت لاق ع اهصقنب صقنيو اهتدايزب دادزيو ى ةيانجلا بسح ىلع ءازجلاو ضرألا
 دنعو “فخألاب اهظلغ دنع بقامي نأ دعبيف ؛ « اهلثم ” ةئيس ,ةئيس ءازجو ه
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 . ريبخت الف « ظلغالاب اهتفخ
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 : . م آ

 تنرإ ىثنا وا اكرشم وأ ادبع ولو هغسر نم قراس ىنم عطقتو

 زرح نم جرخ

 يمه ةيآلا يف روك ذملاو « ضعبلا ىلع ضعبلا مسقنا ةلجلاب تلبوق" اذإ ةلمجلاو
 نم اهريغ ال تابوقعلا كلت هنع طقست امنإ هملع ةردقلا لبق بئاتلاف ء تابوقعلا

 نب ةثراح جرخ دقو ى هوحن 5 حرج نم صاصق وأ “ .وحن وأ حرج شرأو ةيد

 : لاقف مامإ وهو يلع هنع لئسو ى هيلع ةردقلا لبق حلصأ و بات مث ابراحم ردب

 لبق بات اذإ براحملا دحوملا بلاطي ال : لبقف ص ءيشب هبلاطن الو هتبوت لقت

 بلاطي الو كلذ ىلع سيل ةيآلا ىف وفعلا نآل بلاطي :لبقو ثءيشب هبلع ةردقلا
 . . امطق كلذب كرشملا

 ص رمعو ركب وبأ و نل هللا لوسر لعف اك ( هقسر نم قراس ىنمي عطقتو )
 لصفملا نم هعطقب ك رمأف ناوفص ءادر ىرس الحر نأ يور ى هيلع عمجب وهو

 بجو اذلو عبات عارذلا نم داز امو « فكلاب شطبلا نأل كلذو « غسرلا وهو

 . ةموكح : ليق داز ابفو ى ديلا ةيد فكلا يف

 رصنبلاو رصنخلا قراسلا دي نم عطقي ناك هنأ : يلع نع يعفاشلا ركذو

 :يلع ىلع درو « لمع الب هكرتأ نأ هلثم نم يحتسا : لوقيو “ ةصاخ ىطسولاو
 ؛عوكلانم روهلا دنع يهو ؤ افرع الو ةفل عباصألاىلع ةقىقح قلطت ال ديلا نأب

 . كلذك هببسو عطقلا يف هيلع عامجإلا ”ضعب لقنو

 يذلا عضوملا وه ( زرح نم جرخ نا ىثنأ وأ اكرشم وأ ادبع ولو )
 ةقرسلا ‘ رجح نبا لاق ى ةباد رهظو ةنيفسو توناحو رادك ةداع هبف زرحي

 تفرعو ة ةيفخ ذخآلا _ ناكسإف رسكب وأ “ناكسإف حتفب وأ رسكف حتفب _
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 : لقو ك راتخملا ىلع رانيد عبر وه ( رثك ف مهارد ةعبرأ هتميق ام

 > ةرشع : ليقو ‘ ةسمخ ف ال ١ سمحخ عطقت ال رم [ ةسمخ

 نم : داز روهملا مهو زرحلا طرتشا نمو “ هذخأ هذخآل سيل ةيفخ ءيش ذخأب

 . هلثم زرح

 طرتشي ملو ك ةغللا ق ينعي ص ةقرسلا نم داقتسم زرحلا : لاطب نبا لاقو

 طقسيو ى ثيدحلا يف ركذي مل هنأل زرحلا ةلزتعملا نم نويرصبلاو ى ةيرهاظلا
 ةغل ةقرسلا ىنعم نم ذوخأم زرحلا طرش نأ نم لاطب نبا لاق ام ىلع مهجاجتحا

 انبهذم وهو ( راتخا ىلع رانيد عبر ومو رثكاف مهارد ةعبرأ هتميق ام )
 ءاملا رانيد رأ ىلع ةباحصلا ضعب نع لوقنملا وهو ى ةيعفاشلا بهذمو

