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 ( يناثلا ءزجلا )

 



 راكضسرالا ةرنلع
 ةدج ۔١١ا١٢) ب.ص

 ةيدوعسلا ةحهعلا ةكلمملا

 ةظفح ع زبلتال ے رخمي
 م٢٧٩١ - ھ٢٩٣١ ةيناثلا ةعبطلا
م٥٨٩١ - ١٤٠٥ ةثلاخلا ةعبطلا



 لتياملارافشرليتللشاتك
 فيلات

 هتنامع .ينيجن زملابع بزلا رايضريب
 .ه ١٢٢٣ نتن زاتما

  
 ةمزتَملاماَمررافيلأ

 لشيفطأ_ زيو نر
 هتلاه حمر

 فاشلاءزخلا

 راكسرالا ةرنلك ش
 ةدح ۔ ١١٢٧ َت.ص

ةيدوعسلا ةبعلا ةكلملا





 يلاملا بانلا

 اهفئاظوو ةالصلا يف ١

 . نيدلا ناكرأ نم يه و

 يناثلا باتكلا
 اهفناظوو ةالصلا يف

 : ةفل ( يهو ) هريغو بجاوو ححصم و دسفم نم اهل ع رلا هردق ام

 ةالص تلخدف دوجس وأ ميلستو مارحإ تاذ ةبرق" : اعرش و ى ريخلاب ءاعدلا

 نيب علا مزلي نكل و « بلقلاب ةالصلا معي ام دارملا و ى ةوالتلا دوجس و ةزانجلا

 لصفي اك بلقلاب تمقو اذإ امهوحنو عوك رلاو دوجسلا نإف ى زاجملاو .ةقيقحلا

 ةوالتلل دوجسلا سبل :لبقو « زاج اهيلع ءامسألا كلت قالطإ ضيرملاو سرخألا
 ةحتتفم ص لامفأو لاوقأ ةالصلا : لاقيف ى ةزانجلا ةالص يف ليق اذك و ى ةالص

 . ملستلاب ةمتت « ريبكتلا

 ةعاطلاننيدلا و « ةّيوةلا هبناوج نم يأ ( نيدلا ناكرأ نم ) ةضورفملا ةالصلاو

__ ٥ _ 



 ٠ . . . ٠ ٠ ًاعامج] هلقع حصو غلب نم ىلع تضرفو

 نم اهدوروثيح نمو ى انيد هلعضخي هنأ ثبح نم ةامسملا ى ةيعرشلا ماكحألا وأ
 ةيعرلا ماكحألا ىنعمب نبآدلاو“اذه ريغيف هيلع مالكلا تلطأو ى ةميرش عراشلا

 لوانتيوتاذلابممل ريخ وه امىلا دومحملامه رايتخاب بابلألا يلوأل قئاس يهلإ "عضو
 وه مالسإلاو “ عورفلاب ٤صخم دقو & لوصألاب صخي دقو ى عورفلاو لوصألا

 لامعألاو ةحيحصلا دئاقعلا ىلع لمتشملا“ ريل دمحم انديس ىلإ بوسنملا نيدلا اذه
 قلخلا رئاس عاضوأو ةيرشبلا عاضوألا نع «يلهلإ ه ىلوقب تزرتحاو ى ةحلاصلا

 زارتحا« بابلألا يلوأل قئاس هانلوقو ى ةيشاعملا تا ريبدتلاو ةسايسلاو موسرلاك

 ص اهراضمو اهعفانم صئاصخل تاناويحلا اهب يدتهي يتلا ةيعبطلا عاضوألا نع
 مهل "ريخ وه ام ىلإ » انلوقو ى ةيقافتالا يناعملا نع « دومحملا مهرايتخاب » انلوقو

 عضولاب اتقلعت ولو اهنإف ةحالفلاو بطلا ةعانص وف نع زارتحا « تاذلاب
 يلوأل نيتقئاس اتناكو ى ىلاعت هقلخب ةيلفسلاو ةيولعلا ماسجألا ريثأت ينعأ يلالا
 ريخلا ىلا نيتقئاس اتسيل اهنكل ى ريخلا نم فنص ىلإ دومحملا مهرايتخاب بابلألا

 ةيدبألا ةداعسلا وهو ءيش لك ىلإ سايقلاب آريخ نوكي ام ينعأ “يتاذلا قلطملا
 . ةيرنلا قلاخ ىلإ برقلاو

 ةرجهلا لبق رخآلا عيبر نم نيرشعو عبس ةليل ءارسإلا ةليل ( تضرفو )

 ناتمك رتاولصلا سمخ لبق تضرف ليقو“نينس سمخب ثعبملا دعب ليقو ى ةنسب

 ءارسإلا ةليل سخلا تضرف مث " ةكمب لم يبنلاو نينس عست ايشعو اودغ
 دنع ةنيدملا يفو ةشئاع دنع اضيأ ةكم يف اعبرأ رضحلا ةالص تلمكأ مث نيتمك ر

 ص نيتعكر حبصلاو اثالث برغملاو اعبرأ تضرف : سابع نبا لاقو “ نسحلا

 طبإلا وأجرفلا يف دوس تارعش ثالثب غولبلاو (اعامجإ هلقع حصو غلب نم ىلع)
 لبقو ى ايمل مالتحالابو ءادوس ةظيلغ يقو « نيترعش يف فلخلاو ى ىثنألاو ركذلل

٦ 



 ``نم وهو « ةرافكلا هكرات مزلو بجا و: ليقف { رت ولا يف فلخلا و 2 ةسحخ

 ناتخلاو مجرلاك ةبجاولا ننسلا

 ثبلي الو دحاولا يدثلا وأ : ضعب لاق ' نييدثلا بطكتو ى امهل ضمحلابو ث هل

 ى ةمالع نكت مل نإ ةنس ةرشع سمخب ايلو ‘ لحلاو رخآلا هدعب بتعكتي نأ
 : هبتك ضعب يف شيورد خيشلا لاقو « اذه راتخيو ىاه ةرشع عبرابو ى هل ليقو

 ىلوألاو ص نييدثلا بمكتب ىثنألاو « دحاولا يدثلا بطكتب غلبي ركذلا نإ
 ريمض هبئانو لاح وأ تضرف بئات ( ةمممخ ) اغولب عرسأ ىثنألا نآل سكملا

 بجاو ) وه ( ليقف )اهرسك و واولا حتفب ( رتولا يف فلخلاو ) ةالصلا
 يأ رفكلاو ( ةراتفكلا ) رمحألا قفشلا بوبغ لبق هيلصم وأ ( هكرات مزلو
 نأل ةلصخل وأ لعفل تعن لصألا يف ةراتفكف ع ةرافك لعف وأ “ ةرافك ةلصخ

 تسيلف ثنؤملا عم تناك اذإو “ ةيمسإلا هيلع تبلغتو « ثينأتلل ال ةغلابملل هءات

 ( مجرلاك ةبجاولا ننسلا نم وهو ) ، ركذملا يف اهدوجو ليلدب ثيناتلل
 مامإلا نامز يف لوخدلاب:ليقو “ حاكنلا دقعب نينصحملا ةينازلاو ينازلل ةراجحلاب

 نآرقلا نم مجرلا تلق نإو “ نيسمخ دلجي ىرلاو ى هيلع ردق نامز لك يف ليقو
 دارأ ث امهومجراف ابنز اذإ ةخبشلاو خيشلاو ه : هكح يقبو هظفل خسن امم هنأل

 صاخلالممتسا وأ نصح اذإ ىلوألاب هوحن و باشلا مكح ملعي وأ ،ةنصحملاو نصحملا

 تاياور نم ثيداحألاب كلذ ملع ناك امل : تلق “ ناسنإلا قلطم وهو ماملا دارأو

 . ةنسلا نم هلعج داحآلا

 «نتخلا ولاق الإ و فلأ نودب نتخ ىنعم ءاتلا حتفب نناخ ردصم ( ناتخلاو )

 تضإو ى ركذ ةفلق مطق وهو ‘ ةجح ظفاحلاو « ينالثلل هوظفح ردصم وه وأ
 ‘بودنمف ىثنأ رظب يزج عطق امو “فصنلا يف صخرو ى أزجأ اهرثكأ عطق

 نم ةفلقلا ضعب عطق نم دب الو « رانلاب ىمح ديدح وأ ساحنلاب نتخلا زوجي الو

٧٣ 



 . حصالا وهو > ال : لمق و > ءاحنتسالاو

 ى اهيف عطق ال "نأ يدنع حيحصلاو “ مهدنع حيحصلا ىلع انوتخم دلو ركذ

 ،ءاجنتسالاو ) ىسوملا رج ”ضمب راتخاو ى ةفلقلا نيأف انوتخم دلو هنأ ضرفلاو

 بويغ لبق هيتلصمو هكرات ةرافكلاو رفكلا مزلي ال بجاو رتولا ( ليقو
 يف لإ هلوقل ( حصألا وهو ) ةدتكؤم ةتنس لب بجاو ( ال ) ليقو “ قفشلا
 هلوق لزن عادولا ةجح يفو ى مكتس لقي ملو ١١) . كسمخ اولص » : عادولا ةجح

 هلبق ىرخألا رتولا ثيداحأ نأملعف'") « كيد ملكل تلمكأ مويلا » : ىلامت
 الو باجيإ ةيآلا هذه دمب لزني مل "ذإ '") « ةالص مكل داز هللا نإ » : هلوق لثم

 بجي الو.باثثنفهب هدبعنل باجيإ الب رتولا عيرشت ةدايزلاب دارملا نأ ملعف « مرحت
 لاق اتل هنإ لاقي الف « ءيش لك يف هيلع ديزملا سنج نم نوكي نأ ديزملا يف
 نأ يفكيو ؤ ضرف سخلا وهو هيلع ديزملا نأ اك « ضرف هنأ انملع مكل داز
 هيلع ديزملاو ديزملا عمتجي مل ول لب « ةباثإلاو دبعتلاو عيرستلا يف هلثم نوكي
 ىلع لدي ءارسإلا ةليل ةالصلا ضرف اضيأو ى ةدايزلا قالطإ زاجل ءاطعإلا يف الإ
 صقن الو سخلا ىلع ةدايز ال » : العو لج شلا لاق نأب بحاو ريغ رتولا نأ

 دقو « اهب رومأملا ىلوآلا نوسفلا كلذف رشعب ةنسحلاو "سمخ اهنأ تيضق ينإو

 املف “ عجريف “ فيفختلا هلسف كبر ىلا عجرإ :هل لوةي مالسلا هيلع ىسوم ناك
 بنرأ انملعف ‘ كلذب لجو زع هلا نم ءادنلل ءاحف « كلذك هرمأ سفلا لصو

 نهوةضيرف "يلع نه ثالث :اضيأ كلذ ىلع لديو هباجإ ريغ رتولا ةدايزلاب دارملا
 انىلع هتضبرف تدبز هنأ ءاعداو ‘ كاوسلاو ى رتولاو « ليللا مايق :عوطت مكل

 ١ - هملع قفتم .

 ٢ - ةدئاملا : ٣ .

 . هملع قفتم - ء



 اهروضحدنعاهتق و و ءاهصخش و اهب وج وب ملعلاب اهيلع باثي و اهريغك حصتو

 :نميلاىلا هثعب امل لبجن ذاعمل اضيأهلوقكلذل لديو“فثلكت ضرف ريغناكنأ دمب

 ذاعم نيب دهملا رخآ ناكو )١' « تاولص سخ مهيلع ضرتفا للا نأ مهمعأ ,

 اضرف هلللا دزب ل هنأ انمف اتيم هدحو نملا نم عجر آ هنآل ل هللا لوسرو

 ٠ هثمب دمب

 ضورفم ريغ تقوم ءيش مكو “ضرف هنأ ىلع لدي الف اتقوم رتولا نوك امأو

 موهفمو ى ددع سخلا ظفل : تلق نإو “ برغملاو رحفلا ةتنس و ىحضلا ةالصك

 ةجاحلا تقو نع نابسبلا ريخأت زوجي ال نكل : تلق ى رصحلا ديفي ال ددملا

 ةفلابملا ماقم يف الو ص دوصقملا فالخ مهوي ثيح هريخأت الو ذاعم ثيدحك

 الف اتس تاولصلا ناكل اضرف ناك ول اضيأ و ى عادولا ةجحك ديدحتلاو مزجلا و

 ىطسولا ةالصلاو ل :ىلامت للا لاق دقو ‘ ىطسو نهادحإ نوكت نأ روصت

 بيبح نب عيبرلا صنو . ددملا طثسوت ةيآلا يف طشم وتلا نأ ىلع ءانب اذه نكل

 هبدنب دارملا لعلو “ بيرغ لوق وهو بودنم : ليقو ع بجا و ريغ رتولا نأ

 . ةتنسلاب هىف بتغرم هنأ

 ةبجاولا ريغ امأ و“ ةبجاولا ةدابعلا نم( اهريغك ) اهبوجوب ململابةالصلا( حصتو )

 ارهظ ( اهصخشو اهب وج وب ملعلاب اهيلع باثيو ) ى ةبجاو اهنأ ملمت نأ حصي الف
 هيلع بجو هنأ فرمي نأ هيفكيو ى اهمسإ فرعي نأ مزلي الو ، الثم آرصع وأ
 الو هتزجأ ضرف اهنأ ملعي ملو العف نإ و ى ةمك ر اذك يلصي نأ اذك تقو يف

 . حيحصلا وه يناثلاو “ نيبتلا يف لوآلاو ى هيزحجت ال : لبقو « هل باوث

 باثي" الو حصت الو ؤ هبرقو( اه )۔ف عورشلا ( روضح دنع اهتقوو )

 ١ - هملع قفتم .



 7 وثلا بوج وبو &{ ال هنأ حصالا و( خي راتلا ف اهتنسو اهرهشو اهمويو لق

 اهلاثتما ةيفيكب و اهيلع

 :ليقو“ اهيف عورشلا برق لبق تنيعو ملع وأ نيعت وأ اهبوجوب ملعي مل نإ اهيلع
 اذهب لمعي الو ةراهطلا ىلإ مايقلاكو تقولا لوخدك اهيف عورشلا لبق يفكي
 هنم اءزج ملع نإو « نالوق ءازجإلا يفف هيف يلصي نكلو تقولا ملعي مل نإو
 نإو(اهموي )ب ملعلاب( و ليق)“هأزجأهرخآ وأ هطسو وأ هلوأك هبف يدؤيناكو
 امرهشو ) 0 مدق نإ لبقو ، اةلطم ديمي ليقو ع دعي مل رتخأ وا اموي مآدق
 ةليللاو مويلا ممدقتك امهريخأتو ةنسلاو رهشلا ميدقت يف مالكلاو ( اهتنسو

 وأ ى نييبرعلا ماملاو رهشلا ركذي" امنإو ‘ روكذملا فالتخالا ىلع اهريخأتو

 ء خيراتلا يف ةتباث ةنسلا نوك لاح ماعلا هب دارم ةنسلا ظفلب ماملا رك ذي

 ةنسلاو رهشلاو مويلا ملع طرتشي ( ال هنأ حصألاو )! ةرجهلا نم ( خيراتلا يف )

 ةدئاف مويلا ركذلو ‘ ةنسلاو رهشلا ملع طارتشا مدع لصألا نأ خيشلل يذلاو

 اصتخم مويلا ركذ سيلو « دئاوفلا نم كلذ ريغو روهشلا مامتإو ةعمجلا موي ظفح

 ةننلا امأو ص هصنو مويلا ركذ بحتسي" : لاق نم ةيكلاملا نمف « انبهذم

 ريثكلا ميدقتلاو ، اقافتا ريثك الو ليلقب ريخأت نود "طرش مارحإلاب اهنارتقاف
 بورغ رضي ال كلام بهذم : رمع وبأ لاق ؟ نالوق ريسيب اهميدقت يفو « كلذك
 موزلف .ريشبنبا لاق ؛كلذ ربغل اهفرصي مل ام ةنيعملا ةالصلل ةينلا دصق دعب ةينلا
 موبلا ركذو ءادألاو ءاضقلا ةينك بوجولا مدع روهشملاو « نالوق تامك رلا ددع

 . هيف وه يذلا

 رمأ اك اهب ىتأ نإ هنأ دقتعي يأ ( اهيلع باوثلا بوجوب ) مملاب (و)
 (اهناثتما ةيفيكب و ) « اهدبمي ال : ليقو“باوث الو ةئحص الف ملعي مل نإو ى بسنأ

 ۔ ٠ ١



 نم ًافئاخو ص هللا باوث هب ايجار مزلأ امكو هب رمأ ك لمعلا وهو

 ةعاط > هضرف ءادأب رمألا ةان ره يرحت يهو ةينلاب و ‘ هباقع هكرت

 .ًاعرش مرحم لكنع سفنلا فك وهو عرولاب و { هدنع ةلزنملل ابلطو هل

 مزلا اكو هب رمأ ك لمملا وه ( لاثتمإلا ( و ) 0 لاق اك هتئيه يأ اهادأ يأ

 ( هباقع هكرت نم افئاخو ) ةنجلا ( هللا باوث ) لانتمالاب يأ ( هب ايجار
 . رانلا

 دصق يأ ( يرحت يه ) ضرفلا ةين ( و ) « ململا ىلع فطع ( ةينلابو )
 طخ نم رطسلا ق اهرجو > رطسلا ق ةرورحملا ءاتلاب ال ءامل اب ) هاضرم (

 ء لقنلاو رسكلاب وأ « رسكلاو دملاب ( رمآلا ) ىضر يأ ةصاخ فحصلملا

 هتقو يف رمآلا ضرف يأ (هضرف ) لعفي يأ هاضرمب وأ يرحتب قلعتم ( ءاداب )
 اضرلا ةينو “ حيحصلا ىلع داعأ وني مل نإو ( هدنع ةلزنمال ابلطو هل ةعاط )

 ىرخأ ةين اضيأ مزلأ دّممت ةعاطلا تناك "نإ مث ى ةعاط لك يف ةمزال باوثلاو
 . ءوضولاب ثدحلا عفر ةنك

 ص همالك همهوب اك ةحصلا يفو هبف ال باوثلا يف طرش هنا قحلا ( عرولابو )

 اهف اعزانت ولو حصت هعزاني نأ نودب روكذملاب وأ افوذحم باثي" ب قلعتي هلمل و

 لاح يتأي ال ردقلا اذهو ( اعرش مرحم لك نع سفنلا ةفك وهو ) ى هلبق
 هلاصيإ فاخي لالح نع فكلاف ى .ةهبشلا نع فكلا هنودو ى هيف بجي ال

 يف كلذ يتأيو ص مومذم قيرط ىلع ىرج امم كلذ ريغ نع فكلاو ى مارحل

 . اهب للا ةاضرم يرحت اقلطم ةعاطلا ةينو ى هللا ءاش نإ ريخآلا باتكلا



 باب

 ةلبقلا ءرملا لابقتسا هتقو ىلع اضيأ لدي و ، لاوزلا رهظلا لوأ

 هالص سمسشلا ر ناف > ءاتش هانم ضغو

 باب

 ت اقوأل ١ ق

 ص افيصو ءاتش ءايسلا طسو نع سمشلا باهذ « ( لاوزلا رهظلا لوأ )
 ةدابعلل ردقم نامز : فرعو ى نامزلا : ةغل تقولا ( هتقو ىلع اضيأ لديو )
 لابقتسا )؛ هسكع وهو يرورضو ى هيلإ ةدابعلا ريخأت نع هني مل نإ يرايتخا

 ؛ ضغو لابقتسا هعزانت ( ءاتش هانمي ) هنيع قابطإ يأ ( ضغو ةلبقلا ءرملا
 هذه مهضعب صصخي ملو “ رهظلا يأ ( ه"الص ) ءارسيب ( سمشلا ري مل ناف )
 حضاولاو ص ءاوس مايقلاو دومقلا نأ ىفخي الو « مايقلا طرتشاو « ءاتشلل ةمالعلا

 لبقتسم وهوىنميلاب سمشلا ري مل نإف٤ىرسيلا نيعلا ضغ افيص رهظلا ةمالع "نأ
 لب ت اطرش هترك ذ يذلاو ، هرك ذ يذلا كلذ يف ضغلا سيلو “ رهظلا ىلص

 ‘ىفكل روملاب وأ اهيلع هريغ وأ بوث ءاقلإب لصح ولف « رظنلا نع اهرتس دارملا
 ؛عيبرلاو فيرخلانم ءاتشلا لصف يلي ام هيف لخديف ىدربلا نامز ءاتشلاب دارملاو



 برضو لابقتسالا رصعلا ىلع لديو - رثك ألا ءامسلا نم اهعطق و

 اهلابقتساو ى افيص هفلخ يذلا و ءاتش نذألا مادق يذلا مظعلا سمشلا

 الدتعم فقوت نإ برقألاو ء ًاقلطم نيبجاحلا نيب اهترارح برض عم

 آريدتسم هف رط ىلع طخف فقو اذإف «صقتنا ام هلظل رظنتف وتسم يف

 ص رهظاا لصف هنم اجراخ طخلا يف لظلا فرط لزن اذإف هب

 ةمبونجلا جوربلا يف سمشلا تناك اذإ ام ءاتشلاب هدارم : لاقي نأ كلذ طبضيو

 عيبرلا نم هىلي ام فصلا ف لخديو > ةيلامشلا ق تذزاك اذإ ام فصلابو

 ىقح امإ و ك عطقل لوعفم ) رثكألا ( ‘ ءاتش ) ءايسملا نم اهعطقو ) > فيرخلاو

 فصلل ةمالعلا هذه مهضعب قلطأو ك بيغملا و علطملا فرمي نم ةمالعلا هذه

 ص ةلبقلل ( لابقتسالا رصملا ىلع لديو ) ‘ حضاولا وهو اضيأ امم ءاتشلاو

 (لابقتساو“افيص هفلخ يذلاو ءاتش نذألا مادق يذلا مظعلا سمشلا برضو )

 اهترارح برض عم ) هسأر عفر نودب هينيع عفر عم اهسفن ال ( اه ) ب رغم
 رصعلاو رهظلا لوأ ةفرعم يف (برقألاو ) ى ءاتش و افيص ( اقلطم نيبجاحلا نيب

 وأ « واولا نكستف ةفيفخ فاقلا رسك و ءاتلا مضب ( فقوت نإ ) ءاتش و افبص

 وأ راكم ( يف ) رجحو ديدح و دوعك ( الدتعم ) ى ائيش واولا حتفتف ةديدش

 اذاف ) ، صقتني ماد ام يأ (صقتنا ام هلظل رظنتف وتسم ) ايهربغ وأ حول يف

 كلذب يأ ( هب ريدتسم ( اطخ للخلا فرط يأ ) هفرط ىلع طخف فقو

 فرط ىلع رادتسا نإو “ةغرفملا ةقلحلاك نوكي لب جوتم ريغ ةهج لك نم لدتعملا
 لدتعملا فقوملا كلذ بناوج ةلمج نود طخف هب ةلصتملا هبناوج نم هيلي امو لظلا

 ( رهظلا "لصف هنم اجراخ ) ناكو ( طخلا يف لظلا فرط لزت اذاف ) ‘ ىفك
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 ًاضيأ رهظلا يلصيو { رصعلا لصف مادقأ ةعبس رادقملا ىلع داز اذإف

 ىلعو ( رياربف ) رئارف فصنب ةينامث ىلعو ، رياني فصنب ةرشع ىلع

 دحاو ىلعو « (ويام ) هيامب نينثا ىلعو ليربأب ةثالث ىلعو ، س رامب ةسمخ

 تشوغب نينثا ىلعو « ( ويلوي) زيليب رخآ ىلعو ، ( هينوي ) هينيب

 ب ةتس ىلعو 0 ( ربمتبس ) ربنتشب ةعبرأ ىلعو ء( سطسغأ )

 مادقأ ةعبس ) ظوفحملا ( رادقملا ىلع داز اذاف ) لظلا كلذ لوط رادقم ظفحاو
 رهظتو ناكم لك يفو نامز لك يف درطت تامالعلا عفنأ هذهو ( رصملا "لصف
 مسقي ةماقلا بصتنم لكف ى ةعبس ءيش لك مدقو ى رخآلل موي لك ةفلاخم اهيف

 ص نيثلثو ةنس ليقو “رصق وأ لاط مدقلا ةباثجب ءزج لك ى ةيواستم ءازجأ ةعبس
 وه بصتنملا اذهو ى ةيناثف رابشأآلاو ى اءزج رشع انثاف عباصألا تدرأ نإو

 طسوتلا دنع لظ دلبلل نكي مل نإو “ سمشلا طسوت دعب لظلا هب ليكت يذلا

 فقوت نأ كلو ص رصعلا "لصف لاوزلاب هدوجو نيح نم مادقألا ةعبسلا بسحاف

 اذإف ى الامش الو انيمي فيرحت ريغ نم بطقلا ةلباقم يف ءانب ينبت وأ الدتعم ائيش

 نم هردق راص ىتح هلظ دتما اذإف ص رهظلا "لصف قرشملا ةيحان نم هلظ لاز

 مادقأ ( ىلع اضيأ رهظلا يلصيو ) “ رصملا لوأ كلذف ناصقن الو ةدايز ريغ

 ريخآلا فصنلا رخآ متتقحلظلا ديزبلازي ال هنأ ينعي لوألا( ريانيفصنب ةرشع)

 ريصي ىقح صقني لازي ال صقنلا اذك و « دعب اهف دارملا اذكهو ى مادقأ ةرشع

 فصن ( ب ةسمخ ىلعو رياربف فصنب ةينامث ىلعو ) اذك ىلع
 ء ( ويام ) فصن ( ب نينثا ىلعو ليربأ ) فصن (ب ةثالث ىلعو“سرام )
 ى هلك ( ويلوي ) ( زيليب رخآ ىلعو “ ( هينوب ) فصن ( ب دحاو ىلعو
 فصن (ب نينثا ىلعو ) ؟ نيرهش يف دحاو مدق ىلع يلصي فيك ى رظن كلذ يفو

 (بةتس ىلعو( ربمتبس) ربنتش) فصن (ب ةعبرأ ىلعو ( سطسغأ ) تشوغ )



 اذه وء( ربمسيد) ربنج دب ةرشع ىلعو.( ربمفون ) ربن ونب ةينامث ىلعو رب وتكا

 هيحاونو سافك انضرع ف

 فصنلا لوأ (ب ةرشع ىلعو ربنون ) فصن ( ب ةينامث ىلعو ى ربوتكا) فصن
 لظلا دايدزا نامز يف هرخآك رهش لوأو « ( ربمسيد - ربنجد ) نم رخآلا
 ءدبلاو رهشب فرح يحو دبا أبج هجي كلذ عمجيو“هصقن نامز يف هلوأك هرخآ

 ميجلاضوع عرقم يبأزجر ىلع هحرش يف لعجو « يرداجلا كلذ ركذ « رياني نم

 فصنلا نم رثكأ ءاملاو ميجلا عم يتلا قئاقدلا نأل اواو ءاملا ضوعو ى آلاد

 ضرع (انضرع يف اذهو ) ةمجملاو ةيملعلل فرصلا :ةعونمم ءامسألا كلتو ع اهلكف
 «ةرون»و ي ةكيلم » و « ةياد راغ » و « نحسي » بعصم يب دالب يهو 0 اندالب

 عمج (هيحا!ونو) لصالا وهو ةزمهلاب وأ فلألاب (سافك) اهبراق امو «ءافطع» و
 نوثالثو ثالث عبرلا ةلآب انضرع نإ الإ ‘ ةجرد وحنب اهبراق ام دارملاو ى ةيحان

 انلوطو ى ةقيقد ةرشع سمخو نوثالثو نانثا هلصأف الإو ى ربجلاب كلذو ةجرد

 نكلو ص ةجرد نرؤثالثو ثالث اهضرع كلذك سافو “ ةجرد نورشعو نانثإ

 عبرأ ساف ضرع : ليقو ى جيزلا لمعب تدج و اك ةجرد نورشعو سمخ اف وط

 ضفورشعو سمخو ةجرد رسع انثإ امهلوطو ى ةقيقد نوسمخو ةجرد نوثالثو

 ( ربمتبس )ربنتش فصن نم ةعبرأ ىلع ىلصتف اهبحاونو«ةسوفن»هض رع امأ و « ةقيقد

 فصن نم آمدق رشع ةسمخ لك يف صقنتو اموي رشع ةسمخ لك يف امدق ديزت مث
 لك يف ديزت سرام فصن نم ارهش ةدم لك يف امدق صقنتو ( ربمسيد ) ربنجد
 ص اءزج رشع ينثا ىلع مدقلا تمسق تئش نإو ى هينوي فصن نم امدق رهش ةدم
 لكلو « ءازجأ ةعبرأ ءاتشلا يف موي لكل تيطعأو « ءازجأ ةسمخ ىلع ءزجلاو
 لبقو“فيصلا يف رهشلا نمو ءاتشلا يف اموي رشع ةسفجلا نم نيءزج فيصلا يف موب

 لكل مدق فصن تصقن رهشلا نم ةرخآلا ةرشعلا يف فورحلا كلتب تلمع اذإ
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 . لاوزلا ردق دعب هلثم ءيش لك لظ ناك اذإ : لبق رصعلا رخآو

 ه سمشلا بويغ وهو رارفصالا :ليقو

 ( هينوي ) هيني:ناك نإو ( ويام ) هيام ىلإ ( ربمسيد ) ربنجد كلذ ناك نإ فرح
 لاق ام ىلع مزلو ث هنم ةرخآلا ةرشعلا يف مدق فصن تدز ( ربمفون ) ىلإ

 مادقأ ةرشع نم هلك ربانيو ( ربمسيد ) ربنجد نم رخآلا فصنلا ءاوتسا فنصملا

 اهملطم ريغ موي لك يف سمشلا علطم نإف هتركذ ام دارأ امنإو٤هدارم كلذ سيلو
 ىلع مدقلا مسقب ققحي اضيأ فنصملا ركذ يتلا مادقألا ىلعو ع رخآلا مويلا يف

 ع تابح سمخ ىلع ءزجلاو ى امبصإ رشع ينثإ لقف تئش نإو ى اءزج رشع ينثإ
 « ءازجألا تابحلا لدب لقف تئش نإو“تابح سمخ ىلع عبصإلا لقف تئش نإو
 ترص فێنصملا مالك يف مادقألا تمسق اذإو « « ةسوفن » مادقأ لك يف اذكهو

 لاوزلا مادقأ ىلع داز اذإو ى ةسوفن مادقأ يف رم اك باسحلاب موب لكل يطعت
 ء ةلقتنملا باسحلا أدبتو « مدقلا ىربكب الصتم مدقلا لعجت و رصعلا ؟لصف ةعبس

 :ليق رصعلا رخآو) مدقلا بعكب الصتم مدقلا تلعج ةهجىلإ لظلا ناك نإ و

 اهنوك ( وهو رارفصالا :ليقو ى لاوزلا ردق دعب هيلثم ءيش لك لظ ناك اذا

 متي ال اذهو ى اهمرج ضعب يأ ( سمشلا نرق بويغ ) وه : ليقو « ءارفص
 يف اهبوبغ نيبتي امنإو “ بويقلا مزال هنأب باجيو “ بويغلا ريغ رارفصالا نآل
 وأ اهلثم لب اهلثم اهيلع لمي مل يتلا ةعفترملا عضاوملاو ةعساولا راحبلاو يراحصلا

 نم ةرملا تحت نم ليللا عولطب لابجلا و راحبلاو يراحصلا يف كلذ نيبتيو اهن ود

 لابجلاو ضرألا يف اهؤوض ىرب ال نأ هرخآ : ليقو٤بفت مل سمشلاو ةلبقلا ةهج
 رصملا نيب ةطساو الف هيلعو « ةلبقلا ةهج نم ليللا هلزب م ام لبقو “ اهوحنو

 ص برغملا يف ةرملا تحت نم داوسلا لاوز رجفلا رخآ نأب لوقلا ريظن برغملاو

 ريخأتلا زوجي ال هنأ ىنعمب لاوزلا لبقو نيتقولا يف ةالصلا نع يهنلاف اهيلعو
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 رمحألا بويغ نم ءاشعلاو برغملاك ،ناكرتشم رصعلاو رهظلا ليقو

 رمحألا بغي ل ام ليق حصألاو ‘ ضببألا لقو

 هيلإ راشأ اك رهظلا رخآو « فيعض كلذو هتزجأ ىتلص نمو « رايتخا اهيلإ
 هلثم ءيش لك لظ راص اذإ هرخآ : ليقو ى لاوزلا لظ ىلع مادقأ ةعبس ةدايز

 عم ايهرك ذ ( ناكرتشم رصعلاو رهظلا ليقو ) ءاتش و افيص لاوزلا لظ دمب
 ‘نعتأرما ديرت وناسنإ ءاج“لوقت اك رصعلاو رهظلا ظفل رابتعال ةالصلا دارملا "نأ

 ام ردق وأ هلإ رهظلا رخؤت مل نإ رهظلا تقو رخآ يف مدق ردقب رصعلا مدقت

 يأ ىلإ رهظلا رتخؤتو ى لاوقأ تقولا لوأ يف رهظلاب الصتم ولو رثكأ وأ ىلصي
 ىلصي ام ردق هرخؤت وأ ارخآ رصعلا هيف ىلصي ام الإ رصعلا تاقوأ نم تقو

 : ليقو “ نيتعكر ردق مدقت وأ رخؤت :ليقو “لاوقأ مدقلا ردق وأ رصعلا لوأ

 ء [آ_عارذ نوعبرأ اهيف ةمامع بصع ردق ليقو ى ةاش ُبلنلح : ليقو « ةتس

 : هلوأ دعبو ةيناثلا لوأ يف ةيناثلا عم ىلوآلا كارتشاب لوقي نأ لئاقل حص امنإو
 لوأ يف برغملا ىتلصو ى هلوأ دعب ال رصملا لوأ يف رهظلا ىلص يقلم هنأ » عم

 :ىلوآلا ةكراشمل ةراشإ ةيناثلا لوأ يف هلوخد نأ ىلع ءانب "اي هدعب ال ءاشملا

 برغملاك ) هلوأ يف الإ اهمقوي مل ولو « هلواب صيصخت ال ابلك اهتقو يف ةيناثلل
 امب ءاشملا صتختف ( رمحألا ) قفشلا ( بويغ نم ) ايهكارتشا يف ( ءاشملاو

 ( ليقو ) ص هبويغ ىلإ برغملا ريخأتو برغملا بقع ىلإ ولو ءاشملا مدقتو هدعب

 ص ثيدحلا يف دوجوملا وهو ( رمحألا بغي مل ام ليق حصألاو “ضيبألا) بويغل
 هاور ] « ةالصلا تبجو قفشلا باغ اذإف ةرمحلا قفشلا » : للع هللا لوسر لاق

 اذإو ث ضيبألا حصألا : ليقو “ةغللا يف فورعملا وهو « رمع نبا نع ينطقرادلا

 يف ضيبألا قفشلا بقار هنأ ليلخلا نعو . ءاشملل تقولا ضحت اهدحأ باغ

 ١ دواد وبا هاور ۔ ٠

 _ ١٧ _ ) ج٢-النيل۔-٢ (



 قرشملا نم ليللا عولط برغملا ىلع اضيأ لديو { عسوم ريغ ليقو

 تيبب رانل ووض دوجوو « هريغ نم بيغملا زيمت مدعو ةلبقلل هضرعتو

 رمحألا بويغ نم ءاشعلاو ى هرظانل رمقل عاعش و

 ع رحفلا ىلإ قفأ ىلإ قفأ نم لقتني هآرف اهتويب مدهنت نأ لبق ةيردنكسإلا ةرانم

 ؛هنمبيرق وأ رجفلا ىلإ بيغي ال ءآرف ناك ثيح اماع نيمبرأ هبقار هنأ يورو

 قداص رجفو ضيبأو رمحأ قفش اهفلخف سمشلا تناك اثىح هنأ مالكلا قيقحتو

 ريغ ) برغملا تقو ( ليقو ) هيلع تملط امو هنع تباغ ام بسحي بذاكو

 وهيلصي ام ردقليقو“ رهطتلل جيتحا نإ رهطتيويلصي وأيلصي ام ردق الإ(عسوم
 عضوم فرمي ام ليقو “ بئذلا نم ةاشلا زيمت ام ليقو ةعبرأ ليقو ى ناتعكرو

 هتمزلو رمك ادمع ةيناثلا ىلإ ىلوألا رخأ نمف كارتشالا مدع ىلعو « ةيمرلا

 دحأ ( برغملا ىلع اضيأ لديو ) لاوقألا ةهبشل ةظتلغم الب ليقو “ ةظّلغملا

 يأ سمشلا هنم قرشت يذلا عضوملا ( قرشملا نم ليللا عولط ) يهو ءايشأ
 عفتري وأ ليلق ىقبي وأ اهلك ةرمحلا بهذتف ( ةلبقلل هضرعتو ) عيضتو لطت
 حمر ردق عفترب دق ذإ “ءيشب ريخآلا سيل و“لاوقأ حمر ردق ضرألا نم داوسلا

 هريغ نم ) سمشلا بويغ عضوم ( بيغملا زتيمت مدعو ) « ةدوجوم سمشلاو

 (هرظانل) همرج يف (رمقل عاعشو ) ‘ فقسم ريغ ( تيب رانل ءوض دوجوو
 نإو ‘رظانلا نيع ىلإ ةدتمم لابح لثم هنم نوكي وأ “ ءوض هتاذ يف نوكي نأب
 :ضعب نعو“ فقسلا يف بشخلا دع مدع وأ هوجولا رثكنت هيلع "لد باحس ناك
 . باحسلا ناك اذإ برغملا ىلع ليلد تيبلا يف رانلا ءوض مومع نأ

 روهظو موجنلا كابتشا نم : ليقو “ برغملا نم غارفلا نم ( ءاشعلاو )

 هنأب درو “ضيبأآلا ليقو “ ( رمحالا بويغ نم ) ليقو “ نكمأ ىتم اهراغص



 عولط نم حبصلاو رجفلا عولطل : ليقو ، هفصنل : ليقو ليللا كلثل
 داربإلا نسحتسا و 4 لضنأ تقولا لوأو ء سمشلا ع ولطل قداصلا

 ريخأتلاب رحلا يف رهظل
 يهتنيو“قداصلا ( رجفلا عولطل ليقو“ هفصنل : ليقو ليللا ثلثل ) ببني ال
 هتقو رخآ نم رتولا و ءاشملا ردق الإ كارتشالا لوق ىلع ءاشعلا ىهتنا ىتم برغملا

 رادقم الإ رحفلا عولط ىلإ برغملا تقو ليق دقو “ برغملا نود هب ناصتخيف

 رادق رتولا بوجوب لاق نمو ى ءاشمعلاب صتخم رجفلا يلي امم ت تامك ر عبرأ

 رصعلاو رهظلا نيبو ءاشعلاو برغملا نيب كارتشالاب لوقلا ىلعو “ مبس وأ سمخ

 يه يتلا ةيناثلا تقو رخآ ىلإ برغملا وأ رهظلا يمه يتلا ىلوآلا تقو لوأ نم

 صتختو « هيف ىدؤت ام رادقمب اهتقو لوأ نم ىلوآلا صتخت ءاشملا وأ رصملا

 مهنم نأ انموق ضعب مالك رهاظو « هيف ىدؤت ام رادقمب اهتقو رخآ نم ةيناثلا
 يف ترهط ىتلا ضئاحلا ىلصت لوآلا ىلع ال هيلعو ص ةيناثلا صتخت : لاق نم
 مث ى ةالصلا هيف زوجت تقو يف ةيناثلا يضقتو « ةيناثلا ال ىلوألا اهوحنو هرخآ
 . ركذ اك فالخلا تدحو

 اهعولطو ، ( سمشلا عولطل قداصلا ) رجفلا ( عولط نم حبصلاو )
 مل ام دتمم : رظلا تقو ليقو ص ”رمحيف ءايسلا نم يبرغلا بناجلا يف اهعامش لاصتإ

 نع يهن دق هنأ الإ نيتقولا نيب لصاف الف هلك ةرملا تحت يذلا داوسلا بهذي

 تاولصلا كرتشاب :ليقو ليللا ةالص كارتشابو راهنلا ةالص كارتشاب ليقو “ كلذ

 ةردان ةرم هلعفنكل ىهلعف ملس و هيلع هللا ىلص هنأ يور ولو هنآل ءيشب سيل و اهلك

 يتلا ةرورضلا لجأل يسن هنأ لمتحي اضيأو ى اهيلع ساقي الف ةرورضل ةصخر

 . افعض كلذ دنس يف نأ عم كلذ ىلع ساقي الف اهيف وه

 ضعب نسحتسا يأ ( نسحتساو ) اقلطم هطسوف ( لضفا تقولا لواو )
 رهظلل ( ريخاتلاب رحلا يف ) ةرارحلا ةلازإ يأ ( رهظلا ) ةرارح ( ل داربالا )



 عولط دنع هالصلا نع يهنو . اقلطم ةمتعلا ريخأتو ءاتش هليجعتو

 دنعو ،لوزت ىتح اهطسوت دنعو ء ًاليلق عفترتو لمكي قحسمشلا
 . دعبو ، لمكي ىتح بووقغلا

 ( اقلطم ) هفصن وأ ليللا ثلث ىلإ( ةمتعلا ريخات ) نسحي ( و“ءاتش هليجعتو )

 ؛ضاضيبالاىلإ ضعبو“رارمحالا ىلإ رجفلا ريخأت مهضعب نسحتساو ىءاتش ليقو

 نإ : نيفلاخلا ضعب لاقو “ ضرفلا ىدأ دقف تقولا نم ءزج يأ يف ىلص نمو

 طقس لفنف رخآلا لبق ىلص نإ : ضعب لاقو ى ءاضق ناك تقولا لوأ نع رخأ

 ص هزج لك يف هعاقيإ ىلع مزعلا وأ لمفلا عاقيإ بجي : ضعب لاقو ى ضرفلا هب
 . .لعفلا نيعت لمفلا رادقم الإ قبي مل اذإو

 « ةدناف »

 تقو هنأل ةريهظلاب رحلا ةدش تيمس ص رحلا ةدش يهو ةريهظلا نم رهظلا
 ببسب تاقوألا رهظا وه تقو يف هنألو ى اهعافترا ةياغو سمشلا ليم روهظ

 ال ملسو اهيلع هللا ىلص يبنلاب ليربج ةالص لوأ يهو ىلوألا ىمستو ى لظلا

 . ضعب معز اك رجفلا

 ردق ( ليلق عفترتو لمكي ىتح سمشلا عولط دنع ةالصلا نع يهنو )
 ةالصلا لخد نم الإ مادقأ ةعبس ةماقلاب ربمي “ضعبو ى اربش رشع ينثا حمر

 ردق رظتني الو يقب ام ىلص اليلق يقبو ةرملا تلاز اذإ هنإف علطت تلعجف -

 . ( دعبو “ لمكي ىتح بورفلا دنعو “ لوزت ىتح اهطسوت دنعو ) “ حمرلا
 وأ ركذتف اهنع ما وأ يسن نإو ى ةليللا رتوو هتنسو حبصلا الا رجفلا عولط

 دعب وأ سمشلا عولط لبقو ص اهدعب وأ هتالص لبقو رجفلا عولط دعب ظقبتسا
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 الو ةضيرف ىلصت الو س بورغلل رصعلا دعبو ، ع ولطلل حبصلا ةالص

 هنم كردأ رصع مامت زوجو ، ىلوألا ةثالثلا دنع ةتناف ىضقت ال و ةلف

 . هدنع بورغلا لبق ةعكر

 ذئنيح اهالص « برغملا ةالص لبقو ى هدمب وأ “ بورغلا لبق رصملا ةالص

 ؛تاقوألا ادع ابصوصخ ثيدحلا اذه : لىقو « )١' « اهتقو كلذو ه : ثيدحل
 ةثالثلا يف حيحصلاو “ طسوتلا وأ بورغلا وأ عولطلا دنع ظقيتسا ول اذك و

 ىلصي الو ( ‘ بورغلل رصعلا دعبو « عولطلل حبصلا ةالص ) دعبو عنملا
 رظتني هنإف ةعكر هنم تك ردأ دق رصع نم يقب ام الإ برغملا ةالص لبق ءيش

 ظقيتسا وأ ‘ تركذ ةالص الإو ى برغملا ةالص لبق يقب ام متي مث بورفلا مام

 ضرفلا ين اهلخدأ هلعلو ى اهركذي ملو ةنس الو ( ةضيرف ىلصت الو ) “ هبف اهل
 ىضقت الو ) « ةبجاو ريغ تناك نإ ( ةلفان الو ) هلوق يفو ةبجاو تناك نإ

 هلك كلذ زاوجب ليقو “ بورغلاو طسوتلاو عولطلا ( ىلوالا ةثالثلا دنع ةتناف

 نمل نهيف زوجت : ليقو “ يوونلا هححصو ةهاركلا عم ةثالثلا تاقوألا كلت يف

 : ليقو « اهماتب ( ةعكر هنم كردأ رصع مامت ز'وج و ) ‘ طقف ةكم يف
 ى ثيدحلا يف ةعكرلا ريسفت يف فالتخا مارحإلا ةريبكت : ليقو ى اهتءارق

 ليقو ث ماب قلعتم بورفلا دنع يأ ( هدنع بورفلا لبق ) لوآلا حيحصلاو
 نم كردأ نم » : درو هنأ كلاذو يقابلا متيف بورغلا متي ىتح لصو ثبح فقي

 الو اهىلصب هنأ اهك اردإ ليقو ٢٠) . اهك ردأ دقف ةعك ر رصملا نم وأ ةالصلا

 هنا اهك ردأ ىنعم : ليقو “ تقولا يف ةعكر اهنم ىدأ اذإ هتفت م هناو اهب رظتني

 ١ - رك ذ م دقت ٠

 ٢ - هملع قفتم .



 ء امهنع مين وا ايسن نإ امهمف اهءاضقو عولطلا دنع كلذك حبصو

 ةلزلزلاو ةزانجلا ةالص امهيف عقوتو « لفاونلاب صاخ امهيف يهنلا ليقو
 . نيفسخلاو

 هنأو ى بورغلا مامت دعب وه امنإ يقابلاب نايتإلا نأو ع ءاضق ال ءادأ اهلك اهيلصي

 دق ناك نإ هتمزل هنأ اهكاردإ ليقو ى ءاضق اهضعبو ءادأ اهضعب : لىقو ى ءادأ
 كردأ ىنعمو ى ةأرملا ترهط وأ غلب وأ ملسأ وأ مون وأ ءايغإ وأ نونج نم قافأ

 دب الو اهيف لخدي هنإف اهرادقم تقولا نم يقب هنأ ىأر وأ اهالص هنأ ةعكرلا

 رهطت هانركذ نم رهطتي مل نإو رم اك همامت دنع وأ بورفلا دنع يقابلا متيو

 لثم ى لئاسملا عيمج يف عولطلاو بورفلاك طسوتلاو “ بورغلا مامت دعب اهالصو
 وأ ( عولطلا دنع كلذك حبصو ) طسوتلا فاخيف ءاضق وأ لفن يف لخدي نأ

 رك ذ فالخلا يف كلذ لثمو ث بورفلا يف هلك افنآ قباسلا فالخلا ىلع همامت دعب

 ى هلك قباسلا فالخلا ىلع ةعك رب طسوتلا لبق امل ظقيتسا وأ اهنع مان ةالص
 نم لوق اذه وأ ع ءادألا :ءاضقلاب دارملاو حبصلاو رصملا يأ ( امهعاضقو )

 اذكو ى بورغلاو عولطلا يف يأ ( اهيف ) تقولا جرخ اذإ ءاضق اهنإ لاق

 زوجت و ص ( لفاونلاب صاخ امهيف يهنلا ليقو ى اهنع مين وأ ايسن نإ) طسوتلا
 اہأل ( ةزانجلا ةالص امهيف عقوت ) ف هبلع ( و ) ص ةدكؤملا ةنسلاو ةضيرفلا

 لك يف ةزانجلا ةالص مهضعب زاجأو ى ةنس اهنأل ( نيفسحلاو ةلزلزلاو ر ضرف
 اقلطم ظاقيتسالاو ركذلا تقو يف ىلصتف اهنع من وأ تيسن ةالص اذك و تقو
 ؟اهعولطىلإ رخؤي وأ سمشلا علطت مل ام وأ رجفلا ةالص بقع رجفلا ةنس ىضقتو
 ةليللا درو كلام زاجأو « تقو لك يف ةوالتلا دوجس مهضعب زاجأو ى لاوقأ

 ءهيزنتلل وأ مرحتلل تاقوألا كلت يف يهنلاو هكرت دمعتي مل نإ حبصلا ةالص لبق

 عولطلاو بورغلاو طسوتلا يف دقعنت ال اهنأ حيحصلاو ؛ لاوقأ ؟ ال وأ دقمنتو
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 برغملا ةالصو بورغلا نيبو رجفلا عولط نيب لفن الو

 زاجأو « ةعمجلا موي طسوتلا دنع اقلطم ةالصلا ةيعفاشلا زاجأو « انبهذم وهو

 ةالص الو “ فاوطلا يتمكرو مارحإلا يتمك ر رصعلاو حبصلا دعبو هيف مهضعب

 دجسملا يف ةالصلا ةماقإ دنعو ءاقستسالاو نيفسخلاو نيديلاو ةعمجلا ةبطخ دنع

 اهلخد ةالص دعب ىنثتساو “كلذ لبق اهلخد نم اهمتيو اهل ربكي ملام : ليقو

 يف راك نإ عطقي ال : ليقو “ اهعطقي : ليقف اهل ربك وأ دعب ةالص تميقأو

 ةفينح وبأ عنمو ؛ نالوق رتولا دمب لفنتلا يفو « ةعطقنملاك دجسملا نم ةيوازح

 دعب لفن الو ) “هموي رصع الإ بورغلاو عولطلا دنع ةزانجلاو دوجسلاو ةالصلا

 دعب تئاوفلا ءاضق يف اوفلتخاو “ ( برغملا ةالصو بورفلا نيب و رجفلا عولط
 ةالص دمب ةالص ال ه ثيدحل ىضقت ال : ليقف « رجفلا ةالصو رصملا ةالص

 ‘)6١ سمشلا علطت ىتح حبصلا ةالص دعب ةالص الو ع سمشلا برفت ىتح رصعلا

 . لماشلا يف ََثحبلا تلطأ دقو « ىضقت لبقو

 ١ - ملم هأ ور ٠
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 باب

 ليقو ء ةيافكلاىلع ةعامجلا روضح دنعو دجاسملا يف ناذألا نس

 ا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بذن لقو ك ضرف

 يباب

 ناذألا ف

 رضحت يذلا ناكما يأ ( ةعامجلا روضح دنعو دجاسملا يف ناذالا نس" )

 ليقو ) « انباحصأ دنع ( ةيافكلا ىلع ) دجسملاو بك رلاو دومعلا لهاك هيف
 ةعامج الإ بتارلا دجسملاو ةعامجلا يف مهيلإ ضعب هبسنو ى ةيافكلا ىلع ( ضرف
 بظاوي مل ملسو هيلع هللا ىلص هنألو “فيفختلا ةنظم رفسلا نأل ع بجي الف رفسلا

 ىلع هتبظاوم ةبتارلا ةعايجلاو دجسملا يف بوجولا ىلع لديو ى هيف ناذآلا ىلع
 ناذألا هيف عمسي مل يح ىلع ةراغإلاب هرمأ يف ليلد الو “ ةباحصلا ةبظاومو كلذ
 ةراغإلافن"ذؤي ال كرشلا ىلع يقب نم نأل ى مهك رش ىلع ناذألا مدعب لدتسي هنأل
 ايقأو ان“ذأف » : ثيدح اضيأ بوجولا ىلع لديو ى ناذآلا كرتل ال كرشلا لجأل
 ةزئاج ريغصلاو لوضفملا ةمامإ تناك ولو ) « اكنسأ وأ اكلضفأ اكمؤنلو

 الف بوجولل اهضعبو بدنلل اهضعب رماوأ ىلع ثيدح لاتشا نم عنام ال هنال
 ص رثكأ وأ نانثا وأ دحاو هعم عمتجي مل نإ ةدح ىلع دحأ لكل ةنسو « لفغت

 وهو ةيافك ضرفف ةعجلا موي الإ ةيافك ةنس ةماقإلاك وه ليقو ى ( بدن ليقو )

 ١ - هيلع قفتم .
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 ىلا اهب نورمؤي :ليقو ، اضيا نهيلع ةماقإالو "ناذأ ءاسن كذف ىلع الو
 هللا لوسر ادمحم نأدهشأ

 مالعإ و“ ةعايجلل ءاعد وأ ضرفلا ةالص تقو لوخدب مالعإلا :اعرش و«مالعإلا ةغل

 ءاسنك ) درف يأ ( ذف ىلع الو ) ةصوصخم تاقوأ يف؛ ةصوصخم ظافلأب تقولاب
 ناذآلا هغلبي ال ثيحي ناك نإدلب يف ولو ةعايجلاىلع درفنملارك ذلل بدن نكل (ناذأ

 باجيا رمأ ( اهب نرمؤي : ليقو“اضيأ نهيلع ةماقإ الو ) « ةأرملل زوجي الو
 ى اهرخآ ىلإ ليقو « ةياغلا لوخدب وقللع ( هلا لوسر ادمحم نأ دهشا ىلإ )

 ضعب لاقف ه ةالصلاب مالعإلاب هباحصأو للع يبنلا متها . توصلا نضفخيو

 ىلع اوماق : ليقف “ دجسملا قوف رانلاب ضعبو “ قوبلاب ضعبو “ سوقانلاب
 دي يف اسوقان مانملا ف يراصنألا ديز نب هللا دبع ىآرو ى قل هرمأب سوقانلا

 : لاقف ى ةالصلل هب وعدن : لاق ؟ هب عنصت ام : لاق ؟ هعبتأ : لاقف ) لجر

 ىنثم خلا ربكأ هللا : لاق ى ىلب : لاق ؟ كلذ نم ريخ وهام ىلع كلدأ الوأ

 ربكا هللا :لقف ةالصلل تمق اذإ : لاقف ، اليلق رخأتو رخآو آلوأ ريبكتلا عبرو

 الالب ملعف قحايؤر : لاقف “ هربخأف ملل يبنلا ىتأ حبصأ املو ى ةماقإلا خلا

 كثعب يذلاو : الئاق هءادر رجي ءاجف رمع عمس و نذأف هملعف اتوص عفرأ هنإف

 سوقانلا اوهرك مهنأ يورو « هلل دمحلا : تللم لاقف ى ىآر ام تيأر دقل قحلاب
 ةليل هعمس دقو ى ةرجهلا نم ىلوآلا ةنسلا يف ايؤرلاو ى دوهيلل قوبلاو « ىراصنلل

 دحأل لالب نذؤي ملو « ايؤرلا درجمب ال داهتجا وأ يحوب هب لمع امنإ و « ءارسإلا
 ع هناذآل سانلا ىكبو ى ماشلا لخد نيح رمعل ةرم الإ قلع هللا لوسر ريغ

 هداوس قرفيو مالسإلا يف نذأ نم لوأ وهو “ تام نأ ىلإ ركب يبأل نذأ :ليقو

 رمع ىلوم عجهمو نايقلو وهو ى نهنسح لمكي هبو س روحلا دودخ يف تاماش

 ١ ملسمو يراخبلا هارر س ٠

_ ٢٥ 



 آضظفاح ًاعرو ًهيقف نيمأ نذؤملا نوك بدنو « ىنثم ىنثم امهو

 « ءانمض ةمئألا و ءانمأ نونذؤملا » : يور آ اهب افراع ناق وألل

 . ةمامح همأو دابع هوبأو « نادوسلا ربخ ردب لتق لوأ وه يذلا

 لوألل ديكأت ( ىنثم ) نينثا نينثا يأ ( ىنثم ايه ) ةماقإلاو ناذآلا ( و )
 عيبرت هنع روهشملاو « يمفاشلل بسن اذك ناتعبرمف نيتداهشلا الإ ىنثم لبقو

 عفرب نيتداهشلا ىلإ دوعلا وهو عيجرتلا هدنع نسو « هيقاب ةينثتو لوآلا ريبكتلا
 ص عبرم رخآلاو لوآلا ريبكتلا الإ ليقو ى ةدرفم ةرخآلا ةملكلا الإ توصلا

 كآرخآو آلوأ ريبكتلا عبرب انباحصأ ضعب نأب كلذ نيب عمجيو«انباحصأل بسنو
 : ةياورلاف لاق ذإ ايؤرلا ف عومسملا هنأل لوآلا حيحصلاو“ارخآوآلوأامينثي ضعبو

 يف اذكهو “ عبرأ كلذف نيترم نيتلمجلا نيتاه لاق يأ“نيترم ربكا هلاربك اللا

 نيتداهشلاو لوآلا ريبكتلا الإ : ليقو “ عبرمف لوألا الإ ليقو “ رخآلا يف

 . ةعبرمف

 هداقتعاو عرشلا ماكحأب املاع يأ ( اهيقف انيمأ نذؤملا نوك بدنو )

 اهلئاسم كاردإ تاقوألا ظفحب دارأ ى ( اهب افراع تاقوذلل اظفاح ى اعرو )

 نأب اهنبيعتو جراخلا يف اهزييمت اهتفرعمب دارأو « هبلق يف اهراضحتساو اهتيفيك و

 « اذكهو رصملا تقو تقولا اذه نأو ‘ رهظلا تقو تقولا اذه نرأ ملعي

 هسرديو ءيشلا ناسنإلا ظفحي دق هنال ةفرعملاو ظفحلا نيب فنصملا عمج امنإو
 نم ىلوأ عرولا و“تاذلاب هزيبمتو « نييعتلاب جراخلا يف هك ردي الو ةفصلاب هك رديو

 («ءانمأ نونذؤملا :يور امل ) تاقوألا نع ملاملا لئسيو ى عرولا ريغ هيقفلا

 27 حاكن نم ناذألل قلعي امو ى موصلاو ةالصلا نع نرونغؤم

 امل ( « ءانمض ةمنألاو»)_ ةرجأو راجئتساو مادختساو ىهبفرييختو عيبو قتعو



 ام ءاغتبا هتوص دميلو « هناذأب عمسيلو تاق وألا طبض يف دهتجيلو

 . ًاعامجإ حبص ريغل هلبق زوجي الو تقولا :هطورش نمو « هللا دنع

 ، هدنع رخآو هلبق ناذا لبقو 2هريغك هداعا هلبق هل نذا نإف ليقو

 3 جرخ نإ ةماقإ الو ناذأ الو

 ى هيفخي ال ( عمسيلو “تاقوألا طبض يف دهتجيلو ) ى مهمأ نميف اودسفأ
 نم هناذأ سانلا عمسيلو يأ ى ةدئازلا ءابلاب يناثلا رجو لوألا هلوعفم فذحو

 هلب وطت ) هتوص دميلو هناذاب ( رهجيل و ك هنمض وأ عيمستلا وأ عا مسإلا

 . ( هللا دنع ام ءاغتبا ) ليترتلا
 حبصل ال ( و“اعامجإحبص ريغل هلبق زوجي الو٤تقولا : هطورش نمو )

 ناذألا يأ ( هداعأ هلبق هل نذأ نإ ) ف هلبق نذؤي ال ( ليق ) ، افالخ

 ناذآلا نأ كلذو ى هدنع هداعأ هلبق نذأ اذإ حبصلا ريفك يأ ( هريغك )
 تقولا لخد ىتح متي ملو تقواا لبق نذأ نإ و اهب “رمأؤ ةالصلا تقوب مالعإ
 ناذأ ) هل حبصلا ( ليقو ) ص اهديعي ال : ليقو « ةماقإلا اذك و « داعأ
 رهطي ام ردق : ليقو “ ى ثلثلا : ليقو ث رخآلا سدسلا لوأ ( هلبق

 تفذؤي نأ زوجيو هلبق هل نذؤي نأ زوجي : ليقو ى ( هدنع رخآو ) ‘ بنجلا
 دنع بوتيو هلق نذؤي : لسىقو ا هدنع ناذألا نع ىفك هلق نذأ اذإف ؟ هدنع

 ىضم نإ ناذأ الو « تقولا ( جرخ نإ ةماقإ الو ناذأ الو ) آريثك هروهظ

 لوأ بدني ليقو ى ةعامج ةالصلابو هب وأ تقولا لوأب مالعإلل هنأ ىلع ءانب هل وأ
 ناذألاب لافتشالاب تاوفلا فخ ملام هطسو وأ هلوأ ىضم نإ زوجيو ، تقولا

 لبقو ى تقولا لوأل ال ةعايجلل هنأ ىلع ءانب اذهو ع ناذألاب يتأي نم راظتناب وأ

 اك اوركذتو اوهبتنا اذإ مةيلو مهنم دحاو امف نذؤيلف اهوسن وأ اهنع اومان نم

 نأ هل بدنو ماقأ اذف ناك نإو ع سمشلا تملط ىتح اومان نيح للز لمف
 .نذؤي الو ماقي:ليقو « اهتقو كلذف » اهنع مونملاو ةيسنملا يف نل هلوقل نذؤي



 ةعقب وأ بوثل نإو:ةراهطببدنو ،تقولا نيبتي مل نإ ميغب نذؤي الو.

 لهو « طئاغ وا لوب وا شدخ وا فاعر وا ءيق ثدحب دسفي الو

 بوجوب و ،نالوق ؟ ال وا راتخلا وهو برش وا لكأ وا هعمملكتنإ

 . لابقتساو ةيب رعلاب بيت رتلاو ةالاوملا

 ظفل ريغب ةالصلل ىداني نكل ةعدب هنإف ( تقولا نيبتي مل نإ ميغب نذؤي الو )
 ةالصلل ىرحتي اك نذؤيف ىرحتي : ليقو ى ىعدي الو نذؤي ال ليقو « ناذألا

 . اهنم دشأب ناذآلا سيلو

 ثدحب دسفي الو“ةعقب وأ بوثل نإو ) اهبوجوب ليقو ( ةراهطب بدنو ) .
 ه_ متيو ؤ سجنلا نم نهريغو ( طناغ وأ لوب وا شدخ وأ فاعر وأ ءيق
 ىلصي ال امب وأ ةلبقلل آربدتسم نذأ نإ اذك و ى دسفي : لبقو “ ءوضو الب كلذك

 نالوق كلذ يفف ةبانجك هعم ىلصي ال لاح وأ ربقك هيلع ىلصي ال ام ىلع وأ هب

 اذإ رابدتسالا رذحيل و“هأزجأ لعف نإف ى لعفي الف برفملل وأ قرشملل نذأ نإو
 . زاج ةالصلا ثيح نم عمسي اك نذأ ثيح ماقأ نإو ى ةماقإلل ناذألا نم لزن

 ىلع [سايق يقابلا متي مث أضوتي ضرأب اهعم ىنبي شدخلاو فاعرلا و ءيقلا : ليقو
 ( نالوق ؟ الوأ “راتخلا وهو برش وأ لكأ وأ هعم ماكت نإ ديعيلهو ) ؛ةالصلا

 ( ةالاوملابوجوبو)“هيلع ةداعإ الف ةجاحب وأ داعأ ةجاح ريغب ملكت نإ :اثلا
 ىكب اذإ رمأل وأ يورخأل ءاكب وأ لاعس وأ ةسطع لصفك ةرورضلالإ

 ص ىجن اذإ فنأتسي :ليقو“عمسي الوأ اهعم ناذألا نكمي ال ةيجنتك وأ ةرورض
 . فنأتسيو بجيلف قحلل هب كسمتسا مث ناذألا يف ذخأ نإ كلذك و

 ههجوب تفتليلف « ةالصلا ىلع يح الإ ( لابقتساو ةيبرعلاب بيترتلاو )



 يزجي و دجسم مامأ هركو ،ال:ليقو ، رذع الب دعق نإ ديعي و 4 مايقعم

 كانه نم داعأ نيفرحوأ فرحب هيف طلغ نإو ،لبقتسا نإ ًايعاسو ًايشام
 عمسيال ناكم ىلا نكي مل نإ ررضل رخآل ناكم نم لقنتلا عم زاجو

 يزجي و « اهعم ءانبلا حصو س ريغلا لامل نإ وةيجنتلاو هنع لقتنملاب نم هنم

 . وأ زيم لفط ناذأ ةعامج

 نرالوق ةماقالا يف تافتلالا اذه يفو ى لامشلل حالفلا ىلع يحو ى نيميلل طقف

 ىلع يح : هلوق يف أدبيو ى « ناويدلا ه يف هيلع اورج و ؛ تافتلالا ايهحصأ

 تكسيالو“ رسيآلاهبكنم نم“حالفلا ىلع يح :هلوق يفو“نميألا هبكنم نم“ةالصلا
 اعارذ نيتس عفترم عضوم ىلع نوكي نأ يغبنيو ى ( مايق عم ) هتافتلا متي ىقح

 طارتشاب : ليقو ( ال : ليقو “ رذع الب دعق نإ “ديعيو ) رثكأ وأ لقأ وأ
 ص عبري ايف عبرألا وأ نيترم ىلع ةدايزلا زوجي الو نكمأ نإ ناكملا عافترا

 الب ( يزجيو ) ص ةماقإلل باهذلا دنع ةلبقلا ريدتسي الئل ( دجسم مامأ هركو )
 اشام هيزجي يأ فوذنحس هبحاص لاح ( ايشام ) وأ ابكار ةهارك عم ررض

 نإو ( ايعاسو ) يزجيل لوعفم وأ ناذألل يزجي ريمض و « ءاملا لاحلا بحاصف

 هيف طلغ نإو لبقتسا نإو ) ايعاس وأ ايشام ول و ةلفانلا يلصي اك ررذضل ال
 عم ) ةهارك الب ( زاجو ت كانه نم داعا ) رثكأ وأ ليق ( نيفرح وأ فرجب
 نم ) ناذآلا ( هنم عمسي ال ناكم ىلإ نكي من نإ ررضل رخآل ناكم نم لقنتلا
 ص هنم عمسي ال ناك نإ زوجي الو ى ( هنع ) لقتنملا ناكملا نم يأ ( لقتنملاب
 ( اهعم ءانبلا "حصو ) ى هنامض يف نكي مل يذلا ( ريفلا لامل نإو ةيجنتلاو )
 نيح ديميو ص هنم عمسي ال ناكم ىلا لقتنا نإ هديعي ال ةيجنتلاو لقنتلا عم يأ

 وأ زيمم لفط ناذأ َةعامج يزجيو ) ‘ لوآلا ناكملا طرتشي الو سانلا هعمسي



 هل نم نذإب لحملا ريغ يف نذؤي و ث ةأرما وا كرشم وا نونجمال دبع
 { رخآ دعب دحاو الو ًاعم دجسمب ددعتم نذؤي الو ، هيف ناذأ

 لفطلا ناذأ يف ضعبل افالخ ن"ذأ نإ اهنم دحاو ةماقإو « نذإ الب نإ و ( دبع
 نإو ( ةأرما وأ كرشم وأ نونج ال ) هالوم نذإ ريغب ديسملا اذك و ى هتماقإ و

 انونج وأ اك رشم هيف ذخأ نإ ال؛ىنب غلب ىقح همتي ملو لفط ناذألا يف ذخأ
 تام وأ همتي مل وأ اضعب نذأ نإ اذك وي ديعي هنإف همامت لبق قافأ وأ ملسأف
 تاإو ع ىنب تقولا يف قافأ مث "نجف هناذأ يف ذخأ نإو فنأتسي ناذآلا نإف
 ص ينبي : ليقف بات مث هناذأ يف دترا نإو ى ننجت هآر اذإ فنأتسا هريغ دارأ
 يناثلاو « هلمع هل عجر بات اذإ دترملا : لاق نم لوق لوألاو « فنأتسي : ليقو

 ال : ليقو « همالسإب مكحي : ليقف كرشم ن"ذأ نإ وأ ‘ عجري ال : لاق نم لوق
 لخدي امنإو كرشم وهو هيف هلوخدل هناذأ يزجي ال تالاؤسلا يف اك هبلع ربجي لب

 لجرلا ( نذؤيو ) 0 هلاقو للا لوسر ادمحم نأ دهشأ ىلإ لصو نإ مالسإلا يف

 اذه ناذأ "حص "نإ ( هيف ناذأ هل نم نذاب ) هلزنم ريغ يأ ( لحملا ريغ يف )

 الإ ن"ذؤي ال ليقو “ انذإ حصي ال لبقو ع ادبع وأ الفط ولو هيف نذأ هل يذلا
 الب ةرومعملا ريغ دجاسملا يف زوجيو لحملا لهأ نم ةثالث ليقو ى نينثا نذإب

 ريغ وأ ادجسم لحملا كلذ يف ناذأ هل نم نذإب الإ ناذآلا نم عنم امنإو « نذإ
 وأمامإلا نذإب بتار نذؤملحم وأ دجسملا ناك نإف ى قارتفإلا دلوتي الئل دجسم

 اوك رت وأ رك ذنم نذإب الإ هيف نذإلا الو ناذألا هريغل زوجي الف ةعامجلا وأ ريمألا
 اعم دجسمع ( وأ كلذ وحن وأ ةيواز وأ ةعامج ف ) ددعتم نذؤي الو ( > ناذألا

 ددعتم ناذألا يف عرش اذإو ى ضعب هلك كلذ زاجأو ، ( رخآ دعب دحاو الو

 نإو ى هريغ تكسو ناذآلا ىلع لوألا ىضم قباست نإو ى ادحاو الإ اوتكس
 وأ الفط لئاقلا ناك ولو نذؤي الف ةالصلا هذهل دحأ انه ن"ذأ دق :دحأ كل لاق

_ ٣٠ 

 



 ءلابقتساو مايقب رارمحا ىلإ ة ههمنهب خارتب > حبصلا ناذأ لعب بي » وثتلاو

 هطورشو همكحو « حالفلا ىلع يحو ةالصلا ىلع يحب توصلا عفرو

 ماقأ رذعب عنم نإو نذأ نم بّوثي امنلو ث ضقنلا اذكو ى ناذألاك

 . بي وثت الب هريغ

 تقو ءادن لك هلصأو ص أدتبم ( بيوثتلاو ) هتفآدص نم وأ ادبع وأ ًةأرما

 ال ( خارتب ) الثم رجفلا عولط دنع عقاولا ( حبصلا ناذآ ) ربخ ( دعب ) حبصلا

 «نهد» ريغصت وهو ريغص لكل لاقيو « ليلق تقو يأ ( ةهينهب ) ناذألاب الصتم
 ريغصتلا ءايل اماغدا ءايلا ديدشتب ةتنه هريغصت يف حصفألا و ى ءيش ىنعمب خأك

 تلدبأ وأ ‘ ءاه هنه تلدبأ 4 ةماكلا مال ىه يتلا واولا نع ةبلقنملا ءايلا يف
 “ءاه وأ“واَوأ ةنس مال يف فلتخا اك لس ءاملا وأ « ءاه رمآلا لوأ نم واولا

 نكلو أزجأ ناذألا الصتم بوث نإو “ ( رارمحا ىلإ ) « ريغصتلا ءاي ترهظف
 ىلع يح و ةالصلا ىلع يحب توصلا عفرو لابقتساو مايقب ) هب لومعملا كرت
 . لهبح زوجيو اهيلع اولبقأ يأ ( حدلفلا

 فالخلا بيوثتلا يفو( ضقنلا اذك و) هطورش و( ناذألاك هطورشو همكح و )

 رذعب عنم نإو نذأ نم بوثي امنإو ) « اهلك هلئاسم يف « هلك ناذآلا يق قباسلا
 نذأ نإو “ بيوثت الب وه ماقأ نذؤملا رضح نإو “ ( بيوثت الب هربغ ماقأ

 هلىق هل ن"ذأ نإو ى هدنع نذأ نم بوثي امنإ و هدنع رخآو هلبق رجفلل دحأ
 نذؤي ملو هلبق دحأ ن"ذأ نإو ى هريغ ال اضيأ ب؟وثي يذلا وهف دحاو هدنعو

 املك :ليقو “ هريغ بيوثت زوجي :ليقو“بيوثتلاب ىلوأ وهف هدنع هريغ الو وه
 : لاق نلع هنآل ڵ حيحصلا وهو هريغ بوث "عنام بيوثتلا نم رذؤملا عنم



 دوجو عم نذؤملا ريغل اعنم مقي وهف ن“ذأ نمو )١' « نذأ وه ءادبصاخأ نإ »
 تفإو « زاج هريغ بوثف هيلع دربلا دتشا اذإو ى دجوي مل ولو اعنم ال نذؤملا
 وأ قافأ مث بيوثتلا ضعب وأ ناذآلا ضعب كرشملا وأ نرونجملا بوث وأ نذأ

 نإ ةدترملا ينبيالو ملسأ نإ كرشملا ينبي : يمفاشلا لاقو ى ديمي هنإف ملسأ

 . هل افالخ بات

 ١ -_ ناح نبا هاور ٠

_ ٣٢ 

  



 ٠ باب

 لص تبإ هسفنل ذفلا اهميقي و 2 هنم دك آ يهرلب ‘ ناذًأالاك ةنس ةماقإل (

 ةداعإلا اهك رات مزل أ اهبج وأ نمو « تقوب

 ںاب

 ةماقالا يف

 نونسم لفن :ليقو “ضرف :ليقو“ ( هنم دكآ يه لب ناذألاك ةنس ةماقالا )
 ءاسنلا ىلع سيلو « ناويدلا ه يف لاق ى ديبعلا مزلي ال لوقلا اذه ىلع هنأ ىتح

 ىلع “يح دعب ةماقإلا يف ديزيو “ رخآ لوق ديبعلا يفو ى ديبملا اذك و ى ةماقإ

 نع لدب ةنكاس ءاهلاب هالصلاتماق دق « ةمومضملا ءاتلاب ‘ةالصلا تماق دق :حالفلا

 كرت ‘نإو ى اراركت ركذي يذلا ظفللا ىلع فقولا يفبني اذكهو ى فقولا ءاه

 انموق ضعب ناكو « زاج ضعب يف لصوو ضعب يف فقو وأ لكلا يف فقولا

 مقي : ليقف ةالصلا توف فاخ نمو ى ةيواعم اهدرفأ نم لوأو « ةماقإلا درفي

 لام وأ سفن فلت فاخ وأ اودع فاخ نإ ميقي الو اهميقي ال : ليقو ى ةالصلا

 اهكرات مزلا اهبج وأ نمو “ تقوب ىلص نإ هسفنل ذفلا اهميقيو ) تيم داسف وأ
 نم دنع اهديعي الو اذه ىلع ءوضولاكطرش يهو ىةماقإب ةالصلا ةداعإ ( ةداعالا

 مارحإلا ةريبكت ربك ىقح يسن نأب اهكرت دمعتي مل نإ :مهضعب دنعو ى اهبجوي م
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 وهو ركذ وا هابتنا نيح ةماقإب اهالص اهيسن وأ ةالص نع مان نم: ليق و
 نإ ال ء ماقأ اهتقوب اهداعاف طرش لالخإب هيلع تدسف نمو « اهتقو

 الو تقولا يف ولو اهنودب اهداعأ تضقتنا مث لامكإب اهلخد نإو « جرخ
 . ةالصلاك ةراهطا يف اهمكح و « لق نإ مارحإلا لبق مالك اهرضي

 امالصاهيسن وأ ةالص نع مان نم:ليقو ) ‘ تقوب لصي مل نإ ةماقإ الو “ديمي"ال
 لب“ ةالصلا يأ( اهتقو وهو ) نايسن نم( ركذ وأ ) مون نم ( هابتنا نيح ةماقاب
 :كلام لاقو ى ةماقإ الف ءاضق تقو : ليقو « قلع يبنلا لعف هنأل حيحصلا وه
 انفلاخو ناذألا يف انقفاوو « نايسن وأ مون الب ولو اقلطم ءاضقلل ةماقإلا نست

 هدنع ةماقإلا نم دب الو “ديدجلا يف انقفاوو ناذآلا يف مدقلا لوقلا يف يعفاشلا

 ص يقابلل هيف ربخو تئاوفلا لوأ اذك و ىةتئافلل ماقيو ن"ذؤي ةفينح يبأ نعو

 ليقوتقولل ىقح يعفاشلا دنعو“ليق اذك “ اندنع تقولل ٦قح ةماقإلاو ناذألاو

 رمآلا لوأ نم "حصت مل ( تدسف نمو ) ى امهل ليقو ى ةعامجلل ليقو ى ةضيرفلل
 ال ى ماقأ اهتقوب ) اهتداعإ دارأ يأ ( اهداعاف طرش لدلخاب ) ةالصلا ( هيلع )

 ( اهنودب اهداعأ )ءوضولا نود ةالصلا ( تضقتنا مث لاكاب اهلخد نإو جرخ نإ
 مالك اهرضي الو ) ةماقإب ديعي لبقو ى ( تقولا يف ولو ) ةماقإلا نودب يأ

 مالك اهضقني : ليقو “ دمعت وأ ( "لق نإ ) ليقو ى اريثك نإو ( مارحالا لبق

 اہهضقني : ليقو ى ةجاحل مالكلا اهصقني ال : ليقو “ برشلاو لكالاو دمعلا

 امزاجأو ( ةالصلا ) مكح ( ك ةراهطلا يف اهمكحو ) اوهس ولو هلك كلذ

 ال ام ةسايمب وأ سجن عضوم يف وأ ,ثدح زوجت الو ‘ رهاط ريغ بوثب "ضعب

 ىلصي ال ام ةسايب زوجت :ليقو « "رسأ نإ ديعيو هتوص عفريو ةساجنلاك هب ىلصي
 عمست ال رخآ ىلإ ناكمب لقتني الو « ءوضولا ضقني ال اسباي ناك نإ اسجن ولو هب
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 فاعر وأ هيقب نإ ال اهداعأ وجن وأ لوبب ثدحأ وأ اهيف ننجت نإ و

 نونجمكو ،ًاعجطضم نإ ال رذعل ايموم وا ادعاق ذفلا يفي و ء شدخ وأ

 . ، لفطاهيف كرشمو

 حالصإل بهذ نإ ىنبو « ثلثي وأ درفي الو سكني الو لوآلا يف ةماقإلا هنم
 تإو “ لوألل عجرب ملو هنم عمست ال ناكم ىلإ بهذي وأ ربدتسي مل ام داسفلا

 اهماكحأ و “ « نويدلا » يف اك“ ال : ليقو ى داعأ عجرب ملو عمسي ال ثيح لقتنا

 اهمامتإ زوجيو “ هيف ةرم ام ىلع امهريغو بيترتلاو ةالاوملا يف ناذألا ماكحأك

 ثدحأ وأ اهيف ننجت نإو ) “ هتروع رتسيو هيف يلصي عضوم يف يشملا لاح
 ثدحأ ( نإ ال اهداعأ ) هريغ نم "سجن هب لصتا وأ طئاغ ( وين وأ لوبب
 ثيدحلا يف سيلو ىال : ليقو ى نهعم ينبي لب ( شدخ وأ فاعأر وأ ءيقب )
 شدخلاو فاعرلاو ءيقلا » : للع هنع هظفل و “ عضولا ثيدح الإ شدخلا ركذ

 ذفلا ميقيو ) « هتالص ىلع ىنبو أضوت مهب يلصملا تلفنا اذإ ةالصلا نوضقني ال

 ايموم وأ ) ًادعاق ىلصو اماق ماقأ امئاق ةماقإلا قاطأ نإو ى رذمل ( ادعاق

 نآل ( امجطضم ) ىلص ( نا ) مقي ( ال ) و ى هتالص لاعفأل اريشم ( رذعل
 يفو رداقلا دوجس يف هنإف دوعقلا فالخب « رداقلا ةالص نم سيل عاجطضالا
 رذعل نيموم وأ آدوعق نولصي ةعامجل اهماقأ نإ اذك و ع تايحتلا يفو هيتدجس

 زيجم دنع ءامإ الب امئاق ىلصي نمل كلذك اهماقأ وأ ع ةعامج مهتالص زيجم دنع هلثم
 ى احيحص ادعاق اهميقي نأ دحأ لكل زوجيو ى لداملا مامإلا عم وأ اقلطم اذه

 ( يف كرشمو نونجممو ) ى امئاق هلوقيف ةالصلا ىلع "يح غلب اذإ موقي نكلو
 ناك تإ تذيجأو ى قهار نإ تزيجأو ى ( لفط ) ايهنم ( اه ) ةحص مدع
 مالسإو ةقافإ ىلإ مهلاح نع اولقتناف ةماقإلا يف اوذخأ نإو “ قهاري ملو ازيم
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 لاقذنإ هقدصيو ,اهرضتي مل نإو هعم ًالخاد هسفنل ذف ةماقإ يزجت و
 ةعامجل وأ هسفنل هميقم ةداعإ يف و,مهعم لصم ريغ ةماقإ ةعامجو تمقأ

 ماقأ نمو ؛نالوق ء ةالصلا كلت ىلصت ام ردق اودعق وأ اهدعب دعق نإ

 هتزجأ ةدن الب

 يلصي نمم هريغ يزجت و غلب نإ لفطلا يزجت : ليقو « مهريغ الو مهزنجت مل غولبو
 تمتأ لقي ملو ( اهرضحي مل نإو هعم لخاد هسفنل ذف ةماقإ يزمتو ) اهب

 الو وه لقي م ولو ماقأ هنأ ىلع هلمحي نأ هيزجي لب ( تمقأ : لاق نإ هقدصيو )
 هسفنل اهماقأ ءاوس ( مهعم لصم ريغ ةماقإ ةعامج ) يزجت ( و ) “ هربغ
 هنوكل امإو ص لبق ىتلص دق هنأل امإ هسفنل ال مهل اهماقأ وأ ةالص الب بهذ مث
 ص عمست ثبح ىلا لقتنا نإ اهب يلصيو ىرخأ ةعامج عم وأ هدحو يلصيس
 مل وهو هلو اهل مقي امنإو ك اهلصي مل وأ اهالص دقو مهل مقي نأ يزجي ال : لىقو

 يلصي النأ هل ادب وأ ء مهعم ةالصلا نم عنام هل ثدح نإ الإ مهعم يلصي 7 لصي

 ى اهعم "لصي مل نم ةعامج ةماقإ يزجتو « هتالص تدسفأ وأ ىلصي ال نأ وأ مهعم
 نم : « دعاوقلا ه يفو “ فوفصلا ضاقتنا لبق كلذ لمعل و ى ءاملعلا قلطأ اذك

 نم لاقو ى ةعامجلا ةماقإب يفتكي هنإف فوفصلا ضقتني نأ لبق دجسملا يف لخد

 مهقالطإ رهاظو “ حيحصلا وه : تلق « هدحو مقيلف مهعم لخدي م نإ : لاق

 ؛دجسملاب صاخ ءازجإلا :ليقو « ال مأ فصب لصتا ءاوس لوقي هيزجت لاق نم نأ

 هسفنل اهميقم ةداعإ يفو ) « اعم ايلو اهلبق عكري ال ةالصب صاخ : ليقو
 نإو ص ( نالوق ةالصلا كلت ىلصت ام ردق اودعق وأ اهدعب دعق نإ ةعامج وأ
 الهاذ وأ باوثلا ةينب ( ماقأ نمو ) ع ةماقإلا تدسعأ رثكأ اودعق وأ دعق

 ': ليقو“ ىلوألل تحص يتالص اهب ىوننإ و“( هتزجأ) ةنيعم ةالصل ( ةين الب )
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 نم اذكو ء اهالص يه اذإف اهلصي ملهنأ انأاظ ىلوألل ماقأ نم اهديعيو
 . ىلصام اهب دمعت

 رهظلا ( ىلوذلل ماقأ نم ) ةماقإلا يأ ( اهديميو ) حصأ وهو ةدحاول حصت ال

 يم اذاف ) زوجت ال اك س اه"الص هنأ اناظ وأ ( اهلصي مل هنأ اناظ ) برغملا وأ

 نظ وأ اثبع وأ ةلاهج ( ىلص ام اي دمعت نم اذكو ) ؛؟ تحص وأ ( اهالص
 . نيتلأسملا يف ةداع ال : ليقو ى اهتحص هل نيبت مث ةماقإلا اهل داعأف اهداسف
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 باب

 هردصو لصم ةروع _ تاس رهاط بوث هلقأ و > سابلب ةالصلا حصت

 نم ، هرهظو

 ںاب

 سابللا يف

 داعأو كلام دنع دعي مل ايسان هنودب ىلص نإو ( سابلب ةالصلا حصت )

 ى مدقلا هيف بهذ نإ الإ بطر عضوم يفو ابطر بوثب ةالصلا زوحت و « اندنع

 رهاط بوث هلقأو ) ندبلا وأ بوثلا ريغتي ثيح زوجت ال هنأ هللا ءاش نإ يتأيو

 ال ه : تلع هلوقل ، هيبكنمو : ليقو ( هردصو هرهظو لصم ةروع زتاس
 ىلعأ رتسي نأ دب الف ) « ءيش هنم هيبكنم ىلع سيل عساو بوثب مكدحأ "لصي
 ةروملا رتس طرتشي :ليقو « فلخو مادقو بناوجلا نم قنعلا لفسأ ىلإ هردص

 امو ةبكرلاو ة"رسلا ةمألاو لجرلا نم يهو امهريغو عوك رلاو مايقلا يف طقف

 تدسفهتروع تنابف هدسج نم هبوث اهريغ وأ حيرلا طقسأ نمو“رم ام ىلع امهنيب

 ىقبي نأ لثم ءيش هنم هدسجلع يقب نإ :ليقو ى ينبيو هسبلي : ليقو ى هتالص
 نم )<تدسفءيش هيلع قبي مل نإو اهرتسيوأ“تَّحص هتروع تنابوهفتكي اقلعتم
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 تحصو ؛ ضيبألا بدن ‘ تابن وأ رعش وأ رب و وأ نطق وأ فوص

 مرحو طايتحا عزنلا بدنو ؛ نالوق لعنلا يفو ،قرق وا رهاط فخي

 ريرحلا سابل لجرلا ىلع

 ص بايثلا ةرثك و( ضيبألا بدن و “ تابن وأ رعش وأ ربو وأ نطق وأ فوص
 فالخب لفشي ال هنآل هلعلو « دوسألا بوثلاب ةالصلاب باوثلا رثكي : رثألا ه يفو
 6١ « همالعا ينلغشي : لاقو هب ىلصي مالعا بوث يقل عزن ه دقو “ ضيبألا

 نم الإ فوص نم ال : ليقو “ فوص وأ دلج نم نإو ( رهاط فخجب تحصو )
 وهو ص دارفنا ىلع قاسلا سابل وأ قاسلا ىلإ لجر سابل ( قرق وأ ) رذع
 ظيلغ « ضرألا ىلي امو ةبك رلا تحت ام ىلا ادعاصف دعب لعنلا هركذل انه دارملا

 ءارلاو ظبلغب سيلو ، نوكي وأ ضرألا يلي ام هل نوكي ال دقو « لعنلا يف اك
 دنع ( عزفلا بدنو ى نالوق لعنلا يفو ) « موقلا ضعب هلاق « ةنتكسم

 ايظعتو سجنلا نع( طايتحا ) ةالصلا ةدارإ وأ « هوحنو دجسملا لوخد ةدارإ

 يف اوتلصت ال هدروو'؟« دوهيلا اوفلاخو لاعنلا يف اولص » : ثيدحلا يف درو امل

 ةالصلا اورثكت الو “ مهومتفلاخ كنأ دوهسلا ىربل اهيف اولص ىنملا و '"؛«لامنلا

 ص همامأف فص يف ناك نإ و ى هارسي اهلعج ايهعلخ نإو “ سجنلا ةنظم اهنأل اهب

 هيربلا ( ريرحلا سابل لجرلا ىلع مرح و ) هالغشي الئل اهسبل كلام راتخاو
 ىراصنلا هثدحأ يذلا ءافلحلا ريرح امأو ى رحبلا نم جرخي يذلا ريرحلا هل لحو

 ص يرحتلا ةلع امه نيذللا هثنختو هنيلو ريرحلا نول هيف نأل زوجي ال هنأ طوحألاف
 ص ةلعلا دوجول اليلق ناك ولو دودلا ريرح هب نوطلخي هللا مهنعل _ مهنأ اجس الو
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 سبوثب ري رح نم ةيقوأ ردق زوجو « ًاقلطم بهذلاو مَسيربإلاو

 ةزاجإ يورو . مها رد ةعبرأ نم رثكأ عنمب : ليقو 2 سم الب اهيف نإ و

 اهيف بوثب نيعبصإ عضوم

 بهنلاو ) ، ريرحلا نم نول ،همضو نيسلا حتفو ةزمهلا رسكب ( مَسيرّبالاو )
 ريرحلا ىلا عجار قالطإلا اذهو “ اهريغو ةالصلا يف آريثك وأ اليلق ( اقلطم

 ريغ يف ولو ريرحلا شيرفت نع ملسو للم ىهنو ه : بهذلاو مسيربإلاو
 دارملا وءاهديدشت وأ ءايلا فيفختو ةزمهلا مضب ( ةيقوأ ردق زوج و)«‘١) ةالصلا
 نوتس مهردلا و ء امهرد نوعبرأ يهو ةمعرشلا ةمق وألا ال مها رد ةرسع انه اهب

 ناك ( نإو ) اقيلعت وأ ةطايخ وأ اجسن ( بوثب ريرح نم ) ريمش نم ةبح
 ىعاري هنأ رمو « ةقفاوم موهفم اذهو ى اهريغ يف ىلوألاب زوجيو ( اهيف )
 اك طقف ةالصلا يف زوجع كلذ نا دارملا سيلو “ ةفصلا موهفمو طرشلا موهفم

 [ حابم سابل نوكي نا يناثلا سابللا بادآ يق ليعمسا خيشلا لوق ليلدب ليق

 ركذي مل ولوبوثيفزارط يف نيعبصإلا عضوم الإ مسيربإ الو زخ الو ريرح هيف سيل

 وأ رعشل نإو سملب ةالصلا دسفتو ( آسم الب ) ؛ مهفاف زارطو نيمبصإلا
 ءًاقلطم ندبلا هسب دسفت ال : لسقو ى اهسمي دسفت ال : لبقو ى روهشملا ىلع رفظ

 دنع داسفلا ىلع يهنلا ةلالدل كلذو « المح [۔ابل ناك اذإ سمي مل ولو دسفت : ليقو

 امف ةعبرأ ةزاجإو انأزو ( مهارد ةعبرأ نم رثكأ عنمب :ليقو ) “ لئاقلا اذه

 انهضرعو الوط ( نيعبصإ عضوم ةزاجإ يورو ) ص نزت ام دارملاو « اهنود
 يف هنم ةريثكلا مالعالا تزيجأو ى اهريغ يف ىلوألابو ى ( اهيف بوثب ) طقف
 ةزاجإ هيف يذلا ثيدحلا لمح هنأ ههجوو “ رخآل فرط نم ةليوط ولو بوثلا

 هحام نباهاور - ١
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 7 . . . ٠ . . . ٠ . . دسح لك عنمو

 مالعا زاجاف ص لوط يف ةدح الب نيعبصإلا ضرع دارملا نأ ىلع نيمبصإ عضوم
 صوصخم لوطي الو ددعي مالعأ الب نيعبصإ ضرع ملع لك ؛ض"رت“ةليوط ةريثك
 اوأر مهلعلو .ريرح هيفو اموي سبل يذلا سابللا يف اوأر امل اضيأ كلذ لملو
 نم لعلو “ لوقلا اذه فنصملا مالك لمتحيو ى اضرع نيمبصإ ىلع دزت مل همالعأ

 مهارد ةعبرألاب يذلاو ص ريرحلا نم اهرادقم سابللا كلذ يف ردق ةيقوألا صخ

 ص ريرح نم هتنادس بوث زيجأو ى نهرادقم هيف رب ملف كلذ ريغ هل اسابل ردق
 هشيرفتو ى اقلطم عنملا روهشملاو“اقلطم ريرحلا زيجأو ى هنم هتماحل يذلا زيجأو
 اهنع هللا يضر ةشئاع تقزم هنأ يور امل زئاج هلك كلذ هب ةيطغتلاو هديسوتو

 نثزتلل هتدارأ ام دمب ريرح نم هنأ عم اشارف هتلعجو ناويحلا روص هيف ابوث

 ريصح ىلا دمع هنأ سنأ ثيدحل « سابل هشيرفت لبق دقو ى ال : ليقو ى اهاهنو

 شيرفتلايف ريصحلا ىلع سابللا قالطإ نال رظن هيفو «سبل ام لوط نم "دوسا دق
 هلمح رضي ةطلخلا قلطم لصألا يف سبللا ناك ولو ى فراعتملا دوهعملا سابللا نع

 (دىمجلك عنمو ) ى نداعملا اذك و « آريثك ولو "سم الب ةالصلا يف بيج وحن يف
 اولصت ال » : قلع هلوقلف رمحألا ساحنلاو ريدصقلا امأ « ندامملا نم مسج يأ
 ساحنلا نيتحتفب هبشلاو « ريدصقلا كنألاف 0ا١ءهبشلا وأ كنآلا هيف جسن سابلب

 لاقي نأ نم عنام ال : لوقأو ص ديدحلاو صاصرلاك امهريغ اهيلع سيقو ى رمحألا

 كلذ لخديف كنألا هبشي ام هبشلاب دارملا لاقي نأ نم عنام الو ی صاصرلا كنلا
 طقف صاصرلاو ريدصقلاو رمحألا ساحنلا مني : ليقو “ سايقلاب ال هب هلك
 هرفظ ريغ سم نإ : ليقو “ هتالص تدسف هسم بهذلاب ىلص نإ و « بهذلاك

 سم الي هلمحب دسفت الو داسفلا ىلع يهنلا ةلالدل سمأ مل ولو “ ليقو “ هرمش و

 دواد وا هاور - ١



 ال و } اقلطم اسنلل بهذلا و ري رحلا زاجو ء رثكألا دنع اهيف ةضف ريغ

 يذ بوث يفو « اهريغ دج و اه تنبد نإو ورف اهريغ دولجب ىلصي

 . . ... ..... . عنملاو ‘ نالوقريواصت

 ولو نداعملا رثكألا ريغ زاجأو “ ( رثكألا دنع ) "سم عم (اهيف ةضف ريغ )
 ىلع يهنلا ةلالدل سم الب ولو دسفي : ليقو ى ةهاركلا ىلع يهنلل المح "سم عم

 ريرحلا زاجو ) “ عونمم ندعم اهبلغي ملام ةضفلا ةَسامم رضت الو « داسفلا

 اليلق « اهريغو ةالصلا يف ( اقلطم ءاسنلل ) عونمم ندمم هبلغي مل ام ( بهنلاو

 الو ) “ اهسبلت الف ةرمع وأ جحي مارحإلا يف الإ ‘ "سمي مل وأ آسم ى آريثك وأ

 ليزأ وأ ةنيز سبلي يذلا دلجلا ورفلاو ( تفبد نإو ورف ريغ دولجب ىلصي

 لوقلا ىلع رمنلا دلج لمش و “ صوصخم ناوبح دلج سيلو « نيلأو هتنوشخ
 بحصت ال ه : لاق للع ينلا نأ ةريره يبأ نع دواد وبأ ىورو “ هتراهطب

 لبق سجن رمنلا دلج : حالصلا نبا لاقو )١' " رمن "دلج اهيف ةقفر ةكئالملا

 ابف دلجلا غبد ولو سجن هرمش و ى غابدلاب رهطي ال : ليقو ى ىك ذم ولو غابدلا

 اوبك رت ال» : ثيدح يفو ى رم اك هنع يهنلا دروف هدلج لايعتسا رثك و « ليق
 (امهريغ دج و ام ) '" « عابسلا دولج اوشرفت ال ه : ثيدح يفو '"' « رومنلا

 اهب ىلصي نأ ( ز"وجو ) ، غبد نإ : ليقو ‘ غبدي مل نإ ورف دلج زاجو
 قيقحتلا ذإ يدنع حيحصلا وهو اهريغ دجوو غبدت مل نإو :ليقو ى تفبد نإ
 بوثيفو ) 0 لالح رتاس رهاط سابل "لك ؤث) چ تنيز اوذخ يف ةنيزلا نأ
 تغبص وأ تطبخ وأ تجسن دسجلا عم وأ هدحو سأرلا ( ريواصت يذ

 عنملاو ) 6 «بوث يف متر ناك ام الإ هن يقلح هلوقب لدتسا زيجملاو ى (نالوق )
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 وا هتطايخب وا كرشم بوثبالو« ذوفن وا رصقل رتاس ريغب الو ء حصأ

 . . . . وا 2 هلسغ لبق هحسن

 ص مقر هيف اهنع للا يضر ةشئاعل ربوث يف ءاج ريرحلا عنم لصأ نآل ى ( "حصا
 هلوقل اضيأ زجي مل هدحو سأرلا ناك نإو « سأرب نكت مل نإ زاوجلا :ثلاثلاو

 للع هلوقل ناويحلا ريغ ةروص ام زاوج عبارلاو ١ '؛سأ رلا ةروصلا » : للع

 هيف ام سماخلاو ؛'٨٢س متقلخ ام اوينحأ ةمايقلا موي مهل لاقي هنإ » : نيروصملا يف
 ردق تعفترا نإ الإ اهلباقم اذك و “ رجشلاو تابنلا ريغو ناويحلا ريغ ةروص

 قرخل( ذوفن وأ رصقل رتاس ريغب الو ) “ بيج يف اهلمح رضي الو عرذأ ةثالث
 ةقراشملا ضعب زاجأو « ذفني الو فصي ربوثب هركتو ةتق ر وأ حسافت وأ
 ةكلاملا ٢ضعب زاجأو ى رثكأ مهضعب زاجأ و ، ةروع نم فشكنا مهرد ردق

 تفإو سابل نم هتروع فاشكنا ملعي ملو يسن نإ ”ضعبو “ سابل الب ةالصلا

 هبوث نم قبي مل ولو حيرلا ريغ اذك و هتالص تحص هبوث يلصملا درف حيرلا اهفشك
 سانلل فشكلا مرحيو ى رم امم كلذ ريغ ليقو « هدر اذإ ءيش هتروع ىلع

 الو : فنصملا لاق ام قحلاو « ءوضولا باب يف اهدح ىلع انه ةروعلاو ى قافتاب

 ى ةدشلا وأ هتقرل ءاضعألا صاخشأ هنم نيبتت هنأ ىنعمب " "فصت بوثب ىلصي

 (هجسن وأ )هطيخم يأ ( هتطايخي وأ ) هنم ءاج وأ هسبل ( كرشم بوثبالو )
 ص مهنم كلذ زاجأ باتكلا لهأ للب زاجأ نمو ( هلسغ لبق ) هجوسنم يأ
 باتكلا لهأ للب سجني : ليقو ى هزاجأ مه ريغ نم هزاجأ نمو هرك هرك نمو

 ص هسبلي مل كرشم بوثب تزيجأو ى نيبراحملا ريغ يف فالخلابو ى نيبراحملا
 ( وأ ) “ طايتحالا يغبنيو ى طوحأ عنملاو ى ايوطم ناك نإ هبوثب تزيجأو
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 وا > ضئاح وا > فلقأ غلاب وأ ‘ درق وأ ‘ رب زتخ رعش وا ‘ هرعش هب

 فخي مل نإ ةأرما بوثب لجر يلصي و « لسغ دعب اهب تحصو ,بنج

 ( فلقأ غلاب وا درق وأ ‘ ريزنخ رعش وأ ) ‘ كرشم يأ ( هرمش هب ) بوثب
 الإ ريزنخلا نم مرحي مل نموأ “ ىحلا وه اذه “فلقألل رذملا مايأ يف الإ نوتم ريغ

 حيحصلا ىلع ( بنج وأ ) ءاسفن وأ ( ضئاح ) رمش ( وأ ) ‘ هرمش زاجأ همل

 نودب ولو بنج وأ ءاسفن وأ ضئاح رمشب ةالصلا دسفت ال : ليقو ى ايهيف .

