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(لوالا زجلا )



 اشلا بحتلم
 ةدج ۔٧٢١١) ت ص

 ةَكحدوعشلا ةبعلا ةكح كلملا

 ہظفح عز بللل قرم
 م ١٩٧٢ - ه٢٩٣١ ةيناتشلا ةعبطلا
م٥٨٩١ ۔ ١٤٠٥ ةثلاثلا ةعبطلا



 لتياملارافشرليتلاشاتك
 ترات

 هتنم . ينيمبرزملابع بزلا ءايض ريتب
 المتورفع{}4تت؟١٢٢٢ھ.

  
 ةمزتَملاماَمرنافيلأ

 شيفطل زيول نزت
 هتدا هك

 تلوخلاءزخجلل

 راكشسلاإلا .تلك ن
 ةذج ۔١٢١١ َت.ص

ةيدوعسلا ةييهعلا ةكلملا



--



 ةثلاثلا ةعبطلا ةمدقم

 ءايبنألا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو .نيملاعلا بر هلل دمحلا

 موي ىلإ هجهن ىلع راسو هتوعدب اعد نمو هبحصو هلآ ىلعو .نيلسرملاو
 . ني .يدلا

 دبع خيشلا ةمالعلا هفلؤمل ليلعلا ءافشو لينلا باتك نإف :دعبو

 باتك» لثم برغملاب ىوتفلا يف يضابالا بهذملا دمتعم ينيمثلا زيزعلا

 مج .ةداملا ريزغ باتك وهو . يكلاملا بهذملا يف «ليلخ خيشلا

 نولطي ةذفانو ،ةدوشنملا مهتيغب نراقملا هقفلا قاشع هيف دجي .ةدئافلا

 رومغم .قحلا طومغم لظ يذلا يضابالا هقفلا ةقيدح ىلع اهنم

 يسراد نم ىتحو ،مالسإلا ءانبأ نم امامت الوهجم نوكي داكي بناجلا

 . عيرشتلاب ةلص هل ام لك ةسارد يف نوقمعتي نيذلا قوقحلا

 نب دمحم خيشلا ليلجلا ملاعلا ميقلا باتكلا اذه حرشب ماق دقو
 عطقلا نم تادلجم رشع يف ةرم لوأل باتكلا عبطو شيفطأ فسوي

 ءزجلا عبط مث .ةرهاقلاب ةينورابلا ةعبطملاب ةعبسلا ءازجألا تعبط .ريبكلا
 ه ١٣٤٣ ماع يف رشاعلاو عساتلاو نماثلا

 ةبتكم عم كارتشالاب }“توريب يف رشنلاو ةعابطلل حتفلا راد تماقو

 باتكلا اذه نم ةيناثلا ةعبطلا عبطب ةيداليم ١٩٧٢ ماع يف ةدجب داشرالا

 عبط ةداعا انيار مث ،ادلجم رشع ةعبس يف ديدج جارخإو ةديدج فورحب
 باتكلا فلؤم يتايح نع ةذبن ةباتك عم ةيناثلا هتعبط دافن دعب باتكلا

 نأ اناوعد رخآو .هنانج حيسف امهنكسأو هتمحرب هللا امهدمغت هحراشو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلا

[رشانلا]



 ينيمثلا زيزعلا دبع نيدلا ءايض مامإلا

 ( لينلا باتك فلؤم )

 ه ١٦٢٣ ۔ ١١٣٠

 :هتدالوو هبسن

 نيدلا ءايض مامإلا لوقنملاو لوقعملا نيب عماجلا ققحملا ةمالعلا وه

 يهتنيو { ينيمثلا هلا دبع نب زيزعلا دبع نب ميهاربإ نب زيزعلا .دبع خيشلا

 يتلا ةيصفحلا ةرسألا دج . يتاتنهلا صفح نب رمع صفح يبأ ىلإ هبسن
 . ةدجاملا ةيربربلا ةدومصم ةليبق نم وهو ،كلملا يف نيدحوملا تفلخ

 اهب بشو .ه ١١٣٠ ةنس بازيمب نقسي ينب يف مامإلا دلو
 ىلإ هدلاو هب لقتنا مث .ةيلوألا ءىدابملاو ميركلا نآرقلا مّلعتو .عرعرتو

 ًانوفدم لظ هبهاوم زنك نأ ديب ،هبابش مظعم اهيف ىضقو اهب أشنف نالجراو
 يف هدلاو كالمأ ريبدت ىلإ فرصناف 6هربت جرختسي رهام بقنم هل حتي مل
 . نيثالثلا ىلع فانأ نأ ىلإ نالج.راو رفو نقسي

 هدهاشت ام اهو ؤسي ةشايج ضفنو بهاومو يوق دادعتسا اذ ناكو

 دعبو ةدسافلا تاداعلا لُّصاتو .هيف لهجلا لاحفتساو هعمتجم يسآم نم
 .عدبلا ترثكف .ديلاقتو تاداع نم هوثراوت امب نيفتكم .ملعلا نع سانلا

 فارحنالاو لهجلا رايتل يدصتلا ءايبنألا ةثرو مهو ءاملعلا ىلع ناكف

. ملعلا رشنو ةديقعلا حيحصت ةمهمب مايقلاو



 ىمحي ءايركز وبأ خيشلا وه قرشلا نم ليلج ملاع ةدوع كاذ ذإ فداصو

 ©هتقلح مزالو هب قحتلا ثيح .دعب اميف هخيش حبصأ يذلا ،حلاص نبا

 نم لهنيو ،ايط ملعلا لحارم يوطي كفني ملو ،هغوبن رهظ نأ ثبلي ملف
 .ةايحلا ديق ىلع هخيشو فيلأتلل لهات ىتح هلوقعمو هلوقنم

 :ةيبدألاو ةيملعلا هتيصخش

 احيصف ناك هنأ ةيملعلا هتيصخش لامتكال زيزعلا دبع خيشلا لممأ دقو
 ةحاصفلا نطوم ءارحصلا يف أشنو ،هترسأ نم ةحاصفلا ثروو هعبطب

 طلاخي هلعج دق هبابش علطم يف هب همايقو عساولا هيبأ لام ناكو .نايبلاو
 .اهظفحيو ةغيلبلا وحنلا دهاوشب يشتني ناكو ،مهتحاصفب رثأتيو بارعألا

 بولسألا ةناتم اهنم بستكاف غيلبلا رعشلاو رثنلا نم ريثكلا أرق دقو

 ءايركز يبأ هخيش نم ىتح حضفأو غلبأ ناك دقل .ريبعتلا ىلع رادتقالاو

 «ةقيلسلا يبرعلا» هامسف يوقلا حيصفلا هبولسأب بجعي ءايركز وبأ .ناكو

 هضرعو «لينلا» هباتك فلأو زيزعلا دبع خيشلا باجتساف ،فيلأتلا ىلإ هاعدو

 .هيلع هرقأف ةنس ةرشع ينامث ةدم لزتعا نأ دعب هيلع

 هيلإ تدنسأو .ةيملعلا ةمامإلا زيزعلا دبع خيشلا ىلإ تهتنا دقو

 .اهعمجأب بازيم ةخيشمو ، ه ١٦٢٠١ ةنس هتدلبب دجسملا ةخيشم ًايمسر
 اياضق هيلإ يهتنت سلجم . ىلعأ (ديعس يمع) سلجمل اسيئر يمسو
 امب ماقف ،ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا اهيتطلس نيب عمجت ةئيه ىمسأو .هعمتجم

 .هدعب ءاج نم مامأ ليبسلا جهنأو مايق لضفأ هيلإ دنسأ

 :هتافلؤم

 :اهنمف زيزعلا دبع خيشلا فيلات امأ

 .اهنسحأو هفيلآت لمجأ نم وهو ،«ليلعلا ءافشو لينلا باتك» - ١

 باتك»ه نم هرصتخا «لينلا باتك هب لخأ امل ليمكتلاه _ ٢

٧



 .ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل يرامعملا نفلا يف «نيضرألا

 ٢٣ _ » تالماعملاو ماكحألا يف «ماكحألا ضاير يف ماسبلا درولا .

 ٠ .«لينلل» ةمتت هلعج امهالك

 قوقحلاو يلئاعلا ماظنلل عماج باتك ؛جاوزاألا قوقح يف جاتلا» _ ٤

 .ةيجوزلا

 رشع يف ةدمتعملا هبتك لجأ نم «هقفلاو ديحوتلا يف جاتلا _ ه
 خيشلل «نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جاهنم » باتك هيف رصتخا 7

 . ينامعلا سيمخ

 يبأل «حاولالا»و 3 «ةلأسم يبأ» يباتك رصتخم «حابصملاه _ ٦

 . ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا

 ٧ _ مالكلا ملع يف ةينونلا حرش ارونلا» .

 ثالث يف ثيدحلا يف «بيبح نب عيبرلا دنسم ةيشاح رصتخم» _ ٨

 . يبرجلا يبصقلا رمع نب دمحم ةتس يبأل ةيشاحلا لصأو

 قطنملاو ةفسلفلا يف «نيرحبلا جرم حرش ،نيجوملا مظاعت» _ ٩

 ملو هللا همحر يفوت هنأ آلإ .عيدب نايبلا نم بلاق يف هغرفأ .ةسدنهلاو

 .هممتي

 ةقيرط هيف كلس .نيدلا لوصأو ةفسلفلا يف نيدلا ملاعم - ٠

 بطق هنم اضعب حرش دقو .نيدلجم يف باتكلاو .دضعلل فقاوملا

 . هللا همحر شيفطأ خيشلا ةمئألا

 :هت انفو

 هتافو تناك ىعامتجالا حالصالاو لمعلاو ملعلاب ةلفاح ةايح دعبو

 . ةنس نوعستو ثالث هرمعو ه 11 بجر ١١ تبسل ١ ةيشع هللا همحر

٨



 سّيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا ةمالعلا

 (لينلا حراش)

 ه ١٣٣٢ _ ه ١٢٦

 : هبسن

 . حل اص نب ؤ}‘ك ىسيع نب © فسوي نب دمحم جاحل ١ خيشل ١ ةمالعل ١ وه

 ' ةلئاعلا دج .يتاتنهلا صفح نب رمع ىلإ هبسن يهتنيو .ليعامسإ نبا

 بونج يف ةدجاملا ةدماصملا ةليبق نم وهو 3سنوت يف ةكلاملا ةيصفحلا

 . ىصقألا برغملا

 :هتدالو

 هدلاو هب لقتنا مث ، ه ١٦٢٣٦ ةنس يف نقسي ينب يف (_ا١بطقلا دقلو

 همحر هدلاو ناكو .ىلوألا هتلوفط ةدم اهيف ىضقف ،‘"؟)ةيادرغ ىلإ همأ عم

 يداو يف ةثيدحلا ةضهنلا ةامحو حالصالا نايعأ نمو ملعلل ًابحم هللا

 ةسمخ يف ترمو يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف تاشن يتلاو بازيم

 نم ةعامج وأ رابكلا ءاملعلا نم صلخم ميعز رود لك يف اهداقو راودأ

 هنومسي اوناكف برغملا يف اما .برغملا بطق خيشلا نوُمسي ناممئو قرشملا ءايلع ناك )١(
 .رئازجلا ءايلع اييس ۔ بطقلا

 ملك ٦٠٠ ةمصاعلا نع دعبت رئازجلا بونج يف ةنيدم )٢(



 نب ىحي ءايركز وبأ خيشلا اهداق داليملا رود يفف .نيصلخملا ءاملعلا

 اهداق ةلوفطلا رود يفو . .ليلعلا ءافشو لينلا فلؤم ذاتسأ .حلاص

 لخدو اهداق ةضهنلا بابش ردص يفو ،ينيمثلا زيزعلا دبع خيشلا هذيملت

 همحر «لينلا باتك» حراش شّتفطأ دمحم جاحلا خيشلا اهتوقو اهبابش اهب

 . هللا

 ىلع الابقإ مهرثكأو ةظفاح ذيمالتلا ىوقأ هتلوفط يف بطقلا ناكو

 .نينس ينامث نبا وهو هظفح نقتأو نآرقلا متخف هسورد

 لك فسوي نب ميهاربإ جاحلا خيشلا هقيقشو هذاتسأ ىلع سرد مث

 عيرشتلا لوصأو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا ةصاخو ةيبرعلاو ةيعرشلا مولعلا

 ةريس سرد امك ؤ،ضورعلاو ثةغالبلاو فرصلاو ؤوحنلا :ةيبرعلا يفو

 ىف هخوسرو هغوبنو هحومطل هنلا همحر ناكو .نيدشارلا ءافلخلاو لوسرلا

 علطمو تيب فالآ ةسمخ يف ماشه نبال ينغملا باتك مظن دق ةيبرعلا

 : ناليمجلا ناتيبلا ناذه ةموظنملا

 ةينامث اهباوبأ ةنج بيبللا ينغم
 ةيغال اهيف ممست ال يهو اهارت الأ

 قطنملاو مالكلا ملع يفو .ةيعرشلا مولعلا يف هغوبنو هتعارب تناكو

 ةسداسلا زواجتيو هبراش رطي داك امو .ةيبرعلا مولع يف هغوبنو هتعاربك

 زواج نأ امو ،هتسردم يف هيخأ عم سيردتلل سلج ىتح هرمع نم رشع

 ميلعتلل اراد حتفف .بازيم يداو يف ملاع ربكأ ىحضأ: ىتح نيرشعلا

 ىلإ ةضهنلاب ريسلاو ، يعامتجالا حالصالل رمشو فيلأتلا ىلع فكعو
 . ٢)ىلثملا اهتاياغ

 : هيلع هلضفب هفارتعاو زيزعلا دبع خيشلاب بطقلا هيونت

 زيزعلا دبع خيشلاب هوني شّفطأ فسوي نب دمحم خيشلا ناك

 ٣٠٢ ص ١ ج زوبد يلع دمحمل (ةثيدحلا رئازجلا ةضبن) عجار (٣)

١ , 



 .هذتاسأ ربكأ هاريو هيلع هلضف ركذيو .3هب دتعيو .هيلع ينثيو . ينيمثلا

 اهيلع لصح يتلا نئازخلا لوأ نم تناكف هتافلؤمو هبتك نئازخ سرد دقو

 . هتنؤكف اهسردو

 بهذمل بصعتي ال .بتكلا ءانتقاو ةءارقلا يف قفألا .عساو ناكو

 .اهلك ةيمالسإلا بهاذملا بتك سردي هنإ .هيف هسفن رصحيف يمالسإ
 بتك ءارو ىعسي امك اهءارو ىعسيو .نامثألا ىلغأ اهيف لذبيو اهيرتشيو

 . يضابالا بهذملا

 ىف ىربكلا ىكلاملا بهذملا بتك ىلع يوتحت هتبتكم تناك دقل

 .ةيعفاشلاو ّ ةيفنحلا بتك كلذكو مالكلا ملعو .ريسفتلاو هقفلاو ثيدحلا

 بهاذملا فرعو اهلك اهسرد دقو .ةعيشلاو ،ةلزتعملاو .،ةلبانحلاو

 .اهباحصأ نم ةذباهجلا بتك نم ةحيحص ةفرعم ةيمالسإلا

 : هب زاححلا ءاملع ةوافح

 ،ةرونملا ةنيدملا رازو جحلا ةضيرف ءادأل قرشملا ىلإ لحرو

 اهيلع علطاو ترشتناو تعاذ دق هتافلؤم تناكو إاهئاملع رابكب عمتجاو

 يف ميلعتلاو حالصالا ليبس يف هداهجو هتناكم اوفرعو .زاجحلا ءاملع

 دق يوبنلا مرحلا ءاملع ريبك نالحد ينيز خيشلا ناكو .برغملاو رئازجلا

 هسلجأف .هتقلح ىلإ هاعد نم هيلإ لسراف .ةنيدملا ىلإ هلوصوب ممس

 ةديدع اسورد شّيفطأ خيشلا ىقلأف ،اهيف سوردلا ءاقلإ ىلإ هاعدو هبناجب

 دالبلاو زاجحلا ءاملع نم ريثكو نالحد ينيز خيشلا اهرضح مرحلا يف

 مهنم برغملاو قرشملا يف مالسإلا ءاملع نم طهر هبتاكو .ةيمالسإلا
 يناثلا ديمحلا دبع ناطلسلا هادهأ امك .هللا همحر هدبع دمحم خيشلا

 ناطلس شغرب ناطلسلا نم رخآ ًاماسو ىقلتو .عيفرلا يملعلا هماسو

 . رابجنز

 :هتافلؤم

 تادابعلا هقفلاو ديحوتلا يفو }‘ ثيدحلاو { ريسفتلا يف فّلأ

١١



 يفو . ةغالبلاو فرصلاو وحنلا يفو ،معيرشتلا لوصأ يفو ،تالماعملاو

 ضورعلا يفو ]٥بهاذملاو باسنألا يفو .ةميدقلا تانايدلاو خيراتلا

 © كلفلا يفو ، ثاريملا يفو باسحلاو قطنملا يفو ،ديوجتلا يف فلأو

 . عيضاوملا نم كلذ ريغ 7 قالخألا يفو ةحالفلا يفو

 .هلك نآرقلا هيف رسف (داعملا مويل دازلا نايمه) ريسفتلا يف فلأ دقل
 يف (ريسيتلا) هامس ريسفتلا يف رخآ اباتكو .عوبطم ءازجأ ةتس يف وهو

 . ءازجأ ةعبس

 ةثالث يف (ةنامألا ءادأ يف ةنامضلا ءافو) باتك ثيدحلا يف فلأ امك

 .دحاو ءزج يف (بيترتلا بيترت)و ءزج يف (لمشلا عماج)و عوبطم ءازجأ

 رصتخم حرش) سيفنلا هباتك يمالسإلا عيرشتلا لوصأ يف فلأو _
 . يخامشلل (فاصنالاو لدعلا

 دلجم يف (عرفلاو لصألا لماش) باتك فلأ دقف هقفلا يف امأ _

 (ةيشاحلاو عضولا عماج)و دحاو ءزج يف (صلاخلا بهذلا)و مخض دحاو

 وهو ۔ باتكلا اذه ۔ (ليلعلا ءافشو لينلا حرش)و عوبطم ريبك ءزج يف
 بهاذملا لاوقأ هلئاسم يفو هيف ضرعتسا يمالسإلا هقفلا يف فراعم ةرئاد

 اهنيب نراقو .ةهازنو ةعارب يف اهشقانو . ةنامأب اهضرعو .ىربكلا ةيمالسإلا

 هيلع عمجأ امو ةئسلاو باتكلا نم ناهربلاو ليلدلاب حجري ام اهنم حجرو

 . نيملسملا ءاملع

 :هتافو

 نع عطقني مل ©“يميلعتلاو يملعلا هداهج يف ليلجلا خيشلا رمتساو
 ةمحر راوج ىلإ لقتنا نأ ىلإ رمتسملا ليصحتلاو ةقيمعلا ةليوطلا ةءارقلا

 هللا همحر إًاماع نيعستو تس زهاني رمع نع & ه ١٣٣٢ ماع يف هبر
 .'٠)هنانج حيسف هنكسأو

 ٢١ ۔ ١٩ : رئازجلا مالعأ مجعموي ١ : ٢٨٩ : ةثيدحلا رئازجلا ةضهن (
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 ميدقت

 م ١٦٩٧٣ - ه ١٣٨٩٣ ةيناثلا ةمبطلا

 « ليللا ءافشو لينلا باتك » حوشل
 شيفطا فسوي نب دمح ةمال صلا ملاعلل

 هلا همحر
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 : ةمدقملا بتك

 روصنم يلع يلع
 ' ةيبيللا ةيبرملا ةيروهمجلاب ايلعلا ةكحلا سيئر
 اهليدعتو ةيعضولا تيناوقلا ةعجارم ايلملا ةنجللا سيئرو
 ةيمالسإلا ةميرشلل ةيمطقلا ماكحألاو قفتي امب

 يف انطرف ام » : نيلئاقلا قدصأ وهو لئاقلا ع محرلا نمحرلا هللا مسب

 هلللا دبع نب درح انالومو اندمس ىلع مالسلاو ه لصلاو > 4 ءيش نم باتكلا

 > عئارشلا نم اهلبق ام ىلع ةنميهملا ةمتاخلا ةيوامسلا ةلاسرلا بحاص و نييبنلا متاخ

 : ادبا يدمب نم اوُماضت نل هب متكت نإ ام كيف تكرت »ه : لئاقلا وهو

 . _ هللا لوسر ةنسو هللا باتك

 ةيوامسلا بتكلا رخآ ناك ذإ - نآرقلاف«نيمأآلا هيبن قدصو ميظملا هللا قدص
 هللا ىلع اقيقح ناك - ةينيدلا عئارشلا ةمتاخ يه ىتلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ردصمو
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 تاقوللا لاح هيلع حلصيو ى ايندلاو نيدلا رمأ ميةي ام "لكل ايواح هلعجي نأ

 عمج ول يتلا عورفلا الإ مهللا ع نبآدلا موي ىلإ ةنكمألاو ةنمزآلا عيج يف ى اميمج

 ص سانلا حلاصمب ةعيرشلا تمدطصالو جرخلاو قيضلا كلذ نم مهانل اهيلع سانلا

 لك اميف صخرقتت عورفلا كلت مهل عدي نأ هدابعب هتمحرو هللا ةكح تضتقاف

 ع ناكملاو نامزلا ريغتب ريغتت اهيف ماكحألاف ، اهحلاصم ققحي ام بسحي ةعامج
 هابر نأ دعب ث عورفلا كلت يف داهتجإلا يرشبلا لقعلا ىلإ هناحبس لكوو

 . هللز نَمؤيث ثيحي دشرلا طانمو جذنلا "دح ىلإ هب ىقتراو

 يه اهانعم ترّبدتو ةرم لوأل يممس ةميركلا ةيآلا كلت تقرط نأ ذنم

 مل تيضرو يتمعن ميلع تممتأو مكنيد مكل "تلمكأ موبلأ ه : ىلاعت هلوقو
 تتأ ةمتاخلا ةعيرشلا هذه نأب نيقي ىلع انأو نيحلا كلذ ذنم ى '٨١ه انيد مالسإلا

 انيلع ضرف رايعتسالا نأ الإ .ةرخآلاو ايندلا يريخ ىلعو دوجولا مظن عيمج ىلع

 نييناملع « انتويب يف نينبدتم نيماسم : ةينانث ةايح ايحن انلعج ميلعتلا يف اماظن
 هدقتعأ امنيب تاضقانتلا ضعب رطاخلايف ثرمت تناكو انعمتجم و انتسارد يفنيجن رفتم

 ناك ام ناعرس و٤يرصعلا انعمتجم يف ةايحلا رهاظم ضعب نييو نيدلا اذه لاك نم

 ص ليبسلا ينيدهي و ضقانتلا اذه ينع عفري ةيمالسإلا ةعيرشلا بتك يف ثحبلا

 يف انتايآ مهبرنس ه : ىلاعتو هناحبس هلوق اركاذ للا دمحاف نيقي ىلع انيقي دادزأف

 ةيماعلا فوشكلا تءاج مث « )٢' ىحلا هنأ مهل نّسبتي ىتح مهسفنأ يفو قافآلا
` 

 هنأ ىلعو نآرقلا زاجعإ ىلع لئالدلا نم ريثكب نامزلا اذه يف ةينوكلا تايآلا يف

 ) ١( ةدناملا ةروس : ٣ .

 )٢( تلصف ةروس : ٣د .
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 6١ ديمح مكح نم "ليزنت هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال باتك ب
 ك )٦٢( 4 رمخ .مكح ندل نم تلصف ش هتايآ تمكحأ “باتك ظ هنأو

 : لوقيف هفصي ثيح مالسلاو ةالصلا هيلع انلوسر قدصو ع لصفلا لوقلا هنأ و

 لصفلا وهو « مكنيب ام مْكلحو مكدعب ام ربخ و مكلبق ام اين هيف للا باتك »

 ص لا هتلضأ هريغ ىف ىدهلا ىغتبا نمو ى همصق رابج نم هكرت نم « لزهلاب سيل

 غيزت ال يذلا وه “ممقتسملا طارصلا وهو ميكحلا رك ذلا وه“نيتملا للا 'لبح وهو

 درلا ةرثك ىلع قلخي الو ءا_هعلا هنم عبشي الو ةنسلألا هب سبلت الو ءاوهألا هب

 انعمس انإ ه : اوناق ىتح هتعمس ذإ نجلا هتنت مل يذلا وه ع هبئاجع يضقنت الو

 ء "رجأ هب ليت نمو ‘ قدص هب لاق نم « « دشرلا ىلإ يدهي ابجع انآرق
 . '"« مقتسم طارص ىلإ يدهأ هلإ اغد نمو لدع هب مكح نمو

 تاهمأ نم وهو 0 يمدلسالا هقفلا بتك لجأ نم « لينلا حورش » باتكو

 يف ةيمالسالا دالبلا نم اهريغو ايقيرفإ لامش يف رشتنملا يضابإلا بهذملا بتك

 أاعودص ىنكلو “ءارقلل يلثم همأدمقي نأ ىلإ ةجاح ربغ يف وهو ى رضاحلا انرصع

 هذه رشان نمو ء بهذملا اذه ءاماع ةّلج نم ل ءاقدصأ نم تدب ةميرك ةبغرب

 . فحصلا ضعب يف مالكلا زج وأ قيلب نيدلازع قيدصلا : ةعبطلا

 خيشلا موح رملا وه هعضاو مظع نمل حرش وهو 0 هثا رتب ليلج باتكلاف

 رشع يناثلا نرقلا نم ريخألا ليجلا مامإ ينيمثلا زيزعلا دبع نيدلا ءايض

 :لجأ نم ملاعلف حرشلا امأ ‘ يرجملا رشع ثلاثلا نرمتا نم لوألا ليجلاو
 ريبعتلا ةسالسو نيدلا ف هقفتلا و ملعلا هيالع هللا ضافأ ىضابالا بهذملا ءاماع

 . ٤٢ : ةروس ( ) ١

 . ١ : دوه ةروس )٢+(

 . يواصلا عبط . ٣٠ ص ١١ ج يذمرتلا هاور ) ( ٣
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 هنم بعلاو هدورو ءىماظ لك ىلع لهسي عنتمملا لهسلا نم حرشلا ادغ ىتح

 . يوتري ىتح

 ىلإ رصعلا اذه ةجاح اهيف ىلجتت يمالسإلا هقفلا ةأشن نع ةملك نم دب الو

 ثيحي ةردنلا .نم ىلوآلا هتعبط اياقب تدغ يذلا ى ليلجلا فلؤملا اذه رشن ةداعإ

 ى اهيلع علطيل امنإو اهنم ةخسنب رفظيل ال يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ هبلاط فوطي

 امل - مهنم انأو - ةرهاقلا يف يمالسإلا هقفلا ةعوسوم ىلع نيمئاقلا نأ ىتح
 ى مهيلع ةعوسوملا مو_قت يتلا ةيناثلا بهاذملا دحأك يضابإلا بهذملا اودمتعا

 ملو « لينلا حرش ه باتك نم ةخ ۔ن ىلع روثعلل ثحبلا مهدهجأو ليحلا مهتبعأ

 ةعيرشلا ةمدخ وه ضرفلا نأنم نقبت نأ دعيو لاغ نمثب الإ اهبحاص اهيف طرفب

 قراشم يف مهريغو نيماسدل ةفلتحخلا ه_بهاذمب يمالسإلا هقفلا ريسيتو ةيمالسإلا

 صقنت اهاندجو رصمب ةد.حولا ةخسنلا هذه ىلع انلوصح دعبو « اهبراغمو ضرألا
 يف ةدبحولا ةخسنلا نم اهخاسننتسا ىوس اهلامكتسال ةليسو دجن ملو ةحفص نينالث

 . ةرهاقلاب بتكلا راد

 ةعبطلاهذه اهنعلقنت" يتلا ةخسنلانأ رشنلاو ةعابطلل حتفلا راد نم تملع ينأ اك

 لصحو« ةيمالسإلا دالبلا يف فرط نأ دعب الإ رادلا بحاص اهيلع لصحي مةيناثلا

 نم قثوتسا نأ دعب الإ اهيف يرئازجلا اهبحاص طرفي ملو لاغ نمثبو ةقشمب اهيلع
 . ردانلا يمالسإلا ثارتلا اذه رشن وهو فيرشلا ضرفلا

 بيوبتل اردصم نوكتل تدمتعا يتلا ةيناثلا بهاذملا نأ ركذاف ردابأو
 بهذمو ةعبرألا ةنسملا لها بهاذم يه ةرهاقلا ةعوسوم يف يمالسالا هقفلا

 بهذم امهو ةلدتعملا ةعيشلا بهاذم نم نيبهذمو ةيرهاظلا بهذمو ةيضابإلا
 وم ةيضابالا بهذم يف ةعوسوملا ةدمع ناكو ى ةيرفعجلا ةيديزلا و ةيمامإلا
 . أعيرفتو ذايصات هقفلا بتك لجا نم هانيفلاو « لينلا حرش » باتك
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 : يمالسالا هقفلا ةأشن

 ردص ناكو ى ةيمالسإلا ةعيرشلا نيوكت يف ىربك ةيمهأ يمالسإلا هقفلل

 مولعلا يف ايندلا ةمصاع « دادغب » تناك انبح ٤ هل يبهذلا رصعلا ةيسابعلا ةلودلا

 ةفلتخملا هبهاذم تذ"وكتو هقفلا اذه نوكت فيك امأ ى نوكلا مولعو ةعرشلا

 : يلي ايف ءزجونف

 : ثالث لحارمب يأ > راوطأب ةممالسإلا ةعيرشلا تًرم

 . عيرشتلا روط : امنوا

 ٠ داهتجالا روط : اهيناثو

 . ديلقتلا روط : اهثلاثو

 يهو “ ةنس نبرشعو اثالث هتدم تناك : عيرشتلا روط وهو اهنم لوألاو

 هقاحلب يهتنتو ىهيلع يحولا لوزن تقوب يأ ث هثعبمب أدبتو ةيدمحملا ةلاسرلا ةدم

 تناكو ى ةرجهلا ليق ةكمب ةنس ةرشع ثالث اهنم ى هتومب يأ « ىلعألا قيفرلاب
 ةينادحولاىلإ وعدي اهيف نآرقلانم لزن ام مظعمو ةليلق اهلالخ ةيعيرشتلا ماكحألا

 . هللاب كرشلاو ى مانصألا ةدابع ذبنو ، هدحو هللا ةدابعو

 نأ دعب كلذو “ماكحألا مظعم اهيف تلزن ةرونملا ةنيدملاب ماوعأ ةرشع اهنمو

 ايلخاد ةعاجملا هذه نوؤش ميظنت ىلإ ةجاحلا تدبو ةيمالسإلا ةلودلا تسسأ
 ةجردتمو ةقرفتم ةأزجم يأ ةمج:م لزنت ةيعيرشتلا ماكحألا تناكو “ ايجراخو

 . بتكت الو أرقت ال ةيمأ ةمأ مهنأل اهوعي نأ نيظفاحلا ىلع لهسي يكل
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 ( ةنسلا ) و ( نآرقلا ) باتكلا : امه ناردصم روطلا اذه يف ةعيرشلل و

 روط وهو لوألا روطلا ةياهند أدبت نورق ةثالث هتدم : داهتجالا روط امأ

 ءوض ف داهتجالا ىنعم ط.سبتل و . نورق ة رشع هتدم نا لسىقو > عيرشتلا

 : لوقن يمالسإلا هقفلا رداصم نع هرك ذ قبس ام

 هللادبع نب دمحم ةلاسرب لسرلاو نايدآلا متخي نأ دارأ امل ىلاعتو هناحبس هلا نإ
 ةيرشبلا تأيهت امدنع بسانملا تقولا امهف رسخت « مالسلاو ةالصلا هيلع

 ى ةمايقلاموي ىلإ ناكمو نامز لكيف سانلا عيمجل ةماع ةلاسرلا هذه تناك املو

 : لئاسملا نم نيعون يف ةيعيرشتلا ماكحالا نم نيعونب يحولا لزن

 ١ - تاداعلاو تائيبلاو ةنكمألاو ةنمزألا فالتخاب رثاتت ال لئاسم '
 لوسرلا فّلكو . ( نآرقلا ) باتكلا يف ةددحم ةمكحم ةيساسألا هدعاوق تلزنو

 هللا لوةي ىنعملا كلذ يفو ى ةماعلا ماكحألا هذه سانلل لصفي نأ هبر نم يحوب

 مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو ف : ىلامت ١" « هلوقو :
 هتايآ مهيلع ولتي مهسفنأ نم الوسر مهيف ثعب ذإ نينمؤملا ىلع كلا "نمت دقل ف
 تباثلا عونلا اذهف ةيعرشلا ماكحالاوء'٢'هكةمكحلاو باتكلا مهملعيو مهبتك زيو

 دئاقعلا ماكحأ اهنمو ى ةيعطقلا ماكحألاب تيمس ناكم الو نامزب ريغتي ال يذلا

 . ؤ ٤ : لحنلا ةروس ) ( ١

 . ٣ : نارمع ل آ ةروس ) ) ٢
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 موصو ةاكزلاو ةالصلا بوجوك تادابعلاو « مالسإلا ةقبر نع جراخ اهركنمو

 يتلا ةيلكلا دعاوقلا اضيأ اهنمو . اليبس هيلإ عاطتسا نمل تيبلا جحو ناضمر

 ص اميرفت وأ ريرقت اهضراعي ام اهيف سيلو “ حضاو صنب ةميرشلا نم تذخأ
 ةدعاقو ( رارض الو رزض ال ) ةدعاقك ماكحألل [آ_ساسأ ةعيرسلا اهلعجتو

 نيدلا يف مكيلع لعج اه ) ةدعاقو ( عنملا تبثي قح قلط تالماعملا )

 . ( جرح نم

 فلتختو ناكملاو نامزلا فورظب زئاتت نأ اهناش نم ىرخأ لئاسمو - ٢
 تفتكاو ى اهنم لك يف ةحلصملا هيلإ وعدت ام بسحبو فرملاو ةئيبلا فالتخاب
 ةنرملا ةيلكلا ةماعلا دعاوقلا امل تعضو ناب عونلا اذه يف ةيمالسالا ةعيرشلا

 فورظلل ةرياسمو هل امارتحا يرشبلا لقعلا داهتجا ىلإ ةيعرفلا ماكحألا تكرتو

 لب عطقلا ليبس ىلع ءىحجت مل اهنأل ةينظلا ماكحألاب نويلوصألا اهايسو “حلاصملا و

 وه عونلا اذهو « اهيف ماهفألا فلتخت ثيحب اهيلإ ريشي وأ اهيلع لدي ام ءاج

 . نيدهتجملا داهتجا عضوم

 اهموسرو اهروصو تادابعلاو دئاقعلا رومأ يف حصي ال هنأ كلذ يف ةكحلاو

 حصي ال هنألو عرش امب الإ دبعي" ال هللا نأل مهتاداهتجاو سانلا ماهفأل كرتت نأ

 فورظل عضختو اهيف فالتخالا رضي ال يتلا عورفلا امأ ص كلذ ين فالتخالا

 لوقملا تدج الإ و ‘ اهديحوت ىلع سانلا رمأ حلصي نكمي ملف ناكملاو نامزلا

 للا محر اذلو . سانلا حلاصبو ناكملاو نامزلا فورظب ةعيرشلا تمدطصالو

 ثيدحو ى مهحلاصم رباسي ام بسح داهتجالاو رظنلا باب اهيف حتف نأب هدابع

 » : هل لاق نميلا ىلإ لوسرلا هلسرأ اتمل ذإ « داهتجإلا يف صن لبج نب ذاعم

 كهلا لوسر ةنسبف :لاق ؟ دجت مل نإف : لاق ى هللا باتكب : لاق ؟ ذاعم اي يضقت
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 . (6١ كلذ ىلع هرقأف ييأرب دهتجأ : لاق ؟ دجت مل نإف : لاق

 داهتجإلا باب لفق دعب أدبو “ اذم انرصع ىلإ دتمم وهف ديلقتلا روط اماف
 نبأ و ةفلتخملا يمالسإلا هقفلا بهاذم تأشن فيك امأو ص هطورش رفاوت ةلقل

 : لوقنف تدحو

 ءافلخلا ناكو “ لزاونو تاعقاوو ثداوح ةلاسرلا دهع دمب سانلل ثدح

 اهيف اودجي مل نإف ى ةنسلا وأ باتكلا صوصن يف لولحلا اهل نوسمتلي نودشارلا
 [_عون كلذ ناك دحاو يأر ىلع اوقفتا نإف ى مهعم ةباحصلا دهتجاو اودهتجا

 ذخأ اوفلتخا نإو ى يمالسإلا عيرشتلل ثلاثلا ردصملا وهو ى عامجإلا نم
 . بلاغلا يأرلاب

 ى ةعماج بتك يف ةبوتكم ريغ رودصلا يف ةظوفحم تاداهتجإلا هذه تناكو

 يف ةباحصلا قرفتو ى سلدنألا ىلإ برغو نيصلا ىلإ قرشو مالسإلا رشتنا املو

 تاداهتجإلا باحصأ نم ءاهقفلا ماقو ع نيودتلا ىلإ ةرورضلا تعد راصمألا

 يعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ مهنمو “هقفلا سيردتل دجاسملا يف سولجلاب ىوتفلاو

 ايف اودازو مهذيمالت رثك ةعبرألا ءالؤه نأ الإ « ريثك مهريغو لبنح نب دمحأو

 ءارآ نم نود ام عيمجو ى ىواتف وأ ثادحأ نم مهل آدج ام بسحي مهنم هولعت

 هل امارتحا ةفينح يبأ بهذمب يمسو عمج" هعابتأو هذيمالت ءارآو ةفينح يبأ
 بهذمو كلام مامإلا بهذم فرعو أشن ةقيرطلا سفنبو ى هتيذاتس'أل اريدقتو
 ةيضابإلا بهذمو ةعبشلابهاذمو لبنح نب دمحأ مامإلا بهذمو يعفاشلا مامإلا

 . اهريغو رهاظلا لهأ بهذمو

 )٠( يمرادلاو دواد وبأو يذمرتلا هاور .
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 باتكلانم اذخأ عورفلا يف تاداهتجا درج مهبهاذم نأ ىلإ ةمئألا هبن دقو

 ق ١ ( ةنس ٠

 ص هبلع انردق ام نسحأ وهو ى انل يأر اذه انملع » : لوقي ةفينح وباف

 . _ باوصلا وهف هنم نسحأب انءاح ن

 نإف ييأر يف اورظناف ‘ بيصأو ءىطخأ رشب انأ امنإ ه : لوقيف كلام امأ
 . آ هوك رتاف الإ و هب اوذخف ةنسلاو باتكلا قفاو

 كلذ يف اورظناو ص لوقأ ام لك يف ينودلقت ال ه : لوقي يعفاشلا ناكو

 . « نيد هن اف

 يروثلا الو يعفاشلا الو اكلام الو ينودلقت ال « : دمحأ مامالا لوقيو

 . « اوذخأ ثح نم اوذخو ء ٠

 هل انإو ركذلا انلزن نحن انإ » : فيرحتلا نم نآرقلا هللا ظفح دقل و

 تيقبو “ بهاذملا عيمج ىدل ةدحاو ةيمالسإلا ةديقعلا تيقبف ى 4 نوظفاحل

 . ةيعطقلا اهلوصأب ةتباث ةعيرسثلا لوصأ

 اك عورفلا يف تاداهتجاو تافالتخا الإ ةيمالسالا بهاذملا تسيلو

 عيمج ةهجاومل اهتيحالصو ةيمالسالا ةعيرشلا ةعس ىلع ليلد اهنأو ى انفلسأ

 ضعبف « ةيحيسملاو ةيدوهيلا يف بهاذملا كلذ نم سكعلا ىلع 0 ةيرشبلا لكاشم

 بهاذملا كلذكو نيفلتخم نيبهذم نم نينثا جاوز مآرحي ةيدوهيلا بهاذم

 . ةديقعلا لصأ يف اهنيب فالخلاو ى ةيحيسملا
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 مل مالسإلا لبق لسرلا ىلع تلزن يتلا ةيوامسلا تانايدلا نأ يف كش نمامو

 بويع نم اشف ام ضعب جالع ىلع ةروصقم ى ةصاخ تناك امنإو ث ةماع نكت

 انديس ) فلأ ةئام ىلإ لسرأ لسرلا ضعب دجن اذلو ى ةنيعم ةعامج يف ماثآو

 ىلإ لسرأ ايهنم لك ‘ دحاو نمز يف للا لبق نم نيلوسر دجن كلذك و ى ( سنوي
 ص طولو ميهاربا انديس ىلإ ةبسنلاب نأشلا وه اك ى ةنيعم ةعقب يف ةنيعم ةعامج

 ضرألاو تاوامسلا رطاف للا ديحوت ىلإ ةوعدلا اهلك ةيوامسلا تالاسرلا ماوقو

 ديحوتلا بناج ىلإو « ىده مث هقلخ ءيش لك ىطعأ و ابل وأ ءاشنا اهأشنأ يذلا

 لسرملا يف اشف امع عانتمإلاو قالخالاو لئاضفلا ىلع ضحلا ةلاسرلا لمشت تناك

 يف نازيملاو لايكملا يف شغلاو ةقرسلاو ىنزلاو لتقلاك تاقبوم نم مهيلإ

 حماستلاو عضاوتلاب يلحتلاو ةنايخلاو بذكلانع دمبلاو قدصلا مازتلاو ‘ لماعتلا

 . حيسملا ديسلل لوق وهو « رسيألا كدخ هل ردأف نميألا كدخ ىلع كبرض نم »

 تفرح دقو 4 ةيحيسملا يه مالسالا لبق ةيوامسلا تانايدلا رخآ تناكو

 : دوهيلا تلاقف ، ىلصألا اهماوق يف ىتح اهلبق نم ةيدوهيلا ملاعت تفرح اك

 . ) هللا نب ١ حيسملا ( : ىراصنلا تلاقو ى ) هللا نب ١ رزع (

 اهعمجي نيتللا ليجنإلاو ةاروتلا دعاوق فيرحت ىلع ةلدألا ميدقت ددص يفو
 ميدقلا دهملا هبلع قلطي هنم لوألا ءزجلا ع سدقملا باتكلا همسا دحاو باتك

 نأ ىلإ ريشن ى ( ليجنإلا ) ديدجلا دهملا هيلع قلطي يناثلا ءزجلاو ( ةاروتلا )
 ٣٨ مقر دلجت يف ( سدقلا باتكلا ) نع اصاخ اددع تردصأ ( فيال ) ةلجم

 اهيف صخلت ةماع ةمدقمب هتأدب ١٩٦٥ ةنس ليربا رهش يف كلذو ى ٧ مقر ددملاب

 فيرحتلا ىلع "لدي ام اهيف ءاج دقو ى هتامجرتو هتاروطتو باتكلا اذه خيرات

 ى مالسلا اهيلع ىسيع ىلعو ىسوم ىلع يحولا اهب لزن يتلا ىلوألا حاولألا نأو
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 دقم ىف ةلجملا لوق كلذ نم ع تعاض امنأ نظلا بلغأ و اهصنب ةدراو تسيل ٠

 : لوألا دلحملا

 ق ارثأ اهرثكأ و اراشتنا بتكلا عسوأ هددصب نحن يذلا سدقلا باتكلا »

 نولمحي هيفلؤم نإ .. ناسنإلا هبتك باتك كلذ عم هنكلو .. رشبلا خيرات

 اهبتك هتايلك بلغأ نكلو « ( صلوب ) لوب سيدقلا لثم تيصلا ةعئاذ ءامسأ
 بألا نم لقتني يمالا يحولا لظ دقل « مه نم دحأ فرمي ال نورخآ صاخشأ

 دوهيلا أدب كلذ دعبو ث بتكي نأ ريغ نم ميهاربا دعب ابيرقت ةنس فلأ نإلا ىإ

 صصقلا نولجسي اوذخأف ى ةنس فلأ وحنب حيسملا داليم ىلبق هنيودت يف طقف

 نأ رمآلا ىعدتساو ى ةديدج ىرخأ دئاصق و اصصق اهيلإ اوفاضأ و دئاصقلاو

 ةديدع اصرف دجوأ ا حخسنتو لقنت نأو تارم ةدع مهفئافل ةباتك داعت

 ... دوصقم ريغ اهضعبو دوصقم اهضعب ى اهل ةدح ال ةريثك تاريبغتل ىصحت ال

 .. سدقملا باتكلا نم ءزج يأل يلصأ صن "يأ مويلا دجوي ال هنإف كلذل

 ص ( ميدقلا دهملا ) نم غلبأو رثكأ تارييغت ( ديدجلا دهملا ) ىوح امبرو
 ايخمراتو ايلع اقيقحت سدقملا باتكلا يف ام قيقحتل ةرصاعملا ةكرحلا تءاج مث

 يف رظنلا ةداعإ ىلإ ىدأ امم تايرفحلاو فئافللاو ةميدقلا راث آلا ىلإ عوجرلاب

 . « ةميدقلا تاريسفتلا بيذهتو سدقملا باتكلا اذه حورش

 ام هتامجرتو سدقملا باتكلا ةأشن نع اضيأ ( فيال ) ةلجم دلجم يف دروو
 : هنم فطتقن

 ةغللابو ةميدقلا ةيربعلا ةغللاب بتك ام لوأ بتكأ سدقملا باتكلا نإ »

 لكو ى ةمجرتلا يف شاع ام رثكأ شاع هنأ الإ - ةيقيرغإلا يأ _ ةينيئوكلا

 ص تابوعصلاو رطاخلاب ةفوفحم نيمجرتملا ىقتيرط تناك ذإ “ةرصاقو ةصقان تامجرتلا
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 مم يشمتلاو هل ةرصاعملا سئانكلا ءاضرإ نع هقن مو رجح سيدقلا زحع دقو

 ةمنيتاللا ةمجرتلا كلت دمتعا ابابلا نأ مغر كلذو “اهلويمو اهقاوذأ

 . م ٤٥٣ ١ ةنس

 عمجب يف يحيسملا نيدلا لاجر نيب راوآلا مدتحي نأ يف كلذ دعب بجع االو

 نامورلا روطاربما نيطنطسق نمز ين كلذ ناكو ى هتعيبطو حيسملا لوح ةيقين

 ةيقين ةنيدم يف عمتجاف س ةفقاسألاو ةقراطبلا عمجو « روطاربمالا اذه لخدتف

 قيرطبلا نبا لوقيو ى ةفقاسألا نم نافلأو نوعبرأو ةيناغ م ٣٢٥ ةنس

 : مهنع

 : لوقي ناك نم مهنمف ع فالتخإلا دشأ نايدألاو ءارآلا يف نيفلتخم اوناكو »

 ةلزنم بآلا نم حبسملا نإ : لاق نم مهنمو ع هللا نود نم ناهلإ همأو حبسملا نإ

 ع رهشأ ةعست ميرم هب لمحت مل : لاق نم مهنمو ٤ ران ةلعش نم تلصفنا ران ةلعش
 تجرخو اهنذأ يف تلخد ةملكلا نأل ى بازيملا يف ءاملا "رمي اك اهنطب يف رم امنإو
 نم قلخ ناسنإ حيسملا نإ : لوقي ناك نم مهنمو ى اهتعاسل دلولا جرخم ثيح نم

 يفطصا هنأو ى ميرم نم نبالا ءادتبا نأو ‘ هرهوج يف انم دحاوك توهاللا

 ةثالث مهنإ لاق نم مهنمو ى ةيهلالا ةمعنلا هتبحص يسنإلا رهوجلل اصلخم نوكيل

 .2!ةملآ

 نع فلؤملا ( تنارويد ) لوقي ( ةراضحلا ةصق ) باتك يف دروام ىلعو
 هادهو > ةياغ ال ةلمس و هدنع تناك ةيحسملا نإ : ١١ ءزح ٣٢٨ ص نيطنطسق

 ىقبتساف ى هتسايس ةمدخل نيدلا لاجرو ةيحيسملا رخسي نأ ينثولا هناطيش
 نم رئامض يرتشي نأ عاطتساو ١٧٠٠ نم رثكأ فرصو طقف ٣٦١٨ ةفقاسألا نم

 فلاخي باتك لك قيرحتب رمألاو حيسملا ةيهولأب لوقلا ىلإ عمجملا ىهتناف مهاقبتسا

_ ٢٤ -



 نييحيسملا نيب ضقانتلا ةدح ىلع يضقي نأ هعمجبو نيطنطسق عطتسي ملو ‘ كلذ
 : حمسملا ةعيبط لوح ةيحسملا قرفلا ضعب يأر وه اذهو

 ناكو > ةنيطنطسقلل اقب رطب ن ك يذل ١ روطسن ىلإ بسنتو : ةيروطسنلا

 هتدالو دعب ناسنإلا اذه دحتا مث ى ناسنإلا تدلو امنإو هلإلا دلت مل ميرم نأ ىرب

 ىلإ يفنو هبصنم نم قيرطبلا اذه درطف ايقيقح ايزاجع اداحتا يناثلا مونقألاب
 ١ ت ام ىح رح هم ممخ ٠

 ؛ يعذاربلا بوقعي ىعدي ةينيطنطسقلاب بهار ىلإ بسنتو : ةيب وقعيلا
 هلإلا رصنع اهيف جزتما ةدحاو ةعيبط وذ حيسملا نأ ةقرفلا هذه يأر ةصالخو
 < توسانلاو توهاللا نيب ةدحاو ةعيبط داحتإلا نم نوكتو ى ناسنإلا رصنعب

 نأ ررق يذلا ةينودكلخ ممجب دقعنا كلذ ببسبو ى نبللاو ءاملا جازتماك كلذو

 وذ حيسملا نأب نيدت يتلا ةيرصملا ةسينكلا تلصفنا كلذلو ص ناتعيبط هل حيسملا

 . ةينامورلا ةسينكلا نع ةدحاو ةعبط

 نأب نيدت يهو « اهيلع ىلوتساو مورلاب رهظ يذلا اكلم ىلإ ةبسن : ةيناكلملا
 [امئاق ناك ىسيعب للا داحتا نأو < ناتعيبطو ناتئيشم هل دحاو رهوج حيسملا

 ى لتقو بلص يذلا وه هنم ناسنإلاو مات ناسنإ و مات هلإ ىسيعف ى هبلص لاح

 ..دحاو ءيش اعم اهنأو ناسنإلاو هلإلا تدلو ممرم نأو “ ءيش هلني ملف هلإلا امأ

 . ىلاعت هللا نبا

 هل نكلو نيتمسبط وذ حيسمل ١ نأ ررق يذلا نورام انحو عابتأ : ةينوراملا

 ةينيطنطسقلاب سداسلا ماعلا عمجملا ررق دقلو “ ةدحاو ةدارإ يأ « ةئيشم

 صاخ كرطب ةفئاطلا هذهل و٤هريفكتو نورام نمل ررقو كلذ داسف م٨٦ ٠ ةنس

 . نانبل هرقم
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 نأب نولوقيو ى ةينيطنطسقلا ةيقرشلا ةسينكلا مهلثتو : سكذؤئرالا

 حور نإو ى نبإلا هلالا نم لضفأ بآلا هلالا نإ اولاقو ى ةدحاو ةعيبط حيسملل

 . اعم نينئالا نع أشن سدقلا

 هل حيسملا نأب نولوقيو ( امور ) ب ةيبرغلا ةسينكلا مهلثتو : كيلوثاكلا

 . بآلا هلالاو نإلا هلالا نيب ةماتلا هاواسملاب نولوقيو ناتئيشمو ناتعببط

 ص طقف ليجنإلا نوعبتي مهنأ ىلإ ةراشإ ى ةيليجنإلاب ىمستو : تنتستوربلا
 يذلا ينابرلا ءاشملا ةلأسم يف ابس الو اممرسكذوثرألا و كيلوثاكلا عدب ىلع اولمحو

 ليحتسي حصفلا موي نيدلا لجر نم ةصاخ ةوالت دعبو رمحو زبخ نم نوكتي

 رخآ احيسم حبصي هنم لكأ نمو ى حبسملا مد ىلإ رفلاو حيسملا محل ىلإ زبخلا
 ةقيرطلا هذهبو » : هلوقب اذه ىلع يحيسملا خرؤملا قلع دقلو ى رانلا هيلع مرحت

 لكأ يهو رئاعشلا مدقأ نم ةريمش ةيكيرمألاو ةيبوروألا ةراضحلا مظعت
 .ةفآلا

 ابابلا نم ردص كص لوأ ناكو ى نارفغلا كوكص ةعدبب تناتستوربلا ددنو

 بورخلا يف كرتشي يحيسم لكل هحنم دقو ى م٩٠١ه٥ ةنس ( يناثلا نابرا )

 كلذ دعب نارفغلا كوكص تراص مث « نيملسملاو مالسإلا دض ىلوألا ةيبيلصلا
 ص تادنسلاو مهسألا قوسك قوس امل تراص لب ى نابهرلل شحاف ءارث ردصم

 هتسينك دلق حبسملا عوسي نأب رشع يناثلا عمجملا هررق ام كلذ يف مهتجحو

 حيسملا عوسي انبر ه : نارفغلا كص يف بتكي امم ناكو « تانارفغلا حنم ناطلس

 ىلوسرلا ناطاسلاب انأو ى ةملكلا ةمألا تاقاقحتساب كلحيو ى نالف اي كمحرب
 يلا ةيسنكلا تالئاطلاو ماكحألاو تاصاصقلا عبمج نم كلحأ يل ىطعملا
 ةميظع تناك اهم بونذلاو اياطخلاو طارفالا عيمج نم اضيأو ى اهتمجوتسا

 . « ةعظفو
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 يف هللا ناطلس اوبلسو “ ىقح مهل سيل ام ةيحيسملا يف تاوابابلا ىعدا مث

 لاق اكو « هللا نود نم نارفغلاو باوثلاو باقعلا مهسفنأل اومعزو ى هكلم

 يحيسملا نيدلا لاجرو تاوابابلا نإ :تناتستوربلا بهذم بحاص (رثول نترام )

 ىعدا اك نارفغلا كوكص عيب قيرط نع مهلاومأ نوبلسيو سانلا نولفغتي

 ةينيدلا ميلاعتلا ليدمت ىقح مهل نأو “ هضرأ يف للا ءافلخ مهنأ امور يف تاواإبابلا

 ىلعو سانلا ىلع ةيزجلا اوبرضو « هتلحأ ام ضعب اومرح و هللا مرح ام اولحأف

 توكلم نم هدرطو مهناطلس ضراعي نم حلشب مهسفنأ اوصخو ى مئامبلا

 ص ماتكمحلاو ءارمآلاو كولملا ناطلس ىلع اودتعاو ى ءامسلاو ضرألا يف هللا ةمحر

 لغتسا مث ءارمألاو كولملا جيوتت ةداع ابوروأ يف ىطسولا نورقلا يف ترشتناو

 ىلع مهل نأ اوعداف ابابلا مهيلع اهيفضي يتلا مكحلا يف ةيعرشلا هذه ءارمألاو كولملا

 ضارتعا نود اوءاش ام بوعشلاب اولعفي نأ مهلف “اس.دقم اهلإ اقح بوعشلا

 حمسي ام ردقب الإ دحأل لام الو « دحأل ةيرح الو ‘ دحأل آقح الف ى سانلا نم

 رشابملا لثمملا قيرط نع يهلإلا هقح ىقلت دق ماد ام هتكلمم لهأل كلملا عرشيو

 ءاقل تاوابابلل لاومألا نم ريثكلا نوعفدي كولملا ناكو كابابلا وهو ضرألا ىف هلل

 ص تارامإ ةدع نم نوكتت ابوروأ يف ةكلمم لك تناكو « مهبوعش ىلع مهطيلست

 ة۔عاطقإلا كلمي نأ لباقم كلملا ىلإ ريثكلا عفدي ةيعاطقإ ىلع ريمأ لك ناكو

 ء ءاش فيك عيجلاب دبتسيو تاناويحو سانأ نم اهينكاسو اهضرأ هرودب

 يف لخديو اهعبتي اهضعب وأ اهكلمي يتلا هضرأ عاب اذإ ناك عاطقإلا ريمأ نأ ىتح

 . ناسنإو ناويحو رجشو عرز نم اهيلع ام عيبلا

 دادبتسالا و ملظلا غلبو “ ىطسولا نورقلا يف ابوروأ يف لاحلا تءاس نأ املف

 هذه ىلع سانلا راث - ممدقلا خيراتلا روصع ملظأ يف هغلبي مل اغلبم تاقولحملاب
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 > سانلا نه نوريثكلا هعمتو ينيدلا حالصإلاب ) رثول نرام ( ىدانف > عاضوألا

 نم ررحتلا يف بوعشلا ةبغر هراثآ نم ناكو ى يتناتستوربلا بهذملا أشنو

 نوركذملا ىدانو > ةمسنرفلا ةروثلا اهنمو تاروثلا تماقو > كوللا ناطلس

 (نكمم الهس لصفلا اذه ناكو ى ايندلا رومأ نع نيدلا رومأ لصفب ماكحلاو

 تاعمتجملل ايندلا رومأ ميظنت لمشت مل ةيحيسملا ةنايدلا نأل ا_غاستسم
 . الماك اميظنت

 حيسملا داليم نم رشع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا يف ابوروأ تأدبو
. . 1 

 كلذل تعضوو سانلا نيب ايف لماعتو نهرو ءارشو عيب نم عمتجملا روم ١ مظنت

 مظني امو « دارفألاو تاموكحلا نيب ةقالعلا مظني ام اهنمو ، ةيمضولا نينا وقلا

 . ضعبلا اهضمب لودلا نهب تاقالعلا

 يرجهلا ريخألا نرقلا يفو داهتجالا باب لفق نأ دعب هنأ يف لادج الو

 مل انكلو ةيمالسإلا بهاذملا عابتأ ضعب نيب ةيبصعلا تارعنلا ضعب ترهظ

 يف اهتليثم ىلع عورفلا يف هماكحأ ضعب بهاذملا دحأ عابتأ ليضفت ىوس "دعتت

 . يتلاو ايتللا نيب ناتش نكلو ‘ ىرخألا بهاذملا

 قفاوملا ه١٦٣١ ماع مارحلا للا تيب ىلإ ةجح لوأ يف يسفنب ترصاع دقلو

 > مامإ و ناذآ اهنم "لكل ةمعكلا لوح ةالصلل تاعايج عبرأ ةماقإ م ١٩٤٢

 فلخ ثلاثو يعفاشلا ىلصم فلخ رخآو يفنحلا ىلصم فلخ سانلا مؤي اذهف

 - هلل دمحلاو - نكلو ى اذكهو ى ةلبانحلا ىلصم فلخ عبارو ةمكلاملا ىلصم

 ةالصلا تدجوو ةبعكلا تيقبو نكامألا كلت تمده" ىتح ةليلق تاونس ضقت مل

 . دحاو مامإ اهيف سانلا مؤي ةدحاو ةعفد ةكمب مارحلا دجسملا يف ماقت
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 بيرقتلاب نوماملا ىدانت يرجملا رشع عبارلا يلاحلا نرقلا لئاوأ ذنمو

 ةنسلا لها بهاذم نيب ةنراقمال رودصلا تعستا كلذ لبقو “ بهاذملا نيب
 ص كلذ ىلع دهاش ريخ يلبنحلا ةمادق نبال ينغملا باتكو ى ةفلتخملا ةيمالسالا
 . يرهاظلا مزح نبال ىلحملا باتك اذك و

 لهأ بهاذم نيب بيرقتلا ىلإ ةوعدلا كلت تعستا يلالا نرقلا فصتنم يفو

 ةملك ديمع يندملا دمحم دح روتكدلا موحرملا ماقو ص بهاذملا نم اهريغو ةنسلا

 يتلا مالسإلا ةلاسر ةلجم ررحم ناك ثيح ص روكشم دهجي رهزألا ةعماحي ةعيرشلا

 هقف سيردت يف لضفلا للا همحر هل ناكو ىةفلتخلا بهاذملا نيب بيرقتلل تصصخ

 . ةيلكلا يف ىرخآلا بهاذملا ضعي

 ةممالسإلا ةعيرشلا نب ةنراقملا باب حتفل دا و رلا نم نيرخآ مم هلل ا انقف و ش

 كلذ ناكف ى ةيقرشلاو ةيبرغلا لودلا يف ةيعضولا نيناوقلا نيبو ةفلتخملا اهبهاذمب

 نامز لكل اهتيحالصو اهل ومش و ةيمالسإلا ةعيرشلا ق"وفت ىلع "لد انيبم احتف
 . ةيرصعلا ةينوناقلا تايرظ:لا ثدحأ تقبس اهنأ ىلعو ناكمو

 : ءادعألا هب تدهش ام لضفلا ربخ

 ربتعتو اهردق قح ةيمالسإلا ةعيرشلا ردقت ملاعلا يف ةيلودلا لفاحملا تأدب
 ةعيرشلا كلت ةيحالص ىلع ليلد بهاذملا فلتخم يف عورفلا يف ءارآلا فالتخا نأ

 : اهنمو ص ةيرشبلا لك اشم لحو ةهجاومل

 : نراقملا يلودلا نوناقلا رمتؤم - الوأ

 ةممالسإلا ةعيرشلا تناكو “ ١٩٣٢ ةنس سطسغأ يف ادنلوهب ياهال ب دقعنا
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 «ريبمال» ذاتسألا ناعأ رمتؤملا اذه يفو ادج ىّسض زيح يف ةنراقملا نينا وقلا نمض

 . ةمهقفلا ةيحانلا يف ةيمالسإلا ةعيرشلل هريدقت

 ةليسوك نيناوقلاو نايدآلا نيب ةقالعلا نع اشحب يودب يلع ذاتسألا مدقو
 يمالسإلا عرشلل ام هعامس دعد رمتؤملا متها دق و ؤ يمالسإلا عيرشتلا نع ثدحتلل

 نأ هادؤم حارتقا ىلع عايجالاب قفاوو « ةثيدحلا نيناوقلا مولع يف ةبمهأ نم

 . نراقملا نوناقلل

 : م ٩٣٣٧ ١ ةنس سطسغأ ق رمتؤملا سفن دقمقعذ ١ : ايناث

 خيشلاو توتلش دومحم خيشلا : امه فيرشلا رهزألل نالثمم هدوهشل يعدو
 ةمل وؤسملاو ةيئانجلا ةمىلوؤ۔ملا ) نع امهدحأ : نيثحبي امدقو “ نسح نمحرلا دبع

 ةعيرشلاب ينامورلا نوناقلا ةقالع ) : نع يناثلاو « ( مالسإلا رظن يف ةيندملا
 : ةمت آلا تارارقلا رادصإ ىلإ رمتؤملا ىهتناو . ( ةمالسإلا

 ١( ماعلا عيرشتلا رداصم نم اردصم ةيمالسإلا ةعيرشلا رابتعا .

 ٢( روطتلل ةملاص ةيمالسإلا ةعيرشلا رابتعا .

 دصقي ) هريغ نم اذوخأم سيلو هتاذب امئاق يمالسإلا عيرشتلا رابتعا (

 . ( ينامورلا نوناقلا

 . ايهقف امجرم هرابتعاو رمتؤملا لجس يف لوآلا ثحبلا ليجست ((
 . ةلبقملا هتارود يف رمتؤملاب ةيبرملا ةغللا لايعتسا (ه

 : ياهال ب يلودلا نيماحملا رمتؤم - اثلاث

 ريثكلا هيف لبقو ةلود نوسمخو ثالث هبف تكرتشاو ١٩٤٨ ةنس يف دقعنا

 ىلودلا نيماحملا داحتا رمتؤم ىصوأو ى هركذ رم ام لثمب ةيمالسإلا ةعيرشلا نع

 ٠ ةنراقم ةسارد ةممالسإلا ةعيرشلا ةسارد ينبتب
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 : ماعلا يلودلا نوناقلا ةيعمج - اعبار

 ماملا يلودلا نوناقلل لوآلا دئارلا ينابيشلا نبحلا نب دمحم ةيعمجلا هذه تربتعا
 هتافلؤم رشنو قيقحتو ثحب ةيمجلا هذه ماهم نمو ى همسإب ةيعمج اوفلأو
 باتك هتافلؤم نمو ى ناتسكابلا يف كلذك و عرف دنهلا يف اهل حبصأو ههقفو

 لك يف لودلاتاقالعو ملسلاو برحلا مظنو داهجلاو يزاغملا نع ( ريبكلا ريسلا )

 . نيلاحلا نم

 : م ١٩٦٥١ ةنس سيراب يف يمالسالا هقفلا عوبسأ - اسماخ

 نومئاقلا بلطو ى يمالسإلا هقفلل هلك عوبسألا اذه قوقحلا ةيلك تصصخ
 مل تقلطأ اك ى ةنيعم ثوحب ميدقت مالسالا ءاملع ىلإ عوبسالا اذه دادعإ ىلع
 .بلط يتلا ةيمالسإلا ثوحبلا امأ “ ىرخأ ثوحب نم هنورب ام ءاقلإ يف ةيرحلا
 نم مهفلا مدع نم اهطوحي ناك ام اهيف ةباتكلا ةرورض عوبسألا ىلع نومئاقلا

 : يهف مهريغو يسنرفلا نوناقلا ءالع بناج

 ١( ةيكلملا تابثإ .
 ٢( ةيكلملا عزنب فرعي ام وهو ةماعلا ةحلصملل كالمتسإلا .

 . ةيئانجلا ةيلوؤسملا (
 . ضعبلا اهضعب يف ةيداهتجالا بهاذملا ريثات (

 . مالسإلا يف ابرلا (ه

 متتخاو ى ةيئاهنلا ةسلجلا يف رمتؤملل اسيئر سيراب يف نيماحملا ب.قن ناكو

 نم انل ر٤‘وصي ناك ام نيب قف وأ فيك يردا ا٭ل » : اهيف لاق ةماكب رمتؤملا لامعأ

 ساسأك اهتيحالص مدعو يمالسالا هقفلاو ةيمالسالا ةعيرشلا دومج

 هيلع ام كش ريغب تبثي امم رمتؤملا اذهف هتعمس ام نيب و ‘ ةروطتم تاعيرشتل
 ةلباقمل ةيحالصو عيرفت ةرثكو ةقدو ةلاصأو قمع نم ةيمالسالا ةعيرشلا

 . « ثادحألا عيمج
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 : ةمت آلا تارارقلاب عوبسألا ىهتناو

 ١ ) اهيف ىراع ال ةمعي رشت ةمنوناق ةمق اهل يمالسإلا هقفلا ءىدابم .

 اهنمو “ باجعالا طانم يه ةيعيرشت ةورث يوحي بهاذملا فالتخا ٢(

 رمتؤملا ءاضعأ ىحنأ مث « ةايحلا بلاطم عيمجل يمالسالا هقفلا بيجتسي

 ةيتآلا ةيصوتلا اوردصأ و ى يلاحلا رصعلا يف مالسإلا ءاهقف ىلع ةمئاللاب

 : يهو

 تايرظنلاو ءىدايملا اهيف ضرمت يمالسإلا هقفلل ةعوسوم جا رخإ «,

 . « ايرصع بيوبت ةبوبم

 ةركفلا رصم تنبت مث ةعوسوملا كلت جارخإ يف ريكفتلاب ايروس تأدب دقل و
 ةعبات ةنجل تنوك و دهجلا رصم تمواد مث ‘ رصمو ايروس نيب ةدحولا دهع يف

 كيضابإلا بهذملا اهنمو ةيناثلا بهاذملا تدمتعا ةيمالسإلا نوئشلل ىلعألا سلجملل
 اهتبترو بهذم لك نم بتكلاتاهمأ نم ةهقفلا تاحلطصملا ةنجللا تجرختسا و
 ءارآ عيمجي حلطصم لك يف ةباتكلاب نوصصختملا ءاملعلا ماق مث يدمحألا بيترتلا
 ىلع ديزي اهنم لك ءازجأ ةرشع نآلا ىلإ ةعوسوملا نم عبط دقو ى ةيناثلا بهاذملا
 . ةحفص ةئايسخجلا

 : ةيعضولا نيناوقلا ذبن و يمالسالا هقفلا فا انتجاح

 ةقحالتم ةلواطتم انورق شاع دق هماكحأ عيمجب يمالسإلا هقفلا نإ

 يف ال ملاملا يف عيرشت يأ هنم برتقي امب الو هب رفظي مل يذلا رمآلا .. ةعباتتم .

 اكيرمأ و ابوروأ يف ةيبرغلا تاميرشتلا هقف نأ مولعملا نمف ' ثيدحلا يف الو ميدقلا
 امأ ى ايندلا نع نيدلا اولصف نأ ذنم نامزلا نم نرق ضعبو نرق ديلو
 ريخآلا نرق فصنلا ةديلوف داصتقإلاو نوناقلا يف ةيعويشلا ةيسورلا تاعيرشتلا

 . م ١٩١٧ ةنس دعب تأدب ةيعويشلا ةيسورلا ةبرجتلا نأ ذإ
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 اقرش قافآلا يف فوط دقلو ى انرق رشع ةعبرأ هلف يمالسإلا هقفلا امهأ

 ى ىراحصلاو لابجلاو ى نايدولاو لوهسلا لزنو آبونجو الامش و ابرغو
 ءاخرلا رصاعو « تائيبلا عبمج يف بلقتو « ديلاقتلاو تاداعلا فلتخ ىقالو

 يف ثادحألا هجاوو ث فلختلاو ةراضحلاو ى دابعتسالاو ةدايسلاو « ةدشلاو

 لك دجي اهيفو ى امل ليثم ال ةمخض ةيهقف ةورث هل تناكف _ راوطألا هذه عبمج
 روصملا ىهزأ يف ةيمالسإلا ةعيرسثلا تمكح دقو ى هلك اشمل لولحلا رسيأ دلب
 اهلهأب تفلخت الو 2 بلطم ياب ءافولا نع تدعق الو « ةحاحلا نع ت رصق امث

 دئاوم ىلع لفطتن نأو ى ءاينغألا نحنو ل“وستن نأ انيلع مارحف ى نيح يأ يف
 هصئانصو رامعتسالا هللا لتاق “ نومركألا ةداسلا نحنو نيثدحملا

 . نولعفي امو

 : هفصني نم ىلإ يمالسالا هقفلا ةجاح

 ةعيرمشلا نع ةرباع تابسانم يف اهيلإ انعملأ يتلا تاراشإلا ضعب لملو

 هاوح امو “ ةمخضلا هتورثب ينغ يمالسإلا هقفلا نأ ر "رقن نأ انيضتةت ةممالسإلا

 ةممالسإلا ةبتكملا تناك نإ و « ءىدابملاو تايرظنلا ليلجو ءارآلا و لاوقألا نم

 يكل يفكي امب ءانغلا اهيف ةيقابلا ةيقبلا نأ الإ تافلؤملا رثكأ اهنم بلسو كله

 اهضرع نسحأ نإ اهلبقتسمو اهرضاحو اهيضام يف تاعيرشتلا عيمج ىلع هقن
 يف ةسيبح امإ يمالسإلا هقفلا بتك نم ةيقابلا ةيقبلا نأ ملسملا نم ذإ ى اهبيوبتو

 ص ىرخآلا بتكلا رودب ةلقتعم هبش امإو ى اهريغو ةناتسآلا يف تابتكملا ةيبقأ

 عوج لا لعجي اح ط ةسرهفو بيوبت نم ىلوآلا ةقيرطلاب ةروشنم ةلوادتم امإ و

 نوناقلا لاجرو نيع"رشملا نم بناجألاب لابلا امف « نيصصختملا ىلع ابعص اهيلإ
 اهرئاخذ ىلع عالطالا يف نوبغربو اهقح ةيمالسإلا ةعيرشلل نوفرعي اوأدب نيذلا

 . اهزونك و
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 ثدحأ ةراسمو ٠٠ روبقملا فثفمب لا نوكي ام جوحا نذإ يمالسالا هقفلاف

 نم هيلإ لوصولا لهسي أروسيم حبصيل بيوبتلاو ةسرهفلاو رشنلا بيلاسأ
 . بلاط لك

 قرط نم قيرط ثدحأ ىلع«ليلملا ءافشو ليدلا باتك حرش»عبط ةداعإو

 عاقب عيمج ق نعماسملل ىلج ةمدخو مظع لمع ةسرهفلا و بيوبتلاو عبطلا

 ... هيف كراش نم لكل باوثلا لزجأو هب هلدا عفن ‘ ضرألا

 روصنم يلع يلع

 ايلعلا ةمكحملا سيئر

 قيبطتل ايلعلا ةنجللا سيئرو
 ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ

 ةيبيللا ةيبرسهلا ةيروهمجلا يف
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 ليبنلا باتك فلؤم ةمدقم

 ىنيمنلا زيزعلا دبع نيدلا ءايض خيشلا

 هلل ا همح ر

 ه ١٢٦٢٣ ةنس يفوتملا

 برآملاو معنلا نم هالوأ ام ىلع هل دماحلا « هالوم ىلإ ريقفلا لوقيف “ دعبو

 ى ليسلاك مهبأ ام هنع لفي ى لينلا ىلع ريسفت يناث اذه : جاحلا نب دمحم جاحلا

 انبرل صلخم نسلا رفص يف امهالكو « متي ملو ى ليذلا ليوط هنإف لوآلا فالخب
 هنم لحتني وأ هرصتخي نأ دحال حيبأ الو « ليك ولا معنو يسح وهو ى ليلجلا

 « هريغ نمو » : هلوقب هيف لخدي وأ هب لينلا حرشي وأ ى لينلا ىلع ةيشاح
 امنإو ی باقعلا ليجمت هيلع فاخأو ى حبري مل كلذ لمف نمو «عجرد» : هلوقو

 . ةدابعلا يف هب اولغتشيو سانلا هب عفتنيل هتفلأ

 ى لضاوفلاب مأ لئاضفلاب قلعت ءاوس “ ليمجلا ىلع ءانثلا : دملا ( هلط دمحملا )

 اهيف تركذ دق ينإف ص ةلأسم يبأ ىلع يتيشاحك هريغو ةيماللا حرش يف هتطسبو
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 انال وأ ام ىلع هل رسل ( و [{ معنل ١ نم انيلع هب لضقت ام يف | ج ادج

 هتاذ نأ ىنعمب “ هتاذل دوجولا بجاولا وه هللاو ؛ حدملاو ركشلاو دمحلا ماسقأ

 قلطم لوعفم (أدمح) ؛ مدعلاب هفصو نكمي ال هنإ ىتح همزلتستو دوجولا يضتقت
 هدمحن يأ ؛ هلومعم لبق ردصملا نع رابخإلا مزلي الئل ‘ دمحلل ال فوذحم

 : ةمعنلا ( معنلا نم انيلع هب لضفت ام ) لداميو لباقي يأ ( يفاوي ) ؛ ادمح
 ى اهب كله ولو ةمعن رفاكلا ىلع هب لجو زع هللا لضفت امف ى مئالم لالح رمأ
 ركشلا بوجو هيلع ةممن اهنأ ىلع لديو ى اهلحم ريغ يف اهل هلايعتسال كلذ نأل
 يناوي ادمح هلل دمحلا ه دمحلا لضفأ نأ ىلإ ةيعفاشلا ضعب بهذ ؛ عامجإ اهيلع

 ،“رب كلذ لاقو هدماحم عيمجحي هتندمحيل فلح نم نإ ىتح « هديزم يفاكيو همعن

 متي نأ هللا نم بلط نأب هيلع معنلا نم هب لضفت ام يفاوي ,دمح ءاشنإ : دارملاو

 مهللا : لاق هنأك 94 هب هبلع معنأ ام قبط نوكيب ادمح هنم ردصف هريصقت

 كلذل قيفوتلا فالخ يه يتلا معنلا يفوي دارملاو « كلذ ,يقاوي ادمح ينم ردصأ

 دارأ ول اضيأو ، هسفن لداعي ال ءيشلاو ى اضيأ ةمعن هبلإ قيفوتلا نإف ث دملا

 ةلصخ هللا نم بلط دق نوكي نأ مزل “ لضفت ام : هلوق يف قيفوتلا كلذ

 ريغو عوقولا زئاج ريغو عقاو ريغ كلذو ث لضفو ةنم اهعم هيلع هلل نوكي ال
 الو ؛ مهفاف ىلاعتو هناحبس هللا ىتح يف تاليحتسملا رئاسك هب بلطلا زئاج

 رك رذف“هريغبو هب ركشلاوناسللاب دمحلا هدارم نأل دمب ركشلا عم دمحلا رركتي
 نم هب لضفت ام وه دمحلا قلعتم لمجي ملو ‘ صاخ دعب ماع "رك ذ هدمب ركشلا

 هلوق يفاني الو “ ركشلا وه كلذ نوكي الف كلذ يفاوي ادمح : لاق لب ع معنلا
 يذلا ءانثلا وه هصح ال يذلا دمحلا نآل « ءانث يصحأ ال : هلوق خلا يفاوي ادمح

 ببسب ممنملا ميظعت نع ءىبني لعف ( ركشلا و) . دوجولا بجاولا تاذلا قباطي
 . ناكرألاب المع مأ ث نانجلاب اداقتعا مأ ‘ ناسللاب آرك ذ ناك ءاوس « هماعنإ
 . هاناطعأ و انيلإ هبرق يأ“انل ايلات هلعج وأ هل نييلات انلعج ه (انال وأ ام ىلع هل)
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 { هسفن ىلع ىنثأ اك وه هبلع ءانث يصحأ ال 4 مركلاو لضفلا نم

 لاح ايس الو لاح لك يف ةناعإلاو فطللا هلأسنو

 ى نيقحتسم هل نوكن نأ نودب ءاطعلا ( مركلاو ) ميظعلا ربخلا ( لضفلا نم )
 الف دابعلا لهج ىلع ملحلا : ليقو ث لاؤسلا لبق لاونلاب ماعنإلا مركلا : ليقو

 ءاطعإ : ليقو “ مهنم ببس الب هقلخل ءاطعملا مومع : ليقو ى ةبوقعلاب لجعي
 يخس هللا : لاقي الو “ ضرغ الو ةلمل ال يغبني هجو ىلع يفبني نمل يغبني ام

 ء لخبلا قبس هئاعدتسالو : ليق “ ىلاعت هقح يف مسالا اذه دورو مدمل

 اميظع ليمجلاب اركذ يأ نيونتلاو بصنلاب ( ءانث ) عيطتسأ ال ( يصحأ ال ر
 رك ذلا ىلع ءانثلا قلطي الو “ ريكنتلاو قايسلا نم دافتسم اذهو “ هقحب ايفاو

 ( وه ) ص للا ىلع يأ ( هيلع ) “ حيحصلا ىلع ازاجم الإ لعفلا ىلع وأ حيبقلاب
 ىلإ دئاع وه وأ “ هتاذ يأ ( هسفن ىلع ىنثأ امك ) هربخو للا ىلإ دئاع أدتبم

 للع هنع ثيدح ىلإ ةراشإ هذهو © اذه ىلع ءانثل اتعن ةلمجلا نوكتف ءانث

 يذمرتلاو دواد وبأ ىور « كسفن ىلع تينثأ اك تنأ كيلع ًاءانث يصحأ ال »

 كطخس نم كاضرب ذوعأ ينإ مهللا » : للع هللا لوسر نع هجام نباو يئاسنلاو

 تينثأ اك تنأ كيلع ءانث يصحأ ال ، كنم كب ذوعأو ‘ كتبوقع نم كتافاعمبو
 - ذإ الماك هب نابتإلاو ءانثلا ةقيقح غولب نع زجملاب فارتعا اذهو « كسفن ىلع

 الإ : لاق اك ص وه الإ ماتلاو لامكلا ىلع هللا فصي الف ، هتافص ةمظعل ةياهن ال

 كاردإلا كاردإ نع زحملا : قيدصلا لاقو “ وه الإ : فنصملا لاق اكو « تنأ

 (فلطنلا) “ه“يمكل بجتسأ ينوعدأإ» :هلوقل“آلاثتما هبلطن يأ (هلاسنو)“كاردإ
 (ةناعالاو) تارذضملا عفدو قفرب مهيلإ معنلا لاصيإب قلخلا ىلإ ناسحإلا

 ( اهس الو ) لأسنب ال اعزانت ةناعإلاي وأ فطللاب قلمتم ( لاح لك يف ) قيفوتلا
 لاح ) وه يذلا لاحلا لثم ال يأ“ةفوصوم وأ ةلوصوم «ام»و “لثم ىنعمب يس»
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 برعلا دس دمحم انىبن ىلع مالسلاو ةالصلاو هسمرب ناسنإلا لولح

 مجعلاو
 < دوح وم يأ ك فوذحم «ال» ربخو ى يمدآلا يأ : ( ناسنالا ) لوزن ( لولح

 ص ةناسنإ ىثنألل ليق امرو ىال ل امسا عقو كلذلو « افيرعت ديفت ال يم ةفاضإو

 مالكلا اذهو ص ينهذلا دهملل وأ ى هسفن دارملاو ' درف نمض يف ةقيقحلل (لا)و

 ربخ عفرلاب لاحو ى همهفي اضيأ قلخلاو هنهذ يف امب ملاع وهو هللا ىلإ هجوم
 هفذح و“ةلصلا ردص فذحو ةفوصوم ام تلعج نإ ةفص وأ ةلص ةلمجلاو “فوذ

 ىلع لاح رج زوجيو “ انه تلاط دقو يأك ةلصلا لطت مل ولو زئاج ايس دمب
 هلاؤس ةدئافو “ يف ىنعمب ءابلاو غ هربق يأ : (هسمرب) ام ةدايزو هبلإ يم ةفاضإ

 يمسو ص ىحلاب نيكلملا بيجيف هقفوي نأ هربق يف هلوزن تقو يف ةناعإلا موبلا

 اهترتس اذإ ضرآلا حيرلا تسمر ى رتسلا:سمرلاو روبقملا رتسي هنأل اسمر ربقلا

 . بارتلاب

 لصف

 : (ةالصلا و) ؛ ربقلا هب يمس مث « ربقلا بارت هب يمس مث “ ردصم سمرلا
 :(مالسلا و) ‘ دبعت كلذ لاقي نأ نم ىلوأ اذهو ى اهتدايزو معنلا للا لاصيإ يأ

 هنأل لعاف ىنعمب ليمف : ( انيبن ىلع ) ص فاخي ام لك نم ءاجنإلا وأ ةبحتلا يأ
 عوفرم هنأل وأ « هللا نع ليربج هربخأ هنآل لوعفم ىنعمب وأ ى سانلل ربخم
 : (دمحم ) ی السرم نكي مل نإو سانلا ربخم ءيبن لكو زمه ال اذه نكلو ى ردقلا
 دمح رثك و مظع يذلا يأ ةفلابملل ديدشتلاب دتح لوعفم مسا نم لوقنم ملع

 عيفر يأ : ( مجملاو برعلا ديس ) ؛ دمحلل ةبجوملا هلاصخ ةرثكل هل سانلا
 برعلاب دارملاو “ بضغلا هزفتسي ال يذلا مهميلح وأ مهكلم وأ مهيلع ردقلا

 _٣٨-۔



 . . هبحصو هلآ ىلعو ممألا ةفاك ىلإ عطاوقلاب ثوعبملا

 هجوز نم ليعامسإ دلو نم برعلاو « ةيدابلا ناكس مهو بارعألا لمشي ام انه
 مهو هلبق ناطحق نأ اك ' ناطحق ريغ اضيأ هلبق اوناك ليقو ناطحقو ى ةيبرملا

 ةغل ىلع هللا هفقوأ هنأل دوه نم ةيبرعلا لصأو “ مهريغو داعو مهرلجو دوت

 هبسن نم ىلع اضيأ برملا قلطيو « برملا فالخ مجعلاو « ةنوفدملا برملا

 ينب نم برعلا نم انأو يتغلب ايربرب يسفن يمسأ اك ى ايمجع هناسل ناك ولو يبرع
 ( ب ثوعبملا ) ؛ ايبرع هناسل ناك ولو ةمجملا هبسن نم ىلع يمجعلاو « يدع

 ىلإب ةفاك رجو ى مهعيمج يأ : ( ممألا ةفاك ىلا ) ةهبشلل ( عطاوقلا ) لئالدلا
 ةفاك ىلع ةلكاك ينب لآل تلعج دق : لاق ذإ ىلعب آرورجم رمع مالك يف هدورول

 ىفك :همتخو رمع هبتك « آزيربإ ابهذ لاقثم يتئام ماع لكل نيملسملا لام تيب
 ىنب يف دوجوم طخلا اذه : هللا دبع ديسلا لاق . ها ى رمع اي اظعاو توملاب

 فنصملا لعلو « هيلع ساقي ال ذاش هرج نأ رهظي يذلاو « نآلا ىلإ ةلكاك
 زاجأ ضمب لب ع ةمسلا يف درو ام لك ىلع سايقلا ىرب نم بهذم ىلع ىرج
 فعضل فيعض سايق وهو ى ىلإ اهيلع ساقف مظن يق ولو درو ام لك ىلع سابقلا

 ةفاك نأ ناهدلا نبا نعو ى اهناكم ىدعتت الو اهيلع ساقي ال ةصخ رلاك « سيقلملا

 ردصم تعن هنوك هفاشك يف يرشخمزلا زاجأ دقو ص الاح الإ لمعتسي ال
 ء ةمايقلا موي ىلإ هدعب نامز يأ يف ناسحإب هيعبات يأ : ( هلآ ىلعو ) ؛ فوذحم

 دازو ڵ هريغو سوماقلا هيلع رصتقا داصلا حتفب (هبحصو) ؛ ءاعدلل ماقملا نأل

 ولو نل يبنلا يقل نم مهو “همض زوجي الو رسكلا ةيرزجلا حرش يف مالسإلا خيش

 ضعبو “ هنع يورب نأ ضعبو ى هعم وزغي نأ ضعب طرتشاو ى هب نمآو ةظحل
 يف وأ ضرآلا يف ءايبنألاو ةكئالملا نم هيقل نم ةيمست يفو ى هتبحص لوطت نأ
 تنيبت نم الإ ةيالولا يف مهو ءايبنألا ةدع ليق “مهتدعو « نالوق ايباحص ءامسلا

 لالضلا بَوصف نتفلا رضح نمو ى لدملا ةمنأ تحت مهنأل اهنم بتي ملو ةريبك هنم
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 ميشلا مراكمو فرشلا يون

 ايهشت فقوت نمو ث هتيالو ىلع يقبأ قحلا كردي مل هنأل فقوت نمو ى هنم ءيرب

 أربي الف لطابلا هل رهظي نأ عوجرلا اذه نمو ى هنم ءىرب ملعلا نع اعوجر وأ
 ليق اهيف ةباحصلا ةلمجو “ حدملا مومع نم ةباحصلا يف ءاج ام درجمل هبحاص نم
 عادولا ةجح للع هعم رضح 4 ءايبنألا ددع افلأ نورشعو ةعبرأو فلأ ةئام

 هاور ] افلأ نوعبرأ بارعألا نم امهنيب امو فئاطلاو ةنيدملاو ةكم لمهأ نم
 فلأ ةئام نع للع هللا لوسر ضبق" : ةعرز وبأ لاقو ث [ يكملا بلاط وبأ

 نبا ىكح اذك و ص هنم عمسو هنع ىور نمم ةباحصلا نم افلأ رشع ةعبرأو
 ىلع اذهل فقأ مل : ينارقلا لاق : يطويسلا لاق : يديبزلا لاق ، هريغو حالصلا

 يف ينيدملا ىسوم وبأ هركذ امنإو ى ةروهشملا خيراوتلا بتك يف وهالو دانسإ

 بتك ضعب يف هدانسإ ىلع تفقو دقو : يطوبلا لاق ؛ دانسإ ريغب ليذلا

 يبأ نع ليلكإلا يف مكاحلا لاق ى بيرقتلا حرش يف هتدروأ و « يدادفبلا بيطخلا

 نع لئس هنأ ةعرز يبأ نع ريثألا نبا لقنو « افلأ نيمبس كوبتب اوناك : ةعرز
 نوعست عادولا ةجح هعم رضح ؟اذه طبضي نمو :لاقف لع ينلا ىأر نم ةدع
 ماشلاب ناك : يناعمسلا نبا لاق ى افلأ نوعبرأ كوبت همم دهشو « افلأ

 ص ىمعأ ولو ناسنإلا نيملاب دارملاو ؟ قلع هللا لوسر تأر نيع فالآ ةرشع
 عقي مهلك لتاقم فلأ رشع ينثإب نينح يف نزاوه ازغ ك هنا مزح نبا لاقو

 (مراكمو) ولعلا (فرشلا يوذ) كلذ نم رثك أب كوبت ازغو “ةبحصلا مسا هبلع
 ءارو ايمل وأ حتفب ةمركم وأ مركم ص مركم عمج وأ ى سايق ريغ ىلع مرك عمج
 زوجيو ى امهنيش رسكب ةميش عمج « عئابطلا ( ميشلا ) يناثلا ءار مغو لوألا

 مجارتلاو حرشلا اذه ريغ يف اهتطسب دق ةروكذملا ظافلألا كلت عيمجو ث امهزمه
 . ةبراقتم

 



 ارصتخم عمجأ نأ يرطاخ يف ددرتي ام لاط لق : لوقيف { دعب م

 هقفلا يف

 ايندلاو « لوقأ ينإف ايندلا يف ءيش نم نكي امهم يأ : ( لوقيف ، دعب و )

 ىلع بترملاو ص هددرت لوط وهو امطق ققحتم هلوق « .يش عوقو نم ولخت ال
 كاذ ىلع مالكلاو امأ ى هيلع لدت يذلا ديكأتلا ىنعم كلذف « بجاو بجاولا

 لعاف ردصملاو “ ةيردصم ام ( ددرتي ام لاط دق ) “ حرشلا اذه ريغ يف هتطب

 عقي ام هلصأ و “بلقلا دارأ ( يرطاخ يف ) ةلصفنم 0 اهل فنصملا بتكل ةفاكال

 يف نيدلا ماصع حرش ىلع يحرش يف هتطسبو ى لاحلا مساب لحملا يمسف هيف
 ص لاطل العاف امسإ ام لمجت نأ كلو ص ددرتي لعاف ( عمجأ نأ ) « تارامتسالا

 للقم يأ (ارصتخم) اباتك ع ددرتي يف اهريمض نم وأ ع اهنم الدب عمجأ نأو
 ليلقت ىلع اضيأ راصتخالا قلطيو ص لوعفم مسا وهو “ ىنعملا رثكم ظفللا

 افدارم نوكي لوألا ىنعملابف “ طقف ظفللا ردق ىلع ىنعملا ناك ولو ى ظفللا

 هعمج دمب ارصتخم نوكي امنإو ، ارصتخم عمجي نوكي فيك ثحبلا يقب ى زاجيإلل
 ص هعمج دعب ارصتخم نوكي هنأ ىنعملا نأب : باجيو ص راصتخإلا قيرط ىلع
 امالك يأ ث ًارصتخ امالك عمجأ نأ يأ ، ةردقملا لاحلاك اردقم اتعن نوكيف

 ىنعملا نأبو “ اليلق امالك نيلوطملا مالك نم عمجي نأ دارملا نأبو ى هرصتخأ
 ةيعرشلا ماكحألا يأ : ( هقفلا يف ) ى آرصتخ اباتك ةلوطملا بتكلا نم لصحأ

 كلذ ةيمكو ى امهوحنو ةاكزلاو سخلا تاولصلا بوجوك ى داهتجإلا اهقيرط يتلا

 ص رمآلا هيف لب “ بجاو كلذ نأ نآرقلا يف سيل هنإف كلذ ريغو ى هتيقاومو
 ىمسي ال ةتنسلاو نآرقلا يف درو امف “بوجولا ىلع هقفلا لوصأ نفب رمألا لمحف

 دقو ى اضيأ داهتجإلا اهقيرط يتلا ةيعرشلا ماكحألاب ململا ىلع هقفلا قلطيو ى اهقف
 دقو ى اضيأ اهب ململا ىلعو ى اضيأ ةيداهتجالا ريغ ماكحألا ىلع هقفلا ظفل قلطي
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 اعنام لخم الو الم ال « بهذملا روهشم نم ىوتفلا هب امل انيبم اعماج

 ةرابع نإف

 ى ةلقلا ىلع ءانب داهتجالا ريغ هقيرط امو داهتجإلا هقيرط ام رصتخملا اذه يف ركذ
 اك مهفلاو ملعلا قلطم وهو ةغل هقفلل ةدارإ وأ ى هل مجرتي ام ىلع ةدايزلا زاوجل وأ

 ( انيبم ) “ امهريغو عيبو ةالص نم هقفلا نونفل (أعماج) ، نآرقلا هب ءاج

 يأ رصحلل همدقو , هب ىوتفلا امل يأ : ( ىوتفلا هب امل ) ناكسإلاو ديدشتلاب
 ص ردصم مسا وهف ى ءاتفإلا : هانعمو “ هريغ نم هب الإ ىوتفلا نوكت ال ام نيبأ

 هفلؤمو باتكلا نيب ةسبالملل يدانسإ زاجم باتكلا ىلإ نيبتلاو عملا ةبسنو

 ءاوس “ هلحم ىلإ مكحلا دانسإ نم هنأل وأ ةطساولا هنألو « ةقبقح نيبملا عماجلا
 حصي كلذ لك نإف ص قرولا عم اهلوأ ، شوقنلل وأ ظافلألل مسا باتكلا انلق

 يأ : ( بهذملا روهشم نم ) ‘ يتأي ام كلذ لثم يف اذك و « لحم هنأ قالطإ
 عطق اهيف سيلو ث طابنتسالا لئاسمو عورفلا يف ةقرفلا هب تناب يذلا قيرطلا

 نمو “ ةيفرظ ةفاضإلاف “ بهذملا يف رهش ام دارملاو “ ناكم مسا وهو « رذع

 هنأ كلذو ‘ روهشملا كلذ ضعبب ىوتفلاو ريثك بهذملا روهشم نإف ' ضممبتلل

 نم ىوتفلا هب ام نيبيف رثكأ وأ ناروهشم ناهجو وأ نالوق ةلأسم يف رهتشي
 مل هريغ نأك ىتح راهتشا رثكأ وه ام بهذملا روهشم ديري نأ لمتحيو « كلذ

 لمتحيو “ةيبهولا ةضابإلا بهذم بهذملاب هدارمو ى نايبلل نم نوكتف ى رهشي
 هب امل اذه ىلع : لاق هنأكف « نايبلل نم نوكتف ةلأسملا يف ملاعلا بهذم ديرب نأ
 : ( لمم ال ) ی اسنؤم اضضحم ىلوأ رم امو ط روهشملا بهذملا وهو “ ىوتفلا
 أ : ( لخم ال ) ى اهل ايطعم ةيغبلاب الفاك ( و ) “ رجضلا وهو للملا يف اعقوم

 قلعت مدعل بلاطلا وهو عنامو لمم لوعفم فذحو « اهنع ( اعنام ) رصقم
 ةطبار وأ ى عمجي وأ ددرتي وأ لاط ليلعتل ءافلا ( ةرابع ناف ) ‘ هب ضرفلا
 رمعل وفلسلا بتكب كباتك نع ىنغ يف انأ تلق نإ يأ“فوذحم طرش باوجل
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 2 اهعاب لاط نإو فلسلا ةرابع نم حضوأ اهعارذ رصق نإو فلخلا

 نم بلقلا يف امع ظافلألا نم هب ربعي ام ةرابملاو ى ليق كلذ نأب تعمس دق هلا
 ديدشتلاب ربع ردصم مسا وأ ى فيفختلاب ربع ردصم لصألا يف يهو ى يناعملا

 لقني هنآل انه ظحالم ىنعملا اذهو ع هيلع زاج ىنعمب هوحنو رهنلا ربع نم يهو
 هلوقل ايلعت كلذ نوك حصي له تلق نإو ى ىنعملا ىلإ ظفللا نم عماللا

 ةلمع فلسلا ةرابع نوكت نأ هيلع مزلي هنأل حصي ال تلق ى اعنام الخ الو كلم ال

 مازتلاب لاقي نأ الإ ع مهفاف لخت الو لمت ال اقلطم فلخلا ةرابع نأو « اهلك ةلغ
 رصق نإو ) نورخأتملا دارملاو « نرقلا دمب نرقلا يأ (فلخلا) ؛ ةلمجلا يف كلذ

 نإو ث اهعارذ رصقي مل نإ يأ “ فوذحم ىلع ةفطاع وأ « ةيلاح واولا ( اهعارذ
 ظفللا ةلق هبش ى عابلا اذك و “ ظفللا عارذلاو لوطلا دض رصقلاو اهعارذ رصق

 رصق يفف ص لق ىنعمب رصق “ ةلقلا ىنعمب رصقلا نم قتشاو ى عارذلا رصقب
 توبثل ةيقيقحت ى ردصملا ىف ارابتعا اهعوقو دعب لعفلا يف اهعوقول ةيعبت ةراعتسا
 ةحشرم ى هب هبشملا ظفل نم ىتشملا ظفللا ركذل ةيحيرصت « القعو اح هبشلا

 هل همسا راعتساو عارذلاب ظفللا هَبشَ لق وأ 2 عارذلا وهو رصقلا بسانم ركذل

 ةرابعلا ظفل ةنيرقلاو “ لوطلا ركذب ةحشرم ةيلصأ ةيحيرصت ةيقيقحت ةراعتسا

 يحرشب كيلعف “ نهذلا ليلكل حضتي ىتح هنايبو اذه نم راثكإلا تدرأ نإو
 ءيتالتلل «ةينونلا» حرش ىلع تيشاح وأ“«ةيوارلا» حرش ىلع يتيشاحي وأ روكذملا

 هملإ زمرو “ هسفن يف ناسنإلاب ظافلألا هبش ةينكم ةراعتسالا نوكت نأ زوجيو

 عبصإلا فرط نم عارذلا لصأو « عابلاو عارذلا وهو ناسنإلا مزال ركذب

 ركذي دقو “ ثنؤم وهو ةبابسلا نم رهشو قحلا وه اذه “ قفرملا ىلإ ىطسولا
 ءاتلاب هلعف نرقي ال نأ زوجحم ثنؤم هدنع ناك ولو هنأل امل لمتحم فنصملا مالكو

 ةرابع نم ) نإ ربخ ( حضوأ ) « ظفللا ىنممب هنألو ثينأتلا .يزاج رهاظ هنأل

 (اهحاب لاط نإو ) كبراقأ وأ كئابآ نم مدقت نم هلصأو نضاملا يأ : (فلسلا



 ، كلذل يتيلهأ مدعو ى يحيرق دومج و ، يرظن روصق هنع ينقوعي ناكو

 ةرابعلاب ديري نأ زوجيو ى تأي ام سق اذكهو « هلبق مالكلاك انه مالكلا

 الو “ ظفللا انه دارملاو ى امهيتهج ىلإ نيعارذلا دم ردق عابلا لصأ و ى ظفلتلا

 نم فلسلا ةرابع يف عابلابو “ فلخلا ةرابع يف عارذلاب ريبعتلا يف ام ىفخي
 ( ينقوعي ناكو ) « فنألا ةبنرأ امهفصن عرذأ ةعبرأ عابلاو « ةغلابملاو ةبسانملا

 نم لآوؤملا علا ريمض وأ 2 باتكلا ريمض وأ ، نأشلا ريمض ناك مساو ى ينعنم

 ناك مسا وأ قوعي لعاف ( روصق) ى هممج وأ ي باتكلا نع يأ : (هنع) عمجأ
 ى سبللا ثيح هئدتبم ىلع يلعفلا ربخلا ميدقت هبلع مزلي نكل ى هريمض قوعي يفو
 لاق “ ىلمأتو يركف يأ (ىرظن) “ ناك ظفل دوجول انه سبل ال هنإ لاقف

 يف هتفلأ يذلا يباتك رظناف « نظ وأ ملع ىلإ يدؤملا ركفلا رظنلا : يكبسلا نا
 دالب يف قطنملا حاضيإ ه هتيمس يذلا ةكم يف هضعبو ةنيفسلا يف هضعب رفسلا
 ك هعدت يأ ءيئلا حرتقت اهنأل يتميبط يأ ) يتحيرق دومجو ) “« قرشلا

 طاسبنا مدعل دومجلا رامتسا ؤ ةبعصلا لئاسملا يف اهلوخدو اهك ولس مدع اهدومجو

 ى فلكت دعب الإ عافتنالا ةلق هبشلا هجوو ى ةحيرقلا فعضب هنع ربعملا ةحيرقلا

 ليبخت وهو ع دوملا تابثإ وهو همزالب هيلإ زمرو هسفن يف ءامب ةحيرقلا هبش وأ
 يف ةحيرقلاو ، ةنطفلا فعضل راعتسم وأ ث ةرامتسالا هتقحلتسا هتقبقح ىلع قإ
 هنم طبنتسي امل وأ ململا نم طبنتسي ام لوأل ريعتسا رئبلا يف لوألا ءاملا لصألا
 ململا و ‘ مسجلا ةامحل “بىس ءاملا ى ةامحلل ببس الك نأ همشلا هجوو ى اقلطم

 ململا لحم هنأل لقعلا ىلع قلطأ مث “ عفان ربتعم هنأ ينعأ « حورلا ةايحل ببس
 ةقالمل ململا يرورض ضعب لقملا نأل وأ « امهادحإ وأ ةيلحملاو ةيلاحلا ةقالعل
 ململا ىلع ةحيرقلا قالطإ راص مث ةرامتسا كلذ وأ “ امهادحإ وأ ةضعبلاو ةيلكلا

 : ( يتيلهأ ) ، نيتحتفبو نيتمضبو “ نوكسف مضب ( مدعو ) « ةيفرع ةقيقح
 قفي هب امل نيبملا مماجلا رصتخملا عمج نم روكذملا ( كلذل ) ‘ الهأ ينوك يأ
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 ةلقلو ى كلاسملا كلت كال كلس يف مظنأ الف ، يتنطف دومخ و

 يأ : ( يتنطف ) نوكس يأ : ( دومخو ) “ رصقلاو لوطلا نيب طسوتلا
 سفنلا مضه ماقم يف هنآل الصأ اهداقتتا مدع دارأ هنأ رهاظلاو ‘ يتقذح

 تناك اهنأ دارأ نإ الإ ‘ ىقحاللاو قباسلا قايسلا ليلدب داقتا دعب اهنوكس ال

 اثدحت ةدقتم تناك اهنوك ىلإ راشأف ، مومهو ام ,ربكل تنكس مث ةدقتتم

 نع رظنلا عطقو عبطلا رابتعاب ناتيرورض ةحيرقلاو ةنطفلا نآلو « ةمعنلا

 رانلاب ةنطفلا هبش “ كلذب رابخإلاب بحملاو ءائرلا هلخدي الف « ةدهاجملا و ةجلاعملا

 اهيلإ زمر “ ةيانكلاب ةراعتسا كلذف ڵ هركذي ملو ةنطفلل رانلا مسا راعتسا و

 لئاسملا يف هنهذ كرحت مدع هتش وأ « ةيقيقحت ةيلصأ رانلا مزاول نم هنإف دوفلاب

 ةنطفلاو { ةيلصأ ةمقمقحت ةمحي رصت ةراعتسا د ولا مسا هل راعتساو ى رانلا دومخس

 كدالس" كلس يف مظنا الف ) ص ةنيرقلا يه ةنطفلا وأ ةيلاح ةنيرقلاو ‘ ديرجت

 حتفب كنلّسلاو “ كلسلا يف ؤلؤللاو رهوجلا وحن لاخدإ :مظنلا ( كلاسملا كلت

 ع كلاس عمج ديدشتلاو مضلاب كةالثسو ث كلذ هبف مظني يذلا طيخلا ناكسإف
 دارأو ص زاوجلاو ى باهذلا يأ كولسلا ناكم مسا وهو كلنسَم عمج كلاسملا و

 وحن لاخدإب مهتلمج يف نوكلا هش ؛ نيفلؤملا ءاملعلا بتارم كلاملا كلتب

 مظنأ هنم قتشاو ص مظنلا وهو لاخدإلا مسا هل رامتساو ، طيخلا يف ةرهوجلا

 القع دوجوم لاخدإلا نأل ةيقيقحت ةيحيرصت ةيعبت ةراعتسا مظنأف ، لخدأ ىنعمب

 رامتساو روكذملا طيخلاب مهنم نوكلا هبش وأ 2 حمش رت كلسلاو 4 اضيأ سحيو

 دقو ، مظنلاب ةحشرم ةيلصأ ةيققحت ةيحيرصت ةرامتسا كلسلا وهو همسا هل

 بتارم هبشو ص نبدلا ماصع حرش يف امهنيعب نيظفللا نيذه يف مالكلا تاطأ

 ى مهتلمج يف لوخدلاو مهنم نوكلل كولسلا مسا رامتساو “ قرطلاب نيفلؤملا ءاملعلا

 ةمحيرصت ةيعبت ةرامتسا ك"الئسف “ مهتلمج يف نيلخادلا ىنعمب ك"اللس هنم قتشاو

 ةيفانلا ال ل ردص ال هنأ ىلع ءانب دعاب قلعتم (ةلقلو) “ كلاسملا اذك و ةبقيقحت
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 دعاوقلاو لوصألل يحفصت

 ثحبلا : حفصتلا (يحفصت) “ مسقلا باوج يف عقت مل ام وأ ى اقلطم ةلماعلا ريغ

 احالطصاو ى هريغ هيلع ينبني ام ةغل وهو لصأ عمج ( لوصألل ) ص رظنلاو

 ؛ جرخلاو « بلاغلاو ى دبعتلاو ى ليلدلاو « رهاظلاو « بحصتسملاو حجارلا

 درو انه ةدارمب تسيلو ةدعاقلاو ‘ اذك نم ةلأسملا لصأ : يضرفلا لوقك
 ينبني هنأب درلا اذه درو ى دلاولا ىلع ينبني دلولا لاقي ال هنأب يوغللا فيرعتلا

 لاقيو ى زاجملل لصأ اهنإف ةقيقحلاو ، رادجلا لصأو ةرجشلا لصأك القع هبلع
 ثيح نم ةرمثلا ىلإ ةجاتحم ةرجشلا نأ هدربو ى هريغ هيلإ جاتحا ام لصألا

 همدعو لاكلا رابتعا نأب باجيو ‘ ةرجشلل الصأ تسيل ةرجشلا نأ عم اهلاك

 اهنأل ةرمثلل لصأ ةرجشلا لب ، ةرجشلل لصأ ةرمثلا : لوقن الف ‘ ىعارم ربغ
 ' ةغللا نم سيل و “ سك اعتم بعالتم رمأ لامكلا رابتعاو “ ةرجش الب نوكت ال

 تسيلو ةرشعلا نم دحاولا نأ هدربو « ءيشلا هنم ام ءيشلا لصأ : لاقيو

 هريغىلع ينب ام عرفلاو ‘ داحآب تبك رت ذإ هنم اهنأب باجيو « دحاولا نم ةرشملا
 يه ذإ هقفلا اهيلع ىنبي ثيح نم هقفلا ةلدأ تجرخف هربغ ىلع ينب هنأ ثمح نم

 ص ديحوتلا ملع ىلع يه ىنبت ثيح نم اهفالخب ‘ عورف ال لوصأ رابتعالا كلذب
 ثمح نم هريغ هيلع ينب ام لصألا :لاقيف ‘ لصألا يف ةيثيحلا ديق ربتعي كلذك و
 نيدلا لصأ ملع ىلع ينب هنأ ثيح نم هقفلا لوصأ ملع جرخيل “هريغ هيلع ينب هنأ
 ص هلاوقأ عيمج يف لصأآلا سكع عرفلاو ‘ لصأ ال رابتعالا اذهب عرف وهف

 ء عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم وهو ع ليلدلا انه هدارم نأ ردابتيو

 تايئزج ماكحأ اهنم فرمتي ةيلك ةيضق يهو ع ةدعاق عمج (دعاوقلاو)
 سنجلا لعافلاب دارملا نأل ص ةيلك ةيضق ‘ عوفرم لعافلا كلوقف ى اهعوضوم

 لعافلا : كلوق وه اهعوضومو ى مفرلا وهو اهعوضوم مكح ةفرعم اهنم بستكي

 نيريثك ىلع لوقم يلك لك ه كلوقو ث لعاف ةرابع يف عقو مسا لك هتايئزجو
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 ظفحو دئاوفلا لينب رفظأ ملو 0 هناديمو نفلا ناسرف نم دعأ ال

 ناويح هتايئزجو يلك : كلوق ةيضقلا هذه عوضوف ص سنج قئاقحلاب نيفلتخم

 لعجي مكحلا باستكاف [رانجأ اهنوك اهماكحأو ى سانجألا نم امهوحنو مسجو

 ناويحلا : كلوقك ص ةيلكلا ةيضقلا نم يئزج اهعوضوم ىرغصل ىربك ةيضقلا

 جتني انج نوكي كلذك يلك لكو ، قئاقحلاب نيفاتخ نيريثك ىلع لوقم يلك
 يئزج دهاشلاو 2 لوآلا لكشلا نم سايق كلذ نم مظتنا دقف سنج ناويحلا

 ى عوفرم لعاف لكو “ لعاف ديز ماق : كلوق نم ديز و “ ةدعاقلا تايئزج نم

 قئاقد سئافن ركذأل مارحلا دح سا يف ةيسونسلا تأرقأ دقو “ عوفرم ديزف

 انباحصأب رومعم مظع لفحم وهو مهسوفن انموق ىلع رصقنل و ى ىطنملاب ديحوتلا

 ذك و ص لوعفملل ءانبلاب ( دعأ ال ) ؛ ةيعفاشلا ضعببو ةبلطلاو ءاملعلا نينامعلا

 ( نفلا ) “ سرف وأ سراف عمج ( ناسرف نم ) ‘ بسحأ ال يأ مظنأ ال :هلوق
 ظفلب هرك ذ مدقت ذإ “ يركذلا دهعلل لأ و ى هقفلا دارملاو ى مولعلا نم عونلا يأ

 اهمسا مهل راعتساو ‘ هيف بوغرم ىلإ قبسلا عماجي ناسرفلاب ءاملعلا هبش « هقفلا
 تراديلاو ى هّبشملا مئالي نفلا نأل ص ةقلطم ةيلصأ ةققحت رمد راعتسا

 سارفألا قابتسا عضوم يأ : ( هناديم ) لمهأ ( و ) ى هب هبشملا مئالي
 هل همسا ريعتستو ط ناديملاب اهيبش ائيش نفلل تبثت لو ث نل رمشلا

 مل يأ ، ناهجو اهحتف وأ ءافلا مضب ( رلقظأ ملو ) ، ةيلصأ ةيلييخت ةيحيرصت

 ص لام وأ ملع نم تدفتسا ام : ةغل ةدئافلا ( دئاوفلا ) ةباصإ ( لينب ) زلفأ

 ص ال مأ لعفلا ىلع مادقإلا هلجأل ام ناك ءاوس “ لعفلا ىلع بترتي ام احالطصاو

 ناك اذإو ص هعم وأ ءاملا دوجو لبق ازنك دجوف ءاملا لجأل رفح اذإ ام لمشف
 ابولطم هنوكل اضرغ ىمسي هبترقل ةدئاف ىمسي امكف ى كلذ لجأ نم مادقإلا

 نم قتشم هلعلو “ ارخآ يتأي هنوكل ةيئاغ ةلعو ى هلجأ نم لعفلا نوكل اتعابو
 ظفح و ) “ هتبك ر باصأ هبكر : كل وقك داؤفلا بيصت ةعفنملا نأل نيعلا مس
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 نم هيف انأ ام عم هرايضم يف قبسلا بصق زرحل لمتأتأ ىتح دئاوعلا

 : هناطلس ىلع ىلوتسا دق لاب لاغتشا

 لئاسملا هتش “ اهزنك اهظفحو “ رركتملا فورمملا يمهز ةدئاع ممج ( دئاوملا

 ث ةيق.قحتلا ةيحيرصتلا ةيلصألا ةرامتسالا نم رم ام دح ىلع ناصي ىذلا لاملاب

 : ( لتهاتأ ىتح ) حيشرت نوصلا ىنعمبو ى ديرجت نايسنلا مدع ىنعبب ظفحلاو
 خسن يفو « لاحلل عوفرم اهدعب عراضملاف ةيئادتبا «ىتحهو ى الهأ نوكأ يأ
 ين ءات اهلادبإ دمب ءايلا ماغدإو ى ءاي لهأ ةزمه ابلق ءاتلا ديدشتب لهتأ فنصملل
 ءاي لهأ ةزمه بلقب لهتيا هيضام لصأو ى لكأ يف لكتاك ذاش كلذو ث ءاتلا

 نأ ىلإ يقارملا كلت قترأ مل يأ ى ادراو لهتأ ظفحأ ملو ث ةرسك دمب اهنوكسل

 فاقلا حتفب بَصَعقلا (هرايضم يف قبسلا بصق) ‘ ضبق يأ : ( زوحل ) لصأ
 هيف فلمت يأ لبخلا هيف رمضت عضوملا رايضملاو 4 بببانآلا وذ تابنلا داصلاو

 ص ةقباسملا عضوم ىلعو ى قابسلا يف سرفلا ةياغ ىلع قلطيو ، نمسلا دمب توقلا
 نم داوجلا ملعيف ناديملا رخآ يف ةبصق نوزرفي اوناك هلبق يذلاو اذه ردابقيو

 نفلاب هنع ربعملا ملعلل ءاملاو ى اهالوم ةطساوب اهذخأو اهيلإ قبسلاب سارفألا

 بصقلا ةفاضإو ىتبسلا بصقب هحشرو « الييخت ارايضم نفلل تبثأ قبسلل وأ
 كلذ وأ ث هدعب اب هحشرو بصقلا ظفل نفلا مظعمل راعتسا وأ « ةسبالم ىندأل
 ىلع نيقباسلا لاح ملعلا يف مهاواس نمل مهتملغ يف ءاملعلا لاح هبش ةيليثمت ةراعتسا

 راصي ال هنأ ررقت دقو فرشلا هب ام زوح عماجب ةبصقلا ىلإ ناديملا ين ليخلا
 انأ ام عم ) ، فلكت الب ةيليثمتلا ةراعتسالا تدجو ام دارفألا يف ةرامتسالا ىلإ

 يأ : ( هناطلس يلع ) بلغت ( ىلوتسا دق ) بلق يأ : ( لاب لاغتشا نم هيف

 ؛ناطلسلا ظفل هل رامتساو س اليبخت لافتشالل ماللا رسكب كلملا تدثأ وأ ى هتوق

 ع تالاغتشالا نيب نم ميظعلا لافتشالا وه لاغتشالا ناطلسو حيشرت ىلوتساو
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 همانأ تربدأ دق ملعلا نأ نهو 0 هناهرب يدل نيبت دق لاح لالتخا و

 اريبخ ل نأ ال ول ك هد را وه تعنهو هرداص.ه تدس همالع أ تمسمطن ١ م

 دالبلا باج ارهام

 وه ناطلس يأ نايبلل ةفاضإلاف هملعو ى اناطلس هلك لاغتشالا لهجت نأ كلو
 يدنع يأ : ( يدل نيبت دق لاح ) داسف يأ ( لالتخاو ) ، لاغتشالا

 (ملعلا نأ نم) هيف انأ ام عم (و) “ لالتخالل ءاهلاو « مظاقلا هليلد يأ (هناهرب)

 اذكه ص ةفوذحم ةلع ىلع افطع هلعج ىلإ ةجاح الو ى لاغتشا نم ىلع فطملاو

 مايأ اهتبقعو ( همايأ ) تضم ( تربدأ دق ) ململا نألو كلذل زولا نم تعنم

 يلوتلا : رابدإلاو “ هريغو اهقف اهلك ةيمالسإلا تامولعملا ملعلاب د!رأ ع لهجلا
 ص ماللاو نيعلا حتفب ملع عمج ( همالعأ ) تسردنا ( تسمطناو ) ‘ ءاضقنالا و

 مهدقف هبش ص هيلع ءالدأو ملعلا تامالع مهنإف ءاملعلا دارملاو “ ةمالع يأ
 تسبح يأ (تدسو) “ هدصقم ىلإ اهيف يشاملا يدتهي الف ضرآلا قرط سايطناب

 جرخمو ثدحم يأ ءيشلا هنم ردصب يذلا عضذما وهو “ ردصم عمج (هرداصم )

 ى دراوملاو رداصملا هل ليخو ضوحلا وحن دسب اهدقفو ءاملعلا توم هنش ى هنم

 ص ءيشلا هلصي يأ : دروي يذلا عضوملا وهو “ دروم عمج ( هدراوم تعنمو )

 وأ ‘ فوأ وهو ى اهدورو دمب اهنع ردصي يلا عضاوملا رداصملاب دارأ وأ

 < دسلاب حشرو درولاو ردصلا عضاو مهش ءاملعلا نع ةرابع دارملاو “ رداصملا

 « هلوقب هانثتسا نم الإ هنم ردصيو هيلإ دروب نأ نع الضف ملاع ال هنأ دارملاو

 يتلا اهماجرأ ت سردنا ةزافمب لهجلا هتش ى اليلد يأ : ( اريبخ يل نأ الول )

 هنأك اهلبق ام نومضم هبلع لد الول باوجو ى ليلدلاب هخش و اهيف اهب ىدت

 عطق ( باج ) ص ةلالدلا لماك ( ارهام ) اريبخ يل نأ الول ململا بهذ دق
 فالخ ىلع ةقباسلا ةرامتسالل عبات وأ ةراعتسا وهف « لهجلا هماهم يأ : (دالبلا )
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 اهنا رمع اهبصخأف حوسلا ىلع داج رماه ًاباحس ينا وأب و ، اهرعوو اهلهس

 غبزلا هبشو لالضلا ريحت نم هبلإو ىدتقي هب ًابقاث ًامجغو { اهرفقو

 اهلهس) ةثالثلا نونفلا ىلع لمتغملا نايبلا نايب يفو « نيدلا ماصع حرش يف هتطسي

 مجملا نيب اك قابط امهنيبو ضعب دنع ديك وت وأ ى دالبلا نم لدب (اهرعوو
 لبجلاك لهسلا فالخ رعولاو “ مالك ين اعمج نيداضتم لك نم امهريغو برعلاو
 دمب هلوقل دك وأ لب اهلهس هلوقل بسنأ ناكسإلاو « اهرسك و نيملا ناكسإب

 ص اضيأ رسكتو ةزمهلا حتفب ينامز يف يأ : (يناواب) نأ الول (و) اهرفقو

 يأ “ الئاس يأ : 7 هلوقب حشرو ‘ باحسلاب هخيش هبش (اباحس )

 نيبو هنيبو “ باحسلا نم ءاملا ناليسب سانلل ملعلا هرشن هبش « ةرثكب ابكاس

 نأ يناوأبو هلوق يف نأ الول يريدقتب كل رهظ دقو ى يضعبلا بلقلا سانج رهام
 لماع يلومعم ىلع نيلومعم فطع اريبخ يل نإ هلوق ىلع اباحس ينا وأب هلوق فطع
 ىلع ) ص لاؤس الب ءاطعإلاب (داج) ‘ يريدقتب بارعإلا ملعي اذكهو “ دحاو

 ةراعتسالل عبت امإ وهو ى نيسلا مضب وهو ى ةهجلا يهو ى ةحاس عمج ( حوشملا

 ( اهبصخاف ) : هلوق عبتلا ىلع لديو ى دالبلا هذه ةدارإ ىلإ جورخ وأ

 اهرعوو اهلهس يف ام هيف ( اهرفقو اهنارمع ) ، شيملا ةهفارو بشعلا ةريثك

 ىلإ رفقلابو “ ليلق ملع ةيقب هيف نم ىلإ نارمعب راشأ وأ « ةراعتسالا عبات وهو

 هب مدق ه (ىدتقي هب ) { ةماظلا بقثب ائىضم ( ابقاث امنو ) ى ملعلا نم الخ نم

 هذه يق نامزلا كلذ يف هخيش ىوس هب ىدتقم ال هنأل رصحللو عجسللو ماتهالل

 مدقف ( ريحت نم) هلوق امأو ی ىدتهيب قلعتم هنإف (هيلإو) هلوق اذك و « دالبلا

 (لالضلا ) هلوقل فاضم ريحت ردصم ءايلا مضو ءاحلاو ءاتلا حتفب وهو “ عجسلل

 قيرطلا ريغ يف نوكلا لالضلاو ع ببسلا ىلإ ببسم ةفاضإ ى ةسبالم ةفاضإ

 نع ليملا يأ يازلا حتفب (غيزلا) ةهبش" عمج ءابلا حتفو نيشلا مضب (هَبنشو)



 آزنكو » ناودعلاو ملظلا لهأ دراكم عفدل دعأ ًابئاص 77 ك ىدته

 ءىفطنت اهبذع نم انيعو ‘ نامزلا لزاونو رهدلا بئاونل آرخدم

 ىنعمب غيزلا نإف « ببسلا ىلإ ببسملا ةفاضإ نم ةسبالمال ةفاضإلاو « قحلا
 ىدتقي بئان ى أجتللي (ىدت) “ ةجح اهيعدي ةهبشل ببس ملعلا يف لوصحلا مدع
 "راج ناك اذإ هميدقت زوجي هنآل بئانلا مدقو ى هيلإ ىدتهي بئانو ى هب

 فرصتم وأ ‘ فرصتملا ريغ ةباين زيجم دنع فرصتم ريغ افرظ وأ « ًآرورجم و
 وه يذلا بئان ممدقت زاوج ينعأ زاوجلا كلذو « هئاقب زيجم دنع هبصن ىلع يقاب

 عسوتللو ث سبللا مدعل حيحصلا وه روكذملا دحلا ىلع فرظ وأ رورجم و راج
 ين ناك امل لعافلا فذح ك ؛ روهشملا وه نكي مل ولو “ ةلضفلاب ههبشل و ى امهيف
 ؛ هب رصبأ لصالا 4 رصنأ و "مهب عي أ ىلاعت هلوق يف لعافلا ريغ ةروص

 عفدل ) . ىله (دعأ) هب يمر ام ءىطخي ال (ابناص) لبنلا دحاو يأ (امهسو)

 ةديكملاو ص برحلا وأ ةلمحلا وأ ثيخلاو ركملا يهو ةديكم عمج ( دياكم

 ملظلا لها) ةفيمض ةغل ليصالا زمهو “ةدملا ةلاصأل ةزمهلاب ال ءايلاب يميم ردصم

 مهب دارملاو “ ملظلل فدارم ظ ة وادملا يأ اهرسك و نيملا مخب ( ناودعلاو

 امهمباوت وا سفنلاو ناطشلا وأ ؤ ىرخأو ايندل عفان هخيش نإف ى ةملظلا سانلا

 هبلع هنأ مل امم يتاي وأ ةرم امم هلشمك ةراعتسا وهو “ انوفدم الام يأ (أزنكو)

 ةبئان عمج (بناونل) ص لاق اك ةجاحلا تقول ارخؤم (أرخدم) « للملا ةيشخ

 لزاونو ) ‘ لحملا لاح ةفاضإ ةفاضإلاو ى نامزلا (رهدلا) ى ةلزان ةبيصم يأ

 نامزلا لمشي ام ماقملا اذه لثم يف لحملاب دارملاو لحملل لاحلا فاضأ (نامزلا

 موهفم نإف ص موهفملل رابتعا وأ فدارت فطعلاو ى ايندلاو نيدلا لزاون دارملا و

 نافلتخم اقدص ام نادحتم امهف “ لوزنلا لزاونلا موهفمو 0 ةباصإلا بئاونلا

 ص ولحلا اهءام يأ لاذلا ناكسإو نيملا حتفب ( اهبذع نم انيعو ) “ اموهفم

 نكست (ءىفطنت) ص هب يف رم ام ىلع رصحلاو ماتهالل مدقو ى ءىفطنتب قلمتم
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 عاونأو ردلا سيفن طقتلي هنم آرحبو ، رجاوهلا يف دابكألا ةرارح

 راهنلا لدعم وه لب { رهاوجلا

 ى لهجلا لاوزل ةيعبت ةراعتسا « رانلاك قرحملا لهجلا لاوز نع ةرابع “ بهذتو

 نوكيف ى رانلا ةرارح لاوز هلصأ و « لاوزلا قلطم ىلع ءافطنالا قلطأ وأ

 لهجلا ةهاركل ةرامتسا (ةرارح) ص دسقتلاو قالطإلا ةقالعل لسرم ازاجم

 برق ةرجلا ىلإ ءادوس ةمل وهو دبك عمج (دابكألاز ث ههرك نم ىلع ةقاشلا
 عمج « ملعلا ىلإ جابتحالا ةنمزأل ةرامتسا (رجاوهلا يف) « ءاملا فشترت داؤفلا

 ةحوتفم هفاكو ‘ رثك ذي دقو ع ثنؤم دبكلاو ؤ رحلا ةدش يهو ةرجاه

 هش (أرحيو) ‘ اضيأ ءابلا رسك عم فاكلا حتفتو ةنكاس ءابلاو « رسكتو

 لوقعم هعاستا نكل ى هنم هيف بوغرملا ةدافتساو عاستالا عماجي رحبلاب هخيش

 ردلاب هنع رمعملا وهو ملعلا وه هنم دافتسملاو « هماع عاستا وهو سوسحم ال

 سيفنلا (سيفن) ى ماتهالاو رصحلل هنم مدق (طقتلي هنم) : هلوق يف رهاوجلاو

 الول باوجو ( رهاوجلا عاونأو ) « ميظعلا ؤلؤللا (ردلا) ‘ هيف بوغرملا ءيشلا
 اك اهلبق ام نومضم ىنغأ وأ < تللضل خيشلا كلذ يل نأ الول يأ ص فوذحم

 مضه كلذ ريغو ةحيرقلا دومحو رظنلا روصق نم فنصملا نع مدقت امو ى مدقت

 اذه هباتك و ى اثيدحو اميدق دالبلا هذه ىف هل ريظن ال هللا همحر وهف الإ و « هسفنل

 ى ةلمجلا ىلع اهلوخدل روهشملا ىلع ءادتبا فرح (لب) < بهذملا ي هلثم دجوي م
 ةلآ يأ لادلا حتفو مملا رسكب (راهنلا لادنعم وه) « ةيلاطبإ ال ةيلاقتنا يهو

 مسا لادلا رسك و ميملا حتفب وأ ى ةءاضإلا يف هل ليدع وه يأ ى راهنلا اهب لدمي

 لدتمي يذلا تقولاب ههبش ى رق الو ةرح ال راهنلا لادتعا تقو وه يأ ى نامز

 ليللا ديزب ال فيرخلا يف ةليلو مويو عيبرلا يف ةليلو موب وهو ليللاو راهنلا هيف
 ةليللا كلت وأ مويلا كلذ ءازجأ نم ءزج لكو ى ليللا ىلع راهنلا الو راهنلا ىلع
 ةرضم ال هنأو “ هلاصخ يف هلادتعاو هئاوتسا ىلإ كلذب ريشيو ؤ الدعم ىمسي
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 نم .[ رابدإو ل ابقإ ةكرح هل نأ ال ول

 الو لمم الو لخم ال هنأو ؤ عفنلا لب هنم ةرضم ال هنأ نع ةيانك كلذو ى هيف

 مض لب روكذملا طبضلا ريغ هيف روهشملاف ريخألا هجولا ىلعو ى لاغ الو فاج
 كلف وه يأ ث نيفاضم ردقت نأ اذه ىلع كلو ع لادلا ديدشتو نيملا حتفو ميملا

 هنم جوربلا ةقطنم يأ هترئاد تيمس مسج كلفلا اذهو ى راهنلا لدعم ةكرح

 يفو ى اهيلع سمشلا نوك دنع عاقبلا عيمج يف راهنلاو ليللا لدامتل راهنلا لدعمب

 وه ةددشم لادلا رسك و ميملا مضب راهنلا لّدَسُم : لاقي وأ ى غيلب هيبشت كلذ

 « نازيملاو لمحلا رادمو راهنلا لدعم كلف ىمستو ث ةيمويلا ىلوألا ةكرحلا ةقطنم

 ليمتو راهنلا فصت ةرئاد يبطقب رمتو « علاطملا ءازجأ ىمستو نامزأ اهؤازجأ و

 ملاعلا ابطق اهابطقو ى ةفلاحخلا ةهجلا يف هضرع ردقب دلب لك يف سأرلا تمس نم

 نع هب ليمت ام ردقب قفألا نع ايهدحأ عفتريو “ يبونج رخآلا و يلامش اهدحأ
 هتيمس يذلا كلفلا نف يف يباتك رظناف ث ردقلا كلذب رخآلا طحنيو سأرلا تمم

 ثبح (لابقإ ةكرح ) خيشلل يأ : (هل نأ الول) ، « كلفلا نف يف كلملا علطم ه
 ربدي راهنلا نأ اك “ خويشلا رئاسك ةمآس وأ ثداحل ضابقنا (رابدإو) ط۔بنا

 رابدإو لابقإ اذ هنوك نأل ص مذلا هبشي امب حدملا ديكأتب هيبش كلذف “ لبقيو

 يف هركف نالوج رابدإلاو لابقإلاب دارملا وأ “ راهنلا سنج نم نوكلا هديزب ام

 عاجرإ نيهجولا ينو ى اضيأ مذلا هبشي امب حدم ديكأت كلذف ى اعنمو اتابثإ ملعلا

 ء ةبسانملا لك نامزلا مئالم ريسفتلا بساني ال لوألاو ، هيلإ فاضملا ريغل ريمضلا

 ذإو « آرابدإو الابقإ راهنلل نأ الول راهنلا ريظن وه : يأ راهنلل ءالا دوع زوجيو
 اذه يفو “ طقف لابقإ هل لب هل رابدإ و لابقإ ال هنآل راهنلا ىلع قئاف وهف هل اناك

 هد وع لصالا ناك ولو 4 حيصف دراو زئاج وهو هيلإ فاضملل ريمضلا دوع هجول

 وه هلوق هنع ينغي لب راهنلا لدعم ناكل : يأ فوذحم الول باوجو فاضملا

 فوذحل ربخ وأ ى اريبخ وأ ارحب لدب وأ « لدمم لدب (نم ) « راهنلا لدع
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 يف هل ريظن ال نمو ، نالقثلا ملعلاب هدوجب قطنو ناولملا هلضفب دهش

 هلعفك همسا نم ‘ تاقلغملا حتفو ، تاردخملا زاربإو تالكشملا حاضيإ

 . اقب رعشم

 للا ةينثت “ ليللاو راهنلا (ناولملا) هفرش (هلضفب دهش) “ فوذحم لوعفم وأ
 ناولملاو هنم ةليوطلا ةعاسلا ىلع اضيأ اللا قئطيو « بيلغت كلذف « راهنلا وهو

 ةقيقح وأ ى ايف رهظ ىتح هملع يف ةغلابم امإ امهتداهش و ى اضيأ امهيفرط ىلع

 ةيزم هل نكل سانلا هيف كرتشا ولو اذهو ى ائيش امهيف لعف نمل نادهشي امهنأل
 نجلاو سنإلا ( نالقثلا ) ‘ هدوجي قلعتم ( ماعلاب هدوجب قطن و ) ، هملع ةرثكل
 رضحتو هعمستو هارت اهنأل كلذب نجلا قطن نم نظلا هحجربي ام ىلع ايقيقح اقطن
 قطن هنم قتشاو “ دوجلا ىلع لاحلا ةلالد ى ةلالدلا ناينااب دارأ وأ ى ملعلا سلاجم

 اهيأر لقثل نيلقثلا ايمس و ‘«نبدلا ماصع» حرش يف ظفللا اذه تط .بو لد ىنعمي

 نمو ) نمحرلا ةروس يف ريسفتلا يف هتطسبو “ بونذلاب القثن وأ ، هتنازرو

 ( حاضيإ يف ) ه اذه ريغ يف هتركذو « قرفلاب لبقو “ لثم يأ : ( هل ريظن ال
 : (تاردخنا) لئاسملا راهظإ (زاربإو) “ تاسبتلملا (تدلك ٤ملا) لئا۔_: فشك
 ك ةغلابملل ديدشتلاب رآدخ ى لوعفم مسا ى ةلماكلا ةأرملا رتست اك ‘ تاروتسملا يأ

 قلغملا يأ : ماللا حتفو ةمجعملا نيغلا ناكسإو مملا مضب ( تاقللغلملا حتفو )

 يف تاردخملا قوف نهو ى حاتفمب الإ اهيلإ لوسولا يأ : اهحتف ماري الف ع اهيلع
 ؛هؤايحإ وملعلا رثن وه يذلا (هلعفك)ىبحي ظفل وهو (همسا نم )“ةزعلاو فرلا

 هلثم يف اذك و « فوذحم لوعفم وأ فوذحم ربخ وأ ى هلبق نمل نايب وأ لدب نمو

 نيرخأتملا ضعب ةقيرطىلع مسإل تمن وأ“هريمضنم لاح وأ “رعشمب قلعتم“هلعفك و

 ص هلمفك نئاكلا يأ ع ةفرعم قلعتملا ردقي نأب فورظلاب ةفرعملا تعن زاوج يق
 ءاقبب ) سانلا رمشم يأ « ميمعتلل فوذحم هلوعفم و « مسا ربخ « ملعم (رعشم)

_- ٥٤ 

 



 . . . حلصأ : حلاص نب ىيحي ءايركز وبأ : هتايحو ملعلا

 ين ثحبلا يقب الإو « دالبلا هذه ريغ يف كلذ لبق وأ ءاج ذنم ( هتايح و ملعلا

 ع طقف هئاقبب رعشم ال ملعلل قبم هؤايحإو ملعلا رشن وهو هلعف نإف « هلعفك هلوق
 كدعب هئاقب ىلع “لد هنامز يف هءايحإ نآل هرصع دعب ملعلا ءاقبب رمشم هنأب باجيو

 نأ زاوجل هل ايقبم ملعلل هخيش ءايحإ نوكي نأ لبق كلذ لاق فنصملا نأب وأ

 هرشني ال وأ هنع ذخأ نم تومي وأ « بيرق نع مهلع ام سانلا نع لحمضي
 نأ ينعأ « عانتمالا زوجي ال وأ « اعرش هب عانتمالا زوجي عنامل سانلل ذخآلا

 دتمي مل فنصملا نكل فنصملا ميلعتب هايحأ دق ناك ولو هنآل وأ ى نكمم كلذ

 ريغ ةلزنمب لصاحلا ءايحإلا ريصف ى ملعلل ال هسفنل امضه هنم ملعت يذلا هملعب

 رعشأ : لوقي نأ عنتمي مل اققحتو الصح اذإ ءاقبإلاو ءابحإلا نألو 2 لصاحلا.

 ص رامشإلا يناني ال امات جراخلا يف هراهظإ و ءيشب حيرصتلا نآل ، ةايحلا و ءاقبلاب
 انلعج نإو ص همايقب عماسلا ترشأ : لاقي نأ حص « ديز ماق : تلق اذإف
 ىنعم اف : تلق نإو ‘ لاكشإ قبي مل ايناث اربخ آرعشمو « آلوأ اربخ هلعفك

 لعفلل ىبحي وه يذلا همسا ظفل ةقفاوم : تلق ؟ هتايحو ملعلا ءاقب همسا راعشإ

 رامشإو همسا راعشإ فلتخي ذئنيحو ى ءاقبلا اهانعم يفو ى ءايحإلا وه يذلا

 ظفللا لمعتسا هلعلف “ رعشم ظفل وهو ؤ دحاو ظفلب امهنع ربع دقو ى هلمف
 دملاب ( ءايركز وبأ ) ث طقف امهنيب كرتشملا ردقلا هب دارأ وأ ى هيينعم ىف

 رصقلاو دملاب ايركزو ع فاكلا ناكسإبو « يبرع نزوب يرك ز لاقيو ى رصقيو
 ددش نإو ‘ فرصلا عنم رصق وأ دم نإف ى ناكسإلاب ايرثك زو ءايلا فيفخت عم

 ةزمهلا تبثتو ى واولاب ةبسنلاو ى زمهلاب هعمجو « واولاب دودمملا ةينثتو 2 فرص
 ةىنثتو “ ءايلل نيفاضملا عمجلاو ةي ةينثتلا يف اواو بلقتو ى ادرفم ءاملل فضأ اذإ

 ىمسملا هباتك يف هبسن ضعب تركذ ) حلاص نب ىيحي ) ؤ زمه الب روصقملا

 حلصأ) « حولصلا بسحب باسنألا نم رسيت امل عماجلا « ةلمهملا نيملاب ةبيعلا» ب

٥٥ َ 



 ك روذحم لك ٥ : رو 0 رورسلا هل مادأو » هتايآ راهظإل هاقبأ و > هلاح هنلا

 ا روكبلاو يشعلاب رودصلا هملعب لمو

 لك هامفكو ( حرفلا يأ : ( روردللا هل ماداو هتايآ راهظال هاقبأو ' هلاح هللا

 عيمج دارا ( روكبلاو ( يشملا ف يا : ( يشعلاب رودصلا هملعب ذمو رونح

 هيفو « ايشعو اودغ » : هلوق يف «رفاغ» ريسفت يف هتركذ ام رظناف « ةنمزألا
 ّ -. ٠

 ه ۔.ه .۔؟ث

 : تب دق ١ هدنس اح ںعو > تدانتعا و تلق

 ايندلا يه انددل هصاقأ تراصف ىح انل ايحأ ملعلا نونف نم و

 ابلملا دبلاب ازئاف افيرش راصف هدنع مغلا ممت لماج مو
 . ايعإ 'مكرودص تيعأ هزاجعإف حلاص نبا وحن معلا رارق مكيلع

 ورمع خيشلا حدم دقو ، فسوي همسا «ةبرج» يف ملاع ىلع ىبحي خبشلا أرقو
 بمصم ينب حدم يف مومع دعب لاقف ،نايحب نب ميهاربإ خيشلاو ىيحي خيشلا يتالتلا
 : هصن ام ال اصصخ

 مئامرلا ديعصلا ىمحي هب ايحتو مهمولع ءيضت هب مهنيب نمث

 محازملاو ىغولا يف ديرف يكذ رخاوزلا مولعلا يف ميظع مامإ

 '١)مئانغلا لكو الملا هءاج هب هبرش فسويو رحب ايسالو

 مئاونلا عيمج ىدهلل ظقيأ دق فراعملا سمش ميهاربا يخأو

 مهاربإ خبشلا ركذو « ىلاعت للا مهمحر فنصملا ركذ اك ملعلا ايحأ هنأ ركذف

 .! لصال ١ ق اذكه ) ( ١

_ ٥٦ 



 تملع أمل « تدصق امم يل دبال : تلقو ء تمهلأ ام ىلع يمزع دتشا املف

 نم ام ببسب ولو « ملعلا ةايح ىلع نينيعملل باوثلا ليزج نم دعأ ام

 { الال بابسألا

 ص هركذف هباجأف يتالتلا ىلإ بتك هنأك « نسلا ريغص كاذ ذإ هنأل خآلا مساب

 يأ : ( يمزع دتشا اماف ) ةبرج ليزن ى دمحم نب فسوي خبشلا فسويب دارأو

 يبلق يف يقلأ يأ : (تمهها ام ىلع) « يداهتجا وأ هيلع عطقلاو ‘ لمفلا يتدارإ
 الب قلمتيو“ةيردصم ام وأ ه ( ةماع امل ) ه ( ةدصق امم يل دب ال تلقو) ربخلا نم

 ةايح ىلع نينيعمل باوثلا ) ريثك ( ليزج نم دعأ امم ) ىفتنا ىنعب اهنوكل
 : لوصألا يفو ص ءيشلا ىلإ هب لصوتي ام ةغل وه : (ببسب) ناعأ ( ولو ملعلا
 ص لدملا رصتخم حرش يف هتطسبو ‘ دوجولا هدوجو نمو مدعلا همدع نم مزلي ام
 يأ ىنعمب “ تمن ةمات ةركن ليقو “ ببسلا مومع ديكأتل دئاز فرح (ام)
 « تاهسبنتلاو “ لئاسملاو ‘ لوصفلاو ‘ باوبألا ةباتكك (بابسألا نم) ببس
 ةباتك و مالكلا لئاوأو ث مجارقلا رئاسو ى تاتلاو ى متاو_خلاو « دئاوفلاو

 وحنو “ قرزألا وأ ى رضخألا وأ ى رفصألا وأ ى رمحألا دادملاب حرشلا يف لصألا

 وحنو . همتاوخو هلوصفو حرشلا باوبأ بتكيو ى ةباتكلا رئاس فلاخي امم كلذ
 حرشلا نولو ڵ لصألا نول فلاخي امم كلذ وحن وأ رفصألاب وأ رضخألاب كلذ

 عيونت امأو “ نيبتي ىتح اهدميل وأ كلذ ةباتك ظلفيلف قفاوي اب بتك نإ و
 الإ و « رجأ هيفف بلقلا يف ملعلل نيسحتلا دصقب كلذ ريغل دادملا عاونأب ةباتكلا

 ههرك نكلو ى همرحي ملو ةفسالفلا لعف نم هنأل هكرت ىل'وألا نأ ضحمب معز دقف

 ص نومأم ريغ مهتباتكب سبللا ناك ول هكرت ىلوألا نوكي امنإ كلذك سيلو

 نم نأ كل نيبت دقف «لماشلا» يف كلذ ىلع تملكت دقو ع هيبشتلا دصق وأ
 دعأو يظفل دمك وت (ال ال) ترك ذ امم هوحن و بابلا ريغ ف ههرك دقف ههرك

 ۔ ٥٧



 تسسلتخا « هاضرو هللا دنع ام ربغ ف يل بوغرم الو ‘ هأ وس يل دوصقم

 ‘ ًاصصغ نامزلا نم عرجتأو دياكأ ام عم 4 اصرف مايألا ءانثأ نم هيل

 نيعألا هن ذنلت و . سفنألا ههتشت اك دخلا هلو هللا نوعب ءاجف

 ء ةيناثلل مسا الو “ىلوألا الل مسا (دوصقم) “معنك باوجلا يف حصي هنأل هدحو

 باوثلا ليزج نم دعأ ام ىوس يأ : (هاوس يل) ديكأتلل ةدئاز اهنأل ربخ الو
 ةماقإ نم دعب هللا ركذ ريخآلا اذه ىلع نوكسف ى قاسلا ةلالدل ى هللا ىوس وأ
 فذحلا ناكف [ هف ابوغرم ال يأ : ( بوغرم الو ) “ رمضلملا ماقم رهاظلا

 يأ ص ال باوج ( تسلتخا هاضرو هللا دنع ام ريغ يف يل ) ‘ لاصبإلاو

 حتفب (ءانثأ نم) كلا همهلأ يذلا رصتخملا باتكلا كلذ عمل يأ (هعمجل) تفطخ

 ص اضيأ موبلا فارطأ و يلايللا لمشي ام دارأ هنأ رهاظلا (مايألا) طسو يأ هلوأ

 ءافلا مضب ( اصرف" ) ، هيف عنام هعنمي مل يذلا تقولا ، تاقوألا نم سلتخي يأ

 ءافلا مضو امهحتفب ةصرف درفملاو 4 لوألا ىلوألاو « امهحتفب وأ ءارلا حتفو

 (دباكأ ام عم) “ كتوفت الئل اهيلإ عراستو اهزهتنت ى ةبونلا وهو كءا رلا نوكسو

 ءانبأ (نم) “ ةدش و ربصب علبأ ) عرجتأو ( ؤ يساقأ دراك أ و ك ةيردصم ام

 مضب وهو ةصغ" عمج ص اعزانت عرجتا وأ دراك أ لوعفم ( اصَصغ' نامزلا)

 بشنيو قلحلا يف ضرتعي ام علبب ىذألا لمحت هش « ىلوآلا داصلا حتفو نيغلا

 هعلب بستكي لب ص ةذباجلا ىوقلا هذبجت الو هيف ضرتعي ام وأ « هدسيو هيف
 خلا تسلتخا :هلوقو « صصغلاب هيف ضرتعملا هش وأ « الثم هتهارك و هترارم

 باتكلا ءاج يأ فيلأتلا دمب ةمجرتلا نأ ىلع ليلد ى خلإ (عاجف) : هلوقو

 اهيف هئادتبا دنع دبعلا يف ةعاطلا ىلع ةردقلا هللا قلخ ايهو هقمفوتو (هللا نوعب )

 هريغل ال (هلو) مالكلا ملع نم «نيروغبت» حرش يف هتطسبو « اهئاهتنا ىلإ ةرمتسملا
 نيعأ ( نيعألا هب ) ممنتت ( ذلتو سفنألا هيهتشت اك ) ص ةضرتعم ةلمج (دمحلا)

٥٨ 



 ىلع نتف جّومتو شهد مايأ يف نسلألا هسردت و « ةملاسلا رودصلا هظفحت و

 ‘ ذاتسألا ىلع ًاطورعم ًاعامج اباتك هكنودف 2 نح عباتت و لجع

 وأ هظافلاأب ( هظفحتو ) 0 هايإ اهرظنب اهبحاص ذذلتي هجولا نيعأ وأ ةريصبلا

 ضغبلاو مومهلاو لاغتشالاك ظفحلا مناوم نم (ةملاسلا) بولقلا ( رودصلا ) هيناعم

 ,ركذ" ولو ى هثينأت ىلع ءانب ناسل عمج نيسلا مضب (نلسلألا هسردتو) ‘ دسحلا و

 ةيفرظلا هذه ةدئافو“تسلتخا وأ ءاجب قلعتم (مايأ يف) رسكلاب ةنسلأ ىلع عمجل

 يف ناشلا ميظعلا باتكلا كلذ فيلأت ىلع هقفو ذإ ةمعنلا راهظإ و دمحلا ديكأت

 حدم يف ةغلابم هسردت وأ هظفحتب هقيلعت كلو « فيلأتلا بسانت ال يتلا مايألا

 ولوأ هسردو هظفح نكمأ نيح هيف بيغرتلاو ى ةمعنلاب ثدحتلا ةهج ىلع هباتك
 (شمهد) ى ةرثكلا هب دارم ةلق عمج مايألاو ى سردلاو ظفحلا بسانت ال مايأ يف
 هلو وأ لهذ نم لقع باهذو ريحت يأ ع ءاهلاو لادلا حتفو ةفاضإلا

 ص اهك رحت و (نتف) بارطضا يأ ةددشم واولا مضو ميملاو ءاتلا حتفب (جثومتر)
 « جومتلاب كلذ ىلإ زمرو ى هركذي ملو ال هما راعتساف رحبلاب نتفلا هبش

 ديرجت نتفلاو < كرحتلل جومتلا مسا رامتساو ، رحبلا جومتب اهك رحت هتش وأ

 قلعتم ( لجع ىلع ) « ةنتف عمج ةحوتفم ءاتلاو ةروسكم ءافلاو ةنيرق وأ
 هنأ ثيح نم ءيسلا رمألاو ايالبلا وهو “ نتف نزوب (نحم عباتتو) ، جومتلإا
 ىلتبيو رضي هنأ ثح نمو ؤ ةنتف ىمسي هنع لغشي وأ الثم نيدلا نع ف رصي

 . ةنحم ىمسي هب

 (اعامج)“لاح (اباتك)هذخآللهأتينم اي بيرق ناكم نم هذخ يأ (هكنودف)
 روكذملا (ذاتسألا ىلع) هايإ يتءارقب (أضورعم) ص لئاسمل علا ريثك ميجلا حتفب

 يبرع هنأك :لوقي روكذملا هذاتسأ ناكو « ةحصلا ةياغ يف وهف “ ىيحي ءايرك ز أ

 (اعوج) س برمم يمجع ظفل وهو رهاملا ملعملا ةزمهلا مضب ذاتسألاو ى ةقلسلا

_ ٥٩_ 



 : رعش اعونمم الو « دابعلا نع هلضف ًاعوطقم ال ًاعومحم

 دمف هنسح قاف نر هعلاط اديس اي

 هللا مهازج لاوطلا ةقراشملا بتكك ال هلحم يف ةدح ىلع عون لك هلئاسم تممَح

 (رعش) اذهو ث (اعونمم الو دابعلا نع هلضف اعوطقم ال) ‘ ليوطتلاب اريخ انع
 ىفقم مالك افرع وهو هلئاضف ضعب ركذب باتكلا اذه ةءارق ىلع ضيرحتلا يف
 وهو ءوزجملا زجرلانم وهو“مهفلاو ملعلا :ةغلو“رثنلاك ال أرقي نآل ادصق نوزوم

 لعجو 4 اعبرم نوكيف ‘ هزج هرطش نمو ءزج هتيب رطش نم طقسي يذلا
 ءارطش نلعفتسم نلعفتسم ًارطش نلعفتسم أرقي" وهف “تاببألا رخاوأ انه هيور

 . : هلوق هلثمو

 رفقم ورمع مأ نم .لزنم يبلق جام دق
 هلوق يف نلعفتسم ءاف وهو ى نكاسلا عبارلا طاق۔إ وهو يطلا هلخد نكل

 فرحلا طاقسإ وهو نبخلا هلخد و “ دجو ةدجو دكن هيفو “هب رمو « هعلاط

 هلوقو ى دمف هنسح هلوق يف نلعفتسم نيس وهو ءزجلا نم ببسلا يف نكاسلا يناثلا
 ًارلظطش نلعافتم نلعافتم ءوزجملا لماكلا نم هنوك زوجيو « ملف هلوقو “ذخو
 ص اهنيعب ةروكذملا عضاوملا يف صقولاو يطلا هلخد و « ًارطش نلعافتم نلعافتم

 نكلو ى نلعافتم ءات وهو “ ببسلا نم كرحتملا ءزجلا يناثل فذحلا وه صقولاو

 نم ففخم لماكلا يف امأو ص لصأ هبف نلعفتسم نأل زجرلا نم هنأ ىلوألا

 حرش ىلع يتيشاح يف ضورعلا لئاسم تطسبو « نلعافتم ءات ناكسإب نلعافتم
 اميظع !ائراق اي وأ ملعلا يف اسيئر اخيش اي ( اديس اي ) «ةيطانرغلا» ىلع ءايرك ز

 ةملك ال الامجإ هحفاص يأ ةفص ةلمجلاو ‘ ضام لمعف وهو ماللا حتفب (هعلاط)

 رهاظلا نأ نم وحنلا يف هتررق امل باطخلاب هتعلاط لوقي نأ نم ىلوأ اذهو « ةملك

 (دعف) “ كلذك وهو ص بتكلا رئاس نسح (هنسح قاف نإ) ى ةبيغلا ليبق نم

_ ٦٠ 



 دجو رهاوج ذخو همهف ف يدتبأ م

 دكن هيف دجت ملف هب رم اراق اي

 دجتو دج نَمَل ايعس افصلا باب هل حتفإ

 هدومي هداع :لاقي نيملا مضب وهو “كل هللا رفغ نارفغلاب ءاعدلا نم فورعملاب ىلع

 هلوأ ىلإ دع دارملا وأ ‘ هيلع فطعو هعفنو هلصوو فورعملا هيلإ لصوأ يأ
 أدتبا لصألا نآل يدتبا يف ءايلا تبثأ امنإو ى اءزج اءزج (همهف يف يدتبا ش

 ءايلا هذه فذحت الف ءاي بلق مث ، رمألا ءانب ىضتقم وه هنوكسف نكاس زمهب
 ص ةنكاس اهقوف اهبتك ىلوألاف ى ةزمهلل طخلا يف ءايلا نوكت نأ زوجيو ، دمب

 ىلع ءانب نيونتلاب ( ارهاوج ذخو ) « ةفيعضف فلألاب ادبي ءايلاب يدب ةغل امأو
 نزولا ةحصل ةرورضلل ال نونملا زاوج ربقل ولو “ ةمسلا يف لعافم نيونت زاوج

 هنوني مل ول نبخلاو يطلا عاقجال لبخ ىمسيف ايوطم نوكي هنكل « هنودب
 نيدشرتسملاو ذيمالتلا ىلع اهب (دجو) ى هل اهمسا رامتساف رهاوجلاب ملعملا هبش
 ( هب رم ) هخش دنع وأ هدحو باتكلا اذهل ( انراق اي ) ، دوجلا نم ى سانلاو
 دكن ىلع فقوو ى هب رم ىلع فطع ( دكن هيف دجت ملف ) ، ائراق ةفص مملا حتفب

 دكنلاو ى تمأ مث يحأ نم اي لثم هزاوج ىلع اهيبنت بطاخ و « ةعيبر ةغل ىلع

 ءاعدلاو هيف بيغرتلاو هيلإ لابقإلاو ى هلوبق نم (افصلا باب هل حتفإ) ‘ رسملا
 اهلك تاءاملاو ردكلا ضيقن افصلاو هيف بوغرم ةبلطلا ءاعد نإف “ هفلؤم

 هبصان هلجأل لوعفم ( ايعس ) “ ادحاو ًاديسو ائراقب ديرب نأ زوجيو ى باتكلل

 جرخي يذلا بابلا ىلإو ط ةورملاو افصلا نيب يمسلا ىلإ حيولت كلذ يفو “ حتفإ

 يهو ماللا حتفب ( نمل ) ط امهنيب جاحلا يمسك بلاطلا هيف ىمسيف افصلا ىلإ هنم
 ىلأوأ ىلوآلاو ص اهتفص وأ ى نم ةلص دهتجا يأ (دج) ث أدتبم نمو ءادتبا مال

 ءاعدلا و ملعلا وحن نم ريخلا يف دهتجا نم نإف يأ :أدتبملا ربخ دوجولا نم (دجو)
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 . .. .. . لىنلاب هتيمسو

 ى هلبق امل ليلعت ةلمجلاو ، ربخلا نم هلمأي ام دجو هناعأو ململاب هيلإ ببست نمل
 افورعم كيلإ ىدسأنم» للع هنعو 3 'يانللبُس مهنيدهنل انىف اودهاج نيذلا وه

 يناثلا دجو ةلص دجو « ايعسب ةقلعتم ةراج ماللا رسك زوجيو «١"' هوئفاكف

 هنكس و “ديدشقلاب دج نم يظفللا ديك وتلا فطع نم « هلبق واولاب هيلع فوطعم
 هبنتيل ةرخآلا لادلا ديدشت فلؤملا طخ نم ةخسن يف تيأر مث «يورلاو فقولل
 . هذه ىلإ ريصملا نيعتف ةددشم أرقتل ال كلذل

 ح امبرأ وأ اثالث بتك هنإف فلؤملا خسن حصأ ىلع حرشلا يف دمتعم ينأ ملعاو
 ةيفقت نأ باوجلاو ى لوآلا تيبلا نم ضورملا فلؤملا فقي مل مل رظناو

 يورلا نإف « هيجوتلا دانس لمعتسا مل رظناو ى ةبجاو ال ةيولوأ ةزئاج ضورملا
 نود ص "ةدجو ةدع يف تقفتا دقو هلبق ةكرحلا قفتت نأ يفبنيف لادلا وهو نكاس

 رخآ ىلإ هب رم ائراق اي هلوق نأ باوجلاو ی بيع امهفالتخاو ' دجوو دكن
 زئاج زجرلا يف اذهو امهلبق نيتيبلا بولسأ ريغ رخآ بولسأ ىلع هب ءاج نيتيبلا

 نيرحبلا عمجت » صيخلت « نيرشنلا فرع ه نم يناثلا ءزجلا رخآ يف تدجوو
 رشع سماخ يف يمفاشلا يخركلا دمحم نب دمحم هفلؤم طخ نم « نيردبلا علطمو
 : اذكه فنصملل ام امههبشي نيتيب نيمستو نيتنثاو ةئام عست ةنس ريخلا رفص

 دعف هانمم ىار نإ هصملاط يذلا اذاي

 دشفابيع دجت نإو ىضرلا باب انل حتفاو

 (لينلاي) ص ةدئاز ءابلا وأ ‘ مسولا ىنعم هنمضتل ءابلاب هادع (هتيمسو)

 )١( توبكنعلا : ٦١٩١ .
 ٠ هجام ناو دواد وأ هاور ) ( ٢

 ٦٢-۔



 { هلصح وأ ‘ هأ رق نم لك هب عفني نأ ىلاعت و هناحبس هثنا نم ءاجر

 . ٠ ٠ . . ٠ . هنم ء يش يف ىعس و ا

 ةلاد ةصوصخم ظافلأ اهتايمسمو ‘ صاخشأ مالعأ بتكلا ءامسأو « نونلا رسكب

 هللا همحر فلؤملا نال « امزج ال (ءاجر) « حيحصلا وه اذه“ةصوصخم ناعم ىلع

 ةرخآلا رومأ ادع ام وهو « ءاجرلاو فوخلا هيف ضرمي ال ايف ولو جار فئاخ

 راضحتسا مدمب هيف دحأ رفكي ال اهادع ام نإف ، باقملا لامعأ و اهلامعأ و

 'ا١ينورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم سأيي ال :ىلاعت هلوقو “ ءاجرلاو فوخلا
 نكل ث ها ىضر ريغو ةنجلا ريغ رمأ نم سايإلا رك ذ بقع ادراو ناك ولو

 نوكي نأ لاحال ةرخآلا رمأ ريغ يف فوخلاو ءاجرلا بوجو ىلع هيف ليلد ال

 هللاب رفك نم نإ لب “ ةرخآلا ريغ رمأ نم سايإلا بيس نم سيل ركلا ك كلذ

 : ىلاعت هلوق ةيآلا هذه لثمو ى هلاب هتقث ةلقل اقلطم سايإلا ىلإ هعبط ه

 '١٢ينولائضلا الإهبر ةمحرزم طنقي نمو نورساخلا موقلا الإ هللا ركم نمأت 7

 ولو ى هللا نم سيأ نإ اضيأ ةريبك لا ةمحر نم الا نأ تايآلا هذه رهاظو

 ص اضيأ رفك ايندلا رمأ يف هللا نم سايإلا نأب مزجلا يل رهظ مث ‘ حصل هب لبق

 هب سأب الف قلخلا بناج نم ايندلا رمأ يف سايإلا امأو « تايآلا رهاظ وهو

 يف كلا ءاش نإ كلذ يتأيو « كلا نذإب الإ ءيش مهنم هيتأي ال هنأ ملعي نأ نيمتي لب

 لوعفم ( عفني نأ ىلاعتو هناحبس هللا نم) ى دابملا لاعفأ نيبت ريخألا باتكلا
 عفنلاو ع عفني نآل يأ ةيوقتلا مال ردقت وأ ، نونملا ردصملا لامعإ نم ءاجر

 سردو ةعلاطم ةءارق وأ 0 هخش دنع ( هأرق نم لك هب ) “ ريخلا لاصيإ

 ( هنم ءيش يف ىعس وأ ) ‘ هسبح وأ هارتشا وأ هظفح وأ يأ ( هلصح وأ )

 )١( فسوي : ٨٧١ .