 . مهارد ةثالث هعبرف روهشملا وهو رشع انثا وه : لقو 0 [امهرد رشع ةتس

 عم ( سمخ ) عباصأ ( عطقت الو ‘ ةسمخ ) زرح نم جرخأ نإ ( :ليقو )
 يبأ لوق وهو ( ةرشع ) جرخأ نإ ( :ليقو “ ةسمخ ) مهارد ( يف الإ ) فكلا
 . ريثكلاو ليلقلا يف عطقي : ليقو ى ةفينح

 ق الإ بحم ال : ل-۔دقو 0 اهفات ليلقلا ناك نإ الإ : يعفاشلا تنب نبا نعو

 نيمهرد ىلع داز اهبف : ليقو ص نيمهرد يق : ليقو ى ريناند ةعبرأ و أ امهرد نيعبرأ

 هلثم : لسقو “ كلامو دمحأ نع لوق وهو ى ةثالث يف : ليقو ى ةثالث غلبي مل ولو
 نإف ى امهريغ ناك نإ و ى رانيد عبر هباصنف ابهذ قورسملا ناك نإ هنأ الإ
 روهشملا وهو “ رانيد فصن ناك ولو عطقي ل الإ و عطق مهارد ةثالث هتميق تفلب

 هب عطق امه ريغ قورسملا ناك نإ الإ هلثم : لمقو ٠0 دمجأ نع ةياورو ى كلام نع

 يفتكي ال نكل ء هلمم : لقو دمحأ نع روهشملا وهو ءامهدحأ هتميق تفلب اذإ

 - ٧٩٣ - ) ج ١٤ - لينلا - ٥١ (



 . . . نالدع هيلع دهش وأ رقأ نإ

 ةيكلاملا ضعب دنع هملع لومملاف ايلاغ اهدحأ ناك ولف « نييلاغ اتاك ذإ امهدحأب
 رانيد عبر : لىقو > ضرع وأ ةضف نم هتمق غلب ام وأ رانيد : لىقو > وه

 بهذلا نأل ضورملاو ةضفلا نم ريثكلاو ليلقلا يف عطقيو ى بهذلا نم آدعاصف
 . هلاح ىلع هريغ يقبف ديدحتلاب ةشئاع ثيدح يق تبث

 ديلا عطقت » : نل هللا لوسر لاق : - اهنع هللا يضر - ةشئاع تلاق

 يف قراسلا دي عطقت : اهنع ةياور يفو « )ي ادعاصف رانيد عبر يف ةقراسلا

 ةفجح نج لإ هللا لوسر دهع ىلع عطقت قراسلا دي نإ : اهنعو ى رانيد عبر
 ءاح - ةفتجحلاو ص - نونلا ديدشتو ميجلا حتفو.ميملا رسكي - ةنَجملا سرت وأ

 هنج نم ذوخأم وهو ى نجلا ىلع نايب فطع ةقردلا يه س نيتحوتفم مجف ةلمهم

 سرئتلاو ى دلجلاب “فّلتو مظع وأ بشخ نم يهو ى ةقردلا وهف ى هرتس

 ص دحاو ىنعمب اههديقو ى نيدلج نيب هيف قاطي هنأ الإ ةفجحلاك - ناكسإف مضب
 . مهارد ةعبرأ نع صقني ال هنمت نأ بلاغلاو

 : رمع نب هللا دبع نعو ى « وأ » ب نجلا ىلع ةفجح فطع : اهنع ةياور يفو
 دهش وأ رقأ نإ ) تباث كلذو مهارد ةثالث هنمث نج يف عطق يلل للا لوسر نأ
 ينعأ ى آرعاذ ناك نإف سبحلا يف رقأو سبلحف ةقرسلاب مهتا نمو ( نالدع هيلع
 : يمصاملا لاق ؛ هرارقإب كح قسفلا رهاظ آريرش

 رابتخال سدح رعاد نم رارقإلا ةحصب اوكحو
_ ٠ 

 ٠ دواد وبأو دمحأو ملم ٥اور ) ( ١
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 ديدهت دمب ةقرسلا وأ لتقلاب رقأ نإو ى رارقإلا ىلع هاركإ هسبح دعي الف
 ءاج املف لتقلاب رقآ نإو ى نمآ وهو رقي ىتح : ليقو « هرارقإب كح ًارعاذ ناكو
 فرتعا نمو هعوجر هعفني مل ى هلتق نم تيأر نكلو هلتقأ مل : لاق صاصقلا