 : ثيدح هل لديو ى سافنلا وأ ضمحلا ءاضقنا لبق لصف ول و رعشلا كلذ لسغ

 رمش وأ ( ب ) ب رمش ( ب تحصو ) ى )١' « كدي ين كتضيح تسيل ه
 رمش لصفنا نإ اذهو “ بوثلا يف وأ امهدحو نيرمشلل ( لسغ دعب ) ءاسفنلا
 ول امهنأ ههجوو “ لسغلا هيف رثأتي مل الإو “ امئاضقنا دمب ءاسفنلاو ضئاحلا

 نع الضف اهندب يف رمشلا كلذ سيلو ى اهتقو لبق ارهطت مل رحأ ةعبسب اتلستغا
 ههجوو « هدعب وأ هنيح يف لسفلاب رثأتي : ليقو « لسغي الف اهتدعب دتعي نأ

 نالسغيف لسفلا لبق تام بنجو تتام ضئاحك راص ندبلا نع عطقنا امل هنأ

 رعشلا اذكف « طقف توملل ليقو ى توملل نالسغيو ةبانجللو سافنلا وأ ضيحلل
 ةدحاو ةرم نولسغي ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا نأب لوقلا ىلع ةرم لسفىف

 ىتح : ليقو ى هللا ءاش نإ زئانجلا يف مالك يتأيو ى رخآلا لوقلا ىلع نيترمو

 الو ڵاعامجإ لسغيف ايهرهط دعب لصفنا ام امأ “هلسفتف اهسافنو اهضيح نم جرخت

 يلصيو)“بنج وأ سافن وأ ضيح لسغ اهلسغ ةينب الإبوثلا يف اهلسغ يفكي

 ( هسكعك ) ةحار مشك ( ةنتف فخي مل نا ) ةيبنجأ ولو ( ةأرما بوثب لجر
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 اهيفك و اههجو ريغ فشك يفددش دقو ، سابللا يفءا وس وه 17

 و٬مرح عم وا ءاسن نهب هب دعقت ام يلصت نأ ٣3 صخ رو

 يغبني الو ‘ تحص : ليقو « تدسف مشلا وحنب لافشأب تنتتفا وأ نتتفا نإو
 وه امنإ ةالصلا داسف نم تركذ امو هريغ دجو نإ مرحم يذ بوثب ىلصي نأ

 مرحم تاذ وأ ةيبنجأ تناك عامجلا ىلإ اليم اهريغ وأ ةحارلاب لاغتشالا ناك اذإ

 هنأ الإ كلذب داسف الف هيلإ اليم نكي مل اذإ امأو « ةيرس وأ ةحوز تناك نإ ال

 رقتسملا نم لاح ءاوس وأ اهعم( ءاوس وهك يهو ) عوشخلا نع لطعي ام نسحي ال
 نأل كلذ ف راركت الو ءاوس ايه يأ فوذححل ربخ وأ 0 ةيواسم ىنعمب وهك ق

 زاوجلاب الوق هيف نأل ريمضلا فاكلا رج كلذ يفو « ةاواسملا مزلتسي ال هيبشتلا

 (سابللا )بوجو ( يف ) رجلل عفرلا ريمض ةرامتسا هيفو الصفنم ناك اذإ اسايق
 ريغ فشك يف ) اهتالص داسفإب ( ددش دقو ) رم اك اهتروع تفلتخا ول و ةالصلل
 وأ ص هجولا ىلع ولو اهرش وأ اهسأر فشكت نأ لثم ( اهنيتفكو اههجو

 ةالصلا اهمدق رتس نم دب ال : لسىقو 0 كلذ ريغو ط اهقنع وأ اهلح ر وأ اهعارد

 هرهاظ : ليقو “ ةروع مدقلا نأب لوق ىلع للد وهو « كلذب نل هرمأل

 ترمأ اكو 0 هيف يور اك ةروع هرهاظ نأ حيحصلاو ى نالوق هنطاب يفو ةروع
 ءاسن نهب هب دعقت امم يلصت نأ امل صخرو ) ى اعارذ وأ اربش بوثلا ءاخرإب

 امو اهقنعو اهيديو اهسأر فشكت نا لثم ص ءايحتسا نودب ( مرحم عم وأ

 عم لجرلا ةلضعو قاسلا فشكب يحتست مل إ اهنأ رهاظلاو « قاسلا نود

 7 ةأرملا عم ةأرملا ةروع نأ حص دق لب “ تءاش نإ هفاشكناب تلص ءاسنلا

 اهرتسي ام 7 :دجت مل نإو ‘ روسم وبأ لاق اك ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم ةَمآلا عم
 مرحل فشكني ام رم دقو ى ةدعاق : ليقو « ةمئاق تلص اهتبك رل اهترس نم

 ( و ) ةأرملل اذك و ص ةرسلا قوف ام اهمرح رهظت نأ زوجي ةصخرلا ىلعو
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 . ى طيخب نإ و اهقنع دلقت و ء اهتييب رامخ الب تلص نإ سأب ال

 لاح لك ىلعو ث اهفرعتك ةرورضل الإ اههجو رهظت ال : ليقو « اولاق كلذك و
 ىلع مرحم ريغ علطا نإو “ ( اهتيبب رامخ الب تلص نا سأب ال ) “ ةتنس هرتس
 يف هيف اهارب ال لاحي اهمرح اهآر نإ اذك و « اهتالص تدسف هيف اهارب ال لاح

 ءارحصك اهتيب ريغ يف اهب يبحتست ال لاحي تلص نإو « دسفت اهنإف ةالصلا ريغ

 تبهذ اهہسأر ةأرملا ترعأ اذإ : لاقيو « ال : ليقو ى تحص يبنجأ اهري ملو
 نأ لمتحي هنآل هيف ةجح الو اهسأر ةجيدخ ترعأ نيح ديرج ثيدحل ى ةكنالملا
 ص عامجلا لاح الإ هقرافت ال ناسنإلا ةكئالم نأ حص دقف ‘ يحولل ةلالد نوكي

 هقرافت امنإو كلذ يف اضيأ هنوقرافي ال : ليق دقو « ناسنإلا ةجاح ءاضق لاحو

 دلقتو ) “اهسأر ترعأ نيح لع هللا لوسر ديرج قراف اك ةكئالملا رئاس

 قنملاب هترادتسا ديلقتلاب دارملاو نسحلا ةيرذ نم ةمطاف هلاق نم لوأ ( اهقنع

 نإ زاجو ى تدسف الإو “ ( طيحي ) ديلقتلا ناك ( نإو ) « لدت الب ولو
 تزوجو 0 نذأ وأ دي ديلقت يفكيو > اهىنذأ وأ ادي وأ طقف اهقنع تدلق

 وهو كلذ يف ثيدحلا نم رثأ مدعل 3لصأ كلذ نم ادحاو دلقت مل نإ و اهتالص

 هنأ اهتحص ىلع لديو قلع هيلإ عوفرم ريغ ميدق رثأ ىلع تملطا مث « حيحصلا

 ؛ خلا مهضعب لاقو : حاضيإلا لوق قالطإ نم مهفي هنأ و ‘ بحصتسملا لصألا
 ىلع صيصنتلا مدع نم همهف ىلع داتعإ دوجولا مدعب لوقلا ركذي نأ نودب
 يف لمملا يف 4طايتحإ ديلقتلا دوجو لوق ىلع فنصملا رصتقا امنإو “ بوجولا

 بحاص لمل « هركذي مل حاضيإلا يف ركذي مل امل ملعلا ةياكح يف اطايتحاو « ينابملا
 ضعبل بوجولا لوق ىلع علطا لب “ بوجولا مدعب لوق ىلع علطي م حاضيالا
 ةرابعو ى لفنلا يف ع"روتف هل ضرعتلل الو همدع ىلع ضعبلا كلذ ريغل علطي ملو
 ام امأو ى ةالصلا يف ازجي هنإف اهقنع يف ةأرملا هتلعج ام لك : « ناويدلا »

 امأو صخري نم مهنمو ثاهيزجي الف اهيلجر يف وأ اهيعارذ يف وأ اهنذأ يف هتلعج



 .ةرحلاك تسيل ةمألاو

 ةمألاو ) صخ ري نم مهنمو “ كلذ اهي زجي الف ةالصلل اهقنع يف اثيش لمجت م نإ
 يلصت نأ ز"وجو ى زراب اهقاسو ةرحلا يلصت الو “ لجرلاك لب ( ةرحلاك تسيل
 فشكنا ولو اهتالص تزوجو“اهاري دحأ اهعم نكي مل نإ ةبك رلا ىلا زراب وهو
 ردقب دسفت : ليقو ‘ اطخ وهو هلك يهدحأ فشكني مل ام اهتيلإ وأ اهذخف

 : ليقو « لجرلا اذك و ى هب ال رثكأب : ليقو « عبرلاب : ليقو ى ادعاصف رفظ

 الف رَك ذلا وأ رثب؛دلا لباقم قرخلا ناك وأ اهلكىربكلا لجرلا ةروع رهظت مل ام
 ى كلذ عنم حيحصلاو “ تدسف ركذلا جرخ وأ كلذ قرخلا لباق نإو “ سأب
 ء لفاسف لاخلا وأ راوتللا عضوم الإ اهيلجر وأ ادي نم زربت ال : ليقو

 تحص لعف نإ و “ابولقم ناك نإ كلذ وحن وأ صس وأ ةبج وأ بوثب ىلصي الو

 نم رهاظ نيبتي ال ناك نإو ى اهداسفب لاقف مهضعب ددش و « حيحصلا ىلع هتالص

 اهجو وأ ارهاظ اهجو ريصت ال هتطايخ نوكل وأ « اهوحنو ةطايخ مدعل نطاب

 لصوب طاخي نأ كلذ نمو ى هبهجو نم هجو يأ ىلع ةهارك الو داسف الف نطاب
 مدعل نطابلا نيبتي دقو ى بنجل ايهدحأل در الو اي در الب فرطل فرط

 . هفاحتا



 لصف

 ةيجو بوث فرطب هتبكرل هتس وا هطبإ نم حشوي نأ لجرل بزن

 هيقف رمل هدي فلي و ،لاورسو صيمقو

 لصف
 سابللا ةفص يف

 تحت نم دضملا لصأ يف رمشلا تبنم ( هطبإ نم حشوب نأ لجرل بدن )
 فرطب )ةأرملا اذك و ( هتبكرل هترس وأ ) اهرسك و ءابلا ناكسإو ةزمهلا رسكب

 (و“لاورسو صيمقو ةبج) وحن نم دحاو ( ب ) حيشوتلا نع يفكي ( وهب وث
 ص ةبكرل ةرس نم هتروع لاني الف ( هيقفرمل ) عباصألا نم ( هدي فلي ) نأب
 يفو ى هنطبب هذخف سمي نأو هديب اهسمي نأ نكمأل كلذ نم ءيشب حشوي مل ولف
 : تلق رإ و ؤ ةالصلاو ءوضولا ضقن ف نالوق هدب ريغب هتروع ناشنالا سم

 حيرب هللحو هسابل لالحنا نكم : تلق ؟ اهل رتاس سبال وهو هديب اهسمي فيك

 ص قاصلإ الب الاسرإ هبوث تحت نم هدي لسري نميف اضيأ روصتيو ى اهريغ وأ
 لوقلا ىلع اهتحت امم وأ « نيتروع ريغ اهنأب لوقلا ىلع هيتبكرب اهقصلأ عكر اذإو
 روصلا هذه يفف 6 عوك رلا ف هىتبك ر تحت امب اهقاصلإب ةالصلا داسف مدعب

 ددشو “ سي الئل ركذ امب حيشوتلا نسحف الفاسف ةرسلا بناج سم برقي



 سبل وهو ءايصلا نع اهيف يهن و « هتروع سي مل نإ هنودب ةالصلا حصتو

 ء هنم بناج عفر الب هب هللجتو هندب و هيدي ىلع ءدشو هب وث لجرلا

 ىلع رازإلا فرط يمر وأ «ضرألا هئاضعأ لاصيإ هعم لهسي الف

 . تاليوأت ء هتروع هب فشكنتف قتاع رسيأ

 حيشوت الب مرحأ نإو ى « ناويدلا » يف اك هتالص دسفت نأ حشوب مل نميف مهضعب

 حصتو ) ى هيلع حيشوت الف حيشوتلاب هبوث سجني نأ فاخ نإو ى حشوي هنإف

 ةرسلا نيب ام يهو ى( هتروع سمي م نإ ) حيشوتلا نودب يأ «( هنودب ةالصلا

 هتروع سم نإو « اهت"رس. وأ اهجرف رمش تبنم انه يتلا اهتروع سمت ملو ةبك رلل
 ءايصلاب ةامسملا ةسبللا ( و ءايصلا نع اهيف يهنو ) “ تدسف اهتروع تسم وأ
 ( هيديىلع هدشو هبوث لجرلا سبل ) ربخلل ةاعارم ثنأؤملا ريمض ركذ ( وه )
 الب ) لفسأل هلاسرإ يأ ( هب هللجتو هندب و ) اهيلع هقييضت يأ اهقوف نم
 نأب ندبلا نع هداعبإ وأ ولعلا يف هعفر هعفرب دارملاو « ( هنم بناج عفر
 عنملا يف يفكيو ى ءاضعألا لاصيإ لهسل بناج هنم عفر ولو ى دشلاب هقصلي ال
 هناضعأ لاصيإ هعم لهسي الف ) ‘ لفسأ دتنلا وأ امهدنحَو نيدبلا ىلع دشلا

 ةزمهلا رسكب ( رازالا فرط يمر ) وه : ءايصلاب ةامسملا ةسبللا ( وأ ضرألا
 قتاع ىلع يأ ( قتاع رسيأ ىلع ) بوثلا قلطم انه دارملاو ‘ ةفحذلملا وهو
 كلذب يأ ( هب فشكنتف ) ، بكنملا قتاملاو ى قتاع ۔وه رسيأ وأ « رسيأ

 يأ : ( ناليوأت ) اهريغو ةالصلا يف هنع آابيهنم نوكيف ( هتروع ) يمرلا

 هدي اجرخم هيبكنم ىلع هبقلي بوثب لمتشي نأ وهو ثلاث انلو « ءايصلل ناريسفت
 هقتاعو هارسي ىلع هنيمي لبق نم ءاسكلا دري نأ وهو عبارو ى هتحت نم ىرسيلا

 مث هريغ هيلع سيل دحاو بوثب لايتشإلا وهو سماخو « امم اهيطغيف نميألا
 يتحم نأ وهو سداسو ى هجرف ودبيف هيبكنم ىلع هعضيف هيبناج دحأ نم عفرب
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 رسيأ ىلع رخآو نميأ ىلع هنم فرط يمر وهو ءابتحالا نعو

 ‘ تحص ضرال | هءاضعأ تلصوو فشكنت ل ناف هملعو ‘ فشكنتف

 اق رفم لفسأل بكتنملاو سأرلا ىلع بوثلا لاس وه و ى لدّسلا نعو

 ةلوهس مدع وأ ةروملا فشك امإ يهنلا ةلعو ‘ ءيش هنم هجرف ىلع سيلو هبوثب

 هيلع رسعي هنا ةلعلا نا لوآلا يف ليقو “ فنصملا هركذ اك ضرآلا وضعلا لاصيإ

 وهو ءابتحالا نع ) يهن ( و ) ‘ هيذؤي ام عفد دجي الف رذمتي وأ هدي جارخإ
 هتالص دسفتف هتروع ( فشكنتف رسيأ ىلع رخآو نميأ ىلع هنم فرط يمر

 رابتعا ىلع يأ ( هيلعو ) ی فاشكنالا برقي وأ فاشكنالا ىلإ يدؤتف يأ

 فلكت الب ( ضرألا هءاضعأ تلصوو فشكنت مل ناف ) يهنلا يف فاشكنالا

 اهعم نكي مل اذإو ث لْدّسلاو ءايصلا اذك و “ ةهاركلا مم لبق ( تحص )

 يهنلل تدسف : ليقو ةهاركلا عم : ليق ' تحص ءاضعألا تلصوو فاشكنا
 لئاق هنإ : لاقف فالخلا ىلع مهضعب علطي ملو ى داسفلا ىلع لدي يهنلا نأ ىلع

 ؛هيذخف هنطبل قصليو همتبك ر فقوي “دوعقلاب صاخ ءابتحالا : ليقو ى داسفلاب

 ناك نأب اهقصلي مل اذإ نكلو ؛ للا ءاش نإ ديزم يتأيو ايهقصلي مل ولو : ليقو
 . يهنلا سابل يف ال يهنلا دوعق يف "هَرَك ذ لمحف بوث نيذخفلاو نطبلا نيب

 ص ةالصلا تدسف ةروعلا تفشكناو لدس نإف ( لأدسملا نع ) يهن ( و )

 ناك فالخلا يف ءاوسو ى يهنلل تدسف : ليقو “ هرك و٬دسفت ل فشكنت مل نإو

 ى بكنملا قوف لدسب سأب الو ى اهنيب وأ ةبكرلا تحت وأ ةرسلا قوف لدلا

 لمشف “ سنج ( بكنملاو سأرلا ىلع ) هؤاخرإ يأ ( بوثلا لدس وهو )

 نم لاح رسكلابو ‘ بوثلا نم لاح ءارلا حتفب ( اقرفم لفسأل ) نببكمملا
_ ٠ ٥ 



 نمو مامأ نم نوكي و ، طقف لفسأل نيبكنملا ىلع وا هفارطأ نيب
 ئ . . . ص غ

 ٥ ةم ر تدر ايف تعمتحا ناف ك هفارطا قرمت عم نيبناجلا نم و فلخ

 » اهمف نإم صخرو .« ضرألا نود ايف زوج و > سأب الف قوف ىلإ

 ىلع وأ هفارطأ نيب) قرفم بوثلا كثلادسَ} يأ « وهل ربخ عقاولا لدسلا لعاف

 ىمسيال:لىقف بكنملا نود ام امأو « انئاسن ةماع سبلك ( طقف لفسأل نيبكنملا

 نم ) لدبلا ( نوكيو ) “ لدس : ليقو ص همكحب هيلع موكحس هنكل و الّدَس

 نوكي : ليقو ى ( هفارطأ قرفت عم نيبناجلا ) دحأ ( نمو فلخ نمو مامأ
 نأ كلذ لصاحو ى همكحك همكح نكلو “ال : ليقو “ ضرملا ىلع لدسلا

 كلذل وأ مادقل و ى ايمل وأ فلخو « ايلوأ نيبناجلل هسأر قوف نم هبوث لسرب
 هلك كلذل وأ مادقل و ايلوأ فلخلو امل وأ نيبناجلل هيبكنم نم هلسري وأ ى هلك

 ء رتس الب ةاقالمابو ةاقاللا محمعب لصحي قارتفالاو ‘ هفارطأ قارتفا عم

 كاسمإلاو لاخدإلا يف غلاب اذإ نكل“رخآ تحت فرط لاخدإب رتس عم ةاقالملابو

 ةضصايخلاو رارزالاو دقعلاب قارتفالا لوزيو « سأب الف فاشكنالا نمأي قح

 ص (ساب الف قوف ىلإ ءاتبكر تدر ايف ) هفارطأ ( تعمتجا ناف ) ‘ كلذ وحنو
 فالخىلع اهالت امف ةبكرلا اذك و ى اهلاوقأ و اهعاونأ فالتخاب ةروملا قوف دحو

 ممإ هقحلي الو هنم ةروملا نيبتت مل نإ سأب الف ةروع سيل ايف تقرتفا نإف ى رم

 ال نأ ( زوجو ) لجرلا ةرس قوف قرتفت نأ لثم ى ةهاركلا الو لدّسلا
 تقرتفا ولو « ( ضرألا نود ) فارطألا تممتجا اذإ ( اهف ) لدس نوكي
 ءافتكالا يف ( صخرو ) ؤ فاشكنإلا مدع عم ةروملا يف ولو كلذ قوف

 قوف تقرتفا دقف ضرألا يأ طقف ( اهيف ) عايتجالا ناك ( نإو ) ى ايهعايتجاب
 داسف يفو « بعكلا تحت رازإلا لابسإ مثإ هيلع يقبو فاشكنإلا مدع عم

- ١ ٥ _ 



 رخآ 1 ون لعج نإ اصيمق سبل نل لس ال و ‘ ادع اق يلصي نم اذكو

 ء لْدَسب سيل لفسأ اَدَر ام اذكو « لفسأل هيبكنم ذخآ ريغ هقنع ىلع

 ءالخ ر ١ زإل ١ نعو ‘ ةر وعفاشكن ١ عم بوثب ةلد هنعيهنمل ١ :لبقو

 صخ رب( ادعاق يلصي نم اذكو )“لدّسلا مكح هنع لازو ؛ نالوق هدممتب ةالصلا

 . ضرألا يف تممتجا نإ لدس ال نأ هل

 وأ مامأ اذخآ ( هقنع ىلع رخآابوث لعج نإ اصيمق سبل نل لدس االو )
 ايهنم لدس ال هنأ لصاحلاو “ ( لفسأل هيبكنم ذخآ ريغ ) ، بكنم وأ ءارو

 لفسأ ) رابكلا يأ ى ( ا"دّر ام اذكو ) ، ةبج وأ صيمق هتحت سبل اذإ هنع
 ‘هقارتفال اهتحت ام الو نيبكنملا بوثلا ذخأي مل هذه ىلبق ةروصلا “ ( لدب سيل

 فشكنت مل ام ةالصلا هب دسفت الف ى هقارتفال اهلفسأ ذخأي مل ةروصلا هذهو

 ، هنع يهنملا ) لدّسلا : ( ليقو ) ى يهنلا لجآلّرم اك دسفت : ليقو ى ةروعلا
 ص يهنلا يف الخاد سيلف فشكنت مل نإو ى ( ةروع فاشكنا عم بوثب لدس

 ناك وأ بوثب رتس ولو هقالطإ ىلع : لبقف “لدّسلا نع يهن هنأ ركذ ام لصحم و

 فشكتت مل اذإ هنإ مث ‘سأب الف هقوف وأ رتس تحت ناك نإ : ليقو ى رتسلا قوف
 ى سأب الف مات ريغ بكنملا تحت لدسلاو ‘ تدسف : ليقو ى ةالصلا دسفت م

 . ماتلاك : لىقو

 < ةوطخ ولو دحاو لعنب يشملاو ع رذع الب لامشلاب لكآلا نع يهن ( و )

 يشم الب ولو دحاو سبل هركي لب ى رذمل الإ اثالث : ليقو “ نيتوطخ : ليقو

 ةبجلا نم دي جارخإ اذك و > فخلاك لعنلا لثم اذك و > سانلا رظنو ةهوشلل

 ( ءالينخ رازالا رج نع ) و٬دحاو بوث ىف ءابتحالاو ىرخآلا لاخدإو الثم
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 بقثت مل إ ةبشاشو ةيزرك و ة ةمامك سأر سابلو ، اهريغ يف ولو

 ءاخرإ الب اهب سأرلا طسو ةيطغن ةمطغن و ةمامعب حلت عم هب يلصي اطس و

 ‘ نقذلا تحت هرك م ‘ بلقلا مظع نم لفسأ حلت

 هرجي ةالصلا مهضعب دسفأو ص ةالصلا يأ ( اهريغ يف ولو ) ًاوهزو ارخف يأ

 بنتجي نكل ى رخفو وهز الب اهريغ يف هرجي ريض الو « ءاليخ ريغب ولو اهيف
 زوجيو ى سجن ىلع بحسني وأ ى هبحاصب نظلا ءاسي" وأ ى ءاليخلا ىلإ لصوي الثل
 بناجتو [آقلطم ةأرملا هرجتو « ةراضملا نم هوحن وأ سوم۔ان وأ درب فوخ هرج

 لجرلا اذك و ى ةداعإ الف تلعف نإف اهبايث يف ةم زتحلم ةأرملا ىلصت الو ءاليخلا

 ص ةلوهسب عوكرلا نم انتكمتو ضرألا امهؤاضعأ تلصو نإ لمعلل مزتحا اذإ

 نم ةيزركلا : ضعب لاق “ ( ةيزركو ) نيملا رسكب ( ةمايعك سأر سابلو )
 نم اهضرعو ص كلذ وحنو فصنو عرذأ ةعبرأ ىلإ نيعارذ نم امف وط فوصلا
 ريغ ىلع اضيأ نوكتو ع ةكبش اهنأك ةريثك ةقيض نويع اهل “ عارذ ىلإ ربش

 “_راتَك فرعلا يف وهو شاش ىلإ بسنلل ءايلا دشب ( ةيشاشو ) « ةئيهلا كلت

 اطسو تبقث نإو ص ( هب ىلصي اطسو بقثت مل نإ ) ، ةيبرعلا يف سيلو نئل
 ال : ليةو “ تحص طسولا ربغ يف تبقث نإو « ال : ليقو “ ةالصلا تدسف

 اطسو ولو تبةث نإ داسف الف ةيشاحلا تعطقناو ةشاحلا ىلإ تقرخنا نإ و٤حصت

 اهب يحلتلاو ى ( ةمايعب ) اقلطم سأرلا سابل يف ( "حلت عم ) بقثلا ىطغو

 ءاخرإ ذهب اهب سأرلا طسو ةيطغتو ) “ هجولا بناوج امهو نييحللا ىلع اهلعج
 ص ةوقرتلا تحت ةرقنلل لات وهو هقوف هريمشت البو ( بلقلا مظع نم لفسأ حلت
 وأ هفنأ تحت ىحلت نإ و ' داسف الب طقف ( نقذلا تحت ) يتحلتلا ( هركو )
 الب اهوحن وأ ةيزرك وأ ةمامع سبل نإ اذك و « نالوق ءازجإلا يفف هتحت وأ هف

 لثم اهوحنو ةمامع نم سبل ام ريغب يحلتلا زوجيو « هسأر طسو رهظو ةيشاش
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 ةجراخ ةيشاش سبل نإ اذك وس نالوق ؟ حلت الب ىلص نإ ديعي لهو

 اهنم ةجراخ ةيزرك ىلع ةمامع وأ اهيلع ترود ةيزرك وأ ةمامع نم

 ! سأرلا طسو لباقم

 ىلإ هبوث ءاخرإ يفكي اذك و « يحلتلا هب ايوان هبوثب ىحلتيو ةماعلا سبلي نأ

 لصف اك هفلخ نم ةمامعلا يخرب نأ يدنع زوجيو ع كلذ ةيطغت وأ ردصلا مظع

 ال بوثلا قوف ةمامعلا سبل نإ هنأ مهمالك نم رهاظلاو ى ملسو هيلع للا ىلص

 ى ارثن يطانرغلا هللا دبع وبأ لاقو ى كلذك سيلو ءاخرإلا الو يّحلتلا همزلي

 : تلقو هتمظنو

 جرحلا هيف ىتأ يطول وهف جرخ ةمامع نم بوث آللك و

 عوجرملاو خيشلا دنع حجارلا وهو ؟ال وأ ( حلت الب ىلص نإ ديعي لهو )
 نم ( وأ ةمامع نم ةجراخ ةيشاش سبل نإ اذكو ؛ نالوق ) ؟ ٠ ريغ دنع

 ةيزرك ىلع ةمامع ) سبل ( وا ) ص ةيشاشلا ىلع يأ ( اهيلع ترود ةيزرك )
 تجرخو ةمايملا ىلع ةيزركلا سبل نإ اذك و « ةمايعلا نم يأ ى ( اهنم ةجراخ
 يفكيو ؛ نالوقلا ؟ ال وأ دسفت له ص ( سأرلا طسو لباقم ) ةيزركلا نم
 وأ ةمامعلا فرطب ةبطفتلا نع كلذ وحنو ةماعلاو ةشاشلا ىلع بوثلاب ةيطغتلا

 لهأو ماوعلا لعفت اك رودملا اذه فرطب هبلع رودملا ةيطغت يفكيو ى ةيزركلا

 طسوجورخ مكح يفو ى هريغ وأ ربو لبح نم هيلع رود امم اطسو بوثلا ودبلا
 طسو جرخ نإ ص « ناويدلا ه يفو ى اهنم بوثلا جورخ ةمامعلا نم ةيشاشلا

 هريغب وأ بوثلاب كلذ ىطغو ةشاشلا وأ ةمامعلا وأ ةيزركلا نم ةالصلا يف هسأر

 الف يحلتلا يسنو ةالصلا لخد نإو « ةصخر اهيفو ى اذه يف هتالص ديعي هنإف

 مظع نم لفسأ ىلإ هيحلت ىخرأ نإو ى داعأ اهيف هلعج نإو ى هتالص يف هلعجي
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 يفو س درب وأ ضرمل ةمامعب هدش نإ هطسو ةيطغتو حلت مزلي الو
 ةياقو نم اهب ةأرما سأر جرخ نإو ؛ نالوق رذع ريغل مثلتم ةداعإ

 . كلذكف ةياقو نم وه وأ عبرم وأ

 الو « نالوق داسفلا يفف ,لفسأ ىلإ قلحلا جرخم ملو هسأر طسو قلح وأ بلقلا

 هنأ يورو « امهوحن وأ ةيشاش وأ بوثب هسأر ىطغو « قلحلا جرحي مل نإ داسف

 ى هكنح تحت ىحلتي الو ممعتي نأ "ضعب هرسف ايف طاعتقإلاو ص طعتقي نأ يهن

 ضعبلا اذه دارم لعلو “ يهنلا نع جرخ هكنح تحت ىحلت نإ هنأ هرهاظو

 ص بلقلا مظع زواجي نأ نود ريثكب كنحلا لفسأ هؤاخرو كنحلا تحت "يحلتلإ

 (مثلتم ةداعإ يفو“درب وأ ضرمل ةمامعب هدش نإ هطسو ةيطغتو إ حلت مزلي الو )

 يهنو ( ؛نالوق ,رذع ريغل ) اهريغل وأ ةيحلل مثلت ءاوس مفلا يطغم وهو بقنتم
 سأر جرخ نإو ) ؛ نالوق اهيطغم ةالص ينو“ةالصلا يف ةيحللا ةيطغت نع اضيأ

 ى ةكبشلاك ةروكذملا ةيزركلا يه ( ةياقو نم ) ةالصلا يف يأ “ ( اهب ةأرما

 ( عبرم وأ ) “ مضتو حتفتو واولا رسكتو “ هب ظفحتت ام لك ىلع قلطتو
 عرذأ ةثالث املوط ةريبكلا ينمي « تنرقم افلت ه و ةسوفن لهأ ضعب لاق
 ديدح وأ ةضف لالخ اهيبل تحت هدشتو اهسأر ىلع ةأرملا لمجت كلذك اهضرعو
 ءامهردص عم عمجأ كلذ رتسي اهيعارذ و اهفتك ىلع يقب ام يمرتو “ دوع وأ

 اهسأر طسو يف ةأرملا هلمجت نظأ ايف عبرملا يه ةريغصلا ينعي « تنيزمت افلمت » و
 ريغو اغوبصم نوكي ى هوحنو اربش هضرعو اعارذ هلوط نوكي رعشلا يلي ام

 ؛ ( كلذك ) نالوق ( ف ةياقو نم ) عبرملا يأ ( وه ) جرخ ( وأ ) “ غوبصم

 عبرأ ةمايعلابو ى ةرشع اتنثأ ةيزركلابو « تانسح تس ةالصلا يف ةيشاشلابو

 ى نوسمخ ةاسكلابو ‘ نوعبرأ فوصلا ةبحمو “ نوثالث صيمقلابو “ نورشعو

 نأ حضاولاو ‘ لضفأ : ليق داوسلاو ى هلك هرجأ هلف هلك كلذ سبل نإو
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 ص هب ىلص نم رجأك رجأ هلف هب يلصي هريغل كلذ ىطعأ نمو ى لضفأ ضيبألا
 بحتسيو“[نم اهالغأ بايثلا يف لضفلا : لىقو“بهذلاب ًآءولمم هقفنأ نمك : لبقو

 ةشاشلاو ى اهناكم صيمقلا وأ ةبجلاو ءاسكلا : باوثأ ةسمخب ىلصي نأ لجرلل

 قوطلا : ةتسب يلصت نأ ةأرملل بحتسيو ى ليوارسلاو ةيزركلاو ةماهلاو
 ،ىلوأ رتولاو « لضفاف اداز نإو عبرملاو ةياقولاو عانقلاو ةفحئلملاو ءاسكلاو
 . ةنتف افاخي ملو امهافك و ارتتسا نإ دحاو بوثب اعم اهتالص زاجو
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 لصف

 دجوي مل نإ بهذكب وأ ريرح وأ سجن نإو بوثب ىلصي

 ‘ حيحصلا ىلع تق ولا ف نإو { د وج و دعب ةداعإ الب كلذ ى وس

 ، هسكع : ليقو هوحنو بهذلا لبق وهو ، ريرحلا نم ىلوأ سجنلاو

 لصف

 يأ ( بهنذكب وا ) ايرب ( اريرح وا اسجن ) ناك ( ناو بوثب يلصي )
 دجوي م نإ ) صاصرلاو ساحنلاك ةالصلا ق اهسم عونمملا ندامملا نم بهذلا لثع

 دجو( نإو ) “ كلذ ىوس امل ( دوج و دعب ) ةالصلل ( ةداعإ الب كلذ ىوس

 قرخو تقولا يف دجو نإ ديعي هنأ “ضمب معزو “( حيحصلا ىلع تقولا يف )
 ىتح ةالصلا كرتي هنإ لئاقلا نجو “ تقولا دعب ولو دجو نإ ةداعإلاب لاق نم

 هنع يهنم ريرحلا نآل ( ريرحلا نم ىلوأ سجنلاو ) ريخ هنأ لئاقلاو دجي
 بهنلا لبق وه ) ريرحلا ( و )تاذلاب نامرح امهو هوحنو بهذلا اذك و« هنيمي
 وهو ى هلك كلذ سكع يأ ء ( هسكع : ليقو ) “ ساحنلاو ديدحلاك ( هوحنو

 هوحنو بهذلا نأو 2 ليعامسا خيشلا لوق وهو “ سجنلا نم ىلوأ ريرحلا نأ

 يف هنع وفعملا ردقلا نأ رهاظلاو “ ةراهطلا بناجل بيلغت كلذو ى ريرحلا لبق

 نأل ءسم ولو لب سمي مل نإ بهذلاو سجنلا ىلع هميدقت نيعتم ريرحلا نم سابللا
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 نم ىلوا هسيجنت نقبتي كرشم بوثو ض ءالؤه نم ىل وأ ةبيرلاو

 ء هسكع ربتخاو ك سجن

 : ليق لب “ بهذلا نم ىلوأ بهذلا وحن نأو ريرحلا سمب ةالصلا ضقني ال اضعب

 هريغ وأ ساحن نم بهذلا وحن ميدقت هجوو ى بهذلا ريغ سم ةالصلا ضقني ال

 بهذلا مدق نم هجوو ى اهريغو ةالصلا يف اقلطم بهذلا مرحت ةدش بهذلا ىلع

 صوصخ يف هنع ىهنف ههبشو ةساجنلاب ىنتعا هنأ هريغو ساحن نم هوحن ىلع
 ريرحلا يف مالكلاو داسفلا ىلع لدي له هبف فلتخم يهنلا نأب فعضي دقو“ةالصلا
 هنأ ضعبو ‘ هسبل لالح هنأ ضعب معزل نوهأ لب كلذك هوحنو ساحنلا عم

 وحنو ةيقوأ وأ بوثب مالعاك هضعب زاوجي رثألا دورولو « نافيعض امهو هوركم
 ص ةروكذملا راثآلا هذهو تاروك ذملا تامعزلل بهذلا نم ىلوأ وه « رم امم كلذ

 ةالصلا زوجت ال امم ىلصملا ندب "سام ريغ ضرألا ىلع "رَجنلاا هفرطب قلعت امو

 نإ ةققحم ةبير ولو رهاطلا اهبوث ( ةبيرلاو ) ى اسام ناكو رجني م امم ىلوأ هب

 مف كرشم بوثو ‘ءالؤه نم ىلوأ ) يضرل هبحاص مع ول هنأ ىلإ هبلق نرامطا
 نقيت امو سجنلا ةلعلا نآل ى حيحصلا وه اذه ( سجن نم ىلوأ هسيجنت نقيتي

 بوث ىلع سجنلا ميدقت نسحتسي امنإو ى هتساجن يف كش امع رخؤي هتساجنب
 بوث ىلع مدقم يباتكلا بوثو « كلذك سنل و تاذلاب اسجن هبوث ناك ول كرشملا

 بوث : ليقو “ نيكرشملا نم هريغ بوث ىلع مدقم يسوجملا بوثو “ يسوجملا
 دهاعم ريغو يمذ ريغ وه يذلا يسوجملا بوثو ثدهاعملا ريغو يمذلا ريغ يباتكلا

 يلي يذلا لبق كرشملا سابل يف طسوت يذلا بوثلاو “ نيك رملا رئاس بوثك
 ءالؤه نأ وهو ع هلك كلذ سكع يأ ( هسكع ريتخاو ) “ قوف يذلاو همسج

 حضاولا و؛«سجنلا نقيتم ريغ كرشم بوث نم ىلوأ سجنلاو ةبيرلا بوث نم ىلوأ
 : ليقو مارحلا لبق هذهو ى ةيلصألا لبق ةضراعلا ةبيرلاو سجنلا نم ىلوأ هنأ
 دجو مارح بوثب ىلص نمو ؛ صالخلا يونيو سجنلا لبق مارحلاو ًاقلطم ةبيرلا
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 سجنتم مدقي لهو ىهيف تنيوع ام لبق ءانمأ هتساجنب ربخأ ام و

 ؛ نالوق ؟ هسكع وأ ءىيق يذ ىلع ةفطنب

 امارح ابوث الإ دجي مل نم : ليق دقو ىال : ليقو « ديعي : ليقف هدجي مل وأ هريغ
 مرغو اهمتأ هل بوثلا سيل هنأ هتالص يف ملع نمو “ نكمأ امم ًارتتسم ادعاق يلصي

 وأ ةلالدب وأ هنذإب ةالصلا هب لخد ءاوس هعزنو اهمتأ هيلع رجح نإو ى دسفأ ام

 الو « نذإ ال ثدح عقاولاو . اقلطم رحجلا دمب عقاولا داسفلا مرغيو ى كلذ ريغ

 ص كلذ ىلع هرامتسا وأ هركأ نإ الإ سابلل هاركإ وأ « هرامتسا بوثب ىلصي
 وأ تقوبآاصوصخ سابل ناك نإ الإ عنملاب دحأ لوقي ال نأيفبنيو ك يلصي : لىقو

 رجح مث هبحاص نذإب ةالصلا لخد اذإ بوثلا داسف مرغي ال نأ صخرو « ةنيز

 الإ رهاط هنإ لاق نإ فلالا بوثب ىلصيو ى رجحلا دعب داسفلا عقو ولو “ هيلع

 ةالصلل هبلإ بلط اذإ يلوتملا ريغ بوثب ىلصيو “ سجنب ةالصلا زيجي ناك نإ

 امأو « يقن هنأ كلذ عم لاق نإ الإ « ال : ليقو “ نيصخرملا دنع هل تركذو

 . يقن : لوقي نأ طرتشي الف ةالصلل هيلإ بلط اذإ يلوتملا نيمآلا

 رخأ امو ( هيف ) تدهوش ( تنيوع ام لبق ءانمأ هتساجنب ربخأ امو )

 ةءارملا لهأ هب ربخأ امو ى ءانمألا هتساجنب ربخأ امم ىلوأ ءانمآلا ريغ هتساجنب
 رثكألا هب ربخأ امم ىلوأ لقألا هب ربخأ امو“فوقولا لهأ هب ربخأ امم ىلوأ

 بوث ( مدقي لهو ) “ مهريغ نم ريثكلا نم ىلوأ ةيالولا لمهأ نم ليلقلاو

 هجو ( ؛ نالوق هسكع ) لمفي ( وأ ءىيق يذ ) بوث ( ىلع ةفطنب سجنتم )
 ةرملا ف تجرخ اذإ : لاق اضعبو ى اقلطم ةفطنلا ةراهطب لاق اضعب نأ لوألا

 وأ ننراسنإ هنم دلوت اذإ اك ارهاط ليحتست دق اهنأو ى لوب لصف الب ةعبارلا
 ص ءيقلا ةراهطب لاق اضعب نأ يناثلا هجوو “ ثبخأ ءيقلا نأو ، ناويح
 اهتياكح يف ضعب ةرابعو ى ةيعفاشلا نع ةفطنلا يف ناروكذملا نرالوقلاو
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 ل وبل | : لقو ، طئاغ ش رمخ هدعب و 0 مد اه لدعب و .« ةفطن ميق لدعب و

 ١ ً.ةم ر ذق 4 2

 ةرهاط ةمعبارلاف اثالث تجرخ ولف لصألا ةرهاط ةفطنلا نإ : ليق دقو “ اذكم

 ص لوبلا جرخم ريغ اهجرخ نأو ةرم لوأ نم ةرهاط : ليقو ى لوب للختي مل نإ

 سلقلاو ،ةسجن ادبأ يهف اهتاذل اهتساجن انبهذموسمشلاك رهظ ال دوحج اذهو
 ء آضيأ سلقلاو ءيقلا ةراهطب سانلا ضعب لاق دقو ى اهنم و ءيقلا نم ىلوأ

 ،اقلطم سلقلاو ءيقلا ةساجن انبهذمو“ةرذملا فصو ءيقلا هبشأ نإ الإ : ليقو

 اهدعب و ) ‘ هسكع لمفي وأ هلوق يف يذلا يناثلا لوقلا ىلع“( ةفطن ءيق دعبو )
 ( رمخ ) مدلا يأ ( هدعب و ) ‘ هيلع مدقمن ضاف اذإ عمتجي ال ناك نإ الإ ى ( مد

 ولو رملا ةراهطب لاق اضعب نأل هلبق رفا : ليقو مدلا ليلق نع ىفعي دق هنآل
 رذقأ لوبلا : ليقو ) ، لاق اك هنم رذقأ لوبلاو ( طناغ مث ) ؤ هبرش مرح

 : اولاقو يأ ى هلبق امل ريرقت لب 4 مدقتم لوقل الباقم الوق اذه سيل و “ ( هنم

 . هنم رذقأ لوملا

 تنأ نوريو “ بوثلا بيصي لوبلا يف نوددشي اوناك : يمخنلا ميهاربا لاق

 باذع ةماع نإف لوبلا نم اوهزنتسا » : للع هلوقل ى مدلاو ينملا نم دشأ كلذ

 هب بساحي ام لوأ هنإف لوبلا اوقتا » : نلع هلوقو “ )١' « لوبلا نم ربقلا

 ء لسغ بمصأ و نتنأو رذقأ هنأل لوبلا نم رذقأ طئاقلا : ليقو ى '") « دملا

 سبيو رشق دعب لسغيو ى لوبلا تاًَبص نم رثكأ ءاجنتسالا يف هتابص ىرت الأ

 نول الو ابطر ناك اذإ بصلاب هلسغ يف ىفتكي دق لوبلا نأ رم دقو “ بوث نم

 اذك “طئافلا نود لوبلا نوك ىلع لدي هلك اذهو “ اماعط لكأي مل يبص لوب وأ هل

 ١ دواد وبا هاور س ٠

 ٢ - ملم هأ ور ٠



 ، هيلع قفتم نم نوهأ هبف فلتخم و

 ى لوبلاف طئاقلاف ةرفلاف مدلاف ءيقلا : « ناويدلا ه لوق هل لديو “ يل رهظ

 لبق « ريزنخلا محلو ةتيملا يف فلتخاو ٠ مدلا ةبترم يف ريزنخلا محلو ةتيملا لعجو
 ثور نوكي دق هنأ هنم رذقأ لوبلا نأب لوقلل لديو ى ىلوأ ةتملا ليقو ى ءاوس

 انباحصأ نيب ولو ( هيف فلتخمو ) ، هسكعالو ى اسجن هلوبو ارهاط ءيشلا

 ،رم ام ىلع ناسنإلا لوبك ( هيلع قفتم نم نوهأ ) همل لك ؤي ام لوبك مهريغو
 اولاق مهريغ نم اريثك و ى هللا مهمحر انباحصا نم لهس ابأ نإف ةخرفتملا ةضيبلاكو
 هنأل ى ءيقلا نم ىلوأ ةعبارلا ةرملا يف ةطقنلا نأ رهاظلاو “ خرفلا ادع ام ةراهطب
 ىلإ ةلاحتسالابو ثبخلا يف هنود اهنوكب تداز اهنكل اهلثم هيف فلتخا ولو

 مل يتلا رملا نم ىلوأ اهتساجني انلق اذإ الخ تلاحتسا يتلا رفلاو « ةراهط

 رملا ذاختا نع يهنلا ثيدحل هتساجنو لخلا كلذ ةمرح حيحصلاو “لحَتْنسَت

 ىلوأ هوركملا ريغ دلجو ى غوبدملا ريغ نم ىلوأ غوبدملا دلجلاو ى رم دقو ى الخ

 ص غوبدملا اهدلج نم ىلوأ غوبدم ريغ ولو ةتيملا ريغ دلجو ى هوركملا دلج نم

 ص تابنلا لبق غوبدملا دلجلاو ‘ سكملاب ليقو “ سجنلاو بوثلا لبق تابنلاو

 ح ورفلا ريغ غوبدملا نمو : ليقو ‘ غوبدملا ريغ نم ىلوأ تابنلاو سجنلا بوثلاو
 مارحلا لبق ةلالدلا بوثو “ سكملا : ليقو “ سجنلا بوثلا لبق غوبدملا ريغو

 ال : ليقو ى ةلالدلا بوث لبق تابنلاو هلبق سجنلا بوثلا : ليقو “ سجنلاو

 مل ولو موذحملا بوثب ىلصي الو ؛ نالوق لعنلاب ةالصلا يفو « ةلالدلا بوثب ىلصي

 ى سكملاب ليقو “ سجنلا بوثلا ىلع مدقم للعلا رئاس بوث امأو « هاوس دج

 نإ ةمناق هب تلص ارهاط ةبك رلا ةرس نم بوثو اسجن ابوث الإ ةأرملا دجت مل نإو
 تزاجو سجنلا بوثلاب يلصت : ليقو ى ةدعاق : ليقو “ لجر اهارب ال تزاك

 . دربلاو جلثلا ىلع ةالصلا



 { هاوس :ليقو . امميلباقم نم نوهأ هب دمعتي مل وأ هلقأ :7

 هلسغي ال ثيح سجنف رهاطب جرخ رفاك عيضي مل نإ اذهو
 وأ هبوث سجن ضيرم وأ ، رهاط نع زجع و تقولا جورخ لبف

 نإ ديعي الف هريغل لقنت نع زجعو هضرم دعب هناكم وأ هشارف

 ه كلذك ىلص

 '( ايهيلباقم نم نوهأ ) سجنلا يأ ى ( هب دمعتي مل وأ هلقأ سجنت امو )
 امو سجنلا ليلق : لوقي نأ حضاولاو ى ادمع سجنت امو هرثكأ سجنت ام امهو

 ( ءاوس ) ساجنألا رئاسو امالباقمو امه ( : ليقو ) ؛ خلا هسيجنت دمعتي م
 < لايمتسالا نم عنملا يف ةعسلا دنع كلذ ىوتسا اك « لايعتسالا يف ةرورضلا دنع

 زوجي ال امب ةالصلا دارأ اذإ يفكي امم رثكأب يلصي الو ليلق هسجن ام ىلوألا و

 اذإ ةبكرل بكنم نم هرتسي ام ىلع ةبك رل ةرس نم هرتسي ام مدقيف ى ةرورضلل
 ص ةالصلا ثيح نم هلك سجنلا مكحب هيلع موكحم هنأل ءاوس وأ اجن رثكأ ناك

 ةالصلا ىلا رطضا نإو ى لضفأ ربكألا نوكيف ءاش امب ىلص ايوتسا نإ : ليقو
 يأ ( اذهو ) ، كلذب ىلص رثكأ وأ نينثاب وأ اسجن مظعأ وأ اسجن رثكأب

 رهاطب جرخ رفاسمك عيضي م نإ ) تباث هب ىلصي ال امب ةالصلا زاوج نمروك ذملا

 نكي مل نأب ( رهاط نع زجعو تقولا جورخ لبق هلسغي ال ثيح سجنف
 هناكم وأ هشارف وأ هبوث سجن ضيرم وأ ) ‘ هايإ هيطعي نم دجي ملو هلحر يف
 ص ( كلذك ىلص نا ) ةالصلا ( ديعي الف هريفل لقنت نع زجعو هضرم دعب
 ص سجنب هشارف ضيرملا لخد وأ « هتميق وأ رهاط دوجو عم سجنب رفاس نإو

 ال : ليقو ى داعأ ردقي ال ىقح رهطتي ملو رهطتلا ىلع ردقو سجنتف ةراهطب وأ

 [بوث هبوث ىلع ىقلي نأ تركذ يتلاو اهركذ يتلا لئاسملا يف هل بدنو ى ديعي



 هتروع نفد وأ رجح وأ تابنب نإو رتستب ىلص هبايث نم بلس نمو

 هب اهرتس ارجح وأ ًابارت ال ءام دجو نإ و ي دوعق عم ةرفحب
 دوعقب نإو ةروعلا رتسو ث هيف امئاق لص الإو هنكمأ نإ دعاق

 ! دوجس و عوكرب مايق نم دك آ

 رفاسملا ديعي : ليقو “ شارفلا لثم ضيرملل امهوحنو لمحلاو جرسلاو ارهاط

 « ناويدلا ه يف رصقو “ رذعي ثيحب ولو سجن بوثب اهالص ةالص لك ضيرملا و

 وأ هتمأ ولو هريغ هلقني نأ ضيرملا فلكي الو ى روصلا ضعب ىلع لوقلا اذه

 نإو .هتمأو هدبعب فلكي : ليقو ى هلام اهعسو نإ اهب فلكي : ليقو ى هدبع
 رهاط هلحر يف نأ ىلع وأ « تقولا جورخ لبق ارهاط دجي هنأ ىلع سجنب رفاس

 نم بلس نمو ) « روذمفف هلك كلذ فالخ جرخو هنظ يف رهاطب رفاس وأ

 ةلامهإب وأ ( ةرفحب ةروع نفد وأ رجح وأ تابنب نإو رتستب ىلص هبايث
 رتسي لولبم بارمب هسفن خطلي نأ دجو نإو ءامو ( دوعق عم ) اهيلع بارتلا
 هب اهرتس ارجح وأ ابارت ال ءام دجو نإو ) ى امئاق ىلص رثتني الو هتروع هب
 ص هرضي امضوم ءاملا لوصو وأ قرفلا فاخ نأب هنكمي ( الإو هنكمأ نإ ادعاق

 اذكه هتالصف « لشم ةرسلا ىلإ هل ءاملا رتس عم ءاميإب ى ( هيف اماق ىلص )
 رقسو ) “ رفح وأ نفدب ادعاق اهبف هتالصو “ ضرألا ىلإ هجورخ نم ىلوأ ءاميإب

 نم ليضفت ممإ فاكلا فيفختو دملاب ( دكآ دوعقب ) اهرتس ناك ( نإو ةروملا

 ىربكلا هتروع هب رتسي ام دجو نإ و ( دوجسو عوكرب مايق نم ) “دكأي دكأ
 . سنرالوق ارقتسم ادعاق وأ مئاق ىلص طقف

 ادجاس و مكارو امئاق هب يلصي اسجن ابوث الإ دجي مل نم : « ناويدلا » يفو

 ص كلذ ريغ : لبقو “ سوحنملا بوثلاب ىلص امئاق هيفكي ال ارهاط ابوث وأ



 هبام ظفحت الو فل هدري ال لوب وأ مدك ةلع وذ ادعاق يلصي و

 رتسو رهاطل لدب الو ك هنم بجوأ دوعقلا عم ةراهطلاف > اه مايق عم

 . اهيفداسف حالصإو ةيجنتك رخآ ىلع ضرف لوخد نم كلذو ةروع

 عم هبايث ظفحت الو فل هدري ال لوب وأ مدَك ةلع ون ادعاق يتلصيو )
 نم يأ “ ( هنم بجوأ دوعقلا عم ةراهطلاف ) دوجسو عوك رب ( امهب مايق
 ص بجاو ريغ هعم مايقلا نآل « سُجنت عم مايقلا نم ال هب رومأملا قلطملا مايقلا
 دومقلا عم هلوقل لديو ى يأرلا دابل هب دوجو دارأ نإ الإ زئاج الو لب

 ( ةروع رتسو رهاطل لدب ال ) هنأل كلذ ( و ) « هنم بجوأ ةراهطلاف الإو
 ةراهطلاك ( ضرف لوخد نم ) دوعقلا ( كلذو ) “ دومقلا هلدبف مايقلا فالخ

 ةراهطلا وهو دك وآلاب لغتشيف مايقلاك ( رخآ ) ضرف ( ىلع ) ةروملا رتسو
 ةالصلا يف ( اهيف داسف حالصإو ) سفن وأ لامل ا ةيجنتك ) و ى الثم رتسلاو

 :لبقو“ فللا لسفي وأ ةالص لكل "فل فللا هدرب ناك نإ و ى اهنم مهأ اهنإف

 الف هسمجنت دّممتوأ ىرخأ ةثعب سحن نإو “سفلا تاولصلل دحاو فل يزجم

 ص امئاق ىلص نإ هندب يف عضومل عضوم نم لقتني سجنلا ناك نإو ى هلسغ نم "دب
 امئاق ىلص نإ ناك نإ و « امئاق لصيلف لقتني م دعاق ىلص نإو هبوث سجني الو
 هذهب لمعت الو “ ىل رهظ ام اذه ،ًآدعاق لصيلف سجني مل ادعاق وأ ناكملا سجن
 دصقو ادحاو افص اولعج هلما امامإ ركذ امب رتتسملا ىلص نإ و « لمأتت ىقح
 ترتس ثيح وأ ةملظ يف مهفوفص اولعجيو مهمامأ دعقي نأ زيجأ و ى مهطسو
 اولصي رأ زيجأو ى آدارفأ اولص ارتس اودجي مل نإو ‘ ةرسلا ىلإ اهلك ةروعلا
 . ليلب ةعامج



 باب

 تعلق نإو ةربقم نكت م نإ ‘ تتبنأ ام و ضرألا ىلع تتش

 تلصوؤتسا وأ

 باب

 نطقلاو بشخلاك ( تتبنأ امو ضرألا ىلع ) ةالصلا يأ (تتلس )
 'ىلوأ اوشرفي ام ريصح وحن ىلع : ليقو ى ىلوأ ضرألا ىلع ةالصلاو « ناتكلاو

 ىلع ىلص دق تلب هنآل ه : ضرألا ىلع اسايق تابنلا ىلع ةالصلا سيلو
 ء سئاقلا وه قلع هنإ : لاقي دقو “ ضرألاك ةنس هيلع ةالصلاف « _) « ريصحلا

 هرهطب كح اذإ ةساجن ىلع تبن امو « ةرهاط اهنإف ناخدلا ةرجش همالك لمشو

 نيب ىلص نإ ال : ليقو “ داعأ ىلص نإو ى ءابلا ثيلثتب ( ةربقم نكت مل نإ )
 جرخأ دقو ى ةربقملا تتبنأ ام ىلع ىلص نإ ةداعإلا يفو ى روبقلا ىلع ال روبقلا

 قبسي ملو ربقلا ىلع جارخإلا لبق انوكي مل نإ ؛ نالوق كلذك اهبارت ىلع وأ اهنم
 ء [آقلطم ةربقملا يف اهداسف حيحصلا ( و ) « ةداعإ الف الإ و ةربقملا قيرطلا

 يأ ث ( تلصؤتسا وأ ) « اهضعب عم اهيف نفد ام علق يأ ى ( تعلق نإ ) و

 ;١ - يئانلا هاور ٠

 (ه - لينلا - ٢ ج ) - ٦٥

 



 ةبعكلا رهظ وأ ةسينك وأ امامح وأ انطعم وأ ةرزجم وأ ليسب

 هب دارأ علقلا نأ ىلع ى كلذ نم لفسأ تملق اهنأ دارأ ى اهلصأ نم اهضرأ تملق

 وأ حير وأ ( ليسب ) ‘ كلذ تحت ام ملق لاصئتسالاو ى هيلي امو تيملا علق
 لاق “ ةسردنم يف ضعب اهزاجأو ى ةلصأتسم يف ضمب اهزاجأ و ى امهريغ

 ةربقم "ليس لصأتسا نإ :هل ظفللاو _ لينلا ةلمكت يف فنصملاو _ دمحأ خيشلا

 زاجم يف صخرو « ثرح وأ سرغ وأ ءانبكب اهلع يف عفتني م اهرثأ لازأو

 نكت مل ( وأ ) ؛ ىهتنا ةسردنمب زاوج يفو كلذ وحنب ةرامع يف ال هوحنو
 يازلاو ميملا رسكب حبذلا هلثمو ى رحنلا وهو رزج عضوم يأ ( ,ةرزج )
 عضوملا هنأو تاراهطلا يف هيلع مالكلا مدقت (انطعم وأ ) ى اضيأ يازلا حتفتو

 ةهوركم هيف ةالصلاف « هجوأ دحأ ىلع يناثلا اهبرش دعب لبإلا هف لوبت يذلا

 يقب امأو ص هركت مل ءاملاب لسغ نإو ى اهلبق ةزئاج ريغ نامزلاب هتراهط دعب
 برشلا دعب اهك ربم يف هركت اذك و « ةهارك الف نامزلاب ولو ترهط اذإف هلاوبأ

 عم تذيجأو ، ( اماتح وأ ) ، انطعم ىمسي اضيأ هنأل هيف لبت مل نإ يناثلا

 وأ ( ةسينك وأ ) ، لسغلا عضوم هدارمو س هنم رهاطلا عضوملا يف ةيهارك
 ص نيك رشملا رئاس تادبعتم رئاس يف اذك و « رهاط لحم يف ايهيف تزيجأ و ى ةعيب
 كلذ يف لصألا : ليقو “ سجنلا نبامي مل ام وه مامحلا نمو كلذ نم رهاطلاو
 ةلبزملاو ةرزجملا اذك و ع سجنلا فوخ و ةالصلا مظمت عنملا هجوو “ سجنلا

 . ةهارك عم انم رهاطلا عضوملا يف تزنجأو

 رظناف ؛ نالوق ى اهلخاد يفو اهرهظ يف ةلبق ال ذإ ( ةبعكلا رهظ وأ )

 يشكيودسلا هاكح اذك اهرهظ ىلع لفنلا كلام زاجأ و ى رصنلا ةروس يف انريسفت

 "بالجلا لاق ى هنع روهشم وهو اهرهظ ىلع ضرف لطبو ى ليلخ لوق نم اذخأ
 دربو “رنجحلا يفو اهرهاظ ىلعو ةبعكلا يف ةلفانلا ةالصب سأب ال : ةيكلاملا نم



 نم بلاج داو نطبب تهركو 2 كلذك اشارف وأ اسجن الحم وأ

 ٠ داسف الب دعب"

 اهنم عضاوم ةمبس يف ةالصلا نع قلع هيهنو هل ةلبق ال اهيلع ىلص نم نأ مهيلع

 دشأ وهو اهيلع ةالصلا عنم انبهذم روهشم : مهنم يرزاملا لاق ى ةبعكلا رهظ

 : كلام لاق اهيلع ىلص نمو ى تقولا يف ديعي اهيف ىلص نم نآل اهيف ةالصلا نم
 بهذم اهفقس نم ةعطق يلصملا مادق ناك نإ اهيلع ةالصلا ةزاجإو ى ادبأ ديعي

 لاقو ى ةفرع نبا هلاق تيبلاك رجحلاو « ليق اك بهشأ بهذم ال ةفينح يبأ

 مدعل ةلطاب يهف ةمكلاو يلصملا نيب نوكي ال ثيحب ةالصلا يف صنال : يمخللا

 هنع رابخألا رتاوتل : _ ةفرع نبا لاق - اهنم هنأ قحلاو ةبعكلا نم هنأ عطقلا

 . اهيف لفنلا زاوح بهذملا : : ةفرع نبا لاق : اهنم هنأ ملسو نلع

 الو ی ةضيرف رجحلا يف الو اهيف ىلصي ال : كلام لاق « ةنودملا ه يفو

 نم كلذ ريغ امأو « رجفلا اتعكر الو « رتولا الو ى ناتبجاولا فاوطلا اتعك ر

 ولو هسفنب بابلا ةهج لبقتسا ةبعكلا يف ىلص نمو ى زئاجف فاوطلا عوك ر

 ةبعكلا تحت برس وأ ةرومطم يف ىلصي الو “ هرتسي ام هيلع وطنم ريغ احوتفم

 دجسملا حطس مكح :« زارطلا ه بحاص لاق « لازنإلا ال عفرلا اهنأش تويبلا نأل
 اذك و رفحلا كلذ بنجلا لخدي نأ زوجيف هتحت رفح ول ام فالخب همكح
 الحم وأ ) ؟ اهنطاب كلم له ؟ ضرألا رهاظ كلم نميف عازنلاو ع ضئاحلا
 ىلع وأ هيلع يلصيف هراد لبز عمجي نأ لثم « هراد يف ولو ةلبزم وأ ( اسجن

 تنإو “ هوركم كلذو ى ةعبسلا ةالصلا ءاضعأ ضعب هيلع عقي وأ ‘ هضعب

 ىلع رثؤملا وبأ اهزاجأو اسجن يأ ( كلذك اشارف وأ ) ‘ تدسف لبزلا سجن

 ىلع ( دعب نم بلاج داو نطبب تهركو ) « هتراهطب لوقي نكل راف .رمب
 ه( داسف الب ) ديعب عضوم نم يأ ديعب ىنعمب وأ؛دعب عضوم يأ “فاضم فذح



 كرشمل الو ةيدعت وأ رجح ىلع نوفدمل ةمرح الو ء قيرط ةعراقب و

 لحلا علق نإو ناسنا ضعب و « طقسل الو ‘ فلقأ غلاب و غاب و

 . لصؤتساو

 هنمىرب ناك نإو « ىرب الو رطملا هيف لزني نأ نكمي ام دعبلا "ةدح نأ رهاظلاو
 هئيجم لاتحا ثيح نم الإ ةهارك الف ةالصلا كردأل لسلا هنم ءاج ولام ردق

 الو “ نالوق تارارجلا قيرط وأ ، اقلطم ( قيرط ةعراقبو ) ‘ اعرسم ايوق

 "عرقلاو « ةعراقلا قيرطلا لصألاو ، "رضي الو رضت ال ثيح بناج ةهارك
 ةميهب قئاس نأل ى ةيلوحلا ةقالمل دانسالا يف زوجت قيرطلل هدنسأو ' برضلا

 ص عورقم ىنعمب لعجي نأ زوجيو ‘ نامداصتي اهيف نّيَشاملا نالو ى اهبرضي اهيف
 بحاص نم عنم يأ ( رجح ىلع نوفدمل ةمرح الو ) « هيف عقي عرقلا نال
 ىنعملاو « واولا ىنعمب وأ ( ةيدعت وأ ) ص نوفدم ربقل ةمرح ال يأ ى ضرألا

 رجح ىلع يأ ىاهلصأ ىلع اهؤاقب لمتحيو « نفادلا رهاق نم وأ نفادلا نم ةيدمتو
 ةيدعت ىلعو « هملع عم وأ ث هرجح ملع الب دحأ اهيف نفديف ضرألا بحاص نم

 ولو ( كرشم الو ) “ نفدي نم رهقي وأ نذإ الب هيف نفديف هب ملعي مل وأ ملعي ناب
 الو ) ، رذمي مل اذإ ( فلقأ غلابو ٍغابو ) ى يمذلا علق دمتعي ال هنأ ريغ ى ايمذ

 رعش ريغ ( ناسنإ ضعبو ) ى هتقلخ تمت ولو خارص وأ ةكرح الب ؛ ( ,طنقلملإ
 . نالوق اقلطم رفظلا يفو سجنلا رعشلا الو ؛ ضئاحلاو بنجلا رمش ال رهاطلا

 ص ( لصؤتساو لحملا علق نإ ) ةالصلا تحص كلذل ةمرحلا مدعل
 الف ناكملا كلذ الإ دجي مل نإو “ داعأ هردص هنقذ غلب ىقح قيض ناكم يف ىلص

 لصيلف امكار هيف يلصي اناكم الإ دجي مل نإو « ادعاق يلصي : ليقو ى ديعي
 هيفكي اسجن الإ دجي مل نإ مايقلل هيفكي ال رهاط ناكم يف ادعاق يلصيو ى ادعاق



 ام وأ ص هسمي ناك نإ لصم لصتا نطاب ولو سجنتم ىلع ىلصي الو .

 رضي ال :ليقو ى ةماق ردق ديعب ولو هتحت وأ هقوف هنوكك هب لصتا

 . عرذأ ةثالث ردق

 نإ ديعيو ؛ نالوقف رشابي مل نإو ى داعأ هيلع ايلصم مدلا لصأ هلام رشاب نإو
 ىلع دوجسلا هل زوجيف مارحلا دجسملا يف الإ رشابي مل نإ ال هل مد لصأ الام رشاب

 ادجاس ًامكار ةرورض الب ةباد رهظ ىلع اضرف ىلص نمو ى ماحدزإلل سانلا
 ءةداعإ الف لمحو جرسوأ ةعدربك ءيش اهرهظ نيبو هنيب ناك نإ : ليقو ى داعأ

 هريغ دي ىلع دوجسلا يف هذي مَضر نمو ى ةهبجلا ريغي ايف دوجسلا يف فلتخاو

 تإ : ليقو « ديعي ال : ليقو ع دوجسلا متي نأ لبق هدي عزن نإ إلإ ك داعأ
 : لبقو “ ةدجسلا كلت كردتسي ماحدزإلل مارحلا دجسملا ف لجر ىلع دجس نم

 ( سجنتم ) ناكم ( ىلع ىلصي الو ) ى مارحلا دجسملا ريغ يف اضيأ فالخلاب
 نراك وأ اسجن ناكملا نوك لمشيل سجن ىلع لمتشم هنأ دارأ هلعلو ى هريغب

 نف دأ ع تسجن ةقرخك ريغلاب وأ ، اهيلع ىلصي ةتيمك « هيف تاذلاب سجن ءيشلا

 يأ ى ( هسمي ناك نإ لصمب لصتا انطاب ) نراك ( ولو ) ص رهظ وأ كلذ
 دارملا وأ « سجنتملب يأ ( هب لصتا ام ) سمي ( وأ ) “ يلصملا سجنتملا سمي
 دئاع "لَصمبيث لصتا : هلوقو ى هب لصتا ام سمي وأ سحنتملا سمي ىلصملا ناك نإ

 ص ةطساولابو تاذلاب لاصتالل لماش ع سجنتم ىلع ىلصي ال : هلوق قلطم ىإ
 دىقملا وه رخ آلا ضعبلاو قالطإلا كلذ ضعب ىلإ دئاع هسمي ناك نإ : هلوقو

 الو هب لصتي مل ولف “ ديقملا اذه ىلإ دئاع هب لصتا امو : هلوقو « نطاب هنوكب

 ( اديعب ولو هتحت وأ هقوف هنوكك ) ‘ دسفت مل ءاوه اهنيب ناك لب هب لصتا امب
 «( عرذأ ةثالث ردق رضي ال : ليقو ص ) ي رثكأ وأ ( ةماق ردق ) نفدلاب هنع

 > عباصأ ةعبرأ : ليقو “ ربش : ليقو “ عارد اهنيب ناك نإ رضي ال : لبقو
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 ٤ . ٠ فترالوق اهبصاغل ةب وصغم يفو > همامأ ولو

 نم ريصح سجنت الو « ريصح تحت سجن رضي الف هيلعو ى هسمي مل ام : ليقو
 لوق لاوقألا لدعأ و ‘ابطر ناك نإ رضي : ليقو ، ابطر سجنلا ناك ولو تحت
 نإو “ عرذأ ةثالث : لاق نم لوقو “ رضي مل ةماق ردق سجنلا دعب نإ : لاق نم
 ناك نإو ى ةظلغ .يف لاوقألا كلت ىلعف هنم ضرألا ىلي ام سحن فقس ىلع ىلص
 ناك نأب ءاوه سجنلاو فقسلا نيب ناك نإو ى كلذكف سجنب افينك نوفدملا
 يف ىلص نافقس هقوفافينك ناك نإو ى هيلع ةداعإ الف الثم ضرألا يف سجنلا

 ال هنأ ءاوه ةالصلا عضوم نيبو هنيب سيل يذلا سجنلا يف : ليقو ى ثلاثلا
 ىلص نمو ى هسأر مادق يأ ( همامأ ) ناك ( ولو ) « آدج دعب ولو هقوف ةالص

 : لىقو ى عرذأ ةثالث نم لقأ ناك نإ هتالص زحت مل نوفدم سجن هدجسم دعبو

 فالخلاف قمعلا رابتعاب امأو ‘ هبوث وأ هسأرب هسمل رهظ ول نكي مل ام سأب ال

 نم دشأ هب لصتا ام اسام هتحت وأ هقوف هنوك نأب هيف ثحبي دق ى قباسلا
 يأ “ فوذحم ىلع فطع قلطم لب ةغلابم سيل اذه نأ باوجلاو ى همامأ هنوك .
 فرطلا سجنتم هوحن وأ ريصح ىلع ةالصلا يفو همامأ ناك ولو « همامأ نكي مل ول

 بناج وأ فلخ نم اسباي اسجن هبوث سمي نم ةالصو هتحت وأ هقوف سجنب لصتم وأ
 يف رجنملا ليوطلا هفرط سجنت وأ ى [سباي ولو سجن هالع ذإ تدسفو ؛ نالوق

 ةالص حصتو “ ( نالوق اهبصافل ةبوصغم ) ضرأ ( يفو ) ى اهقرافي ال ضرألا
 اهبحاص هل نذأ نإ الإ عنملاب لوق هيفو ى اهلوخد هل زاج قم اهيف بصاغلا ريغ
 ص بوصغملا عضوملا يف ةالصلا نع يهنلل ريغلل اهزاوج ىلع قافتالا نم مهوتي اكال
 اذهف )١' « "لصف ةالصلا كتك ردأ اثيح » : ءاجو ؟ داسفلا ىلع لدي له يهنلاو

 . )٢' « اهبكانم يف اوشماف »ه : لجو زع هللا لاقو ى زيجم همومع رهاظب

 ١ - هيلع قفتم ٠

 ٢ - ) ه : كلملا ١ ) .
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 نفإب لخد ام و ص لالظتسالاب نإو هب وصغمي عافتنا هيلع مرحو

 انذإ ضرالاك بوثلاو ، بوصغمكف الإو هنودب نإو هيف ىلصي

 اهيلع تنكمأو تبث نإ ريرسو رجشو تابن ىلع ىلصي و ى ابصغ

 ماعط ىلع تهركو

 ( نإو ) “ اهريغ وأ اضرأ ( هبوصفمب عافتنا هيلع مرح ) بصاغلا ( و )
 ى رطمب تبانشحو ( لالظتسالا ) ك اقلطم سانلل زوجي ام ( ب ) عافنتسالا ناك

 وأ « ماعط وأ برشل'١)ردغم وأ نيع وأ رئب نم يقس و“ةراجح و ندعمب عافتنا و
 ى هكلام نذإ الب ءيشلا يف سانلل زوجي ام هبصغ ابف هل زوخي : ليقو « ةالصل

 ؛ هبوصغم يف بصاغلا ىلع لوخدلا _ ليق - زوجيو بصاغلا ريغل اذه زوجحي:لبقو
 تمبك نذإل هيف جاتحي الام اذك 9 ى ( هنودب نإو هيف ىلصي نذاب لخد امو )

 يف ( بوصقنك ) وب ( ف ) نذإب لخدي مل يأ ( الإو ) س هيف ءيش ال حوتفم
 نأ نودب نذإ الب لخادلا اذه نذإب لخد نم قح يفو « نذإ الب لخادلا ىقح

 . فالخلا هيقف ندإ الب لخد هنأ رخآلا لخادلا ملعب

 ص هب يلصيو ابوث بصغي نأ لثم افالخ ( ابصغو اننإ ضرألاك بوثلاو )
 يفف ى ملعي مل وأ بوصغم هنأ هب يلصي نم ملع ءاوس ى هب يلصي نمل هيطمي وأ
 ص امهوحنو بوثلاو ضرآلا يف بصغلاك ةقرسلاو ى قباسلا فالخلا ةالصلا ةحص

 الو ، ملعي مل وأ ملع بوثلا سبل يف هيلعو ى ضرألا يف بصاغلا ريغ ىلع نامض الو

 ىلع اتىن ولو ) رجشو تابن ىلع ىلصيو ) ء لحلا وأ صالخلا نم بصافلل دب

 افجي مل ولو نارهاط امه : ليقو “ فافجلاب ايهتراهطب مكح اذإ ةتيم وأ سجن

 تناك ك اضيأ ةتملا وأ سحنلا ريغ ق اهقورع تناك نا و سحنلا نع ريغ اهنأل

 ةالص ( تنكمأو ) هلك ركذ ام ( تبث نإ ريرسو ) ، نارهاط ايهف هيف
 همارتحال ) ماعط ىلع تهركو ( ؟ نالوقف تنحكمأو تبثي ل نإو ‘ ) اهيلع (

 ١. ذك ۔- ١ ر رحيلف . لصالا ف .



