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 ر ) س 7 ل 1 - س هم ) _

 ة دح _- ٧ ٢ ١ ١ ب .ص

 ةيدوعسلا ةيجبملا ةكلملا

 ةتفك ع نبلل رخ
 م٢٧٩١ ۔ ھه٢٩٣١ ةيناَشلا ةحعبطلا

م٥٨٩١ ۔ ها ٤٠٥ ةثلاخلا ةعبطلا



 لتيلملارافشرليتلاشاتك
 تلات

 هننارمع .ينيمرزملابع بزلا ءايضب
 .ھ ١٢٢٣ ةتتتحفرتما

  
 ةمزتَملاماَمرن!فيلأ

 شيفطل زيول سيم
 هتلاهحعحت

 ر ) س ر ل ا : ح صس ) ٠.

 ةدح ۔ ١١٢٧ َت.ص

ةيدوعسلا ةتجبعلا ةكلملا





 تاي ملا ف : نو رملا بانلا

 و

 . . . .. .. .. ... . .لام يهو

 تايدلا يف : نورشعلا باتكلا

 ريثأتلاو رسكلا ةيدو ‘ حرجلا ةيد و ‘ ة رفص وأ ةرمح وأ داوس نم رثألا ةيد

 صاصقلا يفو سفنلا ةيد و > فاعرلا ةيدو > وضعلا ةعفنم توف ةيد و > مظعلا ق

 ء ةدع دعوك لادلا فيفختب ىدو نم ءايلل فيفختلاب ةيدلاو . ةماسقلاو اضيأ

 يهو “ هلتق نع مزلي ام هبئان وأ هسل و ىطعأ اذإ ةيد هيدي ليتقلا ىدو لوقت

 :يممصألا لاق ؛ القع اضيأ ةيدلا ىمستو “ردصملاب يمس “سفنلا ةلباقم يف بجي ام
 اذه مههلايعتسا رثك مش « لوتقملا "يلو ءانفب لقنت تذاك لبإلا نأل كلذب تيمس
 ءامهوبغ وأ مهارد وأ ريناند هتيطعأ اذإ لوتقملا تلقع : اولاق ىتح فرحلا
 ىلع فنصملا اهفرعو ى هلك كلذ نم ائيش '١)هتيطعأ اذإ ةريشملا "هتلَقع : اولاقو

 )١( ةححصم . هتطعأ رهاظلاو لصألا اذك .



 اهيناج ىلع هيلع يجل اهنود امو سفن يف ةيانجب بجي ردقم

 تايدلا ىدحإ يه يتلا ةيدلا ( و ) : هلوقب هريغ وأ وضعلل وأ سفنلل اهنأ
 لام يأ ى لوعفم مسا لصألاو ، ردصملاب ةيمست ةيدلاب لاملا ةيمست ( "لام يه )

 لادلا رسك و واولا نراكسإو ميملا حتفب “ كلذ وحن وأ ةيدوم ليإو "يردأوَم

 نم ذوخأم ةيدلا ظفل نأ قيقحتلاو ‘ زاجم وهو ى ىطعم يأ ث ءايلا ديدشتو
 املو “ يعابر ذه نكل ى كله اذإ نالف ىدوأ هنمو « كالملا وهو يدولا

 عرشلا نص مهللا ) - كلذب تيمس كالملا نع أشنت ةردقملا ةيكلا تناك

 . قيرطب الإ ةيد ىمسي ال هنإف ءانعلاك لاملا ريغ جرخو - ( هلهأو

 لام : هلوق نإف ‘ سنجلاب جارخإلا زاوجل كلذ تلق امنإو ع لاملا نع ةباينلا

 نإف ى ماعلا ضرعلاو سنجلاب فيرعت فيرعتلا اذهو “ فيرعتلا يف سنج وه

 ناماع ناضرع ( بجي ردقم ) لام : هلوق يفأ نيروكذملا بوجولاو ريدقتلا

 ص زاجلاهنود ام وأ سفنلا نع ضوع لام رادقم : لاق ولف ‘ كلذ يغبني الو

 بجي ال يذلا ردقملاو ‘ ردقملا ريغ جرخف ريعب ةناك دودحم هنأ ريدقتلا ىنعمو

 ةاكزلا باصنك ةيانج ال بجوو ردق ام جرخ ( اهنود امو ,سفن يف ةيانجب )
 ةيانجك “سفنريغ يف ةيانج ريدقت عم بجو امو “ قادصلاو تالماعملا يف نمثلاو

 حورجلاو خافتنالاو ى دوسألاو رمحألاو رفصألا رثألا اهنود امب دارملاو ى رلام يف

 وأ ( اهيناج ىلع هيلع "ينجن ) وضعلا ةعفنمو لقملا لاوزو عطقلاو رسكلاو
 ع هتكرت ثري نم لك اهثري هتكرتك لوتقملل كلم لوتقملا ةيد نأ ديفي ى هلقاع
 مهل ىصوملاو ءامرغلل تسيل : ليقو ى ةيصولاو ةثرولا ىلع اهيف ءامرفلا مدقتو

 : ليق ؟ ال مأ ةيدلا لوتقملا كلم له : إرثأ يفو « لوآلا حيحصلاو ى ةثرولل لب

٦١ _ 



 زوجيو “ هتيصو اهنم ذفنتو اهنم هنويد ىطعت اهنأل هتايح نم ءزج رخآب اهكلم
 . ملعأ هللاو « هب هتايح يف ملع امم ةيصولا ذفنت امنإو « اهنع هوفع



 باب

 ء ءادوسف ءارمحف ءارفص دلجلا قوف ةثالث : رشع ةسخ حورجلا

 ريعب نمت فصن اهل و ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .

 ںاب

 كلذ شأرأو راثآلاو حورجلا يف

 ةيمادو ص شدخو ى ءادوسو ى ءارمحو ى ءارفص ( رشع ةسمخ حورجلا )
 « ةمشاهو « ةحضومو “ قاحمس و ى ةمحالتمو ، ةعضابو ى ربكأ ةيمادو ى رغصأ

 ص زاجم [آاحرج" ىلوآلا ةثالثلا ةمستو ى ةمومأمو ڵ ةذفانو “ ةفئاجو ى ةلقنمو

 هنأ لمتحيو ى زاجملا مومع نم وأ دحاو ددعب زاجملاو ةقيقحلا عمج ةرابعلا يفف

 داوسلا وأ ةرمحلا وأ ةرفصلا ترهظ ىتح نهنطاب حرج رابتعاب احورج نمهاتمس
 ءارمحف ءارفص ) طقف هقوف نهرثأ رهظي يأ ( دلجلا قوف ةثالث ) دلجلا يف

 ( ريعب نمث فصن اهلو ) دمب ابخ اذكهو ى اهدعب يتلا نود نهنم لك ( ءادوسف
 ريعبلا : ليقو ؛ لمملا اذه ىلعو ى ريناند ةعبرأ وأ امهرد نوعبرأو ةينامث ريعبلاو
 ىلع : ليقو « امهرد نوتس : ليقو ى امهرد نورشعو ةئام : ليقو ى مهرد ةئام

 س ٨



2 
 الو . ام نإو 3 عمد ام وهو : شدخ هيف ةثالثو هعب رو هن 7

 هنم ضافو دلج نم ثعطق ام يهو 4 ىرغص ةيمادف ؛ آءعوضو ضقني

 ‘ ريعبف { ريعب فصن اهل و { آل لصت ملو هتعطق ام يهو ، ىربكف مد

 ص امل يف ريمضلاو ةيدلا يت نس باب : هلوق يف كلذ ضعب يتأيو “ صخ رلاو ءالغلا

 ىلع كلذو “ نهلو : لوقي رأ ىل'وآلاو ص ءادوسلاو ءارمحلاو ءارفصلل : ةثالثلل
 ءارملا يهو ةيناثلل هنمتو:لاق اك ءارفصلا يهو ىلوآلل ريعب نمث" فصنف بيترتلا

 : لاق اك ءادوسلا يهو ةثلاثلل ه هبرو ريعبلا نمث يأ ( هنمثف ) : لاق اك

 رشع انثا اهعبرو ةثالث ‘ نمثلا فصنو ةتس “نيعبرألاو ةيناثلا نمثف ( هعبرو )
 هنأك و ( ,ءامب نإو عمد ام وهو شدخ ) نم"و دلجلا سفن يف يأ ( هيف ةثالثو )
 ( ءوضو ) ءالا اذه ( ضقني الو ) . ليسي ال رمع مدب عمدت نأ نكمي
 تاذ الثم ةحرج وأ ص ةبرض يأ بسنلل انه ةلعاف نزو ( ةيمادف ) هتراهطل

 هجورخلو ص ةريغص يأ ( ىرغص ) ةفوذحملا مدلا مال يهو ةفيفخ ءايلاو ى مد

 ص دارفإلا و ريكذتلا مزلي ليضفتلا مساف الإو فلألل ثبناتلا هل غاس ليضفتلا نع

 تمطق ام يهو ) ىربك هلوق يف اذك و ، الصأ فضي: مل وأ ةركنل فيضأ نإو
 وأ ةبرضلا كلت نأل آزثوجت اهيلإ عطقلا دنسأ ، مل ضعب تعطق يأ ( دلج نم
 ةفوطعم ةلملا هذن_ه ( مد هنم ضافو ) هتطساوو عطقلا ةلآ يه ةح رجلا

 اہهمطقب مد دلجلا نم ضافو يأ ى فوذحم طبارلاو اهتفص وأ ام ةلص ىلع

 ( ف )ابثطق نم ضافو يأ ى اهيلإ بوسنملا عطقلا ىلإ ءاهلا دوع زوجيو
 دقف الإو س هيف ريثأتلاب ( امحل لصت ملو هتمطق ام يهو ى ىربك ) ةيماد
 بترملا رشنلاو فللا ليبس ىلع "نهلو يأ ( اهلو ) هلك دلجلا عطقل هيلإ تضفأ

 روعبراو ةينامث ( ريعبف ) شدّخلل امهرد نورشعو ةعبرأ ( ريعب فصن )

-- ٩ -- 



 دلج نيي ًاقافس تقش ام يهو ؛ ةعضاب { محللا يف ةثالثو { ناريعبف

 محل يف تنعمأو كلذ تزواج ام يهو ؛ ةحالتمو ى هتلصوو محلو

 الو هعطق الب مظعلا نيبو هنيب قافس ىلإ هزواج ام وهو قاحمسو

 هتحضوأ ام يهو ةحضوم ؛ مظعلا يف ةثالثو ء ةيناثف ةتسف ةرعبأ ةعبرأ

 نا : ليقو ى ىربكلا ةيمادلل نوعستو ةتس ( ناربعبف ) ىرغصلا ةيمادلل امهرد

 مدقم ةيماد ىلع تفعوض هجولا يف تناك نإف ى دحاو اهمكح ةدحاو ةيمادلا

 عضبلا نم (ةعضاب محللا يف ةثالثو) نوبل اتنبا ناصولق اهل(و)ناربعب امل سأرلا

 محلو دلج نيب ) ادج ةقيقر ةرشق وهو ( اأقافس تقش ام يهو ) قشلا وهو
 ةلعافتم (ةمحالتمو)“ةمحالتملا نود اليلق هيف ترثأو محللا تلصو يأ (هتلصوو

 ام يهو ) محللا اهعنميو محللا لوازت اهنأك لعافتلل وأ ى ةغلابملل محللا نم

 محل يف ) تفلابو تمكحتسا ( تنصمأو ) ةعضابلا يف روكذملا ( كلذ تزواج

 زواج يأ ( هزواج ام وهو ) سأرلا قوف ةقيقدلا ةرشقلا هلصأ ( قاحمسو
 انموقو « قافسلا عطق الب خأ ( هعطق الب مظعلا نيبو هنيب قافس ىلإ ) محللا
 ( ةرعبأ ةعبرأ اهلو ) محللا لبق يهو دلجلا طغكت يتلل امسا قاحمسلا نولعجي

 ةمحالتملل مهرد اتئامو نونامثو ةينامث ( ةتسمف ) ةعضابلل امهرد نومستو نانثاو ةئام

 ص نراتقحو نوبل اتنبا « ةرعبأ ةعبرأ امل ةعضابلا بوبحم نبا نعو ( ةيناثف )
 ناتثقحو نوبل اتنبا ةرعبأ ةتس اه ةمحالتملاو“هلك دلجلا غرفتست يتلا يه ةعضابلاو

 اهل و“مظملا ىلع هرشق ادبو هلك محللا غرفتسا ام قاحمسلاو ى ناركتذنوبل انباو

 مظملا يف ةثالثو ) ناتعَذجو ناتقحو ناوكذ نوبل انباو نوبل اتنبا ةرعبأ ةيناغ

 واولا حتف زوجيو « ديدشت الب داضلا رسك و واولا ناكسإو ميملا مضب ( ةحضوم"

 يأ ( هتحضوأ ام يهو ) : هلوقب لوألا لكشلا ىلإ راشأو ى داضلا ديدشتو

. ١.٠ 



 نم هايإ اهلقنل ةلقنم ‘ هت رسكف هتمشه ام يهو ؛ ةعشاف ‘ هرسكت ملو

 سايق يف سايق مت نإ هلك ركذ امو ةرعبأ ةرشع ىلوأللف { هناكم

 سأرلا فصن دسجلاو ، هفصن سأرلاو 2 هجولا يف

 الي هترسك يأ ( هتمشه ام يهو ةمشاهف ى هرسكت ملو ) قافسلا ةلازإب هترهظأ

 مل ولو هيف ترثأ اذإ ةمشاه يه : ليقو ( هترسكف ) : هلوقب هرسف اك لصف
 :تيمسو ( ةلقنمف ) هفشكب هيف اهريثأتل ى مظعلا يف اهنإ : لاق امنإو ى هرسكت
 : ليقو “ مظع هيف عضوم لك يف نوكتو « رسك عم ( هناكم نم هايإ اهلقنل )

 ص حتفلا هيف يكحو « فاقلا رسكب يهو ى هلقنت ملو مظعلا تقش ولو ةلقنم يه
 امو ) . مهرد ةئام عبرأو نونامث ( ةرعبأ ةرشع ) ةحضوملا يهو ( ىلواللف )

 يأ ى سايق يف ( سايق مت نإ ) تبثي امنإ رشع ةسمخ نم هلك يتأي امو ( هلك ركذ
 ص هلوطو ماهبآلا نم ىلعألا لصفملا ضرع دارملاو ى لوط سايق يف ضرع سايق
 كل نيبتي مل نإو ى حورجملا ماهبإ وأ. ى سانلا طسوأ ماهبإ وأ مك احلا ماهبإ يهو

 نم وهو ( هجولا يف ) ضرعلا وه طيخلا فصنف طيخب هيلع ترد ماهبإلا ضرع

 ىرخألا مظع فرط ىلإ يحتللا مظع فرط نمو « نقذلا ىلإ رعشلا تبنم
 ص نراتفشلاو ( سأرلا فصن دسجلاو ) هجولا فصن يأ ( هفصن "سأرلاو )
 دمجلا نم .دعب مفلا نم ناك امو هجولا نم ايهنم رمح ام : ليقو “ مفلا نم : ليق

 رخؤمو هجولا فصن سأرلا مدقم : رثألا يفو ى سأرلا نم الو هجولا نم ال
 لجرلا فصن ةأرملاو سأرلا رخؤم فصن دسجلاو “ سأرلا مدقم فصن سأرلا

 امو ثلثلا يف لجرلاك يه : ليقو ، لجرلا فعض هيف اهنإف نييدثلا ةماح الإ
 : يمصاملا لاق ى ثلثلا قوف ايف لجرلا فصنو ى هنود

 ءاوسلاب لجرلا ةيدك ءاسنلا يف حورجلا "ةيدو

 هيوست كاذ دعب نم امل امث هيدلا رثلثا ىلع تداز اذإ الإ
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 وأ " نرورشعف نيعبصإ وأ ى ةرعبأ ةرشع هيلعف اعبصإ امل عطق نمف هيلعو
 ةلمنأ فصنو مباصأ ةثالث امل عطق نإف نورشعف اعبرأ وأ ى نوثالثف ةثالث
 ثلث اذهف ةلمنأو مباصأ ةثالث عطق نإو ى ريعب اثلثو ريعب نوثالثو دحاو هيلعف

 اهضعب فيضأ ردي نم عباصأ اهل عطق نإف « اثلث الإ رشع ةعبس ىلإ عجرتو ةيدلا
 هيفف رخآ مث « ةرشع هيفف عبصإ عطقي نأ لثم « تابرض وأ ةبرض يف ضعبل
 ةثالث امل عطق ولو ى هلبق ال فاضي هنأل ةسمخ هيفف اعبار عطق مث ى اضيأ ةرشع

 ص هلبق امل فاضي هنأل ةسمخ هيلعف امبصإ دعب عطق نإف “ نوثالث هيلعف ةبرض يف
 يف كلذ فاضي الف نيديلا عباصأ يف كلذو ع نورشعف ةبرض يف ةعبرأ عطق ولو

 اعبصإ دعب عطق نإف“نورشع هيلعف دي نم ةبرض يف ةعبرأ امل عطق نإف « ةبرض
 عباصأ كحو . اطخلا ىلإ دمعلا عطق فاضي الو “ ةرشع هلف ىرخالا ديلا نم

 ةبرض يف الإ كلذ ريغ يف حرجي حرج فاضي الو ى نيديلا عباصأك نيلجرلا

 اهتيدف ءرب دعب ىرخأ اهبرض نإو ى ةلقنملا ُةيردف ةلقنم اهبرض نإو ى ةدحاو
 رخآلا بقع برضلا ناك نإو ص كلذكف كلذ دعب اثلاث ىنج نإو ى اضيأ

 ء فاضي الف دعابت نإو ى فالخف براقت نإو ى ال : ليقو “ فاضي : لبقف

 تور ص حارجلاك : ليقو ‘ عباصألاك : ليقف نانسألا امأو « حارجلا يف كلذو

 لثم ةأرملا لقع » : يئاسنلا ىور اذك و للع للا لوسر نع كلذ ةيكلاملا

 لقعلاب ينعيو “ ةميزخ نبا هححصو « اهہتيد نم ثلثلا غلبي ىقح لجرلا لقع

 7 نأ بيسملا نب ديعس نع ىورو ؤ بيعش نب ورمع هاورو ؛ ةيدلا

 ء قلع ينلا ةنس اهب دارب امنإ تقلطأ اذإ ةنسلاو “يخأ نبا اي ةنسلا كلت : لاقف



 ةسمخ وأ ، هيف رشع انثا وأ هجولاو سأرلا يف ةرشع ةيناثلل لهو

 ؟ هجولا يف نورشعو ةسمخو 2 هيف نورشع وأ 0 سأرلا يف رشع

 وأ ، رشع ةسمخ وأ ، رشع انثا ةثلاثلل له اذكو ؛ فالخ

 اك هجولا يف اذهو { نوثالث وأ ، نورشعو ةسمخ وأ ، نورشع

 اضيأ فالخ رم

 انبهذم و “فصنلا نم لقأ يف : ليقو رشعلا نم لقأ يف لجرلا يواست : ليقو

 لك ىلع اسايق ةرم لوأ نم لجرلا فصن اهنأ يعفاشلاو قارعلا لهأ بهذمو

 هب لمعي ال دحاو ثيدح وه : اولاق وأ خسن وأ ثيدحلا مهدنع تبثي ملو ى ةيدلا

 سراسنإلا تاب ثيدحلا ةيكلاملا مهو ةنيدملا لهأ لتلعو ى ىولبلا هب "معت ام يف

 ةعبرأ هذهف ؤ ةغضم نيعبرأو ى ةقلع نيعبرأو ى ءاضب ةفطن اموب نيعبرأ ىقبي

 يف لاوقأ يتأتو ص ةنسلا ثلث رهشأ ةعبرأو ى ىثنالا نم ركذلا اهيف زيمي ملارهشأ

 هناحبس هللا ءاش نإ ةأرملا يدث ىلع ملكتن خلا ةيحل رعش نزوي لصف : هلوق

 دسجلا امأو ( هجولاو سأرلا يف ةرشع ) ةرعبأ ةمشاملا يهو ( ةيناثلل لهو )
 انثا ) و سأرلا يف ةرشعلا ( وأ ) سأرلا يف الإ نوكت ال : ليقو ى ايهفصنف

 يف وأ ، رشع ةسمخ هجولا يفو ةرشع سأرلا يف وأ « هجولا يف يأ ( هيف وشع
 سأرلا يف يأ ( هيف نؤوشع وأ سأرلا يف رشع ةسمخ وأ ) نورشع هجولا
 فالتخإلا قلطم اوفلتخا يأ ( اذكو ؛ فالخ ؟ هجولا يف نورشعو ةسمخو )

 وأ “ رشع ةسمخ وأ ) ًآربمب ( رشع انثا ) ةلقنلا يهو ( ةثلاثلل له ) كلذك
 هجولا يف ) فالخلا اذه يأ ( اذهو نؤثالث وأ “نورشعو ةسمخ وأ “نورشع

 فصن وه امنإ سأرلا نأو ى هجولا ىلع وه امنإ مالكلا نأ ( اضيأ فالخ رم اك



: . . 
 وأ ةربإ سأرب نإو فوجلا اهلوصول ةفئاجلا ؛ يهو ىرخا ةثالثو

 { ةيحان لك نم وأ حرجل ربك

 ىلعو ى ةرعبأ ةتس لوألا لوقلا ىلع سأرللف ع سأرلا فصن دسجلاو “ هجولا
 ىلعو “فصنو رشع انئا عبارلا ىلعو “ ةرشع ثلاثلا ىلعو “ فصنو ةعبس يناثلا

 يف رشع ةسمخ : ليقو ى لاوقألا يف سأرلا فصن دسجلاو « رشع ةسمخ سماخلا
 . سأرلاو هجولا

 ى ضاخم انباو ص نوبل اتنيا « لبإلا نم ةرشع ةحضاولل : بوبحم نبا نعو
 ص هريغ م"وق" بجاولا نسلا دجوي مل اذإو ؛ ناتعذجو « ناتقحو « نوبل انباو
 لك ةرعبأ ةعبرأو « نوبل تانب عبرأو ى ضاخم تانب عبرأ : نورشع ةمشاهللو

 تس : نرؤالث ةلقنمللو “ تاعذج عبرأو <ك تاقح عبرأو ص نوبل نبا دحا و

 تسو ى نوبل نا دحاو لك ةرعبأ ةتسو ى نويل تانب تسو “ ضام تانب

 دمع هنأك موقي نأ يهو 0 ةموكح ةمشاهلا ق : لىق “ تاعذج تسو “تاقح

 نوكت ال ليقو ى ةيدلا نم نيتميقلا نيب ام ةبسنب ىطعيف بيعم موقي مث « ملاس

 ( فوجلا املوصول ) تيمس ( ةفناجلا يهو ىرخأ ةثالثو ) سأرلا يف الإ ةلقنملا
 نم لوصولا ناك ءاوس ( ةربإ سأرب نإو ) نطبلا دارملاو ‘ مسجلا يف ءالخلا وهو
 وأ ك اقيقر هرخآب ناكو امساو هلوأ نم ناك وأ “ قيقر ذفنمب هرخآل حرجلا لوأ

 همظع يأ ) حرجلا رمك ) ب ( وأ ) امساو هلك ناك نإ امس الو ؛ كلذ سكع

 ىلع فوطعم ( ةيحان لك نم وأ ) فوجلا لوصو ىلإ هدحو ىدأ ىتح هثبخو
 تلخد نأب امهيتلك نيتيحانلا نم وأ ةدحاو ةيحان نم ناك ءاوس يأ « فوذحم

 جرخيو هنطب يف نعطي نأ لثم ، رخآ بناج نم تجرخو بناج نم نمطلا ةلآ
 رسك نإ الإ « دحاو كلذ يف شرآلاو ‘ بنج نم جرختف بنج وأ ى هرهظ نم

 ۔_ }١



 موقلحو قلحو ركذو ربد يف نوكتو ةذفانللو { ةيدلا ثلث اهلو

 صتختو > اضيأ ةماللاو ةيقنلا ىمستو ةمومأمالو > كلذك ردص وم

 { رغص نإو كلذك ثلثلا فوجلاب ةفئاجلاك هجولاو سأرلاب

 يف تناك نإ ركذلا ةيد ( ةيدلا ثلث املو ) اضيأ :هنشأرأ هرسكلف رهظلا مظع
 ثلثو ى هيف تناك نإ ةمآلا وأ دبعلا ةميق ثلثو ى ىثنألا ةيد ثلثو ى ركذلا
 . اذكهو « هبف تذاك نإ ينارصنلا

 وأ ةحضوم راص ىتح حرجلا دازف ةيماد الجر“لجر حرج نإ : رثألا يقو

 ء ءاش نإ لضفلا ذخأيو « ةيماد صتقي امنإف صتقي نأ دارأ نإف « كلذ نود
 ةحضوم صتقا ةمشاه تراص ىقح مظعلا تكلهأف ةحضوم هحرج نإ اذك و

 (كلذك .ردصو موقلح و قلحو ركذو .رباد يفنوكتو ةذفانللو) لضفلا ذخأ و
 تناك وأ ى ةربإ سأرك ذفنملا رْضَص نإو ى كلذك ةيدلا ثلث ةذفانللو يأ

 امل : بوبحم نبا لاق ؛ ربخلا وه « اهب : هلوقو أدتبملا فذحف “ حرجلا ثبخل

 نأ الإ ةلقنملا يف ةروكذملا نانسألا يف ءازجأ ةسمخ ىلع ريعب نوثالثو ةثالث
 امل يحتللا ةذفان نإف « قلحلا ىلي امم لفسأ نم نيَبحتللا دحأ يف ةذفان نوكت

 ةفئاجلاو هجولا حورجك يحللا يف هجولا ىلي ابف حرجلا كلذك و « ثلثلا فصن
 وأ ةبرضلا يأ ( ةمومامللو ) لحلاب مسالا فلتخا امنإو « ةدحاو ةذانلاو
 غامدلا عمجت يللا ةدلجلا يهو سأرلا مأ ىلإ _ داصلا حتفب ةلصوملا حرجلا

 ( ك هجولاو سأرلاب صتختو اضيا ) مملا ديدشتب ( ةّماللاو ةبقانلا ىمستو )
 ٠ ناو ) ةيدلا ثلث ةمومأملل وأ ( « كلذك ثلثلا ‘ فوجلاب ةفئاحجلا ) صاصتخا
 ى سايق يف سايق مت نإ ليقو “ حرجلا ثبخل تناك وأ ةربإ سأرك ذفنملا ( رغص
 : هلوقو “ ثلثلا : هلوق وه دتمملا و اربخ ةذفانلل : هلوق نوكب نأ زوحمو

_ ١٥ 



 نيبو هنيب ءاوخلل مظع نمن اهجورخ ةبقانو ةمال اهل لاقي لهو
 ؟ تيمس اهبو غامدلا اهيف نئاكلا ةرشقلا اهغولبل ةمال وأ ء غامدلا

 تفزاليو ات

 موقلح و : هلوق دعب كلذك هلوق نوكيف ى ةذفانلل هلوق ىلع فوطعم ةمومأملل و

 ةبقانو ةمال ) ةريخألل يأ ( اهف لاقي لهو ) ةربإ سأرب ناك ولو ىنعمب ردصو

 محللا ثيح مخل نم وأ « محللاو مظعلا ثيح ى محلو ( مظع نم اهجورخل
 وأ ى غامدلا اهيف يتلا ةرشقلاب لصتت مل ولو( غامدلا نيبو هنيب ءاوخلل ) هدحو
 ( غامدلا اهيف نناكلا ةرشقلا اهغولبل ةَّسال وأ ) مفلا يف تناك نإ مفلا ءاضفل

 لزنو “هلصو ىنعمب ءيشلا يف ل نم ؛ غلبأ اذهو ى اهشدخت مل ولو ةرشقلاب لصتت نأب
 هذه ( تيمس ) اهانعم رابتعاب ةَماللا ةظفل يهو ةظفللا هذهب يأ ( اهبو ) ى هيف

 . ( ناليوأت ) ؟ ةحرجلا
 ص دلجلا يمدت يتلا يهو ةيمادلا )١'2 ةرشع حورجلا ءامسأ : راثآلا ضعب ينو

 يتلا يهو ىقاحمسلا مث « دلجلا قشت يتلا يهو نيتلمهملا داصلاو ءاحلاب ةصراحلا مث

 عطقت يتلا يهو ةمحالتملا مث « محللا قشت يتلا يهو ةعضابلا مش « دلجلا طشكت

 مث « قيقر رقس مظعلا نيبو اهنيب يتلا يهو ةاطلملا مث « عضاوم ةدع يف محللا

 ص مظعلا مشهت ىتلا يهو ةمشاهلا مث ى هرهظت يا مظعلا حضوت يتلا يهو ةحضوملا

 يتلا يهو ةمومأملا مش ى مدلا عم مظعلا ريطتف مظعلا رسكت ىتلا يهو ةلقنملا مش

 فوجلا ىلإ لصت ىتلا يهو ةفئاجلا مث ، سأرلاب ةصتخم يهو غامدلا مأ ىلإ لصت
 . دسجلاب ةصتخم يهو

 )١( سوماقلا يف لاق .اهددع نم ىرت ايك رشع ىدحإ لصألاو انيديأب يتلا ةخسنلاب اذك :
 همظعو سارلا محل نيب قيقرلا رشقلا وا ةاطلملاك قاحمسلا جاجشلا نم رصقيو رسكلاب ءالملا و .



 يهو ةعمادلا مث « اليلق لجلا قشت يتلا يهو ةصرامحلا : "نهل وأ : رثأ يفو

 ش ك لمسي الو ىمدب ام يهو ةيمادلا . > مدلا : لىقو > عمدلاك ءام ةحرخلا

 دلجلا قشت يتلا يه : ليقو “ محل يف تذخأو ادلج تعطق ام يهو ةمحالتملا
 مث ص هنم ذخأتو هعضبت يتلا يهو ةعضابلا مث « اهمد "دوسيو محللا ين ذخأتو

 مث ى كلذب ىمسي قيقر دلج مظعلا نيبو اهنيب ىقبي ام يهو قاحمسلا
 يهو ةلقنملا مث ى هتمشه ام يهو ةمشاهلا مث « مظعلا تحضوأ ام يهو ةحضوملا

 : ليقو ى ةغمادلا : امل لاقيو ى غامدلا مأ تفلب ام يهو ةّماللا مث ك هتلقن ام
 شيعي ال ذإ ةغمادلا اذكو “ اهف رثأ ال ذإ حورجلا يف تسيل ىلوألا ةثالثلا نإ
 ملو غامدلا تفلب يتلا يه ةروكذملا ةمجعملا نيغلاب ةغمادلاو ى ابلاغ دحأ اهعم
 نرإ : لبق رثكألاو > ةيدلاف تاشن بقتنا نإو > ةمومألل ةفدارم يهف ‘ هلقنت

 فوجلا ةغلابلا يهو ةفئاجلا مث « امهريغ يف ال هجولاو سأرلا يف يه امنإ ةحضوملا

 . ةربإ سأرب ولو
 ص رشع فصنو رشع ةلقنملا يفو ى لبإلا نم سمخ ةحضوملا يفو : رثأ يفو

 رشع ةينامث قرولا نمو “ نوسمخو ةئام بهذلا نمو « آريعب رشع ةسمخ كلذو

 نوكت ى حاضيإلا نم ذوخأم يهو ى مظعلا تحضوأ ام ةحضوملاو ى مهرد ةئام

 نم اهشارف راص ام ةلقنملاو لفسألا يحّللاو فنألا ادع ام هجولاو سأرلا يف

 نم رياطت ام شارفلاو : ةديبع وبأ لاق ع اهنم مظعلا شارف ريطي يأ « مظعلا

 ىلع نوكت روشق مظعلا شارف : اضيأ لاقو ى اهرسك و ءافلا حتفب سأرلا مظع

 نأ نع تجرخ غامدلا ىلإ تلصو نإف ى غامدلا ىلإ لصت الو محللا نود مظعلا
 محللا تبنو ءاودلا عم مظعلا اهنم راط ام هانعم : ضعب لاق « ةلقنم نوكت
 ص غامدلا مأ يهو « مألا نم ةذوخأم ةمومأملا يهف غامدلا ىلإ لصو امو ى اهيف
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 ولو قيقر قافص يهو ى غامدلا ىلع نوكت ىتلا ةدلجلا ىلإ لصو ام هانعم : ليق

 ةفئاجلا كلذك و ص ثيدحلا يف اك ةيدلا ثلث اهيفو ى ادبأ شاع امل كلذ بقتنا

 نوكت الو ص رهظلا نم وأ نطبلا نم كلذ ناك ءاوس “ فوجلا ىلإ لصو ام يهو

 اهيف : ليقو ى رخآلا بناجلا ىلإ تذفنو هبرض اذإ فلتخاو « فوجلا يف الإ
 دري مل هنآل داهتجالا الإ ةحضوملا نود ايف سيلو ى ةدحاو ةيد : ليقو ى ناتيد

 هيلع ىنجملا ردقي هنإف ةحضوملا نود ام لك : ليقو ى عراشلا نم آ؟صن كلذ يف

 ةبسنب هتيد نم ىطعيف ةيانجلا كلتب ابيعم ادبع ردقي مث ى موقيف املاس ادبع
 جرخ ى بيعلا يف ةعبسو ةمالسلا يف ةرشع تناك نإف “ هتميق نم نيتميقلا نيب ام

 . اذكهو « ةيدلا رشع ىطعسف ةرثع ةبسنلا نم

 ءاهقفلا لاقو كلام باحصأ نم مماقلا نبا دنعو اندنع ءاودلا رجأ مزلي الو

 ةحضوملا نود يتلا تاحارجلا يف فلتخا دقو “ كلذ همزلي : انموق نم ةعبسلا
 سأرلا يف دعف حارجلا ةدع يف بيبح نبا لوق ىلع خويشلا لمعو ى ريثك افالتخا
 : يمصاملا لاق « ةروكذملا يهو ةرشع هجولاو

 دو قلا هيف اهدع حارجلا ‘لج" ۔.ص۔ س

 هموكحلا اطخلا تاحارج يفو

 هحضوملا يف ةيد رشع فصنف

 هلقنملا اذك هجولاو سأرلا يف

 يتلا يهو اقلطم نيمضوملا يف
 همشاملا يف هفصنو رشعو

 هموكح وأ رشعلا فصن : ليقو

 دّقَف اهيف اطخ عم ةَيردَو
 همولعم اہڵنتَيد “ةسمخو

 هحضوم مظعل ىفلت يتلا يهو

 هلدعم رشع فصنو اهب رثع
 تلوت دق مظعلا شارف رسك

 همشاه ىفلنت سأرلا مظعل يهو

 همومأملا ف ةبدلا ثلثو
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 هفشاك غامدلا ىلإ وأ كاذك هفئاجلا يهو فوجلل تهتنا امو

 لتحكنتلاو بيدأتلا اهريغ يف لكوم مكاح دابتجالو.
 ابلس وأ ابيعم اهنوك يف اميوقتلل ةموكحلا اولعجو

 همالمال ءاش ..رإ هذخأب همالسلا ةلاح ديزت امو

 بيدأت الو ص هدنع ةلقنم ريصت نأ دب ال اهنآل ةمشاملا انموق ضعب طقسأ و
 ش'رألا عم لاكن وأ إريزعتب ولو بيدأتلا هيفف دمعلا امأو صاصق الو أطخلا يف

 ى أطخلاو دمعلا قالطإلا ىنعمو“سأرلاو هجولا نيعضوملاب دارملاو “وفعلا عم وأ

 اذإ قنعلا يف صاصقلاك طبضي ال وأ رطخلا هب مظعي ايف صاصق ال هنأ ىلإ راشأو

 : هلوقب بلصلا ىف وأ هب تومي نأ فيخ

 ءانفلل _ضفلي مل ام دمعلا يف ءاضعالل ملنطقلا يف دوو

 نم ةئام ةيدلا سفنلا يف نإ : نميلا لهأ ىلإ لإ للا لوسر باتك ينو
 سراسلا يفو 4 ةيدلا نينيعلا يفو ى ةيدلا هعدج بعوأ اذإ فنآلا يفو ى لبإلا

 يفو ى ةيدلا نيتضيبلا يفو ى ةيدلا رك نلا يفو ى ةيدلا نيتفشلا يفو « ةيدلا

 يفو « ةيدلا ثلث ةمومأملا يفو ى ةيدلا فصن ةدحاولا لج"رلا يفو ى ةيدلا بلصلا

 عباصأ نم عبصإ لك يفو “ لبإلا نم رشع ةسمخ ةلقنلا يفو ى ةيدلا ثلث ةفئاجلا

 ةسمخ ةحضوملا يفو ى لبإلا نم ةسمخ نسلا يتو “ لبإلا نم ةرشع لجرلاو ديلا

 . رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلعو ى ةأرملاب لتقي لجرلا نإو ى لبإلا نم

 نوبل تنب ةعضابللو “ نوبل تنب سأرلا مدقم يف ةيمادلل : بوبحم نبا نعو
 نباو ضاخم تنب قاحمسللو ص نوبل نباو نوبل ةنباو ةقح ةمحالتمللو « ةقحو
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 ةقحو نوبل نباو نوبل تنبو ضاخم تنب ةحضوملل و ى ةعذجو ةقحو نوبل

 انباو نراتعذج و ناتقحو نوبل اتنبو ضاخم اتنب : ةرشع ةمشاهللو ى ةعذجو
 ةثالثو نوبل تانب ثالثو ضاخم تانب ثالث : ةرشع ةسمخ ةلقنملل و ه نويل

 ةنالث ةمومأمللو “ تاعذج ثالثو تاقح ثالثو “ نولل نبا دحاو لك ةرعبأ

 يف كلذ لكو ى ةيةدلاف لقعلا اهنم بهذ نإو « ريعب ثلثو ًاربعب نوثالثو
 ةعضابللو نوبل تنب فصن سأرلا رخؤم يف ةيماددلو ى سأرلا مدقم

 تنب فصنو ةقح فصن ةهجالتمللو ؤ ةقح فصنو نوبل تنب فصن

 فصنو نوبل نبا فصنو ضاخم تنب فصن قاحمسللو « نوبل نبا فصنو نوبل

 فصنو نروبل نبا فصنو ضاخم تنب فصن ةحضومللو ‘ ةعذج فصنو ةقح
 تنبو نوبل نباو ضاخم تنب ةمشاهللو « ةعنج فصنو ةقح فصنو نوبل تنب

 فصنو نوبل نباو ضاخم تانب نم فصنو زيعب ةلقنمالو ى ةعذجو ةقحو نوبل

 فصنو ريعبو تاقحلا نم فصنو وبعبو نوبل تانب نم فصنو ربعبو نويل نبا

 يذلاو : بوبحم نبا لاق . مهاردلاب هلك كلذ يف ميدقتلا زوجيو “ تاعذجلا نم

 ريعب لك 2 مهرد ةناتس سأ رلا مدقما ق ادمع حضوملا ةميق نأ انمويب لمعلا هيلع

 اذإو ڵاهتميق ةدايز يف لودعلا رظن لبإلا تلغ اذإو ى امهرد نورشعو ةئام اهنم
 ص ءاوس لبإلا ددحت يف أطخلاو دمعلاو : لاق . اهتميق صخر يف رظن تصخر

 حرجلا شرأ نم فصنو سمخ تاقحلا نم دمعلا نانسأف « نانسالاب فلتخت نكلو

 حرجلا كلذ شرأ سمخو حرجلا شرأ نم سمخ ‘ فصنو سمخ نوبل تانب نمو
 سأرلا مدقم يف ةحضومللف “ نيسمخلا سمخ ءىش لك نم ماع لزاب ىلإ عذجلا نم
 ةقح فصنو ةقحو نوبل تنب فصنو نوبل تنب هل نوكتف لبإلا نم سمخ ادمع

 :لاق.ماع لزاب اسمخو سدس اسمخو ةيعابراسمخوةعنجتنباسمخو ةعذج اسمخو
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 ساقتو س هلا ءاش نإ يتأي اك هردقب ذخأ حرج يفّسليق متي ل تإو
 . . . .. .. ... ثادحإ لبق ةديدج حورجلا

 فصنو زيعب ةمحالتمللو “ ريبعب ةعضابللو « ريعب فصن نيديلا ىدحإ ق ةسمادلل و

 ءاوس هلك ندبلا رئاس ولج"رلاو < فصنو ناربعب ةحضوملل و « ناريعب قاحمسلل و

 فصنو صئالق عبس ةلقنمللو ص لبإلا نم ةسمخ ديلاو لجرلا يف ةمشاهللو
 رسكلا اذك و « ديلا ةلقنم فصن دنزلا هلقنمو ى ديلا ةمشاه فصن دنزلا ةمشاهلو

 رشع فصن امل ةحضوم لك ةيدو “ وضعلا كلذ ةيد ثلث امل وضع لك يق ةذفانلاو

 ةلنالث ةمحالتملاو « ةحضوملا اسمخ ةعضابلاو « ةحضوملا سمح ةيمادلاو ى هتيد

 ةلقنلا و ةحضوملا ةيد فعض ةمشاملا سامخأ ةعبرأ قاحمسلاو “ ةحضوملا سامخأ

 . ةحضوملا فاعضأ ةثالث

 : هلوق وه بئانلاو لوعفمللل ءانبلاب ) ذخأ حرج يف سايق متي نإو (

 ماقملا نم امهتفرعمل حورجملا وأ م احلا ريمض وهو لعافلل ءانبلاب وأ ى ( هردقي )

 الو ع هقح حورجملا هنم ذخأي حراج نم سايقلا ىلإ هيف جاتحملا حرجلل دي ال هنأل

 ءاملاو ڵ هبئات وأ مكاحلا سيقيو بسحي لب ص هسفنب سيقي الو « هسفنب بسحي
 ءهئيجم ىلاعتو كرابت ( هلا ءاش نإ يتأي اك ) حرجلا ىلع ةدئاع « هردقي : هلوق يف

 طسوأ ماهيإ ةبجارب حورجلا ساقت باب : هلوق يف ءاجو كلذ هللا ءاش دقو
 ةصمبرآ هلوطو نيتطقن رفصالا رثالا ضرع نوكي نآ لثم كلذو ى خلا سانلا

 ثلث هجولا يف كلذب ىطعيف “ ةبجارلا سدس ثلث وهو ى ةينامت اهحطسمو

 ٠ ريعب نمت فصن سدس

 قبيضت نم اهيف ءيش ( ثادحإ لبق ةديدج ) اهلك ( حورجلا 'ساقترل )
 حراجلاعبتا مولعم ىيضت دعب تسبق نإو > هربغ وأ ءاودب قمعت وأ عيسوت وأ

 . هللا دنح صقن ام



 ةحضوملا ةمالعف « هقوفو دلجلا يف ينلا ةسخحلا ريغ يف مصتو « هرب دعب و
 دقع الو ى اهسكع قاحمسلاو ء دقع كرحت الب مظعلاب اهقاصلإ ءربلا دعب

 حورجملا ىطعيو ، قاحمسب : ليقو ، ةعضابب ةمحالتم هباشتتو « هيف

 ةثالثلا ملعل لصوي الو اهرثأ يقب نإو ء ىربكلا يف دقع الو نوذدألاب

 . . . .. .. . هل ىطعيو ءربلا دعب كلثلا امل يلا

 امسج اماضف ةروريص ( ممجتو ءرب دعب ) اضيأ حورجلا ؛ساقت ( و )
 ءادوس و ءارمحو ءارفص ) هقوفو دلجلا ق يتلا ةسمخلا رمغ ق ( ١ رماع [اس وسح

 اديدج ساقي اهريغو ةديدح الإ ساقت ال ةسخلا هذهف > رغصأ ةيماد و شدخو

 دعب ملعت الف قاحمسلاو ةذفانلاو ةفئاجلا الإ تامالعب ءرب دعب زيم و > ءرُب دعبو

 ريمضلا درف « حرجلا ةمح قاصلإ يأ ( اهقاصلإ ربلا دعب ةحضوملا ةمدنعف ) هرب
 كرحتي ال دقع ءرب دعب اهنإف هدقعت (دقع كرحت الب مظعلاب ) ماقملا ةلالدل ةمحلل

 قاصتلالا مدعو كرحتلا وهو ( اهسكع قاحمسلاو ) الثم ديلا هكرحت ثيح ىإ
 حرج هنأل هركذو < قاحمسلا يفو ى هيلع لولدملا اهم يف يأ ( هيف دقع الو )
 نيب اهنأل كلذو ( قاحمسب : ليقو ى ةعضابب ةمحالتم هباشتتو ) ميجلا مضب
 اهنم رثكأ وهو ى ةعضابلا وهو (نو"دألاب حورجملا ىطعيو ) قاحمسلاو ةعضابلا
 ىطعيو [ آهب ] ةمحالتملا تهباشت اذإ مكاحلا رظن بسحب قاحمسلا نم لقأ
 . اهب قاحمسلا تهباشت اذإ ةمحالتملا

 ماعل لصوب الو ) انيب ( اهرثا يقب ناو ىربكلا ) ةيمادلا ( يف دقع الو )
 نملعي" ل نإ ةمومأملاو ةذفانلاو ةفئاجلا يهو ) ءرلبلا دعي كللثلا امل يقلا ةثدلكثلا

 نهبحاصل يأ ( هل ىطعيو ) نهتفرعم ىلإ لصوي مل ءربلل دعب نمهوت اذإف ى آل"وأ
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 . . ٠ ةلقنملاوةمشاهلاةمالعل ضرعت نم رأ ملو ، ملعو ناب ام

 نإ الإ قحلا بحاصل مكاحلا رابخإ مزلي الو « مكاحلا رظن بسحب ( ملعو ناب ام )

 تمهوت !ذإ ( ةلقنملاو ةمشاملا ةمالعل ضرمت نم رأ ملو ) هرظن يف رصق نإب
 . نقيتي ملو

 طيخب هساق هحرج ىلإ رظنو كا حلا ىلإ حرجلا لصو اذإو : رثألا يفو
 ى ةباتكب هتبثأ ةبجارلا نم مك كلذ فرع اذإف « هقمعو هضرعو هلوط فرعيف
 ءكلذل هلعج نإ هب قثو نإ هقدصي نأو “ نسحي ناك نإ سيقي نم رمأي نأ هلو
 الو حتفي الو ,قف رب حرجلا ساقيو “ لاجرلا هرظني ال ابف ءاسنلل ةأرملا اذك و

 رهظأ رخآ يفو زرغأ عضوم يف ناك نإو « هحتفي وأ همضي ابب لسغي الو ةدَسُي
 رثك أ ىلعف ةيدلا امأو ى لثمب الثم الإ نوكي الف صاصقلا امأف « هكح فلتخاو

 حضوأو ى ايماد حرجلا ناك ولو : ليقو “ قمعلاو ضرملاو لوطلا بسحب حرجلا
 تضإو “ مشاهف كلذ مظسلا نم مشهنا نإ ذك و « حضوفف ةربإلا بقث ردق هنم

 لصتملا محللا يف لجر نعط نمو ص ةذفانلا اذكو « لقنف هنم لقن

 ص عباصألا نيب اذك و ى فتكلا يف ةذفانف ىلفسلا ماهبآلا ةبجار نيبو فتكلا نيب

 ىلإ ردصلا يف ةذفانلاو هتيد "ثلث رهظلا ةذفانل و هفلخ نيلصتم نيعبصإ يف اذك و

 ك ةذفان موقلحلا سبلو : ليق ى اهثلث رُبأدلا ةذفانل و ى ةيدلا فصن يف ةذفان طبإلا

 فصن يف ةذفانف دلجلاو ةضيبلا يف تذفن نإو ى ثلثلا نييثنألا باجح يف اهلو

 ص وضعلا ةيد ثلث اهلو ع ةذفان مث ڵ محالتم مث « ماد ناسللا حرجو « ةيدلا

 موقت ال : انموق لاقو “موقلحو ركذو نطب يف الإ ناتذفان وضع يف سيل :ليقو
 رظتنيال دلقملا ثيدحلا يف ةمولعم ةميق هيف ام : ليقو “.ءربلا دعب الإ حرجلا ةميق

 هب رظتني : ليقو « هب رظتنا الإو ه"وموق حرجلا ءرب ققحت نإ : ليقو ى ءربلا هب
 اذإ ى ةصاخ ءربلا الإ هب رظتني ال :ليقو ى ةنس يهو ةعبرألا لوصفلا يضمت قح

 ىلعو « دازت : ال ليقو “ بيعلا ةميق اهيلع دازب نيش ىلع ةمولعم هتميق ام ءىرب



 ص بيعلا صقن ام مرغيف “ بيع الب رض ىلع م"وقيو « احيحص موقي هنإف ةدايزلا
 رال لدع نيتأرماو لدع وأ رنيل دع داهشإب وأ يناجلا رارقإب حرجلا تبثيو
 : يمصاعلا لاق ى لاملا ىلإ لوؤي كلذ

 اهنعيلف تّتَبَث قوقحلا هب اج رلافل حارجلا "تبثتو
 نإ و "ليلعت لاملل : هلوقو “ نيميلاو دهاشلا لمشي ام هبهذم ىلع دارأ نكل

 : يمصاعلا لاق « فتلح ركنأف مدلا يلو نم وأ يناجلا نم وفعلا ىعدا

 مزتلت نيميلاف حيرج نم وأ مد يلو نم وفعلا ءاعدا يفو

 الف ص هدي تحت ام ةلزنمب كلذ نالو ى ءامدلا رمأ مظعل اطايتحا فلحي يأ
 تحت ابف ىوعدلا تناك نإ الإ « انيمي بجوت ال عربتلا ىوعد نأ هبهذم ىلع درب

 . ملع هللاو ةلاقإلا يف وأ : ليق = يعدملا دي

 ۔ ٢٤



 و ٠

 ادحاو ناسناب ام ةيد تلمك ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 باب

 حراوجلا ةسيد ف

 يف ( ادحاو ) هنوك لاح ناسنإلا يف تبث ام يأ ( ناسناب ام”ةيد تلمك )

 ناك نإ ةأرملا ةيدو ؛ لجرلا يف كلذ ناك نإ لجرلا "ةيرد ُةي"دلاو ى ناسنإلا
 ةرعبأ ةرشع ةأرملا نم اهيفف يدنلا ةملح كلذ يف لخدي الو ؛؟اذكمهو ةأرملا يف

 كلذ نأل ص ةرشع هنم اهيفو ى ةسمخ لجرلا نم اهيفو “نورشع ةأرملا نم اهيفو
 بهذ وأ ى ةأرملا ةيد فصنف ةأراا عاضر بهذ نإ الإ « يدث ال يدثلا نم ءزج
 لهأ مهو ريعبلا لهأ ىلع ريعب ةئام ةلماكلا ةيدلاو ى ةمات ةيدف اهنم ايهعاضر
 فلأ رشع انثاو « برغملاو ماشلا لهأك بهذلا لهأ ىلع رانيد فلأو ى ودبلا
 : يمصاعلا لاق ى سرافو ناسارخك ةضفلا لهأ ىلع مهرد

 لبإلا نم ةلئام يداوبلا ىلع لتلق ملسم" . ةيرد تلعجو

 بهذلا لهأ ىلع رانيد فلأو بجو دمعلا يق عيبرتلا يق مكحلاو
 مكحا امتح ق رولا يود ىلع مهرد فلأ رشع انثا اهردقب

 دوجولا تباث ىراصنلا يفو دوهيلا يف ركذ ام فصنو
 هينغم" فنص لك يف ةلاحو هيد نم فصن مكحلا ءاسنلا يفو
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 . . . . .. ... .. نرامو ناسلو لقعك

 بحاص ىضرب الإ ةميق وأ اضورع الو رخآ اعون يطعي نأ عون لهأ دجي الو

 ‘نوبل تنب نيرشعو ضاخ تنب نيرشع يطعي نأ ةيدلا سيمخت ىنعمو “ قحلا
 امأو « أطخلا ق كلذو ى ةعذح نيرشعو ى ةقح نيرشعو نويل نبا نيرشعو

 ةسمخو « ضاخم تنب نيرشعو ةسمخ يطعي نأ اهميبرت ىنعمو « عجرتف دمعلا يف

 لاق “ ةعذج نيرشعو ةسمخو ى ةقح نيرشعو ةسمخو « نوبل تذب نيرشعو
 : يمصاعلا

 اطسق اهيف سيمختلا لبإلاو اطخلا لتق يف ةيدلا بجتو

 ص عجري ملو لاز اذإ ( لقعك ) ريناتد ةعبرأ ريعب لك لبإلا نم ةئام ةي"دلا وأ
 ى ءامغإلا بسحب هل بسحي : ليقو ى هل يهف ةلماك ةيدلاب هل كحلا دعب عجر اذإو

 ى تاهيبنتلا يف اهرك ذيسف ةيمغلا امأو « كلذ الإ هل ءيش الف يقبو ةيدلا ت نإ
 طرشو “ اهعطق ببسب نجيف هادي عطقت نأ لثم ناتيدف ةيد هيف امب لاز اذإو
 لازف هفنأ عدج وأ هينذأ عطق ولف : ليق “ لقملا لحم ريغ يف نوكي نأ كلذ
 : ليقو ص لقملا ةيد هلف غامدلا مظعي الصتم سأرلا يف وه امم كلذ وحن وأ هنع

 لقعلا نإ : لاق نم لوق ىلعف لازف ةمومأم بيصأ نإو < حيحصلا وهو :ناتيدف

 الو « ةمومأملا شرأ و لقملا ةيد بلقلا يف هنإ لاق نم لوق ىلعو ى ةيد غامدلا يف

 بهذمو“ناتيدهلفةبرضب هرصبر ,لجرت عمس بهذأ نمكضمب يف كلذ ضعب لخدي
 وأ اهوضع عطقب ةعفنم تلاز اذإ عفانملا رئاس اذك و ى غامدلا يف هنأ ةفينح يبأ

 ةيدف هريغ يف ةيانجب وأ اهوضع ريغ عطقب تلاز نإو ى وضلا ةيدف هيف ةيانجلاب
 ةعفنم ةلازإ يف فالخلا اذك و « اقلطم ناتيد : ليقو ى ةعفنملا ةيدو وضعلا

 الإ و « هلك همالك بهذ وأ هلك عطق نإ ( ناسلو ) ادعاصف نيوضع عم ادعاصف

 نال ام ( رن رامو ) تاهيبنتلا يف يتأي اك همالك نم وأ هنم صقن ام باسحبف ١
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 نإو ، جرفلاو رك ذلاو بنذلا بجعو سأر رعشو ةيحلو فنأ ةبنرأو

 وأ ةدالو وأ اعامج عنمي ايفو > ةيدلا اهدحو ةفشحلا يفو . لكلا رغص

 ` هدعب امو عمدل ١ لصتا نإ : لبقو > ًاطانع وأ ًاقير وأ اكحض وأ ًاعمد

 فنآلا ةبصقو ى هباسحبف كلذ نود ناك امو « ةبصقلا نع لضفو فنألا نم

 ةبنرألل ليقو ى نيتبقثلا قوف ظيلفلا ىلعألا هثفَرط ( فنأ ةبنرأو ).همظع يه

 ص تبنت ملو اهلك تبهذ نإ ( ةيحلو ) تاهيبنتلا يف يتأيس اك « بهذ ام بسحب
 كلذ نود نراك امو ىلفسلا ةفشلا تحت نروكي ام يقب ولو

 نم طقس ةفشلا تحت درفنملا رعشلا كلذ يقب نإ : ليقو “ هعباسحبف
 ى هباسحبف هلك كلذ بهذي مل نإو ى تبني مل نإ ( ,سأر رعشو ) هردقب ةيدلا
 هلكسأرلا رعش لعجي نأب يقابلا نم اهرادقم مك رظن تارعش ةلمج هنم تفتن نإو
 صوصخ عضوم وه ( بنذلا بجعو ) امهرادقمي ىطعتف اهرادقم ةلمح

 ركةنلاو ) ةبادلا نم بنذلا تبنم ةلزنمب ناسنإلا نم وهو “ ثيدحلا يف ركذلاب
 لبقلا وأ ربدلا باب عطق نأب اهنم لبقلا وألجرلا وأ ةأرملا نم ربدلا ( جرفلاو

 نإف دعب ام اذك و عضوملا اذه ىلإ بابلا لوأ نم روكذملا ( لكلا رغص نإو )
 يهو (( اهدح و ةفشحلا يفو ( ربكلاو رغصلاب اهتيد توافتت ال اهوحن و ءاضعالا

 وأ اعامج عنمي ايفو ةيدلا ) ضفخنا امو عفترا ام نتخلاب ةدلجلا هنم تخلس ام

 يف ( اطاخم وأ اير وأ اكحض وأ اعمد وأ ) كلذ ربغب وأ لازنا مدعب ( ةدالو

 وأ « ةفشحلا يف : هلوق ىلع فوطعم ى ابف : هلوقو ى دحاو لكل ةيدلا هلك كلذ

 . فوذحم ةيد ظفلل ربخ

 قيرلاو عمدلا جرخو رك "ذلاو جرفلا داسفإ يف ةيدلا نوكت امنإ : ( ليقو.٠)
 نكمأ نإ كحضلاو طاخخلاو قيرلا نم ( هدعب امو عمدلا لصتا نإ ) طاخلاو



 : ليقف اهدعب نكي ملو ةرم ناكنإو ى عطقني ملو طئاملا وأ لوبلا وأ

 تإو ى وضعلا ةيد كلث هنأ اهنم لاوقأ هيفو ؛ رظنلا : ليقو ى اهثلث
 ةلماكف الإو عطقنا نإ رظنلاف برض نم حيرب ثدحأ

 كلذ عوقو ةرثك لاصتإلا ىنعمو ( عطقني ملو طئافلا وأ لوبلا وأ ) هلاصتا

 ثودحلا ( ناك نإو ) لصفلا ردق نإ لصفب ناك ولو هكاسمإ ىلع ةردقلا مدعو

 (اهثلث ) هل ( :ليقف اهدعب نكي ملو ةرم ) لوآلا ىلع عاطقنالا وأ يناثلا لوقلا ىلع
 ال هنأ ( اهنم لاوقأ ) رظنلا يف يأ ( هيفو ى رظنلا : ليقو ) ، ةيدلا ثلث يأ
 ركذلا وه يذلا ( وضعلا ةيد ثلث هنأ ) اهنمو ى مكاحلا رظن بسحب لب رصحني

 :ليقو ى وضعلا ةيد فصن : ليقو “ وضعلا كلذ ةيد سمخ اهنمو « الثم جرفلاو

 ةلأسم يف اعم اركذ اذإو “ دحا و ىنعمب موًسلاو رظنلاو ى امهرد نورشع

 بابلا لئاسم يف ءاوس و ى هداهتجا بسحب م احلا رظن رظنلاب دارملاف ةدحاو

 الف هسأر يف هبرضي نأ لثم « رخآ لحم برض وأ لحملا كلذ برضب كلذ عقو

 ( بوض نم حيرب ثدحأ نإو ) هبيضق موقي الف هرهظ يف وأ ‘ هطاخم عطقني
 ص ربرض نم : هلوق نمو ى ماقملا نم مولعملا هيلع ىنجملا ريمض « ثدحأ لعاف

 داضلا مضتو ى هميم حتفب نم وه ثدحأ لعاف نوك زوجو ؛ لبلعتلل نمو

 الإو عطقنا نإ ) هيف فالخلا افنآ مدقتو ( رظنلاف ) ءابلا حتفتو ءارلا رسكتو

 . ( ةلماك ( ةيد ) ؤ

 هربد وأ هلق نم طئاغ وأ الوب ثدحأ ىتح الجر برض نم : رثألا يفو

 رتثأو هأجتوت نإو ى ةيدلا ثلثث هيف ناثع ىضق دقو « صاصقلا ال موسلا هيلعف

 هللادبع يبا دنع وهو ى موسلا لوبلابو ى مهارد ةرشع ةيجولا شرأ هلف لابف هيف

 ببرإو " نورشع هل امنإف رك"ذلا ىلع هأجَرت اذإو ى هفعض طئافللو « نورشع
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 ةضيبو ةفشو بجاحو فنأو نذأو نيعو لجرو ديك نانثا هب امو

 ص ةمات لطب وأ عطقنا نإ رغص نإو لكلا يفف ةنجوو يدثو ةدعقم و

 اهثلث وأ اهفصن وأ ةمات له لاطبالا دعب اهلاوز يفو « اهفصن ةدحاولا يفو
 . . . . .. فالخ ؟ رظنلا وأ اهسمخ وأ اهعبر وأ

 ه ۔_۔. م

 نإو ص ةفناجلا ةيد هريغ دنعو « موسلا بوبحم نبا دنع هلف ثدحأف 'هَقَتخ

 امو ) موسلا للا دبع يبا دنعو “ [اآمهرد نوعبرأ ضعب دنع هلف َطَر ضف هسحت

 ص رارقتسالا ريمض نم لاح ةلمجلاو “ فوذحم ربخ ( نانثا ) ناسنإلا يف يأ ( هب

 نيعو ,لجرو رديك ) نينثا هنوك لاح يأ نانثا وهو ناسنإلا يف تبث امو يأ

 ( ةنجوو إيدثو ,ةدعقمو ةضيبو ةفشو بجاحو فنأ ) ةبقن ( و رن'ذأو
 نم اهف نإف اهدحو يدثلا ةملح الإ ةبك رثك و “ هجولا يف ءيتانلا مظعلا يه

 لكلا يفف ) للا ءاش نإ هلحم يف يتأي اك ةرشع ةأرملا نمو ى ةرعبأ ةسمخ لجرلا

 ال نرأ لثم همسج داسف وأ ةعفنم باهذب ( لطب وأ عطقنا نإ رغص نإو
 يف ناك نإ ةأرملا ةيدو “ لجر يف ناك نإ _لئجر ةيد ى ( ةمات ) ةيد ى كرحتي
 نإ نيديلا يفو ى ةمات قوذلا ناسللا سح باهذ يف كلذك و ؛ اذكهو ى ةأرما
 . ةيدلا كلذك اتيقبو اتشعترا وأ اتضبقنا وأ اتتجوعا وأ ايهنم ةكرحلا تاطب

 يأ (اهفصن ) تلطب وأ تعطق نإ كلذ نم ( ةدحاولا ) ةحراجلا ( يفو )
 لاطبإ دعب يأ ( لاطبالا دعب ) اهسفن ةحراجلا يأ ( اهلاوز يفو ) ةيدلا فصن
 عمسلا لاوز دعب نذآلا عطقك و ع مشلا باهذإ دعب فنألا ةلازإك اهتعفنم يناجلا

 وأ اهعبر وأ اهثلث وأ اهفصن وأ ) حيحصلا وهو ( ةمات ) ةحراج ةيد اهل ( له )
 [ميمج اهلاطبإ دعب نيجوزلا نيتحراجلا لاوز يفو ( فالخ ؟ رظنلا وأ اهسمخ

 دق فالخ ؟ رظنلا وأ اهسمخ وأ اهعبر وأ اهثلث وأ اهفصن وأ ةماتلا ناسنإلا ةيد



 ث ثلثلا ىلفسلا يفو « اهاثل ايلعلا يفو « نيتفشو رافشأو نوفج يف متتو

 ٠ ءاوس : لقو ك نبتفمشلا ف هسكع : لقو

 مالكلا وه ءزج لك كح ىلع مالكلا نآل ى فنصملا هرك ذ يذلا فالخلا هنمضت
 . لكلا مكح ىلع

 نم امهدحأ اهنايطغي نانفج نيع لكل ةعبرأ ( نوفج يف ) ةيدلا ( متتو )
 نهدحو ةعبرأ ( رافشأو ) ، ةيدلا عبر دحاو يفف « تحت نم رخآلاو قوف
 تمسني ناذللا نيملا ىلع ناتقبطنملا نافجآلا نم نافرطلا امهو ى نارفش نيع لكل
 بتربل هداعأ نكل « رم اك ( نيتفشو ) ةيدلا عبر دحاو يفف « بادهألا امهيف

 هافشلا وأ رافشألا وأ نافجألا نم ( ايلعلا ) ةحراجلا ( يفو ) : هلوق هيلع
 ىلي امم اتعطق ءاوس و ى امهنيب ةلماك ةيد كلذف ( ثلثلا ىلفسلا يفو ى اهاثلث )

 نيب ثلثلاو “ نييلعألا نينفجلا نيب نيثلثلا نأ كلذ لصاحو ت رثكأ وأ. مفلا
 ةفشلل ثلثلاو ى نيلفسألا نيب ثلثلاو ى نييلعألا نيرفشلا نيب نيثلثلاو « نيلفسألا
 ةقيقحلل ىلفسلاو ايلعلا يف لأ نوكيف ماقملا قيقحت اذه ص ىلفسلل ثلثلاو ى ايلعلا
 نفجلا يف نأ « ناويدلا ه حيرصو فنصملا رهاظ نكلو « ركذ ام ىلع ةقداصلا

 ىلعألا دحاولا رفشلا يفو ى اهثلث دحاولا لفسالا يفو ى ةيدلا يئلث ىلعألا دحاولا

 ىلفسلا ةحراجلل يأ ( هسكع : ليقو ) ى اهثلث دحاولا لفسألا يفو ى اهيثلث
 مالكلاو غضملا دنع ةكرحتملا يه ىلفسلا نآل ( نيتفشلا يف ) ثلثلا ايلعللو ناثلثلا
 : ( ليقو ) سكملا اهيف : ليق رافشألاو نيبجاحلا يف اذك و « ارهاظ اك رحت
 حمحصلا وهو ةيدلا فصن ةدحاو لكل ( ءاوس ) رافشآلاو نابجاحلاو ناتفشلا

 يف هيلع اصوصنم ةيدلا عبر نفج لكل نأ - هتركذام هلل دمحلاو - تيأر مث

 نفج لكل ى ةعبرأ نافجألا نأ ملعإ : هصنو “ بوبحم نبا ىلع ضورعم باتك
 لكلف “ ةنس ىلإ تبني مل اذإ ى ةيدلا فصن نفجلا رعش يفو ى ةيدلا عبر دحاو
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 { صاصقلا نفجلا عطق يفو « لدع موَسف رعشلا تبن نإو“ ةيدلا نمث نفج رعش

 رعش يفو ى ةرعشب ةرعش صاصقلا اضيأ هرعش يفو « هيلع ىنجملا كلذ دارأ اذإ
 نم بهذ ام ةفرعم تقاضو كلذب ملعلا طحي مل نإف ى ةرعشب ةرمش نيبجاحلا

 هنم بهذ مك اورظنيف هرعش فتن يذلا اذه بحاض ىلإ لودملا رظن رعشلا
 يذلا ناك اذإ لعافلا بجاح نم هصاصق ىطعيف ؟ فصن وأ عبر وأ ثلث

 هنإف هوحن وأ ثلثلا لعافلا بجاح يفو ؟ فصنلا باصملا بجاح نم بهذ
 نم ثلثلا هبجاح اريصق لعف يذلا نوكي نا الإ باصأ ام لثم هنم ذخأي هنإف
 سيلو « هبجاح ثلث هنم ذخأي هنإف لعافلا بجاح فصن باصملا بجاح نم

 . كلذ ريغ هل

 لاقو٠“ ةيدلا فصنف ةدحاو تعطق اذإف « ةلماك ةيد ايمل نيتفشلا نأ ملعاو
 ى نيشت يهو « مالكلا كل اهنأل ىلفسلا نم ةيد رثكأ ايلعلا : ملعلا لهأ ضعب
 اهتيد ثلث اهلف “ سرضلا ىلإ تذفنو ةفشلا تمرخ نإو « فصنلاب ذخأن نحنو

 .ها يقب ام بسحب و بهذ ام باسحبف ءيش اهنم عطق نإو

 ءازجألا ىلعف ادعاصف نانثا هيف امو ى ةماتلا دحاو ناسنإلا يف ام:رثألا يفو

 نأ فنصملل ىلوألاو ى ةيدلا عبر دحاو لكل اهددع ردق ىلع نافجألاف « ه ا

 اذإ رثألا يفو « نيبجاحلاو نيتفشلا يف ةثالثلا لاوقألا نأل نيتفشلل : هلوق طقسي

 .موَسف تبن نإو “ ةمات ةيدف ةنس ىلإ تبني ملو قلح وأ سأرلا رمش فتن
 < فتنلاب فتنلاو ى ةرعشب ةرعش صاصقلا يفو « اهنم هردقب ضعبلاو “ نيلدع

 رئاس رعش و ى هلثم هل فتن هسأر وأ لجر ةيحل نم هفك الم نمو ى هلثم قلحلاو

 ةيدعتب دحأ سأر قلح نمو ى موسلا الإ هيف سيل فتن وأ قلح نإ ى ءاضعألا
 ةيدلا رعشلا عم امهم عطق اذإ نيبجاحلا يفو « اعيجو برضيو هسأر قلحي هنإف



 ى صاصقلا رافشآلا يفو ى اهفصن دحاولا يفو “ حرجلا شرأو « تبني مل نإ هيف

 وأ عبر مأ ”ثلبثأ هفم بهذ مكرظن بجاحلا رمش نم فتن مك ملعي مل نإو

 ثلثلا نوكيف اريصق ناك نإ الإ ى لعافلا بجاح نم هصاصق ىطعيف “ امهربغ
 دنع لفسألا نفحللو ى هثلث هنم ذخؤي امنإف « لعافلا بجاح فصن باصملا نم
 امهريغ دنعو “ سكملا نايلس نعو “ ناثلثلا ىلعألل و ى ةيدلا ثلث ىلع نب ىموم

 يفو ت تبني ملو فتن اذإ اهعبر وهو ى ةيدلا فصن رفش لك رمشلو ك نايس
 مل فإ ةيحللا يفو ى موسلا هيف : ليقو ى ةفشلا ةيد فصن تبني مل نإ براشلا

 كلذبو / ةرعشب ةرعش صاصقلا اهيفو “ تتبن نإ موسلا اهيفو « ةيدلا تبنت

 . يف سيلو اهناصقن نيبتي ملو نيتئام وأ ةئام لجر ةيحل نم فتن نمو ؛ "يلع ىضق
 : ليقو ڵ فتن ام ردقب هنم فتني هنإف اليلق رثكأ وأ ناتئام الإ فتانلا

 ىقح يقابلا ديعيو فوتنملا نم فتن ام رظني نأب ءازجالاب ةيحللا يف صاصقلا

 ةيحللا نمو ع ءزجلا كلذ هنم صتقيف ؟ هقوف وأ هنود وأ ُثللث وه مك فرعي

 ةيحللا نم بهاذلاو ع نينذأآلل يذاحملا مظعلا امهدحو ناضراملاو ةقفتملا

 > موسلا الإ تبنت مل نإ اهف الو اهنم ةقفنعلا تسيل : لبقو 0 ةيدلا نم اهردقب

 لوبلا كاسمتسا مدعو لمحلاو عامجلا باهذ يفو ى ةماتلا بدحنا اذإ بلصلا يفو

 ثلث اهرتش و نذألا مرخلو « هتيد ثلث وضع يف ةذفان لكلو « ةماتلا طئافلا وأ

 ثلث اهلو ى ةتيسف تعطقف تعلخ وأ تبهذف تبيصأ ةحراج لكو ى اهتيد
 . ةماتلا

 برض نمو « هتيد هيلعف هيف وه دجوي ملو لجر نم وضع عطق دّسعت نمو
 تتام ىتح [امد تفزنف ةأرما حكن نإو ى اهتيد هيلعف هبرض نم تتامف ةزشات

 ص ةماتلا هيلعف اهطلخ نإو ى هلام يفف الإو ى هتلقاع ىلع اهتيدف تغلب نإف



 امفانمي يفو ، دلولا نوكي اهب ذإ ناثلث نيتضيبلا ىرسي يفو

 ` . . . . ٠ ٠ ءا وس : لقو > ثلثلا

 وأ ءاروع نيع وأ ءادو نس وأ ءاجرع لجر وأ ء"الش وأ ”ءامسع دي لكلو

 يف نيمي عطقت : ليقو ى هلثم ملاس "ثلث بيصأ اذإ يصخ ,ركذ وأ مجعأ ناسل

 ء ةماتلا نيبجاحللو ص حراوجلا لك يف تمدع اذإ صاصقلا يف هسكعك لامش

 تبني ملو فتن نإ رم ام نيتفشلاو براشللو « ةموكحلا : ليقو ى اهثلث : ليقو

 : لقو “ اهفصن ةدحاوللو ى ةمات ايهيفو “ صاصقلا هفو اقلطم ُ موسلا : لق

 ص ماعطلا كلمت اهنأل ىلفسلل امه : ليقو « مالكلا كلمتو نيشت اهنأل ناثلث ايلعلل

 تمرخ نإو ى دوعسم نباو ىلعو ركب ىبأ لوق وهو افصن لكل نأ راتخملاو

 نإ صاصقلا امهيفو “ رادقملا ضعبلا يفو ى اهتيد ثلث اهلف سورضلا ىلإ تذفنف

 ءتندبلاو افقلا حرج لخاد نم امههحرجو « ةذفانلاك ايهيف مرخلاو « تعطق

 هيف : ليقو “ ركذ ام اهل : ليقو “ سورضلا محل يف تذفن نإ ةفشلا ةذفانو

 ثلث مأتلا ولو هلف ةفش وأ رخنم وأ نذأ يف ,حرج لك : بوبحم نبا لاق ى موسلا

 ى ثلثلا امهانمي يفو ى دلولا نوكي اهب ذإ ناثلث نيتضيبلا ىرسي يفو ) وضعلا
 هملعو ص هب ذوخأملا وهو « ةدحاو لكل ةيدلا فصن “ ( ءاوس ) امه ( : ليقو

 فصن ىنميللو ى دلولا اهنم نأل ةلماك ةيد امل ىرسيلا نإ : ليقو « بوبحم نا
 ءيش لكو ى ناثلثلا ايهلف اتبيصا مث اهتيد تذخأ و ناتضيبلا تبيصأ اذإو « ةيدلا
 ةفشحلا يفو « ملاس وضع ةيد ثلث هلف كلذ دعب بيصأ مث هتيد تذخأ ءاضعألا نم
 ص سأرلا مدقم حرجك هحرجف حرج هيف ناك نإ“ رم ا ةلماك ةيد تعطق اذإ

 عطق نإو ى يقابلا كلذ عطق اذإ ةيدلا ثلث اهدعب يقابللف ةفشحلا تعطق اذإف

 لاز نإ و “هيقاب ضعب عطقف هتيد تذخأ وضع لك اذك و « هباسحبف يقابلا ضعب

 _ ٣٣ _ ) ج ١٥ - لينلا - ٣ (



 ه ةماتف الإو بت نإ رظنلا امهرعش لاز نإ نيبجاحلا يفو

 ! ةماتف مظعلا وأ محللا وأ دلجلا هعم لاز تإو رظنلا : ليقو

 اهتيدف ةبرضب بجاحو رفشو نفج عم نيع تعطق نإ : ليقو

 . امهيف امب نينيعلا عم اعطق ولو ىرخأ نيبجاحلل : ليقو

 يصخلا ركذلو ى اهثلث كلذ دعب ركذلا يفو « رم اك ةلماك ةيدلاف ركذلا نم عامجلا

 ةيمادف رغصأ ةيمادف شدخف ءادوسف ءارمحف ءارفص ركذلا حورجو ى ةيدلا ثلث

 الو هيف قاحمس الو ناتذفانف نيبناجلا نم ذفن نإو ى ذفانف محالتمف عضابف رعكأ

 دهملا يف يبصلا رَكذَ} يفو ى هيف مظع ال ايف ادبأ نوكت ال يهو “ ةحضوم
 . اهثلث : ليقو ةماتلا ةيدلا نيتنملا .رك ذل و ى ةماتلا ةيدلا وأ اعامجإ صاصقلا

 ةيد ( ف الإو ) ةنسل ( تبن نإ رظنلا امهرعش لاز نإ نيبجاحلا يفو )
 وأ دلجلا هعم لاز نإو ) رظنلا يف فلخلا رم دقو ( رظنلا : ليقو ى ةمات )
 ى ةيد فصنف هدلجو دحاو رمش لاز نإو ( ةمات ) ةيد ( ف مظعلا وأ محللا

 ( رفشو ) نينفج وأ ( نفج عم نيع تعطق نإ : ليقو ) “ دحاو مظع اذك و
 ءاضعألا هذه " ةَمدَف يأ ) اهلتيت دف ) ةدحاو ( ةبرضب بجاح و ) نيرفش وأ

 عم ىرخألا تعطق نإف « ةلماكلا ةيدلا فصن يهو « نبعلا ةيد يهو « ةدحاو

 لكل ( ليقو ) ةلماك ةيد كلذف ةيد فصنف نيرفشلاو نينفجلاو اضيأ بجاحلا
 ( ىرخأ ) ةيد ( نيبجاحلل ) ادعاصف ةثالث وأ ناوضع عطق ولو ، هتيد وضع
 نينفج نم اهعم امب يأ ( امهيف امب نينيعلا عم اعطق ولو ) نبنيملا ةيد ربغ
 نيرقشلاو نينفحلل ءيش الو { نينىملل ةلماك ةيدو نيبجاحلل ةلماك ةيد ِنيرفَشو

 بجاحو نانيعلا وأ ةدحاو نيعو نابجاحلا عطق ولف ى نيعلا نم ءزجلاك اهنأل



 وأ ةيد لكل له اهب هايثنأو ركد لصؤتسا نإ اذكو ةبرضب

 دل > عزنك ةيد لكلف برضلا ددعت نإو ) نالوق ؟ ناتي د

 ةىد فصتف تبني ملو براش فتن نإو > امه رعش لور نيبجاحلا

 . ..... ...... ..... .... .... .... . ةفشلا

 نإ اذكو ) ةدحاو ( ةبرضب ) عطقلا ناك نإ كلذو « ةيد فصنو ةيدف دحاو

 ةبرضب يأ ) ا هايثن أو ( هتفشح تعطق وأ هلصأ نم عطق وأ ) ركذ لصؤتسا

 نييثنآلل امهادحإ ( ناتيد ) كلذ يف ( وأ ) “ ةدحاو ( ةيد "لكل له ) ةدحاو
 هجو ( نالوق ) ؟ هضعب يهو ةشفحلل وأ هنم مطق ام وأ « ركذلل ىرخألاو

 ءاضعأ ىلع هلاتشا عم ةدحاولا ةيدلا هيف مزلت لتقلاك ةبرضب كلذ عوقو نأ لوألا

 ةدح ىلع ةيد كلذ نم لكلو تي مل هنأ يناثلا هجوو « تايد اهب مزلت ةريثك
 نيتعفنم وأ ص ادعاصف نيوضع لك يف فالخلا اذك و ى ةرمب عقو اذإ ذخؤتلف

 ددمت نإو ) ةدحاو ةبرضب كلذ بهذ ذإ ادعاصف ةعفنمو وضع وأ ء ادعاصف

 . ةعفنملا وأ وضعلا نم ( لكلف برضلا

 عطق نإو ث ةموكحلاف "بيسلا عطق اذإو ى ةيدلا ةفشحلا يف : رأ يفو
 ظاعنإلا نم هعطقت نإو « ةيدلاف هئاقب عم لسنلا عطق نإو « ةيدلاف ةرمب كلذ

 امهدحأ عطق نإو ى ناتيدف ةدحاو ةبرضب نييثنألا عم ركذلا عطق نإو ةيدلاف

 دحاو لك يف : ليقو « ةموكح يناثلا يفو لوألا يف : ليقف هبقعب رخآلا دعب

 ىلع ( ةيد ) ناتيدف رخأت نإو ةموكح و. ةيدف رك نلا ىبس نإ : ليقو ى ةيدلا

 ى ةيدب تبن الب ( امهرمش ) عزن ( دعب ) ةيدب ( نيبجاحلا دلج عزفك ) ةدح
 نأ ىلع « ةيدلا عبر كلذو ( ةفشلا ةيد فصنف تبني ملو براش فتن ناو )
 براشلا يف هريغو قلحلاو نيثلث ايلعلل نأ ىلع « ةيدلا ثلث وأ ةيدلا فصن ايلعلل
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 نه سمخ سرض وأ نس لك يفو ص رظنلا : ليقو « راتخلا وهو

 ملو بيصأ نأف « ةمات عيمجلا يفو ، علق نإ لضافت الب لبإلا

 . ةماتف هناكم تامو دوسا وأ عقو نأف ةنس لجأ علقي

 . يقابلاو بهاذلا باسحبف رسك نإو

 وهو ( رظنلا : ليقو راتخا وهو ) تبني مل اذإ فتنلاك تبني مل اذإ هريغو
 ٠ ذخأن لوألابو : بومححم نبا لاق موسلا

 نسلاو ى رابكلا نانسألا ( سرض وأ ) راغصلا نانسآلا ( ,نس لك يفو )
 تفورشعو ةينامث يمدآلل امنإو « سرضلا اضيأ قلطي اذك و ع لكلا ىلع قلطي

 سرضو ملحلا سرض ىمسي سرض اهفلخ امبرو ى ريغ ال نوثالثو نانثا وأ انس
 ص ايانث .عبرأ نانسآلا نم نإف ملحلا سرضك اضيأ ذجاونلا ىصقأ. ىمسيو ى لقعلا

 :لبقو “ ذجاون عبرأو < ىحر رشع ينثأو ص كحاوذض عبرأو < تايعابر عبرأ و

 ى علق نإ لضافت الب لبالا نم سمخ ) ذجانلا ىمست بانلاو سرضلا نيب يتلا
 اهماظعو اهنانسأو ةأرملا ءاضعأ ةيدو ( ةمات ) ةيد ةدحاو ةبرضب ( عيمجلا يفو

 لجأ علقي ملو بيصأ نإف ) هماظعو هنانسأو لجرلا ءاضعأ نم فصنلا ىلع
 ةيد ( ف ) هب عفتني ال وه اك يقب وأ ( هناكم تامو دوسا وأ عقو نإف ى ةنس

 وأ ( بهاذلا باسحنف ) هضعب دوسا وأ ( رمك نإو ) “ نس ةيد ( ةمات )
 كرحت وأ دوسا اذإ نسلا يف ليقو ى دادوسا الو رسك الب ( يقابلا و) دوسملا

 سمخب ةيواعم ىضقو « ريعبب هيف رمع ىضقف سرضلا لقح يف اوفلتخاو ى رظنلا
 تنك ولو ى رمع ءاضق ق صقنتو ةيواعم ءاضق ق ديزت ةيدلا : بيسملا نا لاق

 . نيريب هيف تلعجل انأ



 . . . لضافت الب ةيدلا لجر نم نإو عباصألا يفو

 لبإلا نم سمخ هيفو “ ءاوس سرضلاو نسلا نأ كلام بهذمو انبهذمو
 كلذك و“تدوسا اذإ كلذك و ى اهلازأ اذإ اذه : رثآلا ىفو “ رشعلا فصن وهو

 اهيف ةيدلاف يقابلا دوساو اهفصن لازأ اذإ كلذك و ى ديدص اك رحت تك رحتااذإ
 تنإو ى دادوسالا دعب اهعملقي نأ وهو “ سماخ هجو اهيفو ‘عضاوم ةعبرأ يف
 رسكنا نإو ث ةرفصلا نم دشأ ةرملاو « كلذ ةميق مزغ ت"رفصا وأ ترمحا

 ص هب زظتني هنإف يضلا ؟نس عطق اذإو « هباسحبف اهضعبب كلذ عقو وأ اهضعب
 اصقان تبن نإو « مكاحلا رظن لب دودحم هيف ءيش الف هتئيه ىلع تبنو ءىرب نإف

 نم سمخ نسلا ةيد هيفف تبني نأ لبق تام وأ تبني مل نإو ‘ صقنلا باسحبف
 الو؛ تمعلق نإ ةيدلا وأ صاصقلا نسلا يفو ؛ ةموكح ةدئازلا نسلا يفو « لبإلا

 فصنف اليلق ولو نسلا ضعب عطق نإ : ليقو “ ىشرألا لب اهرسك يف صاصق

 الو ةحئار ال تتبثو تعدصنا نإو : لق ى باسحلابف رسكنا نإو ى نسلا ةيد

 ء "ةمات ةيدف محللا نم رسك نس لكو ى موسلا اهيفف اهيف رلك الو ةجراخ
 ؛ ريعب : ليقو “ ريبكلا سرض ةيد ثلث تبن مث علق نإ يبصلا نس يف : ليقو

 ريبكلا سرض علق نإو « ةماتف تبني مل نإو « بحأ وهو : بوبحم نبا لاق

 صاصق الو ثٹلثلاف عجرو هنيح نم درف علق نإو “ سرضلا ةيد ثلث اهلف تبنف
 نسلا ةيد وأ صاصقلا اهيفف ةمات ناك نإ : ليقو “ نسلا ةيد ةيدلا اهلو ةدئازلا يف

 ى صاصقلا ال ةيدلا هيلعف ملق ام لثم يناجلل نكي مل نإو « ةموكح اه : ليقو

 ينذ سورض نيرشعو ةينامث وذ علق نإ : هللادبع وبأ لاقو « موس نسلا ةذفانلو

 . يقابلاب هل شرأ الو « هددع هل علقي هنإف نيثالثو نينثا

 ىمستو مجلا ناكسإو ءارلا رسكب ( ,لج ر نم نإو عباصألا يفو )

 نيب الو « لجرلا عباصأ و ديلا عباصأ نيب ( لضافت الب ةيدلا ) نانبلاب لجرلا



 . ديلا ةيد ثلث اهلف ثلث لصفم نم تعطق نإ دي ماهبأ الإ

 . . . . . . . ةرعبأ ةرشع لكلو

 نإو « ةلماك ةيدف نيديلا عباصأ تعطق نإف “ لجرلا عباصأ نيب الو ديلا عباصأ
 نم تمطق نادي ماهبأ الإ ) هباسح كلذ ضعبلو ةلماك ةيدف نيلجرلا نانب عطق

 وهو ( ديلا ةيد ثلث اهلف ) فكلا ةهج لفسألا لنصفملا وهو ( ثلاث لصفم
 نم ( لكلو ) ريعب الثلثو ًاربعب رشع ةتس كلذو « ةلماكلا ةيدلا فصن ثلث
 : يمصاملا لاق ( ةرعبأ ةرشع ) لجرلا وأ ديلا عباصأ

 ليلج عباصألا يف كاذ فعضو لبإ نم سمخ اهيف "نس لكو

 ةمات ةيدلا نيلجرلا عباصأ يفو ةمات ةيدلا نيديلا عباصأ يف : رثألا يفو
 ص ةيدلا يف اهنيب ىواس رقع هنأ يور دقو ى عباصألا عفانم تفلتخا نإو

 هللا يضر سابع نبا نعو ى ءاوس امه : ليقو 6 ماهبألا ىلع رصتخلا عضو : ليقو

 لكل لبإلا نم رشع ى ءاوس نيلجرلاو نيديلا عباصأ ةيد »: لج هنع امهنع
 هللا يضر سابع نبا نعو « رشع رشع عباصألا يف »: نل هنع رمع نعو «_ عبصا

 ؛ يراخبلا هاور ى ماهبألا و رصنخلا ينعي « ءاوس هذهو هذه »: نلع هنع امهنع

 «ءاوس سورضلاو ءاوس نانسألاو ى ءاوس عباصألا » : يذمرتلاو دواد وبأ ىورو

 لكل لبإلا نم رشع ى ءاوس نيلجرلاو نيديلا عباصأ ةيد » : نابح نا ىورو

 ةيدلا رشع حبمصاللف لبإلا نم رشع لصافم ةثالث نم عطق اذإ لكلف « عبصأ

 ةرشعو ص قرولا لهأ ىلع مهرد ةئام رشع انثاو ى بهذلا لهأ ىلع رانيد ةئام

 ث لجر دي نم عباصأ سمخ عطق نم ىلعو “ كلذ ىلع اوعمجأ دقو ى لبإلا نم
 ث عستب رصنبلا يفو ى "تسب رصنخلا يف رَمحع' كح دقو « ةماتلا فصن هيلعف

 ص رشع ةثالثب ماهبآلا يفو ى رشع ينثاب ةبابسلا يفو ى ,رشعب يطسولا يفو



 سمخ نيماهبألا نم ةلمنأ لك يفو « ءاوس اهريغو ماهبآلا : ليقو ؛ نوسمخ كلتف
 ثالث هيف نأ ىلع ثلثو ةثالث : ليقو « ناتلمنأ الإ هيف سيل هنأل لبإلا نم
 عبصأللو ى اهويغ ىلع لضف لجرلا ماهبال سيلو “ فكلا يلت يتلا دعتف « لمانأ
 ىكلذكاهرفظ عم ةبجارللو ‘ ثلثو ةرعبأ ةثالث لصفم لكلو « لصافم ةثالث
 يف صاصق الو “ كلذ عم عطق اذإ لصفملا وأ عبصإلا ةيد ريغ رثفئظلل سيلو

 يف عباصألا: نم اعبصإ تواس نإ عبصألل ام املو صاصق اهل : ليقو ى ةدئازلا

 ةيد اهلف ةوق امل تناك نإ : ليقو “ ةموكح اهيف : ليقو “ لصافملاو رادقملا

 يف وأ دمعلا يف عطق اهيف ةموكحلا نأ روهشملاو « ةموكح اهيفف الإو “ عبصإلا

 ص "لبس “لكلف اعبس نك نإو ، سدنس رلكلف اتتس ةرثك نإف ى اطخلا
 .. نانسألاو لجرلا يف اذك و « موسلا اهلف اهواست مل نإو ى اذكهو

 اهنم عطق نإو ص ةيدلا فصن اهلخ لقأ وأ عباصأ ةعبرأ فكلا يف تناك نأو
 مث ىلعألا نم لجر عبصإ عطق نإو ى ددعلا ىلع تمسق ثالث وأ نانثا وأ عبصإ

 امب هل ناكو ى عبصإلا ةيقب رخآلا مث ىلعألا بحاص صتقا اهلك رخآلل اهعطق
 يف نأ ريتخاو ى ةماتلا ةيدلا عباصأ ثالث هيف فك لكلو « شأرا اهنم بهذ
 ديلا ةيد ثلث هلو ى صاصق الف لقألا قبي مل نإو ى اهرثكأ اهيف ناك اماهتيد ديلا
 تعطق نإو ص ديلا تعطق نإ اذكو « ءيش اهيف ماد ام هل لودعلا ىرب امو
 تلشف عبصإ تعطق نإو ى لودعلا رظنب هشرأ هلف عباصألا ضعب اهيفو فكلا

 ذخأيو ةعوطقملاب صتقي : ليقو ى للشلل صاصقلا طقسو « امهيف ةيدلاف اهتبلات
 : ليقو “ لصافم ةثالث اهنأل عبصإلا ةيد ثلث لصفم لك حرجلو « ةيد ء"الشلاب

 اهنأل ديلا حرج ؛شسمخ وهو ى ةمات عبصإ حرجف اهلفسأ و اهالعأ يف حرج لك
 قوف ام اذك و ى ريعب رثع يهف ديلا ةيماد سمخ عبصإلا ةيمادلف 6 عباصأ سمخ



 . .... ... ... .. ةيدلا مالكلا باهذ يفو

 رئاسل بسحي اذك و « نوبل تذب فصن ةبجارلا تم اذإ ديلا يق اهل و ى ى ةيمادلا

 لك يف ناك نإف ى ديلا يف هلثمل ام سمخ حرج لكل عقي نأ عباصألا يف تاحارجلا
 ص ديلاب عباصألا ربتعت امنإو ى فصنو ناربعب ديلا ةحضوم اعم نهلف حضوم عبصإ

 اذكو « ديلا نم حرجلا ةيد سمخ هيطعتف اهحرجب تسيق عبصإ تحرج نإف
 ترسك نإ بجاورلا يف رسكلاو ديلا يف اهسمخ ايمل عبصإلا يف ةلقنملاو ةمشاملا

 نإو ص ديلا رسك سمخ وهو مات عبصإ رسك اهلف فكلل يلاتلا لوألا لصفملا نم
 تفاإو « اهثلث اهلف ثلاثلا نم ترسك نإو ‘ هسمخ اثلث اهلف يناثلا نم ترسك
 ىلعألا وأ نيلصفم نم ترسك نإو « ديلا رسك اثلث اهلف ةثالث نم ماهبآلا ترسك
 ةعضابل و ديلا ةذفان سمخ اهل نأ ريتخاو « فالخ عبصإلا ةذفان يفو “ باسحلابف

 ةمحالتم سمخ عباصألا يف ةمحالتملل و ى ريعب سمخ وهو « ديلا ةعضاب سمخ عبصإلا
 يف ةحضومللو ث ريعب اسمخ وهو ديلا قاحمس سمخ عباصألا يف قاحمسلاو ديلا

 سمخ اهل عباصألا يف ةمشاحلاو « ريعب فصن وهو ى ديلا ةحضوم سمخ عباصألا
 . فصنو ريعب ديلا ةلقنم سمخ اهل عباصألا يف ةلقنملاو ى ريعب ديلا ةمشاه

 : ليق ( ةيدلا ) رصبلا وأ مشلا وأ عمسلا وأ قوذلا وأ ( مالكلا باهذ يفو )

 ةرشعو ص ةدرفنم اهنم رشع ةتس “ نورشعو ةتس ناسنإلا رتايرد ددع
 ص همذجيو هبرضي نأ ةيناثلاو ع سأرلا ةدلج لاوز تادرفنملا لوأف ى ةجودزم

 ةسداسلاو ى هلقع ليزي نأ ةسماخلاو ى هدوسي نأ ةعبارلاو هصربي نأ ةثلاثلاو

 ةعساتلاو ى هناسل عطقي نأ ةنماثلاو ى هعمس بهذي نأ ةعباسلاو « هفنأ عدجي نأ

 بهذي نأ رشع ةيداحلاو ى همالك بهذي نأ ةرشاعلاو “ قوذلا هنم بهذي نأ

 ص هيتفش عطقي نأ رشع ةمبارلاو ى هبلص رسكي نأ رشع ةيناثلاو ‘ هتوص

 ؛ هركذ مايق عطقي نأ رشع ةسداسلاو ى هلسن عطقي نأ رشع ةسماخلاو



 عطق ةثلاثلاو ؟ نينذألا باهذ ةيناثلاو ى نينيعلا باهذ : امهلوأ تاجودزملاوا

 عطق ةسداسلاو ص نيلجرلا عطق ةسم ةسماخلاو ى نيديلا عطق ةعبارلاو « نيتفشلا

 عطق ةعساتلاو ى اهيتيلإ عطق ةنماثلاو ى اهيرفش عطق ةعباسلاو 2 ةأرملا يدش

 و ص ةيحللا ةدرفنملا نم يقبو “ رب"أدلاو للبلقلا طلخ ةرشاعلاو ى نيتيلإلا

 : يمصاعلا لاق « هاتيلإو لجرلا ايدث هجودزملا

 افلتأ دق يذلا وضعلا بَسَحب ىفتقثت هيف ةيدلا أطخلاو

 جتن نم ٠ دحاو ف اهفصنو جودزملا ف ةالماك ةبدو

 رظتنلاك مشو فتلا فصنلاو رصب وأ ٍعمسل ةلازا يفو

 يفتقا اذ عامجلا ةوق باهذ يفوقوذلااذك توصلاو قطنلاو

 يفو ءاضعألا نم رشع ينثا يف ةلماك ةيدلا بجت هنأ : بجاحلا نبا ركذو

 توصلاو ؛ قطنلاو « قوذلا و < مشلاو “ رصبلاو عمسلاو « لقعلا : عفانم رشع

 سرانيملاو « ناتذآلا : يه رشع ينتإلاو ؛ سولجلاو ى مايقلاو « عامجلا ةوقو
 ص ةيدلا : ليقو “ ةموكحلا : ليقف نيبجاحلا يف فلتخاو « رم امم كلذ ريغو

 نم اتعطق ةيدلا نيديلا يفو ع ةموكحلا ليقو « ةيدلا : لبقف رافشألا يفو

 نم وأ ى عارذلا وأ ‘ دضعلا نم وأ « نيبكنملا نم وأ قفرملا نم وأ س عوكلا

 نم اتعطق نرإو : لبق ؛ عباصألا يلي امم وأ طسولا ريغ وأ « فكلا طسو

 !و ص ةيدلاف اهكلشأ نإو ى ةموكحلاف نيبكنملا نم وأ ى نبقفرملا نم مث عوكلا

 وأ نيبعكلا نم اهعطق نإف نيلجرلا يف اذك و « هباسحبف ءيش ايهتعفنم نم نصقن



 ريتخاو { صولقف ًدَوساف بيصأ وأ تبني لف رفظ علق نإو

 تسيق لج ر وأ دي تصقن نإو . اهثلث : ليقو { تبن نإ اهفصن

 و صقنلا ىطعأو طيخب ةملاس مم

 نيتبكرلا مث نيبعكلا نم اهعطق نإو “ ةيدلاف نيقاسلا وأ نيذخفلا وأ نيتبك رلا

 . صقن ام باسحبف هجرعأ نإو « ةيدلاف اهتلش أ نإو ى ةموكحلاف نيذخفلا وأ

 عفان ريغ ًادساف يقب وأ ( ًدَو ساف بيصأ وأ تبني ملف رفظ علق ناو )

 ى تبن نإ اهفصن ربتخاو ) رظنلا هبف : ليقو « ةباش ةقان يأ ( صولقف )
 هيفو ص ريعب هتيدف تبني ملو علق اذإ : ليقو “ تبن اذإ ( اهثلث ) هل ( : ليقو
 ملو ةنس ه راظتنا دعب ريعبف جوعأ وأ دوسأ تبن نإو ص ال : ليقو “ صاصقلا

 ال هنم صتقملا رفظ تبنف رفظب : ليق صتقا نمو م'وَسنف حص نإو ‘ عجرب

 تبن نرإو ؛ همدعو تابنلا نيب ام وهو ِمأوًسل اب هنم صتقملا ىلع عجر هرفظ
 هريغ هنم ثدحف هقح ذخأ هنأل هنم صتقملل هتيد هيلع تناك هنم صتقملا رفظ
 ةذفان اهلف محللا ىلإ تذفن نإف ى هتيد ثلث رفظلا ةذفانلو ى ةيدلا هيف هيلعف

 يهف عبصإلا يفو هيف تذفن نإف ى رفظلا ىلعأ نم ساقي محللا شرأو ة رفظلا
 تلكأتف لجر رفظ عطق دعت نمو ى رفظلا يف ةذفان امل سيلو ةبجار يف ةذفات

 . هدحو رفظلا يف وه امنإو « صاصقلا ال ةيدلا لكأتلا يفف قفرملا ىلإ هدي

 ظلغ نع تقر وأ تفطعنا وأ توتلا نأب ( لجر وأ دي تصقن نإو )

 هلف رشعب ةحيحصلا نع صقنت نأ لثم ( صقنلا ىطعأو ةملاس عم تسيق )

 فعضلا ثودحك طيخلاب نيبتي ال امم صقنلا ناك اذإ ( و ) ديلا ةيد نم رشلا

_ ٤٢ 



 ىطعيف ةملاس عم اهب وأ هتباصمب وه مه رجب ديلا صقان يلو ىمري :

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ > مهتا نإ فلحو ك صقنلا ردقب

 اذإ زاج آلوأ ىمر نإو ( هتياصمب وه مث رجحب ديلا صقان يلو يمري ) هنإف

 ى ىرسيلاب هيلو ىمر ىرسي تناك نإ و “ ىنميلاب هيلو ىمر ىنمي هتباصم تذاك
 انونجم وأ ابص ىلولا ناك نإو ى لوآلا هجولا دعب الوق « جاتلل » يف اذه ىكحو

 نم ةقث ىمر سنجلا ريغ ىلو هل نكي مل نإو ى هدعب يذلا يلولا ىمر افيعض وأ
 . سنجلا

 رسعأ ىمر رسعأ ناك نإو « لجر نع ةأرما الو ةأرما نع لجر يمريالو

 ناكم تلعجو ى نيميلاب هيلو يمر "الإو دجو نإ رسيأ ناك نإ اذك و ى هلثم

 ةملاس عم ) هتباصمب يأ ( اهب ) باصملا يمري ( وأ ) هلثم يبصل يمريو ى ىرسيلا
 كلذو يمرلا يف هريصقتب ( مهتا نإ ) باصملا ( فلح و “ صقنلا ردقب ىطعيف
 ديلا نأل هتملاسب هسفن هيمرب هرابتعا زوجي ال هنأ يدنع يذلاو « مكاحلا رايتخاب

 كلذ يف هارسي نع هنيمي صقنت سانلا ضعبو “ هريغو يمرلا يف صقنا ىرسيلا
 كديلاب ديلا « ةحيحص تناك اذإ اهتبحاص ىلإ ةحراج لك ساقت : « ناويدلا » يفو

 اميج اهناصقنل هيلإ ساقي ام نكي مل اذاو « كلذ هبشأ امو « لجرلاب لجرلاو

 يطعيف ى يناجلا ىلإ رمألا عجر ةدحاو ةحراج هل هنوكل وأ امهدحأ لاوز وأ

 فلحي مث يطعيف لعافلا ىلإ ةيانجلا هيف عجرت نيبتي مل لعف لك كلذك و ى فلحي مث
 ام هيلع ىقبيو “نيبت ام هنم ذخؤي هنإف فلحي ال نمم هناك ناو٤فلحي نمم ناك نإ

 لثم اهنم "جوعا ام ردق ىلع ةحراجلا يف جوعلا كلذك و 0ثنّيبتي ىتج هبتشا

 اهنم لطب امو « لامش و نيميو لفسأو قوف : يحاون عبرأ امل ديلاو « ناصقنلا

 يف اذه يتأيو ى يحاون عبرأ هل ىنعملا اذه ىلع قتعلا اذك و ى ديلا ةيد عبر هيف

 . فنصملا مالك

_ ٤٣ 



 حتفتو ضمغت مث ، ةلاسب هيلإ رظنيف رظنلا صقانل ملع بصنيو
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . سف اهرظن غلب ثىحف هتصق ان

 ( ةملاسب هيلإ رظنيف ) ةدحاو نيع نم ( رظنلا ,صقنل ملع بصنيو )
 هرب مل ادعب داز ول ثيحي ناكو « هاري ثيحي ملعلا ملعيو ى ةملاسلا ىرخآلا هنيعب يأ

 ( سيق اهرظن غلب ثيحف ) زاج آلآوأ اهب رظن نإو ( هتصقان حتفتو ضمغت مث )
 ململا عضوم ىلع ملعي هنأ كلذو « ةفاسملا ةلمج نم اهرظن غلبم نوكي مك ربتعيو

 مل نإف ى هتصقانب هرظني ىتح هبرقي لازي الف ى ملعلا كلذ هيلإ برقي مث لوآلا
 ةيد فصن هلف لوألا عضوملا نيبو هنيب ةفاسملا نم فصتلا ىلع الإ هتصقانب هرظني

 .رثكالاو لقألا اذكهو « اهعبر هلف عبرلا وأ « نيعلا ةيد ثلث هلف ثلثلا وأ“نيملا

 كردي مل ام ردقب ىطعيف اهرظنيف ةقرو وأ ةضيب يف طقن هل طقني نأ زوجو

 بصنب وأ ع ضرآلا يف هل ثكنلاب ربتعي وأ ى ةملاسملاب هك ردأ و ةصقانلا طقنلا نم
 . كلذ ريغب وأ يه كرظنيف هل عباصألا

 وهو هنم دعبتف ءاضيب ةقرخ وأ ةضب هل بصنت نأ هل ردقي : « رثألا , يفو

 تاهج عبرأ ىلإ كلذك ىرخأ ةهج ىلإ لوحت مث اهرأ مل : لوقي ىتح اهيلإ رظني
 كلذ ىلإ رظنيف لاجرلا طسوب ىتؤيف ى قداص هنأ ملع ليكلاب كلذ لداعت نإف
 كلذ نم صقن ام ةلابق موقيف « هيلع داز ام ىلإ رظنيف هيلع ينجملا هاري ناك يذلا

 ص هل ءيش الف بذاك هنأ ىلع هرظن يف تاهجلا تفلتخا نإو « كلذ ىلع هنيمي دعب

 قدصو فلح هلك هرصب باهذ ىعدا نإو ى كلذ نم نقبتسملا لقأ هل : لبقو

 نيملا ناصقن برجيو ‘ سمشلا نيع ىلإ رظنلاب هبيرجت ماكحألا يف رم دقو ه ا
 نم ربتعيف ى كلذك ناولأ وأ « نادعابتم وأ « نابراقتم نانول هيف مسج بصنب

 ى امهريغ وأ ةضيب وأ ةقرو يق ةرفصو ةرمح وأ ةقرزو داوسك امهنيب زرفي ثيح



 فلحو ١ ن ١ مهت > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ام : لاقي ام لثم ى ناولألا وأ نينوللا ةءارإب برجي هلك رصبلا باهذ يف اذك و
 حرج اذا هنأ : بوبحم نبا نعو « كلذ ريغ وأ داوس وأ ضايب : لوقيف ؟ اذه

 ضايب اهيف هل لعجيو ةضيب ذخؤت هنإف هرصب باهذ ىعداف هنيع ىلع الجر لُجَر
 فرعي مل لاق نإف ى اهضايبو اهداوس ةضيبلا ىرب مث “ هينيع ىلع كسميو ى داوسو

 صقن هنأ يعدي يتلا رِنْتَعَرَصبب دهج هنأ هلاب انيي فلح اهضايب نم اهداوس
 هبتشي ىتح اهداوسو اهضايب اضيأ ةضيبلا ىريف ةحيحصلا هنيع حتفي مث اهرصب
 ىطعيف ةحيحصلا هنيع رظن اذه نأ اضيأ فلحيو « ضاببلا نم داوسلا اضيأ

 رعشتسا ى اقلطم ةمهتلا لحم هنأل هلك كلذ يف فلحيو ع ضرآلا يف عرذلاب صقنلا

 هفلحال : ليقو ى هقدص وأ هفيلحت ىناجلا كرت نإ الإ هقدصي ملو همهتي مل وأ هتبوت

 . ( مهتا نإ فلح و ) لاق اك همهتا نإ الا

 ةضيب هل تذخأ هرصب باهذ ىعداو حرجلا رثأ ناك نإ ليقو :« رثألا » يفو
 فرمي ماد ام هل بلقتو اماريو « ةلاس ىلع دسو ضايبو داوس اهيف هل لعجو
 ظفح اذإف ى اهضايب نم اهداوس يف هتفرعم دح هيلع ظفحيو “ داوسلا نم ضايبلا
 اهبتشي ىتح كلذك ةضيبلا ىربق ةملاسلا حتفت مث ی ةصقانلا دهج هنأ فلح غلبملا

 يف ةملاسلا ىلع عضويو “ لضفلا ردقب ىطعيو “ فلحيو عضوملا نم فقويو « هيلع
 . ليستف اهنم ىندتف ةآرم ىمحت مث اهيلع فليو نيط وأ نيجع صاصقلا

 سايقلا حصي الف ةدحا ولا ةعاسلا يفو ميغلا يف نيعلا سايق نع سابع نبا ىهنو
 يف ادحا برض نمو ى عامجإب اهباهذ يف دَوَق الو « ,"ىلع ريغ اذهب اهيف كحي ملو

 نإو ةيد نيعلاب ذخأو حرجلاب هنم صتقا مايأ دعب بهذ نإف هرصب بهذف هسأر
 لجر نيع قف نمو “ تطقس نإ نيعلاو ى ةبرضلا يف هنم صتقا هنيح نم بهذ

٤٥ 



 فطعنت ال ةميقتسم ةملاس تربجف قفرم وأ ةبكر ترسك نإو

 ترسك نإ دضعلا وأ قاسلا وأ دخفلاو { اهتيد فصنف اهب عفتنيو

 عمتجت الف خملا جرخ ناف ء فصنو صنئالق عبسف ماظع اهنم تلقتف

 . .... . ... ... ت تبهذ ناف ء اهماظع

 يه تناك نإف « نيع ةيد ذخاي وأ اهصتقي نأ لجرللف ضايب ءيقافلا نيع يفو

 اهيفو اهب رصبي ناك ناو ى لودعلا رظن هل امنإ و ؟ صاصقلا هل سيلف ةصقانلا

 . ةمات اهتيدف فعض

 ناو ى نيملا ةيدف هرصب بهذف نفجلا يف آدحأ حرج نم : بوبحم نبا نعو
 ش'رأو نيعلا ةيدف هرصب بهذف نفجلا نع جراخ وه امم نفلا ريغ يف هحرج
 يأ ( فطعنت ال ةميقتسم ةملاس ترجف قفرم وأ ةبكر ترسك نإو ) حرجلا

 رسكلا لبق الاح تراص يأ ى اهتحص لاح وه يذلا لوآلا املاح نع ليمت ال

 نإو ى ناسنالا ةيد عبر وهو ( اهتيد فلنصنتَف اهب عفتنيو ) ةماقتسالا يف

 ) ترمك نأ دضعلا وا قاسلا. وأ دخفلا و ( صقنلا بسحيف ةماقتسا الب ترح

 عيمج تلام ولو تمس ىلع تيقبو اهعضوم نع ( ماظع اهنم تلقنف ) نهادحإ

 هب ىفتكي دحاولا مظعلا نأل ى دضعلا وأ قاسلا وأ ذخفلا نم لك رابتعاب مظعلا

 لكل ( فصنو سصنئالق عبسف ) لاقتنالا ىلع ةيقاب يهو ىفش وأ ى لقنلا يق

 وأ قاسلا برض ( ناف ) « دضعلا وأ قاسلا وأ ذخفلا حراوجلا كلت نم ةدحاو

 ءابطألا بيرجتب ةداع (اهماظع عمتجت الف خملا جرخ) و مظعلا نموو دضعلا
 نع تلاز يأ ى ادعاصف دحاولاب قدصيف سنجلا دارملاو ى ماظعلا ( تبهذ ناف )

 وأ تملق اهنأك اهنأ ىتح اريثك اهتمس نع اهجورخ اهباهذ ىنعمو ى اهعضوم



 بلصلا يفو ص ناثلثو اصولق رشع ةتس سأرلا ةمومامو فصن ابلف

 بكنم نم نإو تعطق نإ ديلا يفو ، ًابدحنم ربج ولو ةيدلا هلك
 { اهدح ىلع ةدايزلا يف ليقو ى ةمات عباصألا لوصأ وأ

 رشع ةتس ) وهو ( سأرلا ةمومام فصن اهلف ) الخاد تقب نكل ققحت تملق

 (ربج ولو ةيدلا) رسك هنم عضوم يأ يف يأ ( هلك بلصلا يفو « ناثلثو اصولق
 ى ابدحنم هرابجنا لاح يف ةيدلا هيف يأ “ ديق اذه وأ ( ايدتنم ) ربج نإ
 ةتبلا ربجني مل نإ هنأو ى ةمات ال هردقب هلف ةماقتسا ىلع ربج نإ هنأ هموهفمو
 وأ عامجلا بهذ نإو ى ةيدلا فصنف اميقتسم ربج نإو ت ةماتلا ةيدلا ىلوآلابف
 مايقلا قيطي ال نكل اميقتسم ربج نإو « اميقتسم ربج ولو ةلماك ةيدلاف ءاملا

 ةيد ىطعأو هنم صقن ام ردقب رظن ابدحنم ربج نإ : لبقو ى ةلماك ةيدلاف

 هتشلي ملو بدحني مل نإو : « رثألا » ينفو « ةمات ةيدلاف يشملا عنم نإو ى كلذ

 هلف لمحي ملو ربج نإو « اهرشع سامخأ ةعبراف هناش نإو « ةيدلا رشع سمخ هلف
 راص نإ الإ بلصلاب ناسنإلا ةيد لكت ال : ليقو ى اهفصنف لمح نإو ى ةماتلا

 . امجطضم راص نإ الإ : ليقو ى ادجاس راص نإ الإ : ليقو « امكار

 ( ةمات ) دَّي ةيد (عباصألا لوصأ وا بكنم نم نإو تمطق نإ ديلا يفو)
 نإو ى فكلا ةيد اهيفف اهتحت نم ةلصتم عباصألا تعطق نإف ص « ناسنإ ةيد ال

 ليقو ) ناسنالا ةيد فصن كلذو“ءاوس اهف عباصأ سمخ هيف ةلصتم ريغ تعطق
 نأ مكاحلل معن ع مولعم دح رظنلا نأل « ةدايز الي فتكلا ىلإ ولو ( ةدايزلا يف

 يهو ى ديلا دح ىلع يأ ( اهدح ىلع ) ةدايزلاب ديزيف لهأت نإ هدنع نم دهتجي
 تعطق :لاقي نأ زاوجل فكلا دبلا يفو : هلوق يف ديلاب دارملا نأ كلذو « فكلا
 كلذ هجوو ى اهيلي ام-عم تعطق يأ « كلذ وحن وأ بكنملا وأ قفرملا نم هفك
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 ص ةبكر نود وأ كرو نم نإو ، تعطق نإ لجرلا اذكو س رظنلا

 نإءعبصإلا ةيد ثلث لصفم لكلو ى لصافم ثالث عبصا لك. يفو

 .نم .دئازلا ردقب تبسح نيلصفم نيب تعطق نإو ث لُج ر نم
 . . ، طلخلا يفو ء رخآلا

 ديلا ىلإ ريمضلا در زوجيو « ناسنإلا نع تلصفنا اهنأ قدص اهيلي ام عطق اذإ ةنأ

 باب نم نوكيف > بكنملا ىلإ عباصالا نم لبق ةروكذملا ديلاو ك فكلا ىنمب

 . هنايب رم دقو ( رظنلا ) مادختسالا

 نود وأ ) ذخفلا قوف ام وهو ( كرو نم نإو تعظق نإ لجرلا اذكو )
 تحت ام ىلع ةدايزلا يف ليقو ى ةيدلا فصن يهو ع طقف لجرلا ةيد ( ةبنكر"

 ال نكل ماهبالا يف فالخ ىلع ( لصافم ثالث عبصإ لك يفو ) رظنلا بعكلا

 . رم اك ةيدلا يف اهيلع ديزت وآ اهيواست لب ىرخالا عباصالا نع ماهبالا صقنت

 عطق نإو ى ريعب ثلثو ةرعبأ ةثالث وهو ( عبصالا ةيد ثلث لصفم لكلو )
 اذكهو عبصالا ةيد سدس لصفملا فصنلقف لصفملا نم هردقب وهف لصفم صعب

 نيب ) عبصإ ( تعطق نإو لنجر ) عباصأ ( نم ) عبصإلا تناك ( ناو )
 :«رثألا»فو نيلصفملا نم (" رخآلا ) لصفملا ( نم دئازلا ردقب تبسح نيلصفم

 ماهبألا تعطق نإو ى ديلا ةيد ثلث اهلف ماهبالا الإ لبإلا نم رشع عبصإ لكل
 لضف الو ك لبالا نم سمخف ىلعالا لصفملا نم وا لبالا نم رشعف نيلصفم نم

 ( طلخلا يفو ) ناثلثو ةرعبأ ةتسف نيلصفم نم عبصأ تعطق نإو لجرلا ماهبال
 ادعاصف عست يف تناك وأ ةأرملا تغلب ولو هريغ وأ عايج ريدلاو للبنقلا طلخ

 اهنمضي الف هنع جورخب سيلف “ توملا فالخب « ىرجملا نع هنم جورخ كلذ نال

_ ٤٨ - 



 ٠ ٠ ٠ ٠ > ةمات لجر نم نإو لَفَعْلا وأ

 ناك ( نإو لفملا وأ ) غلبت مل ام اهنمضي : ليقو ى ادعاصف عست يف تناك نإ
 لفعتت الف ةأرملا امأو لجر نم هنأ لاحلاو يأ ( لجر نم ) لفعلا
 ركذلا ةضيب هبشي ءيش لفعلاو « ( ةمات ) ةيد ص رداق هللا نأ الإ برضلاب

 نإو “داسفب حخافتناب هاتضيب هيلإ ريصت ام لجرلا يف هلعلو “ةأرملا لبق نم جرخي
 ثدح نإو < ةمات ٢ ةَمردَق عالا عن هيف تبرض وأ اهجرف ف ةأرما تحرج

 . ملعأ هللاو « لدع م'وَسَف رخبلاك حير كلذب

 - ٤٩ - ) ج ١٥ - لينلا - ٤ (



 لضف

 مل فإ متت وأ ء اهفصن وأ ةيدلا هل لهف تعزتف ةدحاو نيع هل نم

 .حراوجلا نم اهريغك اهل متت ال وأ « دابعلا لبق نم ىلوألا لاوز نكي

 ؟ هللا ليبس يف تعزت نإ الإ

 لضف

 ةدحاو نيع هل نم يف

 ةيد يهو ةلماك ناسنإلا ةيد ( ةيدلا هل لهف تعزفف ةدحاو نيع هل نم )

 ىرخألا نع اهدارفناب تلزنت اهنأل نينيلاك دحاو ساج نم نيتددمتملا نيتحراجلا

 يف درفنملاك ةمات ةيد امل تراصف دحاو اهيف وه ام ةلزنم اهلبق ىرخألا باهذب
 تناك دق هنآل ةيد فصن يأ ( اهفصن ) هل ( ‘وأ ) رك“ذلاو لقملاك ناسنإلا

 لاوز نكي مل نإ ) ةيدلا اهل ( متت وأ ) نينثا فصن هذهف تلازف ىرخألا هل
 ءرطوو ردمَر ك هللا لبق نم وأ هسفن لبق نم ءاج امب لب ( دابعلا لبق نم ىلوألا
 نم اهريغك ) فصنلا امل لب ( اهل مقت ال "وأ ) عوقوو طئاح ةمداصمو مظع

 نم اهيف نأ ينعي تعزنف ىرخألا تيقبو ةدحاو تلاز اذإ ةانثملا ( حراوجلا

 يف تعزت نأ الإ ) : هلوق نع هيبشتلا اذه ريخأت ىلوألاو ث نيملا يف ام فالخلا

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف وأ نيقفانملا وأ نيك رلا اهجك ( هلا ليبس

 ل [ ٥ »



 فالخ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 امهوحنو نينذآلا يف اذك و ( فدلخ ) : كلذب بقوع نأب قح ةماقإ وأ ركملا

 > ةمات ةيد اهملع هلف « ةدحا نيع هلو « نيع الب وأ « روعأ دلو نمو « ددعت ام

 افقف نإو ى هيلإ لوصولا نكمي ال ذإ رصبلا صقن يف صاصق ال نأ اوعمجأو

 هيلع دريو ص ايلك ال هنيع لثم ةدحاو هل أقفي نأ هلف روعأ نيع نيملا حيحص

 ذخاف ناسنإ اهب هباصأ نإو ى داهج وأ ةلمعب هنيع تبهذ نإ نيع ةيد فصن

 موقت انه هتحراجف نبع ةيد فصن ذخأيو اهب صتقي وأ “ ةدحاو ةيد هلف اهتيد

 باسحلابف هضعب بهذ نإو ى ةلماك ةيدلاف امهرصب بهذ نإو ى نيتحراج ماقم
 ص ةماتلا ةيدلا ثلث املو < ةتسف تمطقف تعلخ وأ تبهذف تسيصأ ةحراح لكو

 برض نمو “وضع ةيد هيلعف وه هيف هلثم دجوي ملو لجر نم وضع عطق دمعت نمو
 تفلب نإف تتام ىتح امد تفزنف ةأرما حكن نإو ص اهتيد هيلعف تتامف ةزشان

 . حاكنلا باتك يف مالكلا رمو ى هلام يفف الإو هتلقاع ىلع اهتيدف

 ءاروع نيع وأ ءادوس نس وأ ءاجرع لجر وأ ء"الش وأ ءايمع دي لكلو
 عطقت ال : ليقو ى هلثم ملاس ثلث بيصأ اذإ يصخ ,ركذ وأ مجعأ ناسل وأ

 ءلامشلاب ىنميلا نيملاك حراوجلا لك يف تمدع اذإ صاصقلا يف هسكعك لامشب نيعي

 ضايب وه هنيع يفو اهيف ضايب ال لجرت نيع اقف نمو « لامشلاب ىنميلا نذألاو
 الف ةصقانلا يه تناك نإو ص هنيع ةيد هنم ذخأي "وأ هنم صتقي نأ لجرللف
 ةمات اهتيدف فعض اهيفو اهب رصبي ناك نإو « لودعلا رظن هل امنإو “ هل صاصق
 وأ لجرلا عباصأ تناك نإف هلج ر وأ مذنجألا دي تبيصأ نإو ى كلذ رم دقو
 دق عباصألا تناك نإو ى ةلماك هلجر وأ هدي ةيدف اهب عفتني ةايح اهب ديلا وأ

 ةايح نم ءيش اهب ناك نإ لجرلا اذك و ى ةملاسلا ةيد ثلثف تعطقناو تخسفت

 ١ . يلع نب ىموم هركذ « لودملا رظنبف
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 ابتيد نم غلبي ام ردق ىلع ةحراجلاكف هب عفتنا نإ ةحراج يف دئازلاو
 وأ ديل ١ صقن و [{ ةصق انل | ا ذكو ‘ رظنلاف هب عفتني ل نإو { نسو عبص إك

 . رم امك عمسلاو نيعلاك اهب عافتنإلا صقن ردقب لجرل

 ص ؛كفَ وأ لج ر وأ دي دئازلا يأ ( هب عفتنا نإ ةحراج يف دئازلاو )

 كلذك لجرلا يفو ى رثكأ وأ ناعبصإ وأ عبصإ الثم ديلا يف دئازلاف كلذ ريغ وأ

 وهف ى اهنم ءزج وه يأ ( ةحراجلاكف ) اذكهو ى ادعاصف نسلاو كفلا يفو

 ( نس و عبصإك اهتيد نم غلبي ام ردق ىلع ) هقح هلف دئازب سيل يذلا اهضعبك
 ةلمج يف دئازلاو : لاق هنأكف « دئازلا كلذ لاثمأ ةحراجلاب ديرب نأ زوجيو

 كلذ هبشأ امو عباصألا يف دئازلا عبصإلاو نانسألا يف دئازلا نسلا يأ ى سنج

 ىصلت ملو ةحراج تداز نإو « دحاو قدصاملاو “ هلثم ةيد نم هعفن غلبي ام هل

 هيف ( ف ) هب عفتني دسفأ "وأ عطق نيح نكي مل نإ ( هي عفتني مل نإو ) ىرخاب
 هل نمك ى اهتاذ يف وأ اهددع يف ةصقانلا حراوجلا يأ ( ةصقانلا اذكو “ رظنلا )

 نع آدج رافص سفلا هذهو سمخ هل وأ ص هلجر وأ هدي يف لقأ وأ عباصأ عبرأ

 فصن هلف كلذب عفتني ناك نإف طقف نالصفم ,عبصإ يف وأ تاجوعم وأ داتعملا

 ناك نإف داتعم ريغ الوط اهوحن وأ عبصإ وأ نس تلاط نإو ى رظنلاف الإو ةيدلا
 يف اذه لوخد نكميو ى رظنلاف الإو ى ةداتعملا نسلا وأ عبصإلاكف اهب عفتني
 . اهب عافتنإلا صقن اذإ ةصقانلا : هلوق يف وأ ‘ لوطلاب اهتدايزل دئازلاو : هلوق

 نإف ى ةمات ةحراج اهنأل (اهب عافتنالا صقن ردقب لجرلا وآ ديلا صقنو )
 نم ىلع لجرلاو ديلا ةيد فصن اهلف داسفإلا وأ عطقلا لبق لمعلا فصن صقن
 : «رثألا» يفو ى لصفلا لبق بابلا يف (رم اك عمسلاو نيملاك) اهدسفأ وأ اهعطق
 رقشللو « فصنو ريعب اهتمحالتملو « ريعب اهتعض ابلو:“ ريعب فصن نذآلا ةيمادلو
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 عجر رم اك هيلو نم نإو هيلإ ساقت ام نكي مل نإ : ليقو

 اه هنم ذخأ الإو فلحي نمم ناك نإ فلحي مم يطعيف يناجلل لعفلا

 قتع مث دبع نذأ تعطق نإو ى يلع نب ىسوم لاق كلذبو اهتذفانك اهثلث اهيف
 ءاوس نينذألا مكحو ك هقتع دنع هبر هملع اهطرش نإ الإ هل اهتيدف أربي نأ لبق

 ءالطخو يعمصالا يمس اهبو > خاّصلا ةقضلا ةددحملا ةريغصلا يهو « ءاعص ولو

 ةلبقملا ةرسكنملا يهو ءاآدحَ وأ « لطخألا يمس اهبو “ ةعساولا ةريبكلا يهو

 فصن ىلع اهتحارج بسحتو « هجولا نم نذالا حرج سيل ليقو ى هجولا ىلع
 هاعدإ نإف هملع ىعدملا هقدصو هممم ناصقن باصملا ىعدا ناو > مدقملا نم ةيدلا

 ةححصلا دست ش عمسي ام ردقب دعب نم هل ! حاصي ش ك دست اهن ف امها دحإ نم

 هممس دهج اذه نإ فلحيو اهتيد ىطعي مث ' صقنلا رظني مث اضيأ هل حاصي مث
 مث اهنيب ام رظنيف هل مث ديعب نم هيلول حبص آعم اناصقن ىعدا نإو « ةصقانلا

 . فلحي و ةماتلا نم هيلو نع صقنلا ردقب ىطعي

 هذه هيلا ساقت ةحراج نكت مل نإ يأ ( هيلإ ساقت ام نكي مل نإ : ليقو )
 الإ نكي مل هنال "وأ ص هذه لبق ىرخالا لاوز وأ ع آميمج اناصقنل ةباصملا

 اذإف « كلذ لثم هيلو نم ربتعا كلذ هنم مدع اذإ هنال ( هيلو نم نإو ) ةدحاو

 نم ربتعي هنإف اضيأ بابلا يف ( رم اك ) يلو هل نكي مل وأ هيلول الو هل نكي م
 ندب يف سايقلا نوكي نأ دارملا لعلو صقنلا يف هتيمك يأ ( لعفلا عجر ) هيلو

 مث ) هلوق ردق ىلع ( يطعيف ) اذك هنم تصقن : لوقي ناب ( يناجلل ) يناجلا

 ( فلحي نمم ناك نإ ) يطعي مث فلحي : ليقو « كلذ الإ صقن ام هنأ ( فلحي
 ام هنم ذخأ ) هلثم رهظ نمم ناك نأب ( الإو ) هلاح فرعي ال هنوكل وأ ةمهتلل



 اهل ديلاو ؛ جوعلا اذكو نيبتي ىتح هبتشا ام هيلع ىقبيو ناب

 { حاون عب رأ قنعلل اذكو . اهتيد عبر اهنطاب يفف حاون عبرأ

 { ناثلثف اعمتجا نإو ء ةيدلا ثلث مامأ نم نإو بدحلا يفو

 فلإ الإ يطعيو اقلطم فلحي : ليقو ( نيبتي ىتح هبتشا ام هيلع ىقبيو ناب
 تجوعا ةحراجلا يف ( جوملا اذكو ) فلح الف لاق ايف هيلع ينجملا هقدص

 . يناجلا ةيانجي

 يهو ( اهنطاب يفف ) لامش و نيميو نطابو رهاظ ( حاون عبرأ اه ديلاو )
 وهو اهرهاظ يف اذك و ( اهتيد عبر ) نيميلا نم لامشلاو ىرسيلا نم نيميلا
 هيف عارذلا نطاب نأب لكشم كلذو ى ىرسيلا نم لامشلاو « ىنميلا نم نيميلا

 رهاظلا وأ نطابلا محل ىرب نأب كلذو ص اهرهاظ يف تسيل ةيوق ةعفان قورع
 ىلع مالكلا وه هيلع مالكلاف قوف امأو < نطابلا وأ رهاظلا تام وأ ى ةرم
 وأ بكنملا نم عطقلا ىلع مالكلا وه هيلع مالكلاف تحت امأو ى عباصالاو فكلا

 . كلذ ريغ وأ قفرملا

 فلخو مادقو لامش و نيمي نهنكل ةهج لكل ( ,حاون عبرأ قنعلل اذكو )

 ةيد عبر قلحلا وأ مظعلا لصو ىتح ةرمب همل ليزأ وأ تيمأ اذإ ةهج لكل

 . ناسنإلا ةيد قنعلا ةيدو “ قنعلا

 نأ وهو ( مامأ نم نإو ) ىرخأ روهظو ةهج لوخد وهو ( بدحلا يفو )

 ىلإ كلذ ليمي نأ وهو فلخ نم اهس الو فلخ ىلإ ايهيلي امو هقنعو هسأر لسيمي
 ( ناثلثف اعمتجا نإو ) ناسنإلا ةيد يأ ( ةيدلا ثلث ) هفلخ رهظيو مادق ىلإ

 . ناسنإلا ةيد نم
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 { اهسدس نيقافسلا نم لك يف سايق يف سايق هيف مت نإ ىتفلاو
 حرقلاو قهبلاو صربلاو ي ةماتف لق ولو ماذج ةبرض نم ماق نإو

 وأ ةسطع وأ ةلعس اهنع ماق نإو { دسجلا يف ذخأ ام ردق ىلع

 يفو ‘ هريغ ، ليقو . لصتا نإ رظنلاف كحض وأ قاوف وأ بؤاثت

 براب قافسلا يف ةلع وهو أطخأ وأ ادمع يناجلا لعفب ناك اذإ ( قتفلا و )
 الو قشلا لبق هيف اروصحم ناك بيرق مسج هذفني قش هيف عقيو ءاشغلا لحني

 :يرهوجلا حاحص يفو “ سوماقلا يف هلاق ة ردان نايبصلل ثدحي ام الإ هل َء "رب

 نم ةبجارلا لوط ( سايق يف سايق هيف مت نإ ) ‘ نطبلا قارم ين قتن قتفلا
 ئرسيلا ةهجلا قافسو ىنميلا ةهجلا قافس (نيقافسلا نم لك يف) اهضرع ين ماهبالا
 هيف هلمع لمع وأ ( ةبرض نم ماق نإو ) ناسنإلا ةيد ؛سدس يأ ( اهلمادلمم )
 ( قهبلاو صربلاو ) عبا _نتي هنال ةماتلا ناسنإلا ةيد ( ةماتف لق ولو ماذج )

 ( دسجلا يف ) كلذ ( ذخأ ام ردق ىلع ) رمتسملا ( حرقلاو ) صربلا نود ضايب
 وأ لقأ اذكهو “ اهرشعف هرشع وأ ى ةيدلا فصنف دسجلا فصن ذخأ نإف

 هنم تذخأ ام ردقبف الإو هشَسح نإ وضعلا ةيدف ديو هجوك اوضع وأ ى رثكأ

 . دادزي ماد ام هؤاهتنإ كلذ يف ربتعيو

 حيرلا صوخش وه ( قاوف وأ بؤاثت وأ ةسطع وأ ةلعس اهنع ماق نإو )
 مست وأ ) كحض وأ ( هملع مالكلا ةالحلا باتك ق رم دقو &ىؤ0 ردصلا ف

 ش'رأو ةنسلا مامت ىلإ لصتا وأ ةدملا ترصق ولو تام ىقح ( لصتا نإ رظنلاف )

 نأل > هنودب : لبقو ك ش٬رالا عم ةماتلا ةيدلا وهو ) هربغ : ليقو ( ةبرضلا

 يفو ) ةبرضلا شأرأ الإ كحلا يف هلامن لصتي مل نإو “ وضعلا كلذ لاوزك كلذ
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 > ناتمحالتم تذفن نإ نذأ وأ فنأ وأ ةفشك تمقث نإ نذ )

 ركذلاو ناسللا حرجو 0 مظع ىلع نكي مل حرج لك اذكو
 نقذلا 7 امو نينذألا نيب ام هدحو ‘ -هجولا حرجك

 ٠ ةيحللا نم ناضراعلاو ةهبجلا ةدلج راسكتنال

 باسحبف الإو سايق يف سايق مت نإ : ليقو ، ةربإ سأرب ولو ( تبقث نإ ناذأ
 (تنفن نإ نأ ذأ وأ) هجولا كح اهكح (فنأ وأ ةَفَشَك ) نذالا نم سقن ام

 نالوق نذالا ةمحالتم يفو ى دعب هركذي اك بقثلا ماتلا نإ ( ناتمحالتم ) بقثلا

 نإو “ رتش بقث نإ هدارمو ‘ سأرلا ةمحالتم ليقو ى هجولا ةمحالتم : ليق
 ذفان ( حرج لك اذكو ) ت فَ} « ثالث وأ تامحالتم عبرأف نانثا بقث
 وأ دضعلا محل يف بقثلا ذوفنك « ناتمحالتم هيف ( مظع ىلع ) ايراج ( نكي مل )

 هنأ ركذلا حرج يف ليقو ( هجولا حرجك ركأنلاو ناسللا حرجو ) ى ةلضعلا
 ك هح ول ١ حرجك : ليقو > دسجل ١ حرجك : لق مفلا حرجو دسجلا رئاس حرجك

 حرجو > حورجملا دارا نإ صاصقلا هيف ناسنإلا ف حرجلاو : رثالا ( يفو

 مجعألا ناسلو : ةيدلا ثلث ةذفانللو ى ةذفان مث ةمحالتم مث ةعضاب مث ةيماد ناسللا

 الف ةتيم تعطق مث اهعفن بهذف تبيصأ ةحراج لك اذك و « ةيدلا ثلث
 . ةيدلا ثلث

 يأ ( راسكنال نقذلا در امو نينذألا نيب ام ) هجولا دح يأ ( هدح و )

 هدح نأ وهو ىلوأ ءوضولا يف رم امو ( ةهبجلا ةدلج ) راسكننا عضوم ىلإ
 ( ةيحللا نم ناضراملاو ) سأرلا نم تبنملاو داتعملا رعشلا تبنم ةهبجلا قوف
 رعش نأ اك ى ةيحللا رعش نم امهرعش نأ ينعي غ نادخلا امهو « هجولا ابناج امهو
 ىلفسلا ةفشلا تحت زاحنملا رعشلا يف اوفلتخاو ،هجولا نم لكلاف اهرعش نم نقذلا
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 قوف طوطخ ةدَرامو ض ةفقنعلل راسكنإلا درام سأرلا اذكو
 هنم ا_,مدقم وأ هجولا نم وأ سأرلا نم يه لهو 4 نذألا

 اهنم عطق وأ تقرختا نإو ص رم فالخ ؟ سأرلا نم اهرخؤمو

 . اهتيد نم هردقب دجأو سيق

 سأرلا كلذك ةهبجلا ةدلج راسكنال نقذلا نم هجولا نأ اك ( سأرلا اذكو )
 فلخ نم افقلا ىلعأ يهو ( ةفقنملل) هعضوم يأ ( راسكنالا ) اذه ( "در ام )
 ىلع ةمدقم فاقلاو “ سأرلا يلي امم فلخ نم قنعلا لوأ ضفخنملا عضوملا يهو

 .طوطخ در امو ) ىلفسلا ةفشلا تحت زاحنملا رعشلا وهف سكملاب امأو ى ءافلا

 رتدَر امو ى نذآلا قوفو ةهبجلا نم رمشلا در ام سأرلا : ليقو ( نذألا قوف

 سارلا نم يه) نذآلا (لهو) ى نذآلا تبنم ىلإ اهتمس ىلع امو قوف ىلإ ةفقنملا
 وهو ( اهرخؤمو ) هجولل لباقملا اهنطاب وهو ( هنم اهمدقم وأ هجولا نم وأ
 نم الو سأرلا نم تسيل "وأ « ( سارلا نم ) سأرلا يقاب ةهج ىلإ يلاوملا اهرهاظ
 ( رم فدلخ ) ؟كلذ لك يف كلذل عبات صاصقلاو ‘ دسجلا رئاس نم لب هجولا
 نع رباج .ةياورل سأرلا حرج اهحرجف « سأرلا نم ايهنأ حيحصلاو “ ءوضولا يف
 دواد وبأ و دمحأ هاورو «_ سأرلا نم نانذأآلا » نل هنع ايهنع هللا يضر سابع نبا

 ةريره يبأ نع اضيأ ةحام نبا هاورو « ةمامأ يبأ نع هجام نباو يذمرتلاو

 رمع نباو سابع نباو ىسوم يبأو سنأ نع ينطقرادلا هاورو “ ديز نب هللا دبعو

 اهنم يناجلا يأ عطق لعاف بئان ( اهنم عطق "وا تتقّرَحنا نإو ) ةشئاعو
 تاف ( اهتيد نم هردقب ذخاو ) عطق ام وأ قرخلا عضوم يأ ( سيق ) ائيش
 كلذو ى نذآلا ةيد فصن هلف لوطلا رادقم فصن قرخلا ناكو لوطلا ىلع تقرخ

 فصن هلف ضرملا فصن رادقم ناكو ضرملا ىلع تقرخ نإو ى ناسنإلا ةيد عبر
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 غلب ام ردقب ذخا الإو 2 رم اك ناتمحالتمف اهبقث لا نإو

 نإو نيعلا حرجو 4 دسجلاك ناسلل ١ ربغ مفلا حورجو ‘ بقثلا

 رظنلا هيف اهب حرج نيي مو مد اهنم جرخ وأ ءادوس وأ ءارمحب

 ٠ > تشع وأ تلوحا وأ ت روعأ اذإ اذكو
_- 

 ثلث كلذك هلف عطق وأ اهثلث قرخ نإو ع عطقلا كلذك و « كلذك نذآلا ةيد

 ٠ اذكهو اهتيد

 نيب سيلو “ قصتلاو عمتجا ىنعمب ملا ديدشتب ل نم لعتفا ( متلا نإو )

 ناتمحالتمن) عطقلاب وأ قرخلاب وه يذلا اهبقث عضوم يأ (اهبقث) فلأ ميملاو ءاتلا
 اذإ عطقلاب وأ قرخلاب اهبقث يف يأ نيتمحالتم هيف نأ اهبقث سفن يف افنآ ( رم امك
 ام ردقب ذخأ الإو ) مطق الو قرخ الب نيتمحالتم هيف نأ اك « ناتمحالتم ملا

 نينذآلا فارشا يفو ى نيتمحالتم اهبقث يف نأ رم ام ديقي كلذبو ( بقثلا غلب

 . ةموكحلا ليقو ى ةيدلا

 ( ك ) نفجلاو نيعلا لخادو فنألا لخادو ( ناسللا ريغ مفلا حورجو )
 نراسللاو مفلا حرج : ليقو « هجولا حرجك ناسللا حرجو ( دسجلا ) حرج
 (ءادوس وأ ءارمجب ) ناك ( نإو نيملا حرج ) ليق ( و ) سأرلا مدقم حرجك
 فلخلا رم دقو ( رظنلا هيف ك ا حرج نبني ملو مد اهنم جرخ وأ ) ءارفص وأ
 وأ ) لوعفملل ءانبلاو ةيدعتلا ةزمهب ( تّلوحأ وأ تروعأ نإ اذكو ) هبف

 مملا رسك و نيعلا "مض زوجيو لعافلل ينبم وهف ميملا رسك و نيعلا حتفب ( 'تشمحت
 عمدت رأ اهلك روعلاب دارملاو ى رظنلا هلك كلذ يفف ى لوعفملل ءانبلاب ةددشم

 كلذ ناك وأ « ةلباذ ةطحنم تراصف اهنم الع ام ضفخني ىتح ةيانجلا بهسب
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 اذكو ى نالوق ؟ رظنلا وأ ةيدلا هتبلغ وأ مونلا عنم يف لهو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ » لصتا نإ فاعرلا

 امأو ى اهفعضو كلذب اهضرمو اهيلع اهنم ءاملا لوزن بلغت شمملاب دارملاو ى ةرب
 يذلاو ع صقن ام بسحبف صقن نإو ى ناسنإلا ةيد فصن اهيفف اهرصب لاز نإ

 رهجأ وأ ىشعأ راص نإو > اهتماقتسا نم جوعا ام بسح اه نأ لوحلا ق

 عبرف ةدحاو ف كلذ ناك نإو > ةيدلا فصن هملع نأ يدنعف هوحن وأ برذضلاب

 ةنلغ وأ هتبلغ وأ ساعنلا مازلإ اذك و ( هتبلغ وأ مونلا عنم يف لهو ) ةيدلا
 صقن ام بسحب ةبلغلا يف لوقأ ينأ الإ ‘ يدنع حيحصلا وهو ( ةيدلا ) مونلا

 . ( نالوق ؟ رظنلا وأ )

 هب كحي ( لصتا نإ فاعرلا اذكو ) ‘ رظنلا رايتخا « ناويدلا ه رهاظو

 جورخ ماود هلاصتا ىنعمو ى رظنلا رم دقو “ لوق يف ةيدلاو “ لوق يف رظنلاب

 ولو ىرخأ دعب ةرات هجورخ وأ ى مدلاب الولبم هرخنم ءاقب لثم اليلق ولو مدلا
 ماقف ادحأ برض نم : هللا .مهمحر ركب نب دمع نب دمحأ خيشلا لاقو « لاصفناب
 وأ ى امطقنم ناك ام لاصتا وأ عفانملا نم لبق ناك ام عاطقنا هتبرض نع

 هيفف أربي ام ناك نإو . ماد نإ ةيدلا هيف هتمزل لبق نكي م ام اهنع ثدح
 كلذ وحن وأ طئاغ وأ لوب وأ طاخ وأ عمد وأ قير وأ رفاعرك كلذو ع رظنلا

 ةيدلا هتمزل ماد نإو 2 رظنلا همزل ءىرب نإف « ةمولعم ةدم رظتني هنإف كماد نإ

 قح اماد نوكي ال : ليقف 0 ماودلاو ةدملا يف فلتخا دقو « كلذ نم لك يف

 ىتح لواطت ولو تقو دمب اتقو ءيجي ناك نإ عطقني ناك ولو : ليقو “ لصتي

 : ليقو ى رهشأ ةتسب : ليقو « لفسأ ماعلا هدر ام الإ ال : ليقو ى نينسب عطق

 لوصف ىلإ رظني امنإ : ليقو ؛ ةرشع : ليقو “ نورشع : ليقو ى اموي نوعبرأ
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 رظنلا : ليقو س رانيدف عطقن ا نإو ى اهفصتف ةيحان نم ناك نإو

 نإ ةيدلا : لىقو ‘ عطقن ١ نإو ‘ رظنلا ءيقلا يفو > عطقن ولو

 ص نالوق ؟ رظنلا وأ اهثلث ةواشغلا يف لهو ث لصتا

 ةنسلا ردق ىلع أزجتتو ى ةيدلا عبرف ادحاو لصف ماد نإف ع ةعبرألا ةنمزألا

 وأ ةيودألاب وأ هللا لبق نم هتلع نم لتعملا ءىرب مث اها"دأف ركذ امب هتمزل نمو

 نإو ؤ دعب هب عجرب ال : ليقف ؟ال "وأ ىطعأ ام كردي لهف هب أربي امم اهريغ

 هعمس بهذف هبرض نإو ى رظنلا : ليقو « دعب همزلي مل هتلع تئرب ىتح دؤي م
 : لىقف 0 عجر مث ةيدلا اهبف ةبجاولا هحراوج وأ هساوح نم امهوحن وأ هرصب وأ

 ي دعب هيلع ءيش ال : ليقو ى دسفأ اجف رظنلا طعيلف الإو اهب عجرب الف اهادأ اذإ

 : ليقف ناصقنلا يف اضيأ فلتخاو ى رظنلا اذك و « ةيدلا يف كلذ ريغ : ليقو
 صقن ام ردق ىلع ةيدلا يطعي : ليقو “ ءيش هيلع يقب ام فلحي مث ءاش ام يطعي

 لوقلا ىلع هل ( ف ) دحاو رخنم نم يأ ( ةيحان نم ناك نإو ) ينامملا كلت نم
 رظنلا فصن ىلع رظنلا امل رظنلاب لوقلا لعو « ةيدلا فصن يأ ( اهفصن ) ةيدلاب
 لصتا نإو ( رانيد ) هنم فعر رختم لكل ( ف عطقنا نإو ) نيرخنملا يف
 ةيدلا فصن : ليقو “ رظن : ليق لصتمللو رانيد عطقنملف رخآ عطقناو رخنم

 فزذورشع وأ مكاحلا رظن ( رظنلا ءيقلا يفو ، عطقنا ولو رظنلا : ليقو )
 ىلإ برقأ هلاصتا نأل ی لصتا نإو : لوقي نأ ىلوألا ( عطقنا نإو ) ى امهرد
 ى فطعلا دارأ هلعل و « الصتم ناك ولو ةيدلا ال رظنلا هيف : لوقيف « ةيدلا مازلإ

 . عطقنا نإ رظنلاو ( لصتا نإ ةيدلا : ليقو ) عطقنا نإو لصتا نإ يأ

 ؟ رظنلا وأ ) ةيدلا ثلث يأ « اهشلث ) ةمجعملا نيغلاب ( ةواشفلا يف لهو )

 ةواشغلاو ءامغإلا نإف ، ءامغإلا يف تاهيبنتلا ف ىرخأ لاوقأ يتأتو ( نالوق
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 حرجلاك يكلاو { رظنلاف ةدقع وأ ب رضا نم . رو دنأوت نإو
 هيف ريتخا تبنف علق نإ 1 لفط نس و « هئرب دعب ساقيو

 علق نإو ةماتف تبني نإو ،لجرلا ( نس ةيد ثكلث ، ليقو « ريعب

 تتبثو تعدصت نإ و اهثلثف عجرف هنيح يف هدر وأ تبنف لجر سرض

 محللا قوف نم ترسك نإو « رظنلاف ةماثنم الو ةجراخ الو ةحئاز ريغ

 ةيتآلا هلاوقآلاو ى « ناويدلا ه نم نيلوقلا نيذه نأل كلذ فنصملا لعفو ڵ دحاو
 . رخآ » رثأ » نم

 := ةدقعلاو ء خافتنا مرولا ( ةدقع وأ برض نم مرو دلوت نإو )
 مظعلا رك ىف كلذ سيلر ء ءاوتسا ىلع أربي مل اذإ لشم برض نم دلوت

 . هئرب لبق ال ( هنرب دعب ساقيو حرجلاك ) قارحإلاو ( يكلاو رظنلاف )

 مامت لبق ( تبنف علق نإ ) ريظنتلا درجمل فاكلا ( هسرضك لفط نسو )
 وأ ( تبثي مل نإو “ لجرلا نمس ةيد ثلث : ليقو « ربعب هيف ريتخا ) ةنسلا

 ةسمخ يهو ةمات "نس ةيدف يأ ( ةماتف) ةنسلا دعب تبن وأ ى تبني نأ لبق تام

 لصتتم ( عجرف هنيح يف هدر "وأ تبنف لجر سرض علق نإو ) ةرمبأ
 هنم عطق نم هنأ برح دقو _ كلذ ىلع رداق هللا و _ هنانسأ رئاسك هب عفتني

 نإو ) ص نسلا ةيد ثلث يأ ( اهثلثف ) تبني هنأ ايماح هنيح يف ةدرف محل

 اهناكم نع ةكرحتم ريغ يأ ( ةحئاز ريغ تتبثو ) تقشنا يأ ( تعدصت
 الو ) ةجوعم ربغ يأ ةفشلا ةهج وأ مفلا ةهج ىلإ اهتوخإ نع ( ةجراخ الو )
 اهنم عضوم يف الو اهالعأ فرط وأ اهالعأ طسو يف ةرسكنم الو يأ ( ةملشنم

 محللا يف لخد ام الإ قبي ملو اهلك ( محللا قوف نم ترسك نإو “ رظنلاف )



 نس يف ءيش الو ص رظنلاف عزن مث در مث نس عزن نإو ث ةماتف
 ذ ةيدلا هيف لعج نإ الإ عزنو هنس ناكم هدر نإ ديغلا

 ( در مث نس عزن نإو ) ةرعبأ ةسمخ يهو نسلا تايد نم ( ةمات ) ةيد ( ف )
 نس ) عزن ( يف ءيمش الو « رظنلاف عزن مم ) عزنلا لبق ناك اك هللا ةردقب تبنف
 بجوم اهيف لعف نإ الإ ( ةيدلا هيف لعج نإ الإ عزنو هنس ناكم هدر نإ ريفلا
 اهتتفيو اهرسكي نأ لثم “لعف ام هيف يف ةقولحخلا نسلا بحاصلف اهضعب وأ ةيدلا

 ةيد اهبحاصلف ى اذكهو نسلا ةيد فصنف فصن نم اهرسكي وأ نسلا ةيد هلف

 بجوم لعف نإو ى ةيد اهل ناكل اهقد ولف ںاهيف ةيانجلا ةيد مث الوأ هيف نم اهعزن
 اذكف ) « انئايحأ ةمرحك اناتوم ةمرح » : قلع هلوقل كلذو “ رظنلاف رظن

 ناويدلا يفو “يحلا شأرأك تيملا شراف ،.ةايحلا يف هل اك توملا دعب هل يمذلا

 اهدسفي ام ىأر "وأ اهقرح نم كلذك و “ نماض وهف تيملا ماظع يف رسك نمو

 هنأل يح وهو هتيد لثم هنم دسفأ ام ةيد نمضي امنإو ‘ نماض وهف هنم هعنمي ملو

 مهنمو ٢١' « يحلا رساكك تيملا رساك » : لاق هنأ نلع هللا لوسر نع يور

 نم مهنمو < ثلثلا : لوقي نم مهنمو “ يحلا ةيد فصن : لوقي نم

 يطعيو ى رظنلا : لوقي نم مهنمو “ سخلا : لوقي نم مهنمو ى عبرلا : لوقي
 ص كلذ دمعت نإ كلاه وهو ى هديسل هتميق مرغيلف ادبع ناك نإو ى ةثرولل هتيد

 ١ - هجام نباو دواد ويا .

 ٢ يذملا ۔- ٠

  



 نإ رظنلا اهيفو اهتيد تئربو تعجر .ولو تناب ةحراج لكلو

 مزلي لهف اهباهذ دعب عمسك ةساح تعجر نإو دعب تعزن
 . . . ...... .... .. .رظنلا اهيف

 هلفط وأ هلام دسفأ ام ءاوسو : مثإلا هيلع سيلو مرغلا هيلعف كلذ دمعتي مل نإو

 ءارقف ىلع كلذ قفنيلف هتثرو ملعي مل نإو ى كلذ ةيد هيلعف لام هل نكي مل اذإ

 ىنب نم مهريغ لثم دسفأ ام ةيد هيلع كرشلا لهأ ماظعو « مهدجو نإ نيملسملا

 ءيش هيلع سيل :لاق ؟ ال مأ نمضي له هتنتف وأ مدلا رسك نمف : تلق مدآ

 كلذل نماض وهف جرخ ام دعي دلولا ءاعو يف دسفأ نمو « نماض وهف هقرحأ نإو

 : لوقب نم مهنمو ى همأل : لوقي نم مهنمو 4 هبأل : لوقي نم مهنمو ى هتثرول

 ص هل نماض وهف هرسك وأ هقرحأف هعسرض عزن نمو ى نيكاسملا ىلع كلذ قفني

 هذه لكأ نإ كلذك و ص لاحلا اذه ىلع هرفظ وأ تيملا دلج وأ رمشلا اذك و

 روصنم نب دعس و قزارلا دبع هاور روكذملا ثيدحلاو ..ها لاحلا اذه ىلع يناعملا

 مظع رسك نإ ه : ظفلب للع هنع ةشئاع نع انموق نم هجام نباو دواد وباو

 نبا ةياورل تيملا نم مظعلا رسك يف ش'رأ ال : ليقو ايح هرسكك اتيم ملسملا
 . « مثإلا يف يحلا مظع رسكك تيملا مظع رسك » : ةملس مأ نع ةجام

 اهيفو ) عجرت م ول اك ( اهتيد تنربو تحجر ولو تناب ةح راج لكلو )
 ةساح تمجر نإو ( ك تنزاك ك اهعوحر دعب يأ :) دعب تعرز نإ رظنلا

 ( رظنلا اهيف مزلي لهف ) نذآلا سفن ال ساسحإلا دارملا ( اهباهذ دعب عمسك



 . ...... .- نالوق ؟ ءيش ال وأ

 ش٬رألا هاطعأ دق ناك نإف > هعوحر دعب اضيأ ليزأ نإ كلذو ك حجارلا وهو

 حماس وأ لبق نم اهش"رأ ذخأ دق هنأ يناثلا هحو ) نالوق ؟ ءيش ال وأ ( هدر

 وأ > عجر ش اهضعب بهذ نإ اذك و > هف ام عجر هنأ وأ هللا نم وأ هف

 . ملعأ هللاو هبوني ام عجري م ايف مزلو « اهضعب عجر مش اهلك بهذ



 _ س و ه _

 هيف : ليقو ث بهذب تبنو عرزت نإ ةيحل رعش نزوي

 . .اهرعش يف ةضفب : ليقو ى امهيف ةأرما سأر رعشك رظنلا

 لصف

 ةيحل رعش تنزو يف

 ( تبنو عزت نإ ) ةفشلا تحت ام اهمكح يف وأ اهنمو ( ةيحل رنعتش نزوي )
 ؛ رظنلا هيف :ليقو) قلح وأ عطق وأ "صق ام اذك و ( بهنب ) ةنس رورم لبق

 ى رخآ لوق ىلع رظنلاو ى لوق ىلع بهذلاب نزولا يف ( امهيف ةأرما سأر رعشك
 ةضفب : ليقو ( اهرعش يف ةضفب : ليقو ) “ دحاو ىنعملاو نيلوقلا يف دارأ وأ

 لعف ترإو ى اهل قلح وأ عطق وأ صق ام اذك و ى اهرعش يف بهذو هرعش يف
 ى ذئنيح هثراول : ليقو « ءارقفلل كلذ ىطعا هسفن يف كلذ ةأرملا وأ لجرلا

 . تام اذإ هثراول ىطعيف هب ىصو : ليقو

 يف فالخلا اذك و ص هسفن يف لعف ايف شرألا نم ناسنإلا ىلع ءيش ال : ليقو

 ( ه - لينلا - ١٥ ج ) - _ ٦٥



 > هطضعك رظنلا هسكع يفو ص ةيدف ضايبل د اوس نم ريغت نإو

 . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ باسحبف عضوم هنم ريخت نإو

 يف ناسنإلا كلذ لعف ءاوسو « كلذ وحن وأ هسفن رسك وأ هسفن ناسنإلا حرج
 ضعب امزاجأو ص ةيصانلاو لالدلا يف هلك فالخلاو ى اهريغ وأ ةنيزل هسفن

 اهجوز امهدارأ اذإ اقلطم ةأرملل امهزاجأ و ى كلذطاهجوز اهبلط نإ سورعلل

 هريغ رمأ نرإو “ ةصقلا ظفلب زيزع يأ طقل مالك وهو ء آاسورع نكت مل ولو

 هب ىصوي : ليقو ص نيحلا يف هب لوعفملا لب لعافلا ىلع شرأ الف كلذ هب لعفف
 يضر ولو هريغ براش وأ هسفن براش ناسنإلا فتن نإ فالخلا اذك و هثرب نمل

 ى كلاه وهف ايح اهنم عطق وأ هسفن حرج نم : رثآلا يفو « زوج ال هفتن نأل

 : ليقو ى هتوم دعب مهل عفدت : ليقو ى هنيح يف هتثرول اهعفدي كلذ ةيد هيلعو

 هظفلب ها هيلع ءيش ال :لبقو ت ةيالولا لهأ نم نيملسملا ءارقف ىلع هنبح يف اهقفني

 كلذ لعف نإ الإ هصاق وأ هريغل وأ هسفنل هقلاح ىلع ءيش الو ؛ اذه ريغ رمو

 ملف اهرك هريغ سأر قلح نإ اذك و ى ةيحللاك وهف تبني ملف اهرك هريغ براشب
 نم وأ ةأرللا نم سأ رلا رعش يف نأ : يدنع يذلاو ى كلذك هعطق وأ تبني

 هضعب تبن نإو تبني مل نإ ةيدلا هركملا نم براشلا وأ ةيحللا وأ هركملا

 يريغ لوق ىلع هضعب تبن نإ اذك و هباسحبف هضعب تبن نإ اذك و ى هباسحبف
 . افيعض هلك تبن نإ اذك و « هباسحبف

 وأ ( ضايبل داوس نم ) امهريغ وأ فتنب وأ برضب رمشلا ( ريغت نإو )
 سكملا يف (هضعبك رظنلا هسكع يفو) ناسنإلا ةيد ( ”ةيردف ) ناولآلا نم هريغ

 رييغتلا سفن يف هيلع ءيش ال : ليقو « يتأي ام يفاني الف ضعبلا ةيمك زيمتت ال نأب

 باسحبف ) هريغ وأ ضايب ىلإ داوس نم ( عضوم هنم ريغت نإو ) سكملا يف



 تإ حرجلا ةيد هلف رعشأف عرقأ برض نإو ث ةيدلا يف غلب ام

 .نم برض نمو س برض نم دلوت حالص لك اذكو 0 طقف ناك

 هكعك هلح ف تحضوأ_ف 7 وأ هسأر يف تحضوأف هحو

 برقأو ؛ اذكهو ؛ ثلثب ثلثو « ةيدلا فصنب رعشلا فصنف ( ةيدلا يف غلب ام

 نأ لق اذإ سأرلا نم صوصقملا وأ قولحملا وأ عوطقملا نوكي مك ةفرعم يف قيرط

 وأ سدس وأ ثلث هنأ رهظيف هيف ىنج ام ةلمج لثم ةلمج ةلمج رعشلا قرفي نأ

 . نوكي مك نيبتي ىتح كلذ ريغ وأ نيفصن قرفيو ى هريغ وأ سمخ

 علصأ برض وأ هضعب هيف وأ هسأر يف رعش ال نم وه ( عرقأ برض ناو )
 لك اذكو ى طقف ناك نإ حرجلا ةيد هلف ) رمش اذ راص يأ ( رّعشاف )

 كلذ نمو ى لوق يف ضيبأ وهو برض ى زعشلل داوسك ( ب وض نم دلوت حالص
 نكي مل نإو ى ربيف اضيرم وأ “ عمسيف "مصألا وأ ص رصبيف ىمعألا برضي نأ
 ءارفصلا لمشي ام حرجلاب اودارأو « « ناويدلا » يف هولاق ى هيلع ءيش الف حرج

 مل ولو لظ برضلا كلذ نأ رهاظلا نإف « لكشم وهو ءادوسلا وأ ءارملا وأ

 ى امرو رثأ نإ ايس الو ى بورضملا ةللاحم نم هيلع دب ال ملاظ براضلاف رثؤي

 ةلئازلا شرأ بورضمللف “ ىرخأ لوزتو ةعفنم ةبرضلاب ثدحي دق هنأ ملعاو
 . رم ام ىلع طقف اهش رأف الإو “ برضلا لحم ريغ نم تلاز نإ برضلا شرأو

 أدبم هجولا نأ رابتعاب ن ربع وأ هجو يف يأ ( هجو نم برض نمو )
 ( وأ هسأر يف تحضواأف ) : هلوقب لثم اك حاضيإلا هيلا ىهتنا يذلا عضوملل

 ام عضؤم نم و ] ) هممكمك هدمج يق تحضو اف ) هس ] ر نم ي 1 ( هنم ) برض



 ثيح وأ همفل رظني لهف الإو هحرج رجفنا نإ ةدح ىلع لك سيق
 هناكم يف رخآ هداعاف دحأ هحرج نإو ث نالوق ؟ حضوأ

 هحرج نإو افلحو ىطعأ الإو هلعف ناب نإ ىنج ام لك ىلعف
 { امهريغ اذكو ث امهنيب ام همزل يناثلا حضوأو اقاحمس لوألا

 يف جرخ يأ ( هحرج رجفنا نإ ةدح ىلع لك سيق ) رخآ عضوم يف تحضوأف
 عضوملا اذه ساقي هنإف هيف مظعلا رهظ ىتح محللا حسفناو مدلا رخآلا عضوملا

 ال نأ ىلوألاو ى راجفنإلا عضوم ىفليو برضلا هيف عقو يذلا عضوملا ساقيو

 رجفني مل اذإ حاضيإلا عضوم وأ مفلا يفلأ اك ىفلي هنأ ءاغلإلا هجوو ى ىفلي
 ثيح ) رظني ( وأ ) ی طقف هدحو ساقيف حرجلا مف ( همفل رظني لهف الإو )
 عضوم ساقيف حرج ةبوطرو مد راجفنا الب ابناج حرجلا لخاد يف ( حضوأ
 قاحمس هبرض نم ناكف عضوم يف هبرنض نإ اذك و ( نالوق ) ؟ هدحو حاضيإلا
 يف يأ ( هناكم يف. رخآ هداعاف دحأ هحرج نإو ) رخآ عضوم يف هريغ وأ
 نم ( لك ىلعف ) د_حاو قدصاملاو بورضملا دسج نم لوآلا برضلا ناكم

 الماك هشرأ بورضملا ( يطعأ الإو ) وه مك ( هلعف ناب نإ ىنج ام ) نيبراضلا
 هنأ فرعي ام هنأ نيبراضلا نم دحاو لك فلحي يأ ( افلحو ) امهنيب نيفصن

 ءانبلاب يطعأ وأ “ ادعاصف ةثالث اذك و « هحرج 1 الو « هبحاص نم رثكأ هبرض

 ناو ) لك فلحو لك ىطعأ وأ يأ ى افلح ءاف دعب فلألا طاقسإو لعافلل

 وأ حرجلا حضوأ يأ ( يناثلا حضوأو ) قلطم لوعفم( اقاحمس لوألا هحرج
 ( همزل ) و « قاحمسلا شرأ لوألا مزل دحاو قدصاملاو حورجملا وأ قاحمسلا
 ةحضوملا هب تلضف ام يأ ةحضوملاو قاحمسلا نيب ام يأ (ايهنيب ام ) يناثلا يأ
 نوحراج اذك و “تاحارجلا نم (.امهرمغ اذكو ) ؛ ناربعب وهو “ قاحمسلا ىلع

 



 . يفو س رظنلاف كوشلا وأ طشملا نانسأك ساقي ال ام برض نإو

 نإ ةأرما نم ةدحاوك امهيف ةرشعو ةرعبأ ةسمخ لجرلا يدث ةماح

 ء اتعطق نإ تمتو اهتيد فصتف الإو ى اهمعاضر بهذي مل

 عون امهنيب لصف وأ تاحارجلا نم ناعونلا ىلاوت كلذ يف ءاوس و « ادعاصف ةثالث
 ال امب برض.نإو ) اقاحمس يناثلاو "ةعضاب لوآلا هحرجي نأ لثم ى ادعاصف
 سيلو ص هداهتجا ردقب مكاحلا رظن ( رظنلاف كوشلا وأ طشملا نانسأك ساقي
 ىلع نس لك رادقم رظن ءاش نإو ى هرادقم يف فلتلا هرك ذ مدقتملا رظنلا دارملا

 اهضرعو اهلوط نوكي له رظنيف اهلك نانسألا راثآ ريداقم ةلمج عمجو ةدح
 . كلذ باسحب ىطعيف ؟ رثكأ وأ لقأ وأ ةبجارلا رادقم

 يأ ( اهيف ةرشعو ةرعبأ ةسمخ ) تعطق نإ ( لجرلا يدث ةماح يفو )
 بوقثملا دوسأ وأ رمحأ هيف ءيتانلا مسجلا يه يدنلا ةمحو ى هييدث نم نيتملحلا يف

 دوسألا وأ رمحألا نود نبللا ةأرملا نم عيضرلل جرخي هنمو « يدثلا مف وه يذلا

 ( ةأرما نم ةدحاوك ) ةملح سيل كلذ نإف « يدثلا رئاس نودو « هلوح رئادلا
 يدثلا ةملح يف لجرلا فعض يهف ى نيرشع اهيتملح يفو ى ةرشع اهيف نإف

 نم هركذ امو « يدثلا ةيد ثلث : ليقو ى ةموكح ةملحلا يف : ليقو ى عاضرلل

 طقف ةملحلا كلت عاضر يأ ( اهعاضر بهني مل نإ ) تبثي ةرشع اهتملح يف نأ
 نإو ى ةأرملا ةيد يأ ( اهتيد فصنف ) هريغ وأ عطقب بهذي مل نكي مل ( الإو )
 ( اتعطق نإ ) اهتيد ( تمتو ) ةمات ةأرملا ةيد تمزل ىرخآلا ةملحلا عاضر بهذ

 رم اك نورشف بهذي ملو اتعطق نإو ى ايهعاضر بهذو ةأرملا نم ناتمحلا يأ
 فصنف يدث نبل بهذ نإو ت اهتيدف اهتمساح عطق الب ةأرملا نبل بهذ نإو“ افنآ
 ںاهنبلآ بهذ يتلا ةماحلل ةأرملا ةيد فصنف امهادحإ نبل بهذف اتعطق نإو ى اهتيد

 الف نبللا كسمت ال تناكف اهتلح تعطق نإو ى اهنبل بهذي مل يتلل ةرشعو



 نإو ، هتيد رشع لجرلا يفو س اهتيد سمخ ةأرملا ةملح يف : ليقو ٠

 براش وأ فنأ وأ ةناع وأ طبإ رعشو رفظك عزتي ام هنم عزن

 عزني ال ام وأ تبني مل نإو

 ( و اهتيد سخ ةأرملا ةملح يف ليقو ) نبللا بهذو تعطق يتلا ةملحلا ةيد فصن

 : و هلوق هيلع بتريل هداعأ نكلو ى مدقت ام نيع اذه اهتيد اسمخ اهيتمح يف

 ةيد لجرلا يتمساح يف : ليقو ى هتيد سمخ هيتملح يفو ( هتيد رمشع لجرلا يف )
 ليقو « نانثا ناسنإلا يف وه ام ىلع اسايق « ةأرملا ةيد ةأرملا ملح يفو “ لجرلا

 ةلحلا نم رثكأ عطق نإو ى لجرلا ةيدك ةدحاو لك ناتيد ةأرملا يتملح يف

 ةيد فصنف هلك يدثلا عطق نإو ى ةرمب ناك اذإ اهلك لاوقألا كلت يف ةملحلاكف

 نينثإلا يفو ص ىثنألا نم ناك نإ ىثنألا ةيد فصنو ى لجرلا نم ناك نإ لجرلا
 ايهعطق ءاوس ث ةعفنملاو ةنيزلا امهيف نأل ةيدلا ةأرملا ييدث يف :« رثأ » يفو ؟ ةيدلا
 ناك نإف ةريغصلا يدث امأو ةريبكلا يف اذهو « طقف اهىتماح الإ وأ ايهملصأ نم

 امجر نإو ى ةيدلا تذخأ جرت مل نإو ى ايهب ينؤتسا امهتئيه ىلإ اهتداعإ ىجرت
 يف سبلو « ةيدلا اهيفف راظتنالا لاح يف تتام نإو ى ةيدلا تعجرتسا اهتئيه

 نم عطق اذإ ةيبص وأ ازوجع ولو ةأرملا يدث يفو ى ةموكح الإ لجرلا يدث

 مطفت ىتح اهيلع صاتصق الف ةأرمال ةعضرم هتعطق نإو ى اهتيد فصن هلف هلصأ
 . مجرلاو لتقلا يف اذك و ص اهاوس ةعضرم هل دجوت وأ اهدلو

 ةناع وا ِطبإ رمشو رفظك عزني ام ) لجرلا نم يأ ( هنم عزن نإو )

 ( عزني ال ام ) هنم عزن ( وأ تبني مل نإو ) سأر رمش وأ ( براش وأ فنأ وأ.
 راب اهنم عزن ام باسحبف ةثالثلا يف امأو ى بادهألاو بجاحلاو ةيحللا ريغ
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 ربيخألا اذه هنم عزن نإو ث رظنلاف كلذك اقلطم قاس رعشك

 ٠ . [( هن امض يناجلا مزل هتعواطم وأ هب هح رح وأ هنذإب

 ص هبسحب ىطعيف كلاذ وحن وأ ثلث وأ فصن عوزنملا نأ نيبيف اماسقأ لعجت

 مل فإو يأ ( اقلطم قاس رعشك ) هضعب فتن اذإ ةأرما سأر رمش يف اذك و

 ةفشلا ةيد فصن :ليقو ى مكاحلا رظن ( رظنلاف ) اقلطمل اديكأت ( كلذك ) تبني

 يف ءيش الو ى ةيحللاك ةلماك ةيد سأرلا رعش وأ براشلا يف ليقو “ تبني مل نإ
 اهلو ى اهتعفنم كلذ نأل ص تبني ملو فتن نإ اهقاس وأ اهتيحل وأ ةأرما براش

 ةيد همدع يف نأ مهوتي هنأل تابنلا مدعب نيتلأسملا اتيغ الو « طقف حرجلا شرأ
 . ةيدلا ال رظنلا هل : لاقف < وضعلا

 وأ هنذإب ) سأرلا رمشك عزني ال ام وهو ( ريخألا اذه هنم عزن نإو )
 ء ام رثأ هدسج يف هرثأ وأ هرسك وأ ( هتعواطمب وأ ) هنذإب يأ ( هب هحرج
 ينجملا هبلط ( هنامض يناجلا مزل ) هتعواطم وأ هرمأ وأ هنذإب ام ةعفنم لازأ وأ

 وأ يصل لح الو « ةيانجلا دعب ."لح يف هلعج نإ الإ ى هبلطي مل وأ نامضلاب هيلع
 وأ هنذإب ةحلصملا يف هيلع ءيش الو ى ةحلصم ريغ يف هلك كلذو ى دبع وأ نونجم

 ص تبني مل ولو هل نذأ وأ هعواط وأ هرمأ نإ عزني ايف الو هتعواطم وأ هرمأ

 ص ةحلصم ناك ولو بقثلا ةيد نمض هيبأ نم نذإ الب ةيبص وأ يص نذأ بقث نمو

 يفو ؛ ابقلطم ةلفطلا نذأ بيقثت عنم : « رطانقلا ه يفف ةداع لعفي امم ناكو

 نم مهنمو ؛ آضيأ هريغل بقثيو ةقيقشلل هينذأ بقثي نأ زوجي : « ناويدلا »
 نم مهنمو ث اهيبأ نذإب الإ اهينذأ اهتنبال ةأرملا بقثت الو كلذ لعفي ال : لوقي

 بقثلا ةيد يأ ةيدلا اهيلعف تلعف نإو “ كلد لعفت الف اهتنبإ ريغ امأو 2 صخرب



 لىقو ‘ رظنلاف اعطقتن ا وأ رهط وأ د اهب مادف ةأرما تب رض نإو

 ةيدو ، اضيأ رظنلاف ةردك وأ ةيرتكامهريغ اهب ماد نإو ء ةيدلا
 : ليقو ، لجرلا فصن هجولا ريغ يف ةأرملاو ، هثرإك لكلا

 ًاقلطم هفصن ليقو 3 هيف ةحضوملا ريغ يف

 "مد اهب مادف ةأرما تبرض نإو ) حالصلا كلذ يف تبلط نإ صخري نم مهنمو
 ( اصطقنا وأ ) نائيجي ال اناك وأ نامطقنيو لبق ناثئيجحي اناك ءاوس ( “رهط' وأ

 فلتخلا ىنعملاب ( رظنلاف 2 برضلا لبق ناك نأ دعب ءيجي ال اهدحأ ناكف

 ( رظنلاف ةردك وأ ةيرتك امهريغ اهب ماد نإو ) ةأرملا ةيد ( ةيدلا : ليقو ) هبف
 الو ی ركذلا ةيد عابرأ ةلنالث يهو ( هثرإك لكشملا ةيدو ى اضيأ ) كلذك
 هتوم .كلذ يف ءاوسو « ددعتلاب ثرإلا يف فلختي اك كلذ نع هتيد فلختت

 ىطعي هنإف هيف ناك ام لكف ڵ كلذ ريغو وضع ةعفنم لاوزو هرسك و هحرجو

 هزييمت رظتنا لاكشإ متي مل نإو “ كلذ هيف ناك ول لجرلا هاطمي ام عابرأ ةثالث هب
 اركذ وأ كلذف“ىثنأ هنأ كلذ دعب زيمت نإف « ةأرملل ام هيف ةيانجلا يف ىطعيف

 . عبر هل ديز الكشم وأ « رخآ فصن هل ديز

 يف امأو لق وأ هريغ وأ حرجلا مظع (لجرلا فصن هجولاريغ يف ةأرملا و)

 (هيف ةحضوملا ريغ يف ) لجرلا فصن يمه ( ليقو ) كلذك لجرلا لثمف هجولا
 امأو ى اقلطم هريغو قاحمسلاو ى هجولا ريغ يف ةحضوملاك هجولا يف يأ

 فصن يأ ( هفصن ) ةأرملا ( ليقو ) اهيف لجرلاك يهف هجولا يف ةحضوملا
 اقلطم اهنإ : ليقو “ اهريغو ةحضوملا يف هريغو هجولا يف ( اقلطم ) لجرلا
 رم ام اهكحف يدنلا ةملح الإ « هفصن نوكتف ةأرملا ةيد ثلث غلبت قح لجرلاك



 ينثولاو ص مهرد ةئامنامث يسوجملاو دحوملا ثلث دهاحملا يباتكلاو
 . . . > لجرلا فصن ةأرملاو ‘ ةئاتس

 اكنتتف اهلتق نإ الإ هتيد فصن هتثرول اودرب نأ دعب لتق ةأرما لجر لتق نإو

 . در الب هنولتقي مهنإف

 وأ ينارصنلا وأ يدوهيلا وهو ةيدلا يف ( دحوملا ثلث دهاعملا يباتكلاو )

 مامإلا هوعدي نأ لبق هيلع ينج وأ حلص دهع وأ ةيزج دهع ىلع ناك اذإ ءيباصلا

 دهاعملا ( يسوجملاو ) ى ملسملا ةيد فصن يمذلا ةيد : ليقو “ ىدهلا ىلإ هوحن وأ

 ةتس يهو ملسملا رشع اثلث يهو مالسإلا ىلإ عدي مل يذلاو ( مهرد ةئامنام ) هتيد
 ربيمب اثلثو ريعب نوتسو ةتس لبإلا لهأ ىلعو ڵ رانيد اثلثو ارانيد نوتسو

 ءالؤه ةيد ينثوب سيل يذلا دحاجلاو “ هل دحاجلاو كلاب رثقملا (: ينثولا و )
 سفنلاك شأرألاو « ىدهلا ىلإ ءاعدلا لبق وأ “حلص يف مهيلع ينج اذإ ( ةناتس )
 هرصبو هعمس اذكهو ى دحوملا لقع ثلث هلقعو « دحوملا ثلث دهاعملا حرجف

 كلذ نوكي ام اهريغو هساوحو هحراوجو يسوجملا حرج يف ربتعيو ى امهريغو

 ينثولا يف اضيأ كلذ رب_تعيو « ةئامنامن يه يتلا هتيد نم ىطعيف ى ملمملا ةيد نم
 براحن ءيش الو ةئاتس يهو هتيد نم ىطعيف اضيأ ينثولا ريغ دحاجلا و ى اقلطم
 . يباتك الو

 نع دواد وبأ ىور ى اهتلم يف كرشملا ( لجرلا فصن ) ةكرشملا ( ةأرملاو )
 : رمع نيا نع يناربطلل ىورو « رحلا ةيد فصن دهاعملا ةيد » :تلزع هنع رمع نا

 دمحأ ىورو « رادقملا يق ال بوجولا يف ملسملا يدك يآ ملسملا ةيد يمذلا ةيد »
 ينعيو « نيملسملا لقع فصن ةمذلا لهأ لقع » : هجام نباو يذمرتلاو يئاسنلاو
 : ةفينح وبأ لاقو ى ململا ةيد ثلث يباتكلا ةيد : يعفاشلا لاقو « ةيدلا لقملا
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 نم صقن امو ، رح ةيد اهب زواجي الو 0 هتميق ردق قيقرلا ةيدو

 فصنك رح ف امو & هنم يق ايلا ردقب هل ذخأ حرج م هح ر وج

 3 هتميق نم كلذك قيقرلا ىنف اهثلث وأ هتيد

 ىتمو ص لجرلا ةأرملا يواست ىتم فلخلاو 4 لبإلا نم ةئام ملسملا ةيد لثم
 ى ةملسملا يف فلخلاك الصأ هيواست ال "وأ “ سفنلا نود امو حارجلا يف هيواست ال

 رأ لبق هلتقف مامإلا ىلع دحأ هتافا اذإ دترملا ىلع مالكلا يقبو ى رم دقو
 ةبوقع هلتاق ىلعو ى هيف ءيش ال : ليقف . مامإ الو “ كلذ لبق هلتق وأ باتتسي
 لمأ ةيد : لبقو ص ىسوجملا ةيد : ليقو ص يباتكلا ةيد هيف : لبقو ى هتافا هنأل

 ( رح ةيد ا زواجي الو ى هتميق ردق قيقرلا ةيدو ) هيلإ دترا يذلا نيدلا
 ةيدو « رحلا ةيد الإ اهل امف رحلا ةيد زواجت ىتح تفلب ام تفلب اهتميق ةمألا ةيدف
 فصن ىلإ ةمألا درت الو « رحلا ةيد “الإ هل امف رحلا ةيد زواجت ىتح كلذك دسملا
 رهاظ وهو ى رحلا ةيد زواجتو « رحلا ةيد ةمألا زواجت ال : ليقو ى دبملا ةيد

 نم صقن ام ىلإ رظنيف ةرحلا ةيد نافلبي ال ةمآلاو دبعلا : ليقو “ فنصملا ظفل

 ةلزنمب هتميق لعجتف رحلا يف ربتعي ام هيف ربتعي : ليقو ى ةميقلاب ةمألا وأ دبعلا
 تصقن يتلا ةحراجلا كلت يف (حرج مح هحراوج نم صقن امو) رحلل لبإ ةئام
 نم يقابلا يف حرجيف هعبصإ نم ةلثنأ لوزت نأ لثم ( هنم يقابلا ردقب هل ذخأ )
 ىلع اموسقم حرجلا باسحب ةلمن" آلا لاوزل صقني ام هشأرأ نم صقني هنإف عبدإلا

 . ةلمن ألا صوقنم ربغ هتمسق ةلمج

 رثكأ وأ لقأ وأ ةذفانلاك ( اهثلث وأ ) نيمك ( هتيد فصنك رح يف امو )

 ىلع حرجلا تقو ىلإ رظنلاب ( هتميق نم ) هديس ىطعي ( كلذك قيقرلا يفف )
 ى هتميق فصن دبعلا نيعف هب يرتشا ام ىلإ رظنلاب ال كحلا تقو وأ حبحصلا



 قمقرلا ةيد ىفوتسا نإ نكلو > رظنلاك رظنلاو ‘ ماتلاك ماتلاو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ‘ نالوق ؟ ال مأ هب ررح له هتميق

 » » م .
 ٠ دو ك هتميق هنعو > هتمق ٥ انذ أ و > هتمق فصن هنذ أ و > هتمق ٥ انىعو

 ى عفانملاو حراوجلا يف رحلل رم ام بسحب اذكهو ى هتميق ثلث هتذفانو ى هتميق

 لقأ وأ ةيدلارشع وه له “رحلا يف ناك ول حرجلا ش"رأ نوكي مربتعا حرج اذإف
 هيف تمت امب ىليشت دعب هتيأر ش ى رثكأ وأ لقأ وأ ةميقلا رشع ىطعيف رثكأ وأ

 ص دبعلا ةميق هيف متت رحلا ةيد هيف متت ام يأ ( ماتلاك ماتلاو ) : لاق ةيدلا
 نم هل نوكي مكرظني دبعلا يف ناك اذإ رحلا يف رظنلا هيف يأ .( رظنلا رظنلاو (

 ( ررحي له هتميق قيقرلا ةيد يفوتسا نإ نكلو ) دبملا ةميق نم ىطعيف رحلا ةيد
 كلذب يأ ( هب ) دارأ ز ىبأ هنم ريوحت لب رح هدبع ناب ديسلا لع مي ىأ

 ذخأ نإ ررحي امنإو « شرأ اهنأل ةيدلل ريمضلا عجر وأ ى ةيدلاب هيلإ راشملا شرألا

 ( نالوق ) ؟ هدبسل ةيدوبعلا ىلع قاب وه لب ( ال مأ ) يناجلل ال هل ءالولاو كلذ
 ايف لوألا ةجحو ص لوآلا « ناويدلا ه باحصا دنعو « يناثلا يدنع حيحصلاو

 "رض ذإ دبعلا كلذب قفرلا عم هلىضقو هبتاك دق هنأكف هتميق ذخأ دق هنأ رهظي

 ةيد تزواح نإو أطخ وأ ادمع هتمق هىلعف ادبع لتق نمو : هصن ام تدأر ش

 صقن ىواس اذإو ى رحلا ةيد ىلع دبملا ةميق يف دازي ال : ةفينح وبأ لاقو ؛ رحلا

 هحارج امأو لام هنأل تفلب ام تفلب هتميق كلام بهذمو « رحلا ةمرحل اهنم

 نإ : ليقو ث هتميق نم ابوسنم صقن ام ةميق : ليقو ى صقن ام ةميق اهيف :ليقف
 ناك هل لقع ال امم ناك نإو “هتميق نم ابوسنم ناك ىمسم لقع هل امم حرجلا ناك

 . صاصقلا هيف

 ناك نإ :مهنم ضعب لاقو ؛ لتقي : انموق ضعب لاقو ى دبعب رح لتقي الو
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 دبعلا نأل دبعب رح لتقي ال هنأ بهذملاو ى الف الإو هب لتق ةليغ وأ ةبارح لتقلا
 بهذمو ى هريغ دبعب لتقي : ةفينح يبأ نعو ى رفك قرلا لصأ الو ى لام
 لتقي : ليقف ملسملا دبعلا رفاكلا لتق نإو ى هريغ دبعو هدبعب لتقي هنأ «يعخنلا

 ضرتعا نإو ؛ نونحس لاق هبو « هب لتقي ال : ليقو « مماقلا نبا لاق هبو ى هب

 : تلق « ال: ليقو ى هب لتقي : ليقف لتقف لوصولاو يمرلا نيب هدبع ديسلا
 نكي مل رحلا ةيد فاعضأ وأ هتميق فاعضأ هديس عفنف يبح ولو دبعلا عفنل ةياغ ال
 ىلإ ةدودرم ديملا ةيد نإ : لئاق لاق ولو ى عفنلل عوضوم لام هنأل ارح كلذب

 هحارج ربتعن ال : لئاق لاق ولو « ىل'وأ ناكل رحلا ةيد تزواج ولو هتميق
 . ارهاظ ناكل هتميق نم صقني ام اهيف ربتعي لي ى اهوحنو رحلا حارجي اهوحنر

 هلجرو ى هنمث فصن هديو ى هنمث فصن دمعلا نيع نأ ملعإ : « رثألا » يفو

 ثلث لصافم فالث نم تمطق اذ ! دصلا ماهبأو > هنغ رشع هعبصإ و > هنغ فصن

 ك هنمث رشع فصنف تدن نإو ى هنمث رشع هرفظو ى هنمث فصن هفك و “ هفك ن

 ى هنمث رشع فصن دمعلا حضومو ء هن رشع رلثلع مَحلنر عا اذإ هرفظو

 ؛ةفعاضمف هجولا يف نوكت نآ الإ “هنمث فصن رشع هتلقنمو ىهنت رشع هتمشاهو

 رشع عبر يهف هافق وأ هندب وأ هيلجر وأ هيدي ىدحإي ةحضوملا تناك نإو

 ىلع لضف دعلل سلال و هتيد نم رحلاك هنم نم هل بسح هباصأ ء يش لكو ك هنغ

 يف مهنامأ ردق ىلع ديبعلل بسحي امنإو « دبعلا نم ىلعأ ةمآلا تناك اذإ ةمالا
 وأ دبعاا يفف هتيد رشع فصن رحلا يف حرجلا ناك اذإو < مجالغو مهصخر
 نمث غلب ولو رحلا ةيد نوزواجي ال ةمآلاو دبعلا نأ ملعاو ى هنمث رشع فصن ةمالا

 : ضعب لاقو ث رحلا ةيد زواجت ال ةمألا كلذك و “ مهرد فلأ ةئام دبعلا
 الو “ هدبع نسفن ىوس ديعلا ىلوم ىلع سيلو ى ةرحلا الو رحلا ةيد نافلبي ال



 تايف انح تطقسا نإف ء لودعلا رظنب ر دق ةم .أ طقس .و .