 : يمصاعلا لاق ى عامجإ هيلع مكح اعئاط

 فالخ الب رلدَع 'يدهاش وأ فارتعاب قراسلا !عطقيو

 نإ عطق الف “ نامزلا وأ ناكملا وأ قورسملاب فلتخت ال نأ ةداهشلا طرشو
 اذك عضوم نم : امهدحأ لاق وأ « ةجعن قرس رخآلاو اشبك قرس : دهاش لاق

 ةهبشل عجر نإف ث عجر مث "رقأ نإو « كلذ فالخب رخآلاو اذك تقو يف وأ

 مرغيو ك ال : لبقو > دح" : لسقف اه ريغل عجر ناو ‘ ُب__إلا هنع َءى رد

 : يمصاملا لاق ؛ قرس ام

 مقر يذلا ق دحلا هنع ء در عجر ةهبلشل و رقأ نمو

 نيلاحلا ىلع بجاو مزعلاو نْيل'وق اهرذئفن يف اوركذو

 : يمصاملا لاق « نايبب الإ مرغ الو ث عطق ةقرسلاب دبعلا رقأ نإ و

 اتيث اعرش ةقرسلاب رقأ ىتم دبعلا ىلع مرفلا ال ةدلاو

 _ اهنع هللا يضر ةشئاع تلابق ‘هسفن ىلع ال هديس ىلع هنآل مرغلاب ذخؤي ملو
 . ١" ادعاصف رانيد عير يف الإ قراسلا دي مطقت ال » : كر هللا لوسر لاق

 )٠١( هركذ مدقت .
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 اومطقإ : ةياور يفو ى ادعاصف رانيد عبر يف قراسلا دي عطقت : ةياور يقو
 للع يبنلا نأ رمع نبا نعو ت كلذ نم ىندأ وم ايف اوعطقت الو رانيد عبر يف

 هللا نمل : للع يبلا لاق ةريره يبأ نعو ى مهارد ةثالث هنغ ن يف عطق

 ةضيب يأ ؛ ءادبي عطقتف لبحلا قرسيو ؛ء"ديي عطقتف ةضيبلا قرسي قراسلا
 . رانيد عبر لبحلا وأ ةضيبلا ةميق تغلب اذإ كلذو ى ديدحلا

 ةشئاع نعو ى افيرش ولو مامإلا هعطق ةداهش وأ رارقإب ةقرسلا تحص اذإو
 ى ىبأف هللا دودح نم ,دح يف عفشثتسا ملل للا لوسر نأ _ اهنع هللا يضر _

 قرس اذإ اوناك مهنأ مكلبق نمم كلهأ امنإ سانلا اهأ ه : لاقف بطتخاو ماق مث

 ول هللا ؛حأ و « دحلا هيملع اوماقأ فيعض مهيف قرس نإو < هوك رت "فيرش مهيف

 لبق دحلا يف ةعافشلا زوجيو «)0١“ اهدي دمحم عطقل تقرس ردمحم تنب ةمطاف نأ

 ص يلاولا ىلإ لصي ملام اوعفشا : اعوفرم ريبزلا ثيدح نمو ى يلاولا لصي نأ

 يف قراسلا عطقب كح نم لوأو ؛ هنع للا افع الف افعف يلاولا ىلإ لصو اذإف

 هعطق قراس لوأو “ مالسإلا يف هعطقب هللا رمأو ى ةريغملا ني ديلولا ةيلهاجلا

 ث فانم دبع نب لفون نب يدع نب رايخلا لاجرلا نم مالسإلا يف لزع هللا لوسر
 . موزخم ىنب نم دسألا دبع نب نايفس تنب ةرمآ ءاسنلا نمو

 يخأ ةرمس دي رمع عطقو « دقعلا قرس يذلا ىفلا دسي ركي وبأ عطقو
 صلب تلزع للا لوسر يتبأ : لاق يموزهملا ةيمأ يبأ نعو < ةرمس نب نمحرلا دبع
 ؛تقرم كلاحخا ام : نلع هللا لوسر لاقف“عاتم هعم دجوي ملو افارتعا فرتعا دق