 امن ودب ندعم ىلع هبو ي داسف الب بوث وأ ى ريصح هيلع شرفي م

 ،رجآوصجو ىرث و نيطو ةخبساذكو ةرغم وأ ًاخينرز وأ ًاحلم ولو

 اهوحن وأ هيلع ةالصلا زوجت ( بوث وأ ريصح هيلع شرفي مل ) هاون ىلع ال
 اذك و « شيرفت الب ماعطلا ىلع اهداسفب ليقو ى هيزنتلل ةهاركلاف ى ( داسف الب )
 ةهاركلاف ، داسفلاب يأ ( هب ) تهرك ( و ) ص نالوق شيرفت الب هاون يف
 ندعم ىلع ) «'١ادحسم ضرألا يل تلعج ه: ثيدحل داسف الب ليقو ى ممرحتلل

 ىلع ولو تذزيجأو ى بارتلاك هيلع ىلصي امم ( ايه ) وحنو ريصحو بوث ( نودب
 ( احلم ) ناك ( ولو ) ص ندعملا ىلع ةالصلا عنم نم ركذ امب لمعلاو ع بهذلا

 لقثلا يف هنودو رفصأ هنكل لكلا رجحك رجح ( اخينرز وأ ) اتيربك وأ
 يف باوبألا ىلع مالعأ هب لعجت رمحأ بارت ( ةرغم وأ ) ‘ سانلا ضعب هب بتكي
 ةالصلا زوجت : ليقو « ءاملاب لولبملا بارتلا وه ( نيطو ةخبس اذكو ) ى اندالب

 هنأ » : يور دقو ع سابللاو ندبلاب قصتلتو هيف خوست مادقألا تناك ول و هيلع

 ندبب قصلي ال لولبم بارت ( ىرثو ) “ '") ةرورض الب نيط و ءام يف ىلص لزج
 ( صج و )« ةحصلا حيحصلا ،اهتحص يف نالوقف قصلي ناك نإو ى هبوث وأ ىلصملا
 قلطت دقو ى رعشلا ةلازإل لمعتسي ءيشب طولخم ريج يهو ى ةرونو ريج يأ

 وه ميجلا مضو ةزمهلا حتفب ( "رثجآو ) “ صوصخلا ءيشلا كلذ ىلع ةرونلا
 روجآلاو ص رسكلاو حتفلاو مضلا عمةدملاب رجآلا : اضيأ لاقو < زمهلاب روجألا

 مضلاو دملاب رجآ « برعم لكلاو ڵ رخآلا رسك و امهدحأ مضو امهدمب نورجأآلا و
 ريغ ولو صجلا ىلعو اهيلع تزيجأ و ى راخفلا عاونأ ىلع زوجت الو“ءارلا ديدشتو

 الإ ةتباثلا ريغ ىلع ىلصي الو ةتباثلا ةرخصلا يف فلخلاو « رجألاو ى ةهبجلا

 ١ - هملع قفتم ٠

 ٢ - دواد وبا هاور



 هيلع ىلصي هب ىلصي ام لك لهو . هيلع ىلصي ال هب ىلصي ال امو

 ؛ نالوق ؟ اهتابنو ضرالاب صاخ وأ

 تهرك و “ةخبسلاو تيملا بارتلا ىلعو هملع تزيجأ و « دامرلا اذك و « ةرورض

 < هيلع تزاج هيلع شرف وأ هريغ هبلغ ندعم لكو “ عوذجلا و راجشألا ىلع

 ىلصي ال ) رم ام ىلع دولجلاو بهذلاو ريرحلاك لئاح الب ( هب ىلصي ال امو )

 ىلصي ) لوق ىلع هدمب امو بهذلاكو فوصلاك س ( هب ىلصي ام لك لهو “هيلع
 ةالصلا عاقيإ ( وأ ) “ هيلع دجسي الو فوصلا ىلع فقوب : لبقو ؟ ( هيلع

 ص فوصلا ىلع ىلصي الف صوصخلا ىلعو « ( نالوق ؟ اهتابنو ضرألاب صاخ )
 َدَحأ هيلع عضي ال هنكل رهاط وهو هتالص عضوم يف هيلع ىلصي ال ام ناك اذإو

 ص هيلع تعضو ولو < زاج يطغ نإ و « ةزئاج هتالص نإف ةعبسلا دوجسلا با رآ
 نم مكح همكحف هيلع ىلصي الام ىلع اهمضي ناكف هلجر وأ الثم هدي فل نإو
 .بوث اهيلعو هيلع هيتبك ر عضي ناك نإ اذك و ى فل الب هيلع ىلص

 « ةدناف »

 ص [سوجنم اهنم ناك ام الإ اهلك فوقسلا ىلع ةالصلا "ةزئاج : « ناويدلا ه يف

 فقسلا ءاوسو “هطس و ىف وأ فقسلا هيلع يذلا طئاحلا ساسأ يف سجنلا ناك وأ

 هفارطأ يف سجنلا ناك وأ هالعأ نم اسوجنم ناك وأ “ هلفسأ نم [موجنم ناك اذإ

 لصي ام هتالص دعي ال : رخآ لوقو 0 هلك اذه ف هملع ىلص ادإ هتالص دعي

 يذلا ناكملا عضوملا كلذ لباق دقو فقسلا نم عضوم ىلع ىلص وأ سجنلا ىلع

 . ھ ا طئاحلا نم سحنلا هيف

 نب فسوي جاحلا ةمالعلا ركذو « بشخلا طئاحلا ىلع دمتعت مل نإ ريض الو

 ةالصلاو هيلع دوجسلا نكي مل اذإ هيلع ىلصي الام قوف فوقولا هركي هنأ : مح
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 هدمع نيبو هقيرطو هباببو ، برقب همامأو دجسم قوف تهركو

 نع دجسمب هدحو لصم ةداعإ يفو . ةداعإ الب هبارحم لخادو

 ؛ نالوق « هبارحم راسي

 ةرشع يتنثاب دجسملا دنع يذلا ىلصملا يفو ى ةالص نيرشعو عبرأب دجملا يف

 يف يلصملا ينبي اك ةرشع يتنثاب دجسملا ريغ ىلصم يفو ص دجسملاك : ليقو ث ةالص
 تهرك و)“ةالص نيسمخب ناذأب ءارحص يفو ناسنإلا هيف ىلصي ام ردق لثم رادلا

 ةقراشملا بتك ضعب ينفو ى ةرورضلا ىلع الإ تدسف : لبقو ى ( دجسم قوف

 ىلع اهزاوج _ ملعأ هللاو هدارم ى ةهارك ركذي ملو هفوف ةالصلا زوجت هنأ

 ى نكمأ ام لصألا هنأل نيمالكلا نيب اعمجو ديقملا ىلع قلطملل كلمح ةهاركلا
 ك ةتس يأ نب ورمع نب دمحم هللا دمع وبأ هملع صن اك ةهاركلا يفاني ال زاوجلاو

 لناوأ يف لاق “ هب لممي الو ةهارك الي زئاج هناب عطقتف لزت نأ كايإو
 اضيأ هوركملاف الإو : هصن ام مالك دعب « دعاوقلا » باتك نم ةالصلا ةيشاح

 كح اهل دجاسملا ةحطسأ نأ ةيكلاملا نم زارطلا بحاص ركذ معن ى زئاج

 بنجلا لوخدو اهسيجنت ميرحت نم دجاسملا كح اهل نأ باوجلاو ى دجاملا

 رحو « داو وأ قيرط عطقي مل نإ ( برقب همامأو ) ى ءاسفنلاو ضئاحلاو

 مامأ ولو همامأ اهتهارك هقالطإ رهاظو ى هيرح : ليقو ى عرذأ ةثالث برقلا

 برقب هنيميو “ ةلطاب برقب هبارحم مامأ اهنإ : ليقو ى برقب هنيمي وأ بارحملا

 دمتعي ام وهو ى دومع عمج ( ِهردلمع' نيبو هقيرطو هباببو ) “ ةهوركم ريغ

 ء اببحتفو اهناكسإو مملا حتفو ى ميملاو نيعلا مضب وهو بشخو ةيراس نم هيلع
 وأ رضي امنإ : ليقو ى اهنيب دوجسلا فوقولاكو ، هدمع نيب اهداسفب ليقو
 الب هبارحم لخادو ) هريغ دمع نيب سأب الو « فوقولا ال دوجسلا هركي
 ص هيف فقي : لبقو « هيف دجسيو بارحملا جراخ مامإلا فقي امنإ و ؤ ( ةداعإ

 هراسي اذك و ؛ ( نالوق هبارحم راسي نع دجسمب هدح و لصم ةداعإ يفو )



 اذإ امأ ص بارحلا برقب كلذو ى اجراخ هراسيب ةداعإلا تحجرو ى اجراخ

 اهس الو ث ريض الف هضعب مامأو دجسملا راسي فقسلا يف افيص انالصم لثم دعب

 قباس وه امنإو ى لقتسم دجسمك وهف « دجسم وه : مهضعب لاق ىلصملا نأ

 دمب ولو عنميف دجسملا برق ربتعي امنإ : ليقو ى دجسملا هيلإ دتما دجسملل
 ص دسفت مل لخاد دجسملا راسي ةعامج تلصول هنأ هدحو هلوق رهاظو « بارحملا

 ىرتالأ ى "ذفلا كل فلاخ مامإلا كح نأ كلذو ى اجراخ اذك و ع كلذك وهو

 لبق ًارومعم بارحملا ىرتف هنيمي دحاولا مومأملاو بارحملا يف يلصي مامإلا نأ

 هنعآرخأتم بارحملا نيمي نع مومأملاو ى بارحلا راسي يف ىلص ول اذك و « راسيلا

 ص بارحلا يف الإ دجسملا يف سانلاب يلصي نأ مامإلل زوجي ال هنإ : ليقو « زاجل
 . هدحو هلوق تازرتحم نم اذهف هراسي ىلص بارحملا نيمي دحأ دجو اذإو
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 باب

 يهو « اهروضح دنع هب ملعلا مزلو ء ةلبقلا لابقتساب حصت

 يهو > ةكم ةلق وه و ( دحسملا ةلبق يهو ‘ مارحلا تيبلا ةبعكلا

 برقتب , حراوجلاو بلقلاو هجولاب ، قافآلا ةلبق وهو 2 مرحلا ةلبق

 باب

 لابقتسالا يف

 ( مزلو ث ةلبقلا لابقتساب ) ‘ ضرف ربغ وأ اضرف ةالصلا ( حصت ) اغإ

 ح ةالصلا يأ“( اهروضح دنع ) هتيفيكبو « ( ه ) دوجو ( ب ملعلا ) فلكملا
 : هلوقب هتعنب حدملا ةهج ىلع نايب فطع ى ( تيبلا ةبعكلا يه ) ةلبقلا ( و )

 ةلبق و « لدب وأ 2 حبضوتلا ةهج ىلع ال فرشلاو ةمرحلا يذ يأ ى ( مارحلا )

 رئادلا ديدجلا عساولا دجسملا دجسملاب دارأ ( دجسملا ةلبق يهو ) اهباب ةبعكلا
 عومجب دجسملاف مدقلا دجسملا اذه سفنو « « ةبيش ينب » باب هيلع ىذلا ےدقلاب

 ةلمج يف الخاد هبف ديز ام نوكيف ى ممدقلا دارأ : لاقي نأ نم ىلوأ اذهو « كلذ

 ةلبق يه ) ةكم ( و ى ةكم ةلبق وه ) دجسملا ( و ) « ةدارإلا هذه ىلع ةكم
 بلقلاو هجولاب ) ى اهلك تاهجلا يأ ى ( قافآلا ةلبق وه ) مرحلا ( و ي مرحلا
 لاح ص برقت عم يأ هللا ىضرل ى ( برقتب ) ، لابقتساب قلعتم ( حراوجلاو



 لادتعالا يف سمشلا علطم درام ةلبقلاو ، فوخو ءاجرو

 ص كلذ ىلإ برقتلا ىنممو ى اهلهأل ةنجلا هدادعإ هللا ىضرو « لابقتسا لعاف نم

 (ءاجرو) ص فوخلاو ءاجرلا سفن ريغ كلذ و‘ ةنجلل ببس وه ام ىلإ هبلقب دصقلا
 مل ام ةرملا هيزجت : ليقو « ةالص لكل اذهو ى هباقع نم ( فوخو ) هتمحرل

 بجاولاو « اهلبقتساو اهلابقتساب ناد اذإ يمح ام : ليقو “ هناكم نع لوحتي

 بحا ولا : يعفاشلا لاقو “ ليوطلا فصلا زاوج ليلدب ةهجلا اهارب ال نم ىلع

 نم لثم اهلابقتسا وأ ى اهتيؤر رذعتي مل ثيح نيقيلاب اهنيعو نظلاب ةبعكلا نيع
 نأ دب الف هيلعو “ كلام بهذمو ٠ هيلوق دحأ يف هبهذم اذهو ى ةكم يف ناك

 ققح اذإف ص اهاري ناك نإ يلصي ثبح هوحن وأ حطسلا قوف نم يكملا رظني

 مرحلا نوك ىنعمو ى ةهجلا بحت : - اضيأ لاقو ص ءاش ثيح نم هبلإ ىلص اهتمس

 مهلعل ةيمكلا لجأل مرحلا ةهج ىلإ نولبقتسي قافآلا لهأ نأ قافآلل ةلبق

 ص هتاذل مرحلا دصق ال اهل ةينو ةبعكلل ادصق مرحلا نولبقتسي امنإف ى اهنوقفا وي

 اذم “ دجسملا اهلهأ لابقتساو ى ةكم مرحلا لهأ لابقتسا يف لاقي اذكهو
 لهأوأ.“ مرحلا قافآلا لهأ ىون ول هنإ ىتح « كلا ءاش نإ قح وهو ىل رهظ ام
 ةلبقلاو ) ؛ مهتالص زجت مل ةبعكلل دصق الب دجسملا ةكم لهأ وأ س ةكم مرحلا

 نم رشع سداسلا مويلا وهو “ ( لادتعالا ) تقو ( يف سمشلا علطم درام

 ص ليهس ىلإ ءاتش اهعلطم درام : ليقو ( ليهس علطمل ) “ ربمتبسو سرام
 ىتأتت لاوقألا هذهو « ليهس ىلإ عارذلا نم : ليقو ى ليهسل ايرثلا نم : ليقو
 ،كلذ هتمس نمل ىتأتي امنإ اذهو ى ءاتش اهبرغم ىلإ ضعب معزو ى دالبلا هذه لهأل

 لوعي ال لاوقأ يهو “ ليهس علطم ىلإ شعنلا تانب علطم نم : ديعس وبأ لاقو
 علطم ىلإ نازيملا علطم نم اهنأ انأ راتخأو ى ةلبنئسلل توحلا نم : ليقو ث اهيلع

 . ءاتش اهطوبه ةياغ يف سمشلا



 نيلسملا روبقب اهيلع لديو 2 ةبعكلا رصبت مل نإ ةهجلا ي زجتو

 تانب لعجبو ى ةبعكلا ىلع هعولطل برقعلا بلق و , مهدجاسمو

 ى ىرغصلا شعنلا

 ناك نمك اهراصبإ نكمأ ولو ى ( ةبعكلا رصبت مل نإ ةهجلا يزجتو )
 دصقي لهو « امدقت نالوق نكمي مل نإ وأ مارحلا دجسملا يف تيب يف وأ ةكم يف

 نم ةكمو ى هجراخ ناك نم مرحلا دصق يزجي وأ ى اهقفاوي مل نإ و هتينب ةبعكلا

 قيقحتلاو ى يناثلا فنصملا رهاظ ى نالوق ؟ هجراخ دجسملاو ى اهجراخ ناك

 تا نيفلاخم ولو نيدحوملا يأ ( نيملسملا روبقب اهيلع لديو ) ى رم اك لوألا
 كءاقلتسالاىلع وأ نيميلا ىلع رابقإلا نأ ملعو“نالج"رلاو سأرلا اهب زيمي ةمالع تناب

 ؟ ءاقلتسالا ىلع وأ نيميلا ىلع وه له رابقإلا لهجو سأرلا ملع نإ هنأ رهاظلاو

 ص قيقحت هب لابقتسالا لوصحل هزاوج ىلع قفتم هنأل ى نيميلا ىلع هنأ ىلع لمح
 الإ اقيقحت هب لابقتسا ال هنآل هزاوج يف فلتخم هنإف ءاقلتسالا ىلع رابقإلا فالخب

 ص ربقلاو ىلصملاك اهريغ يفو ( مهدجاسم ) يف مهبراحم ( و ) « دعقي الو دمقأ ول
 برقملا بلمت ) ك موجنلابو نيرمقلاب لدي ( و ) ث حيرلاب لالدتسالا فعضو
 ةئيه ىلع موجن ةتس برقعلاو < هعولط تقو ربتعيو ى ( ةبعكلا ىلع هعولطل

 ةعبرأ هقوفو ى روكذملا بلقلا وهو رمحأ ءيضم ريغ اهنم مجن اهلفسأ برقعلا
 اذإ هذه انبراحم نيمي ىلع يهو ى ةدح ىلع نارخآلاو ةدح ىلع نانثا ةئيضم ريغ

 يذلا وه هنأل هلك برقملا ال برقعلا بلق ةمالعلا لمج امنإو ى آريثك تعلط
 ص ةلبقلا يفءاوس اهلك برقملا موجنف"الإو < اءوض رثكأ هنآل احضاو اروهظ رهظي

 ثالثو شعن اهنم ةعبرأ بكاوك ةعبس ى ( ىرغصلا شعنلا تانب لعجب و )

 ارود قيضأو هيلإ لخدأو بطقلا ىلإ برقأ ىرغصلا « ىربكلا اذك و « تانب

 



 نإ اهدعي لهو . ىلصو دهتجا "ريحت نإ و > رسيألا فتكلا ف

 ؛ لاوقأ ؟ هؤطخ ناب

 لصتت شمن ةمبرألا و انالباقي نيئيضم ريغ نايجنو نائيضم نادقرفلا امه نايجن
 كلذ بيغي الو ی يدجلا وهو ءيضم هنإف ثلاثلا الإ ةئيضم ريغ مجنأ ةثالث نهب
 لابجلا يف ضعب دمب اهدعبل بيغتف ىربكلا امأ و « دالبلا هذه يف بطقلل هبرقل

 بطقلا نيب يذلا بناجلا نم اهعولط عضوم ىرغصلا شعنلا تانب علطمو
 5 بطقلا نع دمبأو عسوأ و أوضأ يهو ىربكلا اذك و ى بفت مل ولو قرشملاو

 هدعب امو اهعولط يف تانبلا عضوم ربتعي هنأ رهاظلاو ى ( رسيألا فتكلا يف )
 كلذ نوكف ةبراقتم اهنكل تتوافت ولو اهعضاوم نأل بطقلا لباقي نإ ىلإ
 اهتمس دالبلا هذه بسانيو اهملطم ةسوفن بسانيف قيضتلا ىلع امأو « ةعسوت
 ء كلذ تبراق وأ بونجلا نيبو هنيب تناكو بطقلا تلباق اذإ رسيألا فتكلا

 شعنلا تانب بابو ليهس باب نيب ام : ديعس وبأ لاق « بطقلا فلخ تناك وأ

 عيسوت هنم اذهو برغملا لهأ ةلبق هعلطم ىلإ اهعلطم نيب امو قرشملا لهأل ةلبق

 بكاوكلا اهيلع رودت ةطقن وهو اهاوقأ وهو يدجلا هل لاقيو بطقلا لعجيو

 وهو نيدقرفلاو يدجلا نيب هنكلو يدجلاب سيل : ليقو 4 مجنلاب هيبش وهو

 ال ةبقث وه : ليقو ى ىري هنكل ادج "يفخ يدجلا نم بيرق وهو « حيحصلا
 هنذأ فلخ هترواجملو هتروص ىلع هنأل امجن ىمسيو “ روهشملا وهو ک مجن
 ص نميلا يف رسيألا هبناج يلي امم هتلابقو ى قارملا يف ىنميلاو ع رصم يف ىرسيلا
 هريغل آراد وأ اتيب لخدي نأ لثم أطخ ةلبقلا ريغل ىلص نمو « ماشلا يف هناروو
 دصي هنإف « كلذ هبشأ امو كلذ فالخ نيبتف اهيلإ ىلصف ةهج يف ةلبقلا نأ نظف

 . الصأ ديعي ال : ليقو ، تقولا يف نيبت نإ ديعي : ليقو ى آدبأ

 : الوأ ( لاوقأ ؟ءاطخ ناب نإ اهديعي لهو ىلصو دهتجا ريحت ناو )



 تاب نإ فرحنيو ث تقولا جرخي مل نإ راتخملا :اهثلاث

 دتهمب ريحتم يدتقي و ، نيمأب نإو فنأتسيو اهعطقي ليقو اهيف
 قف او ولو > داعأ ىلصو هداهتجاب نيمألا فلاخ نإو 2 نيم أ ريغ نإو

 . أطخأ نإو قفاو نإ ال: ليقو

 ع هدمب وأ تقولا يف ديعي ال هنأ : اهيناثو ى هدعب وأ تقولا يف ديمي نأ

 هع هنآل جرخ نإ ال ى ( تقولا جرخي مل نإ ) ديمي نأ : ( راتخا اهثلاث ) و
 تإ ديعي نأ : اهعبارو « تقولا جورخ دمب هلأس ذإ ةداعإلاب ءىطخخلا رمأي ل

 ( فرحنيو ) هدعب دعي مل برغ وأ قرش نإو تقولا دعب ولو ةلبقلا ربدتسا

 : ليقو ) « ةداعإ الب ةالصلا يأ ى ( اهيف ) هوطخ ( ناي نإ ) ةلبقلا ريغ نع
 هؤطخناب ( نإو ) ى «. لماشلا » ف هتنيب اك حيحصلا وهو ( فناتسيو اهملطقي

 راتخا نإ اعامجإ فناتسيو اهعطقيو هريغب نإو : ليقو ‘ دحاو ( نيماي )
 . فرحناو هعبتتاف هسفن نم رخآ داهتجا

 ىلعو ى نيع ضرف : ليقو حيحصلا ىلع ةيافك ضرف ةلبقلا ةلدأ ةفرعمو
 نأ هيفكي الو ملع نإ الإ رذعي ال يناثلا ىلعو ى ةلبقلا طخي مل ام رذمي لوألا

 هنكمأ نمف ى اهدلقبف بيراحملا الإ : ليقو ث ةبعكلا ليلدلا كاردإ الب هريغ دلقي

 يفكي : لىقو “ دهتجي نأ نم هل دبال : لسىقف ترهظو ةلبقلا ةلدأب دهتحم نأ

 :ليقو“دهتجي نأ دب ال : لبقف « ةملظل هنع تسفخ وأ هنكمي مل نمو ؤ هريغ رظن

 هلاوحأ يف ( نيمأ ريغ ) ناك ( نإو دتهمب ريحتم يدتقيو ) ى ملع نم دلقي
 ص ةلبقلا يف هلوقب ذخأ كرشم قدص نإ هنأ رهاظلاو « ةلبقلا يف نومأم هنكل

 دلقي ال : ليقو ى اهب لمع لابقتسالا يف اهتحص دجو نإف ى ربتختف هتل آامأو
 ص داعأ ىلصو هداهتجاب نيمألا فلاخ نإو ) “تقولا يف الو ةلبقلا يف نيمآلا ريغ

 ( اطخأ نإو ) ص اه ( قفاو نإ ) ديمي ( ال : ليقو ) ى ةلبقلا ( قفاو ولو
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 عم فلخلاكف هل دشرم الو ىلصو هداهتجا فلاخ نإو > اق افت ١ داعأ

 2 ٠ ۔

 عمتجا نإو ث رخآب لك ردقي الف ةعامج تريحت نإو ، نيمألا

 { هداهتجا يف هفلاخم عم "لك لصب الو 7 ًاعم ا ولص مهداهتجا

 نمف الإو « اهب حرصملا لاوقألا ىلإ آرظن قافتالا اذه متي امنإ ' ( اقافتا داعأ )
 دصي هنإ : ضعب لوقنف “ نوفلتخم ةجح نوكي ال دحاولا نيمألا نإ : اولاق

 دهتجا دقف داهتجالاب رمؤي هنأ ىلإ ارظن دمي ال : ضعب لوقيو ى هئطخل ارظن

 . ةفلاخملا ناب هرضي ملف رذعو

 ( نيمألا عم فلخلاكف هل دشرم الو ىلصو هداهتجا فلاخ نإو )

 اهمدعو انه ةداعإلا رابتخا « ناويدلا » رهاظو ى هداهتجاب هفلاخ ثمح

 : ليقو ى هؤطخ نيبتي مل نإ دمي مل نيمألا ريغ فلاخ نإو « نيمألا ةفلاخم يف

 تريحت نإو ) ، نيمألا كح هكح نأو ةجح انه نيمألا ريغ نأ ىلع ءانب ديعي
 ةعامج يأ ى ( اعم اولص مهداهتجا عمتجا نإو “ رخآب "لك دتمي الف ةعامج

 ال ىدارف وأ امم اولص مهضعب داهتجا عمتجا نإو ى زئاجف ىدارف اولص نإ و

 نينثا ىلع ةعامجلا دكأتل امم مهتالص ىلع رصتقا امنإو ى مهداهتجا فلاخ نم عم

 بجو رثكأ وأ نانثا اهرضح اذإ : ليقو ث امم ةالصلا رضح اذإ ادعاصف

 عم لك لصي الو ) ى هيلع ءانبلا فنصملا مالك لمتحيو “ فصلاب اولصينأ مهيلع

 فيرحتب فرحني الو رثكأ وأ ريحتم نيمأب دتقي الو ى ( هداهتجا يف هفلاخم
 ،نيمأ ريغ نإ و : ليقو ىانيمأ ناك نإ يلصي هآر نمب يدتقيو «همالكب لب دحأ

 تإو ى رثكألابف اضيأ اوفلتخا نإو ءانمألاب ذخايلف ريحتي مل نم فلتخا نإو

 فلاخو انيمأ قفاو نإو “ هقفاوم عم ىلص رخآ فلاخو انيمأ هداهتجا قفاو

 - ١ ٨ - ( ح ٢ لسنلا - ٦ )



 3 حاون عبرال ًاعب رأ دشرم ال ثيح ريحتم و ىمعأك يلصي : ليقو

 ء ةبشخ ك ىلع رطبرب و لام ىلع نإو فوخ ةدشب :ليق لابقتسالا طقسو

 حصو ،دشري ةقث ال كيح ىمعو ةماظبو ، هجوتلا عم رذعت رضرمبو

 . اهيلإ مارحإ دعب مةلبقل الةلحار ىلع لفنت

 لثم يأ يلصي لعاف فاكلا ( ىمعاك يلصي : ليقو ) « نينيمآلا مبتيلف نينيمأ
 ةالصلا (دشرم ال ثيح ريحتمو )ردي ملو هريغ وأ نجس ةملظ يفناك نمم ىمعألا

 طقسو ) « ةالصب ةيحان لك ( ,حاون عبرأل ) تارم عبرأ ( اعبرأ ) ةدحاولا
 هرمغل سفن وأ ( لام ىلع ) فوخلا ناك ( نإو فوخ ةدشب : ليق ى لابقتسالا

 كلاملا ذخأ وأ برض وأ لتق لبقتسا ول ثيحي كلذو ىرمغلا لام نامض فاخ نإ

 ‘ةبشخ ك ىلع طبرب و ) نكمأ اك داعو مرحأ اهيلإ مارحإلا الإ هنكمي مل نإو
 ةملظب و ) “ ههجوب اتلباقم يأ ( هجوتلا ) ايع ( عم رذعت ) فرغو ( ضرمو
 يوني : ليقو ى ىمعالا وأ ةملظ يف يذلا اذه “ ( دشري ةقث ال ثيح ىمعو

 وأ ماجل ضبقو اهبرض عم ولو ( ةلحار ىلع لفنت حصو ) ى ةلبقلا مهلك ءالؤه
 دعب ةلبقل ال ) فوخ نودب الثم اهنطب ةراهط ال اهيلع ام ةراهط طرشب نسر
 ةلبقلاىلإ هلوحتب كلذ روصتيو “ طقف ههجوب ال “ هدسجو ههجوب ( اهيلإ مارحا
 . اهدر مث ةبادلا ليوحتبو “ ريسي ثبح ىلإ لوحتي مث ةبادلا يف

 ،ىشم ثيح لباقي مث اهيلإ مرحي" نكلةلبقلا ريغ ىلإ شام 'لفنت اضيأ"حصو
 اذك و ى ههجو لقني مث ى ةلبقلا ىلإ دجسو عك ر دوجسلا وأ عوك رلا غلب اذإو
 لوزنلا ف ةرضم هقحلت ناك اذإ ةلبقلا ريغ ىلإ ةيشام ولو ةلحار ىلع اضرف يلصي

 ص لعف هتالص متت قح اهلباقي نأ هنكمأ نإو ‘ ههجو لقني مث ةلبقلا ىلإ مرحيو
 ًادوجس وأ عوكر دارأ اذإو ى مارحالا يف لباقيو رذمل اشام اهيلصي اذكو
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 لبقتسا لابقتسالا هنكمأ ىتم هنأ كلذ طباضو ثايهب لبقتسا لابقتسالا هنكمأو

 يف ةلبقلا ريغ ىلإ لفنلاب ريض الو ى ارارم الثم ربدتسيو لبقتسي ارارم ولو
 ءةرورضل الإ ةلبقلا ريغل ضرف الو لفن ال:ليقو“فنصملا مالك هيلع لد اك ةعسلا

 ةرورض ريغ يف لفنلاب ةلبقلا ريغ ىلإ ةالصلا نأ هللا همحر يشكيودسلا ركذو
 . هريغ دنع كلذك سيلو ةعمجلا باب يف هلا راشأ ء رفسلاب صتخت



 باب

 ,لصم ىلع بجو

 باب

 ةرتسلا يف

 بوجولا ىلعرمألل المح حجر وأ دسفمءيجس نقيت اذإ ( "لصم ىلع بج و )

 ههجو ءاقلت لعجيلف كدح أ ىلص اذإ ه : هلوق يف دسفملل ناحجرلا وأ نقيتلا ديقل

 دسفت مل ةرتسلا لعجي مل نإ نكل “ بوجولل اندنع رمآلاو « ثيدحلا _) « افيس
 ص ةرتسلا بابحتسا ىلع اوقفتا مهنا : « دعاوقلا » يفو ى اهدسفي ام ثدحي مل نإ
 الوأ تركذ ايك حجرت وأ دسفم ءيجم نقيت اذإ ام بوجولا هجو لعلف

 6٢١ « ةرتس ريغ ىلإ ىلص قلع هنأ ه .رمور اك ‘ كلذ نكي مل ثيح بابحتسالاو

 ظفح بوجو نع ةيانكلا « خلا لصم ىلع بجو : هلوقب ديري نأ لمتحيو
 :للع هلوقك ى دكأت ىنعمب بجو وأ « ةيانكلا ىنعم مزال وهو ى اقلطم ةاملهلا

 ال ه : ملم هلوقك و « ادكأتم يأ صا" « لتحم لك ىلع بجاو ةعمجلا لسغ »

 دجسملا راج ىلع بجوي هرهاظب هنإف ؛ ) 2 دجسملا يف الإ دجسملا راجل ةالص

 ملسمو يراخبلا هاور _ ٣ مكاحلا هاور ٢ ملم هارر - ١

 . هيلع قفتم - ٤

 



 طخالا و ةيراس .وأ رادج نكم مل نإ ةرتس همامأ فبس وأ ًآاصعك لعج

 بارحمك سوقم لهو > اطخ هديب

 بوجولا وأ هيف هتالص دكأت دارملا لب ى آدارم كلذ سيل و دجسملا يف ةالصلا
 فرع يف بوجولا نآل ى اصاخ ايفرع ازاجم ةيوغل ةقيقح نوكيف ى يوفللا

 ليع هنوك و؛باتكلا اذه ريغ يف بابحتسالا نم ركذ ام ةنيرقلاو“ موزللا ءاهقفلا

 ىلإ حيولتلا كلذب ريبعتلا ىلإ يعادلاو ؟ تاقوألا ضعب يف ةرتس الب ىلص دق
 امنإو ى ةمآلا تعمتجإ ال ةححلا تمزل لمق ةسسهولا تعمتجا اذإ و ى دسكأتلا ىلإ

 يوني اك ةرتس هيونيو ليق بصتنم دوجوب وأ اهتين عم اهلعجب ةرتسلا حصت
 ابناج ( همامأ فيس وأ اصعك لعج ) هنزجي الف هوني ملو دجو ام امأو ىةيراسلا
 لعجيلف ه :للع هلوق يف اصعلاو فيسلا نأ ىلإ فاكلاب راشأ « رفسلاو رضحلا يف

 اهنأل اهدحو امهركذ امنإو ى زئاج امهريغف ديق ال ليثمت « خلا )١' « ههجو ءاقلت
 يفكيهنأ ىلإ ه وأ : هلوقب راشأو “ ةرتسل هيف جاتحي ام بلاغ يف ابلاغ دوجوملا

 ةحلصمل داش رإ اصعف افيس يأ “ دجي مل نإف : هلوق نأو ى فيسلا دجو ولو اصعلا

 أجف نإ هدنع هدجيلو ى هب رضي وأ قرسي الئل همامأ هلمحي حالسلا ىلع ةظفاحملا
 فسلا وحن دقف نرإ الإ زوجي الف طخلا امأو « بيترتلا كلذل باجيإ ال هلاتق

 للع هنأ » : رمع نبا ىور اك ى ضرملا ىلع ةرتس ناونحلا لعج زوجيو « اصعلاو
 اهزك ر نكمي ملو اصع وحن دجو اذإ و ى ٢" ضرملا ىلع هرتس هتلحار لعجي ناك

 نإ ةرتس ) طخلا يف نيلوقلا دح ىلع ضرملا وأ لوطلا ىلع عضو ضرألا ةبالصل

 ص اهتين نودب ةرتس دوجو يفكي الو ى ةرتسلا ةينب ( ةيراس وأ رادج نكي مل

 بارحمك نوكيل ( بارحمك اسوقم ) هطخب ( لهو « اطخ هديب "طخ الإو )
 بيراحملا تناك ولو ةالصلا اهفلخ نم لوطلا ىلع يزجت هنأ رهاظلاو ؟ ةالصلا

 ١ _ هركذ مدقت ٢ _ دواد وبا هاور .
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 رام رورم هرضي ال مش ًالامشو نيم ًآضرتعم وأ ةلبقلل ًاليطتسم وأ

 لحرلا رخؤمك رابشأ ةثالث دعصام ةرتسلا :ليقو «فالخ ؟ هيدي نيب

 . فيس وأ اصع وحن نم زرفي ام ةئيهك نوكيل ( ةلبقلل ةايطتسم وأ ) ةحوتفم
 "رام رورم ءارضي ال مث ) « ارتس رثكأ نوكيل ( الامشو انيمي اضرتمم وأ )
 . ( فالخ ) « طخلا وأ ةرتسلا فلخ همامأ يأ ( ؟ هيدي نيب

 حضاولاو ى رتسلاك هدح نوكيف ادح ىون ارتس دجي مل نإو : مهضعب لاق
 عطقي ام هتطخ ىلع ىشمف طخ اذإو “ طخي نأ دجي مل نإ الإ ىونلا يفكيال هنأ
 ولو ةالصلا دسفت : ليقف “ هيلع شمي مل هتهج ىلإ ءيش اهنم يقب نإف ى ةالصلا

 ةرتسلل اقصالم ناك ول واهدسفيالف طخلا وأةرتسلا فلخ ثرم ام امأ و«ال:ليىقو“دمب

 نكفسجنعضوميفطخلا وأ سجن عضوم يف وأ ةسجن ةرتسلاتناك نإ و“ةطخلا وأ

 ابرق ابيرقناك نإف ؟ ال مأ آدسفم ابرق برق له : رظنيف اطخ الو ارتس لعجي م
 لقأ يف لهف : هلوقا يف دعبلاو برقلا لاوقأ يتأيسو ى الف الإ و 2 داعأ آدسفم

 ص ضعب اهتبثأو « ةرتس طخلا نوك ةيكلاملا ضعب ركنأو ى خلا رشع ةسمخ نم

 ثيحاهبئان وأ ةرتسلا عرشت لهو « ارتس دجي مل نإ ىون الو هيلع طخال : ليقو
 ةرتسلا لعجي مل نم مامأ رمي ؟ لبق دق ذإ « ناطشلا رورم نم امنم رورملا نمؤي

 ةدح الو “هنمريخ ا ريغص نإو رجحلا : ليقو .فالخ ؟ال مأ ك هنع يور اك

 ص عبصإ ضرع نم لقأ ال : ليقو ى ةقدلا يف ةرمش ردق ولو ضرملا يف ةرتسلل

 عارذ : ليقو اهلوطل دح الو ث ةلسا وأ كاوس ردق نم لقأ ال : ليقو
 . ادعاصف

 ( لحرلا رخ ولك ) “ آدعاصف ( رابشا ةثالث دعص ام ةرتسلا : ليقو )
 ص ةبيتق نبا هركنأو ى اهحتف زوجيو ءاخلا رسك و ةزمهلا ناكسإو مملا مضب

 : ليقو ى نيملا يف الإ رسكلاب رخؤمو مدقم لاقي ال : الئاق يكم نبا سكعو



 وأ ضئاح رورمب رثكألا دنع تدسف رطخب نإو ى اهنودب لص نإو

 وأ ريزنخ محل وأ مد وأ ةتيم وأ فلقأ غلاب وأ كرشم وأ ربج

 . نإو عبس واردرق

 : اضيأ لاقيو > ءاخلا ديدشتو ةزمه ١ حتفب يورو > طقف حتفلاب اهريغ ق لاقي

 وهو ءاهلا رسك و ةزمح ١ دم ةرخآ : لاقيو > تافللا كلت مم ءاتلاب ةرخؤم

 : ليقو ى عارذ : ليقو ى ةرتسلا : ليقو “ بكارلا هيلإ دنتسي يذلا دوملا

 عطقي ام اههنيبرمو ةرتس ىلإ ىلص نإو ى لحرلا رخؤم ردق وه امهنأو عارذ اثلث
 نإ الإ دسفي ال : ليقو 0 طلا نيعبو هنيب اذك و _ تدمب وأ تبرق - تدسف

 ؛خلا رشع ةسمخ نم لقأ يف لهف : هلوق يف يتأيسو “برقلا يف فالخلا ىلع تبرق
 ولو دسفت لاق نم هعحوو > هد وحس عضوم نيبو هنمب رم ول و دسفت ال : لبقو

 رهظي اذك ى هتالص يرح تدر ام لك ناك ةرتسلا وأ ةطخلا لعج امل هنأ تدمب

 هركيله « اهنع دمب اذإ ةطخلا وأ ةرتسلا نيبو هنيب رورملا يف اوفلتخا دقو ى ىل

 همف رورملا دسفي ال عضوم يف رورملا هل وأ ؟ ال مأ راملا عنم هل لهو ؟ مرح وأ

 . لاوقأ هيف ؟ رورملا دسفي عضوم يف ال “ ةطخلا وأ ةرتسلا نكت مل ول

 ثيح ( طخب ) تناك ( نإو ) ةرتسلا نودب يأ ى ( اهنودب ىلص نإو )
 (ضناح رورمب رثكألا دنع تدسف) رم ام ىلع كلذك يوني وأ طخلا ريغ دجب م

 ( فلقأ غلاب وا كرشم وأ ) “ىثنألاو ركذلل لاقي س ( بنج وأ ) ى ءاسفن وأ
 نم ًامنام هتبوت تقفاوو باتو : لق رصق نإ هرذع تقو امأو ى رذعي ال تقو

 غولبلا لبق نج وأ فلك ىتح فلكي نأ لبق عنام هب ماق ناب رصقي مل وأ ى نتخلا
 محل وأ مد وأ ةتيم وأ ) ، نوتخلاك هنإف نتخلا نم هدعب عنام هعنمو هدعب قافأو
 نمو “ رجلا ىمرب اك تيمر وأ ، اهلماح رورم ءالؤه رورم ىنعمو ى ( رزتخ

 نإو عبس وا ) ص ناكسإف رسكب ( درق وأ )«هيف يف ةرافب“ره رمي نا كلذ



 لكبو يناويح هجو وأ قيرط وأ ربق وأ ةساجن لابقتساب و ء ابلك

 ةروصو فحصم و حولو لجع وأ ‘ ةدقوم رات ول و ًالطان دوبعم

 عجطضم مئانو طئاحب

 ى [آ_ةلطم ةأرملا ضعبو « رامجلا ”ضعب دازو ى دوسألاب ضعب هديقو ى ( ابلك

 لوقلا ىلع رمجتسا وأ رمجتسي مل وأ سجن هيف اناسنإ ولو ( ةساجن لابقتساب و )
 كلذ وني مل يلصملا نأل ی ديفي ال بوثب هرتسو جرفلا رهطي ال رايجتسالا نأب

 ضرمتنأل دحأ هيف يشي ال لاح يف ولو ى ( قيرط وأ ربق وأ ) ى ةرتس بوثلا
 ، قيرطلا يفنئمطي ال هبلق نآل بلقلاروضح هعم متي ال هجو ىلع لخدو اهداسفل
 وأ ) “ كلذب دسفت ال : ليقو ى ةروعلا فشكنت مل ولو لدسلاب اهداسفب ليق اك

 هجو رضي الو ص ناسنا ريغ وأ « بنج ال هجولا ةرغ ناسنإ “ ( ناويح هجو

 ) « تبلا عاتم نم عاتم , ثيدحل ف هنأل ره

 ولو “ ( لجع وأ ةدقوم اران ولو ًذاطاب دوبعم لك ) لابقتسا ( بو )
 ىلع ماع فطع ى ناويح ىلع وأ ةساجن ىلع وأ لك ىلع فوطعم « ههجو لبقتسي مل
 ولو ( حولو ) “ةريغصلاك ةريبكلا ةرقبلاو ‘ ةساجنلا ىلع فطعلا ريغ يف صاخ
 مل وأ تمت نآرقلا ةخسن ث ( فحصمو ) ى ةباتكلل "دعأ اذإ ةباتك هيف نكت م
 نإ الإ ال : لقو “ كلذكف بتكلا رئاس امأو « ةدحاو ةقرو ولو لب متت

 ظفل اهلمشي كلذك نآرقلا ريغ بتك نأ رهظ مث « هريغ ىلع نآرقلا اهيف بلغ
 وأ سأرب ( ةروصو ) “ سانلا همظعي ام لابقتسا كرت دارملا نأل ع فحصملا

 ولو ناسنإ ريغ ولو ( عجطضم مئانو ) ضرأ وأ ، ( طئاحب ) هدحو سأر

 تدسف اهلعلو « مون الب عاجطضالاب دسفت الو « ههجوب لبقتسم ريغو ايقلتسم

 ١١ -_ نابح نبا هاور ٠



 و تممو ١ دمع الب ن 2 . ٠. ٠ ٠. . . ٠ .

 « هتبانجو هنم حيرلا جورخ عقوتيو يلصملا بلق هب لغتشي هنآل مئانلا عاجطضإ
 : كر يبنلا نع ةياور ق ءاح و > تملا نودمعي رافكلا سانلاو > تمك هنالو

 اهيلجر تدم ذإ ةشئاع ثيدحل يراخبلا هفعضو « مئانلا ىلع ةالصلا نع يهنلا ه
 : ةيصفاشلا ضعب لاق و“ هتالص لقأ يف وأ“( دمع الب نإو تيمو )“ وت يبنلا مادق
 مهوتي نيح كلذ زوجيال هنال امهوحنو ةروصلاو منصلا لابقتساب ةالصلا دسفت ال

 ىلع ةهاركلاو ى هوركم اهلابقتسا نأ عضولا يفو « الف نآلا امأو « كلذ ةدابع

 يدنع تدسف هجو بناج لباق نرإو « رهظي اف ميرحتلا ىنعمال اهرهاظ
 . يشكيودسلا دنع ال

 يقب نإ لسغ ولو بنجلا وأ ضئاحلا اهدسفيو « عابسلا اهعطقت ال : ليقو

 الإ مئانلاب داسف ال : ليقو ى هيلع الو بنج بوث ىلع ههجو فرصيو « ةحراج

 : لاقب نأ الإ ى اهب ملاع وهو فلع هيدي نيب ةشئاع مون لىلدب بنج هنأ ملع نإ

 اهدارم نإ ليق امك «مونلل ديهمتلاو مئانلا ةئيهب ؤيهتلاو عاجطضالا اهمونب دارملا

 ول اهناب راذتعالا . 0١ « حيباصم اهيف سيل ذئموي تويبلاو ه : اهلوقب
 ص ةناظقي اهنأ لدي اذهف “ دوجسلا دارأ ايلك اهيلجر تحازأل رصبت تناك

 . هب رم سجنب دسفت ال : ليقو “ طقف اهيلجر لبقتسا هنأب اهنأ باجيو
 ة ى هرورم اهدسفي ال : لاقف ‘ ديصلا بلك رثكألا ريغ ىنثتساو ى هل لماح “رام

 نم رهظي مل ضئاح وأ بنجي دسفت ال : ليقو “ بنجلا يف ممضعب صخرو

 حابصم وأ رانب الو : ليق « حابصمب الو : ليق ى رمجي دسفتالو ءيش ايمدسج
 <ض وعب وأبابذك ال هنم عانتمالا نكمع ناويح رورمب دسفتو :ليق“رام امهب رم

 اهلمح ةباد اذك و ص همامأ نم تلبقأ ةباد يف اذك و « فالخ ءاسفنخلا وحن يفو

 ١ دواد وبأ هاور س ٠



 رضي ال وأ ةث الث وأ ةعبس وأ اع ١ ر ذ رثع ةسحخ نم لف ] ف له و

 ء لا وف أ ؟ هلع دجس ام لكل ١

 ايبص لزمتو ى هم رضي الف هدلج بلكلا نم سجنلا : ضعب نعو 4 الثم روتس
 ادعاق وأ امكار وأ امئاق مانب ريض الو ى اهيلع الو مامأ نم ولو اهب قلعت نإ

 عضوم دعب رم “ةغلاب عماج يبصب ريض الو « مان ريغ عجطضمب الو « ائكتم وأ
 بلكبالو : ليقو“سأر الب ناويح ةروصب الو؛ناوبح ريغ ةروصب الو؛ دوجسلا
 ةثالث عفترا كلذ نم ءيشب الو ى مئان وأ حولب الو « ناتتكن هينيع قوف نكت م

 البح ةالصلا تسيل : ةبراغملا ضعبو مشاهو بوبحم نباو عيبرلا لاقو ى عرذأ

 ؛هروجف اهعطقي و بلقلا ةرب اهلصي ءامسلا ىلإ جرعت امنإ وءاهعطقي ءاجام لك اد ودم
 سم نإ الإ هدوجس عضوم نيبو هنيب ةرم ولو ‘ هوحنو كلذ نم ءيش اهعطقي الف
 هجو وأ ران لابقتساب دسفت ال : ليقو “ ضئاحلا مهضعب ىنثتساو ى ةساجن
 رهتشي مل نيح آدسفم كلذ ناك امنإ هنأو منصب الو ى رم انع كلذ وحن وأ ناوبح

 كلذ اهعطقي ( له ) ف هيلعو “ عطقلا حبحصلا ( و ) ص هترهش دعب ال ديحوتلا
 نم لقأ يف ( وأ ى ةعبس ) نم لقأ يف ( وأ « اعارذ رشع ةسمخ نم لقأ يف )
 وأ ى ( هيلع دجسي مل ام لكلا رضي ال وا ةثالث ) نم لقأ ين وأ ، ةسمخ

 ناك اذإف هيلعف ؟ هرهاظ ىلع همالك لمح حصيو “ هدوجس عضوم نيبو هنيب نكي
 هيلجر نيب ولو دسفتال وأ ى سأب الف دوجسلا دنع لازف دوجسلا عضوم يق

 لاح يف نراكالإو “ دوجسلا لحم نم كلذ بسحيو “ ( لاوقأ ) ؟ هدجسمو

 الإو امهادحإ تمدقت نإ ةمدقتملا هلجر نم : لبقو “ كلذ نم لقأ ىلع هدوجس
 ص هيتبكر نمف ادعاق ناك نإو ص ةرم دجس ثمح نمف ادجاس ناك نإ و ى ايهنمف
 : ثيدحو يلصملا مادق رورملاب ةالصلا ةرضم يف صن ةرتسلا ثيداحأ : تلق

 طسب ثيدحو ى ةرام رورمب اهداسف مدع يف صن « اي ءيش ةالصلا عطقي ال ,

 ١ - ملم هاور .
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 . ... ت سي مل ام فلخ وأ بناج نم رضي الو

 صقن ةرضملا نأب كلذ نيب عمجيو ى اصن دشأ تلع دجسي ثيح اهيلجر ةشئاع

 وهو « هلل دملاو ٣ لدي ام تيأر مث « اهداسفإل طخلا وأ ةرتسلا عيض نم ةالص

 ملعي ول : رمع لوقو < هتالص فصن عطقي هيدي نيب رورملاو : دوعسم نبا لوق

 ص سانلا نم هرتسي ءيش الإ ىلص ام هيدي نيب رورملاب هتالص نم صقني ام يلصملا
 مدع ثيدح ذّيقيو ى ليق اك راملا نع مثإلل عفد ال ةالصلا نع للخلل عفد عفدلاف

 وأ هدجسمو يلصملا نيب هرورم ضقني ضئاحلا نأ ثيدحل ضئاحلا ريغب داسفلا

 . ٥ دحسم ق

 ص ةالصلا داعأ هدوجس نيبو هنيب سجنلا ناك نإ هنأ : « ناويدلا » يف ركذو

 قزح هيف ريصح ىلع ىلص نم : « جاتلا ه يفو ى هسمي مل نإ صخ ري نم مهنمو
 لح وأ هيمدق تحت نوكي ىتح ضقن الف دجس اذإ هنطب فحت ةرذع وأ بارغ
 نم ءيش هسم نإو ص ( سي مل ام فلخ وأ بناج نم رضي الو ) ‘ هدوجس
 دسفت ال : ليقو ع آاحول وأ افحصم ولو « تبسف فلخ وأ بناج نم كلذ
 نود ايف عطقت نأ ةساجنلا يق ضعب ددش و “فلخ وأ بناج نم سجنلا ريغ سم

 ريغ نيتقيقر نيتبيرق ولو نيتلصفنم نيترتل فينكلا جاتحيو « رشع ةسمخ
 ةرتس يفكي : ليقو ‘ ضعب دنع هلصأ سجني مل نإ هرادج يفكيو ى هرادج

 افينك ذختي ىتح : ليقو ى رثكأ وأ رذع ثالث وهو ةلأسم وبأ هيلعو ةدحاو

 هتارذمب ريض ال : ليقو ى هلثم هئام عمجبو “ سبيت نإ ريض ال : لبقو “ يمسيو

 وأ رابشأ وأ عرذأ ةثالث عفترا نإ ريض ال : ليقو ى اهيلع دجسي مل ام هلوب وأ

 ص ةماق ردق ثلاثلاو ص رابشألاب لوقو ى عرذاألاب لوق : نالوق كلذك لفست

 . يمظنلا هناويد يف ومح نب فسوي خيشلا ىرج هيلعو

 وأ رامل رظنلاب دمبلاو برقلا يفو ى مادق نم ةرتسلا يف لجرلاك ةأرملاو



 نإ فنعب نإو راملا عفد هلو { لصم يدب نيب رورم يف ددشو

 . عجمي م

 ى يبنجألل فلخ نم ةرقس اهيلع نأب هيلع ديزتو ى اقافوو افالخ رم امل لابقتسالل

 ةسمخ اهنيب نكي مل نإ تدسف ةرتسلا نيبو اهنيب وأ ةرتس الب اهفلخ رم نمو
 ص اهبايث سي مل ام اهيلع دسفت ال : ليقو .لاوقأ ، ةثالث وأ ةعبس وأ اعارذ رشع

 ك ةرتس : قو ى ةرتس ريغ يراجلا ءاملاو « بوثلا قوف نم اهسمي مل ام صخرو

 ىبأ ناو ى رورملا نم آريخ رشحلا ىلإ فوقولا لعج ذإ ثيدحلا يف ى ( ددشو )
 ادمع راملا رفكي نأب ( "لصم يدي نيب رورم يف ) ناطيش هنإف عوجرلا نم
 ى مامإلا افق زواج ىتح فصلا وأ مامإلا وأ ذفلا مامأ رم نإو « قافن رفك

 هيلجر ىلإ هنود امو هدوجس عضوم يف رورملا هيدي نيب رورملاب دارملاو : "تلق
 هنأ تبث دقو ى لاقتنا الب هيف راضملا عفد نم يلصملا نكمي يذلا وه كلذ نآل
 ردق : ليقو “ هيلجر ىلإ عرذأ ةثالث تدر ابف رورملا : ليقو ط هعفدل لقتني ال

 رهاظو ص )١' « عاطتسا ام هأردىلف « : زنل هلوق لوآلل لديو “ رجح ةيمر

 ةعبس : ليقو ى اعارذ رشع ةسمخ نم لقأ يف رم نميف ديعولا كلذ نأ ضعب
 . هيف فالخلا ىلع اهمطقي ام بسحب اثالث : ليقو “ةسمخ : ليقو

 نيلب ( عجري مل نإ فنعب ) هعفد ناك ( نإو راملا عفد هل ) يلصملا ( و )
 عفدلا بوجوب ةيرهاظلا تلاقو ةيدلا هل : ليقو “ عفدلاب هيف دسفأ امل ةيدالو

 نألو « بوجولل رمآلاو ٢ « متعطتسا ام اوأردا ه : ثيدحل رهاظلا وهو
 بجي الو هناكم نم لقتنيالو هلاتق هل زوجي ال نكلو ى ةالصلل ةظفاحم عفدلا

 امنإو ى ةلتاقملا اذك و ى هيدي نيب رورملا نم ةالصلأ يق ذشأ هنأل ريثكلا لمملا هيلع

 ١ - يراخبلا هاور ٠.

 ٢٧٢ هركذ مدقت .



 زواجي ىتح مومأم يدي نيب "رام رضي الو ء هفلخ نمل ةرتس مامإلاو
 , همامأ بلك رورمي مهيلعو هيلع دسفتو . مامإلا افق

 رهاظلاو“ ةقيقح هلتاقي هنإ : ةيعفاشلا ضعب لاقو ع ةعفادملا ثيدحلا ىف اهب دارملا

 ةحودنمهل يذلا راملا مثأيو ى رورملاك هيدي نيب عاجطضالاو فوقولاو دوعقلا نأ

 يف راملا نود يلصملا مثأيو ، عورشم ريغ يف ةرتس ىلإ يلصملا يدي نيب رم نإ
 يف ةحودنم راملا دجو نإ نامأيو ى اهنع دعابت وأ ةرتس الب كولسم عورشم

 بنرأ رهاظلاو “ ةحودنم راملا دحي مل اذإ ىلوآلا يف نامثأي الو “ ةروصلا هذه

 نببو هنيب رم نإ الإ : ليقو ى عرذأ ةثالث نود امم رم نإ الإ اهعطقي ال راملا

 فالخلا هيف مهضعب ركذو « اقلطم اهعطقي ال : ليقو “ هدجسم ىلع وأ هدجسم

 هنيب ولو رهاطلا رورمب اهداسف مدع ىلع لديو “ هدعب امو ضئاحلا يف روكذملا

 فعض دقو ى ةمئات نلع هدوجس عضوم يف اهيلجر ةشئاع عضو « هدجسم نيبو

 لابقتسا موق هرك و مانلا ىلإ ةالصلا نعيهنلا نم يور ام ثيدحلا اذهل يراخبلا

 اليلق نيجأو ڵ عفدلل لقتني الو ى يلصملا لغشي امب هنم ودبي ام ةيشخ مئانلا
 ةيعفاشلا ضعب معزو ط هلصي مل نم ىلإ هديب هرك و ادعاق ناك نإ هسأرب ريشيو

 رورملا هركي هنأو اهنع دعابت وأ ةرتس لعجي مل اذإ راملا عنم هل زوجي ال هنأ

 يلصملا يدي نيب رورملاب ضقن الو ى امرحم لعف راملا نأو هعنمي هنأ قحلاو همامأ

 . اليبس دجو ام راملل زوجي ال نكل مارحلا دجسملا يف

 ةرتس نكتملنإف“ةرتس وه ال مهترتس هترتس:ليقو(هفلخ نمل ةرتس مامالاو )
 مامإلا افق زواج اذإ“دسفأ اضئاح وأ ابنج راملا ناك نإ : ليقو ٠0 مهل ةرتسالف

 زواجي ىتح موماأم يدي نيب رام رضي الو ) < هافق زواج ولو داسف الف الإ و
 ص هرتس نيبو هنيب لصفلا دوجول ‘ حيحصلا وهو هيذاحي وأ ليق ى ( مامالا افق

 ص ( بلك رورمب مهيلعو هيلع دسفتو ) ى ةاذاحمب الو ةزواج الب رضي : ليقو
 ىدارف اومتأ الإ و هريغ مهب متيو ى طقف هيلع : ليقو “ ( همامأ ) رم امم هوحنو



 هرورم يناثلا ىلعو لوألا فصلا ىلع عطق هافق زواجو هفلخ 7 نإو

 مامإلا مامأ رم نإو ، ثلاثلاو لوألاو مامإلا ىلع ال مهيديأ نيب

 . هغرفتسي مل عبصإ ردق هنم يقب نإ رضي مل رادج ىلع

 نمو هيلع “رم نم طقف ( لوألا فصلا ىلع عطق هافق زواجو هفلخ رم نإو )
 رم نم ىلع تضقن : لاق افص الو امامإ لباقي ال نأ مومأمل زاجأ نمو ع رمي م

 ىتح ( مهديأ نيب هرورم يناثلا ) فصلا ( ىلع ) عطقي ( و ) “ طقف هبلع
 مهنم همامأ رم نم ىلع لب هلكفصلا ىلع عطقلا هدارم سيلو ى مامإلا افق زواج

 مامإلا فلخ يذلا ىلع عطقي امنإ : ليقو ى هلك فصلا مامأ هرورمب لثم هلعلو

 يقب هفلخ نمو مامإلا نيب رم ال هنأل هلك لوآلا فصلا ىلع عطق امنإ و ‘ طقف
 ىلع ) هلاثم يف عطقي ( ال ) و“اهمامأ فص الو مامإلا نع نيمطقم فصلا افرط
 ام دح ىلع كلذك مهمامأ هرورم ثلاثلا ىلع عطقيو ( ثلاثلاو لوالا و مامالا

 بلكلا ( رم نإو ) “ اذكهو عبارلاو يناثلاو لوألاو ى مامإلا ىلع ال تركذ
 نم يأ ( هنم يقب نإ رضي مل رادج ىلع مامالا مامأ ) ةالصلا عطقي امم هوحنو

 لثمو ى ( هغرفتسي م ) طسوأ ( عبصإ ) ضرع ( ردق ) مامإلا يلي امم رادجلا
 نإ : هللا دبع يبأ نعو « كلذك رادجلا ىلع بلكلا رم اذإ فصلاو ةذفلا مامإلا
 دحاو قيقابلاب متيو ى لوألا ىلعو هيلع عطق ةرتس الو مامإلا مامأ عطاق رم

 زوجيو ى هترتس هنأل مامإلا افقب' نم ىلع دسفت الو : سيمخ خيشلا لاق « مهنم
 يف وهو اهنيب ةرتسلا لمجب هقبسي نأ هتالص عطقي ءيش ءيجم ىأر نمل يدنع

 هنأ نظ نإ ةالصلا حالصإ نم كلذ نأل اهميقي نأ هترتس تعقو نملو ةالصلا
 . عط اق رع



 باب

 امهنيب ةدعابم الب لادتعاب هيلجر ىلع مايق رداق ىلع بجو
 ميدعتب فلاختو > عباصأ ةعبرأ ردق وأ ةبصق نم رثكأب

 ةرضم ريخأتو

 ( باب )

 مايقلا يف

 لقتسم ضرف مايقلا لهو “ ( لادتعاب هيلجر ىلع مايق رداق ىلع بج و )
 اهيلع ردقي مل نمف اهتءارقل ضرف وأ ؟ ةحتافلا ةءارق ىلع ردقي مل ولو يلصملا موقيف
 ىلع لجر لمج وأ ص رذع الب فرحنا وأ لام نإ ةداعإلا هيلعو « نالوق ؟ دمق

 امهادحإ نم لصو وأ « فوقولا هل ميقتسي ال ىقح هيلجر نيب عسو وأ 4 ىرخأ

 رثكاب اهنيب ةدعابم الب ) “ نالوقف اميمج اتلصوو اهنيب فلاخ نإو ى ليلق
 زوجيو“ىرخآلا ىلا ةبوبنالا تدر ام اهب دارملاو “طس وأ ( ةبصق ) لوط ( نم

 قيرط نم نوكيف دعب عباصأ ةعبرأ ركذب بسنأ وهو ةبصقلا ضرع ديرب نأ
 نم ( وأ ) ص ةدعابم الب : هلوقب ةرابملا ءدبل يلدتلا نم انه بسنأ وهو « يقرتلا

 صخرو ص ربش وأ ةمامح ضرع وأ لعن ضرع نم وأ « ( عباصأ ةعبرا ردق )

 ( فلاخت ) الب ( و ) ى داعأ لدتعي ال قح امهنيب عسو نإو ى عارذ يف ضعب
 رضملا لصف نإف « ( رضم ) ابناج ( ريخاتو ) ابناج رضم ( ميدقتب ) اهنيب
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 دوجسلا لحمب رصبلا در هل بدنو ، عقو طقسول طئاحك ىلع ردانتساو

 وأ هفلخ نم ىأر نإ تدسفو . ًامامأو ًالاشو نيم تافتلا الب

 مامإ مدقتك هانيع اهنانب هارسي ميدقتو « ءامسلا وحن هرصب عفر

 , هيلجر ةيوست الجر "رضي الو 4 ليلقب هنيمي نم نينثا وا دحاوب ىلص

 دانتسا ) الب ( و ) “ ىرخأب لجر ضمب ىذاحت ام ضعب صخر دقو “ تدسف
 اهنكل دسفت مل هطوقسب عقي ال ناك نإو ى ( عقو طقس ول طناحك ىلع -

 هنود وأ هقوف هدر نإو ( دوجسلا لحمب رصبلا در هل بدنو ) « ةهوركم

 تدسف و ) “ هوركم تفتلا نإف ‘ ( امامأو الاشو انيم تافتلا الب ) زاج

 : ليقو “ عبسو ودعو اهبورغو سمشلا عولطك رذمل الإ ( هفلخ نم ىأر نإ
 نم ةيؤر الب هفلخ وأ هلامش وأ هنيمي وأ همامأ ىلإ ولو رذع ريغل تافتلالاب دسفت

 نيب نم هاري نأ لثم دمعت الو تافتلا نودب هفلخ نم ىأر نإ دسفت الو ى هبف

 عفر وأ ) : لاق ام ءامسلا وحن رصبلا عفرب تدسفو “ بناج نم وأ هيلجر
 بناجنماهاري نأ لثم هرصب عفر نودب ءامسلا ىأر نإو ، ( ءايسلا وحن هرصب
 . دسفت مل دمعتي مل وأ نيملا

 دحاوب ىلص مامإ مدقتك هانمي ىلع اهنانبب هارشي ميدقت ) هل بدن ( و )

 رضيالو ) ص هئارو نم نايلصي نانثا : ليقو « ( 'ليلقب هنيمي نم نينثا وا
 (عميدقت الإ هتالص دسفت مل ىنميلا مدق نإو اهقاصلإ و ( هيلجر ةيوست اجر

 نإ الا اهدسفي ال نانبلا نم رثكأب ىرسيلا مدقت اذك و « لادتعالا مدعل يضفي

 ميدقت ضفي مل اذا هتالص عيمج يف كلذ ىلع ىقب ول و لادتعالا ا ىلا ىضفأ

 ى اهنانبب ىنميلا ممدقت دصقي : ليقو « لادتعالا مدع ىلإ ريثكب امهادحإ



 نإو ، اهب قيلي لحم اهرخأ هانمي مدق نإو ص مض عم ةأرمال تبدن و

 ىرسيلاو 9 مومأملاك يهو اهيلا هانمي 7 كانه اهكرت ها رسي ميدقتب زواج

 هاف حتمي الو ، ةرصاخ ىلع عضو الب امهلاحب هيدي لسريو 4 مامإلاك

 ه آرظن اهب دحي الو هينيع ضعمخيال و ةءا رق نم غارف دعب هقلغي الو

 مضلاو ةيوستلا مدع اهرضي الو ى ( مض عم ةأرمال ) ةيوستلا يأ “ ( تبدنو )

 دمعي ام دعتو > ىرخألا ىلإ تءاش اهتيأ تعجرأ اهيلجر ىدحإ تمدق نإو

 ءاذمي مدق نإو ) “لادتعالا مدع ىلإ نييضفملا فلاختلاو عيسوتلا نم لجرلا هب

 اهيلا هانمي مدقو كانه اهكرت ءارسي ميدقتب زواج نإو ى اهب قيلي لحف اهرخا

 حيحصلا لب > كل ذ ريغب ةالصلا دسفت الو > ) مامالاك ىرسيلاو موماملاك يهو

 ةيوستلا لصألا و ع ىرخآلا ىلع امهادحإ ممدقتل ليلد ل ذا اقلطم نيلجرلا ةيوست

 لثم مامإلاك ىرسيلاو ع ىرسيلل مومأملاك نوكت نأ يف ةجح الو « ةالصلا يف

 نراأب اهدعبو ةالصلا يف لوخدلا لبق روصتي كلذو « مامإلا عم دحاو مومأم

 اهرخؤيف ةيواسم وأ ةمدقتم هانمي دجيف دوجسلا نم موقي وأ ‘ كلذك هسفن دجي

 لوق وهو « مومأملا لايشلاو مامإلا اهنأك نيميلا ال لايشلا رخؤي وأ مدقي : ليقو

 وأ ى حجرو ( اماحب هيدي لسرب ) له ( و ) “ نيميلا مدقت دصقي لاق نم

 مازحلا عضوم “ ( ةرصاخ ىلع عضو الب ) هيذخف ايهب كسي وأ هيبنج عم اهدمي
 داسفلا روهشملاو « لاح لك ىلع قاصلإلاب ةرومأم ةأرملاو لاوقأ ؟يريصقلا تحت

 (ةءارق نم غارف دعب هقلفي الو هاف حتفي ال ) له ( و ) “ ةرصاخلا ىلع عضولاب
 ؟ ءاشي ام لصفي وأ هحتفي وأ هقلغي وأ “ حجرو ؟ نيب نيَب هكرتيو
 . لاوقأ

 الب دحأ وأ ضغ نإ دصيو ( ارظن اهب دحي الو هينيع ضمغي الو )

 ٩٧ - ) ج٢-۔النيل۔ ٧ (



 فإو 0 ةملظو رونو داوسو ضايب نيب زرفيام ردق اهحتفيلو

 ٠ اه دسحي اه دي قاصلإو راتتسا و ضافخن ( ةأ رمالنسحتسا و0 داعأ زواج

 نإو “ ةملظو رونو داوسو ضايب نيب زرفي ام ردق اهحتفيلو ) « ةرورض
 زاجأو سال : ليقو ص ةملاظ يف ولو ( داعأ ) ةرورض الب ادمع كلذ ( زواج

 : لاقي دقو ى رصبملا لثم ىمعألا لعفيو ، ةملظ يف كلذ نم رثكأ اهحتف مهضعب
 . ضبق وأ حتف فلكت الب هلاح ىلع ىمعألا ىقبي

 « ةدناف »

 ىلا هنم : ليقو “ هدوجس وحن هرظنب يمريو : « جاتلا ه يف فنصملا لاق

 « رخآ الح هب دممتي الو هدوجس عضوم هب زواجي ال : ليقو“راتخلا وهو“هيمدق

 ك هتبك ر ىلإ هدومق يفو هفنأ لإ همفو « هدوجس و هيمدق نيب ام هعوك ر يفو

 الإ اهتوصو اهندبل ( راتتساو ضافخنا ) ءيش لك يف ( ةأرمال نسحتساو )
 ردق اهتوص ضفخو ةالصلا يف اههجو رتسك « هلعفت الف ابهن وأ ارمأ هب مداصت ام

 ةجاح يف هملكت نأ جاتحت يذلا وأ“ اهنيد رمأ نع هلأست يذلا ملاعلا اهعمسي ال ام

 ك رادلا يف نم اهعمسي ال ام ردق رادلا باب يف مالسلا يف اهتوص ضفخو اهنم دب ال

 ردقو“هيلإ تجاتحا نمو ملاعلا اهعمسي ام ردق اهتوص عفرت لب كلذ لعفت ال اهنإف

 . ( اهدسجب ادي قاصلإو ) رادلا يف نم اهمالس عمسي ام



 لصف

 ءاميإب ادعاق ىلص ، تزح وا هيدي وأ هيلج ر ىدحا تلطب نم

 نكمم دوجسو عوك رب امئاق ليقو { بارآ ةعبس ىلع دوجسلا ءافتن ال

 لصف

 ليلملا ةالص يف

 اهلصت وأ ضرالا امهادحإ لصت ال نأب ( هيدي وأ هيلجر ىدحإ تلطب نم )
 عوك رلةراشإ يأ ( ءامياب ادعاق ىلص ) تعطق ( تزح وأ ) اهئاروب "وأ بناج
 ناتبك رلاو نامدقلا : ءاضعأ ( بارآ ةعبس ىلع دوجسلا ءافتنال ) دوجسو
 هعمجو“ءارلا ناكسإو ةزمحلا ركب بأرإ عمج لامفأ نزوب وهو“ هجولاو ناديلاو

 دعب فلألا فذح نإ الإ «مهوت اك نزولا ةحص مدمل لاعفأ ال لاعف ىلع ةيئارلا يف

 حيحصلا وهو (نكمم دوجسو ) نكمم (عوكرب امئاق ) يلصي ( : ليقو )« ةزمهلا
 اوموقو » : لاق « مايقلاب هناحبس هللا هرمأ هنآل هفالخ يدنع زوجي الو « يدنع

 تمطق ولو ةقشم الب هيلع ردق اذإ هب فلكم وهف مايقلا قلطأ دقو"١) « نيتناق لل

 اذإ » :قلع هلوقلو ةفلك الب هقاطأ اذإ لجرو هادي وأ ديو لجر وأ اعم هادي

 ١ __ ة رقنلا : ٨ ٣ ٢ ٠



 هتم امع تحت هدر وأ ه رعش صقع وأ هك وأ بوث ريمشت لصمل هركو

 . ال هدّمعت نإ ةءاسإو ةحص عم كلذ وحنو

 الف ١" اهعس و الإ اسفن للا فلكيال لو"١« متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ

 اذإ رخآ طوقس مزلتسي ال ضرف طوقس نالوهمسو يف نكي مل ام الإ هنع طقسي
 ملسن الو ص رخآلا طوقس مزلتسي ال دوحسلا ءاضعأ دحأ طوقسف ى هنودب نكمأ

 تمطق نم ىلع مايقلا طوقس با رآ ةعبس ىلع دوجسلاب رمألا ثيدح موهفم ن ]

 ىلع “ . خلا كترمأ اذإ ثيدحو ةيآلا ةميمضب لدي لب ص هيدي وأ هملجر ىدحإ

 عم سايق مايقلا قيطي ال يذلا ضيرملا ىلع سايقو ةقشم الب قاطأ نإ موقي هنأ

 هلجر وأ هدي عوطقملا و“هنع طقسف مايقلا قطي مل ضيرملا اذه نإف قرافلا دوجو

 دىبو ىرخألا نم لقألاو لحرب ضرألا لصو نميف اضيأ نالوقلاو ى قاطأ

 . ىرخألا نم لقألاو

 صقع وأ ) هوحنو (همك وأ ) ضرألا نع (بؤث ريمشت لصمل هركو )
 هكاسمإو هدقمك ( كلذ وحنو هتمامع تحت هدر وأ ) هلتفو هرفض ( هرعش

 ةالصلا دنع ( امهل هدّمعت نإ ةءاسإو ةحص عم ) “ كلذ وحنو دوع وأ ةضف لالخ

 نأل حجرو « ال مأ ةالصلل كلذ دمعت ءاوس ةهاركلاب رثكألا لاقو « اهلبق وأ
 ىربةالصلل كلذ لعفب ةهاركلا صخ نمو“ ناسنإلا عم نادجسي امنإ مهدنع ةلعلا

 ضرألا اسمي نأ اهب لخي ذإ ةالصلا نع رعشلاو بوثلا راثيإ نع رجزلا ةلعلا أ
 هلعف نإ دسفت اهنإ : ليقو دسفت اهنأ يرصبلا نسحلا نعو “ ةالصلا يفااهوحنو

 لوحي رمشلا وأ بوثلا ناك اذا صقملاو ريمشتلا بجيو “ حبحضلا وه اذهو اهيف

 . ضرألاو هتهبج نيب

 ٠١ - هركذ مدقت .
 ٢ _ :ةرقلا ٢٨٦ .
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 نإو ك . ءاميإب ًاعحطضف الإ و ردق نإ ادعاق مايق نع ".اع يلصي و

 ربكتي هنع زجع نإ لهو ء اهلامعأ عيمج هسفن يف فّيك كلذ نع زجع
 , لاوقأ ؟ريبكتلا لكوأ ًاعبرأ وأ اتس وأ اسمخ وأ اعبس

 لصيمل ( ف الإو ) دوعقلا ىلع ( ردق نإ ادعاق مايق نع زجاع يلصيو )

 : ليقو اهيلإ هالجرو يقلتسي : ليقو ى ةلبقلل ههجوو نميألا ىلع ( اعجطضم )
 ةلبةلا ةهج ىلإ دوجس و عوك رب ( ءامماب )قلتسيلف الاو لعفيلف نمآلا ىلع قاطأ نإ
 هسفنب مايق نع زجع نإ : ليقو ى ةلبقلا ريغ ىلإ يموي ناك الإو هردص ىلإ ال
 زجع نإو ى ائكتم دمق زجع نإو ى هسفنب دمق اضيأ زجع نإ و « ائك وتم ماق
 ص مايقلا هنع طقس ةديدش ةقشم هقحلت هنكل مايقلا ىلع ردق نمو “ عجطضا

 لوبلل باهذلا عطتسي مل نم الإ دمقي ال : لاق نم ددش و « لضفأف اهلمحت نإو
 (كلذ نع زجع ناو ) هلغشي وأ مايقلاب ررضتي نم دمقي هنأ حجارلاو « طئافلاو
 ىاهلمعي هنأك ( اهلايعا عيمج هسفن يف فئيك ) عاجطضاو دوعق يف ءاميإلا نع ينعي

 هنأ هسفن يف ردقيف لوقلا اذه ىلع هناسلب اهقاطأ ولو هسفن يف ةءارقلا فكيف

 كلذ ىلع هسفن يف زوجيو « اذكهو دوجسلا يف هنأو عوك رلا ف هنأو مايقلا يف

 فيك و أرق ءاميإلا قطي ملو ةءارقلا قاطأ نإ : ليقو ، كلذ يف أرقي ام ىلعو

 ناسللاب لصفي ام لك هناسلب أرقيو تايحتلا دوعقو دوجسلاو عوك رلا مايقلا

 ( اعبرأ وأ اتس وا اسمخ وا اعبس ربكي ) فييكتلا نع ( هنع زجع نإ لهو )
 وهو آمبرأ هيلع ربكي : ليق هنإف تيملا ةالص ىلع اسايق كلذو حجارلا وهو

 : ليقو ى تس : ليقو ى هدعب هيلع اوقفتاو ى قلع يبنلا متخ هيلع يذلا حجارلا

 ص هيلع مارحإ الو ةزانجلا ريغ يف لاوقأ هذه نأ اك عبس : ليقو “ سمخ

 مث “ مارحإ ىلوآلا يوني نأ هيلعف اهريغو مارحإلا ةريبكت ( ريبكتلا لك وأ )

 ةالصل ربك نإ يونيو “ ( لاوقأ ) ؟ صقن نإ وأ ديمي صقن وأ داز نإ له
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 نع ضيرم زجع نإ :ليقو ، نيتالص نيب ريبكتب لصم عمجي الو
 لهو ‘ حصال ١ وهو ريبكتلل عجر جر عجلنا عم دوجسو عوك رب ءامإ

 > دهشت د وعق دعقي

 مارحإللربكي : ليقو “امارحإ اهريغو اهلك لاوقألا كلت يف ىلوآلا يونيو“اذك

 ى ريبكتلل عجر ذإ هيجوت الو هيلع مارحإ ال هنأ ىلع رثكألاو هدعب اسمخ ربكيو
 : لاق ةالصلا نم ءزج ملستلا : لاق نمف “ ميلستلا يف فلتخاو “ هجوي : ليقو

 اهنع جراخ وه :لاق نمو « اازجأ رئاس نعو هنع ىنغأ ريبكتلا نأل « ملسي ال

 مقي فيكملا نرأ حجارلاو ى هبلع ةماقإ الو ‘ رهظأ لوالاو « ملسي : لاق
 ةماقإ ال : ليقو “ امجطضم وأ ًادعاق وأ امئاق يموملا مقيو ى آضيأ فييكتلاب
 . عجطضملا ىلع

 كلذو ص ةقراشملا ضعبل افالخ ( نيتالص نيب ريبكتب لصم عمجي الو )

 زجع نإ ليقو ) ، عمج ريبكتلا ضيرملا ىلع لقث اذإف ' فيفختلا عمجلا لصأ نأ
 ريبكتلل عجر ) ى ءاقلتسا وأ ( عاجطضا عم دوجسو عوكر ءامإ نع ضيرم
 مل نإ فييكتلل عجرب .نأ يدنع حيحصلاو ص فييكتلا ىلإ ال ( حصالا وهو
 هملع الف ريبكتلا نع زجع نإ و ى لامفآلا فێيكو أ أرق هقاطأ نإو « قطنلا قطي

 الف لقعي مل نإو ى هناسلو هبلقب هعبتيو " ل هل َو رسكي : لسقو ؤ هريغ ىلع الو

 زيجأ و ص بنجألا ريبكت زوجي : ليقو ى ةأرملاو لجرلا يلولا يف ءاوس و “ هيلع
 امجطضم زجاعلا يلصي : ليقو“ربغلا دوجو عم بنجلا و ءاسفنلاو ضئاحلا ريبكت

 فتّيك ردقي مل نإو ‘ يمويو ىقلتسا الإو ى رسيآلا ىلعف ردقي مل نإو نميألا ىلع
 . ربكيلف الإو

 الإ هدوم نم عون يأ ( دهشت دوعق ) مايقلا نع زجاملا ( دعقي لهو )
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 اهنيب ج رفيو هنكمأ نإ ضرألل هيلجر لصوي وأ هيتبكر فقوي وأ

 ‘ لكلل دعاق هسأرب يموي له 3 ؛ نالوق ؟ اهنانبب هارسيل ميدقت عم

 . فإ ا ذكو 2 فالخ ؟ردق نإ ضرألل دجسي وأ

 لاح اهلعجي ثيح هيدي لعجيو ى ( هيتبكر فقوب وأ ) “ هنع يهنملا دوعقلا

 باصتنا ضعب اهفاقيإ يف نآل تايحتلا ةءارق لاح يف ولو لوقلا اذه ىلع مايقلا
 نيتبك رلا فيقوت يه يتلا ةدعقلا هذه تايحتلا تادعق نمصحي هنأ دارملا و“مايقلاك
 ( هيلجر لصويو ) “ تابحتلا دوعق نع ةجراخ تسبل ةدمقلا هذهف الإ و ى خلا

 ذاصيإ ( هنكمأ نإ ضرفل ) مايقلا يف يلاحك وه يذلا لاصيإلا هيمدق يأ
 .( نالوق ) ابدَّن ( ؟اهنانبب هارسيل ميدقت عم ) ابادن ( اهنيب جرفيو )

 ىلج رلاك تلعف نإ اهيلع داسف الو اهتيوستو اهيلجر قاصلإ ةأرمال بودنملاو

 ىلإ يضفي ال نكل اريثك مدقتلا وأ آريثك جيرفتلا ناك اذإ اهيلع وأ هيلع الو
 يوسي نكل “كلذك نافقوت ايهنأ :عبارلا ىنميلا مآدقي نأ: ثلاثلا«لادتعا مدع

 ى نيلجرلا ةيوست ىلوألاو ى هيلجر دم هل ز"وجو “ آضيأ اهمضيو هيلجر نيب
 : ليقو “ هنكمأ اك دمق الإو امهادحإ دم وأ امهدم نم نوهأ عيبرتلا : ليقو

 ادعاق هيتبكر بصن الإو « عبرت زجع نإف ى اثج تايحتلا دوعق نع زجع نإ

 هيمدق ىلع ىمقأ الإو ع نكمأ اك دمق الإو هل نكممب هيلجر دم الإ و“هيتيلإ ىلع
 نإ ضرذظلل دجسي . وأ ه لكلل ادعاق هسأرب يموي له مث ) « هنكمأ اك ىلص الإو
 الإ و تمطتسا نإ ه : ضرألا ىلع ىلص ضيرمل تلل هلوقل حيحصلا وهو“( ؟ردق
 نإ اذكو ؛ فالخ ) )١' { كعوكر نم ضفخأ كدوجس لعجاو ءامإ موأف

 ١ - هيلع قفتم ٠
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 هبلع ردق ام لمعي : ليقو ."لكل يموي: ليقف ءدوجس ال عوكر لع ردق
 لمعي و هناسلب لمعي ام هسفنب هوفأم فيكي لهو س هريغل يمويو
 ؟ ادعاق لكلا فيك فيكتل عجر نيح وأ ! هنكمأ ام هحرا وجب

 ردق نإ دجسي :ليقف ء ىلصم وأ دجسم يفرضيرم ىلص نإو « نالوق
 . اقلطم أموأ اهيف ال وأ شارف ىلع ىلصولو

 لمعي : ليقو ص لكل يموي ) و دمقي ( : ليقف ، دوجس ال عوكر ىلع ردق
 ( هوفأم فتيكي لهو « هريغل يمويو ) دعاق ريغ عوك رلا نم ( هيلع ردق ام
 هللا لخدأ يأ ، واولا ديدشتو ميملا مضبو فلألا طاقساب هوفم لاقي نأ رهاظلا

 يأ ىلوآلا ءالا ديدشتو مملا مضب ةهَفمأ وأ ةمجع ةبلغ وأ ضرم ةلع همف يف

 هاوفآلا دحا ونم لوعفم وه وأ “َيبعَ ىنعمب حرَفك َههفَ فعاضم ايع هلعج

 واو ءافلا دمب واولا افلأ تبلقو ءافلا ىلع ةماكلا نيع وهو هاو تمدق بولقم

 تهجو دقو > مزال هنأل هوفي هاف نم ال > هتبك ر ق باصم بوك رمك لوعفم

 قلعتم ( هسفنب ) هللا ءاش نإ هيلع ديزم ال امب ةلأسم يبأ ةيشاح يف هوفأم مهلوق

 فييكتل عجر نح وأ ' هنكمأ ام هح راوج لمعيو هناسلب لمعي ام ( فيحكبب

 ىلع ردق اذإو : لوقيو ممعي نأ ىلوآلاو ى ( نالوق ؟ ادعاق لكلا 3َفَيَك

 نإو ) “لكلا فيكي : ليقو “حيحصلا ىلع هيلع ردقي مل ام فيكيو هلعف ءيش
 : ليقف ) ص ةالصلل هانب يذلا هتيب ىلصم ولو ( ىلصم وأ دجسم يف ضيرم ىلص

 ص هملع دجسي ال نأ لصألا نآل هباتغ ( شارف ىلع ىلص ولو ردق نإ دجسي

 ص دهملا شارفلا يأ ةداسولا ىلع ىلصي ال : هنع هللا يضر رماع خيشلا لاق دقو

 نأ امإ يأ ‘ دحاو لوق هلك اذه ( اموأ ايهيف ال ) امهريغ يف ىلص نإ ( وأ )
 اهرظتنا وأ ةحارلا رظتني مل ى ( اقلطم ) الف امهريغ يف ام وأ دجسيف اهيف يلصي
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 فلخ ناك نإ دجس الإو ء اقلطم دجس ةحارلا رظتني ال ناك نإ : لبقو
 وه عوك رلا نم ضفخأ دوجسلل وهو درفنا نإ يموي و « مام
 هسكع :ليقو ع همضب دوجلاو قنعلا دمع وكرلا ءام : ليقو ءحصالا

 دجسم يف ( اقلطم دجس ةحارلا رظتني ال ناك نإ : ليقو ) ى امومأم وأ "ذف
 ةلزتم هدوعق لزن اهرظتني ال ناك امل هنآل ى آ"ذف ولو هريغ وأ شارف ىف هريغ وأ

 نيب عمجي مل هناكف ضرألا يف دجسيلف هنظ يف ادبأ اهل موقي ال ناك ذإ همايق
 هل امايق لزن مامإلا مايق ذإ ( مامإ فلخ ناك نإ دجس الإو ) ‘ دوجسلاو ءامإلا

 ى مامإلا مايقب ماقو دجس لب مايقلاو ءاميإلا نيب عمجي مل ذئنيح هنآل دجسيف
 هسأرب يموي له م : لاق ذإ قالطإلاب نالوق مدقتو “ ( درفنا نإ يمويو )
 ءاميإلا ( نم ضفخأ دوجسلل وم ) ءاميإلا ( و ) لاوقألا هذه ريغ امهو ، خلا

 : ضيرملل للع هلوقل ( حصألا وه ) لوقلا اذهو “ ( عوكرلا ) لدب وه يذلا

 : ليقو ) مئاقلا ةالصب بسنأ وهو )١١‘ « كعوك ر نم ضفخأ كدوجس لعجاو »

 مايق نم لفست دوجسلا نأ ىلإ آرظن ( همضب دوجسلا و قنعلا دمب عوكرلا ءاميإ
 ك ريبكتلاب هردص ةهج ىلإ همضبو «هدمح نمل هللا عمس » ب ءاوتسا ىلع هسأر عفريف

 نالو ص عوكرلا يف دمي ال ام دوجسلا يف هسفن دمي يلصملا نأل ( هسكع : ليقو )

 يف هنم مايقلا ىلإ برقأ مايقلا نم عوك رلا لاح يف وهو مايقلا ةلزنمب ةلعل هدوعق
 اذهو ى دملا ليلقتب برقأ عوك رلا ىلإ هسأر ءاميإلا لاح يف نكيلف دوجسلا لاح
 عوك رلا ءامإ نيب ىواس نإ داسف الو ، هيدي لعجي نيأ مدقتو هلبق لوقلا نم ىلوأ

 هنأو « دوجسلل هيتبكر ىلعو عوكرلل هيذخف ىلع اهلعجي : ليقو ى دوجسلاو

 ىتح ردق ام دوجسلل ضرألا ىلإ هتلمج ىتطأتيو عوك رلا يف اليلق هرهظب ينحني

 ١ - رك ذ م دمقت ٥ .
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 ةحارب ًاجيردت هنمو 4 عاجطضال مث , دوعقل مايق نم هتالص ذخأي و

 0 فنأتسا عجطضملا حارتسا نإ : ليقو ، قباس ىلع ءانبب مايقل

 دوعقل مايق نم عجري و «ضرمب دوعق وأ مايق نم هيلإ عجر نإ اذكو

 ءانبب متت ملام ةدحاو يف رثكأ وأ نيترم نإو ضرمو ةحارب هكعك

 . قباس ىلع

 نمو “ دوجسلاو عوك رلا يف هيذخف ىلع اهعضي : لبقو ى هسأر عضوالإ ىقبي ال

 ءايإو ، هيتبكر ىلع دوجسلا يفو ى هيذخف ىلع اهمضو عوك رلل اماق ىموأ
 : مهلوقو ك ءاميإب يلصي : مهل وق هل لدي اك دوحسلاو عوك رلا ءامإ نيب تاسحتلا

 عفرب نأ ةقث ريغ ولو تفم هاتفأ نمو “ عوك رلا ءاميا ىلع لفسأ دوجسلا ءامإ
 ةرافك الو هيلع لدب الف ادعاق ةالصلل لهأ وهو اهيلع دجسيف هتهبج ىلا ةاصح
 . لعف نإ

 ضرم ةدايزل ( عاجطضال ) دومق نم ( مث دوعقل مايق نم هتالص ذخايو )
 عاجطضالانم يأ ( هنمو )عجطضا هضرم داز مث هتالص لوأ نم دعق نإ اذك و

 ىلع ءانبب مايقل ) مث ىلوألاب مهفي هنأل هركذي ملو دوعقل ( ةحارب اجيردت )
 وأ ماق وأ دعقف “ ( عجطضملا حارتسا نإ : ليقو ) ط هلك كلذ يف ( قباس

 نم ) عاجطضالا يأ ص ( هيلإ عجر نإ اذكو فناتسا ) ماق مث دمقف حارتسا

 امجطضم اهيف نوكي يلصمل لاح ال هنآل هقبسي م وأ مايق هقبس ( دوعق وأ مايق
 يف ( ضرمو ) سكملا يف ( ةحارب هسكعك دوعقل مايق نم عجرو ضرمب )
 ملام ةدحاو ) ةالص ( يف رثكأ وأ نيترم ) عوجرلا ناك ( نإو ) ‘ سوكمملا
 رركتيو ى ( قباس ىلع ) عم ىنعمب ءابلاو عجري ريمض نم لاح ( ءانبب متت
 وأ هركذ ام سيلو “كلذك امهدحأل هنمو عاجطضالو مايق وأ دوعق نم عوج لا
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 3 امهنم هدصق ىلإ يهتني ىتح المع اهنيب لمعي الو

 ريغ ةلعل عاجطضا وأ دومق وأ مايق ىلإ جاتحي نم لب « ضيرملاب اصتخم هتركذ ام
 نيمك اكلسم هنع دجي ال فعضيو ىوقيو فعضي ليسو عبسو "ودعك ضرللا

 ص عاجطضإلا و دوعقلا اهعم قيطي ال ةلعل مابقلا ىلا جاتحي نم اذك و “ ضرمل جاتحي

 ةعكر وأ ى اذكهو ًادوعق ةعك رو امايق ةعك ر ىلع هتالص لخدي نأ ناسنالل و

 وأ دوعقلا هعسي ال هنإف فعضيو ىوقيو فعضي هنأ ملعي نأب اعاجطضا اضيأ
 نودام كلذك و “دوعقلا قاطأ اذإ عاجطضال الو ى مايقلا قاطأ اذإ عاجطضالا
 نم وأ امهريغ نم فييكتلا وأ ريبكتلا ىلإ عجر اذإ ينبي الو « رثكأو ةعكر

 نأ حصي ناك ول ريبكتلا ىلع ءانبلا ةيفيك و ى امهريغ ىلا وأ رخآلا ىلإ امهدحأ

 عبرلا اذك و « يقابلا فصنلا يلصيف ريبكتلاب يلصي نم ريبكت فصن الثم ربكي
 ء ةالصلا تاريبكت رثكي ناك اذإ اذكهو ي عبسلاو سدسلاو ثلثلاو سخلا و

 حصي ناك ول ةالصلا ىلع ريبكتلاب ىنب اذإ ةالصلا نم ةيقابلا ةيمستلا ربكي اذك و

 ` .. حضي ال هلك كلذ نكل اهيلع هب ءانبلا

 نيبوا مهدحأ نيب اذك و دوعقلاو مايقلا نيب يأ ى ( اهنيب لمعي الو )
 تضإ الإ عاجطضالا نمو © ( ايهنم هدصق ىلإ يهتني ىتح المع ١ عاجطضالا

 موقي يتلا ةدجسلا نم وأ ىلوآلا تايحتلا نم غرف دقو حيرتسي نأ لثم ى قفاو
 اماق يلصي ناك ول يتلا ةئيملا ىلإ عجرب هنكل ريبكتلاب موقي هنإف فوقولل اهدعب

 ةئيه ىلع نكيلف حارتساف دوجسل ءاميإلا نم غرفو امجطضم ناك نإف اهنم ماقل

 راك نإ اذك و > ًاربكم مقيلف ضرألا ناس هفنأ و هتهبح داكت ىح دجحاسلا

 موقي يتلا ةدجسلا بقع وأ ريبكتلاب ماق تايحتلا بقع حارتسا نإف ادعاق يلصي

 نم موقي : لىقو > رم ام “دح ىلع دحاسلا ةئىهك ناك ءاميإ امل ىموأ دقو اهدمب

 اتكا س ماق :هدمح نهل هللا عمس »بقع حارتسا نإو“ريىكتب ماقو نيتلأسلا ف هعضوم
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 عوك رك هيف وه ام متي نأ لبق ةحص وأ ضرم هيلإ ثدح نإو

 هقن ًأتسا همتب ملو لمعلا لوأ ف ذخأ نان ‘ هلبقتسا ايف همتأ د وحس وأ

 وأ ميظعت وأ ةءارقك ام دوعق و مايق نبب لمع نإو س هيلا ىهتنا ايف

 ‘ لبقتسا ايف هداعأ الإو 2 دمعت نإ هت الص داعأ ريبكت وأ حيبست

 . داز تإ : .قو

 يموي ال نراكو “ ضرألل دجسي ناك نإ ريبكتب مايقلا نم ينحنيف يوتسي ىقح
 ىلع دجسي ناك نا ريبكتلاب ىوه هدمح نمل هللا عمس بقع ضرم نإو ى دوجىلل
 ىموأف تايحتلا ءىراقك يوتسي ىقح ىومه ادعاق ءامبإلا دارأ نإو ضرألا

 نوكي ثيح لصي ىح ماق ميظعتلا نم غارفلا دعب حارتسا اذإو « ريبكتب
 حارتسا نإ و ، هدمح نمل للا عمسب موقيف عكارلا لعجي ثيح هيدي لعجيلف عكا رلا
 ثدح هلحم يف ءيشلا لعجي هنأ طباضلاو ى عكر مث ىوتساو ماق ةءارقلا بقع

 . تلاز وأ ضرملا ريغ ةلع وأ ةحص وأ ضرم

 وأ عوكرك هيف وه ام متي نأ لبق ةحص وأ ضرم هيلإ ثدح ناو )
 ديزي ناب ت ( هلبقتسا ايف همتأ ) هحيبست وأ هميظعت نم غرفي م مات ' ( كوجس
 يف ذخا ناف )‘حّبس وأ مئظع ام ديعي الو هتاحيبست وأ هتاجظعت نم يقب ام لثم

 متيمهلودوجس وأ عوك رب ينحني نأ لثم ( همتي ملو ) يناسللا وأ يندبلا ( لمعلالوا
 ضرم ثدح وىلعألا وأ مظعلا لقي ملو يبر ناحبس وأ ناحبس :لوقي نأ وأ ءانحنإلا

 نإو ى هيلإ ىهتنا ايف هفناتسا ) ث ضرم ثدحو ناحبس : لاق وأ ‘ ةحص وأ

 وأ حيبست وأ مظعت وأ ةءارمقك ام ) امهدحأ نيب وأ ( دوعقو مايق نهب لمع

 ى لبقتسا ايف هداعأ الإو « دمعت نإ هتالض داعأ ) هلمع ىلإ دصق امم ( ريبكت

 نيباجف داز ءامإ وأ دوجسو عوك رو مايقب يلصي اقلطم يلصملا ( داز نإ : ليقو
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 ريغ نم نإو ىلتي امم هريغ وأ رافغتسا وأ > هوحن وأ آريبكت اهيف