 )٢() فارع آلا : ٩
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 ريغ نم نإو ‘ آريثك لينلاب عقن ; امك . هرصع دعب نم تقو لك

 اليلق عنمو «كلذك صخ رك زاوجلاب لوق ىلإ « زوج هب هيف ريشم هرصم

 يأ ةثالثلا هعزانت ( تقو لك ) ، كلذ ىلع ةناعإ وأ اخسن وأ الصح وأ ةءارق

 ةراشإ امإ “هفلؤم نامز يأ“باتكلا رصع يأ ( هرصع دعب نم ) تقو يأ يف
 ء مهملاعل نوداقني ال رصع لك لهأ نال ى هل نوداقني ال رصملا لهأ نأ ىلإ

 ه رصع ف امس الو 2 هرصع دعب نم دارأ وأ هرصع ريغ نم نإ و:دمب هلوق هبسانيو

 رسكب ( لينلاب عفن اك ) 4 ىلوأ وهو 0 عفنيب ناقلمتي وأ ى ةثالثلا هعزانتو
 ص ليق اذك ص ةيردنكسالا رحب وهو مورلا رحب هاهتنم « ةنجلا نم وهو نونلا

 يف نيرهش يرجي وهو “ هنم عطتقم جيلخ مهرحب يف يهتنملا اذه لمل : لوقأو
 ضرألا يف هتفاسم : ليقو “ بارخلا يف ةعبرأ و « ةبونلا يف نيرهش و « مالسإلا

 اوناك (نإو) قلخلا نم (اريشك) ‘ اخسرف نوعبرأو ةينامثو خسرف ةئايعبسو فلأ
 ص ةميظعلا ةنيدملا وأ ث اقلطم ةنيدملا : رصملاو س هيلع مه نيذلا (هوصم ريغ نم)
 اذهو “ سمأ ابكار مويلا ديز ءاج وحن « ةيكحم هتيمس ءات نم لاح (اريشم)

 (زوج) ظفل (ب) باتكلا كلذ يف يأ : (هيف) ةمجرتلا فيلأتلا قبس لع ه ءانب

 بلاغلا ريغ نمو ى ابلاغ ءاملعلا لاوقأ نم (زاوجلاب لوق ىلإ) لوعفملل ءانبل

 قلطم لب الوق سيل هنإف 2 خلا هميرغ ليحي الو “ زوج و : ةلاوحلا باب يف و

 ى لوعفملل ءانبلاب (صخر) ظفل ( ك ) زوج ظفل نوك لاح ءاملعلا نم ةزاجإ
 ةحابإ احالطصاو “لىهستلا ةغل وهو صيخرتلاب لوق ىلإ هب اريشم يأ (كلذك)

 يف كلذ ىلع مالكلا تطسبو ى ليلدلا ةفلاخم وأ ببسلا مايق عم عونمملا ءيشلا

 ى رثكأ وأ تارم عبرأ «لينلا» ردق وهو «لدملا رمثخ» حرش.ىلع يحرش

 الئلو هيف بيغرتللف اباتك تركذ اذإو ى ميحرلا نمحرلا هللا لضف نم كلذو

 ؛ بهذملا بتك نع ةياكحلا انباحصأ دجيلو زجاع اناف الإو انموق انب فختسي
 : فرظ اليلق وأ (الياق) ظفللا اذه نوك لاح (عنم) ظفل ( ب ) اريشم (و)

 ۔ ٦٤-



 ةفصلا موهفم : ميهافملا نم ربتعم لقأ لب ، كلذك هركب و همدع ىل

 ؛ طرشلا موهفمو

 حلصي اليلق نأل ع يلق ةراشإ يأ « قلطم لوعفم وأ ، ليلق نامز يف ريشأ يأ

 ةراشإ ريثكلاو ص زاوجلا مدع يأ (همدع ىلإ) ، لعاف ىنمي ليمف هنآل ثنؤملل

 باب دمب هلوقك لوق ريغ يفنلا يف هلمعتسيو لوق عنملاو ى ال ظفلب زاوجلا مدع ىلإ

 مدع ىلإ اليلق ( كلذك هرك ) ظفمل (ب) اريشم ( و) ث نينيعلا ريغ عنمو : ةطقللا
 يف باوثلا عم هلعف يف مثإ ال ءيشلا نوك ىلإ هركب هتراشإ ريثكلاو ى زاوجلا

 ضقن باب دعب تاساجنلا ماكحأ باب يف هلوق زاوجلا مدع يف هلايعتسا نمو « هك رت

 ةمتمأبو ايهريغ دجو ام ةرورض الب بوثلاو دياب سجنلا لوانت هرك و : مميتلا

 ديلا ريغو مارح ةرورض الب بوثلاو ديلاب سجنلا لوانت نإف ى هنذإ الب ريغلا

 ص ةلالد وأ ىضر نكي مل نإ هب رفكي مارح ريغلا ةعتمأب هلوانتو ص هب رفكي ال

 ىلع نيعبرألا يف ءاسفن ءطو هرك و : ةضاحتسالاو ضيحلا ماكحأ باب يف هلوقو
 اذ ىلع ةلخادلا فاكلا ىلع فطع (لقأ لب) ى هللا ءاش نإ يتأتس هبف هجوأ دحأ

 لاح ( اربتعم ) فرح انلق نإ اتباث ىلع وأ لاحلا ىلع بوصنم مسا يمه انلق نإ
 اربتعم لوعفم (موهفم ميهافملا نم) اريشم ريمض نم لاح وأ اريشم ىلوألاو ةنا

 ( طرشلا موهفمو ) 0 معأ وه ام وأ انه هدارم اذه “ تعنلا يأ : (ةمفصلا )

 كرماع قيرط ىلع الو :هلوق ةفصلا موهفم لاثم ، امهيف ةفلاخلا موهفم هدوصقمو

 ص هب قوطنملا منملل ةفلاخم موهفملا زاوجلاو « رماع ريغ ىلع ءاضقلا زاوج هموهفمت

 لاثمو “ هررض فخم ال لحم ف عملا هموهفم « هررض فخي هب لحم يف : هلوقو

 “لمفلاب رمثت مل اذإ زاوجلا هموهفمن “لعفلاب ةرمثم تناك نإ ليقو : هلوق طرشلا

 ص همالك يف ايهدارطال طقف امهيلع صنو ى ميهافملا نم ايهربغ ربتعي دق هنأ ملعاو
 . قطنلا لع يف ال ظفللا هيلع لدي ام موهفملاو

 ( ه - لينلا - ١ ج ) _ _ ٦٥



 { قيقحتلا ملاعم مهلو يل هللا نابأ بابلألا يوذل رذتعأ ينكل

 تصلخ و هتيوط مهنم تماس نم لأسأو { قيرط عفنأ مهبو انب كلسو

 هشيب

 هباتك يف ائيش لعفي ال هلثم نأ لاقي نأ هاسع امل كاردتسا ( رذتعأ ينكل )

 ىلع هلاتشا ثيح نم بلقلا وهو ‘ بل عمج (بابلألا يونل) ى هنع رذملا بلطي
 محلو يل هئا) رهظأ (نابأ) ةقفشلا لهأو نوربتعملا مهنأل ركذلاب مهصخ و “لقملا

 دش رلاىلعةلالدلا و ةرامألا عضاوم يأ“ماللاوميملا حتفب مَلْصَم عمج (قيقحتلا ملاعم
 ص ىحلا هجولا ىلع ةلأسملا تابثإ قيقحتلاو « ةمالعلا سفن وأ ةلالدلاو ةرامألا وأ

 ءابلا هذه ( مهو انب كلسو ) . نيليلدب اهتابثإ قيقدتلاو « اهليلدب اهتابثإ ليقو
 ةفص وأصاخل ماع ةفاضإ (قيرط عفنأ)“مهايإو انكلسأ يأ ةيدعتلاةزمهل ةبقاعم

 لخد بوصنم انلق نإ لوعفم وأ ، قيرطل هتفاضإل فرظ عفنأ و ى فوصوم

 قيرط وهو “ هللا ىضرو ةنجلا ىلإ لصوملا قيرطلا وه قيرطلا عفنأ و ص لوعفم
 ى تاحلاصلا لامعألاو لاوقألاو تاداقتعالا هب دارملاو “ سوسحم ال لوقعم

 اهامس ص هريمض وأ © هتين (هتتيوط) ‘ نمم "نم لاح (مهنم تملس نم لاساو)
 اهرسك و نونلا حتفب ( هتين تصلخو ) ، الثم دصقلل ةينو ى اهنافخإل ةيوط

 “دعب ىنعمب ىون وأ « دصق ىنعمب ىون نم اهنإ انلق ءاوس ى اهفيفخت و ءايلا ديدشتو
 نم اهفذحك واولا تفذحف ى أطبأ ىنعمب واولا مدقتب يفو نم نوكت نأ زوجيو

 ةينلا نأ دعبلاو ءطبلا هجوو ى فيفختلاو رسكلا ذئنيح نيمتف ى ةدع دعو

 نوكي نأ زيجأو ى حراوجلاب هيلإ لوصولا مدمل هدعب عم يونملا لوصول ةليسو
 « يه تحتفو اهدعب ءابلا تفذحو ءاي واولا تبلق ‘ ناكسإف رسكب ةيون لصألا
 اهولخو ى ايهريغو دسحلاو ضغبلا نع ةمسنلا ةمالس دارملاو ى اضوع ءاتلا تريصو

 ناسنإلا هالوتي نم نأل ى نايبلل مهنم هلوق يف نمو « ايهربغو طابتغالاو ةبحملل
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 رظني نأ س عوضخلاو للذتلا باطخو 4 عوشخلاو ع رضتلا ناسلب

 ةعجارمو هيف لمأتلا ةلاطإ لبق ردابي ال نأو ، رابتعالاو ىضرلا نيعب هبف
 هلَمك صقن نم كلذ دعب هدج و اهف « راكنإلا ىلإ تاهمألا

 هئاعد يف فنصملا مالكو ‘ كلذ نم املاس الإ نوكي ال نييعتلا ىلع ال فصولا ىلع

 نأ الإ ضيمبتلل تسيلف = فصولا ىلع فنصملا هالوت نميف وه كلس و نابأ :هلوقب

 ؛ ينضغبي ملو يفرقتحي ملف يراقتحا و يضغب نع هتيوط مهنم تملس نم دارملا لاقي
 ك بوتي ثىحم وأ ى هلا هرذمي ثيحي ينم هل ليخت امل ينضغبأ و ينرقتحا نم نآل
 اقلطم بابلألا يوذ ىلإ مهنم ءاه عجري نأب امادختسا مالكلا لمجي نأ الإ و

 مل نم نأل هتيوط تملس نم صخ امنإف « اهديقب مهركذ امنب ى ةيالولا ديق نع
 لب هبف ًآرثؤم هايإ فنصملا لاؤس سيلف هأرق نإو ى هباتك أرقي ال هتيوط ملست

 رذتعأ يأ فوذحم رذتعأ لومعم و « لأسأب قلعتم (ناسلب) ، تالزلا هل يفبي

 (عوشخلاو) عوضخلا يأ : (عوضتلا) ، ىنعم وأ ظفل نم هيف تأطخأ ايف
 ىلإ ازمر هتبثأو اناسل هدعب امو عرضتلل ليخ وأ « ةسبالملل ناسللا ةفاضإو
 عرضتلاب دارأ وأ « فدارم فطع عوشخلا فطعو “ ناسنإلاب رمضملا اههيبشت

 لوعفم ( رظني نأ عوضخلاو للذتلا باطخ و ) “ عوضخلا عوشخلابو ى ءاعدلا

 فورمملا هل رهظي الئل “ طخسلا نيعب ال لوبقلا يأ ( ىضرلا نيعب هيف ) لاسإ
 ةلاطإ لبق ) عراسي ( ردابي ال نأو ) ‘ ركفتلا يأ ( رابتعالاو ) ، اركنم
 : ( تاهمألا ) « ةلاطإ ىلع فوطعم ( ةعجارمو ) لمأتلاب قلعتم ( هيف لماتلا

 عمجيو « مأ درفملاو “ باتكلا اذه اهنم عومجملا لوصألا ىلإ عوج رلا لبقو يأ

 ( راكنالا ىلإ ) ص لقمي نمل لوآلاو “ لقعي ال ايف اذه ليقو ى اضيأ تامأ ىلع

 ةدايزب وأ ىنعملاب لخي ظفلل ( صقن نم كلذ دعب هدجو امف ) ى ردابيب قلعتم
 صوقنملا كلذ نوكي ىتح ىنعملاب لخلا ظفللا قاحلإب صقنلا لازأ يأ : ( هلمك )
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 ء ترا وفحل ا نم فنصم صلخ ام ً اق 1 ‘ هحلصأ أطخ نم وأ

 . تارثعلا نم فلؤم وجني وأ

 نأ ‘ هج و همزع قدص و 4 7 افص نمم هف رظ انلل دب ال مم

 ليمكتلا كلذو (هحلصأ) طخلا يف وأ ىنعم وأ ظفل يف ( اطخ نم وأ ).2 الماك

 حالصإلاو “ليمكتلا رهاظلا نإ كلذ لثم يف قوزرم نبا لاقو “ ملقلاب حالصإلاو

 .يشاوحلاو حورشلاك فيلأتلا يف ةباتكلاو ىوتفلا لاح وأ ءارقإلا لاح نايلاب

 ىنعمب نايضاملاو اذك هلعل لوقيو “ ةيشاح هنأ ىلع هيبنتلا عم “ شماهلا يف وأ

 يفنلا انه ةلقلاب دارملاو ص ليلعتلل ءافلا ( لقف ) ‘ هحلصيل و هلكبلف يأ رمألا

 اهحتقبو باتكلا فنص نمل مسا نونلا رسكب ( فنصم صلخي ام ) آسأر
 حتفلاو رسكلاب ( فلؤم وجني وأ ) ‘ تالزلا (تاوفهلا نم) “ باتكلل مسا
 نإ ديكأت كلذو ث تالزلا اضيأ دارملاو ' تاطقسلا (تارثعلا نم) كلذك

 وهو امهنيب فلوخ نإ سيسأتو ى اعيمج اتحتف وأ اميج ماللاو نونلا ترسك

 ناسنإلل ةبسانم دشأ وجني هلوق نأل ىلوأ يناثلا رسك و لوآلا حتف نكل ى ىلوأ

 ى ىنعملاو ظفللا يف تالزلا تارشملابو “ طخلا يف تالزلا تاوفهلاي دارملاو

 وحن و « يقب ام تارثعلابو ى طخلاو ظفللا يف أطخلا تاوفهلاب وأ « سكملا وأ

 . اهريغو سوكملا نم كلذ

 يكل ىلع فطعلل لب فانئتسالل نوكت ال اهنأ حيحصلاو ص فانئتسالل (مم)

 بولطملا وأ بجاولا يأ فوذحم ىلع وأ « خلا كلذ دعب هدجو ام ىلع وأ ى خلا

 قدصو ص هبح يأ واولا ثيلثتب ( هدو افص نمي هيف رظانلل دب ال ) مث ، كلذ
 نأ ) « هداهتحا ي أ : مجلا رسكب ( هدجو ) / همطقو هتدارإ ةدش ( همزع
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 يف هدجو امبرف س هباب وأ هباتك يف هبولطم رفظي مل نإف ي هاوق لمعتسي
 فانصأو ‘ طاعملا نم مكايإو هللا اناق و ء كلذ ىلإ ينأجلا رمأل { هاوس

 كلامملا

 ‘ هطاعتم ىلع هظفح لهسيل > هلىلد وأ كح لك ةلعل هف ضرعنأ ملو

 واوو ى عملا يف افلأ ةيناثلا هواو تلدبأ ةوق عمج ى هتاوق يأ ( هاوق لمعتسي

 ُوَ وق هلصأ نآل > ةحتف دعب اهك رحتل افل أ تبلق امإ و ك ةددشم ريغ جلا

 يف يأ ث هبولطم باتك يف يأ ( هباتك يف هبولطمب رفظي مل ناف ) 2 فر شك
 هباب وأ ( > باتكلا اذه بتك نم هف هبولطم دوحو ةنظم وه يدلا باتكلا

 تاراهطلاو ءوضولا باتك ف ةلأسم نع ثحس نأ لثم ) ءاوس يف هدج و اميرف

 يذلا بابلا ريغ باب يف اهدجيف هيف ةلأسم نع وأ ى ةالصلا باتك يف اهدجيف

 ةفرعم مدعو نايسنك (كلذ ىلإ ) يفرطضا ( يناجلا رمأل ) ص هيف اهدوجو نظ
 هلع يف كلذمدقل ملع ولو ‘ هراصتخا رخأت يذلا باتكلا بحاص هرك ذ دق هنأ

 نم مايإو هلا ) انظفح ( اناقو ) بابلا يف مالكلا اذك و « باتك وأ باب نم
 ص كالملا يأ بطملا عضوم وهو “ ءاطلاو ميملا حتفب بطمم عمج ( بطاعملا

 رخآلابو عضوملا ايهدحأب دارأ وأ « بطاعملا : كلاهملا ( كلاهملا فانصأو )
 ٠ ةيورخألا راضملا رخآلابو > ةيويندلا راضملا اهدحأب دارأ وأ » ردصملا

 ةلعلاو “ طقف كلذ ضعبل لب ( هليلد وأ مكح لك ةلعل هيف ضرعتأ ملو )
 تبثملا ىلع قلطيو ث بلسلا وأ تابنإلا مكحلاو ‘ بلسلا وأ تابثإلا ةبجوم

 ىلإ هيف رظنلا حيحصب لصوتلا نكمي امو “ دشرملا ليلدلاو بولسملا و حتفلاب

 .دصاق ىلع يأ : (ه)ظفح ( يطاعتم ىلع هظفح لهسيل) “ يربخ بولطم
 ىنعملل هظافلأ وأ هينامم ظفح دارملاو « ظفحلا ىلإ ءاملا دوع زوجيو ى هلوانتمو
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 . هراصتخال ًامْوَرَو

 { ةنسح ةمتاخ اهنم لك ًاموتخم اب ًاناتك نرشعو 1 ف رصحن و

 تضاإف ةلوهسلا فالخم طورشلا لامكل ليلعتلا ىلع هبصنو “ ادصق (ام'ور و)

 . (هراصتخال) « ظفحلا اهلعاف

 يلكلا ال هئازجأ يف لكلا راصحنا ( اباتك نيرشعو نينثا يف رصحنيو )

 ةعستلا ةققح بتكلا كلت نم دحا و لك ىلع لينلا مسا قدص الإو ؤ هتايئزج يف

 ةلاوحلا باب» و «ةلاملا باب» الإ ص رماع خيشلل ا ل رشع يداحلاو ىلوألا

 ثلاثلاو رشع يناثلا اذك و « ناويدلا نمف « ءارشلاو عيبلا ىلع ةلاكولا باب»و

 رماع خيشلل نمفوصأ نإف ، رشع سداسلاو رشع سماخلاو رشع عبارلاو رشع

 « كورتم دح وم لام يف لمق سيل باب » هلوق الإ و “ هل سيلف ةطقللا باب الإ

 رماع خشلا اياصوو ؛ اليلق الإ ؛ ناويدلا نم كلذ نإف « اياصولا باتك » ىلإ

 رشع عباسلاو رشاملا امأ و ص ناويدلا نم اياصولا ةيقبو ث ريبدتلا رخآ يف تهتنا

 امأ و ‘ ناويدلا نمف نيرشع يفوملاو رشع نماثلا امأ و ‘ يسوفنلا ىمحي خيشللف

 هللا يضر ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبالف نورشملاو يناثلاو رشع عساتلا

 نورشملاو يداحلا امأو ، عماوجلا عمج نمف نورشملاو يناثلا ةمتاخ الإ « مهنع
 ناكل ددعلا تمن ولو ى ددملا زييمتل تعن (اموتخم) ىسوم نب ليعامسإ خيشللف

 ص يشاوحلاو لوصألا ىلع ةدئاز تسيل اهنكل ( ةنسح ةمتاخب اهنم لك ) ى ىلوأ

 باتك الإ 0 ةفاملا عطق ليهستو هيلإ سفنلا حيرتستل متخلا راعشتسا اهتدئافو

 يهو لفنلا رخآ دنع ىرخأو ص ضئارفلا رخآ دنع ةمتاخ « ناتمتاخ هيفف ةالصلا

 عمج ( انخايشألو هلضفب انل هللا ) ديدشتلاب (نتسح) ص لاكشإ الف ةربتعملا
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 ٥ انقفوو « للزلا و أطخلا نم انمصعو 7 انمتاوخ انئابآ حلاصو انناوخإ
 فص

 . ميحر فوؤر ميرك داوج هنإ ، لمعلاو لوقلا يف

 خايشأ نم ولخي ال فنصملاو “ هدنع رثكأ وأ تارم ثالث أرق نم وهو “ حخبش
 ص ةطساولاب خيشلا لمشي ام ديرب نأ لمتحيو « روكذملا هخيش وه دمتعملا نكلو

 ص روكذملا هخيش ةطساوب فلؤملل خيش هنإف ةبرج ليزن دمحم نب فس وي خيشلاك
 دارأ وأ > يمذملا زالبلا وهو دمح خيشو ررح هوبأ وهو خيشلا اذه خش اذك و

 دارملا ( انئابآ حلاصو ) هللا يف ( انناوخإو ) “ هريغو هخيش بهذملا خويش

 انمصعو ) نسح لوعفم (انمتاوخ) ص نيحلاصلا سنج حلاصو تاهمألا لمشي ام
 زوجحم الف الإ و امهمظعم نم وأ امهيلع توملا نم انمصع يأ ) للزلاو أطخلا نم

 هنتلعو فدارم فطع هبقعو أطخلا وه للزلاو ط ةيوبنلا ةمصعلا بلط دحأل
 يف انقفوو ) < لا هافع للز هتبقاملو أطخ قحلا ةقفاوم مدعل وه وأ 2 عجسلا

 ص يلجلا ليلعتلا ىلع رسكلاب ( هنإ ) . نيمآ ةيعدأ هلك كلذو ( لمعلاو لوقلا
 همظعم ءاطعلا ريثك يأ واولا فيفختب (ممرك داوج) « ماللا ريدقت ىلع حتفلاب وأ
 ماعنإلا يأ : ةمحرلا ريثك (ممحر) “ ةمحرلا ديدش (فوؤر) “ ىذأ الو ,نم الب

 . عجسلل ةماملا ىلع ةصاخلا ةفصلا مدق ، اهميظع
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 تاراهطلا يف لوألا باتكلا

 باب

 ناسنإلا ةجاح يضاقل نش

 تاراهطلا ف لوألا باتكلا

 هل وأ هيف وأ هب ةالصلا ةحابإ اهفوصومل بجوت ةكح ةفص : ةراهطلا

 اهمايق ردقيو اهب كحي هنأ ةيكح ىنعمو ثدح نم ةريخألاو ثبخ نم نالوالاف
 همف ب دارأو > ءاملاو ندبلاو بولثلا لمشدف ك هسبالمب يأ : هب انلوقو > اهلحم

 . ةساجنلا اهلباقتو “ ىلصملا هل بو ناكملا

 باب

 ناسنالا ةجاح ءاضق بدأ يف

 اهلصأو ص اهءاضق رديرمل يأ ( ناسنالا ةجاح يضاقل ) ةنسأ لمج (نس)
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 لام وأ سفن ةيجنتك ، مهم نع الإ توكسلاو راتتسالاو داعبإلا

 وأ اهيضاق :لوأ هنأل مدآ ناسنإلاو ‘ اضيأ لوبلا يف لمعتستو “ طقف طئافلا

 اوري وأ ةحئارلاب مهرضي الئل ى سانلا نع ءاضقلا يف ابوجو (داعبالا) 2 سنجلا
 عامسلا وأ رارضإلا ثيح نم بجاو وهو ى هنم جرخي ام اوعمسي وأ ، هتروع

 ىلإ عاتسالا نأل بوجولاب تلق امنإو ‘ بودنمف كلذ نكي مل نإو ى ةيؤرلا وأ

 توصل عامسلاك ةريبك ذذلتلل ضرألا يف لوبلا عقوو طئافلا جورخ توص

 دعاببلف كلذك ناك اذإو « ةديكأ ةهارك ذذلت الب هركيو ى ذذلتلل ءاجنتسالا

 ناك اذإف « ةحئارب رارضإ الو ةروع فشك نكي م ولو هيلإ ةعيرذ نوكيالئل

 كله و “ ةروعلاب هتلباقم هركت نكل ى دعبلا بجي الف حيرب ال مصأ ىمعأ هرضاح
 عمتسملا كلهيو ‘ نوعمسي ثبح هئاضقب ال مهل ةروعلا فشكبو سانلا هرارضإب
 زئاجلا نمو ‘ لصألا وه اذهو “هسفن داعبإ دامبإلا ىنعمو « عاتسا الب عماسلا ال

 كنإف ى مهنع هدعبب هنع نيديعب سانلا هريبصت ىنعمب سانلا هداعبإ دارملا لاقي نأ

 مهنع ( راتتسالاو ) ‘ هنع تدعب اك كنع ديعب ءيشلا نإف ءيش نع تدمب اذإ

 ص هندب نم ةروعب سيل امو هبايث ثيح نم ابدنو ةروعلا ثيح نم ابوجو

 ءيش ( نع الإ ) ‘ هدحو ملكتي ولو سجنلا هلصي الئل ءيش لك نع (توكسلا و)

 ةراجحي ئتؤي نأب هرمأكو ؤ هريفل وأ هل ( لام وأ سفن ةيجنتك مهم )
 نيأ ءيش نع هلأس نمل باوج درك و « نذأتسي نمل هنذإك و ، اهوحنو ءاجنتسإلا
 الو س مظعي نمو نيدلاولا ةباجإو ى هبجي مل نإ بضغي ناك وأ « لجمتسا نإ وه
 اذإ نآرقلاكو ، يبن هب دارم ين مساو للا مساك مظعمب نكي مل نإ ملكتلا مرحي

 : نيرجحلاو ةثورلاب هاتأ نبح دوعسم نبال قلي لاق دقو “ سجنتلا نم نمأ
 فوخ هب لبجمتلا زاجف عيرشت اهنع يهنلا نإ لاقي دقو « «)١' سك ر اهنإ »

 ٠. دواد وأ هاور ) ( ١
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 دن ريل و اق نإو اهعم لمعلا هركو > ثيدحل تصني الو امالس درب ال و

 . . نيرمقللالو « اهل البقتسم الو ةلبق ال احير ًآربدتسم الهس

 ص مظعي امب الإ اقلطم ملكتلا زاوج لصحتيو ى ديعب وهو لاحلا كلت يف توفلا
 دعب لسفي ولو هنع يهنم ندبلاو بوثلا سيجنت نإف سجنتلا نع ظفحتي نكلو
 سجنلا هلصي الئلو “ هلل مسا مالسلا نأل ( امالس دري الو ) ، هنم دب ال امل الإ
 عنم : تلق ى ةمالسلا هب ينعيو مالسلا در هل زوج.ف : تلق نإ و 4 لاغتشالا

 ابكرم ولو همسا رك ذي ال اذكهو ى هللا هب درب مل ولو هلل مسا هنأ ثمح نم اقلطم

 ليئاربجو ليثارزعو ليفارسإ و ليئارسإو زيزعلا دبعو هللا دبعك رخآ مسا عم
 ص هريغو ءاضفلا يف هدعب امو راتتسالاو للا ليفو لينا نال ليثاكيمو

 ارذح ( اه) ءاضق ( عم لمعلا هركو ) عمتسي ال يأ : ( ثيدحل تصني الو )

 رذحي امنإو ى سأب الف تصنأ وأ ملكت وأ لمع نإو ( لق نإو ) “ سجنتلا نم

 بلطي يأ لادلا ناكسإو ءاتلا حتفب ( دتأرينلرل ) ‘ سجنتي نأ كلذ يف

 روفحم وأ هتهج ريغ ىلإ اردحنمو « شاش رب لوبلا هبلإ دتري النل (لهس) اناكم
 ص هيلإ درت الئل ( احير اربدتسم ) هنوك لاح سجنلا هيلإ ردحني الئل هيلإ ال
 ىنوكسلل ربخ يريدقت يف آربدتسمف الإ و “ىنعملا نّسبآل هنوك لاح تردق امنإ و
 ىلع اهتمرحل ( اهل البقتسم الو ةلبق ) آربدتسم ( ال ) ، كلذ لثم يف اذكو

 « ةبعكلا ىلإ نولصي مهنإف نجلا يحلاص و نيحئاسلا ةكئالملل ليقو “ حيحصلا

 فص لمي “هل افشكتف رخآ ريدتسي اهلبقتسم لمل و افص لبقتسي اهربدتسم لعلف
 يفكي نكلو ةمرح هل ام لبقتسي ال هنأ رم دقو “ ةميظع ةمرح هل نيلصملا

 ةنظم هب رتستلا نإف ث هسجنت نع زرحتيو ع هريغك هسبل يذلا هبوثب رتستلا
 ليقو ىال ليقو ى اهرابدتساو سدقملا تيب ةهج لابقتسا زوجيو “ هسجنتل

 ص سمشلاو رمقلا امهو اههتمرحل (نيرمقلل) البقتسم وأ ًآربدتسم ( الو ) ، هركي
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 . .... ...... . بتباثلالو

 : كلذ ةمرحل ءامدلل الو موجنلل الو ى اهيف انوكي مل ولو ايهبراغمو ايهملاطمل الو

 دلولاو لهآلا ناقفشملا ىل يثرب اقلق مكراكذت نم حبصأو يسمأ

 دكلاوقوشلاناينضملا ينداتعا و كرك ذتنم يدخ عمدلا ددخ دق

 دلجلا و ربصلا نادمسملا ينناخو اهقرف يمون ىتلقم نع باغو

 دمكلاو بلقلا ناقفاخلا هتحت و هبراوغ ترج ذإ عمدلل ورغ ال

 دسألا و بئذلا نايراضلا هداتمي ةفقلبب وضن قحهم امنأك

 : رخآ يور

 رصبلاوعملانايعانلاكبىدات دقو .افسلا يعاد ىلإ حخيصي نم اي

 رصبلاو عمسلا نايعاولا كسأر يف ىوثميففىركذلا عمست ال تنكنإ

 رثألاو نيملا نايدالا هده مل لجر ىوس ىمعألا الو مصألا سيل

 رمقلاو سمشلا نارينلا الو ىلعألا كلفلا الو ايندلا الو ىقبي رهدلا ال

 رضحلاو ودبلا نايواثلا اهقارف اهرك نإو ايندلا نع نلحربال

 مهمالك رهاظو ص لكؤي ارش رمثي ال رجش لومش هرهاظ ( تبانل الو )
 : حص دقو “ رجشلا ريغ هدارم لملو ى اهرابدتساو اهلابقتسا زاوج ىلع قافتالا

 ىذلا تبانلا هدارم وأ 3 » نيتلخنبو نهترحشد ارقتسم هتحاح ىضق « نلع هنأ

 )١( ملم هاور .
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 ةلبقلا لابقتسا زوجو « آران ولو ةمرح يذ لكلالو . عرزك

 . يراحصلا يف ال ينابملا يف ليقو ى ًاقلطم اهرابدتسا و

 ًاتعن ( عرزك ) هلوق نوكيف ريمشلاو ربلاو تفللاو رزجلا تابنك نأش هل

 ( ةمرح يذ لكل الو ) { امهريغو ريمشو رب نم عرزي ام عرزلاو ى دييقتلل
 اهب دارأو “ رون اهنأل ( اران ) ناك ( ولو ) ناويح هجوو حول و باتكك

 :مل وقيف ةلعلا يهف “ ةمرح رانلل “نأ يف صن فنصملا نم اذهو ، رمجلا لمشي ام

 دنع هتروع دحأ ري مل ولو يأ كله رانلل ىرعت نمو ,صاع رمجلل ىرعت نم نإ
 ى ناسنإلا ةجاح ءاضق ريغل اهربدتسا وأ اهلبقتسا ولو « رانلل وأ رمجلل يرعتلا

 دمع الب رانلل وأ ايل ىرعت نمو 4 يصعي ليقو “ نيرمقلل ىرعت نم كلهي اذك و

 ؛اهرشابيو ةروعلا ىرب نأ بيبطلل زاج اك ى هيلع الف رانب ببطتك ةرورضل وأ

 نم روضح دنع رانلل وأ رمجلل يرعتلا هنع يهنملا نأ مهوت نم ىلع تددر دقو

 نم تءاج تاقرو نأ كلذو ع ةروعلا فاشكنا ةلعل هتروع ىرب نأ زوجي ال

 فلاخ هنأ ىل رهظ ام هيلع دراف هريغ نمو : ىلوقب اهيف تلخدو اهتبتكف نامع

 يف تيأرو ص نامع ةقيرط ىلع "عجر :لوقأ مث « امهالك وأ هلئاس وأ وه قحلا هيف
 ىرمت اذإ ايف هلوق ىنعم نأ : نابحس نب هللا دمع دمح وبأ لاق هنأ تالاؤسلا

 نويعلا رظنل رهجلاب نايصملاو ةدقوملاب كالملاف لوقعلا وحيحصلا غلبلا هارب ثيح

 ةلبقلا لابقتسا زوجو ) “ هريسفت يف ةدقوملا وأ رمجلل اهروهظل ال هيلإ

 يف ال ينابملا يف ) نازوجي (ليقو) “ يراحصلاو ينابملا يف ( اقلطم اهرابدتساو
 لبقتسي مل ام اضيأ اهيف ليقو ، ةكم ريغ يف نازوجي : ليقو « ( يراحصلا
 ةبعكلا ةهج ةمرحل عنملا ىلع لدي همالكو ى ةلباقملاو ةيؤرلاب دجملا ربدتسي وأ

 ىلإ نوصي مهنإف نجلا يحلاصو نيحئاسلا ةكئالملا ةلمل ليقو “ حيحصلا وهو

 اهلبقتسا نمو “نجلا وأ هفلخ ةكئالملا نم فصلا لبقتسا اهربدتسا نمف ىةبمكلا
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 ننإ الب ريفلا تويب يفالو ، تبني مل نإو ثرح يف ىضقت الو

 { رطضمل هحالصإ طرشب هررض فخي اهب لحم يف صخرو ص تب رخ نإو

 ‘ كلذك هيف وأ لدحسم رهظك

 رابدتسا هرضي مل هبوثب هربد رتس نمف ى هبايثب رتسلا يفكي نكل فصلا ربدتسا

 اذك و « ةلبقلا ةهج لابقتسا ضعب لوق يف هرضي مل هبوثي هلبق" رقس نمو ‘ فصلا
 هسجنت ةنظم بوشب هلبقت رتسو هبوثب رتس دقو اهربدتسا اذإ اهرابدتسا

 عضوملا لباقي الئل (تبني مل نإو ثرح يف) ناسنإلا ةجاح ( ىضقت الو )
 تويب يف الو) ' تبن نإو هب ةرذعملا طالخأ زوجيو“ةروعلاب رذب نم رهظ ام وأ

 اهناضق(يف صخرو تبرخنإو نذإ الب) ريغىلع لأ لاخدإ "ضعب عنمو«(ريفلا
 مل وأ نذإب لخد نإ (هروض فخي) “برخت مل نإو تويبلا يف يأ : (اهب لحم)يف
 سجنلا ةلازإب عضوملا حالصإ يأ :(هحالصإ طرشب) لحم ةفص ناذئتسالا همزلي

 ضقنلف هل نذأ نإ امأ و؛صخ رب قلعتم هريغل ال (رطضمل) هبحاص ةلاحم وأ “هنم

 عضوملا يف اهؤاضق هل زوجيف هنذإب هراد لخدي نأ نذإلا نمو ى هل نذأ ثح

 وهو ةلاحلا نم دب ال : ليقو “ رطضي ملو هعنمي مل ام نذإ الب نإو “ كلذل دعملا

 تلصف لوخدلا يف كل نذأ اذإ هنإف ى ةالصلا فالخب ةرضم كلذ نأل « حيحصلا
 ريغ ( دجسمم رهظ ) يف يضقت نأ صخر ام ( ك ) نذإب تلخد ولو نذإ الب

 ص هررض فخي امم هبارحم ريغ يف ( ه ) لخاد ( يف وأ ) ‘ سدقملا تيبو ةبعكلا
 ص دجسملا نم سدل هنأل بارحملا دصقي :لبقو ى لامنثلا وأ بارحملا دصقي:ليقو
 ( كلذك ) ، باب ةروصك جراخل حتف ول هنم نوكي ال امنإو ى هنم هنأ حيحصلاو

 نكمأ امب هبيطي هنكلو ى حالصإلا طرشب جرخي وأ لزني نأ ردقي مل رطضمل يأ
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 قيرط ىلع الو > دكار وأ راج رهن ىلع الو رفاح رثأو ٠ ةرحج أ ف الو

 1 راتخم ( وهو 0 ًاقلطم ة ٥ رحش و أ كس لظ ف الو ‘ براب ف ال و { رم اع

 ماوهلا هرفتحي ءيش لك وهو ع مضلاب رحج عمج (ةرحجأ يف) ىضقت (الو)
 نينمؤملا نجلا نكاسم اهنأل كلذو ص راحجأ سايقلاو “ اهسفنأل عابسلاو

 ص طقف ةهاركلا ليقو ص اهنم جراخ هرضي الئل وأ “ نينمؤملا ليقو « نيرفاكلاو

 اهيف دازو “ دجي مل نإ الإ .ى نجلا نكاسم اهنأل باودلا رفاوح نم (رفاح رثأو)
 فلظلا جرخيف سرف وأ رامح وحن رفاح رفاحلاب دارملا نأ رهاظلاو ى هللا ركذو

 دارملا لب ؤ كلذك دارملا سيلو ت لمأتلا يدابل ةرابعلا نم رهظي ام اذه

 ص ءاملا ةمرحل راج ريغ ( دكار وأ راج رهن ىلع الو ) ، فلظلا اضيأ لمشي ام

 ءيجملاب ةرامع يذ يأ : (رماع قيرط ىلع الو) ص هبرشي وأ دحاب لصتي النل و
 (باي يف الو) ص هيف اهعوقول قيرطلا ىلإ ة رايعلا دنس أ وأ © نبال ك باهذلا وأ

 ثيحو“هريغ وأ هبحاص دعقي ثيحب (نكسم لظ يفالو)“امهوحنو تيب وأ ةنيدل
 نإ و«ضرألا كلام هعنمي مل ام زاج الإ و « دعاقلا ىذأتىف دوعقلا عضوم نم برقي

 ثنكسملاممرحنم عنملا اذكهو ضرألا رئاس اذكهو“حلصأ و اهاضق رطضاو عنم

 ضعب نم مهفي اذك ى راملا وأ دعاقلا رضي ثبح برقلاب (ةرجش) لظ ( وأ )
 لمشي ام دارملاو “ سأب الف رمثي ال ام امأو « راثلا ةرحش دارملاو « بتكلا

 هلوق ىلع اداقتعا قالطإلاب هدارم اذه ت ةوقلاب وأ لعفلاب ترمثأ ( اقلطم ) ةلخنلا

 ةوقلاب رامثإلا هلباقم لعفلاب رامثإلا نإف لعفلاب ةرمثم تناك نإ يناثلا لوقلا يف
 اقلطم ةمرح امل نألو “ ةطوحلا نم همف امل (راتخفا وهو) ص امهلمشي قالطإلاف

 ةرمثم نوكلو ، عرزك وه يذلا تابنلا لبقتسي ال اك « رمثي امم تناك اذإ
 طاتحيف يضاملل وأ لاحلل وأ لابقتسالل لعافلا مساو “ لعاف مسا ثيدحلا يف

 مسا نأ رهتشا ولو ڵ لبقتسملا يف رمثت نأ نكمي وأ يضاملا يف ترمأ ايف عنملاب

 ىلع تالب اذه ىلع ةهبشملا ةفصلا قرافي امنإف لعفلاب سبتللا يف ةقيقح لعافلا
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 . لعفلاب ةرمثشم تناكنإ ليق ء

 نإ ةاقالملا نم رذحيلو ء رذع الب اهيلإ باهذلا يف بحطصي الو

 مولعملا درولا ركذيلو ‘ نكمأ

 لثم يف ءافلا حتفب ( لصفلاب ةرمثم تناك نإ ليقو ) ، ىنعملا ةهج يف ثودحلا
 ريصت ذإ امل امارتحإ عافتنالا دحب ةرمثلا نكت مل ولو “ناكمإلل لباقم وه امم اذه

 دسفت الثل و امل امارتحا عنمي ذئنيحف عافتنالا دحب ريصت ىتح عنتمي ال ليقو ى هيلإ

 سأب الف ةرمثلا اهيقالت ال ثمحم ترتسو اهتحت ةحاحلا تضق ولف 0 اهلك آ نع

 . لوقلا اذه ىلع

 اهيلإ بهاذلل رذع ناك نإو ( رذع الب اهيلإ باهذلا يف بحطصي الو )

 ( ةاقالملا نم رذحيلو ) “ .ضرم وأ فوخك بجو وأ زاج هبحاصي نميف وأ
 ثروتو ءاعدلا بحت ا بأل لوبلا ىدنو طئافلا نيبو « طئافلاو لوبلا نيب

 روهظ زيجم دنع ريغص بنذ ةاقالملا كلتو ايندلا ءاعد كلذو « ساوسولا

 انلق نإو ص ةريبك هرارصإ ناك رصأ نإو ى زجي مل نم دنع لوهجم و “ ةريغصلا

 ريض الو ةريبك يهف _ [طلغ هنظأ و _ ضعب معز اك ةرخآلا ءاعد بجحت اهنإ

 ( ركذيلو ) “ ضاحرملاك ال رذحلا ( نكمأ نإ ) رخآ طئاغو دحأ لوب ةاقالم

 رسكب ركذلا نم وأ نآرقلا نم ءزجلا ىلع قلطي ( د'ر ولا ) ابوجو ال ابدن
 ناطيشلا ثبخلا ثيبخلا سجرلا سيجنلا نمكب ذوعأ ينإ مهللا» (مولعملا)« واولا
 ثبخ ىنعمو ‘ سجنلاو يصاعملاب هسفن يف سيسخ هنأ ثيبخلا ىنعمو « ميجرلا

 ءاثبيخ هباحصأ تلعج نم وأ « ثّمخلل بوسنملا وأ « نالذخلاب اثيبخ لوعجملا

 ىقح هساوسوب اثيبخ هريغل لعاجلا هانعمف اهرسكب امأو ى ءابلا حتفب كلذو

 ثبخلل سانلا بسني يذلا وأ 0 ءاثبخ هباحصأ يذلا وأ ى ةيصعملا يف هعقوب
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 وهو ماع وأ كلذل ةدعملا ةنكمألا صاخ لهو > لوخدل أ ةدارإ دنع

 هركذيلو اهل ةدعملا ريغ يف بايثلا ريمشت دنعو ؛نالوق ؟ رهظألا

 نبت رفح رفحيلو « هيسان هبلقب

 لوخد دنع هلاق هلخادم ددعت نإو « كلذل دعملا عضوملل (لوخدلا ةدارإ دنع)

 ص نوكلا عضوم وهو ناكم عمج (ةنكمألاب صاخ) درولا كلذ (لهو) “ اهرخآ

 هل لديو ص تبث ىنعمب نكم نم ميملا ال فلألا : ليقو “ فلألا ال مملا دئازلاف

 لب اعرشت اهريغ يف لاقي الف ى ءاضمتلا (كلذل) ةأتهملا (ةدعملا) ‘ روكذملا علا

 اهف ( ماع وأ ) ، نيطايشلا ةرضح يمه يتلا اهنأل « ءاش نإ ءاعدو ةبغر درج
 (نالوق) كلذ (رهظألا وهو ) كلذ ريغو ءارحصلاك ءاضفلاو ءانإلاك ى اهريغل و

 (ل ةدعملا ) عضاوملا ( رمغ ق بايثلا ريمشت ) ةدارإ (دنع) ركذيل ( و) “ ددرت ال

 عمسي ال اكيرحت ولو هناسل هب كرحي الو (هيسان هبلقب هركذيلو “ اه) ناضق
 زاجأ هنذأ عمسي مل ام فييكت ال هنإ لاق نمو “ةءارق كلذ نأ ىلع ءانب ى هينذأ

 ركذ ضعب زاجأو “ ناسللا كيرحت الب بلقلا يف ركذلا زوجيو « نذآ عاتسا الب

 دمعت اضيأ زوجيو ث هناسلب هيف هيسان رك ذ زوجمف هيلعو « ءاضقلا لاح ىف هللا

 ناسللاب هيف عنملا حيحصلاو « هريغو درولا كلذ اذه ىلع اقلطم هيف رك ذلا

 ص هوحن و سجن حول يف وأ سجن دادمب كلذ بتكي ال اك ،همالكو ها مسال اميظعت

 ىلع ركذلا الإ ص فالخلا ىلع ةرزجلاو ةلبزملاك « ةرذقتسملا ةنكمالا رئاس اذك و

 ىلع ناك نإ : ئيدنقرمسلا لاق “ لاكشإ الب ةرزجملا يف ول و لاقي هنإف ةحيبذلا

 لخد اذإ هل بحتسي هنإف ءايبنآلا نم ين مسا وأ ىلامت للا مسا همتاخ صف
 ذخؤيو ، هفك هيلع مضي ينعي ؛ ىهتنا . هفك يف متاخلا صف لعجي نأ ءالخلا

 رفحيلو) “ىلوأ كلذ كرتو “بايثبو هب وأ هدلجب روتسم باجح هلوخد :اوج
 ص لاوقأ عباصأ ةعبرأ ضرع وأ ى ةكسلا غلبت ام وأ اقمع ربش رادقم (نيترفح
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 قنمأ رهاط دماج لكو ؛دوع وأ رجحك نم هدعأ امب رذع

 نم الإ هارسيب بطتسيلو ، ضاحرم ريغ يف اهاضق نإ دعب امهنفدي مم

 هلوقنم معأ وهف طئاغلاو لوبلايقتلي الئل و سجنلا رشتني الئل هريغ ضرأف ولو
 مهفي لب ێةاقالملا مدمل اعوضوم سيل رفحلا نأل راركت الف « ةاقالملا نم رذحيل و
 ؛ هربحتبو رفحلاب هنأل معأ ةاقاللا رذح نوكي رخآ رابتعابو « امازتلا هنم اهمدع

 كلذ نم لقأب زاجو ‘ ضرألاب امهب"وسي ىتح نيترفحلا نفدي يأ (امهنفدي مث)
 ص ةيوستلا مدع اهيف رضي ال وأ « ةكولمم ريغ وأ هل ضرألا تناكو سجنلا رقس اذإ

 : مضلاب ( دعب ) « هتركذ امل ىلوأ لوألاو « طئافلاو لوسلل ريمضلا دوع زوجيو

 يف اهاضق نإ ) ةزمهلا حتفو بصنلاب وأ نإ ةزمه رسكبو ى اهئاضق دمب يأ

 ع كلذب ملمال ىلوأ ناكل اهدعب امو دعب نع ىنغتسا ولو ( ضاحرم ريغ
 نم الإ ) ص هنيميب ال ( ءارسسيب بطتسيلو ) ‘ كلذل دعملا عضوملا ضاحرملاو
 وهو مارح ليقو ى روهمجلا دنع سأب الف رذع الب هانميب باطتسا نإو ، ( رذع
 ع ابيط لحملا نوك بلط ةباطتسالاو ى رفكلل هبسن يتالتلا طخب تيأر يذلا

 مسا فاكلا ( ,رَجَحك نم ) هاتيه يأ ( هدعأ ) ‘ بطتسيب قلعتم ( امي )
 ىلع ءانب “ ةفاضإلا ىلع ضوفخم هدعب امو “ فرح ىلع عضولل ينبم لثم ىنعم
 نم يأ ث فوذحم نم رورجم لعج فعضيو ى ةعسلا يف امسا اهلايمتسا زاوج
 مضب ابطر ولو ( دوعا وأ ) ‘ كلذ لشم يف اذكهو “ رجحك تباث ءيش

 سبي مث ابطر عطق نإو ؤ زاج طحقب سبي نإ ليقو ى ةبشخلا وهو ى نيعلا
 عوطقملا نأ قرفلا لمعلو « عطق الو طحق الب سبي ام طحقب سبي يذلاكو « الف

 ع هرهطتل لصوتلا بعصيف هلخادل للبلا فشرب ابطر عوطقملا نأ سبيت مث ابطر
 ح ابطر عطق اذإ ةمرح هل هنألو ، رهاط هنأ هدجاو مهوت هرهاظ نم لاز اذإو

 دماج ) ءيش ( لكو ) “ ةرورضلا لاح زيجي عناملاو « ةفيعض ةبسانم هلك كلذو

 ع ضعبل افالخ قنم محفلا نأ قحلاو ى جاج زك ال ص ليزم يأ ( ,قننم" رهاط
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 مظعب الو « ابطر ناك نإ : ليقو ى اقلطم شيشح الو ، ةمرح يذبال (

 رجحك نإف ‘ ظفللا بسحب ماع ىلع صاخ فطع رجحك فاك ىنع لك فطعو

 ص هريغ و دماجلاو يقني ال امو يقني امو سجن امو رهط ام هرهاظب لمشي دوعو .
 دارملا نأ ىلع ريسفت فطع لقف تئش نإو “ دوصقملل انايب كلذ فطعو

 ماع لقف تئش نإو ى كلذ نومضمب هبشلا هجو رسفي نأب كلذ لثم رجحكب
 عون دوعكبو ‘ ضرألا ءازجأ نم رجحلا عون رجحكب ديري نأب صاخ ىلع
 ص اهرامث ىونو هتباد الو ناسنإلا اهلكأي ال ىتلا رجشلا رامث لمشي ىتح تابنلا

 ال دلج عطقك « هريغو هلك كلذ معي ام لكب ديريو « ركذ ام هبشلا هجوو
 { ىنم هربخ ”أدتبم 'لكف تنش نإو ، هطشم دنع بوثلا نم عقي امكو “ عفنت
 ةمرح ىذب ال هلوق نأ كلذو ى هيلع فوطمملاو فوطعملا نيب ةضرتعم ةللاو

 الف ى كلذ ىغىني الو هأزجأ رهاط ريغب باطتسا نإ و ى امي هلوق ىلع ف وطعم

 دمب الإ ضاحرملا برق سجنلا بارتلا ىلع دجوي يذلا ردملاب رامجتسإلا نسحي
 وهو ةمرح يذب يجنتسي ال يأ فوذحم يذب قيلعت زوجيو ، هكح وأ هضفن

 ىلع ام عاقيإب هل ةمرح ال امب هدبيقت ىلإ جاتحي هنأل امم هلوق ىلع فطعلا نم ىلوأ
 لعجي وأ ى رجحك نم هل ةمرح ال امم هدعأ امب اذكه ريدقتب وأ هل ةمرح ال ام
 يذب ال ) ص ال يفطامتم نيب دناعت نم دبال هنآل كلذو ةمرحلا مدع هبشلا هجو

 « رامثلا خيرامش و ، حوللا و “مميتلا بارتو « هرجح و “ دجسملا بارتك ( ةمرح

 ةمرح يذب يجنتسي ال ناك اذإو ٤ ةضفو بهذو ع اهاونو “ اهنيجارعو

 كلذ عمجيو برشيو ىحميو هيبن وأ هللا مسا وأ نآرقلا بتكي نأ زوجي فيكف
 ءاميف ىقرب اذك و ص رثأ هب ءاج ولو كلذ كرت عرولاف ؟ فينكلا يف ءاملا

 ح ابطر وأ اسباي ( اقلطم شيشج الو ) ى ء ءاملا ريغ اذك و هيف ىقليف برشيف
 ءارلا مضب وأ « ءاطلاو ءارلا مضب ( ابطر ناك نإ ) هب باطتسي ال ( ليقو )
 مظعب زاجو ى ةيكذتلا دنع هيلع هللا مسا ركذ ( مظعب الو ) ‘ ءاطلا ناكسإو
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 ف غلابيلو ء عرز ريغل نإو بصقب الو ى ةميببل نإو عيجرب الو

 ربغ ف اهاضق نإ كلذ نفدىلو > راتيإلا عم همقنتلا

 اذإ ةتيم مظعبو ى ةيكذتلل جاتحي ال هنآل توح مظعبو « انايسن هيلع ركذي م
 ى نامزلا ريغب لاز نإ اذك و ى ذئنيح هتراهطب لوقلا ىلع نامزلاب هكدو لاز

 همل لح مظع لكف ى ةتيملا مظع نع زرحتلا للا مسا ركذب دارب نأ لمتحيو

 يف انايسن رك ذ الب يك ذ ام مظعب الو توح مظعب رمجتسي الف«هب رمجتسي ال
 ناكو ڵ هسيجنت قلطم مظعلاب رامجتسإلا نع يهنلا يف قحليو « هلح لوق
 ثورو مظعب اوجنتسي نأ كتمأ َهننإ هل:مهلوقل قل يبنلا لبق امحلنجلل ىسكي
 درف خلإ مظعب متررم املك هلوق امأو « اقزر اهيف انل لعاج هللا نإف ةمحو

 نمم و ليلق اهنم رهاطلا نأب اوباجأف ى ماظعلا ةرثك عم دازلا ةلق اوعدا ذإ مهيلع

 اهماعط نإف « نجلا باودك سنإلا باود لكأت اب يجنتسي الو « رهطيلف اهسجن
 ركذ عم هعضو اذإف ى نبرفاكلاو نينمؤملا نجلل امل ىسكي مظعلاو « ثورلا

 نطبلا نم جرخ ام ( عيجرب الو ) ى رفاكلا هذخأ ركذ الب وأ نمؤملا هذخأ هللا

 ( نإو ) ط ةاكذلا دعب شركلا نم جرخأ اثرف وأ ى عئام اثرفو ًارعب لكؤي امم

 عيجرلا نأل ع ىلوأ ناكل ةياغلا هذه نع ىنغتسا ولو ( ةميهبل ) عيجرلا ناك

 نم رهط ام جرخم عيجرب هلوقو « رهاط هلوق نم جرخي هريغ وأ يمدآل ‘ سجنلا
 الإ ببطتسي ال ليقو “ ( عرز ريغل ) ناك ( نإو بصقب الو ) “ ثاورألا
 دحاو رتولاب نايتإلا ( راتيالا عم هيقنتلا يف غلابيلو ) ع هدجي مل نإ الإ رجحب
 ارتو زواج نإ و ى ابوجو اذكهو ى ةعبس وأ ةسمخ وأ ةثالث وأ ؤ ىقن نإ

 ص رتولا بابحتسا و عفشلا زاوج حيحصلاو « دبعت هلصو رخآ غولب لبق ىقنأو

 ص دحاو ءيش فارطأ نم ددعلا يفكيو ع ةثالث نم لقأ يفكي ال لبقو

 رجح وحن نم روكذملا ( كلذ نفديلو ) ، هسجن لاز ىتح كح اذإ دحاولاو
 ربغ يف اهاضق نإ ) “ هسجن رهظي ملو ضرألا ىلع هعضو نإ الإ هب باطتسا ام

.7٢ 



 دجسم سكع « هنم اجورخ هانميو هيف الوخد هارسي مدقي و ‘ ضاحرملا

 هئاخرتساو هيذخف جيرفت عم ةلازإلا يف هلبق مدقيو { امهيف هانمي لزنملاو

 . عاد الب هتافتلا مدعو

 لوعفم ( الوخد هارسي مدقتيو ) ‘ ضاحرملا يف كلذ حرط الإ و “ ( ضاحرملا

 (هنم اجورخ هانمي ) ابدن مدقي ( و ) “ ابدن ضاحرملا يف يأ ( هيف ) هلجال

 اجورخ هرخؤيو الوخد هانمي دجسملا لخاد مدقيف ( دجسم سكع ) ص وه
 ص إبدن هنم جورخلاو هيف لوخدلا يف ( امهيف هانمي ) مدقي ( لزغملاو ) « ابدن

 فاقلا مضب ( هلبق مدقيو ) “ دجسملاك ريخلا عضاومو سرا دملاو ىلصملاو

 الف هرخأ نإو « سحنلل ( ةلازالا يف ) ؤ ءابلا نوكسو فاقلا مضو ءابلاو

 ىإ ( عاد الب هتافتلا مدعو هناخرتساو هيذخف ) عيسوت ( جيرفت عم ) سأب

 ص هنيميب رجحلاو ى هلامشب هرك ذ كسميو “ سجنلا "سمي نأ رذحيل و “ تافتلا

 ىتح هربد يف الوط قوف ىلإ بابلا لفسأ نم ةراجحلا لوأب أدبيو اضرع حسميف
 ددعلا وه ربدلل روكذملا ددعلا نأ مهمالك رهاظو ع ىلوآلا ةرملا يف ليقو ى متي

 اندنع ةراجحلا نودب ءاملا يزجي الو « تلسلاب هنآل هل دحال هنأ رهاظلاو ى لبقلل

 الو ص انتقراشم نم ريثك و نوفلاخلا هزاجأو ى اهمم امو يه تمدع نإ الإ
 ىلع مالكلا نم دب الف رثكألا دنعو اندنع ءاملا دجاول ةراجحلا يزجت
 . اذه ءاحنتسإلا
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 باب

 ضرف

 باب

 لاجر هيف » : هلوق وهو ى نآرقلا نمو : ضعب لاق ى ةتنسلا نم ( ضرف )
 ابجاو ءيشلا ناك قلطأ و ءيشب ادحأ حدم اذإ هللاو "اه اورهطتي نأ نوبحي
 اهنودب وأ ةراجحلا دعب نيجرخلا ىلع ءاملا رارمإ مهرهطت ناكو ى ليلد لدي مل ام
 وبأ لاقو ى امزاج ابلط بولطملا لعفلا : بجاولاو ضرفلاو نالوق اهضرف لبق
 ربخك ينظب تبث ام بجاولاو ‘ نآرقلاك يعطق ليلدب تبث ام ضرفلا : ةفينح
 . ھ ا « دحاولا

 ص هملع ةبظاوملا ىلع مهريغو ءابق لهأ هربرقتب ةنسلا نم ءاجنتسإلا ضرفو
 توف فخي مل ام عسويو ى ةالصلا تقو لوخدب بجي امنإو « هيلع وه هتبظاومبو

 )١( ةبوتلا : ١٠٨ .
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 ١ لوقبلاك هنم جراخ وأ > رحبلاك هيف من اق ىلإ ًافاضم نإو ءاملا ءاجنتسإل ٤

 ءام ال > هربغ وأ غبصك هيف عقاو وأ

 مل ىتح هك رقب رفكيو ةالصلا ىلإ مايقلا ةدارإب بحي ليقو “ رهطتب ةالصلا

 وجنلا ةلازإ يأ ( ءاجنتسالا ) ى اهتقو جرخي ىتح ليقو ى رهطتب ىلصي ام قبي
 لسرم زاج “ عفترملا ناكملا هلصأ و “ طئاغلاو لوبلاو ثدحلا وهو ى ولدلا نزوب

 'باحسلا ؛وجنلاو :لاق ى ةقيقح هنأ سوماقلا رهاظو « لحملا مساب لاحلل ةيمست
 اريثك هنأ ىلع تملطا مث ء طئاغ وأ حير نم نطبلا نم جرخم امو ى هءام َقاره

 ( ىلإ ) ابوسنم يأ ( افاضم ) ناك ( نإو ءاملاب ) “ ةيزاجملا يناعملا ركذي ام
 ( رحبلاك ) هيف مئاقلا ناكملا كلذو ى ( هيف ) ءالا يأ وه ( مئاق ) ناكم
 لمشي ام انه فاضملاب هدارمف « حلملا ندعمو ةخبسلا ءامو ص رئبلاو نيعلاو

 هنم ) « ءاملا يأ وه ( جراخ ) ناكم ىلإ ( وأ ) “ ءوضولا هب زئاجلا فاضملا

 ءانب امهريمض زربي ملو ى هل امه ام ريغ ىلع اترج ناتفص جراخو مئاقو ( لوقبلاك

 يف يأ ( هيف عقاو ) ءيش ىلإ ( وأ ) ‘ سنللا نمأ دنع زاربإلا مدع زاوج ىلع
 ص هريغي ال امم ( هريغ وأ ) هريغي امم ( غبصك ) ى هيف عقو يذلا كلذو ع ءاملا

 'ةلينلا ءامو “ ءام هنم جرخو قد اذإ رزجلا ءامو حيطبلا ءامو رحبلا ءام : لوقت

 نإ هنأو ى اقلطم فاضملا ءاملاب آضيأ هركي هنإ : ليقو “ لكؤي لقب ءامب هركيو

 .هب أضوتي الو رحبلا ءامب يجنتسي : ليقو « ءاجنتسالا كرت زاج وه الإ دجوي م
 ءاجنتسالا زاجو “ رضي ناك نإ الإ هلايمتسا بوجو حيحصلاو “ لستغي الو

 ءاسفن وأ ضئاح وأ “ سجني ال ةميهب رؤلس وأ « دومج دعب ابئاذ نإو ءاملاب

 تلخدو ص ءاب ضرف ال يأ : ( ءاممال ) ‘ سجنيال امب آريفتم وأ بنج وأ

 دعب اهراركت ربتعا وأ « فوذحم هنآل ءاعد وأ ى راركت نودب يضاملا ىلع ال

 « دارمب سيلو ى زاوجلاب قداص ضرفلا يفنو “ ضرفي ال يأ < عراضم ردقي وأ

 ةفطاع لوقت نأ كلو “ ءامب ىحنتسي ال ردقف تئش نإو ط دارملا وهو همدعبو
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 الو ، طقف ًأحلم ولو لمق 4 ماعط هيف خبط وأ . هلاوز عنتما كَدَوب طلخ

 ديلاب هعم بارتلا قصتلي ردكمب زوجو ء دسجلا يف رثأ نإ ةخبس ءام
 الو » ءا وس ليقو > ءوضو ف ال هلامعتسا دنع

 ءاجنتسالا ضرف يأ اهافطاعتم دناعتبل هيلع فوطعملا يف ريدقت نم دب ال نكل
 ( كدوب طلخ ) ؛ خلا طلخ ءامب ال مامط هيف خبطي ملو كد وب طلخي مل يذلا ءاملاب

 لخو نبلو تيزب سجنلا لسغ مهضعب زاجأ و © مسدلا وهو لادلاو واولا حتفب

 هيف خبط وأ ) “ هب يجنتسا هنع كدولا لاز نإو ى ءاملا نع ( هلاوز عنتما )

 ءامب ءاجنتسالا ةحص هلباقمو “ ( طقف حلم ) ماعطلا ناك ( ولو ليق ماعط

 متأ هناحبس هللا نأ ماعط هنأ ىلع لديو « ماعط ريغ هنأ ىلع ءانب حلم هيف خبط

 رمأ » : رتل هللا لوسر نأ و « حلملا هل قلخف “ سانلا معطي نأ مهاربإ دعو هب
 يجنتسي : ليقو 0 '١)ي هب الإ خيبطلا حلصي ال هنأ و هدعبو ماعطلا لمق لكؤي نأ

 ( ةخبس ءامب الو ) ص ماعطلا ةمرحل هرك و « هيف يقب نإ الإ ماعط هيف خبط امب

 : ( دسجلا يف رثأ نإ ) ‘ حلم تاذ ضرأ ى ءابلا نوكسبو « ءابلاو نيسلا حتفب
 مالك هلمتحيو “ ررض هنم فيخ نإ الإ هب ىجنتسي : ليقو ى هبف هرثأ يقب يأ

 ( ردكم ) ءام ( ب زوجو ) « رارضإلاب هيف ريثأتلا « ريثأتلاب ديري نأب فنصملا
 : ( هلايعتسا دنع ديلاب ) ءالا عم يأ (هعم بارتلا قصتلي) ‘ بارتلاب ريغم يأ
 يف هزاوج حيحصلاو “ زوجيال : ليقو “ ءاجنتسالا يف ردكملا لايعتسا يأ

 نإ هلسغي وأ “ بارتلا نم هلبق بصلا نم يقب ام ليزي بصلا ناك اذإ ءاجنتسالا

 ءاجنتسالا ( ليقو ، ءوضو يف ال ) ي اهمكسامتو هءازجأ ظلغي لسغلا ليق
 يجنتسي ال وأ ضرفي ال وأ ضرف (الو) “ردكملاب زاوجلا يف (ءاوس) ءوضولاو

 )١( يقهيبلا هاور .
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 يرجت ال نيع اذكو ى زوجنو ، يرجت ال رئب ءام الو ء لق نإ دكارب
 .اليلق ولو هنم جرخي الو اه ؤام دادزي الو فشنت الو

 ( لق نإ ) راج ريغ يأ دكار ءام يف يأ : ( ,دكار ) ءام ( ب ) "رم ام دح ىلع
 غلبي الو افرط ك"رحت "نأ ريثكلاو ص رثك نإو دكارلا يف ىجنتسي ال : ليقو

 زوجيف « ادعاصف ناتلق ريثكلا نأ قحلاو “ سجن الإ و رخآلا فرطلا كيرحتلا

 : لاقي نأ كلذ نم ىلوأو ى ريغتي ال ءاملا ناك نإ نيتلق ردق دكار يف ءاجنتسالا
 هندبل لسفلا ديرمو “ براشلا سفن هرذقتست الئل رثك ولو دكار يف ىجنتسي ال

 مل ول سجني نأ نودب الستغم ذختي الئلو “ ماعطلل هذخأ ديرمو ى ءيشل وأ

 سجني هنأ هنع يهنلاب دارملا سيلف « زاج رذقتسي ال قح « رثك نإو ريغتي
 ضوحلاو نيعلاو رئبلا اذكهو < السغم هذاختاو راذقتسالا لب ى هيف لسغ ول

 نإ ( زوجو ) ص رثك نإو ( يرجت ال رئب ) ءام يف يأ ( ءامب الو ) “ امهوحنو
 رئبلا وهو روكذملاك يأ ( اذكو ) ص ةرم ام دح ىلع ريغتي الو « نيتلق ردق ناك
 نيع مكح يأ : ( نيع ) هلوق يف فاضم اذه ىلع ردقيف مكحلل ةراشإلا وأ

 لحلل نايرجلا دنسأ وأ فاضملا فذحف اهؤام يرجي ال يأ : ( يرجت ال )
 ،ءاملل ال عضوملل مسا نيعلا نأل « اذه ىلع دانسإلا يف ز"وجت وهف ى هيف ءاملا نايرجل
 يدعتملا نم امأ “ مزاللا فشن نم (فشنت الو) : هلوقك كلذ لثم يف اذك و

 هفشنت نيشلا حتفب ءاملا ضرألا تفشن : لاقي ءاملا فشنت ال يأ هلوعفم ردقيف
 ( دادزي ) “ اهيف بهذ ءاملا فشنو ى حتفلاب هفشنت رسكلاب هتفشنو ى همضب

 ( اهؤام ) ص ءات نع ىلوآلا هلادو ع دحاول يدمتملا عواطم وأ مزاللا داز قفاوم

 (جرخي الو) ى ةيلعافلا ىلع دادزيو ى ةيلوعفملا ىلع ع فشنت هيف عزانتي وأ لعاف
 يف ( كهيلق ) جراخلا ناك ( ولو ) “ فشنلا جورخلا نمو ءاملا نم يأ ( هنم ) ءام
 جورخ يفكي الو ى عنملا ىلع « يشكيو دسلا » رصتقا ص نالوق اهيف ءاجنتسالا

 فدارم فطع جرخي الو اهؤام دادزي ال هلوق فطعو “هل هجو الو ى ةدايز الب
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 دادزب ةيقاس وأ ضوح ءام الو ال مأ يرجتأ ىردب ال ةيقاس ءامب الو

 ك ره ريغ بان وذ هيف غلو ءامب الو نيكرشملا ءامب الو . جورجخ الب هيلإ

 . ٠ ٠ ذ بلخم وذ وأ

 ىنمم نإ : لاقي دقو “ حيضوتلا هتتكنو ‘ كلذ ىنعم يف يرجت ال هلوق نأل
 ةدامب هئاوتسال « اهضوحل قراخ قرخب الإ اهسفنب يرجتال اهنأ يرجتال هلوق
 اهؤامدادزي ال هلوق ىنعمو ى اهيلإ ءاملا دري نأكف ى اهيلع هئالعتسا وأ “ نملا
 جرخي ال ىنعمب جرخم الو هلوقو ى اهريغ نم الو اهنم اهضوح يف ءاملا دادزي ال هنأ

 وأ يأ ص وأ ىنعمب واولا لاقي نأ فعض ىلع زوجيو ى جراخلا جارخإب الو هسفنب
 جورخلا مدعو دايدزإلا مدمل امماج يرجي ال هلوق نوكيف ى جرخي ال وأ دادزي ال
 ال هلوق وأ ، ادوجوم جورخلا نوكيو « دايدزإلا مدعب اصاخ دادزياال هلوقو

 نيملا نم يأ ى هنم جرخي ال نيعو اهؤام دادزبال نيعو ردقي وأ « سكعلاب جرحي
 ص اطبار ىفكف اهئامل دئاع ءاملا وأ ءاملا نيع ريكذت زاوجل هؤام جرخم ال يأ

 (ضوح ءامب الو) “يرجت (ال مأ يرجتأ ىردي ال ةيقاس) ءام يف يأ (ءامبالو)
 هلثم ردقيو“ضوحلل ريمضلا وأ“ءاملا ىلإ يأ“(هيلإ دادزي ةيقاس وأ)“هئام يف يأ

 الب ولو ديزب ناك نإ زوجيليقو (جورخ دالب) « امهدحأ كلوقل وه وأ “ةيقاسلل
 اذك « جورخ مم ةدايزب ولو ال ليقو « ةدابز الب ولو جورخب زوجي ليقو « جورخ
 ليقو سجنلا وأ ةتيملاب رم ام الإنكي مل اذإ يراجلا يف الو“فيعض وهو “لبق

 مهنم نييباتكلا ءام زاوجب ليقو زا وجلاب ليقو نيكرشملاءامييجنتسي(الو)زا وجلاب
 (هيف غلو ءامب الو)“مميتيف سجنلاب مهماهتاو مهللب سيجنت عملا ةمكحو “هرك و

 لمجك ال ی عبسو بلكك ( بان وف ) هكرح وأ هبرشف هناسل هيف لخدأ
 ون ) هيف غلو ( وأ ) ، ره ولو عنمو ( ره ريغ ) ، زاوجلاب ليقو 2 سرفو
 يف نوكي دقو « رئاطلاو يشاملا نم عبس لك رفظ وهو ميملا رسكب ( بلخم
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 . نالوق بارتسملا يفو فوشكم ءانإ يف افيص سّمشمب الو ء ةىخك وأ

 يحامألاو يعافالا نم اهلثم يأ ( ةيحك ) هيف غلو ( وأ ) ث زوجو هرقنم

 ميملا مضب ( سمشم ) ءام ( ب الو ) “ اهمس نم رضيام الإ زوجو ى اهوحنو
 يأ ةفيفخ ةيناثلا رسكب وأ « سمشلا يف ىقلم يأ ةددشم ةيناثلا حتفو ىلوآلا

 طسو ىلإ عبرلا طسو نم ولو رحلا تقو هب دارأ ( افيص ) ‘ سمش اذ راص
 ةدم يف مهمالك لمحي اك « رحلا ةدش بسحب لقأو كلذ نم رثكأو ڵ فيرخلا
 ص ءاتشلاو فيصلا رك ذ ىلع اهيف نورصتقي اوناك ذإ كلذ ىلع نامزلاب ةراهطلا

 همف ( فوشكم ) « ءانإلا ريغ يف ناك نإ زوجيو ( ءانإ يف ) “ ءاتش سمشمب زوجيو

 ليقو “ هب ءاجنتسإلا زاج درب اذإ ليقو ڵ درب ىتح كرت ولو « هضعب وأ هلك

 : لاق ص افوشكم يقبو ءاملا هبف ناك اذإ ءانإلاو : ناويدلا يف لاقو ى دربي مل ولو

 ى نالوق هيفف ءاتشلا يف كلذ ناك نإ و « هب لستغي الف فيصلا يف كلذ ناك نإ

 هيلع هللا مسا ركذيو ى هب لستغي نأ مهضعب صخرو 0 ال ليقو هب لستغي لبق

 لسىق “ فنصملا مالكل ةفلاخم هيفو فرصتب ىهتنإ “ فيصلا يف كلذ ناك ولو

 ترثأ اذإ ام هنم رذحلا ذخأ و هلمعتسا نإ هيزجي لاح لك ىلعو “ صربلا رثؤي هنإ

 سمشلا هبلع مكحت يذلا وه هنآل ءانإلاب صخ امنإ ى اليلق ولو سمشلاب ةرارحلا هيف
 نوكت ال قيض ناكم يف اليلق ناك ولو هنإف ضرآلا يف ام فالخب هيف رثأتتف

 روذحملا سمملا انموق لاقو “ هدربت ضرألا نآل ى ءانإلا يف ام ةرارحك هترارح

 ءالا ( يفو ) ص هيف ترثأو فيصلا سمش يف ناك اذإ هيلع دودسم ءانإ يف ام وه

 كلذ وحن وأ ابر وأ قورسم وأ ابوصغم هنوك يف كوكشلا يأ ( بارتسملا )

 ريغ زاوجب ليقو ى ةبيرلل عنملاو نيقيلا مدعل زاوجلا ( نالوق ) “ لحي ال امم

 يف مهتداع نأل هسجن يف كوكشملا بارتسملاب دارملا سيلو « ةضراعملا يهو ةققحملا
 مارحلا رك ذلو عطقلا ىلع ال « هدي ين نمل اكلم نكي مل ام ةدارإ ةبيرلا ركذ

 زوجيو ، لصألل اباحصتسا هلايعتسا زوجيف هسجت يف كوكشملا امأو ع هدعب
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 ءامب الو « هبرل ةميقلا مرغ مزلو أزجأ لعف نإف .{ مارحلاب الو

 محتسم اهبناجب لج وأ « ءانإب اهنم ذخألا عنتماو لق نإ ناردقلا

 > عنملاب هتفي ذئنمح ناسنالا باق نآل هلعتسي الف ةهبشلا تيوق نإ الإ مميتلا

 . بلقلا ءاتفتساب رمأ دقو

 ه ( ازجأ ) مارحلاب ىجنتسا يأ ( لعف ناف “ مارحلا ) ءاملاب ( ب الو )
 ةميقلا مرغ ) ه ( مزلو ) ‘ كلذ ىلع همادقإب رفك و « ءاملا كلذ وأ هلمف
 درب نأ مهضعب صخرو « هيلإ لصيال ناك نإ ريقفلل وأ ءاملا بحاصل يأ ( هبرل

 الو ) ءاملاب اصتخم كلذ سيلو “ ادج فيعض وهو هديب ناك نمل مارحلا ءيشلا
 ام وهو « ريدغ عمج لادلا ناكسإو نيغلا مضب ( ناردفلا ) ءام يف يأ ( ءامب

 يأ ( لق نإ ) ، هوحنو رفاسملا رحبلا هكرت ام هلثمو “ ليسلا هكرت يأ هردغ
 عنتماو ) ص رخآلا فرطلا كرح نإ هفرط كرحتي ليقو ى نيتلق نع صقن
 الو « ءانإ زمه رسكيو هب لمع عنتمي مل امو هبنج ءاجنتسإلا و ( ءاناي اهنم ذخألا
 اذإ امع زارتحا و < عانتمإلا اهيف مت يتلا ةروصلاب ءانتعا هركذ امو ؤ هحتف زوجي

 ح رثك نإ هيف ىجنتسيو « لق ولو ءانإلاب ذخؤي هنإف ءانإلا دجو وأ اهؤام رثك
 ص نكمأ ثيح كلذو ى محتسملا نم اهءام لعل ( محتسم اهبناجب لعج وأ )
 وأ لقأ ىلع فطعلاو محتسم عفرو “ لوعفملل ءانبلاب وهو ى عنمتو حيبت ةنيرقلاو
 ذخألا ىلع لعجلل افطع محتسملا ضفخ و « ماللا مضو نيعلا ناكسإ و ميجلا حتفب
 ىلع محتسم عفري نأ الإ مهللا ؟ فاضملا لومعمب نيفئاضتملا نيب لصفلا نم نوكيو .

 امحتسم لعجي عنتما هنأ ىنعملاو ع لوعفملل ينبملا ردصم هنأل لمحلل ةباينلا

 نم كلذ وحن وأ ى هيلإ ءاملا عوجرو ضرألا ةبالص وأ ، سانلا ةرضحل اهبناج
 ميملا ديدشتو ءاحلا و ءاتلا حتفو نيسلا ناكسإ و ميملا مضب مَحتْسلملاو ى عناوملا

 ميمحلا قلطيو « راحلا يأ ى ميمحلا ءاملاب لاستغإلا يأ مايحتسإلا عضوم ةريخألا
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 دبع هاطعأ ءامب الو ى هريغ دجو نإ ةنسلا ءام الو 7 مئاهبلا نوطب ءامب الو

 دحاو وأ : ليق ع هتساجنب نانيمأ دهش ءامب الو ء ةلالدب ال هلفط وأ ريغلا

 ىطعي ءامب الو ء اوقدصي مل نإ :ليقو ي هتداهش درت نم وأ ، ةلملا لهأ ال
 اهذخأي ال نمل قوقحلا يف

 ىجنتسي ( الو ) ص اقلطم لسفلل دعملا عوضوملا انه دارملاو « اضيأ درابلا ىلع
 ص ةهارك الب ةللحملا يف امب زوجو ص ةهوركملاو ةللحملا ( مئاهبلا نوطب ءامب )
 ص هتراهط ىلع ءانب هأزجأ محللا مدب ىجنتسا نإو ع ةهاركب ةهوركملا يفو

 ريزنخ اوأ ةتيملا عزن دعب رئبلا نم فرغي يذلا ءاملاب يأ ( ةنسلا ءامب الو )

 ‘هريغ دجو ولو زوجو (هريغ دجو نإ)“ايهعزن نكمأ نإ الثم رخلا وأ مدلا وأ
 ال ) هايإ ( هلفط وأ ريفلا دبع هاطعأ ءامب الو ) ‘ هريغ دجوب مل نإو عنمو

 كلذ نودب زوجو « بألاو دسلل مرغو أزحأ لعف نإ و ؤ .فرع وأ ( ةلالدب

 فورمم زيجأو ى مادختسإلا عنم لجأل لوآلا حيحصلاو ث رئب ىلع ناك نإ
 ةنجلا فرع اذإ ىصلا فورعمو ى هريغ وأ ةلغ نم هدي يف هديس هلعج امم دبعلا

 ( وأ : ليق ، هتساجنب ) ناتنىمأو نيمأ وأ ( نانيمأ دهش ءامب الو ) ى رانلاو

 ك سجن اذه نأ محل وقب ذخؤي الأ و رثك ولو ( ةلمجلا لهأ ال دحاو ) نيمأ دهش

 ص ةلفطلاو لفطلا اذك و ع نيلواملا ءاسنلاو ديسبملاك ( هتداهش درت نم وأ )

 هتداهش درت نم وأ ةلمجلا لهأ دهش ءامب ىجنتسي (ليقو)“اوقدص ولو هب يجنتيف
 وهو ، ةجح قيدصتلا نأ ىلع ءانب ى اوقدص نإ ال ( اوقدصي مل نإ ) هتساجنب
 ص هسجنب مكح قدصو هتساجنب ةمأ وأ دحاو لفط دهش ولو ى يدنع حبحصلا

 رانيدك اهعاونأب تارافكلاو ةاكزلاك ( قوقحلا يف ) ةميقلاب ( ىطعي ءامب الو )

 ضورملاو ريناندلاو مهاردلاب ةرافكلاو ةاكزلا يف ةميقلا زاوج لوق ىلع شارفلا

 وحت وأ انغ وأ قفانم وأ اك رشم نوكي نأك ( اهذخاي ال نمل ) “ اهريغو
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 امهدحأ سجنت نيءانإ ءامب الو ليق . هيلإ رطضا ءامب الو

 ز بئاغ وأ نونجم وأ لفط ةيناب طلتحا ءانإ وأ > هبتشاو

 ةميقلاب ةرافك ءاملا هل يطعأف انغ ناك وأ ى ةميقلاب ةاكز ءاملا هل ىطعاف « كلذ

 ص كلذ ذخاي ال نمل امهوحن وأ ةرافكلا وأ ةاكزلا يف يطعأ امب يرتنشا ءامب الو

 موهفم وهف عنملا يف ىلوأ باب نمف ى اهقحتسي ال وهو هلمعتسي نمل يطعأ نإو
 نمم هعبلإ لقتنا وأ هل لمعتسملا ذخأ اذإ ام ىلع ةرابعلا لمح زوجيو « ىلوأ

 ص هريغ ةباد وأ هتباد وأ هبحاص ريغ ولو ( هيلإ رطضا ءامب الو) ى اهقحتسي ال
 ريغل وأ هريغ عم وأ “ هدحو هب ةاوادم وأ برش وأ لكأل هيلإ رطضا ءاوس
 امأو 0 حيحصلا وه ( هبتشاو امهدحأ سجتنت نيءانإ ءامب الو : ليق ) « كلذ

 ىجنتسي : لاق نم مهنم نأو “ لوق اذه نأ ىلإ ةراشإلل الإ وه امف لقب هريبعت
 دحأ هل زيجي ال نأ هب ىرحتي ام قبي مل نإ هنأ قحلاو ى يرحتلا دعب امهدحأب

 دق هنألو « كش ىلع ءيشب دبعتلا الو ةهبش ىلع مدقتلا زوجي ال ذإ هب ءاجنتسالا

 ناكمإ عم زوجي ال سجنلاب خاطتلإلاو < سجنلاب خطتلا دق نوكيف سجنلا قفاوي

 : ليقو ، هتراهط مولعملا ءاملل دجاو ربغ امههابتشاب ريصي هنألو : هنع زرحتلا

 رخآلا لمعتسي مث يلصي مث هبوث زسبليف سبيي قح ثكميو امهدحأ لمعتسي هنإ
 هيفو “ لوألا هلصو ام لك لسغ ام دعب يلصي مث هسبلي مث ‘ سبيي ىقح ثكيو
 طوحأ وهو ى اعطق هب ةالصلاو رهاطلا قفاو دق اذه نأ الإ هلك قباسلا ثحلا

 نأ ناكمإل ى تاولصلا نم عمج ام وأ ةالصلا كلتل الإ ةطوح سيلو 4 ةفلك هيفو

 اضيأ كلذكف ى لوق ىلع «يشكيودسلا» لوق امأو.' سجنلا وه ريخألا نوكي
 ء هب ىجنتسي ال ام دادعت ضرممب هنأل هيلع رصتقاو الوق كانه نأ ىلع ةلالدلل
 طلتخا ءانإ وأ ) اهسجنب اهرهاط هبتشا اذإ ةددعتملا ةينآلا يف مالكلا اذك و

 ص ( بئاغ ) غلاب ( وأ نونجب وأ لفط ) تاءانإلاو ناءانإلا اذك و ط ( ةينآي
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 دج مل نم مميتيلو 4- "رض هنم تفيخ نإ رودج وأ { موذجمك هرشاب وأ

 . ركذ ام لبلاغب ثحلا كح ةلازإ حصو ‘ ركذ ام ريغ

 . تقولا جورخ عم رذع الب ادمع ءاجنتسإلا كرات ")رفكو

 يف اذكهو « ةبئاغلاو ةنونجملاو ةلفطلا معيف ناسنإلا وأ صخشلا كلذب دارملا

 ‘ نونجملا و لفطلل مرغلا وأ مدقتلا هل زاج لحلا ىون نإ : ليقو “ كلذ لثم

 لثم يا ) موذجمك ) هسم يا ) هرشاب وأ ( ؤ4 ءالؤه دحا ىلع ىح هل ناك وا

 جازم دسفتف هلك ندبلا ف ءادوسلا راشتنا نم ثدحت ةلع مضلاب ماذجلاو > موذجس

 > حرقت نع اهطوقس و ءاضعالا لكآت ىلإ ىہتنا اميرو > .7 ءاضعألا

 فيخ نإ ) ‘ حيقتتو جرخت حورق اهحتفو ميجلا مضب يردلجلا ( رودج وأ )

 ءام لمعتسدلف هضرم رركتي ال هنإف يردجلا ض رم دق نمك الإو ( رض هنم

 دجي مل نم مميتيلو) ط ةدابز فخي مل نإ موذجملا ءام لمعتسي موذجمكو “ رودجما
 وهو ( ركذ ام بلاغب ثبخلا مكح ةلازإ حصو ) “ تاروظحملا نم ( ركذ ام ريغ

 . امهيف فالخ ىلع شركلا ءامو كدولا هيف يذلاو < سجنلا ادع ام

 ريغ "رمو (( تقولا جورخ عم رذع دالب ادمع ءاجنتسالا كرات رفكو)

 ٠ ءاجنتسالا ةىفىك نايب نم دب الو « اذه

 كرات ىلع عينشتلا يف ةغلابملا امنإو .كرشلا ةملك فداري ام انه رفكلاب دوصقملا سيل )١(
 نع .ينغ هللا نإف رفك نمو» :جحلا ضرف كرات يف ىلاعت هلوق دح ىلع ضرفلا
 . «نيملاعلا
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 لصف

 ليل مون نم ظقيتسمل بدن

 لصف اذهو

 ا بايب يف

 راهنلا مون نم وأ : ليقو ث (ليل مون نم ظقيتسمل) بجو : ليقو (بدن)

 مون يف دجوت ةلعلا هذهو ى هدي تناك نيأ يردي ال هنأل « ىرخأ دعب ةرم ولو

 : هلوقب ثيدحلا يف اهيلإ راشأ دقو « رركت ولو مونلا يفو ص راهنلاو ليللا

 تراص هانعم نأل ليللاب تتاب ظفل هصخيالو "ء هدي تتاب نيأ يردي ال هنآل »
 يردي ال راهنلا مئان نآل ى راهنلا هيلع سبقت نكل ليللا تيبم نم هنأ انملس نإو
 هذي فل وأ آالاورس سبل نمف ث ةبلغلل ليللا صخ امنإو ع هدي تناك نيأ اضيأ

 لمتحي دحأ هظفحي مل نم نإ لاقي دقو ‘ دحأ هظفح نم اذك و © هبلع لسغ الف
 يفو ى ديعب هنكل هفلي مل نإ اضيأ هندبو هجرف سجن ريغ سجن يف هدي نوكت نأ
 ام ربتعملا نأ هموهفمو ى اهملع لسغ الف ليوارسب تتاب نإ بيثلا نأ رثألا

 نأ نكمي امو ، ندبلاو جرفلا ريغ نم هنم نكمي ام ربتعي ملف هنم سجنلا ردابتي

 ىلع بحتسم اهملسغف تتاب نيأ ىرد اذإو « ركبلا لبق" وأ ربدلا نم نوكي
 ردي مل اذإ بوجولا ىلع اهلسغ دمحأ لمحو ، هوركم .ريغ هك رتو ليق ايف راتحملا

 )١( هيلع قفتم .
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 يف ذخأي مث { نيترهاط ولو . ءانإلا يفاهلاخدإ لبق اثالث هيدي !لسغ
 هدي ىلع ءاملا ضيفي مث 0 لوبلا جرخمل امدقم ءاجنتسإلا

 ولو رمآلا نأل بدنلا ىلع روهلا و © راهنلا يف هبحتساو “ ليللا مون يف اتتاب نبأ

 ‘ بوجولا نع هفرصي خلا يردي ال هنآل هلوق نكل روهملا دنع بوجولل ناك
 اضيأو ، لصآلل اباحصتسا مكحلا اذه يف ابوجو يضتقي ال كشلاو “ كش هنأل

 نبا ةلاخ تيب يف اعم اتاب ذإ لسغ الب سابع نباو وه قلعملا نشلا نم أضوت دق
 اهسجن نقيتي مل ذإ سجني ءانإ يف دحأ امهلعج نإو ى للع يبنلا جوز سابع
 نبأ يردي ال هنأب لبلمتلا نم دافتسيو “ سجن : يربطلاو قحساو دواد لاقو

 ح اهنم آلب اتجرخأ هيدي لعل هربدو هلبق ءاجنتسا هل بدني هنأ هادي تتاب
 ال ام هوحن و فحصملا اهب سمي ال هنأ اضيأ دافتسيو ؛ كل ىلاعت هللا رسي مهفاف

 ( اثدلث هيدي لسغ ) “ طاىتحاو بدن هلك اذهو ى اهلسغ دمب الإ سجنب سي

 نم هريغ وأ ( ءانالا يف اماخدإ لبق ) “ تارم ثالث وأ تالسغ ثالث يأ

 اتناك ( ولو ) “ ريبكلا ضوحلاو نيتلقلاك ريثكلا ءاملا يف الإ لمامي ام قلطم

 نآل لصألا باحصتسا يفو “ هنظ يف ناترهاط ايهنأ لاحلاو يأ ( نيترهاط )

 ص ابودنم ال ابجاو اهلسغ ناك ايهسجن نقيت ولف الإ و ' بحصتسم لصأ ةراهطلا

 فانئتسإلل مث وأ فوذحم ىلع فطعلاف ( ءاجنتسالا يف ذخاي مث ) كلذ لعفي

 ىلع اهل وخدم ردصمل ةفطاع تسيلو « هل نوكت نأ زوجي هنأ معز نم لوق يف

 هيف عورشلا ءيشلا يف ذخألاو « هيلإ ابودنم ءاجنتسإلا نوك مزل الإو « لسغ

 ةبقث وهو “ هجورخ عضوم يأ ( لوبلا جرخف ) ءاجنتسإلا يف ( امدقم )
 لسغي :ليقو ى امهريغ اذك ساوسولا رذحيل و « نئمطي نأ ىلإ اهلسغي ركذلا
 لسفلا لبق ءانإلا يف اهلخدأ ولو اذه “ تارم ثالث ليقو “ تارم سمخ هركذ

 ناك نإ لسغ الو “ بوجولا لوق ىلع دسفو “ بدنلا لوق ىلع دسفي مل اثالث

 ( هدي ىلع ءاملا ضيفي مث ) ك ريثكلا يف اههلسغيو ريثكلا ءاملا يف امهلاخدإ ديرب
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 امهعمجي مث « امها رسي مش هيتضيب ىنمي مث س لسخلاب ركذلا ميمعت دعب نالل
 طناغلا جرخم مش { نيبابلا نيب ام مث 4 كلذك ءامل ضيفي مث ركذلا عم

 ةرم ال « لاههإب ءاخرتسا عم هل ةزواجم الب الفَّستمأ هباب قوف نم

 اهيلع ضيفي امنإو “رذعل اهب ىجنتسا نإ ىنميلاو ك اهب يجنتسي يتلا ىرسيلا يأ
 هدسج ىلع اتسيل و ايهبيلع ضافأ ضيفي نأ دارأ اذإ اذكهو ى هركذ ىلع اتساو

 اهؤام ىتحلي الئل كلذ و لكلا فظن هبلع امهو اهيلع ضافأ نإ ناك نإ الإ

 هدي ىلع ءاملا ضيفي مث لفلاب ركذلا ممعي مث ث طايتحا اهلسغ دقو ندبلا

 ديدج ءامب وضع لك ىلع لخديل كلذو ى ( لسفلاب ركذلا ممعت دعب اثالث )
 هدي لسغ اقلطم ءاجنتسإلا دارأ نل بحتسي هنأ اك © هلبق وضعلا ءام ريغ رهاط

 مت هيتضيب ىنمي ) ل امدقم ( مث ) ث سجنلا رهاطلا ءاملا ىبسيل ىرسيلا
 ( كلذك ) هدي ىلع ( ءاملا ضيفي مث )؛لسفلا يف ( ركذلا عم ايهعمجي مث امهارسي
 جرخم يلي ام قوفو نيتضيبلا تحت ( نيبابلا نيب ام ) ل امدقم ( مث ) © اثالث
 ناكملا طئاقلا لصأو ؤ هجورخ عضوم يأ ( طنافلا جرخم مث ) ‘ طنافلا
 وهو طوفلا وأ ، هيف عضوي هنأل ماعطلا نم نطبلا نم جرحي ام هب يمس ضفخملا

 هدي ىلع ءاملا ضيفي مث ةدحاو لك لسغ دعب لسفلاب هيتضيب عمجي :ليقو ى رفحلا
 ىلع ىرسيلا ةضيبلا مدق ولو ث ءاملا ضيفي مث ‘ لفلاب ركذلا عم اهعمجي مث اثالث

 ىفكل هيلإ سجنلا لومحو نع زرتحاو ، لبقلا ىلع ربدلا مدق وأ « زاجل ىنميلا
 لبي ملو طوغت نإ اذك و ى سجنلا ءاملا هلصو نإ الإ هلسغ بجي مل طوفتي مل نإو

 اعفد هلصي مل ولو كلذ لسغ يغبنيو : ليق ى سجنلا عضوم لسغ الإ مزلي
 لفسأ ىلإ ابهاذ (النفَسَتم' هباب قوف نم) طناغلا جرخم لسفي امنإو ، ساوسولل
 اليلق يلق ( لاهماب ) هندبل ( ءاخرتسا عم ) ، رهطي نأ لبق ( هل ةزواج الب )
 مكحل ( ةرمب ال ) ‘ يناوربقلاو للا همحر بوبحم نبا لاق اك ع هدلج طسبني ىتح
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 ةنينأمط عم نيل دعب ةنوشخ دجي نأ ىلإ 2 قيضب متخيو ةعسب يدتبي
 ٠ اطابتحا ةرسلا نم أدب عماج نإو > كلذك ءاملا ضمسممب مش ‘ ءاقنلاب

 هدسج يف ةدشلا لمجي مث ص اثالث هدي ىلع ءاملا ضيفي مث ‘ سجنلا عضوم ىلع

 عسو يأ رسكلا : ليقو نيسلا حتفب (ةعسب ءيدتبي) وهف “ لاهمإب شاكنالاو

 عم نيل دعب ةنوشخ دجي نأ ىلإ ) ةعسلاب لسفلا ىلع رمتسي ( قيضب متخيو )
 دعبو ءاي اهدعب نونلا رسك و اهدعب ةزمهلا ناكسإ و ميملاو ءاطلا حتفب ( ةنينأمط

 ناكسإو ميملا حتفو ءاطلا مضب رخآ طبض هيفو ‘ سفنلا نوكس يأ ط نون ءابلا

 :ليقو ةنينأمطلا هةدحو“ةراهطلا ( ءامتنلاب) « ةيماللا حرش ه يف هتركذ ةزمهلا

 ص اثالث ( كلذك ) هدي ىلع ( ءاملا ضيفي مث ) “ تارم رشع جرحلا اذه لسغي
 ى بنذلا مجع ىلإ لسفلاب امهعمجي مث ‘ ىرسيلاف ىنميلا هتدعقم لسغ يفبنيو
 أدب عماج نإو ) “ بيترتلا اذك و ڵ بوجو ال ناسحتسا تاضافإلا كلت لكو

 جرخم هل لوحت نمو “ هيذخف نم هركذ يلي ام لسغو « ( طايتحا ةرسلا نم

 ص رايجتسا الب طقف سجنلا ةلازإ همزل هجرخم ريغ نم جرخ و طئافلا وأ لوبلا
 ؛لاضفناب وأ لاصتاب أضوت ثدحملا ىجنتسا اذإ و “ صوصخم ءاجنتسا هيلع سيل و
 ربدلا ىلإ اهكاروأ نيب ايف لوبلا هنم جرحي يذلا فنألا ركبلا لسفت ناويدلا يفو

 اهدي ءارو نم نرقلاب رودتو رثكأ وأ امبصإ لخدت م فنألا بيثلاو ى ربدلا مش
 . ١ > رىدلاف كار وألا نب اف

 حيحصلا وهو ، يفخ امب بطاخت ملو ركبلاك رهظ ام يجنتست : ليقو
 تأ هيف ركذو ى اهلخاد نم ثدح ام اهموضو ضقني ال هنأ هديؤيو “ يدنع

 لمجتلف لسفلا نم قضلا اهعنم اذإ بيثلا نأو ى اهترس نم أدبت جوزلا تاذ
 ءاملا اهنم عجر نإو ى هنخستلف ءاملا دربل كلذ ناك نإ و ى اهعباصأ ىلع قازنلا

 ؛تمموج اذإ ةدوارملا اهيلع سيل و “اراح ناك نإ لسفلا دعتلف تجنتسا امدعب
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 نم ىلع ءاجنتسا الو ث هتيقنتو هففجت نم اه دب الف ربدلا امأ و “ فيفجت الو

 وأ لوبلا حشرت وأ نطبلا مظع لوصولا نم عنم وأ ‘ لصتال ىتح اهدي ترصق
 ص هب عبصإلا روديال وأ اهنرق جوعا وأ يلصت ام ردق عطقني الو ى مدلا وأ للبلا

 تدارأ اذإ مدلا جرحم وأ ث اهمحر جرخ وأ ى هلسغ ىلع ردقت ال خسو هب ناك وأ

 الإ اهمبصإ نم لخدي ال نمو “ تطلخ وأ ، ءاخرتسا دادزت وأ ى ءاجنتسالا

 ردقي مل نمو “تلصو ام لسفت لبقو “ اهيلع ءاجنتسا ال :لبقف ناتدقع وأ ةدقع

 . ھا « بارتلاب هلزيلف ءاملا مدع وأ رذعل هدسج نم سجنلا لسغ ىلع

 . ءاجنتسالا ديعت سجن وهف رفصأ ءاملا جرخ نإو
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 باب

 { تنيعت نإ ةزانجلاو ضرفلا ةالصل ءوضولا ضرف

 باب اذم

 ءوض ولا ف

 ردصم ع ةصوصخ ءاضعأل ءاملا لايعتسا يأ واولا مضب ( عوضولا ضرف )
 .؛سكملاب ليقو “هيف لمعتسي وأ لمعتسا يذلا ءاملا مماف اهحتفب امأو “ ءوضو
 “ةفل وهو ؤ ذاش وهو “ كلذك اهمض هريغو « نيينعملا يف اهحتف ليلخلا ىكحو

 دجويل نأب اهيلصم ىلع ( تنيعت نإ ةزانجلاو ضرفلا ةالصل ) قيربلاو ةفاظنلا
 ىداتي ضرفلا نإف ‘ قسلاب امل بدتنا وأ ى اهنسح ال نم هعم دجو وأ “ هاوس
 اهنيمتب دارملاف “ مميتلا هل زوجيف “ نيمتت ملو لفنت دقف هدعب اهررك نمو ى هب

 ص مميتب تدأت رذع هل ناك نإ الإ اضوتي نأ بجيف لوألاب يداتلاو ى اهيدات
 ىلع دحأ ىلص نإف ى ةفاك سانلا ىلع ايقب ضرفلا نوكيف دأتت مل اضوتي ملو الإو

 ى زجم مل مميتب مهنم مامإب وأ ، ىدارف وأ مميتب هفلخ اولصو ءوضولاب تيملا
 حمحصلاو “لفن ةالص وأ ءاعد اهنأ ىلع اقلطم ةزانجلا ةالصل مميتلا يفكي:ليقو

 . ضرف ةالص اهنأ
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 فاوطلو ى ننسلا ةالصل نسو ء ةضافإلا فاوطو { ةرمعلا فاوطلو

 ةءارقلل و ‘ اقلطم هل بذدن و 4 ةبانج مونلو ء فحصملا سو ‘ عادولا

 . دحسملا لوخدو ءاعدلا و

 ى اهبوجو حيحصلاو ةرملا بجت ال ليقو « ةبجاولا ( ةرمعلا فاوطلو )

 ةدكؤملا ( نتسلا ةالصل نسو ) ةدايزلا فاوط وهو ( ةضافالا فاوطو )
 ةالصو ؤ ىحضلا ةالصو ط رجفلا ةنسو ‘ برغملا ةنسو ث رتولاك ‘ اهريغو
 ص موضوب الإ ةنس الو لفن خصي ال ليقو 0 هل بدني لبقو ى لفنللو ‘ فوسكلا

 لفنلاحصيال هنأ هبوجو ىنعمو ى ابوجو نسو لاق هنأك “فنصلملا مالك هلمتحيو

 مضب ( فحصملا سمو ) “ حتفلاب ( عادولا فاوطلو ) ، ءوضولاب الإ ةننلا وأ
 ،ةل آ يناثلاو ع فحصلا هيف تممج يأ لوعفم مسا لوألا ‘ اهرسك زاجو « مملا

 نمف ( ةبانجب مونلو ) “ نآرقلا باتك دارملاو < ناكم مسا هنأ ىلع حتفلا زوجيو
 ءوضوك ءوضو دارملاف فحصملا سمل بجي لبقو ى مثإ الف موضو ريغب كلذ لعف

 نأ وهو ىرخأ ةبانج الإ هضقنيال يذلا بنجلا ءوضو صوصخ ال « ةالصلا

 تحت دوجسلا نع ءامسلا نم هحور درت الئل هقنأ و همفو هيدي لسغيو يجنتسي

 نأل ى ةبانجلا ديق نع ( اقلطم ) مونلل يأ ( هل ) ءوضولا ( بدن و ) “ شرعلا
 نإ ارهاط توميل و ى ةرهاط ءامسلا ىلإ هحور بهذتلو 0 نستأوملا دحأ مونلا

 ةءارق (ةءارقللو) هل دمعت 'اذإ مونلا يف هضاقتناب هيلع مول الو “ همون يف تام

 ى نايبلاو فرصلاو وحنلاك مالسإلا مولع رئاسو “ ثيدحلاو ملعلا هلثمو ى نآرقلا

 بجي ليقو « قلع هيبن ةنسو هناحبس هللا باتكل ةمدخو ةدابع اهتءارق نال
 ص ضمب لاق اذك “ نيفلاخلا دحسم ريغ ( دجسملا لوخدو ءاعدلاو ) نآرقلل

 .ىلصملا دجسملا لثمو“ةدابملل ينب هنأو“ةدحاو ماكحألا نأل اندجسمك هنأ حضاولا و

 )١( لصألا يف اذك ٠ هل دمعت ال يأ . ال : يهر ىنعملا اهيضتقي تطقس ةملك انه لعلو .
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 ؛ رحبلا بوكرك فوخم لكل حيبأو

 لكل ) و « ةالص ةدارإ ريغ نم ةراهط ىلع نوكي نال ءوضولا ( حيبأو )
 تفخ :لاقي “ فاخ لوعفم مسا « واولا ناكسإو ءاخلا مضو ميملا حتفب ( فوخ

 ءاخلا حتفو ميملا مضب وأ « هنم فوخم وهف هنم تفخو ‘ فوخم ءيشلاف ائيش

 ى ةلخنلا عولطو ى رئبلا لوزنو ى ( رحبلا بوكرك ) « ةدودشم واولا رسك و.
 نإ هتين ىلع حابملا لعاف باثيو “ ليس وأ '_اعسوأ ودع نم فاخي ثيح يشملاو

 ةراهط ىلع توملا دصقل هنآل ابودنم فوخملل ءوضولا دع حضاولاو ‘ آريخ ىرن

 هرمأ حاجن وأ فولا نم ةمالسلا هئوضوب دارأ نإ هنأ كلذ يف لوقلا ةصالخ لب
 ى حابم ناك حابملا هلومأم كاردإو “ الطبم همصاخي نم ةبلغو “ هرجت يف حبرك

 مالك لمحيلف ص ابودنم ناك ارهاط هتكردأ ةافولا هتكردأ نإ دارأ نإو
 ص هل أضوتملا بسحب ءوضولا نأ يف حيرص فنصملا مالكو ، لوألا ىلعفنصملا

 نم بودنملل بودنم _ ةالصلا نم ينعأ - نونسملل نونسم “ ضورقمال ضرف
 لهف هيلعو ى ةنسلا اذك و « ءوضوب الإ لفن ال ليقو ت حابمالل حابم < تادابعلا

 ىمسي وأ ى هب الإ اهيلع باثي الو ناحصيال امهنأ ىنعمب اضرف ايل ءوضولا ىمسي
 ول هنأ عم ى هموزل نم ضرفلا ظفل مهوب امل اضرف ال ؟ هئافتناب اهئافتنال اطرش

 امأ « دحاو قدص املو تيأر اك نايظفل نالوق رفكي مل ةالصلا كلتو وه كرت

 ثمح نم ةرخآلا يف هك رت ىلع بقاعي الو “ الضفت هلمف ىلع باثي ام وهف بودنملا
 وعدملا ةمقل هانعمو ى نيدلاب نواهت هك رت ناك ىرخأ ةهج نم بقوع ولو “ كرت هنأ

 ىلع الو هك رت ىلع بقامي الو “ هك رت ىلع الو هلعف ىلع باثي ال ام حابملاو « هيلإ

 ه ةينلا ةهج نم بقوع وأ هيلع بيثأ ولو ى كرتلا وأ لمفلا ثيح نم ث هلعف
 ليقو ى هيلع هريغ ررق وأ هلاق وأ يبنلا هلعف ام نونسملاو “ هيف عسوملا ةغل وهو
 همف ءوضولا نأ قيقحتلاو ى هلحم يف طسبلاو « رثكأ وأ تارم ثالث هلعف ام
 ص هرجت يف حجنيل ءوضولاك ةحابإلاو _ “رم اك بدنلاو بوجولا هسخلا ماكحألا

 . مس : اهب ١ رص لمل و .ؤ لصا ١ ق اذك ) ( ١
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 قلطملا ءالب ب ثدحلا عفر ةينب ء ةالصلا تقو لوخدب فلكملا مزلو
 ةبنلاك اهيلع قفتملا هضئارف نم وهو ى يتأيسو

 لصوتيل ءوضولاك ميرحتلاو ‘ هوركم رمأ هل لهسيل ءوضولاك ةهاركلاو
 . مارح ىلإ

 ام مزلملا وأ نجلا نمو انم يهنملا رومأملا يأ ( فلكملا ) ءوضولا ( مزلو )
 امم رثكأ يقب ام امسوم ام وزل ( ةالصلا تقو لوخدب ) « مهنمو انم ةقشم هيف

 رادقملا الإ قبي مل اذإو ى اهيلإ جاتحا يتلا ءوضولا تامدقمب هيف أضوتيو يلصي

 رفكي ال ليقو 4 رفك كلذ كردي ال ىتح رذع الب دمعت نإو “ عورشلا مزل

 رفكي هنأ رهظألا مث ى ءوضولاو ءاجنتسإلا وحن يف اذكهو « تقولا جرخي ىتح
 لىلق لقأ ثكم عم ى تقولا جرخم ىتح ىلصي ال نأ وأ أضوتي ال نأ ةىن درجمب

 هب رمأ ام لعفيو بتيلف كلذك ى كردي ال ىتح رخؤي نأ ةينبو ى ةينلا دمب

 قبي مل وأ جرخ اذإ هرفكب مكحي امنإف الإو « هرفكب هعماس مكح كلذب حرص اذإف

 ابوجو ثدحلاب ءوضولا مزلي ليقو « ةردقلاب ململا عم نالوق كلذ كردي ام هنم

 (عفر ) ةين عم يأ ( ةينب ) ةالصلل مايقلابو هب ليقو ‘ تقولا لبق ولو امسوم
 وه ثدحلا مكحو ‘ سجنلا لاوز دعب هريغ وأ سجن نم ( ثدحلا ) كح باهذإ
 ليقو “ بلقلاب مزعلا ةينلاو ‘ ءوضولاب يأ ( هب ) ةصوصخلا ةدابعلا عانتما

 فاضم فذح نم هب نم لدب وأ ى ءاملا عم هب يأ ( : ) بلقلل كرحملا ببسلا
 ءوضولل وهو هب قلعتلا حصيام ىلإ اهدومل ءاهلاب قلعتم وأ « ءاملا لايعتساب يأ

 لبق ءوضولا بجي الو خلا ؟ ثدحلا عفرب باب هلوق يف هنايب ( يتأيسو قلطملا )
 ) قلطملا ءاملا ( و ) “ هب الإ ةالصلا هل حصت ال نكل يبصلا ىلع الو تقولا

 ىلع قافتإلا ي ( ةينلاك ) اندنع ( اهيلع قفتملا ) ءوضولا يأ ( هضئارف نم
 بوجولا ىلإ لآوؤلم وأ ذاش ةينلا بوجو مدعب انضعب لوقو ى اندنع اهتيضرف
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 نيديلاو ص باعيتساب هجولا لسغو ى اهمكح رارمتساو هب سبلتلا دنع

 حسمو 4 ًاعم نيقفرملل

 : لاق رظنلا نيا نأ كلذو

 رجأللو ضرفلل كازجأ ةين الب تأضوت نإو

 نإ ديري نأ لمتحمو “ ثدحلا عفر ةين الب تأضوت نإ ديرب نأ لمتحمف

 > ثدحلا عفر ىون هنكل ص لفنلا ةالص ةين الو ضرفلا ةالص ةين الب تأضوت

 هرهاظو « سكعلابو ضرفلا ىلص لفن ىون نإ و « بهذملا قفاويل ىلوأ اذهو

 ثدحلا عفر زاجأ دق انباحصأ ضعب نإف « كلذك سيلو قلطملا ىلع قافتإلا

 ريغملابو ى هناكمب ريغملابو “ هرييغت لق اذإ ريغملابو ى ةلينلا لثم هيف عقاوب ديقملاب
 ( سبلتلا دنع ) « هربتعي ملف ذاش هنأك و فالخ كلذ لك يفف “ هنول ادع ام

 (اهكح ) ةمادإ يأ : ( رارمتسا ) ك ( و هب ) عورشلاو طالتخالا ةدارإ دنع

 ص عطقب هلوهذ سيلو ى الثم دربتلا وأ فظنتلا هئاضعأ ضعب يف دصقي ال ناب

 نأ بجي ليقو ى هجولا لسغ دنع ليقو « مفلا لسغ ةدارإ دنع يوني ليقو
 ؛ ةبجاولا ةلسغلا ههجو لسفي نأ ىلإ وضع لك دنع وأ ةرمتسم هبلقب اهرضحي
 دنع يفكيو ك دحاو ضرف هنأ لاق نم دنع هدحو وضع لكل ةينلا يفكي الو

 افالخ ص هدعب ال داعأ مامتلا لبق اهعطق نإو ى ةدح ىلع ضرف وضع لك لاق نم

 نإ ىون نإ الو 0 رخآ يقب دقو انيعم اثدح اهب ىنع نإ يفكت الو ى ضعمىل

 . يفكي ليقو > مزجلا مدعل هثادحإ حص مث ؤ تثدحأ

 مملا حتفب ( نيقفرملل نيديلاو ) “ ممعت يأ ( باعيتساب هجولا لسغو )
 وهو هيلع ءيكتي يأ هب قفتري عضوم وهو ءافلا حتفو ميملا رسكبو ءافلا رسك و
 حسمو ) نيديلا عم نالسغي نيقفرملا نا ينعي ( اعم ) ‘ دضعلا يف عارذلا لصوب
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 لسغو ال وأ ةيمستلا : هننسو 1 نيبعكلا عم نيلجرلا لسغو ‘ سأرلا

 : نيديلا

 ريغ نيبعكلاو نيقفرملا لسغ نأ هيفو “ ( نيبعكلا عم نياجرلا لسغو سأرلا

 قفتملا ىلع كلذ فطعي فيكف نيلجرلا حسمي لاق نم مهنم نأو ى هيلع قفتم
 لسغو دارأ هلعلو ضرفلا قلطم يف هيبشقلا هببشتلاب دارملا لعلف “ هبلع

 ف مالكلا نأل دري الف نيفخلا ىلع حسملا امأو ث اندنع نيبعكلا عم ًاعامجإ نيلجرلا

 اك هف اهدورو ىعدملا ثيداحألا ةحص مدمل انه هب لئاق الو اندنع هيلع قفتملا

 الو هلجر لسغ هنأ هىلع قدصي فخلاىلع حسم اذإ هنألو ةشئاع هتركنأ

 مل ىلصو ايهعزن ش : نيفخلا ىلع حسم اذإ هنألو لجرلل وه امنإ باطخلاو « امههحسم

 نم رعشلانآلهسأ رقلح اذإ ام اذهىلع دري الو هيلجر ءوضوب ىلصهنأ هبلع قدصي

 ءوضولا يأ (هننسو) “هقلحب عفرب الف هحسمب ثدحلا عفترا دقو ع هدسج ءازجأ

 لوقي نأ ىلوألاو ‘ يفكيف ا ءامسأ نم م.ا آيأ مسالا ركذ يأ ( ةيمستلا )
 ناو“ هللا مسيب ىدؤت ةنسلا نإ :لوقأ يذلاو « نالوق ةلمسبلا لمكي وأ هلا مسب

 ةلمسنلا نأ ترتخا امنإ و؛نسحأ وهو دازو اهادأ دقف محرلا نمحرلا هللا مسب لاق

 ع ءوضولا مامتإ يفو ساوسولا عفد يف اهب كربتلا دارملا نآل « متت مل وأ تمت ىلوأ

 دراولا نألو ى كنا الإ هلإ ال وأ هللا ناحبس وحنب ال كلا مسب ةرابعب لصحي اذهو

 دنع ثيدحلا يف ةدراولا اهنألو ، للا مسب ليصحتلاو كربتلا ميلعت يف نآرقلا يف
 لاق اذإ هنألو ى هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال:هلوق ظفلل ةقفاوملا اهنألو ص ءوضولا

 بوجوب ليقو « هللا الإ هلا الو للا ناحبس وحن فالخب ءازجإلا ىلع اوقفتا كلذ

 ءوضو ال دارملا لب ی كلذك سيلو ثيدحلا رهاظب ءوضولا ىلع للا مسا ركذ

 ص ةينلا وهو هبلقب للا ركذ وه للا مسا ركذ ليقو ، هرك ذي مل نمل رجآلا لماك

 نإ و نيفكلا لسغ ق عورشلا دنع ( الوأ ( 2 ردابتيال هنأل ى كلذك سدلو

 يونيو اهرك ذي هنأ ضعب معزو ؤ هرخآو هلوأ ىلع هللا مسب لاقو ركذتو يسن

 اهنأ اذه رهاظو نيفكلا يأ ( نيديلا لسغو ) ى هلبقال هجولا دنع ثدحلا عفر
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 راظ حسمو ٤ عباصألاو ةمحللا لسلختو > قاشنتسإلاو > ةضمضملا و

 . بيت رتلاو ء ثيلثتلاو « ايينطاب و نينذألا

 { هلبق كاوسلاو ‘ ضورفملا ىلع نوتسملا بيترت هتاب ودنمو

 { نيميلاب ؤضوتلاو

 (قاشنتسالاو ) ص هيف ءالا كيرحتب مفلا لسغ يأ ( ةضمضملاو ) ‘ ءوضولا نم
 وحن لاخدإب للخلا لمج يأ ( ليلختو ) « ةحئارلا عفرت اك فنألاب ءاملا عفر يأ
 نم دب الو “ عارذلا لسغ دنع ( عباصألاو ) ماللا رسكب ( ةيحللا ) عبصالا

 الو ص ضمبب اضعب اهكرع مزلي الو آانطابو ارهاظ عباصألا يف ءاملا لاصيإ

 ننس هلك كلذو ( ايهنطايو نينذألا رهاظ حسمو ) اهتلقل عباصالا لاخدإب

 ىقال ام الإ رهطي مل مسي مل نإ ضعب دنعو ةبودنم ةيسستلا ليقو “ تابجاو
 ثيلثتلا) بدنب نس ( و ) ساوسولل آاصفد ةذامتسإلا بدنت و ى هندب نم ءاملا

 . يسن نإ رذمي ليقو “ يسن ولو رذعيال ىتح هبوجوب ليق و “ ( بيترتلاو

 نأب وضع يف اممتجا ثيح ( ضورفملا ىلع نونسملا بيترت هتابودنمو )
 بابحتساب انلق نإ اذك و ى نيتنس ثلاثلاو يناثلاو « اضرف لوآلا لسفلا يوني
 ةنس هلسغ ام امأو ث ةنس هريغو اضرف يوني لوآلا حسملاف ى اثالث سأرلا حسم
 ال يل رهظ ام اذهو ص ةبحتسم ةنس هريغو ةبجاو ةنتس لوألا هلسغ يوني هنإف

 َءاملا علب نإ هنأ ناويدلا يف اك ضعب لوق كلذل لديو ( يشكيودسلا ) لاق اك
 لفن كلذ نآل ؛ ىأ هئودضو ةداعإ همزلي مل دمع ريغ نم ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةرملا يف
 داضلا مضب (ؤُضوتلاو هلبق ) هكلد دوملاب همف كاس ( كاوسلاو ) نونسم

 اذهف اهب هبصو اهب ءاملا لقن يأ : ( نيميلاب ) ءايلاو رسكلاب فعضيو ةزمه هدعب
 نيلجرلا لسغو فنألاو مفلا كلدب لامشلا صتخيو « نيميلاب اهلك ءاضعالل لماش
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 ليلقتو ى سأرلا مدقم نم ءادتبإلاو ، مئاص ريغل قاشنتسإلا يف ةغلابملاو

 . هئانثأ يف ءاعدلاو ركذلا عم ءاملا بص

 قاشنتسالا ) و ةضمضملا ( يف ةفلابملاو ) « نيميلا لسفل اهب ءاملا ذخأ ىلوألاو

 ءادتبالا ضعب راتخاو ى هالعأ يأ : ( سأرلا مدقم نم ءادتبالاو ى مئاص ريفل

 ىلعالا نم ءادتبالا حسملا ولسفلا ف لصالا نال “ ىلوأ وهو مدقملا ىلإ هطسو نم

 '١دمب أضوت قلع هنآل فارسإلا نودام ليلقتلاب دارأ ى ( ءاملل بص ليلقتو )
 مدقو < ءاضعألا ىلع مالكلا نم هجورخل عمب ربعو هن آرق وأ هلل ( ركذلا عم )

 ننس هلك كلذو “ هطسو يأ حتفلاب ( هنانثأ يف ءاعدلاو ) ى قبسأ هنآل كاوسلا
 بحتسملا نأ ريثك دنع رهتشا دقو “تابودنملا نم اهلعج كلذلو « ةبودنم اهنكل

 دقو ضرفلاو بجاولا يف ةلخاد ةبجاولا ةنسلاو “ ةفدارتم نونسملاو بودنملاو
 نيديلا لسغ نا : ليقو ص عباصالاو ةيحللا ليلختك ةدكأتملا ةنسلا هيف لخدي

 ص خسولا ةلازال لب ءوضولا نم سيل نكل ةنس هنإ ليقو ى ءوضولا يف بجاو

 ث ةلينلا ءاك فاضمب اهلسغ يزجي هيلعو هدعب ةينلاف هيلعو ى دجوي دق ,سجنلو
 كعباصأ اوللخ ه : رقع هلوقل عارذلا لسغ دنع عباصألا ليلخت بوجو قحلاو
 ص ةنيرقلا مدع دنع بوجولل رمألا نآل '") « رانلا نم ريماسمب للخت نأ لبق

 لمتحيو ع نآرقلا يف هلسغب رومأملا عارذلا ةلمج نم عباصألا نآل ديعولا بيترتل و
 وأ اهضعبب ديلا عباصأ ضعب كلذ عم ضرف اهيف ءاملا لاصيإ نأ ديري نأ

 درب مل هنأ ىلع اهل ةللغ ىرخآلا عباصأب دي لك عباصأ كلد ةنسلا نأو « اهريغب

 لا صيإلا لصح اذإف ص كلدلا عم ءاملا لاصيإل لب هتاذل ليلختلا ثيدحلا يف

 . ىفك ليلخت ريغب كلدلاو

 . دواد وباو دمحأ هاور ) ( ١

 . يناربطلا هاور ) ( ٢



 ف كالثلا ىلع ةدايزلا و > هف ءاملا بص نم راثك إلا هركو

 . . . .. ... ... حوسملا يف ةرملا ىلعو س لوسغملا

 هلعف ىلع بقامي الو ث الل لثتما هكرت ىلع باثي ام هوركملا ( هركو )
 ولو ؤ رهن وأ رح ىلع ناك ولو “ ءوضولا ق يأ ( هيف ءاملا بص نم راثكالا )

 الئلو “ كلذ ريغ يف راثكإلا داتعي الئل رهنلا وأ رحبلا كلذ ين عجرب ءاملا ناك
 نأ عم لمعتسملا ءاملا رثكأ دقف رثك اذإ هنألو رثكي مل اذإ ساوسولا هلخدي
 . اقلطم لصح فارسإلاف هسفن يف هوركم هلامعتسا راثكإ

 مدعل اهداز ةثلاثلا يف كش نإو ( لوسغملا يف ثالثلا ىلع ةدايزلا و )

 إباحصتسا لوآلا حجرب دقو « ثالثلا ىلع داز دق نوكي الئل “ال :ليقو « نيقبلا

 ةهاركلا لصعححتال هنأل ىلوأ يدنع لوآلاو « ةطوح يناثلا حجري دقو ، لصألل

 ماكحألا و هل لصحيل لسغيف « ثالثلا لضف ليصحتل ديرم وهو « نيقيلا مدع عم
 لعفلا نوكي نأ روصتي الو « ةهاركلا اهنمو لعفلا دمعت عم نوكت امنإ ةسخلا
 نأ يناثلا ىلع مزلو ى دمع الب احابم وأ ابحتسم وأ اضرف وأ اهوركم وأ امارح

 سيلو رتوي مل نوكي الثل اهديزيال نأ عفشلا دعب رتولا نم ةدحاولا يف كش نم

 نم دنع نيلجرلل لماش ( حوسمملا يف ةرملا ىلعو ) ، ةريثك هرئاظنو « كلذك

 ثيلثت اضيأ بحتسي ليقو ى اثالث بحتسيف اهلسغ حيحصلاو ى ايهحسمب لاق
 حيحصلاو . )١' خلا ( يئوضو اذه لاقو كاثالث اثالث تفوت ) : ثيدحل حوسمملا

 نيترم أضوتي مل للع هنأ ناثع ثيداحأب صوصخم ثيدحلا اذه مومع نأل لوألا
 ول هنآو فيفختلا ىلع ينبم حسملا نأ هبسانيو “ ةرم لب حسملل اثالث الو
 امب اعد هئنأ ) هنع يور ام اهنمو “ لسغك ناكل ناتنثإلا وأ ثالثلا هيف ربتعا

 ضمضمف ءانإلا يف هنيمي لخدأ مث ث اهلسغف تارم ثالث هيفك ىلع غرفاف

 )١( هيلع قفتم .
_-٠٩ ١ 



 ةرملا ىلع راصتقإلاو س ركذلا ريغب مالكلاو س ءالخلا لحم يف ءوضولاو

 « ملاعلا ريغل

 لسغ مث هسأر حسم مث ى اثالث نيقفرملا ىلإ هيديو اثالث ههجو لسغ مث قشنتساو
 يئوضو وحن أضوت نم : ك هللا لوس ر لاق مث؛نيبعكلا ىلإ تارم ثالث هيلجر

 بحتسا و«'١هبنذنم مدقت ام هل رفغ الإ هسفن اهيف ثدحيال نيتعكر ىلص مث اذه

 . اثالث حسملا يمفاشلاو ءاطعو سنا

 دقو ص ةجاحلا ءاضقل هيف ىلخ عضوم يأ ( ءالخلا لحم يف ءوضولاو )

 عضوملا يف هركي اذك و ى مالكلا هلمتحيو « لوبلا وأ طئاغلا ىلع ءالخلا قلطي

 ع ساوسولا هقحلي الئلو سجنلا هلصب الئلو ءوضولا ةمرحل آ_قلطم سحنلا

 (ةرملا ىلع راصتقالاو ) مهم إ رمأل وأ هنم دب ال امل الإ ( ركذلا ريغب مالكلاو )

 ةقفاوملا عم ملع ريغب ميش مدقتلا نأ ىلع ءانب زاوجلاب ( ملاعلا ريغل ) لوسغملا يف
 نضأ ثيح نم ءوضولا ةيآ نم ةرملا زاوج ذخأ نإ نكل ى مارح ليقو هوركم

 ةمرحالو ةمارك هقحلت ملو « ملعب الماع ناكو ‘ حص راركتلا ىلع لدي ال رمآلا

 ىلع رصتقي فيك ملعي هنأل ةعيرشلا ملعب فصتا نم ملعلاب دارملا نأ يل رهظ مث
 ص نيترم ىلع راصتقإلا اذك و “ هريغل هركيو هل هركي الف اهممعي نأب ةدحاولا

 هلصي ال دق امل انطفتمو ميمعتلا بوجوب ابجاو هانضرف ولف “ ايهبف ةهارك ال نكل

 ي اهب فلكيو ضئارفلا رئاس لهج ولو هقح يف اهوركم نكي مل هدصقيف ءاملا

 مالسلا كرتي نأ هلزنم لخادل هرك هنأ نم جاتلا يف هركذ ام ةلأسملا هذه ريظنو
 هذه نم ردابتملا نأ الإ ءيش همزلي مل الإو “ املاع ناك نإ هب نم ىلعو هسفن ىلع

 بابحتساب املاع ناك نإ مالس الب هسفن لزنم لوخد هل هرك هنأ دارملا نأ ةرابملا

 )١( ملم ءاور .
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 نرم لبقو > رفض وأ ةضف وأ بهذ ءانإ نم وأ » سململا نم ءوضولا و

 ك ريغتي رفاضمب وأ ةماظ وأ ة ولخ نإ و انايرع ؤضوتلاو > مارح نئلوألا

 هلصت مل يذلا عضوملا يف ضرفت مل يتلا ةلسفلا يفكت هنأك : تلق نإ و ى هب هلوخد

 لج هلا نإف “دمع الب ءيش يقبو ميمعتلا يف هدوهجم غلب اذإ معن : تلق ةضورفملا

 . هلفن نم صقن الب امات هضرف رجأ هل بتكيو هلفنب هضرف لكي العو

 باهذل يمس ( بهذ ءانإ نم وأ ) اقباس روكذملا ( سمشملا نم ءوضولاو )
 كلذو ضيبأ ولو ساحن نوكسف مضب ( رفص وأ ) اهقرفتل تيمس ( ةضف وأ )

 ( مارح ) ةضفلاو بهذلا ( نيلوألا نم ) ؤضوتلا ( ليقو ) ‘ فارسإلل هلك
 ال بهذلا سبل ءاسنلل للحملا نأل اعيمج ةأرملاو لجرلا يف نالوقلاو داعف
 يف هيلعو اهيلع اضيأ اهميرحت وأ ةضفلا ةهارك ليلدب « برشلا وحنو هيف برشلا
 هركبف ريدصقلا ءانإ لثم اضيأ هركي رخف هيف ام نإ : لوقأ يذلاو ص ءوضولا

 . ةعيرذلل ادس هب رخفي ل ولو اقلطم

 ىلع ءانب ردصملا يف رقتسملا نم لاح ةروعلا يراع يأ ( انايرع ؤضوتلاو )

 نأل سنإلانم هاري نمع ( ةولخب ) ناك ( نإو ) ، هيف راتتسإلاب نييفوكلا لوق
 دشأ هنإف ةنقتملا ريغ يف ابس الو ث ةنقتملا ةولخلا دارملاو “ هدنع نجلاو كلما

 ص هروضح فاخ نكل هرضحي م هنأل مرحي ملو « هاري نم ثودح ناكمإل ةهارك

 نأ زوجيو « ةماظ وأ ةولخ يف ولو ءارملاب طلخي الف ءوضولا فرشل ( ةماظ وأ )

 ةماظ ريغ يف سانلا دنع مرحي هنأل وأ ةماظو ةولخ هنأ يف لاحلاو دارملا نوكي
 ال ثبح اضيأ هوركم ةماظ ريغ يف سانلا عم ءيضوتملا نأ دارأ وأ ى لطبيف
 اوناك وأ ، اهوضغ وأ “ مهنيعأ اورتس وأ ‘ مههوجوب اوضرعأ نأب هتروع نورب

 ىرعت وأ « رخآلل نيجوزلا دحأ ىرمت وأ ى كلذك هوركم يرعتلا نإف ابح

 امب هفاصوأ دحأ ( ريغتي مل فاضمب وأ ) ، هوركم كلذ نإف هل يه وأ هتيرسل
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 تمدق : لسق » ديلا ضفن و » ءاملاب هجولا مطلو ‘ هوحن وأ ليدنمب حسملاو

 انول ءاملا فاصوأ كاردإل قاشنتسالاو ةضمضملاو ديلا ةنس

 . ابرو ًامعطو

 فصو ريغتي نأ الب هنع ايلاخ ءاملا ىقبيو لفسأ ىلإ عقاولا بهذي نأب هيف عقو

 . نكمأ ثح كلذو ايفاص ءاملا لفسيو عقإولا ولمي وأ

 يأ اهحتفو ‘ خسولا وهو لدنلا ةلآ يأ ميملا رسكب ( ليدنمب حسملاو )
 اهرسكب لدنم لاقي دقو ، حسملاب هيف دوجوم هنأل هعضوم وأ هتلازإ عضوم

 نإ و اهبوثب هركيال ليقو ى ةالص بوث ولو ( هوحن وأ ) ، ءاي الب لادلا حتفو
 ثدحلا نآل لوآلا يدنع حيحصلاو ى لطبي ليقو “ لطبي مل هلاطبإل ادصق حسم

 [يدبعت ناك امل هنإ : لاقي نأ الإ رخآ ثدح الإ هءوضو ضقني الف عفترا دق

 وأ لكأي مل ولو رطفأ دقف ًاراطفإ ىون نم نإ ليق اك ث هلاطبإ يف ةينلا ترثأ
 لمملا لاطبإ :لاقي نأ الإ و س الثم لكأي ىتح رطفم سيل ليقو ‘ الثم برشي
 دنع رظحلل يهنلاو )١' « مكلامعأ اولطبت الو ل : ىلاعت هلوقل ةريبك رذع الب

 . رئابكلاب ضقنلا ىلإ ثحبلا عجريف ةنيرقلا مدع

 ةنظم هنأل هجولا صخو ى ءاضعألا رئاس اذك و ( ءاملاب هجولا مطلو )

 ضقفن و ) برض يأ مطل الب وضعلا ىلإ ءاملا لصوي لب ص هفرشلو ءاملاب مطللا
 (انول ءاملا فاصوأ كاردال قاشنتسالاو ةضمضملاو ديلا ةنس تمدق :ليق ديلا

 نآل ديلا تمدقو فللا قيرط ىلع رشن ( اجيرو امعطو ) ى ارهاظ ديلا يف
 فنألاف ی همرج. مظعو هللا ركذو قطنلاو قوذلا فرشل مفلاف لوانتلا اهب

 )١( دمع ةروس : ٣٣ .
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 فعَر نمو { اقافتا داعأ قاشنتسال ١ و ةضمضملا كرت دمعت نموم

 يف امهاودج ةرثكل ناديلاف ‘ نينيعلاو امهايإ هلومشل هجولاف “ مشلا فرشل
 تمدق اضيأو ص ةكردملا ىوقلاو ةمكحلا ىلع اهلايتشال سأرلاف ‘ اهريغو ةعاطلا

 نآل مفلا مدقو ث حيرلاو معطلا ريغت نم مظعأ نوللا ريغت نأل نوللا ربتميل دبلا
 مفلا نألو ى ناسللاب يهنلاو رمآلا نألو ص ةحئارلا ريغت نم مظعأ معطلا ريغت
 . كلذ ةلع يردت ال لسىقو “ توقلا لخدم

 يف ( اقافتإ ) ، ءوضولا ( داعأ قاشنتسالاو ةضمضملا كرت دمعت نمو )

 نإ هرظناف « لماشلا ه يف ثحبلا تلطأ و « بهذملا ريغ يف افالخو « بهذملا

 طرتشي ال نم دنع هبقع وأ ءوضولا مامت لبق اهكاردتسا زاوج قحلاو « تئش

 مل نإ وأ فج ولو ةالاوملا طرتشي ال نم دنع لاصفناب ءوضولا دعبو “ بيترتلا
 كردتسا نإ ليقو ڵ كاردتسإلا دعب اهديعيف ةالصلا دمب ولو لوق ىلع فحي

 مامتإلا ىلع ءوضولا لخدي مل هنأل كلذىلع اوقفتا هلعل و٤ءوضولا و اهداعأ الإ و اهلبق
 هنأ دارأ فنصملا نكل ى هنم لمف امب دادتعا الف هنم صقنلا ةين ىلع هلخد لب
 ،اقافتا داعأ ىلص ىتحااهك رت دمعت نإ :دعاوقلا يف يذلاو هيلإ دعي ملو كلذ كرت

 لبق ةالصلا لبق كردتسا مث كرلا دمعت نإ هنأ هموهفمو ع فالخف يسن نإو
 اذكف ءوضولا ينمي داعأ هلوقو « كلذك وهو هديعي ليقو ؤ هؤوضو حصي

 هدعيو ىلص ىلا هتالصل هؤوضو هيزجي هنأ ينعي فالخف يسن نإو هلوق ، ةالصلا
 يتلا هتالصل 7 ال : لبقو ؤ فالخلا ىلع هنم يقب ام كردتسي وأ ى دمب امل

 ٠. اهدمي ش كردتسي وأ هدىعىق ىلص

 نيع مضو اهحتفو هعراضم نيع مضو يضاملا نيع حتفب ( فعر نمو )
 جرخ ؤ كزك لعافلل ءانبلاو ‘ عراضملا حتفو يضاملا رسك و ص عراضملاو يضاملا
 ءوضولا ديعي الو سجني ال : ليقو “ مظعلا زواج اذإ ام هلثمو ى هفنأ نم مدلا
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 اعم هقنأو هيف يف ءاملا لعج نإف ء الوأ فنألا لسغل دصق الب قشنتساو

 زمو ، ةرم هلعج "نمم ال ، نالوق نيترملابو ، هأزجأ آرثأ مدلل ري ملو اثالث

 . 23 داعأ هلسغ لبق أضوت و هيف نم مد جرخ وأ يقت

 ءاملا لمج ناف ألوأ فنألا لفل دصق الب قشنتساو) ‘ فنالا نم جرخ نإ الإ
 ةرم ضمضمي نأب كلذ لب ي رخآ دمب ادحاو ال ةعفد يأ ( اعم هفنأو هيف

 الوأ ( رب ملو اثالث ) ، ثالث كلذف قشنتسيو ةرم ضمضمي مث « ةرم قشنتسيو

 ةرمو لسفلل. ناترم ( هأزجأ ) بوث وأ وضع يف ( أرثأ مدلل ) اثلاث الو انات الو
 افمنإ ءازجإلا نم ركذ امو ى هأزجأ اثلاث الو ايناث ال الوأ هآر نإو ى ءوضولل

 ثدحلا عفر ىون وأ ص ةثلاثلا هل ىون لب ع ثدحلا عفرل ىلوآلا وني مل اذإ نوكي
 اهنأل ةثلاثلا هيزجت الف ةيناثلا وأ ىلوألا هل ىون اذإ امأ « اهنيعب ةدحاو هل وني ملو

 سمي مل اذإ نوكي امنإ هوركذ امو « نيترملا ىلع رصتقا اذإ اذك و ى هتين يف لفن
 لوآلا نأل ؛ زجي مل الإو الثم هيلي امم هفنأ ربغ ايناث وأ آلوأ هفنأ نم جراخلا ءامل
 ىلوآلا اذك و ص رخآ اوضع رهطي الف فنألل رهطم نكل « كلذك يناثلاو سجن
 ع فنآلا يف سجنلا رئاس فاعرلاكو « اهيف آرثأ رب ملو نيترم ىلع رصتقا اذإ
 كلذ نم زجي مل الإو ص ءوضولا ءاضعأ نم اتسيل نيدبلا ناب لوقلا ىلع هلك كلذ و

 ةفطاع ( ال نالوق ) ايناث الو آلوأ هرب مل نإ نيترملا يف يأ ( نيترملابو ) ى ءيش
 اثالث وأ ( ةرم ) ءالا يأ ( هلعج نم ) ال هلمج هأزجأ يأ ، هأزجأ ءاه ىلع

 . ةدح ىلع هيفل لمج نكل
 ام ءيشب هوف سجن وأ ( هيف نم مد جرخ وأ ) ز مهلاب ( ايقت نمو )

 سحنلا نأ ىلع ءانب ، اثالث ضمضم ولو « ءوضولا ( داعأ هلسغ لبق اضوتو )

 مفلا عم هيف لعج اذإ فنألا ةلأسم يف اضيأ لوق وهو “ ثالث نودب رهطي ال
 ةداعإلا مدعب لوقلا ركذي مل اك « يشكيودسلا » الو فنصلا هرك ذي ملو « انالث
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 هيعبصاإب رمأ هفنأ تلص ؤتس تسا نم و ي دعي ال نأ اثالث ضمضم نإ زوج و

 , نكمأو تاس نإ مظعلا ىلإ امهلخدي و ء لحملا ىلع

 نأ كلذو فعر دقو ى اثالث ةدح ىلع هفنآل لمجو ى ةدح ىلع همف ىف لعج نإ
 هغلب اذإ “ سجن هئوضو ءاضعأ نم وضع يفو ءوضولا يف لوخدلا زاجأ نم مهنم

 فيكف ثداحلا سجنلا هضقني هنأل « هب لمعي ال فيعض وهو هل أضوتو هرهط

 ٤ نالوق اضيأ نيترملا يفو “ ( اثالث ضمضم نإ ) ءوضولا (زوجو) ؟ هعم متي
 هتين نمو ىهتيؤر مدعو رثألا ةيؤر نم اهلك فنآلا يف ةروكذملا ثاحألا مفلا يفو

 ءاضعأ نم اتسيل امهلبق نيديلا نوك و ى كلذ مدعو ةصوصخم ةلسغب ثدحلا عفر

 نم اهنأ ىلع ىنبي وأ ةفشلا ةرمح سجنلا سي ال نأ طرتشيو < اهنم وأ ى ءوضولا
 لاق نم نأ كلذ حاضيإ ؛ ةفشلاب سجن دقو الإ ءاملا مفلا لخدي مل الإو « مفلا
 لسفلاب اهدصق اذإ مفلا رهط اذإ ناتفشلا رهطتف مفلا نم وه ةفشلا نم رمحا ام

 تالسغ ثالث يفكيف هؤزج امهنأل امهنع هرورم مفلا نع ءاملا سجني الو « هعم
 اثالث امهلسغ اتسجن اذإ هنإف مفلا نم سيل هنإ لاق نم امأو “ الثم ناتنثا وأ

 ءاملا لخدي مث ؤ الثم اثالث امهلسغي مث مث هجرخيو هضمضميو هيفل ءاملا لخدي مث الثم

 مث هضمضميو هيفل ءاملا لخدي مث ص كلذك امهلسغي مث هجرخي مث هضمضميو هيفل
 . بئانلا وهو ( ديعي ال نأ ) ةخسن يفو « كلذك امهلسغي مث هجرخي

 رما ) فنألا ريكذت زوجيو “ (هفنأ) لصألا نم تعطق (تلصؤتسا نمو) `
 لح ال فنألا ردج هبلع راد ام لسفي امنإو “ لسفلاب ( لحملا ىلع هيعبصاب

 ةدئاز ءابلا تناك نإ الإ ىءابلا ىلع وأ رمأ ةزمه ىلع راصتقالا رهاظلاو « ردجلا

 كلذف ص ناثلثم هؤابو عبصإ زمهو نيعتملا وه لب ى ءاملا رمأ يأ لوعفملا ردق وأ

 امهلخديو ) 0 ركذي دقو ثنؤم وهو ةزمهلا مضب عوبصأ ةرشاعلاو تافل مت

 (نكمأو) هيلع هعبصإب "رمأ امهنم عطق امو ى ل ام ملس وأ ( تماس نإ مظعلا
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 امهب سفنلا رثنتسي مث س ميشايخلاب ءاملا بذج دعب هبجوم هنم يقب وأ

 . هقدش يف ةبابسلا لاخدإب ضمضميو

 ريغ لاخدإ همزلي مل عبصإلا مظع وأ اهقيض طرفل نكمي مل نإو ؛ لاخدإلا

 ع لامشلا !نم ماهبإلاو ةبابسلا وأ « ةبابسلاو ىطسولا نيمبصإلاب دارأ و ى عبصإلا

 ىرخأ يفو ةبقث يف لخدت ةدحاو عبصإ يفكيو ث دي يأ نم امهريغ يفكيو

 يأ : ( هبجوم ) ثينات دعب ريكذت فنألا نم وأ لحملا نم ( هنم يقب وأ )
 عبصإلا لاخدإ نإف ضراف وأ تب ىنعمب بجوأ لعاف مسا لاخدإلا بجوم

 ءاملا بذج ) “لخديب قلعتم (دعي) ى ال : ليقو “ ضرف : ليق مفلاو فنألا يف

 مراشح نم اهتحت امو ةصقلا 2 ةرخن قوف ام وهو موشيخ ممج (مشايخلاب

 يف قورع وأ « غامدلا نيبو هنيب فنألا ىصقأ يف فيضارفلا دحاوو ى سأرلا

 ص نيرخنملا نيب ام وأ ص هقرخ وأ ص هتمدقم فنآلا ةرخغو “ فنألا نطب

 ماجعإب ( رثنتسي مث ) ‘ سفنلا جرخ وأ هنم لاطتسا ام هتبصقو هتبنرأ وأ

 ع ىرسيلا نم نيعبصإلاب يأ (ايهب) ى ءافلا حتفب (سفنلا) جرخم يأ ةريخألا ءاثلا

 ، نيتبقثلا يفرط ىلع نيمبصإلا عضو ببسب سفنلا ديدشتب اقرفم ءاملا جرخي يأ

 الب هجرخأ نإ و ، يفكي ال ل ،سأب الف هجرخي ملو همف وأ هفنأ ءام علب نإو

 هفنا وأ همف ىلع الثم همبصإب ةدشب كلذ لصح ناك نإ سأب الف هفنأ نم رثن
 . نيمبصإلا لاخداب وأ جراخ نم اهتلمج هفنأ هكيرحتو

 يزجيو 0 نيميلا نم يزجيو ى لامشلا نم ( ةبابسلا لاخداب ضمضعيو )
 يف ءاملا كيرحت ةضمضملا ليقو “ زجي مل ضمضمي نأ لبق ءاملا جرخأ نإو ى اهريغ

 لاخدإ عم ضمضميي يأ ك مالكلا هلمتحيو “ عبصإلا لخدت مث س عبصإ الب مفلا
 مث رسيألا هفك ىلع ليقو ص همادق هيف ءام بصيو لاصتاب هلبق يأ ط ةبابسلا

 نيشلا رسكب ( هقادش يف ) ى ماهبألل ةيلاتلا عبصإلا ةبابسلاو ع ءاملا هيلع بصي

-١١٦ - 



 مث ، ىلفسلا هتيعابر ىلإ ايلعلا هسارضأب ارام هتيعابر نم اذخآ نيل

 . الوط

 فيفختو ءارلا حتفب“ايلعلا ( هتيعابر نم اذخآ نميألا ) دخلا لخاد اهحتف زوجيو
 نوكي نأ زوجيو ( ايلعلا هسارضاب ارام ) با_نلاو ةينثلا نيب نسلا ى ى ءاسلا

 دنع امهانعمو ال نيراجلا نيفرحلا ظفل فلتخا ولو ةيعابرلاو سارضألل اتعن
 قدشلا (مث ى ىلفسلا هتيعابر ىلإ ) ىلفسلا هسارضأبو « ريغلا دنع عطقيو ضعب

 هسارضاأب ارام ايلعلا هتيعابر نم اذخآ هيف ةبابسلا لخدي ( كلذك وسيألا )
 يهو ايانثلا دصق دعب كلذو ى ىلفسلا هتيعابر ىلإ ىلفسلا هسا رضأبو ايلعلا

 نيب نهنأل كلذو ڵ ارخآ نهدصقي وأ « تحت نم ناتمدقملاو قوف نم ناتمدقلملا

 { .يش ىقبي الف تحتو قوف ةينثلل ىهتناو ةينثلا نم أدب ءاش نإ و ى تايعابرلا
 هجولابعوتسي مث ) “ ةنسلا فالخ دصقي مل نإ زاج ىرسيلا ةهجلاب أدتبا نإو
 لسفي ليق ى ( داتعملا رعشلا ) تبنلا ناكم ءابلاو مملا حتفب ( تبنم نم )
 ء امرمش تبنم نم مغآلا الو علصألا حلصي الف ميمعتلا ققحتيل تبنملا ضعب

 ىلإ ةهبجلا نم هرعش تبنم لسغي مغألاو ى داتعملا تبنملا قوف ام كرتي علصألا
 فاقلاو ةمجعملا لاذلا حتفب نقذلاو ( الوط نقذلا ىهتنمل ) داتعملا تبنملا

 لسغ نقذلا لفسأ رمش ناك نإو ى اهلفسأ نم نيحللا عمتجم لاذلا رسكبو
 رعشلا رهاظو دلجلا ءاملا لصوأ فتكي مل نإو ‘ ضرآلل يلاتلا هفرط و هرهاظ

 ى حسملا يف دلجلا ءاملا لاصيإ بحس فيثك ربغ رمش لك يدنع اذكهو « يدنع

 وه اك كلذك وهو هالعأ نم هب أدىي هحولا لسغنأ همالك دافأ و ١" 'ىلاعأ لسغو

 هجولا وأ وضعلا لفسأ نم أدب نإو ى هفالخ درو ام الإ ‘ لسغ لك يف لصألا
 يف نمابتلا ع رشي ال هنأ همالك دافأ و ى هالعأ نم ءدبلا بوجو درو نإ الإ زاج

 . لصالا يف ا ذك ) ١(
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 من ًانطابف آرهاظ اهقفرمل اهنك نم هانمي مث > اضرع نذألا ىلإ نذألا نمو

 ًآارهاظف ًانطاب هارسي مث ، اهعمجي

 ىنعمب ماللاو ( اضرع نذالا ىلإ نذألا نمو ) « ءالعأ نم هنقذ لسفي لب هجولا
 نإ هلك هجولا رمش لسغ بجيو « نيتمضب وأ « ناكسإف مضب نذآلا ىلإ يأ ى ىلإ
 ءاملا هيلع ىقليو “ فثك نإ للحيو « دلجلا ىلإ ءاملا لاصيإب افيثك نكي م
 ء فثكت ل وأ 2 نكت مل نإو نيبناجلا نم ةمحللا عضوم لسفي ال ليقو “ كرميو

 نإ دلجلا ىلإ ءاملا لاصيإ بجي الو هرهاظ نم لسغي فيثكلا رمشلا نأ روهشملاو
 ضيحلاو ةبانجلا لسغ يف لاصيإلا بجيو “ ليلختلا بحتسي نكلو “ فثك
 . تالاستغالا رئاسو سافنلاو

 ص ( اهقفرمل ) عباصألا سوؤر وه هالعأ و « ( اهفك ) ىلعأ ( نم هانمي مث )
 كلذ امو عباصألا فارطأ ديلا لفسأ نإف “ ىلعألل لفسأ نم لسغ كلذ يفو
 عباصألا أدبملا نأ ملعف“قفرملا ةياغلا لعج ذإ 'ا؛هقفارملا ىلإف:ىلاعت هلوقل الإ
 هنإ ليقو “ زجي مل قفرملا نم أدب نإف ‘ قفرملا نم ءدبلا ناكل ةيآلا هذه الولو

 اضيأ ءدبلا اهنأل ةنسلا ةفلاخم الو نآرقلا رهاظ ةفلاخم دصقي مل نإ هءوضو يفكي
 اهنأ عم اهعباصأ نم نيدجرلا لسغ يف ثحبلا اذكهو ث عباصألا فارطأ نم
 ليلخت الب ( انطابف ارهاظ ) '"'ه4نيبعكلا ىلإف :ىلاعت هلوقل الإ كلذ ام لفسألا
 يف اهليلخت بوجو يدنع قحلاو « مهدنع حيحصلا وه اذه ى ءاش نإ الإ عباصألا
 كل" ةدلاو لاصيإلا نأ اودارأ نإ الإ ى ةنونملا يف هتينسو ةضورفملا ةلسفلا

 نأ انطابف ارهاظ ىنميلا لسغ ةيفيك و “ ةنس ليلختلاب كلدلا نوك و « نابجاو
 لقن رهاظ نم قفرملا ىلإ اهكلد اذإف عباصألا يلاعأ ىلع لامشلاب ءاملا اهيلع بصي

 نم حسم نإو © ءاملا قحليل ع رسيو هنم كلدي مث ' نطاي نم اهالعأ ىلإ هدي
 وهواهنطاب ىلعأ نم أدبي نكل “ ىرسيلا يف اذك و ، هأزجأ هالعأل نطابلا لفسأ
 ءافه نيمي اهنطاب نآل ( ارهاظف انطاب ءارمسي مث ى اهعمجي مث ) عباصألا يلاعأ

 )١( و )٢( ةدئاملا : ١ .
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 حسم يفو « هبفن ريغب ال رجح وأ ردوعك ب نإو لسغلا هيزجيو ء ًاعمجف
 سأرلا لك بجاولا لهو س لقأ ال رثكأف عباصأ ثالثب ثالث سأ رلا

 .لاوقأ ؟دحي ال وأ هفعضب وأ ثلثلاب وأ عبرلاب دحيو ؟هضعب وأ
 ديدجتلا بوجو يفو

 ةهجلا لسغ نإو ( اعمج ) رخآ ءامب ال كلدلاب اهعمج ( ف ) ىنميلا رهاظ اذك و
 . ةنسلا فالخ دصقي مل نإ زاج هيدي نم ىنميلا لبق ىرسيلا

 هك رعو ءاملا يف وضعلا لاخداب وأ ( رجح وأ دوكب نإو لسفلا هيزجيو )
 : ليقو ى ءاملا لقن نمو ديلا نم دب ال ليقو “ ةدشب هيلع ءاملا بابصناب وأ همف

 ديلاب ال كلدلا انموق ضعب بجوي ملو “ هجولا الإ هيف وضعلا يأ هلسغ زوجي
 هنيعي نأ الإ ( هممفن ريغب ال ) ‘ طقف لوصولا لب ءاملا ةدشب الو ى اهريغب الو
 عم هنكل « هربغ هل يجنتسي نأ هيزجي هنإف ءاجنتسالا فالخب الثم ءاملا بصب

 يزجيام لقأ ( و )٬ارستمو اهجوز ريغو هتيرس وأ هجوز ريغ ناك نإ رفكلا
 ثالثلا نم اهدحو ةرعش لك حسمت ( عباصأ ثالثب ثالث سأرلا حسم يف ) اندنع

 اوحسما : ةيآلا يف ليق هنأك «( لقأال ) امبصإ وأ ارعش ( رثكاف ) عباصأ ثالثب

 ثالث عضاوم حسمي ثيح نكي مل وأ نكي مل نإو « كعباصأب مكسوؤر رعشب
 .يدنع يذلاو ص نيعبصإ وأ عبصإب حملا يزجيال هنأ هرهاظو « تارمش
 للبلا ايل وأ ايل داعأ مث نيمبصإ وأ عبصإب حسم نإ اودارأ مهلعلو ى زوجي هنأ

 ء اذكمه انريغ دنعو انضعب دنع فالخ ةلأسملا يف ( و ) ‘ ىفكل كلذك حسمو ,

 وا ) “ لهست دقو افلأ بلقت دقو ةنكاس ةزمهب ( ؟ سأرلا لك بجاولا له )

 كناثلثلا وهو؟(هفعضب وا ثلثلاب وا عبرلاب ) ضمبلا ( "دحي ) له ( و ؟ هضعب
 ؟ تارعش ثالث نم لقأ ولو ليلق لقأ يزجيف ( دحي ال وأ ) داضلا رسكب وهو
 ءالا ديدجت ( ديدجتلا بوجو يفو ى لاوقا ) لاوقألا رهظأ امه لوألاو اذهو
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 سأرلا عم امهرهاظ : ليقو , همدع امهنم ريتخا ى نالوق نينذألا حسمل

 اهنيب ًاللخم اهنانب ىرغص ننم هيلجر ىنمي لسغ أدتبي مثءهجولا عم ايهنطاب و

 بوجو مدع يأ : ( همدع ايهنم ريتخا نالوق نينذألا حسم ) لجأ ( ل )
 أدب نإو ى امهالعأ نم أدبيو ‘ حيحصلا ىلع ضرف ال ةنس اهحسمو « ديدجتلا

 هسأر اهب حسميو هيدي يف ءالا بصي نأ ديدجتلا مدع ةيفيك و « زاج لفسأ نم

 يف بصي مش هسأر حسميف هدي يف بصي نأ ديدجتلا ةمفىك و > هىنذأ اهب حسمي مش

 حسيف هنيب يف اهنمف هلمش يف بصي وأ ى اهب هينذأ حيق هيدي
 هاني "لب نإو ى هينذأ اهب حسميو هنيمي يف اهيف يقب اع بصي مث « هسأر اهب
 بصو لامشلا ف بص نإو ث ديدحت مدع وهو هأ زجأ هينذأ و هسأر اهب حسمو

 نيب عمجف ىرخآلا هنذأ لامشلا يفامبو هنذأف هسأر اهب حسمف نيميلا يق اهنم

 ايهنطابو سأرلا عم امهرهاظ ) حسي ( ليقو ) ط زئاج وهو همدعو ديدجتلا
 . لسغلا نأل « لسفي الو هجولا لسغ دنع ةرم ايهنطاب حسيو يأ : ( هجولا عم

 ص هجولا عم نيتفشلا نم رهظ امو فنألا يتبقث لصاف نم رهظ ام لسغي اك هرضي
 هجولا عم نينذألا نطاب حسمب لاقو ى اثالث وأ نيترم وضعلا حسم هركي ال نمو

 مث كلذك نيتقلغنم اتناكو هجولا يلي ام وه امهنطابو « ههجو لسغ ايلك اهحسم
 سأرلا ىليام ىمسي ضعبو سأرلا ىلي ام امهرهاظو « هجولا ىلب امع اتحتفنا

 بحاص لوقي الو « هب هجاوي هنأل ارهاظ هجولا يلي امو ى هب هجاوي ال هنأل انطاب
 نيتقلغنم اتناك اهنأ دحجي سيلو هجولا عم لسغي سأرلا يلي ام نإ لوقلا اذه
 ىرسيلا مث ىنميلا هنذأ حسمي نأ ءوضولا يف ةنمايملا ىضتقمو “ هجولا يلي امع

 نكلو ،ةدح ىلع لك ناوضع اهنأل سأرلا نم ايهنإ :انلق ولو “اعم الو سكملاب ال
 . سأرلا حسم نم امهحُسم ناكو ءاملا ايل ددجي مل اذإ ةرمب امهحسم بسنألا

 نانبلا نيب ( اهنيب للخم اهنانب ىرغص نم هيلجر ىنمي لسغ ادتبي مث )
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 نطاب دصم من : رسألل مث نمألا بعكلا لإ اه رهاظب آرام ض اها ريل

 مث نمألا بعكلا ىلإ اهارغصل اهارسي ىربك نم مث « بوقرعلاو مدقلا

 ءاضعألا بترت برجو يفو > باعيتساو لملخت و دصق عم > رسألا

 ليقو ى اهلفسآل اهالعأ نم ةنب لك أدتبيو ى نانبلا ىربك ىلإ يأ : ( اهاربكل )
 لصأ نم ( نميألا بعكلا ىلإ ) لج رلا يأ : ( اهرهاظب ارام ) « اهلصأ نم
 ىرغصلا لصأ ىلإ لقتنا ىربكلا لصو اذإ :ليقو ث نميألا بعكلا ىلإ ىربكلا
 بمكلا ىلإ هنمف ىربكلا لصأ ىلإ مث : ليقو “ نميألا بعكلا ىلإ هنم لسغيف
 ىربكلل لصو اذإ يدنع ىلوألاو ى نانبلا لوصأ نم لجرلا رهاظ مث ى رسيألا

 لصأ نم مث يأ ( رميألل مث ) « رسيآلا فصنلا مث نميألا همدق فصن دصقي نأ

 (و) ى نانبلا تحت نم ( مدقلا نطاب دصقي مث ) ‘ رسيألا بمكلا ىلإ ىربكلا
 اضيأ لسغيو ص ناسنإلا بقع قوف ظيلغ بصع نيملا حتفب (بوقأرَعلا) دصقي
 نانب ( ىربك نم ) ءىدتبي ( مث ) ‘ بقملا لمشي ام هب دارأ هلعلو “ بقملا
 ارام فاضملا ردقت ال نأ زوجيو ى اهنانب ىرغص ىلإ يأ : ( اهارغصل هارسي )

 مدقلا نطاب دصقي مث « ( رميألا ) بمكلا ( مث ى نمألا بعكلا ىلإ ) اهرهاظب
 : ليق « فلخلاو ثحبلا نم نميألا لجرلا يف ام اهيفو « كلذك بوقرملاو
 ال ( دصق عم ) لجرلل اذه زوجيو “ فلخت نم اهسأر حسم ةأرملا ءىدتبتو
 ص نانبلا تحت امو “ لجرلا صمخأ و « بوقرعلا ىناجك ءوضولا ءاضعأ يف ىفخي

 ( ليلختو ) ؛ اذكهو ص ىلفسلا ةفشلا تحتو ى نيملا ىناجو ى بجاحلا تحتو
 هعبصإ يف متاخلا ةلاحإ هيلع بجيف (باعيتساو) ى رم ام ىلع ىحللاو عباصألل
 . حيحصلا ىلع تنكمأ نإ

 اهنونسم ( ءاضعألا بيترت ) و وضملا يف نمايملا مدقت ( بوجو يفو )
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 بجتو ث ةنسلا فالخ دصقي مل نإ زاوجلا ىلع انم رثكألا ؛ فالخ

 ةردقلاب ةالاوملا

 بيترتلا زاوج ( زاوجلا ىلع انم رثكألا فالخ ) “ روكذملا بيترتلا اهضورفمو

 دصق نإو ( ةنسلا فالخ دصقي مل نإ ) “ بوجولا ىلع لقألاو ‘ هبوجو ىلع ال

 ص ضرف ىلع وأ ص ىرخأ ىلع ةنس مدق ولف ى حيحصلا ىلع هؤوضو لطب اهفالخ
 ص بيترتلا الإ قلع هنع ورب مل هنآل عنملا يدنع حيحصلاو “ زاج اهيلع اضرف وأ

 ص هئازجإ يف كشي ال ام ىلإ دمعي نأ بجو المتحم ناك امل واولاب فطعلا نألو

 ىلع اليلد انمدع امل ى هب ها أدب ام ةعباتلو ‘ بيترتلا وهو هئازجأ ىلع قفتيو
 ى بيترتلا بجاولاف "!« هب هللا أدب امب أدبن » : يمسلا يف رقللع لاق اك « هفالخ

 تلغش اذإ امأ ؛ ةمذ لفش هيف نكي مل ايف بوجولا مدع لصألا نوكي امنإو

 يف درو دقو ى ءوضولا بوجوب ةلوغشم ةمذلا نإف ‘ لدعي" الف ةيفيك تدروو

 لسغ سيلو «. هريغ زاوج ىلع ليلد موقي ىتح هيلع رصتقيلف ‘ بيترتلا هتيفيك
 ثبح نم هب ضرتعي نأ نع الضف ‘ ليق اك هزاوج ىلع اقفتم نيميلا لبق لامشلا
 امنإ هزاوج ترأآل اضيأ دري مل هيلع قفتا ول لب « زاج دقو ةتنسلا يف دري م هنأ

 دمعتي مل نإ : ليقو “ نالجرلا اذك و ةرم نيديلا لجو زع هللا ركذل نوكي
 فكلاب متخو لجرلا نم أدب نإ : ليقو ى زجي مل دمعت نإو ى زاج بيترتلا مدع
 . ادحاو الوق زحم مل اكنم

 نم عنمي نأك ى ردقي مل نإ بجت الو « اهيلع ( ةردقلاب ةالاوملا بجتو )

 ءوضولا يف لخدي نأ لثمو « كلذ وحنو ءاملا دقف نمو ‘ هكسام نم عنامب مامتإلا
 ةردقلا عم ولو بجت ال : ليقو ع هيفكي إل مث ءاملا هيفكي هذأ ايوان وأ لفاغ

 )١( ملسمو يراخبلاو يذمرتلاو دواد وبأ ءاور .
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 ديدحتب ال ك امهدحأ دقف نل ل اط ول و مدقم ١ ىلع ءانبل ١ حص و «{ ركذل ١ عم

 .هيف ناث يف ال لوأ نايسن يف رذعو ةينلا

 ولو مدقملا ىلع ءانبلا حصو ) ص نايسنلا مدع يأ : ( ركذلا عم ) © دمملاو
 ةردقلا ( امهدحأ دقف نإ ) هضعب وأ هلك فج ىقح ءانىلاو لصألا نيب ام ( لاط

 فج نإف « فوفج نكي ملو امهدحأ دقف نإ الإ ةالاوملا بجت :لبقو“ ركذلا وأ

 نمو ص ىلوألا ةيافكل ( ةينلا ديدجتب ال ) ‘ فجي مل هنأكف ضعب نود "ضعب
 وضع لك : لاق نمو « رذمل الإ ببترتلا بجوأ دحاو ضرف ءوضولا : لاق

 ص ةالاوملا ةنسلا يف فورعملا نأ هبلع درب هنأ الإ رهاظ وهو “ هبجوي مل ضرف

 لوأ وضع نايسن يأ ةفاضإلاب وأ تمن ( لوا ) نيونتلاب ( ,نايسن يف رذعو )
 مث ةردقلا مدع وأ يسن نإو “ ببترتلا يف لوأ ريغ ناك ولو “ نايسنلا يف

 عبض ولو ڵ هزجي مل بلطلا عيضو ءاملا دقف وأ ى ةالاوملا ىلع ردق وأ ، ركذت
 اضوتي ام لقأ عيض نإ هيزجي : ليق اك « ال رك ذتلا دعب اليلق ثكم وأ اليلق

 ( يف ال ) ى رذمي مل هلك فج نإ ليقو ى رذمي : ليقو ى ءاملا دجي ام وأ يقابلل
 كرتيف ءوضولا يف هنأ ىسني نإ كلذو ءوضولا يف يأ ( هيف ناث ) نايسن

 ص ناث اذهف ركذي مث ىسني مث ى لوأ اذهف ؤضوتلا ديريف ركذتي مث ؤضوتلا
 لوآلا نايسنلا ف رنمي هنأ رهظي يذلاو ث ادمعتم اميضم هودع مهنأك و
 . مهفاف هريغو
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 باب

 فاصوأ ىلع ابلا وهو « قلطملاب ثمحلا مكحو فدلا عفرب

 طلاخم الب { هتقلخ

 كبخلا كحو فدلا هب عفري يف باب اذهو

 ىةالصلاك ةصوصخلا ةدابعلا نم عنام ندبلاب مئاق ىنعم وه ( ثدحلا عفري )

 مل وأ ، أضوتي ملو سجنلا لسغ اسجنتم وأ « ةريبكل العاف فلكملا نوك وهو
 بجويو ءوضولا ضقني وأ هدحو ءوضولا ضقني امم ءيشل العاف وأ « هلسغي

 ةدابعلا نم عملا هكحو « ثدحلا مكح يأ فاضم ردقيو « عامجلاك ةبانجلا

 نردبلا سجنت همكحو « سجنلا يأ : ( ثبخلا كحو ) ى ةالصلاك ةصوصخلا

 ىلعقابلا وهو“قلطملا)ءالا (ب)ةالصلاك ةصوصخلا لجأل ةالصلاك ءايشأ عانتماو
 ريغ امأو “ هفصو ريغي ( طلاخ الب ) « عونلل ءاخلا رسكب ( هتقلخ فاصوأ
 ريغ نم طلاخلا « طلاخلاب دارملاو « طقف سجنلا لسغ يف يزجي هنإف قلطملا

 ص تيربك وأ خينرز وح نم هيف حرط امب زوجي هنأ دمب هلوقل ضرألا سنج
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 . ديق الب ءام مسا هنع قدصب ام هن أ نم هنع انموق ضعب هب ربع ام هانعمبو

 . . . . ء دومج دعب باذ وأ ك ىدن نم عمج ناو

 ص نوفلاخلا مهو ( انموق ضعب هب ربع ام ) ‘ ءانعم يف يأ : ( هانعمب و )
 يف عازنلاب مهنيبو اننيب ةسبالملل رخآلل نيلباقتملا دحأ ةفاضإ نم انيلإ مهتفاضإ و

 هنع قدصي ام ) قلطملا يأ : ( هنا نم ) ‘ قلطملا نع يأ : (هنع) © ءايشأ
 ص ناكم ءام لكلف ناكملاب دييقتلا امأ « نايب الو ناكم الب ( ديق الب ءام مسا

 لثم ىتلا نايبلا ةفاضإ امأو ص فاك نهؤامو ى ءامسلاو رحبلاو نيعلاو رئبلا ءاك
 ءامو درولا ءام لثم جرخو ص اضيأ فاك وهو ث اضيأ عنمت الف رطملا ءام كلوق

 فنصملا نيبي ملو “ سجنلا لسغ يف فاك ءوضولا يف طرش اذه نكل « ةلينلا
 دري مل هلملو « كلذ ريغ رك ذي ملو “ سجنلا ليزيو ثدحلا عفرب : لاق لب كلذ

 ءاضعأ ىلع بترملا عناملا ثدحلاب دارأو هل اطرش قلطملا ركذف « ءوضولا الا انمه

 ريغ ءوضولا ضقاون وه كلذو < قلطملا الإ هعفرب ال وهف “ لفلا وأ ءوضولا

 ثبخلا مكحي دارأو ، سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا آضيأ كلذو س بذكلاك سجنلا

 قلطملا نم ىنثتسيو ؛مهفاف نيمتم اذه لب “ سجنلا يأ نيملا لاوز دعب يقابلا

 ةريسم مهو مهبارتب مميتي الو « باذع ءام هنألالصأ لمعتسي الف دومت رابآ ءام

 هنم فصو وأ نافصو ريفت امب لسفلاو ءوضولا زاوجي : لبقو ى لايمأ ةسمخ

 ولو هنول ال ص امهالك وأ هتحئار وأ همعط ريفت اب زوجي : ليقو ى ةثالث ال

 ص عنملا عرولاو ى ةبرقو ولدو ةرجك هئانإب ريغت ام زاوجب : اضيأ لبقو “ هدحو

 . ىتأي اك اهلك هفاصوأ تربغت اب ضعب زاجأ و

 قاروأ ىلع ولو لزانلا للبلاو ى اهوحن و ضرألا للب ( ىدن نم عمج ناو )

 ىرج نإ الإ ىدن نم عمج اب ثدحلا عفري ال : ليقو “ ضعب دنع هتريغ رجش
 ء هعضوم يف باذ نإ حلملاو ى دربلاو جلثلاك ( دومج دعب باذ وأ ) ‘ رصعالب
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 بنج وأ ضئاح وأ ى رذقتسي وأ اهرؤس رجنتي ال ةميهب رؤس ناكوأ

 كش وأ { هنم افصو ربخ م سجنب طلخ آريثك وا > امهتراهط ةلضف وأ

 ؛ بلحطك هنم دلوتمب ريغت وأ هريغم يف

 رؤس ناك وأ ) « رانلاب وأ سمشلاب كلذ باذ ءاوسو « دريغ يف ولو : ليقو

 ولو سجنلاب قحليو ‘ ثبختسي يأ : ( رذقتسي وا اهرؤس سجنتي ال ةمي
 رؤسلاو “ اجن نكي مل ام زاوجلا حيحصلاو « ةبض وأ رامح رؤسك سجني ل

 ص كلذ ريغو "رهو رامحو سرفو لمجك واولا زمه و نيسلا مضب ؛ بارشلا ةلضف

 : ( ةلضف ) ناك ( وأ بنج وأ ضئاح وأ ) واولا صالخإو ليهستلا زوجيو
 ء رثكي ولو ءاملا كلذ يف الزن نإ ال : ليقو ى اييدي هيف ناسي (امهتراهط) ةيقب
 ( وا ) “ ضئاحلا يف لخاد ءاسفنلاو ى الغ دقف امهللب وأ امهنم كلذ سجن نمو

 نإو “ءاملا نم يأ : ( هنم افصو ) سجنلا ( ريغي مل سجنب طلخ اريثك) ناك
 معطلاو نوللا فاصوألا عيمج ريغي ىقح ال : ليقو “ حيحصلا ىلع سجن هريغ

 الإ سجني ال هؤامو “ فصو ريغتب سجني رطملا ريغ ءام : ليقو “ حيرلاو

 وأ ؟ الوأ هريغ له وأ ، هيف ( هرتيغم ) عوقو ( يف كش وا ) ، اميمج اهربغتب
 ع نقيتي ملام ثدحلل عفار رهاط وهف ال وأ هريغ نإ ءاملا سجنيف سجن وه

 ماللاو ءاطلا مضب ( بللنحئطك ) هفاصوأ عيمج ولو ( هنم دلوتمب ريغت وا )

 هلوب وأ هثورب ريغت نإ هنم دلوتملا ناويحلاكو « ءاملا ولعت ةرضخ ماللا حتفبو

 نإو « بلحطك هيف خبط نإ ضعب عنمو اهيف ضعبل افالخ ةتيمك امهريغ وأ
 سجنلا ليزيو ثدحلا عفرب ال : لبقف “ هريغو هيف درو هنم دلوت ام ءاملا نم عفر

 ءاملا يف آلوأ ةلأسملا ضرف هنأل ثحب ماقملا يفو ى اضيأ هعفرب : ليقو « طقف

 ريغت اب ثدحلا عفر زوجي هنأ رك ذ مث « هتقلخ نع ريغتي مل ام هرسفو قلطملا

 هنم هلصأ امب ريغت وأ ص اهيلع يقب ام هتقلخ فاصوأ ىلع يقابلاب هدارم لملف

= 



 . رثأ نإو زوجو ع رثؤي مل نإ هضرأب حليمك هرارق وأ هثكم لوطب وأ

 بلسلا حصألاو ؛ امهيلع هيرب وأ « تيربك وأ خبن رزك هيف حورطم وأ

 هلوق اضيأ لمشي كلذ عمو “ ريغتلا مدع لثم ريغتلا كلذل العاج هناكمب وأ

 نأ زوجيو ص هيف حورطمب زوجو ريدقتلا نأب باجي نأ لمتحيو « هيف حورطمبو

 نإو هب ثدحلا عفريو يأ ىدن نم عمج نإو هلوق يف ريدقتب لكلا ىلع باجي
 اك ص فيرعتلا ةاعارم نع اجراخ افناأتسم امالك نوكيف ؛ خلا ىدن نم عمج

 : تلق نإو “ ريغتملا وه امنإ صيخرتلا طحم و « منملا دعب صيخ تلا نوركذي

 كديق الب ءام مما هيلع قدصي ام وه هتقلخ فاصوأ ىلع يقابلاب دارملا نأب باجي

 اذه ىلع مزلي : تلق ى ديق الب ءام مسا هيلع قدصي هركذي وأ هركذ امب ريغتملاو

 كحو ثدحلا عفر عنميال ديق الب ءام مسا هيلع قدصي ريغتم لك نوكي نأ

 هرارم ) ب (وأ) ءاعو وأ (هثكم لوطب ) ريغت (وأ) ، كلذك سيلو هب ثبخلا
 رخآ مضومل لقن ناب هضرأ ريغ يف امأ « حللا ضرأ يف يأ : ( هضراب حلك

 : ليقو ، ماعطلا سنج نم وهف ءيش يف عقو اذإ : ضعب لاق « رضم هريغتف
 خبط نإ هيف فلتخاو ريغ ولو ى هريغ وأ هعضوم يف الصأ رضي ال بارتلاك حلملا

 ص وضعلا يف هرثأ قبي مل (رثؤي مل نإ) ى ال : ليقو ى هيف خبط ءامب أضوتي : ليقف
 يف حورطملا كلذو ( هيف حورطم ) ءيش ( ب ) ريغت ( وأ رثأ نإو زوجو )

 ى ةروسكم يازلاو “ رجح وهو هرمحأ و هضيبأو هرفصأ ( خينرزك ) ءاملا

 ءارلاو فاكلا رسكب ( تيربك وأ ) « حليمك ضرألا نم وه امم اهريغو ةرفغمو

 جرخ تابن وأ رجشب وأ « امهلثم ىلع وأ ( امهيلع هيرجب وأ ) ءابلا ناكسإو
 . افصو ريغم وهو هيلإ ءاملا ءاج اك كلذ ريغ يف وأ هبناجم وأ ى هيف

 ببس ( ب ) “ ثدحلا عفر يفن لب ءاملاب ءىضوتلا يفن (بلسلا حصألاو)
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 رسب'و رجشلا قروك : احير وأ امعط وأ انول رّيغ "نإ « دصقب هيف عقا ولاب

 نإ ةسجنلا ثاورألاو قاروألابو { ارهاط ولو رئب يف عقو نإ لخنلا

 . تريغو حيرب اهيف تعقو

 ليقو ، رهاط وهو ( احير وأ امعط وأ انول ريغ نإ دصقب هيف عقاولا) ءيشلا
 ص دمع ريغب دحأ دي نم عقي ن أ لثم دصق ريغب امأ و دصقب عقو نإو ، بلس ال

 ‘حمحدصلا وهو اضيأ ضعبل افالخ “ةيكلاملا ضعب دنع بلس الف « حيرب عفرب وأ

 شبشحو نيتو ( رجشلا قروك ) هريغو دمعلا نيب قرف ال هنأ انبهذم وهو

 يف وأ ( رنب يف عقو نإ ) ةرهاطلا ءايشألا نم كلذ ريغو ( لخنلا رضلبو )
 ح ىلوألاب ملعي هنأل رئبلا ريغ ركذي ملو ى انباحصأ ضعبو دشر نبال اك اهريغ

 ءام لطعي الئل اصيخرت رئبلاب هصخ نم:هصخ و رنبلا يف عقو نإ زوجي : ليقو
 ضايحلاك ص ءاملا ةرثك يف اهانعم يف ام اهب قحليو ؤ هب ثدحلا عفر نع هلك رثبلا

 عقاولا ناك (ولو) ى اهيلإ جاتحم اهنأل رئبلا ءام لق ول و لب ةكربلا لثم رابكلا
 سجن ءاملاف افصو رسو اسجن ناك نإ امأ ،رهاط هنأ لاحلاو يأ : ( أرهاط )

 ص مفلا يف لعج ثامبو “ دس وأ هب يوط شيشج ريفت ءامب ءيضوتلا يف فلتخاو
 . الف ال ليقو ، هب أضوتيف قيرلا نع كفني : ليقف

 : ( ةسجنلا ) اهريغو ( ثاورألاو قاروألاب ) بلسلا اضيأ حصألا ( و )
 ءاملا ةساجننل ( حيرب ) اهريغ يف وأ ( اهيف تعقو نإ) ثاورأآلاو قاروآلل تعن

 ؤضوتلاو ، اريسفت هفاصوأ عمتجت مل ام ءاملا ةراهط هلباقمو ءاملا ( تريغو )

 سفنب ريغتلا نأ و حيرب تمقو اهنأ ةراهطلا ةقالعو ذاش وهو عمتجت مل ام رهاطلاب

 ص هتاذ ريغب اسجن ثورلا ناك نإ سجنلا نم امهيف امي ال اسجن ولو ثورلاو قرولا

 . ردلوتمي ىلع وأ يرح ىلع قاروألاب فطع حصيو
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 تريغ نإ زوجو « اهريغ دجأو نإ اهب بلسلا اهثلاث :لاوقأ ةرهاطلا يو

 ص خبطب ال ابلاغ هنع كفني طلاخمم ريغت نإو س آنول ال احير وأ امعط
 , ريثكلاب بلسلا : راتخا هثلاثف ناحيرو نارفعزك

 عنملا ت ( لاوقا ) ةريغملا ( ةرهاطلا ) اهريغو ثاورآلاو قاروألا ( يفو )

 مفر يف طرتشي مل نمم هنإف قالطإلا ىلع زاجأ نمو ى قالطإلا ىلع زاوجلا و

 !يدل ىلع مميتلا بجوي هنإف اقلطم منم نمو ى اقلطم نوكي نأ ءاملاب ثادحألا

 أ ( اب بلسلا ) لاوقآلا يأ ( اهشلاث ) و ‘ ثدحلا عفرل ريغتملا ءاملا الإ دجي
 ٣ ريغ وأ رئبلا كلت ريغ يأ ( اهريغ دجو نإ ) ةريغملا ءايشألا كلت ببسب

 : ىتاي اك هف خوبطم بلسيو 4 ص ءاشألا كلت

 احمرو امعط ت ريغ نإ زوجو ( انول ال اير وأ امعط تريغ نإ ز وج و )

 ى كلذ لك تريغ ولو زوجو ى نول عم احير وأ امعط تريغ نإ زوجو ى اعم

 هنوكل ابلاغ هيف دجوي ال يأ ( ابلاغ هنع كفني طلاخمب ) ءاملا ( ريغت نإو )
 اهقاروأ يقلت نيع ىلع ةرجشك مئاد هيف هدوجو امع زرتحاو « جراخ نم هيف عقي

 ء ءاملا رارمقك اهنآل ريثكلا ريغملاب بلسلا هيف راتحملا سيل هنإف هريغتو ءاملا يف
 يبنلا لايعتسال ركسم ريغ رهاط وه ( نارفعزك ) طلاخلا كلذ و ( خبطب ال )

 درا رأ ةين ىلع ضارتعالا ةلازإ يف كلذ ريغب هتركذو ى هل ةباحصلاو ٢

 تابن ءارلا حتفب ( ناحيرو ) رشتناف بلاغلاب هبتكب ضرومعف انموق نمهلئاق ىلع
 هفارطأ ليقو ع كلذك تابن لك :ليقو ىمايقلا ىمسي مل وهو ار بط
 اهثلاثتعن ( راتخا اهثلاث ) “ اقلطم عنملاو زاوجلا : لاوقأ هيف ( ف ) هقرو لبقو

 ريبغتلا فاصوأ تعمتجا ولو ى ليلقلا ربغملاب ال ( ريثكلا ) " ( ب بلسلا )

 . سافن وأ ضيح وأ ةبأنجل ءاوس ءوضولاك لسفلاو
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 : ليقو ى ريغتي مل نإو سجان : ليق ‘ سجنت نإ آريثك ولو دكارلا و

 ردق ريثكلا لح يف راتخملا و 0 هيلع درو نإ ال رهاط سجنلا ىلع درو نإ

 > اهعفر ةداتعم نبتلق

 ( سجنت نإ اريثك ) ناك ( ولو ) يراجلا ريغ يأ ( دكارلا ) ءاملا ( و )
 لوبلا نع يهنلا رهاظل ( ريفتي مل نإو ‘ سجان ) وه ( ليق ) سجنلا طلاخ
 نع ريفنت يهنلا اذه نأب بيجأو ى لسفلا وأ هنم ءيضوتلا مث مئادلا ءاملا يف

 داتعي الئلو “ سفنلا ةهارك و ءافجلا نم هيف امل كلذل هلوانتل جاتحي ام سيجنت

 هيف لاب يذلا ناكملا سفن نم لوانتي الئل وأ ‘ سجنيف ريغتي ىقح رثكيف كلذ
 . نيتلقلا نود ام مئادلا ءاملاب دارملا وأ “ سجنلا قفاوف

 ؛لسفلاك اهب نوكي ةوق هدورول نأل ( زهاط سجنلا ىلع د رو نا :ليقو )
 ءالا للختي يذلا وه هنأل ىوقي اضيا ءاملاف ىقبي ادماج انع سجنلا ناك نإو

 (ب نيتلق ردق ريثكلا دح يف راتخاو ى هيلع)سجنلا( درو نإ ال ) « لاق اك
 ةفاضإلا فمضتو ى ةداتعم ف رتتسملا نم لدب ( اهعقر ) نيونتلاب ( ةداتعم ) ةلق

 ةداتعم بئان اهمفر نوكي نأ زوجيو ى ىلوأ ناكل اهعفر عفرو َءاتلا طقسا ولو

 ىلإ ةبيرقلا رَجَه ةلقب ليقو هدافم ىلع لديو هنع ينغي ثنؤم هتفاضإل ثنأو
 اذإ هنإ مث ى فصنو ناتبرق ةلقلا ليقو ى الطر نوسمخ و ناتئام يهو ى ةنيدملا

 فثنلاب وأ ذخألاب نيتلقلا نع صقن مث سجن هيف ناكو رثكأ وأ نيتلق" ءاملا ناك

 ولو رهاط هنأ باوجلا ؟ رهطي لهف كلذ وحن وأ حيرلا وأ جورخلا وأ حش رلاب وأ
 هنول ريغت ىتح "لق ىتح صقن نإ الإ هتساجن عفرت الف هتراهطب مكح هنآل « صقن
 عم ارهاط هنوكل هجو الف هلايعتسا ارهاط هنوك ةدئاف نأل هحير وأ همعط وأ
 الإ سجني ال نيتلقلا نع صقنو لق نإ و ءاملا :ليقو ، مهفاف سجن صقن اذإ هنأ

 ةرثك ”ضمب ربتعي ملو ‘ رهاط ريثكلاو هوركم رييغت الب ليلقلا ليقو ى ريغت نإ
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 نإ دسفي ال يراجلاب ةرعب لمح نإ هلوأ نم عطقنملا يراجلا ىلع مكحو

 { سجنلا هيلع بلغي .