 ةمأ وأ دبع يه لهو . ةرغلاف آرح و اهناصقنو هتميق ىطعأ أ

 . ها هيلإ كلذف هيدفي نأ الإ همدب هملس اذإ هيلع ةعابت

 طقسو كلذ ريغ يناجلا ىلع سيلو ( لودعلا رظنب ردقي ةمأ 'طنقسو )
 دلو نأ طرش عقو نإ الإ « ةيدوبعلاو ةيرحلا يف مالل عبات دلولا نآل دبع ةمةألا

 رظنلاو ى اهصقن هل : لبقو ى اهصقن ةمألا بحاصل : ليقو رح وهف رح ةمألا
 ةمألا ناصقن يطعأ تاف انح هتَطَقْسأ نإو « لودعلا رظن اضيأ طثشقّسلا يف

 ةمألا بحاصل ىطعيف ةمألا بحاص ريفل طقسلا ناك نإو “ طقسلا ةميقو
 راشأ كلذ ضعب ىلإو « ناويدلا » يف هولاق « رظنلا طقسلا بحاصلو ى اهناصقن
 ( هتميق ) اهبحاص (ىطعأ) هطاقسإب (تايف ايح) ةمألا (تطقسا نإف) : هلوقب
 سراك نإف ةرحلا طقس امأو ى هل لمحلا ناك اذإ ( اهناصقنو ) “ لودملا ةميقب

 ةمبراف ةَقَلَع وأ ي رشع ةعبرأف اجزتمم وأ ى ريناند ةرشع يناجلا ىلعف ةفطن
 وأ ص نوناثف اروصم وأ ى نوتسف ادتمم وأ « نومبرأف ةَمئضلم وأ نورشعو
 ونأ وه كلذ لئاقو ةلماك ةيدف حورلا هيف اخوفنم وأ ى رانيد ةئامن رعشلا تبان

 ' اهديس نم اهطقسو « ارح هدلت ام نوك طورشلا ةمألا طنقس اذك و ت ةمحر

 نينجلا يف :ليقو « مماقلا نبا لاق هبو مآلا ةميق رشع قيفرلا نينجلا يف :ليقو
 ام دح ىلع ءاملا اهبيذي ةفطن يف ةيد الو ةرغ الو « بهو نبا لاق هبو ى اهصقن ام

 . لوآلا باتكلا يف رم

 هطاقسإ دعب هلتق ول ذإ هطاقسإب تامف ( ارح ) للا ناك نإ : ليق ( و )
 ؟(ةمأوأ ى دبع .يه لهو) هبحاصل هطقس ىلع(ةرفلاف) ةرغلا ال كلذ هيلع ناكل



 نوعبرأ وأ ، نوسمخ وأ ، راتيد نوعبرأ وأ ، داوج سرف وأ

 وأ ص مهرد اتئام وأ { ةئام وأ ، نوعبس وأ 2 نوسحخ وأ . ةاش

 وأ . ةيدلا رشع وأ ض ةرشع وأ { ةرعبأ ةسمخ وأ ء ةئام سخ

 . . هتيد رشع ردق كرشم ةرغو ، فالخ ؟ رظنلا

 رانيد نوعبرأ وأ) مرك يأ واولا فيفختب ( داوج سرف وأ ) « نالوق ناذه

 اةاش ( نوعبس وأ ) ةاش ( نوسمخ وأ ةاش نوعبرأ وأ ) ارانيد ( نوسح وا
 بصنب امهرد _ىراتئام ةخسن يفو ( مهرد اتنام وأ ) ةاش ةئام يأ ( ةئام وأ )
 : رعاشلا لوق ىلع اسايق هبصن زاوجب لوقلا ىلع ةئاملا زيمت

 ًاماع نيتئام يتفلا شاع اذإ

 وأ ) مهرد ةئام سمخ يأ ( ةئام سمخ وأ ) « سيقم ريغ هنأ ىلع روهجلاو
 ( فالخ ؟رظنلا وأ ةيدلا رشع وأ ) ةرعبأ ةرشع يأ ( ةرشع وأ ةرعبأ ةسمخ

 ناويح يأ نم ةرغ : ليقو ى ريناند ةرشغ : ليقو ى الوق رشع ةسمخ كلذو

 لمأ ىلع ةعنجو ةقحو نوبل نباو نوبل تنبو ضاخم تنب : ليقو « تناك

 ةمألاب وأ دبعلاب قأ اذإو ى الوق رشع ةعست هذهف ى ءيش ال : ليقو « لبإلا

 ةئام تسو ارانيد نيسمخب ميوقتلاو ى ميوقت الب : ليقو ى ةمسقلا نم دبال : ليقف

 . ال : ليقو “ اهذخأ ىلع ربجي ةئاتسب وأ نيسمخب يتأ اذإو ى مهرد

 هتلم ةيد بسحب ناك ةلم يأ نم ( هتيد رشع ردق كرشم ) لح ( ةرغو )



 اتيم عقو نإ قوف ايف ةقلع نم طقسلاو ، آضيأ رظنلا : ليقو

 هريغ يفو روصملا يف ةرغلا ، ليقو ص روصي مل نإو ى ةماتف الإو

 هللا دنع اهتعابت مزلو تطقس ةفطنب مكحلا يف ذخؤي الو ء رظنل
 . . . . . . . رظنلا مسلا يفو ء ىلاعت

 أدتبم ( ةقلع نم طقسلاو ) ةمألا طقس ىف هب لبق اك ( اضيأ رظنلا : ليقو )

 اماع متأ ولو هتقلخ تلمكو حورلا هيف خفن ولو ( اتنيَم عقو اذإ قوف ايف ) ربخو
 عقو نإ قوف اهف ةفطن نم : ليقو ى اتيم عقو هنكل نطبلا يف ادعاصف نيماع وأ
 لوآلا ىلعو ءاملا عم اهيف يهو ديلا كيرحتب قرتفت ال تناك نإ كلذو « اتيم
 ن اصقن نكل و هل ً يش ال : لق و ك ةمحر يبأ نع م دقت ام : لىق و > رظنلا ةفطنللف

 يأ (روصي مل نإو ةمات) ةيد ( ف ) ايح عقو لب اتيم عقي ( الإو ) اهترضمو ةمأ
 . هتميقف دبع ناك تنإو ص دي الب رهشأ ةتس دعب دلو نمك هتروص لكت ل

 ةفطنب مكحلا يف ذخؤي الو ى رظنلا هريغ يفو روصملا يف ةرغلا : ليقو )

 مدلا يفو ) اضيأ مكحلا يف ذخؤي : ليقو ( ىلاعت هلا دنع اهتعابت مزلو تطقس
 ءاهيف وه يذلا دلولل ةيدلاف ةميشملا يف دسفأ نإ ليقو :دمحأ خيشلا لاقو ( رظنلا

 : ليقو ى هنم ثرإلا ردق ىلع اهنيب : ليقو ى همأل : ليقو ى هدلاول ليقو
 فلتخاو ةقلملا ىلإ سفنلا در ايف وه امنإ لقعلل يف أطخلاو ءارقفلل :ليقو ى افاصنأ
 يف اذهو “ رظنلا ردق ىلع ىدؤيو لاح ىلع نامضلا حازي ال : ليقف ث اهنود ابف

 هيف ةرفلاف لمحلا يف داسفلا اذك و « يناجلل مزال نايضلاف هللا دنع امأو « كحلا

 يحلا ماكحأ روصملا ماكحأو ص ةلقاعلا ىلعف قوف ىلإ هدر اهف اهثلث ردق ىلع ةيدلاك

 ةرم ةرسلا ةيدو ةيمستلا نم حرصي مل ام تيملا ماكحأ هيفو ى ثاريملا يف الإ اهلك



 < مهارد ةعبرأ : ليقو ى رانيد عبر : ليقو ى رانيد ثلث تقرحأ نإ لفطلا

 ىلع رانيد عبر مها رد ةعبرأ لعجن نأب هلبق يذلل افدارم اذه نوكم نأ لمتحيو

 . روهشملا فالخ

 اهنفدت ملو تفلت ىتح اهنبا ةرس تكرت ةأرما يفو : هصن ام « رثألا ه يقو

 نإ امأو « مهرد اهتميق يف : آضيأ لاقو ى لفطلا كلذ يبأل اهتميق اهيلع نأ
 ى ةثرولل : ليقو ت ءارقفلل اهتميق طعتلف اهنفدت ملو تفلت ىتح ةميشملا تميض

 ى ايح دلوي مل ام بألل نينجلا يف داسفلاو « رانيد فصن اهتميق يف : اضيأ ليقو

 ةيدو ى ةثرولا عيمجلف تايف ايح تطقسأ نإو ى مهلك نيجلا ةثرول : ليقو
 : ىمستو ةياقس لتق نمو ى امهرد نورشعو ةينامث : ليقو ى مهارد ةعبرأ طقلا

 لكل مهرد دهدملاو فاطخلا يفو ى مهرد : ليقو « مهارد ةغبرأف 2 تسمومزت »

 ةجعن : ليقو « ةعبرأ : ليقو « نامهرد هبف : ليقو ى عدفضلا اذك و ى دحاو

 كلذ يف ءيش ال :ليقو ى مهرد ةلمنلا يفو ى اهتزجي ةجعن : ليقو ى اهتزجي لماح
 ىلع ساقي الو ى يدنع هيلع ءيش الف أطخ تاناويحلا هذه لتق نمو « بوتيو هلك

 . يمدآ ريغ يف ةلقاع لقعت الو ى ةلقاعلا ىلع مهيف أطخلا نآل مدآ ينب يف اطخلا

 كلذب باجأ « ةيد هل سيلف هقلخ نبتسي مل اذإ نينجلا نأ ملعإ : « رثآلا » يفو
 نإو ى ةلماك ةيدف حور هيف ناك نإف هقلخ نابتسا نإو ى هللا همحر ىلع نب ىموم

 ةرغ هيفف ىتنا نينجلا ناك نإو ى اركذ نينجلا ناك نإ دبع ةرغ هيفف اتيم جرخ

 يبأ نع عيبرلا ىور « مهرد ةئام ثالث ةمألاو ى مهرد ةئاتس دبعلا ةميقو ى ةمأ

 تحرطف ىرخألا امهادحإ تمر ليذه نم نيتأرما نأ : ةريره يبأ نع ةديبع

 : يراخبلا ىورو ى ةمأ "وأ دبع ةرغب اهنيب للع هللا لوسر ىضقف اتم انينج

 ۔ ٠ ٨ _



 يف امو اهتلتقف رجحب ىرخآلا امهادحإ تمرف ليذه نم ناتأرما تلتتقا

 ىضقو ى ةمإ "وأ ,دبع ةرغ اهنينج ةيد نأ ىضقف تلع ينلا ىلإ اومصتخاف ى اهنطب

 ىضق » تللم هللا لوسر نأ : اضيأ يراخبلا ىورو « اهتلقاع ىلع ةأرملا ةيد نأ
 ةأرملا إ مث « ةمأ "وأ دبع ةرغب نايحل ينب نم ةأرملا نينج يف

 ابثاريم بنرأ ه قب للا لوسر ىضقف تيفوت ةرغلاب اهيلع ىضق يللا
 ناتأرملاو ‘ لئيذثه نم نطب نايحلو « اهتبصع ىلع لقعلا نأو اهجوزو اهينبل
 ص ةيرماع ىرخألاو ةىليذه امهادحإ ىلذهلا ةغبانلا نن كلام ني لمح دنع نات"رض
 ىرخألا امهادحإ تمر : ةياور يفو ص ةيرماملا ةيورضااو > ةليذ ا ةبراضلاو

 دومعب اهترض ةأرما تبرض : ةياور يفو “ لماح يهو اهنطب باصأف ,رجحب
 هراتتسال يمس اهنطب يف ماد ام ةأرملا لمح نينجلاو ى اهلتقل ىلبح يهو طاطسف
 وبأ لاق « نينج هيلع قلطي دقو طقس وهف اتيم وأ دلو وهف ايح جرخ نإف
 مل ام ىثنأ "وأ آركذ ناك ءاوس دلو هنأ فرمي امم ةأرملا هتقلأ ام : ىجابلا ديلولا

 : ةأرملا يلو لاقف ةرغب اهنيب تلع هللا لوسر ىضق : ةياور يفو ى اخراص لهتسي

 لطب كلذ لثمف لهتسا الو قطن الو لك أ الو برش ال نم لوسر اي مرغأ فيك

 ملسمو يراخبلا ىورو “ همجسل يأ « ناهكلا ناوخإ نم اذه امنإ : رتل لاقف

 نع يئاسنلاو دواد يبأ ةياور يفو ى ةغبانلا نب لمح “ لمحلا بحاص كلذ لئاق نأ

 لح ماقف ؟ نينجلا يف قلع هللا لوسر ءاضق دهش نم : لأس رمع نأ سابع نا

 ثيدحلا ناكو « ىرخألا امهادحإ تبرضف نيتأرما:نيب تنك : لاقف ةغبانلا نبا

 نع اولقعي نأ قحأ مهو « يحلا ةداس مه ادلو امل نإ : لاقف ةياور يفو ى ارصتخم

 ءيش ىلام : لاقف ع اهدلو نم كتخأ نع لقعت نأ قحأ تنأ لب : لاقف ى مهمأ

 _ ٨١ - ) ج ١٥ - لينلا - ٦١ (



 :_ نينجلا وبأ ةأرملا جوز وهو _ “ ليذه تاقدص ىلع ذئموي وهو لمح اي : لاقف

 ينب تاقدص نم هنيعت نأ الإ ءيش هل ام : ةياور يفو للي ذه تاقدص نم لبقا
 نأ ىضقف : ةياور يفو ى اهافوتسا ىتح اهيلع لح ىعسف « اهب هناعاف « نايحل

 . ةأرملا ةلقاع ىلع ةيدلا

 يف ةرغلاو « ةاش ةئام وأ لبإلا نم رشع وأ ةمأ 'وأ دبع ةرغلا نينجلا يفو

 ؛ ءوضولا ثودح يف يمدآلل لمعتسا دقو “سرفلا ةهبج يف نوكي ضايب لصألا

 ىلع قلطأ : ليقو “ ىثنأ وأ اركذ ى هريغ وأ ايمدآ سيفنلا ءيشلا ىلع قلطتو

 فرشأ وهو ص هجولا ةرغلا لحس نإف ناويحلا فرشأ هنوكل ةرغلا يمدآلا

 ص نيونتلاب مهريغو ى ةفاضإلاب ةمأ 'وأ دبع ةرغ ثيدحلا أرقت ةماعلاو 2 ءاضعألا
 ترأ : رخآلا هيجوتلاو ى يه ام ةرغلل نايب هنآل "هَج"وأ نيونتلا : ضايع لاق
 ى ةفاضإلا ةححصلا ةياورلاو : ضعب لاقو « ًارداب هسفن ىلإ فاضي دق ءيشلا

 نم كشلل أوأ نوكي نأ لمتحي : ىجابلا لاق ى ةيبرعلا ةهج نم نبأ نيونتلاو

 عوفرملا : ليقو ؛ رهظألا وهو ى عيونتلل وأ ةصوصخلا ةعقاولا كلت يف يوارلا
 كش و يوارلا نم جردمف ةمأ وأ دبع : هلوق امأو “ ةرغب : هلوق وه ثيدحلا يف

 ورمع يبأ نعو ى اذه يف نادوسلانم ىلوأ نارملا : كلام لاق ى اهب دارملا ق هنم

 "وأ ءادوس ةيد نينجلا ةيد يف يزجي الف ءاضيب ةَمأ "وأ ضيبأ دبع ةرفلا :ءالعلا نبا
 : لاقيو ى ةمأ "وأ دبع لاقلو ى اهركذ امل دئاز ىنعم ةرغلا يف نكي مل اذإ دوسأ

 ص ءادوس وأ دوسأ جرخأ ول امف ءازجإلا ىلع ءاهقفلا رئاسو “ كلذب درفنا هنإ

 يمدآلا نأل ةمأ "وأ ردبعب هرسف كلذل سيفن هنوك دئازلا ىنعملا نأب اوباجأو
 يف "هرت يتلا بويعلانم ملاس ةمأ "وأ دبع مهدنع يزجي ام لقأو ى ناويحلا فرشأ
 نوكي نأ كلذ نم يعفاشلا طبنتساو ى رايخلا نم سيل بيعملا نأل « غيبلا



 عقو نإو ،۔ءيش هب مزلي مل اتيم اهدلو جرخف ةأرما تلتق نإو
 © نإو اضيأ هب ةرافكلاو . هتيد يناجلا ىلعف تامف ايح

 هسفنب لقتسي ال اهغلبي مل نم نأل نينس عبس نع صقني ال نأ طرشف هب اعفتنم
 هنأ حجارلاو ى هذخأ ىلع قحتسملا ربجي الف ةيبرتلاب دهعتلا ىلإ جاتحيف ابلاغ

 ضقي ملو مرهلاب لالقتسالا مدع ىلإ لصي مل ام رثكأ "وأ اماع نيتس غلب ولو يزجي

 ص ةلقاملا ىلع ىضقف « كلذل أطخلاك هدعو : ليق لتقلا دصقت مل اهنأل دوقلاب

 ى دمعلا لقع لثم ظلغم دمعلا هبش لقع » : قلع ينلا نع ينطق رادلا جرخأو

 ريغ يف سانلا نيب امد نوكيف ناطيشلا وزني نأ كلذو « هبحاص لتقي الو

 . حالس لمح الو ةنيغض

 يف ءيش الو “ صاصقلا وأ ةيدلا ناجلا ىلعف ةبرضب اهتوم دمب هتقللأ اذإو ى هف
 أطخ ةيانجلا تناكو اخراص لهتساو هتقلأ اذإو “ ةرغلا هيف : ليقو « نينجلا
 دمب تام نإو ه ةماسق هيف نأ موق معزو “ ةماسق الب ةيدلا هيفف هروفب تامو
 نيعتت :لبقو ى ةيدلاو صاصقلاف دمع ةيانجلا تناك نإو “ ةماسقب ةيدلاف لاط ام

 'وأ عضر نإ اذكو ى ةيدلا : ليقو ى ةرفلاف لهتسي ملو كرحت نإو « ةيدلا

 اهسفن تبرض نإ مآلاو بآلا براضلا يف ءاوس ةيذلا هيف نأ بهذملاو ‘ سطع

 ( جرخف ةأرما تلتق نإو ) : هلوقب كلذ ضعب ىلإ راشأو ى اهريغ اهبرض ؤأ
 ةأرملا ةيدب هبلع مكحيو ةيدلا نم كحلا يف (ءيش هب مزلي مل اتيم اهدلو ) اهتوم دمب
 (اضيأ هب ةرافكلا و هتيد يناجلا ىلعف تايف ايح عقو نإو) دسجك اهنأل اهدحو
 ناك ( نإو ) ص هيلع قتع الف لتق نإو « دحاو لك ىلع قتعلا يهو مألاب امزل اك

 ءيش ال : ليقو ، ةرغ هيف : ليق ‘ دقعنملا مدلا يف فلتخا : «رثآلا» يفو



 نإو همأ ثرو ايح رخآلا مث تتام مم اتيم امهدحأ جرخف نانثا اهنبب

 بأ هيخأل نكي مل نإو البق اتيم جراخلا ةيد نم تثرو ام
 . . . . . . ‘ هب انم هنم ث رو

 يهف الإو رمآلا رهاظ يف يأ ( تتام مث اتيم امهدحأ جرخف نانثا اهنطبب )

 اهدمب تامو هجورخ دعب تتام اهنأ ةقيقحلا يقو امح اهنم دلولا جورخل ةيح

 تثرو امب نإو ) ايح جراخلا رخآلا اذه ( همأ ثرو يح رخآلا ) جرخ ( مث )
 جرخ نأب اهلبق تام يذلا ةيد نم يأ تيمب قلعتم ( اهلبق اتيم جراخلا ةيد نم
 ءاملاو مألا توم دعب يحلا ( هيخأل نكي مل نإو ) ةيح يمهو اتيم اهنطب نم
 همأ نطب نم اتيم هطوقسب يناجلا مزل امم يأ ( هنم ثرو بأ ) اتيم طقاسلل

 نطبلا يق هوخأ ثريف همأو نطبلا يف هاخأ فّلخ اتنم طقس امل هنآل ( هبانم )

 املام عيمج نم همأ نم همهسو هيخأ ةرغ اهنأ رابتعاب ةرغلا نم هبوني يذلا همهس
 دل"و نم اذه ثرب فيك رظن يدنع كلذ يفو « كلذ ريغو ةرغلا نم اهل ناك امم

 ةرغلا تسيلو ى هنع ثروي نأ نع الضف ائيش كلمي ال اتيم دلو نم نإف ؟ اتيم

 ءاج نكلو ى اهدلو يف داسفإلل مالاو بألل هب ىضقي ءيش يه امنإو ى هل اكلم

 دمحم الف ثرإلاك ثروت ةرغلا نأب :انموق نمو انباحصأ نم نيمدقتملا نع «رثآلا »
 : يمصاعلا لاق ؛ اثيدح هنظأ و « كلذ نع

 هلايمتسا يف ثرإلاك ةميق وأ هلام نم ةرغ نينجلا ىلع

 ال هلام نم ةرغلا هيلعف ةىح همأو اتنم ًانينج تقلأف ةأرما برض نم : لاق

 لاق ى ىلاعت هللا ضئارف ىلع نينجلا نع كلذ ثرويو ى ةرغلا ةميق وأ « ةلقاعلا ىلع
 : للع لاق ضيبلا رملاو نادوسلا نم وأ رملا نم ةمأ "وأ دبع ةرغلا :بجاحلا نبا



 رأ م : ةكلاملا نم مالسلا دبع نبا لاق ؤ١ " دوسألاو رمحألا ىلإ تثعب »

 : بجاحلا نبا لاق “نينس عبس هلقأ :يعفاشلا لاقو ،ةدح ةرغلا نس يف انباحصأل
 لوبقلا بجي اهدحأ يواست ةرغ وأ مهرد ةئام عبس وأ ارايد نوسمخ مزلت

 رايخلاب يناجلا نإ : كلام نعو « يناجلل رايخلاو يضارتلا الإ بجي مل الإو “ كلذب
 ةاواسم بجاحلا نبا طارتشا يفو « مآلا ةيد رشعب يتأي "وأ ةرغلا مرغي نأ نيب

 ةرغلاو نيعلا الو لبإلا نم ةرغلا نوكت الو:ليق ثيدحلا هب د رت مل ذإ رظن كلذ
 نوكل ارح ناكو املسم هبأ نوكل مالسإلاب هل اموكحم دلولا ناك اذإ يه امإ

 همأ تبرض « ىثنأ "وأ نينجلا ناك ارك ذ ص ادع وأ "رح هوبأ ناك ةرح هلمأ

 يباتكلا نينج يف بجيو اهديس نم ةمألا نينج يف بجي اذك و ى أطخ وأ ادمع

 ةطورشم نينجلا ةرغو امهرد نوعبرأ يسوجملا نينج ةيدو ملسملا نينج ةيد فصن

 لصفنا اذا ةرغلا بوجو ىلع اوقفتاو ى روهشملا ىلع همأ توم لبق اتم هلاصفنا

 وضعك هنآل هيف ةرغ ال هنأ روهشملاف اهتوم دعب لصفنا اذإ فلتخاو همأ ةايح يف

 . ها ةرغلا تددعت طقّسلا ددعت نإو ى ةرغ هل نأ ذاشلاو اهنم

 : هصنو هترك ذ يذلا رظنلا بساني ام بتكلأ ضعب يف تيأر مث فرصتب

 كلام هيلإ عجر يذلا وهو “بهذملا نم روهشملا وه اذه ع هللا باتك ىلع ثروتو

 هنإف خرصو رخآ هدعب تقلأ مث اتيلم انينج تقلأ اذإو ى هباحصأ رثكأ هيلعو
 ص يناثلا يف ثري الف خرص يذلا وه لوآلا ناك نإو « هنع ثرويو لوآلا يف ثرب
 يبأ نب زيزعلا دبع هركذ ىهل ناكهب درفنا اهيأو ناوبآلا الإ كلذ ثرب ال : ليقو

 ١ - ملسم .
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 3 ليق ص قيقرل نإو سفن جورخ هلبق نم دلوت ايف ايناج تمزلو

 . . . . . . . ع ةر افك دمعب نإو

 ةمآلا نم نينجلا نوكم نأ هدارفنا ةروصو : ميدقلا يف كلام لاقو“ةريغملاو ةملس

 لاق ص ةعيبر هلاق اهنم وضعك هنآل ةصاخ ةمآلا هثرت : ليقو ى ةيباتكلا نم "وأ
 ملاذمهو ى اثوروم نمضتي ثاريملا نأل زاج اثاريم كلذ نوك : خويشلا ضعب

 : هريغ لوقو “ كلام لوق اذهو ى ةلقاملا ىلع ال يناجلا ىلع ةرغلاو ث ائيش كلمي
 ى ثلثلا نود اهنآل ياجلا ىلع نوكت امنإ :كلام لاقو 0ةيد اهنآل ةلقاعلا ىلع نوكت

 نإ كلذك و ى ىنز نم وأ دبع نم وأ ملسم رح نم ناك ءاوس “ ةرحلا نينج يفو
 رشعف ملسملا دبعلا نم ناك نإ ملسملا دبعلا نم وأ رحلا ملسملا عم ةيباتكلا نم ناك

 ك ةرغلا : ليقف يباتكلا عم ةيب امكلا ةرحلا نم ناك نإو ى اهل عبت هنأل همأ ةيد

 ةمسوجملا نم ناك نإو “ ضيبأ ةيد رثع فصن : ليقو ى اهتيد رشع : ليقو

 :» رثأ , ف و ى هيب ] ةيد رشع فصن : لقو ى همأ ةيد رشع : لسقف يباتكلا عم

 ىلع اهتميقف ايح جرخ نإو ث اهصقن ام : ليقو ى اهتميق رثعف اتنم جرخ نإ
 رعشع فصن هيفف هسفنب ربتعا ارك ذ ناك نإ : ةفينح وبأ لاقو « فوخلا و ءاجرلا

 اذإ نينجلا يف وه امنإ ةفينح يبأ لوقو ى اهتميق رشع هيفف ىنأ ناك نإو ى هتميق
 دعب دلولا لتق نإو « اهتميق نم صقن ام ةميهبلا نينج يفو « ةمآلا نم اتنيم جرخ
 دلولا ةمسق الإ همزلي ال : ليقف « همأ ةلغ نم لطع ايف فلتخاو ى هتميقف هتدالو

 طقس يف : ليقو ث ةلغلا ةميقو دلولا ةميق هيلع : ليقو ى ةلغلا يف هيلع ءيش الو
 طئلقس يف : ليقو ى اهنم صقن امف الإو اروصم ناك نإ اهتميق سخ" ةميهبلا

 . نيماسملا لودع رظن اقلطم ةمسبلاو ةمألا

 ح قيقرل نإو سفن جورخ ) هتهج يأ ( هلبق نم دلوت ايف ايناج تمزلو )
 أطخلل نآرقلا يف ةروكذم ةرافكلا نأل دمعلاب اتيغ امنإ ( ةرافك دمعب نإو : ليق
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 ال اهتيد هيلعف هب تتاف نينس نامث نود هتجوز جوز ضتفا نإو

 . هتلقاع هدعبو غولب لبق ناك نإ ًاقلطم هتمزل : ليقو ث اهقوف نإ

 هنأ يدنع يذلا : تلق ى دمعلا يف ةرافك ال : ءاملعلا ضعب لاق اذلو “ دمملل ال

 يفع لب لتقي مل نإف “ هترافك كلذف ى هليتقب لتقي هنآل دمعلا يف هبلع ةرافك ال
 ضتفا نإو) دبعلاب رحلا لتقي الو ةرافكلا هتمزل ةيدلا :يطعأ" وأ،ايذك اوفعهنع

 ةنسلا تلخد ءاوس (اهتيد هيلعف هب تتايف نينس ناث ) مامت ( نود هتجوز جوز
 نينس نامث قوف اهضتفا نإف ( اهقوف نإ ال ) اهيف لخدت م وأ متت مل اهنكل ةنماناا

 ةع هنأل همزلتف دمعت نإ الإ ى اهتيد هتلقاع الو همزلت مل ةعساتلا يف تلخد نأب

 وأ ناثلا نود ( اقلطم هتمزل : ليقو ) نينس عست تاذ يهو ةشئاع ىلع لخد

 هضاضتفاب تمزل ( و ) ى اهنم ( غولب لبق ) ضاضتفإلا ( ناك نإ ) اهقوف
 ىعدا نم لوق لوقلاو « همزلتف دمعت نإ الإ ( هتلقاع ) هب تتام نإ ( هدعب )

 . ملعأ هللاو ؛ نلا ةلق ىعدا نمو ى غولبلا مدع
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 وأ ,لجر وأ ديب رسك مظع لكل نأ : لوألا :تاهيبنت إ
 هريغ ىلع نإو > ة رعب أ ةعر رأ > نبش ىلع ربحو بنج وأ ةوقرت

 و

 ح تاريعبف

 تاهبدنت
٠4٠ ٨ 

 بوبحم نبا نع يور ام

 ه ہ2¡2

 ( ةوفرت وأ لج ر وأ ) ردي ف يأ ( رديهب رسك" مظع لكل نأ : لوذألا )

 درفم وه ءامل ١ ةروصب ءات هدعبو واولا حتفو فاقلا مضو ءارلا ناكسإ و ءاتلا حتفب

 نما مظعلا وهو هي )١' يقارتلا تفلب اذإ ىتح » ىلاعت هلوق يف روكذملا يقارتلا

 يأ ) يش َ ىلع ربجو بنج وأ ) هلفس و ردصلا طسو هلثمو ردصلا يلاعأ

 ربج يأ نيش ريغ ىلع يأ ( هريغ ىلع ) ربج ( نإو ةرعبأ ةعبرأ ) اجوعم ربج
 ركذ ام دح ىلع ةيد دحاو لحكل نايظع دىلا يو ( ناربعبف ( جوعم ريغ ًابقتسم

 ص ديلا يف حورجلا لثم فكلا يف حرجلا نأ ملعإ : « رثألا » يفف حرجلا امأو

 )١ ( ةمايقلا : ٢١
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 نيش ىلع ربج نإ لكلو س ًاعلض رشع ينثا بنج لك يف نإو
 هربغ ىلع بنجلا ربح نإو هس دسف هريغ ىلع نإو < ربعب ثلث

 . . . ... ت مع الو بيع هيف نكي مل نإ ناريعبف

 ص ردصلا اذك و ى سأرلا مدقمك رهظلا يداهو ةلماك فكلا ةيدف تحرج نإف

 حرجلا ناك نإو ى مدقلا حورجك اهحورج رئاس اذك و « ةرعبأ ةسمخ ةحضوملل

 لك يف فاو ) رهظلاو ردصلا حرج فصنف رهظلا راحم وأ حرجلا "))دحأ يف

 نم ليق ام ثرإلا باتك يف ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيو ( املض رشع ينثا بنج

 نيش ىلع ربج نإ ) علض "لكل يأ (,لكلو) علضب ىثنألا ىلع رك"ذلا ناصقن
 : ليقو ى ريعب سدس يأ ( هلمدلسف هريغ ىلع ) ربج ( نإو ى ريعب ثلث
 ىلع ) همظعال اذكه ( بنجلا ربج نإو ) ءاوس اندنعو “ حجرو داؤفلل ةيلاتلا

 ىلع مظعلا رابجنإ ثعلا :فنصملا لاق (مثع الو بيع هيف نكي ل نا ناربعبف هريغ

 غملا صوصخل هريغ ىلع بنجلا ربج نإو : هلوق عم رركتي الو ءاوتسا ريغ

 ةعبرأ ىلع عقي ام بسح نيبنجلا دحأ يف رسك ناك نإو « نيشلا مومعو « مظعلاب

 :هلوقل فانم هركذ امو نيربعب نم عقي ام باسحبف الإ و نيش ىلع ربج نإ ةرعبأ

 يسنو لوآلا ريغ آلوق اذه نوكي نأ امإف بنج وأ : هلوق ىلإ مظع لكل نإ

 بنج لكلف بنج لكو يأمظعىلع بنج وأ :هلوق فطعي نأ امإو “ليقب هركذ
 ةماقتسا ريغ ىلع ريعب يئلث سفن اذهو ى ايهيلع ناريعبو ةماقتسا ريغ ىلع ةعبرأ

 ناريمب يه ريعب سدس رشع ينثإو ى ةرعب أ ةعد ر ] يمه ربعب اثلث رشع ينثإ نإف

 يا جلاب .دجأ يف : لصالا نا رهظيو . هل ىنعم الو انيديأب يتلا ةخسنلا يف اذكه ( ) ١
 . ھا هافرط يا حرجلا ديح يف لصالا رأ : حرجلا دجتسم
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 { ةنس مثعلاك رظنلاب بيعلاو رسكلا ةيد ىطعأ امهدحأ ناك نإف

 نم رسكلا ةيد نم هيلإ راص ام بسحو هتيد ةيقب ىطعأ هبيع مت نإف
 نإ ميس عالتخا وأ كف نم ناك امو « مثعلا ةيد وهو بعلا ةيد

 تدسف نإف ث داسفل عالتخا وأ كف اهيف عقو ةحراج غلبت مل

 ةمات ة ذف كل ذ نم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ناكنإف : لاق هنأكف لامجإ ليصفت اذه ( رسكلا ةيد ىطعأ امهدمحأ ناك نإف )

 . لاق اك ى رظنلاف بسلا امإو ى هتيد هلف رسكلا امإف امهدحأ

 انه رظنلا ىنعمو ( ةنس مثعلاك ) ربخ ( رظنلاب ) أدتبم ( بيملاو )

 هلاح ىلع يقب يأ ( هبيع مت نإف ) 7 راظتنإلا

 يريصمب دعب نارخآ ناريعب ةيقبلاو بيعلا ةيد يأ ( .هتيد ةيمب ىطعأ ) لزي م
 ( بيملا ةيد نم ) امل نايب ( رسكلا ةيد نم هيلإ راص ام بسح و ) رسكلا

 ال كلذ يف ةلخاد مثعلا ةيد نأ ينعي ىنعي ةدايزو ( مملا ةيد وهو ) بسح قلعتم

 ةدش ضعب ءاقب عم هلصفم نم وضع كف ) اكف نم ناك امو ) ءيش متعلل دازي

 ال ثيحي ريثك ءاخرتسا عم هلصفم نم وضع لاوز ( عالتخا وأ) عوجر ناكمإو
 هنم هيف مدقتملا فالخلاب رظنلا وهو موّسلاب هيف كح يأ ( ميس ) هعوجر نكمي
 عالتخا وأ كف اهيف عقو ةحراج غلبت مل نإ ) وضعلا ةيد ثلث هنإ : لوق

 وهف عالتخا وأ داسفل كف : ةخسن يفو غلبتب قلعتم وهو داسف ىلإ يأ ( داسفا
 يأتنع يأ كفلا وأ علخلا ( كلذ نم تدسف نإف ) كف ىلع افطع عالتخا عفرب

 نإف ةحراجلا كلت ةيد ( ةمات ةيدف ) ربج دعب رسكلا تنعلاو ربج دعب تدسف

 . ناسنإلا ةيد فصنف ادي تنزاك



 ابهحرجو « ةيدلا فصن تعلخ وأ تعطق اذإ فتكلاو : « رثألا » يفو

 ارهج :نإو ى ةرعبأ ةعبرأ نيش ىلع اربج اذإ امهرسكلو « ديلا حرجك ةوقرتلا

 اهنم "دي تحرج نإإو“ ندبلا حرجك فتكلا حرج : ليقو « ناريعبف هريغ ىلع
 ؛تيدوف دي تعطق نإو ى ةيدلا يف نايس امهو فتك و دب حرج اهلف فتكلا نمو

 محللاو فتكلا ىلع لجر نعط نمو ى اضيأ ةمات فتكلا ةيدف فتكلا عطق مث

 ةذفانأ اشرأ ربكأ رظنيو ىلعأ نم ساقي هنإف املض حضوأ ىتح اهتحت يذلا
 عدصلل و ى ةيدلا فصن فتكلا يف ةذفانللو ى هل ىطعيف :حرجلا شأرأ وأ فتكلا

 علخللو اهنم فصنو سمخ هكفلو ص هرسك ةيد سامخأ ةعبرأ وضع لك يف : ليق

 ملف هتوقرت ترسك نمو ى موسلا عدصلاو علخلا يف :ليقو ى اهلك ماظعلا يف اهسمخ

 نيديلا يفو « رسكلا دعب ربجلا تنملاو “ تنع نإ ةعبرأو ناريعب اهلف تنعت
 هلف دعاسلا يف كلذ نم رثكأ عطقلا ناك نإف « فكلا ىلإ لصفملا نم صاصقلا

 امو ةيدلا ثلث اهلف بكنملا وأ قفرملا نم باصملا دي تعطق نإف ى هتيد لصفملاب

 وأ ء اودب عطقنا مث قاب اهنم يقبو دي تعطق اذإ : ليقو “ هباسحبف اهنم عطق

 فرعو ‘بكنم وأ قفرم وأ غسر نم تعطق نإ الإ صاصقلا ال ةيدلا هيلعف هربغ
 ءاش رأ ءا ودلا هعطق نإ يقابلاب ذخأيو كلذبصتقي نأ هلف يقابلأو اهنم عطق ام سايق

 ديلا ساقتو “ لودملا رظن هلف ةايح اهضعب يفو هلج ر وأ مذجألا دي تعطق نإو
 : ليقو ى ةملاسلا نع صقنلا ردقب ىطعيف ةملاسلا مث طيخب : ليق “ تصقن نإ

 نم دي ترسك نإو “ صقنلا ىطعيف اهلثمب هيلوو هتباصمب رجحب اهبحاص ىمرب

 نإ دضعلا يف رسكللو ى اهتيد فصن اهلف فطعنت ال اهنأ الإ ةملاس تربجف قفرم

 يف رسكلا ناك نإو ى ناربعبف هريغ ىلع ربج نإو ع ةرعبأ ةعبرأ نيش ىلع ربج
 نم دي ترسك نإو ى دضعلل ام لثم وهو ديلا رسك فصن لكلف ندنزلا دحأ



 هل : ليقف نيدنزلا دحأب ناك نإ حرجلاو ، ركذ ام رسك لكب اهلف عضاوم

 . راتخلا وهو « اهحرجك : ليقو ى ديلا حرجل ام فصن

 ى فصنو عبس ةلقنملل و “ صنئالق سمخ اهيف ةمشاهللو دي حرج دضعلا حرجو

 شرأ ذخأيو حرجلاب صتقي نأ هلو اينهنش رأ هيلعف اهرسك و لجر دي حرج نمو

 اهجرخأو فتكلا علخ مث بكنملا مث فكلا نم لجر دي عطق نمو « رسكلا

 ؛ لصفملا نم يقابلا يف صاصقلا هلو « ديلا ةيد وأ ڵ صاصقلا فكلا عطقب هيلعف

 ا ہنم عطق املو « اهتيد ثلث اهعطقو فتكلا دعب ديلا يقاب يفف ةيدلا ذخأ نإو

 عجرو دعابت مث هيلجر عطقو عجرف دعابت مث لجر دي عطق نمو ى هنم هتصح
 بهذأ ةبرض هبرض نإ : هللا دبع وبأ لاق ى كلذ هب لعفي نأ هيلو بلطف هلتقف
 اهش ورأ ال ةيدلا وأ دوقلا امإ هيلولف اهدعب وأ اهعم هسفن تتافو حراوجلا هذه اهب
 دارأ برإو ع ةمات سفنلا ةيدو « اهشورأ هلف ةحراج دعب ةحراج اهعطق نإو
 الإ هيلع سيلف هلتق مث ماقم يف هيلجرو هيديو هفنأ و هيتفش مطق دقو اهب صاصقلا

 هتناعو كلذ هب لعف نإو “ ةدحاو الإ هل سيلف ةيدلا ىلإ يلولا لزن نإو “ دوقلا

 . ةيد هف هثدحأ ام لكي هلف هب لثمملا

 شاعو « اهب تي مل ةبرض هبرضف هيلول دشار هداقأف يماير يماير لتقو

 لثم بورضملا هبرضي ىتح براضلا اومدق : ريشب مهل لاقف “ اضيأ هلتق بلطو

 . هولتقف دعب هوقرس ىتح كلذ اوك رت هيأر اوفرع املف ى هلتقي مث هتبرض

 ىلإ يقابلا رخآلاو ع قفرملا ىلإ ديلا يقاب رخآلاو فكلا دحأ عطق نإف
 مث فكلا عطق نإف “ ىنج ام ردق ىلع شرأآلا وأ صاصقلا "للك ىلعف « بكنملا

 نم صقن ام رظنيو ةحيحصلا ساقت كلذ شرأ هلف عارذلا فصن رخآ عطق
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 تعطق اذإ: لإقو ؟ لجرلا اذك و « ديلا ةيد ثلث نم كلذ بسحب ىطعيف عارذلا

 الجر برض نمو ؛ ةيدلا يف فلخلاو ى اعامجإ ةيدلا ثلث اهلف عارذلا فصن نم

 ام هلو هنم ذخأ امب هبلع عجرب :ليقف تئرب مث اهتيد ىطعاف ةنس تّكشف هدي يف

 ص رخآ ىرسيو لجر ىنمي عطق نمو ى اهوحن يف اذك و ى ةبرضلل لودعلا ىأر
 ص [ىم هادي عطقي ال هنآل ةيدلا هارسي عطق يذلل و ‘ لجرلا ىنميب هانمي تعطق

 . اذه يف رظنيلو : ليق
 ءاهيف ىرسيلا ديلا عطقت ال هنأ معز نم لوق يف ةقرسلا ىلع سايق هلعل :تلق

 الإ ص ةيدلا ريخآللو ال "وأ عوطقملل عطقلا : ليقو “ ةقرسلا داعأ اذإ لجرلا الو

 نإ اذك و « دي ةيد ايمل مرغو امهب هانمي تعطق امهانمي عطق نإو ىاعم اهيلع اقفتا نإ
 ص ةيدلا هلف نيباصملا دحأ باغ نإو ى يقب ام ةيد مرغيو هدي عطقت رثك آلا عطق

 الو هوفع زاج مهدحأ افع مث صاصقلاب ك احلا ايمل ىضقف نوباصملا عمتجا اذإ :ليقو

 ممرضي الو صاصقلا مهل : ليقو « اهنوعطقي ديب مهل يضق هنآل مهيقابل صاصق
 هانمي عطقت هنأ رخآ ىرسيو لجر ىنمي عطاق يف ليقو ى اذه ريتخاو ، هوفع

 اذإ اهب اوعطقل لجر دي عطق ىلع ةرشع ليق عمتجا ولو « ابلط اذإ ايهب هارسيو
 هدي تعطق مث مهبك انم نم الاجر عطق نمو & ديأ عست ةيد مهيلع دربو « بلط
 ص ةموكح يقابلا اوذئخأيو بكنملا نم اهعطقب ىضرن : اولوقي نأ مهلف هفك نم

 ،كلذ مهل : ليقف ى "هفك ال هعباصأ عطقن نأ ىضرن : اولاقف مهفكأ عطق نإ و

 اصاصق تعطق اهصقني الام وأ حرج وأ دوسأ رفظ وه هديبو لجر دي عطق نمو

 لكلف رثكأ وأ عضوم نم لجر عارذ رسك نمو ى ةمات اهتيد تبيصأ نإ اهلو

 عطقلا ةيد عطاقلا ىلعو هتيد هيلعف رسكلا نم رخآ هعطق مث هرسك نإو « هتيد
 وأ عبصإ امهدحأ دي نم تعطق دقو لجر دي عطق نمو ى هيف صاصق الو



 نإف ، ديلا رسك سمخ ثلث عبصإب رسك لصفم كل نأ : يناثل

 هريغ ىلع ربح نإو { كمجخ كلل و ريبعب سمخف نش ىلع ريح

 هدي تداز ام ةيد ذخأيو هنم صتقي نأ عوطقمللف عطاقلا وه ناك نإف عباصأ
 تداز ام ةيد هلع درو عطاقلا ديب صتقا عوطقملا وه ناك نإو .0 عطاقلا در ىلع

 اذخأ و صاصقلا يف هبحاص امهدحأ لكو نيلجر ناميأ عطق نمو « عطاقلا دي هب

 نأ دارأ نإ الإ كلذ هنم عطقي نأ هلف هيلجر "وأ لجر يدي عطق نإو ى دي ةيد

 وأ هيلجر وأ هيدي ىنمي لجر نم عطق نإو ع هيلإ كلذف ةيدلا امهادحإب ذخاي

 الو هب لعف ام لثم هب لعفي نأ هلف اهعلق وأ ءارسي هنم عطقف هينيع ىنيب علق
 دي عطق نمو < نيعلا وأ لج رلا وأ ديلا كلت الإ ىبي مل اذإ صاصقلا هنع مدهني

 تضإ كلذك هب لعفي نأ هلف اهبكنم نم مث اهقف"رم "نم مث اهغنسَر نم ,لجر

 نم اهعطق مث قفرملا نم اهرسك مث غسرلا نم اهعطق نإو “ لصافملا نم عطق
 ص ديلا ةيد ثلث يف هب لخديو اشرأ رسكلاب ذخايو اهنم عطقي هنإف بكنملا
 هتحضومل مدقملاك راقفلاو ردصلا يف حرجلاو ‘ ثلثو ريصمب هب هل هنم نوكيف

 يف ام فصن باسحبف ردصلا راح نع لاز وأ بنج يف ناك نإو ى سمخ
 اذإو “ علضلا رسك وأ بنجلا حرج ةيد هلف نيبنجلا دحأ يف لاز نإو ى هراح

 مظعف لجر برض نإو ى اهفصنف لاز نإو ى بنجلا رسك ةيد هلف راحلا آ ضر

 موسلا يقابللو اهشأرأ ةبرضلل ىطعي "يلع ىبأ دنعف بهذيو ءيجي وهو هنطب
 . ىلعأ هللاو

 صمخ ثلث ) عبصإ يف يأ ( عبصإب رسك لصفم لكل نأ : يناثلا ) هيبنتلا

 هريغ ىلع ربج نإو ‘ هسمخ ثلثو ريعب سمخف نليَش ىلع ربج نإف “ديلا رسك



 مابألا مظعل دبلا ةيد رثع فصنو سامخأ ةعبرأو سمخ اثلثف
 امهدحأ لتق نإ دوقلا حص و ء نيجوزلا نيب صاصق ال : ثكلاثلا

 امهدحأ قرس نإ عطق الو لتقلا ريغ يف شزرالاو ادمع هبحاص

 ، هيف امه لزنم نم رخآلا

 ةيد رشع فصنو سامخأ ةعبرأ ) : لبق ( و ) “ ءاوس مباصألاو ( سخ اثلثف
 عباصألا يف لصافملا ىلع مالكلا مدقتو ( ماهبألا ) ءاظلا ناكسإب ( مئظعل ديلا
 . ملعأ هللاو . عطقلاب

 صاصق ال : لبقو ى اقلطم ( نيجوزلا نيب صاصق ال : كلاثلا ) همسنتل

 كلذو > اهقوف امو ةحضوملا ق اذه ىلع اهنيب حصو > ةحضوملا ن ود امف اهندب

 ام الإ اقلطم اهنم لكلف س غثرألا امأو > [ايدات كلذ نوكي ن ] لاتحال : لق

 هبحاص امهدحأ لتق نإ دوقلا حصو ) عرشلا هجو ىلع هنم بيدأتب عقو

 نم سفنلا نود وه امم ( لتقلا ريغ يف ) هريغ ال ( شأرألا ) حص ( و ادمع

 لب شأرآلا هيف نيعتي الف دمعلاب لتقلا امأو ث دمع الب لتقلا يفو « هريغو حرجلا
 ىتح ىلع قلطي نأ حالطصالا يف ش"رإلا لصأو ينعأ ى ش'رألا امإو دوقلا امإ
 ٠ ناسنإلا ةيد ىلع ال هوحنو حرجلا

 ص اهلصأ ىلع ماللا وأ ، رخآلا نم يأ ( رخآلا امهدحأ قرس نإ عطق الو )

 توعنلا فذح ال نأ روهملا نأل ىلوأ ل“وأآلاو اهدحأل 507 الام قرس يأ

 نم ) يف "وأ 'نمب ارورم ضعب راك نإ الإ « درفملا ريغ وه يذلا هتعن ىقبيو

 نذإب الإ هلخدي ال تيب نم امهدحأ هجرخأ ولو ى ةطلاخلا ةهبشل ( هيف امه لزنم
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 ىلع عطق الو . هزح ملو ه تعت ناك نإ هدلا و تيدب نم دلوك

 هب مألا لتق زوجو « اهب لتقيو س هب نالتقي الو س اقلطم هيوبأ

 . . . ى هناثري الو هتيد لوألا ىلع اتمزلو

 ىلع عطق ال : ليقو “ عطقل هيف اسيل لزنم نم رخآلا امهدحأ قرم ولف « رخآلا

 : اعوفرم ليق ىتح ةجوزلا ىلع جوزلا مايقلو “ةطلاخملا ةلعل اقلطم نيجوزلا دحأ

 ةقفنو اهتقفن ةأرملا ذخأ زاوجلاو «١' اهجوز نم نذإ الب اهلام يف امل لمع ال »

 . اهجوز لام نم ةفخ اهدالوأ

 ( هزحي ملو هتحت ناك نإ هدلاو تيب نم) قرس نإ ( دلو ) ىلع عطق ال ( ك )
 عطق هزاحأ نإو ى هيف امه لزنم نم قرسي مل ولو دحاو لزنم يف انوكي مل ولو
 ص هيف اونكسي مل لزنم نم ولو ( اقلطم ) همأ وأ هيبأ ( هيوبأ ىلع عطق ال و )
 دجلاو مآلا عطقت : ليقو « اوناك ةهج يأ نم هتادجو هدادجأ ىلع الو : ليقو
 هب لتقيو ى هالتق اذإ امهدلوب يأ ( هب ) مألاو بآلا يأ ( نالتقي الو ) ةدجلاو
 دلولا ( لتقيو ) آاصاصق ال ادح نالتقي اهنإف هتنايدل هالتق نإ الإ هت ادجو هدج

 وهو ( لوألا ىلع ايهتمزلو ) افنآ هتركذ اك ( هب مألا لتق زوجو ى اه )
 دجلاك دلولا ةثرو نم هريغل اهنم هلتاق اهيطعي ( هتيد ) هب نالتقي ال اهنأب لوقلا
 ملو بآلا هلتق نإ ةوخإلاكو « مألا هتلتق نإ بأآلاكو ى بآلا هلتق نإ مألاو ةدجلاو

 ىف الو هتك رت يف ال ايهنم هلتق نم هثرب ال يأ ( هناثرب الو ) هيبأ نم دح هل نكي

 لتقت نأ امإف هب لتقت مآلا نأ وه يذلا يناثلا لوقلا نع امأو س ىطعي يتلا ةيدلا

 ١ - ينطقرادلا ٠



 رثكألا بهذم وه هنبإب لتقي ال بألا نأ نم ركذ امو “ةيدلا ىطعت نأ امإو هب

 هبرضي وأ هحبذيف هعجضي نأ لثم « هب لتق هلتق دارأ نإ : ليقو « لتقي :ليقو
 مألاو دجلاو هدلو يف لتقي ال بآلا نإ : اناق اذإو ى هبرض تحت تام ىتح
 نوعبرأو ةقح نوثالثو نول تنب نوثالث ةيدلا مهيلع ظلفت هنإف نولتقي ال ةدجلاو

 نانسأب لبإلا نم دمملا ةيد موقت نأ ةضفلاو بهذلا يف ظيلفتلا ةفصو “ ةعذج

 رشع ينثإ ىلع وأ رانيد فلأ ىلع دازيف أطخلا نانسأ ىلع دئازلل رظنيف أطخلا ةيد

 نم كلذ نوكيف ةفلخ نوعبرألاو ةعنج نوثالثلا م"وقت : ليقو ى مهرد فلأ

 : ليقو « مهرد فلأ رشع انثإ وأ رانيد فلأ نع صقني مل ام غلب ام اغلاب نيعلا

 . ةضفلاو بهذلا ةيد يف ظلفت ال

 الو هريغ هلتق ىلوي نأ نسحألا و ى هنبا يف هيبأ لتق هلف هنبا هوبأ لتق نمو

 هلتق درب نأ نسحألاو هلتق هلف فصلا يف هبقلو هوبأ ىغب نم اذك و ى هسفنب هالوتي

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعو ص رخآلا هدلوب هدلو لتقي نأ بآللو « هريغل

 نباو يذمرتلاو دمحأ هاور « دلولاب دلاولا داقي » : لوقي قلع هللا لوسر تعمس

 نمو “ برطضم هنإ : يذمرتلا لاقو ى يقهيبلاو دوراجلا نا هححصو ص هجام

 جلدم ينب نم الجر نأ بيعش نب دمحم ىور « ةيدلا هيلع ظلغت باآلاك لتقي ال

 مشغم نب ةقارس مدقف “تامف هقاس باصأف فيسلاب هنبا برض « ةداتق :هل لاقي

 ءام ىلع ىل ددعا : رمع لاقف ى كلذ هل ركذف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلع

 نيثالث لبإلا كلت ذخأ رمع مدق املف “ كيلع مدقأ ىتح ريعب ةئامو نيرشع ديدق

 :لجر لاق ؟ لوتقملا وخأ نيأ : لاق مث ى ةفلخ نيعبرأو ى ةعذج نيثالثو ى ةقح

 - ٩٧ - ) ج ١٥ - لينلا - ٧ (



 { هح رح ىبتنم ىلإ اهنم صتقا الحر ةأرما تحرج نإ : عب ارلا

 8كهحرج نم رثك أ هل سيل : ليقو ؛ راتخملا وهو . هتيبد فصن هلع درتو

 .جرف يف ايهنيب صاصق الو

 كلذو « ءيش لتاقلل سيل » : لاق للع هللا لوسر نأف اهذخ : لاق ى اذ انأ اه

 : يمص اعلا ل اق كل ذل و > انموق ةي ١ ور نم

 يلجلا لوقلا ين نيعلل تمآوقو لبإلا يف ثلثب تظلغو

 . تادجلاو دادجألاو صتخت تاهمألاو بآلا يف يهو

 ( هحرج ىهتنم ىلإ اهنم صتقا اجر ةأرما تحرج نا : عبارلا ) هيبنتلا

 فذحف ى هتساح ةيد وأ هحرج ةيد يأ ( هتيد فصن هيلع درتو ) هتساح وأ

 وأ حرجلا ةيد يهو هتساح وأ هحرج هل ةبجاولا هتيد فصن دارأ 'وأ « فاضملا
 ءش رألاب هفصنو صاصقلاب هفصن دقف “اهفعض وهف لجرلا فصن ةأرملا نآل ةساحلا
 هتساح وأ هحرج ةيد هلف طقف شأرآلا دارأ نإو ع صاصتقالا دارأ نإ كلذو

 هحرجت نأ لثم كلذو ( راتخا وه ) و دحاو لوق هلك كلذ ( و) اهفصن ال اهلك
 ةحضوم ةيد فصن اضيأ هيطعتو لحلا كلذ يف ةحضوم اهحرجيف ةحضوم
 نيع ةيد فصن اضيأ هيطعتو « اهل ةلثاملا اهنيع يمعيف هنيع يمعت نأ وأ « لجرلل

 هتثرول لجرلا ةيد فصن اهلام نم ىطعيو لجرلا يف لتقت كلذك و « لجرلا

 ةيد ذخأ هلف "الإو صتقا نرإ هتساح وأ ( هحرج نم رثكأ هل سيل : ليقو )
 . ةلماك هتساح وأ هحرج

 ( جرف يف اهنيب صاصق الو ) حارجلا يف اهنيب صاصق ال : ةفينح وبأ لاقو



 ميلعتب اهئاسن نم اهلثم هيف اهحرج ةأرمال سيقتو هب ش رألا مزلو

 {©“ف اشخن نإو }كهفصنف هيرخنم دحأ ىمدأ نإو

 وأ اهللبقلوح صتقيو “ هلوح وأ هربد وأ هلوح صتقتو ه رك¡}ذ يف صتقت ال
 فشك حيبأ اك ص رجزلاو قحلا ذخأ ةرورضل كلذ ايمل غاسو « هلوح وأ اهربد

 ةأرملا سايقو “ هنتخو لجرلا لجرلا سايق ىليو ‘ سايقلاو ناتتخالل ةروعلا

 ص نيجوزلا نيب كلذ زوجيو ع اهجوز وأ ةأرملا اهنتخو لجرلا رشابي ال ايف
 جرفلا يف حرجلاب ( هب ) ةأرملا ىلع لجرلل وأ لجرلا ىلع ةأرملل ( شأرألا مزلو ) .

 (اهناسن نم اهلثم) اهجرف يف يأ ( هيف ) هنوك لاح ( اهحرج ةأرمال سيقتو )
 بوبحم نبا نع يور اك اجايلوأ نم ينعأ اهتبارق نم اهتتليم يف اهل ةلثاملا يأ ١

 ةيدوهيللو « ةماسم ةماسملل سيقتف ملعت مل نإ لاملا اهمتلعي نأب يأ ( ميلعتب )
 ةدحاو ةلم اهلك كرشلا للم : لقو ؛٫ اذكهو « ةينارصن ةينارصنللو “ ةيدوهي

 سيقيو ى ةيبنجألل ةنيمألا سيقت نأ زوجيو “ ةكرسشملل ةملسملا سبقت نأ زوجيو

 يف هل لثاملا بسنلا يف ( هبرقأ ) هحرج ( لجرلل سيقيو ) اهجوز اضيأ ةأرملل
 ولو اقلطم ملسملل زوجيو “بوبحم نبا نع يور امك يلولا برقألاب ينعيو ى ةلملا

 جرفلا يف يأ ( هب ) حرجلا نوك لاح ةكرشلل ملسملا سيقي نأ زوجيو « [يبنجأ
 ةأرملا سيقت رأ زوجيو “ ىرخآلا ةأرملا يف ةيارقلا طرشت اك يأ ( اضيأ )
 . ملعأ هللاو « مهتت مل نإ هجرف يف اهجوزل

 دحأ ىمدأ نإو ى ربعبف ىمداأف فنأ ليق رسك نإ : سماخلا ) هبنتلا

 كلذ ىور ريعب فصن يأ ( هفصتف ) روكذملا مظعلل رسكلا عم يأ ( هيرخنم

 تاننإلا ةيد ( ف ) اميمج نارخنلا مرشخ يأ ( اهن نإو ) بوبحم نا



 نإو س هحير نشت ناجيه شخنلاو س اهفصن امهدحاألو ث ةماتلا

 ةذفانلو > ىقابلاو بهاذلا باسح ةبنرأللو > ةماتف ةبصقلل هن رام عطق

 ف مرخلاو نيتقرولا ىدحإ ف تذفن نإ هثلث و ء ثلثلا هي رخنم

 . . .. .. ... نابقث اهل ةرخنملاو ص ةذفات فألا

 شْختنلا و) ةماتلا ناسنإلا ةيد فصن يأ (اهفصن امهدحأ) شخن ()و ى ةماتلا )

 ىلإ يأ ( ةبصقلل هنرام عطق نإو ) فنألا حير يأ ( هحير نشت ناجيه
 فنألا نم نال ام نراملاو “ ةهبجلا ةهج ىلإ نراملا قوف مظعلا يهو ةبصقلا

 ةبصقلا ىلإ ةقرو تعطق ولف “ بهاذلا باسحبف هضعب عطق نإو ى ( ةماتق )
 يباب الع ام يهو ( ةبنرفللو ) ةيدلا ثلث يقابللو : ليق “ ةيدلا فصن امه ناكل

 ةهج نم بهاذلا نوكي ام ربتعي يأ ( يقابلاو بهاذلا باسح ) نيرخنملا
 هباسحسف رثكأ وأ لقأ ناك نإو ى ةيدلا ثلثف اثلث ناك نإف ى ةبصتلا ىلإ فنألا

 رأ نودب ( ثلثلا هيرخنم ةذفانلو ) ةماتلا فصن ةبنرألل : ليقو ى اضيأ

 نأب ذوفنلا ددمتب روصتي كلذو ى زجاحلاب ةامسملا هطس و يف ةمئاقلا ةقرولا ذفنت

 ةبرضب روصتيو ى هجولا حرج فنآلا حرجو « ىرخأ نم مث ةهج نم هذفني
 ( و ) اهنع بقثب لوصفم زجاحلا نإف ى ةبصقلا لبق زجاحلا ىهتنا ثيح ةدحاو

 ىدحإ يف تنفن نإ ) ثلثلا فصن ىلوألاو “ ثلثلا ثلث يأ ( هثلث )امهل

 ( فنألا يف ) مرشلا ( مرخلاو ) زجاحلا اهنيب ناك نيتللا نيتفرطتملا ( نيتقرولا
 “ةلا ام كح "رم دقف تستلا نإو ى ةيدلا ثلث اهلف ( ةذفان ) ةدحاو ةقرو يف

 زجاحلا مدعل نراملا ىلعأ يف اتقتلا دق نيتبقثلا نأ كلذو ( نابقت اه ةرخنملاو )

 نيبابلا نم دحاو لك ىمسف فنألا لخاد يف زجاح هيف سيل يذلا عضوملا كلذف
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 فنألا ةيد ثلثف زجاحلاو نىتبقثلا تذفن ناف > اهنيب زجاحو

 ںاهذ بورضم ىعدا نإ : سداسلا > هثلث زجاحلا امهادحالو

 رظنيف هتححص صضصمعتو > ةضب ق دا وس هل لعج هب راض نم هنع

 وأ براضلا ةبرض ( تذفن نإف ايهنيب زجاحو ) ابقثو ارخنم نراملا ىلعأ ىلإ

 نيتقرولا ذوفن ىلع ةدايز ال ( فنألا ةيد ثلثف زجاحلاو نيتبقثلا ) ةبرضلا لثم
 ةبرضب هيتضيبو لجر َرَك ذ عطق نمك راصف ةدحاو ةبرضب اذه نأل « اهدحو
 ثلث يأ ( هثلث زجاحلا ) لاق اك زجاحلل اذك ( امهادحإ ) ذوفنل ( او )

 . بوبحم نبا نع كلذ يور ؤ ثلثلا

 ماد فنآلا حرجو ى ةماتلا فصن اهدحو تعطق نإ ةنرامو : « رثألا » يفو

 نيرخنملا نم ةذفانللف “ ذفانو لقنمو مشاهو حضومو ىاحمس و محالتمو عضابو

 ةذفان يفو ى هثلثف تاقرولا ىدحإ يف ذفن نإو « ةماتلا ثلث اهنيب زجاحلاو

 تذفن نإو ث ةمات ةذفان فنألا العأ يف تذفن نإ اهل : ليقو ى امهاثلث نيتقرولا
 لكلو « ةدحاو فنآلا ةذفان بوبحم نبا [ لاق ] ناتنذفانف رخآلا زجاحلا نم

 ى ريصمب : ليقو « موسلا فنآلا رسك يف : ليقو ى ةيدلا ثلث اهتذفن ةقرو

 هىلعف هنيع تلو حا وأ تبدح وأ هفنأ تلامف الحر برض نمو ى ةثالث : لسىقو

 ديلا ةريتوو ى ةيدلا ثلث نيرخنملا نيب زجاحلا يهو ةريتولا يف : ليقو ى موسلا

 . عباصألا نيب ام

 رهب ( باهذ بورضم ىعدا نإ ) هنأ يمالك يف مدقت ( سداهلا ) هيبنتلا
 رظنيف هتحيحص ضمغتو ةضيب يف داوس هل لعج هبراض) برض ( نم هنيع )

_ ١ ٠ ١ .- 



 ىتح اهب رظنيف ىرخألا حتفت مث فلح زيمي مل نإف س هتباصمب اهيلإ
 صقنلا ردق ىطعيو اهيلع فلحو عضومل ا ىلع فقويف دعبب اهبتشي

 هنيعب اهضايب نم اهداوس ( زيمي مل نإف هتباصم ) هنيع ( ب ) ةضيبلا ىلإ يأ ( اهيلإ
 يتلا هنيع رصب دهج وه هنأ هللاب ( فلح ) ةباصملا هذهب زيمي ناك نأ دمب ةباصملا

 ةضيبلا ىلإ ( اهب رظنيف ىرخألا حتفت مث ) بم ذ وأ اهرصب صقن هنأ يعدي
 فقي يآ ( فقويف دعبب ) داوسلاو ةضيبلا يأ ( اهبتشي ىتح ) هنع دعابتو

 يأ ( اهيلع فلحيو ) داولاو ضايبلا هابتشا أدتبم وه ىذلا ( عضوملا ىلع )
 وه ءاش نإو ى اهب رصبي قلا هنيع رظن وه اذه نأ هناب انيي ةحيحصلا هنيع ىلع

 دعب لوقي نأ كلذو « رمألا رخآ ااعيمج نينيعلا ىلع ةدحاو ةرم فلح ماجلا "وأ

 ركذي نأ ةحبحصلاو ةباصملا ينيع رظن كلذ نإ هللاو : آرخآ ةحيحصلاب رظنلا

 ضرألا يف عرذلاب ( صقنلا ردق ىطعيو ) فلحلاب رمآلا رخآ ةدح ىلع رظن لك
 نيب ابف حماستيو ع رابتعالا نم اذه ريغ رم دقو « سيياقملا نم عرذلا وحن وأ

 صقن ربتعيو ى ىنميلا نم رصبأ ىرسيلا نإف ى توافتلا نم ىنميلاو ىرسيلا نيملا
 يف هلك بهذ نإو “ رصبلا صقن يف لعفي ام هب لعفيو رم اك حايصلاب عمسلا
 كلذ دعب ىرخآلا يفو ى ةيدلا فصن نذأ عمس فو ‘ فلحيو كلذكف هاوعد
 رصبلا نر ۔رأب بىجأو > اذهب روعألا نمع ةلأسم ىلع يعفاشلا ضرتعا و 0 فصن

 انأل 2 ىرخألا ق عجر نينصلا دحأ رظن دسف اذإ رظنلا نأل عملا فالخم

 عجرب ال بهذ اذإ نذألا ' عمسو < هيىنىعب حيحصلا رظني ام رظني روعألا اندحو

 . حيحصلا لثم عمسي مل هينذأ دحأ عمش هل لطب نم اندجو انأل ع ىرخألا يف

 ةحمحصلا نعلا ثلث .: لاق تبصأ اذإ ءايمعلا نملا نعو : رثألا , يفو

 اهب يشميو همدق عضوم اهب رصبي ال رصبلا فيعض روعأ لجر نعو “ ةرصابلا
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 بهاذلا ردق هضغبب ذخؤيو همالك باهذب ناللا ةيد جت : عباسلا

 ناسللا نم عطق امب لدع موسنف مهفي ملو فورحلا ماقأ نإف { لودعب

 نامأ ام ةيد هلف اهضعب ماقأ نإو ، ةماتف فرعت ىتح اهمقي مل نإو

 { ةماتلا نم اهتلمج ددع ىلع هردقب هعم نم هفرعي ىتح اهنم

 نأ بيسملا نب دعس معزو > ةلماك نسملا ةيد امل نأ عيب رلا معزف > لجر هأقفو

 : هنع هلللا يضر باطخلا نب رمع لاقو > حبحص نيع ًأقف اذإ هنم صتقب روعألا

 . ملعأ هللاو « « ةلماك ةيدلا »

 ضعب بهذ نإ ( و ) هلك ( همالك باهذب ناسللا ةيد متت : عباسلا ) هبنتلا
 ماقأ نإف لودعب ) هردق ربتعيو ( بهاذلا ردق هضعبب ذخؤي ) هنإف ةمالك

 موَسَف ) كلذ وحن وأ ضعب نع اهضعب لاصفنال امالك ( مهفي ملو فورحلا
 ىلإ ذئنيح عجرملا سيلف عطقلا ببسب كلذ ناك نإ ( ناسللا نم عطق امب لدع
 ةيد فصنف افصن نإ عطق ام رادقم ىلإ ذئنيح عجرب نرأ ىلوألاف فورلا

 تامأ ام ةيد هلف اهضعب ماقأ نإو “ ةماتف فرعت ىتح اهمقي مل نإو ) اذكهو

 نم ) ةهبش الب كلذ توم هعم نم زيم ىقح اهنم تامأ "يأ ( هفرعي ىتح اهنم
 . ( ةماتلا نم اهتلمج ددع ىلع ) تامأ ام ردقب يأ ( هردقب هعم

 بهذ نإو هثلث مجعألا ناسلو ى ةلماك حيصفلا ناسل ةيد : « رثألا » يفو
 ناسللاو : « رثأ » يفو “ فورحلا ددع ىلع تمسق هضعب بهذ نإو ى مالكلا
 ص هلك وأ همالك بهذ نإ ةماتلاو ى صاصقلا هيفف فرعو هضعب وأ هلك عطق نإ

 اهنم هب حصفأ ايف رظنيو . خلا ث ت ب أ ب فرعيو هردقبف همالك بهذ نإو
 حصفأ نإ موسلا هبف ليقو اهنم بهذ ام ردق ةيدلانم هل نوكيف هب حصفي مل امو
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 اهب ةحراج لكل اذكو . مجعألا ناسلك ةيدلا ثلث هتذفان يفو

 نيع ءاروعو ,لجر ءاجرعو ءالشو دي ءايسعك تعطق نإ اهتتامأ ةفآ

 يف صاصق ال : نماثلا . كلذ وحنو ركذ يصخو نس ءادوسو

 . . . داوس وأ ةرضخ وأ ةرمح ترثأ نإف ةمطل

 يف صاصقلا يف ضعب فقوتو هلش الإ مجعألا ناسل يف صاصق الو فورحلاب
 باهذب تبجوو 0 ةيدلا فصن هلف هيحاص ملكتو مظطق نإ : ليقو ط ناسللا

 ( مجعألا ناسلك ةيدلا ثلث ) ناسللا ةذفان يأ ( هتذفان يفو ) اعامجإ توصلا

 ( دي ءايسعك تعطق نإ اهتتامأ ةفآ ايب ةحراج لكل اذكو ) همالك بهذ اذإ

 مسعلا نم مدقلاو ديلا جوعي هنا : سوماقلا يفو “ سبي اهغسر لصفم يف يتلا يهو

 ص ءالش ةزمه حتفو « ءامسع ةزمه رسكب ( ء"الشو ) لجرلا يف نوكي اضيأ وهف
 غسرلا يف نوكي هنآل مسعلا نم معأ وهف اهيف سبيلا وهو ديلا يف ةفص للشلاو

 معل للشلا ىلع رصتقا ولف لجرلا نم هلثمو “ غسرلاب صتخي مسعلاو « هريغو
 نكحل ى للشلا نم صخأ نوكي ال لجرلا يف هعوقو رابتعاب كلذ

 هتزمه ترسكل ردي ءالشو لاق ولو “ لجرلا يف هركذي مل فنصملا

 ىنعمب ليمعف ( "يصخو نس ءادوسو إنايع ءاروعو ,لنج ر ءاجرعو )
 وحنو ) يصخم ركذو يأ (ركذ ) يصخمو يأ ءايلا ديدشتو داصلا رسكب لوعفم
 هللاو هلثم نم حص ام ةيد ثلث كلذ نم ةدحاو لك يفف عمست ال رن" ذأك ( كلذ

 يفو : لاق ذإ ناسنإب ام ةيد تلمك : باب يف ةروكذملا لاوقألا اذه يفو ؛ ملعأ
 . خلا اهلاوز يفو اهفصن ةدحاولا

 صقني وأ ديزيف امهل طبض ال هنآل ( ةمطل يف صاصق ال : نماثلا ) هيبنتلا
 كلذ يقبو هجولا يف( اداوس وأ ةرضخ وأ ةرمح ترثأ نإف ) شرآلا اهل نكلو
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 - ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ نوتسف الإ و > اهرد نورشعو ةئام

 ةأرملل نوتسو لجرلل ( امهرد نورشعو ةئام ) اهش رأ ( ف ) مطللا دعب ةدم

 رم ام ىلع هجولا فصن سأرل!و ةأرملل نوثالثو لجرلل امهرد ( نوتسف الإو )
 اهتيدو « ال : ليقو ضاصق ةمطللا يف : « رثألا ه يفو ع سأرلا فصن دسجلاو

 ؛موس اهيف : ليقو “ نوتسف الإو “ امهرد نورشعو ةئام وهو ى ريعب ت"رثأ نإ

 الو ى كلذ فرميو رضخم وأ "رَمحي نأ وه رثألاو ى هجولا يف كلذ اهل : ليقو
 ةيد ال ةمطللاب ةمطللا نإ : ناثع وبأ لاق ى هللا رفغتسيو « ةيد هسفن امطال مزلت

 عفص وهو ى ةدفق وأ ةيمر وأ ىصعب ةبرض لكو ةعسكلاب ةعسكلا اذك و « اهل

 : ليقو “ امهرد نورشع اهربغ ىلع هجولا يف فعاضت ى فكلا طسب سأرلا

 نإف ى ةقرفتم اراثآ ةحارلاو سخلا عباصألا رثؤت نأ اهرثأ ةفص : ليقو “ موسلا

 ال عباصألا ترثأ نإو « دحاو رثأب هيف مكحي هنآل امهرد نورشع اهلف تطلتخا

 ةئام رسككللف هيف ترث“أو فنآلا ةمطللا ترسك اذإف “ نورشع لكلف ةحارلا

 الجر مطل نمو ص هجولل ام فصن ندبلا يف امهلو « رم ام رثآللو “ نورشعو

 نإ : ليقو ةمطللاو حرجلاو رومعلا ةيد هلف هيف رث“أو رثأ هحرجو هنيع رو عأف
 ىلع امهادحإ نيتمطل همطل نإو “ ةمطللا ةيد ال اهتيد هلف هنيع تبهذ و همطل

 . ةرثؤم ةيد يطعأ ترث"أف ىرخآلا

 نمو ى اعم ناترثؤم اهنا نيب نإ الإ « ةرثؤم ريغ ةيدو ةرثؤم ةيد لب :تلق
 حصت ىتح ةرثؤم ال هجولا ةمطل هتمزل همطل هنأ رقأف هبرض هنأ دحأ ىلع ىعدا

 ادحي ىتح اهب مكحب الف ةمطلب نالدع ذيلع دهش نإو ى اهسأر فصن : ليقو
 ترثأ نإ ةبك رلاو ةضك رلاو طوسلا ةبرضو . اهريغ وأ ةرثؤم اهانسيو اهعضوم

 هجولا يف الإ ءاوس ندبلا يف رثألا شرأ و « ةسمخف الإو مهارد ةرشع اهلف

 ص هفصن نطبلا يفو « ةرشعف الإو < نورشعف ترثأ نإ هيف ةضك رلل و فعاضم
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 . ...... . رثأ نإف ، رجح يمر يف الو

 ةعفسللو ص اهيف صاصق الو ةرعبأ ةثالث : ليقو ى رثؤت مل نإ موسلا امل : ليقو

 الإو اهسايق غلبم اهشرأف تمدأ نإو ى ةسمخف الإو ةرشع ترثأ نإ ندبلا يف

 ترثأ نإ ةجولا يف ةروللاو ةبكرلا اذك و ى ةضك رلاكف ةرضخ وأ ةرمح ترثأو

 ةسمخف الإو ةرشع ترثأ نإ ةعسكللو “ةمطللا شرأك سيلو “ نورشع اهشرأف
[ 

 . ءادوس وأ ءارضخ وأ

 هلوقل ةرثؤم شرأ لكلف اراثآ هيف رثأف فعاضم لبحب الجر برض نمو

 نمو “ ةلئام دعف ةدحاو ةبرض اهب هبرض « )١' اثفض كديب ذخو » : ىلاعت

 مثجو هتبك ر ىلع هاثجأ و هقنخ و ةرفد نيرشع "هرفدو تايجو رشع الجر ىجو

 نإو ؤ ةسمخف الإو ى مهارد ةرشع ةيجو لكلف هجولا يف رثأ نإف « هملع

 اطئاغ وأ الوو ثدحأ نإو ى موسلا ءاثجإلاو قنخلا يفو « كلذ فعض هلف ترثأ

 امهرد نورشع هل : ليقو ى ةيدلا ثلث ناثع ىضق : ليقو ى موًّسلاف برذلاب

 دنع موّسلاف ثدحأف هقنخ نإو “ برضلا شرأ اضيأ هلو ى نوعبرأ طئافللو

 . بوبحم نا

 هملع نإ :لاقف 0 لابف الفط عزفأ لجر نع رصن وبأ لئس : » رثألا , يفو :

 هىلع امنإ ى ةذفانلا لثم هتلعج لاب كتفاع : يفردلا ىيحي وبأ لاق “ ةيدلا ثلث

 ص موسلا : ليقو 4 نوعبرأف طرضف هسخغ نإو « هريغ دنع ةفئاجلا ةيدو “ رظنلا

 رتثأ نإف رَجَح يمر يف ) صاصق ( الو ) : هلوقب كلذ ضعب ىلإ راشاو

 ) ١ ( ص : ٤٤
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 ص ةسمخف الإو ةرشعف رثأ نإف ًاصعب برض يفالو ء سيق احرج

 ئف كلذ فعضو ى ةضكرلاو ةبكرلاك ابطر نإو ، طوسلا اذكو
 ١ ةضكرل ( ف : لقو ‘ ة رعب أ ةسمخ ج 7 > هجول ١ لقو > رظنل :

 . ٠ . . . . . . . ةرعب أ هنالث

 امهرد ( نورشعف ) هجولا ريغ يف ( رث"أ نإف اصعب برض يف الو سيق احرج
 ةبكرلاب برضلا يأ ( ةبكرلاك ابطر نإو طوسلا اذكو « ةسمخف الإو )
 ص ندبلا يف سأرلا فصنو ( هجولا يف كلذ فعضو ) لجرلاب ( ةضكرلاو )
 هجولا فعض سأرلل نوكيف ةينثتلا فلأب كلذ افعضو : لوقي نأ حضاولاو

 { : ليقو ) لودعلا رظن ( رظنلا ةضكرلا يف : ليقو ث ةرعبأ ةسمخ : ليقو )
 ىلع ءانب اذه ركذي مل هنأك و س لجرلا فصن هلك كلذ يف ةأرملاو ( ةرعبأ ةثالث

 وأ اصعلا وأ ديلاب برضلا نأ يدنع يذلاو “ةحضوملا غلبت ملام هيواست اهنأب لوقلا

 نم الوأ رم ام دح ىلع هرثأ ساقي هنإف رث"أ نإ كلذ ريغ وأ ةبك رلاب وأ لجرلا
 مطل نم و « مك اجلا رظن هيف مرولاو “ كلذ ريغو ءارفصلاو ءادوسلاو ءارملا ساىق

 ءاش نإو “ عمسلا ةيد ذخأو « نيعلاب صتقا هعمس بهذو هنيع رو َمَف الجار

 عبصإ عطق نإ اذك و ى هدمعتي مل هنآل عمسلاب صتقي الو « نيعلا ةيدو هتيد ذخأ
 . ءالشلا ةيد هلو اهتيد ذخأي وأ ةعوطقملا صتقي ىرخأ تلشف

 رئاس ىلع ةفعاضم اهتيدف هجولا يف ترثأ اذإ اصعلاب ةبرضلا نا ملعإ : ليق

 تعطق يلصملا يمذلا مطل اذإو ، ةرشعف رثؤت مل نإو ى امهرد نورشع اهل دسجلا

 يمذلا حرج اذإ و > هدي عطقت : لسىقو > هب ذوخأملا وهو مطللا ةيد ىطعأو هدي

 . ملعأ هللاو ‘ حرجلا ةيد ثلث ىلصملل درو يلصملا هنم صتقا يلصملا
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 بهذت ل تإ ربعر املاس هبحاص ماق نإ ءايغإلا ةيد ؟ عساتلا

 رثكأ بهذ نإو ء هسمخ : ليقو ى ةمات كلثف تبهذ نإف ى هتاولص

 . . . . . . اقلطم ريعب ربتخاو بسح اهنم

 مل نإ ) دحاو ( ريعب املاس هبحاص ماق نإ ءامغإلا ةيد : عساتلا ) هيبنتلا

 ( ةمات ) ةيد ( ثلثف تبهذ نإف ) ءامغإلا لاح سمح نهو ( هتاولص بهنت
 يأ ةطوقنم ريغ ءاهبو ميملاو ءاخلا مضب ( هململخ : ليقو ) ناسنإلا ةيد يهو

 الو ى هركذأ مل ول و ى أدبأ اذكهو “ لحرلا فصن ةأرملاو ةيدلا ثلث سمخ

 فالخلا ىلع كلو“هيف ام رم دقو يدثلا ةماح يف رم ام الإ “ ةلأسم لك يف فنصملا

 تسك سفحلا تاولصلا نم يأ ( اهنم رثكأ بهذ نإو ) ةالص لك رخآ يف
 تداز ةالصل و س ةثالثلا لاوقألا نم رك ذ ام سمخللف ( بسح ) عبس وأ تاولص
 ناسنإلا ةيد متت ىتح اذكهو ى اهاسمخ نيتالصل و “ لاوقالا ىلع سخلا ةيد سمخ
 رثكأ وأ سفحلا تبهذ ولو ( اقلطم ريعب ريتخاو ) « دعب ةدايز الف « باصملا
 .ةمات ةيدف كلذك هملع “ ةنس : ليقو لصف ىضم نإف ى بوبحم نيا هراتخا يأ

 تمسهذ نإو ث ةيدلا ثلثف تاولص سمخ تمهذ نإ : ليقو : « رثألا ه يفو

 لاز رإ : ليقو « ةيدلا ثلث سمخ ةالص لكل كلذ باسحبف ناتالص وأ ةالص
 ص ريعب يهو ةيمغلا ةيد ثلث ةيدو هتالص بهذت مل ولو ةيمغ يهف ةعاس ولو هلقع
 برضب ن ] يه : ليقو “ ىيحي ش تام هنأ نظب ىتح ءرملا ىلع ىمغي ن ] يهو

 ص كلذ لاع هنمث ردقب دبعللو لجرلل ام فصن ةأرمال و « لقعي الو هيلع ىمغي ىتح
 هيف حرج الو ملكتي الو هتحت نم جرخأو رخآ ىلع اثج هنأ لجر ىلع دهش اذإف
 مهتا نإف ث ةلوبقم كلذ لثم يف ةداهشلاف اضيأ ملكتي الو رثؤي ملو هبرض وأ رثأ
 وأ سفنت وأ ملكت مث لقأ وأ ةاش بلح ردق ىمغأ نإو « ادمع ىشافت ام فلح

.77 



 ةسمادل : رشاعلا ؛ وضعلا رسك ةيد ثلث أربت ال ةحرق لكلو

 عمو ٠0 اهتعضابل وهو { ريعب فصن ىرخأ يف ةبجار اهيف تمت نذأ

 ف املو » ةذفانلاك اهيف رتشلاو ٠ اهتيد كللث اهتذفانلو > اهتمحالتمل هفصن

 يف هنم نوكيو ى كلذك ىرخأ هبلع يمغأ مث مالك الب "مهنا وأ ه"وأت وأ رأز ك
 ىعدا نإو ةماتف الصأ هلقع لازف برض نمو « ةدحاو ةيمغ كلذف ارارم مويلا

 هلقع لاز هنأ الو هتبرضب هملع يمغأ هنأ ملعي ام فلح براضلا ركنا و ءامغإلا

 لكلو ) هتيد دخاأيف اهنم لاز هنأ فلحيف بورضملا ىلع نيميلا درب وأ « اهنم

 يذلا ( وضعلا ) كلذ ( رسك ةيد ثلث ) برضلا وحنب تدلوت ( أربت ال ةحرق

 . ملعأ هللا و > هف يه

 ضرع ىف لوط يأ (ىرخأ ةبجار اهيف تمت نذأ ةيمادل : رشاعلا ) هيبنتلا

 ماتلا ريعبلا يأ ( وهو ى ريعب فصن ) ةبجار ضرملاو ةبجار لوطلا يمس
 عم ) ريعب ( و ) دعب ديقي اذك و « ةبجارلا يف ةبجارلا تمت اذإ ( اهتعضابل )
 نذآلا ةيد يأ ( اهتيد ثلث اهتذفانلو ى اهتمحالتمل ) ريعب فصن عم يأ ( هفصن
 ام ىلع ( ةذفانلاك اهيف ) جراخلا عطقلا يأ ( رشلاو ) ماتلإلا مدع نم رم ام ىلع

 هنذأ ف ادحأ حرج نمو “ ىلع نب ىسوم نمع يور ا ذك « مال الا مدع نم رم

 ص عمسلا ضعب يقب نإ الإ حرجلا شرأ حرطيو ةيدلا فصن هيلعف هعمس بهذف
 ربتعت الف ى ةيدلا فصن رثكألا زواج نإ الإ حرجلاو عمسلا شرأ نم رثكألا هلف

 . ةماتلا ةيدلا فصنف اهعمس بهذو اهلك تعطق نإو « عمسلا ةيد

 دري رأ همزلي الو صتقي نأ هلف ةملاس هنذأ لجر اهعطقف هنذأ تقرخ نمو

 يف امل ) ةذفانلا ( و ) « طرقلا لحم يف اعساو ناك ولو قرخلا ردق صتقملا ىلع
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 سأرلا يف ةيدلا رشع فصن ةحضومالو وضعلا ةيد ثلث وضع لك

 ةثالث ةمحالتمللو { اهاسمخ ةعضابللو 4 ةحضوم سمخ ةيمادللو

 ةلقنمالو { ةحضوملا افعض ةمشاهللو اهسامخأ ةعبرأ قاحمسللو س اهساخأ

 نإ خم هيف وضع لك يف : ليق . ثلثلا ةماللو 2 ابفاعضا ةثالث

 س . فاثلثلا نيتفئاجللو س رهظ ىتح جرخ

 تناك اذإ ( ةيدلا ريشع فصن ةحضومالو وضعلا ) كلذ ( ةيد ثلث وضع لك

 (ةيمادللو) ى هجؤلا فصن ةرعبأ ةسمخ سأرلا يف امهل نإف (سأرلا يف ) ةحضوملا
 نم ناسمخ يأ ( اهاسمخ ) سأرلا يف ( ةعضابللو ‘ ةحضوم سحخ ) ىربكلا
 سامخأ يأ ( اهسامخأ ةثالث ) سأرلا يف ( ةمحالتمللو ) “ سأرلا يف ةحضوملا ةيد

 ص سأرلا يف ( اهسايخأ ةعبرأ ) سأرلا يف ( قاحمسللو ) ‘ سأرلا ف ةحضوللا
 ملو ةحضوملا ظفل رهظأ سأرلا يف ( ةحضوملا افعض ) سأرلا يف ( ةمشاهللو )

 ظفل انه ركذ املو “ سفلا ظفل ركذي ناك هنأل هرامضإو هرك ذ مدقت مم رمضي

 يفعضب دارملاو “ قاحمسلا ىلإ رمضأ ول ريمضلا عوجر مهوت فاخ فعضلا

 يأ (اهفاعضأ ةثالث ) سأرلا يف ( ( ةلقنمالو ( عبرأ ال ناتحضوم ةحضوملا

 ( ةتمةللو ) تاحضوم ثالث اهفاعضأ ةثالثب دارملاو < سأرلا يف ةحضوملا فاعضأ

 ةزملا طقستف فيرعتلا مالل ة ةزمهلا حتف لقن زوجيو « مملا ديدشتب م = لعاف مس

 (يهو) هيف يه يذلا وضعلا ةيد ثلث : ليقو “ ناسنإلا ةيد ثلث , لاز (

 لعفلاب مظع يف ( خم هيف وضع لك يف ) بوبحم نبا لاق يأ ( ليق ) ةماللا يأ
 هلحم رهظو رسك وأ لعفلاب هيف ناك نإ ( رهظ ىتح جرخ نإ ) ناكمإلاب وأ
 نيتفناجلل ) و ناسنإلا ةيد ثلث ةفئاجلل ( و ) رهظو جرخل هيف ناك ول هنا ىقح
 فئاوج عبرألو ةماتلا ناسنإلا ةيد فئاوج ثالثلو “ ناسنإلا ةيد نم ( ناثلثلا
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 يف الو مظع رسك يفالو 4 ةلقنمو ةمشاهو ةفئاج يف صاصق الو

 . . . . هيلع ردق لحمبو ص رم اك روهظلاب صخو ى ناتك

 دعتو ى ةبرضب لك تناك نإ امزَج ةيد ثلث ةفئاج لكل اذكهو « ثلثو ةيد

 . ةدح ىلع لك دعت : ليقو « ةرمب نك نإ ةدحاو فئاوجلا

 نبا ىورو ) مظع رمك يف الو ةلقنمو ةمشاهو ةفناج يق صاصق الو (

 ء ةلقنملا الو ةفئاجلا الو ةمومأملا يف دوق ال» رقللع هللا لوسر نع سابعلا نع ةجام

 ضرف ولو “ فوجلا تلصو ىتم ىردي ال ذإ ةفئاجلا يف رادقملا ىلإ لصوتي ال ذإ

 سفنلا نود امو سفنلا يف ( ناتك يف ) صاصق ( الو ) داز هلعل ردي مل يردي هنأ

 . ناتكلا يف ةيدلاو ش"رآلا لب

 باتك يف ( رم امك روهظلاب ) اهنود امو سفنلا يف صاصقلا ( صخو )
 : ليقو روهظلاو ناتكلا يف اهنود امو سفنلا يف صاصقلا زوجي : ليقو ى ءامدلا
 ولو طقف ناطلسلا عم زوجي : ليقو “ سفنلا يف زوجيو « سفنلا نود ابف زوجي ال

 . دالبلا كلم هنأل راتخلا وهو رئاج

 كلذب تام نإو ى كله ناتكلا نامز يف صاصقلا ذخأ نم : « رثألا » يفو

 هثرب ال اذكهو « ها هثرب الف اثراو ناك نإ و ع صاصقلا هنم ذخأ يذلا ةيد نمض

 اذهف ناهكلا يف لتقلا زوجي هنآ لتقلا باب يف يتأيو « روهظلا يف هنم صتقا نإ

 عنم ىلع ايرج سفنلا نود ام صاصقلاب انه دارأ هلعلو “ لوق كلذو ى لوق

 طبارلاو ‘ لح تعن ةلجلا ( هيلع ردق لحمو ) “ روهظلا ي الإ هيف صاصقلا
 ىلإ لصوتي هنأ هيلع ةردقلا ىنعمو “ صاصقلا ىلع هيف ردق لحمب يأ « فوذحع
 ىنعمو “ دئاعلا يهف لحم ىلإ ءاملا دوع زوجيو “ صقن الو ةدايز الب صاصقلا
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 لصفملا نم هنم صتقال هقوف نم رخآ دي لجر عطق ولو لصفمك
 صاصتقالا يف ريخ غسرلا قوف نم نإو س ةيد لضفلا ذخأو

 ث اهاهتنل غسرلا دنع نم ديلا يف يقب املو ، ةيدلا ذخأو

 ةدايزلل ةنظم نوكي ال نأب صتقا اذإ همف ةلثامملا نم نكمتي نأ لحملا ىلع ةردقلا

 اهلصقيف هلجر عطقي نأ لثم “ لصفم ريغ نم نكمي دقف ( لصفمك ) صقنلاو
 داز صقن نإو « ةدايزلا نم هيلع ىشخي ال نكمم لهس لصفلا نإف “ قاسلا نم
 م اظعلا ف عطقلا يف صاصق ال : بوبحم نبا لاق ص داتعم ريغ اذهو “ لصفت ىتح

 هيف ام رئاس فاكلاب لخدأ وأ ى ةينهذلا دارفإلل فاكلا لعلف لصفم ريغ نم

 ولو)“ اهعطق ال نسلا علقو نيعلاو نذآلب صاصقلاك عطقي هيف مظع الو صاصقلا
 اهعطقب ( هنم صتقال ) لصفملا قوف نم يأ ( هقوف نم رخآ دي لجر عطق
 ةيدلا ذخأ ءاش نإو ( ةيد ) لضفلا نوك لاح ( لضفلا ذخأو لصفملا نم )

 افصن ناك نإف ى هعطقي مل ام نوكي مك رظني نأ يدنع ةيد لضفلا ذخأ هجوو

 : هريغك فنصملا لاقو ؛ اذكهو ى اهثلث هلف اثلث ناك نإو « ديلا ةيد فصن هلف

 ( تاو ) ةرم عظقلا نآل ريغ ال دي ةيدف ةيدلا ىلع رصتقا نإو ةيدلا ثلث يقابلل
 لصفملا قوف امم صخأ هقوف امو ديلا نم "قرام ( غسرلا قوف نم ) اهعطق
 ىلع راصتقالا نيب ( و ) يقابلا ةيد ذخأ عم غسرلا نم ( صاصتقالا يف ريخ )
 :هلوقل لشت اذهو ث ائيش دئازلا ىلع ذخأي الو طقف اهلك ديلا ةيد ( ةيدلا ذخأ )

 ديري نأ زوجيو « مومع دعب صيصخت وأ « هقوف نم رخآ دي لجر عطق ولو
 . عباصألا ةهج ىلإ هقوف ام غسرلا قوف : هلوقب

 ( اهاهتنمل ) تعطق اذإ ( غسرلا نم ديلا يف يقب امل ) ف صتقا اذإ ( و )
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 باسحب اهثلث عطق ال ناك اهنم عطاق عطق فإف ى اهتيد كلث

 همزل طقف ها رس عطاقللو رخآ ىنم عطق نإو > يقب امو عطق ام

 طقف اهب ناكو ىنميلا عطق نإو { هسكعك " ال شزرألا

 . ةيدلا فصن درو ، عطقلا يفو هدي ةيد يف عوطقملا ريخ

 نم ائيش يأ ( اهنم عطاق عطق نإف ) دبلا ةيد يأ ( اهتيد ثلث ) فتكلا نم
 ةيد ثلث يأ ( اهثلث عطق امل ناك ) رثك أ وأ فكلا وأ عباصألا عطق دمب دبلا

 ناك نإف ( يقب امو عطق ام باسحب ) لب اقلطم اهضعب الو اقلطم اهلكال دبلا

 اثلث ناك نإ و « ثلثلا فصن هلف افصن يقابلاو افصن ذ روكذملا عطقلا دعب عطق ام

 ثلثلا هيف ربتعي هنأ عطق امل ثلثلا نوك ىنعمف « اذكهو “ ثلثلا ثلثف

 . هنم ذخؤدو

 وأ طقف اهب قلخ نأب (طقف هارسي عطاقللو رخآ ىنمي) لجر (عطق نإو)

 ملو ةلثاملا اهنأل ( صاصقلا ال ) دبلا ةيد وهو ( شرذلا همزل ) لبق هانمي تلاز
 ىرسيلا عطقب ىضرلا صاصقلا ممال هنم لبقي ال يناجلل ىنمي ال هنآل انه نكت

 ال شرآلا همزل طقف هانمي عطاقللو رخآ ىرسي عطق نإ هنأ اك يأ ( هسكعك )

 ال ىنمسىلاو لثملاب ةعباتملا صاصقلا نأل كلذو ص ريظنتلا دريل فاكلاو صاصقلا

 كلن الإ هل سيل هنآل نيتلأسملا يف صاصقلاب : ليقو “ سكعلاو لامشلا يواست

 ىنميلاب ('اهب ) عطاقلا اذه ( ناكو ىنميلا عطق ناو ) لامشب ىنمي ولو عطقتف ديلا
 رتيخ ) طقف ىرسيلاب عطاقلا راكو ىرسيلا عطق وأ ( طقف ) ىنميلا هل يأ

 :لبقف عوطقملا ناسنإلا ةيد ( ةيدلا فصن "درو عطقلا يفو هدي ةيد يف عوطقملا
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 وأ اعبص] عطق نإو .0 ةبهاذلا ىلوألل ذخأ عطاقلا نكمي ل تإ

 . . . . .ةيدف عطاقل تسيلو ةبجار

 ىلوأل ) هدي ( هل ) ديلا ةيد ( ذخأ عطاقلا نكي مل نإ ) : ليقو ، اقلطم اذه
 ى ةبهاذلا ىلوآلا ةيد يأ فاضم ردقيف ةبهاذلا ىلوألا ذخأ :ةخسن يقو (ةبهاذلا

 الإو ص هل دري هنإف داهجك ةدابع يف تعطق نإ :لبقو ىائيش هل درب الف ذخأ نإف

 يف ءاوسو ص فنصملا هركذ ام هريغو بوبحم نبا راتخمو « فالخلا مدقتو ط الف

 ةفرعم مدعل وأ ى يناجلا ىطعي ام مدمل ذخأي مل نوكي نأ ربتعا اذإ ذخألا مدع

 داسفإلل وأ ةقرسل وأ آاصاصق عطقلا امأو « كلذ ريغ وأ ى اهردهف وأ « هعطاق

 ( تسيلو ) ام ةحراج وأ ( ةبجار وأ اعبصإ عطق نإو ) يدنع ذخألاكف
 يصو لجر يفو « هنم عطق ام ةيد ( ةيدلاف عطاقلل ) اهلثم يأ ةعوطقملا هنم

 نإ هسفن ىلع لجرلا ةيانجو ى هتلقاع ىلع « دمعت ولو يبصلا ةيانجف الجر نالتقي
 نم ةيدلا فصن وه ذخأي نأ دعب لجرلا اولتق صاصقلا ءايلوألا ءاش نإف ى دمعت
 ص هنمث وأ دبعلا اوذخأ اوءاش نإف الجر نالتقي دبعلاو لجرلا يفو “ يبصلا ةلقاع

 ذخأو “ لجرلا اولتق اوءاش نإو “ لجرلا نم ةيدلا فصن اوذخأ و “هءادف وأ
 . ملعأ هللاو “ لفطلاك نونجملاو ى ءادفلا وأ نمثلا وأ دعلا وأ لجرلا ةثرو
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 باب

 دحو ى أطخ وأ 9 ههبش وأ دمع امإ حرجلاك لتقلا : باب

 صخش ىلع ماكحألا ذفان فاكم دي نم دمع ةيمر جورخب لوألا

 جرخف ث هلتق ةحابإلب ال { هوجولا لك نم امهؤامد أفاكتت نيعم
 . لوالاب

 باب

 اطخلاو ص ههبشو ى دمعلا يف

 يأ ( ادمع امإ ) كلذ وحنو وضعلا ةعفنم ةلازإو رسكلاو ( حرجلاك لتقلا )

 حرجلاك لتقلا بجوم وأ « دعب ام اذكو « ةيناثلا مملا حتفب دمعم" وأ دمع وذ

 يف فرومت ام ىنعمب دمعلا وهو ( لوألا دح و « اطخ وأ 'هَهَبَش وأ ) دمع امإ
 جارخإ دمعلا نآل ع مزاللاب فيرعت (جورح ) ةيدلا وأ دوقلا هيف مزلي هنأب هقفلا

 دي نم ) اهجارخإل ( ادمع ) ءايلا دش عم اهرسكب وأ مملا ناكساب ( ةيمر )
 ىنعمب جورخ نمض وأ « صخش ىلإ ىنعمب ( صخش ىلع ماكحألا ذفان فلكم
 ( لوألاب جرخف . هلتق ةحابإب ال هوجولا لك نم امهؤامد افاكتت نيعم ) عوقو
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 ٠ كرشملاو دبعلا ثلاذلابو ص نونجملاو لفطلا يناثلابو ص رمآلا

 نصحملا ينازلاو ، يناجلاو براحملا كرمثملاو يغابلاو دترملا عبارلابو

 ذ مهوحنو قيدنزلا

 ( رمآلا ) لاخدإلل سنجلا نأل ردي نم ادمع ةيمر جورخ : هلوق وهو لوآلا رج
 هلعلو ‘ دماع ريغ هنأل ءىطخلاو « هدي نم ةيمرلا جرخت مل هنأل لتقلاب وأ حرجلا

 اليصفت هيف نرال وأ هيلع أطخو ادمع ةيد ال ذإ ءىطخ ريغ اضيأ هنأل هركذي م
 ( يناثلا ) جرخ ( و) هيف فالخللو ال وأ رومأملا ىلع ناطلس هل نوكي نأ نيب

 يف رذع ثيح ناركسلاو ( نونجلا و لفطلا ) ماكحالا ذفان فلكم : هلوق وهو

 وهو ( كلاثلاب ) جرخ ( و ) نايهفي ال ناذللا مصألا و مكبألاو مئاقلاو « هركس
 ى ةلسملا ُكرسثملا وأ رحلا دبعلا لتق اذإ (كرشملا و دبعلا ) امهؤامد افاكتت : هلوق
 ىلوأ انأ ه : لاقو دهاعمب املسم لتق للع يبلا نأ رمع نبا نع ينطق رادلا ركذو

 كس : ليقف « رمع نبا هيف ركذي مل السرم" قازرلا دبع هاور « هتمذب ىفو نم

 جرخ ( و ) « هعمومعب خوسنم : ليقو « رفاكب ملسم لتقي ال » : هلوقل ديقم
 براخجخلا كرشملاو يغابلاو دترملا ) هلتق ةحابإب ال : هلوق وهو ( عبا رلاب )

 عنامو ةالصلا كراتو رحاسلاك ( مهوحنو قيدنزلاو نصحلا ينازلاو يناجلاو
 . لدع مامإ نم ةاكزلا

 وأ لغشب ولو ابلاغ لتقت ةل آب سفنلا فالتإ دصقب دمملا مهضعب فرعو

 ، هيلع تيب قابطإو ى ثغضلاو « قنخلا ةدشو “ نييثنآلا رصعك لتقملا ةباصإ
 خيشلا يأ لئس : ركب نب دمح نب دمحأ خيشلا لاق ؛ بارشلاو مامطلا هعنمو
 هنإ : لاقف « هلع اوهركأ امو ناسنلاو أطخلا ىتمأ نع طح » : ةل هلوق نع

 طحي الام اهنمو ى ءاركإلاو نايسنلاو أطخلا هيف طحي ام اهنم هوجو ىلع لمتشا
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 < _.رامضلاو مثإلا هيف مهنع طوطحم رابتخاو دصق نع عقي م يذلا أطخلا نإف

 ى مثإلا هيف مهنع طح دقف هيف مدقتلا ءاملعلا مهل زاجأ ام لك نأ وهو رخآ هجوو
 عجرب ام هنمو ى هتلقاع مزلي ام هنمو « ةصاخ هيلع نوكي ام هنمف ناضلا امأو
 امأو “ هيف هنع طقسي ام هنمو “ هريغ ىلع نوكي ام هنمو لالا تدب ىلإ هبف
 نامضلا هنع طقسو مث أ دقف هل لحي ام قفاوو مدقتف هيف مدقتلا ءاملعلا هل زيجي ام
 .أطخ هنأ هيلع عمجملا اهنم هوجو ىلع ءامدلا يف أطخلاو ءهقفاوب مل اذإ امم هامزلو

 ضعبب تراسف هيلإ يمرلا هل لحي امم هريغ وأ ودعلا اهب دصق ةيمر ىمر نمك
 وأ ى هعم نكي مل وأ « ركسملا يف هعصعم نم تبرضف تعجرف تعنفف قيرطاا

 نم وأ ى هباصأف اهنم لف ماقف تعجرف هدصق ام ىلإ تراس وأ “ وه هتبرض
 كلذ دوهشلا مهل فصو نم اذك و « أطخلاب كلذ يف اودهشي نأ دوهشللو ص هعم

 الف هب هريغ هفصوو ى أطخ ناك همر نأ “رقأنإو « أطخ هنأ اضيأ اودهشي

 دهشي ال كلذ ىوس امو « هب دهش اذإ ةلقاعلا ىلع هب عجري الو نايضلا هنع حازب

 امولعم ائيش هتيمرب دصقي نأ لثم كلذو ىللا دنع أطخ ناك ولو فصو اذإ هب

 نوكي نأ نكمأ ثيح وأ همادق وأ هقلخ نم وأ هريغ باصأام اهنم ماقأف

 اهنم ماق مث هيلإ دوصقملا ةيمرلا تباصأ نإ اذك و ى اعم امه وأ هريغ وأ هدوصقم
 ه . هنم تجرخ ام دعب وأ هريغ باصأ ام

 تنإ الإ “ يمارلا لعف دهاش نمل هوجولا كلت ىلع أطخ ةداهشلا تزوجو

 هققح املك : ليقو ث هبلق يف كلذ ققحتو هل حابملا ريغ هتيمرب دصق هنأ هل نيبت

 وأ برض نم هومهف ام نودهشي مهف هل زئاح هريغ وأ يمارلل زئاح هنأ دوهشلا

 هللا همحر ناميلس ہيبرلا وبأ خيشلا هنع لفغ أطخلا نم يناثلا هجولا اذهو “ يمر



 . لوآلا نيبو هنيب ةفلاخلا ركذي نأ

 هل حابم لك ىلإ وأ ى هيلإ يمرلا هل ركسع ىلإ ىمر يمارلا نأ لوآلا نايبو
 : يناثلا امأو “ ضحملا أطخلا نم اذهف : لاق ى هل لحي ال ام ىلع هتمر تعقوف

 هتيمر تمقوف ؟ لطبم مأ قحمأ هيمر يف هتين ام يردي الو يمري يذلا وهف

 دمعت نمو ؛ لوألا لثم أطخ هنأ دهشي الف هريغ ينو هيف وأ « هدصقي مل نميف

 هنع طحي : ليقو “ هب لتقي هنإف هنع ماقف لتق هنم مهوتي ال ا؛ ةيدمتب ابرض
 ى لتقلا هنم مهوتي امو ص امهوحنو ةقىلو ةشير لثم كلذو ى مثإلاو ةيدلا همزلتو

 دصقب ةداملا رجت ملو لتقل لمعتسي مل امو ى مثأيو هب لتقي هنإف هل لمعتسي مل نإو

 امو .اصعلاو لجرلا و ديلاب برضلاك مثإلاو ةيدلا هب تمزلو هب لتقي الف هب لتقلا
 زاجأ ام وه دمعلاب هيبشلا أطخلاو ، أطخلاب هيبشلا دمعلا وه لتق هنم مهوتي ال
 يمرلا هل زوجي ال ام فداصف هيلا ىمر وأ « هتفصب ديصلا نم هيلا يمرلا ءاملعلا
 ىلع يأ 2 مزال هل نامضلاو ‘ هنع ناطوطحم ةيدلاو لتقلاف هحرج وأ هلتقف هلإ
 : ليقو هنامض ةلقاعلا مزلي هسكع وأ أطخلاب هيبشلا دمعلا يف : ليقو ى ةلقاعلا
 : يمصاملا لاق ، كلذ ريغ اهيف : ليقو ى لاملا تيب

 ةبرحلاو مالسإلاب مالا ف ةىلئملا هب طرشلا دوقلاو

 لاجرلاك ءاسنلاو سكملا ال قيلاملاب ىضم طحنم 'لتقو

 ص دبعلا طحنملاو ى رحلا اضيأ يلاعلاو « رفاكلا طحنملاو « ملسملا يلاعلاو

 لاقو ىال : ليقو هب لتقي : ليق املسم ادبع لتق رح رفاك يف فلتخاو
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 . [¡.ى هناكم بورضملا توميف ةداع لتقي ال ام برضلاب : يناثلاو

 : اضرأ يمصاملا

 مدقتسملا هعطرشب ةدايز مدلا ةمصع لوتقملا يف طرشلاو

 وح وأ ةقدنز وأ ىنز وأ ةبارح وأ ةلىغل همد لح نم مدلا موصعمب جرخ و

 ى لتقلا ةنس ريغب هلتق وأ مامإلا نع هتوف نإ بدؤيو كلذ لتاق لتقي الف ى كلذ

 تنرولوقي مهعمسن ملف خياشملا امأو ةيحلاك يناجلا نولوقي رافصلا ةبارغلا : ليقو

 ال : ليقو « هب لتقي : ليق مجرلا هيلع بجو نم لتق نم « رثألا » يفو « كلذ
 هبش توبث مدعب : ليقو « مدلا يلو نكي مل اذإ يناجلا لتاق لتقي اضيأ : ليقو

 بأو جوزك برضلا هل زوحي نم برض نإ : ليقو “ أطخلا هبش وأ دمعلا
 ء اطخ : ليقو « ةيدلا ظلفتف اهيلعو دمع وه : ليقو ى دمع هبشف بدؤمو

 . هريغ يف دمع ص بآلا يف دمعلا هبش وه : ليقو « دمع هنأ بهذملاو

 ى هكلم يف ال رئب رفاحك اطيسب التق هومس و لتقلا نم ابرض موق دازو

 دمعلا نمو ث ةلقاعلا ىلع هتيدف زوحي ال ثيحو دجم وأ ىدرط يف رجح عضاوو

 . سابللاو بارشلاو ماعطلا عنم

 اصمك ( ةداع لتقي ال امب برضلاب ) دمعلا هبش وهو ( يناثلا ) ةدح ( و )

 هناكم ريغ يف وأ ( هناكم بورضملا توميف ) ةشير وأ ةفيفخ ةبرضو ةفيفخ
 ص ادمع نوكي برضلا كلذو ى ةبرضلا كلت نم هرض أدبم نأ ةحص نايب عم
 < رهاظلا بسح لتقلا دمعتي ل هنكل ادمع مقو نإو هنأل دمعلا همش يمس امإ و

 بسحي هيلع ابترتم توملا لصحو “ برضلا دمعت هنأل لتقلل دمعتلا هبشأو
 . رهاظلا
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 ةباد وأ ديص ىلإ فلكم دي نم ةيمر وأ ةبرض طوقس : كلاثلاو

 هنم عيش وأ هسفن ط وقسب اضيأ حصو ‘ هريغ بصنف ناسن { وأ

 ، كلذ وحن وأ اهب توميف حابم يف اهحيصي ةحيصب وأ ، هريغ ىلع

 اصعلاو طوسلاك لتقلا ةل آ ريغب لتقلا : لوألا . ةعبرأ دمعلا هبش : ليقو

 لتقلا دصق ىلع مهوتي ال نكل لتقلا ةلآب نوكي : يناثلا . ةزك ولاو ةمطللاو

 ؛ بيبطلاو ملعملاك كلذ هل حيبأ نم نوكي نأ : ثلاثلا . هدلول حباذلا لعفك

 لقلا درب مل هنأ مهفي طاسب همدقتيو لتقلا ةفص ىلع نوكي نأ : عبارلاو

 . نعراصتملاك

 وحغ وأ هلتق ديرب الو هصرب وأ ه دسب برضي ن أ دمعلا هش :« رثأل اه يقو

 دارأ ترإ الإ صاصقلا هيف : ليقو ى دمعلا ةيد هتيدف ع ةداع هلتقي الام كلذ

 وهف هلتق اهب ادمعتم ةرعبب الجر لجر يمر ول : بوبحم نبا نعو ى ةيدلا ىلولا
 يفو «. هتمزل لتقي مل نإو ى لتق نإ هيف ةرافك ال دمعلا لتقو لتقلا هيفو ى دمع
 لتاق ىلع ةرافك الو دمعلا هش ىف لتق نإ الإ ةرافكلا دمعلا هبش و أطخلا لتق

 . . ھا . أطخ ه دع

 ( فلكم دي نم ةيمر وأ ةبرض طوقس ) أطخلا وهو ( ثلاثلا ) دح ( و )
 بيصيف ) كلذ ريغ وأ ( ناسنإ وأ ةباد وأ ديص ىلإ ) اكرشم وأ ادبع ولو
 حصو ) :هلوق انلعج نإو ى عماج ريغ ناك دحلا يف كلذ ىلع رصتقا نإ ( هريغ

 رمأ ( يف اهحيصي ةحيصب وأ هريغ ىلع هنم ءيش وأ هسفن طوقسب ضيأ

 بك رب نأ أطخلا نمو « اعماج ناك دحلل امامت ( كلذ وحن وأ اهب توميف حابم )

 ليمي وأ قيرطلا ىلع احانج عرشي وأ اهدي وأ اهلجر وأ اهسأرب بيصتقف ةباد

_ ١٢٠ - 

 



 وأ ماعطكل ىعديف دحأب لاتغي نأ وهو . ةليغلا دمعلا نمو

 ٠ ٠ ٠ > نئمطم هب ىتؤيف ريخ وأ ةعامج

 هدشرتسي وأ “ توميف هنم صتقي وأ دحأ ىلع عقيف هبف هبلع مدقيف هيلع هطئاح

 بوجو كلذ وحن يفف “ توميف لعفي ملف همعطتسي وأ هيقستسي .وأ قيرطلا

 ص موصلاو قتعلا هيفو “ فالخ هضعب يفو : لاق « جاتم » يف اك ةلقاعلا ىلع ةيدلا

 . اضيأ ضعبلا يف فالخ كلذب ثرألا عنم يو

 هلتقيف كلذ وحن وأ امنان هيلع بلقني وأ هملع دادح رارش ريطي نأ أطخلا نمو

 هيف نكي مل هلتق ول نمم هريغ هنظي ادمع الجر لتق نمو ؟ هتلقاع ىلع هتيدف كلذب
 دهعب نوملسملا هلتق ملسم يف ىضم دقو “ هيف صاصق ال أطخلا نم وهف صاصق

 . ادمع هلعجي ملو هلتقب تلع رمأي ملو نيك رملا نم هنونظي يقلم يبلا

 ثيدحلا يف تءاج اہأ الإ دمعلا نم اهنأ ىفخي الو ( ةليفلا دمعلا نمو )

 عضوم يف دورابلا برض دمعلا نمو « اهرسفو تتنلا اذك و اهريسفتل جاتحاف

 ءادن الب داتعي ال هجو ىلع رودلا نيب ام يف وأ دحأ راد يف هبرضك هلهأ هداتعي ال

 ركذو ى ةليفلا يأ ( وهو ) هيلع ءادن الب دورابلاب رجحلا قرف اذك و ى هيلع
 ربخلاو ( لاتغي نأ ) هلوق يف كبسي يذلا لايتغالا وهو ركذم ربخلا نآل ريمضلا

 يأ مقت نأ ينبجعأ وحن اثنؤم ناك ولو هل ثنؤي ال ردصملا فرحي كسنلا

 عادخلاو ركملا وه يذلا يوغللا لايتغالا دارملاو ينتبجعأ : لوقت ال ى كتماقإ

 ( ريخ وأ ةعامج وأ ماعطكل ىعذيف ردحاب) ةليغلا نايب يف هذخأب روثدلا مزلي الف
 ةيصعم نم هريغ وأ حابمل وأ بجاو ريغ وأ بجاو ,يورخأ وأ يويند

 مهوتيال هنأ انئمطم انه ناكملا نوك ىنعمو « نكامألا نم ( ننمطمل هب ىتؤيف )
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 وأ هتيب يف ىتؤي نأ وهو كتفلاو س هب داري ام ملعي ال رتغم وهو

 يذلا وهو { ةأجف لتقيف سأب هب ديرأ هنأ ىري ال لفاغ هناكم

 يف كتف الو ، نمؤمب كتفي الو كتفلا ديق مالسالا هيف لاقي
 رش وهو نامألا ءاطعإ د_ءب لتقي نأوهو ردغلاو .. مالسالا

 > > ٥ ومح ول (

 ام ملعي ال ) هبتنم ريغ لفاغ يأ ( رقغم وهو ) : لاق اك هيف هنظي الو رشلا هيف

 ى ر اسلا ىلع اس اق ال : لبق و ؤ بر اح ١ ىلع س اق هنع ىفعب ال و ) هب دا 7

 : يمصاعلا لاق ى ينا زلاو

 هبارحلاو ةليغلاب لتقلا يف = هبارقلا نم ينغي ال وفعلاو

 ؛ همهتي ال ثيح نم ناسنإلا ىلع نايتإلاو ةليب لقلا ةليفلا : ضعب لاق

 . ,سفن وأ لامل لبس ةفاخإل جورخلاب ةيارحلا ترسفو

 عضوم يأ ( هناكم وأ هتيب يف ىتؤي نأ وهو كتفلا ) اضيأ دمملا نم ( و )
 وهو ) رضلا هب لوطي وأ ( ةأجف لتقيف ساب هب ديرأ هنأ ىري ال ذهفاغ .) ناك
 وأ ةبادلا ديقلا عنمي اك كتفلل عنام يأ ( كتفلا ديق مالسالا : هيف لاقي يذلا

 نمم هريغ الو ى رخآ انمؤم ( نمؤم كتفي الو ) هبلع ءازجلا نع وفعي ال كسام
 دعب لتقي نأ وهو ى ردفلا ) دمعلا نم ( و مالسالا يف كتف الو ) 0 هلتق لحي ال

 : نيسسلدنأآلا ضعب لاق ( هوجولا رش وهو نامألا ءاطعإ

 ةمأ لك يف لعفلا مارح كاذف 'هَدْعَي ردغي مث اننمأ طعي نمو

 س ١٢٢



 رمع لتق دقو . هناكم توميف ديدح برضي نأ وهو صقعلاو
 اهيلع الامت ول : لاقو { لاجر ةثالث اهب كتف ةأرمإب هنع هللا يضر
 . مهتلتقل ءاعنص لهأ

 نوكي ( هناكم توميف ديدحب برضي نأ وهو ‘ صقملا ) دمعلا نم ( و )
 يضر رمع لتق دقو ) 0 نالاو مارحلا يفو « اهريغ وأ اهلك هجوألا كلت يف

 عفرلاب وأ “ لتقل لوعفم ( “ةثدلث ) لوعفملل ءانبلاب ( اب كمتلف ةأرمإب هنع هللا

 « رمع مهلتق دقو 4 .رض ىف لتف لو ص لعافلل اينبم كتفل ةيلعافلا ىلع

 اوكتف ( لاجر ) ةثالث رمع لتق دقو : لاق هنأك و ص دعب ةثالثلل ريمضلا ةداعإ

 ( مْهتلتحتفل ءاعنص 'لهأ ) لتقلا يف ( اهيلع ) عمتجا يأ ( ألامت ول : لاقو ) اهب

 لتقت ةعامجلاو « اهيف لتقي ال نمو “ نونجمو يبصك هلتق لحي ال نم الإ مهلك
 نإو هريغو لتقلا رشاب نم ءاوس كلذ ريغ وأ ةليغ وأ ةبارح هتلتق اذإ دحاوب

 لتقي ال : يمفاشلا لاقو « لتقي : ليقو لتقي ال : ليقف ةرشابم نم ابئات ءاج

 لجولا 'لجرلا كسمأ اذإ » هقلع يبلا نع رمع نبا نعو ، لتقلا رشاب نم الإ
 الإ لتقي ال : ليقو « )١' كسمأ يذلا سبحيو لتق يذلا لتقي رخآلا هلتقو

 ى ةيدلا نم مهبوني ام نوقابلا يطعيو 4 )٢ ِسنفللإا سنفتنلاإل : ىلاعت هلوقل دحاو

 يبأ خيشلا نعو 4 ءاش نمع ةيدلا ذخأيو ى ءاش نمع وفعيو ءاش نم لتقي : ليقو
 و ۔ س - _

 ىح لفغ أ ٠ نمو هب رص نم لاحر ةجح لجرلا يف ق توع : هللا همحر ناملس

 ;١ - ينطقرادلا هاور ٠

 عه : ة دئاملا ةر وس ۔- ٢
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 ى هكسمأ "نمو « مهيلإ هدر "نمو “ عبصإلاب هيلإ راشأ انمو « رخآلا هبرض
 مهتلتقل ءاعنص لهأ هلع ألامت ول ه : لاقو ى دحاوب ةعبس لتق رمع نإ : لقو

 مهتلتقل ءاعنص لهأ هيف كرتشا ول :رمع لاقف ةليغ مالغ لتق رمع نبا نعو « اعيمج

 لاقو ى دحاو الإ مهنم لتقي ال : ذاعم نعو ى دحاوب ةثالث ناثتع لتقو ؟ اهب

 نظل دحاو هكسمأ نإو ى ةيدلا دحاو لك ىلع نكلو دحاو لتقي ال : دواد

 نيبتي مل تإو “ ىوقأ هبرض نم الإ لتقي ال : ليقو لتقي الف هنوبدؤي مهنأ
 . ملعأ هللاو « ةماسقلاف
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 باب

 هدمعلا يف ىطعت لبإلا نم ةئام أطخب نإو ةيدلا يف نس
 اهماع لزاب ىلإ ةعذج نوعب رأو ، ةقح نوثالثو 2 نوبل تنب نوئالث

 باب

 ًاضي أ تايّدل ١ يق

 ىننخلاو « لجرلا فصن ةأرملاو ( لبالا نم ةنام أطخب نإو ةيدلا يف نم )

 :لبق رانيد فلأ نوعبس ناك "ين يأ ينلا ةيدر «لجرلا فصنو ع ةأرملا فصن

 ملو كوحتي همد ناكف ك مالسلا اهيلع ايرك ز نب يحي اوحبذ ليئارسإ ينب نإ
 مهنم لتق ىتح : ليقو ( رصن تخب ) لجر نيعبس مهنم لتق قح نكسي
 سكملا يفو يمدآ ةيد ةميهب دسج هدسجو يمدآ سأر هسأر ام ةيدو ى افلأ

 س توح وهف رحبلا نم جرخ نإو ى اهريغ وأ همأ هتلتق ءاوس « لدع يوذ رظن

 ةفح نؤثالثو نوبل تنب نؤئالث د_صعلا يف يطعت ) كلذك هكح : ليقو

 لوخد مدعب ( اهماع لزاي ىلإ ) نسلا نم ةعذجلا قوف ام وأ ( ةعنج نوعبرأو .
 دق اهنألو « داضتلاب لزابلا سبالت اهنأل ةعذجلا ريمضل ماعلا فاضأ و ى ةياغلا
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 وأ ادحاو المج ولو تلق نإو هحورج اذكو ص تافلخ نهلك

 ث ضاخم تنب نورشعو سمخ ههبش يفو ص لبإلا ةميق ىلع هضعب

 اذكو ى اهماع لزابل ةعذج اذكو . ةقح اذكو س نوبل تنب اذكو

 ص نوبل تنب اذكو ، ضاخم تنب نورشع أطخلا يفو ‘ هحورج

 ةعذجلا نس يف ناك دق لزابلا نألو ى اهتايح تلاط نإ لزاب آريمب نوكت

 نيثالثو نوبل تنب نيثالث ىلإ دئاع ريمضلاو ع لماوح يأ ( تافلخ نهلك )
 عقي اذه لعلو « الماح نوبللا تنب نوكت فيك رظنأ « هعذج نيعبرأو ةقح

 تايعابر نامو ايانث نامثو تاعنج ناش نيعبرألا يف : ليقو « بلاغلا ريغ ىلع

 ةيد يف : لبقو ص دمعلا هبش ةيد يف ضعب لاق اذك و “ ضخام نامثو سادس نامثو

 ‘ ةقح اذكو “نوبل تانب اذك و < ضاخم تنب نورشعو سمخ دمعلا هبش

 فاقلا حتفب ( 'تتلَق نإو) دمعلا حورج يأ ( هحورج اذكو ) ، ةعنج اذك و
 ( هضعب وأ ادحاو عمج ) اهش“رأ ناك ( ولو ) ءاتلا ناكسإو ةددشملا ماللاو

 ةثالثو نوبل تنب نم راشعأ ةثالث ربتعيف ( ليالا ةميق ىلع ) ربتعي هنأ كلذو

 ىلإ ال لبإلا موقت ىلإ كلذ عجريف ةعذج راشعأ ةمبرأو ةقح نم راشعأ

 . ريعب لكل ريناتد ةعبرأ صوصخ

 ( اذكو ی ضاخ تنب نورشعو سمخ ) دسملا هبش يأ ( ههبش يفو )
 سمخ ( اذكو ى ةقح ) نورشعو سمخ ( اذكو « نوبل تنب ) نورشعو سمخ

 يفو ) دمعلا هبش حورج يأ ( هحورج اذكو ى اهماع لزابل ةعنج ) نورشعو

 نورشع ( اذكو ى نوبل تنب ) نورشع ( اذكو “ ضاخم تنب نورشع اطخلا
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 اذكو ى لزاب ىلإ ةعذنج اذكو س ةقح اذكو ، نوبل نبا اذكو

 ك هح و رح ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 لزاب ىلإ ةعنج ) نورشع ( اذكو ى ةقح ) نورشع ( اذكو « نوبل نبا )
 للع ينلا نع هنع هللا يضر دوعسم نبا ىور ى أطخلا حورج يأ (هحورج اذكو

 ضاخم تنب نورشعو ةعنج نورشعو ةقح نورشع سامخأ أطخلا ةيد »
 : ليقو ى دمعلا يق اذكمه : ليقو )١'« نويل نبا نورشعو نوبل تنب نورشعو

 لاق ع نروبل نبا نورشع ضاخ تنب نيرشع لدب لمجي م هنأ الإ اذكم

 اطسق اهيف سيمختلا لبإلاو اطخلا لتق يف ةيدلا بجتو
 لئابقلا نم ةبارقلا يهو لتاقلل ةلقاع اهلمحت

 هنَسَمم ام رةَماسقب وأ ةنّئىلاب هلتَق توبث ثح

 7 مجنت مكحو مهلاوحأ بسح ىندألاف ىندألا اهعفدي

 "رَقَم يفو ةلحن يف قفاوم ركذ رح فلكم ملسم نم

 وأ هانغ بسحب مهنم ,دحاو لك ن"وَطْصي هنأ ىندأآلاف ىندالا :هلوق ىنعمو
 ةلحنلا يف قافتإلا ىنعمو “ اطخلا لتق يف اندنع ةماسقلا ربتعت الو “ هرقف

 نوطمي مهنأ بهذملاو ى الثم لبإ وأ ردقن نم ةيدلا يف ىطعي ابف اوقفتي نأ رقملاو
 ناعون عمتجيف اندنع سكملابو يرضح ىلع يودب لخديف ى اوفلتخا وأ اوقفتا

 ١ - يقهيبلا هاور .
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 : اضيأ يمصاعلا لاقو « ةيدلا يف ىطعي امم عاونأ وأ

 اطخ هيف نم همف ىضارت ام وأ اطخلا ةيدك دمملا ة دو

 تمسق آضيأ ثاريملا بسحي تملس وأ تلبق ام اذإ ىهو

 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو “ قلطملا ددملا يف اهلثم ينمي

 اهنوطب يف ص ةفلخ نوعبرأو “ ةعذنج نوثالثو ى ةقح نوثالث ةيدلا » اعوفرم
 نب ورمع نب هللا دمع نعو .ى أطخلا ق : ليقو “ دمعلا ق اذه : ليقف « اهدالوأ

 نم ةئام اصعلاو طوسلاب ناك ام دمعلا هبش أطخلا ةيد نإ الأ » : للع هنع صاملا

 نورشعو سمخ دمعلا ةيد : ليقو « )١' اهنوطب يف اهدالوأ نوعبرأ اهنم لبإلا

 ذخؤت امنإ و “ ضاخم تنب ناورمشعو سمخو « نوبل تاب نورشعو سمخو « ةقح

 . ربحلا وهو « لتقلا هلف لتقلا الإ يلولا ىبأ نإو ى تلبق اذإ دمعلا يف ةيدلا

 هل بجت : ليقو ى صاصقلا هل بجي ال : ليقف يلولل بجي ايف اوفلتخا دقو
 بلطي ملو تكسو يلولا افع اذإ اذه ةدئافو ى هنيعب ال دحاو صاصقلا وأ ةيدلا

 لاق اذإو ى هل ءيش ال يناثلا ىلعو « ةيدلا هل لوآلا ىلعف ةيدلا بلط مث ائيش
 ةيدلا ىطعت امنإ: ىلولا لاقو ، يدنع ةيد الو كرتأ وأ لتقأ يسفن هذه : لتاقلا

 : يمصاملا لاق « ال : ليقو ط اهيلع ربجي : ليقف
 لق ايف هقحتسا دوقلاو لبق يلولل مدلا يلو نرإو

 دواد وأ هارر ) ( ١
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 ك هسمخ وأ > اندنع راتخملا وهو ربن اند ةعب رأ ريعب لك ةمق لهو

 نع يورو ؛ فالخ ؟ صخرلاو ءالغلا ردق ىلع وأ ‘ ةرشع وأ

 . .. .. .... .. بهذلا لهأ ىلع اهلعج هنأ رمع

 ءاطعإلا ىلع لتاق رابجإ ءايلوألل لاق بهشأف

 ِمزالب لتاق رايتخا برود مساقلا نبا بهذم يف اذ سيلو

 لاقو ةيدلا دارأ نإ هنأ ةكلاملا روهشمو ى مدلا يلول رايخلا نأ بهذملاو

 ص مساقلا نبا لاق هبو ڵ ةيدلا ءاطعإ ىلع ربجي الف « ينلتقا لب كيطعأ ال : يناجلا

 . ركذ ام هلف لقأ ركذ نإو « ةيدلا هلف وفعلا دنع ةيدلا ىلولا ىمس اذإو

 لهأ ىلع بجاولا ناكو“ةم"آلا هذهب صتخم لتقلاو ةيدلاو وفعلا نيب ريمختلاو

 مرحو وفعلا ليجنإلا لهأ ىلع بجاولاو ى ةيدلاو وفعلا مرحو “ صاصقلا ةاروتلا

 ةمبرأ ريعب لك ةميق لمو ) “ لل دمحلاو انيلع ريسبت كلذو ى ةيدلاو صاصقلا

 طسوتلا ةهجو ( اندنع راتخا وهو ) [امهرد _روعبرأو ةينامث كلذو ( ريناند

 وهو هيلع عمجملاب اوكسمتو « تاياورلا فالتخال لبإلا نانسأب ليصافتلا ءاغلإ و

 نيثالث : ثيدح نوركذي نونوكسف دعب نالوقلا اذك و ى لبإلا نم ةئام ظفل

 يهو ( ةسمخ ) ريناند ( وأ ) ثيدحلا ةياورب اك"ربت خلا ةقح نيثالثو نوبل تنب
 ءالغلا ردق ىلع وأ ) ةئام وأ “ نورشعو ةئام يهو ( ةرشع وأ ) امهرد نوتس
 : لاق اك اهرابتعاو نانسألا ليصفت تاياورب بسنأ وه لبإلا يف ( صخ ر لا
 يأ ( بهنلا لهأ ىلع اهلعج هنأ رمع نع يورو “ فالخ ) نوبل تنب نوثالث

 اذك و ص اهريغو لبإلاو ةضفلاك هلهأ ريغ نم ناك ولو بهذلا ءاطعإ دارأ نم ىلع
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 ةاشاا ىلعو ، مهرد فالآ ةرشع قرولا لهأ ىلعو س رانيد فلأ

 ! ةلح يتئام ةلحلا ىلعو 4 ةنسم ةرقب يتئام رقبلا ىلعو س ةاش فلأ

 . . اهذخآ تقو ام الإ اهيف تقو ال أطخلا ريغ ةيدف

 ي مهرد فالآ ةرشع ) ةضفلا يأ ( قرولا لمأ ىلعو « رانيد فلأ ) دمب ابف
 يتلام رقبلا )لهأ ( ىلعو )‘ ةتسم' ( ةاش فلأ ةاشلا ) لهأ (ميلعو
 لاقو “ ءادرو رازإ : ةينامي ( ةلح يتئام ةلحلا ) لهأ ( ىلعو ى ةنسم ةرقب

 اذإ ةيدلا : ليقو “ ةضفلا وأ بهذلا وأ لبإلا نم الإ ةيدلا نوكت ال : ةفينح وبأ
 ةلئام سمخ بهذلا يف : ليقو ص مهرد فلأ رمشع انثا نوكت ةضفلا نم تناك

 ىلعو ى ريناند ةرشع ريعب لكل رانيد فلأ ىلعف “ ةئام عبرأ : ليقو ى رانيد

 ةعبرأ ريعب لكل نوكي ةئام عبرأ ىلعو ى ريناند ةسمخ ريعب لكل ةئام سمخ

 بهذلا امأو “ ربإلا لصألا : ةفىنح وبأ لاقو ؛ لصأ فنصملا ركذ ام لكو

 يف لوصألاو ص ضورملا نم ىطعي ام لك م"وقي اك ى ليإلاب ناموقي امنإف ةضفلاو
 . هريغ دنع مهاردلا وأ ريناندلاب ةيدلا

 رصمو ماشلا لهأ بهذلا لهأو « زاجحلا لهأ لبإلا لهأف : مهضعب لاق

 يفبلطملا دبع ةصق ربعب ةئام يف لصألاو « قارعلا لهأ ةضفلا لهأو « برغملاو

 كلذ تفرع اذإف هنع هللا يضر رمع اهموق ةضفلاو بهذلاو : ليق « هرذن

 ولو ى هيلإ رابتخإلاف ( اهذخآ تتقو ام الإ اهيف تقو ال اطخلا ريغ ةيدف )

 نم مزل وأ ةيدلا تمت ءاوس ى دمعلا هش و دمعلا ةيد كلتو “ ةرمب ةلجعلا راتخا

 نإو “الحاع اهذخأ ءاش نإف ص رثكأ وأ لقأ وأ فصنلا وأ " طقف ثلثلا ةيانجلا

 ىلولا دارأو ارضاح يطعي نأ يناجلا دارأ نإو ى ابيرق وأ اديعب الجأ لتجأ ءاش

- ١٣٠ 



 ةيدو ، ماوعأ ةلنالث يف ىدؤت حلصبال تمزل ةيد لك : ليقو
 ‘ نبماع ف فصنلاو ‘ ماع ف ثكلثلاو ‘ امئالثأ كلذك أطخلا

 : ليقو “ يناجلا لوق لوقلاف هدعب ىلولا دارأ وأ لجألا برق دارأ وأ لجألا

 . يلولا لوق

 أطخلا وأ دمملا ةيد ( ماوعأ ةثالث يف ىدؤت حلصب ال تمزل ةيد لك ليقو )

 الف لجأ ىلع احلطصي مل نإف حلصب يتلا امأو “ ماع لك يف ثلثلا دمعلا هبش وأ

 اذه سيلو ى ماع لك يف ثلث ( اثدلثأ كلذك ) ىدؤت ( اطخلا ةيدو ) اهيف لجأ

 أطخلا ريغ ةيدف :هلوق ىلإ دئاع اذهو : هلوق هلبق يذلا نآل ى هلبق ام عم اراركت
 موهفب حيرصت وهف اثالثأ ىدؤت اهنإف أطخلا ةيد امأ : لاق هنأكف ى اهل تقو ال
 « ةيدلا ثلث الإ ماع لك يف ك احلا كحي الو : دمحأ خيشلا لاق “ أطخلا ريغ هلوق

 رضح نم لكف هيلعو « ماوعأ ةثالث يف اهودؤي نأ ىلع اهلك ةيدلا مهيلع مكحي الو
 ةيدلا يفو ىطسولا اذك و « يلولل رضحي مل ولو هبان ام دؤيلف ةريخألا ةموكحلل
 عباصألا ثلثك و ةفئاجلاك ةيدلا ثلث ةيانجلاب مزل اذإ امأو “ تمزل اذإ ةلماكلا
 هيلإ راشأف ةدحاو ,نيع رصب وأ ةدحأو'نذأ عمس باهذإك ةيدلا فصن مزل وأ
 ةيدلا ثلث رادقم ةيانجلا نم مزل اذإ ( ماع يف ) أطخلا يف ( ثلثلاو ) : هلوقب

 ىضرب الإ رثكأ الو يناجلا ىضرب الإ ادقن الو لقأ ال ماع يف ىطعت اهنإف ةماتلا

 هلك ثلثلا يطعي : ليقو ى رهشآ ةعبرأ لك يف ثلثلا ثلث يناجلاو ى هيلع ينجملا

 اذإ يأ ( نيماع يف فصنلاو ) هيف لجأ ال ارضاح هيطعي ليقو ى ةنسلا رخآ
 نإ الإ نيماع نم لقأ الو ادقن ال نيماع يف يطعأ ةماتلا ةيدلا فصن رادقم مزل
 مث ص ثلثلا لوألا ماعلا يف يطعي نأ كلذو « ايهاضرب الإ رثكأ الو ع ناجلا يضر

 عبرلا : ليقو “ بهذملا وه اذه ؛ ةيدلا فصن كلذو ‘ سدسلا يناثلا ماعلا يف
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 ءاوس لجؤي هنإف اهضعب وأ ةيد نم لجؤي ام لكو مامإلا دهتجي ليقو ى ةنس يف
 . ةلقاعلا وأ ىناجلا ىلع ناك

 سمخ يف ليقو ى نينس عبرأ يف : ليقو ث ةنس يف ىطعت أطخلا ةيد يف ليقو
 مكحي موي نم ةنسلا بسحتو س نينس ثالث نم فنصملا هرك ذ ام روهشملاو ى نينس
 ةنس يف فصنلا ىطعي : ليقو “ ماع لك رخآ يف ثلثلا ىطعيف لجالاب مكاحلا
 لك يفف ةيدلا عاعبرأ ةثالث ناك نإو : ليق “ فصنو ةنس يف فصنلاو “ فصنو

 ام نرأ رهاظلاو ‘ ىرخألا ةنسلا يف يقب امو عبر لجعي : ليقو ى عبر ةنس

 عم ثلثلا ةدم هتدم فصن غلبي ملو ثلثلا قوف امو « هيف لحأ ال ثلثلا ن ود

 هتدم فصنلا ىلع داز امو “ فصنلا ةدمو ثلثلا ىلع .دئازلا بونت ةدم ةدايز

 ةدمو فصنلا ةدم نيب فصنلا ىلع دئازلا بونت ةدم ةدايز عم فصنلا ةدم

 . ةماتلا ةيدلا

 موي نم ةنس لك يف ثلثف ةلماكلا ةيدلا تبجو نإ : « راثآلا ه ضعب يفو
 ص ماصخلا موي نم الو لتقلا موي نم ال مكحلا لبق ةريثك نونس تضم ولو مكحلا

 ؛نيتنس يف ناثلثلاو ةنس يف ثلثلا : ليقو ى ةلاح نوكت : ليقف ةماتلا ريغ امأو

 عابرأ ةثالث بجو نإو ى ةنس يف سدسلاو ةنس يف ثلثلاف فصنلا بجو نإو
 . ةنس يف ثلثلاو ع نيتنس يف ناثلثلاف

 ثلث نم لق أ تذاك نإ هحورجو نينس ثالث يف أطخلا ةيد : « رثأل ا» يفو

 يف ةماتلا ىلإ اهنع دئازلاو نيتنس يفف نيثلثلا ىلإ هنع داز امو ع ةنس يف ةماتلا
 . حلص كانه ناك نإ الإ « ثالث
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 دحاو وه : ليقو اهعمج ريغ هيلع سيلو يناجلا ةلقاع ىلع يهو

 ٠ > اهعمج اهبح اص م زل و مهنم

 ص ةرجأب هلمح نإ هتلقاع ىلع ال هلام يف هتيد هيلعف تامف مقوف الجر لمح نمو

 تتامف اهذوشنل ابدأ هتأرما برض نمو ى هتلقاع ىلع الو هيلع ءيش الف الإ و

 نم دحاو ماع يف هتيد ىدأ ناهكلا نامز:يف أطخ الجر لتق نمو ى ةيدلا هيلعف

 كرسلا ململا لتق اذإ اضيأ : ليقو « ماوعأ ةثالث يف ةلقاعلا ىلع : ليقو « هلام

 . هتلقاع ىلع ال هلام يف هتيدف أطخ

 يتلا دمعلا ةيد : انموق ضعب لاقو ( يناجلا ةلقاع ىلع يه ) أطخلا ةيد ( و )
 ءاوس و « دعبي الو هب لتقلا نكمي امم ناك اذإ ةلقاعلا ىلع لتقلا اهبحاص دصقي ا

 ةمومأملا ةيد يف انموق فلتخاو ى ادعاصف اهنود امو ةيدلا ةلقاملا ىلع نوكي ايف
 يف :ليق ص يباتكلا ةيد يف كلذك و ؟ ةلقاعلا ىلع وأ ىناجلا ىلع نوكت نأ ةفئاجلاو

 لتقادإ بألا ةيد ق كلذك و ع ملسملا هلتق اذإ ةلقاعلا ىلع : ليقو ى يناجلا لام

 يف تومي يذلا ةيد اذك و “ لتقي ال نم لك اذك هيف لتقي هنأل ادهع ولو :هنبا

 صقن ىلإ كلذ ىرسأو هجش اذإ اذك و « بدآلا نم تومي يذلا اذك و « بعللا

 يبصلا دمع الإ اقلطم دمعلا لقعت ال ةلقاعلا رأ بهذملاو « هعمس وأ هرصب

 وهو ادبأ ائيش لمحت ال ةلقاملا نإ : جراوخلا ضعبو مصألا لاقو ، نونجملاو

 اهتليصف تناك نإف ص نّسبىلف يناجلا بسن ةلقاعلا تركنا نإو « دودرم لطاب

 . هلام يف تمزل فاصنإلا اهنم لاني الو ماكحألا اهلصت ال ثيح اهنم وه يلا

 اهعمجي ( اهممج ريغ هيلع سيل ) و ى ةلقاعلا عم ائيش يناجلا يطعي ال ( و )
 ى هبوني ام مهعم يطعي ( مهنم دحاو وه :ليقو ) هل يه نمل اهلصوبو ةلقاعلا نم
 ( اهعمج ) اهذخآ وه ( اهبحاص مزل ) لب اهممج لوقلا اذه ىلع همزلي ال ( و )
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 ةيد يف أذهو ‘ رثكأف ةحضوملا : ليقو 4 رثكأف ثلثلا لقعتو

 ‘ ن أ وأ كرشم نإو رحلا

 مدلا يلو عبتي مجعأ وأ اهوتعم وأ انونجم وأ ابص يناجلا ناك نإف > ةلقاملا نم

 مجعالاو هوتعملاو نونجملاو يبصلا يلو اهعمجي : ليقو “ اهضبقي ىتح ةلقاعلا

 ثلثو « ادحوم لوتقملا ناك نإ دحوملا ةيد ثلث ةيدلا ثلث يأ (ثلثلا لقعتو )

 ‘ايسوجم لوتقملا ناك نإ يسوجملا ةيد ثلثو “ايباتك لوتقملا ناك نإ يباتكلا ةيد

 ناك نإ ةأرملا ةيد ثلثو ص كلذك لوتقملا ناك نإ نيك رملا نم هريغ ةيد ثلثو
 وأ ةيدلا ثلث رادقم ةيانجلا حرج ناك اذإ يأ ( رثكاف ) ءالؤه نم ىننأ لوتقملا

 : ليقو ) ث يناجلا هيطعي كلذ نود امو ةلقاملا هتطعأ أطخ ناك و « رثكأ

 تسبلو شأرآلا نم ةحضوملا رادقم اهيف ناك ةيانج اذك و ( رثكاف ةحضوملا

 . ةحضوم

 لقعت ال ةلقاعلا نأ هب ذوخأملا : هللا مهمحر ركب نبا دمح نب دمحأ خيشلا لاق

 . ليقو ء هلقعت : لقف فالخ ثلثلا يفو هقوف ام لقعت امنإ و “ ةيدلا ثلث نم

 لقعت ال : ليقو « "لق نإو أطخ لك اهمزلي : ليقو ى يناجلا مزلي لب هلقعت ال

 : لبقو ى أطخ ناك نإ اهقوف امو ةحذوملا لقعت يناجلا مزلي امنإو أطخلا نم ائيش

 : يمصاعلا لاق ى تايمسملا ردق ىلع

 فتلكم دماع نم وأ ذخؤت فرتعم نم روهشاا ىلع اذك

 ام الو ةيدلا رشع فصن نم لقأ لقعت ال نأ ىلع اوعمجأ مهنإ ليق اك سيلو

 ماوعألا ىلع قيرفتلاو فالخلا نم هلك روكذملا اذه يأ (اذهو) ى ةحضوملا نود

 ةلقاعلا لقعتو :دمحأ خيشلا لاق “ ( ىثنأ وأ اكرمشم نإو “ رحلا ةيد يف ) هريغو
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 يف دمعلاو ص هريغ : ليقو 4 ماوعألا يف هتماتك هترغ يف بجتو

 لام يف أطخلا يف ةحضوملاو .ثلثلا نودو ًاضيأ ةما تلاك ةرغلا

 نج نونجم وأ لقاعل نكي مل نإو 2 انونجم رأ الفط نإو يناجلا
 ٤ دهب

 ،نيك رشم وأ اوناك نيدحوم ى اتاومأ وأ اوناك ءايحأ مهلك مدآ ينب يف أطخلا ةيد

 سفنألا كلذ يف ءاوسو نيناجملاو ءالقعلا كلذ يف ءاوس ى اغلب وأ اوناك الافطأ

 ص مهريغ ىلع نولقعي الو ةلقاملا مهلقعت ال مهنإف ديبعلا الخ ام « تاحارجلاو
 ةرغ يأ ( هترغ يف بهتو ) ةلقاملا اهلقعت ديبعلا ريغ مهلك ءالؤه ةيانج كلذك و
 يف هتماتك) ببسملا مساب ببسلا يمس وأ ةياجلا وهو ةرغلا بجوم يف يأ رحلا
 ماوعألا يف هترغ يف ىدؤت رم ام ىلع ماوغألا يف ةماتلا هتيد ىدؤت اك ( ماوعألا

 لجأ الب ةدحاو ةرمب ةرغلا ىطعي نأ وهو كلذ ريغ رمألا يأ ( هريغ : ليقو )

 ( ةماتلا ) يف دمعلا كح ( ك ) لجأ الب ةرمب ىطعت ( ةرفلا يف دمعلا ) كح ( و )
 (و) لوق يف ( ثلثلا نودو اضيأ ) لجأ الب ةرب ىطعت اهنوك يف دمعلا ةمات يأ
 ( انونج وأ ذعفط نإو يناجلا لام يف اطخلا يف ) رخآ لوة يف (ةحضوملا) نود

 نوك عم اذهو ص يناجلا لام يف هربخو ثلثلا نم يندلا ىنعب أدتبم وه نودو

 زاوجب لوقلا ىلع ىنب لاقي نأ نم ىلوأ فرصتي ال هنأ نود ظفل يف روهشلا

 ضعب يفو “ ثلثلا نود امو اذك اقلطم ماقملا نم ملع اذإ لوصوملا فذح

 الو نونجملاب قحاللا هلبآلا يأ مجعألاو نونجملاو يصلا دمع نإ : انباحصأ راثآ

 . لقأ وأ امهرد ولو ةيدلا ثلث نود ولو ةلقاعلا ىلع مهتيانج نأو أطخ هيف نونج

 ةوق ( دعب نج نونجب ) ,ناج ( ل وأ لقاع ) غلاب ناجل ( نكي م ناو )
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 . هيبأ لام يفف لفط رسع نإو . هدوجول هيلع نيد يهف لام لقع
 . . . لفطلا ىلوملاو ، مزال نيدك الإو ، ناك نإ

 هيلع ننيَد يه ) ههبش وأ دمعلا يف اهنود ام وأ ةيدلا ( ف لام ) غولب ( لقع )

 ( هيبأ لام يفف لفط رسع نإو ) لاملا دوجو يأ هدوجو ىلإ يأ ( هدوجول
 ةلادع الو ص لام هيبأل ( ناك نإ ) ثلثلا نود ابف هيبأ لام يف هتيانج ةيدف يأ

 غلب نإو “ ىطعأ لاملا دجو اذإ هيبأل ( مزال "ننيَدَف "الإو ) كلذ يف هيلع
 ص هنم هوبأ ىطعأ الام لفطلا دجو نإو ى هوبأ طعي مل نإ هيبأ نود همزل لفطلا

 ص لوق يف ةحذوملا نود امو لوق ىف ثلثلا نود ةيانجلا تذاك اذإ هلك كلذو
 ةيانج بآلا مزلي ال : ليقو « هيبأ ىلع الو « لفطلا ىلع ال ةلقاملا ىلع كلذف الإو
 « ؟ اذه نم د : لاقف ينبا يعمو ملي للا لوسر تدتأ : ةثمر وبأ هاور امل هدلو

 ٭ )١'« هلع ينحت الو كيلع ينجي ال هنأ امأ » : لاقف « هب دهشا ينبا : تلقف

 ل هوبأ هتيانجب فرتعا اذإو ى ىلولاب يلولا لتقي ال هنأ ديرب هنأ باوجلاو

 هلفط لام نم وأ هلام نم وه يطعيو ى ناسنإلا ةيد تلمك ولو اضيأ ةلقاعلا مزلت

 عجري الف ةلقاعلا ىلع ةيدلا نأ ملع دقو هوبأ ىدأف يص هحرج نم : دايز يبأ نعو

 . اهنم دحاوك نبإلاو < اهيلع عجر ملع مث ملعي مل نإو ك اهيلع
 ردقيو أدتبم ىلوملاو ءاتلا حتفب ىّشعملا لفطلا دبعلا يأ ( لفطلا ىلوملا و )

 ىلوملاو اذكه ىلوملا ربخ ةلمجلاو ص هربخ هلام يف دعب : هلوقو ى هدعب ناث أدتبم

 ١ _ يذمزتلا هاور ٠
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 ١ هال وم ىلع : لقو > هيلع ني دق ل إ و ناك نإ هل ام ف ىج ن >

 دسفأ وأ أطخب لتق وأ لتق نإ دبعلاو هرغص نم نج نم لفطلاكو

 ص افارتعا الو دمع الو دبع لقعت ال ذإ هبر ةلقاع مزلي مل هب

 ىلوملا ةيانجو يأ فاضم ردقي وأ ى هل (ناك نإ هلام يف ىنج نإ ) هتيانج لفطلا
 ىلوملا ىلع يأ ( هيلع ننيَدَف "الإو ) لام هل ناك نإ هلام يف ىنج نإ لفطلا
 نود ةيانجلا تذاك نإ هلك كلذو ( هالوم ىلع ) ند ( ليقو ) دجي ىتح
 (لفطلاكو) ى هقتعم ىلعالو هلع ال هقتعم ةلقاع ىلعف الإو ى ةحضوملا وأ “ثللثلا

 لام وأ هلام يفو ادعاصف ةحضوم وأ اثلث تذاك نإ ةلقاملا ىلع هتيانج نوك يف

 ص نونجم وهو هغولب دعب ىنجو ( هرغص نيم نئج نَم ) لقأ تناك نإ هيبأ
 ءانبلاب ادحأ ( لتق نإ دبعلاو ) غولب دعب نج ولو لفطلاك نونجملا : ليقو
 يف دوجوملا هنأل سكملا نم ىلوأ كلذو لوعفمل ءانبلاب ( لتق وأ ) لعافلل

 هلتاق ةريشع ىطعت الف لتق اذإو «مدقيلف لصألا وه لعافلل ءانبلا نألو ع لصالا

 دمعلا يف لقعال ذإ اطخلا يف اهلك لئاملا هذهو “ رح ةيد ثلث تناك ولو هتميق

 لقاملا غلابلا رحلا وأ نونجملا وأ لفطلا وأ وه الام ( دسفأ وأ ,أطخب ) هوحنو

 راك اذإ هلتاق ةلقاع الو التاق ناك نإ ( هبر ةلقاع مزلي مل ) اطخلاب يأ ( هب )

 ةلقاعلا ( لقعت ال ذإ ) ةلقاعلا مزلي ال اقلطم لاملا نم دحأ دسفأ ام اذك و الوتقم

 لاومألا يف ةيانجلا لقعت ال ةلقاملاو ص لام هنآل دبع يف ةيانج يأ ( أدبع )

 لبق يناجلا هب "رقأ ام يأ ( افارتعا الو ) ناسنإلا هدمعت ام يأ ( أدمع الو )
 الو دعب هيلع نسب ؤلو ةلقاعلا رمأ هسفن نع عفاد هنآل ةلداعلا ةنيبلاب هيلع نيبي نأ

 لتقلاب فرتعا نإو « افرتعا ولو اهتلقاع لقعتف نونجملاو يصلا فارتعاب دادتعا
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 يف نإو هتميق نم رثكأ هب ر مزلي الو كولم ىنج ام الو احلص الو

 ، هيلع ينم الو ناج لوقب ال اهضعب ةداهشب نإو لقعتو ء دمع

 يف نإو ، بجتو ث هللا دنع هبان ام همزل اهنم كلذ هل ناب نمو
 . ... ... ى ةلقاعلا نم نإو ، لودع ةداهشب ناك

 هيلع حلطصا ام الو يأ ( احلص الو ) هفارتعا هرضي مل أطخلاب كحلا دعب أطخ
 يف فلتخا وأ ى هوعبتاف رثكأ وأ لقأ وأ طقف ةيدلا فصن ىطعا : لاق نأب

 الو هريغ يف ( كولم ىَنَج ام الو ) اذك و اذك ىطعي نأ ىلع حلطصا و لتاقلا

 همزل هرمأ نإو ى هرمأي مل نإ ( .دمع يف نإو هتميق نم رثكأ هبر مزلي الو ) الام
 . ةميظع آلاومأ وأ تايد ولو سفن وأ لام نم لعف ام لك

 ةلقاملا ضعب يأ ( اهضعب ةداهشب نإو ) ةلداعب نيبت ام ةلقاعلا ( لقعتو )
 رم دقو ‘ فرتعم يناجلاف ع هسفنل عةدم هنآل ( هيلع ينج الو ,ناج لوقب ال )
 دقو . أطخ لتقلا نأ "رقأ نإ هملع ىنجملا و وه ىطعيف افارتعإ لقعت ال ةلقاعلا نأ

 ص أطخلاب هبلع ينجملا رارقإ ةهبشل لتقي الف دمع هناب وأ اذكه لتقلاب دوهشلا دهش
 ةندب الو أطخ انالف لتق هنأ لجرلا ىعدا نإو هتلقاع ال يناجلا ةيدلا ىطعيو
 (هللا دنع هبان ام همزل اهنم) ةأطخ لتقلا يأ (كلذ هل ناب نمو ) “لتق هل أطخ

 اهمزل ام ةلقاملا مزل امنإ : ليقو “ فرتعملا ريغ نم هملع هنأ الإ لتاقلا فرتعا ولو

 هل ناب نم ىلع بجي الف هيلعو « ءيش اهمزلي الف للا نيبو اهنيب امف امأو كحلا يف

 . هللا دنع هبانم كلذ

 ي لودع ةداهشب ناتك يف نإو ) ةلقاملا ىلع متت مل وأ ت ةيدلا ( بيعو )

 هنأ و نالف ىنج دق هنإ الئاق اهنم قدص نم مزلو ى ( ةلقاعلا نم ) اوناك ( تإو
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 ص ةنس لك يف لك ثلث هتلقاع مزل دحاو نم رثكأ هب لتق نمو .

 نإو ص ماع لك يف ثلثلا مهلقاوع مزل ددعتم آدحأ لتق نإو

 سسسلاو لوألا يف ثلثلا ءىطخلا ةلقاع مزل دمعب امهدحأ نانثإ

 3 ةيدلا فصن وأ لتقلا امأ ، دمعتملاو يناثلا يف

 يف ةيدلا ىلع ةلقاعلا بجحت : دمحأ خشلا لاق “ضءب دنع هبانم دمعتم ال ءىطخم

 : ليقو ى هللا دنع مهتمزلو ى ال : ليقو “ ربجت : ليقف ناكلا يف امأ و روهظلا

 . ١ ل اعت هلل ا دنع ال و كل ا ف م زلت ال

 ينجلا بلطي ىتح ءيش هنع لقملا همولي نم ةيانج ةلقاصلا نم اماع مزلي الو
 أطخلاب يأ ( هب لتق نمو ) همزل ام هنع لقعي نم وه بلطيو يناجلا نم هيلع
 ةيدلا يف قباسلا فالخلا هيفو ( ةنس لك يف لك ثلث هتلقاع مزل دحاو نم رثكأ )

 لعف اذإ امكف دحاو لك ىف ةحضوم وأ ثلث وه ام سانأ ىف ىنج نإو « ةدحاولا

 . هيف قباسلا فالخلا ىلع ,دحاوب كلذ

 مهلقاوع مزل ) رثكأ وأ ةثالث وأ نانثا ( ددعتم ) قيرف ( أدحأ لتق نإو )

 (نإو) ص رم اك ماع لك ةيدلا ثلث مهسوءر ىلع مهلك نوطعي ( ماع لك يف ثلثلا
 امهدحأ وأ نانثإ ناك نإ ( امهدحأ ) ادحاو ادعاصف ةثالث وأ ( نانثا ) لتق

 نيئطخخلا يتلقاع وأ ( عىطخملا ةلقاع مزل .دلمعب ) ادعاصف ةئالث ناك نإ ادعاصف

 سسسلاو لوألا ) ماملا ( يف ثلثلا ) نينثا نما رثكأ هلتق نإا ادعاصف

 ةيدلا فصن وأ لتقلا امأ ) ، رثكأ وأ آد_حاو ( دمعتملا ) مزل ( و “ يناثلا يف
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 > ةلقاعلا يف مكحلا رم دقو فصنلا در هلتق ناف > يلولل رايخلاو

 )١' آروصنم ناك هنإ لتقلا يف فرسي الفإ» دمعلا لتق رئاسك (ىيلولل رايخلاو

 : انموق لاقو "هأر"زَسي وأ هبدؤي مامإلا نرإف حلولص وأ لتاقلا نع يفلع اذإو
 : يمصاعلا لاق ى اماع هبرغيو ةئام هبرضب

 ماع سبح عم افعلي هنع نم ماكحألا يف دلجي ةئامو

 اوس طاقسإلا كح يف امه اك ىوتسا وفعلا عم كاذ يف حلصلاو

 : ةهبشلا عفدي هنأو صاصقلل طقس وفعلا نأ يف اضيأ لاقو

 صاقتنا يذ دنع نم نكي مل ام صاصقلا طقسم ضعب وفعو

 : لاق هنم ملعتي نم ملعملاو هتجوز جوزلا برضك ةهبشلاو

 كلم هادتعا يذلا مد ضيمب كلمو هأءردت ةبهشو

 نع صاصقلا طقسف ةعبرألا ضعب تومب مش دايأ مهدحأ لتقي ةوخإ ةعبرأك

 لبق ( فصنلا در هلتق نإف ) لوتقاا بآلا مد ضعب هيخأ نم كلم ذإ لتاقلا
 ص ةيد فصن ايهنم لك ءايلوأل ةدر اهلتقو نينثا مهنم دمعتملا ناك نإف “ لتقلا
 . درب ال : لسقو 0 اذكهو

 ى ءابآ ةسمخ يه : ليق « قوقحلا باتك يف ( ةلقاعلا يف مكحلا رم دقو )

 ١ - ءارسالا ةروس : ٢٣ .
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 هن ال مهيلع لقعيو هيلع نولقعي هؤالو هل نم ةلقاع ىلومال يهو

 ص نالوق ؟ ال وأ ةطقال ةلقاع طيقللا ةلقاع لهو 0 مهنم دحاو

 ى كرثلا مهعطقي مل ام : ليقو ى ةرشع : ليقو « ةعبس : ليقو ى ةعبرأ : ليقو

 ص ةريشعلا نم لقعلا همزلي نميف فلتخا : دمحأ خيشلا لاق « كلذ ريغ : ليقو

 : ليقو ى ةسمخ : ليقو ‘ لفسأف ةعبس : ليقو ى ءابآ ةرشع در ام : ليقف
 امأو “ الصتم ناك نإ كرشلا كلذو « كرشلا مهعطقي مل ام : ليقو ى ةعبرأ

 يف الو ثاربملا يف ال هيلإ رظني الف ءابآلا يف نينثإلاو دحاولا لثم عطقنملا كرلا

 هيلع نوكحيو « قوف ىلإ ةثالث درام : ليقو ى اهلك ماكحألا يف الو لقعلا
 ةلقاعلا دح نإ :ليقو لاحلا اذه ىلع ىلوملا كلذك و « ماكحألا عيمج يف لاصتالا

 وأ ةئام سمخ ةلقاعلا تناك نإو : ليق “ دحاو بأ ىلإ نوبستني ةئام عبس

 أطخ هسفن لتق نم ةلقاملا لقعت الو مهيلإ لئابقلا برقأ نم مضي ليلق مهف افلأ

 وبأ لاقو ت أطخ اهلتق نإ لقعت : ىعازوألا لاقو « كلام دنعو اندنع ادمع الو

 الو اتيم حبصأ نم كلذك و « اطخ وأ ادمع هسفن لتاق ةيد ةلقاعلا لمحت : روث
 يف لعف نم : دمحأ خيشلا لاق ؟ اهلتقي م وأ أطخأ وأ ادمع هسفن لتق له يردب

 يهو ) هلفط اذك و « هسفنل اهذخأو هتريشع اهتمرغ أطخلا ةيد هيف مزلت ام هسفن

 هيلع نولقعي هؤالو هل نم ةلقاع ) هزاوجب لوقلا ىلع أدتبملا نم لاح ( ىلومل
 هطقال هثرب و ( ةطقال ةلقاع طيقللا ةلقاع لهو ى مهنم دحاو هنأل مهيلع لقميو

 ةيدلا يطعيف هطقال ةلقاع هتلقاع نوكت ( ال 'وأ ) دلوو جوزك اثراو كرتي مل نإ

 (مألاث ( نالوق ) ؟ ثراو هل نكي مل نإ لاملا تيب لب هطقال هثرب الو هلام نم

 هل :لفاكلا هطقال هنع يطعي : ليقو ى لاملا تدب هثريو لاملا تدب هنع لقعي هنأ

 الف هيلعو هسقن نع يطعي هنأ ريتخاو « هسفن نع ىطعي : ليقو ى غلبي مل نإ
 . لقعلا يف لجرلا فصن همزليو هتلقاع هنع لقعت ىثنخلاو « دحأ ىلع لقعي
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 لفطو كرشم دحوم لقع يف لخدي الو دحأ دي ىلع ملسم اذكو

 دبعو ةارماو نونجو

 يف هأطخ ليقو ى لاملا تيب يف : ليقو ى اهتلقاع ىلع كاحلاو مامإلا أطخو

 ى اهريغ ال اهتلم نع لقعت ةلم لكو « هتلقاع ىلع ديلا يفو ى لاملا تيب ىلع مكحلا
 نم ةلقاع هتلقاع له ( دحأ دي ىلع ملسم اذك و) ةدحاو ةلم هلك كرسلا : ليقو

 هلاه يناثلا ىلعو « نالوق ؟ال وأ املسم ثراو كرتي مل نإ هثربو هدي ىلع ملسأ

 ىنج اذإ يأ ( كرشم دح وم لقع يف لخدي الو ) ءارقفلل : ليقو ى لاملا تيبل

 اذإ كلذك و « اهمم يطعي نأ اهنم يذلا كرشملا مزلي الف ةلقاعلا هيطعت ام دحوملا

 لخدي ال ( و) مهنم يذلا دحوملا مهعم ىطعي الف هتلقاع هيطعت ام كرشملا ىنج

 ولو ةلقاعلا عم يطعي الف كرشم ةلقاع يف الو دحوم ةلقاع يف ( لفط ) الو مجعأ

 ال ( و )اك رشم يناجلاو اكرشم هوبأ وأ ادحوم يناجلاو « آدحوم هوبأ ناك

 لفطلا يف مالكلاك هف مالكلاو ى غولب دعب كلذ ناك ولو هوتعم الو ( نونج )

 و) “ آدحوم يناجلاو ادحوم وأ اك رشم يناجلاو ى اك رشم هنونج لبق ناك ولو
 وأ الفط يناجلا ناك نإ امأو « ةلقاعلا عم اقلطم ىطعت ال كلذك ( ةأرما ) ال

 هتلقاع هنع يطعت دحوملا لفطف ث مهنع ىطعت مهلقاوع نإف ةأرما وأ انونج .
 نم نرونجملا كلذكو ى ةكرشملا هتلقاع هنع يطعت كرشملا لفطو « ةدحوملا

 : ليقو 4 هتيلوفط لاح هيبأ ةلقاع يهف هتيلوفط يف هتلقاع هنع يطعت ةيلوفط
 الو يطعي ال هنإف ( دبع) ال ( و ) ةلقاعلا اهنع يطعتو ةلقاعلا يف ةأرملا يطعت

 . ةلقاعلا يف هنع ىطعي

 لكو“ ذوبنملاو قيصللاو طيقللاو ىلوملا هيف لخدي لقعلاو : دمحأ خيشلا لاق

 توبسني نم مهيلع لقعيو ى هيلا نوبسني نم ىلع نولقعي لجر دي ىلع ملسأ نم



 مي ملو تمت نإ ه ص فكلثلا متي ىتح برقألاف برقألا اهىدؤيو
 ء نالجر الإ ةلقاعلا ف نكي ل نإو متي ىتح أدتب ا ثيح نم عجر

 مهنع لقميو “ لقعلا يف نولخدي الف لافطألاو ءاسنلا امأو ى يناعملا هذه يف هيلإ
 ةموكحلا مهيلع زوجت نيح يف مكاحلا ةموكح اورضح نإ نيناجملاو بايفلا امأو

 مدق نمو “ مهبوني ام مهيلع يطعي مهماقم ناك نم نإف اوتام وأ اوننجت وأ اوباغف

 الف مكاحلا ةموكح دعب هتيلوفط نم غلب وأ هنونج نم أرب وأ هتبوبيغ نم
 تقو ىلإ نكلو ةموكحلا ىلإ رظني ال ليقو « دؤت مل ولو لقعلا يف نولخدي

 رضحي مل نم نع طقسو ى مكاحلل رضحي مل ولو هبانم ىدأ هرضح نمف ى ءادألا
 . مكحلل رضح ولو ءادألل

 هدلو وأ هسفن حرج نمو “ هتلقاع ءالؤه نمضي هنإف أطخ ولو ادبع لتق نمو

 متي ىتح برقألاف برقألا ادؤيو ) اهمزاي ام رادقم ناك نإ ةلقاعلا مزل اطخ
 : ليقو “ ثلاثلا يف اذكهو « اوهتنا ثيح نم نؤدتبي يناثلا ماعلا يف و ( ثلثلا

 (متي ملو ) ىناجلا ةلقاغ ( تمت نإو ) دعب فنصملا هركذ اك اضيأ لوأ نم نؤدتبي
 يفو ( متي ىتح أدتبا ثيح نم عجر ) ثلاثلا وأ يناثلا وأ لوآلا ثلثلا كلذ

 يناجلا ىلع فعضي : ليقف ءيش ةيدلا نم يقبو لئابقلا تغرفتسا نإ : « رثألا »
 برقألا ش بألا لقعي نم لوأو “ لاملا تيب ىلع ليقو “ مهيلع : ليقو

 ةيدلاب يفت ال ىبرقلا نأ ملعي نأ دعب الإ ىدعبلا نم ذخأي نأ هل سيلو « برقاألاف
 ىندأ ىلع أطخلا يف ةيدلا : بيبح نب عيبرلا نعو “ لجر لك مزلي ام بسح ىلع
 ىتح مهالعأ ىلإ دعص داز ام لكو مهقوف نم ىلإ ةمضابلا عفرتو جراجلا ىلإ ةبارقلا

 اهنإف ( نالجر الإ ةلقاعلا يف نكي مل نإو ) اهلك ةريشملا ىلع نوكيف ثلثلا غلبي
 . ةنس لك يف اثلث نايطعي
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 ولو هذحو لكلا ىدأ ةلقاع يناجال نكمب ملو ادحاو ناك نإو

 . ٠ . > محلاومأ نم ةأرما وأ انونج وأ الفط

 ( ناك نإو ) ةثالث نم : لقو 0 ادعاصف نينثا نم ةلقاعلا : « جاتلا » يقو

 دحاولا نم روكذملا كلذ يأ ) ىدأ ةلقاع يناجلل نكي لو ادحاو ) لقعب يذلا

 يناجلا ىطعي « جاتلا » لوق ىلعو آضيأ دحاولا ىلع ,قلطت ةلقاعلا نأ ىلع يناجلا وأ

 « هركذ اهف ةثالث وأ نانثا ةلقاملا لقأ نأل « ناك نإ دحاولا كلذ ال هدحو

 ص ادعاصف ةثالث :ليقو ادعاصف نانثا : ليقو “ دحاولا ةلقاعلا :لبق لاوقالاف

 يأ ( لكلا ) يناجلا طعيلف لاوقألا ىلع ةثالثلا وأ نانثالا وأ دحاولا طعي مل اذإو
 ( ولو هدحو ) رم ام ىلع ماع لك يف ةيدلا نم ثلثلا نكل ى مزل ام وأ اهلك ةيدلا

 نم ) يطعت ا ہ+إف ( ةأرما وأ انونجم وأ فط ) هل ةلقاع ال يذلا يناجلا ناك

 . نيسلفم مهاك ةلقاعلا تناك نإ كلذك و ( مهلاومأ

 وأ ، هنع نولمحتي يأ « هنع لقعت اهنأل ةلقاع تيمس امنإ : « رثأ » يفو
 اهب اولمحتي مل نإف ةبصعلا يه ةلقاملاو « لوتقملا راد دتع لبإلا نولقعي مهنأل
 « نطبلا نم ديز اهب اوموقي مل نإف ‘ ذخفلا نم مهل دازي هنإف مهرشسعل وأ مهتلقل

 مل نإف ى ةريشعلا نم ديز اهب اوموقي مل نإف ى ةليصفلا نم ديز اهب اوموقي مل نإف
 ص ةليصفلا مث ى ةريشعلا مث « عسوأ اذه ىلع ةليبقلاف ى ةليبقلا نم ديز اهب اوموقي
 مهلصأ راك نإ ةلقاعلا نوكت اذه ىلعف ى ةبصعلا مث ى ذخفلا مث « نطبلا مث
 : ليق ناربدلا نم ةجراخ ةبصع هلو ناويد لهأ نم لتاقلا ناك نإو « ادحاو

 ىف هعم هتلقاع ضعب ناك نإو ع هتبصع لهأ : ليقو ى هناويد لهأ هنع لقعي

 : ليقو « ةرضاحلا ىلإ ةيدابلا لهأ مضي ال : ليقف ةيدابلا يف اهضعبو ةرضاحلا

 ةيدابلا لهأ ناك نإف ى رثكألا ىلع ةيدلا نوكت : ليقو “ ضعبل مهضعب مضي
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 ؟ فالخ ؟ نبمرد وأ ةنن امم وأ مهارد ةب رأ لك يطعي لهو

 { لوألاب ةيناثلا يف اوعدب ةريشعلا ال ىلوألا يف كلثلا مت نإو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ > ةثلاثلا ف اذكو

 بذلا لهأ مهرثك أ ةرضاحلا لهأ ناك نإو « لبإلا نم ةيدلاف لبإلا لهأ مهرثكأ

 سنرإف ؤ ناويد لهأ نم وه الو هل ةلقاع ال ابيرغ ناك نإو « بهذلا نم ةيدلاف

 ام يطعي : لىقو “ لاملا تيب ق : ليقو ى هلام يف ةيدلا : لقو 0 ةطقاس ةيدلا

 وأ ةيناغ وأ مهارد ةعبرأك يطعت تناك اذإ ةلقاعلا قلطم نم دحاولا ىطعي

 تيب يف ةلقاملا بوني ام : ليقو ى ةلقاملا بوني ام طقسيو “ طقف نيمهرد

 . لاملا

 ةأرملاو يبصلا امأو « رحلا لقاعملا رسوملا غلابلا ركذلا ةلقاملا يف دمي امنإو

 يبصلا غلب اذإف “اهنولتمحتي الو ةلقاعلا مهنع لمحت هنإف دبعلاو نونجملاو رسعملاو
 نإو ، ىضم مكحلا نآل اهيلع ءيش الف اهطيسقت يأ اهميجنت دعب رسعملا رسيأ وأ
 ىلع عجرب : ليقو ى هلام يف هبيصن : ليقف تام وأ هيلع تطسق نمم دحأ باغ

 . ىهتنا ةلقاعلا

 , لهو ) ةلقاعلا عم لقعتف ةأرملا امأو ى ادبع ةلقاملا لقعت ال هنأ هب لومعملاو

 وأ ( نيمهرد وأ ةينامت وأ مهارد ةعبرأ ) .ةلقاملا نم دحاو لك يأ ( لك يطعي
 مت نإو ؛ فالخ ) ةرمب برقألل رظن ريغ نم اهلك سومءرلا ىلع مسقي وأ ى امهرد
 ةنسلا ( يف اوعدب ) ةريشعلا متت ملو يأ ( ةريشعلا ال ىلوألا ) ةنسلا ( يف ثلثلا
 اذكو ) ى اوعباتو ىلوألا ةنسلا يف هب اوءدب يذلا ناسنإلاب يأ ( لوألاب ةيناثلا )
 ةريشملا تمت اذإ ام مكح امأو « ثلثلا متي مل اذإ ام مكح افنآ مدقتو “.( ةثلاثلا يف
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 ى تبجو ثيح نم ال ةيدلا تضرف ثيح نم ةثالثلا يف رظنيو
 :نيح نم ثالثلا تضم نإف .. ءاطعالا ف عرش ثيح نم الو

 زاجو ى اهيثلثف ناتنس تضم نإو ث ةنس يف اهلك اهودأ تضرف
 . هدعب عوجر الو ، تبجو نيح ةنس يف اهؤاطعإ

 ( ةثالثلا ) نينسلا (يف رظنيو ) “ لوآلا اوءدتبا ثيح نم اضيأ نوءدتبي مهنإف
 ثنؤملا دودعملا ركذي مل اذإ اهتابثإ ةغل وأ ى ثينأتلا يف اهتابثإ ةفل ىلع ءاتلا تبثأ

 ىطعت ام عون تبثأو ى اهتبثأ يأ مكاحلا اهضرف يأ ( ةيدلا تضرف ثيح نم )
 ( تبجو ثيح نم ال ) ىطمت ك يفو ى نراسنإ لك يطعي ك تبثأو ؛ هنم
 ثداثلا تضم نإف ى ءاطعالا يف عرش ثيح نم الو ) ةنيبلا مايق وأ ةيانجلاب

 اذك و ص دمب امل لجأ الو امل وأ ةمبار ( ةنس يف اهلك اهودأ تضرف نيح نم
 ىلوآلا وأ ( ناتنس تضم نإو ) يقابلا يف اهلك اهو"دأ ةثلاثلا رثكأ ىضم نإ
 تضإو ى ةثلاثلا يف رخآلا ثلثلا اوطعأ و ( اهيثلث ) اودؤيل ( ف ) ةيناثلا رثكأو

 ى ةثلاثلا رخآ ثلثلا اوطعأو ذئنيح نيثلثلا اوطعأ لقأ وأ ةثلاثلا فصن ىضم

 رخآ اثلث اوطعأ و اثلث ذئنيح اوطعأ لقأ وأ ةيناثلا فصن وأ ىلوآلا تضم نإو
 . ةثلاثلا رخآ اثلثو ةيناثلا

 نفرأ ذخاي نم دجي الو ( تبجو نيح ةنس يف ) اهلك ( اهؤاطعإ زاجو )
 وأ لقأ وأ نيتنس يف اهيطعي نأ دارأ نإ اذك و “ليجاتلا ىلع الإ اهلبقأ ال : لوقي

 الإ اهلبقي ال نأ دجي : ليقو ى اهلبقي نأ ذخأي يذلا مزلي هنإف مزلي مل ام كلذ وحن
 ج اهلك اهاطعأ اذإ يأ ءاطعإلا دمب يأ ( هدعب عوجر الو ).ىليجأتلا ىلع
 بون ام يل ! ددرأ :اهذخأ نمل اهاطعأ نم لوقي نأ دحم . ةنس ق اعةرت وأ
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 صقنلاو ةميق هلام لك نمو ىضرب اهلقأ ءاطعإو دعولاب بي الو

 وأ اهريقف ىلع نإو بجتو 4 مهيلع ةدايزلا ال { ةريشعلا ىلع

 . ...... .... . اهسلفم

 اذكهو « آرهق ااطعإ ىلع رهق نإ الإ « اهتصح ةنس لك يف كيطعاف نيتنسلا
 . همزلي مل ام مزتلا اذإ

 يف اهلك اهيطعي نأ دعي نأب ( دعولاب ) ةنس يف اهلك اهؤاطعإ ( بجي الو )
 ءاطعإ ) زاج ( و ) « دعولاب ءافولا هيلع بجيف هللا دنع امأو « مكحلا يف ةنس

 اقلطم بجاولا نود ام ءاطعإ اذك و ى اهلك اهبوجو عم ةيدلا نم لقأ يأ ( اهلقأ
 « هبحاص نيعتي مل ام ال ىضرلا هل يذلا نيعملا قحلا بحاص ىضرب يأ (ىضرب )

 نونجو روجحمك هل ىضر ال نم الو « ربقف هل نيعتي ال هنإف ى ءارقفلل عجا رلاك
 وأ اضرأ وأ الخت ولو ( ةميق هل ام لك نم ) ةميقلاب اهؤاطعإ زاج ( و ) يصو

 ام ءاطعإ دارأ نمو « امهاضرب ضورعلاو لوصألا نم كلذ ريغ وأ ًارمت وأ ابايث

 . هلوق لوقلاف رم امم كلذ ريغ وأ لبإ وأ نيع نم ةيدلا يف لصألا وه

 ناب اقلطم مزل امم يناجلا ىلع صقنلا وأ ( ةريشعلا ىلع صقنلا ) زاج ( و )

 يف اسدس اوطعي نأ لثم هريغ ىلإ ميجنت نم طقسي وأ ىطعي الف مزل امم طقسب
 ةدايزلا ال ) اهرخآ ين امدسو ةنسلا لوأ يف اسدس وأ مزل ام متي ىتح ماع لك

 اودعو اذإ اهلك ةلقاعلا ىلع متت مل وأ تتمتَ ةيدلا (بهتو) يناجلا ىلع وأ ( مهيلع
 مل آرهق اهوتبثأ نإو ىاهب اوعرّبت نإ هللا دنع مهتمزلو ى اهب مهيلع مكحي الف « اهب
 لاق (اهسلفم وأ ) اهتصاخ وأ ( اهريقف ىلع نإو ) كلا يف الو هللا دنع مهمزلت
 يناجلل نكت مل نإو ى هيلع يتلاو ةلقاعلا ىلع قلا يف يضاقتلا زاجو : دمحأ خيشلا
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 . قتعو مالسإو غولب دعب دبعو كرشمو لفط يقابلا يف لخدو

 : ىلومك رئاشع هل نمو ‘ ضرف لبق تام نم طقسو
/ 

 ناك نإ مهتمزل دقف لافطألا و هاسنلا الإ اهيف نكي مل نإو “ هدحو هتمزل ةلقاع

 ى مهنود همزل لقملا همزلي نمم هريغ نم ناك نإو ى مهسنج نم هنع لوقعملا
 تناك نيكاسملاو ءارقفلا الإ اهيف نكي مل نإو “ لوآلا راتحلاو مهمزل : ليقو
 ام لقأ هدافتسا يذلا لاملا نكي مل نإ ىدأ الام مهنم دافتسا نف انيد مهيلع

 . ها 1 هلع سلفي

 ام الإ هل نكي مل اذإ حصي ءامرغلا هيلع تماق اذإ سلفملل مكاحلا سيلفتو

 لخدو ) ص ىنكسلاو حالسلا يف اوفلتخاو ڵ هؤاشعو هؤادغو سابللا نم هرتسي

 (قتعو مالسإو غ ولب دعب دبعو كرشمو لفط) اهنود ام وأ ةيدلا نم ( يقابلا يف
 ةلقاعلا عم اوطعي نأ مهمزل دبعلا قتع وأ كرسلا ملسأ وأ لفطلا غلب اذإ هنأ ينمي

 لثم ثلث ءاطعإ يف اوعرش دقو ملسأ وأ قتع وأ غلب نإو “ هوطعي مل يقب ام

 ماهس صقنيل مهعم طعي مل نم باسح داعيو ى طعي مل نم عم نوطعي : ليقف
 همزلو هضرف دعب ثذح نم مزلي مل الثم ثلثلا ضرف اذإ : ليقو ى مهنع ءالؤه

 ملسأ وأ دترأ وأ نج وأ (تام نم طقسو) ىرخألا ةنسلا يف كلذ ريغ يقب ام

 ةينامث ةينامئ وأ ةعبرأ ةعبرأ ةيدلا ضرف (ضرف لبق) نيك رشلا يف لقعلا ناك اذإ
 مكحلا لبق تامو ةنسل ىطعاف نينسلا يقابل كحأس : لاقو ةتسب مكح نإف الثم
 ضرف دمب كلذ هب ناك نم مزلو توملا ريغ اذكو ص دعب ام همزلي م ىرخأل

 . هغولب دعب نح اذإ نونجملا مزلت : ليقو “ تام ولو هلع ند يهو

 وأ نيتريشع نم ن وددعتم لاجر وأ نالجر هكلم ( ىلومك رئاشع هل نمو )
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 لكل ثكلثلا اهيلع بجيو 0 هسكعك هيلع نلقع طيلخو كرتشمو

 هرئاشع يف هغولب ردقب اهيف لك عم يدؤي نأ هيلعو 4 ةنس

 دحاو كرتشملاو ‘ اطىلخ وأ ‘ ىلوم ناك نإ هف اهك ارتشاو

 ذ لجر بانم لك عم يطعيو ، مهنم

 ( و ) رئاشع نم لاجر وأ نيلجر نيب ( كرقشم ) دلو ( و ) هوقتعاف رئاشع
 ( هكعك ) نهلك ( هيلع نلقع ) رئاشع نم لاج ر وأ نيلجر نيب ( طيلخ ) دلو
 ( ةنس لكل ثلثلا ) رئاشملا ىلع يأ ( اهيلع بجيو ) “ نهيلع لقعي نأ وهو
 سدسلا تطعأو ةيدلا بحاصل ةيدلا سدس تطعأ ناتيد ة رعشملا تمزل ول :لق

 مل نوكي ام ردق ىلع كلذكف تايد ثالث اهتمزل ولو “ ىرخألا بحاصل رخآلا
 . اذكمهو اثلث الإ اوطمب

 عم يدؤي يذلا ىلعو يأ ( هيلعو ) ةيد لك ثلث نوطمي مهنأ يدنع يذلاو

 ةنسلا يف يأ ( اهيف ) ةريشع لك يأ( لك عم يدؤي نأ ) رئاشع وأ نيتريشع
 ناك نإف ( اطيلخ وأ ىلوم ناك نإ هيف اهكارتشاو هرناشع يف هغولب ردقب )
 رئاشع ثالث نيب وأ « دحاو ىطعب ام فصن ةدحاو لك عم ىطعأ نيتريشع نيب

 نإو : هبتك ضعب يف دحأ خشلا لاقو ى اذكهو دحاو ىطعي ام ثلث ىطعأ

 لك ةيد ثلث اهمزلي هتلقاع نإف لاجرل وأ نيلجرل دحاو لجر نم ةيانجلا تناك
 لجرل ىتش لاجر نم ةيانجلا تناك اذإ كلذك و “ماع لك يف اهنودؤي مهنم دحاو
 كلذ يف ءاوس اهودؤي ىتح ةنس لك يف ةيدلا ثلث نومسقي مهلقاوع نإف دحإو

 ةريشع لك نم يأ ) مهنم دح او كرتشملاو ) تاقرفتم تايد وأ ةدحا و ةيد

 نيب تراك نإ نالجر ىطعي ام ىطعي وهف ( لجر بانم لك عم ىطعيو )
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 رثكألا ربتعا اهرعش لازأف هتيحل وأ هسأرب الجر برض نمو
 ' ةيد هتمزل ىرخأ ةحراج نالطب هبرض نع دلوت نإو ث هب ىطعيف
 . .. ..... . هنعدلوت امو حرجلا

 تمزل نإ اذكهو ص رئاشع ثالث كرتشا نإ ةثالث ىطعي ام ىطعيو ؤ نيتريشع

 ٠ دحاو ىطعن ام ىطعأ ةدحاو تمزل نإو > تايدلا هرئاشع

 وأ ( هتيحل وأ ) هسأر يف يأ ( هسأرب ) ةأرما وأ ( الجر بوض نمو )
 يذلاو عزني يذلا رعشلا يف رم ام دح ىلع « حراوجلا نم رعشلا هيف امم كلذ ريغ

 يف امهالك وأ سأرلا يف امهالك رعشلا لاوزو برضلاو ( اهرعش لازاف ) عزني ال
 نإو ى هذخأ رثكأ برضلا شرأ ناك نإف ( هب ىطعيف رثكألا ربتعا ) ةيحللا
 ىرخا ةح راج نالطب هبرض نع دتلوت نإو) هذخأ رثكأ رعشلا ةلازإ شأرأ ناك
 صاصق الو دلوت ام شأرأو حرجلاب صاصقلا هلو ( هنع دلوت امو حرجلا ةيد هتمزل

 . كلذ يف مالكلا رم دقو « دلوت امب هل

 حورجملا هبرض مث ةريثك احارج لجر ( لجر ) حرج نإ : « رثألا » يفو
 : هؤاىل وأ لاقف > هولتقي نأ خورجملا لوتقملا ءايلوأ بلطف هلتقف ةدحاو ةبرض

 ةيدلا مهيلإ اوعفديلف > حارجلا ةيد 1 لام نم ةيدلا هل اوعفدت ىتح هولتقت ال

 . هلك كلذ ىلع زاج لتقلا : لقو ى هولتقيو
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 تاهيبنت

 للا نيبو اهنيب ةلقاعلا مزلي ضحملا أطخلا : دمحأ خيشلا لاق : لوآلا هيبنتلا

 نيبو مهنيب اجف مهمزلتو ى ناهكلا يف اهادأ ىلع نوربجي الو « روهظلاو مكحلا يفو
 يف تراك لجر لثم هلتق لحي ال هنأ نوردي الو لتقب نوملسملا هباصأ امو ى هللا

 ىقتا ام لك اذك و « هحرج اذك و ص لاملا تيب يف هنامضف اهرك ةدوسملا ركسع

 رهاظلا توسلا اذك و 9 مهداسفناب الإ مهودع ىلإ نولصي ال امم هسفن ىلع ءرملا هب

 هل سيل نمم ركنملا باحصأ ريغل ناك اذإ هب الإ هريسفت ىلإ نولصي ال ركمملا اهيف

 ةلازإو ىحلا جارخإ يف ةعامجلا وأ يضاقلا وأ مامإلا هلعف ام اذك و ى كلذ يف لعف

 ء لاملا تيب ىلإ هوحنو هلك كلذ عوجرم نإف « كلذ يف اوأطخأ اذإ ركنملا

 : كلذ ريغ : ليقو ى هلعف نم كلذ مزلي : ليقو

 وأ عطقلا وأ لتقلاك قوقحلا جارخإب ةعامجلا وأ يضاقلا وأ مامإلا هرمأ نمو

 هيلع ال هرمآ ىلع نايضلاف مهرمأي مدقتلا هل زوجي ثيح أطخاف سبحلا وأ برضلا

 لعفلا نأل كلذو ى دقف اذإ رظتني نم نمض ةعامجلا هترمأ اذإو « لعفلا هل زاج ذإ

 ص دقف رأ رظتني ال ناك ولو ةعامجلا كلت يف ملكت نم هنمضي : ليقو ى هب متي

 مدقتلا هل ام ىلإ دوهشلاب مدقت نم اذك و « ملكتي مل ولو رضح نم لك : ليقو
 لوأ نم هلك كلذو ى هنود دوهشلا هنامض مزلي هنإف أطخاف برضلاو لتقلاك هيلإ

 . أطخ دمحأ خيشلا هامس ى اذه ىلإ هيبنتلا
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 ىنجلاو وه حلطصا وأ ةيانجلاب فرتعا اذإ اك هدحو يناجلا مزلي ام أطخلا نمو

 نينيمأب : ليقف ى هب مدقتلا هل زوجي نميف فلتخاو « ثراولاو وه وأ هيلع

 ىفتنا اذإف ى قدصم لكب : ليقو “ دحاوب : ليقو ى ىنزلا ريغ يف نيحلاص
 كلت يف هدنعام ىلع مدقت نإف « اودهشو ءانمألا ددعت ولو مدقتلا زجي مل قيدصتلا

 نم هنيبتو هيلع ةلادلا هتمالعب وأ هنيعب هلع اذإ كلذو ى هب همدقتل نمض يناملا
 رثألا كلذك و “هريغ نم هزيمو هققح اذإ مالكلاب مدقتلا هل زوجيو ى هربغ

 هب مدقت نإف “ ضعي .دنع هب مدقتلا هل زوجي نايبلا ديفي امم كلذ وحنو ةباتكلاو

 :ليقو ى كلذ ريغ : ليقو ى لاملا تيب نم : ليقو “ مثإلا ال نامضلا همزل أطخاف
 . ملعأ هللاو . ءيش همزلي مل أطخاف هيلإ مدقتلا هل اهف ملعلاب هلعف ام لك

 ِدصفو يك و عطقك هل زاج ثيح ةجلاعم وأ ةاوادمب هلعف ام :ىناثلا هسنتلا

 :ليقو ى مثإلا ال نامضلا همزليف كاله هنع ماقف كلذ يف أطخأ اذإ ةرطيبو نتخو
 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ : ليقو “ لاملا تيب : ليقو « ةلقاملا مزلي

 برش وأ لك أ نم اهلمحب رضي ام لمعت نأ لماحلل سيل : ثلاثلا هبنتلا

 ؛ سرض عزنو “ دصفو ى ليقث عفرو ى ةماجحك ى امهريغ وأ راح وأ درابك

 ال ناضلاف لمحلاب ملعت مل نإو ى مإلاو نامضلا اهمزل لهلا اهملع عم تدمعت نإف
 وأ هب هنم ملع ىلع هدمعت اذإ اهلثم وهف اهلمحب رضم لمف اذإ اهريغ اذك و < مثإلا
 ناك نإف “ تطقسأف لمفف اليقث اهل عفري وأ اهيلع علطي نم ترمأ نإو ى لهج

 ال راضلا همزل الإو ؛ سكملاب : ليقو ى مثإلا ال ناضلا همزل هب هنم لع ىلع

 مزل عفارلا وأ علاطلا نود لماحلا تلع نإو ى هنع اهطوقسب :ليقو ى مثإلا
 اهنأ ملعت ملو طوقسلا هنم مهوتي ام لماح تلمع نإو ى اهنود لماحلا مثإلا و نامضلا
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 :ليقو “اهنم تملس طقست ملو هتلمع نإو ںممثإلا ال نامضلا اهمزل تطقساف لماح

 : ليقو ى مثإلا ال تطقسأ نإ نامضلاف طوقسلا مهوي ال.ام تلمع نإو ؛ مات
 « نامض الو مثإ الف تطقساف مهوتملا ريغ تلمعو هب ملعت مل نإو ى مثإ الو نامض ال

 امل زوجي الام ىلإ لمحلاب ملعلا عم مدقتلا يف امل اوصخرو ى ءاوس اهيف ملعلاو ةمهتلاو

 . لماحلا ريغ اذك و اهرضي ال نأ تعمط اذإ هيلإ مدقتلا

 وأ رادج نم عوقوو هضعب كاله وأ هب كاله فئاخل ءاملاب لسفلا كلذكو

 ملع اذإو ى نامضلا يف فلتخاو ى مثإ الف بطعف ةمالسلا عمط اذإ ريثك ءام يف

 لعف نإو “همزل تطقساف لعف نإف اهب وأ هب "رضم لمع هل زجي مل لمحلاب جوزلا
 هب ملع وأ هب املعي مل نإو “ ملسو تنمض اهضرعت وأ اهعانتماب رضلا عقوو هل زئاج

 اهدوار نإو «ممإلا ال نامضلا اههمزل أطخب امهدحأ نم وأ اهنم رضلا عقوف امهدحأ
 نإو ى ةنماض يهف تّمفو'دَض تغب نإو « نمض تطقسأف تعنتماف اهجوز ريغ

 تبارتسا نإ و تنمض شطع وأ عوجي تطقسأف تماص نإف « نمض دحأ اهفوخ
 اهريغ وأ اهجوز ىلإ تهتشا ام تبلط نإو « ال : ليقو “ تنمض هتكرتف اماعط

 هب يتأي نأ ىبأ نإ لوسرلا نمضو تنمض ءايح بلطت مل نإو ى هيلإ بولطملا نمض
 امم الع نإ : ليقو “ لمحلاب العي مل نإ الإ هطعي مل نإ ءيشلا هدنع ناك نم اذك و

 مل نإ ليقو ك هدحو نمض ؛ هدحو امهدحأ ملع نإو امم انمض هب املعب ل وأ لهجلاب

 امنإو ى تنمض اليقث تلمح نإو “ايهيلع نامض ال : ليقو ى علاطلا نمض اعم املعي

 . طقسلا ةيد اهيطف تطقسأ ىتح رحلا يف تشم نإو ى نسيو يف امل صخرب

 ا ص المح تعدا وأ اهنم قحلا جارخإ ديرم لمحلاب ملع نإ : عبارلا هيبنتلا

 و 6 مثإلاو ناضلا همزل مدقت نمف 4 كلذ يف مدقتلا زجي مل & يسفن تمهتا تلاق

 ناشلا أطخأ ولو جرحلا مزل ىلمت ل نا و ء جرحلا ن ود اهامزل ربخت ملو هي.. تدلع
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 يهف مهربخت ملو هب تملع نإ الإ ملمي مل ولو جرخلا نامضلا مزل : ليقو ى مثإلا ال
 اهنم جرخأ لمحلا اتفن نإف ى ناتنيمأ اهترظن ترقأ وأ هب تمهتأ اذإو ى ةنماضلا
 . مثإلاو نامضلا همزل مدقت نمف “ جارخإلا ىلإ مدقتلا زجي مل اتفلتخا نإو ڵ قحلا

 مزلي هنإف لمحلاب ملع ىلع جرخأف هريغ وأ لتق نم قح لماح ىلع بجو اذإو
 ؛ لجلا نامض و مثإلا هيلع نكل و هيلع كاله ال : ليقو ت كالهلاو نامضلا جرحلا

 :تتام نإ اهتميق تمزل تتام وأ تطقساف اهنم ذفنأف ةمأ ىلع قح بجو نإو

 لمجلا نامض : ليقو “ طقف مثإلا مزل تطقسأف تبرضف برض اهلع بجو نإ و

 ى اقيقر لمحلا ناك نإ نيتميقلا نيب ام مرغيف لماح ريغو لماح موقت نأب اضيا
 نإو ى آرح ولو هنامض هيلع حازب ةمآلا لمح :ليقو ى هنامض همزل ارح ناك نإو
 يف فلتخاو طقست مل نإو ى مثإلا و نامضلا موزل رم دقف قح لماح نم جرخ

 بجوأ هبجوأ نمف هتحازإو نامضلا يف فالتخإلا ردق ىلع قحلا جارخإ ةداعإ

 عنم نم لك نم لماحلا ريغ اذك و « جارخإلا ةداعإ حازأ هحازأ نمو ى هجارخإ

 هبرض الإ زجي مل وأ لتق زاج ثيح حرجو ,ضرمك هنم قحلا جارخإ نم عنام إ
 وأ “ هل لتاقلا فراق دقف عناملا دوجو عم هلتق لح ثيح لتقف هيلع ام جرخأف
 ام لك : ليقو ى هنامزلي نأ نامضلا الو مثإلا ىرأ الو ى هل لحي ال ام براضلا

 يف :ليقو ص لاحلا كلتب قحلا هنم جرخي حرج وأ ضرم نم لاحلا كلتب وهو هلعف ة
 عم هيلإ مدقتي الف برضلا الإ بجي مل نإو “ءيش هيف رذحي ال هلتق هيف زاج ام لك
 ى ةلصلا تلاز اذإ جارخإلا ةداعإو مثإلا و نامضلا همزل مدقت نإو ى عناملا مايق

 نكلو ك طقست ملف لماح نم. دحلا جرخأ نمو > ةداعإ الو نا مخض ال : لقو

 الو طقسلا ةيد الإ هيلع امف تطقسأ نإو “ هيلع نامض الف ثداح اهيف ثدح
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 طقسلا يف نامضلاف تتام مث تطقسأ نإو « هملعل مثإلا همزلو هبلع برض شرأ
 ص نونمضي : ليقو ص نامض الف تطقسأف فحصملا يف اهولح نإو « طقف
 . لعأ كلاو

 ام تراك هيف تأطخاف هعطق اهل ام ةلباقلا تعطق اذإو : سماخلا هيبنتلا
 مثإلا ال نامضلا اهمزل همأ ىلإ هب لصتا ام وأ جورخلا هيلع رسع اذإ دلولل هتعطق

 .همأ ىلع دلولا جورخ رسع اذإف اهنامزليف امل لحي ال ام كلذ يف تزواج نإ الإ

 امنإو اهيلع نامض الف طلخ مقي ملو لفسأ ىلإ تعطق نإف “ قوف ىلإ عطقتلف

 امتإ همأ ىلإ دلولا هب لصتا يذلاو ةداحلا ةبصقلا وأ ةفيظنلا ةداحلا ةرفشلاب عطقت

 اضرع عباصأ ةثالث ردق كرتت : ليقو ى عضوملا كلذ يف ةنئاكلا ةدقعلا نم هعطقت

 ىلإ تلسرأ اذإو ى رم ام ىلع كلذ يف أطخلاو ى عبارلا يف عطقتو ى دلولا ىلإ

 وأ اهجوز ةلباقلا عنم نإو ‘ لوسرلا ىبأ نإ اذك و ع تنمض تأت ملو ةلبا ةلا

 تبأ نإو ى اديس وأ اجوز وأ ابأ ولو هعنمب لغتشت الو ى نمض امهريغ وأ اهديس
 اذك و ى ملع نإ الوسر عنام نمضيو “ تقتع اذإ تنمض ديس نم عنم الب ةمألا

 ؛تنمض اهدلو كله وأ تكله ىتح لسرت مل نإو هيلإ لسرت ملو اهتأي مل وملعم
 دلولا وأ ةأرملا يلي ام دقعت مل وأ ص هلتقي ام غلب ىتح دلولا ةلباقلا تعيض نإو

 ةلباقلا ىلع ةحح نوكيو “رض هباصأف دلولا هجو لباقم تعطق نإ اذك و ؛ تنمض

 نم : ليقو « ناتنيمأو نيمأ وأ نانيمأ تجاتحا وأ اهيلإ تلسرأ لماحلا نأ يف
 . ملعأ هللاو ، هتقدص

 ال نايضلاف أطخب دلجلا خلس غلبي ام ناتخلا يف زواج نإ : سداسلا هيبنتلا

 مثإ الو نامض ال : ليقو ى مثإلا ال نامضلا همزل أطخب داتعملا ىلع رصق نإو « ,إلا
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 ولو نايضلا همزل ردي مل نإو ى ةيحان لك نم عطقلا راد اذإ هناتتخا ىزجو
 ىزجي ال : ليقو « دلجلا خلس غلبم كلذ يف عطقلا ىهتنمو اهلك ةفشحلا تجرخ

 نإ ةرطيبلاو يكلا يف ا ذك و[ عطقلا اهب راد ولو اهلك ةفشحلا جورخ الإ نتخلا ي

 الب كوش وأ هل سرض وأ نس عزان وأ لفطل مجاح ىلع نامض الو رصق وأ زواج

 وأ لفط نتاخ ىلع نامض الو صمخرقلا ريغ يف نمضيو ؤ ةصخر ىلع هيبأ ندإ

 ههركأ نإ اذك و « اقلطم نذإ الب نمضو عضولا زواج نإ الإ نذإب دبع

 كوش وأ رفظ وأ سرض عزنك هل احالص متيب لعاف ىلع نامض الو “ صخرو
 ال ص نمض اهريغل طلغف سرضلا عزنب ديس وأ بأ وأ غلاب هرمأ نإو « قلحك و

 عزن وأ هل نتخف لجر هركأ نمو ڵ ديسلا وأ بآلا وأ سرضلا بحاص طلغ نإ
 صخرو يوكيو عطقي يذلا راطيبلا وأ بيبطلا نامضلا مزليو “نمض عزني ام هل

 . ةيدلاف هسفنب هبرشف هاطعأ نإو « نمض تافمف.اود هاقس نإو

 تنإو ؤ بهذ ام بسحب ةيدلاف ةفشحلا سأر عطقف نتخ نإ : « رثألا » يفو
 دمعتي مل ذإ هيلع ءيش الف هترض ذإ دحأل نسلا علق نإو ىةلماك ةيدف اهبعوتسا
 . ىلعأ هللاو

 نيبتي مل ام أطخلا وأ يدعتلا ىلع قرهم هنأ مدلا يف ةدعاقلا : عباسلا هيبنتلا

 دهش كلذب هل "رقأ وأ هبرض وأ رخآ لتق ادحأ دهاش نمف “ لح ىلع اهكفس
 لك[ ىأر نم : هرم للا سدق عيبرلا وبأ خشلا لاقو“هبهيلع مكحو يدعتلاب هيلع

 هيلع دهش ى ةيدعتب هلك أ هنأ لاملا بر هب كسمتسا مث ةلالدلا ىعداو هربقل لام

 ێأطخ هتلتق : لاقف ةيدعتب هيلو لتق هنأ لجر ىلع ىعدا نمو « ةيدعتلاب هآر نم
 تومي وأ ى رقي ىتح سبح الإو “ لتقلا نم اج اهب قأ اذإف “ةنيبلا كاحلا هفتلك
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 ى هليبسل ىضم فلح اذإف ةيدعتلا هلتقي مل هنأ كاحلا هفتلحي : ليقو ى سبحلا يف

 : ليقو “ هليبس لخيلف ةنيبلاب تأي مل نإ : ليقو ى هك رت نيميلا نع لكن اذإو
 ى هيلع ىعدملا كرت الإو ةيانجلاب هل كح اهب ىتأ نإف ةنيبلا ةيدمتلا يعدم فلكي هنإ

 نإ : ليقو ى ةيدعتلاب هيلع كح الإو ءىرب اهب قأ نإف أطخلا ةنيب هفلكي : ليقو
 ناييب يلولا هيلع ضبق نإو « دمعلا نايب يلولا فلك أطخ هلتق هنأ آلوأ ىعدا
 لك يف : ليقو ى يلولل ىلع ال نايبلا هيلعف أطخ هنأ ىعدا مث هرارقإب وأ لتقلا
 ص ش'رألا سكملا يفو هل ءيش ال هنأ أطخ باصملاو ادمع يناجلا اهاعدا ةيانج