 وأ اباطخ وأ ايبن وأ آرمأ هب دري مل نإ اهب رضي مل اهأرقي ةروس

 اه دسفي ال و ء هسفنل ال نإو ‘ آرض عفدي وأ ًاعفن هبرجت وأ اباوج

 ث وهسب هدارا نإ

 نم ءيش ثدحي مل وأ ى كلذ ريغ وأ امنيب ضرملا وأ ةحصلا تثدح نيذللا نيلمملا

 وأ ارافغتساوا « هوحن وأ )ربكف كبرو :لثم ( اريبكت) ادمع( اهيف )كلذ
 ( اهارقي ةروس ريغ نم نإو ) ص هلك كلذ يف ديق اذه « اصن ( ىلتي امم هربغ
 وأ اباوج وأ اباطخ وأ ايهنوأ ارمأ هب درب مل نإ اهب رضي مل ) ةروس تعن

 رجلا ناك اذإ هنأ مهوتي امل اذهب غلاب ( هممفنل ال نإو أرض عفدي وأ عفن هبرل

 لامو هلام عنمي هنأ بساني ال اذه نكل ىهيلع دسفت ال نأ برقي هريغل عفدلا وأ

 مهوتلا هجو لمعل و“ هنمضي سيل ال ام ال مالكلا ريغب داسفلا نم هدنع ناك نإ هريغ

 الو ) هيجني لب هريغ ىلع لمحتي ال ىلإ وعدت ةءورملاو هسفن ىلع لمحتي دق هنأ
 « ( وهسب ) امهريغ وأ يهن وأ رمأ نم ركذ ام دارأ يأ « ( هدارا نإ اهدسفي

 أرق ه : تللم هنأ نم ةفيذح هاور امل نآرقلا يف ام هبش ةدايزب دسفت ال : ليقو

 الإ ةمحر ةيآب الو « ذاعتسا الإ باذع ةيآب رمي ال ناكو ةالصلا يف ةرقبلا ةروس

 وهس ةءارق وأ ركذب ملكت نإ : جاتلا يفو « ") « حبس الا هيزنت ةيآب الو هلأس
 ك"رح نإ هملع تدسف اهنم راجتساف رانلا ركذ نإو ى نالوقف اهيف لاقي ال ام

 ابهن الو ارمأ دري مو اوهس ولو نآرقلا يف ام هبشب اهداسف حيحصلاو ى هناسل هب

 ريغب هزنيو لأسيو ذيعتسي لج ناك نإ هنآل ثيدحلا يف ليلد الو ى امهوحن الو

 هبساني امب كلذ لعفي ناك نإ و ى ةالصلا يف مالكلا ميرحت لبق كلذ امنإف نآرقلا

 ١ - دواد وبا هاور ٠



 عوكرو مايق نع زجع نإ ضيرمك يلصي :ليق ةنيفسلا بكارو
 ؛ هنكمأ نإ ةلبقلل مارحإ دعب رابدتسا ةرضي الو هنكمأ امب دوجسو

 يلصي لخلا بكارك : ليقو « هنكمأ اك مرحأ و الابقتسا ىون الإو
 . هنكمأ نإ مايقبف الإو : تراس نإ : لسقو . اقلطم ادعاق

 اذه ىلا ةراشإلا خيشلا مالك يفو « انل كلذ زاوج يف لاكشإ الف هصنب نآرقلا نم

 هركذ ناك ام ادمع يأ ةالصلا يف داز نإ مهضعب لوق ىلع ثيدحلاب لدتسا هناف

 ضقن الب اهحالصإل ةالصلا يف مالكلا زاوج الوق دايز نبا ركذو ى خلا نآرقلا نم

 يف ملكت ءاوس هنأ هرهاظو « اوهس ناك نإ مالكلاب اهضاقتنا مدعب الوقو « اهل

 . آوهس حالصإلل ولو ةيمجملاب دسفت : ليقو ى ةيمجملاب وأ ةيبرعلاب نيتلأسملا

 دوجسو ع وكرو مايق نع زجع نإ ضيرمك يلصي:ليق ةنيفسلا بكارو )
 مارحإ دمب اهبنجت اذك و ( ةلبقلل مارحإ دعب رابدتسا هرضي الو ى هنكمأ امب

 ب هنكمأ اك مرحاو الابقتسا ىون الإو ) اهيلإ مارحإلا يأ « ( هنكمأ نإ ) اهيلإ
 يف هريغ ىلع وأ هيلع بكارو لجلا ريغ وأ ( لمجلا بكارك ) وه ( : ليقو
 ىلع ردق نإو ى قرافلا دوجو عم سايق اذهو « ( اقلطم ادعاق يلصي ) لمحملا

 دوجسلاو دومقلاب وأ ءاميإلاو دومقلاب لمحملا وأ ةبادلا ىلع ةالصلا تسيل و مايقلا

 ولو قاطأ نإ ادجاس مكار امئاق يلصي : ليق لب “اهيلع اعمج مايقلا نكمأ ولو

 ى دوجسلاو عوك رلاو مايقلا قاطأ ولو دوعقب اهنأ ىلع عامجإلا مهضعب ىكح

 نإ مايقبف الإو ) مايقلا قاطأ ولو ( تراس نإ ) ؟دعاق يلصي ( : ليقو )
 نم : زرحم نبا نعو “ قباسلا فلخلا دحسي لهف ادعاق ىلص اذإو ى ( هنكمأ

 . امئاق اهالص ربلا ين هبلع ةدساف اهيف ركذ
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 باب

 هك رات اهديعي وءضرف :ليقو ء حصألا ىلع ديكأتب هيجوتلا نس

 . . . .. . كناحبس : وهو ض يناثلا ىلع

 باب

 هيج وتلا يف

 ء .ةنس ريغ لفن : ليقو ( ضرف :ليقو حصألا ىلع ديكاتب هيجوتلا نم )
 ءثلاثلاو لوآلا ىلع ال ( يناثلا ) لوقلا ( ىلع هكرات ) ةالصلا يأ (اهديعيو )
 اهديميال “يناثلا باحصأ ضعب لاق ى هك رات اهديعي :لوآلا باحصأ ضعب لاقو

 : ليقو ى هك رات : هلوق هيلع لمحيلف بابلا رخآ رهاظ وهو اوهس هكرت نرإ
 فاخ نم نإ : ليقو ٠ مارحإلا لبق هنأل هنع وهسلل دجسي الو اوهس ولو اهديعي

 نأو « هأزجأ مهعم عك رو مرحأ مث خلا مهللا كناحبس :لاقفةعايجلا هقبست مأ

 ىلص نإ اذك و ى ملكتي مل نإ هأزجأ آلوأ هحو دقو ضرفل لفن نم فرصنا نم

 هنم نيتملك كرتب ضقن الو هأزجأ رذع الب اسلاج هجو نمو رتولل ماقو ضرفلا
 مساب ىتأو لماملا فذنح كب اقئال احيبست كحبسأ هلصأ ( كناحبس وهو )

 اذهر“كب ىئاللا هيزنتلا يأ«كهيزنت كهزنأ:يأ“هلومفل فاضم هنع ابئت ردصملا
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 ء كريغ هلإ الو ىلإ _ مهللا

 نع بئات كناحبس نإف ی كحبسأ ىنعملا : ليقو “ فذحلا دعب ثدح امنإ ىنعملا

 ظفللا ناك ولو حيبستلا ءاشنا دارملاف ريدقتلا ىلعو « تحبس ريدقت كل و كحبسأ

 كحمبسي يذلا حيبستلا يأ لوعفم هل لاقي “ ظفلل ةفاضإ ةفاضإلاو رابخإ ظفل

 حيبستلا يأ لعافلل ةفاضا وأ هب كسفن تحبس يذلا وأ كوؤابلوأ وأ كقلخ هب

 : يف مالكلا اذك و ع كسفن كحسبستك احدست يأ هب هزنت يأ هب حبست يذلا

 لوق امأ و«كناحبس وأ هللا ناحبس : لئاق لاق ايلك ىنعملا كلذك و «كدمحي فاك
 ىنعملاو ‘ دحاو بارعإلاو ى حربستلاب رمأف للا ناحبس هريغو نآرقلا يق هللا
 احيبست ينوحبس هانعم يناحبس : هلوق اذك و ءاقلطم وأ ى ةالصلاب هللا اوحبس

 هلإ الو - ىلإ - ) شأ اي يأ ( مهللا ) ‘ طلغ وهو كلذ ريغ يبتك ضعب يفو

 مهللا كناحبس وه وأ ةياغلا لوخدب كريغ هلإ الو هلوق ىلا أرقا يأ ( كريغ

 نم هلاو كناحبس يفلأ طاقسا زوجيو « كربغ هلإ الو :هلوق ىلا هدعب امب يهتنم

 كمسا كرابت كدمحيو مهللا كناحبس » : ةلمجلاو ى ءاهلاب هلإ مال لصتتف طخلا

 يأ لومةملل فاضم دمحلاو ى ةبحاصملل ءابلاو « كربغ هلإ الو كدج ىلاعتو
 يأ لعافلل فاضم دمحلا و“ ةنامتسالل وأ كل دماح يأ كايإ يدمح عم كحبسأ
 مهللا كناحبس يف فلتخاو : ماشه نبا لاق ع كسفن هب تدمح امب كحبسأ
 اهنأ ىلع ناتلمج : ليقو ث ةدئاز واولا نأ ىلع ةدحاو ةلمج : لبقف « كدمحبو

 كتنوممب : يباطخلا لاقو « كناحبس كدمحبو يأ فوذعم ءابلا قلعتم و ةفطاع

 هبف ميقأ امم هنأ ديرب ى يتوقو يلوحبال كتحبس كدمح "يلع بجوت ةمعن يه يتلا
 امب يأ كدمحب كدمحأ و :هريدقت فوذحم اهقيلعت زوجيو . ها ببسلا ماقم ببسملا
 عومسم ظفل وه يذلا كمسا مظاعت كرابتو ‘ كب قئاللا دملاو كسفن هي تدمح

 بتكت ىتلا فورجلا هذه وه قحم دومعملا نإ لوقي : لقاع الو « ىمسملاب فىكف

 ءيش ىمىملاو ىنعملا نإف ىمسملا ال ىنعملا دبعن : لاق نم أطخأ و « اهب ظفلتنو
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 . هيلإ مالسلا هيلع ميهاربإ هيجوت مض بدن و

 كرابت لاح لك ىلعو“فاضملا نود هيلإ فاضملاربتمملاف تك رابتدارب نأزوجيودحا و

 ةقفاومل ىلاهتو درب مل نإ هنعءانفتسالل و يئالث لعف ةكربلا نم درو نإ درجملا ةقفاومل

 حتفب كربغ هلإ الو « كريغ ةمظع ىلع اهنأش العو كتمظع تمظع ؛ كدج درجملا

 ىلع اهمساو ال لحمل اتعن ريغ عفرو هلإ حتفبو “ نإ لمع. لامعإلا ىلع ريغ عفرو هلإ
 هنأ ىلع ءانب اهلوخد لبق ءادتبالاب عفرلا وه يذلا اهمسا لحل وأ « أدتبم اهنأ

 بصنو هلإ حتفبو ؛ لحملا بلاط وهو زرحملا دوجو لحملا ىلع فطملل طرتشي ال
 ينبل فاضم مهب۔ هنال ءانبلا ىلع هحتفبو “ الب بصنلا وهو ال مسا لحم اتعن ريغ

 يذلا هلحل وأ ع بصنلا وه يذلا ال مسا لحمل اتعن نوكي ذئنيحف ى هؤانب زاجف
 ىلع هلإ عفربو الل اربخ نوكي وأ ص عفرلا وه يذلا اهلحو هلحل وأ عفرلا وه

 ىلع هعفر وأ سبل لمع لامعإلا ىلع ريغ بصنو ءادتبالا ىلع وأ سيل لمع لامعإلا

 ربخ وأ ال ربخ نوكيف ءانبلا ىلع ريغ حتفبو ى ال تلمهأ اذإ أدتبملا ربخ هنأ

 ى فوذحم ربخلاف اتعن ريغ انلعج اذإو ‘ سيل لمع ةلماعلا ال مسا تمعن وأ أدتمملا

 لمحيف هيلع ليلد الو لصألا فالخ هنآل ءانب هحتف نوك فعض انحتف اذإ و
 ٠ بصن هن أ ىلع

 روكذملا هيجوتلا ىلإ يأ ( هيلإ مالسلا هيلع ميهاربإ هيجوت مض بدنو )
 :وهو ى هدعب : ليقو ى هلبق ميهاربإ هيجوت نأ حيحصلا وللإ "ىبنلا هيجوت وهو

 ؛ نيك رشملا نم انأ امو افينح ضرألاو تاومسلا رطف يذلل يهجو تهجو ينإ
 ركنأ ضعبو « "ةفينح وأ افينح لوقت نأ ةأرمال زاجو : « جاتلا ه يف لاق

 لعاف ىنعمب ليعف يف لصألاف الإ و“نآرقلا ظفلل ارييغت هيف نأل يأ ةيفنح ةأرما

 ةفينح زاجأ نمو ى هيلع هليلد ماق وأ فوصوملا ركذ ولو « ثنؤملا عم ثينأتلا

 وهف نيملسملا لوأ انأو : لاق نإف ةينآرقلا ريغ ىرخأ ةرابع ةرابعلا نأ ظح ال
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 مالكب مارحالا نس و هنسب عطقي ال و > خلا يسفن تماظ ينإ برو

 . ؛نالوق؟هب عطق نإ اهديعي لهو ى اهحالصإلال لمع وأ

 لق : لاق نإو “ هنم ةرابعف نيماسملا نم انأو :لاق نإو « سأب الو نآرقلل كاح

 بر : ميهاربا هيجوت دعب دوعسم نبا دازو ى كلذكفتالص نإ وأ « يتالص نإ

 : ضعب ةرابعو “ تنذأ الإ بونذلا رفغيال هنإف يل رفغاف تبسآو يسفن تملظ ينإ

 دوعسم نبا نع تركذ ام ىلإ و « ىل رفغاف يسفن تماظو اءوس تلمع ينإ بر

 الإ هلوق ىلإ ينإ بر هلوق مضو؛يأ ( خلا يسفن تماظ ينإ برو ) هلوقب راشأ
 دمب لاقي نأ ضعب باحتساو ڵ هريع مهاربإ همجوتب هجوتي ال : لسىقو ء تنأ

 كلذبو هل كيرش ال نيملاعلا بر هلل يتاممو يايعو يكسنو يتالص نإ : ههيجوت

 َيبنلا هيجوت نود بجاو مالسلا هيلع ميهاربإ هيجوت نإ : يعفاشلا نعو « ترمأ

 فسوي وبأ لاقو ى انباحصأ ضعب هيلعو « سكملاب ةفينح وبأ لاقو ڵ وقل
 ىبنلا هيجوت نإ : انباحصأ رثكأ لاق اك ايهبوجو مدعب كلام لاقو 2 هبوجوب
 نأ ضعب معزو « امهيلع ملسو هللا ىلص بحتسم ميهاربا هيجوتو ةدكؤم ةنس

 . ةينلاو ةماقإلا ىلع همدقي فلسلا ضعبو مارحإلا دعب وه للم ينلا هيجوت

 اهديعي لهو اهحالصال ال لمع وأ مالكب مارحالا نيبو هنيب عطقي الو )
 « ناويدلا » يف راتخا( نالوق ) ؟ الوأ لمملاو لوقلا نم دحاوب يأ( هب عطق نا

 دنع ديدجتلا مهضعب بحتساو ى ةينلا داعت الف ىلوألا ةينلا يزجتو ى ةداعإلا

 نيب اهديدجتب لصفيف ديدجتلا ىلعو ‘ ضعب ههرك و ضعب هبجوأو مارحإلا

 وأ ناسللاب ديدجتلا ىلع بترتنإو ى هبلقو هناسلب وأ هبلق يف مارحإلاو هيجوتلا
 ردق يف ددجي : ليقو “ يفكي ام ردق كلذو ى طقف هبلقب ددج ١ ١ قيلي ام

 ىلع راصتقالا عم بلقلاب نالوقلا روصتيو ى ةحيبست ردق يف : ليقو ى نيتحيبست
 اذك و ى يفبني ال هنأ الإ ضبقلاو ضغفلاو تافتلالا وحنب ديعي الو هنم دي ال ام

 )١( هححصم ررحيلف ث ماهبإ اهيف ةرابعلاو لصألا يق اذك .
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 لبق دترا وأ نج وأ تام نإ و ‘ هداعأ مامإلا ميدقت لبق هجو نم و

 نإ و .;[;ِ ةراهطلا ف ةماقإلاك وهو « هداعأ رخآ فدح وأ ‘ مارحإلا

 > هداعأ ةالصلا ف هعم ينبي ال ام هف ثدح

 : ليقو ى ديعي : ليق“ هيجوتلا مامت لبق ةالصلا حالصإ ربغل المع لمع وأ ملكت نإ
 اذك و « هدعب وأ مامتلا لبق ةيجنتلل وأ اهحالصإل ال المع لمع نإ ةداعإ الو ال

 يتين نإ مهللا : نولوقي ةماعلاو “ هديميف هلبق امأو مامتلا دمب كلذل مالكلا

 كدمحبو مهللا كناحبس : انلوق ىلإ ةالصلا هذهب كيلإ برقتأ نأ يداقتعاو

 وهو ملعلا مدقتل ةليقثلا نم ةففخم نإ لعجو هعفر حجارلاو “ برقتأ نوبصنيو

 . هريغ وأ نظلا ال داقتعالاو ةبنلا

 نأ زوجيو مدقت لبق وأ مامإلل هريغ وأ نذؤملا ؛ ( ميدقت لبق هئجو نمو )
 ( مامالا ) ص نذؤملاب مدقتلاو هسفنب مدقتلا لمشيف مدقتلا ىنعمب ميدقتلا نوكي

 قبسلا زوجيو ى ال نأ مجارلاف هدمي ل نإو ( هداعأ ) هسفنب مدقتي ثيح

 وأ ) مامإلا ( تام نإو ) “ مامإلا مدقت لبق عرش نا نكل مامإلا نع هيجوتلإ
 جرخ وأ مارحإلا لبق ( رخآ ) امز ( ثدح وأ ى مارحالا بق دترا وأ نج
 مامإلا اذكو ص مومأملا يأ ( هداعأ ) انونجم وأ اكرشم وأ ةأرما وأ الفط مامإلا

 ص مهب متأو دادترالا نم مامإلا ملسأ نإ مومأملا ديعي ال نأ ضعب صخ رو“ثداحلا

 سابللاو ( ةراهطلا يف ةماقالاك وهو )ءوضولا ضقني ال دادترالانأىلعءانب اذهو

 ماقأ نمف “ حص ادعاق هلاق وأ هرسأ ناو داسفلا حالصإو تقولاو لابقتسالاو

 مارحإلا لبق وأ ( هيف ثدح نإو ) ؛ نالوقف رذمل هدمب مميت مث ءوضو الب

 شدخ وأ ءيق هعم ينبي ام ثدح نإو ى ( هداعأ ةالصلا يف هعم ينبي ال ام )

 حالصإو مميت وحنب هلاغتشا لاح هئراق هديعيو ى نالوق ءانبلا يفف فاعر" وأ
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 ىلإ لقتنا نإ : ليقو ، اقلطم هداعأ هناكم نع لقتنا مث هأرق نإو

 رصعل هجو نإو ث ةماقإلاك هنع لقتنملاب نم هنم هل عمسي ال ناكم
 نإو «تضقتنا نإ ةالصلا عم و . هل هداعأ ارهظ لصي مل هنأ ركذتف

 ث مرحي ملام هركذ ثيح هأرق هيسن

 نم هعمسي ناك نإو ( اقلطم هداعأ هناكم نع لقتنا مث هأرق نإو ) « عضوملا

 هيجوتلل يأ ( هل عمسي ال ناكم ىلإ لقتنا نإ ) ديمي ( : ليقو ) هيلإ لقتنملاب
 ( لقتنملاب ) عمسي لعاف ( نم ) هيلإ لقتنملا ناكملا نم يأ ( هنم ) هئراقل وأ
 :لاقي نأ ىلوألا و“لوآلا ناكملا وهو ( هنع ) فاقلا حتفب لقتنملا ناكملا يف يأ

 هجوملا رهج ربتعيو ( ةماقالاك ) هنع لقتنملاب نم هيجوت هيف نم عمسي ال ناكم ىلإ
 لصي مل هنأ ركذتف رصعل هجو نإو ) ‘ كلذ نم لعف ام بسحب هنود امو ادج
 اذك و ى رهظلل يأ ( هل هداعأ ) ابرغم لصي مل هنأ ركذتف ءاشمل وأ ( ارهظ

 يسن ةالصلا هبيلصب نأ هلف ةنيمم ةالص هب وني ملو هتجو نإ امأو ٤ ءاشعلل هدصي

 ص ةالص ةماقالاب وني ملو ماقأ نم ىلع اسايق ةالصلا نم كلذ ريغو ى اهنع م ان وأ

 عم ) هديعي ( و ) 0 ة رضاحلل هداعأ كلذ دمعتو اهالص دق ةالصل هجو نإو

 ىلع هنجو وأ هؤوضو ضقتنا نا الا هدصي ال : ليقو 0 ( تضقتنا نإ ةالصلا

 . زوجيال لاح

 :لبقو“ال : ليقو“ ةماقالا داعأ اهضقنف هتالص يف كش نم :« جاتلا ه يف لاق
 نإ و ھ ا طقف مارحالا دمعي : ليقو ى اهنود هديعي : لبقو “ هيجوتلاو اهديعي

 ىتأ نإ : ليقو “ فصلاب لصتا اذإ مرحأ و ارئاس هنجو مامإلا توف فاخ

 هجويو ةلبقلا ىلإ ههجو فرصيلف هريغ نم ىتأ نرإ امأو ، دجسملا قرشم نم
 هيجوتلا نيب ةلهم ؛يأ : تلق نإو ( مرحي مل ام هركذ ثيح هأرق هيسن نإو )
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 . مرحأ نإ الو

 وأ ةينلا ديدجت مزلي هنأ ةياغلا هجو : تلق ؟ ةياغلا هذه تحص ىتح مارحإلاو

 مارحالا ديرب مث ةلصفم ىلوآلا ةينلا متي دقف ‘ زوجي ال : لاق نمل افالخ بحتسي

 هيجوتلا مدقي نأ هل زوجي اضيأو ، هجوي مل هنأ ركذيف ةلمجم اهديدجتب لفتشيف
 لبق انايسن ةينلا وأ ةماقالا يف عرشيف مدقتلا دمعتبفضمب دنع ةماقالا وأ ةينلا ىلع

 هجوتف ركذتو مارحإلا لبق ذاعتسا وأ هنجو مارحإلا لبق ركذت اذإف “هيجوتلا

 همزلأ ضرف هنإ : لاق نمو « ( مرحأ ) ىتح هيسن ( نإ ). هيلع ةداعإ ( الو )
 . ةداعإلا
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 لصف

 ‘ اهكرتب ةال_ ردلا داعتو > ضرف : لقو > ةنس ةذاعتسإلا

 نسحتساو ، تركذ" فيح تليق تيسنأ نإو الف ، بدن : ليقو

 ل ةءارقلا لبق ةيناثلا يف ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 لصف

 ةذاعتسالا يف

 يدنعحيحصلاوهو“ ( ضرف :ليقو ) 0 حيحصلا وه : لسىق( ةنس" ةذاتسالا )

 اقلطم ادمع ( اهكرتب ةالصلا داعت ) هملع( و )“اهريغ و ةالصلا يف نآرقلا ةءارقل

 ةالصلا داعت ( الف « بدن : ليقو ) ى هلخدو اثلاث آدح غلب نإ اوهس اهكرتبو

 ةنس اهنأ ىلع ( و ) تركذو تيسن اذإ اهلحم ريغ يف لاقت الو ادمع ولو اهك رتب
 ثيح ) ارس ( تليق ع تيسن نإ ) و « ةالصلا تديعأ ادمع تكرت نإف
 ص دوجس وأ عوكر وأ ةيحت يف تركذ ولو « امامإ يمانلا ناك ولو ( تركذ

 دجاس وأ عكار وهو هتالص نم ءيشب مامإلا هقبس نمو ى امهيف لاقت ال : ليقو

 ى مومأملا ىلع ةذاعتسا ال : ليقو ى هلبق ذيعتسي : ليقو ى موقي ىتح ذيعتسي الف"

 لوأ يف اهلاق اهنم هغارف دعب نإو ى هيف اهلاق ةحتافلا ءانثأ يف اهركذت نإو
 ى ( ةءارقلا لبق ةيناثلا ) ةعكرلا ( يف ) اهلوق ( نسحتساو ) ى دعب ةمك رلا
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 اهلحم لهو , دمعت نإ هتالص داعأ اهب رهج نمو ةمجعم يهو

 ؟ هدعب وأ مارحإلا لبق

 ىلإ ةبسنلاب ةيناثلا ى ةيناثلاب هدارمو « ةءارقلا لبق ةيناثلا ىف الإ اهلوقي ال : ليقو
 ةيناثلاةمك رلا لوأ يف اهلوقي :لاق نمو “ ةعبار وأ ةثلاث تناك ولو اهيف رثك ذتولا

 هنإف اهركذف ةلمسبلاب الإ اهلحم زواجي مل ولو اهرخؤيو كلذك اهلوقي اهيسن اذإ
 ةيآلا متت مل ذإ اهيلإ عجر ةلمسبلا مامت لبق اهرك ذت نإو « ةيناثلا ل"وأل اهرخؤي
 اهرخأ اذإو ى ةيآلا مامت لبق ةذاعتسالا ىلإ عجر هنآل ةلمسبلا نم أرق ام ديعي مث

 اضيأ دعب ةمك رلا لوأل اهرخأ ةلمسبلا تمت ىقح ةيناثلا يف يسن مث ةيناثلا لوأل
 اهرخؤي لوقي نم عنصي اذامف : تلق نإ و « رك ذتلا دنع اهل وقي نم لوقب ذخأ وأ

 اموقي : تلق ؟ ةرخآلا ةعكرلا يف اهركذت اذإ ى ةيناثلا ةعك رلا لوأل اهيسان
 ال : لاق نم دنع هتتافو ع ةمناثلا لوأل اهربخأت نسحتسي نم دنع اهرك ذ ثدح

 ( ةمجمم ) لاذب ( يهو ) ؛ اهيلت يتلا ينعأ ى ةيناثلا ةعكرلا لوأ يف الإ اهلوقي
 يأ « اهتمجع تليزأ يأ ايلعلا ايانثلاو ناسللا يفرط نم جرختف ةطوقنم يأ

 وأ ى اهب قطني فيك يردي ال طقنلا لبق اهنإف طخلا يف طقنلاب اهسبل و اهماهبإ
 ص هتالص تدسف اياز اهأرق وأ ماجعإ الب اهأرق نإو ى ةمجعم ريغ الاد أرقت
 دارملاف طخلا يف لب ناسللا يف سيل ماجعإلاو ى دسفت ال نأ مهضعب صخرو

 تلزأ ؛ تدرقأك بلسلل مجعأ ةزمهو ‘ طخلا يف ماجعإلا ىضتقمب ناسللا ةءارق

 نم لاقو ى ( دمعت نإ هتالض داعأ ) مارحإلا دمب ( اهب رهج نمو ) « هدارق
 اهلصأ ناك ولو دسفت الف مارحإلا لبق اهب رهج نإو ى اهديعي ال : اهتيبدني لاق
 اهب رهجلا مهضعب زاجأو ص رهجلا هلبق اهلصأ نأ ةلأسم )١' يبأ رهاظو ى رارسإلا

 نباو ةدبع يبأ لرة وهو 0 ) مارحالا لب اهلحم لهو ) كشلا عفدل هدعد

 ةياور وهو “ حجارلا وهو ةءارقلا لبق ( هدعب وأ ) ، ةشئاعو ركب يبأو دوعسم

 ١ - لصالا يف اذك .
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 ؛ نالوق

 ةياور هيلع مدقتف ةءاربلا ىلإ برقأ اذه جروملا وبأو ى ةديبع يبأ نع جروملا يبأ

 حيحصلا امأو ص ةديبع يبأ ىلإ مارحإلا لبق ةءارقلا ةبسن بناج يف هريغ

 نب رمع لوق وهو ت نآرقلا ةءارقل اهنأو ى قلع لصف هنآل هدعب ةذامتسالاف
 الو دوعتي مل نإ هلبقو ماجعإلا دوعت نإ هدعب اهثلاث « ( نالوق ) ؟ باطخلا
 ىنعملا نآل ص )١' « نآرقلا تأرق اذإو ه : لئاق نم زع هلوق لاوقألا كلت ىفاني

 ناطمشلاككشتل اعفد ةيآلا رهاظ وه اك ةءارقلا دعب ايهعبار ى هتءارق تدرأ اذإ

 ى دوادو كلامو ةريره يبأ بهذم وهو ى ةءارقلل مظعلا باوثلا لوصح يف

 ىلوآلا ةمك رلا لوأ ىف اهنأ راتخلاو“ةءارقلا لبق ةعك ر لك لوأ يف لاقت : لبقو

 ص هللا ءاش نإ نآرقلا ريسفتو ديوجتلا يف هركذأف ى فالخ ةذامتسالا ظفل يفو
 عيمسلا هللاب ذوعأ : نولوقي راكنلاو « ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ راتخملاو
 ص ليربج هاهنف كلذ لاق قلع هنأ » : يورو ، ميجرلا ناطيشلا نم ملعلا
 لاق . '" « مجرلا ناطيشلا نم لاب ذوعأ ظوفحملا حوللا نم هتذخأ يذلا : لاقو

 مجرلا ناظمشلا نم هللاب ذوعأ ةياورلا ثمح نم ءارقلا عيمجل راتخا : يزوجلا نبا

 زعلا وبأو ى راوس ني رهاط وبأ ذاتسألا ىكح دقف ‘ لحنلا ةروس يف درو اك

 نسحلا وبأ مامإلا لاقو : لاق هنيعب ظفللا اذه ىلع قافتالا امهريغو يسنالقلا

 نم هلاب ذوعأ ةمآلا عامجإ هيلع يذلا نإ : نآرقلا لامج باتك يف يواخلا
 قاةذحلا دنع لمعتسملا وه هنإ : ينادلا ورمع وبأ ظفاحلا لاقو “ ميجرلا ناطيشلا

 مهريغو دمحأو ةفينح يبأو يمفاشلا : ءاهقفلا ةماع دنع هبذوخأملا وهو هريغ نود

 درص ني نابلسا ثيدح نم ملسمو يراخبلا يف قلع ينلا نع كلذب صنلا درو

 ١ - ) لحنلا : ٩٨ ( .

 ٢ دراد وبأ هاور س .
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 ابضغم رخآلا بسي امهدحأ و سولج نحنو يللع يبنلا دنع نالجر آبّتْسإ : لاق

 هنع بهذل اهلاق ول ةماك ملعأل ينإ : رقللع يبنلا لاقف ى ههجو رمحا دق
 باب ق يراخبلل ثدىدحلاو ى «» مجرلا ناطشلا نم هللا ذوعأ : لاق ول 4 هدحي ام

 "يبأ نع هدنسم يق يلصوملا ىلعي وبأ هاورو ى بدآلا باتك يف بضغلا نم رذحلا
 هاورو ص دواد وبأو ى ةليللاو مويلا لمع يف يناسنلاو دمحأ هاورو “ بعك نب

 هاورو ڵ معطم نب ريبج ثيدح نم ضعب هاورو ى هانعمب ذاعم نع ينمتلا

 . دوعسم نبا نع اضيأ

 نب لتلا نع يعوطملا نع يعازخلا لضفلا وبأ ىور ه : يزوجلا نبا لاق
 ذوعأ تلقف يمرضحلا بوقعي ىلع ت أرق : لاقنمؤملا دبع نع ح "ور نع باجل

 ىلع ت رق ينإف > مج رلا ناطشلا نم هلللا ذوعأ لق : ل لاقف 0 ملعلا عيمسلا هللاب

 نم " ذوعأ لق : ل لاقف ةف ملعلا حيملا هلللا ذوعأ : تلقف رذنملا يبأ مالس

 شيبح نب رز ; ىلع : ت أرق نإف م مجرلا ناطيشلا ن نم هللاب ذوعأ لق : ل لاقف

 ينإف مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق : : يل لاقف ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ : تلقف

 / : يل لاقف ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ : تلقف دوعسم نب هللا دبع ىلع تأرق

 هللاب ذوعأ : تلقف قلع يبنلا ىلع تأرق ينإف ميجرلا ناطيشلانم هلاب ذوعأ

 ذكه ميجرلا ناطيشلا نم هلاب ذوعأ لق دبع مأ نبااي : يل لاقف < ميلعلا عيمسلا
 . « ظوفحملا حوللا نع لسئاكىم نع ليربج نع هتذخا

 مامالا خيشلا ىلع تأرق » : نمؤملا دبع نبا نع حور نع يرزجلا نبا. لاق
 دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمح دمح يبأ نيدلا لامج دهازلا فراملا ملاعلا
 لق : يل لاقف ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ : تلقف ةهفاشم يساشلا لايجلا دمح نب
 نيدلا دعس دنسلا مامالا خيشلا ىلع تأرق ينإف ى ميجرلا ناطيشلا نم هللا ذوعأ

- ١٢١ - 



 : يل لاقف « ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ : تلقف ينوراكلا دمحم نب دومسم ني دمحم نبا

 دمصلا دبع نب يلع عيبرلا يبأ ىلع تأرق يناف « مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق

 ناطيشلا نم هلاب ذوعأ لق : يل لاقف ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ شيجلا يبأ نب

 لق : يل لاقف ص ملعلا عيمسلا هلاب ذوعأ تلقف يدلاو ىلع تأرق يناف مجرلا

 دبع نب فسوي دمحم يبأ نيدلا يحم ىلع تأرق يناف ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ

 ذوعأ لق : ىل لاقف « ملعلا عيمسلا كلاب ذوعأ يزوجلا نب دمع نب ىلع نب نمحرلا

 لاقف ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ يدلاو ىلع تأرق يناف ى ميجرلا ناطيشلا نم هللاب

 نب يلع نسحلا يبأ ىلع تأرق يناف ى ميجرلا ناطيشلا نم هلاب ذوعأ لق : يل

 ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق : يل لاقف ميلعلا عيمسلا كلاب ذوعأ يدادفبلا ىيحي

 عيمسلا هلاب ذوعأ يراصنألا يقابلا دبع نب دمحم ركب يبأ ىلع تأرق يناف مجرلا
 نب دانه ىلع تأرق يناف ، مجرلا ناطشلا نم هللاب ذوعأ لق :يل لاقف ى ملعلا
 ى مجرلاناطيشلا نمشلاب ذوعألق : يل لاقف ملعلا عيمسلا هللاب ذوعأ يفسنلا مها ربا

 لق : يل لاقف ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ ةريغملا يبأ ىنثملا نب دمع ىلع تأرق ينإف
 دمحأ نب دمع ةمصع يبأ ىلع تأرق ينإف « ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ

 ص ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق : يل لاقف ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ يزجسلا
 هللاب ذوعأ يناجنزلا هللا دبع نب نالجع نب هللا دبع دمحم يبأ ىلع تأرق ينإف
 يبأ ىلع تأرق ينإف “ميجرلا ناطيشلا نم هلاب ذوعأ لق : يل لاقف ميلعلا عيمسلا
 لق : يل لاقف ميلعلا عيمسلا كلاب ذوعأ يزاوهألا نمحرلا دبع نب ديعس نايثع

 ماطسب نب هللا دبع نب دمحم ىلع تأرق ينإف « ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ
 تأرق ينإف“ ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق : يل لاقف ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ

 نم هلاب ذوعأ لق : يل لاقف ميلعلا عيمسلا هلاب ذوعأ نمؤملا دبع نب ح"ورت ىلع

 هللاب ذوعأ يمرضحلا قحسا نب بوقعي ىلع تأرق ينإف ‘ ميجرلا ناطيشلا
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 مَالس ىلع تأرق ينإف“ ميجرلا ناطيشلا نم هلابذوعأ لق: يل لاقف ميلعلا عيمسلا

 ى ميجرلا ناطيشلا نم هلاب ذوعأ لق:يل لاقف ميلعلا عيمسلا هلاب ذوعأ رذنملا يبأ

 لق : يل لاقف ميلعلا عيمسلا كلاب ذوعأ دوجنلا يبأ نب مصاع ىلع تأرق ينإف

 لاب ذوعأ شْيَبحأ نب رز ىلع تأرق ينإف ى ميجرلا ناطيشلا نم هلاب ذوعأ
 ىلع تأرق ينإف " ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق . يل لاقف ميلعلا عيمسلا

 ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق ه يل لاقف “ ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ دوعسم نبا

 لاقف : ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ : قلع هللا لوسر ىلع تأرق ينإف ى ميجرلا

 عيمللا هللاب ذوعأ ليربج ىلع تأرق ينإف ميجرلا ناطيشلا نم هلاب ذوعأ لق : يل

 تذخأ اذكه : يل لاق مث ى ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق : يل لاقف ملعلا

 مامإلا فلاخت رضي الو ؛ « ظوفحملا حوللا نع ليئاكيم هذخأ و « ليئاكيم نع
 ةحتافلا ظافلأ يف اهفلاخت رضي ال اك ص هدعب وأ مارحإلا لبق ةذامتسالاب مومأملا

 ص فلأ ريغب نيدلا موي كلم رخآلاو « فلألاب نيدلا موي كلام امهدحأ ةءارق لثم

 ظافلأ يف ايهفلاخت الو « اهناكسإ و ءايلا حتفو حيبستلاو ميظمتلاددع يف اهفلاخت الو
 داقتعاب اهفلاخت الو ص ميلستلا تايحت رخآ يف اظافلأ امهدحأ ةدايز الو تايحتلا

 ىف فالخلاك كلذ هشأ امو هبوجو مدعو ةالصلا نم ءيش بوجو امهدحأ

 / . ءاملا فالتخا هيف امو رهجلاو رارسإلا
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 باب

 مارحإلا ةريبكت يهو ربكأ هللاب اهيف لوخدلا هب يوني

 . ٤ حاتتفإلاو

 باب

 عميوني يأ “عم ىنع ءابلاوهبابلا لبق هركذل مارحإلا يأ ( هب يوني )
 : هلوق يف دارملا يهو ى ةالصلا تاذ يف لوخدلا ةالصلا ةمرح يف لوخدلا ةين
 هنأل ةياكحلل ربكأ ةزمهك هللا ةزمه عطقو اهعفرب ( ربكأ هللا ب اهيف لوخدلا )

 يف هععوقول لصولا زوجيو عفرلاو عطقلاب ربكأ هللا :مارحإلا ةدارإ دنع لاقي
 هولتقا اولاقو ص هللا باذعب انتّءا اولاق : لثم هنع يكحلا عطقي ثيح نآرقلا
 اذه وأ ةلمجلا هذه يأ ( يهو ) « ءادتبالب _نرومعطتقي نيلئاقلا نأ عم لصولاب

 نأ ربخأ دقف فلألاب ربكأ ءاب دم نمو ى ربخلا ثينأتل ريمضلا ثنأ و « ظفللا
 كاكارشإ دصقي مل ولو هب كارشالا ظافلأ نعو كارشإلا نع للا ىلاعت٤لوبط ها

 يف لوخدلا ةين مارحإلاو « الثم ربكأ هللا :كلوق ةريبكتلا ( مارحالا ةريبكت )

 تيمس : ليقو « ءاسملاو حابصلا يف لوخدلل حابصإلاو ءاسمإلاك ى ةالصلا ةمرح

 اهنأل ( حاتتفالا ) ةريبكت ( و ) ى اهلبق لح ام اهب مرحي هنآل مارحإلا ةريبكت
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 ئ ۔ ص رفو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 نمف اهل وأب ةالصلا يف لوخدلا اهنم غارفلاب نيبتي « ةالصلا نم يهو ةالصلا حاتفم

 سمي نأ لثم اهئانثأ ىف هلازأ ولو ع تدسف سجن بوثك زوجي ال امب اهأدتبا

 الماح نوكي وأ سجن عضوم ىلع فقي وأ سجن بوث هيلع نوكي وأ اسجن ابوث
 هيلع فقي وأ يلصملا هسمي ال ام سمل وأ س هؤوضو ضقتني نأ نودب سجن ءيشل

 ى ريبكتلا نم غارفلا لبق كلذ لوزيو ةالصلا ضقني ام همامأ نوكي وأ

 مل ولو ال وأب لخد اولوقب مل امنإو « هعم انباحصأ ىلإ بسنو “ يمفاشلا بهذم

 ممرحتلا ةلمج اهحاتفم لعجف ؛'١) « ريبكتلا ةالصلا حاتفم » : للع هلوقل اهمتي

 : ةفىنح وبأ لاقو ى لوقلا كلذ ىلع هؤوضو ضقتنا اهمامت لبق هقهق نإ و ى اهلك
 نوكي ةالصلا يف لوخدلا نإو “ اهنم تسيلو ةالصلل طرش مارحإلا ةريبكت

 ضقني الو غارفلا لبق هلازأ نإ زوجي ال امب اهأدتبا نإ دسفت الف اهنم غارفلا دمب

 ص هزجي مل هريبكتب ةالص وني ملو ربك نمو « اذه ىلع اهمامت لبق هقهق نم ءوضو
 ىلوألا يفكت : ليقو ص ةرصتخم ةلمجب هبلق يف ةينلا فيكيلف مارحإلا دارأ اذإ و

 ريبكتلا اهؤدبم ةعك ر لكو ى مارحإلا ةدارإ دنع هتينب فكت نأ ضعب زاجأو

 ي ريبكتلا وه ةعكرلا دعب ةعكر لك أدبمو ىلوألا أدبم مارحإلا ةريبكتف
 ونيةدجسلا يف ريبكتلا اوزاجأف « تايحتلا نم وأ « ةيناثلا ةدجسلا نم هب ماقي

 يفو ى دوجسلا نم لاصفنإلا دعب اهوزاجأ و “ مايقلا مامت دعب اهوزاجأ و مايقلا اهب

 اهب معيو ضرألا نع لاصفنإلا نيح نم اهتدتبي نأ ىلوألاو ى مايقلا طسو

 مايقلا مامت عم اهمتخيو مايقلا ةفاسم

 هرثاس نإ : ليقو ى ريبكتلا رئاسك ةنس اهنأ ضعب معزو ى ( تضرفو )

 ١ - رك ذ م دقت ٥ .

 س ١٢٥

  



 ،زيزعلاو ليلجلاو ميظعلا يفو ء زعأ وأ لجأ وأ مظعأ هللا :يزجيو

 ةحتفب نإو فلألا دي الو . هوحنو ميلعو ملعأ هللأ ال 2 نالوق

 ام كلذوحمنو“( زعأ ) هللا ( وأ لجأ ) هللا ( وأ مظعأ هللا : يزجيو ) “ ضرف

 : ةكرب نباو كلام لاقو ى ةفينح يبأ دنعو ىاندنع ةمظملا ىلع ةلالدلا يف صن وه

 هللأ ( يفو ) “ ليعمسا خيشلا هحجرو ى فيقوتلا مدعل ربكأ هللا الإ زوجي ال

 ظافلأ نم اهوحنو ( زيزعلا ) هللا ( و ليلجلا ) للا ( و ميظعلا ) للاو ريبكلا
 ىلع اسايق زاوجلا : ( نالوق ) اهوحنو زعأآلاو لجألاو مظعألا و ربكألاو ةمظملا

 ناك ولو تمنلا مهوتل عنملاو ى نيفرطلا فيرعتب رصحلا ةدافإ نم كلذ يف ام

 هللا وأ مظعأ هللا ىلع ةفطاع ( ال ) : ريبكلا وحن يف ليضفتلا لاوز وأ ى ًاديمب

 ىلع لدي ال امم اذه وحن يأ ى ( هوحنو ) ميلعلاو ملعألاو ( ميلعو ملعأ هللأ ) زعأ
 زاوجي : ليقو ى نمحرلا وأ ميحرلا وأ محرأ وأ ريدقلا وأ ردقأ هللا لثم ةمظع

 ص ربكأ برلاو ى ربكألا هللاو ربكأ هللا ريغ زوجي ال : يعفاشلا لاقو ع هلك كلذ

 ام برقأف مارحإلا نسحي مل نإو : ضعب لاق « هللا الإ هلإ ال ةفينح وبأ زاجأو

 ةزمهلا يأ ( فلألا دمي الو ) “ مظعأ للا وأ لجأ هلا وأ للا الإ هلإ ال : لوقي

 اهنألو فلألا نم اهبرقلو فلألا ةروصب ةلمجلا يفو انه بتكت اهنأل افلأ اهامس و
 : ليقو ، دسفتف مهفتسملاك ناك اهب "دم نإو ( ةحتفب نإو ) ى آريثك افلأ لدبت

 دم الب ولو رسكلاو مضلاو 4 اضيأ نالوقف دمي مل وأ "دم رسك وأ مض نإو « ال

 هملع لد اك هنم دعبأ ايهف ةيبرملا يف هجو هلف "دملا عم حتفلا فالخب اهل هجو ال

 ال عوقولا ديعب رسكلا وأ ةمضلاب دملا نأ ةغلابملا هجوو ى ةحتفب نإو : هلوقب

 : لاقف ةيبرملا يف احيحص اهجومهدمل نإف حتفلا فالخب انه برملا مالك يف هل هجو

 لاح اهدم يأ ، عم ىنعمب ءابلاو ى هب ىنعملا داسفل هجو هل ناك ولو دسفم هنإ

 نإو يأ : ةناعتسالا وأ ةيببسلل وأ حتفلا ةرضح يف اهدم وأ « ةحتف عم اهنوك
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 . . . ؛نالوقف الإو س ةالصلا داعأ انحل اهبف دمعت نمو

 كلا ءاه حتف نأب (انحل اهيف دمعت نمو ) “ةحتفلا ةطساوب ةدم فرح اهدعب ىتأ

 وأ هللا ةزمه مض وأ هحتف وأ رخآلا مضو ايهادحإ وأ امه رسك وأ ربكأ ءار وأ

 نحل هنأ فرمي مل ولو دمملاب نحل وه ام دصق نحللا دمعتب دارأ و "دم الب رسك
 مل نإ يأ ( الإو ) “ ال : ليقو “ حيحصلا ىلع ( ةافصلا داعأ ) دمع لهجلاو

 واولا دلوت نم افوخ ءالا حتف ىل'وآلا نأ ةيعفاشلا تمعزو ؛ ( نالوق ) دمعتي

 واولاب هللاو وأ ءابلا وأ ءاملا دمب ربكأ هللا : لاق نإو ‘ سالتخاب اهمض باوصلاو

 داسفلا حيحصلاو « دمعت ولو “ نالوق داسفلا يفف ربكأو هللا وأ ماللا دمي مل وأ

 وأ ةفاضالل نونلا فوذحملا عمجلا ةغيصب ةدودمم ءاملا مضب وهلتلأ نأل دمعت نإ
 واولا ناك نإ و « ءاطلا دعب ةدحوملاب لوبطلا ءابلا دعب فلألاب رابك أو « فيفختلل
 نإو ى ةنسلا اهب درت مل ةدايزو اصقن ناكف لصولا ةزمه تفذح ةلالجلا ظفل لبق

 يتلا ةروكذملا هجوألا اذك و « ةنسلا اهب درت مل ةدايز ةيفف اهلبق واولاب اهب قطن

 « ةنسلا هب درت مل صقن رعكأ وأ ةزمه ركذ مدعو ماللا دم مدع يفو ى زوحت ال

 ىنعملا نأ ةحصلا هجوو ص هب رومأملا ةفلاخمو دارملا ريغ ظفللا ماهيإ داسفلا هجو

 ريغ وأ ةدودمم ةحوتفم اواو ربكأ ةزمه لادبإ اذك و ى دحاو نحاللا دنع

 الو اهلبق ام ةكرح بساني ةلع فرحم ةزمهلا لدبي برملا ضمب نإف ڵ ةدودمم

 نم : هلوق يف رظناو روظنا ىنعم نإف هب أدتبي ال ىنعملا نإف « عابشإلا اجس
 يف دحاو بارقعلاو برقعلا ىنممو “ دحاو روظنأف اوندأ اوكلس ام ثبح

 رمع نأ ول : هلوق يف دحاو دوعقأو دعقأ ىنعمو “ بارقملا نم هللاب ذوعأ : هلوق
 سابقلا يف سيل مالكلا نأل رعشلا هباب عابشالا نأب ضرتعي ال وأ ى دوقري نأ مها
 ص ةعسلا يف هعابشإب هعبشم أطخأ ولو امبشم ظفللا نوك يف لب سايقلا مدعو

 اطخلا :حالطصالا يف نحللا لصأ ناك ولو٤نحللا يق هلك كلذ لخدأ فنصملا لما و
 ريمألل انموقضمب زاجأو ى ربكأ لقي مل وأ هللا لقي مل نإ تدسفو “ بارعإلا يف
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 > اهنال اومو . نيظفللا بيترت بوجوبو 4 راتخملا ىلع ةيبرعلاب حصو

 { امهنيب ةسطع وأ ةلعسك عطقل لوألا ىلع هانبلا زوجو

 ريبكت رئاسو مارحإلا ريبكت يف دملا مدع وهو مزجلاو هللا هلوق ىلع راصتقالا

 نأ زوجيو « هنم دب الف ىعسطلا دملا امأ ‘ بحتسم ةزانجلاو نيديعلاو ةالصلا

 نإو ى ةيوغل ةقيقح وأ ازةوجت امزج هومس فقولل ءارلا ناكسإ مزجلاب اوديري
 ى ( ةيبرعلاب ) مارحإلا ( حصو ) ال : ليقو : هتالص تحص ربكأ ةزمه لصو

 لياو « ةيربربلاب شياو ى ةيدنملاب لاشمش لثم « ( راتخفا ىلع ) اهريغب دسفو
 مجعلا ضعب ةفل يف ةفاضإلاو ى هللا يذو « ملكتملل نمف يذ نمو ى ةيناربعلاب

 . ةيربربلا انتغل يف بلقت ملو “ تافللا ضعب يق حودبو ى ةبولقم

  

 ( اهتالاومو)“تدسف شلا ربكأ لاق ولو ى ( نيظفللا بيترت بوجوبو )
 دنع ( زوجو ) “ ضعب دنع تدسف ربكأ : لاق مث ‘ تكسو هلا : لاق نإف

 وأ قاوف وأ ؤ ( ةسطع وأ ةلعسك .عطقل لوألا ) ظفللا ( ىلع ءانبلا ) ضمب

 ص « ناويدلا ه راتخم وهو ى ( اهنيب ) حير وأ ناخدك ررضل لاقتناو ، اهوحن

 هءانثتسا نأ اهوحن وأ ةسطعلا تلصفف هنيمي يف ينثتسي نأ دارأ نم نأ هبسانيو

 ظفل ةزمهب قطن نإو “ آضيأ شدخ وأ فعر وأ ءاق نميف نالوقلاو ى عفا

 ًأدىي الو ةزملا نم : لسىقو ى لوأ نم دىعي : ليقف عطقف رىكأ ةزمه وأ ةلالجلا

 ولو ى قيقحتلا ىلع نكاسلاب ءادتبالا ةلاحتسال فاكلا نم الو ةمغدملا ماللا نم

 ىلع وأ.ءابلاوأفاكلا ىلع عطق ناو“هثتلاحتسا ال هرعت قيقحتلا نأ ضعب معز
 حيحصلاو / ينبي : ليقو ى ريبكتلا فنأتسي : لسقف ةلالجلا ظفل نم اهتدمو ماللا

 كلذ سيلو « كلذ ريغ هيفو : هلوقب يناثلا نع ربعو “ « ناويدلا » يف اك لوآلا

 اذإف هب ظفلتي ام لكو ميظعتلاو ةءارقلا يف اضيأ زاج لب مارحإلاب اصتخم فالخلا
 سنراآل هتداعإ نسحتف فاضملا الإ ةملكلا ةداعإ راتخا ناك ةملك مامت ىلع عطق
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 ديزأ ًذفلل و ‘ ارهج ريبكشلاب اهينذأ عمست نأ ةا رم ال بذدن'و > امهنسب

 كش نإ اهتداعإ يفو ى اهداعأ رس يف فإو مامإ وأ اهب رسأ نإو

 . يف عورشلا دعب اهيف

 : ليقو ى "لكل رفك و داعأ نينس مرحي مل نمو « فاضملا نيونتك هيلإ فاضملا

 . داعأ ةظحلب نإو ةالصلا تقو لبق مرحأ نمو ى ةرافك يزحت

 تفاإو “ ( ارهج ) مارحإلل ( ريبكتلاب اهينذأ عمست نأ ةأرمال بدنو )

 : لىقو “ تدسف اهىنذأ عمست ل نإ و “تدسف : ليقو “ دسفت ل اهريغ تمحمسأ

 درفلا يأ ث ( ةذفل ) ا ركةنل ( ل ) بدلن ( و ) اهناسل تكرح نإ ال
 ى اهناذآ عم اهناذآ ريغ اممسي نأب قوف ىلإ ( ديزاب )اهناذآ اعمسي نأ مومأمللو

 عمسي سأ ًذفلل صضمب راتخاو ك تدسف : لسىقو ك دسفت ل طقف اهاممس أ نإو

 مهناذآ اوعمسي مل نأب ( مامإ وأ ) مومأم وأ ةذف ( اهب رسأ نإو ) ، طقف هينذأ
 ةالص تدسف : لىقو > مهضمب صخرو (( اهداعأ رم ) ةالص ( يف نإو (

 ين مامالا مومأملا قاف نإو ى طرفملا راهجإلا هركيو ى هريغ عمسي مل نإ مامإلا

 نيمومأملا قاف نإ ريض الو ى ريبكتلا ريغ يف اذك و « ال : ليقو ى داعأ رهجلا

 نم رثكأ مارحالل ربك نم : رثؤملا وبأ لاق « هزجي مل مارحإلا هب وني ملو ربك نإو
 مل هفلخ نم ربك و انايسن مامإلا اهب "رسأ نإ : ليقو ى ةريبكت ةرخآلاف ةدحاو

 تنضاأب رهجلا ةالص يف روصتي هنأ رهظ مث هوعمسي ملو ربك فيك رظناف دسفت
 هعوك رب روصتو كمارحإلا دمب ذصتسي هوداتعا اذإ هتذامتسا وأ هتءارق اوعمسي

 ربك مث اوربكف ربك نإو « عوك رلل ربك هوعمس وأ عك ر هوأر نيح هورّبكمف
 اوعمس نا الإ مهنود هتالص تمت ىلوآلا لمهأ و ةيناثلا ىون نإف مهنود كشلل

 يف عورشلا دعب اهيف كش نا اهتداعإ يفو ) ‘ ريبكتلا اهدمب ا وداعأف هتىناث
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 ناسسنب كلاث ر اهزواج نإو » ًأقافتا هلبق تمح وو «{ نالوف ةءارقلا

 . ةالصلا فنأتسا

 يف عورشلا لبق كش نا : ليقو ى ةءارقلا دصي ةداعإلا ىلعو ى ( نالوق ةءارقلا

 ى ( اقافتا ) عورلا يأ ى ( هلبق تبجوو ) دمي مل هدعب وأ عجر ثلاثلا دحلا
 يف لوخدلا دعب اهيف كش نإف هدمب ذاعتسا نإ امأو ى مارحإلا لبق ذامتسا نإ
 برق دقف عجر نإ : بوبحم نبا نعو ى ال : لبقو “ دصي : ليقف ةذامتسالا

 فناتسا نايسنب ثلاث دحل اهزواج نإو ) “ هتالص تمت ىضم نإو ‘ هعضوم

 يدنع قحلاو ى اهيلإ عجر ثلاثلا ؟دحلا يف عورلا لبق ركذت نإو “ ( ةالصلا

 فانئتسا دارأ هلعلو ى مارحإ نودب ةالصلا يف لوخد ال ذإ اقلطم فانئتسالا

 لبق اهركذت نإو ى دهملا برقل ةينلا ديدجتو ى مارحإلا لبق ام ةداعإب ةالصلا
 اذه دارأ اذإف ى دهملا برقل طقف ريبكتلا نم فنأتسا ثلاثلا دحلا يف عورلا

 ء اقلطم مارحإلا لبق ام لك هتالص تلطب نم دصي : ليقو“همالك يف لاكشإ الف

 اذإو ‘ طقف مارحإلا : ليقو ى ةينلاو مارحإلاو هيجوتلا : ليقو

 نيب قرفلاو “ أرق وأ لعف ام ديعي هنإف عوجرلاب لبق ثيح اهيلإ عجر
 لخاد يف ام ةلزنمب آلةوأ هلاق وأ هلمف امف داعأ اذإ هنأ فانئتسالاو ةداعإلا

 وأ لمف ام ىفلأ دقف فنأتسا اذإو ‘ مارحإلا ىلإ هدوعل هداعأ نكلو ى ةالصلا

 نأ حيحصلاو ى ةءارق ةذامتسا يف عرشي مل نإ قافتاب مرحيو ى ةيلكلاب آلوأ لاق

 . ضعب دنع ناك ثيح كش اذإ اهيلإ عجري
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 باب

 . رهجلا لحمب ةحتافلا عم ةروس ةءارق اهيف ضرف

 ( باب )

 ةءارقلا ف

 ةحتافلا عم اهيف ضرف : لوقي نأ ىل'وآلا ' ( ةروس ةءارق اهيف ٦ضرف )
 ص ةروس اهيف ضرف : لوقي وأ “ خلا اقلطم نآرقلا نم ءيش وأ“رثك اف تايآ ثالث

 امإو اذه امإ لعفي “ ةروس نم تايآ ثالثو تايآ ثالث اهيف ىتلا ةروسلا ديربو

 هتققح يف ظفللا لايعتسا هبف نكل ث امنكح"“ةروس تايآ ثاللن "نإف « اذه
 ةءارقو ص ( رهجلا لحمب ةحتافلا عم ) نآرقلا نم ءيش وأ : لوقي مث « هزاجو
 رهجلا لح نأل « لا همحر هترابع يف رود الو ى رسلا لحمب اهدحو ةحتافلا

 أرقي ءاشملا اتيلوأو برغملا اتيل وأو رجفلا اتعك ر وهو « نل يبنلا نم فورعم
 ةروسلاو ةروسلا ىلع رهجلا فقوتي ملف « ةروسلا اذك و « ارهج ةحتافلا قل نهيف

 نم ةريخألاو ى ةالصلا نم نيتريخألا نيتمك رلا يف ةءارق ال : ليقو ى رهجلا ىلع
 هيلع ةداعإ الف أرقي ملو ىلص نم : دايز نبا نعو ى اهريغ الو ةحتافلا ال برغملا
 ام حيحصلاو ى ةحتافلا ةءارمق الإ يلصملا ىلع بجي ال هنأ يعفاشلاو كلام معزو
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 { اقلطم وأ ؟ لقأ ال رثكأف نابآ ثالث اهُر دق له

 اهردق يأ )١' « ةروسو باتكلا ةحتافب الإ ةالصال » : هلوقل فنصملا هركذ

 هلوقو ث « ادعاصف باتكلا ةححتافب الإ ةالص ال ه ه : هلوقو “ رثوكلا ةروسك

 : ةياور يفو ى اا نآرقلا نم رست اموباتكلا ةحتاف ةالصلا يف أرقإ » : رو
 نعو ى ةالصلا فصن يف ةحتافلا بجوأ هنأ يماشلا نعو ى « نآرقلا نم ائدش و »

 حيبستلا نيترخآلا يف زوج : ةفينح وبأ لاقو ةمكر يف اهتءارق يزجت : نسحل
 نآرقلا نم ةيآ لب ةحتافلا بحت ال : ةليلق ةفئاطو ةفينح يبأ نعو ى ةءارق ريغب
 ةحتافلاب ىلصهنأ ةمك ر يف اهأرقنمىلع قدصي هنأ ةعك ر يف بجت اهنأب لوقلا هجوو
 يف سيل ذإ فصتنتلا نيتعكر يف اهباجيإ هجوو “ هتالص يف ةحتافلا أرق هنأو

 يف اهبوج و قلطم ىلع ليلدلا اهيفو ى ةمك ر لك يف اهبوج و ىلع لدي ام ثيداحألا

 مامتإ ىلوألا ناك ولو “ ةليوطلاة روسلا نم ةروسلا ردق يفكي هنأ كش ال « ةالصلا

 ص ( اهردق له ) “ ةروسلا نع بئانلا ةروسلا ردق يف اوفلتخا نكل « ةرودلا

 نم ةلمسبلا ريغ ةروس نم ولو نهيف ىنعملا مث ؟( تايآ ثالث ) اهنع يفكي ام يأ

 ىنعملا متي نأ طرتشيو“هربغو طقنلاب اهريغو ةبراغملا بتك يف معت يتلا تايآلا

 وأ ارشع ونو ث زحت مل متي مل نإف ، نيتيآ وأ ةيآ زاجأ نم طرتشي اذك و ى نهف

 يزجي ال ، « ىثنألاو » :هلوق ىلإ 4 ىشغي اذإ ليللاو »» : ىلامت هلوقك رثكأ
 « افص تاّفاصلاو ط : ىلاعت هلوقو “ ي ىتشل مكبمس نإ : يهو ةعبارلاب الإ

 : ىلاعت هلوقو ى « دحاول كهلإ نإ » : ىلاعت هلوق يه ةعبارب الإ يزجي ال “ خلا
 ‘«4ترضحأ ام“سفن تمع :هلوق يهرشع ةعبارب الإ يزجي ال « سمشلا اذإ

 : ىلاعت هلوق يه ةعساتب الإ يزجي ال خلا ي اهاحضو سمشلاو » : ىلامت هلوقو

 (وأ) خلاهإلوسرلا نمآ » ك ناتيآ وأ“( لقأ ال رثكاف )ء اهائك زنمحلفأدق »

 «ناتماهأدمأ يفكي وأهناتتماهادم فك ةريفصقةيآول و ( اقلطم )نآرقلا نمءيش

 هركذ مدقت ١

 ٠ ملمو يراخبلا هاور ٩٢
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 ىلع طقف ةحتافلا ةءارق ًامومأم مزلو ؛ فالخ ؟ ةليوط ةيآ هيزجت وأ

 ٠ ٠ ٠ ٠ . . . ٠ . همرلتال : لقو ء حيحصلا

 نيدلا ةيآو “ يسركلا ةيآك ( ةليوط ةيآ عىزجت وأ ) « ةيآ نم لقأ ال لدبلا يف

 ء ةحتافلا دعب ةلمسبلا يزجت وأخلا'١١چنيدب متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهيآ اي » :يهو

 ةيآ ريغ رتولا يف يزجي ال وأ ةادغلا يف رشعلا بجت وأ ى تايآ رشع بحتسملاو

 همف يزج وأ “ صالخإلا ةروسو « ردقلا ةروسو ى لوسرلا نمآو يسركلا

 ؟ ةروس يزجت وأ ناتروس يزجت وأ ى اعم ردقلا ةروس و اثالث صالخإلا ةروس

 ك نراتروس يزجت و ‘ روس ثالثو ةحتافلاب رتولا يف أرقي : « ناويدلا ه يفو

 لوسرلا نمآو يمركلا ةيآو هانلزنأ انإو ةحتافلا أرق نإو « نالوق ةروسلا يفو

 . ها لمج نسحف دحأ هللا وه لقو

 اذإ رثكأ وأ تايآ ثالث ءىزجت الو( فالخ ) امهرىفك ةادغلاو هنأ قحلاو

 : لجو زع هلوق ىلإ 4 تروك سمشلا ادإ ط : ىلاعت هلوق لثم “ ىنعملا متي ١

 نهيف ىنعملا متي مل هنأل يزجت ال ةيآ رشع دحأ ءالؤهف ' « "تفل زأ ةنجلا اذإو »

 « ترضحأ ام سفن تملع » : لجو زع هلوق وهو رشع ةيناثلاب ىتؤي ىتح
 ىلع طقف ةحتافلا ةءارق امومام مزلو )يزجي ال ىنعملا هيف متي مل ام لك اذك و

 اهأرقي مومأملاف رجألا ةالصك لفنلا ةالص يف ةحتافلا تددمت نإ و “ ( حيحصلا
 ك كلام بهذمروهشمو 0 ةيفنحلا روهشم وه ( همزلت ال :ليقو ) « ةدحاو ةرم

 بحأ هنيع يف ةرمج : ةقراشملا ضعب نعو ى هنع عجرو “ بوبحم نب دمحم هب لاقو

 تناك اذإ انم عنميو ةروس ال نيح هفلخ همزلت : ليقو « مامإلا فلخ اهتءارق نم

 اهريغو ةحتافلا هنم عمستي نأ مومأملا ىلع بجيف رهجي ذئنيح مامإلا نأل ةروسلا

 ةيآلا نأ هدربو '"' اوتصنأ و هل اوعمتساف نآرقلا ءىرق اذإ و » : ىلاعت هلوقل
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 لهو ءال :ليقو . حجرو « ةروس اهعم أرق نإ هتالص دسفتو

 ؟ اهنم غرفي ىتح وأ هقبسي وأ هعبتي وأ ةحتافلاب مامإلا بحاصي

 ةحتافلا عم تمزلو ى نالوق اهتينسو ةلمسبلا ةيضرف يفو ى لاوقأ

 ال ه : هفلخ ةروسلا موق أرق نيح ةدابعا ثيدح يف ل هلوقل ةحتافلا ريغ يف
 باتكلا :ةحتافب اهيف أرقي مل ةالص لك ه ثيدحف « 2 باتكلا ةحتافب الإ اولعفت

 عزانأ يل ام » : هلوق امأو ص “ذفلاو مومأملاو مامالل اهمومع ىلع ١ ) « جادخ يهف

 : ثيدح اذك و « ةدابع ثيدح لىلدب « ةحتافلا ريغ هب دارأف ى 'آ) « نآرقلا ف

 > ةدابع ثيدح ليلدب ةحتافلا ريغ وه ى « ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل نم »

 للع هفلخ ةمقاولا ةروس يباحص ةءارق يف تلزن ةيآلا نإ : ليق دقو

 ( حجرو ) ًادمع ( ةروس اهعم ارق نإ هتالص دسفتو) ى اهأرقي وقلي ناك نيح
 بحاصي لهو )اهملعت درب نإ الإ ال : ليقو “ دسفت ( ال : ليقو )“لوقلا اذه
 وأ ى ةماكب ةملك وأ ى فرحي فرح ى حيحصلا وهو ( هعبتي وأ ةحتافلاب مامالا
 ضعب عمسيل ( هقبسي وأ ) ى مامإلا فلخ هنوك هناشو مومام هنأل ى ةيآب ةيآ

 دق نوكيل ( اهنم غرفي ىتح ) اهأرقي ال ( وأ ) « ةروسلا عمسي اك ةحتافلا
 . هليصافتب عابتإلا حجر ( لاوقأ ) ؟ ةحتافلا وهو مظعملا عمس

 ( اهتينسو ) ةالصلا يف روسلا لئاوأ نم ( ةلمسبلا ) ةءارق ( ةيضرف يفو )

 ص ةروسلا لوأ أرقت اهنإ : اولاق نم لوق يف ى ( نالوق ) اهدعب ام ةءارق يزجيف
 ةحتافلا يف اهبوجو وهو ثلاث لوقل راشأ ى حيحصلا ىلع ( ةحتافلا عم تمزلو )

 ى ةحتافلا لوأك اهك رت زوجي ال روسلا لئاوأ يف ةئنس : ليقو ى دبعب وهو “ طقف

 ام مش ةدح ىلع أرقت" ةنس اهنأ ىلعو اضيأ ةحتافلا لوأ اهك رت زوجي ةنس : لبقو

 : ةلمسبلا يف ليقو « اهدعب امم ءزج اهنأ ىلع أرقت ةيضرفلا ىلعو « ةدح ىلع اهدمب

 ١ - ملم هاور ٠

 ٢ - هملع قفتم .
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 رهج يف آرهجو رس يف آرس راتخملا ىلع ةروس لك لوأ نم ةيآ يهو
 ةحتافلا فصن يسن نإ اذكو ء هتالص داعأ اهكرت دمعت نإو

 . ركذت ترإو رثكأف

 : « ناويدلا » ةرابعو “ نايسنلاو زحملا مم ةطقاس ى ةردقلاو رك ذلا عم ةبجاو

 داعأ اهك رتل ًادّسَستْم اهكرت نمو “ ضرف ةالصلا يف ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق

 نم بهذم ماهيإ بنجت ههجو لملو ى هيلع ةداعإ الف اهتءارق يسن نإو “ هتالص

 ( ةروس لك لوا نم ةيآ يهو ) ‘ ةبسانم اذه نكلو نآرقلا نم تسيل اهنأ ىرب
 ةيآ اهنوك .نع الضف امهلوأ يف دجوت مل اهنإف ةءارب تجرخف امل وأ يف يه تدجو

 اهنإ لوقلاو « ةروسلا لوأ نم ةيآ ريغ اهنإ لوقلا هلباقم “ ( راتخا ىلع ) اهنم
 يمه : ليقو “ اهطسو يف لمنلا ةروس نم ضعب اهنأ اوقفتاو ‘ طقف ةحتافلا نم ةيآ

 ىلع مالكلا تلطأ دقو ‘ حيحصلا :وهو ةدحاو ةيآ اهدعب امو يهف ةيآلا ضعب

 . ريسفتلا يف ةذامتسإلاو ةلمسبلا

 : ليقو “ ( رهج ) ةالص ( يف ارهجو ى إرس ) ةالص ( يف ارس ) أرقتو
 اهكرت دمعت نإو ) “ لوآلا حيحصلاو ى اقلطم ارهج : ليقو ى اقلطم ارس

 وأ « نآرقلا نم تسيل اهنأ مايإ بنجت ههجو لملو ‘ لوق ىلع ( هتالض داعا
 يه ةروس لك لوأ يف اهنوأرقي هدعب ءافلخلاو نلع هنألو ى ءافج هنم كلذ نال
 يسن نإو « ( رثكاف ةحتافلا فصن يسن نإ اذكو ) « اهلوأ نم اوأدب اذإ هف

 اذإو ى هداعأ اليلق ولو اهضعب كرت دمعت نإ و « داسفلا حيحصلاو « دسفت مل لقأ
 ناك نإو « دوجس وأ عوك ر يف نكي مل نإ هلاق مالسلا لبق اهنم يسن ام ركذت

 هل وقيف فقي ىتح يضميف مايقلا ريغ يف هلوقي ال : ليقو ى ايهنم جرخي ىتحف اهيف
 :ليقو“عجرو هلاقو فقو هركذت اذإ : ليقو ص ةرضاحلا ةمك رلا ةحتاف أرقي مش

 ركذت نإو ) “ هتالص تدسف ثلاثلا دحلا زواج ىتح ةحتافلا ضعب يسن نإ

_ ١٣٥ 



 مل ام ةءارق يف اهركذ نإ اهيلإ عجري لهو ىضم عوكر يف ةلمسبلا
 اذكو ،عجر نإ أرق ام ديعيو نالوق ؟ ةروسلا وأ ، ةحتافلا متي

 ؛ يقب ام هنم ءىدتبيو اهلحل عجري اهركذ مث اهيسن نإ ضورفلا

 زا وج دعب عوج ر ال : لبقو { اهدعب ام ةداعإ الب اهدح وةيمسنلل : ليقو

 ص اقلطم ةحتافلا ريغ لوأ يف اذكو , اهكرت دمعت ولو :ليقو ، اهلحم

 مج ري لهو ) هتالص دسفت الو “ ( ىضم ) ميظمتلل ءانحنا ( عوكر يف ةلمسبلا
 متي ملام ) ةيسنملا ةلمسبلا هذه اهأدبم ةحتافلل ( ةءارق يف اهركذ نإ اهيلإ
 ةروسلا نم غرف اذإ ام هبلع يقب ؛ ( نالوق ؟ ةروسلا ) متي ل ام ( وأ ةحتافلا

 نأ يناثلا لوقلا ىنبمو “ نيلوقلا نيذه ىلع عجرب الف ءانحنإلا لبق ركذتو

 ام : ليقو “ ثلاثلا دحلا لخدي ل ام عجرب : ليقو “ دحاو ءيش اهلك ةءارقلا

 . ملسي مل ام : ليقو ى عوك رلا يف عرشي م
 لبق ( اهركذ مث اهيسن نإ ضورفلا اذكو “ عجر نإ ارق ام ديعيو )

 كلت دعب ام يأ : ( يقب ام هنم ءىدتبيو اهلحن عجرب ) ث ثلاثلا دحلا لوخد

 يف الإ هيلإ لصي م هنأكو هنم هلوقل و « ةلمسبلاب كلذ هبش هنأل هديعي ةضيرفلا
 تضتإو “ تدسف ثلاثلا دحلا لخد نإو ‘ لبق هأرقي مل هنأك هئدتبي وهف هنبح

 ةيمستلل ) عجرب ( : ليق ) “لعف ام دمي ملو دسفت مل ثلاثلا دعب ولو ةنسل عجر
 وأ ةحتافلا ةءارقل عجر اذإ اذك و ى امئاق امل وقيو ( اهبعب ام ةداعإ الب اهدح و

 ال : ليقو ) ص اهدمب ام ديعي ال ضورفلل عجر اذإ : ضعب لاق اذك و ى ةروسلا

 وأ بجت ال اهنأ ىلع ءانب هتالص تحصو ( اهلحم زاوج دعب ) ةيمستلل (عوجر
 ءانب ( اهكرت دمعت ولو ) داسف الو عوجر ال ( : ليقو ) “ فصنلا نود اهنل
 ريغ لوأ يف ) ةلمسبلا كرت مكح ( اذكو ) ٠ ةحتافلا نم ولو ةبجاو ريغ اهنأ ىلع
 ال ىتمو عجرب ىتمو « ةداعإ مدعو ةداعإو دمعو اوهس ( اقلطم ةحتافلا
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 . ضقنلا هملع فخ ةروس ءانثأ ف اهدمعت نإو يسن نإ : لقو

 نإ و ‘( يسن نإ ) ديمي ال ( : ليقو ) “ةحتافلا ةلمسب يف رم ام "دح ىلع عجرب
 قالطإلا يف هلخدأو لوقلا اذه طقسأ ولو داعأ ةحتافلا ريغ لوأ يف ادمع اهك رت

 زئاج وهو ةروسلا لخاد نم أدب هنأ هلصاح نأل هجو اذهل رهظي الو ى ىلوأ ناك

 هلمل و ڵ“ فيمض ليلعت وهو نآرقلا نم تسيل لوقي نم بهذم مهوت فوخ هلعلو

 دسفت : ليقو ىةلمسبلا نوكرتي ال اهل وأ نم ةروسلا اوأرق اذإ ءافلخلا و يقلم هنأل

 يف ) ادمع ةلمسبلا أرق يأ ى ( اهدمعت نإو ) “ ثلاثلا لخد نإ انايسن نإو
 فيخ ) اهطسو نم ةحتافلا دمب ةءارقلا أدب ولو اهلخاد يأ ى ( ةروس ءانثأ
 ع ضقن ال : ليقو “ ثيدحلا يف دورولا مدعل هب ضعب مزجو “ ( ضقنلا هيلع

 نمو اموأ نم أرقي هنأ ةروسلا لوأ ريغ يف اهتءارقب ىون نإ هنأ يدنع يذلاو

 . زاج اهل وأ ريغ
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 لصف

 نيترخآو برغم ةرخآو رصعو رهظ يف ةءارقلاب ريي هنأ اوعمجأ

 . ريبكتب رصعلاو رهظلابرهجي امنإ : ليقو « ءاشعلا نم

 لصف

 نم نيترخآو برغم ةرخآو رصعو رهظ يف ةءارقلاب رسي هنأ اوعمجأ )
 : ليقو “ تايحتلاو حيبستلاو ميظعتلاو هدمح نمل هللا عمسب رهجيو « ( ءاشعلا

 ريغل ريبكتلاك حيحصلا وهو اهلك لاوقألا نم اهريغو ةءارقلاب كلذ يف رسي

 نمل للا عمس » و اقلطم تاريبكتلاب مامإلا رهجيو ى ميظعتلاو تايحتلاك مارحإلا
 حضاولاو ى نيمومأملا مالعإل رسلا ةعكرو رهجلا ةعكر يف اقلطم قافتاب « هدمح

 ص ىلوأ اذنهو كلذ ريغو ريبكتلاو نآرقلل ةلماش فنصملا مالك يف ةءارقلا نا

 دب الف مارحإلا الإ رهجلا ةالص يف رهجيو ى رسلا ةءارق يف هريغو ريبكتلاب رسيف

 مارحإلا ريبكت ( ريبكتب رصملاو رهظلاب رهجي امنإ : ليقو ) ‘ هب رهجلا نم

 يترخآو برغملا ةرخآ يف لوقلا اذه ىلع رهجيو ريبكتلا ريغب رسيو “ هريغو
 ، ةحتافلاب رسيو تايحتلاو حيبستلاو ميظعتلاوهدمح نمل للا عمس وريبكتلاب ءاشملا

 يذلاو “يدنع نسحي ال خلا رهجي امنإ ليقو : هلوق نم هريغو فنصملا هركذ امو

 لاحي رابخإ كلذ امنإو : ليق ى طاقسإب خلا رهظلا يف رهجي امنإ : لاقي نأ نسحي
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 . . «هنودب فورحلا عبطقت رسلاو ،نذألا عامسإ هلفأو

 نهيف تاولصلا رئاسك تسيل اهنأو ى ريبكتلاب الإ اهيف رهج ال هنأ رصملاو رهظلا
 رسي تايحتلا نأ رهش يذلاو ى رسلا نهيفو ريبكتلاك ريبكتلا ريغل اضرأ رهجلا
 اهيف رهجي ال : لاق هناك فنصملا مالك هيلع لمحيو ةعك ر لك يف ةالص لك يف اهب

 نيتمك رلا يف اممو هلك ريبكتلاب ايهيف رهجيف ءاشملاو برغملا امأو ى ريبكتلاب الإ
 نود ارهج هلك كلذب رهجيف ةءارقلل عبات ةءارقلا ىوس ام نإ : ليقو « نييلوألا
 مهضعب معزو « ةحتافلا ةعك ر يف كلذب رسيو ى ةروسلا ةعك ر يف ةءارقلا رهج

 برغملا ةرخآو رصملا يترخآو رهظلا يترخآ يف اهريغ الو ةحتافلا أرقت ال هنأ

 ثيدحلا ءاج اك ص باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال هنإف « أطخ وهو ءاشعلا يترخآو
 يف مهلو ى ةمكر لك يف ال ةلملا يف اهنم دب ال ىنعملا ناب هول"وات مهنكلو ى هب
 ليوأت لوبقو ص اهضعب لاسرإو ى اهدنس فمذضل اندنع حصت ال ثيداحأ كلذ

 ةدتعي مل وأ ةحتافلاةءارق نهيف اوتبثأنم ىلإ دئاع اوعمجأ ريمضف“ فلكت الب ضعب
 . عامجإلا حصف مدملاك وهف كلذ لئاقب

 مصألا يزجيو نينذألاب قدصف سنجلل لأ ( نذألا عايسإ هلقأ ) رهجلا ( و )
 الول اهعمسي ام ردق رهجي نأ هافك اهدس نمو « هناسل كيرحت لقث هب نمو
 ريغ عامسإ فلكي الو دسلاو لقثلاو ممصلا نم ملاسلا نذآلا عامسإ يفكيو ىدسلا
 ى هفلخ نم عمسي نأ دب الف مامإلا امأو ‘ ماهإلا ريغ يف لوقلا اذهو ى ملاسلا

 ولو رهج نإ ايل تمتو هيلع ال هفلخ نم ىلع تدسف هينذأ عمسي مل نإ : ليقو

 كيرحتب ( فورحلا عيطقت رسلاو )مهنم دحاو وأ وه عمسي ام ردق وأ ةيآب
 . فييكتف هكرحي مل نإو نذألل عامسإلا نود يأ ى ( هنودب ) ناسللا

 ول و ديعي : ليقو ص داعأ رثكأ وأ ةحتافلا ثلثب رهج نإ : « ناويدلا » يفو

 رهج نإ : ليقو ءآرس أرق ام ديمي : لبقو “ رسي ثيح كلذو ليلق لقاب رهج
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 يف ةحتافلاب رمج نإو س ريغلا عامسإ رهجلاو : نذألا عامسإ : ليقو

 2 اهكرت دمعت نإ ننسلا رئاسك دمعت نإ هتالص داعأ رلا عضوم

 اهب رهج تإ آرس اهتءارق : ليقو ى نتألاب رهج نإ ال : ليقو

 . اهضعبب وأ

 : ليقو “اهلك اهب رهج ول و آرس اهديعي : ليقو “ رسلاب داعأ ثلثلا وأ فصنلاب
 رسي ثيح ةلمسبلاب رهج نإو ى ةالصلل الو ةءارقلل هلك كلذ يف هيلع ةداعإ ال

 رسلا ( : ليقو ) “ يضمي : ليقو « رسلاب ةلمسبلا ديعي : لبقو « ةالصلا داعأ

 مزلتسي نذآلا حامسإ نإ : ليق اك سيلو ى ( ريفلا عايسإ رهجلاو نذألا عايسإ )
 هتءارق فرمت هنأ ركذ بابخ نأل نيلوةلا لمتحت يقلم يبنلا ةالصو“ربغلا عامسإ

 نم لك و ع ةجاحل وأ ةالصلل يتآلا هاري نأب هيبل كيرحتب رصملاو رهظلا يف
 امنإ و ه اهعمسي مل هنأ لمتحيو ى هينذأ عمسأ دق هنأ لمتحيف هايح كرحتي هبقار
 مامأ وأ بناج نم هيلإ اورظنف مهتاف نأب ةالصلا يف اونوكي مل اذإ كلذك هنورب

 نرايحللاو ‘ هجولا ةرغ ةلباقم ريغ نم مامأ نم وأ ةرتس ءارو نم وأ ديعب نم

 كرحتت امنإو ى حاسمتلا نم الإ كرحتي ال ىلعألاو ى لفسألا كفلاو ىلعألا كفلا

 . هل كرحت هتفش كرحتو هتفش

 ننسلا رئاسك دمعت نإ هتالص داعأ رسلا عضوم يف ةحتافلاب رهج نإو )

 هب رسي امب رهجي نأ ديعس وبأ زاجأو ى ناتنس رهجلاو رسلاو “ ( اهكرت دمعت نإ

 ص ليلقلاب يأ ( لقألاب رهج نإ ) ديعي ( ال : ليقو ) “ هيرتعي كشل اقلطم
 وأ اهب رهج نإ ارس اهتعارق ) ديمي ( : ليقو ) ‘ فصنلا نود ام دارملاو
 ح اهداعأ دمعت وأ اهتءارق دعي مل دمع ريغب رهج نإ : ليقو ى ادمع ولو ( اهضعبب
 وأ الوأ ناك ن إ و 2 ارخآ ناك ن إ هدح و هب رس أ ام دمعي ثبح ديعي امنإ : لبقو
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 فكيبح ُ س نإ فاخا اذكو » ةءارقلل نإ و ةداعإ الب يضم : لىفقو

 ؛نال وق ةروس ال ثيح ةحتافلا عم ةروس أ رقنإ ةالصلا ةداعإ يفو رهج

 يتلا ( ةءارقلل نإو ةداعإ الب يضمي : ليقو ) “ لكلا داعأ رهج هبقع اطسو

 وأ “ ( رهجي ثيح رمأ نإ فلخلا اذكو ) « ةالصلا نع الضف ادمع اهب رهج

 يف صخرلا لصحتف رسي ثيح اهريغب رهج وأ ‘ رهجي ثيح ةحتافلا ريغب رسأ
 ةعك ر الإ اهلك رسلا ةالصب رهج نإ : ليقو ى هب رهج رس وأ هب رسأ رهج لك
 ةحتافلا عم ) ادمع اهضعب وأ ( ةروس أرق نإ ةالصلا ةداعإ يفو ) “ داسف الف
 هنأ ىلع لديو ى ةداعإ الف ارس اهأرق نإ : ليقو ؛ ( نالوق ةروس ال ثيح
 ةعك رلا يف قيدصلا ركب يبأ نم توند : لاق « يحانصلا هاور ام اقلطم ةداعإ ال

 انبر » : ةياكح ىلامتو كرابت هلوقو نآرقلا مأب أرقن هتعمسف برغملا نم ةثلاثلا
 ء '١}ه ي باهولا تنأ كنإ ةمحر كندل نم انل بهو انتيده ذإ دمب انبولق غرزت ال

 كرت نم دك وأ همامتإ نأل ادمعتم همتأ فقولا زوجي ال ثيح ركذت مث يسن نإو
 يحمانصلا ثيدح يف اهدورول ةحتافلا عم نآرقلا ةءارق

ج
س
 ضحمب و كاهريغ ةروسو باتكلا ةحتاف أرق نإ : « ناويدلا » يفو 

 : لىقو ى ةب لتر أ هتالص داعأ ةروسلا رهح نإو ؛ نالوق هفف ا رس هروس

 قرخ -آو ذ ة رخآ يفو ى سأب الؤ ا رس رصعلا و رهظلا نم نيل وآلا ف أرق نإ

 ٠ ىنعملاب ؛ ها رسأ ولو دمعي ءاشعلا

 نعو > رصملاو رهظلا يف ةروسلا ةءارق مهريغو ةكلاملا و ةصفاشلا تدجوأو

 اہهضمب وأ ةروسلا أرق نإ إ و « رهحيو هل رسدت ام همامإ فلخ أرقن هنأ ضعب

 ؟نعتل وألا نيتمك رلا ق وأ اقلطم ال وأ كلذب مهولل دحسي لهو ةداعإ الف نايسن

 ٠١ - نارع لآ : ٨ .
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 يتابلاب يضملا صخرو 0 هدجي ىتح هددر اهنم فرح هل فقو نإو

 عجر هزواج ام دعب هركذ نإو س رذعل لقألا يف رفتغاو هدجي مل نإ

 . ض ةالصلا داعأ الإو اهماتل هنم أرقو هيلإ

 يف أرق نإ : ليقو ، هدعب ملع نإ ال تقولا يف ركذ نإ ديمي : ليقو ؛ لاوقأ
 ى داعأ رثكأ وأ نيتمك ر يف أرق نإ : ليقو ى داعأ تقولا يف ملعو ةالصلا رثكأ

 رثكأ وأ ( فرح هل فقو نإو ) ، ةمك ر يف ولو انايسن أرق ولو ديعي : ليقو
 وأ ةملك وأ فرح اهضعب اهنم فرحلاب ديري نأ لمتحيو ى ةحتافلا يف ( اهنم )
 فقوتب فقوتت ةيآلاو ةملكلا نأل فرحلاب ربع امنإو « ىلوأ لاتحالا اذهو ى ةيآ

 ىتح ) هناسلب هلبق ام ريركت عم هب وأ هركفب هبلط ( هدآدر ) ى لوألا اهفرح
 ةالصلا نم يقب ام ردق ديدرتلا يف ىقبيو ةالصلا داعأ هدجي مل نإو ى ( هدجي
 زيجأ يأ ( صخرو ) ى اهداعأو ملعتو ةالصلا عطق هدجي مل نإ مث «ةئالث لاوقأ

 ليلقلا يأ ى ( لقألا يف رفتغاو هدجي مل نإ يقابلاب يضملا ) هفنب ءادع اذلو
 يف اك هل فرح فوقوو ى رم اك نايسنك ( رذعل ) ‘ فصنلا نودام وهو

 يضملا هلف فصنلا نود امم رثكأ وأ تايآ ثالث ولو لقألا هل فقو اذإو ى انتلام

 نم يقب ام ردقب هزواجي امنإ ( هزواج ام دعب ) فرحلا يأ ى ( هركذ نإو )
 امئاق ( ارقو هيلإ عجر ) ى ةءارقلا نم يقب ام وأ ةالصلا نم يقب ام وأ ةمك رلا
 مل يأ ( الإو ) ، ةحتافلا يأ ( اهماتل هنم ) دوجسلا وأ دومقلا يف ركذت ولو

 ص اليلق ناك نرإ ال : ليقو « ( ةالصلا داعأ ) هدحو هيلإ عجر وأ هيلإ عجرب

 ص هدعب وأ هلبق اهب لصتم وأ اهنم وه يتلا ةملكلا عم هديميو هيلإ عجري ه ليقو
 وهو احوتفم هترتس ءارو نم ناك باتك يف هرظنف ةحتافلا ضعب هل فقو نإو

 دحأل لاق نإو ى زاج هملعف عماسلا هملعيل هددرو هلبق امب رهج وأ « اهلخاد نم

 حفصتف فحصملا لباق وأ هل ىلماف نآرقلا نم مالكب هل لاق وأ يندز : ةيبرملا
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 ريثخ نيتروس نم نإو تايآ ثالث أرق نإف ةروس نم هل فقو نإو
 أرقف اهاون ةروس ىلع مرحأ نإو ث رخآ لحمل زاوجلاو عوكرلا ف

 أرقي ملام : ليقو س اهأرق يتلا نم غرفي مل ام اهيلإ عجر 3 اهريغ

 ىضم نإ سأب الو ء اهرثكأ

 هتالص ةحص يفف ى هيف رظنف باتكلا ةحتاف يف احوتفم هدجو وأ ى هقاروأ

 حرش ه يفاك اوفلتخا دقو ص هتالصل حلصم كلذ يف هنأ اهتحص هجوو ؛ نالوق

 ناك اذإ أرقي ال : ليقو ى اهحالصإل اهيف ملكت نم ةالص ,ف دايز نبال « ةينا رلا
 ةمك ر يف اهتءارق يلصملا يفكت : يرصبلا نسحلا نعو“عمتسي لب رهجلا يف امومأم
 ثالث أرق ناف ةروس نم ) فرح ( هل فقو نإو ) ، امومام ناك نإ ةدحاو
 ( نإو ) ث ةربصق ولو : ليقو ى ةليوط ةيآ : ليقو ص نيتيآ : ليقو ( تايآ
 يف رتيخ ) ةروس نم ثالثلا وأ ( نيتروس نم ) ناتنثالا وأ ثالثلا تناك