 رأ دحاو ريغ معزو ث رطملا ءام ةرثك ربتعاو ى هسجنف دكارلا نويملا ءام

 دق هنأو < نيتلقلا ثيدح هدريو ى فرط كيرحتب هفرط كرحتي الام ريثكلا

 ى كيرحتلا هلصي ثيحي فرطلا برقل سجنتيف رثكأو ةماق نيرشع ولو قمعي
 راك اذإ هلفسأ ةراهطب مكحيف اقمع ولو فرطلا ربتعي نأ الإ ى غئاس ريغ وهو

 ىوقيكيرحتلانأ اضيأ هدريو ى قوف نم بناوجلا لصو ولو ى كيرحتلا هلصي ال
 غلبيو ادج ءاملا عستي دق ذإ عساولل ريجحت هنأو ص هب كحي ايهيأف فعضيو

 كيرحتلا لصويف كرحي نأ هسيجنت ةلع نأ مهمالك نم موهفملاو ى هفرط كيرحتلا
 . هيف تعقو يذلا عضوملا ريغ ةساجنب مكحي مل كرحي ملولف « هفرط سجنلا

 هفرط ىلإ كيرحتلا غلبي ملو هلي ام كرح نإ 7 هنا : « ناويدلا « يفو

 :هللا همحر عيبرلا لاقو ى اهب سأب الف ةك رحلا ىلع ةك رحلا لاصتا امأ و « رخآلا

 ء.لاطرأ ةينامثو ةئام يقشمدلاو يدادفبلاب نه : ليق ى ةلق نوعبرأ ريثكلا

 ةتسو مهرد سدسو لطر عبرو الطر نوعبرأو ةتسو ةئام عبرأ يرصملابو

 ءاقمع و اضرعو الوط عبرو عارذ ةحاسملابو “ نوسمخو ناتئام يناملابو ى عابسأ

 اهقوفامو امهو ريغتي ملولو سجني اهنود ام امأ و ى ناتلق ريثكلا نأ قحلاو
 الإ دسفي ال يراجلا نأو ص ءام لك يف درطم اذه نأو « تريغت نإ الإ سجنت ال

 نم ىرج نإ الإ سجن وهف ءاملا ىرجم ةساجنلا ترمغ نإ : اولاقو ى هنم ريغت ام
 . سجن ةاقالم ريغ نم تحت وأ قوف وأ بناج

 هرخآ نم عطقني مل ولو ( هلوأ نم عطقنملا يراجلا ) ءاملا ( ىلع مكح و )
 مل نإ دسفي ال ) وهف ( يراجلاب ) ةاشلا رعب نم ( ةرعب لمح نإ ) حضاولا ىلع
 نإو ص هلك سجن وهف هعو هبلغ نإ و “ نيتلق نم لقأ ولو ( سجنلا هيلع بلغي
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 ضرألا تحت يرجت رئب ىلعو رخآ لصي مل فرطنم كرح نإ ريثكلاك
 سفن يذ يرب ةتيمك دسجتمب تسجنت نإو ، نالوقف الإو ء ةيراجلاب

 { حبذ ولو ريزنخ محل وأ ء ةلئاس

 نإف « داسفلا مدع ين دكارلا ( ريثكلاك ) هدحو عضوملا سجن هعضوم بلغ

 رثأ ( لصي مل فرط نم ) افيعض ولو ام اكيرحت ( كرح نإ ) يذلا ريثكلا
 هلك ريغت نإو ص هنم ريغت يذلا عضوملا الإ سجني ال ( رخآ ) افرط كيرحتلا
 مل ولو نيتلق نم لقأ ناك نإ سجنيف “ هريغك يراجلا نأ رهاظلاو « هلك سجن

 يرجت رئب ىلع ) مكح ( و ) ى زثكأ وأ نيتلق ناكو ريغتي مل نإ رهطيو ى ريغتي
 (الاو) ى رييغتب الإ دسفت الف ( ةيراجلاب ) ام اجورخ جرخي يأ ( ضرألا تحت
 مل نإ ةراهطلاو ى ريغتي مل نإو سجنلا ( نالوق ) اهيف ( ف ) ضرالا تحت رجت
 (تسجنتنإو)“ناك اذإ اهتحت نم هنم ىلوأ اهمف نم نايرجلا و؛نيتلق تناكو ريغتت

 نإ سجني مل رنبلا ريغ يف الثم ةتيم تعقو ولف « اسجن تطلاخ يأ ريغال رئبلا
 يف ديدسلا لوقلا» يف اك هنع ةنسلا ءام حزن مزلي ملو هفاصوأ نم فصو ريغتي ل

 اهوحن و ةك ربلاو بجلا انموق ضعب اهيلع لمح و “«ديلقتلاو داهتجالا لئاسم ضعب

 عئا ه ال كساتم دسج هلامب يأ ( دسجتمب ) ‘ عزنلا دعب ةنسلا ءام فرغ يف

 اهلوصو نقيت نإ ةلمث ول و ( ةلثامم ) مد يأ ( سفن يذ يرب ) ناويح ( ةتيمك )

 ربولاو فو.تلاو مظعلا يفو ، رهاط هريغ وأ يمدآل ليق لك : ليقو “اهتومو ءاملا

 وهو هنم عطق وأ تام اذا ( ريزنخ محل وا ) “ نالوق نرقلاو دلجلاو رعشلاو

 نكلو هرهطي ال حبذلا نآل هنع ينغت ةتيملا نأ حضاولاو ى ( حبذ ولو ) يح

 ملو ةتيملا عم هيف ركذ ذإ نآرقلا ةعباتمو هيف رثأتي حبذلا نأ مهوتي دق امل هركذ

 هنأ ملعنل هيف هركذ نأل ارهاظ هريغو نآرقلا نيب قرفلا ناك ول و ى هنع نغتسي

 ةاكذ الب هل لحي له “ هيلإ رطضملا يف فلتخاو « ملعن مل رك ذي ملولو اقلطم مارح
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 اهنم فرغي م 2 مد وأ رم وأ لوبك عئام نإ ال ؛ عزن هئزج وأ

 ربكأب ال آابلاغ اهل ديتعا ةرهاطب نوسمخ : ليقو ى ةنسلل آولد نوعبرأ

 حجارلا ىلع اهئالد

 ( هنزجي وا ) ؟ال وأ هقح يف ءوضولل ضقان سجن وه لهو ؟ اهب الإ لحم ال وأ

 ص دسجتملا كلذ (عزت) كساتم دسج هل سجن لك وأ دماج مدب وأ دلجو مظعك
 وخنل نيدماج ريغ ( رمخ وأ لوبك ) لئاس يأ ( عنامب ) تسجنت ( نإ ال )
 ؛ طقف ددملا فرفيلف هعزن نكمي الف عئامب سجن نإو دماج رمغ ( مد وا ) دربلا

 مل نإ و ى ةبلطلا دنع روهشملا وهو مدلاو رفحلاو ريزنخلاو ةتمملاب الإ فرغ ال :لبقو

 حزنلا دبعأ هيلع ردق اذإ و « ىفك و ددملا حزن ءاملا ةرثكل سجنلا عزن نكمي

 جرخي ىتح ءالدلا عزني الو رسفتي مل نإ لمعتسي هنأ حيحصلاو “ هعزن دعب

 نإ اهنم فرغي :ليقف كاهيف تمي ملو رئب يف ناويح وأ ناسنإ عقو نإو ى سجنلا
 هنألحيحصلا وه يناثلاو ى سايقلا وه لوآلا ليق “ ال ليقو « هجرخ ءاملا باصأ
 وأ سجن هرؤس ام مف يف مالكلا اذك و “جرخخلا سجنت اوربتعي مل ةباحصلاو مقلع

 . ءاملا :سم هنأ ملع اذإ هوركم

 ادعاصف نيتلقلا نإف ءاملا ةساجنل ال ( ةنسلل أولد نوعبرأ اهنم فرغي مث )
 ص نورشع لمقو ى نوثالث لبقو ( نوسمخ ليقو ) 0 ءاملا رغ ام الإ اهسجني ال

 ناك نا نيسمخ حزغت ليقو “ فرغلا ءام يف نالوقلاو “ فرغي مل ام ةسجن ليقو
 الإ هلك هفرغ بجحي ال هنأ قحلاو « هلك فرغ ديزيال ناك نإ ليقو ى اهؤام ديزب

 ( ديتعا ةرهانم ) ولد ( ب ) اهؤام رزغ نإ فرغ ال ليقو « ةيلكلاب ريفت نإ
 ةسجنب ال ( ابلاغ ) تيأر اك ركذيو ثنؤي ولدلاو رئبلا يأ ( اهل ) ولدلا
 ءاهربك اب ليقو ث رثكأ وأ ناولد اهل ناك اذإ ( حجارلا ىلع اهئالد ربكاب ال ) و

 ؛طس وأف ءالد امل ناك نإ ليقو “ ريغصلابف الإو رجزلا تقو تسجنت نإ ليقو
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 مامت لبق ءام سم نإ لسغي : ليقو 0 لبحلاو ولدلا عم اهتراهطب مكحي مش

 نإ تربطو ى فرغلاديعأ ءاملا غارفلال ولد هنم يقب نإو { ددعلا

 فإ سجنلا عزنت دعب سجني ال ةنسلا ءامو ص ةرشعب نإو غرف

 باسح ىلع ريبكب تحزن نإو ‘ رحزلا ولدب فرفي الف ةرحاز تناك نإ لىقو

 رشع حزغي نأ لثم ى نالوقف كلذ سكع وأ ريغصلاب حزنلا نوكي ثيح ريغصلا

 : .قو ك آ رابك نوعبرأ اهىفو ًا رافص ناعمس م وأ > ًا راغص نوعبرأ اهىفو هالد

 ص نرقلاك هب فرغي ال ام ناك وأ ى اهولد نم رغصأ ولو اهولد ريغب فرقلا ءىزحي

 ىلع فرفلا ددع وأ ًاولد نيعبرأ اهنم برشتف اهلصت باودلا هاوفأ تناك نإو

 جاتحيف دبعت هنا ىلع ال ةبنل جاتحي الف ةساجنلل فرغلا نأ ىلع ءانب أزجأ فالخلا
 رهاطلا ءاملا هلع داز نإو “ ىونو كلذل نهقاس نإ الإ ةبادلل ةين الو ى ةينل

 . أزجأ اهمف نم تضاف قح

 ص اهبناجو امم امو ( لبحلاو ولدلا عم ) رئبلا يأ ( اهتراهطب مكحي مث )
 نم ع زن اذإ هبناوج لسغ الب هلك ءاعولا ةراهطب مكحلا رهطلا يف اذه لثمو

 لكو لبحلا (لسفي ليقو) ى ةاصح وأ متاخ غلب وأ غلب ثيح نم سجن ام هعئام
 َءانبنالوقلاو “ اضيأ ولدلا لسغي : ليقو ى ( ددعلا مامت لبق ءام صم نإ ) ءيش

 :ماهلا لبق رهط نإ الإ ريغم ءام هسم ام لسغ يف كش الو « ءاملا ةساجن ىلع

 يقب نإو)“لسفلا ءام عفريو لسغت مث هلك فرغيلف اهءام ريغت نإ و ءاملا ةراهطب

 فرفلا ديعأ ءاملا ) ءافلا حتفب ( غارفل ال ) رثكأ وأ ( ولد ) ددملا نم يأ(هعم

 سجنرثأ قبي ملو ( غرف نإ ) غارفلا لبق ءاملا باصأ امو “ولدلاو يه (ترهطو

 كلذو “ هتلقل ولد هفرغيال ناك نإ يقب ولو ‘ لقأ وأ ( ةرشعب ) غ رف ( نإو )
 الو ث هلجأل اهنولزنيال لىلقال ءاملا نم هلجأل ولدلا نولزني ام لقأ رادقم ربتعي هنأ
 نإ سجنلا عزن دعب سجتيال ةنسلا ءامو ) رئبلا ىلإ ءالا عوجر دمب حزنلا مزلي
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 ددعلا اهنم فرغ مالا لبق ىرخأ يف حزنلا ولدب عجر نإو ؛ اهؤام رزغ
 اهقرخ وأ ولد فارحناب رئبل عجار رضي الو 2 ولدلا ريهطت دعب ًاضيأ
 رئبب ال ، ةسجانب نإو حزنلا زوجو س اهغارفإ دعب وأ

 تناك نإ : ليقو ى ةقرغم تناك نأب كلذو « ريغتي ملو رئبلا يأ ( اهؤام رزغ

 لبق ولو سجني ال : ليقو “ نيتلق ناكو ريغتي ملو لق نإو : ليقو “ حزنت ال
 ليزأو ريغت ولو : ليقو “ حزنلا لبق ءاملا نم اهيف ابف فلخلا اذك و « حزنلا

 . بناجل ريغتملا

 لعافلل وأ رورجملا بئانلاو « لوعفملل ءانبلاب ( حزتلا ولدب عجر نإو )

 لبق ىرخأ ) رئب ( يف ) اهموممل ىلوأ لوألاو « اذهو دحأ وأ حزانلا وه يذلا

 اهنمفرغ ) هرخآ ىلإ ريغت ثيح وأ لسفلا لوق ىلع اهلسغ لبق وأ ( ماتلا
 ص ةسجن ريغ يهف الإو « ريهطتلا ةروص دعب يأ ( ولدلا ريهطت دعب اضيأ ددملا

 زوجو « دمب لاق اك ريهطت الب ولو اهب فرغلا زاوج : ليقو ‘ ىرخأب فرغي وأ
 ى كلذ لبق ىرخأ يف اام ضعب وأ اناممب لب ام يقلأ نإ اذك و « ةسجانب نإو
 فرغال:لبقو « دعب ام اذك و ةيناثلا نم كلذ اهباصأ نإ ةثلاثلا نم فرفي اذك و
 لئاقلاو“اهؤام رثك نإ اثالث ةيناثلا رئبلا يف ةيزنتلاب ولدلا رهطيو “ ىلوآلا نم الإ

 . دبعتلا انع ايرج كلذ لاق امنإ اهدعب امو ةيناثلا نم فرفلاب

 اهليم يأ ( ولد فارحناب ) اهيلا يأ ( رئبل عجار ) ءام ( رضي الو )
 يف وأ اهعنص يف اهلادتعا مدع وأ « “ءام هنم بصنيف همداصتيف رئبلا رادج ىلإ

 زوجو)“هردق فرشي الو سجني الف (اهغارفإ دعب وأ اهقرخ وآ) اهلبحب اهطبر
 ةجاتحم ىرخأ رئب ريغي ( ةسجان ) ولد ( ب ) ناك ( نإو ) عزنلا يأ ( حزتلا
 يف ولدلا عجري نأ لثم ڵ كلذك رئبب نإو : ليقو “ كلذك ( رثبي ال ) حزنلل

 )١( لصالا يف اذك .
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 راج رضي الو . ددعلا ط رشب حزتلا دصق الب وأ مايأ يف نإو ًاقرفتم وأ

 ه رهن نم جرخ بلك دسج نم

 امهريهطت لبق اهب عزنلا لوقلا اذه ىلع زوجيف ص رم امم هوحنو ماتلا لبق ىرخأ

 ادمع نإ و ( مايأ يف ) ناك ( نإو قرفتم ) حزنلا ناك ( وأ ) “حزنلاب رهطتو
 دبعت فرفلا له « فلخلا ةلعو ‘ دصقلا نم دب ال ليقو “ ( حزنلا دصق الب وأ )

 نوكيف ا هفاصوأ دحأ ريغتي ملولو ةسجن اهنأ ىلع ريهطت وأ ؟ ةينلاب الإ متي الف

 ى اهفاصوأ دحأ ريغتي ملولو ةسجنف رئبلا امأو ؟ رئبلا ريغب اصتخم نيتلقلا ثيدح
 ناكولو سجني الف ريغتي مل اذإ يراجلا امأ و « يراجلا ريغب نبتلقلا نود ام نأ اك

 فرغ اسجن اهؤام سيلو ى ةينلا نم دب الف دبعت فرفلا نأ حيحصلاو « ايهنود
 مل نإ سجني مل رثكأ وأ نيتلق اهؤام ناك نإ و اهربفك اهنأو “ فرغي مل وأ ددملا

 يضقنيىتحرهطت الف ريهطتلل ف رفلا ناكو دبعتلا كح لاز رئبلا ريفت اذإو ى ريغتي

 لسغلا طرشب نكل ص تركذ اك رهط ىضقنا اذإف ى رييغتلا لوزي وأ اهؤام

 لك ىلع يتأي ثيحب قوف نم وأ ى اهيف نيعلا نم ءاملا لوزنب وأ ى هئام عالطاو
 رهط دقف سبيت اذإ لب “ نامزلاب رهط هغلبي مل امو “ سجنلا ءاملا هيف ناك عضوم

 ةلصافلاال نأ ملعا و ى طلغ وأ انايسن الإ اقرفتم يفكيال : لبقو ى هلاوزل يدنع

 الف تلمهأ اهنكل « ةركنلاب ةصتخلا سنجلل ةيفانلا يهو اهرورجمو ءابلا نيب
 ى حزنلا دصق الب : هلوق لثم يف ةفرعملا ىلع تلخد اذإف ى ةركنلا ىلع الإ لخدت

 وأ لصألا يف لعاف هنأل ةيظفل هلوعفم وأ هلعافل ردصملا ةفاضإ ىلع ىنبي نأ امإف

 ةقبقحلل لا نأ رخآ هجوو « كلذل آفاضم اردصم ناك اذإ اذهو “ لوعفم

 نأ روهشملاو ى هيلع ةدايزلا وأ ( ددعلا ) دوجو ( طرشب ) ، ةركنك اهلوخدفف
 ىعداو “ طسوألل عجرب ليقو « ربكلا وأ رغصلا يف طرف نإ و اهولدب حزنلا

 . رئىلا بناوج ةراهط ىلع قافتالا انضعب

 : ليقو ص هوحنو ( رهن نم جرخ بلك دسج نم راج ) ءام ( رضي الو )
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 اهيف فلخلاو > ًاقافتا دسح وأ بوثب لوب ة رطق ءوضولا ردق رهطيو

 دميو هنم جرخي ناك نإ ضوحلاو ؟ال وأ هدسفت له « هيف تعقو نإ

 الإو هبلغي مل سجن هيف يقلأ نإو رهاط هيلإ

 < هدلج نود هرعش ةراهط ىلع ءانب اذه « اديدش رطملا هلب نإ فلخلاو “ رضي

 صتخم يراجلا ءاملاو “ يراجلا ءاملاك هدلج ىلع رعش نم رطاقلا ءاملا نوكيف

 هنم سجني امنإف بلكلا ةراهطب ليقو « سجنلا هيلع بلغي مل ام لق ولو ةراهطلا
 نمجرخ ولو سجنلاب هيلع مكح هدلجك هرعش سجنب لاق نمو ى هريغ نم سجن ام

 « ري زنخلاك وأ ى ضعب دنع بلكلاك تاذلا مرحم ناك ام نأ يدنع حضاولاو

 ءهباملوأ هطاخ وأ هقرع وأ هكدو ضعب هبف ناك نإ الإ هب لصتملا ءاملا سجنيال
 ع ناسنإلا ىلع اسايق ايح ماد ام هلك كلذ يف انموق ضعب صخرو “ كلذ وحنو

 ( عوضولا ردق رهطيو ) 0 للبلاو رؤسلا رهط تدجو امف « ةامحلل ارابتعاو

 هيف يأ ( بوثب ) هريغ وأ ( لوب ةرطق ) هب أضوتي ام ردقب ى واولا حتفب
 (هيفتعقوناإ) اهريغ اذك و لوبلا ةرطق يأ ( اهيف فلخلاو اقافتإ دسج وأ )
 ( ؟ال وأ ) نيتلق نم لقأ هنأل حيحصلا وهو ( هدسفت له ) ءوضولا ردق يف يأ
 . انباحصأ ضحمب , لاق هبو

 ' هنم جرخي) ءاملا ( ناك نإ ) هريغو لجاملاك ءاملا عمتجم وهو ( ضوحلاو )

 سجنلا هيف رهظ اعضوم الإ راج هنآل ( رهاط ) وه ( هيلإ ) دازي يأ (دميو
 ؛هضعببلغ ولو هلك هيف يقلأ و سجنلا ( هبلغي مل سجن هيف يقلأ نإ ) ناك ( و )
 طرنشلا نأ يمالك نم تملعو ى طقف بولفملا ضعبلا سجن هضعب بلغ اذإو
 ىلع ةفطاع ال ةيلاح واولا نوكت نأ زوجيو “ ةفوذحم ناكل ربخ باوجلاو

 هيلإ دميو هنم جرخي نكي ( الإو ) سجنل اتعن هبلغي م ةلمج نوكتف اهلبق ام
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 بصلاب هنم راط ام يفف سحن ءام رهاط يف ص نإو ‘ نالوقف

 سيج لحمب بص ءام ا ذكو ء ل واألاك : ليقو ، هسكع سحتو « نالوق

 ه هنم راطف

 يرج جورخلا نأل ةراهطلا لوق ى ( نالوقف ) طقف دمي وأ طقف جرحي لب
 ع يراجلا رئاس نود ربغتلا عضوم سجن ريغت نإو ى ريغتب مل ام رهاط يراجلاو

 ضعب يف هضعب لخادتي ءاملا نآل « ةراهطلا اضيأ ىقابلا حو جراخلا كح اذه

 هيلع درو ام سجنلا لسغي يراجلاك وهف « جرخلا ةهج ىلإ ضعب ىلع هضعب دربو

 يف سجنلا عوقو انضرف ول متي اذهو ى جراخلا ةراهط ةلع هذه لب « رهاطلا نم

 رهطي هيلإ ديزب يذلاو رهاطلا عم هبناوجب لخادتيو محازتي هنآل ءاملا رخآ

 نإف لسغ هنأك رهاطلا مكح يف هعقويف سجن ىلع رهاط ءام دورو ةدايزلا نأل

 ينم هيجوت تركذ ام لكو “ سجنلاب لوقو ى ةوقلا يف ةيصاخ دراولا ماين
 وأ نيتلق ناك نإ جرخم ملو دعع ل ولو سحني ال هنأ يدنع حضاولاو < ممالل

 نم لقأ ناك ولو رهاط وهف جورخلاو ةدايزلا ةروص يف امأو ى ريغتي ملو رثكأ

 ريغتي مل نإ نيتلق

 بصلاب ) ءالانم ( هنم راط ام يفف سجن "ءام رهاط ) ءام ( يف بص ناو )
 بصي نأ وهو « ( هسكع سجن و ) هوحتجرو “ سجنلاو « رهطلا ( نالوق
 رئاطلا نأل سجنلا حيجرتب نالوق هبف : ( ليقو ) ى اقافتا سجن ءام يف رهاط
 ناك نإ رهاط يقابلاو نيتلأسملا يف سجنلل يقالملا رهاطلا امإو سجنلا ءاملا امإ

 نينولب نيولتلاب ءاملا رابتخا يغبنيو “ ( لوألاك ) اهنود ناك نإ سجنو نيتلق
 . نارفعزو ةلينك نيفلتخم

 نم ( هنم راطف سجن لحمب بص ) رهاط (“ءام ) لوألاك يأ ( اذكو )
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 رخآلا قحلي مل نإ سأب الف فشني لحمب "سجن لسغ وأ يجنتسا نإو
 رئاط رضي الو فشني وأ يرجح محتسم ١ ذكو ) اقلطم صخرو « لوأل ١

 ه حصألا ىلع اثالث بصلا دعب ءاجنتسا وأ دي لسغ نم

 نإ و “نالوق هبف “ لحملا نم ءاملا راط دارأ وأ هنم ضعب راط يأ بوبصملا ءاملا

 هسجن لحني" نا لبق ليزأ نإ الإ ى سحن “سجن بارت راط يذلا ءاملاب قصل
 سجن اهايإ ءاملا ًرسم درجمب لحنت وأ ةبطر لحملا ةساجن تناك نإ لمصفتلا قحلاف
 ى بصلاب راطف سكملاب وأ ءام يف لوبك سجنلا بص نإ نالوقو ى رهط الإ و

 الف ) ردحني وأ ءاملا ( فشني ) هبف يأ ( لحمب سجن لسغ وأ يجنتسا نإو )
 لسفلا نيح يف ناك اذإ غارفلا دمب سبيي ملولو هؤام فشن اذإ لحملا كلذب ( ساب

 ى لوألا ) ءاملا ( رخآلا ) ءاملا ( قحلي مل نإ ) لوآلا ريخألا قحليال كلذ لبق
 رجفلا ءآم ناك نإ رهاط هنإ لوق هيفو ى هقحلي مل وأ هقحل ( اقلطم صخرو

 دمي يبارعألا لوب عضوم ةراهطب مكحلل هركذ امو “ رهظلا تقو لبق فشني
 رادحنا لحو « غارفإلا رركت نودبو « هسبي رظتني نأ نودب هبلع ءاملا غارفإ

 بص نقيت اذإ وه امنإ يدنع هلك كلذو ص رهط برقأ لب فشنلا لحمك ءاملا

 ولو ڵ“ لحملل السغ اهدمب بوبصملا نوكيف لوسغملا ةراهطب كحلا دمب ءاملا

 كلذ ديقيو “ عضوملا سجن الإو ءاملا ريثك وأ لئاط دحاو بصب كلذ نكمأ
 رهاظ ةراهطب الإ كحي مل لصي الإو سجنلا لصو ثيح رهاطلا ءاملا لوصوب اضيأ

 . رهاطلا هلصو يذلا ضرألا

 نم رئاط ) ءام ( رضي الو “ فشني وأ ) هؤام ( يرجي محتسم اذكو )
 سجنلا رثأ رب مل نإ ( اثالث بصلا دعب ءاجنتسا وأ ) اهريغ وأ ( دي لسغ

 ءاجنتسالا متي ملام : ليقو “ نيترم بصلا دعب : ليقو “ ( حصألا ىلع )
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 عبس وأ ةلالج ال ةميهب رؤسو ؛ ًاقلطم ضرألا هلوصو دعب هيف صخرو

 الب فلقأ غلاب وأ رمخ براش وأ كرشم ريغ يمدآك بلكم وأ ره ريغ

 رهاط رذع

 س ( اقلطم ضرألا ) ءالا يأ ( هلوصو دعب ) راط ابف يأ ( هيف صخرو )
 ٠ ثفالث نم لق أ بص ول و ي 1

 ةلاعف وه ماللا ديدشتب ( ةلالج ال ) ةلالج ريغ ( ةميهب ) أدتبم ( رؤسو )
 يف لمعتسا مث ص ظفللا لصأ اذه ى انه ةرذملا وهو “ لجلا ةبحاص يأ بسنلل
 ص ءاهقفلا فرع يف كلذ نأل ى ةصاخ ةيفرع ةقيقح اقلطم سجنلا لكأت ةمهب لك
 وأ ره ريغ عبس ) ال ( وأ ) ى ردابتملا لوألاو ص ماملا ىلع صاخلل قالطإ وأ
 ص ملعتلا لوبق هتداع نم هنإف بلكلاك لوعجم ملعم دئاص يأ ماللا حتفب ( بتلكم

 غلاب وأ رمخ براش وأ كرشم ريغ يمدآك ) ملعلا بلكلا لمشي ام هدارمو
 ةنوتخم ريغ هركذ يف ناتتخالا ةدلج يأ هتفلقب وهف نتتخ ريغ يأ ( فلقا

 فلقأآلا غلابلاو رلا براشو كرشملاو عبسلاف ص ربخ ( رهاط رذع الب )

 ريغ يمدآلا رملاو بتلكملاو ةميهبلاو « حمحصلا ىلع مهرؤس سجن ةلالجلاو

 رؤس ةاجنب : ليقو ص ةلالج ىلع فوطعم عبسلاو « رؤسلا ةرهاط ركذ ام

 ص رهلا رؤس ةراهطب ثيدحلا ءاجو ى امهرؤس ةراهط حيحصلاو « بّلكملاو رهلا

 رؤس رهطو ى ال : ليقو ى هللبو ريزنخلا رؤس سجنو ى رأفلا رؤس يف فلتخاو

 ةداهش حصت الو ى غلبي مل وأ "رق وأ " رَحل ناتتخالا نم رض فاخ نإ فلقألا
 < هترمع وأ ُهحح الو ص هموص الو 0 هتالص الو « هحوزت الو ى روذعملا ربغ

 ص ضرم وأ إرق وأ رحل روذعملا نم كلذ حصيو ى هللب رهطي الو ى هتحيبذ الو

 هنتخي نم دجي ال نأ هيف رذمي امعو طقف هرؤسو هللب روذعملا نم حصي : ليقو

 ةراهطب مكح انموق نم نتخلا بجوي مل نمو ى دجي مل ام رذعيف بلطيف ةلآ وأ
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 يف حجرألاو ؛ ًاعامجإ ضيبلاو عومدلاو نعللاو باعلل ا و طاخم او قرعلاك

 {:ةجاجدك ءسجنلا ايمدآ نإو لالجلا يفو . ةراهطلا بلكملاو رافلاو رهلا

 { سجن هضيبك ةيحو « ىعفأك رؤسو

 ى اهلك نوتخلا ماكحأب هيلع مكحو عنام هعنمي ملو نتخلا دجو ولو ى فلقألا

 لاس ام مضلاب ( باعللاو ) ؛ فنألا نم لئاسلا وهو حتفلاب ( طاخملا و قرعلاك )
 ء لالجلا ريغو كرشملا ريغ نم ةسفخلاو ( عومدلاو نبللاو ) ‘ مفلا نم

 عم نطبلا للب امأو ى هعم امو عبسلا نم هلك كلذ سجن و ( اعامجإ ضيبلاو )
 . سجنلا ةبادلا كلت تلكأ نإ سجنف ةضسسبلا

 “ءاوسو ى يباتكلاو ( بلكملاو رافلاو رهلا يف ) حجارلا يأ ( حجرألاو )
 ناك ءاوسو “ دصي مل وأ داص ءاوسو هريغل وأ ديصلل ابلك نوكي نأ بلكملا يف

 ناك ولو هيف فلخلاو « هوركم :ليقو “سجن يباتكلا : ليقو ى ارئاط وأ اميس

 ةساجنلا نيك رملا نم يباتكلا ريغ يفو (ةراهطلا )قيفوت خيشلالاق اك ال ابراحم
 ريغ مهو نيملسملا هلهأ ىلع اوبلغت و ادلب نوك رشملا لخد نإ و « رهاط هللب : ليقو
 . ةاقالملا ةرورضل يل رهظي اف يباتكلا للب كحك مهللب كحف باتك لهأ

 رهاط : ليقو “ ( سجنلا ايمدآ ) ناك ( نإو لالجلا ) ناويحلا ( يفو )
 ضمب حجرو “ سجنلا حجارلا فالخ اهضيب رهاظ للبو اهللب يق ( ةجاجدك )

 ؛سجنتلا نع اهدعبل نيلاحرلا ةجاجد للب ةراهطب : ليقو “ تنيص نإ ةراهطلا
 نم لوق الإ “ ساجنآلا نع تنيص نإ اعامجإ ةجاجدلا ضيب ةراهط قيقحتلاو
 سجنلا ىلع ضعب اهلمح اسجن لكأت ةرت" مل نإو ة۔جن همل لكؤي ام ثاورأ نأ معز
 أدتبم ( رؤسو ) ‘ لصألا ىلع ةراهطلا ىلع ضعبو ى ساجنآلا يف اهتبغرل
 ( سجن هضيبك ةيحو ) ةثيبخلا ةيحلا يهو هيلإ فاضم مسا فاكلا (ىمفاك)
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 7 و

 ٠ مسب رذقتسم وأ

 مس يفو “ نالوق ( مسب ) هيرك ( رذقتسم ) رهاط ( وأ ) ربخ
 . نالوق كلذ

 : ةدئاف

 هئاعو نم نارطقلاب ريغت ءامب ؤضوتلا ضعبو يراجلا يف لوبلا ضعب زاجأ

 ءاعولل غابد نارطقلا ناك نإ : ضعبو “ برشي ناك نإ : ضعبو ى اقلطم
 َ . اذه غابد دعب ال

 س ١٤٢

 



 لصف

 > با رتب نمها رخأو نهالوأ > ًاعنس بلك هف غلَو وانإ اسع .

 ء هريغك ثالثب زا وجلا ححصو

 لضف

 نهالوأ اعبس ) حيحصلا ىلع ملعم ريغ ( بلك هيف غلو ءانإ لسغ "نس )
 دشأ ريزنخلا نأب ليلعتلا ف ثحبيو « هتساجن ةدشل كلذو ( بارقب نهارخأو

 سجنلل ثالثف “ سجنلاو مسلل عبسلا لعلف اعبس هيف لسفلا سيلو ةساجن هنم
 نهلك نهف ؤ بارت عم نهارخأو نمالوأ يأ عم ىنعمب ءابلاو « ملل يقابلاو
 كلذ يفو ص ةبحاصل ءابلاو « بارتلاب ةعباسلاو ىلوآلا يف طلخي نكل ى ءاملاب

 يف لسفلا انرسف ول ام فالخب « اهتقيقح ىلع ءابلاو ى هتقيقح ىلع لسنلا ءاقبإ
 قالطإلل لسرم زاجم وأ ةرامتسا هنإف ءام الب كحلاب نهارخأو“نهالوأ : هلوق

 ( هريغك ثالثب زاوجلا ححصو ) « ةنيرق الب ةقيقحلا نع لدعي الو ى دييقتلاو
 بوجو حصألا لباقمو « نامزلاب وأ بارتلاب يفكيو ءاملاب اهلك سجنلا نم
 يبأ ةياورب ذخأ يماشلا لوق وهو « بارتلا عم ةعباسلاو ىلوآلا نوك و عبسلا
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 وه لالجل او ، نبتلق ردق هيف ناك نإ عبس هنم برش ضوح ةراهطو

 محل وأ مد وأ ةتيم لكأ وأ { مايأ ةثالث رهاطب هطلخي ال سجنب شاع ام

 ةرم ولو ريزنخ > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 قيدصتب اندبعت انألو ى ثيدحلا يسن هنأ زاول ثالثب هايتفل هافلأو « ةريره
 طلغلا هبلع زوجي نم ايتفب ةيورملا ةتنسلا خسنت نأ زجي ملو ‘ لدملا ىوارلا

 هابتفب المع ةفينح يبأ لوق وهو “ ثالثلا بوجو اضيأ هلباقمو ‘ بذكلاو
 كلذ نم ىل"وأو “ عبسلا خسنب هملعل الإ ثالثلاب ىتفأ ام هنأ ىلع هتياورل ءاغلإ و

 ء ثالثلابءايتف ليلدب بدنلل عبسلاب رمآلا لوقن نأب هايتفو هتياور نيب عملا هلك

 ة رامطلل ثالثلا وأ بدنلل رمآلا نأ هدنع ليلدلا مايقل الإ ثالثلاب قفأ امو

 لب عبسلا نسي مل هيف هبامل عقو وأ هك رحي ملو هناسل لخدأ اذإو ى مسلل يقابلاو

 لوقعم ريخ لب سجنلل سيل لسفلاو ى هلك رهاط كلذ ليقو هريغك لسني
 غولولا ددمت نإو ‘ همس رضيف ابلك بلكلا نوكي نأ فوخ ليقو ع ىنعملا

 » عماوجلا عمج » فلؤم دلا.و « يكبسلا » هرك ذ ع لسفلا .ددعت مدع حصألاف
٩ 

 ١ ١ ل وص ٠

 ( نيتلق ردق هيف ناك نإ عبس هنم برش ضوح ةراهط ) تححص ( و )
 . وه ام لالجلا ) ناوملا ( و ) “ رثكأ ولو ال : ليقو ، لقأ ولو رهاط : ليقو

 ء ءام ولو ( رهاطب ) سجنلا ي أ ( هطلخي ال ) هربغ وأ طئاغ ( سجنب شاع

 وأ ( ريزنخ محل وأ امد وأ ةتيم لكأ وأ مايأ ةثالث ) اطلخ ءاملا ربتعي ال : لبقو

 نوكتال:لاق نمل افالخ (ةرم) اهدحأ لك أ ( ولو ) ،ًارمخ وأ محللا ريغ هءزج

 ءاعولاب ال اهدلو بنذ لك أب ةلالج نوكتو ىماي أ ةثالث نم لقأ رفحلا لك أب ةلالج
 اهنبل لحي ال ةلالج يهف اهتدالو مد ةاش تسحل نإف ى اهنم يذلا دلولا هيف يذلا
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 نع نئاب لمعتسم الو ، ثبخلا لاز نإو . فاضمب ثدحلا عفريالو

 . ٠ ٠ ٠ . لسغ ف زاج و { ءوضو يف وضع

 وأ نوثالث وأ اموي نوعبرأ لبإلا ةدعو « ةلالجلا ةراهطب لاق نم لوق ىلع الإ

 وأ رشع ةسمخ وأ نورشع وأ نوثالث ةرقبلاو « ةعبس وأ رشع ةسمخ وأ نورشع

 وأ ةثالث وأ ةسمخ ةزولاو ص ةثالث وأ ةعبس وأ ةرشع ةاشلاو « ةعمس وأ ةرشع

 ةيشحولاو ةيلهألا ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو ، لاوقأ<دحاو وأ ةثالث كيدلاو “موب

 مارآلا ول وعولاو ءابظلاو“ةاشلاك :ليق و “ لبإلاك ماعنلاو « رقبلاك شحولا رقبو

 يمدآلاو ی هشرك لسغ دعب لك أ حبذ نإو “ دحاول ةدع ال : ليقو « منغلاك
 يف يفكي ال يأ ( فاضمب ثدحلا عفري الو ) “ هتراهطب : ليقو « نوعبرأ

 ديعلا لسغك تالاستغالا رئاس اذك و سافنلاو ضمحلا و ةبانجلا و ءوضولا

 . ةعمجلاو ةفرعو

 لمعتسم الو ) سجنلا يأ ءابلا ناكسإو ءاخلا مضب ( ثنبمحلا لازأ نإو )
 نبي مل نإ همالك موهفم وه اك دازو ‘ ( عوضو يف وضع نع ) لصفنم ( نئاب
 لصاوريغ هضعب وضعلا كلذ يقب نإ وضعلا كلذ ضعب يف هلمعتست نأ وضع نع

 وهو ؤ ضعب هزاجأو « الف ءوضولا يف رخآل وضع نع هلقنت نأ امأ و « ءاملا هيلإ

 :ليقو“نئابلاب ةساجنلا لسغتو “ دحاو ضرف ءوضولا نإ :لاق نم لوةب “بسنأ
 وأ ريغتي مل نإ هريغ وأ ءانإ يف ممتجملا لمعتسملاب ءيضوتلا نوفلاخلا زاجأ و ال
 . رخآل امهدحأ نمو لاستغإلا يف اذك و « اليلق ريغت

 يف ناك نأب اهلك ندبلا ءاضعأ نم وضع نع لصفنملا لممتسملا ( زاجو )
 رخآل وضع نم هلقني نأ امهريغ وأ ضيحلا وأ ةبانجلل ( لسغ يف ) رخآلا وضملا
 ص ضيحلاو ةبانجلا ون لسغو هلسغ وأ سجنلا لسغ لسفلاب ديرب نأ زوجيو
 هنوك ءوضولا يف وضعلا نع لاصفنإلاب دارأ هنأ هحاضيإو ى ىلوأ لوألا هحولاو
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 ؛ هدسفأ هب أضوتملا نم رثكأ ناك نإ ءوضو ءانإ يف دسج نم رطق امو

 .هسكعك هبتلخ نإ وءاهتلضفب هريهطت و ءانإ نم أ رماولجر ريهطتحص و

 امب الو وضملا نم رطاقلاب ثدحلا عفرب الف هنم ًارطاق هنوك وأ ، رخآ وضع يف

 نوك ةيمست نإف ، اهزاجم و اهتقيقح يف ةملكلا لايعتسا هيف نكل ، رخآ وضع يف
 ريمضلا نوكف ىةققح ًآلاصفنا هرطق ةيمستو ى زاجم آلاصفنا رخآ وضع ىف ءاملا

 ف امأ و “ رخآ وضع يف ناك ام وه هنوك ديقب لصفنملا ىلإ دئاع زاج هلوق ى

 طقف زاحملا نيمضوملا يف ديرت نأ كلو 4 مادختسالا نم نوكيف ث ىلوأف دحا ولا

 نوك مهفيو “ ىلوألاب ءوضولا يف رطاقلا عنم مهفيف رخآ وضع يف ءاملا نوك وهو
 . ىلوألاب ًازئاج لسغلا يف وضع يف لصتملا

 يف هنم أضوتي ناك (عوضو ءانإ يف دسج نم ) اطخ وأ دمعب ( رطق امو )

 ءام هيف رخآ عضوم يف رطقو هريغ وأ ءانإ نم أضوت اذإ ام هلثمو ى لاحلا كلت

 وأ ث هب أضوتي نأ هنأش نم ىذلا يأ ( هب اضوتملا ) ءاملا ( نم رثكأ ناك نإ )
 اثلث ناك نإ : لىقو «ى رطاقلا ريغ هلمعتسي ال يذلا وهو هب أضوتي نأ ديرأ

 اضوتيهنأ هموهفمو « هريغ نم ءاضعألا يقابل أضوتي لب هب أضوتي الف ( هدسفأ )

 نم يقب ام ىلع لمعتسملا قلطيو لمعتسي م يقب امل ايواسم رطاقلا ناك اذإ هنم
 . ضرألا يق اهنم طقاسلا ىلعو ءوضولا ءاضعأ يف ءاملا

 نم )& تناك ةأرما يأو ‘ ناك ريهطت تيأ ) ةأرماو لجر ريهطت حصو (

 نكت مل نإ ةروع اهنم ناك ام ةيؤرب رفكي هنوكل دحاو لاح يف آلثم ( ءانإ

 امه وحن وءاجنتسالا و لاستغالا امأ و “ةيؤرلاب هؤوضو ضقتنيو“هتيرس وأ هتجوز
 الثم ءانإلا يف ةيقابلا ( اهتليضفب هربهطتو ) © ةريبكلاب ضقتنت ال اهنأل ةتباثف

 : ليقو ص هب الخ ولو هتلضفب رهطت نإ ( هسكعك ) ءاملاب يأ ( هب تلخ نإو )
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 اريغمهىفتلمع وأ هتسجن دق نوكت نأ ةفاخم كلذ و هب تلخ نإ هتلضفب رهطيال
 هنأ يدنع يذلاو ء ةلفغ وأ مش مدع وأ رصب مدع وأ ةملظ وحنل هب نطف ال

 ةنتفلا ةفا ةأرملا لضفب لجرلا ءىضوت نع ىهنلا نأو « كلذك رمألا سيل
 امهدحأفخيمل نإف « اهفاخ اذإ رخآلا بوثب امهدحأ يلصي ال اك ' سكملا اذكف
 وأ هجوز ةأرملا تناك نإو “ زاج نتفي ملو أضوتو فاخ نإ و « لضفلاب ائضوت

 ةلضفلا نإف ى ةشئاعو للع هللا لوس ر لعف اك اهتلضف هلو هتلضف اهل زاج هتيرس

 رابتعاب ءاضعألا نم رطق ام اهنإ ليق ام دعبيو . ءانإلا يف يقب ام اهنأ ردابتي امنإ
 فنصملا مالكيف ةلضفلا امأ و ؛ ثيدحلا يف ثحبلا اذهو « اهب قصتلا امع لضف هنأ
 امل ءاضعألا نم رطاقلا ةلضفلاب ثيدحلا يف ديرأ ولو « الثم ءانإلا يف يقابلا يهف
 امل ءانإلا يف يقابلا دارملا ناك ول لاقي الو ‘ لجرلا اهنم عنمو ةأرملا ةلضف صخ

 ةيبنجأ عم رهطت نإ و “ سكملا ال ةأرملاب لجرلا ناتتفا بلاغلا نآل آضيأ اهصخ
 هل لحي الام ىأر وأ ادمع هدعب وأ هئانثأ يف اهسم نإ هؤوضو حصي مل ءانإ ن

 . ءوضولا ضقاون يف تأي اك هتمرع نم لحي ال ام اذك و « كلذك
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 باب

 لوبك : هيلخدم وأ ناسنإ يجرخت نم جراخ ءوضولا ضقتني

 حبرو ، وجنو

 باب اذهو

 هب وه ضقتني ايف

 طئاغلا جرم و لوبلا جرخ ( ناسنإ يجرخم نم جراخب ءوضونا ضقتني )
 فاعرو ءيقك امهنم جرخ ام ناك نإ فنألاو مفلا ( هيلخدم وأ ) « اقلطم

 ؛ حضوأ ناكل خلا زم ثدحي لاق ولو « رم اك امهتراهط ليلدب طاخمو قيرك ال

 ربد" نم (حيرو) ةاصحك ابان ولو ءيش لكو “ طئاغ يأ ( وجنو لوبك )
 نأ ضعب نعو “ ضقني الف ركب نم ناك نإ الإ ‘ هبو : ليقو ى ,لبق" حيرب ال

 نم لخد لبقلا حير نأو ص ربدلا حير سنج نم اسيل مفلا حيرو لبقلا حير
 يدنع يدلا و > ربدلا حير فالخم سحنلا ماعطلا نم جرحم ل مفلا حيرو > جراخ

 كشي الو “ ماعطلا لحم ريغ نم نوكي نأ نكمي معن جراخ نم لبقلا حير نأ
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 > . ةبوطرو ةأ رما نم رهط و ٥ » ضئاف مدو ينمو يزذمَو يِذَوَو » ة اد م
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 ءالا نم لوبلاو ‘ هنم لوبت اهنأل نطبلا ءاضفل لصتم ةأرملا جرف نأ دحأ
 هيف صخر امنإو ربدلا نم يذلاك ماعطلا نم يدنع مفلا حيرو “ بورشللا
 هنأو سجنلا عضوملا ىلع ربدلا حير رمي هنإ لاقي ام امأ و « ىلاعت هللا نم اصبخرت

 اذإف ى نطبلا يف ماد ام رهاط ماعطلا نآل ص ديفي الف سجنلا ماعطلا نم جرخي

 اهعم جرخ اذإ اهنإف ى ماسجالا رئاس فالخب « هنم ءيش هب لصتي سيلف جرخ
 بحصتسا هنم حيرلا جورخ يف كش نمو ع هجورخب سجنيف هللب وأ ماعط
 اذكهو ى اهريغ يف وأ ةالصلا يف ناك ءاوس احير مشي وأ اتوص عمسي ىتح لصألا
 ص روهمجلاو هللا مهمحر انباحصأ بهذم اذه “ حيرلا ريغ نم هيف كش امب ضقن ال

 ص اهريغ وأ حيرب كش “ هديدجت همزل هئوضو ضاقتنا يف كش نم : كلام لاقو

 ضقنلا نأو ى ةالصلا يف حيرلا يف كشلاب ضقن ال هنأ نسحلا نعو هنع ةياور يفو

 ولو ‘ سجنب حخطلتت مل ولو م وأ فنأ نم ولو ( ةبادو ) ؛ اهريغ يف هيف كشلاب
 ص يمفاشلل افالخ اضقنو اسجن اهجورخ لحم ريغ نم طئافلاو لوبلا جرخ
 نهفيفختبو 2 نهلبق ا ام رسكو تاءايلا ديدشتب ( آينَصرت يرذَمو آذ وو )
 ( ةأرما نم رهطو ) “ جرخ وأ لخدم نم ( ضئاف مدو ) ، نهلبق ام ناكسإو
 ءاج مث فوفجب تلص وأ ث اهتالص تاقوأ يف اهءاج وأ ى اهريغب اهنم لصتا نإ

 ص ناكسإف حتفب ( عقو ) “ ةرفصو ةردكك اهجرف نم ( ةبوطرو ) « دمب
 ضمح نإ : ليقو ، ءيقلا جورخك جرخي ءام وهو ناكسإف حتفب ( سْنلَقو )
 : يمفاشلا لاقو ى ةداعإلا ضعب بحتْساو “ ضقتني مل مفلا دح لصي مل نإو

 ءيقلاب انريغ ضعب هضقني ملو “ لسغلا مزليو هعم امو ينملاب ءوضولا ضقتني ال
 صوصخملا جراخلا ضقنلا يف ربتمي ناكو“كلام لاق هبو امهتراهط .ىلع ءانب سلقلاو
 رئاس جرخ وأ امهريغ نم اجرخ نإو امهباب وهو جرخلاو ‘ طئاغلاو لوبلا وهو
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 ، سأرب ةعرق نم نإو ، لظ يذ عفترم مدب ضقنلا يفو ؛ فاعرو

 ه دلج وأ 2 مد الب سرض وأ ء لصأ نم ةرعش علقب وأ ، لجرب قاقش وأ

 ‘ يح رفظ 5 أ

 مل نإو « ناجرحلا دسناو ةدعملا تحت ةبقث نم اجرخ نإ الإ ضقتني مل سجنلا

 ريغ ولو ضقان امهنم جرخ ام لكف “ نيجرلا ربتعي يمفاشلاو ى نالوقف ادسني

 نم اجرخم مل امهنأل امهريغو فاعرلاو ءيقلاب هضقني ال ناكف طئاغو لوب
 [سايق ضقان هلك سجنلا نأ قيقحتلاو ى ينملا هدنع هضقني ال هنأ رمو « نيجرخلا
 تقال نإ الإ اهللب مدعل ةسجنم ال ةضقان حيرلاو ى ثيداحألا يف هيلع صن ام ىلع
 نكلو آلولبم هتقال ام سنت ال ةرهاط : لىقو “:آلولبم امهوحن وأ اندب وأ ابوث

 . مضلاب (فاعرو) ‘ ضقنت

 حوفسم ريغ ( لظ يذ عفترم مدب ) ، نالوق هأدتبم ربخ : (ضقتنلا يفو)
 ناك ( نإو ) “ يدنع حيحصلا وهو احفس هعافترا ربتعي هب ضقانلاو « ةهجل

 قاقش وأ ) سأر يف يأ (سأرب) ةحرق يأ ءارلاو فاقلا حتفب ( ةعرق نم )

 ضعب لاقو ، ( لصأ نم ةرعش علقب وأ ) ‘ اهريغ وأ لجر يف يأ (لجرب
 ( دلج وأ ، مد الب سرض ) علق (وأ) ‘ لصأ ريغ نم نإو ةضقان : ةقراشملا
 سأب الو ، ( يح ) ى نيتمضب وأ ناكسإف رسكب وأ مضب ( رفظ وآ ) ‘ يح
 هنأل ضقني : لبقو ؤ رهاط هنأل ضقني الف يح نم تيملا دلجلا امأو « تيملاب

 نإ رهاط : لبقو “ هنم ناك نإ ال ىلوتم ريغ نم ناك نإ : ليقو “ سجات

 ين فنصملا مالكو ث تيللا سم هدعبو عزنلا نيح اقلطم هسم يف اذهو ‘ لسغ

 رعشلا نم مقو ام امأو ٠ تيملا دلجلا ةساجنل ال ةتنس ضقنلا : ليقو ع ملقلا

 ضقنلاب : ليقو “ ضقن الف ءيش ةمداصم الو ملق الب كلذ دعب امو سو رضلا وأ
 نإ كلذك شيرلاو باودلا نم رمشلاو ربولاو فوصلاو “ لصألا نم هجورخ
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 نم نذا وا فنا وا نيعب هجورخب وا مد الب ح رجت وا ، ايح غلب يكب وا

 فخ وأ > هعرن رذعتو رفظ وأ دلح لخاد هسبح وأ ضف الب هعض وم

 هسب لدعب هع ز م هنكم ٥ : ١ ر رض

 ،ضقنلاو سجنلا حجارلاو ى اهب ضقنلاو اهتساجن يف نالوقف اهلصأ نم علاق اهملق
 ةمداصم الو علاق علق الب اهلصأ نم تجرخ نإو « ةمداصمب فاتتنإلا اذك و

 لهف ةساجنلاب انلق اذإو < ضقنتو ةسجن ليقو “ ضقن الو روهشملا ىلع ةرهاطف

 لاق نمو “ نالوق ؟ قوف ام ال طقف دلجلا لخاد ناك ام وأ « هلك كلذ سحنلا

 هرعش رئاس ةرمشلا لصأ سميو فتنت ةيحل هل نمفالثم رعش يف سجنلابو ضقنلاب
 ص هب ثيدح دري مل ديدشت اذهو “ ءوضولا نيح الثم ءامب الولبم ناك نإ هلسغ

 ) غلب يكب وأ ) & لصأ نم ولو هدحو جرخ امب سجن الو ضقن ال نأ قفرألا و

 ص ةرمج وأ امهريغ وأ ديدح وأ دوعب هربغ هاوك وأ هسفن ىوك ( اتيح ) اخ

 ص نوكي دق كدول كلذو ى ءاوس هريغو دمملاو “ ىكلاك رانلا ءيطو قرحلاو

 (نيعب ) مدلا يأ ( هجورخب وأ ) هب ضقن ال نأ حيحصلاو ( مد الب حرجب وأ )
 قاقش وأ حرق وأ حرج يف وأ ( نذأ وأ ) مظملا دعب ( فنأ وأ ) نيع يف يأ

 ؛هبضقنلا حيحصلاو “نذآلاو فنألاو نيملا جراخ ىلإ ( ضيف الب هعضوم نم )

 لاحلا( و) ثاهريغ وأ ةرثع وأ لممل ( رفظ) لخاد ( وأ دلج لخاد هسبحب وأ )
 لب ممبتي ال وأ أضوتي الو هل ممتي لهو ط (هروض فيخ وا هعزن رذعت ) هنأ

 ردقيال سجن عم ءوضولا زاجأ نم لوق وهو ؟ هريغل أضوتيو هل مميتي وأ ك أضوتي

 له فالخلا ببسو ث جرخم لب هب حرصم ريغ اهرخآ لاوقأ « ه ريهطت ىلع
 ل هنأل ءوضولل ابجوم احفس سيل هنأ حضاولاو ؟ ال وأ حفس دلجلا لخاد هعاتجا

 : هم يف عمتجا مد هناكف هعزن قطي م هنأ عم الخاد ناك لب رهظيو جرخي

 ضعب (همسبي دعب هعزن و ) عزنلا ( هنكمأ مث ) ‘ فخي ملو نكمأ نإ عزنلا بجيو
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 يف : ليقو « نوللا يف مفلا يف مدلا قازبلا بلغ نإ سأب الو ؛ نالوق

 ء فالخ خملا سم يفو { هسكعب ضقتنيو . ةرثكلا

 [آ_باب جرخ اذإ رهاط هدنع هنأل اضقان هدعب ال صمبو ‘ ًاضقان اباب هعزن دمب

 . همدعو ضقنلا : ( نالوق ) « تيم دلجك

 نهمضب قاصبلاو قاسبلاو قازبلا ( مفلا يف مدلا قازبلا بلغ نإ ساب الو )
 مفلا يف هنأ عم اقازب هامس امنإو ى قير وهف هيف ماد امو ى هنم جرخ اذإ مفلا ءام

 حلبقتسملا لوعفم مسا ىنعمب وأ “لوألا زاجم نم وهف هيلإ لوؤي امب ارابتعا زاج
 ىأر اذإ هنآل مفلا يف لاق امنإو ى مفلا جراخ قازبلا دارأ وأ ‘ قزبي يذلا يأ

 حيحصلا وهو ( نوللا يف ) ، مفلا ين ناك اذإ بلاغ هنأ ملع مفلا جراخ ابلاغ

 دحاو ىنعمل رج افرح قلعتي ملف لاحلا رارقتساب قلعتم مفلا يفو “ بلقب قلعتم

 ضقتنيو ) ‘ اهرسك زوجيو فاكلا حتفب ( ةرثكلا يف ليقو ) “ دحاو لماع يف
 مل اذإو ةرثكلا يف ليقو 0 نوللا يف قازبلا مدلا بلغي نأ وهو ى ( هسكمب

 ولو رهاط وه لهف ةبلغلاب وأ حفسلاب كحلا مدعل هلك كلذ يف مدلاب ءوضولا ضقني

 هتلازإ بجت ضقان ريغ سجن وأ ندب وأ بوث يف هب يلصيو اهريغ وأ دي هجرخأ
 نوك حصألاو « لاوقأ ؟ رهاطف ديدص وأ قيرب بولغملا الإ صقان سجن كلذ وأ
 ولو هنم ضحمتي نأ مدلا نول ةبلغ ةفصو ى اضقان اسجن اهريغ وأ ديلاب لوقنملا

 دجويو “ برقأ ةرملا ىلإ هرثكأ وأ هلك قيرلا نوكيو جزتمي وأ ةدح ىلع ليلق
 ايوتسا اذإو ، رثكأ ةدح ىلع نوكي نأ وأ ى اذه هترثك ةفصو ى ةرثك اذه .يف

 ةطقن_نراك وأ بلغي مل نإو “ سج ابلاغ ناكو جزتما نإ ةضيبلا مدو ى نالوقف
 :لبقو اهدعب امو ةطقنلا كات عزنت نكل و “سأب الف اهرشق يلي ايف وأ أطخ وأ

 وأ الالح ناويحلا ناك نإ ناويح وأ ناسنإ يح نم ( خملا آم يفو ) ىال
 ( فالخ ) ، ءاوس امه هريغ خم وأ هسفن خم هريغ خم وأ سأرلا خم اهوركم
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 فإ راتخملا ىلع لواطت نإو « هفيفخ ال ء آريصق نإو ليقثلا مونلاب و

 { ركسلاو نونجلابو ء عاجطضاب نكي مل

 . هجنو كلذ ةراهط ىلع ىنبم

 عقي وأ ، اقرتفتف كيديب يتحت نأ وهو ( ليقثلا مونلاب ) ضقتني ( و )
 ( اريصق ) مونلا ناك ( نإو ) “ هلك سحلا هعم لوزي وهو رعشت ملو كدي يف ام
 عوك ر وأ دوعق وأ ءاكتا عم ( لواطت نإو هفيفخ ال ) ائاق وأ ادعاق مئانلا وأ

 .ضقن هب ناك نإو ى ( عاجطضاب نكي من نإ ى راتخملا ىلع ) مايق وأ دوحس وأ

 عاجطضاب اليوط اليقث ولو ضقني ال : ليقو « راتلا ىلع فخ نإو لواطت نإ
 نم ىلع ءوضولا امنإ ) : ثيدح هدربو “ لصألل اباحصتسا ثدحلا نقنت نإ الإ

 : .ليقو “ امئاق ولو لواطتم ريغ افيقخ ولو ضقني : لبقو ا( اعجطضم مان

 : لبقو ص امنات وأ لقث ولو لق نإ ال امئاق وأ فخ ولو رثك نإ ضقني

 عكر نإ الإ : ليقو ث ايقلتسم وأ امجطضم لقث نإ الإ ضقني ال

 يف نكي مل نإ الإ : ليقو ث دجس نإ الإ : ليقو “ لقثو دجس وأ
 ضقني ليقثلا : ليقو ‘ ضرآلا نم هتدعقم نكمتت مل نإ الإ : لبقو ى ةالصلا
 فيفخلا و “ اقلطم ضقني ال ريصقلا فيفخلا ليقو “ اقلطم ال فيفخلاو ى اقلطم

 معي ام عاجطضإلاب فنصملا دارم نأ رهاظلاو “ امجطضم ضقني ليوشطلا

 وأ نيتمضب وأ ى نوكسف مضب ( ركسلاو نونجلاب ) ضقتني ( و ) ى ءاقلتسإلا
 امإو ؤ ركسم ريغ بارش وأ ماعطل وأ ضرمل ركشلا دارأ امنإو « نيتحتف

 ريغ اذه نإف هايإ اهلوبق مدع ثدح وأ ةداع يف هلبقت ال هسفن يف ةلعل هب ركس

 وحن وأ عوج وأ سمش وحنل ركسلاو ى ملع اذإ هلايعتسا هل زوجي ال نكل “ سجن

 )١( هيلع قفتم .
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 . ةرجافلا نيميلاو 4 ةممنلاو « ةبيغلاك مرحملا مالكلابو . ءامغالاو

 هسم ضقانلا امنإو آاضقان سيلف ركسم بارش وأ ماعطب ركسلا امأو ى كلذ

 امأو ص ركسلاب ضقنلاف ركسملا نيع ةراهطب لاق نم الإ ص ركسلا ىلع همدقتل
 ء اهم ال اهب ركسلا ضقني امنإو « ةرهاطف بيطلا ةزوجو جنبلاو نويفألا

 ضقاونمونلاو امه : ليقو < مونلاك حيرلا جورخ نونجلاو ركسلاب ضقنلا هجوو

 ص زييمت ضعب هيف نآل ركسلا نم صخأ وهو ةواشفلا ( ءامنالاو ) ع تاذلاب

 : ليقو ى اهدادضأ و عاجطضاو لوط و لقث نم مونلا : رم ام ةثالثلا يف ربتعيو

 . ضاقتنا نقبتي م ام ةثالثلاب ضقتنبال

 ص ىنزلا ىلإ ءاعدلاك قالطإلا ىلع ةريبك وه يذلا ( مرحملا مالكلابو )

 ص هصبقنت درب مل اذإ هيف امب ىلوتملا رك ذ هضقني ال : لبقو “ رسكلاب ( ةبيغلاك )

 ةسغ اهب هركذ نوكي ال هنإف ءوسلا قالخأل فراقملا ىلوتملا كلذ نم ىنثتسيو

 ضقنلا و“كلذب هراهشإ بج وهب ءادتقالا فمخ اذإ لب ءوضولل ةضقات الو ةمرحم

 (ةميمنلا و)“خلاهلهأ ومالسإلا ةناهإ لصف هلوق يف ريخالا باتكلا يف يتأي اك هبلع
 مدعل هماع مدع ناك اذإ داسفلا عقوي هنأ لقانلا ملعي ملولو دسفملا مالكلا لقن

 لاقي ام ال ماقملا قيقحت اذه .رشلا سانلانيب عقوي امب هتفرعم مدعو رومالل هبيرجت

 نكي مل نرإ الإ ريصقت وأ روصقل هملعي مل مولعم وه امب فراق دق اذه نآل هاوس
 بوذكملا يهو “ اهبحاص رجافلا يأ ( ةرجافلا نيميلاو ) ، كلذ كردي هلقع
 هش ةرامتسالاب زاجم وه وأ تيأر اك فاضم فذح ةرجافلا ظفل يقو « اهبف

 يهف هنع هدعبو ناسنإلا جورخب هنع اهدعبو عرشلا نع اهجورخ يأ اهروحف

 اوركذ امنإو “ ببسو ةلآ اهنأل اهيلإ روحفلا دنسأ وأ “ ةيقمقحت ةيحيرصت ةيعبت

 هسفن بذكلا يف مسقلا نآل وأ اهل اميظعت بذكلا يف اهل وخد عم ةرجافلا نيميلا

 كرتو فلح نإ نكل « رخآ ًاروحف ناك بذاكلا هباوج ركذ اذإف٬ضقات روحف

 ۔ ١٥٤



 رفك بجومب ملكتلاو , نيلا ى نلبد ٠ & همس
_- 

٣ 
 و قحتسم ريغ :

 . نالوق روجف هنوك يفف باوجلا

 ىلع ال هنونج يف هنم ردص ام ىلع نونجمو لفطك ( قحتسم ريغ نعلو )
 < تادامجلاكو با ودلاكوهىف فوقوملا و يلوتملاكو “هنم بتي ملو هريغ يف هنم رداص

 قحتسملا ريغ باطخ لومش هرهاظ ( همتشو ) “ يمدآلا ريغب ضقتني ال : لسقو

 نإ لهاج اي وأ « كلذ وحن وأ بلك اي لوقلا لومش و ، اصيقنت ثنؤملا باطخب
 رثكل نولهاج انلك نأل«ال مأ متش هنأ هملع مدعل عماسلا هنم أربتي الو متشلا دصق

 وأ اذك يف لهاجاي يلوتمل لاق نإ :ليقو ، هنم ءىرب ملع هل لصح نإف « ءايشألا

 هجولاىلع ال نكل قحتسي نم نمل وأ متش اضيأ ءوضولا ضقنيو ى هنم أربت اذكل
 . كلذ هب قحتسي يدلا

 قلطم “ءيرابلا ةيؤر يفنك رذملا عطق هيف ال لماش ( نيدلا يف نعطلاب و )

 اهدصقي ملو عورفلا نم ناك نإ و ى انباحصأ ةناهإ دصق ط رشب ع ورفلا نم وه امل

 معنم وأ ةصمعن رفك ( رفك ) ميجلا رسك و ميملا مضب ( بجومب ملكتلا و )
 معنملا وأ ةمعنلا رفك ينعأ قالطإلاب امهديرب نأ لمتحيو « ناك ظفل يأ ( اقلطم )

 نم هحبق دتشا ام ( شحف وأ ركنم وأ ) ى كرلا رفك و قافنلا رفك امهو
 الإ “كلذ نع ىنغال رفك بجوجب ملكتلاب وأ مرحلا مالكلاب ىنغتسا ولو رئابكلا
 ملكتلا ركذ دمب هركذ كلذلف ةحراجلاو بلقلاو ناسللا ةريبك لمشي ركنملا نأ

 ص معأ وهف مرحملا حراوجلاب ملكتلا لمشي ركنملا اضيأو « بلقلا ينام ريغ ناسللا

 رئابكلا نم هضقني ال : ليقو ‘ صخأ ناكل ةريبكلاب ربع وأ هبلع رصتقا لف
 ۔ - ١٥٥

 



 دمعت نع بذكلاب و « امهب تش وأ مسا حبقأب ةرذع وأ جرف ركذب و

 نيميلاو بذكلاو ةوهشلا رظن وأ دادترإلا وأ ىنزلا وأ ةميمنلاو ةبيغلا الإ

 . ىلوآلا ةعبرألا : ليقو “ ةرجافلا

 دنع حبقي ملولو قطانلا دنع ( ممإ حبقأب) لوب وأ ( ةرذع وا جرف ركذبو)
 ىنعم نع جراخ وهف حيبق ا حبقأ ىن ىنعمو _ & هريغ دنع حبق نإ ايس الو < هريغ

 [مسا قاف وأ ، طقف حبقلا لصآ هيف لصح وأ حبقلا يف قاف ءاوسف 2 لضفتلا

 طئافلا جرخأ ي رخ نم مسإلا و 2 يبرع وهو مضلاب ب بزلاك رخآ ن ود ناكو

 قحلاو“نيدلوملا نم وهو ساون وبأ هب ملكتو “ ضعب مالك نم رهظي ايف يماع وهو
 للع هللا لوسر انملع » : لاق هنع هللا يضر ناملس هب قطن دقف ى يبرع هنأ

 حبقأ ريفب ولو لوبيب وأ ى ( امهب متشب ) ب ( وأ ) متش الب ى « ةءارخلا ىتح
 امهب متش نإ الإ : ليقو ث ادحأ امهب متش نإ الإ ضقتني ال : ليقو ى اهئامسأ

 هيبأ نهب هضاضعإب ةيلهاجلا ءازعب يزعتملا متش ىنثتسيو ى موتشملل امهبسنو
 لكل لماش همالكو 0 اضقان نوكي الف ثيدحلا يف هب رومأم هنإف احيرصت

 ةرورض الب اهداسفإ وأ اهنع جورخلا دمعتو ةضيرفلا ةالصلا لخد نمف « ةريبك

 عم ءيشب قدصت وأ ةلسرم وأ ةظلغم هتمزلو اقافن رفك داسف حالصإ ةهبش الو

 نم دنع هؤوضو ضقتناو س رئابكلا رئاس يف فالخلاك « طقف ةبوتلا وأ « ةبوتلا
 . اقلطم رئابكلاب هضقني

 ص ةهقهقلا ريغب ةالصلا داسفإب ءوضولا ضقني ال : «لصألاه بحاص لاقو

 :لاق نأ ىلإ ةالصلا يف مالكلاب ةراهطلا ضقنت نأ كمزلي لاق نإف : همالك صنو

 بجي مل اذإ ضقنلا مدع همالك دافأف « خلا درطت داكت ال ةيعرشلا للعلا هل ليق

 ةالص نم جرخ نم ءوضو ضقن يفو « ساكعنالاو دارطالا مدعب باجأو ضقنلاب
 ديلقت وأ نابسن وأ طلغ نع ال (دمع نع بذكلاب و) ؛ نالوق كلذك ادمع لفنلا
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 الب كلذ ةدارإ عم عقاولا يف هب وه ام فالخ ىلع يش نع رابخالا وهو

 . . . . . بحاص وأ راج وأ محر يذل ةبقتك ،غويم

 فنصملا وأ ،ردمع نعالإ ابذك ىمسي ال هنآل دمع نع طاقسإ ىلأوآلاو “ أطخ وأ

 نايب » هتيمس يذلا يباتك ق يناعملا ملع ف طسدلا و « فيعض بهذم ىلع ىرج

 ( رابخالا وهو ) ‘ طسب ضعب ةرقبلا ةروس ريسفت يف هتطسب دقو “ « نايبلا

 هلعل وأ هتىل وأ ماق “اله وأ ماق له وأ ، مقت ال وأ م كلوقك ى ءاشنإلا هب جرخ

 عمو “لخاد ريغ هنأ عم تقولاب مالعإ هنإف ادمع تقولا لبق نذؤملا ناذأ و ث ماق
 قلتت م : كلوقك هب رعشأ وأ ابذك مزلتسا ام : ليقو “ ابذك ىمسي ال اذه

 هقوطنم رابتعاب مالكلا ىلإ قرطتي اك قيدصتلاو “بذك “تأي مل هنأ عم رفاسملا

 يرتعي رابتعالا اذهبو رابخإلا نم هلولدم مزلي ام رابتعاب هيلإ قرطتي دق
 يف هب وه ام ىلع امأو « ( عقاولا يف هب وه ام فالخ ىلع ءيش نع ) تاءاشنإلا

 دسأ ءاج : كلوق وحن جرخف ةغلابم وأ اليزنت وأ "ءاعدا ولو بذك ريغف عقاولا

 ةرم فلأ تئجو “ مئاص انمويو « ةنيدملا ريمآلا ىنب كلوقو ‘ حالسلا يكاش
 ص بذكف ةغلابملا رهاظ دارأ نإو ع قداص هنأل ازاجم ةرثكلا-ىنعم دصق اذإ

 ء زيجع يأ واولا رسك و مملا مضب ( غ وَسم ُ الب ) فالخلا ( كلذ ةدارإ عم )

 الب الثم محر يذل ةمقتلا نإف ةغل بذكلا دح يف هيلإ جاتحم ريغ ديقلا اذهو

 طرش اذلو ‘ يعرشلا بذكلا فيرعت دارأ فنصملا لمل و “َةغل ٢بذك ضيرعت
 ىجرينم وأ (بحاص وأ راج وأ مح ريذل) رذحيأ (ةيقتك) دىقلا دازو دمملا
 ريغ المهم وأ بي بذكلل ًادماع نوقحتسى د ال ام محل ملكتي ه ه“رض فاخ وأ هعفن

 يف دارملا سيل و ص ةقراشملا انباحصأ دنع هبلق يف طرشي وأ هسفن يف هانعمل ركاذ

 كناك رض يأ ةقت لمشي ام لب اصوصخ برذلا وأ لتقلا ةىقت ةمقتلاب ماقملا اذه

 هنإف لعفت الف بحاصلاو راجلاو محرلا ركذ كلذل لديو ع بلقلا رييغت ةيقتو
_ ١٥٧ 



 ظفحلاو ة_فاعلاب ءاعدلاك ةحودنم هفو . ضب رعت وأ لمج راهظإ وأ

 رات وأ هريغ هب دارم ريغل نإو رانلا نم ةافاعملاو ةمحرلاو ةماركلاو

 ٠ اننف نرم اذه سيلو > ايندلا

 كنأ ىري ىقح (ليمج راهظإ) ك ( وأ ) « دبتعا الو لتقلا ءالؤه ناش نم سيل
 وهو هل يوان وأ المهم هل هركذت تنأو همف دوجوم لمملا اذهو ى هرمأ دمحت

 ضيرمتلاو ةيقتلا عم رركتي الئل فنصملا دارم اذهو ى ةيالولا ديرت كنأ مهوتي

 ص هريغب حيولتلل هانعم يف لمعتسا ظفل ( ضيرعت وأ ) ‘ لصألا مالك فلاخ ولو

 يف يأ ( هيفو ) اذه ريغ يف طسبلاو '""هچ مهريبك هلعف لب ف '١'ليلخلا لوقك
 نم ملكتملا هركي امعو بذكلا نع صالخو ةعس يأ ( ةحودنم ) ضيرمتلا

 ةماركلاو ظفحلاو ةيفاعلاب ءاعدلاك ) “ ردصملا ىنعمب لوعفم مسا وهو “ ررضلا
 ( هب ادارم ) ىلوتم يأ : ( ريغل ) ناك ( نإو ى رانلا نم ةافاعملاو ةمحرلاو

 هل وعدملا ريغ يأ ( هريغ ) اهمم امو ةيفاعلاب ءاعدلاك وه يذلا كلذب يأ

 ( ايندلا ران ) هب ًادارم ( وأ ) ص كسفن ديرت تنأو هلا كناعأ : كلوقك

 ىلع مالكلا وه يأ ( اذه سيلو ) “ اهتمحر وأ اهتمارك وأ اهظفح و 7

 نكلو ث هضقاونو ءوضولا نم هيف نحن يذلا يأ ( اتنف نم ) ةيقتلاو ضيرمتلا
 . هىف نحن امل امبت كلذ انركذ

 نع يتأي اك فوخلاو نمألا يفو “ رض عفد وأ عفن بلجل ضيراعملا زوجت و
 : ايركز يبأ نع » جاتلا » نم لوألا ءزجلا يفو > مالسلا درا}_ا باب , ق » جاتلا (,

 نأ كعمسي يذلا مالكلا ق اوضرعت نأ كل نإ : تومرضح لهأ ىلإ بتك هنأ

 )١( مالسلا هيلع ليلخلا مهاربا .

 )٢(ا :ء ايبنآل ٦ .
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 ةمربش نبا هدنعو ىموم نب ىسيع ىلع لحر لخدو ك ةملظلا اوقتت ل ولو هول وقت

 نكي ملو > امدقو افرش و تيبل هل نإ معن : لاق ؟ هفرعتأ : ىسع هل لاقف

 نأ همهوأو « هب يشي يذلا همدقو ى هالعأ و هنكسي يذلا هتيب دارأ امنإو هفرعي
 ى بسنلاو بسحلا يف فرشو “ حلاص لمع يأ قدص مدقو “ لضفلا يف ةقباس هل

 لكأب ضقتني الو ى هفالخ رامضإ عم نسحلا لوقلاب هاشخي نم يضري نأ هرمللو
 هضقن يتأيو “نيديلاو مفلا لسغ هنم ءوضولا : ليقو “ضمبل افالخ رانلا هتسم ام

 . فالخ رمو « حالصإل الإ ادمع ةالصلا ضقنب ضقتنيو « ةالصلا يف ةهقهقلاب
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 لصف

 كارشإلاب اهفلتل هفلت يدؤي ام ىلع وأ هسفن ىلع صخش فاقتا زاج

 ةضقانلا ةبيغلاو س فوخم روهظ دنع ل وق لكب و « ناميإلاب ةنينأمطلا عم

 ىلوتملا ركذ ةمرحملا

 لحص{ضف

 يأ ( اهفلتل هفلت يدؤي ام ىلع وأ هسفن ىلع صخش ) رذح ( ءاقتتا زاج)

 ص نينثا نيهلإ : لوقي نأ وهو ى ءاقتاب قلعتم ( كارشالاب ) سفنلا فلت ىلإ

 سفنك سفنألا نم هسفن ريغ مهضعبو هملع كرلا ظفل نم هريغ مهضعب ساقو

 ملظي ال ( لوق لكب و ناميالاب ةنينامطلا عم ) ، هسفن ىلع امهريغو ملسمو هدلو
 دنع ) فذقلاكو مهسفنأ وأ سانلا لام ىلع ةلالدلاك هريغ هب ملظي امب الإ ادحأ هب
 صضمب ىعداو > كلذ ريغ ىلع وأ اهفلتل يدؤي ام وأ هسفن ىلع هب ) فوخم روهظ

 ةملك نم امو “ امهوحن وأ فيسلا وأ طوسلا عفري ىتح هلك كلذ يف عنملا ءالعلا
 ترسكو مملا تمض ولو 4 لوقك فوخو ى اهب ملكتلا زوجي الإ ناتبرض اهب عفرب

 ص ( ىكوتملا ركذ ) يه ( ةمرحملا ) ءوضولل ( ةضقانلا ةبيفلاو ) س زاجل واولا
_ ١٦١٠ 



 ركم ام ٥ رضح ول { . . . ٠ . ٠ ٠

 نم يغبني ال ام الإ ضقني ال امهيف امب امهرك ذ نإف « هيف فوقوملاو هنم أربتملا ال
 نآل هركي امب ناك اذإ ضقان هيف فوقوملا ركذ نإ : ليقو © هيف فوقوملا ركذ

 نع هيف فقولا بجي هيف فوقوم اذهو ى هنم أرنتملا نم حابي ابف عورش هب هركذ
 هرك ذف“هلاحخ يردي ال وهو « ةءاربلا باحصأ فئاظوو ةيالولا باحصأ فئاظو

 يذلا قيرفلا نم هنأب كل ملع ال تنأو هتركذ ذإ ملع هب كل سيلأ :هلوقف ، اضيأ

 ؛هؤوضو ضقتنا هيف سيل امب هنم أربتملا وأ هيف فوقوملا ركذ نإو « هركذ حابي
 ىلإ دؤي ملو هصيقنت درب مل نإ هيف امب ىلوتملا رك ذب ءوضولا ضقتني ال : ليقو

 رك ذلا فنصملا مالك يف رك ذلا لمش و 2 حضاو وهو هب رك ذ امب هايإ عماسلا صيقنت

 كيرحت الإ هنم ردصي مل ولو “ ةولخلابو ممسي ال نم ةرضحب و عمسي نم ةرضحب
 امأ و « حابت ثيح حابلتو « عنمت" ثيح عنمت ى ةبيغ كلذ نإف فورحلاب ناسللا

 امب هلوق هب حرصي اكو ركذلا ظفل نم ردابتي اك ةبيغ سيلف بلقلا يف رك ذلا

 قطني مل ولو هعبتاو هبلق يف كلذ ققح اذإ ضقنلإ ليقو “ رضح ول ههركي
 نوكي امنإو ى هب لومعم اذهو هب لمعي مل ام روفغم مهلاو ‘ مهلاب لمع كلذ نأل

 هرك ذيسنأ دقتعاف هرك ذي نأ هبلقف رطخ وأ رطخ نيح هافن ول هب لومعم ربغ

 هترضح هركذ نإ اذك و « ( وضح ول ) ٨ ( هركي امب ) ضقتني ال هرك ذي مل امف
 نع درب ال هنأل دشأ ةبيغلا يف هركذ : لاقي نأ الإ « ىلوأ باب نم هب ضقنلاف
 نكمتي الو درب نأ هنكمي ذإ كلذ نود اهنإف هترضح فالخب تمك وهف هسفن

 يف نوكت ةبيغلا نأب دمحأ خيشلا حرصو ى ابئاغ هنم هنكمت رضاح هنم هباتغم

 ةيفرع ةقيقح ‘ يوغل زاجم ةبيغ ارضاح هركذ ةيمست نكل اضيأ ةرضحلا
 رضح ول كلذ هركي ال ناك نإ هنأ همالك دافأ و « ءاهقفلا ضعب فرعب « ةصاخ

 ص هءوضو ضقني ال « هب ىلع ولو ائاغ ههركي الو ارضاح ههركي ناك وأ

 دارأ وأ صقنلا ركاذلا د ري" مل ولو هل اصقنم كلذ ناك اذإ ضقنلا قيقحتلاو
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 سجنلا سمو ء هعم ضقتنت و «ةالصلا يف ةهقهقلاب و ،ناتهبف الإ و هب ناكننإ

 ديلاو س ًاقلطم ةتيملاو بطرلا

 هرك ذ يه : لوقي نأ ىلوألاف « عماسلا دنع صقتني ال ناك ولو صيقنتلا رك اذلا

 عماسلا دنع صقتني مل ولو صيقنت ةدارإب هرك ذو “ صيقنت ةدارإ الب ولو ,صقنمب

 ص ( ناتهب ) هب هركذ ( ف ) هيف نكي ( الإو ) “ هبف يأ ( هب ناك نإ )
 . عرشلا لصأ يف اذكهو ى ةبيغ ةغللا يف اضيأ ىمسيو

 ةذوخأم يهو “بذكلاب ىلع فطع وأ فوذحم ضقتنيب قلعتم (ةهقهقلاب و)

 : لوقي نأ مالكلا لصأو ى ةياكح راصتخا يهف « « هق هق ه : كحاضلا لوق نم
 ريبعتلاف ، اضيأ ضقتنا ادحاو هق الإ كحاضلا لقي مل نإو « هق هق » هلوقبو
 ملا مسبت وأ ص هق نودب كحض ناك نإو ى ديق ال بلاغلا ىلع يرج ةهقهقلاب

 اك حيحصلا وهو مسبتلاب ضقن ال : لبقو ى ةالصلا تضقنو ءوضولا ضقتني

 ضقني ال : ليقو ى «١‘ ةالصلا يف ليربج هل مست نيح ليربج قلع مست »

 ى اهتمرحل ( ةالصلا يف ) “ لدملا مامإلا فلخ الإ ةالصلا يف كحضلا ءوضولا
 كحاضلا نم ةبصعمل وأ بجع ريغل تناك نإ الإ ةالصلا ريغ يف اهب ضقتني الو
 كحضلا يدابم مسبتلاو “ ال :ليقو ة ءوضولا ضقنتو ةريبك نوكتف “ هريغ وأ

 عم رورسلا نم نانسألا رهظت ىتح هجولا طاسبنا كحضلاو “ توص ريغ نم
 : لقف تئش نإف / ةهقهق وهف ديعب نم عمسي توص هيف ناك نإف « يفخ توص

 ص لصأ توصلا مدعو نانسألا مدقم ضعب روهظ عم هجولا طاسبنا مسبتلا
 . ءوضولا عم يأ ( هعم ) ةالصلا ( ضقتنتو )

 أدتبم ( ديلاو ) ، ةسباي وأ ةبطر ( اقلطم ةتيملاو بطرلا سجنلا سميو )

 )١( ملم هاور . :
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 لاوقأ يصلا يفو {ةبادلا ريغ جرف سميوء راتخملا ىلع ىلوتمل نإو ،كلذك

 ىشنألاب ضقنلا راتخا : امهثلاث
- 
- 

 ةتيملا تناك ( نإو ) ى ةتيملا اهب سم اذإ ةسباي وأ ةبطر يأ ربخ ( كلذك )
 :لبقو“ىلوتم ريغل ولو ضقن ال : ليقو “ لسفلا دعب ولو ( راتخملا ىلع ىلوتمل )

 روهشملاو “ هريغ وأ ىلوتم اقلطم ضقن ال : ليقو“لسفلا لبق الإىلوتملاب ضقن ال
 صخو « اهلثم ديلا ريغو “ ةساجنلل ال ةنسلل ضقنت ديلاو يه ةسبايلا ةتيملا نأ

 ثيدح نم مهفي ام عم هنأ ضقنلا مدع راتخا امنإو « لمملا يف ةبلاغلا اهنأل دبلا
 ثيدحلا ق مالكلا نأ تسشلع امل سحني هربع نأ 7 اتم ولو سحني ال نمؤملا (

 نكل “توملا ةلعل ةنس وه امنإ ضقنلاو “ ضقنلا ىلع فنصملا مالكو “ سجنلا ىلع

 ىلوتملا ريغ ةتيمو ى دارجلاو كمسلا جرخف “ ةسجن ةتيملا نوكب رثأتت ةلعلا هذه

 ىلع اهب سجتنت ال ديلا نأل اهسجنل ضقنلا سيل نكل اهتاذ يف ةسجن تناك ولو
 ةبادلابهضقنو « طقف ىلوتملا ريغب هضقن نم هَضَعَن امنإ و نيتسباي اتناك اذإ حيحصلا

 اهيلع يرجي ال هل ناحبسم « هناحبس هلل نادحوم اهنأ عم لكألا 'ىللحملا رئاطلاو

 الإ و“نمؤملا اصوصخ “اميركتو هريغ ىلع الضف مدآ نبال نال“الحل ايكذ ولو٤بنذ
 هسفن جرف ( ةيادلا ريغ جرف سمبو ) « ةاكزلا هلحت الو بنذلا هيلع يرجي هنإف

 . ةوهشب وأ سجنب الإ ضقني ال ةبادلا جرفو اقلطم : لبقف ث ادمع هريغ وأ

 ى ضقنلا مح عو هب ضقنلا ( لاوقأ يبصلا ) ناسنإلا جرف سم ( يفو )
 ء(ىشنألا)جرف ( ب ضقنلا راتخا اهثلاث ) نالوق ناذه ى ءاهتشا وأ ةبوطرل ال

 لاح ناويحلا جرفب ضقتني : ليقو ى ةقهارملاو قهارملا جرفب ضقتني : ليقو

 "رسم نأ لصاحلاو فلخلا ىلع هرظنب ع وطقملا جرفلا سمي ضقتنيو « راشتنإلا

 )١( هيلع قفتم .
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 ربدلا نيجرفلا نيب امو نييثنالاو ةناعلاب لهف 2 هبجوم يف فلخلاو
 نإ و ص نيلحماب ضقنلا ريتخا ؟ ربدلابو هب وأ \ طقف ركذلاب وأ ى هيذاحم و

 . . . . . . . . ؛ نايسنب

 نم يتأي وأ "رم ايف هيلإ رظنلاو عوطقملا ريغ سمك هيلإ رظنلاو ع وطقملا جرفلا
 هنأب ع وطقملا ديزيو “ ةروع ناك اذإ محل لكو “ رعشلا مهضعب دازو < فالخلا

 كلوقأ تنك اذكهو ى هعطق دعب ةيقاب هيتروعف ةروع ناك ام لك اذكهو ى ةتبم

 ناك اذإ كلذ نم عوطقملا رظنب ضقن ال:نآلا لوقأ و ى هلك كلذ يف سملاك رظنلاو
 ىهتشم اقلطم هنإف ىثنألا جرف الإ يهتشتال نم ىلإ رظنلاب ضقن ال اك ' ىهتشيال
 ضعب صخر : «ناويدلا» يفو « زوجع نم اعوطقم ولو ضقان هبلإ رظنلاف

 يف فاخلاو ) ى ةتيم اهنأل رظن هيفو ةعوطقملا هتروع ناسنإلا سمي ضقن ال نأ

 هلوق يف اذكو س اهيف يأ ( ةناعلاب ) سملا وه ( لهف ) ضقنلا يأ ( هبجوم
 ص هباجيإ يف فلخلا يأ يميم ردصم ميجلا حتفتو ميملا مضت وأ ى ركذلاب هبو ربدلاب
 ةزمهلا مضب ( نييثنألاو ) “ ركذلا لوح رعشلا عضوم يهو ةناعلا سمب لهف

 يذلا عضوملاو يأ ( هيذاحمو ربدلاو نيجرفلا نيب امو ) ‘ ناتيصخلا اهحتفو

 ص طقف نيتبقثلاب وأ (ربدلاب و هب وأ) ربدلاب ال ( طقف ركذلاب وأ ) هبناوجو هبرقي
 وهو الوخد يف فلخلا ىلع اهنيب امو ةبك رلاو ةرسلاب وأ « لاوقألا عسوأ وهو
 وأ اهسفن ىثنألا سمو “ رخآ ركذ وأ هسفن ركذلا سم كلذف ءاوس و“اهقضأ

 ركذلا يأ ( نيلحماب ضقنلا ريتخا ) ، نيلجرك لجرلا عم ةمألاو ‘ ىرخأ ىثنأ
 . نيتدعقملا نع ضفخنملا وهو اهيلي امو ةبقثلا وه يذلا ربدلا و

 سملا نرأ نايسن وأ هئوضو ىلع هنأ نايسن ( نايسنب ) سملا ناك ( نإو )
 ديرب نأ لثم ى أطخلا معي ام هدارم كلذ وحن وأ ةروع كلذ نأ نايسن وأ ضقا
 ضقن( و) دمعب الإ ضقن ال : ليقو ى هتروعل أطخأف هدلج كح وأ هبوث ةجلاعم
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 ريغ يفو ى رتاس الب فكلا نطابب رملا ناكنإ عضولا باطخ نم وهو

 2 هسفنك ةيرس وأ ةجوز نإو ريفلا جرفب و ؛ فالخ اهرهاظب و ديلا

 الو ةردقلا الو ملعلا هيف طرتشي ال يذلا وهو ( عضولا باطخ نم وه ) ءوضولا

 عضولا باطخ لقف تئش نإو “ فيلكتلا باطخ فالخ « دمعلا الو رايتخالا

 ص لوصألا يف اك ادساف وأ احيحص وأ هيف اطرش وأ ءيش اببس ءيشلا لمج

 باطخو«مزاجربغ وأ امزاج “بلطلا وه ءاضتقإلاو ى ءاضتقإلا باطخ هلباقيو
 باطخ وهف “ طرش الب اذكه هب بطوخ هنآل عضو باطخ يمس و ريمختلا

 سفن وه هنآل لوصألا لوق ىلع ولو ، حيحص اذهو ى ديق الب تبثم يأ ع وضوم
 بطاخلا ىلإ لوك وم هنأ عم ءيشب باطخلا ال الثم اطرش وأ اببس ءيشلا لعج

 نطابب سملا ناك نإ ) “ اذك طرش وأ اذك ببس وأ هرابتخا وأ هدمعب قدصي
 اهحالصإل اهيف وأ ةالصلا ريغ يف اهالعأ وأ عبصإلا بناج وأ اهبناج وأ ( فكلا
 ص الب دجي مل نإ ءوضو ضقتني الو سمي هنإف ةالصلا لاح اونثتساو “ ضقن الف

 ضقن ثيدحلا يف نثتسي مل ذإ ةالصلاو ءوضولا ضقن باوصلاو “ هتالص تحصو

 ريغ اهرهاظب سملا نأ دقتعيو“دبلا رهاظب سمي نأب كلذل لاتحي نكل و ى ةالصلا

 امرماظبو ديلا ريغ يفو ى رتاس الب ) اللب دجي مل نإ هتالص لطبت الف ضقا
 . فالخلا ىلع دمملاب وأ ، اقلطم ضقنلا مدعو اهب ضقنلا “ ( فالخ

 مضب ( ةيآر" وأ ةجوز ) ريغلا ناك ( نإو ريفلا جرفب ) ضقتني ( و )
 سايقلاو “سايق ريغ ىلع نيسلا رسكب رسلا ىلإ ةبسن ءايلاو ءارلا ديدشتو نيسلا

 اي ( ك ) 0 ةجوزلاك عايجلل اتيب اهتأوب يتلا' ةمألا يهو حاكنلا رسلاو “ رسكلا
 ثدحلجأآلهسفن جرف سم نإ الإ ص قباسلا دحلا ىلع ( هسفن ) جرف هسم هضقني
 نإ نكلو ى راهنلاو ليللا ءاوسو ث اهريغ وأ ةالصلا يف ناك ءاوس هجورخ نظ
 ءىجي ملو ‘ ضقن آليل رات دوجوو هناكمإو راهنلا يف ةولخك رظنلا ناكمإ عم سم
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 ةملاس ديب ةاهتشم ةيينجأ ندب سملب و ى دمع عم سوملم نم ضقنو

 . . اقلطم لئاح الب ةىجنت وأ رارطضا وأ ةجلاعمل ال

 ضقنلا حيحصلاو ى اهضقني ال ةالصلا يف سجنلا نع ثحبلل سملا نأ ثيدحلا يف
 . ةالصلا فنأتساو أضوت هدحو نإف

 لاق « ديلاب ةروع يف ( سوملم ) صخش لك ( نم ) ءوضولا ( ضقنو )
 ضقتني الف امه امأ ،ةيرسلاو ةجوزلل ريمضلاو تعن سوملم ى اهربغ وأ : مهضعب

 دمعت نإ ليقو “ هءوضو هجرف اهسم ضقني ال اك اهجرف جوزلا سمب امهؤوضو

 وهو جرفلا يف ةيرس وأ اجوز ناك ولو هؤوضو ضقتنا ؛رساملا هسمي نأ سوسمملا

 جورخالب جرفلا ريغ يف عايب نيجوزلا ءوضو ضقن يفو “ ( دمع عم ) “ حيحصلا

 الب ولو ةيبنجأ سم نم : ليقو ى ةجوزلاك ةيرسلاو ركذلاب ولو « نالوق للب
 الب اههجوو اهفك سمب ضقتني الو « دمعب ولو ال : ليقو “ هؤوضو ضقتنا دمع

 ءةروعرسيل هنأب لوقلا ىلع مدقلا نطاب اذك و « ضقتني : ليقو ى ادمع ولو ةوهش

 ةمأو تايماهتو تاجربتمو دعاوق نم تايبنجألا نم هرظن لح ام لك اذك و

 ءوضولا هسم ضقني رخآلا ىلعو ؟ مرحي وأ ةوهش الب هسم لحي له “ كلذ وحنو
 . ةوهش الب ولو

 ( ةاهتشم ) ةغلاب ( ةيبنجأ ) انس وأ رفظ وأ ارعش ولو ( ندب سملب و )

 ريغ ( ةملاس ) اهلثم ديلا ريغ : ليقو ى ( ديب ) ىهتشت ال نمم اهوحنو زوجمك ال
 (ةجلاعمل ال) ‘ سحت ال يتلا ديلا اهلثمو ى ةدسافلا : ليقو ى ةتيملا ءالشلاو ى ءالش

 ؛هاوس جالعلا نسحي نم نكي مل نإ الإ ركذ اهجلامي ال نكل “يدنع ايقرلا اهنمو
 جالع ناسنإللو “ مرح وأ ى جلاعت ةأرما روضح ىلإ ريخأتلا ءادلا لمتحي م وأ

 هيدي ىلع أرقي نلع هنأل هعفنبف هسفنل زرحلا بتكي اذك و « هعفنتف ايقرلاب هسفن

 ةذللا تدجو ( اقلطم لئاح الب ةيجنت وأ رارطضا وأ ) ‘ هدسج اهب حسميف
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 حيبأ ةتيم لك أب ضقتني لهو ى رهظألا يف اهلثم درمألاو ى ةوهش ريغل نو
 . .. ..... ...... . ءنالوق؟ال وأ

 ءاوس يأ ط ديقب ديقم ريغ لئاحلا. نوك قالطإلاب دارأ وأ أطخ وأ ادمع « ال مأ

 :هلوقو ذئنيح ضقن ال هنإف رشابي ال ثيحب فاش وأ افشك اظيلغ وأ اقيقر ناك

 رارطضإلاو ةجلاعملا مومع قالطإلاب ديرب نأ لمتحيو ‘ سملب ىناعتي “ لئاح الب
 ريغب وأ عطقلاب وأ ءاودلاب بلطلاب وأ ايقرلاب ةجلاعملا ناك ءاوس يأ « ةيجنتلاو

 اهتىجنت ص بوثلا تحت لاخدإب وأ لمحب وأ رجب ةيجنتلا تذاك ءاوسو « كلذ

 وأ وتسم وأ رلاع نم اهندب ىلع هعوقوب رارطضإلا ناك ءاوسو « هتيجنت وأ

 ( نإو ) ‘ سكملا وأ هيلع ءاقلإو كاسمإب ايمل دحأ رهقب وأ ى هيلع اهعوقوب
 : يمفاشلا لاقو « لئاحب ولو ضقتني : كلام لاقو ت ( ةوهش ريغل ) سمللا ناك

 © ضقنلا يف اهدوجو وأ ةذللا دصق كلاف ربتعاو ى ةاهتشم ريغ ولو ضقتني

 يدنع كلذك سيلو ةفلابلاك ةاهتشملا ةريغصلا : للا همحر يشكيودسلا لاقو

 اهلثم ز ىهتشملا ( درمألاو ) ى ةبكرو ةرس نيب ام وأ ةوهشب الإ اهب ضقن ال لب

 الب هنمو هرظن حابيف لجرلاك وه لب « كلذك سيلو ، ليق ايف ( رهظألا يف
 . راتتسإلاب رم" آل ةأرملاك ناك ولو “ ضقن الو ةوهش

 ىلع رمخ وأ ريزنخ محل وأ مد وأ ( ةتيم لكاب ) ءوضولا ( ضقتني لهو )
 ص لكأ تمن (حيبأ) ى هلبق ةثالثلا ىلع اسايق هسفن اهب رطضملا ةيجنت زاوجي لوقلا
 مهضعب ساقو “ توملا فاخو لكأي ام دجي مل نمل ءايشألا كلت لكأ حابي امنإو
 ريغو لماحلا اهبهتشت نأو هلتق الإ و “ اهنم لكآلا ىلع آدحأ رابج رهقي نأ هيلع
 هجو ى (نالوق) ناذه ؟ ضقتني ( ال وأ ) توملل اهلكأ مدع هيف يدؤي امم كلذ
 يف امأ « رارطضالا لاح ريغ يف ءايشألا كلت تسجن امنإ هنأ ضقنلا مدعب لوقلا

 ىلع ةيقاب اهنأ ضقنلاب لوقلا هجوو “ رطضملا قح يف ةرهاط يهف رارطضإلا لاح
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 ةمأ ةبكرو ةرس نيب امو ، دمعب اهيفكو ةيبنجأ ةرح هجو ريغل رظنلاب و

 ةجربتم رظنلا صخرو « اقلطم اهبو ‘ سملل ١ اذكو ‘ ةوهشل الإ ‘ لجرلاك

 : نل هلوق مومحم لوألل لديو > رارطضإلل سحنلا لكأ هلل ا حابأف سحنلا

 . ٠٨" هلكأ للا لحأ مامط نم أضوتي ال »
 ( دمعب اهيفكو ةيبنجأ ) ةغلاب ( ةرح هجو ريغل رظنلاب ) ضقتني ( و )

 : ليقو ى ةنيز امهيف ولو نيفكلاو هجولا ىلإ رظنلاب ضقتني الو « دمع عم يأ

 الوخد يف فلتخاو ( ةمأ ةبكرو ةرس نيب اح ) ل رظنلا ( بو ) “ نكت مل نإ
 حيرص وه اك ةبكرلاو ةرسلا لوخد مدع فنصملا راتخمو « ذخفلا نم "قر امو

 يأ اهظفل ةينل هنيونت مدعو ةفاضإلا ظفل مدعل ةرس نيونت زوجيو ى نيب هلوق

 ىلوألا موهفمف “رظنلاب قلعتم ( ةوهشل الإ ) ةوهش ربغل ( لجرلاك ) ص ةمأ ةرس
 نيعلاو مفلاو هجولا ريغ يف ةيبنجألا سمل ( سمللا اذكو ) “ ةوهشلاب ضقنلا
 سمل :لبقو “ ةوهشل ال ضقنلا يف ةبك رلاو ةرسلا نيب ةمألاو لجرلاو فكلاو
 . اضيأ ضقان اهفك وأ اههجو

 فكلاو هجولل ولو ( اقلطم ) ارظنو اسمل ةوهشلاب يأ ( اهب ) ضقتني ( و )

 (ةجربتمل رظنلا صخرو)“ ةمالاو لجرلا نم ةبك رلاو ةرسلا نيب ام ريغو ى اهنم
 قوف نم ترهظأ ام اهنم رظنيف سابلب ولو اهتنيز رهظت يأ ةاهتشم ةباش ولو
 لج هللا نأل اهريغك اهنأو « عنملا يدنع قيقحتلاو ، ةوهش الب ةبكرلاو ةرسلا

 اهنع ءاضغإلا بجاولاف ى اهل ةليزمب اهتمرح اهتحابإ تسيل و ةمرح امل لمج العو
 ىلع ىلامتو هناحبس هللا طرش دقو « كلذ ريغ يدنع زوجيالو ص عالطتسا ام

 تاجربتم نك نإف ى ةنيزب تاجربتم نكي ال نأ نهبايث نهعضو يف دعاوقلا

 ٠. دراد وأ هاور ) ( ١
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 ص ةتوافتم مرح ثالث مراحملا تاوذ يفو اهبال ةمأو ةيماهتو زوجعو

 جرفلل رظنل ( مل هركو ك هبح اص نم لك عتمت نيجوزلل حيبأ

 دعاوقلاعنتم نإف ى تاجربتملل رظنلا زوجي فيكف بايثلا عضو نهل زجي م ةنيزب
 ص طرشلا كلذب الإ نهيلإ رظنلل "عنم تاجربتم ريغ نك نإ الإ بايثلا عضو نم
 ديرتالنأ طرشب : لىقو ى دارتال نكل اهحبقي ل وأ نييزتلا اهحقي ( زوجعو )

 اهتدارإ : تلقو ى اهتدارإ ناريثي اهسم وأ اهرظنف ديرت تناك اذإ اهنأل اضيأ
 رظنف ةديرم لاحلا كلت يف اهنأ ملع نإ الإ رظانلا وأ "ساملا ءوضو ضقن بج وتال

 ى لاخلا قفاوو ملعي مل وأ آسمف لاحلا يف ةديرم اهنأ ملع وأ اهتدارإ لجأ نم

 (ةمأو)“ اهنم بيرق وأ ةكم يهو رسكلاب ةماهت ىلإ ةبسن حتفلاب ( ةيماهتو )
 ٠ ةمآلاك ةيماهتلاو زوجعلاو ةجربتملا ؟سم يف مهضعب صخرو ( اهب ال ) ةوهش ريغب
 ليعامسإ خيشلا زاجأو « كردتسم ةمآلا ظفلو ى نهتبك ر تحتو نهترس قوف

 نم هنم برقي ام معي ام جرفلاب دارأ هنأ ىلع لمحو اهجرف الإ ةجربتملا سم
 عضوم ادع ام سمو رظن زاوجب ضعب حرصو ى اهنيب امو ةبك رلاو ةرسلا
 ةحمبق ريغ ةماهت تناك نإو “ يدنع باوصب سيل و ى اهنم جرفلاو دادحتسالا

 . ضعبل افالخ ةيرسلا وأ ةجوزلا ليبقتب ضقتني الو ى اهريغك يهف

 ةثالثل ةحابم ( ةتوافتم ) ةمرح عمج ( مرح ثالث مراحملا تاوذ يفو )

 وأ ةيرسلاو ديسلا معي ام دارملاو ( نيجوزلل حيبأ ) هنأ نهادحإ « عاونأ
 عتمت ) « اهيلع سايقلا ىلإ ديسلاو ةيرسلا مح لكو دق نوكيف ع طقف نيجوزلا
 . مفلاو ربدلا الخ ام عضوم يأ ف [اسملو ارظن ( هبحاص نم لك

 ءةوهشل ال هسفن جرفل رظنلا ناسنإلل زوجيو “ ( جرفلل رظنلا امل هركو )

 ةحابملا ةمرحلا هذهو “ ضقتنيو اهب مرحيو “ ضعبل افالخ هءوضو ضقني الو
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 { تخألاو خألا نباو لاخلاو معلاو خألاو نبإلاو نألا جوزلا نودو

 > قاسلاو ردصلاو رعشلل رظنلا مهيلع مرحو > بسنلاك عاضرل او

 . نيلاجحلاو نيراولاو ةدال لاو نيطأرقلا لع مهل لحي : ليقو

 وهو ( جوزلا نود ) وه نل تحيبأ ةمرح ةيناثلا ( و ) مرحلا مظعأ نيجوزلل
 نم نا ذخؤيو ى رونلا ةروس يف ارك ذي مل ( لاخلاو معلاو خألاو نبالاو بألا ر

 تانبو خألا تانبو : لاق نأ ىلإ ") مكتاهمأ مكيلع تمرح » : ىلاعت هلوق
 هنأكلذو ، ( بسنلاك عاضرلا و “ تخألا ) نبا ( و خالا نباو ) ‘ « تخألا

 مل امو فتكلاو هلك قنملاو دضملاو « ةنيز نهيفو نيديلاو هجولل رظنلا محل لح

 ( قاسلاو ردصلاو رعشلل رظنلا مهيلع مرحو ) ‘ سأرلا نم رمشلا هيف نكي
 . مدقلا رهاظو فكلاو هجولا عم قنعلل لحو ى نيعارذلا و

 لحم( و) ، نذآلا يف قلعي ام رسكلاب طرقلا (نيطرقثا لحم مهل لحي ليقو )
 ص قنعلا يقابو نذآلا يقاب ىلإ رظنلا مهل ىلوألاب لحيف “ قنعلا نم ( ةدالقلا )

 لحمب ديري نأب فنصملا مالك هلمتحيو ع ردصلا ىلعأ ىلإ رظنلا مل زوجي : ليقو
 فاقلاو اهيف قلعي ام ةدالقلاو ى ردصلا ىلعأ نم هب قصتلتو هيف ىلدت ام ةدالقلا

 ةيلح مضلاو رسكلاب راوّسلاو “ عارذلا نم (نيراوتسلا) لع (و) « روكم
 ةدايزو رسكلا وأ حتفلاب نيلجرلا نم (نيلاجَحلا) لحم ( و) “ ةضف وأ بهذ
 لح ال هنأ ىلإ ةراشإ ' لحمب ربع امنإ و « نالاخلخلا امهو نيراوسلل ةبسانم فلالا
 ىلإ الو ، فكلا ىلي ام هعضوم وهو راوسلا لحم ىلإ لب هلك عارذلا ىلإ رظنلا

 عضوم ىلإ لب قاسلا ىلإ الو “ اهتمحش وهو طرقلا لحس ىلإ لب اهلك نذألا
 لمحيو 0 اهلك عارذلاو اهلك نذآلا ىلإ زوجي : ليقو ‘ بعكلا يلي امم لاخلخلا

 )١( ءاسنلا : ٢٣ .
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 هنباو جوزلا وبأ مهنودو ث ةنطابلا ةنيزلا يهو

 ةنيزلا يه ) عبرألا هذه ( و ) “ رم اك ىلوألا موهفمب اذه ىلع فنصملا مالك
 ص انريسفت رظناف ةبكر تحتو ةرس قوف امل رظنلا مهل : ليقو “ ( ةنطابلا
 ردصلا ىلعأو قاسلاو عارذلاو قنعلاو سأرلل رظنلا زوجي نأ قفرألا طسوألاو

 ى اناسحتسا هتلق ليصفتلا اذهو « كلذ ىلي امو طبإلاو نييدثلا ال هلك دضملاو

 سأب الف اهنم مراحملا ووذ امأو : «ناويدلا » يف اك مالك دعب روسم وبأ لاق دقو

 نم الإ ، نيتبك رلا ىلإ ةرسلا تدر امم ءاسنلا نم رذاحت ام الإ مهنم رذاحت ال اهيلع

 ص لاجرلا اهنفصي نأ ءاسنلا نم اهنم تفاخ تلا وأ « مراحملا يوذ نم هنم تفاخ
 ىهتنا . اهجوزت دارأ نمل اهفصت نأ صخري نم مهنمو ى اهجوزت دارأ نمل وأ

 مراحملا ق عيسوت كلذو « انريسفت رظناف «دعاوقلا» يف هلثمو ؛ هللا همحر همالك

 لجرلا ةأرما مأ نإ ليقو :هصن ام “ «ماحرألا ةلص باب» يف «جاتلا» يفو ى اهلك
 . اهمدقو اهرمش ىرب نأ هلو 2 همراحم نم

 ىلإ رظني نأ هعسي له لجرلا نع بيبح نب عيبرلا لئس : « رثألا ه يفو
 سأب الو “ كلذب سأب ال « معن : لاق ؟ اهدسج ضعب ىلإ و أ هتأرما م أ رمش

 ىلع ةنتفلا لجرلا فاخي نأ الإ اهدسج ضعب ىلإ و مرحم يذ لك رعش ىلإ رظنلاب
 وأ ينارصن وأ يدوهي عم جرخت نا ليق ,ةملسمو . ىهتنا ى هنيع فكيلف هسفن

 دق اهنأل هتجوز تخأ رمش هل لحي الو ‘ اهيلع مرح" هنأل هتنمأ نإ يسوجم
 . هل لحت

 ص خلا خأو نبإ نم هعم نمو بآلا ( مهنود ) نمل تحيبأ ةمرح ةثلاثلا ( و )
 نأ اذه نم رهاظلاو « اهبيبر :وهو جوزلا نبا يأ ( هنباو جوزلا وبا ) وهو

 نإ ) : ثيدحل هتنبك نوكت نأ حضاولاو ى اهبيبرك هتجوز تنب يهو هتبيبر
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 > هنطبب مداخلا وأ > ءاسنلا يهتشي ال يذلا قمحألا وه لهو > عب اتلاو

 نيب موقت نأ ةأرمال زوجو س فالخ نامزلا كلذ يف ةنيدملاب موق وأ

 ء بابلج الب ديدج رامخ و قيفص عرد يف اهكو لمك ءالؤه

 ميرحت ورظنلا ةحابإ يف هتنبك ايهف 'ا) ( هتنبك هبيبر تنبو هتنبك لجرلا ةبيير

 يذلا ( لقعلا صقان يأ ) قحالا ( عباتلا يأ ) وه لهو عباتلاو ( ك جوزتلا

 ةناعإ نهروهظ نأل هنم نرتتسا هنيهتشا نإو ى هنيهتشي الو ( ءاسنلا يهتشيال

 يهتشيالنم هنأ وهو « ردابتملا عقاولل نايب ءاسنلا يهتشبال هلوقو ى نهل ذذلتلا ىلع
 لقعلا لماك ناكو نهبهتشيال هنأ روصت نإف « ديق ال لقعلا صقان نوكي ءاسنلا

 ح ( هنطبب مداخلا ) وه ( وأ ) [اهقاو هتدهاش دقو ى اضيأ هل روهظلا نمل زاج

 طارتشا بهذملاو “ يهتشي ناك ولو اهمداخل يتأي امب زربت نأ انموق ضعب صخ ر
 ءاهتشا هل ناك ول و ءاسنلا رمأل هنر تلق نميف انموق صخرو ‘ ءاهتشإلا مدع

 نيصوصخ سان نم دحاولا وه (وأ) ى مودخلا ةجاحو ةمدخلل هتجاح ةرورض يف

 كلذ ص عباتلا ةيآ لوزن نامز ( نامزلا كلذ يف ) اهيف يأ ( ةنيدملاب موق ) مهو
 . قمحأ نكي ملولو كلذك يهتشي ال يذلا نأ رهاظلاو ى ددرت ال ( فالخ )

 نا ةأرما ) لك ( ل زوج ) هنأ يه اهتحابإ ثيح نم ةمرحلا هذه ( و )
 فخت مل نإ دحاو عم اهمايق اجس الو هعم نمو جوزلا يبأ يأ ) ءالؤه نيب موقت

 (عرديف) هنمةيمست تكلم نم عم وأ ةيلكلاب ( اهكولمم ) عم موقت اي ( ك ) ةنتف
 نسحدنأ اقىفصهنوكب دارملا وأ ى ةرتس دشأ هنآل لزغلا ريثك ( قيفص ) صبق

 دالب ) مدق اجس الو « ( ديدج ) هرتسي يأ سأرلا رمخي ام رسكلاب ( رامخو )

 نم اهبايث هب يطغت ام وهو ى ديدشتف نيترسكب وأ « ناكسإف رسكب ( بابنلج

 )١( نابح نبا هاور .
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 مل نإ يبنجأ ةبكرو ةرس نود امل رظنلا اهل زاجو س رظنلاك انه سمللاو

 فالخ امل وخد يفو ‘ امهنيب ام ةروعلاو . ةنتف فخت

 . نهلبق نمل زوج ام ءالؤمل زوجو « قوف

 ص دشأ اهريغ يفو ى ( رظنلاك ) ثالثلا مرحلا كلت يف يأ ( انه سمللاو )
 سملا : لبقو ؤ هسم زوجي الف هرظن زوجي ال امو « هسم زوجي هرظن زوحي اف

 يف رظنلاو ث اقلطم ءاوس : ليقو ى عنمي ال نكل ،:حضاو وهو ى انه ولو دشأ

 (ةبكروةرسنود ).ام ىلإ ( امل رظنلا امل زاجو ) « قيقحلا رظنلاك ةآرملاو ءاملا

 كرحت يهو ( ةنتف فخت مل نإ ) ىلوأ باب نم مرحملاو ‘ ( يبنجأ ) لجر لك

 ،اقلطم ةمألاو لجرلا نم ( ةروعلاو ) “ هرك و عنمو عامج لوصح الب ولو ةوهش
 ةأرملاعم ةأرملا : ليقو ى ةبك رلاو ةرسلا ( ايهنيب ام ) ةمألا وأ ةأرملا عم ةأرملاو

 الو ث هتمرحم نم ىرب ام ينجألا نم ىرت ليقو ؤ هتمرحم عم لجرك ةمألاو

 ةك ولمع تناكنإ الإ ةيناثلا ةبترملا ف نوروكذملا مراحملا ووذ ىرب ام ةك رشلا ىرت

 ةقسافلا ةأرملاو “ اك رشم وأ ادحوم هنوك نيب كولمملا يف اوقرفي مل مهنإف « اهل
 ص يبنجألا ىرب ام الإ ىرتال ةيمنصلا : ليقو ةملسملا عم ةك رشملاك ةفيفعلا عم

 هبشتملاونيئنعملاو بوبجملاو يصخلاو حوسمملا رظن زاوج ىلع نيفلاخلا ضعب صن و

 ةوهش مهل نكت مل نإ رهاظ وهو ى اهمرحمك ةيبنجألا ىلإ مرهلا حبشلاو ءاسنلاب
 رظنلا عنم يوونلا ححصو ى ةأرما عم لجرو “ لجرلا عم ةأرما لكشلاو

 قهارملاو “ ةوهشل مرحي امنإو باجحلاب رمؤي م هنأب درأو ى ةوهش ريغب درمألل
 ص فلكمب وه سيلو هنع نيجتحي نأ بجيف ءاسنلا تاروع ىلع هروهظل غلابلاك

 يفو)“ ةوهش ريغل اهلك ةجربتملل رظنلا مهضعب زاجأو ى بيدأت رمأ رمؤي نكلو
 عضوم لجرلاةروع : ليقو ( فالخ ) ةروعلا يف ةبك رلاو ةرسلا يأ ( امملوخد

 . اهنيب امو نيذخفلا ظلفغتسم و دادحتسالا
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 رس باتكلو « هنذإ الب دمعب ريغلا لرتم فوجل رظنلاب ضقتنيو

 مكاحل نإو رتفد وأ باسح وأ ٤ حيبأ رجاتل وأ > ناونع وأ ةلمسبل ال

 ن ١ رود و

 ةمرح ال فوج امأ « لزنم فوج ةمرحل يأ ( فوجل رظنلاب ضقتنيو )

 هيف رب مل ولو ( دمعب ريفلا لزنم ) لخاد يأ فوج ىلإ يأ « هب ضقن الف هيف
 ضعمب لاقو ى ال :ضعب لاقو ى نذإ ريغب تيب لوخدبو « بوبحم نا دنع ائش

 ةفوشكمةأرماك ،ةمرحهىف ىأر نإ الإ لزنملا فوجل رظنلاب ضقن ال : انباحصأ

 ندإ يأ ( هنذإ الب ) ى اهندب وأ هنَدَ رب ملولو نيعماجتم وأ “ نايرع لجر وأ
 ىلع ءانب “نإ لمع لممت "نأ اهلصأ يتلا ال دمب هنأ عم ةفرعمل نذإ فاضأو ى ريغلا
 رظنلاب ضقتني ضعب ةرابعو “ ةمظفل هلوعفمل وأ انه اك هلعافل ردصملا ةفاضإ نأ

 . هيلإ رظنلاب ءوضولا ضقتنيال لزنملا نم هل ةمرح ال امف « لزنم ةمرحل

 يوط اذإ هنأ رهاظلاو ى هيف ام ملع نم ريغو « هبتاك ريغل ( وس باتكلو )
 لكل طاتحيف ممش وحنب متخ نإ ايس الو < رس وهف هل ءافخإ كلذف ةرم ولو
 ديتعا نإ الإ ريغلا كلم يف فرصتلا نم عنملا لصألا نأل ةرامإب رسلا لمتحي ام

 ( ناونع وأ ةلمسبل ) رظنلاب ضقتني ( ال ) و “رظنلل حابم وطي مل ام نا موق يف
 ص رجاتلا باتكل تمن ( حيبأ رجات ) باتك ( ل ) رظنلاب ( وأ ) ص نيعلا مضب
 ةلباقم يف ةحابإلا قلطأف ضقني هرظن نإف “ عنم لب ى حبي مل رجات باتك جرخو

 باسح ) باتكل ( وأ ) ‘ هرظنب ضقن الف هعنمي ملو هحبي مل اذإ ام يقبو < عملا
 ( نإو ) ص ةمومضملا قاروألا ةعامج وهو ع رسكت دقو لادلا حتفب ( رتفد وأ

 ناك نإ الإ ضقن مك ال نكي مل نإف ى مكاحل هنأ لاحلاو يأ ( مكاحل ) رتفدلا ناك

 وأ ) ص كلذ يف ناذئتسالا بدالا نأ الإ ى هيفو هيلإ رظنلا ضقني مل ملع رتفد

 ىلع فوطمم ةيطملا لهأو شيجلا هيف بتكي باتك وهو لادلا حتفب ( ناويد
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 لكبو ي حاينو ءانغو رامزمو وهل وأ لطاب وأ رسل عاتسابو { رعش وأ

 ه ةلفانل نإو ءوضولا طارتشا ىلع رثكألاو ‘ لعف و ال وق اعرش مرح

 باتك رظان ىلع ضقن ال : لبقو “ ( رعش ) باتك ( وأ ) “ ةلمسب وأ باسح

 ةرجافلانيميىلاو بذكلا الإ ةريبك لعاف ىلع الو ى نذإ الب لزنملا فوج وأ رسلا

 . ةميمنلاو ةبيغلاو ةوهشلا رظنو

 عمتسملا ناك نإ الإ ( رمل ) عمسلا بسكب يأ ( عاقساب ) ضقتني ( و )
 ضقن الف رسلا هيف عقو يذلا وه ناك اذإ امأ ڵ هيف رسلا مالك عقو يذلا وه

 وأ اوملعي ملو مهعم ةملظ يف ناك وأ وه هنأ هوملعي ملو مهعم ناك نإ نكل « هيلع
 انإ : هل اولاق وأ ‘ عمتسي ملولو عمسي ثيحي هبف رسلا يف اوعرش مث هل لحي اك دعق
 هيلإ دحأ لقن الب هيف نوملكتي مهنا مزجي امم كلذ وحن وأ كنع ارس هيف ملكتن

 هل زوجي ال هنأل عاتسالل مدقتلا هل زوجي الف هيلإ لقن اذإ امأ ى هيف نوملكتي مهنأ
 ليق اك مهدجوو هلوقب مدق نإف ‘ هضقن ىرأ الف هلوقب مدق نإ نكل ى هقيدصت
 وأ كلتق يف نوملكتي مهنإ دحأ هل لاق اذإ مدقتلا هل زوجيو « عاتسإلا هل زاج هل

 عمتسم ىلع ضقن ال ليقو “ نالف لام وأ كلام ذخأ يف وأ « هربخيل نالف لتق

 ءاقلطم رسلا عاتساب ضقن ال : ليقو ص هب ملكتي نم لزنم يف عمتسا نإ الإ رسلا

 وأ بذكل عاتساك (لطاب وأ ) . ةروع ىأر نإ الإ ص سانلا لزنم يف رظنلاب الو

 ضقتنيف ةيصعم وه امب ( وهل وأ ) « هنم أربتم ةيالو وأ ىلوتم ةءاربل وأ إناتهبل
 رسكلاب ( ءانغو رامزمو ) “ عومسملا وضو ضقتني مولو عمتسملا ءوضو
 مرح لكبو ) ى مةرحمبب ناك اذإ كلذو ث اهلبق رسكلل ءاي واولا تبلق ( حاينو )
 ةريغصلابْضقنال ليقو ى هنع ينغي ام مدقت “ ( لعفو الوق ) ةريغص ولو ( اعرش

 . اهيلع رصأ نإ الإ

 هلوقل حيحصلا وهو ( ةلفانل ) ناك ( نإو عوضولا طارتشا ىلع رثكألاو )
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 .فالخ ةزانجلا و فاوطلاو ةءارقلاو فحصملا آسمو ةوالتلا دوجس يفو

 الو ةنسلل الو اهل هطارتشا مدع ىلع لقالاو )١' « هل ءوضو ال نمل ةالصال » نلع

 ةصخرلا نأل ى رايتخالا يف ةلبقلا ريغل وأ ةبادلا ىلع لفنلا ةالص يف مهل ةجح
 (ةءارقلاو فحصملا ٦سمو) رسكلاب ( ةوالتلا دوجس يفو ) اهناكم ىدمتت ال

 ةزانجلا ) ةالص ( و ) ةرمعلاو ةضافإلا فاوط ريغ اقلطم ( فاوطلاو ) نآرقلل

 اهنأ ىلع ءانب ةوالتلا دوجسو ةزانجلا يف طرشلاو “ همدعو طرشلل ( فالخ

 يف مالكلا حيبأ ولو ى ةالص اهنأل فاوطلاو ةزانجلل طرشلا ريتخاو ى ناتالص

 ىلع اولص » للع هلوقك ةزانجلا ةالصب ةيمستلا ثيدحلا يف حص دقو « فاوطلا

 ٠ ةالص فاوطلا ةىمست حصو ؛٢) » رحافو راب لك

 )١( هبلع قفتم .
 )٢( يناربطلا ءاور .
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 باب

 فسملا سمو ةءارقللو موصلاو ةالصلل ةبانجلا نم لسغلا ضرف
 ةكم لوخدو مارحإلاو ةعمجلل نشو { رثكألا ىلع

 باب

 ةبانجلا لسغ يف

 ىنعمو “ امهريغو نيبجاولا ( موصلاو ةالصلل ةبانجلا نم لسغلا ضرف )
 نآرقلل (ةءارقللو ) © هب الإ ناحصي الو امهب دتعي ال اهنأ نيبجاولا ريغ يف هضرف
 لصي ىتح زهفت تناك اذإ هتطيرخو هقاروأو هدلج سم ( فحصملا سمو )
 ص حصألا ( ىلع ) هئاعو نم ىلدتي امو ةقالعلا نم هسمي لب دلجلاو قاروألا زمغلا
 ء تايآ ثالث نود ام زاوجب : ليقو ى ايمل بحتسي : ليقو ى ايهيف ( رثكألا )

 ةبانج الب. لسغلا ( نسو ) “ لصألاو عرفلا لماش يف اهتركذ لاوقأ انهو
 يفهبوجوب : ليقو ى امبرأ ىلصت ثيح وأ نيتمك ر يلصت ثيح ءاوس ( ةعمجلل )

 تقو ىلإ رخؤيلف رخأتي نمو ى حبصلا دجسملل ركبي نمل هتقوو 2 مامإلا نامز

 نكل ايل بحتسي:لبقو ( ةكم لوخدو ) ةرمع وأ جحب ( مارحالاو ) ڵ.جورخلا
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 لسغو يعسلاو فاوطللو ةفلدزمالو فوقولل بدن و .ةماجحلاو نيديعلا
 . . . . .. ؛مدلا عاطقنا دنع ةضاحتسالاو تيملا

 نيديعلا و)“ مارحلا دجسملا لوخدلو « مرحلا لوخدل بحتسيو ى مارحإلل دكأتي

 لحم لسغ دعب كلذو ى فيظنتلا ةدايزل اهدعب ىنعي ؛ ءاحلا رسكب ( ةماجحلاو

 مالسلادبع نباو ليلخ لاق « دصفلا ةماجحلا لثمو “ رضي ال ناك نإ ةماحلا

 دصفلاو ةماجحلا رثأ لحم لسغب رمأي هنأ ةنودملا يف كلام دارم سيل : نايكلاملا

 للا ؟نم يذلا يباتك رظناف لحملا ءرب دعب ينمي امنإ و رضلا ةياغ ىلإ ؟دؤم كلذ نال
 . « بطلا لصأ يف بحلا ةفحت » وهو هب يلع

 ( يعسلاو فاوطللو ةفلدزمل ) اب تيبملا (و )ةفرعب ( فوقولل بدن"و )

 ص فيظنتلا ةدايزل تيملا لسغ دمب يأ ( تيملا لسغو ) “ةدحاو ةنس اهنإف اعم
 : ىرغصلا ةنودملا يفو < تيملا سم يف ام رم دقو طقف ءوضولا مهضعب بحتساو

 ابأ تعمس .دقو ى ال : لاق ؟ هلسغ نم غرف اذإ تيملا لسغ يذلا لستفيأ هتلأسو

 رذق هنم سم نوكي نأ الإ 2 “لسغ' ملسملا لسغ نم ىلع سيل : لوقي ةديبع
 ص اتاومأ الو ءايحأ ساجنأب انسل :ةدبع وبأ لاقو :لاق « ةالصلا ءوضو أضوتبلف

 هبحاصبملع نإ :لاق هنأ دوعسم نا نع انغلب : زيزعلادبع نب هللادبع لاقو : لاق

 ع يلإ بحأ لسفلا ؟ لوقي بلاط يبا نب يلع ناكو : لاق ى هنم لستفيلف اجن
 وبأ ىورو ث هأزجأ أضوت نإو ليمج نسح لاستغالا : روصنم نب متاح لاقو
 هللا لوسر ناك » اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةميزخ نبا هححصو ةميزخ نباو دواد

 لسغ نمو “ ")ةماجحلا نمو ى ةممجلا مويو « ةبانجلا نم : عبرأ نم لستغي يللم
 كاردإ ووشحلا ىلع تردق ولو ى هلبقال (مدلا عاطقنا دنع ةضاحتسالاو) . «تمللا

 دراد وبا هاور ) آ (
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 ميمعتو « هيف اهمكح باحصتسا و « هب سُنلتلا دنع ةىنلا بجاولا ضورفو

 ! ركذلا عم ةالاوملاو ء قلطملاب اهبئان وأ ديلا رارمإو 2 دصقلاب دسجلا

 ٠ ( ‘ حجارلا ىلع ‘ قاشنتسالاو ةضمضملاو

 نم جورخلا دنع بجيو ص راهنلا ةالصل لسغو لبللا ةالصل لسغ : ليقو ى ةالص لك دنع : ليقو ‘ رجفلا ةالص دنعو نيتالص لك دنع ليقو ى لسنلا
 . ضيحلا

 ةدارإ ( دنع ةينلا ) تع اك هريغو ( بجاولا ) لسغلا ( ضورف و )
 داعأ هرخآل ىضمو هطسو يف اهركذت نإو “ بجت ال : ليقو ى ( هب سبلتلا )

 ك هزاوح مدعو بترلا زاوح ىلع يبم كلذو > لكلا : لبقو ك طقف اهلق ام

 ىضم ام ىلإ عجري نكلو ى ديمي ال : لوقي زاجأ نمو “ ديعي : لوقي زجي مل نمف
 هسأر لسغ يف عورشلا ىلإ هيدي لسغ ةدارإ دنع نم ةينلا بحصتسيو « طقف
 هنأىلع ءانبكلذىلإ اهباحصتسا مزلي امنإ هنأ قيقحتلاو ى هب أدتبا ام لسغ يف وأ
 نإو > باحصتسالا بحم الف نامح : لبقو > قاشنتسالاو ةضمضملا بحتال

 ةلازإ دصقك ى اهكحل عطق كلذف خسولل ةلازإ وأ ديربت وضع لسغ دصقب اهعطق
 ممعتو ) ص اهدعب لوهذلا رضي الو ( هيف اهكح باحصتساو ) “ فنألا خسو
 دومك ( اهبنان وأ ديلا رارمإو ) اقلطم ةيفخلا عضاوملا ىلإ ( دصقلاب دسجلا

 > ءوضولا نم رم ام ىلع ءاملا نم ) قلطملاب ( رارمإلا بحم ال : ليقو > رححو

 ىمسي ماد ام ًاميمج هحيرو همعطو هنول ريغت امب لاستغالا و ؤضوتلا مهضعب زاجأو
 عم بجت ال اك ةردقلاو ( ركذلا عم ) ولو بجت ال : ليقو ( ةالاوملاو ) “ ءام

 ك رك ذلا وأ ناسنلا مم ولو بحت : لبقو رذعملا عمو ناسنلا وهو رك ذلا مدع

 > ءوض ولاك لسفلا ف ناتنس : :7 > ) حجارلا ىلع قاشنتسالاو ةضمضتملاو (
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 ءوضولاو الوأ نيديلا لسغو س ضورفلا نم ليقو ،ةيحللا ليلخت:هننسو

 2 اثالث سأرلا ىلع ءاملا ةافإو ء هلبق

 ركذ الب نآرقلا يف هب رومأم لاستغالا نأ لاستغالا يف اضرف ايهنوك هجوو

 همومع انملعو « ةقشم الب "ءاملا اهلصي هنأل فنألاو مفلا همومع انملمف“ءاضعألل
 رظناف « اهيف ربكألا رثأتيال فيكف رغصألا ثدحلا اهبف رثأتي اهنوك نم امهايإ
 ءوضولا يف ةبجاوةنس ايهف “ةنسلا نم امهناف ى ءوضولا يف اهفالخ «لماشلا» يباتك

 قشنتساو ضمضم لي هنا ه يور « « لماشلا » رظناف « ةبجاو ريغ : ليقو
 ءاضعألا نم امهنوك نمو كلذنم ملعف ى ايهلمف هلعف رثكأ نكل ٠١١ « كرتو هلسغ يف
 . حجارلا ايهنأ ةرهاظلا

 ،افيثك ولوةبجاوةنسأ زعشلا لوصأل ءاملا لاصيإ يأ ( ةيحللا ليلخت :هننسو)
 هلك رعشلا يلاعأل ءاملا لاصيا يدنع حيحصلاو « ( ضورفلا نم ) وه ( ليقو )
 ص ضرف : ليقو ى ( الوأ نيديلا لسغو ) كلذب دلجلاو هلفاسأو هطساوأو

 سارلا ىلع ءاملا ةضافإو ) “ امهرخؤيف هيلجر الإ : ليقو ى ( هلبق ءوضولاو )
 اثالث وضع لك ال "هلك هديعي مش هلك هلسغي هدسج اذك و “دحاو ريغ لاق ى( اثالث

 اهب حرسيو ءاملا يف هدي لخدي : ليقو “ دحاو وضع لاستغالا يف هلك ندبلا نأل

 هريغ ص ىلعو ةنس اثالث سأرلا ىلع ءاملا ةضافإ ليقو « دعب اهلسغ هل لهسيل هسأر

 ناك » هللادبع نب رباج لاق ى ةرابعلا رهاظ وهو ةبتر ةنسلا كلت نود بحتسم
 -يلع ةجوز ")ةيفنحلا ن دمحم نب نسحلا لاقو '"٢«اثالث هسأر ىلع غرفي للع يبلا

 ةثالثذخأي نلع يبنلا ناك » : لاقف ؟ ةبانجلا نم لسفلا فيك : هللا دبع نب رباجل

 )١( لم هاور .

 )٢( دمحا هاور . )٣( لصألا يف اذك .
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 لبق هب ليجعتلا :هتابودنمو « ةيمسنلاو { كاوسلاو ص نمايملاب ءادتبالاو
 ٠ ٠ سيكتنتلا : هتاهوركمو ك هةانثأو هلوأ ف ركذل او > ءيش لك

 هادي نيفكلاب دارملاو '_ا) ص هدسج رئاس ىلع ضيفي مث هسأر ىلع اهضيفيو فكأ

 ةفص يف ةباحصلا هدنع ىرام ذإ قلع هنع معطم نب ريبج ةياور ليلدب اعم

 هب قحلأو '") « امهيتلك هيديب راشأو اثالث يسأر ىلع ضيفأف انأ امأ ه لسفلا

 ىلوأ وهو ى ثيلثتلا يف ءوضولا ىلعو هيلع اسايق دجلا انباحصأ و ةيعفاشلا
 ثيلثتلاو « هراركت عم فيفختلا ىلع ينبم ءوضولا نأل ‘ لسفلا ينعأ ، ثيلثتلا
 بص دمب :لبقو ( نمايملاب ءادتبالا و ) ى انباحصأ دنع بحتسم ندبلا لسغ يف

 ص رسيآلا لبق نميألا وضعلاو ‘ هرسيأ لبق وضعلا نميأ سأرلا طسو ىلع ءاملا
 :ليقو “رسايملاو نمايملا عم نطبلاو رهظلا مسقيو ‘ ىرسبلا لبق ىنميلا نذألاف

 ةنس ال بودنمف ءوضولا يف امأو ( كاوسلا و ) “رهظلاف نطبلاف رسايملاف نمايملا
 رضيلسفلاناف ع ةبجاو نكل ةنس هنإف نذآلا لخاد حسمو « ةنس هنأ حيحصلاو

 . ةبجاو : ليقو ( ةيمستلاو ) 0 ايهتبقث "ةدس نإ الإ

 يف فذحلاو لاصيإلا عضوف ى هيف اهيلإ بودنملا ءايشألا يأ ( هتابودنمو )

 لك لبق هب ليجعتلا ) يف ىنعمب ةفاضإ لسفلا ريمض ىلإ تابودنم فيضأو اهيلإ
 . هلخاد يأ ةزمهلا حتفب “ ( هءانثأو هلوأ ) يف هلل ( ركذلاو “ ءيش

 ع بيترتلا بوجوب : ليقو “ بيترتلا مدع يأ ( سيكنتلا هتاهوركمو )
 ص ءوضولا يف اذك و ى آدعاص نيلجرلا نم ءيدتبي نأ هوركملا سيكنتلا : ليقو
 ءوضولا ىلع لسفلا ليحي نأ صخألا و “ دسجلاو سأرلا نيب الإ بيترت ال : ليقو

 ٠ دواد وباو دمحأ هاور ) ( ١

 )٢( ملسم هاور .

_ ١٨١ 



 ك هف مالكلاو > كثكلالث نم رثكأ لوسخملا ريركتو > ءاملا نم راثكإلاو

 رهن وأ ليس لخاد : ليق يزجيو 4 عنام الب تقولا جورخب هكرات كلهو

 : ! هج ومت رحب وأ

 هضعب وأ وضع فجي مل نإف اهيف لاوي مل نإ :ليق دقو “ةالاوملا يفو ى بيترتلا يق
 مل نم دنع هدحو هلسغ حارتساف ةلعل هدسج نم امضوم كرت نإو ى ةداعإ الف

 اهطرتشمدنع داعأ و٤نايسن وأ رذمل اهطرتشي مل نم دنعو “اقلطم ةالاوملا طرتشي

 مركاك رثكأ ردصم ةزمهلا رسكب ( ءاملا ) بص ( نم راثكالاو ) ، اقلطم
 وهو حوسمملاو ى ةهارك ( ثالث نم ثكا لوسغملا ريركتو ) « ةديدش ةهارك
 حسملا نإف « اهوحن وأ رئابجلا هيلع يذلا عضوملاو ‘ رثكأ وأ نيترم نذآلا لخاد

 كاثالثوأ نيترمحسملا هركيال : ليقو “ ضورفملا لسغ نع ينفت ةبجاو ةنس هبلغ

 ةرم ديزي : ليقو ى اهيلع ديزب الئل ضعب دنع كسمأ ثالثلا لسغ يف كش نإو

 ءاهب تأيلف ةدحاولا يف كش نإو ى لصألل باحصتسا حجارلا وهو نيقيلا مدمل

 ص ديعي مش هلك هدسج لسفي نأ زيجأو « اثالث وضع لك لسغي نأ ثالثلا ةيفيك و

 . هبجوأ و لوآلا ىلع ةتس وبأ رصتقا لب

 :ليق“ثاركلاو نبللاو محللا عنمب : ليقو ى هلبق لك آلاو ث ( هيف مالكلا و )
 كراتو ، ودعلاو نايسنلاك ( عنام الب تقولا جورخ هكرات كلهو ) “ نمسلاو

 ةبانجلا لوزن نيح يف لسغلا بجي له فلتخاو ى كلذك بجي ثيح مميتلا
 ىلعو؟هلوخدب الإ بجي ال وأ امسوم ابوجو ةالصلا تقو لبق ولو لسغلا ناكمإ و

 رجفلا تلص ام دمب هتجوز عماج نإف ى عنام الب هجورخ دعب الإ رفك ال :لك
 ى قلاط تنأف هالص دقو يلع : لاق وأ لسفلا كيلع بجو نإ : لاقو ى الثم

 رهت وأ ليس ) لوعفم ( لخاد : ليق يزجي و ) « يناثلا نود لوآلا ىلع تقلط

 « رهنلاو ليسلا لمشيقتح زاج “ديدشلا كرحتلا هب دارأ و «لعاف ( هجومت رجب وأ
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 طوحاألاو 2 ةيرس وأ ةجوزب نإو حصو ةكرح هل تناكنإ ديب كرع نع

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 2 هنع هوضولا ريخأت

 ص ةدش ءايلل تناك نإ يأ ( ةكرح هل تناك نإ ديب ) كح يأ ( كرع نع )
 يف فلخلاو ص كرمب الإ يزجمال : ليقو ى رحبلا قح يف جومتملا ركذ أزجأ الإو

 ولو َكرملا مهضعب طرتشي ملو “كلذ وحن و ةدشب نابصي ولدو بازيم و“معي رطم
 . ءاملا لاصيإ لب ةدشلاو ةك رحلا مدع عم

 (ةيوس وأ) اهل جوز وأ هل (ةجوزب) كلدلا ناك ( نإو ) لسفلا ( حصو )
 ةروملا فشك مرحي هنأ الإ “ىفك و ىثنأ وأ ركذ غلابب وأ غلاب ريغب وأ ديس وأ

 ؛هثسمهل زاج ولو دحأل دحأ أضوتي نأ حصي الو « ةيرسلاو ةجوزلا ربغل اهسمو

 اميف حصي : ليقو ى لسفلا يف الو ءوضولا يف حصيال : ليقو ‘ حصي : ليقو
 هجوو “فيظنتلل امهنا ىلع ينبم ديقب وأ اقلطم زاوجلاب لوقلاو ى مداخ وأ بيرقب

 هنأ طقف لسفلا يف كلذ ةزاجإ هجوو هبيرق نم مزجك هنأ بيرقلا صيصخت
 رمخات طوحألاو)“دبمتلب فيظنت هدنع ءوضولا سيل و“فمظنت اذه لئاقلا دنع
 نم سجنلا لزيلف هميدقت دارأ نإو ى ةروع وأ آاسجن سمي الئل ( هنع ءوضولا

 هسم ضقني ام اذك و ى ةبانجلل هيونيو هجرف لسغي مث هريغو هجرف
 اهفلي وأ هدي رهاظب هلسغ لاستغالا يف عضوملا لصو ادإ وأ ى رم ام ىلع ءوضولا
 ريثكلا كرع ةيافك نم خيشلا زاجأ ام ىلع ءانب كرع الب ءاملا بصي وأ “اهربغب وأ

 ءوضولا نع لسفلا يف يفكي الو « دحاو وضع لسفلا يف هلك دسجلاو “ وضع نم

 ءاضعأ لسغ يفكي له لستغا مث أضوت ول اذك و « يفكي ليقو حيحصلا ىلع
 عنملل لديو “ يزجي : ليقو “ عنملا حيحصلا ؟ لاستغالا يف اهلسغ نع ءوضولا

 .'١ءلسفلاو ءوضولا نيب عمجي للب هنأ » نيتلاسملا يف

 )١( هجام نباو يئاسنلا هاور .
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 دعب ءوضولا يف رثؤي سجنلا نإف ى هنع ءاجنتسالا ريخأت مرحي الو
 « رئافضلا ضقن هب ةأرملا مزلي الو ، لسلا يف ال همام

 لاصيإ نم رذحي ام الإ لاستغالا نع ( هنع ءاجنتسالا ريخات مرحي الو )

 ناف) “ةبانجلل ه ونيو عضوملا لسفيلف هدعب ىجنتسا اذإف « هعضوم ريغل سجنلا

 امنإو “ حيحصلا ىلع همامت لبقو ًاعامجإ ( همامت دعب عوضولا يف ث ؤي سجنلا

 ريخأت ىلع انه مالكلا نإف لسفلل ةبسانسلل همامت دعب : هلوقب فنصملا هديق

 لصاحلاو ص مهفاف همامت لبق ءوضولا يف رثؤيال سجنلا نآل لسفلا نع ءاجنتسالا

 رثؤيهنآل “همامت لبق ءوضولا يف رثؤي امنإ ولسفلا يف رثؤي ال سجنلا نأ هدارم نأ

 ريخأت زوجي هنأ نيفلاخلا ضعب معزو “ همامت لبق رثؤيال :ليقو همامت دعب هيف

 امأو اذهب انم لئاق الو هديب هجرف سمي ال نأ طرشب ءوضولا نع ءاجنتسالا

 مالك « لماشلاب ه ىمسملا يباتك يفو اندنع فالخ هيفف همامت لبق سجنلاب ضقنلا

 دنع زوجي هنإف هلبق وأ ماتلا دعب ( لسفلا يف ال ) “ ضقنلا ريثأتلاو اذه نم عسوأ

 ء ةبانجلل لسغو هرهط سجنلا عضوملا غلب اذإ و ' اسجن لسفلا يف لخدي نأ ضعب
 ليقو : لسغلا رخآ ىلإ هك رت اذك و « تاهورككملا نم هنكل ةالاوملا مدع هيفو

 . هرخآ ىلإ كرتلا زوجي ال

 ص اهكف يأ ( رئافضلا ضقن ) ةبانجلا لسغب يأ ( هب ةأرملا مزلي الو )
 ضعب معز دقو ى هك رعتو هيلع ءاملا بصتو رعشلا لوصأ ىلإ ءاملا لصوت نكلو

 وأ ضيح نم لسفلا ةدارإ دنع رئافضلا ضقن مزلو “ رمشلا لسغ بمال هنأ

 :فاتصو نبال ضيحلا ةديصق حرش يفو“ةدملا تق نإ كفتال نأ زيجأ و سافن

 هغلبتو ءاملا بصت تناك نإ لسفلا دنع اهرمش ضئاحلا كفت ال نأ زوج هنأ
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 يف دملاب الو { ثلثو لاطرأ ةسمخ وهو 4 عاصلاب ريدقتلا هيف حتي الو

 هحسمب نإو هيلإ عوجرلا حصو ى لقألا ءاقبإ اهيف رفتغي الو ء ءوضولا
 ٬ثالث هنم ترطق نإ مع لسغب ءازجإلاو ،هنع نب مل وضع ءام نم ولو
 . ةدحاو : لبقو

 . رعشلا لوصأ

 لاطرأ ةسمخ وهو ) ضمبل افالخ ( عاصلاب ريدقتلا هيف متحتي الو )
 ص ثلثو لطر دملاو “ لاطرأ ةينامث : ليقو “ حيحصلا ىلع لطرلا نم ( ثلث

 (عوضولايف)عاصلا عبر وهو( دملاب ) حسملاو ءوضولا ءاضعأ لسغ متحتي ( الو )
 لسغلا يف يأ ( ايهيف ) لومفملل ءانبلاب لهسيال يأ ( رفتفي الو ) ى هيعدمل افالخ
 فك وأ رانيد وأ مهرد وأ رفظ ردق رفتغا نمل افالخ ( لقألا ءاقبإ ) ءوضولاو
 عوجرلا حصو ) “ ۔املا لصي مل عضوم يف رانلا لاعتشا ثيدح اهدريو . لاوقأ

 ناك ( ولو ) “ ىلوأ لسغلاو ( هحسم ) ناك ( نإو ) ت لقألا ىلإ يأ ( هيلإ
 ص ضرألا ىلإ وضعلا نع يأ ( هنع نبي مل ) نإ نكل ( وضع ءام نم ) حملا
 ءازجالا ) حص ( و ) لسغلا الإ لقألا ريغ ىلإ عجري الو ءوضولا يف مالك رمو

 للقي نأ يزملا رطقلا ةيفيك و “ تارطقلا نم ( ثالث هنم ترطق نإ مع لسفب

 ثالثلا بصنت ىتح للقيو تلسيو كلذك بصيو لفسأ ىلإ هتلسي ريصيف ءاملا

 يزجم :ليقو ى ارخآ وأ اطسو وأ آلوأ اهبابصنا هيزجي: ليقو “ هيلجر لفسأ ف

 يفكيف اثالث وضعلا حسمي نأ ضمب زاجأو « ةدحاو : ليقو “ نبترطق بابصنا

 ء(ةدحاو) ترطقنإ و ( :ليقو)“لسفلاو ءوضولا يف كلذو “ رطق الب هلسغ نع
 أدتبم هنوك و ءوضولا ريخأت ىلع ءازجألا فطع زوجيو « رطقت مل نإ : ليقو

 هنأ قبقحتلاف سافنو ةبانج وأ ضمحو ةبانج اهب تعقو نمو “ لسقب هربخ
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 ةبانجلل لستفتنأ اهل نكمأ نإو “ سافن وأ ضيح نم"ترهط اذإ نالسغ اهمزلي
 نالسغ : ليقو “ ترهط اذإ دحاو لسغ اهئزجي : ليقو “ زاج رهطت نأ لبق
 لوألا حيحصلاو ص ءاسفن وأ ضئاح يهو ةبانجلا لسغ ا زجي الو ترهط اذإ

 عنمي الو دحاو يزجي الف سافنلاو ضيحلا هبام ريغ ةبانجلا نم هب ام نال

 . رهطلا لبق
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 باب

 لازنإ الب نإو ءعطوو ضيح نم ةراهطلا بوجو ىلع اوعمجأ

 ٠ ٠ ٠ ٠ هب و ١

 لاستغالا تابجوم يف باب

 سافنو ( ضيح نم ةراهطلا بوجو ىلع ) اقلطم ءالملا يأ ( اوعمجا )
 نأ لثم ، دحاو لكل لسغ بجو نانثا وأ ةثالثلا عمتجا نإو ى ( عطوو )
 ءاثالثتلسغ تدتعاو تدلو اذإف « لمحت ىتح ةبانجلاو ضمحلا نم لسفلا عيضت

 وأ ةبانجو ضيح عمتجا نإف ص ثالث اهيلعف سافنلا يف وأ ضيحلا ين اهمماج وأ
 نم لستغت : ليقو “ سافن وأ ضيح نم ترهط اذإ نانثاف ةبانجو سافن

 نع دحاو يزجي هنأ ضمب معزو ى رهطلا لبق ءاسفن وأ آاضئاح ولو ةبانجلا

 لهجلاو دمملابو سافنلاو ضيحلا يف مالتحإلاب ةبانجلا قفتيو نهدصقب ةثالثلا
 وأ ضئاح تتام اذإ و « سافنلاو ضيحلل دحاو لسغ يفكي : ليقو ى نايسنلاو

 تلسغ لسفلا لبق تتامو ترهط نإو « نيلسغ : لبقو ط ادحاو تلسغ ءاسفن

 تام يذلا ةلظنح ةكئالملا لسغ ىلع اسايق كلذو ى توملل ةلسغو ضيحلل ةلسغ
 ( نإو ) “ تيملا لسغ وه دحاو لسغب توملا دنع هلك كلذ يف ليقو ى ابنج

 لازناب يأ ( هب وأ ) خسن مث لازنإلاب الإ بجي ال ناكو ةفطنلل ( لازنإ الب ) ناك
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 بحع هطو يأ ف فلخلاو ك حيحصلا ىلع ةأرمال ولو مالتحاب نإو

 نيناتخلا هاقتلاب حجرو ى ريهطتلا هب

 ص لازنإ الب ىلع هفطع حصيو “ ءطو الب لازنإلا لمشيل ضيح نم ىلع فطع

 ىلع ةأرمال ) امالتحا مالتحالا ناك ( ولو ى مالتحاب ) لازنإلا ناك ( نإو )

 ملام تلزنأ ولو ى هريغب وأ مالتحاب اهيلع لسفلا بوجو مدع هلباقم ( حيحصلا

 مالتحايف لازنإ لكبو ى اهتبويغب اهمزلي هنأ حيحصلاو “ ركذلا ةفشح اهيف بفت

 ةلئاسلا ثيدحو « هيبأ وأ همأ دلولا هبش ثيداحأ يف اك لزنت" هنأو « هريغ وأ

 ءاقتلاب :ليقف “لسفلا يأ ( ريهطتلا هب بجي ءطو يأ يف فلخلاو ) « متحت نمع

 ؛لازنإب :ليقو ى داهجإب اهيلجر نيب هلوخدب : ليقو ى نيغفرلا : ليقو ى نيبابلا
 مث ناك وأ مالتحالا يف اذه نأب درو « ءطوب ولو بجي ال لازنإلا نكي مل امن

 لوق ربتعي ملو ى اوعمحأ : هلوق يف لاكشإ الف هفالخ ىلع عامجالا دقعنا وأ خسن

 هلوقل ردقيوأ ى عومجملا ىلع كح ى خلا اوعمجأ هلوق وأ ى هلئاق ةلقل لازنإلا طرتشم

 نإو بجيو يأ “ عامجإلا هيلع طلسي ال فنأتسم لعف ى لازنإ الي نإو
 : ليقو « لسغ اهمزل اهجرف ةفطنلا تلخدف اهجرف جراخ لزنا نإو ى لازنا الب
 ٠ حيحصلا وهو ال

 حتفب ىثنألاو ركذلا هيف نتتخي ام ( نيناتخلا ءاقتلاب ) هبوجو ( حجرو )
 الإ قيقحلا عامجلا ىتأتي الو«ةق ةح اقصتلا ءاوس 0 اهيذاحت امهؤاقتلا ىنعمو ءاخلا

 عاجلا عضوم وهو قشلا لفسأ ركذلا ناك نأب ى اقصتلي مل وأ ى ةروصلا هذهب

 ى اهتلباقمو اهيذاحت نيناتخلا ءاقتلاب دارملا : هللا همحر يشكيودسلا لاق “ قيقحلا

 نوكي ال هنإف قيقحتلا ىلع ايقتلا ول امأو « اهلك ةفشحلا بوىغي لصحي كلذو

 يفارقلا نع لقن مهضعب تيأر مث ' ءطولا ىرجم يف اهريغ الو ةفشحلا نم ءيش
 وهو نيثالثو ةبمخ دقع هبشي اهجرف : ةريخذلا يف لاق هصنام « ةريخذلا » يف
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 . اهردق وأ ةفشحلا بويغب حصو « ةميهب وأ تيمم ولو

 عمج اذإف ص ةسمخلا وه فكلاب ىطسولا قاصلاو ى نوثالثلا هذهف ةبابسلاو ماهبإلا

 ىرجم نوثالثلاف قوف ىلإ فكلا نطب ناك اذإف « نوثالثو ةسمخ لصح اهنيب

 ديلا تبلق نإف ى دلولاو ءطولاو لوبلاو سافنلاو ضيحلا ىرجم ةسفحلاو ى لوملا

 ءيش نكي مل قيقحتلا ىلع ايقتلا ولو « اهلباقت نيناتخلا ءاقتلاف ى سكملاب رمألاف
 حتف » ثيدحلا يتو “ لسفلا بحي الف ءطولا ىرج يف اهريغ الو ةفشحلا نم

 ضعب لاق )١' « نبمست هديب دقعو هذه لثم جوجأمو جوجأي مدر نم مويلا

 ثالثلا نم عبصإ لك يفو هماهبأ لصأ ىلع هتبابس فرطب دشي نأ وه : حارشلا

 وأ اهلبق يف ( تيمب ولو ) نوعست كلذف ةرثعب لصفم لك لصافم ةثالث ةيقابلا
 ص لازنإب الإ ايهيف ةفينح يبآل افالخ ( ةميهب وأ ) « هعم ىأ ركذ ربد وأ اهربد
 بوبغىىنممنيناتحلا ءاقتلا نمض وأ هردق دارأ هلمل و ،ةمسهبلاو ربدلا يف ناتخ الو
 ناكولو تيم ركذ وأ اهجرف ىف ةباد ركذ ةأرملا لخدت نأ لثم كلذو ى ةفشحلا

 فلخلا و “لفطلا ىلع بجي الو « ةيكلايلل افالخ لفط عمو ى اعوطقم تيملا ركذ

 ىلع هريغ لبق يف هركذ هلاخدإب وأ هلبق يف لاخدإب ىثنخ عمو « قهار نإ
 ص ةفشحلا بويغب : لبقو “ ضعب دنع نيبابلا ءاقتلاب ربدلا يف بجيو “ حيحصلا

 . طقف سجنلا عضوم لسغي لب هب لوعفملا ىلع لسغ ال : ليقو ع لازنإب : ليقو

 اهضعب يقب نإ بجي الو اهلك ( ةفشحلا بويغب )'نيناتخلا ءاقتلا ( حصو ) .
 اهعوطقممزليال :ليقو ت اهعوطقم نم ( اهردق وأ ) ‘ ضعبل افالخ ءاقتلالا مدمل
 يناحلا ءاقتلا حص لاقي نأ حصي فيك تلق نإ و « هلك يقابلا باغ نإ الإ
 الضف“دوجوم هل ناتخ ال اهعوطقم نأ عم اهعوطقم نم اهردق وأ ةفشحلا بويغي

 )١( يقهيبلا ءاور .
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 هبجوم لهو « ةقافإ دعب نونج وأ ءامغإ وأ ركس عم وأ فوفلم ولو

 ةذلب هيراجم لصأ نم لقتنا نإف ء نالوق ؟ هتذل دوج و وأ ينملا جورخ

 اهن ودب جرخ مم

 اقيقحت نيدوجوملا نيناتخلا ءاقتلا ىلإ حص يف ريمضلا عجر : تلق ى يقتلي نأ نع

 ناتخ وهو اريدقت رخآلاو « اهناتخ عضوم وهو اقيقحت امهدحأ دوجوملا وأ

 فطعي نأ لمتحيو ص اهتلزنم اهرادقم يقابلا نم لزني هنإف ى ةفشحلا عوطقملا

 ءاقتلاب : لاق هنأك ى ةفشحلل ريمضلا عجريل هرخأو نيناتخلا ىلع اهردق هلوق
 ىلإ حص يف ريمضلا دوع زوجيو « ةأرملا ناتخ عم ةفشحلا ردق ءاقتلا وأ نيناتخلا
 نسحأ لوألا هجولاو ى لوألا هجولاك بوجو ىلع ردق فطعىف لسفلا بوجو
 فاضملا ناتخلا وهو هزاجو هتقيقح يف مسا لامعتسا هيلع مزل نكل « رهظأو

 و 2 وهو ث ىتيقحلا ةلزنم لزنملا ىنعم يفو “ قيقحلا ناتخلا ىنعم يف ناك ذإ لجرلل

 يف لمعتسملا مس الا كلذ ةينثت مزليو < اهعوطقم نم ةفشحلا نم رادقم

 حلا نم 7" ناك ( ولو ) ى مهفاف ةأرملا ناتخ وهو قيقح مسا م هزاجو

 ءامغإ وأ ركس عم وأ ) نل وأ نشخ ءيش يف (افوفلم) اهردق ناك وأ هتفشحي

 (ةقافإ دعب ) ) لسفلا مهيلع بحس امنإ و هلك كلذ يف لومفم وأ لعاف نم (نونج وأ

 عامج الب ولو لسفلا هيلع بجو نج وأ هيلع ىمغأ وأ ركس نم نأ ضعب نعو
 لسغلا يأ ( هبجوم لهو ) “ رهظي مل نإ هلازنإ ىلع ليلد ال ذإ فيعض وهو

 الب لاخدإب وأ رظن وأ رتكذت وأ [هَشَتب_ نإو ركذلا نم ( ينملا جورخ )
 مل نإ كلذو « جرخي ىتح بجي الف ضعب دنع ىثنألا جرف اذك و « ةفشح بوبغ

 ص لزني مل وأ لزنأ لسفلا مزليف اهرادقم وأ يه تباغ اذإ امأ ، ةفشحلا بغت

 ( هتذل دوجو وأ ) س تملع اك “ جرخت مل مأ ةفطنلا تجرخ « ذتلي مل وأ ذتلإ
 بجو ( ةذلب هيراجب لصأ نم ) ينملا ( لقتنا ناف « نالوق ) امه “ ينملا ةذل

 ( اهنودب جرخ ) نإ ( مث ) “ جورخ الب ولو ةذللا هبجوم : لاق نم دنع لسفلا
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 ءاربتسالا بجي مث نمو { فالخ هتداعإ يفف لسغ دعب ام تقو يف

 برج الإو داعأ تنمأ ةدوارم لبق لستغا نمف « لوبب ةفطنلا نم

 ءاد وس ةغلب

 هباجيإو لسغ نإ ( هتداعإ يفق ) هنود وأ ( لسغ دعب ام تقو يف ) ةذللا يأ
 همدعو “ جورخلا هبجوم لاق نم دنع باجيإلا “ ( فالخ ) لسغي مل نإ ءادتبا
 امأ ،رخآ الو آلوأ همزلي مل نيلوقلاب ذخأ نمو ى ةذللا.هبجوم : لاق نم دنع
 لبقهتذل مدقتل ةذل الب اتيم جرخ هنألف ايناث امأ و ركذلا نع جرخي مل هنآلف آلوأ
 نكي مل نإف ى اعم ةذللاو ركذلا نع هجورخب لسفلا مزلي : ليق دقو ‘ هجورخ

 عم اهدوجو هموزلو ‘ جرخي ملولو ةذللا دوجوب هموزل طوحألاو « مزلي مل دحا و

 ،الوأ ةذل هتقبس ى ال وأ جورخلا دنع ةذل هتنراق اقلطم هجورخب هموزلو جورخلا

 ءاوس “ تلصفنا اذإ مزلي هيراجس نم هلاصفنا دنع ةذللا دوجوب هموزلب لوقلا ىلعف

 اهجورخ لسفلاموزل يف فلتخا دقو « جرخت مل وأ هبقث نم وأ ركذلا نم تجرخ

 بجي لك ىلعو ؟ال مأ ماكحألا كلت يف ركذلاب قحلت لهو ى ركذلا ريغ ةبقث نم

 قلمتمجورخلاب باجيإلا وأ فالخلا يأ ( مث نمو ) « ءوضولاو سجنلا ةلازإ هيلع

 هنإف لاب نإ ةفطنلا ءافتناب صلختي يأ لجرلا ىلع ( بجي ) « ليقب وأ بجيب
 نم ءىرب جرخت ملو لاب نإو ؛ دعب قبت مل اهنأل دعب امل أربت تجرخ و لاب نإ
 دحأابذخأ جرخ نإف ع جرخي له رظني ( لوبب ةفطنلا نم ءاربتسالا ) اهدوجو

 ه ( تنكمأ ) لوبلا ىلع هسفن ضارعا يأ ( ةدوارم لبق لستغا نمف ) “ نيلوقلا
 لاستغالا كلذب ىدأ ام هيزحي الو ةدوارملا دعب لاستغإلا ( داعأ ) ةدوارم ةفص

 هنكمت(الاو) هنكمت مل نإ ديعيال اك ال : ليقو ، هجارخإ هنكمأ ام جرخي مل هنأل
 < لسغلا دصي : لاق نم دنع ناكمإلا دنع ( برج ) اهنودب لستغاف ةد وارملا

 ةفوصوأ ةنطق وأ ةقرخ يأ ( ةفيلب ) ديمي ال : لاق نم دنع بيرجتلل جاتحي الو
 نول ريافي امم كلذ وحنو ءارضخ وأ ءارمح وأ ءاقرز وأ ( ءادوس ) اهوحن وأ
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 لصفنمل زوجو ء اتيش اهب دجو نإ ةالصلا ال ء لسغلا ديعيو اهيلع لوبي
 ل نإو . لستغي نأ الخاد هدرف هركذ رصعف هحورخ فاخ م هنم

 . هيلع هبجوي مل جورخلاب هبجوأ نمو { ءىربتسي

 نظي ام ردق هلوب لوأ (اهيلع لوبي) “ةرباغم متأ هنأل لضفأ داوسلاو . ضاببلا

 ص اب ملعي الف لوبلا اهبهذي الئل رثكأ ال تناك ول ةفطن نم هرك ذ يف ام جورخ

 دجو نإ ) ضعبل افالخ ( ةالصلا ال ) جورخلاب بجوملا دنع ( لصفلا ديعيو )
 مل نإ اقلطم لسفلا ةفينح وبأ هيلع بجوأو ةفطنلا نم ( انيش ) اهيق يأ ( اهب

 ملةيرجتلا مدع دمعت نإ ضعب دنع لسفلا هيلع بج و برجي ملو لاب نإو “ لبي
 . دمعت ولو '١ا)نالمح مث : ليقو ى دممتي مل نإ بجي الو

 ( هجورخ فاخ ) لصفنم لعاف ( ينم هنم لصفنم ) لجر ( ل زوجو )
 ( لستغي نأ خاد ) ينلا يأ ( هدرف هركذ رصعف ) ينل تمن ى هركذ نم

 ىضتقمو “ مزاجلل ةنكاس ةزمه نم لدب ءايب ( عىربتسي مل ناو ) ‘ زوج بئات
 ص ىضم ام هأزجأو ى دمي امل لسغلا داعأ جرخ اذإف ةزملا نوكس وه مزاجلا

 هبجوي مل جورخلاب هبجوأ نمو ) “ لاق اك جرخي ىتح هيلع لسغال : ليقو
 لسغ الف هنود الو لوبب جرخي ملف ىشالتو انطاب بهذ لب جرخي مل نإف ( هيلع
 . ةذللاب هيراجم نع هلاصفنال همزل : لقو ط هيلع

 )١( نالسغ : اهباوص لعلو 0 لصألا يف اذك .
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 لصف

 بارطضاو « ةوهشلا دجوت هب ، علطلاك ةحئار وذ ظيلغ نام نملا

 هل هفذقو > بيضقلا

.3 

 لصف

 اذك و اهلبق ام ناكسإ و اهفيفختب وأ اهلبق ام رسك و ءايلا ديدشتب ( ينملا )
 ىرفكلا يأ ( علطلاك ) ةنتنم ( ةحنار وذ ظيلغ ءام ) يذولاو يذملا

 كذذلتلاو ءاهتشالا يأ ( ةوهشلا دجوت ) هجورخ و هلصا نع ( ه ) لاصفنا ( ب )

 ةرجشلا بيضقبهّبشأ رك ذلا يأتاهجىلإ (بيضقلا) كرحت يأ (بارطضاو)
 "فطعلاو ى ءال يأ ( هل ) ببضقلا يمر يأ ( هفذقو ) “ همساب هاتمس و هدادتمال

 نع لصفلا يزجي : لاق نم لوق ىلع وأ ى ةلقلا ىلع راجلل ةداعإ الب هب ءاه ىلع
 هب يأ ى ةيعملا ىلع بصنلاب وه وأ « عوفرملا لصتملا ىلع فطعلا يف اك راجلا ةداعإ

 بضقلا فذق نأ ىنعم ىلع بارطضا ىلع وأ “ةوهشلا ىلع فطعلا وأ ‘ هفذق عم

 فذقلا نأل “ فذقلا لصح امل هالول ذإ هل بيس ءاملاو « ءاملا كلذل ببسم ءايلل

 بيضقلابارطضاو ةوهشلا دوجو نأل اذه ىلإ جيتحا امنإو فوذقم الب لصحي ال

 يذلا فاضملا تربتعا اذإو ص هب اللعم نوكي اهيلع فطع اهف « ءاملاب هللع دق
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 ةبعالم وأ ةركاذم باعللاك اقيقر جراخلا وه يذملاو ء ةبانجلا وهو

 وهو يذولاب الو ، بيضقلا هب رسكني الو { هل ةحئار الو ةش وأ

 مزلو ى حيحصلا ىلع لسغ رفصأ ظيلغ ابلاغ هدعب وأ لوبلا لبق جراخلا

 يذ قفدنمب

 دجوت : كلوق يف لاكشإ ال ذإ“لاحلا حضتإ لاصفنا ظفل وهو هب هلوق يف هتردق

 نع ءاملا لاصفنا ىنعأ هلاصفنال « ءاملا فذقيو “ بصضقلا برطضيو ى ةوهشلا

 دسحي مئاق ىنعم ةبانجلا نأ يحلاو ، ( ةبانجلا وه ) ءاملا كلذ ( و ) “ هيراج

 هنأل ةبانج ءاملا ىمس هلعلو ‘ جرف يف هتفشح تباغ وأ « هنم ءاملا كلذ جرخ نم
 جراخلا)ءاملا ( وه ) ماجعإلاب ( يذملاو ) “ءاملاو ىنعملا :نالايعتسا اهل وأ ى اهببس

 هرك ذب آدحأ سمي يأ « فاكلا حتفب ركذلا نم ةلعافم ( ةركاذمي باعللاك اقيقر

 ايهنم دحاو لك ركذي يأ « ناكسإلاب رك ذلا نم وأ ى سوسمملا كلذ هرك ذ سيو
 ركفت ( "هَشتَ وأ ةبعالم وأ ) ‘ ركذلاك هريغ يفو ركذلا ريغب سملاو “ رخآلل
 ىفكل ٤ ش ة ىلع رصتقا ولو ‘ نبونتلل ةفوذحملا ءايلا ىلع ردقم رجلاو “ ىهتشي ام

 ( هل ةحنار الو ) “ اهب يذملا لزني ال يهشتلا نودب ةبعالملاو ةركاذملا نأل

 ع ةحيرلا اهلثمو بيطلا ىلع قلطت اك نتنلا ىلع قلطت ةحئارلا نأ ىلع راج فنصملا
 ،عافترا البو هدعبو ركذلا عافترا لبق دجويو ،(بيضقلا هب رسكني الور

 ابلاغ هدعب وأ لوبلا لبق جراخلا وهو) ماجعإلاب (يذولاب الور هب مزلي الو
 لاصتاب هدعب الو لاصتاب لوبلا لبق ال نامزلا رئاس يف هجورخ بلاغلا ريغو

 ءوضوو ءاجنتسا امهب مزلي لب 9 مزلي لعاف (لسغ) ضايبلا ىلإ (رفصأ ًاظيلغر
 ۔(حيحصلا ىلع) ريثك دنع حضنلا يذملا يف ءاجنتسالا نع يفكيو ،طقف

 ال :ليقو ، يذولاب ال يذملاو ينملاب ضعب هبجوأو امهب لسغلا بوجو هلباقمو
 يذ) ةدشب جراخ يأ (قفدنم) ءام ( ب) لسغلا (مزلو) ،يذولاب بجي
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 داسفل حيق وأ مد وأ ديدصك ريغتم نإو بيضقلا هب رسكنا ةذلب ةحئار

 ةفطن جورخب عامج نم ةلستخم ىلع ةداعإ ال و . نبتبكا رتم ل ازناب » > جازم

 ةاجنتساو ةوضو ءطوو ةذل الب اهجرف يف اهل ةلخدمك هب اهمزلو . هدعر

 .ُلسغ ال

 ةحئاروأةدش الب جرخ نإ هموزل يف فلتخاو ( بيضقلا هب رسكنا ةذلب ةحنار

 ( اريغتم ) ناك ( نإو ) ص ركذلا ريغ نم وأ ةذل الب وأ بيضقلا رسكني مل وأ
 هتحئارعطقنتال :ليقو « جازملا لادتعا مدعل ةظلغلاو ضايبلا وه يذلا هلصأ نع

 ( جازم دامسفل ) رفصأ وأ ( حيق وأ مد وأ ) ؤ حبق عم بلاغ مد ( ديدصك )

 (لازناب و)«ءارفص ةأرملا ةفطنو“عئابطلا نم ندبلا هيلع بك ر ام وهو رسكلاب

 وأ ةركاذم وأ مالتحا وأ ةلفط وأ لفط عم ةبكارتم وأ ( نيتبكارتم ) نيتأرما

 مزلي امنإو املازنإب مزلي ال : ليقو “ حيحصلا ىلع كلذ ريغ وأ هشت وأ ةبعالم
 . لزنت مل مأ تلزنأ ريغ ال ةفشحلا بويغب