 )١( هملع قفتم .
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 هبي اوبهذإ : لاق ةريره يبأ نعو ؛ اثالث وأ نيترم هلع داعأف ى ىلب : لاق

 . هومسحا ث هوعطقاف

 " نب نمحرلا دبع نعو ى قرس ام هلبق مرغي وأ مرغ مطق اذإ هنأ بهذملاو
 مقأ اذإ قراسلا مرغي ال » : لاق قلع للا لوسر نأ - هنع للا يفر - فوع
 : لاقف كر يبنلا ىلإ ىراسب ءيج : هلل ا دمع نب رياح نعو ى )١' « دلا هملع

 هب ءيج مث ى مطلقف ى هومطقا : لاق ؛ قرس امنإ هللا لوسر اي : لاقف ى هولتقا »

 هب ءيج مث ى هلثم رك ذف ةثلاثلا هب ءيج مث ى هلثم ركذف ى هولتقا : لاقف ةيناثلا

 نأ ةيعفاشلا ركذو « '") ي هولتقا : لاقف « ةسماخلا هب ءيج مث كلذك ةعبارلا
 اوعطقاف :سابع نبا أرق دقو ى ناميألا يديألاب دارملاو “خوسنم ةسماخلا يف لتقلا

 ا_ماميأ

 عطقب رمأف قراسب قأ نلع هنأل غسرلا نم ةمألا رئاس دنعو اندنع عطقلاو

 ىنميلا هدي تعطق قرس نإو بكنملا نم عطقلا : جراوخلا تلاقو ى هنم هنيم

 ىنميلا لجرلاف داع نإ و ‘ ىرسيلا ديلاف داع نإو “ ىرسيلا لجرلاف داع نإو
 لب ةعبارلا يف الو ةثلاثلا يف عطق ال : ةفينح وبأ لاقو “ سبحو برض داع نإو

 . سبحيو برضي

 دازي الف لامشلا تعطق نإف « نيميلا عطق آلوأ بجاولا نأ ملعإ : « رثأ » يفو
 الو ى اهتيد هل۔ف أطخ تعطق نإ : كلام لاقو “ يبعشلاو ةداتق لاق ى كلذ ىلع

 ٠. يثانلاو يذمرتلا هاور ) ( ١

 ٠ يناربطلا هاور ) ( ٢
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 لاق اذك و ى هانمي عطقت مث ى اهتيد وأ صاصقلاف ادمع تعطق نإو « هانمي عطقت
 . دمحأ و يعفاشلا دنع نالوقلاو ؟ ةفنح وبأ

 هديف داع نإو ى ىرسيلا هلجرق داع نإو ث هانمي عطقت قراسلا نأ روهمجلاو

 ةيآبو ةباحصلا لعفو براحملا ةيآب المع « ىنميلا هلجرف داع نإ و ى ىرسلا

 رزع' داع نإف “ عطقي ام ىقبي ال ىقح عطق داع نإف ى ةرملا يف اهنأ ايهف ةقرسلا

 . ةسماخلا ي عطقي : يرهزلا نعو “ نجسو

 نع لقن اذك و ‘ لجرلا دعب لجرلاو « ديلا دعب ديلا عطقت : ركب يبأ نعو
 ؛عطق ال مث ىنميلا دعب ىرسيلا لجرلا عطقت :ليقو ؛اهنع كلذ حصي الو « رع
 اهب لك أي دي هل سيل ةميهبلا لثم مدآ نبا كرتي ال : نولوقي اوناك يعخنلا نعو

 . يجنتسيو

 < هسدحاو هجرخأ : ىلع هل لاقف ص ةثلاثلا يف عطقي نأ دارأ رمع نأ يورو

 عطقي ال : ءاطع لاقو ى ئعازوألاو روث وبأو يبعشلاو يعخنلا لوق وهو ؛ لعفف

 . ةيرهاظلا لوق وهو ةيآلا رهاظ ىلع نيلجرلا نم ءيش

 اند۔ذع عطقلا طقسي ال ركنم ةسماخلا يف لتقلا ثيدح : ربلا دبع نبا لاق

 مرغلا هب طقسي:ال عطقلا اذك و ، قولخلا قح هيف نأل : ليق ى رثكألا دنعو
 نع عدرت عرش" هلل قح عطقلا نأ قحلاو ‘ قولخلا قح مرغلا نأل ىلوألاب
 نإ الف الإو عطق ولو مرفلاب ذخأ قرس نيح آرسوم ناك نإ : ليقو ى ةقرسلأ