 هل فقو يتلا ةروسلا نم لحملا ناك ولو س هنم أرقي ( رخآ لحف زاوجلاو عوكرلا
 . زوجي ال ثيح وأ فقولا زوجي ثيح هل فقو ام قفاو ءاوس و ى اهفرح

 م ام اهيلإ عجر ) ‘ ادمع ولو ( اهريغ أرقف اهاون ةروس ىلع مرحأ نإو )

 اهرثكا ارقي م ام : ليقو) ظ اهتءارق يف عرش يتلا يأ ى ( اهأرق يتلا نم غرفي
 لوق ىلعو الصأ عجرب ال : ليقو ؤ عك ر وأ عجرب ملو ( ىضم نا ساب الو
 نالوق اذك و ى ديعي : ليقو ى « ناويدلا » يف ام ىلع ةلمسبلا ديعي الف عوج رلا

 مث ىرخآلا أرقو مارحإلا دعب ةروسلا ىون نإ اهتداعإو ةلمسبلل عوجرلا يف
 نإو ث ةلمسبلا ديعي الف ىون ىتلل لَمنسَب نإ هنأ رهظي يذلاو ‘ ىون يلل عجر

 اذإ : ليقو ؛ نالوقلاف امهادحإل ةلمسبلا وني مل نإو “ اهداعأ ىرخآلل لمسب

 دبحوت اهنأل اهعطقي الف صالخإلا ةروس أرقو صالخإلا ةروس ربغ ىلع مرحأ

- ١٤٣ - 



 عجرو ، دمعت نإ تدسف الإو ةحتافلا عم ةروسلل نإو بيترتلا بحيو

 » رثكألا دنع لبترزتلا بذدنو 4 مه و تبإ هف فلاخ ام ةءارقل ديعم

 بجيو ) ى اهيف عرش يتلا متأ ام دعب ىلوألل عجر نإ سأب الو ى اهريغ عطقيو

 ءازجأ وأ ةحتافلا ءازجأ نيب ايف اجس الو ( ةحتافلا عم ةروسلل نإو بيترتلا

 رطشلا أرق وأ « ةحتافلا ىلع ةروسلا مدق نأب بتري مل نإ يأ ( الإو ) “ ةرودلا

 هلك كلذ يف ءاوس لوألل رخآلا نم أرق وأ ى ةحتافلا نم الثم لوألا لبق رخآلا

 عجرو ( > ببترتلا مدع ) دمعت نا ( هتالص ) تدسف ( ةيآب وأ ةملكب وأ فرحم

 ترإف ريخأتلا هقح ام مدق ام دبعيف ببترتلا ص ( هيف فلاخ ام ةءارقل اديعم

 رخآلا فصنلا أرق اذإ : ليقو ( مهو نإ ) “ هميدقتب تروصت بيترتلا ةفلاخع

 . الوأ ةروس أرق نإ اذك و > هدحو هدمىلف الوأ

 "دع نم عماسلارنكمتي ثيحي ةءارقلا يف لاهمإلا وهو ( ليترتلا بدن'و )
 ءاضصعإ وه يذلا بجاولا ديوجتلا ةلمج نم وهو ى هبوجوب : ليقو “ فورحلا
 انبهذم لهأ هنم مرح دقو : يقتامتلا ورمع خيشلا لاق“اهقحتسمو اهقح فورلا

 بازيم دالب يف اصوصخ : فنصملا لاق “ مظملا يلملا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 يورو ى ىفك ةعرس يف اهجراخ نم فورحلا جرخأ نإو ى هب مهل ساسم ال هنإف
 فقي ال ناك نإف ى )١' « فورحلا نايبو فوقولا ظفح ليترتلا نإ » : قلي هنع

 سيلففورحلا نيبي مل نإو ‘ ديوجتلا رئاسب ىتأ ولو الترم سيلف فوقولا لحم يف
 ةملك ةملكو افرح افرح نّسبت : ضمب لاق ى فوقولا لحم يف فقو ول و ، ادوج

 ' بوجولاب لوقلا هلباقم ( رثكألا دنع ) ‘ نهنيب عطقت نأ وأ تكست نأ نودب

 زوجي رأ ريغ نم ىجه نإ اذك و « هتالص داعأ ةءارقلا ىتجه نإو ى رم دقو

 ١ دواد وبا هارر ۔- ٠
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 هرضيالو ث تدسف ةلزنملا نم هريغ أرق وأ ةيبرعلا ريغب نآرقلا أرق نإو

 { حرشن لأ ةزمه طاقسإك ىنعم لدبي مل نإ ملعت هنكمي مل نم نحل

 ء هتالصب سأب ال هنإف كلذ دمب هيجهي مث افرح أرقي امنإ ناك نإ و « ةءارقلاب

 ى طقف ةحتافلا يف كلذ ىلع ملكت نكل « « ناويدلا » يف هلاق “ اهديعي : ليقو

 هانعمب ( نآرقلا أرق نإو ) ، كلذ ريغ ىلع قيطي ال نأب ملعتلل يجهتلاب سأب الو

 ( ةلزنملا ) بتكلا ( نم هريغ أرق وأ ةيبرعلا ريغب ) هأرق وأ ى ةيبرملاب
 ةمبرملا ريغب نآرقلا ةءارق زوجت الو « هتالص ( تدسف ) ةبرمعلاب ولو ةاروتلاك

 ةيمجعلاب هتءارق ةفينح وبأ زاجأ و : يطوسلا لاق « ةالصلا ريغ يف ولو هانعمب وأ
 ةفىنح ابأ رأ يورو « ةيبرملا نسحم ال نمل دمحمو فس وب وبأ هزاجأو ، اقلطم

 ص ثحابم انهو ى هب دسفتو“ةالصلا ريغ يف ولو ذاشلاب أرقي الو ع كلذ نع عجر
 مدق اذإ اك تدسف نآرقلا ريغب وأ ةيبرملا ريغب داز مث هيزجي ام ةيبرملاب أرق اذإو

 ال : « ناوبدلا » ق لاق ى ( ملعت هنكم مل نم نحل هرضيالو 0 زوحي الام

 ء رذع هناسل لقث لجأ نم نحلي ناك نإ و « ملعتلا كرت لجأ نم نحلي نم رذمب
 وه خلا هبرعأف نرآرقلا أرق نم : قلع هلوق يف بارعإلا : « يطويسلا » لاق
 تسيل نحللا عم ةءارقلا نأل ، نحللا لباقم دارملا سيلو هيناعم ةفرعم

 نكل ى دناع نمي لابت الو ، هب ذخو ى همهفاف ه ا الصأ اهيف باوث الو ةءارق

 ىنعم لدبي مل نإ ) ‘ نحللا لباقم هنأ ىلع لدي ام ىيحي خيشلل موصلا باتك يف
 ضرألا وتاولمسلا قلخ يذلا سيل وأ » : ىلامت هلوق يف “ ( ةزمه طاقسإك
 نكلو“ملمتلا هنكمي مل ولو « تدسف لدب نإ و ى )١' ي مهلثم قلخي نأ ىلع رداقب
 اهتكرح لقن لجأل اهفذح امأو ى ( حرشن ملا ) : هلوقو “ هدسفي ال ام أرقي

 ١ - سي : ٩٩ .
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 سكع وأ باذع ةيآب ةمحر ةيآ وأ ء ىدهف لاد ماجعإ وأ

 . كلذ وحن وأ

 طاقسإ يف هعم ثحبلاو رضمب سيلف ةلمسبلا طقسأ نم دنع ثدح ثدح » ءاثل

 ءاطلارسكب « انعط أو انعمسا اولاقو ه:لوقينأ ىنعملا ليدبت نمو طقف ةلمسبلا

 ح امهريغ وأ ىحضلا وأ ىلعألا يف ع ( ىدهف لاد ماجععإ ) ك ( وأ ) ع رمأ هنإف
 «ةمح ر ةيآب باذع ةيآ لدب نأب ( سكع وأ باذع ةيآب ةمحر ةيآ ) لدبي ( وأ )

 لعج هنمو ‘ تاثيبخلل نوثيبخلا ماجعإ كرتك يناثلاو ى نيتبحهلا ماجعإك لوالا
 نإ :لوقي نأو “هسكعوهةيربلا ريخ مه كئلوأل ناكم ةيربلا رش مه كئلوأل

 ةمحر ةيآ لدبي نأ امأو ى ميعن يفل راجفلا نإ : لوقي وأ ‘ محج يفل راربألا
 راربالا نإ أرقي نأ لثم “ دمع الب دسفت الف ىنعمل داسف الب اهلك باذع ةيآب اهلك

 دلي لثم كرشي امب ةءارقلاك“(كلذ وحن وأ)“ ميحج يفل راجفلا نإ لدب معن يفل
 تدسف هعاونأب لادبإلا كلذ لعف اذإو ة ريقف هللا نإب ءادتبإلاو مل طاقساب دلويو

 دسفت مل ركذ ام وأ ، ىنعملا لدبي ملو نحل نإو « ملعتلا هنكمي مل ولو ى هتالص

 نحلي كرتي الو “ طلغ وأ وهس وأ لهج نع كلذ لعف نأب دمعتي مل نإ هتالص

 صخرو ى ملعتلا هنكمأ نإ هريصقت ةهج نم هللا هذخاؤيو رذمي الو رجزب لب

 اطلغ وأ الهج كلذ سكع وأ باذع ةيآب ةمحر ةيآ لدبي مل ام لادبإلا يف مهضعب

 اطلغ وأ الهج سكملاو باذملاب ةمحرلا ةيآ لدب ولو ضعب صخ رو ى اوهس وأ

 . هملع دمعتم ريغ وهو آ وهس وأ

 ‘ ت هعن أ . ءات مض وأ > نيملاعلا مال رسك نم ةالص دسفت ال : : جاتلا « يفو

 ال : لاق اك هللا نم كت اهنأل " ءاتلا مض امأ ڵ كايإ فاك رك وأ : ليق

 مهفي ل هنأل هداسف مدع لعلو “ كارشإ هتروصف فاكلا رسك امأو ك أ الإ هلإ
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 دسفت ال سكع وأ باذعب ةمحر ةيآ لدب نم نإو ‘ هدصقي ملو ىنعم رسكلل
 تدسف ادمع نحل نمو“هسفن يف أرقي نأ مجعألل زوجي هنأ و ‘ دمعتي مل نإ هتالص
 ادمعتم ىنعملا لدبو نحل نإ و ‘ تحص هلدبي مل نإ : لبقو ى ىنعملا لدبي مل ولو

 . اعامجإ تدسف هنحل هاضتقا يذلا ىنعملا دقتعا وأ
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 لصف

 عوكرلاو متخلا نس و ةءارقلاو ٠ مارح الا نم توكسلا يغبني

 ‘ اهداعأ داز نإو ‘ ق ر علب وأ سمنت ردق

 لصف

 مارحإلا دعب ذاعتسا نإو ( ةءارقلاو مارحالا نيب توكسلا يفبني )
 داز ( عوكرلاو متخلا نيب ) ديكأتب ( و ) “ ةذاعتسالاو مارحإلا نيب تكس

 ال : « رثألا ه يفو “ قيرلا علب نم لقأو ‘ سفنتلا نم لقأ توكسلا مهضعب

 نيبو تايحتلا نم وأ دوجسلا نم مايقلا نيب ام ةتكس دعب الإ موقي نيح أرقي

 فضاإو “« ناويدلا ه يف نالوق ؟ ( قير علب وأ سفنت ردق ) لهو « ةءارقلا

 هب لصتملا لمعلا ردق تكس نإ الإ ديعي ال : لبقو « ةالصلا داعأ رثكأ تكس

 او أدتبا نيذلا موقلا ركت يضقني ام ردق تكسف مامإلا الإ > رذع الب

 بسح كلذو > سفنتلا وأ قيرلا علب نم رثكأ ١ ناك ول و > 7 بقع ريبكتلا

 فالخلاف رثكأ ١ ركملا تكس نإو > طسوتلاب نورمؤي نكلو توصلا مم دم

 تناك نإ الإ ( اهداعأ ) ادمع ( داز نإو ) : لاق فنصملا تيأر مث « روكذملا

 ص ةالصلل ريمضلاو “ ركذ ام ضعب نع هب تينفتسال هتيأر ولو ‘ رذمل ةدايزلا
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 اذكو > أرقي وه و اهدس ةةارقلا ءانثأ ف فص ةجرف ىأر نإو

 حالصإل اهعطقيو ص رطم وأ حي رك نم لاقتناك اهحالصإل لغش لك

 . . و ىلوألا ؤ ةروسك رودلاب سييكنتلا هركو ةجنتك اهل ال

 (أرقي وهو اهدس ) اهلخاد يأ «( ةءارقلا ءانثأ يف فصب ةجرف ىأر ناو )

 ال هفص ف تناك وأ > هفص ريغ ناك ول و فصب ةحرف دسي نأ هل نأ هرهاظو

 الإ دسي ال هلح لمل يردي ال اضرأ و « كلذ هل زوحي ال هنأ يدنع يذلاو > هىلت

 ىريف لوآلا فصلا يف نوكي نأ لثم دحأ اهدسي مل اذإ دسفت هتالص تناك اذإ

 وحن وأ لفاغ وأ دناعم وأ لهاج وأ ىمعأ اهيلي مامإلا ةهج ىلإ هقوف ةجرف
 فصلا فناكو“هافق تمسب مارحإلا دعب ةثداح مامإلا فلخ تناك وأ « كلذ

 اذإ هتالص اهب دسفت ةدم يضمت نأ لبق اهدس ردابيف هنم عضوم يأ يف لوألا

 : لبقو “ ةعكرلا : ليقو « لبقتسملا لمملا رادقم يهو ةجرفلا كلت ىلع تضم

 احرص هللا اهمحر خيشلاو فنصملا نأ يل رهظ مث ى ميلستلا ىلإ كلذك ىقبت ىتح
 ارهاظ اليلعت كلذل ركذأسو « هتالص ضقن فخي مل ولو اهدسي نأ هل نأب دمب

 تإ ةعامجلا ةالص يف هلك كلذ يتاي اك رخآ لوق زاوجلا مدع نكلو ص هلل دحلاو

 . ىلاعت هللا ءاش

 عطق زيجأوز( رطم وأ حيرك نم لاقتناك اهحالصال ,لخغش' لك اذكو )
 نم لوق ىلع الإ ةءارقلا عطقي الف اهريغ حالصإ و ةالصلا حالصإل ناك نإ و ةءارقلا

 ( حالصال ) ةءارقلا يأ ( اهعطقيو ) ةالصلا ريغ حالصإل ولو اهعطقي : لاق

 هركو ) « لام وأ سفنل ( ةيجنتك ) ء ةالصلل يأ ( اهال ) ةالصلا ربغل

 ةروس ةءارق ( و ىلوألا) ةعكرلا ( يف ةروس ) ةءارق ( ك روسلاب سيكنتلا
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 عجر ايت ٤ارق ءانثأ ركذت نإو ى داسف الب ةيناثلا يف اهقوف ىرخأ

 ةيناثلا يف قلفلاب أرق ىلوألا يف سانلاب أرق نإ نيتذوعملا ريغ ىلفسلل
 : { عوجر الب

 ( داممق الب ةيناثلا ) ةمك رلا ( يف ) ةروسلا كلت قوف يأ ‘ ( اهقوف ىرخأ (

 لثم دحاو ميلستب ةعبارلا وأ ةثلاثلا يف اهقوف ىرخأ ةءارق اذك و « ادمع ولو

 ملست لصف الب عبرأ وأ ثالثب لثفنتلا لثمو “ ملستب لصف الب اثالث رتولا ةالص
 يف ءاوسو : ةعبارلا عم امهادحإ نيب وأ ةثلاثلاو ةيناثلا نيب اذك و « زيحلا دنع
 أرقن مل ءاوسو ى رثكأ وأ ةروسب اهنع تلصف وأ ةيتحتلاب تلصتا ةيقوفلا ةرودلا

 ةمك رلا يف سيكنتلا هركي امنإ : لبقو ى اهربغ اهمم أرق وأ ةسكنم ةروس الإ
 رخآ أرقي نأ لثم ةدحاولا ةروسلا يف سيكنتلا هركي امنإ : ليقو “ ةدحاولا

 يف اهريغو رتولا ةالص يف درو ام هديؤيو ى ةيناثلا يف ال وأ و « ىلوآلا يف ةروسلا

 الب ةثلاثلا يف ايمقوف ةروس ةءارقو نييل وآلا يف نيتروس ةءارق نم قرطلا ضعب

 ةهارك الو بوجو الب ( ىلفسلل عجر ايهتعارق ءانثاب ركذت نإو ) ث ميلست لصف

 برب ذوعأ لقو ص قلفلا برب ذوعأ لق ث ( نيتذ؟وعملا ريغ ) ى نايسنلا يف
 ىنمب ذيوعتلا نإف ى زاج ايهملإ ذيوعتلا ةبسنو « ةددشم واولا رسكب « سانلا

 لاصيإلاو فذحلا ىلع اهحتفب وأ ى كلذ يف ببس ناتروسلاو “ ةيجنتلاو ةمصعلا

 ةيناثلا يف ) اهريغ وأ ( قلفلاب ارق ىلوألا يف سانلاب أرق نإ ) ىاب ذوعملا يأ
 نم هل دب الف رخآلا غلب هنأ كلذ هجوو ، ىلفسلا مدعل ىلفسلل ( عوجر الب
 مدع ناب ثحبيو ، اسكنم سيل حتتفاو متخ نم نأل طسو وأ لوأ ىلإ عوجر

 ةالصلا ريغ وأ ةالصلا يف متخ ىتح هتءارق يف عبتت نميف روصتي امنإ سيكنتلا
 ةيناثلا يف ديعي نأ يدنع يذلاو « سكنم اذه نإف هأرقف « خلا دصق نميف ال
 وأ نيتمك ر نم ةعكر لك يف اهماتب ةدحاولا ةروسلا ةءارق زاوجل سانلا ةروس
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 ىلع وأ هنم رسيت ام أرق تقولا يف همتي ال ام ىلع مرحأ نإو

 ترإ ةداعإلا يفو 2 هاون هرضي الو هي زجي ام أرق طقف ةيآ ةءارق

 ريغ اهيف لمعي نأ ىلع اذكو ؛ نالوق أرقف أرقي ال نأ ىلع مرحأ

 عبرأ ىلع ميقمو نيتعكر ىلع رفاسمك اهيف ديزي وأ لكأك عورشم
 . . . ...... ... . ٠ . هلمعي ملو

 زوجي ال ثيح ركذت نإو « ارارم رثكأ وأ ةعك رلا يف اهريركتو رثكأ وأ ةثالث

 دمعت زوجي ال ام هيلع فقولا مهوي امم ينيلصمل ليولك امارح نوكيو فقولا

 هيلع عقو امل حالصإ هنأل هيلع ةهارك الو فقولا زوجي ثيح لصي ىتح ةءارقلا

 هتبوت تقفاو اذإ هتبوت دعبىقبتف لوأ نم دمعت ول ةهاركلا نوكت امنإ و نايسنب
 همتي ال ام ىلع مرحأ نإو) “مارح وه امم ىلوأ ةهاركلاف هتاف هبلع فقوي ال ام

 :ةءارق ىلع وا ص هنم رسيت ام ارق ) ايل وأ تقولا رصقل وأ هلوطل ( تقولا يف
 اهنود ام نأب لوقلا ىلع تايآ ثالث وهو ى ( هيزجي ام أرق ) نيتبآ وأ ( طقف ةيآ

 نرآرقلا ريغ أرقي نأ ىلع مرحأ نإ اذك و “ ( هاون هرضي الو ) “ يفكي ال
 أرق مث ى يزجي ال امم كلذ ريغ وأ ةيمجملاب وأ هريسفتب نآرقلا أرقي وأ ةاروتلاك
 ص تقولا يف همتي ال ام ىلع مرحأ يذلاو اذه ديعي : لبقو ى ديمي الو يزجي ام
 . الثم ةدحاو ةيآ ةءارق ىلع مرحأ يذلا و

 ص ارقف ) هتءارق هتمزل ام ( ارقي ال نأ ىلع مرحأ نإ ةداعالا يفو )

 ص ( لكاك عورشم ريغ اهيف لمعي نأ ىلع ) مرحأ نإ نالوق ( اذكو ؛ نالوق
 ديزي نأ ىلع مرحأ ( رفاسك اهيف ديزي ) نأ ىلع ( وا ) « مالك وأ ‘ برش وأ
 ( هلمعي ملو عبرأ ىلع ) ديزب نأ ىلع مرحأ ( ميقم ) ك ( و ى نيتعكر ىلع )
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 ةحتافلاب حبصلا نم ىلوألا ة٤ا رقو .ال : لق و ء ةداع الا حجرألا و

 عجر اهيسن نإو ث صالخإلا ةروس اعم هتيناث يف دازيو ،ةروسو

 . ؛ نالوق نيترملا يفو ث اثالث مظعي مل ام اهيلإ

 مرحي نأ كلذ لثمو « ةدايزلا نمو 4 عورشم ريغ ىلع نم ركذ ام لممي مل يأ

 حجرألاو ) ‘ صقني ملو عبرأ نم ميقمو الثم نيتنثا نم رفاسم ناصقنلا ىلع

 ام ىلع مارحإلاو ، هب رومأم زئاج مارحإب الإ ةالصلا لخدي ال هنآل ( ةداعالا

 حصي الف هب رومأملا مارحإلا ريغ صقنلاو ةدايزلا و نآرقلا ريغب ةءارقلاك زوجي ال

 ريغ هسفن مارحإلا كلذ نآل ص هب مرحأ ام لمعي مل ولو ةالصلا يف هب لوخدلا

 طقسأ ولو هعزن مث سجن بوثب مرحأ نمك وهف ‘ زوجي ال امب هباحصتسال زج
 ىلع مرحأ نإ : ليقو “ ركذ ايم هملعل ىلوأ ناكل ةداعإ ( ال : ليقو ) هلوق

 ةعك رلا ( ةءارقو ) “ داعأ ناصقنلا ىلع مرحأ نرإو “ تحص دزي ملو ةدايزلا

 يأ “( ايهعم هتيناث يف دازي و ، ةروسو ةحتافلاب حبصلا ) ةالص ( نم ىلوألا )

 ةروسلا ىلع وأ اهيلع رصتقا نإو “ ( صالخالا ةروس ) ةروسلاو ةحتافلا عم

 اديدش بابحتسا كلانه صالخإلا ةروس اوبحتسا نكل ( و ) ثزاج ةحتافلا عم

 ح اثدلث مظعي مل ام ) ءاش نإ ( اهيلإ عجر ) ذفلا يأ ى ( اهيسن نإ ) هنأ ىقح
 عجري ال : ليقو ؛ « ناويدلا ه يف ناروك ذم ( نالوق ) ةرملاو ( نيترملا يفو

 ضعبب قطنو هلامأ اذإ مامإلا عجري الو ى اليلق ولو عوكرلل هسأر لامأ اذإ

 مل ةلامإ الب ريبكتلا هنم ردص ول لب “ هفلخ نم ىلع ةالصلا طلخي الئل ربكتلا

 هعبتي ملو ركذتو عكرو رثك مامإلا ناك نإو ث همس نم ىلع طلخ هنأل عجرب
 مدعل راظتنإلل ضعب وأ هايإ هعمس مدعلو صالخإلا ةءارقل اراظتنا امإ هفلخ نم

 دشأ ةروصلا هذه يفهعوجر مدع لب مهيلع طلخي ال هعوجر نآل «عجريلف عملا
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 نمو ، سأب الف ةحنافلا عم اهأرق مامإ ةروسلا وأ اهكرت دمعت نإو

 يف هتزجأ تقولا رضحو هعاعتي مل نإو ث اهريغ ملعت طقف اهفرع

 . اهملعت همزل آضيأ اهلهج نإو ث ةروسلا لحم يف اهينثيو ،.سخلا
 ريبكتلاب ىلص هلبق رضح نإو

 كرت دمعت ( وأ ) ةروسلا ةءارق دمعتو ( اهكرت دمعت نإو ) ‘ طيلختلا يف اعاقيإ
 ء ضفاخلا ةداعإ الب كلذ زاوج ىلع ءانب ءاهلا ىلع افطع ةروسلا رح ( ةروسلا )

 لثاملا فاضملا مدقتل رجلاب وأ « ءاملا نم بصنلا لحم ىلع افطع بصنلاب وأ

 ةحتافلا عم) صالخإلا ةروس يأ « ( اهأرق ) و دمعت لعاف ( مامإ ) ‘ روك ذمل

 ةحتافلا يأ ( اهفزع نمو ) ادمع اهكرت ىلع مالي دق نفلاو ، ( ساب دف
 هماعتي مل نإو ) 4 ةرم ام ىلع لقأ وأ رثكأ وأ تايآ ثالث ( اهريغ ماعت طقف )

 ثاولصلا ( يف هتزجأ ) ةال_صلاو ملعتلا هيف كردي الو ؤ ( تقولا رضحو

 لحم يف ) ةيناث اهأرقي يأ ط ( اهيتنشيو ) ىلوألاب لفنلا يف اذك و “ ( سحلا )
 اهبنثيف رهجلا ةعك ر ةروسلا لح دارملا نوكي نأ زوجيو ںاهلدب يأ “ ( ةروسلا

 اهونيو ى ةلمسب لوق ىلع أرقي نأ هلو ى دحاو قدص املاو « نيترم اهأرقي ىنعمب

 اذإف : تلق نإو “ رم اك ةحتافلا دعب يفكتف ةحتافلا ريغ روسلا ىدحإ ةلمسب

 ام ىلع رثكأ وأ ثالث وأ نيتيآ وأ ةيآ ىلع رصتقي نأ هل زوحي لهف ةحتافلا ررك

 فنصملا رهاظو “يدنع معن : تلق؟ةحتافلا دعب ةروسلا نم يزجلا ردقلا يف رم

 امهريغ نم الدبو اعرف اهراركت ناك امل اهنأل اهلاكإ بوجو امهريغو خيشلاو

 . اهمامتإ الإ زجي مل اهريغ ملع مدع ةرورضل

 تقولا ( رضح نإو © اهماعت مزل اضيأ ) ةحتافلا يأ ( اهلهج نإو )

 روكذملا ( ريبكتلاب ىلص ) ةالصلاو ملمتلا هيف كردي الو اهملعت لبق يا“( هلبق )
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 . ملعتلا دعب : ليق ، ديعي و ادعاق

 ةالص لكل وأ 4 عبرأ وأ “ تس وأ “ سمخ وأ “ ةالص لكل تاريبكت عبس

 لاوقأ رئاس لوقي « ادجاس امكار امئاق : لنقو ى ( ادعاق ) ريبكت نم اهسف ام
 : ليق“ديعيو )“عك رب مث ةعك رلا يف ناسنإلا أرقي ام ردق امئاق تكسيو ةالصلا

 امئاق ىلصو اهناكم حبس ةءارقلا فرمي مل نم : ليقو ى ال : ليقو “ ( ملعتلا دعب

 ةيآ فرع نإ و هتغلب هانعمب هأرقي : ليقو « ملمتلا يف دهتجيلو ؛ نالوق ادعاق وأ
 لقو ى ةروسلا ناكم تايآ ثالث ردقو ةحتافلا تايآ ردق اهددر نيتيآ وأ

 ص لل دمحلاو « هللا ناحبس : اهلدب لوقي هنأ يورو “ ةحتافلا لدب اثالث : اضيأ

 مل نمو “ مظعلا يلصملا لاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو

 هنم فرعي مل نإو “ نآرقلا نم فرع ام هلدب أرق ةالصلا لاوقأ نم ائيش فرمي

 تابحتلا لدبءاثالث» هللا ناحبس :لوقي هنأ اورك ذ و٠ اهلاوقأ لدب حبس :ليق ائيش
 ةداعإلا يفو “ رهجلا لحم يف ايناث اهأرقو “ةحتافلا لدب اهأرق ةروس فرع نإو

 . ةحتافلا نع اضوع ةروسلا نوكت ال : ليقو “ نرالوقلا ملعتلا دعب
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 باب

 هيدي ةحار عضوو « ريبكتب ءانحناب عوكرلا ةءارقلا دعب ضرف

 ال سأرو رهظ ةيوستب لادتعابو > عباصألا قي رمت عم هتبكر ىلع

 ى ۔ و

 . هب ًابوَصم

 باب

 عوكرلا يف

 عوك رلا : لاق هنأك ريوصتلل ءابلا ( ءانحناب عوكرلا ةءارقلا دعب ضرف )

 ةقيقحلا ةدارإل درفأ ( هيدي ةحار عضوو ) هعم يأ ( ريبكتب ) ءانحنالا

 :ليقو“ رثكألا دنع ( عباصالا قيرفت عم هيتبكر ىلع ) ، نيتحار ىلع ةقداصلا

 وأ ايهبنج وأ اهعباصأ ىلع وأ ايهفلخ نم هيتبكر ىلع هيدي عضو نإو ى اهمضب
 نإ اذك و ؛ نالوق داسفلا يفف نيتبك رلا فلخ نم اهلعج وأ اهيفك ىلع اهمض

 ةيوستب لادتعابو)“ايهبلع هيعارذ لمج وأ نيتبك رلا ىلع عباصألا فارطأ لمج

 عكري قرهني مل ءام هيف بسح وأ هرهظ ىلع ءام ءانإ عضو ول ىتح ( سأرو رهظ
 نأ بيوصتلاو هسأرب يأ ( هب ) اردحنم يأ ( ابآوصم ال ) « بَوصم ربغ

 ۔ ١٥٥



 ىنحنا نإو > اهداعأ ًالدتم همتبكر هسأرب زواج اج نإو > هرهظب الو

 اهفلخ نم ةأرفا بّوصتو ص نالوقف ، طقف هتبقربو هب

 هسأر عفرب نراب ( هرهظب الو ) 0 الىلق اليلق اعفترم هيلي امو ث الفسنم هلمح

 هيتبكر هسأرب رواج نإو) ص اليلق اليلق الفسنم هرهظ نم اهيلي امو هقنع ,لعجيو
 ءحيحصلاىلع (اهداعأ) هسأر وأ هرهظ بوص وأ بيوصت الب هل اضفاخ ( يلدم

 نإو “ ( نالوقف ) هرهظ نود ( طقف هتبقربو ) هسأرب يأ ( هب ىنحنا نإو )
 برقأ هنآل هسأرب ب"وصيلف رهظلاب بيوصتلا امإو سأرلاب بيوصتلا امإ نكمأ
 ص ريغ ال كلذ نيب هل زئاج ريبخت يفو ‘ هدسج يف ةلعل كلذ ر"وصتيو « عوك لل

 دجي ال ليس وأ عبس وأ ودع فوخ وأ هبف سبحل هاوس دجي ال ناكم قيض يفو

 هب رصي ةحسف و ةق ةبقث هسأر لباقل ايوتسم هبف عك ر ول ناكم قيض يفو “جورخلا
 اهسأرب ءىطأطت وأ اهعوك ر يف ي"وست نأ امإ ةأرملا نكمأ نإو ى هةودع اهنم

 . "وستلف

 ىلإ اهقنعو اهسأر ليمت يأ ةمأ ولو ( اهفلخ نم ةأرما بآوصتو )
 اع ايذخف ىف اهادي نوكتف ضعب نم ليمأ هضعب اهيلي ام نوكيو ى اهمادق

 « اهتماق ي"وست الو نيتبك رلا ىلع اهادي نوكت وأ « نيتبك رلا قوف نيتبك رلا يلي
 لجرلاك تمك ر نإو ، تلعف نإ داسف الب اهردص ىلإ اهدحو اهسأر ليت مش

 هنأل لج رلاك عك رت اهنأ يدنع يذلاو “ ةصخر هيفو 0 اه زجع راهظإل تدسف

 عوك رلا يف هعربلص مقي ال ءىرما دبعو مومع نم اهصصخت ثىدحلا ق ءىحح ل

 دراولا كحلا لب (كله '١ؤرما نإ ):ىلاعت هلوق يف اك ة أرملا ( ءىرما ) لومشل

 مواقي ال اهزجعع راهظإ نم رذحلاو “ ليلدل الإ ةأرملا ىلع هب موكحم لج رلا ي

 ١ _ ه انلا : ٦
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 الب هيتبكر بصنيلو ى هفلخ نمال لتعا نإ هسأ رب لجر بوصيو

 ١ ك . _ ث ٠. ٠. ٠ ٠ ٠ `` ٠ ٠ ` ٠

 (لتعا نإ هسأرب لج ر بوصيو )“نهنثتسي ملو كلذ قلع فرع دقو « ثيدحلا
 > هسأرب امإو هب امإ ب وصد» نأ ىلع الإ وأ هب ببوصتلا ىلع الإ ردقي ال ىتح

 دقو ى نالوق داسفلا يفف هنم بوص نإ و “ ( هفلخ نم ) بوصي ( ال ) و
 : هنأ درو امل هبوجو حيحصلاو دوجلاو عوك رلا يف لادتعالا يف ءاملعلا فلتخا

 نإ :انباحصأ ضعب لاقو ءًارفاك تام تام نإ هنأ و 'ا؛«لدتعد مل نمل ةالص ال ه

 بصنيلو ) ى ةلبقلا نع فرحنا ىتح َجوعا نإ دسفتو ث بودنم هنأ حيحصلا

 عبتو ص همالك رهاظ اذه . فلخ ىلإ امهدرب لب مادق ىلإ ( ءانثإ الب هيتبكر

 الو اهبصني هيفف « ىلازغلا ءا۔حإل » ةعباتلا « رطاذقلل » عباتلا يشككرودسلا

 ص هبتبك رب عك ريلو « حاضيإلا » لوق هب رسف هنأ يشكيودسلا رهاظو ںايهينثي
 كلذف مادق ىلإ اهثبي هنأ 0 همتبك رب عك ريلو : هلوق رهاظ نإف “ رظن هيفو

 عكر اك اهب عكر دق نوكيف « لبق اتناك امك اهكرتي مل ذإ اهب امكار نوكي
 اذإو : هصنو « حاضيإلا ه يف ركذ اك « ناويدلا ه يف ركذ كلذك و « امهريغب

 ءانثإ نوكيف . ها هيتبك ر ىلع هيدي عضيو هيتبك رب عك رب هنإف هعوك ر ىلإ ىوه
 بحاصو « ناويدلا ه باحصأ انباحصأ بهذم عوك رلا يف مادق ىلإ نيتبكرلا

 زئاج نيلوقلا الكو ص انموق بهذم مايقلا يف ايملاحك ايهبصنو “امهريغو حاضيإلا

 ام نكلو « انبتك ضعب يف هركذ ام ىلع علطا ليعامسإ خيشلا لمل و«هب ساب ال
 . ملعأ هللاو كش الب دوحوملا وه « ناويدلا » و « حاضيإلا » نع تركذ

 كلذو ى اهب ءانحنالا نيتبك رلاب عوك رلا ىنعمف ع ءانحنا عوك رلا نأ كش الو

 ;١ دحأ هاور .
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 ىلع هيدي كسمأ نإو 0 امهعضو يف عب اصألا مض نإ دسفت ال و

 الب هدحا وب وأ امهب ىلدت وأ هتبكر توت وأ هي ذخف وأ هىت رصاخ

 امهعفر وأ هسأر عم وأ همامأ امهدم نإ و > ال لقو > تدسف عضو

 ء داعأ

 عوك رلا ىنعم ايف ايلاح ىلع نايقبت اتناك نإ و ع مادق ىلإ ينثلاب لصحي ءانحنإلا

 ةزمهلا رسكب _ ثادحإلا ىلع هارجم يرجي امو لعفلا ءاقبإ نأ كش الو ؟ اهب

 لصألا فالخ ةفراشملا وأ ةدارإلا ىلع وأ ناك ام ىلع ءاقبإلا ىلع هلمحو لصألا وه
 لصألاف ى هيلع اوقبأ و ناميإلا ىلع اومود يأ ى اونمآ اونمآ نيذلا اهبأ اي : لثم

 رخآ ينث لب “مايقلا يف نكي مل ينث "الإ وه ايف نكي مل ينث ثادحإ ىلع ينثلا ءاقبإ
 نوكي نأ امإف ى فلخ ىلإ ينثلا دارملا : ليق ولو ؤعوكزلا دنع مادق ىلإ ثدحي
 لوؤي نأ امإو “ لاحم وهو عوك رلا لبق فلخ ىلإ هدوجول لصاحلا ليصحت
 ى عاد ليلدل الإ هيلع لمحي ال هجو وهو فلخ ىلإ لصاحلا ينثلا ىلع ءاقبإلا
 ةبناجم عم عوك رلا دنع مادقإ اهيف ينث ثادحإ اهب عوك رلا ىنعم نأ لصاحلاف

 اذم ىلع « ناويدلا ه و « حاضيإلا » مالك لمح بجيو « هيذخف ىلع هنطب لمح
 نيديلا عضو يف يأ ( اهعضو يف عباصألا مض ) وأ امهاننثأ ( نإ دسفت الو )

 ىلع اهعضو وأ ( هيذخف وأ هيترصاخ ىلع هيدي كسمأ نأو ) « نيتبك رلا ىلع

 ايف امهادحإ لعج وأ ( هيتبكر تحت وأ ) كاسإ الب هيترصاخ ىلع وأ هيذخف
 الب ةدحاوب وأ هلفسأ ىلإ اهلسرأ(ايهب ىتلدت وأ) ،اهمضوم يف ىرخالاو رك ذ
 ىنميلا عضو وأ“امه ريغ وأ ذخف وأ ةبك رىلع ًاميمج اهعضو وأ“ هتبك ر ىلع(عضو

 نإ الإ ( ال ليقو ‘ تدسف ) ىنميلا ةبك رلا ىلع ىرسيلاو ىرسيلا ةبكرلا ىلع
 سيلف اقلطم اهمضوم ريغ يف امهادحإ وأ اهعضو نإ اذك و ى ةنسلا فالخ دمعت
 طرتشي ملو “ هبلع اقفتم (داعأ اهعفر وأ هسأر عم وأ همامأ امهدم نإو ] :هلوق
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 تإو ةأرمال مضلا بدنو { ذخفب عارذ وأ نطب قاصلإ هركو

 مظع هعوكر ىوتسا اذإف ؛ اهيتبكر نع اييدي ريخأتو عباصألل

 تب دنو مامإل ةدايزلا تهركو ليق ٬ صقن وأ داز نإ ضقن الب اثالث

 هيلعو ، ثالث ةنسلا : ليقو س نفل

 نوكي ىتت۔ ينحني نأ طرتشي لب «نيتبك رلا ىلع نيديلا عضو عوك رلا يف يمفاشلا
 ص هيتبكر نم ابيرق اهعضو طرشلا : ةيكلاملا نم ينزملا لاقو ى اهعضول ءاش ول
 اهيف ام : ليقو . اذه بوجو « ةنودملا ه يفو « نيتبك رلا ىلع اهمضو لمك لاو

 ىدحإ نطب لمجي نأ وهو « نتبك رلا ىلع عضولاب خوسنم قيبطتلاو هلمك آل نايب
 لمفي دوعسم نبا ناكو ى هيتبك رو هيذخف نيب ايهممجيو ىرخآلا نطب ىلإ هيفك

 نأ انرمأو ى هنع انيهنف هلعفن انك : لاقو يبأ يناهنف يذخف نيب اهتعضو مث

 . بك رلا ىلع انيديأ عضن

 وه ام لك يفو هبفف“لئاح بوثلاو (ذخفب عارذ وأ نطب قاصلا هركو )
 . ةالصلا باوث ناصقن ىلوآلا فالخ

 هنأل ( اهيتبكر نع ادي ريخأتو عباصألل نإو ةأرمال مضلا بدن و )
 حميحصلاو“دسفت مل اهمض وأ نيلجرلا قرف ءاوس هيتبك ر لجرلا مض نإو « ىفخأ

 هعوكر ىوتسا اذاف ) ى اهسأرو اهقنع يوستو لجرلاك نيتبك رلا ىلع ايهلمجت نأ
 ك تدسف صقن وأ داز نإ : ليقو ث ( صقن وأ داز نإ ضقن الب اثدلث مظع

 . ليوطتلا داتعي نمم درفني ناك نإ الإ ) مامال ةدايزلا تهركو : ليق (

 هيلعو فدولث ةنسملا : ليقو ( ك هل بدنت ال : لقو . ) ةذل تبدن و (
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 نيترملاو ةعبرألا يفو س قوفو ةسمخيو ةدحاوب تدسفو ى رثكألا

 ليقو ي عوكرلا لبق مظع نإ تدسف و لكلا يف صخرو ؛ نالوق
 دعب همتأ وأ ءانحنا دعب و ءاوتسا لبق مظع نإو ، يضمو هيف هديعي

 يبر ناحبس وهو ؛ نالوق داسفلا يفف مايقب ءاوتسا لبقو عف رلا

 . ميظعلا

 ©( ةدحاوب تدسفو)“عبس هب لومعملا : لبقو رشع ةنسلا : ليقو « ( رثكألا
 مهضعب معزو . رهاظلا وهو ؛ حمحصلا هنأ و ى اهب دسفت ال اهنأب مهضعب حرصو

 ةسمخو ) 0 افالخ اهيف نإف ءيشب سيل و ةدحاوب دسفت ال اهنأ ىلع اوعمجأ مهنأ

 ةسخلاو ةدحاولا يف ( لكلا يف صخرو “نالوق نيترملاو ةعبرألا يفو قوفو
 نأ ىلع عايجإلا مهضعب ىوعدو ى دسفت ال اهنأ ينعأ حيحصلا وهو رثكاف

 نيثالثب رمأ هنأ مهضعب نعو “ تيأر اك ةلطاب ةالصلا ضقنت ال ثالثلا ىلع ةدايزلا

 . ةلفانلا يف راثكإلا رضي الو « هدوجس و هعوك ر يف ةحيبست نيسمخ وأ

 يأ (هديعي : ليقو ) ى ادمع ( عوكرلا لبق ) امئاق ( متظع نإ تدسفو )
 يف ( ءاوتسا لبق ) ادمع ( مظع نإو “ يضميو ه ) عضوم ( يف ) ميظعتلا
 هسفنل ( عفرلا دعب همتأ وأ ) هضعب وأ ميظعتلا لك ( ءانحنا دعب و ) عوك رلا
 ميظعتلا ناك ولو تدسف : لبق ( ‘ نالوق داسفلا يفق مايقب ءاوتسا لبقو )
 ريغ يف مظع ام ناك ولو دسفت ال : ليقو « ليلقلا وه هلع ريغ يف مظع يذلا

 ريغ يف مظع ام ناك نإ : ليقو “ ينبي : ليقو ى هلحم يف ديعيو ريثكلا وه هلح
 امو ءانحنالا دمب ام هلحم ريغب يدارمو « الف ليلقلا وأ تدسف ريثكلا وه هلح

 (ميظعلا يبر ناحبس) :لاقي نأ ( وه) ميظعتلا ( و ) « ءاوتسالا لبق عفرلا دمب
 هفذح زاج امنإو ى اقئطن" هتوبث نم دب الو ى هتوبثو “ اطخ ناحبس فلأ فذح
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 يقابلاو ضرفلا وه ةرملا نأ ملعاو “ فذحلاب سبل يف عقي ال روهشم ملع هنأل اطخ

 ليلدب ةدحاولا دعب ناتنثا وهو “ ةبجاو ةنس يقابلا : لقو “ ةبجاو ريغ ةنس

 بحم الو «لماذلا » يف هت ركذ دقو ١ ثالثلا نود ام ىزجم ال هنإ ه ثيدح

 خيبست يف فالخلا اذك و “ ةدح ىلع ةنس ةحبست لك لاقي الو ى ثالثلا نم رثكأ

 ءاقتلال اهفذحيو اهنكسي وأ ةفيفخ اهحتفب لب ءايلل ( ديدشت الب ) دوجسلا
 : لىقو “ ديدشتلاب ك رشأ و تدسفو « ءابلا روهظل ىلوأ حتفلاو نينكاسلا

 ءابلا رسك نإ هنأ باوصلاو ص لاقي اذك ةينثتلا درب مل ذإ كرشي الو دسفت ال

 ددشو اهحتف نإ الإ ةينثتل ما إ الو عمجلا مهوأ اهدعب ةانثملا ددش و ةدحوملا

 يف هتطسب افالتخا ناكسإلا وأ حتفلا اهلصأ له ملكتملا ءاي يف فلتخا و « ةانشا

 ،هلك كلذب هللا انعفن «شرو فرح عماج ه ةايسملا يتديصق حرش يفو « وحنلا »

 يفبنيو « ةفاضإلا يف رهظأ هنآل حتفلا دوجسلاو ع وك رلا يف مهضعب راتخاو

 فذحت ءابلا نأل كلذ نودف اهناكسإ امأو ديدشت الب اهحتف داتعا نمب هدسسقت

 ةرسك راهظإ ىلع صرحيل و ، ددشي نأ نمأي ال نمل ىلوأ اهناكسو نكاسلل ذئنيح
 نإ ةنكاس ىلعألا يبر ءاي تابثإ زوجيو ى ةفاضإلا ىلع ىنعملا نأ ملميلو ى ءابلا
 وأ ليلجلا يبر ناحبس لثم ( هفدارم يزجيو) “ضراملاب دتعاو لأ مال تحتف

 وأ ى اهنم ليضفتلا مساب ىتأ وأ « ةمظعملا ظافلأ نم كلذ ريغو زيزعلا وأ ريبكلا

 نأ ضعب زاجأ و« زا ظافلأ نم هوحن وأ ه "رزأ : لاق وأ ء يبر لدب هللا : لاق

 ذوعأ وأ هللا رفغتسا : لثم ميظعتلا هانعم سيل امو هيزنتلا هانعم سيل ام ركذي

 : ليقو « هازجأ هعوك ر يف هللا ركذ اذإ : ليقو « هلل دحلا وأ هللا مسب وأ هللاب

 دوجسلا يف مالكلاو“هدمحي و ميظعلا هللا ناحبس وأ ميظعلايبر ناحبس الإ هيزجي ال
 دوجسلا يف وأ ىلعألا يبر ناحبس : عوك رلا يف لاق نإو “ عوكرلا يف مالكلاك

 ضعبو اقلطم ضعب هزاجأ و امهيف نآرقلا أرقي الو « فلخلاف ميظعلا يبر ناحبس

 .يئاسنلاو دواد وبأ هاور ) ( ١
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 هدمح نحل هثد ا عمسب هسار عفريو

 هللا حمسأ ؛ يبر ناحبس : حيبستلاو مظعتلا ف انلوق ىنعمو “ ضرفلا ريغ ف

 للا ىلإ عضخ كلذك و « ءاشنإلا قيرط ىلع احيبست هللا تحبس وأ احيبست
 ص رمآلا ةغيصب احسست هللا اوحبس ىنعملا : لاقي نأ نم ىلوأ كلذو « حيبستلاب

 هرك ذ ام الإ احيبست هللا اوحبس يأ كلذك رمآلا هانعمف هللا نم نآرقلاف ام امأو

 ناحبس نولوقيو » :ىلات هلوقك هللا حبسأ وأ هللا تحبس ىنعمف قولخ نع لا

 ردصملاف لاح لك ىلعو ى انه امب ذخو باتك يف اطلغ كلذ ريغ ركذو ١" انبر
 ةلالجلا ظفل رتخأو « اوحبس وأ تحبس وأ حبسأ فذح “ناحبس همساو حيبست

 . ناحبس هيلإ فيضأو

 ؛فقولل ءاملا ناكسإب ( هدمح نمل هللا عمسب هسأر ) مامإلاو "ةذفلا ( عفريو )

 يف ةئنسلا يف فذحت مل اهنأل فذحلاب دسفت : ليقو ى دسفت مل اهفذح وأ مض نإو

 نيمتم ريغ هتلمجب ظفللا اذه نأ اهدسفي مل نم ةجحو ى ماقملا اذه يف ظفللا اذه

 مض نإ : ليقو « هلك هناكم رخآ ءيش لادبإ زوجي اك هضعب رييغت زوجيف
 نكاسلل واولا فذحو لصو مض نإو ص نحل ةكرحلا ىلع فقولا نرأل تدسف

 مض نإو « ماقملا اذه يف هنيعب ظفللا اذه يف ةئنسلا يف دري مل اذه نآل « فالخلاف
 امهدح ريغ ىلع نينكاسلا ءاقتلا نألو « كلذل اضيأ تدسف واولا تبثأ و لصوو

 امو اهلبق ام كرحت ولو ءاهلا دمت ال هنأ ىلع ءانب دمي لو لصوو مض نإو ى نحل

 ءانب هلك كلذ يف روكذملا نحللاب داسفلاو « نالوقف ةغل وهو نكاس ةين الب اهدعب

 مالكب هملع ىلع قلطيو هلوبق انه هعمس و ىنعملا لدبي مل ولو دسفم نحللا نأ ىلع

 ريغ نم ىلاعت هنع ممصلا يفن ىنعم ىلع قلطيو ى انه لمتحم وهو اضيأ ملكتي

 ١ - ١ ٧ رس ١ :ء ١٠٨ .
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 > دحلا كلو انير : مومأملا لوقيو > هلحل وضع لك عوجرو ءاوتساب

 ،داسف الب نيلوقلا ريغ هركو ث سكع وأ امهنيب عمج نإ ريضالو

 لوقي س هيف اكرابم ًاببط آريثك ادمح : ةدايز بدن و

 انبر : مومأملا لوقيو“هلحف وضع لك عوج رو ءاوتساب ) ‘ هدض توبث رابتعا
 ةعاطلا كل يأ ةفطاع:ليقو “ اهكرتو اوزاجأ و ةدئاز : ليق واولا دمحلا كلو

 وأ انعمسا وأ ت دمحلا كلو كانمطأ وأ ص دمحلا كلو كلملا كل وأ ڵ دمحلا كلو

 ةلمجلاو ى بلطلا ىلع ربخلا فطع كلذ يفو “ انل بجتسا وأ ث انم لبقت

 يفو ى ةيلعفلا ىلع ةيمسإلا فطع دمحلا كلو كانعطأ يف و ى ةيلعفلا ىلع ةيعسإلا

 لاحلاو لاحلا واو وأ ى ةيمسإلا ىلع ةيمسإلاو كربخلا ىلع ربخلا فطع هلبق هجوألا
 ال نكل و“فانئتسالا واو وأ ى دمحلل لهأ تنأو كاندمح وأ كانعطأ يأ“ةمزال

 كءاوس اهنأ يوونلا راتخا « اهكرتو واولا توبثب يورو “ فوذحملا ريدقت نم دب
 . ىلوأ كرتلا : لسقو ى ىلوأ تابثإلا : لاقو

 عمسو ى دمحلا كلو انبر نيب “ ( ايهنيب عمج نإ ) مومأملا ىلع ( رنيض الو )
 وأ ص دمحلا كل انير كرتو هدمح نمل هللا عمس : لاق « ( سكع وأ ) “هدمح نمل لا

 كلو انير : مامإلا لاق نإ اذك و : ليق ى دملا كلو انبر : لاقو هدحو ىلص

 الب نيلوقلا ريغ ) "ذفلاو مامإلاو مومأملل ( هركو ) “ اهنيب عمج وأ دملا

 ريغ وأ هللا رفغتسأ وأ هللا الإ هلإ ال وأ هللا ناحبس وأ ربكأ هللا لثم « ( داسف
 وأ دوجسلا وأ عوك رلا يف حبس نإو ص ظافلألا كلت هبشي امب هللا ركذ نم كلذ

 الف ةسمجملاب تاسحتلا أرق وأ رتك وأ هوحن وأ هدمح نمل كلا عمس : لاق

 بدنو ) “ال : ليقو ث داعأ ادمع نيترم دمحلا كلو انبر : لاق نمو ى هيزجي

 يلصملا (لوقي ) “ دمحلا كلو انبر ىلع ( هيف اكرابم ابيط اريثك ادمح : ةدايز
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 . دوجسلاو ع وكرلا دنع ريبكتلا اذكو ء هعفر ءادتبا نم كلذ

 ريض الو ‘ ىطسولا ةسلجلا نم مايقلا دنعو « هنم عفرلاو دوجسلاو

 .رخأ وأ اليلق م دق نإ

 اذكو “هعفر ءادتبا نم ) خلا انبر وأ ‘ خلا هللا عمس وحن نم روكذملا ( كلذ )

 ةسلجلانم مايقلا دنعو“هنم عفرلاو دوجسلا و٬دوجسلا و عوكرلا دنع ريبكتلا
 يأ دهشتلا ةريبكت : « نراويدلا ه يفو « هئاوتسا دنع مطقنيو ( “ ىطسولا
 اهب رارسإلا دمعت نإو < هتالص داعأ اهكرت دمعت نم ضرف هنم مايقلا ةريبكت

 تنإو ى ةمات هتالصو هرك هدوعق يف اهربك نإو « ةصخر اهيفو « هتالص داعأ

 ريض الو ) “ ىوتسا اذإ هربكي امنإ : ليقو “ سأب الف امئاق ءاوتسا دعب ربك

 هدعب وأ عفرلا لبق هدمح نمل هللا عمس : لوق يف أدتبا نإ لثم ( ليلق مدق نإ
 عوكرلل ءانحنالا لبق ريبكتلا يف أدتبا وأ ى امئاق باصتنالا لبق همتخ نكل

 متخ نكل عفرلاوهءانحنالا دنع وأ ىطسولا نم وأ هنم عفرلا لبق وأ دوحسلل وأ

 نأ ضعب زاجأو ى الىلق ( رخأ وأ ) ‘ ضرألا نم برقلا لبقو ٤ ءاوتسالا لبق
 ربكبو « امئاق .اوتسال دمب وأ عوك رلا يف وهو الثم هدمح نمل هللا عمس : لوقي

 دوجسلا يف وهو ربكي وأ ى عوك رلا ىلإ هب يوهي يذلا ريبكتلا عوك رلايف وهو
 نكل هب عفرب ىذلا ريبكتلا امئاق ربكي وأ ى دوجسلل هب يوهي يذلا ريبكتلا

 عطق نمع هتلأسو : فسوي جاحلا ةمالعلا طقل بيترت يفو ى ةهاركلا عم

 ؛ سأب الف سطع نمو “ هتالص تدسف : لاق ى مارحإلا ةريبكت بؤاثتلا هل

 هل بحتسي ال : لاق “ دجسي وأ عكري نأ دارأ اذإ : امئاق ركي نميف لاقو

 .هتالص تمتو كلذ
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 اهنىكمتو ضرألاب فنألاو ةمجلا عضو هلمكأو.د وجسلا ضرف

 ريبكتب آدام هيلإ طوقسلاب نيهدقلا عباصأ و نيتبكرلاو نيفكلا عم

 . . اهنب ام ًاقرغتسم

 ( باب )

 دوجسل ١ ف

 عم اهنيكمتو ضرألاب فنألاو ةهبجلا عضو هلمكاو دوجسلا ضرف )

 هنأك ر هيوه يف لجمي يأ ى( هيلإ طوقسلاب نيمدقلا عباصأو نيتبكرلاو نيفكلا
 الإ يزجي ال : ليقو “ رجح ىلع ولو ةهبجلا ضعب لوصو يزجيو « "رَخ رجح
 دمتعا نا : ليقو “ بتكلا ضعب ىف اذك ى داقتعالا نيكمتلاو ى رثك أف فصنلا

 ( ايهنيب ام اقرفتسم ريبكتب ادام ) ‘ تدسف ءانحلا ةقرو رسكي ام ردق هجولاب

 اهنم برقلا دنع : ليقو “ ضرألا سم دنع الإ هعطقي الو « دوجسلاو مايقلا نيب
 ىلعمايقلا يف دمتعا نإو ى هرك ذ ام هب لومعملاو ى ريخأتلاو ممدقتلا زاوج مدقتو

 يف اذك و ى داسف الب كلذ هل هرك ىرخآلا ىلع هداقتعا نم رثكأ هيلجر ىدحإ

 هسفن ففخ اذإ امهريغو دوجسلاو عوك رلا يف نيلج؟رلا ريغ اذك و « مايقلا ريغ
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 نإ ريض الو ، فنألاف ةهبجلاف نيديلاب مم الوأ نيتبك رلاب دصقب
 > سكع الب هنع ي زعتو ك قبس

 ىلع عقوو عوك رلا نم امئاق ىوتسا ولف ( دصقب ) رخآ ىلع لقثأ و وضع ىلع
 ريبكتلاب ىوه ولو « هزجي مل ءيش وأ حير وأ دحأ هعضوأ وأ دصق الب ضرألا

 بهذمو انبهذم اذه « ًآرَبكم هدصقب يوهبف ريبكت الب امئاق عجريف ايوان

 امو « هرايتخاب وهب مل هنأل لوآلا حيحصلاو ى هيزجي : ةفينح وبأ لاقو “ يعفاشلا
 بجاولا ىدأ هنأ الو ى آلاثتما هلمف هنأ هلعاف ىلع قدصي ال رابتخا الب لعف

 هنأ ثيح نم ال شم هيلع باثي ولو « يل رهظ ام اذه ى هيلع باثي الو ى الثم
 ىلوآلا ةدجسلا نمو “ عوكرلل مايقلا نم يوهلا اذكو « كلذ وحن وأ ةبيصم
 ءةءارقلل وأ تامحتلل ةيناثلا نموأ ةيناثلل وأ اهنم مايقلاو ، ةعك ر يأ يف ضرألل

 فالخلا ركذ ام لك يفف ى هرايتخاب ال مقمبم ميقأ اذإ ةءارقلل تايحتلا نم وأ

 فنألا : ليقو ( فنألاف ةهبجلاف نيديلاب مث الوا نيتبكرلاب ) ‘ روكذملا
 فنألا نود ةبجاو اهنأ ةهبجلا مدقت هجوو ث يقرتلا ىلع بيترتلل ةاعارم ةهبجلاف

 فنألا ( قبس نإ ) ةَيلَملكآلا نع جرخي ال يأ ، ( ريض الو ) « لاق ام ىلع
 يزجي ال : ليقو ى ( سكع الب ) ةهبجلا ( هنع يزجت ) فنألا ( و ) ى ةهبجلا
 سمت نمل ةالص ال ه : ثيدحلا يف ءاج هنآل ى حيحصلا وهو رخآلا نع امهدحأ
 رمأللو 'آ « ضرألا هفنأ سمي مل نمل ةالص ال » : ءاجو ى '١ا) « ضرألا هتهج

 هنم نكمي ام لكب دجسيف هجولا نهدحأ : لوقنف ءاضعأ ةعبس ىلع دوجسلاب
 . فنألاو ةهبجلا وهو

 ١ -_ هبلع قفتم ٠

 ٢٧٢ _ يئاللا داور ٠
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 نإ ريض الو ه ( . ناتبك رلاف ناديلا م فنألا م ! عفرلا ف مدقت

 الو دوجسلا ف هتبكر نس .77 ‘ رحأ وأ م مدق وأ بترب 1

 وأ تايحتلا ىلإ وأ ىرخأ ةدجس ىلإ ( عفرلا يف ) ةهبجلا ( مدقتو )

 م نا ) داسف ال يأ ، ( ريض الو ناتبكرلاف ناديلا مث فنالا مث ) مابقلا ىلإ
 ص فلاختلا نم كلذ ريغ وأ نيتبك رلامث نيدبلا مث ةهبجلاب الوأ دجس نأب ( بتري
 فنألا مث دوجسلا نم هيدي عفر وأ “ ىرخألا مث اهريغ مث ةبك ر وأ ًادي مدق وأ
 كىرخالا مث اهريغ مث ةبك ر وأ ادب عفر وأ “كلذ رمغ وأ ةهبجلامث نيتبك رلا مث

 ( رتخأ وأ ) « نيتبك رلاف نيديلاف فنالاف ةهبجلا دوجسلا يف ابترم ( مدق وأ )
 مهضعب راتخاو ى ةهبجلاف فنألاف نيديلاف نيتبكرلا مفر نأب عفرلا يف ابترم
 حيحصلاو “ عوضخلل برقأ هنإ : لاقو “ دوجسلا يف نيتبك رلا نع نيدبلا ممدقت
 هنأ » : يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا ىور « نيتبكرلا ميدقت يدنع

 ص « هيتبك ر لبق هيدي عفر ضهن اذإو ى هيدي لبق هيتبك ر عضو دجس اذإ للم
 نيتبك رلاب انرمأف نيتبك رلا لبق نيديلا عضن انك ه : صاقو يبأ نب دعس لاقو
 : نلع هنع ةريرهوبأه٠اور ام امأ و“ ] نامح نباو ةميزخ نبا هاور [ ٠ نيديلا لبق

 لومحم ١ هىتبك ر لبق هيدي عضيلف ريعبلا كربي اك كربي الف كدحأ دحس اذإ »

 همشيىف هسفن كسامت نع هقعضل ضرألا اهب برض هىتبك ر مدق اذإ ام ىلع يدنع

 كا او هردص نم هنطب ىلي امم نيتمدقملا هيلجر يلي امم ضرألا برض يف ريعبلا

 رو لكشلا يف نسحأ هنأو ابيترت هيف نأل آل"وأ يتبك رلا ميدقت نأ ىلع ءاملعلا

 :: دواد يبأو ملسمو يراخبلا نع رم امو ى يلصملا 77 هنأ و « نعملا

 . :1 احلاو نابح نباو ةميزخ نبا اضرأ هاور

 الو ) جرفي مل نإ ريضالو «( دوجسلا يف هيتبكر نيب ) عسوي ( جرفيو )

 ملسم هاور _ ١
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 مضيو هسأرو هيتبكر نيب هيدي عضيو ى امقصلي الو هيلجر حشرفي

 ىلع دمتعيو ‘ هيعارذ شرفي الو ي هيدضع يفاجيو 2 هعباصا

 . .. . ضرألاب هردص قصلي الو ،كروتي الو س هتحار

 ردق اهنيب جرفي لب ( ايهقصلي الو هيلجر ) طرفم اميسوت عسوب ال ( حشرفي

 ةارملا قصلتو ؛ نالوقف حشرف نإو ص داسف الف ايهقصلا نإو ع مايقلا يف جرفي ام

 هيتبكر نيب هيدي عضيو ( ؟ نالوق ةحشرفلا يفو ك ىاصلإلا كرتب دسفت الو

 نيتهجلا ىلإ نيتدعابتم ولو نيتبك رلا دعب اممتلمجي ناديلا نوكت ثيحب ( هسأرو
 اهبيكرت لصأ ىلعف نيتبك رلا دعب اهنوك امأ“نيتبك رلا تمسب نوكت نأ نودب
 ىلإ امهدعابت زاوج امأو ص هنم نيتبك رلا لحم دمب دسجلا نم اهلحم نإف ندبلا يف

 نيتبكرلا عيسوتب داسف الو « نيتبك رلل ةبسنلاب كلذك ندبلا يف ايهنألف نيتهجلا

 نيتبك رلل تالباقم نيماهبإلا تابجار نوك نم دب ال : ليقو ى نيديلا نم رثكأ
 مهضعب كلذب رسفو “ قنعلا تحت نيتلخاد وأ كلذ نع نيتجراخ ال اهمامأ

 ثبح نيتبكرلا بنجب نيديلا لعج هب دارملا نوكي نأ لمتحيو « ةيئارلا تيب
 . الوق نوكيو نيتبك رلا يفرط ءاذح نيتبجارلا لصأ نوكي

 هسفن نع دعاب ) يفاجيو ( 2 اهقيرفتب دسفت الو ( هعب اصا مضيو (

 ( هيعارذ شرفي الو ) ‘ دسفت ما فاجي مل نإو ى هيقفرم قوف ام ( هيدضع )
 ففخ نا داسف الب ى ( هيتحار ىلع دمعتيو ) “ شرف نإ داسف الب ضرالا ىلع

 . اديدش ًاداتعا نيتبك رلا ىلع دمتعا وأ

 يف نيعارذلا الو نيذخفلا نم اهيلي امو هدعاقم عفرب ال يأ ( كةروتي الو )

 قصلي الو ( > دوحسلا ف همبقعب هتمنلإ قصلي الو > اشحاف اعفر دوحسلا

 دسفت : لقو > قصلأ وأ كروت نإ داسف الب ) ضرألاب ( هنطب وأ ) هردص
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 ةعبسلا ىلع دوجسلاب رمأ دقو { هيديب دجسي مل نإ تدسف و

 رمأ دقو هيديب دجسي مل نا تدسفو ) “ ثيدحلا يف كلذ نع يهنلا رهاظل

 امأو ص نيلجرلاو ص نيتبك رلاو ى نيديلاو ى ةهبجلا : ( ةعبسلا ىلع دوجسلاب

 هجولاب اهنع ربعيف دحاو ةهبجلاو يه : ليقو « ةربتعم ريغ يه : ليقف فنآلا
 ضعب لاقو ى اندنع تدسف ةعبسلا نم دحاو ىلع دجسي مل ولف “بوجولل رمألاو
 وهو « دسفت مل ةعبسلا ضعب لخأ ولف ‘ بوجولا ريغل رمألا اذه نإ : انموق
 نع يزجت فنألا نإ : لوق رمو “ منملا حجارلا هلوقو « يعفاشلا يلوق دحأ

 نم دب ال هنإ : لوقو ى ةفينح يبأ لوق وهو ى اهنع ةهبجلا يزجت اك ةهبجلا
 ص كلام باحصأ نم بيبح نا لاق هبو دمحأ لوق وهو ث اعم ايهبلع دوجسلا

 ص سكع الب فنألا نع يزجت ةهبجلا نأ نم فنصملا هيلع ىرج ام روهشملاو
 ضرألا سمي مل نع حصت ال هنأ يل رهظي يذلاو ‘ نبرثكألا و انباحصأ لوق وهو
 ى _١©6 « ضرألا هفنأ سمت ال لجر ةالص هللا لبقي ال ه : ثيدحل هتهبج عم هفنأب

 ٢١ « هتهبج سمت نمح ضرألا هفنأ سمت ال لجر ةالص متت ال » : ةياور يفو

 « سمت ال لجر ةالص شا لبقي ال » : ةياور لىلدب اهداسف ماتلا مدعب هدارمو

 يف هب رومأملا آضيأ ردابتملا و رهاظلا فالخ اهتحص عم اهلاك مدعب هريسفتو“خلا
 نادميو فنألاو ةهبجلا وهو هنم نكمأ ام لكب دجسيلف هجولا تاياورلا ضعب
 ةهبجلا يهو : لاق ذإ سابع نبا ةياور لمحتف ث ايهلمشي هجولا نأل«آدحاو ائيش
 مظعألا ءزجلا اهنأل ةهبجلا ىلع رصتقا نوكيف “ ةهبجلا عم فنألا ركذ ثيدح ىلع
 : هلوق هرهاظب فلاخيو ءةيناث اهنأ مهوتي الئل فنآلا ركذي ملو هجولا نم دجاسلا

 فلكتي مل نإ ضرآلا فنألا ةسامم ىلإ يدؤي ةهبجلا ىلع دوجسلا نألو « ةعبس

 .هركذ مدقت - ١

 ٢ - يئاسنلا هاور .
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 ىلع يعضو وأ هيدي رهاظب دجس نإو ى هيف بوث وأ رعش فك الب

 عم امهعضو وأ ك امهدنع وأ امهلقأب وأ ك ةدحاوب وأ ك اهبناج

 هنع اهمدق نإو ؛ نالوق ةداعإلا يفف > هسأر لباقم وأ ‘ هتبكر

 . . ضرالاب امهكرت وأ هيتبكر نع امهرخ أ وأ

 ى هيلع ىلصي امب ةفوفلم ةعبسلا ءاضعألا ىلع دوجسلا يزجيو ى اهنع فنآلا عفر
 هيلع هب ىلصي ام لك : ليقو “ هب ىلصي امم ناك نإ هيلع ىلصي ال امب ولو : ليقو
 ىلع ءانب بجاو ال بحتسم : ليقو “ ةروع اهنأل بجاو امهرتسف نيتبك رلا الإ

 هضراعي وأ هضراع نإ الإ ، ( هيف بوث وأ رعش فك الب ) ةروع ريغ اهنأ
 وأ ةالصلا لبق ايهفك ءاوس هرك هاضراعي نأ نودب ايمتقَك نإو ى دجسي ثبح

 : نسحلا نعو “ نادجسي اهنإف ةالصلا لجأل “فَك نإ ةهاركلا : ليقو ى اهيف

 دحس نم ةالص تحصو « "رم اك ةالصلا لبق ولو ةضراعم الب فكلاب دسفت اهنأ

 ى رثكأ وأ فصنلا لصو نإ : ليقو ى ضرألا هتهبج ضعب لصو نإ هرمش ىلع

 وأ هيدي رهاظب دجس نإو ) « ةأرملاو لجرلا ءاوس “ الصأ لصت مل ولو : ليقو
 ةدحاو ةهج نم اهلعج وأ اهعباصأ فارطأ ىلع وأ ى ( ايهبناج ىلع اهعضو
 ال لاح ىلع ىرخألا لعجو رمأ اك ةدحاوب دجس وأ « ىرخألا قوف امهادحإ وأ
 ذخفلا يف وأ ءاوهلاب ىرخألا كرتو ( ةدحاوب ) دجس ( وأ ) ع ركذ ايم زوجي

 نم رثكأب دجس نإو امهادحإ نم وأ اعيمج ايهنم فصنلا نود ام ( ايهلقأب وأ )
 وأ هكش وأ نيفكلا ىلع اهمض ،امهادحإ وأ اميج ( اهدقع وأ ) ‘ تحص لك

 كلذ لعف وأ ةدح ىلع دي لك كيبشتلاو مضلا يف ءاوسو ى ىرخأب دي ىول
 لباقم وأ ) تايواستم ( هيتبكر عم اهعضو وأ ) ى افالخ لكلا يف نآل امهنيب
 ( هنع اهمدق نإو ) ةنسلا ةفلاخل ةداعإلا تحجر «( نالوق ةداعالا يفف هسار

 ص ( ضرألاب اهكرت وأ ) ءارو ىلإ ( هيتبكر نع اهرخأ وأ ) “ هسأر نع يأ
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 ءداعأ ءاوهلا يف امهكرت و امهعفر وأ ىرخأ دجس ىتح عفرلا دنع

 دجسيلو ، ىرخأ دجس ىتح هيتبكر ىلع امهعضي مل نإ ال : ليقو
 غلب نإ ريضالو . اهسوؤر ىلع اهفقوي : ليقو ى هيلجر نانب نطابب

 كرشأو تدسفو ث اثالث ء ىلعألا يبر ناحبس: ًالئاق اهرثكأ ضرألا

 وأ ىرخآ )ةدجس ( دجس ىتح عفرلا دنع ) ضرألا ين امرج وأ اهعضوم يف

 :ليقو داعأ ) طقف ةدحاوب كلذ نم ائيش لعف وأ ى ( اولا يف اهكرتو اهعفر

 ىلع اهعضي مل نإ ) “ هرك ذي مل امو هركذ ام روصلا نم ةروص يف ديعي ( ال

 ص اضيأ اذه يف ضعب صخرو ( ىرخأ دجس ىتح ) اهقبي مل يأ « ( هيتبكر
 قوف وأ فلخ وأ هيقاس وأ هتبكر نيب امهادحإ وأ اهلعج نإ اضيأ فلتخاو

 . كلذ ريغ وأ هسأر وأ هقنع وأ هرهظ

 مل نإو“اهطسبيو هفلخ ىلإ اهرهاظ ؟نثيو ( هيلجر نانب نطابب دجسيلو )
 الف اهرهاظب دجس نإو ى ( اهسوؤر ىلع اهفقوي : ليقو ) داسف الف اهطسبي
 دوجسلا حيحصلاو « اهرهاظ ىلع دوجسلاب رمؤي : ةقراشملا ضعب لاقو ى داسف

 لك يف ( اهرثكا ضرألا غلب نإ ريض الو ) ضرألا اهلك اهلصويو « اهنطاب ىلع
 ى دوجسلا ءاضعأ رئاس يف فلخلا اذك و صخرو تدسف لقألا غلب نإ و ى لجر
 ص اندنع تدسف ةدحاو عفر نإو “ تدسف ضرألا نع هملجر اعفار دجس نإو

 لصحتف ةدحاو ةبكر وأ « ةدحاو دىب دجس نميف فلخلا اذك و « ال : ليقو

 لقأ لصوو اهبلاغ وأ اهلك هيلجر ىدحإ تلصو نميف “فالخ ى فالخلا اذه نم

 ىرخألا عفرو لجر نم لقأب دجس نميف انموقل ذاش رخآ لوق هيفو ى ىرخألا

 ءوضولا ضقتناو ‘ ( كرشأو تدسف و اثالث ىلعألا يبر ناحبس : اناق ) اهلك

 ص دصقي مل نإ هؤوضو ضقتنيال نأ حيحصلاو « كارشإلا دصقي مل ولو لوق يف
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 ف ريبكتلاو ‘ ًالحمو افالخ و انايب رم ايف ميظعتلاك وه و ! ددش نإ

 . عضا وت ةداىز رركو يك هدمح نمل هلدا عمسك عفرل

 هلهجل ةالصلل ًآدسفم لعف نمك "الإ كلذ امو “ هتالص داسف يق هيلع اوددش ولو

 حتفنإ ةينثتلا ءاي ؛ نيءاي ذئنيح هيف نآل ( ددش نإ ) هئوضو ضاقتناب نومكحي ال
 اممنيب نم عمجلا وأ ةينثتلا نون تفذح ةفاضإلا ءايو ‘ رسك نإ مجلا ءايو ى ءابلا

 امرحم اظفلت ظفلت هنأ ءوضولا ضقن هجوو ى ةيناثلا يف ىلوألا تمغدأو ةفاضإلل

 كرشلا امأو ‘ دمع الب ابطر اسجن سم نمكو “ لهجي ةريبك لعف نمك وهف هماهبإ
 ضاقتنا الو كارشإ ال عملا وأ ةينثتلا وني مل نإ ال : ليقو “ كحلا يفف

 مل نإ للا نيبو هنيب ايف كرشي مل اك هك رشب مكحي ال : اضيأ ليق دقو ى هئوضول
 . مجلا و أ ةمنثتلا وني

 هيف كرتشا ام رئاس دارأ « ( انايب ةرم ايف مظعتلاك وه ) حيبستلا ( و )

 ريضالف ه ( احم و افالخو ) ‘ لحلاو فالخلا ريغ لئاسملا نم دوجسلاو عوك رلا
 لبق حبس وأ ى كلذ وحن وأ ىلعألا يبر ناحبس لدب هللا ناحبس : لاق نإ

 يف ريبكتلاو ) ى هب لومعملا كنع ىفخي الو « قباسلا فلخلا ىلع ضرآلا لوصو
 ص هريخأتو هميدقت مكح يف ( هدمح نمل هللا عمسك ) ريخأتو ميدقتب ( عفرلا

 ةيناثلاو رمألل لاثتما ىلوألا نوكل وأ ص ( عضاوت ةدايز ) دوجسلا ( رركو )
 نرابنإلا قلخل ىلوآلا نوكل وأ ى ًآرابكتسا هنم عنتمملا سيلبإ فنأل اميغرت
 نأل وأ « قزرلل ةيناثلاو قلخلل ىلوآلا نوكل وأ“ هملإ هدوعل ةيناثلاو بارقلا نم

 ء هسأر عفرو هتبوت لوبق دعب آركش هدوجسل ةيناثلاو ةبوت مدآ دوجسل ىلوألا
 دوجسلا ىلع ردقي ال مهريغ اوأرو ةمايقلا موي اودجس اذإ نينمؤملا نأل وأ

 اوأرف مدآل دوجسلا نم مهسوؤر اوعفر ةكئالملا نآل وأ « آركش ةيناث اودجس

 نالذخلا نم ةاجنلاو قيفوتلا ةمعنل اركش دوجسلا ىلإ اوعجرف دجسي مل سيلبإ
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 دعب يذلاو ، مارحإلا ريبكت ريغ ةالصلا لاوقأو ث نانكر امهو

 . . . .. ... ... « ةنس تايحتلا ةءارقو دهشتلا

 ك اودجس 7 :ث يبنلا ىلع اوماسف دوجسلا نم مهس وؤر اوعفر ةكنالملا نأل وأ

 لاطأ ال هنال وأ « للا دنع تاعاطلا لضفأ هنوكلو جارعملا ةليل كلذو اوناك

 وأ « ادجاس عجرف عفري مل ليربج ىأرف هسأر عفر ي يبنلاب دوجسلا ليربج
 . هئاقبل ةيناثلاو « ناميإلا لصال اركش ىلوالا نال

 نم ةزواجملا يف هتدئاف رهظت فالخ نك ر وأ ( نانكر ايه ) ناتدجسلا ( و )

 ىلإ وأ تايحتلا ىلإ ايهنم مايقلاو ةدحاو ةنس ثالثلا تاحيبستلاو « دح ىلإ دح

 ص نك ر عفرلاو « نك ر حيبستلاو “ نك ر يوهلا : ليقو ى ايهنم سيل مايقلا
 اهرك ذف ةدجس يسن نمو : « جاتلا ه يف لاق “ نك ر حيبستلاو « نك ر يوهلاو

 مث اهدحس تاسحتلا ىلإ ةريخألا يسن نإ و ناك ثيح اهدجس هتالص رخآ ف

 ص ةريخالاك اهيلإ عجربو « ال : ليقو ى هتالص داعأ ىلوألا يسن نإو ى اهأرقي
 . اهديعي ال : ليقو ى تايحتلا ديعي مث اهدجس ءاعدلا يف اهركذ نإو

 يذلا ) ريبكتلا ( و مارحالا ريبكت ) و ةءارقلا ( ريغ ةالصلا لاوقأو )

 تابجاو ننس نآرقلا الإ تامنثتسملا ءالؤه ( ةتس تايحتلا ةءارقو دهشتلا دعب

 عم دمع الب هك رت عم ةالصلا حصت اهريغو « دمع الب ولو اهك رتب ةالصلا حصت ال

 ةنسلا نأ قرفلاو « دمعتي مل ولو دسفت اهنإف ريبكتلا رثكأ كرت نإ الإ ةبجاو اهنأ

 ال : ليقو “ اهركذ ثيح اهلاق اوهس وأ ةالصلا تدسف ادمع تك رت اذإ ةبجاولا

 يف ثحبيو ى تاريبكتلا يف فلخلا .رمو ؛ لتماتف اهركذ ثيح اهلقي مل نإ ساب
 ريغ ةنسلا دارأ هلعلو ؟ اهانثتسا فيكف ةبجاو ةنس تايحتلا ةءارق نأب كلذ

 الإ داسف الف تاريبكتلا امأو ص ةبجاو ةنس اهنأل تامحتلا ىنثتساف ةبجاولا
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 دوحس نم ر نإو ‘ دهشتلا يتسلج ىدحإ الإ إ ضرف اهلاعفأ و

 ‘ د وعقو وا وتسا لعب ناثل عجر

 ف اذك و نيتريبكت كرتب : ليقو “ ثالث كرتب دسفت : لقو 6 اهرثكأ كرتب

 نم : ليقو « وهسلاب هلك كلذو « ترثك ولو ةدايزلاب دسفت ال : ليقو ى ةدايزلا

 نإ ديعي : ليقو ى هتالص تحص اهلقي مل نإو اهركذ ثيح اهلاق ةريبكت يسن

 ؛ هن۔ ىنثتسملا ىلع تامحتلا ةءارق فطع لمتحيو ى ةريخألا تايحتلا دمب ركذت

 اهوحنوهدمح نمل هللا عمس اذك و ى ةبجاو ةنس تاريبكتلا نأ حيحصلاف دعبو
 نوك و ص لمأتف ضرف حيبستلاو ميظعتلا نإ : ضعب لاق دقو ؛ لاوقألا نم

 ةبجاو ريغ ةنس : كلام لاقو “ ىعفاشلا بهذمو انبهذم وه ةبجاو تايحتلا
 ةيناثلاو ىلوآلا “ ( دهشتلا يتسلج ىدحا الإ ضرف امناعفأو ) ى ةليضف وأ

 ةسلجلا ضرفلا : ليقو “ ضرف ريغ : ليقو “ ضرف امهاتلك : ليقو ؛ نالوق
 عفري مل نا دارأ نكل عفر اذإو ىلوآلا هسفن ( عفر نإو ) ى نيتدجسلا نيب يتلا

 عجر نإو ص ( دوعقو ءاوتسا دعب ِناثل عجر دوجس نم ) حيبستلا يف قاب وهف
 ديعي هنإف ةيناثلا يف كشو ةرم دجس نإو ى داسف الو ةرافك همزلت مل اهلبق

 اذك و “ داعأ اثالث دجس هنأ هل رهظ نإو “ ىرخأ ةرم دجسي : لبقو ى هتالص

 دقو ميظعتلا وأ حيبستلا يف كش نإو “عك رب : ليقو ى داعأ عكر له كش نإ

 يف كش نإو ص داز ءاش نإو ى اهتيافكب لوقلا ىلع يضملا هل هل زاج ةرملاب نقست

 مظع وأ حبس ةدحاولا يف ولو كش نإو ى ديزي : ليقو « : ليقف ةثلاثلا

 داعأو دجس ةدحاو الإ دجسي مل هنأرك ذتو رخآلا دهشتلا يف . نمو“همفكي ام

 ء رابدتسالا وأ لاقتنالا وأ ملكتلا لبقو مالسلا دعب ركذت نإ اذك و « دهشتلا
 هنع ءاجو « ةظلفم هتمزلو هتالص تلطب ةدحا و الإ دجسي ملو ادعاق ىلص نمو
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 دمعن نإو 2 ريبكتب ادام رذع ريغل كروت الب مايقل رهملاك ضبني و

 ام ردق دعق نا : ليقو ، تلطب ر ذعل ال ميظعتلاك حيبستلا كرت

 < ت دسف هل ال هسأ ر عفري ملو همتأ وأ هىف

 راك ذأآلا نم ارك ذ وأ تاحلاصلا تايقابلا أرقيو نتتدجسلا نمب دعقي هنأ : للع

 . اضرأ ةقراشملا بلك ق وهو

 الب مايقل ) ، هجاتن لوأ يف ,سرفلا دلو « ميملا مضب ( رهنلاك ضهنيو )

 نإو ى ( رذع ريفل ) ضوهنلا ةدشل هيذخف وأ هيلجر وأ هيديب ( ك روت
 يف هيتدمقم ىلع دعقف عفر نإو ى ةداعإ الف ةردقلا عم ةلهم لب ضوهن الب عفر

 ص ريبكتب ادام ) للا ءاش نإ كلذ قابسو ىاندنع داعأ ادمع هبقع ىلع وأ ضرألا

 مدقتت مل ولو سأب الو رظنتلل فاكلا ( مظعتلاك حيبستلا كرت دمعت نإو
 ال ) ميظعتلا وأ كلوق نم اراصتخا دشأ هنآل كلذو مظعتلا صوصخ يف ةلأسملا

 حيبستلا كرت ىنعمو ى هلاح ق هىف .وه يذلا هلح ق كلذ دمب حبسو ى ( ,رذعل

 نإ : ليقو “ تلطب ) اهيف عرش نأ دعب وأ اهيف عرشي نأ لبق اهنع توكسلا

 مظمتلا يأ(همتأ وأ هيف )حبسي وأ ( مظعي ام ردق ) دوجسلاو عوك رلا يف ( دعق
 ى ال :ليقو ( تدسف )دمب عفرو رذمل ال ( هلآ ال هسأر عفري ملو ) حيبستلا وأ

 لصاحو “متظع وأ حبس وأ “ مظعي وأ حبسي ام رادقم سأرلا عفر كرت نإ الإ

 وأ ، مظع وأ حبس مث مظعت وأ حيبست الب تكس و عكر وأ دجس نإ هنأ كلذ

 رادقم ثكمي ىتح ال : ليقو ى هتالص داعأ عفر مث عفرلا كرتو مظع وأ حبس

 دمب تكس نإ : ليقو ى ليترت وأ ليجعتب ميظعت وأ حيبست نم هبلع مزع ام

 ص تدسف امئاق يوتسي نأ الإ عفرب ام رادقم حيبستلا دعب عفرلا كرت وأ مظمتلا

 رادقم عفرلا كرت وأ تكس نإ الإ اهلك لئاسملا كلت نم ءيش يف ةداعإ ال : ليقو
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 دي ُفل اذك و ةهبجلا ضعب ‘ ضرألا سمي مل نإ ةمامع ىلع هركو

 . ى رذعل ال 2 امهيلك وأ

 نم اذكو “ ةالصلا رادقم ليقو « اهنم ىقب ام رادقم : ليقو ى ةماتلا ةعكرلا

 رادقم تكس نإ :لمقو ؤ دعي : ليقف ص سفنتلا نم رثك أ مارحإلا دعب تكس

 رادقم : ليقو ى ةعكرلا رادقم : ليقو ى ةعكرلا يف ةءارقلا نم هيلع مزع ام

 نإ : ليقو “ دمعي زوجي امم رثكأ وأ زوجي ال نيح تكس املك اذكهو ى ة

 وأ ةءارق نم هيلي ام وأ ةالصلا نم يقي ام وأ ةعكرلا وهو لمملا رادقم تكس

 . لاوقأ ةثالث هذه ى تايحت وأ حيبست وأ ميظعت وا عفر وا ضفخ

 اليلق ولو ادمع ناك اذإ كلذب دسفت :لبقو نايسنلاو دمعلا كلذ يف ءاوسو

 ضرالا سمي مل نإ ةمامع ىلع هركو ) “ داسف حالصإو ةيجنتك رذعب داسف الو

 اهداسفب :ليقو ى ةنسلا ةفلاخل اهضعب سم ولو ةهاركلا حضاولاو ( ةهبجلا ضعب

 : لىقو 0 تبن امم نكت ل نإ تدسفو ةريثك تاقاط تناك نإ : ليقو ى اقلطم

 نإ دسفت : لبقو “ رثكأ وأ فصنلا : ليقو “ ضعبلا اهسم نإ ةهارك الو ال
 ام الإ هتهبج نم ضرألا سمي مل نإ ةمايعلاب دسفت : ليقو ى اقلطم تاقاط تناك
 :لبقف“هسأر نم ىلدتملا هسأر رعش ىلع دجس نميف فالخلا اذك و « فصنلا ن ود
 :ليقو“ ثلثلا سم نإ دسفت ال : ليقو“فصنلا نم لقأ سم نإ : ليقو“تدسف
 ءيش علبي مل ولو داسف ال : ليقو “ لجرلاو ةأرملا ءاوسو ء ليلق لقأ سم نإ ال

 نم وأ سأرلا نم ءاوس ى فالخلا كلذ ىلع لئاح لكاذك و ى ضرألا ةهجلا نم

 ملو ضرألل اهرعش اهقبس نإ : ليقو “ كلذ عزن مهلو امهريغ نم وأ ضرألا

 ( وا ) رم ام ىلع هريغ وا تبان يف ( ردي فل اذكو ) اهتالص تداعأ هيلع دجست
 ( رذعل ال ) امهيتلك : لاق الإو وضعلاب اهلوا وا ديلا ريكذت ىلعءانب ( امهيلك )نيدي
 امهجارخإ بوجوب : ليقو ؤ ةهارك الف ض رآلا امهضعب سم نإ هرهاظو
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 نإو س نيمي ههج و لوح دوجسلا لحم نم لوب ةحئار مش نإو

 ىتح ىضمو ليلق رخأت اضيأ هب نإو « الامشف اسجن وأ ضيأ هب همش

 « ةدئاف »

 هقوف بناجلا هيذاحي يذلا اهبناج ىلعف ةهبجلا ىلع دوجسلا ىلع ردقي مل نم
 نأ ردق نإو ى هفنأ ىلع : ليقو “ هريغ لبق نميألا بناجلاو سأرلا مدقم وأ

 نإ اذك و « هتالص داعأ لعفي مل نإو ‘ هأزجأو اسم اهسم هتهبجب ضرألا آسمي

 بناجلا وأ سأرلا مدقم ىلع دجسي ملو أمأوأ و هنكع مل نإو ءاميإ أمأوأ و هنكمأ

 نإو ع هيتبك رو هيدي ىلع لب هتهبج ىلع دوجسلا نم مايقلا يف دمتعي الو « هأزجأ
 زاجو اريبك اخش وأ رذع هل نكمي مل نإ داعأ هبتفك رهظ وا هبتحار ىلع دمتعا

 مل ولو امهيلع دمتعيو ضرألا يف هيدي درب نأ ىلوألا تايحتلا نم مابقلا دارأ نمل

 نإ ى .« امهدرب ةرات هنأ » : ك هللا لوسر نع درو هنإ : لسق ايف اخش نكب

 نيمتسي : امهنع هللا يضر سابع نبا لوقمومملا يف كلذ لخدو ى هنع كلذ ةحص

 نميففالخلا عقي ال نكل درلا عنم روهشملاو “ءاش امب هدسج نم هتالص يف لجرلا
 كامطق درلا هل نإف ى امهريغ وأ ربك وأ فمضل عوقولا وأ بناج ىلإ ليملا فاخي
 راتخا و“«كلام»اقلطم درلازاجأ نمم و“ ةالصلا حالصإ نمهنالذئنيح هيلع بحي لب
 يذلا «لماشلا» يباتك رظناف عوضخلل برقأ هنإ : لاقو ى درلا هعبتي نم ضعب

 . هب يلع ىلاعت هللا "زم
 لوح ) هيلجر يلي امم هنود وأ ( دوجسلا لحم نم لوب ةحنار مش نإو )

 نيميلا يف يأ ( هب ) لوبلا يأ ( همش نإو ز لضفأ هنأل هب أدب ( انيمي ههجو
 (الامش) لوحيل (ف) اطئاغ دارأ هنأك (اسين ) مش ( وأ اضيأ ) نيميلل ًآريكذت
 لامشلا يف يأ ( هب ) اسجن وأ همش ( نإو ) فلخ نم لضفأ هنأل ايناث هلعج

 ىتح ) هتالص يف ( ىضمو اليلق ) هئارو ىلإ ( رخات اضيا ) لامشلل ريكذت
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 ىلع ءانبلا حصو داعأ دجو نإف رظني و 3 اضيأ اهدج و نإ غ رفي

 تلطب نيمي لوحتف اسجن الوأ مش نإو ،ليوحتلا يف لو أل ا حيبستلا

 دعيو > ررض الب دصحت ام ر دق هد وحس دنع هدسح لم لجرل بدنو

 ه هنود وأ ل وألا لح يف يناثلا

 وأ هيلإ رخات يذلا عضوملا يف (اضيأ) ةحئارلا يأ ( اهدجو نإ ) اهنم ( غرفي
 عضاوملا دحأ يف سجنلا وأ لوبلا ( دج و ناف رظنيو ) هيلإ رخأت ايف هدجي ل

 نم ةحئارلا دجو دق هنآل مادق ىلإ لوحتي مل امنإ و “ ( داعأ ) اهيف ناك لا
 وأ هيلع يلصي وأ هأطي ةحئارلا عضوم ىلإ لوحت ناكل لوحت ول اضيأو ى همادق

 نأ دارأ هنآل نيميلا يف اهدجو نيح نيميلا ىلإ لوحتلا دري" ملو لوحتلا ليطي
 ىلع ءانبلا حصو ) “ فلخو "راسي اذك و ى ةرمب رابتعالا حصو “ تاهجلا ربتعي

 دجي مل نإ و (تلطبانيميلوحتفاسجن الوأ مشناو “ليوحتلا يف لوألا حيبستلا
 ص يشكيودسلا هنع اهركذ « ناويدلا ه نم ةحسن يف تيأر « كلذك ائيش

 وأ ى هئارو وأ هلامش و هنيميو همادق يف تقفتا ءاوس اهلك ةساجنلا نأ رهاظلاو

 يفو انه سجنلاب ديريو “ سجن وأ لوب ةحئار مش نإو هدارم لعل و « تفلتخا
 دارأ وأ هريغو آلو تاساجنلا رئاس “ سجنلا ةحئار هنيمي ناك نإ و : هلوق

 لملو ؛ىاضيأ لوبلا هيلع ردقيف “ سجنلا ةحار هنيمي يف نإو : هلوق يفلوبلا
 بتكف افلخ وأآلامش ههجوب لوحت مث سجنلا ةحمارمشف آالوأدجس نإ امأ و ةخسنلا

 . ملعأ كلاو انيمي ههجوب لوحت مت خسانلا
 ءيش ىقبي ال ىتح ( دجي ام ردق هدوجس دنع هدسج دم لجرل بدنو )

 دعب مدقتي ال نأ ةطوحلا دملا ةدئافو( ررض الب ) هيتبك ر قوف هنطب لفسأ نم
 ن ام ةالصلا عيمج يف ( يناثلا ) دوجسلا ( ديعيو ) لوالا دجسملا دعب ام ىلإ

 نأل رخآلا ىلع امهدحأ حيجرت الب ( هنود وأ لوألا ) دوجسلا .(لحم يف) ملسي
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 ء ةدح مىلع لك لعج بدن : ليقو ‘ صخ رو ، تلطب هزواج نإو

 هنم عف ر نإ :ليق و 4 لوألا لحمب لك لعج :ليق و ةعكر لك :ليق و

 داعأ دمعب هيبقع ىلع وأ رذعل ال ًايبتحم هتدعقم ىلع دعقو

 ى تلطب هزواج نإو ) ةالصلا يف عضولا قيقحتب لاغتشالا ىلإ يدؤي حيجزقلا

 ردصم لادلا فيفختب دارفنا ( ةدح ىلع لك لعج بدن : ليقو صخرو

 يف ةدح ىلع ( ةعكر لك ) يتدجس لمج بدن ( ليقو ) ةدع دعوك دحو

 حيحصلا وهو ( لوألا لحمب لك لعجو ) بدن (: ليقو ) “ دحاو عضوم

 دعب هارأ كلذ يف ثيدح مدمل يدنع ليلق مدقت كلذ يف رضي نأ ريغ نم يدنع

 لجرلا دمي نأ نلع هللا لوسر ىهن » هنأ سابع نبا :نع تيأر لب “ ريثك ثح

 ص لوآلا نود دوجسلا ةداعإ لاوقألا كلت عيمج يف زوجيو )١' «هدوجس يف هبلص

 آانيمي فارحنالا يف فلتخاو “ صيخرتلا ىلع الإ ةلبقلا يلي امم هقوف زوجي الو

 هتدعقمىلع دعقو ) دوجسلا نم يأ ( هنم ) هسفن ( عفر نا : ليقو ) « آلامش و

 يأ هسفنب لمتشم يأ ايوتحم « ناويدلا » ةرابعو « بتحم ريغ وأ يأ ( ايبتح

 لباقمو ( داعأ دمعي هيبقع ىلع وأ « رذعل ال ) هيلجر ريغب ضرألا ,سام ريغ
 ء نيتدحسلا نيب ةحارتسالا ةسلج بحتست هنأ يعفاشلا معزو ى ديعي ال نأ

 ص فالخ الب تزاج اهيلإ رطضا نإو اهيلإ رطضي مل لمع ةدايز هذه نأ هدريو

 ٢٨' ةيناثلا ةمك رلا ىلإ مقو كسأر عفرا مث » : يبارعأل للع هلوق اضيأ هدريو

 دوعقب وأ مايقلاو عفرلا نيب صبرتب هرمأي ملو ى مايقلاو سأ رلا عفرب الإ هرمأ امف
 . عورشم هنأ ةسلجلاكلت يف رثأ ىلع تعلطا مث « امهنيب

 ١ - دواد وبا هاور .