 (هدعب ) امج وزنماهتلخد ( ةفطن جورخ عامج نم ةلستغم ىلع ةداعإ الو )
 ةفطنلل يأ ( امل ةلخدمك ) روكذملا جورخلاب يأ ( هب اهمزلو ) “ لسفلا دعب يأ
 ،لزنت ملولو لاخدإلاب تذتلا نإ لفلا اهمزلي اهنأ هرهاظ ( ةذل الب اهجرف يف )
 كلذ يف اهيلع لسغ ال نأ حضاولاو ، ةذللاو ةفطنلل لاخدإلا عاتجال كلذ لعلو

 مزل لعاف ( "ءوضو عطو ) الب ( و ) ةلزنم ةذل الب ؛ دارأ هلعل و لازنإ الب

 اك اهمزل ةبوبنأ ين اهتلخدأ نإ : ليقو ى حيحصلا ىلع ( لسغ ال ءاجنتساو )
 لبوق وأ ڵ جرفلا تلخد ىتح تلاسف جرفلا ريغ يف تعموج نإو “ ءطوب اهمزلي
 حيحصلاو“نالوقلاف هتفشح بويغ الب هسمب وأ هسم الب هيف لزنأف ركذلاب اهجرف
 اهتلخدأ نإ و٤نالوقلا هيف اهربغ اهل اهلخدأ نإ اذك و ى كلذ يف اهيلع لسغ ال نأ
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 هعم دجو نإ : ليقو ى اقلطم : ليق ، دراوب يذ ريغ ليللا لليب مزلو

 هبوث يف وأ ، هريغ هيف ماني ال شارف يف دجو نإ : ليقو س ايؤرو ةحتار
 هذخف يف وأ هيلع وأ هركذ يلي ام

 امنإو ، اهمزلي مل ةذلب ةفشح بويغ الب ركذلا نم تلخد وأ اهريغ اهلخدأ وأ

 مزليف تلزنأ تذتلا اذإ اهنأ ىلإ ةراشإ ةذل الب : لاق امنإ هلملف لوزنلاب اهمزلي

 ىلع ايرج ليللا ركذو « مون الب ولو ( ليللا للبب ) لفلا ( مزلو ) اهلازنإب
 فعض وهو ص دراب عمج ( دراوب يذ ) مزل لوعفم ( ريغ ) دييقت ال بلاغلا
 للب مزلي : ( ليق ) “ دراوبلا بحاص ولو مزلي : ليقو ى دربلا هببس صوصخم
 ظفل ركذي مل ولو ى الوق اذه نوكل نايب : ليق ظفلو « دراوب يذ ريغ لبللا

 وأ امهدحأ وأ ايؤرلاو ةحئارلا دجو ( اقلطم ) “ اذه حجر هنأ مهوتل ليق

 مل ام هريغ هيف ماني هشارف يف وأ هريغ هيف ماني ال هشارف يف هدجو ؛ ادحاو دجس
 اضيأهقالطإ لمش و ‘ كلذ ريغ وأ يذو وأ يذم وأ لوب لب ةفطن ريغ هنأ نقتي
 همزليكلذ لك يفف هنم هنوك مهوتيال ثبح وأ“هبكنم وأ هسأر يف هدجو اذإ ام

 هلصوي ابلقت بلقت هلعلف بلقت فيك وأ مونلا يف بلقت هلعل يرديال هنأل لفلا
 . مهوتي ال ثيح

 مل ولو : ليقو ( ايؤرو ) “ ةفطنلا ةحئارك ( ةحنار هعم دج و نإ ليقو )
 مزلي : ليقو ى واولاب ال ثوأب ايؤر وأ :لوقي نأ ىلوآلاو؛ةحئار دجو اذإ ايؤر دحم

 ملو هيراج نم لصفنا دق ءاملا لمل ةذتلاو عماجي هنأ ىأر اذإ للب دجي ملولو ايؤرلاب
 . ايؤر دجو اذإ ةحئار هل دجي ملولو : ليقو “ جرخي

 يف وأ هريغ هيف ماني ال شارف يف دجو ناإ) مزلي ءاملعلا ركذ يأ : (ليقو)
 ) هذخف ي وا ( "هركذ يأ ) هيلع وأ ( تحت وأ ىوف ) هركذ يلي امم هب ن
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 ،هريغنم هن وك لاتحال هنم هن وك مهوتي ال ثيح وأ.هبكنم وأ هسأريف ال

 دجسملا بنجلا لوخد يفو « ًاحنرو انول لجرلا ينمك هنإف شافخ نبل وأ

 ةءارقلا نم هعنم ىلع رثكألاو « هيف ميقمل ال هرباعل زاوجلا اهثلات { لاوقأ

 ، فحصملا رسو

 سيل : ريغلا هل لقي مل ولو هريغو وه هيف ماني شارف يف هدجو نإ مزلي ( ال ) و
 هافن نإو “ لسفلا امهمزل ينم : امهنم لك لاق نإو « هقدصي ملو لاق وأ ى ينم
 وأ هبكنم وأ هسأر يف ) ‘ هدجو نإ مزلي الو اضيأ ايهمزل هسفن نع ايهنم لك

 ( شافخ نبل ) هنوك ( وأ هريغ نم هنوك لاتحال هنم هنوك مهوتي ال ثيح
 يمس « طاوطولا : ءافلا ديدشتو ءاخلا مضب « مهفاف ريغ ىلع افطع رجلاب وه وأ

 ولو ةملظملا عضاوملا يف اليل ريطي شافخلا نبل يأ (هناف) :هرصب فعضو هنبع رغصل

 ثنؤملاو ركذملا ىلع قلطي (بنجلا لوخد يفو . اجيرو انول لجرلا ينمك) اراهن
 (هرباعل زاوجلا اهثلاث) “ اقلطم زاوجلاو “ ةرورضل الإ عملا : (لاوقأ دجسملا )

 نم وأ هلخدم نم جرخيف هذخأي وأ ائدش هىف عضيل هلخدي ءاوس ا ارام ةزئاح

 مقمل ال ) ءاعد الب اقيرط هذاختا نم عنمي وأ هركي ام الإ اقيرط هلعجي وأ هربغ

 (ةءارقلا نم) ‘ بنجلا يأ ( هعنم ىلع رثكألاو ) ى هيف دوعقلا ديرم يأ ( هيف

 : لقو “ ثالث زاوجب : ليقو ى نيتيآ وأ ةيآ زاوج : ليقو ى ةحابإلاب : ليقو

 رثكألل هبسنو فنصملا هركذ ام حيحصلاو “ ةروسلا مت متخي مل ام ليقو ى حبسب

 بىترقلا ثيدح لب ث ثيدحلا الول هللا رك ذ ىلع ا حصي امنإو ثيداحألل

 ةبانجلا نم لسغلا ضرف هصن ام مدقت دقو ‘ ءوضوب الإ ةءارقلا زوجت ال هنأ ديفي

 ء ( فحصملا سمو ) 0 رثكألا ىلع فحصملا سمو ةءارقلل و موصلاو ةالصلل

 نآرقلا هف بوتكملا حوللا و ٤ هئاطغ وأ هتقالعب هسم زيجأو كهسفنب هسم زيجأو
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 . فالخ ؟اهل زاجو هنم رذعأ وأ هلثم ضئاحلا لهو

 ى فحصملا كح هكح ناكل ضرألا يف بتك ول لب فحصملا لثم حوللا وحنو
 لمشي ام ىلع مالكلا لمحا مل امنإو ؟ سملاو ةءارقلا يف يآ ( هلثم ضئاحلا لهو )

 الف لضفأ اهتيب يف اهتالص نإف ی دجسملا يف ةأرملا نوبغري ال هنأل اضيأ دجسملا
 رهطلا لاح ةءارقلا يف بغرت امنإو ابسانم هنم رذعأ وأ كلذ دعب هلوق نوكي

 ةحص مدعو ةدملا دعبل ( هنم رذعأ ) يه ( وأ ) « رذمتف ضيحلا لاح قاتشتف

 ءيلصيولستفي امم رثكأ هل يقب ام روذعم اضيأ هنآل رذعأ :لاق امنإو ءاهلاستغا
 ةروذعم يهلب اهربغ رذعت اهنأ ىنعملاسيل هنأللوعفملل ينبملا نم ليضفتمسا رذعأ و

 : لوقي وأ ص ارذع رثكأ:لوقي وأ ى ارذع تبثأ وأ : لوقي نأ كلذل ىل'وآلا و
 هزاجأ ولو«لوعفملل ينبملانم ليضفتلا مسا ءانب نم ملسيفكلذ وحن وأ2آرذعمظعأ

 ى سملل تجاتحا نإ سملاو ةءارقلا نم ركذ ام اذه ىلع ( ام زاجو ) ‘ ضعب
 دجسملا يف ةبانج هيلع تلزن نمو ؛ ( فالخ ) « نايسن تفاخ نإ زاج وأ
 ةدوارملا هنكمي مل نإو ؤ عجرو ردقي مل نإ مميتي وأ لستغاو هنيح نم جرخ
 لعجي نأ ةرشعلا دقع ةدافإ“اهدجي مل ام هيف دوعقلا هل زوجي :ليقو ى اضيأ جرخ
 لعجي نأ نيمستلا دقعو ى ايلعلا ماهبإلا ةدقع يط نطاب يف ىنميلا ةبابسلا فرط
 ىتح اهتدقع يوطنت ثيحب امكحم امض اهمضيو اهلصأ يف ىنميلا ةبابسلا فرط

 لمجي نأ هتروص نأ يدوادلا نع نبتلا نبا لقنو « ةقوطملا ةيحلا لثم ريصت

 ةئاملا دقعو فورمملا وه مدقت ام نأي نيتلا نبا هدرو “ ماهبإلا طسو يف ةبابسلا

 ع ناتبراقتم ةئالاو نوعستلاف اذه ىلعف “ ىرسدلا رصنخلاب نكل نيعستلا دقعك

 فرط مضي نأ نيثالثلا دقعو اهل ةرباغمف ةرشعلا امأ و “ كشلا امهيف عقو كلذلو

 دقعو ‘ ثوغربلاو ةربإلاك افيطل ائيش كسمي نم لثم ةبابسلا فرط ىلإ ماهبإلا
 فرط يوليو اهنطاب نم ةبابسلا يتدقع نيب ماهبإلا رفظ فرط لعجي نأ نيمبسلا
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 : رعاش لاق ؛ دقنلا دنع رانيدلا دقات لثم اهىلع ةبابسلا
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 هضمه ىق ىداؤفو هنم تب ةلىل ثوعرب ب ر
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 نعستل 2

 نيمبسلا يف مامحلا معط قاذ ىتح نيثالثلا دي هترسأ

 . رحح نب ا كلذ رك ذ
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 باب

 ضيحلا فرعأ

 ضيحلا يف

 ص كارعو “ سمطو « رابكإو “ ثمطو “ ضاحم و “ ضيح : هل لاقيو

 ؛ راصعإو < ءرقو ‘ سافنو « ساردو “ سردو « كحضو “ ىذأو « كارفو

 ‘ عبضلاو 0 بنرألاو ص ةغّز ولاو « ةقانلاو “ توحلاو ى ةيمدآلا ضمحتو

 عونلا توحلا نم ضيحي امنإ : ليقو ؛ بضلاو ى ةبلكلاو “ سرفلاو ‘ شافخلا و

 هديب اهسم نم لك دمترا دايصلا ةكبش يف عقو اذإ يذلا وهو « داعرلاب ىمملا
 نم لكألا ىلع مدآل ءاوح ةناعإ ءاسنلا يف هببسو ى اهب لصتملا اهلبح سم وأ
 ةرجش اهرسك وأ ى هتقو اهبر ةعاط نم اهدعبل اهل ةبوقع اهلكأ عم ةرجشلا
 نم ةأرما اهل ءاج نم لوأ وأ « اهمئاوق بلسب ةيحلا اهباقع وأ ى اهبمرو ةطنحلا

 . لاوقأ ى اهترجف ةرجمب ليئارسإ يب

 : لبقو > ضنفلا : 17 > نالسلا هنأب ) ضيحلا ) ةفل ديدشتلاب (ف"رع" (
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 نس نع رصقت ةياهن ىلإ اهقوف نم وأ ‘ ةعفاىلا نم جراخلا مدلا هن أ

 . اهنود اف موي رشع ةسمخ ةدم ىف ةسيآلا

 مدلا هناب ) احالطصاو “ ضوح اذكه ةيواو عاتجإلا ةدام نأ هدريو ى عاتجإلا

 نم الو لوبلا لحم نم ال سافنلاو عامجلا لع نم ( ةعفايلا ) لبق ( نم جراخلا
 ص ع۔وأو لوبلا لحم 7 لقسأ دحاو ضيحلاو سافنلاو عامجلا لحم و ى ربدلا

 :ليقو“عست : ليقو “ نينس عبس وهو غ ولبلا دح لوأ يف ةلخادلا يه ةعفايلاو
 نم ) نم ( وأ ) “ ةرشاملا وأ ةعساتلا وأ ةعباسلا يف اهلوخد دارملاو رشع

 نيسمخ وةعست رخآ يهو ةياهنلا كلت ( وصقت ) ةياغ ( ةياهن ىلإ ) ةلصاو ( اهقوف
 ةياهنلاو اهيف لوخدلا دارملاو ى حيحصلا ىلع ةنس نوتس يهو ( ةسيآلا نس نع )
 نومبس ةسيآلا نس نأب لوقلا ىلعو ص الفاسف نيسمخو عست رخآ يه هنع ةرصاقلا

 نوكت نوعست هنأب لوقلا ىلعو ى نيتسو عست رخآ هنع ةرصاقلا ةياهنلا نوكت
 عست رخآ ةياهنلا نوكت نوسمخ هنأب لوقلا ىلعو < نينامثو عست رخآ ةياهنلا

 < نيسمخو عبرأ رخآ ةياهنلا نوكت نوسمخو سمخ هنأب لوقلا ىلعو ى نيعبرأ و
 اهءاج نإو “ نيعبرأو عبرأ رخآ ةياهنلا نوكت نوعبرأو سمخ هنأب لوقلا ىلعو

 ضيحلا مكح ىلع تيقب ضيحلا مامت لبق سايإلا دح تلخدف سايإلا برق يف مدلا
 مدقت نإ لستفتو ‘ تّكص هتلخد اذإ : ليقو « هتقو يف همدقتل امل وخد دمب

 ةدم يف هجورخ ماد يذلا يأ جراخلاب قلعتم ( ةدم يف ) ضيح لقأ نوكي ام
 دارملاو ص ( اموي رشع ةسمخ ) ةدم يف امكح وأ اقيقحت امئاد لقأ وأ مايأ ةرشع

 نإ يتأي اك كلذ ريغ ليقو « هبانم سببتلا وأ اهوحن وأ ةرفصلا ةباين مكحلاب

 ص رشع ةسمخ ضيحلا رثكأ نأ رابتخا وه انه هرهاظ « ضيحلا رثكأ يف هللا ءاش

 فرع : هلوقب دارملا نآل ةافانم الو “ يتأي اك ةرشع هرثكأ نأ راتخملا نأ عم

 ةثالث ىلإ ( اهنود امف ) ضعب لوق رابتخالا اذهف ضعب هف"رع هنأ « خلا ضيحلا
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 > نالوق ١ رطقلا وأ ق نإو صضنفلا هط رش لهو > ضرم وأ ةدالوب ال

 وأ عولط عطق الب اتعباتت وأ ةرفص تبحاص نإ ضيح ةقلعلاو

 , امهنيب بورغ

 ( ضرم وأ ةدالوب ال ) ‘ ضيحلا لقأ يف هللا ءاش نإ يتأي ام ىلع اهريغ وأ

 ضعب ربعو “ ةضاحةسا نيتس تاذ نمو “ ضرم ةعفاىلا نود نمم جراخلاو

 يطعت اهنإف تفلب ىتح اهب مادف ةيلوفطلا يف هتأر نإو ى سافن ةدالولاو ضرملاب

 ص ةالصلا نم تك رت ام تداعأ الإو غوبلا دعب ضيحلا لقأ اهف متأ نإف ى ضمحلل

 رخاوأ يف وأ ث ةعباسلا لئاوأ ىلإ ةسداسلا ةنسلا رخآ ىف اهيتأي نأب كلذو

 ص رشع ةيداحلا لئاوأ ىلإ ةرشاعلا رخاوأ يف وأ “ ةرشاملا لئاوأ ىلإ ةعساتلا

 ضيحلا يأ ( هطرش لهو ) ى ىثنألا غولب هيف نكمي ام لوأ يف فالخلا ىلع

 ص حيحصلا وهو ( لق نإو ) ناليس الب ولو ضيفلا ةغل هنأ ىلع ءانب ( ضيفلا )
 يف رطقلا دارملاو “ ضيفلا قلطم ال ناليسلا ةغل هنأ ىلع ءانب ( رطقلا وأ )

 ريغ وأ ربدلا ةهج ىلإ وأ رعشلا عضوم يف وأ بوثلا وأ ضرألا ق وأ اهذخف

 تك رت وأ تلص نمو « رهط وأ مد نم هنع شتف امب دتعي الو « (نالوق) كلذ

 «جاهنملا» ينفو “هب لممت اهنإف هب الإ دجت ال تناك نإ الإ تكله شيتفتلاب ةالصلا
 . اقلطم شيتفتلا مدب لمعلا

 نإ ضيح ) دسجتملا ظيلغلا مدلا يهو “ نيتحتفب (ةقلَعلا) له ( و)
 وأ ةقلعلا تمدقت ءاوس ؟ ةرفصلاو ةقلعلا يأ ( اتعباتت وأ ةرقص تبحاص

 وه اب ىوقتف ةمحَلَك ةدماج ةقلعلاو ةعنام ةرفصلا نأ ههجوو « ةرفصلا

 نإ : ليقو ث دحاو امهلصأ ذإ يراجلا مدلاك هعمآ نوكتل اهسنج نم عئام
 الب وأ “ ( امهنيب بورغ وا ) سمشلا عولط ( عولط عطق الب ) ةقلعلا تمدقت
 عقت نرأ لثم ةالص عطقالب اتعباتت وأ اهتبحاص نإ وأ بورغ وأ رجف عطق
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 نإو { تعباتت ولو ةرفص الب نتاقلع ال ‘ فالخ ةبحاصملا طرشب وأ

 ه لوألا ردي ملو اعم رهطو مد رطق

 كلذ نإف بورفلا مامت لبق ةرفصلا عقتو “ رجفلا عولط دعب وأ ىحضلا يف ةقلعلا

 ضيح كلذ نإف سمشلا عولط لبق ةرفصلاو برغملا دعب ةقلملا مقت وأ “ ضيح

 ولف ڵ يناثلا مكحي باسحلا ربتعي امنإ و « ايمل ةدحاولا ةليللا وأ دحاولا مويلا ب

 هنإف لاوزلا دعب وأ بورغلا لبق ةرفصلاو سمشلا عولط لبق الثم ةقلعلا تءاج

 نم تدع عولطلا لبق ةرفصلا اهتقحل ولف « بورغلا نم بسحيو موبلا كلذ ىغلي
 مامت لبق امهدحأ ناك ولو « كلذ بسحب تاقوألا يف فرصتف يضاملا بورغلا
 رخآلاو سمشلا عولط مامت لبق امهدحأ ناك وأ « همامت بقع رخآلاو بو رغلا

 اهعمجي ملف ب ورفلا وأ عولطلا لصفلا براقت ولو “ افيح كلذ نكي مل اهمامت دمب

 نإ وهافمنإ ليللا يف كلذ دوحو نم هتركذ امو ى ةدحاو ةلسل وأ دحاو موب

 تعربت وأ تقولا يف راهنلا ىلإ ليللا يف يدنع رظنت اهنإف تباتراو تسحأ

 اهب يذلا املاح تبحطصا سمشلا تبرغ اذإ هنإف الإو ‘ بترت ملولو تسسحتف

 ىلعو ى راهنلل رظنلا يدنع اهمزل تسحأ نإ نكل رظنلا اهمزلي الو ب ورفلا لبق
 اهءاج تقونم دمت اهنإف رهطلا وأ ضيحلا يف تقول تقو نم دتعت : لاق نم لوق

 ةبحصلا هذهب دارأ ( ةبحاصملا طرشب وأ ) 0 ةقلع وأ ةرفص نم ةيناثلا هبف
 ء ةرفصلاك كلذ يف ةردكلا ليقو ( فالخ ) انمه لاصتاب عباتتلا لمشي ام

 الو « تاقلملا يأ ( تعباتت ولو ةرفص دالب ) « ةقاعلا ىلع فطع ( تاقلع ال )

 ملعي اهتاوخاو ةردكلا هلك كلذ يف ةرفصلا لثمو « اتعباتت ولو ةرفص الب ناتقلع

 عم اهوحنو ةرفصلا طرشي امنإو « ةرفصلا نم ىوقأ نهنأل ىلوأ باب نم كلذب
 نراليسلا ةقل ضيحلا نأ اك ص ليسي امب ىوقتف محللاك اهنوك و اهد۔جتل ةقلعلا

 . راجفنإلاو

 اميج ىنممم امم ظفل لممتس ١ ) لوذلا ردي لو اعم رهط و مد رطق ن إو (
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 ذخأتو ؛ فالخ ؟ امهنم دحاوب ال وأ طسوتملاب وأ رئادلاب ذخأت لهف

 ضيفلاب لئاقلاو ء نيبت نإ رخآلاب

 قبس لهو « اعباتت وأ ايحطصا له ردت مل نكلو ى عباتتلابو ةبحاصملاب قداصلا

 ةبحصب اهجورخ تدهاش اذإ ام همالك لمشيل كلذ تلق امنإ و ؟ رهطلا وأ مدلا

 ظفلان رسف ولو ؟ امهدحا ىبس وأ ايحطصا له ردت ملو اهتدجوف ترظن اذإ امو

 ،ةدئافريبك « اهنم لوألا ردي ملو ه : هلوقل نكي مل ةبحاصملا نم هرهاظ ىلع اعم

 وأ ةبحصلا اهب ملعت ةدهاشم الب اهتدجوف ترظن اذإ امل لماش ريغ همالك ناكلو

 دحاو لوق اذه ؟ بناوجلا نم وأ نيبناجلا نم ( رثادلاب ذخات لهف ) قبسلا
 هنكمتل ىلوأ :لمق وهو ؟ ( طسوتملاب وأ ) ، هقرفتسا هنأكف رخآلا ىلع هلاتشال

 لبق هبلع يهام ىلع ىقبت لب ( امهنم دحاوب ) ذخأت ( الوأ ) ، اطسو هناكم يف

 رخآلاب ملع الو رود نكي مل نإو ى ( فالخ ) ؟ ىلوأ وهو لهألل اباحصتسا :
 نإ : لبق “ لبق هيلع تناك ام ىلع ىقبت لب ذخأت ال : ليقو ث رثكألاب تلع
 نيرشع ىلإ مادو اهضيح لوأ ناك نإ : ليقو ع ملعأ ٹلاف اهضمح لوأ ناك

 هرظتنت ىذلل طعتلف ةداتعم تناك نإ و ‘ رهطلل ةيناثلاو ضمحلل ىلوألا ةرشعلاف

 يف كلذ تأر ءاوسو “ بلاغلل طعتلف اهتقو لخاد ناك نإ و « ابولغم وأ ابلاغ
 اهجرفف تأ رو هيفكلذ تأر اذإ نكلو « كلذل هب تحسم اذإ اهملع وأ اهجرف

 هرظتنتالىطعت :ليقو ى هصنام راث آلا ضعب يفو ى اهجرف يف امب تلمع كلذ ريغ

 رخاوأ يف نوكت نأ كلذو هطسو يف بلاغللو ى اهتقو فارطأ يف ناك نإ
 يطعتف رهطلا رخاوأ يف وأ ‘ ضمحلل يطعتف هلئاوأ يف وأ رهطلل يطعتف اهضيح

 ناك اهبأب تذخأ رود نكي مل نإو “ مايأ ةرشع تلص دق تناك نإ ضيحلل
 ذخأتو ) 0 هب تذخأ ريخألا نيبت نإو « لاوقأ اهيقلت وأ هرظتنت امب وأ رثكأ
 وأ انيمأف دجت مل نإو ةقدصم وأ ةنيمآلا يرتف حسمت ءايمعلاو ( نيبت نإ رخآلاب

 [ا_طرش ( شيفلاب لئاقلا و ) “ فالخلاف اطسوتم امهدحأ تدجو نإف اقدصم
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 .هفرعت كلذب و ضرعلا ىلع اهماعب دوعقو مايق نيب اهارسيب حسمتنأ اهرمأي

 يلت يتلا يه ىرسيلا نأل ( اهارسيب ) اهفلخ نم ( حسمت نأ اهرمأي ) ضيحال
 مابقلا نآل ةمكارلق دوعقو مايق نيب ) اهأزجأ ىنميلاب تحسم نإو ، خسولا

 ةمالع امل نوكي ام وهو نيتحتفب ( اهمَلَعب ) ليلقلا روهظ نم نامنمي دوعقلا و
 دقف الوط امأو « ( ضرعلا ىلع ) رجحو ةقرخك آرهط وأ اضيح هبف ىرت يأ

 ( كلذبو ) ‘ كلذ درجمب ضيحلل طعت مل الوط تلعف نإف "لق ولو اهماعب لصتي
 . آرهط "وأ اضيح ةدحاو ةطقن ربتعتو "لق اذإ ( هفرعت ) هربغب ال
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 لصف

 > سافن و ةضاحتسا و ضمح : ةثالث محرلا نم ةحراخلا ءامدلا

 . ٠ . ٠ . ٠ . نتنم رتخ دوسأ اكف

 لضف

 ركذلاو ىثنألل دسجلا رئاس مد عبارلاو ( ةثالث مح ر رلا نم ةجراخلا ءامدلا )

 فاصتإلاو ءيشلا ةروصب روصتلل هف ءاتلاو نعنلا ك ( ةضاحتساو صيح (

 نإف ك ًازاجع اه فصتاو دسألا ةروصب روصت يأ دي ز دسأتساك ك هتفصب

 مد جر نم جرحي مد اهنإ اف > هتفصب ةفصتمو ضيحلا ةروصك ةروص ةضاحتسالا

 ءاتلاو نسلا و ] > لذاملا ىمسي قرع نم ناك ولو ٥ ةأرملا لق" وهو ضمحلا

 يأ لمجلا قونتساك ايوغل اضبح ةضئاح ةأرملا ةروريص ةضاحتسالاف « ةروريصلل

 هنم غيص ام ىنعمب ءيشلا دعل وأ يعرشىنعم ىلإ تلقن مث « ةقانلاك افيعض راص
 وأ > كلذك سدلو انيمس هتبسح يأ اديز تنمسنتساك > هب ف صهتم ربع هنأ عم

 لعافلل ءانبلاب تضاحتسا لاقي الو « ايوغل افيح ةضئاح هللا اهري يأ ريبصتلل

 رسكف حتفب ( رتخ ) ةفاضإلاب ( دوسأ ) مد ( لكف سافن و ) تضيحتسا لب
 ةثيبخ ةحئار يذ يأ ( نتنم ) بوثلا نم جرخم داكي ال ءازجألا ظيلغ يأ
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 1 ال ملعت ىتح 4 "رضحف ةحص عم اهلثم ضح نأ نكمم نمم "جراخ

 ٤ عطقني مل نإ اهتضاحتساب مكحيف هتقو ىصقأ غلبت وأ

 وأ ةنماثلا وأ ةعباسلا يف ةلخاد نوكت نأب ( اهلثم ضيحي نأ نكمي ن جراخ )
 ضعب ركذو ص نينس عبس يف لوخدلا لبق يتأي الو « رثكأ وأ « لاوقأ ةعساتلا

 نادبأ نأ هببسو “ رشع ينثا لبق يتأي الو ةرشع عبرأ دنع يتأي نأ بلاغلا نأ

 ندبلا لفسأ ىلإ لزنت مث ةريثك تابوطر نهنادبأ يف سبحت و ةدراب ةبطر ءاسنلا
 اهلثم ضيحت نأ نكمي نمب جرخ و « اهتبوطر لوضف رجشلا نم جرخي اك جرخيف
 هموممل لك ربخ يف ةدناز ءافلا (ضيحف ةحص عم) “سايإلا دح يف ةلخادلا اضيأ

 نأنكمي ال نمم وأ انتنم نكي مل وأ ًارتخ نكي مل وأ دوسأ نكي مل نإ و“هماهبإ و

 ضمحبرسيلف دويقلاكلت نم ديق دقف نإ هنأ لصاحلا وه ضيحب سيلف اهلثم ضحي

 : ليقو ى ًآرتخ الو انتنم نكي مل ولو ض۔حف لمرلا نول قوف ناك نإ : ليقو
 ى ةقلعلا يف مالك مدقتو ى هللا ءاش نإ يتأي فالخ ىلع ضيح اهنإ ةرفصلا يف اضيأ

 ةينتنملاو ةيرتخلاو ةيدوسأآلاو ةيومدلا نأ اوأر لاوقألا هذه باحصأ نأك و
 ىتح )“ادويق ال ضيحلا يف لصالا ىلع وأ « بلاغلا ىلع ايرج ثيدحلا يف تركذ

 ءانبلاو ى ةف آ بصنب ةفآلا مدع لصألا نأل ع ضرملاك دملاو رصقلاب ( ةفآ اهف ماعت

 يأ ( ىصقأ غلبت وأ ) “ لعافلل ءانبلاو هعفرب وأ “ ىثنألا ريمض وهو لعافلل
 ةعبس وأ رشع ةسمخ وأ مايأ ةرشع هاصقأ و « ضيحلا تقو يأ ( هتقو ) ةياغ

 ص اهتالص نم مايأ ةرشع مامت لبق وأ ى ةالصلا يف اهتقو لخاد اهئيجي وأ ى رشع
 ةضاحتسا راظتنإلا مد نأ يف حي رصلاك اذه “(عطقني مل نإ اهتضاحتساب كحيف )

 هتيقنتو هتلبرغو يحلا رمحألا نيطلا ى ةداجإب ضيحلا مد برجت و دعب ام اذك و

 نإف ث سبيتي قح هكرتتو حسملا اهل أيهتي يك ناكرألا ىلع هملعتو ءاملاب هنجعو

 تحسم ىذلا فجي ىتح سمشلاو لظلا نيب هكرتتو هب تحسم ائيش تسحأ

 فشن نإو“ضيح مد وهف ةطقنلا لثم ولو رثألا نم ءيش هيلع يقب نإف ‘ رظنتف
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 : ليقو « ضرملا ىلع عكارلا ةئيهك ضيحلا ح امنإ و ، ضيح سيلف هلك نيطلا
 اهل ملع ال نمو ةضيرملا و ءايمعلاو ى ءيش هطلاخي مل يذلا صلاخلا مدلا ضيحلا

 نإ و “ءاسنلا نم حالصلاو ةقثلا لهال هيرتأو « ملعلا يف كلذ نلعجي رهطلاو ضرملاب

 الو ، تدجو نم ريخف دجت مل نإو ث اهمراحم نم حالصلاو ةقثلا لهأف دجت م

 سمشلا يف اهعضت الو ى آالولبم وأ اباي رهطلا برجيو ى اباي الإ مدلا برجت
 نأصخ رو ى أ ران تدق وأ اليل اهب تسحأ اذإ و ث ايهملاح نع امهربفت الئل ةراحلا

 نأ ساسحإلا كلذ ىنعمو “تدح و ام لمعتو حابصلا دعب رظنتو اليل مملا لمجت

 املو ع لفسأ نم : ليقو ، قوف نم لوطلا ىلع رهطلا حسمتو ك اهئيجي نأ فاخت

 وأ رك ذل ضيحلا مد يدبت نأ يغبني الو اهَّسَع ىلع اهب حسمتو اهارسيب ايهحسمت نأ .

 ضيحلا يف يهو تضرم اذإو “ ترطضا نإ الإ ‘ تعاطتسا ام هرتستو ىثنأ

 ةنيمآلل اهماع طعتلف حسملا ىلع ردقت ملو ضيحلا و رهطلا نيب قرفت ال ىتح ىداف

 ةضيرملا ىلع كلذ بجي الو ى ةيور الو ةرشابم الب ةضيرملا دج ىلع هب حسمتو
 كاهماعفات وأ ك امهل نيبتي ملو اهملع ىلع تح۔۔ نمو ى اهريغ ةوق فلكت ال ذإ

 هتباصأ وأ دعب اهماع نيبت نإ و ، اهنيقي ىلع .ت ضه اهريغ ملع عم طلتخا وأ

 ىلإ يهتنت ىتح اهمايأ ةالصلل و همايأ ضيحلل يطعت نأب هيف تباصأ امب لمعتلف
 نإ و . اهماع اناك ثبح موصلاو ةالصلا نم تك رتام ديعتف هيف تناك يذلا موبلا
 نذخأ اضيح نهلك ندج و وأ ًارهط نهلك ندج وف ءاسنلا مالعأ عم اهماع طلتخا

 ريغ هنأ نيبت مث اهريغ ملعب تذخأ نإ و ى اهماع ةدحاو لك زرفت ملولو ندجو امب

 ص هيف يه يذلا تقولا ىلإ يهتنت ىتح لوأ نم هب تلمع اهماع تدج وو اهملع
 اهماع طلتخا نإ و « املع اهسفنل تلعج ثمح نم اهنيقي ىلع ضمتلف هدحت مل نإ و

 :ةأرما اهل تلاقو هملإ رظنت نأ ردقت ال ةضيرم وأ ءايمع تناك ول اهريغ ملع عم

 دنع ةحح اهل نوكيو هتقدص نم لك اذك و « ةنيمأ تناك نإ اهتقدص كملع اذه

 اهيلع ةححف ناتنيمأو نيمأ وأ نانيمأ :امأو ى ناتأ رما اذك و ى اهىلع ال هلا

 ۔ - ٢٠٨



 غولبب ضيحلا نيابتت ةطاحتسالاف ء ةثالثلا نيب قرفلا فرعت نأ اهمزلو

 نامزلاب اهتفرعمو 3 اببجوت ةلع ثودعبو 4 مدلا ماود عم هتاقوأ ىصقأ

 ةنياعملاو لاحلا لاوزو

 الو “حبصلا يف هتدجو امب لمعتلف تحبصأ ىتح ملعلا لمجت نإ و مهفالخ اهعسي ال

 . ءايمعلا اذك و “ ةصخرلا ىلع اميضت كلذ نوكي

 ص مدلاب ( ةضاحتسالاف ص ةثالثلا ) ءامدلا ( نيب قرفلا فرعت نأ اههزلو )

 ضيحلا ) رياغت ( نيابت ) ةضاحتسا ىهست الف سبيتلاو اهوحنو ةرفصلا اماو

 لخاد وأ ةرشعلا لخاد هئيجب وأ ضيحلا يأ (هتاقوأ) دعبأ يأ (ىصقأ غولبب

 قح يف هنأل ضيحلا تقو ددمتل عمج امنإو ط فا ءاش نإ يتاي ام ىلع اهتالص تقو

 هنأ لصاحلاو ث هتياغ ىلإ رثكأو ةعبرأ نوكيو ى مايأ ةثالث نوكي ةداتعملا

 ىتلاو ةئدتبملا ىتح يفو ث رثكألاو لقألا يف فالخلا ىلع هرثك أ ىلإ هلقأ نم نوكي
 ' ضمب هركذ اك ةضاحتساف كلذ ىلع داز اذإف هتقو ةياغ نوكي اهل تقو ال

 امهل روصتي مل ةدايز الب اهنود ام وأ طقف هتياغ وه ةئدتىملا تقو ناك ولو

 تئش نإو < ةضاحتسالا يأ ) اهبجوت ةلع ثودحو مدلا ماود عم ( ةضاحتسا

 ث دحاو قدصاملاو هناوأ ريغ يف ةأرملا جرف نم مدلا نايرج ةضاحتسالا : لقف
 ص ضرملا ةهج ىلع محرلا نم جراخلا هنأب ةضاحتسالا مد «دعاوقلا» يف فرعو

 مدلا جورخ : ةضاحتسالاف هفيرعت ىلعو : هل ةحئار ال قيقر رمحأ مد وهو : لاق

 اهنا ةضاحت الا ر وص لك ق : لاقب هنال حبحص وه و ضرملا ةهح ىلع محرلا نم

 كلذل اهمحر ضرمي نأب فوخ وحنب جرخ ولو “ ضرملا ةهج ىلع محرلا نم مد
 . الثم فوخلا

 ةضاحتسالل ريمضلا وأ ةضاحتسالا اهب تبثت ىتلا ةلعلا يأ ( اهتفرعمو )

 هطيسوت عم يتأي ايف لاحلا لاوز رخأ امنإو ( ةنياعملاو لاحلا لاوزو نامزلاب )

 _ ٩ ٢٠ _ ( ح ١ - لسنلا ٤ ١ )



 دعب و غ ولبلا تارامأ نم ضيحلا نأل ء ةيلوفطلا يف يئر امن نامزلا امأ

 ولو نييلخجلا ربخ هيف يزجيو 0 راتخملا ىلع ةنس نوتس وهو سايإلا

 ،اهيلإ هنم برقأ نامزلا ىلإ هنآل ةنياعملا ىلع انه همدقو ©هيلع مالكلا لوطل انه
 ةضاحتسا هنأو ةلع مد هنأب هيف عقو يذلا مدلا ىلع كحي يذلا ( نامزلا امأ )

 بلقلاب ىأر نم لوعفملل ينبم ( ينر ) يذلا مدلا يأ ( ام ) نامز ( ف )

 لصألا وهو بلقلا مدعب ىأر:اضيأ لاقيو ىرب“ىأر:لوقي نم ةفل وأ يناكملا

 لبق : ليق “ فالخلا نم رم ام ىلع عبسلا يف لوخدلا لبق ( ةيلوفطلا يف )
 (تارامإ نم ضيحلا نأل) ةرشاعلا يف لوخدلا لبق :ليقو “ةعساتلا يف لوخدلا

 مدو ةالصلا يف اهتقو لخاد يف هارت يذلا مدلا نامزو ( غولبلا ) تامالع

 يذلا مدلا نامز ( و) “ ضيحلا لقأ اهل متي مل يذلا مدلاو ‘ ضعب دنع راظتنالا

 ؛ضمح وهف نيتسلا هب تلخدف نيتسلا لبق آاضيح تأ ر نإ و (سايالا دعي و) يئر

 لوخدلا دعب امل رمتساف نيسفلاو ةعستلا رخآ نم سمشنا عولط دعب هتأ ر نإ و

 سايإلا تقو ( و ) ؛ لاوقأ لاوزلا لبق وأ رجفلا دعي اذك و « هتقلأ نيتسلا يف
 ص نوسمخو سمخ : ليقو “ نوسمخ : ليقو 0 ( راتخفا ىلع ةنس نوتس وه )

 سمخ : لاق نم ذشو ؤ نوعست : ليقو ى نونام : ليقو “ نوعبس : ليقو

 نع هنع يورو ؤ ةنس نيتس ىلع ضيحلا عطقني : دمحأ نع يورو 0 نوعبرأ

 مجعلا نم تذاك نإو “ نوتسف برعملا نم تناك نإ : هنع يورو “ نيسمخ

 نأ مهنم يوونلا ركذو 0 هل ةياغ ال : ةيعفاشلا تلاقو ‘ نوسمخف طبقلا وأ

 :لمقو “ نوسمخ :لقو ى نوتس : لبقو ى ةنس نوتسو ناتنثا هدح نأ رهشألا

 ةمبرملا ريغ :ضعب لاقو “ نوثالثو سمخ : ينارحلا ةرق نب تباث لاقو « نوعبس

 . ةيشيرقلا الإ اهدمب ضيحت ةيبرملاو « نيسمخ دعب ضيحت ال

 ( ولو ) « ةداهشلا ةلمج ىلإ ةبسن ميملا ناكسإب ( نيييلجلا ربخ هيف يزجيو )
_ ٢١٠ 

 



 ك لمح مم ينر امف ةنياعملا امأ ه > " سافنف نبتسلا لعب تدلو نإو > ءاسن

 , ضيحف اهداتعم يف هتأر نإ : ليقو

 لجر زوجي نأ ىلأوأف ءاسن تزاج اذإ هنإف ى نيتأرماو الحر وأ (ءاسن) اوناك

 يف تلخد يأ “ اذك وأ نوتس اهنس ةأرملا نأ اوربخي نأ كلذو ‘ ناتأرما و
 ء قيدصتلا ىلع اقلطم ةدحاو ةأرما وأ ادحاو الحر مهضعب زاجأو “الثم نيتسلا

 ةقيقحلل «لأ» نإف ى فنصملا مالك هلمتحي و

 «(سافن) اهتدالو ( ف ) ةياهنلا دمب ولو ادعاصف ( نيتسلا دعب تدلو نإو )
 يطعت الو ىلصت اهنأ مهوتل امفد كلذ لاق ع سافن مد اهمدف وأ “ سافنلا مكح اهل

 ةضاحتسا و ةلعل مدلا نأب اهعم مكحي يتلا (ةنياعملا امأو) “ نيتسلا يف مدلاك سافنلل

 يف هلمح وأ نينج يأ ( لح عم ينر ) يدلا مدلا يأ ( ام ) ةنياعم ( ف )
 نوكب فيكف محرلا ةءارب ةمالع لمجلا نآل مس ا وأ ردصم حتفلاب لمحلاف ی نطب

 . اضيح اهمد
 يذلا تقولا يف ( اهداتعم يف هتأر نإ ) : ليقو 0 اقلطم ضيح : (ليقو)

 اذإ : كلام لاقو ى الف الإو “ (ضيح) وه ( ف ) لمحلا لبق ضيحلا هيف داتعت
 دح الو كال دهتجي ام ردق ةالصلا نع تكسمأ اهلمح لوأ ىف مدلا لماحلا تأر

 ص رهشأ ةثالث انه لمحلا لوأ : ىكلاملا دمحم وبأ لاق “ هرخآك لمحلا لوأ سيلو
 ءاموب رشع ةسمخ ةالصلا تك رت اهوحن و رهشأ ةثالث يف هتأ ر نإ : مساقلا نبا لاق

 ص كلذ وحنو نيرصعلا نيب ام تك رت اهوحنو رهشأ ةتس دعب هتأر نإو ى اهوحنو

 بهذي ىتح ىلصت ال : ثدلللا و كلام و اهنع هلا يضر ةشئاع نع بهو نبا لاقو

 نيا لاقو ث ةضاحتسملاك يهف لاط نإ هنأ تعمس ام نسحأ : كلام لاق ى مدلا
 لوأ يف ءاوس مايأ ةثالثب رهظتستو اهضيح مايأ ةالصلا كرتت : كلام نع بهشأ
 : ربلادبعنيا لاق راهظتسالا ظفلب ثيدحلا يف درو ذإ ى هل دارملاو « هرخآو لمحلا

_ ٢١١ - 



 ضيح نكمأ كلذب و ، نينجلا رغصو ةأرملا ةوق رفوتل ةرات نوكي دقف

 اهفعضو اهضرم هضرمو نينجلا فعضل ةراتو ث ءابطألا هيلعو لبح عم

 . ... . . . بلغألا يف

 نع فرطم ىورو “ يعفاشلاو كلام بهذم نم ةحيحصلا ىه ةياورلا هذه

 ةثلاثلا يف و“ةداعلا ىلثم ىناثلا رهشلا يفو ى راهظتسالاو ةداملا لمحلا لوأ ىف كلام
 لماحلا يف ءاملعلا ضعب طاتحاو ع ديزت الو ى نيتس ىلإ كلذك و « اهلاثمأ ةثالث
 فيك تاق نإو ث لوزي ىتح اهجوز اهبنتجيو موصتو يلصت نأ مدلا اهيتأي يتلا
 لعل : تلق ؟ لبح عم اضيح لعجيل هللا نكي م قلع هلوق عم نالوقلا تبثت

 ص بلاغلا يف كلذ هللا لعجن ال دارملا نأب هالوأت وأ ع ثيدحلا اهلصي مل اهيبحاص

 وهف هلوق ىلإ عجار ليلعت اذهف « دق هنأل يأ ( دقف ) اضبح راص هلمج اذإف

 اهتوق لاك يأ ( ةأرملا ةوق رفوتل ) ةرم يأ ( ةرات ) مدلا ( نوكي ) ى

 هتثج رغص هرغص ىنعمو ى اهنطب يف روتسملا ناسنإلا يأ ( نينجلا رغصو )
 . للا ءاش نإ كلذ نم الك لمشي ام دارأ نامز ةلق وأ

 ، نيتحتفب ‘ لبح دعب لبحو ( لبح عم ضيح نكمأ ) رفوتلا ( كلذب و )
 ةدايزلف نينجلل ءاذغ نوكي ضمحلا مد ضعب نأ كلذ و « الماح ةأرملا نوك يأ

 اذه يأ ( هيلعو ) ث رثكأو نانينج نكمأف رخآلا هب ىذغت دحا و نينج نع

 رغصو ةأرملا ةوق ةرامأ تذاب اذإف « سونيىلاجو يبا رافلاك ( ءابطألا ) ناكمإلا

 ضيحلا تةو نم داتعملا ق ءاح نإ موصلا و ةالصلا كرتتف > ضمحلل مدلاف نينجلا

 نينجلا فعضل ) نوكي ةرم يأ ( ةراتو ) ، رخآ لوق ىلع قلطمو “ لوق ىلع

 قلعتف فعض ىلع ان رجلاب وأ « ( اهضرم ) هربخ ءادتبالا ىلع عفرلاب ( هضرمو
 يف قلمت رجلاب اهفعضو هضرم لعج ذإ ( بلغالا يف اهفعضو ) “ هضرمب ءابلا
 فعضلهلوقىلع بلغألا يف هلوق بحسنيف ةراتو هلوق دعب دارملا نوكيف ؤ بلغألا

 ۔ ٢١٢ ۔_



 ٍبركر وأءل ايقث لمح وأ فوخب يئر امف لاحلا لاوز امأ :ةلع مد وهو

 { ضيحب سيلف لاحل ا لاوزب لاز نإف لوأ ريغ عانج وا ةزفق وأ

 فعض هيفع انت اذإ بحسني اذك و اهفعضو اهضرمب هضرمو هلوق ىلعو « نينجلا

 مد وهو ) ى هربخ رارقتساب بلغألا يف قلعت هضرم عفر نإ و ‘ هضرمو نينجلا
 لكل وأ ةالص لكل هب لستفت ةضاحتسا مد مدلاف كلذ ةرامأ تنإ نإف ى ( ةلع

 نأ هيف ركذ عضوم لك يف اك لاوقأ “ طقف سجنلا لسفت وأ “ ايهعمجت نيتالص

 يف لاستغالا نع ضوع مميتلاو ، هيف لاستغالا ركذي ملولو ‘ ةضاحتسا مد مدلا

 . لسغلا ىطت مل نمل لاوقالا كلت

 مدلا يأ ( ام ) لاوز ( ف ) ةضاحتسالاب هعم ٣ يذلا ( لاحلا لاوز امأ )

 وأ ، ليقث لومحم ءيش يأ ي ءاحلا رسكب ( ليقث لمح وأ فوخب ين ر ) يدلا

 ريغ عامج وأ ) ةبثو يأ ( ةزفق وأ بوكر وأ ) ليقثل فاضيف اردصم اهحتفب
 جرف حاتفنا مامت دعب عامجلا لوآلا ريغب دارأ ، مارح وأ لالح عامج ءاوس ( لوأ

 ملأام لوأ هلك عامجلا نإف ص رثكأ وأ ةسماخلا وأ ةعبارلا ةرملا يف ولو هئربو ركلا

 ىلإ ةبسنلاب لوأ وهف ؤ حتف هب عقو دقف كلذ لبق عقو عامج لك نال « جتفلا متي
 وأ عبصإلاب ضاضتفالاو « اقيقحت لوأ هنإف « تاذلاب لوآلا عامجلا ال ى هدعب ام

 مدلا( لاز ناف ) “ اهريغ وأ اهسفنب ضاضتف١ا ناك ءاوس « عامجلاك عبصإلا ريغب

 ةدش لاوزو هعضو دعب ليقثلا لمح ةدش لاوزو فوخلا لاوزك ( لاحلا لاوزب )
 (ضيحب سيلف ) هرثأ لوزيو كلذ كرتت نأ هلصاح و « ايهك رت دعب زفقلاو بوك رلا
 ذإ لواطتم فوخو لواطتم بوك رك ةالصلا كرتت الف لاط دق لاحلا ناك نإف

 لاحلا كلت يف ةالص تءاج نإف ى ال مأ لاحلا تلاز اذإ مدلا لوزيأ يردتال

 كرتتلف هدميمدلا موديو لاحلا لوزي ىتح ام تناك نإ ام صع يمهو اهتلص

٢١٣ 



 تربتعا اهيلع دازو مايأ ةثالث ةأرماب تماد نإ ةثالثو ، ضيحف الإو

 اهببس نمف اهمامت ىلع نإو { ةضاحتساذ اهلبق تعطقنا ترإوم ‘ ًاضبح

 لبق عطقنا اذإو “ هب ةالصلا كرتتف ى انظ ( ضيح ) وه ( ف الإو ) : لاق اك

 تسقب ولو تلصو اهتداعأ ةثالث هنأ حيحصلاو هلقأ يف فلخلا ىلع ضيحلا لقأ مامت

 لقأمت نإو ةداتعملا الو ةئدتمملا هيلع ينبت الو اضيح سيل كلذ نأ تعو ة ةرفص

 كلذ لاوز نيح نم ال مدلا ءيجم لوأ نم بسحت و “ ضيح هنأ تملع ضيحلا

 الو ث ةثالثلا مامت لبق امدا هذهب ةالصلا كرتتال هنأ يدنع حضاولاو ى لاحلا

 اذإو “ ضيحلا مد ةفص اهيف ىرت نأ الإ ببسلاب تجرخ اهنأ روهظل اهدمب
 نم لاستغإلا بجوي نمف لاحلا لاوز دمب ماد دق نكل ةثالثلا لبق عطقنا

 بجوب ال نمو 0 دعب امل ادحاو السغ اهمزلأ نيتالص وأ ةالص لكل ةضاحتسالا

 مامت لبق عطقناو ةالصلا كرتت مل نإ فنصملا هركذ ام ىلعو « كلذ اهمزلي مل كلذ

 . لاوقأ ؟ رفكت لهو ؟ تماص وأ ؟ تلص اام ديعت لهف ضمحلا لقأ

 مايأ ةثالث ) امم وأ اهيف يأ ( ةأرماب تماد نإ ) ءامدلا نم ( ةثالثو )

 نكل( اضيح ) ةثالثلا ءامدلا كلت ( تربتعا ) ةثالثلا ىلع يأ 0 ( اهيلع دازو

 لاستغا الو مدلا لسفت لب ث انه مايأ ةثالث متت ىتح موصلا الو ةالصلا كرتت رقت ال

 ( ةضاحتسا )اهجورخ ( ف ) ةثالثلا لبق يأ ( ( اهلبق تعطقنا نإو ى اهيلع
 “رح ىلع ةضاحتسالا نم لسغلا بجوم دنع دعب امل ةلسغ هعاطقنا دنع لستغتف

 ( اهببسنم ) وه ( ف ) ةثالثلا مامت يأ ( اهمامت ىلع ) تعطقنا ( نإو ) 2 ةرم ام
 ح ةرثعلاو حرجلا مدك لب اهيلع لاستغا الف ةضاحتسا وأ ضيح ال ةأرملا يأ

 ةصقانلا ةبسنلا يف لك يهف “ عيمجلا ال ع ومجملا اهيف ربتعم اهيلإ ببسلا ةفاضإو

 ث عامجلل اهسفن اهنيكمت ةروص يف الإ هيف اببس سيل عامجلا نأل كلذو ، ةيلكال
 فزت ثمح وأ هتيب يف الثم جوزلل اهدوعق لاقي نأ الإ ‘ ليلق ركبلا يف اذهو
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 مرغتو ى مارح وهو ةدقعلا لحب وأ ضاضتفا وأ ءاود لكأب هارت ام وهو

 نم بسحت لهو « ةثالثلا ىلع عطقنت ةب رجتلاو ةداعلابف 2 هب تدسفأ ام ةيد

 اهمامت ىلع عطقني مل نإ مايألا كلت اهتضيح

 ى ةلعلا ىلع ريمضلا دوع زوجيو ى عيمجلا ىلع مكحو ةيلك كلذف ببسو نيكمت وه
 نمو“ةدقعلا لاحو ءاودلا لك أ يف ببس اهنأ ثيح نم ةأرملا ىلع اهدوع فعضيو
 كلت وأ « ةثالث دودمملا مدلا كلذ يأ ( وهو ) جوزلا وهو ببس لح اهنأ ثيح

 امل لحي الو ص ( ءاود لكاب ) مدلا نم ( هارت ام) ربخلل آرظن رك ذو ةثالثلا ءامدلا

 وهو ( ضاضتفا وأ ) “ للا مدع يف فنصملا مالك نكلو « لمحلاب تفع اذإ
 هب حتفي عامج لك نإف رثكأ وأ نيموي وأ مويب كلذ ناك ءاوسو ى ةركسلا لاوز

 ( لحب وأ ) ريخآلا عامجلا نم باسحلا عقيو ‘ اضاضتفا دمي اهجرف قلغم ضعب
 هحتفت ضمحلا باب يف اقاصتلاو قالغنا يأ اهحتفو نيعلا مضب ( ةدقعلا ) كف يأ

 ام ) شرأ يأ ( ةيد ) ةأرملا ( مرغتو مارح )ابلح يأ ( وهو ) ع دورملاب
 تصوأ نإو ى اهنيح دعب وأ اهنيح يف نيلوتملا ءارقفلل هيطعت لحلاب ( هب تدسفأ
 رارقالاك هب محل يصوت : ليقو ى هدعب وأ اهنيح يف اهتثرول : ليقو « زاج هب

 امم هسفنب لعف ايف ناسنإلا ىلع نامضال : ليقو « ثرالاك هنومسقيو مهل تبثيف
 دورملا لخدم دعيو ى اهشرأ مك ةنيمأ وأ اهجوز امهل ىريو مارح هلعفو ى زوجي ال

 . هعسوو حرج قممك هعس وو هقمع نوكيف احرح الثم

 ( ةثالثلا ) مامت ( ىلع ) ةثالثلا ءامدلا كلت ( عطقنت ةبرجتلا و ةداعلابف )

 « ةثالثلاىلع ندزب ملام موصلاو ةالصلا نهل كرتت الو ى دعب الو لبق ال لاقي دق ايف

 ريغو ‘ ضاضتفالا يف ببسلا جوزلاو « ةدقعلا لحو ءاودلا لك أ يف ببسلا اهنال

 لهو ) “ كلذ ريغ وأ دوع وأ عبصإب اهسفن ضتفت نأ كلذ نمو ى هلثم جوزلا

 ص ةثالثلا يأ ( اهمامت ىلع ) مدلا ( عطقني م نإ مايألا كلت اهتضيح نم بسحت
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 هتدح و ام يهو ‘ ةعرس ةبشلا ءامدو 1 نالوق > رظنألا وهو ؟ ال وأ

 اهحسم رححح وأ هنم تماق ناكمب وأ اهصق رحح وأ اهبقع وأ اهذخف

 اهسايإ وأ اهلمح دعب وأ

 فشكنانكل ببسل تناكولو اهنآل؛اهضيحل اتقو اهيلع داز امو مايآلا كلتنوكتف
 ءادأ نم اهبف تماص ام تداعأ اتقو تناك اذإف ع ضمح اهنأ ةثالثلا ىلع ةدايزلاب
 اهيلع ةداعإ الو « لبق نم اهل ةمزال ةالص نم اهيف تضق ام ةداعإو “ ءاضق وأ

 قفوأآلا ( رظنالا وهو ) اهبسحت ( ال وأ ) : هلوقب هبلإ راشملا يناثلا لوقلا ىلع

 بسحت ال اهنأل موصلاو ةالصلا كرتت اهنأ ةدايزلاب ناب ولو ى ببس نم اهنأل ع رظنلل
 هنأ مولعم رمأب هبوجوب نقمت ام تك رت دق نوكتف ىكلرتلل اتاقيم ببسب ناك ام

 موصلاو ةالصلا اهل كرتت اهنإف ةدايزلا فالخم « اكش اضيح هنوك يف كش ببس

 ةالص ةداعإ ىلوآلا ةثالثلا ىلع ةدئاز ةثالث متت مل نإ لوقلا اذه ىلعف ى اهنيح نم
 نمو ؤ نيموب ةثالثلا ذعب امل ربتعا ، ناموي ضمحلا لقأ لاق نمو ى اهيلع داز ام

 ةفص تأر نا اهنإ يلوق امهثلاث ( نالوق ) “ اذكهو اموي اهدعب ربتعا ى موي لاق

 كرتب رمألا يف ثيداحألا مومعل اهتأر نيح نم موصلاو ةالصلا تك رت ضيحلا مد
 نم عنامال هنأ كلذو ث ةلع مدعب دييقت الب ضمحلا ةفص تأر ادإ موصلاو ةالصلا

 ن وكبال:لىقو“ فنصملا لاق اك الإ اهب كرتت الف ةدقعلا لح الإ ةلعب ضمحلا ءيج

 . . مايأ ةعبس متأ نإ الإ افيح ضاضتفالا مد

 نإهابتشالا لجأل رذع ضعب اهب ةدابعلا كرت يف رذعت ىتلا ( ةهبشلا ءامدو )

 (اهبقعوأ)اهذخف يف يأ (اهذخفب ) مدلا نم ( هتدج وام يهو ةعبس ) “ تلهج
 (ناكمب وأ )امهل بوث يأ نم اهجرف يلي ام دارأ ( اهصيمق رجح وأ ) لجرلا رخؤم
 دعب وأ اهحسم ) رَجَح يف يأ نيتحتفب ( رجحب وأ هنم تماق ) ناكم يف يأ
 كاهطئاغ وأامل وب يف تأر امو ،ًاقلطم اهدسج يف تأرام ديزو ( اهسايإ وأ اهلمح
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 :ليقف ،ةضيرف ۔ اهمكح ةلهاج _ تكرت نإف ،مدلا ىلإ لوؤت ةرفص اهلثمو
 . ؤ مايألا يف تكرت ام دعتلو . اهموص مدهني الو رفكت ال

 وأ ةجراخ اهجرف يف اهتأر ليمتو عجرت ( لوؤت ةرمفص ) ةعبسلا يأ ( اهلثمو )
 (اهمكح) ص رتتسم لاح وأ تك رت لعاف ( ةلهاج تكرت ناف ى مدلا ىلإ ) اهملع
 هل انردق وأ ، يضاملا فصولا لمع انزجأ نإ الإ ى بصنلاب ال ةفاضإلا ىلع رجلاب

 كح ىلع ىقبت نأب اهرابتعا مدع وه اهكح و ى ءامدلل نأ ريمضلاو ى ابصان العف

 ص موصلا وأ ةالصلا كرتب ( رفكت ال : ليقف ) ‘ تك رت لوعفم (ةضيرف ) رهطا
 سيل هنآل ةالصلا كرتب اهموي وأ راطفإلاب ءادأ الو ءاضق ( اهموص مدهني الو)

 : ليقو ى موصلاك ةالصلا نم ( مايألا يف تكرت ام دعتلو ) “ انه ةرببكب
 امل نوكي : ليقو “ ةظلغملا اهمزلتو تماص ام مدهنيف ةهبش كلذ امف نوكي ال

 هلك كلذ يف ةهبشلا رهطأو < ناويدلا يف هولاق ‘ ناكملاو بوثلا الإ ةهبش كلذ

 ًارهط ىرتف لمحلا عم ضيحلاب ذخأت نأ كلذ نمو « مكحلاو لحملا يف ةهبشلا مدك

 اضيح نوكت : لوقي نم مهنم نأل ةهبشف ةرفصلا امأو : اولاق ، ءايشألا كلت يف
 ال نروحكي الف سبيتلاو ةيرقلاو ةردكلا امأو « ضيحلا ءيجي نيح ءاج نإ

 . ها “ ةهش كلذ

 ةردكلا وأ ةرفصلا تأرو ةرشع اهرهطو اهضيح تقو نمو : لاق

 ةقلع مد هنأ تنقيأ مث مدل ةالصلا تكرت نإ اذك و ى ةهبشف ترطفأف ةيرتلا وأ

 تكرتو ترطفأف امد تأرف ة رشع نم لقأ اهتالص تقو نم ىضم وأ“اهتلخد دق

 ص كلذ نوكي الو ص حيحصلا وهو ةهبش ريخآلا اذه سيل : ليقو ع ةالصلا
 عم وأ كلذ يف هتأر اذإ رهطلا اذك و « اضبح لوب عم وأ ربدلا نم جرخ ام الو

 در ايف هب لومعملا ةأرملا تأطخأ نإو ى آرهط نوكي ال ربدلا نم جرخ وأ لوب

 موصلاو ةالصلا تكرتو “راظتنالاو عولطلاو لوزنلا يف رشع ةسمخ ىلإ مايأ ةثالث
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 يرصم ناوجرأك ةرمحلا يف غلابب اهيلع لكشأ نإ ضيحلا مد رظانو
 تكرت اذه تأر اذإف ء ةحبذلا نم لوألاو ء ةماح مدو ةيلوأ ةفزخو

 دصق ىلإ دعب عجرتو ةالصلا ديعتو تماص ام مدهني ال اهنع عوضوم أطخف مدلل

 تأطخأ اذإ كلذكو ص مدهنا ءاسنلا تاقوأ ىصقأ تزواج نإو ، ليبسلا

 راظتنالاب لوقي ال اضعب نأل مدهني ال راظتنا نودب تلصو تلستغاف راظتنإلا

 هسبي لاح يف ( ضيحلا مد ) لباقت ( رظانت"و ) ‘ ليبسلا دصق ىلإ دعب مجرتو

 داوسلا ىلل برض ىتح ( ةرمحلا يف غلاب ) ءيش ( ب اهيلع لكشأ نإ )
 بوسنم ( يرصم ) مقبلا وهو ءارلا ناكسإو ميجلاو ةزمهلا مضب ( ناوج راك )

 رصملا قلطم ىلإ وأ « داوسلل هب غبصي داوسلا ىلإ ليمي مقب وهو لينلا رصم ىإ
 يأ (ةفزخو) “ بارعألا هب يفتكت يذلا ال هتدوجل راصمألا لماعي يذلا يأ

 ىلي نأب رانلا يف قباسلا يأ لوآلا راخفلا نم يأ ( ةيلوأ ) راخفلا نم ةعطق
 ةالاوم و مدقلاب ديزتو دتشت ةفزخلا ةرمح نأ ضعب ينثدحو « هريغ نم رثك أ رانلا

 ىتلا يه اهنإف ةدبمرقلاو ةرجآلا ةفزخلاب مهدارم نأ ىل رهظي يذلاو « رانلا

 (ةملح مدو) ‘ اذه دمتعاف رانلا ةالاومب ديزت و داوسلا ىلإ لبمت ىقح اهترمح دتشت

 يتلا داري نأ زوجيو ى ضيضف7 ةيربربلاب وهو ميظملا دارقلا يأ ماللاو ءاحلا حتفب

 . ةيربربلاب تفلست : اهل لاقي

 ردقب هنأل ةطسوتملا وأ نمسلا يف ةغلابلا ( ةحيبذلا نم لوألا ) مدلا ( و)
 :لبقو “آاضيح سيلف ةرمحلا يف كلذ لثم هيلع بلغ نإو “ ةرملا فعضت لازمهلا

 : ليقو “ اضيح سيلف هلثم ناك نإف “ كلذل ابلاغ نوكي ىتح اضيح نوكيال

 هذهب ثيدحلا يف فصو ولو [انتنم انيخث دوسأ نكي مل ولو صلاخ مد ضيحلا

 دقو ضيحلا مد يف لصألا اهنأ و “ةمزال ال ةبلاغ تافصلا هذه نأىلع ءانب تافصلا

 تكرت ) ةرجلا يف غيلبلا مدلا يأ ( اذه تأر اذاف ) “ ةأرملا فعضل لوزت
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 يف اهتقو لخاد هتأر نإ ث نيتالص لكل لستغت و ء ًاصيح ناكو ةالصلا

 : هب لستغت الو ضيحف لمرلا نول فلاخي ام تأر نإ : ليقو « رهطلا

 هيطعت ام لكب لستغت : ليقو

 :لاق نم لوق ىلع نيموي وأ مايأ ةثالث ماد نإ ( ضيح ناكو ) موصلاو ( ةالصلا
 سيلف اهلبق عطقنا نإو ى موي هلقأ نأب لوقلا ىلع اموي وأ ، ناموي ضيحلا لقأ
 نإ لستغت له نيلوقلا الك ىلعو « ديعت ال : ليقو ‘ موصلاك ةالصلا دمتلف اضبح
 مد لك يف فلخلا اذكهو ؛ نالوق ؟ال وأ موصلاو ةالصلا نم دعب امل عطقنا

 نيب وأ لظلا يف مدلا لمجتو عاطقنالاب الإ ةضاحتسا مد هنأ ملعي مل اذإ ةضاحتسا

 . هربغت الئل سمشلا يف ال لكشأ نإ سبيلاب هداوس نيبتيل سمشلاو لظلا

 ةدحاو ةلسغ لستغت :لبقو ى امهعمجت و ( نبتالص لكل ) ةلسغ ( لستفتو )

 راهنلاو “ هيف ةلسغ ليلل لسغت :لبقو “ ةالص لكل : لبقو ى امهممحت مل ولو اممف

 مدلا كلذ يأ ( هتأر نإ ) طقف مدلا لسفت : ليقو “ هدعب امو رجفلل ةلسغ هيف

 هرخآ وأ هطسو وأ هلوأ ( رهطلا يف اهتقو لخاد) ضيحلا مد ةفص ىلع وه يذلا

 . . اهتقو لخاد هنأ هىلع قدصي كلذ لك

 ةرمح قوف هترمح نوكت نأب ( لمرلا نول فلاخي ام تأر نإ : ليقو )
 رهطلا يف اهتقو لخاد هرت مل نإ نتني ملو ظلغي مل ولو ( ضيح ) وم ( ف ) لمرلا

 لك وأ نيتالص لكل ( هب لستفت الو ) تقو اهل نوكي نأ لبق وأ هجراخ لب
 ص قطت مل نإ مميتت وأ أضوتتو طقف هلسغت لب رهطلا ىلع لخاد هتأر نإ ةالص

 . ضيحلا مد ةفصب ناك نإ هلخاد هتأر اذإ هب لستفت امنإ و

 هيطمت ام لكب ) هلخاد هتأر نإ روكذملا لاستغالا ( لستفت : ليقو )
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 ‘ ًاقلطم ال هم ابأ ف ضمح : لق » ردكل او ة رفصل ١ و .2 ضمحلل

 ‘ ًاقلطم ضمح امه : لسق و 0 حدمأل ا وهو اهقبس ه حل | : لىقو

 ًاقلطم ‘ ال : لسىق و

 ضمحلل هبسنت نضمحلل هيطعت ىنعمو ٤ طةف ل.رلا نول فلاخ ولو ( ضيحلل

 : لمق و ‘ ءيئل عي ءاطعإ٫ ءيش ىلا ءيشلا ةمسن هش 0 ضح مد هنإ : لوقتف

 (ةرفصلا و ) “ اهفعضل رفسلا يف تناك نإ اضمح لمرلا نول فلاخم ام لمحت امنإ

 هلاق ‘ يوقلا الو فعضلا مدلا ن ول ىلع سال و ةرفص هولعت ديدصلاك ءيش يهو.

 فاكلا مضب ( ةردلكلاو ) ‘ نيمرحلا مامإ هلاق لب ‘ كلام بحاص مساقلا نا

 ضيح : ليق ) مدلا نول ىلع سيل ربغتم ءام :نيمرحلا مامإ لاق “لادلا ناكسإ و

 اهتءاجف ضيحلا تقو ناك نإف ، مد امهقبسي مل ولو ضيحلا مايأ يف يأ ( همايأ يف

 لبق ءاضيبلا ةصقلاب ترهطو مدلاب ضيحلا تقو تلخد وأ ةرفصلا وأ ةردكلا

 ' اقلطم ال ) ةالصلا كرتت اهنإف ةردكلا وأ ةرفصلا اهتءاج مث ضيحلا تقو مام

 مث اهضيح لخاد يف ارهط تار نإف ‘ مد وا رهط نم ( اهقبس امل مكحلا : ليقو
 سفن امهدعتو © مدلا عجرب ىتح ةالصلا ىلع تيقب ةردك وأ ةرفص رهطلا دعب

 هيلعو ى اندنع (حصألا وهو ) رهطلا قبس اذإ رهط سفنو « مد قبس اذإ ضيح
 ملو همد قلع ينلا فرع دق ضيحلا نأ كلذ هجوو ، كلام بحاص مساقلا نا

 مد مدقت الب هف وأ ضيحلا تقوو جراخ اتءاح نإف > ةردك الو ة رقص هنم ركذي

 ةأرملا رهطت ال هنأ تور اهنع هللا يضر ةشئاع نأو ث امهب موصلاو ةالصلا كرتت م

 كرت ىلع قبتلف ضيحلا مد دعب امهتأر نإف ، ءاضيبلا ةصقلا ىرت ىتح اهضيح نم
 ( اقلطم ضيح امه:ليقو) ‘ راظتناب تقولا نم جرخت وأ ةصقلا ىرت ىتح ةالصلا

 ؟ ال وأ مد امهقمس اهريغ وأ ضيحلا مايأ ف

 دعب ضيحلا مايأ يف اتءاج نإف “ ( اقلطم ) آضبح نانوكت ( ال : ليقو )
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 . ... .... ...... ...س بيتلاو ةيًرتلا امهلثمو

 اذه يف رهط الو ضيح ال وهف ى رهطكف رهطلا مايأ يف وأ ع ضبحكف مدلا

 مايأ يف تسبيتف اسبيت ال اهرهط نوكي ال نمو “ ىلصت الو لستفت ال « لوقلا
 ف ترهط نم نأ معز نم دنع الإ ى ءام هف ترهط نمك اعطق تاستغا ضيحلا

 نأب لوقلاو ‘ فنصملا مالك يف ريخآلا لوقلا اذه نيب قرفلاو ‘ يلصت ال مدلا مايأ
 فعضأ رهطو “ فعض ضيح مد امهف مدلا دعب آاضبح نادمت امهنأ قبس امل كحلا
 نكلو ص ريخآلا لوقلا يف آرهط الو اضبح نادعي الو « لوقلا اذه يف رهط دعب
 زوجيو “ مدلا ىتبس نإ كرتتو ى رهطلا قبس نإ يلصتف قباسلا لصألا بحصت

 امهلثمو ) ص ةقراشملا دنع لوق وه اك ، اقلطم رهط امهنأ اقلطم ال هلوقب ديرب نأ

 ةبوطر يهو ع ةيتحتلا ةانثملا ءايلا ديدشتو ءارلا رسك و ءاتلا حتفب ( ةنيرقلا
 ع هتبقب يأ اهرهط بقع مدلا ةلاسغ : ليقو “ بارقلا وهو نوللا يف ىرثلا هبشت

 ضيحلا نم اهب لصتي ال مدلا نم ةعفدلا :ليقو “ ةرفصلا نود ريغتملا ءاملا : ليقو

 عقي ام ةضيحلاو « ةضيحب تسيلو ضيح ةعفدلا : ليق « ةلماك ةضيح نوكي ام

 اهنأل ةضيحلا نم معأ ضيحلا : يشرخلا لاق ى ءاربتسالا و ةدعلا يف دادتعالا هب

 حتفلابو ع ةقوفدملا مدلا نم ةعطقلل مسا مضلاب ةقفأدلاو ‘ نيلصاف نيرهط نيب ام

 بجيو ى تادابعلا ةيقبو ةالصلا هب مرحت ضيح يهف قفدلا نم ةرمال ردصم

 . ه ا ص ءاربتسالاو ةدملا يف بسحت ةضبح سيل و “ لفلا هعاطقناب

 : ناويدلا يفو ‘ ضيح : ليقو ، رهط مدلا دعب وه كلذك (سبيتلاو)
 هلك كلذ مكحف سبيت وأ ةردك وأ ةيرت وأ ةرفص هتعبتأ مث اهضيح لوأ تأر نإ

 رهطلا رت ملو مايأ ةرشع تفلب اذإف «مايأ ةرشع غلبت وأ رهطلا رت مل ام ضيحلا مكح
 نم مدلا ريغ هعبتأف مدلا تأر اذإ ضيحلا يف تقو اهل يتلا كلذك و « ترظتنا
 اذإف ى اهتقو - مل ام مدلا مكح هكحف اهتقو يف مدلا نود امم اهريغو ةرفصلا

 ةرفصلا هتقعف رهطلا كر نإ كلذك و < ترظتنا رهطلا رت ملو اهتقو تفلب
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 . ض.حف هسكعك ةرفص اهتفدرف ةقلع تمدقت نإو ى ةقلعلاو

 مايأ يف كلذ ناك ص رهطلا كح هلك كلذ مكحف سبيتلا وأ ةردكلا وأ ةيرقلا وأ

 . ھ ا ى ضيحلا مايأ يف وأ ةالصلا

 مدلا راظتنا ترظتنا ضيحلا يف اهتقو مامت دعب ةقلع اهتءاج نإف ؟؛ (ةقلعلا و)

 يفف ى ةقلطم ةيلثملا ةيرتلا بناج يف ةيلثملاب هدارمو « مدلاب تقولا تمتخ نإ

 بناج يف ةيلثملاب هدارمو ع اهلك ةردكلاو ةرفصلا يف ةروكذملا لاوقألا ةيرلا

 ص رهط سبيتلا : كلام لاقو ‘ لوق ىلع اهقبس امل كحلا نوك يف ةقلعلاو سبلا

 تاقلع ثالث تءاج نإ : ليقو “ رخآ لوق ىلع اقلطم اضيح اتسيل اهنوك يفو

 يمالك عومجب يف مدقت (و) ‘ ضبحف بورغ وأ عولط لصف الو ةالص لصف الب

 ةرفصلا مدقتت نأ وهو « ( هسكعك ةرفص اهتفدرف ةقلع تمدقت نإ) هنأ همالكو

 ةرفص تمدقت هنأب حرصيل هداعأ و > ( ضيح ) يج ) ؤ ( ةقلعلا اهفد رتو

 طرشي مل لوق اذه نأ ىلأوآلاو ‘ ىضم اهف كلذب حرصي م هنإف ةقلع تمدقت وأ
 . بورغلا وأ عولطلاب لصفلا مدع هيف
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 لصف

 يه لهو > ءاضيبلا ةصقلاب رهشو > ضيبألا ءاملا : رهطلا ىامالع

 دعقأ ءاملاف > اضيأ فوفجلاو ؛ نالوق , قرولا نم وأ صجلا نم ةعطق

 ٠. فومحب ةداتحمل نإ و اندنع

 لصف

 رهطلا تامالع يف .

 (ءاضيبلا ةصقلاب رهشو “ضيبألا ءاملا) ىلوآلا : ثالث ( رهطلا تامالع )
 ةعطق يه لهو ) ى وه ام هب هبشملا كلذ يف اوفلتخاو « فاقلا حتفب « اهب ههبشل

 « (نالوق)؟ةضفلا وهو ءارلا رسكب ( ؟ قرولا نم وأ ) ريجلا وهو ( صجلا نم
 : ليقو “ ضيبألا طرخلاك : ليقو “ نيجملاك وه : ليقو ى ريجلا ءام اهنأ امهثلاث

 رهطلا تامالع نم ( اضيأ ) وهف “ ضعب دنع ( فوفجلا ) ةيناثلا ( و ) “ ينملاك
 اهضيح نم ةأرملا رهطت ال : ةشئاع لوقل الصأ هربتعي ال ضعبو “ لوقلا اذه ىلع
 فوغجلا انتبثأ اذإو “راظتناب اهتقو نع جرخت وأ ينعت « ءاضيبلا ةصقلا ىرت ىتح

 ( نإو ) “ ةيكلاملا ضعب دنعو ( اندنع ) تبثأ ( دعقأ ) روكذملا ( ءاملاف )
 ةنطقلا لخدت ناب سبيت وهو (فوفجب) اهرهط يف ( ةداتعم ) ةأرما ( ل ) ناك
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 تفرإ هرظ انو ، ضعب دنع هسكعك 2 راظتنا نودب هتيؤرب لستغتف

 5 نيطب "لسغو ، شقن دعب ضيبأ شبك ةيصان فوصب اهيلع هباشت

 نمو “سبيتلا يف فالخلا رم دقو “ ضيحلا مامت دعب مدلا نم ةسباي ةفاج اهجرختف
 يلصتو هب لستفتف اذه ىلعو « مدلا دعب مدلا مايأ ين ولو رهط هنأب لوقلا هتلج

 امو “ موصو ةالص نم تضق ام ديعت الو “ ضيحلا لخاد يف اهءاج اذإ موصتو .

 لوق ىلع الإ ضيحلا تقو مامت لبق هدعب مدلا اهءاج ولو اذه ىلع موص نم تدأ

 ةداتعملا ( لستفتف ) “ ضمحلا طسوت رهط يف كلذ نم تلعف ام دصت : لاق نم

 ص رك ذام يأ ( هسكعك ) فوفجلل ( راظتنا نودب ) ءاملا يأ ( هتيؤرب ) فوفجحي

 انباحصأ نم ( ضعب دنع ) فوفجلا ةيؤرب ءاملاب ةداتعملا لستغت نأ وه هسكعو
 كلت لثم ىلإ هذه رظتنت : لوقي رخآلا ضعسلاو “ هسكمك هلوق ىلإ دئاع اذهو

 لهأ لاقو “ ضيبألا ءالا تقو ىلإ رظتنت : ليقو ى تأي اك يتأي امم ةعاسلا
 ص يدوادلاو « كحلا دبع نباو ى مساقلا نبا : لاقو « فوفجلا دمقألا : ةنيدملا

 ىوقألا راظتنا فالخلا ةرمثو : ةفرع نبا لاق ؤ ءاوس فوفجلاو ءاملا : ضابعو

 :ىكلاملا دمح يبأ ةلاسر حراش ةرابعو “ تقولا ىتضي ملام رخآلا تأر نإ ةداتعم

 غلبأ ةصقلا نأ مساقلا نبا بهذم ، محرلا ءاقنإ يف غلبأ نيتمالملا يأ فالتخا

 لوألا ىلعو ى غلبأ فوفجلا نأ كحلا دبع نبا بهذمو ى روهشملا وهو اهداتعمل

 ةئدتبملاامأ و ى ةداتعملا كح اذه ى راتخلا تقولا رخآل فوفجلا قبس نإ اهرظتنت

 لاقو غلبأ فوفجلا نأ كلملادبعو فرطمو مساقلا نبا نع دحاو ريغ لقنف

 هباشت نإ ) هبي دمب وأ هتبوطر لاح ءاملا يأ ( هرظانتو ) “ ءاوس امهريغ
 شبك تمن ( ضيبأ شبك ةيصان فوص ) ك ‘ ضايبلا ديدش وه اي ( ب اهيلع
 . فدن وأ طشم يأ ( شفن دعب ) هينرق نيب ام هتيصاتو “ فوص وأ

 هرظانت( وأ) زاجتمدق ايميأف لسغلاو شفنلا نيب بيترت ال (نيطب_ ”لسغو)
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 هتلكأ ىصحب وأ ص ةضف نم اهراوس نم اهعارذ يلي امم وأ { مئاص قيرب

 { شيتفتلا رهطب يلصت الو ص ديجلا مهردلاب وأ ، هيلع رورملاب مادقألا

 ‘ كلذ يف ددشو { همدب عدت الو

 دق ناشطع قيرب وأ ث اهلبق ولو ضيبي ثيح وأ ةيشملا يف ( مئاص قيرب )
 دشأ نوكي يذلا وه هنأل ( ةضف نم اهراوس نم اهعارذ يلي امب وأ ) “ ضيبا
 هتلكأ ىصحب وأ ) ى اهمسج ريغتي يذلا وه هنآل اهعارذ لي مل امب ةسالمو اضابب
 ىصحلا “صخ امنإو ى كلذك رجح وأ ةرخصب وأ “ ( هيلع رورملاب مادقألا
 تءاش ثبح ىلإ هعفر اهنكمي يذلا وه هنآل وأ « اضايب دادزا امبر هنآل ركذلاب

 وأ “ يفص ضيبأ نطقب وأ ( ديجلا مهردلاب وأ ) ، حبشلا معطب وأ ى رظانتل
 وهو ص رم رمأ يف تارم عبس لسغي ةيصانلا فوص يف : ليقو “ حيشلا معطب

 ىكحي ال هنأحضاولاو يكح نإ هرخآ نكسي لمرلا وهو ى يسوفن يمجع ظفل
 يمجعملاب قطني اك هنأ ةياكحلا هجوو ةدابعلا يف لمعتسا هنأل راهظإب برمي لب

 عنم فرع نإو ى ةياكحلا نسحت الو « مضلاب اهلبق ام كرحتملا واولاب موتخملا
 ذئنيح هنوكل ةمطق هب ديرأ اذإ فرصو “ سنجلا ةيماع هب ديرأ اذإ فرصلا

 مهردلا نم لقأ تناك ولو ةضفلا ةكس هبشأ امو انه مهردلاب دارملاو ‘ ةركن

 اضايب تدجوف اهَسَع تلع اذإو ى ةغللا يف اذك و ى فاعضأب رثكأ وأ يعرشلا

 ؛نالوق نيترمش يفو “ تارعش ثالث ىلع هتدجو امب دتعتو « هب دتعت مل ةرعش ىلع
 تلمع اهضعبنول ىلع اهرهط ناك نمف ى ءايشألا كلت ضايب فالتخاب ريبخ تنأو

 . آاضايب ىوقأ وه ام كلذ لبق امل ناك ولو فمضاألاب لمعت لب هب

 ى همدب ) موصلا وأ ةالصلا كرتت ال ( عدت الو شيتفتلا رهطب يلصت الو )

 ارهظ ولو ص همدب كرتلاو هرهطب ةالصلا نم روكذملا ( كلذ يف ) اهيلع ( ددشو
 ءيشب قدصتت وأ “ ةلسرملا وأ ةظلغملا اهمزلتو رفكت اهنأ ارطقي ملو اضيفي ملو
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 ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ > هب الإ دت ال ةداتعم صخرو

 ةالصلاب تقسف دقف شدتفتلل تاستغاف رهطلل تشتف اذإف “ لاوقأ طقف بوتت وأ

 دعت مل نإف ، ضيحلا يف امهدحأ لعفب قسفت اهنأل تماص نإ موصلابو اهب وأ
 ترفك ضيحلا نم اهجورخ اهيلع مكحلا دنع وأ شيتفت الب هجورخ دنع لفلا
 لسفلا نأل لسغ الب كلذ تلعف اهنكل تماصو تاص ولو اهنأل « ةالصلا كرتب
 ص ناترافك اهمزلت دقف ‘ مصت ملو لصت مل اهنأكف ى هدمت مل يهو اهيفكي ال لوألا

 وأ ةالصلا كرتب ىرخأ و ‘ ضيحلا لاح موصلا وأ ةالصلاب تقسف اهنوكل ةرافك

 تك رت اذإ و لسفلا وه يذلا ضرفلا كرتل امهادحإ ثالث اهمزلت دق لب ‘ موصلا

 . كرتلا امل لحي ال ثمح كرتلاب تقسف دقف شيتفتلا مدب

 الإ ضيحت وأ رهطت ال اهنأ ةبرجم يأ ( ةداتعمل ) شيتفتلا يف ( صخرو )
 ،دجتفشتفت نأ كلذو « ( هب الإ ) امهدحأ وأ مدلاو رهطلا ( دجت ال ) شبتفتلاب
 ةدم يضمتو ةالصلا كرتت الو مدلا دجتف شتفت ‘ شيتفتلا يف وه امنإ اهدابتعاف

 كرتتف“تابون ثالث كلذ لعفت ًارهط دجتف شتفت مث ضمحلل اتقو نوكي ام ردق
 همدب ةئلاثشلا يف كرتت ليقو : هرهطب ىلصتو شبدتقتلا مدب ةالصلا ةعبارلا يف

 الب مدلا رت مل ام موصلا وأ ةالصلا كرتت ال اهنأ صيخرتلا لباقمو “ هرهطب يلصت و

 يفو“ًادبأ ةالصلا ىلع قبتلف شبتفتب الإ مدلا الو رهطلا ىرت ال تناك نإ و٤شيتفت

 هلمتحي و «شتفت نأ اهيلع بجي اهنأ اهبلك وأ امد وأ رهط شيتفتلاب الإ دجت ال يتلا

 لىلدلا ةفلاخم ىنع صخ تلا نأ ىلع “ صخ رو :هلوقب هديرب نأب فنصملا مالك

 الخاد عمتجا دق هنكل “ لسي ملو رطقي مل رهطب ةالصلا م"رحلا شيتفتلا نم سيلو

 مل نم لوق ىلع تنب اذإ كلذك عمتجا مدب ةالصلا كرت الو هذبج فلكت الب

 ص رطقلا يف اذك و ملق ةدم ضيفلا يف يفكيو ط رطقلا الو ضيفلا اهيف طرتشي

 { دعقألا هنآل ةدحاو ةرم اهءاج ولو آدبأ اهتقو عمف ضيبألا ءاملاب تقو امهل نمو
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 الإو اهاتأ ناف ‘ ىرخأل ةعاس نم رظتنت : لقف ‘ ءاملاب ةداتعم تمقفح ناف

 م ‘ سجنل ١ عزنتف يجننست م ‘ اهيدي لسغت نأ هتىفمكو ى تاستغا

 ءاملا و لفطلاب اهسأر طشمت

 لصفب ولو تقو يف تارم ثالث تفج نإ رظنتنف ةتبلا اهئمجي ال ناك نإو

 نم رظتنت :ليقف ءاملاب ةداتعم ) ضيحلا مامت ىلع ( تفج ناف ) ى اتقو هذخاتلف

 الإو ) ءاملا يأ ( اهاتأ ناف ) رم اك رظتنت ال : لبقو « ادغ ( ىرخأل ةعاس

 ال : ليقو “ يلصتو لستغت : ليقف ضيحلا مامت لبق تفج نإ و « ( تلستغا
 ٠ قبسيل نيترهاط ولو ( ادي لسفت نأ ) لاستغالا يأ ( هتيفيكو ) « متي ىتح
 ؛(سجتنلاع زنتف يجنتست مم) اترهط اذإ زاج ايهلسفت مل نإو “ رهاطلا ءاملا امهيلإ
 اضيأ لضفتو ى العفتف اهلع لوصو ىلإ سجنلا عزنو ءاجنتسالا ترخأ نإ و
 'هرشنوسجنلا قحالت تنمأ نإ كلذو ى اهترخأ ول اذك و « زاج ضمحلل لهملا
 مكحو ى ةبانجلا لسغىلع اهميدقت يف اك فالخ قاشنتسالاو ةضمضملا بوجو يفو

 بارت نيتحتفب ( لَضلطلاب اهسأر طشمت مث ) ي ضيحلا لغ مكلح سافنلا لسغ"
 هلوقت مسا ى قرزأ وأ رئمىلا نم وأ “ رفصأ ةراقلا نم هنوجرخم ام اهنمو « لاسغ

 زوجيو ث سبايلا بارتلا اهحتفو ءافلا مضب شارف سوماقلا يف يذلاو ى ةماملا

 يتأي يذلا وه هنأل لفطلا مساب بارتلا ركذل ةيمست ءاطلا رسك عم ءافلا ناكسإ

 ىنعمب ءافلا _راكسإ و ءاطلا حتفب وه وأ ى مهرمأب هلهأل هيرتشي وأ هندعم نم هب

 صخ رت ةنيل ةصخر ةبرتلا كلتو “ نيل صخر لكل يبرع مسا وهف“نيللا صخر لا

 هبف لمل كلذب هلسفت امنإو “ هطبض رمو سباي بارت وه اضيأو ى هنيلتو ندبلا

 ءاملا لوصو لهسيلو ص كدو يف هلاوز بعصي سجنلا نأل كلذب لوزيف اسجن

 ىنعمب ءابلا لعل ( ءاملاو ) « هقلزأ و ءاملا لطع امبر كدولا نأل ص هتحتو رمشلا يف

 وه ببقلا اذهف طشملا لبق لفطلاو ءاملاب هتلسغ دقو هطشمت ىنعملا نأ ىلع “ عم
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 نإ اهنم عقاولا رعشلل شرفت مل نإ سأب الو ءاملا بصت مث ى هيقنت ىتح
 . ىري ال ثيح هيفختو هلسغ دعب هعمجتو « يراجلا يف تلستغا

 هلسغ رركتو لفطلاو ءاملاب الوسغم اهسأر طشمت ىنعملاو ى اهلصأ ىلع وأ ةيمملا
 بابحتسا لفطلاو « راج يف لسفت مل نإ رعشلل شرفتو ى ( هيقنت ىتح ) اهب

 ص اهدسجو اهسأر ىلع ( ءاملا بصت مث ) لمرلاف لفطلا دجت مل نإو “ بوجو ال
 نيح ضيحلل هلسغ تون وأ ، ارهاط اهسأر ناك نإ لوألا اهسأر ىفكي : لىقو

 طولخم ءاب ثدحلا عفر زوجي هنأ ىلع ءانب اذهو ءاملاو لفطلاب هلسغ تدارأ
 ىلع امهزجي م ءاملاو لفطلاب لسغب فيظنتلا تون لب كلذ ونت مل نإو « بارتب
 . بهذملا وهو حيحصلا

 دارأ ( تلستغا نإ ) طشملاب ( اهنم عقاولا رعشلل شرفت مل نإ ساب الو )
 (يف) “ضيحلا ثدح عفرل هلسغو لفطلاو ءاملاب سأرلا لسغ لمشي ام لاستغالاب

 لحاس ىلع وأ ، اهرمش طشم ءاملا يف دعقت وأ موقت نأب “ ( يراجلا ) ءاملا

 الو « الثم نيترمش وأ ةرمش ةرمش ىشالتيف ءاملا يف هنم عقي ام عقيف هبف طشمتف
 ةلعلا تناك اذإ هنأو « نسحأ ناك هل ءاوهلا ىف وأ ءاملا قوف تشرف نإ اهنأ ىفخي
 يراجلا ريغ ءاملا يف هل شرفتو « راج ريغ ءام يف ولو زاج لزن نإف رعشلا ءافخإ

 ءاوهلا يف وأ هبف هل تشرف نإ ءاملا يف وأ ءاملا ريغ يف تلستغا نإ ( هعمجت و )

 يف هتلسغ نأ دعب طشملاب عوقول هعمجت دارأ هلعل ‘ ىرخأ ةرم ( هلسغ دعب )
 لسغ نم دب الف هلسغ لبق هتطشم نإو « كلذ يفكي : لبقو ى هلسفت وأ اهسأر

 طشملا عقو اذإ ضبحلل هلسغت ىنعملا نوكيف دارملا وه اذه لعلو ىهنم عقو ام
 نأ يراجلا يف تلستغا اهنوكب ديري نأ نكميو “ هلسغ لبق هطشم نسحي الو

 لمجت الف يراجلا ريغ امأو “ هيف اسكنم اهسأر طشم يهف ى اهترضح يراجلا

 مل نإ ساب ال : ليقو “ ( ىري ال ثيح هيفخت و ) « طشملا نيح هبلع اهسأر
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 هكرتتو ةرم ءاتشلا يف هكفتو “ ضبح لك يف فيصلا يف اهسأر كفتو « هفخت

 هتكف اذ ! اك ت رصق ن إ و ٤2 هتكف هكف ةدم تلاط ن إ : » رثأل ا» ق و . ى رخأ

 ةبنع يهو ضيحلا اهاتأ نإو « هكف مزلي مل ضيحلا ةدم ترصقو اهرهط رخآ

 هدحاو لسغ انزجي : ليقو “ضيحلل لسغو ةبانجلل السغ تلستغا ترهط اذإف
 الو ى ضمحلل تلسغ ترهط اذإو ى ةبانجلل تلسغ لسفلا اهنكمأ نإ : ليقو

 ىلع يضمتلب “تسحأ نإ الإ ضيح وأ رهط ىلإ ليللا يف رظنت نأ ةأرملا ىلع بجي
 ص ترظن ءوضلا راشتنال رظنلا اهنكمأو علط اذإو “ برغملا لبق هيلع يه ام

 ءيج ليل يف حابصملا ندقوي نك نأ دمب « هللا همحر مسو نب نابأ لاق اذك

 لب رجفلا لبق اهرهط رظن ةأرملا ىلع سيل هنأ يلامثلا رك ذو ى رهطلا وأ ضيحلا
 . حبصلاو مونلا دنع

 ۔ - ٢٢٩



 باب

 { هسكعك رهطلل ضيحلا لقتنب

 باب

 لاقتنالا يف

 : لثم « همايأ مامت دعب رهطلا مايأ يف ذخأي ناب ( رهطلل ضيحلا لقتني )
 مث الثم رشع دحأ رهطلا مايأ نوكت وأ ، ةعبس نوكت مث ةتس همايأ نوكت نأ

 ناب ( هسكعك ) هرخآ نم وأ رهطلا لوأ نم ذخأي وهف « رشع يداحلا يف ضيحت
 موبلا يف رهطت مث ةتس ضيحلا مايأ نوكت نأ : لثم ى ضيحلا مايأ نم رهطلا ذخأي
 ذخأي وهف رثع يداحلا يف اضيأ رهطت مث ةرشع رهطلا مايأ نوكت نأو « سداللا

 ةروريص رهطلل ضيحلا لاقتناب ديرب نأ لمتحيو ى هلوأ نم وأ ضيحلا رخآ نم

 هرخآ وأ رهطلا تقو لوأ ةروريص سكملابو ى رهط هرخآ وأ هتقو لوأ

 ديرب نأ لمتحيو “هرخآ لبق امم هرخآ نم رثكأو هلوأ نم رثكأ اذكهو ى اضبح
 مايأ يف مدلا ثودحو مدلا مايأ نيب اطسوتم ضيحلا مايأ يف رهطلا ثودح كلذب

 . ةالصلا كرتت الو رهطلا
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 ءامدلا لئاسمو ٠ ةداتعملا راهطألاو ءامدلا مايأ ةفرعم رثكألا ف فرعيو

 عولطلاو باستنالاو راظتنالاو لوصألاو تاقوألا : ةسمخ ىلع رودت

 . ةئدتبم : نامسق اهيف ءاسنلاو > لوزنلاو

 ص ( ةداتعملا راهطألاو ءامدلا مايأ ةفرعمب رثكألا يف ) لاقتنالا ( فرعيو )
 ء اهرهط و اهضيح تلهج اذإ باستنالاب لاقتنالا ةفرعم نع رثكألا ريغب زرتحاو

 ص فلاخم دقو لبق اهل ام اهباستنا قفاوب دقف “ تبستناف تضمحتساف تيسن وأ

 ء ةضاحتسملا يف زييمتلا لوق ىلع زييمتلاب لاقتنالا فرعيو “ كلذ ملعتا ال نكلو

 قوف باستنالا ناكف“ هنىعت الو اذك نودو اذك قوف اهتقو نأ ملمت نا نأ روصتيو

 رشع ةسفلا نودو امطق ةرشعلا قوف ةالصلا يف اهتقو ملعت نأ : لثم لثم ى كلذ

 رشع ةسمخ اهتقو نم ىلإ تبستناو تضحتساو كلذ نيب ايف كشتو ى ًامطق

 ريغ نمو “آاضيأ ضيحلا يف بستنت :لاق نم لوق ىلع ضيحلا يف اذك و « رثكأ وأ

 ينثا كرتو ةرشع ةالص ىلإ ريصت مث باستنالا امل نم بستنت نأ اضيأ رثكألا

 ينثا نم لقأ هيف ضيحت و ةرشع نم رثكأ باستنالا يف يلصت تذاك دقو ى رشع
 . كلذك تتاب اذإ ةلهاجلا و ةئدتبملاك اهسفن ةسانلا لعجتو رشع

 ىلع رودت ) سافنلا مدو ةضاحتسالا مدو ضيحلا مد ( ءامدلا لئاسمو )

 : لئاسلا فذحل اذه ىلع ءاتلا تبثأو لئاسم وأ ءايشأ ةسمخ يأ ( ةسمخ

 ،لوزنلا و عولطلا ) سماخلا ( و باستنالاو راظتنالاو لوصألاو تاقوألا )
 ضحملا يف تقو اهل ررقتي ل نم يهو ( ةئدتبم :نامسق ) ةسخلا ق ( اهيف ءاسنلاو

 ةرملا يف مدلا اهاتأ نمب روصتي كلذو ى رهطلا يف امل ررقتي مل وأ « رهطلا يف الو
 امل تبث اذإف ص تقولا اهعم تبثي ال ةيفيك ىلع نكل رارم اهاتأ نمبو ىلوألا
 اتقو ذخؤي ام رثكأ ىلع الثم اهرهط ديزب نأب رهطلا نود ضيحلا يف تقولا
 ةداتعم رهطلاىلإ ةبسنلاب ةئدتبم يهف ذخؤت ال يتلا تاقوألا نم كلذ وحن و رهطلل

_ ٢٣١ _ 



 وهو لوصألا امأو > راظتنالاو تاقوألا ف ناكرتشت امهو ك ةداتعمو

 ‘ ةئدتيملا امهب درقتنتف راستنالاو ءانبلا

 ةرمي رهطلاو ضيحلا يف تقولا امل تبثي اهيمسقب ةئدتبملاو ' ضمحلا ىلإ ةبسنلاب

 ررقت نم نأ "رم دقو ى رهطلاو ضيحلا يق تقو اهل ررقت نم يمو ( ةداتعمو )

 تقولا تبثي الو “ ضيحلا ىلإ ةبسنلاب ةداتعم ىمست طقف ضمحلا يف تقو امل

 ص يتأي فالخ هيفو « لزنتو هب علطت ام ردقب لب ةرمي لوألا اهتقو دعب ةداتعملل

 امهو ) “ اذه يىلع ةرم اهل تبثيف ةرمب لزنتو علطت اهنإ : ضعب لوق هنمو
 ص ةئدتبملل رهطلا تقوو ضيحلا تقو 0 ( تاقوألا ) ذخأ ( يف ناكرقشت

 وأ رظنلا فلكت هلصأ ) راظتنالاو ( ‘ ةداتعملل رهطلا تقوو ضمحلا تقوو

 ءيش ىلإ رصبلا هيجوت :رظنلاو “ رظنلا ظفل وهو درجملا ةقفاومل وه وأ هباستكا

 . ءيشلا باقتراو ءيشل رمآلا ريخأت يف لمعتسا مث “ فشكنبل

 ص ربخلا رابتعاب تدرفأو تركذو « لوصألا يأ ( وهو لوصألا امأو )

 ءىشلا رابتعاب وأ لصألا امأ : لاق هنأكف سنجلل «لأ» نإف ى درفلا رابتعاب وأ

 -. وأ يهف : .لاق الإو “ ةسمخ ىلع رودت : لاق هنأل 2 عونلا وأ مسقلا وأ

 سيل لصألا نأ كلذو ى هبلع ءانبلا هكح و يأ وه لبق فاضم ردقيو (ءانبلا)

 ( امهب درفنتف ) اهنم سيلف لوصألا ىلع فوطعم ( باستنالاو ) ى ءانبلا سفن
 ص درفملاب ليوأتلل وأ ى ءانبلا وهو و درفملا لوصألا ريسفت رابتعال عمجي ملو ىنن
 لوصألا امهدحأ ى نيعونلا رابتعال وأ باستنالا رخآلاو دحاو وه لك "ىلعو
 ىنعملاب ءانملا ةداتعمللو ى تقولا ذخأل كلذو ( ةئدتبملا ) « باستنالا رخآلاو

 هيف رهطتو هرخآ يف عجري مث رهطتو هتقو لوأ ضيحلا اهئيحي نأ ؛وهو رخآلا
 اذإ باستنا ةداتعمللو “ اهطسوو اهلوأ ىلع اهرخآ تنب ةمات ةضيح كلذ نإف

 يف اهتقو ىلإو “ اهريغ تقو ال ضيحلا يف اهتقو ىلإ نكل عطقني ملو مدلا اهب ماد
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 هنالث رثكالا دنع ضمحلا لقأف تاقوألا امأ > ةداتعملا لوزنلاو عولطلابو

 > ناموي هلقأ : لقو 2 رشع ةسمخ : لقو > مايأ ةرشع هرثكأو مايأ

 ةعاس :لبقو > ةلملو موي :لقو

 لاقو ى اهريغل رهطلا يف بستنت ةئدتبملاو ‘ عطقني ملو مدلا اهب ماد اذإ رهطلا

 ىلإ مدلا اهب ماد اذإ سافنلاو ‘ اضيأ ضيحلا يف بستنت اهنإ : انباحصأ ضعب

 مث هيلإ تبستنا نم تقو دعب رظتنت مث ةبيرق دجت مل نإ ةملسم ىلإ وأ اهتبيرق
 كرتت اهنأ حيحصلاو “ ضيحلا لقأ ىلع اهل داز اذإ كلذو ى ةضاحتسم نوكت
 . ةضاحتسم نوكتو لستغت مث رظتنت مث سافنلاو ضيحلا تقو ىصقأ ىإ

 ضيحلا ) يف اه ( لقاف تاقوألا ام“ةداتعملا لوزنلاو عولطلاب ) درفنت (و)
 يبأ نع بيبح نب عيبرلا ةياور وهو ( مايأ ةرشع هرثكأو مايأ ةثالث رثكألا دنع
 . للع هنع سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع

 :ليقو ى ةيناث : ليقو ى رشع ةعبس : ليقو ى اموي ( رشع ةسمخ ليقو )
 ةرم لوأ مدلا اهءاج اذإ طقف ةئدتبمال رشع ةسمخ : ليقو « دح الب كلذ قوف

 ةسخلا متي ملو ةرشملا ىلع داز نإ و ى اتقو اهل تناك عطقناف رشع ةسمخ اهب مادف

 رشع ةميرآلا وأ اتقو رشع ةسخلا ةئدتبملا ذخات : ليقو ى اتقو هذخأت مل رشع
 . ضيحلا لقأ وه ام ىلإ رشع دحألا وأ رشع ينثإلا وأ رشع ةثالثلا وأ

 م ةينامز ( ةعاس : ليقو «ى ةليلو موب : ليقو 0 ناموي هلقأ : ليقو )

 يهو “ ةيلادتعا ال اءزج رشع ينثا اهيف مدلا اهءاج يتلا ةليللا وأ مويلا ةمسق

 نم اهيف مضي ةمسقلا هذه نإف اءزج نيرشعو ةعبرأ ىلع اعم مويلاو ليللا ةمسق

 ديرب نأ لمتحيو ص هتليلو لادتعالا موي ريغ يف مويلل ليللا نم وأ ليلل موبلا
 رصحتو ص ضحمب لوق وه اك كلذ نم لقأ تناك ولو نامزلا نم ةعطقلا ةعاسلاب
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 هتقوت الف اهضيح لوأ يف راظتناب ةجراخ لك : ليقو س ذاش ةعفدلاك وهو

 ذوذشلايف ( ةعفدلا ) ب لوقلا ( ك وهو ) : هلوق ليلدب ةعفدلا قوف امب اهتلق

 ص ةرملا حتفلابو « مدلا نم ةعطق مضلاب ةمفأدلاو ‘ روهمجلا نع جراخ ( ذاش )

 كلذ دعتف « نيميلاو جوزقلاو ةدملا رابتعاب اضبح ةعاسلا وأ ةعفدلا نوكت امنإ و

 لح و ةعجرلا و ثرإلا عطقنا ثالث ت اذإف“ ةثلاث وأ ةيناث وأ ىلوأ تناك “ةضمح

 ؛ تقولا ذخأل ال ركذ ام رابتعاب ضمحلا لقأ كلذف اهتمرح هل لح و“ ج “وزتلا امه

 مدلا ر مع نإ اهتك رت قض ةالص تقو ف مدلا م اد نإ معن ص لاستغالا مزلي نكل

 ز تقولا نم يقب ام رادقم مدلا اهءاجو تقافأو تقولا لبق تمان وأ تقولا

 دمعتو كسمت وأ اهموي ةيقب لكأتو ةعفدلا وأ ةعاسلا ضمحل رطفت اضيأو ى اهمزنت

 تباث ضيح يهف اهوحن وأ ةرفص اهتبقعف مد ةعفد اهتءاج نإ اضيأو ى موبلا

 يف ضيح هنأ ىلع وأ ص هقبس ام مكح ةرفصلا وحن كح نأ ىلع ءانب ضيحلا رئاسك

 . ضيحلا مايأ

 مدلاب تقولا رثكأ دعب ةظحلب ولو ( ةج راخ لك ) ءاملعلا ركذ يأ ( ليقو )

 نع (راظتناب) ع جورخ الك اهوحنب وأ اهب جورخلا : ليقو “ ةرفصلا وحنب وأ
 ددملا يأ ( ( هتقوت الف ) اهسافن وأ ( اهضيح لوأ يف ) سافنلا وأ ضيحلا رثكأ

 ةضاحتسملا ةئدتيملا : قحسا وبأ لاق ى سافنلا وأ ضمحلا رثكأ نم هلق ام الو

 ى ضيحلا رثكأ كلذف مايأ ة ةرشع اضئاح نوكتو اموي رشع ةسمخ ىلصتو لسفت

 ىمستو “ هتزيم نإ هنع ريغت نيح ىلصتو ضيحلا مد يف اضئاح نوكت : ليقو

 ص اهضيح مايأ كرتتو لبق اهتالص مايأ يلصت ةداتعملا و ص ىلوآلاكف زيمت مل نإو ةزيم

 ىلع اموي نيرشعو نينثا لستغتو ضيحلا لقا مايا ةثالث كرتتلف اهتقو تيسن نمو
 نإو ث رشع ةسمخ هرثكأ نأ لوقلا ىلع ةعبسو “ ةرشع ضمحلا رثك أ نأ لوقلا
 يف يدنع حيحصلاو “ فلخلا ىلع ضيحلا رثكأ مايص تلدبأ ناضمر يف تناك
 سافنلا تقو ىصقأو “ ضيحلا تقو ىصقأ تقوت نأ راظتناب ةجراخلا ةئدتبللا
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 ةرشع دعب اهب مادف ىرخا ةرم اضيح تارف ةرشع اهل تق و نم : ليقو

 مادف ةثالث ىلإ اهدواع مم رشع ينثا ىلع ًآربط تأرف نيموي ترظتناف

 رشع ينثا تتقو كلذك اهرهط

 ؛ خلا ةجراخ لك ليقو : هلوقب هلباق ذإ همالك نم ذخؤي حيحصلا وه اذه نوك و

 ةرشع ةلصاولا ةئدتبملا نأ همومعب ديفي“مايأ ةرشع هرثكأ و :هلوق نأ كلذ نايبو

 ءامل ضيحلا تقو نم سيلف داز امو « امهل تقو وهف هرثكأ تلصو دق مايأ
 ابس الو روكذملا مومعلا هديفي ام ةرياغمل خلا ةجراخ لك ليقو : هلوق يف فطعلاف
 لاقي نأ نم ىلوأ اذهو ى ةداتعملاو ةئدتبملا همف كرتشت تقولا نوك قاس ىف هنأ
 رثكأ نرأب تذخأ نم ىلع راظتنا الو ى خلا ةجراخ لك : ليق دقو ىنعملا
 يتأيو “ رظتنت : ليقو “ كلذ تلصو اذإ رشع ةعبس وأ رشع ةسمخ ضيحلا
 سافنلاو ضيحلا يف اهتقو ظفح ةأرملا ىلع بجيو « راظتنالا ةدم ىلع مالكلا

 :ليقو ) هبتكتلف نايسنلا تفاخ نإو ص امهريغو لوزنلاو عولطلا ناكمل رهطلاو

 وأ اهيف يأ ( اب مادف ىرخأ ةرم اضيح تأرف ةوشع اهل ) ضيحلا ( تقو نم
 تنأ ( رشع ينثا ) مامت ( ىلع أرهط تأرف نيموي ترظتناف ةرشع دعب ) اهعم
 سمشلاعولط لبق رهطلا وأ ضيحلا اهل ءيجي نأ رهطلاو ضيحلا يف مالا نأب ريبخ
 هذه يف سمشلا عولط لبق رهطلا اهءاج نإف “ رهطلا وأ ضيحلل مات موي كلذف

 نم عطقنا ام دعيال هنأ لصاحلا رهطلاو ضيحلا يف اموي رشع دحأ اهتقوف ةلأسملا
 ةيدمتلل فلألا و“اهيلإ داع يأ ( اهدواع مث ) “ سمشلا عولط لبق رهط وأ ضيح

 اهرهط مادف ) ، دودمملا فذحل ءاتلا تبثأو “ تارم ثالث يأ : ( ةثالث ىلإ )

 ى رهطلل اذك و ضيحلل اموي ( رشع ينثا تتقو ) ثالث ىلإ رشع ينثإ ( كلذك

 ينثا نم رثكأ رهطلا ماد نإو ص رهطلل ناتقو اهلف رهطلل رخآ تقو اهل ناك نإو
 مايأ نأ ىلع ءانب كلذو ةرمب تقوي رهطلا نأل اهل اتقو ناك رشع دحأ ماد وأ رشع
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 رهط رت ملو نيعب رأ ىلإ اهب مادف ضيحلايف ةتقؤم ريغ :ليق © تسقن نإو

 نإو ‘ ضمحلل يطعت م ‘ راظتن ا لعب مايأ ةرشع تلص مدلا اهب ىدامتو

 ةثالث تدر ايف كلذ دعب ًآرهط تأر

 لمتحيو“كلذك رشعةثالث تتقو كلذك رشع ةثالث اهل ماد ول مايأ ةثالث راظتنالا

 اهنأو ى ةئدتبملاك ةداتعملل رشع ةسمخ ضمحلا رثكأ نأ ىلع ءانب كلذ نوكي نأ

 راظتنا نامويو ضيح تقو مايأ ةرشعناك الإو ںاهنود امو رشع ةسخخلا ذخأت ال

 . رهط تقو رشع انثا وأ

 يأ“ لعافلل ءانبلا هانممو ةروهشملا ةغللا ىلع لومفملل ءانبلاب ( تسقن نإو )
 اهديدشتب تدّل٬و يأ ص هرهاظ ىلع هانعم وأ « ةفيفخ ماللا حتفب تدلو

 ص ةرم اك ةقيقح وأ لعافلا ىنعم يف بئان ( ريغ : ليق ) ى واولا مغو ةروسكم
 يف الو ةتقؤمب قلعتم ( ضيحلا يف ةتقؤم ) ث هلثم اذك و ى ضرتعم : ليق ظفلو
 ىلع ( نيعبرأ ىلإ ) مدلا ( اهب مادف ) “ ضيحلل تيقوتلا لبق هل تقوتال ذإ رهطلا

 نيمستىلإ وأ“نوتس هنأب لوقلا ىلع نيتس ىلإ وأ “ نوعبرأ سافنلا رثكأ نأ لوقلا

 ( دعب مايأ ةرشع تلص مدلا اهب ىدامتو أرهلط رت ملو ) “ نومست هنأب لوقلا ىلع

 هذهو ، اموي : ليقو ى نيموي رظتنت : ليقو « ةثالث يهو ( راظتنا ) مايأ
 ص نومست هنأب لوقلاو « نوتس سافنلا رثكأ نأب لوقلا ىلع ولو ةررقتم لاوقألا
 « نوعستلا متت اهب مايأ ةسمخ اهلبق راظتنالا نأو « نيعستلا دعب راظتنا ال : ليقو

 لوقىلعمايأ ةرشع يلصت اهنأ نم هركذ امو « نيعبرألا دعب ولو راظتنا ال : لبقو
 ء رشعةسمخيلصت : لاق رشع ةسمخ هلقأ : لاق نمو “ ةرشع رهطلا لقأ : لاق نم

 مايأ ةثالث هلقأ : لاق نمو ‘ رشع ةعبس ىلصت : لاق رشع ةعبس هلقأ : لاق نمو
 . هلاق اك راظتنالا دعب كلذ لك « مايأ ةثالث يلصت : لاق

 ةثالث تدر ايف ( ءاطعإلا ( كلذ دعب ا رهط تأر نإو ضيحلل يلمعت م (
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 ضيحف سافنلا امأو «ضيحلل اهتقو ناكو تلصو تلستغا ةرشع لإ مايأ

 رت مل نإ اموي نوعبرأ رثكألا دنع حيحصلا ىلع هاصقأ و « هماي تداز

 ،حيحصلا ىلع ةرشع هلقأ و ، نوعست : ليقو ، نوتس : ليقو « اهلبق آرهط

 . . . . ةعفدلا : ليقو

 تلستغا ) اهلوخدب ( ةرشع ىلإ ) ضيحلل اهئاطعإ موب نم امل وخدب ( مايأ
 تأر نإ امأو < ( ضيحلل اهتقو ) ةرشملل ةثالثلا تدرام ( ناكو “ تلصو

 ضيحلل تقوت الف« ةالصلا ضقتلفضيحلل اهئاطعإ تقو نم مايأ ةثالث مامتلبق رهط
 تأرنإ اذك و « موي ‘ لاق نم لوقو “ ناموي ضيحلا لقأ : لاق نم لوق ىلع الإ

 يف فالخلا ىلع رشع ةعبس وأ رشع ةسمخ ىلإ ضيحلا لقأ در ايف كلذ دعب رهطلا
 يلصت نأ اهل حص امنإو ى هل اتقو هرثكأ ىإ هلقأ در ام ذخأت ع ضمحلا رثكأ

 ضيحلا دمب سدلو 90 همايأ تداز ضح هنأل ةئدتبم ىهو سافنلا رثكأ دمب

 . . رهطلا الإ
 حيحصلا ىلع) هتياغ يأ (ءاصقأ و“همايأ تداز ضيح ) وه (ف سافنلا امأو)

 ص اهلبق آارهط تأر ولو “ نوعبرأ هاصقا نأ ىفخمال ( أموي نوعبرأ رثكألا دنع

 ةالصلا كرت ىلع ىداتت هلوق ىنعم يف كلذ ناك امل نكل ةلمجلا يف ةدعاق اهنأ ينعأ

 ردقي وأ “ اهلبق ًارهط رت مل نإ : هلوقب هديق نيعبرألا مامت ىلإ سافنلا كح ىلعو
 يف دمقن انك : ةماس مأ لوقل نيعبرألا لبق ( اهلبق أرهط رت مل نإ ) ةالصلا كرتت
 هلثمو“ كلذ لبق رهطلا ىرن نأ الإ اموي نيعبرأ قلع هللا لوسر دهع ىلع سافنلا
 دهع ىلع ءاسفنلا تناك » : اهنع يذمرتلاو دواد وبأو هححصو مك احلا هاور ام

 روهشم وهو ( نوتس : ليقو ) « اموي نيعبرأ اهسافن دعب دعقت يللع للا لوسر
 تانب « ناويدلا » ق هدىقو “ ( نوعست : ليقو ) “ كلام نع( ةنودملا )

 نإفة رشع هلقأ : لاق نمو “ (ةعفدلا :ليقو حيحصلا ىلع ةرشع هلقأو) ناآ
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 { نوتس هرثكأو { رشع ةسمخ : لىقوم ‘ رثكألا دنع ة رشع رهطلا لقأو

 > نوتس اهاصقأ و ك ةرشع ةال_لا تاقوأ ىندأو > هل ح ال : لسىقو

 ‘ رهشا ةعبرا : لقو { نوعست : لسىقو

 2 اهمزلي مل ةعبسلا متت مل نإ ةعبسلا لوق يف اذك و ى لسفلا اهمزلي مل ةرشملا متت م
 : ليقو “ اهنيح نم يلصتف اهمزلي مل ةعفد اهنم جرخت مل نإ ةعفدلا لوق يف اذك و

 ىلع رهطلا تأر ولو « اهوحن وأ ةرفص الو مد نكي ملولو سافنلا مزلي لسفلا نإ

 لاستغالا بجوي نمف ‘ تقولا ىندأ سافنلا يف وأ ضيحلا يف متي مل اذإو « ةرفحلا

 لوق لك يف سافنلا لقأ متي مل اذإ و ، دعب امل ةلسغ اهيلع بجوأ ةضاحتسالا نم
 ةرشعرهطلا لقأو ) “ ضيحلا يف اك ةالصلا نم تك رت ام تداعأ هلقأ لاوقأ نم

 :ليقو ) “ يكلاملا بيبح نبا هيلع انقفا وو < اندنع حيحصلا وهو ( رثكألا دنع

 لاوقألا هذهو“هظفحاف مايأ ةثالث : ليقو “ رشع ةعبس : ليقو “ ( رشع ةسمخ
 نبا لاقو ى ةداملا هلقأ : كلام بحاص مساقلا نبا لاقو « بهذملا يف ةروكذم

 ،نوتس هرثكأو ) ةينامث : نونحس لاقو “ ةسمخ هلقأ : ةيكلاملا نم نوشجملا

 تقو اهل ناك اذإ اهنإف ةضاحتسملا يف ديدحتلا ةدئاف رهظتو ى (هل دحال : ليقو

 ىلع ةضاحتسملا ةماسملاو ةضاحتسملا اهتبيرق هيلإ بستنتو هيلإ بستنت رهطلا يف
 هنأ ضعب نعو ى هدنع باستنا الف هل ةدح ال : لاق نمو ى هلا ءاش نإ ىتأي ام

 .فالخلارثك اذلو ىةداعلاو ةبرجتلا الإ رهطلاو سافنلاو ضيحلا مايأ يف دنتسم ال

 ةالص لاك إ ىلإ ةراشإ هداعأ نكلو "رم اك (ةرشع ةالصلا تاقوأ ىندأو )
 نيتسةالص لاك إ ىلإ ةراشإ هداعا نكلو“رم اك (نوتس اهاصقأو ) مايأ ةرشع

 هلو ادحاو قاسم هديرب ام قوسي نأ ىلأوآلاو ى هدعب ام هيلع بتربلو « اموي

 ُاموي نورشعو ةئام يهو ( رهشأ ةعبرأ : ليقو “ نوعست : ليقو ) « راذعأ
 دارأ هنأك و “ دح ال هنأ ىلع عامجإلا “ضعب ىكحو .ءافه "دحال : لسىقو
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 > ضمحلل تق وت ىح اهل تق وت ال و ‘ ىصقألاو ىندألا نس ام تق ون و

 ىتح وأ > ضمحلل تقو نإو ؟ سافنلا تقو دعب اه تق وت لهو

 . . . . . . . . . !؟) هل تق وت

 ارهاط تماد ام ةأرملا ىلع ةالصلا تبجو هنأ دارأ وأ ى ةيعفاشلا عامجإ

 . ملسم اذهو

 نم ( ىصقألاو ىندألا نيب ام ) رهطلاو سافنلاو ضيحلا يف ( تقوتو )
 ةرابعلا صنب ال ىصقأو ىندأ يطظفلل و ى مدقت امل نيفرطلا لوخدب ةثالثلا تاقوأ

 ةلمح نم ناك هاصقا وأ تقو ىندأ انامز تضرف اذإ نكل “نيئيشلا نيبام» نإف
 ص ةرشع ىلإ ةسمخ وأ ةعبرأ وأ ةثالث وأ نيموي وأ اموي ضيحلا يف تقوت تقولا

 رشع وأ ادعاصف ةعبس سافنلا يفو ، رشع ةعبس ىلإ وأ رشع ةسمخ ىلإ وأ
 دعاصف ةثالث رهطلا يفو ، نيعبرألا ىلإ اذكهو ى رشع ةثالث وأ رشع ينثا وأ

 ص نيتس ىلإ ادعاصف رشع ةعس وأ ادعاصف رشع ةسمخ وأ ى ادعاصف ةرشع وأ
 . رثكألاو لقالا يف فالخ ىلع اذكهو “ نيرشعو ةئام ىلإ وأ نيمست ىلإ وأ

 ا

 الف لصألا اهنأل ،ماقملا نم ةمولعملا ةراهطلل وأ ةالصلل يأ ( امن تةوت الو )
 تقو دعب امل تقوت لهو 0 صضيحلل تقوت ىتح ( رححم و هنع دحم ام ال إ كرتم

 ؟ نيعبرأ نم لقأ ولو ( سافنلا

 يفكي الف ( هل تقوت ىتح وأ ) داز ضيح هنآل ( ضيحلل تقوت مل نإو )
 ناك ولو هنأل ص هب ذوخأملا وهو ى اتقو نوكيال هنأل ةرشع ىلع داز لوا ضح
 راهطألا نم رثكأ ناك هنإ ىتح ةدايزلاب ضمحلا لصأ نع جرخ دق هنكل اضيح

 رثكي يذلا ضيحلاب سيل اضيأ و « رهطلا نم رثكأ نوكيال ضيحلاو ى هتحت يتلا
 هنإف ةعبس هلقأ : لاق نمو ى مايأ ة ةثالث رهطلا لقأ :لاق نم الإ رهطلا مم هنارود
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 . ؛ نالوق

 ةثالث هدنع اهتقو نوكي نأ زاوجلا رهطلا نم رثكأ هدنعضمحلا نوكي نأ روصتي

 اهاتأ نإو “( نالوق ) ضيحلا يف رثكأ وأ ةرشع ىلإ ةسمخ وأ ةعبرأو رهطلا يف

 رهطلا مايأ ذخأت الف مايأ ةثالث متي ملو سافنلا مايأ دعب يتلا مايأ ةرشملا دعب مدلا

 غلبت ملام سافنلل طعتلف مد اهفدرف مايا ةرشع مامت لبق رهطلا تأر نإ و ى اتقو

 اذإ اتقو كلذ نوكي الو ‘ ترظتنا نيمبرألا رجف دعب مد اهفدر نإو ى نيمبرأ
 ترهطفنيعبرالا نود اهيف رثكأ وأ ةرشع مدلا ماد نإو ى كلذ دمب رهطلا تأر

 تلستغاف ترهطف رثكأ وأ ةرشع سافنلا مد ماد نإو ى اهسافن تقو مدلا مايأف

 تلص ةالص تقو اهل نكي مل نإو يلصت تناك ام لصتلف مدلا اهفدر مث تلصو

 ىلع ترهط نإ و ‘ سافنلل اتقو آلتوأ تأر ام نوكيو “ ضمحلل تطعأ و ةرشع

 » مدلا مايأ ىلع نبتو سافنلل طمتلف لستنت نأ لبق مد اهفدر مث رثكأ وأ ةرشع

 نيعبراآغلبت مل ام مدلا مايأ كرتتو رهطلا مايأ يلصتو “ ةرشع نم لقآ ىلع ينبت الو

 اهدعب وةرشع مام لبق “ ضعب ىف ضيحلاو ى مايالا ضعب يف رهطلا اهىتأي تناك نإ

 رثكأ وأ ةرشع اهب مادف نوعبرأ اهسافن تقو نم و “ ةرشع مدلا لصي مل نإ

 نيعبرألا لبق مدلا اهفدرو لقأ وأ رثكأ وأ ةرشع تلصو “تلستغاو ترهطف
 تجرخ امدمب مدلاب تفدر نإو ى لوألا اهتقو نع لقتنت الو ى سافنلل تطعأ

 ىلإ مدلا اهب مادغف اهسافن لوأ تسفن نمو “ يلصت تناك ام َلصتلف اهتقو نع

 ةالصلاتك رتف رخآ سافن تسفنمث٤ىلصت تناك ام تلصف ترهطف نيرشعو ةنالث

 مايألا ةعبسلا ةالص دمتلف تلصو تلستغاو ترهطف ث اموي نيثالثو ةعست ىلإ
 لوألا اهسافنتسفن ول اذك و « راظتنالا ةثالث ىلعو نيرشملاو ةثالثلا ىلع ةدئازلا

 ةالص ديعت اهنإف رشع ةتس مدلل ةالصلا تك رتف ايناث اسافن تسفن مث ةرشع مادف

 رخآ اسافن تفنف ةرشع ىلع اموي مدلا ريغل ترظتنا نإ اذك و « مايآ ةثالث

 رثكأ وأ نيترم وأ ةرم لوألا اهراظتنا ىلع تدازو “هربفل ةرشع دعب ترظتناف
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 :ليقو «ضيح مايأ ةرشع رهط دعب دجأو مد ُزك : هللا همحر عيب رلا لاقو

 ٠ . . . . . . . { رشع ةسمخ دعب

 تداز اذإ ضئاحلا كلذك و ى اموي نيمبرأ اهتقو ناك نإ اذك و « تداز ام دمتلف
 تقو اهل ناك نإف اهنطب يف رخآ يقبو ةأرملا تعضو نإو “لوآلا اهراظتنا ىلع

 مل اذإ اذك و رخآلل فنأتست : ليقو ى دحاو اهتقوف هيف رخآ تعضوو سافنلل

 ص دحاو سافنف نيعبرأ نود ايف تدلو ام لكف “نيعبرأ تغلبف تقو اهل نكي

 يف دلولا تام نإو “ ال, هأ تقو اهل ناك 2 رخآ سافنف نيمبرأ نع جرخ امو

 ‘ اهسافن يف تذخأ ةعضب تطقسأ املكف ةمنضَب َةَمنضَم هطقست تناكف اهنطب

 امل فنأتستو ى اتقو هل فنأتست الف لوآلا سافنلا تقو يف تطقسأ ام لكو

 سافن نم جرخت مل ولو رخآ اسافن تفنأتسا تطقسأ ايلك :لبقو ، هدعب تطقسأ

 لاقو ) ص سافنلا يف ذخات مث عيمجلا طقست ىتح موصتو يلصت : ليقو : لوألا
 مد الب اهلك تناك ءاوس ( مايأ ةرشع رهط دعب دج و مد لك : هلنا همحر عيبرلا

 [اضئاح تسيل اهنأ ىنعمب رهاط هلك كلذ يف يهو ى امد اهلك وأ امد اهضعب وأ
 يطعت “ (ضيح) مايأ ة ةرشع ةالص دمب دحو مد لك : لسق هنأك و ى تسحنت ولو

 لقأ نأ ىلع ءانب ةالصلا يف اهتقو لصي ىتح يلصتو ى لستفت الو ضيحلا هب
 ةرسع رهطلا

 ةعبس دمب : ليقو ى رهطلا لقأ اهنأ ىلع ءانب ( رشع ةسمخ دعب :ليقو )
 لمفت اك اهتقو يهتني ىقح يلصتو لستفت : ليقو “ رهطلا لقأ اهنأ ىلع ءانب رشع
 وأةرشملا غلبت ىتح مد اهيف اهاتأ نإ رشع ةمبسلا وأ رشع ةسخلا وأ ةرشعلا لبق

 ددعتي هدمي نيلوقلا نم هريغك عيبرلا لوق ىلعو ى رشع ةعبسلا وأ رشع ةسخلا

 أةرشع لَصث لب ى مدلا ماد نإ هيلإ لستفت ال اهنأ الإ « رهطلا يف ةأرملا تقو
 ىلإ بستنت مل اموي تضاحتسا اذإف « طقف لاستغاب رشع ةعبس وأ رشع ةسمخ
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 الو ، ىلوألا ةيؤرلا يف ضيحلا هيف متي ةرشعلاو ةئالثلا نيب ام : ليقو

 راظتناب رشع ينثاو رشع دحأ ىلإ علطت

 نإف یةملسم وأ ةبيرق نم اهيلإ بستنت نم اذك و ى اهتاقوأ لقأ ىلإ لب تءاش اهأ
 ص الثم رشع ةثالث ةرملا هذه لبق تلص ولو “ ةالصلا تكرت ةرشع دعب اهءاج

 ةيرت وأة رفص اهتفدر مث ضيحلل تطعأف مايأ ةرشع تلص امدعب مدلا اهفدر نإ و
 رهش يف الثم تضاح نإ و « مدلا مدقتل ضيحلا نم كلذف سبيت وأ ةردك وأ

 ةرشعلا نود وه امم كلذ وحن وأ ى ةتس رخآلا ىف يفو ى ةينامث رخآلا يفو مايأ ةرشع

 تضاحتساو « لوق ىلع رشع ةعبسلا نود وأ « لوق ىلع رشع ةسخلا نود وأ

 نأل ى ريخألاب لمعت خبشلا مالك رهاظو ؟ لقالا وأ رثكألا ىلع رظنتست لهف دمب
 ‘هريغهيف ددرت“نيموي رظتنت مث ةرشع متتو امل تقو ال ‘وأ“ددمتيال ضيحلا تقو

 يف ةدحاو ةرمب ةئدتبملل تبثي تقولا نآل لوآلا وه اهتقو نأ يدنع حضاولاو

 ىلع نيترمب الإ صقنت ملو “ تارم ثالثب الإ هيلع دزت مل ةرب تبث اذإف “ ضيحلا
 هدنع ترهظتسا ةرمب علطتو ةرمي لزغت :لاق نمو ‘ لوزنلاو ع ولطلا ف ىتأيس ام

 ىلع ترهظتساو اهب تعلط نيترمب علطت لاق نمو ، لوألل خسان هنآل رخآلا ىلع

 دازامىلعمادو صقن وأ داز ولو لوألا اهتقو نع ةأرملا لوزت ال :ليقو ى ريخألا

 . آدج فبعض وهو اثالث وأ نيترم صقن وأ

 نيب ام وأ “ نيفرطلا لوخدب ( ةرشعلاو ةثالثلا نمب ام :ليق ) دق ( و )

 ضيحلا تقو لقأ يف فالخلا ىلع ةرشعلاو نيمويلا نيب ام وأ “ ةرشعلاو موبلا

 هنأكف { < ضيحلا م دل ىلوألا ةيؤرلا ىف يأ ( ىلوألا ةيؤرلا يف ضيحلا هيف متي )

 اذكمهوةمبرأ وأ :, وأ نعموب وأ امو اهتق و مامت ن وكيف ؛ل وألا ضيحلا يف لاق

 دحأ ىلإ ) ضعب دنع ةأرملا ( علطت الو ) ، كلذ يف ةداتعملل متي اك ةرشع ىلإ

 قدصي يوغل راظتنا وهف ى ريخأت يأ ( راظتنا ) ببس ( ب رشع ينثاو رشع
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 رشع ةعبرأو رشع ةنالث يفالو ةلوألا امهيف متت الو س ةلوألا ريغ يف

 علطت الو ، رشع ةسمخ يف ىلوألا متنو ، ةلوألا ريغ يف امهيلإ علطت الو

 اهريغ يف اهيلإ

 نأ نرودب نمو وأ امو ةرشع دعب ةالصلا اهك رت انه وهو ى ةداتعملا راظتناب

 هلا ءاشنإ يتأي اك ضيح راظتنالا مايأ:لاق نم لوق ىلع الإ ‘ ضيحلا نم امهدعت
 ءاضيحكلذ باسحعم رثكأ وأ اموي ةالصلا كرت انه وهو ةئدتبملاراظتناب قدصي و

 (ةثوألا) ةيؤرلا (ريغ يف) ه اهزاجم و اهتقيقح يف ةملكلا لامعتسا نم ىل'وأ كلذو
 ع فلألاب هثنؤي اك قباسلا وأ طسولاو رخآلا لباقم هنأل ءاتلاب لوألا ثنأ امنإو
 لبق ىنعمب يذلا ثنؤي الو ‘ فلألاب لب ءاتلاب ثنؤي مل قبسألا ىنعمب ناك ولو
 لاستغاب اديقم اراظتنا ال اهضيح مايأ نم نانوكيف ةلوألا ةيؤرلا يف امهيلإ علطتو
 ى اتقو امهذخأت الو ى امهيف موصت الو يلصت ال اهضيحل امامت الو ث هدعب ةالصو

 كح راظتنالا مايأ كح انلق ولو ی ضيحلا مايأ نم ال راظتنا ةئدتبملا ريغل امهو

 . مايأ ةرشع ىلع مدلا داز اذإ امل تقو ال ةئدتبملا نأ حيحصلاو ى ضيحلا

 امامت رشع انثاو رشع دحأ نوكيال يأ ( ةلوألا ) ةيؤرلا ( امهيف متت الو )
 ةئدتبملا كلت ضيح نم امه لب “ ( رشع ةعبرأو رشع ةثالث يف الو) ى اتقوو اهل

 يحالطصالا و يوغللا عولطلا ةأرملا ( علطت الو ) اتقو امهذخأت الو هل مامت ال

 امهنوكب الو اضيح امهنوكب ال س رشع ةعبرأو رشع ةثالث ىلإ يأ ( امهيلا )
 ةلوألا امهيلإ ملطتو ( ةلوألا ) ةيؤرلا ( ريغ يف ) يلصتو لستفت لب ى آ راظتنا

 . اتقو امهذخأت الو امامت ال ضمحلا نم انوكي نأب

 يف ) ةرشع ىلع عطقنت مل اذإ ( ىلوألا ) ةيؤرلا ( متت ) امنإ هنأل كلذ (و)
 ىإ يأ ( اهيلإ ) ةأرملا ( علطت الو ) رشع ةسمخ اهتقو نوكيف ( رشع ةسمخ
 ى ضعب لوق ليصافتلا هذهو ص ةلوألا ةيؤرلا يأ ( اهريغ يف ) رشع ةسمخ
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 زوجو ؛ نال رق ؟ال وأ اهيلإ عجرت لبف « اهنم تطيبف اهتقو نهو
 ةلوألا ريغ يف ولو اهتيقوتو اهيلإ عولطلا

 اهيلع دزي ملو اهيلإ مدلا ىهتنا اذإ ةئدتبملل اتقو نوكي رشع ةسخلا نأ هلصاح و

 امو ةرشعلا الإ موصلاو ةالصلا هيف كرتت نكلو ى اهف اتقو اهنود ام نوكي الو

 اهنود امو ةرشع اهتقو نوكي ةداتعملا نأو « اهل اتقو نانوكي امهيأف اهنود

 امو رشع ةس:خ : لاق نم امأو ، هدعب ىلصتو اراظتنا اهدعب ناموي نوكيو

 رشع ةثالثلا وأ اضيأ رشع ةعبرألا ذخأت اهنأ ىفخ الف ةئدتبملل تقو اهنود
 اذك و « كلذ نود ام اذك و “ اتقو ةرشعلا وأ رشع دحألا وأ رشع ينثالا وأ

 » ابيرق همالك ف يتأي اك اتقو ةداتعملل نانوكي اهنود امو رشع ةسمخ : لاق نم

 نهو ) ى ةئدتبملا كح" اتقو هب ذخأت ال ةفك ىلع ضيحلا اهل ددمت نم مكح"و

 اهلبق اتقو ذختت مل اذإ ايف هدعب وأ اهضيح ءدب يف رشع ةسفخلا يأ ( اهتقو

 نيترمب رشع ةعبرأ وأ رشع ةثالث وأ رشع ينثا وأ رشع دحأ ىلإ (اهنم تطبهف )
 تطبهو تتّقو يف ثينذأتلاو “اهل اتقو رشع ةسمخ رارقتسا دعب اهل كلذ زاوجل

 تناك نيح تارم ثالث اهيلإ عولطلاب ( اهيلإ عجرت لهف ) “ نم ىنعم رابتعاب
 ةيؤرلا ريغ يف اهنأل اهيلإ عجرت ( ال "وأ ) “ حيحصلا وهو آلوأ اتقو اهل
 . ( نالوق ) ؟ ةلوألا

 يفو “ ( ةنوألا ) ةيؤرلا ( ريغ يف ولو اهتيقوتو اهيلإ عولطلا زوجو )
 ءتقولا متيو ةرشعلاو ةثالثلا نيب اك ةرشملا نيب امو اهنيب ام اذك و“ةداتعملا ةيؤر

 : لىقو ى ةداتعملاو ةئدتسال رشع ةسمخ ضمحلا رثكأ : لاق نم لوق كلذو
 رظتنت رشع يناثلاو رشع يداحلاو ةثالثل اهنود امو ةرشع الإ ةئدتبملا تقوت ال

 . اهقوف اهتقو متي الو علطت ال امهيف
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 طلاخي مل نيخث دوسأ امد نوكي نأ طرمشب طقف ةلوألا اهتقوت : ليقو
 ؛ نالوق اهنود ايفو 9 اتقو متت مل ةرشعلا دعب ايف اهب طلوخ نإف ، ةرفصب

 ةرشع ضمحلل تتقو نمو

 مدلا ( نوكي نأ طرشب طةف ةلوألا ) رثع ةسخلا يأ ( اهتقوت : ليقو )
 لوطلاب ذش امل هنأ كلذو ع اهوحن وأ ( ةرفصب طلاخي مل انيخث دوسأ امد )

 رشع ةسمخ يف كلذ نوكيو ص ةرفص هطلاخت مل انيخث نوكي نأب هل طيتحا

 الف ضيحلا يف اهلبق ام فعضت ةرشملا دعب ةطلاخخلا نوكت الأ دب الف الإ و « اهلك

 دعب ايف ) نيخث نكي مل وأ دوسأ نكي مل وأ ( اهب طلوخ ناف ) ى اهل تقو
 متت : ليقو ى ( اتقو ) رشع ةلا ( متت مل ) طقف دحاو موي يف ولو ( ةرشعلا
 (نالوق) ةرشملا يأ (اهنود ايفو) “ قبس ام مكح اهوحنو ةرفصلا مكح نأل اتقو
 ملو اهنود امو ةرشملا يف لفسأ ةرشعلا تدر اهف ةرفص هتطلاخ نإ يأ ؛ اضيأ

 هيف تلمتحاف ةرشملا لبق ام ةوقل اتقو رشع ةسخلا متت : ليقف ى اهدعب هطلاخت

 فالخ ناك ولو هلبق ام مكح رشاعلا مكح و “ ال : لبقو ؤ اهوحنو ةرفصلا

 ص ريخألا اهفرط ىلات نود اهف هلوقب دارأ هلعل : لاقي نأ هليوأتو « فنصملا رهاظ
 هيلإ راشأ يذلا لوقلا فلاخي ؛ خلا طرشب طقف ةلوألا اهتقوت ليقو : هلوقو

 مل ولو اهيف متت يهف طرشلا اذه هيف سيل هنإف رشع ةسمخ يف ىلوآلا متتو : هلوقب

 نتنيت مل وأ لمرلا نول فلاخي ناك اذإ ام هيف لخديف ةفصلا هذه هيف نكت
 نوكم نأب لوآلا لوقلا فلاخي ال نأ لمتحي :لاقي الو.“ ةرفص وحنب طلوخ وأ
 :لوقن انألئ ضيحلا يف طرش هنأب ءانغتسا هرك ذي مل نكل“اضيأ هيف طرشلا كلذ
 . ضمح هنأ ضحم دعب ةرفص هطلاخت ال نأ دمألا ف ضيحلا طرش نم سبل

 ضيحلا ناب لوقلا ىلع رثكأ وأ لقأ وأ ( ةرشع ضيحلل تتّقو نمو )
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 هب تلصف . آرهط تأرف ء ةرشع اهب مادف مد اهاتأف ء ن رشع ةالصللو

 اهداتعم يلصت : لقو . ضمحلل هطعت : لقف ‘ مدلاب تفدر ش , ةرشع

 اهيف متت مل ةرشع تلصف اهضيح مامت ىلع ترهطف تضاح نإو : ليق

 ( يرشع ةالصللو ) ‘ ض.حلا رثكأ يف قباسلا فالخلا ىلع ةرشع قوف نوكي

 ى قباسلا فالخلا ىلع هالعأ وأ رهطلا ىندأ نوكي ام ىلع لقأ وأ رثكأ وأ

 ع ضيحلل اتقو هتذختا ام بسحب رثكأ وأ لقأ وأ ( ةرشع اهب مادف مد اهاتاف )
 وأ رهطلا ين اهتقو نم لقأ وه امم اهقوف وأ ( ةرشع هب تلصف ارهط تأرف )

 ( هيطعت : ليقف « مدلاب تفدر مث ) « يلصت مايأ ةرشع مامتإ نم ال نكل « اهتحت
 :ليقو “عيبرلا لوق وهو ةالصلا كرتتف ضيح مد هلعجت يأ (ضيحلل) مدلا يأ
 دح ىلع يلصتو هئيجم دعب لستغت يهف اموي رشع ةسمخ متت ىتح ضيحلل يطعت ال
 تمت اذإو ى “رم اك لسغال : ليق دقو “ ةضاحتسم يهو ةضاحتسملا لاستغا

 ث رشع ةعبس متت قح ضيحلل يطعت ال : ليقو « ضيحلل تطعأ رشع ةسمخ
 لقأ تالصو اذإف ث رهطلا لقأ لعجي هنإف ضيحلا رثكأ يف فلخلا ىلع كلذو
 نقيتملا دحلا تلصرت دقف رشع ةعبس وأ رشع ةسمخ وأ ةرشع امإ : وهو رهطلا

 نكل كلذ دعب ةضاحتسالا لمتحا ولو هنآل ‘ مدلا دوجول هدعب ةالصلا كرتتف
 هتأر مد لكل ةالصلا تك رت مايأ ةثالث رهطلا لقأ :لاق نمف ‘ ضيح هنأ برقألا

 اذهو ، ةرشع رهطلا لقأ نأ حيحصلا نأ ثبح نم فيعض هنكل ى ةثالث دعب

 . رشع ةعبس دعب هارت مد لك دعب ةالصلا كرتت اهن أب لوقلاك جرختسم لوقلا

 اهتقو ناك نإ رثكأ وأ ىرخأ ةرشع يلصت نأب ( اهداتعم يلصت : ليقو )

 لقأ اهتقو ناك نإ ةرشع نم لقأ ىلوآلا ةرشعلا دعب ىلصت وأ “ نبرشع نم رثكأ
 : ليق) ، ةضاحتسملا لاستغا يف مالكلا "رم دقو ؤ ةضاحتسم يهو نيرشع نم

 اهيف متت مل ) مايألا نم ( ةرشع تلصف اهضيح مامت ىلع ترهطف تضاح ناو
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 تفدر م رشاعلا نم بورغلا ىلإ يلصتف ء احبص ةرهطتمك ةالص نوسمخ

 يلصتف رصعلا ةالص دعب ةرهطتمك ةرشع متت ملو ننسمخ تلص وأ > مدلاب

 اهنم غارفلا دعب تفدر مش رشاعلا رصع

 رجفلا ةالص تك ردأ ءاوس سمشلا عولط لبق ( احبص ةرهطتمك ةالص نوسمخ
 كاهمزلتكلذ كردت م وأ ضقنلا يف دعت الو اهيضقتف اهمزلتف اهنم ةمك ر رادقم وأ

 يلصتق) :هلوق ليلدب ليل نع اهضعب درجت ولو ةرشع مايأ ى مايأ ةرشعب هدارمو
 لايل رشع متت مل ولو٤تّمت مايأ ةرشع كلذف ( رشاعلا ) مويلا ( نم بورفلا ىلا
 ى ةالص نيسمخ مامت نودب لايل رشع عم مايأ ةرشع مامت روصتي الو “ عست لب
 ةعكر رادقم وأ لوألا مويلا نم حبصلا ةالص تكردأ نإف ( مدلاب تفدر مث )

 اهك ردت مل نإ و “ رشاعلا راهنلا يلي امم ءاشعو برغم ةالص نيسمخ نع صقن دقف
 رشاعلا بورغ يف مدلاب تفدر نإ نكلو « رجفو ءاشعو برغم صقن ةعك رالو

 نم تقحل نإ : ليقو “ برغملا ةالص اهمزلت ال : لسقف “ برغملا تقو ققحت دعب
 ١6}»ماهك ردأ دقف ةالص نم ةعكر كردأ نم»: رتل هلوق مومعل ةعك ر رادقم هلوأ

 نع صقن امم دعت الف اهتمزل اذإ لاح لك ىلعو « اهلك اهرادقم تقحل نإ : لبقو

 برغملا تقو جورخ دمب رهطت نأب اضيأ كلذ روصتيو ى اهيلصت اهنأل نيسمخلا
 مويلا برغم ةالص دمب فدرتو ءاشعلا ةالص كردتو ى هتقو دارفناب لوقلا ىلع

 ءاغلإب ريخألا مويلا ءاشع دعب فدرتو هيلصتو رجفلا لبق رهطت نأبو « ريخألا

 ( ةرشع متت ملو ) ةالص ( نيسمخ تلص وا ) ى ليللا لك يفلأ اك ليللا ضعب
 ردقب اهتقو يف وأ ( وصعلا ةالص ) تقو جورخ ( دعب ةرهطتمك ) مايآلا نم
 بيترتل وأ ص مث وأ « واولا ىنعمب ءافلا ( يلصتف ) رهطت دعب ةعكر كردت ال ام

 نم يأ ( اهنم غارفلا دعب تفدر مث “ رشاعلا ) مويلا ( رصع ) لاصتاب رابخألا

 )١( هيلع قفتم .
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 : ليقو ، نيسمخ عم ةرشع متت ىتح ضمحلل يطعت الف { بورغل لبقو

 { ةرشع متت . ولو ضمحلل تطعأ اهتلص نإ

 ظفل لبق ةردقم ةالصل ريمضلا وأ « ةالص ىنعمب هنأل هثتنأو ‘ رشاعلا رصع

 ةرشع هيف متي مل امع اذه ةدع امنإو ( بورفلا لبقو ) ، رصع ةالص يأ ' رصع
 دمب ثدح ام ءاغلإ ين مهتدعاق ىلع اهرهطت موي رصع دمب ام ىفلأ هنآل مايأ
 دعب :هلوقب دارأ نإ الإ ؛ لاوقأ “لاوزلا دعب وأ ى سمشلا عولط دعب وأ « رجفلا
 ةعاس نم بسح لب ى ءاغلإلا مدع قيقحتلاو ى بورفلاب لصتي ام رصعلا ةالص

 هلاق امو « ةالص نوسمخو مايأ ةرشع هيف تمت امم ةروصلا هذهف هملعو 6 اهلثم

 لصتملا ضيحلا نأل ع ضيحلا نم نفلا اذه فرع يف مايأ ةرشع تم هنأل لكشم

 ىتح هنم لصتملا ضيحلا ين موي هب دعي سمشلا عولط زواج ىتح بورغلا نم
 اموي هب دعت الو هب يلصت اهعولط دعب ثداحلا رهطلاو ى موي هب دعي اهعولط زواج
 : ليقو “ عولطلا لبق ام ”دعلا يف ربتعي : ليقو “ يتآلا بورغلا نم دعت لب

 رهطت نأ مايأ ةرشع نود ةالص نيسمخ مامتإ اضيأ روصتيو “رجفلا عولط لبق ام

 دعب رهطت نأ و « فدرتف رشاعلا ليللا برغم ىلصتو “ برغملا تقو جورخ لبق
 ةالص جورخ دعب رهطت نأو ى رشاعلا ليللا ءاشع يلصتو ءاشعلا تقو جورخ

 تقولا لبق هلك كلذ يف مدلاب فدرتو رشاملا ليللا دعب ام رجف يلصتو ى رجفلا

 دعقت نأب ( ةرشع ) امايأ ( متت ىتح ضيحلل يطعت الف ) ، هيف ترهطت يذلا
 عم ) الوأ رهطلا هيف اهءاج يذلا تقولا ءيجي ىقح ضئاحلا هلعفت ال ام لعفت

 . ةالص ( نبسمخ

 لبق ميلستلا بقع ( ضيحلل تطعأ ) نيسخلا يأ ( اهتلص نا : ليقو )

 ى ضئاحلا لصفت ال ام لعفت الو اهجوز اهعماجي الو نآرقلا أرقت الف ءاعدلا

 . نيسمخلا نود ةرشملا تمتأ نإ هل يطعت الو ( ةرشع ) امايأ ( متت مل ولو )
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 تقوت امنإ و > ضمحلل تق وت ولو > سافنلل تقوتو > هسكع : لىقو

 ةسمخ اهل "تق وت ال : لىقو ‘ ضمحلل تسقوتلا لدعب هتدح و ام ةالصلل

 زهطلل تاقوأ

 نيسمخلا "لصت مل ولو ةرشملا تمأ نإ هل يطمت اهنأ وهو ك ( (هسكع : ليقو )
 ء فنصملا ةرابع رهاظ اذه “ نيسمخلا تلص ولو ةرشملا متت ملأنإ هل يطمت الو

 نيسمخلا لصت مل ولو ةرشعلا تمتأ نإ هل يطعت :لاق نم نأ وهف خيشلا رهاظ امأو

 : هلوق يف اضيأ .ظفلل نيسمخلا تلص نإ ةرشملا متا ولو هل يطعت اهنإ ز لوقب
 ةظفل و فنصملا هركذ ام هدارم نأب باجيو ؛ خلا ماي أ ةرشع تمت نإ اضيأ 7

 ةسمخ ةالص دمب دجو مد لك : لاق نمو ى رخا لوق ةباكح درجم اهطع ضب
 ةالص نيمبسو اسمخ متت ملو رشع ةسمخ تمت نإ : لاق “ ضيح وهف رشع

 تم اذإ : ليقو « اعيمج اتي ىتح ضيحلل يطعت الف رشع ةسمخ متت ملو اهتمتأ وأ
 ةسمخلا تمت اذإ : ليقو رشع ةسمخلا متت مل ولو هل تطعأ نوعبسلاو سمخلا

 ةالص دعب هتدجو مد لك : لاق نمو “ نيعبسلاو سمخلا متت مل ولو هل تطعا رشع

 نونامثو سمخ متت مل ولو رشع ةعبسلا تمت نإ : لاق “ ضيح وهف رشع ةعبس
 ؤ ضيحلل يطعت الف رشع ةعبسلا متت مل ولو “ نوناثلاو سمخلا تمت وأ « ةالص

 : ليقو ث نوناثلاو سمخلا متت مل ولو رشع ةعبسلا تمتأ اذإ هل يطعت : لبقو

 ٢ روصلا يف : ليقو “ رشع ةمسلا تت ل ولو ذل تطعأ نونلاو سمخل تمت

 ص ةرم اك اهداتعم غلبت ىتح ىلصت اهلك اهتركذ يتلا روصلاو فنصملا اهركذ

 دعب هتدجو ام ةالصلل تقوت امنإو “ ضيحلل تقوت مل ولو سافنلل تقوتو )
 . نالوق سافنلل تيقوتلا دعب امل تيقوتلا يفو ى ( ضيحلل تيقوتلا

 ةتباث ( تاقوأ ةسمخ ) ةالصلل . يأ ( امف تقوت ال ) اولاق يأ : ( ليقو )

 داحتا عم اهرركت رضي الف 4 ىلوألا فالخب لبلمتلل ماللا هذه ى ( رهطلل )
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 ه لقأ وأ ةرشع اهضيحل ةتقؤمك مدب طلوخ "رهط : امهلوأ { تلاط ولو

 مث ، اهتقو مايأ اهبمادف ًامد تأر نيتسلا ىلإ رثكأ وأ ةرشع اهتالصلو

 رهط تأر مث ، ةليلو اموي مدب تفدر مش { مايأ ةتس هب تلصف ًآربط تأر

 ث مدب تفدر مث ةرشع هب تلصف

 فوذحم وأ نأ طبارلاو “لاتشا لدب اهل نم لدب رهطلل وأ تقوت وهو ث اقلعتم
 ( تلاط ولو ) “ امهمزالتل ةالصلل رهطلا بسنيو ى امهل رهطلل وأ ى اهرهطل يأ

 ليختي هنأل رصقلا يه ةياغلا لمجي ملو ةياغ لوطلا لمج امنإ ‘ تاقوألا كلت

 ص اهتيقوت زاوج مهوتيف املوطب خسرت اهنأل تلاط اذإ سمخلا كلتب تقولا توبث

 حلصي امم ةرشعلا نم ( لقأ وأ ةرشع اهضيحل ةتقؤمك مدب طلوخ "رهط : اهلوأ )
 هرثكأ نأب لوقلا ىلع ضيحلل اتقو نوكي نأ حلصي امم رثكأ وأ ضيحلل اتقو

 . رشع ةعبس هنأب وأ رشع ةسمخ

 ةئام ىلإ وأ نيمستلا ىلإ وأ “ ( نيتسلا ىلإ رثكأ وأ ةرشع اهتالصلو )
 ضيحلايف ( اهتقو مايأ اهب مادف امد تأر ) “ رهطلا رثكأ يف فالخلا ىلع نيرشعو
 لقأ نوكي ال امم امهنم رثكأ وأ لقأ وأ ( مايأ ةتس هب تلصف ارهط تار مث )

 لدب ناك ولف ( أرهط تأر مث ) ‘ ةرشع لكت مل اهنأل لصتو لستفتلو « ضيحلا
 تذخأل ةليلو موي لدب مايأ ةثالث مدب تفدرو ةتس لب ةرشع تلص اهنأ كلذ

 ( مدب تفَدرَ مم لقأ وأ رثكأ وأ (ةرشع هب تلصف) رهطلا رخآ اتقو ةرشملا
 ماد امل تناك نإ الإ ى اتقو مدلا عم الو ةرخآلاو ىلوألا رهطلا مايأ ذخأت ال اهنإف

 اتقو حلصي امم اهقوف ام وأ ةرشع هب تلصف رهط تأر اهتقو مايأ مدلا اهب

 كلذ اهل ىلاوتو ى ضيحلل اتقو نوكي ام رادقم هدعب يتآلا مدلا ناكو ى رهطلل

 اضعب نأ تقلع دقو « اتقو لوألا رهطلا ذخأت اهنإف لزنت وأ هب علطت ام رادقم
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 هيطعت رشع ةتس نود اف ص ةرشع رهطلا يف كلذ لبق اهتقو ناك نإ اذه

 ضيحلل يطعت مث « اهتقو مامت ىلإ تلص اهنم رثكأ ناك نإو ء ضيحلل
 اهتيؤرل ةالصلل رشع ةتسلا تقوت الو

 حلصي ام دعب نيموي وأ اموي مدلاب تفدر ولف ‘ ناموي وأ موي ضيحلا لقأ : لاق
 تفع دقو ىًاتقو اهل كلذ ناكل لقتنت ام ردق اهل ىلاوتو“رهطلل اتقو نوكي نأ

 لقتنت ام ردق فنصملا لاثم ىلاوت ولف “ مايأ ةثالث رهطلا لقأ : لوقي اضعب نأ

 ناك نإ ) أدتبم ةرشملا دعب هب تفدر يذلا مدلا اذه يأ ( اذه ) و ؛ تلقتنال

 ةرشع يأ ةفطاع ءافلا ( رشع ةتس نود امف ةرشع رهطلا يف كلذ لبق اهتقو

 فوذحم باوجلاو ص أدتبملا ربخ : ( هيطعت ) اهلوخدب رشع ةتس ىلإ ادعاصف
 مل اهنأل همزجت ملو نإ باوج هيطعت وأ أدتبملل ءاهلاو « ربخلاو أدتبملا هيلع لد

 . (ضيحلل) أدتبملا ربخ اهباوجو اهطرش و نإ ةلمجو ‘ طرشلا ظفل يف لمعت

 رابتعاب ام ىلإ دئاع ريمضلا : ( اهنم رثكأ ) رهطلا يف اهتقو ( ناك نإو )
 الإ هنودب زيجأو “لاستغاب ( اهتقو مامت ىلإ تلص ) الثم رشع ةتس وهو اهانعم

 يطعت : عيبرلا لاقو ؛ ( ضيحلل يطعت مث ) نكمأ نإ طقف سجنلا عضوم
 نأل باوجلا ىلع فوطعملا يف ءايلا تبثأو ى مايأ ةرشع ةزواجمل اقلطم ضيحلل
 ص ربخ باوجلاو طرشلاو ى اباوج هانلمج نإ هيطعت يف اذك و « ضام طرشلا

 طحو ى هيلع فنصملا مالك لمح حصيو ى فانئتسالل مث ءيجم مهضعب زاجأو

 اهءاج يتلا ( رشع ةتسلا تقوت الو ) “ هلوق وهو “ مدب طلوخ رهط : هلوق

 الف ايناث اتقو رشع ةتسلا ذخأت ال ينمي « مدلا مويب رشع ةعبسلا الو « رهط اهيف

 وأ علطت ام ردق كلذ اهل ىلاوت ولو ‘ نوتسلا وهو دحاو لب ناتقو اهل نوكيب

 اهتيؤرل ةالصلل ) “ ةدحاو ةضيب نوكي لاقتنالا نأب لوقلا ىلع ولو ى لزنت
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 اذلو ء هتماقتسا مدعل ربط نوكي ال اهنود امو س ةرشعلا لخاد مدلا

 { نيعب رأ و نيثالثو نيرشع ةتقؤمك تقو نم رثكأ اهل ناكنإو ى هذخأت ال

 نيثالث ىلإ تلص تعاش نإو ‘ ضيحلل يطعت مث نيرشع مامت ىلإ يلصت
 . . نيرشعل تلستغا نإف ى نيعبرأل وأ

 أ رهط نوكي ال ( ةرشعلا يأ ) اهنود امو ( اهمامت لسىق يأ ) ةرشعلا لخاد مدلا

 . رهطلا تقو لقأ عرشلا هلعج ام لقأ هنأل هتماقتسا مدع س ( هتماقتسا مدعل

 دعب مدلا اهاتأ ول هنأ هرهاظو ، ةرشعلا نود ام يأ ( هذخات ال اذلو )

 موي مد هلاثم يف مدلا نأل « كلذك سيلو اتقو هلبق ام تذختال اهلبق ال ةرشملا

 لقأ : لاق نم لوق ىلع ناك نإ الإ مهللا ‘ رهط نع ًارهط زجحي ال وهو ةليلو
 رهطلا لقأ :لوقي نم نأ هرهاظو ى ةرمب زوجي لاقتنالا نأ و ةليلو اموي ضيحلا

 ص هيف فالخلا ىلع لقتنت ام رادقم كلذ اهل ىلاوت نإ اتقو ةنسلا كلت ذختت ةثالث

 : ليقو ى مدلا نامز طاقسإب اتقو نوكي مدب طولحلا رهطلا كلذ نإ : ليقو

 ةثالث وأ نينثا ( تقو نم رثكأ ) رهطلا يف ( اهل ناك نإو ) مدلا نامز هيف دمت
 مادو ( نيعبرأو نيثالثو نيرشع ةتقؤمك ) اتقو نيسمخو دحاو ىلإ رثكأ وأ
 ىدامتو هرخآ يف وأ رهطلا طسو يف اهل فدر وأ “ ضيحلا يف اهتقو دعب مدلا

 رم ام ىلع لاستغاب (نيرشع مامت ىلإ) ضام طرشلا نآل ءايلا تبثأ ( يلصتو )
 وأ نيثالث ىلإ تلص تءاش نإو ‘ ضيحلل يطعت مث ) ي ةضاحتسملا لسغ يف
 ص ضمحلل تطعأ مايأ ةرشع تلص اذإ : لبقو « نيمبرأ ىلإ يأ ( نيعبرأل
 : . رشع ةم۔س : ليقو “ رشع ةسمخ : ليقو

 اهءاج اهنأ دارأ وأ نيرشع ىلإ يأ ( نيرشعل ) تلصو ( تلستغا ناف )
 ىلع رصتقت نأ اهلف تلعفف نيرشع ىلإ يلصتو لستغت اهنأ تونو نيرشملا لبق مدل
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 جرخي ملام عجرت اهنإف لستغت نأ اهل ادب مث ، ضيحلل يطعت نأ تأرو
 ضيحلل يطعت نأ اهلف ى هب تلستغا نإ اذكو « اهتلبتتسا ةالص تقو

 ص رهطلاو ضيحلا تاقوأ نيبتت اهبو ، لصت م ام

 نأ اهمزلي الورخآ تقو ىلإ ديزت نأ امهل و ‘ ضيحلل يطعتف اهتلصو اذإ نيرشع
 لوألامامت دعب امأو“هنم دب ال هنآل لوآلا اهتقو مامت لبق اذك ىلإ يلصت نأ يونت
 ىلإنيتقولا نيب يونت نأ اهل و « هتدارأ نإ رخآ تقو ىلإ ةدايزلا يونت نأ دب الف

 ( ادب ثضيحلل يطعت نأ تارو ) ‘ تون امع ع وجرلا اهل و لبقتسملا تقولا مام

 كلذ يلي يذلا تقولل يلصتو ةضاحتسالا لاستغا ( لستفت نأ اهل ) رهظ يأ
 اهتلبقتساةالص(تقو جرخي مل ام) ‘ تءاش نإ ( عجرت اهناف) هقوف ام وأ تقولا

 . ةلبقتسملا ةالصلا لصت مل امو “ ةالص ةفص

 ولو("لصت مل ام ) ع وجرلاب ( ضيحلل يطعت نأ اهلف دب تلمتغا نإ اذكو )
 ةالصلا تقو جرخي وأ ى ةالص اهنإ لاق نم لوق يف ةوالتلا ةدجس دجست وأ الفن

 عم مالكلاو > ضمحلل ع وجرلا نع عنمت ل ةوالتلل تدحس نإ : 7 > ةلمقتسملا

 [بيرق نيثالثلا لبق مدلا اهفدرب نآ لثم ثلاثلاو يناثلا عم مالكلاك الثم ةنالثلا

 . نيرشملا دعب ةرشعلا طس و ىف وا نيرشعلا دعب وا اهنم

 ةالصلل عوجرلا اهلف ( رهطلاو ضيحلا تاقوأ نيبتت ) ةالصلاب يأ ( اهبو )
 اذإ عوجرلا بيصت ال : ليقو “ ضيحلل ءاطعالا اهك رتب ضيحلا تقو نيبتي مل ام

 : اهتاقوأ نم تقو مامت ىلع تطعأ و ضمحلل ءاطعإلا تون اذإ : ليقو تلستغا

 مل ام ارارم كرتلاو ع وجرلا امل نيقباسلا نيلوقلا ىلعو ى ةالصلل ع وجرلا بصت
 لسغلاكلسةللمميتلاونيلوقلا ىلع لستفت مل ام وأ “ةالصلا تقو ج رخم وأ "لصت
 دارملا ونايسن وأ دمع ىلع هجورخ ةالصلا تقو جورخ يف ءاوسو ى اهل ناك اذإ
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 نود مادف اهضيح لوأ تأر نإو ى اهتبيرقل تبستنا رهطلل تقوت مل نإو

 دعب وأ ةالصلا تقو جورخو لاستغال لبق تفدرف آرهط تأرف ةرشع

 اهتقو كاذف لستغا نإ : ليقو ، ضمحلل تطعأ ةالصلا لبقو لسلا

 هرخآناك ءاوس هرخآىلع تناك يذلا تقولا نع ةجراخ يه يتلا ةالصلا ةالصلاب

 يف الثم لوآلا اهتقو متي نأ لثم ى ال مأ رخآلا تقولا نم ةالص تقو لوخد

 كهتقوجرحخم وأ“رهظلا لصت مل ام ةالصلا ىلإ ع وجرلا اهلف ذئنيح يطعتف ىحضلا

 ملو تيسن وأ تركذ ضيحلل ءاطعإلا نع عوجرلا ةين ىلع تقولا ج رخ نإو
 ىلمج ليلعت « خلا نيبت اهبو : هلوقو “ ةالصلا ىلع يهف ادمع وأ انايسن "لصت
 راشأ و ، ليلعتلل نوكت ال واولا نأ حيحصلا نآل ى واولا نم ال ماقملا نم دافتسي

 كلذ لبق اهتقو ناك نإ : هلوقو ؛ خلا اهنم رثكأ ناك نإ و : هلوق لداعم لإ

 اهتبيرق تاقوأ بسحب ( اهتبيرقل تبستنا رهطال تقوت مل نإو ) : هلوقب ؛ خلا
 لوأ مودي نأ لثم ؛ خلا آلصت ملو : هلوق نم "رم ام دح ىلع اهتاقوأ تددعت نإ
 عطقني ملو ةرشع تضاحف رشع ةسمخ ترهطف نيموي ترظتناف ةرشع اهضيح

 اهنأل ع ةالص تقو رشع ةسمخلا لمجت الو « رشع ةالص دعب بستنتف نيموي دعب
 رشع ةسمخلا يف وأ ةرشملا يف متي امنإ لوألا ضيحلاو ص ضيحلا يف امل تقو ال
 . "رم ام ىلع

 رثكأ وأ ةثالث مدلا ( مادف ) ةئدتبملا يف اذه ( اهضيح لوآ تأر ناو )

 ةسمخ نود وأ ( ةرشع نود ) ؛ رثكأ وأ ةرشع اهتالصلو : هلوقل لباقم اذهو

 مدلاب ( تفدرف ارهط تأرف ) ضيحلا رثكأ يف فلخلا ىلع رشع ةعبس وأ رشع
 لسفلا دمب وأ ةالصلا تقو جورخو لاستغالا لبق ) اهوحن وأ ةرفصلاب وأ

 . ( ضيحلل تطعأ ) « اهتقو جورخ لبقو ( ةالصلا ) عاقيإ ( لبقو

 ص ضيحلا يف ( اهتقو كاذف ) رذمل تمميت وأ ( تلستغا نإ : ليقو )
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 لستغت ام ر.دق تدعق نإ : لىقو > هل يطعت الف ةالصلا لبق تفدر ول و

 لاستغا لبق مدب تفد رف ةرشع ىلع آرهط تأر نإ وم > اهتقو كاذف يلصتو

 مايأ ةثالث تزواج نإ : ليقو « هنودب يلصت و لستغت : ليقو ، ترظتنا

 ج لخلا لبق مدب تفدر ولو « اهتقو كاذف رهط تأرف

 يطعت ال اهنأ لصاحلاو ع ضيحلل يأ : ( هل يطعت الف ةالصلا لبق تفدر ولو )
 تامدقمب ( لمستفت ام ردق تدعق نإ : ليقو ) “ ةالصلا دعب الو لسفلا دعب هل

 ه (اهتقو كاذف) يلصتو رذمل مميتت ام ردق وأ ةالصلا تامدقمب (يلصت و) لسنلا
 تنإ : ليقو « اهتقو كلذف رذعل مميتت وأ لستغت ام ردق تدعق نإ : ليقو

 ص ةالصو لسغ لبق مدلا هبقعت ولو ضيحلل عوجر امل نكي مل رهطلا تأر
 سجنلا لسفت لب لستغت ال نأ لئاسملا هذه يف اهل و « ةالص تقو جورخو

 كرت نع تجرخ اذإ الإ ةضاحتسملا ىلع لاستغا ال هنأب لوقلا ىلع أضوتتو

 ؛ نالوق نيتالص وأ ةالص لكل لستغت لاستغالا ىلعو “ دعب ام اذك و ى ةالصلا

 ةالصلا نم تك رت ام تداعأ ضيحلا تاقوأ لقأ مدي مل و ضمحلل تطعأ اذإ و

 مامت ( ىلع ارهط ) ةئدتبم ( تأر نإو ) ى اهتاقوأ يقاب يف رايتخالا اهل ناكو

 رثكأ يف فالخلا ىلع رشع ةعبس وأ رشع ةسمخ وأ ضيحلا يف ( ةرشع ) ,مايأ

 ( مدب تفدرف ) رشع ةعبسلاو رشع ةسمخلا قوف راظتنالاب لوقلا ىلعو “ ضيحلا
 رادقم : ليقو ى مميتت تناك نإ ممبت وأ ( لاستغا لبق ) اهوحن وأ ةرفص وأ

 . رظتنت الف كلذ رادقم دعب تفدر نإو (ترظتنا) “ مميتلا وأ لسفلا

 تفدر نرإ ةداتعملاك ع راظتنا يأ : ( هنودب يلصتو لستفت : ليقو )

 مايأ ةثالث تزواج نإ : ليقو ) “ لوق يف رهط دعب ةرفص وأ مدب اهراظتنا يف
 ءانب ( لفلا لبق ) ةرفص وحن وا ( مدب تفدر ولو ى اهتقو كاذف أرهط تأرف
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 لبق مدب تفدر ولو ، تلص همامت دنع ًارهط تأ رف ضيحلل تتقو نإو

 يتأيو اهريغيفو ىلوألاف نوكبو راظتنالا ىلع هبيصت "رهط :اهيناث.لسفلا

 ىدامتو امد تأر نيتسل ةرشعنم رهطللو مايأ ةخ ضمحلل ةتقؤمك ؛ هنايب

 رشع ةسمخ هب تلصف ارط تأر نإف ث نيموي رظتنت ةسفحلا دعب

 وأ مايأ ةرشع متت ىتح ىلصتو لستغت يهف عطاقلا رهطلا دمب ام ذخأت ال هنا ىلع

 ةسمخلا وأ ة رشعلا دعب ضيحلل يطعت وأ ى بستنت مث رشع ةعبس وأ رشع ةسمخ

 . قباسلا فالخلا ىلع وأ رشع

 راظتنالايف اهلوخد دمب وأ ( همامت دنع أ رهط تأرف ضيحلل تتتقو ناو )

 اك رظتنت : ليقو ى ( لسفلا لبق ) ةرفص وحن وأ ( مدب تفدر ولو تلص )
 ةداتعملاو ةئدتبملامومعل حلاص هيف همالك نكل ى لوزنلاو عولطلا باب يف هرك ذمس

 اهذخأت ال يتلا ةسمخلا يناث يأ (اهيناث) ى اعيمج ايبيف نالوقلاو ةداتعملا ردابتو
 نوكيو ) اهوحن وأ ةرفصلا وأ مدلا راظتنا ( راظتنالا ىلع هبيصت رهط ) اتقو