 قرس وأ عطقي مل نم امأ و ى عطق ىقح هرسي ماد و رسيأ نإ مرغي : لبقو ى عطق
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 قرس ام د۔جو نإ : ليقو ى ذوخأمو بجاو ةمألا عامجإب مرغلاف هب مطق الام

 : يمصاملا لاق ى اقلطم عطق ول و قافتاب مرغ فلتي ملو

 ىاففقتإ درب هنإف يقاب وهو قرس ام لكو

 عبت رسيلا يف قرس يذلابف .عطق مكحلاب قراسلا انبحو
 تلصح دقف تعطق اذإ ةبوت قراسلا دي عطق نأ دهاجم نع "ضعب معزو

 هتبوتف هذخأب مكاحلا سبتلي نأ لبق قراسلا بات اذإ : يعفاشلا لاقو ى ةبوتلا

 . براحملا ةبوت ىلع [۔ايق عطقلا هنع عفدت

 كقبس كنيمي نإ :هل لاق هعطق املف قراس دي عطق نل هنأ ديز نب رباج نعو

 سابع نبا نعو ؛ هلوأ كدح عبتي الو كنيمي كيلع هللا د ر تدت نإف ك رانلا ىلإ

 تنز نإ »: لاقف “ نصحت ملو تنز اذإ ةمألا نع لئس' هر هنأ اهنع هلا يضر

 . لبح ينمي : عيبرلا لاق « )« ريقضب ولو اهوعسب ش اهودلحاف

 ىلع اهاعدا نمو “ هاوعد تفلأ هلضفل اهب مهتي ال نم ىلع ةقرس ىعدا نمو

 ءهتمهت تيوق نإ فلحلا لبق برضو سبحو هل فلح هلاح فرمي ال “وأ مهتي نم

 : يمصاملا لاق ى ةمهتلا ةوق بسحب سبحلاو برضلاو

 ةققحملب هاوعد نكت ملو ةقرسلاب مىرما ىلع ع دمو
 الضْفلا لاح سانلا يف هلاح نمس ىلع كاذ ايعدم نكي نإف

 المأ هيلع ىوعدلاب غلبي الو فشكي هلاح نع سيلف

 كح نجسلاو برضلاب كلامن مهتي نم ابلاطم نكي نإو

 . ه رك ذ م دقت ) ( ١
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 ال وأ عطق وأ لتقك اهضعب وأ هسفن فلتي ايف دبع رارقإ زوجي لهو

 نم وأ ىعرملا نم قراسلا وهو ‘سلتخم ال ؛نالوق ؟ لام وه ذإ

 نئازخلا نم وأ راودلاك ى حارملا نم جرخي مل ام يراربلا وأ لايجلا

 ، طبارملا نم وأ

 ةقرسب همهتا الجر سبح للع هنأ يورو“ لاطي الو هلاح فرمي مل نم سبحيو

 نجسي هنأ كلذب فرعو هتمهت تيوق نميف : ليقو “ رفسلا يف هبحص دقو هريغل
 : لسق و دعب برضي هنإ : لىقف “هسبح لاطي هنأ روهشملاو “توي وأ "رقي ىتح

 . قحلا وهو ىال

 افلتم نوكي يذلا رمآلا يف يأ ء( هممفن فلتي ايف دبع رارقإ زوجي لهو )
 ( لام وه ذا « الوأ ) غلاب فلكم هنأل ( عطق وأ لتقك اهضعب وأ ) هسفنل
 هسفن فلتي ال ايف هرارقإ امأو “ ( نالوق ) ؟ هسفن يف هاوعد لبقت الف كولم

 نإقراس ىنمي عطقي يأ « قراس ىلع افطع رجلاب ( سلتخم ال ) زئاجف هضعب وأ
 (يراربلا وا لابجلا نم وأ:ىعرملا نم قراسلا وهو ) سلتغ ال زرح نم. جرخأ
 نم ) - ءارلا رسك و ءايلا مضب - ذخأ ام جرحي مل ام ( ج رخأ مل ام ) قرطلا وأ