 ىعدملا لاقف أطخ هيلو لتق هنأ دحأ ىلع ىعدا نمو « نيبجولا يف هب : ليقو
 نإو ى اطخلاب ىعدملا رارقإل ةيدلا همزلتو لتقلا نم ءىرب « ةيدعت هتلتق ى هيلع

 كسمتسا نإو “هتلقاع ىلع هل عوجر الو “هسفن يف ةيدلا هتمزل ايهنم لك هي "رقأ

 ةديبلاب .يتأ ناف اهنامض نم أربيل أطخ هلتق هنأ ةنيبلا ىعداف ةيدلا يف ىعدملا هب
 أطخ هلتق هنأ هلع ىعدا نإو “ هسفن نم أطخلا ةيد ىدأ الإ و ى ةلقاملا تمزل

 ىلع عجربلأطخ هلتق هنأ ةنيبلا يلولا ىعداف اطخلا ةيد همزلت ثيح كلذب هل رقأف
 لاقف هيل و لتق هنأىعدا نإو “ يناجلا ىلعف الإ و « ةلقاعلا ىلعف اهب يتأ نإف ةلقاملا

 يف توي وأ هل أربي امب يتأي قح سبح الإو ةنيبب ىتأ نإف “يل لحي اك هتلتق يناجلا
 ريغ هيلع ىرأ الو « ةيدعتلاب هلتقي مل هنأ فلح اهب تأي مل نإ : ليقو “ سبحلا

 فلكي :ليقو ى ةيدعتلاب هيلع كح اهب تأي مل نإ : ليقو ؛ رظن اذه يفو ى اذه
 ىعدا نميف باوجلا اذك و ع هكرتيلف اهب تأي مل نإف « ةنيبلا ةيدعتلا يعدم
 هملع ىعدملا ركنأف أطخ هلتق هنأ ىعدا نإو < ةيدلا ءاطعإ وأ وفعلا وأ ةيربتلا

 هيف امم اهنود امو سفنلاو ؟ أطخ هلتق ام هنأ فلح ةنيب نكت مل نإف الصأ لتقلا

 ٤ سبح مهتا دقو ركنأف لتقلا هيلع يعدا نإ و « ءاوس هلك كلذ يف صاصقلا
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 : يمصاملل لاق:

 اعرش دق هل نجسلاف هيلع ىعدملا يف ةمهت ىوقت ثيحو

 لبقي الو برضي الو « ةريثكلا نينسلا يضم وأ ى هتءارب نايب نجسلا ةدحو

 ص كلذب هيلع ىعدملا رقأو ، أطخ هيلو لتق هنأ ىعدا نمو : نماثلا هيبنتلا
 ىدأ دق ناك نإو ى ةيدلا هيلعو هب لتقي الف ى ادمع لتق هنأ ةنيبب ىعدملا يتأ مث
 هلتق هنأ ىعدا نإو ؛ لتقي الو ى دمعلا ةيد ىدأ و اهدر هتلقاع وأ وهاأطخلا ةيد

 ةيد يدؤي هنإف أطخ هلتق هنأ يناجلا يلو نيب مث "هلتقف هاوعد نيب مث ركنأف دمع
 امنإ ناك نإ الإ ‘ لوألا يناجلا ةلقاع ىلع أطخلا ةيدب عجريو “ لتقي الو ى دمملا
 اودهش نإف دوهشلا ىلع كلذب عجرب و « نامضلاو لتقلا هنع حازي هنإف ةلداملاب هلتق
 تدأ أطخ مهتداهش تناك نإو ى ةيدلا مهمزلت : ليقو ى هب اولتق رروزب

 نم كلذب مهل "رقأ وأ مهريغ نم اهوذخأ اذإ كلذو ى اهب لتق نم ةيد مهلقاوع
 ردق ىلع مهلقاوع اهلقعتو “هتيد يف ءاكرش مهف لاحلا كلذ ىلع اودهشف لتقلا همزل
 ،ةداهشلا اهب تمت دق اهنأل نيلوآلا كلذ مزلي امنإ : ليقو ى ماع لك يف نودؤي ام
 درت نمم نالوآلا ناك نإ الإ اهمزلي ال : ليقو اهب كحلا نأل نيرخآلا : ليقو

 اهادأ ىلع هوربجاأف ةيدلا مهدنع تحص نإو ى ةيكزتلا ىلإ جاتحي نمم وأ هتداهش

 : ىلع ىتأ نإف < يناجلا هادأ هب هيف هوأر ام لكف رظنلا ىلإ عجرب امم هنأ نأب مش
 نإو “كلذ هنم ذخأ هنم رثكأ ناك نإو ى ءيشب هيلع عجري مل آلوأ هادأ ام ردق

 . ملعأ هللاو « اود ريف دئازلا مهيلع كردأ لقأ ناك
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 ىتح كلذ همغف هقيطي ال بوثب اهدلو ةأرملا تطغ نإ : عساتلا هيبنتلا

 هبلع تبلقنا نإ اذك و ؛ هتنمض ؛ امغ تام ىتح همف يف ايدث تلعج وأ ى تام

 مل نإ اهيلع نامض الف اهدي نم عقوف هتعفر نإو ص لقعلا ةبئاغ ةمئان ولو اهشارف يف

 نإو ص تنمض كلذب هتلتقف همف ال _تما ىتح هتمعطأ وأ هتعضرأ نإو « دمعتت

 نإو ى مهربخت مل نإ هباصأ ام تنمض ءاقهب وأ ءابرج وأ ءاصرب وأ ةموذج هتعضرأ

 . ملعأ هلللاو . ًاضبأ تنمض اهوطعأ و مهتربخأ

 زاج هيف رسكناف امهريغ وأ حمر وأ مهسب لجر حرج اذإ : رشاملا هيبنتلا
 اذك و « حراجلا ىلع كلد سيلو ى عضوملا كلذ ريغ نم ولو “ عزنيل هيلع عطقلا

 :ليقو « كلذ حراجلا ىلع بيلف هحرج يف دازف دوع وأ ,رجح ىلع عقو نإ
 تيقبف اهريغ وأ دي عطق نإو ى ةيودألا تداز ام اذك و « حراجلا ىلع هلك كلذ

 نم اذك و ؛ صخرو “ عطقنت ىتح ءاودلا امل لعجي لب اهعطقي الف ليلق وأ ةدلج

 وأ ديلل جوعم حارتسا نمو “صخ رو اهعطقي ال هلجر وأ هدي يف ةشيرلاب يلتبا

 ناكملا عطقي الف ةيحلا هتغدل نمو ‘ صخرو اهبوسيل اهرسكي الف لجرلا
 ق ش'رآلا همزلو “ صخرو عطقي الف ريساوبلاو ىمحلاب يلتبا نمو “ صخرو

 . ملعأ هللاو ع صيخرتلا لوق ريغ ىلع هلك كلذ يف عطقلا
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 باب

 . . . . ... .... ... ةماسقلا طرش باب

 باب

 ةمامقلا ف

 مدلا تابثإ ىلع ازج وأ آانرمي نيسمخ فلح ةماسقلا : ةفرع نا لاق
 : يمصاملا لاق

 تعنم ثانإلاو روكذلا ىلع تعزو انيمي نيسمخب يهو

 تا سثلا اذو ا هہنوفتلح ةالولاو توملا توسث دعب

 دلبلا لهأ مه ةماسقلا يف نوفلحي نيذلا نأ نم ى فنصملا هركذ ام بهذملا و
 لنتقلا ءايلوأ فلح : انموق لاق اك ال ص هلتاق ىردي ال يذلا ليتقلا هيف دوجوملا

 ةماثج يبأ نب لهس نع“ ملسمو يراخبلا ىور « هيلع ىعدملا نم ةيدلا نوذخأيف

 ىلإ اجرخ دوعسم نب ةصّتحمو لهس نب هللا دبع نع ى هموق ءاربك نم لاجر نع
 يف حرطو لتق دق لهس نب هللا دبع نأ ربخأف ةصيحم قأف اهباصأ دهج نم ربمخ
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 . .هلتاق ملعيالو لتق ةمالع رح ليتق يف دجوت نأ ةماسقلا طرش

 وه لميقأف ى هانلتق ام هللاو : اولاق ى هومتلتق هللاو متنأ : لاقف دوهي ىتأف نيع يف

 : للع للا لوس ر لاقف ملكتيل ةصيحم بهذف “لهس نب نمحرلا دبعو ةصيوح هوخأو

 هللا لوسر لاقف ، ةصيحم ملكت مث ةصيوح ملكتف « نسلا ديرب « ربك ربك »
 كلذ يف مهيلإ بتكف « برحب اونذأت نأ امإو مكبحاص اودت نأ امإ » : قلع

 : لهس نب نمحرلا دبعو ةصمحم و ةصيوحل لاقف ى هانلتق ام هللاو انإ : اوبتكف

 . « دو كل فلحيلف » : لاق « ال : اولاق « ؟ كبحاص مد نوقحتستو نوفلحتأ »

 ص ةقان ةئام مهيلإ ثعبف هدنع نم قلع هللا لوسر هادوف « نيملسم اوسيل : اولاق

 . ءارمح ةقان اهنم ينتضك ر دقلف : لهس لاق

 ام ىلع ةماسقلا "رقأ لم للا لوسر نأ راصنألا نم لجر نع ملسم ىورو

 لبتق يف راصنألا نم سان نيب ةل للا لوسر ىضقو ، ةيلهاجلا يف هيلع تناك
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 ركذ لتقي ال كرشم وأ دحوم ( رح ليتق يف دجوت نأ ةماسقلا طوش )
 . دبع وه يذلا ليتقلا يق ةماسق الو ىثنخ وأ ىثنأ وأ

 اننيب ةماسقال : ليقو “ سكعلابو انل ةمذلا لهأ ىلع : لبق « رثألا ه يفو

 ناك نإ نيملسملا ىلع ةماسقلاف نوتمذو نوملسم اهيف ةيرق يف دجو نإو ٤ مهنيبو

 تناك وأ دحاو تيب اهيف مهل ناك ولو ڵ نييمذلا ىلعف ايمذ ناك نإو « مهنم
 ليتقلاب ذخؤيو “ تيبلا لهأ ىلع ةماسقلاف“ نيماسملل ادحاو اتيب الإ مهل اهلك
 سروكي ال نرأ ةماسقلا طرش نمو “ اهيف مهريغ ال هتمذ لمهأ

 رثأ هسفو “ هتقلخ تمت دقو ايح ناك نإ الإ انينج وأ اطقس

 هلعلف دجوت مل نإو “ قنخ رثأو حرجو ِحبذك ( لتق ةمالع ) ؛ لتقلا
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 الو ص ةعامج هبف ىلصت دجسمب دجوي الو { نيعم ىلع ىعدي الو

 نم ةوادع مهنيبو هنيب موق ةدلبلا يف نوكي الو ماحز نم لتق

 ةلحملا وأ ةدلبلا كلت لهأ مزل طورشلا هذه 1 اذاف > هلهأ ريغ

 تامالعلا نمو “ ةماسق الف باودلا وأ ماوهلا نم ءيشب وأ هللاب لب لتاق الب تام

 لبق وه ىعدا نإف ( نتيعم ىلع ىعدي الو ) فنآلا نم مدلا ال نذآلا نم مدلا

 هنأ يلولا ماقم ماق نم وأ “ هدعب وأ جورخلا لبق هيلو ىعدا وأ « هحور جورخ

 هدارم ص ةماسق الف كلذك ةثالث وأ نانثا وأ اذك هتفص لجر وأ نالف هلتق

 تاإو ى ةماسقلا مهيلع : ليقو “ ادعاصف دحاول ةلماشلا نيعملا ةقيقح نّئمملاب

 . يتأي اك هيلعف دحاو لجرل ىمسملا ناك

 ص ةيعراضملا ىلع فطع ( لتق الو ةعامج هيف يلصت دجسمب دج وب الو )

 ( ماحز نم ) هل لتق دجوي الؤ يأ « ماللا مضو ءاتلا ناكسإو فاقلا حتف زوجيو
 . فلح دحأ مهتا نإو “ ةماسق الف ماحز نم لتق نإو

 ى لاملا تيب يفف ماحز وأ مماج وأ ىوس يف دجو نإو : « رثألا » يفو

 وأ دحاو وأ ( موق ةدلبلا يف نوكي الو ) دلبلا لهأ ىلع ةماسقلا هيف : ليقو
 ناك نإو ى دلبلا لهأ يأ ( هلهأ ريغ نم ةوادع مهنيبو هنيب ) رثكأ وأ نانثا

 نم وأ ى دحاو ةداهشل وأ ةوادعل ةمهتلا نوكتو “ مهتا نإ متا نم فلح كلذ

 مزل طورشلا هذه تلك اذإف )« ةماسقلا تمزل ثراولا همهتي مل نإو “ هب مكحي ال

 وأ نيدَّحوم ىنكسلاب ةرومعم يهو اهيف دجو يتلا ( ةلحملا وأ دلبلا كلت لهأ
 هدحو ناك نإ الإ كرشم ىلع ةماسق ال : ليقو “ نيفلتخغ وأ نيكرشم
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 . هلتاق انماع الوت { هانلتق ام ًآنيمم نيسمخ اوفلحي نأ اهنم ابيرق وأ

 . . . . . نونجمو يصو ىمعأ ىلع سيلو

 ناك نإ ى اهيف تام يتلا ةلحملا وأ ةدلبلا نم يأ ( اهنم ابيرق ) اموق ( وأ )
 ةلحلا وأ ةدلبلا ىلإ دئاع ريمضلاف « ةنوكسم ربغ ةلح وأ ةدلب يف ادوجوم

 دجو اذإف ى مادختسالا قيرط ىلع ةنوكسم ةرومعم اهنوك ديق الب ةروكذملا
 كايهيلعف اتوتسا نإو“هيلإ ىبرقلا ىلع ةماسقلاف ةلحمو ةدلب وأ نيتدلب وأ نيتلحم نيب
 رثكأ ف اذك و « نورشعو ةسمخ : ليقو « الجر نوسمخ ةدحاو لك نم فلحو

 مسقت : ليقو ى نوسمخ هل نم فلح توتسا نإو “ برقألا رظني نينثا نم
 نم :كلجر نوسمخ مهنم فلحي نأ يأ ( اوفلحي نأ ) مهنيب نوسمخلا ناميألا

 لك فلحي ( انيمي نيسمخ ) دجو نمم نوسمخف رايخلا دجوي مل نإو ى مهرايخ
 لوقي امنإو “(هلتاق انماع الو هانلتق ام ) :ةدحاو ةفلح هللاب الجر نيسمخ نم دحاو

 لجحلا لمهأ اهلك ةيدلا يطعي فلحلا دعبو ى هلتاق تملع الو هتلتق ام : دحاو لك

 هنآل ادعاصف نينثا ةعامجلا ريمضب ىتأ امنإو ‘ فلح نمو فلحي مل نم مهلك دلبلا وأ

 نآل نيميلا دعي ملو ىضم ريمضلا كلذب هسفن ىلع لك ربع نإو « عومجملا ىلع ملكت
 [بئاغ مزلت الو ضرفل وأ رمأللا وأ هسفنل ابظعت دحاولل نوكي دق ريمضلا كلذ

 امنإ : ليقو “ نجسلا يف نم مزلت الو « هنم هلوصو نكمي عضوم يف ناك نإ الإ
 هسنج الإ هل ثراو ال نم موقيو ى ابيرغ الو الزنم ايرتكم ال لوصألا لهأ مزلت
 لمهأ ىلع اهيف ةيدلا تمسق اذإو ى هتيد نوضبقيو هيلع نوفلحتسي سنجلا كلذ

 ىتح اهيلع دئازلاب هتريشع عبت مهارد ةعبرأ نم رثكأ دحاو لك عضوف عضوملا "
 . اهيلع لضفلا نم همزل ام يدؤد

 (نونجبو ييصو) دعقملا هلثمو “هدحو لحملاب نكي مل نإ (ىمعأ ىلع سيلو)
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 دحاو هب دجو نإو ي ةماسق اهدحو لحملاب نكت مل نإ ةأرماو

 ةيدلا عفدي مث ، نيسمخ متت ىتح ناميألا هيلع ترركت ةأرما ولو

 نإ اذكو ى اهلام نمف الإو اهل تناك نإ اهتلقاع ةأرملا ىلع ىدؤتو

 . هتلقاع اهيدؤتو هيلع ترركت كرشم الإ نكي مل

 دبعلا ىلوم ىلع

 . دعب قافأ وأ غلب ولو اقلطم

 نونجملاو ةأرملا مزلت : ليقو ( ةماسق اهدح و لناب نكت مل نإ ةأرماو )
 ؛سانلا عم ءاطعلا اذك و ؛ نالوق يضاقلاو مامإلا اهموزل يفو ى دعقملاو مجعألا و

 هيلع ترركت ) نونجم وأ يص ال ىمعأ وأ ( ةأرما ولو دحاو هب دجو ناو )
 هللاو “هلتاق تملع الو هتلتق ام هللاو ى هلتاق تملع الو ى هتلتق ام هللاو : ( نامألا

 اهنوك لاح ناميألا ( متت ىتح ) لوقي اذكهو ؛ هلتاق تمع الو هتلتق ام
 تعفد نيميلاو مدلا يلول هلام نم ركذلا دحاولا كلذ ( ةيدلا عفدي مث « نيسمخ )

 ام الإ دجوي مل ذإ نيسمخ نود ام وأ نيسمخ فلح نإ اذك و ع طقف صاصقلا

 الإ فلحي الو ، رثكأ وأ لقأ وأ نيسمخ اوناك اهنوعفدي نيدوجوملا نإف ى اهنود

 فعضي نم مهنم راتخيو ى متت ىتح نيسلا نود ام ىلع نيميلا رركتو « نوسمخ
 ىطمتو ى تفلح اذإ ةماسقلا يف ( اهتلقاع ةأرملا ىلع يدؤتو ) ناميألا يقاب هبلع
 با ) اذه دعب ام اذك و « ةأرملا تناك ثنح نكت مل اهتريشع نأ كلذو مهعم

 كرشم الإ نكي مل نا اذكو ى اهلام نم ) "دؤتل ( ف الإو ) ةقالع ( اهل تناك

 . مهعم يدؤيو ( هتلقاع ادؤتو ) نيسمخ ناميألا ( هيلع ترركت

 ةمألا وأ دبعلا ةديس وأ ةمآلا وأ ( دبعلا ىلوم ىلع ) ترركت ( و )
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 رادلاك يحلاو ، هلام يف هتمزل هل ةريشع ال نمو ، كلذك درفنا نإ

 اذكو ى هب ةماسقلا تصخ اهبر اهبو رادلاك يف دجو نإف « تيبلاو

 ام كرشم وأ رفاسم وأ نكاس نم مهريغل مهزواجت ال ةطخلا لهأ

 . . . . ... .. . اهلهأ نم دحأ ماد

 هل تمع الو هتلتق ام كلاو : نيسمخ ( كلذك ) ةمألا وأ دعلا ( درفنا نإ )
 . اقتعي مل اهنأل ةمآلاو دبعلل ةلقاع ال ذإ ةديسلا وأ ديسلا اهيدؤيو « التاق

 وأ اركذ اكرشمو دحوم هفلح دعب ( هلام يف هتمزل هل ةريشع ال نمو )
 . اذه ىنغأل لبق هرك ذ طقسا ولو ىثنألا يف كلذ رم دقو ىثنأ

 ص ليتقلامهيف دجو اذإ نوفلحي ءادألاو ةماسقلا ين ( تيبلاو رادلاك يحلاو )
 هىف ليتقلا دجو نإ تيبلا وأ رادلا بحاص فلحي اك دحاو هبف ناك نإ اذك و

 ريغو مامحو قدنفو تيب نم ( رادلاك يف دجو نإف ) : هلوقب هلصف اك هبر هيفو
 ةماسقلا تتصخ )عضاوملا نم ركذ ام بر وأ ( اي ر ايو ) هوحنو نانجو كلذ

 ه:حاص هوحن وأ تيبلا وأ رادلا وأ يحلا يف ناك نإو « ددعت وأ دحتا ءاوس ( هب

 نكن ل نإو ؟ هب ةماسقلا تصح : لاق ك ‘ هبحاص ريغ ىلع ةماسق الف هريغو

 . ةلحملا وأ ةدل۔لا لهأ ىلع ةماسقلاف هنود اهب هريغ ناك وأ « اهب اهبحاص

 دحأ اهلزني ملو اهلزنت يتلا ضرألا يهو ءاخلا رسكب ( ةطخلا لهأ اذكو )

 نم ) مهريغ ىلإ يأ ( مهريغل ) ةماسقلا ( هزواجت ال ) ضرأ قلطم وأ « كلبق
 (كرشم وأ ) هب رمتسي ىنكس ذختم ربغ ( رفاسم وأ ) ,نطوتسم ربغ ( نكاس
 ةطخلا لمهأ نم : يأ ( اهلهأ نم دحأ ماد ام ) ةطخلا لهأ نم كرسلا ناك ولو
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 ىلعو ‘ اہ مهنم ناك نم فانصألا ءالؤه تمزل نكي ل ناف

 . . . بأ ولو هيف بجت لحمب دجو نإو ى ةيدلا مهلقاوع

 اهلهأ نم دحأ ( نكي مل نإف ) © اهيلعف ةلقاع هل تناك نإو ى هنم ىطعي هنإف

 ناك نمي ) كرملاو رفاسملاو اهنطوب مل يذلا نكاسلا ( فانصألا ءالؤه تمزل )

 لفقاوع مهل نكت م نإو ى ( ةيدلا مهلقاوع ىلعو ) ةطخلاب يأ ( اهب مهنم
 نإ مهيلعو ى هعم اهبكار وأ اهدئاق وأ اهقئاس ىلعف ةباد ىلع دجو نإو ى مهيلعف

 تناك نم ىلعف الإ و ةبادلا ىلإ اووتسا نإ مهلقاوع هيديو اهلهأ نم اوناكو اوعمتجا
 ال هيف تدجو لحمو لمهأ ىلعف اهعم دجوي مل نإو « ءاش فيك اهفرصي هديب

 نيفورممل ريفص رهن يف دجو نإو ى اهيبكار ىلعف ةنيفس يف دجو نإو ى اهبر ىلع

 . ةماسق الف ةالف وأ رحي وأ ةلجد وأ رئب يف دجو نإو ى مهيلعف

 اهنكس نإ هتلقاع ىلع يهو ى اهبر ىلع هتيدف ,راد يف دجو نإ « رثألا » يفو

 راد يف دجو نإو ددعلا ىلعف هريغو وه اهنكس نإو ى اهنكاس ىلعف الإو وه
 ىلع يهو ى همزلتف هلتاق فرع نإ الإ س هتلقاع ىلع : ليقو ى هل ةيد الف هسفن

 راد يف دجو نإو “ هديس ةلقاع ىلعف هدبع راد يف دجو نإو ى يمذلا ةلقاع

 ص رادلا ريغ يف اذك و ث مهيلع ءيش الف مهريغ اهيف نكاس ال ديبع وأ ىماتي

 ليتق لماح ةيرق لخد نإو ى ديبعلا يلاوم ىلعو ىماتيلا لقاوع ىلع : ليقو
 يح يف دجو نإو ص هملع وه : ليقو ى هيلع ءيش ال : ليقف موق هلتق هنأ معزو

 يف لخاد عنمي الو ى ةيرقلا لهاك مهيلع ترركت الإو ى اوفلح نيسمخ غلبي

 . لتقلا ثرإ نم ةماسقلا

 بئان ( بأ ولو ) ةماسقلا ( هيف بجت لحمب ) ام يح دوجوم (دج و نإو )
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 ىبأ نهف ، ةيدلا مهلقاوع ىلعو 4 مهتمزل ةجوز وأ جوزو هنباو

 يف ال روهظلا يف بجتو ؛ زقي وأ ث فلحي ىتح سبح فلحي نأ
 لستقلا وأ هدحو سأرلا دجو نإو ص ندب نود سأر ريغ ةحراج

 تبإو ؛ نالوق ؟ ال وأ هيف بجت لهف لوطلا ىلع ًافاصنأ ًاموسةم

 هيف بجت لحمب دجو نإو ى ريدقتلا وأ بأ دجو ولو يأ فوذحم دجو لعاف

 (جوزو) ءابأ لوتقملا ناك اذإ ( هنباو ) هنبا لوتقملا ناك اذإ :يأ بأدجو ولو
 كلت (: مهتمزل )؛ اهجوز لوتقملا ناك اذإ ( ةجوز وأ ) هتجوز لوتقملا ناك اذإ
 نمف)مهيلعف لقاوع مهل نكت مل نإف اهنم نوثريو“(ةيدلا مهلقا وع ىلعو) ةماسقلا
 يف ) ةماسقلا (بجتو "رقي وأ فلحي ىتح سبح" )ةماسقلا يف ( فلحي نأ ىبأ
 الإ ىلاعت هللا نيبو مهنيب ايف الو ى ناتكلا يف ال طقف مكحلا يفو ( روهظلا

 نيميلا نع لكن نم : ليقو “ هرغك أ وأ هلك ندبلا يف بجتو « هسفنب يناجلا

 ال ) هلمف هلف روهظ مكح ىلع ناتكلا يف ردق نم : ليقو ى هلام نم هدحو اهادأ

 عم ةجراجلا امأو ى ةحراجل تعن ( ندب نود) هلوقو ( سأر ريغ ةحراج يف
 ةماسق ال : ليقو “ سأرلا عم وأ ندبلا رثكأ اذك و ى ةماسقلا اهيفف هلك ندبلا

 ىلع افاصنأ اموسقم ليتقلا وأ هدحو سأرلا دجو نإو ) سأرلا نكي مل نإ
 ىقشلا يفو لوطلا ىلع اموسقم دجو وأ “ قش يف سأرلا فصن ناكف ( لوطلا
 ؟ ال وأ ) ةماسقلا ( هيف بحت لهف ) نيةشلا دحأ دجوو ؤ هفصن سأرلا ضعب

 لحملا لهأ ىلعف اعم ادجو نإ امأ « طقف نيفصنلا دحأ دجو اذإ ( نالوق
 ين نيقشلا دحأ دجو نإ اذك و « ادحاو الوق تبجو لصفي مل نإو ى ةماسقلا

 ةيد هن و'ديو نيعضوملا لهأ ىلع ةماسقلا بجت له عضوم يف رخآلاو عضوم
 تاو ) “. ةدحاو ةيد نوديو نيسمخ عضوم لهأ لك فلحي وأ ی ةدحاو
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 وأ نيتيرق نبب دجو نإو ى سأرلا يلي ايف تمزل ضرعب مسق

 . لكلاف اتوتسا نإو هيلإ ةبيرقلا تمزلو امهنيب ام سيق نيتس
 ء اتدجو نإ هيلجر عضوم نم ساقيو

 دجو ولو : ليقو “ هب لصتا ام "لق ولو ( سأرلا يلي ايف تمزل ضرعب مسق
 كلذل لديو “ سأرلا ليت مل ام هيف دجو عضوم لهأ ىلع ةماسق الو “ هدحو

 .« '١ا) سأرلا ةروصلا ه : ثيدح

 قح هيف ءيش الف ةيرق وأ راد يف وضع هنم دجو نإو : « رثألا » يفو
 وأ : يأ « هندب نم رثكألا عم نوكي ىتح هسأر.ولو “ هفصن نم رثكأ هيف دجوي
 ص هريغك سأرلا لعج « رثألا » اذه بحاصف ًافصن هعم ام سأرلا نوكي نأ

 جراخ يف هدسجو راد يف هسأر دجو نإو : « رثألا » يفو ؛ طقف رثكألا ربتعا و

 ةماسقلاف اهجراخ هسأرو راد يف هدسج دجو نإو ى رادلا بر ىلع هتيدف رادلا

 . . كلذ ريغ :: ليقو ى ةيرقلا لهأ ىلع

 ايهنيب ام سيق )“ كلذ وحن وأ ( نيتنكس وأ نيتيرق نيب دجو ناو )
 مزلي كلذ ( ف اتوتسا نإو ى هيلا ةبيرقلا ) ءاطعإلا عم ةماسقلا كلت (.تمزلو

 نوطعيو ى نيسمخ ىرخآلا لهأ مسقيو نيسمخ امهادحإ لهأ مسقي ( لكلا )
 . ةدحا و ةيد مهلك

 اهيلت يقلا ةهجلا ىلإ هيلجر تحت نم يأ ( هيلجر عضوم نم ساقيو )
 وحنو هئارو ىلإ وأ هردصو هنطب ةهج ىلإ اتفطعنا ولو هالجر يأ ( اتدج و نا )

 )١( نابح نباو دمحا هاور .
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 : ليقو 4 ىرخأ ةيحانل لك عضوم نم : ليقو 0 اهنيب نمف الإ و

 اذكو ء هلهأ تمزل هفرط وأ لزنم طسوب دجو نإو ى اهتيحانل
 وأ لجر دجسمب نإو اهيف دجو نإ ةصاخ ةقنزلا لهأو مهعراش

 3 :اهب صخ هيداو

 نم ) سقنل (ف) اعم اتعطق لب دجوت ( الإو ) ةدحاو تدجو نإ اذك و ى كلذ

 ص اهوحن وأ ةتكس وأ ةيرق لك ىلإ اتناك ول اهنيب نوكي عضوم نم :يأ ( امهنيب
 وأ امهارسي نع رخآلاو هيلجر نيمي نع امهدحأ نيدلب نيب ناك اذإ ابف كلذ و

 نم ( عضوم نم : ليقو ) “ نيلجرلا ةهج ىلإ رخآلاو سأرلا ةهج ىلإ امهدحأ
 ىلإ لجر لك نم دعيف ( ىرخأ ) لجر ( ةيحانل ) لجر لك يأ ( لك ) فرط
 لك نم ساقي ( ليقو ) ؛ اهوحنو ةكسلا اذك و « ىرخألا لجرلا يلت يتلا ةدلبلا

 يتلا ةدلبلا ىلل لجر لك نم دعيف اهنم سيقملا لجرلا ةيحانل يأ (اهتيحانل) لجر
 . اهوحنو ادعاصف ةثالث ىرق يف فالخلا اذك و ص اهوحنو ةكسلا اذك و ى اهيلت

 ص طقف هيلي نم ال مهلك ( هلهأ تمزل هفرط وأ لزنم طسوب دجو نإو )
 مزلت ( و ) “ عراشلا ىلإ مهماوتسال مهلك لزنملا لهأ هب مزلت ( مهعراش اذكو )
 نم ال ص ةذفان يغ وأ ى ةذفان تناك ءاوس ( اهيف دجو نإ ةصاخ ةقنزلا لهأ )

 . مهلك لزنملا لهأ الو « طقف هيلي

 :يأ ( هيداو وأ ) ةماعلا نود امم رثك أ وأ( لجر دجسمب ) دجو ( نإو )

 نم رمام ىلع هوحن وأ متيلا وأ ةأرملا دجسم اذك و « ةماملا نود وه نم يداو

 .لجرلا كلذ ( اي صخ ) كلذ نم دحاو يداو اذك و ى متيلا وحن يف فالخلا
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 قؤسلاب اذكو ص نالوق ؟ ال وأ هلهأ ةماع يداوب تمزل لهو

 نييحلا برقأو ى اهجراخ ال اهلخاد وأ لايمألا يف هدوجوب تمزلو

 { نيرفاسم ةلحرب نإو هيلإ ايوتسا نإ امهو ث امهنيب دجو نإ هيلإ

 . . اهيلع دجو ةباد قئاس تمزلو 3 مهيلعف يح وأ

 لهو ) “ هريغ عم وأ ى هدحو امإ ى ءاطعإلا همزل ةماسقلا هتمزل نم لكو

 ؟ال وأ ) ىداولا كلذ لمهأ يأ ( هلهأ ةماع يداو ) يف هدوجو ( ب تمزل

 هنأل ( قوسلا ) يف هدوجو ( ب ) قوسلا لهأ اهموزل يف نالوق ( اذكو ؛ نالوق

 كلذ وحن وأ يح وأ ةدلب وأ ةيرق لهأ ( تمزلو ) ى مهريغو دلبلا لهأل لمج
 اهوحنو ةيرقلا نم تركذ ام لايمأ ةتسلا ( لايمألا ) فرط ( يف هدوجوب )
 لمشيل لايمألا ركذ هلملو ى لايمألا يف : هلوق نع اذه ينغيو ( اهلخاد وأ )

 اهجراخ هضعبو لايمآلايف هضعب ناك اذإ ام ةلأسم ىلإ راشأ دق نوكيف فرطلا

 نيتيحلا برقأ ) تمزل ( و ى اهجراخ ال ) سأرلا : ليقو ى رثكألا ربتعي هنإف
 لصفنم عفر ريمض ( امهو ) مهنيب وأ ( اهنيب دجو نإ ) ءابحألا اذك و ( هيلإ
 ايهمزلو :لصألا و “فطاملا دعب نوكي ال لصتملا نأل ى لصتم ال بصنلل ريمتسا

 وأ ( هيلإ ايوتسا نإ ) دحاو اهظفل و ع لصفناف لماملا فذحف ى لاصتالاب
 . هلإ اووتسا

 ،مهيلعف يح ) ين ( وأ ) مهلحر يف يأ ( نيرفاسم ةلحرب ) دجو ( نإو )
 نأ ى هل اضرعت لصألا بحاصو فنصملا نأ فرعأ نأ لبق يمالك يف مدقت ( و

 ص قئاس اهعم دجأو وأ ى ( اهيلع ) ليتقلا ( دجو ةباد قئاس تمزل ) ةماقلا
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 هي دنآ و اهلهأ نم اوناكو اوعمتجا نإ مهلكو ى اهبكار وأ اهدناق وأ

 ثيح اهفرصي هديب تناك نم ىلعف اهيلإ اووتسي مل نإف ص مهلقاوع
 ىلع ال هيف دجو عضوم لهأ ىلعف دحأ اهعم دجوي مل نإو 4 ءاش

 ص ءاوسف ةيراس وأ طئاح وأ لبج وأ ةرجش ىلع نإو ث اهبحاص

 ال دجو نإ ( اهبكار وأ ) ى دئاق اهعم دجو نإ ( اهدناق ) تز ( وأ )
 تمزلو ى (اوعمتجا نإ مهلك) بكارلاو دئاقلاو قئاسلا تمزل ( و ) ‘ بكار

 دئاقو بكار وأ ى بكارو قئاس وأ « دئاقو قئاس كلذو « امها , نينثا

 مهيلع ةماسق الف اهلهأ نم اونوكي مل نإو “ ةماسقلا يأ ( اهلهأ نم اوناكو )

 : يأ ( مهلقا وع هيدتو ) كلذ ف “رمام ىلع 77 يمعأ و مجعأ و نونجمو متيك

 اهنومسقي “ نيسمخ ةثالثلا فلحي و ص قئاسلاو بكارلا و دئاقلا لقا وع هتيد يطعي

 ىلإ اووتسا نإ كلذو ى مهلك اهنوفلحي مهنأ رهاظلاف نيمي تيقب اذإو ى مهنيب

 نم مهنم ( هديب تناك نم ىلع ) ةماقلا ( ف اهيلإ اووتسي مل نإف ) ةبادلا
 وه ءاش ثيح اهفرصي يذلا ناك نإف ى ( ءاش ثيح اهف رصي) نينثا وأ دحاو

 ثمح اهفرصي يذلا ناك نإو « دئاقلا ىلعف اهبكار الو اهقئاس هعنمي الو دناقلا

 يذلا ناك نإو “ قئاسلا ىلعف اهدئاق الو اهبكار هنمب الو قئاسلا وه ءاش

 نإو ص بكارلا ىلعف اهقئاس الو اهدئاق هعنمي الو بكارلا وه ءاش ثح اهفرص

 نإو ) ؛ اذكهو ي اهيلعف بكارلا مهعنمي الو دئاقلاو قئاسلا وه اهفرصي نم ناك
 ةنيفسلا اذك و ى ( اهبحاص ىلع هيف دجو عضوم لمأ ىلعف دحأ اهمم دجو م
 هذه نم دحاولا ( ف ةيراس رأ طناح وأ لبج وأ ةرجش ىلع ) دجو ( نإو )
 بحاص مزلي ال نأ يفو هلجر نم ساقي نأ ىف ( ءاوس) عضاوملا نم هريغو ءاشألا

 اذك و 0 سايقلا يف ةلخنلا عذج دعيف ةيراسلا وأ طئاحلا وأ لبجلا وأ ةرحشلا
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 ه أربأ نمو {. فلح فلحلل هراتخا نمف > يلولل ابہف رايخلاو

 > لستقلا ءاربإ حصو هريغل ءاربإف دحاوب كسمتسا نإو .ك عىرب

 نم رمام ىلع هيف وه يذلا عضوملا نم هيلجر نم ساقيف ةيراسلاو لبجلاو ةرجشلا

 وحن ىلإ هيلجر نم كلذ ىلإ ساقي اك “ امهوحن وأ « امهنيب وه نيتللا نيتيرقلا
 ةماسقلاف امهنيب نكي مل نإو ‘ ركذ امو ةرجشلا ريغ يف اهنيب دجو اذإ نيتيرقلا
 نم مهل نيبت ام لكب اضيأ ساقيو “ يحلا وأ ةدلبلا وأ لايمألا كلت لهأ ىلع
 . هركذ امم اهوحنو ةرجشلا كلام مزلت الو ى اهريغ وأ لابج

 هراتخا نمف ) “ ثراو ريغ ولو ( يلولل ) ةماسقلا يف يأ ( اهيف رايخلاو )
 : ليقو ( فلح ) ابيرم هنوك ثيح نم وأ رايخلا نم هنوك ثيح نم ( فلحلل
 (ءىرب ) ليتقلا يلو (هأربأ نمو) فلحلل ءاحلصلا راتخي يضاقلل وأ مامإلل رايخلا

 هكاسمتساف ( ةدحاوب كسمتسا نإو) اوءرب مهلك مهأربأ نإف ‘ ةيدلاو فلحلا نم

 « هيلع ةيد الو ةدحاو ةرم ىلولا هب كسمتسا يذلا فلحيف ( هريغل ءاربإ ) هب

 ءاربإ حصو ) «ا١) ركنأ نم ىلع نيميلاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا ه ثيدح وه كلذو
 نإ الإ زوجي ال : ليقف مهلك مهأربأ نإو ى نيقابلا ىلع ةماسةلاف مهضعبل ( ليتقلا
 ثمح نتعت نميف اذكو “ نترويدلا ءاضق دعب لقأ وأ هلام ثلث هتيد تناك

 . افورعم هلتاق نوكي نأ لثم ى ةماسق ال

 نم ت ام ش هنع افع . الحر حرج نم ن ] » رثأل ا » ء اح : هللا دبع وب ] لاق

 حر \ ١ ہستب هث ر ١ وف هتيد عم هل ام ثلث ىلع ٥ اي اصو عم هتيد تد ١ ر ن اف ك 4 حرح

 ;١ - يذمرتلاو دواد وباو ةملسم هاور ٠
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 هثراو هعبتي الو وفعلا مث ادمع ناك نإو “ ةصحلاب ثلثلا ىلع لضف ام ردقب

 يناجلا بلط نإ هنأو دمعلا لتقلا يف لصألا نأ ىلع ءانب يأ ى ةيد الو دوقيب
 دئازب بلطلا يلوللف اذه ريغ ىلع امأ و « يناجلل لوقلاف ةيدلا يلولا بلطو لتقلا

 :لاق “هىلو ىلإ هنع قحلا لاقتنال لطاب وفعلا نأ هللا دبع وبأ راتخاو « ثلثلا ىلع

 وفعلا نم الك نأل لتقلا ىلوللف ى ضيرملا ةبه ىلع اسايق زوجي ال نأ اندنع هبشألاو
 . ىقح ةلازإ لاملا ةبهو لتقلا نع

 هبلاطي الو انامز حورجملا عم حراجلا يقب نإو ؛ اذه ريغ طوحألاو :تلق

 نإو “هتايح يف هيلع ردقي مل نإ الإ هثراو ىلع ءيش الف حراجلا تام مث هقحي هيف

 هيف ناك نإ كلذو ى حراجلا لام يف ةمات هتيدف حراجلا دعب هحرج نم تام

 . هيف بلطي ملو صاصقلا

 هئرب دعب تام نإف ى حرجل ا ريغ اندنع سفنلاو : هللا همحر سيمخ خيشلا لاق

 هل ك ملعأ مل : لاق مث « هحلاص مث الجر حرج نمو . اهدجي م هتيد هثراو بلطف

 لصأ ىلع حل اص ن { : لبق و “ ال : لق و 0 ملعي ل ام عجرب نأ هلف .{ ش'رأل ا نم

 أطخ ناك نإو “ حلصلا زاج هحرج دمعت نإ : ليقو ‘ عجرب نأ هلف ضرع وأ

 عاتم وأ لصأ ىلع هلاص نإ و « مهارد ىلع هلاص نإ لضفلاب هيلع عجرو ضقتنا
 مهارد ىلع هحلاص نإو ى زاج عاتم ىلع هقح نم لقأ ىلع هحلاص نإ اذك و ى زاج

 . أظخ وأ ادمع عوجرلا هلف

 ةسمج هش ُر ١ احرح رخآ لجر حرج نإو > ًأرمد ل حرج ف حلصلا زوحح الو

 لك ىلعف مايأ ةثالث دعب تامو ع ريعب هشرأ احرج رخآ 'هَحَر جو ى ةرعبأ
 . . هند فصن
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 ىعدم لتقي الو ‘ هريغل ءارباإف هح رح هنأ . هي كسمتسم ىعدا ناو

 دجو ةطخ لهأ نم لبةي لهو ، هيلع نايب وأ هرارقإب الإ هيلع

 ص هثراو نم لبقي الو ؛ نالوق ؟ ال وأ مهريغ ىلع اهيف

 وأ هلتق هنأ ليتقلا كلذ ةب كسمتسا يذلا يأ ( هب كسمتسم ىعد نإو )

 لومعمو “ ىعدا لوعفم نأ ربخ نم ردصملا ( هحرج هنأ ) لبتقلا هب كمتسا

 كسمتسا نإو لاق هنأك و “ لتاق هنأ هب كسمتسم يأ “ فوذحم كاسمتسالا
 ام هب لعاف ال طقف احرج هل حراج ينأ ناسنإلا ىعداف هيلو لتق هنأ ناسنإب

 عم هؤاعدا ( ف ) هافن وأ لتقلا ركذي ملو ى ةداع لتقي ال حرجلا كلذو ى هلتقي

 ص ةماسقلا نم ( هريغل ءاربإ ) ءاعدإلا وأ كاسمتسالا درج اذك و « هب كاسمتسالا

 . كسمتسا نإو : هلوق يف لخاد اذهو

 الإ ) هعلو وأ ليتقلا هيلع ىعدا ءاوس ليتقلا ( هيلع ىعدم لتقي الو )

 ( اهيف دجو ةطخ لهأ نم ) نراببلا ( لبقي لهو ى هيلع نايب وأ هرارقإب
 هلتق مهريغ نم انالف نأ مهنم نالدع دهشي نأب ى هلتق هنأ ( مهرمغ ىلع ) ليتق
 ء مهنم لتاقلا رمآلاسفن يف ناك ولو هل نيلتاق مهلك رهاظلا يف اوسيل ةماع مهنأل
 قرف اهنيب نكل « اعفد وأ ابلج عاشملا يف عاشملا لمأ ةداهش مهضعي زاجأ اك

 ص اهيفدجو اذإ ةطخلا ريغ اذك و «مهسفنأ نع نوعفاد مهنأل زوجت ( ؟ال وأ )

 وأ ةطخلا لهأ نم انالف نأ دهشي نأب ( هثراو نم) نايبلا ( لبقي الو ؛ نالوق )
 نيميلا نم ضرآلا كلت لهأ ةلمج نم هبوني ام هسفن نع عفاد هنآل هلتق مهريغ نم

 ةطخلا لهأ ريغ نم دوهشب ثراولا ىتأ ولف “ ثاريملا هسفنل زاجو ى ءاطعإلاو

 نايب ( و ) “ تزاج مهريغ نم دوهشب ةطخلا لهأ ىتأ وأ لوق ىلع مهنم وأ
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 هيلع رركتو ض هرهظ ىلع هل الماح تمزلو « ريغلل ءاربإ وهو

 لئابق نم اوناك نإ ةطخ لهأ لقاوعك هتلقاع هي دن و : ناميألا

 نإ ١ و 2 هتقلخ تلمك نإ حرج رس أ هب طقس ىف ش ف تمزلو { ىسهس ةش

 » مامإل ا هتيد مهنم ذخأ ثراو هل فرعي ملو موف نيب ليتق دجو

 . دحأ ىلع ءاعدإلا عم ةماسق ال هنآل ( ريغلل ءاربإ وه ) هتداهشب ثراولا

 ( ناميألا هيلع رركتو ى هرهظ ىلع هل ذاماح ) ةماسقلا يأ ( تمزلو )
 ( نإ ةطخ لمهأ لقاومك ) ال : ليقو ص هبانم يطعيو ( هتلقاع هيدتو ) نيسمخ

 ى ةئطخلا لهأ ىلع ةماسقلا نإف ص ( ىتش لئابق نم اوناك )و 4 اهيف دجو
 لهأف لاح لك ىلعو ى اهيلعف : مهتلقاع تناك نإو ص مهلقاوع ىلع ةيدلاو

 يف تمزل ) ةماسقلا نأ يمالك يف مدقت ( و ) ال ليقو “ مهبانم نوطعي ةطخلا

 .رثأ دجوف تطقسأف دحأ اهبرضي نأب ( هتقلخ تلمك نإ حرج رثأ هب طقس

 .ك همأ نم ولو هيلع ةرثملاو جراخ نم برضلا هيف رثؤي هنأل نينجلا يف برضلا
 كحيف برضلا رثأ هيف دجو هنأ ديرب نأ زوجيو ى هيف رثأ دوجول اهلوق دافأ امنإو

 . هيف حورلا تخفن هنأ حص ةقلخلا لماك هنأ حص اذإو ى هجؤرخ دعب لتق هنأب

 ( مامإلا هتيد مهنم ذخأ ثراو هل فرمي ملو موق نيب ليتق دجو نإو )
 ةيد ءاطعإ يدنع زوجيو « لوهجملا ةيد اذكهو ى نيلوتلا ءارقفلا اهاطعأ و

 نيد زازعإل لاملا تيب يف اهعضو مامإلل زوح و ى اقلطم نبدح وملا ءارقفلا لوهجملا

 . هعفانمو مالسإلا
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 اهلصأ ةيرقب دجو نإو ث لام هنأل دبع يف ال كرشم يف حصتو

 يوذب صخت وأ لكلا تمزل لهف ؛ مالسإلاو كرشلا يونل

 . . . . .. . فالخ ؟ مالسإلا

 لحي نمم سيلو الوتقم دجو ( ,كرشم ) ناش ( يف ) ةماسقلا ( حصتو )
 غلبي م اربدم ناك وأ « رحلا ةيد هتمق تواس ولو ( لام هنأل دبع يف ال ) هلتق

 : يمصاملا لاق “ هقتع

 نيدلا ودع البق ةماسق نينج الو دبع يف سيلو

 يونل اهلصأ ) اهوحن وأ ( ةيرقب ) كرشم وأ دتحوم ليتق ( دجو نإو )
 نيماسملاو نيك رملا نم (لكلا ) ةيدلاك ةماسقلا ( تمزل لهف “مالسإلاو كرشلا
 نوديو نوفلحي ( ؟ مالسإلا يونب صتخت وأ ) “ عيجلا اهوحن وأ ةيرقلل لومثل
 ةاكزلاك مهدحو نيملسملا ىلع ةيراجلا ماكحألا نم كلذ نأ ىلع ءانب 0 مهدحو

 . ملعأ هللاو ( فالخ ) ؟ رخلا ىلع دلجلاو

- ١٧٦ - 



 لصف

 { ايهتيد نم يقب ام هتميق ضعبب عاسو بتاكم ىلع ىدؤي

 . . دجو نإو 0 اهب دجو ةنيفسب ناك نم تمزلو

 لصف

 بتاكم ىلع ىدؤي

 لاقت يذلا وه ( عامسو ) هديب هسفن هل عاب يذلا وه ( بتاكم يلع ىدؤي )
 هبئات وأ هديس ديب لصويو ىعسي ناكف “ رح تنأو كتميقب يل عسإ : هديس هل

 هب ىعس وأ ى هب بتوك امم ( يقب ام هتيق ضعبب ) ىعسف “ هسفن دنع عمجي وأ
 ةماسقلا اهيفف التق اذإف ىدؤي لعاف بئان وه ام ىدؤيب قلعتم ( امهتيد نم )
 هعاس و ةبتاكم ةمذ ؤ يقب ام هتيد نم ه دمس يطعي ي أ ؛ رحلا ةيد ى ةلماك ةيدلاو

 . مهعم آصاححت ءامرغ ناك نإو ى هب هبتاك امم

 ( اي دجو ) هتلقاعو ( ةنيفسب ناك نم) ةيدلا اذك و ةماسق ( تمزلو )
 دجو نإو ) مهريغ وأ ةنيفسلا لهأ نم ليتقلا وأ ةنيفسلا يف ناك ءاوس « ليتق
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 ٬تام ىتح شارف مزال لزي ملو هب نم ردي ملو ةليبق يف حيرج

 ركسع ءاقل دعب ال ليتق ايهنيب دجو نيتئف هتيدو هتماسق مهتمزل

 لافطأو ءاسن اهيف يقبو اهب دجو ةيرق لهأ تام نإو ث هودع

 ؛ ددرت هيف ؟ ال وأ ةماسق مهتمزل لهف بايغو نيناجمو

 برضلا عقوأ نم ردي ملو يأ قاصلإلل ءابلا ( هب نم ردي ملو ةليبق يف حيرج

 تاإو“( هتيدو هتماسق مهتمزل؛ تام ىتح شارف مزال لزي ملو ) هب هقصلأو
 ركسلا نم ( نيتنف ) اتمزل ( و ) « هيف ءيش الف بهذيو ءيجي احيحص ناك
 ءاقل دمب ال ) هودع ركسع ءاقل لبق ةئف اذك و ( ليتق اهنيب دجو ) دحاولا

 الف ودملا ءاقل دعب امأو مهلقاوع تفلتخا ولو ءاوس هيلإ مهنأل ( هودع ركسع
 اهنيب دجو نإ ناتئفلاو : لاق ذإ لصفلا اذه يف هل ةيدلا كح يتأيو ى هيف ةماسق

 وأ ( ةيرق لهأ تام نإو ) كلذ ريغ ليقو « ودعلا ىلع ةيدلا دهت : ليق خلا

 مهيلع كحي نأ لبق كلذو < مه نيا ىردي الو اوبهذ وأ ‘ كلذ وحن وأ ةلع

 ( نيناج و لافطأو ءاسن اهيف يقبو اهب ) ليتقلا ( دجو ) ةماسقو ةيدب مكاحلا
 غلب وأ “ دعب اورضح و هدوجو لاح اوباغ ( بايغو ) مجعو نودعقمو يمعو

 سرومجعألا حصفأو نودمقملا قلطناو يمعلا رصبأو نيناجملا قافأ وأ لافطألا

 عاونألا ءالؤه ضعب اهيف يقب وأ ى اروكذ رداقلا هللا نهدر وأ ى ءاسنلا تبقيو

 هجو ( ددرت هيف ؟ال وأ ) « ناويدلا » يف مزج هبو ةيدو ( ةماسق مهتمزل لهف )

 ايهموزل مدع هجوو « هنامزلت نم لاح ىلإ اولقتنا ىتح ايهب كحي مل مهأ اههموزل
 ةيقابلا ةأرملا يف كلذ هجوو ى هنامزلت نم لاحب اوسيل ليتقلا دوجو لاح يف مهنأ

 ى هنامزلت نمم امهريغ دوجول هدوجو لاح ةيد الو اهيلع ةماسق ال ةأرملا نأ ةأرما

 كهنامزلت نمع تدرفنا ىقح امهب كحي ملو ى تدرفنا نإ الإ اهنامزلي ال اهنأ ىلع ءانب
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 هيلع نيبم وأ هلتقب رقم" ىتأف ليتق ةيد ةطخ لهأ ىطعأ نإو
 لهأ ىلع ةماسقلاف اهيطعمل اهدر اهذخآو ةيدلا وأ دوقلا همزل

 ٠ ٠ ٠ . . . لاتقلاو ناويدلا

 ىلع اذكو ى درفنت مل وأ تدرفنا “ لاكشإ الف اهايإ اهموزلب لوقلا ىلع امأو
 الو ى اودرفني مل وأ مهريغ نع اودرفنا ى يبصلا ريغ هلك رك ذ نمل امهم وزلب لوقلا

 وأ « آمطق مهتمزل مكحلا لبق موزللا لاح ىلإ اولقتنا نإ هنإف “ ددرتلل هجو

 . امطق مهمزلت مل كحلا دمب

 نيبم وأ هلتقب "رقم" ىتأف ليتق ةيد ) مهريغ وأ ( ةطخ لهأ ىطعأ نإو )
 امدر اهنخآ ) مزل ( و « ةيدلا وأ دوقلا همزل ) هل لتاق هنأ لودعب ( هيلع
 . م ريغ وأ ةطخلا له أ وهو ( اهيطعمل

 لمأ ىلع ةماسقلا ): لوقي ءاملعلا ضعب نأ ملعا ( ف ) كلذ تفرع إذإو

 الف “ همزل ثدح ( لاتقلاو ) ريبدتلاو رمألا هلإ عجرب نم يأ ( ناويدلا

 وأ هضرمل لتاقي الو رمآلا هيلإ عجري ال نم ىلع لوقلا اذه بحاص دنع ةماسق
 ةيد مكح اهلو ى ماوعأ ةثالث يف أطخلا ةيدك ةماسقلا ةيد نأو « كلذ ريغ وأ هفعض

 . أطخلا

 لجر نوسمخ ةيرق لك نم فلح نيدلب نيب ليتقلا دجو نإ : « رثألا ه يفو
 ةيدلا تناك نيميلا نع لكن نمف ى ةيدلا او"دأ مث « التاق هل انملع الو هانلتق ام

 مهارد ةعبرأ نم رثكأ ىلع نكي مل ةيدلا تمسق اذإو « نيرخآلا نود هدحو هيلع

 در مهارد ةمبرأ نم رثكأ لجر لك ىلع عقو نإو « اهب عبتي مهنم لجرلا نإف
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 ليقو ، مهلاومأ نم مهسؤر ىلع هودي ليتق ايهنيب دجو نإ ناتتفلاو

 ٠ . . . . . ءيشب مهنم دحا و ىلع كحي ال

 هتريشع نم لجر لك مزليف هتريشع نم هيلإ سانلا ىفدأ مهارد ةعبرأ قوف ام هيلع
 نإو ى مهارد ةعبرأ قوف لضفلا نم همزل ام يدؤي ىتح مهنم ىندأل مهارد ةعبرأ

 ىلع أطخلا لثم وهو ةيدلا ىطعأو انيمي نيسمخ فلح لجر راد٠يق لىتقلا ذجو

 . مهنم وهو هتريشع

 لتق اذإو ى لجرلا ةيد فصنل [در الب هلتق انايلوألف اكتف ةأرما لتق نمو
 كلذ ركذ ى هب لتقي الو “ سبحلا لوطو هنمث هيلعف ادحوم ادبع ثرحلا يمذلا

 يفبلا مولعملا وأ لاحلا اتلوهجملا وأ ايغب ناتلتاقتملا ( ناتنفلاو ) بوبحم نا هلك

 ( ليتق اهنيب دجو نإ) كلذ لج يتأي اك ىرخآلا نم لاحلا لوهجملا امهادحإ نم
 وأ ى امهادحإ لخاد يف وأ ى نيتئفلا يعضوم نيب طسوتم عضوم يق دجو ءاوس

 وأ الطبم ناك ءاوس « اقلطم يؤرف برحلا تفشكنا وأ « ناتطلتخم امهو امهنيب

 هليبس يف ىضم وأ ، كانه روضحلا يف روهقم نوكي نأ لثم « الطبم نكي م
 يفو “ ةثالث ةهج يف ناك ولف ( مهلاوما نم مهشؤر ىلع هودي ) كلذ يف عقوف
 نم امأ ، مهسأ ةثالث ةثالثلا ةهجو ع مهس ةئام ةئاملا ةهج تدأل ص ةئام ىرخألا

 ةنهجلا يف ناك نم امأو ى هيلإ اواطخاف نيرخآلا ىلإ اوبرض مهلعلف مهيف ناك

 ىلع مكحي ال : ليقو ) هريغ ىلإو هيلإ ليتقلا ةهج ىلإ نوبرضي مهنألف ىرخآلا
 ال ذإ ص هدارم وه اذه لمعلو ى مهنم نيتئفلا ىدحإ ىلع الو ( ءيشب مهنم دحاو

 س ةبكرم ةئفلا نأل كلذ لعفو « نايب الب مهنم لجر ىلع كحي هنأ ىلع لئاق

 هلوق يف اك ، ةعامجلا نع هب ربعف « يفنلا قايس يف ةركن ادحاو نألو ى داحآ
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 : ليقو س هب لتقي ال ناك نإ هيدي وأ هب لتقيف هلتاق نيبتي ىتح
 دبعلاو رحلاو ، هسكع : ليقو ، مهنم لتقي مل نيذلا مهنم هيدي امنإ

 . . هاوس غلابلاو لفطلاو هريغو دحوملاو ىثنألاو ركذلاو

 : لقي ملو ‘ نيزجاح : لاق ذإ « )١' نيرجاح هنع ,دحأ نم مكنم امف » ىلاعت
 مهنم ةعامج ىلع كحي ال ليقو : لاق هنأك و « نيزجاح هنع متنأ امف يأ « ازجاح

 .ىلع كحي ال : ليقو ى ةئفلا وهو قيرفلا دحاولاب دارأ وأ ى ةئفلا يهو ءيشب

 يلولا رايخي هيدي وأ ( هب لتقيف هلتاق نيبتي ىتح ) ءيشب مهنم نيتئفلا ىدحإ
 : ليقو ) هدلو لتق نإ باك ( هب لتقي ال ناك نإ هيدي وأ ) هب لتقي ناك نإ
 ىلإو هودع هيلإ برضي رخآ بناج يف هنأل ( مهنم لتقي مل نيذلا مهنم هيدي امنإ
 مهنأ عم الوتقم هيف دجو هنآل مهيف لتق نم هيدي نأ وهو ( هسكع: ليقو ) هريغ
 ليتقلا عم درفنا اذإ دبعلا نأ مدقت دقو ( دبعلاو رحلاو ) نونعطي وأ نومري

 لقاعلاو ( غلابلاو لفطلاو هريغو دحوملاو ىثنألاو ركذلاو ) هديس هنع لقعي
 ى نيلتاقتملاو ليتقلا يف ( ءاوس ) مهتهج يف ليتقلا ناك وأ“ نولوتقملا نونجملاو

 حم دهاعم لتاقي و أ 2 مهندب ايف نوك رشلل لتاقتي نأ كرشملا يف كلذ نابو

 ب سراتثفلا ناك ءاوسو ى س وأ كرشم توميف ، نيملسم عم دهاعمو نيملسم
 نيك رشم وأ نيدَّحوم وأ اثانإ وأ الاجر وأ اديبع وأ ارارحأ وأ الافطأ وأ اغلب

 نم ىرخآلاو عون نم امهادحإ تناك وأ هضعب نم وأ هلك كلذ نم اتطلتخا وأ
 ناك نإ مهتلقاع ىلعف نيناجملا وأ لافطألا مزل اذإ هنأ الإ « ةطلتخ وأ ى عون
 . رم ام ىلع بآلا ىلعف لقأ ناك نإو ةيدلا ثلث ايهبانم

 ١ - ةقاحلا ةروس :٤٧
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 ددعتو اليل ةلتاقملا 1 نإ : لقو اتلتاقم ف راهنلاو ليللاك

 نإو ز وجو ‘ رثك ف ةثالث نم ةئفلاو ‘ لك نم لتق وأ ‘ لستقلا

 نانثا ةحان يف

 فنصملا هركذ اك نيناجم وأ الافطأ تناك نإ نيبتي ىتح رمآلا فقوي : ليقو
 لئاسم نم مدقتو ى نيتلقاع تناك نإ اذهو : هضن ام ءامدلا باتك يف مدقتو

 راهنلا و ليللاك ) ايارس تقتلا نإ :باب :هلوق يف ءامدلا باتك يف ريثك لحملا اذه

 فالخلا هلك كلذ يفف اراهن وأ اليل لاتقلا ناك اضيأ ءاوس يأ ( امهتلتاقم يف

 نإ امأو ( ؤليل ةلتاقملا تناك نإ ) تباث فالخلا كلذ امنإ ( : ليقو ) ، مدقتملا

 ددعت ) ولو ى ةتباث لاوقألا كلت ( و ) مهيف نكي مل نم هيدي امنإف اراهن تناك
 ليتقلاب ناتئفلا وأ اهلك ةئف تتام وأ نيتئفلا نم ( لك نم لتق وأ ليتقلا

 لبتقلاف نانثا وأ دحاو نيتيحان وأ ةيحان يف ناك نإف ( رثكاف ةثالث نم ةنفلا و )
 ىرخآلا يفو ادعاصف ةثالث ةيحان يف ناك نإو « ىرخآلا ةيحانلا لهأ هيدي

 ص ىرخألا ةيحانلا لهأ هيدي نينثإلا وأ دحاولا ةيحان يف ليتقلاف دحاو وأ نانثا
 وأ دحاو اهيف ىلا ىرخألا ةيحانلا لهأ هيدي ادعاصف ةثالثلا ةيحان يف لتقلاو
 . . اذه ىلع دمحأ خشلا رصتقا ى نانثا

 نإ : ليقو “ نيتيحانلا لهأ : ليقو ص مهيف وه يتلا ةيحانلا لهأ : ليقو

 زوجو ) نيبتي قح ىرخآلا ةيحانلا ليتقب امهيلع مكحي مل نانثا هيحان يف ناك

 لاقو يأ « روكذملا فالخلا كلذ هيف نوكي نأ ( نانثا ةيحان يف ) ناك ( نإو

 ةمحان لك يف وأ س نانثا ةيحان يف ناك ولو دوجوم فالخلا كلذ نإ : ضعي

 ةمحانلا لهأ :ليقو “ ىرخألا ةيحانلا لهأ ةيحان لك ليتق يدي :ليقف “ نانثا
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 تناك لإو ث ًاعم هوديف املاح لهج وأ اتلطبأ نإ كلذب مكحو

 ةلطملا مزل ةقحم نم ليتقلا ناك نإو 0 ةلطبملا مزل ةقحم امهادحإ

 اتناك نايب وأ رارقإب هلتاق نيبتي ىتح فقوي : ليقو س هتيد

 نين اج وأ الافطأ اتن ك نإ مهرمأ فق كو 0 ايهضعب وأ نبتكرشم

 > نيبتي ىتح

 ؛ نيتيحانلا لهأ : ليقو ى أطخ وأ ادمع ةبحاص لتقي نأ ناكمإل اهيف وه يتلا

 . لتاقلا نيبتي ىقح مكحي ال : ليقو

 ناتثفلا يأ ( اتلطبأ نأ ) لاوقألا نم روكذملا ( كلذب مكح ) امنإ ( و )
 ىلع ناتقحم وأ :امها دحإ وأ ن اتلطبم امه ] يردي ال ( املاح لهج وأ )

 ىرخألا لاح لهجو ةلطبم امهادحإ نأ ىرد وأ ناتقحم اهنأ ناكمإ نم ىل رم ام

 . لتاقلا نيبتي ىقح مهيف نكي مل نم وأ مهيف ناك نم وأ ( اعم هوديف )

 هنأ روهشملاو “لاحلا ةلوهجم وأ ةلطبم ىرخآلا و ( ةقحم امهادحإ تناك نإو) .

 نم ةلوهجملا وأ( ةلطيملا مزل ) ريغ ال ةلطبم ىرخألاف ةقحم امهادحإ تناك اذإ
 :ليقو ى هلتقت مل اهنأ ملعي مل ام ةلطبملا هتلتق هنأ ملعي مل ولو ةقحملا وأ ةلطملا نم لتق

 نم ليتقلا ناك نإو ) ةلطبملا نود ةلتاقلا اهنأ ملع ولو ةقحملا مزلي الو اهمزلي ال
 رارقإب هلتاق نيبتي ىتح فقو : ليقو « هتيد ) ةلوهجملا و أ ( ةلطبملا مزل ةقح

 ناك ( وأ نيتكرشم اتناك ) بابلا لئاسم نم هلك ىضم ايف ءاوسو ط ( نايب وأ
 وأ الافطأ اتناك نإ مهرمأ ) ءاملعلا ضعب دنع ( فقوبو ) اك رشم ( ايهضعب )
 يف لافطألا نم لتاقلا ىلع نيتئفلا ريغ نم لافطأ ةداهشب ( نيبتي ىتح نيناج
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 ةدعلا مامتإو لتقلا امأو س اهذخأ دعب هلتاق ناب نإ ةيدلا درتو

 ٠ ٠ ٠ ٠ . ددرت هيفف نيناجملاو لافطألاب

 لافطألا يتئف جراخ نم ءالقملا غتلبلا ةداهشب وأ ى الافطأ نيتئفلا نوك ةروص
 نمم تذخأ اذإ هنم تذخأ يذلا اهيطعم ىلإ ( ةيدلا ةرتو ) نيناجملا يئفو
 دعب ) هنم تذخأ نم ريغ ( هلتاق ناب نإ ) ةمدقتملا لاوقآلا ىلع هنم ذخؤت

 يتلا ( ةدعلا مامتإو ) ةيدلا ذخأ دمب لتاقلا هنأ ناب يذلل ( لتقلا امأو ى اهنخأ
 ى ادعاصف ةثالث وأ س آدعاصف نانثا ةدملا كلتو ، ةمدقتملا لاوقألا اهب تبثت

 ؛ لفطو _سرالقاع نافلاب ةيحات يف نوكي نأ لثم ( نيناجملا و لافطألاب ) نالوق

 هيفف ) نالفطو غلاب وأ ص نانونجمو لقاع غلاب وأ ‘ نونجمو نالقاع نافلا وأ
 ذخؤت مل اهنأل ةيدلا ذخأ دمب لتاقلا هنأ نيبت نم لتقي له “ مهضعب دنع ( ددرت

 لتقي : ليقو ؟ ةيدلا ىلإ لاقتنالا درجم لوصحل لتقي ال وأ لتق نع وفع ىلع
 رم اك نيناجملاو لافطألاب ةدملا مامتإب مهضعب مزج اذك و ى ةيدلا ذخؤت وأ امزج
 باتك يف مدقتو رم ام لئاق ريغ نم ددرتلا اذهف « غلابلاو لفطلاو : لاق ذإ
 هنع افع نإو ى اهعم لتق نإ لفطب ةئفلا متت هنأ فنصملاو دمحأ خيشلل ءامدلا

 . ملعأ هللاو ى ةيدلا ذخأ وأ هلتق يلوللف هربغ لتاقلا نأ نابو
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 الف لجرلا دبملا لتقف هقتعأ دبعلا باغ اماف لجر لتقي نأ هدبع رمأ نم
 لتق ىلوللو ى اميمجالحنا دقف قتعملا اهاطعأ نإو « ةيدلا هيلعو “ هديس لتقي
 ىتع وأ ملسأ مث اكولمم وأ اك رشم اخأ كرتو لتل نمو ںايهلتق هل : ليقو “دبملا
 دحوم لتق نإو ى هلتق نم عنمي ام كلذ يف سيل : لاق ؟ اهيخأ لتاق نالتقي لهف

 نم مهبات.ام كرسلا ةثرو ىلع دحوملا ةثرو كرديو ع هب نالتقيلف ادحوم كرشمو
 . نوك ردي مك ملعأ للا : اضيأ ليقو ى ليق اذك ةيدلا

 هنبا نبا رمأ نم اذك و « ةيدلا هيلعف الجر لتقي نأ غلابلا هنبا دبع رمأ نمو

 نإ اذك و « اعم التق لتقف هلفط دبع وأ هدبع رمأ نمو : « رثألا ه يفو « لفطلا
 نود ايف صاصقلاو“ ملعأ هللاف لفطلا هقتعم رمأ وأ هنبا نبا رمأ نإو ى هلفط رمأ
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 ن اف حرج و ] ب رض نم ه ريغ دمع و ] ٥ دمع دسح ف لمع نمو > لتقل ك سفنلا

 . دصلا ىقح هنم ذخأي ك احلا

 ءيش الف ناتتخلاو ماجحلا امأو “ هتيد يطعي هنإف هب تاف دحال دصف نمو

 سيلو « هيلع يغفبملا حرج ةيد يغابلا ىلعو ى ةعنصلا لهأ دنع اك العف نإ اهيلع

 . يغابلا حرج ةيد هيلع يفبملا ىلع

 ءايلوأل هسفن ملس سلبارطب رخآلاو ةيقيرفإب امهدحأ يلو نيلجر لتق نمو
 هسفن ملسي : ليقو “ هلك كلذ ىلع يتاي لتقلا نآل اهعمجي نأ ردقي مل نإ امهدحأ

 . اهنم لوألا ءاىلوأل

 ،ًادمعهلتق هاخأ نأ ةنيب امهدحأ ماقأق امهريغ ثراو ال ناوخأ هلو لتق نمو

 ص هيخال ةيدلا فصن هيلع دوهشملا ىلعف ادمع هلتق ايبنجأ الجر نأ رخآلا ماقأو
 ىلع نيوخألا نم لك ماقأ نإو “ يبنجألا ىلع ةيدلا فصن هل دوهشملا رخآللو
 نإ هلام نم هبحاصل ةيدلا فصن نمضي لكف أطخ وأ ادمع هلتق هنأ هبحاص

 لتق هنأ لجر ىلع ةثالث.دهش نإو ى "أطخ ناك نإ ةلقاعلا نم وأ ى ادمع ناك

 نارخآلا عزن مث كلذ دمب هلتقف هلوق مهدحأ عزن مث لجرلا دي هيلو عطقف انالف

 . هتيد نيرخآلا ىلعو دنلا ةيد ثلث آلوأ هلوق عزن يذلا ىلعف ايل وق

 بترإو « همدب ىلوأ قيقشلاف همأو هيبأل هاخأو هيبأل هاخأ كرتف لتق نمو
 هتخأو هاخأ كرت نرإو ى هيدي الو هب لتقي الو سأب الف هيبأل هوخأ هلتق
 اهبوني ام كرتت تخألا نإف خآلا هنع افع نإو ءيشب اهوفع سيلف هتخأ تفعف
 . ةيدلا نم
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 كقتعاف رانيد فلأ ينطعأ : ءايلوألا دحأ لاقف ةيدمتلاب الجر لتق نمو
 ةبانم كردي امنإف لتقلا كردي ال هنأ ملع رخآلا يلولا ماقف هقتعاف فلألا هاطعاف
 رحآ لجر هيلإ ماقف الجر لتق نمو ى لاملا ذخأ يذلا دنع : ليقو ى يناجلا دنع

 ص مهثراو لتق يذلا ةثرو ىلع ةيدلا نوك ردي لوآلا لوتقملا ءايلوأ نإف « هلتقف

 يفلث هتثرو درو هب لتق ادحوم يدوه لتق نإو 0 ائيش نوك ردي ال : لىقو

 . ملعأ هللاو < اولتق ادعاصف نانثا هلتق نإو ى ةيدلا

 نمو ؤ مهنيب ةيدلا يفلث نوعمحم : تلق ؟ ةيدلا ينلث دحاو لك ةثرو "درب له

 . ىنزلاك كلذو دوقلا همزل لتق بحوم ىلع روزلاب دهش

 مل نإو ص ةظلغم هتمزلو هفضمي مل ولو محللا ةيد هتمزل ناسنإ محل علب نمو

 دلو لكل هيلعف اهارست دقو تقحتساف ةَمأ ىرةشا نمو « ةرافك الف دمعتي

 اهنم عفديلف ةيدلا ذخأف مهنم دحاو لتق نإو ‘ قحتسملل اهيطعي امهرد نوعبرأ

 نم ذخأ نمو ؛ ءيش الف ذخأي مل نإو ى ةيقبلا كسميو امهرد نيعبرأ قتحتسملل

 ء ذخأ ام الإ هيلع سيلف امهرد نوعبرأ هتميق يف ناك نإ:لاق طنقّسلا ىلع رظنلا

 قحتسملا ناك نإو « يقب ام كسميو امهرد نيعبرأ هنم ىطعأ ةرفلا ىلع ذخأ امو

 . لئاسملا كلت يف هل ءيش الف امرحم

 نإو ص ةيدلا نودريو ى هلتاق لتقو “ كله لتقف هسفن داقف ايدوهي لتق نمو

 رخآلا يقبو امهدحأ عزن نإو ى لتاقلا لتقي الف لتقلا دعب الوق نادهاشلا عزن
 . لتق هب لتقلل مدقتف

 ىطعأ نإف ى ةبقر قتع هيلعو هتيدب قدصت هتثرو ملعي ملو الجر لتق نمو
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 ىقح نيرخآلا اهاطعأف ةقدصلاب هيلع اهو"هرف رفن ةمبرأل نيعبرأ وأ ارانيد نيثالث

 ىلإ هضرأ نم اهعزني نأ هضرأ ق تمملا ماظع دحو نملو > هأزجأ ةيدلا مت

 . رخآ ناكم

 ىلوتم ريغ لتاقلا ناك ولو لتاقلا نع وفعي نأ يلولا بلطي نأ ناسنإلل زوجيو
 . فصنأ و لتقلاب فرتعا نإ

 نكلو « هلتق هللا دنع هلف هلهأ ضعبب قسفي هتيب يق انصح الجر دجو نمو

 ىتأ نإ الإ « اوفع وأ ةيدلا مهاطعأ وأ قسافلا ءايلوأ هلتق هيلع نيب وأ "رقأ نإ

 مايأ ةثالثب ربدملا توم وأ هتوم لبق هدبع ربد نمو ط هقسفب رارقإ وأ ةنيبب
 اوربصإ : حراجلا لاقف حراجلا ىبأو حرجلا ةيد ذخأيل ديسلا ماقف ربدملا حرجف

 اذه نولتقي يئايلوأف مايأ ةثالث نود اذه يحرج نم تم نإ فرعن ىتح

 مايأ ةثالث نم رثكأ يحرج دعي تشع نإو « ةلاحم ال رح انأو ينلتق هنآل حراجلا

 يطعي : ليقو ى ربدملا مهل لاق ام مهيلع كردي هنإف حرجلا ةيد يديس ذخايلف
 . حرجلا ةميق ىلع ينبيو دبع وهو هحرج هنأل هديسل دبعلا ةميق

 الجر لتقي نأ هرمأ مث « مايأ ةثالثب كتوم لبق رح تنأ : هدبعل لاق نمو
 الف هيلو لتق موي نم مايأ ةثالث يضمت نأ لبق هولتقف لوتقملا ةثرو ماق نإف ى هلتقف

 وهو هرمأ هالوم نأ حص مايآلا ةثالثلا كلت يف دبعلا اولتق نبح مهنأل هديس نولتقي
 ربدملا دبعلاو ديسلا اولتقيلف مايأ ةثالث يضمت ىتح لوتقملا ءايلوأ هكرت نإو ى رح

 دبعلا لتقي هنإف لققلاب هدبع رمأ اذإ ديسلاو ى دبع وهو هرمأ هنأ حص هنآل

 : . دسلاو
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 هسفنب هلتقف مايأ ةثالثب _ ديسلا توم ينعأ - هتوم لبق هدبع ربد نمو
 كلذ يف هلتق نإو « كلذ هل زوجي الف ديسلا لتقيل رح وهو ربدملا وبأ ماقف

 ضمي ملو هلتق نيح نم وهو هنبا لتق هنأ حص هنال هب لتقي الف مويلا
 : لاق ؟ هلعفب رفكيأ : هل ليقف “ لف ام هل زوجي ال نكلو « مايأ ةثالث

 مث هناصحإب نيرح نينثا ةداهشو رفن ةعبرأ ةداهشب الجر مامإلا مجر نإو

 ءيش الو دمعتي مل نإ لاملا تيب نم هتيد مامإلا ىلعف هنم ةمرحم هتأرما نأ نيبت

 هلعف ام لك لاملا تيب نم جرخي اذك و « روزلا ادمعتي مل اذإ نيدهاشلا ىلع

 ` طلغ ناك امو ى ملعلاب زيمي ال امم ىحلا فالخل .دمع ريغ نم قحلل افلاخم مامإلا

 دنع ةيدلا هملعو هدلوب بآلا الو مجعألا و سرخألا داقي الو ى هلام يفف هنم

 غلبي ىتح الف لتقلا غلابلا دارأ نإو “ هريغل لتق الف غلابلا افع نإو ى رثكألا

 ى تيملا يناجلا لام يف ةيدلاف يبصلا غولي لبق يناجلا تام نإو ى راتخيو يبصلا
 تبثتو هلتقي نأ هلف دوقلا هيف بجي تقؤ يف تاهف انالف تلكو : حيرجلا لاق نإو
 ص ثراولل ةيدلا نوكتو دوقلا لطبي : ليقو “ ىلولا نم ىلوأ وهو هيف هتيصو

 سنج هل ناك نإف ةيدلا ذخأي وأ لتقي نأ مامإللف ليتقلا يلو فرمي مل نإو
 مل تإو ى هل يهف دعب يلو ءاج نإف « لاملا تيب يف تعضو الإو اهايإ مهاطعأ
 لاملا تيبل :ليقو < ثراو هل حصي ىتح ادبأ فقوت : لقف سانجألا نم نكمي

 لتاقلا اذك و ى هرمأب ادحأ لتق اذإ دوقلا هيلعف دحأ ىلع ناطلس هل نم لكو
 . القاع اغلاب ناك نإ رومأملا

 ء اكتف ناك نإ امهالك وأ ههركم وأ وه لتقي : لقف لتق ىلع هركأ نمو

 , دوقلا هيلعف هريغ “يص رمأ نمو ؛ هريغ ههركأ يذلا ىلع لتقلا ردي : لبقو
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 ص هب ديقم ىلع ىلصب الو دوقلاو رفكلا دمعلا لتقب مزل

 وأ هريغ لام يف داسفإب هريغ يبص وأ هريغ دبع رمأ نم نامض يفو « ةيدلا : ليقو
 ءاش نم لتم يلوللف لتقلاب لجر رابجلا رمأ اذإ : ليقو ؛ [ فالخ ] دسج يف

 نإ هلتقي :له. ‘ رمآلا ىلع ةيدلاف هيلع ردقي مل نإو لتاقلا لتقي : ليقو « اهنم
 . ربجأ نإ ةيدلا لتاقلا ىلعو ى دوقلا هيلع : ليقو ى لتاقلا ىلع ردقي م

 يلصي ال يأ ( هب ديقم ىلع ىلصي الو دوقلاو رفكلا دمملا لتقب مزل )
 وه ىلص دجي مل نإو ى هيلع يلصي نم هيلإ روظنملا رمأيو ") هيلإ روظنملا هيلع
 نم هلتقب هسفن داقأ نم ىلع ىلصي ال يأ ءابلا ناكسإو فاقلا رسك و مملا مضب هيلع

 لصألا يف اك دمملا ىلإ ءاملا دوع زوجيو « ارهق ديفأ نإ ايس الو ى هب وه لتقي

 لمحلا لهأك ةمالا رمأ نم ءيش هيلا عجري نمو ملاعلاك نيدلا يف ماقمهل نم هيلا روظنملا )١(

 ةباثملا هذه ناك نمو ى الظ هللا مرح يقلا سفنلا لتاق مظعت نم كلذ 1 ل نيدلا لاحرو دقعلاو

 . مارجإلاو رشلا باحصأ نم هريغل اعدر ةمألا يف ةربتعملا ةئيهلا باحصأ هنأشب موقي ال هنإف

 لاق 6 حيحصلا دنسملا يف ال كلذو لحي الف ةلبقلا لهأ نم دحأ لع اقلطم ةالصلا كرت امأ

 ملسو هيلع هللا ىلع يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج تعمس :هنع هللا يضر بيبح نبا عيبرلا
 لاق : اضيأ دنسملا يفو « رجافر راب لك ىلع اولصو رجافو راب لك فلخ ةزئاج ةالصلا » : لاق

 رخآلا مويلاو هلوسرو هللاب نيرقملا ةلبقلا لهأ ىتوم ىلع ةالصلا » : ملسر هلع هللا ىلص هللا لوسر

 يف هنع هللا يضر فلؤملا لاق . اهركنا نمف ةخسن يفو . « رفك دقف اهكرت نمف ث ةبجاو

 باحصال لماش « ةلبقلا لهأ نم رجافو راب لك ىلع اولص » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق : بهذلا

 لع نوكرشم مهنإف ث ميسجتلا داقتعاك ليوأت الب ديحوتلا يف ةحدافلا عدبلا لها الإ رئابكلا

 . ملعا هللاو ث نوكرشم مهدنع رئابكلا باحصا نآل اذه نرري ال ةقرازآلاوةي رقصلاو" حيحصلا
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 وأ دوقلا دمعلا هبشب مزل لهو ، ههبش يف هيلع ىلصيو بات نإ الإ

 نم هلتاق يديو ىلتق ال ابرض هب لتاق دمعت هنأل , نالوق ؟ ال

 يف دمع الو ى ةلقاعلا ىلع أطخلا ةيدو . مثآ وهو ض يناثلا ىلع هلام

 . آدمع امبلتاق ايهب داقيو 0 امهيلع دوق الو ، نونجم وأ يص لعف

 ذ ءاسن ولو رارحألا ءالقعلا نبب وهو

 لوقلا ىلع لتق نإ دمعلا هبش يف يأ إ ههبش يف هيلع ىلصيو “ بات نا الإ )
 ةيدلا يلولا دارأ نإ الإ ع هبشلل ( دوقلا دمعلا هبشب مزي لهو ) هلوق يف لوألا
 دمعلا هبشب يأ ( هب لتاق دمعت هنأل ؛ نالوق ) ؟ دمعلا ضحمتي م هنآل ( ال وأ )

 يديو :ةخسن يفو ى ةلقاملا ىلع ال ( هلام نم هلتاق ) ه ( يديو التق ال ابرض )
 الو ى هلام نم هيدي نأ ىلوآألابف لوآلا ىلع امأو ( يناثلا ) لوقلا ( ىلع ) هليتق
 ىتع هيلعف ىناثلا ىلع وأ هيلع لتقي مل نإو “لوأآلا لوقلا ىلع لتق نإ هيلع ةرافك
 وأ اريغص نايصع صاع يأ ( مثآ وهو ) ةرافك نيمباتتم نيرهش مايص وأ ةبقر
 ملظ برضلا نآل ريبك هنإ : لوقأو “لاوقأ ؟ ريبك وأ ريغصأ يردي ال وأ اريبك

 . لتقلا لوق هبسانيو

 نيرهش مايص وأ ةبقر قتع هيلعو ى رم اك ( ةلقاعلا ىلع اطخلا ةيدو )

 ( اهيلع دوق الو ) اهنم دصقب ولو ( نونج وأ ,يبص لعف يف دنمَع الو )
 ةيدلا ىطعأ و رفك هيلوب اهلتق نمو « غولب دعب نونجملا ناك وأ يبصلا قهار ولو
 . ادمع ايهلتاق اه دامقيو ) داقأ وأ

 ةيروكذ افلاخت ( و ) أ ( ءامن ولو رارحألا ءالقعلا نيب وه ) دوقلاو( و)
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 : لقو ‘ باتك لهأ اوناك نإ : ليقو ٠ اقلطم نيكرلا نب و

 ال يموجمب ينثوو ى يدوهيب يسوحجتو « ينارصنب يدوهي لتقي

 \ هيلو درب ىتح اكتف نكب ل نإ ةأ رماب لج ر الو > هسكع

 » درب ال : لىقو > هتيد فصن

 ( اقلطم نيك رمحملا نيب ) و “هلبتق يف نونجملا لتقي الو نونجملا لتاق لتقي ةيثونأ و
 يف نرت لوقلا اذه « دحاجي يباتك لقيف « ةدحاو ةلم هلك كرشلا نأ ىلع

 ' خلا 7 : موقب هنع اوربع ذإ راتخم ريغ هنأ فنصملا رهاظو ى «» ناويدلا »

 اوناك نإ ليقو ) : هلوق يف روكذملا وهو فالخلا ةفيصب لوألا ىلع اوربعي ملو
 ص ىدوهيب ىدوهي و “ ينارصنب ينارصنك « يباتكب يباتك لتقي هنإف ( باتك لهأ
 ىندألا ( لتقي : ليقو ) لتقيال هنإف هريغ وأ اباتك افلاخت نإو ؛ سكملابو
 الو ينارصنب ءيباص لقيو ى ءىباصب وأ ( ينارصنب يدو ) لتقيف “ ىلعالاب
 ء ءىباصب وأ ينارصنب وأ ( يدوهيب ) دحاجو ينثوو ( يسوبو ) سكع

 . هركذ ام سكع لعفي ال يأ ( هسكع ال يموجمب ) ,دحاجو ( ينثوو )

 اضيأ د اقيو ك هلتق يذل ١ رجحل ا ةيد نم رثك ] هتمق تناك ولو رح ق دصلا داقىو

 ىطعي ىتح هيف داقي الف رثكأ ناك نإو ى هنود وأ ةميقلا يف هيواسي دبع يف

 التق ( نكي مل نإ ةأرماب لجر ) داقي ( الو ) « دعب هرك ذ اك دئازلا هديس
 ص نوك رشلاو نودحوملا كلذ يف ءاوسو ( هتيد فصن اهيلو درب يتح اكتف )

 « مامإلا هنع وفعي ال كتافلا نأل ةيدلا فصنل در الب اهيلو هلتق اكتف اهلتق نإو

 هلتقي ( درب ال : ليقو ) 0 ىلاعت هلل قح هللنَقتَف « ضبق وآ ىلولا هنع افع ولو

 ةيد فصن تطعأ و تلتق الجر تلتق رو “ لجر ةيد فصن درالي اهب هيلو
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 ص لضفلا هبر درب ىتح رخاب ةميق .ق رثكأ دبع الو كتف زيغ نإو

 هلول نورخآلا دريو طقف دحاو : لقو ‘ دحاوب ةعامج داقتو

 ج لتاق لك يلول ديقيو ص كلذ ريغ : ليقو ى ةيدلا نم مهبانم

 دبع ) داقي ( الو كتف ريغ ) اهلتق ناك ( نإو ) طقف لتقت : ليقو “ لجرلا
 رثكأ هتميق يذلا دبعلا كلذ لتق نإ ةميقلا يف هنود ( رخآ ) دبع (ب ةميق رثكأ
 . لوتقملا دبعلا ىلع ةميقلا يف لتاقلا دبعلا هب داز ام يأ ( لضفلا هبر درب ىتح )

 نإو ى اعيمج مهنع ةدحاو ةيد ذخأ يلولا ءاش نإو ( دحاوب ةعامج داقتو )
 داقي ( : ليقو ) “ مهلانمب هريغ ىلع دحاولا اذه عجربو ,دحاو نم اهذخأ ءاش

 ص يلولل رايخلاو ي )0١ سفنلاب سفنلا رأ » : ىلاعت هلوقل ( طقف دحاو )
 تالتاقلا سوفنلا لمشت ةلئاقلا سفنلاب سفنلا : ىنعملا :لوقب لوآلا لوقلا بحاصو
 دح ىلع ةيدلا ذخأ ءاش نإو ص لتقلاب دحاو ىلع نممتجا اذإ ةلتاق نهنم الك نال
 ( ةيدلا مانم هيلول نورخآلا درب ) هنإف دحاولا لتق اذإ ( و ) افنآ رم ام

 ةيدلا ىثلث نانثا در ةثالث ناك نإ و “ةيدلا فصن رخآلا در . ناك نإف

 لوقلاك ( كلذ ريغ : ليقو ) ى اذكهو اهعابرأ ةثالث ةثالثلا در ةعبرأ ناك نإو
 تايد ذخأو اريثك لتق امبرف ص ءاش نمع ةيدلا ذخأيو ءاش نم لتقي نأ هل نأي
 ةيد مهنم دحاو لك نع ذخأي نأ هلو « لقتسملا لتاقلاك مهنم الك نآل “ ةريثك
 ؛ يمالك يف ةقباسلا لاوقألا نم كلذ ريفك و ث اميمج ملقب ن ن هلو “ ةمات

 دىقي لعاف (لتاق) نيلوتقملا نم دحاو لكل : يأ ( لك يلول ) ( ديقيو )

 ؛؟ ه : ةدئاملا ةروس - ٢
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 3 ريخألل : ليقو 4 لوألا يلول : ليقو .« ًاقلطم ةعامج

 نم اولكو.ف هسفن مهل دوقيو مهعمج : يأ رخآلاو لوألا : يأ ) اقلطم ةعامج (

 تئش نإ نالف اي : دحاو لك ىلإ لسري وأ ى هلتقل اضعب مهضعب مدقي وأ ى هلتقي

 ، هل غاس هلتقف دحاو هيلإ قبسف مهعمج وأ لسرأ نإف « داقنم انأف كيلوب ينلتقاف

 يف هيلع الو هلتقيف مهنم ادحاو دصقي نأ هلف لوقلا كلذ ىلعو « كلذ لوتقمللو

 ولو ءاش نمل هسفن دوقي نأ هل : يأ “ريغ ال هدارم اذه نوكي نأ لمتحيو ى هلتق

 مالك هل لديو ؛لاتحالا اذه ىلع قالطإلا ىنعم اذهو ع رخآلا ليتقلا ءايلوأل

 ص مدقتم هنأل ( لوألا ) ليتقلا (يلول) ديتقي (: ليقو) :فنصملا لوقو ؛لصألا

 ردقي مل وأ ى لتقي ملو لهما هنال ( ريخالا ) ليتقلا يلو ( ل ) ديقي ( : ليقو )
 ريخألا ريغل وأ « يناثلا لوقلا.ىلع مدقت نم ريغل داق نإف ى ريخآلا لتق ىتح هبلع

 لتقلا هل نا نأو “كلذب كلاه هنأ رهاظلاو ؛هزجي ملو « أطخأ ريخآلا لوقلا ىلع

 ى هلتق لتقلا ةعرق هل تجرخ نمف “ نوعرتقي : لقو “ كلاه هلتاق نأ و 0 ةيدلا

 . مهتايدب نوصاحتيو هلاومأ يف تايدلا لاوقألا كلت ىلع هلتقي نملو

 مهدحأل زح مل ملايل وأ عيب داقأف بات ش ارشع لتق نم:«ي رثألا » يفو

 هلتق نرإف ى مهدحأ ىلع نوعرتقي وأ ى مهل هلتقي ادحاو نولكوي نكلو « هلتق
 اهراشعأ ةعستب هوقحل الإو ؛تايدلا عيمج عسي هلام ناك نإف ى هوجولا يف دحأ

 هللاو كحلا يف ءىرب داقأو بات اذإ : لبقو “ هبحاص بوني ام رشع هل عجرو

 نإو ى مهتايد نيقابللو لوآلا ليتقلا ثراول داقي : ليقو “ نيرادلا يق هدابعب ىلوأ

 ادعاصف نالجر لتق نإو « ءاوس صصحلاب ناك تايدلا عيمج نع هلام صقن

 ام الإ ليتقلا اذه ةيد مهيقاب ةدرو دحاو لتقأ الإو “هب اوكتف نإ هب اولتق" الجر
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 لقاعلا مزل ؛نونجم وأ لفط عم غلاب لقاع دحاو يف كرتشا نإو
 هيف ةثالثلا كارتشا يفو { ةيدلا فصن رخآلا ةلقاعو دوقلا غلابلا

 و ۔ و س

 . ًاعيج هنوديو اذه يف دوق ال : ليقو . اهاثلث ايهلقاوع مزلي

 عم غلاب لقاع ) لتاق ( ,دحاو )ليتق (يف كرتشا نإو) ، لوآلا ةيد نم هبوني
 لتاقلا ( ةلقاع ) مزل ( و “ دوقلا غلابلا لقاعلا ) لتاقلا ( مزل نونجب وأ لفط
 يلولا ءاشي نأ الإ ص يلولل ( ةيدلا فصن ) نونجملا وأ لفطلا وه يذلا ( رخآلا )
 : ليقو “ رخآلا نع اهفصنو « غلابلا لقاعلا نع اهفصن “ةدحاولا ةيدلا ذخأي نأ
 . ةلقاعلا نع ةمات ةيد ذخأيو ى هنع ةمات ةيد ذخأي نأ هل

 ليتقلا يف :يأ (هيف) نونجملاو لفطلاو غلابلا لقاملا ؛(ةثدلثلا كارتشا يفو)
 ص ةيدلا اثلث يأ ( اهاثلث ) لفطلاو.نونجملا يتلقاع :يأ (اهلقاوع مزلي) دحاولا

 كارتشا نم روكذملا اذه يأ ( اذه يف دوق ال : ليقو ) غلابلا لقاعلا لتقيو

 هلثم يف لتقي ال نم كارتشال امهدحأ عم غلابلا وأ نونجملاو لفطلاو غلابلا

 نيلفط وأ لفط عم ادعاصف نافلاب نالقاع كرتشا نإو « ( اعيمج هنوديو)
 سومءرلا ىلع ةدحاولا ةيدلا ذخأ يلوللف ادعاصف نينونجموأ نونجم عم وأ ادعاصف

 يقاب ذخأو « لقع نم لتق هلو « مهلقاوع ىلع نيناجملا وأ لافطالا بوني امو

 لقع نم يقاب ىلع اهيقاب ذخأو لقع نم ضعب لتق هلو ى لقاوعلا ىلع ةيدلا
 ةيد ذخأ هل و « لقاوعلا نع تايد و ءالقعلا نع تايد ذخأ هل : ليقو ى لقاوعلاو

 . لقاوملا نع تايد ذخأ و ى تايد كلذو لقع نمم ءاش نم لك ىلع

 ىلعف ادعاصف دحاو لفطو دحاو نونحع عم ادعاصف نالقاع كرتشا نإو

 . دوق ال : 7 > ةفكلا كلت
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 لهف ريغلا هقبس وأ ابرقع وأ ةيخ ولو ناسنإ ريغ عم كرتشا نإو

 دبعو لقاع رح هيف كرتشا نإو ؛ نالوق ؟ هي دي وأ هب لتقي

 هتمق فصن يديو ، هلثم هف لتق دبع يف نإو ى آعم هب التق

 , رحلا

 رحلا ثراو ىلع در ؛ اعم هب التقف الجر رحو دبع لتق نإ : « رثآلا » يفو

 وأ لق أ وأ اهفصنك اهتميق تناك نإ : لبقو ؛ دبعلا ةيد تبهذو “ هتيد فصن

 عفد رحلا لتق نإ و « الف الإ و ى هيلع لضفلا هالوم ىلع در رثكأ تناك نإف رثكأ

 دبعلا لتق نإو “ هبرل لضفلاف اهفصن نم رثكأ هتميق تناك نإ الإ هثراول دسملا
 سيلف اهفصن نم لقأ ناك نإ و « هنمث فصن هبر ىلع در رحلا ةيدك هنمث ناكو هب

 . اهفصن رحلا ىلعو « هتبقر ريغ ةبر ىلع

 وأ ةيح ولو ) هلتق يف ( ناسنإ ريغ عم ) غلابلا لقاعلا ( كرتشا نإو )
 نأ الإ ( هب لتقي لهف ) ناسنإلا ريغ هقبس ولو :يأ ( ريفلا هقبس وأ ابرقع
 يف ءاوسو ( نالوق ؟ هيدي ) نكلو هب لتقي ال ( وأ ) : ةيدلا ذخأ يلولا ءاشي
 ناسنإلا ريغ وه يرفي ناك نإ الإ ال وأ دحأل اك ولع نوكي نأ ناسنإلا ريغ

 رثكأ اذك و ( اعم هب التق دبعو لقاع) غلاب ( رح هيف كرتشا نإو) ؛لتقي وهف
 دبعلا لتق هلو ى دبعلا ةميق رحلا ثراول دبعلا كلام درو رحلا لتق ءاش نإو
 ةميق ذخأو رحلا نع ةيدلا ذخأ هل : لبقو “ رحلا ىلع هتميق نع داز ام ذخأ و

 كلامل ( يرديتَو ) دبعلا وهو ( هلثم هيف لتق دبع يف ) كراشت ( نإو ) دبعلا
 هدبع ةميق فصن ذخأ ديسلا ءاش نإو ( رحلا هتميق فصن ) لوتقملا يناجلا دبعلا

 ةميقو ى دبعلا ديس نع هتميق ذخأ هل : ليقو ى "رحلا نع افصنو لتاقلا ديس نع
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 . ..... .. تراتك يف نإو ةيدلا ذخأو دوقلا زاجو

 . ريثك كارتشا ةيفيكلا هذه ىلعو ى رحلا نع ىرخأ

 هيبنتلا مدقتو ث ضعب لوق ىلع )١' ( ,ناتك يف نإو ةيدلا ذخأو دوقلا زاجو )
 هيلع ئرج لوق وهو “روهظلاب صاصقلا صاصتخا :فنصملا مالك يف رشاعلا

 كلانه صاصقلاب دارأ هلعلو ی لصألل آمعبت انه اذه ىلع ىرجو ى كلانه

 . سفنلا نود ايف صاصقلا

 ربجلاب هماكحأ ذيفنت روهظلاب صاصقلا صاصتخاب رشاملا هيبنتلا يف دارأ فنصملا لمل )١(
 ذخأو دوقلا زاوجب هدارم انه نوكيف . هبئات وا مامإلا ديب روهظلا ةلاح يف الا ىتأتي ال هنال
 و . ةيدلا ىطعي وأ ليتقلا يلول هفن ديقي نأب هسفن نم ناسنالا فاصتنا ناتكلا يف ةيدلا
 ضعب نا ىلع . تقو لك يف بجاو ةعابتلا نم لاصتنالاو هسفن نم ناسنالا فاصتنا نأ مولعلا

 اذه يف رم دقر . ناتكلا يف روهظلا ماكحا نم عاطتسي ام زاوجب لوقلا ىلع انباحصا نم نيققحملا
 . خلا لودع ةداهشب ناك يف ناو ةيدلا بجتو : هصن ام ٩٠ ةفيحص يف ءزجلا

 برغملا نم ةمامالا ضارقنا دعب ناكلا ةلاح يف ماكحالا ضعب ذيفنتب ءاربكلا ضعب ماق دقو

 مالعالا دحا لماكلا ةمالملا ةمجرت يف « ٤.٠ . » ص ريسلا يفر . قرشلاب اهنم ةرتف يفو
 نمع ( نانسم ) لمأ هلأسو : ت هللا هحر يتازملا روطنم نب مالسلا دبع باطخلا يبا نيروهشملا

 ةمجلا ترذضعحف اولعفف ى هومجراو ةلبزم يف هولخدا : لاق ؟ هيف كحلا ام ىنزلاب هسفن لع رقأ

 .نم ذخاي ال روهظلاو روهظلا نم ذخاي ناتكلا : لاق مث بطخ و ث ناتك نامزلاو نيتمك ر اهالصف

 نيذلا ةمئالا نمو . كلذ مهلف ماكحالا ضعب ذيفنت اوعاطتسا اذا ناكلا لها نأ ينمي . ناتكلا
 نيدلا ماكحا نم هب ماق ايف بستحم هنا ىلع ءانب هللا همحر ينامعلا ةمطع نب بيبش مامالا اذهب اولمع

 هتركذ ام ىلع ءانبف . ملعا هللاو . ملعلا ةمئأ ضعب هحجر يذلا وهو عامجالاب ماما ال روفثلا ةيامحو
 نا الا خلا دوقلا زاج ر : هلوق نع عيرفت خلا ديقي نا يناجللو : هللا همحر فنصملا لوقف
 لصالا ىلع هتظفاحم هل هتغوس هرس سدق فنصملا نم راركت اذه نا ىأر هنع هللا يضر حراشلا
 . ملعا هللاو
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 اوواست ءايلوأ نم دحأ ولو هسأل وأ هلتق نال .7 نأ يناجللو

 ء ةوخالا عم ال نينبلا عم دجلا اذكو 0 هيلإ برقأللف الإو س هيف

 لهو ، رم فالخ ةأرملا يفو س هوعتو لفطو دبعل حصي الو

 ةلءحلا لهأ ةداهش زاوج يفو ؛ ددرت هيف ؟ ءالؤهب داق نإ كلهي

 . نالوق ةيانجلاب

 ح ءاوس اهنال إ وأ ( هيبأل وأ هليتق نيال ) هسفن ( ديتقي نأ يناجللو )
 اوواست ءايلوأ نم دحأ ولو ) بآلا دوجو عم نبإلل ديقي الف ىلوأ بألا : ليقو

 ردقيل ( ف ) هيف اوواستي ( الإو ) ؛ مهنم ددمتم وأ مهلوأ هليتق يف ( هيف
 ص هلام ىف ةيدلا هيلإ برقألا كردأو :< كله هريغل داق نإو ( هيلإ برقألل )

 (: نينبلا عم ) الع نإ و ( دجلا اذكو ) ىصع : ليقو ى هلتاق كلهو « ال : لىقو

 ال دجلل ديقي هنإف ( ةوخإلا عم ال ) نإلل وأ دجلل ديقي يأ ى اولفس نإو
 . نبا هقوف نبالو دج هتحت دجل وأ بآلا دوجو مم دجلل ديقي الو ى ةوخإلل

 لفطو ) ام وحن وأ هوبأ وأ هدلو لتق اذإ ( ,دبعل ) دوقلا ( حصي الو )

 يف ءامدلا باتك يف ( رم فدلخ ةأرمل) ا دوقلا ( يفو ) نونجلا وهو ؛ ( هوحنو

 دنع (ددرت هيف ؟ ءالؤهب داق نإ كل لهو ) حلا هلتاق ليتق يلول زاج باب : هلوق

 ( نالوق ةيانجلاب ةلمجلا لهأ ةداهش زاوج يفو ) كالهلاب مهضعب مزجو “ مهضعب

 ذخؤي وأ هنم صتقي وأ اهب يناجلا لتقيف اهلطبي ام مهيلع رهظي ملام زوجت : ليقق
 الإ هسفن يناجلا ديةي الو نيك ذم اونوكي ىتح زوجت ال : ليقو ى ةيدلا وأ شراألا

 رارقإ وأةنيببالإ هيلو لتق نم لتقي ال لوتقملا يلو اذك و“لوتقملا يلو هنأ ملع نمل
 . هتداهش زوحت نمب وأ هسفنب كلذ لع وأ هنم
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 : ليقو « اعم هب التق هريغ هلتق هنأ نيبف رخآ لتقب لجر رقأ نإو

 يفو هتنيب تعجر نإ لتقي الو ء هيلع نيبملا : ليقو ث طقف رقملا

 ج نالوق عجر ن إ رقملا

 لجرلا ذخاي الو نيدلا يف ءانمألاب الإ مكاحلا كحي ال : دمحأ خيشلا لاق

 ذخؤيو مالسإلا يعدم ةداهشب مكحي نأ هل : ليقو « هدنع نيمآلا ريغ ةموكحب

 ةالصلل وعافدلل امامإ هلعج و هتداهش زوجت ةريبك هل ملعت مل نملك :ليقو “ هتموكح

 ص هتداهشو هكح زوجي هكح يف :يأ برتسي مل نم لك :ليقو ىةفيلخو اك احو

 يف رظني امنإو ى هتداهشب الو همكحي مدقتي ال ىلوتم يف ةبيرلا تناك اذإ اذك و

 هنأ نيبف رخآ ) لجر ( لتقب لجر رقأ نإو) ؛اهتبيرو سفنلا قيدصت ىلإ اذه
 التق ) هريغ هلتق هنأ نايبب هريغ وأ رقملا ىتأ يأ لوعفملل نيب ءانبب ( هريغ هلتق

 نيبناجلاب لمع كلذ يفو ى هيلع ناببللف هريغ امأو « هرارقإلف رقملا امأ ( اعم هب

 . هلتق ىلع اهعامجإ نكمأ نإ ابس الو « امهدحأ ءاغلإ نم ةلمجلا يف ىلوأ وهو اعم

 :ليقو ) « ةداهشلا نم ىوقأ هسفن ىلع ءرملا رارقإ نأل (طقف رقملا : ليقو)

 ص هيلع هنافنإ زجي مل هيلع نكي مل امب هسفن ىلع ناسنإلا رقأ ول ذإ ( هيلع نيبملا
 الو ) هرارقإ تخسن ةداهشلا لعل وأ « طلغلا فوخ هيلع نكي مل امب رقأ هلعلف

 انطلغ : اولاق وأ “ مهسفنأ اوبذك نأب ( هتنيب تعجر نإ ) هيلع نيبملا ( لتقي
 الو رارقإلا توبثل لتقي : ليق ( نالوق عجر نإ رقملا يفو ) انيلع سبتلا وأ
 ليتقلا هبرض نيح يف هنوكك ع هرارقإ ضقني امم ىتأ نإ الإ عوجرلا هنع لبقي
 لحم ىلإ هنم لصي ال لحم يف وأ “ كلذ عقو ىتح لحملا كلذ قرافي مل لحم يف وأ

 تدهشو « اذك موي انالف لتق هنأ ةنيب هيلع تدهش نم :مشاه لاقو ليتقلا

 هنأ هيلإ تفتلي الو « هب لتقي هنأ هلتقي ملو اذك عضوم يف ذئموي انعم هنأ ىرخأ
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 هسفنل بيذكت كلذ نآل هلتق يف عورشلا لبق عوجرلا هنع لبقي :ليقو ى هلتقي م

 نع دوهشلا عجر نإو ى هسفن ىلع دهش هنأل لطبتف مهتداهش نع دوهشلا عجرب اك
 . رقملا ىلإ لتقلا عجر اهب كحلا لبق ريخآلا لوقلا ىلع مهتداهش

 وأ باتكلا يف اك هيف مكحلا ذافنإ مامإلا ىلعف لتقلاب رقأ نم : « رثألا » يفو

 ىعد نم ال هسفن نم فاصنإلا ىلإ عدي مل نم سبحي امنإو ىدهلا ةمئأ رثأ وأ ةنسلا

 : ليقو « رارقإلا دعب ركنأ نإ كحلا يف همزلي الو "رقأ نإ هنم قحلا ذخأ ىلإ

 هيلعف سبحلا يف هب "رقأ نإ لتقلا ةمهتب سوبحملاو هفارتعإ دعب هعوجر لبقي ال
 ىغب هنأ ىعداو لجر لتقب رقأ نمو ى ةهبشلاب طقسيف هللا ىقح هنأل لتقلا ال ةيدلا

 ةقرسب وأ نيعم لتقب رقأ نإ : ليقو ى داق الإ و هيلع ىغب هنأ نيب نإف هيلع
 همزلو هنع الطب دحلا وأ صاصقلا لوأ هبلع عقي نأ لبق عجرف ركنأ مث ةنيعم

 دقو عجر نإ : بوبحم نبا نعو “ د وقلا هيلع تبث : لسىقو 0 ةيدلا و ةقرسلا مرغ

 نآل يلولا ىلع شرأ الو سبحلا ىلإ درو هنع كاسمإلاب رمأ تمي ملو يلولا هبرض
 عطق ولو هبرض ام همزلي الو هنع افع مث اديدش هبرض ول اذك و“هلتق هل حابأ مامإلا

 رخآ هلتق هنأ نالدع دهشو لجر لتقب رقأ نم : بوبحم نبا لاق « ةحراج هنم

 . لضفملا نباو مشاه لاق هبو “ هيلع دهش نم لتقي يلولا نأ : رثألا ءاج دقف

 رخآلا دريو ى ءاش اهيأ هيلو لتق هب درتفتم ايهنم لك نالجر هب "رقأ نإو
 .ه ادمع هلتق : لاق نإو ى اضيأ قتعلاو ةيدلا هملع : ليقو ى ةيدلا فصن هثراول

 اعم ال طبو ص ىراولا نبا دنع دوقلا ال ةيدلا هتمزل “ أطخ لب ال : ىلولا لاقو

 هقدصو دمعلا يلولا عجر نإو “ يناجلا هب رقأ ام ىفن يلولا نأل « نا"زع دنع
 هولتقى نأ ءايلوألل سملل : ريثملا وبأ لاق ى ةيدلا نا"ةزع دنعو ى دوقلا همزل هل رقملا
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 : هللا دبع وبأ لاق « حورجلا يف اذكو ث كلذ ىلع اوقفت هتا ولو أطخلاب مهفارتعا دعب

 نوركلا رقأ مث م ى ةيدلا مهنع تلبقو مهضعب رق رقأف حورجو لتقب موق مهتا نإ

 نمم ادحاو م نأ ءاآبلوأللو “ صاصق الو دوقب اورقأ نم ىلع ةعجر الف

 لتق نم ةصح طقستو « عيمجلا ىلع ش'رآلا وأ ةيدلا نوكت مث اورقأ مث اوركنا
 . هنم صتقا وأ

 ،٠ هلتقب اورقأف الجر اولتق لخن نم اموق نأ مهجلا وبأ ينربخأ : نا"زع لاق
 عجر مث 2 خياشملا مهيلع هآرو “ ًادوق يلع نبا مهلع رب ملف ءانالف هاننظ : اولاقو

 دمح مامإلا رصع ق كلذو مهيلإ يلع نبا

 ىلوأ لوألاف « لاوش يف هلتقب رخآ رقأ مث « ناضمر يف لجر لتقب "رقأ نمو

 "رقملا لتقي نأ هلف لاوش يف لتق امنإو يح ناضمر يف هنإ : هيلو لاق نإ الإ ى هب

 . لاوش يف هلتقب

 > ر زاح هنب ( و 1 ٥ وخ 1 هن 1 ةندب ال و هنب و أ ٥ اخ ] لتق هن أ رص اجل " رف هأ نم و

 ٠ ةندىب ال ! زح ل هنب ١ و أ ٥ وخ 1 وهو ن الف نب نالف تلتق : ل اق ن { و

 ىرأ ال : بومحح نبا لاق هلتقب مهدهشب ملو انالف لتق هزأ موق دنع ێَرَقأ نمو

 "رقأ نإ الإ ى هب هسفن حدمي امنإو ى هلتقي ملو كلذك لوقي نأ ناكمإل ًادوق هيلع
 مامإلا دنع هب

 نإو ث نسب نإ الإ داق هتلتقف ىنبا لتق هنإ : لاقو لجر لتقب "رقأ نمو

 ى ةيد فصن در الب هلتق اهيلولف لجر دمع اهلتقب "رقأو قيرطلا يف ةلبتق تدجو
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 عجريو هلتاق هتيد مرغي لهف ، دوهشلا عجر مح هيلع نيبم لتق نإو

 هب رقم لتق نإو ، نالوق ؟ هيلع عوجر الب مه وأ مهيلع اهب
 نإو ، نالوق ؟ال وأ هتيد هلتاق مرغي لهف اضيأ هب رخآ رقم ءاجف

 لتقي لهف س التقي نأ لبق امهدحأ عجر مث رخآ لتقب نالجر رقأ

 لهف ) مهتداهش نع ( دوهشلا عجر مث هيلع نتيبم لتق نإو ) ةيدلا ذخأي نأ هلو

 اب عجريو) لوالا ليتقلا يلو وه هلتاقو هيلع نيبملا لتاق يأ ( ؟هلتاق هتيد مرغي
 مرغي وأ يأ ص لتاق ىلع فطعلاو دوهشلا يأ ( مه وأ ) دوهشلا ىلع يأ ( مهيلع

 ى حيحصلا وهو لتاقلا يلولا ىلع يأ ( ؟هيلع ) اهب ( عوجر الب ) دوهشلا هتيد

 ؟ عرشلا هيلإ همدقأ اب لمع لب دمعلا هبشي ملو طخي ملو دمعتي مل يلولا نأل
 ( هب"رقم لتق نإو ) « دوهشلا لتق يناثلا ليتقلا يلول زوجي : ليقو ( نالوق )
 يأ ( هلتاق مرغي لهف اضيأ هب رخآ رقم ءاجف ) رمآلا سفن يف حصي م ًآرارقإ
 هنأ نيبت اج نيبت اك : التاق هنوك ةحص مدعل هنايلوآل ( هتيد ) لوآلا رقملا لتاق

 يناثلا لتق لوألا رارقإ لطبي ام نيبتي مل نإو يناثلا رقملا لتقيو “ لتاق ربغ
 لتقيو همد حيبملا هرارقإل حيحصلا وهو ( ؟ لوأ ) ةيدلا هنع تذخأ وأ “.اضيأ

 . ( نالوق ) يناثلا

 نأ نيبتو ثلاث رقأو هلتق ول اذكهو ى يناثلا رقملا لتق لوآلا لبتقلا يلولو

 هتركذ امو فنصملا هركذ ام دح ىلع اذكهو « هيلع نكي مل امب "رقأ اضيأ يناثلا

 نأ لبق امهدحأ عجر مث ) اعم هالتق اهنأب يأ ( رخآ لتقب نالجر "رقأ نإو )
 برضي رأ دعب عوجرلا روصتي هنأ كلذو عجري مل يذلا لتق دعب وأ ( التقلي
 عجارلا اذه ( لتقي لهف ) هحور جورخ لبقو هدصي ةايحلا ىجرب ال ابرض
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 هتيد مرغت الف رقم لتق نإو ؛ فالخ ؟ هنع كسي وأ هبحاصك

 انونجم هلتق دعب رقملا جرخ نإو ى رخآ هلتق هن أ ةنيب تتأ نإ

 اذكو ء اهدعب نج نإ هلتق لحو هتيانج لبق نج نإ هتيد تمرغ

 لق وأ ًاقح عنم وأ نعط وأ دحوم دترا وأ نصحم ىنز نإ

 ٤ هتساسحب آدحأ

 عجري مل يذلا اذه لتق اك وأ ‘ عجرب مل يذلا هبحاص لتقي اك يأ ( هبحاصك )
 اذإ (؟هنع كسمي وأ) دحاوك امه اضيأو ةداهشلا ىلع رارقإلا ةوقل حيحصلا وهو

 ؛ ةهبشلاب دحلا عفدي دقف ةهبش هل تناك نإ الإ ‘ فيعض وهو هرارقإ نع عجر
 . ( فالخ )

 لتق نإو ) “ضمب نود ادعاصف دحاو عجر مث ادعاصف ةثالث رقأ نإ اذك و

 نإ هتيد مرفت دف ) حصي م هنأ الو رمآلا سفن يف حص هنأ نيبتي مل ًارارقإ ( رقم

 هيلع نيبملا لتقي هنأب لاق نم لوق وهو مرغت : ليقو ( رخآ هلتق هنأ ةنيب تتأ

 ؛ اعم نالتقي : لاق نم لوقو هريغ ىلع ةنيبلا ءاجو لتقلاب لجر رقأ اذإ رقملا ال

 افلاب همظعل نظ دقو الفط ( هلتق دعب ) هيلع نيبملا وأ ( رقملا جرخ نإو )
 وأ كرشم هلوتقم وأ ادحوم وأ ابأ وأ ( انونج ) وأ هرارقإ وأ هغولبب ةنيبلو
 نيىت وأ 2 هرارقإ تقونونج هنأ نعمت نإ لتقي نع لتقي ال نمم كلذ وحن وأ دع

 ةلقاعلا ىلع ةيد هلو ى هلتاق هيلول اهمرغي يأ ( هتيد تمرغ) هلتق تقو نونج هنأ

 نج نا هلتق لح و )0 انونج رقملا جورخ ةرو ص يف ( هتيانج لبق نج نا )

 اقح عنم وأ ) نيدلا يف ( نعط وأ دحوم دترا وأ نصحم ىنز نإ اذكو ى اهدعب
 ربدأ وأ دلج بجوم وأ اقلطم لتق بجوم لمف وأ ( هتساسجب ادحأ لتق وأ
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 رخآل لجر رقأ نإو ى أربي ىتح : ليقو ، لتقي هنإف نج مث
 لبق اوتام وأ نورضاح ءايحأ مهو هاخأ وأ هنب ١ وأ هايأ لتق هن أ

 م ےص س

 ةعامج يف هيلع نيبم وا رقم فلت نإو « ماسرب وا هتعف كلذ

 س أطخ هتلتق لاق نإو ص نيبتي ىتح فك زرفي ال ىتح

 جرخيو ‘ لتقلا بجوم يف ( لتقي هنإف نج مث ) عطقلاك دودحلا نم دح وأ
 ك هلقع لاح كلذ م دقتل كلذ بحوم ف لتقلا نود وه يذل ا ىجلا هنم

 ص تيمت هنإف ‘ اهيف فلكي ال لاح يف هنآل ( أربي ىتح ) رظتني ( : ليقو )
 ال هنأل نونجم وهو لتقلا نود امب قحلا جارخإ رهظي الو هعجوت لقي دق هنألو
 هب لح ام وأ ى مدلاب هي لجح يذلا قخلا عنم قحلا عنمب دارأ هلعلو “ عجوتي

 . برضلاب تام هنأ قفتاف ع نعذي ىتح برذلا

 هلتاق لتق هل نم وأ ( هاخأ وأ هنبا وأ هابأ لتق هنأ رخآل لجر رقأ نإو )

 ح رارقإلا لاح ىلإ مهتايحب ةنيبلا تءاجو نوبئاغ وأ ( نورضاح ءايحأ مهو )
 "رقأ وأ « الثق مهوت ةبيغ هنم رت ملف رقلا بقور وأ ى اوباغ نأ دعب اورضح وأ

 ( كلذ لبق اوتام وأ ) “ هيف همالك ضقني ام كلذ وحن و هدعبل هلصي ال نم لتقب

 : لاق تقوب كلذ لبق اوتام وأ هرمأب هرمآ لتقي ال نمم رقملا ريغ لتق وأ لتق الب
 نرونجلا نم فرط ( 0هَمَعَف ) هدعب وأ هيف هتلتق يذلا تقولا لبق ىنإ
 وأ هتع هيفف يأ ، ءادوسلاك ةعيبط ةبلغل ندبلا يف لقعلا نومك وه ( ماسرب وأ )

 . لتقي الف ماسرب

 زرفي ال ىتح ) دحاو عم وأ ( ةعامج يف هيلع نيبم وأ رقم فلت نإو )
 ( "اطخ هتلتق : لاق نإو ) ص ةداهش وأ رارقإب ( نمبتي ىتح ) هلتق نع ( فك
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 ال : ليقو س مصوخ هتلتقف يلع ىغب وا نونجم وأ لفط انا وأ

 نمو س نيبي ىتح سبحي : ليقو ، هاوعد نيب نإ الإ هب لغتشي
 هل لهف 0 هلتقت مل تبذك : لاقف ةيدعتب كيلو تلتق : رخآل لاق
 . نالوق ؟ ال مأ دعب هلتق

 لح يذلا هنإ : سانلا لوقب وأ ى هلتق يل لح نم هنأ ينظب وأ « هريغ ىلإ يبرضب
 ( نونجب وأ لفط انأ ) هتلتق : لاق ( وأ ) « أطخلا نم كلذ ريغب وأ « هلتق ىل
 "لَح وأ "يلو لتق وأ ( يلع ىفب وأ ) « ملعلا يف هب رذعأ امي ناركس وأ مئان وأ

 ةيدلاف الإو ى نوكت ثيح هيلع ةيدلاف هاوعد نسب نإف ( مصوخ هتلتقف ) هلتق

 وأ “لتقي لب هل بصنت الف ةموصخلا بصن يف ( هب لغتشي ال : ليقو ) لتقلا وأ
 : لاق وأ ( هاوعد نيي نا الإ ) لتق الف ماصخ الب نيب نإو « ةيدلا هنع ذخؤت

 اذإو ( نيبي ىتح سبحي : ليقو ) اذك تقو رضحي اذك عضوم يف انايب يل نإ
 . لاوقأ تمدقتو لتقلل هجرخأ مكاحلل رهظ

 تبذك : لاقف ) ةيدمتب لقي مل وأ ( ةيدعتب كيلو تلتق : رخآل لاق نمو )
 لطيأ دق هنآل ( ال مأ ) هلتقت مل لاق ذإ هسفنل ابيذكت ( دعب هلتق هل لهف هلتقت م
 (نالوق) ؟لتقلا هلف هلطبي ملو دعب ًارارقإ داعأ نإو كهلبقي ملو لتقلاب ةرقملا رارقإ

 له ؛ تبذك : لاقف « حرجو عطقك ص اذك كب تلعف يذلا انأ : لاق نإ اذك و

 . نالوق ؟ ال وأ ش رآلا وأ صاصقلا هل

 فلح الإو “ لتق هيلع نب نإو 0 هل رهظ ام لتقلاب مهتا نم مامإلا سبحيو
 . هىلخىف هلتق ام
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 نيب وأ ادمع هلتاق هنأ لجر ىلع ايهنم لك ىعّداف نادلو هلو لتق نمو

 لطبي اي منم الك نآل لطبي :ليقف ع هيلع نتيب نم صاصقلا لك بلطو كلذ
 يف مالكلا ذكهو ى هيلع نيب ام ىلع ةيدلا ايهنم لكل لمل : ليق “هبحاص ىوعد
 ةئام برض دمعلا يف هنع ىفع نمو ى نينثا نم رثكأ يفو ةثرولا نم نيدلولا ريغ

 ةيبتعلا يف اك برضلاب نوأدبي :لبقف لع يبنلا نم ثيدح اذه ى اماع سبحو
 دبعلا نجسي ال : ليقو ى مومعلا ىلع كلذو ى سبحلاب نوأدبي : بهشأ لاقو
 . ملعأ هللاو ديسلا ىلع اررض هنجس يف نآل ةمألاو



 باب

 دعب وأ بلس ىلع وأ ةنايدب لتاق نع ىفعي ال هنأ مدعت

 ىطعيو مدلا .ثرويو « مامإلل مهرما و ةيد ذخأ وا نامأ وأ وفع

 باب

 لتاق نع ىفعي ال هنأ مدقت

 هنأ ) ؛ خلا يلولا دعت نإ لصف : هلوق يف ءامدلا باتك رخاوأ يف ( مدقت )

 ىلع وأ ) ةقحم ( ةنايدب ) قحلا نيد ىلع وه ناسنإ لتاقل (لتاق نع ىفعي ال
 ال : لاق نأب ( نامأ وأ وفع دعب وأ ) هعم امو هبايث ذخأيل هلتق ( بلس

 ذخأ وأ ) كنع توفع : كلوق ريغ كلذو ؛ كيلع وأ “ ىل لتق ال وأ ع فخت

 ولو ت ادح لتقلا مامإللو ص لتقلا هلو ى ءاش نإ ةيدلا يلوللف ( مامإلل مهرمأو ةيد
 ص ءالؤه ىلع وفعلا مامإلل الو هل زوجي الو“لتقلا نعو اهنع افع وأ ةيدلا يلولا ذخأ

 ' مدلا ثروبو ) هوحنو مامإلا نم وأ يلولا نم وفعلا مهل بلطي نأ دحال زوجي الو

 كتيطعأ دق : كريغل لوقت نأ هتبه وأ مدلا ءاطعإ ىنعمو “ بهويو ( ىطعيو
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 وأ نعطب نكي مل نإ رم اك حابم لتق نع ةرجأ ذخأ زاجو

 ةراجتسا وأ نذإ دعب هسفنب يلولا لتقو ًاقلطم اهؤاطعإو { هوحن

 . هب هدي نم هجورخل هيلو مد ءاطعإ دعب ال هيلع

 ذخأي ال : ليقو ى ةيدلا ذخأي نأ هلو « لتقلا هلف « كل هتبهو وأ « نالف مد

 ى ءاطعإلا يف ةبهلا لخدأ فنصملا نأ رهاظلاو « بهوب الو ىطعي الو ةيدلا

 تامف آرابتف نالجر نعاطت نإو ‘ كلملا نم هجوب مدلا جارخإ اضيأ زوجيو
 هتوم نكمي ناك دقو « ءربلا لبق حرجلا يف صاصق ال ذإ اذه ىف ةءارب الف امهدحأ

 ءاربإ لك عفني ملف ةيدلل عجريو يضقنت نأ نكميو “ صاصقلا بوجو ةدم ف

 ١ رخآل ٠

 لاتقتسا زاج باب : هلوق يف ( رم اك حابم لتق نع ةرجأ ذخأ زاجو )

 نكي مل نأب ىلاعت هلل اقح هيف لتقلا ناك امم ( هوحن وأ نمطب نكي مل نإ ) حابم
 وأ آاحابم ناك ءاوس ( اقلطم ) لتاقلل (اهؤاطعإ) زاج ( و ) هوحن وأ ,نمطب
 يلولا لتق ) زاج (و ) ص لل ناك ايف اهذخأ لحي الو نعاط لتقل ىلاعت هلل اقح
 صاصقلاو رمالل لماش نذإلاو (هيلع ةراجتسا وأ نذإ دعب) هيلو لتاقل (هسقنب
 وأ نذأ وأ هب هريغ رمأ نأ دعب لتقلا هل زاج امنإو ى لتقلاك بابلا لثاسم يق

 نأب لوقلا ىلع ولو هل رقاب قح وه لب هدي نم مدلا جرخم مل كلذ نآل هرجأتسا
 هل نوذأملاو رومأملا نأ كلذو « ةرجأ دقن الو عورش الب مزال ةرجألا دقع

 عاونأ نم هوحن وأ هئاضق وأ ( مد ءاطعإ دعب ال ) هل نولتقي امنإ رجأتسملا و

 ىلإ ( هدي نم هجورخ هيلو ) الثم ىطعملا لوبق لبقو « كلملا نم جورخلا

 ذإ كلملا نم جورخلا عاونأ نم ءاطعإلا ريغب اذك و « ءاطعإلاب يأ ( هب ) ىطعملا
 ةياطمب هل ىطعملا هل هدر نرإ الإ ينجأ هنأكف كلذ دعب هقحتسي ال
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 نالطب ىلع ءانب ، ال : ليقو ى هليتقب لتق هئاطعإ دعب لتق نف
 نونجم وأ لفطك لتقلا هل لحي ال: نمل هاطعأ نمو . مدلا ةيطع

 . . . .. . ةيدلا هلف رثكألا ىلع ةأرما وأ

 ءاضعإلا ؤحن وأ مدلا ءاطعإ دعب يأ ( هئاطعإ دعب ) هيلو لتاق ( لتق نمف )

 لتقي ( ال : ليقو ) هنع ةيدلا ذخؤت وأ ( هليتقب لتق) هوحنو ىطعملا لوبق دعبو
 لب ى ديلا نم هجارخإو ( مدلا ةيطع نالطب ىلع ءانب ) 0 هنع ةيدلا ذخؤت الو

 . لتقي نمل نذأي وأ رمأي وأ لتقي امنإ

 اك رشم ول و رك ذ لقاع غلاب لحكل هيطعي نأ زاجأ هوحنو ءاطعإلا زاجأ نمو

 هركي هنأ الإ ى رمآلاو نذإلاو جارخإلا عاونأ نم ءاطعإلا ريغ اذك و ى ادبع وأ
 هل وه : ليقو « هديسل عجار دبعلل ءاطعإلاو ، دحوملا لتق نم كرشملا نيكمت
 وأ هجوب هكلم وأ ( هاطعأ نمو ) “ كرشم الو دبعل هؤاطعإ حصي ال : لبقو

 ( نونجب وأ لفطك ) لتقلا هيلإ ضوفي ال ( لتقلا هل لحي ال نمل ) هب نذأ وأ رمأ
 نم انكمي نأ زوجي ال هنإف غولب دعب نج ولو مهفي ال مكبأ "ءصأك مهفي ال نم وأ

 زوجي ال هنإف ( ةأرما وأ ) انباحصأ قافتاب اهيلو لتاق لتق ناكلمي الو “ لتقلا

 هلف ) اهيف ( رثكألا ) لوق ( ىلع ) اهيلو لتاق لتق كلمت الو ى لتقلا نم اهنيكمت
 لتقلا هل لحي الو ءالؤهف هئاطعإ ةحص مدعل مدلا ءاطعإ اهلطبي الو ( ةيدلا

 لتقلا يه اهلو ى ةيد الو هل لتق الو « ةأرملا يف لقألا لوق ىلعو هئاطعإ ةهبشل
 كلذ نم ءاش ام هلف ةيطعلا هيلإ تدر نإ الإ ى لوقلا اذه ىلع هك رت وأ ةيدلا وأ
 لاقتنالا ددعت نإ اذكهو ص يطعملا هيلإ ه"درف مدلا ىطعأ نم لك اذكهو
 دريف هيطعت مث كيلإ دريف هيطعت رودلاب ددعت وأ ى دحأ ىلإ دحأ نم ءاطعإلاب
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 ص الوق ؟ ال مأ لتقلا هل زاج لهف دعب قافأ وأ غلب نإو
 ص الوق هنم ةيمستلا يفو ، كرشم وأ دبعل هؤاظعا حصي الو

 . لكلل لتقلا زيجي اهزيجمف

 ءاه عوجر لمتحيو ى اذكهو آلوأ هطعت مل نم ايناث هيطعت و أ ؛ اذكهو ى كيلا

 تأ ةيدلا هل ىنعم نوكيف “ نونجم وأ لفط وأ ةأرما نم ركذ نم دحأ ىلإ هل

 كرتو لتقلا زاج قافأ وأ غلب نإ لب ‘ ابوجو ال نكل ى هنع ديحم ال ةيدلا توبث

 ةيدلا هل ىنعم نوكيف اهك رتو لتق ءاش نإو ى اعطق ةيدلا يلولل نأ اك « ةيدلا

 لفطلا ( غلب نإو ) : هلوق كلذل لديو « غولبلا ىلإ ةقلعم اهسفن يف هل اهتوبث
 !لتقلا هل زاج لهف ) هايإ هكلم وأ مدلا هاطعأ نأ ( دعب ) نونجملا ( قافأ وأ )

 وأ غولب ىلإ قلعي هوحن وأ عيب وأ ةبهك وهف لتقلا هل حصي نم لاحي راص ذإ
 ددجي ىتح هل حصي ال لاحي هايإ يطعأ هنأل زوجي ( ال مأ ) دري وأ لبقف ةقافإ
 الو ؛ نالوق ) ؟ ءاطعإلاك ءاطعإلا ريغو ى ةقافإلا وأ غولبلا دعب ءاطعإلا هل

 الف ميظع ءامدلا رمأو ى ائيش كلمي ال دبعلا نأ ىلع ءانب ( ,دبعل هؤاطعإ حصي

 دبعللف ى ديسلا هلوبق زاجأ هنأ رهاظلاو « هديس ىلإ اهايإ دبعلا لوبق ىلإ لقتنت
 وأ ) هديس ركني ملام هلتق زوجيف كلمي دبعلا نإ : ليقو « لتقلا ديسللو لتقلا
 هايظعأ نإ هب نالتقي الو كرشم مد ىطعي نأ زوجيو ى ارقم لتقي ال ( كوشم
 يفو يأ ( ةيمستلا يفو ) ءاطعإلا ريغ اذك و هل وه نم ءاطعإ ةهبشل هالتقف

 ؟ نالوق ) مدلا نم يأ ( هنم ) كلذ وحن وأ اهيف نذإلا وأ ةيمستلا ءاطعإ

 ضعبلا لتق روصتي الو هلك هلتقي نأ يطعملل زيجي يأ ( لكلل لتقلا زيجي اهزيجف

 امو ى دارمب كلذ سيلو « حراوجلا ضعب نم ساسحإلا ةلازإك ضعب ةتامإ لب

 نم ةيمست يطعأ نإ هنأ ديري نأ زوجيو ى حيحص ىنعم فنصملا مالك هب ترسف
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 زح ةيدلا بلط وأ مهنم دحاو افع ناف > ءايلوألاو ةثرولاك

 بانم يناجلا نمضو ؛ رم دقو .هلعفب ملع نإ هريغل الو هل لل
 نم نإو وفع دعب ةيد ال ليقو يفاعلا : ليقو ، ةيدلا نم هنع فعي مل نم

 لح او
٠ 

 قلعتم لكلل : هلوقف « لتقي نأ يطمملل زوجيو « لتقي نأ هل زوجي هنإف مدلا
 هنإف ص رثكأ ىلع همسق وأ “ رخآل اضعبو لجرل اضعب ىطعأ نإ اذك و « زيجنب
 ةثرولاك):هلوق حجارلا وهو لاتحإلا اذه بسانيو « هلتقي نأ دحاو لكل زوجي
 رخآ ايلو وأ اثراو هعم نأ عم هدحو هلتق يلولاو ثراولل نأ اكف ( ءايلوألاو

 ولو هلتقي نأ يلولا عم مدلا يف كرتشا نمم دحاو لكل زوجي كلذك « ادعاصف

 نمو ةثرولاو ءايلوألا نم وأ ( مهنم دحاو افع نإف ) “ ليلق لقأ همهس ناك
 هريغل الو هل لتقلا زجي مل ) اهضعب وأ ( ةيدلا بلط وآ ) ةيمستلا وأ مدلا ىطعأ

 وأ لتق هلتقو ملع نإو ى ةيدلا :بلط وأ “ وفعلا وهو ( هلعفب ) هريغ ( ملع نإ
 يلولا ددعت نإ لصف : هلوق يف ءامدلا باتك يف ( رم دقو ) ى ةيدلا هنع تذخأ

 ؛ضعب نود ضعب هنع افع نإ ( ةيدلا نم هنع فعي مل نم بانم يناجلا نمضو )
 وفعلا ناك ( نإو ى وفع دعب ةيد ال : ليقو ى يفاعلا ) هبانم نمضي : ( ليقو )
 كلذو ميحرلا نمحرلا هللا دنع افع نم ىلع ةعابت فمعي مل نم قحف ( دحاو نم )
 ص ةيدلاو لتقلا يف هبانم ىلإ هوفع فرصي : ليقف ى وفعلا مدلا هل نم قلطأ هنأل
 هبانم كرديف لتقلا يف ؤزجتلا روصتيال هنآل ى طقف ةيدلا يف هريغ بانم ىقبيو
 يناجلا دارأ نإ هنأ ىلع ءانب يفاعلا ةيدلا يف هبانم نمضي : ليقو ى يناجلا ىلع

 مهضعب هتوف نإف « اهودارأ نإ ةيدلا نوك ردي الو « هولتقي نأ كردأ لتقلا
 ىدف نإ الإ « لتقلا لب يناجلا مزلت ال اهنأل ةيدلاو وفعلل لتقلا لطب قلطملا وفعلاب
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 دنرا نإو ص هريغ لتق نج وأ دترا وأ مهنم دحاو تام نإو

 هل زجي مل ملسأ مث ةيدلا ذخأ وأ افع نإف { دعبألا مدقت برقألا

 ٠. ٠ ٠ هتنم اهذخأي و اهنم اضعب ذخأ ولو ‘ لققلا

 ص لتق نع وفع دعب ةيد ال : ليقو ث هتوف هنأل هعبانم يفاعلا نمضف اهب هسفن

 . ةيقاب ةيدلاف لتقلا نع توفع : لاق نإو ى اهنع وفع لتقلا نع وفعلاف

 ال هنأ دارأ يناجلا ( هريغ لتق نج وأ دترا وأ مهنم "دجاو تام نإو )

 تمملا ثراولا نأب لوقلا لمشف « هنونج وأ هتدر وأ ضعب تومب لتقلا لطبي

 ثروي لهو : بيرق نع لاق اك هل شرأ ال هنأب لوقلاو ى ءايحألا عم لتقلا مهنم

 مهؤابصنأ مهلف ةيدلا ذخأ نإو نح وأ دترا وأ تام نمل ءيش الو تام نم بانم

 هنأ كلذو مالسإلا راد يف نيذلا هدالوأل وأ لاملا تيب يف دترملا بيصن نوكيف
 برقالاو ك تام وأ نح وأ ) برقألا دترا نإو ( ةدرلا لبق هنم ثرإلا هلخد

 بألا لمش اك يوبآلا معلل لتقلاف دترا نإ قيقشلا معلا لخديف « ىوقألا هانعم
 عم يوبألاك فيعضلا لمش ام دعبلاب دارأ « لتق ىلإ ( دعبألا مدقت ) دجلاو
 دادترا دعب ( ةيدلا ذخأ وأ ) دعبألا كلذ ( افع نإف ) دعب اذك و قيقشلا

 (ذخأ ولو لتقلا ) ملسأ يذلل يأ (هل زجي م ) دترملا برقألا ( ملسأ مث ) برقألا
 اهضعب اذك و ث ةيدلا يأ ( اهنخايو ) اهلك آل ( اهنم ) طقف ( اضعب ) دعبألا
 بآلا نم ذخأي هنإف ملسأ مث اهضعب وأ اهلك اهذخأ نإ دعبألا نم يأ ( هنم )

 هنم هذخأ اهضعب ذخأ اذإو ، اهضعب وأ اهلك ةيدلا نم ذخأ ام ةدر نم ملسأ يذلا

 نإ نكلو ى يناجلا نم ضبق ام هنم ذخأي ال : ليقو ى يناجلا ىلع يقابلا كردأ و

 وأ اهلك اهضبق نإو « يناجلا ىلع يقب ام ملسأ يذلا كردأ و هل ىضم اضعب ضبق
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 لكل ةاعارم كلذو ى ملسأ يذلل ءيش الف اضعب كرتو اضعب ضبق وأ اهلك اهك رت
 هيلو تام نيح ةيدلا قحتسا هنأل يوق نكمت هل برقألا نأ كلذ هجوو ، لاح
 هنأ لوآلا لوقلا هجوو « عجر اذإ اهب ىلوأ ناكف اهقحتسا امدعب الإ دترب م هنأل

 ى لاملا هل عجر هتدر نم بات نإف “ ملسم برقألاو لتق ذإ لتقلا لاح ربتعا

 وأ لتقلا لبق دترا نإو ى اهبلطو هتدر لبق ةيدلا راتخا نإ بتي مل نإو : ليقو

 . بات ولو برقألل ءيش الف دعبألا ةيدلا ذخأ مث هلبق اك رشم ناك

 كرتلاو لحلاو وفَملاو ةقدصلاو ةَسيلاو مدلاب ةيصولا زوجت : « رثألا » يفو

 هللا افع : لاق اذإو « رثكألا دنع أطخلا يف ال دمعلا يف وفعلا زاجو « ءاربإلاو

 < صاصقلا نع “وفعف “ كنع توفع : لاق نإو 0 هحرحم هبلاطي نأ هلف « كنع

 . هملعي ال هنأ هلوق لبقو هوفع تبث هملع نإو “ هحرج ردق ملعي مل نإ ةيدلا هلو

 اوعجر هلتق مهضعب دارأو هئابلوأ ضعب افعف آدحأ لتق نم : « رثألا ه يفو

 كاجلا هعفدف نيلجر لتق نمو ى افع نمل اهنم ءيش ال : ليقو ى ةيدلا ىلإ مهلك

 آثئىلم .راك نإف ى ةيدلا ذخآ : رخآلا لاقو ى هلتقأ : امهدحأ لاقف اايلوأل

 هنآل ةيدلا فصن رخآلا ىلع درب نأ لتقلا بلاط ىلعف الإو ‘ بلط ام اهنم لكلف

 . ايمل مكاحلا هعفد

 نبا هاهنف همد نع هئايلوأ ضعب افع لجر مدب الجر ديقي نأ رمع "ه دقو

 ىلإل ءىجلا مرحلا لخد ىتح لتاقلا رف نإو آريخ رمع هيلع ىنثاف « سابع
 مامإلاهرمأ همف قرس نإو : ليق ى هيف ولو لتق" هيف لّتقَ} نإو “لتقو جورخلا
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 فإو س ةيدلا هاطعأ هنم برقأ جرخ مث هيلو لتاق يلو لتق نإو

 ناك نإو ،. ءاش ام برقأللو هلعف لطب وفع وأ ذخأ دعب جرخ

 كيرش هل نكي مل نإ رظتنا ابئاغ وأ الح وأ هوحن وأ الفط يلولا

 نم لتق ةأرما وأ ًاكرشم وأ دبع ناك نإو ء لاحلا يف هلعف حصي

 & هب ود

 لتاق ) لتق لعاف نيونتلاب ( ؟يلو لتق نإو ) عطقي مث لحيو ىعسيو فوطي نأ
 هنم برقأ وه نمل لتاقاا اذه ىطعأ يأ ( هاطعأ هنم برقأ جرخ مث هيلو

 نإو « كلذ عم هلتقف برقألانود هنأ دمعتي م هنأل ليتقلا اذهب لتقي الو(ةيدلا )
 وأ يناجلا ةثرو هنم ةيدلا ذخأي : ليقف يناجلا لتقف برقأ وه نم هل نمل لع

 هنولتقي ال: ليقو ى ناك نإ يناجلا لام نم برقألا يلولل ةيدلا نوطميو ى هنولتقي
 يأ ( ,وفع وأ ,ذخأ هعب ) برقألا ( جرخ نإو ) برقألل ةيدلا هيلع نكلو
 جرخ نإ (برقذللو) وفع وأ رذخأنم (هلعف لطي )هوفع وأ ةيدلا دعبألاذخأ دعب
 ( هوحن وأ افط يلولا ناك نإو ) إوفع وأ لتق وأ ةيد ذخأ نم ( ءاش ام )

 ملكتي ال اضيرم وأ اناركس وأ ( ابئاغ وأ همح وأ ) مهفي ال نمو نونجمك
 هلعل رظتني لمحلاف « همهف وأ هروضح وأ هتدالو وأ هتقافإ وأ هغولب ( رظتنا )

 يف هلعف حصي كيرش هل نكي مل نإ ) “ غولبلل رخؤيف ركذ وأ « هلتقت الف ىثنأ
 ةيد ذخأ وأ لتق نم ءاش ام لعف هلعف حصي مدلا يف كيرش هل ناك نإو ( لاحلا
 ذخأ افع نإو « هتصح هاطعأ ةيدلا ذخأ نإو « ءيش الف هلتق نإف وفع وأ

 ةأرما وأ اك ريشم وأ أدبع ) يلولا ( ناك نإو ) يناجلا نم ةيدلا يف هتصح هكيرش

 ص دبعلا ديس وأ هلتقي نم رمأت وأ ةأرملا هلتقت : لبقو ( هنود نم ) يناجلا ( لتق
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 فنا اذكو > هلا رمألا عجر ملسأ وأ قتع ىتح لتقي مل ناو

 ء فقولا ةأرملاو كرشملاو دبعلا لتق يفو س ةيدلا ذخأ وأ افع

 ءايلوألا نم تام نم بانم ثروي لهو ؛ تنب و تخأل زوجو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . > ن ال وف ؟ ال م ا مدل ( نم

 ءانبلا ( لتقي مل نإو ) كرشملا هتيلو لتق نم نكمي كرلا نأ يف فالخ الو

 هللا در وأ ( ملسأ وأ قتع ىتح ) هنود نم هلتقي مل نإو يأ لعافلا وأ لومفملل

 (ةيدلا ذخأ وأ افع نإ اذكو ) ءاش ام لعفو ( هيلا رمألا عجر ) الجر ةأرملا

 وفع لطبو ى ءاش ام هلف الجر تدر وأ ىلسأ وأ وه قتع مث هنود يذلا كلذ

 . ةيدلا ذخأ وأ هنود يذلا

 مل ولو ضعب دنع ( فقولا ةأرملاو كرشملاو دبعلا لتق ) زاوج ( يفو )
 زاوجلاو ضعبل ددرتلاف رثكألا دنع اهل لتق الا بأ رمو « مهاوس يلو نكي

 نكت مل نإ ةيوبألا اذك و ى اهقيقش لتاق لتق ةقيقش ( تخأل زوجو ) ‘ ضعبل
 دوجو عم نهادحإ تلتق نإو ةيوبألا وأ ةقيقشلا نكت مل نإ ةيمألاو ةقيقشلا

 تنبو .( تنبو ) “ اهولتقي ملو اهلتق ىضم خأك ىوقأ وأ اهنم برقأ وه نم
 زوجو اهولتقي ملو ىضم نبإلا وأ بآلا ناك دقو ‘ تلتق ںإو ى تافس ولو ٍنبإ
 . ةأرما لكل

 وأ هلتاق يناجلا لتقف ) مالا نم ءايلوألا نم تام نم بانم ثرو لهو )

 وأ لتقلا وأ ةيدلا امنإو ى ثروب ( ال مأ ) هلتق دحأ دجي الف وفعي وأ ةيدلا ذخأي

 حصأ لوآلا ( نالوق ) ؟ ةيدلا اولبقي نأ لبق تام هنأل ايح ىقب نمل وفعلا
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 ريفغ يناجلا لتق نإو ث يناثلا ىلع لتق نإ ةيدلا هثراو مرغو

 نإو ث كلذ ريغ : ليقو ى هتلعف يلولا هل زوج ولو هب لتق يلولا

 لهف هيلو يناجلا ةيد ذخأو ةيدلا هنم ذخأي ملو يلولا ريغ هلتق
 كرت نإ اذكو هليتق يلول اهمرغي وأ هتومب هليتق ةيد طقستو اهلكأي

 نالوق ؟ هتومب طقست الو الام

 ثراو هنأ ةهبشل لتقي الو ( يناثلا ) لوقلا ( ىلع لتق نإ ةيدلا هثارو مرغو )
 يلو كردأو ةيدلا هنم ذخأ وأ ( هب لتق يلولا ريغ يناجلا لتق نإو ) لتقلا هل نم
 ( هلعف يلولا هل زوج ولو ) لوألا يناجلا تناك نإ هتكرت يف ةيدلا لوألا ليتقلا

 زوج نإ لتقي ال هنأب لوقلا وهو ( كلذ ريغ : ليقو ) لتقلا لبق زوج نإ الإ
 . ليتقلا ىلول ةيدلا هيلع نأب لوقلاو هلعف يلولا هل

 هلتق نمم يأ ( هنم ) لوآلا ليتقلا يلو ( ذخاي ملو يلولا ريغ هلتق نإو )

 ذخأو ) يناجلا يلول ءيش الف اهذخأ ءاش ول هنأل كلذ لاق ( ةيدلا ) يلولا ريغ

 ص لوآلا ليتقلل يلو ريغ وهو ى هلتق يذلا نم يناجلا يلو يأ ( هيلو يناجلا ةيد
 يناجلا يلو ( اهلكأي لهف ).هريغل وه لب هلتاقل سيل يناجلا مد نآل هلتق ءاش نإو
 اهك ردي الف ( هتومي ) لوآلا ليتقلا وهو يناجلا ليتق يأ ( هليتق ةيد طقستو )
 يلول ) يناجلا يلو ( اهمرفي وأ ) ى يناجلا لتاق نم الو يناجلا ةكرت نم يلولا
 يلو اهمرغي ( اذكو ) ى آلام يناجلا كرتي مل نإ يناجلا ليتق يلول يأ ( هليتق
 ؟ يناجلا توم يأ ( هتومب طقست الو ألام ) يناجلا ( كرت نإ ) يناجلا

 . ملعأ هللاو ( نالوق )
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 : ليقو .ةثالث نود ام زوجو

 لصف

 اريغص نإو .حورجب تام نم

 هلحأل هحراج لتق يأ ( هحراج هب تام ارمفص ناو حورجب تام نم )

 حرجلا شرأ الإ هيلعام مرب دعب ثام نإو ( عوجرب نإو ء رب دعب تمي مل نإ )

 ةحراج هلتقب "رقي الو ) هيف لتقي الف مرب دعب هيلع حرجلا عوجرب تام نإو
 هسفن ىلع لعجي ال ثيح نم ةيدلا ىطمي نكلو ( تامف ةليلو اموي ثكم نا
 "رقأ نإو “ حرجلا شرأ الإ هيلع امف « هحرج ريغب تام هنأ ملع نإ الإ « اليبس

 . هسفن لتق دقف هرارقإب لتقف هحرج تمي مل نإ هنإف « كالملا هيلع فيخ
 :(ليقو) ى ةثالث دمب رقي الو ( ةثالث ) مايأ (نود ام ) رقي نأ ( زوجو )
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 وأ هدعب هريغ هح رح نإ | ذكو ‘ حرجل ا يح ام : لبقو ‘ ةعبس

 هلتقي ام هب ثدح وأ 0 امهوحت وأ برقع وأ ةيح هتغدل وأ هلتق

 هب رقي ال

 يح ام ) رقي نأ هل : ( ليقو ) ص اهدعب رقي الو ( ةعبس ) نودام "رقي نأ هل
 وأ برقع وأ ةيح هتغدل و أ هلتق وأ هدعب هرمغ هحرج نإ اذكو 0 حرجلا

 ريفب تومي نأ ناكمإل لتقلاب يأ ( هب "رقي ال هلتقي ام هب ثدح وأ امهوحن

 ثبح هحرجي "رقي نأ هملع سأب الو " هحرج ريغب تام هنأ نقىت وأ ك هحرج

 ! لتقلاب رقي له فلتخي
 ايواث يقب نإ : ليقف هنيح يف تي ملو هبرض اذإ ايف فلتخا : « رثالا ه يفو

 ةثالث يف تمي مل نإ ال : ليقو “ دوقلا براضلا ىلعف تام ىتح هحرجو هبرض نم

 موي نود ايف هتبرض نم تمي مل ام :ليقو“ةعبس زواج نإ دوق ال : ليقو « مايأ
 هلطسي ال : لسىقو ص ةيدلا تبجوو لطب ىواد اذإف ى وادي ل ام : لقو ةلىلو

 ةنعط نعاطلا بورضملا نعط نإ : ليقو ى هلطبي ثدح حرجلا ةطايخو ءاودلا

 قحلي الف تام ىقح !يوث نوعطملا لزي ملف بورذضملل ام ةميق نم لقأ اهتميق
 كلذك و ى اعم اتام دقو « سفنلاب سفنلا نأل ى شرألا نم ءيشب هبحاص امهدحأ

 نيرخآلل رقي الف هقطن لاز وأ نج وأ ركنأو ءايلوألا ضعب يناجلا نع افع نإ
 ةيدلا بلطف ى لتقلا رخآلاو ةيدلا مهدحأ بلط نإ لتقلا لطبي اذك و « لتقلاب

 داقأو ةبوتلا دارأو ضرم اذإ هنإف ى لتاقلا ضرم اضيأ هلطبيو “ لتقلل لاطبإ

 وأ « هنع وفعلا وأ هلتق يلوللف ‘ يلولل هداق دوقلا هلثم حص نإف ى هيف كاملا رظن

 يف هلثم ناك نإو ى كاجلا رظنب الإ هشارف يف هلتقي نأ هل سيلو ؛ ةيدلا ذخأ
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 نإو ى هب لتق هنم تايف هلتقي ام وأ ايس هاقس وأ همعطأ نإو

 . . . . . ذ كلذ هاطعأ

 ‘دوقلا هيفف هلتقف عزنلا يف لجر ىلع لخد نمو ى ةيدلاب ىصوأ راضتحالاو عزنلا

 رخآ هلتق مث بهذتو ءيجت هيف حورلا تراص نأ ىلإ لجر لجر برض نإو
 . اكتفي م وأ : تلق هب اكتف نإ همد يف ايهكارتشال دوقلا همزل

 يف مسلا لمج نأب يردي الو ( هلتقي ام وأ املس هاقس وأ هممطأ نإو )

 هنم تايف ) اعالبإ كلذ هَمَلبأ وأ هعلب ىلع لتقلاب هرهق وأ ملعي ال ثيح هماعط
 فيسلاب لتقي امنإو 2ًادمع هب تومي ام هاقس وأ همعطأ يذلا هلبتقب يأ ( هب لتقف

 وأ هب صتقي هنإم وضع لاوز كلذب هيف عقو نإ اذك و ى هلف ةيدلا يلولا ءاش نإو

 . وضعلا ةيد ذخأي

 > مامإلا هرضحي نأ اقلطم لتقلا ةيفك و

 يف هتبقر ىلع عطاق فيسب هبرضي مث هيتبكر ىلع مدلا يلو وثجي مث هفلخ ىلإ
 هامر وأ رةَيدْم وأ رجنخب هنعط نإ : ليقو ‘ هحور ضبقي ىتح دحاو عضوم
 ص دّسقي الو ، هفلخ هادي طّسقت ال اربص لوتقملاو “ هملع الو ءاسأ هلتقف رجحب

 ىلو مث هبرض نإو ى لتقي مث دويقلاو لالغألا هنع تةلط لتقلا بجوتسا اذإف

 ِلجرل ديقأ نمو « هلتقي نأ هلو « هبرض ش"رأ هيلع : لبقف هلتق هنأ نظو هنع
 : ليقو “ برض ام الإ هل سيل : ليقف حصف هنع بهذ مث هلتق هنأ نظو هبرضف

 ع فيسلاب لتقي هنإف رانلاب الجر "لجر لتق نإ اذك و « هلتقيو هبرض شأرأ هل
 روكذملا ( كلذ ءاطعأ نإو ) اهرمغ وأ اران وأ امسا هب لتق امب لتقي : ليقو
 "لك هل لاق يناجلا ريغل وأ هوحن وأ امس يناجلا كلذل ىطعأ يأ مسلا وحن هيف ام
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 امهوحن وأ برقع وأ ةيح وأ عبس هلتق ىتح هطب ر وأ تايف هبرشف

 ةيح هيلع يمر نإ وأ هتيد هيلعف ى امهوحت وأ شطع وأ درب وأ
 تاف لاع نم وأ رحت وأ رئب يف وأ عبس ىلع وأ اهيلع هامر وآ

 . . ء«هب لتق كلذ نم

 وأ تايف ) هلك أ وأ ( هبرشف ) لوآلا فالخب زرحتلا هل نأل لقي مل وأ برشا وأ

 ماوهلا نم ( اهوحن وأ برقع وأ ةيح وأ "علبس هلتق ىتح ) هسبح وأ ( هطبر
 الو ( هتيدهيلعف ) مددوقرغو رترحك (امهوحن وأ شطع وأ درب وأ ) ةلتاقلا
 تنإ اذك و ى صاصقلا ال شرألاف وضع لاوز يف كلب عقو نإ اذك و « لتقي

 وأ ابرقع وأ ( ةيح هيلع ىمر نإ وأ ) ادمع هرضي وأ تومي ام ةقيرط يف عضو

 رئب يف وأ ) امهوحن وأ (عبس ىلع وأ اهيلع هام وأ ) عبسك هلتقي امم كلذ وح
 نماض وهف ةرفح قيرطلاف رفح نإ و ( هب لتق كلذ نم تايف لاع نم وأ رحب وأ

 اعم انمض كلذ ريغ وأ ةمح وأ ابرقع وأ احمر رخآ اهيف لعج نإو ى اهب ررضت نمل

 تام ىتح اهيف ثكم نإ اذك و ‘ نمض اهريغ وأ برقع هيلع تلخد نإو
 . شطعلا وأ عوجلاب

 حيرلا وأ وه اهنفد نإو اهبف هعوقوب ءيش هبصي مل نإ هيلع ءيش ال : ليقو
 ائيش قيرطلا يف عضو نمو ى هيلع نايض الف اهريغ وأ حيرلا اهسنك مث امهريغ وأ

 لوح نإو “ نامذلا هلوح نم ىلعف رخآ هلوح نإو ؛ هب دسف ام نايض هيلعف

 هعاب نإو ى لوحي مل ام نامض هعضاو ىلعو « لوح ام نايض هيلعف افرط وأ اضعب

 دسف ىتح هعزتني ملو هعزن هنكمأ و. ملع اذإ يرتشملا ىلع : لبقو ع هيلع نايضلاف
 قيرطلا ين لجرلل ناويحلا وأ عبسلا ضرع نإو « عيبلا ريغ اذك و « ءيش هب
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 يف ليقو ،هب لتق هلتقف هلمج وأ هبلك وأ هدبع وأ هلفط رمأ نإو

 ةيدلا هذخأو هلتق نيب دبعلا يف يلولا ريخو 7 ةيدلا مرغي : لفطلاو ةميهبلا

 هريغل ناكو ركذ ام رمأ نإو ،هتميق ىلع داز ام هب ر مرغ هلتق نإف

 > ةىد وأ د وق ال شإ همزل

 هضراعي ملو هلتاق نإ امأو ‘ عبسلا وأ ناويحلا دسفأ اجف هيلع نابض الف هلتاقف

 زك ر نإ و “ابوبرم ناك نإ عبسلا وأ ناويحلا يف دسف امو دسفأ ام نامض هيلعف

 نإو « هنمض دحأ ىلع كلذ حيرلا بلقف قيرطلا يف امهربغ وأ ةبشخ وأ احمر

 مهف ثلاث اهاطغو رضي ام اهيف لعج وأ حمر رخآ اهيف زكرو ةرفح رفح

 . نونماذض ةعبرألاف الجر مبار اهيف عفد نإ اذك و ى نونماض

 هدي تحت امم كلذ ريغ وأ ( هلمج وأ هبلك وأ هدبع وأ هلفط رمأ نإو )

 نودام اذك و ى ةيدلا تذخأ وأ ( هب لتق هلتقف ) اناسنإ لتقي نأب هرمأب رمتأيو
 مرغي لفطلاو ةميهبلا يف ليقو ) نكمأ نإ هب صتقي وأ شرآلا ذخأي توملا
 رمأب تاقلا ( دبملا يف يلولا ) لوقلا اذه يف ( رتيخو ) هبلع دوق الو ( ةيدلا

 نأ امإو هذخأي نأ امإو ديعلا لتقي نأ امإف ( ةيدلاو هذخأو هلتق ننب ) هدس

 كردي ل هذخأ نإ هنأ هرهاظو « ديفلا اهنم ذخأي نأ كردي الو ص ةيدلا ذخأب

 مرغ هلتق نإف ) اضيأ ةدايزلا هل نأ رهاظلاو ، ةيدلا نم هتميق ىلع داز ام هيلع

 لمج وأ بلك وأ دبع وأ لفط نم ( ركذ ام رمأ نإو هتميق ىلع داز ام هبر
 (ةيد وأ دوق ال مثإ همزل ) هنود ام وأ لتقلاب ( هريفلناكو ) كلذ وحن وأ : يأ

 الف عيضي ملو رمأي مل هنآل ةيدلا بحاص ىلع ءيش الو يضلا ةلقاع ةيدلا تمزلو
 ةيدلاف ةنامألا هوجو نم هجو وأ ناهترا وأ ةراعإب هديب ناك نإ الإ لتقلل ةيد
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 نإو :ةميهبلا يف ليقو هلتق ىتح هل رضح نإ مإلا عم ةيدلا : ليقو
 دوقلا ال ةيدلا هتمزل تايف هتعسلف ةيح لفطكل ىطعأ نمو ء رضحي مل

 : ( ليقو ںهلتق ىتح هل رضح نإ مثالا عم ةيدلا ) هتمزل : ( ليقو ) دوقلا وأ
 ( رضحي مل نإو )امهرضأ نإ هريغل يتلا ( ةميهبلا يف ) مثإلاو ةيدلا هتمزل
 . لتقلا لاح

 كنماض وهفةرفح قيرطلا يف رفحي نأ هلفطوأ هدبعرمأ نإ : «ناويدلا» ىفو
 ريجألا ىلع نايضلاف اهريغ وأ قيرط كلذ نأ ريجألا ملع نإ الإ “ريجألا اذك و
 نذإ الب لفطلا وأ دبعلا دسفأ امو مثإلا هيلعف هريغ لفط وأ هريغ دبع رمأ نإو
 غلب نإو ى اهنود امو دبعلا ةميق ديسلا ىلعو سفنألا يف ثلثلا نود ام بآلا ىلعف

 دبعلا وأ لفطلا ذخؤي امنإف دسلا وأ بألا ذخؤي نأ لبق دبعلا قتع وأ لفطلا
 ميلعف ديسلا وأ بآلا ذخؤي نأ لبق قافأ وأ غلبف رمألاب كلاذ لعف نإ الإ

 . لفطلا ذخؤي ال : ليقو ى اعيمج

 ام فرعي ال نم لكو فرعي ال مصأ مكبأو نونجم نم ( لفطكل ىطعأ نمو )

 نمو « ( دوقلا ال ةيدلا هتمزل تايف ) اهوحن وأ ابرقع وأ ( هتعملف ةيح ) رضي

 هرهظ ىلع ائيش هل لمح نإ اذك و ؛ هنمض ةبادلا ىلع هوحن وأ هريغإ لفط بك ر
 هلمعتسا وأ ةفيلخ وأ ربأ نذإ الب ةرجش ىلع هعلطأ نإو « صخرو هي عقوف

 هصمطأو لضفلا سمتلا نإ صخرو هرجأتسا نإ اذك و “ نمض كلذك اقلطم
 صخرو نمض كسفنل دصئحا وأ لكو علطإ : لاق نإو « نذإ الب ولو ةرجألاب

 الف هب قنتخاف اماعط هاطعأ نإو ى نمض ائيش هب عطقي وأ دصحي ام هاطعأ نإو

 عقوف ائيش هيطعيل لاعت : لاق نإو ى نمض هقرحأف انوخس هاطعأ نإو ى هيلع
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 دحأ لتقب هنايبص ضعب ملعملاك هتيعر ضعب رمأ نإ ناطلسلاو

 نإ هتيعر نم ناج لتقيو هتيد ايهتمزل : ليقو « هلتق نإ هب نالتقي

 هديب نجي مل نم ةيدلا ىطعأ نإو ص هتيد نايبصلا لقاوع تمزلو غلب

 ،ناج اهاطعأ نإ مثإ ريغ آرمآ مزلي الو لقع نإ يناجلا ىلع اهب عجر
 ‘ . .. سوساج نمضو

 امدعب هباصأ ايف هيلع ءيش الو ‘ صخرو نماض وهف بيصأف هيلإ لصي نأ لبق
 حاص نمو ى هيلع الف ذخ" : لاق وأ لاعت : هل لقي ملو هاعد نإو « هنع فرصنا

 هبدأ وأ هل ةبجنتلا هب دارأ نإ الإ نمض ءيش هيف ثدحف هريغ لفط وأ هلفط ىلع

 . عقو نإ هنمض هيلع حاصف ةرجش ىلع هدجو غلاب وأ لفط ىلع حاص نمو

 ضعب ) رمآلا ( ماعملاك ) دحأ ل_تقب ( هتيعر ضعب رمأ نإ ناطلسلاو )
 يناجلا لتقيو “ هدبع رمأ نإ ديسلاك ( هلتق نإ هب نالتقي دحأ لتقب هنايبص
 اههتمزل :ليقو)اهلف ةيدلا اودارأ نإو هلتق ىلع ناممتج اهنأل ناطلسلاعم غلابلا

 هرمأي مل نإ وه لتقي الو ( هتيعر نم ناج لتقيو ) 0 هعم نالتقي الو ( هتيد

 نايبصلا لقاوع تمزلو )ملا غلب يأ لقع نإ : ةخسن يفو ع ملحلا ( غلب نا )
 هرشابي مل نإ :يأ (هديب نجي مل نم ةيدلا ىطعأ نإو ) ملعملا مهرمأي مل نإ ( هتيد
 ايطعأ اذإ ديسلاو ناطلسلاك كلذو ى غلب يأ( لقع نإ يناجلا ىلع اهب عجر )

 هرمأب هللا دنع ةيدلا هتمزل نم اذك و ى قتع اذإ دبعلاو ةىعرلا ىلع اهب اوعجر ةيدلا

 الإو ( ناج هاطعأنإ مثإ ريغ أرمآ مزلي الو ) اهاطعأف كلذ ريغ وأ ادحأ
 نمضو ) اضيأ مكحلا يفف هوحن وأ اناطلس ناك نإو ى هللا دنع ةيدلا انتمزل

 ميلع هب نورفظي امبو مهلام وأ موقلا هيف عضومب ودعلا ربخم يذلاوهو ( سوساج
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 ٠. ٠ ٠ ٠ ‘ مهت راغإب ةراغك هتساسحت كله ام

 لك سفن وأ لام نم فلت ام مزلي ( مهتراغإب ةراغ ) لهأ ( هتساسجب كله ام )

 مزلت يأ « ىرخأ ةلأسمب ريظنت اذهو ى مثإلاو دوقلاو مرغلا اهيلعف اهرضح نم

 ىطعا نإف هتساسحم راغأ نمو > سوساجلا مزلت يأ راغأ نم مزلت ك سسجملا

 سوساجلا يطعأ نوربغملا طعي مل نإو & سوساجلا طقف ةبوتلا تمزل ريغملا

 . مهيلع عجرو

 ارح ص نمض هتساسجي اوفلت ىتحلاومألاو سفنألا سسج نم : «رثألا» فو

 سيلو :يأ“ نالوق اهيف نونجملاو لفطلا ةساسجو “ىثنأ وأ اركذ ،ادبع وأ ناك

 ةملطلا لدي نأ سسجتلا نوكي امنإو ى هريغ وأ سفنألا نم فلت ام ايهيتلقاع ىلع
 :لاق نإو ى انايع هنوبلطي يذلا مهل يريو ى هلام نولكأي وأهنولتقي نم ىلع

 اذك و اذك عضوم يف بصخلا :مهل لاق وأ قيرطلا اذه ىلع وأ يرثأ ىلع اوعجرا

 سانلا : مهل لاق نإو “نماض وهف لاومألاو سفنلا فلت اذه نم ناكف كلذ ديرب
 سانلا اوفداصف دحأ مث سيل هنأ نظي سانلا نع مهفرص ديرب اذك عضوم يف

 هلتق نوديرب نالف نع هولأس نإو “ صخر نودبو لام نم اودسفأ ام نمض هيف

 دصقي مل نإ نمضيم هولتقوهوذخأف نالف انه اه ناك امنإ كانهاه وه سيل : لاقف

 هولتقف اسأب هب اوديري مل مهنأ نظي وهو مهربخأف لجر نع هولأس نإو ى هرض
 نمض هريغ لام هعم اوباصأف هلام ىلع مهلد نإو «لاومألا اذك و « هملع ناض الف

 عيجلا اولك اف اودصق يذلا ريغ هعم اوباصأف هريغ لام ىلع مهلد نإو “ صخرو

 نامض الف هولخدف هنولخدب نبأ نم موق لزنم وأ موق رصق ىلع مهلد نإو “ نمض

 سانلا لاومأ اولكأي نأ ىلع مهلد نإو “ نمضي : ليقو ى هيف اودسفأ ايف هيلع

 صحفلا يف ائيش مهارأ نإو ی نماض هنإف مهومرغ وأ اهولك أفمهل اومأ ددعت ىلع وأ
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 وأ عبس وأ دربك هلتق ىتح آدحأ ةيجنت ىلع رداق كرت نإو
 ناك نإ هثري الو س ةيدو قتعو مثإ همزل ةوه يف عقو وأ قرحك

 عزن نإو ث رم دقو ‘ هديب رشابي ملذإ طقف ةبوتلا : ليقو { هثراو

 « هتيد هتمزل هلتق مث هنع افعو هيلو لتاق لتق ىلع اليكو ةلاكو نم لكوم

 مدآ ونب وأ سانلا لاومأ وه اذإف دبص هنأ نظ وأ ركسملا لثم هنم فاخف

 . صخرب نم مهنمو ى نماض هنإف مهولتق وأ مهولك أف مهوقحلف

 عوجك وأ ( دربك هلتق يتح ادحأ ) نيونتلاب ( ةيجنت ىلع رداق كرت نإو )
 هتيجنت ىلع رداق وهو هجني ملو (ةوه يف عقو وأ قرحك وأ عبس ) ك ( وأ )

 هثراو ناك نإ هثري الو ) دوقلا موزلب لاق نم ددش و ( ةيدو "قتع و مثإ همزل )
 لتقلاب ه ( رشابي مل ذإ ) ةيدو قتع نود ( طقف ةبوتلا ) همزنت : ( ليقو
 باب : هلوق يف ( رمدقو ) ى رشابي مل نم ىلع دوق ال : ليق اذك و « ( هديب )
 . ءامدلا باتك نم خلل ةبحص دقاع ىلع بجو

 ( هيلو لتاق لتق ىلع ) عزن لوعفم ( ( ليكو ةلاكو نم لكوم عزن ناو )
 ( هتيد هتمزل هلتق مح ) عزن ىلع فطع ( هنع افعو ) اهلبق وأ ةيدلا ذخأ وأ

 : ليقو “ عزانلا وأ يفاعلا وهو لوآلا ليتقلا يلول ءيش الو أطخلا رئاسك هيلول
 :ىلاعت هلوقل ةيدلا هنم لبق وأ هنع افع وأ هملع الب ةلاكولا نم هعزن ذإ لكوملا مزلت

 وأ « )١' نوقتي ام مهل نيبي تح مهاده ذإدعب اموق "لضليل هللا ناك امول

 ١ - ةبوتلا ةروس : ٥١١
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 هلتقب هدبع رمأ نإو س دوقلا همرلي هنإف الإو كلذب هملع الب هنأ رهاظلاو

 دعبهلتق نإ هلفطك رمآ اذكو ى هب لتق هذدس هقتعأ نأ دعب هلتقف

 هيلو لتقف هلتقي احرج حرج نمو ، طقف مثإ رمآلا مزلو ةقافإ وأ غولب

 هنأ افع اذإ كلذو ص فاكلا رسكب لكوملا مزلت هنأ هعزن اذإ هايإ اهموزل ىنعم

 هنع ىفعي ال نمم اذه سيلو وفع دعب هرمأب لتق ذإ هيلو لتاق يلول ةيدلا يطعي

 ( هنأ رهاظلاو ) عزنلا ةهبشلو لتقلا رشابي مل هنآل لتقي ال لب وفع دعب لتق ذإ
 لوبق هلثمو ى عزنلا وأ وفعلا نم روكذملا ( كلذب هملع الب ) هلتق لبك ولا يأ
 دارأ تإ الإ ( دوقثا همزلي هنإف ) كلذب ملعب لب ملع الب نكي ( الإو ) ى ةيدلا

 هنأل هلتقي نأ مامإللف هيدلا اوذخأ نإ رهاظلا نكلو ى مهل يهف ةيدلا ةثرولا

 . هوفع دعب لتق يلوك وهف يلولا افع امدعب لتق

 [ادظ ,لجر لتقب هدبع لجرلا رمأ نإو : يأ ( هلتقب هدبع رمأ نإو )
 ىتعلاب ملعو ( هديس هقتعأ نأ دعب ) هرمأل ًاعابتا هدنس هرمأ اك الظ ( هلتقف )

 هديس لتقي الو “هلفةيدلا يلولاءاش نإ و“قتعلادمب هلتق هنأل قتعملادبعلااذه (هب لتق )
 : ليقو ى ةيدلا ديسلا ىلعف الإ ولتقلا لبق قتعلاب ملع نإ :ليقو ى هتيد يطعيالو

 . هديس ىلع ءيش الف هديس عابتا ريغ رخآ رمآل هلتق نإو « قتعملا ىلع

 وأ غولب دعب هلتق نإ ) الظ لجر لتقب نونجم نم ( هلفطك رمآ اذكو )
 (رمآلا مزلو ) ةيدلا هنع ذخؤت وأ هب لتقي هنإف هديس وأ هيبأ رمآل اعبت ( ةقافا
 غولب دمب الإ لتقي م هنأل ةيد وأ دوق نود ( طقف مثإ) نونجملا وأ لفطلا وأ دعلل

 يلو يأ ( هيلو لتقف هلتقي احرج حرج نمو ) قتعلا ملعو قتع وأ ةقافإ وأ
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 وأ ادبع ىمر نمو ؛ نالوق ؟ال مأ هب لتقي لهف تام مث هحراج

 ،دحوملا وأ رحلا ةيد هتمرل مالسإ وأ قتع دعب هتيمر هتباصأف ًاكرشم

 دعب هتباصأف ادحوم ىمر نإو س دهاعم ناك نإ هب لتقي : ليقو
 . .. . . طقف مثأ ةدر

 يأ ( هب )حورجملا يلو ( لتقي لهف) حورجملا ( تام مث هحراج ) حورجملا
 > هللو لتقب ل نم لتق هنأكف ع حورجملا هلو توع نأ لبق هلتق هنأل-حراجلاب

 لبق هلتق ولو هنأل هيلع ةيد الو ى لتقي( ال مأ ) لتقلا قحتسي نأ لبق هلتق دقو
 ضفمأ مدقت حرح حورجملا هلو تام هنأ قفتا دق نكل حورجلا يلو توع نأ

 ليتقللو ى ةهبشلاب دحلا هنع ردي يدنعهنكل « حضوأ لوآلا( نالوق ) ؟ لتقلل
 . ةيدلا لوألا

 مالسإ وا قتع دعب هتيمر هتباصاف ) املظ ( اكرشم وأ ادبع ىمر نمو )
 ءاوسو“ يمرلا لاحل ال ةيمرلا هتباصأ لاحل ارابتعا ( دحوملا وأ رحلا ةيد هتمزل
 ريغل وأ راذنإ مدعل امإ هلتق لحي ال ثيحب دهاعم ريغ وأ ًادهاعم كرشلا ناك
 :ليقو) اك رشم وأ ادبع لباملسم ارح دمعتي مل ذإ أطخلا لتق ةلزنمب وهو “ كلذ
 لتقل ليبس الو يمرلا لاح دهاعم هنآل هرمأ ةوقل ( ادهاعم ناك نإ هب لتقي

 ولو دهاعملاب لتقي ملسملا نأ معز نم معز دقو « ةيمرلا لوصو لبق ملسمو دهاعمل
 . لوصولا لبقو يمرلا دعب ملسي مل

 مثأ ةدر دعب ) ةيمرلا ( هتباصاف ) املظ ( ادَحوم) دحوم ( ىمر ناو )
 يمرلا لاح ناك ذإ هتين ءوسل مثأ امنإو “هلتق لحنم لتق هنأ قفاو هنأل ( طقف
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 كرشم ىمر نإو « هب لتق ىمرملا هلوصو لبق يمارلا دترا نإو

 قتعف هلثم دبع ىمر نإو هب لتقي ل الوصو لبق دتراف دحوم

 فاك نإو س هتميق هيلعو هب لتقي مل يمرملا لصت نأ لبق يمارلا
 . . . . . . . . ء هب لتق آرح

 (ىمرملا هلوصو لبق )و يمرلا دعب املظ دحال (يمارلا دترا نإو) كرشم ربغ
 ىمولعم كلذو > اك رشم وأ ادحوم يمرملا ناك ءاوس( هب لتق ( الوصو دعب وأ

 نإو ى هب لتقي لوصولا لبق يمارلا دترا نإ هنأب كل حرصي نأ دارأ نكلو
 ال هيلو يف يلولا هلتق ىلوتي هنأ كملعي نأ اضيأ دارأو « هب لتقي مل يمرملا دترا
 .ملعألا ومهفاف هتدرل آضيأ مامإلا هلتق افع وأ ةيدلا ذخأ نإف دترا نإو « مامإلا

 نكلو اضيأ لتقي مل لوصولا لبق يمرملا دتراو اكرشم يمارلا ناك نإو
 اهدصقي ملفدترادقو هايإ هتفداصم امأو هرمألوأ يف ادحوم ىمر ذإ هيلع ددشي

 هتيأر مث « كرشم ىلع كرشب ناعتسي ال ذإ دترم لتق يف كرسثل بيصن ال اضيأو
 الوصو لبق ) دحوملا ( دتراف ادح وم كرشم ىمر نإو ) : هلوقب كلذ ركذ

 قلطم يف ( هلثم ) ادبع ( دبع ىمر نإو ) ، لالح دترملا مد نآل ( هب لتقي م
 "رح هنأل ( هب لتقي مل يمرملا ) ةيمرلا ( لصت نأ لبق يمارلا قتعف ) ةيدوبعلا
 ( ناك نإو “ هتميق هيلعو ) « دبعلاب لتقي ال رحلاو يمرملا هتيمر تلصو نيح

 لوصولا هجوو هتممر لوصو لبق قتعملا يمارلا كلذ ( هب لتق ارح ( يمرملا

 يمارلا دعبو “ هوحنو مالسإلا ةعرس كلذ وحن وأقتعلا وأ ةدرلا وأ مالسإلا لبق

 بلكك ةيادل وأ دبعل لاسرإلا نوك وأ ؟ رجحب فيكفق“ ةباشن وأةصاصرب ولو

 ةيتآلا لئاسملا عيمج يف كلذو ى لتق ىلع هتباد يرغم لتقي : لاق نم لوق يف
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 ىلعوأ هيلع هتيانج لهف لوصولا لبق هبر كلم يمارلا جرخ نإو
 يمارلا نج نإو اينم ضعبلا وأ يمرملا اذكو ، نالوق ؟يناثلا
 ؟ هيدي وأ هيمرم لتقي لهف هلبق

 ريغ وأ ثرإلا وأ قادصإلا وأ ةبهلاب ( هبر كلم يمارلا جرخ نإو ) ةبضاملاو
 هل بوهواا روضح وأ اهروضحل قادصلا ةأرملا تلبق وأ ةبهلا تلبق نأب كلذ

 نال لوألا هبر ىلع يأ ( هيلع هتيانج لهف لوصولا لبق ) هيلا قلع ام عقو وأ
 :. يأ ( يناثلا ىلع وأ ) ةيمرلا در ىلع ةردق الو هكلم يف وهو دبعلا:نم يمرلا

 ى حصأ لوألاو ى ( نالوق ) ؟ هكلم يف وهو تلصو ةيمرلا نآل يناثلا هبر

 رخآل دبع وهو ةمرلا هتلصوو لجرل دبع وهو دحأ هامر اذإ ( يمرملا اذكو )

 يناثلاو ( ضعبلا وأ ) نالوقلا ؟ يناثلاوأ لوآلا هكلاملهشرأ له “ كلم لاقتناب
 يمارلا ناك : يأ يمرملاو يمارلا نم : يأ ( ايهنم ) عيونتلل وأو “ انه حصأ

 له « رخآناسنإلهضعب لقتنا دقو الإ ةيمرلا تلصوامو يمرلانيح ناسنإلاكلم

 ناك وأ“نالوقلا؟ هبانمَ هضعب هيلإلقتنانم ىلعوهؤزج هيلع وألوألاىلعاهلك هتيانج
 ء رخآلاكلم هضعبناك نأدعبالإ ةيمرلا تلصوامو يمرلانيح دحاو كلامل يمرملا .