 ص للا ءاش نإ راظتنالا يأ : ( هنايب يتايو اهريغ يفو ىلوألا ) ةضبحلا ( يف

 (مايأ ةسمخ ضيحلل ةتقؤم ) رهط ( ك ) راظتنالا ىلع هبيصت يذلا رهطلا كلذو
 نيتس ىلإ رثكأ وأ ةرشع يأ ( نيتسل ةرشع نم رهطللو ) رثكأ وأ لقأ وأ
 وأ ، ةتقومل تمن ( امد تأر ) اموي نيرشعو ةئام ىلإ وأ نيمستلا وأ اهلوخدب

 وأ تقؤم ريمض نم لاح وأ « ةتقؤمب تمنلل ةأرمال لاح وأ « ةفوذحملا ةأرملل

 'نيموي رظتنت)هتتقو امم اهوحن وأ ( ةسمخلا دعب ) مزال ( ىدايتو ) ‘ فانئتسا

 وأ لقأ وأ ا_هوي ( رشع ةسمخ هب تتلصف ) راظتنالا دعب ( ارهط تأر ناف

 ةسمخلا هذه ( ف ) مدلاب تفدرف رشع ةسمخ نود ناك نإف “ دعب لاق اك رثكأ
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 رشع ةسمخ نود ناك نإف س ةالصلا يف اهتقو د رت لب ؛ اتق وت الف

 تلعف اهتقو ددعت نإ و « اهيلإ تلستغا اهقوف ناك نإو ، ضمحلل تطعأ

 آرهط اهل تقوت انإ و { اهتالصل رشع ةسمخلا تقوت ل : ىلوألا انمدق اك

 ه ضمحلا تقو دعب هتباصأ

 ،ةالصلايف اهتقو ىلإ رظتنت لب اهتقوتال ) لوألا اهتقو فلاخي امم اهوحنو رشع
 ى ضيحلل تطعأ رشع ةسمخ) لا (نود ) وأ رشع ةسمخ تقولا ( ناك ناف

 ص ةالصلا ىلإ يأ : ( اهيلإ تلستغا ) رشع ةمخلا قوف يأ ( اهقوف ناك نإو

 ءلاستغاالبكلذىلإ تلص وأ ى اهتقو رخآ ىهو ةالصلا ةياغ ىلإ وأ اهتقو يأ

 رحفلل و“نيتالص وأ ةالص لكل لستغت لاستغالا ىلعوءأضوتتو سحنلا لسغت لب

 رخآ دارملاو ‘ يتأي وأ رم اهف اذكهو ص لاستغالاك رذعلا نيح مميتلاو « نالوق

 مد لك :لوقي نم لوق ىلع ضمحلل تطعأ تءاش نإ و“ةالصلل هتتقو يذلا تقولا

 ةلأسملاف( انمدق اك تلعف اهنقو ددعت نإو ) ‘ ضيحف مايأ ةرشع ةالص دعب ناك

 اك ضيحلل تطعأ تءاش نإو ‘ تءاش ا +تاقوأ يآل يلصت نأ ( ىلوألا )
 . ًافن آ رم

 هنأل ( اهتالصل ) راظتنالا دمب اهتلص يتلا ( رشع ةسمخلا تقوت الو )
 كلذ نوكيال ةئدتبملاو “ ضسخلل تقولا ذخأ دمب الإ ةالصلل اتقو ذخأت ال

 اہتلطبأ ةقباسلا اهتضيحف _ اهيف مالكلا نأ اك - ةداتعملا امأو “ اهضيحل اتقو

 هتدج وام تذخأ تلاوتنإف“اثالث تلاوت نإ الإ اتقو تسيلف ةرخآلا ةضمحلا ةدايز

 ( تقوت امنإو ) : هلوقب كلذ رك ذ خيشلاك فنصملا تيأر مث « اهدعب رهطلا نم

 نوكي هب الصتم ( ضيحلا تقو دعب هتباصأ ارهط ) ةالصلل ىأ ( اهل ) ةأرملا
 . ادعاصف رزاث وأ آلوأ اتقو
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 نإ الإ ، اهلاقتنال اهتتقو نإ اهل اتقو نوكت ال اهتقو ىلع ةدايزلا كلتو

 ‘ ضمحلا نم تقولا كلذ ىلإ تعلط تارم ثالث ىلإ كلذ اهل ىلا وت

 دعب ترظتنا ضيحلل تقؤت مل نإو ء اهدعب رهطلا نم هتدج و ام ذخأتو
 ةرسع

 (اهن اتقو نوكتال ) لوألا ( اهتقو ىلع ) هيلع ديزملا عم ( ةدايزلا كلتو )
 اهلاقتناىنعمو ( اهلاقتنال ) ى اهتيقوت تدارأ نإ يأ : ( اهتتقو نإ ) ضيحلا ي

 ص ضيحلا يف اهل مدقت ام اهيدعت هانعم وأ ى لاقتنالل ببس ثودحلاو « اهثودح

 ( ضيحلا نم تقولا كلذ ىلإ تعلط تارم ثدلث ىلإ كلذ اهف ىلاوت نإ الإ )

 ةضيحلا دعب يأ (اهدعب رهطلا نم هتدج و ام ذخات و) ط ةلأسملا يف مايأ ةعبس .وهو

 اذه ذخأتف نيترمب عولطلا نإ : لوقي اضعب نأ تملع دقو ى ةالصلل اتقو ةديزملا

 اهيلع قدصيف ةرمب علطتف هيلعو ةرمب علطت لوقي اضعبو ى نيترم ىلاوت اذإ اتقو
 فنصملا مالكيف ثحبيو « اقلطم رهطلل اتقو راظتنالا دعب ام تذخأ اهنأ اذه ىلع
 راهطآلانمهبسحب فىكف « اثالث ال ىلاوت نإ اتقو رهط!! اذه ذخأت تناك اذإ هنأب
 نودوأ راظتنالا دمب هنوك نيب قرف ال ىلاوتلا بسح هنإف ى اتقو اهذختت ال يتلا

 ص لزنت وأ هب علطت رلاوتب الإ لوزن وأ عولطب اتقو ذختتال اقلطم اهنإف ى اهتقو

 راهطألا ةلمج يف هباسح هل حصف ى رلاوتب الإ هةدعت ال هنوك ةحصب ىفتكا هلعل و
 ريغ نم امولعم هركذ نع ىنفتسم ارمأ هنوك نع رظنلا عطقو “ اهذخأت ال يتلا

 . مالكلا اذه

 ضيحلا رثكأ نأب لوقلا ىلع ( ةرشع دعب ترظتنا ضيحلل تقوت مل نإو )
 راظتنالا نأو “ رشع ةسمخ هرثكأ نأب لوقلا ىلع رشع ةسمخ دعبو ةرشع

 نأو“رشع ةعبس هرثكأ نأب لوقلا ىلع رشع ةعبس دعبو « تباث رشع ةسمخلا دمب
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 ؛ ضيحلا يف اهتقو لخاد هبيصت "رهط :اهثلاث :يتأيسو اهتلص نإ تبستنا و

 ، ةسمخ ىلإ امد تأر ، رثكأ وأ ء كلذك اهر,طلو مايأ ةرشع هل ةتقؤمك

 الإ ث رهطلل اهتقوت الف آموي رشع ةسمخ هب تلصف آاربط تأرف

 ةرشع تلص نإ يأ ( اهتتلص نإ تبستناو ) “ تباث رشع ةعبسلا دعب راظتنالا
 ملو ترظتنا كلذ يف ءاوسو « ةرشع رهطلا لقأ نأب لوقلا ىلع راظتنالا دعب مايأ

 رمتساو مدلا اهءاجف هلبق وأ رشاملا مويلا ىلإ ترهطو ترظتنا وأ « رهطت
 ' رشعةعبس ةالص دعب الإ بستنت الف رشع ةسمخ هلقأ نأب لوقلا ىلع امأ و اهدعب

 تزواج اذإ : ليقو “ ةرشع تزواج اذإ ضيحلل يطعت لب بستنت ال : ليقو
 ٠ رشع ةعمس تزواح اذإ : لسقو > رشع ةسمخ

 ءاش نإ :لوقي هللا همحر فنصملاو ى هللا ءاش نإ باستنالا نايب ( يتايسو )

 بغي ال هنأ ىلع ءانب كلذ لقي مل وأ « اراصتخا هبتكي الو هدقتعي وأ هناسلب هلا

 (ضيحلا يف اهتقو لخاد هبيصت رهط :اهثلاث) ، ادغ لعفأ ليق نإ الإ ءانثتسالا

 اهتقو نوكي نأ لثم لوألاف ى هرخآ نم وأ اهضيح لوأ نم رهطلا ذخأ نأب

 يناثلاو<ةسمخاهدعب ضيحت و رشع ةسمخ رهطتف « كلذك ضيحللو ةرشع رهطلل

 لوقلاىلع رثكأ وأ لقأ وأ ( مايأ ةرشع ) ضيحلل يأ ( هل ةتقؤم ) رهط ( ك )
 ( رثكا وأ كلذك اهرهطلو ) رشع ةعبس وأ رشع ةسمخ ىلإ رثكأ هنوك زاوج
 وأ لقأ وأ ( ةسمخ ىلإ ) ماد ( امد تأر ) ى ةثالث هاندأ نأب لوقلا ىلع لقأ وأ

 ةسمخ هب تلصف ارهط تأرف ) “ ضيحلا يف اهتقو نم لقأ نوكي ثيحب رثكأ
 وأ ، ةدايزو اهرهط تقو رادقم نوكي ثمحب رثكأ وأ لقأ وأ ( اموي رشع

 الإ ، رهطلل ) رشع ةسمخلا هذه يأ ( اهتقوت الف ) ‘ لقأ وأ “ طقف هرادقم
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 اذهو س اهرهطل رشع ةسخحلاو اهضيحل ةسفلا تقوتف ء نيترم اهل ىلاوت نإ

 تلص اهنم رثكأ تتقو نإو 4 ضيحلل يطعت اهنإف ، اهنم لقأ تتقو نإ

 ضيح ةرشع رطأ دعب دجو مد لك : ليق ام ىلع الإ : اهتقو مامت ىل
 اذه يف هل طعتلف

 اهل ىلاوت نإ الإ وأ ‘ رشع ةسمخ رشع ةسمخ ( نيترم ) رهطلا ( اهل ىلاوت نإ
 ص ىلوأ وهو ضيحلل ريمضلا در يف دحاو ىنعملاو ى ةسمخ ةسمخ نيترم ضمحلا

 ةسمخلا ) تةوت ( و اهضيحل ) امد اهبف تأر يتلا ( ةسمخلا تقوتف ) رهطلل وأ

 يفعولطلا الو ضيحلا يف لوزنلا ىريال نمو ط ( اهرهطل ) رهطلا اهيف يتلا ( رشع
 نمو ى اثالث ىلاوتي ىتح رهطو ضمحل اتقو كلذ ذخاأتال : لاق ثالثب الإ رهطلا

 . ةرب كلذ تذخ ] ايهمف ةرمب لزنتو علطت : لاق

 رشعةسمخلا دعب ضمحلل ءاطعإلا وأ تيقوتلا نم روكذملا اذه يأ ( اذهو )

 رشعةسمخ تقو وأ رشع ةسمخنم يأ :(اهنم لقأ) رهطلل (تتقو نإ) تباث الثم
 اهل مت اذإ: يطعت لقأ تتقو نإ اذك و « رشع ةسفخلا دعب ( ضيحلل يطعت اهناف)

 ةرم لوأ رشع ةسمخ ترهط نيحنم (تتلص اهنم رثكأ تتقو نإو).لقآلا اذه
 © لاوقأ ..سجنلسغ الإلسغ الب وأنيتالص وأ ةالص لكل لاستغاب(اهتقومايتىلإ)
 مدبتلص اذإ اك ' امكح وأ اقيقحت ( رهط دعب دج و' مد لك : ليق ام ىلع الإ )
 (هلطعتلف ضيح ةرشع) ىلوأ ناكل ةرشع ةالص دعب لاق ولو امكح رهاط اهنإف
 مدلا زواج اذإ هلك ( اذه يف ) © هل دمتلف ةخسنلا لوق ىنعم اذهو ‘ ضيحلل يأ

 اهتقو ددعت نإو “ رشع ةعبس : ليقو “ رشع ةسمخ زواج اذإ : لبقو ؤ ةرشع

 تءاش اهتاقوأ يا ىلإ ىلصت نأب؛كش الو ددرت الب نييل وألا نيتلأسملا يف اك لمفتلف
 . اهلك لئاسملا يف كلذ لمشي طباضلا نإف ى نيقباسلا فالخلا و ليصفتلا ىلع
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 ءلملا عم ضيحلا ءافتنال ،هتقوت ال لمحب لصتا "رهط : اهعبار

 ى اهلمحو اهضيح نيب الصاف رهط ناك ءاوس ( لمحب لصتا "رهط : اهعبار )

 ةظحل لصفب وأ ع لصف الب اهضيح مامت ىلع لمحلا ناك وأ ى هب الصتم اهلمح ناك مث
 اجراخ هدمب اهرهطو اهضيح مايأ ددع نوكي نأب كلذ نيبتيو ى اهقوف ام وأ

 حصي ام ددع نعو « ةرشعو رهشأ ةعبرأ وهو اهماتل دلولا كرحتي ةدم ددع نع
 عم هذخأت الو اتقو اهلمح نع قباسلا رهطلا ذخأت الف ‘رهشأ ةتس وهو بسنلا هب

 كرحت نإف ڵ ةداتعملا ضبح وأ لوألا اهضيح كلذ يف ءاوس و اتقو اهلمح رهط

 مايأ ةرشعو رهشأ ةتسب هدعب تدلو وأ « اموي نيرشعو رهشأ ةعبرأب ضيحلا دعب

 ضيحلا ءافتنال هتقوت ال ) اهرهطا اتقو ضيحلا بقع ةدئازلا ةرشعلا ذخأت مل

 هتابثإ يف ضعبلو ى اقلطم لمحلا عم ضيحلا تابثإ يف ضعبل افالخ ( لمحلا عم
 امنإو ، اهتداعأ مدل ةالصلا لماحلا تكرت ولف ، اهضيح تقول هتقباطم طرشب

 همف ضيح ال لمجلا تقو هبف نكمي تقو يف اتقو ذخؤي امنإ رهطلا نأل هتقوت ال
 مد دعب لمح يف عقاولا رهطلا همالك لمشي دقو مدلا هيف ءاج ولو « ثيدحلا صنب

 لمحلاب لصتملا رهطلا سيلف « هب لصتا هنأ ءيشلا يف عقو اهف لوقت نأ زاوجل لهلا

 فاكلاف صاصتخالا انملس نئلو « هب هصاصتخا ردابملا ناك ولو ى هلاثمب اصتخ

 مايأ ةالصلا كرتت يتلا يف : «ناويدلا» ين لاق « رهطلا وأ مدلا ماود روص ددمتل

 تطقسأ وأ ى دلولا اهيف كرحت مث رهطلا ريغو رهطلا ةالصلا مايأ يلصتو ضيحلا

 رهشأ ةعبرأ يف ةالصلا نم تكرت ام ديعت امنإ ةقلخلا مات اتيم وأ ى تامف ايح

 كرتت اهنإف هتقو يف اهضيح اهنع عطقني ملو لمحب اهسفن تمهتا نإو رشعو
 دلولا كرحتي ىتح لصألل باحصتسا يأ ‘ يلصت تناك ام يلصتو اهضيح مايأ

 اهب ىداتف لمحلاب تنقيت نإو ى رشعو رهشأ ةعبرأ ين ةالصلا نم تك رت ام ديعتف
 تداعأ شامف ايح تدلو نإو “ يلصتو لستفتف مدلا كلذب لغتشت الف مدلا

 ريغ اوضع وأ ةغضم تطقسأ نأو ط رهشأ ةتس نود ابف ةالصلا نم تكرت ام
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 رهشأ ةعر رأ هد تلصف رهط تأرف ةرشع اهب مادف اهضيح لوأ ةيؤرك

 ، رهطلا نود ضيحلل الثم ةرشعلا تقوتف { لمحلا كرحتف ًارشعو

 تطقسأ نإو “ آمو ننناغ يف ةالصلا نم تك رت ام تداعأ هيف مظع ال ططخ

 نم ةقلعلا ريغ اهضراع نإو ى اموي نيعبرأ يف ةالصلا نم تكرت ام دمتلف ةقلع

 ق تكرت ام تداعأ اططخ اوضع تطقسأ نإو اهيلع ةداعإ الف هريغ وأ مدلا
 م م

 ٠ ھا رهشا ةعبرا

 لقأ وأ(ةرشع اهب مادف اهضيح لوأ ةيؤر) رهط (ك)لملاب لصتملا رهطلاو
 كرحتف) رثكأ وأ(ارشعو رهشأةعب رأ هبتلصف ارهطتأرف) رم امىلع رثكأ وأ
 امأ وءاهلبق وأ رهشألا ةعبرأ دعب رهظ كرحت الب هب تدعو لمحلا رهظ وأ ( لمحلا

 ( لا ) ذخأت نأ ( نود ضيحلل ذلثم ةرشعلا تقوتف ) اهلبق كرحتي الف ةكرحلا
 نمو “ رهطلا يف اهل رخآ اتقو كلذ ةداتعملل نوكي نأ نودو “ (رهط) لل تقو
 اهدعب امو ضيحلل اتقو الثم ةرشملا ذخات : لاق لمحلا عم ضيحلا ناكمإب لاق

 : ليق « ضيحلا قباط نإ وأ ى اقلطم ضيحلا مدك مد هدعب ءاج اذإ رهطلل اتقو

 « قباسلافالخلا ىلع:ةالصلل اتقو نوكي ام رادقم رهطلل ناكو ى نالوق تقولا يف

 ريغ هنأل ى ةالصل اتقو رهطلا ذخاتال هنأ مولعم رهطلا دعب مدلا اهتأي مل نإ امأو
 « ا_متداعأ ةالصلا اهك رت مايأ نم رهشأ ةعبرأ لبق كرحت نإو “ نيمد نيب روصحم

 عم نوكيال ضيحلا نوك نم مولعم هنأل عبارلا مسقلا اذه رك ذ يف ةدئاف الو

 هنيب روصحملا رهطلا نأ مهوتي الف ءىجي مل هنأكف لمحلا عم مدلا ءاج نإف « لجلا

 دودحملا وه امنإ اتقو ذوخأملا رهطلا نأل ى رهطلل تقو لمحلا لبق عقاولا مدلا نيبو

 لحلاف مدلا اذهو ، اضيح ايهنم لك بسحي ثيحي س هدعب رخآو هلبق مد ى نيمدب
 ص اتقو رهطلا كلذ دعيال نأ ىلوأف لمحلا عم مدلا ءيجي مل نإو اضيح بسحي ال
 دسافوهو اتقو ىلوألا ةضيحلا ىلع قباسلا رهطلا دعي نأ تلق اك لقي مل نم مزليو
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 ضيحلاو ةالصلل تيقوتلا لبق ةلماحك سافنلا دعب هبيصت رهط : اهسماخ

 اهب مادف مدب تفدرف۔اموي هب تلصف ًآرهط تأرف .نيعب رأ ىلإ مادف تسفن

 نوكت لهف ، ةالص نيسمخ هب تلصف ًآرهط تأرف ء ةرشع وأ ةئالث
 ةثالثلاو ، اهسافنل ًاتقو نوعب رألا

 مهللا رهطلا ةياغ رم دقو ع رهطلل اتقو ذخأت امم رثكأ نوكب لمحلا رهط اضيأو
 كتطقساذإلقأو ذخأتام رادقم نوكي دقو“ضعب لاق اك هل ةياغ ال:لسق نإ الإ

 ٠ لبح مم صمح ال : ثيدحل اتقو هذخأتال لاح لك ىلعو

 ةلماح رهطك ( سافنلا دعب هبيصت رهط ) يتآلا زبحملا لوق هلحم ( اهسماخ )

 مامت ىلع ترهط « لوأ ريغ وأ آلوأ آاسافن تسفن ضمحلا و ةالصلل تمقوتلا لبق

 مادو مدلا اهءاج مث ى رهطلل اتقو نوكي ام رادقم تلصف تلستغاف نيعبرأ

 رهط(ك)و هذخأت :ليقو « ةالصلل اتقو رهطلا اذه ذخأت الف؛ضمحلا لقأ ردق

 (مادف) ل"وأ ريغ وأ آال"وأ [۔افن ( تسفن ضيحلاو ةالصلل تيقوتلا لبق ةلماح
 امم هقوف وأ هنودام وأ ( اموي هب تلصف ارهط تأرف نيعبرأ ىلإ ) هوحن وأ مدلا
 لقأ يف فالخلا ىلع “لقأ وأ (ةثالث اهب مادف مدب تفدرف) رهطلل اتقو نوكيال

 تارف ) ضيحلا رثكأ ىف فالخلا ىلع رثكأ وأ اهنيب ام. وأ ( ةرشع وأ ) ضيحلا
 اهنم رثكأ وأ رهطلا لقأ يف لوقلا ىلع لقأ وأ ( ةالص نيسمخ هب تلصف ارهط

 اتقونوكيال رهطلا نأ كلذو ص هرثكأ يف فالخلا ىلع ةالصلل اتقو نوكي ثحب
 ماد مد دعبو ى عنام اتقو هذاختا نم عنمي ملو اتقو نوكي ام ردق ماد مد لبق الإ

 هكح ةرفصلا وحن نأ تملع دقو ى هذاختا نم عنام عنمي ملو اتقو نوكي ام ردق

 ؟ هلبق مدلاك هل وه له ى رهطلا لبق سافنلا يف فلخلا نأو ى هلبق ام

 وأ ةرشملا ( ةثالثلا ) نوكت ( و اهسافنل اتقو نوعبرالا نوكت لهف )
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 زيجملاف ؟ ال وأ اهتالصل ابتلص يتلا ةرشعلا و ‘ اهضمحل رهطلا موي دعب

 . اهل اتاقوأ اهتبثي نيعب رألا دعب هتلص يذلا مويلا دعب ام يطعت نأ اهل

 الب ةصاحتسملاك عضتف رهط رت مل يلاك يلصتو لستغت اهنإ : لئاقلا عناملاو

 . . . . ؛ هيفني ء فالخ

 ةرشعلا ) نوكت ( و “ اهضيحل ) اتقو ( رهطلا موب دعبو ) يقلا الثم اهنيب ام
 نوكت نيعبرألا تاقوأ كلت نوكت ( وأ ى اهتالصل ) اتقو الثم ( اهتتلص يقلا
 بوجولاب تقدصف عنملا دض ةزاجإلاب دارأ ( اهف زيجاف ) ص نالوق ؟ اهسافنل اتقو

 نأ ) اهيلع بجوأ يذلاف ؛ يأ عنام ريغ بجوملا نأ ىرت الأ ينعأ « دارملا وهو

 نيعبرألا يأ ( اهتبشي نيعب رألا دعب هتلص يذلا مويلا دعب ام ) ضيحلل ( يطعت
 ء سافنلا ةدع دعب رهطلا نأل امهل زاج امنإو ى ( اهف اتاقوأ ) ةثالثلاو ةرشملاو

 . نيتضيح نيب ال ضيحلا : ليقو

 دعب (أرهط رت م يتلاك يلصت و لستفت اهنإ :لئاقلا) يطمتنأ نم ( عناملاو )
 ص ءايلعلا نيب ( فالخ الب ةضاحتسملاك ) ارهط رت مل يتلا هذه ( عضتف ) نيعبرألا
 اوفلتخي ملو ‘ةضاحتسم اهنأ ىلع اوعمجأ يتلاك ؛يأ ةضاحتسملاك هلوق ىلإ دئاع اذه

 ةضاحتسملاىف ةروكذملا ةقحاللاوةقباسلالاوقألا اهيف نوكيف“ةضاحتسم اهنوك يف

 ص نيمبرألل بصنلا ريمض و ، عناملا هلوق وه يذلا أدتبملا ربخ ( اهيفني ) ى اهلك

 يفن مزلتسي ال وهو ع ومجملل يفن اذه ى اتاقوأ نهلمجي ال يأ ةثالثلاو ةرشعلاو

 يف لاقي اذك و ى سافنلل اتقو اموي نيعبرألا ذخأت اهنأ هيلع لكشي الف ى عيجلا

 هطلاخ رهط مدلا ةثالث دعب ةرشعلاو ى سافنلا دعب رهطلا مويو « آلوأ فن آ هلوق

 وه “خلا رهط اهسماخ :هلوق طحم و“مدلا ةثالث عم الو هدحو اتقو هذخأت الف مدلا
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 اهتالصل رهطلا اذه تيقوت داسفل رهطلا موي دعب ام ضيحلل يطعت امنإو

 { ضمحلل تيقوتلا دعب هتدجو ام الإ اهل تقوت ال اهنأل , رصق وأ لاط

 نم لقأ هتقو نأل ء ضيحلا ماقم موقي ال سافنلاو ٧ هب نورقم رهطلا نأل

 > ضيحلا نم رثكأ رهطلاو { هنم ا ارود عرسأو سافنلا

 اهئاطعا مدعل ليلعتلا همالك لصاح ى زيجملا دنع ( ضيحلل ىطعت امنإو )
 دعب ام ) ةالص نيسمخو مايأ ةرشع ةالص لاكإ مدع للعي نأ هبلع يقبو “ رهطلل
 موب ةلمج ىلإ رهطلا اذهب راشأ “ هدنع ( رهطلا اذه تيقوت داسفل رهطلا موب

 ديزي نأ لثم ( لاط اهتدلصل ) “ اهدعب رهطلا ةرشع ىلإ و مدلا ةثالث لبق رهطلا

 تقوتال اهنأل)مدب طلخ هنآل ةرشع هئاقب لثم ( وصق وأ) “ لاثملا يف ةرشع ىلع
 نوك نم معأ تيقوتلا داسف نإف «ماع ىلع صاخ فطع اذه « ةالصلل يأ ( اهف

 ؛لاكشإالفعئاش حيصف كلذ لثمو ى اتقو حلصي ال ضيحلل تيقوتلا دعب سيل ام
 هلوق نم الدب وأ « داسفلل ةلماع دعب ام نوكيف واولا طاقسإ هل ىل'وآلا ناك ولو

 وأ لاط اهتالصل رهطلا اذه تيقوت داسفل هلوق طاقسإ عم اهطاقسإ وأ ' داسفل

 ضيحلاب يأ( هب نورقم رهطلانأل ضيحلل تيقوتلا دعب هتدج و ام الإ) 4

 وهف “ هدعب رخآو ى هلبق ضيح نع يذلا وه اتقو ذخؤي يذلا رهطلا نأ :

 لجرلا رهطك راہطألا رئاس نيبو هنيب قرف نكي ل الإ و “ ضمحلا نورقم

 . طق ضحت مل يتلا ةسيآلاو

 الو ص هيواسم امإو ( ضيحلا نم .ثكا ) ) امإ ( رهطلاو هنم م نارود عرساو
 رثكأ روصلا ضعب يف نوكي نأ مزل ضيحلا ماقم سافنلا انمتأ ولف ى لقأ نوكي
 الإ ةرشع رهطلا تقوو نيعبرأ سافنلا تقو "ان نأ انضرف اذإ اك ى رهطلا نم
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 ضيحلل تتقو نإو ، سافنلا تقو دعب هبيصت ام تقوت ال مت نمو
 هب تلصف رهط تأرف نيعب رأ اهب مادف اهسافن لوأ تسفنف ةالصلاو

 > ترصق وأ تلاط ةالصلل نيرشعلا تقوتلف مدب تقدر ش ء نيرشع

 ع ضيحلانم لقأ هدنعرهطلانوكي دق هنإف مايأ ةثالث رهطلا لقأ :لوقي نم لوق ىلع

 اذه قيبطت نوكي امنإو “ ضمحلل اتقو ةرشعو رهطلل اتقو ةثالث ذخأت نأ لثم

 رهطلا مويو مدلا ةثالثف ‘ ضمحلل يطعت نأ هلاثم يف عناملا لوق ىلع سماخلا رهطلا

 تقولاذخأ زاجأ نم لوق ىلع ولو “رهطلل اتقو نوكت ال هدعب رهطلا ةرشعو هلبق

 . مدب طل وخ هنآل سافنلا دمب هل

 رهطلا نم (هبيصتام ) ةالصلل ( تقوتال ) رك ذ ام لجألو يأ ( مث نمو )
 اتقو حلصي ام ارادقم هلاثم يف هوحن وأ مدلا ماد نإو “( سافنلا تقو دعب )
 مث ارهط تأر مث سافنلا لقأ يف فالخلا ىلع اموي نيعبرأ نم لقأ وه امم «سافنلل
 له “ هركذ يذلا فالخلا هبف ناك همالك يف هتركذ امو “ هركذ ام دح ىلع امد

 سافنلل اتقو حلصي ام ىضم اذإ : لاق نميف فالخ وهو اتاقوأ كلذ ذخأت

 هاصقأ ضمي ملام هيلإ عجرت :لاق نم امأو “دعب سافنال عجرت مث تلصو ترهطف
 تتقو نإو ) { اتاقوأ كلذ ذخأت الف ةالصلا تاقوأ لقأ ضع ضهي ملام : لاق وأ

 ( مادف اهسافن لوأ تسفنف ) امدحألالو امل تقوت مل وأ ( ةالصلاو ضيحلل

 ‘ هيف فالخ ىلع سافنلا رثكأ وهام اهوحن وأ نيتس وأ ( نيعبرأ اهي ) مدلا

 ص رهطلل اتقو حصي ثيحب رثكأ وأ لقأ وأ ( نيرشع هب تلصف أرهط تأرف )
 لوألا تقولا فلاخ ولو “ ضيحلل اتقو نوكي ام ردق ( مدب تفدر مث )

 هذهو لوآلا ص ناتقو اهل نوكيف ى ( ةالصلل ) الثم ( نيرشعلا تقوتلف )
 ( ترصق وأ ) كلذ لبق ةالصلا يف اهتقو نع نورشعلا يأ ( تلاط ) نورشملا
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 الف نيعبرأ هب تلصو تلسغف ةلأسملا يف ةرفحلا ىلع رهطلا تأر نإو

 { هل تطعأ رهطلا اذه يف مدلا تأر ول اهنألءاهتقوت

 ص ضيحلا ةلزنم سافنلا لزنيو ةرب ضيحلاو رهطلا يف تقولا تبثي نم لوق ىلع
 دنع اذك و « هدنع اتقو الثم نيرشعلا ذختت الف هتلزنم هلزني ال نم لوق ىلع امأ و

 رادقم اهل رركتي ىتح الثم نيرشملا كلت تبثي ال هنإف « ةرمب تقولا تبثيال نم

 لوزنلاو عولطلا رادقميف فالخلا ىلع هب لزنت وأ « قباسلا اهتقو نع هب علطت ام
 ام وه ةالصلل اتقو سافنلا دعب ام ذخأ عنم لحم نأ انل نيبي نأ هدارم سيلو

 مالكو ؤ هجتم ريغو فورعم ريغ كلذ نأل « هلبق ضيحلا يف تقو نكي م اذإ

 . امل قباسلا تقولا نم لقأ ةالصلل تقو ةدايز زاوج يف حيرص فنصملا

 تدلو يذلا عضوملا يف يأ ةدالولا ةرفح ( ةرفحلا ىلع رهطلا تأر نإو )
 ،الصأمدلا جرخي ملو “ لاصتاب ةدالولا نم غارفلا دعب ينعي ،ًاريفح نكي ملولو هبف
 اليلق يقبو اهدعب جرخ وأ ى ليلقب اهدعب وأ ةدالولا مام عم عطقناو جرخ وأ

 اهسافن لوأ تسفنو ةالصلاو ضيحلل تتقو اهنأ يه ىتلا ( ةلاسملا ) هذه ( يف )
 رهطلاب يأ ( هب تلصو ) اهندب ( تلسفف ) ةلأسملا هذه ريغ يف وأ نيعبرأ مادف

 اهنأل ) « ةالصلل الثم نيمبرالا يأ ( اهتقوت الف ) رثكأ وأ لقأ وأ ( نيعبرأ )

 رهطلا تأر اهنأكف ص سافنلا مد يأ ( هل تطعأ رهطلا اذم يف مدلا تأر ول

 تبثي تقولا نأب لوقلا ىلع ولو ى ةالصلل اتقو هذختت الف ضيحلا يف اهتقو لخاد

 بحصي مل نإ ضيحلل : ليقو “ روهشملا ىلع سافنلل ءاطعإ انه ءاطعإلا و ى ةرمب
 « مالسلادبعدنعواندنع بجا و فنصملا هرك ذ يذلا لفلاو“اهبقع الو مد اهتدالو

 لسغال : ليقو ى اهبقعي ملو مد اهبحصي ملولو لسغلا بجوت ةدالولا نأ ىلع ءانب

 بهشا عمس : ةفرع نبا لاق ‘ كلام نع نالوقلا يورو « مد نكي مل نإ اهيلع

 الب هجورخ ذإ ريثك مد نود ينمي : دشر نبا لاق « تلستغا مد نود تدلو نإ
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 هدعب الو هلق مد الب هحورخ ف : ريشب نبا لاق « ةداع لاحم هدمب الو هلبق مد

 وأ “لستفت امد ىرت الو دلت يتلا يف ةيبتعلا يف كلام لاق : يمخللا لاق « نالوق

 جورخ لجأل نكيم ءاسفنلا لاستغا نآل « ريخآلا لسفلا نم يتاي ال كش كلذ يف
 رهطلا نود دلولا جورخل لاستغالا تون ولو ‘ ضمحلا نم رهطلل ناك امنإ و « دلولا

 . ھا كلذ اهأزجأ ام ضمحلا نم

 دعب مدلا مادف ضيحلل تقوت مل نم تسفن نإو « هبقعتي ملو ةفرع نبا هلقنو

 دعب رهطلا تأر نإو ‘ ضيحلل يطعت مث مايأ ةرشع تلص مث ترظتنا نيعبرألا
 ىدامتنإ و؛«ضمح تقو كلذ ناكو تلصو تلستغا ةرشع ىلإ ةثالث در ابف كلذ

 ص ضيحلل تطعأ مد اهفدرف ةرشع تلصف ترهطف رثكأ وأ ةرشع ىلإ سافنلا

 امع ةعبس ريغ امأو “ ضمحلل تطعأ مد اهفدرف مايأ ةعبس تلص نإ : ليقو

 راظتناب سافنلا يف اهتقو نم تجرخ نإو ع ضيحلل هب يطعت الف ةرشع نود
 متت ىتح ضيحلل طعتالف رثكأ اهتالص تقوو مد اهفدرف ةرشع تلصف ترهطف

 ةرشع نم لقأ هب تلصف اهسافن تقو مامت ىلع ًارهط تأر نمو ى اهتالص تقو

 تطعأ و مايأ ةرشع تلص الإ و ، هتمتأ ةالصلا يف تقو اهل ناك نإف ى مد اهفدرف

 وحنب تفدرف ةرشع نم لقأ تلصف سافنلا تقو مامت ىلع ترهط نإو ث ضيحلل
 ترهطف همامت ىلع ترهط نإ و “ضيحلل تطعأ مد اهفدرف رثكأ وأ ةرشع ةرفص
 اهفد رف رثك ] وأ ةرشع ترهطف ةثالث وأ نموب وأ ًاموب مد اهفدرف رثكأ وأ اموب

 'دعب مدلا اهضراعو رهطلاب ةرشع تلص اذإ : ليقو « لبق يلصت ام تلص ى مد
 ترهط مث مدلاب تفدرف نيموي وأ اموي همامت ىلع ترهط نإ و ؟ ضبحلل تطعأ
 ةالص تقو كلذ امل نوكيالو “ ضمحلل تطعأ مدلاب تفدرف رثكأ وأ ةرشع

 ةرشع ترهط مث تلصو ترظتناق همامت ىلع رهطت مل نإ اذك و « لوق ىلع
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 ةرشع نم نيسمخ و ادحاو رهطللو . ادحاو سافنلاو ضيحلل تقوت امنإو

 {ك فدح مدلا و > لصأ رهطلاو ‘ نبتسل

 ص لوق ىلع ةالص تقو كلذ نوكي الو « ضمحلل تطعأ مدلاب تفدرف رثكأ

 (نيسمخو ادحاو رهطلل)تقوت( و أدحاو)اتقو(سافنلاوضيحلل تقوت امنإو)
 نمو “نوتس رهطلا رثكأ ناب لوقلا ىلع نيتس ىلإ يأ ( نيتسل ةرشع نم ) اتقو
 ةئام هرثك ألاق نمو“اتقو نينامثو ادحاو هدنع ذخأت نأ اهلف نوعست هرثك أ :لاق

 هنأل كلذ ( و ) “ اتقو رشع دحأ و ةئام هدنع ذخأت نأ اهلف اموي نورشعو
 ةرشع رهطلا لقأ : انلق اذإ : يثكيودسلا لاق ‘ (ثدح مدلاو “ لصأ رهطلا )

 ةأرملل نوكي نأ نكميف ى ةرمب ةداعلا هيف تبثت رهطلا نأو « نوتس هرثكأو

 ص آاضيح حلصت ةدم اهب موديف مدلا ىرت نأب كلذ و“رهطلل اتقو نوسمخو دحاو

 اذكهو رشعيفثاموديف رهطلا مث « ةدملا موديف مدلا مث « ةرشع موديف رهطلا مش

 تلستغا ريخالا رهطلا مامت دعب تضاحتسا ولف ى نيتسلا مامت ىلإ دحاولا ةدايزب

 . ھا تءاش اهتاقوأ يآل

 ةرشع اهتقو نوكي نأب ى ةيفكلا هذه نودب اهتقو ددعتي اذك و : تلق

 مث ىرخأ نيرشع مث ىرخأ رشع دحأو ‘ كلذ وحنو ىرخأ رشع ينثاو ةرات
 ةسمخلانم راهطألا دحأ نوكي ال نأ طرشب ابيترت سيل امم كلذ وحنو رشع ةسمخ
 وأ ضمحلا دعب نوكت نأ نيسمخلاو دحاولا يف ءاوسو ى ذخؤت ال ىلا راهطألا

 لوقب آاصتخم كلذ سيلو « رم ام ىلع سافنلا دعب اهضعبو “ ضمحلا دعب اهضعب
 تبثت :لاق نم لوق يف اضيأ غوسي لب “ يشلا لاق اك ةرمب ةداملا تبثت :لاق نم
 هددمتب مكحلا نإف « هلبق وأ توبثلا دعب امل ددعت ءاوس و “ ثالثب لاق وأ نترمب
 نإف ص ثالث وأ نيترمب الإ هتبثي ال نم لوق يف هددعتب مكحلا مزلتسي ةرم ةرم
 تمث اذإو “ نهب وأ اهب لئاقلا دنع ثالثلاو نيترملاك اهب هتوبثب لئاقلا دنع ةرملا
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 تعضوو تلمح « نيرشع اهتالصلو ةرشع اهضيحل ةتقؤم يف ليقو

 كرتت اهنأ مدب تفدرف ةرشع هب تلصف رهط تأرف س اهتقو اهب مادف

 . تسسقن نعبرأ امسافنل ةتقؤم يفو . اهل اتقو ةرشعلا نوكتو ء ةالصلا

 ؛تضاحتساوأ هريغوأ ضرمل تسن وأ تلهذ اذإ تءاش اهيأل تلص تاقوأ اهل

 ‘ةضاحتسم وأ اهلاح اطلتخ ةدمعتم وأ ةلهاج وأ ةلهاذ نم اهب ىدتقي نم اذك و

 هتذخأ و ضمحلل اتقوامه حصي امدعب ءاج نإ الإ ضمحل اتقو ًارهط ذخأت الو

 اك ى ةالصلل اتقو هدعب رهطلا ذخأت مل ضبحلل اتقو امل حصي مل نإف “ ضيحلل اتقو

 لقأوأ( ةرشع اهضيحل ةتقؤم يف ليقو ) “ عولطلاو لوزنلا روص ضعب يف يتأي
 رثكأ وأ لقأ وأ ( نيرشع اهتالصلو ) رثكأ اضيا نوكي هنأب لوقلا ىلع رثكأ وأ

 رادقم يأ ‘ سافنلا يف ( اهتقو ) مدلا ( اهب مادف ) اهلمح ( تعضوو تلمح )
 هب تلصف أرهط تارف ) لبق سافنلل تقو اهل نكي مل ولو ‘ سافنلل نوكي ام

 حتفت الو ى بنان ةلمجلاو « ةزمهلا رسكب (ةالصلا كرتت اهنإ :مدب تفدرف ةرشع

 وأ “ ةلمجلا ىنعم يف سيل ادرفم هبئان وأ لوقلا لوعفم نوكي نأ انزجأ نإ الإ

 (اهنلاتنقَو ةرشعلانوكت و) ‘ نظلا ىنعم ةحصب انلقو اقلطم نظ لمع هلمع انزجأ
 ،ةرمب تبثي تقولا نأ و ضيح مايأ ةرشع ةالص دعب مد لك نأ ىلع ءانب ةالصلا يف

 نإ هدعب تقولا ددحي رهظ وأ ضيح تقو نم هقبس امل طقسم سافنلا نأ ىلع وأ

 نوكيف “قباس تقو نم لقأ تقو ذخأ زاوج يف حيرص اذهو ى هلبق ام فلاخ

 نورشعلا وهو لوألا اهتقو متت ىقح ىلصتو لستفت اهنإ : لبقو « ناتقو الثم اهل

 نم لقأ سافنلا تقو دعب ترهط نإو “ رشع ةسمخ متت ىتح : ليقو ط الثم

 نم تملع ام لاستغالا يفو ، رشع ةسمخ وأ اهمتت ىتح تلصو تلستغا ةرشع

 اهتالصل اتقو رهطلا ذخأت الف سافنلا يف اهتقو مامت لبق ترهط نإو ى فالخلا

 ص قبس امم فورعم هركذ امو ‘ ضيحلاك سافنلاو ‘ سافنلا يف اهتقو لخاد هنآل

 تسفننيعب رأ اهسافنل ةتقوم يف ) : ليق ( و ) : هلوق اهيلع بتريل هركذ هلعلو
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 تفدرف ةرشع هب تلصف رهط تأرف ةرشع اہ مادف ىرخأ ةرم

 . نالوق ؟ اهتاقوأ ىلإ كرتت ال وأ ؟ ضيحلل يطعتو كرتت له ث مدب

 ص ( مدب تفدرف ةرشع هب تلصف أرهط تأرف ةرشع اهب مادف ىرخأ ةرم

 ىكح هناىنعمىلع“دعب ماهفتسالا ةلمج وأ ةتقؤم يف :هلوق وه ردقملا لوقلا بئان و
 يطعت وأ ( ؟ضيحلل يطعتو ةالصلا كرتت له) ص هقبس نمع فالخلا ءايلعلا ضعب

 رابتعاب عمجلاو « ( اهتاقوأ ) مامت ( ىلإ ) يلصت لب اه ( كرتت ال وأ ) ؟ سافنلل
 امل ناك نأب اهتقو ددعت نإ اهتاقوأ دحأ مامت ىلإ دارأ وأ « اهداحآو ةالصلا دارفأ

 ةسمخ مامت ىلإ يلصت نأ :اهثلاث “ ( نالوق ) نيسمخو دحاو لإ ادعاصف ناتقو

 دعب ولو اهءاج مث ةرشع نم لقأ سافنلا دعب ةلأسملا يف امل ماد نإو ى اموي رشع

 اهتقو متي ىتح يلصت وأ ؟ سافنلل يطعت وأ ضيحلل يطعت لهف “ رثكأ وأ ةرشع

 تقو نم ةرشع دعب رهطلا اهءاج ول اذك و “ لاوقأ ؟ رشع ةسمخ وأ ةالصلا ىف

 . فالخلا اذه ىلع ةرشع اهل متي ملو سافنلا
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 لصف
 ل وصأل ١ و ع انبل ١ ق

 ) اهسافن 5 اهضمح لوأ ف هملع ينبت الصأ ةأرمال نوكب ايف فلتخا

 ؛ حيحصلا وهو « ةنالث سافنلا يفو ، ناموي ضيحلا يف : ليقف

 لصف

 ل وص ل ١ و ٍ انبل ١ ف

 رهط ىلع مكحتف ( هيلع ينبت لصأ ) مدلا نم ( ةأرمال نوكي ايف فلتخا )

 يف) طقف رهطلا اذه دعب يذلا مدلا ىلع وأ « همكحي رهطلا اذه دعب مدو “ هدعب

 :(ليقف) “نبلوألا اهسافنو اهضيح يف يأ : ( اهسافن ) لوأ ( و ، اهضيح لوا
 نأ ههجو ى ( حيحصلا وهو ةثالث سافنلا يفو “ ناموب ضيحلا يف ) لصالا

 ضمحلا رثكأ وه سافنلا لقأ نوكي امو ى ناموي كلذ لئاق دنع ضمحلا لقأ

 نأ مولعمو ى ةثالث وهو اعطق ضبح وه ام ىلع هيف نبيلف؛ ضيح وهف ةرشع وهو
 ص ضيحلا لثم ةرشع نوكي دقو “ ضيحلا نم رثكأ بلاغلا يف نوكي سافنلا

 خيشلا دارم !ذه “ ناموي وهو ضيحلا يف هبلع ىنبي امم رثكأ ىلع هيف ءانبلا ناكف
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 نايب ، هسأرب لصأ سافنلا : ليقو ى موي : ليقو 0 امهيف ةثالث : ليقو

 رهط ىرن 2 يأر ىلع موي وأ نيموي اهب م وديف مد لوأ ىرت نأ كلذ

 اهتقو : ليق هذهف ، لاز مش ًامد تأر رشاعلا يفو 4 مايأ هعبس هب يلصتف

 . رهطلا مايأ كرتتو مدلا مايأ ققلت 2 مايأ ةثالث

 ىلع ينبم حيحصلا وه لوقلا كلذ نوك نأب هيف ثحبيو « ملعأ هللاو رماع

 . ةثالث حيحصلا لب “ حيحص ريغ نيموي هلقأ نوك و ڵ نيموي ضيحلا لقأ نوك

 ( موي : ليقو ) “ سافنلاو ضيحلا ين يأ ( ايهيف ةثالث ) لصآلا : ( ليقو )
 وأ نيموي وأ موي مدقت ىلإ جاتحي الف ( هسأرب لصأ سافنلا : ليقو ) امهيف
 وأ عبارلا وأ ثلاثلا يف مدلا اهءاجو رهطب وأ مد الب تسفن نإف « مدلا يف ةثالث
 هسفنب تباثيأ اهف ةعفدلا ىلع ينبت : لبقو “سافنلا موي نم تّدع دعب وأ لمق

 ص ديك وتلا يف ةدئاز وأ « سفن ىنعمب سأرو ةدئاز ريغ ءابلاف “ هلوأ مد مدقتب ال

 قالطإ و ص فوذحم تباثب وأ تباث ىنعم هنمضتل لصأب قلعت ةدايزلا ربغ ىلعو

 مد لوأ ىرت نأ كلذ نايب ) ‘ لكلا ىلع ضعبلا مسال قالطإ سفن ىلع سأر
 نإ ( مايأ ةعبس هب يلصتف أرهط ىرت مث يأر ىلع أموي وأ نيموي اهب موديف
 ( لاز مث امد تأر رشاعلا ) موبلا ( يفو ) ىاموب ماد نإ ةينامثو ى نيموي مدلا ماد

 نإ ( مايأ ةثالث ) ضيحلا يف ( اهتقو ليق هذهف ) هلبق وأ هبقع وأ رشاعلا مامت عم
 اهتقو راك امد تأر رشاعلا يفو ةينامث تلصو اموي ماد نإو “ نيموي آلةوأ ماد
 امهو “مدلا يموي قيفلتب ةثالث نم لقأ ضيحلا تقو نوكي هنأب لوقلا ىلع نيموي

 يف رشاملاو نالوألا نامورلا نهو ع اهعمجت ( مدلا مايأ قفلت ) رشاعلاو لوألا
 لاق “ ( رهطلا مايأ كرتتو ) امهدعب ةعبس اهتالص آلوا نيموي مدلا ماود ةروص
 ايواست ءاوس ص طقف مدلا مايأ قفلت اهنإف : كلام بهذم هقفاوي ى يشكيودسلا
 مث مدلا تأر اذإف ‘ ضيحلا رثكأ يف فلخلا ىلع تصقن وأ مدلا مايأ تداز وأ
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 . ءانبلا يف ةثالثلا طرتشم دنع اهلتقو الو ى عيحجلا قيفلتب ةرشع :ليقو

 < ضيح يناثلا مدلاف مات رهط رادقم ناك نإف٤هدوعو هعاطقنا نيب ترظن عطقنا

 « مايألا نم كلذ نيب ام 'يغلتو لوألل يناثلا مضتف ةطقتلم ةضيحف مات ريغ ناك نإ و

 يهف اموي رشع ةسمخ وأ راهظتسالا عم وأ ةصاخ اهتداع كلذ نم لصحت اذإف

 ص عطقنا املك ةقفلملا ةضاحتسملا لستفتو ‘ ةضاحتسم كلذ دمب يه مث ‘ ةضيح

 . ها قيفلتلاو طقللا لوق ىمسيو ى نيلوقلا دحأ يف ينعفاشلا بهذم هقفاويو

 و ى رهطلا مايأو مدلا مايأ ك ( عيمجلا قيفلتب ةرشع ) اهتقو : ( ليقو )
 تقو الو) ‘ بحسلا لوق ىمسيو “ يعفاشلا دنع رهظألاو ى ةفينح يبأ بهذم

 وأ موي الإ مدلا نم اهل مدقتي مل هنأل ليصأتلاو ( ءانبلا يف ةثالثلا طرتشم دنع اهل
 ةعبرأ اهتقو ناك امد تأر رشاعلا يفو ةتس تلصو ةثالث اهف مدقت ولف ‘ ناموي

 عساتلا يفو ةسمخ تلَصو ولو ى اعيمج رهطلاو مدلا مايأ قيفلتب ةرشع : ليقو

 يفو ةتس تلصف نمو الوأ ماد ول و > اذكهو ٣ رشع وأ ةخ ناك مد رشاعلاو

 اموي امد آلوأ تأر ول و« اذكهو ة رشع وأ ةعبرأ اهتقوف امد تأر رشاملاوعساتلا

 ةثالثوأ اموي وأنيموي تأر ولو“اذكهو ةرشع وأ ةثالث اهتقوف رشاعلاو عساتلا يفو

 همايأ وأ مدلامايأ تقّفل رشاعلا يف ءىجي ملو رشاعلا لبق اهءاجو تلص ام تلصو

 اهتقوف“مدلااهءاج رشع يداحلا يفو « ةعبس تلصو ةثالث آلوأ ماد ولف طلاو

 نملوق ىلع الإ ‘ هدعب ام اذك و > هقفلت الو رشع يداحلا ةالص كأرقت تالو

 ةسخلا نع جرخم ل ! ام قفلت قفلت اهنإف رثع ةعمس وأ رشع ةسمخ ضيحلا رثكأ ١ : لاق

 اهل مدقت ذإ ث «نالوق» اعم رهطلاو مدلا قفلت وأ مدلا نم رشع ةعبسلا وأ رشع

 مدلا قفلتال : ليقو ى اهيلع ينبت يتلا ةمكلا يف روكذملا فالخلا ىلع هبلع ينبت ام

 كاهتقووهف اضبح دعي ام اهل مدقت نإ لب“اهدعب الو ةرشعلا لبق رهطلاو مدلا الو

 لبق اهءاج مث عطقنا مش مدلا اهءاج اذإ هنإف ةداتعملا فالخ ى امل تقو الف الإ و

 هئىجمبكلذ ن أ نيت دق هنأل > ضمح اهلك اهرهط و اهمد نإف اهضح ةدم جورخ

 هلاوزلهباشم هعوجر مش ش هلا وزف “ هلاوز دعب عجر دق هنأل هلا وز رضي الف هتقو ف
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 امهلظت ريط نم ا نامدلا نوكي ىتح ًاصبح اذه نوكي ال : 2

 ًامد اموت . آرهط نامويو ًامد اموي تأر نإ الإ ‘

 7 نيمويو

 رثكأ وأةرشع ىلع داز ىتح هعوجر دمب مدلا لزب مل نإو ، هيف هعوجرو مويلا يف

 ىلع هرثكأ اذكهو ى ضيحلا رثكأ اهنإ لوقلا ىلع ةرشملا دعب ام قفلت الف ضيحلا

 هضعبعومجملا مدلا ( اذه نوكيال : ليقو ) “ رشع ةعبس وأ رشع ةسمخ هنإ لوق

 ةقيقح يأ :( نامدلا نوكي ىتح ضيح ) رهطلاو مدلا نم روكذملا وأ ضعب ٢
 :( امهللخت رهط نم رثكا ) ةثالث نم رثكأ ولو هدعب يذلاو رهطلا لبق يذلا مدل

 نأ لثم « رثكأ وأ هيلع ينبت يذلا رادقملا مدقت عم ( هلثم وأ ) ايهطسوت ٢

 ث ش رهطب ةثالث يلصت وأ « ةتس مدلا م اد مش « ًارهط نيمويب يلصت و امد نام وت مدقتي مدقتي

 ناززئثاف امد ةثالث اهءاج نإ اذك و « امد ناموي ةثالثلا مدقتو ةسمخ ح مدلا ماد

 نألو صع بلغألا كلاف رثكأ مدلا ناك اذإ امأ « كلذ وحن و امد ةسمخف ًارهط

 ءيجيضيحلامد نألف رهطلا لثم ناك اذإ امأو « عجريو بهذيو ءيجي ضيحلا مد

 وه ناك ولو « رهطلا وأ دوع اهتاواسمل هيلع رهطلل حجرم الو مجريو بهذيو

 مثاهضمح ءيجي ةداتعملا نأ ىرت امل مدلا نيب هللختب هتلاصأ تفعض نكل ى لصألا

 ةلاسم' كانه كلذب ضيحلا حجرف « اهضيح تقو يف يهو اهيلإ عجريو عفترب
 ء [آضيح ضعب هدحو مدلا "دع ايواسم وأ رثكأ مدلا ناك اذإف “ ةئدتبملل ءانبلا

 امهللختي نْيمد يف مالكلاك راهطأ اهللخت ءامد يف مالكلاو ، رهطلاو وه : ليقو

 وأ اهللخت رهط نم رثكأ نامدلا نوكي ىتح : هريدقت فذح همالك يفو “ رهط
 ى خلا للختي مل ذإ : هلوق ليلدب مايأ ةثالث للختملا رهطلا نوكيال ىتحو ى هلثم
 ةثالثلا قفلت مل مايأ ةثالث رهط للخت ولف “ حلا اموي تأر نإف : لاقل اذه ركذ ولف
 امدمويو ًآرهط ةثالثو امد ةثالث لثم هلثم وأ رثكأ مدلا ناك ولو ى اهدعب ام الو
 ارهطببموبو امد اموي “ أرهط نيموو امد اموي تاردنا الإ) كلذهشأ امو
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 هب عدت الو : لمتحم عطاقلا دب امو ةثالث ضيحلا لقأ نأل ؛ححصو

 نوكيف ةرشع نود ناك نإ عطاقلا دعب ام عمجت : ليقو ء ةنقيتم ةدابع

 . ةرشع اهتقو

 ةليلو اموي ماد نإ الإ اعطاق هرثكأ وأ مايأ ةثالث دعب عقاولا رهطلا نوكي الو

 مدلا عمجت الو عطاقلا رهطلا دعب يتلا ءامدلا عم يلصتو ى ةليل وأ اموب : ليقو

 لثمو ث كلذ لبق ام ىلإ رظنت لب اهجراخ ىلإ اهلبق نم وأ ةرشعلا نم يذلا
 ىلإ ايهلبق وأ ايهنم ذخات ال رشع ةعبسلاو رشع ةسخلا لوق يف نوكي اذه
 . اهجراخ

 امو ) “ روهشملا ىلع ( ةثالث ضيحلا لقأ نأل ) « لوقلا اذه ( ححصو )
 ح ( ةنقيتم ةدابع ) لمتحملا ( هب ) كرتت ال ( عدت الو ؤ لمتحم عطاقلا دعب
 ينبت ال مأ ةرم اك امهيلع ينبت له ع نوفلتخي ناموي ضيحلا لقأ :اولاق نم اذك و

 طقف موي رهط ولو لصف اذإ ينبت ال مأ ى ةليلو موي رهط امهدعب لصف اذإ اهيلع
 . موي رهطلا لقأ : لاق نم اذك و ى ةجرختسم لاوقأ ؟ طقف ليل وأ

 (ناك نإ) اهنود وأ راهطألا عم ( عطاقلا ) رهطلا ( دعب ام عمجت : ليقو )

 قباسلا هلاثم يف (نوكيف) اهنود امن ةرشع نف يأ ( ةرشع نود ) عطاقلا رهطلا
 ءامدلا عمجت : ليقو ى ءامدلا عم راهطألا عمجت اهنأب لوقلا ىلع ( ةرشع اهتقو )

 نامويف امد نامويف رهط نامويف امد ناموي وه يذلا قباسلا هلاثم يفف « طقف
 نوكي ص هدحو مدلا نم عطاقلا دعب ام عمج ىلع مات رهطف ى امد نامويف آ رهط

 رصتقت لب ى ءانب ال : لاق نمو « ةرشع نوكي رهطلا عم هعمج ىلعو ث ةتس اهتقو
 هلقأ ناك نإ نيموي اهتقو لاثملا يف ناك ضيحلا لقأ ناك نإ مدلا نم قبس ام ىلع
 ىلع يبت ال : لاق نم ا ذك و ؤ اهن ود ام ىفل أ ةثالث هدنع هلقأ ناك ن إو « نهموب
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 لوأ ةيئار يف : ليقو « رم امك هيلع ينبملا طرش ءافتنال امل تقو ال : ليقو
 تإو ث يلصتو لستغت اهنأ آرهط تأرف ةئالث نود اهب مادف اهضيح

 ةثالث نم لقأ ىلع ينبت الو « ضيحلل هتطعأ مدب تفدر

 1 . لاق اك ةثالث نم لقأ

 كلذك م نيموي اهرهطو نيموي اهمد ماد يتلل يأ ( امل تقو ال : ليقو )

 ءابلا ديدشتو نونلا رسكب ( آينبملا طوش ءاقتنال ) « امات ترهط و امد نيموب

 نوكي نأ هطرشو ي مدلا وه هيلع ينبملاو ( هيلع ) “ لوعفم مسا مملا حتفو
 : ليقو)“لوق يف ةثالث قبس ءانبلا طرش نأ ( رم اك ) لوقلا اذه ىلع مايأ ةثالث

 ه ( يلصتو لستفت اهنأ ارهط تأرف ةثالث نود اهب مادف اهضيح لوأ ةينار يف
 لسفتلب اضيح سيل كلذ نآل اهيلع لسغ ال هنأ حيحصلاو “«ناويدلا» يف اذك و

 لسغ لاستغالاب ديري نأ زوجيو ى ديعتو اضوتتو طقف هريغ وأ مد نم سجنلا
 لاستغإلا دارأ هنأ _ ملعأ هللاو _ يل رهظ مث « اضوتت كلذ دعبو طقف سجنلا

 ةضاحتسا نامويلاو ةضاحتسالا نم تجرخ اذإ ةضاحتسملا مهضعب همزلأ يذلا
 لستفتف ةضاحتسا هنأ تملع نيموي ىلع مدلا عطقنا املف ى ةثالث ضيحلا لقأ نآل

 تناكو مطقنا مث امد اهضيح لوأ تأر نإو « ملعأ هللاو رهطلاب اهنم اهجورخ

 اوكحمهلعل و٬آضيأ نالوقلاف مايأ ةثالث لبق كلذ لك ترهط مث اهوحت وأ ةرفصلا

 تفدر نإو)“هلك كلذف ةالصلانم تكرت ام ديعتو ًاطابتحا و اناسحتسا لسفلاب
 ىلع ماللا لخدأ (ضيحلل هتطعأ) ةالصلا دعبو تلستغا نإ لاستغالا دمي (مدب
 لوقلاىلع ىنب وأةرورضلاب صتخم وهف الإ و “تل وان ىنعم هنمضتل تطعأ لوعفم

 نكل (و) ى نمضتلا ىلوألاو ع فيعض لوق وهو ارثن زوجي رعشلا يف درو ام ناب

 :ليقو “موي ىلع : ليقو “نيموي ىلع ينبت :ليقو ص (ةثالث نم لقأ ىلع ينبت ال)
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 { الوأ تأر ام ىلع ينبت الو ضيحلل يطعت لسقلا لبق هب تفدر نإ اذكو

 ًارهط تأر مث مايأ ةثالث تمت قح مد اهب ماد نإو ى هل تقوت مل نإ اذهو

 اذك . س ةثالثلا ىلع تب و ضمحلل هتطعأ لسغلا لبق مد اهد واع مث

 لصت مل ام٬هدعب وأ لسغلا لبق مدب تفدر نإ هيلع ينبت ةرشع ىلإ تدر ام

 ء امد هف تأر موي نم ةرشعلا لعب ام عمجن الو ‘ 7 ام ىلع

 (لسفلا لبق هب تفدر نإ) لسغلا دعب تفدر نإ اك : ( اذكو ) ى رم اك ءانب ال
 ء لسفلا مكح همكح رذمل مميتلاو “ ةالصلا لبقو لسفلا دعب وأ ، ةالصلاو

 يف اذك و س ةثالث نم لقأ هنأل ( الوأ تأر ام ىلع ينبت الو ضيحلل يطعت )
 معن “ هلك اهندب لسغ ال طقف ةساجنلا لسغ اهيلع امنإ حيحصلاو ى « ناويدلا »

 نإف ‘ ضيحلل يأ ( هل تقوت مل نإ ) اهمكح ( اذهو ) ةضاحتسملا لاستغا
 . تقو لوأ دحاو موي ىلع ولو تنب تقو اهل ناك

 لبق مد امذواع مث ارهط تأر مم مايأ ةثالث تمت ىتح مد اهب ماد نإو )

 ةرشعىلإ) ةثالث ( تدر ام اذكو ى ةثالثلا ىلع تنب و “ ضيحلل هتطعأ لسفلا

 تقولا جرخي وأ ( لصت مل ام هدعب وأ لسفلا لبق مدب تفدر نا هيلع ينبت
 لسفلا دمب مدلا اهعجار اذإ ضيحلل يطعت له “ فالخلا نم ( "رم ام ىلع )
 :تقو جورخ دعب وأ ةالصلا دمب هل يطعت ال اك هل يطعت ال وأ ؟ ةالصلا لبقو

 ؟ ال مأ ةالصلاو لسفلاك ةالصلاو لقلا رادقم ثكملا دعب لهو ؟ ةالصلا

 . رذعملا دنع لسفلاك مميتلاو

 : لاق نم لوق ىلع الإ ( امد هيف تأر موي نم ةرشعلا دعب ام عمجت الو )
 ةسخلا ىلإ هدنع عمجت اهنإف « رشع ةعبس : لاق وأ « رشع ةسمخ ضيحلا رثكأ
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 مويب امون . ةرشع ىلإ اذكهو آرهط يناثلاو امد موي لوأ تأر ناو

 م ًامد موي لوأ تأر نإو ى قباسلا فلخلا دحاولا ىلع ءانبلا ى

 أمويو ى آرهط امويو ًامد ةثالثو آرهط ًامويو ًامد نيمويو ى رهط ,
 ث ةسحخ اهل تقؤي نيمويلل ةثالثلا مضب لئاقلاف ء اهل متف ترهط مث ًامد

 { ةتس نيمويللةرشعلا نم مضلاب لئاقلاو

 يداحلل مدلا لصتاو مدب متخ وأ امد رشاملا ناك اذإ الإو رشع ةعبسلا وأ رشع
 يفلت : ليقو “ اضيأ ةرشعلا دعب لصتملا مدلا مضت : ليقف ‘ هدعب ام وأ رشع
 ك رهطلاعم وأ مدلا نم كلذ لبق ام بسحت و«اهجراخل ةرشعلا لخاد نم لصتا ام
 ؛ حيحصلا وهو اهج اهجراخ لمتشا م دلا نم اهلبق ام و أ ة ةرشع يلي ١ ًارهط بسحت الو

 يفف ص مويب اموي ى ةرشع ىلا اذكهو ارهط يناثلاو امد موب لوأ تأر ناو )
 ؟ رهطلا مم وأ هدحو مدلا عمجت له اذك و > ) قباسلا فلخلا دحاولا ىلع ءانبلا

 ؟ هيلع ينبت ام ءامنال تقو ال وأ ؟ال مأ ءامد ةثالث دعب ام عمجت لهو

 ارهط امويو امد نيموي وا « ارهط اموي مث امد موي لوأ تأر ناو )
 كماتلاريسفت رم رهطلا (امل متف ترهط مث امد امويو “ارهط امويو امد ةثالثو

 اذه نودب ةرشعلا تمت دق هنأل « ىلوأ ناكل رهطلا اهل متف انه هلوق طقسأ ولو

 نم مضي:لاقنم لوق ىلع الإ امد وأ ارهط مضي ال ةرشعلا دعب امو“مدلاب لب رهطلا
 لصألا لمجي نم وهو (نيمويللةثالثلا مضب لناقلاف)“ رشع ةعبسلانم وأ رسشعةسلا
 نيذلا نيمويلا ى ( ةسحخ امل تقوي ) عطاقلا دعب ام عمجي الو مويلا يغليو نيموي

 ى نيمويلا دمب يذلا رهطلا موي دعب يتلا ةثالثلاو ى مدلا موي دعبو رهطلا موي دمب
 دعب ام عمجيو نيموي لصالا لعجي نم وهو ( (نيمويلل ةرشعلا نم مضلاب لئاقلا و )

 ةروك ذملاةئالثلاو نيروكذملا نيمويلا “ ( ةتس ) امل تقوب ةرشعلا تدر امم عطاقلا
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 ةرشعلا نمو س اضيأ ةتس رهطلا مايأل نإو ث ةثالثلا نم امهيلإ قفلملاو

 ىلع ينابلاو ص ةسمخ اهيلإ قفلملاو 9 ةعبرأ ةئالثلل مضلاب لئاقلاو ث ةينامم
 ‘ ة رشع قفلملاو ‘ ةعبس دحا ولا

 . ماتلا رهطلا هالت يذلا مدلا مويو

 رهط اهدعب ام نأل ( ةثالثلا نم ) نينثالا ىلإ ( امهيلإ ) رهطلل ( قفلملاو )
 ح رهطلامايأ قفليو“نيموي لصألا لمجي نم لوق وهو ع ( رهطلا مايأل نإو ) عطاق
 يفف الإو ى ةلمجلا يف رهطلا مايأ قفلي هنأ لاحلاو دارأ ى عطاقلا دعب ام عمجم الو

 مويو ص ةثالثلاو نيمويلا ( اضيأ ةتس ) اهل تقوي مايأل هقفلي دحاو موي لاثما

 لوق وهو ( ةرمشعلا نمو ) ى نينثالا ىلإ رهطلا مايآل قفلملاو اهنيب يذلا رهطلا

 ( ةينامث ) امل تقوي رهطلا قفليو عطاقلا دعب ام عمجيو نيموي لصألا لعجي نم
 . ةثالثلا دعب نيذللا مدلا مويو رهطلا مويو ى اهنيب رهطلا مويو ةثالثلاو نيموبلا

 رهطلا مايأل قيفلتلاب ال ةثالثلا ىلإ يأ (ةثدلثلل) مدلا مايأل ( مضلاب لئاقلا و )
 اهل تقوي رهطلا قفلي الو عطاقلا دعب ام عمجيو ةثالث لصألا لعجي نم وهو

 وهو ةثالثلا ىلإ ( اهيلإ ) رهطلل (قفلملاو) ريخآلا مدلا مويو ةثالثلا ( ةعبرأ )
 مويو رهطلا مويو ةثالثلا ) ةسمخ ( امل تقوب رهطلا قفليو ةثالث لصالا لعحم نم

 رهطلل قيفلت الب عطاقلا دعب ام عمجي ( دحاولا ىلع ينابلا و ) « دعب نيذللا مدلا

 ( قفلملا ) دحاولا ىلع ينابلا ( و ) « اهلك مدلا مايأ يهو ( ةعبس ) اهل تقوي
 : لاق نمو “ رهطلا مايأو مدلا مايأ(ةرمشع) اهل تقوي عطاقلا دعب ا عماجلا رهطلل
 ءامدلا مايأ يهو ى ةثالث اهتقو : لاق « ناموي ضيحلا لقأ : لاقو ى ءانب ال

 اهتقو : لاق > ناموي ضيحلا لقأ : لاقو ءانب ال : لاق نمو > ةلصتملا ةثالثلا

 . لوألا مدلا مويب لصتملا رهطلا موي دعب نالصتملا نامويلا
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 اهسافن لوأ تسفن ةأرماك ، هلصأ يف فلخلا ىلع سافنلا كلذكو

 ىلإ مدب تفدرف ، ةرشع هب تلصف آرهط تأرف 2 مايأ ةثالث ىلإ مادف

 مايأ ةثالث ىلإ مدب تفدرف ةرشع هب تلصف ، آرهط تأرف مايأ هنالن

 ةتس سافنلل اهتقو هذهف ى امد تأرف اضيأ كلذك هب تلصف س آرهط تأرف

 ء ضئاحلاك عطاقلا دعب ام ذخأت الو , نىمدلا نيب امب رشع

 وأ ةثالث له هبلع ينبت يذلا يأ : ( هلصأ يف فلخلا ىلع سافنلا كلذكو )

 ىلإ) مدلا ( مادف اهسافن لوأ تسفن ةأرماك )؟هسأرب لصأ وه وأ موي وأ ناموي

 رثكأ وأ ( مايأ ةثالث ىلإ مدب تفدرف ةرشع هب تلصف ارهط تأرف مايأ ةثالث
 مادف (امد تارف اضيأ)“رثكأ وأ (كلذك) مايأ ةرشع (هب تلصف ارهطتأرف )

 .هذهف ) ترهط مث رهطو مد يف ةقباسلا مايألا بسحي سافنلا رثكأ اهل متف اموي اهل
 مدو ىلوألا ةثالثلا مد رهطلا مايأ نم (نيمًدلا نتيبي امب رشع ةتس سافنلل اهتقو
 . ةيناثلا ةثالثلا

 عطاقلاو ى اتقو رك ذ ام عم مدلا نم ( عطاقلا ) رهطلا ( دعب ام ذخات الو )

 سافنلل مت امدعب يتأي يذلا وه سافنلا يف عطاقلا رهطلاو « ةيناثلا ةرشملا وه انه

 مدع يف (ضئاحلاك ) هللا همحر هلاثمك ص رهطب ةلصفنم وأ ةلصتم مدلا يف مايأ ةرشع
 ضيحلل مت ام دعب يتأي يذلا رهطلا وه ضيحلا يف عطاقلاو « عطاقلا دعب ام ذخأ

 سافنلل تقو رهطلا قفلي ال نمو “ رم اك ةلصفنم وأ ةلصتم مدلا يف مايأ ةثالث

 مدلا مويو ص ةثلاثلا ةثالثلاو ى ةيناثلا ةثالثلاو ، مدلا نم ىلوآلا ةثالثلا ع ةرشع

 هقفلي نمو “ مدلا نم اهب لصتملا رهطلا دعب ام وهو “ هيدع ترهط نإ كلذ دعب
 لصتي مل ام ريخآلا مدلاو ، راهطألاو ءامدلا كلت اهل تقو رهطلا دمب ام عمجيو
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 هذل_نع يهف > نعب رأ نود ام ءاسفنلل م ( ة رشع نود ام ال مض نمو

 ث ضيبحلل ةثالثلاك سافنلا لقأ يهو ‘ ضيحلل ةرشعلاك سافنلا رثكأ

 كلذ ءازابو

 ء اهدمب ام يفلتو نيعبرألا ىلإ هذخأت : لبقف ى اهجراخ نيمبرآلا لخاد نم

 ؛لطاب هلبق يذلا و ى ىحلا وهو هلبق هب لصتملا رهطلا ذخأت الف “هذخأت ال :ليقو
 نيموي وأاآموي اهسافن لوا هلاثم يف مدلا اهل ماد ولو ى هذه لبق ةلأسملا يف اذكهو

 اہ;أ ىلع ءانب ‘ طقف ءامدلاو راهطألا نم هدمب امو يناثلا مدلا اهتقو ناك طقف

 وأ نيمويلا ىلع هدنع تنب اهنم لقأ ىلع ينبت :لاق نمو «ةثالث نم لقأ ىلع ينبت ال
 ؟ ادعاصف نيموي ىلع وأ ى ةثالث ىلع وأ ى موي ىلع ينبت له “ فالخلا ىلع مويلا

 ءاوسو « ةظحل الإ مدلا امل مدي ملولو اهسافن لوأ نم تدع لصأ سافنلا:لاق نمو
 فالخلا ىلع اهوحنو ةرفصب لصف وأ مدلا لصتا سافنلاو ضيحلا يف ءانبلا مايأ يف
 اتقو ءاسفنلل رب مل ءانبلا ىفن نمو ؟ مدلا مكح اهوحنو ةرفصلا كح له « قباسلا

 تأر مث رثكأ وأ اهتأر نإو ى اتقو اهذختتف ةلصتم مايأ ةرشع مدلا ماد نإ الإ
 . مدلا نم هدعب ام عم الو « مدلا نم هدعب امو رهطلا عم ال كلذ تذختإ رهطلا

 اذه ى ةرشعلا تدر ام يأ ( ةرشع نود ام ) ضئاحلل يأ ( امل مض نمو )
 ص ةرشعلا تحت ام اهب دارب نأ ةرابعلا لصأو ى اهتحت امو ةرشملا ينعأ هدارم
 هدنع يه ) نوعبرألا ( ف نيعبرأ نود ام ءاسفنلل ) مض ( و ) هلوق يف اذك و

 ( وضيحلل ةثالثلاك سافنلا لقأ يه)ةرشملا ( و ضيحلل ةرشملاك سافنلا رثكأ
 ةرشملانمروكذملا ( كلذ ) ةلباقم يف يأ ( ءازاب ) سافنلا يف ةرشعلاو نوعبرألا
 نمام مض نوتس سافنلا رثكأ :لاق نمو ؛لصأ هاتركذ امو « ضيحلا ىف ةثالثلاو

 امل مضي سافنلا رثكأ يف لاوقألا رئاس اذك و راهطألاو ءامدلا وأ «ءامدلا نيتسلا
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 نيثالثو ةعست هب تلصف ةرفحلا ىلع آرهط تأر نإو ؛ هيلع ن نباو هلمأتف

 نيعبرألا تقوت ال :ليقف ، آرهط تأرف اموي اهب مادف ًامد تأرف « اموي
 اهقبس نإ اهتقوت : ليقو ء ةثالث اهرخأت و ةثالث مد اهقبس نإ الإ سافنلل

 سافنلا نال مد اهقبسي مل ولو موي اهرخأت نإ : ليقو 3 م وي اهرخأت و موي

 . هدنع هسفنب لص أ

 . هعورف ( هيلع ننياو هلماتف ) لوق لك يف هاصقأ نم

 هب وأ مد الب تدلو يأ تدلو اك يأ ( ةرفحلا ىلع ارهط تأر ناو )

 مادف امد تأرف ث اموي نيثالثو ةعست هب تلصف ) ع دلولا جورخ بقع عطقنا و
 ليقف ارهطتارف) نيعبرألا مامت موي نم ةعاس رخآ مدلا تأر وأ « ( اموي اهب
 ( اهرخاتو ةثالث مد ) اهل وأ ناك يأ ( اهقبس نإ الإ سافنلل نيعبرألا تقوت ال

 : ليقو“( موي اهرخاتو موي اهقبس نا اهتقوت : ليقو “ةثدلث) اهرخآ ناك يأ
 . مد نيعبرألا مامت ةعاس رخآ يف ناكو اهبقع وأ ةدالولا عم امد ةعفد تأر نإ

 نمو “ نيعبرألا مويلا يف بورغ ىلإ بورغ نم ( موي اهرخات نإ ليقو )
 بورغلا لبق امىلإ سمشلا عولط لبق امم وأ سمشلا ع ولط دعب ام ىلإ بورغ

 موي نم ةعاس رخآ ناك نإ : ليقو ى ( مد اهقبسي ملولو ) اذه لبق ابف اذك و
 نيريخألا نيلوقلاب ليق امنإو “ نيعبرألا لوأ مد نكي مولو امد نيعبرألا مامت

 كلت يف ةرفصلا وحنو لئاقلا اذه دنع يأ ( هدنع همفنب لصأ سافنلا نأل )
 كلذ صتخي الو “ضعب دنع مدلاك ةروك ذملا مدلا عضاوم يف ناك اذإ اهلك لئاسملا

 .لقأ وأ مايأ ةثالث آلوأ مدلا ىرت نأ لثم “ لقأ يف اضيأ نوكي لب ع نيمبرالاب

 لقأ وأ مايأ ةثالث مدلا تأر رشع سداسلا مويلا يفو ى هسأرب لصأ سافنلا وأ
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 ًارهطتأر نم : « ناويدلا » يفو ى اهسافنل تقو رهطلا اذه لبق امف ع ترهطف

< 

 مايأ جرخت نأ لبق مد اهفدر نإو ى ضيحلا مايأ يف الو ى رهطلا مايأ يف الصأ

 مل ولو ىضم ام ىلع ينبتو ضيحلل يطعت اهنإف ؛ "لصت م وأ كلذب تلص اهضيح
 تأر نإو ث اهضيح مايأ نم تتملص ام ضيحلل دعتو « دحاو موي الإ اهل قبي
 امدامويو ًارهط نيمويو امد نيمويو ًارهط امويو امد اموي اهب مادف اهضيح لوأ

 مدلامايأ تكرتو « رهطلا مايأ تلص ع رهط امويو امد نيمويو ى ارهط نيمويو
 امد اموي اهب مادف ضيحلا يف تقو اهل تلا امأو « عناص وه ام هللا عنصي ىتح

 كرتتورهطلامايأ يلصت اهنإف امد امويو ى رهط امويو امد نيمويو ى رهط امويو
 اهنإف “ اهرهط مايأ رخآ يف مدلا ناك نإ الإ « يلصتف اهضيح متي ىتح مدلا مايأ

 يطعتفاهمتت ىتح مدلا اهيف ناك ولو ى اهلك اهتلص اهتالص مايأ تلخد اذإف رظتنت

 رهطلاتأر سمشلا تعلط املف ى اهتليل اهب مادف اهضبح لوأ تأر نإو “ ضيحلل
 سمشلا تعلط ىتح مد اهفدرف ى ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا هب تلصف

 عت رهطف سمشلا تملط تح ءاشعلا دعب مد اهفدرف ى كلذك هب تلصف “ ترهطف
 ءاه اتقو نوكي : لىقو ى اتقو كلذ نوكي الف “ تلصو تلستغاو تلصف
 ‘ مايأ ةثالث متت ىقح ضناح يهو سمشلا علطتو سخلا يلصت تناك نإ كلذك و

 ترظتناف عطقني ملو مدلا ريغ اهضرامي ملو ةرشع مادف اهضيح لوأ تأر نمو
 تلستغاف رشع سماخلا يف رهطلا تأرو « مايأ ةثالث تلصو تلستغاف نيموي

 ةرفصلاك مدلا ريغ اهضراعف اهضبح لوأ تأر نإو ، رشع ةسمخ اهتقوف « تلصو
 اذإف ص ةرشع غلبت وأ رهطلا رت ملام ضيحلل تطعأ ى سبيتلاو ةردلاو ةيرتلاو
 مد اهفدري ملو رهطت مل نإ و « اهتقو كلذ ناكو « تلصو تلستغا ترهطف اهتغلب

 . ھا ىلصتو لستفت مث ةعاس ىلإ ةعاس نم : ليقو ى ةليلو اموي ترظتنا
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 لصف

 ي اموي اهتدع ءاضقنال تلحأ ضيحلا ف تقو ةأرمال ديتعا نإ

 :ليقو ،هرخآ يف امد رت مل نإو هلوأ يف ًافوي : ليق و ،هرخآ يف رخآو هلوأ

 ضيحلاب دادتعالا يف لصف

 ءاضقنال ) لصأ تلمج يأ ( 'تلَتصأ ضيحلا يف تقو ةأرمال ديتعا نإ )

 > آلوأ امإ و “ همالك رهاظ وه اك ًا رخآ ةضمحلا هذه نوكت نأ امإ ؤ ( اهتدع

 مايأ ددع لوأ يف يأ ( هلوأ يف اموي ) ءاضقنالل هريغ مم هةدمتف اطس و وأ
 اضيأ ذئنيح هنأل > هرخآ دعب ماد ول و ) هرخآ يف رخآ ( اموي ( ( و) > ضيحلا

 كلذ ق ءاوس و “ هتداتعا دق ذإ هدعب راظتنالا اهرضي الو ى مت هنأ هملع قدصي

 ك هىف تداتعا ام ىلع اهرهط ةدايز دعب وأ ص داتعملا اهرهط بقع مدلا اهئىجحم نأ

 امد رت مل نإو ) ةدملا يف بسحت ةضبح كلذ نوكيف ( هلوأ يف اموي : ليقو )
 يتآلا لاثملا يف همالك هيلع لدي اك ص حاضيإلا يف خيشلا راتخم وهو ( هرخآ يف

 : ليقو ) ؟ هيف تك رت ىتلا ةالصلا ديعت هن ] عم هب لمعت فيك : لاقي هنأ هيفو
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 . ةئدتبملاكةدعلا هب يضقنت الو ةثالث نم لقأ لصأتت ال

 نوكت ال يأ ى لقأ ةدم يأ ى ةيلعافلا ىلع عفرلاب ( لقأ ) تاحتفب ( لصاتت ال

 وهف تلصأ عواطم تلصأت ةنأ كلذو ، الصأ ( ةثالث نم ) لقأ يم يتلا ةدملا

 ى ةليلق ليعفتلل لعفتلا ةعواطم نكل ص دحاول يدعتملا عواطم ناك اذإ مزال

 ةروسكم داصف ةحوتفم ةزمه اهدعبو ةمومضم ةدحا و ءاتب لصأت :لاق ولو

 ىدعتيف لصاتل اقفارم لصاتت لعجي دقو ى ىلوأ ناكل ةيلوعفملا ىلع لقأ بصنيف
 مويو ًارهط مويو امد موي نوك يفكي هنأ الإ « ةثالثلا عباتت نم دب الو « هلثم

 يضقنت ام ( ك ةدعلا ) ةثالث نم لقأب يأ ( هب يضقنت الو ) ، رهطلا قيفلتب امد

 : هلوقب بسنأ وهو ةئدتبملا هب يضقنت ال اك ردقي نأ زوجيو ى (ةئدتبملا) ةدع هب

 تبسح امد مايأ ةثالث تأر نإف ى دعب ال طاقسإ ةخسن يفو ى ةئدتبملاك ال دمب

 مدلا اهعجار ءاوسو « رثكأ وأ ةثالث كلذ لبق اهضيح ناك ءاوس ، ةضيح كلذ
 لبق اهعجار وأ ص اهعجارب مل وأ كلذ نم رثكأ اهتقو ناك نإ _ اهتقو رخآ يف

 نإ الإ اضمح ةثالثلا بسحت الف ةثالثلا نم رثكأ اهتقو ناك نإ : ليقو ى ريخألا
 امل ءاجو تداز ام ىلإ علطت ام ردقب اهئيجم امل رركت وأ ى ةمات ةضبح اهتءاج

 نم ىضم ام عم اهعولط امل ىفك تعلط اذإ : ليقو ى هيلإ تعلط ام دمب نيترم
 : لىقو « اثالث نكسف ىرخأ تداز ةدحاو تضم نإو ى اتضم نإ نيتضيح
 عولطلاو لوزنلا نأ و موي ضيحلا 4لقأ :لاق نمو 2 ةدحاولا ةمفدلاب ةدعلا يضقنت

 « ةضمح هتبسح طقةف اموي مدلا اهءاح و مويلا قوف ام تداتعا نإ : لاق ةرمب

 نانثا هلقأ : لاق نم اذك و ی ةضبح امهتبسحو امهيلإ تعلط نيموي اهءاج نإ و
 مادو اهءاج مث رثكأ وأ لقأ تداتعا اذإ : لاق ‘ ةرمب لوزنلاو عولطلا نأ و

 يبأ دنع نيترمبو “ اندنع ةرمب ةئدتبمل ةداعلا تبثتو ى ةضيح امهتبسح نيموي
 نأ ةقحاللاو ةقباسلا لئاسملا يف ءاوس و ؤ ثالثب امل تبثي : ضعب لاقو ى ةفينح

 رهطلا تقو نآل ع ةرشع دعب هلبق وأ هتدايز دعب وأ اهرهط مامت دعب مدلا نوكي
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 امد تأرف ةثلاثلا تءاجف تقلط س ةرشع اهرهطك اهضمحل ةتقؤنك كلذو

 يضننت ؛ لبقف « ةرشعلا مات ىل هب تلصف ربط تأر مث ! امو
 تأر نإ الإ ال : ليقو : مألا وهو ؛ ةئدتبملاك ال جوزتتو اهتدع

 ٤ مايأ ةثالث هارت ىقح : لمقو « ًامد رشاعلا يف

 . ةرب ذخؤي

 ةتقؤم ) لاح ( ك ) همدعو هرادقمو ليصأتلا نم روكذملا ( كلذو)

 ةضمحلا اذك و « ( ةثلاثلا ) ةضحملا ( تءاجف تقلط ص ةرشع اهرهطك اهضيح

 عقوتتو بسحت ىلوألاو « ةدملا اهب متت ةثلاثلا نإف ‘ قرف ال ذإ ةيناثلاو ىلوآلا

 تأر مث اموي امد تارف ) اهدعب ةثلاثلا عقوتتو بسحت ةثلاثلاو “اهدمب نيتنثا

 نأكلذو ى ( جوزتتو اهتدع يضقنت : ليقف ى ةرشعلا مامت ىلإ هب تلصف ارهط

 الثم موي مد اهافكف اهل ققحت ةداتعملاو ' ضيح تقو اهل ققحتي مل ةئدتبملا

 ةعست وأ ةرشع ىلإ ترهط مث اهقيلطت دعب مدلا اهءاجف ةقلطملا ( ةندتيملاك ال )

 ضيحلا لقأ :لئاقلا دنع الإ ةضيح هبسحت ال مدلا اذه نإف رثك أ وأ رشع دحأ وأ

 مل ةضيح وأ ناتضمح اه مدقت ول ذإ “ نيتضيح كلذ دعب عقوتتو هبسحتف موب

 دادتعالا ىلإ تمج ر اهمامت لبق مدلا ءاح و رهشألاب دادتعإلا مدقت ولو “ ةئدتبم دعت

 تاضمحاهدمتال ثحب ءامد تمدقت نإ ةئدتبم دعت: :معن 2 انالف فنأتست ضيحلاب

 نأبلوقلا (و) ةعفدلا لوقب اضيأ ريبخ تنأو ضيح لقأ نوكي ام اهل متي مل ذإ

 ‘حصألاوه) ةئدتبملاك ال فنصملا ركذ يذلا لاثملا يف اهتدع يضقنت ةداتعملا كلت

 ىتح : ليقو امد رشاعلا ) موبلا ( يف تأر نا الإ ) اهتدع يضقنت ( ال : ليقو

 رشاملا يف اهدمب هرت ملولو ةضبح اهتبسح ةثالث هتأر اذإف ( مايأ ةثالث هارت

 رشاعلا لبق
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 نمو 0 قبس 11 ة رفصلاك ف كحلا و ء تد وع ك ةمات ىرت ىتح : لقو

 > بلغألل طعتلف اهتقو طسو ف ناك نانف ك اعم رهطو ًاضمح تأر

 فارطألا يفو

 يف مدلا لصتا ناب رثكأ وأ ( تدوع اك ةمات ) ةضبح ( ىرت ىتح :ليقو )
 لصف وأ لسغب وأ : ضعب لاق « ةالصب لصفت ملو مدلا وحن وأ ةثالثلا دمب رشعلا

 ىتحجوزقتال ةثلاثلا ةضيحلا اهتأت مل نإ هنأ يتأيو « مدب رشاملا تمتخ نكل كلذ
 ةدملل ةثالثو لمحلل رهشأ ةعست ؛اماع صبرتت و «لبجلا لهأ» دنع سيات وأ يتأت
 ةضمحلا اهتأت مل نإ اذك و ، سايإلا تقو براقت ملولو جوزتتو « حلاص يبأ ه دنع

 يفو ةريب سافنلاو ضمحلا يف ةئدتبملل اندنع ةداعلا تبثتو ةثلاثلا الو ةيناثلا

 ‘اقلطم يعفاشلادنعو ‘ عولطلا يف ثالثو لوزنلا يف نيترمب لوزنلاو عولطلا ةلأسم

 يا ( ةرفصلاك يف مكحلاو ) ةفينح يبا دنع نيترمبو « مساقلا نبا لوق رهاظ وهو
 قبس اك حيحصلا ىلع رهط وأ ضيح نم (قبس امل) اهريغو ةردكلا نم اهلثم يف
 هرك ذو ع كلانه فالخ عم ضيحلا نم.لوآلا بابلا نم لوآلا لصفلا رخاوأ يف
 يتلا لئاسملا هذه نم تسيلف ةرفص هدمبو الثم امو مدلا اهءاج نإ؛هنأ ملعتل انه

 دحاو الب وأ طسوتملا وأ رئادلاب ذخأت ةئدتمملا نأ رمو 4 مد اهنأك لب اهيف نحن

 ) اعم ارهطو أاضيح تأر نمو ) : هلوقب اهرك ذف ةداتعملا امأ و ‘ امم اهتأر اذإ

 الوامه دجتف ىرت نأو « رخآ لبق ادحاو ال اعم اثدح امهارت نأ نيتروصل لماش
 وهو ضيحلا وأ رهطلا يف ( اهتقو طسو يف ) كلذ ( ناك ناف ) قباسلا يردت

 ناك نإف ى بلاغلا يأ ( بلغألل طعتلف ) ةظحلب ولو امهدحأ يف اهلوخد دمب ام

 ايوتسا نراو “ ضمحلل طعتلف مدلا بلاغلا ناك نإ و ‘ هل طمتلف رهطلا بلاغلا

 . رهط وأ ضح نم هيف يه آ طعتلف

 ناموي وأ موي يهو رهطلا وأ ضيحلا رخآ وأ (فارطالا يف) ناك نإ ( و )
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 نرشع كلذ اهب مادف تأر ام لوأ رهطو امد ةن ١ رك :لبق ‘ هرظتنت املف

 :لقأو دحاولا مويلا يف لاقي نأ حصيو رثكألا ضعبلا ولو موي ضعبو ناموي وأ

 رخاوألا فارطألاب دارأ :لوقت نأ كلو ى ةنمزأو تاعاس هنأل فارطأ هنإ
 رهطلا وأ ضمحلل ةرظتنم اهنأ اهيلع قدصي تقولا ءدب ىق قلا نإف « لئاوأآلاو
 دعبام طسولاف هيلعو ى همامت رظتنت وأ تقولا متي نأ ىلإ هءاقب رظتنت اهنأ ىنعمب

 معزي نم معز ىلع ةثالثك رهطلا يف وأ ةثالثك ضيحلا يف اهتقو لق نإ و“مايأ ةثالث

 طعتمل(ف) ى هردقب هتلق ىلع هيف فارطآلاو طسولاو لوآلا لمجيلف ةثالث هلقأ نأ

 ص رهط وأ ضيح نم هيف يه املف ايوتسا نإو “ بلاغلل : ليقو ( هرظتنت امل )
 :ليقو“رخاوآلايف وأ طسولا يف تناك ءاوس بلافلل ال هبف يه امل يطعت : لبقو

 ثالق نإ : ليقو “ فارطألا يف وأ طسولا يف طسوتملاب : ليقو ى رئادلاب ذخأت

 نإو “ هب تلمع اهملعب ايهنم لصتا امف “ دوعقو مايق نيب اضرع اها رسيب حسمتلف

 ص ذئنيح مدلا يفلت اهنأ لوق ةدايز عم“روك ذملا فالخلاف الصتي مل وأ اعيمج الصتا

 لب ث ضيح اهنأب لوقلا ىلع امم رهطو ,ةرفص وحن تأر اذإ ايف فالخلا اذك و

 فالخلا ىلع ضيح اهنأب لوقلا ىلع اهوحن و اهلمشي ًارهطو ًاضيح تأر نمو : هلوق

 لاح لك ىلع ضيحلل يطمتال اهنأ ىفخي الو ‘ اضيح انوكي ىتم هلحم يف روكذملا
 وه امنإ ضيحلل ءاطعإلا نأش يف روكذملا فالخلاف ‘ رهطلا تاقوأ لقأ متي مل اذإ
 تدارأ اذإ و٤هلوق ريغ ىلع وأ عيبرلا لوق ىلع كلذ نأ و‘ رهطلا تاقوأ لقأ قوف

 كحي ثيحب تناكو“ددعت نإ اهل رخآ تقو ىلإ وأ اهتقو ىلإ يلصت نأ هلوق ريغ ىلع

 ىلعو“اهل رخآ تقووأ اهتقو ىلإ يلصتو لسقفت نأ و يطعت نأ اهلف ضيحلاب اهيلع
 ةرشع ةالصقوف مد لك نآل؛هل تطعأ هب اهيلع كحي ثيحب تناك اذإ :عيبرلا لوق
 < رشع ةسمخ ةالص دعب مد لك لوق يف اضيأ كلذ ربتعاو “ هدنع ضمح وه مايأ

 (أرهطو امد ةيئار)ةئدتبم ( ك : ليق ) يه ةداتعملا كلتو ى رشع ةعبس لوقو
 نيرشع ) رهطلاو مدلا نم روكذملا ( كلذ اهب مادف تأر ام لوأ ) رم ام ىلع امم
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 ىلوألا تأر نإف ء رهطلل ىرخألاو ضمحلل ىلوألا ةرشعلا تقوتف 3 اموي

 اعم مدلاو رهطلا ىلوألا يف وأ اعم رهطلاو مدلا ىرخألاو ًامد اهلك

 رهطلاو ضيحلا ىرت يتلا : ليق هذهكو كلذكف رهطلا ىرخألا يفو

 اهتقو رخآ يف ناك نإف ء اعم

 ، هتدم اميهبفكت نأب رهطلاو ضيحلل اتقو نوكي امم اهنود وأ اهقوفام وأ ( اموي

 رهطب انه تذخأ دقف ( رهطلل ىرخألاو ضيحلل ىلوألا ةرشعلا تقوتف )
 ىرخآلاو:دعبهلوق هيلع لكشي نكل؛مدلا عم لوأ نم همدقتل هلعل و مدب طل وخ
 ةرخآلا يف تأر اهنأ رهطلاو مدلا ىرخآلا هلوق يف دارأ نإ الإ « رهطلاو مدلا
 ى ضيحلا لبق ةالصلل تقوت ال ذإ سكعلاب مدلا هطلاخ مث ةظحل ولو الوأ رهطلا

 ىلع ىقبت : ليقو ، طسوتملل : ليقو « رئادلل : ليقو ى بلغ امل يطعت : ليقو
 ع رهطلل يقابلاو ضبحلل ىلوألا ةثالثلا تقوت : ليقو “ رهطلا نم "لبق هيلع ام

 هيف نكي مل نإ هيقلت يقابلاو رشع ةعبسلا : ليقو ى ضيحلل رشع ةسهلا : ليقو
 . رهطلل اتقو متي ام هيف ناك نإ رهطلل اتقو هذخأتو ى رهطلل اتقو متي ام

 ىرخألا)ةرشملايف تأر (و امد اهلك ) الثم (ىلوألا) ةرشعلا ( تأر ناف )
 (ف رهطلا ىرخألايفو أعم رهطلاو مدلا ىلوألا يف ) تأر (وأ اعم رهطلا و مدلا
 ص رهطلل ىرخآلا و ضبحلل ىلوآلا ذخأت نأ وهو « روكذملا كحلا ( كلذك ) اهمكح

 بلاغلل رظنت :ليقو ى امل تقو الو قباس رهط نم هيلع يه ام ىلع ىقبت : ليقو
 يتلا )ةداتعملا :( ليق هذهك و ) ى اهيف اممتجا يتلا ىلوآلا ةرشعلا يف رهط وأ مد نم

 رهطلا وأ ضيحلا ين ( اهتقو رخآ يف ) كلذ ( ناك ناف اعم رهطلاو ضيحلا ىزت
 نإف“رخآلا تقو لوأ يف اهعورشب هنع تلصفنا وأ هبف تناكو هب تلصتا ءاوس
 هلك كلذ ىلع مالكلا تلمح امنإو رخآلا يف هنأ هلع قلطي نأ زوجي رخآلاب لصتملا
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 اهلوأ يفو ، بلاغللف طسولا يف نإو ء بلاغتب نإو هرظتنت امل طعتلف
 طعتلف نيرشع ىلإ اهب ماد نإ :ليقو ،لئا وألا دنع فقولاف

 نم ( هرظتنت امل طعتلف ) اهتقو لوأ يف رهطلاو مدلا ةيؤر ةروص هيلع ىقبت الئل
 يفتلخد رهط وأ ضيح وأ « هتقو يف لخدت مل رهط وأ ،هتقويف لخدت مل ضيح

 راظتنا وأ“متي ىتح هئاقب راظتنإ ريخآلا هجولا اذه يف راظتنالا ىنعمو ى هتقو

 . رخآلا امهدحأ بلغ نإو يأ ( بلاغتب ) رهطلاو مدلا ناك ( نإو ) « همام

 ةرشع ةالص لبق امد الإ ص ( بلاغلل ) طعتمل ( ف طسولا يف ) ناك ( نإو )
 هلوق ىلإ : ليق هذهك و : هلوق نم هلك كلذ طاقسإ باوصلاو ى هل طعت الف مايأ
 ؛ هرظتنت امل هلوق ىلإ اعم آرهطو اضيح تأر نمو هلوق سفن وه هنإف ‘ بلاغلل

 .خلا فقولاف اهضيح لوأ يف اضيحو رهط تأر نإو لوقيف « راركتلا مزل الإو
 .خلا رهطلاو ضيحلا ىرت يتلا يف : ليقو هلوق ىلع رصتقيف هذهك هلوق طاقسإ وأ

 ناك نإ و :هلوق بيترت هراركت ةدئاف نوكتو « رك ذ : ليق هلوق ىنعم نوكيف
 : هلوق ىلإ هب راشأو هذهك : هلوق تبث اذإ هنإف ى خلا فقولاف اهضيح لوأ يف

 مزلي هنأل “ حصيال وهو ، هسفنب ءيشلل اهيبشت ناك اعم رهطو اضبح تأر نمو

 نإو ص فعضأو هبشلا هجو يف ىوقأو هسفن ريغو هسفن نوكي نأب ضقانتلا هب
 ءامكحامفالتخالهيبشتلا حصي مل“تأر ام لوأ رهطو امد ةيئار هلوقىلإ هب راشأ

 مدقتامدعب ( رثألا ) مالك ىكح لب ةراشإلا كلتو هيبشتلا اذه ركذي مل خيشلاو

 . هملع لاكشإ الو ى هلثم مالك

 ( دنع فقولاف ) ةئدتبم نوكت نأب ( اه ) ضيح ( لوأ يف ) ناك نإ ( و )
 نمروكذملا كلذ ( اهب ماد نإ ) لب “ فقولا مدعب ( : ليقو “ لناوالا ) ءالعلا

 ةرشملا [ طعتلف ) الثم آموي ( نيرشع ىلا ) اهتقو لوأ نم ضيحلاو رهطلا
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 كامهدحأ هف ىرت ينلا موبلا بسحتو ؛ رهطلل ىرخألاو ضمحلل ىلوألا

 . اهنيب ام وأ :سمشلا وأ رجفلا عولط لبق هتأر نإ لهو

 ص ينايعلا ال يتركنمتلا يلع يبأ لوق وهو “ ( رهطلل ىرخألاو ضيحلل ىلوألا )
 ىلع قافتالا مهوتل هدعي ملولو ‘ فقولا لوق ىلع هبتربل هداعأ و اذه مدقت دقو

 نيرشع نم لقأ ماد نإو ى ىلوآلا ريغ ةلأسملا نأ مهوتو « لئا وألل امبت فقولا

 ص ةثالث رهطلا نوكي : لاق نم دنع الإ ‘ يقابلا تفلأ و ضيحلل ةرشع تذخأ
 لمجتو ضمحلا لقأ ذخأت : ليقو “ هدنع رهطلل اتقو رثكأو ةثالثلا ذخأتلف

 ضيحلا رثكأ يف فالخلا ىلع ارهط يقابلا لعجتو هرثكأ ذخأت:ليقو “ًارهط ابلا
 نإو ى رهطلا يف الو ضيحلا يف اهل تقو الف رهطلا بحصتست : ليقو ى هلقأ و

 . هب تذخأ رثكأ امهدحأ ناك

 ص ضيحلا وأ رهطلا يأ ( امهدحأ هيف ىرت يذلا مويلا ) ةأرملا (بسحتو)

 هتليل عم هدعتف ( رجفلا عولط لبق ) امهدحأ يأ ( هتأر نإ ) هبسحت (لهو)
 ةليللا نم تأدتبا و هيف يلصت اهنأ عم هتغلأ رجفلا عولط دعب هتأر نإو ى ةلبقتسملا
 ص ةلبقتسملا هتليل عم هدمتو ( سمشلا ) عولط لبق هتأر نإ ( وأ ) ى ةلبقملا

 تأدتباو هتغلأل اهعولط دعب هتأر ولف رجفلا عولط لبق هتأر نإ هبسحت ىلوألابو

 كلذف سمشلا عولط لبق ترهط نإو ى هيف تلصو ةلبقملا ةليللا نم باسحلا

 تأر نم : طقللا يف رماع نب ىسوم انمع لاقو « ضيحللف هدعب وأ رهطلل موبلا

 يف مويلا كلذ بسحتو ى ةحرابلا نم بسحتلف سمشلا عولط لبق اهضيح لوأ
 ماد نإو ص ةلبقملا ةليللا نم تبسح سمشلا عولط دعب هتأر نإو “ اهضيح مايأ

 عولط لبق سماخلا مويلا يف رهطلا تأر نإف مايأ ةسمخ تمت ىتح مدلا اهب
 سمشلا عولط دعب رهطلا تأر نإو “ اهرهط مايأ نم مويلا كلذ تبسح سمشلا

 اهب ) عولط ( نيب ام ) هتأر نإ ( وأ ) ؛ اهضيح مايأ نم مويلا كلذ تبح
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 . لاوقأ ؟ رهظلا ةالص نيبو

 هتأر نإ ىلوألابو “ ةقباسلا هتليل مم هدمتو “ ( رهظلا ةالص ) تقو ( نيبو
 ى ةلبقملا ةليللا نم تأدتباو مويلا كلذ تفلأ لاوزلا دمب هتأر نإف ى كلذ لبق
 عرفلاو لصألا لماش يف تركذو ؛ (لاوقأ) ؟ ىرخأل ةعاس نم بسحت وأ

 . هللا ءاش نا دفتست هرظناف ازيزع اثحب انهاه

 ؛ لاحلا اذه ىلع اهلك ةدملا يف كلذك و : لاوقألا هذه دعب «ناويدلا» يف لاق

 رهطلا تأر نإف « اهيلايل عم مايأ ةثالث اهب مادف اهضيح لوأ ةأرملا تأر اذإو

 لستفتلف سمشلا تملط ام دعب ثلاثلا موبلا يف هتأر نإف “ لصتو لستفتلف

 اهرهط هبف اهيتأي يذلا مويلا بسحت امنإ و “ ضيحلل مويلا كلذ بسحت و لصتو
 تيلتبا اذإ هيلإ جاتحت امنإ اذهو ى رهطلل اهضيح هيف اهيتأي يذلا مويلاو ضيحلل

 يف صخو ؛ ها سمشلا عولط ىلإ رظنت امنإ : لوقي نم لوق يف اذهو « مدلاب
 . ةئدتمملاب لاوقألا كلت «ناويدلاد
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 لصف

 ضمحلا ف مدلا راظتناف > ةردكك هعباتو مد : ناهجو راظتنالا

 > ةئالث سافنلا يفو > ناموي

 لصف

 رشلاو ريخلا يف نوكي عقوتلا و “ عقوتلا وهو راظتنالا يف

 مد راظتنا يأ ص ةيرتو ةرفصو ( ةردكك هعباتو مد : ناهجو راظتنالا )
 نامزف يأ ( راظتناف ) : ناهجو راظتنالا بجوم دارأ وأ ص هعبات راظتناو

 ىلع اموي وأ نيموي الإ نكي مل ولو ( ناموي ضيحلا يف مدلا ) لاوز راظتنا

 ناك اموي ناك اذإف نيموي نوكي هناب لوقلاو ك اموي ضيحلا نوكي هناب لوقلا
 غلبي مل ولو ( سافنلا يفو ) هلثم ناك نيموي ناك اذإو ى هنم رثكأ راظتنالا

 : « ناويدلا » يف لاقو ى اقلطم ( ةثالث ) ‘ نيعبرأ نم لقأ تذختا نأب نيعبرأ
 راظتنا ال هنأو ى مايأ ةسمخ ى نوتس سافنلا رثكأ : لاق نم لوق ىلع اهراظتنا
 . نيمست وأ نيتس اهل ماد اذإ كلذو ى نوعست هرثكأ نأ لوق ىلع
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 ةرشع مامت دنع امهف لوألا اهمزل و ك اممف ةليلو موي ةردملا راظتن او

 : ليقو « امهيف اهتقو مامت دنع يناثلاو « سافنلا يف نيعبرألاو « ضيحلا يف

 ‘ سافنلاك ةثالث ضيحلا راظتنا

 (امهيف ةليلو موي ةردكلا) ك مدلا عبات لاوز راظتنا تقوو يأ (راظتناو)

 يف يأ“ةيفرظلا ىلع بصنلاب ( لوألا ) راظتنالا ( اهمزلو ) سافنلاو ضيحلا يف
 ى فذحو فرظلا نع بانف “ ضمحلا ظفلب ردصملا ىنعم ةدارإب لوألا ضيحلا

 ةعسلا يف هزاوج ىلع ءانب ضفاخلا عزن ىلع بصنلا وأ لوآلا :هلوق هنع بانو

 لوألا ضيحلا يف :ريدقتلا وأ ضيح سافنلا نآل سافنلل لماش ضيحلا و “ اقلطم
 مدلا عبات وأ « راظتنالا مد هبقعأ يذلا لوآلا مدلا يف دارملا وأ لوآلا سافنلاو

 ذخات نأب : ليقو “ ( ضيحلا يف ةرشع مامت دنع ) سافنلاو ضيحلا يف (امهيف)
 اتقو رشع ةسفخلا وا رشع ةعبرألا وا رشع ةثالثلا وأ رشع ىنثالا وأ رشع دحألا

 . دادعألا كلت دحأ يف مدلا اهل ىهتنا ثمح

 اهمزل ( و ) اهل تقو ال يتلا يف كلذو ( سافنلا يف نيعبرألا ) مامت ( و )
 لعافو “رم ام دح ىلع ضفاخلا عزن وأ ةيفرظلا ىلع بصنلاب ( يناثلا ) راظتنالا

 عوفرم وهف لوآلا ظفل وه لعافلا نأ رهظ مث « راظتنالا ريمض نيعضوملا يف مزل

 ادع ام يناثلاب دارملاف لاح لك ىلعو > راظتنالا ىلع ناعقاو امهو ‘ يناثلا اذك و

 :ليقو ) “سافنلاو ضيحلا يف ( امهيف اهتقو مامت دنع ) هقوف وأ اثلاث ولو لوآلا
 ةيفرظلاىلع ةثالث بصنب وأ ( ةثالث ضيحلا ) يف مدلا راظتنا تقو يأ ( راظتنا
 ةثالثب يرهظتسا»: ةضاحتسمل قلع هلوقل ( سافنلا ) راظتنا ( ك ) اربخ نوكيف
 ص اهب يوقتو ماي ةثالثب ةراهطلا بلط يف ينيعتسا يأ ث ةلاشملا ءاظلاب 'ا١) « مايا

 )١( نابح نبا هاور .
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 اذكو ، حصألا ىلع ضيحلا كح يف راظتنالا مايأو ى موي : ليقو

 ‘ ابہنف تكرت ام تداعأ امد اهيف رت ل نانف . ال : لقو ‘ سافنلا

 -يرفثتسا» : ةياور يفو ى مايأ ةثالث ثكمب ةراهطلا يبلطا :يأ ةلمهملا ءاطلاب وأ

 ،ناموي :ليقو ى اهيف ةرفصلاك اهيف ( موي : ليقو ) « ةثالثلا يف _ يثتحا يا
 زواجتتملام سافنلاك ةثالث ضيحلا راظتنا نأ كلام بهذمو ى راظتنا ال : لىقو

 ضيحلايف رشعةعبسوأ رشع ةسمخ اهتقو نم ىلع راظتنا الو ى رهش فصن ضئاحلا
 ترظتنا رشع ةعبرأ ىلإ رشع ةسمخ نم تلزن نإو “ رظتنت : ليقو « رم ام ىلع

 رشع ةعبس نع تلزن نإو “ نيموي ترظتنا رشع ةثالث ىلإ تلزن نإو ى اموي

 راظتنا :ليقو اهيلع راظتنا ال نوعست وأ نوتس اهتقو يتلا ءاسفنلاو « كلذكف

 وأ ةسمخ ترظتنا لقأ وأ ةسمخ نيعستلا تاذ تلزن نإو « ةسمخ نيتسلا تاذ

 . نيمستلا لصت ىقح لقأ

 لديو سابع نبا لوق وهو ( حصألا ىلع ضيحلا مكح يف راظتنالا ماياو )
 ح ةداعإلاب اهرمأي ملف )١' « يلصو يلستغا مث مايأ ةثالثب يرهظتسا ه ثيدح هل

 ص ضيحلاك ( سافنلا ) ف “ سافنلا مكح يف سافنلا يف راظتنالا مايأ ( اذكو )

 كح يف نوكيف عجري الو عطقني نأ لاتحالا ىلع اهيف راظتنالا مايأ ( : ليقو )
 اذه ىلعو « اهمكح يف هنأب مزجت ال يأ ايهكح يف ( ال ) “ اهمكح يف ال وأ رهطلا

 تأر وأ تمت قح عجري ملو اهمامت لبق عطقنا لب (امد) اميمج ( اهيف رت مل ناف )
 اهنأ فاشكنال « ةالصلا نم ( اهيف تكرت ام تداعأ ) « طقف اهوحن وأ ةرفصلا

 اذإةالصلا كرتت يهف ى تت قح هعوجر مدع عم مدلاب اهمومع مدعب رهطلا زح يف
 عطقنيملوعجر نإو ،تداعأ عجري ملو تمت اذإف “ عجرب له يردتال اهنأل عطقنا

 )١( هركذ مدقت .
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 هيلع قفتم مدلا مكحو « سكعالب هريغ راظتنا ليزي مدلا راظتناو

 عطقنا نإ هنأ وهو “ كلذ سكمب : ليقو ص ةالصلا دمت مل تمت ىتح

 نراآل 0 ديمتالف هرت مل وأ راظتنالا تقو مت ىتح عجري ملو مالا لبق مدلا

 هنأ راظتنالا ةدم ماتب هفاشكنال تداعأ الإو ص سافنلا وأ ضيحلا ةبقب كلذ

 تلص نإ رهطلا مكح يف راظتنالا مايأ : لاق نم لوق ىلعو “ ةضاحتسإ
 تلص اهنأل كلذ اهيزجي الو ءاضقلاب رمؤت : لبقف “ ءاضق وأ ءادأ اهبف تماصو

 ؛اهيفمدلا اهيتأي اهلعل يردتال ذإ تقفاو ولو رهط مايأ اهنأ نيقي ىلع ال تماصو

 جاتحي امم زوجي ام قفاوو “زوجي ال اك لعف نميف يذلا فالخلا ىلع اهي زجي : ليقو
 مويلا ةداعإ اهيلع بجوي انباحصأ ضعبو ص « حاضيإلا » ةرابع ى ةينلا ىلإ
 اهيلع نوبجوي الف ايهيف مدلا عطقني نأ الإ ةالصلا اهيف تك رت نيذللا نيمويلاو
 مدلاب راظتنإلا يف لخدت نأب ( هريغ راظتنا ليزي مدلا راظتناو ) « اهتداعإ

 ( سكع الب ) « هريغ ءيجم يعارت الو ص همتت اهنإف هراظتنا مامت لبق هريغ ءيجيو

 ؛هريغ راظتنا مامت لبق طقف ةعفد ولو مدلا ءيجي مث‘هريغب راظتنإلا يف لخدتنأب
 راظتنا :هلوقب ديري نأ لمتحيو“هريغ نم قبس امب هراظتنا متتو مدلا يعارت اهنإف
 ص ماتلا لبق هريغ ءيجي مث مدلاب راظتنالا يف لخدت نأ « هريغ راظتنا ليزي مدلا

 ين قدصاملاو ص رم ام بسحتو « مدلا راظتنا بسح ىلع راظتنالا متت اهنإف
 كقبس امب هتدم ليمكتو ى رخأت وأ مدقت مدلا ةاعارم لصاحو ى دحا و نيلاتحالا

 : ليقو اضيأ قبس امب مدلا راظتنا تمتأ هريغ راظتنا مامت دنع مدلا اهءاج نإو
 نو لستفت ملام : ليقو ى "لصن ملام هيعارت : ليقو « هيفلتو لستغت

 . لفلا لثم

 هتقو يف ضبح هنأ ( هيلع قفتم مدلا كح ) نأل سكعالب انلق امنإ ( و )
 كحيف راظتنالا مايأ : ليق هنأو ى راظتنإ ال : ليق هنأ رم دقف راظتنالا يف امأ و
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 ةأرماك كلذو س ال : ليقو ، رخآلا ليزي لك : ليقو 2 هريغ يف فلخلاو

 ةردك وأ ةرفص تأرف ترظتناف ‘ ضيحلا يف اهتقو دعب مد اهب ىدامت

 نيموي رظتنت .هعبتي ام مدلا مكح ليزي ال:لئاقلاف ء نيمويلا نم لوآلا يف

 لوألا اهلمكأ ةلازإلاب لئاقلاو ء هدنع

 ( هريغ يف فلخلاو )‘حبحصلا ىلع واولا نم ال ماقملا نم دافتسم لبلعتلاو “ رهطلا

 باحصتسا باب نم راظتنالا بابو « هطسب رم اكال مأ ضمح وه له ةرفصلاك
 اهسفن يف ةرفصلاف ‘ عرشلا كحي ةصوصخ ةدم ىلإ اصوصخ اباحصتسا لصألا
 ىع راظتنالا يف مدلا ىلع اهئانبل راظتنالا ةدم يف تقولا دعب مدلا مكحي اهل كحي

 ين تلخد اذإف ى راظتنالا يف هدعب تءاج اذإ مدلا ىلإ اهنع لدميال فيك و

 ءاج وت رفصب تلخد وأ تماد و “ةرفص اهتبقعمدلا نم ةدحاو ةعفدب ولو راظتنالا

 راظتنإلاف ‘ةرفص اهتبقعو لازو مدلا نم ةعفدل ولو “ترصق وأ تلاط اهدمب مد

 مكلاف مداهقبس دقو 0 اهقبس امل اهمكحو “ هدعب تءاج ةرفصلا نال مدلا راظتنا

 . راظتنالا يف اهقبس دعب ءاج ولو ى اهيلع همدقتل هل

 (رخآلا ليزي)قحاللاهريغ راظتناو قحاللا مدلا راظتنا نم ( "لك : ليقو )
 مدلاو امد ةرفصلا بقعت نأ لثم “ بقاعتلا رركت ولو ى ةمتاخلاب المع قباسلا

 كلذو ) “ قبسلاب المع رخآلا اهنم دحاو ليزب ( ال : ليقو ) “ اذكهو ةرفص

 ص ةئدتبملل ةرشعلا دعب وأ ( ضيحلا يف اهتقو دعب مد اهب ) ماد ( ىدامت ةأرماك
 ح ( نيمويلا نم لوألا يف )امهريغ وأ ( ةردك وأ ةرفص تأرف ترظتناف )
 .« ةدايزو ةرفصلا راظتنا رادقم يضمل يلصتو ةرفصلل لستفتف اهيناث يف امأو

 ‘هريغرمكح مدلا مكح" ليزيو ( هعبتي ام مدلا ) هب لوعفم (كح ليزي ال:لناقلاف )

 قبسامبسحت و (هدنع نيموي رظتنت) « رخآلا ايهنم دحاو ليزي ال هنأب لئاقلاك

 (لوألا)مويلا( اهلمكا ةلازالاب لناقلاو ) “ نيمويلا متت لاق هنأك ص هريغو مد نم
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 تفدرف « مدلا ريغب راظتنالا يف تلخد نإ اذكو س ةعاسل ةعاس نم طقف

 اهمدعب لوقلا ىلعو س ةلازإلاب لوقلا ىلع نيموي تلمكأ « مويلا مامت لبق ه
 اهاتأف ةعبرأ وأ ةثالث ضيحلل تتق و نمو س طقف هب تلخد يذلا يفوتست

 مدلا ريغ اهب ناك نإف ء رخآلا مويلا يف رهط رت ملف اهتقو رخآ ىلإ مادف

 بورغ ىلإ ةليللا كلت بورغ نم ى ةليلو اموي ترظتنا سبيت وأ ةرفصك

 . .... . اهلثملآرهط اهيف ىرت ةعاس نم : ليقو ، دغ

 اهلثم( ةعاسل) رهطلا ءيج اهيف داتعت ( ةعاس نم “ طقف ) لوألا لاك اهمزلا يأ
 . بورفل بورغ نم : ليقو ى ةليل وأ موي ق

 مامت لبق ) مدلاب يأ ( هب تفدرف مدلا ريغب راظتنالا يف تلخد نإ اذكو )

 ابب ( نيموي تلمكأ ) ص همامت دعب فلخلاو ى هلثم يف اذكهو « هتليلب يأ ( مويلا
 ى اقلطم ةلازإلاب لوقلاو ى هقبسام مكح مدلا ةلازإ ( ةلازالاب لوقلا ىلع ) قبس

 همدعب ةخسنلا يفو ى اقلطم ةلازإلا مدعب يأ ( اهمدعب لوقلا ىلع ) امأ ( و )
 نمو ى طقف هب تلخد يذلا يفوتست ) اهنإف ‘ باهذإلاب ةلازإلا ليوأتل ريكذتلاب
 نود نوكي هنأب لوقلا ىلع لقأ وأ رثكأ وأ ( ةعبرأ وأ ةثدلث ضيحلل تتقو
 ( رخآلا مويلا يف ارهط رت ملف اهتقو رخآ ىلإ مادف ) ضيحلا ( اهاتاف ) ى ةئالث

 وأ ةرفصك مدلا ريغ ) اهعم وأ اهيف يأ ( اهب ناك ناف ) « رهطلا هيف ىرت يذلا
 ىرت يذلا مويلا دعب يتلا ( ةليللا كلت بورغ نم ةليلو اموي ترظتنا سبيت

 تناكيذلا تقولا نم بورفلا لبقام يغلتو ( دغ بورغ ىلإ ) لبق رهطلا هيف

 . رهطلا هيف ىرت

 اهلثمل) رهطلا ةيؤر اهيف داتعت ( ارهط اهيف ىرت ةعاس نم ) رظتنت ( :ليقو)
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 ىرت يتلا يف فلخلا ةرمثو ؛ نيمويلا راظتنا وهف لصتو لستغتو « ادغ

 { هرت ملف تقولا ءاجف لثم رهظلا لبق ًآرهط

 ثيح نم ( نيمويلا راظتنا وه ) راظتنالا كلذ ( ف يلصتو لستفتو « ادغ
 موي ضعب يناثلا ىلعو « الماك امويو موي ضعب لوألا لوقلا ىلع ترظتنا اهنأ

 ةلأسملا يف بولطملا سيل نكل ع نيموي يف راظتنإلا تعقوأ دقف ى رخآ موي ضمبو
 بورغ ىلإ ًارهط هيف ىرت بورغ نم اهتعاس نوكي دق اضيأو « نيموي لاك إ
 كلذف : لاق هنأك ص كلذك مدلا يف نيمويلا راظتنا نأ ديرب نأ زوجيو « رخآ
 يذلاتقولاو بورغلا نيب ام يغلت : ليق امهراظتنا مزل اذإ نيمويلا راظتنا وه

 كبورغلل ب ورفلا نممث “بورفغلل بورغلا نم رظتنتو « كلذ لبق هلبق هيف رهطت

 ى هلثم ىلإ هنم مث دغ نم هلثم ىلإ لبق هيف رهطت يذلا تقولا نم رظتنت : ليقو
 ص نيمويلا راظتناف ةليللاو مويلا راظتنا تفرع اذإ : لاق هنأك و « ديفأ اذهو
 نأ نيمويلاو موبلا راظتنا يف نيروكذملا نيل وقلا يف ءاوسو ص ايهتروص ىلع

 وأهطس و وأ مويلا رخآ يف تاضيحلا رخاوأ رئاس يف كلذ لبق رهطلا ىرت نوكت
 برغملا نيبو هنيب ام تفلأ رهظلا تقو لوخد دعب هارت تناك نإ : لبقو ى هلوأ

 نيح نم ترظتنا هلبق هارت تناك نإو “ اذكهو بورغل بورغ نم ترظتناو
 تغلأ سمشلا عولط دعب هارت تناك نإ : ليقو ؛ ةصاخ رجفلا ىلإ هارت تناك

 نإو “بورغل بورغ نم تبسحو “بورغلاو هيف هارت تناك يذلا تقولا نيبام

 تناكنإ :ليقو “ طقف رجفلا ىلإ هلبق اهتقو نم تبسح اهعولط لبق هارت تناك

 تبسح هلبقهارت تناك نإو « بورغل بورغ نم تبسحو تفلأ رجفلا دعب هارت
 يتلا ) ةأرملا ( يف ) رهظت هتدئاف يأ ( فلخلا ةرمثو ) هلثم ىلإ هلبق اهتقو نم
 . ( هرت ملف تقولا ءاجف الثم رهظلا لبق ارهط ىرت
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 هرصعو ردغ رهظ اهمزلي الو بورغل بورغ نم رظتنت لوألابف

 ًآدغ هلثمل رهطلا هيف ىرت موي رهظ لبق نم يناثلابو « ضيح راظتنالا ذإ

 ! لمأت اهنامزليو رهطتف

 اهمزلي الو بورفل بورغ نم رظتنت) لوألا لوقلا ىلعف يأ ( لوألابف )
 تقوو > ) ضيح ( راظتنالا كح نأل يأ ) راظتنالا ذإ > ه رصعو دغ رهظ

 . لوقلا كلذ ىلع راظتنالا تقو يف نالخاد رصعلاو رهظلا

 هلثمل رهطلا هيف ىرت موي رهظ لبق نم ) رظتنت يناثلا ىلع يأ ( يناثلابو )
 جاتحي ال حضاو وه « ( لمات ) رصعو دغ رهظ يأ ( اهنامزليو “ رهطتف أدغ
 فيك هطابضنا مدعل لوقلا اذه فعض ىلإ ةراشإ لمأتلاب رمأ هلعل و « لمأتلل
 يف مدلا ريغ اهدواع نإ : « ناويدلا ه يفو “ فلكتب الإ ةعاس نم ةعاس طبضت

 تلستغا مدلا اهدواع نإف “ بورغلا ىلإ ترظتنا لوألا مويلا يف مدلا راظتنا

 مدلا اهدواع نإو 6 ادحاو ًاموب مدلا ريغ راظتنا اهراظتنا نوكيف “ تلصو

 مدلا ريغ اهدواع نإ اذك و ؛ىلصتو لستفتف دغ بورغ ىلإ رظتنتلف بورفلا دنع

 لوآلامويلايف هريغ راظتنا يف مدلا اهفدر نإو ڵ هبورغ ىلإ رظتنت يناثلا مويلا يف

 ى مدلا راظتنا اهراظتنا نوكيف اموي دزتلف اهيلإ اهب ىدامت نإف « بورغلا لبق

 لوآلا مويلا يف مدلا ريغ راظتنا يف مدلا اهدواع ام دعب مدلا ريغ اهدواع نإو

 سمشلابورغ هبتتأ ام ىلإ رظتنت امنإو “تلصو تلستغاو هبورغ ىلإ ترظتنا
 ضيحلايف تقواهل ناك ءاوسو « ليللا يف اهضراعي امب لغتشت الو « لوألا مويلا ف
 :ليقو ى هلبق ام يفلتو سمشلا بورغ نم نيمويلاو مويلا راظتناو ى نكي مل وأ
 ى رشاعلا ب ورغنم رظتنت امل تقو ال يتلاو رهطلا اهيف ىرت تناك يتلا ةعاسلا نم

 ىدحإىلعترهطفىرخأ ةرم تسفن مث ى نيعبرأ دعب ةثالث سافنلل ترظتنا نمو

 ىلع تزهط نإو ى نيترم كلذ اهدواع نإ نيموي اهراظتنا تقو ناك ى نيعبرأ و
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 ةثالث ىلع ترهط نإ و « ادحا و اموي اهراظتنا ناك نيترم اهد واعف نيعبرأو نينثا

 :لمقو ى نوعبرا سافنلا رثكأ نأ ىلع ع كلذ قوف اهل راظتنا الف نيترم نيعبرأو

 اهل راظتنا الو ص نيعست ىلإ نيتس نم ى ةسمخ راظتناب رظتنت مث نيتس ىلإ عفترت
 اهيلعف كلذ دعب رهطلا تأر مث مدلا راظتنال تلستغا نإ : « رثألا ه يفو « دعب

 الو تلص ام اهئزجي الف كلذ لمفت مل نإو ‘اهدسج ىلع ءاملا ضيفتو يجنتست نأ

 يذلا رهطلا نم لسفلل اهعمصضت لبق تماص ام مدهني الو « كلذ دعب تماص ام

 الإ امهل سيلف مدلا ريغ امأو ‘ ضئافلا مدلا يف اذهو ى راظتنالا لسغ دمب ناك

 . ءوضولاو ءاجنتسالا
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 لصف

 . هدعبو ضيعل تمق وتلا لبق ةالصلا تاقوأو رهطلا يف باستنالا

 هر تاصف ه آرمط تأرف هتس وأ مايأ ةسمخ مادف امضىح لوأ ةىئارك

 مش ًاعبس

 لضف

 باستنالا يف

 يتأيو ص حجارلا ىلع ( ةالصلا تاقوأو رهطلا يف ) روصع ( باستنالا )

 مايا ةس هسمخ . اهضيح لوأ ةين 11 > هدعب و ضيحلل تيقوتلا لبق ( هفالخ

 تتلصف أرهط تأرف ( > كلذ .نم لقأ وأ رثكأ وأ ةعمس وأ ةعبرأ وأ ) ةتس وأ

 دارأ وأ > هفذحل ركذم د ودعملا نأ مم ءاتلا طقسأ و > مايأ ةعمس يأ ) اعبس هب

 وأ لقأ وأ عبس دارملاو « ةليل عمج ثنؤم دودعملا نآل ءاتلا طقسأف لايل عبس

 ولف « رشع ةعبس نود : ليقو ، رشع ةسمخ نود : ليقو ى ةرشع نود رثكأ
 م ( > باستنالا ىلإ جتحت ملو اتق و هتذختا رثكأ ١ وأ الثم ةرشع ( دعب مدلا اهءاج
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 اهت رقل بستنت مم 3 . مايأ ةرشع متن ىح تلصو لستغا ك مدب تفدر

 نإو ضمحلل تطعأ ماي أ ةرشع : : كلاق نانف ءةالصلا يف اهتقو نع املا ؤسب

 به ] امل تلاق ام متت .لو تلستغا نورشع وأ رشع ةسمخ : كلاق

 ةكرشم وأ ةمأ ولو > اهتلاخ وأ اهتمع وأ اهتخأ وأ

 ةسمخ متت ىتح : ليقو ى ( مايأ ةرشع متت ىتح تلصو تلستغا مدب تفدر

 ةعمس : ةثالث ةالصلا لقأ نأب لوقلا ىلعو ى رشع ةعبس : لىقو « اموي رشع

 مل اذإ ( اهتبيرقل بستنت مث ) ‘ بستنت الف ةالصلل اتقو ةعبسلا وأ ةثالثلا ذخات

 - ةالتبماهتيرق تناك نإو ) ةالصلا ق اهتقو نع الا ؤسب ( مدلا عطقني

 نموأ لبق اهنم تملع نأب ال لاؤس الب تملع نإو س اهئالتبا لبق يذلا اهتقو ىلإ
 . هب قثت نمم اهريغ

 اهنأل ( ضيحلل ) مدلا ( تطعأ مايأ ةرشع ) ةالصلا يف يتقو (:تلاق ناف )
 تلاقنإف٤رشع ةسمخ متت ىقح ضيحلل يطعتال : ليق ( و ) “ ةرشعلا تلص دق
 ص هركذ ام روهشملاو “ رشع ةعبس : ليقو “ ضيحلل تطعأ رشع ةسمخ يتقو
 ءنيتسلا ىلإ رثكأ وأ لقأ وأ ( نورشع وأ رشع ةسمخ ) يتقو (:تلاق نا) ف

 لاستغا ( تلستغا ) ص اموي نيرشعو ةئام ىلإ : ليقو “ نيمستلا ىلإ : ليقو
 ةضاحتسملا » ل هنع صاملا نب ورمع نع ءاجو ى هيف رم ام ىلع ةضاحتسالا

 امولعمأتق واهتداملة ركاذ تناك نإ اذه : :حراشلا لاق _١' « ءرق ىلإ ءرق نم لستغت

 اهمأ) يهلا اهتبيرق ( اهل تلاق ام متت ىتح تلصو ) ضرف لكل تلستغا الإو

 وأ ةمأ ) ةبيرقلا تناك ( ولو ) ‘ نهريغ وأ ( اهتلاخ وأ اهتمع وأ اهتخأ وأ
 لحتساومهنيد فلاخ نم شفب اوناد دوهيلا نأل ةيدوهيلا يدنع ىنثتست (ةكرشم

 )١( يئاسنلاو دواد وبأ .اور .
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 يف ةملسم لك ىلاف الإ و { دحو نإ اهنم ابرق دشألاب ءادتبالاو ةتمم وأ

 رهظألا ىلع رثكألاب تذخأ اهتبيرق داتعم فلتخا نإ و 0 ةيبنجأ ولو اهلحم

 (وأ)“ةمآلاو ةكرملا ىلع ةرحلاو ةدحوملا مدقتو ى نيدلا رمأ يف اهس الو تبسلا

 توملا لبق امل تلاق ( ةتيم ) وأ ‘ وحصلا دعب وأ نونجلا لبق امل تلاق ةنونجم

 :ليقو ڵ ةدحاو ةأرما ولو هقدصت نم امهربغ وأ ةتملا وأ ةنونحلا نع ىكح وأ

 . ثالث نم : ليقو ى نيتالوتم نم دب ال : ليقو « ةيالولا يف اهنوك نم دب ال
 لأبهنارتقا عم ثنؤملل ةفص ركذملا ليضفتلا مساب ىتأ ( دشألاب ءادتبالاو )

 تخالاف مآلا ىبرقب قلعتم ( اهنم ابرق ) ، ناسنإلاب وأ صخشلاب ةأرملا ليوأتل
 بيترتلا اذكهو ى ةلاخلاو ةمعلا يف اذكهو « مآلا نم يتلاف « ةيوبآلاف ةقيقشلا
 ؛١}؛ىدشلابسايقلاو:2ابرق دشألا ( دجو نإ ) « مآلا نم تخألا ىلع ةمعلا مدقتو

 يه يتلا بيغت نأك اهنود ةبيرقل بستنتلف دجوي ( الإو ) تدجو نا اهنم ابرق
 مل نإو “ ام عنام عنمي وأ ى اهرهط مايأ لك اشت وأ ملكتت ال وأ ىسنت وأ برقأ

 ةدحوم ىلإ يأ ( ةماسم لك ىلإ ) بستنت ( ف ) اهنم عنام عنم وأ ةبيرق دجوت
 اهيلإ برق ايف رظنتلف هيف دجت مل نإو « ( اهلحم يف ) اقلطم تايلسملا نم ةدحاو
 تناك ( ولو ) “ سأب الف هدوجو عم هريغ ىلإ اهلع تزواج نإو « نادلبلا نم
 نم ىلإ اهيلإ برقأ ناك نم تزواج نإ : « ناويدلا ه يفو ى ( ةيبنجأ ) ةملسملا
 . ھا سأب الف تلعف نإف « كلذ لعفت الف دعبأ ناك

 ع لمفتالف دمبأ وه نم ىلإ بسنلا يف اهيلإ برقأ ناك نم تزواج نإو
 :ليقو“ةيبنجا ىلإ وأ اهماحرأنم ةديعب ىلإ تزواج ءاوس “ تلعف اذإ اهيزجيو
 ء ةكرشملا ةبيرقلا ىلإ ال ةدحوملا ةيبنجألل بسنتلف ةدحوملا ةبيرقلا تدقف اذإ

 اهب ذخأت : لبقو ى ( رهظألا ىلع رثكألاب تذخأ اهتبيرق داتعم فلتخا نإو )

 )١( لصألا يف اذك .



 رثكأ هب تلصف ارط تأرف ةسمخ اهب مادف مد لوأ تأر نإ اذكو

 رت ملو ةبسخخلا تمت اذإف ، ضيحلل هتطعأ ًامد تأرف ًاموي نيتس نم

 عجرت اهل تقو ال ذإ بسننت مث ةرشع تلصو تلستغاو ترظتنا ًارهط
 اموّ؛ اموي نيتس نم رثكأ اهتالصل تقوت الو « هيلإ

 باستنالا نأل «هيلإ بستنتنم تاقوأ نم رثكأ وأنيتقوب ذخأت الوهنم تءاش ام
 كلذك و “ بستنت تماد ام هكرتت الو ادحاو ذخأتف ةرورضلا دح ىلع وه امنإ

 اتاقواتاداتعملا ناك أ ءاوس : لىق “ىرخأ ىلإ اهباستنا دعب ةأرما ىلإ بستنت ال

 اذإ هيلإ بستنت امم ةبيرقلا ريغ اذكهو ى اهذخأت اك نكت مل ثيح ال مأ اهتبيرقل
 امب ذخأت ال اهنأ قحلاو ‘ لطاب وهو تءاش امب تذخأ تاداع وأ تاقوأ امهل ناك

 . اهيلإ بستنت نمل ًآرهط مقتسي م

 رثكأ وأ ( ةسمخ ) وأ ةعبرأ وأ ةثالث ( اهب مادف مد لوأ تأر نإ اذكو ) .

 ضيحللهتطعأأمد تارف أموي نيتسنم رثكأ هب تلصف أ رهط تأرف ( لقأ وأ

 تلصو تلستغاو ترظتنا ارهط رت ملو ) اهتقو ناك ام وأ ( ةسمخلا تمت اذاف

 ( بستنت مث ) « رشع ةعبس : ليقو “ رشع ةسمخ : ليقو ى مدلا عم ( ةرشع

 ( الو ) ي هيلإ تمجرل ناك ولو ( هيلإ عجرت ) هيف ( ال تقو ال ذإ ) رهطلا يف
 (اموينيتسنم رثكأ اهتالصل تقوت) ال اهنأل اهتتلص يتلا نيتسلا نم رثكأل عجرت
 زواجيمل نإ اتقو اهرهط ذخأت لب بستنت مل نيعست تقوت :لاق نمو “حبحصلا ىلع
 هتدجو ام ذخأتلب بستنت الف هىلعو“ًاموي نيرشعو ةئام تقوت : ليقو“نيعستل

 .نيرشعلاو ةئاملا زواجي مل ام اتقو

 نأ كلذو ضيحلل تيقوتلا دعب هيف بستنت يذلا هجولا وه مدقت ( امو )

 نود ضمحلا تقو اهف نم : « ناويدلا ه يقو “ ةرمب ضمحلا تقو ذخأت ةئدتمملا
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 تمت اذإف 2 موديف مد لوأ ىرت نأ ضيحلل تيقوتلا لبق هيف بستنت

 اهيتأي ىتح تلصو لستغا هدعب هتأر اذإف ‘ ترظتن ١ آرهط رت ملو هرشع

 ء ضمحلل تطعأ اهجراخ نإو تبستنا نيتسلا لخاد اهءاج نإف 3 مدلا

 مل نإف « مايأ ةرشع تلصو تلستغإ اهتقو دمب نيموي ترظتناو اهءاجف ةالصلا
 كرتت ةالتيم نوكتف تارم ثالث كلذ لمفت ى اهتبيرق ىلصت ام تامك أ رهظت
 رشع ينثا كرتت مث ڵ ةنس كلذ لعفت : ليقو ى ةرشع ىلصتو رشع ينثا

 نيموي رظتنتو كرتت تناك ام كرتت اهيف تقو اهل نمو “ ةرشع ىلصتو
 رشع ينثا كرتت مث “ ةتس ىلإ : ليقو “تارم ثالث ىلإ ىلصت تناك ام يلصتو

 ىلإ : لبقو ى اهتاقوأ ىندأ ىلإ تلص ةالصلا يف اهتقو ددعت نإو ى ةرشع ىلصتو

 . ها هدنع تيلتبا يذلا ىلإ : لبقو “ لوألا

 ء(ضيحلل تيقوتلا لبق هيف بستنت) يذلا امأو ، تءاش اهيأ ىلإ : ليقو

 ه ( ترظتنا ارهط رت ملو ةرشع تمت اذاف “ موديف مد لوأ ىرت نأ ) لثمف
 اكح وأ “لوق يف فوفجلا وأ ءاضيبلا ةصقلا وهو اقيقحت رهطلا يأ (هتأر اذاف )

 ص ترظتنا : هلوق نم موهفملا راظتنالا دعب يأ ( هدعب ) راظتنالا متي نأ وهو

 (تبستنا نيتسلا لخاد) مد ( اهعاج ناف“مدلا اهيتاي ىتح تتلصو تلمتغا )

 ذخأت : ليقو ى راظتنا دعب رهط هنأل اتقو .اهرهط ذخأب ال باستنالاب اهرمأ امنإ
 اهقوفامو ةرشعلا ةئدتمملا ذخأت:لوقي اضعب نأ رم دقو ىاتقو راظتنالا دعي رهطلا

 ةسمخ وأ ى رشع ةعبرأ وأ « رشع ةثالث وأ « رشع ىنثا وأ ى رشع دحأ اضمح

 : ةداتعملا يف لوقي اضعبو ، رشع ةسمخ اهمتأ اذإ اب كلذ صخي اضعبو « رشع
 ةعبس ىلإ ةئدتبملا يفو .اهيف لوقي اضعبو “ رشع ةسمخ ىلإ ةرشعلا قوف ام ذخات

 (اهجنراخ) اهءاج (نإو) “اتقو رهطلا كلذ ذخأت اهلك لاوقألا هذه ىلعو رشع
 : ليقو « نيتس نم رثكأ تقوت ال ذإ ( ضيحلل تطعأ ) نيتسلا جراخ يأ
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 . ةلعب ةالتبم تناك تمت اذإف ء ةنس تبستنا راظتنالا دعب اهب ىدامت نإو

 لكل لستغت ةضاحتسم يهف ةرشع يلصتو 3 اموي رشع ينثا ةالصلا عدت

 ،عيبرلا دنع اه ںاستن ا الو ءاهب ام هللا جرفي ىتح امهعمجت و نبتالص

 : اه ماد ًامد تأر ةئدتبم يف ليقو

 جراخ اهءاج نإ الإ بستنت الف اهيلعو « نيرشعو ةئام : ليقو ى نيعست تقوت

 نم دنع اتقو اهرهط تذختا زواجي مل نإو ‘ نيرشعلاو ةئاملا جراخ وأ نيمسلا

 راظتنا نودب ًارهط تأر نإو ى زيجي ال نم دنع ال ى راظتنالا دعب هذخأ زيجم

 . رهطلا رثكأ يف فالخلا ىلعف نيتسلا زواج نإ الإ اتقو هتذختا

 رشع ينثا كرتت اماع دارأ ( ةنس تبستنا راظتنالا دعب اهب ىدامت نإو )

 ةالتبم تناك ) ةنسلا ( تمت اذاف ) ‘ ايلإ بستنت نم تلاق اك ى يلصتو
 ةأرما ىلإ اهباستناب اهنأل ةالتبم كلذ لبق اهمسي ملو ى ًادقعنم هالتبا ( ةئلعب
 تيلتبا اهنإف ڵ دمب اهفالخ ص اهتقو ةأرملا كلت تقو نأكو ةأرملا كلت اهنأك

 لقأ اهتالص نوكيو رهطلاو ضيحلل ةصوصخم ةدم ىلع عرشلا مكحي اهتلع داقعناب

 ى رشع ىدحإ : لبقو “ ( اموي رع ينثا ةالصلا عدت ) : لاق اك اهضيح نم

 يلصتو ) 0 اهيف فالخلا ىلع راظتنالا ةدمو “ ضمحلا ةياغ رشع ةثالث : لبقو

 ؛هدح و رجفلل لستغت و “( امهعمجت و نيتالص لكل لستفت ةضاحتسم يهف ةرشع
 : ليقو “ ةلع نم ( اهب ام ها جرفي ىتح ) ةالص لكل تلستغا تدرفأ نإو

 صركذ ام وأ اموي رشع ينثالا دعب دحاو لسغ بجاولاو « بحتسم لسفلا كلذ

 (عيبرلا دنع) ال مأ ضيحلا يف تقو اهل ناكأ ءاوس رهطلا يف (اهل باستنا الو)

 تأر ةندتبم يف : ليقو ) « ةرشع كرتتو ةرشع ىلصتو راظتنا الو « هللا همحر

 :ليقو ى رثكأ وأ رشع ةينامث ىلإ : ليقو ث رثكأ وأ رشع ةتس ىلإ ( اهب ماد امد
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 {ةضاحتسم يه م اهتبيرق تقو دعب رظتنت مث سافنلاو ضيحلا يف بسننت
 ةضاحتسم يه مث رظتنت مث ضيحلا تاقوأ ىصقأ ىلإ ةالصلا كرتت : ليقو
 . . . . . . . ديعت لهو ؛ حصألا وهو

 نيتس قوف ام وأ « نيعبرأو ةثالث قوف ام وأ ضيحلا يف رثكأ وأ رشع ةثالث ىلإ

 اهتبيرق تقو دعب رظتنت مث سافنلاو ضيحلا يف بستنت) سافنلا يف نيعست وأ
 امل رهظي سافنلاو ضيحلا ىصقأ نع اهجورخ دعب اهنأ ىنعب ( ةضاحتسم يه مث
 اهنإ :لقاع لوقي فيكف الإ و“راظتنالا ةدم عم اهتبيرق تقو وه اهيلع يذلا نأ
 ماتلا ىلع رهطت نأ نكمي هنأ عم سافنلا وأ ضيحلا ىصقأ غولب لبق بستنت

 ؟ اتقو كلذ امهل حصيف هلبق وأ

 ىلع ( ضيحلا تاقوأ ىصقأ ىلإ ةالصلا ) ةئدتبملا هذه ( كرتت : ليقو )
 ينثا كرتت لب ص بستنت الو ( ةضاحتسم يه مث رظتنت مث ) هاصقأ ين فالخلا

 يفو ؛ ( حصألا وهو ) ةرم لوأ نم ةالتبم نوكتف ةرشع يلصتو اموي رشع
 عطقني ملو ةرشع دعب نيموي ترظتناو مادف اهضيح لوأ تأر نإ : « ناوبدلا »

 ىلصت : ليقو ى ةالتبم نوكتف رشع ىنثا ةالصلا تكرتو ةرشع تلصو تلستغا

 ءةالتيمتناك تارمثالث تبستناو تارم ثالث تضاح اذإو اهتبيرق يلصت ام
 ريغب ةرشع ىلإ تهتناو اهضيح لوأ تأر نإو ى رشع ينثا كرتتو ةرشع يلصت
 رت مل ام ىلصت اهنإف ى تلصو تلستغاف رهطلا رت ملو ةلسل و امو ترظتناف مدلا

 الإو ع ابتبيرق يلصت ام تلص دق تناك نإ ةالصلا تكرت هتأر اذإ و ى مدلا

 . ىلصت تناك ام متت ىتح “لصتلف

 تقوضيحلا ىف اهتقو نأىرب لوآلا نأل “يناثلا لوقلا اذه يف ( ديعت لهو )
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 ملذإ ائيش ديعت ال وأ س ضيحلا لقأ وهو ةليلو موي ةالص الإ تكرت ام

 مث ؛ نالوق ؟ حصألا وهو ضيحلا ىصقأ غولبب الإ ةطاحتسالاب نقيقت
 لثم دوعي نأ ىلإ يلصتو لستغت مث اهئارقأ تقو ةضاحتسملا كرتت له

 يلصتو رشع ةسمخ عدت وأ ىرخأ يلصتو ةرشع كرتت وأ « اهمايأ

 ١ ، نيرشع يلصتو ةرشع كرتت وأ « اهلثم

 ةالص الإ ) ةالصلا نم ( تكرت ام ) ضمحلا يف اهتقو ةالص دصت فيكف اهتبيرق

 مدلاكلذو( ضيحلا لقأ وه ) لوقلا اذه بحاص دنع ددملا اذه ( و ةليلو موي

 ضيحلا ىصقأ غولبب الإ ةضاحتسالاب نقيتت مل ذإ انيش ديعت ال وأ ) ةضاحتسا

 تقو) ةالصلا اقلطم ةداتعملا ( ةضاحتسملا كرتت له مث ‘ نالوق ؟ حصألا وهو
 نأب كلذو ى اهئارقأ مايأ ( اهمايأ لثم دوعي نأ ىلإ يلصت و لستفت مث اهنارقأ
 )١' « يدعقا » : ةضاحتسملا هتلئاسل للع هلوقل كلذ لبق يلصت تناك ام يلصت

 ( يلصتو ةرشع ) امايأ ةالصلا ( كرتت وأ ) ى اهيف نيضيحت تنك يتلا
 امل يكرتاف ةضيحلا تلبقا اذإ » : شيبح تنب ةمطافل للز هلوقل ( ىرخأ )

 تضم اذإو '"'« "يلصو كنع مدلا يلسغاف اهرذق بهذو تربدأ اذإو ى ةالصلا

 ء‘٣) « ةرشع ضيحلا رثكأ » " اهثبخ لازو ةضمحلا تربدأ دقف مايأ ةرشع

 رثكأ نأ ىلع ءانب (,اهلثم يلصتو رشع ةسمخ ) اهك رتت يأ ةالصلا ( عدت وأ )
 نأل ( نيرشع يلصتو ةرشع كرتت وأ ) ، رشغ ةسمخ رهطلا لقأو ضيحلا
 ص رهطلل يقابلاو هاصقأ ضيحلل انلعجف “ ضيح و رهط ىلع لمتشي دحاولا رهشلا

 ٠. يئاسنلاو دراد وبا هارر ) \ (

 . نابح نباو يئاسنلاو دراد وبأ هاور )٢(

 )٣() ملسم ءاور .
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 نإ رهش لك يف ضيحلا داتعمل نيرشعو ةعست يلصتو ةليلو موي كرتت وأ
 ةالصلا كرتت ال وأ ضيحلا ريغ هلاتحاب ةرو ، كلذ هلقأو ةفآب عنمي مل

 يضقنت كلذبو ؛لاوقأ ؟ اهنع جرفي ىتح يلصت و لستغت لب ت تضرع ةهبشل

 ةنس دعب اهئالتباب مكحي لهو « رهشأ ةثالث دتعت : ليقو ى تقلط نإ اهتدع

 ثالثب وأ ، ثالث وأ نيتنس وأ

 ضيحلا ) دايتعال يأ ( داتعمل نيرشعو ةعست يلصتو ةليلو اموي كرتت وأ )
 ينأ “لوعفم مسإ وهف داتعملا ضيحلا دارأ وأ ، ىميم ردصم داتعم ( رهش لك يف
 يأ( عنمي مل نإ ) ضيحلا نم رهش ولخي الو رهش لك يف ضيحلا يتأي نأ ةداملا نأل
 رهش لك يف ضيحلا داتعمل هلوق يه ىتلا ةلملا هذهو “ رصقلاو دملاب ( ةفآب ) ضيحلا

 ريخألا لوقلا اذه بحاص دنع ضمحلا ( و ) “ ةريخألا ةثالثلا لاوقألل ةدئاع
 يأ ( هلاقتحاب ) ليلعتلا اذه ( ةدأرو ) ى ةليللاو مويلا نم روكذملا ( كلذ هلقأ )

 ةهبشل ةالصلا كرتت ال وأ ) “ةضاحتسالا وهو ( ضيحلا ريغ ) ةليللاو مويلا مد

 اهنعو لوعفمللءانبلاب وا ( اهنع ) للا ( جرفي ىتح يلصتو لستغت لب تضرع
 يف نوكت اذكو ى ةضاحتسملا ةداتعملا يف ( لاوقأ ) ؟ زييمتلاب ذخأت وأ « بئان
 . اهيف نوكيال هنإف لوألا لوقلا الإ < ةضاحتسملا ةئدتبملا

 نم لوق ”الإ ( تقلط نإ اهتدع يضقنت ) فالخلا نم روكذملا ( كلذب و )
 ةثالثو ءورق ةثالث ضيحت ىتح اهتدع هيلع يضقنت ال اهنإف ع ةالصلا كرتتال : لاق

 اليزنترهشأ ةثالث لوقب وأ ى نيتنس لوقب وأ « ةنسب ذخأت وأ مدلا عافتراب راهطأ
 : ليقو) ى رهشأ ةثالثب دتمتف سايإلا غلبت وأ ضحت مل يتلا وأ ى ةسيآلا ةلزنم اهل

 ثالثب وأ ، ثالث وأ نيتنس وأ ةنس دعب اهنالتباب كحي لهو ‘ رهشأ ةثالث دتعت
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 . فالخ ؟ اهضيح ل وأ نم وأ ٤ تب ١ رم

 نأ هبف ركذو “« ناويدلا ه نع هضعب رم ( فالخ ؟ اهضيح لوأ نم وأ تارم
 وأ ةالصلا يف تقو امل ناك ةضاحتسم تناك ام دعب نم وأ اهتقو لوأ نم ةالتلملا

 تلستغافةرشعىلإ رثكأ وأ مايأ ةثالث تضاح ام دعب نم رهطلا تأر اذإ؛نكي م

 تطلغنإ وكلذلبق امهف تقو ال قلا لثم“ضمحلل اتقو كلذ ذخأت اهنإف تلصو
 باوصلاىلإ تعجر اهتبيرق تطلغ وأ ى اهتبيرق تقو يف ناصقنلا وأ ةدايزلاب

 تقواهبلع لك اشت نمو “ اهضيح تقو نم تتلاص ام ديعتو ى تكرت امل تداعأ و
 . رشع ينثا تك رتو ةرشع تلص ةالتبم تناك ام دعب اهرهط

٣١٤ 



 لصف

 امهيف ةرشعل ةثالث نم « هصقنو مدلا ةدايز لوزنلاو عولطلا

 لصف

 لوزنلاو عولطلا يف

 ( ةثالث نم٬هصقنو مدلا ةدايز ) اهبجوم تاقوألا يف ( لوزنلاو عولطلا )
 ةعبسلوأ رشع ةسخل وأ ( ةرشعل ) ضيحلا لقأ يف فلخلا ىلع نيموي وأ موي نم وأ
 ةرشملةثالث نمو “ صقنلاو ةدايزلا يف ( امهيف ) ضيحلا رثكأ يف فلخلا ىلع رشع
 نمو ى ةثالثل ةرشع نم هصقنو :هريدقت فوذحم صقنلا قلعتمو ى ةدايزب ناقلعتم

 ؛ةدايزب قلعتم ةرشمل ةثالث نمو “ صقنب قلعتم ةثالثل ةرشع نمف « ةرشمل ةئالث

 امأو “ نيموي وأ موي ىلإ رشع ةعبس وأ رشع ةسمخ نم صقنلا نوكي كلذك و
 ىنعملا ةحص مدعل صقن وأ ةدايزب الو ‘ لوزن وأ ع ولطب هقيلعت روصتي الف امهيف

 امهدحأ اهلماع فالتخال ةرشعو ى امهل تمن الو كلذل ةثالثل تعن فوذحمب الو

 تباث لوزنلاو عولطلا نم روكذملا كلذ يأ فوذحم ربخ لب « ماللا رخآلاو نم

 انمجرأ اذإ هيف ةدئافال كلذك و ى هنع ىنفتسم مالكلاو هطاقسإ ىلوألا و “ امهمف

 « رودلا هبش هيفو صقن وأ ةدايزل تعن هنوك حص ولو ى لوزنلاو ع ولطلل ريمضلا
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 عولطلاو ،سافنلا يف نيعبرأل ةرشع نمو س هلتيقوتلا دعب ضيحلا يف

 اهدعب اهب ىدامت مث مايأ هثالث ةتقؤمك ةرمو ه رثكالابو نيمويلاو مويلاب

 . ةيل لقتنتلف تارم ثالث امل ىلاوتو نيم و٫ ىلع آرهط تأرف ترظتن اف

 ةرشع ىلإ كلذك يه مث ء ةعبس ىلإف ىلاوتو اهدعب تداز نإف

 وأ عولطلاب قلعتم وأ ضيحلا يف تباث كلذ يأ ؛فوذحمل ربخ ضيحلا يف. :هلوقو

 ضيحلا يف ) هتاقلمتم مامت لبق ردصملا نع رابخإلا هيف نكل“عزانتلا ىلع لوزنلا
 لقأ يف فلخلا ىلع ةثالث نم وأ ةعبس نم وأ ( ةرشع نمو « هل تيقوتلا ادعب
 (سافنلايف)سافنلا رثكأ يف فلخلا ىلع نيعستل وأ نيتسل وأ ( نيعبرأل ) سافنلا
 راهنلا مويلاب دارأ ( رثكألابو نيمويلا وأ مويلاب عولطلاو ) ى هل تيقوتلا دمب
 لقأبوأ راهن نم لقأب عولطلا امأو “ لوزنلا: يف اذك و « ال مأ ةليل هعم ناك ءاوس

 نم رهطلاو سافنلاو ضيحلا مايأ.بسحي نم دنع الإ مهدنع نوكي الف ةليل نم

 . ائيش ديزب .الو ائيش يفليال اهلثم ىلإ ةعاس

 لاح لك ىلعو ى هاصقأ ىلإ سافنلا وأ ضيحلا لقأ نم علطت نأب ( ةرمبو )
 ىتح ةيقبلا ىلصتو طقف راظتنالا رادقم رظتنت اهنإف؛رظتنت امم رثكأ اهل داز اذإ

 اهذختتو اهلك ةدايزلا يف ةالصلا كرتت اهنإف ى علطت ام رادقم كلذ اهيلع رودي

 ضيحلل ( ةتقؤم ) عولط ( ك ) نيمويلاب ع ولطلاو ع هيلع ديزملا لصألا عم اتقو
 تأرف ترظتناف ) ةثالثلا دعب يأ ( اهدعب ) مدلا يأ ( ا ىدامت م مايأ ةثالث )

 ' نأب ع اقيقحت ماتلا دارأ ى اهيف ترظتنا نيذللا ( نيموي ) لا مامت ( ىلع رهط
 ص دعب وأ سمشلا عولط دعب رهطت نأب امنكح وأ ى سماخلا موبلا رخآ عم رهطت

 [مد ةأرملا ( تداز ناف “ ةسمخل لقتنتلف تارم ثالث ) كلذ ( اهل ىلاوتو )
 (ىلاوتو)اهيلإ تلقتنا يلا ةسخلا دعب يأ ( اهدعب ) تداز مدلا مايأ نأ دارأ وأ
 (ةرشعىلإ كلذك يه مث ةعبس ىلإ ) لقتنت يم ( ف ) ناموي وه يذلا ديزملا كلذ
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 ء اثالث اهلىلاوتو متو ترهطف ةرشعل اهتتقو ةثالث ننم اهبىدامتنإ اهيلإ ةرمبو
 { نيترم ىلاوت نإ ةرملابو تاجردلاب لوزنلا اذكو ء اهيلإ لقنلا حص

 راظتنا ىلع آرهط ةأرما تدجو نإ : ليقو

 تلقتنا تارم ثالث ةعبرأ مودي مث« ةثالث اهتقو نوكي نأ دحاوب لاقتنإلا و
 ةسمخلل تلقتنا ةعبرأ ىلإ هلاقتنا دعب تارم ثالث ةسمخ ماد نإ و ى ةعبرأل

 بترت ءاوسو “ رثكأ وأ آلوأ ةثالث اهتقو نوكي نأ كلذ يف ءاوسو ى اذكهو

 امل موديو“ىرخأ ةرم ةسمخ اهل موديف ةعبرأ نوكينأ لثم ؛ال مأ بيترتلا كلذ
 ريثك تبثأو ى اثالث هيلإ تهتنا يذلا اذه اهل رركتو ىرخأ ةرم رثكأ وأ ةتس
 تك رت راظتنالا مايأنم رثكأ مدلا اهل داز اذإو « موي نم لقأب صقنلاو لاقتنالا
 ،كلذك تلعفكلذ اهل داع اذإف٬اهدعب تلصو تلستغاو راظتنالا مايأ يف ةالصلا

 سأر ىلع دقتعتو “ دازابف ةضاحتسم يهو كلذ تلعف اضيأ كلذ داع اذإ و

 ةعبارلا يفو ص ةضاحتسم ةمبارلا ةرملا ةدايز يف تسيلو عبرأ اهتقو نأ ةثالثلا

 . اتقو اهلك اهذختتو اهلك ةيومدلا مايألا كلت يف ةالصلا كرتت

 (ىدامت نإ ) هناب لوقلا ىلع ادعاصف ةرشملا ىلإ ( اهيلإ.ةرمب ) لقتنت ( و )
 ةثالث تمن ( اهتتقو ) اضيأ لقأ ضيحلا نوكي ( ةثالث نم اهب ) مدلا يأ

 اهل لكي نأ همامتو “يتأي اك ملظت مل صقن نإ و “ رهطلا ( متو ترهطف ةرشعل )
 اہلقن ى ( لقنلا حص اثالث ) تارم كلذ ( امن ىلاوتو ) هتداتعا يذلا هددع

 رثكأ وأ ةرشعلا ىلإ ( اهيلإ ) اهتقو وأ اهضيح ملاملا لقن وأ ى اهتقو وأ اهضبح
 ىلاوت نإ ةرملابو تاجردلاب لوزنلا اذكو ) ى اضيأ رثكأ نوكي هنأب لوقلا ىلع
 يف لوخدلا ةدارإ ىلع يأ ( راظتنا ىلع ارهط ةأرما تدج و نإ :ليقو “نيترم
 ملوضيحلا يف اهتقو مامت بقع ترهط لب؛هيف لخدت مل اهنكل هتفراشمو راظتنالا

 4 م

 اذك و :هلوقب اهيلإ راشأ يتلا ةلأسملا فالخب ع ضيحلا يف اهتقو مامت بقع امد رت
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 مت نإ اذكو . نالوق ؟ال مأ رظتنت لهف يلصتو لستغت نأ لبق لازف

 ملو لسنغت ملو , راظتنالا مامت لبق آرهط تأرف ترظتناف .رهطت ملو اهتقو

 ىلعو ‘ علطت ال راظتنالا ىلعف تارم ثالث ال ىلاوت تراف لصت

 > علطت همدع

 لصفي ملو ضيحلا يف اهتقو ماتب مدلا اهل لصتا اهنإف . خلا رهطت ملو اهتقو مت نإ
 ص اهوحن وأ ةرفص نم هريغ راظتنا و مدلا راظتنا كلذ يف ءاوسو ى رهط امهنيب

 نأ لبق ) رهطلا قباسلاو « قبس امل اهنأل ةرفصلا وحنب ال مدلاب رهطلا ( لازف )

 ء ةالصلا لبقو لسغلا دعب وأ:ضعب لاق “ تقولا جورخ لبقو ( يلصتو لستفت
 نالوق)هدنعحصألا هنأك ىضم ابف هيلع رصتقا يذلا وهو (؟ الوأ رظتنت لهف )

 رهطت ملو اهتقو مت نإ ) همدعب لوقو ى راظتنالاب لوق ى نالوق اهيف ( اذكو
 ملو لستفت ملو ) مدلا اهمجار مث ( راظتنالا مامت لبق ارهط تأرف ترظتناف

 هبشلا هجوو“لصت ملو تلستغا وأ : ضعب لاق ى ةالصلا تقو جرخي لو ( "لصت

 . تيأر اك همدع لوقو راظتنإلا لوق توبث

 لوق ( ىلعف تارم ثدالث ) ةيفيكلا كلت ىلع نيتلاسملا ف ( امل ىلاوت ناف )
 لحأهنأل٬مد هبقعيو رهطلا هيف ىرت يذلا تقولا كلذ ىلإ (علطت ال راظتنالا )

 همدع) لوق ( ىلعو ) ث هيلإ رظتنت ام مامت ىلإ علطت لب؛هدعب راظتنالاب ضيحلا
 ءهلرظتنت الو هعم يلصت « هدعب مدلا نآل هيف رهطت يذلا تقولا كلذ ىلإ ( علطت
 تقو تمتخ نرأب ؛ هبقعال ضيحلا يف اهتقو رخآ يف ترهط اذإ ام هبلع يقبو

 ةالصلاو لسغلا لبقمدلا اهعجارف ضيحلا يف اهتقو دعب امل اهل لصتاو رهطب اهضيح
 ةلأسملا هذه نإف ؟ رظتنت ال وأ رظتنت لهف “ قاب ةالصلا تقوو اهلبقو هدعب وأ

 مت نإ اذك و : هلوق يف الو ه خلا ةأرما تدجو نإ لبقو : هلوق يف لخدت م
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 ًاتقو امهل راص نبتره مادو تقول لوحت نإ لهف ، لاقتنالا يف فلخلا و

 ص لوزنلاو عولطلا يف ةرم وأ ضمح ثالث مودي ىتح وأ ، لوألا عردتو

 امنإو ؛ لاوقأ ؟فعضألا وهو صقن وأ داز ولو لوألا نع لوحتت ال وأ

 ص ةنقيتم كرت نم هيف امل ثالث علطت

 نأب « راظتنا ىلع ًآرهط ةأرما تدجو نإ : هلوق يف اهلوخد لمتحيو « خلا اهتقو
 وأ “ تقولا خالسنا ىلع مد هبقعيو ضيحلا رخآ رهطلا ىرت نأ لمشي ام هب ديرب
 ةالصلا تقو ماد ام “ هدعب لاط ولو هجراخ تقولا لخاد نم رهطلا اهل لصتي
 'لاقتنالا يف فلخلاو) “ لسغلاو ةالصلا لبقو هجورخ لبق مدلا اهءاجو ةيلاتلا

 (عدتو اتقو اهل راص نيترم مادو تقول) سافنلا وأ ضيحلا مد ( لوحت نإ لهف
 عولطلا يف (ضَّيح ثالث مودي ىتح وأ) « لوزنلاو عولطلا يف (لوألا) تقولا
 لخاد سافنلاو « ناكسإف رسكب ةضْيخ عمج ءايلا حتفو ءاحلا رسكب لوزنلاو

 ح ( لوزقلاو عولطلا يف ةرم ) اتقو اهل ريصي ( وأ ) ‘ ضيح هنآلاضيحلا يف
 صقن وأ ) مدلا ( داز ولو لوألا نع لوحتت ال وأ ) “ نيلوقلا نم فعضأ وهو

 مث ترظتنا اهتقو نع مدلا داز اذإف هيلعو ؟ قالطإلا ىلع ( فعضألا وهو

 دح الب ةيلاوتم.ًآرارم ولو “كلذ اهل رركت ايلك كلذ لعفتو “ تلصو تلستغا

 ولو لزنت الو تلصو تلستغا اهتقو لبق ترهطو مدلا صقن اذإو « علطت الو

 اهتقوك ةضيح يف كلذ دعب مدلا اهل ماد اذإو ى دح الب ارارم كلذ اهل ىلاوت

 الإو ع ترهط نإ ماتلا ىلع تلصو تا..ةغاو ةالصلا تك رت صقن الب لوألا
 لبق روكذملا حصألا وهو اهسماخ (و) ى ةعبرأ (لاوقأ) ؟ افنآ رم اك ترظتنا

 ينو ص تارم ثالث اهل ىلاوتو نيموي ىلع آرهط تأرف ترظتناف : هلوق يف كلذ
 امنإ ) اهنإ : لاق اك “ نيترم ىلاوت نإ ةرملابو “ تاجردلاب لوزنلا اذك و : هلوق

 (ةنّقَيَتمأ ) ةدابع ( كرت نم ) عولطلا يف يأ ( هيف امل ثالث ) تارمب ( علطت
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 يثر رهط دوجوب تبجو ةدابع ةدايز عم هيف هئافتنال نيترمب لوزنللو

 . . . . . . . { تقولا لخاد

 . . فاقلا حتفب

 ةنقبتملا ةدابعلا كرت ءافتنال يأ ( هنافتنال نيترمب لوزنلل ) نوكي هنأ (و)

 ينر رهط دوجوب تبج و ةدابع ةدايز ) توبث (عم) ص لوزنلا يف يأ ( هيف )
 اهيلع تبجو اذإف ى مد رخأتو ى مد هنع مدقت دقو ى مدلا تقو ( تقولا لخاد

 رهط لوحت ضيح فرط ىف حجرتت ال فيكف “ تحّجرتو كلذ يف ةالصلا

 ؟ نيترمب رهطلا تقو نم ذختنف

 نع طقستو ص لزني ام اريثكف درطي الف ةدابعلا يف ةدايز لوزنلا نوك امأو
 نإ : لسىق ى رثكألا معن ى نايوتسي وأ رثكأ وأ ضمحلا نم ذخأ ام اهرهط ةدع

 مزلي ال عولطلا اذك و “ صقني الو ديزب وهف ذخأ ام رادقم اهرهط يف اهل ديزب
 درطملا امنإو ى اهضيح علط ام ردقب اهرهط ديزي دقف ةدابعلا نم اصقن نوكي نأ

 ‘ةعبس دعب ىلصت الثم "لبق تناك ذإ ةدابعلا ىلإ ةعراسم لوزنلا يف :لاقي نأ وه

 ى اهرود ةعرسل رهطلا مايأ ترثك تلزن اذإ لاقي نأو ةعبرأ دعب يلصت نآلاو

 عجري ملو اهتقو متي ىتح اهضبح يف ترهط اذإ يلصت ال : نيفلاخلا ضعب لاقو
 الف ماتلا لبق مدلا عجرو تك رت نإو “ تكرت ام ديعتو يلصت ذئنيحف ى مدلا

 ى ءاضيبلا ةصقلا ىرت ىتح اهضمح نم ةأرملا رهطت ال : ةشئاع لوق هدريو ديعت
 ص رهاط يهف ءاضيبلا ةصقلا تأر دق ضيحلا تقو لخاد رهطلا تأر يتلا هذهو

 بهذو _ ةضمحلا يأ _ تربدأ اذإ » : شنح تنب ثيدحو 90 يلصت رهاطلاو

 ىذألاو سجنلا وهو رذقلا :لاذ ماجعإب اه يلصو كنع مدلا ىلسغاف اهرذق

 ( ١ ) رك " ؟ دقت ٠ .
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 يف هعوجرل رهطلا مايأ يف تءاص ام ديعت هيف مدلا اهعجار نإ لهو

 ٠ نالوق ؟ حجرو نبلا ءاقنلا ف تماص ام دعت ال وأ > هتقو

 يتلا هذهف « ددعبو ماتلا لبق اهباهذل لماش ةضيحلا رابدإ نأ ىلع « مدلاب قداصلا

 ل مأ تلىقأ ءاوس. > اهرذق بهذو اهتضىح تريدأ دق اهضح تقو ق ترهط

 ىلسغاف : هلوق هجو امث 6 مدلا وه يذلا اهرذق بهذ اذإ : تلق نإو ى لبقت

 ص اهوحنو جرفلا بناوجب لصتملا مدلا ملعأ هللاو _ مدلاب دارأ : تلق ؟ مدلا

 نوكيف ى اهرادقم يأ اهناكسإو لادلا لامهإب «اهردق» ةياور يفو “ بوثلاب وأ

 اهعجار نإ لهو ) “ ضيحلا يف اهتقو رادقمل ةزواجتملا ةضاحتسملا يف ثيدحلا

 ؛ ضيحلا تقو لخاد يف كلذو ص رهطلاب هلاوز دعب تقولا لخاد يف ( هيف مدلا

 ص مدقت نم رخؤم باوجلا ليلد هنأل وأ ع ضام طرشلا نأل عفرلاب ( ديعت )
 ةرافك وأ ءاضق وأ ءادأ نم ( تماص ام ) هيف مدلا اهعجار نإ ديعت له يأ
 مايأ يف ( هوحن وأ رذنب ءافو وأ ءاضق نم تلص امو > كلذ وحن وأ رذن وأ

 اهرجأ اهلو ( هتقو يف ) مدلا يأ ( هعوجرل ) مدلا تقو يف لخادلا ( رهطلا
 ( ءاقتلا يف ) تلصو تماص اهنأل تلص وأ كلذ نم ( تماص ام ديعت ال وأ )
 ففخي اك ءايلا ناكسإ زوجيو “ بذكي ال رهطلاو حضاولا (نتيبلا) رهطلاو ءافصلا