 ‘حاورلا يف هئيجي وأ حاترب يأ“هربغ وأ منغلا هيلإ حوري يذلا عضوملا يأ“(حارملا

 تويبلا نم قيرفلاك يأ «(راودلاك) راودلا نم ممإ وهو هلثم حاورلا ريغ نكلو
 . احارم نكي مل وأ اميظع را ودلا

 ريماطملاك ازرح نكي ملو هيف نزخي ام دارملاو“ةنازخ عمج (نئازخلا نم وأ)
 ذخأ اذإف “باودلا اهيف طبرت يتلا عضاوملا نم يأ ( طبارملا نم وأ ) « نيفدلا و
 . ةيربلا وأ لبجلا وأ ىعرملا يف تناك ولو عطق عضاوملا كلق نم ائيش
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 { ةنايخب ةعتمأ قرسيف نذإب لخدي نم وهو نئاخ الو

 نم دي تعطقو « نوبقاعيو مهعم وهو هباحصأ نم قراس الو

 ‘ رباك نإ فالخ نم هلجر دازيو 4 عار اهل ةباد وأ اريغص قرس

 جرخي ملو هبشأو برقأ سلتخملاب وه ذإ اهيعار عم اهقرس نإ ال

 . ًابراع نوكيف رباك نإ الإ ًاقراس نوكيف زرح نم

 امهريغ وأ اناويح وأ ( ةعتمأ قرسيف نذإب لخدي نم وهو « نئاخ الو )
 ص زرح ريغ هنم ذخأ يذلا لحلا ريص لوخدلا يف هل نذإلا نأل « ( ةنايخ )

 سلتخلا يأ “لاكنلا وأ ريزعتلاب (نوبقاعيو مهعم وهو هباحصأ نم قراس الو )
 ( اريغص قرس نم دي تعطقو )رثكأ وأ بيداتب هباحصأ نم قراسلاو نئاخلاو
 مئاقو يعارلاو ى ةلاض وأ امل يعار ال ةباد ال ( عار اهل ةباد وأ ) ادبع وأ آرح

 . زرجلاك يصلا

 عطقت ناب ع ةفلاخم عم يأ ى ( فالخ نم ) اهمطق يأ ى ( هلجر دازي و )
 عم اهقوس نإ ال ) هعنام وأ هرجاز ( رباك نإ ) ىرسيلا هلجرو ىنميلا هدي
 زرح نم جرخي ملو هبشأو برقأ سلتخناب وه ) اهيعار عم اهقرس ( ذإ اهيعار
 كحيف ( ابراحم نوكيف رباك نإ الإ اقراس ) نوكي نأ نع الضف يأ ، ( نوكيف
 يذمرتلا ركذو“ةميدولا وحنل دحاج ىلع عطق ال هنأ مدقتو “براحملا كحي هيلع
 . _ عطق نئاخلاو بهتنملاو سلتخا ىلع سيل » : هححصو

 يرحتلاب الع ماكحألاب امزتلم نوكي نأ قراسلا يف انموق ضعب طرشو
 هوركمو نونجمو ىص الو “دهاعم ولو يبرح مطقي الف“ةلامإو نذإ ريغي ا رات
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 ى ءاململا نع هدعب وأ مالسإلاب هدهع برقل ممرحتلاب لهاجو لصأو هل نوذامو

 ةقرسو ةيراع دحجي عطقي : ةلبانحلا لاقو “ يمذو ملسم لامب يمذو ملسم عطقيو
 ءام ةقرسب ال ديصو حلبو رهاط دبزو الك و نبلو راجحأو بارتو حلم

 دنعو ى اريبك ناك ولو زيمي ال يمجعأ و مئاتو نونجم ةقرسبو “ سجن لب زو

 . هلهأ راد يف نوكي نأب هلثم زرح نم لفط ةقرسب عطقي : ةيكلاملا

 ص هنبا نم ةقرسلاب بآلا عطقي الو ى دوادل افالخ هديس نم دبعلا عطقي الو
 نيجوزلا يف اوفلتخاو ‘ محر يذ لك : ةفينح وبأ دازو ى دجلا : يعفاشلا دازو
 حابم هلصأ ايف الو مامطلا يف عطق ال : ةفينح وبأ لاقو “ عوجلاب رطضملا الو