 هجوالوحيحصلاوهو؟ةك رسثلا ردقىلعهبانمرخآلل وهبانم هل وأل وأل هلك هش رألهف

 دقو الإتلصو امورخآل يمرملاو دحأل يمارلا ناك نإكحلااذكهو لوآلا لوقلل

 رثكأ وأنالجر دبعلكنم اضعبكلم ءاوس“نيدبعلانم دبع لك نماضعبام ريغكلم
 يمارلا نج نإو) ضعبلاوأ لكلاف رخآللاهنملكنملاقتنالاناك ولاذك ودحا ووأ

 لبق هنم ردص يمرلا نآل ( هيمرمي لتقي لهف ) ةيمرلا لوصو لبق يأ ( هلبق
 هلام نم ( هيرديت ) نكلو لتقيال ( وأ ) « هلف ةيدلا يلولا ءاش نإو نونجلا
 ؟ دماع لقاع وهو هنم ردص برضلا نأل ةلقاعلا نم ال نونجلا دعب لوصولا نأل
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 لهف كلذك غلبف لفط وأ هلبق قافأف نونجم ىمر نإو ؛ نالوق

 ناجل ىمر نإو ، فالخ ؟ ايهلقاوع ىلع وأ ايهيلع ايهيمرم ةيد

 نإو ى هتيد هيمار تمزل هلبق رخآلا هنع افعف ءايلوألا ضغب

 ًاحيبم لعف وأ نعط وأ هلبق يمارلا يلو لتقف لجب ال اناسنإ ىمر
 همد مرحمل لقتناف لحب هامر نإو . همدقتل طقف يمارلا مأ همدل

 لفط وأ ) ةيمرلا لوصو لبق : يأ ( هلبق قافاف نونج ىمر نإو ؟ نالوق )
 ةقافإلا دعب لوصولا نآل( ؟ امهيلع اهيمرم ةيد لهف كلذك ) اهلوصو لبق ( غلبف
 وهو ةيلوفطلا وأ نرونجلا لاح يمرلا نأل (؟ايهلقاوع ىلع وأ) غولبلا وأ
 ءاىلوأ ( ءايلوألا ضعب ) ناج لإ يأ ( ناجل ىمر نإو ؛ فالخ ) ؟ حيحصلا

 تمزل ) لوصولا لبق : يأ ( هلبق رخآلا ) ىلولا ( هنع افعف ) هيلع ينجملا

 لوألا ليتقلا نم هبانم هنع طقسيو “تي مل نإ هشرأو « تام نإ ( هتيد هيمار
 يف : ليقو ى ةيدلا ىلإ هل عوجر الف « هيف عرشو هيلو لتاق لتق راتخا دق هنأل

 . لوصولا لاح ال يمرلا رودص لاح ربتعي هنإ : بابلا لئاسم عيمج

 ( لتقف ) لالحلا هجوب ال يأ ( لحي ال ) لح ريغب ( اناسنإ ىمر نإو )
 كلذ ( نعط وأ ) “ لوصولا لبق : يأ ( هلبق يمارلا يلو ) يمرملا ناسنإلا

 مثأ ) دادترالاك ( همدل احيبم ) العف ( لعف وأ ) نيدلا يف يمرملا ناسنإلا

 ( همدقتل ) ص دوقلا نودو « ةيدلا نود طقف مثإلا همزل : يأ ( طقف يما رلا

 ص لتقلا بجوم يمرلا دعب لعف هنأ قفتا ولو ی لتق بجوم الب ناسنإ لتق ىلإ
 مرحي ام ىلإ : يأ ( همد مرحف لقتناف ) لالح هجوب : يأ ( لحي هامر نإو )
 اهحتفب وأ نعط نم ةبوتو كرش نم مالسإلاك مدلا مرحي ام : يأ ءارلا رسكب همد
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 هحرج ةيد مرغ هحراج يلو لتقف حرج نمو « هتيد مرغ هلبق

 همزل هحرج هلتق ىتح هلتقي ملو هكرت نإو ص ءاش نإ دعب هلتقو
 حراجلا مزل حرجلا هلتقف دترا وأ نعطف لعب ال حرج نمو 4 هشرأ

 رده تام مث باتف نعاط وأ دترم حرج نإو > هشرأ

 ًادترم يمرب نأ لثم “ لوصولا لبق : يأ ( هلبق ) همد مرحم نم عون ىلإ : يأ

 لوصولا لبق بوتي وأ ملسيف [امغاب وأ اعنام وأ انعاط وأ هلتق لح اك رشم وا

 هوحن وأ بلكلا لاسرإو ى لتقلا نود ايف شرآلا اذك و « هلام نم ( هتيد مرغ )

 . بابلا لئاسم يف يمرلا لثم دبعلاو مئاهبلا نم

 يلو ) حورجملا اذه ينعأ وه ( لتقف ) لوعفملل ءانبلاب ( حرج" نمو )

 :يأ ( هلتقو ) حورجملا حرج : يأ ( هحرج ةيد ) حراجلا اذه ( مرغ هح راج
 نإو ) 0 هلف ةيدلاف ءاش نإو ( ءاش نإ دعب ) حورجملا كلذ حراجلا اذه لتق

 ىتح ) هيلو ين ( هلتقي ملو ) حورجملا كلذ حراجلا اذه كرت نإو : يأ ( هكرت
 ص طقف حورجملا شرأ : يأ ( هشرأ) حراجلا مزل : يأ ( همزل هحرج هلتق

 هيلو ةيد لوتقملا اذهو “ حورجملا اذهف ىلو هلتقيف حرجلا ةيد مرغي نأ ىلوألاو

 . حورجملا هلتق يذلا

 لالحلا هجوب ال يأ ( لحي ال ) لح ريغب لوعفملل ءانبلاب ( حرج" نمو )

 الو( هشرا حراجلا مزل حرجلا هلتقف ) لتق بجوم لعف وأ ( دترا وا نمطف )
 دترم حرج ن إو ) " ثدحلا ىلع حرجلا م دقتل هلتق بحوم ثادحإب هنع رده

 ( رده ) حرجلا كلذب ( تام مث باتف ) عنام وأ غاب وأ براحم وأ ( نعاط وأ
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 شرأو هملول هتيد هحراج مرغ هح رجب نامف قتعف دبع حرج نإو

 حرج نإو ء هب رل ًادبع هتميق هتمزل امنإ : لقو ء هقتعمل هحرج

 نإو ؛ نالوق ؟ دهاعم وأ ملسم ةيد هل لهف هب تامف ملسأف دهاعم

 هتبراحم وأ هعنم وأ هنعط وأ هدادترال ال حراج هحرح نإو > ملعلاب حرج هنأل

 . نالوق ى ةيدلا 'ا) هيفف ملظ وه امم اهوحن وأ هتيم لب همفب وأ

 تام هنأل ( هيلول هتيد هحراج مرغ هحرجب تامف قتمف دبع حرج ناو )

 : ليقو ى دعب هركذ اك ةيدلا نم صقني هنإف حرجلا شرأ بان ام الإ هحرجي ارح
 ىلع رصتقي وأ نيلوقلا ركذي نأ حضاولاو “ اذه همالك رهاظ وه اك صقني ال

 « تاويدلا» لوق:نالوق كلذ نأ ىلع لديو “ لصألا يف يذلا وهو ى لوآلا لوقلا

 با وج هزأل « نع ه ظذاب خاا رخآ ادع حرج دبعنعو :هصن ام انه ام دعب ايف

 :ليقو) قتعلا لبق هحرج هنآل (هقتممل هحرج شرآ ) مرغ ( و ) ,ملاعل لاؤس
 . هتيدوبع يف عقو حرجب تام هنآل ( هبرل ادبع هتميق هتمزل امنإ

 : ي ] ) هب ت ف ملس ف ( هلتق ف ند ود ل ك رم و أ ) دهاعم حرج ن !و (

 ؟كرشم وهو حرج ذإ ( دهاعم وأ ) السم تام ذإ ( ملسم ةيد هل لهف ) حرجلاب

 دهاعملا ( ماسأف ادحوم ) دهاعم ريغ كرشم وأ ( دهاعم حرج نإو ؛ نالوق )

 )١( نالوق ةيدلا يقف : لصالا نأ رهاظلاو ث حيحص ريغ وهو انديب يقلا ةخسنلاب اذك .
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 ؟هك رشب لعف ام هنع طقس وأ 9 هتيد هتمزل لهف هحرجب ناهف
 _- م س

 كتحرج : كاذ لاقن ملسأ دح وم عم فلتخا نإو 1 اضيأ نالوق

 نإو . حورجملا لوق لبق املسم ينتحرج : اذه لاقو > ابراحم

 . ف هلام نم وأ يناملسملا دالوأ نم رضح ايف افلتخا

 تومي نأ لبق ملسأ هنأل ( هتيد هتمزل لهف هحرج ) دحوملا ( تايف ) كرشلا وأ

 نالوق ) ؟ هلبق امل بج مالسإلا نأل ( هكرشب لعف ام هنع طقس وأ ) هحرج
 نإو ) 0 الف الإو ص هدهمل ةيدلا هتمزل ًادهاعم ناك نإ هنأ اهثلاث ؛ ( اضيأ
 هكرشلا كلذ دحوملا اذه حرج دقو“هريغ وأ دهاعم ( ماسأ دح وم عم فلتخا

 وأ ى همد ردهيىل كرشم وأ ( ابراحم كلنتحرج ) : دحوملا ( كاذ لاقف )

 هشرأ نوكيل ( املسم ينتحرج ) كرسلا : يأ ( اذه لاقو ) هشرأ صقنل
 ص ملسم وهو كلذ لاق هنأل ( حورجملا لوق لبق ) مملا لتقيل وأ ملسم شرأ

 دحوملا : يأ ( افتلخا نإو ) “ نايبلا هيلعف همالسإ ىلع كلذ مدقت ىعدا نمو

 لاق نأب ( هلام نم وأ يناملسملا دالوأ نم رضح ايف ) ملسأ يذلا كرشملاو

 تلتق وأ “ ملسم انأو اذه يلام تدسفأ وأ ى ملسم انأو يدلو تحرج : يناحملا

 وأ ملسملا ةيد هشرأ وأ هدلو ةيد نوكيل ملسم انأو هتررَض وآ اذه يدلو

 ملست نأ لبق كلذ تلعف : دحوملا لاقو “ غلب اذإ لتقلا هدلو كرديلو ى هشرأ

 هنأ ىعدا نإ هلام ردهبلو هشرأ وأ كرلا ةيدك شرآلا وأ ةيدلا نوكتل

 وأ « حور ةيقب دلولا يفو كلذ لاق حلصلا لبق اهدعب وأ برحلا لاح هدسفأ

 اصقان دجو لب دلو وأ لام نم تفي مل اجبف لبقيل ( ف ) برضلا دمبو اذه لبق
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 . . ناف ايف دحوملا لوقو اضيأ هلوق

 نم ملسأ يذلا وه يناملسملاو ى يناملسملا لوق : يأ ) اضيأ هلوق ) “ احورج وأ

 قلطم ىلإ ةبسنلاو « سايقلا فالخ ىلع نونلاو فلألا ةدايزب ملسم ىلإ ةبسن كرش
 غلبلا نآل لافطألا هدالوأب دارملاو « هسفن ىلإ ءيشلا ةبسن نم نوكي الئل ململا

 نم توملاب ( تاف ايف دحوملا لوق ) لبق ( و ) ى مهيبأ كح ال مهسفنأ كح مهل
 . ملعأ هللاو ' فلتلاب هلام وأ يناملسملا دالوأ
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 باب

 هلتق ءاش نإف هل يلو ال نم لتاق ناك نإ مامإل ديقي

 : ةيدلا هنم ذخأ ءاش نإو ث هنع انع ءاش نإو

 باب

 مامإل هسفن ديقي

 ديقي لعاف ( لتاق )لصح يأ مامإلا ( ناك نإ مامإل ) هسفن ( ديقي )
 ( ةيدلا هنم ذخأ ءاش نإو هنع افع ءاش نإو ى هلتق ءاش نإف هل يلو ال نم )

 زعل لاملا تيب يف اهلعج وأ « نيلوتملا ريغل زيجأو « نيلوتملا ءارقفلا اهاطعأو
 يف ةأرمل عامجلا مزل امو ءاضعألا ةاشو رطفلا ةاكزو لاملا ةاكز نإف ى مالسإلا
 رانيدو اهنود امو لوهجملا ةيدو ى ادمع بطلا ربغل هسفن حرجل مزل امو ى ربدلا

 رهش و ةدقعلا لح ةيدو ى هوحن وأ حرج نم هسفنب ناسنإلا لعف امو ى شارفلا
 يلوتمل اهلك طقف ءاضعألا ةاش و شارفلا رانيدو رطفلاو لاومألا ةاكز كلذ نم

 نيلوتملا ءارقفلل ىطعي ام لك : لبقو ى انغ ولو ىلوتمللف ءاضعألا ةاشالإ ى ربقفلا
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 لتق يلول لحي الو س هلتق همزلو ريخي ملالإو س هتلود يف هلتق نإ
 اهددع نإو 2 نالوقف اهركذ الب الام بلط نإو ى ةيدلا بلط دعب

 ‘ اضيأ نالوق ؟ لاملا وأ اهبلطك لهف ى امهريغ وأ مهارد .وأ وبناند

 ء ام هنم ذخ نو

 يف: يأ ( هتلود يف هلتق نإ ) تباث رييختلا كلذو ى نيلوتملا ريغ ءارقفلا ىطمي
 وأ كلذ لبق لب ( الإو ) هل يلو ال نم يلو مامإلا نأل هتكلمم يفو هتمامإ نامز

 نلأ هل : ليقو ى ( هلتق همزلو ) ةيدلا ضبقي ملو ( ريخي مل ) هتكلمم ربغ يف
 . ةيدلا ذخأن

 ولو اهكرت وأ ةيدلا الإ هل سيل لب ( ةيدلا بلط دعب لتق يلول لحي الو )
 هماقم موقي ام وأ ةيدلا ظفل ركذ ذإ كاذو < قحلل امنم وأ هرقفل هيطعي ال ناك
 وأ اقلطم ( لام بلط نإو ) اهعبر وأ ةيدلا فصنك اهضعب ركذ وأ 2 مدلاك
 ام وأ ةيدلا ظفل ركذ الب : يأ ( اه) ظفل ( ركذ الب ) اهنود وأ ةيدلا قوف اددع
 ةيدلا لب لتقلا هل سيل : ليقو “ لتقي ن أ هل : ليق ( نالوقف ) هماقم موقب

 هلع ين رم امم لبإلاك ( امهريغ وأ مهارد وأ ريناند اهددع ) بلط ( تاو )
 ظفل ركذي ملو ريعب ةئام وأ مهرد فالآ ةرشع وأ رانيد فلأب هبلاطي نأ لثم

 عوجرلا دجي الف ( اهبلطك ) هبلط ( لهف ) ى هماقم موقي ام وأ اهضعب وأ ةيدلا
 ؟ لوق نود لوق يف ءاش نإ لتقلا دجيف ( لاملا ) بلطك ( وأ ) ص لتقلا ىلإ
 . ( اضيأ نالوق )

 ينطعأ : لوقي نألثم ى اهددع ركذيملو ةيدلا يف ىطعيام سنج بلط نإو
 ام هنم ذخايو ) ص لاملا قلطم بلطف « رانيد ةئام سمخ ينطعأ وأ « ريناندلا

_ ٢٣٦ - 



 ء هل ذخأ ام درو ،همتي مل نإ هلتق هل زاجو لاملا نم هيلع طرش

 دعب هلتق هيلع مرح لاملا نم اذك هل يطعي نأ ىلع هنع افع نإو

 ، هدع نكميال اممامهوحنوالام موجنلا وأ لمرلا ددعطرشنإةيدللعجرو

 رانيد فلأ هموي يف هيطعي نأ ىلع هنع افع نإو { هيلع ءيش ال : ليقو

 ءلاملانم اذك و اذك هيطعي نأ طرش ىلع هلتق نع افع اذإ ( لاملا نم هيلع طرش

 يف ىطعي امم لاملا نم عون يأ نم ةيدلا نم رثكأ ناك ولو ى طرشلا يناجلا لبقو
 ءانع وه امم لاملا ريغ هيلع طرش نإ اذك و “ طرشلا بسح ىلع هريغ نم وأ ةيدلا

 وأ ائيش هطعي ملف طرلا متي مل نإ : يأ ( همتي مل نإ هلتق هل زاجو ) هريغ وأ
 متي ملو همتي نأ ىلع ضبقف طرشلا نود هاطعأ اذإ ( و ) طرشلا نود هاطعأ

 طرشلابفي ملنإةيدلاىلإعوجرلا هلو « هيلإ : يأ ( هل ذخأ ام "در ) لتقلا دارأو

 ؛هطعي مل ولو (دعب هلتق هيلع مرح لاملا نم اذك هل يطعي نأ ىلع هنع افع ناو)

 همزلي مل هنأب كئاق الو ثالثلا همزلت ثالث قوف قلط نمك ( ةيدلل عجرو )
 ريناندلمرلا ددع : لوقي نأ لثم( الام موجنلاو لمرلا ددع طرش نإ ) قالط

 امهدحأ نيذللا نيقيرفلا وحنو : يأ ( امهوحنو ) كلذ وحن وأ البإ وأ مهارد وأ
 وأ مدآ ينب وأ ناويحلا وأ سافنألا وأ راجشألا ددعك موجنلا رخآلاو لمرلا

 هلام وهقحل عجرف هقح نم رثكأ بلط ذإ ( هدع نكم ال امم ) رطملا تارطق ددع

 نع يلولا لقتنا هنأل لتاقلا ىلع يأ ( هيلع ءيش ال : ليقو ) ةيدلا اوهو وهالإ
 (هموب يف هيطعي نأ ىلع هنع افع نإو)“ ءيش هل نكميال ام ىلإ ةيدلا نعو هلتق
 ( رانيد فلا ) رسعتي امم كلذ لثم يف وأ ةعاسلا هذه يف وأ هموي فصن يف وأ

 نكميو دعي امم رثكأ وأ لقأ وأ ةيد وه امع كلذ وحن وأ مهرد فالآ ةرشع وأ
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 هل جرخي نأ ىلع افع نإو ى فالخ ؟ ةيدلا وأ كلذ همرلي لبف

 لك نم كلذ وحن وأ ، اذك ىلإ اذك عضوم دري ال وأ هدلب نم

 ، هريغ : ليقو ض وفعلا زاجو لطب طرش ىلع وفعلا هيلع عقوم

 . . . وأ نالف ءيجم قلع نإ اذكو

 هطعي مل ناف “ هطرش يذلا تقولا يف وأ هموي يف هيطعي نأ ( كلذ همزلي لهف )
 وهف هلجأ يف ضقي مل لجؤم إ نيدك وهف اهنيب دقع كلذ نآل دعب هبهعبتا كلذ يف
 ءاوس ص رثكأ الو لقأ ال هدعب وأ مويلا كلذ يف اقلطم ( ةيدلا وأ ) “ دمب مزال

 ةرمشع هاطعأ ءاش نإف رانيد فلأ طرتشي نأ لثم « هريغ وأ طرش ام سنج نم
 يف ولو اهب لوقلا يف ماوعأ ةثالث يفو « كلذ وحن وأ ريعب ةئام وأ مهرد فالآ

 رهاظو « طرشلا توبث لصألا نآل لوألا رابتخا رهاظلا ( فالخ ) ؟ دمعلا
 . يناثلا رايتخا « ناويدلا »

 هدلب نم لجأل لتاقلا جرخي : يأ ( هدلب نم هل جرخي نأ ىلع افع نإو )
 ( ىلإ ) لصي ال يأ ( اذك عضوم دري ال وأ ) هل دلب ريغ وأ يلولل ادلب ناك ءاوس
 عضوم لص وأاادلب ىلإ عجرإ كل لقأ ملام وأ اذك مادام وأ ديأ وأ ( اذك ) تقو
 ام لك نم كلذ وحن وأ ) هلك كلذ دارأ وأ « اذك عضوم ىلإ دارأ وأ « اذك

 ال سرأ طرتشي نأ لثم “ دودحم ريغ وأ دودحم ( طرش ىلع وفعلا هيلع عقو

 ىلإ وأ ث ادبأ اذك دجسم وأ اذك قوس وأ « دلبلا يف دجسملا وأ قوسلا لخدي

 لقتنا هنأللتقلانعوفعلا حصو :يأ ( وفعلا زاجو) طرشلا ( لطب ) « اذك تقو
 > طرشلا حصي نأب كلذ ريغ: يأ ) هريغ : ليقو ( ؤ ةيدلا هلو طرش ام ىلإ هنع

 وأ ِندالف ءيجم ) وفعلا ( قلع نإ اذكو ) ‘ لتقلا يلوللف يناجلا هب في مل نإف
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 : هل لاق نإو ص دعب هلتقي ال كلذ وحن وأ اذك تقول وأ هاضرل

 هل زاج وفع ركذي ملو كتلتق الإو آرانيد اذك مويلا ينطعأ
 مل نإف هلتق دارأ مث هاطعأ نإو ، هطرش هل طعي مل نإ هلتق

 . .. ...... .... كلذ هل طعي

 كنع توفع: لاق يأ ى كلذ ىلإ هايغ يأ ( كلذ وحن وأ اذك تقول وأ ءاضرل

 يضري نأ دارأ وأ « كتلتق ىضرلا كرت نإف ى هاضر ىلإ وأ « نالف ءىيجم ىإ
 توفع : لوقي نأ لثم ى كلذ وحن وأ « اذك تقول وأ « لتقلا مدعب وأ انالف

 نإ ةيدلا هلو ( دعب هلتقي ال ) ةعاسلا هذه وأ عوبسألا اذه وأ مويلا اذه كنع

 رخآ وهو ى هدعب ديقلل ءاغلإو ى همالك لوأ « توفع : هلوقب لمع كلذو ى ءاش

 كةدح ولو هنع جرخم مل وفعلا يف لخد اذإ اضيأ و أطخ همالك رخآ نأك ى همالك

 وحن وأ«0“ مويلا كلتقأ ال وأ « اذك ناك اذإ وأ ى اذك موي كلتقأ : هل لاق ولف

 [افلاخم ناكو ى هلتق ىضم هلبق هلتق نإو ى هدعب وأ هآةدح يف لتقلا هلف « كلذ

 امهرد ( اذك ) كلذ وحن وأ اذك موي وأ ( مويلا ينطعا : هل لاق نإو ) “ دعولل

 ام كلذ وحن وأ اصيمت اذك وأ احمت اذك وأ آريمب اذك وأ( ارانيد ) اذك وأ

 ( كتلتق الإو ) لاوقأ ىلعألا وأ ىندألا وأ طسوألا ىلع لمحيف دحي م وأ ةدح
 هركذ وأ ( اوفع ركذي ملو ) كتلتق الإو كلذ وحن وأ نالفل وأ يل لمفا وأ

 ارخأتم هركذ ولو : لىقو 6 كلتقأ مل لمفن مل وأ اذك تلعف نإ : لثم ى امدقم

 امب في مل وأ (هطوش هلطعي مل نإ ) مويلا كلذ دمب ( هلتق هل زاج ) لصتا نإ
 . كيطعأ ال : لاق وأ « مويلا كلذ يف هركذ

 ( كلذ هل طعي م نإف هلتق دارأ مث ) ركذ اب هل ىفوأ هطرش ( هاطعا نإو )
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 هنم ذخأ ام درب لهو & لعب هلتق هل زاج مويلا كلذ هك رتيل الإ

 كتلتق اذك ةدلب تلخد نإ : هل لاق نإو ؛ ددرت هف ؟ هلتق نإ

 ، آوفع ركذي ملام ايبطرش ىلعف

 تقولا وأ طورملا ( مويلا كلذ هكرتيل الإ ) هسفن ىلع طرشلا كلذ لبقي مل يأ

 ى هلتقي الف ادبأ هلتقي ال نأ ىلع هلبق نإ و “( دعب هلتق هل زاج ) طورلا رخآلا
 ديق الب كلذ يلولا طرش نإو ى مصخلا رارقإ وأ ةنيبلاب كلذ ىلع لوبقلا نيبتيو

 الق ركذ امب ىفوأ وأ هاطعأ وأ ىلولا تكسو ادبأ هلتقي ال نأ ىلع لتاقلا هلبقف

 ام الو ى رارقإ الو نايب نكي مل نإو « سكملا يف اذك و « هلتقي : ليقو ى هلتقي
 . ةيدلا هلو هلتقب الف كلذ لعفو اهارجم ىرح

 مويلا كلذ هكرتي امنإ ءاطعإلا نأ توبثل كلذ يف لتقلا هل زاج اذإ ( و )
 هدرب ال هنأ يدنع يذلاو ( ددرت هيف ؟ هلتق نإ هنم ذخأ ام درب له ) ف الثم

 اهذخأ ةيدلا دارأ نإو « هيف هكرت دقو « الثم موبلا كلذ هك رت ىلع هاطعأ هنأل
 قوس وأ ( اذك ةدلب تلخد نإ : هل لاق نإو ) ذخأ ام اهف بسحي الو "ةمات
 ىلع ) اه ( ف كتلتق ) “ اذك لعفت مل وأ كلذ وحن وأ اذك دجسم وأ اذك

 مل ام ) حرصم ال موهفم طرش وهو « اهلخدت مل نإ كلتقأ ال ينإ ( امهطرش
 تإ : لوقي نأ الثم ى هلتقي الف لئاسملا كلت يف اوفع ركذ نإو ( اوفع ركذي
 ,مويل وفعلا ركذ ولو هلتق هل : ليقو « مويلا اذه كنغ توفع اذك ينتيطعأ
 اهلخد ولو هلتقي الف ى كنع توفع اهلخدت مل نإ : لوقي نأ وأ ى الثم طقف
 وهو ، مهطورش ىلع نينمؤملا نأل اهلخد نإ هلتق هل : ليقو ى وفعلا هركذل
 عقو ام لك نم : لاق ذإ افنآ رم اك « رثألا ه يف فيعض وهو “ يدنع حيحصلا
 . دها هريغ : ليقو ى وفعلا زاجو طرشلا يأ لطب طرش ىلع وفع هيلع
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 كتوفع: هل لاق نإ الو 2 هنه مهوتي ال نه ىضرل هقلع نإ هلتةي الو

 هثالث ىلإ كنع توفع الو ‘ ةن وعم تبصأ نإ وأ ء هللا ءاش نإ

 : ...... كضعب وأ كفصن نع توفع وأ 4 مايأ

 ىضرلا ( هنم مهوتي ال نم ىضرل ) وفعلا قلع : يأ ( هقلع نإ هلتقي الو )
 نم ىلإ وأ نونجم وأ ؤ مهفي الو مهفي ال نمو ةرجش و رةبادك ‘ ىضرلا مدع وأ

 . املظ لتقل ١ ريصف ض رب مل هن أ ن اكم ال يج و كلمك « همدع و أ هاض ر ملعي ١

 نإو “ لتقي الف يضرنإ هنإف ىضرلا هنم مهوتي نم عيمج امأو : ناويدلا يفو

 نإف “ هريغ ليقو : لاق نيح هفعض ام نيع اذهو ص ءاش نإ هلتقي هنإف ضري مل

 بيجع اذهو « هلتقي الأ ىلع رصتقا ولو « نالوقلا هيف قلع نإ اذك و : هلوق
 نكمي نم :هنم مهوتي ال نم : هلوقب ديري نأ لمتحيوا‘ هفعط ام ىلع رصتقي فيك
 ىلع صاخ فطع كلذ ىلع فطعف ى هنم نكمي ال نمو ى هب ملعي الو ىضرلا هنم

 ضفاخلا عزن ىلع فاكلاف “ كنع توفع يأ ( كتوفع : لاق نإ الو ) هلوق ماع
 هنيمضتل يثالثلا وفعلا "دعف « كتكرت : كلذ ىنعم وأ اقلطم هسابقب لوقلا ىلع
 اذك و ى قولخلا وأ ىلاخلا نم ( ةنوعم تبصأ نإ وأ هلا ءاش نإ ) كرتلا ىنعم

 ,لايل ثالث وأ ( مايأ ةثدلث ىلإ كنع توفع) : لاق نإ ( الو ) طرشلا مدق نإ

 دقو “ عمجلل ةياغ ال هنأل ادبأ اهنأكف ملا لقأ ةثالثلا نآل كلذ نم رثكأ وأ
 لتقلا هل : ليقو “ هدعب لتقلا كلذ هلف نود ام امأو ى ةثالثلاب عملا يف لخد

 ملعيو هتم نكمي نم ىلإ ىضرلا قلع نإو “ترصق وأ تلاط ةدملا نم "دح ام دعب
 ص افع وأ ةيدلا ذخأ وأ ءاش نإ هلتق وفعلا ضري مل نإو ى الف وفعلا يضر نإف

 (كضمعب وا) تلقو ةيمستلا نم كلذ ريغ وأ كثلث وأ ( كفصن نع توفع وا )
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 وأ يلجر وأ يدي وأ . يفصن كنع افع : لاق نإو لجرو ديك

 ام در نإو ض هوفع زجي مل هنم ناك اع طاخمو مغلبك كنم ناب امع

 نم ناب امع وفعلا ىكح وأ هنع افع مث هدسجب قصتلاف ءاضعأ نم هنم ناب

 . .... . ،فقولاف قصتلاو عجر امدعب هئاضعأ

 ةعئاشلا ريغ ءارجألا نم رمش و رفظو ةلمنأو عبضاو ( لجرو ديك ) لاقَ ولو
 لاق اذإ اك اهركذي مل وأ فنصملا لاق اك كدي نع توفع : لاق اذإ اك اهركذو

 كنع افع : لاق نإو ) أزجتي ال لتقلا نأل كلذ يف هلتقي الف كضعب نع توفع
 وأ ) يمادسأ ةسمخك تمظع ولو تايمستلا نم كلذ ريغ وأ يئلث وأ ( يفصن

 (كنم ناب امع) لاق ( وأ) ترثك ولو ءازجألا نم كلذ ريغ وأ ( يلجر وأ يدي
 ص لجرو رديك همساب هركذ عوطقم وضع وأ ( طاخمو مغلبك ) همساب هركذو
 ( هوفع زجي مل هنم ناك امم ) همساب هرك ذيوأ « كمغلب نع توفع : لاقي نأ لثم
 همالك رهاظف لصفني ملو طاخمو مغلب نع افع نإو ى وفعلا وأ ةيدلا وأ لتقلا هلف

 فمصنلادارأ نإف الثم يفصن كنع افع : لاق اذإهنأ حضاولاو « لتقلا دجي ال هنأ
 فصنلا : لاق نإ اذك و ى فصنلا نم اءزج بلقلل نأل وفعلا ىضم عويشلا ىلع
 هل وفعلا امنإو ‘ بلقلا مل فصنل وفع الو « محللا سفن اوعار مهنأك و ة ىلعألا

 . وفع الف دصقلاب

 قصتلاف ) يناجلا مأ يناجلا ريغ هنابأ ءاوس ( ءاضعأ نم هنم ناب ام در ناو )
 ىكح وأ ) “ لصتا مث لصفنا يذلا وضعلا انه نع : يأ ( هنع افع 7 هدمح

 نع لبق توفع دق لاق نأب ( قصتلاو عجر امدعب هناضعأ نم ناب امع وفعلا
 ىلوألا ةلأسملا ف يدنع يذلاو( “©فقولاف) كلذ وحن وأ هلاصتا لبق وضعلا اذه
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 دبع لتق نإو ى وفعب سيلف دعب عجري ملو ناب امع هاكح نإو
 نم سفن نودو 0 ءاش نإ لقو > ًاقلطم هلول وهف أطخ ولو آرح

 ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ . « هب رل ر ايخ ١ حو رجل |

 ملو قصتلا نإو ىهنع وفعلا دعب لتقلا زجي مل هضعب وأ ابح راصو قضتلا نإ هنأ

 نأل اضيأ عنمي دقو « لتقلا زوجي هنأ ةيناثلا ةلأسملا يفو ى لتقلا زاج ايح نكي

 ملعاو ى هللا رثؤملاو “ هيف توملا ريثأت ىلإ ليبس الف ايح راص هسفن وضعلا كلذ

 هنإف داح رديدحب لصفلا ناكو اراح هنيح يف درو لصف اذإ هنإ برج دق هنأ

 .زئاج لتقلاف ( وفعب سيلف دعب عجر ملو ناب امع هاكح نإو) “ ىيحيو قصتلي

 رحلا يلول يأ( هيلول ) دبعلا يأ ( وهف اطخ ولو ارح دبع لتق نإو )
 هدبعتسا ءاش نإ “هيلوب هقحتسا امهدحأ هرك وأ لبتقلاىلو وأ هديس ءاش اقلطم

 ى كلذ كردأ هيلو لتق يذلا رحلا لتق ىلولا دارأ اذإ هنأ اك « هلتق ءاش نإو
 ى دصلا الإ هلام ال وأ دبعلا ةميق يلولا ءاش ةيدلا يطعي نأ لتاقلا دارأ ولو
 هلتق نإ : ليقو “ هديس ىلع هتميق كردأ الإو ( ءاش نإ ) دبعلا هل « ( ليقو )

 . هبرل رايخلاف "أطخ وأ هريغ ال دبعلا هلف ًادمع

 رايخلا ) ممصلاك عفانملا تاوفو راث الاو ( حورجلا نم سفن نودو )

 باهذك حرجلا ريغ,اذك و ى رثكأ وأ دبعلا ةميق لثم حرجلا ناك اذإ ( هبرل
 ميوقتب هتميق هاطعأ ءاش نإو ‘ دبعلا كلذ هاطعأ دبعلا بر ءاش نإف ى عمسلا
 ٠ شراألاف دصلا سفن نم لقأ ناك نإو < لودملا
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 مكحي مل ام هبرل وه وأ ريخألل وه لهف لوألا دعب رخآ لتق نإو
 بر ريخ ةميقلا يف هلثم لتق نإو ، فالخ ؟ لتق نم ءايلوأل
 نإ ام رم دقو ى وفعلا وأ هلتق يف وأ هتميق وأ هذخأ يف ليتقلا

 هلتق وأ هتميق وأ لتاقلا ذخأ يق هبر ريخو ء ةميق رثكأ لتاقلا ناك

 اهيف امهنم رثكا ةميق نايواستم لتق نإو ،:هسكع يف وفعلا وا

 ( ريخألا ) يلو ( ل وه لهف لوألا دعب رخآ ) ارح دبنلا ( لتق نإو )
 ءيش الو هرببختب ةميقلا وأ دبعلا هل انلق وأ ى دبعلا الإ ليتقلا يلول ام انلق ءاوس

 امهدحأل عفدي نإ ءاشي نإ الإ دبعلا اتميق نييلوللو ( هبرل وأ ) “ لوألا ءايلوأل
 (فدلخ) ؟يناثلاو لوآلا ءايلوأ (لتق نم ءايلوأل مكحي مل ام)هتميق رخآلل عفديو
 هبرل وهف ادعاصف ةثالث هالتق تددعت ن إو ؤ يناثلل : ليقو ى ل وآلل وه : لبقو

 . هتميق هلف هل نكي مل نهو ى لوألل وأ ريخألل وأ هب كح عقي مل ام

 يف ليتقلا ) دبعلا ( بر رتيخ ةميقلا يف هلثم ) ادبع دبنلا ( لتق نإو )
 يف مزل باب : هلوق يف ( رم ذقو وفعلا وأ هلتق يف وأ هتميق ) ذخأ ( وأ هنخأ

 رم دق يأ “ ردصم رخآلاو ى دئاز ام وأ نإ ( لتاقلا ناك نإ ام ) دمعلا لتق

 رثكأ ةدبع الو : لاق ذإ ى لوتقملا ذبعلا نم (ةميق رثكأ ) لتاقلا دبعلا نوك مكح
 يف ) ليتقلا دبعلا بر : يأ ( هبر ريخو ) لضفلا هبر دري ىقح رخآب ةميق
 دمعلا نوكي نأ وهو هسكع ىف وفعلا وأ هلتق وأ هتميق وأ لتاقلا دبعلا ( ذخأ

 . ` . ةميق لقأ لتاقلا

 يف يأ ( اهيف ايهنم رثكأ ) ادبع ( ةميق نايواستم ) نادبع ( لتق نإو )
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 . امهدحأ لتق وأ ايهتميق وأ هدبع ةميق يف امهذخأ يف هبر ريخ
 ددرت هب اعم اهلتق يفو س هتميق فصن ليتقلا برل رخآلا بر دريو

 , اهدحأ ةميق يطعأ امبلتق نإو هب امملتقي الو اهذخأي ال : ليقو

 اهتميق ) ذخأ( وأ هدبعةميق يفامهنخأ يف هبر ريخ ) اهيف ايهلايواسم “أ ةميقلا
 لتق ىلع هردصم افطع بصنلاب ( دريو ) رخآلا ةميق دخايو ( امهدحأ لتق وأ
 ( رخآلا بر ) هجولا اذه ىلع دربو : لاقهنأك فذأتسم ضرتعم هنأ ىلع عفرلاب وأ

 لوتقملا دبعلا ةميق وأ ( هتميق فصن ) يناجلا يناثلا ( ليتقلا برل ) ءاخلا حتفب

 اهتميق ذخأ وأ امهذخأ هل نأ هحاضيإو ى هل هجو ال ريخآلا اذهو ى ةيانجلا يف
 نأل اهلتقي ال هنأو ى رخآلا ةمىق ذخأيو امهدحأ لتقي ال هنأو امهدحأ لتق وأ
 نع لوآلا لتقب هؤادف لصح لوآلا لتقب يناثلا لتق عنتما املو « اددرت اهلتق يف
 هنناإ : ارح اولتق رارحأ يف : لاق نم لوق هبسانيو ؤ هتميق فصن درف لتقلا

 . ةيدلا نم مهبان ام هىلول نورخآلا دريو طقف دحاو لتقي

 رهظي امف اذهو ى فيعض ددرت وهو “ ضعب دنع ( ددرت هب اعم اهلتق يفو (

 فصن لوتقملا برل رخآلا بحاص در امهدحأ لتق اذإ: لاق نم لوق نم سيل

 ص ادحاو الإ لتقي ال هنأب مزج ,دق « ةميقلا فصن درب : لوقي نم نآل ك هتميق
 ص هل اهتاواسم عم هلتق ىلع اعم اهعاتجال امم اهلتقي نأ هل نأ يدنع يذلاو

 ال ) هب لمعي ال افيعض آلوق : ( لقو ) . رخآل ةميقو امدحأ لتق هلو

 وأ “ طقف هتمىق وأ مادأ هو ) اعم ( اهلتقي الو ) امم ( امهذخاي

 باحصأ اهمسقو ( امهدحأ ةميق لمعأ ٣ نإو) ى طقف "٣ لتق
 ك ى ١ وس ن دم هل ١
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 لقألا لتق نإف ص ءاش اهيأ لتق يف كلذك ريخ اهيف الضافت نإو

 رثكألا لتق نإو ص ليتقلا هدبع ةميق فصن هيلع رثكألا بر در

 يفو امهتميق ذخأ . رثكالا بر ىلع هتميق فصن لقألا بر در
 رخآلا لتقو ضرمكب نيلتاقلا دحأ تام نإو امهيكلام نم امهتميق ذخأ

 نالتاقلا ىواست نإو رخآلا بر ىلع هبانم تيملا بر در ليتقلا بر

 نم هتميق ذخأ يف هبر ريخ ، ليتقلا ةميق نم رثكأ ايهنم لكو ةميق

 بر ( رتيخ ) ةميقلا يف يأ ( اهيف ) نالتاقلا نادبعلا يأ ( الضافت نإو )
 لتق نإف ؛ ءاش ايحأ لتق يف كلذك ) دئازلا وأ ةميقلا يف ايمل يواملا ليتقلا دبعلا
 هدبع ةميق فصن ) لبتقلا دبعلا اذه ديس ىلع يأ ( هيلع رثكألا بر در لقألا

 ىلع ) رثكألا ةميق: يأ (هتميق فصن لقألا بر در رثكألا لتق نإو ى ليتقلا
 برل رخآلا 4بر "هر ايهنم لتق نمف ى امهدحأ لتق هل نأ كلذو ( رثكألا بر
 يذلاو (امهيكلام نم ) اهبلك ( اهتميق ذخأ يفو ) ليتقلا ةميق فصن ليتقلا
 نيلتاقلا يف مالكلاك ادعاصف هثالثلا نيلتاقلا .ؤ مالكلاو ى ايهلتق هل نأ يدنع
 . نينثإلا

 (لتقو) ث كلا لبق نم وه امم (ضرمكب نيلتاقلا) نيدبعلا ( دحأ تام نإو )
 ،نادبملاهلتق يذلا ليتقلا ) دبعلا ( بر) ةيلوعفملاىلع بصنلاب ( رخآلا ) دبعلا
 يف لوتقملا ةميق نم ( هبانم تيملا ) دبعلا ( بر در ) ى ةيلعافلا ىلع بر عفرب
 نالتاقلا ىواست ناو ) ى ةيانجلا يف لتق يذلا ( رخآلا بر ىلع ) ةيانجلا
 نم ) ذخاي ( هتميق ذخا يف هبر ريخ ليتقلا ةميق نم رثكأ ايهنم لكو ةميق
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 هبرل يحلا بر دريو ، اهدحأ لتق يفو ص هدبع ةميق فصن لك
 كلذ ىلع سقو ك هدبع ةميق 5 اح ام هب ر ىلع ك رديو .0 لتقل ا فصن

 { اممليتق نم ةميق رثكأ امهنم لكو الضافت نإ ام

 ( فصن ) نيلتاقلا يديس نم دحاو لك نم يأ ى فنصملا طبضب ني ونتلاب ( لك
 دبع وه ( هدبعةميق ) هتميق نم لاديإلا ىلع رجلابوأ ى فوذخأمل ذخأيب بصنلاب

 يف ليتقلا برل : يأ ( هبرل يحلا بر دريو امهدحأ لتق يفو ) ذخأي يذلا
 ةيانحلا يف لوتقملا دبعلا بر ( كرديو ليتقلا ) اذه ( فصن ) اصاصق ةيانجلا
 اذكهو ى ةنتف يف وأ املظ آلوأ لوتقملا دبعلابر ىلع : يأ (هبر ىلع ) [ماصق

 ةميق زاج ام ) ةيانج يف وأ املظ لوتقم آلوأ بابلا لئاسم عيمج يف لوتقملا
 ديس لتقف ةئام نبلتاقلا نم لك ةمإق ناك نإ الوأ لوتقملا دبعلا : يأ ( هدبع
 هدبع يق هلتق يذلا دبعلا ديسل درب هنإف نيدبعلا دحأ نوسمخ هتميقو لوتقملا
 'سقو ) نيرشعو ةسمخ لوتقملا فاجلا دبعلا ديسل يحلا دبعلا ديس دربو “ نيسمخ

 لتق اهليتق برلف ( اهليتق نم ةميق رثكأ ايهنم لكو الضافت نإ ام كلذ ىلع
 لقألا همق فصن لقألا اذه بر ىلع رثكالا بر در لقألا لتق نإف “ ءاش اهيأ

 لثم ص رثكألا ةميق فصن رثكألا اذه بر ىلع لقألا بر در رثكألا لتق نإو
 نورشعو ةئام رخآلا ةمىقو ةئام امهدحأ ةميقو نوسمخ هتميق اليتق نوكي نأ

 بحاص وهو ى يناثلا بحاصل نورشعو ةئام هتميق يذلا ريخآلا بحاص دريف

 لوتقملا وهو لوآلا بحاصو « ةئاملا بحاص لتق نإ نيرشعو ةسمخ ةئاملا
 يف كرديو ؤ نيسمخ ىوسي دبع يق هلتق هنأل نيسمخ ةئالا .بحاصل درب املظ

 اذه زواج ام آل"وأ لوتقملا "بر ىلع ةيانجلا يف لوتقملا دبعلا بر نيتروصلا

 . آلوأ لوتقملا
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 دب هب لتقي مل يناجلا قتعف ةميق هنم رثكأ رخآ دبع لتق نإو

 يناجلا ةميق ىلع داز امو هدبع ةميق هبر ىلع ليتقلا بر كرديو

 . قتع نيح هيلعف

 لتقي مل يناجلا) دبعلا ( قتعف ةميق هنم رثكأ رخآ) ادبع ( دبع لتق نإو )
 يف لتقي نأ لبق دمعلا قتع ام لك اذكهو ڵ دعب رح لتقي ال هنآل ( دعب هب

 اذإو « لتقي هنإف كلذ دعب قتع وأ رح لتق ىتمو « لتقي ال هنإف دبملا هليتق
 ليتقلا بر.كرديو ) ال : لبقو « هلتق هلف هذخآ هقتعأ مث رحلا هليتق يف ذخأ

 داز امو ) « لوتقملا دبعلا وهو ( هدبع ةميق) يناجلا دبعلا بر يأ ( هبر ىلع
 .ملعأ هللاو قتعي نيح يأ ( قتع نيح )يناجلا ىلع يأ ( هيلعف يناجلا ةميق ىلع
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 لصف

 حراجلابر ىلع هب رلف هحرجت تامو قتعف رخآ دبع حرج نإ

 ىوس ةيد ذخأ وأ لتق وأ وفع يف رايخلا هيلولو حرجلا ش رأ
 ‘ شرألا نم هبر ذخأ ام ران ام

 لصف

 دبع حرج نا

 (تامو ) حورجملا رخآلا دبعلا اذه (قتعف رخت ) ادبع ( دبع حرج نا )
 يف حرج ذإ ( حرجلا ,رشارأ حراجلا بر ىلع هبرلف هحرجب ) اضيأ حورجملا اذه
 يلو هل نكي مل نإو ى حورجملا اذه يلو يأ ( هيلولو ) ى ىتعلا لبق هكلم
 ديسلا نع وأ لتاقلا دبعلا ذخأ وأ ( لتق وأ وفع يف رايخلا ) هيلول ام هقتعملف

 ىلو هذخأ وأ هديس هقتعأ نإ لتاقلا دبعلا نع ( ةيد ذخأ وأ ) هرمأب لتق نإ

 نم هبر هذخأ ام بان ام ىوس ) هلتقي وأ ةيدلا هنم ذخأي نأ ىلع هقتعاف حورجلا

 . ةيدلا نم طقسد هنإف ( شأرألا

_ ٢٤٩ _ 



 هكاسمإ وأ هتميق ذخأ وأ هلتق يف اريخأ نيلجرل رخآ ديع لتق نإو

 طقف نيلوألا دحأ امهلو رثكأ اهدبع ناك وأ س اهيف ايواست نإ

 هنع لاز س ةميقلا رخآلاو لتقلا ايهدحأ راتخا نإو ، سكعلا يف
 ء هل زاجأ نإ زاج هبحاص نذإ الب ايهدحأ هلتق نإف ، لتقلا
 ناك نإف

 اذك و ( نيلجرل رخ آ )ادبع لاجر وأ نيلجرلوأ لجرل ( دبع لتق نإو )
 هكاسمإ وأ هتميق دخأ وأ هلتق يف ) نالجرلا يأ ( اريخ ) لاجر

 لوتقملا ةميق ةميقلا ين يأ ( اهيف )لوتقملا دبعلاو لتاقلا دبعلا :يأ ( ايواصت نا
 ذخأو لتقلا ( نيلوألا دحأ ) نيلجرلل يأ (ايملو ) ةميق ( رثكأايهدبع ناك وأ )
 ةميق رثكأ لتاقلا دبعلا نوكي نأ وهو ( سكملا يف طقف ) لوتقملا ةميق ةميقلا

 دارأ نإو ى موهفم هنأل سوكعملاو سكملا يف وفعلا ركذي ملو لوتقملا دبعلا نم
 هطرشو عيب اذه نأل ةميقلا لضف درو كاسمإلا ايمل سيلو لضفلا در هلتق

 أل ( لتقلا هنع لاز ةميقلا رخآلاو لتقلا ايمدحأ راتخا نإو ) يضارتلا
 نإف ى ىلتقلا لطب ةيدلا رحلا ءايلوأ دحأ زاتخا نإ اك ى لتقلل كرت ةميقلا رايتخا

 الام رك ة وأ اقلطم اهفدارم وأ ةميقلا ظفل ركذ الب لاملا نيديسلا دحأ راتخا

 تفلعاذإو ء هلحم يف رحلا يف رم ام دح ىلعغ امل ايؤاسم وأ اهقوف وأ ةميقلا نود

 هبحاص عوجر الب ىضم يأ ( زاج هبحاص نذإ الب اهدحأ هلتق نإف ) كلذ
 نأ لتقلا زجي مل نملف الإو لتقلا دعب ( هل زاجأ نإ ) ءينشب ديسلا ىلع الو هيلع
 ةميق فصنب يناجلا دبعلا ديس ىلع وأ ىامهدنع ةميق فصنب لتاقلا ىلع عجري
 دبعلا ( ناك نإف ) ى لتاقلا ديسلا ىلع فصنلا اذهب ديسلا اذه عجريو ى امهدبع
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 لتقلا هل زجي مل نإو ص لضفلا هبر ىلع ادر ةميق رثكأ لتاقلا

 برلو : ايهدبع ةميق فصن يناجلا بر ىلع هلف ايهتميق تواستو

 رخآلا هل زاجأ نإ ايهدحأ وفع زاجو هتميق فصن هلتاق ىلع يناجلا

 طرش ىلع افع نإو ايهدبع ةميق فصن يناجلا بر ىلع هلف الإو

 لبق ايهدحأ يناجلا قتعأ نإو ث اهاذخأ ةميقلا ذخأ

 يف نالجرلا هلتقو لوتقملا نيلجرلا دبع نم ( ةميق رثكأ ) لوآلا ( لتاقلا )
 ء هالتق نإ اهدبع ةميق نع هتميق يف يذلا ( لضفلا هبر ىلع ادر ) امهدبع

 نذإالي هلتق امهدحأ نأ نم ةروكذملا ةروصلا يف هبحاص ( لتقلا هل زجي مل نإو )

 برلو اهدبع ةميق فصن يناجلا ) دبعلا ( بر ىلع هلف اهتميق تواستو )
 ء يناجلا ةميق : يأ ( هتميق فصن ) يناجلا لتاق : يأ ( هلتاق ىلع يناجلا

 هنم ىضر الب لتق ذإ لتاقلا كيرشلا ىلع دئازلاف ةميق رثكأ لتاقلا ناك نإو

 لتقلا يف ايلك اوفع هبحاص مهسو همهس يف افع اذإ ( ايهدحأ وفع زاجو )
 ةميق فصن يناجلا بر ىلع هلف الإو ى رخآلا هل زاجأ نإ ) ى ذخألاو قلا

 رخآ يلو وأ هكيرش وفع دعب لتق نمو “ زجي مل وأ زاجأ لتقلا لطبو (
 نمم ناك وأ لحي رخآ هجو ىلع هلتق نإ الإ ى ةيانجلا نم ت لتق :رهك هل

 دجس الو ( اهاذخأ ةميقلا دخأ طرش ىلع ) ايهدحأ ( افع نإو ) هنع ىفعي ال

 ص ةمسقلا ذخأ وأ هذخأ اهلف طقف لتقلا نع افع نإو ى هذخأ الو لتقي نأ
 ةيد الو لتق ال هنأ ى كنع توفع : لتاقلل لاق نم نأ فنصملا مالك نم مهفيو

 يناجلا قتعأ نإو ) هيف افع ام نيع نإ اذك و ى ائيش طرش نإ الإ هل ةميق وأ

 لبق ) معزلا اذه ريغ ىلع وأ ايهدبع هلتقب اهكلم لخد هنأ معز ىلع ( ايهدحا
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 رخآ دبع حرج نإو « هب رل وأ هيف ال لعف لك اذكو س زجي ملايهلركحينأ
 هل رايخلا راص لا راص نم دنع تاف هبهو وأ هب ر حيرجلا عابف

 بانم ىوس اهذخأ هلف حراجلا بر نم هتمىق ذخأ ىلع افع ناف

 , اهوحن وأ هبهاو وأ هعئابلف شرألا

 2تبثي » ءانبب ى مكحلاب امل تبثي نأ لبق يأ لوعفملل ءانبااب ( ايمل مكحي نأ
 وأ هناذخأت وأ هنالتقت اك رابخ يف هنإ : ك احلا لوقي نأب ى تابثإلا نم لوعفم

 دربو قتعلا كلذ حص : ليقف ر ال كح نإو “ قتعلا كلذ ( زجي ) ناوفعت

 حص : ليقو « مكحلا دعب هددج نإ الإ حصي ال : ليقو ى ةميق فصن هبحاصل

 . كح الب ايل هنأ ىلع ءانب كاحلا هل مكحي مل ولو

 ةبهو عيبك كللا نم هضعب وأ هلك هجارخإك ( هيف ام لعف لك اذكو )
 ال : ليقو « ديدجت الب حص مكح اذإو هب كحي نأ لبق حصي ال ةباتك و ريبدتك و

 هبر لعف هيف حصي : ليقو « هلعف هيف حصي ال ( هبرل وأ ) حص : ليقو ى هب الإ
 . لوتقملا ةميق هيلعف هت"وف نإو ى هريغل هب كاحلا كحي مل ام

 هكلام نم جرخ وأ (هبهو وأهبرحيرجلا عابف)رخآ ادبع (دبع حرجناإو)

 هيلإ راص نمل : يأ ( هل رايخلا راص هيلإ راص نم دنع تايف ) هريغ ىلإ هجوب

 حراجلا بر نم ) هتميق ذخأي نأ طرش ىلع : يأ ( هتميق ذخأ ىلع افع نإف )
 وأ هبهاو وأ هعنابل) نوكيو اهنم طقسي .ذإ ( ف شأرألا بانمىوس اهذخأ هلف
 نإو ص هكلم نم جرخي نأ لبق حرج هنآل هب رجاأتسمو ةجوزل قدصم ( اهوحن
 كردأ وأ ى شرأآلا هدنع حيرجلا ناك نمل دريف « هذخأ ءاش نإو يناجلا لتق ءاش
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 ك هدنع حرج نل مزال شرأل اف ًاثىش ذخأ ال نأ ىلع افع ن ١ و

 تامف عيب ن إ : ليقو « ًاضر أ هكردي هلإ راص نم هلتق نإ ا ذكو

 5 هوحن و ] عيبل ١ خسف ن ْن إ و . هحر اح لتق دح مل هي رتشم دنع

 ى . همزلي مل هح رح هدي ف تام نإو ه 6 آددارت تمع

 راص نم ىلع كلذ يناجلا ديس كردأو ى يناجلا ديس لع شرأآلا هدنع ناك نم

 ( هدنع حرج نمل مزال شراألاف انيش ذخاي ال نأ ىلع افع نإو ) حورجملا هيلإ
 ( هيلإ راص نم ) يناجلا لتق : يأ ( هلتق نإ اذكو ) يناجلا بر ىلع هكردي
 (اضيأ) شأرآلا يأ ( هكردي )هدنع حرج نم نإف يناجلاحرجي تام يذلا دبعلا

 هجوب جرخأ وأ ( عيب نإ : ليقو ) ص هيلإ راص نم ىلع : ليقو يناجلا بر ىلع

 هنأل ( هحراج لتق دجي مل ) هيلإ جرخأ نم دنع وأ ( هيرقشم دنع تايف ) ام
 لتقلا كرتك كلملا نم هجارخإ نألو “هريغ كلمف لب هكلم يف وهو هحرجي مل

 ةميقب يناجلا بر ىلع عجربو هنم جرخ دقو ص هكلم لجأل وه امنإ لتقلا نأل
 ٠ حورجملا

 ( ت ملو ) كلملا نم جارخإلا عاونأ نم ( هوحن وأ عيبلا خسف نإو )
 اذك و “ نمثلا عئابلا درو “ دبعلا يرتشملا در: يأ ( اددارت ) هيلإ راص نم دنع

 اذك و ع ضوع الب د ريلف ض وع الب جرخ نإو “ جارخإلا عاونأ نم ضوع هيف ام

 دبعلا هيلإ راص نم شراآلا ىطعأ اذإ شرأ نم هعم امو نمثلا عجريو دبعلا دري
 دقو هوحن وأ يرتشملا وهو هيلإ جرخ نم دي يف : يأ ( هدي يف تام نإو )
 نرإو > ىطعأ ام هلإ درو ) ءيش همزلي مل هح رح ( هوحن وأ عيبلا حخسفنا

 عويبلاباتك يف كلذ رم دقف هللا ليق نم ءاجام وأ هريغ ببسب وأ هببسب تام
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 خسف هل ناب مث يناجلا هيلإ لقتنملا لتق نإو ى لوألا هبرل رمألاو
 . . هبرل حورجملا ةميق هبرو يناجلا ةميق نمض حورجملا

 هدبع ةميق وأ يناجلاذخأي وأ وفعي ‘ هدنع حرجىذلا ( لوألا هبرل رمالاو )
 . يناجلا لتقي وأ

 زربي ملو هل يه ام ريغ ىلع ترج ةلصلاو دبعلا ( هيلإ لقتنملا لتق نإو )

 لقتنملا حورجملا دبملا يف ( يناجلا ) لومفمل ىنبي وأ زاربإلا روهشملاو ى ريمضلا
 ( يناجلا ةميق نمض ) هميب وحن وأ ( حورجلا ) عيب ( خسف هل ناب مث ) هيلإ
 حورجملا ) دبعلا ( ةميق ) يناجلا بر يأ ( هبر ) نمض ( و ) « يناجلا برلا
 . ملعأ هللاو حورجملا دبعلا برل يأ ( هبر
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 لصف

 ٍ ل م

 ةمىق ذخأ وأ لتق أ وع ف ه ر ربخ اريدم دبع لتق نإ

 هحورج شرأ اذكو ؟ اهلكأي وأ 2 رخآ اهب ربدي لهف ذخأ نإف

 > رم فالخ ؟ ه اضعأ ه ]

 لصف

 دبع لتق نا

 .هسفن هذخأ وأ ( لتق وأ وفع يف هبر ريخ اربدم ) ةدبع ( دبع لتق نإ )
 ءيش هنم صقني ال اربدم هنوك لاح (ةميق ذخأ وأ ) نالوق ى هكلمي وأ هربديف

 لكأيو ى اهب هئارش دعب هنود وأ هلثم ( رخآ ) ادبع ( اهب ربدي لهف ذخأ نإف )
 هتمق لجمتسا ربدم هنأل مهلك مهربَديو 2 ادبع تفلب ام اهب يرتشي وأ داز ام

 هب ربدي له ( هناضعأ وأ هحورج شراأ اذكو 0 اهلكاي وأ ) هديس توب قتملل
 دجي مل نإو ص ريبدت يف هريغ عم كرتشا متي مل نإو « هنود وأ ى هلثم دبع مت نإ
 يف اياصولا يف ( رم فداخ ) ؟ هلكأي شرآلا كلذ وأ ى هقتع دعب ربدمل هاطعأ



 ربدملاذخأ ال ، هدبع ةميق ذحأ وأ هلتق يف { هسكع يف هبر ريخو

 . ليتقلا ةميقو هئانعل رظنيو ررحيف هديس تومل مدختسيو « زوجو

 هكعك فثراولل لضفلا در ءانعلا داز نإو ى ايضاقت ايواست نإف

 ؛ررحنيح لضفلا يطعأ ربدملا ةميق نم رثكأ ليتقلا ةميق تناك نإو

 ًادبع ربدملا لتقي نأ وهو ( هسكع يف هبر ريخو ) “ ريبدتلا زاج باب : هلوق
 يف اتباث لوتقملا دبعلا بر رسخ « يأ « لاخ فوذحم قلعتم يفو ى ربدم ريغ

 ( ربدملا ذخأ ال هدبع ةميق ذخأ وأ ) ربخب قلعتم ( هلتق يق ) هلوقو ‘ هسكع

 ىلع ( و) لبتقلا دبعلا يف هذخأ ( زوجو ) ص هبحاص كلم جرخي ال ربدملا نآل
 هلام يف هديس همدختسي هيلإ ربد امل : يأ ( هديس تومل مدختسي ) زيوجتلا

 ( ررحيف ) هلك كلذ لعفي وأ « ةرجألاب سانلا دنع همدختسي وأ « هلاصمو

 اذإ ناك امل هنأ وأ ى ةغلابملل ديدشتلاف ى دعب دحأ ريرحت الب ارح نوكي : يأ

 هريرحت ىنعمف « ريرحتلاب ربع ى هتيرحي نوقطنيو رح هنأ سانلا دقتعي آرح جرخ

 نإف ى ليتقلا ةميقو 0 هنانمل رظنيو ) اهب مهقطنو هتيرح سانلا داقتعإ
 ءانعلا داز نإو ) “ لوتقملا دبعلا ةميقل ءاضق هؤانع ناك : يأ ( ايضاقت ايواست

 عقوو هتوم ريغل هربد نإ ديسلل وأ دبعلا ربد يذلا ثراو ( ثراولل لضفلا در
 ثراولا نإف ى ءانعلا ىلع لوقنملا دبعلا ةميق ديزت نأ وهو ( هسكمعك ) هتابح يف

 الف ةكرت هل نكت مل نإف « لوتقملا .دبعلاديسل دبعلا ربد يونلا ةك رت نم لضفلا درب

 يف ريبدتلاب قتعلا عقوو ديسلا توم ريغل ريبدتلا عقو نا.و « ثراولا ىلع ءيش

 يطعأ ربدملا ةميق نم رثكأ ليتقلا ةميق تناك نإو ) ‘ لضفلا ىطعأ هتايح

 هريبدتل ةرورض هقتع عقو نيح : يأ“ لوألا دسلا هررح ) ررح نبح لضفلا
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 ريخ دعب هب تام نإف 4 حرجلا هبر مرغ ادبع رب دم حرج نإو

 ذخأ يفو ى هبرل شزرألا نم ذخأ ام درو ربدملا لتق يف هبر

 ال هدبع ةميق هلف ررح ىتح هلتقي مل نإو ث هيلع ءانبلاب هتميق

 هذخأي مل نإو ، هحرج هبر ذخأ ربدم دبع حرج نإو ى هلتق

 . .. . ... تام نإو ث هثراو هذخأ تام ىتح

 > دمب ام اذك و « كلذل ةلماش هترابعو > الحعتسم هدمس هررح نإ :اذك و

 نإو “هتوم ريغل ريبدتلا عقوو “ يح نإ ربدملا ةميق ريرحتلا لبق هديس يطعأو

 . هدعب ىطعأ هلق هطمب ل نإو > هتك رت نم هتومل

 دعب يأ ( دعب هب تام نإف ى حرجلا هبر مرغ ادبع اربدم حرج نإو )

 يفو ‘ هبرل شرأآلا نم ذخأ ام درو ردملا لتقلا يف هبر رئيخ ) حرجلا مرغ
 مرغي النأ ىلوألاوع ذخأ يذلا شرآلا ذخأ ىلع : يأ ( هيلع ءانبلاب هتميق ذخأ
 لتق وأ هتميق تذخأ تام نإف « هب تومي هنأ ونظ نإ هتوم نورظتني لب حرجلا

 ذخأ ام ىلع ءانبلاب ديسلا ىلع ( هدبع ةميق هلف ررح ىتح هلتقي مل نإو ) ربدملا
 هريفب وأ هيلإ ربد ام عقو نأب ريبدتلاب ررح ءاوس ( هلتق ال ) شرألا نم
 . هريرحت ليجمتك

 ىتح ) هبر ( هذخاي مل نإو ‘ هحرج هبر ذخأ اربدم ةدبع حرج نإو )
 ق وهو هدمس ةامح حرج هنال هتوم ارح هدبع جرخ ول و ) هثراو هذخأ تام

 توم دعب ةدمل وأ هدمس توم ريغ ءيشل ريبدتلا ناك نإو ك هل ۔امحع هدمس ةايح

 (تام نإو ( هثراول وأ هدسل وهف ارح هحورخ لبق هف ناك حرج لكف هدس
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 وأ اهذخأ نإف ص ةيد ذخأ وأ لتق وأ وفع يف هيلو ربخ هحرج

 دلو 5 دبع حرج نإو 4 شزرألا نم هبر ذخأ ام در لتق

 ريخ حرجلا اهلتق مث تام ىتح هذخأي مل نإو ى اهحرج اهبر ذخأ

 وأ دبعلا ذخأ وأ لتقلا راتخا نإف { ةيد وأ لتق وأ وفع يف اهيلو
 تفلو ٠ اهبر اهنم هذخأ نإ شرألا بانم هبر ىلع در . هتميق

 ، شراألا اهبر مزل ادبع تحرج

 ربدملا يلو يأ ( هيلو ريخ ) هديس توب ارح هجورخ دمب ( هحرج ) ربدملا
 قتع نأب رحلا ةيد وأ حراجلا دبعلا ةميق اهب دارأ ( ةيد ذخأ وأ لتق وأ وفع يف )
 ( لتق وأ اهنخأ نإف ) ديسلا ىلع ااردتف ديسلا رمأب هخرج وأ حراجلا دبعلا

 نم ) هثراو وأ ربدملا بر : يأ ( هبر ذخأ ام ) يلولا يأ ( در ) يناجلا
 . ( شرألا

 تام .ىتح هذخاي مل نإو ى اهحرج اهبر ذخا ى دلو مأ دبع حرج ناو )
 وأ اهثرو ذإ ةرح هب تجرخ يذلا اهدلو وهو ( اهيلو رتيخ حورجلا اهلتق م
 ' افنآ اهب دارأ هنأ ركذام ةيدلاب دارأ ( ةيد وأ لتق وأ وفع يف ) اهضعب ثرو

 ىلع در هتميق وأ دبملا نخأ وأ لتقلا راتخا نإف ) ى دبملا ةميق دارملاو
 نم دلولا مأ لئاسم عيمج يف دلولاكو ( اهبر اهنم هذخأ نإ شرالا بانم هير
 ( شرألا اهبر مزل ادبع ) دلولا مأ ( تحرج نإو ) خأو معك ةرح هب جرخت
 مل نإ اذكو ث هب قتعتو اهضعب وأ اهثري نم امل نكل دلو مأ نكت مل نإ اذك و

 ارح حراجلا ناك نإ اذك و « هب قتعتو اهضعب وأ اهثري نم امهل نكل دلو مأ نكت
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 هتميق نم شرألا ىلع داز ام تطعأ اهبر دعب هحرجب تام نإو

 هب هل تعس الإو { ءافو كرت نإ اهبر ثراو ىلع شرألاو 0 هبرل

 ابثراول اهتيد مرغ اهبر توم دعب هلتق نابف هب هبر اهلتق نإو

 الو هقوتعمو قتعم لتق نإو ص هدبع ةمق بانم اهنم هنع طحو

 . . . . يلع ملسو صخش طبقلك اهاوس ايل يلو

 . دبعلا ىلع ةميقلا عضوم يف ةيدلا :هبلع نأ الإ اهلك بابلا لئاسم يف

 شرألا ىلع داز ام تطعأ ابر دعب هحرجب ) حورجملا دبعلا ( تام نإو )

 نإ ( اهبر ثراو ىلع شرألاو هبرل ) حورجلا دبملا ةميق نم يأ ( هتميق نم
 ىلع ءيش الو ی ةصاحم وأ ( ءافو كرت وأ ) حورجملا دسل هتايح يف اهبر هطعي م

 (هب) حورجملا يأ هبرل يأ ( هل تعس الإو ) ثروملا لام نم لب هلام يف ثراولا

 دبعلا يف يأ ( هب ) هتحرج يذلا دبعلا بر يأ (هبر اهلتق نإو)“ شرألاب يأ

 تتام هنأل (اه)لام ( ثراول اهتيد مرغ ابر توم دعب ) اهايإ ( هلتق نابف )

 (هنع "طح و) هب ررحت نمم دلولا ريغ اذك و“ هيبأ نم اهدلو اهثرو ذإ ةرح يهو

 ( قيتعم لتق نإو ى هدبع هتميق بانم ) ةيدلا نم يأ ( اهنم ) التاق نع يأ
 حتفب أرقف هقتعم وأ : لوقي نأ ىلوألا ( هقوتممو ) دحأ هلتق يأ ءاتلا رسكب

 مضب دبعلا قتعأ : لوقي نم ةفل ىلع قوتعم : لاق هنكل ‘ سكعلاب وا ءاتلا

 ىوس امهدحأل ىلوال ىأ ( امهاوس اي يلو الو ) هلبلق يهو ءاتلا رسك و نيعلا

 طيقّلل آلو الو هظقتلا يذلا صخشلا وأ طيقل لتق ( صخش طيقلك ) رخآلا

 ىلع ) ماللا حتفب ( ملسم ) طيقللا ىوس هطقتلا يذلا الو هطقتلا يذلا ىوس
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 لتاق لتق قتعملل زوجو س رخآلا ىلع ايهدحأل لتق.الف هدي

 لتقف رخآ قوتعملا قتعا نإو س ًاطيأ زوجو ، هسكع ال هقوتعم

 ىلع لتقيو ى نايس : ليقو س هقوتعم ال هقتعم هيلع لتق لوألا
 هقتعم ريخألا ىلعو وه هقوتعم لوألا ديسلا

 اناسنإ لتقو“رخآلا ىوس امهدحأل "يلو الو“ هدي ىلع رفاك ملسأ يذلا وهو ( هدي

 لتق الف ( هراتخا مالسإلل ًاديرم ءاح وأ هظعوب هدي ىلع ملسأ ءاوس > امهدحأ

 نأ امهدحأل سيل يأ ، رخآلا يف وأ رخآلا لجأل يأ ( رخآلا ىلع ايهدحال

 ال هقوتعم لتاق لتق قتعمل زوجو ) وفعلا وأ ةيدلا لب رخآلا يف اناسنا لتقي
 ةمحللك 7ةح ءالولا هرقلإع : لاق ( اضيأ ) سكملا ( زوجو ى هسكع

 لتاق لتقي نأ ملسملل و « هطيقل لتاق لتقي نأ طقتلمال آضيأ زوجو « بسنلا

 نمف ثاريملا عم رودي كلذو اضيأ سكملا زوجو « هسكعال هدي ىلع ملسأ نم

 . هلتاق لتق هل تبثأ رخآلل مهنم دحأ ثاريم تبثأ

 : يأ ( لوألا ) لومفمل ءانبلاب ( لتقف رخآ ) ادبع ( قوتعملا قتعأ نإو )
 رسكب ( هقتمم هيلع ) لعافلل ءانبلاب هل التاق ( لتق ) ءاتلا حتفب لوالا قشعملا

 : ( ليقو ) “ اهرسكب لوألا قتعملا قوتعم يأ ( هقوتعم ال ) ديسلا وهو ءاتلا

 ديسلا ىلع ) [ لعافلل ] ءانبلاب( لتقيو ) زاج امهنم هلتق نم ( نايس ) امه
 ص لوألا ديسلا اذه لتاق لوآلا ديسلا قوتعم لتقي : يأ ( وه هقوتعم لوآلا
 ( هقتعم ) ري خألا ديسلا قوتعم وهو ( ريخألا ) قوتعملا ( ىلعو )

 دواد وبأر دمحاو ملسمو يراخبلا هاور ) ( ١
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 لجر دبع نبديقع دبع لتق نإو 4 نابس هملز هديسو وه : ليقو

 ل ام « ءاش امهيأ اهب ذخأو « ةميق وأ وفع وأ لتق يف ريخ

 يف انمدق امكف اهيف الضافت نإو ث اهنم هبانم لك ىلع كرديف ث اقرتفي
 ء هتيد .رح هلتق نإ دبع ةميقب . زواجي الو ث نيلجر نيب دبع

 هديسو وه : ليقو) لوالا ديسلا قوتعم وهو ءاتلا رسكب
 وأ لعفي ( نيديمتع دبع لتق نإو ) زاج لتاقلا اهنم لتق نمف ( نايس هيل
 (اهب ذخأو ةميق وأ وفع وأ ِلتق يف ) ) لجر رلا ( ريخ لجر دبع ) اهلعف نودب
 فطع ضام لعف وه وأ 0 ذخأ ن نيونتب ذخأل هب لوعفم ( ( اهأ ) ةميقلاب : يأ

 ص امهدحأل كلم ثودحب ةدقعلا لاوزب ( اقرتفي ملام ) ) اهملك وأ ( ءاش ) ريتخ ىلع

 هبانم لك ىلع كرديف ) ايهنيب دبعلا يقب ولو اهك رت ىلع قافتالاب وأ ةمسقلاب وأ

 تضاإف « اقرتفي ملام هلتقيل دبعلاب يتأي نأ ايهنم ءاش نم لك كردي كلذك و ( اهنم
 اهنم ءاش نم ىلع وأ هلك كلذ يف اهيلع كردي : ليقو ى اعم اهيلع كردأ اقرتفا

 : هلوق يف ( نيلجر نيب دبع يف انمدق امكف اهيف ) نادبعلا : يأ ( الضافت نإو )

 ى اريتخ نيلجرل رخآ دبع لتق نإو : لاق ذإ خلا رخآ دبع حرج نإ :لصف
 ىدحاولا لجرلاك ادعاصف نيديقعلا نإف ةميق رثكأ لتاقلا ناك نإ و : لاق نآ ىلإ
 هبانم الإ لك ىلع كردي الف ةضراقم نود هريغ يفو هيف وأ دبعلا يف ةكرشلا امأو

 دبعلا ةميق هيلع لب رلا ةيد ( هتيد رح هلتق نإ دبع ةميقب زواجي الو )
 ءطقفرحلا ةيد لباقي ام هيلعف رثكأ تناك نإ و ‘ لقأ تناك وأ ، رحلا ةيد تواس

 تناكو ( ترثك ولو « هتميق مرغي : ليقو ) لقأ ذخاي لب اهيواست ال : ليقو
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 هب هلتق الو هذخأ ال هتميق هّنبلولف ًايدوهي.دحوم دبع لتق نيو
 ناك نإ الإ هب لتقي الو س هبرل هتميق هسكع يف يدوهيلا ىلعو

 راتخا نإف لاملا برل رايخلاف ضارقلا دبع لتق نإو ث هلثم ادبع

 . . . ضراقملا نع وأ لتاقلا بر نم اهذخأ ةميقلا

 . اذه لبق لاوقآلا هذه تركذ دقو رحلا ةيد فاعضأ

 ًادبعو ,ارح ( ايدو ) دبع تعن هنأ ىلع عفرلاب ( دحوم دبع لتق نإو )
 ،آادحوم كلمي ال يدوهيلا نأل ( هذخأ ال هتميق ) يدوهيلا ىلول : يأ ( هنيلولف )

 الو ) كرشم "يلو هل نكي مل نإ هتميق وأ هذخأ هلف ادحوم يلولا ناك نإ الإ

 . رفاكب ملسم لتقي ال ذإ يدوهيلاب : يأ ( هب ) دبعلا لتق : يأ ( هلتق

 هتميق ) ادحوم ادبع يدوهيلا لتقي نأ وهو ( هسكع يف يدوهيلا ىلعو )

 رح لتقي ال هنأل ةيدوبعلا يف ( هلثم أدبع ) يدوهيلا ( ناك نإ الإ هب لتقي الو

 كرشلاو ‘ كلذ رم دقو ذّحوم دصب لتق اك رشم رحلا ناك نإ : ليقو ى دعب
 هلخدأ وأ ص ًارجأتسم انمأتسم وأ ص ادهاعم ناك وأ ط ةيزجلا يطعي ناك بإ رح

 لوعفملل ءانبلاب ( لتق نإو ) “ مالسإلل عدي مل وأ ‘ دحوم ناسنإ مالسإلا ضرأ

 ال ( لاملا برل ) وفعلا وأ لاملا ذخأ وأ لتقلا ىف ( رايخلاف ضارقلا دبع )

 قبي ملو هلام سأر ىفوتسا دق ناك نإ الإ ه لاملا يف حبرلا ناك ولو ى ضراقملل
 نإ ( لتاقلا بر نم اهَذَخأ ةميقلا راتخا نإف ) ايل رابخلاف“ةدنافلا الإ اهنيب

 نآل اذه رهظي ال ( ضراقملا نع وأ ) ارح ناك نإ لتاقلا ىلعو ادبع لتاقلا ناك

 هرمأ ولو ى لاملا ىلع ةراسخلاو لاملا بر نم ذخأي لب لتقلابهرمأي مل ضراقملا
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 اهراتخا نإف هبر ريخ رخآ وه لتق نإو ى يناجلا ىلع اهب عجريو

 ضراقملا وأ لاملا بر نم اهذخأ

 لاملا بر هنم اهذخأ نإ ( اهب ) ضراقملا ( عجريو ) هنم ذخألا ناك ضراقلا
 دارأ وأ ص هبر ىلعف ادبع ناك نإو « ارح يناجلا ناك نإ : يأ ( يناجلا ىلع )

 ( وه لتق نإو ) “ هديس ىلإ عوجر يناجلا دبعلا ىلع عوجرلا نإف اقلطم يناجلا
 اهذخأ ) ةمسقلا : يأ ( اهراتخا نإف هبر رتيخ رخآ ) ادبع ضارقلا دبع : يأ

 . ملعأ هللاو ‘ هدي يف هنآل ( ضراقملا وأ لاملا بر نم
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 .باب

 زوح و { رم دقو ق انخ وأ مس وأ رانب ال فسكب لتقي

 . : .اهب لتق نإ

 باب

 هيلع دسفي امو هرمغ وأ حالس نم يناجلا هب لتقي ايف

 مم ) وأ ناخد (وأ رانب ال) حالسلا نمىمومو رجنخك (فيسكب لتقي )
 قنخي لبح قانخلاو ى منتما وأ اهب هريغ يناجلا لتق ولو ى قارغإ وأ ( قانخ وأ

 ركذ دعب لاق ذإ يغابلا ةئطخت هبلع ايغبم مزل باب : هلوق يف ( رم دقو ) هب
 : هلوق يفو « حيبأ لتق يف رذحي ام هيف رذحي الو : هصن ام مسلاو قرحلا وحن

 هلتاق نإ هلاتقو هعنم هل زاجو : لاق ذإ هلتقو هلتاق لاتق ليتق ىلول زاج : باب

 يناجلا لتقي نأ ( زوجو ) خلا قرغو قرحو مدهك هب هلتقي نأ هل لحي ال اب
 دئاع ءابلاب رورجملا ريمضلاو ى هريغ يناجلا كلذ ( اهب لتق نإ ) اهوحن وأ رانب
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 هبايث يف برضيو هتباد هل رقعتو نكمأ ام لكبو لب عنتما وأ

 هانب نإ هتيب ال مرغيو ‘ هريغل نإو ، هيف عنم تيب هيلإ مدهيو

 برضيو هحالس رسكي قحلل عنام لك اذكو نالوقف الإو ى كلنل

 . هيلع مدهيو كلذك رقعيو
 ص

 ثيد ححلا « ؤ١) لتق امب لوتقم ءرما » : مقلع هلوقل ى قانخلاو مّسلاو رانلا ىلإ

 ( هتباد هل رمقحلتو ) عنتما نإ ( نكم أام لكبو ) كلذب لتقي ( لب عنتما وأ )
 . عنتما نإ افازج" ( هبايث يف برضيو ) عنتما نإ

 ءانبلاب وه وأ ( هيف ) هسفن ( عنم ) هوحن وأ( تيب هيلإ ) آدصق ( مدو )
 ناك ( نإو ) « ةدئافلا ةدايزل ىلوأ وهو هيف هسفن عنم وأ هريغ هعنم يأ لوعفم

 نمف نكي مل نإو ى لاملا تيب نم تيبلا كلذ ( مرغيو هريغل ) هوحن وأ تيبلا
 هعنم نإ الإ يناجلا ريغ وه يذلا هبحاصل مداهلا مرغي يأ هوحن اذك و مداهلا تيب

 هل مرغيال هنإف“هيفعنتمملا يناجلا تيبال يأ(هتييال)هل مرفيالهوحن وكلذيفهانبوأ هيف

 ى ىحلا نم هيف عانتمالا نم روكذملا ( كلذل هانب نإ ) ‘ هربغ هانب تيبب وأ “ وه

 . همرغ مدع حيحصلاو ) نالوق ) هل همرغ ف ( ف ) كلذل هنبي ( الإو )

 ( رقعيو ) هبايث يف ولو ( برضيو هحالس رسكي قحلل عنام لك اذكو )
 تيب ( هيلع مدهيو كلذك ) هتباد رقعتو يأ “ فاضم فذح ىلع كلذو وه

 د راد وبا هارر - ١
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 الو ءيش همد اه مزلي مل قح عنمل يتب تبب لكو 1 كلذل هب ر

 علط نإ اذكو ى جرخي ىتح هيف رصحيو هيف عنتما دجسم مدهي

 عنتم ا ام لك ‘ نال وق وه هت رجش يفو ‘ عطقت ال هربغل ة رحش ف

 ٠ . . ، هريغ هب ىقتا وا هيف

 هبنبي ملو هريغل تيب يف عنتما نإ الإ ، كلذ يف داسف مرغ الب

 عنتم ١ ن ١ ال ١ ( م رغ كلذل هنىب ل ن ا : لسىق و ) كلذ ي داسف م رغ الب ( ٥ وحن و ]

 . هبحاصل مرغي هنإف( كلذل هبر هنبي ملو هريغل تيب يف

 هيف عنمي ں ] لبق همده ولو ( ءيش همداه مزلي م قح عنمل ينب تيب لكو )

 ينب" هلل تيب هنأل ( هيف عنتما دجسم مدي الو ) هنم عونمملا جارخإ دعب وأ
 مدهي ال هنأ يدنعو ى عنمل نيي" ل تسبك انباحصأ دنع نيفلاخملا دحسم و ى ةداعلل

 ص ةنسلاو نآرقلا وهو ىقح وه ام هلجأل ينب امم نأل همده نم ةنتفلا فخت مل ولو

 دجسم مدهي فيكف مالسإلا ىلع هقباسلا سئانكلا مده نع يهنلا حص اذإ مث

 امو ماعطلاو ءاملا هنع عنمي ( جرخي ىتح هيف رصحي ) نكل ( و ) ؟ مالسإلا

 علط نإ اذكو ) مرحلاو ةكمك دجسمل مارتحا كلذو ى جرخي ىتح هيلإ جاتحي

 برضي وأ مهسب يمريف ىري هنآل عنمل تسيل اهنأل ( عطقت ال٬هريفل ةرجش يف
 يذلا هتيبك ( نالوق وه هترجش يفو ) ‘ كلذ وحن لعفي وأ هيلا علطي وأ حمرب
 . عطقت ال نأ « ناويدلا » يف اوراتخاو كلذل هنبي ل

 ىدح ! نم لاح ) هربغ هب ىقتا و أ هيف عنتما ام لك ( هن أ كلذ نم لصحت
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 برضلاب دصقي الزكلو ء دسف نإ مرغي الو رذاحي ال همد حابمناسنإ

 امهريغب و ايهب تهركو . دسافلا مرغ ايهمزلو عناك ناج هب دصقيو

 ذع ...... .... .... .... ؛توم لبق ةلثم

 وأ لام نم ( همد حابم ناسنإ ) ةفوصوم نوكت اهنأ ىلع امل ناث تعن وأ نبءاهلا

 ءاوسو ى عناملا وأ يناجلا ىلإ لصوتيل هداسفإ ( رذاحي ال ) هربغل وأ هل ناويح

 هف دسفي نأ رذحيف مدلا حابملا ناسنإلا امأو ى عذاملاو يناجلا بابلا لئاسم يف

 مرغيو رذحم ن ا ىلوا مدلا حابم ريغو ك هف داسفإ ال ة رمي هلتق هل هنال هب ىقتا اذإ

 . ءاش اهيأ هبلاطي هب ىقتا نم ةبلاطم اضيأ ناسنإللو ى ناسنإ نم دسفأ ام

 ( دصقي ال نكلو دسف نإ ) ناويح وأ لام نم دسفأ ام ( مرفي الو )
 كلذ برضي وأ « عناملاو يناجلا برض دصقي لب ى تاذلاب ( برضلاب ) كلذ
 يناجلا : يأ ( ايهمزلو “ عنامك ناج هب دصقي ) نكل ( و ) اهيلإ لوصولا ةلعل
 همرغي الو اهتكرت نم ( دسافلا مرغ ) هناويح وأ امهريغ لامب نيقتملا عناملاو
 بيذعت كلذ نأهيفو ى هلتق كلنال٤مرحي ملو (ةديدشقهاركتهركو ) “براذضلا

 اهب ) مرحت ةهارك :ليقو « ةلتقلااونسحاأفمتلتق اذإ ه: ثيدحلا يفو '١!مارحوهو

 دي مطقك ( توملا لبق ةلثم ) بزراحملاو نعاطلاك هلتق لح نمم ( اهريغبو

 هيلع لدي ام وهو ث قلخلل ةمحر تعرش ىتلا ةيعرشلا صوصنلا نم رهاظلا وه اذه )١(
 اذاو ى ةحبذلا اونسحاف متحيذ اذإف ث ءيش لك يف ناسحإلا بتك هللا نا » :ملسو هيلع اىلص هلوق

 . ملسمو دواد وبأو يقهيبلا هاور ى ةلتقلا اونسحاف متلتق

 ءاضعالا عطق رأ قنخلا وأ قرحلاب لتقلاف ٠ ناويحلاب ةلثملا مرحت صوصن تدرو دقو ايس الو
 . ملعأ هللاو ث هلاثماو مدقتملا ثيدحلا رهاظل فانم هلك اذه لثامي امو دحاوف ادحاو
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 هيف هل نإو ض هيلع ررح هدبعب لشم نمو ء ةيد هدعب اهب تمزلو

 عنتما نإ الإ ناسنإ ريغ لجر لتق ىلع طلسي الو ، طقف بيصن

 & ٥ ريغل ال ل دحع م ام ال ملسي و

 مرحو ع همرح نم دنع الإ كلذل ةيد الو نيع ءقف وأ نطب بقث وأ لجر وأ
 لعف نإ ةلثملا نم لمعف اع هنم صتقي هنإف لعف نإ الإ ى اعامجإ توملا دعب كلذ

 . ةلتق دعب هب لعف هدعب لعف نإو “ هتوم لبق هب لعف لتقلا لبق

 وأ دي ةيدك لثم ام ةيد ينعي اصاصق نكي م نإ ( ةيد هدعب اهب تمزلو )
 يف ريخألا باتكلا يف اضيأ كلذ يتأيو ( هيلع ررح هدبعب لثم نمو ) نيع
 بيصن هيف هل ) ناك ( نإو ) ى خلا هسفنب هقح ءرملا ذخأي ال : لصف : هلوق

 يدنع حيحصلا وهو « ةلثملاب ررحي ال : ليقو ، هريغ بيصن نمضيو “ ( طقف
 هرمأي م اقاتعإ ةلثلا تناك ولف ، هقتعي نأ هدبعب لتشم نم رمأ للع هنأ يور امل

 ى كلذكف يأ « فوذحم باوجلاو ى ةيلصو ال ةيطرش « نإو » قاتعإلاب
 لصاحلاو هلك هكلم دبع يف ابيصن هل نأ دارب ال ذإ مادختسالا ىلع هدبعل ءاهلاو

 . هلك هكلم دبع ىلإ اظفل اهدوع عم ةك رش دبع اهب دصق ءاهلا نأ

 عبسك ( ناسنإ ريغ ) همد لح نمم هريغ وأ ( لج ر لتق ىلع طلسي الو )
 ص هلتمتل ( لدع مامإل ) هوحنو يناجلا ( ماسيو “ عنتما نإ الإ ) لمجو بلك و
 ال ) دوهشب هلتق يف هبلع ءيش الو « رمآلا مقافتي الئل مامإلا دي ىلع هلتق يلولو

 مل نإ هيلإ ميلستلا زئاجف ةالولاو ةاضقلا نم زوجي ال نم امأو “ زوجي نمم ( هريل

 . ملعأ هللاو « كلذلا هماقأ و ناك وأ لدعلا مامإلا نكمي

- ٢٦٨ - 



 > ةامحلا ءاقبل صاصقلا عرش

 باب

 صاصقلا يف

 ةايح صاصقلا يف كلو :ىلاعت هللا لاق ( ةايحلا ءاقبل صاصقلا ع رش )

 هنإف هريغ لتق ول لتقي ناك اذإ ناسنإلا نإف ) 4 نوقتت بابلألا يلوأ ا

 ود ايف صاصقلا اذك ؤ « ةلتقي نأ وه دارأ نمو وهىبحيف لتقلا نع فكي
 ىلإ لصوب دق سفنلا نود ام نأل هلك كلذ-دارأ فنصملا نأ لمتحيو ى سفنلا

 صتقي نم اضيأ هيلإ لصي دقو “ توملا ىلإ الثم نيعلا عولقملا لصي دقف « توملا
 ةنيبملاو سفنلاب سمتلا ةنأ اهيف مهيلع انبتَك وف :لجو زع هلا لاق ى هنم
 كيلع بتك اونمآ نيذلا اهبأ اي » : لجو زع هللا لاقو « ةيآلا ي ٢١' نيعلاب

 ١ -- ةرقبلا ةروس : ١٧٩

 ٢ _ ةدئاملا ةروس : ٤٥ .
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 نيكرسشملاك مهنيب ديبعلاو ءالقعلا غلبلانيدحوملا رارحألا نيب نوكيو

 ث كلذك دبع نم رحك ، هسكع ال كرشم نم دحوم صتقيو

 الو ، هوبأ هل صتقي ال : ليقو ، بأ هل ناك نإ غلاب نم لفطو

 ،لقاع نم كلذك نونجمك لفط نم غلاب

 ( ءالقعلا غتلبلا نيدح وملا رارحألا نيب نوكيو)[ ةيآلا ] 4١١ ىلتقلا ف صاصقلا

 . مهنيب ايف ( نيكرشملاك مهنيب ) ايف ( ديبعلا ) نيب نوكي ( و) ى مهنيب ايف
 '، اقلطم (هسكع ال ) مالسإلا فرشل اقلطم ( كرشم نم دتحوم صتقيو )

 ىلع دحوملا ةحراج ديزت ام دحوملا درب نأ دعب دحوملا نم دهامملا صتقن : لىقو

 (و) ص هنم صتقي نأ نود يأ ) كلذك دبع نم رح" ) صاصتقا ( ك ) دهاعملا

 ( بأ هل ناك نإ غلاب نم ) هوبأ هل صتقي يأ هريغ ال هيبأ ةطساوب ( لفط) صنتقي

 (لفط نم غلاب ) صتقي ( الو ى هوبأ هل صتقي ال : ليقو ) هيبأ وبأ صتقا الإو
 كلذك ) مصأو كبأ و (نونجمك ) دمعلاب صتخي صاصقلاو أطخ لفطلا دمع نأل

 مهف هيلع نونجملا ناج وأ نونجملا وحن ىلع ناج لقاع نأش يف : يأ ( لقاع نم

 لقاع نم نوصتقي :لبقف مهصاصتقا امأو “ مهنم صتقي الف “ هلئاسم يف لفطلاك

 هيبألف ةيلوفط نم ممصلاو مكبلاو نونجلا ناك نإ : ليقو “ اقلطم مهيبأ ةطساوب

 نأ هلف مصألا وأ كبآلا وأ نونجملا احص اذإو « دحأ هنم صتقي الو هل صتقي نأ

 وأ اوحص اذإ دحأ مهنم صتقي الو ‘ لفطلا اذك و بآلا هل صتقي مل نإ صتقي

 ١١ :ى ة رقبلا ة روس ١٧٨
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 ،لجر نم ةأرما هذخأت ال : ليقو ص ءاسنلاو لاجرلا نيب يرجيو

 نذإب روهظلاب رم اك صخو ى هل ىطعي ال نمم ذخؤي ال : ليقو
 ، ةعابتلا هب تطقسو مثأ ناتك يف هاطعأ وأ هذخأ نمف 4 مامإلا

 هنالطب ال وضع فلت يفو دمع يف بجو

 ام هل تددر هنم صتقت نأتدارأ اذإو ( ءاسنلا و لاجرلا نيب يرجيو ) اوغلب

 كلذ هل تداز اهنم صتقي نأ دارأ اذإو ‘ شرألا يف اهوضع ىلع هوضع ىلع داز
 ال : يأ صاصقلا ذخأت ال :. يأ ( لجر نم ةأرما هذخات ال : ليقو ) اضيأ

 . ائش هل ديزت ال هنم تصتقا نإ : ليقو “ هنم صتقت

 كرشم نم دحوم صتقيالف (هل ىطعي ال نع )صاصقلا ( ذخؤي ال : ليقو )
 هل صاصق ال نميف كل صاصق ال اذكهو « دلو نم بأ الو ‘ دبع نم رح الو

 شرآلاف حصي مل اذإو “ شرآلا وأ صاصقلا هبحاصلف صاصقلا حص اذإو « كيف

 (مامإلا نذإب روهظلاب ) هريغو رشاملا هيبنتلا يف ( رم اك ) صاصقلا ( صخو )
 يف صاصقلا ذخأ ( هذخأ نمف ) لوآلا ىلعو ص ناتكلاو روهظلا يف زوجي : ليقو
 رم اك ةريبك وهو يناجلا و وه ( مثأ ناك ق هاطعأ وأ ) سفنلا نود امو سفنلا

 شرأآلا لوأللو ىمثإ هنآل ةيدلا وأ شرآلا هيف نإ : ليقو ( ةعابتلا هبتطقسو )
 . كلذك ةيدلا وأ

 ىحلا بحاص هدارأ نإ مزلي هنأ دارأ وأ تبثي : يأ صاصقلا ( بجيو )

 وضع فلت يف ) كلذك بجي ( و ) ‘ دمعلا هبش يف فالخلا مدقتو ( دمع يف )

 طضي ال ذإ “ سحلا تومو مشلا لاوزو سرخلاو ممصلاو ىمملاك ( هنالطب ال
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 ناكو دلجلا قوف سخلا حورجلا يف صاصق الو « هتيد هب مزلو

 يف الو حضوم ريغ حرج يف نوكي ال : ليقو س هتحت سمخ

 رفش وأ بجاح وأ سأر رعش يف الو ، لصفم نم ال ناب وضع

 وأ نيعب شمع وأ ربكو رغصب فلاخت رضي الو ، زوجو ةيحل وأ

 . هنم صتقمو ناج نيب هريغ

 ةيد وضملا نالطبب تمزل يأ ( هتيد هب مزلو ) “ كلذ ىلإ لوصولا
 ةفئاجلاو ةماللاو ةمشاهلاو ةل قنملا يف ( صاصق الو ) ‘ وضعلا كلذ

 ءادوسلاو ءارمحلاو ءارفصلا ( دلجلا قوف صمحلا حورجلا يف ) الو ةذفانلاو
 محللا الو قافسلا الصت مل اهنأل دلجلا رهاظ يف اهلعج ىرغصلا ةيمادلاو شدخلاو

 صاصقلا ( ناكو ) احورج ىلوآلا ةثالثلا ةيمست هيجوتو كلذ هيجوت رم دقو
 ع ةمحالتملاو ى ةعضابلاو « ىربكلا ةمادلا ( هتحت سمخ ) تاحارج ( يف )

 يف رثؤت مل اهنأ عم دلجلا تحت ام ىربكلا ةيمادلا دعو “ ةحضوملاو ى قاحمسلاو

 ال هنأل ( حضوم ريغ حرج يف نوكي ال : ليقو ) ص هجراخ ىلإ امناضفإل دجلا
 نم ال ) لصفم ريغ نم ( ناب وضع يف ) نوكي ( ال ) هنأ ملعأ ( و ) طبضني
 ( زوجو ةيحل وأ رعش وأ بجاح وأ سأر رمش يف ) نوكي ( الو “ لصفم
 . هلك كلذ رعش يف

 نم نيملا ريغ : يأ ( هريغ وأ نيعب شمع وأ ربكو رغصب فلاخت رضي الو )
 صتخي شمملاو « اهريغو نيعلا يف نانوكي ربكلاو رغصلاف فنأ و نذأك ءاضعألا
 اہتحصك نيملا يف شمعلا ريغو « شمع ىلا ةدئاع ءاهلا نوك ىلوألاو ى نيعلاب
 ( هنم صتقمو ناج نيب ) كلذ ريغو اهترثك و بادهألا ةلقو اهرصب فعضو
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 هتدحا و عزنت ل ةدحاو نينىع يذل عزنتف ةدحاو نع هل نمو

 امه ال هسكع يف ةدحاو هل عزنيو س ةيدلا نكلو ىمعأ كرتيو

 ء ىرخألا ةيدو ةدحاو هل ذخأ نينيع لجرل عزن نمو 4 اعم

 ف مالكلا مدقت و ى اذكهو ةريبكلاب ةريغصلاو ةريغصلاب ةريبكلا نيعلا علقتف

 . ءاشمعلا

 هتدحاو عزفت مل ةدحاو ) انيع ( نينيع يذل عزتف. ةدحاو نيع هل نمو )

 ح .هنيع ةيد ( ةيدلا ) هل ( نكلو ) هريغ يف نينثإك هتدحاو نأل ،( ىمعأ كرتيو
 .كلذ يف مالكلا مدقتو ى اهب الإ رصبيمل ذإ نينيعك هنيع نآل ةلماك ةيد هل : ليقو

 (همكع يف ةدحاو ) نينيعلا يذل : يأ ( هل ) ةدحاولا نيعلا وذ ( عزقيو )

 ىدحإ هل عزني ةدحاولا نيعلا اذ نإف ةدحاو نيع يذل نينيع وذ عزني نأ وهو

 ىرسملا تناك نإ ىرسيلاو “ىنمىلا ةعوزنملا تناك نإ ىنملا نيعلا ىهو هنع

 ينب نإو « ةدحاو ىلع َالب_ هفطعف بصنلل ةراعتساعفرلل لصفنم ربمض ( امه ال )
 هنيع نأل ( اعم ) اعوفرم ريمضلا هيلع فطعيف عفرلاب ةدحاو ناك لوعفملل عزني

 صاصقلا نكل نينيع لاوزك اهلاوزو اهب الإ رصبي ال ثيح نينيعك. تناك ولو

 ةيد اہتيد نإ : لاق نم لوق ىلع ولو ريغ ال ةدحاولاب لصحت يهو « ةلثاملا

 . رم ام ىلع نينيع

 علقلاب ةدحاو هسفنل ذخأ : يأ ( ةدحاو هل ذخأ نينيع لجرل عزن نمو )

 : لبقو ت اعم اهعزني نأ دجي الو اعم ايهتيد ذخأ وأ ( ىرخألا ةيدو ) [صاصق
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 دارا نإو ى اءاش نإ ةدحاو عزن هيلع امهلف نيلجر ينيع عزن نإو

 نيعلا قباسللف اقباست نإو ث امهل زاج ةيدلا رخآلاو عزتلا اهدحأ

 مزل لصفم نم ال عطق امو نيعلا ريغ اذكو . ةيدلا رخآللو
 { هب عطقل (

 ينيع ( نينيعلا ود ( عزن نإو ) صاصقلا م ات كلذ نأل يدنع ىل وأ وهو دحم

 نإ ةدحاو ) نيع ( عزت هيلع ايهلف ) رخآ لجر نيعو لجر نيع : يأ ( نيلجر
 نم عزن نإ ىرسي وأ ىنمي تناك ءاوس ‘ اهدحو اهاعزن اهاعزني نأ ( اءاش
 اعزن ىرسيلا وأ ىنميلا اعيمج ايهنم عزن نإو ى هارسي رخآلا نمو هانمي امهدحأ

 ايل : لبقو ث اهبتلك هبنبع اعزتي نأ نادجي ال لاح لك ىلعو ى ايهنم عزن ام هنم
 . هلف هنمع ةيد ايهنم لك دارأ نإو اههيتلك هينيع اعزني نأ

 ضرأ عزنلا دارأ نملف ( ايف زاج ةيدلا رخآلاو عزنلا امهدحأ دارأ نإو )

 مامإلاىلإ وأ قباسلا عزنف عزنلا ىلإ (امقباست نإو ) نيعلا ةيد ةيدلا دارأ نملو عزني

 يأ ( نيعلا قباسللف ) نمضي مل مهيلإ قبس الب عزن نإو ى هب هل رمأف هيضاق وأ
 ءاضعألا نم نينذآلاك ءاضعألا نم ( نيعلا رمغ اذكو ةيدلا رخآلو ) نيعلا عزن
 عزنف ةدحاو نيع هل نمو : هلوق نم ةمدقتملا لئاسملا عيمج يف ةدحتملاو ةددعتملا

 يذل عزنيف ةدحاو دي هل نوكت نأ لثم ةيدلا رخآللو : هلوق ىلإ نينيع يذل

 هسكع يف ةدحاو هل عزنيو دي الب كرتيوهتدحاو عزني ال هنإف ةدحا و آدي نيديلا
 . اذكهو هركذ عزن ايهلف نيلجر 'يرَكَذ عطقي نأ لثمو ، اذكهو

 الصفم غلبي ملو ادعاصف لصفم ىلع داز امم لب ( لصفم نم ال عطق امو )
 تإ هنأ موزللا ىنعمو ةيلدبلل ءابلاو ‘ لصفملاب : يأ ( هب عطقلا مزل ) رخآ
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 تفرم نم عطقلا اذكو س هيف ءيش ال ليقو رظنلا داز ايفو ى هيف

 ايف رظنلا ن خؤيو لجرلاو ديلا امهب عطقي : ليقو ث ةبكر وأ

 ءيش ذخؤي ال : ليقو 4 ةبكرلاو لجرلاك قفرملاو ديلا لصفم نيب

 ىرخالا عطق الةيدلا هلف تعطق وأ هعطاق ىنمب تلشف هاني تعطق نمو

 يأ ( هيف ) لكلا ةيد ذخأ ءاش نإو هبلع ديزب ال لصفملا الإ هل يف صاصقلا دارأ
 ءيش ال : ليقو ) ى كلذ يف مالك رم دقو ى ( رظنلا داز ايفو ) لصفملا يف
 . كجلا دنع ( هيف

 نإو ى ايهنم هريغ عطق نم ايهنم عطقي ( ةبكر وأ قفرم نم عطقلا اذكو )
 ينغي اذهو مكحلا يف دئازلا يف ءيش ال : ليقو “ رظنلا دئازلا يفو ايهنم عطق داز

 نإ : ( ليقو ) : لاق ذإ يناثلا لوقلا هيلع بترتيل هركذ نكلو « هلبق ام هنع

 نم ( لجرلاو ديلا اهب ) هنم ( عطقي ) هنإف ةبكر وأ قفرم نم اناسنإ عطق
 لصفم ( ك قفرملاو ديلا لصفم نيب ايف رظنلا ذخؤيو ) بعكلاو غسرلا

 وهو غسرلا نم عطقلا دعب كحلايف (عيش ذخؤي ال : ليقو « ةبكرلاو لجرلا )
 هيلع ينجلا كلذ لعف نإ معن « لوقلا اذهل هجو الو ‘ بعكلا نمو ديلا لصفم

 ذإ ى تلعف ام الإ كل ايفهب فت ملو صاصقلا ترتخا كنآل كل ءيش ال : هل لقي

 . صاصقلا ترتخا كنآل دئازلا يف كل ةيد الو « نيترم هلؤت ال

 لبق تعطق وأ تلش وأ ) تعطق وأ هعطاق ىنع تلشف هانمم تمطق نمو (

 ىنميلا عطق وأ ىنميلا ةيد ( ةيدلا هلف ) اهنودب قلخ وأ هريغ ىنمي عطقي نأ

 ص ىنميلاب ىرسيلا ال ىنميلاب ىنميلا وه امنإ صاصقلا نأل ( ىرخألا عطق ال )

_ ٥ ٧ ٢ 



 هعبأستأ نم هعطاةل عطقف اهلصفم نم هدي تعطق نمو [{ اهريغ اذكو

 ، نمض عضوملل زواج نإو ةيدلا : ليقو ، لصفملل يتابلا عطق هلف

 . زواج ام ةبد مرغ تي مل نإو ء هلجأ نم تام نإ هب لتقيو

 ىقبت لبءآلشلا هانمي عطقنإدي الب يناجلا ىقبي ال هنأ هبف دي الب يناجلا ىقبي الئلو
 احضاو ناكل هعطاق ىنمي ت"لشفَ هارسيتعطق نمو : لاق ولو “ ىرسيلا ناجلل

 ءالشهل ةيقابلا نآلدي الب يناجلا يقب ىرسيلا عطقنإو ىرسيلايف ىنميلا عطقي الهنآل

 ىرسي الو لجر ىرسي عطقي نأ لثم ءاضعألا نم ( اهريغ اذكو ) ,دي َالك{إ

 نأ لثمو © ىنميلا عطق ال ىرسيلا ةيد هلف لبق وأ دعي تعطق وأ تلش وأ هل

 هدي تعطق" نمو ) سكملاب وأ لاوزل وأ ةقلخ هل ىنمي الو ىنميلا نذآلا عطقي

 (هعباصأ) لوصأ (نم هعطاقل ) ديلا عوطقم (عطقف) غسرلا وهو ( اهلصقم نم
 كلذ لعفي كرتي الو فكلا نم لقأ وأ عباصأ الب فكلا يقبف تحت وأ قوف وأ

 ص يناجلا هنم عطق اك غسرلا وهو لصفلا نم يأ ( لصفلل يقابلا عطق هلف )
 عطقلا يف نأل ينابلا ةيد هل نكلو يقابلاعطقي ال يقابلا ةيد يأ ( ةيدلا : ليقو )
 اهريغ مث الثم عباصألا هنم عطق نإف ث ةرمب هنم عطق هنأل ى ماليإ ةدايز نيترم
 ثالث هعطقي ال هنأ يف ادحاو آلوق يقابلا ةيد هلف فكلا نم عطقي ملو ىرخأ ةرمعب

 ص ةرعبأ ةرشع عبصإ لكل نأ مدقتو « هب ليثمت كلذ نآل تارم

 (نمض) هنم صتقي نأ هل يذلا ( عضومال ) صاصتقإلاديرم ( زواج نإو )
 ( هلجأ نم تام نإ هب لتمتيو ) “ هنم صتقملا بارطضال نكي مل نإ داز ام
 ةيد مرع تمي مل نإو ) 0 ةيدلاف دمعتي مل نإو ى هتيد يطعي وأ « ةدايزلا دمعتو

 دمعت نإ هنم صاصتقالا هندب يف زواج يذلاو « دمعتي ل وأ دمعت هب ( زواج ام
 . صاصقلا نكمي ثيحب تناكو ةزواجملا
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 الإو ص تام نإ هب لتقي هعطاق ىرسي عطقف ءانب تعطق نم اذكو

 هعطاق نه هصاصتقا دعب هدب عوطقم تام نإو ، هيلع ءيش الف

 تام نإو ى هب عطاقلا تاه نإ هيلع الو هب تام نإ هب لتق
 نج نإو ى هعطق الو هتيد هعطاق ىلع هثراولف هعطق نم ال عوطقملا

 .{ةيدلا امهلوء هليكو الو هوبأ هل صتةي الف عوطقملا

 عوطقملا ىضرب الوأطخال ادمع ( هعطاقىرسي عطقف هانمي تعطق نم اذكو )
 أطخأ نإو ى اهراتخا نإ ةيدلا هلو ‘ سكعلا ىف اذك و ( تام نإ هب لتقي )

 الف ) تمي ( الإو ) عطقلا هل : ليقو « ىرخألا عطقي نأ دجي الو « ةيدلا هيلعف
 وأ ( ةدي عوطقم تام نإو ) ص نينذآلاونينيعلاك ديلا ريغ اذك و ، ( هيلع ءيش

 امو عطق انه ام نأ قرفلاو ‘ صاصقلا كردي ال هنأ : بابلا رخآ يتأيو ى اهريغ

 نم هصاصتقا دمب ) حرجلا يف ءاج أربي ىتح ريخأتلا ثيدحو حرجلا يف يتأي

 مولظم لوآلا عوطقملاو ناج هنأل لوآلا عطاقلاب( هب) لوآلاعطاقلا ( لتق هعطاق

 (هب عطاقلا تام نإ هيلع الو ) عطقلاب يأ ( هب ) عوطقملا ( تام نإ ) عطقلا هل
 ٠. . ملاظ ناج هنأل هايإ هنم صتقملا عطقب يأ

 مملا رسكي ( هعطق نم ال ) هدي عطق ريغ نم ( ع وطقملا تام ناو )

 عطقلا ةيدا يأ ( هتيد هعطاق ىلع هثراولف ) يناجلا دي عطقي ملو ءاطلا ناكسإو

 عطقلا نم تام نإو مدلا ثروي : لاق نمل افالخ ( هعطق الو ) ديلا ةيد وأ

 . لتقلا وأ ةيدلا ثراوللف

 ةفيلخلا لمشي ام دارأ ) هليكو الو هوبأ هل رصتقي الف عوطقملا نج نإو (

 نأ هلف قافأ ىقح اهاذخأي مل نإو ى نونجملل اهناذخأي ( ةيدلا ايلو ) هريغو
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 .راظتنا وأ ةيدلا هعطاقلو نج ام عطقي ال عطاقلا نج نإ اذكو

 عطق عطقي نأ لبق دترا نإو 3 هنونج يف هعطق زوجو ى هتقافإ

 عطاقلا عطق نإو 4 عطق ال دحوم ةيد ى هسكعب عوطقمالو اهب

 تلش ن إاذكو ى زوجو ء يقابلا عطق ال ةيدلا عوطقمللف هديك نم تيش

 هعطاقلو ) انونجم ماد ام يأ ( نج ام عطقي ال عطاقلا نج نإ اذكو ) صنتقي

 ي ةيدلا هليك و وأ هوبأ راتخا ولو هعطق هلف قافأ اذإف ( هتقافإ راظتنإ وأ ةيدلا

 صاصقلا نم كلذ ريغ وأ هبجوتسا اذإ لتقلا اذك و (هنونج يف هعطق زوجو )

 عطقي نأ لبق ) عطاقلا ( دترا نإو ) ى هيلع يضمأ عطقلا ءانثأ يف ؟نج" نإو ى

 يف يأ ( هسكعب عوطقمالو ) ه_تدرل عطقي مث اهعطق يتلا ديلاب يأ ( اهب عطق
 نم عطق ام ( ةيد ) هل اعطاق عطقي نأ لبق عوطقملا دتري نأ وهو “ كلذ سكع
 دحوم نم كرشم صتقب ال يأ ) عطق ال ) دا دترإلا لمق عطق هزآل ( دح وم )

 يباتكلا مكحب هل مكحي ال هنإف ؟ دترملا فيكف يباتكلا يف رم ام ىلع ايباتك ولو

 . باتكلا لهأ نيد ىلإ دترا ولو

 يذلا عطاقلا ريغ ناث عطاق دارملاو ‘ لعافلل ءانبلاب ( عطاقلا عطق نإو )
 ىلإ ةدئاع « ءاهلا » ( هديك نم أنيش ( عوطقملا ريغو هنم صاصتقالا ىلع ملكتي

 ام ةيد ( ةيدلا ) لوآلا ( عوطقمللف ) هنم صاصتقالا يف مالكلا يذلا عطاقلا

 الو قابلا عطقي نأ ( زوجو ) هعطاق ديك نم ( يقابلا عطق ال ) هنم عطق
 وأ ناسنإ اهضعب عطق عطاقلا دي يف ءاوسو ى هذخأي : ليقو “ صقن ام ذخأي

 عوظطقملا اهعطقي الف عطاقلا دي ( تلش نإ اذكو ) كلذ ريغ وأ مده وأ عبس

- ٢٧٨ - 

 



 : لقو 6 اددارتو ةدحاو امحل عطق رخآ دب نالجر عطق نإو

 : ليقو . عطقلا ال هدي ةيد امهيلع هل : ليقو ث آدي لكل عطقي

 لجر دي عطق نمو ديلا ريغ يف اذكو . امهنم لك ىلع اهتيد هل

 عبار عبصإ نم الصفمو ثلاث عبصإ يلصفمو رخآ عبصإو

 . عطقلا هل : لبقو { عط اقلا دد يه و هدي ةيد هل نكلا و

 اريخ ( اي عطق ) وأ اهتيد ذخأ ( رخآ لجر دي نالجر عطق نإو )
 تمطق نإ اهدحأ ىرسيو « هانمي تعطق نإ امهدحأ ىنعي ( ةدحاو ) اهنب

 دللا ةيد فصن اهنم تعطق نمل هدي عطقت ل نم درب يأ ) اددارتو ( 0 ٥ا رس

 ال هدي ةيد اهيلع هل : ليقو ) عطاق اهنم الك نآل ( ادي لكل عطقي : ليقو )
 دارأ نإو ى ةدحاو دي عوطقملا نآل داز دقف ادي لكل عطق نإ هنأل ( عطقلا

 ىلع اهتيد هل : ليقو ) هيلع اعمتجا دقو « طلسي ايهنم يأ ىلعف ةدحاول عطقلا

 ص عطاق اهنم الك نأل س ةماعلا ناسنإلا ةيد كلذو ص نيديلا ةيد كلذف ( ايهنم لك

 يف اذكو ) ى رخآلا دي عطقيو امهدحأ نم ةيد ذخأ ءاش نإف دحاو ىلع طلسي الو

 . ةرمب امهربغل اوعطق اذإ آدعاصف ةعبرأ و ةثالثك نينثإلا ريغ ىفو ( ديلا ربغ

 لصفمو ثلاث ) لجر (عبصإ يلصفمو رخآعبصإو لجر ديعطق نمو )
 ىرسيلا يف امإو « طقف ىنميلا يف امإ هلك كلذو ( عبار ) لجر ( عبصإ نم
 طسوأ وأ 2 مهيف رصنخ وأ ى مهعيمج يف رصنبةدحاو لكلا يف عبصإلا و « طقف

 ديلاو عبصألا يف عطقلا دحتا نإاذهو : دعب لاق هتيأر مث ى مهيف ماهبأ وأ مهيف
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 ةيد نيرخآلا نم لكلف هدي عطقف ديلا عوطقم هيلإ قبس نإف
 نيلصفملا وذ ءاجف هعطقف هعبصإ نم لصفملا عوطقم نإو ء هل عطق ام

 عوطقملا ةيدو ينابلا عطق دجي الو ى امهتيد وأ يقابلا عطق يف ريخ

 يذل_ف لصفم وذو هدي عطق نم ءاجفامهعطقف قبس نإو « هلبق

 نإو س ةيدلا وأ كلذ ىلع عطقلا ديلا يذلو ، هلصفم ةيد لصفملا

 نيلصفملا عطق دعب عبصإ وذ ءاج

 حتفو ءارلا رسكب ( نيرخآلا نم لكلف هدي مطقف ديلا عوطقم هيلإ قبس نإف )
 صتقي ام دجو نملف ديلا ةيد ذخأ وأ ديلا وذ افع نإو ( هل عطق ام ةيد ) نونلا

 ( نإو ) ص هل عطق ام ةيد هلف دجي مل نمو ى هل عطق ام ةيد ذخأي وأ صتقي نأ هب

 هعطاق نم لصفملا عطق : يأ ( هعطقف هعبصإ نم لصفملا عوطقم ) هيلإ قبس
 دحاولا لصفملا وهو ( يقابلا عطق يف ريخ ) ناعوطقملا ( نملصفملا وذ ءاجف )

 يأ ( اههتيد وأ ) “ عطقي مل وه هلفسأ نآل « لقتسم الإ لصفملا هل سيلو طسوألا

 لضفملا ( ةيدو يقابلا ) لصفملا ( عطق دجي الو ) نيعوطةملا نيلصفملا ةيد
 يقابلا لصفملا وأ نيلصفملا يذىلإ ةدئاع ءاملاو ‘ ضعبلافالخ ( هلبق عوطقملا )

 ء دجوام عطق وأ هدي ةيد هلف هدعب وأ نيلصفملا يذ لبق ديلا وذ ءاج نإو

 وأ لوففملل ءانبلاب ( هدي عطق نم ءاجف ايهمطقف ) نيلصفملا وذ ( قبس نإو )
 يذلو ى هلصفم ةيد لصفملا يذلف لصفم وذو) هدي عطاقلا عطق نميأ “لعافلل

 وأ ) ىلعألا لصفملا اهيف تسيل اهنأ نم لاحلا ( كلذ ىلع ) ديلل ( عطقلا ديلا

 .كلذ هل :ليقو ع لصفم ةيد ذخأيو دوجوملا عطقي نأ دجي الو « هدي ةيد ( ةيدلا

 عطق نم هعطق نإ لصفملا وأ ( نيلصفملا عطق دعب عبصإ وذ ءاج نإو)
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 ص هل يقب ام ةيد ذخأ الب يقابلا عطق وأ هعبصإ ةبد يف ريخ
 اذكو { هلصفم ةيد لصفملا يذلف عبصإلا عطقف قبس نإو ، زوجو

 نإو ض ديلاو عبصإلا يف عطقلا دحتا نإ اذهو ‘ نيلصفم يذل

 ثلاث مش اهنم ًاناث رخآ مث هعبصإ نم الصفم رخآل لجر عطق

 ، نيرخآلا ةيد ذخأيو لوألا يف صتقي هنإف هعبصإ نم اهلفسأ

 هتحت رخآ كرتو ةدح ىلع طسوألا الصفمعطق نإ يلصفملا وذ وأ هريغ وأ هلصفم

 (يقابلا عفد وأ هعبصا ةيد يف ريخ) نيترم عطقلا دجي ال هنأب لوقلا ىلع وأ اوفع
 س لصفم وأ نيلصفم نم ( هل يقب ام ةيد ذخأ الب ) دحاو وأ نالصفم وهو

 عطقف) عبصإلا وذ ( قبس ناو ) “هريغ ةيد ذخايو يقابلا عطقي نأ (زوجو )
 اذك و ى هيلصفم ةيد ( نيلصفم يذل اذكو “ هلصفم ةيد لصفملا يذلف عبصالا

 . كلذ هل : ليقو “ تاف ام ةيد ذخأ نود يقب ام عطق هلو هدي ةيد ديلا يذل

 لامش نم صتقي الف الإ و ( ديلاو عيصالا يف عطقلا دحتا نإ ) هلك ( اذهو )

 بجت لي « زصنبل رصنخك ىرخأل عباصألا ىدحإ نم الو سكملا وأ ىنميل
 :ليقو « لوق وهو هيلإ قبسلاب كلذ يف عطقلا نأ همالك رهاظو « وفعلا وأ ةيدلا
 ىلع اوقباست نإنكلو ‘ بيترتلا ىلع اذكهو « الوأ عطاقلا هنم عطق نمل عطقلا
 لجر عطق نإو ) « نيلوةلل حلاص فنصملا مالكف قباسلا لعف ىضم لوقلا اذه

 : يأ ( اهنم ايناث ) الصفم ( خا ) لجر هطق ( ٣ هعبصإ , الصفم رخال
 هنإف هصعبصإ نم اهلفسأ ) الصفم ( ثلاث )لجر عطق ( مث ) عبصإلا كلت نم

 عبصإلا عوطقم ( ذخايو ) ى هتيد ذخأ هلو ( لوألا ) ا ( يف صتقي
 اهبعطاق نآل انب صتقي نأ روصتي الو اهبمطاق نم (نيرخآلا ) نيلصفملا ( ةيد )
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 هل عطقي هنإف لبق لوألا هنم ًاعوطقم يناثلا عطاق دجو نإ الإ

 رخآو هعبصإ ىلعأ لجرل عطق نمو ء لفسألا عطاق اذكو ى يناثلا

 افع نإف هل عطق ام لك عطق اوعمتجا نإف اهلفسأ ثلاثو اهطسوأ

 اوعجرو عطقلا هنع لطب ةيدلا ذخأ وأ يناقوفلا بحاص افع

 هلفسأ قوف لفسألا عطاقف “ هعطق عوطقمال سيل ام ايهيلصفم ىلع بك ر دق
 يناتلا عطاق دجو نإ الإ ) دحاو لصفم هطس وأ قوف طسوألا عطاقو « نالصفم

 ءاوس طسوألا لبق يأ ( لبق ) هنوك لاح ( لوألا ) لصفملا ( هنم اعوطقم
 نكمتم هنأل ءاش نإ ( يناثلا هل عطقي هنإف ) هدعب وأ هريغل عطقي نأ لبق عطق

 دجو نإ ( لفسألا عطاق اذكو ) هتيد ذخأ ءاش نإو ذئنيح هدحو هعطق نم

 هناكم ال لفسألا عطقي هنم صتقي نأ صاصتقالا ديرماف هيناثو هلوأ اعوطقم
 ٠ . ء . ٠ ٠ ٠

 . هتيد ذخا ءاش نإو دسح هدحو

 ( رخآ ) لجرل عطق ( و هعبصإ ىلعأ ) الصفم ( لجرل عطق نمو )
 عطق اوعمتجا نإف اهلفسأ ) الصفم ( ثلاث ) لجرل عطق ( و اهطسوأ ) الصفم
 يذلا لجرلا كلذ هل عطق ام : يأ ( هل عطق ام ) مهنم دحاو لك : يأ ( لك
 طسوألا بحاص مث ىلعألا هلصفم ىلعألا لصفملا بحاص هنم عطقيف مل عطق

 .هلصفم ةيد مهنم لك ذخأ وأ «لفسآلا هلصفم لفسآلا بحاص مث طسوألا هلصفم .

 عوطقملا ىلعألا هلصفم ةيد ( ةيدلا ذخأ وأ يناقوفلا بحاص افع نإف )
 طسوالا عطق نم نكمتي ال ذإ ص ( عطقلا ) عطاقلا يناجلا نع يأ ( هنع لطب )

 بحاص ىلإ ( اوعجرو ) نالصفم هقوفو لفسألا عطق نم الو لضفم هقوفو
 نأ رابتعإب ةثالثلا دارأ وأ نينثإلا يف ةلمعتسم واولاف لفسألا بحاصو طس ولا
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 ينالفسلا يذلق افع وأ ةيدلا يناطسولا وذ ذخأو عطق نإ اذكو

 اج نإف س هارظتنا لوألا رضحي ملو ناريخألا ءاج نإو ةيدلا

 . . . .. ةيدلاف الإو عطقلا ايهلف عطقو

 يناقوفلا لصفملا يناقوفلا وذ ( عطق نإ اذكو ) ى ةيدلا ذخأ دارأ ىلعألا بحاص
 مل هنأل عطقلا ال ( ةيدلا ينالفسلا يذلف افع وأ ةيدلا يناطسولا وذ ذخاو )
 عطق نمو ى ةيدلا وأ عطقلا ينالفسللف اضيأ يناطسولا وذ عطق نإو هيلإ لصوتي
 ينا طسولا عطقي نأ لثم ص وه هيلإ لصوت ام عطق هلف هل لحي ال اك هلبق نم
 (ناريخالا ءاج نإو) ، ينالفسلا عطق ينالفسللف ىرخأ دعبةرم وأ ةرمبنيلصفملا

 (عطقلا ايف عطقو ءاج نإف “ ءارظتنا لوالا رضحي ملو ) ينالفسلاو يناطسولا

 وأءيجي ( الإو ) ص افنآ رم ام دح ىلع ةيدلاف ءاش نإو ى ينالفسلا مث يناطس ولا
 . ملعأ هللاو نيلصفملا ةيد ( ةيدلاف ) “ مطقي ملو ءاج

_ ٢٨٣ _ 



 باب

 نم هريغ اذكو ى نالوق ؟الوأ عطقلا ىلع ليكوتلا زاج له
 ذخأيو ًاضبأ فالخ عزن وأ عطق وضع ةبه زاوج يفو صاصقلا

 صاصقلا ال ةيداا هل بوهوملا

 ںاي

 عطقلا يف ةلاكولا يف

 اذكو نالوق ؟ال وا ) هب ذوخأملا وهو ( عطقلا ىلع ليك وتلا زاج له )

 ( عزن وأ عطق وضع ةبه زاوج يفو ) لتقو نيع ءقفك ( صاصقلا نم هريغ
 تبهو لوقي نأب (اضيأ فدالخ) لصفم نم دي علقك و ى وضع اهنإف سرض عزنك
 كلذو ص كلذ وحن وأ هيلع كردأ ام وأ ‘ ىناجلا ىلع يقح وأ ةيانجلا هذه كل

 ( هل بوهوملا ذخايو ) لاق اك هل بوهوملا صتقي الو « ةيدلاو صاصقلل لماش

 وفعلا وأ وضعلا وأ سفنلا ةيد ( ةيدلا ) عزن وأ عطق وضع ةبه زاوجب لوقلا ىلع

 ص ةبحلا هذه زوجت الف وضعلا اذه كل تبهو : لاق نإ امأو “ ( صاصقلا ال )
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 .هب ةراجتسالاو هقادصإو كلذ عيب عنمو وضعلا مد ةبه اذكو

 ىنج نإ الإ أربي ىتح ضيرم ناج نم صتقي الو اقافتا اهوحنو

 اهب وأ هعطق دعب هدي يف لجر دي عطاق حرج نإو ، هضرم يف

 . . .. .أربت ىتح اهعطق هرك عطقلا لع يف حرق

 زاوجلا ىلعو ؟ زوجي له ى هي ف فلتخم هنإف هقح : يأ ( وضعلا مد ةبه اذكو )

 ةعفنم ال هنأ هلك كلذ يف وضعلا عنم هجوو “ صتقي الو وفعب وأ شرألا ذخأن

 ةوهش هل بوهوملل نإ و « ةعفنملل وأ لاملل يه امنإ ةبلاو « هل بوهوملل عطقلا يف

 ص مارحلا نم نكمي الف مأرح ىلع ةوهشلا وأ ضغبلا ناك نإف « ضغب وأ عطقلا يف
 - ( كلذ عيب عنمو ( 0 لالا كلذ ىقح نم كلذ سيلف لالحلا ىلع ناك نإو

 هب يضاقتلاو هب نيد ءاضق نم ( اهوحنو هب ةراجتسالاو هقادصإو ) هب ءارشلاو

 لصالا مالك نم مهفي ام ىلع( اقافتا ) “كلذ ريغو هضيوعتو هنهرو مزل صاصق يف

 فالخ كلذ يف لب كلذك سيلو “ كلذ يف ال كلذ لبق ايف فالخلا يكح ذإ

 . ضبقي مل ام عيب نع يهن هنإف سبلا الإ اضيأ

 : ليقو ( !رمي ىتح ضيرم ناج نم ) هريغ وأ ديلا عطق يف ( صتقي الو )
 هضرميف هنم صتقي نأ زوجي هنإف ( هضرم يف ىنج نا الإ ) أربي نأ لبق زوجي
 لومعم دي ظفل ( لجر دي عطاق ) لوعفللل ءانبلاب ( حرج" نإو ) ال : ليقو

 امم ديلا ريغ اذك و ( هعطق دعب ) حرجي قلعتم ( هدي يف ) هيلإ فاضم عطاقل
 عطقلا لح يف حرق اهب وأ ) عطقلا لع يف حرجلا كلذو ى هنم صاصتقالا ديرأ

 هيلع كردي الف ءربلا لبق صاصتقالا نم عنتما نإو ( أربت ىتح اهعطق هرك
 ى اربي ىتح
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 . من امسلاك نالطب وأ توم هعطق نم هف دلوتي تقوب عطقي الو

 هيلع يضاقلا وأ مامإلا هلكو نم هذخأيو ةداح ةرفشب صتقيو

 هرارقاب يناجلا نه ذخؤيو ‘ هكاله نم ارذح هنم صتخملا ىواديو

 هسةنب صاصقلا وذ ربح الو > ىبأ نإ ههرك ىلع لودع ةداهش وأ

 نم هيف دلوتي ) نوكي نأ فاخي ( تقوب ) علقي وأ وضع ( عطقي الو )
 )0١ مئامس ( منامملاك ) هضعب]وأ هد۔+ج ( نالطب وأ توم ) هعلق وأ ( هعطق
 لوألا ناك ولو عطقلا يف ( ةداح ةرغشب صتةيو ) ‘ فصلا مئامم وأ ءاتشلا
 وأ اهب عطق اهنيعب ةليلكلا ةلآلا كلت دجو نإو « لالكال طبض ال هنآل ةليلكب
 مامإلا ) هغاسأو ءاضمأ يأ ( هلكو نم ) صاصقلا يأ ( هذخأيو ) ، ةداحلا

 صاصقلا ذخأ نإو « كلذوحن وأ ناطلس وأ ( هيلع ) مامإلا يضاق ( يضاقلا وأ

 يوادي : يأ ( هنم صتقملا ) لومفمل ءانبلاب ( ىواديو ) ه ىضم ءالؤه نودب
 بمسبطلا ةرجأ الو هتاوادم همزلي الو “صتقملا وأ هريغ وأ هيلو هيوادي وأ هسنن

 (ذخؤيو هكاله نم أرذح ) ةيجنتلا باب يف رم ام الإ ءاودلا وأ ءاودلا ةميق الو

 قلعتم ( ههرك ىلع لودع ةداهش وأ ) ةيانجلاب ( هرارقإب يناجلا نم ) صاصقلا
 ىضرلاف يضر نإو ( ىبأ نإ ) ههرك ىلع هنم صاصقلا ذخؤي : يأ ذخؤيب
 امه وحن وأ يضاقلا وأ مامإلا هربجي لب (هسفنب صاصقلا وذ) ٠ ( ربجي الو ) ىلوأ

 اموي نيعبرالا ىلع تةاطأ و ث ظقلا يف ةرارحلا ةديدشلا حيرلا : ةماس عمج مئامللا ٠١
 دوسلا يلايللا : ةماعلا ناسل يف اهل لاقيو ى يلايللا ءاتشلا يف اهلباقيو ث فيصلا يف رحلا ةديدشلا

 مثام۔ يف روذحلا رطخلا نآل ةلكاشاا ليبق نم مثام۔اا اهلع هللاا همحر حراشلا قالطا لملو
 . ملعأ هللاو ث اهيف دربلا دادتشال ءاتشلا نم يلايللا يف اضيأ روذحم فيصلا

- ٢٨٦ - 



 نصتقملا هجو ىلع لعج ًاصاصق دارأف تعلق وأ هنيع تئقف نمو

 ريغ فليو . نيجع وأ نطقك « رانلا ةرارح نم اعنام هنم

 رشنتو ليست ىتح اهلباقم اهمكسميف ةيدنه ةآرم يمحي مث عزنت يتلا
 ص ةثللا وأ اهيواست ىتح ةرسكنم يف دربمب نس

 . هلع ةعابت الف هريغو اذه يف هسفنب لعف نإو “ هسفنب هقح ذخأي الئل

 ( لعج اصاصق داراف تدلق وأ ) اهبقنب تيمعأ يأ ( هنيع تنقف نمو )
 فليو نيجع وأ نطقك رانلا ةرارح نم اعنام هنم صتقملا هجو ىلع ) صنتتقلا
 ىتح اهلباقم اهكسميف ةيدنه ةآرم يمحي مث ) ءقفلاب وأ علقلاب ( عزفت يتلا ريغ
 ا . زواجي ملو هديب اهعلق وأ اهأقف نإو “ كلذ ىنعم صتقملاب لعف نإ ( ليست

 . هلعف حص هب لعف

 يأ ( اواست ىتح ةرسكنم ) نسب صاصق ( يف دربمب نس رشنتو )
 ( ةثللا ) يواست ىتح ( وأ ) « ةثللا رسكلا لصي مل نإ اهب صتقملا نسلا يواست
 ص صقنلا وأ ةدايزلا نمؤت الو « رسكلاب ةاواساا بعصل ى رسكلا اهلصو نإ

 كلذ لب اهيلع دربملا رورم ىلع نسلا يوقت ال ذإ كلذ نم ءيش نسحي ال : تلق

 ال : راثآلا ضعب يفو ى نسلا ةيد بجاولاو « اهعلق وأ اهلك نسلا داسف ىلإ يدؤي
 رمع نيا دمحم نب ركب ابأ نإ : أطوملا يفو « اهنم داقي : ليقو ى ةلقنملا نم داقي

 يف فلتخا دقو « فلتم هنأل هنم داقي ال : ليقو ه ا ذخفلا نم داقأ مزج نب
 صتقي لصفملا نمم ناك نإ : ليقو ى ال : لىقو ؤ هنم صتقي : ليق ء اضعألا عطق

 فوخ ىلإ عجار فالخلا اذه :خويشلا ضعب لاق ص الف اهريغ نم ناك نإو « هنم
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 تلرإو > مسجتي ىتح 7 هح رح صاصق دارأ حورجم رظتنيو

 ناكف دعب هحرج هيلإ ماقف كلذك رظتني ملو روفلا ىلع صتقا

 . كلذ كردي ل > كاله وأ نالطب هتم

 الو هلعف ىدم > زواج ملو روحم ال ثح صتقا نمو « _ھ ١ فوخلا مدعو فلتلا

 ثدنأتلا ءاهبو ةددشم ريغ ةثلثم ءاثبو ماللا رسكب '١)ثةثلتلاو كلذ ىلإ كرتي
 ةثلثملا ءاثلا ناكسإ و ماللا رسكب ىئل هلصاو « ءاي يهو ةفوذحملا ماللا نع اضوع

 لجأل ةثلثملا تحتفو “ ثننأتلا ءاه اهنع ضوعو تفذح © ةيتحت ةانثم ءاي اهدمب

 . فلأ اهدعب ةثلثملا حتفو ماللا رسكي يثلتلا عمجلاو « ثينأتلا ءاه

 ىتح ) ابرع اماع : يأ ( ةنس هحرج صاصق دارأ حورج رظتنيو (

 « صتقي نأ هلف مسجتي ملو تمت نإو ‘ صتقا اهمامت لبق مجحت ( نإو ى ممجتي
 ةنس ( كلذك رظتني ملو ) مجتي ملو ماتلا لبق وأ ( روفلا ىلع صتقا ) نإو

 وأ نالطب هنم ناكف دعب ) لوألا حرج ( هحرج ) لوآلا ىلإ يأ ( ةيلإ ماقف )

 الو كلذ شرأ كردي ال يأ كاله وأ نالطب نم روكذملا ( كلذ كردي مل كاله
 داسفلا ةيد هل ليب صاصق الف وضعلا داسف ناكو ةنسلا تمت اذإو « صاصتتقالا
 رمع هاور ام رهاظ مومعل ةنسلا تمت ولو « مسجتي مل ام صتقي ال : لقو ى هلك

 ءاهلاو 0 يثل اهلصأ و ث نانسالا لوح ام فيفختلاب ةثللا : يرهوجلا لاق . ةدعك ةثللا - ١

 نانسالا زرغم : ةثللا مكحملا يفو ءحابصللا ق هلثمو 0 يثلو تاثل اهعمجو 0 ءايلا نع ضوع

 ء نا۔نسالا جراخم وهو رودردلا ةثللا يف : يرهزالا لاقو 0 ىبارعالا نبا نع يثل 7

 . اهزراغم يهو نانسالا روغ ةثملاا : ةياهنلا يفو ي نانسالا نيب دعصت ام وهو رومملا اهيفو

 . سورعلا جات
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 . . حرجلا . وضعلا ةيد بلط لعب صاصق الو
 ص

 ىلإ ءاجف ى هتبكر يف نرقب الجر نعط الجر نأ » : هدج نع هيبأ نع بيعش ن
 ،.داقأف 2 يندقأ : لاقف هيلإءاج مث « أربت ىتح : لاقف يندقأ : لاقف للع يبلا
 للا كدعبأف ينتيصعف كتيهن : لاقف « تجرع هللا لوسر اي : لاقف هيلإ ءاج مش

 «'آ٬أربي ىتح حرج نم صتقي نأ» : قلع هللا لوسر ىهن مث )١'« كجرع ليطيو
 اهذخأ نإف ى ةيدلا هلف مجتلا نم أربي وأ ربصي مل نإو “ لسرم ثيدح وهو

 وضعملا ةيد بلط دعب صاصق الو ) “هقح متي ىتح هلديز كالهلا وأ نالطبلا دلوتو

 فالخ ؟ صاصقلا عنمي له “ لتقلا يف هبلط يف رم ام لاملا بلط يفو ( حرجلا وأ

 . ملعأ هللاو ى لتقلا يف رم ام دح ىلع

 ١ نابح نبا هارر س ٠

 ٧٢ - دواد ربأ هاور ٠
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 باب

 حورجملا : ليقو ، سانلا طسوأ ماهبإ ةبجارب حورجلا ساقت

 لك يف طقنيف اهضرع ردق رخآو اهلوط ردق ىلع دوع ذخأي نأ
 ةلدتعم ةطقن ةرشع يتنثا

 باب

 سايقلا يف

 هرصقو ماهبألا لوط يف ( سانلا طسوأ ماهبأ ةبجارب حورجلا ساقت )
 ناب ) سيقي يذلا يضاقلا ةبجارب : ليقو ( حورجملا ) ماهبأ ةبجارب ( : ليقو )
 ذخأي نأ زوجيو ( اهضرع ردق رخآو اهلوط ردق ىلع ) هريغ وأ ( دوع ذخاي
 يف طقني ادحاو ادوع ذخأي نأ زوجيو “ ضرملل ذخأ ام ساج ريغ نم لوطلل

 ةلقن رشع ينثا ) امهوحن وأ نيدوملا نم ( لك يف طقنيف ) هضرعو هلوط

 نيب ام لثم نيتطقن لك نيبب ةفاسملا يفو ى ىرخآلل ةيواسم اهسفن يف ( ةلدتعم
 كلذك هف طقنىف اهضرعو ماهبألا لوطك هضرعوهلوط دوع وحنذخأي وأ امه ريغ
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 فصتف تروعبراو ةعبراو ةئام اهبرض نم موقيف برضيف

 2 رشع ةىن امه هنمثو ‘ نونالثو ةتس هعب رو { نوعبسو نانثا كلذ

 سدسو > نورشعو ةع را هسدسو > نوعب ر او ةىن ام هثلث و

 ١ ةعب ر أ س دسل > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ريثك اهلصفم ىلإ طسولا نود امو ضرعلا ليلق ماهبألا طسو كلذ يف ربتعي امنإو

 دازي وأ ماهبآلا نطاب ىلإ هنم صقني دقف دح ضرعلل فرعي ال هنإ مث ى ضرملا
 وأ ديدح وأ حولك بلص وتسم ىلع اهنطابب دمتعا اذإ امب ربتعيف اهرهاظ ىإ هيف
 طسو ىلع رادب ليقو ؤ ىوتسملا كلذ سم ام ه دحف هيف لخديال امم هريغ

 عضو زاج هضرعو حرجلا لوط ربك اذإو ‘ ضرع هفصنف طيخ وحنب ماهبألا
 رشع ينثا رخآلا امهدحأ ( بوضيف ) طقنلا ىلإ دئازلا يف جاتحيف هيلع ماهبألا

 نانثا كلذ فصنف “ نوعبرأو ةعبرأو ةئام اهبرض نم موقيف ) رشع يئثا يف
 هثلثو ) رثع ةتس هعستو ( رشع ةينامث هنمتو “نؤثالثو ةتس هعبرو ‘ نوعبسو

 الو عبس الو رشع هل سيلو ( نووشعو ةعبرأ هسدسو ‘ نوعبرأو ةينام
 ةثالث سدسلا نمثو “ ةتس سدسلا عبرو ( ةعبرأ سدسلا سدسو ) حاحص سمخ

 انثا هعبرو ى ةينامث هسدس و “ ةتس ثلثلا نمثو « رشع انثا هفصنو ى ةينامث هثلثؤ

 هسدسو ى نانثا نمثلا عستو “رشع ةتس هثلثو « نورشعو ةعبرأ هفصنو ى رشع

 هعبرو ، ةتس هسدسو ى ةعبرأ مبرلا عستو ى ةعست هفصنو “ ةتس هثلثو ى ةثالث
 ةعست هنمو ص ةينامث فصنلا عستو “ رشع ةينامث هفصنو “ رثع انثا هثلثو « ةعست

 هفصنو “ نرورشعو ةعبرأ هثلثو « رشع ةينامث هعبرو “ رشع انثا هسدسو

 ٠ ن و الث و ةتس
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 س اهبرضا مث ضرعلاو لوطلا طقن نم حرجلا ذخأ ام فرعا مش

 الوط ةمات ةبجارف ةئامو نيعبرأو اعبرأ ناك امف س غلب ام رظناو

 غلب حرج كلذ لاثم س هفرعاف صقن وأ اهيلع داز نإف . ًاطرعو

 ةرشع عبرأ كلذف نيتطقن ةدايزو ةبجار هضرعو هلوط نم لك

 ةبجارلا اهنم عزناف نيعستو ةتسو ةئام غلبت ايهبرضاف لك يف ةطقن

 سدس يهف عب رأ قبت اهثلث اهنم نوعبرأو ناثف نوسمخو نانثا قبت

 ء سدسلا سدسو ثلثو سايق كلذف اهسدس

 طقن يأ ( ايب رضا ح ضرعلاو لوطلا طقن نم حرجلا ذخأ ام فرعا م (

 ناك امف ) “ برذلا ( غلب ام رظناو ) ، رخآلا يف ايهدحأ ضرعلا طقنو لوطلا

 ( اهيلع ) غلب ام ( داز نإف « اضرعو الوط ةمات ةبجارف ةنامو نيعبرأو اعبرأ
 وأ دئازلا يأ ( هفرعاف ) غلب ام ( صقن وأ ) ةئامو نيعبرأو عبرأ ىلع يأ
 نيتطقن ةدايزو ةبجار هضرعو هلوط نم لك غلب حرج كلذ لاثم ) صقانلا

 لوطلا يأ ( ايب رضاف ) ضرعلاو لوطلا نم ( لك يف ةطقن ةرشع عبرأ كلذف
 عزناف نيعستو ةتسو ةئام ) طقنلا ةلمج ( غلبت ) ضعب يف اهضعب ضرعلاو
 (اهنم“نوعبرأو ناتف نوسمخو نانثا قبت)ةئامونيعبرأو ةعبرأ ( ةبجارلا اهنم
 عبرألا ( ف عبرأ قبت ) ةبجارلا ثلث يأ ( اهثلث ) نيسلاو نينثإلا نم يأ
 نيرشعلاو ةعبرألا سدس كلذو ى ةبجارلا سدس سدس يأ (اهسدس سدس يه )

 ناثلا وه ( ثلثو ) ةئاملاو نوعبرألاو ةعبرألا يهو ةبجار يأ ( سايق كلذف )

 نوثالثو ةتس : لقف تئش نإو ى ةعبرألا وهو ( سدسلا سدسو ) ‘ نوعبرألاو
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 نيعست امهبرض غلبيف عست هضرعو ,رثع هلوط حرجك صقنلا يفو

 عبر ربغ اهاثلث وأ > 'سدسلا عابرأ ةثالثو ‘ ةبحار فصن يهف

 اذكهو > سدسلا ٠ . ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 سدس اهنم ةعبرأو “ سدسلا فصن رشع انثاو “ةبجارلاعبر نيسلاو نينثإلا نم
 امم كلذ ريغ وأ سدسلا سدس و سدسلا فصنو عبرو سايق كلذف ى سدسلا

 ٠ هراصتخال ىلوأ فنصملا هركذ امو « فنصملا هركذ ام ىلإ عجرب

 غلبيف عست هضرعو رشع هلوط حرجك سقنلا يف ) كلذ لاثم ( و )
 نمهمت ) دحاو ىنعملاو ى رشعلا يف عستلاوأ عستلا يف رشعلا برض يأ ( ايب وض

 رشع ةينامث نيعستلا ىلإ ىقبت نوعبسو نانثا وه اهفصنو ( ةبجار فصن يهف
 ةعبرألا عبرو نورشعو ةعبرأ سدسلا نإف ( سدسلا عابرأ ةثالث ) يه ( و )

 نيمستلا ينعأ يه ( وأ ) تارم ثالث ةتس رشع ةيناثلا يفو « ةتس نيرشعلاو
 ( سدسلا عبر ريغ ) نيترم نوعبرأو ةينامث ايهو ةبجارلا اثلث يأ ( اهاثلث )
 تدازف « نوعستو ةتس نيعبرأو ةيناغ عم نيعبرأو ةينامث نأ كلذو ةتس هعبرو

 نمث رشع ةينامث :لقف تئش نإو « اهانثتساف حرجلا غلب يتلا نيعستلا ىلع ةتسلا
 لثملا نم هريغ يقو “ هرك ذ ام قفاوي ام لاثملا اذه يف لعفت ( اذكهو ) ةبجارلا

 اهعبر فصنو ةبجارلا فصن :لوقت نأ لثم ى ءانثتسا ريغب وأ ءانثتسابهبساني ام
 ةتسلا فصن رشع ةيناثلاو ةئاملاو نيعبرألاو ةعبرألا فصن نيعبسلاو نينثالا نإف

 سادسأ ةعبرأ : لوقت نأ لثمو ةئاملاو نيعبرآلاوةعبرألا عبر يه يتلا نيثالثلاو

 ناك نإو : هصن ام بويع نبا ىلع ضرع باتك نم لحملا اذه لصأ يفو ةتس الإ

 ثالث هضرعو ةطقن ةرشع سمخ وهف تاطقن ثالث ةدايزو ةبجار هلوط خرجلا
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 هربس_غ نمو سدسلا سدس عب ر يهف رسكنملا نه ةطقن لكف

 برضي مل ام هريغو ‘ بورضملا وه رسكنملاو سدسلا فصن

 . . ... .. مات سدس هنم ناتطقنف

 نكل ةبجار ثلث ناكل نيعبرأ و انام ناك ولف ص نيعبرأو اسمخ نوكيف تاطقن

 سدسلا نمث ريغ ةبجار ثلث وهف سدسلا نث تاطقن ثالثو تاطقن ثالث زحع

 ءافلا هذه طاقسإ ىلوآلا ( سدسلا سدس عبر يهف رسكنملا نم ةطقن لكف )
 { ةيلعفةلمجب فوصومل فصي" مل نكل طرشلا مسإك اماع ناك ولو أدتبملا نأل ةيناثلا
 نم ةطقن لك نأ همالك ىنعمو اقلطم ماعلا أدتبملا ربخ يف ءافلا زاوج ىلع ينبو

 سدسلا سدس عبر يهف ضرعلا يف لوطلا برضي نأ دعب لوطلاو ضرعلا طقن

 كلذ سدسو ةئامو نوعبرأو ةعبرأ رشع ينثإ يف رشع ينثا برض حطسم ذإ
 تئش نإو « ةعبرألا عبر دحاوناو ةعبرأ سدسلا اذه سدسو نورشعو ةعبرأ

 كلذريغو سدسلا نمث ثلث وأ سدسلا ثلث نمث يه رسكنملا نم ةطقن لك : لقف

 .اهيلإ يهتنيو ةبجارلل ةروكذملا روسكلا نم هريغ وأ سدسلا ىلإ عجوي ام

 نأل ( سدسلا فصن) رسكنملا ريغ نم يأ ( هريغ نم ) ةطقن لك ( و )
 ةرشع يتنثالا يف برضلاب ةطقن ةرشع اتنثا اهنم دلوتي ةرشع يتنئإلا نم ةطقن لك

 ص رسكنملا طقنلا عيمج سدس يه يتلا نيرشعلاو ةعبرألا فصن ةرشع اتنثاو

 وأ سدسلا ىلإ يهتني امم كلذ ريغ وأ سدسلا ناغأ ةعبرأ : لقف تنش نإو

 ريصي برضلاب ددملا نأل ًارسكنم يمس ( بورضملا وه رسكنملاو ) هريغ
 برضي مل ايف تئش نإو ( بوضي مل ام هريغو ) ءازجأ ىلع روسكملا ءيشلاك
 رغ نم : يأ ( هنم ناتطقنف ) ناوث تاطقنف برض امو لوأ تاطقن وهف

 ناتطقنو سدس فصن رسكنملا ريغ نم ةطقنلا نأ رم اك ( مات سدس ) بورذللا
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 اضرعو الوط سايقلا اهيف مت اذإ ىرغصلا يف ةطقن لكل عقي دقو .
 . . قناد سدسو قناود ةعبرأ ريعبلل مهرد ةئام باسح ىلع

 اعبرأ وأ اثالث تاطقنلا رئاس بسحب اذكهو ى سدسلا سدس فصن رسكنملا نم

 هجولا يف ( ىرغصلا يف ) ةرسكنم ( ةطقن لكل عقي دقو ) ادعاصف اسمخ وأ

 مدقم يف تناك اذإ ام ىلع لمحيف ىربكلا نم خسنلا ضعب يفو “ ىربكلا نم ال

 الوط سايقلا اهيف مت اذإ ) هجولاك همدقم : ليقو © هجولا فصن هنإف سأرلا

 ترم لاوقأ نم لوق ىلع ( قناود ةعبرأ ربعبلل مهرد ةنام باسح ىلع اضرعو
 ةيمادلل نأ كلذو ( قناد سدسو ) “هيف مالكلا رم دقو مهردلا سدس ىقنادلاو
 نم ةطقن لكل نوكي مك ةفرعم اندرأو مهرد ةئام هنأ انلق اذإف ًآريعب ىرغصلا

 ى ةئاملاو نيعبرألاو ةعبرألاىلع ةئاملا انمسق ةئامو نوعبرأو عبرأ يه يتلا طقنلا

 عاونأ اهلو هب بكرتت ام جارختساب الإ قناود ةئاملا ربيصت الب كلذ روصتي الو

 يتلا اهتمئأ ىلع تمسق ولف « ىنعملا قفتاو لمعلا حص هب تلمع امايأ بيك رقلا نم

 تئش نإو “ ثلثلا انمو مهرد اثلث ةطقن لكل جرخل نانثاو ةينامئو ةعست يه

 الو ص دحاو ىنعمب فنصملا هركذ ام عم كلذو عستلا انمو عاستأ ةتس : لقف

 وه ةعبرأ نم دحاولاو « ةعبرأ نيثالثلاو ةتسلا عست نأو عبر نينمثلا نأ ىفخ

 ىلع قنادلا ةمسقب اخ"رصم تنك قنادلا سدس : تلق ال كنآل ى قنادلا سدس

 نيثالثو ةتس جراخلا ناك ةتس ىلإ الك تمسق اذإف “قتاود ةتس مهردلايفو ڵ ةتس

 يمه يتلا اهتمنأ ىلع تمسق ولو “ نوثالثو ةتس ةتسلا يف ةتسلا حطسم نأل اقناد

 نمثلا سدس اثلثو نمثلا سادسأ ةثالثو نامثأ ةسمخ تجرخ ةينامثو ةتسو ةثالث

 ةتسلا برضب قناود اهلك مهرد ةئام درت نأ حاضيإلا لك فنصملا مالك حاضيإو
 . .جرخت نيمبرأو ةعبرأو ةئام ىلع قناد ةئام تس مسقتف ى قناد ةئاتسب ةئاملا يف
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 ءلاثمأ ةثالث ةمحالتملا نمو . كلذ فعض ةعضاباا نم ةطقن لكلو

 قد اذإ اذهو { ةرمخ ةحض وملا نموم 0 ةعبرأ قاحمسلا نمو

 > ربعبلل ام رم دقو » ءازجألاب هتمسق نسحت ملو 5

 هملع موسقملل اهبسنت نورشعو ةعبرأ ىقبيو « قناود ةعبرأ نهو حاحص ةعبرأ

 مالك يف « دق ه تس .لو ى قناد سدسو قناود ةعبرأ : لوقتف اسدس اهدجتف

 هجولا نيب ام ربتعي نأ الإ لتخمال درطم كلذ نآل “ قرقحتلل لب ليلقتلل فنصملا
 ةعضابلا نم ) ةرسكنم ( ةطقن لكلو ) لىلقتال اهنوك حصيف دسجلاو سأرلا و

 ىقنادلا ثلثو ناقناد و مه رد كلذو ىناد اسدسو قنا ود نام وهو ) كلذ فعض

 ء قناد سادسأ ةثالثو آاقناد رشع انثا ىهو ( لاثمأ ةثالث ةمحالتملا نمو )

 ًاقناد رشع ةتس يهو ) ةعبرأ قاحمسلا نمو 0 ىناد فصنو نامرد كلذو

 ةحضوملا نمو ) “ قناد اثلثو )١' مهارد ةثالث كلذو قناد سادسأ ةعبرأو

 ةسمخو مهارد ةعبرأ كلذو « ىناد سادسأ ةسمخو اقناد نورشع يهو ( ةسمخ

 ثلثلا يهو ) ءازجألاب هتمسق نسحت لو باسحلا قد اذإ اذهو ( ىناد سادسأ

 وأ باسحلا قد ثيح ءازجألاب لمع نإو ى كلذ وحنو سدسلاو سخلاو عبرلا و
 ىلع مهرد ةئام هل نأ وهو ) رمعبلل ام رم دقو ( > زاح ىدب ل ثمح هرك ذ امب

 ١ -- قناد اثلثو مهارد ةثالث :هلوق ٠0 خ ٫انلا نم طلغ وهو انيديأب يتلا ةخسنلاب اذك «":
 لمأت قناود ةتس هيف مهردلا نأ ابيرق رم دقر ي قناد يئثلثو اقناد الإ مهارد ةثالث : لصالاو

 نامث وهو : لاق . كلذ فمض ةمضابلا نم ةطقن لكلو : فنصملا لوقل احرش : هلوق ف كلذ

 مالكلا اذه دعب ام اذكر 0 قنادلا ثلثو ناقنادو مهرد كلذو قناد اسدسو قناود .

 نم طلغ هلعل مهارد ةعبرأ كلذو . ةسمخ ةحضوملا نمو .: فنصملا لوقل احرش : هلوقو

 . .العأ هللاو . قناد سادسأ ةسمخو ناقنادو مهارد ةثالث : لصالاو 0 اضيأ خسانلا
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 نم نيتطقنلو ، مهرد اثلثو امهرد رشع ةتس هنم سدس لكلف
 قن اد فصن و نامهرد كثالثلو ‘ قن اد ثلثو ناقن ادو مهرد ىرغصلا

 مهارد ةثالث سملو . قناد اثلث و قناود ةعب رأو نامهرد عبرألو

 > قنادو مهارد ةعبرأ تسلو ‘ قناد سادسا ةسمخ و ناقنادو

 امهرد رشع ةتس ) ريعبلا نم يأ ( هنم سدس لكلف ) كلذ تربتعا اذإو ‘ لوق
 ةحبحص امهردرشعةتس جرخيةتسىلع مهرد ةئامتمسق اذإ كنأ كلذو(مهرد اثلثو
 رشع ةتسلا نأ همالك ىنعمو « نيثلث نكت هيلع موسقملا ىلإ اهبسذأ ةعبرأ ىقبتو
 هنأ ىنعم ىلع ماللاب سدس لكل : لاق نكلو « سدسلا سفن يه مهردلا يثلثو

 يفلثو امهرد رشع ةتس : كلوقب سدس لك نايب يف : يأ ى سدس لكل قطني
 . ةتس نم رشع ةتس لدبيف ةفوذحم ةطقن ىلإ فاضيف لك نوني وأ ى مهرد

 ملعي ك ) قناد كلثو ناقنادو مهرد ) هجولا ق ) ىرفصلا نم نمتطقنلو )

 . قناد سدس و قناود ةعبرأ امل ةدحاولا نوك نم

 اثلثو قناود ةعبرأو ناهرد عبرألو ‘ قناد فصنو نامهرد ثدالثلو )
 ةمبرأ .تسلو “ قناد سادسأ ةسمخو ناقنادو مهارد ةثالث سمخو « قناد

 باسح ىلع هنأل لهس وهو ى اذكهو قنادو مهارد سمخ مبسلو ( قنادو مهارد
 مدقمو ڵ سايق يف سايق مت اذإ هلك كلذو « ةدحاول ىناد سدسو قناود ةعبرأ

 هلك سأرلا : ليقو 0 مدمتاا فصن امهالك دسجلاو هرخؤمو هجولا فصن سأ رلا

 نافقنادو مهرد مدقملا يف ةعضابلا ةطقنلف سأرلا فصن د۔جلاو هجولا فصن

 ةعبرأ تاطقن ثالثل و « قناد اثلثو قناود ةعبرأو نامهرد نيتطقنللو ‘ ثلثو



 يفو 2 هفعض هجولا يفو > سأرلا مدقم يف هقراخلا كنع ام اذهو

 يفو ثالث لوطلا سايق يف عقو اذإف . مدقملل ام فصن دسجلا

 . كلذك ضوعلا

 ء قناداثلثو قناود ةعبرأو نامهرد قاحمسلا ةطقنلو ى قنادو مهارد

 ناقنادومهارد ةينامث تاطقن ثالثل و “قناد ثلثو فصنو مهارد ةسمخ نيتطقنلل و

 مهارد ةتس نيتطقنللو “ىناد ثلثو فصنو ناقنادو مهارد ةثالثةحضوملا ةطقنل و

 الو " فصنو ناقناد و مهارد ةرشع تاطقن ثالثلاو “ قناد اثلثو ىقناود ةسمخو

 لوقلاك « وه مك ريعبلا يف لاوقألا رئاس ىلع باسحلا الو باسحلا يقاب كيلع ىفخي

 ىلع ريعبلا يه يتلا مهاردلا مسقت نأ كلذ لصاحو ى نوعبرأو ةينامث ريعبلا نأب
 ك هتمأ ىلع اهمسقاف ددعلا اذه نم لقأ مهاردلا تناك اذإو ى ةئامو نيعبرأو ةعبرأ
 ةمأ يه يتلا ةعستلاو ةمناثلاو نينثإلا ىلع [مه رد نيعبرألاو ةيناملا مسقت نأ لثم

 مقتف نورشعو ةهبرأ جرختف نينثإلا ىلع اهمسقت نيعبرألاو ةعبرألاو ةئاملا

 عاستأ ةثالث ةعستلا نم اهبسناف ةثالث جرختف ى ةعستلا ىلع نبرشعلاو ةعبرألا

 يسادنألا كلذ نيب دقو ى مهرد ثلث ةظقن لكلف “ ثلث يهو , / ": اذكه
 .هيلع يحرش يف هللا ءاش نإ اهيلع ديزم ال دئاوف تدزو هتحضوأ و ‘ يداصلقلا

 لكلام جارختسا نمو مهرد ةئام ريعبلا ةميق نوك نم ركذ ام يأ ( اذهو )
 نيتطقنلو : هلوق الإ ( سأرلا مدقم يف ةقراشملا دنع ام ) روكذملا ظفللاب ةطقن

 سأرلا رخؤمو ( دسجلا يفو “ هفعض هجولا يفو ) هجولا يف هنإف ىرغصلا نم
 ى نمأرلا فصن دسجلاو « هجولا فصن هلك سأرلا : ليقو ( مدقفل ام ام فصن )

 رخؤم فصن دسجلاو « هجولا فصن هرخؤمو « هجولاك سأرلا م : ليقو

 ريغ عبر وهو ( كلذك ضرملا يفو ثالث لوطلا سايق يف عقو اذف ) سأرلا
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 هحو انهو > اذكهو > نمثلا فصن يبف عس امهبرض نع ماق

 ٠. . ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ناك نإ ةبراغملل رخآ

 رشع ةينامث نمثلا نآل (نمثلا فصن يهف عست اهب رضنع ماق ) عبر يف رسكملا
 . ( اذكهو ) ةئامو نيرشعو ةعبرأب اهلثم يف رشع ةيناثف اهفصن ةعستلاو

 ةدحاو ىلع عقو اذإو “ نمثلا ثلث كلذف نيتنثا وثالث ىلع سايقلا عقو اذإف
 ضرملا وأ لوطلا فصن كلذف عبرأ يف تس ىلع عقو اذإو ى ثلث كلذف ثلثو

 ةعبرأ يف ةثالث ىلع عقو اذإو ى هلمجلا سدس وهو نورشعو عبرأ كلذو ثلث ي
 ىلع عقو اذإو ى ةلملا سدس فصن يهو رشع انثا كلذو « ثلث يف عبر كلذف

 ىلع عقو اذإو ؟ سدسلا سدس وهو عبرأب سدس يف سدس كلذف نينثا يف نينثا

 ثالث ىلع عقو اميرو “ سدسلا سدس عبر وهو ةدحاو كلذف ةدحاو يف ةدحاو

 سقو ى ةطقن نمثو ةطقن فصن ريغ سدسلا فصن كلذف عبرو ثلث يف فصنو

 . كلذ ىلع

 دروام ىلع ادراو اهجو دعب هركذي ام سيل ( ةي راَمَسلرخآ هجو انهو )

 ةطقن لكل ام جارختسا يف وه ةقراشملا نع هركذ ام نأل ص ةقراشملا هجو هب

 دعب اهب قطني ظافلأو ءايسأ يه امنإف ةيراغملا نع هركذي ام امأو “ لكلل امو
 ى ءاوسهيفةبرافملا و ةقراشملا لب ةقراشملا هباصتخم مدقت امسيل و“حرجلا شرأإك ةفرعم

 فصن يهف : هلوقب هركذ ام هب لباقي نأ رخآ هجو : هلوةب دارأ فنصملا لعلو
 ةقراشملا هركذ امم وهو ثةلثمآلا نم اذكهو ى هلوقل احاضيإ هب تدز امو “نمثلا

 ءيش ىلع ةبرافملل هبسن امو وه دراوتف ىنعملا دعب مسإلا نايب لصاحو « اضنأ

 ناك نإ ) : هلوقب هركذو ى رخآ هجو وه : لاقي نأ حصف ى مسإلا وهو « دحاو
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 ساىق : لىق اذإف > سايقلا وهف ةبحار هضرعك حرج لوط ف

 ال ذإ ناسايق هسكعك. نيسايق يف سايقو سايق وهف ، سايق يف

 يف ناسايقو هسكعك رثك ناو ص ددع يف دحاو ةبرض فعاضت

 . . . ...... .ةتس ةثالث يفو س ةعبرأ نيسايق

 ةطقن نوعبرأو ةعبرأو ةئام يأ ( سايقلا وهف ةبجار هضرمك حرج لوط يف

 هرمأي نم وأ يضاقلا رظني نأ كلذو ( سايق وهف سايق يف سايق ليق اذإف )
 ؟ هلوطو هضرع مك رظنيو ؟ وه ام هوحنو حرجلا يف هوحن وأ مامإلا وأ يضاقلا

 هستكب وأ 0 هىلإ حج ر اذإ هب ركذتل هبتكي مسا هل [ ؟ هل كرظني و

 ةمجارلا مال سايق ين اسايق هدجي نأ لثم “ هريغ رخآ ضاقل وأ قحلا بحاصل

 هريغ كلذو دعب فنصلملا هركذب ام بسحب اذكهو ى سايق يف سايق بتكيف

 . سكعلاب وأ لوطلا سايق يف ضرعلا سايق ديرب نأ لمتحم و ى ةبراقملا حالطصا

 لصاح :يأ ( ناسايق) سايق يف ناسايق وهو( هسكعك نيسايق يف سايقو )

 ةعبرأ و ناسايق نيسايق يف سايق برض حطسم وأ ناسايق نيسايق يف سايقبرض

 ةدايز الب دحاولا هيف .برضت وأ دحاولا يف برضت ام جرحي ى ةعبرأب دحاو يف

 ى ددع ةبرض وهو ( هسكعك رثك نإو ‘ ددع يف دحا و ةبرض فعاضت ال ذإ )

 ‘ لبوط حرش وه و « يداصلقلا حرش « ف ههجو تنبب اك دحا و ف رثك نإو

 اهذخأف نيئدتمملا نم «ةيادراغ»لهأ ضعبل هلئاسم ررقأ تنك هفلؤأ نأ لبق نمو
 اهلحتناو اهذخأف نتملا قاروأ يف آررط" اهتبتك تنك و “ هسفنل فيلأت اهاعداو

 هذخأو هب لصتاف هرخآ نم اءزج « ينامعلا دشار ه خيشلا ينم بلط و « هسفنل

 ةتس ةثالث يف )ناسايق ( و ةعبرأ نيسايق يف ناسايقو ) ‘ هب برهف يعفاش هنم
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 ثلث يف سايقو سايق فصن هسكعك هفصن يف سايقو ء اذكهو

 ةثالثو هاثلث هسكعك هيثلث يف سايقو 2 اذكهو « هثلث هسكعك

 وه رسكلا يف سايقلاف 2 اذكهو « هعابرأ ةثالث هكعك ع ابرأ

 { رسكلا كلذ اهنم لكل هيف تاسايق اذكو 2 رثك وأ لق ، كلذ

 ع ةيناثب ةعبرأ يف ناسايق : لوقت نأ لثم سكعلابو « قوف ام ىلإ ( اذكهو
 ةثالث : لوقت نأ لثمو “ رشع ينثاب ةعبرأ يف ةثالثو ى ةرشعب ةسمخ يف ناسايقو

 ىنعملاو سايق يف سايق فصن وهو ( هسكعك هفصن يف سايقو ) ةتس نيسايق يف
 برضت :١١/, اذكه طسبلا يف حيحصلا دحاولا برضب افصن دحاولا ريص

 نَسبأسو ( سايق فصن) اذكهو اهقوف ,يذلا دحاولا فننثإلا لبق يذلا دحاولا

 سايق يف سايق ثلث وهو ( هسكعك ثلث يف سايقو ) فنصملا عم كلذ لمع
 عبر يف سايقك سكملابو ع قوف ام ىلإ ( اذكهو ) سايقلا ثلث يأ ( هثلث )
 ى سايقلا سمخب سايق سمخ يف سايقو « هعبرب سايق يف سايق عبرو ى سايقلا

 سايقلا يئلث يف يأ ( هيثلث يف سايقو ) ‘ هسمخب سايق يف سايقلا سمخو
 عابرأ ةثدث ) يف سايق ( و “ ءاثلث) سايق يف سايق اثلث وهو ( هسكعك )

 سخ يف سايق لثم ( اذكهو هعابرأ ةثالث ) سايق يف عابرأ ةثالث وهو ( هسكعك

 ى هيسمخي سايق يسمخ يف سايقو “ هسمخب سايق يف سايق سمخو « هسمخ سايق
 سامخأ ةثالثي سايق سامخأ ةثالث يف سايقو « هيسمخمب سايق يف سايق اسمخو

 ةعبرأب سايق يف سايخأ ةعبرأو هسايخأ ةثالثب سايق يف سامخأ ةثالثو ى سايقلا

 ( رثكوألق كلذ وهرسكلا يف سايقلاف)سامخأ ةعبراب سايق يفهسامخأ ةعبرأ و هسامخأ
 درفملا ريثكلا وأ ليلقلا رسكلا يف يأ (هيف تاسايق اذكو ) عمج'وأ ينث" وأ درفأ

 يف نيسايق لثم ( وسكلا كلذ ) تاسايقلا نم ( اهنم لكل ) عومجملا وأ ىنثملا وأ
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 ةعبرأب ماقملا يف ماقملا برضاف ، هلثم يف سايق فصن : ليق اذإف

 ةعبرألا وهو مامالإ ىلع همسقاو دحاوب هلثم يف طسبلاو

 دحاو لكل ثلثب ثلث يف ةسيقأ ةثالثو « سايق كلذو ‘ سايق يفصنب فصن

 لكلف ص سايق لكل سايق يفلثب سايق يثلث يف ةسيقأ ةعبرأو ى سايق كلذف
 ؛سايق اثلث و ناسايق اهلصاح و « ثالثأ ةينايث كلذف سايق اثلث ةعبرألا نم ساسق
 رسكلاو حيحصلا وأ روسكلا برض نأ كلذو ى اذكهو « كلذ سكعو

 نأامإف عابرأ يف اسادسأ تبرض اذإف ى رخآلا ردقب نيبورضملا دحأ ضعبت
 جراخلاف ثلث يف ًافصن تبرض اذإف ءاسادسأ عابرلا وأ ًاعابرأ سادسألا ضعبت

 تلطأدقو “ سايفلااثلثجراخلاف سايقلا ىئلث يف اسايق تبرض اذإو فصنلا ثلث

 ؛اهحتفبداصلقلإ ةبسناهناكسإبالماللاوفاقلا حتفب يداصلقلاحرش يف كلذ ىلعمالكلا

 ام عم مهقبقحت ديزمل انموق نم مهريغ ىلع سلدنأ لهأل حيجرت يلو « سلدنأب ةدلب
 لعجو ص نيملسملا نم ةداملا نع عاطقناو ةشحوو ةلق عم ىراصنلا لاتق نم هيف مه

 . كرشلا لهأ رئاس اذك و “ ينيع نم ىراصنلا لتاقي ال نم طوقس يبلق يف هلا

 مسقتو ‘ رخآلا طسب يف نيبورضملا دحأ طسب برضت نأ لمعلا ةيفيكو

 يف برض رسكلا ىلع امدقتم رسكلا عم حبحصلا ناك اذإو ةمئألا ىلع جراخلا
 برضلا يف كلذو ىةلمجلا طسب جراخلاو“ مامإلا ىلع يذلا طسبلا عم عمجو ةمئألا
 يف سايق فصن : ) الثم ( ليق اذإف) : فنصملا لوق ىلإ ىنعملا يف كلذ عجربو

 وهو ( ماقملا يف ) نانثا وهو ( ماقملا برضاف ) ١/, يف :١/, اذكم ( هلثم

 دحاو ( هلثم يف ) دحاولا وه يذلا ( طسبلا ) برضا ( و « ةعبرأب ) نانثا
 ( ةعبرألا وهو مامإلا ىلع ) جراخلا دحاولا يأ ( همسقاو دحاوب ) دحاو يف
 نمافهلوصحلو ى نينثاو نينثا نيروكذملا نيمامالا نم ةبكرم اهنأل امامإ اهاتعس
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 سايقلا عبر وهو دحاو جرخي هلثم يف ماةملا برض نم ةلصاحلا

 هانعم ثلث يف فصن اذكو ؟ فصنلا فصن مك : كلوقك وهو

 فصن اذك و ‘ سدسل ١ وهو ٠4. هكعك ؟ فلثلا فصن 1

 ءنملثلا وهو هىكمهکك فصنلا عب ر وهو .0{[ هكعك عبر يف

 عبر وهو دحاو جرخي هلثم يف ماقملا بوض نع ةلصاحلا ) هلثم يف ماقملا برض
 نوكيف اهنم هتيمست ةعبرألا ىلع دحاولا ةمسق ىنعمو ى ١/, : ذكه ( سايق

 عبرلا وهو ,/ا ١/, : اذكه فصنلا فصن ناكل نيمامإلل ةبسن ولو لاق اكةمبر

 يف نينثإلا ىلع يذلا دحاولا برضتف ةبراغملا بتك يف ريهشلا حضاولا وه اذكهو

 نم هبسنت نأب نيمامإلا ىلع همسقتو دحاوب اهدعب نينثإلا ىلع يذلا رخآلا دحاولا

 ك نايب هيف فنصملا لمع نكلو « هانركذ اك فصنلا فصن نكي يناثلا مامإلا

 اذكو ) عبر وهو ( فصنلا فصن مككلوقك وهو ) لاق اك الثم فصنلا فصن

 ثلثلا يف فصنلا يأ ( وهو هسكعك ثلثلا فصن مك ءهانمم ثلث يف فصن
 مبر ( عبر ق فصن يأ ) وهو همسمكمك عبر يف فصن اذكو » سدسملا (

 عبر يف فصن جراخ يا (. وهو ) فصنلا عبر سكع يآ ( هسكمك فصنلا

 ثلثلا ماقم يف نينثا فصنلا ماقم برضت ثلثلا يف فصنلا برض يفف ( نمثلا )

 دحا وب ثلثلا طسبو فصنلا طسب امهو دحاولا ق دحا ولا برضتو > ةتسب ةثالث

 كلذو ‘ اهنم هسنت ناب ‘ مامإلا ف مامإلا برض نم ةلصاحلا ة ةتسلا ال ىلع همسقت

 سروكي ,/ ٭/` : : اذكهو « ةثالث لق فصنلا ماقم نينثإلا ىلإ 7 دحاوب

 ١/, ١/, : ذكمه نينثإلا تمدق ول اذك وع سدسلا وه ثلثلا فصنو ثلثلا فصن

 فصن مك : هانعم ثلث يف فصن : انلق اذإف « سدسلا وهو فصنلا ثلث نوكي
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 ء ةثالث ثلثلاو نانثا فصنلا ماقمف

 يف عونتلا الو رغصألا مامإلا ميدقت رضي ال اذكهو ، سدسلا باوجلا ؟ ثلثلا
 «يداصلقلا حرش هيف هتنيب دقو « هتيرقتسا ام ىلع باسحلا لامعأ عيمجف اهبيترت

 فصنلا طسب يف ثلثلا طسب برضاف “ فصنلا ثلث ك فصن يف ثلث ىنعمو

 اهيلع مسقاو ةتسب ناماقملا امهو ةثالث يف نينثا برضاو « دحاوب دحاو يف دحاو
 هبسناو دحاوب دحاولا يف دحاولاف تئشنإ و 0 / :اذكه آاسدس نكمي دحاولا

 ؟ عبرلا فصن ك عبر يف فصن ىنعمو ى نانثا اهلبق ةثالث ىلإ وأ اهلبق نينثا ىلإ
 وهو عبرلا ماقم يف ‘ نانثا وهو فصنلا ماقم برضت نأب فصنلا عبر باوجلا

 دحاولا وهو عبرلا طسب يف دحاولا وهو فصنلا طسب برضتو ى ةيناقي ةعبرأ

 فصن وهو ١/, : اذكم انمث نوكيف ى هيلإ ةبسنلاب ةيناثلا ىلع همسقتو “ دحاوب
 ةيمستلاب نيمامإلا ىلع همسقاف دحاوب طسبلا يف طسبلا برضا وأ ى عبرلا
 عبر مك فصن يف عبر ىنعمو “نمثلا وهو عبرلا فصن وهو ١/ ي/١ : اذكه
 طسب وه يذلا دحاولا ق عبرلا طسب وه يذلا دحاولا برضاف ؟ فصنلا

 نكي ةعبرأ يف نينثا برض نم ةلصاح يه يتلا ةيناثلا ىلع همسقاف دحاوب فصنلا

 نأ حصي هبف بورضم لكو ى هيف ابورضم هلمجت نأ حصي بورضم لكو ى انمث

 ناثلث : كل ليق نإو ى مدقت ام ىلع لمعاف « جراخلا .ريغتي الو ى ابورضم نوكي

 رخآلا مامإلا يهو ةعبرألا يف مامإلا يه يتلا ةثالثلا برضاف ع عابرأ ةثالث يف

 مسقاو « ةتسب عابرأ ةثالث طسب ةثالثلا يفنيثلثلا طسب نينثالا برضاو رشع ينثاب
 يف نينثالا برضا وأ « فصن : باوجلاف ‘ افصن نكت “ رشع ينثا ىلع ةتسلا

 ي ٦/, : اذكه نيعبر لصاحلا نكي رشع ينثا ىلع اهمسقاو ةتسب طسبلا ةثالثلا

 ىنعملا ريغتي ال اذكهو ، فصن كلذو م/١ ,/" : اذكه اثلثو ثلثلا يعبر وأ
 :اهقوف دحاولاو مامإلا امهو ( نانثا فصنلا ماقمف ) اهعيونتو ةمئألا ديدجتب

 ,/ا: اذكه ( ةثالث ) نيثلثلاو ( ثلثلا ) ماقم ( و ) ,/ا : اذكه درفم طسب
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 كلذل دعأ ًاماقم عجارو سقو هنتف اذكهو . ةرشع رشعلاو

 نيعبرلاو عبرلا ماقمو ى دعب ينعأ اذكهو ص طسبلا مم ينعأ ./" : اذكهو

 سامخأ ةعبرأ ىلإ سفحلا ماقمو ى ,/" ,/" ١/, : اذكه ةعبرأ عابرألا ةثالثو
 اذكه ةتس سادسأ ةسمخ ىلإ سدسلا ماقمو ى ,/ث ,/" ./ ١/, : اذكه ةسمخ

 ؛إإ ,إ" ١, : اذكه ةعبس عابسا ةتس لإ حبسلا ماقمو ع ل" ل ل" ل" را
 ١, ,/ ,إ" مإ" ١, : اذكه ةينامت نام ةعبس ىلإ نمثلا ماقمو « / /"
 1٤1٣ 0/٠21٠ ٥: ". :انعم عاص تيلت فإ عا راتمر ا
 ١/., ٦/., "/., ٤/., : اذكه راشعأ ةعست ىلإ ( وشعلا ) ماقم ( و ) ,

 ذو تنيب اك ةرشلا لبق ايف ( اذكهو ةرشع ) “ ,./" ,.|" ,.إ" ,./
 :اذكه رشع دحأ كلذ هماقم اهنم ءازجأةرشح ىلإ رشع 1 نم ءزجك اهدعب

 يأ ) هببنتف ( ‘ /, ١ / ١ "١ ١ / ١ ١ْ ١ / ١ "/ \ / \ ١ ١ : / ١

 روكذملا (كلذل دعأ اماقمعجارو ) ضعبب ةلثمألا ضعب (سقو ) كنهذ رضحأ
 تحضوأ دقو ى ملعأ هللاو ى انبلا نياو يداصلقلا بتلكك ى روسكلا برض نم

 . ملعأ هللاو « ةرفغملاب يل عداف ماقا كل
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 باب

 مامالا وهف هلثم يف رسكلا برضي سايق يف رسكو سايق

 يف برضي م هقوف ام هلع دازيو ماقملا ف حيحصلا برضي م

 ربكملا سنج نم ريصي نأب رخآلا حيحصلا

 باب

 أدتبم هدعب ايف ني ونتلاب

 ربخلا نوك طبارلاو ‘ ربخ رسكلا برضي : ةلمجو « أدتبم هدعب امف نيونتلاب

 سايق عفريو باب نوني وأ ى دعب ال فاضيف نيونت الب وأ « ىنعملا يف أدتبملا سفن
 ايف اذك و ى لعفلا عفتراو تفذح برضي يف ةبصانلا نأ ردقتو ءادتبالا ىلع

 برضي سايق يف رسكو سايق ) برذضي هلثم يف رسكو سايقو : هلوقك دعب
 برضي ( مث “ مامالا وهف ) جرخ امو ( هلثم يف ) رسكلا ماقم يأ ( رسكلا
 طسبلا نم ماقملا ىلع ام يأ ( هقوف ام هيلع دازي و ماقملا يف حيحصلا برضي )

 ( رسكلا سنج نم ريصي ناب رخآلا حيحصلا يف ) ماقملا ( برضي مث )
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 فمنو سايق هلاثم مامالا ىلع مسقيو حرجلا وه لصحملا اذبف ًاضبأ

 دحاولا مث مامالا يبف ةعبرأب هلثم يف ماقملا برضي سايق يف

 نينئالا يف اهبرضتف ةثالث لصحتف هطسب هيلع دازيو ماقملا يف

 ةتس نوكتف رسكلا سنج نم رخآلا حيحصلا رييصت نم ةلصاحلا

 هوحن اذهو ًافصنو ًاسايق لصاحلا نوكيف مامالا ىلع اهمسقتو

 ( حرجلا وه ) برذضلا نم ( لصحملا اذهف اضيأ )كلذ ريغ وأ انالثأ وأ افاصنأ

 نينلا د رجع ق ىا ) هلثم يف ( نانثا وهو ) ماقملا برضي ( ١ ف / ١

 وهو حيحصلا ( دحاولا ) برضا ( مث ي مامالا يه ) ةعبرألا ( ف ى ةعبراب )
 ال دحاولا برض نآل « ماقملا ىلع يأ ( هيلع دازيو ) نينثاب ( ماقملا يف ) سايقلا

 طسب وه و ماقملا طسب : يأ ) هطسب ( ماقملا وهو جراخلا ىلع وأ > فعاضت

 نينثإلا ىلع يذلا دحاولا وهو ىنثتسم الو بستنم الو ضتعبمالو فلتح ال درفم

 وهو ( رخآلا حيحصلا رعيصت نم ةلصاحلا نينثإلا يف اي رضتف ةثالث لصحتف )

 اهمسقتو ى ةتس نوكتف رسكلا سنج نم ) يفب ارورم ارخآ روكذملا سايقلا

 مسق نم يقابلا نأل ( افصنو اسايق لصاحلا نوكيف ) ةعبرأ وهو ( مامالا ىلع
 ةمبرآلا تحت دحاو لصحتو فصن ةعبرألا نم امهو نانثا ةعبرألا ىلع ةتسلا

 سايق لثم ( هوحن اذهو ) ١/, و ١ : اذكه فصنو دحاو للصاحلاف احيحص

 مامالا يه همستلاف ةعستب اهلثم يف ثلثلا ماقم ةثالثلا برضتف « سايق يف ثلثو

 برصت مش > ةعبرأب ادحاو طسبلا اهيلع دازب و ةثالثب ماقملا ق حيحصلا دحاولا م

 ى رشع ينثاب ةعبرألا اهيف برضتو ةثالثب ماقملا ةثالثلا يف ؟دحاو رخآلا حيحصلا
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 ريصي مث نيماقلا برض نم مامالا لصحي هلثم يف رسكو سايقو

 :ابرضيو هطسب هيلع دازيو هرسك سنج نم نيحيحصاا نم لك

 يف نينثا برض نم لصحت هلثم يف فصنو سايق هلاثم ايسقيو

 برض نم ةلصاحلا ةثالثلا برض نمو مامالا يهو ةعبرأ ىرخأ

 ةعست دحاولا ةدايز عم ماقملا يف دحاولا

 وهو ( هلثم يف رسكو سايق ) امأ ( و ) ثلثو دحاو جرخي ةعست ىلع اهمسقتو
 عبرك نارسكلا فلتخاولو ةيرسكلا درجم يفةلثاممل : ةلثايملاب دارملاو رسك و سايق
 هنأ هيف لمعلاف روك ذملاب ليوأتلل نينثا ىلإ دئاعلا ريمضلا درفأ امنإو ، ثلثو

 نيحيحصلا نم لك ريصي مث)رخآلا يف دحاو ( نيماقملا برض نم مامالا لصحي )
 ماقملا يف هبرضب كلذو « هب انورقم هعم يذلا رسكلا يأ ( هرسك سنج نم

 رسكلا سنج نم هرييصت دعب نيحيحصلا نم لك ىلع يأ ( هطسب هيلع دازيو )
 ص آرسك ىمسيو “ آعومجم وأ ىتنثم ولو ماقملا ىلع امع ةرابع درفملا طسبلا

 مسقي يأ ( ايسقيو ) طسبلا لمح عم نيمامالا يف ناحيحصلا : يأ ( ايرضيو )
 ؛ فصنو سايق : يأ “ ( هلثم ىف فصنو سايق : هلاثم ) “ اهبرض لصاح

 ماقم نينثا لكو ( مامالا يهو ةعبرأ ىرخأ يف نينثا برض نم لصحت )
 (ةثالثلا برض نم ) لصحي ( و )“ةعبرأ مامالا لصحيف ماقملا يف ماقملا برضن
 اذك و سايقلاب هنع ربعملا حيحصلا ( دحا ولا برض نم ةلصاحلا) اهسفن يف : يأ

 نانثا وهو ( ماقملا يف ) سايقلا وه حيحصلا وأ دحاولاب دارملا ‘ يتأي وأ رم امف

 ( ةعست ) نينثإلا قوف موسرملا دحاولا وهو “ طسبلا وهو ( دحاولا ةدايز عم )
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 رسكو سايقو اذكهو عبرو ناسايق ةعبرأ ىلع ةمسقلا دعب يهو

 ماقملا يف ماقلا برضي ثلث يف فصنو سايقك كلفو رسك يف

 لصحتف فصنلا عم دحاولا طسبي مث مامالا يهو ةتس لصحتف

 ٠ . . . . دحاولا اهيف برضتف ةثالث

 (عبروناسايق ) مامالا ( ةعبرأ ىلع) اهتمسق (ةمسمقلا دعب يهو ) لصحي لعاف
 ى ناسايقلا اهف ع ناحيحص نانثا جرخي ةعبرألا ىلع ةعستلا تمسق اذإ كنال
 ةعيرألا ىلإ هبسنتف « ةعستلا مامت ىلإ دحاو ىقبي ةيناثب ةعبرأ يف نينثا نأ كلذو

 ةثالثلا برضت “ عبرو سايق يف ثلثو سايق : لثم ( اذكهو ) امبر نوكيف
 ماقم ةثالثلا يف حيحصلا دحاولا برضتو ى مامالا يهو رشع ينثأب ةعبرالا يف

 ةعبرالا يف حمحصلا دحاولا برضتو “ ةعبرأ كلذو ى طسبلا لمحتو “ ثلثلا

 نيرشعب ةسخلا يف ة:برآلا برضتف ى ةسمخ كلذو “ طسبلا لمحتو « عبرلا ماقم

 ٠ ناثلثو دحا و جرحم رشع ينئإل ىلع نيرشعلا مسقتو

 يف رسكلا برذضت نأ نهيف لمعلاف ( رسك يف رسكو سايق ) امأ ( و )
 طسبتو ى مامالا وهف ددعلا نم برضلاهيلإ ىهتنا امف ماقملا يف ماقملا : يأ رسكلا
 لصاحلا برضتو ڵ رسكلا لمحو ماقملا يف هبرضب هعم يذلا رسكلا عم حيحصلا

 كلذو ) “ مامالا ىلع همسقتو حرجلا وه جراخلاف « هدحو يذلا رسكلا يف

 يف فصنلا ماقم يهو “ نينثا ( ماقملا يف ماقملا برضي ثلث يف فصنو سايقك

 ( دحاولا طسبي مث مامالا يهو ةتس لصحتف ) ثلثلا ما_قم يهو ى ةثالث

 لمحت و ى فصنلا ماقم نينثالا يف دحاولا برضت نأب ( فصنلا عم ) حيحصلا

 دحاولا اهيف برضتذ ةثالث لصحتف ) نينثإلا ىلع يذلا رسكلا دحاولا امهيلع

 `۔- ٣.٩



 نم لصاحلا مسقاف فعاضت الف ثلثلا ماقم ةثالثلا ىلع يذلا
 اذكهو ًافصن نوكسف ةثالثلا وهو طسبلا يف طسبلا برض

 ةتسلا وه يذلا مامالا ىلع ( مسقاف فعاضت الف ثلثلا ماقم ةثالثلا ىلع يذلا

 يف حيحصلا دحاولا برض نم ةلصاحلا ةثالثلا وه ( طسبلا برض نم لصاحلا )

 (طسبلا يف ) درفمريغ طسب وهواهيلع دحاولا لمحو فصنلا ماقم ماقملا نينثإلا

 ةثالثلا وه ) لصاحلا كلذ ( و ) ى ةثالثلا ىلع موسرملا دحاولا وه يذلا درفملا

 موسقملا نم لقأ موسقملا نأل > ةيمستلا باب نم كلذو > ) 7 ( جراخلا ) نوكيف

 ةتسلا يماما ىلع اهتمسق نإو “ فصن جراخلاف « ةتسلا فصن ةثالثلا نإف ى هيلع

 نأ امإ فنصملا هركذ ام ةيفيك و ؟ فصن كلذو « ثلث فصنو ثلث جرخ

 ةتسلا ماما ةثالثلا ىلع اهمسقت وأ « افصن اهدجتف ةتسلا ةلمج ىلإ ةثالثلا بسنت

 ى افصن نكي نينثإلا ىلع هعضتف دحاو لصحيف نانثا وهو رغصألا اهماما لبق

 يه نيرشعب ةسخلا يف ةعبرألا برضت “ سمخ يف عبرو سايق : لثم ( اذكهو )
 برضتو ى ةسمخب عبرلا اهيلع لمحتو « ةعبرألا يف حيحصلا دحاولاو « مامالا

 > ةلمح رظنلاب عبر جرخت ةسنلاب نيرشعلا ىلع اهمسقتو ةسمخ دحا ولا ف ةسخلا

 ص نيرشعلا اماما امهو « ةعبرألا ىلع عضوي دحاو جرخيف ةسخلا ىلع اهمسقب اذك و
 عضوب دحاو جرخيف ةسخلا ىلع عضوب دحاو جرحم الوأ ةعبرألا ىلع تمسق نإو

 . ملعأ هللا و دحاو ىنعملاو سمخ عبرو سمخ كلذو > اهدعب ةعبرألا ىلع
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 باب

 عبرو ثلث يف ثلثو فصنك نيرسك يف نارسك كل ليق نإ

 باب

 نيرمك يف نيرسك برض يف

 ق لمعل اف ) عبرو كلث ف ثلثو فصتك ن رسك ق نا رممك كل ليق نأ (

 لوطلا يرسك برضت نأ : « ناويدلا ه باحصأك ليعامسإ خيشلا لاق اك كلذ

 دحاو لك يف ددعلا نم حص ام برضتو ى اهنيب ايف ضرملا يرسك و : اهنيب ايف

 حص ام ىلإ عجرت مث ى مامالا وهف ددملا نم هيف حص امف ى اهنيب ايف نيرسكلا نم
 نم حص ام ىلإ عجرت ش > ني رسكلا هنم مسف نيرسكلا نم دحاو لك ق ددعلا نم

 ايف ةيحات لك نم تيمس ام برضتو ى هنم ايهيمستف نيريخالا نيرسكلا يف ددملا
 > حيحصلا دحاولا مامالا ىلع همسقتف { حرجلا وهف ددملا نم هف حص ايف > اهنب

 يف ) نينثا ( فصنلا ماقم برضاف ) فنصملا لاثم يف كلذب لمعلا تدرأ اذإو
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 لصحت عبرلا ماقم يف رخآلا ثلثلا ماقم مث ةتس لصحت ثلثلا ماقم

 مامالا يهو نوعبسو نانثا لصحت ةتسلا اهيف برضاف رشع انثا

 هيف بورضملا طسب يف ةسمخ وهو بورضملا طسب برضت مث

 كل جرخي مامالا ىلع اهمسقاف نوثالثو ةسمخ لصحت ةعبس وهو

 ةثالثو سايقلا عاستا ةعبرا

 عبرلا عم نورقملا ( رخآلا ثلثلا ماقم مث ‘ ةتس لصحت ) ةثالث ( ثلثلا ماقم
 بورضملا رسك نم تلصح ةتسلاف ( رشع انثإ لصحت) ةعبرأ ( عب رلا ماقم يف )

 برضاف ) لوط يناثلاو ع ضرع لوألاو ، هيف بورضملا رسك نم رشع انثإلا و

 دحاو لك يف ددعلا'نم حصام برضت :اولاق اك( ةتسلا ) رشع انثإلا يف يأ ( اهيف
 نيرسكلا نم دحاو لك ف ددعلا نم لصح ام : يأ ك اهنيب ايف نيرسكلا نم

 برضت مث « مامالا يهو نوعبسو نانثا لصحت ) رخآلا نم لصح ايف هبرضت
 نأب ( ةسمخ وه ) هطسب ( و ) ثلثو فصن وه بورضملا ( بورضملا طسب
 يف نينثالا ىلع يذلا دحاولا برضتف م/١ و ١/, : اذكه ثلثلاو فصنلا عضت

 ص ةسمخ ةثالثو نانثاو ى نينثاب نينثا يف ةثالثلا ىلع يذلا دحاولاو « ةثالثب ةثالثلا

 نم هبيك رت زوجي فلتخملا نأ « يداصلقلا حرش » يف تنيب اك فلتخم طسب كلذو

 ‘ عبرو ثلث هيف بورضملا ( هيف بورضملا طسب يف ) فطعلاب دحاو عون

 ,/١وم/١ : اذكه كلذ عضت نأب فلتخم طسب وهو « ( ةعبس وه ) هطسب ( و )
 ةثالثلا يف ةعبرألا ىلع دحاولاو ى ةعبرأب ةعبرألا يف ةثالثلا ىلع دحاولا برضتف

 لكىلع ام برض وه فلتلا طسبلا نأ كلذو « ةعبس ةعبرألاو ةثالثلاو ى ةثالثب

 نوثالتو ةسمخ لصحت ) ةمألا ىلع ام لمح الب جراخلا عمجو “رخآلامامالا يف ماما

 ةثالثو سايقلا عاستأ ةعبرأ كل جرخي ) هنم اهمس يأ ( مامالا ىلع اهمسقاف
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 . . ...... ..... اذكهو هعست ناما

 نوعبسو نانثا وه يذلا مامالا لمحت نأب كلذو“ ,/" و ,/ا : اذكه (هعست نامأ

 ةمبرأجرخت ةيناملا ىلع نيثالثلاو ةسخلا مسقتف ةينامثوةعست وهو هب بك رتي ام ىلإ
 ىلع آلوأ تمسق ولو « اهدعب ةينامثلا ىلع اهعضت ةثالث ىقبتو “ ةعستلا ىلع اهعضت

 اهدعب ةعستلا ىلع اهعضت ةينامث يقبو آلوأ ةيناثلا ىلع اهعضت ةثالث جرخل ةعستلا

 ص دحاو ىنعملاو ى نمثلا عاستأ ةينامثو نامثأ ةثالث كلذو ى ,/ و ,/" : اذكه

 ( اذكهو ) ص ربكألاب عضولا يفو رفصألا مامالاب ةمسقلا يف ءدبلا لمعتسملا نكلو

 ى رشع ةسمخب ةسخلا يف ةثالثلا برضتف “ عبسو سدس يف سمخو ثلث : لثم

 نيعبرألاو نينثإلا يف رشع ةسفلا برضتو ى نيعبرأو نينثاب ةعبسلا يف ةتسلاو

 طسب يف ةينامث وهو بورضملا طسب برضتو « مامالا يهو نيثالثو ةئام تسب
 تس ةمئأ ىلع ةعبرألاو ةئاملا مسقتو ى ةعبرأو ةئامب رشع ةثالث وهو هيف بورضملا

 ٩ : ٧ : اذكه تئش نإ اهعضف نانثإو ةسمخوةعبسو ةعست يهو “ نيثالثو ةئام

 ىلع اهمسقإ “ نوسمخو نانثإ جرخت نينثإلا ىلع ةعبرألاو ةئاملا مسقاف ٢ : ه

 ىلع ةرشعلا مسقاو « ةسخخلا ىلع نينثإلا عض ى نانثإ ىقبيو « ةرشع جرخت ةلا

 ةعبسلاىلع اهعض ةثالث ىقبيو آلوأ ةانثملاب ةعستلا ىلعهعض « دحاو جرخي ى ةعبسلا

 اسمخو عستلا عابسأ ةثالثو عست كلذك و « م/٦ ,/" ١٢/, : اذكه الوأ نسلاب

 ةسخلا يف ةعبرألاف نمثو سدس يف سمخو عبر لثمو ىملعأ هللاو ى عستلا عبس
 ةئام عستب اهيف نورشملاو 0 نيعبرأو ةينامثب ةيناتلا يف ةتسلاو < نيرشعب

 سدسلاو نمثلا طسبو “ ةعست سخلاو عبرلا طسبو ى مامالا وه اذهو ى نيتسو
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 مامالا نم اذه "مم « ةئامو نيرشعو ةتسب اهيف ةعستلا برضاو « رشع ةعبرأ

 نمثلاو ى سدسلا ماقم اضيأ جرختو “ سايقلا نث رشع فصنو سايقلا نمث نكي
 ةرثك ةلأسملا هذه يف ءاوسو ى هنم جرحم ام ىصقأ وهو “ نيرشعو ةعبرأ نم

 قوف تناك اذإ روسكلا ةرثك يف اهتلق وأ ى روسكلا ةلق يف اهتلقو روسكلا

 . ملعأ هللاو « ناويدلا ه يف كلذ اورك ذ اك دحاولا
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 ٠ باب

 نم لصحيف سدس يف عبرو ثلثك رسك يف روسك برض

 ٠ ٠ . مامالا يهو نوعبسو نانثا اهتاماقم

 باب

 روسك برض يف

 برضو « ( وسك يف ) ادعاصف نيرسكلا لمشي ام دارأ ( روسك برض )
 سايق برضو ڵ روسك يف رسك و سايق برضو « روسك يف روسك و سايق

 يف رسك نم بيصن برضو ى رسك يف رسك نم بيصن برضو « نيرسك و

 رسك نم بيصنو سايق يف رسك نم بيصنو سايق برضو رسك نم بيصن
 سيس يف عبرو ثلثك ) ف رسك يف روسك امأ “ كلذ لمشيل باب نوتف
 (مامالا يهو نوعبسو نانثا ) ضعب يف ( اهتاماقم ) ضعب برض ( نم لصحيف
 اذك و ى نيعبس و نينثاب ةتس يف رشع انثاو ى رشع ينثاب ةعبرأ يف ةثالث نأ كلذو

 يف ةعبرألا تبرض وأ ى ةعبرألا يف جراخلا تبرضو ى ةتس يف ةثالث تبرض ول
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 ٠ هفصن سلسو سدسلا فصن يهو ةعبس اهطاسبأ نمو

 : حرجلا يهو ( ةعبس اهطاسبأ نم ) لصحي ( و ) ى ةثالثلا يف جراخلاو ةتسلا
 ص ةثالثب ةثالثلا يف ةعبرألا ىلع دحاولا برضاف ١/, يف ي/١ و م/١ اذكه عضق

 برضلاب ناتجراخلا ةعبرألاو ةثالثلاو ى ةعبرأب ةعبرألا يف ةثالثلا ىلع دحاولاو

 ٦ : ٤ : ٣ : !ذكمه ةمئألا ىلع اهمسقت ةعبسب ةتسلا ىلع دحاولل يف اهبرضإ 2 ةعبس
 ةعبرألا ىلع اهمسقت نانثا جرخيو ى ةثالثلا ىلعهعضت دحا و ىقبيةثالثلا ىلع اهمسقت

 ى سدسلا عبر ثلثو “ سدسلا اعبر كلذو م/١ /" ٦ : اذكمه اهقوف اهعضوب

 اهطسب نم : لوقب نأ ىلوألاو “ سدسلا فصن سدسو سدسلا فصن كلذو

 ولو ؤ يردصملا ىنعملا وهو لصألا رابتعاب وأ . يردصملا ىنعملا ىلع دارفإلاب

 مضب طسبأ سايقلا لب ى اطاسبأ هعمج سيلف الإو “ىنعملا اذه ريغ يق لمعتسا
 طاسب عمج وه يذلا نيتمضب وأ ناكسإف مضب طسب" عمج : لاقي نأ الإ ى نيسلا
 رسكب وأ ى طبضلا كلذب وه يذلا طسب عمج وأ شرفي يذلا طاسبلاب اهيبشت
 . اهب اهيبشت اهدلو عم ةك ورتملا ةقانلا ىنعمب نوكف

 رشع انثإلا ذإ ى رشع انثا وه يذلا ( سدسلا فصن يه ) ةعبسلا ( و )

 كلدو > شدسلا فصن سدس و يأ ) هقصن سلسو ( > نيعمس و نينثإلا سصدسصس

 لصحتف ةعبسلا سدس ةعبسلا نمدحاولاو رشع انث فصن ةعبسلا نم ةتسلل نأ
 ددملا نم حص اهف « اهنيب ابف روسكلا برضت نأ كلذ يف لمعلا نأ همالك نم
 «مامالا وهف حص امف ع رخآلا رسكلا ف كلذ برضتو « ةيحانلا كلت ماما كلذف

 روسكلا هنم يمستف روسكلا ق ددعلا نم حص ام ىلإ عجرت . > مسقلا هملعو

 دحاولا ىلا هسيقتو حرجلا وه كلذف رسكلا ءازجأ نم دحاولا يف كلذ برضت مش

 راشأف روسك ق روسك و ساق امأو > » ن اوبدلا (, ق ك هنم همستو > حيحصلا
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 فمصنو سايقك روسك يف روسكو سايق يف تاماقملا برض نمو

 . . . . كلذك نوعبسو نانثا عبرو ثلث يف كلثو

 روسك يف روسكو سايق يف تاماقملا برض نم ) لصحي ( و ) : هلوقب اهيلإ
 لدب املوخدمو يهو “ نم ىنعمب فاكلا ( عبرو ثلث يف ثلثو فصنو سايقك
 : لاق هنأك « روسك يف روسك و ص سابق يف تاماقملا برض نم : هلوق نم
 / و ./ ق ./ و ,/ ١ :اذه عبرو ثلث يف ثلثو فصنو سايق نم لصحو

 يف ثلثلا مث ى ةتسب ةثالثلا يف نينثإلاو « نينثاب فصنلا ماقم يف دحاولا برضت

 ةسمخ ةثالثلاو نانثإلاو ى ةثالثب ثلثلا ماقم يف فصنلاو “ نينثاب فصنلا ماقم

 ى ةعبرأب عبرلا ماقم يف ادحاو ثلثلا برضت مث س رشع دحأب ةتسلا ىلإ اهعمجت
 رشع دحألا اهيف برضت ةعبس ةلمجلاو ى ةثالثب ثلثلا ماقم يف ادحاو عبرلاو

 دحاو ىقسف نينثإلا ىلع اهمسقت ٤ : ٣ : ٣ : ٢ ةمئالا ىلع اهمسقت نيعبسو ةعبسب

 اهعضت نانثإ ىقبيف ةثالثلا ىلع اهمسقت نوثالثو ةينامث جرخيو ى نينثإلا ىلع هعضت
 جرختو ى ءيش ىقبي الف ىرخألا ةثالثلا ىلعاهمسقت رشع انثا جرخيو ى ةثالثلا ىلع
 ءعبرلا ثلث اثلثو “ عبرلا ثلث ثلث فصتوحبحص دحاو جرخيف اهمسقت ةعبرأ

 سايقلا عست نامثأ ةسمخو سايق ىنعمب كلذو ى /ا ,/ا ,/" ١ ١/, : اذكه

 امنإو « رسك يف رسك نم قباسلا لاثملا يف اك : يأ ( كلذك نوعبسو نانثإ )
 يف تاماقم لك برض لك نم نوعبسو نانثا لصحي ال هنأل هيبشتلل فاكلا قبأ م

 نم الاح كلذ لمحيو ى هيبشتلا ىلع اهؤاقيإ كلو “ روسك يف روسك و ى سايق

 فطعلا تاركنلا نم لاحلا ءيجم غ"وسو « روسك يف روسك و « سايقو تاماقملا

 ى ؟دىق لاثملا نوكيف سنج تاماقملا نآل وأ تاماقملا : هلوق وهو ةفرعملا ىلع

 ىلإ هيف بورضملا نم روسكلا ضعب ممدقتو ى ةلأسملا سكع هيبشتلاب لخديو
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 نامثأ ةسخو سايق وهف نوعبسو ةعبس حيحصلا عم اهطسبأ نمو
 هعس ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 يف نينثا برضتو « ةمتاخلا ىلإ كلذ لثم يف لوقت اذك و < سكملابو بورشملا

 ةثالثلا يف نبرسثعلاو ةعبرألاو نيرشعو ى ةعبرأب ةعبرأ يف ةتسلاو ى ةتسب ةثالث

 . مامالا يه نيعبسو نينثإب

 ناب كلذو ( نوعبسو ةعبس حيحصلا جم اهطاسبا نم ) لصحي ( و )

 كلذف ى ةتس ىلإ ةسمخ ممجتف ‘ ةسمخ كلذف نينثا اهثلثو ةثالث اهفصن ذخاتف

 نيماقملا ةثالثلا يف ةعبرألا برض نم ةلصاحلا رشع ينثإلا نم ذخأتو « رشع دحأ

 حرجلا يه نيعبسو ةعبسب رشع دحأ.يق اهبرضت « ةعبس امهو ى اهعبرو اهثلث
 ةسمخو سايق وه ) و ‘ بولطملا جرخي ( ف ) نيعبسو نينثإ مامالا ىلع اهمسقإ
 رطس يف نيعبسلاو نينثإلا عضت نأب كلذو « سايقلا عست : يأ ( ةعست نامأ
 ةعسلا ق هبرضتو ننئإل ١ تحت ادحاو مضتو ايزاوتو نيعبسلاو ةعسلا تحت

 ىقبتف اهقوف ةعبسلا نم امهطقست نينثاب نينثإلا يفو ى اهقوف ةعبسلا اهب ىنفت ةعبسب
 اهدحت نوعسسو نانثا وه يذلا هملع موسقملا نم بسنت روسك يهو > ةسمخ

 ةسمخ يه :لقف تئش نإو“ نيعبسلاو نينثإلا عست يه يتلا ةيناثلل نم نامثأ ةسمخ
 سايقلا برض يق لمعلا طباضو ى دحاو ىنعملاو ى ةعست وه يذلا نمثلا عاستأ

 لصاحلاف « اهنيب ابف سايقلا عم يتلا روسكلا برضت نأ ى روسكلا يف روسكلاو

 برضتو « ةيحانلا مامإ لصاحلاف امهنيب اجف ىرخآلا برضتو « ةيحانلا كلت مامإ

 محم يذلا ساسقلا ىلإ عجرت . > مسقلا هملعو مامإلا وهف جرخ امو نيلصاحلا

 ىلإكلذ عمجتو « روسكلا هددع نم يمست مث « روسكلا ددع هرسكتف روسكلا

- ٣١٨ - 



 يف ثلثو سايقك روسك ىف رسكو سايق تاماقم برض نمو

 كلذ لثم حيحصلا عم اهطسبأ نمو ص نورشعو ةعبرأ عبرو فصن

 7 ٠ . ٠ . عبرو سايق تاماقم نمو سايقلا وهو

 بورضملا روسكلا ددع نم لصح ام ىلإ عجرت مث « حيحصلا سايقلاو روسكلا
 وه لصاحلاف “ ضعب يف اضعب كلذ برضتف ى روسكلا ةيمست هنم ذخأتف اهيف

 نم ) لصحي ( و ) : هلوقب هيلإ راشأف روسك يف رسك و سايقلا امأو ى حرجلا

 ةمبرأ عبرو فصن يف ثلثو سايقك روسك يف رسكو سايق تاماقم برض
 نيرشعو ةعبرأب ةعبرأ يف برضتو ى ةتسب نينثا يف ةثالث برضت ( نورشعو

 دحاولا برضت نراب ( كلذ لثم حيحصلا عم اهطسبأ نمو ) مامإلا يهو
 يف اهبرضت ةعبرأب ثلث وه يذلا دحاولا لمحتو « ةثالثب ثلثلا ماقم يف حيحصلا

 ةعبرأب ةعبرألا يف فصنلا ماقم نينثإلا ىلع يذلا دحاولا برض نم ةلصاحلا ةتسلا
 نرانثاو ى نينثاب فصنلا ماقم نينثإلا يف عبرلا ماقم ةعبرألا ىلع يذلا دحاولاو

 يهو ت حرجلا يهو نيرشعو ةمبرأب ةتس يف ىلوآلا ةعبرألاو ى ةتس ةعبرألا عم
 . حيحصلا دحا ولا

 يف ةيناث برضاف « ةينامئ نم ناموقي امنإ عبرلاو فصنلا : « ناويدلا » يفو

 ى ميقلل هيلعو « مامإلا وهو “ نورشعو ةعبرأ كلذف « ثلثلا كركذل ةثالث

 ةيناثلا نم ذخات مث ى ةعبرأ كلذف هيلإ ثلثلا ديزتو ةثالث ىلع سايقلا رسكتو
 ةعبرأ يف ةتس برضتف ةتس كلذو اهمبرو اهفصن عبرلاو فصنلا ماقم يه يتلا

 ذإ ( سايقلا وهو ) “ حبحصلا دحاولا وهو حرجلا وهو نورشعو ةعبرأ كلذف
 . دحاو جرخيف « مامإلا نبرشملاو ةعبرألا ىلع نيرشعلاو ةعبرألا مسقت

 سايقتاماقمنمو) :هلوقب نهيلإ راش أفروسكلاو سايقلا ف روسكلاو سايقلاامأ و
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 نمو مامإلا يهو نوتسو ةئام تالث سمخو ثلثو سايق يف سدسو

 ىلع اهمسقاف ، نونامثو نانثاو . ةئام عبس اهحيحص عم اهطاسبأ

 { سايقلا سدس رشع ثلثو سدسو ناسايق كل جرخي مامإلا

 ةعبرأ برضت( مامإلا يهونوتسو ةنامةثالثرمحخوثلثوسايق يف نسو عبرو
 ةعبرألا يف رشع ةسخلاو رشع ةسمخب ةثالث يف ةسمخو “ نيرشعو ةعبرأب ةتس ف

 اهحيحص عم اهطاسبأ نم) لصحي ( و ) نوتسو ةئام ثالث جرخيف ى نيرشعلاو
 عم يذلا سايقلا رسكت نأب كلذو “ حرجلا يهو ( نونامتو نانثاو ةنام عبس

 اهسدس و اهعبر نيرشعلاو ةعبرألا نم ذخأتو ى نيرسثعو ةعبرأ ىلع عبرلاو سدسلا

 كلذو سايقلا اهيلع ترسك يتلا نيرشعلاو ةعبرألا ىلع اهديزتو « ةرشع كلذو
 ىلع هرسكتف سخلاو ثلثلا عم ناك يذلا سايقلا ىلإ عجرت مث ى نوثالثو ةعبرأ
 ىلإ اهديزتو ى ةينامث كلذو اهسمخ و اهثلث رشع ةسخلا نم ذخاتو ى رشع ةسمخ
 يف نيرشعلاو ةثالثلا برضتو نيرشعو ةثالثب سايقلا اهيلع رسك يتلا رشع ةسخلا
 وه يذلا ( مامإلا ىلع اهمسقاف ) ةئام مبسو نينامثو نينثاب نيثالثلاو ةعبرألا
 ( سايقلا سدس رشع ثلثو سدسو ناسايق كل جرخي ) نوتسو ةئام ثالث

 ناحيحص نانثا جرخي « نيتسو ةئامالثىلع نينامثو نينثا وةئايعبس مسقت نأب كلذ و
 ةثالثو ةرشعو هتس “ نيتسو ةئامثالث بيك رت ىلع اهمسقإ “نوتسو نانثا ىقبيو

 نوثالثو دحأ جرخم الوأ نينثا ىلع اهمسقاو ٦ : ١٠ : ٣ : ٢ : اذكه نسنثاو

 ةرشعلا مسقاو ى ةثالثلا ىلع هعض دحاو ىقبيو « ةرشع جرخت ةثالث ىلع اهمسقإ

 ثلثو سدس و ناسايق كلذف ع ةتس ىلع هعضت دحاو جرخيف مسقنت ةرشعلا ىلع
 ص سراسابقلا ايهف نانثا جرخي كلذ تمسق اذإ كنأ كلذو سايقلا سدس رشع

 يه كلذ نم نوتس هيلع موسقملا نم هيمست زسك يهو ى نوتسو نانثا ىقبيو
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 نمث فصنك رسك يف رسك نم بيصن تاماقم برض نم لصحيو
 . . . . اهطاسبأ نمو 0} نوعستو ةتس سدس ف

 .ملعأ هللاو نمتسلا رشع يه يتلا ةتسلا سدس نانثإلاو“ نيتسوةئام ثالث سدس

 سدس يف عبرو ثلثو سابقك كلذو “ رسك ق ًاروسك و اسايق ركذي ملو

 يمهو « نيعبسو نينثاب ةتسلا يف رشع انثإلاو ع رشع ينثإب ةعبرأ يف ةثالثف
 ةعس اهعبرو اهثلث ذخو ى رشع انثإ عبرلا و ثلثلا عم يذلا ساىقلاو مامإلا

 نم اهمسو حرجلا يهو رشع ةعستب سدسلا يف اهبرضإ رشع ةعستب اهيلع امهدز
 ٠ عبرلا عست فصنو سايقلا عبر كلذو > نوعمسو نانتا وهو حيحصلا دحاولا

 ثلثو سايقك كلذو « روسكلاو سايقلا يف رسكلاو سايقلا اضيأ ركذي ملو

 اهيف ىلوألا ةثالثلاو « رشع ينثإب ةعبرألا يف ةثالثلاف ى عبرو ثلثو سايق يف

 اهيلإ مضو رشع ينثا ىلع ريخألا سايقلا رسكاف 4 مامإلا يهو “ نيثالثو ةتسب

 هيلإ مضو ةثالث ىلع لوألا سايقلا رسكاو « رشع ةعستب ةعبس اهعبرو اهثلث

 هل امنإو “ حرجلا يهو ى نيعبسو ةتسب رشع ةعست يف ثالثأ ةعبرأب ثلثلا
 . سايق عستو ناسايق

 نم لصحيو ) : هلوقب هيلإ راشأف رسك يف ,رسك نم بيصن امأو
 ( نوعستو ةتس سدس يف نمث فصنك رسك يف رسك نم بيصن تاماقم برض
 ددع ىندأو ى اهنمثل فصن ال نكل ى ةيناثلا وه ن هل ددع ىندأ نأ ىفخي ال

 كلذف ةتس وهو سدسلا ماقم يف رشع ةتسلا برضاف « رشع ةتسوه فصن هنمثل

 اهيطسب يأ ( اهطاسبأ نم ) لصحي ( و ) مامإلا يهو ى لاق اك نوعستو ةتس
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 نمنلا فلث تاماقم نمو . سايقلا نمت سدس فصن وهو دحاو

 ٠ ٠ نمو { ةئام سمخو نوعبسو ةتس سدسلا عب ر يف

 ا بهن فصن رشع ةتس نم ذخأت نأب ( سايقلا نث سدس فصن وهو دحاو )

 همسقإ دحاوب دحاولا يف دحاولا برضتو ادحاو اهسدس ةتسلا نم وأ « ادحاو

 ١ / ه : اذكمه اهبترتو “نينثاو ةتسو ةينامئاهتمنأ ىلإ اهلحب نيعستلاو ةتسلا ىلع
 كلذو « نث سدس فصن : لوقتف / / ه اذكه نسنثا ىلع دحاولا عضتو

 فصنو ص نانثا رشع ينثإلا سدسو رشع انثا يهو نيعستلا وأ ةتسلا نمث نأ

 كلذو ى نينثا ىلع " نينثاو ةيناث عضف تئشنإو “ دحاو نينثإلا

 يف ةيناثلا برضاو “ سدس كلذو ى اهيلع ادحاوو ةتس عضو “ نمث فصن

 وه يذلا دحاولا برضاو “ نوعستو ةتس لصح “ ةتسلا يف جراخلاو نينثإلا

 ةمئأ ىلع دحاولا مسقاو دحاوب ةتسلا سدس وه يذلا دحاولا يف نمثلا فصن

 نإو “ رم اك بسنا و ةتسلا لبقو ى ةتس اهلبق نينثا ىلع هعضوب رشع ةعستلا

 ةتس اهتمئأ وأ ڵ ةثالثلا ىلع دحاولا عضف ى ةثالثو ةعبرأو ةينا ةمألاف تئش

 دحاولا ركذي ملو « ةمنألا رئاس اذكهو ىلوآلا ةعبرألا ىلع هعضف ةعبرأ و ةعبرأ و

 فصن هل امست دجت الو “ عست فصن يف سايقك « رسكلا نم بيصنلا يف حيحصلا

 نوكيف ى هلك رسكلا كلذ وه هلك رسكلا يف دحاولا سنابقلاو « رشع ةينامت اتحت
 . . عستلا فصن وهو ك رشع ةينامث نم دحاو هل

 ( و ) : هلوقب هلإ راشأف رسكلا نم بيصنلا يف رسكلا نم بيصنلا امأو

 ( ةنام سمخو نوعبسو ةتس سدسلا عبر يف نمثلا ثلث تاماقم نم ) لصحي
 ةعبرأ برضتف عبر هل سدس اذك و “ نيرشعو ةعبرأ تحت ثلث هل انمث دجت ال

 نم ) لصحي ( و ) « مامإلا يهو ةئايسمخو نيعبسو ةتسب اهلثم يف نيرشعو
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 نمو ، سايقلا نمه سدس عبر ثلث وهو دحاو اهطاسبأ

 ةئام ثالث عستلا فصنو سايق يف سخلا عبرو سايق تاماقم

 ص ةئام ثالثو نوعستو ةعست اهحبحصو اهطاسأ نمو نوتسو

 عبر ثلث وهو ) ةئايسمخو نيعبسلاو ةتسلا نم دحاو وهو ( دحاو اهطاسبأ
 نمثلا اذه “ سدسو نوعبسو نانثإ مامإلا نث نأ كلذو ( سايقلا نث سدس
 مامإلا كلذو « دحاو عبرلا اذه ثلثو « ةثالث سدسلا اذه عبرو رشع انثإ

 م/١ / ,/:اذكه ةرخآلا ة۔ذاقلا ىلع دحاولا مضوةينامو ةينامث نموةعست نمبك رتي
 نمث سدس عبر ثلث وهو “ فنصملا هركذ ام وه كلذو ى عستلا نمت نمث كلذو
 دحاولا مسقتو « ةثالثو ةعبرأو ةتسو ةينامث ةمئالا لعج هنأ كلذو « سايقلا

 همسقإ دحاوب سدساا عبر وهو دحاو يف نمثلا ثلث وهو دحاو : لوقت طسبلا

 . بسناو ةثالثلا ىلع هعضوب ةمئألا ىلع

 هيلإ راشأف رسكلا نم بيصنو سايقلا يف رسكلا نم بيصنو سايقلا امأو

 فصنو ساييق يف سمخلا عبرو سايق تاماقم نم ) لصحي ( و ) : هلوقب
 عستلا فصن الو نيرشع تحت سل ١ عبر دحت ال ( نوتسو ةنام فرالث عستلا

 يهو نيتسو ةئام ثالثب نيرشعلا يف رشع ةيناثلا برضاف “ رشع ةينايث تحت

 ك هدعب ةسخلا ف حيحصلا دحاولا برضت ١ ٩١, ف : ./ ١ : اذكه مامإلا

 اهبرضتو نينامثو ةئامب ةعستلا يفو “حبحصلا دحاولا يف نيرشعب ةعبرألا يف ةسخلاو

 ةمست اهحيحصو اهطاسيأ نم ) لصحي ( و ) “ نيتسو ةئامتالثب نينثإلا يف
 ص نيرشع ىلع سلا عبر عم سايقلا رسكت نأ كلذو ( ةئام ثالثو نوعستو

 يذلا سايقلا ركتو “ نورشعو دحأ كلذف ادحاو سمخلا عبر هيلإ ديزتو
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 . ء هيلع سقو كلذ ربدتف هسدس فصنو رشعو سايق يبف.