 هيلع تنبنإلوآلا ىلعف.(نالوق)“ ريخآلا اذه(حجرو)؟نێللاو نْيهلاوتنملا

 ںاهبقعيسمدلانأ يردت ال اهنأعم كرتلا اهدمعل رفكت موصلاوةالصلاتك رت نإلهف

 ؟رفكت الو يصعت ال وأدعبمدلا ءيجمب تقفا و دق اهنال طقف اهتين ءوسل يصعت وأ

 لوقلا ىلعو كرتت ال نأ اهمزلي لوألا لوقلا ىلع ةينبملا لاوقألا هذه ىلعو ؛ لاوقأ
 كرتت : انموق ضعب لاقو ؛ مهفاف كرتلاب امطق رفكت فنصملا مالك يف ريخألا
 متي ىتح مدلا ةعجرل اراظتنا اهتقو لخاد يف هتأر يذلا رهطلا يف موصلاو ةالصلا

 تلاز يأ ا ىلصو ىلستغاف ةضيحلا تربدأ اذإ » : تلل هلوق هدربو ى اهتقو

 )١( هركذ مدقت .
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 انقفاوو ى اهمايأ ءاهتنا ةضيحلا رابدإ : لوقي فلاخلاو ى مدلا نم ةرجفنملا ةعطقلا

 ةلصتمك روهشملا > مات ريغ رهطب عطقني مدلاو : : ةفرع نبا لاق > ةكلاملا روهشم

 نإ : نوشحلاملا نبا و ةملسم نبا لاقو . « هقىقح ةقىقح رهطتف اهنع عطقنا ايلك لستغت

 امو > غاد رهط اهعاطقنا مايأو > صح ضمح اهمانأف الإ و رثكأ ١ اهمد مايأ تناك

 اقافتا : ثراح نبا لاق ى تادابعلا يف ضيح مات رهط ضعب ةضاحتسم هتزئم
 الب ةضاحتسمف رثكأ مدلا مايأ تناك نإ : ريشب نبا لاق ؛ نالوق ةدملا يفو

 ةماسم نبا بهذمو ص روهشملا ىلع ةضاحتسفف ءاوس وأ لقأ تناك نإو ، فالخ

 نمو ىمدلا دوجو مايأ يف ةقيقح ضئاحو « مدلا عاطقنا مايأ يف ةقيقح رهط اهنأ
 مايأ ةمبرأ تلصو تلاستغاو ترهطف ةثالث ثكمو اهءاج و ة رشع اهضح

 كلذ لذ اد امف ىلصت تناك ام تلصو تلستغاو ترهطف ةئالث مادف مدلا اهفدرف

 ا ةثالث مضت : ليقو ى اهتقو ىلع ىقبت : ليقو « ةثالث ىلإ تلزن ىرخآ ةرم
 7 رخاوالا م دلا مايأ ذخأت : ليقو ى ةتس اهتقو نوكيف ىرخألا ةثالث ىلإ

 نإو ى مدلا م ا تمض ارخآ الو آلوأ ةثالث متت مل نإ و رثكأ وأ انه اك ةثالث تناك

 موي رخآ وأ نيلوألا وأ نيرخآلا نيمويلا يف وأ اهضيح نم موي لوأل م دلا رت مل
 اهفد ر ش تلصو تلستغاو ترهطف ةسمخ اهب ماد نإ اذك و كاهتقو نع "لقتنت الف

 ‘ ىرخأ ةرم اهدواعز تلصو تلستغاو ترهطف مايأ ةثالث تثكمو مدلا

 مدلا اهفدرف اموي تلصو تلستغاو ترهطف ةعبرا اهب مادق ةي ةىنا اهتقو ناك وا

 ةىنامت اهتقو ناك نإو راظتنالاب اهتقو نم هذه تحرخ وأ ترهطف ةث ةثالث مادف

 ملو اهتقو مي ىح مادق > مدلا اهء احف > نموي تلصو ترهطو نموي اهب دف

 ىلإ تلقتنا ىرخأ ةرم كلذ اهدواعو رهطلا تأرف نيموي ترظتناف رهطلا رت

 ةمبرأ ماد نإو “ ةعست ىلإ تلقتنا ادحا و اموي آلوأ اهب ماد نإو “ ةرشع

 نمموي ترظتناف > رهطت ملف نمموي مادف مدلا اهفدرف 0 نيموي تلصو ترهطف

 ىلإ علطت : لبقو > ىلوألا ةعبرألا ىلإ تلزن ىرخأ ةرم كلذ اهد واعو ترهطف
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 ةسمخ ارضح تقو ةأ رماك ءةرفصلاكب ال صلاخلا مدلاب لوزنلاو ع ولطلاو

 ترظتن اف ة رفص تأر سداسلا يفو ء ةسمخ مد ام مادف { ة رشع اه ر;ط و

 عباسلا يف آرهط تأرف

 هريغاهضراع مث ةئدتبملا ىلع مدلا ماد نإو ى ةينامت اهتقو ىلع ىقبت : ليقو ةرثع

 اهضراعوأ“نيمويترظتناف ةرشعىلإ مادفلسفلا لبق مدلا اهفدرف رهطلا تأر وأ

 تأرف رشع ةسمخ ىلإ تلصو تلستغاف ةعاس ىلإ ةعاس نم ترظتناف مدلا ريغ

 ( ةرفصلاكب ال مدلاب لوزنلاو عولطلا و ) « اهتقو كلذ نوكيو لستغتلف رهطلا

 ولو اهنأ ىلع وأ ى اقلطم ضيح ربغ اهنأ ىلع ءانبف عولطلا عنم امأ « اهلثمب ال يأ

 رهطلا اهيلإ يهتني ادح نوكت ال اهنكل اراظتنا هدعب وأ هتقو يف اضيح تناك

 ولو اهنألف اهب لوزنلا عنم امأو « اهفعضل امد ضيحلا رخآ يف اهدح ناك نأ دعب

 ضيحلاهيف يضقني ازجاح ادح نوكت ىتح مدلا ةوق وقت مل نكل ضيح ريغ تناك

 رهطلاب لزنت اهنأ ‘ رهط اهنإ : لاق نم ضعب لاقو ى دعب نم رهطلا هيلإ يهتنيو
 ع ولطلا نم روكذملا كلذ ( زآوج و ) رهط ةرفصلا لعجتو ةرفصلا يليام ىإ
 مد مدقت اذإ ايف وأ ، همايأ يف وأ ى اقلطم ضيح اهنأ ىلع ءانب ةرفصلاكب لوزنلاو

 ةرفصلا وحنب وأ مدلاب عولطلا ىنعمو ى راظتنالا يف وأ تقولا يف هدعب تناكو

 لوآلا اهتقو نع لوزنلا اهب لوزنلا ىنعمو « اداز ثيح ىلإ علطتف اديزي نأ
 لخديف ضيحلا يف اهتقو صقني نأب رهطلاب اهيلإ لوزنلا وأ هلبق اهئاهتنا ببسب
 ضيحلا صقن اذإ فرطلا يف امهدوجول اهعم لوزنلا وأ « اهيليو هفرط نم رهطلا

 ىلع رجلاب ( اهرهطو ) الثم ( ةسمخ اهضيح تقو ةأرما ) كح ( ك ) كلذو
 ىلع وأفوذحملانع ةباين عفرلاب وأ اهرهط تقوو:يأ هلثم ركذل فاضملا فذح

 ىلع ءانب رجلا يف نيفلتخم نيلماع ىلومعم ىلع فطع رجلا :لوةت نأ كل و ى ءادتبالا
 ‘ةسمخ) امايأ (مد اهب مادف) الثم (ةرشع ) كلذ لثم يف اذكهو ص كلذ زاوج

 سمشلا عولط لبق ( عباسلا يف ارهط تارف ترظتناف ةرفص تأر سداسلا يفو
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 لوألا ىلع اهتسمخ يف يهف ، تارم ثالث اهل ىلاوتف ء ةرشع هب تلصف

 يفو ء ةرفص سماخلا يف تأر نإو . يناثلا ىلع ةتسلل لقتنتو 2 ححصو

 ءاهتقو لخاد تيئر ةرفص اهرضت الو ةتسلل تعلط « ىلاوتو ًامد سداسلا

 تأر نإ اذكو

 سمش عولط دعب هتأر ول ذإ؛سداسلا سمش عولط در اعم كلذ لبق وأ ارحس وأ

 عباتت ( ىلاوتف ةرشع هب تلصف ) ى اثالث رركت اذإ ةعبس اهتقو ناكل عباسلا

 (ىلع) سداسلل علطت ال اهتتقو يتلا ( اهتسمخ يف يهف تارم ثالث ) كلذ (اهل)
 ةالصلا كرتت اهنكل و“ةرفصلا وحنب لزنت وأ علطت ال اهنأ وه يذلا (لوألا)لوقلا
 اهل كلذ ناك ايلك لعفت اذكهو « ةرفصلا راظتنال سداسلا كلذ يف موصلاو
 لزنتو سداسلا مويلا يف ةالصلاب اهرمأي رهطلا مكح يف ةرفصلا :لاق نمو “علطت ال

 ةثالث ةرفصلا وحنب لوزنلاو عولطلا يف لصحتيف نيترم كلذ ىلاوت نإ ةسمخلل
 (ححصو)“هبعلطتالوكلذب لزنت اهنأب لوقو ى امهرك.ذ ناذللا نالوقلا « لاوقأ
 علطت الف ع صلاخ مدب سيل ذإ ضيح هنأ ققحتي مل ةرفصلا وحن نأل لوألا كلذ

 وحنب لزنتو علطت اهنأ وه يذلا ( يناثلا ىلع ةتسلل لقتنتو ) هيف كوكشم لإ
 ةرفصلا وحن داز وأ اثالث ىلاوتو هقوف مدلا اهل داز مث هيلإ تعلط اذإف « ةرفصلا

 . يناثلا لوقلا كلذ ىلع تملط اثالث ىلاوتو 2 هقوف

 سماخلاييف) الثم ةرشع اهرهط و الثم ةسمخ اهضيح يتلا هذه ( تأر نإو )
 رثكأ وأ لقأ وأ ة رشع هب تلصو ًارهط عباسلا يفو ) أمد سداسلا يفو ةرفص

 (اهتقو لخاد تيئر ةرفص اهرضت الو ةتسلل تعلط) انالث كلذ اهل (ىلاوتو)

 [قلطم اضيح اهلعجي ال نم دنع اضيأ علطتو « ضيح يهف مدلا مدقتل ضيحلا يف

 تأر نإ ) ةتسلل علطت ( اذكو ) “ لاق اك مد هبقعا ذإ ارهط تأر ولو علطت اك
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 يئر رهط اهرضي مل ىلا وت و امد سداسلاو سماخلا يفو ء آربط مبارلا يف

 سداسلا يفو ى آربط سماخلا يف تأر نإو ث ابعولط حص و امتقو لخاد

 يفو ًآرهط عبارلا يف تأر نإ اذكو : رهطلاب اهتقو لامكل علطت الف ًامد
 « رهطلا كح يف انه ةرفصلا نأل علطت الف امد سداسلا يفو ةرفص سماخلا

 3 ةسمخ مد اهب مادف ةرشع اهرهطلو ةعبس اهضيحل ةتقؤنك ، لوزنلا اذكو

 « اهتيؤر اذك و وأ.تأر نآل ملطت اذك و يأ ةزمهلا حتفب وأ ( ارهط عبارلا يف

 وحن وأ ( امد سداسلا ) ين ( و ) ةرفص وحن وأ امد ( سماخلا يف ) تأر ( و )
 امد سداسلا يفو ةرفص سماخلا يف وأ اهوحنب لوزنلاو عولطلاب لوقلا ىلع ةرفص

 ص ررضلا نم ءارلا ثيلثتو داضلا مضب ( اهرضي مل ) « انالث كلذ اهل ( ىلاوتو )

 دحاوىنعملاو ريضي راض نم داضلا رسك و اهناكسإب وأ “ روضي راض نم ناكسإ وأ

 نإو اهعولط حص ) اذهل ( و ) « مدلا ةدح يف هنآل ( اهتقو لخاد ينر رهط )
 سداسلا يفو ارهط ) همامت يف وأ همامت ىلإ هلخاد نم وأ هلك ( سماخلا يف تأر

 وأ هب هتمتخو امد سماخلا رخآ تأر ولف “ ( رهطلاب اهتقو لامكل علطت الف امد
 ولو هبقع ترهطف اهضيح لمك نم لك ( اذكو ) “ تملطل لوق ىلع ةرفص وحن
 يفو ارهط عبارلا يف تأر نإ ) اذك و “ تفدر ام ىلإ علطتال تفدر مث ةظحل

 ( رهطلا كح يف انه ةرفصلا نأل علطت الف امد سداسلا يف و ةرفص سماخلا
 مايأ يف وأ اقلطم ضيح ةرفصلا وحن نأ ىلع ءانب علطت : ليقو ى اهيلع همدقتل
 ةتقوم ) ةأرما كح ( ك لوزنلا اذكو ) « اهلبق رهطب تلصتا ولو ضيحلا

 امرهطلو ) ص هاصقأ ىلإ هرثكأ وأ ضيحلا ىندأ ىلإ لقأ وأ ( ةعبس اهضيحل
 ىلع لقأ وأ ةرشع نم رثكأ وأ ى لماع يلومعم ىلع افطع بصنلاب الثم ( ةرشع
 ص طقفضيحلل تتقو لب ى الصأ هل تقوت مل وأ « ادعاصف ةثالث نوكي هنأب لوقلا
 . الثم ( ةسمخ ) امايأ ( مد اهب مادف )
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 ىلع ةتسلل لزنت الف ىلاوتو متو ترط مث ةرفص تأر سداسلا يفو

 ص تلزن ىلاوتو ًامد سداسلا يفو ًآربط سماخلا يف تأر نإو س راتخملا

 آرهط ىرت ىتح لوألا نم علطت الو تقولا لخاد يئر رهطب سأب الو

 اهرهط تقو لخاد نم الصتم

 رهطلا ( متو ترهط مث)امهوحن وأ ةردك وأ ( ةرفص تأر سداسلا يفو )

 يفن قباسلا فالخلا كلذ يف رجي متي مل نإ نكل ى متي مل نإ اذك و ى الثم ةرشع اهل

 مايأب مايأ ةرشع مامت لبق رهطلا عطقنا اذإ ايف ضيحلل مدلا مايأو رهطلا مايأ مض
 ( راتخلاىلع ةتسلل لزنت الف ) « نيترم كلذ اهل ( ىلاوتو ) كلذ رم دقو مدلا
 راظتنال سداسلايف موصلاو ةالصلا كرتتو « ةرفص وحنب علطت وأ لزنت ال هنأ نم

 ةتسلل لزنتو“رهط ةرفصلا وحن نأ ىلع ءانب هيف ىلصت : ليقو ى اهوحن وأ ةرفصلا
 كلت ىلع تماد ولو ى اتقو ةعبسلا ىلع ةيقاب يهف اهوحنب لزنت : لوقي نم دنع

 هلبق امو مدلاب عباسلا متخ وأ ةعمس موب مدلا اهل مت اذإف اهركذ يتلا ةروصلا

 عباسلا يلصت يهف هبذكت الف رهطلا امأ ، هدعب ترظتناو ةالصلا تك رت ةرفص

 لزنت اهنإف امد سداسلا رخآ تأر نإو ى اعيمج نيلوقلا ىلع اهرهطل هدعب امو
 لاثم ىف تلزن رهط ةرفصلا وحن : لاق نمو ى همامت ىلع هتأر اذإ ةظحل ولو ةتسلل

 . . ةسمخلل فنصملا

 اهل (ىلاوتو ) ترهطو ( امد سداسلا يفو ارهط سماخلا يف تأر ناو )
 كح يف هنأل ( تقولا لخاد ينر رهطب ساب الو ) ةتسلل ( تلزن ) نيترم كلذ

 (لوآلا) تقولا ( نم ) اقلطم ةأرملا ( عاطت الو ) ى مادام هب تلص ولو ى مدلا
 لخادنم ارهط ىرت ىتح ) دعب امل ةبسنلاب وأ تاذلاب الوأ ناك ءاوس ضيحلا ىف

 موي هقبس دق هنأل الخاد هامس امنإو « مدلل يلاتلا رهطلا موي وه “ ( اهرهط تقو
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 اهرهطلو ةسمخ اهضمحل ةتقؤمك > رثكأ وأ تعلط ام ددع هحراخ ىلإ

 تفدرف ةرشع هب تلصف آرهط تأرف ةينامث اهب ماد امد تأرف رشع ةسمخ

 و ضمحلل يطعتو رشع ةسمخ ًاصتلف > مدب

 رخآ وه رهطلا تقو لخاد :لوقت نأ كلو “رهطلا نم هلصأ و « مدلا يف رثكأ وأ

 لبق ضيحلا هيف اهيتأي يذلا مويلا يلي ام وه ( هجراخ ىلإ ) رشع سماخلا موبلا

 علطتام ردق رهطلا نم ضيحلا هيف اهيتأي يذلا مويلا دعب رهطلا يف دادزيف « كلذ

 دلع ) يتأي اك هجورخ لبق ام وه هلخاد وأ « دعب هلاق اك « رثكأ وأ ضيحلا يف
 نم ضيحلا ذخأ ام نوكي نأ هلصاحو « ( رثكأ وأ ) مدلا مايأ نم ( تعلط ام
 دقنوكتف ىلبق نم اهل ررقتملا رهطلا رخآ دعب رثكأ وأ هلثم داز دق رهطلا لوأ
 نمو“حضاوكلذو دئازلا مدلا عاطقنا تقو نم هنم رثكأ وأ اهرهط ددع اهل مت

 (ةسمخاهضيحل ةتقوم ) كح ( ك ) كلذو ى لاثملاب هل حضتا لاحلا هدنع لكشأ

 امد تارف ) رثكأ وأ لقأ وأ ( رشع ةسمخ اهرهطلو ) “ رثكأ وأ لقأ وأ
 ءاهتارمثالثيفنماثلا يف يلصتف ى اهتقو وه امم اهنود وأ اهقوف وأ ( ةينامت اهب ماد

 لقأ وأ رثكأ وأ ( ةرشع هب تلصف رهط تأرف ) هبف ىلصت ال ةعبارلا يفو
 رشع دحأ دعب ةعبرأ يلضتف مدب هيف ىلصت يذلا نماثلا مويلا ىلع ةدئاز ةرشعلاو

 ى لصتي مل رهطلا اذهف ةروكذملا ةرشعلاب ( رشع ةسمخ لصتلف « مدب تفدرف )
 ةثالثلا اهيلع ديزي نأ نع الضف اهلمكي مل رشع ةسمخ مامت لبق عطقنا هارت الأ
 دعب بصنلاو ءايلا تابثإب ( يطعتو ) ؟ اهل داتعملا ضيحلا ىلع ضيحلا يف ةدئازلا

 ضيحلا رثكأ : لاق نمو « مدلا عطقني مل نإ ( ضيحلل ) رمآلا باوج يف واولا
 ةمبسلا متت ىتح ضيحلل طعت الف « رشع ةعبس رهطلا لقأ : لاق « رشع ةمبس
 . رشع

 دعب الإ ضيحلل طعت ملو مدلا دوجو عم اموي رشع ةسمخ تلمكأ امنإ (و)
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 تأر نإ الإ ء ىلاوت نإ ةيناثل علطت الو , اهرهط لخاد يئر مدب ريض ال

 رثك أ وأ رشع ةسمخ هب تلصو ًآرهط

 ةسخلا ىلع ةدئازلا ةثالثلا هذه تناك ذإ‘رهطلا تقو لخاد يف مدلا اذه نأل الاك

 اهرهط نأ ليلدب “ رهطلا يف ةداتعملا رشع ةسخلا نم ىلوألا ةثالثلا : يه ةداتعملا

 سيلف ( اهرهط لخاد ينر مدب ريض ال ) هنأ ملع دقو “ رشع ةسمخ لكي م
 يمه وأ ‘ ضيحلا نم ةريخألا مايألا ةثالث مد وه مدلا كلذو ى ةالصلا نم اهل عنام
 امل ( ىلاوت نإ ةيناثل علطت الو ) ى مايأ رشع ةالص دمب ةيتآلا مدلا مايأ ةثالث

 مدمل علطت مل امنإو “ لاوتي مل نإ علطت ال نأ ىلوآلابو ع تارم ثالث كلذ

 نم تصقن ذإ ى رهطلا كح يف اهضيح يف تداز يتلا ةثالثلا ذإ روكذملا لاصتالا
 فالخب هتقو رخآ يف اهنم رثكأ وأ اهلثم اهفلخي ملو اهرهط لوأ
 فشكني هيلع ةدايزلا وأ رهطلا ماقب هنإف رثكأ وأ اهلثم اهفلخ اذإ ام
 ةيناثلا ذخأتف ضيحلا مايأ نم وه مدلا مايأ يف رهطلا تقو لوأ نم داز ام نأ
 مدلا ةينامث دعب (تأر) عطقنم ءانثتسالاو ةزمهلا حتفب ( نأ الإ ) ضيحلل اتقو

 ،ىلاوت نإ ةيناثلا ىلإ ذئنيح علطت اهنإف ( رثكا وا رشع ةسمخ هب تلصو ارهط )
 اهنم ةثالث ىتلا رشع ةسمخ وه تقولاو ‘ تقولا لخاد نم لصتا دق رهطلا نأل
 رهطلاب رشع ةسمخلا تمت املو ‘ رهط رشع انثاو مدلا ةسمخ ىلع ةدايز مد مايأ
 نم وه ءيشلا رخآ نآل لخاد نم رهطلا لاصتاب لاقي نأ حص ى رهطلا دازو
 رشع كثلاثلا:ةرهاط اهيف يه يتلا مايألا ةثالث انه هرخآو “هجراخ نم ال هلخاد
 تمت اهنإ تلق يتلا رشع ةسمخلاو“رخآ هجو مدقتو ء رشعرسسماخلا و رشع عبارلا و

 مدلا مايأ نهب تمتف ةثالث امهلوأ نم مدلا ذخأ يتلا ةداتعملا اهب دارملا رهطلاب
 هنم ةريخألا ةثالثلا تناكف اصلاخ رهط رشع ةسمخ تمت رهطلا داز املو ى ةيناغ

 رشع ةسمخ نم رثكأ رهطلا متأ نإو ع رهطلا نم مدلا ذخأ يتلا ةثالثلا رادقم

 نمف رشع ةسمخ ىلع مت اذإف ى هلوأ نم مدلا ذخأ امم رثكأ هرخآ يف داز ام ناك
 جراخل لخاد نمف رشع ةسمخلا ىلع داز اذإو ى ةياغلل لوخد الب جراخل لخاد
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 ةرشع اهضيحل ةتقؤمك لوزنلاااذكو س ىلاوت نإ علطتف عيب رلا يأر ىلع الإ

 مث ، ةرشع هب تلصف آرهط تأرف ةسمخ ماد مدب تفدر ث اهرهطك

 . رم ام ىلع الإ ‘ ىلاوت نإ ةسمخال لزنت الو ىلصت اهناف ‘ مدب تفدر

 كلذ ( ىلاوت نإ ) ةينامث ىلإ ( علطتف “ عيبرلا يأر ىلع الإ ) ى ةياغلا لوخدب
 ةرشع رهط دعب دجو" مد لك نآل ، طقف ةرشع رهطلا ماد ولو « تارم ثالث
 . ضيح هدنع وهف ماي ]

 الوأ ناك ءاوس ضيحلا يف لوألا اهتقو نع لزنت ال ع ( لوزنلا اذكو )
 اهرهط تقو لخاد نم الصتم رهط تأر نإ الإ « دعب امل ةسنلاب وأ تاذلاب

 رثك أ وأ لقأ وأ ( ةرشع اهضيحل ةتقؤمك ) ‘ ضيحلا لزن ام ددع هجراخ ىلإ
 وأ لقأ وأ ( ةسمخ ماد مدب تفدر ، اهرهطك ) رثكأ نوكي هنأب لوقلا ىلع

 نود لقأ وأ رثكأ وأ ( ةرشع هب تلصف أرهط تأرف ) هتتقو ام نود رثكأ
 (اهناف ص مدب تفدر مث ) ضيحلا نم تذخأ امو اهل ررقملا رهطلا رادقم هب متي ام
 مايأ يف تءاج رهطلا نم ىلوآلا ةسمخلا نآل س مايأ ةسمخ (يلصت)و لستفت
 ص لمكتل ةثلاثلا ةسمخلا تدازف ةرشع همايأو « رهطلا مايأ نم ةيناثلاو ى مدلا

 ةسمخلا نآل ص لاوتي مل نإ اجس الو « نيترم كلذ ( ىلاوت نإ ةسمخلل لزنت الو )
 نم اهذخأ رهطلا نآل ع ضيحلا كح يف يه ى هللا همحر هلاثم يف رهطلا نم ىلوألا
 رادقملا كلذ باسح نودب مت ولف « ضيحلا نم ذخأ ام رادقمب الإ متي ملو ضيحلا

 ضمح تقو ةيومدلا ةسمخلا ذخأتف اقيقحت رهط ىلوآلا ةسمخلا كلت نأ فشكنال
 يأر نم ( رم ام ىلع الإ ) “ رشع ةسمخ اهتقو نوكيف نيترم كلذ ىلاوت نإ

 وهف ةرشع رهط دعب مد لك نأ هبهذم نأل ص ىلاوت نإ ةسمخلل لزنت اهنإف عيبرلا
 نم ىهو رهطلا اهيف اهاتأ ةسمخ ةرشعلا هذه تلص اذإف “ هل يطعت ضيح
 ء ضيحلل هتطعأ مدب تفدر اذإف ع اهرهط مايأ نم ةسمخو ى اهضيح تقو
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 نإ : ليقو ى ةرشعلا زواجت الو مدلل نيموي رظتنت ةرشع ضيحلا يف اهتقو نمو

 اهراظتنا نوكيف ص رشع دحأ ىلإ تلقتنا نيترم رشع يداحلا يف مدلا تأر

 نكي ملو رشع ينثا ىلإ تلقتنا نيترم اضيأ رشع يناثلا يف مدلا تأر نإو ى اموي
 نورشع اهتالصو ةرشع اهضمح نمو ؛ «ناويدلا» ف هلاق “ كالذ دعب راظتنا اهل

 نإ و ی نيرشع متت ىتح يلصت ليقو “ ضيحلل تطعأ ةرشع ةالص دعب مد اهفدرف

 ترظتناف اهضيح نم ةرشع ىلع رهطت مل نإو « كلذكف اهدعب مدلا اهضراع

 لبق مدلاب تفدر نإ اذك و ى يلصت تناك ام تلص مدب تفدرف ةرشع ترهطف

 تأرف ةرشع اهرهطو اهضيح نم “لك ناك وأ « مايأ ةرشع رهطلا يف اهل متي نأ
 : ليقو ى مدلاب تفدرف ةرشع هب تلصف ى اهضيح نم مايأ ةسمخ مامت ىلع ارهط

 < ضمحلل تطعأ مدلاب تفدر 7 مد اهضعب يف ناك ولو مايأ ةرشع تلص اذإ

 تلصف ةرشع ىلع آرهط تأرف رثكأ وأ كلذك اهتالصو ةرشع اهضيح ناك نإ و

 لوأ يف مد اهفدرف رهطلاب اهضيح مايأ تلصف مدلا رت ملو يلصت تناك ام هب
 . ملعأ هللاو 2 كلذ ريغ ليقو « مايأ ةرشع متت تح ضبحلل تطعأ ى اهتالص مايأ
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 لصف

 ىلإ ةالصلا تكرت ًامد تأرف ةرشعل ةعبس نيب ام اهتقو هباشت نإ

 ترظتناو تنقيت ةعبس

 لصف

 نايسن وأ نونج وأ ضرم وأ اهلقع يف للخل ضيحلا يف ( اهتقو هباشت نإ )
 فرظ وأ “ يزاجم ناكم فرظ ( نيب ) ةدئاز ( ام ) كلذ وحن وأ عيبضت وأ

 نيبو“نامزلا ىلع ةعقاو امف هيلعو ى ةلص فرظلاو ةلوصوم ام وأ “ يققح نامز

 نأ ردت مل يأ ةياغلا لوخدب ( ةرشعل ةعبس ) رم ام ىلع ناكم وأ نامز فرظ
 اه( ةنمقيت ةعبس ىلإ ةالصلا تكرت امد تأرف ) « ةرشع وأ ةمست وأ ةينامث اهتقو

 هدارمف ص اهتكرتو موصلاو ةالصلا نع ترخأت يأ ( ترظتناو ) ةعبس تعن

 ى ةيوغل ةقىقح ص صاخ يفرع يزاجم وهف « صاخلا يفرعلا ال يوغللا راظتنالا
 حصي فيكف ى اهتقو ةياغ فرعتال اهنأ يف مالكلا هقوس زاجملا كلذ ىلع ةنيرقلاو
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 . ةئالث راظتنإلا : لئاقلاب تفخأ ةعبس اهتقو ناك نإف ء ماد نإ ةثالث
 ناك نإو ، دحاوبف ةعست ناك نإو ، نيمويبف ةينامث ناك نإو
 . . ؛ همدعبف ةرشع

 ( ماد نإ ةثدلث) ؛ هتياغ فرعت ال اهنأ عم ؟ يهقفلا وهو صاخلا يقرملا راظتنالا

 راظتنالا لوقب تذخأ دقف ةعبس رمألا سفن يف اهتقو ناك نإ هنأ دقتعتو ى مدلا

 لوقف ةمست ناك نا و ك ضيح نماثلاو نينثالا لوقىف ةف ة ةينامث ناك نا و « ةثالث

 ةثالثلاو راظتنالا مدع لوقف ة ةرشع ناك نإو 2 صمح نانثإلاو دحاولا

 . لاق اك

 ( راظتنالا :لئاقلا) لوق ( ب تذخأ ) دقف (ةعبس) هللا ( اهتقو ناك ناف )
 ( ب ) تذخأ دق ( ف ةينامث ) اهتقو ( ناك نإو “ ةثالث ) سافنلاك ضيحلا مد يف

 موي لوق ( ب ) ذا دق ( ف ةعست ناك نإو ) ص راظتنالا يف (نيموي) لوق
 (همدع) لوق (ب) تذخأ دق ( ف ةرشع ناك نإو ) ى راظتنالا يف (دحاو)
 ةسمخ نيب هباشت نإو ى اذكف اذك ناك نإ هنأ يونت نأ اهمزلو ى راظتنالا يأ
 نإو “ نيموب ترظتنا دقف ةسمخ ناك نإف « نيمويب ةسمخلا دعب ترظتنا ةتسو

 نهب هباشت نإو & موي راظتنالا : لاق نم لوق ىلع اموي ترظتنا دقف ةتس ناك

 راظتنالا نأب لوقلابف ةسمخ ناك نإف “نيموي ةسمخلا دعب ترظتنا ةتسو ةسمخ

 ةينامثو كلذ نيب هباشت نإو ص موي راظتنالا نأ لوقلابف ةتس ناك نإ و « ناتنثا

 ص مويف ةعبس وأ « نامويف ةتس وأ ةثالثف ةسمخ ناك نإف ى ةثالث ترظتنا
 مل ةرشع وأ ةعست نيبو كلذ نيب هباشت نإو “ راظتنا ال هنأ لوقلابف ةينامث وأ

 ال هبتشا ام ناك ام لك اذكهو ى رحبلا يف هحاتفم لض نمك نوكتو « رذعت
 تنأ وهو ص اجرخم اهل نأ يدنع حضاولاف كلذ ناك اذإو ى ادعاصف ةعبرأ

 لوقب ذخأت وأ ص اهنع ذخأت اهل ةبيرق نكت مل نإ ةملسم وأ ى اهتبيرقل بستنت
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 : اهتقو ىلع يهف ةينامث لوألا ناكنإف « اهتتق و ةينامم ىلع رهط تأر نإو
 تلزن ةرشع وأ ةعست لوألا ناك نإ اذكو « ةيناغلل تعلط ةعبس ناكنإو

 مهفالتخال ترطضا نإ لاوقألاب ذخأتو « ةرمب امهب لوقلا ىلع ةينالل
 ض اهضيح مايأ الو ، تقولا لع عم اهرهط مايأ يردت ال يتلا يف

 ى زييمتلاب لممت وأ ص مايأ ةرشع كرتت وأ 2 ةرم لوزنلاو عولطلا : لاق نم
 ذخألا اهلف ةرملاب عولطلاب تلمع اذإ و « نيموي رظتنت مث تنقيت ام رادقم كرتت وأ
 ء اهدعب ام اذك و « اهدعب ترظتنا ةرشعب تذخأ نإف ضيحلا ىصقأ لاوقأب

 نإو ؟ راظتنا امهدعب له ؛ فلخلا ىلعف رشع ةعبس وأ رشع ةسمخب تذخأ نإو

 ثلاثلا يف رهطلا رت مل نإف تيأر اك اهترظتنا نيموي نيب اهل هبتشا
 . تلص و تلسقغا

 مامت ( ىلع ارهط ) ةرشمل ةعبس نيب ام اهتقو هباشت يتلا هذه ( تأر نإو )

 تقولا ( ناك ناف ) ع نإ باوج وهو “ ضبحلل ةيناثلا يأ ( اهتقو ةينامث )
 اذكو ى ةيناثلل تعلط ) دقف ( ةعبس ناك نإو ، اهتقو ىلع يهف ةينامث لوألا )
 ةيناثلل تلزن ) دقف ( ةرشع وأ ةعست ) رمألا سفن يف ( لوألا ) اهتقو ( ناك نإ
 نييفوكلا لوق ىلع ريمضلاب قلعتم (ةرمم) لوزنلاو عولطلاب يأ ( اي لوقلا ىلع
 نا لاوقألاب ذخاتو ) “ مهريغ دنع لاح فوذحمبو « هب قيلعآلا حصي امل هدومل
 (مهفالتخال) تجن ةرطضم ريغ لاوقأب تذخأ نإ و ى اهريغ .اذك و “(ترطضا
 يتلا يف ) مهفالتخا ىلع اسايق لاوقألاب ذخآلا اهل سيق يأ “ ذخاتب قلعتم

 لثم ( تقولا ماع عم ) “ هنودب وأ عييضتب “ يه مك ( اهرهط مايأ يردت ال
 يف وأ هرخآ يف وأ هطسو يف وأ رهشلا لوأ اهيتأي ىضم امف اهرهط نأ ملعت نأ

 ص يه مك ( اهضيح مايأ الو ) مايألا نم هريغ وأ تبس موي لك يف وأ « هم اذك
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 وهو ض تقولا تلهج نإ امك ؟اهرهطو اهضيح مك اهتبيرقل رظنت لهف

 نأل . زيمتملاب لمعت وأ ىرخأ يلصتو ةرشع كرتت وأ ؟ رهظألا

 .مدقت امب تلمع زييمتلل لهأتت ل نإف . فاصوأب فورعم ضيحلا مد
 ؟ يلصت مث نيموي رظتنت مث اهضيح مايأ نم تنقيت ام ردق كرتت وأ

 ىري نمل قفاوم وهو ى تضاح ام لوأ ةئدتبملاكف نقيقت مل نإو . فالخ

 { ةرم لوزنلاو عولطلا

 ؟ اهرهطو اهضيح م ) رم اك اهدجت مل نإ ةململ وأ ( اهتبيرقل رظنت لهف )
 يف ( رهظألا وهو ) مايآلا عم د ؤ هدحو ( تقولا تلهج نإ ) لعفت ( اك

 / : ةندنلا لمعت وأ « (ىرخاأ) ةرشع ( يلصتو ةرشع كرتت وا ) ؛ نيتلأسملا
 ةرشع كرتت وأ ى دحاو نيهجولا قدص امو ةرمب لوزنلا وأ عولطلا نأب ذخأت وأ

 هيف فالخلا ىلع ضيحلا رثكأ وه ام كرتت وأ ى ةرشع يلصتو نيموي رظتنتو

 كرتت وأ ص نيرشع يلصت وأ ، ارشع كرتت وأ « آرشع ىلصتو هنود وأ راظتناب

 كرتت وأ ص ةثالث كرتتو ةرشع يلصت ( وأ ) 0 رشع ةسمخ يلصتو رشع ةسمخ

 وأ “ نرشعو ةمست يلصتو ادحا و كرتت وأ نيرشعو ةعبس ىلصتو ةثالث
 كرتت ةروكذم ( فاصوأب فورعم ضيحلا مد نأل زيمتملا ) مدلا ( ب لمعت )

 مل يأ ( لهاتت مل نا ) اذه ىلع ( ف ف ) ، فاصوألا كلت ىرت تماد ام ةالصلا

 ةالصو ةرشع كرت وأ ى اهتبيرقل رظنلا نم ( مدقت امب تلمع زييمتلل ) الهأ نكت

 مث نيموي رظتنت مث اهضيح مايأ نم تنقيت ام ردق كرتت وأ ) ، ىرخأ
 ريخآلا ىلع ( و ) ص هريغ وأ عيبضتب تقولا تلهج يتلا يف ( فالخ ؟ يلصت

 ( و “ تضاح ام لوأ ةندتبملاك ) يج ( ف ) اهضيح مايأ نم ائيش ( نقيتت مل )

 نأ لمتحي هذه نإف “ ( ةرم لوزنلاو عولطلا ىري نمل قفاوم وه ) كلذ لئاق
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 تتق و رهشلا نم تقو يأ رادت ملو 7 اهضيح مايأ تملع نإو

 . عيبرلا يأرب ذخأتلف اهضيح

 نم : لبقو ك تصقن وأ لوألا اهتقو ىلع تداز دق ةئدتمملاك تلمع ثح نوكت

 نوكتف ث تيات ثيح نم ذخأتلف تباتو ةالص الو ضيح تقو اهسفنل فرعت م

 ( اهرهط و اهضيح مايأ تماع نإو) ى زييمتلاب لغتشت الو اهضب۔ لوأ اهاتأ نمك
 ص ةيماهفتسا اهنأل ةنونم ءادتبالا ىلع يأ عفرب ( تقو يأ ردت ملو ) يه م ُ

 تقو تمن تتقو هلمحو > ردت يلوعفم دسم تدس ةلمجلا و > رعخ عف رلاب تقوو

 ىلع دحاول دعتم ردتو ى ةلص تقوو « ةلوصوم اهنأ ىلع ةيلوعفملا ىلع اهبصنب وأ
 ةلمجو ص تقول فاضم تتقو :لوعفم هنأ ىلع يأ بصن كلذ نم ىلوأ و « اذه

 مدلا ماد دقو “ (اهضيحل تتقو رهشلا نم ) “ ردت يلوعفم دسم تدس تتقو

 دعب ةالصلا كرتت نأ نم ( عيبرلا يأر ذخاتلف ) « لئاسملا كلت يف دارملا وه اك
 ضيح وه رشعةعبس وا رشع ةسمخ ةالص دعب مد لك : لاق نم يلوقب وأ ى ةرشع

 مدلا يف تناك اذإ امأو “ رهطلا يف تناك اذإ انه عيبرلا لوقب ذخألا روصتيو
 ضئاح تضرم نإو ى هيف عيبرلا لوقب ذخالا اهديفي الو ةئدتبملاك نوكت اهنإف

 اهملع م ١ د ام بسحتلف م د اهم و تحصو اهرهط و اهضمح نم ىصم ام ملعت ال ىح

 اهطقست ال : ليقو “ راظتنالل نيموي طقستو ى اهتالصو اهضيح مايا نم ضرملا

 وأ “ هل طعتلف ضيحلا مايأ نم ناك نإف ى هيف تقافأ يذلا مويلا ىلإ يهتنت ىتح
 نيمويو ضيحلل ةرشع تطقسأ تقو اهل نكي مل نإو « ”لصتلف رهطلا مايأ نم
 اضيح ناك نإف ى تحص نيح هيف تناك امب ذخأت مث ةالصلل ةرشعو « راظتنإلل

 تلستغا ةالصلا مايا ناك نإ و « تلص و تلستغا ش همانأ متت ىتح هل تطعا

 لفتشتالف رهاط يهو تحصو رهاط تضرم نإ و “ ةالصلا مايأ متت ق تلصو

 يف ثكمت مل نإ الإ ضيحلل تطعأ مدلا يف يهو تحص نإو “ لصتل و ءيشب
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 مدلا يف تحص مث ضئاح تضرم نإو ى رهطلا ثيح نم ةرشع هيف مت ام اهضرم

 اهضرمنم تماق ثيح نم ذخاتلف ءيشب نقوت مل نإو « هريغ ال ت تنقيأ ام تبسح

 امم نقوت مل نإو « تماق ام دعب تثكم ام ىلإ ضيحلا يف آلوأ تثكم ام مضتو

 اذؤف “ هل طعتلف رهطلا ىلع تماق نإو ى تماق ثيح نم تذخأ الوأ تثكم

 تفرعنإ و “ تماق ثح نم رهطلا مايأ متت ة مل نإو “ ضيحلل طعتلف مدلاب تفدر

 نإ و ص هب تلمع هقدصت نم اهربخأ وأ « رهطلاو ضيحلا يف اهضرم يف تثكم ام

 لبقتضرم نإو ى هيلع تقافأ اب تلمع رهط الو اضيح هيلع تضرم ام ردت م

 ةت ىتح ا ہنيقي ىلع تضم اهوحن وأ ةرفصلا وأ مدلا ىلع تقافأف راظتنالا مام

 ىلع تنب ضرملا يف تثكم "ك ردت ملو ةالصلا مايأ يف تضرم نإ و ى اهراظتنا

 يذلا ناك نإ ضيحلل طعت مث « اهتالص مايأ متت ىتح اهضرم لبق تلص يتلا مايألا

 اهضيح مايأ نم اهيلع ىضم نإو “ رهط وأ مد يف اهضرم نم تماق ءاوس « مد اهب
 ملو مدلا يف يهو اهضرم نم تماقو تضرم مث رهطلا يف رثكأ وأ ناموي وأ موب
 رظتنتلفماد نإف “متي ىقح تماق نيح نم هل تطعأ اهضيح مايأ نم ىضم ام ردت
 ردت ملو تماقو تضرمف كلذك رهطلا مث رثكأ وأ اموي مدلا تأر نإو “”لصتو

 يتلا مايآلا ىلع نبتلف مدلا يف وأ « ةالصلل طعتلف رهطلا يف تماق نإف “ تضرم ؟
 طعتلف اهضيح مايأ تمت اذؤف “ ضرملا لبق اهتلص يتلا مايآلاو مدلا اهيف تأر

 تضرنف ةثالث تثكمو اهضح لوأ تأر نمو « ماد نإ راظتنا دعب ةالصلل

 ء اهضىح تقو ةثالثلا تناك و ى ةالصلل تطعأ تضرم ؟ ردت ملو ارهاط تماق

 كلذناك رهطلا تأر اذإف « ةثالثلا ىلع تنبو ضمحلل تطعأ مدلا يف تماق نإو

 ةرفصوح ي تقافأو تضرمف رثكأ وأ اموي اهضيح. ثكم :نإو .< اهضنح تقو

 ترظتن ا رهطت مل نإف ى هيف اهتقو متي قح ضيحلل تطعأ تضرم "ك ردت ملو

 نإف“ةرشع ىلإ ضرملا لبق يتلا مايألا ىلع نْبَتْلَف ضيح تقو اهل نكي مل نإو

< 
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 ءمدلا يف تقافأ و ةرفص وحن يف تضرم مث امد اهضيح اهءاج نإو ‘ ترظتنا ماد

 تقو متي قح ضرملا لبق ام ىلع تنب تضرم ك ردت ملو ةرفص وحن يف وأ

 ص ةرشع ىلإ ,نْبتنلتف تقو اهل نكي ما نإو ى ترظتنا رهطت م نإف ك اهضيح
 "يمغملاو “ترذع عييضت الب اهتقو اهضرم يف تيسن نمو ى رظتنتلف رهطت مل نإف
 هلك كلذ يف ةضيرملاك اهيلع

 _ ٣٣٧ _ ) ج ١ - لينلا - ٢٢ (



 لصف

 ص تلصف آرهط تأر مث , رثكأ وأ ةرشع اهب مادف ةأرما تسفن اذإ

 ‘ لبق اه تتقو نإ يلصت تناكام يلصت ىتح هب لغتشت الف { مدب تفدر ش

 . .. يطعت مم ةرشع لصتلف الإو

 سافنلا ماكحأ يف لصف

 يف تقو اهف نكي مل نكل لوأ ريغ وأ سافن لوأ ( ةأرما تسفن اذإ )

 ؛سافنلاىصقأ سيل ام (رثكأ وأ) ةعبس وأ ( ةرشع ) مدلا ( اهب مادف ) ‘ سافنلا
 ىتح هب لفتشت الف “ مدب تفدر مث تلصف ) تلستغاف ( ارهط تأر مث )
 يف فالحلا ىلع ؛لستفت ( لبق ) ةالصلل ( امل تتقو نإ يلصت تناك ام يلصت

 ص رشع ةسمخ : ليقو ى مايأ ةرشع متت قح يلصت : ليقو ، ةضاحتسملا لاستغا

 رشعةسمخوأ ( ةرشع لصتلف ) اهل تتقو نكت ( الإو ) ه ةرشع ةعبس : ليقو
 ءاشنإلا ىلع رابخإلا فّطَمَف ( يطعت ) يه ( مث ) « لاوقأ رشع ةعبس وأ
 مزاجلا عم ةلعلا فورح تابثإ ةغل ىلع ىرج وأ ى هريدقت عم وأ وه ريدقت نودب

 _۔٢٣٨؟' -

 



 . . . ؛سافنللآتقو الوأ تأر ام نوكيف ضمحلل

 رمآلاىنعم يف يطعت نوك هيوقيو ى ىلوأ لوألاو ص ةردقملا ةمضلا فذحي ءافتكا

 دعب مدب تفدر نإ : ليقو “ ( سافنلل اتقو الوا تأر ام نوكيف ضيحلل )
 الف ةالصلاو لسفلا رادقم يضم دمب هب تفدر نإ : ليقو “ هب لغتشت الف لسفلا

 اهنأكف اهئزجي ال اك تلصو تلستغا نإو “ لسفلا رادقم : ليقو ى هب لغتشت

 رادقملا لاق نم لوق ىلع اهئزجي ال اك اهلسغ ناك نإ اذك و « ةالصلا لبق تفدر

 لصت ملو ةالصلا تقو جرخ نإو ى اهلثم اهيف رادقملا وأ ى هلثم امهدحأ ف

 ةريبكت دعب تفدر نإو ى لستغت ملولو مدقتام ىلع ضيحلل تطعأ دمي اهفدرو
 تفدر نإ :ليقو ى ةالصلا يف لوخدلا لبق تفدر يتلاكف مالسلا لبقو مارحإلا

 دعب تفدر نإ : ليقو “ ضيحلل تطعأ ميلستلا تايحت يف تابيطلا : اموق دمب
 . ميلستلا الإ قبي مل نإ ليقو “ نيحلاصلا اهل وق

 نميف هلك مدقت امو سافنلا لئاسمب ةهيبشلا ضيحلا لئاسم يف مالكلا اذكهو

 رقت ام ريغ ذخأت امنإ نكل هبف تقو اهف نم اهلثمو ى سافنلا يف تقو اهف سيل

 تسفن ةأرما نع( رثألا ه يفو ث لزنت وأ علطت اكاه رركت نإ اهف

 ىلصت تناك ام تلصف رهطلا تأرف اموي نيرشعو ةثالث مدلا اهب مادف اهسافن لوأ
 رهطلاتأرف “ نيثالثو ةعست ىلإ ةالصلا تك رتف رخآ اسافن تسفن مث « كلذ لبق

 تداز اجف موصلاو ةالصلا كرت نم تلعف امف عنصت فيك ؤ تلصو تلستغاف

 اموي رشع ةثالث يف موصلاو ةالصلا نم تكرت امل ديعت : لاق ؟ لوألا اهتقو ىلع

 تسفن ةأرما نعو « راظتنا مايأ ةثالثو اهتقو يه اموي نيرشعو ةثالث ىلع تداز

 كلذنإف “ تلصو تلستغاف رهطلا تأرف مايأ ةرشع مدلا اهب مادف اهسافن لوأ

 ص رهطلا رت ملو اموي رشع ةثالث مدلا اهب مادف رخآ سافن تسفن مث « سافنلل اهتقو
 ةالصلا تك رتف مدلا اهب مادف رخآ اسافن تسفن مث « تماصو تلصو تلستغاف
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 تلصو تلستغاف ص رهطلا رت مل وأ رهطلا تأر مث اموي رشع ةتس ىلإ موصلاو

 دعب نم تكرت امل ديعت :لاق ؟ موصلاو ةالصلا نم تك رت ابف لوقت ايف “تماصو

 ىلع ادحاو اموي مدلا ريغل ترظتنا اذإ كلذك و ى رثك وأ لق لوألا اهراظتنا

 ىلع تدازف مدلا ريغب مايأ ةرشع ىلإ تهتناف رخآ اسافن تسفن مث مايأ ةرشع

 ص لوآلا اهراظتنا ىلع تداز امل دصت اهنإف اثالث وأ نيترم وأ ةرم لوأ اهراظتنا

 تهتنا اذإ ضئاحلا كلذك و ى ىنعملا اذه ىلع اموي نيعبرأ اهتقو ناك نإ اذك و

 ى ىرخأ ةرم تضاح مث رهطلا رت ملو ترظتناف مدلا ريغب وأ مالاب اهتقو ىلإ

 راظتنالا ىلع تداز امل ديعت اهنإف رثكأ وأ نيموي وأ اموي اهراظتنا ىلع تدازف

 نإف «سافنلل يطعت اهنإف اهنطب يف رخآ يقبو اهدلو ةأرملا تعضو اذإو ى لوألا

 ملول « ادحا و اهتقو ناك تقولا كلذ يف رخآلا تعضوف تقو كلذ لبق اهل ناك

 فنأتستلف كلذدمب تعضوف اهتقو جرخ نإ امأو « دحاو موي الإ تقولا نم قبي
 تقو اهل نكي مل نإ امأو ىنعملا اذه ىلع ةعبرأ وأ ةثالث كلذك و « رخآ اتقو

 فنأتست : ليقو ‘ دحاو اهتقوف سافنلل تقولا ذخأت نأ لبق يناثلا تدلوف

 فنأتست اهنإف تقولا جرخ ام دعب الإ رخآلا عضت مل نإ امأو « رخآ اتقو رخآلل

 تدلوام لكف اموي نيعبرأ تغلبف تقوهل نكي مل اذإ كلذك و « رخآ اتقو رخآلل
 تذخأ ص هل فنأتستلف نيعبرأ نع جرخ امو « دحاو اهسافنف نيعبرأ نود اهف

 ء ةَمنضَبةَمضَب طقست تناكف اهنطب يف دلولا تام تلا امأ و « ذخأت مل وأ تقولا

 لوألا اهسافن تقو يف تطقسأ ام لكف ى اهسافن يف تذخأ ةعضب تطقسأ اذإف
 هل تفنأتسا لوألا تقو جرخ ام دعب تطقسأ ام لكو ى اتقو هل فنأتست الف
 نمتجرخ « رخآ اسافن تفنأتسا تطقسأ ام لك : لوقي نم مهنمو ى رخآ اتقو

 يفام رخآ طقست ىتح موصتو يلصت : ليقو “ هنم جرخت مل وأ لوالا اهسافن

 ناكولف“ تارم ثالثب اهتقو نع ءاسفناا ملطت و اهسافن تقو يف ذخأت مث ى اهنطب
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 ، لسغلا لبق مدب تفدر مث رثكأ وأ ةرشع ىلع ترهط نإ امأو

 ىلع ال . اهيف مدلا اهب ماد يتلا مايألا ىلع ينبتو سافنلل طعتلف

 مدلا اهب مادو تسفن نإو ث رم امل فلاخم وهو ، ةرشع نم لقأ
 غلبت مل ام رهطلا موي تلصو مدلا موي تكرت « ًاموي رهطلاو اموي

 كلذ اهل نوكم الو 0 نبعب رأ

 ىلإو نيعبرأو نينثا ىلإو “ تارم ثالثب نيمبرأو دحاو ىلإ علطت اهنإف نيعبرأ
 نيتس ىلإ علطت : ليقو « كلذ دعب رظتنت الو علطت الو كلذك نيعبرأو ةثالث

 : ليق “ نوتس سافنلا رثكأ : لاق نم لوق وهو « نيتسلا دمب مايأ ةسمخ رظتنتو

 ترهطذنا امأو ) “ دمب راظتنا الو نيعست ىلإ نيتس نم مايأ ةسمخ راظتناب علطتو
 :لىقو“هرادقم لبق وأ ( لسفلا لبق مدب تفدر مش رثكأ وأ ةرشع ) مامت ( ىلع

 بصتلاب ( ينبتو سافنلل طعتلف ) رم ام دح ىلع امهرادقم وأ ةالصلا لبقو هلبق
 ص ءاشنإلا ىلع رابخإلل افطع عفرلاب وأ « نبللا برشتو كمسلا لك ات ال :"دح ىلع

 هنأك ص مهوتلا ىلع بصنلاب وأ “ نْبَتْلَو : لاق هناك « ءاشنإلا دارملا نأ هلهسيو

 ةمضلا فذحي مزجلاو “افطع اموزجم وأ ڵاهءانبو سافنلل اهءاطعإ نكيلف : لاق

 ىلع ) ينبت ( ال ) و “ ( اهيف مدلا اهب ماد يتلا مايألا ىلع ) ءابلا تتبثف ةردقملا

 ( وه ) كحلا اذه ( و ) “ ضيحلا يف ةثالثلاك سافنلا لقأ اهنأل ( ةرشع نم لقأ

 نم لوقو ى ةثالث ىلع نوكي سافنلا يف ءانبلا نأ لوق نم ( رم امل فلاخم ) لوق

 ىلع ينبت :لاق نم لوقل فلاخ و«نيموي ىلع: لاق نم لوقو ى موي ىلع نوكي : لاق
 ررقت ام فلاخت ال اهنكل تقوت مل نميف كلذو « ةعفد ىلع : لاق نم لوقو “ةعبس

 نم لقأ ىلع ينبت ال اهنأ وه يذلا لوقلا اذه ىلع لزنت وأ علطت ام ىرت ىتح اهل

 مدلا موي تكرت « اموب رهطلاو اموي مدلا اهب مادو تسفن نإو ) “ ةرشع

 ام يأ (كلذ امل نوكي الو ى نيعبرا غلبت مل ام) لاستغاب ( رهطلا موي تلصو
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 امد نيموي ىرت وأ ةرشع نود ام مدلا اهب ماد نإ كلذكو 4 تقو

 ابضيح مايأ ةلهاج يف ددشو ء كلذك ةثالث وأ رهط نيمويو
 ‘ اهحاتفم - لق .7 ةبهاذلا يهو عبيضتب اهرهط و

 سافنلا يف هلاخدإ مهوتي الف رهط نيعبرألا موي نأل لفسأ نوثالثلاو ةعستلا تدر
 طقف مدلا مايأ اهل نوكي : ليقو ى اتقو كلذ امهل نوكي : لىقو ى ( اتقو )

 نم اهنم وأ ى مدلا مايأ نم سافنلا لقأ اهل نوكي ام تممتجا اذإ : ليقو « اتقو
 موي نم مدلا اه رمتسا ولو ى هدعب ام عمجت الف ةرثع وأ ةعبس نم رهطلا مايأ
 سافنلا ىلإ نيعبرألا موي تمضل نيعبرألا سمش عولط دعب ام ىلإ نيثالثلاو ةعستلا
 كلذكو )“نيعبرألا بورغ دعب ام ىلإ مدلا جرخي مل نإ فنصملا هركذ ام ريغ ىلع

 ةعمس سافنلل تقوت : لبقو > اتقو امل نوكي ال ) ةرثع نود ام مدلا اهب ماد نا

 (ةثالث وأ ارهط نيمويو امد نيموي ىرت وأ ) “ رشع ةعبرأ : ليقو ى ادعاصف
 يف رم يذلا فالخلا هيفو ى اتقو كلذ ذخأت ال ( كلذك ) “ رهط ةثالثو امد

 ةعبرأو ص آمد ةعبرأ رتت نإ اذك و ى اتقو كلذ اهل نوكيالو ي هلوق

 ينبتال هنأ ىلع ءانب ‘ ةرشع نكت مل ام كلذ قوف ام اذكهو ى آارهط

 دقو ص ( عييضتب اهرهط و اهضيح مايأ ةلهاج يف ددشو ) « ةرشع نم لقأ ىلع
 حاتفمو ص رحبلا يف ( اهحاتفم _ ليق_ ةبهاذلا يهو ) “ لعفت فيك فالخلا رم

 هسنأ و “ ةبهاذلا لعاف حاتفم وأ ةضرتعم : ليق ةلمجو ى ةبهاذلا ريمض نم لدب
 ىلإ الوصو مدع نع ةيانك رحبلا يف اهحاتفم باهذو ى حتفلا ةل آ ىنعمل ةاعارم
 ص نييعتلا ىلع دعب ضيحلاو ةالصلا هب لخدت ام اهدوجو مدع نع وأ « اهتاف ام

 نأل ةمحرلا نم اطانقإ كلذ سيلف لاح لك ىلعو « يرامتسا يليثمت زاجم كلذ وأ
 ام سفن نع اهطانقإ ديرب نأ زوجيو « بتت مل نإ دارملا لب ى ةقباسلا لاوقألا اهل

 سأبت ال هنأ مم تبات نإ العو لجو ىلاعت هللا دنع هلدب امل عجرب ولو تاف
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 > ةدالولل ٨ كرت ىتح وأ امد تأرو تضخمت اذإ ةالصلا عدت لهو

 ؟ حصألا وهو ددعت نإ ريخألا وأ هعضت وأ > دلولا صعب جرخي وأ

 ال امب لحتو توفتو ص طقسب ءاسفن مسا قحتست لهو ، فالخ

 تيسن امب لمملا ىلإ عجرتف هقدصت نم اهركذي وأ ركذتت نأ نكمي هنإف « امزج
 تقشنا اذإ وأ ى قلطلا اهبرض اذإ موصلاو ( ةالصلا ) ءاسفنلا ( عدت لهو )

 ص ءاملا هلثمو ( امد تأرو ) جورخلل اهدلو كرحت ( تضخمت اذإ ) وأ ى ةلوبملا

 ضعب جرخي ) ىتح ( وأ ص ةدالولل ) نكست ( دكرت ىتح ) كرتت ال ( وأ )
 ىقح وأ « لوألا رابتعاب ادلو هامس ى نينجلا دلولاب دارملاو ى حصأ اذهو ( دلولا

 دلولا عضت ىتح ( وأ ) ص هلك ( هعضت ) ىتح ( وأ ) جرخي مل ولو ‘ هضعب رهظي
 ةلأسم ىف ( حصألا وهو ى ددعت نإ ) رثكأ وأ نيعبرأ رخأت ولو ( ريخألا )

 . ددعتلا

 ادحا وعضتف نادلو اهنطب يف هتأرما قلطي لجرلا يف ؟يلع نع يقهيبلا ىور

 سابع نبا لاق هبو “ رخآلا عضت مل ام اهتعجرب قحأ وه : لاقف ؛ رخآلا ىقبيو
 اذإ وأ ى امد تأرو هل تضخمت اذإ ةالصلا كرتت لهف هيلعو ى ءاطعو ى ىمشلاو
 قحتست اهنأ حصألا ؟ هلك هتعضو اذإ وأ؛هضعب تعضو اذإ وأ ، ةدالولل تدك ر
 ص فنصملاو رماع خيشلا دارم وهو ى اجراخ هلك ريخآلا عضوب ءاسفن مما

 هتوفت : ليقو ى اهقلط نإ ريخألا عضت ىتح اهجوز توفت الو ؛ ( فالخ )

 ةمالع تأر اذإو ى هب لوقأ يذلا وهو ى ريخآلا عضوب الإ هريغل لحت الو لوألا
 دلت مل نإف ى اموي رشع ةسمخ متت ىتح موصلاو ةالصلا تكرت ةلوبملاو ةدالولا
 يفمايآلا بسحت الو كلذك تماد ام كرتت : ليقو “ تماصو تلصو تلستغا

 هريغل ( لحتو ) اقلطم ( توفتو طقسب ءاسفن مسا قحتست لهو ) “ سافنلا
 ال امب ) رهطت ىتح جرفلا ريغ يف اهيلع لخديو اهجوزتي نأو دحأ اهبطخي نأ

_ ٣٤٣ _ 



 ٠ لاوقأ؟ ةقلخلا ماتب الإ وأ > ةحراج هف امب وأ > ءاملا هبوذي

 يف تطقسأ ام عم هلعجتو اليلق ءاملا نتخست نأب واولا ديدشتب ( ءاملا هب"وذي
 نإو ى تلحو تتاف ءاملا هب"وذي مل نإف ى اليلق هكرحت و اهريغ "فك وأ اهفك

 اهجوز ىلع مرحي ال نكلو « مسالا قحتستال ( وأ ) اقلطم تفت م هب"وذ
 الإ ) ال ( وأ )“حراوجلا نم ام (ةحراج هيف امب) الإ لحت الو توفت الو« اهؤطو
 . ( لاوقأ ) حراوجلا رئاس متت مل ولو ‘ سأرب وأ ( ةقلخلا ماب

 يضقنت الو موصلا الوةالصلا كرتت الف امد ةأرملا تطقسأ نإ : « رثآلا » يفو

 كرتتلف ةقلعلا تطقسأ نإو ، لمعلا هيلع سيلو ى هب يضقنت : لبقو « ةدملا هب

 اهقوف ام وأ ةغضملا طقست ىتح يضقنت ال : ليقو ى ةدملا تمتو موصلاو ةالصلا

 : ليقو ص ءاضعالاب ةروصم نوكت ىتح : ليقو ى ةقلخ نوكت ىقح : ليقو
 موصلاو ةالصلا كرتت مل اهنطب يف نينجلا يقب نإو ى ىثنأ وأ ركذ هنأ نيبتي ىقح

 وأ رشع وأ نينس عبرأ هؤاقب لاط ولو اهجوزتي نمل لحت ملو جوزلا تفت ملو .

 تجوزت هتطقسأ اذإف٬هطقسي ام لعفت نأ اهل زاج تام نإو ى ايح ماد ام رثكأ
 هتومب تنقيت اذإ : ليقو « اهثئيجي مدل موصلاو ةالصلا تكرتو لوألا تتافو
 جوزب ايحي ال هنأ نيقي ىلع تناك اذإ هطقست مل ولو كلذ تلعف تانيمآلا اهتأرو

 قدصي الو ةنكمم هتايحو ىايحيال هنأ ققحتي ال ذإ طوحأ هنأل لوآلا حيحصلاو
 تناك وأ لازو اهنطب يف باذ نإ كلذ لعفت امنإو « لماح لب عضاو اهنأ اهيلع
 .. ةايحلاب حالصلا هيف روصتي ال يذلا هلقأ يقب وأ ينف ىقح ائيشف ائيش هطقست

 ۔٤٤٣ ۔

 



 باب

 موصلا نمو . اهئاضق بوجو الب ةالصلا نم ضئاحلا عنم

 همه وزلب

 باب

 ةضاحتسالاو ضيحلا ماكحأ يف

 قداص بوجولا مدع ( اهئاضق بوج و الب ةالصلا نم ضئاحلا عنم )
 وأ ضمحلا لاح تكرت يتلا ةالصلا اهءاضق نإف عنملا دارملاو ى عنملابو زاوجلاب

 دق سافنلاو ضيحلا لاح اهيلع يتأت يتلا تاولصلا نآل ةريبك وهو مارح سافنلا

 ضرأ تلوانت اذإ عراشلا ىلع راهظتسا اهكاردتسا ىلإ ال واطتف عرشلاب اهتتاف

 هضرفي مل ام تضرف دقف ضرف اهنأ ىلع اهتضق اذإ اهنألو ى عرشلا هت"وف ام كردت
 ضرفلا عباوت اذك و « الفن ضرفلا كلذ سيلف لفن اهنأ ىلع تضق نإو ى عرشلا

 بجي ال : « دعاوقلا » يف هلوق امأو « رتولاو برغملاو رجفلا يتعك رك ننسلا نم
 موصلا نمو ) عنملا انه دارملاو « عنملاو زاوجلاب قداص بوجولا مدمف ى اهؤاضق

 بضرود ةالصلا ةرثكل : ليقو ى ةنسلاب كلذو ءاضقلا هموزل عم يأ ( هموزلب
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 موزل الب هتلخد نإ تماسأو 4 مارحلا دجسملا لوخدو فاوطلاو

 نمو ؛ فالخ ؟ دجس لكب ماع وأ هب صاخ لهو ى ةرانك
 ء فحصملا ؟رسمول ةءارقلاو فاكتعالا

 : لاقف “ ةالصلا نع مدآ تلأسف ءاوح تضاح : لبقو ى اهنع ففخف موصلا

 : ليقو « هلأست ملو ةالصلا ىلع اسايق هتك رتف موصلا يف تضاحو ى اهيكرتا

 امهرمأ مث ؛ ةالصلا اهك رتب هرمأف هللا لأس : لبقو ى ةالصلا ىلع هساقف هتلأس

 ص قافن ةريبك ًادمع ءاسفنلاو ضئاحلا ةالصو ى هلدب اهمزلأف موصلا كرتب اسايق
 ريغ ناك امو ى اضرف ةالصلاو موصلا نم ناك ام ءاوس « ادمع ايهموص اذك و

 مايأ له “ فالخلا ىلع ينبم فالخف ةرفص وحن وأ راظتنا يف اتلعف نإو ؛ ضرف

 هنأل ( فاوطلاو ) ؟ ضيحلا مكح يف ةرفصلا ون لهو ؟ رهطلا كح يف راظتنالا

 مارحلا دجسملا لوخدو ) ص ءاسفنلاو ضئاحلا ىلع ةمرحم ةالصلاو ث ةالص

 يف فلتخيف “ ترفك : ليقو “ رفك الو ( ةرافك موزل الب هتلخد نإ تءاسأو
 ريغ كلذ موزل مدعو ث ءيشب قدصتلا وأ ةلسرملا وأ ةظلغملا ةرافكلا موزل يف

 دجسملاب يأ ( هب صاخ ) لوخدلا نم عنملا ( لهو ) ضئاحلاك ءاسفنلاو ى ةبوتلا

 درو دإ مارحلا دجسملا ىلع اسايق حيحصلا وهو ( دجسم لكب ماع وأ ( مارحلا

 الو هدسفت تناك نإ اقافو عنمتو ، ( فالخ ) ؟ تءاسأ تلخد نإف « هيف عمللا

 كلذ زاوجي : ليقو ت هبلع نودنتسي الو بنجلا الو ءاسفنلا الو يه هبلع علطت

 ىلع ينبم فالخ دجسماب الصتم لمعي يذلا ىلصملا نم ءاسفنلاو ضئاحلا عنم يفو

 اتناك نإ الإ؛كلذ ريغ ةالصلا عضاوم نم نامعن الو؟دجسملا كح يف وه له فالخ

 الإ حصي ال هنألو ص دجسملا يف هنآل ( فاكتعالا نم ) عنمت ( و ) « هنادسفت

 يلوق ديدج وه اك ( ةءارقلاو ) ضئاحل موصلا لحي الو « حيحصلا ىلع موصب
 زاجأو ص هيلع يرطمقلا نم داز ام وأ ةقالعب ال ( فحصملا "رممو ) يمفاشلا
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 رعش و رفظك لصتم عطقو ض ماجتحالاو { جوزلا عم قارفلاو

 ف ءطولاو > كايتسالاو > باضتخالاو رذع الب لاحتك الاو

 > جرفلا

 ناك ولو ى ملخلاب وأ ءادفلاب وأ قالطلاب ( جوزلا عم قارفلاو ) ‘ هسم ”ضعب
 لاق نإو “لعافلا ىصعو حص كلذ عقو نإو“امل زاج ثيح اهسفنل اهنم قالطلا

 حص سافن وأ ضيح ين كلذ عقوف ينم كسفن قيلطت كلف اذك مقو نإ : اهف

 قلاط تناف اذك عقو نإ : لاق نإو ى اهل "لعف قيلطتلا نأل تصعو قالطلا

 (ماجتحالاو ) « ةلعاف نكت مل ذإ صمتملوقالطلا عقو سافن وأ ضيح يف عقوف
 كلذو اهب ىلصي" ال اك الاط نإ الإ ( رعشو رفظك ,لصتم عطقو ) دصفلاو
 اهعطقت ال : ليقو « ذئنيح اهسجنب ليق دقو ، ةنسلا فالخو ءوس ببس اهنأل
 رذمل كلذ تعطق نإو ص لاط نإ لمملا نع رفظلا ليطمتك .رذمل ناك نإ الإ
 هكرتت : ليقو ى هتلسغ ترهط اذإ : ليقو “ تام نمك هنآل هتلسغ رذع الب وأ

 لبق ولو ءاسفن وأ آاضئاح ولو ترصق تجح وأ ترمتعا اذإو < لسغ الب

 الب لاحتكالاو ) ص رم ام ىلع ترهط اذإ وأ اهنيح يف ترصق ام لسفتف رهطلا
 كلذ زيجمل افالخ لاحتكالاو لصتملا عطقو ماجتحالا نم َلكل عجار ( رذع

 هنأك ترهط اذإ : لبقو ى اهنيح يف هلسغفت اهدسج نم تلصف امو ى اه هلك

 يف ( باضتخالاو ) ي اهدسج يف سبل هنأل هلسفت ال : ليقو « ةدح ىلع ضئاح
 ( كايتسالاو ) “ يدعتلا بضخ عواطم هريغب وأ ءانحلاب لجرلا وأ دبلا

 . زوجلا رجش دوع ةرشقك اهيتفش هب غبصت ام هب دارملاو ى زيجأ و

 ص مفلا يف كاوسلاو ‘ نينيعلا يف لحكلا ةأرملل ةنيزلا لضفأ : « رثألا » يفو
 اذهو ى ةفشلا غبص ال مفلا لخادكلد : ةفللا يف كايتسالاو “ديلا يف باضخلاو
 . عنملاب ىلوأ غبصلاف كلدلا كاوس عنم اذإو ‘ غبصلا يف حيرص رثألا

 وهو ص ثيداحألاو ةيآلا يف هنع يهنلل ةريبك وهو ( جرفلا يف عطولاو )
- ٣٤٧ 



 نإو نيعبرألا ف ءأسفن هطو هركو > ةنسلاب كلذ ريغ اهنم حيبأو

 دنع حصألا ىلع رهاطلا كح ف يه و ةضاحتسم نم حيبأو > ترهط

 . .. رثكألا

 ىسوم ) انمع طقل يفو ى ثيداحألا يف ظيلفتللو « ةنيرق هفرصت مل ام ميرحتل
 حيحصلاو ى هلبق ني دمحم نب دمحأ خيشلا لاق اذك و ى هب رفكي ال هنأ ( رماع نا

 ىتأ دقف اهضيح يف هتأرمإ مَماج نم » : ثيدحل ةريبك كلذ نأو ى رفكي هنأ

 هريغو جرفلا يف ءطولا نم روكذملا ( كلذ ريغ اهنم حيبأو ) )) « اميظع ابنذ
 ريغ ضئاحلا نم ؟لح » : قلع هلوقل مفلا يف ولو حابم وهو ندبلا يف ءطولا وه

 ءطو هركو ) “ ةرسلا قوف ضئاحلا رشابي يللع هنأل ( ةنسلاب ) '") « جرفلا
 دارملا وأ < لوق وه اك ةيهيزنت ةهارك وأ ‘ مرح يأ ( نيعبرألا يف ءاسفن

 لبق هركي امنإو ى مرحم ال هوركم اذه"نإف نيمبرألا لبق رهطلا يف اهؤطو
 نإ لوأ ريغ وأ اقلطم الوأ سافنلا ناك نإ اهدعب وأ “ ترهط نإ اقلطم ةرشملا

 ؟سافنلا نم وأ ضيح له “عجر نإ هيف فلتخيف مدلا عوجر ناكمإل اهتقو متي م
 ىلع مرحت ةهاركلاو « لوق اذه ترهط نإو ى رهطت مل نإ يأ ( ترهط نإو )
 ص هيزنت ةهاركلاف مرح رهطت مل نإو ترهط اهنأ لاحلاو دارأ وأ « اذه

 . لوق اذه

 دعيو ةالصلا كرت مايأ نم جورخلا دعب ( ةضاحتسم نم ) ءطولا ( حيبأو )
 كح يف “ ليقو ى ( رثكألا دنع حصألا ىلع رهاطلا مكح يف يهو ) “ لسنلا

 )١( هيلع قفتم .
 )٢( هيلع قفتم .
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 دوعلا مدع ديبأتب اهقارف بدن هترفص وأ ضيح يف تئطو نإو

 اهل ليلحتلاو ميرحتلا يف هفقوت عم ، هلا هحر ةديبع يبأ دنع اهيلإ

 ءىطاورلا : لقو > ضنئاحلاك ةنس ءاسفنلا و

 فلتخاو 0 ريثكلا مدلا يف : ليقو ى اقلطم هوركم كلذ : ليقو « ضئاحلا

 اهيتأي يتلاك ى اهضيح تقوطسو يف اهيتأي يذلا رهطلاموي يفضئاحلا ءطو يف آضيأ
 ف اهلف ك اذه هشأ امو اذكهو > ًاموب رهطو امو مدو > اموي رهطو اموي مد

 .اهمدعو ءطولا ةحابإو همدعو لسغلا بوجو يف اهضيحمايأ دعب ةضاحتسملا مكح

 عماجلاو “ هدعب ضيحلا ةرفص يأ ( هترفص وا ضيح يف تنطو ناو )
 ى ( ديباتب اهقارف بدن ) مدلا مكح اهكحف ضيح اهنأب كح ثبح ةرفصلا نأ
 هنأ ينعي ( اهيلإ دوعلا مدع ) ثالثلا قالط يف اذه نأل هريغ حاكن اهدّبقي الو

 لوزي امنإو “ لكشم وهو ربدلا يف عايجيب جرخت اك كلذب هنع ةجراخ اهنأ دقتمي
 اذإ ةطوح نقيلطتلاب اهقرافي امنإف الإو “اهمرحي كلذ نأ لوقلا داقتعاب لاكشإلا

 قالطلا ىلع دهشيو اهقلطي وأ هملع تمرح اهنأ ىلع دهشي نأ دب الف ترهط

 ( ةديبع يبأ دنع ) ةسماخ جوزتيلو ا بہتمرح هل لحتل و اهيلع مدقيو جوزتتل

 يف هفقوت عم ) هريغ تجوزت ولو ى ( هلا ) م ( ھمحر ) عيبرلاو « رباجو
 يأ ى ةنس يف يأ (. ةتفلم ءاسفنلا و اهل ليلحتلاو ) اهجوز نع اهل ( ميرحتلا

 ١١) ي ا ہبانتجاب رمأيو ءاسقنلا بنتحم هنأ » : نلع هللا لوسر نع يورم مالك

 نم كلذ لثم ىلع مالكلا تطسب اك ةيفرظلا ىلع وأ ضفاخلا عزن ىلع بصنلاو

 يف ( ”ءيبطاولا ليقو “ ضلئاحلاك ) اذه ريغ ين احالطصاو فرعو ةفل مهلوق

 .دواد ربأ هاور ) ( ١
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 الف الإو ، رانيدب لك قدصت هتعواط نإف « هنع اهل ميرحت الب صاع
 ٠. . . ٠. . ‘ هتسلد نرإ هنود اهمزلو ‘ اهىلع

 هفرصتمل ام ممرحتلل يهنلا نأل « ةريبك كلذف اريبك نايصع ( ,صاع ) ضيحلا

 ابنذ بكر دقف اهضيح يف يهو هتأرمإ عماج نم ه : هقلع هلوقلو « ةنيرق
 ان ميرحت الب ) كلذب دودرم وهو اريبك سيل نايصع : ليقو ١١" « اميظع

 لاقو ء حون يبأ لوق وهو “ ستلد وأ يسن نمل نايصعالو ى هلثم يهو ( هنع

 عجار حون يبأ لوقو ى هتأرما هيلع مرحت الو هبر يصع : حون وبأ لاقو خبشلا
 ءاسفنلاو ضئاحلل تاذلابو الوأقوسم اذه لبق «حاضيإلا» مالك نأل ضئاحلا ىلإ

 قفاو يشحملا تيأر مث « ضرملابو ايناث ترك ذ اهنكل « اركذ برقأ تناك ولو
 نإ انباحصأ ضعب لاقو : هئصن ام خيشلا نع لاق ذإ عضولا ةيشاح يف اذه ىلع
 ةعبارلا يف داع نإو ى رفغتساو بات داع نإ و زفغتساو بات ضمحلا يف ءىطو

 لدي يهنلا له يدنع فالخلا ببسو « مرحت نأ ىرحأف دناعم اذه نأل تمرح
 ال : لاق هنأ ةديبع يبأ نع كلذ لبق ركذو ؛ خلا ؟ال مأ هنع يهنملا داسف ىلع

 ؛خلا هبر ىصع هنأ حون يبأ نع ركذو « اهقارف"يلإ بحأو “ اهم؟رحأ الو اهللحأ
 قدصت هتعواطناف) ى ءاسفنلا صوصخ ىلإ ال ضئاحلا ىلإ حون يبأ مالك در هارتف

 انلا ءامدلاو حاكنلاو ةيزجلاو شارفلا رانيد نأ رهش و ( رانيدب ) ايهنم ( لك
 > ىرخأ ق ةنكس ةميقب ال نزولاب كلذو ى ةرشع ةاكزلا رانيدو 60 امهرد رشع

 وأ اهرهق لب هعواطت ( الإو ) دحاو نيرانيدلا نأ دبحوتلا حرش يف تركذو

 هبلع لب ( اهيلع دهف ) ركس يف رذعت ثبح ركسب وأ اهمون لاح يف وأتيسن

 مل ( هتستلد نإ هنود ) رانيدلا ( اهمزلو ) هريغ وأ نايسن رذع نكي مل نإ

 )١( .ركذ مدقت .
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 هفصن ةرفص يف الك : لبق : { رانيد ةعواطم يف اهنيب زوجو

 { ميرحتلا ىلع انم رثكألاو ص مايص وأ ةقدص لسغلا لبق رهط يفو

 كعم يهب لصح ذإ دحاو ( رانيد ةعواطم يف امهنيب زوجو ) “ ضيحلاب هربخت
 لئسو « تاقلعملا بيترت يف هنيب اك كلذ ريغ ليقو ى هفصن اهيف اههنيب زآوجو
 : ليقو “ريناند ةسمخ دحاو لك ىلع ليق : لاقف نايمجس ن ىسع ىسوم وبأ

 ص هفصن : ليقو “ دحاو : ليقو ى نارانيد : ليقو ى ةثالث : ليقو ى ةعبرأ

 (هفصن ةرفص يف ) اهنم ( الك ليق مزلو ) “ ام ءيش : ليقو « هعبر : ليقو
 يف رانيدلا :ليقو“هرخآ يف هفصنو مدلا لوأ يف رانيدلا :ليقو ع ضيحلاك:ليقو
 يمهو هتأرما ىتأ نم » : نلع لوسر لاق “ هعاطقنا دعب هفصنو مدلا نمز

 لاق نممو “ فيعض ثيدح وهو '١ا « رانيد فصن وأ رانيدب قدصتنبلف ضئاح

 هنأب للعو ى ةياور يف هديدج يف يماشلا هرخآ يف فصنلاو مدلا لوأ رانيدلاب

 هميدق يف لاقو ‘ هنع ففخيف هرخآ فالخب رذمي الف عامجلاب دهع بيرق هلوأ يف
 يفو ) “ ديدجلا وه : ليقو « هيلوق حصأ وهو اقلطم ضيحلا يف مدلا يف رانيدلا

 رشع ينثا وأ موي وأ نيموي وأ ةثالثل ( مايص وأ ) ام ( ةقدص لسفلا لبق رهط

 : ليقو ؛ ءيش اهمزلي ال : ليقو « كلذ ريغ ليقو “ فالخ ةرشع وأ ةتس وأ
 ةبوتلا لب سافنلاو ضيحلا يف ءىطاو ىلع ءيش ال : كلام لاقو « ضيحلاك

 : تلاق نإو “ اهبذك نيبتي مل نإ اهقدص سافنلا وأ ضيحلاب هتربتخا اذإو « طقف

 ريخآلا اهلوقب ذخأ ى ضئاح انأ : تلاق مث ی اضئاح تسل : تلاق مث ضئاح انأ

 اهجوز نع اهل إ ميرحتلا ىلع انم رثكالاو ) ى ضيحلاك سافنلاو ى اهمهتي مل نإ
 اذه تلق امنإو « دمعت نإ لسغلا لبقو رهطلا دعب كلذو امات رانيدلا موزلو

 ( ١ ) ينطقرادلا هاور ٠
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 نإو رفغتسو بوتي : لقو فاكتعالاو جحلاو موصلا هداسفإك

 رهط دعبو لسغ لبق ءطولاو ، مرحتف ةعبارلا ىلإ كلذكف داع

 ‘ رثكألا دنع ضح ءطوك

 انباحصأ ضعب لاقو 4 ميرحتلا ىلع انم رثكألاو ى دعب هلوق عم رركتيالئل

 ضيحلا عامج يف فالخلاو ى هيلع مرحت ال : ةفينح وبأو دمحأو يمفاشلاو كلامو
 ى راظتنالا يف وأ تقولاف امهوحنو ايهترفص يفو “سافنلاو ضيحلا مدو « سافنلاو

 كح يف تسيل ةرفصلا وحنو راظتنالا مايأ لاق نم نأ يفخم الو

 ةيرسلاو ةجوزلا ةمآلاو .راظتنالاو ةرفصلا وحن يف هب اهمرحي ال سافنلاو ضيحلا

 لاوقألا فو يمالك يفو فنصملا مالك يف ةقباسلا لاوقألا يف ةجوزلا ةرحلاك

 س هريغو ميرحتلا يفو ى يتأي ام ىلع ةرافكلاو “ لقأ و رانيدلا نم اهلك ةبتآلا

 ( جحلاو موصلا ) ءاسفن وأ اضئاح وأ ارهاط هجوزل ءطولا يأ ( هداسفاك )
 رفغتسيو بتيملاف داع نإو “ رفغتسيو بوتي : ليقو “فاكتعالاو ) ةرمعلاو

 دناعم هنأ هيفو ى ةعبارلاب دناعم هنآل ى ( مرحتف ةعبارلا ) ةرملا ( ىلإ كلذك )
 ص رضخلا عم ىسوم ةصقك « ةثالث عمجلا لقأب دناع هنأ دب الف الإ و « ةرملاب
 ءطولاو ) “ هفصن : ليقو « ال : لبقو ى ضيحلاك ةرفصلاو مدلا يف ءاسفنلاو
 وأ هب لمعت تناكاذإ فوغجلاب وأ ءاضيبلا ةصقلاب ( رهط دعب و لسغ لبق
 مزلو مرحت ال نأ هبشألاو « مرحتف ( رثكألا دنع ضيحب هطوك ) راظتناب

 بجوأ و سافنلاو ضيحلا يف ءىطاولا ىلع ةرافك الو مرحت ال : ليقو ى رانيدلا
 اهمرحي ملو : هلوقب خيشلا دارم هلعل و « ةبقر قتع ةظلغم ةرافك مدلا يف مهضعب

 قتع ةرافكلاف ص فالخلا لهأ نم موق مهو « ةرافكلا هبلع اوبجوأ و نورخآ

 هللا رفغتسيو هيلع ةرافك ال هنأ ىلإ مهرثك أ بهذ : هصن ام يوغبلا لاقو ى ةبقر

 يعازوألاو ةداتق مهنم “هيلع ةرافكلا بوجو ىلإ موق بهذو ى هيلإ بوتيو

 ىقحسإو دمحاو ٠

_ ٣٥٢ 

 



 لبق حبصأف لسغ يف تعرشو ناضمر يف ليلب رهط تأر نإو

 تزواج ضنئاحل زوجو . هلكأ , اهل هركو . اهموي موص متي الف همامت
 نأ همدع .7 ءاملا نع لمنت وأ آرفس تدارأو هف مايأ ةن ةثالث

 : ضئاح يهو هتأرما عَماج لجر يف لاق قلع يبنلا نإ : سابع نبا لاق

 17 رانيد فصنف ةرقص ناك نإو ص رانيدب ىدصتيلف اضيغ مدلا ناك نإ «

 ھ ا . سابع نبا نع فرقم اذه ىوريو

 ء رهظألوألاىلع خشلا مالك لنح و“فصنلا وأ رانيدلا : ةرافكلانأ هرهاظو

 سيت يفو “ هفصن ةرفص يفو ى رانيد ضيحلا لاح مدلا يف ءطولا يف : ليقو

 ء ضمحلا فصن ةرفصلا : « ناويدلا » يفو « هعبر لسغ لبقو رهط دمب ايفو

 راظتنإلا مايأو ى ضيحلاك سافنلاو « ةرفصلا فصن سبيتلاو ةردكلاو ةيرقلاو

 دمعت نإ و « كلذ نالعفي ال نكلو اهيف اهيلع ءيش ال : ليقو ‘ ضيحلا مايأك

 : ليقو“ جوزلا ىلع ءيش ال : ليقو رانيد ايهنم لك ىلعف قلزناف جرفلا نود ام

 2ناويدلا»يف راتخاو“رثكآلالوق ادمع ضيحب ةحوكنملا يرحتو طقف ةبوتلا ايهيلع

 ( حبصاف لسغ يف تعرشو ناضمر يف لئيلب ارهط تأر نإو ) ، مرحت ال اهنأ
 هتأر يتلا هارنكك ( هلكأ امل هركو ى اهموي موص متي الف ى همامت لبق ) حابصلا

 ةثالث تزواج ضئاجحل زوجو ) “ ىضم ام مده لسغلا تعيض نإ و « ,راهنب
 ( همدع تفاخو ءاملا نع لقنت وأ ارفس تدارأو ) ضيحلا يف يأ ( هيف مايأ

 رهطلا نيحل اهعفني الو ى خسولاو سجنلل فيفخت ( لستفت نأ ) ى ءاملا مدع يأ

 ( ;١ ) يمرادلا هاور ٠
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 لع مرحت الو , نيلجرلا لع اهد وعقو اهدسج مضب ءاحنتسا ن ود

 وهو ضئاحلا مكح يف تسيلو « مميتب لسغ لبق و رهط دعب ءىطاو

 ‘ ةدابعلا كرت ف ءاوس نامدلا ناك نإو > ءاسفن هب مرحت الو ءهبشألا

 ص اقلطم ايمل زوجو ى ةثالث دعب امف زوجو ى ةرشع تزواج نإ كلذ ى سافنلاو

 ،هلحم ريغل سجنلا لصي الئل ( ءاجنتسا نود ) القنت وأ آرفس اديرت مل نإو زوجو
 امدسج مضب ) سجنلا هنع ىقري ال لحملا كلذ نألو « زاج هلوصو اتنمأ نإو
 هيلإ اترطضا ام الإ ناعزنت الو “ جرفلا ءاملا لصي الئل ( نيلجرلا ىلع اهدوعقو
 ص هنانفدتو هنالسغت مث ارهطت ىتح هناعفرت : ليقو ى هانفدتو السفتو هاعزنتلف

 الواهدسج ىلع ءاملا تضافأ مايأ ةعبس ءاسفنلا تلصو اذإ : « ناويدلا ه يفو

 يف ءطولا الإ سافنلا لبق اهل لح ام لك اهف لح كلذ تلعف اذإو « جتنتست

 رهطلا ىرت ىتح لستفت الف مايأ ةعبس ىلع لستغت مل نإو ى موصلاو ةالصلاو جرفلا

 دحأ ىلعف لستغت مل نإو “ رشع ةعبرأ ىلع لستفت : ليقو ى راظتنالاب زواجت وأ

 مل نإ نهدعب تءاش ىتم لستفتلف مايأ ةعبس تك ردأ اذإ : ليقو ؤ نيرشعو

 ص مايأ ةثالث تضم اذإ اهدسج ىلع ءاملا ضيفت نأ اهل : ليقو ى نهيلع لستفت

 ءامب ( لسغ لبقو رهط دعب عىطاو ىلع مرحت الو ) « كلذ نم لقأ يف صخرو
 ص رضح يف عنام وأ هفوخ وأ ضرم وأ ءام دقفل مميتلا امهل زاج ثبح ( مميتب )
 تسيلو ) ى اهممبتل اهعماج يأ ءىطاوب وأ رهطب ةقلعتم ءابلاو « مرحت : ليقو
 تمميت ولو لستفت مل ذإ ضئاحلا مكح يف اهنأ مهوتم مهوتل اعفد ( ضذاحلا كح يف
 (ءاسفن) مدلا يف ءطولاب يأ ( هب مرحت الو ) “ ىلأوآلا برقألا ( هبشألا وهو )

 ةالصلاك ةصوصخلا ( ةدابعلا كرت يف ءاوس نامدلا ناك نإو ) “ ضعبل افالخ

 ء طقف ضمحلا يف ءطولا ميرحت صن دورول كلذ ريغو نآرقلا ةءارقو موصلاو
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 { عامجإلاو ةنسلاو نآرقلاب مارح جرفلا يف ضئاحلا عامج نأ لصحتف

 الو ةرافك همزلت مل اهضيحب لهج وأ نايسنب نإف هلحل داقتعاب ال هلعف نف

 حيبأو ص رثكألا دنع هيلع تمرحو ، دمعو هب ملعب هامزلو مإ

 ةلبقبو ، ضئاح نم ةبكرلا تحتو ةرسلا قوف امب ركذلاب عاتمتسالا

 ه ةمألا ضعب و اندنع جرف نود اهنيب اممو ى ًاعامجإ ةقناعمو

 يف ضئاحلا عامج نأ لصتحَتَف ) ‘ ضيح سافنلا نألو اسايق ممرحتلاب : ليقو
 ءاسفنلا نإ : هلوق نم مهفي هنأ كلذو ( عامجالاو ةنسلاو نآرقلاب مارح جرفلا
 عمجيو يبنلا هب لوقي نآرقلا يفامو نآرقلا نم اهرمأ ضئاحلا نأ ضئاحلاك ةنس

 ك هيلععمجملانآرقلانم ةذوخأملا ةنسلا نمهنأ وأ كرم اع كلذ لصحتي مف الإو هيلع
 ص وا ولاىنعمب وأ يرك "ذلا بيترتلاو فطعلا درجمل لب ةيببس تسيل ءافلا لاقي دقو

 ةرافك همزلت مل اهضيحب لهج وأ نايسنب ) هلعف ( ناف هلحل داقتعاب ال هلعف نمف ) ٠
 دنعهيلع تمرحو ردمعو ) ضيحب يأ ( هب ماعب ) رفكلاو « ( ءامزلو“مثإ الو
 نمو “ لسغ لبقو رهطلا دمب ايف مدقت ام نأل « مدقت ام عم رركتي مل ( رثكألا

 لوق ىلع الا س كرشم وهو اهيلع هلوخدل هبلع تمرحو كرشأ لحلا داقتعاب هلعف
 تحتو ةرسلا قوف امب ركذلاب عاتمتسالا حيبأو ) ى ةلزلا كرشب مرحي ال نم
 (جرف نود اهنيب امبو“اعامجإ ةقناعمو ةلبقب و ) « ءاسفنو ( ضئاح نم ةبكرلا
 ىلع افطع رجلاب وأ ةيعملا ىلع بصنلاب ( ةمألا ضعب و اندنع ) جرف ريغ يف يأ
 ضعب وهو « ةمألا ضعب دنعو يأ ث ضفاخلا ةداعإ الب لصتملا رورجملا ريمضلا

 ص يروثلاو ى يمخنلاو “ ىمشلاو « دهاجمو “ ةمركعو « يعفاشلا باحصأ

 قاحسإو 0 كلام باحصا نم غبصأ و ‘ نسحلا نب دمحمو « دمحأو « يعازوألاو

 الإ ءيش لك اوعنصإ » :للع هلوقل دوادو ى رذنملا نباو “ روث وبأ و « هيوهار نبا
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 . حصو اه ؤطو حابي لهف ‘ تممبتف ءام دحت ملو رفس يف ترهط نإو

 جرخ ىتح لسملا عييضت دعب تئطو نإو ؛ ( نالوق ) ؟ لستغت ىتح وأ
 . .. . . . ‘ مرحت ال : لسقف اهتلبقتسا ةالص تقو

 رازإلا قوف امب هرمأف '") « جورفلا لزعب مترمأ امإ » نلع هلوقل و ١ « حاكنلا

 ص يعفاشلا باحصأ ضعب كلذ مرحو « جرفلا نع ةطوح لب هتحت امل ميرحت ريغ

 ‘ءاطعو “سواطو « حيرش و 0 بسلا نباو ط ةفىنح يبأو ء كلام بهذم وهو

 ينعي“ رازإلا قوف ام ىلع ةزاجإلا يف نلع هراصتقال ص ةداتقو « راسد نب ناملسو

 ميرحتب كلام نع لسيقو“ةرُسلا وهو دسجلا نم رازإلا هبف دقعي يذلا عضوملا قوف

 ىعرب نم نآل ص جرفلا يف عوقولا ةفاخم لب عضوملا كلذ سفنل ال رازإلا تحت ام
 نإو) 31 رانيد همزلي ملو اهمرح ل لعف نإف هملعو ى هيف عقي نأ كشوي ىمحلا لوح

 لهف ) هربغ وأ بارت نم هب مّسَسَتْي اب ( تمميتف ءام دجت ملو رفس يف ترهط

 . بهذملا يف ( نالوق ؟ لستفت ىتح ) حابي ال ( وأ “ ححصو اهؤط و حابي
 :كلام روهشمو « فلخلاو فلسلا روهمجو « دمحأ و ‘ يعفاشلا بهذم لوآلا و

 لاحلايف اهؤطولح ضيحلا رثكأل مدلا عطقنا اذإ : ةفينح يبأ نع ليقو حا

 مميتت ام الو ءاملا دحت مل نإ و ى ذل رضحلا يف تممست اذإ ءطولا ةحابإ قحلاو

 ولو هب مميتت امب هزاوج رهاظلاو « يشكيودسلا رهظتسا ايف اهؤط و حبي مل هب

 ه ( اهتلبقتسا ةالص تقو جرخ ىتح لسفلا عييضت دعب تئطو نإو ) 0 ءاوهلاب
 اهل قبي مل اذإ ع اهؤطو هل لحيف لصألا تربتعا نيتالصلا كارتشاب تذخأ نإ و
 اهؤطو هل حابي ال هنأ حضاولاو “ ( مرحت ال :ليقف ) ، ةيناثلا يلصت ام ردق الإ

 )١( هيلع قفتم .
 )٢( هجام نبأو يئاسنلا هاور .
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 تفاخ نإنسحتسا و «ضناحل ةلبقلا لابقتسا و« ةءارقلاو سرك ذلا زوجو

 طنلا ءاسفنل وءايلسغطرشب نيديلا باضخو نهدلا اهل زوجو ء نايسن
 هنهدتو اهسأر حتفت نأ تبلج نإ اهل صخرو ضئاح اهركو 3 رفضلاو

 ، طشم الب هرفضتو

 اذإفإ» : ىلاعتهلوقل و ؛لستفت ملام ضيحلا كح ءاقبل تقولا جرخ ىتح تعيض ولو

 :"ليقو ى ليقب ربع كلذلو < اهاطيل لسفلا ىلع اهرابجإ بجيف '"؛«نرطت
 هتحابإ ىلع عمجمف رك ذلا امأ و « دعب امل دئاع زيوجتلا ( رك"ذلا زوجو ) “ مرحت
 ى ةءارقلاو ) 0 ماملا لب طقف منم ةلباقم ف ال زيوجتلا دارأ هلعلو « هبابحتساو

 نإ و( انايممن تفاخ نإ) ةءارقلا زيوجت ( نسحتساو “ ضناحل ةلبقلا لابقتساو
 ء [نزايسن فخت مولو فييكتلا اهل زوجيو ى اهل زيوجتلا اذه نسحتسي مل فخت م

 امف زوجو ر اهنذآل عامسإ الب اهيتفش كرحت نأ ضعب لوق يف فييكتلا نمو
 > هلامعتسا يأ هب نهدب آ مسا وهف اهمضب وأ > ردصم وهو لادلا حتفب ) نهدلا

 ذإ اهلسغل هجو الف الإو “ سجنلا فوخ ( امهلسغ طرشب نيديلا باضخ و )
 وهو حتفلاب ( رفصلاو طشملا ءاسفنل ) زوج ( و) “ اهدي نع ثدحلا هب عفتربال

 نإ ءيش موزل الب ( ضئاحل ) رفضلاو طشملا يأ ( اهركو )همل وأ رعشلا جسن

 اهسأر رمش يأ ( اهسأر حتفت نأ ) جوزلل ( تبلج نإ اهف صخرو ) “ تلعف
 صخرو ) طشم الب ( ءافلا رسكب ) هرفضتو ( اهمض و ءاهلا حتفب ) هنهدتو (

 ءاسفنلاو ضئاحلا منجتحت الو « مايأ ةثالث تضم اذإ ءانحلاب باضخلا ي ضئاحلل

 نيزتلا نم ءاسفنلاو ضئاحلا عنم روهشملاو « كلذ ىلإ ترطضا نإ الإ

 ءاسفنلاو ضئاحلا عم مونلا زاوج ىلع اوعمجأو « لاحتكالاك اقلطم

 )١( ةرقبلا : ٢٢٢ .
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 ء ةرم وأ ء رجفللو « نبتالص وأ . ةالص لكل ةضاحتسم لستغت لهو

 . . . . . ، فالخ ؟ لكل ًأضوتتو

 « ةضاحتسملا عامج زوجيال ه ةشئاع نعو “ نارهاط اهللبو امهرؤسو ى اهتلبقو

 « نيريس نا ههرك و«تنعلاتفاخ نإ الإ » :هنعو « اهب لاط نإ الإ ه :دمحأ نعو

 يف ضئاحلا ءيطاو ىلع امهديدج يف : ليقو ث هيلوق ميدق يف يمفاشلا بجوأو
 دعب هفصنو مدلا نامز يف رانيدلا : ليقو ى هفصن هرابدإ يفو ارانيد مدلا لابقإ

 وأ ةلبقلا وأ ركذلاب ةبكرلا تحتو ةرسلا قوف ةرشابملا عنامب ةربع الو ى هعاطقنا

 رهشألايف كلامعنمو « هب هبقعتو عامجالاب هقبسل كلذ ريغ وأ « سمللا وأ ةقنامملا
 لح هتاقوأ رثكأل ضيحلا مد عطقنا اذإ ةفينح يبأ نعو ى ةمميتملا ءطو هنع
 ءاسفنلاو ضئاحلا ءاضق ةدئاف . كلذ رم دقو هبئان وأ لسغ الب لاحلا يف اهؤطو

 ءاضقلا يونت يهف لوألا رمألاب اهيلإ باطخلا هجوت هنأ ينعأ ى حيحصلا وه موصلا

 لهو ) « ءادآلا نايونتف رهطلا لاح ايل ددجت رمألا نآ ىنعمب موصلا ءادأ ةلباقمو

 لستغت( و نيتالص ) لكل ( وأ ) ؟هريغو رجفلا ( ةالص لكل ةضاحتسم لستفت
 لستغت ( وأ ) ؟ برغملا يف ةرمو رجفلا يف ةرم لستغت وأ ؟ هدحو ( رجفلل )
 أضوتت وأ ،ةالص لكل يأ ( ,لكل اضوتتو ) ضيحلا نماهجورخ دنع ( ةرم )
 رجفلاراهنلاةالضل وأ طئاغ وأ حرج مدك هل تأضوت ام ريغب تثدحأ نإ الإ ةرم

 ؟ راهنلاو ليلل دحاو لسغ وأ ى لسغ ءاشعلاو برغمللو ‘ لسغ رصعلاو رهظلاو
 ى رصعلا نيبو اهنيب تعمجو تلستغا رهطلا تقو يف ترهط نإ و “ ( فالخ )

 رهظي يذلاو ى ءاشعلا نيبو اهنيب تعمجو تلستغا برغملا دنع ترهط نإ اذك و

 اهتعمجو نيتالطص لكل تلستغا تءاش نإ و « ةالص لكل لستغت نأ لصألا نأ
 ةضاحتسملا رمأ ذإ » لزع هنم صيخرت كلذو ى ةدح ىلع ةلسغ هلف رجفلا الا
 عملا ونيتالص لكل لسفلاب اهرمأ _ كلذ اهيلع لواطت املو _ ةالص لكل لسفلاب
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 اهل بدن مد هفدري ملو راهنلا ضعبب آرهط تأرف حبصلا تلستغا نإو

 . هفدر نإ اهمزلو لسلا

 لسفلاو“لصألا وه ةالص لكل لسفلاب اهرمأ نأ ملعف )١' « رجفلل لسفلاو اهنيب

 يفكتو ‘ بدن رمأ ةالص لكب اهرمأ نوكي نأ لمتحيو ى صيخرت نيتالصل

 لكل هب اهرمأ نإ نيتالص لكل لسفلاب اهرمأ نم آضيأ ملعيف نيتالص لكل ةلسغ
 يرفثتساو ىلستغا » )٢' ةلئاسلا ةيراصنألل هلوق وه يذلا رخآلا ثيدحلا يف ةالص
 ةدافإ هجوو < صيخرت نيتالص لكل لسفلاو لصألا هنأ وأ ى بدن « ىلصو

 لاؤس وهو. اجث جثي اهمدو لعفت فيك هتلأس اهنأ راركتلا ريخآلا ثيدحلا اذه
 هنأ انملعف..2 لسغلا بقمعع.هنأ انماع « يرفثتساو » : لاق امل اضيأو ى ةالص لكل

 نكل“ةالصلا متتىتح اهلاستغا ىلع ةظفاحملا الإ انه رافثتسالل ىنعم الو. ةالصلل
 تمادام ةدحا وةلسغبتتلصل اجراخ مدلا اهثلعي ملو اهترفث لحنت م ولهنأ هنم مهفي

 ةدحاو ةلسغ بجاولا نإ :لاقي دقو “ حصي دق لب “ نسح هجو وهو ى كلذك

 :تلع هلوقل بودنمنيتالص لكل وأ ةالص لكل لسغلاو ى ضيحلا نم تجرخ اذإ
 لسغب اهرمأف '") « يلصو كنع مدلا يلسغاف اهرذق بهذو ةضيحلا تربدأ اذا »
 دقواهل هركذي مل مولعمن ضيحلا نم جورخلا دعب بجاولا لسفلا امأو ى طقف مدلا

 ةالصل ةناحتسملا يأ ( تلستغا نإو ) ‘ دعب فنصملا هرك ذ اك كلذب ليق

 لسفلا ال بدن مد ) رهطلا يأ ( هفدري ملو راهنلا ضعبب ارهط تارف حبصلا )
 ناك ص اهراظتنا دعب مدلا اهب ماد نم مد رهطلا يأ ( هفدر نإ ) لسغ ( اهمزلو
 نيتالصلانيب عمجت :ليقو “ ةالص لكل تلستغا “ نكي مل وأ ضيحلا يف تقو ال

 )١( هيلع قفتم .
 ) ٢ ( هركذ مدقت .

 ( ١) رك ذ مدقت ٥ .
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 نإو ص اهجوز اهيتأيو موصتو يلصتو سجنلا عزن الإ اهيلع ام : ليقو “ لسغب
 مميتت : ليقو ى اهتقو يف ةالص لك تلصو تممست مدلا ناليسل لفلا اهنكم ل

 هندبو اهنيب دامرلا ىلع دعقتو ى مايقلا امل نكمي مل نإ ةدعاق نيتالصلا نيب عمجتو

 : لمقو “ ضرالا رشابتو دعقت مدلا ريغ اهنم لاس نمو مدلا اهنم جرخي ةقرخ

 للبلا عطقني ناك نإو ى هريغ وأ مد نم ليسي ام رثك اذإ ةرفح ىلع نإ دمقت

 ص ضئاف مد لك فلخ دسجلعءاملا ةضافإ اضيأ اهيلع : ليقو « تلصو تاضوت
 تعضو رهطت ملو راظتنالا مث نإو ءاجنتسالا الإ اهيلع سيل هنأ هب ذوخأملاو
 دعب موص الو اهل ةالص الو ى كلذ لبق اهموص مدهنا دقف تحصأ ىتح لشفلا

 تلستغاف راظتنالا مت نإو مدلا ريغ نم اهراظتنا ناك ولو “ لستغت ىتح كلذ

 مدهنيالو“دعبتلص ام اهل حصي مل الإو لستغتو جنتنستنلف دمب رهطلا تأر مث

 سيلف هريغ امأو ؛ ضئافلا مدلا يف كلذو « لسفلا ةداعإ كرتب لبق تماص ام

 . ها ءوضولاو ءاجنتسالا الإ لسفلا دعب رهطلا ءاج اذإ اهيلع

 نإ و :لاق « راظتنالا مامت دعب تلسغ اذإ اقلطم لسفلا ةداعإ اهمزليال:ليقو

 اذإ : ليقو ت همامت دعب تداعأ نإ الإ ايزجي الف ةراهط الب همامت لبق تلستغا
 يف الإ تقولا لبق ةراهطلا زوجتو 4 اهأزجأ راظتنا نودب تلستغاف اهضيح مت

 روسابلاو حيرلاوأ وجتنلا وأ لوبلا سلسو ةضاحتسالاو ى لوق يف مميتلا

 . حرجلا ناليسو فاعرلاو



 باب

 . . . ةيرورض ةبارت ةراهط ًاعرشو ى دصقلا ةغل "مميتلا

 باي

 .هن :دن مميتل ق `

 مالكلا يف يتلا ةبسنلاب قلعتم ضفا خلا عزن ىلع بصنلاب ( "ةفل مميتلا )

 ى ( دصقا ) ةغل مميتلا ريسفت يأ فوذحم فاضمب قلعتم وأ ى ةقيقحلل ريكنتلاو
 يف كلذ تطسبو « برملا ةغل يهو ةغل يف يأ « عيونتلا وأ ميظعتلل ريكنتلا وأ

 هنأ ىلع ًاديعص بصن كلذلو )١) 4 اوممىتف < : ىلاعت هلوق يوغللا نمو > وحنلا

 اوحسماف » : هلوقب يعرشلا ركذ مث آديعص اودصقاف ىنعملا ناك ذإ هب لوعفم

 ى ةيبارتلاو ةيئايلل لماش سنج ( ةراهط :اعرشو ) ا" ي هنم مكيديأو مكهوجوب
 ءامب لمعت دقو بارتلا ريغب لمعت دق ذإ ةلاصأو ابلاغ بارتلاب لمعت ( ةيبارق )

 ةرورضل لممت ) ةيرورض ( > ءاجنتسالاو لسفلاو ءوضولل جرحم لصف وهو

 ؛ ٣ :ءاسنلا( ) ١
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 هب تصخ امم وهو ءاملا مدع وأ زجعلا دنع لمعتست ء ةصوصخم لاعفأب

 > منانغلاو ‘ ثلثلاب ةصولاو > تمملا ىلع ةالصلاو ءوضولاك. ةمألا

 هوحنو كلذ جرخي ال نكلو « ودعو عبسك هنم عنامو ى ءاملا دقفو « ضرملاك

 زاجأ نمو ى ةرورضلاب صتخ مميتلا نأ عقاولل نايب اذهو ى ءاملا دقف انلوق نع

 (ةصوصخ لاعفأب ) ؛عماج ريغ هدنع ةدحلا ناك ةردقلاو دوجولا عم لفنلل مميتلا

 جحم ايهب هجولا حسمو اهيف خفنلا وأ اهضفنو اهعفرو بارتلا يف نيديلا عضوك

 نع ( زجعلا دنع ) ةراهطلا كلت ( لمعتست ) “ بارتلاب آكحلاب سجنلا ريهطتل
 "دح اذه :لاقيال ةرورضلل نايب كلذو (ءاملا مدع ) دنع ( وأ ) ى ءاملا لايعتسا

 : هلوقب جراخ اذه : لوقن انأل بارتلاب هريغ وأ ندبلا ريهطت لوخدل عنام ريغ

 سيلهنألو٬دقف وأ ءاملادجو ضرملاو ةحصلا عم زئاج هب ريهطتلا نأل ع ةيرورض

 مميتلا ( و ) “ ةصوصخم لاعفأب صتخيال بارتلاب ريهطتلا نإف ةصوصخم لامفأب
 اہتكراش ولو ( عوضولاك ) ممألا رئاس نع ةيدمحملا ( ةمألا هب تصخ ام وه )
 تصخ وأ « '١«يلبق نم ءايبنالا ءوضوو يئقضو اذه» :لل هلوقل « ءايبنالا هيف

 نأ »: ثيدحلا يف تبث دقو ى هببسب ةرغلاو ليجحتلاب وأ ثيلثتلاو ةينثتلاب ةمالا

 ىلصو أضوتف ماق جيرج نأو يلصتو أضوتت تماق اهنم وندلاب كلملا مه امل ةراس

 ايسملكل »:ع وفرملا ةريره يبأ ثيدح يف ةرغلاب حرص دقو '") « مالغلا مئلك مث

 ةاكزلاو ( مئانغلاو ثلثلاب ةيصولاو تيملا ىلع ةالصلاو)'"« كريغ دحألتسيل
 رون هلك أي مهلاومأ عبر مهتاكز انلبق ناك نمو “لاملا تيبو اهئارقف يف كلذ مسقي
 سئانكلا يف الإ نولصي مهريغ نكي ملو ادجسم ضرألا لعجو ى ءايسلا نم ءيجي

 . دواد وباو ملسم هاور ) ( ١

 . يقهيبلا هاور )٢(
 ٠ يئاسنلاو يذمزقلا هاور ) ( ٣
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 «)6١ آروهطو ادجسم يتمألويل اهلك ضرألا تلعج»:ةمامأ وبأ ىورو“عيبنلاو
 سخلا تاولصلا عاَعجاو ةكئالملا فوفصك مهفوفص نوك و « ةفيذحل هلثمو

 هب هللا ةزم يذلا انريسفت يف ليوط مالك هيفو ةلمسبلاو : ليق ى ةماقإلاو ناذألاو

 , ةمايقلاموينوقياسلا نورخآلا نحم »::عينزرلا دنم ثيدخ يف اك ةعمجلاو « انيلع

 يتلا ةعمجلا ىلع انودسح اك ءيش ىلع انودسحي مل دوهيلا نأ :يور ى نيمأتلاو "حلا

 ،ةالصلايف مالكلامرحي نأ لبق يأ ى نيمآ مامإلا فلخ انلوق ىلعو اهيلإ هللا اناده
 ى ع وك ر الب انلبق نم ةالص تناكو ص ع وك رلاو مامإلا فلخ طاقسإ ةياور ينو

 ناببيجأو'"ي نيمك ارلا عم يمك راو » :العو لج هلوقب ضروعو “ ليق اذك

 هللا رظنو ةعمجلا موي ةباجالا ةعاسو مالسلا ةيحتو دوجسلا دعب انلبق نمل ع وك رلا
 مف فولخك ناضمر يف انل ىورب امو « ناضمر نم ةليل لوأ انيلإ لجو زع

 ةليل و؛ رطفلا ليجمتو “ روحسلاو ى هيلايل لك ألاو ى نيطايشلا ديفصتو ى مئاصلا

 نمنيذلا ىلع بتك اك < يف هيبشتلا : اولاق « روهمجلا دنع ناضمر مايصو ى ردقلا

 رمع نبا نعو “ ناضمر موص ىلإ : ليقو ى موصلا قلطم ىلإ دئاع اغ كلبق
 ءةبيصملادنععاجرتسالاو )(( كلبق ممألا ىلع هللا هبتك ناضمر مايص » اعوفرم

 انلبق نم ناك دقو ص هاركالاو نايسنلاو أطخلا عفرو ى ةقاشلا فيلاكتلا عفرو

 بسحب برشموأ معطم ممرحتك ءيشب اوبقوع اوأطخأ وأ هب اورمأ ام اوسن اذإ

 ءةمحرمهفالتخاو ةجحمهعامجإ نوك و « ةلالض ىلع عاتجالا مدعو “ بنذلا كلذ

 )١( يتمألو اهلك : هيف سيل ظفلب هيلع قفتم .
 ( ٢ ) هجام نبا هاور .

 )٣( نارمع لآ : ٤٣ .

 ) ٤ ( ةرقبلا : ١٨٣ .

 . ملسم هاور ( ) ٥
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 اهداجيإ أدبم وه ام نيب اهتدابع يناهل علاو ى اهب فطللا هتمكحو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ك اهتايح ببسو

 كباذع ممالاىلع ناكو ةداهش مهل نوعاطلا نوك و « اباذع مهلبق نم فالتخا ناكو

 ارجأ . ممآلا رثكأ مهنوكو ى ةئامب ممآلا يف كلذو نينثا ةداهشب ةنجلا نوك و

 لو ممألا اوحضفو ص رخآلاو لوألا ململا اوتوأ و « المع لقأ و رامعأ مهرصقأ و

 نوطلخي اوناكو < انلبق نم يف نكي ملو « ثيدحلا ظفحل دانسإلاو ى اوحضتفي

 باطقالاو داتوألاو بارعالاو باسنألاو > هللا مالكو مهئايبنأ مالكب مهمالك

 ؛نينمؤملا رافغتساباهنودب جورخلاو بونذبربقلا لوخدو ثوفلاو ءابجنلاو لاديآلاو

 رشحملا يف نونوكيو ممالا لبق مهنعض رالا "قشنتو 0 [سنأ نع يربطلا هاور ]

 نم ام قئالخلا ىلع نيفرشم موك ىلع يتمأو انأ » :تللم لاق ى ,لاع عضوم ىلع
 غتلبهنأ دهشن نحنو الإ هموق هبذك يبن نم امو ««'١اانم هنادو الإ ى دحأ سانلا

 فينصتو“مهناميأ يف بتكلا ءاتيإو“دوجسلا رثأ نم هجولا يف ايسلاو ى هبر ةلاسر
 امو اوعس ام مهلو « هللا رمأ يتأي ىتح ىحلا ىلع ةفئاط لاوز مدعو ى بتكلا

 ٠ اذه ريغ ف هتمجح دقو كلذ ريغو ‘ ممالا لمق ةنجلا لوخدو > مهل ىعس

 زوجيو « ( اه ) هلإ ناسحإلاو ةمألا هذه ( ب فطللا هتكح ) مميتلا ( و )
 كلذنإف مئانغلاو ثلثلاب ةيصولاو تيملا ىلع ةالصلانم ركذ امل هتمكحو ءاه دوع

 مميتلا كلذك و ص نيلصملل و : هلوقب تيملا ىلع ةالصلاو ى انب قفرو ناسحإ هلك

 ( اهتدابع يف امل عجلاو ) : لا ة ذإ ءوضولا عم امالك هيف دازو ى انب قفر

 هنم تدجوأ يذلاعضولملا يأ ( اهداجيإ أدبم وه ام نيب ) ةالصلا وحنل ةطورخللا

 " ثيح ءوضولل ءاملا وهو ( اهتايح ببسو ) نيط نم هنأل ءاملا عم لب بارتلا وهو

 ٠ هحام نباو يةهيبلا هاور ) ( ١
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 نوكو تقولا لوخدو مالسإلاو لقعلاو غولبلا : هريغك هطورشو

 وأ ضيح عنام الب اهركم الو ى امئان الو ء ًايهاس ال آرك اذ فلكملا

 7 هلوأ ةينلاو ك هلبق ءاملا بلط : هضورفو سافن

 ءاملا مدعب لطبتال ةمئاد اهتدابعف بارتلاب ةراتو هب رهطتت ةرات يهف ى هبلع ردق

 . ةحص طرش وأ بوجو طرش ضورفلا نم (هريفك هطورشو ) “ لسكلا مزليف
 مل اتقو ممت هنآل مميتلا داعأ ءاملا ىلع ردقي ملو غلبو لفط مميت ولف ( غولبلا )
 دنعهبعفتري هنإف ءوضولا فالخب'فلكم ريغ هنأل هيلإ رطضي ملو مميتلا هيلع بجي

 ) مالسالاو ) ص نونجملا مميت حصي الو ( لقعلاو ) “ يرورض ريغ هنأل ثدحلا
 ريغ هنأل هملع بجي ال هنأ ىلع ءانب داعأ ملسأو مميت ولو ى كرشلا مميت حصي الو

 كنالوق اهب بطاخ هنآل هيلع هبوجو ىلع ءانب ديعي الو « ةعيرشلا عورفب بطاخ
 لاح هعوقول هدىعي نكل اهب بطاخ هنأ و هملع بحسي هنأ قحلا وهو ثلاث لوقو

 ىلع ( تقولا لوخدو ) ملعلا كورتم نم هنأو هب لومعم ريغ اذه ريغو « كرشلا
 لوخدو:لاق انهو “هل تقو ال هنآل تقولا لبق ءوضولا هيلع لكشي الو يتأي ام

 هيلعبجي مل مان وأ اهس نإف ه ( امئان الو ايهاس ال اركاذ فلكملا نوكو ) “ تقولا

 قفي ملو مان نإف ؛ تقولا لوخد دعب ماني ال نأ فلكي امنإو وهسلا وأ مونلا لاح

 هب بطاخي مل تقولا لبق مان نإو هال : ليقو ى ةرافك هتمزلو رفك جرخ ىتح

 ءاش نإف هيلع بجي مل هكرت ىلع هركأ نإف هك رت ىلع ( اهركم الو ) مونلا لاح
 ص نوكلل ناثربخ ( سافن وأ ضيح عنام الب ) “ملسيف هاون ءاش نإ و لتقيف ممبتي

 ص يتأي ام ىلع ةحص طرش وه ( هلبق ءاملا بلط : هضورفو ) « عنامالب اتباث يأ

 اثدح ىون نإو “ حيحصلا ىلع لطب وني مل نإو ى ثدحلا عفرل ( هلوأ ةينلاو )

 “ساسمإ برذلا ( ةبوضو ) “ كلذ ريغ ناك نإ هزجي م رثكأ وأ نيثدح وأ

 ى قلطملا يفدبقملل اليعتسافنع الب سملا لبعساسمإلا قلطم انه دارملاو « فنعب
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 حسملاب هجولا مومحو « ةالاوملاو نيغسرلا ىلإ نيديلل ىرخأو هجولل
 هديدجتو .« هجولا حسم ميدقت : هنسو « رهاطلا دصعصلاب نئفكلاك

 نم لدب هنأ اوعمجأو ى ةيمستلاو { قفرب ايب قلعت ام ضفن و ى نّيفكلل

 . ىرغلاك اندنعف ءىربكلا ف فلخلاو ىرغصلا

 ىرخاو):هلوقيف اذك و“ليلعتلل وأ كيلمتلا هبش وأ كلملا هبشل ماللا ( هجولل )

 ديدجتبال نيديلا ةبرضب نكل اضيأ اهنطاب حسميو : ليق ه ( نيغسرلا ىلإ نيديلل
 ؛هجولاسيكنتزاوجب ح رصيس و “ ءوضولا يف فالخلا ىلع بيترتلاو ( ةالاوملاو )

 جراخ نم( نئيفكلاك ) ضعبل افالخ ليلقلا رفتغي الو ( حسملاب هجولا مومعو )
 :ليقو“(هج ولا حسم ميدقت :هننسو“رهلطلا ) يتأي ام ىلع بارتلا ( ديعصلاب )
 عضوب حسملا يأ ( هديدجت و ) “ ءوضولا يف بيترتلا يف قباسلا فالخلا ىلع ضرف
 ةهج ىلإ ( قفرب اهب قلعت ام ضفنو ) ضرف : ليقو ( نيفكلل ) ناث ضرألا يف
 نالوق حسملايف و ىايهيف خفني نأ يفكيو ى نيمي وأ مادق ىلإ زاجو ىل'وأ ىرسلا

 ىرسيلا ةهجلا ىلإ ضفنلا ترتخا امنإو “ ىرسيلا ةهجلا ريغ ىلإ ضفنلا زوجيو
 سيلو رسيألا هعارذ ىلع هفنأ نم ءاملا لزني قشنتسملا نإف « ءوضولا ىلع اسابق
 ءوضولا لدب مميتلاو ى ءوضولا عم حراوجلا نع لزنت بونذلا نألو ى مزالب كلذ

 ىلع( ةيمستلاو ) ؛ ىرسيلا ةهجلا ىلإ مميتلا بارت عم بونذلا لزنت نأ تببحأف
 ص عضولا كلذ مميتلا لوأ نآل ى ضرألا يف نيديلا عضو لبق ءوضولا نم رم ام

 مميتلا يأ ( هنأ اوعمجاو ) " بحتسم ىرسيلا ىلع ىنميلا حسم ميدقت : ليقو
 ةراهطلا ( يف فلخلاو ) “ ءوضولا يهو ( ىرغصلا ) ةراهطلا ( نم لدب )
 رثكأك ( اندنعف ) سافنلل وأ ضبحلل وأ ةبانجلل لاستغالا يهو ( ىربكلا )

 . ( ىرغصلا ) نم لدب وه اي ( ك ) اهنم لدب هنأ ةمألا

 نأ ىلع ی طقف ءوضولا لب ةبانجلا بنج ىلع مميت ال هنأ يعفاشلا نع يورو
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 "رخآو.ةبانج و ماجنتسال "مميت ءوضوو لسغ نع زجاعلا بنجلا ىلعو

 وأ ءعوضوو ءاجنتسا لوألاب ىون نإ : ليقو ، ءوضول

 :ضعب نعو “ كلذك سيلو اهعامج ال ةأرملا سم ةدئاملاو ءاسنلا ةيآ ىف ةسمالملا
 لاقو“ءاسفنلاو ضئاحلا اذك و“نايمىتي بنجملاو ثدْحلانأ ىلع دقعنم عامجإلا نأ

 نع نالوألا عجر : ليقو “ يعخنلاو دوعسم نباو رمع نع ءاج ام الإ : يوونلا

 رغصألا ثدحلل اندنع عفار مميتلا نأ كلذب فنصملا ديرب نأ لمتحيو “ كلذ
 .. خلا لئاق كلذ عنمو : دعب هلوق الو ع طقف حيبم ال ربكألاو

 نمو قافتاب ةردقلا مدع دنع بحتسملا لاستغالا عاونأ و «تيملل مميتيو

 :لبقف هعزن نع زجعسجن هندبب نمو ى مميتلا هفكي الو كرتي وأ لستفىلف ردق

 نإ هنأ رهاظلاو “ ىلصيو بارتلاب سجنلا عضوم حسمي : ليقو ى هيلع مميت ال

 نإ ءوضولل مميتيو ى دب الو « لعفيلف هريغ وأ بارتلاب وأ ءاملاب هتلازإ نم نكمت
 سجنلا نود ءوضولل مميت اهنم نكمتي مل نإو “ءاملا دجي مل وأ ءوضولا ىلع ردقي م

 بوثلل مميتي هنأ ةقراشملا بتك ضعب يف تيأرو “ سوجنملا بوثلل مميتي ال اك
 سجنلا ةلازإل هعبوجو ءاجنتسالل مميتلا مهباجيإ رهاظو “ ضرألا ىلع هرشنب
 بوجولا درو اك ديكأتلل انه ىلع ( بنجلا ىلعو ) ءوضولل مث ترذعت ثيح

 نع زجاعلا ) مهدنع هأزجأ هلوق نم يتأي ام يفاني الف ةعمجلا لسغ يف ديك أتلل
 وأ لك لل هقاقحتسا ءاملا مدع يف لخدو “ ضرملل وأ ءاملا مدعل ( عوضوو لسغ
 داعأ هءاجنتسا ضقن نإو ( ةبانج و ءاجنتسال ) آلوأ مدقتم ( مميت ) برشلا

 ناث ( رخآ ) ”مسَمت ( و ) ت نرق ام لك اذك و : ليقو « رخآ امميت ةبانجلل
 هيلع حجرتم كلذ نأ ينمي ى هدعب ( عوضول ) سجن عم حصي ال ءوضولا نأل

 دحاوب لكلا ىون نإو : هلوق ليلدب هدعب لاوقألا اذك و ى بجاو ال دكأتمو

 وأ ءوضوو ءاجنتسا لوألا ) مميتلا ( . ىون نإ : ليقو ) ى مهدنع هأزجأ
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 ححصو > ةنالثلل دحا و ز وحو (: مميت لكل : لسىقو > حص ر انح ين اشا اي

 ‘ مهدنع هأزجأ دحاوب ركلا ىون نإ و 4 لوألا

 لاق اهف لوقلا بحاص دنع ىونلا اذه هيلع بجي لب “ ( حص ةيانج يناثلاب
 ` ءوضولا ىلع ةبانجلا لاستغا ريخأت نأ ىلع ءانب فنصملا مالك رهاظلاو 2 خيشلا

 : ليقو ) © ةبانجلا مميت ريخات بجيف ، بجاو : ليقو ‘ بجاو ال "يوو
 ص ةلنالث كلذف ( مميت ) لاستغالاو ءوضولاو ءاجنتسإلا نم ( إ لكل

 مدق نإو لاستغالا ممت هد__۔عدو ءوضولا ممبتف ءاحذتسالا مميت مدقي .

 لاستغالا يف لوخدلا حصي مهلوق رهاظو ؤ حص ءوضولا مميت ىلع همميت

 لسغ ريخالا نكل « ءاجنتسالا مميت ىلع همميت ميدقت زاوج ةساجنلاب

 اهل هيوني ( ةثالثلل دحاو زوجو ) اهب لخد نإ ةساجنلا لسغ ال ةبانجلا
 ص ةثالثلا يفكي دحاولا نأ ىرب لب مميتلا ددعت ىلإ ةجاح ال:لاق اضعب نأ ينمي

 ص ضعب دنع هدحو ضقتنا نهدحأ ضقان ءاجف ةثالث وأ نينثا نيب عمج اذإو

 نع يزجي ةبانجلا لاستغا نأ ةدبع يبأ لوق رهاظو “ لكلا ضقتني : ليقو

 امميت مميتيو « ءوضولا مميت نع يفكيو ةبانجلل هيوني ادحاو مميتي نأ ءوضولا

 ص ةكلاملا دنع اذك و « هدنع كلذك رمآلاو ى كلذ لبق ءاجنتسالل هيونيو رخآ
 ةين بونت:يفارقلانعو“ءوضولامميت نع هأزجأ ةبانجلل ممبت ول:«ةيبتعلا» يف لاق

 مميتلاو ع لسغلا ضعب وهو ءوضولا لدب مميتلا نآل هيسن اذإ لسفلل مميتلا

 ؛ لكلا ماقم موقي ال ضعبلا لدبو “ دسجلا عيمج لسغ نم لدب ةبانجلل

 عضوم لسغي مث سجنلا دوجو عم اهلسغ حصي ةبانجلا نآل ( لوألا ححصو )
 : اهلك لاوقألا هذه باحصأ ) و ( > ةبانجلا ثدح عفرل هدعي ش سحنلل سحنلا

 يأ ( مهدنع هأزجأ دحاوب ) لسفلاو ءوضولاو ءاحنتسالا نم ( لكلا ىون نا )

 ملو ارايتخا لاوقألا نم اوركذ ام اوراتخا امنإو ى لاوقألا هذه باحصأ دنع
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 . ةبانجللو اهل هأزجأ ةالصلا هب ىون نإو

 ص زجاملا بنجلا لثم ءوضوو لسغ نع ناتزجاملا ءاسفنلاو ضئاحلا و « هوبجوب

 امل دجي ال يتلا تاساجنلا رئاسو ءاجنتسالل مميت نم دب ال هنأ : يدنع يذلاو

 ىلع لاستغالا مميت ميدقت زوجيؤ “ لاستغالل مميت مث ءوضولل مميت مث « السغ
 دحاوب ايهنرق الو سحنلا و ءاجنتسالا مميت ىلع ءوضولا مميت ممدقت ال ءوضولا مميت

 عم ءوضولا زاجأ نم انرق زاجأ امنإو “ سجنلا دوجو عم ءوضولا حصي ال هنأل

 . " ءوشولا مامت لبق « عزنيف ىاطي وأ “ هعزن ىلع قاطي ال يذلا سجنلا دوجو

 رهطم ءاجنتسالا عضوم ناكو سجن نكي مل نإ معن ى ايهنرق ءاملا دقف اذإف
 مدعل لاستغالا يف اهسأرل مميتت يتلاو ى ايهنرق حص هتراهطب لوقلا ىلع ةراجحلا
 ناك ولو تسبيت ولو زاج مميتلا ترخأ نإو ‘ لستفت مث الوأ مميتت ةردقلا

 زاجأ نم "لعلو ى هتمدق نإ اذك و ى لسغلا سنج نم سيل هنآل لسغلا نم آلدب
 رايجتسالاب رهط دق ءاجنتسالا لحم نأ ربتعا دحا ومميتب ءوضولاو ءاجنتسالانرق

 عونك اهلك راغصلا ثادحألاو ء الثم رغصألا ثدحلا عفر مميتلا نأش نأ ىر وأ

 . ادحاو امميت اهل مميتلا ىفكف دحاو

 عيمج نهعم ركذي الو ص نهصخ سافنلا وأ ضيحلا وأ ةبانجلل مميت نمو
 عيمجل : لاق ءاجنتسالا عمو هعم وأ ءوضولا عم نهدحأل مميت نإو ى ثادحألا
 ىلع ردق نمو ث سافنلا وأ ضيحلاو ثادحألا عيهل وأ ةبانجلاو ثادحألا
 ىلع ردق نإ و نيممىت وأ “ءوضولاو ةبانجلل ادحاو مميتو ىجنتسا ءاجنتسالا

 مميت ءاجنتسا ىلع ردقي مل نإو ةبانجلل مميتو لعف ءاحنتسالاو ءوضولا

 يفو ع دمب هلسغي مث سباي ريغ سجن هندب يفو مميتي ال و ؤ عيمجلل

 مميتي نأ زوجيو < نالوق سبايلا ريغ يف يف اضيأ ليقو ؛ نالوق سبابلا

 المجب مميتلب يأ ( هب ىون نإو ) ، دمحأل افالخ سجن بوث هيلعو
 ء ( ةبانجللو امن ءازجأ ةالصلا ) هبلق يف امل راضحتسا الو ةبانج ركذ الب
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 مميتيو عماجي نأ رفاسملو ءامل زوجو ،ةالصلانود موصلل هأزجأ اها وننإو

 عنمو ، كلذك تمميتو رفس يف ترهط ضئاح عماجتو ء ءام دقفنإ

 . ىربكلا نم الدب سيل هنإ : لئاق كلذ

 ال ةيكلاملا دنعو ى ربكألا وأ رغصالا ثدحلا رضحتسي مل نإو ةلفان نإو : ليقو

 مالتحاب اراهن تثدح وأ ةثداحلا ةبانجلا يأ ( اهاون نإو ) ، راضحتسالا نم دب

 فالخب “مميت الب هتقو يف لخدي ال ‘ ىوقأ هنأل ( ةالصلا نود موصلل ءازجأ )
 موصلل يأ ( ايف زآوجو) اهتقول هريخأت زاجو اهتقو لبق اهل مميتي الف ةالصلا

 الو ءاجنتسا الو ءوضوةبلق يف رضحم ملو ةالصلا مميتلاب ىون نإ اذك و « ةالصلاو

 ال : ليقو “ هأزجأ لاستغا

 ىلع ردقي مل نم اذك و “ (ءام دقف نإ مميتيو عماجي نأ رفاسمل ) زوج ( و )
 رفاسملا عنمي هنأ ةفرعنبا ركذو ى بهذملا يف كلذو هريغ رأ ضرمل رضحلا يف ءاملا

 نباو دوعسم نباو ىلع نعو “ لوطي نأ الإ ايهيقي ام ءاملا نم اهعم سيل و ءطولا
 ضقني ام لعف يف مالكلا اذكهو ى مساقلا نبا لاق عنملاو ى كلذ ةهارك رمع

 ام لعفي نأ مرحيو “ لعف رطضا نإو ث هيلإ رطضي مل اذإ لسفلا وأ ءوضولا
 نإو “ يفكي يذلا ءاملا نكي مل اذإ كلذو هب عافتنا الو هيلإ ةجاح الب اههضقني

 . لخدأ امل هب ىلوأ يهف امهدحأ يفكي ام الإ ءام ل ثمح ةهراك اهئطو

 اذك و ص ءام دقفل ( كلذك تمميتو رفس يف ترهط ضئاح عمامتو ) ص ةهراك

 سيل ) مميتلا يأ ( هنإ : لئاق ) عامجلا ( كلذ عنمو ) ءاملا ىلع ردقت مل ةرضاح

 حيبم مميتلا وأ 0 يمفاشلا دنع اهعماجي الف هكح قاب ضيحلاف ( ىربكلا نم الدب

 كلام بهذم رهاظو « عامجلا ال ةالصلا هعم تحبأ رقاب ثدحلاف عفار ال ةالصلل
 له فلتخاو ى ءام دقفل ايميت نإ عامجلا اهمميت ايل حببي الو ةالصلل ناممىتي اهنأ
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 وأ “ قورسم وأ بوصخغمع وأ ةيصعم رفس يف مميت نم ىلع ءاضق الف ةميزع مميتلا ٠
 ةميزع ءاملامدعل هنإ : يلازغلا لاقو ؛ لوألا « ناويدلا ه رهاظو ؟ يضقيف ةصخر
 فنصملا ريشيسو > دعاوقلا رهاظ وهو > ةصخر هوحنو ضرمك عنام هدوحو ممو

 . كلذ ىلإ
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 باب

 يف فلخلاو ‘ عامجإب ءام ًَ{ مدع رفاسمو س طضو رمل مميتلا حبب ا

 هبلطي وأ ؟ يلصيو تقولا توف فاخ نإ مميتي له ، همدع رضاح

 ؛ ( نالوق ) ؟ تاف نإو

 مميتل ا هل حابي نم باب

 ص عامجاب ءام م دَّع رفاسمو ) ى ءام ىلع ردقي ال ( ضيرمل مميتلا حيب

 ءالا بلجي لاغتشالاب ( تقولا توف فاخ نإ مميتي له همدع رضاح يف 7

 دمعي : لاق نمل افالخ ص دمب ةداعإ الب ( يلصيو ) “ هديربت وأ هنىخست وأ

 ( هبلطي وأ ) ؟موصلا اميس الو ةالصلل اهل مميت دقو ةالصلا دعب ةبانجلل لستغيو
 لصتملا تقولا يف ىلصيو ( تاف نإو ) هلمعتسيو ديربتلا وأ نيخستلاب لغتشيو

 ؟ هجورخ لبق تقولا يف مميتب ىلص سيأ نإو هيف ىلصي اتقو ناك نإ هب
 ل رهطلا نأ لوألا هجوو ى هيلع ةردقلاو ءاملا دوجول يناثلا اوحتجر ( نالوق )

 ءاملا دوجو ل"زنو تقولل "لدب الو « مميتلا وه لدب هلو ةالصلل لب تاذلاب بجي
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 لوانت نع زجاع ءاضعألا يهاو ىنمأ ةلك ؛ كلذ هل حابملا ضيرملاو

 احرج ناك وأ عرب ريخأت وأ ضرم ةدايز هلاعتسا نم فئاخ وأ ءاملا

 ملاسلاو ، هعم اهب ررضتي ةلع وأ ليمامد اذ وأ آرودج وأ ًابورجم وأ

 هل مزال ضرفلاو 2 هب بطاخم هئاضعأ ضعب

 . تقولا جورخ لبق هيلإ لوصولا مدعل “ مدملا ةلزنمب هلايعتسا ىلع ةردقلاو

 داضلا ناكسإ و مملا مضب ( ىننضم "لك ) مميتلا ( كلذ هل حابملا ضيرملاو )

 (ءاضعألا)فيعض (يهاو) ضرملا هلقثأ نم وهو “ ىطعم ك نونلا حتفو ةمجمللا
 ص هذخأ نع يأ ( ءاملا لوانت نع زجاع ) دحاولا وضعلاب قدصيف ى ةقيقحلل لأ
 بهذمو انبهذم اذه ( عرب ريخأت وأ ضرم ةدايز هلايعتسا نم فناخ وأ )

 لوخد درجم مميتلا ىلإ لقتني ال هنأ كلام نع نييدادغبلا ضعب ىورو ى روهجلا
 ءالا لايعتسا نم فاخم حيحص اذك و « هئرب رخأت وأ هتدايز وأ ضرم ثودح

 وأ ابورجب وأ ) ص فئاخ ىلع فطع (احيرج ناك وأ ) ‘ ضرملا ثودح
 يفكيو ءاملا لايعتسا عم يأ (هعم اهب روضتي ةلع وأ ليمامد اذ وأ ارودجب

 الإ و ابيبط ناك نإ : يمفاشلا لاقو “ هريغ وأ رحبلا يف دْيملل ولو هنظو هفوخ

 : ضعب لاق “قفانملا لوق لبقي : ليقو ى لدع ملسم غلاب قذاح بيبطل عجر
 لايعتسا هل زجي مل فاخ اذإ و « نابيبط نالدع يفكي : ليقو ى كرشملا لوقو

 هرضف هلمعتساف فخي مل اذإ و ى فصولا وأ رمآلا سفن يف هرضي ال ناك نإ ءاملا

 افالخ هزجي مل هرضي فصولا يف هنأ عم ءاملا هرضيال نأ ىلع مميت نإو ت هيلع الف
 زب وأ هنيع رافش وأ هبجاح وأ ءاماب فشتنت هتيحل تناك نإ مميتيو « ضعبل

 ( هب بطاخ هئاضعأ ضعب ملاسلاو ) ، ةرمح وأ داوسل ضايب نم هنول ريغتي وأ

 حبحصلا وضعلا نأش نم نأ ىنعملا و“ ( هل مزال ضرفلا و) ضعبلاب وأ ءاملا لايعتساب
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 ؟ لمعلا هيلعو رئابجلا ىلع ولو ءاملاب حسمي له ليلعلا يف فلخلاو

 هنع طقس وأ ؟ هضرفب وضع لك ليلعلل مميتيو ملاسلا لسغي وأ

 ء لسغلا ءوضولاكو ؛ ( لاوقأ) ؟مميتلا همزلو ءوضولا وأ ليلعلا ضرف

 طقسي وأ : دعب هلوقل ًاعامجإ هلسغ دارملا سيلو « هيف لسفلا موزلو باطخلا

 (يف فلخلاو ) ص كرتي وأ هدحو ليلعلل مميتيف هلسغل حيجرت اذه وأ « ءوضولا
 اثالث حسم نإو ‘ ةدحاو ةحسم يفكتو ( ءاملاب حسمي له ليلعلا ) وضعلا
 ماقم مئاقف ثالث حيحصلا حسم امأو « تالسغ ثالثك "نهو نسحأف لوسغملا

 ؛باعتتساب (رئابجلاىلع) ادعاصف ةدحاولا ةحسملا تناك (ولو) ، ةدحاو ةلسغ

 رئابجلا لثمو « مظعلا هب ربجي ايم اهوحن و ناديعلا يهو ةرابج رابج : درفملا

 هنأ لوقلا رهاظ نكلو ى ( لمعلا هيلعو ) هرضت هتلازإ تناك اذإ حرجلا ءاطغ

 هيلع حسميل ءاطغلا هيلع لعج هحسم ىلع ردقي ملو ءاطغ حرجلا ىلع نكي مل نإ
 اك ءوضولا مامت : ليق ولو “ هيلع حسملا دعب ءاطغلا طاقسإ هءوضو ضقني الو

 لطبي الو “ ةرورضلل رتسلا قوف نم اهيديو ةتيملا ةأرملا هجو ىلع لجرلا مميتي

 هرضي ناك اذإ اك ( ليلعلل مميتيو ملاسلا لسغي وأ ) ‘ رتسلا طوقسب اهل همميت

 لك ) ص مميتلا ليلعلا ضرفو لسفلا حيحصلا ضرفف ى لوآلا لوقلا ىلع حسملا
 عفترا لب ، ةدح ىلع ( ليلعلا ضرف هنع طقس وأ ) اذه ىلع ( هضرفب وضع
 ناك نأب ةلعلا لحم "لق نإ اذه وأ ملاسلل أضوتيو هلمميتي الف ملاسلا لسغب هثدح
 ملاسلل ( مميتلا همزلو عوضولا ) طقس "وأ يأ ( وأ ) ؤ هنود وأ وضع ثلث
 (عوضولاكو ؛ لاوقأ ) ءاضعأ ةثالث ناك نأب ليلعلا رثك نإ وأ « اقلطم لبلعلاو

 ثدحلا : ليق ى مالسإ وأ سافن وأ ضيح وأ ةبانجل ( لسفلا ) لاوقألا كلت يف

 : ليقو “ طقف ليلعلل مميتيلف ضرف وضع لكو هدارفناب وضع لك نع عفترب

 ةبانجلل مميت نمو « لاوقألا ةيقب اهيفو ى لكلل مميت ءاضعألا ماب الإ عفتري ال
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 لكلل مميتلا زوجو ى حيحصلا لسغو هل مميت ليلعلا سجنت نإو

 نم عونمم اذكو . .رذعت دقو سجنلا لاوز ءوضولا ةحص ذإ

 عشضطقني ال حرج وأ فوج لاسرتسا وأ سلسك ةلعب ءاجنتس

 ًايمىت هربغل و هل مميت نإو ى هئاجنتساو ةئوضو مميت ضقتنا اذإ هدعي مل اهدحو

 ادحاو ًامميت ءوضوو ءاجنتسال مميت اذإو ص همميت ضقتنا اذإ ايل داعأ ادحاو

 هدحو هداعأ هئوضو مميت ضقتناف ادحا و لكلل مميت نإو ى ايل داعأ ضقتناف

 يشكيودسلا مهفو “ حيحص لقن اذهو © امهداعأ هئاجنتسا مميت ضقتنا نإ
 ال نأ قحلاو ص اهل ديمي هنأ اريغص اثدح ثدحأو ةبانجلل مميت اذإ هنأ

 يتأيو ى رفصألا ثدحلاب ةبانجلل موصلا مميتل ديعي ال اك“ترك ذ املع هيلع ةداعإ
 لسغي ام حسم قاطأ نمو ى مميتلا ضقني ةيناثلا ةالصلا تقو لوخد : ليق هنأ

 رهاط وهو طقف حسملاب يفكي ام دجو وأ هلسغ قطي ملو لسفلا وأ ءوضولا ق

 عم هلسغ ىلع ردقي ال يذلا سجنلا يونيو ؛ نالوق ؟ حسمي وأ مميتي لهف
 ةين يف فالخلا "دح ىلع ءاجنتسا هيلع نكي مل نإ هدحو وأ ءاجنتسالا

 عفر لجأل ( هل مميت ) رهاطلا ليلعلا هلثمو ( ليلعلا سجنت نإ و) ى ءاجنتسالا
 زوجو ) « سافنلاو ضيحلاو ةبانجلاو ءوضولا يف ( حيحصلا لسغو ) ثدحلا
 كلذك و «(رذعت دقو سجنلا لاوز ) اهمطرش ( عوضولا ةحص ذإ لكلل مميتلا
 ههجو وأ هدي يفةلعلا تناك نإ : ليقو « هورهش و اذه اوححصو < لاستغالا يف

 يف سجنلا ناك ناو ص لاستغالاو ءوضولا يف لكلل مميتي هجرف وأ نيترهاط ولو

 مميتيو حيحصلل أضوتي : ليقو ى مميت هعزن ىلع ردقي الو ءوضولا وضع ريغ يف

 اهنوكسب الماللاونيسلا حتفب ( سَلَسكةلعب ٍءاجنتسانم عونمم اذكو ) ‘ ليلعلل
 لهاست( فوجلاسرتسا وأ )< هسبح ىلع ردقي ال ىتح لوب لهاست يأ _ لوب

 وأو نس علق وأ فاعر وأ همد ( عطقني ال حرج وا ) ، كلذك نطبلا يف ام

 يف اذك و “مهفاف واولا ىنعمبف الإ و؛صخش يف كلذ نم عوقو ضرف ىلع اهباب ىلع
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 ام وأ هترارح وأ ءام ةدورب نرم اك اله فأاخل حيحصلا وهو مميتي

 ام وأ > ءام دقف نإ حابم ف رفاسمل زاج و > هلامعتساب هيلع ثدح

 و

 دعب" وأ ودع وأ عبس هنود لاح وأ هب هلوانتي

 مميت الإو لستغاو أضوتو لعف ءاشتحالا هنكمأ نإ : ليقو ى .( مميتي ) هلثم

 وأ مسبت اذإو ‘ طقف أضوتي : ليقو ‘ سجنلا ةلازإل مميتيو أضوتي : ليقو

 هفاعر لسلسي نأ لثم ىرخأ ةلعب الإ ضقتني مل هسجن ماد يذلا كلذ اضوت
 ص مميتلا وأ ءوضولا داعأ رخآ ءيشب كلذ دعب ثدحأ نإو“أضوتي وأ مميتيف

 حيحصلا رك ذي مل نوكيف حبحصلاب قلعتم ( فئاخل حيحصلا وه ) ممبتلا ( و )
 نسب دق نوكيف “ فاكلاب فئاخك : لوقي نأ ىلأوآلاو « هذه لبق ةلأمملا يف
 وأ هترارح وأ ءام ةدورب نم أكاله ( مميتب فاكلا قلعتف نيتلاأسملا ف حيحصلا

 ءةرارحلا وأ ةدوربلا ديقب ءاملل ريمضلاو « كالملا نود ( هلامعتساب هيلع ثدحي ام

 وه : لاقي دقو ى ةلع ثودح فوخل هعنم هنم مهفلي ام "رم دقف اقلطم ءاملا امأو

 مميتي ال :ضعب لاق هنإف ى يفالخ ةلأسملا قايسو ى هيف فالخ ال نكل انه دارملا
 حيحصلاو « تقولا توفي ولو اهلاوز رظتني لب هترارح وأ ءام ةدورب فاخ نم
 كلهي الئلو ع تقولا يف هلايعتسا هنكمي ءام دجس مل هنأل تقولا يف ةالصلاو مميتلا

 ولو هلامتسا نع همسج فعض اذإ هلمشي ةيآلا ف ضيرملا نأل : ليقو ، هسفن
 ء هحيجرت وأ هناقيإ لب ررضلا نم فوخلا مميتلا حيبي ال : ليقو ى ةلملا ف حص
 . فنصملا مالك هلمتحيو

 لمشيف “ عونمملا لباقم حابملا دارأ ' ( حابم يف رفاسمل ) ممبتلا ( زاجو )
 مل ابرلا عببيل وأ اهدوقو وأ ةتيملا نوباص عيبل رفاس نمف ى بحتسملاو بجاولا

 ى لالحلا بلغي هنأل مميتلا هل لحي مل مارحو لالحل رفاس نإو « مميتلا هل زجي
 ءابلا مضب ( دنعلب وأ ودع وأ عبس هنود لاح وأ هب هلوانتي ام وأ ءام دقف نا )
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 نم هريغل وأ ةميهبل نإو شطع فاخو هعم ناك وأ تقولل تومأ

 لهو > ريثكلا نمثلاب الإ هدح ال وأ ‘ لآملا يف ولو 2 هتقفر

 ةيصعم يف رفاسم ىلع ءاضقلا بوجو يف هترمث.فالخ؟ةصخر وأ ةميزع وه
 ( اشطع فاخو هعم ناك وأ تقولل ) واولا ديدشتب ( تّوفم ) نيملا ناكسإو
 نإ ايس الو ( ةميهبل ) شطملا هفوخ ناك ( نإو ) ص ماعطلا لمعي ام دجي ال وأ

 باودو سات ( نم ) ةميه وأ اناسنإ ( هريغل وأ ) هسفنل شطعلا فوخ ناك

 ( لآملا يف ولو ) اهحتف وأ ءارلا رسكب وأ “ءافلا ناكسإو ءارلا مضب ( هتقفر' )
 ادغ ءاملا اولصي ال نأ لثم “هربغ ةميهب وأ هتميهبل وأ هريغ وأ هسفنل ةبقاعلا يأ

 ناسنإلل ةمحر كلذو نومميتي مهنإف ى ءاملل نوجاتحي ال لاحلا يف وهو ةيشع وأ
 وأ ءاملاك هتميق تناك نإف ى ةيلاملا رابتعاب هنأ ناويحلا يف : ليقو “ ناويحلاو

 ؛ناومحلا هب ىقس الإ و « ةالصلل ءاملا لمعتسا هتوفب لام وأ سفن توفي الو لقأ
 ركذو “ةالصل ءاملا ءارش يف فالخلا ىلإ هعجرم نمثلاب وأ ءاملاب همل عيب وأ هعيبو
 ةرورض الو ءاملا هب ىرتشي ام صخ رب همل عيب وأ هعسي نكمأ نإ هنأ ةفرع نبا

 هلعلو ديعب ءاملا ىلع فوخلا ءاغلإب لوقلا : رشب نبا لاق . فوخلا يفلأ هيلإ هب

 نم رثكأ وه امم ( ريثكلا نمثلاب الإ هدجي ال وأ ) “ فوخلا نظ ةبلغ مدع يف
 نمثلاب هيلع ردق نم: ليقو “ بلاغلا يف رفاسملا اذه هيف يذلا عضوملا يف هتميق

 هجاتحي نكل ناك وأ هب هيرتشي ام هدنع نكي مل نإ همزلي الو ‘ همزل ريثكلا
 همزلي ال : ليقو ى نيدلاب هيرتشي نأ همزل لام هدلب يف هدنع ناك نإ : ليقو
 ءاملا ةادأ يف هلك فلخلاو “ال : ليقو ت هتبه لوبق همزليو ى اقلطم هؤارش

 لوبق اضيأ مزلي : ليقو ى هنمث لوبق مزلي ال كلذ لوبق مزلي : ليقو ى اضيأ
 . هىفكي ام ضعب نمث دجو اذإ فلخلا اذك و ى كلذ ةميق

 وأ ) “ ءوضولاك ةيل"وأ ةلقتسم ةضيرف يأ ( ةميزع وه ) مميتلا ( لهو )
 ( هترم ‘ فالخ )؟لسفلاو ءوضولا وه يذلا ضرفلا نع ليهستو ( ؟ةصخر
 وأ ةيببسلل يفو « مسبت ( ةيصعم يف رفاسم ىلع ءاضقلا بوجو يف ) رهظت
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 . لوألا ىلع ال يناثلا ىلع همزلي بوصخمب مميتم وأ

 ين رفسلا عمج نم ىلع وأ ( بوصغم ) بارت ( ب مميتم وأ ) ى ةيزاجملا ةيفرظلل
 ماص نإ موصلا ءاضقو ةالصلا ءاضق يأ ( همزلي ) بوصخغملاب مميتلاو ةيصعملا

 ى حابم يف رفاسم وحنل ةصخر مميتلا نوك وهو ( يناثلا ىلع ) ةبانجلل همميتب
 وهو نايصعب هعاقيإب وأ ةيصعم يف هيف حماستي الف اهناكم ىدمتت ال ةصخرلا و
 ءاملا مدت نمل ةضيرف هنأ وهو (لوألاىلع ال) هكلام نم بصغب بارت لامعتسا

 عقو ام ايأ ص ةديح ىلع ةلقتسم ةضيرف وهو ث اقلطم هلايعتسا ىلع ردقي مل وأ
 همزلأ و بوصغم امب لاستغالا و ءوضولا مهضعب ىضمأ اك ى بلصتب ولو ًأزجأ

 ءوضولاك لوقعم ريغ وه ام نأ حيحصلاو “ بارتلا نمضي اذك و ى ءاملل نامضلا

 ءوضولاو ‘ ةيصعم الثم بوصغملا ءاملا لايعتسا نآل “ ةيصعمب حصي ال مميتلاو

 الو ص لالضلاو ىدهلا عمتجي الو ى ةيصعملاو ةعاطلا عمتجت الو ى ةيصعم الثم

 . ةىصمبب هللا ىلإ برقتي
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 باب

 دنع ضرف ةينلاف ‘ تقولا لوخدو ‘ بلطلاو ‘ ةينلا هط رش

 . ...... .. رثكألا

 مميتلا طرش يف باب

 ص اوحن وأ موصلا وأ ةالصلا هل غ وستل ثدحلا عفرل ( ةينلا : هطرش )
 تاولصلاتاقوأكاهل مميتي يتلا ةدابعلا تقو (تقولا لوخدو) ءاملل ( بلطلا و)

 وأ نايسن نم ركذلا تقوو ى اهيف يضقي نأ دارأ نمل ءاضقلا تاقوأو “ سخا

 دنع مميت نمف “ لفنلا تقوو اهنع مونملاو ةسنملا تقو هنإف مونلا نم هابتنالا

 نم دنع الإ همميت زجحم ل ءاضق وأ ضرف وأ ِلفنل طسوتلا وأ ع ولطلا وأ بورفلا

 ق عضولا دنع 7 ) رثكألا دنع ضرف ةينلاف ( تقولا لبق مميتلا زاجأ

 لاصتاب هلبق هيزححو > هتدارإ دنع هلق هل ل وآألاو هدعب وأ هلق وأ ضرألا

 مميتلاهزج ل رخآ ناك دقو هثدح هتنب صخ نا إ و ثدحلا عفر ةين ةىن ةمن ةسنلاب هدارمو

 هىف اضرف ةمنلا تناك امنإو دحاو اذه لثم يف اهكح نإف ءوضولا يف رم ام ىلع
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 ةتئافل وأ ى ريغلل اميلعت اهب وأ ‘ اهب ال مميت نمف ؛ ةلضف : ليقو

 ‘ رثك ل ا دنع ةرضاحل هزح ل ةيصعم وأ

 بان ولو هنآل ى ىنعم نالوقعم وأ « دبعت لسفلاو موصلا نإ :انلق ءاوس دبعت هنأل

 عفر هب ىون نإو ى اهيف ضعب لاق اك ةفاظنلا هب دارملا لاقي نأ حصي ال اهنع
 ةدابع لك يف اذكهو ى هل باوث الو هأزجأ هاضرو هلل برقتلا هب وني ملو ثدحلا

 ةلوقعملا امأو « اهب ةصاخلا ةينلا عم ىضرلاو برقتلا اهيف يوني ىنعملا ةلوقعم ربغ

 الو ( ةليضف ليقو ) ى اضيأ باوث الب تحص الإو ىضرلاو برقتلا اهيف يونيف
 نأب لوقلاو ڵ ةين الب ظفلتلا يفكي الو لضفأ هنكل نيلوقلا ىلع ظفلتلا طرتشي

 هلوقعموهامم لدب هنكل ىنعملا لوقعم ريغ ناك ولو مميتلا نأ ىلع ءانب ةليضف ةينلا

 نبديلاوهجولا حسمناك امل هلعل وأ“هالوقعم اهنأ ىلع ءانب لاستغالا وأ ءوضولا وهو

 موص أزجأ اك ةين الب أزجأ مميتلا ريغ يف عقي ال ةصوصخم ةيفيك ىلع بارتب

 ص ناضمر ريغل موص ناضمر يف حصي ال ناك ذإ“ ةين الب ةفينح يبأ دنع ناضمر

 لب هسفنل ثدحلا عفر ةينب ال يأ ( اهب ال مميت نمف ) “ملسم ريغ كلذ لكو

 عفرو الثم ةالص ىونو مميت يأ ( ريغلل اميلعت اهب وأ ) ‘ طقف ريغلا ملعت ىون
 مميتلاهيزجي هنإ : ريخآلا اذه يف ليقو « ريغلا ميلعت كلذ عم اضرأ ىونو ثدحلا

 ص كلذ يسنو تحصو اهتقو يف اهادأ دق يأ ( ةتناف ) ةدابع ( ل ) مميت ( وأ )

 وحن وأ هتلاهجل اهدعب اهل ممبتو مميت الب اهالص وأ تحص دقو اهتداعإ دارأ وأ
 هل زوجي الام بتكيل وأ ةراهط ىلع رحسيل مميتي نأك ( ةيصعم وأ ) ، كلذ
 زوجيال اهف رفاسيل وأ“زوجي ال امب اهدعب وعديل ةلفان ةالص ىلصبل وأ « هبتكي نأ

 اهتقورضاح يأ ( ةرضاح ) ةدابع ( ل ) مميتلا كلذ ( هزجي مل ) ‘ كلذ ريغو

 ص هيزجي : ليقو ( رثكألا دنع ) ا لعفي م ةتئافل هيزجي ال اك « ةالصو موصك
 اذه نإف اهئاضقل مميتف ةدساف اهالص وأ اهلصي ملو ةالص تقو هتاف نم : ليقو
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 ؟ بلطي ىتح ال وأ بلط نود ًآدقاف ىمسي له : فلخلا بلطلا يفو

 . ؛ راتخملا وهو

 مميت نم نأ ءازجإلا مدعهجو فنصملا مالكهلمتحيو ى اهريغل يفكي ال هنم ممبتلا

 كرشأ لب ثدحلا عفرل همميت صلخي مل اضيأ ثدحلا عفر ىون دقو ريغلل اميلعت
 لب ت الفن ولو اهب يدتقيل ةداملا راهظإ زوجي هنأ ىعار زيجملاو « ملعتلا هعم

 هجوف ,ةتئافل مميتلا امأو “دمقألا وهو مالسإلا رامش راهظإ بجاولا ين اهراهظا

 ى رهاظف هدحو امأف “ حصو ىضم دق ذإ مميتلا هل ام ريغل مميت هنأ هئازجإ مدع

 ىلع تلمتشا ةدقع كلذف اآقاحتلا هب قحتلا وأ مميتلا هل ام هعم ىون نإ امأو

 تاذلاب مميتلاب دارملا نأ ىعار زاجأ نم لعلو « اهلك تلطبف زئاج ريغو زئاج
 مميتلا امأو هب ةتئاف دصق وهو هيف حدقي ال زئاج ريغب هنرق نأو ثدحلا عفر

 اهبلصوتيل ةثدحملا ةالصلا ةيصعملا نمو ى ةدابعلل ع رش مميتلا نآل حصي ملف ةيصعمل
 ةيصعملا ةينب هعنارتقاو ثدحلا عفرل تاذلاب هنأ ربتعا يزجي لاق نمو ى ةيصعم

 ريغ ءايلل ( دقاف ) ةراهطلا ديرم ( ىمسي له : فلخلا بلطلا يفو ) ى هلطبي ال
 (بلطي ىتح ال وأ) ؟ هبحاص دنع هنظ وأ هملع ولو ( بلط نود ) ءايلل دجاو
 نكي مل نإو ى لاوقأ ؟ طقف هناريج وأ ةثالث وأ ى تويب عبس يف هدجي الو ءامل
 مل نم نأ اك ، ( راتخملا وهو ) هناظم يف هبلطيللو “ سانلا ىلع ددملاف تويبل
 دعبام هجوب اهكلمت وأ اهؤارش هنكمأ دقو اهكلمتي وأ اهكلم ةبقر هرضحت
 دجي مل اذإ دجاو ريغ ىمسي امنإ و ى مايصلا هيفكي الف دجاو ريغ ىمسي ال راهظلا
 ةساجنلا لسغ اذك و؛ برشلل لبس ءامب يدنع أضوتي الو ى امل بلطو شيتفت دعب
 تيأر هريغ ىلع ررضلا يرجي ال ثيح رثك ولو « كلذل حبي مل هنأل لاستغالاو
 يف لاقو ى ةرطقب هنم لحتكيال ا : اولاق “ قالطإلا ىلع اعنم ةيعفاشلل كلذ

 وأ هب ةبانج نم هيلإ ةرورضلا لجرلا سم اذإ : انباحصأ بتك نم « ءايضلا »
 حيحصلاو ى ررض هريغ ىلع يرجي ال ناك اذإ حسميو هنم لسغي نأ هلف هبوث
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 ‘ ضرقب وأ > نمللا ةدايز نود ءارشب وأ > هريغ ندبب نإو همزلو

 ‘ بلطلا نع ريغلا لام ةجنت ولو مهألإب لغتشم مميتلا زاجو

 هل روصو هر لقم لهو

 ص بلطلا ( همزلو ) « كلذ الإ دجي مل نم مميتيلف اقلطم عنملا نم كل تركذ ام
 ضرع وأ هل بلطلاب يضر نإ مهريغو هدبعو هنباو هجوزك ( هريغ ندبب نإو )
 ىوس هل هبلطي نأ دحأ نم لبقي ال نأ هل : ليقو “ هدرب الف هل بلطي نأ هملع

 مل نإو “ وه بلطيلف اذه ىلعو « همداخ وأ هدبع وأ هدلو وأ هتيرس وأ هجوز

 وأ ) هربغب الو تاذلاب همزلي بلط الف رك ذ نمو ةجوزلا دجي ملو بلطلا عطتسي
 ( ضرقب وأ نمثلا ةدايز نود ) هل بلط هءارش نآل ءارشب بلط يأ ( ءارشب

 اهيف لغشت مل هنأل ىلوأ باب نم ةبهلا اذك و « اهيف رمام ىلع هب ىرتشي امل وأ ءاملل
 نأ الو ءاملا كاردإل يرجلاب هسفن دهجي نأ رفاسملا ىلع سيلو ى هريغ قح ةمذلا

 هب ترج ام رادقم نم رثكأ هقيرط نع لدمي نأ الو « داتعملا هيشم نع جرخي
 ص ىيرطلا نع هيلإ لدعي يذلا ءاملاو < نيملا نم ءاقتسالا ىلإ هل لودملاب ةداملا

 ‘نوممستيف “كلذريغ وأ لام ىلع فوخ وأ ةحارتسال ءام ريغ ىلع لوزنلا زوجيو

 مهنأو لاملا ىلع فوخلل ناك اذإ ءام ريغ ىلع لوزنلا هركي هنإ : ليق اك سيلو
 ص ةشئاع دقع ثيدح يف ,ءام ريغ ىلع قلع ماقأ دقو ى ءاملاب مهيتأي نم نوثعبي
 زاجو)“تقولا يف : ليقو ى ال : لبقو « اوداعأ ءام ريغ ىلع اولزن نإ : ليقو
 ةنامض هتمذ يف ابترتم ( ريفلا لام ةيجنت ) مهألا ناك ( ولو مألاب لغتشم مميتلا
 ل انلق ولو “ هدي يف سيل امم سانلل لام قلطم وأ « تانامألا عاونأ نم ةنامأ وأ

 هتماقإ قالطإلل لديو « مميتب ىلصو اهب لغتشا هتيجنت دارأ نكلو هتيجنت همزلي
 نع ) ص هنامض يف سيل هنأ عم همميتو اهنع هللا يضر ةشئاع دنقيع بلطل ولإ
 ديرملوصو يأ ( هلوصو هرادقم ) بلطلا ( لهو ) “ لغتشمب قلعتم ( بلطلا
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 ذ فالخ ؟ هفصن وأ ليم وأ ميقل نإو ، تقولا جورخ لبق

 مدع نقيتم يزجيو ، هنوضوب لاغتشاب هتقفر توف فئاخ ميتيو
 يسن رفاسم ديعي لهف ،حجرتي مل نإ هب نظ وأ لهج عم ال املا
 يف رهظألاو ، ( نالوق) ؟ال وأ ركفت مث ىلصو مميتف هلحر يف ءام
 ء تقولا يف ركفت نإ هتداعإ

 جورخ لبق ) كلذ وحن وأ ةقفر توف وأ ودع نع عنام الب ءاملا ىلإ ةراهطلا

 بلطلا راك ( نإو ) هجورخ لبق هتامدقمب رهطتلا هكاردإ عم وأ ؟ ( تقولا
 عبسلاف الإو عضوم يف هنظ وأ هملع نميف “ ( فالخ ؟هفصن وأ ليم وأ ميقمل )
 امل ( هنوضوب هلاغتشاب هتقفر توف فناخ مميتيو ) ناريجلا وأ ثالثلا وأ

 شطملا وأ ع وجلاب كالهلاو قيرطلا نع لالضلاك ررضلا نم فلختلا نم هل لصحي
 كلذ فئاخ مميتيو ى اهقوحل يف ةميظعلا ةقشااب وأ ءايعلاب وأ عبس وأ وتدعب وأ

 مميتلا( ءاملا مدع انقيتم يزجيو ) “ بلطلا يف ةميظع ةقشم فئاخو بلطلإ

 منم دنع الإ ( لهج عم ) يزجي ( ال ) و دوجولا ناكمإل بلط نم دبال : ليقو
 مدعلا نظ ( حج رقي م نإ ) ءااا مدعب يأ ( هب نظ ) عم ( وأ ) ‘ بلطلا بجي
 نالحجرتي مل نإ لقي مل الإو ع كشلا انه نظلاب دارأو ع هأزجأ مميتو حجرت نإف
 رثك وناحجرلاداز نإ هنأ ىلإ حجرقيل نإ هلوقب راشأهلملو “ناحجرلا نظلا لصأ
 ءام يمن رفاسم ) ةالصلا ( ديعي لهف ) كلذ تملع اذاو “ ررحف مميتلا ىزجأ

 دعب ولو ( ركفت مث ىلصو مميتف ) ثانالا نم هبحصتسي ام لحرلا ( هلحر يف
 يفنأ ملع نإ اذك و « ( نالوق ) ؟ تقولا يف ركفت ولو ديعي ( ال وأ ) ؟ تقولا

 ءكلذفالخنابف “ هب أضوتي ال مارحلاو « مارح هنأ ىلع وأ هريغل هنأ ىلع هلحر
 رفاسملا ةلأسم ( يف رهظألاو ) نكي مل وه اذإف هنظ يف ءام هعمو مميت نإ اذك و
 ةداعإلا مدعو“( تقولا يف ركفت نإ ) ءوضولاب ةالصلل ( هتداعإ ) هلحر يف يمانلا
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 نإ الوأ مميتلا همزلو ، هرضحي مل نإ هبلطي ال نأ رفاسمل زوجو

 مث مميتي ًافوغج دجي مل ضيرمك ى لسغلا لحم وأ هبلطي مث بنجأ
 هب لغتشي

 نإامأو ى انموق بهذم يف اذك و ‘ بهذملا يف لاوقألاو « تقولا دعب ركفت نإ

 يف ةدج نإو ى ال: ليقو ى ديعي هنإف دجي ملف هنم هبلط يف "دجو هلحر يف هجردأ

 نم يسن نإو ى هدعب الو تقولا يف دعي ملو مميت تقولا توف فاخو هنم هبلط

 تاف ىتح ديعي نأ بابلا اذه نم ةداعإلا لئاسم يف تقولا يف ةداعإلا هتمزل

 نع ةساجنلا ةلازإ يسان نأ كلام نع رهشألاو ى دعيال : ليقو ى داعأ تقولا

 رجفلاو “هلك ليلل ءاشعلاو برغملاو ى رارفصالل رصعلاو رهظلا دبعي هبوث وأ هندب
 ،هدزجيالف ماصو هلام يف ةبقرلا يسان امأو ى سمشلا علطت ملام : ليقو ، رافسإلل

 هتقو مميتلا نأل هراهط موي نم نيرهش يضم لبق قتميلف الإو تمرح سم نإف
 قرقيو ص هتوف فاخي تقوب اقلعم قتعلا سيلف « قتعلا تقو ىلإ ةبسنلاب قيض
 ءاملا دجو يتلا عناوملا نم هوحنو ضرملا دنع ءاملا دوجو عم مميتلا حابي هنأب اضرأ

 مل نإ هبلطي ال نأ رفاسمل زوج و ) ى هلايعتسا يف هندب ىلع ررض الإ هنم عنمي ملو
 ءارشلا همزلي ال : لبقو “ ةبه وأ ءارشب هبلط هريغل وهو هرضح نإف ( هرضحي

 نم مولعمو ، هنع ثحبلا همزلي مل هرضحي مل نإو هنم بلط الب ولو ةبهلالوبق الو
 رفاسملا يأ(همزلو) هبلطي نأ روصتي مل هل ناك ول هنآل هريغل وهو رضح هنأ ماقملا

 ىلع فطع ( مث بنجأ نإ ) بلطلا لبق يأ ( الوأ مميتلا ) تقولا لخد نإ
 فوطمملاو “ بصنيف مميتلا ىلع فطع وأ “ ( هبلطي ) مث مميتي يأ “ فوذحم

 فانئتسا وأ ى مث يف كلذ زيجع دنع « ينيع رقتو ةءابع سبلو » : لثم ردصملا

 مل ضيرمك ) دجوي مل نإ ( لسفلا لحم ) بلطي ( وأ ) ى هل مث ءيج زيجم دنع
 لغتشي مث حيحصلا مميتي اك فوفجلاب ( هب لغتشي مث مميتي ) هنإف ( افوفج دجي
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 ال وأ ءاملل ديربتلاب وأ نيخستلاب لغتشا نإ كلذك رفاسملا لهو

 ث دادعإلا وأ بلطلاب لغتشا نإ ميقم ىلع بجي الو ء ( نالوق )

 عيضي مل نإ هيلع حبصأ ولو ، كردأ ام لعفي لب لسغلا لحمل نإو

 لافتشالا دارأ نإ يأ ( لغتشا نإ كلذك ) مميتي ( رفاسملا لهو ) ‘ بلطلاب
 موصلاديرينم هلك كلذ يف ءاوس “ ( نالوق ؟ال وأ ءامال ديربتلاب وأ نيخستلاب )