 ٢٣ _ هركذ مدقت .
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 ؛ ليقو . رصحلا ىلع بدنو { لومعم ريغ نإ و فوصع دجسي الو
 سام ريغ ضرألا نع عفترم فرط ىلع دجس نإو « ضرألا ىلع ًابدن

 . ضرألا هلص وأ ىتح هسأرب هدمتعا نإ : لىقتدسفو « رضي امل

 : ليقو ى زاوجلاب : ليقو ( “ لومعم ريغ نإو فوص ىلع دجسي الو )
 . ضرآلا تبنت مل امم هب ىلصي ام لك ىلع دوجلا اذك و ى ةهاركلا عم

 ناكسإ و ءاحلا مضب وأ اهمضب ( رصحلا ىلع ) فوقولاو دوجسلا ( بدن و )
 :ليقو)“الومعم هريغوأ فعس نم ةالصلا وحنل شرف ام وهو “ ريصحممج داصلا

 وأ اهيلع دوجلا ىلوآلا ىلعف ةريغص ةعطق دجو نإو ( ضرألا ىلع ايدن

 ضرألا نع عفترم ) ريصحلا نم ( فرط ىلع دجس ناو ) ؛ نالوق فوقولا
 ىتح ) ًادممتم ( هسأرب هدمتعا نإ : ليق “تدسفو رضي مل امل سام ريغ
 نيعبصإ ردق ريصحلا عفترا نإ : ليقو “ دسفت مل : ليقو ( ضرألا هلصوأ

 ناك نإ : ليقو ى هريغ دجو نإ ضرألا هلصوي مل ولو تدسف دوجسلاب قصتليو

 :ليقو ى لامش وأ نيمي وأ فلخ وأ مادق لوحت قصتلا دجس اذإ ‘ عفترا عفر اذإ
 . اهوحن لوحتي ال

 « ةدناف »

 . ال : لق و ؛ دوحسلا م امت لبق هعزني . نإ داعأ ه ريع دي ىلع هدي عض و نإ



 باب

 . . . . . دهشتلل دوعقلا ضرف

 (باب)
 تايحتلا يف

 ةيقوفلا دعب فلألاب « تايحاتلا ه فلؤملا خسن نم ةخسن يف دجو نإ و
 عجس ريغ يف ولو ةمسلا يف عابشإلا زاوجب نييفوكلا ضعب لوق ىلع ءانبف ىل وألا
 لصالاو '١'ياتويب لابجلانمن وتاحنت لف.ىرق دقو ةملكلاطسو يف ولو فقو وأ

 نظأو كلذب ةالصلا دسفت الو “ فلأ نودب ةءارقلا هذه يف ءاحلا حتفبنوتحتنت

 :مهلوق ريثك ماوعلل عقي ايمو :ةيكلاملا ضمب ةرابعو ى ادمعتم ال كلذ يف لفاغ

 نرالطب ىلع ةيمفاشلا صن دقو ى ءايلا فيفختو ءايلا دمب فلأ ةدايزب تايحتلا
 ةرابع تهتنا ؛هرظناف هيف ءيش ىلع بهذملا لهأل فقن ملو ‘ كلذب ةالصلا
 « عمجلاب تايحتلا : لوقن نحن و «مهدنع دارفإلاب ةيحتلا : لاقي هنأ ينمي ‘ يكلاملا

 . انه ةخسن يف اك وهف ىلوآلا ءايلا دمب فلآلا دارأ ناك نإف

 ء تايحتلل يأ ( دهشتلل ) ةظلغم ادع هك رات تمزلو ( دوعقلا ضرف )

 ١ _ فارع الا : ٧٤ .
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 هدامتعاب ها رسي صمخأب هانمي نانب العاج هيلجر ىلع لجرلل بدن و

 فقو وأ ، سكع نإ ريض الو 4 ض رألا امهلاصيإ و ص امهيلع

 . ةيحانل امهد ر وأ ، ىرخألا شرف و امهادحإ

 هناحبس هلل ةداهشلا تايحتلا مظعم نإف ى همظعمب ءيشلا ةيمست نم دهشت تيمسو

 نبا لوق هبوجو ليلدو ى هب ءاج ام ةيتقحو ةلاسرلاب هلوسرلو ى ةنادحولاب
 هللا ىلع مالسلا :دهشتلا انيلع ضرفي نأ لبق لوقن انك » : هنع هللا يضر دوعسم

 اولوقت ال : قلع يبنلا لاقف « ليئاكبم ىلعو ليئاربج ىلع مالسلاو “ هدابع لبق

 صن وهف « )١' هلل تايحتلا : اولوق نكلو ى مالسلا وه هللا نإف هللا ىلع مالسلا
 ،دومقلاهلحم نأ حص دقو “دهشتلا انيلع ضرفي نأ لبق : لاق ذإدهشتلا ضرف يف
 . هب الإ دهشنلا متي ال ناكذإ بجاو دوعقلاف “بجا و وهف هب الإ بجاولا متيالامو

 هارسي صمخأب هانمي نانب ذلعاج هيلجر ىلع لجرلل ) دومقلا ( بدن و )
 ىنميلاو اهرهظ ىلع دمتعي ىرسيلا نكل ص ( ضرالا ايماصياو اهيلع هدايتعاب
 اهنم لصي م نإو بمكلا يلي ام وأ اهرهظ طسو طقف اهضعب ضرآلا لصي

 لعج م وأ ( سكع نا ريض الو ) “ صخ رو 0 رذع نكي مل نإ تدسف ليلق ول و

 اهنانب ىلع ( امهادحإ فقو وأ ) ع لجرلا نطاب نم لفست ام وهو صخالاب نانبلا
 "وأ اهنيب وأ :لبق "اهيلع ادعاق للع هنع روهشملا رهو ( ىرخالا شرفو )
 ىرسملا ةهج نم ىنميلا لعج وأ ىرخآلا ىلع امهادحإ لمجي ملو ضرألا اهلصوأ

 نيميلا ةهج ىلإ امهدر نحل ( ةيحانل امهدر وأ ( ص ىنملا ةهج نم ىرسيلاو

 ىلإ اهكاروأب يضفت اهنإف ةأرملا امأو“لايشلا ةهج ىلإ ضعب ههرك و « هوركم

 ١ - ملم 5 ور .
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 ىلع سولج و هيبقع ىلع هيتّيلإ عضو وهو ي ةشبحلا دوعقب تدسف و

 ءاعقالا نعو هنع يهنملا ناطسلا يبمعب رهشو > همدق رودص

 ى هرك لجرلاك تدعق وأ لايشلل تدر نإو ى نيمسلا ةهجل اهيلجر درتو ضرألا

 يفو نيتدجسلا نيب دوعق لك حصو < نالوق داسفلا يفف اهدوعق لجرلا دمق نإو
 اهنيب دعقي نأو ‘ تايحتلا يف هدوعق نيتدجلا نيب دعقي نأ زوجيو « تابحتلا

 هركذ امو ى ةشبحلا دومق الإ تايحتلل هدصعقي يذلا هدوعق عون ريغ ًآدومق

 نأل ةقشم الب هفالخ هنكمأ نإ تايحتلا يف هدعقي الف نيلجرلا "دم الإو فنصملا

 هريغ هنكمأ وأ الصأ « امهتدم ريغ هنكمي مل نإ و « اهنع ىنغتسم لمع ةدايز هيف
 . هللا ءاش نإ باوص وهو « لوقأ تنك اذك امهدلم هل زاج ةقشع

 دم وأ ايوتحم تايحتلا ىلع دعق نإ و : هصن ام « ناويدلا ه يف تيأر مش

 دمعي هنإف رذع ربغب كلذ ناك نإ و ى هتالصب سأب الف رذنمب هيلجر ىدحإ

 ىلع هنيةَيلأا عضو وهو ةشبحلا دوعقب تدسف و ) ‘ ةصخر اهيفو ى هتالص

 مدقلا رهظ نم هقوف امو نانبلا رهاظ وهو ( هيمدق رودص ىلع سولج و هيبقع
 لوألا : ناعون ةشبحلا دوعق : ليقو . مدقلا نطاب نم اهقوف امو نانبلا نطاب وأ

 فنصملا مالكو “ نيمدقلا رودص ىلع هدوعق يناثلاو “ هيبقع ىلع هبتيلإ عضو

 ىلع لدي اذه نكل “ ( هنع يهنملا ناطيشلا يبقعب رهشو ) ‘ لوةلا اذه لمتحي
 يبقعب روهشملا امهنإف نيروكذملا سولجلا و مضولا عومجب وه ةشبحلا دوعق نأ
 روك ذملا عضولا ىلإرهش ريمض درب نأ الإ مهللا ‘ هدحو روك ذملا سولجلا ال ناطيشلا

 ىلع دومقلاب رمأ هنآل ناطبشلل فضأ امنإ و ‘ اضيأ ناطيشلا يبقعب رهش دق هنإف
 : هلوق ىلع افطع ءامقإلابو : لقي ملو هنع ىلع فطعلا ( ءاعقالا نعو ) “ كلذ
 امو ءامقإلا نأل ص خلا كيدلا رقنبو ، كولملا عيبرتبو : دعب لوقيف « دوعقب
 حيحصلا نكل هيف فلتخا ولو ةشبحلا دوعقو ى فالخ هب ةالصلا ضقن يف هدعب
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 عبسك اهب هيدي عضوو هيقاس بصنو ضرالاب هيتيلإ قاصلإ وهو

 ، كولملا عيبرت نعو ‘ تالي وأت هيفو بلكو

 . هب ضقنلا ىلع عامجإلا مهضعب ىعدا لب ص ضقنلا

 يأ ( ا هيدي عضوو هيقاس بصنو “ ضرالاب هيتيلإ قاصلإ : وهو )

 ناس لب نيتيلإلا ىلع دومقلا نم نانكمتي ال ايهنكلو ( بلكو عبسك ) ضرالاب
 يفهيبشتلاب ىفتكاف امهبك ر امهنع جرخت دقو ى ةمدقتم ايديأو افيفخ اسم ضرألا
 نأ هيف افلاخ امم وه زجملاب ضرآلا ىلإ ءاضفإلا و ضرآلا ىلع نيديلل عضولا قلطم

 ى زجعلاب ضرألا سم قلطم ىلإ هبشلا در هنأك و ةطوسبم ربغ ءامقإلا يف ايهلجرأ

 نأ وه هنأ اهنم س اذه ريغ ( تاليوأت اهيفو ) ‘ طقف ضرآلا يف نيديلا عضوو

 وه هنأ اهنمو ى ال مأ ضرألاب هيدي عضو ءاوس هيذخف بصنيو هبتيلإ ىلع دمقي

 دصقي نأ وهوفنأ اهنمو ى هيمدق رودص ىلع سلجيو هيبقع ىلع هيتيلإ لعجي نأ
 هنأ اهنمو ى ايهبصني الو هيعارذ شرفي نأ : عيبرلا نعو ع هيبقع ىلع هيتيلإب
 ضرالاب نيتيلإلا قاصلإو ءاهقفلا دنع نيتدجسلا نيب نيبقعلا ىلع نيتيلإلا عضو
 روصتم عيبرلا ريسفتو ث ةفللا لهأ دنع رهظلل دناستلاو نيقاسلا بصنو

 . تايحتلا يف ال دوحسلا ق

 ضرألا ىلع نيذخفلا ضعبو نيتبلإلا عضو وهو ( كولملا عيبرت نعو )

 ىدحإو نيتبلإلا عضو هنأ لمتحيو “ نيمدقلا ىلع نيتبك رلا عم رخآلا ضعبلاو
 اك ةبك رلا برق اهىلع ىرخألا عضوو ضرألا ىلع انهرخآ ىلإ اهل وأ نم نيلجرلا

 ريغ وه : ليقو ى هانمي قوف هارسي تناك ام همظعأو ى ربكلا لهأ هلعفي

 . هنع يهنم
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 هاصف رقلا و « هم دق بصنو هبقع ىلع د وعقلا وهو 0 درقلا دوعق و

 تافتلاو ص كيدلا رقن نع و س هيقاس ىلع هي ديب يبتحملا د وعق وهو

 ك بلعللا

 ى ايهنانب ىلع ( هيمدق بصن و هيبقع ىلع دوعقلا وهو : درقلا دوعقو )
 . كلذ ريغ هدومق ق دهاشملاو

7 

 نكستففاقلل اعبت اهمض و ءارلا ناكسإ و ءافلاو فاقلا مضب ( ءاصفرقلا و )
 امنإ و ى ثنؤم هتافل يف وهو ةروصقم ءافلاو فاقلا ةثلثم اضيأ ىصفرقلاو « ءافلا

 افاضم دوعقل ريمضلا دوعل وأ « دوعقلاب هليوأتل ( وهو ) : هلوق يف هركذ

 ( هيقاس ىلع هيديب يبتحملا دوعق ) ربخلا ريك ذتل وأ ء آردقم ءاصفرقلل

 ءاكتتاب نيتبك رلا ىلع سولجلا وه : ليقو ى نتيلإلا ىلع سولجلا عم نيتبوصلملا

 . هيفك طأتو هيذخفب هنطب قاصلإ و

 حتفب رقن يضاملاو ى متت ال ىتح لاحعتسالا وهو ( كيدلا رقن نعو )

 . رصن باب نم وه : ليقو ى اهرسكب رقني عراضملاو فاقلا

 نكل رقنلا رثكي كيدلا نأ اك تافتلإلا رثكي نأك ( بلعثلا تافتلاو )
 :لاقيدقو “بلمثلا رثكي امكرثكي ال نأ دارملا سمل و٤ةرمولو تفتلي ال نأ دارملا

 ' هنمعنملابىل وأفحضا ولا رهاظلا تافتلإلا امأ و « هنع هاهنفآيفخافيطلاتافتلا بلمثللنإ
 ههجو وأ هرظنب للنملاانهدا رملا و“ هفرص ىنمب َهتَفَل عواطم لصألا يف تافتلالاو
 ى هجولا وأ نيملابكلذ وف رصنافسفنلا وأ ناطيشلاهفرص يأ لصألا ىلعءاقبلازوجيو

 نإ اذك و ص اهسنإ الإ ال : ليقو ى داعأ مارحإلا دعب هرصب در نإ .«ناويدلا هيف

 ق وأ هد وحس عضوم ق همنمع لمحمو هلق ط سبيو درب امنإ و < هدعد هدي طسب
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 مايق نم ىلوأ وهو ءاميإب ادعاق ىلص دوجسو عوكر هنكي مل نإو

 هسكع ليقو س هب عاجطضا نم ىلوأ وهو « هب

 ف ر فلخلاو > صخرو داعا ءيش ق ه رصب دح دمعت نإو : نالوق هتنجو

 .ها دممتي مل نإ ةلبقلا ريغ ىلإ ولو ضعب صخ رو “همامأ هدم

 ال : نراثع نبا لاقو « همامأ اعارذ رشع ةسمخ هرصب زواجي ال : ليقو

 نإ و (ءامماب ادعاق ىلص دوجس ) ال ( و عوكر هنكمي مل نإو ) رشع ةمبس زواجي
 ءانخناب دجيو مك ريو امئاق يلصي : ليقو ى كلذكف مايقو عوك ر هنكمأ

 ى عك ر ثيح لصي نأ لبق كلذك عجربو موقيو ، ردق ام عوك رلا نم لفسأ

 اهلصو اذإ كلذو تايحتلا أرقيو ىلوآلا ةدجلا يف لصو ثبح ثككميو عفريو

 ى ىلوأ مايقلا : ليقو ى ءاميإلاب يأ ( هب مايق نم ىلوأ وه ) ءاييإب دوعقلا ( و )

 نم ىلوأ وه ) هب مايقلا ( و ) بوجولا ىلع قاقحتسالا ةيولوألاب انه دارملاو
 ىلإ ريشي نأ امئاق ءامإلاو ه يتأي اك دوعقلا نود امهيلع ردق ثمح ( هب عاجطضا

 عكر نإ هنأل عكري الو عوك رلا نم لفسأ دوجسلل ريشيو مئاق وهو لعف لك
 دوجسلل أموأ نإو ، زوجت ال يهو حبذتلا ةئيهك ناك عوك رلا لفسأ دجسو

 ىلوأ دوعقلا نوك هجوو « زوجي ال وهو هنم عفرأ دوجسلا ناك عوك رلا نم عفرأ

 ث ( هسكع ليقو ) . ملعأ هللاو ىلوأ لكلل هيف ةراشإلاف ى هيف لامعألا رثك أ نا

 ىلع ردقي مل ولو هتع لدعي مل هبلع ردق اذإف«مايقلاب بطاخ هنآل لوآلا حيحصلاو
 فالخب امجطضم ةرورض الب اهيف نوكي يلصملل ةلاح ال هنألو دوجسو عوك ر

 دوعقلاب بطاخ هنأل عاجطضالا نم ىلوأ دوعقلا اذك و ى ىلوأ وه و مابقلا

 هتالص يلصيف عاجطضالل هزواجي مل هيلع ردق نإف “ نيتدجسلا نيبو تايحتلل

 هنإف دوعقلا فالخب امجطضم ةرورض الب اهيف نوكي ةلاح ال هنآلو « ادعاق

 عك ارلل ةفيظو مايقلا:لاقي الو « تايحتلا ةءارق دارأ اذإ ةرورض الب هيف نوكي
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 نم ىلوأ وهو عاجطضا نم ىلوأ نيلجرلا ىلع دوعقلاو عيبرتلاو
 عم هيدي عجطضملا دمي الو ، كلذ الإ هنكمي مل نإ ةشبحلا دوعق

 هبذخف ىلع هيديب دهشنلل دعاقلا عضي و ‘ مئاقك هدسح

 :لوقن انأل دوعقلا ىلع ردقي مل نإ امجطضم وأ ادعاق ىلص امهقطي مل اذإف دجاسلا

 ام طقسي لب « امهدحأ وأ دوجسلاو عوك رلا قطي مل اذإ مايقلا طقسي هنأ ملسن ال

 نيتدعقملا لوصو ريغ نم (نيلج رلا ىلع دوعقلا و عيبرتلا و ) « طقف هيلع قطي م
 ( ةشحلا دومق نم ىلوأ وه ) عاجطضإلا ( و عاجطضا نم ىلوأ ) ضرألا لإ
 نإ ) ةشبحلا دوعق نم ىلوأ ةقياسلا دوعقلا عاونأ رئاس اذك و « هنع يهنلا دؤرول
 . ءايشألا كلت نم نيلباقتملا دحأ لعف وه يذلا ( كلذ الإ هنكمي م

 ص هنم ىلوأ مايقلاف ةحصلا يف ةالصلا دسفي دومق لك : « ناويدلا ه يف لاق

 ىلإ هسأر ةدرو هرهظ ىلع عجطضا نإو ث نيلجرلا ىلع دوعقلا نم ىلوأ عيبرقلاو

 هب لبقتسا بنرإ اذك و ص داعأ ةلبقلا ىلإ ههجو لوحي نأ عيطتسي وهو ةلبةلا

 . ةداعإ الف عطتسي مل نإ و « رداق وهو ىرشلا

 عاجطضا نم ىلوأ ةشبحلا دوعق ولو هنع يهنملا دومقلا نأ يدنع حيحصلاو

 « تايحتلا يفدعقي هنإفدومقلا فالخب ةرورض الب يلصملا اهيف عجطضيةلاج ال هنأل
 الإ ردقي مل اذإ امأ ‘ نهريغ ىلع ةردقلا لاح وه امنإ تادمقلا كلت نع يهنلاو

 . دوجسو عوك رب وأ ءاميإب يلصي ءاوس عاجطضا ىلع تامدقم نهنإف نهيلع

 عاجطضإلا هرضي ناك نإ ( مناقك هدسج عم هيدي عجطضا دمب الو )

 نإ و “ مئاقلاك ذخفلا ىلع ىرخألا دميو هذخف بنج ىلع امهلعجي نكل و هيدي ىلع
 عضيو) “مناقلاك هدسج عم امهدميلف ايقلتسم ىلص وأ اهيلع عاجطضالا ىلع ردق

 نيب اذك و كامهشض" رضي الو هعباصأ اقرفم ( هيذخف ىلع هيدي دهشتنل دعاقلا
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 وأ ءاوهلا يف ايهكرت نإ تدسفو ث هيتبكر فارطأل هلمانأ الصوم
 . صخرو ى نايسن وأ رذعل ال ضرالا ىلع

 مل وأ قرفي مل _نرإ داسف الب ( هيتبكر فارطأل هلمانأ ةلصوم ) و « نيتدجسلا
 فارطأ يف عباصألا نم ايلعلا لصافملا نوكت نأ لمانآلا لاصيإب دارملاو ى لصوب
 \١' هيتبكر ىلع هيفك هلمج ه ثيدح يف نيفكلاب دارملا كلذو « هيتبكر

 ىلع وأ ءاو ما يف اهكرت نإ تدسفو ) لادتعالا بوجو ليلدب لمانالا

 وأ سأرلا وأ رهظلا وأ دخلا وأ نطبلاو فتكلاك نيذخفلا ريغ يف وأ ( ضرالا

 سأر ىلع وأ امهتحت وأ نيذخفلا بنج وأ ايهبنج ىلع وأ نيتطوسبم ريغ امهيف
 خسن ضعب يفدج ونإ و . هلك كلذ يف( صخرو “نايسن وأ “ رذمل ال ) عباصألا

 دودمملا رصق زاوج ىلع ءانب وه امنإف ى اروصقم ءاضفلا ىنعمب ءاوهلا ظفل فلؤملا

 افنآ روكذملا اذه ىلع فقولاف « نسح ريغ ولو افقو فقو هنأ ضرفتف فقولل

 ىلأوآلاو ع آروصقم بتكيف اروصقم ناكل هملع فقو ولو “ يفاكلا فقولا نم
 بتكي اك الوصوم ولو ظفللا بتكي ام آريثك نكل ى مهوي الئل ًادودمم هبتك

 رك ذ اضيأو « فقولا كح ىلع هبتك هنكل فقي مل فنصلا نأ لمتحيف ى فوقوم

 رخآلا يف تناك اذإ ةزمهلا نأ امهريغو « حاورألا حارم ه بحاصو يطوبلا
 . بتكت ال نكاس دعب

 ١ - دواد وبأ هاور ٠
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 لصف

 اهرثكأ وأ اهكرتدّسعت نم ديعيو { تايحتلا ةعارق بوجوب نس

 (لصف)
 اضيأ تايحتلا يف

 بوجولا مدع ىلع رم ايفو بوجولا ىلعانه ىنب هنأ لمتحي ( بوجوب نس )
 ص ايهىتلك : لمقو ت ىلوآلا : ليقو ڵ روهملا دنع ةريخألا ( تايحتلا ةءارق )

 نيتبجاو ناتنس : ةفينح وبأو كلام لاقو ى دوادو دمحأو يعفاشلا لوق وهو

 حخيشلاهيلعو“ كلذك اهب رهحي:لسقو“روهشملاوهورسلاو رهجلا ةالص يف اهب رسيو

 ى رسلا ةالص يف اهب رسيو “ رهجلا ةالص يف اهب رهجي : ليقو ى هللا همحر رماع

 تفاخت الو كتالصب رهجت الو ل : ىلامت هلوق يف اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 ةشئاع نم اذهو “ كسفن عمساو كريغ كعمسي ىتح كتالصب رهجت ال 'ا) ي اهب

 رذآلا عامسإ ةيرسلا يف رسلاو ، ريغلا عامسإ ةيرهجلا ةالصلا يف رهجلا نأب لوق
 ص نذألل عامسإ الب ناسللا كيرحت رسلاو نذآلا عامسإ "رهجلا : ةريره وبأ لاقو
 تناك ولو « اهريغو تاقمةحتلا نم ةالصلا رخآ تامحتلا ىلع دازي امب رهجلا زوجيو

 نم ديعيو ) ص تايحتلا نم تسيل ةدايزلا نأ زاوجلا هجوو ، رسلا ةعكر ين
 وأ هزاوج ىلع ءانبضفاخلا ةداعإ الب«اه» ىلع افطع "رجلاب ( اهرثكأ وأ اهكرت دمعت

 ١ - ١ ٦ رس ١ ه ٠ ١١ .
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 . . . .تابيطلا ىلإ لصو نإ ال : ليقو ث اهيسن وأ

 افطع بصنلاب وأ اهرثكأ كرت وأ يأ“هلثم ركذل فاضملا فذح دمب "رجلل ءاقب

 كرت ىلع افطع وأ « رحلا وه يذلا اهلع ىلع ال بصنلا وه يذلا ءاملا لحم ىلع

 اهرثك أ وأ اهك رت دمعت : لاق هنأك لومعم ريدقتب وأ « تع اك فاضم ريدقتب
 دممتملا وأ يسانلا دعي ( ال : ليقو .“ اهضعب وأ اهلك ( اهيسن وأ ) ڵ كرتلاب

 ثلا الإ هلإ ال نأ دهشأ لصو نإ : ليقو ى هلاقو نيحلاصلا ىلإ ( لصو نا )
 فلخلا اذك و “ تاسحتلا لسقو ى هلاقو ( تابيطلا ىلإ ) : لقو :هلاقوهدحو

 دسفت مل نيحلاصلا لصو اذإ : لاق نم هجوو « دمع ريغب وأ ادمع ثدحأ ثبح

 رثاس نود تايحتلا يف ةبجاولا يه اهلبق ام عم قلع يبنلا ىلع ةالصلا تأ
 لآلا ىلع ةالصلاو ع قلع يبنلا ىلع ةالصلا عاونأ هدنع تاولصلاو “ تايحتلا

 صنبف هيلع امأ ص هلآو هيلع بجاو كلذك مالسلاو “ بوجولا يف هل ةعبات

 خلا '١ا؛« دمع لآو دمحم ىلع لص مهللا : اولوق » : هلوقبف مهيلع امأ و “نآرقلا

 دقو ى ةالصلا ةلمح نم ةكرلاو ةمحرلاو ؟ يه فيك هيلع ةالصلا نع هولأس ام هلاق
 لوصوب الإ كلذ متي ملف يه فك هنايبو « هملع ةالصلا ريسفت ثيداحأ يف ركذ

 لصو اذإف ى ءاعدلا باب يف اذهو « ثيدحلا يف امك يقت رب لك ل آلا نأل نيحلاصلا

 لم هنأ تابيطلا لوصو يزجي : لاق نم هجوو . هيلع ام ىضق دقف نيحلاصلا
 اذإ هانعم نإف '؟« كتالص تمت دقف تلقو تدعق تنأ اذإ ه : يبارعألل لاق

 لمحف هب دتعملا ربتعملا لوقلا هبلع قدصي ام ىدأ هنإف اديفم امالك تلقو تدمق
 مت ديفملا مالكلاو “هيلع قدصي ام ىندأ ىلع ظفتلل المح هقلطأ اذإ لوقلا هلع

 فطع وهو تابحتلا ىلع فطعلا نأل واولاب تابيطلاو وأ تابيطلا كلوق دنع

 تاولصو ‘ سخلا وأ « سخلا نه تاولصلا نأ ىلع اذهو ى ةلمج فطع ىلع درفم

 ٠١ - هملع قفتم .

 ٢ ه رك ذ م دقت .
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 نيحلاصلاو لىف دهشألا غلب نإ ء ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 تايحتلاوقللغ أرقي هنأ هلل دهشتلا مامتإل يزجي : لاق نم هجوو تادابعلا وأ لفنلا

 ص اهرخآ ىلإ تايحتلا تلقو : تلقو ىنعمف ى اهلك اهماعيو اهلك اهب رمأيو اهلك
 هلوسرو :وهو اهرخآ ىلإ تايحتلا أرق نمل الإ ةالصلا حصت ال هنأ يدنع هجولاو

 هلعف ولو ى ةالصلا داعأ ملسي نأ لبق أطخ وأ ادمع ادسفم لعف نإف « ملسو

 اك ١6ي ميلستلا اهليلحتو : قلع هلوقل ميلستلاب ةالصلا نم لحني امنإ هنآل ةرورض

 ةالصلا بجاولا نأ ىلع ليلد الو « مارحإب الإ انايسن الو ادمع ةالصلا لخدت ال

 ديفملا مالكلا تلقو “ تلقو :ىنعم نأ ملسن الو طقف اهلبق امو اهعباوتو يبنلا ىلع

 اهليلحت : هلوقب اضيأ لخديف “مالسلا ىقبيف اهلك تايحتلا تلق هانعم لب ى طقف

 مرح ام ةمرح ءاقب عم “ هلوسرو : كلوقب ةالصلا مامت نم عنام ال لب “ ميلستلا
 _ ىدن وأ افاعر وأ ائيق دجو نم : لع هلوق امأو ى ملسي نأ ىلإ ةالصلا نم

 هنأ ملسنالف ")هتالص ت دقو مقيلف دهشت دقو _ الالب يهم ةلمملا لادلاو نونلاب
 افاعر وأ ائيق دجو دقو :هلوق ىنعم : لوقن انأل ميلستلا بوج و مدع ىلع ليلد

 هبايثو هتالص ظفحيل ميلستلا دعب مقيلف هثودح فاخو كلذ هضراع هنأ ىدن وأ

 : لاق نم هجوو ى هتالص تمت دق هنإف ، ملسيلف : لاق هنأك ى هتالص لطبي الو

 ص عوضوم ظفل لوقلا هيلع قدصي ام ىندأ نأ هبلع دسفت مل تابحلا لاق اذإ

 نمءزجلا ةلزنم اهليزنتل ةدح ىلع ةملك «لا »رغتعد مل و ىفحكف د رفم ا تابحتلاو

 ( نإ ) هنأ روهشملا نكل ( و ) ص كورتم وهو « ةيرهاظلا لوق وهو ى ةملكلا
 ء نيحلاصلا غلب نإ ال : لقو “ تدسف دهشتلا غلبي ملو هعم ينبي ال ام ثدح

 شا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لاق يأ همتأ يأ هرخآ غلب يأ ( دهشتلا غلب ) نإو
 : لمق ( نيحلاصلاو : ليق ) هلوسر هدبع ادمحم نأو ، هل كيرش ال هدجو.

 ١ - هركذ مدقت .

 ٢ - يئاسنلا هاور .
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 ردق دعق نم ديعي ال : لسق و . هرضي هعم ينبي ال امم ثدحأو

 دّمعت نم مزلو ، ائيش اهنم أرقي ملنإو «ثدحأن] مامإ فلخدهشتلا

 وةرافكلاو لدبلا مارحإلا ةريبكت وأدوعق وأ عوكر وأ دوجس كرت

 ( هرضي مل )‘ ادمع ولو ( هعم ينبي ال امب ثدحاو ) “ تفع ايك تابيطلا وأ
 نوكي( ال:ليقو) ، ةبجاو ريغ ةتنس هنأ ىلع ءانب يمل ستالب ةالصلا نم جرخ دقو

 نأ ىلع ءانب ع هتالص دسفتف ثدحلا كلذ هرضي لب ةرضملا مدع نم كلذك رمألا

 وهو هعم ينبي امب ثدحأ نإو ى « ميلستلا اهليلحت ه : قلع هلوقل بجاو ميلستلا
 هنكمأ عضوم يف رم ام ىلع ىنبو أضوتو سجنلا لسغ شدخلا و فاعرلا و ءيقلا

 ص طقف ملسيف تايحتلا دوعق دعقي هلبق هنكمأ اذإ لوآلا هعضوم ىلإ عجري الو

 الو ؛ كلذ ريغو . خلا قح هب ءاج ام نأو ى هلوق نم داز ام دازو دمق ءاش نإ
 نإ ينبي ال : ليقو ؤ لبق هأرقي نإ تابيطلا وأ نيحلاصلا دعب ام ةءارق نم .دب
 لهو “ هعم ينبي ال اب ثدح اذإ اك هتالص تمت دقو موقي نكل و دهشتلا غلب

 لوصو نم انم يزجي ام ردق وأ تايحتلا يأ ( دهشتلا ردق دعق نم ديعي )
 ىلوألا تامحتلا ءاوسو « رم ام ىلع كلذ ريغ وأ نيحلاصلا لوصو وأ تابيطلا
 ( ثدحأ نإ ) هسفن مامإلا دعق وأ هدحو وأ : لبق ( مامإ فلخ ) ةرخآلاو

 مامإلا فلخ ناك نإ الإ ؛ نالوق ؟ال "وأ ( انيش اهنم أرقي مل نإو ) ثدح م وأ
 عوكر وادوجس )وأ ةءارق ( كرت دمعتنم مزلو )؛دسفت اهنإف ادمع هلبق ماقو
 امأ و تامحتللد وعقلا نم ضرف نيدوعقلا يأ فلخلا رم دقو “ضورفم(دوعق وأ

 ةالصلا هملعي نم هب رمألل هنأل ةضيرف:لبقو“كرتت ال ةتنسف نيتدجسلانيبد وعقلا
 (ةرافكلا) و رفكلا ( ولدبلا مارحإلا ةريبكتوأ) «تايحتلادوعقبرمأاكنانئمطالا
 دسفت ام لك : ليقو“ لدبلاف ةنسلاب بجو امم ادمع كلذ ريغ كرت نمو « ةظلفملا

 تامحتلا أرقمل ( و ) ص ةرافكلاو رفكلاو لدبلاف ادمع كرت اذإ هك رتي ةالصلا
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 همزل : ليقو ، ىضم الإو هدجي ىتح هددر اهنم فرح هل فق و نإ

 فرع نإ و « ةحتافلا أ رقي نأ اهفرعي ال نل صخرو . ةمتت اهب نايتإلا
- 
 م

 هيف غلبي ثيح اهمتأ نإو « يقب ام ملعتو هأزجأ اهضعب اهنم

 فقو ام دعب هدجي ( الإو هدجي ىتح هددر اهنم فرح هل فقو نا ) ف اهلك

 :ليقو٤ىضم)لاوقأ ةعكر ردق وأ هتالص نم يقب ام متي وأ اهمتي امردقادةدرتم

 جورخ لبق هدج و اذإ ةد اعإلا هيلعف هيلعو « هدجي مل ولو ( ةمات اهب نايتالا همزل

 دجي ملف باتك يف هرظني وأ هنع لأسيل انم جرخ نإف ادبأ : ليقو ى تقولا

 هلأسي نم الو همف رظني ام دحي ال هنأ ملع ا ذإ : لمقو ڵ هنودب اهديعي : ليقف

 أرقي : ليقو “ هل فقوت ام لدب ةحتافلا أرقي : ليقو “ هيلع ةداعإ الو ملسيلف

 . تايحتلا نم هل فقوت ام رادقم اهنم

 اهمايتب اهأرقي : ليقو اهلدب ( ةحتافلا ارقي نأ اهفرعي ال نل صخرو )
 نإو ) ص اهماعتيو اهنم ملسي ال يتلا لدب اهفصن أرقيو ى اهنم ملسي يتلا ةيحتلا لدب
 ( اهمتأ نإو يقب ام ملعتو ) اهطسو وأ اهرخآ ولو ( هأزجأ اهضعب اهنم فرع
 ازاجم تايحتلل امامت خلا قح هب ءاج ام نأ و هلوق نم تايحتلا دعب ام ىمس ادمع

 طقسي نأ رهاظلاو ى اهنم ملسي ال يتلا تايحتلا وهو ( هيف غلبي ثيح ) راوجلل

 اذك و « اهيلإ يه ةفاضملا ةلمجلا نم ريمضلا اهيلع دوعي ال ثيح نإف هيف ظفل

 هلوق رذنو : « ينغملا ه يف لاق ى ردانلا ىلع ىنب هلملو ع ةلمجلل ةفاضملا فورظلا

 تدلو ةلمج ىلإ ةفاضإب ناتجحو كلذ دمب رشعو هيف تدلو ماعل ةنس تضم

 نييفوكلا ضعب زاجأ دقو ى هيف تدلو ةلمحي هتعنو ماع نيونت حيصفلاو ، هيف
 ص نيتيب وأ تيمب ىلع ةدعاق اونب امبرو ى اقلطم ةمسلا يف درو ام ىلع سايقلا

 الف ثح نم الدب نوكي نأ حصيو ى افوذحم غلبيب هىف ظفل قيلعت لمتحيو

 ىف اهنأل ىطسولا ةسلجلاو ىطسولا تايحتلا ىلوالا تايحتلا ىمستو “ لاكشإ

 _ ١٩٣ - ) ج٢۔النيل- ١٣ (



 اهيف عرشنإ و . اهسكن نإديعبو «ضقن الب كلذ هل هرك طقف دهشتل
 امب اهيف ثدح نإو ى البقتسم ًايشام اهتءارقب ماق وجن وأ لوب هب ركو

 غلب نمو “ ( ضقن دالب كلذ هل هرك طقف دهشتلا ) اهفرط يف ال ةالصلا طسو

 ضمب دنع داعأ اوهس يويندل اعدو هلوسرو ىلإ اهنم ملسي ال يتلا تايحتلا يف

 : لسىقو ‘ نتهحل ول و : لقو > ةهحل ملس و اهس نإ دسفت الو > يراوحلا وبأ اهمتأ و

 ي اضيأ يويننأدل'وَل و : ليقو ى اهيلإ ميلستلا دعب ةيبرملاب يورخأآلل اعد ولو

 طقف دهشتلا غلب نإ ريض الو “ كلذ ريغ لممي مل ام اضيأ ةيمجملاب ولو : ليقو

 ال ام ىلوآلا تايحتلا دمب غلب نم ةالص داسف مدع نم هركذ امو ى اهمتي ثيح

 ام نأو : لوقي نأ كلذو دمعت نإ داسفلا حيحصلاو ‘ حيحصلا ريغ اهيف غلبي

 . ميلستلا تايحت يف الإ كلذ لوقي ال هنإف ديزي وأ قح هب ءاج

 ةملك وأ افرح افرح اهطسو وأ اهرخآ نم ( اهسكن نإ ) ةالصلا ( ديعيو )
 ادمع هب أ وأ ادمع اهريبكت كرت وأ اهرسفو اهأرق وأ > ةلح ةلح وأ ةملك

 ص اهب رارمإلاب الو ةريبكتلا كلت كرتب دسفت ال نأ ناويدلا ه يف امك صخرو

 ؛لوعفم ءاملاو بركلا نم ضام لعف هيلع َقش[ ( هبر َكو اهيف عرش نإو )
 ىنعمب ركلا نم هب قلعتم ءابلا رسكب هبو العف آرَك نوكيو ءارلا ديدشت حصيو
 ص هيلع روركملا رضي راكلا نإف هرضي مل ام دعب لوبلا هرض :لاق هنأك “عوجرلا
 حلصب نم ناش وه انك اهعم يأ ( اهتعارقب ماق ) طئاغ يأ ( وجنوأ لوب )
 دعب هؤوضو ضقتنا نإف ى ( البقتسم ايشام ) ةءارقلا عطقي ال هنإف ةالصلا

 ءانب هل تحصو &0{[ ملست الب ةالصلا نم جرخ دقف هملع الف رم امم هوحنو تاسطلا

 تإ : ليقو ‘ ةرورضلا لاح يف هبوجو مدع ىلع وأ ى اقلطم هبوجو مدع ىلع
 ام اهيف فلح نإو ( ك هل تحص و ملسيلف هي زجحم الح غلب دقو هضاقتنا فاخ
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 ماق هئوضو راسكنا مومأملا فاخ نإ و { أ رق ام ىلع ىنب «هيف ينبي

 ملس ضقتني نأ لبق مامإلا ميلست عمس اذإف ، هي زجي الع غلب نإ
 ‘ عجر بركلا هنع لاز نإ و 1 ميلست الب نإو فرصنا الإ و

 > ملس هعوح ر دنت مامإلا ملس نإو

 ( ماق هنوضو راسكنا مومأملا فاخ نإو)“ًرمامك( أرق ام ىلع ىنب ؛هيف ينبي
 لوقلا امأو “ رم ام وأ تابسطلا وهو ( هيزجي احم غلب نإ ) البقتسم ائراق

 يف ابس الو ى انه امك ةرورض ولو هب لومعم ريغف يزجي تايحتلا ظفل نأب

 . ةرورضلا ربغ

 دمعت نمو < ةبجاو : لسقو ى ةنس : لسق و “ةضيرف تامحتلا : « جاتلا , ق و

 : ليقو “ تايحتلا لوقب ةرورضلا دنع تتبث : ليقو ص هتالص تدسف اهكرت

 ثدحأ نإف ث للا الإ هلإ ال نأ دهشأ لصي ىتح : لىقو “ تابسطلا لصي قح ال

 هل زوجي : لبقو “ دمعت نإ هرك ون « الهج وأ انايسن وأ ةرورض هل تمت هدنع

 مل ول و هل تمت ثدحأف تايحتلا لوقي ام ردق اهتءارقل دمق ولو : لبقو ى اقلطم

 . ثادحإلا دمعتي مل نإ ائش لقي

 نإو ص امئاق أرقي هنآل امئاق ( ملس ضقتني نأ لبق مامالا ملست عمس اذإف )

 فرصنا ) ضاقتنالا دعب عمس وآ عمسي مل نإ يا ( الإو )؛نسحا وهف ملسف دمق
 تدسف كلذك مومأملاو تايحتلاب يشاملا ةذفلا ربدتسا نإو ى ( ميلست الب نإو

 دعب ربدتسا نإ داسف ال : ليقو ى لابقتسالا هنكمأ نإ : ليقو ى اقلطم هتالص
 نإ ذفلاو ى ةداعإ الف يزجي الحم غلب دقو ةالصلا دسفي ام سم نإو يزجي لح

 ىلإ ( عجر بركلا هنع لاز نإ)مومأملا ( و) “ ناك ثيح متأ بركلا هنع لاز
 ملس ( و دمق ) هعوج ر دنع مامالا ملس نإو ( ءاش ثمح فطصاو مامإلا
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 اهيلإ عج ر ركذت نإو { هرضي ل ٥ اس اهلدب ةحت افلا أرق نإ ء ‘ هناكم

 ركذتي مل نإو ، وهسب فإو ةروس ىلع يزجت الو «تضقتنا الإو

 اهلحب ةروسلا وأ ةحتافلا أرق هلبق ركذ تإو ع تلطب عكر ىتح

 . عكر م
 دقو أضوتف هعم ينبي اب ثدحأ نإو ى امناق ملس دوعقلا هنكمي مل نإ و ى ( هناكم

 كلذ يف هنكمأ ثيح متي ةذفلاو ع نكمأ ثبح هناكم متيلف مامإلا ملس

 . اضيأ ناكملا
 امومأم وأ ًآةذف ( هاس ) تابحتلا يأ ( اهلدب ) اهلك ( ةحتافلا أرق نإو )

 ةحتافلا مامت لبق ( ركذت نإو ) ص اهديزي نأ هلو ى ملسيلف ( هرضي مل ) امامإ وأ
 ةحتافلا مامتإ دعبو مالسلا لبق ركذت نإ : ليقو ( اهيلإ عجر ) مايقلا لبق وأ
 ةءارق ( يزجت الو “تضقتنا الإو ) ‘ فنصملاو خيشلا رهاظ وهو اضيأ عجر

 تلطب عكر ىتح ركذتي مل نإو “وهسي )تئرق" ( نإو ةروس ىلع ) تايحتلا
 : ليقو“(عكر مث اهلحمب ةروسلا وأ ةحتافلا ارق)ع وك رلا لبق يأ (هلبق ركذنإو
 :ليقو “ ع وك رلا لبق ركذ ولو ةالصلا ديعي ةروسلا عضوم يف تايحتلا أرق نم
 :ليقو ثلاثلا دحلا لخدي ىتحدسفت الف اوهس ةحتافلا عضوم يف تايحتلا رمق نم

 كلذ نكم مل امف كملسي ىتح : ليقو ى تايحتلا متي ىتح : ليقو“ةعك ر متي ىتح

 نإ و امهدسعي ال : ليقو “ لاق امو لعف ام ديعيو ةحتافلا أرقيو امئاق عجري هنإف

 مل نإو ، دقر ثيح نم ذخأي :«ناويدلا ه يفف ظقيتساو تايحتلا يف مونلا هبلغ

 مل نإو ى ملسبلف اهنم ائيش أرق هنأ ملع نكلو نقوب مل نإو « نقيأ ثيح نمف ملمي
 . ها ال وا نم أدبيلف ائيش أرق هنأ ملعي

 ص ةحتافلا ريغ نآرقلا الإ داعأ وهس وأ كشل ال هتالص نم ائيش ررك نمو

 يبنلا ىلع مالسلا ى تابمطلا تاولصلاو « هلل تاكرابملا تايحتلا : تايحتلا صنو
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 الإ هلإ ال نأ دهشأ ى نيحلاصلا للا دابع ىلعو انيلع مالسلا ى هتاكربو هللا ةمحرو

 كيرش ال هدحو طقسأ نإو ، هلوسرو هدبع ادمحم نأ و هل كيرش ال هدحو هلا

 تابيطلا ع هلل تايكازلا هلل تايحتلا : هنع هللا يضر رمع نعو ‘ دسفت م هل
 : دوعسم نبا نعو ؤ كلام هيلعو “ رم ام ؛ خلا يبنلا ىلع مالسلا ى هلل تاولضلا

 ص هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا « تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا

 .نويفوكلاو ةفينح وبأ هملعو؟؛رم ام . خلا نيحلاصلا هللا دابع ىلع و انيلع مالسلا

 ى تاولصلاو هلل تايحتلا دهشتلا يف يزجي ام لقأ : قاحسإ وبأ لاقو
 ىلوأآلابو « هللا لوسر ادمح نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ، يبنلا ىلع مالسلاو

 تاواولا طاقسإ زوجيو « هل حص اهريغب ذخأ نمو ‘ يعفاشلاو انباحصأ ذخأ

 يفو تاولصلا يفو تاكرابملا يف ضعبلا تابثإو ضعبلا طاقسإو « اهتابثإ و
 صتافطاع نهو ىلوأ تابثإلاو ى انيلع مالسلا يفو يبنلا ىلع مالسلا يفو تابيطلا
 « فانئتسالل برملا مالك يف واولا نروكت هنأ مهمعز ىلع فانئتسالا حصيو

 فطع نم وأ تمنلا فطع نم وهف واولاب نرق نإ و « تايحتلا تعن تاكرابملاف
 فوطعم تاولصلاو٤تابحتلاب دارملا ريغ تاكرابم ءاشأ دارملاف هيلعو “ هريغ
 ص هلل يأ ربخلا فوذحم أدتبم وأ ص واولاب نورقملا تاكرابملا ىلع وأ تايحتلا ىلع

 واولا نوكت ال ىدنعو “ فانئتسالل وأ ةلمحلل ةفطاع واولاف اذه ىلعو

 اهلعجأ فانئتسالل اهولعج واو لكف ىنعم سيل فانئتسالا نآل فانئتسالل

 ص فانئتسالا ريغ اهجو اهل لمحتأ وأ ؛ ىرخأ ىلع ةصق فطع ولو “ ةفطاع

 ءىنمم فرح ال ءاحه فرح تناك وأ ءيش اهقبسن مل ةلمج يف اهب ىتؤيتازاجإلا و

 تابيطلاو “ يبنلا ىلع هدعب ام هربخ أدتبم هانلعج نإ اذك و ؛ لطاب امهالكو
 نم نوكي نأ حصيو « تعنلا فطع نمف واولاب نرق نإو “ تاولصلا تعن
 تاولصلا انلعج اذإو ص تاولصلا ريغ تابمط ءاشأ دارملا نأ ىلع هريغ فطع
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 ءةمظعلا وأ 2 مئادلا ءاقبلا وأ 2 كلملا يف لهو { ةيحت عمج تايحتلاو

 نم الك نأل تعمج امنإو ‘ تال وأت ؟ تاف آلا نم ةمالسلا وأ

 مهكولم

 عم هرعخ أدتبم تابمطلا لعج حص ربخلا فوذحم ادتمم وأ هلق ام ىلع افوطمم

 وأ ةلمج فطمل واولاف أدتم مالسلاو “ ردقم هربخ وأ “ يبنلا ىلع هدمب ام

 نم دب الو ى أدتبم وهف واولاب نرقي مل اذإ و ى تاولصلا وأ تابيطلا ىلع فوطعم
 فانئتسالا وأ فطعملا واوب. نرقت ةلمج انيلع مالسلاو ء هتاكربو هللا ةمحر يف اهتابثإ

 نأ يللع هتوم دعب ولو زوجيو « هللا دابع ىلعو : يف اهتابثإ نم دب الو درجت وأ
 .يبنلا ىلع مالسلا :لوقي نأهدعب اوراتخاو “يبنلااهيأ كيلع مالسلاو : لاقي

 ديدشتلاب ة يح ردصم ةسبحتلاو ى ءاتو فلأب ( ةيحت مج تايحتلاو )

 ءاحلا ىلإ هلقثل اهرسك لقن ىلوألا ءاملا رسك و ءاحلا ناكسإب ةَميحتَ هلصأفلالاو

 ةمظعملا وأ مئادلا ءاقبلا وأ كلملا ) ةمحتلا ي ] ( يم لهو ) 0 ةيناثلا يف تمغدأف

 عزنو سأرلا ىلع ديلا عضوك ى هوحنو مالسلا وأ ( تافآلا نم ةمالسلا وأ

 ىنعم لصأ ةيحتلاف لاح لك ىلعو ص ريسافت يأ ( تاليوأت ) هذه ؟ ةمامملا

 يح العو لج هلا نآل انه آدارم كلذ سيلو ابح هؤاقبإ وأ ى ابح ءيشلا
 ىعدي مهنود نمو نيطالسلاك كالمألا باحصأ تناك امل نكلو ث ءايحإ الب مدق
 امل وأ ى ءاعدلا ظفلب ءاعدلا ببس وه يذلا كلملا يمس ءايحأ هللا مهيقبي نأب مهل
 مئادلا امأو ع سكملاب وأ هموزلم مسإب ءاقبلا يمس ابح ءاقبإلل امزال ءاقبلا ناك

 ابس ةمظعلا تناك امل وأ لاككلل « لأ ه لعج وأ ءامسألا رخاوأ ىلع لمحف
 ك ةمالسلا يف ةيفرع ةقيقح ةيحتلا تلعج وأ « اهببسم مسإب تيمس ةايحلاب ى ءاعدلل
 ك همالسلا يه ةايحلا نأ ربتعا اهب يحلا يف توملاك ةمالسلا ريغ عم ةايحلا تناك املوأ

 ةيلهاجلا يف سانلا وأ برملا كولم يأ ( مهكولم نم "اللك نأل تعمج امنإو )
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 تاكرابملاو هل تايحتلا . : لوقن نأ انرمأف ث اهب اني ةيحت هل

 يه له : كفا ولصلا و > ىنسحلا ةامسألا : لقم » تاممانلا تاتناثلا

 ؛فالخ ؛ ةمحرلا وأ ءاعدلا وأ تادابعلا وأ ،ةالص لك وأ سمخلا

 م

 ريغو لوق هل لاقي نمو « هل عكري نمو هل دجسي نم مهنمو ( اهب انيحأ ةيحت هل )
 كلمت نأ كلذ هجوو ( هل ) اهعاونأ ىأ ( تايحتلا لوقن نأ انرماف ) ى كلذ

 ءاعدلاو ى ةامحلا نم ةمحتلاو 92 ءاقلاو ةامحلاب مهل ءاعدلل موزلم و ببس كولملا

 . مزالو ببسم كلذب

 كلذف ى اهيف كرابملا لصألاو « ديزت يأ ( تايمانلا تاتباثلا تاكرابملاو )

 نوكيف واولاب تاكرابملا نرق اذإ ريسفتلا اذه حصي امنإ و لاصيإلا و فذحلا نم

 هناحبس" ةم انيلع هل يهديزت قلا ةيورخألاو ةيويندلاو ةينيدلا تاربخلاو ىنعملا

 لمشي هكلم نإف ديزي ال لجو زع هللا كلم نألو واولا نم درج اذإ ال « ىلاعتو
 نأ كلذو ص كلم ةدايز ثدحم ام ثودح ربتعا نإ الإ “ قلخس امو قلخ ام
 ق ةك رللا : انباحصأ ضمعب نعو “ صقنت الو ديزت ال هتمالسو هتمظعو هءاقبإ

 ةمظعلاب ةكرابملا ترسف اذإ و « ةدايزلا و ومنلا قلخلا ةفص يفو ى ةمظعلا هللا ةفص

 “لظ :كلوقك كلذ ناك ةمظملاب تايحتلا .تدسفو ًافوطعم ال اتعن لعجو

 . ءاليل ةليلو ى رهلذأ راهنو ى هلالج لجو ى ليلظ
 . له تاولصلاو ) فطعلا ىلع حصي امنإ اذهو ( ىنسحلا ءامسألا : ليقو )

 مساب تيمس ( تادابعلا وأ ) حجرو ( ةالص لك وأ سخلا ) تاولصلا ( يه
 هلل تاولصلا يأ ربخلا ريدقتو ءادتبالا وأ فطعلا ىلع هلك كلذ و « مظعألا اهعون

 يعادلا هوعدي يذلانإف “بارعإ لك ىلع ناهجولا حصي ( ةمحرلا وأ ءاعدلا وأ )

 هل ىعدىلف ةمحرلاو ليمجلا ءاعدلل لهأ قلع هنأو هللا وه ةمحرلا هل يذلاو

 ؛ فدلخ ) ؟ هيلع محرتيو
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 تابيطلا تاماكلا : ليقو ث تاحلاصلا لامعألا ؛ تابطلاو

 . تاحلا صلا تايقابلا يه و ص لج و زع هلل

 هلن تابيطلا تاماكلا : ليقو ء تاحلاصلا لامعألا تابيطلاو

 ؛هلا الإ هلإ الو « هلل دمحلاو « للا ناحبس :( تاحلاصلا تايقابلا يهو لجو زع

 ص اهلك حدملا تاماك : ليقو “ ميظعلا ىلملا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ى ربكأ هللاو

 ام اهلح لاوقألا هذهو “ لجو زع هللا بتك نم هريغو نآرقلا ت تامك : لقو

 هللا وأ هللا مالس وأ ةمالسلا مالسلاو “ تعن ريغ تابيطلا انلعج اذإ

 ' رضح نملانيلع يف ريمضلا وأ ںانيلعو هيلع معنم كلأ وأ“للا مسإ يأ فاضمردقيف

 ريكنت زوجيو ى ةيالولا لهأ نم نهذلل ردابتي نم وأ ةكنالمللف دحأ رضحي مل نإو
 ةمحت رخآ ىف هللا دنع نم قح هب ءاج ام نأو : ةدايز يفبنيو “ نيمالسلا نيذه

 تإو ؛ خلا قح توملا نأو قح رانلا نأو قح ةنجلا نأ دهشأ :اذك و“ ميلستلا

 هللا دنع نم ىقح هب ءاج ام نأو : ةدايز ضعب هرك و ى زاج هريغ وأ توملا مدق .

 دسفت مل ميلستلل تسيل يتلا تايحتلا يف كلذ ديز نإو ى هدعب ام ةدايز اذك و

 هوحن و نآرقلا يف امب مالسلا لبقو تايحتلا دعب ءاعدلا اندنع زوحي و ى ةالصلا

 ءةالصلاىف نويزاجلا هزاجأ و ى ملسي ىتح يويندل ال:ليقو ى ايندلل ولو ةيبرعلاب

 اهتيآ ةءارق نم غارفلا دنع ةمحرلا بلط زوجيو ى ةبوتكملا يف نسحلا ههرك و

 ال ام ةوالت نم غارفلا دنع ىبلي ال امع هلل حيبستلاو ع كلذك رانلا نم ةاجنلاو

 مالكلا زاج نيح لت هلعف : ليق نإ الإ “ كلذ يف ةياورلا ةحصل راصتخاب قيلي

 باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللأ : ةدايز يغبنيو < نآرقلا يف امب هلعف وأ ةالصلا يف
 ' تايلاو ايحملا ةنتف نمو “ لاجدلا حيسملا ةنتف نمو ى ربقلا باذع نمو “ منهج

 . ةيرهاظلا هتبجوأ و
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 . . ... ... ... ... ..: . . ميلستلا رس

 ( لصف )

 ميلستلا يف

 مكيلع "مالس ءازجإ يفو « مكيلع مالسلا : لوقي نأ وهو ( ميلستلا نس )
 ترك ذف نيتميلست ملسف ةكمب لجر فلخ تيلص »: رمعم يبأ نع يور ؛ نالوق

 مالسلا ڵ ةهج ىلإ مكيلع مالسلا ى اهلقعأ ينإ : لاقف “ دوعسم نب هللا دبعل كلذ
 يقهيبلا ىورو . « كلذ لعفي نلع هللا لوسر ناك : كلا لاق ى ةهج ىلإ مكيلع

 « للا ةمحرو مكيلع مالسلا ى هللا ةمحرو مكيلع مالسلا » : لوقي : دوعسم نبا نع

 لوسر ىرأ تنك » : دعس نع ملسم ىورو ى هنالعفي رمعو ركم ابأ تيأرو

 :لوةيانهاهو انه اه نممدخ ضايب ىرأ ىتح هراسي نعوهنيي نعمسي" لل للا

 مالس ه : لوقي يلع ناك « « هلا ةمحرو مكيلع مالسلا ى هللا ةمحرو مكيلع مالسلا »

 يف ملسي ناك يللع يبنلا نأ » : ةشئاع نع يقهيبلا ىورو ع « كيلع مالس مكيلع

 يف داز اليلق :لاقوأ ائيش نميألا هتقش ىلإ ليمي ههجو ءاقلت ةدحاو ةميلست ةالصلا

 ىلع افوقوم يورو يقهيبلا لاق « « هراسي نع ملس هنيمي نع ملس اذإف ى ةياور
 مالسلا : لوقت اههجو ءاقلت ةدحاو ةميلست ةالصلا يف ملست تناك اهنأ » : ةشئاع
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 رذعل ال هن مدب اهنم فرصتم ةداعإ يفو ‘ ريبكتلاب مرحملا للحت وه و

 ؟ ةظفحلا الامشو انبي هب ينعي لهو ؛ نالوق

. 

٠ 

 ةميلست نروملسي اوناك مهنأ ةباحصلا نم ةدع نع انيورو : لاق « مكيلع
 ىلع راصتقالا يف سيل : يوونلا لاقو ى زئاجلا ىلع راصتقالا نم وهو “ ةدحاو

 ةميلست ةالصلا يف ملسي للم ناك » : مكاحلا لوقو “ تباث ءيش ةدحا و ةميلست

 نب ريهز هدنس يف نآل لوبقم ريغ نيخرشلا طرش ىلع هنأ « « ههجو ءاقلت ةدحاو
 وهو ص ةئنس مالسلا فذح : هريغو يقهيبلا لاق ى ملعأ هللاو فيعض وهو دمحم
 : ةهج لك يف لوقي نيتهج ىلإ ملسي : ةفينح وبأو دمحأ لاق ى مالسلا دمي ال نأ

 ص ادرفنم وأ امامإ نيتهج ىلإ ةدحاو ةميلستب كلام لاقو « مكيلع مالسلا

 : ممدقلاو“دمحأ و ةمف۔نح يبأ بهذمك 1 » و«رصتخلاهيف يذلا نالوق يمفاشلل و

 دحسملا لوح ناك نإو ؤ ةدحاو ةممىلست تببحأ اوتكسو الىلق سانلا ناك نإ

 . ناتميلست بحتسملاف ةجض

 مالسلا ىلإ ليلحتلا دانسإو ث مرحملاب قلعتم ( ريبكتلاب مرحملا ليلحت وهو )
 زاجم : لوقت نأ كلو ص للحم :هانعم ليلحتو « ببسلا ىلإ دانسإ هنآل ىلقع زاج
 ) نالوق رذمعل ال هن ودب اهنم فرصنم ةداعإ يفو ( ؤ للحت وذ يأ فذحلاب

 يناثلاو « روهمجلاو انباحصأل لوألا ٠ ةبجاو ريغ وأ ةبجاو ةنس هنأ ىلع ناينبم

 دهشتلا لمكأ نضرإ الإ هتالص تدسف تاسحتلا مامت لبق رذع ريغل ملس نمو

 : لىق “ دسفت ل اوهس ملس نإو ك » ناويدلا , ف هلاق .{ ةهوركم حصنف

 ( ةظفحلا ) اهنيب يأ ( الايشو انيمي هب ينعي لهو ) ى وهسلل دجسو اعامجإ
 ه انيب مكيلع مالسلا : لوقي : ليقو « لامش و انيي دحاو مالسب حفصي هنإف
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 ملس نإ ريض الو ؛ فالخ ؟ ًافارصنا وأ امامإ ناك نإ هفلخ نم وأ

 . . . سههجو لوحي مل وأ همامأ وأ طقف ةيحانل

 نع ةياور وهو 0 مانّمض و دوعسم نباو رامع لعفي اذك و « الامش كيلع مالسلاو

 لوالاب ذخألا زوجيو ى حيحصلا وهو هب لمملاو : تللم هللا لوسر نعو « ناثع

 . ةظفحلا ىون نإ نيمالس ملسي : ليقو “ هوركم وهو

 نمو ( امامإ ناك نإ هفلخ نم وأ ) الامش و انيع اهب حفص “ تيملا ةالص الإ
 “نذإ ملستلا : دوعسم نبا نع ؛ ةالصلا نم ( فارصنا وأ ( امومأم ناك نإ هعم

 ال دمت باطخلاو ى هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا وهو ى ةالصلا ءاضقنال

 هنأل دوعسم نبا مالك ق هل لىلد ال فيعض دعب لوق وهو 0 انش هب يوني ال

 فارصنالا هب ينمت كنأ ديفي الو ةالصلا ءاضقناب رمشي ميلستلا نأ همالك دافأ امنإ
 ميلستلاب ةالصلا نم جرخي رضح نمو ةكئالملا ينعي لاق نم نأ امك ، اهءاضقناو

 رضح نم عم جورخلا ةين نأ الإ ع جورخلا مدع هب ىون وأ جورخلا هب وني مل ولو

 ونىلف ةالصلا ق هب لوخدلا يونيو هانعم يونب هنإف مارحإلاب قفوأ هنأل ىلوأ

 وأ امامإ فارصنالاو ةظفحلاو رضح نم هب يوني وأ ‘باطخلاو جورخلا مالسلاب

 فلتخيو « امطق ةالصلا نم جورخلا مالسلاب يوني : لاقي نأ حضاولاف ى امومأم

 . ( فالخ ) ؟ باطخلاب يوني نميف

 لك يف هرضحأ نإو “ هرمع عيمجل ءازجأ ائيش هب دقتعا نم : « جاتلا » يفو
 ِ ٠. نسحا وهف ميلست

 متا نرإ ( طقف ةيحانل ) ملس وأ انيميف الامش آلوأ ( ملس نإ ريض الو )
 ملس ( وأ ) “ طقف لامشلل مالسلا هركيو « طقف مالسلا : لاق نإ ال اهيف مالسلا

 . ( ههجو لوحي مل وأ ): لاق اك ليوحت الب وأ مادق ىلإ ههجو ليوحتب ( همامأ )
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 لمع “زك اذكو ء ملس ةالصل ال لمع يف عرشي نأ لبق هيف كش نإ و
 . هب لغتشي ال هلمعي م هنأ نقىتي ملو هف كش مم هنم جرخ

 انيم ملسي : ليقو هردص وأ همادق ىلإ ههجوب ريشي ال : « ناويدلا » يفو

 . ةدحاو ةميلستي همادق متخيو آلايشف

 دعب هيف كش نإو ص ( ملس ةالصل ال لمع يف عرشي نأ لبق هيف كش نإو )
 عرشف ميلستلا يف ادب نإ اذك و ع كشلاب لفتشي الف ةالصلا ريغ لمع يق عورشلا

 ريغ يف عرش نإ ةالصلا ديعيو “ ةالصلا رمأ يف عرش نإ همتي همامت لبق هريغ يف
 كش مث ) هلع نم يأ “ ( هنم جرخ لمع لك اذكو ر ى ال : ليقو ى ةالصلا رمأ

 :هلوق موهفم ىلإ دئاع هيبشتلا اذهو “ ( هب لغتشي ال هلمعي مل هنأ نقيتي ملو هيف

 ريغ لمع يف عورشلا لبق ملسيف مالسلا يف كش نإ هنأ وهو ؛ خلا هيف كش نإو
 هيبش اذهو “ كشلاب لغتشي ال هنم جرخ لمع لك اذك و : لاقف ى ةالصلا

 يناثلا مالكلا موهفم ركذو ى موهفملا خلا كش نإ و :هلوق نم فذح ذإ كابتحالإب

 مامإلا غارف لبق ملسي الو ى لوآلا موهفملا قوطنم ركذ دقو ى هقوطنم نود
 . ال : ليقو ع تدسف لعف نإو ص ميلستلا نم

 كلذ نود ملس نإو ى اهيف نمل ههجو رهظي ىتح نيتيحانلا ىلإ ملسي مامإلاو

 نإو قلع هلوسرو : يلصملا غلب اذإو ‘ داسف الف رم امم كلذ ريغ وأ ةمحانل وأ

 تايحتلا يف ةبجاولا ةالصلا يهو هريغ وأ يمفاشلل افالخ دسفت مل هيلع لصي م
 ىلع ى تابيطلا تاولصلاو : هلوق يف يتلا يه ةبجاولا : ليقو ى للع ينلا ىلع

 . هملع ةالصلا هب ىنعي هن ]

 : لمق و ك ال : لق و > ملس ملستل ١ ف كش و ه اع دل ١ ق ن ك نم : » جاتل ١ , ق و

 . ه ا اقلطم : ليقو ةالصلا رمأ ريغ يف ذخأي وأ فرحني ملام ملسي

 



 نم ملس اذإ ناك ه يبلا نأ ه : سنأ نعو « هانميب ههجو حسم ملس نإو
 نمح رلا وه الإ هلإ ال يذلا هللا مسب : لوقيو > ىنميلا هدمب هتهج حسم هتالص

 الو « ءاعدلا لبق حملا هرهاظ ء )١' « نزحلاو مهلا ينع بهذأ مهللا “ ميحرلا

 درو اك « ميلستلا لبق حسملا نع آ زارتحا نوكيف ءاعدلا دعب حسملا ةدارإ نم عنام

 . ءاعدلا لبق ميلستلا بقع حسملا ىلع لمعلاو ى ميلستلا لبق حسملا نع يهنلا

 ١ - يقهيبلا ءاور .



 باب

 ءادتقال طرشو ى حيحصلا ىلع ةيافكلا ىلع ضرف ةعامجلا ةالص

 ريغ مومأملا توكو « ةينلا مامإب

 ( باي )

 ةعمجلا ةالص يف

 ص رماع دجسم لك يف : ليقو دلب لك يف ( ةيافكلا ىلع ضرف ةعامجلا ةالص )
 اهب م اق نم : لسىقو « ةزوح لك يف : ليقو “ نيرفاسم ريغ نينثا لك مزلت : لىقو

 ىلع ) تيملا ةالصك نيعتي مل اذإ ةيافكلا ضورف رئاس يف اذك و ى أزجأ ايندلا يف

 كلتو « ةيافك ,ةنس اهنأب لوقلاو نيع ضرف اهنأب لوقلا هلباقم ؤ (حيحصلا
 .ةتس وبأ اهيلع علطي ملو انريغ بتك نم اهضعبو ةقراشملا بتك نم اهضعي لاوقالا
 . رطمل فلختلا زاجو ع هنع هللا يضر

 هضرف ءادأ يوني نأ دارملا طرش بئان ) ةينلا مامإب ءادتقال طرشو (

 عم لوقي : ليقو “ اعوني : ليقو “ حص ةعامجلا عم ىون نإو ع مامإلا عم لثم
 ريغ مومأملا نوكو ) ،ةيالولا يف نكي مل نإ ةعامجلا عمو ةيالولا يف ناك نإ مامإلا
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 ‘ ًاض ردم مؤد لفنتمك > هتالص سنج نع مامإل ةالص سنج لزنم

 . ارهظ يلصي الف 2 هف مم ملا ضرفلا داحتاو

 ص ( اضرتفم مؤي لفنتمك ) كلذ و ( هتالص سنج نع مامال ةالص سنج لزنم

 مومأملا ىلصي نأ ضعب زاجأو ى انتسم مؤي لفنتمكو « آاضرتفم مؤي نتسمكو
 هللا يضر ركب وبأ اهتبثأ ةلفان يهو ‘ ناضمر مايق يف مامإلا عم ةيناثلا ةيذاقلا
 ةئنس ىلص دقف ى للع يبنلا ةتنس يهو ى هل ىلوألا ةيناثلا اهنأ اهي ونيو ى هنع

 ةيناتلا كلت ىمست امنإو “ ةنس سيل قلع هربغ هلمف ام نإف ٠ الفن "لصم فلخ

 يبأ ةينامث نآ رهظ مث « رمع ةينامت اذك و “ةتنسلاب اههبشل وأ يوفللا ىنعملاب ةتنس

 ملو نراضمر مايق باب حتف يذلا وه هنآل فلع يبنلا ةتنس نم رمع ةينامثو اركب
 نبا نأ اك ص هتالص نع همامإ ةالص مومأملا ليزنت زاوجب : ليقو ى ادح مهل دحي
 ذخأ هبو ی ضرفلا كلذ يف هلهأ مؤي مش رقم هللا لوسر عم ضرفلا يلصي دوعسم

 . ىمفاثشلا

 نم لعتفم ةيناثلا ميملا ديدشتبو واو وأ زمهب ( هيف متؤملا ضرفلا داحتاو )
 اواو اهبلق زوجي ةنكاس ةزمه اهدعب ىلوآلا مملا مضب ممتؤم لصألا ، ةمامإلا

 اهيلع عقي .ميم اهدعبو ةروسكم مم ءاتلا دمدو ةحوتفم ءات ةزمهلا دعبو ةنكاس

 هتمأ عواطم وهو ةيناثلا ميملا يف ميملا تمغدأف مملا ةرسك تطقسأ ‘ بارعإلا

 زوجو 0 مومأملل و مامإلل ريمض هيفو « لعاف مسإ وهف ى امامإ هب ىلص ىنعمب همؤي
 بئانف ى هيف ريمض الف لوعفم مسإ هنأ ىلع لصألا يف ةحوتفم ةمغدملا مملا نوك
 هيف عوبتملا ضرفلا داحتاو يأ مامإلا ريمض هيف وأ « هيف : هلوق وه لعافلا
 : دمب هلوقل “ ءادأو ءاضق افلتخا ولو ةالصلا سفن يف داحتالا دارملاو ى مامإلا
 انوكي نأك احبص لصم فلخ ( ارهظ يلصي الف ) “ خلا هلوخد لبق ىون ناو
 نيمبقم وأ ، احبص لصم فلخ رهظلا يضقي ارفاسم مومأملا وأ ‘ نيرفاسم
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 دجو م ىلص نمف > ةقواسملا و ةعباتملا و > هريغو آرصع لصم فلخ

 . ةلفان اهاون و مهعم ىلص يلصت ةعامج

 نيتيقابلا نيتعك رلل مومأملا ماق مامإلا ملس اذإ رهظلا مومأملاو حبصلا مامإلا يلصي

 ص ملس اذإ ملسيف مومأملا هرظتنا تايحتلاب نيتعك ر مامإلا ىلص اذإف « سكملا وأ

 نوكن نأك نميدؤم وأ > ايدؤم رخآلاو [اضاق امهدحا وأ نسضاق اناك ءاوس

 الو ص تأي اك زوجي : لقو « زوجي ال كلذ لك « هبتنا مث يسن وأ مان امهدحأ

 ال و ۔; مهف اف ا رهظ لصم فلح ِ رصع و | 2 ) هريغو ارصع لصم فلخ ( رهظ

 وأ ارصع يلصي مامإ عم هترخأ ارهظ يلصت نأ لثم كلذ زيجأ و ى كلذ لثم
 نإ : ليقو ص رصعلا تقول هرخأ ارهظ يلصي مامإ عم هتقو يف ارصع يلصت

 رهظ مامإلا يلصي نأ لثم « امويو ءادأو ءاضق اتفلتخا ولو زاج اضرف اتدحتا

 نيع يف ةاواسملا كلام طرشو “ سمأ لبق يذلا مويلا رهظ مومأملاو سمأ

 ام رهظو مومأملاو مامإلا هيضقي سمأ رهظك نامزلاو ءاضقلاو ءادألا و ةالصلا

 وا ةنس وا لفن وا ضرف ق اداحتا يعفاشلا طرتشب ملو > هنامضقي سما لق

 ءادأو ءاضق اتفلتخا ولو زاج ةالصلا نيع قفتا نإ : ليقو “ نامز وأ نيع

 . انامز وأ

 الو هعم ال ددعب نوكيو هنع هلمحي ام الإ لمعي ام لك لمعي ( ةعباتملاو )
 : هلوقب هملي هنأ ىلإ راشأف ؟ هيلي وأ هنع رخأتي له هبني نأ ىقبيف هلبق

 جرخف مامإ ىلع مرحأ نإف مامإلا ةفرعمو ى هقبسي الو هبحضي ال ( ةقواسملاو )
 قوفت ال نأ طرسثلا نأ تملع اذإو ى دصي ال نأ صخرو « داعأ هاوس امامإ

 هدحو ةضيرف ( ىلص نمف ) ‘ سكملا زاوج تمهفو مامإلا ةالص مومأملا ةالص

 ةالصلا كلت هريغ وأ دجسم يف ( يلصت ةعامج دجو مث ) ةعامج عم وأ

 ةنس وأ ( ةلفان اهاون و ) آرصع وأ ارجف نكت مل نإ ( مهعم ) اه ( ىتلص )



 وأ ةعيضم يضمي نأ هلوخد لبق ىون نإو ، نيتعكر لك دعب ملسو

 ‘ مامإلا عم ىضم ةضقتنم

 نم ملسي وأ ى ( نيتعكر لك دعب ملسو ) ى اطايتحا : ليقو ى اطابتحا وأ
 ؛ بهذيو وعديو هيف نيتعك ر نم ملسيف برغملا امأو “ جرخيو وعديو نيتعكر
 تايحتلا دنع دعقيو مامإلا مالس دعب ةدحاو ديزيو ةثلاثلاب مرحي نأ زوجيو

 ريبكتب دوجسلا نم ماق هنأل اتكاس ماق مامإلا ملس اذإف « اتكاس هعم ةريخألا
 اسايق ةدحاوب لفنلا زاوج ىلع ءانب ةدحاولا كلتب مرحي وأ ى مايقلا ريبكت هاون

 ٍِضعب ةزاجإل ىلوآلا تايحتلا دنع ةيعابرلا يف ملسي ال نأ زوجيو « رتولا ىلع

 ى اهيلصي مامإلا دجو مث ةنس ىلص نإ كلذك و « ثالثب ضعبو عبرأب لفنتلا

 برغملا الإ اهيلصي هنإ : ليقو “ يلصي مامإلا دجو ولو ديعي الف ىلص نم:ليقو

 رجفلا الإ : ليقو “ حبصلاو برغملا الإ : ليقو “ رصعلاو برغملا الإ : ليقو
 . فنصملا دارم وهو انبهذم وهف رصعلاو

 حبصلا الإ لصيلف نولصي سانلا دجوف هتيب يف ىلص نم » : ينطقرادلا ىور
 نإو ىرخأ ةعامج يف اهيلصي الف ةعامج يف آلوأ اهالص نإ : ليقو “ « رصعلاو

 ةعامج يف ىلص نإ هنأ ضعب معزو « اهالص اهيلصت ةعامج دجو وأ هدحو ىلص

 ةيناثلاو اضرف ىلوألا يوني : ليقو ى الفن ىلوآلا ىونو ىلص ىلصت ةعامج ىأرو

 هدجوف غرف دق مامإلا نأ نظي هتيب يف اعبرأ ىلص اذإ هنإف ةعمجلا ةالص الإ الفن
 يف هرك ذيسو “ اضرف نيتعكر هعم يلصي هنإف اهنم غرفي مل وأ اهيلإ امئاق

 . ةعمجلا با

 وأ ةيسنم وأ ( ةضقتنم وأ ةعيضم يضقي نأ هلوخد لبق ىون نإو )
 اذك و“آ رهظ الثم اتناك نأب ناتالصلا تدحتا نإ ( مامالا عم ىضم ) اهنع امونم
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 . ال هت زجأ ةالصلا كلت لثم هيلع نأ لوخدلا دعب ركذت ناف

 ىلإ مامإلا ءارو ةيعابرلا عطقت نأ زيجأ و “ يدؤي مومأملاو يضقي مامإلا ناك نإ

 رخآلا رجفلل نيتعك ر ىلإ مث ی مارحإلا لبق ايوان ءاضق هل ايضاق رجفلل نيتعكر

 . نارحف كمزل ذإ كلذك

 كلت لثم هيلع نأ ) ءاضقلا وأ ةل فانلا ةىنب ( لوخدلا دعيركذت ناف )

 هملع يتلل يأ ء ( امل هترز نجأ ) اهتقو ق وهو هبلع تبجو ةالص يهو ( ةالصلا

 اهيلإ بلق يتلا ريغ ةالص ةينب ةالصلا لخد هنأل عنملا حيحصلاو “ ضعي معز ايف

 ةمن ىلع تاف امو هيف لوخدلا دمب ال هب الصتم هلبق لعفلا بحاصت ةينلاو ى هاون

 ٠ ى رخ ال مج ر ال

 ! تاهيبنت ه

 عم تبلص اذإ ضرف ىلوألا وأ ةيناثلا ةالصلا نأ ى يعفاشلا ميدق : لوألا
 ةيناثلا يونتو اهتيضرف ىلع ىلوآلا ىقبت نأب دارفناب تيلص ام دهب مامإلا

 ضرف ىلوآلا نأ هديدجو ى اضرف ةيناثلا يونتو الفن ىلوآلا درت وأ « الفن

 جرحللةطقسم ىلوآلا ‘ ضرف امهالك : ليقو “ انبهذم وهو نونسم لفن ةيناثلاو
 ءىلوألل لاك إ ةيناثلا : ليقو ى اهلمكأ ضرفلا : ليقو ى ةيناثلإ عوقو نم ةعنام ال
 : لئاقلا لوق اهعمجي لاوقأ ةعبرأ ىلع ةيكلاملا تفلتخاو

 لاكإو ضيوعتو “لفنو“ضرف لاوقأ ضورفملل دوعلا ةين يف

 ةمئأ يدمب نوك ردتس كنإ « : نل هنع سابع نبا ثيدح انقفا و نم عم انل

_ ٢١. _ 



 ‘١'6 « ةحبس مهعم مكتالص اولعجاف كلذ متك ردأ اذإف اهتقو نع ةالصلا نورخؤي
 هنع ةدابع ثيدحو « ةلفانلا ةحبسلا : عيبرلا لاق ى عيبرلا حيحص يف وهو
 اهتقونع اهورخؤي ىتح ةالصلا نع ءايشأ مهلغشت ءارمأ يدعب نوكتس د :لع

 : لجر لاق ى اهتقول اهوثلصف يرورضلا ىلإ اهنوك رتيو _ راتخملا اهتقو يأ _

 “الفن ينمي «'") « تئش نإ ى معن : لاق ؟ مهعم يلصأ مهتك ردأ اذإ هللا لوسر اي

 : رذ يبأ ثيدحو ى آضيأ هيف ى عيبرلا هاور « اهتقو نع اهرخؤي ىتح : هلوقل

 نع ةالصلا نرورخؤي ءارمأ كيلع ناك اذإ تنذأ فيك ه : لاق قلع ينلا نأ

 مهعم اهتك ردأ نإف اهتقو يف ةالصلا لص : لاق ؟ هب ينرمأت امف : تلق ؟ اهتقو

 ثيدحو « يرورضلا ىلإ راتخملا اهتقو نع ينمي ى )٢' « ةلفان كل اهنإف لصف

 يف ىأرف فيخلا دجسم يف حبصلا ةالص ىلص قب يبنلا نأ » : دوسألا نب ديزب

 اب : الاق ؟ انعم ايلصت نأ امكمنم ام : لاقف هعم ايلصي مل نيلجر دجسملا رخآ
 دجسم ىلإ ايتأ مث اكلاحر يق اتيلص اذإ : لاق ى انلاحر يف انيگص دق هللا لوسر
 هنأ » : هللا همحر ديز نب رباج نعو « ٤ « ةلفان امكل اهنإف مهعم اهايملصف ةعامج
 ماقف ةالصلا تميقأف ى انَجنع ىمسي لجر هسلجم يفو موي تاذ سلج لل

 نأ كعمنمام : لاقف هسلجم يف نجع ىلإ رظن غرف الو ىلصف قلع هللا لوسر
 تيلص دق نكلو “ هللا لوسر اي ىلب : لاق ؟ ملسم لجرب تسلأ سانلا عم يلصت

 نإو « مهعم لصف نوَلصب سانلاو تئج اذإ : تل هللا لوس ر لاقف ى يلهأ ق

 حيحص يف ثيدحلاو ةحبس اهلعجي : ةديبع وبألاق “ 'ث' « كلهأ يف تيلص تنك

 ١ - ها ور ١ عيب رل . -

 ٢ عيبرلا هاور ۔ .

 ٣ _ يئاسنلا هاور .

 ٤ - ملم هارر .

 ٥ عيبرلا هاور ۔ ٠
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 ةالصب ةعامجلا ةالص لضف : ثلاثلا ةهوركم ءاضقلا ةعامجلا ةالص :يناثلا ى عيبرلا

 سخلا ةياور تحجرو « ى نيرشعو مبسب يورو ى ةجرد نيرشعو " ذفلا

 اهنيب عمجو « ظفاح لدع نم ةدايزلاب حبسلا ةياورو ع اهتاور ةرثكل نيرشعو

 هناحبس هللا نأبو < ددملا موهفمب دادتعالا مدعل عبسلا يفاني ال سمخلا رك ذ نأي

 ص فلخ لئاضفلا خسنلا لوخد يفو “حخسن ٧ ةدايزلاب هربخأ مش سلاب الوأ هربخأ

 : يف اهنأبو عشخأو ملعأ ىلصملا نوك يف وأ دجسملا دعب" يق عبسلا نأبو

 اهنأبو ةعامجلا ةرثك ف اهنأبو اهلك ةالصلادلاردإ يف اهنأبو ةالصلل رظتنملا يف اهنأبو

 : ىوريو ى ةيرهجلا يف : ليقو “ رصعلاو رجفلا يف : ليقو ؤ ءاشعلاو رجفلا ي

 يفو ى نيعبسب عماجلا دجسملا يفو نيرشعو سمخب لئابقلا دجسم يف ةالصلا نأ
 ىلص نمف عماوجلا تريغتو سانلا دسف اذإ : لاق عيبرلا وبأ ةبراغملا ريس ضعب

 . ها افعض نوسمخ رجألا نم هل ةعامجلا عم ىلص نمك رجألا نم هل ناك هدحو.