 ةمست كلذف ادحاو عستلا فصن هيلإ ديزتو رشع ةينامث ىلع عستلا فصن مم

 ىلع اهمسقإ ةئام ثالثو نوتسو ةعست كلذف نيرشعو دحأ يف اهبرضإ “ رشع

 كنأ كلذو « رشعلا سدس : يأ ( همدس فصنو رشعو سايق يهف ) مامإلا

 نارشع اهنم نوثالثو ةتس ى نوثالثو ةعست يقبو حيحص دحاو كل جرخف تمسق
 ص رشعلا اذه سدس فصن اهنم ةثالثو « نوثالثو ةتس “ نيتسو ةئام ثالث رشع

 مسقت ةتسو ةتسو ةرشع نيتسو ةئامثالث ةمئأ نأ كلذو ڵ ةتس وه هسدس نإف

 :اذكه هركذ ام جرخي ‘ دحاو دعب ادحاو نيعستو ةعستو ةئامثلث اهيلع

 ةثالثلا ىلع آلوأ مسقاو ى ةثالثو نانثاو ةتسو ةرشع ةمئالاو ء,/' ./ ./ ١

 ةتسلا ىلع جراخلاو « نينثإلا قوف هعضت دحاو قبي نينثإلا ىلع جراخلاو « مسقنت

 ربدتف ) حيحص دحاوو رشع جرخي ةرشعلا ىلع اهمسقت رشع دحأ جرخمو مسقنت
 . ملعأ هللاو ( هيلع سق و كلذ
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 هم ٠ اخ

 سايق يف رشع د حأ نم نعزجو سايىقك ء ازجألا ف

 ةثالث نيماقلا برض نم لصحي رشع ةثالث نم ءازجأ ةثالثو

 ةسمخو سايق يهف ةينامثو ناتئام ايهطسب نهو ةئامو نوعبرأو

 هئازجا نم اءزج نوتسو > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ةمتاخ

 نم ءازجأ ةثالثو سايق يف رشع دحأ نم نيعزجو سايقك ءازجألا يف )
 رخآلا يف امهدحأ رشع ةثالثو رشع دحأ ( نبماقملا برض نم لصحي رشع ةثالث

 ناتنام هطسب نم ) لصحي ( و ) ى مامإلا يهو ( ةنامو نوعبرأ و ةثالث )
 “سايقلا ءازجأ نم يأ ( هئازجأ نمم اعزج نوتسو ةسمخو ص سايق يهف ةينامتو
 ةثالث ريصتف سايقلا ءازجأ ددع يه ىتلا رشع دحأ ىلإ نبءزجلا مضت نأب كلذو

 رسع ةتس ريصتف سايقلا ءازجأ ددع رشعةثالث ىلإ ءازجألا ةثالثلا مضت مث ؤ رشع

 جرخيف ى مامإلا ىلع اهمسقتو ةينامثو نيتئامب رشع ةتس يف رشع ةثالث برضتف
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 هنم ءازجأ ةثالث ساىق ف رشع دحأ نم ءازجأ ةئالث برض نمو .

 ٠ ٠ ٠. ٠. . ٠ > اذكهو ةتس نيسايق يفو

 ةلنئالئ وه و > هملع موسقملا ىلإ اهبسنت نوتسو ةسججخ ىقبتو > حيحص دحاو

 ٠ ةث ام و ن وعب ر ] و

 ةسمخ : لوقتف حصأ هيلع موسقملا نآل ءازجألاب الإ كلذ يف قطنلا نكمي الو

 ى رشع دحأب رشع دحأ يف ادحاو سايقلا برضت نأ كلذو ى اءزج نوتسو
 رشع ةثالث عم يذلا حيحصلادحا ولا و“ رثع ةثالثبرشعدحأىلع قلا نينثا اهيلع لمحتو

 ةينامثو نيتئام ىلوآلا رشع ةثالثلا يف اهبرضإ رشع ةتسب هقوف ةثالثلا لمحاو « اهيف
 جرخي رشع ةنالث ىلع رشع ةينامث جرختو مسقنت رشع دحأ نيمامإلا ىلع اهمسقا
 . رشع ةتس نم ءازجأ ةسمخ يهف رشع ةثالث ىلع ةسمخ ىقبتو حيحص دحاو

 نيونتلاب ( سايق يف رشع دحأ نم ءازجأ ةثالث برض نم ) لصحم ( و )
 ةنالثلا برضت ةيلعافلا ىلع ةثالث عفرب سايقلا نم : يأ ( هنم ءازجأ ةثالث )

 ىلع اهعضوب رشع دحأ مامإلا ىلع اهمسقتو ةثالثب حيحصلا دحاولا يف ءازجألا
 . رشع دحأ نم ءازجأ ةثالث نوكتف رشع دحأ

 نم ءازجأ ةتس : يأ ( ةتس نيسايق يف ) رشع دحأ نم ةثالث برض نم ( و )
 ىلع اهمسقت ةتسب نيسايقلا نينثا يف رشع دحأ نم ءازجألا ةثالث برضت سايقلا
 رشع دحأ نم ءازجأ ةتس نوكتف اهنم اهبسنأ اهيلع اهعضوب رشع دحأ مامإلا
 .رج برض نم دحاو لصحيف > برضلاب لصاحلا ددعلا تبثي ) اذكهو ( ساسنقلا

 ةنالث ي ةثالث برض نمو ى نانثا هيف اهنم نيءزج نمو٤سايق يرشع دحأ نم
 نم ءازجأ ةسمخ : ليق نإو > ةعبرأ نيساىق ق اهنم نيزج برض نمو > ةعست

_ ٣٢٦ 



 ى مامإلا يهو نورشعو نانثإ سايق فصن يف هنم نيعزج نمو

 برض نمو 0 اذكهو ى هنم ناءزج امهف نانثا نبطسبلا نمو

 يفو ى هثلث يناثلا هثلث يفو ، سايق فصن هثلث يف ناك مات سايق

 ةثالث برض نم امئاق مامإلا يهو ، نوثالثو ةتس هعبر ثلاثلا يفو

 . . . . .ثلث هطعاف تئش نإف .ةثالث يف مث ةعبرأ يف

 > حرجلا وهو ؤ نوعبرأ كلذف رشع ةعبس نم ءازجا ةينامت ف اءزج رشع ةنئالث

 . رخآلا ءزج نم اءزج رشع ةعمس نم ءازجأ ةثالث كلذف ى مامإلل هبسنتف

 ىماييق فصن يف ) رشع دحأ نم : يأ ( هنم نيعزج نم ) لصحم ( و )

 نينثاب فصنلا ماقم يف رشع دحأ برضت نأب ( مامإلا يهو نورشعو نانثا
 نم : يأ ( هنم ناءزج ايهف نانثا نيطسبلا نم )الصحي ( و ) ى نيرشعو
 فصن دحاو ق دحاو نيءزجلا برضب كلذو “ نورشعو نانثا وه يذلا مامإلا

 يف رشع دحأ نم نينثإلا برضت وأ ى نيرشعو نينثا نم ناءزج هلف نينثاب نينثإلا
 ىلع همسقت دحاو جرخي نينثا نيمامإلا ىلع امههمسقت نينثاب سايقلا فصن دحاولا
 ءازجألا برضت ( اذكهو ) “ رشع دحأ نم اءزج نكي رشع دحأ رخآلا مامإلا
 .ًآادعاصفمب رلا و ثلثلاو فصنلا نم رخآلا سايقلا نم مولعملا بيصنلا يف سايقلا نم

 ضعب يف ضعب برض نم : يأ ( ,مات سايق برض نم ) لصح ( و )
 ثلث ثلث : يأ ( هثلث يناثلا هثلث يفو سايق ) ثلث ( فصن هثلث يف ناك )

 ليصفتلانمدعبهرك ذ ام فذحلا اذه ىلع لديو « دعب ايف اذك و ع فاضملا فذحف

 يهو نؤثالثو ةتس ) سايقلا ثلث عبر : يأ ( هعبر ثلاثلا ) ثلثلا ( يفو )
 نم) ةراشإ مسإ أدتبملا نكي مل ولو هزاوج ىلع ءانب ربخلا نم لاح ( امئاق مامإلا

 برض ( مث ) “ رشع ينثاب عبرلا ماقم ( ةعبرأ يف ) ثلثلا ماقم ( ةثالث برض
 ثلث هطعأف تنش نإف ) نيثالثو ةتسب ثلثلا ماقم ( ةثالث يف ) رشع ينثا

_ ٣٢٧ _ 



 رشع ةثالث عومجملاف ء ةثالث عبرلا ثلثو ةعب رأ ثلثلا ثلثو ةتس فصنلا

 كلذ جرخأف تئش نإو ي هثلث سدس فصنو سايقلا ثلث يهو « امهس

 رشع ةثالث يهف هعبرو ثلثلا ثلثو ثلثلا فصن هل ىطعتف ثلثلا نم

 ص ةتس كل جرخت { هسكع وأ ثلث يف فصن : تلق اذإ كنأل ء ًاضيأ

 ثلثو ةتالث هكعك عبرلا ثلثب هكع وأ عبر يف ثلثك

 . باوصلل قفوملا هللاو ، ربدتف ةعبرأ ثلثلا

 انثإ وه ثلثلاو ( ةعبرأ ثلثلا ثلثو ) رشع ةينامث وه فصنلاو ( ةتس فصنلا

 ( و 2 امهس رشع ةثالث عومجلاف ) ةعست عبرلاو ( ةثالث عبرلا ثلثو ) رشع

 ى ثلث اهنم رشع انثإلاف ( هثلث ىمدس فصنو سايقلا ثلث يه ) رشع ةثالثلا

 . سايقلا ثلث يه يتلا رشع ينثإلا سدس امه نيذللا نينثإلا فصن دحاولاو

 هل ىطعتف ) رشع انثإ وه يذلا ( ثلثلا نم كلذ جرخأف تنش ناو )

 ةنالث ثلثلا عبر : يأ ( هعبرو ) ةعبرأ( ثلثلا ثلثو ) ةتس ( ثلثلا فصن
 وأ ثلث يف فصن : تلق اذإ كنأل اضيا رشع ةنالن يه ) ةلملا ( ف )

 (عبرلا ثلثب هسكع وأ ى عبر يف ثلثك ) ماقملا برضب ( ةتس كل جرخت هسكع
 ثلثو ةثالث ) كلذو « ثلث يف عبر وهو ( هسكعك ) عبر يف ثلث ىلإ ةدئاع

 ى فصنلا ثلث يف ثلثو فصن : تلق اذإ :« ناويدلا » ةرابعو ( ةعبرأ ثلثلا

 وأ عبرلا ثلث كلذف ثلث يف عبر : تلق نإو ى ةتس كلذف ثلثلا فصن وأ

 ربدتف ) رشع انثا نم ةعبرأ وه ثلثلا تلثو ى ةثالث هلك كلذف « ثلثلا عبر
 . ملعأ هللاو ( باوصلل قفوملا هللاو
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 نو رطملارو يرامحلا رانلل ١

 رذلارفلا ين

 نورشعلاو يداحلا باتكلا

 ضئارفلا يف

 ةمكحم" ةيآ لضف وهف كل ذ ى وص امو ةئالث للا « : رتل هلا لوسر لاق

 ةرسا : او ك ةخوسنملا ريغ : ةكحلا ةيآلاو < )١( » ةلداع ةضبرفو > ةمئاق ةنسو

 ةلداعلا ةضيرفلاو « حخسانلاب لمملا نأ كلذو ، ةخوسنملا ريغ وأ ى ةتباثلا : ةمئاقلا

 . دحاو قدصاملاو ى اهيف جوع ال "وأ ةنسلاو باتكلل ةقفاوملا يه

 ى » كنيد نم اهنإف ضئارفلا اوملعت » : - هنع هللا يضر - رمع نعو

 : نلع هنع د وعسم نبا نعو“ضنئارفلا ملعتا ح ةمركع هالوم سابع نبا دلقو

 ٠ دراد وبأو ملسم هارر ) ( ١
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 ضئارفلا اوماعتو ى سانلا هوملعو ملعلا اوملعتو “ سانلا هومماعو نآرقلا اوملعت »

 نم ىلصملا عزنيسو “ ضوبقم ءىرما يأو « ملعلا فصن اهنإف « سانلا اهوملعو

 ء 6« اهنيب لصفي نم نادجي الو ةضيرف يف نانثا فلتخي قح يتمأ
 : قاحسإ وبأ لاق

 ضح يأ هللا هيلع ىلص ضرفلا ملع ميلعت يف ضحو ل - ٠

 هوملع سانلا عيمج 7 هوملمت كاذ ف لاقو

 اردق ملع لك “)_جأ وهف ارُطش مولمصلا نم هلعح

 ص « ىسني" ٍمللع لوأ اهنإف سانلا اهوماعو ضئارفلا اوملعت » : ةياور يفو
 ام ضئارفلا يفو ى تومو ةايح ناسنإلل نأ ملعلا فصن ضئارفلا نوك ىنعمو

 : قاحسإ وبأ لاق “ هتومب قلعتي

 هلاعحتنا اضرف يلع ىرأ هلاح الب يرورضلا وهو

 ثوروم وأ سانلاف رثراوزم فثودحلاب رهدلا ولخي سيل ذإ

 سنأرلبك ضئارفلا ملمتي ملو نآرقلا أرق نم نأ : ءاملعلا نم ةدع ركذو

 ًاناتسب تلخد يناك تيأر : نبربس نبال لجر لاقو ى هل ةمك ال يأ ك هل سأر ال

 > هف ام نسحأ يهو ةدحا و “ةرحش الإ هراحشأ رام ميمح نم تلكأف

 هل ربعف اعون عديو اعون لك أي لعجف ى اناتسب يأ ص اطئاح لخد هنأ ةياور يفو

 )١( دواد وبأو يقهيبلا هاور .
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 نماہيف امل ةردقم يأ { ةضورفم ىنعمب ، ةضيرف عمج يهو

 َ ٠ ٠ . ٠ . ٠ > ةردقم ماهس

 ثيدحلا جرخأو «كلذك دجوف لجرلا لثلسف “ضئارفلاملمتي ملو نآرقلا أرق هنأ
 ص كاحلاو نابح نباو يذمرتلا هححصو ى ةجام نياو يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ

 . لاسرإلاب “لعأو

 ماهس نم اهيف امل ةردقم يأ ‘ ةضورفم ىنممب ‘ ةضيرف عمج يهو )
 هلوق هنمو “ ريدقتلا ةغل ضرفلاو « ةصوصخم ريداقم ىلع ةلوعجم يأ س ( ةردقم

 ء اهردق يأ « ةقفنلا يضاقلا ضرفو ى ) « متنضرف ام 'فلصنف » : ىلاعت

 ئ يوغللا ىنعملا هيف ربتعم ةدحلا اذهو « ثراولل "ر"دةم ”٢بيصن : آاعرشو

 ى درلاب الإ دازب ال صاخ رثراول اعرش ردقملا بيصنلا ضرفلا : لقف تئش نإو

 .ةتصاحمب وأ ةيصوب ردقملا “ [آعرش : كلوقب جرخف ص لَوَلاب الإ صقني الو
 ص كلذ وحن وأ ةاكزلا يف رشعلا عبر ى ثراول : كلوقبو ى كلذ وحن وأ

 .هب فرمي .ا هفرعف تئش نإو ى عقاولا نابل ى خلا .. دازي ال : كلوقو

 . ثرإلا

 هقحتسمل تبث ؤزجتلل لباق ىقح هنأ وه يعرشلا حالطصإلا يف ثاربملاو

 بيترت ه حراش هلاق “ اهوحن وأ اهنيب ةبارقل ث كلذ هل ناك نم توم دمب
 ةمفشلاك هريغو لاملا لوانتي ك قح : انلوقف : لاق 90 يجن وخلا نع _ ضئارفلا

 دمبألا ىلإ نالقتني ذإ ةيالولاو ءالولا ؤزجتلا لباقب جرخو “ صاصقلاو رايخلاو

 . ٢٣٧ : ةرقبلا ةروس )١(
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 نم ءالولا ثراول ءالولاو قتمال ءالولا ، ؤزحتلا ايل ومق مدعل برقألا توم دمب

 دارملا سيل هنأل رايخلاو ةعفشلاو صاصقلا درب الو ى هنباك _ رسكلاب _ قتعملا

 هثلث اذهل و هفصن اذهل : لاقي نأ هيف نكمي ام لب ى رارقإلا لوبق ؤزجتلا لوقب

 كلذ هل ناك نم ى توم دعب : انلوةب جرخو “ كلذك ةثالثلا هذهو ڵ كلذ وحنو

 ىلع يأ ى ةيصولا ةبارقل : انلوقبو “ امهريغو ةبهلاو ءارشلاب ةتباثلا قوقحلا

 ءالولاو ةيجوزلا ى اهوحن وأ : انلوق يف لخدو ى توملاب كلمت اهنإ : انلوق

 ٠ \ _ه رع و

 يكبسسلاو ةعفرلا نبا هلطبأ ؤزجتلا لوبق هب رسف امو :.انخياشم "خيش لاق

 نلعو ی لكلا نع طقس هقح طقسأ اذإ ةثرولا دحأ نأب لوقلا ىلع فذقلا دحم

 هنأب باجحيو « ثوروم هنأ عم رخآلا هيفوتسي لب ءيش هنم طقسي ال هنأب لوقلا

 يف معن ى كلذ نع هجرخي ال همدع وأ طوقسلاو ى ريسفتلا كلذب ؤزجتلل لباق

 اذإ ام ى خلا { تبثي ه ب جرخو ى رظن اقلطم ؤزجتلل لباق ريغ ءالولا نوك

 لب ث هثراو لالحتسا يفكي الف « هتومل هلالحتسا رذنمتو اصخش باتغا

 . ھا ٤0 هلا رقفتسي

 ص بوثلا رأفلا { ضرف هنمو « زحلاو اضيأ عطقلا ىلع ةغل ضرفلا قلطيو

 اهضرفو ى رتولل نالع امه نيذللا هيفرط زح يأ ‘ سوقلا ضرفو ‘ هعطق يأ
 ضرفلا قلطيو ءاهنم ىقتسي يتلا هترلثئ : رهنلا ةضرفو > رتولا هق عقي يذلا زحلل

 ىلإ كئدارل نآرقلا كيلع ضرف يذلا نإ » هنمو : ليق « لازنإلا ىنعمب
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 هقق وهو « ملعلا اذه ابقل تلعجو بيصعتلا ىلع تبلغف
 ١ ومل ١ ث ر > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ىنعمو « ؟) ي اهانضرفو اهانلزنأ ةروس » : هنمو نايبلا ىنعمو ى ١" داعم
 > هسفنلع همجوأ يآ > . لا نهف َ“ضرف نص « : هنمو مازلإلا و باجعإلا

 نآرقلا ماكحأ كيلع بجوأ يأ « مازلإلا ىنعمب ثالثلا تايآلا نأ قيقحتلاو
 . جحلا نهيف بجوأ نمو ةروسلا ماكحا كيلع انبجوأ و

 باجيإلاو عطقلا : اهلك هجوألا هذهب قيلي “ ضئارفلا ملعب ملعلا اذه ةيمستو

 اك بيصعتلا ىلع قلطت تناكف “ ( بيصعتلا ىلع تبلغف ) ى اهريغو ريدقتلاو
 يف نولوقي اوناك م نأل وأ هديدحتل ضرفلا:بلغو « ةردقملا ماهسلا ىلع قلطت

 ىلإ ةبسن ى يضرف نفلا اذهب ملاعلاو ى اذك ةضيرفلا يف لوقلا لوألا نامزلا

 : زوجيو “ - ءارلا ناكسإب - ضرفو ضارفو ضيرفو ضرافو ؤ ةضيرف

 ةبلغلاب نفلا اذهل ملع هنأل « درفملاك راص عمجلا اذه نأل « عمجلل ةبسنلاب < يضئارف

 . سراف ءانبأ نم موق مهو - رابنألا ىلإ ةبسن “يرابنأ و "يراصنأك

 ى ململا اذهل ابقث ) ضئارف : ظفل يهو « ةملكلا هذه يأ ‘ ( تلعجو )

 افصن وأ اسدسأ ثرب مكو ، هريغ نم ثراولا ملع يأ ى ( ثيراوملا هقف وهو
 وهو ص ثرإلا ىنعمبو “ ثوروملا لاملا ىنعمب ثاريم عمج ثيراوملاو ى هريغ وأ

 )١ ) صصقلا ةروس : ٥ ٨ .

 )٢( رونلا ةروس : ١ .

 . ١٩٧١ :ة: ة رةملا ةروس )ت(

_ ٣٣٣ 



 ص ةكرتلا نم قح يذ لك صخي ام ةفرعمل لصوملا باسحلا ملعو

 ‘ لق ك دلعل ١ ال هع وض وم يهو

7 
 ص يقابلا ثراولاو ى ءاقبلا : ةفل وهو ‘ يدنع ل"وألا لمتحيو ى انه دارملا

 : للع لاقو ى هقلخ ءانف دمب يقابلا يأ “ « ثراولا » : ىلاعت هللا ءامسأ نمو

 يمم اهقبأ يأ ى )١_' « ينم ثراولا اهلعجاو يرصبو يعمسب ينعتم م۔مللا »

 لالحنا و ربكلا دنع اهتوقو امهءاقب دارأ : لبقو “ تومأ نأ ىلإ نيملاس نيحمحص

 ى اهدعب نييقاب ىوقلا رئا۔۔ يثراو رصبلاو عمسلا نوكيف ى ةيناسفنلا ىوقلا

 . عاتمإلا لعجاو يأ ى « ينم ثراولا هلعجاو » : ةياور يفو

 اثرإ تيملا يمس هنمو « نيرخآ ىلإ موق نم ءيشلا لاقتنا اضيأ ثرإلاو
 ثوروملا لاملاىنعمبو يردصملا ىنعملاب ثرإلا قلطيو “ ببس وأ بنىنب هلاقتنال

 ىلع مكنإف مكرعاشم ىلع اوتبثا » : ملسم ربخ ه۔نمو ى ةيقبلاو لصألا : ةغل وهف
 ةيقب هنأل اثرإ تيملا لام يمس هنمو ى هنم ةيقبو هلصأ يأ ى « ميهاربإ كيبأ ثرإ
 . ًاثراو هقحتسمو ى فلخ نمل فلس نم

 ملع عفرب ( ةكرتلا نم قح يذ لك صخي ام ةفرعمل لصوملا باسحلا ملعو )
 لصوملا باسحلا ملعو ثيراوملا هقف عومجب وه ململا اذه نأ ينعي ى هقف ىلع افطع

 هيف لمعتسي يذلا ءيشلا يه يأ “ ( هعوضوم يه ) ةكرتلا ( و ) “ كلذ ىلإ

 ددملا ال )ءيشلا هيف عضوي عضومك لعفلا ىلإ ناكمإلا نم هيف ققحتيو ى ملعلا اذهأ

 فصنلاك ددملا هعوضوم نإ : ةمصفاشلا نم يروصلا لاق اك يأ ك ( ليق 5

 . يذمرتلا هاور ( ) ١
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 : ناكرأ هل ، ةرم اك ةكرتلاب قلعت ام ةلمج نم ثرإلا و

 > ًادادءأ روسكلا كلت دعي > كلذ وحن و سدسلاو نيثلثلاو ثلثملاو عبرلاو

 . ,لوحب وأ ,لو عَالب ةضيرفلا هنم جرخت يذلا ددملا ربتعا وأ

 ؛ هعوضوم يهو : لاق ذإ ( رم اك ةكرتلاب قلعت ام ةلمج نم ثرإلاو )
 ص دتمملا نم هزاوج لوقلا ىلع هنم لاح وأ « ثرإلا هلوق ربخ ى ةلمج نم : هلوقو

 زيهجتلا : ةكرتلاب قلعتي ام ةلمجو ؟ ربخ وأ ص ناث ربخ ( ناكرأ هل ) : هلوقو

 : يفاستلا قاحسإ وبأ لاق ‘ ثرإلاو' ةيصولاو نيدلاو

 هنود تيدأ . نفك هنونم تردق دق ؤرما نإ

 ةمقبلا ف ثاريملا عقيو ةمصولا ذفنت كاذ دعبو

 جيتحا ام لمشي هنآل "معأ زيهجتلا نأل « نفك لدب زهج : لوةي نأ ىلوألاو

 وحن و رفحلا ةرجأو ص هب رفحي امو ث ىرتشي ءامو ع ىرتشت ضرأك لاملاب هيلإ

 له رظناو ى اهجوز لام نم ةأرملا نَفَك : ليقو ى لاملاب الإ دجوي مل اذإ كلذ
 دحأ لسغ مهزبوجت هل لدي اك ى زيهجتلا دعب الإ ةكرتلا ىلإ ةثرولا كلم لقتني ال

 ص دحاو بوث بجاولاو “ كلذ زجي مل توملاب هكح عطقنا ول ذإ رخآلا نيجوزلا
 قوف امب ىصوأ اذإو ص تيملا فرش بسحب بأوللا ُةَفصو ى ةثالث موق معزو

 . ثلثلا نمف يناثلا ىلع ةثالثلا قوف امب وأ لوآلا لوقلا ىلع دحاولا

 رثكأ نأ : بدترتلا باتك حرشب ك بيجلا بيرقلا حتف , ق ركذو

 : قوقح ةسمچ تمملا ةك رتب قلعتي ام
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 ص تمملا ةبقرب قلعتم ةيانج قحك ى ةكرتلا نيمب قلعتملا قحلا : اهدحأ
 . ها ى ةلبانحلل افالخ زيهجتلا ىلع نوهرملاو ةيانجلا قح مدقيف ص نوهرملاكو

 هيلع ينجملا مدق نهرو ةيانج عمتجا ولف : لاق ى نيدلا يف كلذ لخدي ى تلق

 . ها ى آضيأ ةمذلاب قلعتم هقحف نهترملا امأو « نيعلا يف هقح راصحنال

 « ةيانجلا هب صصاحي يقابلاف فت مل ناف ص نهرلا عيبي نهترملا نأ بهذملاو
 ةحصل ةكرتلا قلعت اهقلعت نأ حصألاب انلق ولو ص نبملاب ةقلعتملا ةاكزلاكو : لاق
 لحم نم هتيدأت زئاجلا ةاكزلا وه يذلا ىحلا هنم يذلا عومجملا ىلع ةكرتلا قالطإ

 اهجارخإ بجو اهؤادأ هلام يف بجو تلا ةاكزلا جارخإ لبق تام اذإف ى رخآ

 نّيمت ةاكزلا ردق الإ لاملا فلت ول قح زيهجتلا ىلع مدقتو ى هتكرت نم

 نم طقف ةاكزلا ةصحب الإ نوقحتسملا مدقي ال هنأ « يعرذألا ه رهظتساو
 نم ريصتف هتمذب ةاكزلا تقلعت هعيمج لاملا فلت ولف « دمتعملا وهو « يقابلا
 اهب ىصوأ نإ الإ هنع ةاكز ذفنت ال هنأ بهذملاو ى ةمذلا يف ةلسرملا نويدلا

 . اب صوب مل ولو ىك زتف رجشلا ىلع راثلا ةاكز الإ اوعربت وأ -

 ريغو نفك و ,لحو لسغو ةرجأو ,طونحو نفك نم زيهجتلا نؤم : يناثلا
 نويدلا ىلع كلذ مدقيو « هتايح يف هراتقإ وأ هفارسإب ةربع الو ى فورعملاب كلذ

 ى اهتقفن بجت ال يتلا ةريغصلاو ةزشانلا ريغ ةجوزلا ىنثتسيو ى ةمذلا يف ةلسرملا
 ؛ ھا حجرألا ىلع ةرسوم تناك ولو ابنغ ناك اذإ اهجوز ىلع ايهنفك نإف
 اذكو ى اهب عفتني ال ناك ولو اهجوز ىلع ةعيضر ولو ةجوزلا ةقفن نأ بهذملاو
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 ةدع ةيعجر وأ اراهنو ايل هلإ تملس ةمأ تزاك ولو : لاق > اهتنوؤم و اهسابل

 نإو ىهتايح ىف هتقفن هتمزل نم ىلع هزيهجت ةنوؤم هل لام ال نمو ى الماح انئاب وأ

 . نيملسملا ىلعف الإ و « لاملا تيب يفف نكي م

 ىلع هللا قوقح مدقتو “ ةيصولا ىلع مدقت" ةمذلا يف ةلسرملا نويدلا : ثلاثلا

 مدقتو 4 ةيمدآلا قوقحلا ممدقت مهضعب حجرو « ها حجارلا ىلع ةيمدآلا نويدلا

 قلعيو ةكرتلاب ةمذلا يف لسرملا نيدلا قلعيو : لاق ى اياصولا يف كلذ ىلغ مالكلا

 ص تكفنا ةكرتلا ردق ثراولا ىدأ ولف كلذ عمو ى حجرألا ىلع نوهرملاب نهرلا

 مهضعب ىدأف ةثرولا تددمت ولف ‘ نهرلا يف ريظن فالخب ءيش نبدلا نم يقي ولو

 هضعب ىدأ مث هتوم لبق ةثرولا اهعضو ول ام فالخب هبيصن ةكفنا هتصح ردقب

 انه امو نهرلا يتلأسم نيب قرفلاو ى هبيصن كلمي ال ثيح نيدلا نم هبيصن ردقب
 ةيفوتب الإ هنهر نم ءيش كفني ال وهو مهثوروم نوفلخي ةثرولا نأ نيتلأسملا يف

 وهو ص يعرسثلا نهرلا نم اقلعت دشأ لعفب نهرلا نذإف ى هتفيلخ اذكف ى عيجلا

 . ةك رقلا نويدلا قىلعت

 ؛ عيمجلا يدؤي نأ ثراولا ىلعف هتوم لبق تيملا اهنهر نإ هنأ لصاحلاو
 هتصح يدفي نأ مهنم دحاول سيل نيددعتملا ةثرولا نأ ىتح ى عيبلل اهملسي وأ

 تيملا اهنهري مل نإو « كلذك مهثوروم نآل نيدلا يف هتصح ردق نمو ى اهنم لقأب
 نيدلا نم نيرمألا لقأب اهادف ءاش نإو ص عيبلل اهمتلس ثراولا ءاش نإف
 هتصح ردقو ى اهنم لقأب هتصح يدفي نأ مهنم لكل نوددمتملاو ، اهردق وأ
 امهريغ نم نيدلا ءاضقو ةك رقلا نْبع كاسمإ ثراولل نأ فالخ ال هنآل نيدلا نم

 نيدلا داز ولف ى ءامرفلا ىلع ررض الو ضرغ هل اهيف نوكي دق هنألو ث هثورومك
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 ا بتلمج نم | > طورشو . ثرو قحو ‘ ثراوو ٤ ثوروم

 ص ةلزنملاو ، ةهجلاب ملعلاو ، ثراولا ةايحو ،‘ ثوروملا توم

 بيجأ ربغار ةدايز ءاجر اهميب ميرغلا بلطو ةميقلاب ثراولا اهبلطف ةك رتلا ىلع

 نإف ص ةفوقوم : ليقو ص هكلم ىلإ لقتني الف هعنمي : لسقو ى ةنوهرم ثراولا
 ىلع كلذ ينبنيو اهوكلمي مل مهنأ نيبت الإو ةثرولل كلملا نأ نيبت نويدلا نم ءىرب

 . دئاوفلاو بسكلا .

 ء هنود امو ثلثلاب ثراو ريغل تناك نإ ثرإلا ىلع مدقت ةمصولا : عبارلا

 . ثراول تناك وأ رثكأب تناك اذإ ةزاجإلا ىلع فقوتتو

 . اهرخآ وهو ثرإلا : سماخلا

 لام يأ ، ( قحو ‘ ثراو ) يح ( و ‘“ ثوروم ) تيم ناكرألا كلتو

 ءمدعلا همدع نم مزلي ام وهو “ طرش عمج ( طوومش ) اضيأ هل ( و ‘ ثروي )
 ةايحو “ثوروملا توم اهتلمج نم ) هتاذل مدع الو دوجو هدوجو نم مزلي الو
 اهتلمج نمو “( ةلزغملاو ةهجلاب ملعلا ) ثلاثلا ( و ) “ ناطرش ناذه ص ( ثراولا
 ص اريدقت وأ اكح" تاومألاب ثوروملا قاحلإ اهنمو « ةكرتلاب نيدلا ةطاحإ مدع

 ىلا ةثالثلا ىلع راصتقالا ىلوآلاو ى اريدقت وأ اقيقحت ابحألاب ثراولا قاحلإو

 ف توملاب ريدقت وأ اكح قا خحلإلا لخديف اهتلمج نم : هلوق طاقسإو اهركذ
 امأو ى ثراولا ةايح : هلوق يف اريدقت ءايحألاب قاحلإلاو ثوروملا توم : هلوق

 ةرابعو “ ثروت ةك رت ق مالكلا نأ هنع ينغيف ةك رتلاب نيدلا ةطاحإ مدع

 : اضيأ ةثالثف هطورش امأو : « بيترتلا حرش يف بسىجملا بيرقلا حتف »
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 هكحك ًاعامجإ املسم كرشم ثرب الف > للملا فالتخا يهو ‘ عن اوهو

 . ٠. . . . . . . ‘ رثك ألا دنع

 يذلا دوقفملا يف اكح تاومألاب هقاحلإ وأ ثوروملا توم ققحت : اهدحأ

 اتيم لصفنا يذلا نينجلا يف اريدقت تاوماألاب هقاحلإ وأ آداهتجا هتومب يضاقلا كح

 . اهريغ هنع ثروي ال ذإ هنع ةرغلا ثرإ ىلإ ةبسنلاب ةرغلا بجوت همأىلع ةيانج

 يف اريدقت ءايحألاب هقاحلإ وأ ةرقتسم ةايح ثراولا ةايح ققحت : يناثلا

 ولو توملا دنع هدوجو رهظي تقول ةرقتسم ةايح ايح لصفنا يذلا نينجلا

 ٠ ةفطن فط"

 يتلا ةجردلابو “ ثرإلل ةيضتقملا ةهجلاب ل ملا ث ءاضقلاب صتخيو : ثلاثلا
 . لصفت اهيف اعمتجا

 ص مدعلا هدوجو نم مزلي ام وهو « عنام عمج ( عناوم ) اضيأ هل ( و )
 طرشلا ةنراقم هتاذل : انل وقب جرخف ؛ هتاذل مدع الو دوحو همدع نم مزلي الو

 باصنلا مم ةاكزلا دوجول طرش وه يذلا لوحلا دوح وك دوحولا مزليف ببسلل

 نم عنام هنأب لوقلا ىلع نيدلاك عنامل هتنراقم جرخو > بوحولل بيس وه يذلا

 . مدعلا مزليف ةاكزلا بوجو

 ( اعايجإ املممم كرشم ث الف للملا فالتخا ) : لوآلا : ةثالث ( يهو )
 ةماسأ هاور ى )١' « ملسملا رفاكلا ثري الو املسم رفاكلا ثرب ال ه : قلع لاق
 دنع رفاكلا ملسملا ثرب ال اك يأ ء انبهذم وهو ( رثكألا دنع هسكعك ) « ديز نبا

 ٠ دواد وأ هاور ) \ (
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 راصمألا ءاهقفو نيعباتلاو ؟لعو ناثعو رمعو ركب يبأك ةباحصلانم ءاملعلا روهمج

 ثراوتي ال ه : ثيدحلو ع قباسلا ثيدحلل دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأو كلامو
 لام لكو ى هتمينغ 'آ؟) مارح ثروي لام لك » : نلع لاقو ؤ )١' « نيتلم لهأ

 ؛ ةجح وهو ى هدنسي ملو هللا همحر نبروفغبت هاور ث « هثاريم مارحف منغي

 سألا : يعازوألا و قورسمو بيسملا نب ديعسو ةيواعمو لبج نب ذاعم لاقو

 نيملسملا ءامد نألو < تادلسملا مهل لحت نأ نود نيملسملل اهحموزت لالح مهءاسن

 : ليق « رفاكلا ملسملا لتقي الو ململاب رفاكلا لتقي ى افاكتت ال نيك رشلاو
 : نلع لاقو “'"'« هملع ىلعيأ الو ولعي مالسإلا » : لح يبنلا لوقلو ى مانتغاللو
 ىنعمب رفاكلا امأو ى كرشملا رفاكلاب دارملاو « )٠' .صقني الو ديزب مالسإلا »

 . ثرويو ثربف قسافلا

 ملسملا ثريال ه : ثيدح نآل ‘ صنلا ضرعم يف سايق كلذ نأ باوجلاو

 ج نيتلم لهأ ثراوتي ال ه : ثيدح اذك و ع صن « ملسملا رفاكلا ثري الو رفاكلا

 : هلوقو « هيلع ىلعي الو ولعي مالسإلا » : هلوقف ‘ كلذ يف ناحيرص ناثيدح امهو

 لمعلاو ث ناصاخ ناقباسلا ناثيدحلاو “ ناماع « صقني الو ديزي مالسإلا »

 . صاخلاب

 . يئاسنلاو دواد وبأو دمحأو ملم هاور ( ١)

 . ثيدحلا رخآ يف اك « مارحف » لصالا لمل )٢(
 ٠ دواد وبأ هاور )+ (

 ٠ يقهيبلاو هحام نبا هاور ) ( ٤
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 ريغ يف صقني الو ديزب اذك و « ثرإلا ريغ يف هيلع ىلعي الو ولعي مالسإلاف

 سايقلا امأو دادت رإلاب صقني الو دالبلا حتفب ديزب : لاقي نأ لثم « ثاريملا

 ص هثري الو يبرحلا لام منغي ملسملاو “ااهثري الو ةرحلا حكني دبعلا نأب دودرم

 ى ةرصانملاو ةالاوملا ىلع ثرإلاو ص رطولا ءاضقو دلاوتلا ىلع وه امنإ حاكنلا نأبو

 ى باتكلا لهأب صتخا مهل افيرسشت هيف مهب انلاصتا ناك امل نكل ء اقرتفاف

 رفاكلا ملسملا ثرب هنإ الاق ةيواعمو آذامم نأ : يناسكتلا ضئارف حراش ركذو

 تلاق كرشم هنأ رهظ مث الجر ثرو نمو « ملسملا رفاكلا ثرب الو ى يباتكلا

 لاقو ع نيتلم لهأ ثراوتي ال هنأل هدريو ، كلذ عيمج نم يفتني هنإ : ةبازعلا
 . هبلع ىلعي الو ولعي مالسإلا نأل كلذ عيمج كسمي : دمحم نب دمحأ ساسملا وبأ

 وأ يمسوجع وأ يدو نأ : هتثرول لاقف توملا هرضح نمو :« رثألا , يفو

 ال هنأل هب نولغتشي الو هنوثرب مهنإف « هوثرب ال نأ ةرضم كرسلا للم نم ةلم نم
 هلك رفكلا : ليقف « نيتلم لهأ ثراوتي ال ه : ثيدح يف اوفلتخاو ى رارضإ

 دحاجو يموجم و مىباصو ينارصنو يدوهي لكف « ةلم مالسإلاو “ ةدحاو ةلم

 هبو ؛ انبهذم وهو “ هنم اصن يعفاشلا دنع حصألا وهو « رخآلا ثرب ينثوو

 . ةفينح وبأ لاق

 وهو رومآلا مظعأ مهعمجي مهعاتجاو مهفرصت يف نوك رشلا : يعفاشلا لاق

 مالسإلا يف بهاذملا فالتخاك مهفالتخا لعجي : يعفارلا لاق ى ىلاعت هللاب كرشلا

 ةاداح. يفو ى نالطبلا يف ةدحاولا سفنلاك مهقرف فالتخا ىلع رافكلا نال

 :ءايلوأ مهضعب اورفك نيذلاو » : ىلاعت هلوقلو ى مهيلع يلاصمتلاو ى نيملسملا
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 نلو » : ىلاعت هلوقو '") نيد يلو مكنيد مكل » : ىلاعت هلوقو ١١ « ضمب
 دمب اذاف » : هلوقو '") « مهتلم عبتت ىقح ىراصنلا الو دوهيلا كنع ىضرت

 لاقو ى ةدحاو ةلم هلك رفكلا نأ تايآلا هنه ترمشأف « لالضلا الإ قحلا

 وأ ينارصنلا وأ يدوهيلا ثرب الف ى ةدح ىلع ةلم مهنم لك : دمحأو كلام

 انلعج لكل » : ىلاهت هلوةل رخآلا ينثولا وأ دحاجلا وأ يموجملا وأ ءىباصلا

 . نيتلم لهأ ثراوتيال ل : ثيدحلو ‘٤ا ي اجاهنمو ةعرش مكنم

 نأبو ى اجاهنمو ةعرش مقلع د_ع نيد لخد نم لكل ىنعملا نأب بيجأ و

 ! رفاكلا ملسملا ثريال ه :هقرط ضعبف نأ ليلدب “رفكلاو مالسإلا نيتلملاب دارملا
 ص نيلوقلا دحأ ىلإ مهدرن مل مهنيب اهف اومكاحت اذإؤ ى انيلإ اومكاحت اذإ كلذو

 : ىلاصت هلوقبو . ى رم امب ةدح ىلع ةلم ةدحاو لك نأ ىلع ةكلاملا لدتساو

 نيذلاو سوجلاو ىرادهنلاو نيئباصلاو اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ ل

 هلوقو ى ريا_فتلل هلصأ يف فطعلاو ى ضعب ىلع آضعب فطعف ٨١" 4 اوك رشأ

 : ىلامت هلوقو ‘ ءيش ىلع دوهيلا تسيل ىراصنلا تلاقو : : ىلاعت

 )١( لافنألا ةروس : ٧٣ .

 )٢( نورفاكلا ةروس : ١ .

 )٣( ةرقبلا ةروس : ١٢٠ .

 ) ٤ ( ةدئاملا ةروس : ٤٨ .

 )٥( جحلا ةروس : ١٧ .
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 : رمع لوقبو ، )١' « ىراصن وأ آدوه ناك نم الإ ةنجلا لخدي نل اولاقو

 يروثلاو ةفينح وبأ لاقو ى انبهذم كلذو « اننوثري الو للملا لهأ ثرن ال »
 . يعفاشلا لاق اك ةعرش نباو

 ى ةمألا عامجإب ملسملا رفاكلا ثرب الو : سيمخ خيشلاك انباحصأ ضعب لوقو

 رفاكلا هدبع هثري ملسملا : لاق هنأ يعفاشلا نع يكلاملا باهولا دبع ىكحو

 رفاكلا نوك نم مهضعب ىنثتساو ‘ هنع كلذ حصي ملو ‘ ثراو نكي مل اذإ

 دلولا نإف “ تدلو مث . تملسأف لماح ةجوز نع رفاك تام ول ام ملسم هثري ال

 ص هرفكب مكحلا لاح ثرو امنإ هنأب بيجأو ى همأل اعبت همالسإب انكح عم اهثري

 ايف اوعمجأ ءاملا نأ : خيشلا ركذو ص هثرإ ققحتل طرش يم امنإ ةدالولاو

 راغصلا هدالوأ كح نأ رابك و رافص دالوأ هلو ملسأ ول ل۔جرلا نأ تدجو

 معزو اهوراتخا يتلا مهنايدأ ىلع مهنأو مهسفنأ مكح رابكلا مكح نأو « هكحك

 ص ةنيدملا لهأ نع كلذ يكح ا۔هدلول امالسإ نوكي ال مآلا مالسإ نأ مهضعب
 دلول امالسإ ةدجلا الو بآلا بأ دجلا مالسإ نوكي ال هنأ قارملا لهأ معزو

 . ھا اهدلو

 ولو رفاكلا هابأ ثري رفاكلا نباف نيدلا يف هيبأ مكح همكح دلولا نأ كلذو

 ةيرسلا نم دلولا الإ ةيرحلاو ةيدوبعلا يف همأ عبتيو « ةرطفلا ىلع دولوم ناك
 دلولا دلول مالسإ بآلا بأ دجلا مالسإ نإف : « ناويدلا » يف يذلاو « رح هنإف

 )١( ةرقبلا ةروس : ١١١ .
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 ال نأ بهذملاو ةيح مآلا نكت مل نإ ةدجلا اذك و : ليق ى ابح هوبأ نكي مل نإ
 . دجلاو بآلا لب ةدجلاو مألا ربتعت

 لاق « هنم هثاريم هلف مسقي نأ لبق هكردأف لام ىلع كرشملا ملسأ نإ و

 نأ كلذو ى مسقي مل وأ مسق ائيش ناكردي ال ايهنإف نيجوزلا الخ ام : انباحصأ
 نعحوزلا دحأ توع وأ « هتك رت مسق لبق ةيباتكلا هتحوز ملستف ملسملا توع

 اذه يف ثرإلا مدع نكل رخآلا توميف اهدحأ ملسي وأ رخآلا ملسيف نيرفاكلا

 لبق ولو هثوروم توم د۔]ب ملسأ نمل ثرإ ال : ةيعفاشلا لاقو ، ةمصعلا عاطقنا
 يبأو هباحصأو كلامو سواطو ءاطعو بيسملا نباو يلع لوق وهو « مسقلا

 اوعمجأو ى مسقي نأ لبق لاملا كردأ نإ ثرب هنأ ناثعو رمع نع يورو ى ةفينح

 : ليقو همهس هيف هل : ليقف اضعب كردأ نإو ع مدقلا دعب ملسأ نإ ثري ال هنأ

 هك رشل هثرب نم تام موب ةثرولا نم سيل هنأ هعم نمو يمفاشلا لوق هجوو ال
 دنع نيملسملا هتبارةلو « زاجحلا لهأ دنع نيملسملا ةعامجل تام اذإ دترملا لامو
 راد يف يذلا هلام : ليقو « مالسإلاو ةبارقلا : نيببس مهيف نأل ، قارعلا لهأ

 . رفكلا راد يف هتثرول رفكلا راد يف يذلاو « نيملسملا هتثرول مالسإلا

ٌ 

 رافكلا نم الو نيملسملا نم ادحأ دترملا ثرب ال : « بيترتلا حرش »ه يفو

 اذإ اهنإف ص ةيفنحلل افالخ ى ةأرما ولو “ هيلإ لقتنا يذلا نيدلا لهأ نم ال

 ال مدنع اهنأل راكنلا اذك و يأ « مهدنع اقلطم اهتثرول اهلام نوكي تدترا

 ذإ ةيفنحلل افالخ هتدر وأ همالسإ لاح يف هبستكا ا_ه نيب قرف الو « لتقت

 ‘ هتدر م ال هتوم موي نيملسملا هتثرول نوكي همالسإ لاح هبستكا ام : اولاق

 . هتوم ةلزنم برحلا رادب هقول لزنتي لهو
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 نإ : اولاق ؟ لزني ةيفنحلا دنعو « هتوم ةلزنم كلذ لزني آل ةكلاملا دنعف

 ىتعتو نيملسملا نيب هتكرت مسقتف هتوكف هتومب يضاقلا ىضقو برحلا رادب قحتلا
 عجر الو مهديأ ق ام ةثرولا در ملسأ نإف ى هنيد لولحم كحيو هربدمو هدلو مأ

 ص ذفن مهقتعب ءاضقلا نأل هدلو مأ الو هربدم هيلع دري الو ى هيف اوفرصت امب مهيلع
 « مهيلع عجر مكاح ريغب اومستقا نإف ث الاح هنيد نم لمج ام درب الاذك و

 نيبو هنيب ةالاوم ال : ىلوتملا لاق اك هنأل ثروي الو دترملا ثرب ال : انلق امنإو

 هب هبقعت ام يتأي الف ى هيلإ لقتنا ام ىلع هريرقت مدعو ى مالسإلا نيد هكرقل هريغ

 ام ىلع نارقي ال هنأل ايهنيب ةالاوملا ءاقبل الثم ةينارصنلا ىلإ ناوخإ دترا ول ام
 . . هيلإ القتنا

 نإو صاصقلاو لاملا نيب قرف الو : « ةيافكلا حرش » يف انخياشم خيش لاق

 اك اثرإ هيفوتسي ال هنآل دترا مث الثم هدي عطق ول ايف ةدرلا الول هثراو هافوتسا

 ال ذإ ائيف هلام لاملا تيبل ناك دترملا تام نإو “ باحصألا نع يكبسلا هلقن
 امل فلاخم الو ڵ تباث نب ديزو اهنع هللا يضر سابع نبا لاق هبو “ هل ثراو

 برضب رمأف هيبأ ةأرماب سرع لجر ىلإ ةرق ثعب نلع هنأ » : يور هنأ ىلع

 ضرم يف دترا اذإ : لاق هنأ كلام نع يمفارلا لقنو )١' « هلام سيمخت و هقنع
 . هوثرو لاملا نم ةثرولا عنم هدصق نأب مهتاف هتوم

 اومعزو ع هركنأو الإ .يكلام ىلع ليلعتلا اذه تضرع امو : خيشلا لاق

 درفني ملو : لاق مث ‘ بهذملا ف دحأ هنع هلقن الو « كلذ لقي مل اكلام نأ

 )١( نابح نبا هاور .
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 : بهو نبا نعو ى « زاجمإلا » ق نابللا نبا لاق دقف ى كلام نع هلقنب يمفا رلا

 نوكي نأ الإ نوملسملا هتثرو هثري ال هنأ توملا دنع دترب ىذلا يف اكلام تممس

 ص نعلسملا هتثرول هلام ناك كلذب مهتا نإف ى مهثاريم مهعنم نأ دارأ هنأ مهنا

 ق ناولا هلقنو > ا رارف هقالطك هتدر " ال مأ اهتدع تضقنا هتأرما . هثرتو

 ور ام نع به و ي ١ نع ف ؤاكلا

 دنع دترب يذلاو قيدنزلا يف كلام درفناو : « صيخلتلا ه يف يربخلا لاقو

 كلذ راكنإب ءابجالا درفني ملو : خيشلا لاق ى ةثوولل اهلام لمجف مهتا اذإ هتوم
 نأ « ةنودملا » نع « يفوحلا حرش » يف يطسبلا هللا دبع ىكح دقف ى كلام نع

 ام امأ و « اذه لثم يف دحأ مهتي الو : لاق مث ، هتجوز هثرت مل دترا اذإ ضيرملا

 نيب.ق"رفي امبر هنأل هب لالدتسإلا حصي الف ى ةنودملا نع يفوحلا حراش هاكح

 ةد رلاب ةمهتلا تدعبف قالطلاب اهنامرح يف يعسلا نكمب هنأب ةثرولا ةمقبو ةحوزلا

 هنأل براقألا كلذك الو عرشلا هعنم نإو ‘ هدصق يف اهريغ ناكمإ عم اهشحفل

 يف هعنم اك مهثروو “ اضيأ عرشلا هعنمت كلذك الإ اقيرط مهل دجي ملف مهدناع امبر

 . ملعأ هللاو ى قالطلا يف ةجوزلا

 اثراو فلخي مل اذإ يلصألا رفاكلا هلثمو « كلامل افالخ دترملاك قيدنزلا و
 ى ائيف لاملا تيبل اهمقاب وأ هتكرت نإف ى تفبك قرفتسي' ال ضرف اذ فلخ وأ

 امل فمصنلاف اتنب فلخ ولف ث ءيفلا يف كلذ طرتشي ال ذإ هماظتنا طرتشي الو
 الو ، اهف ءيش الو لاملا تيبل لاملاف لثم ةمع فئلخ وأ « لاملا تيبل يقابلاو

 يقابلا ذخأت تنبلا نأ ىعداو نييرصملا ضعب هيف فقوت نإو كلذ يف كشأ
 ل انأب لتعاو مظتنم ريغ لاملا تيب ناك اذإ عيمجلا ذخأت الثم ةمعلا نأ و ادر
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 هباوج و ى هرهظتساو انخياشم خيش هلاق اك نيملسملاب درلا ٦"صخ ادحأ دجن
 له : لاق ثيح كلذ يف نيرخأتملا ضعب نع اثحب خيشلا لقن نإو ى هتمدق ام

 هؤانب هبشي : نيرخأتملا ضعب لاق ى ةمذلا يف ماحرألا يوذ ثيروتو درلا يرجي

 يف تأتي مل ةحلصم انلق نإ ى ةحلصم وأ اثرإ ماحرألا يوذل فرصي هنأ ىلع

 . رظن هيفو : لاق مث ‘ نيملسملاك مهيلإ فرص اثرإ انلق نإو ى رافكلا

 نيملسملا يف ماحرألا يوذل فرص ثبح يتأي اغإ روكذملا ءانبلا هجوو

 طرتشي له لاملا تيبو “ لاملا تدب نع ةرخأتم هتبترم ماحرألا يوذل فرصلاو

 طارتشاب دحأ هيف لقي مل ءيفلاو ءيف انه كلذو « نالوق ؟ ال مأ ماظتنإلا هثرإ يف
 نم انيد رسأو مالسإلا رهظأ نم وه قيدنزلاو روكذملا ءانبلا ىتأتي الف ماظتنإلا

 . كرشلا نايدأ

 مهثرب تللم هللا لوسر دهع ىلع اوناك مهنأل نيملسملا هتثرول هلام : كلام لاق

 ءاكرش رسأ نم مه نآرقلاف نيقفانملا نأ مهبهذم ىلع ءانب كلذو ى هنوثربو ملسملا
 هنع ىورو هباحصأ نم دحاو ريغو ةماس نب دحمو غبصإ كلام نع هاور كلذو

 ةريغملاو نوشجاملا نباو بهشأ هب لاقو « نيملسملا ةعامجل هلام نأ : عفان نبا هنع

 نيح اهنم باتو ةقدنزلاب فرتعا نإ : مساقلا نبا لاقو “ نونحس و زا" وملا نباو

 هثرو لتقأ وأ تام ىتح "رقي مل نإو ى نيماسملا ةعامجل هثاربمف لتقو هيلع دهش

 تضإو ى املسم ثرب الو ملسم هثرب الف دحأ ةقدنز حص اذإ بهذملاو هتثرو

 نمو ى املسم ثري الو ملسم هثري الف ىدامت نإ و ى ملسم هثرو وأ املسم ثرو بات

 اذه نإف « "دترملا يف رم ام "دح ىلع ملسم هثرب الو لتقأ اكالم وأ ايبن "بس

 ص نيملسملا هتثولف رقتسا نإ : ليقو ط نيملسملا ةعامجل و_ه هلام : ليقو “ دترم
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 ةهج ىلع نيماسملل هلامف للع "يبلا ةدهاعم بس نإو ى نيملسملا ةعايجلف رهظأ نإو
 رضخلاك هتءوبن ىلع قفتي مل نم بس نمو ى ثاريملا ةهج ال دهعلا ضقنل ءيفلا

 هثاريم يدوهيل ثراو فرمي مل نإو ى لتقي الو ى اديدش آالاكن لكن نامقلو

 سيلو هيف اولسانت ام اوثراوت مالسإلا ىلع سوج ربجأ نإو ى دوهيلا نم نيلصملل
 اوثرا وتي مل مالسإلا ىلع اومادو رابجإلا لاز نإو « مهثرإ نم عنامب مهرابجإ

 مالسإلا ىلع ماد اذإ دترم وهف هلاوز دعبو ربجلا دعب عجر نمو ى ةللا فالتخال
 هربجي الو لفطلا هثرو لفطو ملسم نبا ىلع يدوهي تام اذإو ىرابجإلا لاوز دمب
 . هيلع هربجي : سابعلا وبأ لاقو مالسإلا ىلع هانج

 لام لك اي نم : ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا ابأ ايرك ز نب ىيحي لأسو
 ،نيشنآلا ظح لثم ركذلل : لاق ؟ هنومسقي فيك : لاق ،هدالوأ : لاق ؟ دترملا
 هل لاق ص اهبرقب اوناك ءام نيع يف عقي داك ىتح هزكوف ؟ ثاريملا وهفأ : لاق

 ص غراف اي كلفشب لغتشا : لاق ى كلا ىلإ بت" ثاريم ال قاقحتسا وه :قاحسا

 : يفاسملتلا قاحسا وبأ لاق

 ملعا و مهفاف "ف رلاب ىوس "ثرإ ملسمو رفاك نهب سيلف

 نيرفاك اذهو اذه نكي نإو _ نيتلم نيب ثاريمالو "لجأ
 عمساف هيفثراول الو هل عمطم نم اف ,دترم "لكو
 ِرححو ًامحنو [.۔یش دباع نم رتمتس ١ و انيد رم ] نم لكو

 هتثرو هثرت هلا_ف هتميش ه_۔ف مالسإلل ناكو
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 و ١ ك ةق رل . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 يسلدنألا لاقو ى هؤالو هل : دمحأ لاقو ى ءالولاب ولو رفاكلا ملسملا ثرب الو

 : يمصاعلا يطانرفلا

 اعفت را: تاملا دمب امه نإو اعنم رثرإل "قرلا و رفكلاو

 دترملا يف كحلا كاذ لثمو

 يمكح زجع : [اعرشو « ةيدوبعلا : ةغل يه ( ةيقرلا ) يناثلا عناملا ( و )
 هقتع اقلعم وأ اربدم ولو : قيقرو رح نيب ثراوت الف ى رفكلا ببسب موقي

 هكلمل ائيش ثرو ول هنآل « ةمسقلا لبق قتع ولو 2 مأ وأ هقتعب ىصوم وأ ةفصب

 كلملاب هدمسل لاملاو “ هنع ثروي هل لام الو .0 تيملا نع ىنجأ وهو دسلا

 : دمحأو يمقأشلا لاقو ى هيلع ام ضقي مل ولو "رح اندنع بتاكملاو ع ثرإلاب ال
 . ثروب الو ثرب ال

 كرتو ةياتكلا ءادأ لبق بتاكملا تام اذإ : ةفينح وبأو كلام لاقو

 ةفينح يبأ دنع اقلطم هتثرول لضف امو اهنم يقب ام وأ هتباتك هنم ىدؤت آلام

 ةباتكلا يف هل دلو نمو « هكلم اذإ رحلا ىلع قتعي نمم ةباتكلا يف هعم ناك نملو

 الف هقتع لبق ثوروم بتاكملل تام اذإ امأ ی كلام دنع رارحألا هتثرو نود
 لهأو تباث نب ديز لاقفضعبملا امأو . دمحأو يعفاشلل ةقفاوم امهدنع لاحي هثرب
 ص بجحي الو ثروي الو ثري ال : مدقلا ف يمفاشللو ةفينح وبأو كلامو ةنيدملا
 ص ةيكلاملا بهذم وهو هضعب كلامل : امهدحأ : نالوق مدقلا يف هكلم ايفو
 . لاملا تيبل : يناثلاو

- ٣٤٩ - 



 وبأ و يروثلاو يبعشلاو يمخنلاو نسحلاو ديز نب رباجو سابع نبا لاقو

 . بجحو ثروبو ثرف هماكحأ عيمج ف رحلاك ضعيملا : رفزو دمحمو فسو

 ثريف هكح هبضعب لكل :دمحأو ينزملاو يثيللاو ناثعو دوعسم نباو ٦لع لاقو

 رانيد نب ور ؤ سواط لاقو . ةيرحلا نم هيف ام ردقب بجحيو ثرويو

 لوق وهو ى رحلا هضغبب هكلم ام هنع ثرويو بجحي الو ثرب ال : روث وبأ و

 عيمج هنأ : امهدحأ : نالوق ديدجلا يف هنم ثروي ايفو « ديدجلا يف يعفاشلا

 ىلع هضعب كلامو هتثرو نيب هنأ : يناثلاو « دمتعملا وهو رحلا هضعبب هكلم ام

 . ها ، ةيرحلاو قرلا ةبسن

 ىنعمو ى هعيمجحي "رح ضعبلا نأ وهو رباجو سابع نبا هلاق ام بهذملا و

 ثروي ةروص انل سيل : ينبقلبلا نع لاق ى رارحألا نم هريغك هنأ "رحلاك هلوق

 ىلإ يرست ةيانج يمذ ىلع ىنج ول ام يهو هذه الإ هعيمج قر عم قيقرلا اهيف
 هتيد نإف ةيانجلا كلت ةيارسب اقيقر تامو آقرتساف برحلا رادب تحتلا مث سفنلا

 يقابلاو لاملا تيبل ضعبملا ةرحلا ءزجلا رادقم : ليقو “ حجارلا ىلع هتثرول

 "دح ىلع اموجن هلام نم هملع ام ىدأ ءادآلا لبق بتاكملا تام نإ و ى هديسل

 :ةيكلاملا تلاقو “هدالوأ ىلع ءيش الف لام هل نكي مل نإو « ةبتاكملا تدقع ام

 ىلع مهتردق لبق موجنلا صقنتو اراغص اوناك نإو ث هموجن رابكلا هدالوأ يدؤي

 اهئيجم لبق يمسلا ىلع نوردقي ثيحي موجنلا دمأ دعب نإو نوقري مهنإف يمسلا
 يقب امو ى الاح ديسلا هذخأ اهب يفي لام هل ناك نإو ى رابكلاك نودؤي مهنإف

 نأ لبق اوتام اذإ دلولا مأو ربدملاو لجأل قتعأ نم لامو مدقت اك يرجي

 : يناسملتلا قاحسإ وبأ لاق ى مهديسل ارارحأ اوجرخي
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 هبسن نيثراولا يف هل اف هبعش هيف "قرلل نم "لكو

 درطا دق همكح ءاوس "لك دلو مأ ربدم بتاكم

 هضرف نيثراولا نيب طقسي = هضعب وأ لجال قتممو.

 نففلاو .مه كاذ يف نايس نف نونفلا يذ نم مهصخ نم

 ثحاب ريخ مولعلا نع نكف رثشراول لخدم مهيف سيلو

 هتباثم ىلع مهف هدلو هتباتك يف لخد اذإ الإ

 همهس هلف ةمسقلا لبق دبعلا قتع نإو ى ةباتكلا لاح نودوجوملا هدالوأ يأ

 :ليقو ص مسقلا لبق ثراولا قتع ولو “ ناثرب الف نيجوزلا الخ ام طقف يقابلا يف

 اكول آبأ تيملا كرت نإو ‘ ثوروملا توم لبق ىتعأ نإ الإ دبعلا ثري ال
 . ةبارقلا رئاس اذك و « دجلا هثرو ارح ادجو

 يعفاشلاو هباحصأو كلامو سواطو ءاطعو بيسملا نياو آحلع بهذمو

 تقو هلهأل ثاريملا بوجول توملا لبق ىتعأ نإ الإ ثرب ال هنأ : ةفينح يبأو

 ةمسقلا لبق قتعأ نإ ثرإلاب اولاق مهنإف ى ةعامجل [_فالخ ةمسقلا تقو ال توملا

 لبقو ثوروملا توم دعب ثراولا كرشأ نإو “ ناثتعو رمع نع يور امبو ءادتقا

 ثرب : ليقو “ هل ثرإ الف قرتسا نإو “ ثري : ليقو ث هل ثرإ الف ةمسقلا :

 هثوروم توم دعب دهامم براح نأ لثم هديس هكلمي : لبقو “ثرو ام كلميو

 . ىيراسنف
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 1 أطخب نإو لتقلاو

 نأ لبق توملا بجوم وأ برضلا عقوأ ولو ( لتقلا ) ثلاثلا عناملا ( و )

 توميف هجوزتتف الجر حرجت نأ لثم آثراو هنوك دعب تامو اثراو نوكي
 ةكرتلا نم الو ةيدلا نم ال أطخ ولو هلبتق لتاقلا ثرب الف ، ( اطخ نإو ) اهحرج
 نم ال أطخ هليتق ةكرت نم لتاقلا مهثيروت نم هباحصأ و كلام ةنيدملا لهآل افالخ
 ء اكش الو ادمع هلىتق نم ال اهريغ وأ ةلقاعلا وأ وه اهاطعأ ءاوس ى هتيد

 : يمصاملا لاق

 دمعلا لتق معني [ا قلطمو

 هينغم .عنمب كشلا ةلاحو هيد نم أطخب نكب نإو

 قاحسإ وبأ لاقو ى ةيدلا نم ثرإلا نم منم أطخب لتقلا نكي نإو يأ

 : يناسملتلا

 هلدحو هرطق نم لك ق هل ثاريم الف دمعلا لتاقو

 تلبق فترإ ةيد وأ ةك رت تلمتشا هيلع ام عيمج نم ال

 اطسق نإ هلام نم هثرإف اطخ اثوروم لتق نم لكو

 ءالولا [اعم نراثريو ءانتقا ةيدلا يف لني ملو

 دممت وأ أطخأ ثرب ال انبهذم مهريغو نايفسو ةفينحيبأ و يعفاشلا بهذمو

 ابص لتاقلا ناك نإ : لاق هنإف ةفينح ابأ الإ اغلاب القاع وأ انونجم وأ ابص
 . أطخلاك امهدمعو اهنع فيلكتلا عافترال ناثرب اهنإف انونج وأ
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 . لقاعلاك ماكحألا يف هببس نأل هثرو اهوتعم لتاقلا ناك نإ : « جاتلا » يف و

 ةالصلا لةع نإ ال ثرو لقعي ال ايبص لتاقلا ناك نإ : هللا دبع وبأ [لاق ]

 لاقو ى أطخ هلتق نأ اك « ثرب هنأ سايقلا يفو “ لتقلا دمعت اذإ اناسحتسا
 هرطق ىنعمو « ةياورلا مومعل هليتق ثرب ال يصلا نإ : بوبحم و لئاوو لضفلا

 يمهو ةلادجلا ىلع هاقلأ هلدج ىنعمو ى هبنج يأ ى هرطق ىلع هاقلأ و هنعط

 . . ضرألا

 تامف هتجوزت مث هتحرج وأ ةأرما حرجت نمم : « ةسوفن لزاون ه يفو
 ءحيرجلا حراجلا ثرب ال:ليقو“جوزتلا لبق حرجلا نأل “ناثرأوتي:ليقف تتام وأ

 مهنم دحاو هحرج وأ براحم كرسشم وهو هنبا وأ هاخأ وأ هابأ حرج نم اذك و

 رماع نب ىسوم نع ظفل يفو « اوتام وأ تام وأ اوملسأ وأ ملسأ مث نوبراحم مهو

 هب برضف ةبصقلا فرط يف ًامظع لمج لفط : تلزن ةلأسم ركذو : هصن ام

 هحرج هل ضرف مث الجر تحرج ةأرما يفو ‘هثرب ال نأ هل اولعجف ى هلتقف هدلاو

 لطبت الو هثرت الف اهجوز ةنونجم وأ ةلفط تلتق نإ و“هثرت الف هب تامف اهجةوزتف

 ادمع لتاقلا ثريو هثرت مل أطخ ةلقاعلا ةغلابلا هتجوز هتلتق نإو ى اهقادص
 ثرإ الو ث لتقلاب طقسي ال بسنلاك ءالولا نآل اهلتق دبع ءالو أطخ لتاقلا وأ

 زاج ولو “ داهج يفو إغاب لتقو صاصقك ىحي ولو لتقلا يف لخدم هل نمل
 ةحلصم دصق ولو دترملا لتقك نامض الب نإو “هرمأب دالجو مامإك هل هؤافيقسا

 ،هاركإب هلتق ولو حرجلا هربل ءاودلا بآلا يقسك و بيدأتلل جوزلاو بآلا برضك

 هتوم ىلإ كلذ ىدأو ريزعتو عطق و دلجك ادح وأ اصاصق بحو امب دهش وأ

 كلذك الثم ارجح عضو وأ هل زوجي ال ثيح رفح وأ كلذب ادهاش ىكز وأ

 . ناثرب نذه نإ : لسىقو > هثوروم هب تام
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 فوخ هيف ىنعملاو ‘ « ءيش ثاريملا نم لتاقلل سيل » : قلع هنعو

 نع عفر » ربخ امأو بابلل ادرط اهضعب هب قحلأو روصلا ضعب ٢ لاجمتسالا

 نع : ةثالثلا نع ملقلا عفر ه و ١" هيلع اوهركشسا امو نايسنلاو أطخلا تمأ

 ص «٢"' ظقيتسي ىتح مئانلا نعو ى قيفي قح نونجملا نعو ى غلبي قح يبصلا
 هلتقب ىضق نمل ثرإ الو ثرإلاو نامضلل هب قلعت الو “ كلذ مثإ عفر هانمفت
 جوزلا ثريو .يعرشلا مكحلاب ربخم هنآل يتفملا ثرب : ليقو ى نيعملا يف هب قفأ وأ

 لك نأ ةفينح يبأ نع يورو هلابحإب اهلتق روصتي ال هنأل هلابحإب ةتيملا هتجوز
 مل ولو ثاريم الف دمعلا لتق الإ الف ال امو ثاريملا هب مرحم ةرافكلا هب بحت لتق

 هتمزل ةيدلا ىطعأ وأ هنع افع نإ و ةرافكلا ال صاصقلا هيف نألةرافكلا هب بجت

 ببسلاب لتقلا : لاقو ذئنيح ثرب هنأ هرهاظف موصلا وأ ريرحتلا وهو ةرافكلا

 . هثوروم تسفرف ةباد بك ر اذإ الإ نامرحلا يضتقي ال

 ثاريملا هب مرحي ةرافك وأ ةيد وأ صاصقب نومضم لتق لك : دمحأ لاقو

 ملمت هتايح نأو ايح جرخ نإ الإ ثري ال طقسلا نأ اوعمجأ و ى ال_ف ال امو

 ك بعك تحت قرع ةكرح اهنمو “ سفنلا جورخ اهنمو « ةك رحلاب وأ خارصلاب

 ضعب كرحتو خرصي ملو دلو اذإ نينجلا يف - للا همحر - ليعامسا نب بويأ لاق

 هتدلو : امهادحإ تلاقف ناتنثا اهتلباق نإو ثرويو كلذب ثري هنإ : هئاضعأ

 )١( هيلع قفتم .

 )٢( هيلع قفتم .
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 يف ةايح هل مدقتت م هنآل توملا لصألاف 4 اح هتدلو : : ىرخألا تلاقو 0 ًاتمم

 تلاقف همأو وه تامو اح هتدلو نإو > هل تتندث . رمل ةامحلا لصألا امنإ و جراخلا

 : « ةسوفن لزاون ه يفف ع اهدعب : . تلاقو ى اهلبق تام : امهادحإ

 الماح ةجوز فلخ اذإ تعملا نأ اوعمجأو ، اهدعب تام تلاق نم لوق لوقلا

 هابأ ثرب هنأ دلو مش : نطبلا يف يذلا دلوي ن نأ لبق دالوألا دحأ تام مث دالوأو

 . ملعأ هللاو 2 هاخأو

 هيلع دهش وأ ىحي هلتق نإ الإ أطخ ولو هليتق لتاقلا ثرب ال : « جاتلا ه يفو

 هبرض نم تاف ابدأ هدلو برضي نأ لجر هرمأ اذإ ملعملا اذك و « هثري هنإف هب

 هثرو كلذب تام ارئب اهيف رذح وأ اععذج قيرطلا ىف يف عضو نإو « هثرب هنإف

 ص كلذ هبشأ ام اذك و ص هبرضي نم رمأ وأ هبرض اذإ هدي لعف هثرإ ليزي امنإ و

 أطخ لتاقلا نأ راتحلا : ديعس وبأ لاق “ هبيس نم لتقلا نآل هثري ال : ليقو

 ثرإ الف انروز : الاق مث لتقف دمملا لتقب لجر ىلع ادهش نإ و « هليتق ثرب ال

 لتقلاب رمآلاو ى ال : ليقو ى هناثرب : لبقف انيلع هّبش" وأ اننظ : الاق نإو ى ايهف

 نإو ص رومأملا ىلع ناطلس هل ناك نإ الإ ثرب : ليقو ى لتاق رمآلا نأل ثرب ال

 ص ةيدلا هيلعو هثري : ليقو ى ةيدلا هيلعو هثرإ لطيأ دقف هثري تيم سأر عطق
}
 

, 

 امنامو رفكلا يف مهضعب اهلخدأو ةدرلا وهو آمبار امنام مهضعب دازو

 ةصفاشلا دنع يمذو يبرح نيب ثاروت الف ةمذلاو ةبارحلاب فالتخإلا وهو اسماخ

 لهو « ناثراوتي : دمحأو كلام لاقو « اهنيب ةرصانملا عطقل ةفينح يبأو
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 ثراوت الف يمذلاك ايهحجرأ « ناهجو يبرحلاك وأ يمذلاك نمأتسملاو دهاعملا

 يناثلاو ى يمذلاك ايهتمصمل ايهثربو يمذلا ناثربو ‘ يبرحلا نيبو يمنم دحا و نيب

 رادلا فالتخا سيلو اثرإ اطرتشي مل ايهنآل ةفيتح وبأ لاق هبو يبرحلاك يهنأ

 افالخ يدنهلا يبرحلا نم يمورلا يبرحلا ثريف ع نييبرحلا نيب ةيعفاشلا دنع عنام

 ءيشلا توبث نم مزلي نأ وهو يكحلا رودلا وهو اسداس امنامو « ةفينح يبأل

 هتمأل لوقي نأ لثم ليق آريثك هقفلا يف عقيو نالطبلاب هسفن ىلع رودي وهف هبفن
 ام رتس ىلع ةرصتقم تلص نإ و قتعت انإف ةرح تنأف ةحيحص ةالص تيلص نإ

 نأ انه وهو قتعلا ىلإ تلع عراشلا فوشتل رودلا لطبيو ةبك رلاو ةرسلا نيب

 فقوتي ام ىلع ءيشلا فقوت وهف ينوكلا مكحلاب جرخو ص همدع ثيروتلا نم مزلي

 ةقفلا لوصأ و ىقطنملا يف روكذملا وهو رخآلا نوك ىلع ايهنم لك فقوت ىنعمب هيلع

 ملعلا فقوت ىنعمب نكل ينوكلاك وهو اضيأ يباسحلا هب جرخو ى مالكلاو ملعو

 . رخآلاب ململا ىلع ايهنم لكم

 ثيح نوكي امنإ نكل نيرادقمب مل ملا قيرط انيلع ملعلا رسيي نأ هلصاح و
 رخآلا ببسب امهدحأ ملعي نأ عنتمي الف رخآلا ىلع اليلد نيرادقملا نم لك لعجي

 رظنلا يواسي لب ةقيقحلا يق رود الف ذئنيحو ةلباقملاو ربجلا وأ ةبسنلا قيرطك

 رهاظ يف زئاح ثراو رقي نأ يكحلا رودلا نمف هلوهحمب ملعلا رذعتي يقيقحلا ذإ

 نباب زئاح الثم خأ رقأ اذإ اك ثرب الو هبسن تبثيف نامرح هبجحي نمي لاخلا

 لبقي الف خألا بجحل ثرو ول هنأل ثرب الو هب رقملا نبإلا بسن تبثيف تيملل

 امو هيفن ىلإ يدؤي ثرإلا تابثإف ثرإلا تبثي مل هرارقإ لبقي مل اذإو “ هرارقإ
 ليقو ى ةيمفاشلا دنع حيحصلا وه اذهو « هلصأ نم ىفتنا هيفن ىلإ هتابثإ ىدأ
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 ى تبثي ال ليقو ، بسنلا توبث عرف ثرإلا نأل بسنلا تبثي اك اضيأ ثرب

 ادهش و ةكرتلا نم نيدبع رقي مل وهو زئاحلا رخآلا اذه قتعي نأ يكحلا رودلا نمو

 هنأل ثري الو نبإلا بسن تبثيف ايهتداهش يضاقلا لبقو بسنلا لوهجم تيملل ناب
 ثرإلا لطبف بسنلا لطبف ايهثرإ تلطبأ و ايهقتع لطبف نيدبعلا كلم ثرو ول

 هابأ ضيرملا يرتشي نأ يكحلا رودلا نمو « هيفن ىلإ يدؤي ثرإلا تابثإو

 ثراول ةيصو ءارشلاب هيلإ بسنلاو قتعلا ناكل ثرو ول هنأل ثرب ملو قتع

 نأب هيف ثحبيو ى يمفارلا هلاق ى ثرإلا عنتما قتعلا عنتما اذإف لطمسسف

 لا۔ةي نأ الإ مهللا ةثرولا يقاب ةزاجإ ىلع ةفوقوم اهنأ ثراول ةيصولا يف حيحصلا

 ٠ هريغ هل ثراو ال

 هثرإ ىلع اهفقوتل هضعب وأ لكل هتزاجإ رذمتب نالطبلا مهضعب هجوو

 رخآلا ىلع هثراو هتزاجإ نم لك فقوتيف ايهيلع فقوتملا هقتع ىلع فقوتلا

 مدع نإف كلذك سبلو ةنعالملا وهو عباس عنام ديزو ى ملعا ثلاو هثرإ منتميف

 نم لكو دلولاو نعالملا نيبب ثرإلا هب عطقنيو بسنلا توبث مدمل اهيف ثرإلا
 ةتيم وأ تناك ةيح ةيعفاشلا دنع بأ ةبصع مأ ةبصع تسيلو نعالملاب يلدي
 لهأ ةماعو دمحأ دنع انزلا ىمأوتك نيقيقش اسيل ناعللا امأوتو دمحأل افالخ
 ةطقاسب تسيل ناعمللا يف ةوبألا نأل انزلا امأوت ال ناقيقش : كلام لاق قارعلا
 بذك أ اذإ و قافتاب هاقحل نامللا يف ايهقحلتسا ول هنأ ليلدب هجو لك نم رابتعإلا

 نيح اتيم دلولا ناك ولو هتبصع وأ دلولا نيبو هندب ثراوتلا تبث ينازلا هسفن

 : يمصاملا لاق ةمسقلا تضقن هتك رت تمسنق ولو هسفنب هيذكت
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 همهس هنم سدسلا ا نبالو

 ادبأ ثرإلاو ناققش امه

 همأ نم هثرإ ناعللا نباو

 ادعب دق انهاه هامأوتو

 : يفاسملتلا قحسا وبأ لاقو

 هتجوز ًاءرما نعالت نإو

 ثروم نم هدلت نمل اهت

 ناقيقش نضعاف اهامأوتو

 ايفن هبسن نم ناك ذإ
 طقف مألل يغبلا امأوتو

 هتمصع اهكلم نع تمرخناو

 ثروملا نعءالملا اهجوز يف

 ناقيقح اعم مألاو بالل

 اهنيب ةوبأ نم !

 ططش الو اهننب ةوخإ

 معأ نإ ناقيقش اهنأب ناثراوتي يغبلا يمأوت نأ ىليصألاو يدووادلا معزو

 :ليقف نيمأوت تلمحو بصاغلا اهئطوف تبصغ ةأرما يف فلتخاو ى اقيقحت امهوبأ

 : يناسملتلا قاحسإ وبأ لاق “ مأل ليقو « ناقيقش

 ةبصتغملا يف نالوق اهيفو

 . ملعأ هللاو

 هيلع همأ نال يذلا دلولا نيبو نعالملا جوزلا نيب اضيأ ثراوتلا عطقنيو
 وهف هشارف ىلع دلو نم لك : يمرضحلا قحسإ وبآ لاق ى جوزلا نع دلولا ءافتنال

 : لاصخ سمخ يف الإ هب قحلي

 . حاحلا دقع موي نم رهشأ ةتس نم لقأل دلوي نأ : اهادحإ

 ة ىت هترملا “ولع هلل أ نم تلن
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 همف دلي نأ زوجي ام نسلا نم غلبي امهالك وأ امهد>۔أ نوكي نأ : ناثلا

 الإ و نسلا تفلب دقو الإ دلت ال هنأل لكشم ةأرملا يف اذهو « ها رغصلا ةهج نم

 : لاق دلت الف

 . نييثنآلاو ركذلا بوبح جوزلا نوكي نأ : ثلاثلا

 ةأرملا "رقتو لمحلا جوزلا دحجيف اهب لخد دقو لمح اهب رهظي نأ : عبارلا

 تنإ يفني ال : لبقو ى هنع دلولا ىفنيو دلجلتف هاركإ وأ انز نم هنأ

 . اهب لخد

 اهنعاليف جوزلا هدحيو لمح اهب رهظيف اهب لوخدم ريغ نوكت نأ :سماخلا
 ثرتقف همأ نيبو هيلع نعالملا دلولا كاذ نيب ثرا وتلا ىقبيو “ها هنع دلولا يفنيو

 اوناك نإ ثلثلا وأ سدسلا همأل همخألو هبجحي ام ناك نإ سدسلا وأ ثلثلا هنم
 .- هلا همحر _ ملسم ةديبع يبأ لوق وهو همأ ةبصملف يقب امو ادعاصف نيوخأ

 هيف ثرإلا مدع لب عنامب سيل و توملا خيرات ماهبتسا وهو نماث عناه ديزو

 نداب اودقع كلذلو 90 ثوروملا توم نع ثراولا ةامح ريخأت وه و طرش : دقفا

 تإو ص قحالا هثرو سني ملو ىياسلا نيع ملع نإف 2 مهوحن و ىمدلاو ىقرفلل

 ق حلص الف الإ و ةرورضلل حلصلا زاحو > حلصلا وأ نييبتلا ىلا فقو يسن

 . اعاجإ ثراوت الف : ليق 0 اعم اهت وم ملع نإ و ى ثرإلا

 بيترتب وأ امم اتامأ ملمي ال نأ وهو روصلا يقابك وه لب كلذك سيل : تلق
 ام ريغ يف ناثراوتي ليقو “ ثرإ ال ليقف « قباسلا ملعي الو بيترتلا ملعي وأ

 ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ يتأيو > دجأ لاق هبو > رخآلا نم اهنم لك ثرو
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 دوقفم ناسنإلا نوك وهو لآملا يف عنمي الو لاحلا يف عنمي عسات عنام ديزو

 يف اجوزتم ناسنإلا نوك و « الماح وأ هنايب رظتني الكشم ىئنخ" وأ ائاغ وأ

 كاثراو عفدي وأ ثراو ريغ بلجي الئل هيف اقلطم وأ ىثنأ وأ اركذ فوخ ضرم

 ثرإلا عنمي ال هقالطو « ثرإلا هب نوكيو “ حيحص ضيرملا حاكن ,نأ بهذملاو

 'عنملا هنع روهشملاو ى فوخلا ضيرملا حاكن تابثإ كلام نع يورو “ مهتا اذإ

 « ثراو جارخإو ثراو لاخدإ نع يهنلا » : زنل هنع ثيدحلا يف ءاجو

 يلبلا اهيلع توملاو ةبزعلا نع يهنلاو جوزتلاب رمألل ضيرملا حاكن انزجأ امنإو

 : يناسملتلا قاحسإ وبأ لاق ، رخآلا نيج وزلا دحأ

 حابي ال كل ١ ذ دإ ض رم ق حاكنلا هعنم د_ ةو لصف

 ناث نم ادحا و ثروت الف ناس هعنم ق امالك

 نمو جوزتلا نم عنمي الف فيفخلا ضرملا امأ و ى ةأرملاو لجرلا اههيلكب ينعي

 خسف لخد نإ و « قادص الو 0 خف لوخدلا لبق هيلع رثع نإ فوخلا يف هعنم

 فوخلا ضرملا يف هعنم ليقو س الماك هتذخأ حص نإ و “هثلث نم اهقادص تذخأ و
 ص هثرت ال اهنأل ةيباتك جوزتي نأ زوجي ثراو بلجي ليلعتلا ىلعف “ للعم ريغ

 ىّلط اذإو ‘ ثرإ الف عقو اذإو اهجوزتي ال للعم ريغ هنأ ىلعو ةمتآلا اذك و

 ف رم اك ةدملا لوطو اهجوزت دعب وأ اهتدع ءاضقنا دعب ولو هتثرو ضرملا ف

 ني.نحرلا دبع قلطو « ةنيدملا لهأو كلامو ناتعو رمع لوق وهو حاكنلا

 لهأو ص ثرإلاب ناثع امل ىضقف هضرم نم تامو ضيرم وهو هتجوز فوع
 ملام ثرت : ىليل يبأ نبا لاقو ى اهتدع ضقنت ملام ثرإلاب امهل اوكح قارعلا
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 > نئابلا ىالطلا ق كلذو هثرت ال ا_مأ هريغو نمحرلا دمع نع يورو > جوزقت

 مل اذإو ع نئابلاكف تضقنا اذإ و ى اهتدع ضقنت مل ام هبف ثرتف يعجرلا امأو

 هثرت ال اهنإف ضرملا يف عقوو ءيش ىلع اهقالط ىقّتلع وأ اهبلطا اهقلط ول اك مهتي

 ٠ ةدعلا ق ول و تناب نإ

 نم يهو دحاو رهش يف ادعاصف جاوزأ ةعبرأ تثرو ةأرما يأ زغليو

 : يناسملتلا قاحسإ وبأ لاق “اهنع نوتوميو لوخدلا لبق ىضرم الاجر جوزتت

- 

 اهت دم تدعبو تحكنو ا متدع تضم نإو هثرت

 قالطلا كاذ هنراق ضرم نم قافأ ام وهو تام اذإ اذه

 [نئاب ناك وأ ة"دعلا دعب تتام نإ اهثرب مل حيحص وهو ةضيرم ىتحلط نمو
 : قاحسإ وبأ لاق “ اضيأ هثرت مل تام نإ و “ هسفنب قالطلا عقوأ هنأل مهتي ال ذإ

 هلوخد اثاريم يف هعنماف هلملع انابأ نكي نإف

 هطخس وأ هيضر اذب مكحاف هطقسأ دق هديب ام ناك ذإ

 : لجلا راظتنا ق لاقو

 ثبنأتلا وأ ةروكذلا وأ ثودحلا يف لاكشإلا اذكهو

 فوقوم هب لاملاف لملاك فورعملا اذك عضولا ىلإ ىتح
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 . . . . .لتاقلا الإ بجحي ال ثري ال نمو

 تدلو مك نيبتيو دلت وأ لماح ريع اهنأ نيبتي ىقح هلك لاملا فقوي هنأ ينعي

 يردي ال دإ كشلاب ثرإ د هنم فقوو حسب هداسف فمخ امو > تدلو امو

 ادحاو ىثنخ م أ ىثنأ وأ ١ اركذ تسم وأ ايح دلت لهو خافتنا وأ ننح اهىفأ

 : اضيأ يمصاعلا لاقو ‘ كلذ قوف وأ نينثا وأ

 المعيف اخراص . لهتسي نأ ىلإ لمحلا عم مسقلا فقويو

 لمحلا نم ردقي ام ىصقأ فقوي : ليقو “ لصألا وهو كلام روهشم اذهو

 رتكأ عقي دقف اذاش اردان الإ عقي ام ةياغ وهو روكذ ةعبرأ ثاريم كلذو

 ةعبرأ ليعامسا يبأ دلو مأ تدلو : نابعش نبا لاق ‘ بهشأ لاق هبو ‘ نيمبراك

 لاقو ى ةنس نينامث ؟لعو رمعو دمح شاع ى ليعامسإ و ايلعو رمعو ادمحم : روكذ

 نع يكحو ء بهشأ لوقب ثىللاو ‘ فسو وبأ و دمحم : هابحاصو ةفمنح وبا

 ثاريم : مهضعب لاقو “ ركذ ثاريم فقزي : ليقف اوفلتخا مهنأ الإ يعفاشلا

 . ملعأ هلاو « نيتنبا ثاريم : مهضعب , نيركذ

 ءةبارحلاو ى ة"درلاو “رفكلاو ى لتقلاو « قرلا : ةتس عناوملا : مهضعب لآق

 ىلإ مهضعب اهدرو ، لهاست اعنام هتيمستف نهيلع داز امو “ يمكحلا رودلاو

 ةلثالث ىلوألاو « يمكحلا رودلاو « نيدلا فالتخاو « لتقلاو « قرلا : ةعبرأ

 . . رودلا طاقسإب

 جرخو ثأطخ ولو ( لتاقلا الإ ) هريغ ( بجحي ال ) لصأ ( ثري ال نمو )
 -" ي يفل تأ وا خأك هريغ هبجحو ثرب نأ هلصأ نم الصأ انلوقب

- ٣٦٢ 



 دوجول ثري ال يوبآلا نأ عم قيقشلا عم يوبآلب سدسلا ىلإ بجحت مألاف

 ىلإ مهب بجحت مهمأ نإف دجلا وأ بآلا عم تاوخألا وأ ةوخإلا اذك و ، قيقشلا
 ركذ دقو « اوثرب ملو مهريغ اوبجحف "دجلا وأ بآلا دوجول نوثرب الو سدلا

 لصأ يأ ث ثرب النم "نأ : اياصولا يف - هللا همحر - رماع خيشلا

 ص ھا رخآ جراخلا يفو اخأ ناك اذإ مألا بجحي ال للا نأ ركذو ع بجحي ال

 : قاحسا وبأ لاق

 ثانإلاو روكذلا ةلمج نم ثاريملا نم عونمم "لكو

 بئافك رضاح مهنم ةدع. لب بجاجحب ةضيرف يف سيلف

 طرف امل مهمأ نولقنيف طق تلل ةوخإ مهنم نثتس او

 اوبجحو اولبَجحَ دق مهنال ُبجع رمأ ضرفلا يف "مهيفو

 ؛نابجحي الف ناثرب ال لتاقلاو كولمملاو .كرشملا وهو الصأ ثرب ال نم فالخ

 مأ بحعحو > نمثلا ىلإ همأ ريغ وأ هل [_مأ تناك هيبأ جوز بحح هايأ لتق نمف

 ثسدسلا ماللف تخأ وأ خأ هل ناكو هاخأ لتق نمو « تثرو اذإ سدسلا ىلإ هيبأ
 نيوخأ كرت نإو ى ثلثلا همألو عبرلا هجوزلف اكولمم وأ اك رشم ادلو كرت نمو

 اك رشم ادلو تفلخ نإ و ع ثلثلا همألف كرشم امهدحأ وأ نيك ولمم وأ نيك رشم
 ص بجحي ال ثرب ال نم لك : ةمألا روهمج لاقو ، فصنلا اهجوز ثرو اكولمم وأ

 : هنع هللا يضر - دومسم نبا لاقو « التاق وأ اك ولمع وأ اك رشم ناك ءاوس

 كلت يف بجحلاو ص مهريغ نوبجحي نكلو نوثري ال لتاقلاو كولمملاو كرشملا نإ
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 رفاكلاب نابجحي يهنأ دوادو دوعسم نبا نع يور “ ناصقن بجح لئاسملا

 ق ربرج نبا و يرصبلا نسحلا نع كلذ يور ٤: صقن بحح دصعلاو لتاقلاو

 . نامرحلا بجح ىلع صقنلا بجح سايق روهملا ةجحو ى ةصاخ لتاقلا

 يورو ى مآلا دالوأ ينارصنلا نإلاب طقسأ هنأ دوعسم نبا نع يمشلا ىورو

 هنأ يمخنلا هنع ىورو ى دبعلاو كرشملا دلولاب تاوخألا عيمج طقسأ هنأ هنع

 دلو مهب طقسي ملو ى رفاكلاو لتاقلاو كولمملا دلولاب نيوبألا نم تخألا طقسأ

 هريغو ةيعفاشلا نم يناولا معزو ىةكولمملا مآلاب ةدجلا طقسأ هنأ هنع يورو ىمألا

 . ملعأ هللاو « هنع "حصت مل تاياورلا كلت نأ

 : بابسأ ةعبرأ مالسإلا لوأو ةيلهاجلا ف ثرإلل و

 ص ةيآلا .. )١' ي ناميأ تدقع نيذلاو » : ىلاعت هللا لاق ث ةفلاحملا : لوألا
 كبرح يبرحو كمد يمد : لجرلل لجرلا لوقي “ سدسلا ةفلاخملا بيصنو

 كملس يملسو كمده يمده : اضرأ لوقيو “كحلص يحلص يأ ى كملس يملسو

 كنع لقعأ و ينع لقعت و “ كرصنأ و ينرصنتو ى كثرأو ينثرت « كبرح يبرحو

 لوأ يف هتوبثو 4 كب بلطأو يب بلطتو كراث يراثو : كلذ يف ديز امبرو

 رهشأ يف دمحأ و يمفاشلاو كلامو ىليل يبأ نباو انباحصأ هيلع ام وه مالسإلا

 ىلعو ى الصأ مالسإلا يف تبثي مل هنإ ةيربط لهأ نم ريثك لاقو ى هنع نيتياورلا
 نأ طرتشيو ى دمحأ نع ةياور وهو ى خسني مل : ةفينح وبأ لاقو “ خسن لوألا

 . ٣ ٢٣ : ءاسنلا ة روس ) \ (
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 «ماحراألا يوذو "درلا يوذ ىلع مدقيف دحأل هيلع ءالو الو بسنلا لوهجم نوكي

 . مسقب ولو ديكأتب ءيشلا ىلع ةدهاعملا ةفلاحملا و

 ص ةيآلا ..'١؛ي اورجاهو اونمآ نيذلاو » : ىلاعت هللا لاق “ ةرجهلا : يناثلا

 نم هثري مل رجاهي مل نمف ى ةرصنلاو ةرجهلاب نوثراوتي راصنألاو نورجاهملا ناك
 ةحراخو ركب يدأ نيب ىخآ « : نلع هنأ كلذ نمو > رحاه نم ثرب ملو رحاه

 . « ذاعم نب دعس و ةديبع يبأ نيبو ةرحلا دعب

 نوثروي الو راقصلاو ءاسنلا نوثرويال ةىلهاجلا لهأ ناك ى ةلوجرلا : ثلاثلا
 همساو ناسح وخأ تباث نب نمحرلا دبع تامو ى ةمينغلا زوحيو « لتاقي نم الإ

 تحكشف هلام ةثرولا ذخأف « تاوخأ سمخو ةجك مأ اهل لاقي ةأرما كرتو سوأ

 خسن مث ى ةيآلا .. ٢ هللا كصوي ف : ىلاعت للا لزنأف للع هللا لوسر ىلإ

 مهضعب ماحرألا اولوأو » : ىلاعت هلوقب ةكم حتف دعب ةفلاحملاو ةرجهلاب ثا ريملا
 . « هللا باتك يف ضمبب ىلوأ

 ىنبت اك هنبإ لاقيو ريبكلا ثريف ى ريبكلل ريغصلا بسني “ ينبتلا : عبا رلا
 هللا لزنأ ىتح ةثراح نب ديز قلع هللا لوسر ىنبت اكو “ آ ملاس ةفيذح وبأ
 . ةيآلا ..'"١ي كءانبأ ءايعدأ لعج امو ل : العو "لج

 )١( لافنألا ةروس : ٧٤ .

 ) ١٢( ءاسنلا ةروس : ١١ .

 (٣) :ب بازحألا ةروس ٦
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 . > بسنلاو حاكنلا : امهو > نراببسو

 يف هتوبث ىلع قفتم مسق : ماسقأ ةعبرأ ىلع ثيراوملا : بيترتلا حرش يف لاق
 خألا نباو خألا ثيروتو راغصلا نود رابكلا ثيروت وهو مالسإلا نود ةيلهاجلا

 نود مالسإلا يف هتوبث ىلع قفتم مسقو . آمهرك' مملا ةجوزو خألا ةجوز

 ةنسلاب هب قحلأ امو ثيراوملا ةيآ هتنمضت ام وهو رمتسم هكحو ةيلهاجلا
 ينبتلاب ثراوتلا وهو هخسنو مالسإلا يف هتوبث ىلع قفتم مسقو . عامجإلاو
 ء ال مأ مالسإلا يف تبث له هيف فلتخا مسقو . ةيصولاو ةرجهلاو ةاخاؤملاو

 ىلع كلذ ركذو ى ةفلاحملا ينعي ى ةالاوملاب ثرإلا وهو ال مأ تبث نإ خسن لهو
 يأ ى « ءاسنلل نيرجاهملا راد ثروت نأ 3رَصأ , ةلي هنأ دروو ى ةرم ام "دح

 تناك اك كلمتلا ال قفرلا ليبس ىلع وأ نهل ةريشع ال هنأل ىنكسلل ةمسقلاب
 : ضعب لاقو ى هدعب هئاسن يديأ يف للع هرجح

 مهبم ضئارفلا ف لاؤم يدنع هل لقو مانألا يتفم ىلع "لس
 مسقت' ال اهريغل مهجاوزأ مهرايد زوحت اوتام اذا موق

 مهنم ثراوتم لهأ ىلع يرجت اوفتلخ دق يذلا لاملا ةيقبو

 لمل ءالولا ديزو ( بسمنلا و حاكنلا امهو ناببس ) مالسإلا يف ثرإلل ( و )

 هل نكي مل نإ هسنجل ىلوملا ةكرت نأ ىلع ءانب وأ ثيدحلا يف بسنلاك هنأل هركذي م
 : نيئيشب نوكي ثاريملا : ضعب ةرابعو ى ىلامت هللا ءاش نإ تأي اك ثراو

 : يمصاعلا لاق ءالولاو حاكنلا ببسلاو ى ةونبلا بسنلا ؟ ببسو بسن

 م - .

 بسن وأ ءالوب وا همصعب بحوو اعرش بح وتسيبفئراإلاو

 ةثارولا وذو رادقمو لام ةئالث ه_زاكرأ ابهعىج
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 : اضيأ قاحسإ وبأ لاقو

 ثجحب موللا نع هل نمل ثرإلا نوكي هب يذلا ركذ

 م۔حرو ءالوو حاكن يهو ملع نمل هسمجوت ةننالث

 زئاح ال ثراو انموق رثكأ دنع وهو لاملا تيب وهو اعبار مهضعب دازو
 ثنح ضورفلا يوذ نع يقابلا ثريو ى لوق يف هل ثراو ال نم ثرب هنأ كلذو

 فنصملا ركذي ملف ىلوأ مهس هل نم نإو ىلوأ محرلا اذ نأ بهذملاو “ بصاع ال

 ةزايح لاملا تيبل وأ ءارقفللف بصاع الو ثراو نكي مل نإف كلذل لاملا تيب

 . ملعأ هللاو ث هباوبأ ين للا ءاش نإ كلذ يتأيو « اثرإ ال

 .هنإف حاكنلاك هتاذل مدعلا همدع نمو دوجولا هدوجو نم مزلي ام ببسلاو

 ص ثرإلا مدع همدع نمو « ثرإلا هدوجو نم مزليف “ نيح وزلا نيب ثرإلل ببس

 ى مدعلا هدوجو نم مزلي ذإ عناملا دوجولا « هدوجو نم مزليام » هلوقب جرخو
 انلوقو ى هتاذل مدع الو ة_تاذل دوجو هدوجو نم مزلي ال ذإ طرشلا جرخو

 نإف ى ثرإلا بابسأ نم ببس اهنإف ةبارقلاكو ى مدعلاو دوجولل عجار « هتاذل »
 . اهتاذل ثرإلا ةبجوم ةبارقلاف هريغو لتقك عنام ماق

 ,ببسلا دوجو نم مزلي الو ثدح رمأل لب ةبارقلا تاذل ال عنم عنالاو
 هنأل اببس هتيمست يف حدقي ال كلذو طرش فلختو عنام ضورمل ببسملا دوجو

 ًاضتقم هدوجو ناكل فلختلا بجوم نع رظنلا عطق عم هتاذ ىلإ رظن ول

 ءطو الو ةولخ لصحت مل ولو حيحصلا ةيجوزلا دقع وهو حاكنلاو ببسملا دوجول
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 الو ‘ هريغو كلام بهذم مدقتو ص ةيعفاشلا دنعو اتدنع ضرملا توم ي ولو

 ثرإلا هيفف هدساف يف فلتخا نإو ى انريغ دنعو اندنع دسافلا دقعلا يف ثرإ

 ةولخلا وأ ءطولا عقو نإ ثرإلاب لبقف هدسفأ نم امأو ى داسفلا ىفن نم دنع

 وأ ةرمع وأ جحب مرحمب وأ يلو ريغب حاكنك ثرإ ال لبقو ى فالخلا ةهبشل
 لبق امهدحأ تام نإ ثرإلا هيفو ى قالط ويفب خسفيف ليق ى رافش حاكن

 نباو اهالومو ةأرملل اجوز لجرلا نوكي دقو - لخدي ل وأ لخد خسفلا

 وأ اهجوزو اهالوم نوكي دقو « ءالولاو بسنلاو حاكنلا هيف عمتجيف اهمع

 . اهمع نبإو اهالومو اهمع نباو اهجوز

 نإف كلملا امأف : لاق مالسإلاو كلملا يمصاملا ىلع يقب : ةيكلملا ضعب لاق
 نإف ى هديس اهعزني مل ام هتمأ كلملاب أطيانأ هل زاج كلذلو كلمي اندنع دبعلا
 ؛ ثرإلا ىوس هل ام دسلا هب ذخأي هجو الو كلم هلف تام دقف عزتلا لبق تام

 . ھا كلملا ىوس ثرإلل ببس الو

 هل زاجو ى الصأ يرستلا هل حصي الو ى ائيش كلمي ال دبعلا نأ بهذملا و
 : لاقو ى فالخلا مدقتو هديسل كلم هلامو ى هتزاجإ وأ ديسلا نذاب حاكنلا

 بهذم يأ بهذملا روهشم ىلع ثراو نيملسملا لام تيب نإف مالسإلا امأو

 ةماع ةيالو هتيالوو ى هلام لكب يصوي نأ هل ثراو ال نم عنم اذهل و ى ةيكلاملا

 . ھا ضعب ءالوأ مهضعب نونمؤملاو ‘ مالسإلا ةيالو يهو نيملسملا

 يصوي نأ نم محر الو هل ثراو ال نم عنمي ال هنأب : انباحصأ ضعب حرصو
 مسق : ةثالث ةروكذملا بابسألا : بيترتلا حرش يف لاقو ٤ ءاش نمل هلك هلام
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 الب هقحتسي نم : ناعون بيصعتب ثرإلا اهب قحتسيو . ةبارقلاو

 . . . .. ثتاهمألاو ءابآلاو تانبلاو نينبلاك ةطساو

 وهو دحاو بناج نم هب ثرو مسقو ٠ حاكنلا وهو نيبناجلا نم هب ثرو

 نمو ى هيخأ عم خآلاو هنبا عم بألاك ةرات هب نيبناجلا نم ثروي مسقو . ءالولا

 . اهتنب نبا عم ةدجلاو هترع عم خألا نباك ةرات دحاو بناج

 ةلاز ج لزجك ءارلا مضب برق ردصم ( ةيارقلا ) وه بسنلا ( و )
 يردصملا ىنعملا انه دارملاو ‘ بيرقب وأ ةبارق يذب لوأم بيرقلا ىلع اهقالطإ و

 1 لصألا نآل ةبارقلا وهو بسنلا ميدقت ثرإلا بابسأ ركذي نمل ىلوألاو
 ماعو صاخ « نارمأ اهيلع لومحملاو « اهيلع لومحم اهريغو ةبارقلا ثاريملا
 مالسإلا ماعلاو « حاكنلا دقعلاو ى قاتعإلا لحلاف ى دقعو لح نائيش صاخلاف
 مالكلاب هركذ لصتيف ريثك لصتم هيلع مالكلا نأل فنصملا هرخأ و رم ام ىلع
 حاكتنلاب ةدالولا ث ةدالولاب يه امنإ ةبارقلا نألو ص حاكنلا ىلع ملكتي الو هيلع

 . اهلصأ حاكنلاو

 ضرفب ثرإلا اهب قحتسيو ى ( ناعون بيصعتب ثرإلا ايب قحتسيو )
 اضيأ ايبصاع نيجوزلا دحأ ناك نإ الإ ضرفب الإ هب ثروب الف حاكنلا فالخب

 ' ( تاهمألا و ءابآلاو تاتبلا و نينبلاك ةطساو الب هقحتسي نم ) لوألا عونلا

 نونبلا مهو : لوقي نأ قحلاف مهاوس ةطساو ريغ نم ةبارقلاب ثراو دجويالو

 ةدئاز « فاكلا ه لعلو “ ليعامسإ خيشلا لاق اك تاهمألاو ءابآلاو تانبلاو

 لاخدإل وأ ةينهذلا دارفألل وأ اذاش دروام سابق زاوجب لوقلا ىلع آذوذش
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 نوكت ال مآلا نأ ىفخي الو ى ةبارقلاك ءالولا نإف « ةطساو الب ىتملاب ثرإلا

 . انه ببصعتلا يف اهرك ذ دقو ةبصاع

 اهنإف هل بصاع الو ةثرو فّلخ اذإ تقتعأ نمل ةبصاع نوكت اهنأ باوجلا

 كلمت نأ ةبصاعو امأ اهنوك لاثمو “ مهضورف نع لضف ام ضعب لوق يف ذخات
 ضورفلا رئاسو اهضرف نع ىقبي ام ةبوصملاب ثرتف اهب قتعيف اهتنب وأ اهنبا
 ص نينيلاك : هلوق نأ رخآ باوجو “ ةبصعو ضرفب تذخأ اهاوس كرتي ل ولو

 قاحسإ وبأ ةدعو “ بيصعت ديق الب اذكه ةطساو الب ثرإلا قحتسي نمل ريسفت
 : لاق ع بسنو ببس ىلإ ثاريملا مسقو اببس قاتعإلا

 تاهج تس نم محرلا ةثارو

 ةمومأ ة“وبأ ةاونب

 ليزنتلب ثري مضهعبف

 عامجإلاب ثري مهضعبو

 نافنص مهف اذ عمو لصف

 باسنأ لهأو بابسأ .لهأف

 ءارتما الب "ةجوزو جوز

 ببسب تمي ملعاف مهريغ ال

 تآ مظنلا يف هب كاه اهبيترت

 ةمومع ةوخأ ةدودج

 لوسرلا ةنسب مهضعبو

 عانفتنا اذ مولعلاب تلز ال

 نافصو اوققح نإ مهرصحي

 بابسألا لهأف نيذه ريغ ال

 ءالولاو ةمعنلا ابلومو

 بسنلا لهأ مهف مها وس نمو
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 ناو لقس ن نإو نبا ن نباك ركذب بيسنتب رك اذك اهب هتحتسمو

 اودعب نإو هنباو معلاو هنباو مأ نم ال خالاو ث الع نإو بالا

 هنيب ةطساولاب ثرإلا قحتسم يأ ى ( اهب هقحتسم ) يناثلا عونلا ( و )

 هلوقب هيلإ راشأو ص ركذلا ةطساوب ركذلا : فانصأ ةعبرأ مهو تيملا نيبو

 ص ىثنآلا ةطساوب ركذلاو ى ىثنألا ةطساوب ىثنأو ( ركذب ببستي ركذك )
 مأل 7 ةىلالكك ضرفب ثرو ىثنأب ببستم امهو : هلرقب اهلإ راشأو

 ركذلاب ركذلاف هرخآ ىلإ ركذب ةببستمو هلوقب هيلإ راشأو ركذلاب ىثنألا و

 نبالا نباف « رثكأ وأ عبرأ وأ تارم ثالث نبا نبا نباك ( لفس نإو نبا نباك )

 نبا نباو نيتطتساوب نبا نبا نباو ةدحاو ةطساو وهو بأ وه يذلا نبالا ةطساوب
 ةدحاولا لمشي ام ةطساولاب دارملاف اذكهو “ طئاسو ثالثب تارم عبرأ نبا نا

 . هلوق يف اذح و ادعاصف

 اذكمهو 0 بآلا يبأ يبأ يبأكو بآلا يأ يبأك ( الع نإو بألا نباو )

 بتاكلا ىلع فيفخت امإ و ةكرحلاب بارعإلا ةغل ىلع امإ هتفاضإ عم بأ ءاي طقسأو

 ةطساولا نإف يوبألا وأ ىقمقشلا ( خألاو ) ،ةرسسكلاب ءانغتسا قطنلل ةيعبتلا م
 خألا نبا يأ ( هنباو ) ‘ ركذل ىثنأ هيف ةطساولا نإف ( مأ نم ) خأ ( ال ) ةوبأ

 معلا نبا يأ ( هنباو ) دجلا ىلإ بالاو بآلا ةطساوب بأل وأ قيقشلا ( معلاو )
 نبا وه هدمب روصتي يذلا نأل ى ةينثتلاب دعب نإو ىلأوآلا ( اودعب نإو ) كلذك
 نبالا نبا امأو ، عمجلا ةغيصب هينثتلا نع ربع نكل مملاو خآلا ال معلا نباو خآلا
 امبرأ خألا نبا نبا نبا نباو خألا نبا نياك كلذو اذه لبق ارم دقف بألا وبأ و

 اذكمهو اعبرأ معلا نب ا نا نبا نباو اثالث معلا نبا نبا نباو معلا نبا نباو اذكهو
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 ببستم وهو يلالك نباو تنب نباو مال دجك ىئن أب ببستم ال

 : مال ةدجو ةيلالكك ضرفب ثريو س ىثنأ

 بألا يبأ يبأ معو بألا يبأ معو بآلا معو  دعب نإو : هلوقب دارأ لاقي نأ الإ

 .اذنكمهو

 يأ فوذحمب لعاف هلعلو ‘ فنصملا طبضب عفرلاب ( ىشناب ببستم ال )

 فاكلا لحم ىلع فوطمعم وأ لصولا ال لصفلا ةغيصب وهو اهب ببستم ثرب ال
 نباو مأل ةدجك ) ببستم ال ركذ لثم وه يأ ص ركذك : هلوق يف مما اهنأ ىلع
 مألل ةوخألا الإ ثرب ال ىثنأب ببست نم نإف مأل يأ ( يلالك ) خأ ( نباو تنب
 هلوقب كلذ ىلإ راشأو ى كلذ عم اوثروو ثانإب اوببست روك ذ مهنإف مآلا مأو

 . مألا يهو ( ىثناب ببستم وه ) يلالكلا خألا ( و )

 ء نانثا ناك نإ ثلثلاو دحاو ناك نإ سدسلا وه ( ضرفي ثرو )

 ( مأل ةدجو ) ىثناب ىثنأ اهنكل ضرفلا كلذب ثرت ( ةيلالك ) تخأ ( ك )
 الإ ىئثناب ىثنأ ثرب الو ىثنأب ىثنأ اهنكل سدسلا وهو ضرفب ثرت تلع نإو 3

 . مألل خألا الإ ىثناب ركذ الو مألل تخألا و مألل ةدجلا

 وهو ىثنأ هتبسن يف لخدي مل يذلا وه ةيعفاشلا دنع حيحصلا دجلا نأ ملعاو
 دجلاب قالطإلا دنع دارملاو «مألا وبأ وهو ىثنأ هتبسن يف تلخد يذلا دسافلا دض
 لصألا يف دجلاو “هربغ يف زاجم ىندألا يف ةقيقح دجلا ظفلو ى حيحصلا دجلا

 دعب مث ىندألا بآلا بسن هدنع عطقني هنإف هتعطق اذإ ءيشلا.تددج نم وه لبق

 اذم حتي نأ هبشيو ىفخي ال دعب هيفو ليق ى ادج ءابآلا نم لك ىمسي كلذ
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 تخأك بيصعتبو هب وأ بأ مأك طقف هب ثرتو ركذب ةببستمو
. ِ : ّ : 
 تخاو تلع نإو ةدجو ماو تلفس نإو نبا تنبو ةيلالك ريغ

 ك 6 4ه4ح رو ز و ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 دلولا دلو املف لبق نم دلولا بسنل افرط ناك بألا نأ وهو بيرق ىنعم ذخأملا
 دحو كلذ نع هوبأ عطق املف فرطلا وه راصو افرط نوكيب نأ نع هوبأ جرخ

 . كلذ ريغ لمتحم وأ آادودج يأ ادح يمس

 ةروكذملا فاكلا لوخدم ىلع فوطعم ( ةببستمو ) دجلاك كلذ ىف ةدجلاو

 ء ( هب ثزتو ركذب ) ببستب ركذك : هلوق يف يفنلاب ال تابثإلاب افنآ
 ضرفلاب يأ ( هب وأ ) بآلا يبح ولو سدسلا ثرت ( بأ ماك طقف )ضرفلا يأ

 اهيبأ ةطساوب اهاخأ ثرت ( ةيلالك ريغ ) ةيوبأ وأ ةقيقش ( تخاك بيصعتب و )
 ىرخأ اهعم تناك نإو فصنلا ثرت اهنإف ايهممجت مل وأ ةدحاو مأ ايهتممج ءاوس
 تنب تناكنإو هعم تبصع خأ اهعم ناك نإو ضرف كلذف ناثلثلا نهلف ادعاصف
 . ةبصاع تخألاو ةيضرف تنبلاف

 اذكمهو اثالث نبا نبا نبا تنب وأ نبا نبا تنبك ( تلفس نإو نبا تنبو )
 ىرخأ اهعم تناكنإ و فصنلا تنلل و سدسلا اهلف تنب تناك نإو فصنلا ثرت

 نرص لفسأ وأ نهصع نهتجرد ف ركذ نهعم ناك نإ و “ ناثلثلا اهلف ادعاصف

 ثرت يف ىنثتسملا ىلع فطعي وأ طقف ض رفب مأ ثرتو يأ ) مأو ) ةبصع همم

 نإو ) تناك ةهج يأ نم ( ةدج و ) ى بيصعتبو هب وأ : هلوق رابتعا نودب

 تنبو ص تنبلا ةتس ءاسنلا نم تاثراولاف ( ةجوزو ) ةبلالك ( تخأو تلع
 انلق اذإو ى ةجوزلاو تخألاو ‘ تلع نإو ةدجلاو ، مألاو ‘ تلفس نإو نبالا
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 ‘ عبس نف هتقتعأ نم لام ةأرمللف اثراو كرتي مل نإ هقتعمل دبملا لام نأب
 : يناسفتلا قاحسإ وبأ لاق

 دعب نإ نبا ةنبا و “تذبؤ أ دزت ل عبس ءاسنلا ةدعو

 ةاورلا ىور اذك ةجوزو ةالوملاو ةدجلاو تخألاو

 : يمصاعلا يطانرغلا يسلدنألا لاقو

 رتخاألاو اهدعب نبالا تنبو تنبلا مث ةجوزلاو مألاو

 تلصف دق ركذب نكت ملام تلع ام نيتهجلل ةدجو

 الواب نوكي ايفاه آقح الو قئتملا اهل ةالوم كاذك

 . تادجلا ثرإ يف انبهذم هللا ءاش نإ يتأيو

 يلدملا اهوبأ لفس نإو نبالا تنبو ‘ تنبلا : رشع طسبلا قيرطب نهو
 ةققشلا تخألاو « بآلا نم ةدجلاو ء اهتهج نم ةدجلاو ى مألا و ء روك ذلا ضحمب

 ى ةقتعملا ةقتعم : ةيعفاشلا ضعب داز ى ةقتعملاو ى ةيجوزلاو ى ةممآلاو ى ةيوبألا و

 نم نوثراولاو « امست نه دع ةقتعملا ةقتعمو ةقتعملا طقسأ نمو ‘ ةرشع دحأ نهف

 ء الع نإو بألل دجلاو ى بألاو ى لفس نإ و نبالا نباو “ نبالا : ةعست لاجرلا
 هنباو بالل وأ قيقشلا معلاو ‘ دمب نإو بالل وأ قيقشلا خآلا نباو ى خآلا و
 نملو قتعملل لماش اذهو ى ةرشع مهادع قتعملا داز نمو ؤ جوزلاو ى دعب نإ و

 : يمصاملا لاق « ءالولا ادعاصف ةطساو نم وأ هنم ثرو
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 ال__ءع نإ و هل "دجلاو بألا

 الفس ام هنباو "نباو جوزلاو

 مالل ال خألا نبا و خألاو

 : ىناس\تلا لاقو

 ةرشع لاجرلا ةدعو لصف

 الع ام هويأ "دجلاو بألا

 نكي مل ام خألا نبا و خألاو

٠ 

 ةث دعب ًدعي هنبا مش

 بألاو ص روكذلا ضحمب لفس ام هنباو ث نبالا : رشع ةسمخ طسبلاب مهو

 خألاو ى مهضحمب لفس ام هنباو قيقشلا خألاو « روكذلا ضحمب الع ام هوبأو

 ى هنباو ص قيقشلا معلاو ى مألل خألاو ى لفس نإو بألل خألا نباو « بألل

 تضإو هتبصعو.قتعملا لمشيل ءالولا وذ : لاقي نأ ىلوألاو 2 ىتعملاو ى جوزلاو

 تدازل امسق اذكهو بألا بأ معو بآلا مع ة٦ذعو نيمسق ادع ولو اولفس

 الصف ىثنالاب هنع نكي مل ام

 الوب وأ ةمعن ىلوم كاذك

 منا اضيأ معلا نباو "ملاو

 ةلصفم ةروطسم مهؤامسأ

 الزن هم نبالا نباو نباو

 نبتساف اذك مملاو بألل

 ةمعنلا ىلوم و دعب نم جوزلا و

 . رشع ةعبرأ اوناك ءالولا طقسأ نإو « ماسقألا

 نباو “ نبالا : بسنلا لفسأ نم نانثا راصتخالاب روكذلا ةثرولا نأ ملعاو

 هنياو خآلا : يشاوحلا نم ةعبرأو . هوبأو:“ بآلا : هالعأ نم نانثاو ى نبالا
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 ادع ام نيثراولا روكذلا ةلمجو ى ىتعملاو جوزلا : نايبنجأ تانثاو ى هنباو مغلاو

 يشاوح و ى ةبيرق يشاوحو < لوصاو ى عورف : ماسقأ ةعبرأ قتعملاو ى جوزلا
 . "دجلاو بآلا : نانثا لوصألاو ى نبالا نباو ى نبالا : نانثا عورفلاف ى ةديعب

 لوصأ ةثالث : ةسمخ مهو مهونبو بألا دالوأو نيوبألا دالوأ : ةبيرقلا ةيشاحلاو

 :عورفلاو 0 مألل خألاو ء بالل خألاو ى قيقشلا خألا : لوصألاف 2 عورف نانثاو
 : "دجلا دالوأ مهو ةعبرأ ةديعبلا ةيشاحلاو « بآلل خآلا نباو ، قيقشلا خألا نا

 مملا نبا : عورفلاو 4 بألل مهلاو ىقيقشلا مملا : لوصاألاف ؛ عورفو لوصأ

 . ملعأ هللا و ك بألل مملا نباو قيقشلا

 ةلأسملاو ى جوزلاو نبإلاو بآلا ثريف ىثنأ تيملاف مهلك روكذلا عمتجا نإو
 ص ةعبس يقابلا نبإللو ى ةثالث عبرلا جوزلل و ى نانثا سدسلا بالل : رشع انثا نم

 'مآلاو ى نبالا تنبو « تنبلا : ةسمخ تثروو رك ذ تيلف ءاسنلا تعمتجا نإو

 فصنلا تنبلل : نيرشعو ةمبرأ نم ةلأسملاو « ةقيقشلا تخألاو ص جوزلاو

 سدسلا نبالا تنبلو « ةثالث نمثلا ةجوزللو ص ةعبرأ سدسلا مأللو ى رشع انثا

 عيمج ثرو روكذلا نم دحاو درفنا اذإ و ءابيصعت تخالل دحاو يقابلاو ى ةعبرأ

 لاق «&/ مالل خالا ينثتسي ال "درلاب لوقي نمو . مالل خالاو جوزلا الإ لاملا

 : يناسملتلا قاحسا وبا

 بزال رمأ لاملا عيمج يوحي بصامف ركذ لكو لصف

 الصح ضرف ريغ نايفوتسي الف اجوز وأ مألل اخأ الإ

 "معو كاذ يف ٦صخ دق هنإف 3 مع نبا ناك امهالك اذإ الإ
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 نيتهجلاب نملعاف ناريف نييلوم اميمج نانوكي دقو

 دلولا عم ال ماهسلا يوذ عم "دجو نبا اهلثم اذكهو

 نوك لاثمو ضرفلاب صخيو بيصعتلاب معي هنأ "معو "صخ : هلوق ىنعمو
 ماهسلا نع يقابلا ذخايو هسدس" ذخأيف هقتعيف هاخأ يرتشي نأ ىلوم مألل خألا

 ضرف ثرو اهجوزتو هتمأ قتعأ نمو ى اندنع لوق وهو ةكلاملا دنع بيصعتلاب
 ى ةبصعلا اذهل قابلاف نباك ةبصع تك رت نإف « ةبصملاب يقابلل نخأ و ةيجوزلا

 ىثنأ لك لوقي درلاب لوقي نمو ى ةقتعملا الإ لاملا عيمج زحت مل ىثنأ تدرفنا نإو
 : قاحسا وبأ لاق “ درلا يف يتاي ام ىلع ةجوزلا الإ لاملا عيمج زوحت

 يضرف مهفاف قتعت" يتلا الإ = ضرف تاذ يهف ىثنأ لكو
 تازئاح نهدعب نم يقب امل تانبلا عم اهلثم تاوخألاو

 روكذلا تممتجاو ىثنأ وأ اركذ دلولا نوكي نأ نيب مجلا نكمأ ولو

 رخآلا مهمأو نيجوزلا نم دجوي نمو ٤ مألاو بألاو تنبلاو نبالا ثرو ثانإلاو

 حرش يف لاق ى ركذ نم ادع نم طقسو ىثنأ وأ اركذ نوكي نأ نكمأ تيملا

 امو اهعاتجا نكمي ال هنأب راعشإ هيف نيفنصلا نم عمجلا نكمم انلوقو : بيترتلا
 اهدالوأ ءالؤهو هتجوز اهنأ ةنيب "لج ر ماقأ فوفلم تيم نم ايهعاتجا هب روص

 وه اذإف هنع فشكف اهنم هدالوأ ءالؤهو اهجوز هنأ ةنيب ةأرما تماقأو هنم

 بصنب ليق ثيح سردنم وأ دوقفم تيم ىلع كلذ مقأ وأ « ناتلآ هل ىثنخ
 . لوطي ليصفت ىلع ةثرولا ةيقب عم امهدالوأ .اهنيب ةمسقلا
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 دلو وأ خأ تنب و تنب دلوو مأ يأ مأو مأ بأك ركذ نم ريغو

 لاخو مع تنبو امهدلوو قلطم ةمعو مأل معو يلالك وأ تخأ

 عم مهب رلدمل الو مهل سيلف ماحرأ ووذ مهف 0 امهدلوو ةلاخو

 . ثرإ ماهس يون وأ ةبصع

 ةمدقم لجرلا ةنيب نأ رهاط وبأ ذاتسألا هلاق ام حصألا نأب هنع بيجأ
 . ها ى ملعأ هللاو « ةثرولا يف ةجوز الف اهعم ململا ةدايزل

 « ءافلا » هيف تديزو ماحرألا ووذ مهف : هلوق هربخ « أدتبم ( ريغو )

 ( ركذ نم ) ريغو هلوق ىنعم نإف ى ماهبإلاو مومعلا يف طرشلا مساب أدتبملا هبشل
 ةسخلا ءامسألا يف تاكرحلاب بارعالا ةغل ىلع ( مأ باك ) ركذي مل نمو هلوق ىنع

 ركذ ( تخأ دلو وأ خا تنبو ) ىثنأ وأ ركذ ( تنب تدلوو مأ يبا مأو )
 . ىثنأ وأ ركذ ( يلاك وا ) ىثنأ وأ

 كيبأل ةقيقش ( اقلطم ةمعو ) همأ نم كيبأل خأ وه نم يأ ، ( مأل معو )
 ةمعلا دلوو مأل مملا دلو يأ « ىثنأ وأ ركذ ( امهدلوو ) ةسمأ وأ هل ةيوبأ وأ

 ماحرا ووذ مهف ) ىثنأ وأ اركذ ( امهدلوو ةلاخو لاخو مع تنبو ) اقلطم
 هلزنأ يأ ك لدم وهف .ولد ىلدأ : هلوقك لصتم يأ ك ( لدمل الو مم سيلف

 لثمو « مملا تنبب معلا تنب تنب يلدت' نأ لثم ى ( مهب ) ءاملا ىلإ هب لصوتل
 وأ ةبصع ) دوجو ( عم ) اذكهو اثالث ةمملا دلو دلو وأ نيترم ةمعلا دلو دلو

 : قاحسا وبأ لاق “ ( ثرإ ماهس يوذ

 ثارقلا يف ءاكبلا ىوس مهل امن ثانإو روكذ نم مهاوس نمو
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 يتاي اك اندنع نوثري ماحرألا يوذ نإف مهسلا وذو بصاملا مدع اذإ امأو

 ثرو ضرف اذ وأ ىرخأ ةهج نم ابصاع محرلا وذ ناك نإ و « ىلاعت للا ءاش نإ

 ةج وز مع تنبك نامرح هبجحي ال ناك نإ رخآ بصاع وأ ثراو هعم دجو ولو

 . ملع ] هلل ١ و > اهمع ن ال
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 بيصعتب امإ ثرإلا

 باب

 بيصعتلاو ضرفلا يف

 ىوقأ ضرفلاب هنإ : ليق ى ىوقأ اهيأ بيصعتلاو ضرفلاب ثرإلا يف فلتخا
 قحتسي هنآل ىوقأ بيصعتلاب هنإ : ليقو ى ةكرتلا قيضل هطوقس مدعلو هم"دقتل
 ناك اذهبو ى يوقلا هطقسي الئل هفعضل هل ضرف امنإ ضرفلا اذ نألو لاملا لك هب
 يف لصألاو «.رويسك ذلا بيصعتلاب ثرب نم رثكأ ناكو ثانإلا هل ضرف نم رثكأ
 هنأل ضرفلا نم ىوقأ بيصمعتلاف ضرفلا ثانإلا يف لصألاو « بيصعتلا روكذلا

 . ملعأ ىلاعت هللاو ى هداتعا يغبني يذلا وه اذهو “ ىوقألا يف لصأ

 ى.ةردقم ماهسب وأ : كلذ دمب هلوق هلباقم ( بيصعتب اما ثرالا )
 ناسنإلاك ابصاع ناسنإلا وأ هللا هرُئص يأ ى ديدشتلاب بصع ردصم بيصعتلاو

 بلاطك بصاع عمج ةمصعلاو > يقب ام ةذخآ يأ > ةبصاع هتخأ ريصي رك ذلا
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 يوذ نع لضفلا وأ درفنا نإ لاملا زوحي هب ثري نمت نأ: وهو .

 & كعم اوناك نإ ماهسلا

 سايقلاو دحاوب هل عمسأ مل عمج ةبصعلا : ةبيتق نبا لاقو ص ةملظو ملاظو ةبلطو
ً 

 ٠ ھا ك بصاع هنا

 وأ ناك اركذم هريغو دحاولا ةبصعلاب ىمسيو “ تابصع ةبصعلا عمجو

 نم دحاولا ىلع اهقالطإ : حالصلا نبا لاقو “ جارسلا ءوض بحاص هركذ اثنؤم

 .هب اوبصع مهنأل اهب اومسو هيبأل لجرلا ةبارق ةغل يهو ى مههبش و ةماعلا مالك

 يهو بئاصملا هنمو “ بصع دقف ءيشلا لوح راذتسا ام لكو ى اوطاحأ يأ

 دشقل ةباصعلا هنمو ى عنملا وهو بصعلا نم ضعبب مهضعب يوقتل ليقو مئامعلا
 نكي مل اذإ دحاولا يف ةبصعلا ءاهقفلا لمعتسا دقو : حابصملا يف لاق اهب سأرلا

 يف ةبصع ىثنألا لعج عرشلاو لاملا عيمج زارحإ يف ةعامجلا ماقم ماق هنأل هريغ

 هريغ يف انلقو صنلا دروم يف هاضتقمب انلقف ثيراوملا نم ةلئسم و قاتعإلا ةلئسم

 باب نم ابصع لجرلاب موقلا بصعو ؤ آعرش الو ةغل ال ةبصع ةأرملا نوكت ال

 هلوق هيلعو ممإلا اذهب روك ذلا صتخا اذلف ةيامح وأ لاتقل هب اوطاحأ برض

 ركذف « لجر ةبصع ىلوألف » ةياور يفو « ركذ ةبصع لوألف » مالسلا هيلع

 ىنعمب قلطيو « نينثا نيهلإ » ىلاعت هلوق يف اك دك وتلا ىنعم هيفو ىلوآلا ةفص

 . هلوقل فنصملا مالكل بسانملا وهو بوصعملا

 هب ثرإلا لصاح ردقيو بيصعتلل دوعي وأ بيصعتلاب ثرإلا يأ [ وهو )

 يوذ نع لضفلا وأ درفنا نإ ) هلك ( لاملا زوح هب ثري نم نأ ) هلصاح وأ
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 دقف ضرف هل نم لكو لصف د.ةف هاطعد كاذف هتنب

 : لاق طقف ي 1

 [بئآ هيلإ طش ام نوكي يصاع دعب ناك ام اذإ الإ

 الضف ام بصامل هدعبو ؟ وأ يدبي ضرف يذ لكو

 هل .يم ال هصعي نم لكف هلصح مس بحاصدنإ لاملاو

 ببصعتلا نأ كش الو ى وه ام هسفن يف بصاملل فيرعت فنصملا هركذ امو

 لاقي دق ام متي الف اوناك اذإ ماهسلا يوذ نع لضفلاو دارفنإلا دنع لاملا زوح

 ةفرعم عم فقوتي لضفلا وأ هلك لال زوحلا نأ ثيح نم ارود كلذ يف نإ
 ماسقأ ةثالث ةبصملاو :بيترتلا حرش يف لاق هيلغ فقوتي هب ثرإلاو بيصعتلا

 هفاصتال كلذب ىمس و “ ةبصعلا دودح ىتح قالطإلا دنع دارملا وهو“هسفنب ةبصع

 . هريغ عم ةبصعو ك هريغب ةبصعو « ةطساو الب هسفنب ةبوصعلاب

 عم وأ ةبصع وهف ريغلاب ةبصع انلق اذإ هنأب نيذه نيب قرفيو : يمفارلا لاق
 ى ةمببسلل ءابلاف ى ها ةدحاو ةققحلاو ى حالطصا وهو ةبصع هنوك بي مل ريغل

 الإ ققحتي ال نيئيشلا نيب قاصلإلاو ث قاصلإلل هريغب يف ءابلا نأب هريغ قرفو

 فالخب ى ةبوصملا كح ين ناكرتشم نانوكيف هب قصلملا مكح يف اهتك راشم دعب
 : ىلاعت هلوق يف اك هيف ةك راشم الب امهنيب ققحتي وهو نآرقلل اهنإف « عم » ةملك

 نوكيالف ةءوبنلا يف هنراق نيح يأ “ « اريزو نوره هاخأ هعم انلعجو

 دح ةبصعلاف كلذ ررقت اذإ اريزو زديتتينع ىموم نكي مل اك ةبصع ريفلا
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 .خيشلا لاق اذلف : ضارتعالا نم املاس'اهنم ادحاو دجت داكت ال ةريثك دودحب

 : هتيفلأ يف
 مهلاب هفيرعت يفبنيف ردقن نم هآدح ولخي سيلو

 سيل ركذو ءالو يذ لك : انخياشم خيش لاق اك هسفنب ةبصعلا دودح "حصأو

 ىرخأ مم اهعاتجا اهبصع ىثنأ لك هريغ عم بصاعلاو « ىثنأ تيملا نيبو هنيب
 فيراعتلا نإف ع اهيف لك لاخداب ةثالثلا فيراعتلا ىلع ضرتعا هتيحصأ عمو

 ءكلذل فانم ةيلكلل ضرعتلاو ،اهدارفآل ضرعت ريغ نم ةيهاملا نايبل ةعوضوم

 . فرعملا ىلع فقوتي ام اهيف نأب نيريخألا ىلع ضرتعيو

 الك اولخدأف دارفآلاب اطيحم اطباض هلعج اودصق مهنأب لوآلا نع باجيو

 نود بيصعتلا فرعي نمل نافيرمت نيذه نأب يناثلا نعو ط ةطاحإلل ةديفللا
 ةبصعلاو ىىهتنا يوفللا هانعم بيصمتلاب دارملا نأ وأ “هريغ عمو هريغب بصاملا

 مث قيقشلا خآلا مث الع نإو ةدجلا مث بآلا مث ، لفس نإو هنبا مث بآلا مهسفنأب
 معلا نبا مث بآلا نم مث قيقشلا مملا مث بآلا نم مث قيقشلا خآلا نبا مث بالل خالا

 كلاملا تيب مش : ليق ص هتبصع م ىثنأ ولو قتعملا مث : ليق ‘ بألا نم مث قيقشلا
 الإ ةطساولا كلت هتىمحح ةطساوب ىلدأ نم "لك نآل كلذو ، بيترتلا اذه ىلع وهو

 نإ و م دق ةمدقم هتهج _ تناك نمف نابصاع عمتجا اذإ هنألو . بألا مأو مألا دلو

 . ةرخؤم هتهج تذاك ن ىلع ىخارت

 ة ونف > ةو خاألاف > ةد ودحلاف > ةوبآلاف > ةوننلا : عبس ةبوصملا تاهجو

 م ردقم لزن نإو نبالا نباف > م ام ىلع لاملا تييف :7 ك ةمومملاف ك ةوخألا
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 تإ و بيرقلاف ةدحاو ةهج نم اناك نإو : طقسل اضرف هل نأ الولف ' بألا ىلع

 نبا نبا ىلع مةدقم بآلل خآلا نباف ايوق ناك نإو ى ديعبلا ىلع مدقم افيعض ناك
 قيقشلاف “ فيعضلا ىلع مدقم يوقلاف [آبرق ايواست نإ و « قيقشلا خآلا
 ص ةدحاولا ةبارقلا وذ فيعضلاو « نيتبارقلا وذ وه يوقلاو “ يوبألا ىلع مدقم

 : يربجلا لاق

 المجاةوقلاب ميدقتلا امهدعبو { هبرقب مث ميدقتلا ةهجلبف

 قدصل هجتملا وهو : ليق “ ةقيقح بصاع ةبصعلا نم بوجحللل لاقيو

 ع خلا مهونب مث نونبلا ةبصملا برقأ : نييضرفلا لوقلو هيلع ةبصعلا فيرمت
 تخالا طوقسل و كامهاوقأب ثرو بيصمعت اتهج صخشلا يف عمتجا اذإ :مهفوقلو

 قالطإلا تبثف تطقس امل ةبوصعلاب اهفاصتتا الول ذإ قارغتسإلا روص يف اهبخاب

 ةلوقم ةبوصملا نأ هتياغ ةقيقحلا قالطإلا يف لصألاو س ةفللا ةنأ مالكبو لب

 ول قح ىوقألاب مكحلا طينف بوجحملا يف هنم ىوقأ بجاحلا يف يهف كيكشتلاب
 ىَسسي ال بآلا نإ : ليقو ‘ بجاحلا مدق نالف ةبصع ىلع هفقوأ ءيشب ىصوأ

 : لاق نم ةقيرط هذهو ى كلذك سيلو اهيف بجحي ةلاح هل بصاملا نآل ابصاع
 . تنبلا ثاريم نم طبنتسم نبالا ثاريم

 > ةبصع ىمسي ال نبالا : لوقن نم نيمضرفلا نمو : نيمرحلا مامإ لاقو

 بصاع هنأ روهجلاو بسنلا دومع ةشاح ف نوعقي نيذلا م تابصملا : لوقيو

 ص اذه يف سفانتلل ىنعم ال : نيمرحلا مامإ لاق « دارفنالا دنع ةكرتلا ذخأي هنأل
 هرضي الو ةيمستلاو ظفللا ىلإ عجار يأ « يظفل فالخلا نإ : ىلازغلا لاق اذك و
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 ى ةيمستلا يف هل لخد ال كح كلذ نأل بصاع بيصن لثمب ةيصولاك ةدئاف هل نأ
 . ل عأ هللا و

 هوخأ لجرلا ثرب تالمعلا ينب نود نوثراوتي مآلا يب ناعأ « : كر هنعو

 ةققشلا نأ ثيدحلا اذه نم ذخؤيو « )١' هنسح ى « هسبأل همخأ ن ود همأو هىبال

 يمس و ى قيقشلا ركذلا ىلع اسايق بآلل خآلا بجحت تنبلا عم ةبصع تراص اذإ
 ' ةد.>حاو مأو دحاو بأ يأ ث ةدحاو نيع نم مهنأل نايعألا ينب نيوبألا دالوأ

 برشلا للملاو . ةيناثلا هتجوز لع دق جوزلا نأل تالمعلا ينب بآلا دالوأ يمسو

 هبقست مل يأ « رخآلا لمت مل مهنم لك مأ نأل : ليقو ى لوآلا لبنلاو يناثلا
 نوفلتخم يأ ص فايخأ سانلا هنمو فايخألا ينبب مآلا دالوأ يمس و ى اهنبلب
 ص ةيناثلا نم آلع هنأك ىرخأ دعب ةأرما جوزت نم نآل رئارضلا تالعلا : ليقو
 . ملعأ هللا و

 ءاتخأ بصعي الو ثلثلا نع مألا صقني ال هنأ الإ هيباك مأ ريغل خأ لك نباو

 تقرغتسا نإف ع ضورفلا تقبأ ام ذخأي نأ فنصملا هدافأ اك ةبصعلا مكحو

 ةمطرش ةمضق هذه : هحراش لاق “ بيترتلا بحاص هلاق « طقس ةكرتلا ضورفلا

 ع بصاع هنإ : انلق اذإ اذهو طقسي ال هنوكل نبالا درب الف عوقولا مزلتست ال

 . لاؤسلا اذه طوقس حضاوف ابصاع سيل انلق نإ و

 هنسحو لصألا لعلو ث اطقس هيف نأ رهاظلاو ،هنع هللا يضر فلؤملا طخب ةخنلاب اذك )١(

 لمأت ٠ اذه هبشأ امو يوارلا
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 بأل وأ ةقيقش لكو ى ركذب وأ هسفنب رلدم ركذ لك هب ثريو

 . . كلذك نإلا وأ رثكأف بلصلا تنب عم رثكأف

 ص مآلا ريغل تخألاو ةكرتشملا يف ءاقشألا ةوخإلا الإ : بيترتلا بحاص لاق

 كله ؤرما نإ » : ةيآل درفنا اذإ لاملا عيمج ذخأب هسفنب ةبصعلا صتخيو
 ريغو ى دلو امل نكي مل اذإ تخألل ام عيمج خآلا اهيف ثروف خلا « هل سيل
 مل نإو ضورفلا تقبأ ام ذخأي هريغ عم ةبصملاو عامجإلاب خألاك كلذ يف خالا
 نيبصاعك هبصعم عم دارملاف هريغب بصعملا امأو “ طقس ائيش ضو رفلا قب

 ىلوألف يقب امف اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ » : قلع هلوق كلذ يف لصألاو « اعمتجا
 : رخآلا ثيدحلا ءاجو ى بصاملا ةروكذ هيف ثيدحلا اذهو ى « رك ذ لجر

 عمب كلذو ص تنبلاك نبالا تنبو “ « تابصع تانبلا عم تاوخالا نإ »
 . هبلع

 ىلا ةروك ذلا وهو هقاقحتسا ببس ىلع هيبنتلا ركذب لجر فصو ةدئافو

 ص نيثنألا ظح لثم ركذلل لمج اذلو ى ثرإلا يف حيجرتلاو ةبوصعلا ببس يه
 وه نم يردن ال انآل ةدئافلا نع الخل قحأ هانعم ناك ولو برقأ ىلوأ ىنعمو
 ىثنألا ةلباقم يف هنأ نيبيل ركذلاب فصو : لاقي نأ كلذ نم نسحأو ‘ قحألا

 ( هسفنب لدم ركذ لك ) بيصعتلاب يأ ، ( هسب ثريو ) “ يبصلا ةلباقم يف ال
 يقابلاو اضرف سدسلا اهعم هلف تنب تناك وأ نبا نكي مل اذإ بأآلاكو نبالاك

 . بأل ةدجو نبا نباو معو خأك ( ركذب وأ ) ماهسلا يوذ نع ةبصعب

 رثكاف ) ةقيقشلا نكت مل نإ ( بأل ) تخأ ( وا ةقيقش ) تخأ ( لكو )
 ك ( كلذك ( لفس نإو نب الا تنب عم و أ ر أ ) نب الا و أ رثك اف بلصلا تنب عم

:٣٨٦ - 



 عم تاوخألا : نيضرفلا لوق ىنعم وهو 4 نهضرف نع لضفي ام

 هنع هللا يضر دوعسم نا لوق كلذ ف لصألاو ) تابصع تانبلا

 عفار فوذحم لعفل لوعفم » ام « ( نهضرف نع لضفي ام ( رثكأف ةدحاو يأ

 رثكأف بلصلا تنب مم رثكاف بآل وأ ةقيقش لك ثرتو : يأ « ينبثلا لكل

 ص داحتالا ةلأ_م يف ةدحاولا تنبلا ، تانبلا نع لضفي ام كلذك نالا وأ
 عم تاوخألا : نييضرفلا لوق ىنعم وهو ) ددمتلا ةلأسم ين ادعاصف نيتنبلاو
 تنبلاب كلذ قدصف ء سنحلل تانبلاو تاوخألا 7 لأ » و ( تابصع تانبلا

 : يمصاملا لاق ى ادعاصف ةدحاولا تخألاو ةدعاصف ةدحا ولا

 تانب عم بيصعتلا اهنأش نم يتأت ثيح مألل ال تخالاو

 ِنغتسا هنع نيفصنلا يف لوعلاو نإلا تانب نبصمي اذك

 : ىاحسإ وبأ لاو

 . . ٠‘١۔ ۔۔ ۔ . . . ..
 يضرف م مفاف قتعت يتلا الإ ضرف تاذ يهف ىثنا لكو
 تازئاح نهدعب نم يقب ال تانبلا عم اهلثم تاوخألاو

 تنبل و ع فصنلا تنبيللف بال وأ ةةىقش تخأو نبا تنبو تنب تناك نإ و

 : قاحسإ وبأ لاق ى تخألل ىقابلاو ‘ سدسلا نبالا

 يقب امب ‘ يعنقا تخألل لوقت يقترت تنب عم نبا تنبو

 سدسلاو تنبلل فصنلا نيثلثلا يف اهعم ثرتف تنبلا ىلإ دعصت يقترت ىننعمو

 - هنع هللا يضر - دومسم نبا لوق كلذ يف لصألا و) ناثلت كلذو نبالا تنبل
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 : نلع ينلا ءاضقب ايف نيضقأل : تخأو نبا تنبو رتنب يف

 يقب امو « نيثلثلل ةلمكت سدسلا نبالا تنبلو ء فصنلا تنبلل

 . . ء تخألل

 ءاضقب ) ةلاسملا يف وأ نهيف يأ ( اهيف نيضقأل : تخأو نبا تنبو تنب يف
 يقب امو ث نيثلثنل ةلمكت سسلا نبالا تنبلو ‘ فصنلا تنبلل : ينل ينلا
 ذفل و ى نبالا ةنبالو : لاق هنأ الإ ظفللا اذهب يراخبلا هاور « ( تخالل
 : لاق لببحرش 7 ليذه تعمس « سدق وبأ انثدح ةبمش انثدح مدآ انثدح

 تخأللو ‘ فصنلا تنبلل : لاقف تخأو نا ةنباو ةنبا نع ىسوم.وبأ لئس »
 : لاقف ىسوم يأ لوقب ربخأو لئسف “ ينعباتيتسف دوعسم نبا تآو “ فصنلا

 هاتربخاأف ى رقللع يبنلا ىضق امب اهيف يضقأ ى نيدتهملا نم انأ امو اذإ تللض دقل

 ثيدحلا ىورو ى 4 كيف ربحلا اذه ماد ام ينولأست ال : لاقف دوعسم نبا لوقب
 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وأ اضنأ

 ةبصع نالا تنبو تنبلا عم تخالا تسلل : :هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو

 ناك نإ و تخألا طقستو ةبصعلا ىلإ فرصي" نالا دالوأو دالوألا نم لضافلا ل

 عم بيصمتلا ىلإ انرص امنإ انآل ريغلا عم ال ريغلاب ةبصع تراصف اهبصع خأ اهعم
 تخألا ضرف ببسب لوعلاب تانبلا بيصن آظح نم اننكمت مدعل ةرورضلل ربغلا

 “رم اهف سابع نيا دواد قفاوو“ةرورض ال خآلا عمن بجاح الو اهطاقسإ رسعيو

 هب باجيو ى دلولا مدع طرسشف ى خلا ه كله ؤرما نإ » : ىلاعت هلوقل اذه لبق

 هللا نأ اك ى بيصعتلاب هعم ذخأت نأ زوجيو ث اضرف فصنلا اهثا ريم يف طرش
 يقابلا ذخأ تنب امهف تناك اذإو ى دلو تخألل نكي مل اذإ ثاريملا خألل لعج

 . ةبصعلا
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 > عبرلاو > فصتلا : ةتسلا ضورفلا يهو ك ةردقم ماهس وأ

 . ٠ > سدىلاو اممفصن و ناثلثلاو ‘ نمثلاو

 : طسبلاب رثع ةثالثو راصتخالاب ةرشع اهباحصأو ( ةردقم ماهسب وأ )

 : ءاسنلا نم تسو ؤ ثراولا عرفلا عم دجو بأو مأل خأ و جوز : ") ةعبرأ

 ص ةجوزلاو ،امخدحأل وأ نبوبآل تخالاو ،ةدجلاو « مآلاو «نبالا تنبو « تنبلا

 ص بيصمعتلاب دجلاو بآلا ثرب دقو “ بيصعتلاب فصنلا تاوذ نم لك ثرت دقو

 ( اهفصن و ى ناثلثلا و ‘ نهثلا و ‘ عب رلاو “ فصنلا : ةتسلا ضورفلا يهو )
 : قاحسإ وبأ لاق “ ( سدسلاو ) ثلثلا وهو

 ماهسلا ةلمج" نايب باب

 ةرشع باتكلا فض ورفلانإ

 ىَمعم ا_هرادقم ةثالث

 نيتيآلا ف انبر لوق وهو

 دمصلا نمسهملا وهو هلوقو

 سي مل و "ادح دحاوو

 ثلثلا همأل "لح هلوقف

 ٥ . ۔{۔ 7

 ة ردقم تت ١ اهنم همس و

 يماظن ممتساف اهيثراوو

 ةرهملا مولملا ولوأ اهفرعي

 ىمسم ىتأ هيف الكو
 نييثنألا "ظحك انم ركذل

 دلو اهل نكي مل نإ ا۔مثرب

 امأو ابأ كرات وهو
 ثرب يقي ام بألا نأب ةلد

 ّ رسفم ةم ولعم ةد و دحم

 . ءاسنلا نم تسو : لاق اك روكذلا نم ةعبر أ : لصأل ١ لمل و 0 ًاطقس انه ن ] رهاظلا ) ` (

 . ةعب ر إ ١ ظفل ركذل ىشح ه الف ال ! و
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« « 
 "س دسو ِنمم و عبرلاو فصنلا

 و مهفاف ناثلثلاو ثلثلاو

 هريغ ىلإ هنم ىلدتلا ةلوهسلو ةدرفملا روسكلا ربك أ هنوكل فصنلاب اوأدبو

 ىقح ناثلثلا وهو هب هللا أدب امي اوأدب ول دوأ تنك و : يكبسلا لاق ى هدارفإ عم

 اهحتفو نونلا ركب فصن : لاقيو ی كلذ ىنبحعأف هب أدب ءاحنلا ابأ تيأر
 تاغلا ع۔برأ كلذف ،ةنكاس ءاي اهدعب داصلا رسك و نونلا حتفب فصنو اهمض و
 ءارلا حتفب عيبرو « ءابلا ناكسإ و ءارلا مضبو ءابلاو ءارلا مضب عبر : لاقيو

 مملاو ءاثلا مضب نمثلا اذك و “ تافل ثالث كلذف ةنكاس ءاي اهدمب ءابلا رسك و

 ،“نيمَث:اذكمه ةنكاسءاي اهدعب مملا رسكبو ءاثلا حتفبو ميملا ناكسإ و ءاثلا مضيو

 ماللا رسك و ءاثلا حتفب و ماللا ناكسإ و ءاثلا مضو م ماللاو ءاثلا مضب ثلثلا اذك و

 نيسلا مضب سدسلا اذك و ى هتينثت اذك و : اذكه ةنكاس ءاي اهدمب

 « ةنكاس ءاب هدعب لادلا رسكو نيسلا حتفب و 7 ناكسإ و نيسلا مضبو لادلاو

 نمثلاو فصنلا فصن عبرلا و“ عبرأ همفف فصنلا الإ تاغل ثالث دحاو لك يفف

 ى نيثلثلا فصن رم اك ثلثلاو ثلثلاو فصنلا فصن فصن وهف عبرلا فصن

 ناثلثلاو فصنلا : لاقيو ى نيثلثلا فصن فصن و__هف ثلثلا فصن سدسلاو

 نعثلثلاو فصنلا ىلإ ةدئاع 0 اهفصنو : هلوق يف ءاملاو “ اهفصن فصنو ايهفصن و

 ى ايمفصن فصنو اهفصنو ناثلثلاو هفصن فصنو هفصنو فصنلا : ليق هنأكف

 :لاقي و “ هفصن فصنو هفصنو فصنلاو امفصن فصن و ايهفصن و ناثلثلا :لمق وأ

 هفعضو سدسلا : لاقيو ى اهعبرو اهفصنو ناثلثلاو هعبر و هفصنو فصنلا
 هفعض و نمثلا .: ل وةب مهضعب و ك هفعض فعضو هفعض و نمثلا و هفمض فمضو
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 فصنو عبرلاو ثلثلا : لاقي و « هفعض فعضو هفعضو سدسلاو هفعض 77

 هفعضو ثلثلاو هفصنو هفعضو عبرلاو اراصتخا دشأ وهو هفعضو لك

 . ٨4 ةصن و

 مث نمثل عبر نمو عبرل فصن نم طبه ذإ ىلدتلا ةرابع فنصملا ةرابعو

 يف يقرتلا قيرط نهو سدسلا ىلإ ثلثلا نمو ثلثلا ىلإ ايهنم طبهو نيثلثلاب أدتبا
 نم دمص اذإ اذهو ‘ هفعض فعضو هفعضو سدسلاو همفمض فعض و هفعض و نمثلا

 يلدتلا قيرطب لقأ وهام ىلإ وأ يقرتلا قيرطب هنم مظعأ وه ام ىلإ رسك
 ةجرد طبهيف طسوتي نأ كلذ نم ىلوأو تيأر اك ةدحاو ةرابع يف ناعمتجيو

 . هفعضو لك فصنو ثلثلاو عبرلا : لاقي نأب ىرخأ دعصبو

 تناك نإ و 9 :ىلاعت هلوق يف عضاوم .ةثالث يف ميظعلا نآرقلا يف فصنلا ركذو

 فصن اهلف تخأ هلو _ مكجاوزأ كرت ام فصن ك لو - فصنلا اهلف ةدحاو

 - نكرت امم عبرلا كلف دلو نهل ناك نإف » : نيعضوم ين عبرلاو ى ه كرت ام

 نلف دلو مكل ناك نإف » دحاو عضوم يف نمثلاو ى ه متك رت امم عبرلا نمف و
 اثلث نهلف نيتنثا قوف ءاسن نك نإف ف نيعضوم يف ناثلثلاو ‘ ه متك رت امم نمثلا

 هلوق وهو نيمضوم يف ثلثلاو ه كرت امم ناثلثلا اهلف نيتنثا اتناك نإف - كرت ام

 عضاوم ةثالث يف سدسلاو “ « تلثلا يف ءاكرش مهف - ثلثلا هملف وه : ىلاعت

 هصمأآلف ةوخإ هل ناك نإف - سدسلا ايهنم دحاو "لكلف » : ىلامت هلوق يهو

 . « سدسلا اهنم دحاو لكلف تخأ وأ خأ هلو - سدنسلا
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 & هح وز و .0 جوز م 0 ة دجوو ‘ م ١ : ةتس طقف ابجہب ثريو

 . نييلالك تخأو خأو
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 ك هحج و ز و > ج و ر و ك ى دحج و > م ١ : هتس طقف ( م اهسل اي ي ١ ) اهب ثر و (

 . مأل ينمي ( نييلالك تخأو خاو

 دقاف تيم ةلالكلا :ليقو ى ادلاو الو ادلو فلخي مل نم وهو ةلالكلل بسن

 نم وه نم هثرو امنإو ةبصعلا مدعل فعض ىنعمب لكي لك نم وه : لوقأو دلولل
 الو مهيف دلو ال نيذلا ةثرولا : ليقو ى ةلقلا ىلع ةركنلا نم لاحلا ىلع هبصنو همأ

 نم يسهفقآلا لاقو ى دلاولاو دلولا ةهج نم تسيل ةبارق ةلالكلا : ليقو ى دلاو

 طحي هنأل ايلك إ ليلكإلا يمس اذلو ‘ ةطاحإلا ىنعم نم ةقتشم : ةيكلاملا ةمئأ

 . هتاهج نم هب طمحم تمملا اذه نأكف ى سأ رلاب

 بأ وأ دلو٠هثرب مل تيم لك :لبقف ةلالكلا ريسفت يف فلتخا :يرهزألا لاق
 ص دلاولاو دلولا الخ ام ةلالكلا : ءارفلا لاقو “بسنلا يوذ نم كلذ وحن و خأ وأ

 رادتسا اذإ 0يشلا هلك نم برقألاف برقألا تيملا بذب مهترادتسال ةلالك اومس

 عمحب » يفو ى هثوروم ةلالك وهف هل دلو الو تيملل دلاوب سيل ثرا و لكف “ هب

 وه : برماا لوقتو ى دعابآلا مملا ونب ةلالكلا : يبارعألا نبا لاق « نيرحبلا

 :ريسفتلا يف يدحاولا لاقو“ةريشملا نم ناك اذإ ةلالكلا مع نباو ةلالكلا مع نبا

 تمملل دلوب سيل ثراو لكو ى هتثرو ةلالك وهف دلاو الو هل دلو الو تام نم لك

 هذهب اناك اذإ ثوروملاو ثراولا ىلع عقي مسا ةلالكلاف “هثروم ةلالك وهف دلا و الو

 هنع هللا يضر رمع نع اهيف فقوتلا يورو “ ةفصلا
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 .دجو .4 بأ : نرانثا اهتاعمجي دقو 2 بيصعتب وأ اهبو

 ديدشت ةعامجو ليهسقلا يف كلام نيا ىكحو « ءاخلا فيفختب خأ رهشألاو

 عم نيتحتفب ناوخأ ةينثتلاو ع ربحك وخأو ولدك وخأ مهضيب ىكحو « ءاخلا
 اهيف ءاخلا ناكسإ عم اهرسك و ةزمهلا حتفب ناوخإ و ى اهديدشت و ءاخلا فيفخت

 ةدجلا ركذب ةعبسف طسبلا قيرطب امأ و « راصتخالا قيرطب فنصملا هركذ امو

 . مآلا نم ةدجلاو بآلا نم ةدجلا : نيترم

 لعاف ( نانثا اهناعمجي دقو بيصعتب وأ ) ماهسلاب يأ ( اب ) ثرب ( و )
 عم فوذحملا عزانت زاوجب لوقلا ىلع نانثا هلوق يف عمجي عم عزانملا ردقملا ثرب

 وهو نينثالا ريمض يف لمهملا لمعأو نانثا هلوقو لوآلا فنصملا لمعأ و « روكذملا

 امهدحأ نيقيرفلا ىلإ دئاع بصنلا رمضمو « ناعمجي دقو هلوق يف « فلألا ه

 نون طاقسإو لوعفملل ءانبلاب اعمجحي دقو : ةخسن يفو “ بيصعتلا رخآلا و ماهسلا

 ماهسلا ىلإ ةدئاع هذه فلألاو ‘ دروام لك سابقب لوقلا ىلع فيفخت عفرلا

 نبالا نيا وأ نبإلا ناك اذإ سدسلا ثرب بآلا نإف “بآل( "ةدجو بأ )بيصمتلاو

 تنب تناك برإ و " بيصعتلاب ثرإلاو لاملا ضورفلا تقرغتسا وأ لفس نإ و

 بالاك دجلاو ضرفلانع اضيأ يقب ام بصعيو سدسلا هلف لمفس ناو نبا تنب وأ

 . بأ نكي م اذإ

 ذخأي لب بيصمتلاو ضرفلا نيب عمجي ال بآلا نأ ةباحصلا ضعب نع لقنو
 ضرف الو ببصعتلاب هلك يقابلا ذخأيف نيمهس كلذك نبالا تنب وأ ادعاصف نالا

 نع يقبامو نبا تنب وأ تنب نكت مل نإو اضرف سدسلا دجلل : ليقو “ هل

 هركذ ام دمتعملاو « بآلا يف ديز يبأ نبا لاق اذك و « ةبصعلاب هلف ماهسلا يوذ
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 ‘ بال وأ قئاقشو نبا تانبو تانب عبرأ عمجب ال ايهبو

 ىلوألف يقب ا۔هو اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ » هلىلدو رسفم هتركذ امو ى فنصملا

 : يمصاملا لاق > ةيآلا رهاظ وهو _ ركذ لجر

 اهيلك وأ بيصعت وأ ضرفب اتح ثيح ثاريملا لصحيو

 دجوي دعب ضورقلانع ام وأ درفنم بصاع يوحي لاملاو

 ةلدعم وأ لضافت ىلع امإ ةلمعم نيتلاحلا يف ةمقو

 : قحسإ وبأ لاقو

 ابصع ام اذإ سدسلل ةدجلاو ابآلا نادرب تنبلاو نإلاو

 سدسلا ذخأف ضرف اذ راص تنب وأ نيا ناك نإ و٬بصاع دجلا وأ بآلا يأ
 عمجي اثلاث اعون لبنح نب دمحأ دازو « تنبلا دنع بيصعتلاب اضيأ يقابلا هل نكل
 ًافنم وأ ىنز نم هنوكل بأ اهدلول نكب ل اذإ مألا وه و ضرفلاو ةبصعلا نب

 ال ناك طقف امأ يفنملا فلخ ولف هتبصع اهتبصعف نكت مل نإف هتبصع اهنإف ناملب
 . ةبوصع ققابلاو اضرف ثلثلا

 ضرفب امإ يأ ى ( عمجي ال ) ببصمعتلاو ضرفلاب يأ ى ( اهب ) ثرب ( و )
 ص لبق امل اعبت ةيتحت ةانثمب ردقملا ثرب لعاف ( عبرأ ) طقف بيصعتب وأ طقف

 نم ةفل ىلعف - ءاتلاب ةعبرأ ليق اذإو ى ةيقوف ةانثمب وأ لصفلل كلذ غاسو

 نإو ( نبا تانب و تانب ) دودعملا ركذي مل اذإ وأ ءاتلاب - ثنؤملا ددع نرقي

 ليلدب سنجلا عمجلاب دارملاو“( بأل ) تاوخأ ( وأ قئاقش ) تاوخأ ( و ) لفس
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 3 ناثلثلا رثكألو فصنلا اهدقف عم تخأل وأ تنبل ضرفيف

 تانبل اذكو ء طقف بيصعتب ننرو خأ اهل وأ نل ناك نإف

 نهتجرد يف نهل مع نبا ناك ولو رك ذلا نهبصعبو ، تنب دقف عم

 نيثلثلا ةمتت سدسلا ةدحاوك اهعم نهلو 0 نهلفسأ وأ

 فيعض انه كلذو ادعاصف ةدحاولا ىلع مالكلا نم اذه بقع فنصملا ركذي ام

 . ةركن ملاب ىتأ هنأل

 نإ بال وأ ةقيقشلا تنبلا دقف يأ “( اهدقف عم تخأل وأ تنبل ضرفيف )

 نإ بأل وأ نيتقىقش نيتخأ وأ نيتنىل يأ ، ( رثكألو فصنلا ) ةق۔ةشلا نكت م

 تانبلل وأ تاوخألل يأ «( نمف ناك نإف ،ناثلثلا ) تنبلا دقف عم ةقيقش نكت م

 ( طقف بيصعتب نثرو خأ ) تنبلل وأ تخألل يأ « ( اهل وأ ) ادعاصف نيتنثا

 ( نهريغب ةبصع نرصف

 , ناثلثلا ادعاصف نينثالل و فصنلا ةدحاولل ( تنب دقف عم نبا تانبل اذكو )

 (نهلفسآ وأ نهتجرد يف نهل مع نبا ناك ولو ) نهسنج نم ( ركذلا نهبصعيو )
 نبا نبا نياو نبا نيا تنب وأ رخآ نيا نا و نبا تنب كرتي نأ نهتجرد يف هلاشم

 امأو « نهاخأ ناك نإ ابس الو اثالث نيا نيا نياو نيا تذب لفسأ هلاثمو ڵ رخآ

 ضرف نهل نكي ل اذإ كلذو نب ا نبا تنبو ن ا نبا لشم نه۔ححمف نهفوف ركذلا

 . تاوخألا وأ تانىلا نم نيثلثلا ذخأي نم دج و اذإ ايك

 تانب نم ( ةدحاوك ) تنبلا عم يأ ، ( اهعم ) نإلا تانبل يأ ى ( نهو )
 تانبلو فصنلا ةدحاولا تذبلل نإف ( نيثلثلا ةمتت سدسلا ) تنبلا عم نالا
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 تنب ال ثيح ةقيقش عم رثكأك" بأل تخأل اذكو ، هدقف عم

 تاوخألا نوبصعب رثك أف نبا تنبو امهو . خأ الو

 ىلوألا ءاتلا حتفب - ةمتتلاو ، ناشلث سدسلاو فصنلاو سدلا هتنب وأ نبالا

 تضوعو ءا۔.لا تفذح ممتت هلصأو ك _ م ردصم ةددشملا مملا و ةيناثلا رسكو

 ص ( هدقف عم ) ميملا يف ميملا تمغدأو اهلبق ءاتلل ىلوآلا مملا ةرسك تلقنو ءاملا
 بأل تخأل اذكو ) نهبصعي هنإف اهل اخأ وه ركذلا ناك نإ و ركذلا دقف عم يأ

 فصنلا اهلف تناك نإف ( تنب ال ثيح ) نيثلثلا ةمتت سدسلا ( ةقيقش عم رثكأك

 نبالا تنب ىلع سايق كلذو ةيوبألل ( خأ الو ) ةيوبألل ءيش الو ةبصاع ةقرقشلاو
 رثكاف نبا تنبو ) خألاو تنبلا يأ ( امهو ) اهبصع ناك نإف ى تنبلا عم

 : قاحسا وبأ لاق ى ىثنألا فعض هلك كلذ يف ركذللو ( تاوخألا نوبصعي

 تانب وأ تنب تمصلل ناك نإ تابصاع "نكي دق تاوخألاو

 “ن۔+من وصمي ا__ تاوخ أ نهلك فثانإلا ا ذكمهو

 طرتشم ضرف باحصأ مهلك ذإ طقف نهنم مآلا تانب الإ

 ثريف مع نبا نبا وه نباك بيصعت اتهج صخشلا يف عمتجي دق هنأ ملعاو

 ةونبلاب هذه يق ثرإلاف رم دقو تابضعلا بيترت نم مولعم ىوقألاو ى امهاوقأب
 سوجملا ةحكنأ يف الإ كلذ نوكي الو ضرف اتهج هيف عمتجي دقو « مملا ةونبي ال
 كلذ كردي ال ثيحو ةهبشلاب نيملسملا ءطو يف وأ مراحملا ةحبكنأ مهتحابتسال

 : ليقف ى امم اثرول نيصخش يف اهعاتجا ردق ول ناك نإف امهاوقأب ثرإلاف ململاب

 لكب طروي ناببس اهنأل ةيكلاملاو ةيعفاشلا بهذم وهو انركذ اك امهاوقأي ثرب
 : ليقو ى نيوبأل تخالاك عاتجالا دنع امهاوقأب ثرويف دارفنالا دنع ضرف ايهنم
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 طقسي مل اعمتجا اذإف ط دارفنالا دنع اهنم لكب ثروب ناببس اهنأل اعم اهب ثرب
 هنأل بصعبو مأل خأ هنأ ثبح نم سدسلا ثرب هنإف مال خأ وه مع نباك امهدحأ

 ص ةيعفاشلا نم وهو نابللا نباو حيرش نباو ةفينح وبأو دمحأ لاق هبو ى مع نا

 . تباث نب ديز نع ناتياور كلذو “ نورمع يبأ نيا هححصو

 ف ك د وهمم نعمتجع بدصعتلاو ضرفلا ثرإلا نأب هد اولدتسا اع بمجأو

 اهب ةربع ال ذإ ةيجوزلاب مهثرون الو ى ملعأ هللاو نييضرفلا فالخب تنبلا عم بألا

 انيلإ اوعفارت اذإ مراحملا حاكن ىلع مهَرقن الو

1 

 قافتالاب طقف اهب ثرإلاب ىوقأ ةبجاحلافى رخألا امهادحإ بححت نأ :لوألا

 ةمومألاب ثفرتف هيبأ مأو همأ يهف اتنب دلتف همأ يس وجع أطن نأك ةدح يه مأك و

 ٠ اقافتا ةد ودجلاب ال

 بأ نم تخأ يه ماك ىرخألا فالخب بجحت ال امهادحإ نوكت نأ : يناثلا

 نود ةمومألاب ثرتف اهيبأ نم اهتخأو ةيناثلا مأ :ىلوألاف اتنب دلتف هتنب أطي ناك
 بيصن نآل ةيتخألاب ثرت : ليقو ، تخألا فالخب بجحت ال مآلا نآل ةيتخألا

 ثرتف اهيبأل .تخأ و اهتنب يهف ىرغصلا نع ىربكلا تتام وأ رثكأ تخألا `

 وهس وهو ضرف يتهج عاتجال الاثم حصي كلذ : ليقف ى ةيتخألا نود ةيتنبلاب

 ناب هيف ثحبيو ى بيصعتو ضرف يتهج عاتجال يوونلا ه۔ب لثمو ى ليق ابف

 ع رظن اهسفنل ةبصعم اهلعج يفو تنبلا سفن انه يهو تنبلا عم ةبصع تخألا
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 عاتجا نم وهف همأ نم هتخأو هتنب يهف تامو اتنب تدلوف همأ يموجع حكن نإو

 ٠ اقافتا مألل ةمتخألا نود ةمتنبلاب اهىف ثرتو > عازن الب ضرف يهج

 يم مأ مأ ةةدجك ىرخألا نم ابجح "لقأ امهادحإ نوكت نأ : ثلاثلا
 ىرغصلا توت مث اتنب دلتف ةيناثلا حكني م اتنب دلتف هتنب حكني نأك بأل تخأ

 ثوقف ى اهيبأ نم اهتخأو اهمأ مأ يهف بآلاو ىطسولا توم دمب ايلعلا نع

 : ليقو ى ةعامج اهبجحت تخالاو مآلا اهبجحت مألا مأ نأل ةمتخألا نود ةدودجلاب

 تثرو ةبوحس ةيوقلا تناك نإو ى رثكأ ةتخآلا بيصن نأل ةيتخألاب ثرت

 ىطسولا ثرتف ايلعلاو ىطسولا نع لاثملا اذه يف ىرغصلا توت 'نأك ةفيعضلا

 . فصنلا ةبتخاألاب ايلعلاو ثلثلا ةمومألا

 وأ فصنلا ةدجلاو ثلثلا مألا تثروف ةدجو امأ فلخ : لاقف اهب زغليو

 نم صخش ثرو وأ ثلثلا ىرخألاو فصنلا امهادحإ تثروف بأل نيتخأ فلخ

 نوكي نأك الصأ ثرت مل امم ةيوقلاو ةفيعضلا تبجح ولف . مأ دلو سيل و هب ىلدأ

 ةثلاثلا تومتف ةثلاثلا عم رخآ نبا ةيناثلا نم يسوجملل ناك نأك قيقش خأ اهعم

 اهتدج ايلعلاو اهيبأ نم اهتخأو اهمأ ىطسولاف اهقيقش امهوخأ وهف ايهنعو هنع
 ,؛ اهريغ ةوخألا نم ددملا دوجول ةمومألاب سدسلا ىطسوللف ى اهيبأ نم اهتخأ و

 خللو ثلثلا اهلبق يتلا يف اهانيطعأ اذلف ثروت ال اهسفن قح يف اهتوخإ نإف
 امأو مالابف ةدودجلا امأ ةبوجحم نيتهجلا نم الك نأل ايلعلل ءيش الو يقابلا قيقشلا

 مأل خأ وه مع نباك بيصعتو ضرف اتهج عمتجي دقو ى قيقشلابف بألل ةيتخألا
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 اذهو دجلاو بألا يف امم بيصعتلاو ضرفلاب ثرإلا اندهع دق انأل اهب ث ريف

 لاثملا يف نوكي نأك هب ثرب مل عنام اهدحأل ناك نإف ، امهدحأل منام ال ثح
 هل ءيش ال_ف خال تخأ قتعم وه جوز عم ناك اكو .ص مألا ةوخأب ثري الف تنب

 . ضورفلا قارغتسال قتعلا
 مأل خأ وه يذلل نإ : يمفاشلا لاقف مأل خأ امهدحأ مع ينبا فلخ نإو

 لاملا همأل هوخأ امهدحأ و قتعملا مع ينبا يفو نيتهجلل آالامعإ امنيب يقابلاو سدسلا

 ص نيتلأسملا يف مآلل خألل وه : ليقو ص رخآلل ءيش الو لوق يف مأل خأ وه يذلل
 نكمأو بسنلا يف ثرب مألل خآلا نآل لوآلا حجرو ةيناثلا يف اهنيب لاملا : ليقو

 نأ نكمي ءالولا يفو ى ةبوصملا يف ايهئاوتسال اهنيب يقابلا لمجيو هضرف ىطعي نأ
 ىلدأ نم ةبوصع تحجرتف ةيوةم تلمعتساف ةلطعم مألا ةبارقف « ةيضرفلاب ثروب

 هتبوصع اهب تحجرت ائيش مأل ةوخإب ذخاي مل قيقشلا خألا نأ اك عيمجلا ذخأف اهب

 ثرو امهادحإل بجاح دوجول اهب ثرإلا نكي مل ناف ع بآلل خألا بجحف
 ثلثلا مآللو فصنلا جوزللف مأو جوز عم مأل خأ امهدحأ مع نباك طقف ىرخألاب

 ء ضورفلا قارغفتسال رخآلل ءيش ا ا معلا ةونبب هل ءيش الو سدلا مألل خألل و

 تطقس امل مآل ةوخألا نأل حصألا يف اهنيب يقابلاو فصنلا اهلف تنب عم اهلثمو
 خأ وه يذلل يقابلا نأ يناثلاو ءاوسلا ىلع مملا ةونيب ناثريف نكت مل اهناك تراص
 اكو بالل خالاو نيوبألل خالاك هتبوصع اهب تحجرت ذخأي مل امل مأل ةوخإلا نأل مأل
 . ءالولا ةلأسم ىف

 ءالولا ةلأسم يف اك اهب حجربف اهل ضرفي ال قيقشلا يف مآلا ةبارق نأب بيجأو
 اهرابتعا طقس اهبجحي نم ةضيرفلا يف ناك اذإف ى اهب هل ضرفي نأك ةلأسم يفو
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 نيب قرفلا لصاحو “ هذه فالخب ءادتبا ةلطعم ءالولاو قيقشلا يف مآلا ةبارقب
 ةوخإ نأل قيقشلا يف مآلا ةبارقل ضرفي مل امنإو بجاحل ةلطعملاو ءادتبا ةلطملا

 اهنإف ةمومملاو ةوخإلا فالخب ةوخإلا يهو ةدحاو ةهج نم ناببس مألاو بآلا

 نيتدرفنم بيصعتلا ىرخألاو ضرفلا امهادحإ بجوت نيتفلتخم نيتهج نم ناببس
 ملعأ هللاو ى نيتعمتجم اذكف

).. 



 لصف

 فمصنلاف ةتسلا لوصألا يهو صنلاب ةردقم امإ ماهسلا

 . .ةةسخل

 لصف

 ثاريم الإ نآرقلا نم اهوثراوو ص نآرقلا نم ( "صنلاب ةردقم امإ ماهسلا )

 يهو ) : لاق اذلو لصأ نع ةجراخ امإو : هلوق هلباقم و ص ةنسلا نمف ةدودجلا

 نع ةجراخ امإو اهيلع صوصنم لوصأ امإ : لاق هنأكف ( ةتسلا لوصألا
 ظفل يف هنآل يقب ام ثلث وهو لصألا نع جرخ ام ركذي ال مهضعبو “ لصألا

 نم الثم عستلاو رشعلا دصي مل اذلو هريغ ىلإ عجرب ةقيقحلا يف ناك نإ و ثلثلا

 بيترتلا بحاصو ى ةعست وأ ةرشعل ةتسلا لوع يف سدسلا عجر نإو ضورفلا
 ام جرخف ى ها ةتس للا باتك يف ةروكذملا ضورفلا : لاق ذإ فنصملاك لعف

 نفثلاو عبرلاو فصنلا يه لوصألا كلتو يقابلا ثلث وهو نآرقلا يف سيل

 . درفنم مهنم لك ( ةممحخخل فصنلاف ) سدسلاو ناثلثلاو ثلثلاو

 َ - ٤.١ ج ) نل ١٥ - لينلا - ٢٦ (



 جوزلو ‘ اهدقف عم ألو ةققشلو ‘ اهدقف عم نا تنب و تنبل

 > ربجاح دقف عم

 (١و ) تنبلا دقف عم يأ ( اهدقف عم ) لفس نإو ( نبا تنبو تنبل )
 نأ مولعمو ى ةقيقشلا دقف عم يأ ( اهدقف عم بأل ) تخأ ( و ةقيقش ) تخأ
 عم لاق ولف “ نبإلا تنب عم الو تذبلا عم فصنلا ثرت ال اقلطم تخألا
 عجر فنصملا لعلو « ةقيقشلاو نبإلا تنبو تنبلا دقف يأ ء ىلوأ ناكل .نهدقف

 وأ هريغ وأ خأ نم اهبصمي نمع ةدحاو لك تدرفنا اذإ كلذو ثالثلا ىلإ ريمضلا
 نع ندرفني مل اذإو نبإلا تنبل مع تنبو عيمجلل تخأ نم ثانإلا نم اه واسي نم
 دجلاو بألا مدع عم تخألا ركذ دعب لقي مل امنإو ‘ فصنلا ةدحاو ثرت مل كلذ

 زرتحم نأ ضورفلا مبمج ق ديرب امنإ و الصأ مهعم ثرت ال اهنأل نبإلا نباو نالاو

 عم جوزلو ) ضورفلا باحصأ يف مالكلا لاط الإو بجحلا بابب هنع ىنفتسم

 اركذ هريغ نم وأ هنم هتجوز دلو وهو عبرلا ىلإ فصنلا نع هل ( بجاح دقف
 : قاحسا وبأ لاق ، لفس نإو كلذك نإلا دلو وأ ىثنأ وأ

 دهعب ام نإ ةنبالو ةندالو دلولا دقف ق جوزلامهس فصنلاف

 ىح فصنلاب ءالؤه ريغ ا_ه بآلا تخأو ة ةقثللو

 : يمصاعلا لاق

 لمملا يف اهنم لوصألا ةتس لوألا طئاسبلا ضئا رفلا مث

 لقتني مل اذإ جوزلاو تنبلل لمج ةسفخل فصنلا اهل وأ

 مأل ال تحخألو نبا ةتبالو

_ ٤.٠٢ 



 . هدقف عم رثكأف ةجوزو { هدوجو عم جوزل : نينثال عبرلاو

 نإو.» : ىلاعت للا لاق ادعاصف ناضرف هيف عمجي مل ام طئاسبلاب دارأو

 هنآل درفنا اذإ نبإلل هلك لاملا نأ ىلع ليلد وهو ١ فصنلا اهلف ةدحاو تناك

 هلف هدحو ناك اذإف فصنلا اهدحو ا۔ل و "!ه نييثنآلا ظح لثم ركذلل » لاق
 وأ عامجإلل وأ اهل تنبلا لومشل امإ اهلام نبإلا تذبلو يلهسلا هلاق نافصنلا

 اهلف تخأ هلو دلو هل سيل كله ؤرما نإ لاقو عامجإلل هناب ضعب حرصو ةنسلا
 ةبصع اهاخأ لمج هنأل ةمآلا نود ةيوبألاو ةقبقشلل لماش وهو كرت ام فصن

 فصن مكلو » لاقو دلاو الو يأ « دلو هل سيل » هلوقو ةبصع سيل مألا دلو و

 ىلاعتؤ هناحبس هللا بطاخ : رخفلا لاقو “ دلو نمف نكي مل نإ مكجاوزأ كرت ام

 هترثك و باطخلاب مهلضفف ةبيفلاب ءاسنلا ركذو اعبس ثرإلا ةيآ يف لاجرلا
 . هيلع صن اك هريغو ببصنلا يف مهلضف ىلع لدف

 جوزلا دلو وهو بجاحلا دوجو يأ ( هدوجو عم جوزل نينث ال عبرلاو )
 امي عبرلا مكلف دلو نهل ناك نإف ف ىلامت للا لاق ع رم اك اهنبا دلو وأ

 ( هدقف عم ) عبرأ وأ ثالث وأ ناتجوز وهو ( رثكاف ةجوزو ) "!ي نك رت

 عبرلا نمسقيف رم ام دح ىلع هنيا دلو وأ جوزلا دلو وهو بجاحلا دقق عم يأ

 عبرلا نملو ج : العو لج للا لاق اهريغ نكي مل اذإ هلك ةدحاول وهو ءاوس

 . ١١ : ءاسنلا ةروس ( ) ١

 . ١١ : ءاسنلا ةروس ) ( ٢

 . ١ :ى ءاسنلا ةروس ) ( ٣



 . ! هدوجو عم رثك أف ةجوزل نمثلاو

 نوصوت ةيصو دعب نم ف نهربغ وأ نهنم يأ '_اا دلو مكل نكي مل نإ متكرت امم
 : ىتحسا وبأ لاق ه نيد وأ اهب

 اركذ لبق فصنلا يف هدقف نم ارضح اهم جوزلا ضرف عبرلاو

 دقفي يهم تاجوزلل وهو

 : يمصاملا لاقو

 مأ نيجوزلا هب عبرلا هفصنو

 رثكاف ةجوزل نمثلاو ) عبرلا وه كلذو فصنلا فصنب نيجوزلا دصقأ يأ -
 بحاص لاقف > هلك هتذخأ ةدحاو :1 ولو ءاوس مسقي ) هدوجو عم

 دارأ هنأك و بسنلا يف اك جاوزلا قحللجرلانم فصنلا ىلع ةآرملا تلعج :فاشكلا

 قيقشلا الو مألل تخألاو خآلا يواست رضي الف بسنلا بناج يف كلذ لصأ نأ
 دعب نم متك رت امم نمثلا نهلف دلو مكل ناك نإف » ىلامت هللا لاق ةكرتشملا يف هتخأو

 ىلع رك ذلا لعج هنأ نيجوزلا يف رك ذ ام لصاح و "! نيد وأ اهب نوصوت ةيصو

 وبأ لاق ى ثراوتلا لصأ ىلع ايرج دالوألاك نيلاحلا يف ىثنألا نم فعضلا
 : قاحسا

 د_.۔جوب اهم نهمهس نمثلاو

 . بجاحلا ىأ

 )١( ءاسنلا ةروس : ١٢ .

 )) ءانلا ةروس : ١٢ .