 مل نإ هيزجيال مميتلا كلذ نال كلذ ةدئاف يل رهظت ملو هقالطإ رهاظ وه اك هريغو

 هتدئاف لاقي الف هب بطاخي مل تقو يف عقو دقف بلطلا لبق عقو هنأل « دجي

 نم دب ال ناك ولو ى هل ناسحتسا هلعلو ى ع ولطلا وأ توفلا فاخ اذإ هب ةردابملا

 مميتي نمك رهطتملا ةروصب نوكيل موصلاب كلذ صيصخت يغبنيو « دعب هتداعإ

 لصيال نأ ةفاخم ءاملا لصي نأ لبق ,بارتب ةسجنلا هدي كحي نمكو « مون وأ لفنل

 بلطلابوجو لوقنيب اممج كلذ نوكي نأ لمتحيو « اضيأ اهلسغ اهلصو اذإ وأ
 نألمتحيو هدعب بلطلاب اوطاتحاو كلذ يف يناثلاب اوذخأف ،هبوجو مدع لوقو
 ؟&وأ مميتلا ( بجي الو ) ‘ فيعض اذه ى دجي مل نإ هل يفكي هنأ يونيو ممبتي
 لافتشالا دارأ نإ يأ ( لغتشا نإ ميقم ىلع ) هيفكيال مميتلا ذإ زوجيال الأ

 دادعإلا ناك(نإو ) اتم 'يأةدَعأ ردصم ةزمهلا رسكب ( دادعالا وأ بلطلاب )

 ابوجو ( لعفي لب ) ولدلا وأ لبحلا وأ قيربإلا دادعإ كلذ نمو ( لسفلا لحف )
 رورجملا بئانلاو لوعفملل ءانبلاب وه وأ راهنلا وأ حابصلا ( حبصأ ولو كردأ ام )

 حييضتلا نمو ص بلطلا لبق مميتلا همزل عيض نإو ( عيضي مل نإ هيلع ) هلوق يف
 لعفب ميقملا هصيصخت نم مهفيو ى هلجر وأ هدي لصت ثيح هلعجيو ءام دعي نأ
 وأ ديدج مميتب ايتلص توفلا افاخ اذإ نيروكذملا ضيرملاو رفاسملا نأ كردأ ام
 جرخم تقولا ىأر ولو ص هوحنو ءاملاب لغتشي هنإف ميقملا امأ و « ةرم ام ىلع ل" وأ

 كرتو ىلصو مميت توفلا فاخ اذإ هنأ هيف اضيأ ليقو “ هدعب يلصيف توفيو
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 ممرت فلت دق هدجوف ظقيتسا ش ‘ بنجأو ءام دعأ نإ : ليقو

 هتالصل ءام دعأ نإو { لحملا دادعإ يف همزلي الو ڵ رفاسملاك بلط ش

 نإو ، بلطلا يف دهتجا اهب وأ هب بيصأ م 0 اهيلإ هلصوت ةادأ وأ
 ؛ ( نالوق ) ؟ ةئالث وأ تويب ةعبس هيزجي لهو ض هناريج دنع

 . ۔-سے دعب هلوسر وأ هتمأ وأ هتجوزب نإو 0 مهدنع دجي مل نإ مميتيو

 ٠ هل ءاملل مهدادعإ زاجو > هرمأ الب نإو > هل مهبلط

 يف بابلا اذه لبق بابلا لوأ نالوقلا رم دقو ى كلذ وحنو ديربتلاو لحملا دادعإ

 :ليقو )“ اقلطم آلوأ مميتلا همزلي هنإف كلذ كرتيو مميتي لاق نمو « ءاملا هبلط

 مث مميت ى فلت دق ءدج وف ) مونلا نم هبتنا ( ظقيتسا م بنجأو ءام "دعأ نإ

 ص رم اك ,ضعبل افالخ ( لحملا دادعإ يف ) ممبتلا ( همزلي الو “ رفاسملاك بلط
 ةادأ وأهتالصل ءام دعأ نإو ) “ يناثلا لوقلا ةلمج نم اذه نأل ريركت اذه سيلو

 اهفلتب يأ ةادألاب يأ ( اهب وأ ) هفلتب يأ ءاملاب يأ ( هب بيصا مث هيلإ هلصوت
 دنع نإو ) “ اهوحن وأ ةلآلا وأ ءايلل ( بلطلا يف ) هتقاط غرفتسا ( دهتجا )
 نكل ناريج نم ال ,داو وأ نيع نم بلطلا لصأ نأ ىلإ راشأ هنأك ( هناريج

 ح(نالوق؟ ةثالث وأ تويب ةعبس هيزجي لهو ) ى اراج وأ ايداو برقألا همزلي
 هتبتك امنإو « رم دقو ةثالث وأ نانثا وأ « راج ناريجلا نم هلام هيزجي هنأ اهثلاث
 ردق نم لك بلطي هنإ : لبقو ى رفاسملا مميلو ماقملا اذه يعالطا لبق رم ايف

 مدع ناك ( نإو “ مهدنع ) ه ( دجي مل نإ مميتيو ) ط نيعبرأ ولو هعم نمم هيلع
 نأب ( هلوسر وأ هتمأ وأ ) هلوق يف تلخد وأ هتيرس وأ ( هتجوزب ) دوجولا
 ص هرمأ الب نإو ) “ فاك دوجولا مدع نآل هريغل وأ ( هل مهبلط دعب ) اودج م

 ( هل ءاملل ) ريجألاو دلولا لخديف اموهفمو اصن مدقت نم يأ ( مهدادعإ زاجو
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 ثرحل جرخ نمو ى هقدص نإ زوجو « انيمأ نكي مل نإ مهريغال
 نبعب هملعل ءام دعب ملو نىخسرف نود هل تحيب أ ةحاح وأ دصح وأ

 ةرئاغ اهدجوف كانه رئب وأ

 فذحي دادعإ ىلع افطع عفرلاب ( مه"ريغال ) كل انددعأ دق مهلوق هيفكي يأ

 لعافهنألعفرلا وه يذلا هيلإ فاضملا لحم ىلع وأ ع مهريغ دادعإ ال يأ « فاضم
 ىلع ءانب ضفاخلا دمي ملو ى ضفخلا وه يذلا هلحم ىلع افطع رجلاب وه وأ « ردصملل
 لصفلا ةيافك ىلع وأ « رورجملا لصتملا ريمضلا ىلع فطعملا دنع هتداعإ مدع زاوج

 ركذل فوطمعملا فاضملا فذح دمب يقاب رجلاب وأ ى ع وفرملا لصتملا يف ليق اك

 نيمألا ريغ ( زوجو ى انيمأ ) ريغلا كلذ ( نكي مل نإ ) مهريغ دادعإل يأ هلثم
 اونوك و » ىلات هلوقل ال هوحن و "_) « كسفن تفتسا ه للع هلوقل ( هقادص نا )
 تلمح ةلاحلا هذه لثم يف اقداص هتيأر امل طقف ةبسانم هب معن )٢' ي نيقداصلا عم
 دقو ث قدصلل ةبسنلا قيدصتلاف الإ و ع قيدصتلل بجوم قدصلاو « اهيلع هذه

 ثرحل) هلبق وأ ةالصلا تقو يف ( جرخ نمو ) “ قداصلا ريغ ديدشتلاب قدصي
 ( دعي ملو نيخسرف نود ) دارجو بطحك ( هل تحيبأ ةجاح وأ دصح وأ
 ءاقتلا نم آصلخت ةحوتفم وأ ةروسكم.لادلا ديدشتو نيعلا رسك و ءايلا مضي

 نأ ةداملاو “ هنظ ق حجرب ءام ريدغ وأ ( رثي وأ نعب هماعل ءام ) نينكاسلا

 ( كانه ) رحي وأ “ هبيغ ةدم يف هنم ذخألاو برسثلاب يضقني الو هؤام فشني ال
 وأ نيملا يأ امهادحإ ( اهدجوف ) ص هقيرط وأ هيلإ جرخ يذلا عضوملا يف يأ
 وأ هؤام آايضقنم وأ هؤام افوشنم ريدغلا وأ اهؤام ابهاذ يأ ( ةرئاغ ) رثبلا

 . دواد وبا هاور ) ( ١

 . ( ١١٩ - ةبوتلا ) )٢(
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 زاوج يفف ص بلطلاب لغتشا نإ تقولا توف فاخو ةمدهنم وأ
 ءام لمح وأ ، تقولا يف هلزنمب رهطت نإ اذكو ص نالوق هل مميتلا

 مميتلا هيزجي لهف 2 يلصي نأ لبق فلت وأ تضقتناف { ةراهطلل هعم

 ؛ فالخ ؟ ال وأ هيف يلصي ام ردق عبض ولو عوجرلا هنكي مل نإ

 ء هلوخد دعب فلت وأ تضقتناف تقولا لبق جرخ نإو

 . ى ةالصلاو لسغلا ردق عيض نإ فلخلا ىلعف

 ىلع رئاغ رحبلا دجو وأ ربدغلا وأ نيملا وأ رئبلا نع عنام هعنم وأ « اسجنتم

 فاخ و ةمدهنم ) رئبلا دجو ( وأ ) « هك ردي ال ثيحب ارفاسم وأ ةداملا فالخ

 مميتي : ليق ؤ ( نالوق هل مميتلا زاوج يفف بلطلاب لغتشا نإ تقولا توف
 لغتشيو ناكمإلا بسحب عضوم برقأ نم ءام برقأ دصقي : ليقو “ يلصيو
 نإ اذكو ) ت ةالصلا تزاج ىتم هدمب يلصيف تقولا توف فاخ ولو « هلايعتساإب

 وأ نبخسرفلا لبق ( تضقتناف ةراهطلل هعم ءام لمح وأ تقولا يف هلزنمب رهطت

 لمح يذلا ءاملا ( فلت وأ ) “ يلصي نأ لبق هلزنم يف اهرهطت يتلا هتراهط امهدعب

 ىلإ ( عوجرلا هنكمي م نإ مميتلا هيزجي لهف ‘ يلصي نأ لبق ) ةراهطلل هعم
 'عيضهنألاحلاو يأ “فطعلل ال لاحلل واولا ريخاأتلاب ةالصلا ( عيض ولو ) ءاملا

 نإ الإ ص لصي مل ذإ عيضم اذه نأل تقولا يف هلزنم يف رهطت هنوك لمش اذهبف

 وأ ص ارهاط جرخ نإ ( هيف ىلصي ام ردق ) « ةقفرلا توف فوخ لصي مل ناك
 جرخ نإو ؤ فدلخ ؟ال 'وأ ) رهطتم ريغ ءاب جرخ نإ يلصيو رهطتي ام ردق
 لوخد دعب هتراهط ( تضقتناف ) ءام لمح وأ هلزنمب رهطت دقو ( تقولا لبق
 وألايمآلا لخاد تقولا لوخد دعب يأ ( هلوخد دعب ) ءاملا ( فلت وأ ) تقولا

 لوخدلادعب (ةالصلا و لسفلا ردق عيض نإ ) روك ذملا ( فلخلا ىلعف ) اهجراخ
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 نإو ، تقولا جرخي مل ام ًاعيضم دعي الو يزجي ال رثكألا دنعو

 عوجرلا هنكي ملو ، تقولا لبق فلتلا وأ ضاقتنإلاو جورخلا ناك

 نأ لبق هرهطتل ءاملا دوجو دعب ةالصلا ديعيو . مميتلا هل زاج

 . بطاخي

 رثكألا دنعو ) “ءوضوب جرخ نإ طقف ةالصلا ردق وأ ‘ عوجرلا هنكمي ملو
 ( و ) ص يلصيو رهطتي وأ يلصي ام ردق هربخاأتل عيض هنأل مميتلا ه ( يزجي ال

 ناك نإو ث تقولا جرخ م ام اعيضم دعيال ) مهدنع هنأل هيزجي لقألا لوق ىلع
 عوجرلا هنكمي ملو تقولا لبق فلتلا ) و جورخلا ( وأ ضاقتنالاو جورخلا
 هرهطتلءاملا دوج و دعب ةالصلا ديعيو )لايمألا لخاد يف ولو ( مميتلا هل زاج

 ؛ ضقتنا دقو هبوجو لبق ناك ذإ هئوضوب هورذمي ملف رهطتلاب ( بطاخي نأ لبق

 جورخلا دارأ نم: فنصملا لاق « تقولا لبق ءوضولاب بطاحي مل ذإ ديمي ال : ليقو
 لمحب رمأ نيخسرفلا ةزواج دارأو كلذ وحن وأ دارج وأ دايطصا وأ ربطحل

 رفسلا دح غلبي مل نإ تقولا روضح دنع ةيرقلا ىلإ عجر الإو هئوضول هعم ءامل
 نم رذعأ هوحنو اذه يف ريقفلاو « مميت هلوصو لبق توفلا فاخ نإو « أضوتو

 ررضتيو هتجاح هتتافهيلإ عجر اذإ ناك نإ الإ مميتلايف رذعي ال ةك رب نباو“ينغلا

 بجي ملوقزرلا بلط يف جورخلا زوجي ذإ ريقفو ينغ نيب قرفي ملو“هلايعىلعنإ و اهتوفب
 مدع نإو ى هلايعتسا مزل ءاملا دجوو رضح اذإف « تقولا لبق ةراهطلل ءاملا لمح

 :يراوحلاوبأ لاق“مميتلاعس و هساتلا وأ هيلإ باهذلا يف ةقشم وأ توف هبلط يفو

 جرخ نإو “ مميت دسف نإف « أضوتي ىتح هتيرق نم ناج الو بطاح جرخي ال
 ص ىلصو مميت هيلإ جرخ ام جاتحا نإف هدنع ءام الو ةالصلا هتك ردأو ءوضو الب

 ةلاضلا بلاطو يعارلا نأ عمسي" ملو“هتوفي ولو أضوتوهيلإ عجرهنع ىنغتسا نإو

 مهنكمي الو ءام اودحم ملو تقولا ناح اذإ نكلو « ءوضوب نوجحرحم امهوحنو
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 م نإ ءاملا دادعإ همزلو 4 مميتب ىلص ام لك ميل ا ديعي : ليقو

 هيلع لكتي ال ففجتي ام ردق دعب نإ له مث . ودعك ب هنم عن
 هطرش نم تقولا لوخدو ى ( نالوق ) ؟ همزلي ال وأ د ادعال ا همزلف

 . ك ال : لق و &0[ حص ةل ( ىلع

 قبنك هانج اميناجلل لصح نإ و “دلعب نإ اومميت مهدارم توفب الإ هيلإ عوجرلا
 ولو مميتي لب هيلإ عوجرلا همزلي مل هدي نم عاض ءاملا بلط نإ فاخو هريغ وأ

 هيلعةداعإ الف ىلصو زوجي اك لعف نم لك ( و ) هوحنو دئاصلا اذك و « هنع اينغ
 ضرملا لئاسم يف ال ءآملا لئاسم يف ( ميقملا ديعي : ليق ) و اميقم وأ ارفاسم
 لبق ولو ةيتآلا ةالصلل ( ءاملا دادعإ ) ميقملا يأ ( همزلو ى مميتب ىلص ام لك )
 عوجرنأل ىلوأ ل"وألاو ى ءاملا نم وأ هدادعإ نم يأ ( هنم عنمي مل نإ ) تقولا
 كلذو عبس وأ ودع لثمب ( "ودعك ب ) هيلإ فاضملل هنم ىلوأ فاضملل ريمضلا

 ناك نرإ هنأ ىتح هيلع ددشي لب رفاسملل حابي ام هل حابيال مقملا نأ ىلع ءانب
 كرتيو ءاملاب لغتشي هنإف مميتب الإ اهك رديال نأ امإو ءاملا بلطي وأ رهطتي نأ امإ

 يف يلصيو مميتي : ليقو “ ةالصلا تزاج نيح هجورخ دعب يلصيو“جرخي تقولا

 نم ( ففجتيام ردق ) ءاملا ( دعب نإ له ) : لوقن ( مث ) ‘ كلذ انلق ی تقولا
 مونلا لخدي هنأل تقولا لبق ناك ولو ( هيلع لكتيال ) امهوحنو طئاغلاو لوبلا

 فوذحمل ربخ وأ ى اهدمب امو ال ىلع افطع عفرلاب ( همزليف ) توفلا ةنظم وهو
 بسحب هنآل لكتي ( وأ ى دادعالا ) “ ىنعملا داسفل يفنلا باوج يف بصنلاب ال
 ( و “ نالوق ) ؟ دادعإلا ( همزلي ال ) ۔ذ “ تقولا توف لبق هك ردي رهاظلا

 سيلو ‘ رطضملل ةصخر هنأل ( حصألا ىلع هطوش نم تقولا لوخد ) ممبتلا
 اي ( ك ) تقولا لوخد هل طرتشي ( ال : ليقو ) “ ارطضم تقولا لبق ناسنإلا
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 ىلعف ؟ ةدابعلل حيبم وأ ؟ ثدحلل عفار وه له 3 هراثم ءوضولا

 ء لوألا

 فرظ ميملا مضب ( هراثم" ) فالخلا اذهو « ( عوضولا ) طورش نم سيل هنإ

 ص هنمراث وأ هنم ريثأ يذلا عضوملا يأ راث نم كلذك اهحتفب وأ ى راثأ نم يميم

 عفار وه ) ممبتلا ( له ) رخآ فالخ هأشنم لاق هنأك ص ناجهلا ناروتثلاو

 هب ىلصيف ءاملاب لسغلا ىلع عرفم ريغ ليصأ ضرف هنأ ينعأ « ةميزعو ( ثدحلل

 ضقان الإ هضقني الو تقولا لبق زوجيف رثكأ وأ موي ةالص ولو هضقان ثدحي مل ام

 هنآل ص هلبق زوجي الف ءوضولا ىلع ةعرفم ةصخرو ( ؟ ةدابعلل حيبم وأ ) ؟ هلصأ
 هضقنيو هيلإ جايتحإلا نيعت لبق لمفي الف ‘ رطضمل ةتيملا لك أ يف صيخرتلاك
 هرهاظ تقولا طارتشا وه يذلا ( لوألا ىلعف ) ؟ ةيناثلا ةالصلا تقو لوخد

 زوجي يناثلا نأو ص لوألا لوقلا يف الإ دجوي ال ص دعب هركذي يذلا فالخلا نأ

 : لقو ى اقلطم تقولا لبق زوجي : ليق لب « هباحصأ قافتاب ءاش ىتم هبف

 يذلاو ى ريخآلاف “الإو حجر وأ سيأ نإ : ليقو “ طسولاف الإو حجو وأ سيأ
 ةردقلا مدع وأ « ءاملا دقفل هنأل ع تقولا لبق زوجي ال هنأو « عفار هنأ يدنع

 بطاخي مل ذإتقولا لبق ردقي مل وأ ءاملا دجي مل هنأ هيلع قدصي الو ع هلايعتسا ىلع

 هطسوو تقولا لوأب دارملا مث ى ردقي مل وأ دحم مل لاقي نأ نع الضف ى هلبق

 ىف راتخلا هرخآف ى راتخا رخآو « راتخلا طسوو ى راتخلا تقولا لؤأ هرخآو

 دمب نيتماقلا رخآ وأ سمشلا رارفصا لبق ام رصعلا يفو « ةماقلا رخآ ى رهظلا
 ثلث نكي مل ام ءاشعلا يفنو « رمحألا قفشلا بغي مل ام برغملا يفو « لاوزلا لظ

 راتلا تقولا نم ىقبي نأ كلذو ص رافسإلا حبصلا يفو ى هفصن : ليقو ى ليللا
 عابثلث ليقو « ةماقلا فصن رهظلا طسو يف : ليقو « هيف يلصيو مميتي ام
 تعرسأ تلام اهلكو ص لاوزلا لبقسمشلا ةكرح ءطبل كلذو اهثلث وحن : لبقو
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 نقيت نمل راتخا ، لاوقأ؟هرخآ وأ هطسو وأ تقولا لوأ زاج لهف

 . هطس و هف كش نملو هرخآ هدوجو نظ نملو۔هلوأ ءاملا مدع

 اهبرج لثم ةماقلا مامت ىلإ عبرلا نم اهيبرج نأ ىلع ةماقلا عبر هطسو : ليقو

 ص عارسإلا نم نكمتت ملف ، هبرقل لاوزلا دعب اهئاطبإل عيرلا مامت ىلإ لاوزلا نم
 دوجولا مدع هعفر طرش نأل « ضقتنا حص وأ ءاملا دجو اذإ اعفار هنوك ىلعو
 دنع مميت )١' ي رون ىلع “رون ف لين دارأ اذإ عفار هنأ ىلعو ى ةردقلا وأ

 الو ص ةيناثلا ةضيرفلا يتأي اهف اذك و « دمب ىلصي وأ ذئنيح ىلصف ى ةالصلا

 ( تقولا لوأ زاج لهف ) ، لوألاب عفر هنأل ثدحلا عفرأ : اذه همميت يف لوقي

 وأ هلوأ ال ( هرخآ وأ ) ى هلوأ ال هرخآ ىلإ ( هطسو وأ ) هرخآ ىلإ هدعبو
 هل زوجيو ( هلوأ ) مميتي نأ ( ءاملا مدع نقيت نمل راتخا ؛ لاوقأ ) ؟ هطسو

 ص رخآلا لبق ال ( هرخآ ) مميتي نأ ( هدوجو نظ نملو ) ‘ طيسوتلاو ريخاتلا
 كاشلاو ناظلا مميتي : ليقو “ هرخآ وأ ( هطسو ) مميتي نأ ( هيف كش نملو )
 اقلطم رفاسملا : ليقو ى هرخآ وأ هطسو وأ هلوأ همدعل نقبتملاو « تقولا رخآ

 ةحارلاءاجر يفو “حجر نإ آرخآو ددرت نإ اطسوو سيأ نإ آلوأ هريغو هرخآ

 ءاملا دجوف ريخأتلا وذ مدق نإو ى سايإلا اذك و « فالخلا نم ءاملا ءاجر يف ام

 يجارلاو ادبأ نقيتملا : ليقو ى ادبأ : ليقو « تقولا يف داعأ تقولا يف وجرملا

 ناك نإ ةداعإ الف ءاملا دجو مث تقولا لوأ سيآلا مميت نإ : ليقو “ تقولا يف
 ص داعأ هنيعب هنم سيأ يذلا ناك نإو « هنم سيأ يذلا ريغ ءام وه هدجو ام

 . تقولا دعب دمي مل طسوتلا وذ مدق نإو ال : ليقو

 ( ١ ) ر ونلا : ٣٥٠ .
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 باب

 باب

 مميتلا ةيفيك

 كلذب لاقو ى ةدحاو ةبرض يزجت الو “ نبديلل ةبرضو هجولل ةبرض وهو
 تقولا جرخو الهج ةدحاو ةبرض نإ : كلام نع مساقلا نبا لاقو ى انريغ اضيأ

 نيتبرضب مميت نإف٤ةدحاو ةبرض مميتلا نإ :هنع دش ر نبا لاقو“ هيلع ةداعإ الف

 ؛تقولا يف داعأ ةبرضب مميت نإ :مكحلا دبع نباو عفان نبا لاقو“تقولا يف داعأ

 يف هل ليلد الو ةدحاو ةبرض ىلع ليلخ رصتقاو ص هدعب ىضق هيف دعي مل نإو

 اذكه )١' كيفكي امنإ » : ةبانجلل امُصيت بارتلا يف كصت نيح راعا تللم هلوق

 « نيغسرلا ىلإ هيفك و ههجو اهب حسم مث ايهيف خفنو ضرألا ىلإ هيفكب برضو

 مل كلذلف مميتلا ي يف يفكي ام عيمج نود ميلعتلل برضلا دصق نوكي نأ زاوجل

 )١( هيلع قفتم .
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 ريغل رتاس الب سيكنتب نإو 4 هلفسأل هالعأ نم مميتب هجولا ممعي

 < ر ذع

 نيفكلاب ةرشابم مميتلا ةيفيك :هل لاق هنأك “ةبرضلا كلتب ةفرعملا لوصحل رركي

 ناك ص اذكه عضولا ين اهركذ ةياور يف كلذب حرص دقو « دسجلا عيمج ال

 ةيناث اهب برض م ى ههجو اهب حسمو ضرألا ىلإ هيديب برضو اذكه كيفكي

 يف ةيفكلا وهف 0 نيفكلا جسمب حي رصتلا نيثيدحلا يفو ى نيغس رلا ىلإ هيفك جسمو

 ق ي أ ( ( مميتب هجولا ممعي ) “لسىق اك دضعلاو عارذلا وأ ء عارذلا حسم ال ممتتلا

 نيفكلاب هلوقيف وهف هب لعفي ام امأر«يف :ءبلاف٬يعرشلا ممبقلا عاقب يف يأ«ممبت
 ىنعملاو ى اهلصأ ىلع مميتب هلوق يف ءابلا يقبت نأ كلو ى ممعيب قلعتم نيفكلابف

 ( هلفسأل هالعأ نم ) « مميتب هلوق يف نيفكلاب قلعتيف حسبب يأ ى مميتب ممعب
 ملو اهنيب امو هلفسأ و هالعأ : لاق هنأك ى امهنيب امو لفسألاو ىلعألا ممعت دارأ

 : هلوق موهفم اذه امنإو ى لفسألاب متخيو ىلعألا نم نم يدتبي هنأ ةرابعلا هذهب درب

 لوقي نأ حصي مل الاو لفسألا نم ءادتباب يأ ( سيكنتب ) ميمعتلا ناك ( نإو )
 لب ى لفسألل ىلعألا نم ءادتبالا هيلع قدصي ال كنل نأل ى سيكنتب ناو
 ص ىلعألا نم ءادتبالا « خلا هالعأ نم : هلوقب دارأ وأ ، ميمعتلا قلطم هبلع قدصي

 . مهفاف سيكنتب نإو ممعيو هلصأ فوذحم ردقيو

 معو نذألل نذألا نم ءادتبا ولو نكمأ امب ميمعتلا بجاولا نا لصاحلاو
 ميمعتلا اندافأ و ى كلذ ريغو لفسألا نم ىرخألاو ىلعألا نم ادي لعج وأ لوطلا

 ايلعلا ةفشلا قوف زاحنيو لفستي ام لثم هنباغم يهو هجولا نوضغ" يعاري هنأ
 روكذملا باجحلا يهو ةرتَولا يعاريو ىلفسلا تحتو اهيلإ نيرخنملا باجح نم

 غبصك وه امم ةنيز وه امب اههجو ةأرما ترتس نإو ث ههجول ( تاس الب )
 ( رذع ريغل ) زاج رشق اهل نكي مل ناو اهمميت زجي مل ةرشق نوكيو نارفعزو
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 مع نإ هفك نم ةدحاوب وأ نيعبصأب صخرو 4 نيفكلاب نذأل نذأ نمو

 ةيمست عم دمعب ديعصلا يف عضولا دنع عباصألا قيرفتب هريغ نم ال
 . هجول عفر دنع ضقنو ءوضولاك

 اهعم نكت مل اذإ اهل مميت وأ “ تيم لجرل تمميت اذإ اك رذمل رتاسلا ىلع حسميو
 (نذأل نذأ نمو)“هشمت زوجي هيلإ رظنلا زوجي املك :ليقو“لجر هعم وا ةأرما
 ( صخرو ) لقأ ال فكلاب وأ ناتحارلاو عباصألا ( نيفكلاب ) ايلوخد نودب
 نيديلا نم ( نيعبصإب ) صخرو “ بلغألا ىلع مكحلا نآل رثكأ وأ عباصأ ةثالثب
 ءوضولا يف اذك و ص ( هفك نم ةدحاو ) عبصإ ( ب وأ ) ةدحاو دي نم وأ

 يف كلذ دريو ى ههجو حسميو ضرألا يف هيعبصإ وأ هعبصإ عضي ( مع نإ )
 حسمي وأ ى كلت حسميو ىرخأ دي نم كلذ عضيو ىرخآلا هدي حسميو ضرألا
 عبصإب ادي وأ « كلذ سكمب وأ ادعاصف عبصإب هيديو ى هيدي وأ هديب ههجو

 نإو ى هريغ فكب الو ( هريغ ) فك ( نم ال ) “ ىرخألاب ىرخألاو ادعاصف
 هيفكيو“هدي هيلع رمأ ولو “هزجي مل حيرلا هتقلأ وأ بارتلا ههجو ىلع هريغ ىقلأ
 هعباصأ رهظب وأ هفك رهظب وأ“عباصألا نودب هفكب وأ عباصألا سوؤرب حسملا

 يأ ( دنع ) بوجوب ال ( عباصألا قيرفتب ) عباصألا سوؤرب زوجي ال ليقو
 لوأ نم عضولا كلذ نآل كاذ تلق امنإو ‘ عضولا يف وأ عضولا ةدارإ دنع

 ديلاب ءاملا ذخأ يزجي هنإف ءوضولا فالخب هريغ يزجي ال هب رومأم هنأل ممبتلا
 بارتلا ( ديعصلا يف عضولا ) ديلا ين ءاملا نوك دعب ةينلا زوجتف هيف بصلاو
 ليقو 0 ضرألا ىلع امهؤاقلإ يفكي ال ذإ دمعت يأ ( دمعب ) ضرألا ءازجأ وأ

 يف ام اهتروصو اهبوجو يفو ( ءوضولاك ةيمست عم ) امهب ضرألا ةرشابم يفكي
 حسملاو خفنلا نأ رمو ى ءيش ايهب قلعت نإ ( هجول عفر دنع ضفن و ) “ءوضرولا
 حسمي ملو خفني ملو ضفني مل نإ سأب الو « ثيدح يف حسملا وري مل نكل نازئاج
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 ايبنيب اللخ اهاربكل اهارغص نم ىنميلا عباصأ رهاظ لع ىرسيلا رارمإو

 حصو « حسللب ايهعمج مث ، كلذك ىنميلاب ىرسيلا ىلع مث « فكلل اينعم
 عارذ نطاب ىلع نإو }ةحيحصب ةدحاو عطق عم وأ رذعل نيتفوفلم نإو

 . . . ةعوطقم

 ىرسيلا يف اذك و « قرغتسم وهو ىنميلا ضرع ىلع ىرسيلا ضرع (رارمإو)
 ( اهاربكل اهارغص نم ىنميلا عباصأ رهاظ ىلع ىرسيلا ) « لعف ام لك يزمجيو
 وهو حيحصلا وهو بوجو الب عباصألا نيب ( ايهنيب للخم ) ةنمايم كلذ نأل
 عورشم ريغ لسلختلا نا حضاولا و اهللخت ق ثيدح ورب ذإ “ بهذملا

 ىلع ةرشابمب اهمعي اك عباصألا دعب هرهاظ نم ( فكلل اممعم ) 4 ةيكلاملا هبجوأو

 مميتلاو ةرمب لكلا جسم ءاش نإو ى عباصألا لفسأ اهالعأ نم ائدتبم ةدح
 ىتح امهيلع دمتعي وأ نيفكلا صمخأل بارتلا عفرب نأب عضولا دنع دمعلاو بارتلا

 حسم ةيكلاملا بجوأو ى رشاب اب حسميو زاج عضولا دنع ممعي مل نإو ى رشابي
 (ىنميلاب ىرسيلا ىلع) رورملا ( مث ) ‘ عوكلا ىلإ ىرخألاب نيديلا نم لك نطاب
 لبلختلا يف ( كلذك ) “ ةنمايم كلذ يف نأل ايمعم اللخ اهارغصل اهاربك نم
 بيترتلا فلاخ نإو ليلختلا ةيعورشم مدع حضاولا نأ تملع دقو ى ميمعتلاو
 عباصألا ىلعأ نم اهحسم وأ اهحسمننع اعم اليلخت رخأ وأ ديلا يف وأ نيدبلا نيب

 يفكي هنأ ءوضولا ىلع سايقلا رهاظو ‘ حص ضعب حجر اك نيفسرلا ةهج ىلإ

 بيترت البو ديلا ءازجأل بيترت الب ارهاظ ( حسملاب ايهعمج مث ) ديلا ريغب حملا
 ( نإو ) اهحسم ( حصو ) “ حص عمجي مل نإو ى عملاف اهبيترت ىلوآلاو ى نيديلل

 حسمي ليقو « نيقفرملا ىلإ حسمي ليقو ى هريغل ال ( رذعل نيتفوفلم ) اتناك
 ‘ةحيحص ) دي ( ب ةدحاو ) دي ( عطق عم ) حسملا ناك ( وأ ) اضيأ نيدضملا
 ىلإ عارذ ةفاضإب ( ةعوطقم ) ةفك ( عارذ نطاب ىلع ) حسملا ناك ( نإو
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 عب اصأل ا تعطق تبإ نبفكلاب وأ ) اهقفرم نم تزح نإ اهدضع وأ

 ؟ ال وأ ءاضعألل بارتلا لاصيإ بحب لهو ي نيغسرلا نم امهرب طقسو

 . فالخ

 نم ) تمطق يأ ديدشتلاب ( تزح' نإ اهدضع ) نطاب ( وأ ) ، ةعوطقم
 رهاظ ىلع ليقو « ءافلا رسك و اهحتفب وأ ءافلا حتفو مملا رسكب ( اهقَفرم
 ىلع حسملا عضوم نم يقب ام حسمي هنإف ةلمجلابو ‘ اهدضع وأ ةعوطقملا عارذ

 يقب امب ةحيحصلا حسمي ليقو ضرألاب اهرهاظ و ةحيحصلا نطاب حسمي مث لاوقألا
 ىلإ ديلا حسمب لوق ناك ذإ ةطوحلل فكلا طوقس عم بجو امنإو “ ةعوطقملا نم

 نم امهزحب) مميتلا ( طقسو عباصألا تعطق نإ نيفكلاب و ) “فتكلا وأ قفرملا

 ليقو“ىرخأآلا مصعم ىلع رهاظ لك فرطب حسمي ليقو“مميتلا يونيو (نيغسرلا
 نم يقابلا نأ كلذو ص ديعصلا يف نيفرطلا عضو دعب كلذو « هلك اهمصعم ىلع

 هجولاو ديلاك هيلع حسم هل لدب ال امو ى اهماقم موقيف نيفكلا نم لدب نيديلا
 نم يقب ام ال لبقو “ آضيأ طقس ةدحاو نم لقألا الإ اتزح نإو رذمل نيتفوفللا

 اك ( ءاضعألل بارتلا لاصيإ بجي لهو ) “ عبصإلا لثم هب حسمي ام فكلا
 ىبي مل ىتح اهضفن زوجيف ( ؟الوأ ) ناديلاو هجولا يهو هنم ىلاعت هللا لاق

 ديبلاب حسميو ( ؛ فالخ ) “ بارتلا هنم قصتلي ال ام ىلع مميت وأ بارت اهيف

 بحتسا و ى انطبو ارهظ ضرألا ىلع اهحسي ليقو ى اهحسمي الو ةحيحصلا
 اذم ىضتقمو ى فالخلل ةاعارم نيقفرملا ىلإ هيدي مميتملا حسم يشكيودبلا

 يف هوركمىلإ دؤت مل ام ةبحتسم فالخلا ةاعارم نأل نيدضملا ىلعأ ىلإ هبابحتسا

 بوجوب لوقلا نالطبل هكرت هلعلو ى انه هيلإ ةيدؤم اهنإ لاقي نأ الإ « بهذملا
 نيقفرملل نيديلا حسم بوجو يفو : ةفرع نبا لاق ى هفعض وأ هدنع دضعلا حسم

 اهعبارو “ نيطبإلل هريغو نيعوكلل بنجلا اهثلاث « بحتسم ايل و نيعوكلل وأ
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 لصف

 نإ و هريغب و اندنع حصألا وهو 4 ًاعامجإ تبنم يقن بارتب زاج

 ىلع دلوتم لكبو 4 ًابشخ وأ ًاجلث وأ ةرون وأ ابش وأ اخينرز وأ ىصح

 ء فللا

 لاق اهيفو “ نيبكنملا ىلإ لوقلا ةيبتعلا يف كلام ركنأو . ه ا اقلطم نيبكتملل
 .تقولا يف ةالصلاومميتلا داعأ عوكلا ىلإ مميت نإف نيقفرملا ىلإ مميتلا:كلام يل

 لصف

 بارتلا ( و اعامجإ تبنم ) رهاط فيظن ( يقن بارتب ) مميتلا ( زاج )
 ةيآلا يف ديعصلا دارملا هنآل ( اندنع حصألا وه ) هب مميتلا بوجو روكذملا

 يف هيلع راصتقالا نم هيف رصحلا انذخأ امنإ و « اروهط )١ اهبارتو » ثيدح ليلدب
 هنأل بارت ظفل نم ال “ زوجي ال ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت نأ عم نيبلا ماقم

 لمرك ( هريغب ) زاج ( و ) هب ذخؤي ال بقللا موهفمو لوصألا ءاملع دنع بقل
 ناك ( نإو ) ص خوساف وأ ةرغم وأ ةخبسلا بارتو هيلع يلا هدسفأ بارتو
 يفو “ فورعم وه ( ابش وأ اخينرز وأ ) ًارافص ةراجح ( ىصح ) ريغلا

 هب ىلطتي ءيش مضلاب ( ةرون ) وأ الحك ( وأ ) “ جازلا رجح وه سوماقلا
 ضرألا نم ( دلوتم لكبو ابشخ وأ اجلث وأ ) ‘ صجلا ىلعو ةرغملا ىلع قلطيو
 ابارت ضرألا ءازجأ عيمجب انباحصأ ضعب هزاجأف ى ( فلخلا ىلع ) انردعمم ولو

 ص ركذي مل امو ركذ امم كلذ ريغو تابنو بشخب و اماخر وأ انيط وأ ارجح وأ

 هيلعو ى حلمو ةخبسك تبني ال ابارت وأ “ هلك هضفن وأ ديلاب قصلي ال ناك ولو

 بشخلاب ال ضرألا ءازجأب باحصالا ضعب هزاجأو « يرولثلاو يعازوألا

 )١( هركذ مدقت .
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 ، مميت ةلضف وأ بوصغم وأ كرشم تيب نم وأ سجن بارتب ال

 ضعب هزاجأو ى ةفينح يبأو كلام ىلإ ضعبو اهيلإ مهضعب هبسنو ؤ تابنلاو
 هناب اهنيب عمجو ناتياور جلثلا يف كلام نعو ى اضيأ هريغو بشخلاب ةيكلاملا
 بارت ايهنآل :ليق « كسملاو نارفعزلاب ناسيك نبا هزاجأو « هريغ دجو اذإ عنم

 كاهشيشح نم لب اهبارت نم سيل نارفعزلا نأ اذهب ايل للع نم ىلع دريو ىةنجلا
 اضيأ فلتخاو « ضرآلا نم دلوتم نارفعزلا معن“ايندلا يف نوكي ام ربتعملا نأ و

 وأ اقوقدم كلذ ناك ءاوس توقابلاو هاو ؤلؤللاو ةضفلاو بهذلا وحن يف

 هوحن وأ قبط يف كلذ لقني مل نإ زاوجلاب ليقو “ نكي ل وأ ًاربت بهذلا ناك

 ص ةرورضل الإ كلذ زوجي ال ليقو « راقعلا هبشي لوقنملا نإف ضرألا يف ناك لب

 عنمو رجآو ى خبط نإ ماخرو راخفك بارت نم خوبطم يف فلخلا اذك و

 هلل هيف عضاوت هنألو فارسإلل ةضفو بهذك !فارسإ هب مميتلا ناك ام ضعب

 هلقنك ةرورضل زاوجلاو زاوجلاب لوقنملا بارقلا يف فلتخاو “ ىلاعتو هناحبس
 اهبارتو: ثيدحل زاوجلا حيحصلاو “ةباد ىلع نمو قطت و ترهط ءاسفن وأ ضيرمل

 فلخلا و« رادجلا ىلع كرو همميت ثيدحو هربع نم ضرألا هجو صخي ملف“ا روهط
 انباحصأ رثكأ لاقو ع ءاملا يف فلخلاك هنم وأ هتبه لوبقو هب مميتي ام ءارش يف

 بارتلاب الإ زوجي ال : دوادو رذنملا نباو دمحأو يعفاشلا ةمالا ءاهقف رثكأو

 وأ سجن بارتب ال ) ص ديلاب قصلي رابغ هل نوكي نأ اوطرتشاو ى الوأ روكذملا
 نقيتت مل ام كرشلا تيب نم زيجأو ًآدهامم وأ ايباتك ولو ( كرشم تيب نم

 زح ل ضرأ تبصغ اذإو ى هضرأ تبصع وأ هدحو وه ( بوصغقم وأ ) هتساحجن

 هجوو ى آضيأ هل يزجي ليقو 0 اهبصاغ ريغل زوجي ليقو ع اهيف دحأل مميتلا
 سفن جرحتل هكح لوزي لثم يف سفنلا ةحماسمبو لالدإلاب حابملا نأ لوألا

 ضفن نم عمتجملا يهو ( مميت ةلضف وأ ) 0 مرغيو زيجأو بصفلاب هبحاص
 نم عنملا هجوو ى ضعبل افالخ اهيلع .يلصي الو “ هجولا نم وأ ايهخفن وأ نيدبلا
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 الو نيطب الو « ضرألا لصي ىتح لسرأ نإ همض دعب قرتفي ال ىرث وأ

 زاجو ابوث نإو سوجنم ىلع عضو بارتب الوء ربقك هيلع ىلصي ال لحم

 نيديلانم مث ههجو نم هب ءادتباب هءاضعأ يفكي ال ليلق هنم دج و نمل ءامب

 ث غلب ثيح ىل مث

 هب عفرب ال لمعتسملا ءاملاك وهف لمعتسم هنأ نيديلا وأ هجولا نم عقاولا نم مميتلا

 ى كلذب مميتلا زاجأ لمعتسملا ءاملاب ثدحلا عفر زاجأ نمو « ىرخأ ةرم ثدحلا

 ى لممتسملا ءاملاك ريغتي ال هنأل لمعتسملا ءاملاب ثدحلا عفر عنم نم اضيأ هزاجأو
 ث هبلع ةالصلاو هب زئاجف هنم مميتملا عضوملا يف يقابلا امأ « زجي مل ربغت ولف

 قلطي ام اريثك و لولبم بارت يأ ( "ىرث وأ ) ‘ دجسملا يف مميتلا يف فلتخاو
 ىتح ) ليلقب هلاصفنا دعب ( لسرأ نا همض دعب قرتفي ال ) اقلطم بارتلا ىلع
 كرم اك افالخ ( نيطب الو ) كهنم مميت لوصولا لبق قرتفا نإو ( ضرألا لصي

 عضو بارتب الو ) ص ديعب ىلإ هنم لمح ولو ( ربقك هيلع ىلصي ال لحمب الو )
 بارت كلذ قوف “ سوجنم بارتو سوجنم قبطك ( سوجنم ) ءيش ( ىلع

 ةلثمألا كلت يف ضعبل افالخ ( ابوث ) سوجنملا ناك ( نإو ) هيلع مميتي ال رهاط
 يف بارتب مميتلا زاج سجن عضوم ىلع بوثلا وأ قبطلا عضو نإو ،اهوحن و اهلك
 اك رهاط هسفن بارتلا نآل هلك كلذ زوجي هنأ حضاولاو « بوثلا وأ قبطلا كلذ

 ةبانجلاو ءوضولل مميتلا ( زاجو ) ‘ جراخ نم هبناج وأ هلفسأ سجن ءانإب أضوتي
 نم هب ءادتباب هءاضعأ يفكي ال ذايلق هنم دجو ) ةرم ةرم ( ءامي ) امهريغو
 ام ىلإ رظن نيدبلا ىلإ ءادتبالا ةبسن « نيعارذلاو نيفكلا ( نيديلا نم مث ههجو
 مميتلا ىلإ عجر ءاملا غرف لب نيفكلا لسغي مل نإو ى نيفكلا ايهب ينعيو امهدعب
 لسغ دمب عارذل يأ فكلا تحت ابب ءيدتبيف ( غلب ثيح ىلإ مث ) ، بارتلإ
 ىلإ كلذك ىرخآلا مث فكلا عم عارذلا مث هجولا لسغي رخآ لوقو “ نيفكلا
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 ضعب نع كلذ لقن ، نيوضعلا ىلع نايتإلا دعب يقابلا ىلع ءيش الو

 اهل مميتي نأ نسحو . ةبانج نع هأزجأ بنج ليلقب أضوت نإو 0 انتمئأ

 يفكي ال ءام لىلق دوحو عم هب لقو > روهشملا بجاولا وهو اضيأ

 . هءاضعأ

 مل نإ هضعب وأ سجنلا لسغ سجن هدسج يفو اليلق ءام دجو نإو ى غلب ثبح
 ءوضولا أدبي كلذ دعبو ابلا سجن رشني ال ضعبلا لسغ ناكو ى لكلا فكي

 نايتالا دعب يقابلا ىلع ) مميت وأ ءوضو نم ( ءيش الو ) ى هلاق اك ههجو نم
 دارأ وأ ننفت نيديلاب ربعي ملو « هجولاب نيتقوبسملا نيدبلا يأ ( ني وضعلا ىلع
 ليقو ى نافكلا نيديلاب دارملاو ص وضعلا نيديلا ىلع قلطأ و « نيديلاو هجولا

 كلذو ةدبع وبأ وهو ( انتمنمأ ضعب نع كلذ لقن ) “ عباصألا عم ناعارذلا و

 لسفي مث ةنس ناك ولو نينذألا حسمي هنأ غلب ثيح ىلإ هلوق رهاظو « ءوضولا يف

 ى سأرلا ءامب حسملا ناك وأ لكلا ىفك نإ الإ ىلوأ امهنأ رهاظلاو “ نيلجرلا

 ليقو “ ثالثلا وأ نيترملا عم يفكي ال ناك نإ ةرملا ىلع رصتقي هنأ رهاظلا
 ء يقابلل مميت نيدبلا ىلع تأي . ناو غلب ثح لإ عباصألاو فكلا نم ءىدتبي

 ولو لماك انه ءوضولاو ى هب اضوتف اليلق الإ دجي ل يأ ( ليلقب أضوت نإو )
 مميتيو ءوضو نعو رباج دنع ( ةبانج نع هءازجأ بنج بنج ) ناسنا ةرم ةرم

 نإ :ةديبع وبأو وه لاق دقو“لكلل دحاولا مميتلاب لوقي نم دنع الإ ءاجنتسالل

 ( و اضيأ ) ةبانجلل يأ ( اهل مميتي نأ نسح و ) “ ءوضولا نع يفكي لسفلا
 هيفكي ال ناك ناو ى اهنع ءوضولا يفكي الو ( روهشملا بجاولا وه ) ممبتلا
 ( هب ليقو ) “ةبانجلاو ءوضولل مميتيو “ لعفيلف ءاجنتسالا وأ سجنلا لاوزل الإ
 ثمح لإ ءوض ولا ءاضعأ ق ءاملا نم هدنع ام لايعتسالا دعب بارتلاب مميتلاب يأ

 هءاضعأ يفكي ال ءام ليلق دوجو عم ) اهنم يقب ال بارتلا مميتب يونيو غلب
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 بارتب زوجو ‘ ىلصو اميت ابارت وأ ءام دقاف ليق ىونو ، ءوضولا يف

 ىونلابزوجو ، ىلصو هسفن يف آاعوضو ىون هدجي مل نإو 4 يرحبل عاتم

 ءاوحلا ىلع

 دجو نمل ءامب زاجو يأ ؛ خلا نمل ءامب زاجو : هلوق لباقم اذهو ى ( عوضولا يف
 ردق نمو « هربغب ال « خلا ليلق دوجو عم مميتلاب ليقو “ بارتب زاجو ؛ خلا

 امنإو ى بارتلاب مميتلا ةروص ىلع ءاملاب مميت ءوضولا ءاضعأ لسغ ىلع ال حسم ىلع

 اميتم نوكي الئل مميتلا مدقي الو ى مميتي مث ءاملا نم هدنع ام لايعتسا مدقي

 مدقي نا هلف ليلعلل مميتيو حيحصلل أضوتي نم فالخب هلايعتسا هنكمي ءام هعمو

 : ليقو ى هرخأ "الإو هل مميتلا مدق الوأ ليلعلا ناك نإ نسحألاو ى ءاش ام

 مميتلا دجو اذإ : ليقو ى هيفكي ال ثيح ليلقلا ءاملا لمعتسي الو لكلل ممبتي
 ح ونيل يأ ( ىونو ) ‘ لصو ثيح ىلإ ءاملا لمعتسيف بارتلاب هل زجي مل ءاملاب
 نأل لاحلل هنأل دقاف لمعأ امنإ و٤ةزمهلا دعب فلأب ( ابارت وأ ءام ةدقاف : ليق )

 هدجي مل املو ءاملاب بطوخ الوأ هنأل امهايإ الو ءوضو:ال ( امميت ) “ رمتسم دقفلا
 هيوني نأ همزل هدجي مل املو نيعتملا ريخآلا ضرفلا وه مميتلاف ى مميتلا همزل

 مميتلا ( زوجو ) ‘ ضعبل افالخ دقف اذإ ديعي الو لصيلو يأ ( ىلصو )
 يف نمل عاتملا ناك ول ام معيف زوجي هقيلعت ىلوألا ( يرحبل عاتم بارتب )
 همدق ولف ى مميتملل وأ كورتملا ثيحب ريصي وأ هبحاص ىضرب هريغ وأ ةنيفسلا

 ح اقلطم ةنيفسلا يف نم يرحبلاب داريف « يرحبل زوجو : لوقي نأب ىلوأ ناكل
 دقف وأ هلامعتسا ىلع ردقي ال وأ رحبلا نم ءاملا هب عفرب ام دجي ال ناك نإ كلذو

 هنأ ىنعمب ( ىلصو هسفن يف ) اميت ليقو «( اعوضو ىون دجي من نإو ) ءانإ
 أضوتل ءاملا دجو ول هنأ دقتعيو هبلق يف رضحي ينعأ هب نمؤيو “ ءوضولل نعذي

 ءاوهلا نأ ىلع صن اذهو ى هيديو ههجو حسميو ( ءاوهلا ىلع ىونلاب زوجو )
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 نموءراتخلا وهو ،ال:ليقو ،ةام دجو اذإ تقولا تاف ولو داعأو أطوتو
 . ءاملا هزاع يرضح ىوس حجرو دعي هر لصف هل حيبأ وأ مميت همزل

 ٠ . ٠ . . ٠ ٠ ٠ لبق توفلا فاخو

 داعأو أضوتو ) « هل نول ال مسج حيرلا نأ اك ص هل نول ال هنأ الإ « مدعال مسج

 ص تفي مل ولو ( راتخا وهو ) ديمي ( ال:ليقو “ءام دجو اذإ تقولا تاف ولو
 الو ءام دجي مل نم : ةيكلاملا ضعب لاقو « داعأ "الإ و ةداعإ الف تاف نإ ليقو

 يموي:ليقو ى ءادأ :ليقو ى ءاضق يلصيو تقولا تاف ولو دوجولا ىلإ رخأ ابارت

 بارت ىلإ لقتنا روك ذملا بارتلا دجي مل نإ : ليقو “مميتلل ضرألل ههجوو هديب

 مث ى اهنم لومعملا مث ع ندامملا مث « زجحلاو سبجلاو راخفلاف "الإ و ع هنود
 ص ىلوأ غوبدملاو « دولجلا مث « بايثلا مث قوقدم ريغ نإو ةنيفسلا حاولأك تابنلا

 ؛ءاوملا ىلإ هيديب رشيلف نكمي مل نإو ى ةراشإب هدسج مم احوبذم ولو ناومحلا م

 هدي يف ناك نإ دصقيو ى ليلق لقأ "الإ وأ هادي تطقس نإ الإ دصقلا كرتي الو
 . أقرب ال حرج ههجو وأ

 نأ لثم ( هل حيبأ وأ ) ءالا نود بارتلا دجي نأ لثم ( مميت همزل نمو )

 ص زاج مميتي ملو يقابلاب مميتو هب أضوت نإ هنإف ءوضول هيفكي ال ام ءاملا نم دجي
 مميتلاب يأ ( هب ىلصف ) لكلل مميتو هكرتف « زاج لكلل مميتو هك رت نإ و
 همزل نم لك يف فالخلا اذهو “ ديعي : ليقو “ ةالصلا ( دعي مل ) دعب ءاملا دجوو

 كلذ سيلو ى ةداعإلا مدع وهو لوألا ( حجرو ) “ هب ىلصف هل حيبأ وأ مميت
 مل يتلا ةالصلل ةلماش مميتلا ةحابإ ةروصو ءاوهلل مميت نميف رم ام نأل ًاريركت

 نكل ةبجاو وأ“ةنس لب ةبجاو ريغ اهنآل امل بجاو ال حابم اهل مميتلا نإف٤بجت
 يرضح ىوس )ةداعإ الف ردق وأ دجو مث مميتلاب اهةالصف اهل هوبجوي مل مميتلا
 ء دحاو ىنعملاو توفلاب ءاملا هبلغ وأ هدجم ملو هتاف وأ ءاملا هدقف ( ءاملا هزاع

 لبق ) تقولا توف ( توفلا فاخو ) ، بلقلا باب نم نوكي لوألا ىلعو
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 هلاعتسا هنكم الو ءاملل دجاوو ‘ نالوق هتداعا يفو 1 مميتلا همزل هلوصو

 ٠ داعأ لوانملا ىلع ردق م مميتب ىلصف توفلا فاخو َراعو لوانمي الإ

 ( هتداعا يفو ) “ هريغك ةالصلاو ( مميتلا همزل ) ءاملا لوصو يأ ( هلوصو

 ىلإف ةداعالا لب ةداعإلا مدع حجارلا سيل نكل ى هريغك ( نالوق ) دجو اذإ

 هنكمي الو ءاملل دجاو ) يرفسو يرضح ىوس ( و ) ى ءانثتسالاب راشأ اذه
 وأ لوانملا ه ( زاعو ) هب لوانتي ءىش وأ هلواني ناسنإ ( لوانمب الإ هلايعتسا
 ىلصف توفلا فاخو ) هب الإ رهطتلا دجي الو هب لسغي وأ هب أضوتي يذلا ءانإلا
 هريغك نالوق هيف سيلو ص ادحاو الوق اه ( داعأ لوانملا ىلع ردق مث مميتب

 مهضعب دنع تقولا يف ديعيو ‘هيلع ةداعإ ال : لوقي اضعب نإ : ليقو « ليق ايف

 هجوو « بلطلا يف رّصقف صللا فئاخ اذك و “ لصوو ءاملا لصي له ددرت نم
 ديعيو ءاملا لصي مل هنآل مميتي رضاح ءاملاو لوانملا زاع نم نأ فنصملا هركذ ام
 عمجف « ءام )١' اودجت ملف » : لوقي هللاو ى ءاملا دجو دق هنأل لوانملا دجو اذإ
 دقو ص عرشلا زاجأ اك ىلص هنأل ةالصلا ديعي ال هنأ ‘ حضاولاو « ةطوح كلذ

 لوالا هزاع نمو ث هلعف هأزجأ هيلإ عرشلا هزاجأ ام لعف نم لك نإ : ليق
 هلايمتسا ىلإ لصوتلا مدع ءاملا دوجو مدعب دارملا ذإ ى ءام دجي مل هنأ هيلع قدصي

 . دوجوم ريغ هيلإ لصوتملا ريغ رضاحلاف « رضح ولو

 )١ ) ( ءانلا : ٤٣ ( .
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 باب

 . حصي ل سجن هب وأ نيتسوجنم مميت نهف ءقافتاب هلصأ ضقان هضعني

 > هلصأك ال زوج و 0 سحن عم ءوضو حصي ال ك

 باب

 مميتلا ضقان يف

 نإ و ى ءوضولا هلصأف ريغصلا ثدحلل ناك نإف ( قافتاب هلصأ ضقان هضقني )
 هداعأ ىرخأ ةبانج تثدحف ةبانجلل مميت اذإف « لاستغالا هلصأف ةبانجلل ناك

 ناك اذإو ى ةالص لك دنع ةبانجلل مميتي : ليقو ى ةبانجلل مميتي لوقي نم قافتاب
 يأ ( هب ) و مميت ( وأ نيتسوجنم ) نيديب ( مميت نمف ) هلصأ مكح مميتلا مكح
 ص همميت ( حصي من ) مميتلا دمب هليزب نأ ديري هتلازإ ىلع ردقي ( صجن ) هندب يف
 ام فالخب هل مميت هنأل مميتلا كلذ ( زوجو « سجن عم ءوضو حصي ال اك )
 ردق سجنل مميتي ال هنأب هجتيو “هل مميتي مل هنإف هدعب وأ مميتلا لاح ثدح اذإ

 يذلا هلصأ امأ و“ءوضولا وه يذلا (هلصأك ال)هل مميت هنأب للعي فيكف هعزن ىلع

 هل زاج هيدي ريهطت ىلع ردقي ال ناك نإو ص دوجوم سجن هضقني الف لسفلا وه
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 ؟ ةالص لكل مميتي لهف ، ةطاحتسا وأ همد أقري ال حرج وأ حرق هب نمو

 نإو هضقني لهو ؛ نالوق ؟ هب ام ىوس ثدح هعطقي ل ام دحاو هيزجي وأ

 { نيتالص نيب عماج اذكو ؛ فالخ ؟ال وأ ةيناثلا ةالصلا ةدارإ ةبانجل

 عفار وأ حيبم له هراثم ؛ ًاضيأ فالخ ؟الوأ دحاو هيزجي له

 نم ( ةضاحتسا وأ همد اقرب ال حرج وأ حرق هب نمو ( 2 ًاعامجإ اه مميتلا

 ثدح هعطقي مل ام دحاو هيزجي وأ ةالص لكل مميتي لهف ) ناسنإلا ىلع ةعقاو

 يناثلا حجارلا ( « نالوق ) ؟لوبك اقري ال سجن لك هلثمو ؟ مد نم ( هب ام ىوس
 هجو الف هرخآ يقو مميتلا طسو يفو ث مميتلا يف لوخدلا لاح هعم دجو هنأل

 ةبانجل ) ناك ( نإو ) مميتلا يأ ( هضقني لهو ) ‘ هلدامي ىتح دعب هرابتعال
 سمي هتراهط ىلع وهف اهدرب مل ماد امف ى ( ةيناثلا ةالصلا ) ضقني لعاف ( ةدارإ

 اذإو ى ءاضقو الفن ىلصيو “ كلذ وحنو رم ام ىلع دجسملا لخدي وأ افحصم اهب

 ( الوأ ) ةدارإلا ناكم تقولا لوخدب ربمي ضعبو ى هداعأ ةيناثلا ةالصلا دارأ

 اهريغل ناك نإو “ىرخأ ةبانج تأت مل ام ةبانجلل ناك نإ هب يلصي لهف “ هضقنت
 ءاجنتسالا عمو هعم وأ ءوضولا عم ةبانجلل مميت نإو “ هضقني ثدح تأي مل ايف
 اذكو ؛ فدلخ ) ؟ ةبانجلل داعأو ءوضولا وأ ءاجنتسالا ضقني امب ثدحأ ىتمف
 مايقك و ى ايهتتنسو ءاشعلاو برغملا نيب عمجلاك ى رثكأ و ( نيتالص نيب عماج

 مميتلاب اهنيب لصفي لب “ هيزجي ( الوأ ) ايل ( دحاو هيزجي له ) “ ناضمر
 لئاسملا يف فالخلل ريمضلاو ى هيلع مالكلا رم ( هراثم ؛ اضيأ فالخ )؟ةيناثلل

 ثدحلا ءاقب عم ةرورضلل ةالصلل ( حيبم ) مميتلا ( له ) ؛ مهفاف اهلك ةروك ذملا
 ايب زجيف ةدحاو ةالصك اتراص اهعمج نإ وأ ؟ مميت ةالص لكلف ى عوفرم ريغ

 مل ام هب يلصيف ثدحلل ( عفار وأ ) ؛ احيبم هنوك يف ناث لوق وهو ؟ دحاو
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 وأ أرقي وأ ةزانج وأ ةلفان هب يلصي له ضرفل مميت نم اذكو ؛ حجرو

 دوجو اندنعف فالخلا ؟ رخآ نم لدب ال وأ ؟ كلذ وحت وأ افحصم سمي

 ال لقو > هضقنب فدح ءاملا > ٠ ٠ ٠ ٠. ٠

 دارأ نإو ى اعفار هنوك وهو ى اهيناث ( حجرو ) ؛ نالوق ؟ هضقني اب ثدحي

 ضرفل مميت نم اذكو) ص رون ىلع رون هل نوكيل ةالص لكل ممبت لوقلا اذه ىلع
 نآرقلا ( !رقي وأ ةزانج وأ ) رتولاو برغملا ةنسك ةنس وأ (ةلفان هب يلصي له
 كاهريغ وأ ةزانج وأ لفنل مميت وأ ( كلذ وحن ) لعفي ( وأ افحصم سي وأ )
 ( فلحلا ) اهلك ةلأسملا يف ( ؟ رخآ ) مميت ( نم دب ال وأ ) اضرف هب يلصي له
 لعفي له “صوصخع لفنل مميت نميف فلخلا اذك و « رم ام هراثم يذلا روكذملا

 لوقأ ( ف ) كلذ ررقت اذإو “ ضقتني مل ام ءاش ام لك هب يلصي ليقو ؟ هريغ هب

 ال ايناث اربخ لمج نإ ضقنيب وأ هدعب ربخلا وأ أدتمملا ةبسنب قلعتي ( اندنعف )

 ءاوس ءاملا مدعل يذلا مميتلا ضقني يأ (هضقني ثدح ءاملا ددجو ) ثدحل اتعن

 سجنلا لثم ٢سم ثدح الإ هضقني ( ال ليقو ) ى امهريغ وأ ةبانجلل وأ ءوضولل
 ىلع ةردقلا مدعل يذلا اذك و لستغا وأ اضوتو ضقتنا الثم هسم اذإف « بطرلا
 مدعل الوأ هنالضقني :ليقف هدجيمل نإو“هدجوو ردق اذإ ضقتني هنإف ءاملا لايعتسا
 ضقتني ال :انموق ضعب لاقو ك ضقتني ال ليقو ى ءاملا دوجو مدمل ايناثو ةردقلا

 ةحص مدعل مميت ادإ لب“ءاملا دوجوب ءاملا مداع نعالو اهدوجوب ةحصلا مداع نع

 الو ةحصلا دوجو هضقني الو ‘ هضقني امم هوحنو ثدح الإ هضقني مل ءام مدمل وأ

 ثدحلل عفار اندنعو“ًقلطم اعفر ثدحلل عفار هنأ لوقلا اذه بحاص ىر ىءاملا

 ام : نوحرف نبا لاقو “ يظفل ريغ فالخلا نأ كل رهظف “ عناملا عافتراب اتقوم
 مهمالك تققح اذإ ؟ ال مأ ثدحلا عفري له مميتلا يف فالخلا نم هنوركذي
 :يفارقلا لبلخ ينعي « حيضوتلا ه بحاص لاق “ فالخ اهيف سيل هلأسملا تدجو
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 ء اندنع اقافتا اهدعب وأ ةالصلا يف عورشلا لبق هب ضقتني و 4 هلصأك وهو

 . ء٤اهيف عورشلا دعب هيف فلخلاو

 نآل « ءاملا دوجو ةياغ ىلإ لب اقلطم هعفري ال ثدحلا عفرب ال هنإ محلو ىنعمف

 مميتلاف ‘ لسغلا بوجوو ةالصلا نم عنملا ال اكح هيلع بيس الثم ةبانجلا ثدح

 لاق اذك و : ليلخ لاق « لسغلا بوجو عفرل ال ةالصلا نم عنملا عفرل ببس

 يف نوفلتخلا راصمألا ءاهقف : يرزاملا لاق ص ظفللا يف فالخلا لعلو « ىرزاملا

 . ھ ا لستغا ءاملا دجو اذإ مميتملا نأ ىلع نوقفتم اذه

 ! كترشب هسسْمأف )١' ءاملا تدجو اذإ » : للع هلوق ضاقتنالا ىلع لديو

 ءاملا دوجوب هضاقتنا وه يذلا لوقلا اذه ىلع مميتلا ( و ) « ثيداحألا نم هوحنو
 ال ءاملا لمعتسا نم هتأ اك ع لسفلا وأ ءوضولا وه يذلا ( هلصاك وه ) ةحصلا وأ

 (ضصقتنيو)“اندنع ءاملا دوج ومميتلا ضقني الكلذك ‘ءام دوجو هلاعتسا ضقتني

 وأ ) مارحإلا ةريبكتب ( ةالصلا يف عورشلا لبق ) ءاملا دوجوب يأ ( هب) مميتلا
 ال هنإف عفار هنأ راتخملا نإ : افنآ هلوقل فانم ( اندنع اقافتا ) مالسلاب ( اهدعب

 ى ءاملا دوجو لبق اهنم هغارفل هتالص تحصو ى عفار هنأب لوقلا ىلع ضقتني

 ءاملا دوجول اهديعي لوق هيفو ى ةالصلا كلت دعب امل اهدمب هدوجوب هضاقتنا امنإ و

 دعب : ليقو “ دهشتلا دعبو مالسلا لبق هدجو نإ : ليقو « تقولا جورخ لبق
 ( هيف ) اندنع وه روكذملا ( فلخلاو ) ص دمب امل هضاقتنا امنإو ؟ تحص تابيطلا

 ةالصلا يف يأ (اهيف عورشلا دعب ) ءاملا دوجوب يأ ( هب ) مميتلا ضاقتنا يف يأ
 ءاهدمب امل هضاقتنا امنإو زوجي اك اهيف هعورللل هل تمت :لبقف اهنم جورخلا لبقو

 دنع فالخلا اذك و ى اهنم غارفلا لبق هثودحل اهعطقيو تضقتنا لب ال : لبقو

 . يذمرتلاو هجام نار يئاسنلا هاور ) ( ١
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 ؟ راتخلا وهو تقولا لوخد عم هلامعتسا ناكمإ وأ هتيؤر له ضقانلا مش

 امه :ليقف امهدحأ يفكي ام ادجو مث ءاملا مدعل نانثا مميت نإو؛نالوق

 . . ٠ ٠ ٠ > ضقتني : لىقو > هباحصتسا ىلع

 لضفألا : ليقو « اضوتيل لضفأ اهمطق : لبقف ةيمفاشلا تفلتخاو « انريغ
 : ليقو ى نيتعكر نم ملسيو الفن هضرف بلقي نأ لضفألا : ليقو ط رارمتسالا
 ( له ) ت مميتلل ( ضقانلا مم ) ‘ تقولا قاض نإ مرحي : ليقو “ عطقلا مرحي
 لوخد عم هلايعتسا ناكما وأ ) ؟ هلايعتسا هنكمي مل نإو ءاملا يأ ( هتيؤر ) وه
 كلذو ى همميت ضقتني مل تقولا لبق هدجو وأ هلايعتسا هنكمي مل نإف ( ؟ تقولا
 مل هنآل قاب حيحص همميتف ةيناثلا ةالصلا تقو لبق ءاملا دجوو ىلصو مميت هنأ

 اذإف «ى اهتقو لبق ءاملا دوجو هضقني الف « ةالصلا تقو لبق ءوضولاب بطاخي

 مل ذإ دجاو ريغ هنآل ( راتخا وهو ) ءاملاب ءوضولاب هباطخل ضقتنا تقولا لخد
 يفانيو ى عفار هنأ رايتخإ هلوق يفاني اذهو « هرضحتسا وأ ى هلايعتسا ىلع ردقي

 ى هلامتسا ىلع تقولا قاضو ءاملا دجو .رو ( ؛ نالوق ) ى اندنع اقافتا هلوق

 ىلع ماعطإ وأ برشل هيلإ جاتحا دقو هدجو ناو ى ال : ليقو “ ضقتني : ليقف
 ( امهدحأ يفكي ام ادجو مث ءاملا مدعل نانثا مميت نإو ) “ ضقتني مل رم ام

 وأ ايهبارش ىلع لضف وأ اهيطعأ وأ ةرمب هيلإ الصو ذإ ءاوس دح ىلع هيف امهو

 دحأ دجي مل اذإ هنأ ىلع ءانب ( هباحصتسا ىلع امه : ليقف ) هايرتشا وأ اهماعط

 إ همهسب لك أضوتيو ( ضقتني : ليقو ) ه بارتلا ىلإ لدمي هيفكي ام ءاملا نم

 ضقتنا هبحاصل همهس بهو نإو ى مميتلا ناديعيو ضقتني وأ “ لصو ثيح
 همميت ضقتنبف هل ناك امهدحأ هيلإ قبس نإو ص هيفكي ام دوجول هبحاص مميت

 نيا نع نونحس عامس يفو ى قباسلا مميتي : : مساقلا نبا نعو ى هب أضوتيو

 ى هيلع نامواقتي ايهنأ هبلع اتحاشتو امهدحأ يفكي ام ادجو نيلجر يف مساقلا

 -٩. ع -_



 ىتح وأ؟هيلع ضقتني له ةام دجي ملو حارتسا م رذعل مميتي ميقم ا ذكو
 ف كش نإ ال ؛ مميت ‘ ال مأ مميتأ كش نمو ؟ هل اعتس ١ هنكميو هدح

 . هضاقتنا

 هيلإ ردب نإ : نونحس لاق « ءارش مواقتلا نآل حبحص اذه : دشر نا لاق
 هجو : ليلخ لاق ؛ نالوقف ارايتخا هوملس نإو ىنب نم مميت لطبي مل دحاو
 ملسم دحاو لك ناكف هوملس اذإف “ ةعرقلا ءاملا اذه يف مكحلا نأ نالطبلاب لوقلا

 يف سيلف مهل اكلم نوكي نأ هتياغ نأل رهظأ هنالطب مدعب لوقلاو ى همي

 ام هيف سيل : اهنم دحاو لاق نإو ى هتراهط هب لكي ام مهنم لك بيصن

 نم مميت الإ ضقني ال : ليقو ى ايهمميت ضقتنا هذخأف نالف اي هذخف انيفكي

 ىشخي رأ الإ هب ىلوأ هبحاصف بنج هممو ءام هل نم تام نإو ى هل ملسأ

 تميملاف امهنيب ناك نإو ى هلثم ال ةثرولل ةميقلاب هب ىلوأ وهف شطملا بنجلا

 نمضيو ىلوأ يحلا ليقو ى ايندلا نم هتراهط رخآ « ن هتساحنل هب ىلوأ

 اهعناوم نأل بنجلا نم ىلوأ ايهف ءاسفن وأ ضئاحو بنج عمتجا نإو ى ةثرول

 . حارتسا مث رذمل مميتي ) رفاسم وأ ( ميقم اذكو ) ى مهنيب ءاملا : ليقو ى رثكأ

 دعب ( هدجي ىتح ) ضقتني ال ( وأ هيلع ) همهيت ( ضقتني له ءام دجي ملو
 مل ولو هدوجوب ضقتني هنأ اهثلاث ؛ نالوق ) ؟ ؟ هلامعتسا هنكميو ) تقولا لوخد

 رم دقو ءاملا ريغ هضقني ام ءيجي ىتح ضقنتني ضقتني ال هنأ اهعبارو ى هلايعتسا نكم

 نإ ) بجي ( ال ) و ؟ ( مي ), نأ بجو " ( ال مأ مميتأ كش نمو ر « كلذ
 يف كشلاب اهعطق هل زوجي الو « ةالصلا ريغ يف حيرب ولو ثدح ( هضاقتنا يف كش

 . حيرلا جورخ
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 باب

 وأ هب ةالصلا نم ةعناملا ءيشلاب ةماقلا ةفصلاب ةساجنلا تفرح

 { هالصمو هبوثو هندب نم يلصمال مزال وهو س ريهطتلا اهتلازإو 2 هيف

 باب

 سجنل ١ م اكحا يق

 (ةساجنلا)تزيمو تدح يا ديدشتلاب وأ تملع يأ فيفختلاب ( تفرع" )

 يف ( ةعناملا ) ص هيف ةدوجوملا هب ةققحتملا ( ءيشلاب ةمئاقلا ةفصلاب ) سجنتلا يأ

 هلوق يف ايمل وخد لمتحيو “ لاستغالاو هب ءوضولا نمو هبرش وأ هلك أ نم رايتخالا
 لمتحيو هندبو متاخلاو بوثلاك ءيشلا كلذب يأ ( هب ةالصلا نم ) : هلوق نم هب

 ىنعملاب ةساجنلا قلطتو ث ريصحلاو ضرألاك ( هيف وأ ) برشلاو لك آلا لوخد
 محلو ةتيمللاك سجنلا تاذ ىلع قلطتو “ ةفصلا كلتب ءيشلا نوك ىلع يردملا

 نم يلصملل مزال وه ) ريهطتلا ( و ريهطتلا اهتلازإو ) ص لوبلاو مدلاو ريزنخلا
 :يشكيودسلالاق“ةالصلاناكمل مسإ "ىلصملاو“ةردقلا عم ( هالصمو هب وثو هندب
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 دنع هنكمي موعطم لك لسغ بجيو « اهتقو رضحي مل ام كلذ لهج هعسيو

 يمذ نم هنوكب نإو سجنت ءانإ لكو ث سجن نإ هلكأ ةدارإ

 دنع حسمب نإو سجنلا ةلازإب ليجعتلا نسحتساو 2 هيلإ جيتحا
 . . هركو . ءاملا رذعت

 لعنلا لمشيف ةالصلا لاح ىلصملا سبال ام بوثلاب رماع خيشلا دارم نأ رهاظلا

 ملام ) هموزلو ريهطتلاو ةساجنلا نم روكذملا ( كلذ لهج هعسيو ) “ اهوحنو

 ىتح رفكي الو كلذ ملع هيلع بجو رضح اذإو ى ةالصلا يأ ( اهتقو رضحي
 دارأو لبق نم ىجنتسا نإو “ جورخلا لبق ريهطتلا كردي ال وأ تقولا جرخي
 . هبلع سأب الف اسجن فرمي ملو ةراهطب ىلصو ةفاظنلا

 ولو ( سجن نإ هلكأ ةدارإ دنع ) هلسغ ( هنكمي موعطم لك لسغ بجيو )
 ولو نكمأ نإ سجنتلا نيح يف سجن ام لسغ بدنيو ى اهريغ وأ ةميهب هلك ات
 اسجن ناك وأ سجنتام اهريغو ةميهبلل ىطعت نأ زوجي : ليقو « هبلإ ةجاحلا لبق
 هنكمع ل نإو ؟ال وأ كلذ نع اهدرط بجحي له فلتخاو ! فعض وهو هتاذل

 سيجنت ةدايز لحي الو « رانلاب وأ بارتلاب وأ نامزلاب رهطي نأ الإ هلك أي الف هلسغ
 نإو سجنت ءانإ لك ) لسغ ( و ) “ فينكلا ين ىقلي الف ماعطلا نم سج ام

 للب ةراهطب : ليقو “ يبرح نم ناك نإ ايس الو ( هيلإ جيتحا يمذ نم هنوكب
 نسحتساو)“نيك رسلا نم مهريغ يف فلتخاو « هتهاركب ليقو ‘ باتكلا لهأ
 حسمب)ةلازإلا تناك ( نإو ) “ سجنلا تاذ ةلازإ دعب ( سجنلا ةلازاب ليجعتلا

 بحتسيو“حسملا يفكيو هب ةلازإلا نسحتسملاف هدوجو عم امأ“( ءاملا رذعت دنع
 بسانيفةراهطلا ءايشألا يف لصألاو ى امهريغو ندبلاو بوثلا سجنت نع ظفحتلا

 هركو ) « هب ربخي وأ هيفخي وأ هلسغي لب لوانتي ثيح سجن ام كرتي ال نأ اذه
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 ال ةبانجلا اهدشأو ، شارف وأ ندب وأ بوث يف ةساجن عم مونلا

 بنجلا حور درتو اهقلاخل دجستف شرعلل يهتنت حاورألا نإ ): يور

 الإ و > سجنتملا عبب دنع سجنلاب رابخالا مزلو ) ءامسلا راب نم

 ناسنإ نم نإو سجنلا هف دعق ام الإ ًاشغ ناك

 يأ ( اهدشأو ) ى داقر عضوم وأ ( شارف وأ ندب وا بؤث يف ةساجن عم مونلا
 يه يتلا ةبانجلا نإف هنم وه سيل ام ىلإ ليضفتلا ممإ ةفاضإ هيفو ةساجنلا دشأ

 > وحنلا ف كل ذ تطسبو ةفطنلا سحنلا امن ا و اسحن تسل بنجلاب مث اق ىنعم

 - اراه ولو مونلا دنع _ ١" ( شرعلل يهتنت حاورالا نإ يور امل ةبانجلا )
 نهل نكميال ذإ ءاسفنلاو ضئاحلا ال _ ( بنجلا حور درتو « اهقلاخل دجستف )
 :لمق درت الف أضوتو سجنلا لسغ نإ الإ ( ءايسلا باب نم ) _ رهطلا لبق لفلا

 بنحلل مونلا ءوضو عالا الإ هضقنب سبل 7 تلأس نإو

 لسغي نأ يفكي : لقو ى مالتحالاب ولو ينملا جورخ وأ 2 عامجلا الإ ينعي

 هيديو سجنلا لسغي : ليقو ى مميتي مل ولو : لبقو “ مميتيو هيديو ى سحنلا

 رابخا يا ( رابخالا مزلو ) “ هيزجيو هلك كلذ نودب مميتي : ليقو ى هافو
 جارخإلكدنعو ى اضوع هئاطعإ دنعو ( سجننتملا عيب دنع سجتنلاب ) يرتملا

 مدع ( ناك ) هربخي ( الإو ) ى ةراهطلا هطرش ايف هتراعإ دنعو « كلم نم

 (نإو) “ هيف لصأتو ( سجنلا هيف دعق ام الإ ) عيبملا هب دري ( اشغ ) رابخإلا
 وأ هرَكةذ يفو عيب دبعك ( ناسنإ نم ) سجنلا هيف دمق يذلا عضوملا ناك
 ءهعارذو هسأ رسجنك داتعملا هلحم ريغ يف سجنب رابخا نم دب الو « سجن هربد"

 )١( يقهيبلا ءاور .

- ٤١٣ 

  



 رضي ال لحمب ناك نإ صخرو « ًاسيلدتو ابيع دعي الف ةميهب وأ
 وأ ارهاط هب عفتني لحمب ناك نإ وهو ، باعي ال نإ ةاش نرقك

 نمو اهحلاصم نم فينكلاو هب ربخي مل نإ بيع رودلاك ام عيب يف

 نإ هيف هتجاح ءاضقب نذإل فيضك نذإب راد لخاد جاتحي ال ش

 ام ةرورض الب بوثلاو ديلاب سجنلا لوانت هركو ص فرعب ديتعا

 مرغلا هب مزلو ڵ هنذإ الب ريغلا ةعتمأبو 3 امهريغ دجو

 ةميهبلاو ناسنإلاب ييفتلاو ‘ سجن اهنم سجنلا ناظم يفو “ تعيب ( ةميهب وأ )
 اشغ ( اسيلدتو ابيع ) سجنلا كلذ ( دعي الف ) « دعق ام الإ : هلوق ىلإ دئاع
 ابيع ناك سأرلاك هناظم ريغ يف سجنلا ناك ولف « رابخإلا مزلي الو « آرورغو

 نإ ةاش نرقك رضي ال لحمب ) سجنلا ( ناك نإ صخرو ) ى هب رابخإلا مزلي
 يف ) ءاملا نم لاح ( ارهاط هب عفتني لحمب ناك نا وه ) سجنلا ( و باعيال
 رودلاكام) بيعوهو ربخلا نم لاح وأ أدتبملا ىلإ ربخلا ةبسنب قلعتم الثم ( عيب
 يناك ابيع سيلف سجنلا لسغ عضومك اسجن هب عفتني ام امأو( هب ربخي مل نابيع
 يأ ( ثنمو ) ص رودلا يأ ( اهحلاصم نم فينكلاو ) فينكلا فقس نم ةبقثلا
 لإ يأ ( نذال فيضك نذاب راد لخاد جاتحيال ) حلاصملا نم فينكلا نوك

 ءاضقلا ( ديتعا نإ ) فينكلا يف ( هيف هتجاح ) نذإب قلعتم ( ءاضقب ) نذإ
 ديلاب سجنلا لوانت ) مرح يأ ( هركو « فرعب ) نذإب رادلا لخادل هيف

 يأ هرك ( و ) ص لعف نإ رفكي الو ( امهريغ دج و ام ةرورض الب بوثلاو
 وأ ىضر نكي مل نإ رفك و ريغلا يأ ( هنذإ الب ريفلا ةعتمأب ) هلوانت مارح

 هصقني ام مرغ ( مرفلا ) نذإ الب ريغلا ةعتماب لوانتلاب يأ ( هب مزلو ) ى ةلالد
 هصقني امو لسافلا ءاعو لسغي هب ام مرغ الإو « هريغ وأ عيبب ينف نإ سجنلا
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 ةميهب لاكشو ةسفنطك نكت مل نإ كلذ ةعابت نم ليلحتلا وأ

 ,لايع ةينآ عاق وأ زامم وأ روبشأ سأرو بلك غليمو لسغمو

 هيف دعاقلا امم اهوحنو غابد ةيرصقو هتطرشمو همجاحمو ماّجح ةفيلو

 . مل ام ةراهطلا : ليقو ى ًابلاغ سجنلا

 ( كلذ ةعابت نم ) ةعسو لح يف هلعجي نأ بلط يأ ( ليلحتلا وأ ) لسغلا
 ءاطلا رسكبو “ءافلاو ءاطلا ثيلثتب ( ةسقنلطك ) ةعتمألا ( نكت مل نإ ) لوانتلا
 دمع الب كلذ نم سجنلا يلي ام دارملاو ع طسبي ام : سكعلاو ى ءافلا حتفو

 لسغ عضوم يأ ( لسغمو ) ص لوبلاب سجني هنآل اهلجر يف ( ةميهب لاكشو )
 وهو هغولو عضوم يأ ( بلك غلنيَمو ) ى انه هيلع يعالطا لبق افنآ هتبتك و

 وأ ) ، سرفلا زمه ةلآ ةزمجلا مضب ( روبشأ سأرو ) « ماللا رسك و ميملا حتفب
 ناك ءاوس ةبادلا غازنم ىنعم ىلإ احيولت وأ داعأو غزنلاو زمهلا ةل آ يأ ( زايهم
 نإ رثكأ وأ ةنالث ( لايع ةينآ ) لفسأ ( عاقو ) “ ًازايهم وأ روبشآلا سأر
 ى زوكلاو قيربإلاك برشلا وأ لسغلل تناك أ ءاوس “ ةظوفحم ريغ ةينآلا تناك

 مدلا هب حسمي ام ماللا رسكب ( ماجح ةفيلو ) ى لابرغلاو ةعصقلاك كلذ ريغل وأ

 ؛هب صمي ام وهو اهعمج حتفو ايلآوأ رسكب ةمجح وأ مجحم عمج ( همجاحم و )

 'لتكش و(غابد ةيرصقو)“هب حرجي ام ءارلا حتفو ميملا رسكب ( هتطرنشمو )
 ع جئاهلا لهجلا نسر سأرو ى رامحلاو لغبلاو ناصحلا لكش : ليقو ى ةبادلا

 نرقو ةضيبو “ ىثنألا ةعدرب رفظو “نيرخؤملا ا هيلجرو ةحقللا ةقانلا بنذو
 عنص ام بلاغلاب جرخ ( ابلاغ سجنلا هيف دعاقلا امم اهوحنو ) ةحوبذملا ةاشلا

 سجنتيال نأ سجنلا هيف دعاقلا يف ربتعيو “ سجنلا هلصأ سيلف اديدج كلذ نم

 < هب رابخإلا مزل هبف دعاقلا وه ام ريغب سجنت نإ و “ هيف دعاقلا وه ام ريغب

 ملام ) ى اهب كحيف ( ةراهطلا ) اهريغو ءايشألا كلت يف دعاقلا : ( ليقو )

 ۔٤١٥ _



 دمعب ام ًاماعط وأ ًادجسم سن نميف ددشو ث اهتساجنب نقتي
 . هل نإو

 اهب سجنلا لوانت نكلو سجنلا ءايشألا كلت لصأ : ليقو “.( اهتساجنب نقيتي
 دجسملاريغ ولو ( ادجسم سجن نميف ) قافنلا رفكب مكح يأ ( ددشو ) « ةعابت
 حرج ىلع هلعج نم ىلع ديدشت الو ةرورض البو ( دمعب ام اماعط وأ ) « مارحلا
 نإ نيترمو « هل ناك اذإ ةرم رفكي ( هل ) ماعطلا ناك ( نإو ) « ةاوادملل سجن

 . هبحاصل ملظلا ةهج نمو ماعطلا ةمرح ةهج نم « هريغل ناك
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 . . . : ةعبرأ اهيلع قفتملا اهنايعأو اهعاونأ

 باي

 سجنلا تاذ يف

 ىلع اهل وانت مرح نيع لك :اعرش و “رذقتسم لك : ةغل يهو: انموق ضعب لاق
 اهررض وأ اهراذقتسا وأ اهتمرحل ال ص هناكمإ عم رايتخإلا ةلاح يف قالطإلا

 رايتخالابو « ضيفيال يذلا ش رلاك هليلق حابي ام قالطإلاب جرخف « لقع وأ ندبب
 تقولا كلذ يف اهتساجن عم رارطضالا دنع اهل وانت حابي هنإف ؛ اهوحنو ةتيملا

 ناكمإبو“نالوق اندنع رطضملل ةتيملا ةراهط يفو ى همف لسغ اهلك آ ىلع بجي ىتح
 ال ام نآل ديقلا اذه ىلإ جاتحي الو « ةبلصلا ءايشألا نم هوحنو رجحلا لوانتلا
 ررضالبو يمدآليأ اهتمرحل ال هلوقبو ى ليلحت الو ميرحتب فصوب ال هلوانت نكمي

 ينملا رذقتسملا ريغبو ى هريثك و هليلق رضي يذلا رهاطلا مسلاو ركسملا شيشحلا

 : ةعبرأ اهيلع قفتملا اهنايعأو اهعاونأ ) ص هتاذل سجن اندنع ينلاو ضاخلاو

 ٢٧( ۔ لينلا -١ج) _٧١٤۔_



 لك يهو > ةتىم 7 ٠ . . ٠ ٠ . .

 لوطتناك ولو رهاط هنإف يرحبلا هب جرخ ( يآرب ) ناويح ( لك ىهو ى ةتيم

 هنمعطقلا زوجيف مايأ ةعبس ربلا يف ابح ىقبي دق هنإف رحبلا لمجك ربلا يف هتايح
 ىلع اتيم دجو وأ دايطصاب تام ام رحبلا ناويح يف ءاوسو “ يح وهو لكألاو
 وه »: ثيدح قالطإ هيلع لدي اك ى ءاملا لفسأ وأ ربلا يف رحبلا فرط ىف وأ ءاملا
 رحبلا لحاس يفاتوح اودجو امل مهنأ هبلع لدي اكو ١١" « هتتيم لحلا هؤام روهطلا
 قزر وه ه : لاقف يللع هللا لوسرل كلذ اوركذ ةنيدملا اومدقو هنم اولك أو

 )٢' لك افهنم هيلإ اولسرأف ؟ انومعطتف همل نم ءيش مكعم لهف ى مكيلإ هللا هجرخأ

 هيلإ مهرارطضا نودب مهل لح هنأ ىلعو ى اتيم دجو ولو لالح هنأ ىلع لدف
 ناتتيم مكل لحأ » : ثيدح مومع هل لدي اكو “ ةرورض الب هنم لك ] لزج هنال
 امث دحأ نم ببس الب تام ام ةتيملاو ى ةتيملا هللا مرح دق تلق نإو \) « نامدو

 ةتيملا لب كلذملسن ال : تلق ى مارح توحلا نم برض وأ دايطصا ببس الب تام

 الب تام ام ىلع قلطي ظفللا ناك مث « ةفللا لصأ يف اقلطم هحور تجرخ ام
 اذك و « تلحأ اهنإ » : لاقو ى ةتيم توحلا للع ىمس دقو ى ةيعرش ةاكذ

 لب :تلق « ةجح نوكي الف رمع نبا نع فوقوم ثيدح وه تلق نإو ى دارجلا
 ءيش توحلانم مرح الو " ةجح نوكيف ينطقرادلاو ةجام نبا هعفر عوفرم وه

 ىلع وأ مرحملا ةروص ىلع ام مرحي :ليقو ى ريزنخلاو ناسنإلاك مرحي ام ةروصب ولو

 ء [(مم هوركملا ةروصو مرحملا ةروص ىلع وأ ، اعم للحملا ةروصو مرحلا ةروص

 هوركملا ةروص ىلع ام هركيو . اعم هوركملاو مرحملاو للحملا ةروص ىلع وأ

 ى لبقي ال فيعض سايق كلذو ى امم ةهارك الب للحملاو هوركملا ةروص ىلع وأ

 ٠ - هيلع قفتم .
 ١٢ هحام ن٫:او ينطقرادلاو يهقيبلاو دراد ربأ هاور ٠

 ٣ هملع قفتم ۔ ٠

 ۔- - ٤١٨



 اقلطم ريزنخ محلو ‘ ةيعرش ةىكذت ربغب هتامح تلاز ةلئاس يذ

 الثم بئذلا وحن ةهارك و ناسنإلاو ريزنخلا ميرحت قلطا اذإ هنأل صنلا هلمشي الو
 نم عطق ايف فلتخاو « كلذ نم يربلا دارملا نأ ردابتي لب رحبلا يف ام لوانتي م

 ةسجن ةتمم وأ ةلوكأم ةرهاط ةتيم وه له “ يح يرح ناويح نم وأ ةدارج

 اذإ ام صوصخ ةتيم وهف يح نم عطق ام» ثيدح نأل “لوألا حمحصلا ؟ ةمرحم

 ضعبلا صيصختل هجو ال لالح هتتمم ام نآل ةاكذلاب الإ لحي ال امم ناويحلا ناك

 نإ نكل ص تيم وه يج نم ع وطقم لك نأ يف ماع وه وأ « ممرحتلاب هنم تيلملا
 ةرهاط لالح هتتيم امم ناك نإ و اسجن امرحم اتيم ناك ةسجن ةمرحم ةتتيم امم ناك

 : لبقو “ كمسلا وه توحلاو ى كمسلاو دارجلا وهو ارهاط آلالح اتيم ناك

 ص هل مد الام جرخو ى مدلا يهو ( ةلئاس ) سفن ( يذ ) « كمسلا نم مظع ام

 ( ةيعرشةيكذت ربغب هتايح تلاز ) بستكملا وهو : ليق “ لئاس ريغ مد هلامو
 ءيش ياب تلاز وأ هتايح لزت مل ( اقلطم ريزنخ محلو ) دايطصاو رحن و حبذ نم
 دلجلا لثم محللاك :انباحصأ لاقف “ محللا ريغ ريزنخلا ءازجأ يف فلتخاو ى ناك
 يف ريمضلا نأ طقف همل مرحلا : لاق نم ةجحو ع هكدو لاز اذإ مظعلاو رعشلاو

 ةيلإ ريمضلا دوع لصألا نأل فاضملا ىلإ دئاع 0١١ « سجر هنإف : العو زع هلوق

 فيرعت وهو ضرملا قيرطب هركذ عقو هنآل هيلإ فاضملا ال هنع ثدحلا هنأل
 وهو هيلإ فاضملا ىنإ دئاع انه وه انلق ى نايح وبأ لاق اك هصيصختو فاضملا
 ولخي الف هئازجأ رئاسو هلاحطو هدبك و همحش هلك ريزنخلا ميرحت ديفيف ريزنخلا
 ء هيلع ةيآلا لمح بجوف ڵ ثيداحأ كلذ ىلع تلدو « سيساتلا ةدئاف نم مالكلا
 ءهيلإ فاضملاو فاضملا ادع ايف اذه نأل هيف ليلد الف روكذم برقأ هنوك امأو

 ١ - ه : ماعنالا ةروس ؛١ .

_ ٤١٩ _ 



 ٠ حوفسم م دوم

 : يبطرقلا لاقو “برقأ هيلإ فاضملا ناك ولو فاضملل ريمضلا داوع لصألا نإف
 رذنملا نبا لقنو « ةزارغلا هب زوجي هنإف رمشلا الإ ةمرحم ريزنخلا ةلمج نأ فالخال

 لك ةراهط ى ري ءايلعلا ضعبو اكلام نإف ى كلذك سيلو هتساجن ىلع عامجإلا
 دسآلاك هتراهط بهذملا ىضتقمو “ هتساجن ىلع انل ليلد ال : يوونلا لاق ء ىح

 هرعشب ةزارخلا نع للع هللا لوسر لأس الجر نأ يور دقو ى ةرأفلاو بئذلاو

 تناك هب ةزارخلا نألو : لاق دادنم ريوج نبا هاور « كلذب سأب ال » : لاقف
 ص هللاهمحر رظنلا نبا ذخأ هبو « ةرهاط ةدوجوم هدعبو يلع هللا لوسر دهع ىلع

 مرح نممو “ هب عافتنالا ميرحتو « ايح ولو هسيجنتو ى هتبتلكب هميرحت انبهذمو
 نسحلا صخرو « قاحساو دمحاو يمفاشلاو دامحو مكحلاو نيريس نبا هب عافتنالا

 نم مرحي مل : لاق نم انباحصأ رثأ يفو ى يأرلا باحصأو كلامو يعازوألاو

 حراجلاوأ هللا هباصو بوبصم يأ ( حوفسم مدو ) « قفانم وهف همل الإ ريزنخلا
 هجوو « هللا ةقيقحلا يف لعافلاو ى ربدقتلا يف هوجو كلذو ى قورملاو محللا وأ

 :ىلامتهلوقهناكم زواجي مل وأ دلجلا لخاد نم اتتفتم اسباي ولو مدلا مهضعي سيجنت
 ىرخألاةيآلايف حوفسملا هصيصخت امأو مدلا معف'٢١ مدلاو ةتيملا كيلعتمرحإ»
 الثم ريعبلا نم مدلا نودصفي اوناك ذإ بلالا ىلع يرج هنأل اديق هدنع سيلف

 هنكل عئاملاب صتخا ولو حفسلاو ى بطرلاو سبايلا لمشي مدلاو ى هنولك ايف {
 نم بص دقف مدلا جرخ اذإ لب ى رم اك مهلعف يف ةداملاو “ بلاغلا ىلع ىرج

 مث دلجلا لخاد سبتحا نإ اذك و ع حوفسم وهف هدنع حرجلا زواجي ملولو لخاد

 قلطملاب كحلا ضعب بهذم اضيأو ، احوفسم هنوك دعب الإ سبيت امف سبيت
 مل اذإو ط روهشملا ىلع ةلأسملا يف كحي هبو ، سكملا ةلملا يف حيحصلاو ص ديقملاب ال

 . ح : ةدئاملا ) ( ١

 



 برقعل ةلئاس الو > رثك ألا كدنع رمخو يمدآ اثبخأو ا يرب نم

 . اهوحو توبكنعو ةلمنو باي دو ءاسفنخ و لعجو روبن زو

 مما هيلع قدصي مولو اسجن امهريغ وأ بابذ وأ ديب لوقنملا ناك اديق كلذ لمجن

 مد لحو ( يرب نم ) لوقنم ىنعمب احوفسم نأ ىلع قدصي : ليقو ‘ حوفسم
 هيلع لدي اك تاذلاب ناسجن امهو « طئاغلاو لوبلا ( يمدآ اثبنخخأو ) يرحبلا

 نوللا ثبخل اهسجنت نأ معز نمو ى ثيداحألا يف اههتساجنو اهميرحت قالطإ
 ءاملا وأ نامرلا لك أك اهتحئار وأ اهنول اهيف نكي مل اذإ ايهتراهطب لاق ةحئارلاو
 الب جرخ لصو اك ةحئار الو نول الب ءاملا جورخك و « هتحئار وأ طئاغلا نول

 ( رثكألا دنع ) ركسي امو ( رمخ ) اهعاونأ نم ( و ) “ فيعض وهو ثكم
 ةرهاط اهتاذ نأ ضعب معزو ى ةسجن اهنأ مهدنعف انموق نم رثكألا امأو « انم

 رئاس اذك و حيحصلا ىلع ناخدلا ةرجش ترهطو هجو هلو ى اهبرش مرحملاو

 ‘ءايلعلاةماع دنع قالطإلا ىلع ةرهاط يهف ( برقعل ةلئاس الو )؛ركسملا تابنلا

 ضعمب معزو“هتسجن ليلق عئام يف تتامناذإ اهنأ ريثك نب ىيحي نع يباطخلا لقنو
 لسملابابذ ةئيه ىلع عاسل بابذ ( روبنزو ) ى ةغزولاك : ليقو “ روهشملا هنأ

 امل هلتق بحتسيو “ برقملا مسلو « اهثابختسال لك آلا امرحم امهو يازلا حتفب
 نم » : لاق ك ينلا نأ سنأ نع ىلع نب ةملسم ةمجرت يف يدع نبا نع يور

 ص رانلاب اهقارحإ هركيو : يباطخلا لاق « تانسح ثالث بستكا آروبنز لتق

 مضب ( لَحنجو ) 0 اهقارحإ نم يلإ بحأ وهو : دمحأ لاق ى اهنيخدت زوجيو
 : ليقو ( ءاسفنخو ) ص ءاسفنخلا هبش ىلع ناويح اهناكسإو نيعلا حتفو مجلا

 ةنتنملا ءاسفنخلا همف تمقو ءانإ نع لئس هنأ : رثألا يفو ى ةنتنملا ءاسفنخلا ةساجنب

 < صربلا هنم نوكف هنفدتو قيقدلا يف لوبت يهو “ ةصخرو ةدش هيف : لاق

 تارهاط نهو بستكم هيف وأ هيف مد ال امم (اهوحنو توبكنعو ةلمنو بابذو)
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 هدسفأ ماعط ف ترام نإ

 ؛ نهريغ نم نهمد نأب نهتراهط مهضعب للعو “ نهراذقتساب نهلك أ مرح ولو
 امأ : لوقأو « ثوغرتلاو قبلاو ضومبلاو بابذلا يف كلذو “ لكشم وهو

 ندبلا ماسم نم مدلا صهي ام امأو ؟ هنطب يف رهطي فيكف جراخلا مدلا لك أي ام
 هنأل حوفسم ريغ صيي ام نإ : اذه يف لاقي نأ الإ ى كلذكف هب ذخاي ام ةقرل

 لقتنامثضفي م يذلا جراخلا مدلا يف ضعب لوقك وهف ؤ هصم لبق جرخي ملو هصم

 نهوحن وثوغربلاو قبلاو بابذلا ةراهط يف ليقو “ سجني ال هنأ هريغ وأ بابذب
 :يمفاشلا لاقو ى نيدلا يف قيضلاو جرحلا عفدل اهنإ : هنع زارتحالا رسعي امم

 فرعيو رهاط هيف مد ال امو كمسلاو دارجلاو يمدآلا ةتْيَم الإ ةسجن اهلك ةتيملا

 شيعي بابذلا ةنس شيعي ال يذلاو « ليق اذك « لسانتي الو ةنس شيعي ال نأب
 ةلباقم ليقب ربع (:ليقو ) ةعبس ثوغربلاو مايأ ةسمخ ضوعبلاو اموي نيعبرأ

 لوأ هلوق نم موهفملا رهاط ةتيملا لالح وهف ءاملا يف شيعي ام لك : لاق نم لوقل
 شيعي ام ءام يف تام نإ ) هناويحل قرغملا ءاملا رحبلاب دارأو “ يرب لك : بابلا

 وأ ماعط نم كلذ دعب هيف عقو ام دسفي الو ( هدسفي ال عدفضك رحبو رب يف

 نإو ) ث لكؤي ال : ليقو “ لكؤي ؛ لبقف ى هل ةاكذك ءاملا يف هتوم نآل ى هريغ
 ءام نم كلذ دعب هيف عقو ام دسفاو ( هدسفا ) لخو نبلك ( ماعط يف تام

 رهاظو ى نالوق ؟ رهاط وأ سح وهف ماعط الو ءام ربغ ف تام نإو “ هريغو

 وهو“مامطلايف تام ولو هيف تام ام سجني ال هنأ ءاملا يف شيعي يأ ايرحب هنوك
 ولو رحبلا يف شيعي يذلا ناويحلا ةتيم ةراهط ىرب كلامو ى انباحصأ ضعب لوق

 نع يدرواملا ىكحو ى اقلطم توملاب هتساجن ةيعفاشلا دنع همكحو « هتابح تلاط

 يف تام اذإ : يوونلا لاق“مهدنع ذاش وهو توملاب سجني ال عدفضلا نأ لاتفقلا
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 رفظلاو مظعلا يف افالخو ء قافتإ ةتيمم سيل ربولاو رعشلاو فوصلاو
 ٠ . - محللاو مدلاكف اهنم محشلاو ديدصلاو خملا امأو نرقلاو

 نيلوق هتساجن يف يدرواملا ىكحو ى فالخ الب سجن لكؤيال انلق نإف ليلق ءام

 ص ثيغاربلا مدك هنع ىفعي يناثلاو ؟ تاساجنلا رئاس سجني اك سجني امهدحأ

 حاسمتلاو عدفضلا رحبلاو ربلا يق شيعي يذلا و“اقلطم يئاملا يرحبلاب دارأ هلعل و

 ؛سانسنلاو فادصألا و صسماعدلا ون وزلحلا وةافحلسلا وناط رسلاو ةاحللا و ةمحلا و

 ى صومعدلا و ةافحلسلاو ناطرسلاو عدفضلا يف فالخ ىلع ةمرحم ىلوآلا ةتسلاو

 ىرذقتسمهنآلهميرحت ةصفاشلا تححصو « هب سأب ال دقعنم ءام هنإ : ضعب لاقو

 ةروص ىلع هنأل هميرحت اوححصو سانسنلاو ، اضيأ هميرحت اوححصو نوزلحلاو

 ميرحتلابو ص ةدحاو ديو ةدحاو لجرو ةدحاو نيعب هنأ الإ اهيف كشيال سانلا

 رحبلا يف شيعي ال يذلا سانسنلا امأو ع ةيعفاشلا ضعب هزاجأ و « ىلازغلا لاق

 ( ربولاو رعشلاو فوصلاو ) هيف شيعي ال اذهو « مارحف درقلا هبشي يذلاو

 اوقفتا ةتيمم سيل ربولاو نيتتيمب اسيل رمشلاو فوصلا دارأ وأ ( ةتيمم سيل ) اهميمج
 اسجن رشابي مل امع عطقلا وأ صقلاب نعزن اذإف « بهذملا يف ( اقافتا ) كلذ ىلع
 ص رفظلا و‘مظعلا يف افالخ ) اضعب مهضعب فلاخ ( و ) ى َنْبرَت الإ تارهاطف
 اهنأل لوآلا حيحصلاو ؟ال مأ ةتيم له “ يح نم ةلصفنم وأ ةتيملا نم ( نرقلاو

 ىلعو ع ترسك اذإ ربجنت اهنأو ومنت حور يذ يف اهنأ ليلدب ةايحلا اهيف لزنت
 ىلعو ص كلذ وحن وأ رانلاب وأ نامزلاب وأ لمعلاب للبلاو كدولا لاوزب رهطت يناثلا
 اهقارحإ دعب الإ هب طلخت ال اهنأل رهاط ةتيملا ماظعب طولخلا ركسلاف يناثلا اذه
 . آضيأ نيوخآلا مدب دقعيو « ناسنإلا مظع الإ ى ارارم

 اهنوك يف ( محللاو مدلاكف اهنم محشلاو ديدصلا )و حبقلا ( و خملا امأو )
 حوفسملا ريغ مدلا اذك و « رهاط هتوم لبق ناويحلا نم كلذو نيتتيمو نيسجن

٤٢٣ 



 مارح مرح امو ‘ غبد لعب ةرهاط هلك أ لح ام دولج نأ حصألاو

 عابسو . هوركم هرك امو

 ع كدسجل هتلتق نإ : ليقو “ بابذلا ةساجنب : ليقو ى ةتبملل اهنم يف ريمضلاو

 ريزنخ ميرحتب ةفينح وبأ لاقو “ رحبلا ناويح نم اتيم دجو ام ةساجنب : ليقو
 دولج ( و غبد دعب ةرهاط هلكأ لح ام دولج نأ حصألاو ) ص هتساحتو ءاملا

 ( هوركم ) هلكأ ( هرك امو ) ‘ غبدلاب رهطت ال ( مارح ) هلك أ ( مرح ام ز
 > غابدلا هرهطي الو اقلطم ةتمملا دلج عافتنالا زوجي ال : كلام لاقو ى هدلج

 عفتني : ليقو ى ال : ليقو “ هدعب هلسغ نم دب ال ى هل غابدلا ريهطتب لوقلا ىلعو

 تامئاملا ريغ يف لمعتسي : ليقو رهطي الو غبد دعب هرك وأ هلك أ "لح ام دلجب
 نود هرهاظ رهطي هنأ كلام نع يورو ى ءاملا يف لمعتسي : ليقو ى غبدلا دعب
 رهطت : دواد لاقو ص غابدلا لبق اهلك دولجلا لايعتسا يرهزلا زاجأو ، هنطاب

 ؛ بلكلاو : يمفاشلا لاقو ط ريزنخلا دلج الإ : ةفينح وبأ لاقو ى غابدلاب اهلك

 ءيش رهطي ال : لبنح نبا لاقو ى همل لكؤي ام دلج رهطي : يعازوألا لاقو
 الو غبدلا دعب همل لكؤي يذلا دلجلاب عافتنالا زاوج كلام نع روهشملاو ى اهنم

 ةراهط ىلع انباحصأ ضعب صنو ى هنع هيف قحلا دبع نبا ىكحو ى سجنلا عفرب
 ص حيحصلا ىلع اهيف امو ةلوبملا ترهطو اهعلق نم ءوضو ضقتني الف ةتيملا ةدلجلا

 . زيزع يبأ طقل يف اهتراهطب حرصو
 وه : تلق ص نارهاط بلقلاو ركذلا نأ : « رتفدلا ه نع « رثألا » ىفو

 جرخ هنأ ملعن الو ص جرخ ام لوبلا نم هسجني امنإ هنألف رك ذلا امأ حيحصلا

 محللا للبك اللبف حوبذملا ةلمج نم اهف ةلوبملاو بلقلا امأو ى بناج ىلإ خسفنا و
 . حبذملا لسغ دقو “ همدو

 عابسو ) ص حبذملا لسغي مل ولو ةرهاط ةحيبذلا نأ : اضيأ « رثألا » يفو
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 . ؛لاوقأ ؟ ةهوركم وأ ةمرحم وأ ةحابم له ريطلاو شحولا

 6١ دجأ ال لق » : لجو زع هلوق نأ ىلع ءانب ( ؟ ةحابم له ريطلاو شحولا
 ةيكم ةيآلا نأ هدريو ى عابسلا مرحت ثيدحل اخسان عادولا ةجح يف لزن .. خلا

 يكرشم ىلع درلا يف تأيآلا نم اهلبق مدقت ام هدبؤيو ى ثيدحلا لبق تلز
 نب بويأ لوق وهو ( ؟ ةهوركم وأ ةمرح وأ ) < هومرح ام ميرحت يف برملا
 امنإو “ اذك يداوب هيلعف هوركملا محللا دارأ نم : عابسلا هلتق ةصق يف سابعلا
 ص ًآدايطصاو ةيكذت اهلتق نأ اهلتق نيح ىون هنأل امإ ىلتق اهلتق هنأ عم اهزاجأ
 مرحتلا اهحصأ ( ؛ لاوقأ ) ايح هوك ردأ ام ةيكذت طرشب اهلك أ ةزاجإ دارأو

 لمحيف 6"؛« مارح ريطلا نم بلخم يذو عابسلا نم بان يذ لك لك أ ه : ثيدحل
 نم بان يذ لك لك أ نع ىهن قلع هنأ ىور اهف ثيدحلا اذهل ميرحتلا ىلع يهنلا
 هفرصت مل ام حيحصلا ىلع ممرحتلل يهنلا نألو ص ريطلا نم بلخ يذو عابسلا
 ةحابإ ىلعهبف ليلد الف "يلإ يحوأ اهبف دجأاللق »» : ىلاعت هلوق امأو ى ةنيرق

 همرحأ ايف الو يلإ ىحويس ايف ال ىضم امم"يلإ ىحوأ ايف ىنعملا نال « عابسلا
 نأ زاوجلو ى داهتجاب هلاق وأ ‘ كلذ دعب "يلإ يحوأ عابسلا ميرحتو ينم داهتجإ
 افمإ:ليق هنأك يماحلاو ةلصاولاو ةريحلا ىلإ ايفاضإ ةيآلا يف رصحلا نوكي
 مامنألانم "نهو ايماح الوةلصاو الو ةريحب ال .. خلا امد وأ ةتيم مرحملا تدجو
 ص [اسجر هنوك يهو هميرحت ةلع هب نرق دق ابس الو ريزنخلا رك ذ كلذ رضي الو

 مرح ام اولحأف ص عرشلا اوداض اذإ مهيلع درلا يف ةغلابم ةيآلا نوك زاوجلو

 :لسق هنأك ى اهدعب امو ةريحبلا وهو لحأ ام اومرح و ى اهدعب امو هتيملا وهو

 ىلع روهمجلاو ت ةغلابم كلذو ى متمرح ام الإ لالح الو « متللحأ ام الإ مارح ال

 )١ ) ماعنألا : ٥ }١ .

 ( ٢ ) نابح نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور ٠

٤٢٥ 



 : ليق عبضلاو 4 رواسيو ودعي ام : ليقو 2 محللا لكأي ام يهو

 ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ > كلذ 7 نإو > ةحفن

 ميرحتلا ةشئاعو سابع نبا نعو « ةهاركلا كلام نع روهشملاو 2 مم رحتلا

 ص ريبج نباو يمفاشلا لاق اهبو ى ةحابإلا رمع نبا نعو ى ناتياور ةحابإلاو

 «)١' ربغام كلو تذخأ ام اهل »: لاقف « عابسلا هدرت ضايح نع قلع لئس و
 اعو : لاق ؟ رملا تلضفأ امب أضوتيأ لئس » و ى اهللبو اهرؤس ةساجن هرهاظو
 تلضفأ امبو معن ديري : يليهسلا لاق [ ينطقرادلا هجرخ ] « عابسلا تلضفأ

 هيف مد ال ام محلو مدلا هيف محل ( محللا لكاي ام يه ) عابسلا ( و ) « عابسلا
 ىلع ( ودعي ام : ليقو ) ةرواسم الو ودعالب ولو رح وأ رب محلو ص دارجلاك

 هرضيل هريغ وأ ناسنإلا ىلع بثي ( رواسيو ) ى هسرتفيو هريغ وأ ناسنإلا
 ص زابلاو باقعلاو رقصلاو دهفلاو دسألاك ملعت وأ ضيرحتب ال هعبطب هلتقي وأ

 عبضلاو ) 0 بنرألاو لازغلاك رواسي الو ودعي الو محللا لكأي الام جرخو

 (نإو ) عبسب تسيلف ةجعن ىمست اك شبكلا ةجعن مكح هكح يأ (ةجعن:ليق
 ص كلام اههرك و “ةرواسملا و وْدَسلاومحللا لك أ نم روكذملا ( كلذ : اهيف ) ناك

 عبضلا » : قلت هلوقو 6" « ديصلا نم عبضلا » : ك هلوقل لوألا حمحصلاو

 وبأ و كا خلا ءاور ] { لكؤيو نسم شبك هيفف مرحلا هباصأ اذإف ع دبص
 , . هحاحص يف اضيأ نكسلا نبا هركذو ى دانسإلا حيحص وه م احلا لاق ؛ [ دواد

 نمحرلا دبع لاق “حبحص ثيدح هنإ : لاقف هنع يراخبلا تلأس : يذمرتلا لاق

 )١( يئاسنلا ءاور .
 ( ٢ ) ينطقرادلا هاور ٠

 . دراد وبأ هاور ) (
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 :تلق ى معن:لاق ؟ ديصأ : عبضلا نع هلا دبع نب رباج تلأس » : رامع يبأ نب ,
 هجرخأ ] « ممن : لاق ؟يلع للا لوسر هلاقأ : تلق ى معن : لاق ؟ لكؤيأ

 يملسلا لقعم نب هللا دبع نع يقهيبلا ركذو 2 حيحص نسح : لاقو [ يذملا
 : لاق ى هنع يهنأ الو هلك آال : لاق ؟ عبضلا يف لوقت ام هللا لوسر اي » : تلق

 لاز ام : يمفاشلا لاق « فيعض هدانسإو ١١ « هلك آ ينإف هنع هنت مل ام : تلق

 يبأ نب دعس نأ يور : لاق ى ريكت ريغ نم ةورملاو افصلا نيب عابي عبضلا محل
 وبأو قاحسإو دمحأو ءاطعو سابع نبا لاق كلذبو « عبضلا لك أي ناك صاقو

 نع يهنلا ثيدح نم يور ام امأو : يمفاشلا لاق ع ثيدحلا باحصأو روث

 لالح بنرآلا نأ ليلدب هبانب ىوقتي ناك اذإ ام ىلع لومحم بان يذ لك لك أ
 بيسملا نب دعسو ةفينح يبآل لىلد الف هب دمي ال فيض هنكلو بان هلو

 ع كلذ هيف بلاغلا سيل ام عابسلا نم سيلو < اهميرحت ىلع هيف يروثلاو
 رواستو ودعت عبضلا نأ رّسثْلك ركذ دقو ى اهنمف كلذ هيف لق ام : ليقو

 : هلوق يف

 ثامف اليل ةقيرف باصأ فنلخلا خيذ لهأك يرفذو

 ىرفذ فاضأ امنإ “ هتقات نذأ فلخ يذلا مظعلا يهو يرفذ بر يأ
 هلوق يف ةيشعلل ىحضلا تفيضأ “الضافت دقو ةقانلا اهتعمج دق انأل لهاكلل
 ديز :كلوقك “ىرفذ ربخ فيلخلا خيذو 0١١ ي اهاحض وأ ةيشع ج : لجو زع

 ( ١ ) يقهيبلا ٠او ر ٠

 )٢( تاعزانلا : ٤٦ .
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 . . .. .. .بلعثلا اذكو

 هبش نيلبجلا نيب قيرطلا فيلخلاو “ عبضلا ركذ وهو ناعبضلا خيذلاو ى دسأ
 نأب اهلهأ نع ةقورفملا ةاشلا ةقيرفلاو ى عبضلا ركذب هتثج ربكل مظملا كلذ

 كلذ ركذو ص دسفأ ىنعمب ىثعك لتق وأ لكأي اهدسفا ثاعو ع مهنع تلض

 : لاق نم اضيأ

 ليلف اهل ممأ ةعرذم هتبوأتو ايواث ردوغو

 وأ احبص هيلع تحاصو تومل هزواجيي ال هناكمب اميقم لجرلا كلذ كرت يأ

 يف رمشلا لومج يأ ةعرذم عبض “ بواأتلا وه كلذو رجفلا لوأ احبص هتءاج

 لاقو“ هنم لك لل هتءاج عمتجم يأ ليلق رمش اهل ةماقلا ةنسح يأ ممأ « اهعارذ
 دروو ت بلعثلاو وه لالح هنأو ى ودمي ال عبضلا نإ ثيللاو : يعفاشلا

 (بلعثلا اذكو)‘هجامنباو يذمرتلا هرك ذ بلعثلا مرحت يف دنسلا فيعض ثيدح
 ىلع اهب ادمف هباينأ تيوق ام مرحي امنإ هنأل محللا لك ايو ديصي ناك ولو لالح

 مل بلعثلاو ى هميرحت ةلع هباينأب هءادع نوكي ذئنيحف بولطم ريغ ابلاط ناويحلا
 ص عابسلا ديصت امك ديصي وهو “ محللا لك أ هملع بلاغلا ناك ولو ع كلذك نكي

 ص بانعألاو راثلا لك أيو ى اهلك أ منغلا راغص ىلعو اهسرف بنرألا ىلع يوق اذإو

 : هلوق يف امك عبس وهو

 بلاعثلا عابسلا رش نمو مهابأ {. بلمث ريغ اوفرعي مل اوبسن اذإ

 دّطْصإ : لاقف هنع ريشب لئسو )١' « عابسلا رش بلمثلا » : للع هلوقو
 هللا لوسر نع ثيدح هلح يف حالصلا نبا لاق : يمفاشلا لاق هبو “ انمعطأ و

 )١( يقهيبلا هاور .
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 . . . . . . ضمحلل ب رال ا ه ركو

 برعلا ةداع ىلع يمفاشلا دمتعاو « فمض امهدانسإ يف ناثيدح هميرحت يفو للم

 لجي لاقو « تابيطلا ل"لحأ لق » : ىلامت هلوق مومع يف جردنيف هلك أ ي
 وبأ ههرك و ى مارح هنإ : يمرادلا ديعس وبأ لاقو ى ءاطعو ةداتقو سوواط

 بنرألا هركو ) ص عبس هنأل هميرحت دمحأ نع تاياورلا رثكأو ى كلامو ةفينح
 [ رمع نبا نع يقهيبلا ىور ] “ داطصت الو بشملا لك أت يهف الإ و ( ضيحلل

 يهو ضحت اهنأ ركذو «. اهنع هني ملو اهلك آي ن ملف بنرأب هل ءيج نلع يبلا نأ »

 ى اهيلجر تحتو ى رش اهقادشأ نطاب يفو ى رعبتو رتجتو هريغو محللا لك ات

 نع رمع نب هللا دبع نع ثريوحلا نب دلاخ ثيدح نم هننس يف دواد وبأ ىورو

 نبا لاق ثريوحلا نب دلاخو '١»ه ضيحت اهنإ بنرألا يف لاق هنأ » : قلع يبلا
 ى ثيدحلا اذه الإ هل فرمي الو « تاقثلا يف نابح نبا هرك ذو ى هفرعأ ال:نيعم

 يذمزتلا ىور اهلك ] اهرك اجأ لىل يبأ نباو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 يف لوقت ام هللا لوسر اي » : تلق ءزج نب ةميزخ هيخأ نع ءزج نب نابح نع

 ينإ : لاق ؟ هللا لوسر اي 72 و : تلق ى همرحأ الو هلك آال : لاق ؟ بنرألا
 :لاق ؟مضلا يف لوقت ام للا لوسر اي : تلق ‘ ضيحت يأ « يمدت اهنأ بسحأ
 ةجام نبا هاورو ص يوق ريغ هدانسإ : يذمرتلا لاق '"أ ؟ عبضلا لك أي نمو

 نع هتلأسو : ةياور يفو “ بضلاو بلعثلا هيف ركذو ةبيش يبأ نب ركب يبأ نع
 لالح بنرألا : روهمجلا لاقو . « ربخ هبف دحأ بئذلا لك أي ال » : لاقف بئذلا
 ى اوبلغف اهيلع موقلا ىعسف “ نارهظلا رب ينرأ انحفنا : سنأ لاق ى ةهارك الب

 اهك روب للع هللا لوسر ىلإ ثعبو اهجبذف ةحلط ابأ اهب تيتا اهتذخاف اهتك رداف

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١

 . يذمرتلا ءاور )٢(
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 اهنمو ، ريطلا عابس نم يزابلاو رقصلاو باقعلاك بلاخلا تاوذو

 . . . . . ك رسنلا

 اهمحل لبق قلع يبنلا نأ ه : ةبهلا باتك يف يراخبلا يفو ى اهلبقو اهذخفو
 _ ديدشتلاو فيفختلا - ًارورح امالغ تنك » : دواد يبأ ظفلو « هنم لكأو

 لوسر لئس دقو لب يبنلا ىلإ يمم ثمبف اهتيوشف ابنرأ تدصف اقهارم يأ

 نع نابح نباو ةجام نباو يئاسنلاو دمحأ ىرو « "« لالح يه : لاقف
 رمأف تلع ينلا ىتأو ڵ نيتورمب ايهحيذف نيبنرأ داص هنأ » : ناوفص نب دمحم

 اهمرح و < دمحم نب ناوفص نب دمحم نع عناق يبأ نبا مجعم ق وهو _ اهلك اب

 . ةفينح وبأ

 رقصلاو ) مضلاب ( باقمتلعلاك ) هيلإ فاضمو أدتبم ( بلاغلا تاوذو )
 ثالث يازلا ىلع اضيأ برعيو ى اضيأ هئاي ديدشتو يضاقلا نزوب ( يزابلاو
 كلام نعو ى ربخ فوذحمب قلعتم ( ريطلا عابس نم ) ىلوألا اهحصفأ تافل
 تبثيملو ديعس نب ىيحي لاق اذك و ءيش ريطلا نم مرحي ال : يعازوآلاو ثيللاو

 ص حيحص يهن بلخ يذ يف سيل : يرهبألا لاق « بلخم يذ نع يهنلا كلام نع
 ولو هنإف ص ريطلا نم بلخم يذ لك أ نع يهنلا ثيدح تبثي مل : هريغ لاقو

 بلخ يذو بان يذ لك أ نع يهنلا سابع نبا نع نارهم نب نوميم نبا ىور
 دق هنأ هدريو “ حيحصلا ةبتر نع هطحت ةلع راصف ريبج نب ديعس طقس نكل

 . رخآ قيرط نم الصتم يور

 .هعلتقي يأ ءيشلا رسني هنأل يمس ( رسنلا ) ريطلا عابس نم يأ ( اهنمو )

 . دواد ويا هاور ) ( ١
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 رفاوحلا تا وذ يفو ك رفظ اهل و ةمخ رلا و را رغلاك بلخم هل نكمي . نإو

 { ةيهاركلا اهثلاث لاوقأ ليفلاو ةيلهألا ريخلاو لاغبلاو ليخلاك

 قسافلا عقبألا بارغلا لك أ مرحي : ليق ( بارفلاك بلخم هل نكي مل نإو )
 ىلع لالح عرزلا بارغو “ حيحصلا ىلع آضيأ مارح وهف ريبكلا دوسألا انأو

 نمو : لاق ؟ بارغلا لكؤيأ » : رمع نآل لبق : ةجام نب! ننس يفو “ حصألا
 ىقساوفلا يف دحأل كلم ال : يمفارلا لاق « ؟ قساف هنإ 'ا) قلع هلوق دعب هلكأي
 للع ىهنو ى ءاخلاو ءارلا حتفب ( ةمخ؟رلاو ) « اهبحاص ىلع اهدر بجي الف سحلا
 ص يوقلاب سيل هدانساو سابع نبا نع ةمركع نع يقهيبلا هاور ةمحرلا لك أ نع
 دامطصالا فعض ام ىلع ولو قلطي رفظلاو ى دايطصالا ىلع يوقلا رفظلا :بلهملا

 ص ديصي امل وه وأ رئاطلاو يشاملا نم عبس لك رفظ بلحلا : سوماقلا يفو ى هب

 يفو “ رفظ ) رسنلاو بارغلاو ةمحرلا ةثالثلل يأ ( املو ) ‘ ديصي ال امل رفظلاو
 ميرحتلا اهل وأ : ( لاوقأ ليفلاو ةيلهألا ريمحلاو لاغبلاو ليخلاك رفاوحلا تاوذ

 اهسماخو “ طقف ليخلا ليلحت اهعبارو ص ( ةيهاركلا اهثلاث ) و “ ليلحتلا اهيناثو
 ىثنآلا لمحتو ص نينس سمخ هل مت اذإ وزني هنم ركذلا نأ ىوريو “ ليفلا ادع ام
 نم فاخيو « ملكتل كلذ الولو « بولقم هناسلو دقح بحاص وهو نيتنس هنم

 مما مزل ام :يعفاشلا لاق « فلكم ريغ هنأل دقحلا هرضي الو اديدش افوخ ةرملا

 نسحلاو حيرش لوق وهو « لالح اهلك أف نيذاربلاو فيراقملاو يبرملا نم لبخلا
 نيريس نباو دعس نب ثيللاو ديز نب دامحو ريبج نب ديعس و ءاطعو ريبزلا نباو

 قاحساو كرابملا نباو نسحلا نب دمعو فسوي يبأو يروثلاو ديز نب دوسألاو

 ةفرعم نم بسطأ تلك أ ام : ريبج نب ديعس لاق “ فلسلا نم ةعامجو روث يبأو

 )١( نابح نبا هاور .

 _۔٤٣١_

  



 ربيخ موي ع هللا لوسر ١)ىهن »:هللا دبع نب رباج ةياور كلذ ليلدو ؛نوذرب

 ةفينح وبأو كلام لاقو « « ليخلا موحل يف صخرو ةيلهألا رملا موحل نع
 ين ثيدحلا كلذو ص كلام دنع هيزنت ةهارك نكل ص ةهوركم اهنإ :يعازوألا و

 ىج نع يبنلا نأ » يئاسنلاو ةجام نباو دواد وبأ ىورو « ملسمو يراخبلا

 ليخلاو » : ىلامت هلوقب اضيأ اولدتساو « ريمحلاو لاغبلاو ليخلا موحل لك أ نع
 ةيآلا : ةيفنحلا نم ةياذهلا بحاص لاقو « ةنيزو '") اهوبك رتل ريمحلاو لاغبلاو

 ىلعأب نانتمالا كرتي ال مكحلاو اهمفانم ىلعأ نم لك آلاو“نانتمإلا جرخن تجرخ
 ةثالثلا نم بلاغلا نأل بلاغلا جرخم تجرخ ةيآلا نأب باجيو“اهاندأب نتمو ممنلا
 يلإ يحوأ '"ا ابف دجأ ال لق »مومع يف تلخدف “ لك آلا نود ةنيزلاو بوك رلا
 هيفو دمج دانسإ هبف سيل : دمحأ لاقف روكذملا د واد يبأ ثيدح امأ وه امرحم

 :رباج ىور دقو“ ثيدحلا اذهل ةحيحصلا ثيداحألا عدن الو“نافرمي" ال نالجر
 يذمرتلا هاور « ريجلا موحل نع اناهنو لخلا موحل رالع هللا لوسر انمعطأ »

 برشنو ليخلا موحل لكان انكف للع يبنلا عم ينعي انرفاس »:ظفل يفو؛هححصو

 : تلاق اهنأ ركب يبأ تنب ءامسأ نع ملسمو يراخبلا يحيحص يئو « اهنابلأ
 ء«ةنيدملاب نحنو » :ةياور ينو « اهانلك أو قلع هللا لوسر دهع ىلع اسرف انرحغ »

 لهأو نحغ اهانلكأ و رتل هللا لوسر دهع ىلع اسرف انحبذ » : دمحأ دنسم يفو

 سرفلا نبل نأل رهاط لالح اهيلع رامح وزنَة نم يذلا اهنبلف لحلا ىلعو « تببلا
 نعو “ نبللا اذه ىلإ لحفلا ءطو رسي ملو ى اهمحلل عبات وهف قلعلا نم ثداح

 نع ملسو نلع هللا لوسر اناهنف ليخلاو لاغبلاو ريملا ريبخ موب انحبذ » : رباج

 ٠. يذمرتلاو يئاسنلا هاور ) ( ١

 )٢( ) لحنلا : ٨ ( .
 ( ٣ ) ( ه : م اعنالا ٤ ١ ) ٠

_ .٤٣٢ 



 بلغف سرفو رامح نم دلوتم لغبلاو « ليخلا نع انهني ملو ريمحلاو )١' لاغبلا

 رازبلا ةياور امأو “ لح سرفو يشحو رامح نم دلوت نإف ى ممرحتلا بناج
 ءيش مهل نكي ملو لغب مهل تام اموق نأ » :دقاو يبأ نع مهدنع حيحص دانسإب

 لحي ثيحب مهرارطضا ىلع ةلومحدف «هيف مهل صخرف لزع هللا لوسر ىلإ اوءاجف
 ةصخرلا هيف ىور امنإو ى راملا ميرحت ىلع ملعلا لهأ رثكأو ص ةتيملا لك أ مهل

 نم رشع ةسمخ هلكأ هرك : دمحأ لاق ى هننس يف دواد وبأ سابع نبا نع

 دق : لاق « هميرحت ىلع نآلا عامجإلا ربلا دبع نيا ىعداو ع للع ينلا باحصأ

 : تلقف رتللع للا لوسرل كلذ انوكشف ةنس انتباصأ ه رجبأ نب بلاغ نع يور
 ريمحلا مولتمرح كنإو رمح نامس الإ يلهأ معطأ ام يدنع نكي مل هللا لوسر اي
 ةيرقلا لاوج لجأ نم اهتمرح امنإف كرمح نيمس نم كلهأ معطأ : لاقف ؟ ةيلهألا
 ص رارطضالا ىلع لمح حص نإف « ثيدحلا اذه ىوس رجيأ نب بلاغ نع درب ملو

 : هلوق نرأب هجتيو “ لبق اذك اهىف ةجح الو امل مومع ال ناع ةيضق وه اضرأ و

 ولو ى ةماع ةمضقلا نأو ط ةيرارطضا تسيل حالا نأ ىلع لدي اهتمرح امنإف

 مظعلا دبع دافأو ع صخري مل ميرحتلا يف ةحيحصلا ثيداحألا سابع نبا غلب
 ص نيترم ةلبقلا تخسنو ى نيترم خسن ةيلهألا رملا موحل ميرحت نأ يرذنملا
 الو ص هميرحت خسن مدعو يلهألا راملا مرحت حيحصلاو “ نيترم ةعتملا حاكن خسنو

 هنع هفرصي مل ام ميرحتلا ىلإ فورصم وهو يهنلا دورول صنلاب هميرحت نأ ىفخي
 هميرحت لبقو « هيزنتلل ثيداحألا كلت يف يهنلا : لاق هتهاركب لاق نمو “ ليلد

 محلل عبات نبللا نآل ناتألا نيل ميرحت ىلع ءاملعلا رثكأو ى هل برعلا ثابختسال

 ليفلا ميرحت روهشملاو “ يرهزلاو سوواطو ءاطع هيف صخ رو ؤ حيحصلا وهو

 ( ١ ) رك ذ مدقت ٥ .

 _٤٣٣_ ) ج ١ - لينلا - ٢٨ (

  



 0 يحامألاو ةيحلاك ماوهلا تارذقتسم عابسلاكو

 نع يمفا رلا ىكحو طيسولا يف هنإف هب بلاغم لتاقم يأ ڵحداكم بانوذ هنال

 ص نيملسملا ةمنعط نم ليفلا سيل : دمحأ لاقو ى لالح هنأ يجنشوبلا هللا دبع يبأ

 ى هلك أ يف يعشلا صخرو ى ةفينح وبأ ههرك و « مرحيف خوسمم وه نسحلا نعو

 هيف رثؤي ال ليفلا دلج ليقو ؛ نالوق غابدلاب هدلج ةراهط يفو “ يعفاشلا همرحو
 يف : لاق ثيح ممرحتلا ىلإ ليملا رماع خيشلا مالك رهاظو 0 هتفاثكل غابدلا

 لحي ال هنأ بوك رلاب ةثالثلا صيصخت لدف ةيآلا « لاغبلاو ليخلاو ه ىلاعت هلوق

 . خلا ةيناثلا ماعنألا يأ ماعنألا يف هركذ امك هرك ذل هل ةحابم تناك ول اهنأل اهلك أ

 ةمجعملا لاذلا حتفب ("ماوهلا تارذقتسم ) قباسلا فالخلا يف ( عابسلاكو )
 ص ال مأ مس تاوذ نك ءاوس شخاشخلا نهو ةماه عمج ميملا ديدشتب ماوهلاو

 صاخلا فطع نم نوكيف تايحلا نم عون يهو ىحمأ عمج ( يحامألاو ةيحلاك )

 نوكيف هب داطصي املك ىلع رقصلا قلطي اك “ةيذؤملا ماوهلا ىلع قلطي و“ماعلا ىلع

 لب ةيحلا هاثنأ سيل :ليقو “ تايحلا ركذ نابعثلاو “ صاخ ىلع ماع فطع نم
 نابعثلا شنحلاو “ىثنأ وأ ناك ارك ذ تامحلا نم ريبكلا نابعثلا : ليقو اهريغ
 وأ “اهربغ ىثنأ هل وأ تابحلا ركذ وه له نابعثلا يف روكذملا فالخلا ىلع هسفن

 نيعلاو ةزمهلا مضب ناوعفأ ركذلاو ىثنألا ةيحلا ىعفألاو ةيحلا نم ريبكلا وه
 تاذ تناك امبرو سأرلا ةضيرع نيملا ةقيقد ءاشقر ةيح ىعفألا : يديبزلا لاقو
 حتفب ةلَصألاو شقن يأ مقر هنأك داوسو ضايب اهيف يتلا ةيحلا مقرألاو “نينرق

 هرك ذ ى هلتقتف سرافلا ىلع بثت مسجلا ةريغص سأرلا ةريبك ةيح داصلاو ةزمهلا

 ،بثت مث رودت مث اهيلع موقت ةدحاو لجر اهل ةثيبخ ةيح :ليقو “يرابنآلا نبا
 سرافلا بثاوت ةميظعلا ةمحلا : ليقو نابعثلا وهو تامحلا نم ركذلا عاجشلاو

 كح و ص يراحصلا يف نوكيو سرافلا سأر غلب امبرو اهبنذ ىلع موقت لجارلاو

 ۔٤٣٤-



 غا زوأل ( و تاناطرسل او ٠. . ٠ ٠ . ٠ ٠

 تاثيبخ نهنأ لوآلل لديو ص ةهاركلا ليقو “ لحلا ليقو “ ميرحتلا هلك كلذ

 هتوق بلاغ رظني لب ءيشلا برملا ثابختسال مكح ال :ليقو كعبسلاك نودعيو

 شيعتو ةيرهن ةباد يهو ةناطرس عمج ( تاناط سلاو ) “ للحم وأ مرحمب ههبشو
 بلاخم و نائكف هل ربلاو ءاملا يف شبعي ام فالخك آضيأ فالخ اهيفف ربلا يفاضيأ

 الو سأر الب اناويح ىأر هآر نم رهاظلا بلص نانسالا ريثك دادح رافظأ و

 ةينامت هل ؟ نيبناج نم ناقوقشم هائكفو « هردص يف همفو هفتك يف هانيع “بنذ

 نم هيف املو هثابختسال هتمرح مهضعب راتخاو ‘ دحاو بناج ىلع يشمي لجرأ

 ةَغَزَو عمج ( غازوألاو ) ؛ لحي : كلام لاقو “ءاملا برقع ىمسيو “ ررضلا

 دعب نيشلاو ميجلا نيب فرحب (١ تمددرست ) ةيربربلاب يهو نيفلاو يازلا حتفب
 انتيربربب ( رشمشا ) وهو مملا ديدشتب صربأ ماس اهرابكل لاقيو ى ءاتلا
 يراخبلا حيحص يفف « اهلتقب رمآلاو « اهررضو اهراذقتسال مرحتلا حيحصلاو

 ةجام نباو ملسمو وه ىورو ى «; ًاقسيوف هامس و غزولا لتقب رمأ ك هنأ »
 اهرمأف ناغزولا لتق يف ل يبنلا ترمأتسا اهنا ه : كيرش مأ نع يئاسنلاو

 ةغزو لتق نم »ه : لاق قلع هنأ ةريره يبأ نع روكذملا حيحصلا يفو « كلذف
 اذك و اذك هلف ةيناثلا ةبرضلا يف اهلتق نمو ةنسح اذك و اذك هلف ةبرض لوأ يف

 ! ةيناثلا نودل ةنسح اذك و اذك هلف ةثلاثلا يف اهلتق نمو ى ىلوآلا نودل ةنسح

 يفو ى كلذ نود ةيناثلا يفو “ ةنسح ةئام هلف ىلوألا يف اهلتق نم » : هنع هيفو

 تناك سدقملا تيب قرحأ امل ه:اهنع هللا يضر ةشئاع نعو “ «كلذ نود ةثلاثلا
 ام : امل ليق عوضوم حمر اهتيب يف ناك » : ةجام نبا ننس يفو « هخفنت غازوأآلا

 هيلع ميهاربإ نأ انربخأ مقلع يبنلا نإف غزولا هب لتقن : تلاق ؟ اذهب نيعنصت
 غزولا ريغ رانلا تأفطأ الا ةباد ضرألا ين نكي م رانلا يف يقلأ امل مالسلا

 نبا خيرات يفو ص « اهلتقب مالسلاو ةالصلا هيلع رمأف ص هيف خفنت تناك اهنإب

 )١( لصألا يف اذك .
٤٣٥ 



 . .. .. .. ... .. .. ... .ه.ابرحلاو

 ةشئاع نع يمفاشلا هيقفلا ميحرلا دبع نب ديمح نب ميحرلا دبع ةمجرت يق راجنلا
 عبس هنع هللا احم ةغزو لتق نم : لوقي للع للا لوسر تممس » : تلاق اهنأ

 نأ سابع نبا نع صفح نب بهو ةمجرت يف يدع نبا لماك يفو « تائيطخ
 يف تانسحلا لبقو « اناطش لتق امنأكف ةغزو لتق نم » : لاق ه يبلا
 ركذف هب لمعي ال ددملا موهفم نآل 2 نيعبسب ةياور يفو ى ةئامب ىلوألا ةبرضلا

 « ةدايزلاب محرلا ن نمحرلا هللا قدصت ش نيمنسب انرهخأ وأ ى ةئاملا عنمي ال نيعبسلا

 لاق ى لاح صقنو لاح لاكو صالخإو ةين اهلتاق فالتخاب رجآلا فلتخم وأ

 امنإ و « دبع ةئام قتعا نأ نم ىلإ بحأ ةغزو ةئام لتقأ نآل : رممد نب ىبحم

 هوركملا ناسنإلا لانيف ءانإلا يف جمتو تايحلا يقست ءوس ةباد اهنأل كلذ لاق

 لدي لتقلا يف تابرضلا رركت نأ ةردابملا يف تانسحلا ةرثك ببسو « كلذب

 يف اهلتقل هتمه تدتشاو همزع يوق ول ذإ عرشلا بحاص رمأب ماتهالا مدع ىلع

 نع هرجأ صقنف ةنوئم ةرثك ىلإ برضلا يف جاتحي ال فيطل ناويح هنأل؛ىلوألا

 ناسحإ هنأب ىلوألا يف تانسحلا ةرثك مالسلا دبع نبا للعو ى نيعبسلا ىلإ ةئاملا

 وأ « ةلتقلا ) اونسحأف ملتق اذإ»:مالسلاو ةالصلا هبلع هلوق يف لخدف لتقلا يف

 ىلعو ") : تاريخلا اوق وقبتنسافإل : ىلاعت هلوق تحت جردنيف ريخلا ىلإ ةردابم هنأل

 نأ راث آلا باحصأ ركذو ى اهتدسفم مظعل كلذب ىلوأ ةيحلاو برقعلا نيينعملا
 مأ امل لاقيو ءاحلا رسكب ( ءاب'رحلاو ) ى رانلا يف هخفنل صربأ و مصأ غزولا

 (هعيض) ةيربربلاب اهل لاقيو ى اهسأرب سمشلا لبقتست ةاطقلا وحن رئاط وأ ى نيبح
 غزولا نم عون ءابرحلا : ةضورلا يف لاقو “ ىثنألا نيبح مأو ركذ ءابرحلا ليقو

 )١( ملم هاور .

 )٢( ) ةرقبلا : ١٤٨ ( .
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 1 ة افحلسل ١ و

 اهنأل لكؤت نيبح مأ نأل « لكؤت اهنأ نيبح مأ ركذ اهنوك ىضتقمو « ةلوكأم ريغ
 مارحإلا يف وأ مرحلا يف اهلتاق ىلع كحي هنأل اهلك أ يمفاشلا بهذم “ ةبيط

 7 نبا هلاق ام ىضتقمو “يربلا لوكأملا يف الإ ءازج ال نأ هبهذم وأ ؛ءازجلاب

 لأس ايندم نأ رابخألا لهأ نم ةعامج نع ربلا دبع نبال ديهمتلا يفو « مارح اهنأ
 : لاق « معن : لاق ؟ عوبربلاو + لاق « معن : لاق ؟ بضلا نولك انأ [بارعأ
 ؟ نيبح مأ نولكأتفأ : لاق « معن : لاق ؟ لرولاف لاق ى معن : لاق ؟ ذفنقلاف

 اوداتعا ام ىلإ عجار اذه نأب بيجأ و ى ةيفاملا نيبح م ] نيلف لاق ى ال : لاق

 ينعأ ، نيهجو ف ينايورلاو يدرواملا ىكحو ‘ كل تبثي مل لب ةصاخ هلك أ

 نم ضرعأ : تيكسلا نبا لاقو « فكلا ردق ىلع ةباد يه :ليق ى نيبح مأ ق

 عدفضلا ردق ىلع مئاوق عبرأ اهل ءاربغ : دايز يبأ نعو “ ضرع اهسأر يف ةاطقلا
 :ليقو ى اطقلا نم برض : ليق “ فلتخإ : ريثآلا نبا لاق « مخضب سيل يذلا

 . ف ف شيمي وهو نوركتفلا ( ةافحلسلاو ) ى اهنتنل بارعألا اهلك أت ال اهنم ضرعأ

 ةفحَلس" درفملاو ةيحلا وحن ىلع نويملا يف باود ديرب نأ لمتحيو 0 رحبلاو رلا

 دملابو ناكساف حتفف مضب ءافلحلسلاو “ رسكف ناكسإف حتفف مضب ةفنحلسأو

 حتفف رسكب افنحلسلاو “ رصقو حتفف ناكسإف مضب افَحْلُسلاو « رصقلاو

 ححصو ى نيهجو اهلح يف يوغبلا ىكح عجلا نزوب ةافحلسلاو رصقو ناكساف

 هلوقل مزح نبا اهلحي لاقو“تايحلا اهلك أ بلاغ نإف اهثابختسال ميرحتلا يمفا رلا

 ام كل ‘٢لصف دقو » : هلوق عم“ه ابيط لالح ضرألا يف'١امم اولك » : ىلاعت

 لكأ ةحابإ ءاطع نع انيور دقو ى ةافحلسلا مرحت انل لصفي ملو « مكيلع مرح

 )١( ) ةرقبلا ١٦٨ ( .
 )٢( ) ماعنألا : ١١٩ ( .
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 . . . .امهوحنو عوبريلاو ذفنقلاو بنرالاكو

 ى بهذملا يف نالوقلاو ى ةاك ذ الب لحت : ليقو ى اهل ةاك ذ نم دب الو ى ةافحلسلا

 هيبش هنوك و قلطملا لحلا يف ( بنرألاكو ) « يمفاشلاو كلام يناثلا ىلعو
 ريغ وهو اهيلع فطعلا دعب عوبربلا هرك ذل ةهاركلا يف ال شبكلاك لالحلاب

 دعب واو الو اهنيب نونلا ناكسإو ءافلاو فاقلا مضب ( ذفنقلا ) ‘ هوركم

 ص رتجيو شرك هل ذفنقلا اذك و ى شرك هلو رتجي هنأ يور ( عوبريلاو ) ى ءافلا

 ص هتحإباب رمع نبا ىتفا د۔ةو ى هبيطتست برعلا نأل دفنقلا لحي : يعفاشلا لاق
 : أرقف رمع نبا هنع لئس هنأ دواد وبأ ىور « لحي ال : دمحأو ةفنح وبأ لاقو
 :لوقي ةريره إب ايأ تعمس هدنع خيش لاقف ؛خلا ١ ه ىلإ يحوأ ايف دجأ ال لق ظ

 نأب بيجأو « ثئابخلا نم ثيبخ » : لاقف للع هللا لوسر دنع ذفنقلا ركذ"

 نب ديعس نعو “ فيعض دحاو صو نم الإ ورب ل يقهيبلا لاق نولوهجم هتاور

 هاَحنف هددي نيب هتعضوف ٢١) للع لوسر ىلإ ذفنقب ديفح مأ تعاج » : ريبج

 :ليقو ‘ذفنقلا ركذ هيف ريل ص ادنسم يور دقو ‘ لسرم اذهو . «هلكأي و

 دل ضرعتلا دنع هسأر ءافخإ نم هيف امل محللا نود لعفلا ثيبخ هنأ دارأ

 : لافقلا لاقو ‘ ىردأ ال : لاقف هنع كلام لئسو “ هذخأ دنع هك وش ءادبإ و

 برعلاو “ال وأ هبيطتست له “ برعلا ىلإ تعجر الإو مارح وهف ربخلا حص نإ
 لاقو ص لالح : روث وبأو دمحأ و رذنملا نباو ءاطع لاق “ عوبربلا بيطتست اضيأ

 ةباحصلا نأ لحلا ىلع ةسفاشلا ليلدو “ تارشحلا نم هنآل لكؤي ال : ةفينح وبأ

 م رحتلاب صخ ام الإ ةحابإلا لصألا نأو ىمرملا هباصأ اذإ ةرفج هيف تبجوأ

 نم رغصأ ةبيود يهو ناكسإف حتفب ربو لاك ( امهوحنو ) شرك هلو رتجي هنأ و
 ء ليوطاهل بنذ ال ينعي : يرهوجلا هلاق “ امل بنذ ال نوللا ءالحك رونسلا

 ( ١ ( :م اعتالا ١٥

 ( ٦ ) ور ٥١ يقهيبلا ٠
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 لالح يهو “ ةدقعم فاكب « ةيدنكلا » ةيربربلاب اهمساو تيبلا يف ميقت يهو

 لاقو ت بنرألاك لوقبلاو تابنلا فلتعتو ص مرحلاو مارحإلا يف ىدفت اهنأل
 ص ربكأو هنم لبنأ هنأ الإ ذرجلا مظع يف ناوبح هنإ : ينايورلاو يدرواملا

 ى سرع نبا نم ربكأو بنرألا ربك يف ءادوس ةبيود : ليقو ى هلكأت برعلاو
 دهاجمو ءاطعو كلام لاقو “ تخسم ليئارسإ ينب منغ اهنأ سانلا معزو

 ههرك و ى هلكأب سأب ال : فسوي وبأو رذنملا نباو رانيد نب ورمعو سوواطو
 لالح :ليق بضلاكو ى ةلبانحلا نم يضاقلاو ةفينح وبأو دامحو نيريس نباو مكحلا

 هرك ذ امك ؟ وه مارحأ :هل لاق نيح “ال:ديلولا نبا دلاخل قلع هلوقل اعامجإ لكألا

 وبأ ركذو « ملسمو يراخبلا هنع هاور اذك و « سابع نبا نع حاضيإلا يف خيشلا
 كارأ : دلاخ لاقف قزب نييوشملا نيبضلا للع للا لوسر ىأر امل »:هصن ام دواد

 الو ههركأ ال ) : ملسم ةياور يفو « لالح هنأ ثيدحلا مامت رك ذو . هرذقتست

 هرك و « يماعط نم سيل هنكلو لالح هنإف هولك » : ىرخأ يفو ى « همرحأ

 لاق ى هميرحت موق نع ضايع يضاقلا ىكحو « هلكأ ةفينح يبأ باحصأ ضعب
 : ةنسح نب نمحرلا دبع نع يور ام امأو « دحأ نع حصي هنظأ امو : يوونلا

 ذإ ىلغتل ردقلا نإف ى اهنم انخبطف ةعاجم انتباصأف بابضلا ةريثك اضرأ انلزن »

 ةمأ نإ : لاقف ؛ اهانبصأ بابض : انلقف ؟ اذه ام : لاقف ل هللا لوسر انءاج
 لف اهنم اذه نوكي نأ ىشخأ انأو ، ضرألا يف باود تخسم ليئارسإ ينب نم
 هحتيو < بقعي ال خوسمملا نأ ملعي نأ لبق كلذ ناكف « اهنع )6١ هنأ ملو اهلك 7

 دحأ هركي نأ اضيأ يوونلا ىفنو ى لكؤي ال خوسمملا هب لثم ام مصخلا نأب

 قبس نم عامجإب جوجحم وهف ةهاركلا وأ ميرحتلا حص نإف : لاق ع بضلا

 )١( ه رك ذ مدقت .
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 ‘ هوركم ةفاطخو در صو عدفضك هلتق نع يمن امو

 مهضعب نع يذمرتلا هلقنو “ يلع نع ميرحتلا رذنملا نبا لقنو “ صوصنملابو
 دعب دقعنم عامجإلا نأ باوجلاو ؛ ليق اذك ؟ ىلع ةفلاخم عم نوكي عامجإ ياف

 نأ ىلع لدت اهوحنو ثيداحألا كلتو يذمرتلل روكذملا ضعبلا وهو ىلع

 يفو ص عبطلاب ههرك هنألو هفلاي مل هنأل بضلا لكأ نم قلع للا لوسر عانتما
 ينعي « ةرضاح هللا نم يفرضحي ينإف الك » : سابع نباو دلاخل : لاق ةياور

 ايهنوك عم لصبلاو موثلا نم عنتما اك ى هيف حيرل هنم عنتما هنأ ديفيف ى ةكئالملا
 ةبضلا رقم ينلا ليلحت يف يدنع ليلد الو “ ناببس عانتماللف ى ارهاط الالح
 ءيشلل برملا راذقتسا نأ ىلع ى برعلا ضعب هرذقتسا اك هل رذقتسم هنأ عم
 ص هيف صن ال ايف هلوقي امنإ هل ببس راذقتسالا نأب لئاقلا نآل ع ميرحتلا يف ببس
 ةنسلاو نآرقلا ف صنلا هسيجنتو ناويحلل ميرحتلا بابسأ نأ يل رهظ ينإ مث
 يهنلاو ، هيف فالخ ىلع مرحلا هبشو « هيف فالخ ىلع راذقتسالا مث ايهنم مهفلاو

 نوك و « اهيف فالخ ىلع قساف هنأب مكحلاو هنعلو ى هيف فالخ ىلع هلتق نع
 ةلمنو دهدهو ( عدفضك هلتق نع يهن امو ) ى هيف فالخ ىلع اثيبخ هلوكاأم

 ضايب هيف انتنجأ يف نوكي سأرلا مخض رئاط ( درصو ) ةلحغنو « نونلاب
 ( ةفاطخ و ) ى ةزمهلا دعب ةمخفم فاكب « درزبكأ » ةيربربلاب داوس ىلإ ةقرزو

 ص اندنع ( هوركم ) « تفللسمت » ةيربربلاب هل لاقي دوسأ نارودلا ريثك رئاط

 ةهاركلاب لوقلا ةجحو ى ةهارك الب رهاط لكألا حابم : ليقو “ مرحم : ليقو
 يهنلا نأل مرحي ملو « ةهارك الي لالحلا رئاسك نكي مل حبذ اذإف ى مارح هلتق نأ

 نكل ى مرحي وأ رذقتسي امم هوحن وأ ثبخ لكأل ال الضفو ةيزم هل نال هلتق نع
 ىلع قبيلف هسيجنتب مكحلا ريغ هلتق نع يهنلا نأ ةحابإلا ةجحو ى رذقتست ةلمنلا
 نب نمحرلا دبع ثريوحلا وبأ ىور ى هلتق ميرحت ميرحتلا ةجحو « ةحابإلا يف هلصأ
 اولتقت ال : لاقو “ فيطاطخلا لتق نع ىهن » للع يبنلا نع نيعباتلا نم ةيواعم
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 هرهاظو « مكيلإ ءيجتلت يأ يقهيبلا هاور « كريغ نم مكب ذوعت اهنإف ذوعلا هذه

 يف د واد وبأو وه ىورو ى عطقنم ثيدح كلذو ى انيلإ اهءاجتلا يهنلا ةلع نأ

 لا لوسر ىهن » : هيبأ نع قاحسا نب ضايع نع نايهط نب ميهاربا نع هليسارم

 : افوقوم رمع نبا نعو ؛اضيأ عطقنم وهو «تويبلا ذوع فيطاطخلا نع :تل

 تيب برخ امل هنإف فاطخلا اولتقت الو “ حيبست اهقيقن ناف عدافضلا اولتقت ال »

 ‘حيحص هدانسإ يقهيبلا لاق « مهقرغأ ىقح رحبلا ىلع ينطلس بر : لاق سدقلا

 هنع يميتلا ناثع نب نمحرلا دبع نع 1 الاو يئاسنلاو دواد وبأ و دمحأ ىورو

 فاطخلا محل لالح هنإ : نسح نب دمحم لاقو « ءاودلل عدافضلا اولتقت ال » : للع

 هيلإ و انلصأ ىلع لمتحم اذه يدابعلا مصاع وبأ لاق « ابلاغ لالحلاب توقتي هنأل
 دنع حصألاو ى الوق بذهملا حرش يف هاكحو ى ةيعفاشلا ينعي انباحصأ رثك أ لام
 دبع هححصو ةجام نباو دواد وبأو دمحأ ىور امل درصلا لك أ ممرحت ةيعفاشلا

 دهدهلاو ةلحنلاو ةلمنلا لتق نع ىهن لع ينلا نأ ه : سابع نبا نع قحلا

 هتوصب مءاشتت اضيأ برعلاو ى ةمرحلا ليلد لتقلا نع يهنلاو اولاق « درلاو
 ىلع ءازجلاهيف بجوأ يمفاشلا نأل لكؤي:لبقو “تارذقتسملا نم ناكف هصخش و
 نآل هلتق نع قلع يبنلا ىهن امنإ : يبرملا لاق “ كلام لاق هبو « هلتق اذإ مرحملا
 مهداقتعا نم اهيف تبث ام مهبولق نم علخيل هلتق نع ىهنف هب مءاشتت تناك برملا

 لتق نع ىهن قلع يبلا نأ»: يدعاسلا دعس نب لهس نع يةهببلا ىورو “مؤشلا

 ىلع كلذب اولدتساف « دهدهلاو درئصلاو عدفضلاو ى ةلحنلاو ى ةلمنلا : ةسمخ

 نع مك الاو يئاسنلاو دواد يبأ ننسو يسلايطلا دواد يبأ دنسم يفو ى نهميرحت

 يف هلعجي عدفض نع هلأس ابيبط نأ » : قلع ينلا نع يميتلا ناع نب نمحرلا دبع
 ليلد هيف : تلق ى اهلك أ ميرحت ىلع هب اولدتساو « اهلتق نع للع هاهنف “ ءاود

 قلطم زوج ال اك « ءاود الو لكأل اهحبذ زوجي ال اهلتق نع يهنملا ةتسلا نأ ىلع
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 . يف رهاط هتتيمك يرحب مدو

 ص اميذ لمشي ام هنع يهنملا اهلتقب دارملا نأ ىلع ليلد هنإ لاقي دق لب ع اهلتق

 مرح امنإ : ليقو ى ءاود وأ لكأل ةفاطخلاو دهدهلاو درصلا حيذ زاوجب لبقو
 تاومسلا قلخ لبق شرملا هيلع ناك يذلا ءاملا يف هللا راج ناك هنآل عدفضلا
 نيا نع يدع نبا ىور ه ءاملا ىلع )١' هشرع ناكو ط : ىلاعت لاق اك ضرألاو

 يماسلا لاق « حيبست اهقيقن نإف عدافضلا اولتقت ال : لاق للع يبنلا نأ » : رمع
 ص هللا دبع ىلع فوقوم هنأ باوصلاو « فيعض هنإ : لاقف هنع ينطقرادلا تلأس

 اولتقت ال » : سنأ نعو ؛ سودقلا كلملا ناحبس لوقت : ىرشخزلا لاق
 هشرت تناكو ءاملا اههاوفأ ف تلمحف نهتتتتع مهاربإ رانب ترم اهنإف ٢١) عدفضلا

 هنألو هلتق نع رتل هيهنل دهدهلا لكأ ميرحت ةيعفاشلا دنع حصألاو « رانلا ىلع
 يعفاشلا نع ىكحي هنأل لحي : ليقو ى دودلاو تابحلا تاتقيو ةحئارلا نتنم
 لكأ ميرحت مهدنع حصألاو ث لوكأملا الإ ىدفي ال هدنعو هيف ةيدفلا بوجو
 ىلع لدتساو ى مارح اهمحل و لالح اهنبل ةيمدآلاك الالح لسعلا ناك نإو لحنلا

 ص دارجلاك اهلك أ نيمدقتملا ضعب حابأو ى اهلتق نع يهنلا ثيداحأب ميرحتلا
 يبأ نع مك الاو ينطقرادلا ىور « هلتق نع يهنلل لمنلا لك أ منرحت اوححصو

 موي تاذ جرخ دتنم نايلس نإف ةلمنلا اولتقت ال : لاق لع يبنلا نأ » : ةريره
 قلخ انأ مهللا : لوقت اهمئاوق ةعفار اهافق ىلع ةيقلتسم ةلمنب وه اذإف يقستسي

 ص نيئطاخلا كدابع بونذب انذخاؤت ال مهللا “ كلضف نع انل ىنغ ال كقلخ نم
 : هموقل زدتتنع ناملس لاقف ى ارمت انمعطأ و « ًارحش هب انل تبنت ارطم انقساو

 يف رهاط هتتيك يرحب ) ناويح ( مدو ) « مكريغب متيقسو انيفك دقف اوعجرإ

 )١() دوه : ٧ ( .

 )٢( يمرادلا هاور .
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 . . . .. ... ... .... .. حوفسملاو ء حصألا

 نهو هنآلو:ليق ى ةتيملا كلت لح قالطإلو ةاكذ ىلإ جاتحي ال همحل نأل ( حصألا
 ةتيم تناك اذإ هنا حصأ هنوك ُهجو“دوسأ فج اذإ مدلاو "ضيبا فج اذإ هنأل

 لبق هنم جراخلا مدلا سجني فيكف ةرهاط نهريغو اهمدو اهمحش و اهمحلب
 نأل نارهاط هتيمو يرح مدو : لوقي نأ ىلوآلاو « توملا لبق هنم جراخلا

 هسجنب ححلا ةلعو < طقف توحلا مد يف ال ديص الب توحلا نم ابف اضرأ فالخلا

 برض وأ دايطصا ببس الب رحبلا ةتيم نأو 6١ '«احوفسم امد وأ :ىلاعت هلوق

 هنم مرحيف يربلا ناويحلا مكح همكحف ديصم ريغ كمسلا ماد امن ةمرحم دحأ نم
 هجتيو هتاكذ ةلزنم هديص لزن ديص اذإو ى هنم جراخلا مدلاك يربلا نم مرحي ام
 نم مزلي هنأو ى ثيداحألا يف رحبلا ةتيم ةيلح مومع عم اهتمرح من ال انأب هيف
 لاح هتوم لبق هبرضب جراخلا مدلا سجني نأ ةيكذتلا ةلزنم هدايطصا ليزنت
 رحبلا ناويح نأ ىفخي الو “ حبذلا نيح جراخلا ةحيبذلا مد سجنك هدايطصا
 ةراهط ىرب كلام ناكو « هريغ وأ برضب هدعبو هدايطصا لبق مدلا رهاط

 لوقلا سيلف ؛ يمفاشلا اذك و ى هتايح لاح هنم جراخلا مدلا ةساجنو رحبلا ةتيم

 هتساجنب لوقلا مزلتسي اهتساجنب لوقلا سيل و « هتراهطب لوقلا مزلتسي اهتراهطب
 . ليق اك

 ص هللا نم حابم هلكأ نأ ىنعمب ىكذم رحبلا يف ام لك هنأ « رثألا » يف ءاجو
 اهتوم لبق جراخلا اهمد ةساجنب مكحلاو رحبلا ةتيم ةراهطب مكحلا نيب ضقانت الو
 وأ ضقانتلا تبث ولو “ ضقانتلا هبشي الو دحاو لحم ىلع ادراوتي مل نيمكحلا نأل

 ىلع ةرهاط يمدآلا ةتيمو “ سجن همدو رهاط ىكذملا نأب باوجلا حص ههبش

 ناك نإو « سجن ( حوفسملا ) مدلا ( و ) “ ىكذملا مد نأل سجن همدو لوق
 ملو هبرش قلع هباحصأ ضعب نأل هنم رهاط : يذمرتلا لاقو “ للع يبنلا نم
 دحأ موي طقس امل هنأ يورو « امهوحنو هطئاغو هلوب يف فلخلاو ملع دقو « ههني

 )١ ) :م اعنالا ١٤٥ .

- ٤٤٣ 



 دوع وأ راب ذك هريغب لقتنا نإو ‘ هتاذب رخآل ناكم نم لقتنا امدنع

 لك وه ليقو ،حوفسم ريغف ح رجلا مف الم نإو زواجي مل امو ،نالوقف
 ٠ ٠ . ٠ ٠ .حرق مد ال اليلق ولو 7 جرخ مد

 حارجلا نب رماع ةديبع وبأ اهعزتناف ههجو يف رفغملا نمناتقلح تبشن ةرفح يف
 يأ هدردزا مث هتنجو نم مدلا يردخلا ديمس يبأدلاو نانس نب كلام صتماو
 هنم كلذ ةساح حيحصلاو « رانلا هبصت مل همد يمد سم نم ): نلع لاقف “هعلب

 براش نأ يور دقو ص باطخلا مومع يفو هتاذ يف ةراهطلاب رمأ دق ذإ هريغك
 هلك مدلا نإف كلذ ىلإ دعت ال : هل لاق للع هنأو ى جاجحلا نب ملاس وه همد

 لقتنا نإو ى هتاذب رخآل ناكم نم لقتنا امدنع ) حوفسملا ينعأ وهو سجن

 وه له ( ف ) ، كلذ ريغ وأ دي وأ بوث وأ رجح وأ ( دوعو بابذك هريغب
 وهو هتاذب حرجلا زواجي مل ولو جراخل لخاد نم بوبصم هنأل سجن حوفسم

 هنكل حوفسم ريغ هنأ اهثلاث ( ؛ نالوق ) ! رهاط حوفسم ريغ وأ ؟ حيحصلا

 ( حوفسم ريغ ) وه ( ف حرجلا مف ذام نإو ) احرج ( زواجي مل امو ) ‘ سجن
 ريغ سجن ليقو “ حيحصلا وهو حرجلا يف هناكم نم لقتنا اذإ ضعبل افالخ

 قرملا نم هجورخ دنع ( ابطر جرخ مد لك وه ) حوفسملا (: ليقو) “ حوفسم

 فلتخاو «هناكم نم لقتني مل ( ليلق ) ناك ( ولو ) احفس دلجلاو محللا نم زراب
 لجر قاقش وأ نيملا وأ نذألا نم وأ مظعلا زواج دقو فنألا نم جرخي مل مد يف

 وأ سفنلاب وأ ديلا وحنب جرخأ اذإف ةراهطلا ىلعو سجن هنأ حيحصلاو « نطاب وأ
 هتراهط اضيأ لئاقلا اذه دنع هيف حيحصلا نإف ( حرق مد ال ) « نالوق هيقف ءاملا
 ص هجورخ درجمب هتساجنب مكح نمل افالخ هعضوم زواج وأ 6 هنم جرخي مل ام

 ةكوش تلخد نإو ى هعضوم نم جرخم مل نإ حرقلا مد ةراهط ىلع قافتالا هرهاظو

 ى هيلع بجو ةرضم الب عزنلا ىلع ردق نإ :لبقف ةصهر هتباصأ وأ امد تلصوف
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 له ةدماجلا ةقلعلاو بلقلا. مدو لمقلاو نادرقلاو ةماحلا و ثوغرللا مدو

 : نالوق ؟ لاحطلا وأ دبكلا وأ مدلا مكح يف

 اذك و ص ءوضولل هبلع ضقن ال رهاط وه : ليقو “ حوفسم جراخ هن أكف الإ و

 ظفلو « ةأرملا جرف يف وشحلاك الخاد سجنتو جراخ نم لخد ام لك يف فالخلا

 نأ هعزن وه نإ فاخو هلجر ق كوش هباصأ نمع هتل أسو : زيزع يب أ طقل"

 نع هلفش نإ الإ ى معن : لاق ؟ يلصي ىتح هك رتي لهف « ءوضولا هيلع ضقتني

 هئاب مض ( ثوغربلا مد ) امأ ( و ) أضوتيلف مدلا جرخ نإف « هعزنيلف هتالص
 وهو ( نادرقلاو ) ‘ 2 تفلست » ةيربربلاب ىمست ( ةماحلاو ) اهرسك نم رثكأ
 ةئلتمملا لمقلا كلت نادرقلاب دارأ هلعلو “ ناويحلا لمت نم اهريغو “ « ضيضفأ »
 لمقلا دلجو يمدآلا ( لمقلا و ) “ « ضيضفأ ه هيمسن ام نود يهو ث ضيبلا

 نالوق ى اهيف جرخيف حبذلا دعب قشي امم هب لصتي امو ( بلقلا مدو ) ى هللبو
 هدعب امو ثوغربلا مد ينعأ يه ( له ) ف ( ةدماجلا ةقلملاو ) ؛ دمب هركذ اك

 ؟ ةراهطلا يف ( لاحطلاو دبكلا ) كح يف ( وأ ) ؟ سجنلا ( مدلا كح يف )
 دمب جرخي امم هب لصتي امو بلقلا مد الإ ‘ هلك كلذ ةساجن اهحصأ ( نالوق )
 نم بوثلا وأ ندبلاب لصتي ام الإو ص هتراهط يدنع حيحصلاف ى قشلاب حبذلا
 امو » : جرحلل امفد اهعضوم يف ثوغربلاو قبلاك هنع زرحتي ال ام وأ لمقلا

 يبنلاو « نآرقلا يف مدلا هللا مرح دقو “ « جرح نم نيدلا يف كيلع )0١ لعج
 نأ »:يردخلا ديعس وبأ ىور لب يناويحلاو يمدآلا لمقلا مد اينثتسي ملو“ قلع

 موقلا كلذ ىأراماف ‘هراسي ىلعاهعضوو هيلعن عزنف امويهباحصأب ىلص ةلع ينلا
 لا يبن اي : اولاق ؟ كلاعن متملخ مكل ام : لاق ةالصلا تضقنا املف ى مهلامن اوقلأ

 )١() هد : جحلا ( .