- ٢١٢ - 



 لصف

 ‘ ةنسلاب مهملعأو ‘ باتكلل موقلا أ رقأ مامإلا نوك بدن

 او وتسا ناف ‘ آامالسإ مهمدقأ و ‘ ًانس مهربكأو ‘ مهعروأ و

 ٠ ميقملاف > اوراتخا

 ( لصف )

 ةمئالا بيترت يف

 ى مظعلا نآرقلا ( باتكلل موقلا أرقأ مامالا نوك ) ضرف : ليقو ( بدن )

 هل دوجم وهو هرمغ دنع امم رثك أ نآرقلا نم هدنع نوكي نأ أرقأ هنوك نايبو

 توكن نأ رخآ هحوو 0 هرمع نم هل ًاديوحت رثكأ وه وأ < هدوح ال هرىغو

 امهدحأ وأ « هدوحي ال رخآلاو هدوحي امهدحأ نكل رخآلل ام رادقم ايهنم لكل
 هنكل رخآل امم رثكأ امهدحأل نوكي نأ رخآ هجوو “ رخآلا نم آاديوجت رثكأ

 مهعروأوةئنسلاب مهماعأو ) “ديوجتلا نمءيزجملا ردقلا هدنعو ديوجتلا يف هنود

 يف لخد نملو “ يصاعملا نم بات نمل لماش ( امالسإ مهمدقأو انس مهربكأو

 مقملاف اوراتخا اووتسا ناف ) ، رخآلا لبق مهرمأ ىطاعتو ى صاوخلا
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 اهتالباقم نم ىل وأ لستغملاو يدترملاو ريصبلاو لهأتملا و

 ةعجرلا ةدع يف اهنأ الإ اهقراف ولو جوزتملا دارملاو "الهأ ذختملا ( لهاتملاو

 لمشي ام انه دارملاو « حاشولا سبال وهو حشوتملا يأ « ( يدترملاو ريصبلا و )

 ل يدلاو < رفاسملا يه تلا ( اتالياةم نم لوأ كلستغملاو ) 0; صيمقلاو ةمجلا

 ص فيمذض اهتالباقم نم : هلوقو ‘ مميتملاو حشوتي مل يذلاو ى ىمعألا ى جوزتي
 ةثرو ءاهقفلا نأل ؟ىلوأ هقفآلا لهو « مهيلباقم وأ اهيلباقم نم : لوقي نأ قحلاو

 هقفلا ىلإ ةجاحلا نألو ى يفبني ام ىلع ةالصلا لاكإ يف هتمامإ ةرمث رهظتو ءايبنألا
 هنألو روصحم نءارقلا نم اهيف بجاولاو رصحنت ال ةالصلا يف ثداوحلا ذإ مهأ

 هدربو ؛ يعفاشلاو كلام بهذم كلذو ى هنم ظفحأ هرمغو ركب ابأ م دق لل

 :رارقلا ىلإ ةجاحلاو“مهريغ نم ءايبنالا نع اثرإ مظعأ ءايبنألا بتك - نأ

 نل نم هتالص دسفي ام هتءارق يف يلصملل ضرمي دق ذإ هقفلا ىلإ ةجاحلاك

 : ام هقفلا نم هدنع ناك ذإ حجرو ء أرقآلا وأ فقولا مرحي ثيح فقو

 . لاوقأ ةبجاو أرقآلا ةمامإ وأ ى ةيعفاشلا نم رذنملا نياو ةفينح وبأ هيلعو

 زوجت وأ ةنسلاو لفنلا يف زوجت وأ٤؛حجرو ؟عنمت وأ يبصلا ةمامإ زوجت لهو

 . لاوقأ ؟ انباحصأ ضعب هراتخاو ى هاوس ةءارقلل نسحم دجوي مل نإ اقلطم

 سابللا وذو نسحلا هجولا وذ مدقيو « ىمعألا ةمامإ مهضعب عنمو

 ىلوأ يورقلاو ى يبارعألا ةمامإ زاوج حيحصلاو ى هريغ ىلع نسحلا

 زوجيو مآلا نبا ةمامإ زوجت ال : ليقو ع مآلا نبا نم ىلوأ بآلا نباو « هنم

 زوجي الو ع ةهارك عم بوبملا زوجيو « نالوق يصخلا يفو ى ةنعالملا نبإ

 وبأ منمو ، ةهاركب : ليقو “ هتالص ىلع ةرجألا ذخآو هتريشع ريغل بستنملا

 تحص ناوضع صقان ةمامإ تزاج و ى هلثم سيل نمب ليل ىشعألا ةمامإ هللا دبع

 رثؤملا وبأ زاجأو “ طقف ةهارك ديلا عوطقم نم ضعب اههرك و امئاق ةالصلا هل
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 ىلصي دعاقلا زاوج ىلعو { ن الوق زجعب دعاقلاو دبعل ا ةمامإ يفنو

 هزاوج راتخملاو .امئاق :ليقو ؤحص نإو ًادعاق هفلخ نم

 نإو ،مالسلا هيلع يبنلاب ءادتقا لثع امامإ ناك نإ ءاحصالاب

 . ؛لدع ريغ نإو ًادعاق اهمتيلف اهيف ضرم هيلإ ثدح

 وأ هتبكر يف وأ اهيلع دجسي ال حرج هتهبج نمو هبمدق ىلع دمتعي ال ًاروسكم
 . هعم ميقتسي ال ررض هك رو

 ايناثو 4 عملا امل وأ : لاوقأ ديبعلاب وأ رارحألاب ( دبعلا ةمامإ يفو )

 نذإب زاوجلا اهثلاثو “ هديس نذا ريغ نم هلصي امم هريغو ضرفلا ىف زاوجلا
 . اقلطم هدمس

 لصي ال نم لمشي دقو مايقلا ىلع ردقي ال ( زجعب دعاقلا ) ةمامإ ين ( و )
 ىلصب هنأب لوقلا ىلع ىرخألا فصن نم لقأو ء ةدحا وب لب اعم همىلجرب ضرألا

 زاوجلا ايهثلاث ع ( نالوق ) عبسلا هئاضعأ نم وضع صقن نمم هربغ اذك و ىادعاق
 زاوج ىلعو ) ؛ كلام هيلعو الفن زاوجلا ايهعبارو يتأي اك لدع مامإ ناك نإ

 ى ( متاق : ليقو 0 حص نإو ) « ناوبدلا هيف اك ) ادعاق هفلخ نم يلصي دعاقلا

 يأ ص ( هزاوج راتخملاو ) دوعقلا هبحاص رذنملا نبا بجوأو يمفاشلا هملعو

 ةالصلا ( هيلع يبنلاب ءادتقا الدع امامإ ناك نإ ءاحصألاب ) هتمامإ زاوج

 الإ ( و ) ص ًادوعق : ليقو “ حيحصلا ىلع امايق هءارو نولصيف ( مالسلا ) و

 ( ادعاق اهمتيلف اهيف ضرم ) دعاقلا مامإلل يأ « ( هيلإ ثدح نإ ) الإ عنملاف
 تثدحنإو “ ( لدع ريغ ) ناك ( نإو ) هفلخ نم موقي :ليقو ى هفلخ نمو وه
 ام اولعف ةدحاو ةالص يف .ةحصلاو ضرملا ددعت ناو “ اوماقو ماق ةحصلا هيلإ
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 بوث سبالو . سجن هقرافي ال نمك ليلعلا ةمامإ يف فلخلا اذكو

 هعزن رذعت به ذك ام هدسجب وأ ، هاوس دحي ملو هب يلصي ال

 لفنت نأ ةأرمال زاج و ث هلثم صخ رو ى هريغب يلصي نأ حجرألاف

 3 نهطسو دعقتو ءاسنب

 > امومأم يلصيو اماما عجطضخلملا يلصي الو > نوموقي : لىقو > لمف

 ٠ ال : ليقو

 نمكو ( سجن هقرافي ال نمك ) حيحصب ( ليلعلا ةمامإ يف فلخلا اذكو )
 ةدحاو نم ليلقلاب اهلصي وأ لجرب ضرألا لصي ال هنوكل ادعاق ىلصي

 . امئاق يلصي هنأب لوقلا ىلع رخآلابو

 7 ال ام ( بهذك ام هدسجب وأ هاوس دجي ملو هب يلصي ال بوث سبالو )
 ( هريغب يلصي ال نأ ) عيرفتلل ال ليصفتلل ءافلا ( حجرألاف هعزنرذعت ) هب

 صخرو “حجرالاف : :هلوق هلمش ايك ال : ليقو ى ( هلثمي صخرو ) "ناويدلا » يف

 س هلثمب يلصي الف عجطضملا ريغ ةلعلا تفلتخا ولو هلثمب صقان لك ةالص يف اضيأ

 زوجت و « ىلوملاو ماجحلاو لاتقبلاو جاتسنلاو عبصإلا عطقو روملا ناصقنلا نمو

 « ناودلا ه يف لعجي ملو؛ضعب دنع لستغملاب مميتملاو؛صقانلا ريغب صقانلا ةالص

 : هصنو ةرابعلا نم رهظي ايف راتخم آلوق هلعج لب ةصخر ليلعلاب ليلعلا ةالص
 نيليلعلاب ليلعلا يلصي ال : لوقي نم مهنمو « هتلزنمب ناك نمب الإ ليلعلا يلصي الو

 . مهفلاخ وأ ةلعلا يف مهقفا و

 هريغو مايقلا لمشيف تبثت يأ ( دعقتو ءاسنب لفنت نأ ةأرمال زاج و )

 : تلاقف ؟ نهب تيلص اله » : ةملس مأل رفع هلوقل مهنع زربت ال ( نهطسو )
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 . . فل انع فلخ تحصو

 لفنلا ىلع لومحم وهو « كلامشو )١' كنيمي نع نكي « معن : لاق ؟ كلذ حصيأ
 نأ نهل لب ادحاو افص نلعجي نأ هدارم سيلو “ لفن يف كلذ اهل لاق هنأل
 يه نوكت ال نأ طسولاب هدارمو « لوألا طسو نوكت نكلو ى افوفص نلعحي

 اهزورب نم دب ال :ليقو « ةدحاو ةأرما اهدعب نوكت نأ زوجيف فصلا ةرخآ

 زاجأو ص نهمامأ اهدوعق زيجأ و “ فصلا نع لصفنت نأ ريغ نم نهنع ليلقب

 ىلع لجلا ههجو وءانياحصأل طتقليف هلثم دجوو“ضرفلا نهب يلصت نأ انريغ ضعب
 مأ ثيدح لمحو “هيعرشلا ماكحألا يف ىثنألاوركذلا ءاوتسا لصألا نإف لصألا
 ال :ليقوع ببسلا صوصخل ال ظفللا مومعل ارابتعا مومعلا ىلع افنآ قباسلا ةملس

 تلص نإ : « ناويدلا ه يفو “ ىثنخلل امامإ نوكت الو ةلفان ولو امامإ ىلصت

 ؛ةزانجلا ةالصو ناضمر مايق الإ لفنلا نهب يلصت الو“ةداعإلا نهيلعف ةضيرفلا نه
 . فرصتب ى ها الفن الو اضرف نهم يلصت ال . لبقو

 ىلعمرحأ نم نأ ىلعءانب نهلثم اهتالص تداعأ عنملا ىلع ضرفلا نهب تلص نإو
 اهمادق اهل امامإ ىثنخلا نوكيو الف ال :لاق نمو ى داعأ هب ةالصلا زوجت ال نم

 نهيف نكي مل نإ ءاسنلاب درفني الو مهمادق ىثانخلل امامإ نوكيو ص لاجرلل ال

 تداعأ هفلخ نم ةأرما تأرقف ةءارقلا نسحي ال الجر امامإ ناك نإ و “ هتمرح
 فلخ تحصو ) ى هنم لضفأ نكي مل نإ هيبأب لجرلا ةالص هركتو « هل تمتو
 هبهذم يف اعرو ناك نإ وأ اقلطم هعم وأ ريبكتلا دعب هيدي عفرب ناك ولو (فلاخع

 زوجت : ليقو “ هدعب وأ ريبكتلا عم اهعفري نم فلخ زوجت ال :ليقو ؛ نالوق

 نإ زاوجلا ثلاثلاو“نالوق نيمآ ديزب نم فلخ ةالصلا يفو “هعم اهعفرب نم فلخ
 هنيمي لعجي نم اذك و « ةعايجلا ةنس تومو دجسملا بارخ فيخو هاوس دجو م

 صروحسلا ريخأتو روطفلا ليجعت ثيدح يف دارملا وهو ةالصلا يف ةماقإ هلامش ىلع

 ملم هاور ۔- ١
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 نإ زوج و { قفاوم قفانم فلخ ال اهل آدسفم اهيف لخدي مل نإ
 ةنس فلاخ قفانم مدق نمف س هءارو يلصملا ريغ هم دق

 نأ ريغ ى موصلا يف ىبحي خيشلا هركذ ى ةالصلا يف لامشلا ىلع نيميلاب ذخآلا و
 ملو ث ةاقث دنسب اندنع تبثت مل لامشلا ىلع نيميلاب ذخآلا يه يتلا ةدايزلا هذه

 ارك ذ دقو “روحسلا ريخأتو روطفلا ليجعت فالخم رخآ ثيدح الو لصأ اهوقي

 نإ الإ تنقي ملو ( اهل ادمسفم اهيف لخدي مل نإ ) “ دنسلا حيحص رخآ ثيدح يف
 نآل ص تنقي هنأ ملعي ناك ولو زوجت : ليقو “ تنقي هنأ يردي ال لخادلا ناك

 قفانم فلخ ال ) ص هبهذم نع اجورخ و ايهشت هلعفي مل هبهذم يف زئاج تونقلا
 ه ئاع"داو انم هتءارهك هتنايدب وه فلالا هب قفان ام نأ قرفلاو “ ( قفاوم

 هب لمامي ال امب هب لماعي ةنايدب امو ةنايد ريغب قفاوملا هب قفان امو « ةيؤرلا
 ال اكو ى هل عئابلا كرشملا نم ريزنخلا نمث ذخأت نأ ضعب صخر امك “ ةنايدلاب ام

 هدنع ةريبك وه امل لعافلا فلاخا امأو “ هب اوناد ركنم نع انموق يهن انمزلي

 . قفاوملا قفانملا يف ام هيفف قفاوملا قفانملاك وهف اندنعو

 يلصت نأ زوجي يأ يلصملاب قلعتم ( هءارو يلصملا ريغ همدق نإ زوجو )
 مدقأ ءاوس ى ال مأ هفلخ يلصي همدق يذلا ناك ءاوس ى كريغ همدق نإ هفلخ
 تنأ همدقت برأ زوجو ى امامإ هريغ وأ ناطلس هلعج اقلطم وأ ةالصلا كلتل

 قفاوملا فلخ زوجت ال : ليقو “ هتالص دسفي ام نيبتي مل ام هءارو ىلصتو

 ةالصلا نكل ى دسفم نيبتي مل نإ ةحصلا حيحصلاو ع اقلطم ققانملا فلاخملا و

 نع ةصقان قفانملا فلخ ةالصلا : ليقو « ةدحاو ةالص هل ةيالو ال نم فلخ

 فلخ ؟لصسلف ةنسلا توم وأ دجسم بارخ فيخ نإ : ليقو ى ذفلا ةالص

 . قفاوملا قفانملاو فلاخملا

 ةنس فلاخ اقفانم مدق نمف ) ى هنحتمي نا لجر فلخ ةالصلا دارأ نم مزليالو
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 ام رازوأ لمحت هيلع فيخو ى انبر ىلإ اندف و ةمئألا نإف ؛ فلسلا

 ٠ مامإلل ميقملا وأ نذؤملا ميدعت بدن و > ىثنخ فلخ ال و اهيف دسفأ

 ناطلسلا ىلإ مدقتي يذلا وهو دفاو عمج واولا حتفب ( اندف و ةمنالا ناف فلسلا

 (٠. اهيف دسفأ ام راز وأ لمحت هيلع فيخو انبر ىلإ ) رضلا عفد وأ ةماملا عفنل
 فلخ الو هنم هب أربتي ام هنم رهظي مل ةلمجلا لهأ نم لجر ممدقت كل زوجيو

 ص رهطي ىتحف دمعت نإف « هب رهطي يتلا ةدملا ضمت مل ام بات ولو سجن هنأل لالجلا

 اهبراش ضعب رك ذف اقافن هب رفكيو ةرمب رلاب الالج نوكيو رهطي ىتحف الإو
 كلذو ةرمب قافنلا يف لخدي هنأل ميمعت دعب صيصخت مزالملا يأ ع اهيلع نمدملا

 رك ذف هتالص ىلع ةرجألا ذخأي نم اضيأو ى قافنلا يف لخدو هرفك و هحبق ديزم
 ىلص نإو « هفلخ ىلصي ال : « ناودلا » يفو 0 ممعت دمب صيصخت هل ضمب

 . ةداعإ الف

 فلقألا فلخ الو ى هفلخ ءاسنلابو هلثمب هتالص زوجيو ( ىشنخ فلخ الو )
 ؟ رذمي نمم هلثمل الإ ال وا اقلطم امامإ ايهيف يلصي لم اهيف رذمي ال يتلا مايآلا يف
 , ةفلغلا كلت نأل نوتخع ريغ وأ نوت لفطب نتخي مل يذلا لفطلا ةالص زوجتو
 ناسنإلا دسج نم ءيش ام كلذب زقليف ةسجن تناك غلب اذإو ى غلبي مل ام ةرهاط

 هيلو دي ىلع هجوزتو يبصلا ةحيبذ زوجتف اسجن ناك غلب اذإو ى غلبي مل ام رهاط
 نع لزتعا غلب اذإف ع نتخي مل ولو اهيلع هلوخدو دجوي مل نإ همئاق وأ
 . نتتخي ىتح كلذ

 لصألا وه اك مقملا وه نذؤملا ناك نإ( مامالل مقملا وأ نذؤملا ميدقت بدنو )

 الب اولص و نذؤي مل وأرضحي ال نأ لثم ضرامل هريغ ماقأ نإو ى مامإلا مدقي وهف
 ىدان يذلا هنأل نذؤملا وأ مقملل مدقتلا ناك امنإو ى نذؤي ماقأ يذلاف ناذأ
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 مامإناكوأ همدقي نم نك ملو ى كلذل لهأت نإ زاجو ث هسفنب هركو

 نمي قفريو ث هب ض ري مل مامإ ةالص لبقت ال و س هيلع اوقفتا لزنم

 مومأملا موقيو « باستحا هتوص مهعمسيلو ء ًأطابتي الو 2 هفلخ

 فلاخ نإ داعأ و . هنيمي موقي نأ دحاولل نسو ث هفلخ

 ميقملاو نذؤملا ريغ همدقي نأ زاجو ( هسفنب ) همدقت ( هركو ) « ةالصلل سانلا
 العأ ناك ( لهات نإ ) ةهارك الب هسفنل هميدقت زاجو ) هارمأي مل وأ هارمأ

 اوقفتا لزنم مامإ ناك وأ “ همدقي نم نكي ملو ) “ ةمامإلا نم روكذملا ( كلذل ر

 تفاإو ريخلا لهأ ىضرلا يف ربتعيو ( هب ضري مل مامإ ةالص لبقت الو “ هيلع
 نم نالاصههرك نمدجسم يف مؤي ال نأ يفبني : ليقو دقو“اوقفتي ىتحف اوفلتخا

 عوك رل هضفخ يف ( اطابتي الوهفلخ نمي قفريو ) ‘ هيف يلصي نمم دجسملا لهأ
 ةدجسل دوجسلا نم هعفر ىف الو هتايحت وأ هتءارق يف الو هميظمت يف الو دوجس وأ

 ص مهفعضأ ةالص موقلاب يلصي لب ڵ عوك رلا نم وأ مايقل وأ ,تايحتل وأ ىرخأ

 نسو “ هفلخ ) رثكاف ةثالث ( مومأملا موقيو ى اباستحا هتوص مهعمسيلو )
 هاواس ولو هيلجرب : ليقو ى هبكنمب مامإلا هقبسي ثيحب ( هنيمي موقي نأ دحاولل
 يفف هلكب مامإلا هقبس وأ هاواس نإو “ زاج رثكأ وأ لقأب هقبس نإو هسأرب

 « هفلخ وأ هراسي مايقلا يفو هنيمي دحاولا ريغ مايق يف مالكلا اذك و٤؛نالوق داسفلا

 نوكي ىتح مامإلا مدقت يف هلوط وأ مومأملا رصق ربتعا بكنملاب مدقتلا ناك اذإف

 داعأو ) هلوطل هسأرب هقبس وأ مومأملا هاواس امبرف نيلجر لاب ناك اذإو « بكنملاب

 مدقت مدقتلا يف ىعاري امنإو “ صخرو هفلخ وأ هراسي ماق نأب ( فلاخ نإ

 رصقو هلوطل هدوحس ق هاواس ولو مومأملل تحص هلجر مدق ادإف هىلجر

 مامإلا ةاذاع نع مومأملا ريخأت نم اضيأ دي ال ليقو ى كلذك هقبس وأ مامإلا

 نإو ث هيلجر نم رثكأب مامإلا هقبس هنم لوطأ ناك نإف ى كلذ عم اضيأ هسأرب
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 عفد ناث هيلع لخد مث دحاوب ىلص نإو ى هفلخ افطصي نأ نيلجرلو
 نإ هبحاص هيلإ رجو ث دجسمب ناك نإ بارحملل مامإلا لخادلا

 نإو ، هعم فطصيف مرحي مث ، هلبق ال هجوي نأ دعب ه ريغ يف ناك

 ٠ ‘ داعأ مارحإلا دعب رح وأ عفد

 هيلجرب مامإلا هقبسو يزجم ادم "دم دقو هيواسي الئل دم الب دوحسلا دصق

 هقبسو نيلجرلاب مومأملا ىواس نإو “ لجرلا نم لقأب قبسلا يزجيو « زاج
 الإ زوجي الف مومأملا دم مدعل وأ مومأملا رصقو هلوطل رثكأ وأ لقأ وأ سأرلاب

 . سأرلاب ولو مامإلا يواسم ةالص دسفي مل نم : لوق ىلع

 نإ :نويفوكلاو ةفينح وبأ لاقو “ ( هفلخ ائفطصي نأ نيلجرل ) نس (و)
 م دحاوب ىلص نإو ( ادحاو افص نونوكيو ءيشب ايهتوفب وأ ايهنب موقي مامإلا

 هىناج وأ بارحلا مادق ( ناك نإ بارحملل مامالا لخادلا عفد ناث هيلع لخد

 يف بارحلا نيب نايلصي امهدجي نأب روصتي كلذو « اراسي وآ انيمي الصتم ابيرق

 لوآلا فصلاو ى هيلإ قبسي مل نإ هنيمي دصقي دجسملا لخاد نآل لوآلا فصلا
 تاهجلا رئاس نارمعل وأ الهج اراسي وأ بارحملا دنع نابلصي امهدجي وأ ى ىلوأ

 ملو ، هيف وأ ( هريغ يف ناك نإ هبحاص ) هسفن ىلإ يأ ( هيلإ رجو دجسمب )
 دعب ) ڵ بارحملا ريغ يف دجسملا يف ةعامجلا زاجأ نم لوق ىلع هبارحم مادق نكي

 هنإف هجو نم فالخب « اهيف نم دبجي الف ةالصلا نع هدعبل ( هلبق ال هجوب نأ
 هيلإ ءيج هكرتيو هدبجي نأ ينعي ( هعم فطصيف مرحي مث ) زوجو اهنم بيرق
 هلشم ةالصلا ق وه نم عم فطصا دق نوكلل كلذو > هىلإ لصب همارحإ بقعف

 يفو ى ( داعأ مارحالا دعب ) هبحاص ( رج وأ ) مامإلا( عفد نإو ) ى اهلبق ال
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 ، رضي مل عفدب ال مامإلا مدقت وأ هرجب ال هبحاص هيلإ رخأت نإو

 ال ةعبرأ وأ ةثالث اوناك نإو اليلق اهمدقت هنيمي نالجر فطصا نإو

 سماخلا ديعيو ص نال وق مهتداعإ يفف هنيمي نع مهيلع مرحأف قوف

 زوج و اهداف حجر هراسي نانثا فطصا نإو هيلع لخد نإ هدحو

 ث ةرشع ىلإ

 ال مامالا مدقت وأ هرجب ال هبحاص هيلإ رخات نإو ) “ اهيلع ال « جاتلا »

 وأ هنع رخأت وأ هاواسو مامإلا نيميب يذلا نيب ماق نإ اذك و “ ( رضي مل عفدب

 . اذإ مامإلا ةالصوهتالص يف فلخلا اذك و « لخادلا اذه ديعي :ليقو ى اليلق مدقت

 نإ وهرابتخاب عفدناف هل لباقم ريغ ناك نأب بارحملا ريغ ىلإ دجسملا ريغ يق هعفد

 ملومومأملا رج وأ مامإلا عفد نإ و مامإلا ىلع دسفت مل رايتخا نودب عفدناف هعفد

 اجراخ ادرفنم ىلص هفلخامايإو اهمادق مامإلا ماقملا عسي مل وأ رجني مل وأ عفدني

 ثلاثلا امهرجو ( اليلق اهمدقت هنيمي نالجر فطصا نإو ) ‘ ىلص ايلص اذإ وأ
 يفف هنيمي نع مهيلع مرحاف قوف ال ةعبرأ وأ ةثالث اوناك نإو ) ءاج نإ
 زوجي ال اك مهتقفاومل نيمومأملاو زوجي الام ىلع همارحإل مامإلا ( مهتداعإ
 هنيمي ةثالث ىلع مرحأ نإو ع ةداعإلا ىلع « ناويدلا ه يف دمتعا : ( نالوق )

 نإو ث فلخلا ةثالثلا يفو ‘ صخرو عبارلا داعأ مهمم ماقف دعب عيارلا ءاجو ا

 ديعيو « فرطتملا : ليقو ى اداعأ اعم هنيمي نانثا لخدف هنيمي دحاو ىلع مرحأ
 لكلا يف صخرو “ اهقوف امو ةسخلا يف اذكهو ى هدحو ءاج نإ ثلاثلا

 نإ ) هيلع مرحي م هنال مامإلا نودو “ لوق يف مهنود ( هدحو سماخلا ديعيو )

 . ةسخلا قوف اذكهو “ صخرو مهعم ةدحاو ةهج يف ( هيلع لخد

 ( ةرشع ىلإ زوج و اهداسف حجرو هراسي) رثكأ وأ (نانثا فطصا نإو )
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 نإ هدي غلبي ام ردق فصلا نيبو هنسب جرفي نأ هل نسحتساو . انمع

 . زواج نإ ريضال و 2 فالختسال جاتحا

 هفلخ اوعباتت نإ مهيلع تدسفو ى « ناويدلا ه يف هلاق الامش وأ ( انيمي ) رثكأو

 ٠ كلذك مهيلع مرحأ نإ هف فاخلاو > صخرو ادحاو ادحاو

 ( هيبنت )

 مهرج ءاوس دسفت : لبقو “ دحاولا رجي اك رثكأف نينثإ رج لخادلل زوحي

 قوف ام هدممتف يزجي دحاولا نأل ى كلذ دمعت نإ رثكأ وأ نيترم وأ ةرم
 كيلإ تررج اله »ه : لاق للع هنآل ةرمب ولو اهنع َآىنغتسم ةدايز دحاولا

 .نايبلا هيلعف ادعاصف نينثإلا زاوج ىعدا نمف ى ادحاو رك ذف 0١١ « كاخأ

 هريغو بارحملا يف ‘ هريغو دجسملا يق مامإلا مدقتي نأ مهضعب زاجأو

 فقو نإو ‘ ءارو ىلإ رخأتلاو هعم يلصي نم دجو ولو هريغ ميدقتب وأ هسفنب

 ى نيلخادلا ىلع تدسف هنيمي نع اورجي ملو هريغ هعم وأ مامإلا فلخ لخادلا

 ام ردق ) لوآلا ( فصلا نيبو هنيب جرفي نأ هل نسمحتساو ) س ال : لبقو
 عفرلاب وأ ، غالبإلا وأ غيلبتلا نم "غلبي ى ةيلوعفملا ىلع ديلا بصنب ( هدي غلبي

 ركذي هناب لوقلل وأ ى ديلا ثينات ةيزاجمل ريك ذتلاف هيلعو ى غولبلا نم غلبيب
 ى نمضيو هدي غلبي : هلوق ىلإ دئاع اذه ( فالختسال جاتحا نإ ) ‘ ثنؤيو

 حتفت وأ « اينايب اموزل هل مزالو دصقلل ببسم غولبلا نأل دصقي ىنعم غلبي

 ىنمي جاتحا لمجيو جرفي وأ نسحتساب قلعتو ليلعتلا مال ريدقت ىلع ةزمهلا

 ،آالوط ةاش وأ روث طبرم ردق جرفي : ليقو “ (زواچ نإ ريض الو ) “ عراضملا

 ١ - ملسم 5 ور .
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 مام إلا عامسإ ردق اهلي وطت و ء ررضت الب دوجسلا ردق فوفصلاو

 فلخو ء كلذك ممء هيلات م لوألا يف لضفلاو

 نإ اضيأ هيلعو مهيلع تدسف اعارذ رشع ةسمخ نم رثك أ فصلا نع دعب نإو

 . نيفصلا نيب ام اذك و « كلذ ىلع مرحأ

 ص ررض عقوت الب يأ ( روضت الب دوجسلا ردق فوفصلا ) جرفتت ( و )
 ك هفلخ نم وه مداصي وأ همادق نم هتدمقمب همداصي نأ هسفن رذحي ناك اذإ اك

 نأ زوجيو « عقوتلل لعفت ررضتلاف مدقت وأ ريخأت ىلإ هوعدي كلذ ناك وأ

 الب يأ ررضلا ةبناجم ررضتلا ىنعمف « مثإلا ةبناجم ىنعمب مئاتلاك ةبناجملل نوكي
 نيفصلا نيب وأ مامإلاو فصلا نيب ناك نإ : ليقو ى همدعلو ررض ةبناجم

 وأ هنوعمسي اوناك نإ رشع ةسمخ نم رثكأ اودعب نإ داسف ال : ليقو “ تدسف

 . رشع ةسمخ نم رثك أ فصلا نع اودعابت ولو « فصلا نوعمسي

 ص مهايإ ( مامالا عايسإ ردق ) فوفصلا يأ ( اهليوطت ) نسحتسا ( و )
 « يقرشلا ىلإ يبرغلا طئاحلا نملوطي دجسملا يفو « لوآلا فصلا يق كلذ : ليقو
 فصلا يفام سانلا ملعي ول ه : قلع لاق ( لوألا ) فصلا ( يف لضفلاو )

 مالقألا ءاقلإ مهاستلاب دارأ )١'« اومهاستل هبلع اومهاستي نأ الإ اودجي مل مث لوألا

 تآلا ىلإ هرهاظب لمعلا حصي درطم دوجوم ىنعم وهو « ةمسقلا يف اهئاقلإك
 لبنلاب براضتلا مهاستلاإ ديرب نأ لمتحيو « لوآلا فصلا ىلع اوعزانت اذإ
 هيلعو ى اعرش غوسي الو دجوي ال هرهاظب اذهو لوآلا فصلا ىلع ةلتاقم

 ق كلذ دجو ل نكل اومهاستي نأ الإ عرشلا ق كلذ زاوج اودحي ل م : ىنعملاف

 ولو فرصتم هنأل عفرلاب ( فلخو “ كلذك مث ي هيلات مث ) « لعفي الف عرشلا

 ٠١ - هملع قفتم .
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 ءاووتسا نإ هراسي م 2 ةعبسل : ليقو ء ةثالث ىلإ هنيم مث لضفأ مامإلا

 . اووتسي ىتح آراسي لضفلا عجر رثكأ هنيميب ام ناك نإو

 ردصملا لمع زاوجل ( لضفآ مامالا ) فلخ ةالصلاو يأ فوذحم ردقو بصن

 هفلخ يذلا ريغب ( ةثالث ىلإ هنيمي ث ) رورجملاو فرظلا يف نيفوذحم همساو

 لضف نم مظعأ نيميلا نع يذلا لضفف ( اووتسا نإ هراسي مث ةعبسل ليقو )
 ع لايشلا نع نينثإلا لضف نم مظعأ نيميلا نع نينثإلا لضفو “ لايشلا نع يذلا
 ىلإ هنيمي مث : هلوق ىلإ دئاع « اووتسا نإ : هلوقو ، ةعبس وأ ةثالثل اذكهو

 نيمسلا : لاق هنأك « هراسب مش : هلوق ىلإ ال “ ةعبسل : لبقو : هلوق ىلإو ى ةثالث

 ىتح : ليقو “ لايشلا يف ةثالثو هيف ةثالث متت ىتح لامشلا عم ىوتسا نإ لضفأ

 ذخأ نإ الإ مامإلا فلخ يذلا "دمي الو لايشلا يف ةعبسو نيميلا يف ةعبس متت

 فقو اذإ ايف همالكو « نادعي اهنإف نيبناجلل ايههمسج يقاب دازو هفلخ نم نانثا
 نيميلا ددع داز اذإ ام ىلإ راشأو ى رمآلا لوأ نم ءاوس راسيلاو نيمسلا نع

 يوتسي ( اووتسي ىتح اراسي لضفلا عجر رثكأ هنيميب ام ناك نإو) :هلوقب
 ص ةعبسوأ ةثالث مامت ىلإ انيمي لضفلا عجر اووتسا اذإف « راسيلا ددعو نيميلا ددع

 هل لضفألاف دحاو ءاحو ًآلامش دحاوو ًانىم دحا و ناك نإف ى اقلطم : لىقو

 ص نيميلا هل لضفألاف رخآ ءاج نإ و ى راسيلا هل لضفألاف رخآ ءاج اذإف « نيمسلا

 انيمي ةعبس مت اذإف : لوق ىلع ةعبسل اذكهو ى راسيلا هل لضفألاف رخآ ءاج نإ و
 هل لضفألاف رخآ ءاج نإو ى لايشلا هل لضفألاف دحاو ءاجو آلامش ةعبسو

 اذإ ةعبس قوف ولو ىلوأ نيميلا : ليقو ى لايشلاب ةدايزلا ءادتباب اذكهو « نيميلا

 هل لضفألاف ةدايزلا هذه دمب ءاج نمو ى نيميلا لضفالاف ءاج نمف ى اووتسا
 . اقلطم نيميلاب ةدايزلا ءىدتبت اذكهو ى لامشلا

 ء ضعب دنع دسفت مل لامشلل وأ طقف نيميلل مامإلا فلخ نم اوفطصا نإو
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 فوفص دعب ءاسن فوفص ناك نإ و “اهل وأ لضف اهل و فوفصلا فلخ ىلصت ةأرملاو

 فإو ى مامإلا ةهج ىلإ ىلاتلاف يللللاف رخأتملا نهفص لضفأف لاج ر رلا

 ى لاجرلا فوفصك يلاتلاف ىلاتلاف لوآلا فصلا لضفألاف ةعامجلاب نهدح ون يلص
 نوك بلاغلا نآل )١' « رخؤملا ءاسنلا فوفص ريخ » : ثيدح مومعب ضرامي الو

 نهورتخأ » : هلوق :ىلإ ىرت الأ ص لاجرلا نع رتسلا ةلعلا نألو ى الجر مامإلا

 مامإلا راسيب ةبيصملاو ى لاجرلاب نهعاتجا يف هنإف '") « هللا زهر خأ ثمح نم

 ام ىندأ ةثالثلا نأ ةثالثلاب لوقلا هجوو ى هنيميب ىلصملا لضف اهل اهدحو

 يف لضفلا ناكف ص هراسي وأ هفلخ دحأ نوكي نأ نودب مامإلا نيمي نع ىلصي
 ةعامجلا لقأ اهنأ مم ى لايشلاو فلخلا و نيميلا اهيف رمع يتلا ةروصلا يق نيميلا
 لماكلا طيسوتلااذهو" « مامإلا اوطتس و » : هلوق يف ةعامجلا واوب اهيلع لولدملا

 ةعامج نيب طيسوتلا هيف قدصي ام ىندأ اهنأ ةعبسلاب لوقلا هجوو ڵ بودنم
 يف نيميلا يف لضفلا ناكف « مامإلا فلخ دحاوو ةهج لك يف" ةثالث ةعايجو

 نيميلا يف ىلصي ام ىندأ ةعبسلا نأ و ى ةعبسلا ىلإ تاهجلا اهيف ترمع ىتلا ةروصلا
 . . ضعب دنع هراسي الو مامإلا فلخ دحأ نكي م ذإ

 ددع لايشلاو نيميلا نع نوكي نأ ةلماكلا هتروصو بودنم طيسوتلاو
 وأ هفلخ دحأ نوكي نأ نودب مامإلا نيمي يلصي ام ىندأ : لاق نمو < ءاوس

 انيمي دحأ ناك وأ الصأ دحأ نكيم اذإ انيملضفلا نوكي امنإ :لاق « نانثإ هراسي
 ؛اذكمه و“ديزيىتحآ راسيلضفلامجر ا راسينانثإ وانيمينانثإمتاذإف“آ راسيرخآلا و

 ١ -_- . وفتم ٠ هبلع ٠

 ٢ -_- هلع ىفتم .

 ٣ _ ملم هاو ر ٠
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 رخآو هيف دحاو ناك اذإ : لاق « دحاو هدحو انيمي ىلصي ام ىندأ : لاق نمو

 : لاق نمو ى اذكهو ديزي ىتح اراسي لضفلا عجر مامإلا فلخ اذخأ و اراسي
 ناترومعم ناتهجلا تناك اذإ انيمي لضفلا :لاق « مهدحو ةتس انيمي يلصي ام ىندأ

 :"لوقو ى ةسمخ كلذ ىندأ : لاق نم لوق يف مالكلا اذكو ى ةتس متت مل ام

 هدحو راسيلا يف لقأو رثكأو ةرشعلا زاجأ نمو ى ةرشعلا :"لوقو “ ةعبرألا

 لضفلا ناك ةهج تداز اذإ نكلو ص رمآلا لوأ نم ءاوس نيتهجلا لضف لمج
 ص ءاش اهيأ يف يناجلا فقيف ثالضف اتوتسا اددع اتوتسا اذإو “ ىرخأ يف

 نينثا نوكك لماك ريغ وأ الماك ابودنم طيسوتلا ىرب لوقلا اذه بحاصو

 عم هفلخ دحأ نوكي نأ هنودو بودنم هدنع اذهو ص الامش دحاوو انيمي

 نم ذخأي وأ « هفلخ دحاوو نيتهجلا ددع يوتسي نأ هلمكأو ةدحاو ةهج

 بناجلا رمعي نأ اراسي لضفلا عوجر هجوو ى اهتاهج يوتستو نانثا هرهظ
 وأ ةهج لك يف ةثالث تمت نأ ىلإ هب لمعف لضفأ نميألا نأ نم داتعي امل رسيالا
 كلذ امنإو ع هترايعل ةاعارم راسيلا ةدايزلإ لضفألا لمجي كلذ دعب مث “ةعبس
 ددعلا رثكا ذإ دادعلا فلكت كلذ يفو ءاوتسالا دنع دحاوب ةدايزلاب راسيلا ءادتبإ

 . بجاو ريغ كلذ نكلو ى نيبناجلا يف
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 لصف

 مامإ ىلإ ةالصلا ريغ يف نإو عماجملا يف لضفألا ميدقت نش
 وا ,سي ردت وأ لاتق فق وم وأ ةرواشمل نإو سلجم ريبك وأ

 . ( كلذ وحن وأ ثدح عاتس وأ ءاتفإ

 هنإف “ةالصلا يف اهس الو ( ةالصلا ريغ يف نإو عماجملا يف لضفألا مم دقت نس" )

 عاتجإلا عضاوم عماجملا و ‘هفلختسيل و“ هريغ هل نطفتي الام مامإلا هيبنتل نطفتي

 لضفلاب مدقملا ىنعمب ةزمحلا رسكب وهو ميدقتب قلعتم ( مامإ ىلإ ) “ عمجت عمج
 ريغ يف نإو ريدقت ىلع ةالصلا مامإ داري نأ زوجيو « ةالصلا مامإ صوصخ ال

 يف نإو : هلوق ىلإ ه ماما ىلإ : هلوق دوعيف ى مامإ ىلإ ةالصلا لضافأ مدقت

 ( نإو “سلجم ريبك ) ىلإ ( وأ ) مادق ىنعمب ةزمهلا حتف زوجيو ى ةالصلا ريغ
 “فقولانم ناكم مسإ وهو“ سلجم ىلع فطع ( فقوم وأ ةرواشم ) سلجملا ناك

 ةرواشمل نإو : هلوقب ةغلابملل هجو ىقبي مل الإ و “ ةرواشم ىلع ال سلجم ىلع وأ

 ءاتفإوا سيردت وأ لاتق ) كلذ وحنوأ : هلوقب ماقملا اذهل يتلا تادوجوملا غارفل

 . يورخأ وأ يويند نأش هل امم ( كلذ وحنوأ ثيدح عامتسا وأ
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 ةيافكلاو نسلاو فرشلاو لقعلاو نيدلاو ملعلا يف بت ارم سانلاو

 اودارأ تإ فصلا مزل له و ، فللا هيلع وه امك هلجال عمج ايف

 فقولا يف فلخلا ، ةرشع ىلإ وأ ةعبس وأ ةسمخ وأ ، ةعامج ةالصلا

 ؟بدن وأ بجاو فدلا له مث ‘ نيميلا نع

 نإ بسنلاب وأ لعفلاب ( فرشلاو لقعلاو نيدلاو ملعلا يف بتارم سانلاو )
 ام هلجأل عمج ايف ةيافكلاو نسلاو ) ص هبسن هعفني مل هناش نإف « حيبق هنش م
 نإ ) لوق ىلع دك أتي وأ نيع ضرف هنأ ىلع ( فصلا مزللهو فلسلا هيلع
 ةثالث وأ مامإلاب نينثا مهنم دحاو ىلع نيعمتجم يأ «لاح (ةعامج ةالصلا اودا رأ

 ص رخآلاب امامإ امهدحأ يلصي نأ ابدن بدنيف نانثإلا امأو < مزل لوعفم مامإلاب

 نإ ةثالث فصلا مزل له ةرابعلا ىنعمو ى مامإلاب ةعبرأ وأ اذه ىلع مزلي الو

 ال مهل مزال ثالثلا هدارأ اذإ فصلا نأ يأ ؟ مهنم دحاو ىلع نيعمتجم هودارأ

 ص ةدح ىلع لك ابلص نانثا ءاش نإف « بودنم نانثإلا هدارأ ىذلاو “ بودنم

 اوناك نأ فافطصإلا مزليف مامإلا فلخ فافطصإلا فصلاب ديري نأ زوجيو
 ثسح ادحاو ادحاو وأ هراسي وأ هنىمي اهتالص تحص نانثا ناك نإو ى ةثالث

 هب ةتس وأ مامإلاب ( ةسمخ وأ ) “ هفلخ اهفافطصاب تحص اك كلذ ريغ وأ اؤاش

 يفف ى اهومتأو هب ( ةرشع ىلإ ) اوهتنا نإ الإ مهمزلي ال ( وأ ) هب ( ةعبس وأ )
 قلعت وأ ( نيميلا نع فقولا يف ) يمالك عم همالك يف روكذملا ( فلخلا ) موزللا

 نودب هفلخ اولصي نأ زوجيف ؟ ( بدن وأ بجاو فصلا له مث ) “ فلخلاب
 يريسفت يفلوأآلا ريسفتلا ىلع اذهو“ءاش ثيح لك يلصي ىدارف مهنأك فافطصا
 ام سكعب نيعضوملا يف فصلا ريسفت زوجيو « فصلا مزل لهو : هلوق يف فصلا

 هب ترسف امب يناثلاو « يناثلا هب ترسف امب لوآلا ريسفت نأ ينعأ « اهيف مدقت
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 اهصيصرتو ف وفصلا ةي وستب رمأ دق و ث امهل وأ ححص و ؛ نالوق

 { ريطلا ردصك لوألا نوكو

 يأ ( اهصيصرتو فوفصلا ةيوستب رمأ دقو امهلوأ ححصو ؛ نالوق )؟ لوألا
 ص ةبجاو تناك ثيدحلاب بجاو اهصيصرت ناك اذإ و ع فصلا يف نيفقاولا قاصتلا
 نوكي امنإ هنأل صيصةقلا.مهمزل هولعف اذإ و " بجاو ريغ فصلا نأ ضعب معزو
 لجر فقوم رادقمح لخلا تناك اذإ و ى فص يف ناك اذإ ناطيشلل "الع للخلا
 تيقب اذإ : ليقو ص هءارو اناك نإ اهيلعو « مامإلا نع ديعبلا اهيلات ىلع تدسف
 ح اهيقاب وأ اهيلع ةالصلا متت ىتح داسفال : ليقو “ِ لمع : ليقو “ ةعكر رادقم

 . لجر فقوم نم لقأ ناك ولو للخلا دسفي : ليقو
 نع اعطقنم هدحو ىلصي نم داسفب مكحي مل بجاو ريغ فصلا نآ معز نمو

 فافطصالا موزل حيحصلاو « فيعض وهو فص فرط وأ افص لباقي مل ولو فصلا

 كلذ نألو ى بوجولل رمآلا و“هب رومأم كلذ نأل فصلاب لاصتإلا و للخلا دس و

 لعجي نأب ( ريطلا رادصك لوألا نوكو ) “ هدعبو يع هنامز يف هب لومعملا وه
 اذه لعجيو هنيمي نع يذتلل رسيألا بكنملا مامأ نميآلا هبكنم مامإلا لباقي يذلا
 رسيآلا هبكنم مامإلل لباقملا كلذ لمجيو “اذكمو كلذك هيلي نمل هبكنم هنيمي نع
 هلي نمل هنم هراسي نع يذلا اذه لعحمو“هراسي نعيذللنميآلا بكنملا مامأ

 هريغك ل وألا فصلاا وتوسي نأحيحصلاو“سأبالفكلذاولعفيملنإ و٤اذكه و“كلذك

 مكفوفص نيبا وتوس مكفوفص نيبا ووس ركفوفصنيبا وآوس » : تلزع هل وقل كلذ لعفيالو

 ص فص نم افص صخي ملو )١' «مكبولق نيب هللا فلاخي وأ مكفوفصّنمآوقتل مث
 2'آ)اوفلتختالواووتسا»:لوقىو انيكانم نيب يوسي للع ناك» : دوعسم نبالوقو

 ٠ _ هيلع قفتم .
 ٢ - ور ١ . ملم ٠
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 فص نم رخآ هيلإ رج فقوم دجي ملو لجر لخد نإو
 كزوحواماس داعأ هدحو فص فلخ ىلص نإ و 1 هدعاسملو

 ةماقتسا ىلعلوآلا فصلا يراوسدجن لبكلذ ىلعةينبمدجاسملادجن ملو؛صخي ملو

 اولعف اذإ ىرسملا ةهجلا لهأ نآل ةلبقلا هب لتخت كلذ لب « فوفصلا نم هريغك
 لهأو « ةلبقلا اوأطخاو فصلا لاط نإ اضيأ لامشلا فرط وأ قرشملا كلذ

 . لاط نإ اضيأ برغملا فرط وأ بونجلا اولبقتسا كلذ اولعف اذإ ىنميلا ةهجلا

 هسفن ىلإ( هيلإ رج )فوقو عضوم ( امنقوم دجي ملو لجر لخد نإو )

 هكرتي مث هدبجي ى هعم فصي ( فص نم رخآ ) مارحإلا لبقو هيجوتلا دمب
 رجي للخلا دس ىلإجاتحي الئل فصلا فرط نم دبجلا بحتسيو « هيلإ رخاتي
 همخأ ةالصل هلوحت نآل هرشخات يف أرقيو“ةلبقلا ربدتسي الو ضرألاب هيلجر دوبحملا

 يف هنأل رخاتلاب هرمأي نأ هل اولعجي مل امنإو ع هسفن ةالص حالصإل هيبش كلذف
 دحاولا دبجو بارحفل مامإلا عفد يف اذك و ى هل ملكي" ال ملكتي ال اكف “ةالصلا

 يذلا مالكلا سنج نم وه ذإ دبجلا نم يلصملل لغشا مالكلا اضيأ و ى هنيمي يلصملا

 . ةءارقلا عم محازي وهف مالك "الك نأ ينعأ ، ةالصلا يف لوقي

 نظ اذإ هدعاسي امنإو “سأب الف هدعاسي مل نإو رورجملا اذه ( هدعاسيلو )

 فلخ ىلص نإو ) دعاس نإ داعأ الإ و الخدم دجيل هنأ و “هعمفطصملهدبحي هنأ

 ملو ةيعفاشلا اهبحتساو ( داعأ ) فص نم رخآ هيلإ رجي ملو ( هدحو فص

 ص « ناويدلا ه يف هيلع دمتعا يذلا وهو ( زوجو ) ى ةداعإلا ينعأ اهوبجوب
 “رجالب هدحو فقو نإ : لبقو 0 نالوقلاف هدحو فقوف هدعاسي ملو هرح نإو

 فقو نإ : لبقو ى هيلع ةداعإ الف هدحو فقوف هدعاسي ملو هرج نإ و ى داعأ
 هئازإب فوقولا دجي مل نإ هنأ رهاظلاو ى رخآ هيلإ رجي مل ولو تحص مامإلا ءازإب

 مل نإو فصلا يف الخدم دجو ولو ديعي ال : ليقو “ حص الامش وأ انلم فقوو
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 نإ و ء هتالص تدسف الإ و مامإلا نم دعبألا وهو اهملات ةجرفلا لسب و

 ى زاوجلا حجارلافآدعاسم الو الخدم دجي ملو هدحو هفقوم الإ فصلا فلخ دجي

 نإ هنأو أرقيو هيلجر رجي رورجملا نأ رهاظلاو ى الامش وأ انيمي هفقوم ناك ولو
 يف ةأرملاو « أطخ ةدعاسملاو ، أطخ رجلا : ةيكلاملا تلاقو ى دسفت مل امهرجي مل

 اذك و “هنم رتتست ال نم وأ يبص وأ اهمرح دبج اذك و ى لجرلاك ىرخآلا دبج
 ؟ فصلا فلخ ةالص ال ه :ةجام نبا ىورو ، اهايإ ركذ نم وأ اهمرح ديج
 نم دواد وبأ ىورو ، يعفاشلا باحصأ نم يديملحلاو رذملا نبا بهذ هيلإو

 هدحو فصلا فلخ يلصي الجر ىأر قلع هنأ » : دبعم نب ةصباو نع انموق
 ىلإ تلصو الأ هدحو ىلصملا اهيأ ه : اذكه هصنو « ةالصلا دصي نأ هرمأف

 ؟ كعم ماقف ناكملا كب قاض نإ لجر كيلإ تررج وأ مهعم تلخدف فصلا
 . يناربطلا صن اذه « كل ةالص ال هنإف كتالص دعأ

 ال نمو ىيصك همم فافطصالا اهل زوجي نم وأ اهمرح دبحت نأ ةأرمللو

 ءاقلطم الحر ةأرملا الو ةأرما لجرلا دبجي ال : ليقو “ سكملا اذك و ى يهتشي

 ركب يبأ ثيدحو فصلا فلخ ةالصلا عنم ثيداحأ نيب عمجلا فيك : تلق :نإ و
 فلخ هتالص هل هتزاجإ : تلق ؟ دعت الو اصرح للا كداز :يثراحلا ةركب يبأ وأ

 اهوركم ناك وأ “كلذ ىلإ دعت ال : لاق هنأ ىرت الأ « هزواجي ال صيخرت فصلا
.7 

 . خسن مت

 : يه هذه «نم»و آلامش و انيمي ( مامالا نم دعبألا وهو اهيلات ةجرفلا دسيو )
 مسإ نيب عمج فيك : لاقي نأ نع الضف « ةيليضفت ال دعبلا اهب ىدعتي يتلا
 نإ و “هدحو ( هتالص تدسف الإو)؟ةلضفتلا «نم»و « لأب » نورقملا لضفتلا

 نإ و « أزجأ فص ريغ نم وأ رخآ فص نم وأ فصلا نم دحأ وأ بيرقلا اهدس
 افص اولباقي مل مهنأل فصلا رخآ ىلإ دعبألا نم تدسف لوآلا فصلا يف دست مل
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 ف همامأ اهآر نإ هدس زاج و ‘ اهناملي ناذللا اهدس هفلخ تن ك

 نإو ى هناكمل عجر هريغ اهدسف اهيلإ بهذ نإو ث فص

 لس
“ 

 ماقم ردق تناك نإ الإ ةجرفلاب ةالص ضقتنت الو مامإلا فلخ ىلإ اولصتي ملو

 نإو ) ص هب ثيدحلا ءاج اك نأضلا دالوأك نيطايشلا هيف للختت نكل و ى لجرلا
 اهتالص تدسف الإو امهريغ وأ امهدحأ وأ ( اهنايلي ناذللا اهآدس هفلخ تناك

 نع تدسف هفلخ لوألا فصلا ىيف اناك نإو ى لوألا فصلا ريغ يف امهدحو

 همامأ اهآر نإ ) اهايإ ( هةدس ) يلصملل لوق ىلع ( زاجو ) « هلك لوألا فصلا
 نيبو هنيب نوكت يتلا فوفصلا م اعضوم همامإب دارأو اهب ملعأ وأ ( فص يف

 زاج امنإو ط اهنم آلامش وأ انيمي ةهج يف تناك وأ فص امهنيب لصف ولو « مامإلا
 فوفص نمفص يقو ى هلت مل ولو هيف وه يذلا هفص يفو ى هلك كلذ يف اهدس هل
 اهحالصإل ىشم اذإ هريغ ةالص دسفي ال اكو هتالص دسفت ال اك اهب ملع اذإ هفلخ

 يف دحأ رصق اذإو ى دحاو فص مهنأك و « اعيمج فوفصلا ةيوستب اورمأ مهنأل
 نب رباج رادأ مقلع هنألو “ رجالا ريفوت يف دحاوك مهنألو هريغ هحلصيلف هفص

 تدسفل هكرت ول هنأ عم ي هفلخ اهفقوأو هنيمي نم لجرو هراسي نم هللا دبع

 يف هلت مل اذإ هيلع بجي مل امنإو ى هنبمي يف نم ةالص نودو لل هتالص نود هتالص

 نيلصملا دجاسم يف هيشم سيلو ث اهيلت بوجولا ىلع اذهب بطاخلا نأل هفص
 فلخلاف مامإلا افق يف ىشم نإ الإ « مهدجاسم نيبو مهنيب اذك و ى مهيلع عطاقب

 لوحتلا هل زاج امنإو ص جراخ نم ءاج وأ هريغل وأ "دسلل ىشم ءاوم عطقلا يف

 الإ و ى داتعملا وه اك اهدسي هيلات نأ نظي هنأل ةجرف هماقم ىقبي اذإ هنأ عم دسلل

 . ةيانجلاب ةيانجلا ىضقت ال ذإ لوحتلا هل زجي م

 لقتنا يذلا هناكم ( دس نإو هناكمل عجر هريغ اهَدسف اهيلإ بهذ نإو )
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 ث ةالصلا هيف هل ترسيت لحمل جرخ الإو هنكمأ نإ هناكم فقو

 ءامإ هل صخرو «. داعأ لعب م امالا هقبسف اجورخ دحي مل نإو

 الو . دسلل بهذ نإ أرقي وهو هيلجر رجو 4 هن اكم هسأرب

 رسيألا هفتك ءاقلت مامإ فلخ ةأرما فقت و ،عفر نإ ريض

 ى هيف فوقولا ( هنگمأ نإ ) نيفصلا نيب هيف وه يذلا ( هناكم فقو ) دسلل هنم

 ام عطقي ول و : ليق و ؤ م امإلا افق هيف عطقي ال ( لح جرخ الإو ) 0 هيف ىلصو

 فصلا مامأ يشملا يف هيلع ريض الو ( ةالصلا هيف هل ترسيت ) ابنج نكي م
 الامش و انيمي كلذ ىلع ىشم نإو “ ريض ال لب « اهنود وأ مهدجاسم ىلع شعي مل نإ

 مل ام رم اك كلذ ىلع هافق ىشم ولو صخرو « ةرتس مامإلا نأل ى افق شمي ملو

 اوقالتف دوجسلا لاح كلذ هل قفتا نأب( اجورخ دجي مل نإو ) “ ابنج نكي
 هقبسف ) طئاح ىلإ طئاح نم لحملاهيف وه يذلا فصلا قرفتسا وأ ماقملا قيضل
 هيف ابف عرشو لحم هل رسيت نإ هك ردتسي : ليقو ى اه ( داعأ لمعب مامالا

 الع دجي مل نإ ( هناكم هسأرب ءاميإ هل صخرو ). مالسلا لبقو كلذ دمب مامإلا
 . نالوق ادعاق وأ امئاق اجورخ الو

 ص هفص ريغ يف وأ هفص يف ( "دسلل بهذ نإ ارقي وهو هيلجر رجيو )
 هلجر ) عفر نإ ريض الو ( صخرو تدس باهذلا نح ةءارقلا كرت نإو

 . دسفت : لىقو

 وأ نعمألا ءاقلت تفقو نإو ( رسميألا هفتك ءاقلت مامإ فلخ خ ةأرما فقتو )

 ص نالوق داسفلا ىفف ىنميلا ةهجلا نم هتذاح و ] ء رسيأ الو نمأ ال مامإلا فلخ

 فوقولا نم فنصملا هركذ ام حيحصلاو ى يتأي اك ىرسيلا نم هتذاح نإ اذك و
 فإ هنألو > رسيألا اهبسانتف ةصقان ةأرملا نأ ههح وو > رسيألا ١ هك (ا فلخ
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 ءاهدح و ةينجأب يلصي الؤ ث هنم ةمرحع تناك نإ ؟فصردق اهنيبو

 اهدوجس زواج نإ تضقتنا رسيألا هبناج نم هتمرع تلص نإو

 ءال :لىق و { هبكنم

 كرتت ولو نيميلا نع دعب كلذو ءيجي هلعل نيميلا هل ىلختف انيمي ماق لجر ءاج
 بناجلا نم مامإلا ةمرحم فقتو « كرتلا اذه مزلي ال هنأ اهس الو “ فص رادقم

 هصم اهنأل رسيآلا اهل حجرتي الو « هراسي وأ اهدحو تناك نإ مامإلل نميألا

 نيب يأ ( اهنيبو ) فصلا ف اهمرع عم ةفصت نأ اهل حصي اهنأل لجرلاك
 لحملا ناك نإو اوءاج اذإ لاجرلا هيف فصي ( فص ردق ) هفقومو اهدجسم

 مامإلاو “ دسفت مل رم ام ىلع رثك أ وأ لقأ اهنيب ناك نإو ث ةعامجلا ةالصل دصقي
 الو ؤ هنم ةمرحم تناك نإ ) هعم ىلصت امنإ و “ اهفلخ نم اهيلع ةرتس الو اهترتس

 يف يه اذكو “ال : ليقو ى داعأ اهيلع مرحأ نإف ( اهدحو ةيبنجاب يلصي
 ىلع ءانب اذهو « ال : ليقو ى داعأ هتالص يف ايهنم ىهتشا نم : لبقو “ فلخلا

 ةرضحلابو اهدحو اهب ىلص نإو ؟ال مأ اهضقنت ةالصلا يف ةيصعملا له ى فلخلا

 لجر عم وأ ىرخأ ةأرما عم اهب ىلص نإ و « زاج هعم ةالصلا يف لخدي م نم
 وأ ةيماهتك قلطم اهيهتشي ال نم عم وأ اهيهتشي ال .زوجع عم ىلص نإو 4 زاج

 ناك وأ ةقلخل وأ ةلع وأ ضرم وأ ربكل يهتشي ال هنكل يهتشت ةأرما عم

 ريغ يهو “ اهب درفنا ولو اهتالصو هتالص تزاج رغصل وأ ,هتشم ريغ الصأتسم

 ِلصم دغ هنم نايبحتسي نم اهترضح ناكو نيبهتشم ناك نإ اذك و ص هل ةمرحم

 رثكأ وأ نيتأرماب ىلص نإو ،امامإ ناك وأ مامإ عم يلصم وأ هدحو يلصم وأ
 . مهفلخف لاجرلا عم نك نإو رم ام ىلع ةدحاولا ماقم يف نففص

 تلص نإ زوجو“اهنأش وه اك ( رسيألا هبناج نم هتمرحم تتلص ناو )
 ء ايواستي ملام ( ال : ليقو 0 هبكنم اهدوجس زواج نإ تضقتنا ) هنيم
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 ةأرم ا فلخ لج ر نم حصت الو ، امهدوجس ىواست ولو زوجو

 ص كلذ ىلع امرحأ نإ طئاح وأ ةرتس امهنيب ولو همادق اهنم الو

 فلخ ناتأرملاو مامإلا نيمي دحاولا فقيو ى نالوقف الإو

 . . . . . . . . ى دحاولا

 نأ اراسي تلص نإ ضعب نسحتساو ، ( امهدوجس ىواست ول زوجو )
 ةحصب ليق ثيح هلك كلذ يف ةمرحملاك ةيبنجألاو « هتبكر اهدوجس يذاحي

 يلصتف ةمامإ الب امأو ةعامجلا يف ةالصلا ( حصت الو ) “ هعم اهدحو اهتالص

 ولو ( ةأرما فلخ لجر نم ) ذف [لصم وأ لصم ريغ وهو همادق ولو هتمرح
 نإ طئاح وآ ةرتس اهنيب ) تناك ( ولو “ همادق اهنم الو ) هتجوز

 دمب نهفلخ لاجرلا فصف نلصي ءاسنلا تناك نأب ( الإو “ كلذ ىلع امرحأ
 وأ نيقباسلا ةالص داسف يف ( ف ) مهمامأ نففصف اومرحأ وأ نهمارحإ

 قوبسملا ةالص داسف ىفو “ قوبسملا ةالص تدسفو ؛ ( نالوق ) تاقباسلا

 دسفت مل ةرتسلا تناك اذإ : لبقو ى اضيأ نالوق فصلاب املعي مل اذإ قياسلاو

 الف اهريغب امأو « ةعامجلاب ةالصلا يف هلك كلذو ع قوبسملا ىلع الو قباسلا ىلع

 ص اهترتس مامإلا نال ص هرورم وأ هدحو لجر ةالص ةعامج يف ةأرما ةالص رضي
 لعجت مل نإو ص اقلطم اضيأ اهرضي مل اهفلخ نم ةرتس تلعجو اهدحو تلص نإو

 ى رم دقو « مادق نم ةالصلا عطقي اهف قباسلا فالخلا ردق ىلع اهتالص تدسف

 ولو ص ال : ليقو “ اهدسج نم سمي مل ام وأ اهبوث سمي مل ام دسفت ال : ليق دقف

 اهندبب بوثلا قصلي نأب بوثلا قوف نم اهندب هسم لصو نا الإ اهبوث سم
 . هللا ءاش نإ « جاتلا ه يف فنصملل مالك كلذ ق يتأيو ى اهندب هضرامىف

 اذك و ( دحاولا فلخ ناتأرملاو ) هلضفل ( مامالا نيمي دحاولا فقيو )
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 نإو اهماع ًفص ال ذإ ت ةاش ثمح وأ كلذك ةدحاولاو

 تداعأ الإو > ملع نإ داعأ كلذك اهيلع مرحأو مامإلا نيم تفق و

 ىلع مرحا نإو 4 ترثك نإ ضعبب فوفصلا ضعب يدتقي و . هن ود

 نينيعم ىلع مرحي الو هدمعت نإ هداعأ ءاسفن وأ ضئاحك هنم حصت ال نم

 هنيبو مهنيبو مامإلا فلخ رثكأف ثالثلا نإ : ليقو “ ضعب دنع رثكأف ثالثلا

 ةدحاو وأهراسي فلخ وأ هراسي نفقو نإو “ صقن وأ ديزب ضقن الب فص ردق

 ةهج يف ضعب تفقو وأ ناتنثا كلذ تلعف نإ اذك و « فالخف ةدحاو فلخ

 نم روكذملا ( كلذك ) دحاولا فلخ فقت ( ةدحاولاو ) ىرخأ يف ضعبو

 ذإ ) يوتستو مامإلا وأ لجرلا يذاحت نأ ريغ نم ( تءاش ثيح وأ ) نيتأرملا
 نإ تدسفو ؛ نالوقف توتسا نإف هعم فصت نم دجت مل ذإ انه ( اهيلع فص ال

 لجرلا نيميوأ لجرلا نيبو هنيب ( مامالا نيمي تفقو نإو ) امهدحأ تقبس
 ( ملع نإ ) حيحصلا ىلع ةأرملاو مامإلا ( داعأ كلذك اهيلع ) مامإلا ( مرحأو )
 : ليقو ى ملع نإ هتداعإ يف نالوق لجرلا اذك و « ( هنود تداعأ الإو ) « مامإلا

 الإ ىنعملا حيحص هلك كلذو 90 مامإلا ةالص داسفل هنع تدسف وأ ملعي مل 9 ديعي

 ةدحاولا ةأرملا تفقو ريمضب ديرب نا وهو رخآ ىنعم لمتحت فنصملا ةرابع نا

 ضمبو((ترثك نإ ضعبب فوفصلا ضعب يدتقيو ) ثاهعم مومأم الو مامإلا عم

 ىمعألا وأ مصألا يلات رهجلا ماقم يف رهجي نأ ةقراشملا ضعب زاجأ و ‘هضعبب فصلا

 ال نم ىلع مرحأ نإو ) “ دئاز لمعب ال هبتنيل لعفلا سفنب لعفلا دنع هسي وأ
 نإ ) مارحإلا يأ ( هداعأ ) نونجم وأ بنج وأ ( ءاسفن وأ ضناحك هنم حبصت
 : لسقف مهدرطب ملو هظفلبو اهب . وأ هتىنب مهجرخأو فصلا يف مهملع نإ و ( هدمعت

 مامإلا ةالص تلقتسا لهو ةجرف مه له اههجوو “ دسفت : لبقو ع هيلع دسفتال

 " نإف ه ( نينيعم ىلع مرحي الو ) ؟ مامالا نع مومأملا ةالصو مومأملا نع
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 اذكو یفمصب ةجرف ىلع مرحأ نإ مارحإلا هفلخ نم و وه ديعي و

 نإ اوداعأ لاجر .فص ءاسن ُغ ذم ىذاح وأ ةأرما هيف تناك نإ

 ء نهل امرحم نكب م تإ ١ َنهملات داعأ الإو ء كلذ ىلع مرحأ

 كلذ ىلعم رحأ نإ اقلطم نوديعي : لبقو ةجرف مهنيب تناك نإ اذكو

 اصوصخ هنعي مل هنأ هربخي داسفلا ىلعو ؛ نالوق ريغلا ةالص داسف يفف مهريغ ءاجو

 نأ مامإلا نأش نم نآل هربخي : تلق نإو « ةالصلا ديميل هلمشي اك ممعي مل هنأو

 يلصي نم لكب يلصي نأ دقتعي امنإو “ صخي الو هب ةالصلا زوجت نم لك ممعي
 ةجرف ىلع مرحأ نإ مارحالا هفلخ نمو وه ديعيو ) ةالص هل نمم تالصب
 ‘ اهايلات ديعي : ليقو “ هنود نوديعي : ليقو “ لجرلا فقي ام ردق ( فصب

 لاجر ةفص ءاسن 4فص ىذاح وأ ةأرما ) فصلا يف يأ ( هيف تناك نإ اذكو )
 (نهيلات داعأ الإو كلذ ىلع ) مامإلا ( مرحأ نإ )آنه : ليقو آنهو“مه ( اوداع

 نهفلخ يذلا فصلا ديعيو ( نهف امرحم نكي مل نإ ) مهتيقابو مهيقاب نود مهتيلاتو

 لاجر فص هفلخ ءاسن فص ىلع مرحأ نإو ى اقلطم : ليقو < نهيلع مرحأ نإ

 نهفلخ نم داعأ هيلع مرحي مل نإو ى “نه'و مامإلاو نهمادق نمو نهفلخ نم داعأ
 ى ةرتس نهنىبو مهنيب تناك نإ نهفلخ فصلا ديعي ال نأ ضعب صخرو نهو

 مرحأ نإف ( ةجرف ) ءاسنلا فصو لاجرلا فص نيب ( مهنيب تناك نإ اذكو )
 نرلأآل “ نيمرحم انوكي مل نإ طقف ةيلاتلاو يلاتلا داعأ الإ و لكلا داعأ كلذ ىلع

 نيمرحم اناك نإو ص ءاسن هضعبو لاجر هضعب دحاو فض نوكي ال نأ لصألا
 ةمرحم ولو ةأرملا يف لصألا نأل كلذك امهيلع مرحأ ولو « امهريغ الو امهاديعي م
 يف نوكت نأ زوجي الق ةمرحلا ريغ امأو ى تلعف دقو لجرلا نع لصفنت نأ

 ( اقلطم نوديعي : ليقو ) ى اهيلات نعو اهنع تلطبف ةلوصفم ولو لاجرلا فص
 . ( كلذ ىلع مرحأنإ ) نيمرحم نايلاوتملا ناك ولو يأ
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 ند بب ًاسامتب مل نإ ضقن الب هسكعك ةالصب ةاذاحم لجرل هركو

 نإ ديعي الف نهنم مرحم اذ ءاسنلا يلي يذلا ناك نإ امأو :«ناويدلا» ةرابعو

 مهيلع مرحأ ولو “ صخري نم مهنمو “ لاحلا كلذ ىلع مامإلا مهيلع مرحي م

 نم مهنمو ى مهتالصب سأب الف ةجرف مهنيب تناك نإ كلذك و ى كلذ ىلع مامإلا
 ةمأ مهنيب تناك نإ كلذك و « كلذ ىلع مامإلا مرحأ نإ مهتالص نوديعي : لوقي

 مل نإو ةمألاو طئاحلا نايلي ناذللا دبعي نأ ددشي نم مهنمو ، طئاح وأ

 . ھا مهيلع مرحي

 مل نإ فصلا يف هتمرح ريغ الت نم ىلع ةهارك الو ةداعإ ال : كلام لاقو

 ف اهلوخد مامإلا ىون نإ الإ اهريغ ىلع الو اهيلع الو « اهسمي ١ َ

 . هلع

 ةصلا

 “‘تًَدسف ًةتمام

 ضقانف هيف امأ فص ريغ يف ( ةالصب ) ةيبنجأ ( ةاذاحم لجرل هركو )

 اهلإ ُهثسم لصو اذإ بوثلا قوف نم ولو ( ندبب اساتي مل نإ ضقن الب هسكعك )
 نطاب وأ اهفتك وأ اههجو سم نإ الإ « ةالصلاو ءوضولا اداعأ اسامت نإف هقوف نم

 نكي مل اذإ ايهيلع اهدسفي مل كلذ سمب ءوضولا ضقني ال نمف ى ةوهش الب اهمدق

 هنأل ضقات اديو اههجو سم نأ حيحصلاو « نيمرحم اناك نإ ضقن الو « ةوهشب

 ءام ءانإ يف هدي سمغب ةراتو مالكل اب ةرات ءاسنلاو يديالاب لاجرلا عيابي قل

 ١'. « ائيش ءاسنلا يديأ نم سمأ ال » : لاق هنألو « هىف نهيديأ 7

 رخأتت مل نإ اهيلع تدسف لجر ءاذحب ةأرما تلص نإ : « جاتلا ه يف لاق

 هس ا رب اهقبس اهح و ز مم تلص ن ١ و « داسف الب اهل ٥ ركب حبسمل ١ ن ! > هملع ال هنع

 ٠١ - هجام نباو يذمرتلا هاور .
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 ‘ موقلا ىلصم نم هدحو عفترم مام الا فقو ناو

 نإو ى حبسملا نبا اهنع داسفلا ىفنو ى هللا دبع يبأ دنع هيلع تدسف لقأب نإو

 نم لقأ ناك نإ : لبقو ى رثكألا دنع هملع تمطق هدحو لك لحر مادق تلص

 هيلصم هءاذحو يلصي نم : ليقو « هسكمك هتجوز ءاذح يلصيو عرذأ ةتس

 فلخ ةيبنجأ عم فص نمو ى عرذأ ةتس نكت مل نإ تدسف اهدحو وأ هتالصب

 امهل تحص وأ امهيلع وأاهيلع وأ هيلع تدسف ةتس نم لقأ ايهنيبو امهدحو مامإلا

 . لاوقأ « هدحو لك هتسحانوأ همادق تلص نإ ايل تمت وأ

 ةأرملا نوكت نأ رمؤتو ع هيلع دسفت مل ضئاح ريغ همادق تدعق نإو

 تمت ريصح ولو ةرتس نيفصلا نيبو مهفص نهفص ىذاح نإو ى اهمرح فلخ
 يفو نهنيب ايف فصلا: ليقو « ةتس امهنيب نكي مل ام نهيلع فص ال نإ لكلل

 : ليقو ى نهنود مهيلع : ليقو ‘ فصلل ةيلات ىلعو نهنيب لاجر ىلع دسفت لقأ
 ءيجت ةرتسلاو مامإلا ةالصب آ]لصمل كلذ زوجي : ليقو ث رم اك لكلا ىلع تمت

 بنج عطقب الو فص ق ةأرملا هملع ترم نم ىلع دسفتو ى ال : ليقو “ بهذتو

 ءاسنلاو لاجرلا نيب تناك نإو ى هندب اهندب سم نإ الإ هاذاح نم ضئاح وأ

 نطسوت نإو ى نهيلات ىلع لقألا عطقو ى نهمطقي مل لجرلا ماقم ردق ةجرف
 ىلع ال نهفلخ فصلا ىلع نعطقيو « نهفص ىلات ىلع ال نهيلات ىلع ندسفأ لاجرلا

 يف ىثنخلا فقو نإ و ى ادعابت نإو ع دسفم اهيف ةوهشلا ضورعو “ هفلخ نم
 ص هتيلاتو هسفن ىلع دسفأ هطسوت نمو “ نهفص يف اذك و ى هيلات ىلع دسفأ مهفص

 الإ ال :ليقو ؤ عضوم لك يف انايبصو ديبعو ءاسن "لجر مؤي نأ : ليق زاجو

 . هيف مؤي دجسم يف

 ( موقلا ىلصم نم هدح و ) عفترم ناكم يف يأ ( عفترمب مامالا فقو نإو )

_ ٢٤٠ 



 هعم فقي ل ولو تحص مهنم لفست نإو { تدسف عارذ ردق

 فالختسال هجايتحال هنم دب ال: ليقو ، دحأ

 ء لكلا ىلع ( تدسف ) لقأ ال رثكأ وأ ) عارذ ردق ) مهتالص عضوم يأ

 وأ ڵ ربك هف نألو { عافترالا نع مامإلا يهنل كلذو ڵ هدحو هيلع : ليقو

 وحنب اهعافترا رثكي ضرألا نآل ربلاب هوةدحي ملو ، هيلع فالختسالا رمتل
 هنعو “ هب عافترالا اودحف ى عارذلا الإ ربشلا يلي ربشلا دعب دح الو ى ربشلا

 ناكو !١' « مهناكم نم عفرأ ناكم يف مقي الف موقلا مكدحأ مأ اذإ » : للع

 ناك نإ : « ناويدلا ه يفو ؛ مامإلاو مومأملا نم ىلعأ ناكم يف ةالصلا نع ىهني

 قوف مومأملاو لفسأ ناك نإو ص سأب الف هعم دحأ ناكو حطسلا قوف مامإلا

 رابشأ ةثالثب مامإلا عفترا نإ : ليقو ‘ دحأ هعم نكي مل ولو سأب الف حطسلا

 ءاوه فصلاو مامإلا نيب لصف نإ فلخلاو “ هفلخ نم ىلع ال هيلع تدسف

 مل ولو تحص مهنم لتفست نإو ) “ هعم اوواست ولو فالختسالا دجي ال ثيحب
 (فدلختسال هجايتحال هنم دبال : ليقو) عاضتتا لثفغستلا نأل ( دحأ هعم فقي

 ء ىلعي الو اوملهد : لقو 9 يلعيو اولعي : ليقو “ تدسف هدحو لفست نإ و

 . الو ال : لبقو

 الو مامإلا افق اذخأ ولو ةالصلا اعطقي ال نأ نوبنجملاو بنجلا يف صخرو

 طسو دعقي نأ ادعاق ىلصي نمل زوجيو « ةحسف لفطلا دعي الو ةحسف نادعي
 ال نكل ص لوآلا اذكو ع هدمب امو يناثلا فصلا يف مامإلا افقيف ولو فصلا

 يف عاتم هل نميفو “ فلختسي ام هافق ىلي نأ نسحي لب لوآلا يف كلذ نسحي
 عطقتو دسفت ال نأ فلتلا ةفاخم مامإلا ةالصب هدحو هبف ىلصو دجسم ىصقأ

 ١ - ها ور ١ هح ام نب .



 راتخملاو هجراخ ماما ىلإ دجسم لخاد نم لجر لبق يلصي ال و

 نم نس و هنس لاح نإ و > ًاقافتا نيمامإ ىلع دقعنت ال و > هزاوج

 وأ ةربقم وأ قيرط وأ رهن وأ عراش هفلخ

 فلخ وأ اهمامأ وأ اهفلخ نم ىلع ال لجر ردق تناك نا : ليقو ى ةيراسلا

 مامإ ىلإ دجسم لخاد نم لجر لبق يلصي الو ) « اهفص نم ولو مامإلا

 زوجي : ليقو ص ( هزاوج راتخملاو ) اعبت دجسملا نوكي الئل ( هجراخ
 هيف ناك و رتس نكي مل نإ هلخادل هجراخ نم زوجت و ى طقف ةلع يذو ضيرمل
 « رابشأ ةثالث نم رثكأ : ليقو “ ةريغص ولو هفلخ نم وأ مامالا اهب رصبي ةوك

 ىرت الو هارت ال مامإب ةالصلا زوحت : ليقو “ ةجلاعم الب لجر لخدم : ليقو

 «مومأم توص وأ هتوص عمست تنك نإ هيف ةوك ال رادجك لئاحل هدعب امومأم

 : ليقو “ تدسف الإو فالختسالل اجراخ وأ الخاد مامإلا عم دحأ نم دب الو

 . احراخ مزلي : لسقو “ كلذ مزلي ال

 دحاولا عابتاك ايف نيعبتم موقل ةدحاو ةالص يف ( نيمامإ ىلع دقعنت ال و )

 ناكم يف ىتش سانأب نامامإ ىلصي ال : « ناويدلا ه يف لاق ع ( اقافتا ) همامإ

 راك اذإ امأو 0 ن ودعب الف اولمف نإف “ تاولص وأ ةدحاو ةالص يف دحاو

 دحاوب الإ اودتقي مل نإو نودبعي مهنإف اعيمج ايهب اودتقاف دحاو فصل نامامإ
 ص سأب الف هبحاص مامإ هنأ دحاو لك نظو نايلصي نالجر ناك اذإ و 2 سأب الف

 نم نيب و هنيب لاح نإو ) ى اداعأ همامإ هبحاص نأ ايهنم دحاو”لك نظ نإو
 رطم ءام وأ عساو ريغ رحب وأ جيلخ وأ ( رهن وأ ) ةماع قيرط ( عراش هفلخ
 وأ ةربقم وأ ) ذفان ريغ ولو ةصاخل ( قيرط وأ ) دكار وأ هلك ءاملا كلذ راج
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 الو ؛ صخرو 4 ةداعإلا حج رالاف كلذ وحن وأ سجن وأ ةلب زم

 مرحأ نإو { تعقو نإ ضقن الب ةدحاو دجسمب ناتعامج يلصت
 ٠ ؟.

 كلت ىرخا يلصت الف رذعب هجراخ اهمتاف دجسه لخاد مامإ
 ٤ دعب هف ةالصلا

 صيخرتلا هجو ( صخرو ى ةداعالا حجر رألاف كلذ وحن وأ سجن وأ ةلبزم

 وأ سجنب مومأملا ىلع. ضقتنت الف قالطالا ىلع ةرتس مامالا نأ سجنلا ةلأسم يف

 داسفلاب لوقلا هجوو ع هسمي مل ام همامإ نيبو هنيب فلقأ وأ ءاسفن وأ ضئاح

 . همامإ نيبو هنيب كلذ عطقي مل ام كلذ يف ةرتس هنإ : لوقي هلئاق نأ

 ةالص بتار مامإ هل رومعم ( دجسمب ) رثكأ وأ ( ناتعامج يلصت الو )

 ( ضقن الب ) ةتنس ةالص ولو ىرخأ دعب ةعامج وأ دحاو تقو يف ( ةدحاو )

 تميقأ اذإ » : قلع هلوقل ضقنلاب : ليقو ، ( تعقو نإ ) مهدنع حبحصلا ىلع
 نيتفلتخم نيتالصب كلذ زوجيو « )١' همف ةبوتكملا الإ ةالص الف دجسملا يف ةالصلا

 ةعامح ةدحاو ةالص الو بتار مامإ ال رومعم يف زوجيو ؤ ىرخأ دمب ةدحاو

 . ال : لسىقو “ ةعامج دعب

 ص دبع وأ : ليق ةأرما وأ لفطب ولو ( دجسم لخاد مامإ مرحأ نإو )
 ( يلصت الف ) مادهناك ( رذعب هجراخ اهمتأف ) دجسم يف هدحو وأ : ضعب لاق

 حمحصلاو“نالوق اهتلص نإ ضقنلا يف و «( دعب هيف ةالصلا كلت ىرخأ ) ةعايج
 هنأ ضقنلا هجوو ، فالخلا نع ةميرذلل "ةدس كلذ امنإ : لوقن انأل ضقتنت ال نأ

 ةلعلا تناك اذإو ص نيعباتلاو ةباحصلا نامز يف الو نلع هنامز يف كلذ دهمي م

 ٠١ - هملع قفتم .