 ن همترمك كلنلم ةهبش وأ كرتشمك كنلم هيف هلام قراس الو زرح نم بطحك
 منغلا نم قراس يف فلتخاو « رجأتسم نم ريجألاؤ نيدلا هيلع نمم نيد هل نمو
 . بيصن هف هل

 ةعامج قرس نإو ى ربق نم نفك و فحصم يف عطق ال هنأ ةفينح وبأ معزو
 عطق الو ى ةفينح يبأل افالخ اوعطق باصن ردحاو لك بيصن يف نكي مو اباصن
 دجسملا ليدانق قراس عطقي الو “ ةيرهاظلل افالخ زرح ريغ نم قرس نم ىلع
 . يمفاشلل افالخ

 فضلا الو «لسافلا لبح نم بايثلا الو لاملا تيب نم قرس نميف فلتخاو

 كيف قلعم رمت وأ رجش يف الو “عطق ةنازخ نم قرس نإو ى هيف هل نذأ تيب نم
 ىةيانجلا يف الو بصغلا يف عطق الو “سلتخخلا عطقي : ةيرهاظلاو لبنح نبا لاقو
 . ةيرهاظلاو لبنح نيال افالخ د وحملا ف عطقي الو
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 نأ سنأ نعو هيلإ عرسي ايف الو حابم هلصأ ايف عطق ال ةيفنحلا نعو

 : لاق إؤ نيعبرأ وحن نيتديرجي هدلَجف رمخلا برش دق لجرب تأ هلع يبلا

 : فخأ : :فوع نب نمحرلا دبع لاقف ؛سانلا راشتسا رمع ناك املف ركب وبأ

 دلج : ةبقع نب ديلولا ةصق ق يلع نعو هنع هنا يضر رمع هب رمأف « نونام

 . يلإ بحأ اذهو ص ةنس" لكو نينامث رمعو نيعبرأ ركب وبأو نيعبرأ ك يبنلا

 قح اهأًّبقتي مل هنإ : رمع لاقف رلا قتي يئر كلجر نأ ثيدحلا اذه يفو

 ادإ مث 27 > هودلحاف برش اذإ « : رجلا براش ف لاق نل ينلا نعو > اهبرش

 اوبرضاف ةعبارلا برش اذإ مث ، هودلجاف ةثلاثلا برش اذإ مث ى هودلجاف برش
 ٠ حخوسنم ةعبارلا ف هلتقو > )١) > هقنع

 يف بيبزلا هل ذبني للع يبنلا ناك : - ايهنع للا يغر - سابع نبا نعو

 نإف ى هاقسو هبرش ةثلاثلا ءاسم ناك املف “ دغلا دعبو دغلاو هموب هبرشيف ءاقسلا

 ماق ي ىرذع لزن امل : - اهنع هلا يضر - ةشئاع نعو ى هقرهأ ءيش لضف

 ةأرماو نيلجرب رمأ لزن املف « نآرقلا التو كلذ ركذف ربنملا ىلع قلع للا لوسر

 . دحلا اوبرضف

 نمم و ناثعو رمعو ,ركه ابأ تك ردأ دقل : ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نعو
 يبص وأ نونجم برش ىلع دح الو “نيعبرأ الإ فذقلا يف كولمملا اوبرضي ملف مهدعب

 فرعي مل نم ىلع الو ى ةصغل رطضم وأ : ليق “ برش ىلع هركم وأ كرشم وأ
 ء همف فلتخا امد برش نإو ى ال : ليقو ؤ دح ميرحتلا ملعي مل نإو ص رمخ هنأ

 . دواد وبأ و ملسم هاور ) ( ١



 ى دبعلل نوعبرأو رحلل نونامت وهو ى الالح ءآر ولو دحي : ليقو ى دحي ال : ليقف

 اهلك ىفوتستو “هيف لخادلا هسنج نع دح يزجيو ى ءاوس امه : ةيرهاظلا لاقو
 ء هتحت لخديف برلاو فذقلا الإ برشلاو نصحملا ريغ نم ىنزلاك تددمت نإ