_- ٤٤٥ 



 تمت نم جراخلا ءاملاو ث ًاملظ ليتقلاو ديهشلا مد يف فلخلا اذكو

 يدولاو يذلملاو ينملا سمجنت حيحصلاو ‘ هوحنو > ديدصلاو دلجلا

 نآل ايهتعزت امنإ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « انلاعن انعلخف كبلعن تملخ كانيأر

 ص اهمد ةساجنل عزنلا نأ ردابتملاف " ةماح مد اهيف نأ ينربخأ ددتينع ليربج

 اهنإف ث ةدماجلا ةقلعلا يف الإ لاحطلاو دبكلا مكحب كلذ ىلع كحلا حضتي الو

 ضاقتنا يفو ى اهاقال امب اهترمح لصتت ال ناك ولو اههتساجن حيحصلاو « ايهب ةهيبش
 اهيلع قلطي ال هنأ اهبف فالخلا هجوو ص نالوق كلذك تناك اذإ اهجورخ ءوضولا
 : ليقو ةسجن يهف ءاملاب بوذت ةقلعلا تناك نإ : ليقو ى ةلئاس ريغ اهنأل حفسلا

 ثالث عباتت ملام ةرهاط : ليقو “ ءيش اهعبتي مل نإ ءاملا اهباذأ ولو ةرهاط

 ل ام سحتي ال :ضعب نعو 0 رثكأ وأ ثالث تعباتت ولو ةرهاط : لسىقو تاقلع

 . مدلا و مظعلا هيف عمتجي

 حيحصلاو اهريغ يف وأ اهيف تام برحلا ديهش (ديهشلا مد يف فلخلا اذكو )
 قحفهتراهطل و هدعب امو ربقلا هب ىفاويلف همدب ديهشلا نفك امأو “كلذ ةساجن

 ى يغابلاو توم الب ولو املاظ جرخأ مدو ( اماظ ليتقلاو ) ط هريغل ال هتاذ

 بلاغلانكي مل ام (ديدصلا و دلجلا تحت نم جراخلا ءاملاو ) “ ةساجنلا حيحصلاو

 عيحصلا و) “فالخهبفف حيقلاكو ى دلجلا تحت نم جراخلا نبللاك ( هوحنو ) مدلا

 عبرأ ىنمأ ولف هيلعو “ ىرجملل ليقو : اهتاذل ( يدولاو يذملاو ينملا سيجنت
 ةدشب جرخي ينملا نأل ىرجملل السغ ثالثلا نوكل ةرهاط ةعبارلا تناك تارم

 رهطيالف ةدشي نجرخي الف ةأرملا رهطو يذملاو يذولا فالخي كلذو ص غارفإ وهف
 ناك اذاو ينلا اذك و « رهاط نهلصأ ناك ولو ى ةعبارلا يف نرهطي الف لحملا
 هنأو ىنملا ةراهطب يعفاشلا لاقو ى ةدش الب اهضعب وأ ىلوألا ةثالثلا يف هجورخ
 لك آلا لالحلا ناويحلاو هنم ناسنإلا قلخ ليلدب ىرجملل الو هتاذل اسجن سيل
 ةالصلانع يهنلاو هلسغ ثيداحأ هدريو لوبلا ىرجم يف هيرج عم هرهطب مكحي وهف

 . يئاسنلا هاور )٠١(
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 ام اذكو ى هلكأ حابملا ناويحلا ثاورأ ةراهطو س اقلطم لوبلاو

 > دارج نم نإو كلذ ةساحنب : لىقو > بشعلاو بحلا لكأي

 يف فالخلا مهضعب ظفحي ملو نبللا ىلإ مدلا لاحتسا امك ةراهط ىلإ لاحتسا هنأو هب
 رهط اذك و الاق ام الاقو « يذملا يف ضعبو اهيف دوجوم وهو يذولاو يذملا

 ناويحلالوب يفو“لكؤي ال امم وأ هم لكؤي امم ( اقلطم لوبلا ) ةساجن ( و ) ةأرملا
 جورخلا بقع هلوب ةراهطب ليقو ى نالوق رحبلاو ربلا يف شيعي ام لوبو يرحبلا

 ةراهطب ليقو“ رحبلاناويحلوب ةراهط حيحصلاو « رحبلاك اقلطم ءاملاو ى ءاملا نم

 ةميزخ نباو رذنملا نياو كلامو انباحصأ نم ذاش لاق هبو “ همل لكؤي يذلا
 ةراهطبهدح و يعازوألا لاقو « ماعنألا لوب ةراهطب ليقو ى ةيعفاشلا نم ينايورلاو

 ليزأولوةلوبملا تسجنو “أطخ وهو يمدآلا لوب الإ سجني ملو همل لكؤي الام لوب
 يه : لبقو اهلك أ لحو ترهط تلسغ نإ : ليقو ى روهشملا ىلع تلسغو اهل وب
 اذك و ص محللا مدو حبذلا دعب محللا للب رئاسك رهاط ءاملا نم اهيف امو ةرهاط

 ح ةراهطلا لصألا ذإ ةلع ركذ الب اهيف امو ةرهاط لالح اهنأ رثألا ضعب يف ركذ
 يأ يف ةقيقر ولو ( هلكأ حابملا ) رئاط وأ ةباد ( ناويحلا ثاورأ ةراهطو )
 لكاي ام ) ثاورأ ( اذكو ) “ سحلا نع نيص نإ رهاط جاجدلا ثورف ى نامز

 اذك و 0 سجنلا نع نيص اعبس ناك ولو رهاط وه امم امهوحغ وأ ( بشعلاو بحلا

 ثاورأآلا نم روكذملا ( كلذ ةساجنب ليقو ) “ نيص اذإ لكؤي ال ام هوحنو رهلا

 كمس وأ ( دارج نم ) ثورلا ناك ( نإو ) “ يمدآلا ثور ىلع اسايق اهلك

 للب : « ناويدلاه يقو.قر نإ : ليقو “ بحلا لك أيام ثور ةساجنب ليقو
 نكي مل ام صخرو“سجن هباملف هتقشقش قشنت ملام جئاهلا لمجلا الإ رهاط ماعنألا
 هالجرو دراطلا سبتلا سأرو ى صخرب نم مهنمو ى هافق قرع اذك و « مد هيف
 لاغبلاو ليخلا امأو « سجنلا رثأ اهيف نكي مل اذإ صخري نم مهنمو « ناتمدقملا
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 محلل عبات : ليقو ، سجن وأ محلب ىذغتي ام ثور ةساجن حصألاو

 تشاعولو:لوقينم مهنمو“اقيقر ناك اذإ سجم اهثورف ريمشلاب تشاع اذإ ريمحلاو
 ،هريغ وأ ريمشلاب تشاع هب سأب ال :لوقي نم مهنمو « اقيقر ناك اذإ ريمش ريغب
 هناحبس هللا لمجي الو « نجلا باودل افلع ثورلا نوك ثيدح لوألل لدتساو

 نع هيهنبو بلاغلا يف ةدحاو انماكحأ و مهماكحأ و“مهبا ودل ًافلع سحنلا ىلاعتو

 ص اهسيجنت نجلا ءاكتشا يف ىهن هنأ اجس ال هنع هني مل ةسجن تناك ولو اهسيجنت

 عيجر يأ ةبولقم يأ سك ر اهنإ هلوقو اهب ءاجنتسالل اهب يتوأ امل ةثورلا ءاقلإبو
 ،ةسجن اهنأل لاقل ةسجن تناك ولو ‘ نجلا با ودل فلع هنآل هب يجنتسا ال ناويح

 نأب باجيو ص ثورلا مع هنأب لوألا ليلدلا يف ثحبيو “ سجن سك ر : ليقو
 امهريغ هيلع ساقيو ى ماعنألا ثور وهو طلاخيو لواني يذلا ثورلا يف مهمالك
 اهلك ثاورأآلا ةساجنب لاق نمو ث مرحملا ثور لمشي ملف لك آلا لالح نم وه

 وأ “ثورلا لاح ىلإ ماعطلا لاح نم ةبولقم وأ ‘ رم اك ةبولقم سك ر ىنعم لاق
 حصألا و“نجلا ماعط سك رلا: يئاسنلا لاقو “ هساجنلا لاح ىلإ ةراهطلا لاح نم
 ناومحلانطب فق يذلا ثورلا هركيو ى دارجلاو كمسلا ثور ةساجن يعفاشلا دنع

 “هداطصي (محلب ىذغتي ام ثور ةساجن حصألاو ) “ همأ عضري نأ لبق دولوملا

 همحل لكؤي ال ناك ولو كلذ ادع ام ثور ةراهطو “ةلالجو عبسك ( سجن وأ )

 اجل وأ سجنلا لك أي ام ثور ةساجن يف فالخال محللا هوركم ناك وأ ى ريزنخك

 سجني ال هنأ حصألا نأ دارملاف ‘ ارهاط هب نوكي ال هنطب هلوصو نآل هداطصي
 لمتحيو“سجنلا لك أي ام ثورو « ًادايطصا محللا لك أي ام ثور الإ ث ورلا نم

 ناك ولو ةداع كلذ لك أي ام ثور سجنب كحلا حصألا نأ دارملا نوكي نأ

 ةهارك و آايرحتو اليلحت ( محلل عبات ) ثورلا ( : ليقو )“لالحلا لك أي اضيأ
 ميرحتب لاقي نأ دمبي ذإ ،هلك أ حابملا ناويحلا ثاورأ ةراهطو : هلوق سفن وهو

 سجنيو مرحب لب 6 هتهارك وأ مرحملا ثور ليلحت وأ هسيجنتو هوركملا ثور
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 ٠ ٠ ٠ ٠ > سحن يمدآلا ءيفو > باعللاو قر علاك

 همرحم مرحلاو « ثورلا هوركم هورحكملا نأ انماع لك آلا لحي ةراهطلا قلع املو

 سيل ام ثور سيجنت اضيأو ( باعللاو قرعلاك ) : هلوقب هل لدتسيل هداعأو
 [اضيأو ص هسيجنتب حيرصت اذهو ع هلك أ حابملا : هلوق نم مهفلاب ذخؤي احابم
 هوركملا نأل هيف اصن مدقت ام سيلو ى همل هركي ام ثور ةهارك ىلع صني

 . ةهاركلا ىلع حابم : لاقي لي ث هيلع ةحابإلا قالطإ نسح ال

 ةيكلاملا ضعب لاقو ى اماعط لك أي مل نإو هلوبو ( سجن يمدآلا ءيقو )
 هتفصب هلوبي يذلا ضيرملا لوب ةراهطب اهضعبو هتحئار تلاز نإ لوبلا ةراهطب

 لسغب رمالا مومعل سجن : ليق « مئاهبلا ءيق يف فلتخاو « هتدعم يف رقتسي الو

 بلكلاك هنأ _ هتبه يفعجارلا»: ف نلع هلوقل و “ ثيدحلا يف ءيقلا نم بوثلا

 : ع هلوقل و “ ثبختسم هنالو « ممرحتلاب بسنأ اذه نإف )١' « هئيق يف عجرب

 ءيق نأ انموق ضعب معز دقو ى هتراهطب ليقو ؟) « ءيقلا يأ ثدح بلقلا »

 سلق "وأ ءاق نم » : لع هلوقلو ى هتركذ امل ءيشب سيلو ى رهاط اضيأ يمدآلا

 ج ءيقلاو مدلاو ينملاو طئاغلاو لوبلا نم لسغت امنإ» : رايعل هلوقو ") « أضوتيلف
 تلفنا اذإ ةالصلا ناضقني ال فاعرلاوءيقلا» : هلوقو [ ينطقرادلاو دمحأ هاور]

 نممعف[ سابع نبا نع بيبح نبعيبرلا هاور ] « هتالص لع ىنبو أضوت 7 ىلصملا

 ةالصلا اضقني ملو ةساجنلا هل ضقانلا مسجلا يف لصألا ذإ؛سجن هنأ ءوضولا هضقن

 ك رهاط هثور رهط ام ءيق نإ : ليقو ى رهاط رتجي ام ءيق نإ : ليقو “ اصيخرت

 ٠ يقهيبلاو د راد ويا هاور ) ( ١

 ٠ ينطقرادلا هاور ) ( ٢

 ٠ ينطقرادلا هاور ( ٣)

 _ ٤٤٩ _ ) ج ١ - لينلا - ٢٩ (



 ما ({\ اقلطم هريثكك هلملق لهو > نالوق هناخدو سجنلا رابغ يفو

 ول ثح لوبلا ش اشرو ٩ ( مدلاك هنع ومعم وأ ؟ مدلا ربغ يف

 هثور امم جراخلا حيرلاو ىال وأ هتاذل سجن ءاوس ( هناخدو سجنلا رابغ يفو )

 هرمج وهبهل وهتاذ ريغل وأ هتاذل سجنام دامرو. ربدلا نم جرخ اذإ يمدآلاك سجن
 ءزج ءينلا ةربغ نأل « ةساجنلا رملاو دامرلاو رابغلا يف حبحصلا ع ( نالوق )

 تاذ وهو ص ارهاط هربصي ال ادامر وأ ارمج سجنلا ةروريصو ى هنم فيطل

 هريغل سحنت ام نأل همل و سحنت ام دامرو رمج رهطي معن 2 اهنول ريغت ةدحاو

 وه امب ولو ةراهطلا ناخدلاو حيرلا يف حيحصلاو 0 رانلاك ليزم هتساجن لوزت

 كحيال ةحئارلاو ع هنول الو همعط الو سجنلا تاذ اهيف دجوت م هنأل هتاذل سجن

 لوزتالهتحئار يقبو سجن نم امهوحن وأ بوث وأ ندب لسغ ولف ى اهب سحنلا ىلع

 مكحي مل ةحئارلا تيقبو نامزلاب رهطي ام ىلع ةراهطلا ةدم ىضم وأ ى لسفلإب
 اهتحئار تيقب اذإ ايهب ءيشلا سجني امنإف ناخدلاو حيرلا ةساجن ىلعو ث هتساجنب

 اسباي ولو ءيش يف ناخدلا نول رثا وأ لولبم ءيش امهاقال وأ ضعب دنع ءيش يف

 برقبةالصلا داسف باسح ىلع هتالص تدسف ىلصملا ىلع الخد اذإف٤ايهتساجنىلعو
 ءاوملا حير امأو “ سحن رمج وأ به ءوضب دسفتال اذك و ى يلصملا نم سجنلا

 ص اهنع زرحتلا ىلع ةردقلا مدعلو سجن نم دلوتت مل اهنأل اهب ريض الف تتأ اذإ
 اهيفام سجن تلا وأ سجن وه ام اهتحت دوقوملا ردقلا وحن راوف يف فالخلا كلذك و

 ©ال: لىقو“اهىفام سجن ردقلا وحن تحت ةرذعو سجنتم دوعك سجن دقوأ اذإو
 هربثكك هليلق له ) سجنلا ( و ) “ رهاطف الإو سجن وهف اقلغم ناك نإ : ليقو

 سجنلا ليلق ( وأ ) لاق اك هليلق نع ىفعيف مدلا امأو ؟ ( مدلا ريغ يف وأ اقلطم

 ول ثيحب لوبلا شاشرو ) هنع وفعلا يف ( مدلا ) ليلق ( ك هنع وفعم ) اقلطم

_ ٤٥٠ _ 



 . ؟ رفظلاب هريغو مهردلا ردقب مدلا ديدحت ال ، ضفي مل عمتجا
 يف وأ اقلطم هريغ شاشر اذك و هبناج يف ال رفظلا طسو يف هشاش ر ( عمتجا

 قلطمل ليثمت امهالك لوبلا شاشرو هليلق ينمي مدلاو “ ( ضفي مل ) رفظلا
 عمتجا ول دارأ لوقن نأ ىلوالاف “ ثلاثلا لوقلا يف هنع وفعملا ليلقلا

 ليسي نأ هنأش نم ضفي مل ليلق يقبو ضفي مل ناليسلا هنأش نم امم ليلقلا

 هنأش امم ضيفي ال ام ردقب نوكي ام هنع وفعملا هليلق : لوقنف ساجنآلا نم
 ردقب مدلا ) ليلق ( ديدحت ال ) ص رك ذ ام ليلقلا ديدحت يف حضاولاو « ناليسلا

 طوبضم مهرد دارب نأ الإ مهللا ‘ اقيضو ةعس هفالتخال طبضي ال ( مهردلا

 ليق ( و ) « اقيضو اطسب فلختي ال هنإف ساف مهردك دلب لهأ يف فورعم
 وأ امحردق ال رفظلاو مهردلا قوف ام سجني لاق نمل افالخ ( رفظلاب هريغ )

 لك :ليقو « بوثلا ذفني ملو نيمايق وأ مايق ىلع مد سجني ال : ليقو « اهنود ام
 امأو ،« ناويدلا » يف اذهو “كلذ يف مدلاك نوكي هنإف هيلع رم ام ريغي ال سجن
 ص كورتمف هترك ذ امو فنصملا هرك ذ ام ىلع رفظلاو مهردلا و مدلاب سجنلا ديدحت

 طسوألا رفظلا : لاقي دقف رفظلا امأ و“ امعسوو اقيض هبرض فلتخي مهردلا نأ عم

 دقو “ ءامسألا رخاوأب اذخأ ربك آلا لاقي دقو “ سجنتملا رافظأ نم ربك و ارغص

 نأ قباس نب ركب وبأ ركذ «طسوألا لاقي دقو « اهلئاوأب اذخأ رغصألا لاقي

 ص كلام نع ناتياور مهردلا يفو ى ريثك هقوف امو لبلق مدلا نم مهردلا نودام

 اذه الإ كبيجأ ال : لاقف مهردلا ردق نع اكلام اولأسو ى ريسي رصنخلا رادقمو

 لصأ ال ذإ كلذ يف دحلا هركينأ ديرب « ءاوس هلبلقو هريثك لوقأ الو « لالضلا
 نم مهردلا ناك نإ تيأرأ : لاقو « داهتجالاب لب ةنسلاو باتكلا يف هيف دحلل

 دايز نب يلع هنع ىورو “ ضعب نم رثك أ ضعب نوكب فلتخت مهاردلا ةلغبلا هذه

 رصنخلا ردق نأو ريثك هنأ هنع بيبح نبا ىورو « ليلق مدلا نم مهردلا ردق نأ

 اولاقو “ اليلق هنم مهردلا ردق نورب هريغو ءاطع ناك : بيبح نبا لاق ى ليلق

 راجحألا نآل جرخلاب رابتعالا«ءآر نم دنع مهردلا ردقب هريسي دح يف لصالا نإ

٤٥١ 



 رمأ هنأ اك بلاغ رمأ هنأل مدلا هيلع ساقي نأ بجوف “ سجنلا رثأ هنع ليزت ال

 اسايق ريسي:ليقف رصتخلا ىلإ مهردلا رادقم نيب ام امأو : ضعب ةرابعو “ بلاغ
 سنأو "يلغبلا مه ردلاب دارملا نأ : لىلخ ركذو 0 ريثك : لمقو “ نيجرخلا ىلع

 هنأو ص بالجلا لوهجمو دشر نبا هبلع صنو ى ةيبتعلا يف هيلإ راشأ اكلام

 بالجلا حراش يناسملتلا لقن اذك و « لغبلا نم عارذلا نطابب نوكت ىتلا ةرئادلا

 ةميدق ةكس ةيبتعلا يف هيلإ راشأ يذلا يلغبلا مهردلا نأب نوحرف نبا هةدرو

 كلذل لدي : نوحرف نبا لاق ى هريرحت يف يوونلا هركذو ى لغبلا سأر ىمست
 دبلا دبع نب ورمع وبأ لاق “ ضعب نم ربكأ اهضعب ى فلتخت مهاردلا : كلام لوق

 ةلغ تناك : لوقي ةنيبع نب نايفس تعمس : ريبزلا لاق : « باعيتسالا » يف

 كلذىلعو ى مهردلا نزو هنزو يفاولاو ى رفاو فلأ موب لك يق هللا دبع نب ةحلط

 يف ينعي _ تنذاك مهاردلا نأ يتانزلا ركذو « ةيلغبلاب فرعت يتلا سراف مهارد نزو

 ةينامث دحاولا ةيلغب ىمستو سراف شقن اهيلع امهدحأ نيتكس ۔ قلع يبنلا نامز
 يفاشت ىقناودلاو ى قناود ةعبرأ دحاولا ى مورلا شقن اهيلع ةيناثلاو ى قناود

 :ةدمعلا يف داش رإلا فنصم لاق:ليلخ لاق ى ريمشلا طسو نم ةبح اسمخو تابح
 ص مهردلا نم رثكأ هلوط نإف « هلوط ال هسأر ةحاسف ملعأ هللاو رصنخلاب دارملاو

 اذإ رصنخلا دارملا : نوراه نبا لاقو ى ايلعلا ةلمنألا هب ينعي بالجلا لوهجم لاقو

 داعت الف جرحلا مف مهردلا ردق نأ مححلادبع نبا نعرسنوي نيا ركذو “ايوطم ناك
 . ه ا رايجتسالا درجمب ةالصلا ةزاجتسال ةالصلا هنم

 عيبرلا ركذ دقو “ رايجتسالا دعب ءاجنتسالا بحذون انإف اندنع ال مهدنع اذه

 ام سحتي امإ هنأو > هشاشر ) رصحي : ال لبإلا لوب نأ هنع هللا ىضر بدح دم نبا

 عيمج نم مهردلا ردق نأ ةفينح يبأ نع يجابلا ركذو ى ةخلطل ناكو هنم غبص

 ۔ ٤٥٢

 



 . فالخ

٥٠ 

 سجنلا مسا ناب ريثكلاو ليلقلا نيب قرفي مل نم جتحاو « هنع”وفعم تاساجنلا
 ×ءلوبلا نم ءىربتسي ال ناكف امهدحأ امأ » :قلع هلوقبو ريثكلاو ليلقلل حصي ١

 يبال رصتنا نم جتحاو ى ريثك و ليلق نيب قرف نودب لوبلاب باذملا هءاجف

 عضوم رثأك اهتلازإ بحت ملف مهردلا ردق زواجت ال ةساحذ هذه نأب ة هفىنح

 الأ ص ثدحلا عضومب تاساجنلا رئاس رابتعا زوجس ال هنأب بجأو ى ص رايحتسالا
 مهردلا ردق ىلع داز دقو ك اهنع 7 وقفمم اهرب" دو ةأرملا لبق" ق ةساجنلا نأ ىرت <

 لبقلا يف هركذ يذلا وفعلا اذهو “ تاساجنلا رئاس يف كلذ لثم زوجي الو

 فالخ ( اندنع تباث ربع ربدلا و ) ٠

 )١( هيلع قفتم .
 ۔ ٤٥٣

 



 باب

 انوكي نأك س هيف هرثأ رهظ نإ ًاسجن ىقال رهاط ةساجنب مكحي
 رهاطلا ناك نإ و سجنلا وأ > نيلولبم

 باب

 سيجتنتلا ةيفيك يف

 وأ ص رهاط ريغ وه امل امسإ ميجلا حتفب ( اسجن ىقال رهاط ةساجنب كحي )

 رهاطلا يف يأ ( هيف ) سجنلا رثأ ىأ ( هوا يط دازل اهس دأ لع امرسكب

 ةلينك نول هل سباي سجن ءيشك و ى نول هل سجن للبك ع نبملاب انياعم اروهظ
 اذإ اك هبجوم ةوقل وقل هب اموكحم وأ ضفن دعب اهرثأ يقبو رهاطب تلصتا تسجننت

 ص سباي وهو لوليملا رهاطلا ىقال وأ ص رهاطلا للبلا نول فلاخم نول هل نكي ل

 ص رهاطلا نم للبلا ذبج يذلا سجنلا نم للبلا دترا دق هنأ ىلإ بلقلا نعذأو

 افطع عفرلاب ( سجنلا وأ نيلولبم ) رهاطلاو سجنلا يأ ( انوكي ناك ) كلذو

 ىلع بصنلاب وأ ص الولبم سجنلا نوكي وأ يأ ى لصافلا دوجول انوكي فلأ ىلع

 ناك نإو “ عفرلاب يأ ( رهاطلا ناك نإو ) “ سجنلا لولبملا نوكي وأ ريدقت

٤ ٤٥ 



 درجمب : ليقو ث لولبملا نم سجنلا ذبج ام : ليق ، سجني الف
 . ءيقلاو ةفطنلاو مدلاك لالحنإلا ةئيطبلا يف اذهو ،سجتنت هتاقالم

 يف تلخدأف سجن ءام وأ لوبك ةبوطرلا ةعيرسلاب دي تسجنت نإو
 تقعل نإ ةرهاط اهدعب امو ةعبارلاف ةثلاثو ةيناثب مث تيز ةيباخ
 لك نم عزتلا دعب تحسم وأ

 < سجني الف ) ىلوأ وهو رهاطلا لولبملا ناك نإ و يأ بصنلاب وأ آ;لولمم رهاطلا

 سبايلا ( سجنلا ذبج ام ) حجارلا وه اذه نآل افيمضت الوق هب دارأ ( : ليق

 ىلإ سجنلا نم للبلا دتري ال ثيحب ( لولبملا نم ) ةيردصم ةيفرظ امو « للبلا
 سكمناو لتبا دق هنأ وأ ذبحي هنأ ىلإ سفنلا نئمطتام بسحب كلذو ى رهاطلا
 فالخلا( اذهو “ سجنت ) سحنلل لولبم وهو ( هتاقالم درجمب ليقو ) ى للبلا

 اهفصوو “ةئيطبلا ةبطرلا يف ةخسنلا يفو ( لالحنالا ةئيطبلا ) ةساجنلا ( يف )
 امأو ص تاسبايلا ( ءيقلاو ةفطنلا و مدلاك ) زاج وهف اهل آمل ارابتعا ةبوطرلاب
 الإسجنتال نأ يدنع يذلا و « ليق اذك ةاقالملا درجمب سجنتف لالحنالا ةعيرسلا

 ةساجنلا(ب) اهريغ وأ ( دي تممجنت نإو ) تلق ولو ةساجنلا لقنت ةدم ثكمب
 وأ ذيبن وأ لخ وأ نبل وأ ( ءام وأ لوبك ةبوطرلا ) و لالحنإلا ( ةعيرسلا )
 امو ةعبارلاف ةثلاثف ةيناثب مث ) لثم ( تيز ةيباخ يف تلخداف سجن ) لسع
 ةرهاط هلوقو ارهاط اهدعب امن يأ فوذحم ام ربخو ةعبارلا ربخل ( ةرهاط اهدعب

 «علاىنعميف ةينثتلل آليعتسا نيتيباخ ىلع اهعوقو اهيف ىعارم ام نأ ىلع اهل ربخ
 اهنع ربخأف“ ةعامج اهنأل ةعامجلا ليوأتب نيتنثا ثنأ وأ اهظفل عاري ملو رباوخ وأ

 نم ( لك دعب عزنلا نم تحسم وأ ) اهوحن وأ ديلا ( تقعل نإ ) ثنؤم درفب
 ء تقعلو ضعب يف تحسم وأ “ تحسم وأ تقمعل ةدحاو نم تعزن ايلك يباوخلا

٤٥٥ 



 نإ ةسماخلاو .ةرهاط : ليق ىلوألاف . ةئيطبلاب نإو ةعبرألا سجنت الإو

 .ىلوألا دعب ام سجن الإو تحسم وأ تقعل

 يف تحسم وأ تقعل وأ تحسم الو تقعل ( الإو ) رثألا رب ملو دمب ام يف اذكو
 ىتح قمللا وأ حسملا يف غلوب نإ الإ اهدعب امو ( ةعبرألا سجنت ) طقف ضعب
 ضعب نود ضعب يف وأ ةرم تقعل وأ تحسم ولو ةرهاط اهنإف رثأ هعم ىقني ال

 اك ةبطرلا ال ةسبابلا (ةئيطبلا ) ةساجنلا ( ب ) اهوحن وأ ديلا تسحنت ( نإو )

 ةريبك ةيباخلا نوكت دقو أطبي مل نإ لالحنإلا مدعل ( ةرهاط ليق ىلوألاف ) رطس

 لاوزل ةرهاط ( ةسماخلاو ) ى ريغتي مل نإ سجني ال هنإف نيتلقك ريثك تيز اهيف
 دعب ( تحسم وأ ) دبلا يأ ( تقعل نإ ) ةعبارلاو ةثلاثلاو ةيناثلا يف سجنلا

 الو تقعل ( الإو ) اهدعب امو ةعبارلاو ىلوألا ترهط نلوآلا دعب نإ و ةيناثلا

 سجنت : « ناويدلا » يفو ى رثكأف ةسماخلا ىلإ ( ىلوألا دعب ام سجن ) تحسم

 دعب اهحسم وأ اهقعل نإو ى اهحسمي ملو هدي قملي مل نإ اهقوف امو عبرألا يباوخلا
 ىف اهسمغ لعج هنأك اهب سأب ال ةثلاثلاو نالوق اهيف ةيناثلاو ةسجن ىلوألاف ىلوألا
 تسجن ىلوألا يف اهقعلي ناو ى ةلسغ ةيناثلا يف اهسمغو ةلسغ اهقعل و ةلسغ ىلوألا
 سجنت “لك تناكف « تسجن ىلوألا يف اهلعج امل هنأل رثكاف ةعبرألا نهلك يباوخلا
 ىلوألا يف ال ةيناثلا يف اهقعل نإو “ طقف ىلوألا سجنت نإ صخرو “ ىرخألا

 نسجن قعلي ملو ةئيطب تناك نإو ى لالحنإلا ةعيرس يف كلذو ةثلاثلا ال اتسجن
 ص ںىرالوق ةيناثلا يفو ىلوألا تسجن ةيناثلا دعبو ىلوألا دعي اهقعل نإو ى نهلك
 مل نإو ى ةرهاط ةثلاثلاو ةسجن ةيناثلاو ةرهاط ىلوآلا : لسىقو ى ةثلاثلا ترهطو

 اهقعليمل نإ و ‘ نهلك نرهط : ليقو : نهلك نسجن : ليقف ىلوآلا يف الإ هدي قملي
 ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلاو ةرهاط : لبقو ؤ ةسجن ةيناثلاو ةرهاط ىلوألاف

 ةسجن ةيناثلاو ةرهاط ىلوألاف ثالثلا نم لك دعب اهقعل نإو ى تاسجن رثكأو

 - ٥٦ع۔



 هتراهط حصألاو ى سجن نيسباي نإو سجنلا رهاطلا ىقال نإ : ليقو

 ى تارهاط اهدمب امو ةعبارلاو < ةسجن ليقو ةرهاط ةثلاثلاو “ ةرهاط : ليقو

 نب دواد نابلس وبأ خيشلا ركذو ص هلك كلذ يف قعللاك لمعب وأ ءيشب حسملاو

 يباوخلا نم هيف هدي لمج ام لك نأ : اهيلع هللا ةمحر نارمع يبأ خبشلا نع فسوي

 مالك . ھا ءاوس تامئاملاو ى ةيباخلاك ةيباخلا ريغو « هب سأب الف اهقعل ام دعب
 . حاضياو فرصت ضعبب ناويدلا

 ريغ امب الإ سجني مل نيتلق ردق امهريغ وأ نبللا وأ تيزلا ناك نإ : لوقأو

 حصالاو “ سجن نيسباي ) اناك ( نإو سجنلا رهاطلا ىقال نإ : ليقو ) ى هنول
 ىنثتساو“كلذهبشأ ام يف اذك و “هتراهط ءاقب دارملاو « لاقتنالا مدعل ( هتراهط

 هتلبرغو هقدو سجنلا نحطب نسجني لابرغلاو قدملاو اهدلجو ةنحطملا مهضعب

 قحلأو “ سجن رهاطلا نهب مدخف تاسجن نك نإو “ ءيش نهيف قصتلي ملولو

 اهلثمو “ سجن عضوملا نإف سباي ندب يف اهب قلح اذإ ةسجنلا ىسوملا نهب مهضعب
 نع« ناويدلا» ينوع كلذ وحنو موداقلاو لجنملاو طشملاو جسنملاو ةربإلاو صقملا
 الإ هب سأب ال سبايلا ىلإ سبايلا : لاق هنأ فسو يبأ نب دواد ناملس يبأ خيشلا

 ؛اسجندلجيف لابرغ سجن قيقد لبرغ اذإف « لابرغلاو ةقدملاو اهدلجو ةنحطملا

 < صخرو سجن قيقدلا رهطو اسجن نإو “ ءيش اهب قصلي مل نإ اهيف صخرو
 نإو “ اضيأ صخرو قيقدلا نم دلجلاب قصلام الإ نارهاط امهف دلجلا سجن نإو
 «ىلوآلاةرملا يف تاسجن قدملاو ريعشلاو وهف سجن سارهم يف هوحنو ًاريعش قد

 يفن نسجن ريمشلا رهطو اسجن نإو « ةثلاثلا يف نرهطيو « نالوق ةيناثلا يفو
 :ليقونسجن ريعشلا سجن نإو « ةثلاثلا يف نرهطو ى نالوق ةيناثلا يفو ىلوألا

 :ليقو “هتساجن ىلع قاب سبايلا سجنلا نأو « سباي سجني سباي رهاط سجني ال
 ةرملا ف سجن ةسجن ىحر يف رهاط نحط نإ و ى اصيخرت ىلوآلا ةرملا يف نرهط

٤٥٧ 



 هرثأ ىأر وأ قدص نإدحاو وأ نبلدع ةدهاشم الإ همف دعقأ يهو

 . . . . . هدىك , هسح وأ هسفنب هف

 ثالث تراد اذإ ىحرلا رهطتو ى ةثلاثلاب سأب الو ى نالوق ةيناثلا يفو ىلوألا

 ةرهاطلا ىحرلا سجنتو ترهط تارم ثالث اهيف ام تنحط اذإ : لسىقو “ تارم

 . فرصتب ها “ صخرو سجن وهو اهيف نحط امب

 ضاب نإ الإ اسباي اسجن ىقال نإ اقلطم هتراهط ىلع رهاطلا ءاقب حيحصلاو
 الإ ) رهاطلا يف يأ ( هيف دعقأ يه ) ةراهطلا ( و) « فنصملا لاق اك هرثأ هيف

 لثمو « ادبع ولو ( قدص نإ دحاو ) لدع ( وأ ) نيدبع ولو ( نيلدع ةدهاشمب
 :ليقو “تقدص نإ لدع ةأرما يفكت : لبقو ى نالدع ناتأرماو لدع نيلدملا

 نآل ةجح قيدصتلا نأ ىلع ةكرشم ةمأ وأ ةلفط ةمأ ولو هتقدص نم لك يفكي
 الو ص مهفاف هريغو كلذ لمشي )6١ « كسفن تفتسا » : ةصباول نلع هلوق مومع

 وأ هسفنب ) رهاطلا يف يأ ( هيف ) سجنلا يأ ( هرثأ ىأر وأ ) نونجم يزجي
 يأر ةءارق يغبنيو ى هقاسو هعارذك هندب نم هفك لثم يأ ( هديك ب هسح

 نإو هسحب و هيف هرثأ يأربو يأ ى ةدهاشم ىلع افطع رجلاب هسح و « رجلاو ءايلاب
 ؛طقفدحا ولا لدعلا ةدهاشم يف مالكلا نوكيف قدص ىلع فطعملا ناك نيلعف ائرق"

 لممتسيو“ىأر وأ كلذ ضعبناك نإ ءيشلا سجني يأ فوذحم ىلع فطع نإ الإ
 هارسيو ى هبارشو همامطو هئوضول نلع هللا لوسر ىنع" نأل هارسي كلذ ف

 رهظبو ى هأزجأ هانميب سحأ نإو ى كلذ وحنو طاخلاو ءاجنتسالا و رايجتسالل
 مث هدي عضي نأ ساسحإلا ةيفيك و ‘ سحي ناك نإ نطابلا ىءزجيو ى ىلوأ دبلا

 ء

 كهأزجأ اهرج نإو “نكي مل ثيح سجنلا لصوي الثل اهرجي الو اهعضي مث اهمفرب

 )١( هركذ مدقت .
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 ص ةءاربلا لصألاف الإو ص هلسغ هب نقيت نإف هيلع هاقلأ بارتب وأ

 . . . ، هدي رهاظب سسحت هدحو ناك نإ ةماظب رظانلاو ىمعألاو

 يف زوجيو ى اراهن بارتلا يقلي امنإو 2 رهاطلا ىلع يأ ( هيلع هاقلأ بارتب وا )
 اضفن ضفن يقلأ اذإ و ؟قصتلا له ى رظنيف رانلا ءوضل وأ حبصلل حرطيو ى ليل

 قصليال لولبم يقلا نإو « رهاطلا ريغ يزجيو رهاطلا سبابلا ىقلي امنإو افيفخ
 هضفنيلف سجن وهو هندب وأ هبوثب لومملا بارتلا لصتا نإ اذك و ى هأ زجأ هللب

 ى هيلع لسغ الف الإو “ لسغ قصل نإف اسباي ابارت ىمر الإو لسفيلف قصل نإف
 كلت نم ءيش يف ضفن نإو ى هيلع ءيش الف قصلي مل نإف ضمني نأ صخرو
 سحأ قصليال آلولبم دجو وأ ابارت دجي مل نإو“لسغب طاتحا فنعب اهلك لئاسملا
 ساسحالا نكميال اعضوم الإ وأ هندب "لب نإو“هندب ضعبب سحيلف اتلب نإ و هديب

 مثهنظ يف ائيش دجوف سحأ نإ و ى بحصتستو لصألا اهنأل ةراهطلا ىلع ىضم هب
 تإ الإ هيلإ ىشم هنم بيرق يف بارتلا دجو نمو“ةدوربلا لمتحا دجي ملف داع
 وأسمش ءوضل رظن رظنلاب نيبت سجنلا ناك اذإ و ى هيف سبي ام رادقم اهنيب ناك

 همزايملو هأزجأ نيبتي ام ىلإ رظن اذإو ى زاج نيبتي ثيح بارتلا ىقلا الإو ى را
 يمري اضيأ ىمعألاو «رظتنيلف رمت ىلإ اليل رظنلاب نيبتي ناك نإ و ‘ بارتلا يمر
 نأ ىمعألا مزلي ال : ليقو ع انونجم ال الفط ولو هقدصي نمم هريغ هيريو ابارت
 حيحصلاو ع هيربو هيلع ابارت يقلي نأ الو « سجنلاب همهتا امضوم هريغ يرب

 . زاج ًا راهن هديب سحاف ابازت دحي مل نإ : « رثألا » يفو ؤ هدجو اذإ كلذ موزل

 طايتحا الإ لسغ ال ( ف ) نقيتي ( الإو هلسغ ) سجنلاب يأ ( هب نقيت ناف )
 ةسلظك ( ةملظب رظانلاو ) ءوض وأ ةملظ يف ( ىمعألاو “ ةءاربلا لصألا ) ذإ

 ران وأ سمش ءوضب هلرظتنينمدجي ال(هدح و)ىمعألا (ناك نإ)نجسلا ةملظو ليللا
 يفكيو ؤ ىرسيلا يأ ( هدي رهاظب ) عالطالاو سحلا بستكإ ( سسحت )
 رظانلا نإ و ى أزجأ اهرهظ ريغب وأ ديلا ريغب سحي ناك نإ و « ىنميلا رهاظ
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 اراهن بارتلا يمر عيض نإو ث ةراهطلا لصألاف الإو سح نإف

 كش نإ لسلاب طاتحا هيف ففجتي ام ردق ةماظب وأ اليل سحلاو

 ء همدع لاتحال الف هب نقبتي نإ : ليقو ، سجنلا لوصو يف

 عئام ىلإ راط هنأ كش نإ ةساجنلاب مكحي الو س ةءاربلا لصألاو

 للب جورخ سح وأ ، ةيؤرو سح رذعت ثيح تيز وأ ءاك

 ران وأ سمش ءوض يف سسحت نإ و « راهن ولو نجسك ةملظ وأ ًآرمقم ولو ليللا ف

 باوجو ص رخآلا ربخ ردقيو ى رظانلا وأ ىمعألا ربخ سسحتو ضعب دنع أزجأ
 ( الإو ) هلسغ سجنلا ( سح ناف ) امهدحأ ربخ عومجملاو باوج وه وأ نإ
 سملا نع رظنلا يفكيو « ( ةراهطلا لصألا ) ذإ بجاو لسغ ال ( ف ) هسحي
 يمر ) رظانلا ( عيض نإو ) ى نيبتي سجنلا ناك نإ رمقلا ريغ ءوض يف بارتلاو
 عيض وأ ( ةماظب وأ ايل سحلاو ) رظنلاو “ ران عم وأ ( اراهن بارتلا
 كلذ نم عنام اهعنم وأ هريغ هارأو بارتلا يمر وأ اقلطم سحلا ىمعألا

 طاتحا هيف ) سجنلا ( ففجتي ) يذلا نرامزلا ردق يأ ( ام ردق )
 عييضت ناك اذإ ايس الو “ لسفلاب نصحتلا هيلع بجو يأ ( لسفلاب
 لوصولا يأ ( هب نقيتي مل نإ : ليقو سجنلا لوصو يف كش نا )
 كحي الو ةءاربلا لصألاو ث همدع لاتحال ) طابتحإلا هيلع بجي ( الف )

 ذيبنو ( تيز وأ ) لخو ( ءايك عئام ىلإ راط هنأ كش نإ ةساجنلاب
 نول الو لولبم بوث وحن ىلإ ريطي ناكو ( ةيؤرو سح رذعت ثيح )
 هساسحإ رذمت هنأل يأ ةيليلعت ةيثيحلاو ‘ رطملا لاح راط وأ ى هب نيبتي

 لجع ىلع ىري نأ نكمأ اذإ امع ًازارتحإ ةيديبقت اهنأ لمتحيو « هتيؤرو
 ( للب جورخ سح وأ ) هناكمإ رودنل ديعب اذه نكل © نوللا فالتخإب
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 لاتحاف آرثأ { م ملف انارت ىمرو حسم ذق هآرف هحرج وأ هركذ ن نم

 وأ تاذلاب لتبملا ءيشلا سفن امأو ، للب يذ يأ فاضم ردقيف ردصم

 وأ ( هحرج وأ هركذ نم ) همضو هحتف زوجيو رسكلاب لالبف ضرامب

 هنأ نظ ام ىلع ( ابارت ىمرو ) هيلع عقو وأ ( حسم دق هآرف ) امهوحن
 كحي الف « ( لاتحا ) كلذ يف ( ف ) سجنلل ( ارثا ري ملف ) هب حسم
 دجسملا يف ناك نمو ى ذخاؤي ال يفخ سجن وهف هروهظ مدعل سجنلا
 اهفشكي الف هتروع يف سجنلا يف كشو مهنع زرفتلا دجي ال سان عم وأ

 نالمح ظفل نم خيشلا هركذ امو ص هديب سحيلو سانلل وأ دجسملا يف
 سحي و ] سجنلا نول ىرب ن ] عماجل او ث ةينثت ال لاتحا ىنعمب درفم وه

 . هوحن وأ ابارت ىقلي وأ دي وحنب
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 باب

 حصألاو > هربغب افالخو ‘ ًاعامجإ رهاطلا املاب سجنلا لازب

 ءاملا ىنعم يف رهاط عئام لكب هلاوز

 باب

 ةلازالا ةيفيكو سجنلا ليزم يف

 ؛ ضعبل اقافو لازي ( و اعايجإ ) قلطملا ( رهاطلا ءاملاب سجنلا لازي )

 طرتشاو “دّسقملا ءاملابو تامئاملا نم ءاملا ريغب يأ ( هريغب ) نيرخآل ( افالخ ) و
 رهاط عئام لكب هلاوز حصألاو ) ، قلطملا ءاملا سجنلا ةلازإل يعفاشلاو كلام
 لوقبلا ءامب اديق نوكيف ةلازإلا يف ءاملا ىنعم ديرب نأ امإ “ ( ءاملا ىنعم يف

 ديدش وه امم نمسلاو تيزلا وحن نع ًازارتحاو ى قيرلاك امهوحنو نبللاو لخلاو

 وحن لمشي قح ءاملا ىنعم يف وه رهاط عئام لك نأ ديري نأ امإو « ةجوزلا
 ال عقاولاب احيرصت نوكيف سجنلل ليزم امهوحن نأب لوقلا ىلع نمسلاو تيزلا
 ريغو ءيقلا ريغوءيق نم مفلا رهطي قيرك كلذو هنع زرتحي ام ىقبي ال ذإ اديق

 مل نإ ةرم : ليقو ى اثالث : ليقو ى اعبس قزبلاب هوف رهطيو ءاملا دجو ولو مفلا
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 . . . . ‘ ادماج نإو رهاط لكب : لمقو 4 لخك

 هب ةراهط ال : ليقو ى ءاملا نكي مل نإ الإ قيرلاب رهطي ال : ليقو « رثألا ر
 مل نإ !اثالث : ليقو ى اعبس قيرلا علبب هقلح لسغي اذكهو « ءاملا نكي مل ولو

 ريهطت دعبو ءاملا وأ قيرلا علب لبق مخت نإو ى اثالث هعلب هدجو نإ و ءاملا دجي
 مل نإ ةثلاثلاب سأب الو“نالوق ةيناثلا يفو “ةماخنلا نم الوأ جرخ ام سجن همف

 ءامو ( لخك ) و « همف نم علبي اك هفنأ نم ءاملا علبي : ليقو ص ءيقلا رثأ نكي

 سيجنت نمهركي ام الإ قرعو ناهدألا رئاسو تيزو نبلو قيقر نارطقو ,درو

 يفف ىقنأ لعف نإو « ايمل امارتحا مهضعب امهوحنو اهعنمو ص تيزلاو نبللا وحن
 يف يمفاشلاو كلامو انضعب لوقي ريهطتلابف “ همدعو ريهطتلا ءاملا ريغ عئاملا

 ناك نإ و « رخآلا اهلوق يف يعفاشلاو كلامو انضعب لوقي همدعبو ى ايهيلوق دحأ

 دصقلا مرحي نكل « هب لسفلا عقو نإ ريهطتلا اهثلاث نالوقلاف ةمرح عئاملل

 هيلإ جاتحي ام دجو وأ ءاملامدع نإ الإ ءاملا ريغب ةراهطلا حصت ال : ليقو “ كلذل

 عمدلاب الو فنألا ينالإ ةماخنلاب الو قلحلاو مفلا يف الإ قيرلاب حصت ال : ليقو
 حصألاو ث اهريغ نم عضاوملا كلت يف الو ندبلا نم نهريغ يف ال نيملا يف الإ
 هب ريهطتلا زوجي هب لاز ام لكبف ؛ سجنلا لاوز دصقلا نأل اقلطم ةراهطلا

 :للع هلوقل وءاملاب ريهطتلاب رمآلا مومع يف لخادف رحبلا ءام امأو « ءالا ىلع اسايق

 هب أضوتي ام لكو سجنلا هب لسغيو هب لستفيو أضوتيف )١' « روهط هنإ »
 نم تتفتو كرفت ةسبايلا ةفطنلا نأ انموق ضعب معزو “ سجنلا هب لسفي

 ضعب لاق هبو « كلذ لعف ة ينلا نأ » اوورو ع ءام الب رهطيف بوثلا

 لاوزو ضرألا سبي نأ ةيفنحلا ضعب معزو ى ةيعفاشلا ضعبو ةيفنحلا ضعب

 ( ادماج ) ناك ( نإو رهاط لكب : ليقو ) « مميتلا ال اهيف ةالصلا ناحيبي رثألا

 )١( هيلع قفتم .
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 هليزي هوحنو ءاملاف { غابدلاو رانلاو ، حيرلاو نامزلاو حسملاب و

 سجنب طلخا تي ز..وأ نبلك رذعتم نم ال ، هلسغ نكمب لك نم

 ذفن ثيح نم لوقبلاو راثلا يف حصو . خبط وأ هب نجع" ءام وأ

 2 ءاملا هيل

 دمب صاخلل ركذ هدعب ى حسملا ركذف حسملاب وأ برضلاب هب ريهطتلا ناك“ءاوس
 دماجلا لعش وعئامب ناك اذإ ام وهو اهب صتخم ةروص هل حسملا نإف « هجو نم ماملا

 نامزلا و) هريغب وأ ءاملاب ناك ءاوس ءاملاب هلوق ىلع فطعملا ( حسملاب و ) جلثلاو دربلا

 حير ال عضوم نوكي دق هنأل سمشلا نع ىنغأ اك نامزلا اهنع ينغي ال ( حيرلاو

 نكمي لك نم هليزب ) عئام نم (هوحن و ءاملاف‘غابدلاو رانلاو ) تيب لخادك هيف
 تيزلا ريهطت زوجي : ليقو “ ( سجنب طلخ تيز وأ نبلك رذعتم نم ال هلسغ
 ضعب لاق “ فيعض وه : قيفوت ىبحي خيشلا لاق ى هخايشأ نع نابلس وبأ هاور

 هنه ءاملا قيريو ءانإ يف تيزلا غرفيو كرحيو ءاملا بصي ناهدأآلا عيمجو : انموق

 ثالث ىلإ ءاملا ديعيو تيزلا سبحيو ءانإلا لفسأ ةبقث نم ءاملا جرخي وأ لسغيو

 نوجعملا ءاملا لسغب دارملاو ى هب ( خبط وأ هب نجع ) سجن ( ءام وأ ) تارم
 بلقيو ءاملا يف سمغي نأب هب نوجعملا ريهطت حصي : ليقو « هتلازإ هب

 غلب ثيح رماطلا ءاملا لصوي نأب هب خوبطملا ريهطتو « رهاظلا هنطاب
 ءاملا يف ىقلي هرهاظ لسغيو سبيي وأ نامزلاب رهطيف كرتي وأ سجنلا

 سجنب غوبصملا ريهطتو “كلذ هيف نكمي ام لك اذك و “ سجنلا غلبي ىتح
 ( ثيح نم لوقبلاو راثلا يف ) لسفلا ( حصو ) . صقتني ال وأ غبصلا لوزي
 (ءاملا) سجنلل ( هيلإ ) : هلوق يف ريمضلاو ( ذفن ) : هلوقب قلعتم سجنلا لخد
 هخبط ىهتنا ىتح هيف هريغ وأ محللا خبط وأ رمتخا قح سجنلا يف عقن ولو
 سجنلاغلب ثح غلبي ىتح رهاطلا ءاملا ف لعحمو هرهاظ لسغيو كلذ لك سببيف
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 . ةقوقشم مدق وأ جرف ريغ ندب لك يف حسملا درطأاو

 وأ رمثل لسغال : ليقو “ سجنلا لصو ثيح ءاملا لصي ىتح محللا خبطي وأ

 هيف رمتخا ىتح وه سجن وأ سجنلا عئاملا نم هوحن وأ سجنلا ءاملا يف عقن لقب
 هجراخو خيطبلا لخادو بطرلاو نيتلاك كلذو ى رمتخا ىتح كلذ يف عقنو

 لوزت ىقح هجاضنا يف ديز سجتنب زبخ نجع نإ و خبطلاب سجن هلخد امو شودخلا

 ال جرفلاف ص ( جرف ريغ ندب لك يف حسملا درطاو ) ى هبيلقت راثكإب هتبوطر
 سجن لتبا وأ قرع ولف ى اهدعب اهريغب الو رايجتسالا ةراجحب حسملا هرهطي ال

 نإف عضوملا كلذ قرمي ال : ليقو “ةين ىلإ جاتحي ال ىنعملا لوقعم وهف هاقال ام
 ءاجنتسالاف“ىقنأ نإ هرهطي:لسقو ى هاقال ام سجن للب وأ هريغ نم "قرع هلصو

 بص وأ صوفلاب عضوملا كلذ اذه ىلع لسغ ولف « ةينلا نم دب الف ريهطت ال دبعت
 . هزجي مل ةينو دصق الب كلذ وحن وأ ولد وأ بازعم

 مثو ص نيمدقلاو جورفلا الا حسملاب رهطي مدآ نبا دسج : « ناويدلا » يفو

 ةصخرو ى قاقش اهيف نكي مل نإ اهلك مدقلا يف ةصخرو “ فخلا مدق يف ةصخر

 دارطالا ىنعمو « اهريغ وأ فخ مدق حسملاب رهطت ال مدقلا : ليقو ى جرفلا يف
 يأ ةدرطم هايم : مهلوقك هركذ امم ءيش يف عنمي ال ناب حسملا زاوج عباتت

 ال يذلا هنكم نم ديصلا جارخإ يف دارطالا نم وأ “ عطقنت ال نيعلا نم ةعباتتم

 هضعب عفدي ءاملا نأ ىرت الأ ى درطلا هلصأ كلذ لكو ، داصيل هيف هيلع ردقي

 عم ةميهبلا ندب حسم حصي : ليقو “ رعش عضوم وأ ( ةقوقشم مدق وأ ) اضعب

 ىتح يشاب اهسابل لجرلا رهطتو ع يمدآلا نم اضيأ حصي : ليقو ‘ يرمش هنأ
 اليم :ليقو “ نيخسرف اهب ىشم نإ : ليقو “ ضرألا لجرلا تلت اذإ رثألا لاز

 اهسابل لجرلا رهطت : ليقو “ اسجن هب ىشمو اهسابل يف هب ىشمو تسجن نإو
 رخآلا امهدحأ “قني مل تقرع نإو“رخآلا رهطي لك : سورمع لاقو “سكملا ال
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 يف سمسنلاو حيرلاو نامزلاو . هلصو نإ ًاسجت فشني ال ايفو

 ضرألا

 بارتلا ناك نإو ى روكذملا فالخلاف دعب قرمت ملو قرعلا سبي دعب ىشم نإ الإ

 « يشملاب رهطت مل تسجنو عئاقر لجرلا سابل يف ناك نإ و رهط جرخيو اهلخدي

 ايفو ) “ امهوحن وأ نطق وأ فوص نم ناك اذإ اهسابل رهطي الو رهطت : ليقو
 لاح سحجنت ولو صاصرو ديدحك ( هلصو نإ اسجن ) فش رب ال ( فشني ال

 للبلا ليزت ةرارحلا نأ لوألا هجو ى ةيكلاملا ضعبل افالخ رانلاب ةرارحلا

 يدنع وهو هفشرت اهنأ يناثلا هجوو « امهداضتل لخاد نم عفدتف للبلا اهجيهيو
 :ثمح لصي ىتح ءاملا هىلع بصي وأ ءاملا يف ىقليف ىمحيف “ دهاشمو حضوأ

 ام وأ دي تسجن نإو ؛ نالوق حسملاب راخفلاو دوعلا ةراهط يقو “ سجنلا لصو

 : ليقو ص اسجن : ليقو “ سجنلا رهطو اهنم رهاطلا سجن هكسمتو هب لمعت
 ىلع حسمتلاب رهطي مث سجن ىلع رورملاب سجني ةأرملا ليذ يف حسملا دروو“ ارهط
 بوثلا وأ سجنلالتبا ولو هقالطإ و هرهاظ ىلع وه : لبقف “ دعب رهاطلا عضوملا

 هسجنت ىنعم : ليقو ص رثألا ينف اذإ رهطيف لصألا نع اجراخ اهل اصيخرت
 اذك و ص ضرآلا يف رجلاب هنع هلاوز هرطتو ى هب قلعتم سباي سجنب هلاصتإ
 : تلق نإو ى اضيأ لوآلا لوقلا هنع يورو “ كلامل الوق هتيأر ىتح لوقأ تنك

 امه و سجنلا ةاقالبهسجنت تمهوت للع هتلئاس لعل : تلق ؟ يناثلا ىلع ةدئافلا ام

 اهنع هءافخو هب سجن قوصل تعقوت وأ « تمهوت وأ « كلذ تعقوت وأ « ناسباي

 هعوقو يضرفاف هقوصل تضرف نإ هنأو سجني ال هنأ ىنعم ىلع كلذب تبيجأف
 . ةفاظنلا يهو ةيوغل هيلع ةراهطلاو “ كلام روهشم يناثلاو « هنع

 اهعاتجا نكل ص دحاو يفكيو ( سمشلاو حيرلاو نامزلا ) درطا ( و )
 : للع هلوقل ( ضرالا يف) نامز الب سمشلا وأ حيرلا روصتي الو ى ا ريهطت عرسأ
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 . . . ...... .... تتابنو طئاحك اهب لصتا امو

 ةنراقم هل ةلماح نوكتف اهعم هنيع ىقبي ال يأ )١' « مدآ ينب ثبخ لمتحت ال »

 لوسر دهع ىلع دجسملا يف تيبأ تنك » : رمع نبا لوقل و ى هليزتو هينفت لب هل
 دجسملا يف ربدتو لبقتو لوبت بالكلا تناكو « ابزع اباش تنك و قلع هللا

 مل ذإ سجنلا ضرآلا لكأل كلذ نأ ينمي « كلذ نم ائيش نوشرب اونوكي ملو

 دجسملا يف رمع نبا لوق نأىلع يرج كلذو « [دواد وبأ كلذ ىورو ] ى نيبتي
 لبقت عزانتملا نوكي نأ زاوجب “نبعتمب كلذ سيلو ى ربدتو لبقتو لوبت هعزانتت

 يف لبقتو قيرطلاو اهنظومك دجسملا ريغ يف لوبت : لاق هنأكف « طقف ربدتو
 اهحسمل دجسملا نم اهئطوب ةراهطلاب كحلا نوكي ذئنيحف ى هيف ربدتو دجسملا
 نم ائيش نوشري اونوكي ملو ص همالك رخآ يف هلوق كلذ درب الو « يشملاب اهلجرأ

 لمتحي هنكل اهلوب ىنف اذإ شرب الو هيف لوبت اهنأ هرهاظ ناك ولو هنآل « كلذ
 دجسملا جراخ اهف وب م نوحرحتي ال اوناك مهأ هدارم نوكي نأ فلكت الب اضيأ

 يف لوبلا رت مل هنألو ى شرلل !وجاتحي ملف ‘ يشملاب اهلجرأ اهحسم هتلخد اذإ
 ء رامثو ( تابنو ) ضرألا نم لمع امو ( طئاحك اهب لصتا امو ) ث اهلجرأ
 ام رأ كلذ دافأو : تلق “ ضعب دنع تلصفنا راث وأ لصفنا تابن اذك و

 ةدم تضمو سبي اذإ نامزلاب رهطي هنأ ءاملا يف هراتخال تالسمملا نم سجتنت
 ص ضعب دنع رهطو لح لاحتسا اذإ رلا نأ اكف اضيأو “ نامزلاب ةراهطلا

 وه لي لحيو رهطي ةراهطلا ةدمب سبي اذإ راقخإلاب سجنتملا لسعملا اذكف
 دافأ و راكسإ نم هبنوكم دق ام لازو ى هللب هنع لاز هنآل لحلا و ةراهطلاب ىلأوأ

 بحصتسن اتنإف تابن نم ناك اذإ الثم لوبب سجنتملا رعبلا ةراهط اضيأ كلذ

 : هلوق رعبلا لمشي اذك و “باحصتسالا مدع ىلع ليلد لدي مل ام هيف تابنلا مكح

 ٠ يئانلاو دواد وبا هأرر ) ( ١

- ٤٦٧ _ 



 رهطي سجنلا بهذي ام لكو ناويحلا يف اذكو 0 نالوق هنم عنص اميفو

 ضبرم يف ةالصلا ه ثيدح اضيأ لديو ى نامزلاب رهطي سجنلا بهذي ام لكو
 دق لوبلا نأب مزجت ةداعلاو « ارشتنم اعطق دوجوم هيف رعبلا نإف اي منغلا

 هيف نياع ام الإ هلك ضبرملا يف اهزاجأ لب عضوم نم اعضوم صخي مل هنأل هباصأ

 ص الصأ ضبرملا نم ءيش يف تلاب دق نوكت ال نأ دعب عم نيامي ال دقو « لوبلا
 امهوحنو راخفلاو ديدحلا جرخي م هنأ اك ى همسا ريغت تابنلا نوك نع هجرخم الو

 انتبنأف » : ىلاعت هلوق تابن راثلا نأ ىلع لديو ى اهمسا ريغت عم ضرألا كح نع

 تابن ةهكافلا نأقلطأف « ةهكافو » : لاق نأ ىلإ ""ه ابضقو ابنعو ابح اهيف

 جارخإلاو ص عضوم ريغ يف نآرقلا يف راثلا ىلع جارخإلا قلطأ دق اضيأو
 ايفو ) اهكاردإ دعب فالخ ىلع ةرجشلا نم ءزج راثلا اضيأو ى ءاوس تابنإلاو
 فعسو جسن وأ لزغ" ناتك وأ نطقك ؛ ( نالوق ) تابنلا نم يأ ( هنم عنص

 ص نالوق يمدآ ريغوه يذلاو ى غلاب وأ لفط وه يذلا ( ناويحلا يف اذكو )
 لك أي دسجلا نأو ى نامزلاب غلابلا يمدآلا دسج رهطي : نالسيو دمحم وبأ لاقو

 ( نامزلاب رهطي ) لوزيو هيف ىشالتي ( سجنلا بهذي ام لكو ) “ سجنلا
 عنام عنمي مل نإ ‘ ضرألا نم سيل انت اهلك ءايشألا نم اهريغو دولجلاك
 ربولاو فوصلا كلذ يف لخدو ص كدوو خسوك ص نامزلاب اهتراه©ط نم

 ص توحلاو دارجلاو موحللاو يربلاو يرحبلا ريرحلاو شيرلاو رعشلاو

 يف ليقو “ نامزلاب رهطي الف اهنم لومعملا الإ نيتيم وأ نييح

 )١ ( ينطقرادلا هاور .

 )٢( سبع : ٢٧ .
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 امم هنيع ةلازإ يف حيرلاو سمشلا نم ىوقأ رانلا :اولاق مث نمو نامزلاب

 . حصألا ىلع ةتيم نم نإو دولجلا رهطي غابدلاو .اهلمحتي

 الامع سجنلا بهذي ام .: هلوقب زرتحاو ى رهطي ال اهربغ نم اضيأ لومعملا

 ماود لبقي هتخسفو هتلبل هنإف خسفنملا لسمتملا رمثلاك هعم ىقبت لب ى اهبهذي
 اغلاب ايمدآ ولو ناويحلا ةراهطب لوقلاو « لوزيو ىشالتي الو هبف عقاولا سجنلا

 نع كلذ يور دقو « علبلا يف كلذ ريغ : ليقو ى « ناويدلا » لوقب هيلإ راشم
 دح الف مهدنع ندبلا كلذك و « حاضيإلا ه لوقبو .. خلانالسيو دمحم يبأ خيشلا

 سبي اذإو ى يتأي اك ةدم نم دي ال : ليقو “ هرثأ لاوزو هنم سجنلا سبي الإ

 :ليقو “سبيي مل يذلا هنطاب نود رهط دقف ض م وأ ةدملا تضمو ءيشلا رهاظ

 ضرألا يف ثيدحلا يف تدرو امنإ نامزلاب ةراهطلاو سبي عم اهيضمب الإ رهطي ال

 ترغ ام : تلق ؟ لومعملا دح ام : تلق نإ و“ اهيلع ساىق اهريغ ق اهب مكحلاو

 : اولاقث نمو) ى ةنانك وأ افخ لعجي دلجلا و ى احدق دمتسي دوعلاك همسا ةعنصلا

 (هنيع ةلازإ يف حيرلاو سمشلا نم ىوقأ )يم : اولاقو ى سجنلا ليزت ( رانلا
 ىتح هيلع ىمحي نأب راخفلاو ضرألاك رانلا يأ ( اهلمحتي امم ) سجنلا نيع يأ
 هتلصوو هبنج وأ هتحت وأ سجنلا عضوملا ىلع رانلا تلعج ءاوس ى ديلا هقيطت ال
 . رثأ نكي ملو ديلا اهقيطت ال ىتح ةرارحلا

 ولو تيك ذ ول اهلك أ لحي ( ةتيم نم ) تناك ( نإو دولجلا رهطي غابدلاو )
 امهوحنو اهميرحتب انلق ولو ى لغبلاو رامحلا دلج رهطي : ليقو “ ةهوركم
 الو ص هيرحتب لوقلا ىلع درقلاك غابدلاب رهطي هدلج نإف مارح هل ام كلذك

 ص مارح ريغ هب لصتملا رعشلاو هنأ انموق نم معز نمل افالخ هب ريزنخلا دلج رهطي
 : ليقو ى دلجلا نع عزنت مل نإ الإ غابدلاب اهرمش و اهربوو ةتيملا فوص رهطي الو

 بامإ اميأ » : ةتيملا دلج يف للع هلوقل ( حصألا ىلع ) هنع تعزن ولو هب رهطت
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 . نالوق رفظلاو مظعلاو نرقلاو عابسلا دولج يفو

 رهاظل اهلك ةتيملا ناويحلا "دولج غابدلا ريهطت مومعب ليق دقو ١ رهط دقف غبد
 ال غابدلا تأ حصألا لباقمو « "يكذ ولو ريزنخلا دلج اهنم ينثتسا و « ثيدحلا

 ةتيملانم اوعفنتست ال » : رهشب هتوم لبق للع هلوق يف ةجح الو ةتيملا دلج رهطي

 نإو : هلوق رهاظو < غابدلا لبق ام ىلع لومحم هنآل !) « بصع الو بامإب

 الإ هب رهطي ال هنأ ظفحن يذلاو ، غابدلاب رهطي ةتيملا ريغ دلج نأ ى ةتسم

 ةتملا نوكتف لاحلل واولا لمل و ى اهب سجن نإ اهريغ دلج يف فلخلاو « اهدلج

 ةسجنتم دولجلا تذاك نإ يأ ،ماع ال فوذحم صاخ ىلع ةفطاع وأ اربتعم اديق

 اهرمش هيف يقب نإ غابدلاب رهطي الو ى ةتيم نم تناك نإو « اهنم تسيلو ةتيملاب
 حش رلاب سجنتملا دلجلا رهطي هنأ دارأ هلعل و “ ضعبل افالخ اهربو وأ اهفوص وأ

 ( مظعلاو ) ةتيملا نم ( نرقلاو عابسلا دولج يفو ) ى ييفتلاب هلوخد لمتحيو
 رفظلاو مظعلا ةساجنب : ليق ى غابدلاب اههتراهط يف ( نالوق رفظلاو ) بصعلاو
 ص ةتيملا ةاقالم تسجن امنإو “ لصألا يف اهتراهطب :ليقو “ محللاك نهنأو نرقلاو

 لوق وه غابدلاب عابسلايف ةراهطلالوقو«ترهط لثمغابدلاب اهنم كدولا ليزأ اذإف
 نالوق اذك و “اهميرحت لوق غابدلاب ةراهطلا مدع لوقو“اهتهارك لوقو “اهتراهط
 : ليقو “ جراخو لخاد نم غبدتو ى ةخرفملا ةضيبلاو « ةتيملا ةضيب غابد يف

 . لخاد نم ةدلجلا عزنت مل نإ رهطت الو « لخاد نم : ليقو © امهدحأ نم يزجي

 )١( هيلع قفتم .
 ( ٢ ) ور ١ ٠ \ دل ١ يم ر ٠
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 لصف

 الب غارفإلا وهو حضنلاب و ء ًاعايجإ كحلا عم ءاملا غارفإب لازي

 . عيضرلا لوب يف كح

 ريهطتلا ةيفيك يف لصف

 دقو ى داسفإلا يغبني ال ناك ولو عطق ام ثيح نم همطقب سجنلا ( لازي )
 الو سأب الف هصقف رفظ وأ رعش فرط سجنلا لصو نإ هنأ «ناويدلا » يف ركذ

 مايق غلب نإ اذك و ى كلذ نم غلب ام عطقي نأ مدلا يف صخرو « بوثلا عطقي

 ص هعطق يزجي الف بوثلا يف يرجي هنآل عئاملا ال دسجتملا سجنلا اذك و ٤ بوثلا

 7 هللا دبع دمحم يبأ خشلا نع فسو يبأ نب دوواد ناهيلس وبأ خيشلا ركذو

 ردق بوثلا نم كلذ قوف عطقي نأ سأب ال : لاق هنأ اهنع هللا يضر نترزوز

 سجنلا نايرس عنملا ةلع نأ ركذ هارتف ؛ ه ا عطقيو طاتحي :ليقو “ عبصإ فرط

 عم ءاملا غارفاب ( اضيأ سحنلا لازيو & يل ترهظ ىتلا داسفإلا ةلع ريغ يهو

 بطرلا ( عيضرلا لوب يف كح دلب غارفالا وهو حضنلاب و “ اعامجإ كحلا

 كنحي اكو كربتلل وأ يوادتلل معنطأ نأب ماعطلا لكأي ناك ولو < فلخلا ىلع
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 ؛ نالوق ؟ ركذ نم وأ ًاقلطم لهو

 زجي مل ناك اذإو ى هؤادغمامطلا نكي مل ام اهدعب وأ ةدالولا لوأ هريغ وأ رمتب
 ىواس وأ ماعطلا لكأ هبلع بلاغلا نكي مل ام يبصلا لوب حضني : ليقو “ هحضن

 لئس امل ملسو هبلع هللا ىلص هلوق هل لديو لسغ هرثك وأ هاواس اذإف ى عاضرلا

 يبصلا ديقي ملف ١١) » ةير اجلا لوب لسغيو يصلا لو حضني « : عيضرلا لوب نع

 ى ماعطلا هيلع بلاغلا نكي مل ام حضني :لوقي اضعب نأ ىتح ماعطلا لكأ مدعي

 عاضرلا ىلإ يدنع انه رظنلاو ى عيضرلا مسا هيلع قلطأ ام : لوقي اضعبو

 فالخلا ىلع ماعطلا لكأي ال راك نإ نيلوح نيتنس زواج ولو حضنيف يوغللا
 دمب هنأ امكف ص يعرشلا عاضرلا ىلإ رظنلا:لاقي دقو “ لكألا دح ىف قباسلا

 ولو هوحنو نبللا نم ةبرشألا رئاس يدنع اهلثمو .ءاوس ةمعطألا عاونأو ى طق

 ةياور يف تبث هنأ عم اماعط لكأ يذلا يف فالتخالا مهل غاس امنإو « اسايق ءام
 مل هلكأ مدع نأل هلكأي مل ملسو هيلع للا ىلص هرجح يف لاب يذلا نأ ثيدحلا
 ديقتلا هحوو > يمصلا لاجل ًانىبم يوارلا هركذ لب ثيدحلا ق ًادىق رك ذب

 لوب مكحب هلوب ىلع كحيف ريبكلاك ناك اذإ ريبكلاب قحتلي لكألاب هنأ لكألا مدعب
 مدآ ينب نم عيضرلا ناك اذإو ى حضنلا زجي مل ةرم ولو هلكأ اذإ :ليقو ريبكلا

 لمتحيوعضري يذلا نبللا ريغ لكأي نأ لبق ناويح لوبحضنينأىلوأف هلوب حضني
 نم وأ اقلطم لهو ) ص ديعب هنأ الإ ناويحلا عيضر لمشي ام عيضرلاب ديري نأ
 لاب هنأ ثيدحلا يف دراولا هنأ ركذلا صيصخت هعجو لبق ( ؛ نالوق ؟ ركذ

 عيضرلا لوب نع لئس ملسو هيلع هللا ىلص هنأو ى ملسو هيلع للا ىلص هرجح يف
 هب اقلعت دشأ سفنلا نأو « ةيراجلا لوب لسغيو يبصلا لوب حضني » : لاقف

 ٠ دمحأو ةجام نباو يئاسنلاو يذمزتلاو يراخبلاو دواد وبأ هاور ) ( ١
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 رطملا : ليقو ع سجنلا ءاملاك يفو س ًاقلطم ةبطرلا لاوبألا يف زوجو

 ءيقلاو طئاغلاو ةفطنلاو 2 كرع الب دسجلاو بوثلا رهطي ريزغلا

 بوث نم ريشقتو سبي دعب اهلسغ لهسي

 محل نم ةلفطلا لوبو نيطلاو ءاملا نم هلوب نأو 2 هلوب ريهطت ق ففخف هلوانت رثكمف

 ( ز'وجو) 0 هريغك كح عيضرلا لوب سبي نإو ى مدآ علض نم ءاوح قلخل مدو

 ةميهب نم وأ اغلاب ولو هريغ وأ عيضر نم ( اقلطم ةبطرلا لاوبألا يف ) حضنلا
 نأب ثحبيو « كرع الي دجسملا يف يبارعألا لوب ىلع ءام بون َذ بصب هرمأل
 ص هينفيف هعضوم وأ لوبلا ىلع عمتجيف ءالا بصي هنأل حضنلل فلاخ بصلا

 اسايق يتاي ام ىلع اهوحنو ةفطنلا ريغ ( سجنلا ءاملاك ) سجن عئام لك ( يفو )
 : لاقي نأب نيلوقلا يف هجتيو « ناويدلا » هيلعو ثيداحالا كلت يف لوبلا ىلع

 ريغو « ةيراجلا لوب لسغي » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق عم ةيبصلا لوب حضني فيك
 ( بوقثلا رهطي ) ريثكلا ( ريزغلا : رطملا ليقو ) ؟ رانلاب هقارحإ يفكي عئاملا

 هيلع رطمأ ولو هسجني هنإف اتيم المق هيف دجو نإ الإ احورطم وأ اسوبلم
 ءام لك اذك و ى سبي وأ سجنلا بطر ءاوس امهريغو ( دسجلا و ) ى ةدشب

 ديلاب شرلا كلام دنع يفكيو « كح يأ ( كرع الب ) بازبملاو جوملاك دتشا

 ى ءاملاب لحملا رمغ يدووادلا دنعو “ مفلاب شرلا ضعب دنعو “ سجنلا لسغ يف
 نالوق ةبلاغلا طرش يفو “ لحملا عيمج ىلع ءاملا داريإ عم شرلا يمفاشلا دنعو

 يف كوكشملا ةراهط حضنلا ليقو ى انلثم عيضرلا لوبل ءاملا يرج طرتشاو ثهنع

 نكل ةرشقم ريغ ةبطر ولو اهلسغ نكمي ( ءيقلاو طنافلاو ةفطنلاو ) ‘ هسجن
 ءايهنم دب ال ليقو “ ( بوث نم ريشقتو سبي دعب اهلسغ لهسي ) امنإو بعصي

 ريشقت الب ولو سبي دعب اهلسغ زوجي لبقو بارتلا طلخ طرشب اهنودب زيجأ و

 نم بوثلا ريغ امأو “ لسغيو ضفني مث سبي لبق ولو كحيو بارتب طلخم :ليقو
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 نهد سأرل بي رتتلا دعب و ،نيعلا لاوز دعب ريهطتلا حصو ى ندب الو

 . هب حلم محل يف همعطو حلملا لاوز ليق بعصيو ص سجنب

 تاطولخ الو تارشقم ريغ تابوطر ولو هنم نهلسغ حصيف امهريغو ءاتإ و دسج

 فقوت نإ و ى للا ءاش نإ اضيأ هاوس ام ايوا ندبلا ىلع ارصتقم لاق اك بارتب
 يدنعف امهوحن وأ نانشأ وأ نوباص ىلع ناتك يف ةفطنك هنول وأ سجنلا لاوز

 ىقبي امب وأ هدنع هل صالخ ال نيدي ال هريغ وأ ءارشب هلايعتسا هيلع رداقلا مزلي
 بجوي ال نمو « موزللا مدع يشحملا رهظتساو « هوحن وأ عوج نم ةفلك يف هباهذب

 همجر» نمو “ كلذ ءارش بجوبال لاستغإلا وأ لسفلا وأ ءوضولل ءاملا ءاش

 الب ءاملاب ةقاطلا دعب همف لهسي دقف « لهسأ نوللاو “ كلذ يف فالخلا ىلع هبجوأ

 اهتئ!رإ بجاولا سجنلا تاذ نأ خيشلا صن دقو ع نوباص وحن نم هربغ ءارش

 ءيشلا نكي مل لزت مل نإف ى اهلاوز يف ةدهاجملا بجاولا هتحئارو همعطو هنولو

 ِءْىقَي بوثلا سجن نإ «ناويدلا» يفو«معطلا ماد ام سج هنإ لوقأو ى اسجن اهب
 لفئطلا لثم هل لعجي لب « لسفلا هصقني مل هوحن وأتيز هيفو ةتيم كدو وأ

 هريغو ( ندب ) ىلع اهتلازإ يف كلذ طرتشي ( الو ) ص لسغي مث هرثأ لوزيف
 دعب ةراهطلا هل لصحت يأ ( نيعلا لاوز دعب ) هريغ وأ ءاملاب ( ريهطتلا حصو )
 يف بعصيو سجنلا قلطم ىلإ دئاع اذهو “ رهطم هنأ هيلع قدصبف نيعلا لاوز

 نسلا نيبو هنيبو محللا للخ لخدي هنأل هعزني مل ام مل هسارضأ يفو ءيقتملا مف
 ء رهاطب نهدو ( سجن ) ءيش ( ب نهد سأرل بيرتتلا دعب و) تاثللا وأ
 تنأمطاو سجنلا رثأ لاز نإو ى ءاملا عم وأ ءاملا لبق بارتلاب هكح هبيرتتو

 جوسنملا وأ دوقعملا سجنلا لاوز بعصي ( و ) ‘ ىفك هدحو بارتلاب سفنلا

 ( ليق بعصي ) و “ لوزي ال هنإ ليق اك سيلو « كف الب هبلع لوتفملا وأ هيلع
 هماللا فيفختب ( هب حلم محل يف همعطو )سجنلا ( حلملا لاوز ) ضيرمت ال لوق
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 له عئام لك لبق هيلإ قبس نإ راخفو ةعصقك عونصم يفو

 اليل وأ 3 قاري مش ةليلو اموي ةرم لك هيف هئاقبإب اثالث ءاملاب رهطي

 ءامب وأ ، ليللا ىلإ اغراف سمشلا يف لعجيو راهن قاريف طقف
 ةراهطلاب نظلا ةبلغ الإ كلذ يف ح ال وأ . ةليلو اموي دحاو

 مث نمو ؛ لاوقأ ؟ سجنلا غلب ثيح اهغولب و

 هيلع ىضم نإ نامزلاب رهطي ضرألا سنج نمحلملانأل همعط لزيمل ولو رهطي ليقو
 ى حلملا رهط ولو رهطي الف الولبم محللا نم هاقال ام امأو“ سبيتو رهطي ام رادقم

 عونصم يف ) بعصي( و ) ى هحلم جرخيو لتبي ام رادقم ءاملا يف عقن سبي اذإو
 وأ رانلاب ىمحلا هلثمو “ ( عنام لك لبق هيلإ ) سجنلا ( قبس نإ راخفو ةعصقك
 ام لك كلذ طباضو « سمشلا وأ رانلاب يمح امم عونصملا ريغ هلثمو “ سمشلا

 دعي ام ىلإ ةبسنلاب هيلإ قبسلا دارملاو « عئاملا سجنلا هيلإ قبسو عئاملا فشرب
 مث ارهاط فشار ىور ولف “ رهاطلا عئاملا ىلع هفثر لاحو سمشلا وأ رانلاب هيمح

 هناقباب أثدلث ) تارم ( ءاملاب رهطي له ) “ دبدجلاك ناك الثم ةرارحب افشار راص

 ةرم لوأ هلسغ دعب ددجيو ( قاري مث ةليلو اموي ةرم لك ) عونصملا يف يأ ( هيف
 ظقف ذعيل ) هف هئاقبإب ( وأ ) هلخاد رهطي الف اسجن ءاملا نم فش رب ناك ام الإ

 هاقبأ ءاش نإ و “ اثالث اذكهو ( ليللا ىلإ اغراف سمشلا يف لعجيو اراهن قاربف
 وأ ى ليللا ءاملا هيف لعجيف بورقلل رانلاب هيمحي مث ءاش ثمح ءام الب راهنلا يف

 يف لمجيو راهن قاري وأ ى ( ةليلو اموي دحاو ءامي وا ) رانلا لمتحي نأ سكملاب
 ؟ سجنلا غلب ثيح اهغولب و ةراهطلاب نظلا ةبلغ الإكلذ يف دح ال وأ)سمشلا
 مث حش رب ىتح كرتيف نخسملا ءاملا هيف لعجي دوملا نم لومعملا يف لبقو ( لاوقأ
 ةبلغ دحلا نأ لجأ ىلع يأ ( مث نمو ) درابلا ءاملاب صيخرتلاب ليقو ى هلسغي
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 ء لسغلا لصأ ال ءاضيبلاب بيرتتلا ةتيملا فوص يقني امنإ : ليق

 وأ نيعلا لاوز عم لقألا وهو ثالث هددعت سجنلا لسغ طرش لهو

 مكحلا

 ( ءاضيبلا ) ةبرتلا( , بيرتتلا ةتيملا فوص يقني امنإ:ليق ) ةراہطلاب نظلا

 ال يأ ( لسفلا لصأ ال ) بارتلا نم ىقزلي ال ام لك نم ءاضيبلا ريغ زوجيو
 هتراهطب مكحي ال نظلا نأل كلذو “ فوصوملا ىلإ ةفصلا فاضأف لصألا لسفلا

 بيرقتلاب رثؤي امنإف بيرقتلا دعب لسفلا انطرتشا ولو ى كدولا نم هبف امل لسفلاب
 كدو غلبيل ثيحنم عطقنإ بيرقت وألسفل جاتحي الو“ءاملاب لسغ ريجأو“هتاذب ال
 رمآلا رهاظ يف اهلبق لاز ولو ( اثالث هددعت سجنلا لسغ طرش لهو ) « ةتملا
 هلاوز نكمي هنأ هلئاق دارم وأ “ اذه ىلع ثالثلا نود امب لوزب ال ةقيقحلا ىف هنآل

 لوألاو ؟ دبعت متت مث اهنود امب لوزي هنأ هدارم وأ ى اهب نئمطي نكل اهنود امب

 الإ و ظفلل آرظن اهركذو ى ثالثلا وأ ددعتلا يأ ( وهو ) “ خيشلا مالك رهاظ
 دعب دح الو ( نيعلا لاوز عم لقألا ) ربخلل آرظن وأ ' تارملا ىلع ةعقاو يهف
 ريغيف لحملا رهط :ليقف صقنت ال تناك اذإف « تصقتنا ام نيعلا لاوز الإ ثالثلا

 وأ قباس رخآ سجن هنأ ىرخأ ةرم هيف كشي الئل سجن هنأ مهوي ال ام
 ص ركذ امي هريهطت سجن : ليقو « نظلا هب ءاسي الئلو “ لسغ الب قاب وأ ثداح

 هب ىلص ابوث ناك نإ بوثلا كلذ ريغ دجو نإف « رييغتلا هرهطي ال سجن : لبقو
 هللا ىلص هنع اثيدح تدفتسا ى اذهب لوقأ تنك دقو « سحنلا كلذب ىلص الإو

 ءاسي وأ كشي الئل رييغتب رمأ :ليقف « ةرورض الب هب يلصيو ربغي هنأ ملسو هيلع

 مث سجن هبوث يف عقو نم:« رثألا ه يفو « هريهطت هرييغت نآل : ليقو ، هب نظلا
 بارقلا ىأرف كلذ دعب هيلإ رظنف ‘ نظ ايف رهط ىتح هلسغف بارتلا هيلع حرط
 كحلا وأ ) “ اضيأ بارتلا لسغ ءاملا نأ ىنعمب رهاط وهف عضوملا كلذ يف ولو
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 لقب يف : لاق هطرش نمو ؛ نالوق ؟ سفنلا ةنينأمطو هلاوز ىلع
 . . . « ثالث يقسلا هرهطي امنإ سجنب يقس

 “سفنلا ةنينامطو ) ‘ سجنلاب ليوأتل هركذو ى نيملا يأ ( هلاوز ىلع
 نمو ) هل نول ال ايف ثالثلا طارتشا اهعبار “ نيترم هددعت اهثلاث ( ؛ نالوق
 ( اثدلث يقسلا هرهطي امنإ سجنب يقس لقب يف : لاق ) اثالث هددمت يأ ( هطرش

 رهطي : لاق هطرتشي مل نمو “ ضعبل افالخ دحاو ىفك الإو اطسبنم ناك نإ
 وأ هتحت سجنلا ناك نإ امأو ى نيترم ىقسي : لاق نيترم طرش نمو “ دحاوب

 دادزا ايلك لب ى اثالث يقسلاب رهطي الو اسجن برش دقف رهاطب يقس املكف هبنج
 الولقأ الو اثالث يقسلاسجنب يقس ايف مهضعب طرتشي معن « اسجن دادزا ابرش

 ص هتحت وأ هعم ةرذمك سحن هعم ايف اذهب ذخؤىف نيحلا يف رهاط وهو ى رثكأ

 امنإو ى ضزألا ىلإ ذفن نإ: ليقو ى ةتيملا وأ ةرذعملا طسو يف جرخ ولو : ليق
 ايف رهاطب اثالث يقسلا طرتشي ال نم لوقب وأ اذه هلقبب سجنلا طلخ نم جرخي
 اثالث يقسلا لبق وأ اهتحت سجنلا نأ عم ةراهطلاب مكحلا هجوو ع سجنب يقس

 رامثو تابن نم اءزج راص ذإ رخآ مسجيو ىرخأ ةيفيك ىلإ سجنلا للبلا لوحت
 ام نود هبراش وأ سجن لك 7 سجني ال اكو ى ةلالجلا للب مهضعب سجني مل اك

 ةراهطب : ل.ق اكو “ سجني الو اناويح ليحتست ةفطنلاكو ت آالالج هب نوكي

 :لىقو ةصخر وهو ركسم ربغ هعوجرو هتلاحتسال رمخ ةيقب ناك ولو لاطرطلا

 اهترجش تعفتنا رامث نم لك ؤي نأ يدنع زوجي ال هنأ ريغ « ندعم لاطرطلا نإ
 الإ ةتيملاب عفنتسي نأ نع ملسو هيلع للا ىلص هيهن مومعل ةتيم كدو نم اهتلقب وأ

 لسغ ولواهلايعتسا زجي مل ةتيم نمعومش روص وأ نوباص لمع اذإف«غبد اذإ اهدلجي
 ص طقف سجنلا ةلعل ال ثيدحلل هسفنب مرحم كلذب عافتنالا نأل ى كلذ هاقال ام

 رهط هرثأ قبي مل نإف < كله : ليقو“ىصع هريغ وأ ابوثنوباصلا كلذب لسغ نإف
 :ثالثلا طرتشم ةجحو « ةممشلا ةروصب روصملا كلذب حابصتسالا اذك و بوثلا

 الو « اهيف عمطيف هرثكأل ةياغ الو قثوت هب لمعيلف عمجلا لقأ اهنأ سجنلا لسغ يف
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 فلاخم هريبغت نسحتسا لسغ يف داهتجا دعب سجنلا رثأ يقب نإو

 .عطق الب رثألا صقتنا ام هيف داهتجا ريغ فلكي مل : ليقو ى نول

 راجح ةثالثب رايجتسالابملس و هبلع هللا ىلص رمأ هنأ و « ثالثلا ةزواجم دعب ةدح

 انولو امعط : ةثالث ةلمجلا يف سجنلل نأو ى اثالث هدي ظقنتسملا لسغب رمأو

 ؛ سجنلا لسغ يف هب طتحيلف ثيلثتلا ءوضولا يف لضفألا نأو « ةحئارو
 ( انول فلاخمب هرييغت نسحتسا لسغ يف داهتجا دعب سجنلا رثأ يقب نإو )

 مل نإو دبعت هل ريهطت هرييغت : ليقو “ ىرخأ ةرم هيلع بغشي وأ هب نظي الئل
 مل داهتجا دعب سجنلا ةحئار تيقب نإ و“احيحصسيلو هتساجن ىلع قاب وهف ريغي
 (ليقو)“هريغ ةحئارب هتحنار ةلازإ يغبنيف داهتجا دعبنوللا ءاقب رضي ال اك رضت
 ريغ فلكي مل ) باجيإلا ناسحتسالاب دارأ نأب لوألل الباقم درو وأ يكح يأ

 ال اك ( عطق الب ) ةيردصم ام ( رثألا صقتنا ام ) لسغ يف يأ ( هيف داهتجا
 نإف هللا لوسراي » : ةلوخ تلاق ةريره يبأ نعو “ سجنب غوبصملا هدلج عطقي

 ءانموق نم يذمرتلا هجرخأ «هرثأ كرذضي الو ءاملا كيفكي : لاق ؟ مدلا بهذي م

 نيمتي هنإف ةرضم الب هلاوز نكمأ نإ الإ مشولا هلثمو « مهدنع فيعض هدنسو

 نكمت مل نإ الإ اندنع اذك و « مشولاب ينعأ “ ةيمفاشلا دنع هب ةالصلا حصت الوا

 رشقتف اهعنص دعب هبلع تعضو صوقرحلا ةديدح لوزب ناك نإف ى ءيشب هتلازإ

 سجن هيف دجو مث هوحن وأ ابوث لسغ نمو “ ىرخأ دعب ةرم اذكهو ى دلجلا نم
 ابارت دجو مث ابوث لسغ نمو « هدحو عضوملا لسغي : ليقو ى هلسغ داعأ صقني
 ىقبيو سجنلا لوزي هنأل لسغلا ةداعإ همزلي مل سجنلا عضوم يف اقزتلم
 . بارتلا
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 لصف

 ولو نبعلا لاوزو ‘ ءاقتلا الإ ليزملا حسملا ف رح ال : لمق

 عم ءايشأ هثالش حسملا نم دب ال . لسقو > ةراهطلاب مكحيف ةرمب

 ء يفكي ام لقأ وهو لاوزلا

 حسملاب ةلازإلا يف لصف

 ى اسبي اسجن ناك نإو ى ارهاظ حسملا هباه ناك نإ حسملا تارهطملا نم

 لاز نإو ى رهط هرثأ لاز نإ : ليقو حوسمملا رهطي مل سبي هسجن حوسمملا و
 ێاهلك حسملا عاونأ يف ةيراج لاوقألاو ، نالوق هتراهط يفف حسملا هب ام رثأ اضيأ
 نزولاو ليكلاو ةتيملا ةفوص وحن يف اهوحنو اصعلاب برضلاو ءطولا لخدف

 فطع ( نيعلا لاوزو ءاقنلا الإ ليزملا حسملا يف دحال : ليق ) 0 كلذ ريغو

 ءايشأةثالثب حسملا نم دبال :ليقو ى ةراهطلاب كحيف ةرمب ) ناك ( ولو ) ريسفت
 قح كحم وأ < بناوح ةثالث هل دحاو ءيشب وأ ) يفكي ام لقأ وهو لاوزلا عم

 حسميو نيترم وأ ةرم هلسغ وأ هكح زوجيو لسغي وأ ، ةرم لك دعب هسجن لوزب
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 حيرلا هبرضو ةنس زواج يص يف : ليق ميش نمو ص ةعبسب : ليقو

 وأ اقيقحت ءايشأ ةثالث دارملانإف“ءايشأ ةثالثب هلوقف لخاد هلك كلذ و“هريغب قابلا
 ( ةعبسب :ليقو ) : هلوق ف ثحبلا اذك وىرخأ ةفصب ريغهنأك ءيشلا نإف اليزنت

 ص رايجتسالا يف هدوروو “ حسملل لصأ وهو “ لسفلا يف ثالثلا دورو لوألا ليلد

 قلطأ ثيح حسملا لمحيف سجنلا ةلازإل عرش هنآل هب جرفلا زهطي ال هنإ انلق ولو
 تاوطخ ثالثب رهطي هنذأ ىلع لمحيف فخلاب ىذآلا ءطو ثيدحك ثالثلا ىلع

 حسامي ناك اذإ فخلا بناج وأ اهبناج نم وأ لجرلا نم اذكو ڵ رثألا لاز نإ
 ةعبسب هيف طيتحاف لسفلل ةبسنلاب فيعض حسملا نأ يناثلا هجوو “ ضرألا
 حسملا بوجو يأ ( مث نمو ) “ عبس هنأ ثيدحلا يف دراولا بلكلا غلم لسغك

 : ليقو رهشأ ةينامت : ليقو ( ةنس زواج يبص ) ناسنإ ( يف ليق ) ةعبسب
 ءارلا ديدشت زوجيو « الثم أيقتي ناك ىتح هترضف ( حيرلا هبوضو ) رهشأ ةتس
 ندب ةراهط يف حيرلا برض ربتعي امنإ و«كلذ طاقسإ ىلوألاو كءاهلاو ءابلا رسك و
 اديق حيرلا برض ركذ هنأ رهظ مث هتحت حيرلا لخدت نوكي نأب نامزلاب يبصلا
 لثم وه زربي ال ناك نأب حيرلا هبرضي ملو ةنسلا زواج نم نأل ى ةنسلا ةزواجم
 ،سجتنلا رثأ رب مل ام اهدعب امل اماع ًآريهطت همف حسم نوكي الف اهزواجي مل يذلا

 هريهطت نإف اهزواج يذلا امأو ، ًادهاشم ماد اموتقولاكلذي اصاخ ا ريهطت لب

 هتدئاف نأل هيلع رصتقاف سجنلا رثآ رب ملام دهاشي ملو هنع بيغ ولو هدعب ام ممعي
 ، ةدحاو وأ ثالث وأ عبس اهزواجم حسمك اهزواجي مل نم حسم نإف الإ و ى مظعأ

 يف هدي لمج هنم رثكي هنأل هنم حسم ام ةراهطب مكحي مل هنع بيغ اذإ نكل
 زواجم نإ : لبقو ى زربي يذلا فالخي هزورب مدعل رهطي مل هنأل سجنلا عضوم

 يف مفلا حسمك « مفلا ريغ حسمو « رهشأ ةينامثب : ليقو “ ةنس زواجمك رهشأ ةتس
 لك هنم رهط لسغ اذإ ليقو ى ةدهاشملاو تقولاب اهصاصتخا و هتراهط رارمتسا

 ولو ايهيلي امو هربدو هرك ذك سجنلا عضاوم الإ سجنلا رثأ رب مل ام آدبأ عضوم
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 الب ةيحان نرم ءادتبا تاقرخ وأ ناقنل عبسب هاف حسم يقت نإ

 . . . . . . سكعي م ىرخأالل لاصيإ

 روهشملاو ‘ قاحسإ وبأ هيلعو ى لصألا باحصتسال حيحصلا وهو ى دلو نيح
 نم مفلاو “ مارح سجنلا ماعطإ و ى اندنع سجن ءيقلاو ى لوألا ةبراغملا دنع
 لاستغالاو ءوضولا يف لسغي هنآلو“غلابلا هلسغياك اهسجن لسغي ةرهاظلا ءاضعألا

 مف نم هنم هيلع ردق ام لسغ نم دب الف ث هيف يف ءيقلاو يبصلا عضري فيكف
 مفلا نم اهنأب لوقلا ىلع ولو ناتفشلاو ى هنع وفعمف هيلع ردقي مل امو « يبصلا
 ام هنم اوت"أف ءيشب كترمأ اذإ ه : ثيدحلا يفو ى امهيلع ةردقلل نالسغت

 زواج اذإف لوسغملا هصعبل مكحلا اذهناك طقفهضعب لسغ اذإ اذك و'١)«متعطتسا

 اذه : ليقو “ اسجن رت مل ام هتعضرأ اذإ اهيلع ضقن الف همف تلسغو أيقتو ةنس
 ام اهيلع ضقن الف ةدالولا دعب ولو لسغ اذإ اذه : ليقو “ رهشأ ةتس زواج نإ

 عضوم يف هرت مل ام اهيلع ضقن ال هنإف نامزلاب رهطي لاق نم اذك و ى اسجن رت م
 الو وه فلكي مل هنآل اهدلو سجن لسغ اهمزلي الو “ سجنلا عضاوم الإ هسمتو

 هلك ؤت الئل اهمزل : ليقو « اهنم هعضوم تلسغ هنم سجنلا اهسم اذإو < يه
 تعضرأ اذإ اهييدث لسغت نأ ةأرملا ىلع سيل لاقو : هصنام « رثألا ه يفو « اسجن
 اهلك ةنسلا معف . ه ا راجحأ ةعبسب هاف حسمت تناك اذإ ىلوألا ةنسلا يف اهدلو
 هيبأ وأ همأ لثم حساملا ( حسم ايقت نإ ) ىلوألابف ةيناثلا دعب امأو ى اهل وأ نم

 ( تاقيل عبسب ) رصقلا ةغل ىلع ( هاف ) : هلوق نوكيف هيلعو“لوعفملل ءانبلاب وأ
 وأ ( تاقرخ وأ ) ، نهو وأ ربو وأ نطق وأ فوص نم ءازجأ ةعبس يأ

 ةثالثب : هلوق يف رم ام اهيفو ثالث تزوجو « عباصألاو عبصإلاك ى نهربغ

 يأ ( سكعي مث ىرخألل لاصيا الب ةيحان نم ءادتباب ) ةدحاو تزوجو ءايشأ
 لاصيإ الب دحاو وضع هلك مفلا نأل ىلوألا هب تحسم ابب ىرخألا هذه حسمت

 ناك بناج ىلإ بناج نم هنأ ابس الو رخآل عضوم نم سجنلا ذبجت الئل ىلوالل
 . دواد وبأو يذمرتلا هاور ( ) ١
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 هلسغ دجي ملو هيفب مد جرخو "ريبك ايقت نإ اذكو 2 اهمامت ىلإ

 اثالث : ليقو ، همعطو هرثأ لاز نإ رهاط وه مش { ًاعبس قزبي

 سبجك اهريغبو ءاضيبب ةتيم فوص بّرتيو « رثألا لاز نإ ةرم زوجو

 ةحسم هذه ى ىفخمو هىف لخدي ثيح كنجلا فرط يف سحنلا لاخدإل اببس

 ةعبس فارطأب كلذ زوجيو ص ةعبسلا يأ ( اهمأمت ىلإ ) كلذك لعفيو “ ةدحاو
 ‘حص ددملا مامت ىلإ تداعأ و ةعفد هلك هتحسم نإو ‘تملع اك ةدحاو ةقرخ نم
 نيتفشلا نيبو اهنيب امو اهفارطأ و ىلفسلاو ايلعلا هنانسأ رهاظ حسمت نأ كلذو

 نم ةرمب نكمأ نإ هرضت ال ثيح ىلإ ى هلك مفلا لخادو نيتفشلا نم اهيلي امو
 طسوو مفلا طسو طسولا كلذ ىلإ رخآلا بناجلا نم مث ‘ نهطسو ىلإ بناج
 هلك اذهو « بناج ىلإ بناج نم زوجيو ى نيتفشلا طسوو اهيلي امو نانسألا
 نطاب لسغ يدنع اهل سيلو “ نآلا هبناج نم ءدبلا يفبنيو ى ةدحاو ةحسم
 كاذ سبل هنأل هب يم فلكت ملو غلاب رعغ هنأل هب فلكي ملو هل ررض هنأل همف

 نم اهدسج يلي يذلا وه هنأل طقف تركذ ام لسغب تبطوخف اهندب يف اسجن

 ةنس زواجي مل يذلا امأو ى ءيقلا ريغب همف سجناذإ اذكهو ى عاضرلا ثبح

 رهاط :ليقو “سجن هيلإ ثدحي ملنأ ةدهاشمو هحسم تقو ىف الإ همف رهطي الف

 ( هلسغ دجي ملو هيفب مد جرخو "ريبك ايقت نإ اذكو ) “ سجنلا رت مل ام اقلطم
 ةرم زوجو اثدالث:ليقو“همعطو هزنأ لاز نإ رهاط وه مث اعبس قزبي) هدجو وأ
 اثالث اتلسغ ع مفلا نم اتسيل ناتفشلا : مالك كلذ يف رم دقو ( رثألا لاز نإ

 اهرعش و اهربوو ( ةتيم فوص برتيو ) هيف نم ءاملا غرفأ اماك اثالثو ةرم لوأ

 صجلا وه(سبجك اهريغب و ءاضيب ) ةبرت(ب)‘ طلخي ىنعمب برتيلمعتساف طلخي يأ
 رملا يف قرحت ةقرز ىلإ ضيب ةراجح ىلع ةماعلا ةغل يف قلطيو ى ريجلا وهو

 ص هب ىنبيف رانلاب قرحي بارت ىلعو ى ابايث جسني امو بايثلا اهب ضيبيو قديو
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 ‘ ضرألا يف برضلاو « هلع ًرذلاب دامر وأ قزال نبطب ال لمرو

 > دحاوب زوجو > آئاام : لقو > اعبس يصعلاو ةنكمألا ديدحت م

 اهب لوانت دي نم سجنلا ليزيو

 كلذ سبجلا لمشيف هب ضيبي ضيبأ مسج لك وه ةغللا لصأ يف صجلا لعلو
 نيطب ال )؛ قزال ريغ سباي بارت لكو ( لمرو ) “ صجلاب رسفم هنأل لك
 نوكي نأ ىلإ لوؤي هنآل انيط هامسو قزاللا بارتلا نيطلاب دارأ وأ ، ( قزال

 ةخبسلا بارتو تيملا بارتلاب الو قزال ( دامر وأ ) ! ريثكلا لالتبالاب نيط
 ريغ بارتلاو“هب برتي ال كلذ لك و « قوحسملا ءانحلاك بارتلا ريغو ، اصحلا و

 يأ برتيب قلعتم ( رنلاب ) ‘ نيللا نم وأ نشخلا لمرلاف ى نبللا نم ىلوأ نّتللا
 ةمجعم لاذلاو رذلاب نوكي روكذملا طلخلا نأ كلذو اهريغ وأ ةبرتلا رذ عم

 يف رثكأ وأ تابرض ثالث ( ضرألا يف برضلاو ) ‘ عضوم لك يف ( هيلع )
 اصع عمج نيعلا رسكب ( يصعلا و ةنكمألا ديدجتو ) ي ميمعتلا عم عضوم لك
 ص يصعلاو ناكملاو رذلا ىلإ دئاع وهو “ تارم عبس كلذ لعفي يأ ( اعبس )

 ص سجنلا لاوز نهف ( دحاوب زوجو )“يصعلاو ناكملاو رذلا يف(أثدلث ليقو )

 زوجيو ، ةدحاو اصعو دحاو ناكم ىلع رصتقا اذإ اثالث بارتلا ةداعإ ىلأوآلاو

 حسملاو لسفلاب عضوم لكل رهطت نأب ةثالث وأ عضاوم ةعبس يف ةد۔حاو اصعب

 ءاملاب زيجأو ء قرزال ريغ دامربو / اصعلا ريغ اذك و “ نامزلاب وأ ريشقتلا وأ

 زيجأ و ‘ سجن ام رئاسك لسفيف اهب طلتخم ريغ ولو هب زيجأ و“ ةبرتلاب اطلتخ
 الو لسغ الب ارهاط كلذ نوكف سجن هقحلي ال ثيح قوف نم كلذ صق

 ؟ رهاط وأ سجن كلذ رابغ لهو“ضرألا ريغ يفو “اصملا ريغب زوجيو « بيرتت
 لزغ" نإو ‘ بيرتتلا ديعأ دلج دجو نإو ؛لاوقأ ؟ لفسأ لزني يذلا ,سجني وأ
 برتيو ى ةبرتلا عم ءاملاب لسغ لتف وأ جسن وأ اهرعش وأ اهربو وأ اهفوص
 اهب لوانت دي نم سجنلا ليزيو ) ، اهربغ ال ةتيملاب تسجن نإ هعم امو فوصلا
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 نمو /{} ةرم زوجو > اثالث هسنك تسب نمو .{ دصحو ثرحك

 طاخمو قيرك للبلا يراجم نمو ى ريطقتو غارفإ و ليك ءاعوو رابع

 . جراخ نم سجنت نإ هحشر حشار ءانإ نمو 0 هي رج

 اهب يشمي وأ ى اب برضي اصع كاسمإو رجزو ءانبو رفحو ( دصحو ثرحك

 نمو) “كلذطوبهو.وحن وأ ءانب وأةرجش وأةلخن عولط وأعطقو“هدي يف كرحتت

 سنكلاب لصوف هيف بارتلا "لق اذإ نالوقلاو ( ةرم زوج و اثالث هسنك تيب
 ءطولاب هيف صاغ سجتنب ملعي ملو رثك وأ < ليلقلا بارتلا ةيقب رضت الف ضرألا
 نمو ) “ سنكلاب اهنم رشقتي هنكل ضرألا دوم بارتلا نكي ل وأ هوحن وأ
 ليك ءاعوو) ماع ىلع صاخ فطع هدعب فطعلاو نازيملاو لايكملا لمش ( رايع

 ليكملا ناك نإ ناليسلا لاوز دمب اثالث ( ريطقتو ) غارفإ عم يأ ( غارفاإو
 ذإ « ريطقت ديق الب رهط ريعشو ربو ىونك ادماج ناك نإو ى اعئام نوزوملا وأ

 ص رطقي ءانإلا ماد ام رهط الو « رثألا لاوز كلذ يف رهطلا دحو ى هبف روصتي ال

 سجن ام سلحن ؛هلك كلذ يف ديلاو نازيملاو لايكملاو نوزوملاو ليكملا رثهطو

 رهاطلا سجنيو سجنلا رهطي : ليقو “ هلك كلذ سجني : ليقو ى لبق ايهنم
 ى رايعملا رهطو سجن رايعم يف نوزوملا وأ ليكملا عئاملا رهطي الو “ كلذ نم

 يف هلك كلذ سجن : ليقو ى كلذ دعب يناثلا نوزوملا وأ ليكملا آضيأ رهطو

 (وقير ) ىرجم (ك للبلا يراجم نمو ) « ةثلاثلا يف رهطو ةيناثلاو ىلوآلا ةرملا
 نم سجتنت نإ هحشر حشار ءانإ نمو ) للبلا يأ ( هيرج طاخم ) ىرج
 . ( جراخ
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 ة ءعاخ

 لهو ، حصألا ىلع هب ةلازإلا يف نامزلا رورم نم دب ال
 رشع ةسمخ وأ اموي نوعبرأ

 نم متاوخ فنصملا لمج « نيديعس امهثعباو ‘ حراشلاو فلؤملا محرا مهللا
 باوبآلا نأش كلذ نأ اك هل ةحارإ و بلاطلل اطبشنت اهرصتخا يتلا بتكلا
 رورم نم دب ال ) جراخ نم ةمتاخلا لمجت نأ لصألاو « مجارتلا رئاسو لوصفلاو

 لاوز لبق نوكي هنآل انامز !ىمسي ام ىندأ ال صوصخ رادقم نم يأ ( نامزلا
 الب الثم ضرألا ةراهط هلباقم ( حصألا ىلع ) نامزلاب يأ ( هب ةلازالا يف ) نيملا
 دمب هل تاذ ال ام سبي وأ هتاذ باهذب لاز اذإف ى سحنلا نيع بهذ نإ دح

 اهب لصحي ةياغ ىلإ يهتني ال هنآل ريخأتلل دح الو ‘ هجو ريخأتلل قبي مل سبيلا
 ص لاز دقف ع لاوزلا لوصح وه هلوصح دارملا نآل ى اهنودب لصحي مل ءيش

 دورول ةرم وأ نيترمي رثألا لاز ولو « لسفلاو حسملا يف ثالثلا بوجوب ضرتعيو
 ادح ينعأ !تاقيم ثالثلا امل لعج ايكف ع حسملاو لسغلا يف ثالثلاب ثيدحلا

 وأ "ماع هب سجنلا لازي يذلا نامزلا ( لهو ) ‘ دح نامزلاب ةراهطلل لمجيلف
 ولو ) رشع ةسمخ وأ اموب نومبراأ ( وأ نارهش وأ ةثالث وأ ةعبرأ وأ رهشأ ةتس
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 رشع ةسمخف ؛ لاوقأ ؟ رثألا لاوز الإ دح ال وأ ۔ةثالث وأ ةعبس وأ

 هبيصت امل ةعبسلاو ص الخاد ءاتش حيرلا الو سمشلا هبيصت ال امل

 لبإ لالجل نوعبرألاو « اجراخ هب ةثالثلاك افص لخادلو س اجراخ

 ص ةماعنل ةتسو ض ةاشل ةرشعو ، ةرقبل نورشعو ، رمخ براشو

 نفدملةنسو ى ةماملل فصنو مويو ةجاجدل ةثالثو ، سوواطل ةسمخو

 ال وأ )« الخاد ءاتش ولو كلذك ( ةثالث وأ ) كلذك ( ةعبس وأ ) اجراخ افص

 لك و سنج لك يف ؛ ( لاوقأ ) حصألا لباقمب حيرصت ( ؟ ألا لاوز الإ ةدح
 رشع ةسمخ وأ هلوق نأهرهاظ « خلا ( ريشع ةسمخف ) ليصفتلاب ليقو ‘ تقو
 اذه لب “ كلذك سيلو نآلا هركذ ام هليصفت دحاو لوق ةثالث وأ ةعبس وأ
 الو سمشلا هبيصت ال امل ) رشع ةسمخو لوقي نأ ىلوألاف ليصفتب رخآ رابتخا
 ص رشع ةعبرأ ليقو ص ( الخاد ءاتش ) ةعبسف امهادحإ تناك نإو “ ( حيرلا

 يف يأ ( اهب ) حيرلاك سمشلا ( هبيصت امل ةعبسلاو ) “ ةثالث ليقو “ ةعبس:ليقو
 لسقو ةثالث ليقو ى ( اجراخ ) ءاتشلا ريك ذت ىلع نييوغللا ضعب صنو « ءاتشلا

 ص موي ليقو ةثالث ليقو ى ( افيص لخادل ) ةعبسلا ( و ) ، موب ليقو “ ناموي
 ليقو “ موي ليقو “ نانثا ليقو ، ( اجراخ ) فيصلا يف يأ ( هب ةثالثلاك )

 هريسفت رمو ( لبإ ل"الجل نوعبرألا ) اولاق مهنأ حرشلا يف مدقت ( و ) « ةعاس
 نورشعو) ةليلو موب رمخ براشل ليقو “ةرطق ولو ةرم ولو ( رمخ براشو )
 < ةجاجدل ةثالثو “ سوواطل ةسمخو ى ةماعنل ةتسو ؤ ةاشل ةرشعو 0 ةرقبل

 ( نفدنمل ) ماع يأ ( ةنسو ) ؛ كلذ ريغ مدقتو ى ( ةمامحل فصنو موبو
 لهاجو ليسك اهريغ وأ حيرلا هشبن نأب نفدلا عضوم يأ ءافلا رسك و مملا حتفب
 دارملاونذإ الب هضرأ يف نفد وأ “ طقسل ةمرح ال هنألرخآعضومل هلقن دمعت وأ
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 > اقلطم : لسىقو كرش دولجو ريصحل و ‘ لب إ نطعمو ء طقس

 ‘ ناسحتسا مهنم كلذو

 اهحتفو نيسلامضب ( طقتلم ) رهشأ ةعبرأ لبق ام وهو حورلا هيف خفنت مل ام هب

 دنع اهعمتجم ليقو ى اهريغ وأ رادلا يف اهاوأم وهو ( لبإ نطعمو) “ اهرسك و

 انطعم كلذ نم مسي مل امو ى ءاملا دنع اهتماقإ عضوم ليقو ث لهنملا نع رودصلا

 ( ريصحلو ) « ريعبلا ريغل نطعم الو « ةسجنلا ءايشألا ةراهط رئاسك هتراهطف
 يأ ( كرش دولجو ) س امهوبغ يف انه امو ضرألا يف لبق ام نأل ماللا داعأ
 اهنإف دمح وتلا ضيقن وه ىذلا كرسلا ضرأ نمةغوبصم وأ ةغوبدم ةت آلا دولجلا

 ةغوبدملا دولجلا و“ مهللبل اهتساجنب كحي وأ « اهتغبص وأ اهغابد يف ةساجنب مهتت
 نامزلاب اهريهطت ديرأ نإف مهللب ةساجنل مهيدياب انترضحب ولو ةغوبصملا و

 لسفك : ليقو “غابدلا وأ غابصلا صقتنا ام اهلسفيلف ةلجهلا دارأ نمو « ةَسسلاف

 نم لصألا ىلع يرجلاو مهللب ةراهطب مكحلا كلو ‘ لحني غبص يقب ولو اهريغ
 مهريغو باتكلا لهأ كلذ يف ءاوسو ى اهتراهطب مكحتف سجنب اهوسمي مل مهنأ
 يطعملا يباتكلا للب ةراهط يف بهذملا يف فالخلا و“ مهلك مهللب يف فالخلا دوجول
 ءاج بوثب ىلصي ناك اذإو “ اهريغو اهوفبص قلا بايشلا دولجلاكو ى ةيزجلا

 ري ملو اطومقم نكي مل نإ كلذك و « كلذب ىلوأ يباتكلاف اطومقم هب يسوجس
 رهطي ال ليقو “ هريغ لسغك هلسغب رهطي كرسلا لهأ هغبص امو“سبللا رثأ هيلع
 كلذ يف ليقو ث هريغ وأ كرش دولج (اقلطم : ليقو) ث هنم جرخي غبصلا ماد ام
 تسجنت اذإ دجسملا رصحو : « جاتلا ه يفو ى ةنس هل طرتشي ال هريغك هنأ هلك

 هدحو امهدحأ برض يفو « ترهط رثألاو نيعلا بهذ و حيرلاو سمشلا اهتبرضو
 . ه ا بارتلابف الإو دجو نإ ءاملاب الإ رهطت الف نيع سجنلل ماق نإو « فالخ
 ص اهريغو ةنسلا طارتشا نم روكذملا نم (كلذو ) هعنم رشع ثلاثلا ءزجلا نم

 الإ و “ سجنلا لاوز نع رظنلا عطق عم باجيإب طابتحاو ( ناسحتسا مهنم )

٤٨٧ 



 آرمت "نإو هب غبدلا ديتعا ام ليزملا غابدلاو ء نيعلا لاوز لصألا
 دلجلل عنام لكو ى حلم وأ : ليق 2 ًانامر وأ نوتيز وأ نيت وأ

 روث وأ لمج دلجك طوسبمو ةبرقو قز رهطيو « غابدف داسف نم

 ام كح لهو © هداتعمب غابد عم ةيرصقب لعج امو 4 جراخ نم هحشرب

 ةراهطلا هب غبد

 رصحو طقسننفدملكحلا كلو “سجنلا نيع(نيعلا لا وز) ةراهطلايف ( لصألا ) ف
 ى رثألا لاوز عم رثكأو لقأو اموي رشع ةسمخب ةراهطلاب اهوحنو كرش دولجو

 ةرجش رمت ( انيت وأ ارمت ) ناك ( نإو هب غبدلا ديتعا ام ليزملا غابدلاو )

 دلجلل عنام لكو “احلم وأ ليق انامر وأ انوتيز وأ ) « طشم » ةيربربلاب ىمست
 الب فوص يف ةدلج تدجو اذإف « اسمش وأ ابارت نإو ( غابد ) وه ( ف داسف نم

 حلملاو بارتلا مهضعب عنمو ى مسدلا لازو ى هب طولخملا بارتلاب ةرهاط يهف محل

 ولو مدلا لسغيو ى اهب سجن نإ اهريغ وأ ةتيملا دلج يف رثؤي غابدلا و ع سمشلاو
 ص ال وأ رعش وأ ربو وأ فوص دلجلا يف ناك ءاوسو غابدلا يف ءاقلإلا لبق ةتيم نم

 رثؤيو ؟ نالوق ؟ غابدلا رهطي لهف دلجلا نع لصفنا نإو دلجلل اعبت رهطيو
 جراخو لخاد نم تغبدو هلخاد يف يتلا ةرشقلا تعزن نإ خرفملا ماعنلا ضسب ف

 ريدقت ىلع فوصلا يف دلجلاف ةنطابلا ةرشقلا ذفن نإ لخاد نم غبدلا يفكي ليقو

 ةبرقو قز رهطيو) ى هغابد و بف بارت اهباصأ نإف يح نم تعطق اهنأ
 نم ركذ ام حشرب يأ ( هحشرب روث وأ لمج دلجك ) طوسبملاو ( طوسبمو
 ( و ) “ جراخ ىلإ وأ جراخ نم رهظي ( جراخ نم ) طوسرمو ةبرقو قز

 ( هداتعمب ) هلوقو “ ( غابد عم ةيرمصقب ) ةتيملا دلج نم ( لعج ام ) رهطي
 وأ موي نم ةداع غابدلا هبف رثؤي امب رهطي يأ ام وأ غابدلل ءاهلاو رهطيب قلعتم

 يأ ( ةراهطلا ) امهريغ وأ نيت وأ رمت نم ( هب غبد ام كح لهو ) رثكأ وأ لقأ
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 ىلعف ؛ نالوق ؟ حصألا وهو غبد دعب لسغب رهط امنإ دلجلا و ء سجنلا وأ

 > يناثلا نود لوألا نم عوزنم ىرخأ ةتمم دلج "غبد حص لوألا

 دعب لسغب رهط امنإ دلجلا ) ف هيلع ( و “ سجنلا وأ ) غابدلا درجمب دلجلا رهط
 ليلد الف « هتراهط )١' ممدآلا غابد » : رقللع هلوق امأو “ ( حصألا وهو غبد
 ذإ اهيلإ ةطساو هنأ هتراهط هلوق ىنعم : لوقن انأل هل هب لدتسا ولو لوألل هف

 ال اضيأو ى لسفلل الباق ناك غبد املو غبدلا ريغ ءيشب رهطي ال غبدلا لبق ناك
 فيك ايهسجنتو هايإ اهتاقالم دعبف“دلجلا ةاقالعناسجني ءاملاو غابدلا كلذ نأ كش
 (ىرخأ ةتيم دلج غبد حص) ةراهطلا وه يذلا (لوألا ىلعف؛نالوق )؟نارهطي

 ح (لوألا)دلجلا (نم عوزنم ) غابد (ب) رثؤي غبدلا ماد ام ادعاصف ةثلاث ةتيم وأ
 وه يذلا ( يناثلا ) لوقلا ( نود ) تفلتخا وأ تقفتا دلجلا هنم عوزنم غابدبو

 غابد نم دب ال وأ ؟ لسغي يكل يفكي له هيف رخآ غبد نإف هيلعو “ ةساجنلا

 ص حص لبق رخآ غابد هيف لمج نإو لسفلا مهضعب طرتشإ لوآلا ىلع اذك و رخآ

 :ليقو “ هنم دب ال : لسق ؟ نالوق يناثلا لسغ يفو لسغ هغبد دعب لعج نإو

 رثكأ وأ نيدلج لعج زوجيو “هلسغ دعب ايناث هب غبدلا زوجيو«رخآ غابد نم دب ال
 دبعأ غبدي مل دلجلا نم عضوم يقب نإو ى ةدحاو ةرم غابدلا يف ةفلتخم وأ ةقفتم
 دنع هلسغ نم دب الو؛رهاط يقابلاو هدحو عضوملا غبدي وأ عطقي : ليقو“غبدلا

 كلذ وحن وأ ةقيل وأ رجح وأ دوع هيف عقوف غابدلا يف دلج لمج نإو ى ضعب
 نإو ى غابدلا داعي : ليقو “غبدلا دعب لسغ ساحن وأ ديدح وأ دلج وأ راخفك
 فالخلا نوكيف داعي الو غبدلا دعب لسغي : ليقو“ديعأو لسغ سوجنمب غبد
 وه ءاملا نآل غابدلا عم ءاملا نم دب الو ص يباتكلا وأ يباتكلا ريغ كرسلا غبد ايف

 بك رم هنإ : ليق اك غابدلا قيقدنم هيلإ لحني ام عم دماجلا يفو غابدلا يف رثؤملا

 . دارد وأ هاور ) ( ١
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 . ءام يمفاشلا طرشي ملو « ناويحلا رئاسو ناسنإلا يف ماعطلل

 هسجني ملو موق هستَجن هريغت ملو ةساجنلا هتلح نإ ليلقلا ءاملا يف فلتخا

 : للع هلوق نأ هدريو «نيتلق نم لقأ ولو سجنلا ةرامأ هيف نكت مل نإ نورخآ

 نيتلق" ردق ىلع لومحم )١' « هتحئار وأ همعط وأ هنول ريغ ام الإ رهاط ءاملا ه

 سجنلا ةلازإ نأل أطخ وهو سجنلا ليزي ال رحبلا ءام نأ ضعب معزو « ادعاصف

 سجنلا ليزي هنأ ضعب معزو“كح وأ نامزب ولوىنعملا ةلوقعماهنأل نكمأ امحصت

 نأي لوقلا ىلع مالسإلا لبق كارشإلاو سافنلاو ةبانجلاو ضيحلا ثدح عفرب الو

 الو ص كلذ وحنو مارحإلاو ةعمجلل هب لستغي ال هنأو ، لستغي نأ ملسأ نم ىلع

 :لاق نمل اباوج '؟) « هؤام روهطلا وه »:رتللع هلوقل أطخ اضيأ وهو هب أضوتي

 ص دوقولاو روطفلاو روحسلاو ءوضولاك « رهطلا ةلآ روهط ىنعم ؟ «هب أضوتنأ»
 هب لمعيف رحبلا ءام الإ ديقملا كرت قلطملا ءاملا دجو اذإو “تاماكلا لئاوأ حتفب

 زاجأ و“لوقبلاو رجشلاو درولا ءامب ثدحلا عفر ضعب زاجأو ى قلطملا دجو ول و

 يف ثدحلا عفر نم وأ ى ريغتي مل نإ سجنلا لسغ نم لاس ام لايعتسا ضعب

 ضعب زاجأ و ى ريغتي مل ولو سجن لسغ نم لاس ام كرت ةطوحلاو“برش وأ لسغ
 ضعب زاجأو ى راتخلا فالخ وهو تاغابصلاو نارفعزلا ءامب لاستغالاو ءوضولا

 ص نيثلثلا قوف ءاملا ناكو ءاب تطلخ نإ ذيبن وأ لخ وأ نبلب لاستغالا و ءوضولا

 ،هريغ دجي مل نإ ضعب امهزاجأ و « ذيبنلاب لاستغالاو ءوضولا سابع نبا زاجأو

 ريغت نإو “ حيحصلا وهو '") ءام اودجت ملو » : ىلاعت هلوقب ةكرب نبا هدرو

 ٠ همعطو هن ولو هحمر لع بلغ ام ال ٥ يش هسجحنتي ال ءاملا ن ! : ظفلب ةحام نا ١. ور ) \ (

 )٢( هركذ مدقت .
 )٣( ءاسنلا : ٣: .
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 ع ريفت ولو لاستغالاو ءوضولا يف زاج قرو وأ رهاط ثور وأ رعبب ءاملا

 معزو ى قباسلا فالخلا ىلع ريغت ولو هب لستغي وأ هب أضوتي اب تدملا لسغيو

 ص ريغتي مل ولو سجني نيمبرأ نود ام ضعبو “ للق سمخ نود ام نأ ضعب
 ىتح سجن لوبلا هبلغف ءام يف لاب نمو ع رهش اك نيتلق يف كلذ نأ حيحصلاو
 سيلو سجنلا مكح هنم عضوم ىلع بلغف ءاملا رثك نإو ، هنم رثكأ ءام هلخدي
 ص هتراهطب مكح هنيع كلهتساف رهاطلا هطلاخ اذإف « عضوملا سجن هنم رثكأب

 رهاطف لفسأ ىلإ سجنلا لزنو فاص هالعأ و ضرألا ىلي امم ريدغلا نول ريغت نإو

 سجن هيف لسفغيقوف يف راجلاك ىصحلا '١)يراجلاو<همكح هبلغي مل نإ هالعأ نم
 يرجيو هرخآ لصي نأ لبق لخادلاب سجنلا هضراعو اسجن ليلقلا ءاملا ناك نإ و
 رطق نإ ءوضولا ءام هيف رطق ءامب أضوتيو ى هبلغي مل ام ارهاط ناك هلفسأ نم
 ف كدحأ زلوب ال » : نع هنع يور “ هفصن نم لقأ : ليقو ص هثلث نم لقأ

 ىلع ةاش وأ يبص لاب نإو ی ليلق ناك نإ ينعي '"‘ « هنم ًاضوتي مث مئادلا ءاملا

 ةحئارب سأب ال : ضعب لاق ى كرعالب هيلع ءالا بص ىزجأ هريغ وأ بوث

 غبصلا هبلغو راج يف سجن غبصب غوبصملا لسغ نإ و « معطو نول نود سجنلا
 نإو ى رهاط يف ضرامب ال هتاذب سجنلا هبلغي قح سجني ال ناك نإ سجني م
 رم نم ءوضو دسفي مل لوبلا ءاملا بلغف اهيلع رطمأف قرطلا يف باودلا تلاب
 ناك نإ ءاملا سجني ال : لبق ى هب أضوتي الو ةديبع يبأ نع اذه لقن دقو ى اهيف

 نيتبرق عست يتلا ةرجلا ةلقلاو ى ًاولد نيعبرأ ردق ناك نإ : ليقو “ نيبونذ ردق

 كاربك و رغص ربتعت ال : لبقو ى اهربك أ نم : ليقو “برقلا طسوأ نم فصنو

 زوكلا : لاقيو “ رَجمك للق يه : ليقو ى اكوكم رشع ةعبس اهنإ : ليقو

 )١( ررحيلف لصألا يف اذك .
 )٢( هيلع قفتم .
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 عبرو اعارذ ضرألا يف نيتلقلا سايق : ليقو « ةلق هنم برشيو لجرلا هلمحي

 . اقمعو اضرعو الوط

 ص اعامجإ صاع وهو عفرب هنأ ضعب معزو مارحلا ءاملب ثدحلا عفر حصي الو

 ضئاحو تيمو بنج ءام اذ رضح نإو “ ىصعو عامجإ هب سجنلا ةلازإ حصو
 هجاتحا نإو ى هب تيملا لسغ ريتخاو ى ءاش نم ىلع هب داج مهدحأ يفكيو

 ءاملا يسن نمو « ةراهطلا ىلع ةمدقم توملا نم ةيجنتلاو ى ءامب ىلوأ وهف ةراهطلل

 ؟ هنيح يف دجاو ريغ وه ذإ ال وأ تقولا يف ركذ نإ داعأ مميتب ىلصف هدنع
 لخدو مميت دجسملا يف الإ ءاملا ءاسفنلا وأ ضئاحلا وأ بنجلا دجي مل نإو ؟ نالوق
 ؛هرصع هأ زجأ هرصعو بوث ضعب لاخدإب الإ هءام دجي الو ءانإ قاض نإو هيلإ
 رهطت رثكأ وأ نبءانإ وأ رهاط ءانإب رثكأ وأ نانثا وأ سجن ءانإ طلتخا نإو

 اهرخآ ىلإ كلذك رخآب مث يلصي مث هندب فجي ىتح هبوث نع كسمأو اهدحاب
 كلذو «سجتنلا متخ نوكي نأ ناكمإل دعب رهطتي نأ دب الو ، رهاطلا فداصي و
 اذك و ص أضوتي ناك نإ سحنلا لسغ الب ًاضوتيو اهدحأب سجنتي هنآل أطخ
 هللا دنع اسجن هلبق ام ناك نإ سجنلا لسغ تترملاب يوني نأ الإ “ لاستغالا

 ص اهلبق ام هللا دنع رهط ناك نإ الثم ىلوألا يوني وأ ‘ ثدحلا عفر دعب ةرملابو

 باوصلاو ع كش ىلع لمعي ال ذإ اطخ وهو هلمعتسيف اهدحأ ىرحتي : ليقو
 دجا و ريغ نوكف رهاط هعم ىقبي الف اهلك اهطلخ هنأ ضعب معزو ى ممتي نأ

 ءارش همزلو دحاوب رهطت ادحاو الإ ةرهاط تناك نإ : ليقو “ فبمض وهو

 ريهطتل هيفكي اليلق دجو نإو ى رثكأب ال لقأ وأ هلع يف نمثلاب ةلآلا وأ ءاملا
 عفدتو هبوثل مميتيو أضوتي : ليقو “ ءوضولل مميتو هب هلسغ ءوضولل وأ هبوث
 هبف عقو امم رثكأ ءاملا ناك نإ : ةديبع يبأ نعو ؛ نومميتيو مامإلل ءاملا ةعاجملا
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 هنأ ضعب معزو « نيتلقلا رابتعا هب لومعملا حيحصلاو ى رهاط وهف سجنلا نم

 : دق هنال اذهب لمعي الو رهاط وهف هب هجازتما دعب سجن نم ءاملا صلخت اذإ
 فرطلا كرحتي الو هفرط كرحي نأب ريثكلا ءاملا "ضعب دَحَو ؟ رهط مف سجن

 هريدقتل هجو ال : ةكرب نبا لاقف ى نيتلقلا ثيدح هتافانل فيعض وهو ى رخآلا

 اهؤام ىلا : ليقو ءالدلا اهحزنت ال يتلا يه ةرحبتسملا رئبلاو « اهفالتخاب ةكرحلاب

 : ليقو “ حزنلا يف يوقلا بلغت يتلا : ليقو ى ةلق نوعبرأ اهيف : ليقو ت ناتلق

 نيبتي مل ام رهاط ةيحلا دلجو ى ةعاس يف آولد نوعبرأ اهنم حزن نإ غرفت ال يتلا

 عقو نإو « رجزلا دنع لوبلا يف لبحلا ىرج نإ ةرجازلا ءامب سأب الو « هسجن
 ص ءاملا رثك نإ ال :ليقو «ءاملا دسفأ بارتلا ىلع بحسلا لبق ءاملا يف مث لوبلا يف
 اهيف عقو ذإ مزمز ءام ردق كلذ نآل نيسمخو آولد نيعبرأب حزنلا دح امنإو

 اهريغ يف دسلا ىلع ردق نمف ى اهيف ام حزنو اهنويع دسب سابع نبا رمأو يجنز
 . نالوق ددعلا مامت ولدلا ءام ةراهط يفو « طس وآلابف ولد امف فرعي مل نإو « دس

 وأ » : للع هلوقل ع حيحصلا ىلع سجن ةحئارلا هيف تيقبو لسغ امو

 لسغ اذإ رهطي لسغب صقني ال مدك رهاط وهف لوزت ال تناك نإ معن“«هتحئار

 ام ىلع ينبو تلسغ رئبلا هب تسجن ام ريغب ولدلا تسجن نإو “ صقني ال ىتح

 هترثكل ءاملا ريغتي مل اذإو فنؤتسا اهلسغ لبق رئبلا يف تلخدأ نإو ىضم

 اهيف سجنلا عقو ىتم ملعي مل اذإو ى ريغت نيح نم سجنلاب مكح" ريغت صقن املو
 هنأ ملع وأ سجنلا جرخأ نيح نمف حيرلا نيبتي مل نإو “ هتحئار دجو نبح نمف

 ص هريغت تقو لوأ ملمي ملو نوللا ريغت اذإ اضيأ تاولص سمخ : ليقو ى اهيف
 ىرخأ رقح اودا رأ و رئب تسجنت نإ و “ تاولص سمخ لدب م انأ ةثالث : لبقو

 : لبقو عرذأ ةرشع اودعب نفدت مل نإو “ اوءاش ثيح اورفح تنفد نإف
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 ناك نإو ص ةعبرأ اوكرت ءالا يرجي ثيح نم اهقوف رفحلا اودارأ نإو ى ةتس
 ء .

 يئر نإو ى نارطق وحنب ربتعي : ليقو ث رشع ةسمخ : ليقو ى ةيناثف لفسأ
 نإ الإ يراوحلا وبأ هزاجأو ص ريشبو ديعس دنع لمعتسي الف ءام يف بلك رثأ
 . هيف غلي يئر نإ الإ : ليقو هيفب هيلإ يوهي يئر

 يذملاو ينملاو طئاغلاو لوبلاو ريزنخلاو ةتيملاو مدلا : هتاذب سجنلاو

 ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا اذك و ى اهجرف للبو ةأرملا نم رهطلاو يدولاو

 سجنو ث فصولا لوزي ىقح ءاملا رهطي ال نكلو « غلابلا فلقألاو كرشملاو
 ال نورهاط مهف الإ و مهيف يذلا ثدحلا نع ةرابع ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا

 ةرأف هيف تتام نمس نع : قلع لئس ه ع مهريغ نم سجني ام الإ مهنم سجني
 هبف ىقلي : لوقنو ص )١' « قيرهأ امئام ناك نإو امهلوح امو اهوقلأ : لاقف

 هيف عضوت لب ءاقلإ يف ءاوه لصف الو دعب الب ةاصحك امهوحن وأ مهرد وأ ةاون

 نم اهعضوم لباقي ام حسمب زيم انرمأي ملو “ تلصو ثيح نم عزنيو اعضو
 ص املوح امو سجنلا انعزن اذإ ةيباخلا وحن نم بناوجلا ةراهطب مكحنف ءانإلا

 يف ىقلي ليقو ص لكؤي ام لوب سيجنت ىلع روهمجلاو ى دبعت وهف حص اذإ كلذو
 ص ريزنخلا لوب مث ى يمدآلا لوب ساجنألا ىوقأو “ نيمهردب ردقو متاخلا عئاملا
 نأ ذإ ى كلذك ةرذعلا مث « لكؤي ام لوب مث « لكؤي ال ام لوب مث « درقلا لوب مث
 با ودلا مامطإ يف صخرو 4 ينملا مث « مدلا مث ةرهاط لكؤي ام ثاورأ

 ديعأ سجن ءام يف وآ سجن وهو خبط امو رهاط هلصأ و “ سجنت ام لافطالاو

 بهذت وأ ‘ هرهاظ لسغ دعب سجنلا غلب :ثيح غلبي ىتح رهاط ءام يف هخبط

 )١) يذمرتلاو دواد وبأ هاور .

٤٩٤ 

  

 



 ايف فالخلا ىلع رهط سبي اذإ : ليقو ‘ فيغرك عئام ريغ يف رانب هتبوطر
 نم وه امم هوحن وأ اتابن ناك نإ نامزلاب هتراهط يف لاكشإ الو « نامزلاب رهطي

 دعب ريض الو { اطر لسغيو سحن غبصب غبصي نأ دمحأ نبا زاجأو > ضرألا

 رصي وأ رذعتي ريثك رمث ق زيمي ال امم اهوحن وأ ةسجن ةرمت تمقو نإو ى سبي
 اك سجني ملو مرحي مل ريثكلا رمثلا اهكلهتسا دق : تلق ث نكميال وأ هلسغ

 اندب الو ابوث سيل ام لك : ضعب لاق ى ايهيف عقاولا سجنلا ناتلقلا تكلهتسا

 ربتعيو ‘ سمشلاو حيرلاب وأ < رثألا لوزي ىتح ليوطلا ثكملا نامزلاب رهط
 رمتست ال اهنأل ةوك نم سمشلا لوخد اوركذي ملو « ةوك" نم ولو حيرلا لوخد

 : مايأب ترمتسا ولو “ جورخلا لجعت لب رمتست ال تناك ولو اهنكل حيرلاك
 رثأ يقبو لسغو اهريغ وأ حول يف سجنب بتك نإو ى لقنتلاب اهعضاوم ريغتت
 سجنلا ناك وأ ريغت نإ الإ سجن هبف فقس ءام سجني الو “ رهاطف صقني ال

 نإ يشملاب رهطي سجن مدق وأ فخ وأ لعن لكو هيلع ءاملا لعي ملو بازيملا مع
 تإ الإ اضيأ هيف صخرو لخاد يف ال بناج نم وأ ضرألا ىلي امم رثألا لاز

 ىتلص هنأ » : يور ص يشملا بارت سمي ال ناكف فخلا جسن لخاد للبلا لخد
 اهملخف اسجن هىلعنب ءىطو هنأ ركذ ش المتنم هتالص ضعب للح )١' هللا لوسر

 مهربخأف علخ هوأر اك اوعلخ مهنأ يورو ؤ « اه اهمتأف رذق اهيلع رب ملف رظنو

 ءىطو اذإ ةريره يبأ نعو ى اسجن اهب ءعىطو هنأل اهعزن امنإ هنأ غارفلا دمب

 سجنلا لخد اذإ هلملو ‘ لسغي ىح رهطي الف هرثأ لاز ىقح ىشمو اسجن
 مل نإ يأ «'") امهرهط بارتلافهيفخب ىذأ مكدحأ ءىطو اذإ»: تلع هنعو .الخاد

 )١( هركذ مدقت .

 ٠. هح ام ب ١ ه اور ) ( ٢

 س ٤٩٥



 . فخلا جسن لخاد لخدي

 سباي هنآل رهاط اهيف نحط امف سييو لوب ىحرلا باصأ نإ : « رثألا » ينو
 مكحيالام ردق يقب ىقح صقن مث هترثكل ءاملا سجني مل اذإو < سباي ىلع

 سجن وه : ليقو « طقف صقن نيح نم هتساجنب مكح" قاب هيف سجنلاو هتراهطب
 . عرذأ ةثالث ىلإ هلوح امو

 نإ و ى ةدحاوب :ليقو “نيتنثاب: ليقو“تايقس ثالثب رهط سجنب يقس امو

 « نيتنثا دعب ليقو “ ثالث يقس دعب لكؤي : ليق ةرذع يف لصب وحن ثرح
 اهنأل اسجن الإ اهديزي ال يقسلا نآل أطخ ةثالثلا لاوقألاو ى ةدحاو دعب : لبقو

 اہ+{ول يقسلاب لوزب ىتح سجن هنأ باوصلاو “ هتحت ةرذعلاب سجنت ءامب ىقست

 هسم ام لسغيف ةرذملا سفن ريغ هنأل يقس رابتعا الب رهطلاب مكحي وأ اهحمرو

 ريغ رجشلاو'لخنلا امأو ع اهريغ هنأل اهقرخي مل ولو : ليقو ‘ لكؤيو سجنلا
 الف كلذ قرخو ةتيم وأ سجن ىلع سرغ ولو سجنب يقسب سجني الف عرزلا
 كلذ ريغ هنأل رهاط : لبقف سجنب الإ ىقسي ال عرز ناك نإو ى اضيأ سأب

 نإ بصلاب رهطي ريبك وأ ريغص نم لوبلا نأ ريتخاو سجن : ليقو “ سجنلا

 ص دجسملا يف يبارعألا لوب ىلع ءام نم بونذ بصب لي هرمأل [ابطر ناك
 ص باجيإ ال ثيدحلا يف ناسحتسا ركذلا لوبب وأ عيضرلاب بصلا صيصختف

 مكحي ال_ف بوث وأ ندب ىلع عقيف لوب وأ ةرذع وأ مد وحن ىلع بابذلا عقيو

 بارت هبلع ىقلي وأ « رثألا ىرب ىتح ةبوطر وأ ةدورب سحأ ولو “ هسجنب

 . هب قصتليف
 دلي امل لوب الو؛فالخ هلوب يفو رهاط ريطلا نم لوكأملا '١١قزح «رثآلا» يفو

 سجنت هنأ ملع نإ الإ هتيالو كرتت الو امئاق لوبي نم ةداهش درت الو ى ضيبلا

 )١( قرز : اهباوص لعلو لصألا يف اذك .

_ ٤٩٦ 



 وأ هللا مس! ناك نإ و “هيلاوح يف سجنل نكل امئاق لاب قلع هنأل لسغ الب ىلصو
 يف غلاب نمو ى هيلع ضبقو فكلا نطابل هبلق وأ هاف هلخدأ متاخ يف هلوسر
 . رهاط ريغ ليقو “ دبعت كلذ دعب ءاجنتسالا و « رهاط هلحمف رايجتسالا

 دجيف كش اذإ سحي ةرات ناك نمو ى ضرألاب رايجتسإلا زوجي :« رثألا » يفو

 ولو رهاط هنأب مكح سحي ملو ةرات كش و .ى دجي الف سحيو كشي ةراتو سجنلا

 هنأ قحلاو ص دجي هنأ بلاغلا ناك اذإ لسغي نأ طوحألا و ى دوجولا بلاغلا ناك
 هتالص تضقتنا هديب سحأف هربد وأ هرك ذ يف سجنب سحأو ةالصلا يف ناك نم

 هنإ :ليق ام الوءهتالص ىلع ىضم اسجن دجي مل نإ هنإ ليق ام السملاب هؤوضوو
 هنكمأ نرإ رظئنيت نأ بجاولا امنإو “ هؤوضو ضقتني الف ديلا رهاظب سمي

 لخاد لسغ يف فلتخاو “بوتثلا قوف نم هذخف ىلإ هركذ ىلع هديب برضي وأ
 تمعموج نإ : ليقو 0 اقلطم ةدالولا عضوم ذؤت مل ام غلابت : ليقف ى جرفلا

 نأ صخو « نطاب هنأل جرفلا لسغ اهمزلي ال هنأ ضعب معزو « ءاملا اهيف لزنأف

 هجرخي ملو ىجنتسا مث لوب دعي ىشتحا نم:« رثألا » يفو «ركبلاك بّئيثلا لسفت

 هجارخإ همزل هجارخإ ىلع ردقو سجنلا هغلب نا : ليقو ؛ نالوق هيفف
 لخدو لاب نمو “ ةوطخ نيعبس يشملاب وأ ةحنحنلاب ءاربتسالا ىلع ناعتسيو

 راتخيالو ص هركذو هندبو هبوث رهاطف هبوث سبلو جرخو هيف سمغنا و ارهن
 نم : يراوحلا وبأ لاق “ يزجي دقف هركذ كرح وأ يرجي ءاملا ناك نإ الإ اذه

 الإ هرضي الف قازب هيف نم راط وأ هدي تفرعو ركسم" حير هب قساف هحفاص
 ةتيملا ةدلجلاو س هاف لسفي مل وأ ءام هيلع برشي ملو امارح برش هنأ ملع نإ

 ص ةسجن يهف ةمح ةرصلا تعطق وأ « لفطلا ندب يف ةتيملا ةرصلاو تيملا رفظلاو
 . . رهاط لسغملا ىدنو “ سجن فينكلا ىدنو

 لسغ هنأ ملعي ىقح سجحنف مد هنم هسمف امل الماح يقل نم : _ رثألا » يفو

 -٤٩٧- ) ج ١ لينلا ۔٣٢(



 ةبادلا نم يقب نإو “ آرهاط الإ هميبي ال ذإ رهاطف هنم هارتشا نإو « هحيذم
 ةئرلا مد رهطو حبذلا دمب كرحت نإ لك أو حبذ كرحتي وهو هب لصتا امو قنع

 ص ركذلاو ناجرفلاو « اهدلج ةلو بملاو حبذملا تحت يقابلاو قورملاو داؤفلاو

 ص سجن اهلسغ لبق محللاب تطلخ ناو ى هماظعو هم لزعي وأ حبذملا لسغيو

 يف تام نإ : ليقو ى ةسجن : ليقو ةرهاط ةتيم رحبلاو ربلا يف شيمي امو

 ص هل مرحلا ديص يف اذك و « كلذك هلوبو همدو رهط رحبلا يف وأ « سجن ربلا
 رهطو ةنسلا ءام اهنم حزن هيف تتامو ءاملا تلصو ىتح رئب يف ةلمق تمقو نإو

 < سجني مل لمق هعيف بوث لسغ نإو « حزن الف نارهاط اهمدو يه لاق نمو
 رطمأ لمق هيف بوثك امهدحأ وأ "التبا نإ اهعضوم سجن بوث يف تتام نإو

 ص ةيصعم اهيمرو ةعاط اهلتقو اهمد رهطو رهطي : لاق نم لوق ىلع "الإ ى هيلع
 سجنت الو ى رفظلا ىلعو نيعبصإلا نيب لتقتو ى ايهيف صخرو ى اهقرح اذك و
 بوصلاو هدي للب عم مدلا عضوم وأ اهنم ام سم هنأ ملعي ىقح ةلمق آ؟سم نم دي
 غلو اذإ » قي : لاق « مدلا تاوذ نم هنأل اتيم نإو رهاط ناسنإلا ماوه نم
 ص اثالث ليقو “ تارم نامث ىوريو « اعبس )١' هلسفيلف مكدحأ ءانإ يف بلكلا
 ام ءيق يفو ى هتراہهطب مكحو لكؤي ال ام نبل ضعي لحأ و محلل عبات نبللاو

 ريغ هللبو هقرعو ل"الجلا محل يف فلخلاو رهطلا ىلعا رثكألاو ى نالوق همل لكؤي
 نكلو ص هموي نم حبذ ولو همل و لالجلا نبل يف صخرو ى ةدملا ضمت مل ام لوبلا

 فنؤتسا ةلالج تدلو نإو “ همامط عضاوم رئاسو هشرك ةدملا لبق لسغي

 . امارح ناك الثم ريزنخ الثم ةاش تدلو نإو < ةدع اهدلول

 : ليقو ى الف الامو هلوب دسفي ريطلا نم هثور دسفي ام لك : « رثألا ز يفو

 )١( هبلع قفتم .
_- ٤٩٨ 

 



 ةهاركف“لالح رهاط وهف ارهاط معطأ و اعبس سبحنإو؛عبس سبح ولو دسفي

 " ىلع درقلاو ريزنخلا فالخب ةاكذملا ريغ موحللا اهلك أل اهميرحت و اهتساجن وأ عابسلا

 . تا"ذللف يمدآلو > هف فالخ

 نإ الإ هل هجو ال : تاق“دسفن ال رأفلا لوب "نأ ىلع روهلا نأ : رثألا « يفو

 : بوبحم نيا لاق “ سجن هنأ باوصلاو 2 متي الو كلذ ةرثك ةرورض : لبق

 للب ةراهطب لاق نم رذقتسيو سحني مل ةيح تجرخأو عنام يف تعقو نإ

 بسنو « هتاذل كرشلا ةساجنو مهنم ءاودلا ءارش زاجأ كرسلا وأ يباتكلا

 . سجنلا ىقوتي ال : ليقو “ لسفلا هيلع بجو ملسأ ولف ى انباحصأل

 : ليقو “ همومع ىلع « سجن )١' نوك رملا امنإ » : هلوق : « رثألا » يفو
 ىلع باتكلا لهأو ةدح. ىلع نآرقلا يف نوك رملا رك ذي اك باتكلا لهأ ربغ يف

 بوتي نأ هنأش نمو ةدر هب درب ملو هب كرشي امب ملكت نم : نسحلا وبأ لاق ةدح

 ى لستغيو مرحت : ليقو “ هيلع لسغ الو هتجوز يف هيلعالف هأطخ ملع اذإ

 نبا لاقو ؛ نالوقف هدمعتي ملو هب ندي ملو ةلمجلا يف باتو هيسنو هئطخ ناك نإ و

 داقتعالاب امأ هتجوز عماجو ممصي ملو ظفلي وأ داقتعاب كرشأ نم : لضفلا
 :ناثع نبا لاقو دمحأ نبا لاق هبو هب مرحت الف ملع الب ظفللا يف امأو ى فقولاف

 امنإو وهس وأ طلغي هيلع مرحت مل هك رشب هملع لبق اهسم مث هب كرشي ام لاق نم
 ص ريصب ملاع ريغ دحوم ةجوز ملست مل اهمرحي هوحن وأ طلغلا ناك ولف دمعلا اهمرحي

 هلبق عجر نإف اهسمي مل نإو هدمعت نم ىلع تمرحو « هدابعب فيطل هللا نكلو

 يف لاق نمو ؛ نالوق طلغب لسفلا يفو“جوزقت مل ام لوآلا دقملا ىلع هيلإ تعجر

 )١( ) هبوتلا : ٢٨ ( .

 -۔٤٩٩۔



 مرحت مل ليوأتب كرشأ نمو “ لسفلا ال ءوضولاو اهلدبأ هب كرشي ام هتالص

 ص هلسغ هنأ ملعي ىتح هفلخ "لصي الف اسجن دحأ يف ىأر نمو ى هللب الو هتجوز
 هريغب ىلص هنأ لمتحا وأ هلسغي ام ردق باغ نإ : ليقو « ةثالث هبنتجي : ليقو
 مكح ىلصف الإو « سجتنت هنأ ملع نميف اذه : ليقو هرثأ رب مل نإ هفلخ ىلص
 سجني ال نأ مدلا نم رفظلا نود ايف ضعب صخرو « هلاوزب ملعي قح سجنلا
 خطلي ام ردق يف ةديبع وبأ صخرو « هب ةالصلا زوجت هنأو هلسغ بجي ال نأو

 . لك ؤي ام لوب نم فكلا

 اذإ و ى هرثأ يقب ولو رهط دقف ةكرع نيعبرأ ينملا كرع نإ « رثألا ه يفو
 . رهط دقف صقني ال ىقح كرمعلا دعب سجنلا رثأ ىقب

 لاز نإ : لسقو ى غبصك رهاطب ريغي ىقح رهطي ال : لسىق : « رثألا » يفو

 نإ : ليقو ؛نالوقف قهار نإو “يبص لسغ زوجي الو ى رهط دقف حيرلاو معطلا
 ال ىتح : ليقو ى ءاملا وفصي ىتح لسغ سجنب غبص امو « أزجأ هيلإ نأمطا

 يذلا ءاملا يفو غبصلاب هيف ريغت يقب ولو رهطيف هريغك لسغي : ليقو « صقني
 لسغو سجن اذإ فشري يذلا ءانإلا يف سمشلا يف لعجيو ليلو اراهنو البل لعجي
 هرخآو هلوأ هلك رهط : لسقو ى هرخآ ال هل“وأ رهط وأ ى ةساجنلاو ةراهطلا

 لأسي : ليقو “ لصألا اهنأل هتراهطب مكح ءام هيلع بص نمو ، هطسوو
 همزلي ال : ليقو ى ةقث ناك نإ الإ هلوبق همزلي ال : ليقو ى هب ربخأ ام لبقف

 ص ناتقث : ليقو ى ةقثلا لوق لوسغم وأ سجن ءيشلا اذه نأ يف لبقيو لاؤسلا

 سجنلاب هلوق لبقي ال : ليقو “ سجنلا يف ال ةراهطلا يف ةجح دحاولا : ليقو

 . تاولصلا لدبل ىضم ايف



 ص برت "الإو سبي نإ ءاملا دقف دنع بهذي ىتح ينملا رشقي : « رثألا ه يفو
 هيلع عضوي : ليقو ى ةلازإلا يف ةغلابمب بيرتت وأ رشقب ريغي : كلام وبأ لاقو

 دقف دنع هيزجيو اثالث وأ ةرم ضفنيو هب قزتلي ىتح ابطر ناك نإ بارتلا

 يفو “ سجنلا لحم فرمي مل نإ هلك برتيو اهنم برت نيبناجلا سجن نإ و « ءاملا

 سجنلا ناخد ةراهطب "ضعب مكحو ؛ نالوق هبيرتت دعب بوثلاب ىلص ام ةداعإ
 . امهرانو امهرمح و امهدامرو سحنتملا و

 وأ ركسلا ناك نإ و ع زاج ركس وأ لسمي دوملا حلصأ نإ : « رثآلا » يفو

 صخرو ى ابطر ولو اداوس هيف رثؤي مل نإ بوثلا هب رخبي نا زاج اسجن لسملا
 يلغأ ردق لخاد يف سجنلا عئاملا لخد اذإ و « سجنلا نم ال سجنتملا نم كلذ يف

 كرشملاو ناويحلا ةتيم “سمو “ سجنلا لصو ثيح لصي ىتح ءاملا نم رهاطب
 ال نمؤملا نإ » : نل هلوقل سجن ال ةضقان دحوملا ةتيمو ص ةسباي ولو ضقان

 . حصأ لوألاو 0 سجن : لبقو ى ءوضولا هنم نأو « )6١ اتيم الو ايح سجني

 ع سبايب سباي ال ى سجنم لوليمم وأ آالولبم تيملا سم : ليقو “ دبعت لسفلاق
 وأ ةبانجلا نم لسفلاو “ هب كدو ال رخن كرشم مظع يف صخرو ى طقف ءوضولاف

 يزجي :ليقو“امهب انبطوخ انأل ءوضولا نع يزجي ال امه ريغل وأ سافنلا وأ ضيحلا

 ىلوآلا يف اهسم نإ : ليقو ى اهسمو ةرمو ةرم لسغ وأ هتروع سم ولو
 أزجأ ةرخآلا يف الو ةيناثلا يف ال ىلوآلا يف اهسم وأ ريخآلا يف ال ةيناثلاو

 . ءوضولا نع

 لاستغالا يف ناتبجاو قاشنتسالاو ةضمضملا نأ اوممجأ : « رثألا » يفو

 )١( هيلع قفتم .
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 حصيو “ بوجولا حيحصلا نكلو ى هبف نابجت ال : ليق لب “ كلذك سيلو

 هلسغو ريهطتلل لصو اذإف « دسجلا يف سجنلا ناك ولو لاستغالا يف لوخدلا

 سجنلا لسغ دمب الإ هيف لوخدلا حصي ال ءوضولاك هنأ ضعب معزو ى لاستغالل

 دعب لاستغالا ضقتنال كلذك ناك ول هنأ هدربو “هلسغ دعب لاستغالا داعأ الإو

 . ثدحت ةساجن لكب همامت

 اذإ لسغي سجن ندبلا يف ناك ولو لاستغالا حصي هنأ ىلعرثكآلا:«رثألا» ىفو
 ك دصمت نإ داعأ الإ و سحنلا لسغ ميدقت بح : ليقو 0 رم اك هىلإ لصو

 هداعأ امضوم يسن نإ : ليقو ى هنع لفاغتو فج نإ : ليقو ى اقلطم : ليقو
 يف ليلق كرت رفتغي الو « اضيأ لسفلا:ليقو “لكلا:ليقو “ ءوضولا ال ةالصلاو

 مزلو “ رفظ ليقو « رانيد ليقو « مهرد ردق رفتغي ليقو “ لاستغالاو ءوضولا

 ليق : « رثألا » يفو ى رارضإ الب لاستغإلاو ءوضولا يف نينيعلا يف ءاملا لاخدإ
 ليق « ثادحألاو ساجنألاو ءاجنتسالاو ءوضولاو لاستغالل دحاو ممبت يزج

 أضوتي الو عاص نم لقأ ناك نإ ءام يف لستغي الو ءوضولل دحاوو لاستغالل
 نمو « ىرثلا لبي ال امب اضوت ) لع هنأ » : يورو ى دم نم لقأ ناك نا هيق

 مل هنأ نقيأ نإ الإ همزلي مل لستغا له كشو جرخو لاستغالا ةينل ءاملا يف لزن
 مل مالتحالاب امهدحأ فرتعاف ةفطن تدجوف عضوم ييف نانثا مان نإو ، أضوتي

 همزل ربدلا يف هتفشح تباغ نم ىلعو ى امالتحا دجي مل نإ لاستغا رخآلا مزلي

 عماج وأ ةغلاب يبص عماج نإو ى لزنأ نإ ليقو ث اقلطم حبحصلا ىلع لسغ

 تإ ليقو ى ايهتشا نإ اههمزل ليقو “ لسغ ةيبصلاو يصلا مزلي مل ةيبص غلاب
 لاستغا الو هيلع اهب دح ال هعبصإك يبصلا رك ذو“موزللا مدع حيحصلاو ىاقهار

 )١( نابح نبا هاور .
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 ةأرما لبق يف ةبادلا ركذب لسغلا مزلو ى هب اثالث ةقلطم ليلحت الو « لازناب الإ
 ركذب تبنجأ نإ و ى يبصلا ركذك لازنالا الإ ال ليقو“لجرلا ربد وأ اهربد وأ
 تبنأ مثتسفن وأ تضاح وأ تسفن وأ تضاحممث اهسفنب اهثبعب وأ مالتحا وأ

 ازجي ليقو ى ايمل هيونت دحاو يزجي ليقو “ ترهط اذإ نالسغ اهمزل كلذك
 ضعي معزو “ تملتحا نإ اهيلع لسغ ال ليقو « اهنم رهطلا لبق ةبانجلل لسفلا
 ىجراخ نم ةفطنلا اهلاخدإ وأ لجرلاب الا هريغب الو مالتحاب ةأرملا ىلع لسغ ال هنأ

 طرتشيو « نالوق ؟ ضيحلاو ةبانجلا لسغ ىلع هيباتكلا هتجوز ملسملا ربجي لهو

 تقو يف سافن وأ ضيح نم ترهط نإ و « ايهنم لسفلا اهب جوزتلا دنع اهيلع
 ةثالث ليبقب مدلا اهنع عطقنا نمو 2 ال ليقو « دعب اهتضق هيف اهك ردت ال ةالص

 تناك نإ ال ليقو ع ةالصلا نم تكرت ام تضق فوفج الو ءاضيب ةصق الب مايأ

 كيناثلا ىلع ضيحلل عباتو “لوألا لوقلا ىلع رهط سبيتلاو “ هيف ضيحت تقو يف
 ى مدلاب ةثالث متي ىقح ضيحلا يف مد مدقت يفكي ال هنأ ةقراشملا ةرابع رهاظو

 يف موصلا تكرت نإو “ تكرت ام يضقتف آاضيح سيلف ةثالثلا لبق عطقنا ناف

 ترطفأ ام تداعأ هئيجم رظتنت يهو زئاج كلذ نأ نظت اهضيح مايأ ناضمر
 رخآ ترهط نمو ص دعب همايأ يف اهءاج نإ طقف ترطفأ ام لبقو “ ىضم امو

 مل رصعلا تقو ترهط نإ : لاق اهتقوب ةالص لك لاق نمو ى رتولا تلص ليللا

 ضئاحلا "نجأ اذإ : عيبرلا لاق « برغملا لصت مل ءاشعلا تقو وأ “رصعلا لصت
 ءاجو ى ميسو نب نابأ لاق اذك و ى حبصت ىتح ةالص اهمزلت مل رهط رت ملو "ليللا
 مدلا وأ ةدالولا ءام ءاج ولو اهجوز ةأرملا عماجيو « تايباحصلا ضعب نع كلذ

 لاق ي اهقراف ءاملا ءيجم دعب اهعماج نا ليقو ‘ هضعب وأ دلولا جرخي مل ام

 ةيناثلا ةدالولا يف داز نإف اهتقو يهف نيرشع ىلع ترهطو تدلو نإ : نازع

 ثالث نيرشملا ىلع دازو ىلوآلا ةرملا دعب تدلو نإو ى ةثالث وأ نيموي ترظتنا
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 اهنأ ضعب ركذو « تلقتنا نيترم صقن نإو ى ةعبارلا يف تلقتنا داحتاب تارم

 تراص اهتلصو اذإف ى نيعبرأ لصت ىتح داز ام ىلإ لقتنت نيعبرأ تحت ماد ام
 تقوالو ءاسفنلابمدلا لواطت نإ :عيبرلا لاق“ةرشع ىلإ ضيحلا يق اذك و رظتنت

 :ليقو « ةضاحتسمك يلصت مدلا اهءاج اذإ لماحلا : لاقو « اهمأ دعقت ام تدعق

 . أطوت لبقو ى أطوت ال نكل ةضاحتسملاك ليقو “ ضيحف هناوأ يف اهل داتعا نإ

 سأب الو ى اهضفني وأ نيديلا يف خفنيو ى مميتلا ةدارإ دنع ةنس هللا ركذ و .
 بارتلا حيرلا تفس نإو ى هعباصأ مميتلا يف للخيو ليق خفنلاو ضفنلا كرتب
 لاق ى ال ليقو“هازجأ امميت هحسمف نيديلاو هجولل هندب نم هذخأ وأ ههجو ىلع
 ةنسلا تضمو ى نيديلا يف اوفلتخاو ى هجولا حسم بوجو ىلع اوعمجأ : ةكرب نيا

 بلط ضرف لهج نمو « هيزجي ليقو “ هزجي مل مهرد ردق اليلق كرت نإو ى اهب
 نأ رداق هللا نآل سيأ ولو ع كله تقولا جرخو مميتب ىلصو بلطي ملو ءاملا

 بلطلا هافك تقولا نم ابيرق تقولا لبق بلط نإو ى دجوي ال ثيح ءاملا دجو
 ىتقولا يف داعأ قباسلا بلطلا تقو دعب وأ ثدح نإ و“رطملا لثم ثدحي مل نإ
 تقولا جرخ ولو “داعأ ىلصو مميتف مميتلاب نولصي مهآءرو هباحصأ لأسب مل نإو

 مزلي ال نكلو “بلطلل ةفاسملا دعب يف ةدح ال : ديعس وبأ لاق ى هيلع ةرافك الو
 فرمي مل نإ ةرجاز توص عمس ولو“مهقوعي الو هباحصأ الو هلام الوةقشملا هسفن

 ةهج ىلإ ليم يف هبلطي : ليقو ث هيلإ لدعيلف ةقشم الب ءاملا اجر نإو ى يه نيأ
 ءاجر يف اهبرقأ دصق رثكأ وأ نيتنثا يف عمط نإو ث ةهج لك ىلإ ال اهيف عمطي
 : ليقو“هرخآ وأ هطسو يف هاجر ولو“مميتلاب تقولا لوأ ىلصي نأ هلو“دوجولا

 نإ و ى هيف هب ةالصلاو هلايعتسا كردي ناكو تقولا جورخ لبق هاجر نإ ممتي ال

 لدبلا اهمزل تمميتف اهعم مرحم الو بناجألا نم ءاملا بلطت نأ ةأرما تيحتسا

 رم نمو ى اهنم اهيلع نمآ ال : ميهاربإ وبأ لاق اك اهموزل رهاظلاو ى ةرافكلا ال
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 دقف رهطتي نأ ردق دقو راسو اهريغ وجر الو تقولا لوأ ولد اهملع رئب ىلع
 < هريسل مهدنع هيلع ةرافك الو اهديعي ليقو ؤ هتالص تحص مميتلاب ىلصو همزل

 ىلص نمو “ تقولا نم ابيرق دجو ءامب همف رهطتلا مزلي الو ةرافكلا هلع : تلق

 ريغ يف ةرافكلا هتمزلو اهداعأ تقولا جرخو ءاملا هيف دجي ال عضوم يف ممبتب

 ى رهطتلاب ءاملا هل رضحو ةالصلا تقو هل برق نم رمؤيو ى ةلأسملا هذه نم رفسلا
 بجي تقولا جورخ لبق هيف ءاملا لصي هنأ ملعي لحمب ناك هنأ ىلع اوعمجأ و : ليق
 ءاملا بلط يف هرفس نع لدعي نأ رفاسم ىلع سيل : ديعس وبأ لاق « هدصق هبلع

 بلطلا ىلإ بهذ نإ هلام ىلع فاخ اذإو « هلام يف ولو بلطلاب ررضتي ناك نإ
 هنأ ىونو أضوت نإو ى هأزجأ اهريغ وأ ةبانجال ءاملاب مميت نمو “ بلطلا همزلي م

 ولو لام ىلع نمتؤملا و بيقرلاو فئاشلا مميتيو “ هزجي مل امل لسفلا نع هيفكي
 وحن وأ دارج وأ ديص وأ بطحل جرخ نمو « مهلاح ىلع اوفاخ نإ ءاملا برق

 نإ الثمةيرقلا ىلإ عوجرلا همزلي مل ءام دجي ملو كلذ وحن وأ قبن وأ ةأمك وأ كلذ

 ص ينفل ولو لالح قزرلا بلط نآل ى اينغ ولو عوجرلاب هيلإ جرخ ام هتوفي ناك
 . رهطب الإ جرخم الف تقولا لخد نإ نكل

 رايخو لقث ام يلإ ههركأو )١) فخ ام ىلإ ءوضولا ُبحأ ( : للع هنعو

 . « ريسيلاب نوئضوتملا يتمأ

 ءوضولا هركبو > هك رت نإ دسفت الو ءام هنع برشلل : _ رثألا , يفو

 نم ةيؤرب سأب الو « دحأ هرب مل نإ اراهن ولو حصو ى اليل ول و انايرع وأ ى امئاق
 اراهن ,رعتم نم دسفي : ليقو “ جوزلاو اهديسو « ةيرسلاو « ةجوزلاو ه زيمي ال

 .دواد وبأ هاور ) ( ١
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 زجي ال ضرفلا ريغل أضوت نإ هنأ “ضعب معزو “ روهمجلل بسنو ى دحأ هرب مل ولو
 نعو “ زجي م ةينلا ىلع لاستغالا وأ ءوضولا ءاضعأ ضعب مدق نإو ى ضرفل

 . هنم غرفي مل ام يزجي هنأ نسحلا يبأ

 هارسي عبصإب قاشنتسالاو ةضمضملا يف فنألاو مفلا كلدي : « رثألا » يفو

 الب ةزئاج امهاتلك : عيبرلا لاقو ى هانب عبصإب ليقو « حيحصلا وه : تلق
 . ءوضولا عضاوم نم تسيل ةيحللا نأ ضعب معزو ث ةهارك

 اهخربلو اههضمغي الو لس فلاو ءوضولا يف هينيع حتفيال : «; رثألا » يفو

 اهلخد ىتح اهك رع نإو ى اهنقتي مل اهيف اهحتفي مل نإ : ليقو ى ءاملا اهلبيل
 الئل ءاملا اه كنبعأ اوبرشأ » :يقلي هنع يور ىاهلبي هنإف بنجأ نإ الإ هأزجأ

 . _ ةيماح اران ىرت

 : تلاق ‘ فخلا ىلع أضوتي ال ةشئاعو ديز نب رباجو سابع نباو يلع لاق
 : لجو زع هلوق دعب طق اهسبل ام : تلاقو “نبفخلا ىلع حسمي موب يلجر هللا عطق

 ىبأ نكلو ةمامعلا ىلع زاجل زاج ول : انهملا لاق « نيبعكلا ىلإ "ا كلجرأو :

 حسم هنأ معز نمو ى ءوضو الب ىلص نيفخلا ىلع حسم نم : ءاطع لاق ى كلذ لا

 ىلع ردقي سجن هندب يفو ءوضولا يف عرش نمو “ رفك و هبلع بذك دقف اهيلع

 ريهطتلل هلسغ هلصو اذاف هئوضو وضع يف ناك ولو صخرو ى هل ءوضو الف هتلازإ

 ءوضولل ضقان سجنلا نأل هب لمعي ال : تلق “ ريخآلا وضعلا يف ولو ءوضولل مث
 ءوضولا ءاضعأ نم وضع يفو أضوت نمو ؟ هعم حصي فيكف « هدعب ثدح اذإ

 )١( نابح نبا هاور .
 ( ٦ ) ( ةدئاملا : ١ ) ٠.

٥٠٥٦٩ - 



 صخ رو وضعلا ءام رثك نإ صخرو « للب كلذ نم هلصو ام لك سحن دقف سحن

 ص هحسم ال هلسغب بطوخ هنآل لسغي وضع يف ةعمل حسم يزجي الو « ريغتي م ام
 رصعي ةيحل يف اك رخآ وضع نم لسغب زيجأ و رخآ وضع نم ولو هحسم صخرو
 ناهلولا هل لاقي اناطيش ءوضولل نإ » : للع هنع ثيدحلا يفو ى ةعمل اهنم

 كبايث نيب كطبخ ةالصلا ىلإ متمق اذإف ى ذاعتسا كلذ نم ائيش كدحأ سحأ اذإف

 : للع هنع ثيدحلا يف ءاجو « احير ") اومشت وأ آرطاق اورت ىتح هوقدصت الف

 ءوضولا يف امضوم زاج نمو « « حيرلا جورخ )٢ مويف ربدلا نم ةرعش ذبحي »
 هيلإ عوجرلا همزلي الف ةالصلا يف وأ هدعب ابف ناكو ءاجنتسالا وأ لاستغالا وأ

 عوجرلا همزلي ال لبقلا لسغ يف كشيف ربدلا لسغ يف نوكي نأ لثم « نيقيب الإ
 نقيأ نإ الإ ى ربدلا لسفيلف لبقلا يف ناك نإف ى ربدلا لبق لسغي امنإ هنآل هيلإ
 نإف اور » : يورو ى هلا ةدابع نع لغشتو دسفت كوكشلاو ى هب أدب هنأ

 ديعس وبأ لاق اك هديدجتو هضقن نم نسحأ ءوضولا ظفحو ") « رسيلا "بحي للا
 مدعو ثدحلا مدع هيفو ى لمملا ىلع ةظفاحم هيف نأل ى باوصلا وهو هللا همحر

 رظنك ةيصعملا ىلإ ةعيرذ دجو ضقتنا اذإ هنإف٤نيدلل زرحأ هنآلو لمملا لاطبإ

 كلذ نع زرحت ضقتني مل اذإو ‘ لحي ال ام لمفو « لحي ال ام مالكو ى لحي ال ام

 لاطبإ هيف نآل لطاب وهو لضفأ هديدجت نأ "ضعب معزو “ هديدجت همزلي الئل
 يفو“ةيصمملا ةفراقم ةيعاد هيفو '٤'همكلامعأ اولطبت الول :ىلاعت هللا لاق “لمملا
 هلوقل « ال : لىقو “ضقتنا مانو هتدمقم نع لام نم هنأ ىلع روهجلا : «_ رثألا ,
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 أكتا ام ةلازاب طقسي نم : ليقو 'ا) « امجطضم مان نم ىلع ءوضولا امنإ ه قلع

 نم هضقني ام رخآلا نم نيجوزلا دحأ ءوضو ضقنيو “ هؤوضو ضقتنا هملع
 : ليقو ى ربثدلاو لثبثقلاو ركذلا حرسم وهو ى ةيرسلاو دسلا اذكو ع هسفن
 "سم نإ اذك و « دسفت مل هلجر "هركذت سم نمو ى رعشلا عضوم ال نيتبقثلا

 رك ذلا رسب ةالصلاو ءوضولا ضقتني : لوقي هللا همحر ةدسع وبأو « هب ضرألا

 ضعبو ى ةفشحلاب“ضعبو ، هب ءوضولا ضقني ةديبع وبأ ناكو « لجرلا
 ص فكلا رهاظب ضقن ال نأ روهمجلل بسنو “ رمشلا عضومب “ضعبو « نيتضيبلاب
 كنالوق اهمدق نطاب يفو “ةروع ةرحلا مدق رهاظ و “ نالوق دمملا مدع "سم يفو

 اناك نإ : ةدايز وبأ لاقو ى اهرغص وأ هرغصل ىهتشي ال ةيبص وأ ىصل ةروعالو

 ام « رثألا » يفو “ ةضقان اهتروعف عاض رلا دح نع اجرخو ماعطلا نالكأي

 نإ ضقن الو “ ةبطر هدي تناك نإ نالوق كرشم ةحفاصمب ضقنلا يف : هصن

 لاقو هؤوضو ضقتنا ىنعمل ال هسفن جرف ىلإ رظن نم : ةك رب نبا لاق “ تسبي
 لاق “ هنع هزنتيلو اقلطم ال : لبقو ى هب ابجعم ناك نإ الإ ضقتني ال : مشاه

 هتيرس وأ هتجوز وأ هجرف هتيؤرب ضقن ال : نسحلا وبأ و ةك رب نباو رفعج نبا
 ضقن الو : تلق ص هكلم نم اهجرخي وأ اهتمرح وأ اهتخأ أطي وأ اهجوزب مل ام
 نباو رفعج نبا لاق « ءاربتسالا لبق هآر نإ الإ اهارستي مل يتلا هتمأ جرف ةيؤرب

 وهف "الإو “ هل نستو رصبأ ام رظانلا نقيأ نإ راهنلاك ليللا : نسحلا وبأو ةك رب

 ص رجفلا عولط رضي الو 2 مالظ لبقو بورغ دعب اذك و ص راهنلاك رانلاو؛سابل

 رلوتسي مل نإ و ليل ليللا عولط : ليقو “ حبص راجفناو رمق يف سأبالو : لبق

 دحأ ُرظن ءوضولا الو موصلا ضقني الو ى ليللاك ةماظلا "لحم و٬هسكعك مالظلا

 ص موصلا ال ءوضولا دسفي : ليقو ى رخآلا جرفل ةيرسلاو ديسلا وأ نيجوزلا

 )٠( هيلع قفتم .
_ ٥٠١٨ 

  

 



 مدقل رظنلا دَّسعت نم : عيبرلا لاق ى ءوضولا نيبو هنيب انه قرف ال : تلق
 ضقن ال : يلع نبا لاق ص ميهاربا نبا لاق هبو ى هيلع ضقن الو رفغتسا ةيبنجأ

 ريغ هنأ الوق ةأرملا مدق رهظ يف نأ كلذ نم دافتسي : تلق « مدقلا ىلإ رظنلاب

 الف حير جورخل هربد" يف ةك رح دجو نم : « رثألا » يفو ى مدقلا ن طابك ةروع

 نم تجرخ نإ ال : ليقو « داعأ امهدحأب نقيأ اذإف . عمسي وأ مشي ىتح هبلع
 . ملعأ هللاو هريغ نم وأ هنم هنأ هبلع هبتشا نإ الو فوجلا نم ال لفسأ

- ٥٠٩ 
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 ................................... لصف

 ............................ مميتلا ضقان يف باب

 ............................ سجنلا ماكحأ يف باب

 ....................... ...... سجنلا تاذ يف باب

 ........................... سيجنتلا ةيفيك يف باب
 .................... ةلازإلا ةيفيكو سجنلا ليزم يف باب

 ........................... ريهطتلا ةيفيك يف باب

 ............ ...... .... حسملاب ةلازإلا يف لصف

...... ..... ...... :........ ...... .... ةمتاخ