_ ٤٠٤ - 



 ؛ نهدقف عم كلذك نبا ثتنذب و .« رثك أف نيتنبل : عبرأل ناثلثلاو

 : ىمصاملا۔لاق

 ىفتقا اهظح ةمسق ددعت يفو ةحوزل نمثلا هفصنو

 دق هنإ الإ ‘ تاجوز عبرأ نم رثكأ نمثلا وأ عبرلا ثرب نأ روصتي الو
 نأ لثم رفكلل ةيجوزلا ءاقب مدع نم رثكأف رتاثراو تاجوز سمخ عاتجا حصي

 قلطي وأ الثم هموب يف ةدحاو جوزتيو ضيرم وهو اثالث ةدحاو عبرأ وذ قلطب

 نهنأ يدنع يذلاف ى قلطي ام ردقب جوزتي ى اذكهو ى نيت ثا جوزتيو نيتنثا

 : سابع نبا نعو “ ةسوفن لزاون يف هيف فقوتو « رارض قالط هنأل نثري نهلك
 . رارض الف قالطلا دعب ىرخا جوزت وأ ةدعلا لثم قلطملا ييح اذإ

 نلقو اعبرأ قلط نمب هروصو ى نكمم : هريغو ةيعفاشلا نم ينيقلبلا لاقو
 جوزتي نأ مهدنع حيحصلا ىلع هلف ع بذكلاو قدصلا نكم لاحلاو انتدع تمت

 تآلا ىلإ ةت ل نهتدع نأ لوألا عبرألا تءعداف تامر اعبرأ جوزت ولف 4 اعبرأ

 مدع ءاع"دا يف نقدصي ال نهنأ بهذملاو «عيمجملا نيب فوقوم تاجوزلا بيصنف

 هريغ هروصو ث رخاوألا عبرألل ثرإلاف نكمم يف اهئاضقنا دعب ةدملا ءاضقنا

 لبق تامو ةدعلا ءاضقنا لبق وأ هعم نماسأف عبرأ نم رثكأ ىلع رفاك ملسأ ول امب

 لئاسملا هذه يف ثراولا نأل نهنيب اضيأ تاجوزلا بيصن فقوي ثيح رابتخالا
 - ليق اذك _ ةرورضال لضافت وأ واستب حلصلا زاجو ءالؤه نمض يف عبرأ

 . حاكنلا يف مالك 7

 لفس نو ( نبا تنبو رثكاف نيتنبل ) عاونأ ةعبرأل يأ ( عبرأل ناثلثلا و )
 ص ادعاصف نيتنثا تانبلا دقف عم يأ ( نهدقف عم ) رثكاف يأ ( كلذك )

_ ٥ ٠ ٤ 



 . . . { نهدقف عم رثك أف بأ وأ نبيتقيقشو

 لاقو “ )١' ي كرت ام اثلث ًنهلف نيتنثا قوف ءاسن نك نإف ل : ىلامت هللا لاق

 . « نيبثنآلا "ظح لثم ركذللف » : لبق

 نأ ىلع لدف فيرعتلا مالب نيبثنآلا رك ذ هنآل ناثلثلا نيتنبللف : يليهسلا لاق

 نكي مل نإف “ثلثلا رك ذلا عم اهل ةدحاولا ىثنألا ذإ نيثلثلا اتقحتسا دق نيتنثالا
 ءاسن نك نإف » : هلوةب ناثاثلا ادعاصف ثالثل و ناثلثلا ايهلف اتناكو “ركةذ "مث

 امنإ ناثلثلا نيتنثإلا ثرإ نأ سانلا نم ريثك نظو : يليهسلا لاق “ نيتنثا قوف
 : ليقو ؤ ةدحاولا ةنسلاب كلذ فرع : مهضعب لاقو ع نيتخألا ىلع سايقلاب وه

 ىرحاف ركذلا عم ثلثلا اهل ناك اذإ ةدحاولا نأل ظفللا نم ال ىوحفلا نم فرع

 . همدع عم امل نوكي نأ

 ص فاش و فاكو اذه نع نخم ةيآلا ظفل نأ يدنع يذلاو : يليهسلا لاق

 سابع نبا نع يو ام اذه ىلإ هريغو وه هجوحأ يذلاو :ببترقلا حرش يف لاق

 ص ةيآلا رهاظل تانبلا نم ةثالث الإ نيثلثلا قحتسي ال هنأ : - امهنع للا يضر

 ص هريغو وه هبكترا يذلا فلكتلا نم ىلوأ سانلا نم ريثك هتنظ امف ةلهلابو
 نامجرت وهو هفالخ سابع نبا نع لقني م ةيآلا نم امولعم نيتنثا كح ناك ولو

 . سابع نبال رهظي مل ام سابع نبا ريغل رهظي دق هنأب ثحبيو ها نآرقلا

 ةعبرأ كلذف 2 قئاقشلا دقف يأ ) نهدقةف عه رثكاف بأل وآ نيتقيقشو (

 اذإ كلذو ث ند دمت اذإ فصنلا تاوذ : هلوقب نييضرفلا ضعب نهطبض عاونأ

 . ١١ : ءأنلا ةرؤزس ) 9

_ ٤.٠٦ 



 . . . ٠.  بجاح دقف عم مال نينثال ثلثلاو

 كرت امم ناثلثلا اهلف نيتنثا اتناك نإف » : ىلاعت هللا لاق ع نهبصمي نمع ندرفنا
 ةيوبألل و فصنلا ةققشللف ةيوبأو ةقسقش امأو “ نيتيوبآلاو نيتقمقشلل لماش وهو

 ك بلصلا تذب مم نالا تذب ىلع ساسقلا كلذ نعي اك ص نيثلثلا ةلكت سدسلا

 : قاحسإ وبأ لاق « نيتنبلا ىلع داز ام ىلع ساسقلابف نيتنثالا ىنع داز ام امأو

 ت انب و ١ نيتنب ال ن اشلثل ١ و
- 

 تاوخألا مهسو نبا تانبل و

 : ىمصاملا لاقو

 عف نبا تانبو بلص" تانب عبرال 1 ةصح ٍناثلثلاو

 ددملا يف مأل ال تاوخألاو

 نع امهل ( بجاح دقف عم مأل ) نيعون وأ نيناسنإل ( نينثال ثلثلاو )
 ص تخأو خأ وأ ناتخأ وأ ناوخأ وأ نبالا دلو وأ دلولا وهو سدسلا ىلإ ثلثلا
 ىثنخلاو « ىثنأ ٢ضعبو ركذ مهضعب وأ تاوخأ وأ ةوخإ ةثالث سابع نبا لاقو

 ىثنألاو ىشنخلا وأ ركذلاو ىثنخلا وأ ناشنخلاف « ىشنآلا وأ رك ذلاك نيل وقلا ىف

 : سابع نبا لاقو ى يمألا و يوبآلاو قسقشلا ءاوسو “ سدسلا ىلإ اهجنابجحي

 تايثنأ وأ نارك3ذ وأ ىثنأ عم وأ ,ركذ عم نانثا وأ ىثانخ ثالث اهبجحي
 رهاظل اهنبجحب ال ثانإلا نإ : هنع هلا يضر لبج نب ذاعم لاق “ ىثنخ عم

 ؛تانبلاعم نهيف فلاخ كلذف سابع نبا فلاخ اكو “هفالخ ىلع عامجإلاو ىةيآلا

 دلو هل نكي مل نإف » : ىلاعت للا لاق ع تانبلاب تابوجحم تاوخألا نإ : لاقف

 . 4 ثلثلا همالف هاوبأ هثروو



 ث هيبأو بأل : ةعبسل سدسلاو 4 هيف مءاوتساب رثك أف نيلالكو

 . بجاح دوجو عم مالو

 ص طالتخاب وأ تاوخأ وأ ةوخإ وأ نيوخأ ( رثكاف نيلالك ) نيناسنإل ( و )

 ىثنخلاو ىثنألاو ركذلا ثلثلا يف يأ (هيف هاوتساب) ىثنألا وأ ركذلاك ىثنخلاو

 كلذ نم رثكأ اوناك نإف » : ىلاعت هللا لاق « ثانإلا ضحمب ءالدإلا نأل ى ءاوس

 : قاحسإ وبأ لاق “ ثلثلا يف ءاكرش مهف

 ةوخإ وأ هنبا ينب وأ نبا نع تلخ ايهم مآلا مهس ثلثلاو

 نسم ن ود ملعاف مألل ةوخإ نم نيتنثاو اضيأ نينثا مس وهو

 : يمصاملا لاقو

 ةوسأ كاذ مق يف مموافمهل ةوخإلاو بجاح نود مألاو

 « نبا تنب وأ تنب وأ نبا نبا وأ نبا دوجو عم ( بأل ةعبسل سدسلاو )
 هل تبي مل اذإ هلك كلذ مدع عمو ى اضيأ يقب ام نا ةنبا وأ تنب عم هلو

 ماهسلا تقرغتسا نإو ص بآلا ةهج نم الع نإو همدع عم ( هيبأو ) بصعي ام
 : نيصح نب نارمع نع نسحلا نع يرصبلا نسحلا نعو « سدسلا هل ضرف لاملا

 : لاقف ى هثاريم نم يل امن تام ينبا نإ : لاقف قلع للا لوسر ىلإ لجر ءاج
 هاعد ىلو الف « « رخآ سدس كل » : لاقف هاعد ىلو املف “ « سدسلا كل »

 ؛ نارمع نم عمسي مل نسحلا نإ : ليقو ى « ةمعط رخآلا سدسلا نإ ه : لاقف

 . هجام نياو يئاسنلاو دواد وبأو يذمرتلاو :دحأ ثيدحلا ىورو

 .سنج نم نانثا وأ نبالا دلو وأ دلولا وهو ( بجاح دوجو عم مألو (

_ ٠٨ ٤ - 



 ةتسو ريناند ةتس كرتو يفوت لجر نع هللا همحر فورعم وبأ لئس > ةوخإلا

 ةمصعلا نم ةثالث كرتو يفوت لجر كلذ : لاقف ‘ ارانيد دحاو لك باصأف ةثرو

 ص اهنم تخأ وأ خأ وأ ةلالكلا نم ناوخأ اذك و « ها همأو ةلالكلا نم نيتخأو
 سدسلا اهنم دحاو "لكل هيوبألو » : ىلاعت هللا لاق ڵ ةثالث : سابع نبا لاقو

 لاق ى « سدسلا هملف ةوخإ هل ناك نإف » : لاقو 2 ي دلو هل ناك نإ كرت ام

 : قاحسا وبأ

 درو اذكم ءانبألا دلو وأ دلو ناك اذإ بالل سدسلاو

 ادقف ال ثلثلا يف ناك نم ادحو ام اذإ مالل وهو

 : يمصاعلا لاق .

 يبتحا دجلو نبا ةنبالو ربأو مأل سدسلا هفصنو

 مالا تاهج تخألا لمش و مأل ِخاآلو هدحو

 نع : - هلا همحر - دمحأ يخامثلا لاق “ةنسلا نم سدسلا هثرإف ثدجلا امأو

 > بألا ابأ يأ > » سدسلا ةدجلا ثرو « للع هللا لوسر نأ ناصح ن نا رمع

 ى )١( يوارلا نم سدسلا تا دجلاو دادجألا فا ريم لعج ةدمقعلا بحاص لمعلو

 ثاريم لعج هباوصو . حبحصب سيلو انيديب نب يلا ةخسنلاب اذك . يرارلا : هلوف ( ) ١ ١

 . خلا يأرلا نم سدسلا ت تادجلاو دادجألا

 ضعيل ريمعتلا اذه ىرج دقر .ى سايقلاو عامجإلا لمشي ام يأ رلاب ةديقملا نتم فلؤم دارأ

 عم عامجإلاب نولوقي ال ةيضابإلا ناب لوقلا ,لإ عقدناف نيملطللا نم ضعب هب رتغاف لا مهحر انلئاوأ

- ٩ ٠ 



 قيرط نم ةنئسلا نم سدسلا تادجلاو دادجألا ثاريم ةياور هدنع تبثي م هنال
 نم هلعجف مألاو بآلا ىلع مهسابقل ةيوقت الإ مهريغ ةياور تناك اف “ تاقثلا

 نم ثانإلاب سدسلا ىلإ بجحت ال مآلا نأ : يرصبلا نسحلاو ذاعم نعو « يأرلا
 روكذلا ىلع قدصي هنإف « ي ةوخإ هل ناك نإف .: ىلامت هلوقب اكسمت ةوخإلا

 ين بلغ نيقيرفلا ىلع لمتشم سنجلا ناك املو « سنجلا دارملا نأب باجيو « طقف
 - اهنع هللا يضر .سابع نبا ةكسم اضيأ ةيآلا رهاظبو ى ريك ذتلا كح ظفللا

 ناوخألا راص ج : ناثمل لاق هنأ يورو « ةثالثب الإ ثلثلا نع اهدرب ملف

 « ةوخإ هل ناك نإف » : ىلامت كلا لاق امنإو “ سدسلا ىلإ ثلثلا نم مآلا نا"درب

 تدرأ نأ عيطتسأ ال ه : ناثع لاقف «. ةوخإب اسيل كموق ناسل يف ناوخألاو
 . { راصمألا يف ىضمو يلبق هب ىضق ءاضق

 كحلا ىلإ ع رسملا ةجيقن ىقلازملا هذه لثم يف عوقولاو . كرش اندنع يعطقلا عامجإلا راكنإ نأ
 صن هانلق ام لع كلدي تاحالطصالا مهفتو ةقمقحلا نع ناظأا ف ثعبلا ءافيتسار يرقلا لبق

 ى ةمامإلاو ث دقفلا : هجوأ ةعبرأ اهنم اوراتخاو ةريثك اهوجو هعنم اوجرخأ يأرلاو : نتملا

 دهع يف عامجإلاب عرش دقفلا نأ مولعملا نمو . سدسلا تادجلاو دادجألا ثاريم ث رخلا يف دحلاو
 . هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 يف لئاوألا ةقيرط ىلع وهو قالخألا نم ذبذ هيفو نيدلا لوصأ نوتم لمجأ نمأ ةديقعلا نتمو
 هنأ هفلؤم ركذ 0 ليصحتلا ةروكب يف ءشنلا لوانتم نم نتملا اذه لزي مل ةرابعلاو ث قيسنتلا

 لهس نوكيل ةيبرعلا ىلإ هلقني نأ هلضف لهج الو هلوق دري ال نم هنم بلطف ةيربربلاب نتملا دجو
 . هبلط باجأف ظفللا نيي لوانتلا

 ىنتعا . نماثلا نرقلا ةذباهج نم - ةبازملا ةديقعب اضيأ فرعتو - ةديقعلا فلؤمو
 . اذه انحراش ةمنألا بطق مهنمو ث ءاملعلا رابك نم ريثك اهحرشب -
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 كحو ص سدلا ىلإ اهبجحي ال نأ وهو مولعم دحاولا كح نأ روهملا ةئححو

 نينثإلا يف نآل ىلوأ ةثالثلاب اهقاحلإف نانثإلا يقبف اهبجح هنأ وهو مولعم ةثالثلا
 ء اذكهو رخآ ىلإو دحاو ىلإ دحاو عمج عمجلا ف نأ اك 94 رخآ ىلإ دحاو عمج

 انك و » : ىلاعت هلوقك ةقيقح وأ ازاجم نينثإلا ىلع قلطي" دق عمجلا نأ هبسانو
 هلوقو 0 )٢' « بارحملا اور“وست ذإ » : ىلا_هت هلوقو “ )١' ي نيدهاش مهكحل

 ك«ةعامج اهقوف امن نانثإلا » : قلع لاقو «'"؛ه اكبولق تمص دقف » : ىلاعت

 سابع نبا نع ركذو ع سابع نبا دعب نينثاب اهبجحب لوقلا ىلع نوعباتلا عمجأو
 ء « بأللف يقب امو هنع مألا اوبجح يذلا ثلثلا نوذخأي ةوخإلا نأ » : اضيأ

 اوبجح امل ةوخإلا ءالؤهف بجحي ال ثرب ال نم نأ ىلع ةلد ءارقتسالا نأ هتجحو
 دنعو نيوبألل كلم ةوخإلا مدع دنع لاملا "نأ روهمجلا ةجحو ى اوثرب نأ بجو

 نم مزلي الو ع سدسلا ىلإ مآلا نوبجحي مهناب الإ ىلاعت هللا مهركذي مل مهدوجو
 كلمىلع بجحلا اذه لوصح دعب لاملا ىقبي نأ بجوف اثراو هنوك بجاح هنوك

 . كلذ لق ناك اك نيوبألا

 له اصخش بجح نم ىلإ تافتلا هل - اهنع هللا يذر - سابع نبا لوقو

 نيب فالخلا اهيف ىرج ةلأسم يهو « ال مأ هيلع بجحلا ةدئاف عجرت نأ مزلي

 ملف : ليق ناف “ سدسلا ىلإ اهنوبجحي الف - مهونب - ةوخإلاب جرخ و « نييضرفلا
 قلطي ال خآلا نأب بيجأ ؟ هيباك نبالا نبا اهدر اك مهئابآك ةوخإلا ونب اهدرب ال

 . ٧٨ : ءايبنألا ةروس ) ( ١

 ( ٢( ص ةروس : ٢٠١ .

 )٣( ؛ : ميرحتلا ةروس .
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 ي ةقيقح : ليقو ى اعئاش ازاجم “نا هملع قلطي هنإف نيالا نيا فالخ هنبا ىلع

 71 خألا دلو نكب ل اذلو ك ةوخإلا دالوأ نم ىوفأ دالوألا دالوأف اضرأ و

 ناسأر ايل ناقصتلم نادلو دلو نإو ص همف نافلتخي ام ضعب ركذ “رم اك اقلطم

 سابع نبا نع كلذك نوقصتلم ةثالث وأ ناجرفو لجرأ ةعبرأو ديأ ةعبرأو

 امهريغو بجح وأ رثرإ نم ماكحألا يف ةثالثلا وأ نينثإلاك مهنأ ناطقلا نبا نمف
 ٠. نهماكحأ ق تانسلا اذك و

 ليلق : لاق ؟ هثاريم ام ناسأر هل دلو نمعو : « ةسوفن لزاون ه يو

 الإو دحاوف عجولا رخآلل لصو نإف امهدحأ قنخي : اضيأ لاقو « نكمي ام
 ءاوس يمآلاو يوبآلاو قيقشلاو ىثنخلاو تخألاو خآلا نأ مدقتو ى نانثاف

 :ةعست ةوخإلا نم درفلا نأل ةروص نوعبرأو سمخ كلذو سدسلا ىلإ مألا بجح

 ىثنخ وأ ، بأل تخأ وأ ، بأل خأ وأ « قيقش ىثنخ وأ ث ةقيقش وأ « قيقش

 دنع نانثا اهبجحي اهنأ مولعمو « مأل ىثنخ وأ « مأل تخأ وأ « مأل خأ وأ “ بال

 نومبرأو ةسمخ رركملا ريغو ى نونامثو ىدحإ ةعستلا يف ةعستلاو ع روهلا

 . نوثالثو ةتس وهو رركملا طاقسإب

 هيلع فوطعملا فذحو رب_لملا ةروص ىلع كلذ بيترتلا بحاص عضو دقو

 ربنملا يف ىمسي يذلا ىلعألا رطسلا ريغ رطس هلك لوأ يف يذلا ىنثملا درفم وهو

 ريخألا رطسلا لوأ نأ كلذو ع فطع هيف سيلف ةدجاو ةروص همف نأل حارقسملا

 هيلع فطميو قيقش وهو هدرفم ذ_خأت مث اهددعتف ةروص لوأ وهف.ناقيقش

 الس رطس لك رخآ لمجو « خلا ىثنخو قيقش ةقيقشو قيقش : لوقتف هدعب ام
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 د وعصلا نوكيو ملسلا ةحرد يمه نوكتل رطس لك رخآ مألل ىئانخلا لعجو رعنل

 : اذكه ةحرد لك ف اهملع

..] .... ٠.٠............................. 
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 يهتنت ىح هقوف ام ش ماتلا لفسألا رطسلا ةءارقب ) دتبت نأ نسحالا و

 . حارتسملا وه يذلا ىلعألا رطسلاب كتءار
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 ء هدقف عم رثك ف ةدجل و

 اهتعاط نرق ىلاعت هللا نأل دلولا تح نم مظعأ نيدلاولا قح : تلق نإو

 دروو «« اناسحإ نيدلاولابو هايإ الإ اودبعت َالأ كبر ىضقو » : لاقف “هتعاطب
 بيصن لعج يف ةكحلا اف دلولا ىتح يف درب مل ام ةئنسلاو نآرقلا نم ايهقح يف
 امهرمع نم يقب ام نيدلاولا نأ كلذ يف ةمكحلا : رخفلا لاق : تلق ؟ رثكأ دلولا

 ىبصلا نامز يفف وه امأ و ى اليلق لاملا ىلإ اهجايتحا ناكف ابلاغ يأ “ليلقلا الإ
 . اريثك لاملا ىلإ هجايتحا ناكف

 نإف مالا وهو بجاحلا دقف يأ ( هدقف عم ) هيف ءاوتساب ( رثكاف ةدجلو )
 بجاحلا لمشيل بجاحلا دقف يأ : هدقف عم لاق هلملو مآلا الإ اهبجحي ال ةدجلا

 تادجلا نم هل طقست نم لمشيلو ى اهتنب تنب وأ اهتنب يهو اهتحت يتلا ةدجلا

 ةيوستلاو تادجلا ثرإ يف لصألاو : بيترتلا حرش يف لاق نيبأ ناكل اهدقف
 دواد وبأ هاور « مأ اهنود نكت مل اذإ سدسلا ةدجلل ه: قلع هنأ ةديرب يور م
 ىورو > يدع نبا هاوقو دوراجلا نبا و همعزخ نبإ هححصو يئاسنلاك هربعو

 2 سدسلا ةدجلا ثرو ه للع يبنلا نأ ةديربو راسي نب لقعمو سابع نب للا دبع

 نب لالبو هنع هللا يضر دوعسم نبا ىورو “ تناك نيتدجلا يأ اوركذي ملو

 ىلع ك اجلا هاور ]) سدسلاب نتدحلل لع ىضقو مآلا مأ تنزاك اهنأ , ثرا إلا

 . نيخيشلا طرش

 نم نيتدج تادج ثالث سدسلا معطأ للع هنأ » دواد وبأ ليسارم يفو

 يف ياورلا ريسفت يفو ياورلا نم ريسفتلا اذهو « لبق نم ةدجو بآلا لبق
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 يبأ نبا ةصيبق ىورو ع بآلا يبأ مأو بآلا مأ مأو مآلا مأ مأ بتكلا ضعب يف

 كل ام ه لاقف اهثاريم هلأست هنع هللا يغر ركب يبأ ىلإ تءاج ةدجلا نأ بيؤذ

 لأسأ ىتح يعجراف لع هللا لوسر ةنس يف كل تفع امو .يش هللا باتك يف

 ج سدلا اهاطعأ يللع هللا لوسر ترضح » ةبعش نبا ةريغملا لاقف « سانلا

 لاق ام لثم لاقف يراصنألا ةملسم نب دمحم ماقف « ؟ كريغ كعم له ه : هل لاقف
 هنع هللا يضر رمع ىلإ ىرخألا ةدجلا تءاج مث سدسلا ركب وبأ اهل ذفنأف ةريغملا

 الإ هب ىضق ىذلا ءاضقلا ناك امو ءيش هللا باتك يف كلام » لاقف اهثا ريم هلأست

 وهف اتعمتجا نإف سدسلا كلذ وه نكلو ائيش ضئارفلا ىف دئازب انأ امو ك ربغل

 لاقو ننسلا باحصأو أطوملا يف كلام هاور « اهل وهف هب تلخ ايكتيأو ايكنيب

 داصلا حتفو ءابلا رسك و فاقلا حتفب ةصيبقو حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا

 ةياور يف هنأ خيشلا لاق اك مألا مأ يه هنع للا يضر ركب وبأ ا۔ل ىضق يتلاو

 هتجاح اهنأو يور اك بألا مأ يه هنع هلا يضر رمع اهل ىضق ىتلاو أطوملا

 اہتنبا نبا اهثري مل تتام ول اهنأل اهنم ثاريملا ىلوأ انأ نينمؤملا ريمأ اي : تلاقف

 . ھا ينبا نبا ينثرو تأ تم ولو

 طقست نينمؤملا ريمأ اي : لاق راصنألا نم لجر رممل لئاقلا نأ ةياور يفو

 تك رت ول يتلا يطمتو اهثراو اهنبإ نبا ناكل اهيلعامو ايندلا تك رت ول يقلا

 يف دئازب انأ ام » : هنع هللا يضر رمع لاقف اهنبإ نبا اهثري مل اهريفاذح ايندلا

 وهف تد رفنا ايكتيأو اكنيب وهف اتعمتجا نإ سدسلا وه نكلو ائيش ضئارفلا

 يأرلا نم وهف داهتجإلاب بآلا مأ ثرإ نأ نيتياورلا يف رمع مالك رهاظف «امه
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 3 ًأوجو عم رثكأف نأل تخأل و > تنب عم رثكأف نا تنبلو

 ‘ بجاح دقف اقلطم يلالكلو . ةقيقش
 ح

 وه مالا نم وأ بآلا نم ةدجلا ثرإ نأ ةمدقتملا د واد يبأ ةيا ور تنيب دق نكلو

 ٠ ةنلا نم

 برقأ لفس نإو نبا تنب وأ ( تنب عم رثكاف ) لفس نإو ( نبا تنبلو )
 عم رثكاف بأل تخألو ) ثيدحللو عامجإلل نيثلثلا ةلكت كلذو نهنم وأ اهنم

 ولف نيثلثلا ةلكت كلذو تنبلا عم نالا تنب ىلع امايق .( ةقيقش دوجو
 بألل تاوخألا وأ تخألل ءيش الف نيتنث نك نأب نيثلثلا ناتقيقش تقرفتسا

 وهو ( بجاح دقف عم ) ىثنأ وأ ركذ ) . ىلالكلو ( 6 خأ نهبصع نإ الإ

 هنآل هنابجح الف يوبآلاو قيقشلا امأو نإلا دلو وأ دلولا وأ دجلا وأ بآلا

 ىلع هركذ لضفي ال ءايشأ ةسمخ يف هريغ فالجي مآلادلوو نابصاع امهو يضرف
 هتك راش بآلا مأ ةدجلا نأ الإ هب ىلدأ نم عم ثريو ًادارفنا الو آعاتجا هاثنأ
 لاق “ ثروو ىثنأب ىلدأو ناصقن بجح هب ىلدأ نم بجحيو ى اذه يف اتدنع

 لكلف تخأ وأ خأ هلو ةأرما وأ ةلالك ثروي لجر ناك نإو » : العو لج لا
 نب دعسو شأ هب أرق اك مأ نم تخأ وأ خأ يأ ى )6١ 4 سدسلا ايهنم ردحاو

 : قاحسإ وبأ لاق ى ةذاش ةءارق يهو صاقو يبأ

 ةدئافلا غناف مأل ةوخإ نم ةدحاو وأ دحاو مهس وهو

 نيثلثلا لامك وهو ,ةنبا عم نيتنبلل وأ وه با ةنيالو

 ( ١` ) ءاسنلا ةروس : ٢
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 ٠نيتادجلا مهسو ةقيقشلا عم نيتنثا وأ بال تخأل وهو

 ثارتلا ضعب يف ةدجلامهس وهو ثالثلل ديز ةلوق ىلع وهو

 لَبق نم ةدحا و ثالثلاب ينعيو ى اتلع نإو بألا مأو مآلا مأ ةدجلاب ينمي

 تيملا ىلإ ىلدأ نم لكو : هحرشو بيترتلا يف لاق “ بآلا لبق نم نيتنثاو مألا

 يبحاص وأ نبالا عم نبإل نباك ةبصع اناك ءاوس ةطساولا كلت هتبجح ةطساوب
 نبالا تنبو هعم بآلا مأك ةبصع عم ضرف بحاص وأ مآلا عم مآلا مأك ضرف

 ' اهتهج داحتا امإ هب ىلدملل ةطساولا بجح طرش نأل هبجحت الف مألا دلو الإ هعم

 ثرإ امأو ى اهمأ عم مألاك الوأ دجلا عم بآلاك لاملا عمج ةطساولا ثرو ءاوس

 اهعم مآلا دلو نأ ىفخي الو حالا عمبالاك ةهجلا دحتت مل نإ و لاملا عيمج ةطساولا

 . كلذك سبل

 ءافتنا عم ةوخإلا بجحي فيكف سدسلا بآلا ثرو اذإ : تلق نإو
 بألاو درفنا اذإ لاملا عيمج قحتست ةطساولا نوكي نأ دارملا :تلق ؟نيطرشلا
 للا ءاش نإ تاًدجلا ىلع مالكلا يتأيو ةمدقم هتهج اضيأو كلذك ناك درفنا اذإ

 نيوبألل تخألاو نبالا تنبو تنبلا نم رثكأف ةدحاو لك عم عمتجا اذإو ى ىلاعت
 لثم ركذلاف اهنم لزنأ نبا نبا اهمع نبا نبإلا تنب عم وأ اهوخأ بألل تخألاو
 ىثنألاو ء هلايمل ةجاحو هسفنل ةجاح : نيتجاح وذ ركذلا نأل ني.ثنالا "ظح

 ةداهش هتداهش و > مهيلع نهنع بذلاو ءادعألا داهج بوجولو طقف ةحاح تاد

 ماعنإلاف ةمامإلاو ءاضقلاك ةينيدلا بصانملا يفو ى هلقع يف لمك أ هنألو س نيتنثا

 مظع ريثكلا لاملا اهيلإ فاضنا اذإف ، اهتوهش ةرثك و اهلقع ةلقلو ديزأ هيلع
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 ةجوز كرات يف يقابلا ثلث بجوم ضراعل لضأ نع ةجراخ امإو

 ثلث همألو ، دحا و هتجوزل ، ةعبرأ نم مهتضي رف مسقتف هي وبأو

 . نانثإ هيبألو دحاو يقابلا

 « ىنغتسا هآر ‘نأ ىفطل ناسنإلا نإ » : ىلامت للا لاق ى داسفلا

 : رعاشلا لاق

 ةدسفم يأ ءرملل ”ةدسفم ةدجلاو غارفلاو بابشلا نإ

 ماتيألاو نيكاسملا ىلع ةقفنلاك ريخلا هوح و ق هفرصب هلقع لامكل لح ر رلا نآلو

 نم ةنفح تذخأ اهنع للا يضر ءاوح نإ : قداصلا رفعج لاقو ى دجاسملاو
 اهتعفدو ىرخأ ةنفح تذخأ مش اهتأبخو ىرخأ ةنفح تذخأو تلك أو ةطنحلا

 هبيصن لعجف اهيلع رمآلا بلق لجرلا بيصن فعض اهبيصن تلمج امف مدآ ىلإ
 نيثلثلا و دحاول نمثلاو نينثال عبرلاو ةسل فصنلا ن ١ تدع دقو اهبصن فض

 : مهضعب لاق ى ةعبسل سدسلاو نينثال ثلثلاو ةعبرأل

 زد ايه لقو اترم هذخ زج رلا اذه ف ضورفلا يوذ طض

 كلذو هنايب يتأيو “ اهجورخل ( بجوم ضراعل لصا نع ةجراخ امإو )

 مهتضيرف مسقتف هيوباو ةجوز كرات ) ةضيرف ( يف يقابلا ثلث ) و ةكرتشللك
 امأو ى بصاعف بآلا امأو ى ةجوزلا مهس وهو عنأر ىلع اهلاتشال ( ةعبرأ نم

 نمتناكف ةجوزلا عبر جارخإ دعب اثلث يقابلل نأ عم يقابلا ثلث اهل ناك ولف مآلا

 هثلث ةثالث يقابلاف ( يقابلا ثلث همألو ) عبرلا وهو ( دحاو هتج وؤل ) ةعبرأ
 . ةبصملاب (.نانثا هيبألو ) دحاو
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 { يقابلا ثلث اهمأل و { فصنلا اهجوزل اهوبأو اجوز ةكراتو

 ش رشع ينثا وأ ةتس نم مسقتف اهيبأل نانثاو

 نينيابتم ادجويف عبرلا ماقمو ثلثلا ماقم نيب رظني نأ ةعانصلل قفاوملاو
 مألل اهثلث ةم۔ت ىقبت ى ةثالث عبرلا ةجوزلل ؛رشع ينثاب ةعبرأ يف ةثالث برضيف

 هتركذ ام ربتعا لب انرك ذ ام فنصملا ربتعي ملو “ةبصعلاب ةتس بألل يقابلاو ةثالث

 ةتس ثلثو مألا ةثالث اذكو ى دحاو ةجوزلا ةثالث ثلث ى هثلثل الك در وأ لبق

 دحاو اهعبر ى ةعبرأ نم اهنأ يناونصملا لاق اذك و « ةعبرأ كلذ و نانثا بألا

 : لاقيف ى عبرلا مألل راصف بألل نانثاو دحاو اهثلث مآلل ةثالث ىقبت ةجوزلل

 لعف اذك و « ةجوز تسيلو ةدر الو لوع ريغب عبرلا تثرو ةأرما نع ينربخأ

 . ةيصع تدرحت نإ : باب : هلوق يف فنصملا

 لاحل ةياكح يضاملل هنأ عم كراتب بصن ( اجوز ةكرات ) ةضيرف ( و )
 ء ىئاسكلا بهذم ىلع وأ ةدم تضم ولو اك رات ىمسي هنأ رابتعاب وأ هتوم

 ةثالث وه يقابلاو دحاو ( يقابلا ثلث اهمألو ) ةثالث ( فصنلا اهجوزل اهوباو )

 ىندأ اهنأل ( ةتس نم ممقثف ) قابلا ثلث دعب نايقاب ةبصملاب ( اهيبأل نانثاو )
 وأ ةرشع ةيناث وأ ( ومشع ينثا وأ ) ثلث هفصن دعب هيقابلو فصن هل ددع

 ةدئاف ال نكل و ىثلث هفصنل و فصن هل ددع لك نم كلذ ريغ وأ نيرشعو ةعبرأ

 ى ةتس نم كلذ جارخإ ةعانصلل قفاوملاو ى ةئتسلا ريغ نم كلذ جارختسا يف

 يقابلل فاضي رسك عمتجا اذإ امف ةيباسحلا دعاوقلا ىضتقم و: بيترتلا حرش يف لاق

 جرخم نأ نم نوققحملا هركذ ام دؤي نيوارغلا يف اك ةلمجلل فاضم رسك عم

 . رسكلا كلذ نم حصي ددع لقأ رسكلا
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 نم تماق ولو ةتس ايهلصأ نأ ىلع نيوبأو جوز يف اوقفتا مهنألو : يلوتملا لاق

 لقن ىلع يعفارلا هرقأ و ؟ ةتس نم "حصت امنأو نانثا اهلصأ نإ : اولاقل فصنلا

 نأ مهضعب نع ركذ امب ةعفرلا نيا هيف نعطو دعاوقلا ىلع يراجلا وهو قافتالا

 يف يناونصملا رك ذو ى مالل يلصأ ضرف ىقبي ام ثلث “نأ كلذو « نانثا اهلصأ
 الو هثلث مالل دحاو ىقبي جوزلل دحاو اهفصن > نسنثا نم اهنأ : فاحسإ يبأ حرش

 وه يذلا لصالا نع جورخلا بجومو ى ةتسب نينثالا يف ةثالثلا برضتف هل ثلث
 يقابلا ثلث ذخأت نأ وهو 0 لساب سيلام ىلإ لكلا نم ثلثلا مآلا ذخأت نأ
 بحس اثالثآ لاملا ناذخأي ىثنأو رك ذ لك نأ ةجوزلا وأ جوزلا ضرف دعب اضرف

 لصألا نأو مأ ريغل تخألاو خآلاك كلذك ةيجوزلا ضرف دعب يقابلا ذخات نأ

 ىثنألل ام فعض ركذلل نوكي نأ ةدحاو ةجرد نم ىثنأو "ركذ ممتجا اذإ هنأ

 اهيلع لضفي مل ص ةجوزلا عم وأ بآلا ىلع تلضفل جوزلا عم ثلثلا امل لمج وغف

 بآلا ع۔م اعمتجا اذإ ايهنأ نم نيمرحلا مامإ هلاق ام درب الو 2 هنودب لب فعضلاب

 هنع جرخ اك ليلدل هنع ,درف جورخ يفاني ال اذك لصألا اولاق اذإ مهنأل ايوادت

 . مالل ةوخإلا

 نبا راهظإ لبق ةباحصلا قافتاب اضيأ نيتلأسمل جتحيو : رخفلاو يعفارلا لاق
 عا+جإلا ةحص يف طرتشي ال هنأ ىلع ينبم وهو : رخفلا لاق ى فالخلا سابع

 نب رمع ىضق هبو “ حيحصلا وه فنصملا هركذ امو ى راتخلا وهو رصعلا ضارقنا

 "نب ديزو دوعسم نباو ةياور يف نامع هقفاوو “ - هنع هللا يضر _ باطخلا
 نبا لاقو ى ءاملعلا روهمجو دمحأو ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام لاق هبو « تباث
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 » )١( 4 ثالثلا همألف ها وأ ةثروو ظ : ىلاعت هل وةل 2 2 الماك ثاثالا اهل ه : سا۔ع

 ىلع عامجإلا داق.ذا الول هعم ةجحلاو ى « اهلهأب ضئارفلا اوقلأ ه : ثيدحلو

 . هفالخ

 مل ةبوصملا نأب ثيدحلا نعو ةماخ هاوبأ هثروو ةيآلا ىنعم نأب ببجأو

 غ « يقب ام ثلث للا باتك يف دجأ ال ه : سابع نا لاق “ بآلا يف ضحمتت
 درف ؟ ثلثلا : لاق وأ يقب ام ثلث هللا لاقأ : لاقف تباث ن ديز ىلإ لسرأو

 اهلف ةأرما اهلع تلخد اذإ و “ ناثلثلا بألل و ثلثلا لاق لب , : لاقف ديز هيلإ

 ؟ للا ىلع بذك أ » : هل لق : لوسرلل سابع نبا لاق ث « يقب ام ثلث وأ عب رلا

 امهدحأ بذكي لوقأ ال » : ديز لاقف « يقابلا ثلث لاق نم مأ لاملا ثاث لاق نم
 . ييأرب ض رفأ انأ و هدأ رب سامع نبا ضرفنل نكل و

 يف سابع نبا بهذم يفو جوزلا ةلأسم يف روهملا بهذمب نيريس نبا لا ةو

 اذإ هنأ ىهو ةيلوصأ ةلأسم ىلإ تافتلا هل بهذملا اذ۔هو « ةيجوزلا ةلأسم
 رخآ ىلإ ةفئاطو مكح ىلإ ةفئاط تبهذف نيلوق ىلع نيتلأسم يف ةباحصلا فلتخا

 يف ةفئاط بهذمب لوقي نأب امهنيب قفلم مهدعب ثلاث لوق ثادحإ زوجي له اهيف
 ثلاث لوق ثادحإ عنم ىلع نورثكألاو ‘ ىرخألا يف ىرخآلا بهذمبو امهادحإ
 نيريس نيا كلذ لاق امنإ و ‘ نيريس ننا لوق فمضيف فالخلا فئاوط ركنأ ىتح

 وه لب ى بألا ىلع لضفت مل لماك ثاثلا ةجوزلا ةلأسم يف تيطعأ ول هنأل كلذب
 ض رفي مل وهو عبر ةقيقحلا يف ناكل يقابلا ثاث اهيف تيطعأ ولو ى اهلضفي يذلا

 . ١١ :ء انلا ة روص ) ` (
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 هيلع تلضفل ثلثلا ا :مف ت.طعأ ولف 4 جوزلا ةلأسم يف اهفالخ الصأ اهف حبرل

 بمجأو ةلمحلا يف سدلا ال ضرف دقو.ةقةمقحلا ف اسدس ناكل يقابلا ثلث ر

 جوزلا ةلأسم نيب قيرفتلا مدع نم ةباحصلا هيلع عمجأ امل ةفلاخم كلذ يف ا

 ةدعاق نإف روهمجلا هب للع ام ىلإ لب ةقيقحلا ىلإ رظن الف مدقت ام هيفو ةجوزلاو

 يف دوقفم امهالكو اهل ام فعض نوكي نأ امإ و ىثنألاو ركذلا ةاواسم امإ بابلا

 . اضيأ لوقلا اذه سكع نيريس نيا نع لقنو “ ةجوزلا ةلأسم

 كلذك سيلو بآلاب بيصمعتلاب:نيتلأسملا يف مآلا هذخأت ام : ينالديصلا لاقو
 رغألا بك وكلاك امهروهظو ةباحصلا نيب متزهشل نيوارغ ناتلأسملا تيمسو

 “ ةرهشلاو روهظلا هبشلا هجوو مهردلا يقوف ضايب .هتهبج يف يذلا سرفلاكو

 مهل وق نم ذخأ وأ سرفلا ةرغ روهظك ضئارفلا ملع يف ةكراشم هل نم لك ايهفرميو

 نيتبيرغلاب اتيمس دقو لئاسملا ناح نم اهنأ كش الو مهديس يأ هموق ةرغ نالف

 ثلثلا نأل مآلا نارفت اهنأل : ليقو يضرفلا نارفي امهنأل نيوارغ اتيمس : ليقو
 ةضيرف يف سدس و جوزلا ضرف يف عبر وهو نآرقلا عم بدأت كلذو اظفل اهل

 نوكت سابع نبا بهذم ىلعو ايهيف رمع ءاضقل نبتي رمعلاب اضيأ اتيمس و ةجوزلا
 يقابلا باللو ى ةعبرأ ثلثلا مأللو « ةثالث عبرلا ةجوزلل ‘ رشع ينثا نم ىلوألا
 هل ةتس نم امهو ث ثلثلا مأللو ى فصنلا جوزلل نآل ةت۔ نم ةيناثلاو « ةسمخ

 لاق دوادو حيرش لوقي سابع نبا لوقبو دحاو يقابلا بألل و نانثا اهلو ةثالث

 : قاحسا وبا

 اذف ض ورفلا كات نم ناكو اذش دو ام صمب نايب باب

 



 ققحف اهنم عبرو سدس يقب امب اهيف ثلث مالل

 هيوبأو هتجوز كرتو تام الجر رخآ باتك يف ركذو : ةسوفن لزاون يفو

 رتفدلا يف ركذو “ لكلا سدس ذخأت اهنأ اهيف اوباجأ اهنإف مألا ثرت مك ةوخإ و
 كلذ يق ماللف ةجوز وأ جوزو مأو دجا مأو ط ها كلذ فالخ بسحأ ايف

 يف هركذ دجلا وأ بألا عم لماك ثلث ليقو ى يقابلا ثلث لبقو ‘ لماك ثلث

 . ملعأ هللاو ى ة۔وفن لزاون
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 باب

 . لقات امإ طقسم امإ بجحلا

 باب

 بجحلا يف

 ضئارفلا يف مظع باب وه و ى ءاحلا حتفب

 ةغل وهو ع ضئارفلا يف يتفي نأ بجحلا فرعي مل نم ىلع مارح : ضعب لاق
 نوعنم يأ ثلثلا نع نوجح ةوخإلاو لوخدلا نع ههنم اذإ هبجح لاقي « عنملا

 لوألاو هىظح رفوأ نم وأ ةملكلاب ثرإلا ببس هب ماقأ نم عنم احالطصا و

 يناثلاو . طاقس إلا بحح ىمس امبرو قالطإلا دنع دارا وهو نامرحلا بحح

 واسم وأ رثك أ ىلإ لقني دق هنأب هف ثحبيو ى لبق اذك ى ناصقنلا بجح

 يناثلاو اطقسم آابج»> اضيأ لوآلا ىمسيو لقنلا بجح ىمسيو ى ةبوصملاب

 ' نايسق لوآلا مث ( لقان امإو طقسم امإ بجحلا ) فنصملا لاق اك اقان ابجح

 ابلاغ هنع ربعيو صخشب بحح و « [ارلاغ عناملاب هنع ربعملا وهو فصوب بحح
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ِ 
 > ناس بحملا : لوقت نأ كل و < هنم ردابيتملا وه راص ح نامرلا بححح

 بجحو ناصقن بجح ى نايسق لوألاو ‘ فاصوألاب بجحو صاخشألاب بحح

 . نامرح

 رظنلا عم كل هتركذ ام ينعي مدقت ام تلمأت اذإو : بيترتلا حرش يف لاق

 معألا ىنعملابف “ نيقالطإ عنملاو بجحلا نم لكل نأ كل رهظ موقلا ةرابع يف

 وهو صخألا ىنماابو ماسقألا عيمج يف رخآلا هيلع قلطي ام ىلع ايهنم لك قلطي
 بجحلا قلطي ى هري_غ ردابتي ال قلطأ اذإ يذلا نييضرفلا دنع هيلع حلطصملا

 كلذ حص نإو هب عونمم : لاقي الو الثم نبإلاب بوجحم خألا : لاقيف صخشلاب

 طقاسلا ةيمست ىلعو امورحم فصول طقاسلا ةيمست ىلع ةيفنحلا حلطصا و ، اضيأ

 قارفتسا مهضعب يمسو ص حالطصإلا يف ةحاشم الو ابوجحع هيلع هريغ مدقتل

 : قاحسإ وبأ لاق طاقسإ و نامرح وهو ابجح لاملا ضورفلا

 بعص ىنعم لك هيف تللذ بجحلا يف عماج عيدب باب

 يصن مهفت طاقسإ بحعحو صقن بجححف نابحح بحملا

 ام ىإ نوكي دق لقنلا نأل ىلوأ طاقسإلا بجح و لقنلا بجح ريبعتلاو
 : يمصاعلا لاقو بيصعتلاب ايواسم وأ رثك أ وه

 اميسو بجحلو بوجو ىلإ ايسقت دق ثاريملا يف لاحلا

 اذفنا اذف ببصعتوأ ضرفل اد ولقنلا وأ طاقسإلا بجحب
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 ةجوزو جوزو مأو باك تنب الو نبإ قحلي ال لوألاف

 جوزو مأو بأ ) ) قح ال ريغ وه اي ( ك اتنب الو انبا قحلي ال لوألاف ر

 : قاحسإ وبأ لاق ( ةجوزو

 اضطرفم هملع يف نكت الف اطقمملا هيف بجحلا قوسن لصف
 لدمي نبدلاولا الو الك لخدم هيف نينبلل سيلو

 قياخ هب رحف امهاوس نمو قيرط نم هيف نيجوزلل سيلو

 . اهيلع زوجي ال وأ اهيلإ ليمي الو يأ نيدلاولا ىلإ لدمي الو يأ

 .ة يمصاملا لاق

 دقف مأ الو نهحوزل الو دلو الو بأل طوقس الو

 ناوبألا و ناجوزلا : ل ةف تئش نإو ءالؤه الإ هطقسي ال يأ طقف يأ

 فصوب طاقسإلا بجح نأ ىفخي الو ث ةتس كلذف تنبلاو دلولا يأ نادلولاو

 نيب ىرفي اذهبو “ مهعيمج ىلع ناصقنلا بجح لخدي امك ةثرولا عيمج ىلع لخدي
 فصولاب بوجحملا نأب قرفي اك فصولاب بجحلاو آ_نامرح صخشلاب بجحلا
 . ادحأ بحم الف مدملاك موق دنع هدوجو

 الف مدملاك هدوجو فصوب بوجحملاو : هحراش و « بيترتلا » بحاص لاق

 الماك عبرلا ةجوزللف اقيقر ادلوو اقتعمو ةرح ةجوز فلخ ولف ًاد۔حأ بجحي

 ال دلولل ثرإ الو يقابلا قتممللو هقفاو نمو دوعسم نيا دنع نمثلاو روهمجلا دنع
 صخشلاب بوجحملا امأ ي نامرح قتعملا بحح يف الو اناصقن ةجوزلا بجح ىف
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 ءيش الو بالل قابلاو سدسلا اهلف نيوخأ و بأ و مأك ناصقن هريغ هدقف

 ؛ بوجحم اصقن اهيف تبجحو ى كلذك مكحلا مآلا نم دجو مأك و نيوخآلل

 قيقش خأو مأك و ع قيقشلل يقابلاو سددلا مالل « بآل خأو قيقشو خأو مأك و

 . مآلا ريغل خألاو دجلا نيب يقابلاو ى سدسلا اهف « مأل خأو دج عم بال وأ

 مأك و “ يمآلاو يوبألاو قيقشلا خألل بجاح دجلا نأ بهذملا : تاق

 ثراوب عبرأآلاب سدسلل تبجحف “ ضورفلا قارفتساب بألل خآلا طقسو
 ۔ . ھ¡١ 4 ۔ ء 4 _ + 4 . .
 > سدلا فصب مالا ما ةدحلل > با م ١ هدحو م ١ ما هدحو باك و ‘ بوجحم

 هنع بحح يذلا نإف > هىلإ بحلا ةدئاف عجرتف هد تمرح هزال بالل يقابلاو

 سدلا ال نأ نهح ولا حصأ و > نامرح همحح نم هزوح ًاناصقن هنع بحح نم

 . ھا ىاحسإلاب اهدارفقنإل

 لاق «مألا مأو بألا مأ نيب سدسلاف ،همأ بجحي ال بآلا نأ انبهذم : تلق

 ةدجلا نأل قبس امك سيل طيسولا يف يلازغلل امبت يمفارلا لاق : بيترتلا حراش
 دحاو كانهو ةبوصملا يهو بآلا قاقحتسا ةهج بسانت الف ةضرفلاب ثرت
 خيشلا لاق : بيترتلا حراش لاق ى هيلإ ةدئافلا در نكمأف ةبوصملاب ثرب ايهنم

 اهنوك عم مآلا نابجحي اهنإف مأل اناوخإ دجلا وأ بآلاو مآلا ناك اذإ امب لطبب

 اهنوك عم دجلا وأ بألا ىلإ عجرت اهطوقس ةدئافو ى ةدجلا وأ باآلاب نيبوجحم

 رسعلو : ةيافكلا يف ةصفرلا نبا لاق بيصعتلاب دجلاو بألاو ضحملا ضرفلإ
 . سدسلا ففصن الإ مآلا مأل سيل : لاقو سابقلا انباحصأ ضعب درط قرفلا
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 ينقبس ادحأ نأ تننظام ديدش قرف يل ضرع يأ يل حنس ناكو تلق : لاق

 مهفاف : هدعب لاقو ههقفت نم هرك ذ حالصلا نب ورمع نأ نينس دعب تيأر مث هيلإ

 . هلحي انيلع هللا معنأ صيوع هنإف

 ماحدزا ليبق نم ناكافإ نسدسلا فصن ىلإ مألا مأ عوجر نأ لصاحو
 اذإ نينيدلا يف اكو امهوحنو نيوخالاو نينبإلا يف اك يهب يفي ال ام ىلع نيقحتسم

 امهدحأ درفنا نإو ى ماحدزإلا دنع ضمبلا ذخأي اهنم الك نإف امحدزا
 قاقحتسإلا يف ةمحاذم بالل ةدجلا نم دجوي مل اذإف عيمجلا ذخأ و قاقحتسإلاب

 محا زملا مدل سدسلا عيمج مآلا نم ةدجلا تذخأ بألاب اهقاقحتسا طوقسل

 . ها ملعأ للاو ى اهضرف لصأ هنإف ماحدزإلا ببسب سدسلا ىلإ مالا در سيلو

 بالا نإو بآلا مأ ةمحازل سدسلا فصن ذخأت مألا مأ نأ انبهذم : تلق
 هنع بجح يذلا نأ انمدق دقو : بيترتلا حراش لاق ى اهبجحي ال اهنبإ وه يذلا

 ىلوآلا يف بآلا وه نامرح بجاحلاو انامرح هبجح نم هزرحي اناصقن بجح نم
 ضرفلا وذو ى ةثلاثلا يف قيقشلاو ةسماخلاو ةعبارلاو ةيناثلا يف دجلاو ةعباسلاو

 يف امأ ى آرظن ةسداسلاو ةسماخلاو ةعبارلا يفو خيشلا لاق : لاق ى ةسداسلا يف

 سدسلا نأ بجاحلا بجاح ىلإ بجحلا ةدئاف عجرت مهلوق ةيضقف نييل وألا
 بألل خألل سيلف هسداسلا يف امأو “ كلذك سيلو دجلل مألا هنع تبجح يذلا
 يقب ا ٠ الإ ثري مل ضرفلا يذ مم ثرو ولو هزوحي ىتح هنع هوبجح ءيش اهيف

 هرظن يف لوقأ انخياشم خيش لاق : لاق ى يقابلا ءافتن ال وه امنإ هثرإ ءافتناف هنع

 هل نأ هاضتقم لب هلاق ام مهلوق ىضتقم نأ ملسن الف ةسماخلاو ةعبارلا يف امأ
 اذهب انلع دقو مأل بجاحلا فصن بجح امنإ دجلا نأل طقف سدلا فصن



 بجاحلل ناك ام زوحي بجاحلا بجاح نأ مهوي هنإف ةسداسلا يف امأو ى ىضتقملا

 لكف ‘بوجهحملاب ناصقن ب وححملا هنع بحح ام زوح هنإف كلذك سيلو هالول

 ىنعملا لب هنع بجح ءيش هبحاص عم هل سيل اضيأ هيف لاقي خألا ريغ بوجحم
 عم ثرو ول : هلوقو © ءاوم ناعضوملاف بجحلا الول هذخأي ناك امع هبجحي هنأ

 نحنو يقابلا الإ ثرب مل قارفتسإلا مدع دنع ثرو ول هلصاح خلا ضرفلا يوذ

 ام الا ثري مل هبجاح مدع دنع ثرو ول هنإف بوجحم لكف لثمب لوقن
 . ه ١ هل ر دق

 نم كلذ هب روص امو : لاق نامرح هريغ صخشلاب بوجحملا بجحي الو

 نإلا دلوف اهتجرد يف نبا نباو نبا تنبو تنبو نيوبأ و جوزك مؤشملا خالا
 يف ديزو امهل ضرفل هالولو هعم نبإلا تنب اذك و « ضورفلا قارفتسال طقاس
 ضرفل هالول بآلل خألاف بأل تخأو خأو ةقىقشو اهنم نيوخأ و ماكو لوملا

 هنوك عم ثلثلا فق هتخأ بجح حخألاف مؤشملا خألاب يمس كلذلف اهيف هتخال

 . هترابعو انخياشم خش هلاق امل د رب الف ابوجحم

 لب ضورفلا قارفتسا عم وه لب طقف ركذلا سيل كلذ يف بجاحلا تلق
 قارفتسإلل طقس بصاملا نأ يف ةدعاقلا ىلع طقف قارغتسإلا ةقيقحلا يف بجاحلا

 هدوجو فصولاب بوجحملا ناك امنإو “ ها ركذلاب ةيصع تراص دق ىثنألاو

 مدقتل بجح امنإ هنإف صخشلاب بوجحملا فالخب هتاذ يف صقان هنآل مدملاك
 هبجحو انامرح صخشلاب بوجحملا بجحي مل اغ و هتاذ يف هلاك عم هيلع هريغ
 بحح نمف ضعب نم ىلوأ نوكي دق ءافلخلا ضعب نأل ةفالخ ةثارولا نأ اناصقن
 هبيصن ذخأ ناصقنلا بجح بجح نمو مورحملاا بيصن ذخأ نامرحلا بجح
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 بيرقلاو س هابأ بألاو ‘ ديعبلا بيرقلاو ى هنبا نبالا بجعيو

 خألا الع نإو هوبأ و نألاو ‘ لفس نإ و هنباو نالاو ‘ ديعبلا

 ى هنبا وهو

 نوكي نأ دبال نامرح بجح بجاحلا نأ كلذ ةىضقو “ هذخأي ال دقو لاغ

 بجحي ال صخشلاب بوجحملا مهلوق نم ىنثتسيو ى ةفالخلا هل تبثت ىقح ثراو

 بألا مأ نإف مأ مأ مأو بأ مأو امأ كرت اذإ ام ةيفنحلا لوق ىلع انامرح هريغ
 بهذملا نأ تمع دقو اهبرقل مهدنع مألا مأ مأ طقست كلذ عمو بآلاب ةبوجحم
 بجح هريفل صخشلا بجح مهضعب فرعو بآلا اهطقسي ال بألا مأ نأ

 سيلو ضورفلا قارفتسإل جرخ اذهو ةيلكلاب هريغ صخشلا طاقسإ هنأب نامرح
 حلطصاو ع لاملا قارغتسإل ثرب مل امنإو مهنم ثراو هبجحل نيعتي مل هنآل ابجح
 . حالطصإلا يف ةحاشم الو ابجح قارفتسإلا ةيمست ىلع ريثك

 نباك ( ديعبلا ) نبالا نبا ( بيرقلا ) نبالا نبا ( و هنبا نبالا بجحي و )
 اذهو 0 ًامبرأ نبا نبا نبا نبا بححم اذهو « اثالث نبا نبا نبا بححم نيترم نبالا

 هب لصتملا لفسألا بجحي ىلعألاف « اذكهو اسمخ نيا نبا نبا نبا نبا بجحي

 دحاو ةدج مهعمجي نيوبأ وأ ءابآ نم وأ ادحاو بلصلل نبا نبا ناك ءاوس لوصفملا و

 ديعبلا ) دجلا وه يذلا ( بيرقلا ) ةدجلا وه يذلا بألا ( و هابأ بألاو )
 ص اقيقش ولو ( خألا الع نإو هوبأو بألاو لفس نإو هنباو نبالا ) بجحي ( و

 خألا بححيق خألا نبا يأ ك ) هنبا ( خألا بححو يأ > خألا يأ ك ) وهو (

 هوبأ.و بألا و ٥ و هابأ بححح نم خألا نبا بححمو > رخآلا خألا نبا و هسفقن. نما

- ٤٣ _ 



 ء تاقبطلا يف روكذلا بيترت اذه ‘ هنبا وهو معلا بجحيو

 نأ نع الضف مألا نم خألا دلول ثاريم الو > لفس نإو ه:راو نالاو ال_ء نإو

 . ماحرإلا يوذ ةهج نم الإ خألا هبجحي : لاقي

 نبا بجحي نم اضيأ ايهبجحيو ى معلا نباو ( معلا ) خألا نيا ( بجحي و )

 رخآ مع نبا وأ هسفن نبا يأ « ( هنبا ) معلا يأ ‘ ( وه ) بجحي ( و ) ى حألا
 وبأ لاق © يمالك يف مهط۔ب رم دقو ( تاقبطلا يف روكذلا بيترت اذهو )
 : ىاحسإ

 اوناك ام مهتحت نم باجح "نارك ذ" مه ذإ نينبلا نإ

 مبنعت الف اونلكام ثيح نم . مهينب عم ةوخإلا اوبجحو
 اماظنلا عمساف مهينب عم امامعألا آضيأ نوبجحيو

 مهيف ارط مامعألا لخدأو مهينب عم ةوخإلا بجحيو

 : لاق

 هقوف زم ”بجاح اضيأ ةدجلاو

 هقرط مهفاف مالل ةوخإو

 : لاق يمألاو يوبآلاو قيقشلا بجحي آضيأ دجلا نأ انبهذمو

 نامزلا ادم معلا ينب مش ناوخإلا ينبو اضيأ مملاو

 : يمصاملا لاق

 بححم ىلعألاب انبإلا وبأ اذك بأآلاوىندألا همححح "دجلاو
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 بجحيءيش الف تامنمةوخإ بجح دق نبإلانبابو بابو

 ىفك ناك ام معلا نما و معلاو ىفو 2 بحلا خأ نبا و

 « تاوخألاو ةوخإلا نم ءاقشألا بجحي بآلاو هنباو نبالا نم دحا و لكو

 نآلو ى اندنع بآلا نم "دجلا مهبجحي اذك و ى عامجإلل نييمألاو نيوبألا بجحيو

 نيبو تيملا نيب ةطساو بآلا نألو ةوخإلا ةهج ىلع ناتمدقم ةونبلاو ةوبآلا ةهج
 : « جاتلا ه يف فنصملا لاق ث مآلا دلو ريغ يف ةلع هذهو ى مآلا ريغل ةوخإلا
 كؤانبأو كؤابآ » : ىلاعت هلوق ع دجلا عم ثري ال خآلا نأ يف انباحصأ ةجحو

 ماقم موقي نبالا نبا نأ ىلع ةمألا تممجاف ى '١'ي اعفن كل برقأ مهيأ نوردت ال

 مقاف هيلع عمجملا نالا نبا ىلع سيقف ابأ دجلا هللا ىمس دقو « همدع دنع نالا
 . بألا ماقم دجلا

 ةباحصلا ناك مث نمو مظع ةوخإلاو ةدجلا باب : بيترتلا حرش يف لاق

 دجلا مسق ىلع ك أرجأ » : ربخل آدج هيف مالكلا نوقوتي مهنع للا يضر

 نع وأ رمع نع وه امنإو هعفر حصي ال : ينطق رادلا لاقو ى « رانلا ىلع مك أرجأ

 نعو هركذف للع للا لوسر لاق : لاق بيسملا نبا ديعس ىلإ دنسأو ى ىلع

 رمع نعو “« ةوخإلاو دجلا نيب ضقيلف منهج ميثارج محتقي نأ هرس نم » : "يلع
 . ةياهنلاو حاحصلا يف هلاق ع لصألا يهو ةموثرج عمج ميثارجلاو « هوحن

 نم انوك رتاو _ كتالكشم ي أ _ كلضع نع انولس » : دوعسم نبا نعو

 . ١١ : ءانلنلا ةر وس ) ( ١
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 هتيج يبلا لأس رمع “نأ بيسملا نب ديمس نعو ى « هاب الو هللا هاتح ال "دجلا

 رمع تادف : ديعس لاق «« هملعت نأ لبق تومت كنظأل ينإ » .: لاقف دجلا مسق نع
 ةدجلا يف ةيضق ةئام رمع نع ظفحأل ينإ : يناملسلا ةديبع لاقو ى هملعي ملو
 :سانلل لاق توملا ىلع فرشأو ةؤلؤل وبأ هنعط املو «ةغلايملا ىلع اذهو ى ةفلاختم

 الو ٠ انبش دجلا يف لوقأ الو ى ائيش ةلالكلا يف لوقأ ال : ةثالث ينع اوظفحإ »

 . « آدحأ كيلع فلختسأ

 ءافلخلا مهنمو روهمجلا بهذم « افالخ ةوخإلاو ةدجلا ثرإ يف آنأ ملعاو

 هبو ص هب نوطقسي ال مج دوعسم نباو تباث نب ديزو ىلعو ناثعو رمع ةثالثلا
 رارضو رشب نب مشهو حلاص نب نسحلاو يبضلاو ةريغملاو ةليل يبأ نباو يبعشلا لاق

 “يمفاشلا هبلع ؟صنو ص نايفس و ماشلا لهأ و ةنيدملا لهأو ةمربش" نباو درص نب

 انباحصأ رثكأو ديبع وبأو دعو فسوي وبأو لبنح ني دمحأو كلام هيلإ بهذو
 . ةصفاشلا ينمي

 ريبزلا نياو سابع نياو - هنع هللا يضر - مامإلا : ىتيدصلا ركب وبأ لاقو

 وبأ و ءادردلا وبأ و لمج نم داعمو بعك نم أو تماصلا ن ةدا .عو ةشئاعو

 :ليفطلا وبأو هللادبع نب رباجو رساي نب رامعو نيصحلانب نارمعو يرعشلا ىسوم
 قبلا ناثعو ةداتقو سواطو ءاطع لاق هبو : « بألاك مهطقسي "دلا رأ ه

 للا دبع نب للا دبعو نيريس نباو ريبج نب ديعسو يرصبلا نسحلاو ديز نب رباجو
 هيوهار نب قاحسإ و دوادو دامح نب ميعنو رَفزو ةفينح وبأو هللادبع نب ةبتع نا
 نباو روث وبأ و ينزملا ةيعفاشلا ينعي ى انباحصأ نم هراتخاو « يربطلا ريرج نباو

 لاق ى يدادقبلا روصنم وبأ ذاتسألاو يزورملا رصن نب دمحمو نابللا نياو حيرش
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 ؛ها هنع اوعجر مش للا ءاش ام كلذب اولاق مآ ىلعو ناثعو رمع نعو :نابللا نبا

 : هوحوب لوالا بمهذللل جتحاو

 تيملاو هعنم جيلخي بألاو < ريبكلا رهنلا وأ رحبلاب "دجلا هيبشت : اهدحأ

 ىلإ اهنم برقأ ةيقاسلا ىلإ ةيقاسلا نأ كش الو ‘ جيلخلا نم نيتيقاسب هاخأو
 يقهيبلا ىورو ى اهءام ىرخآلا تذخأ امهادحإ تدس اذإ هنأ ىرت الأ ى رحبلا

 بآلا و ى اهلصأ و ةرجشلا قاسب دجلا هبشت ديز نع اضيأ ىورو ت ىلع نع كلذ

 برقأ نيعرفلا دحأ نأ كش الو ‘ نصفلا كلذ نم عورفب ةوخإلا و ‘ اهنم ضعب
 رخآلا صتما اهدحأ عطق اذإ هنأ ىرت الأ ى ةرجشلا لصأ ىلإ هنم رخآلا ىلإ

 . قاسلا ىلإ عجري ملو عوطقملا هصتع ناك ام

 ٠ بألا ماك دجلاب طقسب الف بألاب يلدي بآلا دلو نأ : اهيناث

 . ىوقأ ناكف دجلا فالخب هتخأ بصعي خألا نأ : اهثلاث

 ص اضرفو ةبوصع دالوألا بسح ىلع نوثري تاوخألاو ةوخإلا نأ : اهعبار

 . مهفزلخ دجلا و

 ةوق ىلع لدت عرفلا ةوقو ى 7 دجلا عرف طقسن" خألا عرف نأ : اهسماخ

 . لصالا

 راكف ى هلصأ دجلاو بألا عرف خآلا "نأ تابصعلا يف هتمدق ام : اهسداس

 . ةوبآلا نم ىوقأ ةونبلا نأل ىوقأ خآلا
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 عامجإلا “نأ الإ هب ةدجلا طقسي نأ بجو ىوقأ خآلا ناك ذإ و : يعفارلا لاق

 لاق ى دجلاب طقسب ال نأ نم لقأ الف كلذ نع اندص هب طقسب ال دجلا نأ ىلع

 ميدقت ةباحصلا ضعب نع مزح نبا ىكح دقف “ رظن عامجإلا هاوعد يفو : خيشلا
 ءابلا فيفخت و لادلا حتفب - ةيفنحلا نم يسوبةدلا لاق هبو « ةدجلا ىلع خألا

 لاق ٠ دنقرمسو ىراخب نيب ةدلب “ سوبد ىلإ ةيسن - واولا ناكسإو ةمومضملا
 هثودح زاوجل عامجإلا يف .درجمب حدقي ال حص نإ هب لوقلا لوقأ و :انخياشم خبش

 نأ ىلع مهريغو لوصألا ة أو فيك سابع نبا نع ةلهابملا يف هلثم يف اك هدعب
 اكراشملاو دجلا ممدقت نيلوق ىلع قافتإلا دعب ثلاث لوق ثادحإ همزلي هب لوقلا

 بهذملل جتحاو ى يمفارلا هلاق ام ي"وةي نييلوصألا نع هلاق امف ‘ ها عنتمم وهو
 هريغو ةوخإلا طاقسإ يف نإلا ةلزنم لزان نبالا نيا نأ اهنم : هوجوب يناثلا
 سابع نبا نع هيجوتلا اذه يور ؤ كلذ يف بآلا ةلزنم الزت بآلا وبأ نكيلف
 انبا نبالا نبا لعجي تباث نب ديز هللا يقتي الآ » : لاق هنإف - ايهنع للا يضر -

 بألاب اويجحح امنإ ةوخإلا نأب كلذ نع بجأو « « ابأ بألا ابأ لمجي الو

 . "دجلاب فتنم وهو هب مهنالدإل

 > اهقوف وأ ايهن ود وأ بألل خألاك وأ قسقشلا خألاك امإ "دجلا نأ : اهنمو

 اهقوف هنوك نيمتف ‘ لطاب ةلكو اهنم لك بجحي نأ مزل ايهنود وأ “ قيقشلا
 ك نينيمم ال ة وخإلاك وه : انلق 9; ناسللا نبا نع هجوتلا اذه ىكحو > اهبححف

 اهبجحل ةربتعم ريغ قيقشلا يف ةدئازلا مألا ةو_خإو بألل ةوخإلا سنج يف لب

 .دجلاب
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 ع مهينب نم ةوخإلاك قحأ برقألاف ةقبط لهأ فلتخا نإو

 نم عضوم يف ةوبآلا مسا ريغب هباتك يف دجلا "مسب مل ىلاعت هللا نأ : اهنمو
 مهاربإ يئابآ ةلم تعبتاو » “ا١؛ي مهاربإ كيبأ ةلم » :ىلاعت هلوقك عضاوملا

 عباس ناك هنإ : لاقيو ى '"'ه [لاص امهوبأ ناكو » ى 6" بوقميو قاحسإو

 ىلع بألا قالطإ نأب كلذ نع باوجلا نكميو . تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ دج
 عيمج يف هعم هكارشإ روكذملا قالطإلا نم مزلي الو “ يزاج قالطإ ةدجلا

 دجلا ماق ولف ع بالاك عامجإلاب مألل ةوخإلا بجحي دجلا نأ : اهنمو “ ماكحألا
 ةوخإلا بجحل قيقشلا ةلزنمب دجلا ناك ولو ث مألل ةوخإلا بجنخي مل قيقشلا ماقم

 مزلي ال هنأ باجي نأ نكميو ‘ ضقان دقف خآلا ةلزنمب دجلا لمج نمف « دجلاك ملل
 د+لا نوك ق يفكيو > ماكحألا عيمج ف هيواسي ل ءيشلاك ءيشلا لعج نم

 مالك ص ها مهينبو مامعالاو ةوخإلا ينب بجحي هنأ و ى خأ هبجحي ال نأ قيقشلاك

 . بيترتلا حراش

 .( مهينب عم ةوخإلاك ) ثرإلاب ( قحأ برقألاف ةقبط لهأ فلتخا نإو )
 مألل خألا دلو امأو « نيوبالا وأ ءاقشألا يف اذهو ى خآلا دلو نوبجحي ى ةوخالا

 نأ رم د_ةو ص ماحرالا يوذ ثاريم الإ هوبأ نكي مل ولو ى الصأ هل ثاريم الف

 انلف قحأ برقالا نأ يف مالكلا ددج امل هب لثم . ةوخإلا ينب نوبجحي ةوخإلا
 ةوبالا ةهجك ةهجلا نم اهنود ام ىلع ةمدقم يهو ةهجلا : اهادحإ : بتارم ثالث

 ةوبالا ةقبط لثم ةدحاولا ةقبطلا لهأ يف برقلا : ةيناثلاو . ةونبلا ةهج ىلع

 )١( جحلا ةروس : ٧٨ .

 )٢( فسوي ةروس : ٣٨ .

 ( ٣ ) فهكلا ةروس : ٨٢ .
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 بسانم حيجرت ةدايز مهدحألو ءاوس برقلاو اهيف اوناك نإو

 . بال خأ عم قيقشك مدق بيصعتك

 مدقتف ةمومألا ةقبط لثمو ‘ برقألاف برقالا و ةدجلا ىلع هبرقل بالا مدقنف

 هفبا ىلع نبالا مدقيف ةونبلا ةقبط لثمو ى ىبرقلاف ىبرقلاف ة“د_جلا ىلع مالا

 نبا ىلع هنباو ى هتبا ىلع خالا مدقيف ةوخإلا ةقبط لثمو « برقالاف برقألاف
 . هلوةب اهملإ راشأو ى ةوقلا : ثلاثلاو . هنبا

 ( بيرقلا ) يف ( و ) ةقبطلا يف يأ ى ( اهيف ) ةثرولا يأ « ( اوناك نإو )
 وهو ى ىلوأ ةيعملا ىلع بصنلاو ةاحنلا ضعب دنع هزاوجل ةداعإ الب رجلاب

 ءاوسب هنع رابخإلاو ءادتبالا ىلع برقلا عفر كل و ناك ربخ ءاوسو ى ( ءاوس )

 ةدايز مهدحألو ) ماتلا ىلع ايب قلعتم وأ ناك ربخ اهيفف هيلعو لاح ةلمجلاو
 لوعفم ىنمب ةدايزلا “نأ ىلع نايبلل ةفاضإلاف “ حيجرت يه ةدايز يأ « ( حيجرت
 هريغل نكي مل حيجرتلا ناكو ةقبطلا يف هريغ عم ىوتسا يأ ث حيجرتب ةدايز وأ

 نإف ى بيصمعتلا يف اك يأ ، ( بيصعتك بسانم ) لومفل ردصم ةفاضإ يهف
 بيصمعتلا نأ هدارم سيلو ص نيتهج هنالدإك ةوقب رخآلا ةبصعلا ىلع ةوق ةبصعلل
 ى بصاع اضيأ يوبالاو « يوبالاو قيقشلاب لثم هنأل هب مدقي حجار ءيش وه

 قيقشك ) حيجرت ةدايز هل نم ( مدق ) لاق اك مالا ةهجب هتوقل هيلع مدق قيقشلاو
 : قاحسإ وبأ لاق ى بأل مع عم قيقش ممك و ( بأل خا عم

 بصت مهفاف مامعالا هلمجو بالا ءانبأ قيقشلا بجححمو

 قىقثلا خالا ءانبأ بححم ققحتلا ىلع بألل خالا و

 ىقشلل بحاح نيتب رقب اتم نم مهوانبأ اذكهو
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 دلولاو دجلاو بألا : بسنلا دومع مهو ةعبرأ مألا ةوخإ بجحيو

 > نإلا دلوو

 ماكحالا مهنيب توتسا دق ما۔۔عالا كلذ يف مهلثمو

 نومورحم ادبأ اوناكثيحزم . نتوبوجحم مهئانباب مهو
٥ 

 بألل خأ ` وأ قيقشلا خالا نباب

 يفىكحو روهشملا وه نوكسف رسكب - ةوخإ ( مألا ةوخإ بجعيو )

 رسكب ذ ناوخإ هعمجو _ نوكلاف مفلا - زربالا بحاص نع حبصفلا حرش

 ة“وخأ ىلع : ليق ' اضيأ عمجيو ى هدرفمك اهمض يؤرو « ديجلا وهو - ةزمحلا
 عمج مسا ةوخا : ةاجالا باتك يف يرشخمزلا لاقو ى - واولا دشف نيتمضب -

 ( دلولاو ) الع نإ و ( دجلاو ، بألا : بسنلا دومع مهو ةعبرأ ) ى هج ال خأ
 ص نيا نيا نيا تنبك نبالا لفسو ىثنأ دلولا ناك نإو ( نبالا دلوو ) ىثنأ ولو
 ؛ بالاو ص نبالا تنبو “ تنبلاو “ نبالا نباو « نبالا : ةتس هبجحي مالا دلوق

 : قاحسإ وبأ لاق « عامجإب كلذو ى دجلاو

 نف لكب مالل خالا نبإلا تنبو تنبلا بجعتو

 : يمصاملا لاق

 يف نروحكي نمب مالا ةوخإو
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 تنب نم رثكأ عم نطقسيو ث نبا نهنم نبا تانب نبجحي ثانإلاو .

 . ةرم اك نهتحت وأ ركذ نهعم نكي مل نإ

 ىلع - تابنب رسكب - ثانإلا نم يأ ( نهنم نبا تانب نبجعي ثانإلاو )
 يأ بجحيل ةيلعافلا ىلع عفرلاب ( نبا ) ادعاصف ةدحاو بجحيل ةيلومفملا

 نبا تانب نم هتحت نم بجحي « لفس نإو نبا نبا نبا اذك و « نهقوف نبا نهبجحم

 سدسلانهلف تذب عم امأو ،( تنب نم رثكأ عم ) نبالا تانب يأ ( نطقسيو )
 (نهتحت وأ) نهل مع نبا وأ نمل خأ نهتجرد يف ( ركذ نهعم نكي مل نإ ) رم ايك
 ركذلل هعم نيصع' ناك نإو ن4_ترم نبا نبا تذبو ادعاصف ةدحاو نبا تنك

 نهنع هدسفي الف ناثلث وأ سدس وهو مهس نمف ناك نإ الإ نييثنآلا "ظح لثم
 ذإ همالك نم مولعم هنأل اذه فنصملا زكذي ملو ، يقابلا وه ذخأيو هنذخأي لب

 ثرإلا باب : هلوق يف ( رم اك ) تنب نم رثكأ عم نطقي اذإ ايف مالكلا ضرف
 : قاحسإ وبأ لاق ى خلا بدصمتب امإ

 نرئتك ام تانبلا بححح و

 ركذلا نما ناب نيلدأ اذإ الإ

 حخسفنم اذ دنع نهبحح و

 ندجو ام نإلا تانب لك

 ريغام نوممجأ نوثريف

 خأو مغ نبا كاذ يف نايس

 نهتحت وأ نهعم ناكو ادعاصف نيتنثا رك نإ نبإلا تانبىلع نإلا نبا دري امنإ و

 فصنلا تنبللف ةدحاو نبا تنب تناك نإ و لاق اك هدحو ثرو ىلعأ ناك نإ و

 : قاحسإ وبأ لاق ى يقابلا اهتحت نيترم نبا نبا نبالو «سدسلا نبإلا تنبلو
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 , مل نإ ةقيقش نم رثك أب كلذك نطقسيو ، بألا تاوخأ قيقشلاو
 نالاو دجلاو بألا الإ ابطقسي ال ةقيقشلاو 2 ركذ نهعم نكي

 بألا لبق نم يتلاو مأب نطقسي نك ةهج يأ نم تادجلاو هنباو

 'ممطم نم اه درلا يف سيلو 'عنقي نيثلثلاب ثري نمو

 درب الف « نيثلثلا سدسلاب لمكت اهنأل نالا تنب نيثلثلا يف ثرت نمب ينعي

 ةوخإو ( بألا تاوخأ قيقشلا ) بجحي ( و ) نبإلا ينب نم اهتحت نم ةبصعلا
 ص بصاع ال يضرف نإلا دلو نأل رثكأ وأ ةدحاو اهتاوخأ وأ مآلا ةوخإ ال بألا

 قيقشلاب نطقسي اك يأ (كلذك) ادعاصف ةدحاو بألا تاوخأ يأ( نطقسيو )

 ( ركذ نهعم نكي مل نإ ) سدلا نهلف ةدحاو ةقبقش عم امأو (ةقيقش نم رثكاب )
 ( ةقيقشلاو ) ، هب تابصع نرص ناك نإ و ه نهل مع نبا وأ نهل خأ نهتجرد يف
 : « رثألا » يفو ى ( هنباو نبالاو دجلاو بألا الإ اهطقسي ال ) قيقشلا اذكو
 نب دمحم كلا دبع وبأ و كح وبأ لاقو ‘ بجحلاو برقألا يف لمحلا نورظتني ال لاق

 ةهج يأ نم تادحلاو ) بجحلا يف رظتني : نيتلصب نب ىيحي ءايرك ز وبأو ناملس
 : قاحسإ وبأ لاق ء ( ماب نطقسي نك

 تاياورلا اهبجحي تتأ اذك تاةدجلا عيمج مألا بحعحت و

 تناك اذإ امأو 2 ةدوجوم مالاو مألاب يلدت اهنآلف مألا ةهج نم تناك اذإ امأ

 (بالا لبق نم يقلاو ) ةوبالب ثرب نم لك بجحي“بالاك ةمومالاب ثرب نم لك
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 . . . . . . . { اندنع اهنباب طقست

 آ امنإو ( اغدنع اهنباب طقست ال ) هلوق هتقنب الو ى « يتاللاو » : ةخسن يفو

 اهممطأ ةدح لوأ يه اهنبا مم ةدجلا نأ » : هنع هللا يضر د ومسم نبا هاور

 نبا معزو ى اذه يذمرتلا ركذ دقو “ « "يح اهنباو اهمدس للع للا لوسر

 ةدجلا ثرو يللع ينلا نأ نسحلا ىورو “ فسصض هدانسإ نأ هريغو قحلا دبع

 باطخلا نب رمع لوق وهو “دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ و انبهذم اذهو ى اهنبا عم

 ةيكلاملا تلاقو ك ةعامح.و دوعسم نباو صاقو يأ نب دصحس و هنع هللا يضر

 انأل ابح اهنبا ناك نإ ثرت ال آ : روهشملا يف ةلبانحلاو ةيفنحلاو ةيعفاشلاو

 ٠ تباث ن ديرو سابع نب ,او ريبزلا و ىلعو ناثع لوق وه و > هب تلدأ

 هنأب "ىح اهنباو ةدجلا ثيروت ثيدح نع ةب ةيصفاشلا نم يدرواملا باجأو

 ةثالث همفف ذف ملس نإ هنأو هبف ةباحصلا فالتخا نم عنمت هتحص نأل ى فصض

 : ةبوجأ

 يذلا اهنبا عم مآلا مأ ةدجلا ثيروت يلع لومحم هنأ : ربلا دبع نبال اهدحأ
 . لاخلا وه

 بالا مأ ثيروت .ىلع لومحم هنأ : ةيعفاشلا نم « رئاخذلا ه بحاصل يناثلاو

 . معلا وهو اهنبا عم
 دافتسيو “ الثم الئاق وأ ارفاك ناك اذإ بالا عم نوكت نأ زوجي : ثلاثلاو

 . هب تلدأ نم طوقسب اهثاريم طقسي ال نأ كلذ نم

 ةدئاف الو “ ريظنتلاو ساسقلا ىلع مدقم هدنس فعض انملس ولو ثيدحلا : انلق
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 . ى سكع الب مأ نم ةبيرقب بأ نم ةديعب طقستو

 كال طقسم هنأ دحأ مهوتي ال ذإ نيلوألا نيباوجلا يف مملا وأ لاخلانع زارتحالا ين

 . فئلكت ثلاثلا باوجلا يف فصولاب بوجحملا بألاب ديقتلاو

 ةهج ( نم ةبيرق ) ةدج ( ب بأ ) ةهج ( نم ةديعب ) ةدج ( طقمتو )
 اذهو ‘ ىوقأ ةمومالا ةهجف ،ةمومآلا ةهجب نثرب تادجلا نأل ( سكع الب مأ )

 طة.ت مالا وأ بالا ةهح نم ةديعبلا نإ : هللا هجح ر رامع وبأ لاقو . حمحصلا وه

 : قاحسإ وبأ لاقو ى مالا وأ بالا ةهج نم ةبيرقلا

 اتثرو ةدحاو ةمتر ق اتزاك نرإ نلعاف ناتدحلاو

 ببس نم كلت بجح يف اهل امن بآلل يه يتلا ايندلا كت نإو

 كحلا يف اذك ىرخالا بحتف مأل يه يتلا ايندلا كت نإو

 ايور نينثإلا دعب فلأ وأ ثينأتلا ءات لعج هيف نكل “ فنصملا هلاق ام وهو
 ص ةبيرقلا : ايندلاب دارأو “ فيمض كلذو نكاس اهدعبو نكت « نونو فذحو

 : ىمصاملا لاقو

 ب الا بححم ب الل ةدحو 'بلححت نيتدجل ا اتلك مال او

 ىًدصعت نا ريغ نم اهتهج ىدعبلل ةبجاح تند نمو
 بصتناف هب بحح ال سكملاو بالا ىدمب تحعح مالا ىبرق و

 : ىمصاملا لاق ع لضافت ال ءاوسف ادعاصف نانثا ثروأ اذإ و

 دادعتلا يف ءاوسلا ةمقو رد؛رفتلا يف سدسلا اهتظحو
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 مألا ةهج نم ىبرقلا ةدجلاو : نايعفاش امهو هحراش و بيترتلا بحاص لاق

 ةهج نم وأ هب اهئالدإل مأ مأ ماك اهتهج نم تناك ءاوس ىدمبلا بجحت مأ ماك
 تناك اذإ هنعف دوعسم نبال افالخ اهبرقل بآلا يبأ ماك و ڵ بألا م أ .اك ل
 ‘ اقلطم اهنيب سدسلاف بآلا لبق نم ىرخألا و . لمق نم ادح ناتدجلا
 بأ مأك بآلا ةهج نم ىبرقلاو ىرخآلا نم برقأ امهادحإ تناك نإ و

 :1 ماك ١ لدت مل نإ اذك و ى امطق بأ مأ مأك اهب تلدأ نإ هتهج نم ىدمبلا

 :_ بجحت الو « ةضورلا دئاوز يف ؟ حيحصلا ىلع بآلا يبأ مأ عم
 لب مآلا مأ ماك مآلا ةهج نم ىدمبلا ةدجلا يبأ مأك بآلا ةهج نم ىبرقلا
 كلام لاق اذهبو ع ىلوأ هب ةيلدملا مالاف اهبجحي ال بآلا نأل رهظألا ين اهك راشت

 دعبألا بجحي برقألا نأ نم لصألا ىلع ايرج اهسكعك اهبجحت : ليقو « دمحأو
 ءارلا حتفو ءاخلا رسكب قرخلا مالك رهاظ وهو هباحصأو ةفىنح وبأ لاق هبو

 :7 مهدنع هب قفملا وه كلذو ةلبانحلا نم وهو بايثلاو قرخلا عيب ىلإ ةبسن

 بالا ءابآ ةهج نم ىبرقلا تناك ول ايف نالوقلا يرجيو ى تباث ني ديز نع نايورم
 نع ناخيشلا هلقن اذك و “بأ مأ مأ ماك هتاهمأ ةهج نم ىدعبلاو بأ يبأ مأك
 اهبححي ال اهنف « زقلا , ' لاق اذهلو ڵ بحلا مدع حمجرت هاضتقم و “ يوغبلا

 هنأ وهو ةلباقم حمجرتب هتيافك ف خيشلا حرص نكا « يوغبلا » هركذ ام ىلع

 يف ىتج رثكألا هب عطق ام كلذ حيحصت يف يدنتسمو : اهحرش يف لاق اهبجحي

 يوغبلا مالك يف دوجوملا اضيأ و اهادعب بجحت ةهج لك ىبرق نأ جاهنملاو ررحملا
 الو ث امهدحأل حيجرت ريغ نم نيلوقلا ةياكح هنع يوونلاو يعفارلا لقن بسح

 رثكأ نمو : لاق هنم حجارلا يف هل ةاواسملا فالخ ىلع فالخ بيترت نم مزلي
 . هانركذ ام حيحصلا نأ يف فقوتي ال موقلا بتك يف رظنلا

- ٤٤٣ - 



 تلدأ نم ةيعفاشلا يأ دنع تاثراولا تادجلا طباضو : بوترتلا حراش لاق
 ثانإ ىلإ روك ذب تلدأ نم نه تاطقاسلاو روكذ ىلإ ثانإ وأ روكذ وأ ثانإب

 .دارملا سيلو « نييثنأ نيب رك ذب يلدت نمبو ثراو ريمب يلدت نمب اهنع ربعيو

 يف يدرواملا لاق رثكأف دحاولا لمشي ام لب عمجلا انه ثانإلاو روك ذلاب

 فرملا يف ممإلاو ةققحم اهيف ةدالولا نأل مألا مأ يه ةقلطملا ةدجلا « يواحلا ه
 ةدج يه له بألا مأ ةدجلا يف ةيعفاشلا ينعي انباحصأ فلتخاو « قلطم اهيلع

 اوفلتخا اذه ىلع و ص دييقتلاب ةدج : ليقو ى مألا مأك معن ص ليق ؟ قالطإلا ىلع
 ىلع ةدج اهلعج نمف دارأ نيتدجلا يأ نع لئسي" له ةدج ثاريم نع لأس نميق

 ىلع ةدج اهلعج نم : لاقو نيتدجلا يأ نع لئسي" ىتح هدنع باجي الف قالطإلا
 رظني هنأ حصألاو “ بآلا مأ دارأ هنأ ركذي ىقح مألا مأ نع باي هنأ دييقتلا

 نع بجي مل همأ بجحي يذلا بآلا دوجول ةضيرفلا يف فلتخي اهثاريم ناك. تإ
 بجأ فلتخي ال اثاريم ناك نإ و لأس نيتدجلا يأ نع لئسي ىتح هلاؤس نع
 . ھا لئسي ملو

 وأ قالطإلا ىلع ةدج اهنأ نم هدنع ام يردي ال ذإ اقلطم لئسي' لب تلق
 مألا ةهجو بألا ةهجحي ةدج تلدأ اذإ : لاق ايح اهنبا ناك ولو ثرت بألل ةدج

 ء فالخ الب امهل سدسلاف ىرخأ ةدج اهعم نكي ملو نيتثراو ناتهجلا تناكو

 اهنيب سدسلا نأ عجارلاف كلذك ناتنثا وأ ةدحاو ةهج تاذ اهعم ناك نإ و

 كلام لوق سايق وهو نابللا نبا لاق “ فسوي يبأو يروثلا لوق وهو ى ةيوسلا
 يمفاشلا بهذم نم رهاظلا وهو : يواحلا يف يدرواملا لاقو ى يعفاشلاو

 ثري ال دحاولا صخشلا نألو ةدجلا الإ نكت ملف دحاو سنج نهنأل كلامو

 - ؛٤؛ -



 لاقو مع نبا وه جوزك بيصعتو ضرفب ثرب نأ حصي ا۔ لو ةكرت نم نيضرفب
 < رهاظ وهو نيتدح نم رثكأ ثرو ال هنأل كلام فالخ ىتأتي ال : ىدلا نا

 سابقلا ناكل تادج ثالث ثيروتب كلام لاق ول هنأ يدرواملاو نابللا نبا دارم
 وهو “ تاهجلا ددع ىلع نهنيب وأ اهنيب سدسلا لبقو ى كلذ هبهذم نم رهاظلاو
 هراتخاو هنع ينارفسالا دماح وبأ هاكح : يدرواملا لاق اك جيرس نبا نع يكحم

 نب نسحلاو ليذهلا نب رفزو نسحلا نب دمحو مدآ نب ىيحي لاق هبو “هسف.) ابهذم

 نع اهجو جيرس نبا هجرخ و ى تايزلا بيبح نب ةزمحو دايز نب نسحلاو حلاص

 نم لوق سايق وهو : لاق “ بيذهتلا يف يلبنحلا باطخلا وبأ هلاق اك ‘ يمفاشلا

 لمهأو لبنح نب دمحأو هلا دبعو يلعو رمع مهو مهتبارق عيمج سوجملا ثرو
 . قارعلا

 نيتبارقلاب ثروي امنإو مأل خأ امهدحأ مع ينبا ىلع سايقلاب لوقلا اذه هجوو

 نيتهجلا تاذ نوكت نأ فالخلا لح مث ، ةدحاو ةبارق ةدودجلاو اتفلتخا اذإ

 تاهجلا ضعبب ثرت مل ولف تاثرا و نكل اصاخشا تاهجلا كلت تددمت ول رثكاف

 : خبشلا لاقف حجارلاب انلق اذإو عامل ثرإ الف ةبوجحم وأ محر تاذ اهنوكل

 : انخياشم خيش لاقو « ها رظن هيف “ ةدودجلا قلطب وأ ىوقالاب ذخات له

 صخشلا يف عمتجا اذا اهف ى هريظنك امهدحأب الو ايهب ال نيتهجلا ىوقأب هنأ هجنملا

 ىلإ عجرنلف كلذ ررقت اذإو ى نيعتم نسح وهو ى ها ىلوأ لب بيصعت اتهج

 ولف “ هتمع تنب يهف اهتنب تنب دنه نبا نبا جوزت ولام كلذ نمف « ريوصتلا

 امل سدسلاف طقف اهفلخ ولف هيبأ يبأ مأو دلولا اذه مأ مأ مأ دنهف انبا اهدلوأ

 كلذل ضرعت نم َرأ مل : خيشلا لاق « امهاوقأب وأ اميمج نيتبارقلاب وه لهو اقافتا |
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 وهو ىوقألاب هنأ : انخياشم خيش لوق ىلعو ص - ةيعفاشلا ينعي _ انباحصأ نم
 ثرإ الو ةطقاس يهف دلولا اذه مأ يبأ مأ اهعم ناك ولف ى مأ مأ مأ اهنوكب انه ۔١ ۔ . . : . :

 هيفف دلولا اذه يأ مأ مأ اهعم ناك ولو اقافتا دنم سدسلاو ى مدقت اك امف

 تاذلو هاثلث ةهجلا تاذل اثالثأ يناثلاو ص ةيوسلاب اهنيب سدسلا اهحجرأ ناهجولا

 : اهتروص هذهو ى هثلث ةهجل

 دنه بنيز

1 

 م ب م

 م ب ..

 اهدلوأ ولف هتلاخ تنب يهف امل ىرخأ تنب تنب بنيز تنب نبا جوزت ولو
 ىلوألل سدسلاف هيبأ بأ مأ اهعم ناك ولف ‘ هيبأ مأ مأو همأ مأ مأ بنيزف ادلو

 : هتروص هذهو > نيهجولا ىلع ال هريغ دنعو كلام دنع
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 دعد ني ز

 مأ مأ يهف اهدلواف ىرخأ امل تنب تنب تنب بنيز تنب تنب نبا جوزت ولف
 ح يمفاشلا لوق ىلع امهنيب سدسلاف هيبأ يبأ مأ اهعم ناك نإف هيبأ مأ مأو همأ مأ

 نم ىبرقلا نأل اهنم برقأ اهنوكل ةهجلا تاذب ةبوجحم نيتهجلا تاذ نإ لاقي الو

 اهنيب هنأب لوقلا ىتأتي ال معن مآلا ةهج نم ىدمبلا هدنع بجحت ال بآلا ةهج
 ةدرفنملا ةدجلاب ةبوجحم هيبأ مأ مأ مأ اهنوك يهو اهيتهج ىدحإ نأل اثالثأ

 ىتأتي ينيقلبلا هحجر ام ىلع مدقت ايف خيشلا هحجر ام ىلع بآلا ةهج نم هنوكل
 بجح نم و۔هو هقحاولو مالكلا قباوس نقتأ نم هفرعي اك ثيلثتلاب هلوق جيرخت

 ىلوألل سدسلا : كلام لوق ىلعو“ةرخآلل سدسلا لعجيف اقلطم ىبرقلاب ىدعبلا

 . : كلذ ةروس هذهو > طقف
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 ىرخأ امه تنب تنب تنب ,لوالا يمهو دنه هروص ف دولوملا حكن ولو

 نم هتدج يهف هيبأ يبأ يبأ مأو هب هسنأ م م مأو همأ مأ مأ مأ دنهف انبا اهدلواف
 سدسل ا .راك ة هصقح اهمسا و هيبأ يبأ 1 أ مأ يه ةدح اهعم ناك ولف تاهج ثالث

 هعبر ةيناثلل و هعابرأ ةثالت ىلوألل عابرأ هلباقم ىلعو حجارلا ىلع افاصنأ امهنيب

 : اهتروص هذهو تاهجلا رابتعاب

 دنه

 : ٠

 م, ب.م م
 ِ م
 م
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 اهنم ةجردلا يف هيزاوت ىرخأ ةدفاحي دولوملا اذه جوزت ول كلذ سايق ىلعو
 تناك اهنم هتجرد يف نمب اذه جوزت ولو“ هجوأ ةعبرأ نم هتدجتناك دلو امهدلوف

 ى رم ام نقتأ نمع مكحلاو ريوصتلا ىفخي الو “ اذكهو هجوأ ةسمخ نم هتدج

 قفتا ، بأ يبأ يبأ مأو بأ يبأ مأ مأ اهعم بأ مأ مأ مأ يه مأ مأ مأ مأ يفو
 نيتبارقلا تاذ نيب همسقي دمحأ نكا ةثالث ىلع سدسلا ةمسق ىلع دمحأ و يمفاشلا

 نم ىلعأ باب تلدأ ا۔منأل ةعبارلا طقسأو هثلث ةثلاثلل و هاثلث ىلوألل ةثلاثلا نيبو

 حجرألاىلع امهاوقأب اهثرو لب ىلوالا يتبارق ربتعي ملو ثالثلا نيب يعفاشلاو“دجلا

 نهنيب سدسلا نوكي هبهذم ىلع تاهجلا رابتعاب لئاقلا هجولا ىلعو هانمدق ايك
 هذهو جيرم نبا هجرخ يذلا وهو ى نيتبا رقلاب هامبر نيتهجلا تاذل امبرأ

 : كل ذ ة ر وص

 ة رمع ةصقح دنه

 م ٣ ع ٤

 ب م اا

 ب م ؛؟م

 ب م

  

 ةدح ىدعبلا نكل ىبرقلاب ةملدم ىدعلا تناك ولو : _ ةضورلا « ق لاق

 - . - - . 4 . : 1, ٠ ٠ .- !.٠
 ةرممل و نبا ةصفحل و ةرمعو هصمح ناتنب بنيزل هلاثم بححم الف ىرخا ههح نم
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 يه يتلا ةرمع طقست الف دلوب تتأف هتلاخ يه تنب تنب نبإلا حكنف تنب تنب

 ةرمعو بنيز فالخو دلولا اذه تام ولف ى دولوملا يبأ مأ مأ اهنأل اهمأ مأ مأ مأ

 ةرمعب اميف تلدأ يتلا يهو ةرمعب ةبوجحع نيتهجلا ىدحإ نيتهجي يلدت بنيزف
 انلوقب انزرتحا كلذ نعو ى ةبوجح ريغ ةصفحي اهيف تادأ يتلا يهو ىرخألاو

 بألا ةهج نم اهثاريمث طقف بنيز عم هابأ فلخ ولو نيتثراو نيتهج مدقت ايف
 . برقأ

 هابرقب سدسلا امهف و بالا ىبرقب ىدعبلا مالا ةهج طقست دمحأ لوق ىلعف

 بالا ىبرقب اهبجحي ال هنأل مالا ةهجي ثرت يعفاشلا دنعو ى هعم ثرت اهنال

 معأ ىلامتو هناحبس هللاو اهنبا عم ثرت ال هدنع اهنأل بالاب ةبوجحم ىبرقلاو

 ةعبرالانم دحاو لكلو كلذك كمألو امأو ابأ كبآلو امأو ابأ كل نأ دنب الو
 يفو ةينام ةثلاثلا ةجردلا يف كلوصأ نوكتف نينثالا يف ةعبرالا برضتقف امأو [بأ
 اذكهو نيتسو ةعبرأ ةسداسلا يفو نيثالثو نينثا ةسماخلا يفو رشع ةتس ةعبارلا

 ثانإ فصنلاو دادجالا مهو روك ذ ةجرد لك يف فصنلاو ةيجنرطشلا ةبسنلا ىلع

 ةيناثلاو مألاو بآلا اهيف امنإو اهيف ةدودج الف ىلوالا ةجردلايف الإ تادجلا نهو

 ةبسنلا. ىلع اذكهو اهفمض ةسماخلاو ةينامن ةعبارلاو عبرأ ةثلاثلاو ناتدج اهيف

 مدقتا طباضلا ىلع تاثراو ريغو تاثراو تادجلا نم مث اضيأ ةمحنرطشلا

 ثالث ةثلاثلاو ناتنثا تاثراولا ةيناثلا يفف ى ةيمس امئاد ةجرد لك يف تاثراولاو

 نأ يمفارلا لاق اك كلذ يف ببسلاو اذكهو سمخ ةسماخلاو عبرأ ةعبارلاو

 الإ مالا لبق نم ثري الو مألا نم نهفصنو بآلا نم نهفصن نغلبي ام تادجلا
 اهمأب ةدحاو لك تلدب ةجرد اندعص اذإف ‘ بالا لبق نم تايقابلاو ةدحاو

 . ها ص هيلإ اندعص يذلا دجلا مأ تدازو
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 ةجردلا كلتف نهلدع ام تاطقاسلاف اهمس ةجرد لك يف تاثزاولا تناك اذإ و

 ةروصحع تاطقاسلاو تاثراولانم ةجرد لك يف ام ةيدك نأ تملع دقف اذه ررقت اذإ

 نع لاؤسلاو ةحرد نع ةرات و ةنك نع ةراتو ليزنت نع لاؤسلا عقي ةراتف

 لاؤسلاو طقف تاطقاسلا وأ طقف تاثراولا وأ نهعممج لدزنت نع امإ ليزنتلا

 ةصوصع تاجح ر ,د ق ام ةلمح نع وأ ةنمعم ةحرد ف ام ةلح نع امإ ةمكلا نع

 لاؤسلاو طقف طقف تاطقانسلا نم وأ طقف تاث را ولا نم وأ تاطقاسلاو تاثراولا نم

 دقو تاطقاسلاو تاثراولا نم اهف ام ددع ضرف عم نوكي دق ةجردلا نع

 اهركذ ابلطم رثع انثا هذهف تاطقاسلا وأ طقف تاثراولا ضرف عم نوكي

 ناكمإلا بسحي لامعالا هذه رثكأ و ةيفنحلاك ةيعفاشلا بهذم ىلع اهرثكأ و خيشلا

 تادح عبرأ نم رثكأ ا دوحولا ق روصتي ال دإ ناهذألا اذ ذمحشت درون يلقعلا

 : مألا يبأ مأ طقستف بالا يبأ مأو بألا مأ مأو مألا يبأ مأو مألا مأ مأ

 تاثراولا نم ةضورفم ةجرد تادج ع هج ليزغت ةيفيك يف : لوالا بلطملا

 كنأ يهو لهسأو برقأ يهو بسك رتلا قيرط ركذأ قرط هفو تاثراولا ريغو

 يف ام نهو عبرأ ليزنتنع تلئس اذإف هيبأ مأ أو همأ مأ تدملا يتدج نأ تملع دق

 رخآ ف دز 7 امأ ايهنم لك ة ةمسن رخآ ف دزو تملا يتدجلىإ دمعاف ةشاأاثلا ةت ةمترملا

 بأ م أ مأ و مأ يبأ مأو مأ مأ م أ مأ كعم راص كلذ تلمف اذإف رأ اهنم لك ة ةمسن

 رخآ ف دزف ةعبارلا ي يتاللا راثلا ليزنت نع لاؤسلا ناك نإف ى بأ يبأ مأو

 مأ مأ يبأ مأو مأ مأ مأ م مأ مأ نهف ابأ كلذك مث امأ عبرالا نم ةدحاو لك ةسن
 ةدحاو لك ةبسن رخآ يف مالا ةدايز نم ب 1 هذهف مأ يبأ ا مأو : يبأ م أ مأو
 هذهو ء بأ يبأ يبأ 19 بأ يبأ م أ مأو بأ مأ يبأ م أو بأ ما 1 نهنم

 رشعةتسلا ليزنت بولطملا ناك ولف٤ةدحا و لك ة ةبسن . ف بالا ةدايز نم عبرأ
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 ةدج رشع ةتس نهدجت رظناو انرك ذ ام ناملاب عنصاف ةماخا ةجردلا يف ةعقاولا

 تايقابلاو بالالبقنم نهفصنو مالا لبق نم نهفصن ةسماخلا ةجردلا يف ةيواستم

 ةرحلاب « واو » ةباتك و ةرملاب نهتباتكب نهيلع ةمالعلا تلعج دقؤ بالا لبق نم

 دجتو « ةثراو ه فورح لوأ هنال ةرئادلا نع جراخ نهنم ةدحاو لك ءازإب

 مالا ةهج نم عبس نهف ةمالع الو ةرشع ىدحإ تاطقاسلا طباض نهيف تاللا

 رشع ةتس عيجلا مازابو .هفصن ىقاب . نهو بالا ةهج نم عبرأو اهفصن يقاب نهو

 : طقف دحاو مهنم ثراولا ادج
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 : ىرت ئ ةرجشلا هذهو

 مب مب مب مب مب مب مب مب مب مب مب مب مب مب مب مب

 م ب م ب م ب م ب م ب م ب م ب م ب
 م ب م ب م ب م ب

 م ب م ب

 ء

 :نآل هجوأ ةثالث ىلع ةجرد تا“دجلا ليزنت ةيفيك نع لاؤسلا نأ ملعاو
 يف تاعقاولا تاد جلا ليزنت فيك : لوقيف ةيم۔ت ىلع رصتقي نأ امإ لئاسلا
 كلت يف ام ةيمك جارختسا : امهدحأ : نيلمع ىلإ جاتحتف الثم ةسماخلا ةجردلا
 ددع يمسيو ةجردلا يمسي نأ امإو « نهليزنت : رخآلاو ع ةضورفملا ةجردلا

 ةجردلا يف ةعقاولا ةرشع ةتسلا تادجلا ليزنت فمك : لوقي نأ لثم “ اهيف ام

 ء قباطم ريغ وأ وه قباطمأ تاأدجلا نم هركذ يذلا ددعلا يف رظناف ى ةسماخلا

 نإف ى ةجردلا كلت يف ام ةرك جرختساف ى ةلمتحم ةقباطملاف ى جوز جوز ناك نإف

 : لاقي نأ لثم واسي مل نإو “ روكذملا لاثملا يف اك قباطم وهف هركذ ام ىواس

 قباطم ريغف ةسداسلا وأ ةعبارلا ةجردلا يف ةعقاولا رشع ةتسلا ليزنت فيك

 نينثا ؟نك ةسداللا يف ام وأ !نامث ؟نك ةعبارلا يف ام ةيمك تجرختسا اذإ كنأل

 ٥٣؛ -



 ريح ناك نإو ص لهاحتم وأ لهاج امإ لئاسلاف ى أطخ لاؤسلاف « نيثالثو

 تادج ةلمج هنأ يعديو اددع ضرفي نأ امإ و« ةقباطملا مدعب عطقاف [احوز جوزلا

 نه ةرشع تس تاةدج : لوقي نأ لثم نهليزنت ةيفيك نع لأسيو « ةجرد
 ذإ اهطق قباطم لاثملا اذه ىن اك جوز ناك نإف « نهليزنت فيك ةجرد يف ام ةلمج

 جوز جوز ريغ ناك نإ و 4 ادبأ جوز جوز ددع ىلوألا ريغ ةحرد لك يف عقا ولا

 . امطق قباطم ريغف درفو جوز جوز وأ درف جوز وأ ةدرف ناك ءاوس

 قيرط اهرهشأو ى قرط هفو “ طقف تاثراولا ليزنت : ىناثلا بلطملا

 ثرب مل نإ ةضورفملا ةد_هلا ردقب تافراضتم تاهمأب ظفات نأ وهو “ نيب رهنلا

 بسنت مث مآلا ةهج نم ةثراولا يه هذه نوكتف انمدق اك ةجردلا يمس ىوس
 اهتيسن رخآ الدسم كلذك ةثلاث مش 2 مأ لدب رأ اهتدسن رخآ الدىم كلذك ىرخأ

 ةبسن ضحمتت ىتح مأ ناصقنو مأ ةدايز نم اذه .ىلع لازت ال مث « نيمأ ناكم نيوبأ
 ؟ نهليزنت فيك ةسماخلا ةجردلا يف تاثراولا : ليق ولف « ءابآلاب تيملل ةريخآلا

 عبأ بأ مأ مأ ةثلاثلاو “بأ مأ مأ مأ مأ ةيناثلاو ‘مأ مأ مأ مأ مأ نهادحإ لقف
 ةعبارلاو ‘هةدج ةهج نم ةثلاثلاو ى هيبأ ةهج نم ةيناثلاو < تمملا ةهج نم ىلوألاف

 نولمجيف نويفوكلا امأو ى هدج دج ةهج نم ةسماخلاو ث هةدج يبأ ةهج نم
 دنع الإ مألا وأ .بآلاب نوةطني الو ث ادج نيوبأ لكو “ ةدج نيمأ لك ناكم

 ص ةدج ةدج مأ وأ مأ ةدج ةدج ىلوآلا يف نولوقي : لاثملا يفف ى دارفنإلا
 ةدح ةعبارلاو ‘ دح ةدح مأو دح مأ ةدح ةثلاثلاو 90 بأ ةدح ةدج ةيناثلاو

 نأ ملعاو < دحاو ىنعملاو “ دح دج ما ةسماخلاو ؤ دح يبأ ةدح وأ بأ دح

 حرصي مل وأ كلذب ةقئال ةجردب لاؤ-لا يف حرص نإ تادج ليزنت نع لئاسلا

 - ا؛٥٤ -

 



 ث قبس ام نهليزنت نف لمعت نيلاحلا يفو ةجرد تاثراو ةلمج ىلع هلمحاف ةجردب .

 تادج ثالث ليزنت فك : لوةي نأ لثم ددعلاب ةقئال ريغ ةجردب حرص نإو

 نم نأل رسفتسيف ‘ لهاجتم وأ لهاج امإ وهف ةعبارلا يف سخ وأ تاثراو
 لك يف تاثراولا نا انمدق اك طةف عبرأ ةعبارلا ةجردلا يف تاثراولا نأ مولعملا

 . اهيمس ةجرد

 نم ةيناثلا ةجردلا نأ ملعإ . ةجرد تاطقاسلا عيمج ليزنت : ثلاثلا بلطملا
 ص مآلا يبأ مأ يهو طقف ةدحاو ةثلاثلا يف ةطقاسلاو « ةطقاس اهيف سيل لوصألا
 تا“دجلا ليزنت تملع اذإ بسك رقلا قيرطبف ى ريثكف اهدعب امو ةعبارلا يف امأو

 اذإؤفف ث تالزنم تاطقاسلا ىقبت تاثراولا طقسأف تاطقاس و تاثراو نهعيمج
 نهنم تحرط اذإف ‘ عبرأ نهو ةعبارلا ةجردلا يف تاطقاسلا ليزنت نع تلئس

 نم ةدحاو ةلزنم ةلزنم تاطقاسلا عبرألا نهنم يقب تالزنم تاثراولا عبرألا

 مأ مأو مأ مأ يبأ مأ يهو مألا لبق نم ثالثو بأ مأ يبأ مأ يهو بآلا لمق
 . مأ يبأ يبأ مأو مأ يبأ

 لثم ص تاطقاسلاو تاثراولا نم ةضورفم ةجرد يف ام ةيمك : عبارلا بلطملا
 ددع نم ادبأ نينثا طقست" نأ هقيرطف ى ةدج ةسماخلا ةجردلا يف 1 : لاقي نأ

 ءةجردلا كلت يف ام ةلمج وهف ناك امف ى هنم يقي ام ردقب نينثإلا فعضتو ةجردلا
 تارم ثالث نينثالا فعضأف ةثالث قبت نينثا ةسفلانم طق۔أ روكذملا لاثملا يفف
 امنإو « ةسماخلا ةجردلا ف تادجلا ةلمح يهو ى رثع ةتس لصحت ةثالثلا ددعب

 ين ام ةلمج نانثإلا ناذه سيلو ى تاةدجلا تاجرد لوأ اهنأل نينثإلا انطقسأ

 لب ى ةيناثلا ةجردلا يف نيتللا نيتدجلا الو « لوصالا تاجرد نم ىلوآلا ةجردلا
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 نوكي نكل ةضورفغملا ةدعلا ردقب ت.ملا وهو دحاولا فعضي نأ لصالا ناك

 انفضأ ول انأ ىرت الأ ى ثانإ وأ آ اروكذ ةلاحم ال ىهتنملا ةجردلا يف ام ةدع غلبملا

 اهيف ام وهو نوثالثو نانثا لصحم تارم سمخ ةسخخلا ىف امع لاؤسلا ىف دحاولا

 طقةف ةحرذدلا كلت ف ام ددع فصن لصحت دوصقملا ناكف تاًةدجلاو دادحالا نم

 ةضورفملا ةجردلا ىمس نع ةصقان فمعضتلا ةدع نوكي نأب لصحي كلذو

 تيملا وه يذلا دحاولا انفعضأ و ادحاو ةضورفملا ةدعلا نم انطقسأ ولف « دحاوب

 ةضورفملا ةدملا نم طقسأو ةرم دحاولا فعضاف ‘ بولطملا لصح ابلا ردقب

 ءانغتسا الصأ نانثالا وهو دحاولا فعض ربتعاو ى رخآ ادحاو ةفيعضتلا كال

 نينثا الإ ةضورفملا ةدملا ردقب نانثالا فعضأ اذإف ء ةلأسم لك يف هفيعضت نع
 فعضأو 1 درأ نىنثا ةضورغملا ةدملا نم طقسأ : لاقي نأ نسحف بولطملا لصح

 . قيفوتلا هللابو ‘ ىقابلا ردقب نينثالا

 ء ةصوصخم ةجرد يف تاثراولا نم تاطقاسلا ءازإب ام ةيرك : سماخلا بلطملا

 فمضت نأ لهعلاف « ةثراو نهئازإب : لمقو ةجرد تاطقاس ددع ضرف اذإف

 ةدع ىلع ددزت مث ضررفغملا ددعلا ىلع ديزب ام غلبت نأ ىلإ ىرخ ا دعب ةرم نينثالا

 ةجردلا كلت يف تاثراولا ةدع وهف ناك اه ص ادبأ نينثا فسعضتلا ت

 تاطقاسلا ةدع فيعضتلا غلبم نم طقسأ وأ امف تاطقا۔ال .ا

 د_ ء نوك نأ وهو [اح.حص ه۔فن يف لاؤسلا ناك اذإ هلك اذهو ث تاثرا ولا

 الو ةدايز ريغ نم ةجردلا كلت يف تاطقاسلا ةلمج وه هضرف يذلا تاطقاسلا

 تفمذض اذإف تاثراولا نم ةطقاس ةدج رشع ىدحإ ءازإب مك : لبق ول اك ‘ صقن

 رشع دحالا تزواج دقف رشع ةتس ةثلاثلا ةرملا ف تغلب تارم ثامل 5 نينثالا
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 نم رشع دحالا طقسأ وأ ةسمخ ممتجي فيعضتلا تارم ةدع ةثالثل نينثالا ممضاف
 رهظيو ى ةطقاس رشع دحأ ءازإب تاثراولا ةدع ةسفلاف « ةسمخ قبت رشع ةمسلا

 ىلإ فعضملا عم فيمضتلا تارم ةدع مضت نأب هأطخ نم لاؤسلا ةحص كل
 فيعضتلاب هيلإ يهتنملا ددعلا عومجملا ىواس نإف “ تاطقاسلا نم هضرف ام

 ةرشع يتنثا ءازإب مك : لاق ول اك لهاجتم وأ لهاج هلئاسف الإ و حيحص لاؤدلاف

 عمتجملا ناك رشع ينثالا ىلإ ةسمخ كلذو فيعضتلا تارم تمض اذإف ى ةطقاس

 تاطقاسلا ددعف ‘ دحاوب رشع ةتس وهو هيلإ ىهتنملا ىلع ديزي وهو رمبثع ةعبس
 :ليق نإو “اهيلت ىتلا ةجردلا نم رشع ةيناثلاو طقف رشع دحأ ةجردلا هذه يف

 نع صقني وهو رشع ةسمخ ممتجا انلق ام تلع اذإف ع تاطقاس رشع ءازإب مك
 بمهاذلاو ةجرد يف تاطقاسلا لك ةرشعلا سيلف دحاوب فمعضتلاب هيلإ ىهتنملا

 . نيلاحلا يف حيحص ريغ لاؤسلاف ةدحاو نهنم

 يف تاطقاسلا نم تاثراولا ءازإب ام ةسك وهو ؤ هسكع : سداسلا بلطملا

 اهيمس ةجرد لك يف تاثراولا نإف ى عبارلا بلطملا يف انركذ ام هقيرطف ى ةجرد
 انهف ؤ “ يقابلا ردقب اهفعضتو نينثا ةجردلا ددع نم طقست كنأ انمدق دقو

 تا“دجلا ةلمج وهف لصح امف ىقابلا ددعب اهفعضتو نينثا تاثراولا ددع نم طقست

 ةلمج ذإ ةرورض تاطقاسلا ىقب تاثراولا هنم انطقسأ اذإ۔ف ى ةجردلا كلت ىف

 امهدحأ كلذ نم انطقسأ اذإفءاهتاطقاس و اهتاثراو عومج وه ةجرد لك يف تادجلا
 نم طقسأف تاطقاسلا نم تاثراو تادح سخ ءازإب 1 : لمق ولف 0 رخآلا يقب

 يف رثع ةتس اهفعض غلبي تارم ثالث نينثالا فعضأف ص ة_:الث قبي نينثا ةمحلا

 يهو تاثراولا ةدع تطقسأ اذإف ‘ ةماخلا يف تاًدجلا ةلمج يهف « ةثلاثلا ةرملا
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 تاطقاسلا ملعت نأ تدرأ اذإف ى اهيف تاطقاسلا ددع كلذو رشع دحأ يقب سمخ

 يف تاّدجلا عيمج نأ تملع دقف بالا ةهج نم نهنم مكو مالا ةهج نم نهنم مك
 مالا لبق نم ثري ال هنأو “مالا لَبق نم نهفصنو مالا لبق نم نهفصن ةجرد لك
 نهتدع فصن نم تطقسأ اذإف ى بالا لبق نم تاثراولا تاقابو ةدحاو الإ

 يقاب تطقسأ اذإو “ مالا لبق نم تاطقاسلا يقب بالا لبق نم ةثراولا ةدحاولا

 اذإ : لاحملا يفف “ بالا لبق نم تاطقاسلا يقب رخآلا فصنلا نم تاثراولا

 كلذك بالا لبق نمو ى تادج نامث مالا لبق نم ناك نيفصن رشع ةتسلا تمسق

 اذإف مالا لبق نم تاطقاسلا ددعيهف عبس يقب ةيناملا نم ةدحاو تطقسا اذإف

 نم تاطقاسلا نم عبرأ يقب ةيناثلا نم عبرأ نهو تاثراولا يقاب تطقسأ

 كلت ف تاطقاسلا ةلمح وه رشع د > ةعمسلاو ةعبرالا عومحبو بالا لمق

 . ة۔حردلا

 لثم تاطقاسلاو تاثراولا نم ةضورفم ةجرد يف ا۔ه ةيمك : عباسلا بلطملا

 يناث يهو نهتاجرد ىلوأ نم تايلاوتم تاجرد سمخ يف تادج مك : لاقي نأ
 نم حرطاو ةضورفملا تاجردلا ددعب ادبأ نينثا فعضاف لوصألا تاجرد
 نينثا فعضأ لاثملا يفف ى بولطملا وهف يقب امو ادبأ نينثا فيعضتلاب لصاحلا

 وهو نوتسو نانثا قبي نينثا هنم حرطا ى نوتسو ةعبرأ لصحي تارم سمخ

 هادتبم اهنأ ىلع اهدعب اهيلإ ىهتنملا ىلت يتلا يف ام جرختساف تئش نإ و « بولطملا

 نم حرطاو نينثا يف هبرضاف ناك افق ى عبارلا بلطملا نم تفرع دحاولا نم

 ةسداساا يف ام جرختسا لاثملا يفف ى بولطملا وهف يقب امو آدبأ نينثا لصاحلا

 اذإف ى نانثا ىلوألا يف ام نأ ىلع ةماخلا يف ام وهو ادحاو ىلوآلا يف نأ ىلع
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 ص نوتسو ةعبرأ لصح نينثا يف هبرضاف نيثالثو نينثا ناك اهيف ام تجرختسا

 دارملا نأ ىفخحم الو > بولطملا وهو نوتسو ث'_.ذثا قي نينثا 4۔__:م طقسأف

 نث.ي نهنأ ال تثرول تدرفنا ول لك نأ هلي يذلا بلطاا يفو انه تاثارولاب

 . تاممتجع

 :لامي نأ لثم طقف تاثارولا نم ةضورفم ةحرد ىف ام ةك : نماثلا بلطملا
 نأ تملع دقف نهتاجرد ىلوأ نم تابلاوتم تاجرد سمخ يف ةثراو ةدج مك

 سيل يتلا لاوحألا تاجرد نم ءادتبإلا رابتعاب ى اهيمس ةجرد لك يف تاثرا ولا
 ص يميبطلا مظنلا ىلع تايلاوتم دادعأ ةسمخ عمجا : ليق هنأكف الصأ ةدج اهيف
 ةتس يهف نانثإ امهل وأ تاجرد سمخ تناك اذإ هنأل ةتس اهربخأ و نانثا اهل وأ
 يمس يهو لوصألا ةتس تاجرد ىلوأ نم ةسداسلا يف ثراولاو ى دحاولا اهلوأ

 نيفرطلا عومجمب برضت نأ باسحلا ملع يف ركذ اك عملا اذه قيرطو « ةجردلا

 عومجب برضإ لاثملا يفف ث نيفرطلا عومجب فصن يف ةدملا وأ ةدعلا فصن يف

 فصنو نانثا كلذو ةسمخ يه يتلا ةدملا فصن يف ةينامث كلذو ةتسلاو نينثإلا

 ةينامث وه يذلا نيفرطلا عوتب فصن يف ةسمخ يهو ةد۔هلا وأ “ نورشع لصحم

 فرطلاو « نانثا امئاد لوآلا فرطلا نأ ملعاو ص ركذ ام لصحي ةعبرأ كلذو

 يف ام نآل كلذو ةتس انه وهو اببيلإ ىهتنملا ىلت يتلا ةجردلا يمس امئاد ربكألا

 لوصألا تاجرد ىلوأ نم ةسداسلا يف ام وه تادجلا تاجرد ىلوأ نم ةسماخلا

 لوصألا :تاجرد ىوأ ن نم ةمباسلا يف ام وه نهتاجرد ىلوأ نم ةسداسلا يف امو

 . ارج ملهو
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 : لاقي نأ ىلثم تاطقالا نم ةضورفم تاجرد يف ام ةيمك : عساتلا بلطملا

 امنإو لوصالا تاحرد ةثلاث نم تايلاوتم تاجرد سمخ ي ةطقاس ةدح مك

 ةطقاس اهيف سيل ةيناثلاو اهيف ةدج ال ىلوالا نأل لوصالا تاجرد ةثلاث نم انلق

 يف تاطقاسلاو تاثراولا عمجت نأ ةقيرطو ث ةثلاثلا يف تاطقاسلا ىلوأو
 لصاحلا نم حرطتو عباسلا بلطملا ق رم امب ةحرد ةدايز عم ةضورفملا تاحرالا

 ىقبت نماثلا بلطملا يف رم امب اهيف ام عومجملا “ تاجردلا كلت يف تاثراولا ةلمج
 ى نيرشعو ةتسو ةئام نكت تاجرد تس يف ام عمجا لاثملا يفف « تاطقاسلا

 لضفي لوالا نم اهحرطا “ نيرشعو ةعبس نكت تاثراولا نم تسلا يف ام عمجاو

 . بولطملا وهو نوعستو ةعست

 :لاقي نألثم نهميمج نم اهيف ام ةيمك ضرف ةجردنع لاؤسلا : رشاعلا باطملا
 فصنت نأ هنايب نوتسو ةعبرأ تاطقا۔لاو تاثراولا نم اهيف ام ةلمج ةجرد يأ

 تارم ةدع ىلع ديزت مث دحاولا ىلإ يهتنت ىتح ىرخأ دعب ةرم ضورفملا ددملا
 فيصنت لاثملا يفف « ةبولطملا ةجردلا يمس وهف ناكام ادبأ ادحاو فصنتلا

 ةدع ىلع دزف دحاولا ىلإ يهتنت ةسداسلا ةرملا يفف تارم تس نيتسلاو ةمبرالا

 . ةعباسلا يف ضورفملا ددهلا نأ ملعتف ةعبس عمتجنف تس يهو فيصنتلا تارم

 : لاقي نأ لثم اهتاثراو ةيمك ضرف ةجرد نع لاؤسلا : رشع يداحلا بلطملا
 يف تاثراولا نأ تع اف ى ةسماخلا لقف ى تاثراولا نم اهيف ام ةلمج ةجرد يأ

 . ةجردلا يمس ةجرد لك

 : لاقي نأ لثم اهتاطقاس ةيمك ضرف ةجرد نع لاؤسلا : رشع يناثلا بلطملا

 ام لقأ ضورفملا ددملا ىلإ مضت نأ هبابو « رشع ىدحإ اهتاطقا۔ ةجرد يأ
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 ةث الث ف اهل ا و ‘ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ىلإ يهتني نأ ىلإ ىرخأ دهب ةرم ممتجملا فصنو جوز جوز عومجملا هب ري_صي
 يفف « ةجردلا يمس وهف ناك امف آدبأ آدحاو فمعضتلا تارم ىلع دزو ى دحاولا
 ةتس لصح هتدزاذإف « ةخ كلذك ريصي ىقح رشع دحأ ىلع دازي ام لقأ لاغلا
 فصنتلا تارم ةدع ىلع دزف ص ادحاو ةمبارلا ةرملا يف غلبي هفصنف ك رشع

 . ملعأ كلاو ى ةماخلا يه اهنع لؤسملا ةجردلاف ى ةسمخ عمتجي ادحاو

 ام هنم دافتسي ام دافتسدل بيترتلاحرش نم هلوط مم مالكلا كلذ تةس امإ و

 . هب عفنيو انبهذم ىلع قبطي

 ىلع لخدي وهف ى نبرثكالا دنع ( ةثالث ) ناصقنلا بجح وه ( يناثلاو )

 نم لاقتنإلا وه ناصقنلا بجح : ةصفاشلا ضعب لاقو “ ضعب نود ةثرولا ضعب

 نم ريثك ىلع ناصقنلا بجح لخدي الف ث ابجح هريغ دعي ملو ‘ ضرف ىلإ ضرق
 مهضعب ةدعو ى يدجملا نباو « دعا وقلا عماج ه بحاص لوق كلذو « ةثرولا

 ةدع نم لوق ىلع اذك و « ةثرولا عيمج ىلع لخدي وهف ةعبس ناصقنلا بجح

 ضرفلا يف ةمحازملاف « بيصعتلا وأ ضرفلا يف ةمحازملا سماخلاو عبارلاو ى ةتس

 ةدجلا قح يفو عبرأ ىلإ تداز نم هيف كرتشت اهضرف نإف ى ةجوزلا قح يف وه

 نبإلا تانبو تانبلا نم ددملا قح يفو « تاًدجلا نم تداز نم هيف كرتشت هنإف
 نينثالا ضرف نإف ى مالا دالوأ نم ددعلا قح يفو ى بالل وأ نيوبآلل تاوخالاو

 ريغ بصاع لك قح يف وه بيصعتلا يف ةمحازملاو ادعاصف ةثالثلا هثرب ءالؤه نم
 ضورفلا نع يقب ام بصاع لاملا تيب نأ معز نم لوق ىلع لاملا تيبو ى بالا

 لاملا عيمج زاح درفنا اذإ هنال هسفنب بصاملا امأ ى ماحرالا يلوأ ىلع مدقي وأ
 دنعو ، باألاك اقلطم وه اتدنع دجلا اذك و ى همساق هيواسي نم هعم ناك اذإو
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 دلولا اهلقني مألا : ةسمخب صتخيو ، هنود رخآل ضرف نم لقن
. ُ 

 3 ىثنأ نإو نبإلا دلو وأ

 لاملا تيب وأ ثراولا "ةدجلا وأ بالا نأ كلذو ى مالا دلو عم كلذك اقريغ

 نم نهعم ناك اذإ الثم تانبلا نم ددعلا نألف هريغب بصاملا امأو ى ددمتي ال

 ةدحاومل ام تانبلا عم مأ ريغل تاوخالا نم تاددمتمللف هريغ عم بصاملا امأو
 لاقتنالا عباسلاو > ضورفلا يود عم لودعلا ف ةمحازملا سداسلاو > نهعم نهنم

 ول الثم تنبلا عم تخالا نإف ‘ هريغ عم ةبصملا ىقح يف بيصعت ىلإ بيصعت نم

 اهمم نكي مل ولو اهنيب تنبلا ضرف دعب يقابلا فصنلا ناك اهوخأ اهعم ناك

 ٠ اهدحو امل ناك

 تلقتنا لاقي ىتح ىلصالا اهقح ريغلا نم بدصعتلا لوقن ال اتنأب هيف ثحبيو

 ىلإ اهلاقتناف ؟ ضرفلا وه امنإ اهقح يف لصالاو “ اهل ةلاح وه لب ى اهيخاب هنع

 ثيمح اهب قيلالا وه لوالا لب ص ريغلا عم بيصمتلا ىلإ اهلاقتناك ريغلاب بيصعتلا

 ىلع صقنلا بجح اضيأ لخدي الف ابجح ةمحازملا حالصلا نبا دمي ملو ى تلقتنا
 سأ بهذملا وه و ةمالا ءاملع نم روهجلا بهذم وه و روهشملاو » ةثرولا عبمج

 : قاحسإ وبأ لاق اكو ى فنصملا لاق امب ةثالث صقنلا بجح

 ماسقأ ةثالث اهرصحي ماكحأ نملعاف هيف صقنلاو

 هن وع ذخو ملعلا سبتقاف هنود ضرفل ضرفنم صقنلاف

 بيصم نم تقفو هسكعو بيصعت ىلإ ضرف نم صقنلاو

 مألا ( ناضرف هل نم مهو ةسمخ ء صتخحو ؛ هن ود رخال ضرف نم لقن (

 لفسأ نإلا ناك وأ ( ىثنأ ) دلولا ناك ( نإو “ نبإلا دلو وأ دلولا اهلقني
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 هلقني جوزلاو ث سدسل ثلث نم اقلطم تخأ وأ خأ نم رثكأو

 تنبو « هب نمثل هنم ةجوزك عبرل فصن نم نبإلا دلو وأ دلولا
 ء اهب هيلإ نيثلثلا نم اهنم رثكأك تنبب سدسل فصن نم نإ

 صخو ضرفلا بيصعت نم لقنو ، كلذك ةقشب بأ تاوخأو

 تقرغتسا نإ اذكو ث سدسل هنبإ وأ نبإ امملقني دجو بأب

 سدسلا دجو إمهيأل ضرفيف لاملا ماهسلا

 نم رثكأ ساسع نبا لا_ةو ى ةهج يأ نم يأ ) امقلطم تخ أ وا خأ نم رثكأو (

 ( نبإلا دلو وأ دلولا هلقني جوزلاو ) قاب ( سدسل ثلث نم ) نيتخأ وأ نبوخأ
 نم يأ ( هنم ةجوز ) ل ةن ( ك عبرل فصن نم ) نبإلا لف۔أ وأ ىثنأ ولو

 لقنك ( و ) نإلا دلو وأ دلولا وهو انركذ نمم دحاوب يأ ( هب نمثل ) عبرلا

 يأ ( اهنم رثكأ ) لقن ( ك تنبب سدسل فصن نم ) لفس نإو ( نبإ تنب )

 لقنك ( و ) تنيب يأ ( اهب ) سدسلا ىلإ يأ ( هيلإ نيثلثلا نم ) نبإلا تنب نم
 سدسل فصن نم ةقيقشلا اهلقنت بآلل تخالاف “ ( كلذك ةقيقشب بأ تاوخأ )

 . سدسلا ىلإ نيثلثلا نم ةقمقشلا نهلقنت بألل تخأ نم رثكأو

 نإو ( هنبإ وأ نبإ ايهلقني دج و باب صخو ضرفل بيصعت نم لةنو )
 ال نكل سدسلا ىلإ بيصعتلا نع همجحت تنلا اذك و ى هلك لاملا ذخأ نم لفس

 نالو نييلوصألا بقل ينعأ موهفم هل ربتعي ال بقل نبإلا نآل فنصملا ىلع لكشي
 سدسلا هثرإ دعب بيصعتلاب اهعم ثرب دق لب بيصعتلا نع ةتبلا همححت ال تنبلا

 ء سدسمل ) لصفت ناك اذإ هب ضرتعي ال موهفملاو ليصفت اذهو قاب يقب اذإ

 مل نإ الماك دازي ( سدسلا دج و األ ضرفيف لاملا ماهسلا تقرغتسا نإ اذكو
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 ضرف نم وأ لوعتف ادج وأ ًابأ وأ نيتنبو ًاجوز ةكراتك اهلهأ عم

 نهبصعم بأل تخأو ةقيقشك نبإ تنبو تنب ىف رم دقو “بيصعتل

 ماهسلا لهأ مم ( اهلهأ عم ) ءيش هنم هل يقب نإ هب متي ام دازب وأ هنم هل قبي

 ال رثكأ وأ ( نيتنبو ) عبرلا هل ( اجوز ةكرات ) ةضيرف ( ك ) هب هل لامي
 نيتنبالو ى ةثالث جوزلل ‘ رشع ينثإ نم ثلثلاو عبرلاف ( ادج وأ ابآ وأ ) ناثنثلا

 هل دازيف ڵ سدس فصن بآلل يقب رشع دحأ كلذو ى ةينامث ناثلثلا ادعاصف

 ك اهنم دحاو هل ع نانثإ رشع ىنثإلا سدس نإف ع رشع ةثالث كلذف رخآ فصن

 اك ى اهسدس فصنب تلاع رشع ةثالث كلذو دحاو هل ديزف ى رشع انثإ تمتف
 بآلل لب ءيش بآلل قبي ملف لاملا تقرغتسا ماهسلا نأ ملسن الو ( لوعتف ) لاق
 لكل هيوبآلو » : ىلاعتو هناحبس هللا لاق اطسو وأ آلوأ وأ ارخآ سدسلا همهس
 . دعب ةلثمألا ف كلذك و ١' 4 دلو هل ناك نإ كرت ام سدسلا ايهنم دحاو

 جوزو ناتنب الماك سدسلاب دحلل وأ بألل لاعف ءيش لضفي ال نأ لاثمو

 عبرلا جوزللو ث ةينامث ناثلثلا نيتنبلل ‘ رشع ينثا نم كلذو دج وأ بأو مأو

 رشع ةثالث كلذو ى نانثا اضرف سدسلا مأللو “ رشع دحأ كلذو ى ةثالث

 ضرفيف ى ءيش الب دجلا وأ بالا يقبو سدسلا فصنب ضورفلا باحصأب تلاع

 تلق ام انه تاقو > رشع ةسمخ كلذو نانثا وه و رشع انثا ةضدرفلا سدس هل

 بأ و نيتنبك سدسلا لضفي دقو “ اهعبرب تلاع دقف ةثالث نيلوقلا ةلمجو « لمق

 ثرإلا باب : هلوق يف ( رم دقو بيصعتل ضرف نم وأ ) بالا لدب دج وأ مأو

 ضرف نإف ( نهبصعم بأل تخأو ةقيقشك نبإ تنبو تنب ) بيصمتب امإ

 ( ١ ) ءانلاة روس : ١ ١ .
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 . . . . ةكرتشملاو ةيرامحلا كلذ نم تاذش دقو

 ص ةقيقشلا اذك و « نبإلا تنب اذك و ى اهبصع خأ اهعم ناك نإف فضنلل تيبلا

 رم لعاف عفرلاب بصعمو « تانبلا عم تابصاع تاوخألا ريصتو ةيوبألا اذك و
 ى نيثلثلا تاوذو فصنلا تاوذ قح يف نوكي بيصعت ىلإ ضرف نم بجلاف

 ركذلل ايستقا اهبصعم اهعم ناك نإ و “ فصنلا تدرفنا اذإ ةدحاو لكل نإف

 : قاحسإ وبأ لاق نيسثنأآلا ظح لثم

 عو عمتساف دالوألا هفصن نع عبرلل هفرصي دق جوزلاف

 "نهنمثل عبرلا نم هب هنف رصب دق تاجوزلا اذكهو

 تفتلاف سدسل اهثلث نع ةوخإلاو مس مألا فرصتو

 برقم سدسل تدر دقف بأل تخأ ش نبالا تنبو

 ةقيقش يذلو كلتل تني ةقىقحلا ىف كاذل اهتدر

 : يمصاعلا لاق « لحملا اذه نم تايبأ مدقتو

 تدصع طخأ وأ واسم ناب تبحح ٣ نكة نإ نالا تنبو

 ةبصاع ريصت اهنإف نيثلثلا نهئافيتسال بلصلا تانب اهتبجح اذإ نبالا تنب يأ
 ثرقف ى اهمع د:فحو اهيخأ نياك اهنم طحأ وأ اهمع نا وأ اهيخأ اهل واسم ناب

 دقو ) ةبصمب قلعتي ناب هلوقو نييثنألا "ظح لثم ركذلل همم يقابلا ثلثلا
 رأ ذوذشلا هجوو « ( ةكرتشملاو ةيرامحلا ) ةلأسملا روكذملا ( كلذ نم تنش
 نأب مهل كح نكلو ائيش اوذخأي ال نأ لصألاف ءيش مهل قبي ملو ةبصع ءاقشألا
 ةلأسملا يأ “نيتفصلا ريافتل فطعلاو ، ةدحاو ةلأسم يهو مألل ةوخإلا اوك راشي
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 . هملعت امل امهب ىمست

 دماح وبأ ريخآلا رك ذ نممو ةكرتشملا ىرخألاب و ةيراملا امهدحأ “نعمسإلل ةعماجلا

 كارتشإلا ةبسنىلع _ ءارلا رسكب - وأ اهيف كرتشم يأ - ءارلا حتفب - هربغو

 يأ - ةددشم ءارلا حتفب - ةكرشم اضيأ ىمستو ى اهيف هعوقول آزاج اهيلإ

 زاجم اهيلإ كيرشتلا ةبسن ىلع سنوي نبا هطبض اك -اهرسكب - وأ اهيف كرتشملا
 نمو رامح انابأ اوبسحاو : ةياكح يلوق نم ( هلعت امل ) نيمسإلاب يأ ( ايهب ىمست )
 ينعأ - مهلوقل ةيرامح تيمس امنإف ثلثلا يف مألل ةوخإلا نيبو مهنيب كرشاف يلوق

 تيمس اذلو “مهنيب كرشأ رمع نآل ةكرتشم تيمسو ارامح انابأ اوبسحا - ءاقشألا

 . "رم اك - اهرسك و اهيف ءارلا حتفب - ةكرتشم

 وهو اونظ يأ ى اوبه لئاقلا وه اديز نإ : هريغو هتياور يف يقهيبلا لاقو

 بم : رمعل لئاقلا وه اديز نأ ك احلل كردتسملا يفو « ًارامح ناك مهابأ نأ ى رمأ

 يف يلبنحلا يناولا هللا دبع وبأ لاقو ى ابرق الإ بآلا مهداز ام اراح ناك مهابأ نأ

 نويضرفلا هلاق ام رمع نع تأي مل : تابقللا ثاربملا لئاسم يف هدرفأ هل باتك

 ىلع كلذ هلمحف ارامح ناك انابأ نأ به : هل لاق خآلا نأ ادنسم تلع اجف

 ةظفللا هذهو « ةيرامحلا تيمس كلذ لجأ نم ةلأسملا نأ اومعزو مهنيب كيرشتلا

 مهدا ز ام ًارامح مهابأ نأ اوه : كرتشملا ف لاق هنذأ تباث نب ديز نع تماج امإ

 ليق امل ةيميلابو ةيرجحلا اضيأ بقلتو ى ثلثلا يف مهنيب كرشأو ابرق الإ بألا
 هنع هللا يضر رمع نآل ةيربنملاب بقلتو ميلا يف ىقلم ارجح ناك انابأ نإ : اولاق مهنأ

 . رظن هيفو : ليق « ربنملا ىلع وهو اهنع لأس
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 هنع هللا يضر رمع اهمسقف ءاقشأو اهنم ةوخإو امأو اجوز ةكرات يهو

 مهل سيلو بآ انل : هل اولاقف ءيش ماهسلا لهأ دعب ءاقشألل قبي ملف

 اك انمأب انوثرو انيبأب انومتمرج فبإف 4 مأ محل اك م انلو ث بأ

 . تقدص : رمع لاقف ى رامح انابأ اوبسحاو ابب مهومتثروأ

 لاك ول قح ةيوسلا ىلع ثلثلا يف مالل ةوخإلا نيبو مهنيب كرشأف
 » مهتواسل تخأ مهعم

 يأ ( اهنم ةوخإو امأو اجوز ) ةكرات ةأرما ةضيرف يأ ى ( ةكرات يهو )
 ءاقشألل قبي ماف _ هنع هللا يضر - رمع اهمسقف ءاقشأ ) ةوخإ ( و ) مالا نم
 كلذو ى ثلثلا ةوخإلل و سدسلا ماللو فصنلا جوزلل نأل ( ءيش ماهسلا لهأ دعب

 يأ > ) هل ( ءاقشألا يأ > ) اولاقف ( ءيش ءاقشألا مهو ةمصملل ىسمي ملف ةتس نم

 نإف مأ مم اك مأ انلو با ) مألل ةوخإلل يأ ى ( مهل سيلو بآ انل ) رمعل
 ىضري نمم هريغو هوبطاخ وأ «هل اميظمت ةعامجلا ظفلب رمع اوبطاخ ( انومتمرح

 ) ارامح انابأ اوبسحاو اه مومتثرواأ 5 انمأأب انرو انيباب ) هب لوقيز هلوق

 مهنيب كرشاف ، متقدص : رمع لاقف ) نكي مل نأك عنملا يف الو ثرإلا يف رثؤي ال
 ءاقشألا عم يأ 0 ( مهعم ناك ول ىتح ةيوسلا ىلع ثلثلا يف مالل ةوخالا نيب و

 ثري ام مآلل تخالاو ةقيقشلا تخالا ثرتف ( مهتواسل ) ةقيقش ( تخأ )

 يناهك افلا لاق لب ى عامجإب كلذ سيلو مأ دلو مهلك مهنأك مآلا دلو نم روكذلا
 وه فنصملا هركذ امو “ قيقشلل ام فصن ةقيقشلل نأ هلباقم و « حيحصلا هنأ

 ولو ع كلذك مكحلا ناكل مآلا لدب ةدجلا تناك ولو رمع نامز يف ةلزانلا سفن
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 تخأ وأ خأ عم ىثنخ وأ نايثنخ وأ تخأو خأ وأ ناتخأ مألا ةوخإ لدب ناك
 ةقيقش و قيقش ءاقشألا لدب ناك ول كلذك و ، كلذك مكحلا ناكل ادعاصف اهنم
 ةرابع رهاظو « مكحلا فلتخي مل دحاو قيقش ناك وأ فنصملا هيلإ راشأ ايك

 هل اوملكت املف ى ءاقشألا طاقسإب اهسف كح ةدحاو ةعقاو كلذ نأ هلصأ و فنصملا

 لاقو رماع نب ىسوم انمع « طقل ه يق اذك و ث مألل ةوخإلا عم مهك رشأ كلذب

 . طاقسإلا ينعي الو ى رمع هب ىضق ام وه كلذ نإ : بيترتلا حرش يف

 نيتياورلا ىدحإ وهو بمك نب "يبأو يرعشألا ىسوم يبأو يلع نع يورو

 دحأو ةفىنح وبأ و ىلىليبأ نباو ىبعشلا لاق هبو دوعسم نباو سابع نباو ديز نع

 يضقي نأ داراف اهلثمب رمع يتأ لبقملا ماملا يف ناك املف « نويفوكلاو لبنح نا
 ص ابرق الإ بآلا مهداز ام اراح ناك مهابأ نأ به تباث نب ديز : هل لاقف اهب

 مهنيب رع كرشأف رممل ال يلمل مهدحأ هلئاق لبقو ى ةثرولا دحأ كلذ لئاق :لبقو

 رمع لاقف ؟ يضاملا ماعلا يف اهب ضقت مل م : هل ليقف ى ثلثلا يف مآلا دالوأ نيبو

 دحأ ضقني ملو ‘« يضقن ام ىلع اذهو انيضق ام ىلع كاذ » : _ هنع هللا يضر
 نيتياورلا رهشأ وهو سابع نباو ناثع نع لوقلا اذه يورو ى رخآلاب نيداهتجالا

 زيزعلا دبع نب رمعو بيسملا نب ديمس و حيرش لوق وهو “ دوعسم نباو ديز نع

 طاقسإب لبقو ىيمفاشلاو كلامو يروثلاو سواطو قورسمو نيريس نباو

 يف هلوق فلتخا الإ ةباحصلا نم ادحأ ملعأ ال : ةيكلاملا ضعب لاق ى ءاقشألا
 هنأ ىلع نع روهشملا نكل ص طاقسإلاب لاق ةرمو ى كارتشالاب لاق ةرمف “ ةكرتشملا

 بهذم ,هو لوألا وه انبهذمو ٤ ها ةفينح يبأو نييفوكلا لوق وهو ك"ةرشي .

 : قاحسإ وبأ لاق ؤ روهشملا وهو روهجلا
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 : هصن ام هضئارف

 لئاسملا هذه ذوذش نمو

 ةكرتشملا اهنوعدي ةضيرف
 مألل ةوخإو اهجوز نع

 هل جوزلاف مهعم قئافش

 لئاس لكل ملا لذبتلف

 هكلم نميف ةيراجلا يهو

 يمظن مهفت اضيأ ةوخإ و
 هلصح و ٥ ز اح ح حص فصن

 سقف مالل ة وخ إلل تلثلا و

 سدسلا وهو يقب ام تزاح مالاو

 لاملا مت نيح اقشالا مث

 رامح هنأ انايأ كبه

 اثلثلا نومحأ نوثريف

 نم خسنلا ضعب يفو “ نوطقسي ءاقشألا “نأ : هللا همحر _ رامع وبأ ركذو

 لمعلاف الإ و برغملا لهأ دنع هلعلو - لبق _ لمملا هملعو

 راشأ هلعل و ‘ لمعلا ناك هيلعو : خسنلا ضعب يفو « مهكيرشت نم رمع هب ىتفأ امب
 ول هنأ اهنم هوجوب كيرشتلاب لاق نم جتحاو ص هك رت مث آلوأ رمع هب ىتفأ ام ىلإ
 خألا ىلوألابف هت٫وصع تطقس و مألا ةبارق كراشل مع نبا مهضعب مألا دلو ناك

 “ثاريملا لهأ نم مهو مآلا دلوو نيوبألا دلو تممج ةضيرف اهنأ اهنمو ى نيوبألا نم
 ةمتتلا يف هلاق ام اهنمو “ اهيف نكي مل اك نيوبألا دلو ثرو مآلا دلو ثرو اذإف

 ةبارقلا لثم نيوبألا دالوأ يف دجو دقو بآلا ةبارقب مآلا دلو قاقحتسا نأ وهو

 ؛قاقحتسالاب مهدحأ درفي نأ زح مل قاقحتسالا بي۔يف اوك رتشا اذإ و مهيف يتلا

 ىلع ىرقألا ميدقت ىلع عوضوم ثرإلا نأ اهنمو ى ءامرفلاو نينبلا ىلع اسايقو

 ثاريملا لوصأ يف سيلو فعضألا هتكراشم ىوقألا لاوحأ ىندأو ، فعضألا

 اولاقو اوبلات اوبيخو

 راضن انمأ ىف انل اف

 ىثنألا "ظحك مهنم ركذل
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 يف مهل مهتاواسمل مآلا دلو نم ىوقأ مألاو بآلا دلوو “ فمضألاب ىوقألا طوقس

 أوسأو ى.مهفعضي مل ةوق الإ بألا مهدزي مل اذؤف ع بآلاب مهتدايزو مألاب.ءالدإلا

 باطخلا نب رمع انديسا لمق ام ىنعم اذهو ، همدعك هدوجو نوكي نأ لاوحألا
 ةقفاوم اهنم : هوجوب طاقسإلاب لئاقلا جتحاو ص خلا به : - هنع هللا يضر _

 : للع هلوق اهنمو “ ضورفلا قارغتسا دنع مهطوقس وهو ةبصملا يف لصألا

 داقعنا اهنمو اهلهأب ضئارفلا قحلي .مل كرش نمو ى خلا « ضئارفلا اوقحلأ ه

 نيوبألا دلو نم ةئامو مآلا دلو نم دحاو ةلأسملا هذه يف ناك ول هنأ ىلع عاجإلا
 زاج اذإف ى هرشع" رشع دحازو لكل يقابلا سدسلا ةئاملل و .سدسلا دحاولل ناكل

 نكميو ى مهطاقسإ نينثالل زو جحي ال ملف هلك لضفلا اذه دحاولا مهلضفي نأ
 هنع جورخلا هتلاصأ يف حدقي الف ملس نئلو “ لصأ كلذ نأ ملسن ال انأب باوجلا

 مأ دلو ةلاحلا هذه يف مهدنع نيوبألا دلو كيرشتلاب نيلئاقلا نأب ثيدحلا نعو
 ثلاثلا نعؤ ث اهلهأب ضئارفلا اوقحلا دقف مآلا دلو ضرف عمجلا ىطعأ اذإف اكح

 يدلو طاقسإ زاوج ركذ امم مألا دلو نم دحاولا مهلضفي نأ زاوج نم مزلي ال هنأ

 اهيف:ناكو سدس ةبحاص ةكرتشملا يف نكي مل اذإ ايف سكملا مزلي ال اك مهل مآلا
 قسقشلل و ثلثلا رشع" رثع ارشع' مأل خأ لكل نإف “ دحاو قىقشو مأل خأ فلأ

 ملف هلك لضفلا اذه مآلا دلو قيقشلا لضفي نأ زاج اذإ لاقي الو « يقابلا سدسلا

 . مهطاقسإ قبقشلل زوجي ال

 ؛طقسي ال قح .هيلإ ةمسنلاب قيقشلا قح ف بألا ةبارق تفلأ هنآ ملعا و

 عم ةكرشملا يف ناك ولف ى بألا دالوأل ةبسنلاب الإ ىثنألا ىلع ركذلا لضفي الو
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 كيرشتلاب لاق نم دنع نطقس وأ تطقس بأل صلخ ثانإ وأ ىثنأ ققشلا
 بجح يف لصألا ىلع [يرج ةلبانحلاو ةيفنحلاك مهريغ دنعو ةيعفاشلاو ةيكلاملاك
 قيقشلا عامجإلا نم ىنثتسا ادحأ ملعن الو « عامجإلاب قيقشلا ةبصعلاب بآلا دالوأ

 قح يف .ةبارق انبغلأ امنإ : لاق هنأ هريغو نيمرحلا مامإ نع لقنو ى ةكرتشملا يف

 اوتفأ ذإ نيتفملا ضعب أطخأ دقو“هجو لك نم ال يأ طقسي القح قيقشلا ةبصعلا

 امنإ قيقشلا خآلا نأل ةرشع ىلإ وأ ةعست ىلإ لوعتو ةكرتشملا يف بألل ةوخإلل هنأ

 ى مال خأك بآلل تاوخألا بجحي الف بآلا ةبارق تيغلأ و«مألا ةبارقب اهبفثرو

 . عامجإلا قالطإل فلاخ لطاب لوق وهو

 ةوخإ ةثالثو جوز رخآلاو مأل خأ اهدحأ اهمع ينبا ةأرما تفلخ : ليق ولو

 اخأو هدحو مأل نيوخأو اح وز اهف نأل ةاكرتملا يه لسقف ‘ ةدحو نيقرتفم

 خألا عم مألل نيوخألل و > سدسملا ةدحلل و > ةمج وزلاب فصن ج وزللف > اق۔ةش

 ص جوزلل الو بآلا نم خألل ءيش الو ى رشع ةينات نم حصتف ‘ ثلثلا قيقشلا
 > الام ن ومستقي اموق تأر ىلمح : لاقىف اه 17 معلا ة وندب مألا نيوخألا دحأو

 نإو نثرو وأ ُتثرو [اثانإ وأ ىثنأ ُتدلو نإ ىلمح ينإف اولحمت ال : تلاقف

 . اوثرب مل ثانإو اروكذ وأ اركذ تدلو

 : ضمب لاق

 اللحلاو لاملا نومسةي اوحبصأف مهتيم سمالاب ىوث تيب لهأ ام

 الثم ةبوجعأ مكممسأس ينإ مهل مهديغ نم ةأرما تلاقف

 البحلا اوفرعت ىتح مسقلا اورخاف كدشر ماد نينج ينم نطبلا يف
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 نك ول امأ ‘ ثانإ عم وأ آروكذ ءاقشألا نوك ةلأسملا طرشو

 ٠ اوطقسل طقف بأل اوناك ولو ضرفلاب نثرول ًائانإ

 الضف دقف ىثنأ هريغ نكي نإو ةلدرخ طعي مل ركذ نكي نإف
 الزن ذإ هللا لوق فرعي ناك نم هركني سيل ءاوس "قح ثلثلاب

 : ريخالا لدب يورو

 الطخ الو اروج كل الوق تلق ام

 ه ثانإ عم ) اروكذ ( وأ ) طقف ( اروكذ ءاقشألا نوك ةلأسملا طرشو )
 ريمض مهيلإ ريمضلا در راو ص ءاقشألا سانلا يأ ءاقشألا ناك ول يأ ( نك ول امأ
 ناثلثلا نهف نوكسف ( ضوفلاب نثرول اثانإ ) تنؤم عمج ربخلا نأل ثانإلا ةعامج

 { ةرشل تلاعو ةن ةتس نم سدسلا مأللو ‘ فصنلا جوزللو ع ثلثلا مألل ةوخإلل و

 مأ انل و م أ مهل : لوقي نميف مالكلا نأل “نهركذي مل نكل تايوبأ نك ول اذك و
 . بالاب اندزو

 ص ( اوطقسل طقف بأل ) مآلا اوسيل نيذلا ةوخإلا قلطم يأ ( اوناك ولو )
 دلول ه۔اك ثلثلاف ى ثلثلا يف مآلا دلو اوك راشي ملف مألاب اوك راشي مل ةبصع مهنأل

 ،جوزلا لوألا : ةعبرأ ةكرتشملا ناكرأ نأ تملع دق :بيترتلا حرش يف لاق ى 9

 هللا يضر ةباحصلا ز ق ىتلا ةعقاولا ناك نإ و ةدح وأ مأ نم مهسلا ود يناثلاو

 . ةبصع عبارلاو ى مآلا دلو نم رثكأف نانثا تلاثلاو ‘ مأ الإ اهيف نكي ملو مهنع
 ناك وأ مهسلا وذ 1 جوز اهيف نكي ل ولف ص رثك أ وأ نانثا وأ دحاو يأ قبقش
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 كلذكف دالوأ اهيف نكي مل ولو ‘كيرشت الف قبقشلل ءيش يقبل ادحاو مآلا دلو

 ايل ضرف رثكأف ناقيقش وأ ةعستلل لبعأو امل ضرف هقيقش قيقشلا لدب ناك ولو

 وأ امل ضرف بأل تاوخأ وأ تخأ وأ طقس بأل خأ وأ ةرشعل لبعأو نهف وأ

 الو هعم امل ضرف ال ذإ هعم تطقس بال خأ وأ ةرشع وأ ةعستل ليعأو نمه
 . قيقش ىشنخ وأ موئشملا خآلا ىمسي اذهو « كيرت

 نم يه ذإ رشع ةينامث نم حصتف نييثنأ مألا دالوأ نوك و هتروك ذ ريدقتف
 ء نالخادتم امهو كيرشت الو ةعستل لوعت هتثونأ ريدقتب و ةكرشلا لئاسم

 يفو هتثونأ مآلاو جوزلا قح يف "رضالاف « رخآلاب لك لماعبف رثك لاب ىفتكيف
 كنانثا مآللو ى ةتس جوزنللف “ مآلا دالوأ ىقح يف نارمآلا يوتسيو هتروك ذ هقح
 هل يهف ىثنأ رهظ نإ ةعبرأ فقوتو ى نانثا لكشمللو ى ةمبرأ مآلا يدلولو
 هب طقس "دج ةكرتشملا يف ناك ولو ‘ دحاو مآللو اهنم ةثالث جوزنلف اركذ وأ

 "دجلل ةيعفاشللو “ طقسي كلذك اندنعف رثكأف ققشلا امأو ى اقافتا مألا دالوأ
 دجلل يوتسي ادحاو قيقشلا ناك نإف ى ءاقشألا وأ قيقشلل يقابلاو رومألا ربغ
 هل نيعت رثكأ اوناك نإو ث مهس قيقشللو ى ةتس نم مهس هلف سدسلاو ةمساقملا
 قيقشلا طقسي ةيكلاملا دنعو ى اهنم مهس وهو مهل يقابلاو ةظحأ هنآل سدسلا

 لوقي دجلا نأل هدحو دجلل مآلاو جوزلا ضرف دمب يقالاو « مآلا دالوأو رثكأف

 ىح هنآل هميمج ثلثلاب قحأ انأف مآلا ةبارقب متثرول ادوجوم نكأ م ول : ءاقشألل
 بئقلت هذهو “ بجحلا مكلمشيف هضعب متثرو امنإ متنأو مهبجحأ انأو مألا دالوأ

 نم مدقت ام مكحلاف بأل ةوخإ هذه يف ءاقشألا لدب ناك ولو « ةيكلاملا هبشب

 َ . فالخلا

- ٤٧٣ _ 



 ةكرتشملا يف مهل نكي مل ادوجوم نكأ مل ول : لوقي دجلا نأ ةيكلاملا بهذمو

 نيتياورلا ىدحإ هذهو ث ثلثلا وهو مآلا دالوأ هنع تبجح امب صتخأ انأف ءيش

 سنوي ا لاق 90 ةمكلاملاب مهدنع هذه بقلتو ةسصفاشلا بهذمك ةيناثلاو ؛كلام نع

 : هل نولوةي مهنال أل بألل ةوخإلا وأ ءاقشألا هعم ثرب هنأ باوصلاو : مهنم

 2 كنإف 2 ل كنأب انججاحت الو هيف كانك راش نإ الإ ائيش قحتست ل

 اندهع لوقت نأ كلو“نبالا نباو نبالا تذبو نيتنبلا يف مزل نيدجلا يق اذه مزل ولو

 هنود وأ سدسلا لضف اذإ ايف مولعم وه اك هيف كنوك راشي الو ائيش قحتسي هنأ

 قاحسإ وبأ لاق “ ءيش لضفي مل وأ

 اديز اهيف فلاخ كلامض ا"دجلا هيف لخدي نكي نإف

 فرعاو مهفت لاملا سدسب يفتكي ديز بهذم يق دجلاف

 قاقش الب مآلا ينب نود يقابلا عيمج ءاقشأللو

 ادب ال اميمج مهماهس اًدجلا اهيف ثروي كلامو

 اقح هومتثرو متنك ول : اقشألل لوقي هنأل

 بئاخ لكف مآلا نب لك بجاحل نننإو كاب
 بسن اهيف كلامل يتلا يهف ربأ ةوخإ مكناكم نكي نإو

 لوقي مادج نرال اهيف ليبس يقب امل مل امو

 ثلثلا وهو يقابلا تحتسيف اوثرت م اذإ ينود متنك ول

 كلذ ملعاف هنع فالخ الب كلانه هيأر ديز ىأرو
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 ةدنافلا متتل بسنلا ىلع هد_نلو ضورفلا ىلع ثرإلا بيترت اذه

 رثك اف نانثإلا همسقيو درفنا نإ لاملا زوحي نبإلا نإ : لوقنف
 فمصنلا تنبللو نيشنألا ظح لثم ركذللف ًاثانإو آروكذ اوناك نإو

 همدع دنع بلصلا دلوك نبالا دالوأو ناثلثلا رثك آلاو تدرفنا نإ

 بيرقلا ظفلب هيلإ راشأو “اذه لبق بابلا يف هركذ ام ىلإ ةراشإلا ( اذه )

 ( ضورفلا ىلع ثرالا بيترت ) كلذ نع وه امنإ بجحلاو ‘ بجحلاب لصف هنأل
 خأ وأ بأ هذخأي اذك وه يذلا ضرفلاو « امسق اذك ضورفلا : لوقي هنأل

 ريغ وأ تنب وأ جاوز هذخأي اذك وه يذلا ضرفلاو « كلذ ريغ وأ تخأ وأ

 خأ وأ نبا وه يذلا ثراولا لوقي نأب ( بسنلا ىلع هدعنلو ) اذكهو ، كلذ

 مل نإ ءىدتبملل ( ةدئافلا متتل ) همهس ركذي مث هب ءادتبالاب اذك ذخأي هريغ وأ

 . ةداعإلا ك"رت فنصملل ىلأوآلاو ى انه همهفي كانه ائيش مهفي

 بسنلا ىلع اهبيترت دعنل و هلوق : ديعس خيشلا ضئارف ىلع يناثلا يشحملا لاقو

 نإ : لوقتف ) ةكرتشملا ةلأسملا هيف رك ذو“هماسقأ و بجحلاو ضورفلا يف مدقت ام

 (همسقيو) ضورفلا يوذ نم امهريغو تنبو نبا نع (درفنا نإ لاملا زوحي نبالا
 اروكذ اوناك نإو ) ضورفلا يوذ نع اودرفنا نإ ( رثكاف نانثالا ) نانبإلا

 تنبو نبا نع ( تدرفنا نإ فصنلا تنبللو نييثنألا ظح لثم ركذللف اثانإو
 ( ناثلثلا ) آدعاصف نيتنبلل يأ ( رثكألاو ) ‘دجوي مل وأ رخآ ضرف وذ ةدجو
 نبإلا نباف “بثلصلا دلو مدع يأ ( همدع دنع بلصلا دلوك نبالا دالوأو ) ءاو۔
 تنبو ص ءاوس مهنيبف رثكأ وأ نيا هتجرد يف هعم ناك نإو درفنا نإ لاملا زوحي
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 ، بيصعتلاب ثانإلا لضف مهروكذل بلصلا ثانإ عم مهثرإو

 نذخأ ندرفنا نإ مهثانإو مهدحاو فصن اهلف ىثنأ مهعم ناك نإو

 بصعم نهعم نكي مل نإ رثكألا عم نطقسو ض اهسدس تنب عم

 . .. ............ . . رم اك

 ناك نإ و ى ناثلثلا نهلف رثكأف نبا اتنب تناك نإ و لفس نإ و فصنلا امل نبالا

 . نيسثنآلا “ظح لشم رك ذللف الفس نإو نبا تنبو نبا نبا

 ثانإ عم ) نبالا دالوأل ريمضلاو ءارلا ناكسإو ةزملا رسكب ( مهثراو )

 نم “ ثانإلا لضف مهروك ذل ةلمجو “ ( بيصعتلاب ثانإلا لضف مهروكذل بلصلا

 سفن ربخلا نوك وه طبارلاو « مهثراو هلوق نم ثرإلا ربخ ربخلاو « أدتبملا

 لضف ناك ولو هنأل ‘ لضفب « مهروكذلا » قيلعت زوجيو ؛ ىنعملا يف أدتبملا
 فرظ انه لومعملا نأ ايس الو انه لفلاو « نأ ىلإ لحني ال نكل اردصم

 نبالو « ناثلثلا رثكأ وأ نيتنبلل و ع فصنلا نبالا نبالو ع فصنلا بلصلا تفبلف

 . ثلثلا.نبالا

 تانب وأ بلصلا تنب ذخأ دمب ( مهدحاو فصن اهلف ىثنأ مهعم ناك ناو)
 نانثالاو ةدحاولا ( نذخأ ) ركذ نع ( ندرفنا نإ مهثانإو ) نهضرف بلصلا
 تنبلا قوف ( رثكألا عم نطقسو ى اهسدس ) بلصلا نم ( تنب عم ) ادعاصف
 (بصعم نهعم نكي مل نإ )رثكأ وأ بلصنم ناتنب تناك نأب بلصلا نم ةدحاولا
 ثرت مل هالول يذلا خألاف « هريغو بابلا يف ( “رم اك ) نهتحت نبا وأ نهل خأ وهو

 تخألا تثرول هالول ركذلا وأ خألاو خألا ريغ ركذ كلذك و « كرابم هتخأ

 . اهتحت 'نمتو تخألاو خآلا يق كلذو موئشم ركذ وأ خأ اهريغ وأ
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 فصنلا ايلعللف ضعب نم لفسأ نهضعب نإلا تانب تناك نإف

 اهلفسأ وأ ابعم نكي مل نإ ىلفسلا تطقسو سدسلا ىطسوللو

 مهدعب نم طقسو يقابلا اهمساق ىطسولا عم ناك نإو ؤ‘تبصعم

 نهدعب نم طقسو ناثلثلا نهلف ةدحاو نم رثكأ ايلعلا تناك نإو

 هدارفناب زحي مل نإ دج وأ بأل ضرفيو ، بصعم نكي مل نإ

 دلو وأ دلو عم

 ؛ فصنلا ايلعللف ‘ ضعب نم لفسأ نهضعب نبالا تانب تناك نإف )
 تنبلف (بصعم اهلفسأ وأ اهعم نكي مل نإ ىلفسلا تطقسو ‘ سدسلا ىطمسوللو
 تنبلو ى نبالا نبا نبا تنبل ءيش الو ص سدسلا نبالا نبا تنبل و “ فصنلا نإلا
 حنملا نبا نبا نيا تنبل ءيش الو ‘ سدسلا نبالا نيا نيا تنبلو ع فصنلا نبا نا
 تنبل ءىش الو ث سدسلا نالا تنبلو ، فصنلا بلصلا تنبل اذك و ى اذكهو
 هعم تذخأ لفسأ مع نبا 5 خأ هل ءيش ال هنأ انلق نم عم ناك نإف ى نبالا نبا

 . نيبثنآلا ظح لثم ركذلل يقب ام

 ايلملا تناك نإو ث مهدعب نم طقسو يقابلا اهمساق ىطسولا عم ناك نإو )
 تانب وأ نبالا نبا يتنبك و اهتحت نم عم نبا تانب وأ نبا يتنبك ( ةدحاو نم رثكأ

 ى ( بصعم نكي مل نإ نهدعب نم طقسو « ناثلثلا نهلف ) اهتحت نم عم نبالا نا
 اهتجرد يف ناك ءاوس ص نييثنالا ظح لثم ركذلل يقبام هعم اهلف ناك نإو

 وأ هدلو لام ( زحي مل نإ ) بآلا مدع عم ( آدج وأ بأل ضرفيو ) ‘ لفسأ وأ
 دلو وأ دلو عم ) تيمل دلو وأ ضورفلا يوذ نع ( هدارفناب ) هلك هدلو دلو
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 دلو عم مألاو 2 ناك نإ ىتنأ نع لضفلا هل مث ،سدسلا نبا

 جوزو بأ عم اهلو « سدسلا تخأ وأ خأ عم رثكأك نبا دلو وأ
 هعم مأللف ةلأسملا هذه يف الإ بألاك دجلاو ، قاب ثلث ةجوز وأ
 اندنع بآ مأ ثرتو ء مأ دقف عم سدلا ًاقلطم ةدجلو لماك ثلثلا

 { "رم امك اهنبا ييح ولو

 زحي مل نإ : هلوق ىلإ ةجاح ال ( سدسلا ) ىثنأ وأ اركذ دلولا ناك ءاوس ( نبا
 تحتف اهلعلو ى نبا دلو وأ دلو عم هلوق هنع يفكي هنأل ةيطرشلا نأب هدارفنإب

 وأ دلولا ناك نإ ( مث ) هطاقسإ ىلوألا كلذ عمو ى زحي مل نأل يأ « ليلعتلا ىلع

 كلذ ( هل ) و سدسلا كلذ الإ نبالا دلو وأ دلولا كلذ عم هل امف اركذ نبالا دلو

 نبا تنبك لضفلا _نراك وأ ىثنألا ( ناك نإ ىثنأ ) لا ( نع لضفلا ) سدلا
 . تنك و

 نبالا دلو وأ دلولا ناك ءاوس “ لفس نإو ( نبا دلو وأ دلو عم مألاو )

 وأ خأ عم امل ( سدسلا تخأ وا خا عم رثكأك ) ادحاو ولو ىثنأ وأ ركذ
 عم املو ) نهتخأ وأ نيوخأ عم وأ : سابع نبا لاق “ ثلث دلولا مدع وأ تخأ

 ثلث : ليقو ث ةجوزلا وأ جوزلا ضرف نع ( قاب ثلث ةجوز ٣ جوزو بآ
 ناك نأب ةبجلا عم يأ ى ( هعم ماللف ةلأسملا هذه يف الإ بألاك دجلاو ) لماك

 مألا وأ بآلا ةهج نم ( اقلطم ةّدجلو اماك ثلثلا ) ةدجو مأو ةجوز وأ جوز

 ةياور يف يلبنحلا دنعو ( اندنع بأ مأ ثرتو مأ دقف عم سدسلا ) اهتهج نم وأ

 . بابلا يف ( "رم اك اهنبا ييح ولو )
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 > هيبأ يبأ مأو ‘ هيبأ مأو > تمملا مأ مأ ثالث تادجلا نم ثزو

 . . . ` .. . ‘ مالا يبأ مأ يهو هعب ارلا طقستو

 نثري نهنأ دري ملو “ نهثرإ روصتي يأ ء ( ثالث تا دجلا نم ثزتو )

 مأب ةبوحح. بألا يبأ مأ .نآل عامجإب طقف نا۔:ثإ هلاثم يف ثرت امنإ و « تاعمتج
 . ُ 4 . ٠.

 ناسب اذه نكلو > ) هيبأ يأ مأو هيبا ماو تيملا مأ مأ ( نهو مالا مأو بالا

 ؛نالوالا نالاثملا نايبلايف يفكيو“بالاةهجنم امإومالاةهجننم امإ ثرإلا عونل

 يف سدسلا فعضل عنام بألا ريركت نأ نم مهوتي امل امفد ثلاثلا داز نكلو
 نوكتف مأ نيلوألا نيلاثملا يف ديز ةرمب نثري نهنأ دارأ نإو ، روكذلل ةدود_جلا
 يبأ مأ مأ نايواستف بأ عم نات'دج نوكت ثلاثلا يفو نيل وآلا يف اثالث تادجلا
 . هبأ مأ عم تيملا يبأ يبأ مال ثرإ الف الإ و تلا

 بحاص لاق ى ةدسافلا ةدجلا ىمستو ( مألا يبأ مأ يهو ةعبارلا طقستو )
 اهماسقأ ةثراولا يهو سدسلا قحتست تلا ةدجلا يأ يهو : هحراش و بيترتلا

 ثرب الف ی نهضحمب تلع نإو اهمأو مأ مأك ثانإلا ضحمب ةيلدملا : اندنع ةثالث
 فاتإلا صضعحمع وأ بأ يبأ مأو بأ ماك روك ذلا صح وأ ةدحاو الإ مالا لمق نم

. . ٌ . . 4 . . 