 دبعلاو نينامث فذاقلا هيف دحبو ى ىنزلاب وه فذقلاو « هدلو فذقب دلاولا دحيو

 . نينامث : ةيرهاظلا لاقو ى نيمبرأ

 ‘حيرصتلاو فذقلا هب تدرأ : لاق نإو.“ ال : ليقو “حيرصتلاك ضيرمتلاو

 امب فذقلا امأ و ث مألل ال بالل بسنلا يفنك ىنزلل عجر اذإ ضيرمتلا كلذك و

 ءادح دحاو لكل ةدح ةعامج فذق نإ و؛هيف بدؤيف ىنزلا ريغ فوذقملا هركي
 ص ةانز ايب : هلوقك ةدحاوف ةملكب مهعمج نإ : لقو ى ادحاو ادح : لىقو

 . ملعأ هللاو < دحَ دحاو "لكلف الإو
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 لينلا حرش باتك تايوتحم

 رشع عبارلا ءزجلا

 تاقفنلا ق : رشع نماثلا باتكلا

 هتقفن بجت نميف : باب

 هللو ىلع يلول كحي : لصف

 ءاشع وأ ءادغب جاتحمل كحي : لصف

 ةلادعلا يف : باب
 لدع نإ بآلا ىطعب : لصف

 هدلو لام يف بآلل زوجي ايف : باب

 عزتلا يف : باب

 هدلو ريغل عوزنملا جرخ نإ عزن حصي ال : لصف

 نهجاوزأ ىلع ءاسنلا ةقفن يف : باب

 اهجوز ىلع ةأرملا كردت ايف : باب

 ... 1 اح تام نإ : لصف

 كلذ ريغو لدملاو اهانكس و ةأرملا ةوسك يف : ةمتاخ
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 ءاملللا يف : رثع عساتلا باتكلا

 ٢٦٥ ةمدقم

 ٢٦٧ اه حلصي نمو عافدلاو ةمامإلا يف : باب

 ٣٥ عافدلا مامإ ةعاط ق : باب

 ٣٩٦ يفبلا هب تبثي ايف : باب

 ٤٠٦ يغابلا هب ملعي اميق : لصف

 ١٨: شيجلا ةيانجو يغابلا ىلع ةناعتسإلا يف : باب

 ٢٦ لك آلا وأ لتقلا دصق ىلع جرخ نإ : لصف

 ٣ ةاغبلا هيلع زاج نمل زوجي ايف : بإ
 1 موجهلاو لاتقلا يف : باي

 ٤٦ هلامب هطلخأو ذخأ ام غاب قاس نإ : لصف
 ٤٧١ لاملا ذخأ ىلع هلتقو غاب عابتا زاج : لصف

 ؛٩٧ هبدنويغابلل عفدلا زاوجو هسفن نع ناسنإلا عفد بوجو يف : باب
 ٢ هلتق لح نم لاتقتسا يف : بإب
 ٥٣٢ يفبلا ي : رخآ باب
 3 يفبلا ق : رخآ باب

 ٥٦٨ غاب دارم هب ملعي ابف : لصف

 ٥٨٥ ناتثفلا ُقىتَ ال : باي

 ٥٩٨ رخآلاضعبلل يغب هريغىلع ركسع ضعب يغبنوكي ال : لصف
 ٦٠٩ بلاسلا يق : باب

 ٦٢٥ مهباحصأ ومل اومأعمجمهلف افوخ اوأرف مهقيرطيم وق راس نإ : باب
 ٦٤١ ايارسلا ءاقتلا يف : باب
 ٦٥٢ اهماكحأ و ةبحصلا دقع يف : باب
٦٦٣ ةنتفلا يف : بإب



 زرفي قح ةنتف يوذب طلتخا غاب لتقي ال : لصف
 ةنتفلا يف : رخآ باب

 ةلطبملاو ةقحلا برحلا يف : باب
 ةصاخب تةبس ةنتف نم ةنده عقت ال : لصف

 حلص" ىلع قيثاومو دوهع لب
 هيلإ سانلا ىوتسا امف : باب
 نييبتلا رخاوأ يف : باب

 ىلولا ددمت نإ : لصف

 اضيأ عافدلا ف : باي

 غاب عافد يف رذاحي : باب

 بتي مل نإ دترم لتقي : ةمتاخ
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