 ‘ بالا ةهج نم نامسقلا ناذهو « بأ يبأ مأ ماك و بأ مأ ماك روكذلا ضحم ىلإ

 صمب يفو : هحراش لاق > كلذ رم دق تلق 0! ا ريثك اددع ايهنم لك لمشيو

 وهو عيار ةيلقملا ةمسقلا نم يقبو ى هيلإ هراشإلا تمدقت فالخ تاّدجلا هذه

 دنع الإ مهريغو ةعبرألا ةمئألا دنع ةثراو ريغ يهو ثانإ ىلإ روكذب تلدأ نم
 ليعامسا خيشلا لعلو « ةدج لك ثروي هنإف - اهنع هللا يغر _ سابع نا

 لاق ى مهتارابع يف كلذ "دتعي مل ولو سابع نبا دنع امع اندنع : هلوقب زرتحا
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 . سدسلا اتمسق مأ مأ نم دعقأ بأ مأ تناك نإ : ليقو

 ٠ . . ‘ سكعلا ف مألا مأ هب تصصخو

 ص مهتثرونم دنع ؛ثرتف ماحرألا يوذ نمف ةثراو ريغ انلق نمو : بيترتلا حراش

 مأ مأ لثم يذاحت اع ةروكذملا ثالثلا سنج فنصملاو ليعامسإ خيشلا دارمو

 ص نهيذاحتل نهنيب ءاوس ‘ تاعمتجم نهلك سدسلا نثريف ع هيبأ يبأ مأو تيللا
 نكي ملف مآلا ةهج نم ىدعبلا تناك اذإ كلذك و « كلذ قوف نبذاحت اذإ اذك و

 مأو هب هىبأ يبأ م أو اعبرأ تيملا م أ مأ مأ أ مأ لثم ءاوس نهلك هنثري هنإف يذاحتلا

 عم وأ م بآلا ةهج نم حصيو « ناتنثا ةرب مالا ةهج نم ثري الو هيبأ مأ
 وأ مباور وأ ثلاوث وأ يناوث وأ لئاوأ يذاحتلا ىنعمو « بآلا ةهج نم يرأ
 . اذكهو ى سماوخ

 بالا نع تلصف بآلا ةهج نم ةدجلا ينعي ( با مأ تناك نإ : ليقو )
 برقلل رظنلاب ثرالا يف تبثأ يأ ى ( دعقأ ) هيلإ ضحم روكذ و أ ضحم فانإب

 دمقأ تناك وأ اهيلإ ضحم ثانإب تلصف مالا لبق نم ةدجلا ينمي ( مأ مأ نم )

 تأ لمتحيو ‘ نيتهجلا تاذ ةدجلا ريوصت ةرم اك مالاو بالا ةهج نم اهنوكل
 مالا مأو بالا إ مأ قلطي نأ ىلع هلك كلذ ديرب نأ زوجيو ى انه فنصملا هديرب

 ( سلسلا اتمسف ) كلذ قوف نيتدجلاو ث اقيقحت مالا مأو بالا مأ لمشي ام ىلع
 . اضيأ ءاوس هنمسق مألا نم ىتلا نم دعقأ بالا نم ناتنثا تناع تإ و ءاوس

 برقلاب دعقأ مألا نم يقلا نوكت نأ وهو ( سكعلا ف مألا مأ هب تصخ و )

 اهنيبف نيواست وأ اتواست نإو “ طقف بالا نم ىرخألا نوكت نأب نيتهجلاب وأ

 سبلو « اهب لدت مل ولو هنم ىبرقلاب بآلا نم ىدعبلا طقستو “ ءاوس نهنيب وأ
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 مساقو زاح د رمن ا نإ قمقمشلاو رم ام راتخملاو ًاقلطم دعقألل : لقو

 2 امهدحأ فصن املف ايهعم تخأ تناك نإو 2 ناك نإ هاخأ

 ى مالك ةياكح درجم دارأ لب “ قبس ام فلاخ لوق ةياكح ليقو : هلوقب هدارم
 لوق يف اذك و « ةدئاف ةدايز لب “ هدعب ام ضقاني ال : ليقو ى هلوق لبق ام نإف

 "رم امل افئاخ الوق ديرب نأ لمتحي : لاقي الو ‘ هللا اهمحر _ ليعامسا خيشلا

 طقست ال بآلا وأ مآلا ةهج نم ىبرقلا نأ ى خلا ليقو هلوق لبق "رم اء ديربو
 ناتادج تناك اذإ هنأ دوعسم نيا نع انموق ىور هنإف ةهج ىأ نم ىدعسلا

 بالا نم ىدمبلا تناك ولو « اعيمج اتثرو مالا نم ىرخألاو بالا نم امهادحإ

 نع يورملا اذه راتخا هلصأك فنصملا نأ ىلإ يدؤي لاتحالا اذه نإ : لوقن انأل

 طقت ال : دوعسم نبا لوق ىلعف ‘ كلذك سدلو هب لومعملا هنأو سابع نبا

 ى هب ىدعبلا لدت مل نإ مالا ةهج نم الو « هتهج نم ىبرةلاب بالا نم ىدعبلا
 . هفاني رم ام راتخملاو : هلوق نألو

 نم تلا طق۔.تف بالا ةہهح > نم ولو ) اقلطم دمقذلل ( سدسلا ) : ليقو (

 نإ لبقو : هلوق وهو ( ةرم ام راتخاو ) بالا ةهج نم دعقأ يه ىلإ مالا ةهح>
 . . . . 7 . ٤

 بالا نم دعقأ يه يتلا نأ وه دحاو لوق اهم اهنإف هلبق ام عم خلا بآ مأ تناك

 > بالا نم ىتلا طقت مالا ةمج نم دعقا يه يتلاو مالا نم يه نم طةس.تد ال

 هلك لاملا ( زاح ) تخأ وأ خأ نعو ضرف يذ نع ( درفنا نإ قيقشلا و )

 . هعم خألا ) ناك نإ هاخأ مساقو (

 خالا ددمت نإ هنأ لصاحلاو ( امهدحأ فصن اهلف اهعم تخأ تناك ناو )

 خألل ام فصن تخأللف ادعاصف خأ عم ادعاصف تخأ تناك نإ و اوم۔ق
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 تاوخألو . ناثلثلا رثك ألو فصنلا تدرقن ١ نإ نبأل وأ ةقمقشلو

 وهو خأ نهعم نكي مل نإ رثكأ عم نطقسو سدس ةقيقش عم بأ
 .رم امك بجاح دقف عم ةيوستب ثلثلا رثكألو مأل تخأ وأ خال

 ع ( بأ تاوخألاو ناثلثلا رثكألو فصنلا تدرفنا نإ بأل وأ ,ةقيقشلو )
 ( نطقسو “ سدس ) ةدحاو ( ةقيقش عم ) دحتا وأ بأ تاوخأ نم ددعت امل يأ

 م نإ )ةدحاو ةقيقش نم ( رثكأ عم ) نهنم ددعت وأ دحتا ام بالا تاوخأ يأ

 نييثنآلا ظح لثم ركذللف كلذ ناك نإو ى رثكأ وأ ناوخأ وأ ( خأ نهعم نكي
 : ةصاخ نهتجرد يف ناك نإ كلذو

 بسنلا يف هتحت وأ هقوف نم بصعملا خالا نبا سيلو

 دقف عم ةيوسب كلثلا رثكألو مأل تخأ وأ خال ( سدسلا يأ ك ( وهو (

 لبق بابلا ف ( "رم اك ) نبالا دلو وأ دلولا وأ ةدجلا وأ بالا وهو ( بجاح

 . ملعأ هللاو ى بابلا اذه
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 باب

 جوزلل ث ةوخإو نيوبأو آاجوز ةكراتك لئاسم دارفإ يف

 ال : لىقم ك رألل ققابلاو > راتخملا ىلع قاب ثلث مأللو فصنلا

 ‘ ق ابل ١ سدس

 باب

 لناسم دارفإ يف

 اهحتفب وأ “لوعفملل فاضم ص درفأ ردصم ةزمهلا رسكب (لئامسم دارفإ يف)

 كد رف ةأرماو درف لجر لاقي ى دارفأ لئاسم يف يأ ، تومنملل فاضم درف عمج

 اجوز ةك راتك ) هلاح ىلع ىقبيف لصألا يف ردصم هنأ كلذو ى ةدرف زوجيو

 وأ نيىمأ وأ نيوبأ وأ ءاقشأ اثانإ وأ اروكذ رثكأف نينثا ( ةرخإو نيوبأو

 الب رم اك سدس وهو فصنلا دعب ( قاب ثلث مألل و فصنلا جوزلل ) نيطلتخ
 ص ( راتخا ىلع ) يقابلا ثلث رمآلا سفن يف وه امدس امه "نأ هدارم ى ةوخإ

 يقابلا ثلث دمب ( يقابلاو ) ى ىلاعت هللا هحر ناهدلا حلاص حون يبأ لوق وهو

 رثع ينثا نم وهو ( يقابلا سدس اهف : ليقو ) “ الماك ثلثلا وهو ( بالل )
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 يقابلاو سددلا هل : ليقف ض همأل هوخأ امهدحأ همع ينبا كراتكو

 » لكلا هل : لقو > 7

 لالا سدس فصن وهو “ دحاو مالل و ةتس ج وزللف سدس هفصنل ددع ىندأ اهنأل

 ذخأت تناك اذإ مآلا نأ ههجوو « ةديبع يبأ نع يورم وهو ى ةسمخ بأاللو

 الإ , يقب ام سدس مهدوجو عم ذخأت نأ بسانملاف ةوخإلا مدع عم يقب ام ثلث

 مهمجح وهو ريثأت اهريغ يف مهل نأ عم ةلأسملا يف ريثأت مألا عم مهدوجول نكي م

 ىلإ يقابلا ثلث نع اهوبجح نأ يغبنيف بآلا دوجول اوثرب مل ولوعسدسلاىلإ اهايإ

 كرت نرإو “ سدسلا ىلإ ثلثلا نع ةلأسملا هذه ريغ يف اهوبجح اك يقابلا سدس

 نيجوزلا ضرف نع يقابلا ثلث مألل :حونيبأ لوق ىلعف ةوخإ و نيوبأو ةجوز لجر
 ي رشع ةتس نم اهضرف دعب يقابلا سدس مألل : ةديبع يبأ لوق ىلعو « رشع ينثا نم

 دعب يقا.لاو “مآلل امه نانثا رشع ينثإلا سدس “رشع انثا يقابلا 2 ةعبرأ اهعبرف

 . بألل هلك كلذ ف مألا مهس

 مألل خألل يأ ( هل : ليقف ص همأل هوخأ امهدحأ همع ينبا كراتك و )

 وهو تباث نب ديزو "ىلع لوق وهو “ ةمصعلاب ءاوس ( ايهنيب يقابلاو سدسملا )

 : ثيدح يف مهسلاب دارملا نإف ى هل مهس ال ةبصحلا نأ ملسن الو © حيحصلا
 ( لكلا هل:ليقو ) ، ةمصعلا قح لمشي ام ى خلا « قحأ ثاريملا يف مهس هل نم »

 نيال سدسلا لب همأل هاخأ سيلو همع نيا وه يذلل ءيش الو بصاع ضرف هنال

 نباو رمع نيا لوق وهو ى ابيصعت اضيأ هل يقابلاو اضرف همأل هوخأ وه يذلا همع
 . د وعم
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 هل م س ال نمم قحأ ثرإلا يف مهس هل نم نأل ىوقألا وهو

 صخ قيقش رخآلاو بأل امهدحأ هيوخأ كرات نأ ىلع عامجإلل

 ‘ قسم شل ١ هز ر \

 ثرإلا يف ) ضرف يأ ( مهس هل نم نأل ىوقألا وه ) لوقلا اذه ( و )
 وهو سد اا وهو مهس وذ همأل هوخأ وه يذلا همع نياو ، ( هل مهس ال نمم قحأ

 هل مهس ال نم ةيقحأل ليلعت ( عامجالل ) اضيأ م مس ةبوصعلا نأ هيفو “ ضرف

 ء ( قيقشلا هثرإب ٦رسمخ قيقش رخآلاو بأل امهدحأ هيوخأ كرات نأ ىلع )

 فالخب ةقيقشلا يهو ي وقلاب لمهف ةبوصعلا يهو انه ةهجلا تدحتا ه_نأ هبفو

 ضرفلا ةهج طاقسإل هجو الو ةهجلا دحتت ملف مأل خأ امهدحأ مع ينبا ةلأسم

 . اضيأ كيرش اهيف وه يتلا ةبوصعلا ةهجب مألل ةوخإلا ةهج يهو

 ةهج هل نم ن ود لاملا هل ناك نيتهج اذ ىت۔ةشلا ناك امل هنأ ليلعتلا هجو

 يف اذه نآل هل مهس ال قيقشلا نأ عم ليلعتنا اذه حي امنإو يوبآلا وهو ةدحا و
 : لاق ولو ص الثم نيتهجلاب ةوقلا وهو ىتحأ مهس هل نم نوك ةئلعل ليلعت ةقيقحلا

 هتيأر . ىلوالا ةلملا نم با رمذإ لدب هنأ لتحيو “ ىلوأ ناكل وا ولاب عامجإلا و

 . ليعامسا خيشلا مالك يف وا ولاب

 نأ اهيلع درب مل هلصأك فنصملا مالك ةحص كل رهظ هترك ذ ام تمهف اذإ و
 امهدحأ مع ينبا فالخب داوس امهدحأل سيل و بيصعتلا ايهنأش يوبآلاو قيقشلا

 هدحو سدسلا اهب قحتسي مألل ةوخإلاب اهدحأ داز « نابصاع اهنإف مأل خأ

 الف ةوقلا قحأ مه۔ هل نم نوك يف ىنعملا : لوقن انأل هنثم هعم ناك نإ ثلثلاو

 ! ضئارفلا اوقحلأ ه ثيدح و « ةبصملا ريغ يف ‘ خلا مهس هل نم مهلوق نأ لكشي
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 مأب ايهبرقأل لاملاف ، ايهينبا وأ نيمع وأ نيوخأ ينبا اناك ول اذكو

 ص يقابلا يف هريغ مساقي مث الوأ سدسلا هل اولعجي ملو

 لجر ىلوأل يقب امو .ونعملا نأل ‘.طقف لوألا ال اضيأ يناثلا لوقلل بسانم حلا

 هنأ رهاظلاو ؟ ءاقبلا "حص له الوأ ثحبلاف ركذ لجر ىلوألف يقب نإ هنأ ركذ

 ين۔ب كرت نإو « طوحأ ةيلع لوق نإ :ليق اك سيلف نيتهجلا يذ نع ءيش قبي م
 مهل : ليقو © ةبصع يقابلاو ضرف ثلثلا مهل لاملاف همأل هاوخأ الثم نانثا همع

 . ءاوس ةبصع نيرخآلا همع ينبلو مهل ناثلثلاو اضرف ثلثلا

 وهقش ةش خأ نبا اهدحأ ( نيوخأ ينبا ) ناثراولا يأ ( اناك ول اذك و )
 " مأو هيبأ يبال هبأ وخأ امهدحأ ( نيمع ) اناك ( وأ ) ب أل خأ نبا رخآلا و

 ةقيقشلاب نيفلتخلا نيمعلا ينبا يأ ( اهينبا وأ ) هبأ يبال هيبأ وخأ رخآلاو

 ملو ) يوق اه و ةهجلا ةدايزل ( ماب ) امهاوقأل يأ ( اهب رقأل لاملاف ) ةيوبألا و
 سدس ال هنأ هىف ( يقابلا يف هربغ ماقي مث الوأ سدسلا) اهبرقأل يأ (هل اولعجي

 ك ناتهج اهىفف مل خأ امهدحأ مع يبا ةلأسم فالخم ربتعد نأ نع الضف ةتملا انه

 نأ انه اومهوت ام رثؤي الو ‘ سدسلا ضرفلاو ‘ ةبوصع ةهجو “ ضرف ةهج
 وه يذلا همع نال هلك لاملا نكيلف هلك لاملا ذخأف ةهج ةدايزب ىوقأ قيقشلا
 دارملا نأ ربتعا اذإ نيتلأسملا نيب ةهج ةدايز يف قرف الو ،ةهج ةدايزل همأل هوخأ
 امهدحأ ةدايزو ةبوصمعلا يف اهكارتشاب قرفلاب لكشي الو “ ةهج ةدايزب ةوقلا
 اهريغ دقف عم ةبوصمعلا يف اهكارتشاو ىمأل خأ امهدحأ مع ينبا ةلأسم يف ضرفلاب
 قلطم ربتعا هنأل برقأ امهدحأ اهينبا وأ نيسع وأ نيوخأ ينبا ةلأسم يف الصأ

 ضرفلاو ةبوصملا تناك وأ ةيوصعلا الإ نكي مل ءاوس ءاوس ةوقلا
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 ةكرات يفو 2 هل لاملاف همأل هوخأ امهدحأ مع ينبا فلخ ول اذكو

 فصنلا جوزلل نأ اهمأل اهوخأ رخآلاو اهجوز امهدحأ : اهمع ينبا

 امهدحأ هيمع ينبا كراتو . فاصنأ يقابلا نايسقي مث سدسلا خأللو
 همأل كلاهلا ةوخإ هدالوأو همأل هبأ وخأ رخآلاو هيبأ قيقش

 . بيصعتب قيقشلا معلا نبال يقابلاو ثلثلا مهل نأ

 همأل هوخأ امهدحأ مع ينبا فلخ ول ) يقابلا يف ربغلا ةمساقم يف ( اذكو )
 ًاريبركت كلذ سيل ةوقلا ديزمل همال هوخأ وه يذلا همع نيال يأ (هل) هلك ( لاملاف
 ىوقالا هذخاي كلذك لئاسلا كلت يف هلك لاملا ىوقالا ذخأ اك هنأ دارأ لب

 خلاهمع ينبا كراتك و :لاق ذإ “لبق ةروكذملا يهو ى هذه انتلأسم يف هلك هدحو

 . ءافلاب خلا فلخ ول اذكف : لوقي نأ ىلْوالاف

 جوزلل نأ اهمألاموخأ رخآلاو اهجوز امهدحأ اهمع ينبا ةكرات يفو )
 يقابلا نايسقي مث ) ةلالكاا ضرفل ( سدسلا خاللو ) ةيجوزلا ضرفب ( فصنلا
 قالطإ زاوجل نافصن الإ لاملل سيل هنأ عم فنصملا عمج و ى ةبوصمعب ( افاصنأ

 ملعن الو ؟يلع نع يورم فنصملا هركذ امو ى ةقيقح و ازاجم نينثا ىلع عمجلا ةفيص

 . ًافلاخ هل

 وخأ رخآلاو هيبأ قيقش ) نسملا دحأ يأ ( امهدحأ هيمع يبا كراتو )

 نايمعلا جوزت نأب همال هيبأ وخأ وه يذلا معلا دالوأ يأ ) هدالوأو همأل هيبأ

 نيروكذملا دالوأل يأ (مهف نأ همأل كلاهلا ةوخا )دحا و دعب دحاو ةدحاو ةأرما

 ممم ناك ول اضيأ اذكهو ( بيصعتب قيقشلا مملا نبال يقابلا و ‘ ثلثلا )
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 مهنيب ثلثلا نأ اهمأل اهتوخإ مهو 4 انانإ و اروكذ اهمع يتب ةكراتو

 الماح ةجوز كراتلا نأ اوعمجأو 7 اضيأ روكذلل يقابلاو ءاوس

 > هاخا ثرب وم هن رب هن أ هتدلو ش مهدحأ تاهف ًادالوأ و

 نباو ضرف هلف يضرف مالا دلو نأ كلذو ڵبآلل همع نال ءيش الف بألل همع نا

 . ةبوصعلا هلف ىوقأ ققشلا

 ، [ميلغت نينبلا ظفل يف ثانإلا لخدأ ( اثانإو اروكذ اهمع ينب ةكراتو )

 نم مملا نبا مهسك معلا تنب مهس ( ءاوس مهنيب ثلثلا نأ اهمال اهتوخإ مهو )
 نأ اوعمجأو ( > بيصمعتلاب يأ ) هب أضيرأ روكذلل يقابلا و ( » ةلالكللا لحأ

 يا ( تدلو ح ) دالوالا دحأ يأ ) مهدحأ تاف دالوأو ذلماح ةجوز كراتلا

 يأ ( هثري ) دولوملا نينجلا يأ ( هنأ ) الماح : هلوقب هيلع لولدملا نينجلا تدلو
 بالا دعب تاه يذلا ) هاخأ ثرو ( ًادالوأو الماح ةحوز كراتلا هايأ ثرب

 . تيملا مهاخأ و مهابأ نوثرب ءايحألا دالوالاو وهف

 هتوخإ نعو هنع تسفوتف اهمع نيا تج وزت ةأرما يف لاقو : « رثالا ه يفو

 ‘-نيفصن اهمخأو اهجوز نيب لاملا نأ برقألل تصوأو اهاخأ تك رت و اهمع ينب

 ةيصو يف اهجوز وه يذلا مهوخأ مهعم ثرب الو اهمع ينبل برقالا ةيصوو
 تك رت ام فصن هلف اهمع ينب نم وهو اهجوز تك رتو تتام نإ و ‘ ائيش برقالا

 مهريغ برقالا ثرب نم نكي مل نإو ى هتوخإ عم هيف لزني رخآلا فصنلاو

 اضرف فصنلا ذخأن جوزلا : ليقو ى برقالا ةصو الإ لاملا مهعم : لقف

 . هتوخإ عم يناثلا فصنلا يف اضيأ ثري مث
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 تتامف اذك و اذك لعفتل اثالث اهقالطب هتأرمال فلح نمف لهس ىبأ نعو

 ام لعفي هنإف رهشأ ةعبرأ يضمت نأ لبقو هبلع فلح ام لعفي نأ لبق هتأرما
 لعفت نأ لبق تامف اذك نلعفتل اهقالطب فلح نإ اذك و ى اهثربو هيلع فلح
 هيلع امهل فلح ام لعفت اهنإف رهشأ ةعبرأ يضقنت نأ لبقو هيلع امهل فلح ام
 كنيهجولا نيذه يف ناثراوتي ال يمنأ ةدحاو ةرم ىتفأ هنأ هنع اضرأ ل۔قو “ هثرتو

 اهمال اهتوخإ و اهمأو اهجوز نع تتام ةأرما يف ليقو “ توملا عم ثنحلا عقي و

 سدسلا اهمآلو ةتس نم مهسأ ةثالث فصنلا اهجوزل نأ اهمأو اهيبال اهتوخإ و

 روك ذلا مهنومساةيف ءاقشالا مهيلإ لخديو ى نيمهس ثلثلا اهمال اهتوخإل و اهمهس
 . ةكرتشملا يه كلتو مهيلإ اولخدي مل بال ةوخإ ناك نإ و ءاوس ثانإلاو

 هترضحف اهتنب تنيبو اهتنبو مداخ هل لجر نع هتلأسو : « رثالا » يف و

 اهيلع ءامستسا ال ةرح ة ريغصلاف خأ هلو يتنب نكادحإ :لاقف نهيلإ رظنف ةافولا

 ثلث يف ىمست ىطسولاو ى هتنب تنب تنب وأ هتنب تنب وأ هتنب نوكت نأ امأ

 همأ نوكت لاح يفو هتنب نوكت لاح يقو هتنبا تنب نوكت لاح يف اهنال اهتميق .
 كاهتميق ثلث يف تعدف همأ لاح يفو ةرح نيلاحيف يهف هتنبا ةريغصلا تناك نإ

 بسنلا نأل "نهنم هثراول ثا ريم الو اهتميق يثلث يف ىعستو قتعتف ةريبكلا امأو
 . رتفدلا نم ةلأسملا هذهو ع تبثي مل لومج

 نباو تباث نبا لوقف “ لوخدلا لبق تامو اهل ضرفي ملو ةأرما جوزت نم و

 جوزت نمو ى امل رهم ال : رباج لاقو ى ةدعلا اهللعو ثاريملا اهل : سابع

 ع تامو اعيمج اهب لخدو اهمأ وأ اهتنب ىه اذإف { ةأرما ىلع ةأرم
 دلوف ةأرما ج وزت نمو ؤ امف ثاريم الو اتم رح اهنأ اندنع هب ذوخأملاف
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 نم اهنأ ىلع هتخأ يه ىلا هتنب تثرو همأ يه اذإف تامو ةيبص اهعم

 ثرت ال ةلالكلا نأل همأ نم هتخأ اهنأ ىلع ثرت الو فصنلا همأو هيبأ
 بصاملا نكي مل نإو ‘ بصاملل يقب امو سددلا همألو اهسفن تبجح دلولا عم

 نإف كبالا تجوزت نمو ى ةمج وزلاب ال بسنلاب هتثرو هتمرح جوزت نمو ؤ هاتدر

 اهسفن تلتق نإ و ى هثرت الف أرةي ملو بتكي مل نإو ث هتثرو أرقيو بتكي ناك

 وأ تتامف ةأرما نجوزقيل فلح نمو “ امف رهم الو اهجوز اهثرو ةلقاع يهو

 انأ : هتثرول ةأرما تلاقو تام نمو “ تيملا ثرب ال يحلاف جوزتي نأ لبق تام

 ‘ ثرت : ليقف ةلملا لهأ نم ةثالثب تتأف ارس ينجوزت هنإ مكعم ةثراو

 ثرو مأو بأل ناوخأ : لمق نإو “ تثرو ءانمألا تتأ نإو ىال : ليقو

 . مأل خأ رخآلا و جوز اهدحأاف عابرأ ةثالث رخآلا و امبر امهدحأ

 تج رحت ينإو ةنسب اذه لبق يتأرما تقلط دق : هراضتخا دنع لاق نمو

 ريغ : ليقو “ ثرتف « اذكه الإ رارضلا نوكي لهو راضم وه : ليقف “ مويلا

 الف تنج دقو الإ تفلب امو ةلفط ج"وزت نمو “ثرت الف ىضم امب رقأ هنأل راضم
 اهترظن هتجوز غولب ىعدا نإو ى اهثرو تنجف ةغلاب ةلقاع جوزت نمو ى اهثري

 لصألا ذإ ثرب الو ث اوثحبي الف اودر نإو بارتلا اودرب مل ام تانيمألا

 : ليقو ى ةدجلل هب رقأف هل برقأ الو همأ مأو هيبأ ابأ كرت نمو ى ى ةيلوفطلا

 الجر اوثرو ةوسن ثالثو لاجر ةثالث : ليق نإو “ يقابلا هدجلو “ سدسلا هتدجل

 مع ينب ةثالثو مأو مأل ناتخأ هل لجر كلذف فصنلا جاوزأللو فصنلا ةوسنلل

 فصنلا همع ينبل و ثلثلا نيتخأللو سدسلا همأل مهريغ هل سيلو تامو نهوج وزت
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 نيب و هنيب يقب و هيلع همأ نع ال دلوو نعالم نيب ثراوتلا عطقنيو

 > مبثر] همأل هتوخالو بجاح اسدس و ] ًاثل هنم كرتف ه مأ

 تدلوف هتوم دعي هللا ءاش ام ىضمف هيبأ ريغ جوز اهل امأو اقيقش كرتو تام نمو

 ناك نإف ى اهلوق خألا ركنأف رشعو رهشأ ةعبرأ لبق اهيف كرحت هنأ تمعزو همأ

 نإ الإ ثري الف رهشأ ةتس دعب هب تتأ نإو ى ةلالكلاب ثرو رهشأ ةتس لمق

 . رشعو رهشأ ةعبرأ لبق كرحت هنأ ةلداع ةنيب تناك

 جوز نم همأ تدلوو اقيقش و ا۔منم هتخأ وأ اقيقش و همأ نم هاخأ كرت نمو

 ملعاف يخأ توم دعب ثدح : قيقشلا لاقو ى اكعم ثرب : هوبأ لاقف هيبأ ريغ
 جوزل تيملا وخأ لوقيف تركذ يذلا تيملا تومي اك بآلا لوق كلذ يف زوجي هنأ

 مهلف ال وأ لماحأ اهرمأ ملعي ىتح تانيمألا د۔نع اه"دربو اهنع لزعي نأ ةأرملا

 اهدلو هثرو تام موب نم رهشأ ةتس نود تدلوو اولعفي مل نإ و « كلذ جوزلا ىلع

 نبا تانبو هنبا تانبو هيتنبا كرت نمو ‘ ثرب مل ةتسلا دعب تدلو نإ و ى ايهعم

 لزاون يف اذك ءيق ام هيبأل هيخآلو ناثلثلاهتانبلف همأل هاخأ و هيبآل هاخأ و هنبا
 عم امأو « ةدحاولا تنبلا عم سدسلا اهضرف نبالا تنب نأ ههجوو ، ةسوفن

 . اهبصعب نم ناك نإ الإ ثرت الف ى ال ضرف الف نيتنىلا

 الو دلولا ثري ال ( هيلع همأ نعال دلوو نعالم نيب ثراوتلا عطقنيو )
 (هنيب) ثراوتلا ( يقبو ) هثرت الو نعال يتلا هتجوز ثرب ال اذك و « دلولا هثرب

 ( بجاح اسدس وأ ١ بجاح مدع عم ( اثلث هنم ثرتف همأ نيبور دلولا نيب يأ

 ( مهثرا همال هتوخالو ) ةوخإ وأ نبالا دلوو دلولا وهو بجاحلا دوجو عم يأ
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 ف هيب أب :قحلي ال ىنزلا دلو نإو ، بيصعتب يفابلا امبصاعلو

 > مالسإلا

 نأ ينعب ( بيصعتب ىقابلا اهبصاعلو ) ددعت نمل ثلثلاو درفنا نل سدسلا وهو

 وأ اهنم هدج وأ هلاخ وهو همأ ةبصع وهو [اةلطم همأ نباو نامللا دلو ةبصع

 :لمقف ث رثك أ وأ نينثا نامللا دلو ناك نإ و اهريغ نم ىلوأ وهو اهنبا نيا وأ اهمع

 : قاحسإ وبأ لاق . كلذ ةرم دقو « ءاقشأ وأ ناقيقش : ليقو ى مأل ةوخإ مه

 هتمصع ا_مکام نم تم رخنلا و هتحوز ًاءرمها نعالت نإ و

 ثروملا نعاللا اهجوز ف ثروم نم هدلت نمل اهن

 ناقيقح اعم مألاو بألل ناقىقش نملعاف اهامأوتو

  

 اهندب ةو 5 نم فني ل ا ہمفن همسد نع راك دإ

 . كلذ رم دقو

 همأب ىنز نمب قحلي ال يأ ع ( مالسالا يف هيباب قحلي ال ىنزلا دلو ناو )

 ص ةئام نم رهاظلا بح دلولا نأل ابأ هامسو اهب مالسإلا يف ىنز نإ مالسإلا يف

 ينازلا : ليقو ث ينازلا : رهاعلاو ع « رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا » : رقللع لاق

 رجحلاب ,جرلا هل ىنعملاو « اليل ىنزلا : ليقو ى ىنزلا _ نيتحتفب _ رهملاو اليل
 هل دلولا سيل يأ ث دلولا لب “ رجلا هل وأ نصحي مل نإ دلجلاو “ نصحأ نإ
 ترجو ى دلولا نع ةبمخلا نع ةيانكلا رجحلا رهاعلل : هلوةب دارملاف اذه ىلعو

 ريسفتلا اذهو بارتلاو رجلا هيفبو رجحلا هل باخ نمل اولوقي نأ برعلا ةداع
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 . .. . ةتس نم لقأ يف شارفلا قحلي الو

 نم مزلي ال هنألو ناصحإلا ديق ثيدحلا يف سيلو نصحملاب صتخم مجرلا نأل ىلوأ

 . شارفلل دلولا « : ةيا ور اضرأ هددؤدو > ه.ا . ىدس اعإ رمالاو ك دلولا ى ةز همجح ر

 وهو « بلثآلا رهاملا يفبو ش ارغال دلولا ه : ةياورو ؤ «» رحلا رهاملا مو يفو

 بارتلا : ل۔قو “ هقامقد : لقو ى

 لاقف ، ينبا انالف نإ : ةكم تحتف ا_ا لاقف لجر ماق : ةياور يفو

 رهاعلل و شارفلل دلولا ةيلهاجلا ر هأ بهذ مالسإلا يف ةو_ءد ال ه : قل

 نهب قرف » : نلع هنأ هريغو ,عيبرلا حيحص يفو ى رجحلا : لاق وأ « بلثألا

 جوزلا نيبو هنيب ثراوت الف همأ نبا هريص يأ ى « ةأرملاب دلولا قحلأو نينعالتملا
 اهنم ثريو » : ثيدح ف احم رد عقو اك اهل هللا ضرف ام هنم ثرقتف همأ امأو

 امأو ابأ هل اهرتص هنأ همأب هقاحلإ ىنعم : للقو « « همأ نم دلولا ثرب ام

 دوعسم نبا لوق وهو هوحنو دلو نم رخآ ثراو هل نكمي مل اذإ هلام عيمج ثزقف

 ةبصع نأ هانعم نأ هنعو « مساقلا نبا نعو دمحأ نع ةياورو ى ةفئاط و ةلثاوو

 _ مأ هل هثرت : ليقو ى دمحأ نع روهشملاو رمع نباو يلع لوق وهو هتدصع همأ

 نع ةياورو “ نسحلا نب دمحمو ةدبع يبآ هلوق وهو درلاو “ ضرفلاب اهنم هتوخإ و

 . همأ ةبصع هتبصعف لاحب ضرف وذ هثري مل نإف : لاق دمحأ

 ةجوزلا شارفلاو اهجوز وهو ةجوزلا بحاص يأ ء ( شارفلا قحلي الو )

 ةتس نم لقأ يف ) شارفلا يف هل نوكت انال وأ شارفلاك عامجلا دنع هتحت اهنال
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 نم : ليقو ص رثكألا دنع رم ام ىلع لوخدلا تقو نم رهشأ

 وأ حاكنب رهط" يف تئطو" نم نأ ىلع رثكألاو ، دقعلا تقو

 لبج نأب امهدحأل اشارف نكت مل نإ ايه اهدلوف نيلجرل رست
 . خيراتلا

 باتك نم نامللا يف ( "رم ام ىلع ) اناكمإ وأ اقيقحت ( لوخدلا تقو نم رهشأ
 نبال وهو لوخدلا نكمي مل ولو ( دقعلا تقو نم : ليقو “ رثكألا دنع ) حاكنلا

 كلذ ريغ يف جوزلا قحليو ةتسلا نم لقأ يف همأ دلو وه لب ى ةفينح يبأو دابع

 لهأو ةشئاعو ةديبع يبأ نع يور اك ى اندنع ناتنس وهو لمحلا ةدم ىصقأ ىإ

 وأ تمهتاو خفتنا اذإ كلذو حاكنلا يف رم اك نينس عبرأ : موق لاقو “ قارملا

 دقو ةياغ الب ىتحلي هنإف رهشأ ةعبرأ دعب كرحتي نأ لثم نيبت نإ امأو “ تعدا

 : لمق ى ناعلل ناتبسانم ناتلأسملا ناتاهو ث سانلا ضعبل ةنس نيرشعل دلو

 تقو نم رهشأ ةعبرأ دعب كرحت وأ رهشأ ةتسل هب تتأ نإ همأب دلولا قحلي ال

 ع قحلي : ليقو ص همأ يه اك هل نعالملا اهجوز دلو وه لب ى دقعلا وأ لوخدلا

 الوق هب قحلي مل ةعبرالا لبق كرحت وأ ةتسلا لمق دلو نإ و : فنصملا لاق ايك

 . ادحاو

 ايف اهدلوف نيلجرل رست وأ حاكنب رهط" يف تنطو نم نأ ىلع رثكألاو )
 لهج ناب ) امهدحال شارف نيبتي مل نإ يأ ط ( امهدحأل اشارف نكت م نإ
 نإ يناثلل وهف نيرهط يف امأو « حاكنلا يف كلذ “رم دقو ‘ دحتا وأ ( خيراتلا

 لاقو “قارملا لهأ رثكأ بهذم فنصملا هركذ امو “ لبح عم ضيح ال ذإ نيبت
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 هيوبأ كرتو تام نإف ، حجترم الو نانثا هاعَداف طقل ذوبنم اذكو

 ثرو اتام نإو ء اهنيب يقابلاو سدسلا هملف دلو ايهنم لكلو

 . هريغ نكمب مل نإ كرت ام فصن لك نم

 هباشتب ةفرعملا نومعزي برعملا نم موق مهو ةفاقلا ك_ هكح تدثشي : نوبزاجحلا

 ةأرما نيرشعو الحر نيرشع دولوم مهدحأ ىلع ضرعب جلدم ونب مهو صاخشألا

 دوسأ اخيشو اريبك ادبع يبأ نم تثرو :راجتلا ضعب لاق ، همأو هباب هقحابف
 نم لجر انيلع زا_تجاف هقوسي ديلاو ريعب ىلع ابكار يرافسأ ضعب يف تنكف
 نم يبلق يف عقوف « بكارلاب ىئاساا هبشأ ام : لاقف هرظن انيف نعمأف جلدم ينب

 ناك يجوز نإ ينب اي قدص : تااقف ى هلوقب اهتربخأ يمأ ىلإ تعجر املف ى هلوق
 نم ديعلا اذه تنكف لاملا انتويف تومي نأ تفخو دلو هنم ىل سيلو لام اذ
 هب كتربخأ ام ةرخآلا ف هملمت فو۔ ءيش اذه نأ الولو ك تلالمحف يفن

 . ايندلا ي
 : لوقي لك وأ ث هتطقل انأ : لوةي "لك ( نانثا هاعداف طقل ذوبنم اذكو )

 تام ناف ) رخآلا ىلع امهدحال ( حجرم الو )0 يدلو وه انريغ هطقل يذلا اذه

 ح اهنيب يقابلاو سدسلا همالف دلو ايهنم لكلو ) ثابعدا نيذللا ( هيوبأ كرتو
 نكي مل ) وأ اركذ ناك ( نإ كرت ام فصن ) امهنم ( لك نم ثرو اتام نإو
 فصن ذوبنملا ذخأيو بيصعتو ضرف نم همهس هلف هريغ ناك نإ و ى ( هرمغ

 اقيقحت هل ادلو تناك ول ملام فصن ىثناللو ،اقيقحت هل ادلو ناك ول هل نوكي ام
 بصاع الو ثراو نكي مل نإ هابعدم تام اذإ هلك لاملاب ىلوأ ذوبنملا نأ يدنعو

 . ملعأ هللاو ى محر الو
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 رهط يف نيلجرل ةئطوملا دلو يفو ذوبنملا يف هزاجأ ةفاقلا كح زاجأ نمو

 : ليقو ى نيئطاولا نيلجرلا هيف كرشأ هعنم نمو ‘ فئاق عمج ةفاقلاو ‘ دحاو
 هايعدا اذإ ناوبأ دلولل نوكي نأ اوزاجأ و ى ءاش ايأ راتخيف غولبلا ىلإ رخؤي

 ‘ ذوبنم وهو هوعدا نإ ةثالثلا دلو ةفىنح يأ ن دامح زاجأو ص دوبنم وهو

 . ملعأ هللاو
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 باب

 باب

 هماكحأو ىشنخلا يف

 مهضعب ىفنو هدوح و مهضعب تدثأ لكشملا نكلو > ًاعطو دوح وم وهو

 ءىرتجي دحأ نكي مل : مساقلا نبا لاق ةيكلاملا ةمئأ نم يعالكلا لاق ، هدوجو

 نسحلا لاقو > ءاملعلا نم دحاو هدوحو ىفن دقو ىشنخلا نع [كا) ام لأسد نأ

 .4 4 .ء

 ص ىثنأ مأ وه ركذأ يردي ال ىتح هدابع نم دبع ىلع قيضيل نكي مل : يرصبلا
 هنأو ل : ىلاعت للا لاق دقو نوكي ال هنإ : لكشملا يف يضاقلا ليعامسا لاق

 ملو ةضيرف ىثنأللو ةضيرف ركذلل ضرفو ١' 'ه ىننآلا و رك ذلا نيجوزلا ىلخ

 فرمعي ةمالع نم دب الف ىثنألاو ركذلا نيب اقلخ قلخي مل هنآل اهنيب اضرف ضرفي
 ردكت اذإ هريغ وأ ماعطلا ثنخت : كلوق نم ذوخأم وهو ىثنأ وأ ركذ هنأ اهب

 )١( مجنلا ةروس : ٤٥ .
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 هلابمم ةأرما جأرفو لجر جرف هل ناك نإ ىثنخلا ربتعي

 دحتا نإف 0 قبسلاف ايواست نإق . ةرثكلا تربتعا امهنم لاب نإف
 ء ةأرما ييدثب امهتهباشمو هييدث ربكو هتيحل تابن ربتعا لكب

 { غولبلا لاحف اعمتجا نإف

 ةمقث وأ ةأرملا و لح رلا اتلآ هل يمدآ وه ىشنخلاو هريغب طلتخا وأ هممط وأ هنول

 . اهنم ةدحاو هشت ال

 يذلا عضوملاب يأ ( هلابمب ةرما جرفو لجر جرف هل ناك نإ ىثنخلا ربتعي )
 نم جرفو ركذ هل دولوم نع لئس ه قلع يبنلا نإ : سابع نبا لاق « هنم لوبي

 هيفو لابملا عضوم نم نوكي امنإ لسنلا نأل « لوبي ثيح نم لاقف ؟ ثرب نيأ
 رباجو بلاط يبأ نب يلع نع كلذكو ى كلذ ىلع هتداهش و هثاريم نوكيف ءطولا

 لئاسم نم وه لكشي امو هب حضتي ام ىلع مالكلاو ص نيعباتلا نم هريغو ديز نب
 ثرإو هثرإ ضئارفلا نم نوكي اغإ و ةدئافلل اميمتت ضئارفلا يف اهب ىتؤي هقفلا
 اهعضوب لمعف ( ةرثكلا تربتعا ) اميمج ( اهنم لاب نإف ) “ هعم نم

 . رخأت ولو

 لك نم يأ ( لكب ) لوبلا ( دحتا نإف ى قبسلا ) ربتميل ( ف ايواست نإف )

 هييدث ربكو ) ركذف امهدحأ دجو نإف ‘ براشلا اهلثمو ( ةيحل تابن ربتعا )
 الو ةمحل الو ةأرملا ييدثك امهدحأ وأ امه اربك نإف ( ةأرما ييدشثب ايهتهباشمو

 ةأرملاب صتحملا رمآلاو لجرلاب صتخملا رمألا يأ ( اعمتجا نإف ) « ةأ رماف براش
 ةمحللاب مدقتملا غولبلا دعب غولبلا ةدايز رظتني يأ ( غولبلا لاح ) ربتعم ( ف )
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 ؛ لكشف اعمتجا نإو ، كلذكف ملتحا نإو س هب مكح ضاح نإف
 طقف هنم لوبي بقث هل لب امهدحأ جرف هل نكي مل نإ اذكو

 ربتعيو لكشف الإو اهب لمع ةزيمم ةرامأ تناب نإف هغولب رظتني

 هعم بصنا نإف { لوبب رمؤيو طئاح ىلع داعقإب ًانميأ

 كح وهو ضيحلا ىضتقمب يأ ضيحلاب يأ ( هب كح ضاح نإف ) نييدثلا ربك و
 : ليقو ى نتنم ظيلغ دوسأ مد الإ كلذ يف يزجي الو « ةيحللا كحي ال ةأرملا

 بسحب فالخلا نم لوآلا باتكلا يف رم ام رفصلا وحنو ةقلعلا يفو « هنود يزجي
 ةرامأ هب تناك اذإ ةالصلا هب كرتت ارادقم مدلا ءاقب طرتشي الو ى انه حلصي ام

 . ركذ ام طارتشا اعرش ضمحلا ظفل رهاظ ناك ولو يدنع ضيحلا

 ىلع اذهو ى ةيروكذلا وهو مالتحإلا مكحي كحي يأ ( كلذكف ملتحا نإو )

 اقالطإ ةظقيلا يف ولو لجرلا ينم جورخ هدارمو ركذلاب صتخ مالتحإلا نأ

 ىثنألا يف زوجي لب ركذلاب صتخي ال مالتحإلا نأ حيحصلاو قلطملا ىلع د_بقملل

 رخآ ءيش نكي مل نإ ( لكشفف اعمتجا نإو ) ةروكذلاب هدرحمل كحي الف « مقيو
 ركذلاب صتخي ال مالتحإلا نأ حيحصلا نأ تملع دقو ىثنألا وأ ركذلا زيمي

 . ضيحلاب ةأرما وه لب لاكشإلا يف عقوي ال ضيحلا عم هعاتجاف

 هنم لوبي بقث هل ) وأ هل بقث ال ( لب امهدحأ جرف هل نكي مل نإ اذكو )

 نإف “ هغولب رظتني ) ةأرما وأ لجر جرف نوكي نأ نرود يأ ( طقف

 ربتعيو “ لكشم ) وه ( ف الإو اهب لمع ) ةثونألا وأ ةروك ذلل ( ةزيمم ةرامأ تناب
 اقصتلم طئاحلا عم يأ ( هعم بصنأ نإف لوبب رمؤيو طئاح ىلع دامقإب اضيا
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 .نإف . انريغ دنع هعالضأ ًاضيأ بسحتو ركذف هنع دعابت نإو ىنئأف

 . ىنثاف نيرشعو ًاينامث تناك نإو ركذف نيرشعو ًاعبس تناك

 مث كح الب ىئنأك وأ ركذ_ك يطعأ نإ و ( ركذف هنع دعابت نإو ىشناف ) هب

 رمألا لطيو رمألا فنأتسي هنإف دعد لكش وأ هثودح كلذ سكع ضسحأ

 رمألا فنأتسي : ليقو ، ءاضقلا كلذ ىلع ىقبي : ليقف كحي ناك نإ و ى لوألا
 نإو ركذف ني رشعو اعبس تناك نإف انريغ دنع هعالضأ اضيا بسحتو )

 ىثنألا هنم تقلخ علضب صقني ركذلا نإف ( ىثناف ني رشعو اينامث تناك

 : قاحسإ وبأ لاق

 ةرورضلا اهرابتخا ىلإ وعدت ةروكذلا يف لاكشإلا اذكهو

 ىثنأ وأ اركذ ققحي ملف ىثنخ هيثراو يف كراتك
 رظنلا لهأ هربتخا هب امب ربتخي ىتح كرتي هنإف
 هكح رومألا لك نم يطعأ همض كاذ دنع فنص يأف

 الكشمىئنخ هوعدت يذلاوهف آالوعم دجت ملام اذإ الإ

 دعولا متي نأ يبر ءاش نإ دعب يتأي ثرإلا يف هضرفو

 نإو ركذ وهف ركذلا نم لاب نإف ص لوبلا جرخ هتامالع لوأ : هحراش لاق

 وهف ركذلا نم قبس نإف ث قباسلاب يضق اهنم لاب نإو ، ىثنأ وهف جرفلا نم لاب
 امهرثكأب ىضق ةرمب امم اهنم عفدنا نإو ى ىثنأ وهف جرفلا نم قبس نإو رك ذ

 نأ ىلإ نزوي مأ لاكيأ ةرثكلاو ةلقلا ىلإ رظني ال : يبعشلا لا_ةو ى رثكألا دنع

 ص هتروع ىلإ رظنلا زوجي ثيحب هرغص لاح يف ىرجي امنإ لوبلاب رابتخإلا اذه
 طئاحلا يف هلوو برض نإف طئاح ىلع وأ طئاح ىلإ لوبب رمؤي امنإف ريبكلا امأو
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 : ليقو ص هيذخف نيب لاب ثمح ىثنأ وهف الإو ركذ وهف طئاحلا ىلع فرشأ وأ
 . هلابم ىلإ اهيف رظنيو همامأ ةآرم هل بصنت

 وأ ركذ هنأ ملعي نأ ةرورضل آافلاب ولو هتروع ىلإ رظني نأ بهذملا تلق

 ناك نإو الفط ناك نإ هغولب رظتنا ةرمب نييواستم اعم اهنم لاب نإو ى ىثنأ
 نإو ث ىثنأ وهف ةيحل نود يدث هل تبن نإو ى ركذ وهف همحل هل تتبن نإف اغلاب
 ص هيلإ رظني ال رثكألا نأ الإ ال مأ هعالضأ ددع ىلإ رظني له فلتخاف اعم اتبن
 رشع ةينا اهل ةأرملاف هسىلعو ث هريغ هب لاقو ص هب ءاضقلا ىلإ نسحلا بهذو

 رسيالا بناجلا نمو كلذك نميألا بناجلا نم هل لجرلا و بناج لك نم ملض

 لك نم ةأرملل ةرشع عبس : يفوحلا لاقو سنون نبا هرك ذ اذكه « ةرشع عبس

 ىلاعت للا نأ كلذ ببسو : اولاقو ‘ رشع ةتس دحاو بناج نم لجرللو بناج
 ث اهنم اهقلخف رسيآلا بناجلا ن۔ اعلض لازأ ءاوح قلخي نأ دارأو مدآ قلخ ام
 يدثلاب رابتخإلا امأو “ لوبلاك رضح امب رابتخإلا دنع عيمجلا ثاريم فقويو

 ىلع هثاريم لوعيو مسقي وأ عيمجلا فقويف لملاك وه لهف لوطي امبرف ةيحللاو
 . ھا ث لمحلاك هنأ رهاظلاو “ نيتهجلا رفوأ

 ص هيلع دئازلا رخؤيو صقانلا هثاريم ىثنخلا ىطعي نأ مسق اذإ رهظألا و

 ى لكشف ركذلل امم رثكأ وأ ىثنألل ام لقأ تناكو نيبناجلا عالضأ توتسا نإ و

 نمو ةأرملل ام لقأ وأ لجرلل ا_ء رثكأ تناكو نا.ناجلا توافت نرإ اذك و
 مدقم دلولاو ى انيقي ةأرماف دلوو لبح نإ و : جاتلا يف لاق لمحلا ىثنألا تامالع

 لجرلا بلطا لام نإف هعبط ليمي امع غولبلا دعب لئسي' : لاقو ةلدألا رئاس ىلع
 ةأرما هنإف هرابخإ دعب دلو نإ الإ لاق امع هعوجر لبقي الو سكملابو ةأرماف
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 ىلع عالضألا ددعو نييدثلاو ةم.حللا تابنب رابتعا الو قباسلا اهمكح ضقنيو
 ٠ ھا حصألا

 نكي مل وأ ةأرملاو لجرلا تامالع تممتجا نإ هنأ يدنع بابلا طباضو
 4 . . . م

 لمع ىثنأ وأ ركذل ةمالع تدازو اهضعب عمتجا نإو ، لكشف اسأر .ءيش نهنم
 تنأ لثم مسقي هنإف نكي مل نإق « بلاغلا داتعملا ءيشلا تقو ربتعي امنإ و ى اهب

 ‘جرَحف سايإلا ىلإ رظتني نأ امأو ،ابلاغ ةأرملا هيف ضحت يذلا تقولا زواجتي
 : ىمصاملا لاق

 رصق دق مكحلا هيلع ادب امو ربتعا هلابب ىثنخ ثرإو

 ىثنأو ركذ "ظح فصنف ىثنخلا نيتهجلاب ل۔ي نإو

 نأ للع يبنلا ريس باتك يف تفقو : - هللا همحر - ليعامسا خيشلا لاق

 ةيلهاجلا يف برملا مكاح برظلا نب رماعل ةيراج لابملاب ىثنخلا يف ىضق نم لوأ
 جرفك الو رك ذ جرفك ال دحاو بقث هل ينعي « ىثنخلا ثاريم يف هيلإ مصتخا
 ىعدت هل "ةمأ هل تلاقف كلذ لجأ نم آرهاس تابف هرمأ هبلع لكشف ىثنأ
 ركذ وهف ركذلا لوبي ثح نم لاب نإف هدعقا لابملا عبتا كخيو : « ةليخس »

 ناكسإب « ةليخس » اهجرف : لاقف ث ىثنأ وهف ىثنألا لوبت ثيح نم لاب نإو
 : ليق « ىدانم ةليخسو ميجلا ناكسإو اهرسكب وأ “ لعاف ةليخس و اهتجرف ءات

 ىلع هودعقأ : لاقف ىثنخلا نع لثس مث « هدويقق يف فسرب ديز نب رباجحي يقأ

 نع ًادعابتم بصنا نإو ىثنأ وهف طئاحلا عم هلوب بصنا نإف لوبي طئاحلا
 . ملعأ هللاو « رك ذ وهف طئاحلا

 ۔س ٥٠٢٣

 



 . . رم ام ىلع ىثنأ فصنو ركذ فصن لكشأ نإ ثريو

 هنأو هلاكشإ توبث نم ( "رم ام ىلع ىثنأ فصنو ركذ فصن ثريو )
 وه هنود نوكي ال يذلا هثاريم نأل اهب لمع ىثنأ وأ آرك ذ ةمالعب ازيمم ناك ول
 هيلع عزاني لمتحم هيلع داز امو ىثنأ نوكي نأ هملاح أوسأ ذإ “ىشنآلا ثاريم
 نايبنيمصخلل نكي مل اذإ ابف هجوأ دحأ وه اك ايهنيب مسقي نأ بجوف حجرم الو

 كلذو رخآلا فيزي ال حيحص نايب ايهنم لكا ناك وأ«امهاوس يعدم الو اذهف ال

 هدحو ثرب لاحب ناك وأ ادحاو لكشملا ناك اذإ كلذو ركذلا مهس عابرأ ةثالث

 : قاحسإ وبأ لاق “ هريغ هعم ثرب لاحيو

 ةتإلاو روكذلا اوفلخ ذإ ىثانخلا اضيأ ذشو لصف

 هكح ماهسلا نيب فلتخم همهف لكشم ىثنخ لكو
 ردقم ةأرما ظح فصنو ركذ بيصن فصن هل ضرفاف

 ثارتكا الب هاطع كاذف ثاًرولا يف ناك فنص يأ نم

 وه ىثنخلا ثاريم : ةفينح وبأ لاقو ى روهلا هيلع يذلا وه ركذ امو

 : ماسقأ هلو هيلاح لقأب ثرب : يعفاشلا لاقو ى ىثنآلا ثاريم

 يف هثاريم نأ الإ ىثنأ هنأ ىلع ثريو ركذ هنأ ىلع ثري هنأ : لوألا
 . رثك أ ةروك ذلا

 . ىثنآ هنأ ىلع ثري الو ركذ هنأ ىلع ثري نأ : يناثلاو

 . سكملا : ثلاثلا

 . ةثونألاو ةروكذلا ىلع هثرإ ةاواسم : عبارلا
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 نبا وأ مع نبا وأ امع ناكب اذإ اك يناثلاو “ نيا نا وأ انبا ناك اذإ اك لوألاف

 ال هنإف انريغ بهذم ىلع ةيردك لاك لوملا لئاسم يف ناك اذإ امك ثلاثلاو ى خأ

 ناك اذإ اك عبارلا ضرفلاب اهثرإلىثنأ ناك اذإ هل لاعيو ارك ذ ناك اذإ اهيف لامي
 يناثلا يف كلاو - هللا هحر _ فنصملا لاق اك لوآلا يف مكحلاو مآل اخأ

 ع ةصاخ ىثنأ وأ ناك اركذ هب ثرب يذلا بيصنلا فصن هؤاطعإ ثلاثلاو

 دق لكشم ىنثخلاف ص نيتلاحلا ءاوتسال الماك همهس هؤاطعإ عبارلا يف مكحلاو
 اركذ هنوك ريدقت ىلع اثراو نوكي دقو ىثنأ وأ اركذ ناك ءاوس اثراو نوكي

 طقف ةثونألا ىلع ثرب دقو “ محرلاب الإ ثرت ال ةمعلا نأل آامع ناك ول اك طقف
 . انريغ دنع ةيردكألا يف اتخأ هنوكك

 الو ادحاو ةحوز الو احوز الو امأ الو [بأ نوكي ال ىثنخلا نأ ملعا و

 رصحنم وهو كلذ ناك دق :ليقو ىريغ ال ىثنأ وأ ريغ ال ركذ ذئنيح هنأل ةدج

 هل دلوو جوزت ولو لاح لك ىلع جوزتي الو ءالولاو ةمومعلاو ةوخإلاو ةونبلا يف

 هنطب نم دلو نإ و هوثرو وه تام نإ و بأ هنأ ىلع ثرو هدلو تامو هرهظ نم

 هنآل نطبلا لهأو رهظلا لهأ نيب ثاريم الو ى مأ هنأ ع هثرو دلولا تامو

 ،نطبلا لهأ كلذك و “مهنيب ايف ءاقشأ رهظلا لهأ و مهعمجت مأ الو مهعمجي بأ ال

 الكشم ىثنخ قارعلاب ىأر هنأ هبأ نع غبصأ نب مماق لاقو : دش ر نبا لاق

 لاق ى اذاش نوكد اذه ةحص ىلعو “ هنطب نمو هرهظ نم هل دلو هنإ : هل لسقف

 : ليقو “ نيمي كلم الو حاكنب أطي الو : نييورقلا انئاهقف ضعب لاق : سنوب نبا

 .هتمأ أطي نأ هل
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 مؤي الو نذؤي الو ، زاج لعف نإف .هتيلو جوزي الو جوزتي الو

 لاجر عم يلصي الو , ةأرماك اهعدي الو ضيح لاح يلصيو لسنغيو

 ةعمج" ه_مرلت الو 0 اهنيب هدحو يلصي لب ءاسن عم الو

 3 هب يلصي الو بهذب ىلحتي الو

 لجر وأ ةأرما تجوزت ةأرما هلعل دقعتي ال جوزت نإف ى ( جوزتي الو )

 (هتيلو جوزي الو ) “ةهبشلل دلجت الو مجر الف لوخدلا ناك نإف ‘الجر جوزت

 ( زاج ) جوزتلا وأ جيوزتلا ( لعف نإف ) « جيوزتلا ين الىك و نوكي الو هتمأ وأ

 (نتذؤي الو)«سملا نكي مل نإ اهنيب قرف" جوز نإ : ليقو ىةبصع فصن هنأل
 نذؤي نأ زاجو ى امامإ نوكي ال يأ ( مؤي الو ) ى هتوص عفرب الو ميقي الو

 ( لسمتغيو ) “لفنلا يف الإ مؤي ال : ليقو “ ضعب دنع ءاسنلل وأ هلثمل مؤيو ميقيو

 ةالصلا يأ ( اهعدي الو ضيح لاح يلصيو ) ى تمقو ةبانجو ضيح نم
 هعمو ضاح هنأ كلذ يف هدارمو ةطوحلا ملسملا نأش نمو “رك ذ هلعل ( ةأرماك )

 ولو هروهظل ديقلا اذه يف لاكشإ الو - مالتحاكو : ليق - ةبحلك لجر ةمالع
 نع هب جرخي هيفانت ةمالع الف ضيحلاو لكشملا يف همالك نأل نآلا هركذي مل

 يلصي لب ءاسن عم الو لاجر عم يلصي الو ) “ ناو۔نلا سنج ىلإ لاكشإلا
 وهف ءاسنلا ةفصو لاجرلا ةفص نيب هلثم عم وأ هدحو فصي ( امهنيب هدح و

 فلخ ىلص دقف ةأرما ناك نإو ى ءاسنلا فوفص ماًدقو لاجرلا فوفص فلخ

 سبلي الو هتروكذ ققحتت مل وهو لجرلا مزلت اهنأل (ةعمج همزلت الو ) “لاجرلا
 هملع مارح وهو “ لجر هلمل ( بهذب ىلحتي الو ) ى هيلإ لاميأ الئل ءاسنلا سابل

 هسمي مل نإو “ريرحلا اذك و «( هب يلصي الو ) « هيف رم ام ىلع كلذك ريرحب الو
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 > 7 امرحم نكم م نإ "رساي الو ‘ ةنيزل ا ءاسنلا هل رهظت الو

 { هركذ نم نتخلا همزلو

 ( "ساقي الو ) ضعبل نهضعب اهرهظت يتلا ( ةنيزلا ءاسنلا هل رهظت الو )

 ص هنسسمي الو نهَّسي ال يأ نهعم "ساي ال يأ - هدعب فلأ الو نيسلا ديدشتب
 ىشنخلل بيلغت ءاسنلاو “ىشنخلا ىلإ دئاع عمجلا واوب _ اوساتي الو : ةخسن يفو

 هسم يفو “ةيجنتلاك ةرورضل الإ ( نهف امرحم نكي مل نإ ) ركذلا ربمض هريمض نال
 لجرلا ؟سميف نآل فالخ كلذ هنم ةأرملا "رسم وأ اهفك وأ اهمدق وأ ةأرملا هجو
 كح همكحف نتخي مل نإو ( هركذ نم نتخلا همزلو ) فالخ كلذ يف هتمرح ريغ

 ىلإ ضايع يضاقلا بتك و ص هلحم ىف رم ام "دح ىلع رذعي نيح الإ غلب نإ.فلقألا

 ىه هذهو اهمظن اتايبأ دشر نبا

 هنأ ربحلا ايأ اي الئاس بجأ

 ةمج لئاسم ىثنخلا يفف ىل نا

 ينز اذإو ازغ اذإ همهس اشت

 هلتقب مركلا لحفلا ةيد لهو

 هشعن زئانجلا يف ىقلي نيأ لقو

 هحاكنو هردق ام هثاريمو

 هجرف عضوم هافك تسمل نإو

 ارخآ نيلصملا فلخ هفص لهو

 اسنلا وأ لاجرلا نيب هنجس لهو

 لأسي نيح ىقفلا يتفي نأ ربحلا ىلع

 لكشي ناك اذإ رشع ىلع فينت

 لعفي نيح همكح ام

 لتقي نيح اهرطش وأ لتاق ىلع

 لسغي نيح هلسغ ىلوتي نمو

 لضميو ناصي .م

 لدبي وأ هل ىقبي هرهط لهف

 لوأ مأ فوفصلا يف ىلص وه اذإ

 لثمأ لكشلل لكشلا راوج نإف

٨ 

 ى 7 ز و ا هب

 ء . . ْ
 ١ همف ندؤنا
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 هلوق ةداهش يضاقلا ددرب لهو

 ىضترب سيل مأ موقلا مؤي له لقو

 لبقىف لوقي مأ ىدأ وه اذإ

 لجأ ةرحلإ رخلا ماقم نإف

 : هلوقب دشر نا هباجأف

 لأست تنك نإ هللا كاده "قلت

 ينز نإو ةازغلا يف مهس فصن هل

 لزمب هنع ًد_لاف ىنز اهمو

 ةأرمو هرم فصن يف هثاريمو

 ىهتشا اذإ جاوزلا ىنعمف لضعيو

 هناكم لاجرلل "فص رخآو

 هشعن عضوي مت يلصي ثيحو

 هل ىرتشت ةكولمم هلسفتو

 هدحو فقث نجسلا ىتحتسا ايهمو

 ةرورض الإ موقلا مؤ۔د سيلو

 هرهط ددج جرفلا سم وه نإو

 ًارهاوز موجنلا لثم اهكنودف

 للهتي
 لمجأ دحلاو ةدحلا هيلعف هب

 لزعأ نعطلا كرعم يف ىقفلا نإف

 لتقي نيح هسفن يدؤن كلذك

 لضمي نيح هلضع يف ىدملا نإف

 لوأف ءاسنلا ىقال اذإ امأو

 ٥ رون ب ١ رح ١ ذهف

 لوحت ال ةنس هيف كلذف

 لومتي ال لاملا تيب صلاخب

 لثمم هبش موقلا يف هل سيلف
 لبقي كلذ ريغ يف ال لاملا يفو

 لجعم ضقنف اليلحإ سم نإو

 لماتلا يدتبي اهانس رونب

 س م.٧ -



 : لاؤسلا نم ةخسن يفو

 هل يدت مركلا لحفلا ةيد لهو

 اهفذحف _ ةنكاس واو اهدعب ءاتلا مضب - هل ىدؤت" لصألا نأل ةفيعض يهو

 ءانبلاب يدت ناك ول ةرورض الب فذحت امنإ و اهتابثإب نزولا حصي ال ذإ ةرورضلل

 . - ءاي اهدمي لادلا رسك و ءاتلا حتفب - لعافلل

 : هلو_ قو

 خلا 7 هحرف عضوم هافك تسمل نإو

 ا۔نأ حمحصلاو ص اهجرف اهَسع اهؤوضو ضقتني ال ةأرملا نأب لوقلا ىلع يبم

 ضقنلاب هباجأ كلذلو اهيف احيرص اضيأ ثيدحلا درو لب ى هيلع اسايق لجرلاك
 : هلوق يف ىتفلاب دارملاو اقلطم

 لزعأ نعطلا كرعمأ يف ىفلا نإف

 حالس ال نم لزعألا و ى لاتقلا ماحدزا عضوم نعطلا كرعم ىنعمو ى ىثنخلا

 نإف ى هب لتاقي هل حالس ال نمك وهف جرفلا يف هب نعطي هل ركذ ال هنأ ىلإ ريشي هل

 فلأ نودب وه لثم هبش : هلوقو ى دلج" ىنز نإ هنإف حيحص مات ركذ هل ناك
 . ءاثلا فيفختو فلأب لثامم حصي الو « ةحوتفم ءاثلا ديدشتب وهو ءاثلاو مملا نيب

 ةقباسلا تايبألا يف سيسأت الو ‘ سيسأت فلألا هذه نأل ةروسكم وأ ةحوتفم
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 هلسفت الف اركذ نوكي دق ةنأل ى خلا هل ىرتشت" ةكولمم هلّسفت : لاق امنإو ى هلبق

 اهنإف هل ىرتشت" يتلا ةَمآلا فالخم لاجرلا هلسفت الف ىثنأ نوكي دقو ءاسنلا

 اركذ ناك نإو ةأرما ةَمآلاف ةمأ ناك نإ هنإف لاملاتيبل يه مث هلسختف هل كلمت

 . اهجوز نم ةأرملا رشابت:ام هنم رشا۔ت لجرلا ةمنأف

 كلذ رفتغا هناك و هتوم دعب اكيلمت هل تكلم اهنأل لكشم اذه : تلق

 هجو يأبف هتوم دعب حصي الو هتايح يف عقاو ريغ ي"رستلاف الإ و ةرورضلل
 هتامح ي ةَمأ هل تناك نإ هنأ :رهاظلاو « اركذ هللا دنع ناك نإ هتروع رشابت

 كلل دمحلاو كلذك انموق ضعبل تيأر مث هلام نم تيرتشا وأ هتمأ هتلسغ لام وأ

 ناك نإو لاملا تيبل يهف طقف هلسفت لب « الام هل لعجت ال لومتي ال ىنعمو

 قيقحتلاو ى مهمالك يضتقي ام ىلع معن ى رهاطلا هلسغي لهف هلثم رخآ لكشم
 فيكف سكملابو ىثنأ رخآلاو ركذ هللا دنع هلعلف هلاح لهج هتياغ نأل عنمل

 ركذ امإ لكخملا ىثنخلا نأ ىلع اذهو ‘ لجرلا ةأرملا وأ ةأرملا لجرلا لسفي
 ناك نإ و هلثم لسغي هنأ يف لاكشإ الف ثلاث مق هنإ : انلق نإو ‘ ىثنأ امإ و
 . هل نهلسغ زاج ءاسنلا لسغت يذلا لفطلا نس يف لكشملا

 ص عبصالاك هنأل هيلع "دح الف هركذب ىنز نإ لكشملا : راثآلا ضعي يفو

 لاق دقو ى ةهبشلل هل ضرعتي الو كرتي" : نيرخأتملا رثكأ لاقف هجرفب ىنز نإو
 ص "ةدح" : مهضعب لاقو ى « تاهبشلاب دودحلا اوأردا » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 تردصف اهؤاهقف اهيف فلتخاو سلدنأ دالب نم نايج يف ةلأسملا هذه تلزن دقو

 هلك كلذب فرتعاو تامو ةلفط ىثنخلا اذه دلو دقو ى ةدحلا طاقسإب ىوتقلا

 ۔ ٥ه.٩٠



 نم دشر نبا هركذ امو « [اب أ ناكل هسفنب هسفن دلوأ ولو « يضاقلا سلج يق

 ناك نرإ هنأل مهس عبر هل : ليقو ط هراتخ وه مهس فصن وزغلا يف هل نأ

 ين اعزانت نمك لعجف « الماك مهسلا هلف اركذ ناك نإو “ اهف ءيش الف ىثنأ

 .فصنلاو عازنلاب ةروك ذلل فصنلا هنامسقيف اميمج اتيب نأ ايف نايب الو ءيش
 وهو مبر هل ناكف فصنلا اذه هل مسقف ذخأي ال ىثنأ همل هيف عزاني رخآلا
 . ملعأ هللاو ى نسب ربغ

 ۔ - ٥١٠



 باب

 بلص نم ضعب نم مهضعب ىمدحلاو ىقرغلاك ثيروت حص

 ثرو تيمل لام مضي ال هنأ ىنعمب هوثراوت ام نود مهلاومأ

 باب

 هثراو توم دمب هتايح تبثت مل نم ثاريم يف

 ثاريم يفو > نيببس عاتجا يفو > اهتوم تقو دحاو تبث وأ همدع الو

 . ىلولا

 لاتق يف وأ قرحب اوتام نم وهو مهلثمو ( ىمدلاو ىقرفلاك ثيروت حص )
 وأ الوأ مهنم تام نم يردي ال ادعاصف نثراو لكو ك الوأ تام نم يردي الو

 هنأل ليلق وهو سايقلا فالخ ىقرغ ىلع قيرغ عمجو ى مهتوم تقو داحتا ملع

 ا مده يا هبلع مودهم ينمي مده مج هعلف ىمدلا اماو “ لوعفم ىنم سيل

 وأ ؤ قرمغم يآ قورغم ىنعمب ىقرغ ىلع قيرغ عمج هلمل و ى ءانب قولخم مده وا

 محلاومأ بلص نمضعب نم مهضعب )قيرغو قرغم وهف ديدشتلاب هقرغ اضيأ درو
 وأ لام ةفص ةلجلا هذه ( ثرو تيمل لام متي ال هنأ ىنمب هثراوت ام نود
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 ثرإاك دحاو لام هز أ ىلع لكلا ف نوثرا وتف ، هربغ نم هثرو ام

 جوزلا ىىحف مهرد فلأ لكلو ذ ىقرغ ةح وزو جوزك ءامحألا

 تناك فلآلا نم ثزرتف ىمحتو تامب ش ‘ مهرد ةئامسمخ اهنم ثريبف

 . . ةئامسلا نود اهعبر ال وأ هديب

 ( نثراوتيف “ هريغ نم هثرو ) مضي لعاف بئان ( ام ) لوعفملل ءانبلاب هلاح

 ء تاومآلل ( ءايحألا ثرإك دحاو لام هنأ ىلع لكلا يف ) نوثراوتي مهف يأ

 ال يأ انه كلذ زوجيال يأ عنام هعنمام ال تيملا لام لك يف ثرب يحلا نإف

 بوصنم هنأ ىلع نونلا فذحي اوثراوتيف لوقي نأ ىلوألاف ؛ لكلا يف نوثراوتي
 جوزك ) رخآلا هنم هثرو ا۔ے ثري ال ايهنم الك نأ لصاحلاو ص يفنلا باوج يف

 (جوزلا ىيحيف مهرد فلا لكلو ) الوأ تام نم يردي ال ( ىقرغ ةجوزو
 ةئامسمخ ) تك رت ام فصن ( اهنم ثوريف ) هلبق هتجوز تتام يح هنأ ردقي يأ

 نم ثرتف ) هدعب هتجوز تتامو تام يح هنأ ردةي يأ ( ىيحتو تامي مث مهرد
 نم لدب ةئام ( ةئامسمخلا نود ) نيسخو نيتئام ( اهعبر ألوأ هديب تناك فلألا
 يتلا سخلا تاملا نود يأ ةئامسمخ سفلا نود يأ فاضم فذح ىلع سلا

 اهجوز نم ثرقف ةجوزلا ىيحت لقف تئش نإو ى اهنم ثرت ال اهنإف اهنم ثرو
 فلآلانم مهرد ةئامسمخ فصنلا ثريف جوزلا ىيحيو تامت مث نيسمخو نيتئام عبرلا
 . نيسخلاو نيتئاملا نم ثرب الو

 رمعو يلع نع يورم وهو انباحصأ لوق وه هانرك ذو فنصملا هركذ امو

 نب رمعو تباث نب ديزو ةنيدملا لهأ. لاقو ‘ نييرصبلا روهمجو نويفوكلا لاق هبو

 ع اضعب مهضعب ثرب ال : ةمألا روهمجو ةفينح وبأو يعفاشلاو كلامو ريزعلا دبع

 ثرإ ال ذإ هعم الثم لتق وأ قرح وأ قرغ نم ال هتثرو رئاس هثري دحا و لكو
 :يمصاعلا لاق زيزعلادبع نب رمع هب ىضقو ثراولا ةايح ققحت هطرش نمو “ كشب
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 قبس نم لهجب ثاريم عنس فرغ وا مدهب تام نم نيبو

 : قاحسإ وبأ لاق

 قرغ وأ مده تحت نيتيمك ىبس نم كش نيتيم لكو

 رخآ نم آلوأ "ققحم . دإ رخآ نم ادحاو ثروت الف

 يقفوت عمتساف هيثراو نم يقب نمل دحاو لك ثرإو

 لك ثاريم عجر اهنم ثاريملا ىفتنا اذإف « كشب ثاريمال » لل هنعو

 اذك و ى ثرإ ببس الو اهنيب ةبارق ال نمك ناتيملا ردقيو هتثرو نم نيقابلل دحا و
 الو لمجلا موي لتق نم نيب ثاريم ال : لاق هنأ تباث نب ديز نب ةجراخ نع يور
 ,دحاو لك ثاريم لعجو هبحاص لبق تام هنأ ملع نم الإ نيفص موي الو رحلا موي
 اعم اتام اذإ » :لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نع انموق ىورو « هتثرو نم ءايحألل

 يحلا نأ بلاغلا نأل « لفسألا نم ىلعألا ثروي هبحاص ىلع امهدحأ دي تدجوو
 ملو ناوخأ كله نإف سايق هدضعي ال لوق وهو : ليق “ لفسألا ىلع هدي عضي
 . اخأو امأ اكرتو قباسلا ملعي

 خآللو سدسلا ال دحاو لك كرت ام ثلثلا مألل نوكي : روهمجلا لوق ىلعف

 نيوخألا نم خأ ريدقت عم ثلاث خأ دوجول سدسلا مألل : انباحصأ لوق ىلعو يقابلا
 ةسخلا ظفحتف ص ةسمخ خأ لكلو نانثا مألل رشع ينثا نم مهتضيرفف ايح نيتيملا
 ى رخآلا ةايح ردقتو هتايح تردق يذلا توم ردقي مث تيملل تحص يلا
 نم ةسمخ يحلا خآلا دي يفو دحاو لك نم نانثا مألل رشع ينثا نم آضيأ ةضيرفلاف

 - ٥١٣ _ ) ج ١٥ - لينلا - ٣٣ (



 جوزتمك فعضألا طقسو ىوقألاب ثرو ناببس دحأب عمتجا نإو

 حاكنب ال بسنب هتثرو امهرمأ نابو تام نإ ملعب ال هتخأ وأ همأ

 ، دسافلا مهعرش وهو كلذ :نع يسوحجم ملسأ نإ اذكو ء دساف

 رخآلا نم اهثرو ةسمخ نيوخألا نم دحا و لك دي يفف هنم ةجح رخآل اذك و اذه

 خألل يقب امو ةسمخ لك نم ثلثلا ماللف ك امآ و (اخأ اكرت و اتام امهنأ ردقبو

 نيثالثو ةتسب رشع ينثإلا يف ةثالثلاب برضاف ةثالثلا ىلع ةسمخلا مسقنت الو يحلا

 يف نانثا مللف ى ةثالث يف ابورضم هذخأ رشع ينثإلا نم ءيش هل نم : لوقت مث

 ةثالث تيم خأ لك دي يفو “ رشع ةسمخب ةثالث يف ةسمخ يحلا خأللو ص ةتسب ةثالث

 مالا ديب ام عيمجف « رشع يحلا خالل و « ةسمخ اهثلث مالل ‘ رشع ةسمخب ةسمخ ف

 ةسحخ دحاو لك نم يحلل > نورشعو نانثا كلذف دحاو لك نم رشع دح-ا

 فصنلل ناعج ريف فاصنألاب خآلاو مآلا ديب ام قفتيف ‘ نوسمخ كلذف نورشعو

 رخآلا دعب قرفلا وحنب نيثراوتملا دحأ توم ملع اذإو ص نوثالثو ةتس كلذو

 نايبلل رمآلا فقو يسنو ملع نإو « عامجإ قباسلا ثري رخأتملاف سني ملو انيعم

 قباسلا نيع ملعي الو قباسلا ملعي نأ ثلاثلاو ى نامسق ناذهف ةرورضلل حلصلا وأ

 ةثالثلا هذه ماكحأو « داحتالا ملعي نأ سماخلاو ‘ قباسلا ملعي ال نأ عبارلا و
 . حلصلا وأ نايبلل فقوتلاب ثلاثلا يف : ليقو « ةدحا و

 طقسو ىوقألاب ثرو ) ةدحاو ةهج نم ( ناببس دحاب عمتجا نإو )
 وأ همأ اهنأ ( ملعب ال ) مراحملا نم امهريغ وأ ( هتخأ وأ همأ جوزتمك فعضألا
 اذكو ‘ دساف حاكنب ال بسنب هتثرو امهرمأ نابو تام نإ ( هتمرح وأ هتخأ

 ف مالك رم دفو ) دسافلا مهعرش ( مراحملا جوزت يا ) وهو ( ا۔نىلإ اومكاحت و
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 ثريال مع نب ا هنوكب هنأل مأل خأ وه مع نبا يف كلذ مزلي الو

 . بيصعتب لب رم امك هضرفب

 هضرفب ثري ال مع نبا هنوكب هنأل مأل خا وه مع نبا يف كلذ مزلي الو ) كلذ

 نال ةبجلا دحتت ملف ( بيصعتب لب ) لئاسملا دارفأ باب يف ىنعملاب ( رم اك
 اهب لب ىوقأ تناك ولو طقف اهب ثرب ملف ةبصملاب ىرخألاو ضرفلاب امهادحإ
 . ملعأ هللاو ضرفلاب و
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 لصف

 ًاحر الو ًابصاع فلخ ل اذإ ىلوملا نأ ىلع انم رثكألا

 نيملسملا نم هسنح ف > هلام معسعي

 لصف

 ىلوملا ثا ربم يف

 ةباتك وأ ريبدتب ولو قتعلا يف ببس هل نم يأ ءاتلا رسكب قتعملا انه وهو

 فلتخا ولو قيقر نع كلملا لاوز وه ءالولا ببسو ى كلذ ريغ وأ مرحم كلم وأ

 نأ ىلع انم رثكألا ) فال_تخإلا ةروص يف ثرإ ال نكل ديسلاو ديملا نيد

 نباك ( ابصاع ) الو ةجوز وأ اجوز ( فلخي اذإ ) حتفلاب قتعملا يأ ( ىلوملا

 ثاريمب وأ مأ وأ تخأ وأ تنبك ضرفلاب اثراو ( امحر الو ) دج وأ مع وأ

 نيذلا نيررحملا ( نيملسملا نم هسنج يف هلام مسقي ) ةمعو لاخك ماحرألا يوذ
 . ىثنآلاو ركذلا يف ءاوس هيلإ عجري نأ ىلع هنم رفاس وأ هبف تام دلب ف
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 ‘ هل هلك هلا بصاع ناك نإو برقأ هسانحأ نم وه ام سنجلا ف ىرحتيو

 نإو > قحأ مس هل نم نأل اضرأ يقابلاو همهس ذخأ [حر وأ ضرف اذ فلح نإو

 يقابلاو هضرف هلف ضرف اذ فلخ نإ :ليقو هقح لكلف ايصاعو ضرف اذ فلخ

 هلامع ىصوأ نإ و > ضرفلا يذل هنأ اضرأ حصألا و > بصاملا نكي ل نإ هقتعمل

 ثروب ال : رثؤملا وبأ لاق سنحلل قابلاف هضمس٫د ىصوأ نإو هسذجل ءيش الف هلك

 نبال ىلوم تام دقو كءالولاب هثرو هنأ انماع الو هثروي مل قلع هنأل لاح ىلع ءالولا

 ىلوم تام دقو /هضءةي ملف هتذخأل ىل ناك ول :اهل لاقف هلامب ةأرما هتءاج و رمع

 . ءالولاب هثري ملو هلام مهيلإ ملسو هضرأ لهأ نم رضح نم اعدو يلع هللا لوسرل

 مل نإف :لاق هلك اهثرإب هل ىضقف اهجوز الإ كرتت مل ةأرمايف يلع نع رباج نعو

 لهأل هثرإف ابلصم ناك نإف ى هضرأ ىف هنيد لهأل لاملاف ةجوز الو جوز نكي
 الو ةجوز الو ثراو هل حصي مل نإف ‘ هسنج مهو اهيف قلخ يتلا هضرأ نم ةالصلا

 ربتعيو “ اذه لثمب بوبحم نيا ىتفأ دقو ، هنكسم ءارقفل هلام سنج الو محر

 ةمسقلا لبق مهنم دلو نم مهعم لخديو تام موي هدلب يف يف هسنج نم ناك نم
 يف هسنجف هدلب يف هسنج دجوي مل نإو ثدح نمل ال توملا موي رضح نمل ليقو
 نمو ىرقلا برقأ ريغ نم ولو هسنج نم ةمسقلا رضح نمو ى هيلإ ىرقلا برقأ
 يف رضحلا لهأك ودبلايف ودبلا لهأو نايبلاف هدلب وأ هتليبق وأ هسنجنم هنأىعدا
 ءاوس هريغو متملا : ليقو ى هدلب يف ةالصلا نومتي نيذلا هسنجل هلام :ليقو رضحلا
 هدلب ءارقفلف ةزوحلا يف الو هدلب يف هنج دجوي مل اذإ : ليقو هدلب اورضح اذإ

 دحاو ناك نإ و « هثراولف مسقلا لبق تامف هتوم موي رضح نمو ى هبف ماقأ يذلا

 وذو هل ضءقي وأ هضبقي رح كلم هلام لخدي ال : ليقو ضبق الو مسق الب هلف
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 ناهدلا حلاص حون وبأ مهفلاخو ء مهنم ناك نإ الإ هقتعم هثري الو

 ‘ انريغك همتعم هنرواف هللا همح ر

 دلب يف رصقملاو متلا : ليقو « هيف تام يذلا ال يلصألا هدلب انه ربتعاو 2 ةليبق
 وذ مدق هدلب وذو ةليبق وذ ضرامت نإو ؤ طقف ةليبق يذ نم ىلوأ ةليبقو دلب

 ٠ همف م ١ م 71 هت وم

 ثريف ( مهنم ناك نإ الإ ) محر الو اهنيب ةبارق ال ذإ ( هقتعم هثري الو )
 : ةدسع وبأ لاق ى طقف سنجلا هل نمم ىلوأ وهف اسنجو ًاقاتعإ هل نأل هدحو

 هسنج يف هلام مسقف ثراو هل سيل و نلع هللا لوسر دهع ىلع ينوت الجر “نأ انغلب

 ص "قر هيلع رجي ملو ملسأ هنآ ناكمإل ىلوم هنأ مزلي الو ، ايشبح ناكو نيملسملا نم

 دوسألاو ةمقلعو ءادردلا وبأو ذاعمو سابع نباؤ "ىلعو دوعسم نبا و رمع ناكو

 نب رباج و يشلاو يعخنلاو دهاجم و سواطو ءاطعو حيرش و ىورمو ةديبعو

 ث رماع خيشلا كلذك و كلاملا تيب نودو ىلوملا نود ماحرألا يوذ نوثروي ديز

 . هسنجل ىلوملا ثاريم نإ : [لاق ]

 قتعملا ثروأ يأ ( هثرواف هنا همحر- ناهدلا حلاص حون وبأ مهفلاخ و)

 نوك زوجيو ى حتفلاب هقتمم ثراو هرّسص يأ ى اهحتفب ( هقتعم ) ءاتلا رسكب

 لوعفم ءاتلا رسكب هقتعمو ى مدقم ناث لوعفم ءاتلا حتفب قتعملا ىلإ. ةدئاع ءاهلا

 نب رباج. نعو ص ينثري و ُهثثرأ هنع لقعأو ينع لقعي ناك اذإ .: لاق رخؤم لةوأ

 تلم ثروو ى اهحتفب قتعملا ثرب ءاتلا رسكب قتعملا نأ : سابع نبا .نع ديز

 ،ةيلبنحلاو ةيعفاشلا نم مهعبات نمو ةنيدملا لهأ نم(انريغك)امل ىلوم نم ةزمح.تنب
 امبات الو ابحاص انملع ام : لاقو نويزاجحلاو نو.ماشلاو نومقارعلا لاق هبو
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 ء رظن الا وهو

 نب ديز نع يورو "يلع نع ةياور وهو نسحلا نع كلاذ يور “ كلذ يف فلاخ

 ةبارقك ةبارق ءالولا نأ مهلك سانلا عمجأو كلذ ىلع ةيكلاملا تعمتجاو تباث

 لمملا ىلع ةعامجلا تقفتا - ةيكلاملا نم وهو _ ربلا دبع نبال ليق اذك ؛ بسنلا

 سابع نبال راسي نب ناجلس ءالو تبهو اهنأ ةنوميم نع يور ام الإ ثيدحلا اذهب
 نأ هدبعل نذأي نأ ديسلل زوجي هنأ ءاطع نع جيرج نبا نع قازرلا دبع ىورو
 ٠. ثب دحلا مهغلبي ل مهلمل و : ل اق ءاش نم ل ١ ول

 كح ناك اذإف ‘ بسنلا ليوحت زوجي ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ : لاطب نبا لاق

 عيبلا ءالولا نولقني ةيلهاجلا يف اوناكو ى هلثم لقتني ال هنإف بسنلا مكح ءالولا

 دنع فورعم امهدحأ : نيهجو ىلع ءالولا : ليق كلذ نع عرشلا ىهنف هريغو

 ناك دمحأ دي ىلع ملسأ نم نأ رخآلاو ث هؤالو هلف اك ولع ىتعأ نم "نأ ةماعلا

 حون يبأ دنع هقتعأ نم قتعملا ثري امنإو ى اندنع روهشملا وه كلذو « هالوم

 هتبصملف ابح قتعملا نكي مل نإو ةبصع ىلوملل نكي مل اذإ رك ذ نمو ةيكلاملاو

 ء ةيكلاملا دنع لاملا تيبل لاملاف مهنم دحاو نكي مل نإف “ تهتنا ثيح ىلإ

 لقعأ و ينع لقمي ناك اذإ هنأ "رم اك ( رظنألا وهو) ماحرألا يوذلف اندنع امأو

 نم "لق - رسكلاب ىتعملا - حتفلاب ىتعملا ثرإ نأ الإ هتثروو ينثرو هنع

 ث بهوي الو ءالولا عابي الو “ س قتعأ نمل ءالولا » : تللم هلوقلو ى هب لوقب
 . « تباث بسن ءالولا » : نلع هلوقل و

 لك ىلعو > يلع مالك نم {_ بسنلا ةمحاك ةل ءالولا » ثددح نإ : لسىقو

 سابعنناو ناثعنع يور امو بهو الو بسنلا عابي ال اك بهوب الو عابي ال لاح

 : لاق رمع نب هللا دبع نعو « مهنع "حصي مل هتبهو هعيب ةزاجإ نم تباث نب ديزو
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 هاور ث « بهوي الو عابر" ال بذلا ةمحلك ةمح ءالولا » : للع هللا لوسر لاق

 نابح نبا هححصو فس وب يأ نع نسحلا نب دمحم نع يعفاشلا قيرط نم 1 اجلا

 هجرخأ ديسلا نأ : ىنعملاو « ةبارقلا - ماللا مضب - ةمحللاو “ يقهيبلا هتلعأو

 دمعلا نأل آاسح دوجولا ىلإ ةفطنلاب هجرخأ بآلا نأ اك اكح بسنلا ىلإ ةيرحلاب

 ةيرحلاب هديس هجرخأف دهشي الو ىلي الو يضقي ال ماكحألا قح يف مودعملاك ناك
 ءاج كلذلف قتعلاب طينأ بسنلا كح هباش املف اهمدع نم ماكحألا هذه دوجو ىلإ
 بهذملا ب۔اني ريسفتلا اذهو : لمق “ بسنلا ةبترب قحلأو « قتعأ نم ءالولا »
 ىتعملل ثاريملا نأ ىلع [ضيأ راج وه لب كلذك سيلو ثاريملا يضتقي ال هنال
 قتعملل - حتفلاب _ ىتعملا ثاريم : لاق هنأك و هبشلا هجو ناب ةدايز عم

 ؛هدمسل هؤالوف هسفن ىرتشا نمو“ثاريملاب ءالولا رجح نبا رسف اك - رسكلاب

 ؛ ثراو هل نكي مل نإ ثراو هل فرعي ال نمك راصف ى هيلع ءالو ال : ليقو

 ص ثراو قتعملا نأل ثلثلل ةر ثلثلا نم رغكأب وأ هلك هلامب ىصوأ نإ و
 : قاحسإ وبأ لاق

 فلس امل فلاخ هبجحو فلتخا دق همكح ءالولا نإ

 بيصن نم هيف ىثنأل امو بيصعتلاب ثري امنإ ذإ
 هنررج نم نه هرج وأ هحقنتعا نم لك ءالو الإ

 ىقتعملل الولا "رجنا ام ثح ذإ

 قتعلل .ةرجم هنإف

 هنأل هارجم يرجي الو ةبارقلا طاسبناك ثاريملا يف طسبني ءالولا نأ كلذك و
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 ءدجلا هيف بجحي خآلانأ ةيكلاملا تمعزو“ةبصملاب ثروي امنإو ضرفلاب ثروي ال

 هنآل هنبال نوكي هؤالو نإف انبإ و امأو تنبو الثم ةجوز هتثرو يق كرت نمو
 نقتعأ نم هقتعأ وأ هتقتعأ نم الإ اثيش ءالولا نم نثري ال ءاسنلا نأ نوملسملا عمجأ
 هيف ثرقف لاملاك ثروي ءالولا نأ نم « ةلأسم يبأ ه يف ام الإ نقتعأ نم هالو وأ
 هدلو نم لفس نإو - ءاتلا رسكب -۔ قتعملا امهوبأ تام اذإ نبالا عم تنبلا

 ادبع اهدبع ىتعأ وأ ًادبعتقتعأ نمف ىثنأ وأ ارك ذ دلولا ناك ةصاخ روكذلا

 امل يناثلا ثاريمف لتق وأ كرسثب ثرإلا نم لوآلا عنم وأ يناثلا مث لوألا تامو

 ملو هدالوأ مث دبعلا تامو ًادالوأ اهعم دلوف ةجوز ج"وزتو ادبع تقتعأ نإ و

 لفسأ ىلوم لك "نأ هلصاحو ع مهيبأ ةالول مهثاريم نإف بسنلا نم اثراو اوك رقي

 قاتعإلاب صلخ نإ الإ ىلعألا ىلوملا ىلإ "رجنيهنإف ةدالو وأ قتعب ءالولا هيلإ "رجا
 : قاحسإ وبأ لاق ى ةدالولا نود

 ببس نم ءالولا بصامل امن بسنلا نم بصاع لك ثحو

 ص هقتممل يقابلاف مهس اذ كرت وأ هقتعمل ءيش الف اقرغتسم ثراو كرت نإ ينعد

 ةجوز وأ فصنلا هقتملو فصنلا اهلف اتنب وأ هل هلك هلامف انبا كرت _رإف

 > مهسلا يذل يقابلا : ليقو ى ىتعال يقابلاو فصنلا تنبللو نمثلا اهلف

 : قاحسإ وبأ لاق

 اقلطأ و هتقبر نم "كفو اقتعأ نم هب سانلا ردجأو

 ا رمف هقتمب ايسق وأ ١ رذن وأ هقتعأ [ا___عوطت

 هملع هب اموكحم ناك وأ هيدل ةرائفك نع ناك وأ
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 هرخأ وأ هل قتعلا لُحع وأ هربد وأ هىتاك دق ناكو

 هندل نم كلذ ىرس دق وأ هنع ًاموب قتعأ دق ناك وأ

 , ث هقتعي نأب هيلع مكحيف كلذ وحن وأ هنذإ عطقب هدبعب لثم نأ هب موكحملاو

 هؤالوف هريغ نع ادبع قتعأ نمو ث هقاتعإ ىلإ جايتحا الب ةلثملاب "رح وه : : ليقو

 هنع هقتعأ نإ : قارعلا لهأ لاقو “ اقلطم كلام دنع ىقتعملل ال هنع قتع أ نمل

 الإ [ةلطم نقتعدل ءالولا : يمفاشلا لاقو ، هقتعداف هنذإ ريغب وأ هل هؤالوف هنذإب

 :آ دمع هتوم دمب همبأ ن ع قتعأ نمو ؤ هنع قتعأ نمل هؤالوف لمحم هنع هقتعأ نإ

 هؤالوف وه هلام نم هتدصو نع وأ هنع هب عوطت وأ هيبأل ءالولاف هلام نم ناك نإف

 دنع هؤالوف رخآلا هقتعأ و امهدحأ هبتاكف دبع نيلجر نيب ناك نإ هيبأل الو هل

 ى هسكنعب ل۔قو ى هكيرش هنآل : لاق هبتاكمل للا دبع يبأ دنعو « هقتعمل ةداتق
 لاق هبو ص مهؤالو "رجي ال هنإف ةرح نم دالوأ هل ادبع قتعأ اذإ : حيرش لاقو

 نع لئس » للع هنأب هلوةب لاق نمو كلام "جتحاو « هرحي : ليقو ى عيبرلا
 لوق ىنعمو ى « هنع اوقتعأ معن : لاقف ؟ لبقيو هعفني له : تيملا نع قتملا
 : ىاحسإ يبأ

 هضعب وأ اك رتشم وأ هدبع ضعب قتعي وأ هنباك همرحم ناسنإلا كلمي نأ

 ضعب قتع وأ مرحملا كلم يف قتع ال : ليقو ، هلك اذه يف هؤالو هلو هلك قتعبف

 ٠: هلوق دعب اقاس وبأ لاق 2 مك احلا هب كحي ىتح هضعب وأ كرتشملا وأ دمعلا

 : حلا هب سانلا ردجأو
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 اضرف قيقشلا مث بآ مش اضفخنا ام هنبا مث هنبا مث

 قيقح هدمب بآلل خأ ناو { قيقشلا نبا مث بآلل خأ مث
 اومس دق مهلكو هنبا مش معلا مش كاذ دعب دجلاو

 انم لاق نم بهذم يف ثاربملاك ءالولا يف خألا بجحي دجلا نأ بهذملاو

 تام موي وأ قتعملا ديسلا تام موي برقألا ىعاري له ءاملعلا فلتخا و « ءالولاب
 نع ديسلا تام نإف “ةمآلا روهمجو ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام لاق هبو « دبعلا

 كرتو قيقشلا تام ىقح قتعملا اذه تمي ملو - حتفلاب - قتعمو باآلخأ.و قيقشلا
 نبا نم ديسلا ىلإ برقأ هنأل بألل خألل هثاريم : هعم نمو كلام لوق ىلعف ى انبا

 امإاأ نآل قيقشلا خألا نبال هثاريم نوكي نيرخآلا لوق ىلعو ث قيقشلا خآلا
 اذإف لفسألا ووملا توم ةاعارم ررقت اذإ و ى قتعملا ديسلا تومب كلذ قحتسا

 كلام لوق اذه“ابأ ناك ولو هل ءالولاف لفس نإو نبا نبا وأ هديس نبا كرتو تام

 . مهريغو زاجحلا لهأ نم ءاملعلا روهمجو

 ىلع اسايق يقب ام نبإللو سدسلا بآلل : يعازوألاو حيرش و يعخنلا .لاقو
 ء ببصعتلاب ثروي امنإ ءالولا نأب هلوقب لاق نمو كلام جتحاو “ بسنلا ثاريم

 نبا نكي مل نإو ةهج بآلا ناكم ناك اذإ مهدنع كلذك و هيف ضرفلل لخدم الو
 ةنيدملا لهأ لاق هبو ى ةوخإلل : كلام لاقف « دجو ةوخإ ناك نإ و بأللف
 ليقو ت ةدجلا نم برقأ خآلاو ةبصعلا نم برقألا هقحتسي ءالولا نآل يعفاشلاو

 بسنلا ثرإ ىلع اسايق دجلاو ةوخإلل ليقو خألا نم ىلوأ وهو باآلاك هنآل دجلل
 ؛انه ةدجلا هبجح يف كلام دنع خآلاك خآلا نباو خألا بجحي ال دجلا نأ مهمعز يف
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 : قاحسإ وبأ لاق

 ةوخإلا ق اذ لمق تركذ دق ام ةوسإ لمجاو مامألا ثروو

 مع نبا نم ىلوأ يوبآلاو ث يوبآلا نم ىل'وأ قيقشلا مملا "رأ ينعي

 نع قتعلا زوجي ال ه_ذأ بهذملاو « بآلل مع نا نم ىلوأ قيقش مع نباو قيقش

 هملعو هتاكز نع ةبقرلا قتعي نأ ناسنإلل زوجي هنأ : ةيكلاملا تمعزو ى ةاكزلا

 هنأ ينعأ « هدبع بتس نإ اذكو ى مامإلا رظنب لاملا تيبل مهدنع اهؤالوف

 لاق ص همدع مهضعبو ىونلاب هنع ةيلكلاب هجارخإو هسفن نع هداعبإ دصق

 : قاحسإ وبأ

 هاون ايف هبس د۔ة ناك وأ ةاكزلا نع هقتعأ نإ و لصف

 ءيق نفسلل هنثرإو ءيش ءالولا نم هل امن

 نإ و ى همىلاوم ىلإ ءالو هوبأ "رج هريغ هقتعأ دق بأ هل ناك نإ : « رثأ , يفو

 ص لقملا قبس ولو “ كلذك هنم لفسألا ءالو ىلعألا ةرج امهربغل بآلا وبأ" ناك
 هنإف ءاتلا رسكب _ قتعملا موق نم دحأ قبي مل نإ الإ لقتني ال ءالولا : ليقو
 مهوبأ ناك نإ الإ اهينب ءالو مآلا رجت الو “ ىلوأ قتعملا نأل ءابآلا يلاوم ىلإ لقتني

 نإو ى ,هقتعأ نملف الإ و اهببسب اوقتعأ نإ مهيلاومل مهؤالوف قرلا يف تامو اك ولع
 ءالوو . هنع نولقعيو موق نع لقعيو ى مهنيب هالوف ادبع ادعاصف نانثا قتعأ

 رارحألا يف هل بأ ال نمو مهنم اوناك نإ الإ امهدالوأل ال اهموقو اهتبصعل ةأرملا

 كاهدالوآل ءالولاف اهنم اولسانتو تدعب نإو هت ةدج وأ همأ لجر قتعأف "ةدج الو
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 اوناك ولو سوؤرلا ىلع هيف هردقب لك نع لقع لئابق نم دمعلا ىلاوم اوناك نإو

 اذإف ءاهتريشمل هؤالوف ادبع تقتعأ اذإ ةأرما نأ : « رثآلا » يف ام اثانإو اروكذ

 . نيزخآ نم ولو اهدالوأ لإ عجر اوتام

 الو بهوي الو عابي" ال بسنلاك ءالولاو : - يعفاش وهو - يروشنشلا لاق
 اكو ةبصعلل ىقبي لب ى لاملاك ةثرولا عيمج هثرب ال يأ ء هب ثروي نكل ثروب

 ص هقتع ىلعو هدافحأ و هدالوأ ىلع تبثي ىثنألا وأ ركذلا قبتعلا ىلع ءالولا تبثي

 : نيطرشب قيتعلا عرف ىلع تبثي امنإ و

 هقتعمل هؤالوف قتعو اقيقر ناك نإف عرفلا كلذ "قرلا سمي ال نأ : امهدحأ .

 . لاملا تيبلف اودجو مل نإف هدعب نم هتبصعو

 حمحصلاىلع لصألا "ةرح بآلا نوكي ال نأ وه مآلايلاومل ءالولا توبث : يناثلا
 ءالولا هبلع نوكي لهف لصألا ةرح مألاو قيتع نوكي نأ وهو هسكع امأ و
 هبو “ لوآلا حبحصلا ع هسكعك ةيرحلل بيلغت ال وأ هيلإ بسني هنأل بآلا يلاوم

 قتعم هيلع ءالو الف قتعو قر هسم نمو : « ةضورلا ه يف يوونلا مامإلا لاق
 رشابملاف ال مأ لاحلا يف اودجو ءاوس قبس اك هلوصأ رئاسو هدج وأ همأ وأ هبأ
 وأ ناقيتع هاوبأو لصألا "رح ناك اذإ امأف ى هتبصمل مث ؛ هقتعمل هؤالو هقاتعإ

 ص اهقتعمل ءالولاف ةقتعم مألاو اقيقر بآلا ناك نإف ى هيبأ ىلومل هؤالوف قيتع هوبأ
 دلولا ةامح يف بألا قتعأ نإو ى مآلا قتعم هثرو دعبت قيقر بالاو تام نإف

 رجنا دجلا قتعو اقيقر بآلا تام ولو ‘ بألا ىلاوم ىلإ مألا نم ءالولا ةرجا

 هرا رجنا يفف قبقر بالاو ةدجلا قتعأ نإ و « دجلا يلاوم ىلإ مآلا ىلاوم نم ءالولا
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 يلاوم نم ةرغنا كلذ دعي بآلا قتعأ نإف « زجني ايهتحصأ ناهجو دجلا يلاوم ىلإ

 دجلا قثع دعب بآلا تام نإ اذه ىلعف ى رجني ال يناثلاو ' بآلا يلاوم ىلإ دجلا
 ص َةرجني ال هنأ يلع يبأ خيشلا دئع اهحصأ ناهجو دجلا ىلوم ىلإ هرارجنا يفف

 . رارجنالاب يوفبلا عطقو

 سفنلاب قتعملا تامصع برقأل ءالولاو “ لاق اذك ىوقأ زارجنالا : تلق

 ىتعملف بننلاب ةبصع قتعملل نكي مل نإف “ ضرف يذ الو ريغلا عم الو ريغلاب ال
 ىتعم قتعملف اونوكي مل نإ و « كلذك قتعملا قتعم ةبصعلف نكي مل نإو “ قتعملا
 وأ هبأ ىتعمل الإ قتمملا تابصع قتعمل ثاريم الو ى اذكهو هتبصعل مث قتعملا

 ريغ نم تجوزت أذإ اك قتعملل ةبصع نكي مل اذإ قتعملا ةبصع ةبصعل الو هدج
 طقف ركذلا اهدلو مع نبا نع اهقيتع تام مث ادبع تقتعأ و انبا تدلوو اهتليبق

 ةبصع نم ثرب نم طباضو اهنبال ةبصع ناك نإو امهل ةبصعب سيل هنأل هثري الف
 قتعملا تام ول قتعملل اثراو ةبصع نوكي ركذ هنأ ايح قتعملا نكي مل اذإ قتعملا

 هدالوأو قيتعلا تام موي تقتعأ نم ءالو الإ ءالو ةأرملا ثرت الف قيتعلا ةفصب

 مث نبا نع امهدحأ تامو نينبا نع تام وأ دبع قتعأ نإو ى هقيتعو هدافحأو

 مهدحأ تامف نينب ةثالث نع قتعملا تام نإو ى قتعملا نبال هؤالوف قستعلا تام

 قتعأ نإو ى ةيوسلاب راشعأ هوثرو ةسمخ نع رخآو ةعبرأ نع رخآو نبا نع

 نبالل هؤالوف قيتعلا تام مث ث رفاكو ملسم : نينبا نع تامو رفاك ادبع ملسم
 تإ و ى ايهنم ءالولاف املسم قيتملا قيتعلا تام مث رفاكلا نبا ملسأ نإو « ملسملا

 قتعمللو هدعب هقيتع تامو ادبع بآلا قتعأ مث اهيلع قتعف اهابأ ةأرما ترتشا

 نع رخؤتف « قيتعلا ةقتعم اهنأل تنبلا نود هل قيتعلا ثاريمف بسنلاب ةبصع
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 هل هلاه هسنح نم هن أ يشبح وأ يدنه وأ يجرب تم قأ اذإو

 - ١ ٠ ه ٠.

 نم ةلبق نم دحاو دمف نإو ‘ ىش الاو ركذلا هيف يوتسيو

 ى هتوم مي هدلب يف نئاكلا هسنج رئاس ثرو هدالب وأ ركذ

 ةقتعملا اوثرو ذإ ,ضاق ةئام عبرأ اهيف أطخأ : ليق هذهو “ بسنلا ةبصع نع

 ةنباو نبا ىرتشا نإ امب ةاضقلا ةلاسم مهضعب روصو ى ةاضقلا ةلاسم ىمستو
 هثا ريمث ايهنع بألا توم دعب قيتعلا تام وأ ادبع قتعأ مث اهيلع قتمف امهابأ

 ضاق ةئام عبرأ اہىف طلغو ى بسنلاب قتعملل ةمصع هنأل 2 تنبلا ن ود نبالل

 . اهنيب قيتعلا ثرإإ : اولاق
 هلك ( هلامف هسنج نم هنأ يشبح وأ يدنه وأ يجنزب تيم رقأ اذإو )

 ص مآلا دلو يف نايوتسي ىثنألاو ركذلاف ى ( ىثنألاو ركذلا هيف يوتسيو هل )
 ص سنجلا ثاريم يفو ةكرتشملا يفو ةلاخلا دلوو لاخلا دلوك ماحرألا ثاريمو

 دالب نم ( هدالب وأ ركذ نم ةليبق نم ) دحأ دجوي مل يأ ى ( دحاو دقف نإو )
 نم ناك نم مدق اناك نإف ‘ هسنج نم دحأ الو هتليبق نم دحأ ال يأ ، كرشلا

 يف هدلب نم اونوكي مل نيذلا هس:جف انوكي مل ترإ و هدلب نم ناك نم ىلع هتليبق
 موب هدلب يف نئاكلا هممنج رئاس ثرو ) : لاق اك ى هتلسق نم الو كرشلا

 هلصأ يذلا هدلب نم هسنجف ع دجو ام سنجلا يف برقألا ربتعي هنأ لصاحلاو

 ص هريغ نم ىلوأ هيف تام يذلا هدلب يف 'نمو ى هميلقإ ريغ نم هسنج نم ىلوأ هنم
 ص هوثرو دوسلا نم هنكل هسنج ريغ نم نوررحملا دوسلا ديبعلا الإ دجوي مل نإ و

 دوسلا ريغ نم ضيبأ هنوكب الإ مهسناجي نم دجوي مل نإ ضيبلا ديبعلا اذك و
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 سنج نم هوبأ ناك نإو هنم هريغ نم ىلوأ هسنج نم ناك نإ هقتعمو

 ًاينز..افلاخت نإ اذكو ى هيبأ نم هسنجل هلام : ليقف رخآ نم همأو

 : ليقو س همأ سنجل كلثلاو ى هيبأ سنجل ناثلثلا : ليقو ث ًادنهو

 . هب قحأ وهو يلاوملا نم هلامل قباسلا هثري اقلطم ىلوملا

 هسنج نم يأ ء ( هنم هرم_غ نم ىلوأ هممنج نم ناك نإ هقتممو ) 0 مهثرو

 . قتعلا ةبارقب هتدايزل

 دحاو سنج نيسنجلا لمش نكل ( رخآ نم همأو سنج نم هوبأ ناك نإو )
 ، اضيأ جنزلا نم رخآ سنج نم همأو جنزلا نم سنج نم هوبأ نوكي نأ لثم
 يجنز امهدحأ ( ادنهو اأجنز افلاخت نإ اذكو 0 هيبأ نم هسنجل هلام : ليقف )

 نم كلذ وحنو يربرب رخآلاو يمور امهدحأ ًآربربو امور وأ ى يدنه رخآلاو

 نأ ىتح بآلا ةوقل كلذو هيبأ نم هسنجل هلك كلذ يق هلافف ى ةفلتخلا سانجألا

 ( همأ سنجل ثلثلاو هيبا سنجل ناثلثلا : ليقو ) « همأ ىإ ال هيلإ بسني دلولا
 سنجل ناكف بألل يقابلاو ثلثلا هيف ثرت مألا نإف “ بسنلاب ثرإلا ىلع اسايق

 ( اقلطم ىلوملا : ليقو ) هدلب يف سنجلل : ليقو ى ناثلث بآلا سنجو ثلث مألا
 يأ نم ( يلاوملا نم ) هلام ىلإ يأ ى ( هلامل قباسلا هثرب ) ناك سنج يأ نم

 . اوناك سنح

 قلطي ىلوملا نإف ع ةيدوبعلا يف مهلصأ نيذلا رارحالا ىنعمب يلاوملاو انه ىلوملا
 معلا نياك بسنلا يف بيرقلاو دلولاو - حتفلاب - قتمملاو دبعلاو ديسلا ىلع

 عفنلاب رخآلا يلي اهنم الك نأ وهو ، دحاو ىنعم هلك كلذ ز"وجيو < رصانلاو

 دعي امنإو « ( هب قحأ ) هلام ىلإ قباسلا يأ ت ( وهو ) « رصنلابو رضلا عفدو
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 راد ىلإ قبس ءاوس نالف لام تزح دق : لوقيو “ يضاقلا ىلإ قبسلاي اقباس
 ٠ دوهشل جاتحي الو كلذ هل بتكي يضاقلاو > ال وأ هلامو تملا

 لام ىلإ قبسي نأ دارأ ىلوم يف - هللا همحر - اضيأ لاقو : « رثألا » يفو

 يذلا قتعملا توم هدنع حصي امدعب ءانمألل وأ ك احلل لوقي امنإ هنأ رخآ ىلوم
 قتعم ةمأ نيا ناك نإو ى ةنالف نيا نالف وأ نالف نيا نالف هلام ىلإ قبسلا دارأ

 لاملا ىلإ تقبس اثزاو كرتي ملو تام دق اذك و اذك لزنم لمهأ نم نالف نبا نالف

 كرت هنأ ةفرعم ءانمألا ىلع وأ ك احلا ىلع قيضي الف ث ىقبسلاب هتثروو كرت يذلا
 ىلإ دحاو قبسو ى ءانمألا ىلإ يلاوملا نم دحاو قبس اذإو ى هكرتي مل وأ اثراو

 ةنيبلاب ءانمألا دنع قبس يذلا يتأي نأ الإ ىلوأ كاجلا ىلإ قبس يذلاف « مك احلا
 تنإ اذكو « مكاحلا دنع اذه قبسي نأ لبق ءانمألا دنع قبس هنأ خيراتلاو

 ى سانلا عمج يذلا مكاحلا دنع قبس يذلا امهالواف نيقرتفم ماكح يف اميمج اقبس

 . ملع أ هللاو
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 باب

 ثيح ماهسلا يوذ ىلع لاملا نم يقابلا ٥ر يف اوفلتخا
 : ليقو ى نيج ورل ا الخ ام مهماهس ىلع معي : لضف ‘ بصاع ال

 ںاب

 درلا يف

 يقابلا در يف اوملتخا ) « ماهسلا نم ناصقنو ةثرولا ءابصنا يف ةدايزلا وهو

 ىلع مسقي : ليقف ‘ بصاع ال ثيح ماهسلا يون ىلع ) ماهلا نع ( لاملا نم
 قحتسي انإ درلا نآل ى اعامجإ اهيلع درب ال هنإف ( نيج وزلا الخ ام مهماهس

 ثسح نم اهيلع در امحر ناك نإف ى ةيجوزلا ثيح نم نيجوزلل محر الو مح رلاب

 نب يلع مامإلا بهذم اذهو ى مهلك ماهسلا يوذ نم نيجوزلا ريغ دريو محرلا
 . هريغو بلاط يأ

 هبو “دعب هب حرص اك راتحخلا وهو هريغو دوعسم نبا لاقو يأ '( : ليقو )
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 تاوخأو ةقيقش عم نبا تاوخأو تنب عم نبا تانبو 2 امهالخ ام
 ء فصنلا هتنبلف { ةجوزو نبا تنبو ًاتنب كراتك ةدح وأ اهعم مأ

 يلع دري لوألا ىلع يقابلاو نمثلا هتجوزلو 2 سدسلا هنبا تنبلو

 ؛ ايهماهس ردق ىلع ةجوزلا ريغ

 (عم نبا تاوخأو تنب ) دوجو ( عم نبا تانب و ى امهالخ ام ) ةديبع وبأ لاق
 دوجو ( وأ ) مآلا دوجو يأ «( اه ) دوجو ( عم مأ تاوخأو ةقيقش ) دوجو
 بأ تخأ وأ تنب نود نبا تنب تناك نإو ائيش نددرب ال ءالؤهف ( ةدج )

 ءاملعلا روهمج نيب نالوقلاو ‘ نددر ةدج وأ مأ نودب مأل تخأ وأ ةقىقش نودب

 تباث نب ديز لاقو ى نييرصبلا وأ نييفوكلا قارعلا ءاهقفو نيعباتلاو ةباحصلا نم

 نإ لاملا تيبل ماهسلا يوذ نع يقابلا نإ : مهريغو ةنيدملا لهأ نم هلوقب لاق نمو

 بهذمك ةيعفاشلا بهذم لصأو ال وأ لالا تيب مظتنا ءاوس بصاع نكي م

 لاملا تيبل هنأ نورخاتملا هب قفأ يذلا ةيعفاشلا بهذم نم هب قفملاو “ ةيكلاملا

 ريغ ىلع لضفلا در لداع ريغ مامإلا نوكل مظتني مل نإو هرمأ مظتنا اذإ

 نع لضافلا وأ لاملاف نيجوزلا دحأ ال وأ ضرف وذ نكي مل نإو نيجوزلا

 . قحأ مهس هل نم نآل نيجوزلل اندنعو ى ماحرألا يوذل ةيجوزلا ضرف

 اتتب كراتك ) « ةلبنحلاو ةيفنحلا تلاق اهب فنصملا امهرك ذ ناذللا نالوقلاو

 هنبا تنبلو ) نيرشعو ةعبرأ نم رشع انثا ( فصنلا هتنبلف ةجوزو نبا تنبو

 ( ىلع ) ةسمخ وهو ( يقابلاو ) ةثالث ( نمثلا هتجوزلو ) ةمبرأ ( سدسلا
 ردق ىلع ) نبالا تنبو تنبلا وهو ٠ ( ةجوزلا ريغ ىلع درب لوألا ) لوقلا
 : بلاط يبأ نب يلع لوق ىلع نبالا تنبل هسادسأو تنبلل هفاصنأ ( ايهماهس
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 تنبو اجوز ةكرات اذكو . راتخملا وهو طقف تنبلا ىلع يناثلا ىلعو

 فصن : هتس نم هتضبرف بال ًاتخأو ةقيقش ًاكراتو نبا تنبو

 . كلذك امهيلع هدرب يقابلاف هببأ نم هتخأل سدسو ۔هتقيقشل

 ك دح | ه ةن اال و ‘ ةئالث ىلوألل درت ‘ ةعب رأل درت راصتخإل دنعو

 جاوزالل لمج دق لجو زع هلا نأ ينعي ، « ؟ ىلاعت هللا مسق نم ربخ مسق يأ »

 دقو لقتني دقف « مهريغ فالخب نوبجحس الو بيصعتلا ىلإ هنع نولقتني ال اضرف

 رشع ةعبس اهل نوكيف ( طقف تنبلا ىلع ) درب ( يناثلا ) لوقلا ( ىلعو )
 نم ةثالث عبرلا جوزلل ( نبا تنبو اتنبو اجوز ةكرات اذكو ى راتخا وهو )
 هدرت دحاو ىقبي نانثا سدسلا نبإلا تنبلو ةتس فصنلا تنبالو رشع ينثا

 اتخأ ( اكراتو ) 0 لوألا ىلع نإلاتنبو تنبلاو يناثلا ىلع اهدح و تنبلا

 تخأل سدسو ) ةثالث ( هتقيقشل فصن ةتس نم هتضيرف بأل اتخأ و ةقيقش )

 ىلع در اك يأ ( كلذك ) نانثا وهو ى ( اهيلع هدري يقابلاف ) دحاو ( هيبأ نم
 اضيأ هيف فلتغ ةلأسملا هذه يف درلا نأ كلذك هلوقب دارأ وأ نبإلا تنبو تنبلا

 ناتقيقش تناك نإو ى ةقيقشلا ىلع دري اضيأ ليق لب اهيلع درب هنأ ىلع قفتي م
 نيتنبلا عم نبالا تنب اذك و امهيلع درب نأ الضف ةثراو ةبوبآألا تسيلف ادعاصف

 يمهو ( ةثالث ىلوألل درت ةعبرأل ) ةضيرفلا ( درت راصتخإلا دنعو ) ادعاصف
 تناك درلاو ضرفلاب لاملا مت دقو ( دحاو ) ةيوبألا يهو ( ةيناثللو ) ى ةقيقشلا
 نم ادحاو ذخأت ةيوبألا تناكو ةمبرأ نم اهتذخأف ةتس نم ةثالث ذخأت ةقسقشلا
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 ةيناثللو ةسمخ .ىلوألل اهتتس ىلع ىقبت ةيناثلا ىلعو 4 لوألا ىلع اذه

 فصن دعب يتابلا يف كرتشت مأل ًاتخأو امهكرت ول اذكو ، دحاو

 رم ك ةعبرأ ىلع هنامسقتف. طقف ةقمقمشلاو مالل تخألا سدسو

 ث همأل يتابلاو ثلثلا مهلو سدسلا اهلف مأل ةوخإو امأ. كرت نإو

 ةضيرفلا كلت ( ىقبت ةيناثلا ىلعو لوألا ىلع اذه ) ةعبرألا نم هتذخأف ةتسلا

 محرلا يف برقأ انأل درلاب نانثاو ضرفلاب ةثالث ( ةسخ ىلوألل اهتتس ىلع )
 ضرفلاب ( دحاو ةيناثللو )

 يف كرتشت مأل اتخأو ) ةيوبألاو ةقيقشلا تخألا يأ ( ايهكرت ولاذك و )

 نانثا امهو ( سدسو ) ةتس نم ةثالث ةقيقشلل ( فصن دعب ) دحاو وهو ( يقابلا

 مألل ) كرتشت لعاف ( تخألا ) ةمألل رخآلاو نيثلثلا ةلكت ةيوبألل دحاو

 ةثالث هلثم افنآ ( رم اك ةعبرأ ىلع هناممقتف ) ى ةيربآلا نود ( طقف ةقيقشلا و

 ةتسلا نم ةقيقشلا مهس ناجرخت وأ ةتسلا نم اهمهس عم ةيمآلل دحاوو ةقيقشلل

 ءيش الو ةقيقشلل ةثالثو ةريمألل ادحاو ادرو اضرف ةعبرأ ىلع ةسخلا نامسقتف

 طقست ةيوبألا نآل « ةيوبألا نم اهمدس يف ىوقأ ةمألا نأل كلذو 2 ةيوبألل

 . ادعاصف نينثا قئاقشلا

 ىلعو دقف ( همأل ) ةثالث ( ىقابلاو ) نانثا ( ثلثلا ) مألل ةوخإلا يأ ( مهلو )

 نانثاو مألل دحاو ى ةثالث ىلع مسقي مألا نم ةوخإللو امهف يقابلا يلع لوق
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 ابلاو سدسلا ةدجللو علا اهل ناكل ةجوزو ةدج كرت ول اذكو
 > ةعبرأ نم حصتف

 اهل ناكل ةجوزو ةدج كرت ول اذكو ) ةثالث نم هلك لاملا نومسقي وأ ى ةوخإلل

 ' ةعبس ( يقابلاو ) نا :ثا ( سدسلا ةدجللو ) رشع ينثا نم ةثالث ( عب رلا

 ةجوزلل دحاو ( ةعبرأ نم حصتف ) ةنالث ةجوزللو 2 ةانئملاب ةمست ةد_جلالف

 درلا ةلأسم يف نكي مل اذإ : يروشذنشلا لا_ق ادرو اضرف ةدجال ةثالثو ى اضرف

 اضرف لاملا هلف مأ دلو وأ مأك ادحاو اصخش هيلع درب نم ناك نإف نيجوزلا دحأ
 ص تادج وأ دالوأك اد_حاو افنص هيلع درب نم ناك وأ درلا لام ينمي ى ادرو

 هيلع دري نم ناك وأ ةبصعلاك مهددع نم درلا لام ةلأسم ينعي ةلأسملا لصاف
 لصأ عمجملاف ث ضورفلا كلتل ةلأسملا لصأ نم مهضورف تعمج رثكأف نيفنص
 مل ه۔ذأك ضورفلا كلت ةلأسم لصأ نم يقابلا نع رظنلا عطقاف ث درلا ةلأسم

 . ھا نكب

 امو ص ةضيرفلا يف هماهم تبرض هيلع درب نم ماهس ىلع يقابلا مسقني مل اذإ و
 عمتجا نإو “ درلا لبق هلام لثم درب نمم لكل ىطعتف ى مسقنيف ى ماهس نم اهيف
 د۔حأ دوجو يف لمعلاك هيف لمعلاف دومسم نبا لوق يف هملع درب ال نمو درب نم
 نيجوزلا دحأ اهيف سيل ىتلا درلا لئاسم نأ ملعاو : يروشنشلا لاق نيجوزلا

 نيجوزلا دحأ كانه ناك نإ و حبحصتلاىلإ جاتحت دق اهنأو “ةتس نم ةعطتقم اهلك

 وأ ةعبرأ نم وأ نينثا نم دحاو وهو طقف ةيجوزلا ضرف جرخم نم هضرف هل ذخف

 نمت وأ عبر ةجوزلا ضرفو ؤ عبر وأ فصن جوزلا ضرف نأ كلذو ى ةينامث نم -

 وأ ادحاو اصخش هرلع درب نم ناك نإف هيلع درب نم ةلأسم ىلع ققابلا مسقا و

 رثكأ هيلع درب نم ناك نإ و‘ ة.جوزلا ضرف جرخ د رلا ةلأسم لصأف ادحا و افنص
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 نإف ث ةيجوزلا ضرف جرخم نم يقابلا هتلأسم ىلع ضرعاف دحاو فنص نم

 . ادلوو مأو جوزك درلا ةلأسل لصأ ةيجوزلا ضرف جرخم مسقنا

 ال هنآل ةيجوزلا ضرف جرخ يف نيلع دري نم ةلأسم تبرض مسقني مل نإو
 اهيف يتلا درلا ةلأسم جاتحت دقو ى درلا ةلأسم لصأ وهف غلب امف انيابم الإ نوكي
 نيجوزلا دحأ ناك ءاوس درلا لئاسم لوصأو اضيأ حيحصتلل نيجوزلا [ دحأ ]
 اهيدلوو مأك ةثالثو مأو جوزك و مأل خأو ةدجك نانثا لوصأ ةينامث آلوأ

 ةجوزك ةينامثو ةقيقشو مأك ةسمخو اهيدلوو مأو ةجوزك و مأ و تنبك ةعبرأو

 تنبو ةجوزك نوثالثو نانثاو بأل تخأو ةقيقشو ةجوزك رشع ةمسو تنبو
 ةلأسم ةينامث نم نمثلا ةدجللف يأ ةدجو نيا تنبو تنبو ةجوزك نوعبرأ و نا

 امهدحأ برضاف نانيابتم ةسمخلاو ةينايثلاو ةسمخ درلا ةلأسمو ةينامث نم ةيجوزلا

 فصنلا تنبلل ةتس اهلصأ نأ ةسمخ نم درلا ةلأسم نوك هجوو نيعبرأب رخآلا يف
 يه ةسحخح عومجملا و كلذك سدسلا ةدحللو دحاو سدلا نبإلا تنبل و ةنالث

 نم ةجوزلل اسم نإ : لوقتف ةثرولا عيمج ىلع اهتمسق ديرأ اذإف درلا ةلأسم
 ةينامث نم دحاو ةجوزللف ةسمخ يهو درلا ةلأسم يف برضي ةينامث يهو اهتلاسم

 برضت ةثالث درلا ةضيرف نم تنبللو نيمبرألا نث يهو ةسمخب ةسخلا يف دحاو

 تنب نم ةدحاو لكلو ع نيرشعو دحاب ةعبس وهو ةيجوزلا ةضيرف نم يقب امف
 ةعبسب ةيجوزلا ضرف نم ةيقابلا ةعبسلا يف درلا ةضيرف نم دحاو ةدجلاو نبالا
 . نوعبرأ عومجملاو

 دحأ اهيف نكي مل اذإ درلا لئاسم لوصأ نأ ملعإ : بيترقلا حرش يف لاق

 ةعبرأو ادلوو ماك ةثالثو مأل خأو دحك نانثا يهو لوصأ ةعبرأ ناح وزلا
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 مأك و نيتنبو مأك و ةقيقش و مأك ةسمخو مال تخأو ،:نيوبآل تخأو مأو تنك

 ؛ هبيصن فنص لك ىلع مقاف ةتس لصأ .نم ةذوخأمااہلكو “ نبا تنبو تنبو

 باب يف قبس اك ححصتف الإ و لئاسملا هذهك اهباحصأ ىلع ءابصنألا مسقنا نإف

 حصتف اهسوؤر نبابي نيتدجلل مهس نانثا اهلصأ مأل خأ و ناتدح هلاثم 0 حمحصتلا

 . ةعبرأ نم

 نف لكل نأ ةعبرأ نم حصت اهن وك نايب : دمحم نب فسوب بوقمب وبأ لاق

 مقي ال نتدجلا م+مس و د رلا ةلأسم يمه و نانثا اهماه۔ و اسدس مألل خألاو نتدجلا

 نوكتف د رلا ةلأسم ددء نينثا ق امهددع نانثا برضف اهددع نبابدو اهملع

 ١ همعب ر ٠

 ةوخإلا مهسو ةثالث اهلصأ مأل ةوخإ ةثالثو مأ ةلاسم : بيترتلا حرش يف لاق
 حصتف نايهسلا مهقفاول ةعبرأ اهيف ةوخإلا ناك ولو ةعست نم حصتف مهددع نيابي

 نورشع اهمهس ءزجو ةثالث اهلصأ مأل ةوخإ ةرشعو تادج عبرأ ةلأسم ةتس نم

 نيتس نم حصت اهنوك نايب : دحم نبا فسوي بوقعي وبأ لاق ى نيتس نم حصتو
 قفاوي نانثا ةوخإلل و نهددع نبابي دحاو اهنم « تادجلل ةتس ةلأسملا لصأ نأ
 ءزج وهو نيرشعب تادجلا ددع ةعبرأ يف برضيف ةسمخ ىلإ دريف فصنلاب مهددع

 نم : لوقيف نيتس نم نوكتف « ةثالث يه يتلا درلا ةلأسم يف برضي يذلا مهسلا

 دحاو تادجللف “ نؤرسشع وه يذلا مهسلا ءزج يف ب رضي د رلا ةلأسم يف ءيش هل

 مسقننم نينمبرأب نيرشع يف نانثا ةوخإللو نهيلع مسقنم نيرشعب نيرتثع يف

 . مهيلع
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 ةثالث اهلصأ مأل ةوخإ ةثالثو تادج ثالث ةلأسم : ببترتلا حرش يف لاق

 تنب ةلأسم . ةعست نم حصتو نالثاتم ناةيرفلاو هبيصن هنيابي قيرف لكو
 اهلصأ تانب ثالثو تادج ثالث ةلأسم . ةينامث نم حصتو ةعبرأ اهلصأ ناتدجو
 دحأ ةلأسملا يف ناك نإو : لاق رهاظ اهعيمج ريومتو ةرشع نم حصتو ةسمخ

 ةعبرأ و ى فصن ناك نإ نانثا هجرخمو هجرخم نم مهس وهو ث ضرف هلف نيجوزلا
 ةيجوزلا ضرف دعب جرخلا نم يقابلا مسقيو ى انمث ناك نإ ةينامثو ، عبر ناك نإ

 ادحاو افنص وأ ادحاو اصخش هملع درب نم ناك نإف ى درلا يوذ ةلأسم ىلع

 تنبو جوزك و « نينثا نم اهلصأ مأو جوزك ى جرحلا كلذ مه مهتلأسم لصاف

 حصتو ؤ ةعبرأ اهلصأ همقنبو جوزك و حصت اهنمو « ةعبرأ اهلصأ تانب ثالث وأ

 ةجوزك و « حصت اهنمو ةينا اهلصأ تانب عبس وأ تنبو جوزك : ةينامث نم
 دري نم ناك نإو : لاق “نيرشعو ةعبرأ نم حصت اتنب نيرشعو ىدحإ وأ ثالثو

 لصأ ىلع ةيجوزلا ضرف جرخ نم يقابلا مسقاف ‘ فنص نم رثكأ هيلع
 يقابلا مسقني مل نإو ى اهبدلوو مأو ةجوزك اضيأ لصألا وه جرحلاف ' مهتلأسم
 نانثالاو ةلأسملا لصأ لصحي جرهلا يف مهتلأسم لصأ برضاف مهتلأسم لصأ ىلع
 نم لصأو ى ةعبس وأ ةثالث وأ دحاو ةيجوزلا ضرف دعب ىقابلا نأل ةقفاوملا اهيف

 دعب ةيقابلا ةعبسلا اهنيابت اهلكو “ ةسمخ وأ ةعبرأ وأ ةثالث وأ نانثا مهيلع درب

 لوصأ ةدعف ضماوغلا فشك يف لاق : لاق ع فصنلا دعب ابلا دحاولا و ‘ نمثلا

 جوزك ةعبرأو ى مأو جوزك نانثا : لوصأ ةتس نيجوزلا دحأ اهيف يتلا لئاسملا

 تخأو ةقيقشو ةجوزك : رشع ةتسو ط تنبو ةجوزك ةينامثو ى اهدلوو مأو

 سمخو تنبو ةجوزك و نبا تنبو تنبو ةجوزك : نوثالثو ى نانثاو بأل
 ٠ نيتسو ةنا نم هذه حصتو ‘ تادج
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 ةمع عم تن اك "ةرم امك هل مهس ال :نمم َوحأ ثرإلا يف مهس هل نمو

 ةينامث نم ةلأسملا نأ كلذ نم اهح.حصت هجو : دمحم ني فسوي بوقعي وبأ لاق

 نم درلا ةلأسمو نيثالث نم درلا ةلأسم لصأو ى ةعبس ةيجوزلا ضرف دمب يقابلاو
 فصنلا جرخ ةتس نم اهلصأف سدسلا تادجللو فصنلا تنبللنأ كلذو نيرشع

 سملا تادجلا ىلع مسقنم ريغ دحاو اهمدسو تنبلل ةثالث اهفصن سدسلاو

 اهنم تنبللف ى نيثالثب ةضيرفلا لصأ يف اهيلع مسقني مل يتلا سوؤرلا ددع برضيف
 يهو “ نورشع كلذ عومجب و نهيلع ةمسقنم ةسمخ اهنم تادجللو ث رشع ةسمخ

 نيرشعلا حطسم و ةعبسلا ينعأ « ةيجوزلا ةلأسم نم يقابلا نيابت يهو درلا ةلأسم
 ةلأسم نيرمشع يف برضي ةيجوزلا ةلأسم نم ءيش هل نم نوتسو ةلئام ةينالاو

 يهو ى ةيجوزلا ةلأسم نم يقابلا يف برضي درلا ةلأسم نم ءيش هل نمو 4 درلا
 مسقنم نيرشعب درلا ةلأسم يهو نيرسثعو ةينامث نم دحاو ةجوزللف « ةعبسلا
 ةعبس ىف ةسمخ تادجللو ى سمخو ةئامب رشع ةسمخ درلا ةلأسم نم تنبلل و ى اهيلع

 . نوتسو ةئام كلذ عومجو ى اهيلع مسقنم نيثالثو ةسمخب

 مسق" سوؤرلا ىلع مسقلا ىلإ جاتحي الام الإ نكي مل نإ : « رثألا ه يفو
 وأ مأ عم تانب عبرأك و 0 مأل تخأو تاوخأ عبرأك و 0 نتخأ وأ تتنبك

 كلذ نم درلاف رثكأ وأ نايهس عمتجا نإف مسق ىلإ جاتحا ام ناك نإ و “ ةدج
 مهس دعب يقب ام مسق نإف نيجوزلا دحأ ناك نإو ى ةتسلا در ىهتنم ةسخخلاو

 غلبم يف اهماقم برضاف الإو اهماقم نم لكلاف اهضرف ماقم نم ةجوزلا
 . درلا

 نمم ناك ولو لاملا يقابب ( قحأ ثرإلا يف مهس هل نم ) : رتل لاق دق ( و )

 ةمع عم تناك ( لث اسم دارفإ باب : هلوق ف ( رم اك هل مهس ال نمم ) ى د رب ال
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 لاملا > ماحرألا يوذ نم امهريغ وأ امهادحإ عم ةجوز وأ ةلاخ وأ

 . بصاع ال ثيح ةيناثلا يف ةجوزللو ىلوألا يف تخألل

 الو ةيمأ وأ ةيوبأ وأ ةقبقش امل لاملاف ماحرألا يوذ نم امهريغ وأ ( ةلاخ وأ
 وأ ةمعلا عم يأ ( امهادحإ عم ةجوز ) ك ( وأ ) ى ةلاخلل الو ةمملل هنم ءيش
 وأ امهادحإ عم جوزك و ةجوزل لاملا ( ماحرألا يوذ نم امهريغ وأ ) « ةلاخلا

 ضرفلاب هضعب ( ىلوألا يف تخألل ) هلك ( لاملا ) ‘ ماحرالا يوذ نم امهريغ
 يف جوزللو ( ةيناثلا يف ةجوزللو ) “ امهاوس ثراو ال هنأ ثيح .نم هضعبو
 ةهج نم ال هل مهس ال نمم قحأ ثرإلا يف مهس هل نم هنأ ةهج نم كلذك ةثلاثلا

 . ملعأ هللاو ، يقابلا هلف بصاع ناك نإو ( بصاع ال ثيح ) ى درلا
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 باب

 باب

 لهأو تباث نب ديز لاق “ ةبوصع الو الصأ مهل ضرف ال نيذلا ةبارقلا مهو

 مل نإو ط مهنم ىلوأ لاملا تيب نإو مهل ثاريم ال : ءاهقفلا نم اهعبات نمو ةنيدملا
 بهذو مهنيب ءاوس مهريغو ماحرألا يوذ نيدحوملا ءارقفللف لاملا تيب نكي

 ىلإ نييرصملاو نيىفوكلا نم قارملا ءاهقفو نيمياتلاو ةباحصلا نم ءاهقفلا رئاس
 ٠١ 4 7 ىلوأ مهضعب ماحرألا ولوأو < : ىلاعت هلوقب لاملا تيب ن ود مهثيروت

 هللا » لاقو « بصاع الو يضرف ريغ محر اذ ثرو » تلل هنأ يوراملو

 يوذ نألو ص «هل ثراو ال نم ثراو لاخلاو هل ىلوم ال نم ىلوم هلوسرو

 مالسإلا لهأ نم لاملاب ىلوأ مهف ى مالسإلاو ةبارقلا نابيس مهيف عمتجا ماحرألا

 )١( لافنألا ةروس : ٧٥ .
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 مهس اذ الو بصاع ال ثمح ماحرألا يوذ ثيرون ف : ليق

 . . . . . ‘ مهئابآ ةلزنم نولزني

 دواد وبأ و د_جأ هحرخأ ٤ هل ثراو ال نم ثراو لاخلا , للع هللا لوسر

 ٠ نابح نباو ك الا هححصو ىزارلا ةعرز هنسحو ةحام نباو يءاسنلاو

 نأ هنع هللا يضر ةدبع يبأ ىلإ رع يعم بتك لهس نب ةمامأ يأ نعو

 ال نم ثراو لاخلاو هل ىلوم ال نم ىلوم هلوسرو هللا ه لاق قلع هللا لوسر
 يذمرتلا هنسحو نابح نباو يذمرتلاو يئاسنلاو دحأ هاور « هل ثراو

 يف رمع ىلإ البإ قوسي لجر ءاج هنأ رثؤملا وبأ لقنو ع نابح نبا هححصو
 هنإو ى هتيرقشاف يسف امالغ تدلوف ةيلهاجلا يف تحفاس ىنإ : هل لاقف هتفالخ

 دحاوك لاخلاو لاخ تنأ امنإ : رمع لاقف ع هل ثراو الو لبإلا هذه كرتو تام
 نبا ىلإ لجرلا قلطنا مث نيملسملا لا_ه تيب يف لعجت نأ اهب رمأف نيملسملا نم

 ننمؤلا ريمأ ان ثروت 'ل ل : لاقف رمع ىلإ هعم قلطناف كلذب هربخأف دوعسم

 نبا اي كلذ ىرتأ : هل لاقف ةيآلا ؟ 4 ماحرألا ولوأو , :لوقي هللاو محرلاب اذه

 7 نأ يورو ى لحرلا ىلإ تدرف لبإلا رمع رمأف 0 : هل لاقف ؟ دوعسم

 ردتقملا دبع نب ةنال وبأ وهو تخأ نبا هلو هل اث اور عدي مل حادحادلا نب

 ملسف ةنابل يبأب اعدف ال : اولاقف اثراو هل نوملمت له نالجعلا ينب اي » للع لاقف
 ص تلثلا ةلاخلاو نيثلثلا ةمملل ىطعأ هنأ رمع ىورو ى « هلاخ ثاريم هيلإ
 يف ليقف ) ث ماحرألا يوذ ثيروت ىلعو بآلا ماقم ةمعلاو مآلا ماقم اهماقاأف

 دارأ ( مهنابآ ةلزنم نولزني مهس اذ الو بصاع ال ثيح ماحرألا يون ثيروت
 قورسم نع يور ى ليزنتلا لهأ بهذم لوقلا اذه ىمسيو “ تاهمألا لمشي ام
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 وهف ةبصع وأ مهس يذب ىلدأ نمف ى مهئابآ ةلزنم ماحرألا يوذ اولزنأ : لاق هنأ

 تنبك هبجح هبجحي نمم هب ىلوملا ناك نإف “ بجحلا هيف بهذملا اذهو ى هتلزنم

 معلا تنبو « هيبأ يف تيملا يقالت اهنأل مملا تنب بجحت اهنإف مع تنب عم خأ
 . هدج يف هيقالت

 بهذم وهو ةيعفاشلا دنع حصألا وه بهذملاكلذو دجلا بجحي بألاو

 لاخلا الإ هب يلدي نم ةلزنم مهنم لك لزني نأ هلصح و سيقألا وهو ى ةيلبنحلا
 ثراو ىلإ دحأ ىبس نإف ع حجرألا ىلع بآلا ةلزنمبف ةمملاو مألا ةلزنمبف ةلاخلا و

 نولدي نم فلخ تيملا نأك ردق ثراو ىلإ قبسلا يف اووتسا نإو اقلطم مدق

 بجحي نمف “ نودوجوم مهنأك مهنيب ةيجوزلا ضرف دعب يقابلاو ى لاملا مسقو هب
 تام هنأك هتلزنم لزن نم ىلع مسق دحاو لك باصأ امو .ى هب يلدي نمل ءيش

 دلو نأ عم 6 مهل وصأك ةيوسلا مهثانإ و مهروك ذ نيب مسقيف > مألا دلو الإ مهفلخو

 ةيلبنحلا نأ الإ “ نيشنآلا ظخ لثم ركذلل ناك تانبو نينب فلخو تام ول مألا

 مسقلاف ‘ ةدحاو ةجرد يف ةدحاو ةهج نم ىثنألاو ركذلا ناك اذإ : اولاق

 نوعجرب اورثك نإو ماحرألا يوذ نأ ملعا و « ىثنأ ىلع ركذ لضفي ال ةيوسلاب

 : فانصأ ةعبرأ ىلإ

 نإو > نبالا تانب دالوأو تانبلا دالوأ مهو تيملا ىلإ يمتني نم : لوألا

 .اوللزن

 اولع نإو نوطقاسلا تادجلاو دادجألا مهو تيملا مهيلإ يمتني نم : يناثلا

 . مآلا باك
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 ص مألل ةوخإلا ونبو تاوخألا دالوأ مهو ى تيملا يوبأ ىلإ يمتني نم ثلاثلا

 . اولزن نإو « مهب يلدي نمو

 تايملاو مألل ةمومملا مهو هتاد_جو تيملا دادجأ ىلإ يمتني نم : عبارلا
 ثروي نم دنع فالخ الو « اولزن نإو ةلوؤخلاو اقلطم مامعألا تانبو ى اقلطم

 دنع فالخلا رهظي امنإو ى لاملا عيمج زاح ءالؤه نم درفنا نم نأ ماحرألا يوذ
 هركذ ام ةبارقلا بهذمو ى فنصملا هركذ ام ليزقلا لهأ بهذف عاتجاإلا

 لهأ تهذمبو تابصعلا بيترت ىلع ماحرألا ثاريمو : لاق ذإ اذه دعب فنصملا

 مهدعب نمو ةباحصلا رثكأ يأر وهو « رخفلاو ةيمفاشلا نم جك نا عطق ليزنتلا

 بهذم ةيعفاشلا نم يلوتملاو يوفبلاو ةفينح وبأ لاقو “ يعفاشلا لوق وهو

 يمسو ى هلصأ ةلزنم عرف لك مهليزنتل ليزنتلا لهأ نورخآلا يمسو ةبارقلا
 حراش لاق ى ةباصملاك برقألاف برقألا نوثروي مهنأل ةبارقلا لهأ نولوألا

 . ليزنتلا لهأ بهذم سيقألا حصألا : بيترتلا

 ع لاملا زوحي ىثنأ ولو مهنم درفملا نأ اوعمجأو : بيترتلا يف فنصملا لاق
 : فانصأ ةعبرأ مهو

 مهنم برقألا مدقيو مهلوسنو هتانب ونيو نبإلا تانبو تانبلا ونب : لوألا
 ليزغتلاب نولئاملاف نيا تنب نباو تنب تنبك اندنع راتخا ىلع هلك لاملا ىطميف

 امل لكلا نأ راتحملا هيلع دمتعملاو عبرلا اهنوطميو عابرأ ةثالث اهنوطمعي مهئابآك

 تانب رشعو نبا تنب يفو « نبا تنب تنب عم نبا تنب اذك و « برقأ اهنأل

 لثم ركذلل : ليقو نهمأ ثرإ رشعللو ، همأ ثرإ : نبلل ليق ىرخأ تنب
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 تدجو اذإ لاملا تنبلا تنبل اذكو انبهذم وهو ةيوسلاب ليقو ى نيشنآلا ظح

 . كلذ ىلع سقو لفسآ تنب تنب ينب عم

 ليزنتلاب نولئاقلاف ' تاوخألا ونبو مألل ةوخإلا ونبو ةوخإلا تانب : يناثلا

 قبسألا مدقيو ‘ ثوروملا ىلإ انطب مهنوعفريو همأو هيبأ ةلزنم لك نولزني اضيأ
 نوطعي ةبارقلاب نولئاقلاو ‘ هلإ بسن نم ثاريم الك اوطعأ اووتسا نإف

 بسنلاو ةبارقلاب اووتسا نإف “ قيقشب ىلدأ نم اومدق اووتسا نإف برقألا

 الو ءاوس مهنيبف ةقيقش ينبو قيقش تانبك كلذو راتخلا وهو « ةيوسلاب مهوطعأ

 ص نبا امهلو تانب رشع هلوأ نينب رشع اهل و تنب هل ولو ى هثرو نم مهس لك ىطعي
 لهأ دنعف ى نيقرفتم ةوخإ تانب ةثالث تدجو اذإف ، هيبأ ثاريم لكل : ليقو
 خألا تنبل ءيش الو « قيقشلا تنبل يقابلاو “ سدسلا يلالكلا تنبل ليزنتلا
 نإف ث قيقشلا تنبل لاملا نأ ةبارقلا لهأ دنعو اهعم ثري ال اهابأ نأل ع بالل

 ةثالث ةسمخ ىلع نهندب مسقلا نأ رثكألاف ةقرفتم تاوخأ تانب ةثالث تدحو

 نبالو ةقيقش تنبل اذك و « نهتاهمأك مهس نيتريخألا نم لكلو ةقيقش تنبل
 ه ن ايهس. بألل خأل ١ تنبل و > ةلنالئ ةققش تنبل ب ل تخأ تنبل و ‘ مأل تخأ

 . 7 . . . 7 . ء . 4 .ى .؟ .

 ‘ لاملا سامخأ هقىقس تانب رشمل و. > نممتحا نإ مس مال تخا وا خا تنبل و

 همأ مهس رٹ_ك نإ و لكل و ؤ سمخ مأل تحأ تنلل و ؤ سخ بأل تخأ تنبل و

1 

 رم اك ةيوسلابف ىرخا ةقيقش تنبو ةقيقش تانب رشع تدجو نإو

 ليقو « ركذ هنأل ناثلث : هل ليقف ةقيقش نباو قيقش تنب يف فلتخاو
 . لوسنلا كلذ ىلع سقو ةجردلا داحتال ةيوسلاب لبقو © اهيبأ ثاريم اهل امه
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 هدلاو ةلزنم الك نولزني نولزنملاف « نوطقاسلا تادجلاو دادجألا : ثلاثلا

 نيب لك ةصحو « مهيلإ اوهتنا نم نيب لاملا مسق اووتسا نإف “ قبسألا نومدقيو
 وبأ مدقيف برقألل لاملاف مهتاجرد تفلتخا نإ : نوبرقملا لاقو ى هب نيلدملا
 نم اوناكو اووت۔ا نإف ى مألا يبأ يبأ يبأ ىلع مألا يبأ مأو « بآلا يبأ ىلع مآلا
 يوذ نيب نامسقيو ى ناثلثلا هتهج يذلو ثلثلا اهتهج يذلف مآلا ةهجو بآلا ةهج
 ماحرألا يوذ نيب ثلثلا اذك و ى لاملاك نالعجيو مهثيراوم ردق ىلع بألا ةهج

 يبأل نوبرقملا لاقو ، بألا مأو ءآلا ماك بألا مأ ابأو مآلا مأ ابأ ولعجي نولزنملاف

 . برقألل لاملاف الإو ى ةجردلا داحتا عم راتخملا وهو ع ناثلثلا بآلا مأ

 تامهملل ناثلثلاف اوعمتجا اذإف تامملاو تالاخلاو لاوخألا ين : عبارلا

 اذإ لاملا يف ربتعي ام نيفنصلا نم لك يف ربتعيو ى لاوخآلاو تالاخلل ثلثلاو

 ىلع تامهملا نهب ناثلثلاف “ تالاخ وأ تاقرفتم تامع ثالثك امهدحأ هب درفنا

 نهنأك مأل وأ بآل ةمع نم لكل سمخو « سامخأ ةثالث ةقيقشلا ةمعلل ى ةسمخ
 نوبرقملاو كلذك تالاخلا نيب ثلثلاو “ نهريغ ثراو ال هنأك و « تاوخأ

 تامع ثالثلو 94 حصأ اذه ف لوألا لاخلاك ةقمقشلا ةلاخلا وأ ةمعلل نيثلثلا نولهجي

 تالاخ رشعو لاوخأ ةرشعلو “ اوعمتجا نإ ثلثلا ةلا_خ{لا وأ لاخلل و ناثلثلا

 ص ثلثلا نيقرتفم لاوخأ ةثالثلو اوعمتجا نإ ناثلثلا تايعللو ءاوس مهنيب تلثلا

 [سامخأ مهنيب ثلثلا : نازع لاقف لاوخاألا يف اوفلتخاو ناثلثلا مأل خأ معلو

 تإو بآلل لاخلا طقسو نيوبألل نيلاخلل يقابلاو سدسلا مألل : لاخلل هريغ لاقو

 تنذب عم الو ‘ ةمع نباو ةلاخ ف اذك و ةلاخلل لاملاف مع تنبو ةلاخ تعمتحا

 ةقيقش ةمع نيب اذك و ى اثالثأ بأ ةلاخو مأ ةلاخ نيبو لاخ تنب عم ةلاخلاك لاخ

 ( ٣٥ - لسنلا - ١٥ ج ) _ هاه
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 لاوخألا دوجو عم تايعلا ينبل الو لامعألا تانبل ثرإ الو ى كلذك ةلاخو
 تدجو نإو “ تناك ةهج يأ نم ةمع دوجو عم نهينبو مهينبل الو “ تالاخلاو

 ةقيقش ةمع تنبو قيقش مع تنب تدجو نإو ‘ قيقشلا تنبل لاملاف لامعأ تانب
 تنب نود لاملا بأل مع تنبل و نافصن : ليقو قيقشلا تنبل لاملا نأ رثكألاف

 لاملاف مامعأ تانب ثالثو تامحع ثالث تعمتجا نإو ى نيلزنملا دنع نيوبأل ةمع

 دنع بأل مع تنب نود نيوبأل ةمع تنبلو ث تايقابلا نود قيقشلا معلا تنبل
 مأل يتلا نم نكلو ةثالث ةقيقشلا نبال سامخأ تامع ينب نيب مسقنيو اضيأ نيلزنملا
 هيبأ ةفملو ص ثلث مآلا تامع رشعل و « ناثلث بألا ةلاخلو مهس بالل يتلاو

 ثالثو هيبأ تامع ثالث تعمتجا نإو ى ثلث بأل هيبأ ةلاخلو ناثلث نيوبآل

 ناثلثلاف « تاقرتفم نهلكو همأ تالاخ ثالثو همأ تامع ثالثو هبأ تالاخ

 نيعبرأ و ةسمخ نم مسقتف ى اهتالاخو مألا تامل ثلثلاو ى هلتلاخو هبأ تامل

 ةلاخلو بأل يتلا اذك و ى ةعبرأ بال هيبأ ةمملو رشع ينثإ هيوبأل ى هيبأ ةمعل
 ةتس هيوبآل هبأ ةمملو همأل هيبأ ةلاخل و نايهس هيبال هبأ ةلاخل و ةتس هنوبأآل هيبأ

 لكلو ى ةنالث نوبألل همأ ةلاخل و مألل همأ ةمعلا اذك و نايهس بألل همأ ةضعلو

 نوثالث نيعبرألاو ةسخلا يثلث نأ كلذو ع مهس مألل اهتلاخو بألل همأ ةلاخ نم

 بآلا ةهج نم اهو اسامخأ تالا_خلل ةرشع اهثلثو اسامخأ تايعلل نورشع اهاثلث

 ةسمخ ا_بثلثو ى اسامخأ تايملل ةرشع اهاثلن مألا ماحرأل رشع ةسمخ اهثلث و

 بلاطلا ىلع هبتشا امبرو “ لفس نمو الع نم كلذ ىلع سقو “ كلذك تالاخلل
 ء رثكأ وأ دالوأ ةرشع مهدحأل نوكي « هينب وأ نبا تانبك لئاسملا ضعب

 ى ييح ول هيبأ ثرإ لكل نأل ى ىثنألا فعض ركذلل ثرإلاك د۔حاو رخآلل و
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 مالا محر ثرو اعمتجا نإف مأو بأ نم نابرقألا ثري : ليقو

 خأ تشب و ںالاك ةمعلاو مالاك ةلاخلاف ‘ هرانم نالا محرو اهبانم

 هفالخ ىلع سانلاو خألا تنب نم قحأ اذه ىلع ةمعلاف خاألاك

 وأ بأل وأ ءاقشأ ةوخإ ينب وأ نينب ينب لكلا ناك اذإ كلذ يف نوك رقشي امنإو
 ص هيبأ ثاريم لكل نآل ى ءاوس ثرإلا يف مهف رثكأ رخآلو دلو مهدحألو مال

 هيبأ مهس لسن لكلف ةجردلا وأ بسنلا يف اوفلتخا نإو ، تاوخالا ونب اذك و
 امل بألل تخأ وأ دلو اهدنع ةقيقشك كلذو هريغ هلع لخدي الو « همأ وأ
 دالوأ نم لكلو لاملا سامخأ ةثالث ةقيقشلا دلولف ، ةرشع اهعم مأل تخأو ةسمخ
 تايعلاو مامألا دالوأ يف اذك و ع ءاوس سمخ مألل تخالاو بآلل تخألا
 . هثوروم مهس لكلف « كلذ فلتخا اذإ تالاخلاو لاوخألا و

 برقأ اهنم ناك نم ثرب : يأ ( مأو بأ نم نابرقألا ثري : ليقو )
 بألا بانم : يأ ( هبانم بألا محرو ابانم مألا محر ثرو اعمتجا نإف )

 بجحي هنأ الإ ليزنتلا لهأ بهذم يف اك بجحلا هيفو دوعسم نبا لوق وهو

 خلا قحأ اذه ىلع ةمعلاف : هلوق هل لديو برقلاب بجحي لوآلا لوقلاو ىوقالاب
 .لوق ىلع يأ ( اذه ىلع ةمملاف خألاك خا تنب و بألاك ةمعلاو مالاك ةلاخلاف )
 خآلا نم ىلوأ بألاو “ بالا ةلزنمب اهنأل ( خألا تنب نم قحأ ) دومسم نا

 فنأ دومسم نبا نع ةياورل كلذ لقي مل هلملو ع دجلا ةلزنمب : لوقي نأ ىلوألاو
 لوق فالخ ىلع ةمآلا روهمج يأ ى ( هفالخ ىلع سانلاو ) “ دجلا عم خألا ثروي
 ثيروت سلل : «» جاتلا , ف ك انىهذمو ‘ ماحرألا يود هثيروت ف دوعسم نبا

 ص باوصلا بسحي ةراتو ةرات لب ى طقف ةبارقلاب الو طقف برقلاب ماحرألا يوذ
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 . دلو نم ةيناثلاو ‘ بألا دلو نم ىلوألا نأل ةمعلا نود اهنوثروي

 كرت نم نأل برق ولو دجلا دلو نم قحأ دعب نإو بالا دلوف دجلا
 يوذ ثاريم : ليقو ى همع ال هيخأ نبا هثرو همعو هيخأ نبا

 يهو « ةمعلا نم ىلوأ خألا تنبف ، تابصعلا بيترت ىلع ماحرألا

 وهو.لاخلا نب ا نمو « اهتنب نم ىلوأ ةلاخلاو . معلا تنب نم ىلوأ

 برقألا ربتعي اذكهو « اهنباو ةلاخلا تنب نمو هنبا نم ىلوأ
 . كلال

 اذإو ى دوعسم نيال رمع ةقفاوم انيلع درب مل ‘ روهمجلا سانلاب دارملا نأ تملع اذإو

 روهملاف « دوعسم نبا لوق قفو ىلع اذه نإف “ نيثلثلا ةمعلاو ثلثلا ةلاخلا ىطعأ

 اهامسو خآلا تذب يهو ( ىلوألا نأل ةمعلا نود ) خألا تنب يأ ى ( اهنوثروي )
 بألا دلو نم ) « ةمملا نود اهنوثروي : هلوق يف ةمعلا لبق ةروكذم اهنأل ىلوألا
 تنبو هدج يف اهيخأ نبا عم يقتلت اهنإف ( دجلا دلو نم ) ةمعلا يهو ( ةيناثلاو
 قحا ) خألا تنب تنب تنبك ( دعب نإو بألا دلوف ) بآلا يف هعم يقتلت خآلا
 همعو هيخأ نبا كرت نم نأل ) ى ةمعلا تنب وأ ةمملاك ( برق ولو دجلا دلو نم
 . ( همع ال هيخأ نبا هثرو

 نم ىلوأ خألا تنبف تابصملا بيترت ىلع ماحرألا يوذ ثاريم : ليقو )

 نبا نمو اهتنب نم ىلوأ ةلل خلاو ى معلا تنب نم ىلوأ يه ) ةمملا ( و ‘ ةمعلا
 تنب نمو ) لاخلا نا نبا نم يأ ى ( هنبا نم ىلوأ وم ) لاخلا نا ، ( و لاخلا

 اذو : ليعامسا خيشلا لاق ى ( كلاهلل برقألا ربتعي اذكهو ث اهنباو ةلاخلا
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 نان ثالث كراتلا نأ : ءايآلا ردق ىلع ثفريروتلاب لوقلا ىلعو

 اذكو . دحاو هيبأل يلا ةنبالو , ةثالث ةقيقش ةنبال ةقرتفم تاوخأ

 كرت ولو درلاب ةسمخ نم مسقنتو ث ةتس نم هتضيرف نم مألل يتلل

 2 هيبأل هيخأ تنب هثرت مل نيقرتفم ةوخإ تانب ثالث

 . ") « ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو ل : ىلاعت هللا لوق نم ذوخأملا

 ثالث كراتلا نإ : ءابآلا ردق ىلع ثيروتلاب لوقلا ىلع ) لصاحلا ( و )
 ( ةنبالو ةثالث ةقيقش ةنبال ) “ تاقرتفم ىلوألاو 0 ( ةقرتفم تاوخأ تانب

 نم مالل يتلا ) خآلا ةنبا ( ل )دحاو ( اذكو ، دحاو هيبأل يتلا ) تخألا

 نلأ “ هتضيرف نم هلوق نم لدب اذه وأ ث ( ةتس نم ) اهنوك لاح ( هتضيرف
 نهتانب اذكف ص سدسلا ةمآللو ى نيثلثلا ةلكت سدسلا ةيوبأللو فصنلا ةققشلل

 نأب ى ( درلاب ةسمخ نم ) ةضيرفلا ( مسقنتو ) ى نهلك هنددري دحا و ىقبيو
 نوكتف ةسمخ يهو ى ةتس نم مهماهس مهل عمجي نأب مهسأ ةسمخ هلك لاملا لعجي

 بألل ىلا تخألا تنبل دحاوو ى ةقيقشلا تخألا تنبل ةثالث ةسمخ نم ةضيرفلا
 الإ مهلك ةثرولا ىلع دري هنأ لوقلا ىلع اذهو « مألل يتلا تخألا تنبل دحاوو
 ى ةقيقشلا دوجو عم درت ال بألل تخألا نإف رخآلا لوقلا ىلع امأو “ نيجوزلا

 بألل هيخأ تنبو قيقشلا هيخأ تنب “( نيقرتفم ةوخإ تانب ثالث كرت ولو )
 تنبل و “فدصنلا قيقشلا تنبلف «( هيبأل هيخأ تنب هثرت مل ) « مالل هيخأ تنب و

 ١ لافنألا ةروس : : ٧ .
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 برقأ اوناك نإ ثرإلاب قحأ بألا ماحرأ ن : لوقي اضعب لعلو

 محر برق نإو يلالك تنبو قيقش تنب كراتك مألا ماحرأ نم

 ةمعلل وأ دحلل لاملا لهف همأ ابأو ةقمقش ةمع كراتك ةجردب مألا

 ! فالخ ايهنيب وأ

 ؛سدسلا يمألل ناك يمأو يوبأو اقيقش كرت ول هنأل ثلثلا نادرتو ى سدسلا مألا
 . يوبألل ءيش الو اصاع ققشلا ناكو

 يأ “( برقأ اوناك نإ ثرإلاب قحأ بألا ماح رأ نإ : لوقي اضعب لعلو )
 خالا تنبلو فصنلا قيقشلا خالا تنبلف هعبلعو ى ( مالا ماحرأ نم ) ىوقأ

 دوحو عم ةيوبالا ىلع د رلاب لوقي اذه لئاق ناك نإ ثلثلا نادرتو كسدسلا يوبالا

 خأ ( تنب قيقش ) خأ ( تنب كراتك ) اهدحو ةقيقشلا هتدر الإو ى ةقيقشلا

 ى فصنلا قيقشلا تنبل هريغ ىلعو قيقشلا خآلا تذبل اذه ىلع لاملاف « ( يلالك )
 . ثلثلا نادربو ى سدسلا يلالكلا تنبل و

 همأ اباو ) ةيوبأ وأ ( ةقيقش ةمع كراتك ,ةجردب مألا محر برق ناو )
 بألا ةهج نم اهنأل ( ةمعلل وأ ) ، ركذ هنأل همأ يبا ( دجلل لاملا لهف

 ركذلل امسق تنبو نا وأ تخأو خأك ةمال ثلثو دجلل ناثلث ( ؟ ايهنيب وأ )
 لعج هنأ ى اهل ثلثلاو هل نيثلثلا توبث هدارم نأ ىلع لديو ط نييثنآلا ظح لثم
 “بأآلا ماحرأل نيثلثلا امهدض يهو “ىلوألا ةلأسمل و ةلأسملا هذهل ةلباقملا ةلأسملا يف
 ناك امنإو ) فدلخ ) « خلا محر عمتجا نإو : لاق ذإ ى مآلا ماحرال ثلثلاو
 ناك ول بآلا ثرإلا نم اهعنم ةمملا نال « ةمعلا نم هلاثم يف برقأ مآلا وبأ دجلا
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 ء هتمعل ناثلثن ةلاخو ةمع كراتك مأ محرو بأ محر عمتجا نإو

 يف ليق اذكو . لاخو ةمع كرت نإ نافصنو . هتلاخل كلثو
 ًالاخ كرات

 يبأ دجلا الخب عنام اضيأ دوجوملا دجلا نإف ادوجوم نكي مل نإو ى ادوجوم
 . مهفاف ثرو نكت مل اذإ و ى طقف مألا ثرإلا نيبو هنيب عناملا نإف ى مآلا

 ماحرألا يوذ ثاريم نأب لوقلا ىلع ( مأ محرو بآ محر عمتجا ناو )
 > بالاب مهتوقل ناثلثلا بالا محرلو ثلثلا مالا محرل ناك > تابصملا بيترت ىلع

 لاملا ( ف ) كلذ ناك اذإو ، ( ةلاخو ) بآلا محر نم ةمعلا ذإ ( ةمع كراتك )

 باطخلا ن رمح نع يور اك 0 ( هتلاخل ثلثو هتمعل ) ه_نم ( ناثلث )

 ةوقل كلذو ى « نيثلثلا ةمعلاو ثلثلا ةلاخلا ىطعأ هنأ ه : - هنع هللا يضر

 محرو بآلا محر ناك اذإ كلذو ى ةمملل هلك لاملا : ليقو “ بآلا ةهجب ةمعلا

 لاملاف مأو بأل ةمع دلوو مال تخأ وأ خأ دلوك افلتخا نإ امأو ‘ ةحرد ف مألا

 ى ةمعلا دلؤلاال مألل تخألا دلو وأ مألل خألا دلول لاثملا يف لاملاف “ ىوقأ ناك نمل

 ٩ نأ : [ جاتلا , نع رم ك تخألا اذك و > ثرب مالل خألاو > ثرت ال ةممعملا 17

 دالوأ : يناثلاو > ا ولفس نإو تانبلا دالوأ : لوألا : ةعبرأ ماحرألا يود

 مامعألا : عبارلاو ت مآلا لبق نم دادجألا : ثلاثلاو © مألل تاوخألا و ةوخإلا
 ىلوا فنص لك لمحف ك تالاخلاو لاوخالاو مامعالا تانبو تامملاو مالا لق نم

 . هللا هحر _ يمرضحلا قاحسإ يبأل هلثمو ثاريملاب هدعب ام

 ةهجب ىثنأ اهنأ عم ةمملا تيوق ( لاخو ةمع كرت نإ نافصن ) لاملا ( و )
 ًالاخ كرات يف ليق اذكو ) ص ركذ هناب مآلا ةهج نم هنأ عم لاخلا يوقو « بآلا

 س ٥٥١ _



 هل بأ الواهابأو همأ اولاق كرت نمو © نييثنألا ظح لثمركذلل : ليقو . ةلاخو

 اهبصاع وهو هدجل يقابلاو همال هشلثف هيلإ بسني
 اهنيب وأ هتنب تنبل وأ هدجل هلام لهف همأ ابأو تنب ةنبا كرت نإو
 دجللوأ هل لاملا لهف مأل خأ نباو مأ ايأ كرت ول اذكو ء فالخ

 ة ثلث خألا نبالو ناثلث هل وأ

 وهو : ةتس وبأ لاق ى ايوتساف امهدحأل ثرإ الو ث مآلا ةهج نم اهنأل ( ةلاخو

 ةهج نم نيثراولا ةلزنم ايمل اليزنت ( نييثنالا ظح لثم ركذلل : ليقو ) ى رهاظلا
 بسني هل بأ الو اهابأو همأ :اولاق كرت نمو ) “تنبو نباو تخأو خاك بألا
 (هبصاع وهو ) “همأل يأ 0( هدجل يقابلاو ںهمأل ) هلام ثلث يأ ث ( هثلثف هيلا
 سدسلل دحلل و بصاعلا وهف اخأ كرت نإو 6 همأ ةيصع هتبصع هل بأ ال نم نال

 نابصاع امهو سدسلا اهلف نانثا ناك نإو ص ثلثلا مأللو ‘ بآلا ةهج نم هناك
 . سدلا دحلل و

 ' ( هتنب تنبل وأ ) هتوقل ( هدجل هلام لهف همأ ابأو تنب ةنبا كرت نإو )

 لاق ى نيتلعلاب المع ( ؟ اهنيب وأ ) دجلا لبق ىتقرت اذإ مآلا يف لصي تيملا نال
 ,مأ ابأ كرت ول اذكو ى فالخ ) 2 مألا ةهج نم امهنأل رهاظلا وه اذه : ةتس وبأ
 مآلا دلو نم جراخ مألا دلو نم هنأل خألا نبال يأ ‘ ) هل لاملا لهف .مال خا نباو

 تناك نإ الصأ هل ثاريم ال هنإف مألا يبأ فالخم ‘ ةيح تناك ولو ثري يذلا

 ( ؟ دجلل وأ ) 0 ةقراشملا مالك نم « جاتلا ه نع رم ام ىلع حيحصلا وهو ى ةيح

 هل اليزنت ( ؟ ثلث خالا نبالو ناثلث هل وأ ) ث هتوقل بآلا نم دجلا ةلزنم هل اليزنت
 . فالخ ؟ بداملا ةلزنم دجلل اليزنتو مآلا ةلزنم
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 نم دجلل وأ امهنيب لبف همأ ابأ هببأدجو اهيبأ ابأ همأ دج كرت نإو
 ثنب تنب كرت نإو ، نالوق ‘ناثلث بالا نم دجللو ثلثلا مالا
 ؟ ىلوألل هلك وأ دحاو ةريخأللو ةثالث ىلوألل لهف نبا تنب تنبو

 { رثك ألا دنع ىلوالل وهف قيقش تنبو تنب ةنبا كرت نإو ى فالخ
 هلاف ةقرتفم تالاخ وأ تامع ثالث كرت نإو ى امهنيب : لقو

 ٠ كرت نإو . ةقيقشلل

 ( لهف ) هيبأ مأ ابأ يأ ، ( همأ ابا هيبا ةدجو اهيبا ابآ همأ دج كرت نإو )
 ى نالوق ؟ ناثلث بألا نم دجللو ثلثلا مألا نم دجلل وأ ) نيفصن (ايهنيب) هلام

 ث ( دحاو ةريخاللو ةثالث ىلوألل لهف نبا تنب تنب و تنب تنب كرت نإو
 كلذف يقابلا نادرقف ةتسنم سدسلا نبالا تنبل و فصنلا تنبلل نيا تنبو تنذبك

 (تنب و تنب ةنبا كرت نإو ‘ فالخ ) ؟ برقأ .هنآل ( ىلوذلل هلك وأ ) ى ةعبرأ
 نم خألا تنبو هدلو نم ا۔منأل ( رثكألا دنع ىلوألل وه ) لاملا ( ف قيقش ) خأ
 ءةبصملاب فصنلا امل تخأو “فصنلا امل تنبك ( امهنيب : ليقو ) ‘ اهدج دلو
 ىلإ رظن نم نأ لصاحلاو ى ةقراشملا مزج هبو حيحصلا وه لوألا : ةتس وبأ لاق

 ةلزنم مهولزنأ : لاق نم ىلإ رظن نمو ‘ تنبلا تنبل هلك لاملا : لاق « تاجردلا

 . نيفصن مهنيب مسقي : لاق 0 مهئابآ

 ى ( ةقرتفم تالاخ ) ثالث ( وأ ) تاقرتفم ( تايع ثالث كرت ناو )
 وأ همأ نم نهادحإ و هبأ نم نهادحإ و همأو هبأ نم هبأ تخأ تامملا ىدحإ

 نم نهادحإو اهبأ نم نهادحإ و ث اهمأو اهيبأ نم همأ تخأ تالاخلا ىدحإ

 كرت نإو ) ى اهتوقل همأ وأ هيبأ ةقيقش يه يتلل يأ ى ( ةقيقشلل هلامف ) ى اهمأ
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 كرت نإو ى ًاثالثأ : ليقو ء ىلوالل وه : ليقف ةلاخ تنبو ةمع تنب

 مهنيبف اثانإو آروكذ هلاخ وأ هتلاخ وأ هتمع ينب وأ هتنب ينب وأ هتخأ ينب

 روكذللف همع وأ همخأ ينب كرت نإو 4 ماحرألاب هونرو مهنأل ءاوس

 . ةبصع مهنأل طقف

 ( اثالثا ) مسقي ( : ليقو ؤىلوذال وه ) لاملا ( : ليقف “ ةلاخ تنبو ةمع تنب
 يف امهداحتال رهاظلا وهو : ةتس وبأ لاق ى ثلثلا ةلا_خ{لا ةنبالو ىلوألل ناثلثلا

 . ثلثلا مآلا ماحرألو نيثلثلا.بآلا ماحرأل نألو ى برقلا

 هتمع ينب وأ هتنب ) دالوأ ( ينب وأ ءهتخأ ) دالوأ يأ ى ( ينب كرت نإو )

 هثرو مهنأل ءاوس مهنيبف 0 اثانإو اروكذ هلاخ ) ينب ( وأ هتلاخ ) ينب ( وأ
 دالوأ ( ينب كرت نإو ) “ برقلاو ةجردلا يف مهئاوتسا عم ى ( ماحرألاب
 تنب وأ مملا تنبو ى ( ةبصع مهنأل طقف روكذللف همع ) ينب ( وأ هيخأ )

 . ملعأ هللاو ى خأ عم الو رخآ مع عم الو اهدحو بصعت ال خألا
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 باب

 نإ مهسوؤر ددع نم تحص ةضيرف يف ةبصع تدرجت فإ

 { اوعمتجا اذإ روكذلا فعضو ثانإلا ددع نمو اروكذ اوناك

 باب

 ضنارفلا جراخم نايبو باسحلا لوصأ يف

 ك أروكذ اوناك نإ مهسوؤر ددع نم تحص ةضيرف يف ةبصع تدرجت نإ )
 ص ( اوعمتجا اذإ ) “ ىثنالاب ركذلا دمي نأب ( روكذلا فعضو ثانإلا ددع نمو
 : يناستلا قاحسإ وبأ لاق ى ثانإلاو روكذلا عمتجا يأ

 ةبترم مهسوؤر ىلع يهف ةبصع ملعاف ثراولا كي امهم

 نم ن ود حص نهسوؤر نمو نيمثناب اركذ مهنم دعو

 امايق كلذ زاوجب لوقلا ىلع ءانب نكاس هدعب ام نأ عم نكي نون فذحو
 اونوكي نإ يلاوملاو ةوخإلا ينبو مهينبو مامألا يف حصي الو ص ةرورضلل وأ
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 يهو ةعبسلا لوصألا نم تنخأ مهس يذ ىلع تلمتشا نإو

 ء هفعضو اهفعضو ةتسلاو ةثالثلاو ةيناثلاو ةعبرألاو نانثإلا

 ةمأ وأ ادمع ةأرملا تقتعأ نإ الإ ث كلذ يف نثرب ال ءاسنلا نأل ى ثانإ و اروكذ

 بتفرإف ى ءالولا ف امأ بسنلا يف اذهو : هصن ام بيترتلا حراش ركذو ى هثرتو

 اوفلتخا نإ و ى اهلصأ ىثنأ مهيف ناك ولو “مهسوؤر ددمف قاقحتسإلا يف اووتسا

 نينأ وأ نيرك ذ نييوتسم نيقتعم وأ نينيا يفف ى اهلصأ مهروسك جرخف هنف

 ء فصنلا اه ىثنأ نيقتعم ةثالث وأ نيتنبو نينباو نينثا نم اهلصأ نيفلتخع وأ
 نانثا ىئنآلا نم ركذ لكل اهيف ةتس اهلصأ «سدسلا هل رخآو ثلثلا هل ركذو

 يذلو “نانثا ثلثلا يذلو ى ةثالث ةيناثلا يف فصنلا تاذلو “ دحاو تنب لكلو

 . دح ١ و س دسلا

 ةبصع عم وأ ؤ هدحو ددمتم وأ دحاو مهس يذ ىلع تلمتشا نإو )

 ةتسلا و ةثالثلا و ةيناثلا و ةعبرألاو نانثإلا : ا ةلا لوصألا نم تذخأ (

 وهو اهفعض فعض يأ ' ( هفعضو ) “ رشع انثا وهو ى ( اهفعضو

 . هللا همحر - ىقرت دق نوكمل بيترتلا اذه اهبتر امنإو “ نورشعو ةعبرأ

 :لامق هنأك ،ةتسلا فعض فمذض ىلإ ةثالثلا نمو “ةيناثلا ىلإ نينثالا نم فيعضتلاب

 تئش نإ و “ فعضلا اذه فعضو هفعضو اهفمضو ةثالثو هفعضو اهفعضو نانثا

 هفصنو اهفصنو نورشملاو ةعبرألاو هفصنو اهفصنو ةينامث : تلقف ىلعألاب تأدب
 ضئارفلا نم ريداقملا يف رم ام تافيرصتلا نم انهو “ فصنلا اذه فصنو

 نهريغو اهفرةتست دق ايهماهس نأ كلذ ىنعمو نيتلداع ةثالثلاو نانثالا ىمستو

 ص نينثالاو ةثالثلا ريغ تناك ولو اهماهس اهقرغتسا ام ةلداعلا نإ : لبقو ى اصقان

 ث اهئازجأ ىلع اهماهم لضف ام ةصقانلاو « ةتس نم مأل خأو مأو نيتقيقشك
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 اهل جرخم الو . ءامدقلا يأر ىلع تسلا ضئارفلا أشنت اهنم ذإ

 . .. ................ ... ‘اهاوس

 ہ

 ةضيرفلاف دحاو لضفيو ةعبرأ نم تنبو جوزك ةثالث الو نينثا اذه نوكي الو
 اهددع نم رثكأ اهضورف يتلا يه ةلئاعلاو ى ةلئاع ريغو ةلئاعو ةصقانو ةلداع

 ناشثلثلاو ثلثلاو نمثلاو عبرلاو فصنلا ( تسلا ضنازرفلا أشنت اهنم ذإ )

 ضرفلا مما هيف دجوي ددع ىندأ نم نوكت ةلأسملا نأ كلذ طباضو ‘ سدسلاو

 : قاحسإ وبآ لاق

 ماكحألا فلتخت اهدنعف ماهسلا تفلتخا اذإ مث

 ةر وطسم ةمولعم ةعمس ف ةروصحم ابهإف اذ ممو

 .ةممتم اهدمب نم ةتسو ةعبرأ وأ ةثالث وأ نانثا

 رقت نيرشع دعب نمأ عبرأو رشع انثا مث ة نامثلا مش

 دحتي ىلوآلا ةسفلاو ص ًاددعتم الإ اهمف ضرفلا ن وكي ال ناريخألا نانثالا و
 عون يف رظني نأ : امهادحإ : نيترابع لوصألل نأ ملعاو ص ددعتيو اهيف ضرفلا

 اذهب هيف روظنملا ىمسيو ط هذخأي نمع رظنلا عطق عم ًادارفنا وأ اعاتجا ضرفلا
 رشع ةيناثلا ةدايزب ةمست اهنإ : لمق اذإ لوصألا لئاسمو ث اروص رابتعالا
 ى ةئام تس ىلع ديزت اهروصو نوسمخ و ةعست ةلئاع ريغ وأ ةلئاع نيثالثلاو ةتسلاو

 ضلئارفلل يأ “( امل جرخم الو ءامدقلا يأر ىلع ) وه انإ ةعبس لوصألا نوك و

 . ةعبسلا ىوس يأ ى ( اهاوس )

 ص نيثالثلاو ةتسلاو رشع ةيناثلا ةدايزب ةعست اهنإف نيرخأتملا لوق ىلع امأ و
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 اولثم و « دجلا عم ةوخإلا ثيروتب لوقي نم دنع ةوخإلاو دجلا : باب يف كلذو

 دجو مأك يقب امو يقب ام ثلثو « سدس اهيف ةلأسم لك لصأب رشع ةننالا

 ث ةتس نم ادحاو سدسلا مألل نأ اهحيحصتو غ بال وأ ى نيوبأل ةوخإ ةسمخو

 ى يقابلا ثلث هلف سدسلا نع ةمساقملا هصقنت ةوخإلا مساق اذإف ى ةسمخ ىقبتف

 ءةلأسملا لصأ ةتس يف ةثالث وه ثلثلا جرخم برضيف « ثلث ةيقابلا ةسمخلل سيلو

 ةسمخ اهثلث رشع ةسمخ ىقبت ةثالث اهسدس ص مألل رشع ةينامث نم مهتلأسم موقتف

 ناك امنإو ةدجلا لدب مآلا تناك ول اذك و ع مهيلع ةمسقنم ةرشع ىقبتف ى دجلل
 ثلث جرخم ىلع مسقني ال هدعب سدسلا جرخم نم يقابلا نأل رشع ةينامت نم كلذ

 . هنيابيو يقابلا

 لك لصأب نيثالثلاو ةتسلا اولثمو رشع ةينامت جرخلا يف جرخلا برض لصاحو

 ةعمسو دجو م و ةجوزك سدسو عبرو يقب امو 0 يقب ام ثلث اهيف ةلأسم

 ناقفاوتم سدسلاو عبرلاو عبرلا ةحوزللو سدسلا مألل نأ اهحرحصتو ةوخإ

 ؛ رشع انثا سدسلا ماقم ةتس يف الثم نينثالا برض لصاحو ى فاصنالا

 > ةعمس اهىقابو ةسجخ اہعومب و > ةحوزلل ةثالث اهمبرو مألل نانثا اهسدسو

 ىلإ عجريف سدسلا نع ةمساقملا تصقن ةعبسلا ةوخإلاو دجلا ىلع تمسق اذإف

 لصأ يف ثلثلا جرخ ةثالث برضتف ثلث هل سيلو « ةعبس وه يذلا يقابلا ثلث

 امهدعب عبرلاو سدسلا جرخم نم يقابلا نال ڵنيثالثو ةتس غلبتف “رشع انثا ةلأسملا
 ىفخت الو > رك ذ ام همف هبرض لصاحو > هنيابيو يقابلا ثكلث جرحم ىلع مسقني ال

 ف “وشتل دنع نكت ل ن إ و اهحىحصت ة تركذ داغ !و > ذئنيح مهيلع اهتمسق

 ى ءامدقلا يأر ىلع هلوق نم موهفملا اهيلإ فنصملا ةراشإل اهتفرعل نهذلا
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 يف ةوخإلاو دجلا يف فالخلا دوجو عم ةباحصلاب ال ءامدقلاب ربع مل رظناو

 . ةباحصلا نامز

 نيرخآ نيلصأ ةوخإلاو دجلا باب يف نوققحملا داز : بيترتلا بحاص لاق

 مامإ كلذ اوداز نبذلا نيققحملا نم : هحراش لاق “نوثالثو ةتسو رشع ةينامث امهو

 هب لمملا نأل دعاوقلا ىلع يراجلا حصألا هنإ : لاقف يوونلاو ىلوتملاو نيمرحلا
 . تباث نب ديز نع يدادفبلا روصنم وبأ ذاتسألا هلقنو ‘ رصخأ

 ىلع ةعوضوم ضئارفلا نآل ،اهفعضو ةتسلا ىلصأ نم ائشن امه : روهلا لاقو

 حيحصت ايهف اهيف دري مل يقب ام ثلثو ث ةنسلاو باتكلا يف ةردقملا ضورفلا

 حصي ددع لقأ رثكأ وأ ضرف اهيف ةلأسملا لصأ نأب نوققحملا جتحاو ‘ ليصأت ال

 ةيناثلاو ةتسلاو ةعبرألاو ةثالثلاو نانثالا وهو ى ؟دحاو ناك نإ اهضرف هنم
 رشع انثالاو مدقت امم دحاو وهو ى رثكأ وأ ناضرف اهيف ناك نإ اهضورف وأ

 كلذ هنم جرخي ددع لفقأ رسكلا جرخم نأل اهفعضو رشع ةيناثلاو اهفعضو
 نأ غاس “ةوخإلاو دجلا يف موقلا مالكل حيولت فنصملا مالك يف ناك املو ى رسكلا

 . كلذ يف مهبهاذم ركذأ

 دجلل نأ هنع روهشملا ٦لع بهذم : بيترتلا بحاصو بيترتلا حراش لاق

 سدسلا نع صقني مل ام خأ نهعم نكي مل نإ تاوخألا ضرف دمب يقب ام
 تانب وأ تانبلا نم دحأ مث نكي ملو «سدسلا نع ةمساقملا هصقنت مل ام مساق الإو

 همم ناك وأ هنم لقأ تاوخألا ضرف دعب يقابلا ناك وأ ى هنع هتصقن نإف نالا

 مهنم دحاوك هنأ هنع يورو “ سدسلا هل ضرف نبالا تانب وأ تانبلا نم دحأ

 . مهترثك دنع مهمساق مهتلق دنع مهمساق امل هنأل ى ادبأ
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 ضئارفلا يف مدقتلاب ديزل يلج هللا لوسر ةداهش الول : نيمرحلا مامإ لاق
 سيلو ث اهطبضأو بهاذملا ىقبأ هنإف دجلا باب يف ؟يلع عابتا فاصنإلا ىضتقال

 . هريغ ةقفاوم اضيأ يلع نع يورو > ءيش ثادحتسا الو الصأ مرخ هبق

 دجلا نأ تباث نب ديز بهذم يمهفاشلاو ةباحصلا نم روهمجلا بهذمو

 اثإو اروكذ ةوخإلا ةمساقم نم نيرمألا ريخ دجللف مهعم نكي مل اذإ ةوخإلاو
 كلاملا عيمج ثلث نمو ىثنألا يلثم ذخأيف “صلخلا مهثانإ بصعي ىتح مهنم خأك
 نألف ثلثلا امأو ڵ ةجرد يف مهلعج يف لصألا اهنألف ةمساقملا امأ ى مهل يقابلاف
 نوصقني ال ةوخإلا و ى اهلام لثم هلف امهربغ ايهعم سيلو اعمتجا اذإ ةوخإلاو مآلا
 نوصقند ال مآلا رسفل ةوخإلا نألو ى هفعض نع هنوصقني الف سدسلا نع مألا

 ناك اذإ هل ريخ ةمساقملاف ‘ مهبجحي هنآل "دجلا ىلوآلابف ى ثلثلا نع مألل ةوخإلا

 ببرود وأ ًافصن وأ الثم نوكي نأب هلثم نم لقأ تاوخألاو ةوخإلا نم هعم

 ص ةثالث نه مهس اهلو نايهس هل تخأو دج يف روص سمخ يف كلذو ى كلذ
 هل تاوخأ ثالثو دج يفو ى ةعبرأ نم نايهس ايلو نايهس اهل تخأو دج يفو

 كنعنثا نم مهس اهنم دحاو لكل خأو دح يفو ةسمخنم مهس دحاو لكلو نايهس

 ةمساقملاف ةسفخخلا نم مهس تخأللو ناههس خأللو نايهس هل تخأو خأو دج يفو
 فصنلا ةعبارلاو ةيناثلا يفو “ لاملا اثلث ىلوألا يف هظح اهب ذإ عيمجلا يف ىظحأ
 نم رثكأ اهنم ةروص لك يف كلذو ع نراسخلا ةسماخلاو ةثلاثلا يفو

 . ثلثلا

 ايهأ رسك ذخأت نأ نيرسكلا نيب توافتلاو يواستلا ةفرعم يف قيرطلاو

 ىمست نأب توافتلا ردق فرعيو ‘ هريغ وأ توافتلا رهظف نيرسكلا نم رعتعت و
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 عماجلا ماقملا نيسمخلاو ثلثلا يفف “روك ذملا ماقملا نم نيركلا يطسب نيب لضفلا

 ى دحاوب ةسمخلا نم رثكأ يهو ةتس هاسمخو ةسمخ هثلثف ى ةنيابملل رشع ةسمخ امهل
 ىلع ةوخإلا داز اذإ ثلثلا دحلل ضرفيو سمخ ثلث ناك ماقملا نم هتيمس اذإو

 ص ةوخإ ةثالثو ةدجك ةرصحنم ريغ ةدايزلا نأل هروص رصحنت الو ى هلثم

 نهمساق ولف تاوخأ سمخ وأ‘هقح وهف هنم رثكأ ثلثلاف عبرلا ذخأل مهمساق ولف

 ناك ثلثلا “قحتسا اذإ هقح وهف عبس ثلثب هنم رثكأ ثلثلاف لاملا يمبس ذخأل
 هنأ يمفارلاو يلازغلا مالك رهاظو ، يعفاشلا صنو ةيامكلا حرش يف اك اضرف

 هنأ مهلوق يف هب لوقأ دق لب برقأ يدنع وهو :يكبسلا لاق “بيصمعتلاب هذخأي
 هذخأ ولو ةرابعلا يف اوزوجت مهنأو ء هنع ةمساقملا هتصقنأ ذإ ثلثلا هل ضرفي

 هثرإل نهل هبيصعت مدعل ضرقلاب نيثلثلا رثكأف«عبرآلا تاوخألا تذخأل ضرفلاب

 . ضرف وذ مث ناك اذإ نمف ضرفيو ضرفلاب

 ضرفي ال هنأل ضرفلا ردقىلع هل ظفاحي هنكل ةبصع :ةوخإلا عم هنأ لصاحلاف
 نبع القن ةعفرلا يبأ نبا مالك نمضت دقو : لاق ى ةيردكألا يف الإ تخألا عم هل
 هنأ ىلوألاو ى هيلإ ليمأ يذلا وهو ى بيصعتلا ىلع ةيعفاشلا روهمج نأ مهضعب

 فالخ زوجتلا ىلع امهلا يكبسلا لمحو « نيضوفلا رثكأ تارابع رهاظ هنأل ضرف
 ص روكذملا زوجتلا عنمي ةردقلا ضورفلا عم هل اضرف ثلثلا مهدع لب رهاظلا
 هلثم ةوخإلا ناك اذإ لاملا عيمج ثلثو ةمساقملا دجلل يوتسيو “يوق هليلد نكل

 اهركذ ةثالث لاوقأ يتفملا ريخي وأ ةمساقملا [ وأ ] ، ثلثلا هل ربمي له ذئنيحو

 فالخلا رثأ رهظي و“يفولامساقلايبأ مامإلا ضئارفل هحرش يف يطسبلا دمحدبعوب

 اذه يف ام ىفخي الو : خيشلا لاق ليصأتلا يفو “ ضرفلا دعب ءزجلاب ةيصولا يف
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 ريبعتلا اونسحتسا معن ى ةيعفاشلا نم دحأل هرأ ملو فعضلاو ةبارغلا نم فالخلا

 . ھ ا ع ثلثلاب

 هل نم قح يف صنلا هب دروو يعفارلا هلاق ‘ لهسأ هنآل كلذ اونسحتسا امنإو

 ص ىلوأ وهف ضرفلاب ذخآلا نكمأ ىم هنألو ، ماسقلا نود مآلا يهو ةدالو
 دح ق روص فالث ف ثلثلاو ةمساقملا ءاوتسا رصحنيو ضرفلاب هنأ هاضتقمو

 < نهمساق نإ تاوخأ عبرأو دج يفو ى اثالث مهنيب لاملاف نهمساق نإ نيوخأو

 مهنيب لاملاف “مهمساق نإ نيتخأو خأو دج يفو نايهس اهنم هل ةتس ىلع مهنيب لاملاف
 جوز وأ ةدح وأ مأ نم ضرف بحاص ةوخإلاو د إلا مم ناك نإو كلذك

 : لاوحأ ةعبرأ كلذف نبا تنب وأ تنب وأ ةحوز وأ

 ةلأسملاو الإ كلذ روصتي الو ى لاملا عيمج ضرفلا قرغتسي نأ : لوآلا لاحلا
 سدسلا مأللو ناثلثلا نيتنبللو عبرلا جوزللف خأو دجو مأو نيتنبو جوزك ةلئاع
 ع دجلا رابتعا لبق ضورفلا تقرفتساف ص رشع ةثالث رشع ينثا نم اهعومجبو

 ةبصع هنأك خألا طقسيو ى رشع ةسمخ ىلإ لوملا يف دازيو سدسلا دجلل ضرفيف

 . ءيش هل قبي م

 خأو دجو جوزو نيتنبك سدسلا نم لقأ ضرفلا نع لضفي نأ : يناثلا لاحلا

 دحاو لضفبف “ رشع دحأ رشع ينثا نم اهعومجمو عبرلا جوزلل و ناثلثلا نيتنبللف

 ى رشع ةثالث ىلإ سدس فصن وهو سدسلا ماتب دجلل لوعتف سدس فصن وه
 رخآ نود ثراوب صتخي ال لب هدحو دجلا ةهج هكلمت وه هب تلاع ام سبلو
 . خآلا طقسو
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 هب حرص اك اضرف دجلل عفديف سدسلا ضرفلا نع لضفي نأ : ثلاثلا لاحلا

 هذخأ ول هنأب هل لدتسي دق : انخياشم خيش لاق « رهاظ وهو يلومقلاك ينيقلبلا
 لاق نكل ى ها منت وهو ثاثلا نم لقأ ذخأيف « ةوخإلا هك راشل ةبوصعلاب

 مالك ىتأتي ال لب “لوأآلا هجوألاو ها ةبوصعلاب رهاظلا : هتيفاك حرش يف خيشلا

 نهنم ءين نكي مل نإو نبالا تانب وأ تانبلا نم ءيش ةلأسملا يف ناكثيح خيشلا

 فلاخي ةوخإلاو دجلا باب نأ تابصملا باب يف انركذ دقو « مدقت ام ههجوف
 لدب ناك اذإ ةيردكألا يهو خأو دجو مأو جوزك رم اك خألا طقسيو ث هريغ

 ص سدسلا وه دحاو ىقبيف « ةتس نم ةسمخ جوزلاو مألا يصح عومجب تخأ خالا

 ا۔ا ىلوأ ناكل هب لثم ولو ى خأو دجو مأو نيتنبك و خألا طقسيو دجلا هاطعيف

 ء ةيردكألا يف ضرف اك امل ضرقن رغي م تخأ هذه ف خألا لدب ناك املو هرك ذنس

 دجلاب بصعت مل ام اهنال تانبلا نم ءيش اهيف ةروص ىف امل ضرفلا نكمي ال هنال

 لاوحألا د هذه يف خألا عضوم ف ناك ولو .{ ةيردك ألا تقرافف نهعم ةاصع تناك

 مهلك اوطقس كلذك تاوخأو ةوخإ وأ 9 رثكأف نانثا ةوخإ وأ تخأ ةثالثلا

 نم تينثتسا اك محلا اذه نم ةانثقسم يهف يتأتسو ى ةيردكألا يف تخألا الإ

 كلاثلا لاحلا لاثم يف رثكاف ناتخأ وأ ناوخأ خألا لدب ناك ول نكل ى هري

 . هتمدق امب ليثمتلا ىلوألاف ع سدسلا ىلإ الإ دوعلا اوطقسي مل

 رومأ يف ريخلا دجالف سدسلا نم رثكأ ضرفلا نع لضفي هنأ : عبارلا لاحلا

 ثمح ًاموقتم هنم ذختاف املثم بصع ول ام قرافو ى صتنالا يذر نإ يف ةثالث

 ظحألا ريغ ذخأ كلاملا دارأ ول قح ع هيلإ راص ام ةميقو لثملا نيب كلاملا ريخ
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 فالخب رايتخالا درل دئازلا نع كاملا لازي الف ى يرهق ثرإلا نأل ى كلذ هلف

 . هكلم لدب يف كلاملا رايتخاو هكلم ىف دجلا رايتخاف اضبأو 2 بصغلا

 نأل كلت ريظن هذه تسيل ةقيقحلا يفو : لاق مث انخياشم خيش قرف اذكه
 قرفلا لعل و : لاق مث ؤ اهريظن بلطملا يف اهلعجو رييختلا ش ةيربخلا انه تباثلا

 يف هفالخب هنع لودعلا يف ضرغ هل نكي ملف رثكألا يف لخاد انه لقألا نأ

 ضرفلا مدع نإف ىلوأ اريظن اهنوك ريدتب انخياشم خيش هب قرف امو ‘ بصغلا
 دالوألا نأل لاملا عيمج سدس نم هلوقب ةثالثلا رومآلا نيبو ‘ كلذ يضتقي ال
 ثلث نمو “هنع صقني ال نأ هقح ةدالو هل نألو ىلوأ ةوخإلاف “هنع هنوصقني ال

 مث نكي مل ول هنألو ةدالو اهنم لكل نأل نبوارغلا يف مألا ىلع اسايق يقابلا
 هطعن ملو “ يقابلا ثلث ذخأ ضرفلا ردق قحتسا اذإف « لاملا ثلث ذخأ ضرف وذ
 ص خآلا ةلزنم هلوزنو مهل هتاواسمل خأك ةمساقملا نمو ةوخإلاب هرارضإل ثلثلا
 امإ هنأل ص لاوحأ ةعبس ةثالثلا رومآلا هذه يف روصتي هنأ ملعاف كلذ ررقت اذإو

 ثلثو يه وأ سدسلاو ةمساقملا يوتست وأ ‘ ظحأ ةثالثلا نم دحاو نوكي نأ

 ةلفالثلا وأ نارمألا ىوتسا ثمحو ى ةثالثلا رومألا وأ سدسلاو وه وأ يقابلا

 لاملا عيمج سدس رثكاف خأو دجو نيتنبو ةجوز يفف ى مدقت ام ريبعتلا يف يتأيف
 ةعبرأ نم ةسمخ ضورفلا دعب اهيف يقابلا نآل يقابلا ثلثو ةمساقملا نم هل يخ
 وهو ةعبرأ عيمجلا سدسف فصنو نانثا خألا م۔اق نأ اهنم هتصحو ى نيرشعو

 ام وأ ةدجو ةوخإ ةرشعو مع يفو رثكأف خألل دحاو لضفيو ى ايهنم ظحأ
 يقابلا نأل ءةمساقملاو سدسلا نم هل ريخ يقابلا ثلث رثكأف تاوخأ سمخ يواسي
 رشع ةسمخ امهيف فلتلا نيلصألا دحأ رشع ةينامث نم ةثالث وهو مألا ضرف دعب
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 مهس اهب هل لصحي ذإ ى ةوخإ ةرشع يف هتمساقم نم رثك أ يه ةسمخ هثلث

 وه ذإ ڵ عيمجلا سدس نمو مم۔ نم اءزج رشع دحأ نم ءازجأ ةعبرأو دحاو

 ىلع ديزي امن كلذ ريغ ناك ولف « مهبلع امسقنم يقابلا نوكيل ةرشعب لثمو ةثالث
 يقابلا ثلث نم هل ريخ ةمساقملا خأو ةدجو دج يفو ى كلذك حلا ناك هلثم

 هصخيف ى ةسمخ ةتس نم دحاو و_هو ةدجلا ضرف دعب ابلا نأل سدسلا نمو

 ىقابلا ثلث نمو ى دحاو وه ذإ سدسلا نم رثكأ كلذو « فصنو نانثا ةمساقملاب

 ةمساقلا يوتست خأ و ةدجو نيتنب يف و ‘ رشع ينثا نم حصتف ناثلثو دجاو وه دإ

 "دجو جوز يفو ؤ يقابلا ثلثو ةمساقملا يوتست نيوخأ و " دحو مأ يفو ى سدسلاو

 رومألا يوتست نبوخأو دجو جوز يفو “ سدسلاو يقابلا يوتسي ةوخإ ةثالثو

 . ةنالثلا

 ناتدنئاف

 ك ضرفلا ف رظنت نأ ضرف يد عم ظعحألا ةفرممل طباضلا : ىلوألا ةدئافلا

 < نعثلثلا نودو فصنلا قوف وأ نيثلث ردق وأ ء هنود اهفصن نوكم ن أ امإف

 نم لقأ تاوخألاو ةوخإلا نم دوحوملا ناك نإ لوالا يفف > نيثلثلا قوف وأ

 ء ةمساقملا نم هل ريخ يقابلا ثلثف هلثم نم رثكأ وأ هل ريخ ةمساقملاف دجلا يلثم
 تواست ارو ك يقابلا ثلثو ةمماقملا ىوتسا هلثم وأ سدسلا يواسي دقو

 دحاو اخأو ريخ ةمساقملاف ةدحاو اتخأ دوجوملا ناك نإ يناثلا يفو ى ةثالثلا
 هل آريخ ةمساقملا نوكت ثلاثلا يفو ى هل ريخ سدسلاف رثكأ وأ سدسلا تواس

 سدسلا نوكي داز ايفو نانثا وأ؛تخأو خأ هعم انوكي نأ يهو روص ثالث يف

- ٥٦٥ 



 اعبر وأ افصن ضرفلا ناك اذإ ةمساقللا عم سدسلا يوتسي عبارلا يفو « هل آريخ

 . ملعأ هللاو ى سدسلا كلذ ادع ايفو اتخأ ةمساقلا و

 كنوسمخوةسمخ ةمساقملا اهيف دحلل روصتي ىلا لئاسملا ةدع : ةيناثلا ةدئافلا

 عم وأ اريخ ةمساقملا هل تروصت ضرف وذ نكي مل نإ هنأ مدقت هنأ كلذو

 ضرفلا نوكي وأ ضرف وذ نوكي ال نأ امإ اهيفف نامث روص يف ثلثلا ةاواسم

 ص نيعبرأ غلبت ةينامث يف ةسمخ هذهف ى افصن وأ عبرو اسدس وأ عبر وأ اسدس
 ثالث يف نمثلاو فصنلا وأ سدسلاو فصنلا وأ نيثلثلا جورخ دعب اضيأ مساقيو

 برض نم عست هذهف ، ناوخأ وأ تخأ وأ خأ هعم نوكي نأ يهو ى لئاسم

 ع اتخأ وأ [_خأ مب رلاو ثلثلا وأ ثلثلا جورخ دعب مساقيو ى ةثالث يف ةثالث
 ص نوسمخو عبرأ هذهف [_تخأ عبرلاو فصنلا جورخ دعبو ع عبرأ هذهف
 كلذو ةمساقملا هيف متحتت ام لئاسملا هذه نم مث 2 ةيردكأألا نوسفلاو ةسماخلاو

 يوذ مهعم سيلو هيلثم نود اهيف نونوكي يتلا سفلا يهو « نوثالثو سمخ
 [انمبر وأ طقف افصن:وأ طقف اعبز'ؤأ طقف امدس ضرقلا نوكي ؤأ ى ضرف

 تخألا عمو ةسمخ يف-ةمخ برض نم نورشعو سمنخ هذهف ى.اعم اسدسو
 نيتخألا وأ تخألا وأ خآلا عمو آاسدسو فصن وأ نيثلث ضرفلا ناك اذإ ةدحاولا

 رذإ تخألا وأ خألا عمو سمخ هذهف ى انمو افصن ثالثلا يف ضرقلا ناك اذإ

 ص ةيردكألا نوثالثلاو ةسماخلاو ى اعبرو اثلث وأ آللث ايهنم لك يف ضرفلا ناك

 ؛هيلثم هبف نونوكي ىتلا ثالثلا يهو “عيمجلا ثلث ةمساقملا اهيف يواست ام اهنمو

 ةثالثلا يهو يقابلا ثلث ةمساقملا اهيف يواست ام اميفو ضرف وذ :مث سيل و

 اهنمو “ سدس نهف اسدس و ًاعبر وأ اسدس وأ ًاعبر ضرفلا ناك اذإ ةروكذملا
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 ص ناتخأ وأ خأ هعم ناك اذإ ام يهو عيمجلا سدس ةمساقملا هنف يواست ام
 امبر .وأ افصن ضرفلاو ى تخأ هعمم ناك اذإ اسدسو ًافصن وأ نيثلث ضرفلاو

 ء ةيلدع اهيف نونوكي ةثالثلا يفو ةثالثلا هيف يواست ام اهنمو سمخ هذهف

 . ملعأ هللاو ‘ افصن ضرفلاو

 هذهو ، بال وأ « نيوبآل تخأو مأ عم ناك اذإ دجلل ريخ ةمساقملا كلذك و

 لثم هل ةمساقم تخألاو دجلا نيب يقابلاو ى ثلثلا مألل ءاقرخلا ةامسملا ةلأسملا يه

 ديز لوق اذهو ى رهاظ وه اك عبمجلا سدس نمو يقابلا ثلث نم ًظحأ اهنأل اهلام
 ددع ةثالث ىلع نانثا ىقبي دحاو اهنم مألل ةثالث نم اهلصأف > روهمجلاو تباث نبا

 ةمست نم حصتف ةثالث يف ةثالثلا برضتف 6 اهنانيابي نيسأرب ةدجلا نآل مهسوؤر
 ىلع اثالثأ اهنيب ةتسلا نأل ناهم تخأللو ةعبرأ دجللو ث ةنالث اهثلث مآلل

 لاوقأ ةتس اهيفف « - مهنع هللا يضر - ةيباحصلا لاوقأ اهيف تقرختو ى ررقت ام
 ةفينح وبأ مامإلا هيلإ بهذ ام وهو - مهنع هللا يضر _ سابع نباو ركب يبأل
 ى مهدنع بابلا ةدعاف ىلع ايرج تخألل ءيش .الو ى دجلل يقابلاو ثلثلا مالل

 هنع هاور - هنع للا يضر - باطخلا نب رمعل ينايبثلاو ةثالث نم حصتف

 ء ثلثلا مألل ناتفع نب ناثمل ثلاثلاو دوعسم نيا نع هريظن يتأيسو “نويفوكللو

 ىلع دجلا لضفي ملو اثالثأ مهنيب لاملا لعجف نيفصن ةوخإلاو دجلا نيب يقابلا

 . تخألا

 نم اهويغ يف لقي مل ناثع نأ انغلب : هباتك يف يؤلؤللا لاق : خيشلا لاق
 لوق هنع ضئارفلا نم ةلأسم يف تأي مل هنأ دارأ نإ : يناولا لاق “ ضئارفلا
 يف ضقي مل هنأ دارأ نإو بيرق هلاق يذلاف هذه يف هنع ءاج اك هب درفنا روهشم
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 ص نيوبأو ةأرما يف يقابلا ثلثب مألل يضق هنأل « مهو دقف ضئارفلا نم اهريغ
 . كلذ ريغ اهنبا عم ثرت ال ةدجلا نأبو ةيراملا يف كيرشتلاب ىضقو

 هذه يف هنع ةياورلا هذهو ت هذه يف الإ هدنع نم لقي مل هنأ دارأ هلعل : تلق
 هنع اهنوفرمي الف ةنيدملا لهأ امأو “ يبعشلاو يمخنلا ةياور نم الإ تأت مل ةلأسملا
 اديز نأو ى تباث نب ديز ءاضقب دجلا يف نايضقي اناك ناثعو رمع نأ نورب نكلو

 فصنلا تخأللو ثلثلا مألل بلاط يبأ نب يلعل عبارلاو ةيواعم ىلإ كلذب بتك

 ىضتقم وهو ى هل ضورفلا دعب يقابلاو اضرف هعم تخألل لعجف يقابلا دجلل و
 يراصنألا تباث نب ديزل سماخلاو “ةتس نم حصتف « مدقت اك هنع روهشملا بهذملا
 . هريرةت عم ةرم دقو يمفاشلاو روهملا لاق هبو

 يقابلاو فصنلا تخألل : تاياورلا ىدحإ يف. دوعسم نب للا دبعل سداسلاو

 ةوق مألل و ء تيملا ىلع ةدالو هل دجلاو مألا نم الك نأل ص نيفصن دجلاو مألا نيب

 ةيناث ةياور دوعسم نبالو ى ةعبرأ نم نم حصتف ايوتساف ةروكذلا ةوق دحلل و برقلا

 فصنلا تخألل : - هنع هلا يضر - رمع لوقك ةعبس لاوقألا ةدع اهب ريصت

 جوزلا ةلأسم ف ايل وةك ايوقو ةتس نم حصتف ى دجلل لضافلاو يقابلا ثلث مالل و

 ةدع اهب ريصت ةثلاث ةياور دوعسم نبالو ؤ دج بآلا لدب ناك اذإ : نيوارغلا يف

 ناتياورلا ناتاهو دجلل يقابلاو سدسلا مألل و فصنلا تخألل : ةينام لاوقألا

 ى اهيف ةباحصلا لاوقأ قرختل ءاقرخلاب ةلأسملا هنه تبقلو ىنعملا يف ءاوس

 ةثالث نم اهلمج ناثع نأل ى ةثلثملا تبقلو اهترثكب اهتقرخ ليواقآلا نألو
 ةيناثلاو سخلا هتاعبرم ىدحإ يهو ى ةعبرأ نم اهلعج دوعسم نبا نأل ةعبرملاب و

 تخألاو دجلا نيب يقابلاو فصنلا تنبلل هدنعف ةقيقش تخأو دحو تنب
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 17 تخألاو دجلا نم لكل نأل ةعبرم هذه تمس : لقو ك ةعبرأ نم نيفصن

 نييشنألا ظح لثم ركذلل تخألاو دجلا نيب يقابلاو فصنلا تنبلل : ديز دنعو
 ٠ ةتس نم حصتف

 فصنلا تنبلل ركب يبأ دنعو روهمجلاو يعفاشلاو كلام لاق هبو : تلق

 : تلق ى ةفينح يبأ بهذم اذهو تخألا طقستو ابيصعتو اضرف دجلل يقابلاو

 سدسلا دجلل و فصنلا تنبلل : يلع دنعو ى ةيبهولا ةيضابإلا رشعم انبهذم وهو

 هدنعف خأو دجو مأو جوز هتامبرم نم ةثلاثلاو “ بيصعتلاب تخالل يقابلاو

 نيفصن خألاو دجلا نيب يقابلاو عبرلا وهو ى يقابلا ثلث مأللو عبرلا ةجوزلل

 :اهعبات نمو مهنع هللا يضر سابع نباو ركب وبأ لاقو “نيرشعو ةعبرأ نم حصتف

 رشع ينثا نم حصتف“« خآلا طقسيو دجلل يقابلاو ثلثلا مأللو عبرلا ةجوزلل »
 ماللو عبرلا ةجوزلل ه : هنع ةياور يف دوعسم نباو رمع لاقو ى انبهذم وهو

 دجلل الزن نيرشعو ةعبرأ نم حصتف ث « نيفصن خألاو دجلا نيب يقابلاو سدلا
 مأللو عبرلا ةجوزلل : روث وبأ لاقو ، سدسلا ىلإ خآلا عم مآلا لقنف خآلا ةلزنم

 دجو مأو جوز هتاعبرم نم عبارلاو ى ةعبرأ نم حصتف دجلل يقابلاو يقابلا ثلث
 جوزلل : اضيأ هنعو ى ةعبرأ نم نيفصن دجلاو مآلا نيب يقابلاو فصنلا جوزلل

 نع نويفوكلا هاورو ى ةتس نم حصتف دجلل يقابلاو يقابلا ثلث مأللو فصنلا

 . ديزو روث يبأ لوق وهو رمع

 ك دحلل سدسلا وهو يقابلاو ثلثلا مأللو فصنلا جوزلل : روهلا لاقو

 ٠ . . + . .۔ . .
 جوزلل _ اهنع للا يضر - رمهك هدنعف دجو مأو جوز هتاعبرم نم ةسماخلاو
 : روهملا دنعو « ةعبرأ نم حصتف دجلل يقابلاو يقابلا ثلث مأللو ، عبرلا
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 دوعسم نبا نعو “ رشع ينثا نم حصتف دجلل يقابلاو ثلثلا مأللو عبرلا ةجوزلل

 حصتف ، دجلل يقابلاو سدسلا مآللو عبرلا ةجوزلل : - ايهنع هللا يضر _ رمعو

 دجلاو مألا نيب يقابلاو عب رلا ةحوزلل : اضيأ دومسم نبا نعو ؤ رشع ينثا نم

 روهملا لوقف ىآ دحو تخأو اتنب اضيأ هتاعبرم نم نأ : يربخلا نعو “ نيفصن

 : يلع لوقو .ى خألاو دجلا نيب يقابلاو فصنلا تنلل : دوعسم نبا مهنمو

 اهنم ةدعو اعبس هتاعبرم دعو خألل يقابلاو سدسلا دجلل و فصنلا تنبلل

 ةباحصلانع اهمف و « تخأو دجو ةجوز يهف ةعامجلا ةعبرم امأو ى ةعاججلا ةعبرم

 : لاوقأ ةثالث

 اثالثأ تخألاو دجلل يقابلاو عبرلا ةجوزلل روهمجلاو ديز لوق : اهدحأ

 ٠ ةغبرأ نم حصتف

 دجلل يقابلاو عبرلا ةجوزلل _ هنع هللا يغر - ركب يبأ لوق : يناثلاو

 . ةوخإلا طقستو

 يقابلاو فصنلا تخأللو عبرلا ةجوزلل دوعسم نباو يلع لوق : ثلاثلاو

 مهدنع حصت اهنأل ةعامجلا ةعبرم تيمس اذهلف ةعبرأ نم حصتف هلثم رمع نعو “دجلل
 ناثع ةباحصلا نم ةسمخ اهيف ىضق هنأل ةسمحملا آضيأ ءاقرخلا تيمس و ةعبرأ نم
 ةسدسملا تممس و “ىمعشلاو نويفوكلا هلاق “سابع نباو دوعسم نباو ديزو "يلعو

 جاجحلا نأل ةيبمشلاو ةيجاجحلاو اهيف ناثع ءاضقل ةناثملاو ةنمثملاو ةعبسملا و
 عم تخأل ضرفي الو اهيف باصأ امل هنع افعو هب رفظ نيح يبعشلا اهيف نحتما

 ء دجلا ق همهذم ديز ىلع تردك اهنأل ةيردكأ تمسو 64 ةيردكألا ق الإ دحلا
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 عمج مث ءيش قبي مل اذإ هعم ةوخإلا طقست لب ى هعم تاوخألل ضرفي ال هنأل
 ربدكت ىنعم اذهف ص دعاوقلا هذه تفلاخف ببصعتلا ةهج ىلع اهمسقو ضورفلا

 كلملا.دبع نآل : ليقو ى ةيردكأ ال ةردكم هذه ىلع ىمست نأ يغبنيو ث هبهذم

 نم لحر ىلع : لقو > اهف أطخاأف ردكأ نم لجر ىلع اهحرط ناورم نبا

 : ليقو “ لجرلا كلذ ىلع اهاقلأ جاجحلا نإ : ليقو ى ردكألا هل لاقي قشمد

 : لسىقو ك ردكأ همسا جوزلا نأل : ليقو > ردكأ نم ةأرما اهف تيملا نأل

 ص اهثاريم تخألا ىلع ردك دجلا نآل : لبقو “ اهيف ةباحصلا لاوقأ ردكتل

 اذهو ى كلملا دبع وأ دوعسم نيا ىلع اهاقلأ ردك أ هل لاقي لجر نأل : ليقو

 . روهشملا فالخ

 لئاسم يف سيل هنأل يلقصلاو بجاحلا نباك ةيكلاملا بتك يف ءارغلاب بقلتو

 دحو مأو جوز يمو سرفلا ةرغك ةرهاظ يهف اهاوس اهمف آ ضرفي ةلأسم دجلا

 دحلل يقبو ثلثلا مأللو فصنلا جوزلل < ةتس نم اهلصأ بأل وأ نيوبأل تخأو

 > دمحأو كلامو يعفاشلاو ديز مهنمو > روهجلا دنع تخألا طقست الف دحاو

 تخألا ،ةثالث ىلإ همهس دجلا عمجي مث « ةعستل لوعتف ةثالث فصنلا امل ض رفي لب

 ص دجلا ىلع تلضفل هب تزاف ول اهنآل اهالثم هل ى اثالثأ ةبوصعلاب ةعبرألا نامنقيو

 ص اهضرف ىلإ هضرف عمجيف ى ةوخإلاو دجلا روص رئاس يف اك كلذ ىلإ ليبس الو
 ىلع لدي اذهو نيبناجلل ةياعر ةبوصملاب هثرإ دح ىلع اثالثأ اهنيب عمتجملا مسقيو
 ةثالث برصضتف نامسقي يقلا ةعبرألل ثلث الو امل ضرفي : اولاق نإ و ‘ ةمصع اهنأ

 ةعست جوزلل نيرشعو ةعبسب ةعست يف دحاوب تخالاو نينثاب دجلا سوؤرلا ددع
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 نينثا اهتصح برض نم ةتس مأللو مهسلا ءزج ةثالث يف ةثالث هتصح برض نم

 رشع ينثاب ةثالث يف ةعبرأ اهتصح نأل ةعبرأ تخأللو ةينات دجللو ةثالث يف

 . اثالثأ مسقت

 دناوف

 : لاوقأ ةسمخ اهيف نأ هلصح ؤ اهيف عقاولا فالخلا يف : ىلوآلا ةدئافلا

 ص هنع ةروهشملا ةياورلا يف ديز بهذم وهو ى روهملا نع مدقت ام : اهدحأ

 دقف سدسلا دجلل ضرف اذإو ى ةبصع اهنأل هلصأ سايق ىلع ايرج اهطاقسإ يورو
 تباث نب ديز نأ بيؤذ نب ةصيبق نع يورو “ خالاك طقسف ضورفلا تقرغتسا

 ةياور وهو روهملا نع مدقت ام هنع روهشملاو ى ائيش ةيردكالا ف لقي ل

 . ةنيدملا لهأ

 طوقس ةفينح يبأك اهعبات نمو سابع نباو ركب يبأ لوق : يناثلا لوقلا

 يورو » مس دحلل و ثلثلا مألل و فصنلا جوزلل : ةمس نم ةلأسملاف دجلاب تخألا

 . فلتخغ هنإف طقسملا يف ال تخألا طاقسإ يف اذه لثم ديز نع

 فصنلا تخألل و ثاثلا مأللو فصنلا جوزلل : ٦ل_ع لوق : ثلاثلا لوقلاو
 م ح

 . ةعستل لومتف سدسلا دحلل و

 فصنلا جوزلل : - ايهنع هللا يضر د ومسم نباو رمع لوق : عبا رلا لوقلاو
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 : خيشلا لاق «ى ةيناثل لومتف سدسلا دجللو فصنلا تخأللو سدلا مآللو
 : تلق ‘ جوزلا هرف دعب يقابلا ثلث مألل : - اضيأ اهنعو - نابللا نبا لاق
 . ھا ك دحاو رادقملا و

 يقابلاو يقابلا ثكلث مأللو فصنل لا جوزلل : روث يبأ لوق : سماخلا لوقلاو

 هب درقنا لوق اذهو : تايقلملا ف هللا دبع وبأ لامق “ ةتس نم اضيأ وهو دحلل

 . ابأ دجلا لمج نم لوق ىلع سيقأ وهو روث وبأ

 ذخأ ةثرولا نم ةمبرأ فلخ : لاقيف اهب اياي" : اهب ةاياملا يف ةيناثلا ةدئافلا
 ى يقابلا عبارلاو يقابلا يقاب ثلث ثلاثلاو يقابلا ثلث يناثلاو لاملا ثلث مهدحأ
 يه ةتس مألاو ، لاملا ثلث يه ةمست ذخأ جوزلا نإف ى ةي ردك ألا يه باوجلا

 وه ذإ يقابلا يقاب ثلث يه ذإ ةعبرأ تخالاو ى رشع ةينامت وه ذإ يقابلا ثلث
 نم ةعبرأ فلخ : لاقيف اضيأ اهب اياعيو يقابلا يه ةينامث دجلاو ، رشع انثا
 فصن ثلاثلاو « ءزجلا كلذ فصن يناثلاو ث لاملا نم اءزج مهدحأ ذخأ ةثرولا

 ءزجلا اهيف ذخأ يذلاو ةيردك آلا يه باوجلا ‘هازجأآلا فصن عبارلاو « نيءزجلا

 ذخأ يذلاو ى ةيناثلا فصن ةعبرألا نإف ' تخألا هفصن ذخأ يذلاو ى دجلا وه

 ذخأ يذلاو ى اهعومجم رشع ينثالا فصن يمه ةتسلا نإف ى مآلا نيءزجلا فصن
 ينعأ ةثالثلا ءازجألا عومجب رشع ةيناثلا فصن ةعستلا نإف جوزلا ءازجألا فصن
 الام نومستقي اموق تأر ىلبح : لاقيف اضيأ اهب اياميو ةتسلاو ةعبرألاو ةيناثلا

 طقف ىثنأ وأ ثري مل طقف اركذ تدلو نإ ‘ ىلبح ينإف اولجمت ال : تلاقف
 يأ اوثرو وأ اثرو رثكأ وأ نييثنأ وأ نيركذ وأ ىثنأ وأ ركذ وأ ، تثرو

 : باوجلا س ثوروملا وهو سدس ىقبيف ‘ سديلا ىلإ مألا مهبحي وأ اههبجحل

- ٥٧٣ - 



 تثرو يثنأ تدلو نإف « بآلا ةجوز ىلبحلاو ةدجو مأو جوز مه موقلا ءالؤه

 . ةيردكألا ةلأسملا تناكو

 تخألاو دجلا و مألاو جوزلا : عبرأ يهو اهناكرأ تازرتحم يف ةثلاثلا ةدئافلا

 نكي ملو ى ءاقرخلا يهف جوز اهيف نكي مل ولف « بال وأ تناك ةقيقش ةدحا ولا

 ظحأ اهيف ةمساقملا نأل س اثالثأ تخألاو دجلا نيب يقابلاو فصنلا جوزللف م أ اهيف

 ىدحإ تناك تخأ ا هف نكي مل ولو « ةلهامملا تناك دج اهيف نكي مل ولو هل

 لدب ناك ولو ى روهمجلا دنع الماك ثلثلا مألل و بأ دجلا لدب ناك اذإ نيرارفلا

 هذه بقلتو ث تخألا فالخ هيلإ بلقني هل ضرف ال ذإ “ طقس خأ تخألا
 هركذ امو 0ةيلاملا اهمساو مهتكرتو تتام نادمه نم ةأرما نأل « ةيلاعلاب كاذ ذإ
 ص ءاهقفلا روهمجو ديزو "يلعو ركب يبأ لوق وه ةيلاعلاب ةامسملا ةلأسملا هنه يف

 ء روث يبأ لوق وهو دحلل يقابلاو ى يقابلا ثلث مألل و فصنلا جوزلل : ليقو

 :ليقو “عضاوملا لك يف بآلا عم اهمكحك دجلا عم اهمكح : يناولا هللادبع وبأ لاق
 نبا لوق وهو ى نيفصن خألاو دجلا نيب يقابلاو سدسلا مأللو فصنلا جوزل
 ثلثلا اهاطعأ ول هنأل فصنلا اهاطعأ امنإو : يناولا هللا دبع وبأ لاق « دوعسم

 . ھا ى هنع اهليضفت ىرب ال وهو دجلا ىلع تلضفل

 ةمساقملا و ث سدسلا دجلل يوتسيو سدسلا مألل ناكل ناتخأ اهلدب ناك ولو

 تخأو خأ وأ “ ناوخإ وأ تاوخأ ثالث وأ رشع ينثا نم حصتف يقابلا يف

 : انخياشم خيش لاق ى ةوخإلل ةتس نم دحاو ىقبيو “ سدسلا هل نيت رثكأف

 نأ هجتي رثكأف تاوخأ ثالث اهلدب ناك ولو ىوصقلا ةياغلا يف يواضسلا لاق
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 صقنل مماق ول هنأ ههجوو ى ها نيتخألا فالخب ةمساقملا رذمتل اضيأ نمف ضرفي

 رهظب الو : لاق ش همالك ىكح خيشلا ينمي مظانلاو نيتخألا فالخم سدسلا نع

 ةيردكألا يف الإ دجلا عم تخألل ضرفي ال : هلوق ابس ال همالك لوقأو هتحص يل

 اهلدب ناك ولو ى ها ىقابلا تاوخأللو سدسلا اهيف دجللف هتحص مدع يضتقي
 دجلاو ىثنخلا قح يفو ى هتثونأ مألاو جوزلا قح يف أوسألا ناكل لكشم ىثنخ

 هتروك ذو ص نيرشعو ةعبس نم هتثونأ نأل نيسمخو ةعبرأ نم حصتو ى هتروك ذ

 انركذ ام لصح رخآلا يف اهدحأ ثلث برض اذإ و “ ثلثلاب ناقفتيو ى ةتس نم

 ،اثيش ىثنخلا ىطعي الو “ ةعست دجلاو رشع ينثا مألاو رشع ةينام جوزلا ىطعيف

 ةيردك آلا نكت مل نالكشم نايثنخ وأ نايبلا ىلإ رشع ةسمخ وهو يقابلا فقويو
 اهفالتخال الو اهتثونآل الو اهتروكذل رثأ الف ذئنيحو “ سدسلا ىإ مألا عوجرل

 ص هبحاص ةروكذو هتثونأ اهنم لك قح يف آرضألا معن "امهريغ قح يف
 . ملع أ هللاو

 اميج بآلا دالوأو نيوبألا دالوأ نم ءيش ةوخإلاو دجلا لئاسم يف دجو نإ و

 ء اهدحأ نم وأ اهنم اثاإو اروكذ وأ ى ايهنم ثانإ وأ نيفنصلا نم اروكذ

 نمو خأك ةمساقملا نم نيرمآلا ريخ دجللف « رخآلا نم اثانإ و امهدحأ نم آروك ذ وأ
 ريخ دجللف ثلثلا نم رثكأ لضفو ضرف بحاص مهعم ناك اذإو ى لاملا ثلث

 ىلع ن ودعي نيوبألا دلو نأ الإ عيمجلا سدس و يقابلا ثلثو ى ةمساقملا نم رومألا

 ذخأ هبيصن دجلا ذخأ اذإف ى هبيصن مهببسب صقنيل باسحلا يف بآلا دلو دجلا

 ناك وأ ثانإو ىثنأ عم وأ « مهدحو وأ هدحو اركذ ناك نإ نيوبألا دلو يقاباا
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 ناك وأ ءيش ناك نإ ضرفلاو دجلا ةصح وأ“اهيثلث دعب ىقبي ال هنأل رثكاف نيشثنأ
 هسفنب ةبصع امأ هنأل بألا دلو طقسيو ى ءيش اهفصن نع لضفي ملو ڵ ةدحاو
 ص هل ءيش الف ءيش ضرفلا نع لضفي مل اذإف “ لضف ام الإ سيلف هعم وأ دجلاب وأ

 اك “ بآلا دلول ناك ءيش ناك نإ ضرفلاو دجلا ةصحو اهفصن نع لضف نإف

 دجلل نولوقي مهنأل دجلا ىلع بآلا دالوأو ءاقشألا ادع امنإ و ى ابيرق هب ح"رصيس

 دالوأل نولوقي مث ص ةمساقملا يف انعم نولخديف ى ةدحاو اهعم مهتلزنمو انتلزنم

 كعم انقح ذخأنف دجلا بجحل ةمساقملا يف متلخد امنإو انعم نوثرت ال متنأ : بآلا

 امنإ و مأل هريغو ثراو ناوخإ هيجحف ةدالو ود دجلا نألو ‘ دح نكب ل نأك

 ٠ نيتهجلا فالتخال نيوبألا دلو ىلع مألا دلو دجلا دعب ل

 مورحمب سيل دجلا ىلع دودعملا بآلا دلو :لاقي نأ هنم ىلوأو : يعفارلا لاق

 خالا ىلع مألل خآلا دجلا ادع ولو روصلا ضعب يف هل مسقي امم اطسق ذخأي لب ادبأ

 بهذم امأو هقفاو نمو ديز بهذم ىلع هلك اذه ى ادبأ امورحم ناك نيوبألل

 ةفك يفو ك دجلا ىلع بألا دلو ن ودعب ال ءاقشألا نإف د وعسم نب هللا دمعو يلع

 . فالخ اهبهذم ىلع ثرا وتلا

 ى كلذ مهببسب صقني مل ول هنأ “ هبيصن مهببسب صقنيل : انلوق نم لعو

 ءافه ةدئاف ال هنآل ى ةاداعم الف رثكأ وأ دجلا يلثم نيوبآلا دلو ناك ول ايك

 اونوكي نأ دب ال نيوبألا نأل كلذو نيتسو نامث يف ةاداعملا لئاسم ترصحنا اذلف

 عم قيقشو ناقيقشو قيقشو ةقيقش : ماسقأ ةسمخ كلذو ، دجلا يلثم نود
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 ةروكذملا ماسقألا نم مسقلك يف نيوبألا دلو عم ناك اذإو“قئاقش ثالثو ةقيقش

 رشع ةثالث ةروصلا تناك لكي نم نود وأ ى دجلا لثم لمكي نم بآلا دلو نم

 وأ بأل تخأ ةقيقشلا عم نوكي نأب ى روص سخ لوألا مسقلا يف روصتي هنال

 نم لك ين , بأل تاوخأ ثالث وأ بآل تخأ عم خأ وأ بأل ناتخأ وأ بأل خأ

 تخأ وأ 0 خأ نيتقيقشلا وأ قيقشلا عم نوكي نأب ث روص ثالث ثلاثلاو يناثلا

 قبقثلا عم نوكي ناب ، ةدحاو سماخلاو عبارلا نم لك يفو بأل ناتخأ وأ

 ال هنأل ةروص ةرشع ثالث هذهف ى بآ ةدحاو تخأ قئاقش ثالث وأ ةقىقشلاو

 وأ امبر ضرفلا نوكي وأ ‘ ضرف وذ دجلا عم ايهنم لك يف نوكي ال نأ امإ ولخي

 رشع ةثالث يف برضت لاوحأ ةسمخ هذهف ى افصن وأ اسدسو امبر وأ اسدس

 . نوتسو ةسجخ لصحم

 ص هثرب نمع رظنلا عطق عم ضرفلا مما رابتعاب اذهو : انخياشم خيش لاق
 هركذ ام روكذملا ددملا يف رصحلا ىلع خيشلا دروأو « كلذ ىلع ددملا ديزيف الإ و

 ددملا نع جراخ وه اءع ى ةاداعملا لئاسم يق يدادغبلا روصنم وبأ ذاتسألا

 ناوخأو بآل تخأ اهنمو بأل خأو ى نيوبأل تخأو خأو دج كلذ نم روكذملا

 دجو ةدج اهنمو “ دجو بأل عبرأ و نيوبأل تخأ اهنمو ‘ دجو بأو مأل
 بأل ناوخأ و ةقبقش وهو اهلئاسم يف يمفارلا هركذ اهو « بآل عبرأو ةقيقش و

 ال خأ يلدع ىلع ةدايزلا نأب خبشلا باجأو ى يتأتسو ديز ةيعستو “ ادعاصف
 امنإف ةروكذملا ةروصلا امأو ةرثؤم نوكت الف « دجلا صيقنت يف اهيلإ جاتحي

 يف ةقيقشلاو قيقشلا نأ كلذو ص تاذلاب ال ضرملاب اهضعب يف ةاداعملا تءاج
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 ص بألل ةدحاو تخأب الو ث بآلا نم خأ فصنب دجلل ايهتاداعم ىتأتت ال ىلوألا

 اهنك ال ةيناثلا يف ةقيقشلا اذك و « هب ةاداعملا ىلإ رطضاف خأ اهيف دوجوملا نأل

 امأو .0 خأ فصنو خأب الو ث اهمف دوجوملا فالخ كلذ نأل تخأو خاب ةاداعم

 ع ضرغلا لصحي و ى تاوخأ ثالثب ةقمقشلا هيداعت.نأ نكممف ةعبارلاو ةثلاثلا ىف

 نأ كلذب رهظف وغل ادعاصف هلوق نكل نييلوألا ليبق نمف يمفارلا ةلأسم امأو

 . نيرخآلا ليبق نم ديز ةيعستو حيحص هورك ذ ايف رصحلا

 اذإ دجلا نأل ى ثلثلا دجلل بآل خأو ىبقش خأو دج ةاداعملا روص نمو
 ثلثلاب ربعف ‘ ثاثلاو ةمساقملا هل يوتستف ، هيلثم راص بآلا دلو هيلع يدعأ
 ث عيمجلاب لقتسال نكي مل ول هنآل قيقشلل يتابلاو ى نييضرفلا دنع نسحألا هنأل
 ء ناسحلا دحلل بأآل تخأو 2 نيوبأل خ :أو دح اهنمو ؤ هظح دعب يقابلاب لقتسيف

 ىقابلاو نانثا اهنم دحلل ةسمخ مهسوؤر ددعو “ ثلثلا نم ظحأ اهمف ةمساقملا نأل

 خأ و دج هينمخن ضرف هيف ام امأو ى هيف ضرف ال امم تامل ناتاهو قسقشلل

 ظحأ ةمساقملا نأل 2 يقابلا اسمخ دجللو سدسلا ماللف ' مأو بأل تخأو ى نيوبأل

 ناك ول اذك و “ ةعست نم حصتف ع بألل تخألل ءيش الو يقابلا ىقيقشلل و هل

 ةتس نم ةثالث دجلاو مآلا يصح دعب يقابلا نأل ى كلذ نم سكملا ىلع ةوخإلل
 دجو ةجوز هنمو ‘ بألل خألل ءيش الو ةقيقشلا هذخاتف ى فصنلا ردق يه

 ع يقابلا ةقيقشللو يقابلا اسمخ دجللو « عبرلا ةجوزلل بال خأو نيوبأل تخأو
 دجللو ةسمخ ةجوزلل ى نيرشع نم حصتف بألل خألل ءيش الف فصنلا نود هنآل

 ىلع درب ام هذهو > بال نوخ ١ و ةقمقش و دحو ةحوز و ا ةحست ةقمقمشلل و ةتس
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 دحلل و عبرلا ةح وزلل » اهت ريظن ق هانمدق ام هباوحو « ةاداعملا لئاسم ہصح

 نم حميف ى بألل نيوخألل ءيش الف فصنلا وه ذإ ، ابلا ةقبقشلل و يقابلا ثلث
 ٠ اضرف نايهس تخاأللو س دجلا و ةح وزلا نم لمل ةمدرأ

 دجلل ظحأ يقابلا ثلث وأ لاملا ثلث ناك اذإ : هحرشو ضماوغلا فشك يفو
 وأ لاملا فصن لضفو “ ةدحاو ةقيقش نوبألا دلو ناكو سدسلا نمو ةمساقملا نم
 تلطب هل ضرف امل دجلا نأل ى اضرف .ذخاتف فصنلا ةققشلل ضرفي هنإف رثكأ

 نأ باوصلا : نابالا نيا لاقو ى اهضرف لإ عجرتف دجلاب ةقيقشلا تخألا ةبوصع

 هحرش يف يوونلاو يعفارلا هنع هلقنو ى اضرف ةلاحلا يف فصنلا ذخأت تخالا

 ضرفي ال نيمضرفلاو ءاهقفلا نم روهمجلا لوق ىلع دراو اذهو ى هرقأو ةضورلاو

 . ةيردك ألا ق الإ دجلا عم تخألل

 اضرف ةرات فصنلا تذخأ ثيح تخألا نأ ةيفنحلا تارابع رهاظو

 ضرفلاب اهبذخأت يتلا لئاسملا ةدع مث ى ةمساقملب وأ ضرفلاب دجلا ذخأ ءاوس
 دعب لاق مث ى ةريثك روص ىلع لمتشت اهنأ رك ذو “ طباضلا اذه تحت اهلوخدل
 يف الإ دجلا عم تخألل ضرفي ال : مهلوق ىلع دراو هلك اذهف ى اهنم غارفلا
 عم تخألل لامي ال : لاقي نأ نسحألاو هدمتعاف هبلع هبن نم رأ ملو ، ةيردكألا
 : لاقي وأ ، هتمدقم يف يهنشآلا زيزعلا دبع ةمالعلا هلاق اك ةيردكألا يف الإ دجلا
 يناولا هللا دبع وبأ هلاق اك ةيردكألا يف الإ دجلا عم اهل لاعيو « تخألل ضرفي ال
 .ها ع ملعأ هللاو ى بآلا دالوأو نيوبآلا دالوأ نيليبقلاب هدارمو

 امنإ و « نابللا نبا نع هلقن ام لةنو “ راصتخاب خيشلا كلذ وحن ىلإ هقبس دقو
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 نبا نع ةلأسملا لقن يف خيشلا ممع اك ممعي ملو يقابلا ثلث وأ ثلثلاب دجلا ضرف ديق

 نع يقابلا نوكيو ى سدسلا هل ضرفي نأ روصتي ال هنأ سدسلل لماشلا نابللا

 ى ضرفلا يذ عم كلذك يقابلا ناك ول هنآل ث رثكاف افصن ضرفلاو دجلا ةصح

 لوصفلا حرش يف لاقف انخياشم خيش امأو “ ظحأ كاذ ذإ يقابلا ثلث ناك

 وهو لضافلا ةقمقشلا تذخأ دجو بأل خأ و ةقمقش و مأو ةجوز يف : ريبكلا

 ةروصلا هذه يف اذه يف هذخاي ام نأ ىلع لدي اذهو هيلع دازت ال رشعو عبر

 . نيثلثلا نع نيتقبقشلل يقابلا صقن ول ام هلثمو ليعأو ديزل الإو 2 بيصمتلإ

 نم ينعي “ نايهس هل بأل خأو نيتقيقشو دج يف : ةيافكلا حرش يف لاقو
 اذهو ص رم ايف ةدحاولاك هيلع نأ دازي الو اهضرف نود وهو يقابلا املو ةسمخ

 ديزل الإ و ةبوصعلاب ةروصلا هذه يف هنذخأي ام نأ ىلع لدي : يكبسلا لاق ايك

 مهلوق هديؤيو : لوصفلا حرشل ظفللاو نيروكذملا نيحرشلا يف لاق م ى لبعأو

 هذخاي ام نأب ضراعم كلذ نكل ةيردكألا يف آلإ دجلا عم تخالل ضرفي ال
 وأ امطق لطاب وهو اهسفنب ةيصع همأ تناكل بيصعتلاب ناك ول دجلا بيصن دمب
 ةقيقشلا هذخأت ام اضيأو ص ريغلا عم ةبصعلا فيرعت يق رم امل اضيأ كلذك اهريغب

 ص فصنلا نم رثكأ لضافلا ناك نإ و بآلا دلو طقس بيصعتلاب ناك ول ةاداعملا ىف

 بابلا اذه لاقيو ى ةبصع اهنوك راتخي دقو ةلكشم يهف ةللابو هب لئاق الو

 . ھا فلاح

 ةلأسملا نعو لوصفلا حرش يف ةمدقتملا ةلأسملاب لالدتسإلا ىلع باوجلا نكميو

 .ركذ ام اتسيل اهنأب اهيف مدقت ام يكبسلا نع لقن يتلا ةيافكلا حرش يف ىتلا
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 نأ كل نكل < خلا لاملا ثلث ناك اذإ : هلوق يف ضماوغلا فشك حرش يف فلؤملا

 نم صلخلا ثانإلا اهعم ذخات نأ مزل اضرف هركذ اهف هذخأت ام ناك ول لوقت

 ةلأسم يهف ةلجابو هب لئاق الو هنلإ جبتحا نإ لاعيو 2 سدسلا بآلا دالوأ
 دلو طقسيو “ سايقلا نع جراخ هلك بابلا لب ث انخياشم خش لاق اك ةلكشم

 اهفصن نع ءيش لضفو ى ةدحاو ةقيقش نيوبألا دلو ناك اذإ الإ لكلا يف بألا

 ةقيقشلا عم نثتسي مل هنأو « بآلا دلول وهف ناك نإ ضرفلاو دجلا ةصحو

 دجك ناك نإ ضرفلاو دجلاو ى اهيثلث دمب ءيش ىقبي ال هنآل ص نيتقيقشلا

 تخأو دجك و ى نيثلثلا ردق وهو يقابلا ايل و “ ثلثلا دحلل بال خأ و نيتقيقش و

 . نيثلثلا نود وهو يقابلا مهل و ناسمخ هل بأل

 خشلا اهدع اك ال لئاسم تس ءيش بالا دلول اهيف ىقبي ىلا لئاسملا نإ مش
 نمم ىلإ ال ضرفلا مما ىلإ رظنلا نأل ، ةيضرافلا حرش يف هتعبت نإو ى اينام

 خأ بألا دال وأ نم ةقمقشلاو دجلا مم نوكر نأ وهو > هانمدق 1 هذخأي
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 نوكي وأ ملا يف ضرف الو تاوخأ ثالث وأ ى تخأو خا وا ناتخا وا
 سدسلا بحاص نأ ىلإ رظنف خبشلا امأ و ا تس هذهف اسدس نيتريخألا ق ضرفلا

 . ملعأ هللاو ، ةدج وأ مأ امإ

 ىدحإ يهو ةيرشعلا ءيش بآلا دلول اهيف ىقبي يتلا ةاداعملا روص نمو

 تخأو دج يه و“ةرشع نم هدنع حصت اهنأل ديز ةيرشع ىمستو عبرألا تايديزلا

 اهيف ةمساقملانآل؛نايهس دجلل ةسمخ نم اهلصأ نآلةرشع نم حصت بال خأ و ةقيقش

 ص مهس فصنو ناههس عيمجلا فصن اهنم تخألل ةثالث ىقبت ى ثلثلا نم هل ظحأ
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 لصح ةسحلا يف نانثا وهو فصنلا ماقم برض اذإف ى مهس فصن خألل ىقبيف

 مهس خاللو هفصن ةسمخ تخألل و « لاملا اسمخ امه ةعبرأ دجلل حصت اهنم ةرشع
 تخألل ىلع دنعو ص ديز بهذم وه اذه دجلا ةصحو ى اهفصن دعب لضافلا وه
 : هنع هللا يضر دومسه نبا دنعو ى نيفصن بألل خآلاو دجلا نيي يقابلاو فصنلا

 الو لكلا دجلل هنع هللا يضر ةيبأ دنعو ‘ دجلل يقابلاو فصنلا تخألل

 . ايل ءيش

 ةمنيرشع ىم-تو“ ةيذي رشعلا ءيش بآلا دلول اهيف ىقبي ىتلا ةاداعملا روص نمو

 ص نيرشع نم حصت بآل ناتخأو ةقيقشو دج يهو تايديزلا ةيناث يهو « ديز
 ىقبت نايهس هلف دجلل ظحأ اهف ةمساقملا نآل ى اهلبق ىتلاك ةسمخ نم اهلصأ نآل
 . ةلئالث

 فصنو نايهس تخألل : ىدادفنلا روصنم وبأ ذاتسألا هركذ اهم ىلعف

 ق لخاد فصنلا ماقمو مس عبر ةدحا و لحكلا > مهس فصن بآلل نيتخالل و

 هركذ ام ىضتقم ىلعو “نيرمشع نم حصتف ةسخلا يف ةعبرأ برضاف ، عبرلا ماقم
 لصحي فصنلا لجأل ةسخخلا يف نينثالا برضاف ع فصنو نايهس تخألل : ينا ولا

 بألل نيتخألل دحاو ىقبيو ‘ ةسمخ فصنلا تخأللو « ةعبرأ دحلل : ةرشع

 ٠ حصت اهنم نورشع لصحم ة رشملا ف اهددع نينثا ب رضاف ‘ ةفصانم اهندب

 .يف نينثا برض لصاح لاملا اسمخ يهو ةينامث دجلل ىلوأ اذهو : خيشلا لاق

 يناثلا لمعلا ىلع نينثا يف ةرشع نم ةعبرأ برض وأ « لوآلا لمملا ىلع ةعبرأ
 ةعبرأ يف فصنو نينثا برض نم ةلصاحلا يهو ى لاملا فصن يه ةرشع ةقسقشلل و
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 بأآلل نيتخألل و «يناثلا لهلا ىلع نينثا يف ةرشع نم ةسمخ وأ ى لوآلا لمملا ىلع
 ىلع ةعبرأ يف عبرلا برذ لداح وه مهس ةدخاو لكل امهنيب يقابلا امهو نايهس
 ةرشع نم دحأو برذض نم ةلصاحلا نينثالا نم دحاو لك ةصح وهو لوآلا لمملا

 : دوعسم نباو يلع دنعو ص ديز بهذم وه اذ_ه « ىناثلا لمعلا ىلع نينثا يف
 نم حصتف دجلل يقابلاو ‘ سدلا بآلا نم نيتخألل و فصنلا ةقمقشلا تخألل

 يبأ دنعو ى ةعبرأ دحلل و مم۔ بألا نم تخأ لكلو ةتس ةقيقشلل “ رشع ينثا

 ٠ تاوخألل ءيش الو لكلا دحلل : هنع هللا يضر ركب

 ةقيقشلاو دجلا عم نوك نأ ءيش بآلا دلول اهيف ىقبيلا ةاداعملا روص نمو
 ةققشلل و ةتس نم ثاثلا دحالف « ثلثلاو ةمساقملا دجلل يوت۔يف بألل تخأو خأ
 رشع ةينامث نم حصتف > مس وو ر دالع ىلع مس بالا دال وال ىقبي مس ١ ةنالئ

 ٠ مس تخألل و نايهس بآلا نم خألل و ك ةحست ةقىقشلل و ةتس دحلل

 ص بأل تاوخأ ثالث تخألاو خآلا لدب نوكي نأ ةاداعملا روص نمو
 تخأو دجو مأ يهو تايديزلا ةثلاث يهو ى ديز ةرصتخم اهنمو اهلبق ىتلاك يهو + ] . - - 2 - ٠.

 تناك تاوخأ كفالث تخألا و خألا لدب ناك ولو » بأل تخأو خأ و ةقمقش

 ةدع ام ىلع ةيناملا مامت تناك نيتروصلا يف ةدج مألا لد_ب ناك وأ ع ةسدادلا

 نإف ص نيسمخو ةعبرأ نم راصتخالاب حصت اهنأل ديز ةرصتخم تيمسو ى خيشلا

 لقنو ى انخياشم خيش لاق اك ن۔حأآلا وهو « ءادتبا راصتخالا قيرط تكلس
 ةثالث مألل رشع ةينامت نم اهلصأف يقابلا ثلث دجلل تلعج نيمتم هنأ بلطملا نع

 لصاحعف « اهنيابي ةثالث ىلع مهس بألا دالوألو ةعست ةقيقشللو ةسمخ دجلل و
 . ركذ ام رشع ةينا يف ةثالثلا برض
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 انخياشم خيش لاق اك بسنألا وهو راصتخالا مث طسبلا قيرط تكلس نإ و

 ةوخإلاو دجلا نيب مآلا ضرف دعب يقابلا تلعج ، ةرصتخ اهتيمستب بسنألا هنأ

 ةتسلا برض لصاحو « ةتسلا نيابت ةسفخلاف يقابلا ثالثل ةمساقملا ةاواسمل ةتس ىلع

 وه امك رشع ةينامث ةقيقشللو ‘ ةرشع دجللو ةتس مألل نوثالثو ةتس اهلصأ ةتسلا يف

 تبرض اذإو ى بآلا دالوأ سوؤر ددع ةثالثلا نيابي نانثا وهو يقابلاو 2 مولعم

 نوثالث دجللو رشع ةينامث مآلل : ةينامثو ةئام لصح نيثالثلاو ةتسلا يف ةثالثلا

 ءامصنألاو ى نانثا بألل تخأللو ةعبرأ بألل خآللو نوسمخو ةعبرأ ةقيقشلل و

 عجرتف هفصن ىلإ بيصن لكو ى اهفصن ىلإ ةلأسملا عجرتف “ فصنلاب ةكرتشم اهلك
 رشعةينامث نم ةثالث برض نمأ ةلصاحلا يه ةعست مالل : نيسمخو ةعبرأ ىلإ ةلأسملا

 ةمبس ةقيةشللو ى يناثلا ىلع نيتالثلا فصن يه وأ “ لوآلا لمعلا ىلع ةثالث يف
 فصن يه وأ ى لوألا لمعلا ىلع ةثالث يف رشع ةيثامث نم ةعست برضب نورشعو

 نم ىئثنالل مهسو ركذلل نايهس : ةثالث بألا دلولو يناثلا ىلع نيسخلا و ةعبرألا
 عومحب ةتسلا فصن يه وأ ى لوألا ىلع ةثالث يف رشع ةينامث نم دحاو برض
 : تلاقف الام نومستقي اموق تأر ىلبح لاقىف « اهب اياعي و يناثلا ىلع اهبتصح

 اعم اهتدلو نإو « ثرب مل طقف ىثنأ وأ ؟ركذ تدلو نإ ، ىلبح ينإف اولجعت ال
 ،ىفخي الكلذ هجوو“ةقيقشلاو دجلاو مألا نوم۔تقملاو بألا ةجوز ىلبحلاف ،اثرو

 : ازغلم' هانعم يف خشلا لاقو

 لداجت موقل تءاج ةأرما نع لئ!۔۔ ينإ ضارفلا رشعم انأ

 لما > ينإف يعضو ىلإ اوتنأت : امساقت نوفتبي اوناكو تلاقف

 لضاف هنع امو مرح اركذ نكي نإو مكحيو ثرت ل ىثنأ ناك نإف
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 لصاح هيف هللام ثارت لكل بجي اركذ تنراق ىثنأ ناك نإ و

 لواحي صيوعلل نم اهفرعيل اهلاؤس نع ايفاش [باوج اوتاهف

 : امج لاقو

 لضافألا لوحفلا الإ همهفيو هل م داكب ال آلاؤس تلأس

 لماح بآلا نم ىلبحلاو هيلصأل هتخأو ةدجو مأ هتروصو

 لماح يهو هنبا ثارول تءاجف هلبق تام دق تيمملا هوبأ ناكو

 لواقي لاؤسلا ىقلي نم لك امو اقباطم لاؤسلل اباوج كاهف

 سدسلا ملل ةتس نم يه : يلع لوق يقو > دبز بهذم وه مدقت امو

 نم حصتف ى ةثالث ىلع بآلل ةوخإلا نيب يقابلاو سدسلا دجلل و فصنلا تخألل و
 دجلل يقابلاو فصنلا تخأللو سدسلا مألل : دوعسم نبا لوق يفو “ رشع ةيناث

 : هنع هللا يضر _ كب أ لوق يفو ك ةتس نم حصتف بالل ةوخإلل ءيش الو

 . هدحو دحلل مألا ضرف نيب يقابلا

 ص نيمست نم اهححص هنآل كلذب تيمس ث ديز ةينيعست تايديزلا روص نمو
 ص بأل تخأو ناوخإو ةقبقث تخأو دجو مأ يهو « ةاداعملا لئاسم نم يهو
 اميق يقابلا ثلثو “ سدسلا جرخم رشع ةينامث نم اهلصأ نآل نيمست نم حصت
 مسقني ال دحاو وهو يقابلاو ةعست ةقيقشللو ةسمخ دجلل و ةثالث اهنم مألل دجلل

 اع تحص اهلصأ يف ةسخلا تبرض اذإو ى بآلا دالوأ سوؤر ددع « ةسمخ ىلع
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 دمب يقابلا ثلث دجللو “ ةسمخ يف ةثالث برض لصاح رشع ةسمخ مالل ركذ

 ص ةسمخلا يف ةسمخلا برض نم لصاحلا يهو نورشعو ةسمخ وهو « مألا ضرف

 ى لاملا فصن كلذو ةسمخلا ىف ةعستلا برض لصاح نوعبرأو ةسمخ ةقسقشللو
 مهس ىثنألل و نانثا ركذ لكل اهيف دحاولا برض لصاح ةسمخ بآلا دلولو

 > ثانإ ثالثو روكذ ةثالث فلخو تام لحر : لاقيف ا ہ' اناغب و > دحاو

 نيد. ةمث سيلو ادحاو ارانيد ثانإلا ىدحإ تذخأف ارانيد نيعست فلخو

 . ةمصو الو

 . راق ن اهف زغلأ د_قو “ بألل تخألا رانيدلا ةبحاصو ديز ةينيعست : باوجلاو

 دىس نالحع فارشأ نم تام دقل

 ارارحأ سانلا نم (_فثارو فلخو

 ةتس نودمعي اناوسنو الاجر

 ارانيد نيمست رومقملا فلخ دقو

 دحاو ةز عل رانيد كاذ نشف

 ارارسإو ارهج ماكحلا تضق هب

 : ف4_ ر ١ وح و

 اراعلا فشكي اقنوم اباوجتيده عمتساف ضئارفلا يف الاؤس تلأس

 اراص دق دحللف ىقسي يذلا ثلثو هلك لاملا نم اثلث همأ ثرت
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 ةحيحص دادعأ ىلع ماهسلا ةمسق مهدوصقمو 4 اهاوس اهل جرخم الو

 . . - .. . . . 2 هنم حصت ددع لقأ بلطو

 ارانيد نوسمخ رادقملا نم ىقبيو ةححص نوعبرأ ورممل نهف

 اراكنإ نوميطتستال هتقيقش ةسمخو نوعبرأ اهنم بنيزل

 راطوأ لاملا نم اوضقي مل نيكاسم ةلع دالوأل سهخ تيقب دقو

 ارانيد لاملا نم تزاح دق ةزعو رماعو ديزل امهنم ةعبرأف

 يقابلاو سدسلا مألل :هنع هللا يضر ركب يبأ دنعو ى ديز بهذم ىلع اذهو
 دحللو فصنلا ةقيقشللو سددلا مالل : ىلع دنعو ى ةوخإلل ءيش الو “ دحلل

 دوعسم نبا دنعو ىنيثالث نم حصتو ةتس نم اهلصأف « بآلا دلول يقابلاو سدسلا
 ى ةتس نم حصتو دجلل يقابلاو فصنلا ةقيقشللو سدسلا مألل : هنع هللا يضر

 . ملعأ هللا و

 ةعبسلا لوصألا ىوس يأ ( اهاوس ) تسلا ضئارفلل يأ ( امل جرخم الو )

 ( ةحيحص دادعا ىلع ماهسلا ةمسق ) نيبضرفلا دوصقم يأ ( مهدوصقمو )

 رثكأ وأ ضرف اهيف ةلأسم لك لصاف س ( هنم حصت ددع لقأ بلط و ) رسك الب
 ةثالث وأ نينثا نم دحاولا ضرفلاف ، اهضورف وأ اهضرف هنم حصي ددع لقأ

 اهفعض وأ رشع ينثالا نم وأ كلذ نم ضورفلاو ى ةيناث وأ ةتس وأ ةعبرأ وأ
 كلذ هنم حصي ددع "لقأ رسكلا جرخم و ى "رم ام ىلع اهفعضو رشع ةينالا وأ

 ىنعم يف اهضرف جرخو ةلأسملا لصأف ، يداصلقلا حرش يف هتطسب اك 6 رسكلا
 . لح ١ و
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 ةقيقشو آاجوز ةكرات ك فصنو فصن ىلع ةلمتشم ماقم نانثإلاف

 ٥كلذك ًاخأو ًاجوز ةكرات ك ىقابو . هيلع وأ بآل وأ

 ةأرما ةلأسم ( ك فصن و فصن ىلع ةلمتشم ) ةلأسم لك ( ماقم نانثالاف )

 جوزلل نإف ى ( بأل ) اتخأو اجوز ( وأ ةقيقش ) اتخأ ( و اجوز ةكرات )
 س ( هيلع ) ةلمتشم ( وأ ) رخآلا دحاولا ةيوبآلا وأ ةقبقشللو ى نينثا نم ادحاو

 اخاو اجوز ةكرات ) ةأرما ةلأسم ( ك قاب ) ىلع ( و ) فصنلا ىلع يأ
 فصنلا وهو ةبصعلاب يقابلا خآللو فصنلا جوزلل ايوبأ وأ اقيقش يأ ( كلذك

 تخألل رخآلا فصنلاو فصنلا تنبلل بأل وأ ةقيقث تخأو تنبك و رخآلا

 يفو. انه معلاكو “ ةبصعلاب رخآلا فصنلا هلو فصنلا امل معو تنبك و « ةبصملإب

 كلت يف هل ضرف يذلا هضرف ريغي الو ضرفلا اذ بجحي ال بصاع لك بابلا ةبقب

 ى ةميقيو ةيفصن ىمست ىقابو فصن وأ “ فصنو فصن اهيف ةلأسم لك ةلاسملا
 ريظن ال يأ ى ةميتيلا ةردلاك نالف : مهلوق نم اذخأ ضئارفلا يف امل ريظن ال يأ
 نع يفكي نيفصنلا دحأو ىقابو فصنو “ فصنو فصن ناتلأسم نينثإلل و ى هل

 : قاحسإ وبأ لاق نانثا فصنو فصن هل ددع لقأ و اهلثاتل رخآلا

 اذإ نيفصنل نانثالا اهنف

 ىذألا رض نم تيقو اعمتجا ام

 بألا نم يلا تخألاو جوزلاك

 بتكاو ديقو ململا ىلع صرحاف

 بحاو حيحص فصن هل نم وأ

 بصاعو هترك ذ ن۔۔ه دحا
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 هيلع وأ نباو اجوز ةكراتك قابو عبر ىلع ةلمتشم ماقم ةعبرألا و

 ا ةجوزك قابو قاب ثلثو هيلع وأ خأو تنبو جوزك ىقابو فصن ىلعو

 ت رو ( و > ٠. ٠ . . ٠ ٠ ٠.

 ىلع مالكلا مدق ( قابو عبر ىلع ةلمتشم ) ةلأ۔م لك ( ماقم ةعبرألاو )
 نانثالا يهو : لاق ذإ ط آلوأ همدق هنأل ةثلاثلا ىلع مالكلا ىلع ةعبا رلا
 ء ةبصعلاب يقابلا فصنلا هل ( انباو ) "عبرلا هل ( اجوز ةكراتك ) “خلا ةعبرألاو

 جرخم اهنأل ةعبرأ نم امهيف ةضيرفلا لصأ يقابلا هلو عبرلا امل معو ةجوزك و
 عبرلا هل ( جوزك قابو فصن ىلعو ) عبرلا ىلع يأ ى ( هيلع وأ ) ‘ عبرلا
 يوبأ وأ قيقش ( خأو ) “ فصنلا امهل تلفس نإو نبا تنب .وأ ( تنب و )

 كلذف معو مأ ريغل تخأو ةجوزك و كلذك مع تنبو جوزك و ى يقابلا هل
 ىلع يأ ه ( هيلع وأ ) عبرلا جرخ يف فصنلا جرخ لوخدل ى ةعبرأ نم هلك

 . عبرلا

 اهل عبرأ ىلإ ادعاصف ( ةجوزك قاب ) ىلع ( و قاب ثلث ) ىلع ( و )
 بأللو ى دحاو وهو عبرلا دعب يقابلا ةثالثلا ثلث مألل ( نيوبأو ) ‘ عبرلا

 بهذم ىلع ةوخإلا نم هيلثم نم رثكأ وأ دجو ةجوزك و نانثا وهو يقابلا
 ص هطسب ءافلإ دعب عبرلا جرخم نم يقابلا نآل ةعبرأ نم هلك كلذف ، نيفلاخملا
 ثالث ةعبرأ وه يذلا لصأللف “ يقابلل فاضملا ثلثلا جرخيف ةثالثلا ىلع مسقني

 ص يقب امو يقب ام ثلثو عبرو يقب امو عبرو فصنو يقب امو عبر : لئاسم

 فصنو عبر وأ عبر اهيف ضرفلا نأل بصاعب الإ ةعبرألا ماهسلا قرغتست الو
 : قاحسإ وبأ لاق ، يقب ام ثلثو عبر وأ
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 قابو فصنو هيلع وأ نباو ةجوزك قابو نمث ىلع ةلمتسشمل ةيناثلاو

 مال ةومخإك نيثلثو ثلث تاذل ةثالثلاو خأو تنبو ةجوزك

 قئاقش وأ نأل تاوخأو

 عبرو فصن ماهسلا نم هيف عمتجا ام يهف ةعبرألا امأو

 تخأ عم عبرأ وأ ةجوز وأ تنب عم ةضيرف ي جوزلاك

 عنتقت دحاو ,لاثمبو عمتجي امهريغ امبرو

 اهيف نوكي ,بصاعب الإ ابهيفوتست ماهسلا تسيلو

 ( ةجوزك قابو نمت ىلع ةلمتشم ) ةضيرف لك ( ل ) ماقم ( ةيناثلاو )
 وأ ) ‘ يقابلا هلو نمثلا اهل لفس نإو نبا نبا وأ ( نباو ) ى عبرأ ىلإ ادعاصف

 (تنب و) ص نمثلا امف ( ةجوزك قابو فصن ) ىلع ( و ) نمثلا ىلع يأ ، ( هيلع
 تإو نبا تنب تناك نإ اذك و ى يقابلا هل بأل وأ قيقش ( خأو ) فصنلا اهل

 ص نمثلا ماقم ةينامث نم هلك كلذو ص اذكهو خألا لدب مملا وأ تنبلا لدب لفس

 : قاحسإ وبأ لاق ث قابو فصنو نمثو قابو نمث ناتلأسم لصألا اذهلف

 نمثو فصنب ضرفلا يف صخ نم نكت تأ يهو ةينامثلا 7

 نيبصاعو ةنبا عم ةجوز وأ نينبلا نم عبرأ وأ ةجوزك

 لك (ل) ماقم ( ةثالثلاو ) ی بصامب الإ ةيناثلا ةضيرف ماهسلا قرفتست الو
 ركذ ادعاصف نيتنثا وأ ادعاصف نينثا ( مأل ةوخإك نيثلثو ثلث تاذ ) ةضيرف

 نه ( قئاقش ) تاو_خأ ( وأ بأل تاوخاو ) “ ثلثلا مهل ادعاصف ىثنأو
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 ةتسلاو معو نيتنبك قاب و « نيثلث تاذل وأ خأو مأك قابو { هتاذل وأ

 ٠ . ` ٠ ‘ هتاذل وأ ا نباو ةدحك قابو سدس تاذل

 يأ ى ( هتاذل وأ ) ‘ نيمامإلا لثاجل ةثالث نم كلذ لك ادعاصف نيتنثا ناثلثلا

 ةدراو اهنأ برملا مالك يف َرأ مل بحاص ىنعمب تاذ ةفاضإ و ثلثلا تاذ ةضي رفل

 هدورو ىنع علطأ فنصملا لعلو هسايق يف فلتخاو ع ريمضلل يوذ ةفاضا دروو

 ذخألا كلذ ملسن الو هيلإ يوذ ةفاضإ دورو نم اهذخأو ادرو ولو ردان هنأ ىلع

 ثلثلا اهل معو مأك ى يقابلا هل بأل وأ قيقش ( خاو ) ثلثلا اهل ( ماك قابو )

 جرخم ةثالث نم هلك كلذ و « يقابلا هلو ثلثلا ايل معو مأل نبوخأك و يقابلا هلو

 كلذو يقابلا هل ( معو ) © ناثلثلا ايل ( نيتنبك قاب و نيثلث تاذل وأ ) ثلثلا
 يقب امو ناثلثو يقب امو ثلث : لئاسم ثالث لصألا اذهلف ثلثلا ماقم ةثالث نم

 : قاحسإ وبأ لاق ‘ ثلثو ناثلثو

 ثبأ ام مهفتف ناثلثو ثلثلا هل نمل ةثالث مش

 نيتقبقش وأ ملعاف بألل نيتخأ عم مالل ةوخإك

 ققحف ىقب امو ثلث وأ يقب امو نملعاف ناثلث وأ

 سدسلا امل ( ةدجك قابو سدس تاذ ) ةضيرف لك ( ل ) ماقم ( ةتسلا و )

 مع عم ةدج وأ مأك و نباو باك و نبا و دجك و نبا و مأك و يقابلا هل ( نباو )

 مأل خأك و بأل وأ ءاقشأ ادعاصف تخأو خأ وأ > نستخأ وأ نيوخأ و ماك و

 ك سدساا تاذ ةضىرفل يأ ء ( هتاذل وأ ) سدلا جرحم ةتس نم كلذ ى معو
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 يقابلا م قيقش وأ بأل خأو مال نيوخأو ةدجمك قاب و ثلثو

 ‘ ثلثو فصن تاذل وأ خأو نيتنب و مأك قابو ‘ نيش و هتاذل وأ

 ء : .

 ‘ خا نباو ماو تخاك قابو

 ثانإلا اذك و ، ادعاصف ( مأل نيوخأو ) سدسلا اه ( ةدجك قاب و ثلثو )
 محل قيقش وأ بأل ) ادعاصف ( خأو ) ‘ ثلثلا مهل ادعاصف ركذلاو ىثنألا وأ
 اهدلوو مأك و ع يقابلا معللو سدسلا هلو ثلثلا امل معو مأل خأو مأك و ( يقابلا
 يأ ى ( هتاذل وأ ) ع سدسلا جرخ يف ثلثلا جرخم لوخدل ةتس نم هلك كلذ معو

 نبا يتنب وأ ( نيتنب و ) سدسلا ا۔هل ( ماك قاب و نيثلثو ) سدسلا تاذ ةضيرفل
 كلذ « يقابلا هل بآل وأ ىيقش ( خاو ) ناثلثلا نمف رثكألا اذك و ع لفس نإو
 خآلا لدب هوحن وأ مملا ناك نإ اذك و « اهجرخم يف نيثلثلا جرخم لوخدل ةتس نم

 ( تخاأك قابو ثلثو فصن تاذل وأ ) ‘ دج . وأ بأ عم نبا يتغبا وأ نيتنبك و
 وأ اقيقش ىقابلا هل ( خأ نباو ) ثلثلا اهل ( مأو و ) “ فصنلا امل بأل وأ ةقىقش

 تخأ وأ تنبك و يقابلا معللو « ثلثلا اهل و فصنلا هل معو مأو جوزك و بأل
 وأ فصنلا جرخمو ثلثلا جرخ نيابتل ةتس نم كلذ ى معو مأل نيوخأ و بأل

 مأل نيوخأ و جوزك نيئلثو ثلثو فصن وأ نيتقيقش و جوزك نيثلثو فصن تاذل

 ,, سدسو فصن وأ ى نيثلثلاو ثلثلا جرخ لثاقل ةتس نم كلذ ى بأل نيتخأو

 تاذل وأ معو نبا تنبو تنبك.و دج وأ بأو تنبك و معو ةدجو جوزك

 جرخ نم يقابلا نآل ةتس نم يهو « نيوبأو جوزك يقب امو يقب ام ثلثو فصن
 اذإ و يقابلل فاضملا ثلثلا جرخم نبابي دحاو وهو هطسب هطاقسإ دعب فصنلا

 ينيدراملا يفنحلا ميهاربا نب ليعامسا نبا خيشلا دازو ث رك ذ ام لصح هيف برض

 نيعتي ال هنأل اهتطقسأ امنإو : خبشلا لاق ى ةوخإو ادجو اجوز : ىرخأ ةروص
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 عبر وأ نباو مأو جوزك قابو سلسو عبر تاذ رشع انثالاو

 جوزك قابو 3 نيئثلثو عبر وأ خأو مأو ةجوزك قاب و ص ثلثو

 . ٠. . . ٠. > خأ و نيتنب . و

 نيوبأو نيتننك نيسدس تاذلو سدسلا عم هئاوتسال يقابلا ثلث ايف دجلل
 لاق ، لوع الب رشع ىدحإ ةتسلا لئاسمو مأل ةدجو دجو نبا يتنبكو
 : ىاحسإ وبأ

 اعم امهالك ثلثلاو سدسلا اممجت ام يه ملعا ةتسلاو

 يفصو مهفاف لكلاف يقب ام وأ فصن عمو درف وأ سدسو

 نايبلا كبسح ةتسلا قرفتست سراثلثو اعمتجا ناسدس وأ

 هل ( جوزك قايو سدسو عبر تاذ ) ةضيرف لك ماقم ( رشع انثالاو )
 ادعاصف ةدجو ادعاصف ةحوزك و يقابلا هل ( نباو ) سدسلا اهل ) مأو ( عبرلا

 هل ( خأو ) ثلثلا امل ( مأو ) عبرلا امل ( ةجوزك قاب و ثلثو عبر وأ ) معو
 ء اهجرخم نبابتل امهادلو مألا لدب ناك ول اذك و معو م أو ةحوزك و ى يقابلا

 هل ( خاو ) ناثلثلا ايل ( نيتنباو ) عبرلا هل ( جوزك قابو نيثلثو عبر وأ )
 عيبر تاذلو معو مأ ريغل نتخأو ح رزكو مع هلدب ناك نإ اذك و ك قا

 تنبو جوزك ىقابو فصنو سدسو عبر وأ ن نبا و نيوبأ و جوزك ىقابو نيسدس و

 ينثالف معو ادلوو م أو ةجوزك يقب امو ثلثو سدسو عبر وأ 4 معو م و

 : قاحسإ وبأ لاق “ لئاسم تس رشع

 عمتجي عبرو ثلث وأ عبرو سدس ناك ثيحو

 - ٥٩٣ - ) ج٥ه١ لينلا ۔ - ٣٨ (

 



 : ل . .. ِ
 ناو ماو ةجوزك قابو س سدسو نمث تاذل نورشعلاو ةعبرألاو

 » خأو نيتنبو ةجوزك قابو نيئلثو نمث وأ

 ناعمحي سدسو فصن هعم وأ ناثلثو همم ناسدس وأ

 رظنلا لهأ هققح دق كاذك رشع ينثا يف ةدوجوم اهلكف

 اهمامت هل بدصاعب الإ ا ماهس اهرصحت نكت مو

 قابو سدمسو نمت ناذ ) ةضيرف لك ( ل ) ماقم ( نورشعلاو ةعبرألاو )

 ةدجو ةجوزك و يقابلا هل ( نباو ) سدسلا اه ( مأو ) نمثلا اهل ( ةجوزك
 اهل ( ةجوزك يقاب و نيثلث و نمت وأ ) ص جرخلا قفاوتل نبا نباو ةجوزك و نباو

 معو نبا يتنباو ةجوزك و « يقابلا هل ( خأو ) ناثلثلا ايمل ( نيتنب و ) < نمثلا
 سدس و فصنو نمث وأ نيوبأ و ص ةجوزك قابو سدو نمت تاذلو جرخلا نيابتل

 ةجوزك ىقابو نسدسو نيثلثو نمث وأ 4 معو نبا تنبو تنبو ةجوزك قابو

 ةجوزك ىقابو فصنو نيسدسو نمت وأ ى نبا نبا نباو مأو نبا يتنب وأ نيتنبو

 لاق س لئاسم تس نورشعو ةعبرأ وه يذلا لصألا اذهلف ص نبوبأو تنبو

 : ىاحسإ وبأ

 اهل ةدج وأ مأك يقب امو يقب ام ثلثو سدس اهيف ةلاسم تناك نإ ملعاو

 اهلصأف يقابلا مهل نيوبأل وأ ى بأل ةوخإ ةسمخو يقب ام ثلث هل دجو سدلا

 مسقني ال هدمب سدسلا جرخ نم يقابلا نأل انموق دنع حجرألا ىلع رشع ةينامث نم

- ٤ ٩ _ 
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 نم رثا ] ىلع لمتشا نإو ‘ ضئارفلا دارفناب موةي ام لوصألا نف

 { ةيناثلاو ةتسلاو ةعبرألاو ةثالثلاو نينثإلاك نيننا

 ةلأسم لصألا اذهلف رك ذ ام هبف هبرض لصاحو هنيابيو ى يقابلا ثلث جرخ ىلع
 ال ةدح وأ مأك يقب امو ص يقب ام ثلثو عبرو سدس اهيف ةلأسم لكو ةدحاو

 مهل نيوبأل وأ بال ةوخإ ةعبسو ى يقابلا ثلث هل دجو عبرلا امل ةجوزو سدسلا

 جرخم نم يقابلا نأل ى انموق دنع حجرألا ىلع نيثالثو ةنس نم اهلصأف يقابلا
 هبرض لصاح و ى هنيابيو يقابلا ثلث جرخم ىلع مسقني ال امهدعب عبرلاو سدلا
 نبالا دلو وأ ى دلولا عم نمثلا نأل ثلثلاو نمثلا عاتجا روصتي الو ركذ ام هبف
 ولو تلثلا نع مألا بجحو « مألا دلو بجح نالا دلو وأ دلولا دجو اذإو

 روصتي ال اذك و ںايهنيابتل ةثالثلاو ةيناملا طسب “نيرشعو ةعبرأ نم اجرخ روصت
 مم ةجوزلل و 0 نبالا دلو وأ دلولا مم جوزلل عبرلا نأل عبرلا و نمثلا عاتجا

 ولو “ ةدحاو ةضيرف يف نيجوزلا عاتجا روصتي الو هدوجو عم اهل نمثلاو همدع

 . ةينا نم ناكل روصت

 ضئارفلا ددمت ىلإ جاتحي الو “ ( ضئارفلا دارفناب موقي ام لوصألا نمف )

 رثكا ىلع لمتشا نإو ) “ لخادت وأ قفو ف وأ ى رخآ يف ددع برض ىلإ الو

 ة.نهذلا دارفإلل فاكلا ( ةيناثلاو ةتسلاو ةعبرألاو ةثالثلاو نينثالاك نينثا نم

 ةعبرألاو ةثالثلاو نانثالا وه كلذ يأ ى ةدئاز وأ كلذ ريغ جراخلا يف سيل ذإ
 اذك و ع برض الب ىتلا ةتسلا هدارمو برضلاب ةتسلا نوكت دقو ةيناملاو ةتسلاو

 : هلوق يف اندنع فاكلا
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 ينثالاك ضورفلا دادعتب الإ م وقي ال ام اهنمو

 . .. .. ... ... .... ت نيرشعلاو

 (ني رشعلا و ةعبرألاو رشع ينثالاك ضورملا دادعتب الإ موقي ال ام اهنمو )
 وهو ضرفلا ددعت نم الإ نوكي ال ام اهنم لوصألا هذه : بيترتلا حرش يف لاق
 ةمقب يهو ضرفلا همف درفني دق ام اهنمو ى اهفعضو رشع ةينلاو رشع انثإلا
 : ماسقأ ةسمخ ضورفلا نم هملع لمتشت ام رابتعاب لوصألا هذه اضيأو « ةعستلا

 لمتشي مسقو “ رشع ةيناتلا وهو صقنأ الو ديزأ ال امئاد نيضرف ىلع لمتشي مسق
 نيضرفو ةرم ضرف ىلع لمتشي مسقو ى نوثالثلاو ةتسلا وهو ادبأ ةثالث ىلع
 ةسمخ ىلع لمتشي مسقو ى ةيناثلاو ةعبرألاو ةثالثلاو نانثالا وهو 2 ىرخأ
 ىلإ اهنود امو ةسمخ ىلع لمتشي مسقو ى ةتسلا وهو دحاو ىلإ اهنود امو ضورف

 عم هعاتجا عنتمي ةتسلا ضورفلا نم دحاو لكو اهفعضو رشع انثالا وهو نينثا
 فصنو فصن اهيف يتلاو سدسأ ةثالث اضيأ عمتجي لب ى سدسلاو فصنلا الإ هلثم

 . ھا ، بأل تخأو ة ةقىقش تخأو جوزك ةمقصنلا ىمست

 : لاق “ ثلثلا ضرف ريغ ضرف نيثلثلا نإف ثاثو ناثلث كلذ نم سيلو

 سدسلل ثلثلا بحاص درب وهو دلولا ن هلا نأل ثلثلاو نمثلا عمتجي الو

 رم ام ىلع ةضيرف يف ناج وزلا عمتجي ال هنأل عبر عم عمتجي الو هبجحي وأ

 : ضعب لاق

 عقاو ريغو امبر الو اثلث عماجي ال ثاريملا يف نمثلاو

 . الزنم نالحم ال نمثو ثلثو : يربعجلا لاقو
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 برض انيابت نإف ع ةضيرفلا يجرخم ىلإ رظني نأ اذه ةماقإ ةقيرطو
 2 رخآلا لماك يف امهدحأ قفوف اقفاوت نإو .: رخآلا يف امهدحأ

 هنأ لصاحلاف . الخادت نإ ربكألاو الثامت نإ امهدحأ ذخؤيو

 رخآلا امهدحأ لئام نإف ، عبرأ نم ةبسن نم نيددع لكل دب ال

 { ةسمخو ةسمخك نالناتمف

 مل يلاو بك رقت يتلا لوصألا نم روكذملا اذه يأ ( اذه ةماقإ ةقيرط و )

 رظنلا دمب جراخلا ىلإ رظنتو ( ةضيرفلا يجرخم ىلإ رظني نأ ) بك رتت
 يأ ( انيابت نإف .) “ اذكهو ناك نإ ثلاثلا رخآلا جرخلا عم هيلإ رظنتف
 ى رخآلا يف اهدحأ لوخدب ةلصو اهنيب نكت مل نإ رخآلا نع لك لصفنا و اربافت

 يف مدحأ بوض ) ث روكلا نما مويغ وأ ثلث وأ فصن يف عات_جاب الو
 قفو ) برضا (ف اقفاوت نإو ) برذلا جرا۔خ نم ةلأسملا تماق ( رخآلا
 ثلثك و فصنو فصنك ( دلثامت نإ امهدحأ ذ_خؤيو رخآلا لماك يف امهدحأ

 ء ( دهخادت نإ ربكألا ) ذخؤي ( و ) " سدسو سدسك و نيثلثو ثلثك و ثلثو

 فصنك و سدس و فصنك ربكألاو ى نيلثاتملا يف ذوخأملا نم ةلأسملا موقتو

 . مبرو

 هليثمت ليلدب اهريغو ثرإلا لئاسم يف ( نيددع لكل دي ال هنأ لصاحلاف )
 ( عبرأ ) بسن ( نم ةبسن نم ) ضئارفلا يف ةسمخ ال ه_نإف ى ةسفلاو ةسخخلا

 دحتاو ( امهدحأ لثام نإف ) : هلوقب نهيلإ راشأ نابتو قفاوتو لخادتو لثامت

 باسح نأل يهب لشم ( ةسحخو ةسمخك نالثايتمف ) ثلثو نيئلثك ( رخآلا )

 . ةلماعم لك معي لب اهب صتخي ال هلك ضئارفلا
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 امهانفأ و الإو نالخادتم ةعبرأؤ نينناك اهربك أ اهرغصأ ىنفأ نإو

 . ناقفاوتمف نينثاب ناينفي امهنإف ةتسو ةعبرأك ثلاث

 نأب ( اهربكأ امهرفصأ ىتفأ ) و رغصأ رخآلاو ربكأ امهدحأ ناك ( نإو )

 هلع ربكألا مسقي وأ ى ربكألا غرفي ىتح ىرخأ دمب ةرم ربكألا نم هطقست

 نانثإ ىقبتف ةعبرأ نم نينثا طقست كنإف ( ةعبرأو نينثإك ) رسك الب مسقنيف
 هجو ( نالخادتفمف ) مدقنتف نينثإلا ىلع ةعبرألا مسقت وأ ةعبرألا غرفتف اهطقستف
 لوخدلا ىنعم ىف اعمتجا د ةف لخاد رفصألاو هيف لوخدم ربكألا نأ ةلعافملا

 دوجو يف ابسانت اذإ نيبسانتم اضيأ نايمسي و ربك آلا فصن ىلع لخادلا ديزب الو
 ددع ( امهانفأو ) رغصألا ربكألا نفي ( الإو ) « ادعاصف نءزجلا وأ ءزجلا

 اهنإف ةتسو ةعبرأك ) د_>اولا ربغ اهنم لفأ اقلطم رخآ ددع يأ ( ثلاث )

 ةتسلا نامنفيو مسقنتف اهيلع م۔ةتو ةمبرألا ناينفي نينثإلا نإف ( نينثإب ناينفي
 ةتسلا يفو ءيش لضفي نأ نود نيترم نينثا ةعبرألا يف نإف كلذك اهيلع مسقتو

 ص ناسثإلا اههينفي اهنإف ةيناثو ةتسك و ءيش لضفي نأ نود تارم ثالث نينثا
 يف ناقفاوتمث نانثا امهانفأ نإف ءانفإلا هب عقو يذلا ءزجلاب ( ناقفاوتمف )

 . فاصنإلا

 ةثالث اهمف نإف رشع ىنثاو ةعستك فثالثألاب ناقفاوتمف ةثالث امهانفأ نإ و

 ناقفاوتمن ةمبرأ امهانفأ نإو ‘ تارم ثالث ةثالث ةعستلا يفو ‘ تارم عبرأ
 ةسمخو ةرشعك سامخآلابف ةسمخ امهانفأ نإو ص رشع ينثإلاو ةيناقلاك عابرألاب
 اهانفأ نإو ى رشع ةيناثو رشع ينثإك سادسألابف ةتس ايهانفأ نإو ى رشع

 نامئألابف ةيناغ اميهانفأ نإو “ نيرشعو دحاو رثع ةعبرأك عابسألابف ةعبس

 ةعبسو رشع ةيناثك عاستاألابف ةعست ايهانفأ نإو ط نيرشعو ةعبرأ و رشع ةتسك
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 ةعبرأك نانيابتمف لك افلاخت نإو ى ءزج يف نيكرتشم اضيأ افرع

 , ة ; الث . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 يه يتلا ءازجألاب وأ ص نيثالثو نيرشعك راشعألابف ةرشع امهانفأ نإو نيرسثعو
 يفو نيترم رشع دحأ اهيف نإف ى نيثالثو ةثالثو نيرشعو نينثاك اهتدعبف مهددع
 يأ ك ثلاث ددع امهدعب ناةفاوتملا : لاق اك كلذو 0 تارم كثفالث نيثالثلاو ةثالثلا

 ادادعأ لعجي يأ « لادلا ديدشتو نيملامضو ةانثملا ةيتحتلا ءابلا حتفب - رخآ
 غرفيف نينثا اهنم لك لمجت ةتسلاو ةعبرألاك غرفيف رخآلا ددهلا رادقم ىلع
 ‘غرفيف رشع دحأ وأ رشع دحأ اهنم الك لعجت نيثالثو ةثالثو نيرشعو نينثاكو

 لقألا طاقسإو رخآلا طاقسإب امهدحأ غرفي ام ناقفاوتملا : لقف تئش نإو

 نم ةعبزألا طقست نأ لثم ، رخآلا امهدحأ ىنفي ىتح اذكهو « رخآلا نم ىقابلا
 نم ةعستلا طقست نأ لثمو « ىنفتف ةعبرألا نم اهطقستف نانثا ىقبتف ةتسلا
 نم ةتسلا طقستف ص ةتس ىقبتف ةعستلا نم ةثالثلا طقستو ةثالث ىقبتف رشع ينثا

 هب ىنفي ددع لك نأل ربتعي الف دحاولاب ءانفإلا امأو « ةثالث ىقبتف ةعستلا

 . ( ءزج يف نيكرتشمب أضيأ افرع و )

 ءيش دجوي مل يأ ث قفاوتلاو لخادتلاو لثاتلا يف يأ ى ( هك افلاخت نإو )
 نم اهيف نيددملا دحأ لصفنيو دحاولا الإ ايهينفي ال امهو ( نانيابتمف ) كلذ نم
 ةعبراك ) رثكألا نم لقألا طاقسإ ىلع انيدامت اذإ امهدحأ ءانف لبق رخآلا

 لب ى ةمبرألاب ىنفت ال ةثالثلاو نيتلئاتم اتسيلف ةثالثلا ريغ ةعبرألا نإف « ( ةثالثو
 نود ةعبرألا ينفت اهب نينثاك رخآ ددع اهينفي الو «نيتلخادتم اتسيلف دحاو ىقبي
 : قاحسا وبأ لاق ث دحاو ةثالثلا نم ىقبي هنآل ةثالثلا
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 اودب نيددع لك يهو

 نشانتم وكي نأ نم

 نيلثاتم انوكي نأ وأ

 : لاق ةصقلا ريمض يه هلوقو

 ةلئثاملاب دعب ءافخ الو

 دهي ددع لك يهو

 ةرثك ق لخاد كاذ لقف

 ةتسو ةعبرأ ق نينثاك

 ةسسانملا اضيأ ىمست دقو

 ةلخادملا ام ملع ينم كاهو

 دمب متي ىتح ددمب
 هرطش قوف ه_نم نوكي الو

 ةعست يف ةلنالث اهلثمو

 ةيناجم اهل كنم نكت الف

 : لاق فصنلا رطشلاو ى ريثكلا ىنعمب ةرثكلاو ى ليلقلا ىنعمب لقلاو

 نيقفاوم امقو نإ اهعداف نددمب ددع دع ثحو

 ددصلا كلذ مسا اهف قفولاو

 دع ناك دق اهلك يذلا ينعا

 "اح=حوتم وأ ناك دق اذ حصأ

 كن و د
٠ 

 ا_ح ورسم ىنعم

 س ١ د ٦ _



 ةعست كاذ ناك نإ عست وأ ةعبس كاذ ناك نإ عبسك

 ىنف هزجلا كلذب امهالك نكي نإ اذك نيءزج لثمو
_ 

 نيسمخ دعب نوكت ةتسو نرشعو دحأ لثم كاذو

 نونامث هدهي نم دحا وو نوثالثلاو ةتسلا ا ذكمهو

 تتأ نورشعو ناننا اذكهو

 تقفاو ملعاف نيسلاو سمخلل

 اكارتشا اضيأ ىمست دقو

 اكاذ لعاف ةقفاوملا ينعأ

 ىرمت امهالك نكي نإو

 اركذ هبف تيرجأ ام ضعب نع

 انيابم دحاو لك مض
 انئاك ءيش كانه نكب ل نا

 : لاق

 نددملا راتخا تئش نإو لصف

 ن6عنيابتم وأ نيقفاوتم ننم

 ادشرلا تمدع ال ريثكلا نم ادبأ ملعاف لقألا صقتنتف

 تا تبلاب هينفي نكي نإف تارم وأ ةرم نم هيف ام
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 ةلثامم اهانعم يف اهمسا ةل خادملاو ةبسانملا ىهف

 لقألا نم ناك اه طقسأ لضف نم اذ دعب نم يقي امو

 الصأ اذ ذختاو لجألا نم لقألا طقست لازت الو

 دبألل همسا اهيف ىقفولاف ددصملل اهتنم نحت نإف

 يدصاقم ذخف نابتلا وهف دحاولل اهتنم نكت نإو

 م

 . ملعأ هللاو
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 لصف

 . ... .. .لئاع لوصألا نمو

 لصف

 راسكنالاو لوملا يف

 لئاع ريغ رخآلا ضعبلا نأ هنم مهفيف “ضيعبتلل نم ( لئاع لوصألا نمو )
 نم صقنو ماهلا ق ةدايز لوعلا نأ مدقت و نمثلاو عبرلاو ثلثلاو فصنلا وه و

 : قاحسإ وبأ لاق ، ماقملا ىلع ماهسلا ديزت نأ كلذو ءابصنألا

 ضوهن هل اهلكب نكي ملو ضورفلا لاملا ىلع ترثاكت نإو
 لوقلا هيف نوكي ايسح لوعملا هنم أشني ام كاذف

 : يمصاعلا لاق ماقملا لاملاب ينمي

 لايعتسا هل كاذ ذإ لوملاف لاما ضورفلا نع قضي نإو
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 يفو “ عفترا نازيملا الع لاقي عافترإلا اهنم : ناعمل لاقي ةغللا يف لوعلاو

 تصقنف اهماهس تدازو اهباسح عفترا آالوع ةضيرفلا تلاع : لاقي حابصلا

 : لاقيف ةغل يف هسفنبو رثكألا يف ةزمهلاب ىدعتيو “ درلا ضيقن لوعلاف ءابصنالا
 كلذ » : ىلاعت للا لاق لظو راج آالوع لجرلا لاعو املاعو ةضيرفلا ديز لاعأ

 لاعو ناخ نازيملا يف لاعو اوروجت الو اوليمت الا : دهاجم لاق ه اولوعت الا ىندأ

 هغلبي ام ةدايز هنأب حالطصالا يف ببترقلا حراش هفرعو 0 عفتراو لام نازيملا

 لوخد همزال نمو ث هيلع ضورفلا ماحدزا دنع لصألا نم ةذوخأملا ماهسلا عومجم

 . ھا مهيصصح بسحب هلهأ ىلع صقنلا

 الب اهضعب طاقسا نكم ملو ماقملا اهب يفي ال ضورف تممتحا نإ كلذو

 وهو حجرم الب حيجرت كلذ نآل ص صقنلاب ضورفلا ضعب صيصخت الو بجاح
 خيشلا لاق امك ص لاحم لقف تئش نإ و زئاج ريغ لقف تئش نإو “ لوبقم ريغ
 هنأل لقع لاحم لوقت نأ كلو اعرش لاحم يأ : بيترتلا حراش و ليعامسا

 نم معز ولو ى احيجرت سيل كلذ نأ نع وهس هروصت نم ليختي امو روصتي ال
 . مهفاف حيجرت همسا نأ هلعفي

 امنإو ط هنع للا يضر ركب يبأ نامز يف الو للع ينلا نمز يف لوملا عقي ملو

 نع يورو : خيشلا لاق بيترتلا حرش يف لاق “هنع هللا يضر رمع نامز يف عقو

 :توتلا ال هنع هللا يضر رمع ضئارفلا لاعأ نم لوأ اهنع هللا يضر سابع نا
 هرخأ مكيأ الو للا همدق مكيأ ىرأ ام :لاقف “ اضعب اهضعب عفادو ضئارفلا هيلع
 كلع ةكرتلا مسقأ نأ نم يل عسوأ ائيش دجأ ام : لاقف اعرو آءرما ناكو « هلا
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 نأ يورو ث ةضيرفلا لوع نم هيلع لخد ام قح يذ لك ىلع لخدأ و صصحلاب

 هنع هللا يضر رمع ىلإ تعفر املف ص ناتخأو جوز مالسإلا يف تلاع ةضيرف لوأ
 راشأف يلع اوريشأف لماك قح رخآلل قبي مل نيتخالاب وأ جوزلاب تأدب نإ : لاق
 : ليقو ى روهشملا وه اك هب راشأ نم لوأ وهو هنع هللا يضر سابعلا لوملاب
 . تباث نب ديز : ليقو ى يلع

 هللا يضر رمع ةراشتسال كلذ يف اوملكت مهلك منا : يكبسلا لاق اك رهاظلاو

 هيف فالخلا سابع نبا رهظأ رمع رصع ىضقنا املف ‘ لوملا ىلع اوقفتا و مهايإ هنع
 افصن لالا يف لعجي مل اددع جلاع لمر ىصحأ يذلاو : لاق ةلهابملا يف كلذو

 اومدق ول : لاقو ص ثلثلا نيأف هلك لاملاب ابهذ دق نافصنلا ناذه ثلثو فصنو

 لقت مل كلاب ام : هل لبقف ص ةضيرف تلاع ام هللا رخأ نم اورخأ و هللا مدق رم
 نإ : حابر يبأ نب ءاطع هل لاقو ى هتبهف بيهم الجر ناك : لاقف ؟ رمعل اذه
 سانلا هبلع ام ىلع انثا ريم مسقل تم وأ تم ول ًاثدش كنع الو ينع ينغي ال اذه

 مهسفنأ و انسفنأ و.مهءاسنو انءاسنو مهءانبأ و انءانبأ عدنلف اوءاش نإف : لاق نآلا

 اهنع للا يضر سابع نبا ءاعد رركت دقو نيبذاكلا ىلع هللا ةنعل لعجنف لهتبن مش

 تفلتخاف بطاخملا مسي مل ةرمو رفزل ةرمو ءاطعل ةرمو ديزل ةرم : لاقف اهيلإ
 مألاو ناجوزلا : سوأ نب رفزل لاقف هرخأ.نميفو هللا مدق نميف هنع ةياورلا
 . نهرخأ بأل وأ نيوبأل تاوخألاو نالا تانبو تانبلاو مهمدق دجلا و

 هطسهأ نمو همدق يذلا وهف ضرف ىلإ ضرف نم هللا طمهأ نم : هنع يورو

 راهظا نع هراذتعا نم سابع نبا نع لقن امو هرخأ يذلا وهف هريغ ىلإ ضرف نم
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 هدانسإ نأب يفبني هتبهف ابيهم ناك : هلوقب مهنع هللا يضر رمع نامز يف ةفلاخملا

 ناك ول هنإف ى هيلإ ريصملا بجي رهاظ ليلد هعم سيل هنأو ًاداهتجاو ايأر ناك

 انيل مظعأو قحلا ىلإ دايقنا سانلا دشأ ناك رمع نأب هملعل تكس امل كلذ هعم

 محر : لاقو “ رمع أطخأو ةأرملا تباصأ : ةرم لاق دقف هقالخأ نم فرع ام

 . رمع نم هقفأ سانلا لك : ةيضق يف لاقو هبويع رمع ىلإ ىدهأ نم هللا

 اهيلع كل اذه : ذامم هل لاقف دحلا اهيلع مقي نأ دارأ يتلا لماحلا ةيضق يفو
 الول رمع كله « ذاعم لثمب نيتأي نأ ءاسنلا زجع : لاق ؟ اهنطب يف ام ىلع كلاف
 ىحلايف هتظلغو هتدش تناك امنإ و “ هنع هللا يضر هنع لقن امم كلذ ريغ ىلإ ذاعم

 نمأي مل اهنع هللا يضر سابع نبا نأ ريغ ى كهتنت نأ تامرحملا يفو فلاخي نأ
 هلوق [يف] ةياورلا نه ىضتقمو “ عنتماف اجوجحم راص هدنتسم ركذ ول هنأ

 رمع نامز يف ناك هنأ ىضتقي هتبهف ابيهم ناك هلوق يفو فالخلا.سابع نا رهظأ
 لاق نكل « هانمدق امل هدعب هرهظأ امنإ و امتاك ناك هنكل افلاخم هنع هللا يضر
 رمع نامز يف فالخلاب حرص هنأ سابع نباب نظي يذلا : يطسبلا لاق : خيشلا

 سابع نبا يقبو « مهلوق حجرو رمع مهنم نيذلا ةعامجلا لوقب هلوق رمع لباقو
 ص هنع عجريف وه هلاق ام داسف الو مهيلإ عجريف هولاق ام باوص هل نيبتي م

 ىلع تناك ةبيه رمع نامز يف فالخلا نع تكس هنإ : مهضعب لاق : هلوق امأ و

 امع تكسي فيك ى رظن هيفف قوقحلا نم هيلع هدلاو سابعلل املو “ قورافلا
 نم ملع امو مهب فيكف ؟ اذه مهب نظي ال ةباحصلا ريغو اذه لجأل هل رهظي
 جوحأ يذلا وه لاكشإلا اذهو ى مهنع هللا يضر رمع ابس ال اذه لثم يف مهلاح

 ةلأسملا نأ لصحم و هانمدق امم ذخؤي ام باوجلاو “ لاق ام لاق نأ ىلإ يطسبلا
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 راهظإ مدع هل غاسف هيلإ ريصملا بجي رهاظ ليلد هعم نكي ملو ةيداهتجا
 افالخ مهعابتأ نيب الو ةعبرألا نيب فرعن الو : خيشلا لاق ث هل رهظ ام

 . لوملا يف

 باتكلا امأ . سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب لوملا وتبثم لدتساو
 ميدقتو مهدارقناو مهعاتجا لاح نب ةقرفتلا مدع يضتقي ثرراوملا تايآ قالطإف

 ري نم حمجرت ى يعرش بجاح ريغ نم صقنلاب هصيصخت و ضعب ىلع مهضعب
 . لاحم وهو حجرم

 : لاق تلع يبنلا نأب يدادغبلاو باهولا دبع يضاقلا لدتساف ةنسلا امأو

 مل لاملا عتا نإف “ ضعي نود مهضعب صخي ملو « « اهلهأب ضئارفلا اوقلأ »

 عيمجلا نع صقنلا لخد كلذ نع لاملا قاض نإو « هل ضرف ام مهنم لك يفوتسيف
 . كلذ ببسب لوملا ناكف هبحاص نم ىلوأ مهدحأ سيلو ضرف لهأ مهنأل

 ءهريغوىلوتملا هاكح اك فالخلا سابع نيآ راهظإ لبق دقعنا دقف عامجإلا امأو

 ىلإ ائيش كنعو ينع ينفي ال اذه نأ سابع نبال حابر نب ءاطع لوق هيلع لديو

 عامجإلا داقعنا يف رصعلاضارقنا طارتشا مدعىلع ينبم اذهو“حخمشلا لاق ام رخآ

 . ھا « نيققحملا دنع حجارلا هنأ انفلسأ دقو

 روهجلا بهذم نإف ‘ عامجإلا داقعنا عنمي ىطسبلا نع هتياكح تمدقت امو

 نظ يأ ۔ هنظ دنتسا ول : خيشلا لاق ، عامجإلا داقعنا عنمي فالخلا ةردن نأ

 نإ و كلذ لاتحا درجمو عنملا يف ارثؤم كلذ ناكل ربتعم ,لل۔ةن ىلإ - يطسبلا
 ةمتتلا بحاص هلاق يطسبلا هلاق ام نأ ىلع عنملا ىوعد هب تبثي ال انكمم ناك
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 عمجأو : لاقف ى اباوج نوكي نأ حلصي ام ركذو ةيعفاشلا نم يلوتملا وهو
 تقولا كلذ يف ناك هنأ الإ “ سابع نبا الإ دحأ هيف فلاخ امو هيلع ةباحصلا

 ى هيف لاق ام لاقو كلذ دمب فالخلا رهظأ هنإ مث ى فالخلا رهظي لف اريغص
 . ھا 2 ملعأ هللا و

 اذه نأ وأ هراهظإ دنع ربتعي امنإ فالخلا ناب انخياشم خش باجأ نكل
 هنأ نم لبق ام امأو ى حيرص صن ىلإ ءدانتسا مدعل عامجإلا ين حدقي ال لاتحالا

 ةيضق لبق غلب هنأ روهشملا نأل « حيحصب سيلف فلاخ غلي افف ايبص ناك
 . ھا « لوملا

 اهميمج نع ةكرتلا تقاض بوجولا يف ةقفتم ةردقم قوقح اهنالف سايقلا امأو

 « بذهملا ه يق يزاريشلا قحسإ وبأ هلاق اذكه ى نويدلاك اهردق ىلع تمسقف
 _ هنع هللا يضر - سابعلا نع ةعامج هلقن نويدلا ىلع سايقلا نم هوركذ امو

 ةتس كرتو لجر تام ول تيأرأ نينمؤملا ريمأ اي : هنع هللا يضر رمعل لاق هنأو
 ةعبس لاملا لعجت سيلأ عنصت فيك ةعبرأ رخآلو ةثالث هيلع لجرلو مهارد
 جتحاو ةمتتلا يف هاكح اذكه « كاذ وه : سابملا لاقف « معن : لاق ؟ ءازجأ
 ىلع صقنلا لخدأ امتإو ى ةلماكلا ضورفلا اهنم رهاظلا ذإ ى تايآلاب فلالا
 ذخأب ىلوأ نهنأبو بصاملاك نكف بيصعتلل نلقتني دق نهنأل تانبلاو تاوخألا
 . نهنم ىوقأ مهنأل ةوخإلاو نينبلا نم يقابلا

 نآل تنبلاو بآلا نم نيوبأو تنبو جوز يف صقنلا نوك موزلب لوآلا درو
 نينبلا نأي يناثلاو . تنبلاب هصاصتخاب لئاق هنأ عم ببصعتلل لقتني ايهنم الك

 هيلع ضقتني اضيأو < ضورفلا يوذ نم تاوخألاو تانبلاو ةبصع ةوخإلاو

_ ٨ ٠ ٦ _ 



 لوقي الو لوملاب لوقي ال سابع نبا نإف ى مال ناتخأو مأو جوز يهو ةضقانلاب

 لوملا مزل ثلثلا مآلا ىطعأ نإ هنإف ةوخإلا نم ةنالث نم لقأب مآلا بجحب
 دلو نآل هنع يور اك ةبوصعلل لقتني نم ىلع لخدي امنإ صقنلا نإ :هلوق ضقن وأ
 نم لقأب اهنجح مزل اضيأ هنع يور اك سدسلا اهاطعأ نإ و هل ةبوصع ال مألا
 نأ هنع يور هناب هنع باوجلا نكميو مازلإلا ةلأسمب تبقل اضيأ انه نمو ى ةثالث

 نع صلخي هيلعف هنع بجحي دق نم رخؤملاو ثرإلا نع بجحي ال نم مدقملا
 دلو ىلع صقنلا لخدي ال هنأ هنع ةياورلا يف روهشملا : مامإلا لاق نكل ى مازلإلا

 وم يقابلا مألا يدلو ءاطعإ : يربخلا لاقو ، مازلإلا نم هل صلخ ال هيلعف مالا
 . ھا ، هلوق ساسقب هشألا

 كضرفلىاإ ض رفنم لقتني نم هدنع ىوقألا ناك اذإ هنأب مهضعب كلذ هجوو

 ريغ ىلإ ض رف نم نولقتنىف مألل ةوخإلا امأو 0 مألاو ولا ق دوح وم كلذف

 . مازلإلا نم صلخ هلعف ءيش

 ةضيرفلا يق ديز هنإ :سايقلا نم - هللا همحر _ ليعامسإ خبشلا هركذ يذلاو

 نروبدلا باحصأب ضئارفلا باحصأل قاحلإ عيمجلا نع صقنلا عزوتيل ماهس

 هنإف سابع نبا الإ ث ءاهقفلا ةماعو ةباحصلا روهمج بهذم لوملا تابثإ نإو

 باطخلا نب رمع ضئارفلا لاعأ نم لوأ : لاق هنأ هنع يورو ى لوملاب لوقي ال
 تلاع ام هللا هرخأ نم رتخأو هللا همدق نم مدق ول هللا ممأو هنع هللا يضر

 تفلخو تتا۔ه ةأرما ةضيرف نع لئس هنع هللا يضر رمع نأ كلذو ء ةضيرف

 ركذتف لاملا غرفف ، فصنلا تخأللو فصنلا جوزلل ضرفف امأو اتخأو اجوز
 ينوك ردأ : لاقف هيعبضب هبوث كسمأو دجسملا ىلإ اردابم ماقف ثلثلا ال مآلا نأ
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 ؟ ثلثلا ماقم نيأف افصنو افصن الإ لاملا يف هللا لمج ام هللاو نيملسملا رشاعم

 ةلأسم اهلعجا اذإ ؛ نينمؤملا يمأ اي : لاقف بلطملا دبع ن ساسملا اهل نطفف

 ناكو ص ين هك لوعفملل ءانبلاب وأ حرفك اورسخ يأ اومضو اذإ ابرلا باحصأ

 لوعفملل ءانبلاب وأ لجؤيك نوعضويو نوحبريف ةيلهاجلا يف ابرلاب رجتي نمم سابماا
 نم اومدقي نأ هيأر نم ىأرف ‘ رضاح سابع نباو كحلا اذه ىلع رمع اهذفناأف

 ؟ هللا هرخآ مهيأو هللا همدق مهيأو : هل ليق ى هللا هرخأ نم اورخؤيو هللا همدق

 هللا مدق يتلا يهف ىرخا ةضيرف ىلإ اهبجوم نع هللا اهطمه ل ةضيرف لك : لاقف

 ريغتي نم ديري هللا رخأ يتلا كلتف يقب ام الإ امل نكي مل تلاز اذإ ةضيرف لكو
 فصنلا هل جوزلا نأل بألاو مألاو ةحوزلا و جوزلاك مهماهس ريغتي ال نمو همهس

 هل باآلاو ع سدسلا وأ ثلثلا اهل مألاو نمثلا وأ عبرلا امهل ةجوزلاو عبرلا وأ

 عمتجا اذإف ء تالالكلاو تانبلاو تاوخألاك مهماهس ريغتي نيذلاو سدلا
 . هل ءيش الف الإ و هللا رخأ نمل ناك ءيش يقب نإف للا مدق نمب أدب نافنصلا

 نيوبأللو عبرلا جوزللف نينباو نيتنباو نيوبأو اجوز تفلخ ةأرما كلذ لاثم
 ىلع صقملا لخدأف نيشنألا ظح لثم ركذلل دالوألا نيب يقب امو ناسدسلا
 . ھا « ةصاخ دالوألا

 اهرخأ نمل ريوصت ال ى ةبوصملا ىلإ ريغلا دوجوب ماهسلا رييغتل لاثم اذهو
 ىنعمض ى نينبالا طاقسإ ىلوألا نأ نم - هللا همحر يشحملا هدروأ ام دري الف

 دالوآلا ىلع بيصعت ىلإ روكذملا ظحلا لخدأ : دالوألا ىلع صقنلا لخدأ : هلوق

 [مأو تاوخأو اجوز فتلخ ول اذك و ى عيمجلا ال عومجملا وأ ناتنبلا يه يلا

 جوزلل ناك مآلا نكت مل نإو “ يقب ام تاوخأللو سدسلا مألل و فصنلا جوزللف
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 نعنامت نرثاكت نإ نكل ناثلثلا نهل امنإ هيأر “ فصنلا تاوخألل ناكو فصنلا

 عبرلا جوزلل ناك نيتنيا و نيوبأ و اجوز تفتلخ ول اذك و « نرثكتسا نللق نإو
 ملو همهس ري غتي نم ىلع صقنلا لخدأف « نيتنبلل يقب امو ناسدسلا نيوبألل و

 ء لو۔ هت ضنارفلا نأ ىلع لمعلا امنإ و ء هب ىضق ماكحلا نم ادحأ نأ انغلبي

 . ملعا هللا و

 نإف ءيش ىلع راصتقإلا مدع ضئارفلاب دارأ هنأك ىرخأ ةضيرف ىلإ : هلوقو
 ص دالوألاب نوبجحي ةراتو ى مهثانإك ضئارفلاب نوذخأي ةرات ةلالكلاو ةوخإلا
 نمو جاوزألا فالخم ى ةلالكلا ربغ يف مهريغب وأ مهسفنأب ةبصع نونوكي ةراتو

 - مهنع هللا يضر - سابعلاو رمعو سابع نبا ةصق يبطاشلا ركذو ى مهعم ركذ

 : هلوقب

 ةلزان لوعي تناك ام لوأ ةلهامملا ةلأسملا هذهو

 اوتي مهيلع فصنلاو نيفصن تخأو تبرق مأو جوز

 قوملا ىف قايرألا تصتغاو قورافلا ةفالخ تتأ ىتح

 سانلا "لج لفحملا عمجو سابعلان قورافلا عمتجاف

 لوقلا كاذب لكلا ذخأو لوملاد رط سابعلا نسحتساف

 يفاجلا مالكلاب حرصي ملو فالخلل للا دبع لامو

 قوقحلا نم سابعل ابو قورافلا ىلع تناك ةبيه

 . ملعأ هللا و ‘ بآلا ىحو رمع ةسحل تكس هنوك ثحلا “رم دقو
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 . . . , . .« هفعضو ابفعضو ء ةتسلا وهو

 فعض يأ ك ( هفعضو ) رشع انثا وهو ) اهفعضو ةتسلا وه ( لئاملا ) و (

 نم سدسلا هلام لومي : لاقي نأ كلذ .7 > نورشعلاو ةعبرألا وه و اهفعض

 : قاحسإ وبأ لاق “ لوصألا

 اهفعضو اهفعض مث تدلا اهفصو لوعت اهنم ةثالث

 تصقن نإو ى ةلداع تعس اهتواس نإف اهنم ةلأسملا ض ورف تعمتحا اذإ و

 مات امإ ددعلا باسحلا : هلاق ام ريظن اذهو ى ةلئاعف اهيلع تداز وأ ةصقانف اهنع

 نم هنم ملعي امب كلذ اوزَّيمو “ يداصلقلا حرش يف هتنيب اك صقان امإو دئاز امإ و

 دنع الداع مهدنع صقنلا نوكي دقف ث نيميسقتلا يواست مدع نيملعلا يف ةكلم هل

 رتفت الو كلذ مهفاف : بيترتلا حراش لاق ى اصقان دئازلاو الئاع ماتلاو نييضرفلا

 . هفلاخي اب

 وهو ثالثلا هيف روصتي مسق : ماسقأ ةعبرأ هريغو لوملا رابتعاب لوصألا مث
 فلتحلانالصألا و اهفعضو ةعبرألا وهو اصقان الإ نوكي ال مسقو « اهدحو ةتسلا

 [مقان نوكي مسقو ى ةثالثلاو نانثإلا وهو اصقانو الداع نوكي مسقو ى ايهيف

 مزال ريغ وأ امزال هصقن ناك ءاوس صقانلا مث ى اهفعضو رشع انثإلا وهو الئاعو

 رشع انثإلاو ةيناثلاو نانثإلا وهو ادبأ درف الإ هنم ىقبي ال مسق : ماسقأ ةثالث

 مسقو ى اهفعضو رشع ةيناثلا وهو ادبأ جوز الإ هنم ىقبي ال مسقو ث اهفعضو

 تأ ملعاو . ةعبرألاو اهفعضو ةثالثلا وهو ىرخأ درفلاو ةرات جوزلا هنم ىقبي

 نم ذاعم لوق ىلعف ةثالثلا امأو ى ةيلع عمجب ةيناتلاو ةعبرألاو نينثإلا لوع مدع
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 تاوخأو بأل تاوخأك ةعبسل سدس جوزو درفب ةتسلا لوعف

 . . . . . . . ٠٥ ةدحو مأل

 نتخأو مأل نيتجأو مأك ةعبرأ ىلإ لوعت صلخلا تاوخالاب مألا بجح مدع

 . ركذ ام مزليف هذه يف ثلثلا هدنع مآلل ناف “ اهريغل

 الو ‘ ني.ضرفلا نم كلذ ىلع هبن نم لبقو : خيشلا لاق بيترتلا حراش لاق
 ءاسنلا عيمج لاعيو تخألاو جوزلاو دجلاو بآلا : ةعبرألا لاجرلا نم دحأل هلاعي
 ص ةيردكألا سخ يف الإ لومملا لئاسم يف ثلثلا مألل ضرفي الو ى ةقتعملا الإ

 هلئاع ةلأسم لكو “باآلا نم وأ نيوبألا نم تخأو نيجوزلا دحأ اهعم ناك ثمحو

 دلوو ةدج وأ مأ يهو : لئاسم تس يف الإ نيجوزلا دحأ اهيف نوكي نأ دب ال

 ةثونألاو ةروك ذلا رابتعاب لئاملاو “ اهنم وأ بآلا نم وأ نيوبألا نم ناتخأو مأ

 اذإ رشع انثإلاو ةيناثلا وهو اركذ الإ تيملا هيف نوكي ال كل۔ة : ماسقأ ةعبرأ

 مسقو ى نوثالثلاو ةتسلاو اقلطم نورشعلاو ةعبرألاو ث رشع ةعبسل تلاع

 هيف زوجي مسقو ى ةعبسلا ريغل ةتسلا لوع وهو ىشنأ الإ تيملا هيف نوكي ال
 ١ . كلذ ادع ام وهو نارمألا

 اهاثلثو اهثلث وهو ( جوزو ) « اهفصنو اهمدس وهو ( درفب ةتسلا لوعف )
 ةلأسم رشع ةثالث يف دادعألا يلاوت ىلع تالوع عبرأ “ ةرشع ىلإ لوعت يهو

 ادعاصف نيتنثا ( تاوخاك ةعبسل سدب ) ةروص نينامثو فين ىلع لمتشت
 ( ةدجو مأل ) ةوخإلا اذك و « ادعاصف نينثا ( تاوخأو ) قئاقش وأ ( بأل )

 ص ةتس كلذف ناننا ثلثلا تاسمأللو ةعبرأ ناثلث قئاقشلا وأ ع تايوبآلل ةتس نم

 دقف ةتسلا ف سدسك دئازلا دحاولاو ى ةعقس كلذف دحاو سدسلا ةدجلل و
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 1 ع

 مال تخ او بال نيتخأو جوزك ةين ال اهثلثب و

 سدس ةتسلا نم دحاولا نأل زاج اهسدسب لقف تئش نإو ى اهسدس لثمي تلاع
 امب فنصملا لثمو لوملا لئاسم يف اذهو ى ةعبسلا نم لب ى اهنم سيل انهو ى اهيف
 ٠ سدس و ثلثو ناثلث همف

 ع

 جوزلل نيوبأل وأ « بأل نيتخأو جوزك ناثلثو فصن هيف ام : يناثلا لاثملا
 تلاع ةضيرف لوأ هذهو ى ةعمس ةتسلا نم اهعومجمب و ى ناثلثلا نيتخألل و فصنلا

 ححص و ص رهاظلا وهو ىلازغلاو يضاقلاو يلوتملاو نيمرحلا مامإ لاق اك "رم اك

 هنع روهشملا يف سابع نبا لوق هتقفاوم ةلهابملا يه تلاع ةضيرف لوأ نأ يكبسلا
 اتعقو ايملعلف لوآلا بسانت ةبيرغ نيثلثو فصن هنع ةياورلا و ثلثو فصنو فصن

 : ايناث « ةلهامملا عوقو دنع اعقاو ثلثو فصنو فصن سابع نبا لوق زوجيو ى اعم

 بأل تخأو ةقبقشو مأك ناسدسو ثلثو فصن : ةثلاثلا ع فالخلا هراهظإ دنع

 ح ( اهثلثبو ) بأل تخأو ةقيقش و جوزك سدس و نافصن : ةعبارلا مأ يدلوو
 (جوزك ةيناثل ) سدس و ناثلثو فصن : ىلوآلا : لئاسم ثالث يف اهثلث لثمب يأ
 ةعبرأ ناثلثلا ايل قئاقش وأ ى ( بأل ) ادعاصف ( نيتخأو ) ةثالث فصنلا هل

 جوزك و ى ةيناث كلذف دحاو سدسلا هل ( مأل ) خأ وأ ( تخأو ) ةعبس كلذف
 تخأو مأو جوزك ثلثو نافصن : ةيناثلا ع بأل وأ نيتقيقشو ةدج وأ مأو

 ةتسلا نم ايهمعومحت و فصنلا تخألل و ثلثلا مألل و فصنلا جوزلل بأل وأ ، نيوبأل

 . روهلا بهذم وهو ةينامت

 يقابلاو ثلثلا مأللو فصتاا جوزلل : ايهنع هللا يضر _ سابع نبا لاقو

 حصتف ةسمخ ىلع تخألاو مألا نيب يقابلاو فصنلا جوزلل هنعو “ تخألل
 سابع نبا لوقل ةلهايملاب روهلا دنع ةروصلا هذه بقلتو ةرشع نم راصتخإلاب
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 ٠ ٠ ٠ ‘ مال نيتخأو نبأل نيتخأو جوزك ةحستذل ا,فصنب و

 الو : ليق ى ةلئاع لكل بقل ةلهابملا : ليقو “ خلا انءانبأ "عدن اولاعت : اميف
 قلطمل سابع نبا لاهتبا ناك اا نكل لوألا روهشملاو ث كلذ لثم ىف ةتحاشم

 ةلأسم سابع نبا عازن يف عقاولا ناك ولو ةلئاع لكل بقل لاةي نأ "حص لوملا

 ٠ 1 ص و ح ح

 هلهبأ كلوق نم هتمحر نم هدعبأو هنعل يأ « هللا ةلهب مهل وق نم لاهتبالاو

 انامتلا نكي مل نإ و ى هيف دهتجي ءاعد لك يف لاهتبالا لمعتسا مث « هلمهأ اذإ

 تاوخأ ثالثو جوزك براسدسو نافصن ةثلاثلا 4 يرشخزلا هلاق

 . تاقرتفم

 ةعبرأ يف ( ةعستل ) كلذ لشم يف اذك و اهفصن لثمب يأ ى ( اهفصنب و )
 + ء

 ( نيتخاو ) ةثالث فصنلا هل ( جوزك ) ثاثو ناثلثو فصن : ىلوالا : لئاسم
 يهو نيتيمأو نيتقبقثو جوزك و ةعست كلذ و ى نانثا ثلاثلا يهل ( مأل ) ادعاصف
 تاوخأ ثالثو جوزب ةيناسملتلا حراش اهروصو ى ءارغلا ءاضيأ ىمستو ةيناورملا
 نم حصتو ةح ستل لومتو « ةتس نم املصأ مأل تاو_خأ ثالثو ‘ قئاقش

 لوق ىلعف » تاقرتفم تاو_خأ تسو جدزب ضعب اهروصو > نيرشعو ةعمس

 يفو ث ناشلثلا نيتقيقشلل و ى ثلثلا مآلا نم نيتخألل و فصنلا جوزلل : روهمجلا
 : اهنع هللا يذر سابع نبا لوق ىلعو ‘ بآلل نيتخآلل ءيش ال ضعبلا كلذ لوق

 ى رشع ينثا نم حصت ى نيتقيةشال يقابلاو ثلثلا مألل نيتخآللو فصنلا جوزلل

 عيمجلا تاوخألا نيب يقابلاو فصنلا جوزلل : هلوق ىلع نويضرفلا هساق ام ىلعو
 اهنآل اضيأ ءارغ تيمس و ى اضيأ رشع ينثا نم حصت ندرفنا ول نهماهس ردق ىلع
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 . . . . . جوزك ةرشعل اهيثلثبو

 زاجحلا ءاهقف اهنع اولأسف الماك فصنلا جوزلا داراف ث ةيمأ ينب نامز يف تثدح
 اهيبشت كلذب تيمسف ترهتشاو اهركذ عاشف لوملاب لالا ثلث هل : اولاقف

 . ءارفلا اهمسا ةتملا نإ : ليقو ع "رغألا بك وكلاب

 ةمناورم تيمس و رغألا جوزلا مساب ءارغ تيمس انإ هنإ : مهضعب ركذو

 جوزلا نأل : ليقو « ناورم نب كلملا دبع : ليقو ناورم نامز يف تمقو
 بقل وه ءارفلا لبقو ٤4 روهشملا وه ءارغلاب هنه صيصخت و « ناورم ينب نم ناك

 تخأو نيتقمقش و مأل نيتخأو جوز ةلأسم مضعب ىممسو 4 حست ة ىلإ ةلئاع لكل

 ًا رانيد نيرشع اهجوز كرت ةحوز يهو ىرخأ ةننا ورم اضرأ مهل و ةينا ورم بأل

 مأل ناتخأو تا حروز عبرأ اهت روصف امه رد و ارانيد تثروف امهرد نيرشعو

 لكل مهارد ةعبرأ و ريناند ةير وهف لومعلاب لاملا سمخ تاجوزنللف ‘ ناتقيقش و
 . كلذب باجأف كلملا دبع لئس « مهردو رانيد ةجوز

 تاقرتفم تاوخأ ثالثو مأو جوزك سادسأ ةثالثو نافصن : ةيناثلا
 كلذ عومجب و سدسلا تايقابلا نم لكلو ى فصنلا ةقمقشللو « فصنلا جوزللف

 ٠ ةعست ةتس نم

 ةيردك لاكو مأل نيتخأو ةقمقش و مأو جوزك سدس و ثلثو نافصن : ةثااثلا

 ٠ ت رم دق و

 > اهربفل نيتخأو مأل تخأو مأو جوزك ناثلثو ناسدسو فصن : ةعبارلا و

 (جوزك) سدس و ثلثو ناثلثو فصن ىلوالا : نيتلأسم يف ( ةرشعل
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 ٠ . ٠ . ك ةدحو مألا اذكو ‘ نبال نيتخأو

 ةمبرأ ناثلثلا ايل قئاقش وأ « ( بأل ) ادعاصف ( نيتخأو ) ةثالث فصنلا هل
 دحاو سدلا اهل ( ةدج و ) نانثا ثلثلا يهل ( مألا اذك ) ادعاصف نيتخأ ( و )
 مأب مآلا اهيف تناك اذإ ةلأسملا هذه بقلتو ، ةرشع ىلإ تلاع ةتس نم كلذو

 اهلوح رئاطب اهوهش اهيف ةلئاملا ماهسلا ةرثكل - ةمجعملا ءاخلاب - خورفلا

 ص ةرشع ىلإ ةلئاع لكل بقل يه : ليقو روهمجلا بهذم كلذو « اهخارفأ

 ناتخأو مأو جوز وه ةرشع ىلإ ةتسلا هيف لومت امم ةنيعم ةروصل بقل : ليقو

 . مأل ناتخأو نيوبأل

 امل اضيأ لاقيو « ءاسن اهيف نم رثكأ نأل مجلاب جورفلا مأ : اضيأ لاقيو
 بقلتو ضئارفلا يف نوكي ام رثكأ وهو ى اهشلثب تلاع اهنأل اهحوض ول ءاجلبلا
 ى كلذب اهيف هئاضقو هنامز يف اهعوقول حيرش يضاقلا ىلإ ةبسن ةيحيرمشلاب اضرأ

 هيتفتسيف هيقفلا ىقلي جوزلا ناكف ث ةرشع نم اهلعجف اهنع لئس هنأ يورو
 ى فصنلا هل لاقيف ى هل دلو الو ادلو كرتت ملو 2 هتأرما تتام لجر : لوقنف

 : لوقيف ؟ كاذ كاطعأ نم : لاقيف ى اثلث الو افصن تطعأ ام هللاو : لوقيف

 حيرش لاقف ربخلا هربخيف كلذ نع هلأسيف احيرش لجرلا ىقليف “ حيرش
 . ىوتفلا مكتو ىوكشلا ميذت كنأ كروجف ىل نيبت : جوزلل

 نبا لوق : يناثلا . رم ام وهو روهلا لوق : اهدحأ : بهاذم سمح اهيفو

 ثلثلا مآلا نم نيتخآلل و سدسلا مأللو فصنلا جوزلل : ايهنع هللا يفر سابع

 ىلع جرختي ام : ثلاثلا . هنع روهشملا وه اذهو نيوبآلا نم ناتخآلا تطقسو
 ندرقنا ول نهماهس ردق ىلع نيتقبقشلاو مألا نم نيتخألا نيب ثلثلا نأ نم هلوق
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 وهو اضيأ هلوق ىلع نويضرعلا هساقق عبارلا . رشع ةيناغ نم حصتف ةثالث يه و

 نم اذه ىلع حصتو « ةيوسلاب مآلا نم نيتخألاو نيوبآلا نم نيتخألا نيب ثلثلا نأ

 يضر ذاعم لوق اذهو رشع دحأ ىلإ لوعتو ثلثلا مألل نأ سماخلا . رشع ينثا

 لوعت : هلوق ىلعو ى فرصلا تاوخالاب سدسلا ىلإ مآلا درب ال هنأل ع هنع هلا

 ص ةعبرأ ناثلثلا بآلل نيتخأللو ى ةثالث فصنلا جوزلل و “ رشع دحأ ىلإ ةتسلا

 هركذ ام روهشملاو رشع دحأ كلذف ى ثلثلا مآللو ى نانثإ ثلثلا مألل نيتخأللو
 : قاحسإ وبأ لاق “ فنصملا

 عازن ام ن ود ملعاف تشلاف

 هرثك أ اهيفلوعلا كاذ ناكو ةرشعل الوع يف يهتنتو

 عافشإلاو دارفإلاب لوعت

 : لاق.

 سدسب ةعبسل اهلوعو

 هوخأو بآل تاوخأك

 اهقاقحتسا يف ةيناثلل
 بألل لعافنيتخاألا و جوزلاك

 اهفصنب ةعستل اهلوعو

 ناتقيقش ناتخأو جوز

 هدح وأ اهب مآلا كت نإف

 سقتلف اهقارمفتسا ىلع داز

 هوحنو اذك مألاو مألل

 اهقارفتسا ىلع داز ثلثب :

 بترف امل تخأ وأ مالاو

 اهفصو نايب عمتساف كنود

 ينايب ذخ مالل ةوخإو
 هدح اهيف ملي دق لوملاف
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 ةجوزك رشع ةثالثل اهسدس فصنب لوعتف طقف درفب رشع انئإلاو

 اذكو > نأل تا وخأك رشع ةل اهعبربو ‘ مال خاو نيتقيقش و

 .ةجوزو مال ٠ . ٠ . ٠ ٠ . ٠

 ءاي نع بلقنم هنآل ءاهلا ةروصب رشع انثإ فلأ بتكي ( رثع انثإلاو )

 افلأ آضيأ بتكي نأ زوجيو ةينثتلاب قحلم نانثإ : ليق اذلو ث ةملكلا مال يه
 يف يتلا فلألا تهباش بارعإ فرح تناك امل اهنأل ى فلألا لصأ ىلع ىلعألل ةدتم

 فصن وه ( طقف درفب ) لومت . مهفاف ادي كلوق يفو ى ناديزلا كلوق

 ثالث كلذف ةسمخ امهو سدسو عبربو ةثالث وهو عبر وأ دحاو وهو سدسلا

 ىلع ديزي ام ىلع لمتشي لئاسم عست يف رشع ةعبس ىلإ دارفألا يلاوت ىلع تالوع
 دحاو هفصنو نانثا يهو ا( رثع ةثالثل اهسدس فصنب لوعتف ) ةروص ةئام

 ادعاصف ( ةجوزك ) سدسو ناثلثو عبر : ىلوألا : لئاسم ثالث يف هب تلاعو
 ( مأل خاو ) ةينامث ناثلثلا يهل ادعاصف نيتيوبأ وأ ( نيتقيقشو ) ةثالث عبرلا اهف
 فصنو عبر : ةيناثلا . مأو نيتنبو جوزك و رشع ةثالث كلذف نانثا سدسلا هل
 عبر : ةثلاثلا . دح وأ ةدحو نيوبألا دحأو نبا تنبو تنبو جوزك ناسدسو

 : قاحسإ وبأ لاق ی بأل وأ نيوبأل تخأو مأو ةجوزك فصنو ثلثو

 .عبرو سدس عم ناثلثلا عمتجا اهم دحاوب اهل وع و

 عبرو ثلثو ناثلث : ىلوألا : لئاسم عبرأ يف ( روشع ةسحلا اهعبربو )
 تاوخأ ( اذكو ) ناثلثلا نهل ( بأل ) وأ قئاقش ادعاصف نيتنثا ( تاوخاك )

 : ةيناثلا ع رشع ةسمخ كلذف عبرلا اهل ادعاصف ( ةجوزو ) ثلثلا نهل ( مأل )
 ةثالثو فصنو عبر : ةثلاثلا ى نيتنباو نيوبأو جوزك ناثلثو ناسدسو عبر
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 . . . لاثملا يف ةدج ةدايزب رشع ةعبسل اهسدسو اهعبربو

 سدس؟و ثلظو فصنو عبر : ةعبارلا < نيوباو نبا تنبو تنبو جوزك سادسأ
 - _ 4 . : ٤ْ ! 7٣

 : ىاحسإ وبا لاق > بال وا نيوبال تخاو اهدلوو م او ةحوزك

 اناب اهيف سدسلا ناكف ثلث اناك نإ اهعبرب املوعو

 ( اهسدسو ) ةثالث ( اهعبربو ) “ اذه لبق هترك ذ يذلاب لصتم تيبلا اذهو
 نراسدسو فصنو ثلثو عبر : ىلوآلا : نيتلأسم يف ( رشع ةعبسل ) نينثا

 عبرو ثلثو ناثلث : ةيناثلا ى بأل تخأو نيوبأل تخأو اهدلوو مأو ةجوزك
 لاشم مدقتملا ( لاثملا يف ةدج ةدايزب ) فنصملا مالك يف ريخالا لاثلاك سدسو

 ص ةد۔جلا لبق ابف رم ام دح ىلع ةدج ةدايزب ةجوزو مأل اذك و ى بأل تاوخأ
 لقأ وأ تاجوز ثالثك و رشع ةعبس رشع ةسمخ عم امهو نانثا سدسلا ةدجللو

 ثحب رثكأ وأ لقأ وأ ث مأل تاوخأ عبرأو .رثكأ وأ لقأ وأ نيتدجو رثكأ وأ

 نوكد ثيحب رثكأ وأ لقأ وأ قئاقش وأ بأل تاوخأ ينامثو ثلثلا نمه نوكي
 نيتد۔ج انضرفو اميرأ مأل تاوخأو بأل [ينامت نهانضرف اذإو ى ناثلثلا نمه
 سدسلا نيتدحللو دحاو ةدحاو لكل ةثالث « عبرلا تاحوزلف تاحوز ثالثو

 ع دحاو ةدحاو لكل ةعبرأ ثلثلا مألل تاوخأللو “ دحاو ةدحاو لكل

 ةأرما ةرشع عبس نهو ث دحاو ةدحاو لكل ةينام ناثلثلا بألل تاوخألل و

 ناك ارانيد رشع ةعبس ةكرتلا تناك نإو ؛ رشع ةعبس نم دحاو ةدحاو لكل

 نآل « لمارألا مأو - ميجلاب _ جورفلا مأب تبقل ةروص يهو رانيد ةأرما لكل

 يف نحللاب رشع ةمبس ىلإ ةبسن ةيرشع عبسلاب تبقلو ى ءاسن اهيف نم عيمج

 ةأرما ةرشع عبس : لاقيف اهب اباعي هنأل ىرغصلا ةيرانيدلا و ى هللاب ذايعلاو بسنلا
 لاقيو ى ارانيد نهنم ةأرما لك تثرو ارانيد رشع ةعبسو ى ةفلتخم فانصأ نم
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 ى ةيوسلاب هلام نثروف ةفلتخم فانصأ نم ةأرما ةرشع عبس فلخ لجر : اضيأ

 : مهضعب ل اق

 لأساو ضئارفلا زفلي نل لق
 ىثنأ ةرشع عبس نع تيم تام

 ٠ . ُ ٠ ٠ . ء

 لت تذخا اك هذه تذخا

 ثادحألاو خومشلا تمقل نإ

 ثارتلا نزحف ىتش هوجو نم

 اثاٹأ و 7 اراقع .ك

 : باوجلا . تيبلا عاتم ثاثألاو ‘ لصألا راقعلا

 احمحص امهف باوجلا انمهف دو

.« 

 تاوخأ ه۔ ارت الث صخ

 اثلث بزح عبرأ مآلا نمو

 ه_۔ف نعزاني ال لاملا حبر

 [_ضرأ حاص ا ناتدح هل و

 لوعب ماهسلا يف موقلا ىوتساف

 مهس لاملا نم امهل ىثنأ لك
 اك ذإ لمارألا مأ اهوبقل

 ا ريملا و ث وروملا انفرعف

 3 7 و ابن ام هبب ] نم

 اثالثال همبر نعزويف

 ثاثأ و اتماص سدسلا اتزاح

 . اثارقلا اوزاح و مهضرف يف ناك

 اثاتلا ام احضاو مسقلا ىرجو

 اثانإ اهيف ثاَ رولا عيمج ن

  

 نيوبال تاوخأ عبرأ يهو > ةرومشم ربع اهنكل اضرأ ىرغص ةي رانيد مهل و

 فلخ : اهيف لاقيو ، ةتس نم حصتو « ةثالث نم اهلصأ مآل ناتخأو بأل وأ

 ناتنبف ىربكلا ةيرانيدلا امأو ءا رانيد ةأرما لك تثروف ريناند اتس و ة وسن تس
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 ىمستو ‘ بأل مهلك : لبقو ى ةقيقش تخأو اقيقش اخأ رشع انثلو ةجوزو مأو
 ةئاتس و ءالؤه لجرلا فتلخ هنأ كلذو ع ةيحيرشلاو ةيكاشلاو ةيباكرلا اضيأ
 حصتو ى نيرشعو ةعبرأ نم ةلأسملا لصأ ط ادحاو ارانيد تخألا تثروف رانيد

 ©آ رانيد اهاطعأف حيرش يذضاقلاىلإ تمفر رانيد اهلف مهس مهنم تخألل ةئاتس نم

 تلاقو هباكرب تكسمأف [ك ار هتدحوف بلاط يأ نب يلع ىلإ تضمو ضرت ملف

 ارانيد اهنم حيرش" يفاطعأف رانيد ةئاتس كرت يخأ ترإ نينمؤملا ريمأ اب : هل

 [_خأ رشع ينثاو نيتنبو امأو ةجوز فرت كاخأ لمل : يلع اهل لاقف 2 ادحاو

 حيرش ءاضقلف . ائيش كماظي ملو كقح كاذ : لاق « معن : تلاق ؟ تنأو بأل

 آضيأ تبقلو ى ةيباكر تيمس ؟يلع باكر اهكاسمإلو ةيحيرش تيمس اهيف

 . ملعأ هللاو حيرش لاق امب اهباجأف يبعشلا رماع اهنع تلأس تخألا نأل ةيرماملاب

 : قاحسإ وبأ لاق

 افرع اهيف لوعلا ىصقأ كاذف افلتأ ام ىلع آاسدس دزت نإ و

 ىف هلك كلذ لبق لاقو اذه لبق هتركذ يذلا تيبلاب لصتم تيبلا اذهو

 : رشع ينثإلا وهو.ةتسلا فعض لوع

 دا_غ الف ةرشع عبسل دارفألاب لوعت اهفعضو

 مأل نيتخأو ةجوزك اضيأ رشع ةعست ىلإ ذاعم لوق ىلع رشع ينثإلا لوعتو
 سدسلا ىلإ مآلا بجحت ال : لوقي هنأل ثلثلا مأللف بأل وأ نيتقيقش نيتخأو
 . صلخلا تاوخألاب
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 { هجوزو نيتنباو نيوباك نيرشعو ةعبسل اهنمثب نيرشعلاو ةعبرألاو

 . . عست اسن راص ىلع ل وقل ةد ربنملا ىهو

 ( ني رشعو ةعبسل ) ةثالث ( اهنمثب نيرشعلاو ةعبرألا ) لوع ( و )
 فصنو نمم : ىل وآلا : روص رشع نع ديزي ام ىلع نيتلمتشم نيتل أ۔م يف ةرم

 ناسدس و ناثلث و ن : ةيناثلا . نبوبأو نبا تنبو تنب و ةجوزك ساد أ ةثالثو

 نيوبآلل و رشعةتس ناثلثلا نيتنبلل و ةثالثنمثلا ةحوزما (ةج وزو نيتنباو ني وباك (

 تيمس ( ةيربنملا ) ةلأسملا ( يهو ) ‘ نورشعو ةعبس كلذف ةينامث ناسدسلا
 راص ) ةبطخلا لاح يف هلأس نمل ( يلع لوقل ) نيىناملا ضعب هاور ام ىلع ةيربنملاب
 زوحي و نيسلاو ءاتلا مذب عستلا يف ةغل نيسلا ناكسإ و ءاتلا مذب ( اعست اهنمت

 ربنملا ىلع بطخي يلع ناك _ ث طسولا مومضم يثالث هنآل 12 ٧ ولو اساسق
 ص ىعست امب سفن لك يزجيو « اعطق قحلاب كحي يذلا هلل دلا » : لوقي ةفوكلاب

 ىعجرلاو :يلع لوق عم هلاؤس نم غرفو لأسد لئاسلاو “« ىعجرلاو داعملا هلإ و

 مل تك رح ولو _ نيسلا ناكسإ و ءاتلا مضب - مست اهنمث راص : هلوقب باجأف

 : لاق نيح لأس : لقو “ ىعجرلا : هلوقو “ ىعدت : هلوقو « امطق هلوق قفاوب
 دسألا مساب يمس ىلع مسا وهو رديح ىلإ ةبسن ةيرديحلاب [ضدأ ىمستو “ىعجرلا و
 تا وزغلا رمس ف طوسبم وه و همأ هب فتمس : لقو ى دسأ ديز :كل وةك اهسبشت

 : يدوهيلا بحرم ةرابم يف هلوق دنع

 ةرد_هح ىمأ ىنتمس يذلا انأ

 لوق ىلع نورشعلاو ةمبرألا لوعت و > اهل وع ةلقل ةملخرل اب اضرا ا ىمستو

 بآل وأ > .7 مأل نيتخأو ةجوزك اضرأ نينالثو دحأ ىلإ د وعسم نبا
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 هنآل نمثلا ةجوزلل تاياورلا ىدحإ يف هنعف رفك وأ لتق وأ « قرل ثرب ال دلوو

 يهف ى ناثلثلا بآلا يتنبلو ثلثلا مآلا ينبلو سدسلا مأللو عونمملا دلولاب اهبجح

 مآلا يدلو طاقسإ هنع يورو “ نيثالثو ىدحإ ىلإ تلاعو نيرشعو ةعبرأ نم

 رشعيفثانم يهف عبرلا ةجوزلل روهمجلا لوقيف و“نبوبآلا يدلو طاقسإ هنع يورو

 . رشع ةعبس ىلإ لومتو

 مآلاو ةجوزلا ضورف نع لضافلا نأ امهادحإ ناتياور سابع نبا نعو

 ض رف نع لضافلا نأ ةيناثلاو “ نيرشعو ةعبرأ نم حصتف نيوبألا يدلول ادلوو

 نيعبسو نينثا نم حصتف “ نهضئارف ةبسن ىلع عبرألا تاوخألا نيي مألاو ةجوزلا

 اهمف نآل ةنمثم تيمس كلذلف ‘ رشع ةعست ىلإ لوعلا نم اهيف ذاعم بهذم مدقتو

 ةمبرأآل رشع ينثالا لوع روصتيو ط دوعنسم نبا ةينيثالث ىمستو لاوقأ ةيناغ
 عم ناك ولام وهو ؤ فيعض هجو ىلع نيرشعو ةسحل نيرشعلاو ةعبرألاو رشع

 يف سدسلا فصن مآلا مالف ع ثرب ال دلوب سدسلا ىلإ مآلا تبجحو ناتدج بآلا

 ص ةثرولل هنع مألا تبجح يذلا سدسلا فصن عجرب هيلعو ؤ فيعض هجو

 تلاعو ى نيتد_جلاو بآلا عم نيتنبو جوز يف رشع ةعبرألل رشع انثإلا تلاعذ

 يف قاحسإ وبأ لاق ةجوز جوزلا لدب ناك ول ابف نيرشعو ةسفخ نورشعو ةعبرألا

 : نيرشعلاو ةعبرألا لوع

 انمقي اهدعب عبسل يمنت انيرشملا مم عبرأ لوعو

 . ملعأ هللاو
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 ناهيبنت

 نأ تدرأ اذإف 9 ءايصنألا يف صقنلا همزلي لوملا نأ مدقت : لوألا هسنتلا

 هتبسن دارب نأ امإ هنأل ص ت ارابتعا ثالث هلف “ دحاو ا لوملا صقن ك ملعت

 لصحت نأ اهمعأ قرط كلذ يفو ، لاملا ىلإ وأ لئاع ريغ وأ الئاع بيصنلا ىلإ

 ءزج جرخي ةلاح لك ىلع همسقاف ناك امف ى ةلئاع ريغو ةلئاع ةلأسملا ىلع مسقني اددع

 يف هبيصن رهظي اهمهس ءزج يف ةلاح لك نم هتصح تدرأ نمل برضاف اهمهس
 باوجلا نكي « لاؤسلا بسحب امهدحأ ىلإ هيسناو اهنيب لضفلا ذخف ، نيلاحلا

 رابتعإلا ىلع باوجلا ناك بك رملا ددملا ىلإ هتبسن نإو « نيلوألا نيرابتعإلا ىلع
 ددع لقأو ةعبسىلإ لوعتو ةتساهلصأ بأل وأ نيتقيقشنيتخأو جوز يفف“ ثلاثلا

 جرخ ةعبسلا ىلع هتمسق نإف ى ةنيابملل نوعبرأو نانثإ ةعبسو ةتس ىلع مسقني
 صقن ام تدرأ ولف ‘ ةعبس اهمهس ءزج جرخ ةتسلا ىلع وأ « ةتس اهمهس ءزج

 ص ةلماك هتصح يهف نورشعو دحأ لصحي ةعبس يف ةثالث هتصح برضاف جوزلل
 ىه ةثالث اهنيب لضفلاف « ةلئاع هتصح يهف رمثع ةينامث لصحي ةتس يف اهبرضاو
 دحأل اهبسناف ةلماكلا هتصح نم لوعلا صقن ام تدرأ نإو « لوملا صقن ام

 رشعةينامل اهبسناف ةلماكلا هتصح عسنم لوملا هصقن:لقف“امبس نكت نيرشعو
 ص لوعلا ىضتقمب هدبب تلصح ىتلا هتصح سدس لوعلا هصقن : لقف اسدس نكت

 فصن نكت نيمبرأو نينثالل اهبسناف لاملل ةبسنلاب لوعلا هصقن ام تدرأ نإو
 ص نيتخألا نم "لك يف لعفت اذك و ى لاملا عبس فصن لوعلا هصقن : لقف ‘ عبس
 ء لاملا عبس ثلث وأ ى ةلئاعلل امدس وأ ةلماكلل امبس :لكل صقن ام نوكيف
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 لئاع ريغ وأ لئاع وأ بيصنلل امأو“ ةثرولا بسحب فلتخت لاملل ةبسنلا نأ انملعف

 ربغ وأ ةلئاع ةلأسملا ىلإ ةلأسملا هب تلاع ام ردق بسناف تئش نإ و ى فلتخت الف

 ؛ث راو لك بيصن نم لوملا هصقن ام رادقم كلذف ةلئاع اهيلإ هتبسن نإف ى ةلئاع

 الول ثراو لكل صقن ام رادقم كلذ ناك ةلئاع ريغ اهيلإ هتبسن نإ و

 . لوملا

 ء ا_ل وعب ةضيرفلا نم ةضيرفلا هب تلاع ام ددع بسنت نأ كلذ راصتخاو

 لكل صقن : لقف ى ةيناثلا عبر امهو ةيناثلا ىلإ نينثاب تلاع رمع ةيضق يفف
 جراخلا مسقتو “ لوعب اهيف لدع ريغب ةضيرفلا برضت نأو ى همهس عبر دحاو

 ء ل_كل صقن ام وه ةمسقلا ىجراخ نيب امو ى ةلئاع ريغو ةلئاع ةضيرفلا ىلع

 ةتس جرخت ةينامث ىلع اهمسقت « نيعبرأ و ةيناثب ةيناثلا يف ةتسلا برضت لاثملا يفف

 انوكي نيجراخلا ربكأل ايهبسنت نانثا ةيناثلاو ةتسلا نيبو « ةينامث جرخت ةتس ىلعو

 ء ةدايز ال۔ب ةضيرفلا ىلإ داز ام ةبسنب ضرفف هب تلاع ام رادقم امأو 0 ًاعبر

 . ةتسلا يف ثلث ةيناثلا يف نيديزملا نينثإلا نإف

 هل تيأر ى نيرخأتملا نم وهو يعفاشلا يلحلا نيسح رك ذ : يناثلا هيبنتلا

 يف يطباض لكشأ ام ضعب شماهلا يف رسف امير “ ةحيحص يداصلقلا نم ةخسن

 ةمبرأ نيتخأللو ى ةثالث ةجوزلل مأ ربقل نيتخأو جوزك لوملا لئاسم طيرقت

 ءاهطاربق وهف عابسأةثالثو ةثالث جرحم نيرشعلاو ةعبرألا اهيلع مسق ةإ ‘ ةعبس كلذف

 نيتخالل جرخيو“نامبسو طيرارقق ةرشع جوزلل جرخي ثراو 7 ماهس يف برضاف
 تئش ۔رإو “ نورشعو ةعبرأ كلذ عومجب و عابسأ ةسمخو ًاطا ريق رشع ةثالث
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 اهلصأ نم تحص ةثرولا فانصأ ىلع ةضيرفلا ماهس تمسقنا نإف

 نانثا وهو لصاحلا مسقاو ص نيرشعلاو ةعبرألا يف ةثالث جوزلا ماهس برضاف

 مهسأ ةعبرأ نيتخالل برضا و2 ناعبسو طيرارق ةرشع جرخم ةعبسلا ىلع نوعبسو

 ة_الث جرخي ةعبسلا ىلع نومبسو ةتس وهو لصاحلا مسقاو نيرشعلاو ةعبرألا ىف

 مسقاف همف امأو .0 دودعملا ريغ ف كلذو « كلذ ىلع سقف ى عابسأ ةسمخو رشع

 دحاو ةمسق ديرت نأ لثم ثراو لكل ام هيف برضا و لودلاب ةلأسملا غلبم ىلع

 جرخت لوملا ةلأسم جرحم عبس ىلع اهمسقاف « نيتخألا و جوزلا ىلع رانيد نيرمثعو

 كلذو رشع ينثاب ةثالث يف ةعبرأ نيتخأللو ةمسقب ةثالث جوزلل اهيف برضاف“ ةثالث

 فانصا ىلع ةضيرفلا ماهس تمسقنا نإف ) كلذ ررقت اذإ و “ نورشعو دحأ

 < لمعت مل نإ لوع ريغب اهلص أ وأ لوعب اهلص أ وهو ى ) اهلصأ نم تحص ةثرولا

 : قاحسإ وب ] لاق

 لئاوآلا اهماهس يوذ ىلع لئاسملا ةمسق نايب بإب

 اومل لمت اهم تهتنا وأ اهلصأ نم ةلاسم مقت يهم
 ةعامج نإو ناك ادحاو نإ همعاتم رثراو لك طعاف

 ةمسقنم اهلصأ نم اهنإف همهسأ فنص لك لثامي نإف
 يمظن مهفتف نيوخأ و مأو اهجوز نع ةتيم

 مهست ا۔منم جوزلل ةئالث مسقنت ةتس نم ابهبإف

 ينايب معمتساف نيوخألل نانثا مث مألل دحاوو

 نتقىقش أ وأ دلاولل نيتخأ نيوخألا ناكم يف فلخت نإف

 



 دقف سوؤرلا ددع يف بجوملف اهضعب ىلع رسك ايف عقو نإو
 ء ةثالث ىلعو نيفنص ىلعو فنص ىلع عقي

 ةينامث ىلإ تلاع اهنكل ةيناثلا اذم لصألا ةتسف

 ممسي اهنم مالل دحاوو ىلمت اهنم جوزلل ةلنالثئ

 هعنمي نل اهب ظح يذ لك ذإ ةعبرا اهنم نيتقيقشللو

 مهف نمل هبسحو هلصأ نم مسقني دق ههبشو اذ لثمت

 يأ “ ( اهضعب ىلع رسك ) “ ةضيرفلا ماهس يف يأ ى ( اهيف عقو ناو )
 ؛ روسك وأ رسك هبف ناك لب مسقلا حصي م يأ ص ةثرولا فانصأ ضعب ىلع

 ةثالث مهف سوؤر ةسمخك راسكنإلا بجوأ ( سوؤرلا ددع يف بجوماف )

 ( ةثالث ىلعو نيفنص ىلعو فنص ىلع ) راسكنإلا ( عقي دقف ) ‘ سكملاو
 قوف ام ىلع عقي الف تباث نب ديزو ةلبانحلا و "ةيعفاشلا دنعو ى اندنع ةعبرأ ىلعو

 تسو تادج نامثو تاجوز عبرأ ةعبرألا لاثم ةعبرأ عقي ال : ةيكلاملا تلاقو

 ةتس اهعبر ‘ تاجوزال نيرشعو ةعبرأ نم بأل اخأ رشع ينثاو مأل اتخأ ةرشع
 تاوخأللو ى نامث ىلع مسقنت ال ةعبرأ اهسدس تادجللو ى ةعبرألا ىلع مسقني ال

 ىلع منقنت ال بآلل ةوخإلل ةرشع تيقب رشع ةتس ىلع مسقني ال اضيأ اهسدس مألل

 بآلل ةوخإ ةتسو مل تاوخأ نامثو تادج عبرأو نيتجوزك و ى رشع ينثا

 نيتجوزو بأل اخأ رشع ةينامثو ى مال اتخأ ةرشع تسو ةدج نيرشمك و

 راسكنإلا عقي مل امنإو ى نيتجوزو ةوخإ ةعستو تاوخأ رشعو تادج عبراك و

 ص ةدحاو ةضيرف يف مهدنع نيتدج نم رثكأ ثرت ال هنأل ةيكلاملا دنع ةعبرأ ىلع
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 نأ لوألا : ماسقأ ةثالث ىلع هيف مالكلا رصحنا اهيلع عقو نإف

 ةلئاع ولو ةلأسملا لصأ يف هسوؤر ددع برضتف فنص ىلع عقي

 ء سوؤرلا عم ماهسلا ربتعتف اراصتخا بلطن انكل 4 حيحصتلا لصحيل

 : ةلأسملا لصأ يف اهددع برض انيابت نإف

 الإ ةعبرأ ىلع راسكنإلا عقي الو ى اقافتا آدعاصف ةسمخ ىلع راسكنإلا عقي الو

 : قاحسإ وبأ لاق « نيرشعلاو ةعبرألاو رشع ينثإلا يف

 ةلأسملا ف دحاو قيرف ىلع هلهجت نل مقاو راسكنإلاو

 رثكأ ال ةلثالث ىلع مث رهظي نيتفئاط ىلع مث

 ةثراو ددز ةلوق ىلع تناك ةثلاثلا ينعأ ةدجلا اذإ الإ

 ركني ال ةعبرأ ىلع وهف رسكني دق نهل سدسف

 فقيف ةنالث ىلإ راسكنإلا يهتني هنأ ررقت اذإ يأ ، ( اهيلع فقو نإف )

 عقي نأ : لوألا : ماسقأ ةثالث ىلع هيف مالكلا رصحنا ) ‘ اهزواجي الو اهيلع

 نإ اهلوعب اهلصأ يف وأ ث ةلأسملا لصأ يف سوؤرلا ددع انبرض ولف ( فنص ىلع
 كلذ ضعب ىلإ راشأ اك دوصقملا لصحل ى ةفبرألا ماقآلا نم مسق يأ يف تلاع

 حيحصتلا لصحيل ةلناع ولو. ةلأسملا لصأ يف هسوؤر ددع ب رضتف ) : هلوقب

 ترسكنا يتلا (سوؤرلا عم) ةرسكنملا ( ماهسلا ربتعنف اراصتخا بلطن انكل

 بورض ) سوؤرلا قيرفو ماهسلا قيرف نيابت يأ « ( اغيابت نإف ) ماهسلا اهيلع
 اهيف لخدي رثك أ سوؤرلا تناك نأب الخادت نإ اذك و ( ةلأسملا لصأ يف اهددع

 نم ذئنيح دب الف « ةلأسملا لصأ يف سوؤرلا نم حيحصلا قفولا برضاف « ماهسلا
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 نيابتلا لاثم لصاحلا نم حصتف اهلصأ يف اهقفو تبرض اقفاوت نإو

 نارسكنم نايهس تانبلل ةثالث نم مهتضيرف ء مع نباو تانب ثالث

 اهنم ءيش هلنم مثأعست غلبتاهلصا يف هبرضتف نهددعل نانيابم نهيلع

 ةتسب ةثالثلا يف نيمهسلا برضتف هيف تبرض ايف ًابورضم هذخأ

 . تحصف ةثالثب بورضم مهس معلا نبالو نايبس لكل ريصيف

 ماهسلا يف سوؤرلا تلخد وأ تلثامتو « ماهسلاو سوؤرلا ىواست نإ امأ « قفو
 . تمسقنا دقف

 ةمسقلا وأ ةلأسملا ( حصتف اهلصأ يف اهقفو تبرض اقفاوت نإو ) : لاق دقو

 ء ةلأسملا ف تبرض ام مهس لك يف برضت نأب ( لصاحلا نم ) “ دحاو قدص املاو

 حص لمعت مل اذإ و ى هيلع هلصأك فنصملا رصتقا اذلو هريغو لوملا يف درطم اذهو

 سدس و “ فصنلا يذل لصاحلا فصن يطعت نأب لصاحلا نم ةمسقلا ديدحت كل

 نباو ( تاوخأ وأ ) تانب ثالث نابتلا لاشم ( 2 اذكهو سدسلا يذل لصاحلا

 نا رسكنم نايهس تانبلل )؛ ثلثلا ماقم اهنأل ( ةثالث نم مهتضيرف ) مع وأ ( مع
 غلبت اهلصأ ق ) ةثالث وهو نهددع يأ ء ( هب رضتف نهددمل نانيابم نهيلع

 لصألا نأك ةضيرفلا ( هيف تبرض ايف ابورضم هذخأ اهنم ءيش هل نم مث اعست
 كلذ لاق نكلو « افنآ ةرابعلا هذه ىلع ىرج هنأل اهيف تبرض امف : لوقي نأ

 سكملا زاوجو ى ىنعملاب بورضمهيف بورضملاو هيف بورضم وه بورضملا نآل
 ةثالثلا يف ) ةثالث نم ثلثلا امهو (نيمهسلا برضتف ) دعب امف اذكهو جراخلا يف

 ةثالثب ) اهيف ( بورضم مهس معلا نبالو نايهس ) نهنم ( لكل ريصيف ةتسب
 . ( تحصف
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 رشع ينثا نم مهتضيرف بصاعو جوزو تانب تس قفاوتلا لاثمو

 ةضرب رفلا ف برضف > فصنلاب ددعلل ةقفاومو ةرسكنم ةينامث تانبال

 . تحصف نيثالثو ةتس غلبت

 ء ( رشع ينثا نم مهتضيرف بصاعو جوزو تانب تس قفاوتلا لاثمو )

 جرخ يه يتلا ةعبرألاو ى تانبلل نيذللا نيثلثلا جرخ يه تلا ةثالثلا حطسم اهنأل

 ىرخألا يف امهادحإ تبرضف ةعبرألاو ةثالثلا تنيابت اذإ جوزلل يذلا عبرلا
 فصنلاب ددعلل ةقفاومو ) تانب تس ىلع ( ةرسكنم ةينامث ) ناثلثلا ( تانبلل )

 «( تحصف نيثالثو تس غلبت ةضيرفلا يف) ةثالث وهو نهددع قفو ( برضيف
 ىتلا ةثالثلا يف ةثالثلا برضتو تانبلل نيرشعو ةعبرأب ةيناغلا يف ةثالثلا برضتف

 لاق ، بصاملل ةثالثب دحاولا يف ةثالثلا برضتو ى جوزلل ةعستب جوزلا عبر يه
 : ىاحسإ وبأ

 اديزأ ال دحاو ىيرف ىلع ادح وراسكناناكنإ و لصف

 ومقحتلا ىلع مهسوؤر عم قيرفلا كلذ ماهس رظناف

 ةقرافملاو ةنيابملا وأ ةقفاوم اهنيبو اهنيب له

 ماهلاىلع اهلك يف مهب ب ضاف ماهسلل سوؤرلا نيابت نإف
 لمعلا هج و عيمجلا يف كاذك لعت مل يتلاو اهنم لاع ام

 هدىب ام ثراو لكل برضاو

 دتقاو مهفاف لصألا تبرض ايف

 نانثا ماقت اذإ اهلصأ و نابصاعو تنب هلا_شم
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 مث رخآلا يف امهدحأ ددع برضيف نيفنص ىلع عقي نأ : يناثلا

 دوصقملا لصحيل ةضيرفلا لصأ يف عمتجملا

 رسكني نيمصاملل دحا وو رصتقت هملع دحا و تنبلل

 ةلكم ةعبرأ ىلإ منت ةلأسملا يفايهمسأر اذإ برضاف

 نيم ن ود كاذك ال و نينثا ق دحاوب امل برضاو

 راسكنإلا عيمج يف اذهب لمعاو

 راصتخا نم هركذن يذلا دمب

 مهماهس اوقفاو اهم اذإ لعجاو

 مهماقم مهنم قافو ءزح

 لثتما مث لصالا يف هب برضاو
 لمع نم اذ لبق تركذ دق ام

 تآ نهدمب نم بصاعو تانبلا نم تس هلاثم

 ةثارولا يف تانبلل نايهس ةثالث نم كش ال اهلصأف

 نهفصنب ب رضتلف فصنلاب نوقفاوي امه مث

 ةتسب ةلنالث يف نينثاو ةعستب اهلثم يف ةثالث

 ادبأ كاذب لمعاو هنمسقي اددع نهلثم نهف راص

 يف امهدحأ ددع برضيف نيفنص ىلع ) راسكنإلا ( عقي نأ ناللا )
 لصأب ديري “ ( ةضيرفلا لصأ يف ) برضلا نم ( عمتجملا ) برضي ( مث رخآلا
 كلذب لصحيف“ (دوصقملا لصحيل )امل وع عمةلئاملاو ةلئاعلاربغ لمشي ام ةضيرفلا
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 ثيح نم رم امك هماهس عم فنص لك ددع ربتعنف رصتخت انكل

 نيددعلا اضيأ رصتخن مث { هماقم هقفو انمتأ هماهس قفاو ايف بسنلا
 ةبسن ربتعنف لماكلاو قفولا وأ نيلماكلا وأ نيقفولا ينعأ نيلصاحلا

 ص ةلأسملا لصأ يف برضو امهدحأ ذخأ الثامت نإف ، ضعبل اهضعب
 لماك يف امهدحأ قفو برضو كلذك رثكألا ذخأ الخادت نإو

 ‘ اقفا وت نإ رخآلا

 ( بسمنلا ثيح نم رم اك هماهس عم فنص لك ددع ربتعنف رصتخن انكل )

 ردصم نونلا حتفو نيسلا ناكساب وه وأ عمج مسا وأ ى ةبسن عمج ةدوجوم

 يف ماهسلا تلخد اذإ هنأ تملع دقو ةنيابملاو ةقفاوملا دارملاو دوجوم يأ “ بسن

 سوؤرلا تلخد اذإو ى ةقفاوملا هيف ربتعتف لخدي مل ام مكح هكحف سوؤرلا ددع

 قفاو امف ) “ دعب امل كلذ لقعاف راسكنا الو تمسقنا دقف تواست وأ ماهسلا يف

 قفو ( نيققولا ينعأ نيلصاحلا نيددعلا أضيأ رصتخن مم هماقم هقف و انمقأ هماهس

 وأ ) “ هماهس ايهنم فنص لك قفاو نإ اهيلع رسكنملا نيفنصلا نم دحاو لك

 فنص لك نياب نإ هبلع رسكنم فنص لك سوؤر ددع سفن امهو ( نيلماكلا

 رخآلا نيابو هماهس نيفنصلا دحأ قفاو نإ ( لماكلاو قفولا وأ ) ى هماهس ايهنم
 نيب اهلك ربتعت اهنآل اهلك ةعبرألا بسنلاب ( ضعبل اهضعب ةبسن ربتعتف ) ( هماهس
 ى ةلأسملا لصأ يف برضو امهدحأ ذخأ دلثامت نإف ) قفوو “ سأر وأ سوؤرلا

 يف امهدحأ قفو برضو كلذك ) اهلصأ يف برضو ( رثكألا دخأ الخادت نإو .
 .( اقفاوت نإ رخآلا لماك
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 حصتف اهيف مث انيابت نإ رخآلا يف لماكلا برضو اهيف لصاحلاو
 فعاضتتنف عبرألا بسنلا هب رتعت ماسقألا نم الك نا كل نابف

 لاثم لوقنف ليثمتلاب لمجملا ليصفت حضتيو ث ةروص ةرشع يتنئال

 ةتس نم مهتضيرف بأل ةتسو مأل ةوخإ عبرأو مأ نيقفولا لثامت

 ء فصنلاب مهددع قفاومو هلهأ ىلع رسكنم ثلثلاف

 ةلأسملا يأ ى ( اهيف ) لماكلا يف قفولا برض نم ( لصاحلا ) برض ( و )
 ريمضلا دري ناك كلذلو ى ةلأسملا وه لصأ يف يأ نايبلل ةلأسملل لصأ ةفاضإ و
 يتأي وأ اضيأ رم ايف كلذ ربتعاف زاجل هركذو لصألل هدر ولو ى ةلأسملل

 برض نم لصاحلا برض ( مم انيابت نإ رخآلا ) لماكلا ( يف لماكلا برضو )

 تبرض ام برضب ( حصتف ) « ةلأساا يف يأ ( اهيف ) رخآلا لماكلا يف لماكلا
 يأ ( عبرألا بسنلا هيرتعت ماسقألا نم ذاك نأ كل نابف ) مهس لك يف اهيف
 ص نالماكلا يناثلاو ‘ ناقفولا لوألا : ةثالثلا ماسقألا ماسقألاب دارأو ى هضرتعت
 انيابتي وأ الخادتي وأ الثاقتي وأ اقفتي نأ امإ ناقفولاف لماكلاو قفولا ثلاثلاو

 يتنثال فعاضتتف ) : لاق اك ةروص رشع ينثا كلذو لماكلاو ققفولا كلذك و

 مأ نيقفولا لثامت لاثم : لوقنف ليثمتلاب لمجا ليصفت حضتيو ةروص رشع
 هنم جرخي ماقم ىندأ اهنأل ( ةتس نم مهتضيرف بأل ةتسو مأل ةوخإ عبراو
 ص ثلثلا ماقم يه يتلا ةثالثلا تلخد ةتسلا تحتو فصنلاو ثلثلاو ى سدلا
 فصنلا بألل ةوخإللو دصاو سدلا مألل فصنلا ماقم امه ناذللا نا_نثإلاو

 ةعبرأ مهو ( هلهأ ىلع رسكنم ) نانثا وهو. ( ثلثلاف ) « ةثالث ةبصعلاب يقابلا

 . نانثإ سوؤرلا فصنو < ( فصنلاب مهددع قفاوم )
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 مهددل قفاومو اضيأ رسكنم سدسلا دعب يقابلا بألل ةوخإللو

 امهدحأ برضف ، لك يف نانثإ امهو ندالثاتم ناقفولاف 2 ثلثلاب

 حص > ٠ ٠ . ٠ ٠. ةف ةتسلا يف

 دق هنآل ثلثلا ركذي ملو ‘ ثلثلاو ( سدسلا دعب ىقابلا بذلل ةوخإلل و )
 نأل ، هلهأ ىلع ( اضيأ ارسكنم ) هدمب يقابلا نأ انه هل رك ذ الب ملعف هركذ

 نانثإ سوؤرلا ثلثو ( ثلثلاب ممددصعل قفاومو ) ث ةت هلهأو ةثالث يقابلا

 ةعبرألا نم ( لك يف نانثإ امهو ) ةهبرأآلا قفو امهو ى ( نالثاتم ناقف ولاف )

 نينثإلاب تقفاو ةتسلاو “ فصنلا يف مهمهس نيزنثإلاب تةفاو ةمبرألاف ةتسلاو

 مألل ةرشع يتنثا نم ( حصتف ةتسلا يف امهدحأ برضيف ) “ ثلثلا يف مهمهس

 يف نينثإلا برض نم ةعبرأ مألل ةوخإللو دحاولا يف نينثإلا برض نم نانثإ

 ء [آمجار ىمسي قفولاو ةثالث يف نينثإلا برض نم ةتس بالل ةوخإلل و « نينثإلا
 : قاح۔إ وبأ لاق

 ح .تتف اعم نيقيرف ىلع
 ملعاف اذه لبق تركذ دق ام

 قرافتلا يف سوؤرلا ةلمجو

 عقر راسكنا ناك نإو لصف

 مهسألاو منم فنص لك يف

 قفاوتلا يف عجارلا تبثاو

 نيعجارلا نيب رظنت اذ دعبو

 ادحاولا تذخأ الثامت نإف

 اقفولا تبرض اقفاوت نإ و

 ةلمجلا تبرض انيابت نإ و

 نيلمجلا نيب ةنيابملا يفو

 ادئازلا تذخأ الخادت نإ و

 اقبسلا تزح رخآلا ةلمج يف

 هلصأ مهفاف رخآلا ةلمج يف

. ٣٥ ٦ -.



 { ةتس نم مهتضيرف بأل ةتسو مأل ةوخإ ةينامثو ةدج امهلخادتلو

 يقابلا رسكني اذكو ، فصنلاب مهددع قفاويو هلهأ ثلث رسكتنيف
 قفولا تحت نالخاد نانثإ مهددع ثلثف ثلثلاب مهقفاويو هلهأ ىلع

 اهبرضتف ةعب رأ وهو لوألا

 يذلاب كاذ دمب تلمع ش

 بيرقتلا ىلع اهنم ةلثمأ
4 

 نيتقىقش نيتخا كرت

 رشع ينثا يف هدجت اهلصأف

 رذتحافلبقتركذ ام تلصح

 بيذهتلاو بيترتلا ةكح
 نيبصاع مث نيتجورزو

 رسكني نيبصاملل دحاوف
 نيبصاعلا نالثاب امه نكل

 رهظ و اهيف ناب دق نبابت رسكنا امو ةقرف لك نيبو

 دئاز ال اهلصأ يف هبرضت دحاو فصنب اهيف يفتكيف
 هعزنم مهفاف مسقلا حصي اهنم ةعبرأ دعب نيرشع ىهتنم

 ثلثلا مهل (مذلل ةوخإ ةينامثو ) سدسلا اهل ( ةدج اهلخادتل ) لاثم ( و )
 ماقم تحت ثلثلا ماقم لوخدل ( ةتس نم مهتضيرف ) ةبصع مه ،( بأل ةتسو )
 مهددع قفاويو ) ث ةينامث مهو هلهأ ىلع نانثا وهو ( هلهأ ثلث رسكنيف ) سدلا

 ثلثلاو ص ةدجلا سدس دمب ( يقابلا رسكني اذكو ) ةعبرأ مهفصن ر ( فصنلاب .
 ص نانثا مهثلثو ( ثلثلاب مهقفاويو ) ةغب۔ مهو ( هلهأ ىلع ) ةثالث وه قابلاو
 يأ ص ( اهرضتف ةعبرأ وهو لوألا قفولا تحت نالخاد نانثا مهتدع ثلثف )
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 مأل ةوخإ ةينامثو مأ امهقفا وتلو ، حصتف نيرشعو ةعب رأ غلبت ةتسلا يف

 هلهأ ىلع امهثلث رسكنيف س ةتس نم مهتضيرف مع نبا رشع ةينامثو

 { ةتس وه ثلثلاب مهقفاويو اهلهأ يقاب اذكو س فصنلاب مهقفاويو
 لماك يف امهدحأ فصن برضيف فصنلاب ناقفتم امه ةعبرأ لوألاو

 ء حصتف ةضيرفلا ابيف برضتف رشع انثا نوكيف رخآلا

 ةعبرأ ةدجال ( حصتف نيرشعو ةعبرأ غلبت ) ةضيرفلا وهو (ةتسلا يف) ةعبرألا
 ى نينثا يف ةعبرألا برض نم ةينامث مألل ةوخإللو دحاو يف ةعبرأ برض نم

 . ثالثلا يف ةعبرألا برض نم رشع انثا ةعبرألا ةوخإلل و

 مهتضيرف مع نبا رشع ةينامثو مأل ةوخا ةينامثو مأ اهقفاوتل ) لاثم (و)
 ( ايهثلت رسكنيف) مألل سدسلا ماقم يف مآلا ةوخإل ثلثلا ماقم لوخدل ( ةتس نم

 ح ةعبرأ مهفصنو (.فصنلاب مهقفاويو ) ‘ مأل ةوخإ ةيناث ( هلهأ ىلع ) نانثا
 « يقابلا لهأ يأ ى هلهأ يقاب : ةخسن يفو ع ددعت نمم ( اهلهأ يقاب اذكو )

 همهس رسكني ى ىقابلا ىلإ دئاع ةيناثلا يفو ةضيرفلا ىلإ دئاع ىلوآلا يف ريمضلاف

 مهمهس ( مهقفاوبو ) ةثالث مهمهس و مع نبا رشع ةينامث مه اهلهأ يقابو « هبلع

 ص ( ةعبرأ لوألا ) قفولا ( و ) قفو يهو ( ةتس وه ) مهثلثو “ ( ثلثلاب )
 ةعبرألا فصنو ةثالث ةتسلا فصن 0 ( فصنلاب ناقفتم امه ) ناةفولا ناذهو

 لصحيف يأ ت ( نوكيف رخآلا لماك يف امهدحأ فصن برضيف ) ‘ نانلا

 مألل ( حصتف ) « نيمبسو نينثاب ةتس ( ةضيرفلا اهيف برضتف رشع انثا )
 برض نم نورشعو ةعبرأ مألل ةوخإلل و٤دحاو يف رشع ينثا برض نم رشع انثا
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 ةتس نم مهتضيرف مأل ةوخإ ةعبرأو قئاقش تسو مأ امهنيابتلو

 نهناقفاويو { قئاقشلا ىلع نارسكنم اهاثلثف ةعبسل تلاعو

 مل قفاومو رسكنم هلهأ ثلث كلذكو س ةئالث.وهو فصنلإب

 اهيف برضتف ث ةتسب نامسيف ةثالثل نانيابملا نانثإلا وهو فصنب
 ه حصتف ةضيرفلا

 ص رشع ينثا يف ةثالث برض نم نوثالثو ةتس بألل ةوخإللو ى رشع ينثا يف نينثا

 . ةبصعلاب مهل يقابلا وه كلذو

 ٠ : ٥٠ -۔إا٠ - . ٠

 ) مهتضيرف مال ةوخإ ةعبراو قئاقش تسو مأ اهنيابتل ) لاثم ( و
 ةعبسل تلاعو ) ‘ سدسلا ماقم يف ثلثلا ماقمو نيثلثلا ماقم لوخدل ( ةتس نم (

 كلذف نانثا ثلثلا مألل ةوخإلل و « ةعبرأ ناثلث قئاقشللو دحاو سدسلا مألل

 نهناقفاويو) تس قئاقشلا ةعبرأ وهو ( قئاقشلا ىلع نارسكنم اهاثلثف ) ‘ةعبس

 ثلثلا لهأ ثلث يأ ى ( هلهأ ثلث كلذكو ى ةثالث وه ) مهفصن ( و فصنلاب

 مهفصن ( و فصنب مهل قفاومو ) ةعبرأ مهو نانثا هنأل ك مهيلع ( رسكنم ) وهو

 ء (ةتسب نايهسيف) “قئاقشلا ةدع فصن يه يتلا ( ةثدلثلل نانيابملا نانثالا وه)

 اهيف برضتف ) ‘ برذضلا حطسم يه ةتس جرخيف ةثالثلا يف نانثالا برضي يأ
 دحاولايف ةتسلا برض نم ةتس مألل ( حصتف ) نيعبرأو نينثاب ةعبس ( ةضيرفلا
 نم رمثع انثا مألل هوخإلل و 4 ةعبرأ يف ةتس برض نم نورشعو ةعبرأ قئاقشلل و

 قاحسإ وبأ لاق ه ةتس يف نينثا برض :

 تابث امهل مهمأو ًاقئاقش تاوخأ تس فلخ نكب نإو
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 نم مهتضيرف بألل ناوخأو ناتجوزو ناتدج نيتدعلا يلصأ لناتلو

 قفاوم ريغو اهيقابو امهسدس و قفا وي الو مسقنت ال اهعبرو رشع ينا

 ةضيرفلا برضتف نيوخألا ددعل لثامم نيتجوزلا ددعف

 يلوق مهفاف مالل عبرأو
 رسكنت اهنم تسملل ةعبرأ

 اك راشم ادب دق فنص لكو

 راد۔نيابتم نرامجا رلا و

 لو_ هلاب ةعمس نم اهلصأف

 ربتعاف اضرأ عبرألل نانثاو

 اكلذ مهفاف فصنلاب همهسأ

 نانثا اذهو اذه ةلالث

 ةعبسلا ف ىهتنا امو ةتسب

 انيقي اهمسق حصي ابنم

 ةثالثلا يف نينثالا برضتف

 انىعبرأ و نينلا ىلإ يمنت

 ءاتلا نم ةلدبملا ءاملاو ةعبسلا هلوق عم ةثالثلا هلوق يف يورلا قفتي مل هنأ الإ

 يف سيلو فدرلا ةثالثلا هلوق يف اضيأو ى ايور نوكت ال ريمض يه يتلا ءاهلاو

 ص روطشم لقتسم تيب اهيف رطش لك نأ اهيف ربتعا هنأك و ى هلثم ةعبسلا هلوق
 مهتضيرف بالل نا وخاو ناتج وزو ناتدج نيتدعلا يلصأ لثاتل ) لاثم ( و )
 جرخم وأ ‘ سدسلا جرخ يه يتلا ةتسلا قفو برض نم ةلصاح ( رشع ينثا نم
 ةثالث نيتجوزلل ( اهعبرو ) ‘ ىرخألا لماك يف عبرلا جرخم يه يتلا ةعبرألا

 نانثا وهو ى نيتدجلا ىلع ( ايهسدسو ) اهتدع ( قفاوي الو ) اهيلع ( مسقنت ال )
 ددعف قفاوم ريغو ) ص ناوخألا وهو لهأ ىلع رسكنم ةعبس وهو ( اهيقاب و )

 رشع ينثا ( ةضيرفلا برضتف نيوخألا ددعل لثامم ) نانثا وهو ( نيتجوزلا
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 ةوخالا ةدع يف ةلخاد نيتجوزلا ةدعف فصنلا دعب يقابلا اذكو . قفاوم ريغو رسكنمو حصتف نيرشعو ةعبرأ غلبت امهدحأ يف
 > حصتف نبثنالثو نينثا ةضرب رفلا ةينامث ةضيرفلا ق برضتف

 . . امهقفاوتلو

 يف نينثا برض نم ةعبرأ نيتدجلل ( حصتف نيرشعو ةعبرأ غلبت امهدحأ يف )
 برضنم رشع ةعبرأ نيوخألل و ةثالث يف نينثا برض نم ةتس نيتجوزلل و « نينثا

 ص بآل ةوخإ ةعبرأو تنبو ناتجوز اههلخادتل لاثم ( و ) ى ةعبس يف نينثا
 ( قفاوم ريغو ) نيتجوزلا ىلع ( رسكنم ) دحاو وهو اهنم ةينامث نم مهتضيرف
 . نهتدمل

 ةثالث وه يقابلا كلذو “ تنبلل ةعبرأ وهو ( فصنلا دعب يقابلا اذكو )

 نانثا وهو ( نيتجوزلا ةدعف ) ‘فنصملا هلاق اك قفاوم ريغ رسكنم وهف ةعبرأل

 اهنأل ةعبرألا يف يأ ص ( اهيف برضتف ) ةعبرأ يهو ( ةوخالا ةدع يف ةلخاد )

 نيتجوزلل(حصتق نيثالثو نينثا ةضيرفلا ) نوكتف ى( ةينامث ةضيرفلا ) ربكأ
 ةوخإلل و“ ةعبرأ ف ةعبرأ برض نم رشع ةتس تنبللو دحاولايف ةعبرألا برض نم

 : قاحسإ وبأ لاق ى ةثالث يف ةعبرأ برض نم رشع انثا

 اعم اهنم سوؤرلا لخادت اعبرأ اهىف تاجوزلا كت نإف

 الو صألا ققحف اذكهو ىلوألا كلت فعضل يهتنتف

 ناتحوزو ناتقىقش يهو تايبالا هذه لبق ةلأسملل دئاع اهف هلوقف ريمضلا و

 اهقفاوتل ) لاثم ( و ) “ نوعبرأو ةينامث وهو هذه فعض نم نوكتف نابصاعو
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 ناقفاوتم ناتدعلاف { ةثالث نم ممتضيرف بأل ةوخإ ةتسو تانب عست

 ةضيرفلا يف لصاحلا رخآلا لماك يف امهدحأ كلث برضف ثلثلاب

 ناتقيقشو تاجوز ثالث امهنيابتلو . حصتف نيسمخو ةعبرأ غلبت

 نوكتت ةضيرفلا يفف ، ىرخأ يف ةدع برضتف ةعبرأ نم مهتضيرف
 رخآلا لماكل نيددعلا دحأ قفو لئاتلو 4 حصتف نيرشعو ةعب رأ

 . . . ةتس نم مهتضيرف نبا ينب ةثالثو تانب تسو مأ

 ةثالثتانبلا مهس ماقم نأل ، ( ةثدلث نم مهتضيرف بأل ةوخإ ةتسو تانب عست

 ةثالث ةعستلا ثلث ( ثلثلاب ناقفاوتم ناتدملاف ) ، ةبصع مهنأل ةوخإلل ماقم الو

 ةتسلا يف ةثالث ( رخالا لماك يف امهدحأ ثلث برضيف ) 0 نانثا ةتسلا ثلثو

 ( ةضيرفلا ف لصاحلا ) ددعلا اذه برضت رشع ةينامث لصحي ةمستلا يف نينثالا وأ

 رشع ةينات برض نم نوثالثو تس تانبلل ( حصتف نيسمخو ةعب رأ غلبت ) ةثالث

 . دحاو يف رشع ةيناث برض نم رشع ةينامت ةوخإللو « نينثا يف

 ( ةعبرأ نم مهتضيرف ناتقيقشو تاجوز ثالث اهنيابتل ) لاثم ( و )
 ( ىرخأ يف ةدع برضتف ) نيتقبقشلل ماقم الو ص تاجوزلل عبرلا ماقم اهنأل
 ةعبرأ ( ةضيرفلا يف ) ةتسلا برضت ( ف ) ةتسب رخآلا يف نينثالا وأ ى ةثالثلا

 نم ةتس عبرلا تاجوزلل ( حصتف ‘ نيرشعو ةعبرأ ) ةضيرفلا ( نوكت ) ف
 لاثم( و) “ةثالث يف ةتس برض نم رشع ةينامت نيتقيقشللو دحاولا يف ةتسلا برض
 نبا ىنب ةثالثو تانب تسو مأ ، رخآلا لماكل نيددملا دحأ قفو لثاتل )
 لخاد هماقمن تانبلل ناثلثلا امأو ڵ مألل سدسلا ماقم اهنأل ( ةتس نم مهتضيرف

 - ٦٤١ - ( ج ١٥ - لننلا _ ٤٦١)



 ةضيرفلا يف امهدحأ برضيف نإلا ينب لثامي تاتبلا ددع فمتف
 ةوخإ تسو تاجوز عبرأ رخآلا لماك يف هلخادتلو ص حصتف
 ددع يف لخاد ةوخالا ةلع فكلثف عبرأ نم مهتضيرف بأل

 ٤ حصتف رشع ةتس غلبت ةضيب رفل ف برضف ء ت اجوزل ١

 لثامي يأ “( نبالا ينب لثامي ) ةثالث وهو تسلا ( تانبلا ددع فصنف ) اهيف

 ينب ددع لماك و أ ت انبلا ددع فصن ( امهدح أ برصضيف ) “ ةنالث وهو مهددع

 يف ةثالث برض نم ةثالث مألل ( حصتف ) رشع ةيناثب ةتس ( ةضيرفلا يف ) نالا

 برذض نم ةثالث نبالا ينبلو “ةمبرأ يق ةثالث برض نم رشع ينثا تانبللو دحاو
 9 . دحاولا يف ةثالثلا

 كدملا ( لماك يف ) نيددملا دحأ قفو لخادت يأ ( هلخادتل ) لاثم ( و )

 عبرلا ماقم ( عبرأ نم مهتضيرف بأل ةوخإ تسو تاجوز عبرا رخآلا )
 تقفاو ةوخإلا ةدع نأ كلذو ى نانثا وهو ( ةوخالا ةدع ثلثف ) ‘ تاجوزلل

 ص ةعبرأ وهو “ ( تاجوزلا ددع يف لخاد ) ةنالث اهماهس و ثلثلاب اهماهس
 مهتضيرف ( غلبت ) عبرأ ( ةضيرفلا يف ) ةعبرأ تاجوزلا ددع ( برضيف )
 ةدحاو لكل دحاو يف ةعبرأ برض نم ةعبرأ تاجوزلل ( حصتف رشع ةتس )

 ء نانثا دحاو لكل ةثالث يف ةعبرأ برض نم رشع انثا ةوخإللو ع دحاو

 :قاحسإ وبأ لاق

 ىعد ۔و نكل نهمهس نياب امست مألا تانب نكت نإو

 قراملا نيابلا سأرأ يف قفاوهلل عجارلا لخادت
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 ةيناثلا قف وف ةثالث نم مهتضيرف نبا ينب ةتسو تانب ةثالث هعم هقفاوتلو
 ةضيرفلا يف امهدحأ فصن برضيف فصنلاب ناقفاوتم ةتسلا لماكو

 ٠ ٠. ٠ ٠ . . > حصتف نينالثو ةتس غلبت

 ةعبسلا وهو روكذملا اهلصأ ىف

 نتسو ةثالث ىلإ ىمنت

 ني.هبت ى ١ تذعب دقو ر ىسح

 تاوخأ تس و و ‘ لبق هرك ذ يذلا لالا ق امست تاوخألا ناك نإ : ىب

 . مألل تاوخأ عبرأو مألاو قئاقش

 رخآلا ددعلا عم نيددعلا دحأ قفو قفاوتل يأ ( هعم هقفاوتل ) لاثم ( و )

 ع تانبلل نيثلثلا ماقم ( ةثالث نم مهتضيرف نبا يب ةتسو تانب ثالث .)

 نينثالا تقفاو ةيناثلا نإف ى ( فصنلاب ناقفاوتم ةتسلا لماكو ةيناثلا قف وف )

 ةعبرألا برضتف ى فصنلاب ةتسلل ةقفاوماةعبرأو « ةعبرأ ةناخلا فصتو فصنلاب
 ىلإ راشأ و ى اهماهم تنياب ةتسلا نأ كلذ و ى رشع ينثاب رخآلا قفو يف ةتسلا وأ

 وهو لصاحلا برضي ( مث ‘ رخآلا يف امهدحأ فصن برضيف ) : هلوقب كلذ
 ةعبرأ تانبلل ( حصتف نيثالثو ةتس غلبت ) ةثالث ( ةضيرفلا يف ) رشع اننا
 ,رشعانثا نبالا ينبلو ةثالث ةدحاو لكل “نينثا يف رشع ينثا برض نم نورشعو
 ناددملاف : ةخن يفو ث نانثا دحاو لكل ى دحاو يف رشع ينثا برض نم

- ٦٤٣ 



 نم مهتضيرف نبا تنبو نبا نباو تانب عبرأ هل هتنيابملو

 ناحطسيف نبالا دالوأ سوؤر ددع نابي تانبلا ددع فصتف ةثالث

 : ثلاثلا ء حصتف رشع ةينامث نوكت ةضيرفلا يف امبلصاح برضي مح
 هنأك اهنم نيفنص نيب ربتعيف ماسقأ ةثالث ىلع راسكنإلا عقي نأ

 . رم اك عنصيف امهب صخ

 نم قفولا يف ام ربتعا وأ فاضملا فذحف ددملا قفوو ى ددملا ديرب ‘ ناقفاوتم

 . هلشمت و هعم هلوق كلذ ىلع ةنيرقلاو اهطق ددع هنإف ى ةيددملا

 رخآلا ددعلل يأ ( هل) نيددعلا دحأ قفو ةنيابمل يأ ( هتنيابمل ) لاثم ( و )

 نيثلثلا ماقم ( ةثالث نم مهتضيرف نبا تنب و نب ١ نب او تانب عبرأ ( هلاكب

 نهماهس قفاو نهددع نأل كلذو نانثا وهو ( تانبلا ددع فصنف ) تانبال
 ىثنألاو نينثاب ركذلا نآل« ةثالث وهو ( نبالا دالوأ سوؤر ددع نيابي ) فصنلاب
 نانثا رخآلا ف امهد>أ ب رصب يأ ) ناحطسبيف ( > مهماهس نبابي مهددعو دحا وب

 يف ) ةتس وهو ى اي۔مبرض لصاح يأ ( ايهلصاح برضي مث ) ى ةتسب ة :الث يف
 نم رشعانثا تانبلل ( حصتف رشع ةينامث ) ةضيرفلا ( نوكت ) ةثالث ( ةضيرفلا

 ةعبرأ نالل ةتس نبالا تنبو نبالا نبالو ةثالث ةدحاو لكل “نينثا يف ةتس برض

 . نانثا تنلل و

 اهنم نيفنص نيب ربتعيف ماسقأ ةئالث ىلع راسكنالا عقي نأ :كثلادلا ( مسقلا

 ، امه الإ هيلع رسكنملا نم هيف نكي مل هنأك يأ ( ايب ) مسقلا اذه ( صخ هناك

 يفامهدحأ لخد نإ هيف لوخدملا امهربكأب ءانغتسالا نم ( رم اك عنصيف )
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 ثلاثلاو لصاحلا نيب .رظن ةلأسملا لصأ يف برضلا ديرأ اذإ تح

 اك ةلأسملا لصأ يف لصاحلاف . نيلوألا يف لمعي ام امهيف لمعيف

 . ..... ... ...... .... .رهاظ وه

 ع لصاحلا ذخأو انيابت نإ امهدحأ برض نمو ايواست نإ امهدحأب وأ « رخآلا
 ص ماهسلاو نيسأرلا نيب رظنلا دعب كلذو « اقفاوت نإ رخآلا يف قفو برض وأ
 برضلاب لصاحلا وأ نييواستملا دحأ وأ ربك ألا برض (برضلا ديرأ اذإ ىتح )

 يف لمعي ام امهيف لمعيف ثلاثلا ) فنصلا ( و لصاحلا نيب رظنةلاسملا لصأ يف )
 نيرشعو عبسك ( رهاظ وه اك ةلأسملا لصأ يف لصاحلا ) برضي ( ف نيلوالا

 تانبلل ةتس نم نهتضيرف باآل اتخأ نيعبرأو سمخ و « ةدج نيثالثو تسو اتنب

 يقابلا تاوخألل و نمل نيابم دحاو سدسلا تادجللو ى نهل نيابم ةعبرأ ناثلثلا

 عستو ةعبرأ نهمست مستلاب تادجلا ددع قفاوي تانبلا ددعو « نمف نبابم ةثالث

 نيب رظنتو ةينامثو ةئامب رخآلا لماك يف امهدحأ عست برضتف « ةثالث تانرلا

 نيمبرألا و سمخلا عستو عستلاب نيقفتم امهدجتف“تاوخألا ددع عم ةيناثلاو ةئامل

 رخآلا لماك يف امهدحأ عست برضتف ث رشع انثا ةيناثلاو ةئاملا عستو ةسمخ
 ةثالثو نيتئامو نيعبرأب ةتس ةلأسملا لصأ يف اذه برضت مث « نيعبرأ و ةئامسمخ

 تاوخأللو نوعبرأو ةئام سمخ تادحللو “ نوتسو ةئامو نافلأ تانبلل فالآ

 ص رشع انثا تخأ لكلو رشع ةسمخ ةدج لكلو « نونامث تنب لكل كلذ لثم

 ددعو تانبلا ددع نيب & وأ ترظن ول هنىعب اضيأ باسحلا اذه نم جرخمو

 ةثالث ىلع عنقاو راسكنإلاو ‘ تادجلا ددعو تاوخألا ددع نيب وأ ى تاوخألا

 ©` ث ماهسلاو سوؤرلا نيي رظنت مل ولو همهسو فنص نيب ةقفاوم الو “ فانصأ
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 لصاحلا تبرضو ضعب يف اهضعب سوؤولا تبرضو سوؤرلاو سوؤرلا نيب الو

 . لوطي نكل يتأي وأ رم اهف اذكهو ى حصل ةلأسملا يف

 بأل ةوخإ ةثالثو تانب ثالثو تادج ثالث دادعألا لوصأ لثامت لاثمو

 دادعألا لخادت لاثمو ى حصتف رشع ةيناب ةثالث اهيف برضت ةتس نم ةضيرفلا
 ةتسلا يف اهيف لوخدملا ةتسلا برضت بأل ةوخإ ةتسو تانب ثالثو تادج ثالث

 تانب عستو تادج تس دادعألا قفاوت لاثمو “ حصتف نيثالثو ةتسب ةضيرفلا

 ثالثأآلا نااتل رخآلا ثلث ىف قرفلا دحأ ثلث برضتف ى بأل اخأ رشع ةسمخو

 ةئام سمح ةتس ةضب رفلا يف اهبرضت ث نيمستب ثلاثلا ثلثلا ددع يف جراخلاو

 . حصتف نيعبرأو

 برضتف ى ةنيابتم يهو مهثالثأ ىلع ءالؤه ضرفت نأ دادعألا نيابت لاثمو

 هذه فرمتو ث نينامثو ةئامب ةتس ةضيرفلا يف جراخلاو “ نيثالثب ضعب يف اهضعب

 تنيابتو اهماهس اهفانصأ دادعأ تنيب يتلا يهو ى ءاصلاب نيبضرفلا نيب ةلأسملا
 . . اهسفنأ ىف دادعألا

 نم ددع قفوب : نويرصبلا لاقو “ نييفوكلا بهذم وه فنصملا هرك ذ امو

 نين دملا نيبو هنيب قتفوبف ربكألا نوكي نأ ىلوآلاو ى اقلطم ةثالثلا فانصألا
 يف جراخلا مث ى لماكلا يف قفو برضيف دحاو لك قفو ذخؤيف ‘ نيرخآلا

 : قاحسإ وبأ لاق ‘ قوفوملا

 ثراولا قرف نم ًارسكنم ثالث ىلع ناك نإو لصف
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 ةقرط ثرك ذ امك اهمهسو ةقرف لك ني_, رابتعالاف

 اهقاسم عمتساف نيتقرفلاك اهقافوأ وأ سوؤرلا تبثتف

 الخادتلا وأ نيابتلا وأ الثاتلاو كارتشإلا عرا مش

 فرعاف تركذ اك دحاوب فتكاف اميمج تلثامت نإف

 ذبنت نيرخآلاو اهربكأ ذخاتلف امم تلخادت نإو

 دئاز وأ صقات نم هريغ وأ دحاو ءزحب تقفاوت نإو

 اهنك رداف ثلاثلا ةلمج يف اهنم منعاف نيقفولا برضتف

 نويرصبلاو هيف راصتخإلايف نويفوكلا فلتخي انه اهو
 اققحت اف نقيرف نب اقفوت نإ ءالؤه ىأرف

 ثكان ريغ لوألا لمملاك ثلاثلا قيرفلا عم هترظن

 ارخؤت نأ ءالؤه ىأرو

 ارثكألا اويحت۔او اهنم تئش
 ةدحتم ةقرف لك نبو ةدح ىلع هنيب قفو ةم

 ارتخأ ابف دعبنم هببرضا و ارك ذ ام ايهيقفو يق عرا مث

 دقف ضعب نبابتو ضعب قفتا نإو . ء تنياىتو دادعألا تقفتا اذإ هلك كلذو
 :. 2 هلوقب هنلإ راشا

َ : 

- ٦٤٧ - 



 ادجو ءيش كاذ نم نكي نإف
 اد رفنا هنم كثكلاشثلا ١ نينثا ق

 نيددعلا يف هتدجو امل لمعاف

 نئاك نم اذ دعب تعفر اف

 ام حيجج نم حصي يذلا مث
 هلصح نم هبرضي يذلا وهف
 ثراو لك ديب يذلا يو

 زيجو لمع اهيفو لصف

 طقف نينثا يف رظني ن أ وهو

 لعفلا يف يهتنت ام اذإ ىتح

 ثلاثلا قيرفلا عم هترظن

 لصألا يف هتبرض ىهتنا اه

 نيتقرفلا يف هترك ذ يذلا لثم

 نبابلا ثلاثلا يف هتبرض

 اكح هوجولا نم هتركذ

 ةلأسملا موقت هنم ام لك يف

 ثفان رش لك تيقو افاف

 زهجم هل ضراف لكو

 طرفدق نيقي رفلا ف يذلا لثم

 لصألاف ابراض نوكت نآل

 ثئار ريغ لبق تفع اك

 لصف لاقمب تحرش دقو

 نيب رظنت اك ى ةثالثلا زابحألا نم نبزيح نيب رظنت نأ لصفلا اذهب ينعيو

 لصح امن ثلاثلا نيبو هنيب ترظن ادحاو اددع اهتريص اذإف ايل ثلاث ال نزيح
 لا همحر ليعامسا خيشلا ركذ اذكهو ‘ ثراو لك ديب امف مث ةضيرفلا يف هتبرض
 رهظي مل : - للا همحر - ةتس وبأ لاق ع باحصألا ضعب اهرك ذ ةقيرط هذه نأ

 قرف ال كلذك وهو : بوقعي وبأ لاق « نييفوكلا ةقيرط نيبو اهنيب قرف انل
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 نييفوكلا ةقيرط ىلع لصفلا اذه تلق نإف :قاحسإ يبأ حراش لاقو ى ظفللاب الإ

 . ةدئاف ريغ نم اراركت نوكيف اذكمه مهدنع لمعلا ذإ اهنيعب

 نييرصبلا عم مهفالتخا دنع نييفوكلا ةقيرط نأل راركتب سيل لب ال : تلق
 ماع اذهو ى ةقفاوتم اهلك زايحألا تناك اذإ ام وهو ‘ صاخ عقوم يف وه امنإ

 . ملعأ هللاو ى اقلطم زابحألا يف

 قافوآلا نم ةلصاحلا دادعألا لثاتلف ةعبرأ ىلع راسكنإلا يف : عبارلا مسقلا
 ةعبرأو مآل اتخأ ةرشع تسو تادج نامثو تاجوز عبرأ دادعألا لوصأو
 ةنيابم نيفنص ماهسو ى اهفانصأ ددمل ةقفاوم اهنم نيفنص ماهسف “ بأل ةوخإ

 ةيناثب ةضيرفلا يف اهدحأ برضتف « ةلثاتم نياب ام ةلمج عم قفاو اه قفوو
 تاجوز عبرأ دادعألا لوصأو قافوألا نم ةلصاحلا دادعألا لخادتل و نيمبرأو
 تاحوزلا دادعأو .« بأل ةوخإ ةينامثو مأل اتخأ ةرشع تسو “ تادج نامو

 نيعبسو ةتسب ةضيرفلا يف هبرضتف ى تاوخألا ددع يف ةلخاد ةوخإلاو تادجلاو

 رشع ةعبرأو مأل اتخأ نورشعوعبرأو ةدج نورشع ةروكذملا دادعألا قفاوتل و
 لوصأو قافوألا نم اهيف ةلصاحلا دادعألا عيمجف « تاجوز عبرأو ، بأل اخأ
 يف مث ثلاثلا قفو يف مث ى رخآلا فو يف اهدحأ برضتف “ ةقفاوتم دادعألا
 ى نيعبرأو فالآ ةسمجب ةلأسملا لصأ يف مث « نيرشعو ةئام عبرأب عبارلا لماك
 عبرأو بأل ةوخإ ةعمسو مألل تاوخأ رشعو تادح تس دادعألا نبابتلو

 لصاحلاو ' ضعب يف اضعب برضتف ةنيابتم قافوأآلاو دادعالا ةلمجف ‘ تاجوز
 : قاحسإ وبأ لاق ‘ نيعبرأو ةسمخب ةضيرفلا يف

 عبرأ نيثراولا يف قرمل عقي اهم راكنإلاو لصف
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 ثاكتنا الب لصألا عبتاف ثالثلا يف تركذ امب لمعاف

 ةرثكلا عراو دحاولا قفوف ةرصبلا لهأ بهذم ىلع مث

 اهيف قفو ربكأ اذإ فقو ابهمجار تبثأ اذإ

 ايناث اهنم فوقوملايفتبرض ايقابلا اهنم تققح اذإ
 لوآلا اهنم فوقوملا يف ةم

 لمملا هجو تمكحأ دقف مهفاف

 ليوطتلانزم ىشخأ يذلا عم ليثمتلا نع ينفي اذ مهفو

 . ملعأ هللاو

`“. 
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 مصلا ءازجألاب دادعألا ةقفاوم يف

 سدس الو ‘ سمخ الو عبر الو ثلث الو هل فصن ال يذلا وه مصألا ددملا
 نيددع يف نوكي نأ هب ةقفاوملا ىنعمو ث رشعالو عست الو نمث الو عبس الو

 تنأ لثم ص دحاو مسا نم ادعاصف ناتصأ ناددع ادعاصف دادعألا نم اقلطم

 قفولاف ‘ تارم ثالث رشع دحأ رخآلا يفو ى نيترم رشع دحأ ددع يف نوكي

 اتخأ نيرشعو نينثاو اتنب نيثالثو ثالثك كلذو ى مصألا كذ ددع رركت ةدع
 ص قفاوم الو نهيلع مسقنم ريغ نانثا ناثلثلا تانبلل « ةثالث نم ةضيرفلا بال
 ءازجألاب ناقفتم تاوخألا ددعو تانبلا ددعف كلذك دحاو يقا۔۔لا تاوخألل و

 ثالث رشع دحأ نيثالثو ةثالث يفو ، نيترم رشع دحأ نيرشعو نينثا يفف « مملا
 ء ةثالث نيثالثلاو ةثالثلا قفوو ى نانثا نيرشعو نينثالا قفو ناقفتم ايهف “ تارم
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 ضئارفلا نيناوق سيسأت باتكلا اذه يف انصرغ نم سيل

 . باسحلاو

 نينثا يف ةثالث وأ ص نيثالثو ةثالث يف نينثا رخآلا لماك يف امهدحأ قفو برضاف

 نينثا يف مث ، نيمستو ةينامثو ةئامب ةضيرفلا يف اهبرضا ، نيتسو ةتسب نيرشعو

 . ملعأ هللاو كلذ ىلع سقو “ تاوخألل دحاولا يفو تانبلل

 ( باسحلاو ضئارفلا نيناوق سيسات باتكلا اذه يف انضرغ نم سيل )

 ركذن و لكشملاو حلصلاو اياصولاو راكنإلاو رارقإلا باسح ركذن مل كلذلو
 . ملعأ هللاو < ةخسانملا
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 ةمما_خ

 هقدصي مل اذإ هبسن حصي مل ثراوب ةثرولا ضعب رقأ نإ

 ! رخ الا

 ةمع \ ٠

 ثراوب رارقإلا يف

 ثراولا ( هقدصي مل اذإ هبسن حصي مل رثراوب ةثرولا ضعب رقأ نا )

 كسميو هتصح يف هبوني ام هب رقأ نم يطعي نأ رقملا مزل نكل ى ( رخآلا )
 ادحاو : ةثرولا يقاب رخآلا ثراولاب دارأو ةثرولا رئاس بوني ام طقسو ى يقابلا

 اذك و ع ثرب ملو همهس هاطعأ هب رقملاب بجحي رقملا ناك نإ و “ رثكأ وأ نينثا وأ

 ءرملا هيلع ذخؤي ام قحأ » : وقل لاق ى رارقإ قيدصتلا نإف هقدص نم لك
 ؛نالوق هيفسلا رارقإ يفو “ نونجملاو يصلا رارقإ حصي الو “ « هسفن ىلع هرارقإ

 لكلا يف اندنع زئاج ضيرملا رارقإو اغلاب قلي مل اذإ يصل يبصلا رارقإ زوجيو
 : قاحسإ وبأ لاق « ثلثلا نم ةيكلاملا تلاقو
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 هبنم هبسن لهج فإ ضرم يف ولو دلوب دلاولا رارقإ حصو

 ‘ هدالوأ عم ثرو هب قحلف هلثمل هلثم دلوب نأ نكم او

 ثلاث و امقسذ نتتاثب ث ثراوب ثرا و رقأ ايهم

 ةبسن توبث هب هلام هب رقأ نم نوقابلا ركنأو

 ببس نم ةنثرإ ف هلام بسن نم هل تدثي . ثحو

 نم يأ ى ( هنم هبسن لهج نإ ضرم يف ولو دلوب دلاولا رارقإ حصو )
 هرارقإ ىلإ جتحي مل لهجي مل اذإ نكلو هدلو هنأ ىلوأ باب نمف لهجي مل نإو دلاولا
 لقأ دلولا ناك وأ رمعلا ىف ايواست ولف ( هلثمل هلثم دلوب نأ نكمأو ) ىهلهج نم الإ

 هملع هتدايز نوكي نأ لثم ى ادلاو نوكب ال ام ردقب هدلاو هنأ ىعدا نمم انس
 نمم انس ربكأ دلولا ناك وأ مست نم لقأب : ليقو ى ةنس ةرشع ىدحإ نم لقأب

 . ( هدالوأ عم ثريو هب قحليف ) ، ىقبي الف دلاولا هنأ ىعدا

 نوكي ال نأ : امل وأ : طورشب هنبا بآلا ىحلتسب :. ىاحسإ يبأ حراش لاق

 . فرملا هبذكب ال نأ : اهيناث . قحلتسملا ريغل بسنلا فورعم قحلتمملا بآلا
 اذه هل دلوب هلثم نوكي نأ : اهعبار . اريبك ناك اذإ دلولا هبذكي .ال.نأ : اهثلاث
 طرش ين فلتخاو هقاحلتسا حصي مل طورشلا هذه نم طرش لتخا ىمف دلولا

 نوك و“ةمأ تناك نإ هكلم يف وأ قحلتسملا ةمصع يف دلولا مأ نوك وهو سماخ
 اهلثم جرخم اه هدي نم مألا جورخ دمب وأ > هدي ف دلوو هكلم ق يصلاب لجلا

 ص ةنيدملا لهأ رثكأ بهذف اهنودف نينس سمخ وهو ى باسنألا هب.قحلي ام ىلإ
 نبا عجر مث “ قحلي مل "لتخا نإف طرش كلذ نأ ىلإ ةرم مساقلا نبا هب لاقو
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 لجرلا قدصي : ليقو 2 ًاعامجإ هقنص نإ باب دلولا رارقإ زاجو

 هذه وأ يالوم وأ يبأ وأ ينبا اذه : لاقو اهب "رقأ نإ ةعبرأ يف

 نإ الإ قدصت ال : ليقف 4 ينبا اذه : تلاق نإ ةأرملاو . يجوز

 راتخملاو ي هوبأ اهقدص نإ زوجو « هتدالو ىلع دهشي نمب تنأ

 ص آدلو ىعدا نإ لجرلا هيف قدصي ايف اهقيدصت

 اذإ ربخ مالل فرعي مل نإو تباث هب ب-نلاو لوبقم قحلتسملا لوق نأ ىلإ مساقلا

 الو “ ھا سنوي نبا هلاق ى هسفن نع برمي ال هزوح يف اريغص ناك وأ دلولا هقدص

 ( اعامجإ هقدص نإ باب دلولا رارقإ زاج:و ) ، هقيدصت الو نونجملا رارقإ ربتعي

 . هرارقإ الو نونحملا قيدصت ربتعي الو

 وا يبآ وآ ينبا اذه : لاقو اهب رقأ نإ : ةعبرأ يف لجرلا قدصي : ليقو )
 نرإ اذك و ى ( يتجوز هذه وأ ) ث - ءاتلا رسكب _ يقتعم يأ ؛ ( يالوم

 تتأ نإ الإ قدصت ال :ليقف ينبا اذه تلاق نإ ةأرملاو ) يجوز اذه ةأرملا تلاق

 قاحلتسإلاك اهل ال هل شارفلا نأل (هوبا اهقدص نإ زوج و“هتدالو ىلع دهشي نمي

 ( ادلو ىعدا نإ ) هلك ( لجرلا هيف قدصي ايف اهقيدصت راتخاو ) ى اهل ال هل
 هنأ رهاظلا نكلو “ بآلا يف طرتشي ام اهيف طرتشيو بآلا قيدصت طرش الب

 هنأ دارأ هلعلو ث هتهجو بآلا ىلإ لخدي مل هب ترقأ اذإ مث لطب هركنأ نإ
 . طقف اهثري نأل مجار اهرارقإ نأل بآلا هركنأ ولو اهثري

 هوبأ نالف نأب رقي نأ وهو زئاج نبإلا قاحلتسإ : قاحسإ يبأ حراش لاق
 نإو “ مدقت ام ىلع بسنلا هب تبثو كلذ مزلو اقحلتسم راص بآلا هقدص نإف
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 ذ ثراوب محر الو هل بصاع ال ص وم ر!رقإ زاجو

 نإو ؛ بسن هب تبثي الو حصي الف نباب ةأرملا رارقإ امأو ى هب ةربع الف هبذك

 يلوق لبق نييراط نيبيرغ اناك نإ اهنأ ةنيدملا لهأو كلام بهذض جوزب ترقأ
 اذك و ى ةنيبب الإ ايموق لبقي مل نيفورعم اناك نإ و حاكنلا دقع ىلع ةنيب افلكي ملو
 اناك ءاوس اقلطم الوق لوبق ىلإ قارعلا لهأ بهذو ى ةجوزب جوزلا رارقإ

 : سنوي نبا لاقف “ هقتعمب رارقإ وأ ىلوم قتعملا رارقإ ا۔هأو 2 نيدلب وأ نيبيرغ

 الإ ثاريملاو ءالولا هل تبثيو زئاج هرارقإ نأ قارعلا لهأو ةنيدملا لهأ عمجأ

 آرح نوكي وأ ص هزاح دق هريغل فورعم ءالو هل نوكي نأ لثم هبذك نيبت نإ

 دلولاب رارقإلا يف بذكلا نيبت هجوو ص ىتتع الو دحأل ةيالو هيلع رجت مل هلصأ نم
 طق اهلخدي مل قحلتسملا نأ ملعي دلب نم وأ ودعلا ضرأ نم الومحم دلولا نوكي نأ

 وأ تتام ىتح قحلتسملا ريغ نالفل ةجوز لزت مل يملا مأ نأ ةلداع ةنيب دهشت وأ
 . كلذ وحن

 هبذكي ال نأ يناثلا طرشلا يف انلوق تحت ةلخاد ةعبرألا طورشلا نأ ملعاو
 دلوب هلثم نوكي نأ انلوقب انزرتحاو “ طقف نايبلا ةدايزل اهانعون امنإ و ف رملا

 امو ماوعألا ةرشعلاك لش دلوي نأ نكمي ال ام نينسلا نم اهنيب نوكي نأب هل
 هبذك دقف هزاح فورعم بسن دلولل ناك ول اذك و ص هبذك نيبت دقف ى اهبراق

 . اضيأ فرملا

 اذ الو (محر الو هل بصاع ال ) صوم ريغ وأ ( صوم رارقإ زاجو )
 مل يضرف وأ بصاع ( ثراوب ) محرلا يف ضرملا اذ لخدأ هلعلو “ ضرف
 . هتداهش يزجت ال نم وأ :ه دحاو دهاشب وأ هرارقإب الإ فرعب
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 وأ بصاع دجو نإو . هسنج نم هثراإب ىلوأ وهو ىلوملا اذكو

 اك هكعك دلوب دلاولا الإ لودعب هبسن حص نإ الإ زجي مل محر

 ص ثراوب يصوملا رارقإ زوجو . عقاولا يف فلوخ نإ الإ رم

 دلو وأ دلاو هل ناك نإ الإ اقلطم : لقو ‘ تخأ عم نإو

 هب رقأ يذلا ثراولا يأ ( وهو ) ، زاج ثراوب رقأ نإ ( ىلوملا اذكو )
 ىلوملا سنج نم يأ “ ( هسنج نم ) ىلوملا ثرإب يأ ( هثرإب ىلوأ ) ىلوملا
 نإ الإ ) هرارقإ ( زجي مل ) ىصوملل وأ ىلومل ( محر وا بصاع دج و ناو )
 ىلع رارقإلل دئاملا زجي يف نيمضلا نم ىنثتسم ى( دلاولا الإ لودمب هبسن حص
 وهو ( هسكمك دلوب ) اهد_>أ رقأ نإ نيدلاولا رارقإ الإ يأ ‘ فاضم فذح

 ضراف وأ بصاع دجو ولو زئاج كلذب رارقإلا نإف بأ وأ مأب ناسنإلا رارقإ
 نإ بآأب دلولا رارقإ و دلوب دلاولا رارقإ زوجي هنأ بابلا يف ( رم اك ) 0 محر وأ

 امف اهقيدصت راتحلا نأو ص لوق ىلع هوبأ اهقدص نإ دلوب ةأرملا رار .ةإ و هقدص

 ةيراجلا ماكحألا انه عقاولاب دارملا ( عقاولا يف فلوخ نا الإ ) لجرلا هيف قدصي
 نيبتي وأ « هدلو ري۔غ وأ هدلاو ريغ هنأ سانلا دهشي نأ لثم “ امزج سانلا نيب

 . هللا دنع ام ديرب نأ لمتحي ال هلثم هل دلوب ال هنأ

 دوجو ( عم نإو ثراوب ) ىلوملا اذكو “ ( ىصوملا رارقا زوجو )
 حراش لاق ى ( دلو وأ دلاو ناك نإ الإ ) بصاع دج ولو ( اقلطم ليقو تخأ )
 هبراقأ نم آدحأ ىتحلتسا نم لك قيتع انخيش لاق سنوي نبا لاق : قاحسإ يبأ

 زوجي الف ‘ براقألا نم مهريغ وأ مع وأ ‘ دج وأ نبا نباو خآلا نباو خالاك
 ةأرملا نأ ىرت الأ ى هريغ شارف يف قحلتسا امنإ هنأل سانلا عيمج دنع هقاحلتسا
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 شارفلا نأل ى بآلا اهقدص اذإ الإ دلولل اهقاحلتسا زجي م شارف امهل نكي م ام

 ميث بسن هل تبثي هنأ انركنأ نم ضعب رقأ نإف اهل ال هل قاحلتسإلا راصف اهجوزل
 دنع ءيش هل رقملل نكي مل لاملاب طيحي بسنلا فورعم ثراو هل ناك نإف « تام

 ضرف اذ ناك ول ثيحب لاملاب طبحي ال ناك نإ و « ىلوأ ثراولا ناكو مهميمج

 دنع لاملا تيبل يقب ام نوكيو ى هضرف ذخأي هنإف ةجوزلا وأ مآلا وأ تنبلاك

 يقب ام لعج هنإف مساقلا نبا يلوق دحأ يمهو ةذاش ةلوق يف الإ ةنيدملا لهأ

 يذ وأ ى ةبصع نم فورعم ثراو نكي مل نإف “ ةبصعلا نم ناك اذإ هبرقملا

 اضيأ نيملسملا لام تيبل لاملاف ى ةلاخلاك محر وذ هنأ الإ بيرق هل ناك وأ ضرف

 مساقلا نبال يتلا ةذاشلا ةلوقلا يف الإ ‘ محرلا يذو هبرقملا نود ةنيدملا لهأ دنع

 هبرقملا نود محرلا يذل لاملا : قارملا لهأ لاقو ‘ هبرقملل لاملا لعج هنإف

 محر وذ الو بصاع الو مهس وذ الو ثراو هل نكي مل نإو ى لاملا تيب نودو

 ىلإو ص مساقلا نبال يتلا ةذاشلا ةلوقلا يف الإ ةنيدملا لهأ دنع لاملا تيبل لاملا ناك

 رثكأ : نادمه لهأل دوعسم نيا باتكب اوجتحاو قارملا لهأ بهذ كلذ لثم

 هعضي هلام نإف اثراو عدي الو كاي لجرلا نأ نادمه لهأ رشعم مكيف ءيش
 نأ اهانعم وأ “ ةيصولا هجو ىلع مهدنع لاملا ذخأي هبرةملا اذه نإف ع ءاش ثيح

 . ثيدحلا اذهف هلك هلامب يصوي

 خأب رقأ نإ هنإ : غبصأ هلاقو هنبا باتك يف نونحس لاقو ى سنوي نبا لاق
 زوجي دنإف هبرقملا اذه الإ لاوم الو فورعم ثراو هل سيلو هوحن و مع نا وأ

 دحأ كلذ دعب ىتأ نإو ء هبسن هب تبثي الو هثاريم كلذب بجوتسيو ى هرارقإ
 : نونحس اضيأ لاقو « هب رقملا نم ثاريملاب ىلوأ ناك هثرا و هنأ ةنيبلا ماقأ و۔

 بحتسأ انأو : سنوب نبا لاق ، نيملسملا لام تيبل لاملا نوكبو هرارقإ زوجي ال
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 الو هظح نم هيطعي نأ همزلي هعم ثراوب رقملا نأ حيحصلاو

 هيلعو اثلاث امهدحأ ىعدا نينباك هريغ هركنأ نإ هب هبسن تبثي

 فصن هيطعي ةفينح وبآف هل هيطعي مك يف فلخلاو س رثكألا
 ، هديب ام ثلث اندنعو ًاعم هب ا رقأ ول هقحتسي ام كلامو 2 هديب ام

 نم ىلوأ هب رقملا ناك بسنلا فورعم ثراو هل نكي مل نإ هنأ اذه اننامز يف
 . ملظ تيب وه لب هيلإ فرصي لام تيب مث سيل ذإ لاملا تيب

 روهشملا لوألا :بهاذم ةثالث انبهذ۔ه يف سنوب نا هاكح ام لصحتيف تلق

 فورعم ثراو رقملل ناك ءاوس ايهوحنو مملا نباو خألا نم هبرقملل ثاريم ال هنأ
 ى هب طيحي ناك اذإ هل ثاريملا نأ مساقلا نبال ةذاشلا ةلوقلا وهو يناثلا . ال مأ

 ليصفتلاب نونحس يلوق دحأو عبصأ لوق ثلاثلا . ماهسلا يوذ نع لضف ام وأ
 رقأ نإ : ناويدلا يفو هلف الإو « هل ءيش الف هلاب طبع ثراو هل نوكي نأ نيب

 نإ ةكرشم ولو ةأرما دي يف ناك ولو هبسن تبث ى هريغل فرعي ملو هنبا هنأ لفطب

 ' نونج وأ لفط ةمأ دي ف اباتك ولو اهديس ةقدص وأ تتكس وأ هتقدص

 . هكيرش هقدص نإ اهيف كروش ةمأ دي وأ هتمأ دي يف وأ

 تبثي الو هظح نم هيطعي نا همزلي هعم ثراوب رقملا نأ حيحصلاو )
 هيلعو اثلاث امهدحأ ىعدا نينباك هرمع هركنأ نإ ) رارقإلاب الإ ( هب هبسن
 لباقم اذهو بسنلا تبثي الو ائيش هظح نم هيطعي ال : مهريغ لا_ةو ( رثكألا
 ؟ يف فلخلاو ) “ بسنلا عرف هنأ ثرإلا تبثي مل بسنلا تبثي مل امل رثكألا لوق
 : لوقي ( ةفينح وباف ) ص رثكألا لوق وهو ى ءاطعإلا لوق ىلع ( هل ه_ يطعي
 امم هب رقأ ول هقحتسي ام ) هيطع ( : كلام ) لاق ( و هديب ام فصن هيطعي )

 . ( هديب ام ثلث اندنع ) هيطعي ( و

- ٦٥٩ - 



 . هي قأ ام يناثلاو : انلق ام لوألا مزليف وه هدلو هنأ

 رقأ ( و امهوخا هنأو هيبا ةيراج نم دلوب امهدحا رقا نيلجر يف و )
 هنأ ىعدا ى ةيرسلا ال ة۔مآلا ةيراجلاب دارأ هنأ كلذو ص ( وه هدلو هنأ رخآلا )

 اهنم رب ملو اهرستي مل هابأ نآل ص اهارستف اهثرو وأ هتايح يف هيبأ نم اهكلم
 زوجيو ىنزل هنإ : لاقي الف بسنلا تبثف ى اهجرف ريغ نم هب ذذلتي ام وأ اهجرف
 ءاعدإلا وأ هبأ ةيرس رمألا سفن يف يه ةمأ نم هبأ ةيراج نم : هلوقي ديرب نأ

 مزليف ) ، هنم اهجوزت : دحأ كلم وأ يكلم لاق لب ةيرس اهنأ يعدملا لقي ملو
 ( هبرقأ ام يناثلا ) مزلي ( و ) هبيصن ثلث وهو انركذ ام يأ ( انلق ام لوألا
 رارقإلا ناك اذإ هنأ ملعاو هابأ ناسنإلا ثري اك دلولا هثزيف هرارقإ يناثلا مزلي يأ

 لاق هب رقملا هذخأي ناصقنلا كلذ نإف ى رقملا مهس يف اصقن بجوي ثرا ولاب

 : قاحسا وبأ

 رقتسملا كاذ لبق نم همهس نم رقملل اصقن بجوأ اذإ الإ
 ىصقتسم همهس نم ه ذخ أ اصقن هيف بجح و ] نكي ن ف

 ارتما الب هلضف ق ١ وصصاحت ١ رثك ] وأ ادحا و ناك نامس

 ٠ ىلعأ هللا و
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 : باب
 : باب

٠ 

 سرهف

 باتك ن ه رشع سماخلا .زجلا

 ليلعلا ءافشو لينلا حرش

 ةمحل رطش نزوب نم يف : لصف
 اضيأ تايدلا يف : لصف

 ةماسقلا يف : باب

 بتاكم ىلع ىدؤي : لصف
 لتقلا يف : باب
 : باب

 : باب

 لتاق نع ىفعي ال هنأ مدقت

 اريغص نإو حورجي تام نم يف : لصف

 مامإل هسفن ديقي نم يف
 دبع حرج نإ : لصف
 دبع لتق نإ : لصف
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 باب
 باب
 با

 : باب

 : باب
 : اثب

 ةنمتاخ

 ضئارفلا يف : نورشملا و يداحلا باتكلا

 بيصعتلاو ضرفلا ق : باب

 : باب

 باب

 : باب

 : باب

 باب

 : باب

 : باب

 ةماخ

 حالس نم يناجلا هب لتقي" ايف :
 ً صاصقلا يف :
 عطقلا يف ةلاكولا يف :

 سايقلا يف
 أدتبم هدعب اف نيونتلاب

 نيرسك يف نيرسك برض يف
 روسكلا ٤ےب رض ف ٠ باب

 صنلاب ةردقم امإ ماهسلا : لصف

 بجحلا يف
 لئاسملا دارفإ ف :

 هماكحأو ىثنخلا ىف

 هثراو توم دعب هتايح تبثت مل نم ثاريم ق
 ىلوملا ثا ريم ق : لصف

 "درلا ق :

 ماحرألا يوذ ثاريم يف
 ضئارفلا جراخم نايبو باسحلا لوصأ يف

 راسكنإلاو لوعلا يف : لصف
 "مملا ءازجألاب دادعألا ةقفاوم يف : لصف

 ثراوب رارقإلا يف :
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