 نأ سأب الف رذعب الخاد : اهمتأف اجراخ سانب مرحأ نإ امأو

 الو ، هيف مرحأ لحم ىلإ رظنلا نأل ىرخأ آضيأ هيف كلت ىلصت
 نإو .ء رومعم ريغ دجسم يف ىرخأ دعب ةدحاو تاعاهجب سأب

 عمج نيرفاسمل هركو 3 قوس وأ لحاس دجسمك اهتالص تدعا

 . . .. . . . . دجسمب ةالص

_ 

 الإ كلذ بحأو همامإو دحسملا لهأ ىضر اذإ كلذ زاج فالخلا ةعيرذ "دس

 نإ تدسفو هوقبس نإ اذك و “ فالخلا دجوف هدعب كلذ ىقسي نأ فاخ نأ

 مرحأ نإو ‘ ىدارف اولصي نأ ريتخا ال مأ ىلصأ اوملعي مل نإو يلصي وهو اولص

 نإ و. هيف ةالصلا كلت دعب ةعامجلا ىلصت الف ىدارف اومتأو تضقتنا و زوجي اك

 زاوجب : ليقو ث اهولصي نأ : ليق ةعايجلف ىلصي نأ زوجي ال نم هيف ىلص
 كعارذ رشع ةس اهنيب ةدحاو ةالص يف دحاو تقو يف دحاو دجسم يف نيمامإ

 زاجأو ى فوفصلا فارطأ تبراقت ولو لقأ وأ : ليق “ رشع ةسمخ : ليقو

 . دحاو عضوم ريغ يف ةعامج دعبةعامج ُضعب

 ( كلت ىلصت نأ سأب الف رذمبذاخاد مهب اهمتأفأج راخ سانب مرحأ نإ امأو )

 لح ىلإ رظنلا نأل ىرخأ ) ةعايجب دحاو ناكم يف ولو دعب ( اضيأ هيف ) ةالصلا
 هنأكف هيف امامإ دجسم يف ةفورغملا ةعامجلا نم دحاو ىلص اذإو ط ( هيف مرحأ

 ولو ( ىرخأ دعب ةدحاو تاعايجب سأب الو ) ك هيف فورعملا مامالا ىلص دق
 تدحتا نإو رومعم ربغ دجسم يف ) دحاو تقوب ولو زوح و دحا و ناكم ف

 دحسمو ( قوس وأ ) رحبلل ( لحاس دجسمك ) ةعاججلا ةالص يأ ( ات الص

 مرحأ نإو ‘ مارحلا دجسملا يف ىرخأ دعب ةعايجب ةدحاو ةالص زوجت و « ةربقملا

 دجسمب ةالص عمج نيرفاسمل هركو ) ص زاج رذعل ادجسم الخدف اجراخ نامامإ
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 يف هل نكي مل نإو 2 مهنم دحاو نم زاجو « مهنذإ الب نيميقم

 وأ ةأرما وأ نونجم وأ لفط وأ ,دبعك نكي مل نإ ءيش دجسملا

 ام لزنم نم هنطو عزن ميقم نذإ زاجو ص هنطو ال هل زنم لخاد

 تاراح تاذ ةنيدم اذكو . هيف ةماقإ ىلص

 داتعملا ىلع الإ هيف نولصي الف نوميقملا امأو « ( مهنذإ الب ) هنورمعي ( نيميقم
 ص يزجي مامإ ناك دقو « هترايعل امامإ هنوعدبي الو دلبلا لهأ ةعامج يف مهل

 الي حصفألا ، مهنذإ الب : هلوقو ث ةنتفلا نع ىفاجتي نكل نذإلا مهمزلي ال معن
 الإ لخدت ال نإ لمع ةلماعلا يه رورجملاو راجلا نيب ةمحقملا ال نآل ، مهنم نذإ

 نذإ الب : لاق ول هنأ ىتح ةيظفل ردصملا ةفاضإ نأ ربتعا هلعلو ؛ ةركنلا ىلع

 يف نر؟ونملا ردصملا لامعأ نم ناكو ع زاجل ةيلعافلا ىلع مه عفرو نذإ نيونتب مم

 نأ الإ « ال : ليقو ى ابئاغ نإو ( مهنم دحاو نم ) نذإلا ( زاجو ) ، لعافلا

 نبي مل نأب ( ءيش دجسملا يف نكي م نإو ) “ فنصملا رهاظ وهو لايمألا جرخ
 . كرمثم ( ۔ك )ربتعم ريغ دحاولا اذه ( نكي مل نإ ) هيف ناب ةيرذ نكي ملو هيف

 لخاد وأ ةأرما وأ نونجم وأ لفط وأ دبع ) وأ نتخلا هنكمأ غلاب فلقأ و

 وحنو هتنج وأ هراد لخدي نأ لثم “ و ال ) رفس نم عجار ( هلزنم
 وأ رادلا كلت .نم صوصخم عضوم هنطو نكلو ع هيف لزني اع كلذ

 ىنب نما نذإب الإ هيف ىلصي ال : ليقو “ نوملسملا هرجه نمو « ةنجلا
 مهنذإ يفف لزنملا لهأ ريغ هوناب ناك نإو نذإب زيجأو ى هيف

 نذإ زاج ) له ( و ) دبع نذإ 4ضعبو ةأرما نذإ مهضعب زاجأو « نالوق
 ؟ال مأ ( هيف ةماقإ ىلص ) ةيفرظ ةيردصم ( ام لزنم نم هنطو عزن ميقم
 < رصمو ةيردنكسالاو سنوتو سافك ( تاراح تاذ ةنيدم اذكو ) : نالوق

 ةهج هنم رادج يف بوتك. قيرط سنوت يفو اهلزانم تند ةلحم لك ةراحلاو

- ٥ ٤ ٢ 



 رفاسم الو هلهأ نذإ الب لك دجسمب لك لهأ يلصي ال اهدجسم "لك
 مهمامإ و موق نيب لاح نإو . ىرخأ لهأ تنذإب ةراح دجسمب

 ٠ . . . . . . . نم عن ام

 نم اورجاه ذإ لحاسلا يف اورمع نيذلا نييلحاسلل ةلباقم يهو ث سلدنألا

 ةماعلا نآل هيلع تهبن < لحاسلا اونكسي نأ سنوت ناطاس مهاطعأ و سلدنألا
 لك يأ ( لك ) ص طقف نيسلاو ماللاو لادلاب ع سلد ةموح : لوقتو « هف"رحت

 نذإ دالب لك دجسمب ) ةعايح ةراح لك يأ ( لك لهأ يلصي ال اهدجسمب ) ةراح

 ديفت الف ةيظفل انه هتفاضإ نأ فرعملا رورملاو ءابلا نيب ال هلاخدإ هجو ( هلهأ
 تناك نأب ايقيقح فيرعتلا ناك اذإو « ةفرعمل فضأ ولو « ةركن وهف افيرعت

 رورجم مسإ ال نأب لوقلا ىلع ىنب هنإ : انلق ى فيرعتلل ةديفم ةضحم ةفاضإلا

 اردصم رورجملا ناك ولو اذهب لوقن لب ى هيلإ فاضم ال دعب امو ءابلاب لحملا
 ترإ : هلوق ىف ةفرعملاب هتعن ليلدب ةضحم ردصملا ةفاضا نأ حيحصلا نآل هلومممل

 (ىرخأ لهأ نذإب ةراح دجسمب رفاسم الو ). خلا ينإ وأ ، ديدشلا كب يدجو
 . هضعب وأ مهضعب وأ هونب نإ مهنذإ زاوجي : ليقو

 « ةدناف »

 يف رخآلاو دجسملا يف امهدحأ ناك ولو مامإلا عمسي هدحو ذف ةالصب ريضال

 دحسم ريغ ق ةعايحم مامإ ىلص نإو ى دحسملا ق ناك ولو “ ضعب صخرو هنحص

 نكي مل نإ ال : ليقو « همامأ وأ هتيحان وأ هفلخ ىرخأب يلصي نأ إناثل زاج
 . رشع ةتس : لسىقو > رشع ةسخ نعمامإلا نب

 نم ) ةالصلا دسفي امم هريغو سجنك ( عنام مهمامإو موق نيب لاح نإو )
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 لمعب مهقبس ىتح اودجي مل نإف { مهنكم أ نإ اولوحت دوجسو عوكر

 نإ آدوعق وأ امايق اوموأ نبط وأ ماك رذعل ناك نإ و > اوداعأ

 . هعم اوقرتف ا عاجطضا ىلإ اوعجر نإو ث ضرم مهل ثدح

 الامش وأ انيمي لوحتلا ناك اذإو ى افلخ وأ آالايش وأ انيمي ( اولوحت دوجسو عوكر

 ابناج هافق ىلع مه نم فلخ ن وثفصيف مامإلا افق ىلع مهضعب نوكي نأ دب الف

 ردق ىلع ( اوداعأ لمعب مهةبس ىتح ) الوحت ( اودجي مل ناف “ مهنكمأ نإ )
 ص اوك ردتسي نأ يدنع يذلاو « عناملا مهل ثدح اذإ كلذو ‘ لمعلا يف مهفالتخا
 نإو ) هيلع تدسف كلذك مهيلع مرحأ نإف « مهل ةالص الف هيلع اولخد نإ امأو

 نمط وأ ءايك رذعل ( مهمادق عقي مدهك اهدسفي ال ام د وحسلاو عوك رلا عنم ) ناك

 عناملا كلذ هل ناك نإ مامإلا اذك و “مئاق عمج فيفختلاو رسكلاب ( امايق اوم'وأ

 هدجسم نيبو هنيب يلصملا مادق سجنلاوحننأ اهلبق قلاوةلأسملاهذهنيب قرفلاو“ يموي
 ههج و تحت تناكل دحس ول هنأل اىموم امئاق ىلص ولو « ةالصلل دسفم هدجسمفوأ

 وأ ) ءاميإلا يزجيف نيطلاو ءاملا ون فالخب“لوحتلا الإ مهيزجي الف هيلإ لخاد وأ

 ( اوعجر نإو ضرم مهيلإ ثدح نإ ) عيونتل وأ واولا ىنعم وأ ( ادوعق
 ن ودعي : لىقو > ىدارف اومتأ و ) هعم اوقرتفا عاجطضا ىا ( دوعق وأ مايق نم

 : ليقو ، امجطيضم ال ادعاق وأ امئاق مامإلا فلخ مومأملا ةالصب تءاج ةتسلا نآل

 زاجف ةالصلا يف لوخدلا دعب مهل ثدح عاجطضالا نآل نيمجطضم هعم نولصي
 نإو“هعم اودجس و اوعك رواوماقءاميإ نم اوحارتسا اذإ و « نيمجطضم اهمامتإ مهف

 وأ اماق ىلص نميف : ليقو “ نوديعي : ليقو « ىدارف اومتأ مامإلا عجطضا

 ء فنأتسي هنأ مايقلا وأ دوعقلا قاطأف حارتسا مث رذمل عجطضا مث ادعاق
 . ءانبلا حيحصلاو
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 لصف

 هحالصإب لغتشا سفن وأ لامك هداسف فاخ ام لصم ىأر نإ

 . . . . . . ىش و اتيم ن ١ و

 داسفلا ح الصا يق

 وأةدئاز ةيئاصقتسا فاكلا (سفن وأ لامك هداسف فاخ ام آلصمىأر نإ )

 هرك ذ ,يذلا لاملاب دارأ نإ هسفن لام اهب لخديف اهلصأ ىلع وأ ةينهذلا دارفالل

 لخديو “هنامض يف ناك نإ :ليقو ع اقلطم هريغ لامو هلام حلصي هنأل هريغ لام
 تيملا فاكلاب لخديف يحلا سفنلابدا رأ هنأىلعاسفنالوآالام سيل هنإف تيملا آضيأ اهب
 نأل اباوج سيل و ءاهقفلا مالك هيف تعبت ةيئاصقتسا فاكلا :يلوق نك كهءازحأو

 امنإ و ' فاكلا دعب ام اهاصقتسا لب هيبشتلاب لخدي ام قبي م هناب رابخإلا هلصاح
 نإ ( هحالصاب لفتسا ) ليوأتلا نم كلذ دعب امو ةينهذلا دارفالل ىلوق باوجلا

 اهيف ةرات ةرمب اهب لغتشا هنكمأ نإ و ى اعم حالصالا و ةالصلاب لاغتشالا هنكمي م

 دعي مل هسفن لام حلصي مل نإو ( اتيم ) هداسف فاخ ام ناك (نإو ) ى هيف ةراتو

 هل سيلو هنم هل دب ال ناك نإ الإ هلام حلصي ال : لبقو “ ةالصلا يف هنآل اميضم
 زواج هريغ لام وأ هلام حلصأ نإ : ليقو( ىنيو ) “ ءاشعو ءاذغك دريغ
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 هغلبي ام ردق اهرصتخا اهتوف فاخ نإو س هيلإ عجرو ىلص الإو
 3 هيلإ عجر مه لعف ريبكت وأ ءاميإب الإ هنكمي مل نإو ي هداسف لبق

 نإو ث دعب دسف نإ هيلع الو لعف اهبو هب لاغتشا هنكمأ نإو

 توف فخي مل نإ حلصي نيح أرقيالو { اهرصتخا اداسف و ًاتوف فاخ

 الو ةرافكلا همزلت مل اهفنأتساو سفن وأ لام داسف حلصأ و اهعطق نإو ى داعأو

 وأ ء'يقنم ءوضول وأ حالصال ةالصلا نع كسمأ نم نأ ىلع ءانب لوق يف رفكلا

 ص ةرافكلاو رفكلا همزلأ هكح يف لاق نمو ةالصلا كحيف سيل شدخ وأ فاعر
 ةلازإو رثك وأ لق هريغ لام وأ هلام نم داسفلا ةلازإ حالصالا كلذ يف ءاوسو

 زجاملاو ىمعألاو يبصلا يجنيف ى رثك وأ رضلا لق هريغ وأ هسفن نع رضلا
 مل يأ ( الإو ) عبسو ةبادو عوقوك رض لك نم ,نوعل جاتحا نمو ى لفافلاو

 هداسفو ( اهت'وف فاخ نإو هيلإ ) راص يأ ( عجرو ىلص ) داسفلا فخي
 (هغلبي ام ردق اهرصتخاإ ) كلذ ين عمطو داسفلا لبق كردي هنأ هل رهظي نكل
 هغولب(هنكم مل نإو “هداسف لبق ) حالصإلا غلبي ام وأ ‘هداسف فيخ ام غلبي ام

 هنال ءاميالاب هك ردي ال ناك نإ ( رمبكت وأ ) راصتخالا و ( ءامماب الإ ) هداسف لبق

 لقأب الإ هك رديالناكنإ وع قباسلا فالخلا ىلعوه ريبكتلا ددعو ريبكتلا نم لوطأ
 يأ (هيلإ عجر مح) ريبكتلا وأ ءامإلا ( لَصفَ) تاريبكت عبرأ وهوهب ذخأبلف

 ناب (َلَصفَ) ةالصلاب ( اهبو ) حالصالاب ( هب لاغتشا هنكمأ ناو ) ‘ حالصالا
 حالصالا توف نمأ نإ هداعأ هؤوضو ضقتنا نإو ‘ دحاو لاح يف حلصيو يلصي

 دحاو لاح يف ولو حلصأو مميتب ىلص حالصالا توفو اهتوف فاخ نإ و“ ةالصلاو

 لاغتشالا اذه دعب يأ ( دعب دسف نإ هيلع ) ءيش ( الو ) ، كلذ الإ دجي مل نإ
 ىحالصالاو ةالصلاب لغتشاو تيملا ريغ يف ( اهرصتخا أداسفو اتوف فاخ نإو )

 : ليقو ص ةالصلل ( اتوف فخي مل نا ) سفنلا وأ لاملا ( حلصي نيح أرقي الو )
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 امب ثدحأ نإو ث مهنع بغي مل نإ هوبقترا مهمامإ هحلصأ نإو

 حلصي امنإ داسفلا ناك نإو ث اوضم فلختسي ملو جرخف هيف ينبي

 عوجرلا زاجو ص كلذ مهعضوم يف اونب و هعم هيلإ اوضم ةماعب

 داسفلا هحالصإ لاح مامإلا ىلع لخدي الو , لوألل

 ولو ( هوبقترا مهمامإ ) داسفلا يأ ( هحلصأ نإو ) هركذ ام روهشملاو « أرقي

 اوفاخ اذإو « تقولا توف اوفاخي مل ام ةالصلا نم يقب امم رثكأ هلاغتشا لاط

 نأ زيجأو ىدارف اومتأ باغ نإو ى ( مهنع بغي مل نإ ) ىدارف" اومتأ توفلا
 ثدحأ ناو)“همم ينبي ال اي ثدح نإ اذك و 0 ن ودعي : لبقو ء دحأ 7 مؤي

 نإو ‘اوضمفلختسيملو جرخف ) شدخلاو فاعرلاو ءيقلا وهو ( هيف ينبي امب
 داسفلا ىلإ وأ مولعملا حالصالا ىلإ يأ ( هيلإ اوضم ةماعب حلصي امنإ داسفلا ناك

 نم ضميلف مهضعب حلصي امنإ ناك نإو < مامالا عم يأ ( هعم ) هحالصإ دصقي

 لب مامالا يضمي ال نأ ذئنبح ىلوآلا و « يقابلا بقتربل و مامالا عم هبلإجبتحا

 يقبو ىضمف دحاو هعم ناك وأ هريغ اعيمج اوضم نإو “ بقتري الف هريغ يضمي
 يف اونب ) هعم نمو مامالا ىضم اذإ ( و ) ص مهبقترب : ليقو ) مهبقتري مل وه
 عضومنل( ل عوجرلا زاجو ) ، داسفلا هيف نوحلصي يذلا ( كلذ مهعضوم
 يف هيلإ جتحي مل نم هيف يقب دقو هيلإ اوعجري مل نإو “ مارحإلاب هتيزمل ( لوألا )
 ملو فص ضعب الو هولباقي مل نإ مامإلا هيف يذلا عضوملل اوضم داسفلا حالصإ
 زوجيال هنأ يدنع يذلاو « رشع ةتس : لبقو “ رشع ةسمخ فصلا مهنع دعبي

 ك هيلإ جاتحم ريغ لمع ةدايز كلذ نأل آدجسم ناك ولو لوألا عضوملل عوجرلا مهل

 عوجرلا رظتني نيمومأملا ضعب لوآلا عضوملا يف يقب نإ الإ تدسف اوعجر نإف
 . يقابلا مهيلإ ىضم اوعجري مل نإو

 ارظتنم هدحو هئاقب لاح وأ ( داسفلا هحالصإ لاح مامالا ىلع لخديال و )
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 عج ريو ث ةلبقلا رابدتساب الإ هخلصي مل نإ هيلع ضقن الو 4 زوجو

 نإ زاج كلذ هعضوم يف اهمتأ نإو ى مهب متيو هدعب موقلا لإ

 وا مهيلع ضقتنت لهو > ةهارك عم هتالص تحص الإ و هل اوعمس

 ثمح نم ذخأو همامال عجر مومأم هحلصأ نإو > نال وق ؟ نونبي

 تدسف هناكمب ىلصو عج رب نإ و ى هب هتاف ام كردتسي مش هدحو

 ىتح شدخ وأ فاعر وأ ءيقنم ءوضولا ىلإ هجورخ لاح الو نيحلصملا عوجرل

 كلذ يف هيلع لوخدلا (زةوج و ) ، ةالصلا يف ذخأيو فقيو هلك كلذ يف عجرب

 ضقن الو )أ رقيو"حلصي لاحب ناك اذإ امزج زوجيو ڵ ءوضولل هجورخ ريغ هلك
 نمو “ ( ةلبقلا رابدتساب الإ هحلصي مل نإ ) نيحلصملا ,نمهب ريغ ىلع الو ( هيلع
 جاتحا نإ ال : ليقو ص داعأ ةالصلا ضقني ام ؟سم وأ حالصإلا ريغ ةجاح لمعف

 نودب حالصالا هنكمأ نإو ، ءوضولا ضقني امو مالكلاو سجنلا الإ هسمل
 . ريدتسا نإ داعأ رابدتسا

 هعضوم يف اهمتأ نإو مهب متيو ) حالصالا يأ (:هدعب موقلا ىلإ عجريو )
 رثك أدمبي ملو ضعبب مامإ وأ مهمامإ ناكو “ مهضعب وأ ( هل اوعمس نإ زاج كلذ

 ص ضعبلا عامس أزجأ ضعب يدتقي "ضعب فوفصلا تناك امل اعارذ رشع ةسمخ نم

 اوعمسي ( الإو ) ىدارف نومتي : ليقو مهيلع تدسف فلخ وأ بناجي ناك نإو
 مهعامس عاطقنال ( مهيلع ضقتنت لهو ، ةهارك عم هتالص تحص ) مهضعب وأ
 وه ( نونبي وأ ) ؟ كلذ دجو ملو عامسإلاب وه رما اك تاصنالاب اورما دقو

 هضامال عجر مومام هحلصا ناو > نالوق ( ؟ فلختسب ل اذإ نونبي ك حضاولا

 تدسف هناكم ىلصو عجر م نإو هب هتاف ام كردتسي م هدج و ثيح نم ذخأو
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 كسميو هلباقي مل نم ىضم تام نإو ى مامإلا غرفي مل نا هيلع

 نم ىلوأ هكاسمإو > هناكم نم عفدو " ع رفي ىتح هلباقم

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 . : . ء هل وحت

 ص ةالصلا نم جرخ نمك وهف همامإ نع هتالص عطق هنآل ( مامالا غ رفي مل نإ هيلع

 ةالصلا توف فاخ نإ داسفلا حالصإ نيح مامإلا ىلإ ةالصلا مومأملل زاجو

 زوجي اذك و « مامإلا فلخ ناك اذإ حالصإلل جراخ ريغ ةالصلا يف ,قاب مامإلاو

 ( تام ناو ( > توفلا اوفاخ نإ ةدحا و لاح ف حالصإلاو ةالصلا هعم نمو مامإلل

 نم ( هلباقي منم ) فوفصلا رئاس ( ىضم ) : ليقو ى مهيلع تدسف مامإلا

 (ىتح ) رثكأ وأ نانثا وأ دحاو ( هلباقم ) ةالصلا نع ( كسميو ) لوآلا فصلا
 نم دارأ ةالصلا نم ( موقلا غرفي ) ىتحف دحأ هعفرب مل نإو ى تيملا دحأ عفرب

 دجو نإ اذك و “بهذ باهذلا دجوف هيلي نم غرف نإو « باهذلا نم همنم

 الإ ههمفر اودجي مل نإو ( هناكم نم ) تيملا ( عفريو ) رظتني مل هفلخ باهذلا
 ةالصلا ضقند ال هنأ ىلع ءانب هتالص تحصو ى اولعف هلباقم مامأ فوقولاو يشلا

 لباقملا اذه نأ اضيأو ى هولبقتساف ههجو ةلباقمب الإ اودج مل نإ اذك و « ءيش

 كح هملع حي ال صضمب حالصإل ةالصلا نع كسمأ ١ .نم و > ةالصلا نع كسم تمللل

 هلع يشغملا وأ تيملا لباق نمل زوج : ليقو“يلصملانعاهضقنيام لكباهضقنيالف يلصملا

 : ليقو ث ةحتافلا ريغ هرركم وأ نآرقلا ةءارق ليطي نأ وهتءارق كلذ قفاو نإ
 لوحت نإ ( و ) ، عجرب "تح اضيأ ظافلألا نم اهريغ : ليقو ةحتافلا اضيأ رركي

 (هلوحت نم ىلوأ ) ةالصلا نع ( هكاسمإ ) نكل ث زاج ىلصو مادق ىلإ ولو هلباقم
 حالصإل ليوحتلاو ةالصلل حالصإ هنآل لوحتلا يدنع ىلوآلاو ‘ لوحتلا زوجي الف

 يف داسفلا حالصإ يف اضيأ ًادوهعم ناك ولو ةالصلا نع كاسمإلا و « دوهعم ةالصلا

 ةحتافلا مامت دعبو هفلخ تايحتلا مامت دعبو ةحتافلا دعب مامإلا فلخو ةالصلا
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 مل نإو ال : ليقو ث هيلع تضقتنا تيملا لابةتسا عم ىضم نإو

 . اهتداعإ ريتخا الإو 2 متأو هنكمأ نإ لوحت هلباقم الإ نكي

 ص مارحإلا دعب قيرلا علب ردقو ڵ ةحارتسالل توكسلا يفو كلذ وحنو « هفلخ

 . لوحتلا يف دجوي امنإ ةلصتم اهب نايتإلا و ، كلذ همواقي ال ةلصتم اهب نايتإلا نكل

 . كاسمإلا ي ال

 دعبلاو برقلا يف رم ام دح ىلع ( تيملا لابقتسا عم ىضم نإو )
 داعأ فص يف لجر تام نإو ى هسمي ملام ( ال : ليقو “ هيلع تضقتنا )

 مل نإو هايلات الإ : ليقو “ هفلخ فصلا يف هلباقم و مامإلا افق يف ناك نإ هايلات

 : ليقو ؛ نالوق تيملا فلخ نميفو مامالا نع دعبألا داعأ هافق يف نكي
 ص هندب سم نإ هيلات داعأ فص فرط يف ناك نإ و هافق يف ناك نإ هلك هفص ديصي

 ريغلا هلمحي ملو هريغ ناك وأ ( هلباقم الإ نكي مل نإو ) : نالوق هفلخ نميفو

 ملا تإ ( الإو ) هتالص ( متأو ) مادق ىلإ ولو ( هنكمأ نإ لوحت ) عارفلا دعب
 زاجأو ، (اهتداعإ) ت ( ريتخا ) همدع عم وأ ليوحتلا ناكمإ عم ىلصو لوحتي
 موقلا غارف رظني الو ‘ دجسي ثيح دجي مل نإ هناكم يف مؤي نأ هلباق نمل مهضمب
 عرص نإو هتالص ىلع ىضم ماقف عقوف هيلع يشغ نإ و « تيملا مهعفرو
 ص تيملا يف ركذ ام دح ىلع هولبقتسي الو نومضي : لبقو 0 مهيلعو هيلع تدسف

 . مهيلعو : ليق « هيلع ض رآلا لصي مل ولو دسفت : ليقو

 « ةمتت »

 :هللادبعوبأ لاق ى ةالصلاداعأ ,سفن وأ لام داسف ىلصملا حلصأ اذإ :ضعب لاق

 مهل تمت اوملعي ملو اومتأ ىتح هفلخ نمل البقتسم مامإلاو مالظ يف ةعامج تلص نإ

 . لوحت اهيف ملع نإ و
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 لصف

 ه هفلخ نم ىلع تضقتنا اهدسفي امم هعم ينبي ال امب ثدحأ نإ

 ىدارف هفلخ نم متيو ‘ هملع ضاقتنا دعب فلختسب الو ء ال : لقو

 وأ ءوضو الب وأ ةبانجب مهب ىلص نإو ى مهيلع ضقنلا ري مل نم دنع

 ملع مم سجن بوثب

 ( لصف )

 ا )امهريغ وأ لمع وأ سجن نم ( هعم يغبي ال امب ) مامإلا ( ثدح نإ )
 ىتح هتالص تدسف اهنأل هتوص عفريو ى ( هفاخ نم ىلع تضقتنا اهدسفي

 ضاقتنا دعب فلختسي الو « ال :ليقو ) ماللا حتفب فَّلختسملا ىلعو ى اوعمسي

 ىلع ءانب “ال : ليقو ى مهيلع تدسف فلختسا نم اوعبتو فلختسا نإ و ( هيلع

 نأ نودب ولو ص نيمومأملا ىلع مامإلا ثدحي" مامإلا ىلع مومأملا ثدح" اك هنأ

 ةمامإ ةلزنمب هتالص داسف دعب رخآ لوألا فالختسا نإف ‘ لوآلا مامإلا هفلختسي
 ر ه نم دنع ىدارف هفلخ نم متيو ) ص هل لوألا فالختسا نودب يناثلا

 ىلص نإو ) ص رخآ نوفلختسي : ليقو ع ينبي ال اب ثدحأ اذإ ( مهيلع ضقنلا
 ( ملع مث ) سجن ,ناكم يف وأ ‘ ( ,سجن ,بوثب وأ ءوضو الب وأ ةيانجب مهب
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 ولو نودعيو > رثك ألا دنع ةبانجلا ف مهيلع تدسف غارفلا دعب

 مهيلعدسفت لهو ، اوديعي نأ مهمالعإ حجر اوباغ نإ و ء تقولا جرخ

 نإ وأتقولا جرخي مل نإ وأ دّمعت نإ وأ ةبانجلاك اقلطم ني ريخالاب

 لكلا ىلع تدسف اهئانثأ يف كلذب ملع نإو 2 لاوقأ ؟ مهفوفص قرتفت م
 . ًاقافتا

 دنع ةبانجلا يف مهيلع تدسف ) ةالصلا نم ( غارفلا دعب ) اهريغ وأ ةبانجلا
 نإو تقولا جرخ ولو « نوديميو ) ةبانجلا يف ولو دفت ال : ليقو ى ( رثكألا
 نأ ) اهريغ وأ ةباتكب ( مهمالعإ ) هيلع بجي هنأب لوقلا ( حجر اوباغ
 دعب اوملع اذإ مهيلع دسفت ال : لسقو ى مهمالعإ هىلع بحم ال: لقو ء ( اوديعي

 مهيلع دسفت لهو ) “ تقولا جرخي مل ام نوديمي : ليقو “ فصلا قارتفا
 اقلطم ) سجنلا عضوملا اهلثمو سجنلا بوثلاو ءوضولا مدع ( ني ريخألاب

 وأ دمعت نإ ) دسفت وأ “ اقلطم ال ( وأ ) ى اهيف نيرثكألا لوق يف ( ةبانجلاك
 مل وأ ‘ صحف يف اوناك نإ ( مهفوفص قرتفت مل نإ وأ ‘ تقولا جرخي م نا
 قراف وأ دخاو جرخ نإو ‘ هبف اوناك نإ تيبلا باب وأ دجسملا باب نم اوجرخي

 ص الوق مهسفنأل نوذخأيو لعف امب مامإلا مهربخي نأ كلذو ، مهيلع تدسف دحاو
 ٠ همدعو رابخإلا يف هذوخأم ىضتقم ىلع مهل يرجيف مهف ذخاي نأنم ىلوأ اذهو
 وأ ةبوتلاب مهربخأ و ص ناك نإ دمعلاب مهربخأ همدعو دمعلا نيب قرفلا ناك اذإ و

 ( كلذي ماع نإو ؛ لاوقأ ) ؟ هسفن ىلع ارتس دممب رابخإ الب نوديمي اك مهلرتبد
 ( لكلا ىلع تدسف ) ةالصلا لخاد ( اهنانئا يف ) اهريغ وأ ةبانجلا نم روكذملا
 ةالصب ةطبترم ريغ مومأملا ةالص : لاق نم نإف ، ليق اك ( اقافتا ) ال افالخ

 مل نإ زوجي ال اك ع رمآلا لوأ نم اهيف لخد ولو مهتالص دسفت ال : لوقي مامإلا
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 . كلذ هلوق لوبق مهمزلو

 ء ةطبترم اهنإ : لاق نم قافتا وأ انه ةبراغملا قافتا دارأ نإ الإ « اوملعي

 مهربخي نأب انانثأ يف اهداسفب هملع نم روكذملا ( كلذ هلوق لوبق مهمزلو )

 . .سجن وأ ةبانج ىلص هنأ هركذ نمو

 « همشبف )»

 الف “ جرخ نإ ال : ليقو « تقولا جرخ ولو اوداعأ مامإلا كرش ناب نإ
 اوقدصي مل نإو “ باحصألا قافتا دارأ نإ الإ ةكرب نبا هاعدا ولو قافتا

 نإ : ( جاتلا ) يف لاق « اوديعي مل اهريغو ةبانجلاب وأ كرشلاب هرارقإ يف مامإلا
 ،ىدارف وأ رخآب اونبو جرخ اهيف ملع مث ملعي ملو اهلبق ناك وأ دسفمب اهيف ثدحأ
 : لىقو « لوآلا راتخملاو ى هب اهطابترال دسفت : ليقو “ اذه ىلع انم رثكالاو

 . ابنج مامإلا ناك ولو مامإلا افق يف نم الإ دسفت ال
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 لصف

 هدمح نمل هللا عمس ريغ لاوقألا يف مامإلا عابتا بجي

 . هتزاج إب لوق ىلع اسلاج لصي ل نإ لاعفألاو

 ( لصف )

 بجي ال هنإف ( هدمح نمل هللا عمس ريغ لاوقألا يف مامالا عابتا بجي )
 رمو ى دمحلا كلو انبر : مومأملا لوقي نأ نسحألاو ى زوجي لب ى هبف هعابتا
 ناب الاج ىلص نإو ع ( اسلاج لصي مل نإ لاعفألا ) ين ( و ) « كلذ يف مالك
 لوأ نم مهب ىلص ةالص مامإ وأ ى ةلعلا هل تثدح ةالص مامإ وأ لداع مامإ ناك

 رمالا لوأ نم ادعاق ةالصلا مامإ ةزاجإب يأ “ ( هتزاجاب لوق ىلع ) الاج

 بجي لب ى ءاميإلاو سولجلا وه يذلا هلعف يف هعابتا بجي الف ثداح دعب وأ

 نم سلاجلا ةالصلا مامإ فلخ نوسلجي الو « نوسلجي : ليقو ى مايقلا مهيلع

 ضعب يف ةفلاخمب ملسمو يراخبلا حيحصو ى هللا همحر ميبرلا حبحص يفو ى لوأ

 ح نميألا هقش شحجف “ سرف نع يلع للا لوسر طقس » : سنأ نع ظافلالا

 ص ًادومق هءارو انيلصف ادعاق انب ىلصف ةالصلا ترضحف ى هدوعن هبلع انلخدف
 : لاق مث ى اوعك راف مك ر اذإف هب متؤيل مامإلا لعح امنإ : لاق ةالصلا ىضق املف

 [اآشماق ىلص اذإو : ةاورلا ضعب داز “ « نيعمجأ ادوعق اولصف ادعاق ىلص اذإ و
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 هتوص عطق دنع نودجسي لهو ، دوجسو عوكرو ريبكت ف ةن راقم

 .داعأ هقبس دمعت نمو ؛ نالوق ؟ مايق مهو ضرألل دجسي وأ

 تام يذلا هضرم يف ىلص دقو ى مدقلا هضرم يف كلذو : ليق ى امايق اولصف

 رخآلاب ذخؤي امنإو ص دوعقلاب مهرمأي ملو ى امايق هفلخ سانلاو « [لا هيف

 رداقلل زوحي ال : : فلسلا روهمج و ةفىنح وبأ و يمفاشلا لاقو “ هرم ] نم رخآلاف

 هتوم ضرم يفىلصرقللع هناباوحتحا و امئاق الإ دعاقلا فلخ ىلصب نأ مام اقلا ىلع

 نأ معز ءاملعلا ضعب ناك نإ و ى امايق هفلخ سانلاو ركب وبأو « ادعاق اذه دمب

 وه للع ينلا نأ باوصلا نكل « هب إدتقم قلع ينلاو مامإلا وه ناك ركب ابأ

 )١) » هتمأ نم لحر همؤي ىح ين توع ال « - ثيدح ىورو > مامإلا

 ص لاصفناب ال هلعفو هلوق رخآب مهلوقو « مهلعف لوأ لاصيإب يأ ى ( ةنراقمب )
 دنع نودجسي لهو “ دوجسو ع وكرو ريبكت يف ) « ةيعم ءابلاو عابتاب قلعتم
 او وهَ ض ر رالا لوصو لمق ول و توصلا عطق اذإ و ى ريبكتلا نم . ) ( هت وص عطق

 دجسي وأ ) ؤ دوحسلا نم هنكمت لق هنوقبسب ال لاح لك ىلعو ؤ دوجّسلل

 يف نوعرشي مهنأ اهثلاث ( ؛ نالوق ؟ مايق مهو ) هدوجس نكمتيو ى ( ضرذلل
 ٠ لمملا هب و همقع هب نيلصتم هف هعورش دعب ءانحنا

 وحن وأ بؤاثت وأ ساطمب مامإلا لغتشا نإو “ ( داعأ همقنبس دمعت نمو )
 ةءارقلا ىلإ مامإلا عجري ىتح كسمأ ةءارةلا نم هلح مومأملا كردأ دقو كلذ

 . ةحتافلاب مامإلا قبسي مومأملا نإ : ضعب لاقو « هدعب ارقف

 ىقح ال : لسىق و > هملع ت دسف هلق هس 1 ر مف ر دمعت نم :(_ جاتلا , ق و

 ١ دراد ربأ هاور س ٠
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 ‘ هكردي ىتح هناكم كسمي : لقو 2 هنم. جرخ لحمل عجر يسن نمو

 نإ : ليقو ى ةءارقلا :يف نابحطصي : ليقو “ لاوت الب نإو « نيترم هعفرب

 ى دسفت من ميلستلاو مارحإلا ريغب هقبس نإ : ةيكلاملا تلاقو ى داعأ ابحطصا
 ىلع هلوأ يف مومأملاو لمملا رخآ يف مامإلا نوكي نأ ءاملعلا ضعب زاجأو

 لوأ يف نوكي نأ هدنع زاج ى ةعكر هنإ : لاق نمف ى لمعلا يف مهفالتخا
 نأ زوجي : لبقو ى نهتعك ر نم كلذ رادقم وأ ؤ اهرخآ ق مامإلاو « ةعك رلا

 ةيناثلا يف نوكي وأ « ةيناثلا يف وأ ةيناثلا يف مامإلاو ىلوآلا ةعكرلا يف نوكي

 ء ىلوآلا يف هععوكر لبق وأ ص هعم ةالصلا لخد اذإ كلذو ةعبارلا يف مامإلاو

 ةعك ر لثم نيلمع نم لقأ مامإلاو مومأملا نيب ناك اذإ كلذ زوجي : ليقو

 وأ هعم ةالصلا لخد اذإ كلذو ى اهيثلث نم رثكأو ةعكر وأ « ةعكر يثلثو

 : لاق ذإ بيرق نع فنصملا مالك يف اذه ىلإ ةراشإلا يتأتو ى رم اك هعوك ر لبق

 . فالخ لاق نإ ىلإ دوجس وأ عوك ر يف أطبأ نمو

 عفرلاب هقبس نإ لثم ى لعف ام داعأ و ( هنم جرخ لحف عجر يسن نمو )
 ام الإ ديعي ال : ليقو ى عفرلا ريبكتو ميظعتلا ديعيو عجرب هنإف عوك رلا نم

 ديزي الئل ( هكردي ىتح هناكم كسمي : ليقو ز “ عفرلا ريبكتك طقف هيلا هقبس
 قبس امب سأب الو “ هنم جرخ يذلا دحلا ىلإ عجرب نأ حيحصلاو « هتالص يف

 هتقو لبق لعف هنآل ايزجم دعي الو « هيف هيلع مول الف اوهس هيلإ قبس هنآل هيلإ
 هللاو ىل رهظ ام اذه. هدعب امو هبف مامإلا عورش تقو وهو “ هتقو يف دعيلف

 هيلإ جرخ ام ديعي ال اك « ميظعتلاك مامالا لبق هنع جرخ ام ديعي الو ؛ ملعأ

 دمع الب عوكرلا ىلإ هقبس نإو هنع جرخ ام ديعي : ليقو ى عفرلا ريبكتك
 عرش اذإ ميظعتلا ديعي ال : لاق “ مامالا ىلإ عجري : لاق نمف “ اثالث مظعف

 مامإلا ناك اذإ ميظعتلا ديمي ال : لاق ى عجري ال : لاق نمو « ميظعتلا يف مامإلا
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 ه لفلا لوأ قبسلا يف ىعاريو س نالوق هب بحطصم ةداعإ يف

 ريبكت يف ولو ص نالوق ( هب بحطصم ةداعإ يفو ) “ هديمي : ليقو “ مظعي

 مل نمو ى هل ةعامج لضفأل هنأ امهثلاث ‘ ( نالوق ) اهيف وأ العف وأ ى مارحإلا

 نود رجأ هل : ليقو ى هل رجأ ال نكل ى ال : ليقو ع تدسف هتالصب برقتي

 ةداعإلاب لوقلا هجوو « باحطصإلا دمعتي مل نم ىلع ةداعإ الو « برقتملا رجأ
 هنأ اهمدعب لوقلا هحوو ى ١ « كلبق دجيو مكلبق مك رب مامالا » : ك هلوق

 ةداعإلا حيحصلاو ى ةحلصملل داشرإ وهو نسحألا هجولا ىلع ثيدحلا اذه لمح

 يف يعاريو ) 0 '؟! « هب متؤيل مامإلا لمج امإ ه : ثيدحو « ثيدحلا اذهف

 هقبسي نأ روصتي له :تلق نإو ، هرخآ مامإلا هقبس ولو “ ( لعفلا لوأ قبسلا

 ةءارقلاف هقبسي نآ لثم معن : تلق ؟ لوقلا نود لعفلاب وأ ى لعفلا نود لوقلاب

 ام ردقب كلذو ‘ عرسي وأ تايحتلا وأ حيبستلا وأ ميظعتلا ةءارق يف لجعي وأ

 نم موقي وأ دوجسلل وأ عوك رلل يوهي نأ لثمو “ ظفلتلا يف مامالا قبس هنأ ملعي
 ع هعفر وأ هضفخ لوأ عم ريبكت الب مايقلل وأ تايحتلل وأ ىرخآلل ةدجسلا
 ى ناسللا لعف هنإف ‘ لوقلا لعفلا يف لخدو دجاس وأ مئاق وهو ربكي نأ لثمو

 عوكرلل لام اذإ هنأل دوجسلاو عوكرلا يف لعفلا لوأ يعاري امنإ : ليقو
 لغتشاو مايقلا يف عرش اذإ اذك و « دجس وأ عك ر : لاقي نأ حص دوجسلاو

 فوقو بقع ربك نمو ى ريبكتلا متي ىتح ربك :لاقي ال هنإف ريبكتلا فالخب
 وأ قدحملا دوس وأ ءارمح ةقان ةئام قفنا هنأكف مارحإلا يف ءارلا ىلع مامإلا

 اذإ لضفلا كلذ هل : ليقو ، لاوقأ تارم عبرأ ايندلا وأ “رانيد فلأ وأ ى افلا

 ةروسلا مامت لبق : ليقو “ ةالصلا ريغب لغتشي مل نإ ةحتافلا نم غارفلا لبق مرحأ

 ١ - هيلع قفتم .

 ٢ - ه رك ذ م دقت .
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 ' : ليقف ىرخأ ةرم مامإل ا عجر ىتح د وجس وأ عوك رب أطبأ نمو

 لمعب هتاف نإ لهو 2 نيلمعب هتوفي ىتحال : ليقو ، هيلع تدسف

 لبقو ةالصلا نم غارفلا لبق : ليقو ةعكرلا مامت لبق : ليقو « تناك نإ

 لضح ال : ليقو “ فصلا قارتفا لبق : ليقو « ءاعدلا يأ ةبطخلا نم غارفلا

 كردأ دقف ةمك ر كردأ نم » : ثيدحل ً ةمات ةعك ر كردأ نمل الإ ةعامجلا لضف

 كاردإب اهلضف لوصحب لوقلل لديو تاقوآلا يف اذه نأب بيجأ و '١ا) « ةالصلا
 . )٢' « اولصف متك ردأ امف ه : ثيدح ةالصلا نم ءزج

 عكر دقو امهريغ وأ ( دوجس وأ ) عوك ر يف يأ ( عوكرب أطبأ نمو )
 ةيناثلا ةدجسلا لمشي دوجسلا اذهو رم ام ىلع هعم وأ مامالا بقع دجسو الثم

 مامالا عجر ىتح ) اهدعب ةعكرلا نم ىلوآلا ةدجسلا وأ اهسفن ةعك رلا هذه نم

 ضرالل ىوهو هنم ماق نأب ةعك رلا كلت نم عوك رلا عضوم ىلإ ( ىرخأ ةرم
 : ليقف ) ص اهدعب يتلا نم وأ ةمك رلا كلت نم ريخآلا دوجسلا وأ عضوملا غلبو

 ال : ليقو ) ص ةمك رلا كلت نم دوجسلا ىلإ هعوجر ناك ولو ى ( هيلع تدسف
 اهلك ةمك رلا لوقلا اذه بحاص ىرب هنأ رهاظلا ، رثكأ وأ ( نيلمعب هتوفي ىتح

 نإف ث هيلع دسفت مل ةيناثلل عجر ىتح ىلوآلا ةدجسلا يف أطبأ نإف الإو « “المع
 قيفلتلا انلمع ناف “ لمع ضعب ةنناثلل ءانحنالا و > لمع ضعب ىلوألا نم عفرلا

 وال ةعكرلا نم د دوحسلل عجر ىتح أطبأ نإ و ی دحاو لمع ردق الإ كلذ امف

 نيلمع نم رثكأ كلذ ف نأل ى تدسف ىرخأل عجر ىتح عوك رلا يف أطبأ وأ

 لممب ) مامالا هقبس ( هتاف نإ لهو ) “ دحاو لمع ناتدجسلا : ليقو “لوق ىلع

 ١ - دواد وبأ هاور ٠

 ٢ - دراد وبأ هاور ٠
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 وأ عوكرلاو يه وأ لمع ةءارقلا لهو ؟ نالوق ؟ ال 5 هفلاخ دقف

 همامإ عم هتين تفلتخا نإو ث فالخ ؟ اهيف لمعي ام و ةعكرلا

 . هب ةطبترم له امهراثم نالوق داسفلا يفف رصعب رهظك

 يف مومأملاو عوكرلا يف مامإلا _روكي نأ لثم ى هيلع دسفتف ( هفلاخ دقف

 يفف “ فلخلا دح ىلع مظعتلا يف مومأملاو دوجسلل ءانحنالا ف مامالا وأ ى ةءارقلا

 هنإ : لوق رم دقو « تدسف مئاق مومأملاو دوجسلا يف هسأر ناك نإ لوقلا اذه

 نوكي نأ طرشلا امنإو ى هل ةفلاخخ لمعب توفلا نوكم ( ال"وأ ) ؟ لعفي اذك

 ملام ريض ال هنأ : اهثلاث ( نالوق ) ؟ رثكأ وأ لمع اهنيب لصف ولو همامإ دمب

 ص هيلإ لصاو ريغ وهو مالسب هقبسي مل ام ةريخالا : اهعبار « لامعأ ةثالثب هقبسي
 ال : امهعباس “ تايحتلا أرقي مل ام : امهسداس “ لوسرلا لصي مل ام : اهسماخ

 ء رخأتولو : ليقو « مامالاب الصتم مرحأ نإ كلذو ى مالسااب هقحلي مل ولو ريض

 . تدسف هلخد مامإلا جرخ املك ناك نرإ : لسىقو

 ء لمع عفرلاو ، لمع ميظعتلاو ى لمع عوكرلاو ( لمع ةءارقلا لهو )
 عفرلاو “ لمع عوجرلاو ‘ لمع هنم عفرلاو ؛ لمع حيبستلاو لمع دوجسلاو
 ( عوكرلاو يه ) ةءارقلا ( وأ ) ؟ لمع تايحتلاو « لمع مايقلل وأ ةيحتلل

 ؟ [مم حيبستلاو دوجسلاك مظعتلاو عوك رلا وأ ميظعتلاو امه وأ « دحاو لمع

 ؟ دحاو لمع ةالصلا نم لبقتسا ام ميمج وأ ( اهيف لمعي امو ةعكرلا وأ )

 مامالا ىلصي نأ لثم ( رصعب رهظك همامإ عم هتين تفلتخا نإو ؛ فالخ )

 رصعلا تقو ىلإ رهظلا مامإلا رخآ لبق رهظلا ىلص دقو “ رصعلا مومأملاو رهظلا

 ( امهراثم : نالوق داسفلا يفف ) 0 داتعملا هتقو نع رصعلا مومأملا مدق وأ

 حيحصلا وهو ؟ دسفتف ( ھ ) مامإ ةالص ( ب ةطبترم ) هتالص ( له ) امأشنم
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 ىلع هريغو ميظعتلا ال اقافتا ىلوألا ةءارق مومأملا ىلع لمحيو 4 الوأ

 > ٠ ٠ ٠ . > نالوق تايحتلا يفو > حجارلا

 . نالوق ؟ دسفت الف ( الوأ ) « )١' ي ءانمض ةمئألا ه : ثيدحل

 رصملا مهب ىلصف اهالص دقو ىلوألل مهمامإ اومدق نإ : « ناويدلا ه يفو .

 نإو : لاق « وهالو مه ال : ليقو : "تلق « وه : لبقو ى مه : ليقو ث اوداعأ

 مل سانب ىلص ام دعب مامإلا لاق نإ و ى ال : ليقو : تلق ى اوداعأ كلذ اودمعت

 نإ و « هب اولصي الف كيلع مرحأ ال الوأ : لاق نإ و ى هب اولغتشي مل كيلع مرحأ

 . ال : ليقو “ هب اولص طقف ضعبل كلذ لاق

 (اقافتا ) ةحتافلاو ةروسلا ( ىلوألا ) ةمك رلا ( ةءارق موماملاىلع لمحيو )
 روهشم وهو اهريغو ىلوألا يف اهدحو ةروسلا ةءارق لمحي : ليق هنأ روهشملاو

 . الو ةحتافلا لمحي ال : انموق ضعب لاقو “ اضيأ ةحتافلا لمحي : ليقو “ بهذملا

 دارأ فنصملا لعلو “ '") 2 باتكلا "مأب الإ اولعفت ال ه : ثيدح هدريو ةرودلا

 ميظعتلا ) لمحي ( ال ) و ى قافتاب ىلوألا يف اهلمحي هنإف ةروسلا ةءارق ةءارقلاب
 امهدحأ ( نالوق تايحتلا ) لمح ( يفو « حجارلا ىلع ) لاوقألا نم ( هريغو
 رادقم لجرلا دعق اذإ » : قيلع هلوقل اهلمحي .هنأ هللا همحر باهولا دبع مامإلل

 ال هنأ نرارمع نب روزم هريزول رخآلا و '"« هتالص تمت دقف ثدحأ مش دهشتلا

 دهشتلا رادقم دمق اذإ دارب نأ لاتحال مامإلل ثيدحلا كلذ يف ليلد الو ى اهلمحي

 اذهل لديو ى هريغ وأ ءاعد نم ائيش دهشتلا ىلع دزي ملو ‘ هتالص تمت دقف هأرقو
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 . فيعض وهو ما رحإلا ةريبكت ىوس لمع لك هلمح يف صخرو

 تلاقو يأ : تلقو تدعق تنأ اذإ : ثيدح ف لوقب نأ طارتشا ليوأتلا

 اهلك تايحتلا تأ رقو ىنعملا : ليق دق لب “ رم ام ىلع خلا هلل تاكرابملا تايحتلا
 مامإلاو مومأملل ماع مامإلا » : ثيدح اضيأو ى لوقلا هلك كلذف تملسو

 ع ةبجاو ريغ اهتءارقو بجاو تابحتلا دومق نأ هرهاظب دافأ و « )٢' « ةذفلاو

 بحت مل ولو اهنإ :لوقي نأ الإ ال مأ مامإلا هلمحي له اهبوجو يف ضورفم مالكلاو
 ءمامإلاب ءادتقا بوجولاهأ رقي نأ مومأملا مزل مامإلا اهأرق اذإ نكل ةلجلا يف
 اذإ : ثيدح ىف ريزولل ليلد ال : لاقي دقو « هنع اهلمحي نأ اصيخرت صخرف

 مالسلا : تلقو ةءارق الب ولو تدمق اذإ ديرب نأ لاحال خلا تلقو تدعق

 ( لمع لك هلمح يف صخ رو ) حصي الف مامإلل ليلد اذه نوكي نأ امإ و « مكيلع
 له : فالخ ميلستلا يفو « ميلتلا ريغو ( مارحالا ةريبكت ىوس ) لوق لك يأ

 "الصتم هنوك زوجيو ى عطقنم لمع لك نم مارحإلا ةريبكت ءانثتسالاو بجي

 لمع لك : هلوقبهدارأ هنأل اذه نيعتي لب « ناسلل لمع ةريبكتلا نأ رابتعاب
 ( فيعض وهو ر ص لوقلا اذه ىلع اتكاس مومأملا اهلمعي هنإف لايعألا امأو “ لوق

 . نايسنلاو كشلاو ءائرلا لمحي و : لمق

 ١ - دواد وباو نابح نا هاور .
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 باب

 نم هلباقم لمع يف طلغ وأ فرح هل فقو اذإ مامإلا هبني

 ص تارم ثالث ىلإ هريغ زاجو لوألا

 ( باب )
 م امالا هيبنت يف

 رثكأ وأ ( فرح هل فقو اذإ ) لفنلاو ةنسلاو ضرفلا يف ( مامالا هبني )

 فلخ برغملا ىلص رمع نبا ىلوم اعفان نأ يور ى هدعب ام ىلإ كلذك هك رت وأ

 ملو رمع نبا اهأرقف ضرألا تلزلز اذإ : مفان لاقف هيلع جتراو لَمنسنَف رمع نا

 ةعكرلا يف أرقي نأ لشم ,لوق وأ « ( لمع يف طلغ وأ ) ى ائيش هبلع بمي
 هنع هبني هوركم اذه نإف ‘ ىلوآلا يف اهأرق ىتلا ةروسلا قوف ةروس ةيناثلا

 (نم) هبني لعاف ( هلباقم ) « "الهاج قوف يتلا دصق نإ ههبني اذك و ، تحت ينلا
 ريغ يف .يذلاو “ لباقم ريغ لوآلا يف يذلا وهو ع ( هريغ زاجو لوألا ) فصلا
 ه هبن ءاوس ى هنيب قلعتم ( تارم ثالث ىلا ) لباقم ريغ وأ لباقم لوألا
 . ةرمب لك ةثالث وأ نانثا وأ دحاو

 ةثالث ههبن نإو ى ةرم ةرم لاجر ةثالث ههينب : ليقو : « ناوبدلا ه يف لاق
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 يفف نومتيف هيلع ضقتنت ىتح هكرت الإو س هبقني مل ام ليقو
 > هل فق و فرحب ةءارقلا

 نإ و “ههيبنت داعي الف ارارم وأ ةرم بسحت لهو “ ريض الف قافو ةعفد رثكأ وأ
 ال نم هبنت بسحي الو ؛ فالخ ؟ ناترم وأ ةرم لهف اقافو ةمفد نانثا ههبن

 رركي ( : ليقو ) ص هتحاصف مدعل همالك فرمي ال نم الو ع هتوص ءافخل عمسي

 دعبو يناثلا لوقلا يف هيبنتلا ريركت عم هبتني مل يأ ( الإو هبتني مل ام ) ههيبنت
 دعب هبتني نأ اوعمطي مل ثيحبف يناثلا امأو ى رهاظ وهو « لوآلا يف تالثلا
 ضاقتنال اهضاقتناف . مونل ناك نإف ( هيلع ضقتنت ىتح ) هبنملا ( هكرت )

 ضقني ال ثيحب هل ناك وأ مونب نكي مل نإو ى هلحم يف رم ام ىلع مونلاب ءوضولا

 يف سيل اهل لمع يف وأ ةالصلا لمع ريغ يف وأ انكاس هئاقبب اهضاقتناف هءوضو

 « ( نومتيف ) لمعلا ةبمك ترمو لامعأ ةثالث ردق : ليقو “ لمع ردق هلحم يف
 اهضاقتنا لبق اومتأ نإ و ى رخآ اوفلختسي نأ مه نإ : ليقو “ نوديعي : ليقو

 ص ال : ليقو ث هعبت نإ داعأ هعم ةالصلا يف نكي مل نم ههبن نإو ى اوداعأ هيلع

 ء قحلا وهو داعأ ديلقت هعبت نإ و ةداعإ الفباوصلا هل ىلجت ههبن امل ناك نإ :ليقو

 هنأ الإ ركذتي مل ولو مههيبنتو مهلوق ىلإ عجري مامإلا نإف نومومأملا امأ و
 ء امهريغو كلامو دمحأ : لاق هبو « يدنع ام اذهو ى مهفالخ نقيتي مل ام مهدلق

 تيسن اذإ » : للع هلوقب اوجتحاو اوركذت نإ الإ مهيلا عجري ال : ليقو
 ص كدنع ام يللاوركذ ىنعملا نأب بيجأو انباحصأل بسنو « )١' ينورك ذف

 وأ ةحتافلا نم ( هل فقو فرحب ةءارقلا يف ) هبنم ( ف ) ههيبنت ديرأ نإو
 رأ لثم ث رسلا لحم يف ولو هل رهجيو “ هدمح نمل هللا عمس نم وأ ةروسلا وأ
 ةحتافلاب رهج نإف « رسلا ةعك ر يف وهو هل حتفل هيلع جترا ثبح ةحتافلا يف رهجي

 ١ - ور ١. ملسم ٠.
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 يفو ءاهب تفاخت الو ; هسكع يف وكتالصب رهجتالو ب رسلا يف رهج.يفو

 ك نبتناق هث اوم وق , هسكع يفو ‘ نيدعاقلا عم ا ودعقأ , د وعق ف مايق

 :هلوق ( ب رسلا ) لح ( يف رهج يفو ) “ تايحتلاب هل رهجأ تايحتلا ماقم يف
 مامإلا ناك ولو ص ءارلا ناكسإو فاكلا حتفب ( كتالصب رهجت الو ) العو زع

 رست ال يأ ( اهب تفاخت الو ) :العو زع هلوق ( ب هسكع يفو ) ءاسنل ةأرما

 الو كتالصب رهجت الو : هل لاق نإ سأب الو « ةأرما مامإلا ناك ولو كتالصب

 ركذ هدعب ام عم كتالصب رهجت الو :ركذب الإ مهفي ال ناك نإو « اهب تفاخت
 عم اودمقا ) : هلوق ( ب دوعق ) لحم ( يف مايق يفو ) ى دب الو هل هاك كلذ

 هنآل لوقلا نودب « )١' نيدعاقلا عم اودعقا ليقو » :ىلاعت هلوق نم ( نيدعاقلا

 ص زاج امهركذ نإو ،امهدعب امب أدتباف واولا اذك و «لحملا بسانت مل ىرخأ ةملك

 چ'٦) دصرم لك مهل اودعقا » :هلوق نم هبنعيو “اودعقا : هلوقب ههبني نأ ىلوألاو

 يفو ) : لاق اك مايقلل ههبن اذإ ي '"؛نيتناق هلل اوموقو » : هلوق واو اذك

 ضرآرقلا ظفلل ءاقيإ ةعامجلا باطخ ةغيصب نيدباع ( نيتناق هلل اوموقب هسكع

 اوعك را ونمآ نيذلا اهأ اي » : ىلاعت هلوقب عوك رلا لبق دوجس يفو « ميظعلا
 تايحتلا ىلإ وأ امئاق فوقولا ىلإ ىلوألا ةدجسلا نم مايقلا يفو 6ث) ي اودجساو
 اهيأ اي »» : هلوقب وأ ةمومضم ةزمهلا تابثإب ي '٨}اودجسأ ل : ىلاعت هلوقب
 تايآلا نم ةيآلا كلت ريغب كلذ يف ههبني وأ ه اودجسا و 'ث)اوعك را اونمآ نيذلا

 ٠١ - ةبوتلا : ٤٦ .

 ٢ - ه : ةبوتلا .

 _ ةرقبلا : ٢٣٨ .

 ٤٤ - ١ جحل : ٧٧ .

 اه رك ذ م دقت ۔۔ ه
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 مم هنوهبني : ليقو ص دوعق مهو ريبكتلاب هلع يف ال ميلستلا 7

 هدعب ثدحي مل ام هوعبتا ماقف آوهس ملس ام دعب هبتنا نإف نوموقي
 مهللا كناحبس أرق نإف ،ىرخأل امايق وأ لكأ وأ مالك وأ يشمك الع

 مت امم اهنأل هيبنتلا هب ام ىلع ةدايزلاب دست مل امنإ و « دوجسلاو عوك رلا نهيف تلا
 هنأل رثدملا ةروس يف يذلا مقب مايقلل هني نأ ىلوألاو ع ةيآلا يف هب هبنملا مالكلا

 مملا نكسيف ى لّمتزملا ةروس يف يذلا مقب زوجيو « هيف ريغتي الو افورح لقأ
 حّبسي وأ هبنملا ربكي ( ريبكتلاب هلح يف ال ملستلا يفو ) اهدمب ام ةءارق مدعل

 مامإلا موقي ىتح مه الو وه موقي الو ( دوعق مهو ) ى نيتناق هلل اوموق : لوقن وأ

 لمعب هوقبس مهنأ هيف مقي مل ولو ( نوموقي مث ) دوعق مهو (هنوهبني :ليقو )
 نؤدتبم مهو هنوهبني : ليقو « مامإلا نم روصقلا نأ ههجوو “ فيعض وهف ادمع
 هللا عمس وأ عوك رلا ريبكتب ههيبنت يف اضيأ اهلك لاوقألا هذهو ث لاهمإب مايقلا يف
 عكري الو مئاق وهو عوكرلل ربكيف تايحتلل دعق نإ مايقلا ريبكتب وأ هدمح نمل

 نإو ص لاهمإب عوك رلا يف آاءدتبم ربكي وأ عك ريو ربكي وأ ى مامالا عك رب ىتح
 ص هللا ناح.س وأ « نيدعاقلا عم اودعقا وأ مكيلع مالسلا :ليق ملسي ثيح ماق

 يف ساطملا وحنب مامإلا لغتشا نإو “ ىلوأ وهف مهفلل برقأ نوكي ام لكو
 . هوقمسي الئل اهب هورظتنا ةحتافلا

 ( هدعب ثدحي مل ام ءوعبتا ماقف اوهس ) نيتهجل ولو ( ملس ام دعب هبتنا نإف )
 وأ برش وأ ( لكأ وا مالك وأ يشمك ) ةالصلا ريغ نم ( لمع ) ميلستلا دعب يأ

 ( وأ ) ، هفنأ يف هعبصإ لعج وأ هللا اهزعأ ةلبقلل رابدتسا وأ بوثب فاحتلا

 ( ناف ) مهللا كناحبس يف عرش ىتح ( ىرخأ ) ةالص ( ل امايق ) ثدحي
 اذه متي مل ولو هتءارق يت عرش يأ ( مهللا كناحبس أرق ) و ىرخال امايق ثدحأ
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. ٤ً 

 ؛ الوق ؟ ال وا هب ههن ام ههبنم ديعي لهو > اوضم و تضقتنا

 هللا ناحبسب لكلا يف ههبني امنإ : ليقو . ... .

 اوكح مهللا كناحبس أرق اذإ ملعأ هللاو ينمي ‘ ( اوضمو تضقتنا ) ظفللا
 وققحتي ال اتكاس ماق ولو هنأل مالسلا دعب همايقب تضقتنا اهنأ اوملعو اهضاقتناإب

 وأ اشا هنوهبنىف اوهس اتكاس ماق نوكي نأ لاتحال هل هوهبني ام ريغل ماق هنأ

 هل نومومأم مهو ص ةالصلا يف هنوك نم لصألا نوبحصي مهف ‘كلذك ارس ربك
 يوني نأ ىلع هيجوتلاب أدبف ماق هنأ كلذو مالسلا دعب ءيش ثادحإب اوققحتي ىتح
 اهن أ حيحصلاو ٤ نيتهجلل مالسلاب تدسف : : لبقو > ظفل الب افيفخ ىون وأ هدعب

 ةالصلا ماقأ نإ نوضيواضيأ اضقتنت وةالصلا دعد مو اهيلإ مسرتل هنأل ة ةححص

 ال : لقو “ .ضقتنت ضقتنت مل ظفلتي ملو نوكب ام عرسأ ف ىون نإو ط ةمنلا أرق وأ

 ع اوضمو تضقتنا ىعدا نإو ى هوعبتيلف ربدتسي مل ام ىشمو ماق ولو ضقتنت
 ال : ليقو ى ةيمحملاب هل اعد ولو : لبقو ى هنيدل ةبرملاب اعد نإ ال : ليقو

 دقو ى ذفلا اذك و « داعأ ةىمجملاب اعد نإو ث هايندل ولو ةيبرعلاب اعد نإ الإ

 ملساذ] تضقتنا : ليقو ىعدي مل ولو تضقتنا ءاعدلل لام نإ : ليقو ى كلذ رم

 تمك ( هب هه ام ههبنم ديعي لهو ) “ ةدحاول ولو : ليقو “ نيتيحانل
 هنآل مالسلا لحم يف ماق ا ادإ مالكو ص هب ههن ادإ ريبكتك و هب ههمن نإ ةحتافلا

 ؟الو"أ ) مامإلا ىلع امدقتم ا ن وكيالفحيحصلا وهو ىءادأ ال اهيبنت كلذ لمف
 هسكعوردومقيف مايقو هسكع و رسيف ه رهج نم( لكلا يفههبني امتإ:ليقو؛نالوق

 قوف ةيناثلا يف ةروس ةءارقك“كلذ وحنو ،هلحم ريغيف ميلستلا يف و ةيناثلا ةدجسلاكرتو

 ال ناك اذإ كلا ناحمسب ههنب الو “(هثلاناحبسب ) توكسو مونكو > ىلوآلاةروس

 حيبستلاب ههسنت دارانإ و “بجع الف مهدارماذه فرح هلفق وتي نأ لثم هب هبتني

 هامرف مصأ ناك نإ و “ نالوق هبنملا ةالص داسف يفف هلل ا مسب لثم هريغ ىلإ طلفف
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 نإ هتمرحم هتهبن الإو لجر نهعم ناك نإ هيبنت ءاسنلا ىلع سيلو

 . ديب ذخف برضو قيفصتب اهريغف الإو ، تدجو

 هل حنحنت نإ اذك و ى اهحالصإ يف هنآل:ال : ليقو ى يمارلا ىلع تدسف ةاصح

 هنالهيلع دسفت ال:ليقو«هدح وهتنملاىلعتدسفهبنملا هيلإ ىضمفمامإلا عمسي مل نإ و

 نإو “ تحص اوعجرو عجر دمع الب طلغلا يف هوعبتا نإو « ةالصلا حالصإ يف

 نأ نظ نإو ى اطايتحا هوعبت نإ ال : ليقو عجر ولو مهيلع تدسف اودممت

 نإ الف اوهس هعبتا نإو دمعت نإ مامإلا داعأ مامإلا هعبتف ههبنف طلاغ مامالا
 بلطلا هايعأ و هبلط اذإ وأ جترأ اذإ وأ تكس اذإ فرحلاب ههبني لهو “ عجر

 . لاوقأ يزجي ام أرق اذإ آلوأ عجري مل ام ههيبنت زوجي لهو

 ىلع سيلو )“ىصع ايلعفي مل نمف نابجاو هتءا رقل تاصنإلا و مامإلا هيبنتو

 ةيبنجأ ولو ةأرما هتهبن نإو ‘ نهل مرحم ريغ ( لجر نهعم ناك نإ هيبنت ءاسنلا
 حالصا كلذ نأل دسفت ال اهنأ حيحصلاو ى فلخ اهتالص داسف يفف لاجرلا ةرضحب
 الو ةمرحملا ههبنت ملو طقف هتمرحم و يه تناك وأ لاجرلا ههبني مل نإ ةالصلل

 نهمم وأ زئاجمك يهتشي ال نمي ىلص نأب ( الإو ) « كيرحتلاب هتهبن نإ دسفت
 نإ ) هنع اهس يذلا لممااب وأ هل فقوت يذلا فرحلاب ( هتمرح هتهبن ) لفط
 ه ( اهريغف الإو ) دسفت مل اهدوجو عم اهريغ كلذب هتهبن نإو “ ( تدجو
 ذخف برضو ) اهيديب ( قيفصتب ) هتمرحب تسيل يتلا ةأرملا ههبنتنأ راتخاو
 ذخف برض وهو قيفصتب : لاق هنأك ريسفت فطملاو « كلذ عفني ثيح(ديب

 ىقّتفصيلو ص لاجرلا حّبسيلف رمأ مامإلا ىنع اذإ » : قلع لاقو ‘ ديب

 ىلع كلذ نأنيثيدحلارهاظ و ءاسنلل قيفصتلاو لاجرلل حيبستلا : لاقيو '١«ءاسنلا

 هيلع قفتم - ١
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 مان نإ و ى هفلخ نم اهيف ىضمو ء هيلع تلطب يشغ وأ هيلع يمغ نإ و

 دوعك : ةأرما ىنمو لجرىرسيب هسأر وأ نيمألا هبكنم ىلع كرح

 ةرشابم الب اهديبف الإ و { ناك نإ ةمرحم ريغل ديب ةرشابمب ال

 ؛لاحرلانكب مل اذإ ءاسنلا قيفصت : ليقو « ءاسنلاو لاجرلا عمتجا ولو هقالطإ

 نإو ) “ عفني ثيح ةنا ناحبسب هيبنتلا اقلطم ءأرمال زوجيو اوحتبس اوناك اذإو
 فورمملا امنإو ح وجرم وهو ى وأب ريسفت فطع“ هيلع ( يشغ وأ هيلع يمغ
 تلطب ) ص واولا ىنعمب انه وأف « وأ ال واولا فدارملا فطعو ريسفتلا فطع ىف

 هئايغإ مكحو ( هفلخ نم اهيف ىضمو ) 0 ءايغالاب هئوضو ضاقتنال ( هيلع
 هسأر وأ نميألا هبكنم ىلع كرح مان نإو ) فالخ كلذ يف رمو ى هتوم مكحك

 ث ىرسيلا هدي هيلي امنإف مامإلا نيمي يف لجرلا نإف ( ةأرما ىنميو لجر ىرسيب
 يف هاكرح نإ و « اهانمي هيلت امنإف هارسي يف تناك هعم اهدحو تلص اذإ ةأرملاو

 ال اهنإ لاق اك “دسفت مل اهارسي ةأرملاو هانمي لجرلل وأ بكنملاو سأرلا ريغ

 هانميب ههبذ نإ دسفت :لبقو “ هبكنم يفهيبنتلا هنكمأ دقوهسأ ريف ههيبنتب دسفت

 هفلخ تفقو نإ الإ اهيلإ جتحي مل لمع ةدايز كلذ يف نآل اهارسيب هتهبن وأ
 اهانميب هتهبن هفلخ تفقو اذإ اهنإف كلذ زيجع دنع لجرلا فلخ هنيمي نع وأ

 هتهبن نإ و « اهارسيب هتهبن هانمي تناك نإ و “ اهيف لمع ةدايز الو اهارسسب زاجو
 زاجو لضفأ اهنأل هانميب هفلخ نم ههبن لاجر هفلخ ناك نإو ى ةدايزف اهانميب
 يذلا ههبن ناو “ لضفألا هنأل هارسيب هنيمي يف نم ههبن هوطُسو نإو ى هارسبب
 ةرشابم ال ) اهب هزمغت ةاونو ةاصخو ( دومكب ) « سابالف هارسيب هراسي يف

 يأ ( ناك نإ ) هبلع ههبنت يذلا عضوملا فلو اهدي فلولو ( ةمرحم ريفلديب
 لاقتنا ىلإ جاتحت نكلو دجو وأ ةتبلا انه دوملا دجوي ( الإو ) دوع لثم لصح
 هملع ههبنت يذلا عوضوملا نوكي وأ ‘هةفلت نأب ( ةرشابم الب اهديبف ) هبلإ
 مل ثيح هدسج اهدي رشاب نإو « ةفوفلم ريغ ديب هيلع ههبنت نأ زوجيف افوفلم
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 ثيح دعق نإ و هبتني مل نإ هيلع اهضاقتنا لبق هفلخ نم يضمي الو

 اوفاخي مل نإ و ث اوفنأتساو تق ولا توف اوفاخ ىتح أطابت و دعقي

 هب يدتقيو كش نإ هفلخ نمب يدتقيو 6 هيلع دسفت ىتح هوبقترا

 زوجيف « رظنلاك سملا نأب لوقلا ىلع كلذب نتفت مل نإ اهيلع داسف الف ةروع نكمي

 ادسج هرشابت هتمرح و٤اهوضو ضقن “دشأ :لاق نمو ى هرظن زوجي ام لك سم
 اذهو « اهبوث تحت نم اهلعجت وأ ةنتف اهيلع وأ هبلع فخت مل نا ريضالو ى دسجي

 نإف ى ةنتفلا فوخمدمل ند دعت نإ همراحم ريغ ءاسنب لجرلا ةالص زاوج لوق

 يف عنملا نم رم ام فالخ وهو ‘ يدنع حصأ وهو ةدحاولاب ةولخلا يف ةنتفلا

 ثيح دعق نإو 0 هبتني مل نإ هيلع اهضاقتنا لبق هفلخ نم يضمي الو ) همالك
 فعض وأ ةلفغ وأ مون وحنل ( اطابت و ) كلذ وحن وأ موقي ثيح ماق وأ( دعقي

 هوعطق ( تقولا توف اوفاخ ىتح ) هبتني ملو هوهبنو دعاق وأ مئ ات وهو لقع

 رم دقو ص ( هيلع دسفت ىتح هوبقترا ) توفلا ( اوفاخي مل نإو “اوفناتسا ) و

 ولو ‘ برقا فانئتسالا نوكي نأ روصتيو هبلع دسفت ىتم مالكلا بابلا لئا وأ
 نوعرسي مهو هلامعأو هلاوقأ يف أطبي نوكي نأب اهرخآ يف مامإلا ناك
 . اوفنأتسا نورصتخمو

 هب يدتقي يأ لومفمل ءانبلاب ( هب ىدتقي'و كش نإ هفلخ نمي يدتقيو )
 ع فصب فص ( مهضاعبأاب صوخشلاو فوفصلا ) يدتقت ( و ) “ هفلخ نم
 وأ هلعف مومأملا ىريف هحجرب وأ ءيش ي كشي نراب “ فصب صخشو

 رخآ لاق نإو ى دحاو الإ هعم نكي مل ولو ةعبتيف مومأملا هكرت وأ هلعف هعمس

 ةيالولا ىف اووتسا اذإ و ءانمألاب اذخأ هملع اوفلتخا نإو « هقدص نإ داعأ طلغ

 بنجي لجر طلغ نإو ى ةيالولا يف سيل نم هيلع فلتخا نإ اذك و ى رثكألاب ذخأ

- ٢٧٢ - 



 صخرو , ؟ مهعم لَصُم ريغب ال مهض اعب ب صوخشل او فوفصل او

 ريغ ولو لضم ريغب ءادتقا عيضم ال لهاج پتبمو هيلع طلوخ ضيرمل
 ملس : هل لئاقب يدتقي نأ ذفل زاجو . فلكم ريغ ولو نسحأ نإ نيمأ .

 ى هوحنو كسمملا اذه داعأ هسخن وأ هملإ راشأ وأ ههبن وأ هكسمأف لجرلا

 هعم قحلا نأ ركذتف ههبن ول امأ ى هل ادلقم ( مهعم "لصم ريغب ال ) « ال : ليقو

 ةمامإلا مظمل هريغب يدتقي نأ هل صخر هنإف ةذفلا فالخم هسفن ركذت عبتبلف

 مومأملاب ءادتقالا يف مامإلل صخر دق هنألو ى مهنعجراخب ن ودتقي الف ةمومأملاو

 . هبلع دا زب الف ريثك صخ رت لصح دقف مومأملاب و مامإلاب مومأملل و

 اعفان هطلاخم ناك اذإ هل هلقع طلوخ :لاقي ( هيلع طل وخ ضيرمل صخرو )
 ث ءايلاب يدتبي فلألاب ادتبا نم ( دتبمو ) هرضم ناك اذإ هبلع هلقع طلوخو «هل
 نمو ، اضيأ هل صخرو ( عيضم ال لهاج ) ءاي ةزمهلا لدب وأ ى ةغل وهو
 نإف ىرخأل ةالص نم سردي الو ملعتي الف هملعي نه ىلع دمتعي نأمبمضتلا
 امن : تلق نإف ى ةلبقتسملا ةالصلا ملعتي هتقاط ردق نيتالصلا نيب لغتشي بجاولا

 تقو رضح اذإ هملعي نمب يدتقي نأ مكحلا : تلق ؟ هل صخ رب مل نم دنع مكحلا

 مل نإو اهتداعإب هرمأي مل صخر نمو « ملعت اذإ اهديعيو اعييضت ملعتي ملو ةالصلا
 ( ءادتقا ) “مالك هيلع يتيشاحو انه ةلأسم يبأ باتك يفو “اعطق ةداعإ الفعيضي

 نإ نيمأ ريغ ولو ) هلمي ( لصم ريغب ) زيجأ ىنمم نمضتل صخر بئان
 يبصلا وهو اقلطم ( فلكم ريغ ولو ) نيمأب الإ ال : ليقو ، هقدصو ( نسحأ
 ةك رشم وأ اكرشم ولو زيجأ و « ضئاحك ةالصلاب تقولا كلذ يففلكم ربغ وأ

 . ضمب دنع فلقأ وأ

 ملس :هل لئاقب يدتقي نأ ) هلقع فعض وأ ساوسو هبيصي ( ذهل زاجو )
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 نم لكب زوجو ى اتيم ناك نإ اذك كل يقب وأ 2 تممتأ دقف
 بوثب ةالص وأ مميت وأ ءوضو وأ لاستغا يف كش نإ اذكو ءهقدص
 عيج اذك وء وه فالخب نقيتي ملنإ كلذ تلعف : هل الئاق قدصي نيعم

 هنع ظفحي نم هعمسي ىتحاهعيمجب رهجي نأ كاش ريغل زوجو س اهفئاظ و

 ةحتافلا أرقا وأ دجسا وأ مك را وأ ( اذك كل يقب ) : هل لئاق ( وأ تمتأ دقف

 وأ دحسا وأ عك را وأ ةروسلا تأرق دق وأ ةحتافلا تأرق دق وأ “ةروسلا أرقا وأ

 ص اقلطم كلذ وحنو امل تدمق وأ تايحتلل دعقا وأ ى تدجس دق وأ تمك ر دق

 ك رخآ مامإل مومأم يدتقي نأ مومأملل زوجي الو « ساوسولا هيلع بلغتنإ :ليقو

 مامإب وأ رخآ ذفب يدتقي نأ "ذفلل الو « همامإ ريغ مامإب الو “ هدحو لصب الو

 ىنعمو « ذفب وأ رخآ مامإب وأ رخآ مامإل مومأم يدتقي نأ مامإلل الو مومأم وأ

 هتالص يف هعبتي نأ اهيف لوخدلا دعب يوني وأ هتالص لوأ نم يوني نأ هلك كلذ

 وأ ةعك رب قبسب وأ « هعم هئادتباب هزرحي وأ هلوق دعب لوقي وأ هلعف دعب لعفي
 ( ناك نإ ) ءالؤه نم دحاول زوجي ال كلذ لك هربتعا ىلص مك كش اذإف ى اهريغ

 لاستغا يف كش نإ اذكو هقدص نم لكب ) يدتقي نأ ( زوج و اتيم ) لئاقلا
 قدصي)تانايدلا رومأ نم ام رمأ يف وأ ( نيعم بوثب ةالص وأ مميتوأ هوضو وأ

 الإ يدتقي ال : لبقو ى انيمأ ناك نإ : ليقو “ لعفت مل وأ ( كلذ تلعف :هلدلناق

 نينيمأ ولو نينثإلا لوق فالخب وأ ( ه ) لوق ( فدلخي نقيتي مل نإ ) نيمأب
 هنأل بقارم هبقاريل رسلا لحم يف ءىراقلا رهجيو “ ( اهفئاظو عيمج اذكو وه )
 نم هعمسيل رهجلا ىلع ةالصلا لخديف كشي نم امأو « بوبحم نبا هلاق “ سوس وب

 . مالكلاك كلذ نآل زوجي الف ظفحي

 هل يأ ( هنع ظفحي نم هعمسي ىتح اهعيمجب رهجي نأ آ كاش ريغل زوج و )
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 . ملعتلا ةرو رضل متأ اذإ هربخت و هملعبو

 ذخأ دقف لوقي ام ىعو ىتم هنآل اهباب ىلع نع وأ هبلع ةبقارم ظفحلا نأل هبلع وأ

 ( هربخيو ) تلعف دق كنأ وأ يقب امب ( هماعيو ) “ ةزواجم كلذف هلاق هنأ هنع
 ايك كشلا هيرتعي نم اذك و « ( ملعتلا ةرورضل متأ اذإ ) اذك وأ ةالصلا متأ هنأ

 ى داعأ رك ذت ريغ نم هب ىدتقاف ةالصلا يف هعم سيل نم مامإلا هبن نإو ى رم

 . ةءارقلا يف كلذو ى ذفلا اذك و « دحأ ههبن اذإ مومأملا اذك و « ال : ليقو

 ةالصلا يف هعم نكب مل نم هربخأف فرح هل فقو نإ : « ناوبدلا » يف لاق

 . صخرو سأب الف هرك ذ نا الا داعأ هب ىدتقاف
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 باب

 ءانبلا حصو ص اهيف ولو زوجو تيم ريغ ةالص يف فالختسا زاج
 «» . , . ٣

 فاعرو ضشدحخو يف نم

 فدالختمالا ف

 فالخلل ضرمت هنأل ىصع فلختسي ما نإو ى مامإلا ىلع نيمومامل قح وهو
 وأ ةنس وأ ةلفان ( تيم ربغ ةالص يف فدالختسا زاج ) « مهتالص داف يف

 « مهيلع .دسفتف فالختسا الب يضميف فلختسي الف تيملا ةالص امأو < اضرف

 ةالص ثيدحل اقلطم ةعامجلاب لفنلا ضعب زاجأ دقو “ ىدارف نومتي : لىقو

 ص عيبرلا دنسم يف اك ميتيو خيش و ةكيلم هتدجو سناب نيتمك ر للع هللا لوسر

 يف يأ ( اهيف ولو زوجو ) “ كلذ ربغو سابع نباي اليل لفنلا ةالص ثيدحلو
 . تسم ةالص

 ءايلا ديدشتب ( يق نم ) مومأملل و مامإلل و "نفلل ( ءانبلا حص ) امنإ ( و )

 جورخب و ى ناسنإلا مد جورخب ةالصلا يف روصتي ( شدخ و ) ى ةغل وهو ةزمه الب

 ىمدأف دوعب هجرخأف ناسللاب جرخي ال ىتح ماعط ريغ وأ اهب ماعط قاصتلاب اهمد

 الإ بابلا ثيدح يف سيلو ( فاعرو ) ‘ هحرمي ام ةمداصمكو « دعب ءيجي اك
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 اضوتيو هلسغيو فلختسي لهف كلذ هندب وأ هبوث لصو نإف

 ٤ نالوق ؟ ال وأ ينبيو

 مهنأكو ص شدخلا هيف ركذي مل ذإ عيبرلا دنسم ثيدح ينعأ فاعرلا و "يقلا
 هب ثدحأ نمف اهريغ امأو ص لك يف مدلا جورخ عماجب فاعرلا ىلع هوساق

 وأ زجع اذإ فلختسي : ةيكلاملا تلاقو ى نالوق مهتالص يفو ى هتالص تدسف

 بهذ وأ ى كلذ ريغ وأ طئاغ وأ لوب وأ عطاقك هتالص دسفي ام ثودح فاخ

 نم ثدح اهلخد هنأ ركذت مث مث هدنع ةراهطب لخد وأ “ سفن وأ لام ةيجنتل

 هنإ : انباحصأ ضعب لاقو « فلختسي ال نأ مامإلل زوجيو ‘ فاعرلا و "يقلا
 يف داسف حالصإل بهذ وأ فاعر وأ شدخ وأ "يق اهيف هل ضرع اذإ فلختسي

 . ءاجف ةالصلا يف لدملا مامإلا ريغ لخد اذإو « ةالص حالصإ وأ سفنألا وأ لاملا
 عم ركب يبأ نع يور اك ةالصلا يقاب ىلصف لدعلل رخأتي نأ هلف لدملا مامإلا

 هريغ وأ دبتعا يذلا ٠ةالصلا مامإل رخأتي نأ امأو ‘ يضم نأ هلو ى قلع يبلا

 لاقو ؤ هتالص تضقتنا ثالثلا دحأب ثدحأ ن نأ ضعب معزو ى زوجي الف

 الإ و هؤوضووضقتنا اذإ هلك كلذو “فانئتسالاو ءانبلا هل زوجي هنإ : ضعب

 يشمي نأ الإ دجي ملو فلختسي مل وأ ىضمو فلختسا اذإو « هتالص يف ىضم :

 سجنلا الع نإو ى ةرورضلل مهنع كلذ اهضقني مل اهنيبو مهنيب وأ مهدجاسم يف

 كلذك سجنلا ولع نأل مهنع دسفت مل عارذ : ليقو ى عرذأ ةثالث هندب ف

 نم سمي هنأ اقلطم ضقنلا مدع ىلع لدي اممو سي مل نإ اهضفني ال يلصملا مادق

 كلذ ) سجنلا لح ىلي ام ريغ اهبلك وأ ( هندب وأ هبوث لصو نإف ) « هفلختسي

 امناو ، نكمم وهو بعصي بوثلا نم "يقلا لسغ نأ الإ ( هلسغيو فلختسي لهف
 .وغ وأ نوباصب لسغ وأ بارتلا طلخ هيلإ لصوتيو ( ريشقت و سبي عم لهسب

 ىفالختسإلاو ءانبلا نمروك ذملا كلذ نم اش لعفي ( ال ‘وأ ينبيو أضوتيو )

 ء .رومتيو هدحو هتالص ضاقتنا اهثلاث ( نالوق ) ؟ ةضقتنم مهتالصو هتالصو
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 نإف متي ىتح يضمي لب كش نإ ال كلذب نقيت نإ فلختسيو

 . . . . . « اهضقنب ام فدح نإ اهداعأ هدح و

 لوآلا لسفي ال : لبقو “ سجننملا كرتيو رخآ ابوث سبلي نأ هل زوجي لوآلاىلعو
 تدسف هبوث سم وأ هريغ نم ةثالثلا دحأ هسم نمو “ هريغ دجي مل نإ الإ
 سمف ةثالثلا دحأ نم يضوتلل بهذ نمو وه ثدحأ اذإ اك ينبي : ليقو ى هيلع

 . داعأ جايتحا الب ربدتسا وأ كلذ ريغ لمع وأ ةالصلا ضقني ام وأ اهريغ

 كش نإ ( متي ىتح يضمي لب كش نإ ال كلذب نقيت نإ فلختسيو )

 هنأ كلذو ( اهضقني ام ثدح ) هنأ ناب ( نإ ) مهربخأو ( اهداعأ هدج و نإف )

 نم وأ حرجلا نم مدلا جرخي مل نأب اضقان دجي الو شدخلاو فاعرلا دجي دق

 مدلا وهو ًاضقان دحو هنأل تضقتنا اجراخ هدجو وأ هتالص تمتف فنألا

 كش نرإو ص ءوضو الب هتالص ضعب ىلص دق نوكيف “ يضوتلا مدع ةطساوب
 رظن كش اذإو ‘ دعب ثدحلا دجو ولو « لكلا ةالص يف نالوقف ‘ فلختساو

 يف هديب سحيو ث دسفت مل لعف نإف اهدقي الو اهيلإ بهذيو رانب وأ راهن هنيعب
 يف اهب سح نإو ى اراهن ولو ةملظلا يف اهب سحيو ةراهطلا يف رم ام ىلع كلذ ريغ

 . ءازجإلا يف نالوقف ى راهن وأ ران ءوض

 مث اهب سحي : ليقو ؤ هارسيب سحو ه ذخفل هدر هرك ذ يف كش نإو

 نيح هعباصأ عمج نإ : نالوقو ى هانميب سج نإ : ليق « داسف الو هذخفل حسمي

 ص متي ىتح ىضم ى دجي ال ةراتو “ دجيو كشي ةرات نم كش نإ و ع ساسحإلا

 دجي الو كشينم سحأ وأ رظننإو“ال : ليقو ى داعأ دجو نإف سحي وأ رظنيو
 ص ال : ليقو ى داعأ دجوف ىلص مث دجو كش اذإ يذلا رظني مل نإو “ ديعي الف
 ةبانجلل مميتي دق هثادحا لبق ناك ولو ةثالثلا دحأب ثدحأ نمل ءانبلا حصو
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 دحاولا يف و ء فلختسا شدخ وأ فاعرب نانسمأ هربخأ نإ و

 دمعو ./ يأر ىلع نيمأ اذكو ء كيشلاك ةلمحلا لهأو : نال وف

 ٠ . ٠ ٠ . . . . . فحصلل هدى

 كرت عم ءوضولا ةحص ىلع ءانب أضوتو ءاجنتسإلل و اهل وأ « ادحا و ًامميت ءوضولاو

 راك ءاوس و « ادحا و ًامميت ءاجنتسالا و ءوضولا و ةبانجلل مميت وأ ى ءاجنتسالا

 ةردقلا مدعل شدخلاب وأ فاعرلاب وأ آيقلاب روصلا هذه يف ثادحالا دعب ممبتي

 7 . لاستغإلا ىلإ عجرب وأ ءاملا مدعل وأ

 وه لفغو ءاف لصو يق وأ “ ( شدخ وأ فاعرب نانيمأ هربخأ نإو )
 مل نإ ( فلختسا ) كلذ وحن وأ مئاق وهو هلقع يف ةطلاخل وأ لوهل وأ هعوشل

 ى حيحصلا وهو فلختسي : ليق ( نالوق دحاولا يفو ) ى ايوق فالخب نقبتي

 نإف سحي وأ هنيح يف رظني : ليقو ، رظن متأ اذإو ى هتالص يف يضمي : ليقو
 ال ( كشلاك ةلمجلا لهأو ) ى ةالصلا حالصإ نم كلذ نآل هتالص يف ىضم دجي م

 هنيح يف سحي وأ رظني : ليقو « رظن متأ اذإ و “ يضميو مهلوقب فلختسي ال
 نييأرلا نم ( يأر ىلع ) كشلاك نوكب ( نيمأ اذكو ) “ رم ام دح ىلع
 :ليقو ى هنيح يف رظني : ليقو “ رظن متأ اذإ و « هب لغتشي الو يضمي نيروكذملا
 ص لفط وأ ةأرما ولو ةالص هل حصت ال نمم ناك ولو هقدص نم لكب فلختسي

 : هلوق ىلإ يأر ىلع هلوق درب سأب الو ' داعأ متأ ام دعب دجوو رظن اذإو
 نيمألاب فالختسالا وه رخآلا يأرلا نوكيف نيمأ اذك و ع كشلاك ةلملا لهأو

 اذهف اقدصم يلمجلا نوك ديقب نكل موهفملا وه اك ةلمجلا لهأب فالختسالاو

 . هب دتمي ال ليصفت هيف ناك اذإ موهفملاو ‘ ليصفت

 فصلل ) ىرسيلا زوجت و فالختسالا دارأ اذإ ىنميلا يأ ( هدي دميو )
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 نإ دسفت لهو ، دجو ثيح دم حلاص هيف دجي مل نإف لوألا

 رهظ ألاو ؛ ددرت هنزيف ؟ هريغ نم فلختساو لوألا يف دجو

 هدسب هذبجي : 7 > فرصتي ش هفقومل هذبجيو ك داسفلا

 بهذيو “بارحملل ًايضام هكرتيو

 دسفت لهو ‘ دجو ثيح دم ) فالختسالل ( حلاص هيف دجي مل نإف « لوألا
 وأ ث فصلا يف دعبأ وه نم ىلإ بهذف ابيرق هلامش وأ هنيمي وأ هفلخ دجو ( نإ

 يف دجو وأ ى الثم يناثلا وه يذلا ( هريغ نم فلختساو لوألا يف دج و )
 رهظألاو ددرت هيف ) كلذ وحنو « يناثلا ريغ نم فلختساو لوألا نود يناثلا
 هتالص دسفتف هيلإ جتحي مل المع داز هنأل اهداسفب عطقلا يدنع يذلا و ( داسفلا
 فلختساو ىناثلا ىف وأ ثلاثلا نم فلختساو لوآلا ىف دجو نإ ايس الو ى هب

 . . كلذ وحنو ى عبارلا نم

 يف حلاص نع ثحبي نأ ريغ نم الثم يناثلا نم فلختسا نإ مكحلا ام رظنا و

 ،يناثلا يف حلاص نع ثحبي نأ ريغ نم لوآلا يف دجي مل نإ ثلاثلا نم وأ لوآلا

 هنم فالختسالا كرت ابف حلاص نكي مل هنأ قفاو نإ هنأ يدنع يذلا اذهو

 وأ اوهس وأ ادمع كلذ لعف اذإ هلك كلذو « تدسف ىنفاوب مل نإو : نالوقف

 لب ال : ليقو 0 مهتالص تدسف كلذ يف هتالص تدسف اذإو ى ام ةرورض

 . نوضمي

 : ليقو فرصني مث هفقومل ) هلصوب ىتح هبوث وأ هديب ( هذبجيو )
 ىلإ ةدئاع هدب يف ءاهلاو “ هبوث نم هذبجيامنإ :« ناويدلا » يفو ( هديب هذبجي

 ضقانلا شدخلا اهيف ناك ولو هديب ًآدباج نوكي نأ دب ال مامإلا نأل مومأملا

 هكرقيو ) ‘ سجنلاب هرشابي مل ذإ دوبجملا مومأملا ىلع كلذب ضقن الو « ءوضولل
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 نإو 4 دح الب : ليق و { ثالث ىلإ هريغ ذبج هعواطي م نإو

 هعم لصي ال نم وأ لفط وأ ةأرماك هفالختسا حصي ال نم فداص

 2 هب اودتقا نإ لكلا ىلع تضقتنا

 يضمي هكرتو هنبج بارحملا يف يلصي مامإلا نكي مل نإ و ( بارحملل ايضام

 « لاجر ةثالث يأ ( ثدلث ىلإ هريغ ذبج هعواطي مل نإو " بهذيو ) هعضول
 دبج نإو « تارم ثالث دارأ وأ « دودمملا فذحل ركذملا ددع نم ءاتلا طقسأو

 مل ام ( دح الب ) دبجي ( : ليقو ) ص ديعي : ليقو « دعي م ةثالث نم رثكآ ىلإ

 : لىقو « لامعأ ةثالث رادقم ضع وأ ساىي وأ توفلا فخ وأ دحاو هعواطب

 . اهردق ىضم ولو

 دحاو فص هفلخ ناك نأب ( ةأرماك هفالختسا حصي ال نم فداص ناو )

 ص روصلا نم كلذ وحن وأ هاتمرحم وأ ، هتمرحمو لجر وأ مراحم لاجرو ءاسن
 هراسي تلص وأ « مامإلا اهب ملمي ملو « اهيلاتل ةمرحم ريغ فصلا يف تلص وأ
 هلك كلذ يفو “ روصلا نم كلذ وحن وأ « فصلا يف همرحم تلت وأ هنيمي لجرو

 لاح نيمومأملا ىلإ رظني ال هنأ لدي “فداص : هلوق نإف اهىلإ هدي تأطخأ
 ( لفط وأ ) “ رظنيلف رظني نأ الإ دجي مل نإ الإ ؛ كلذك وهو ى فالختسالا
 (هعم يلصي ال نم وأ ) "يلصم فصلا يف هلوخد زاوجل لوآلا فصلا يف ىلص نأب
 فلخ يلصي ناك وأ ى ةالصلا ريغ يف وه وأ “ هربغ مامإ عم وأ هدحو يلصي لب

 : ليقو ى اقلطم هتالص ( تضقتنا ) ارضاح اضرف مامإلاو الفن وأ ءاضق مامإلا
 ( لكلا ىلع ) تضقتناو ‘ حصي ال نم دمعت نإ امزج ضقتنتو 4 اقلطم ال
 مامإلا ىلع تضقتنا الإو 0 ( هب اودتقا نإ ) نيمومأملا رئاس و ةفيلخلاو مامإلا

 لصألا فالخ فالختسالاو ى هفالختسا ف أطخأ هنألف مامإلا امأ « ةفيلخلا و

 قفاوي نأ امإف ى اهيف ف رصتب الو 2 اهناكم ىدمتت ت ال ةصخ رلاك وهف بحو ولو
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 ص هاوس عدي و ءانع يذلا ذخأيلف دحاو نم رثكأ ذبج نإو

 وأ ةءارقك لوألا مامإلا اهيلع ناك ةئيه ىلع ةفيلخلا نوكي و

 ءادتبالا نسحألاو > ةءارقلا أدتبا نأ ريض الو د وحس وأ عوكر

 ‘ مامإلا غلب ثح نم

 ى فالخلا ةينب اضيأو لاقتنالاب هتعواطملف ةفيلخلا امأ و « لطبت وأ هيف عرشلا

 نيمومأملا ىلع اهضاقتنا يفف مامإلا ةالص تضقتنا اذإو ى امل لهأتم ريغ وهو

 ضقتنت ال : ليقو “ ضقتنت : ليقو ى هيلع ضقتنت مل هب دتقي مل نمو “ نالوقلا
 ى هفلخ ءاضق وأ الفن يلصي نم فالختساإب الو ى هب مهنادتقاو لفطلا فالختسإب

 ذخأ نإو ص ( هاوس عديو هانع يذلا ذخأيلف دحاو نم رثكأ ذبج نإو )
 نم مهنم ذخأ ادحاو نمي مل نإو ، هفالختسا حصو هتالص دسفت مل نعي مل يذلا

 ادحاو نمي مل اذإو ‘ مهب ىدتقا نم ةالص تدسف اعيمج اوضم مهدبج نإو ى ءاش
 نوكيو ) هريغ زحي ل ادحاو ىنع نإو “ زاج هب اودتقاو ادحاو مهنم ىضم

 الو دوجس وا عوكر وا ةءارقك لوألا مامالا اهيلع ناك ةنيه ىلع ةفيلخلا
 ال اهنأل حضاو وهو ةحتافلا ريغ ةءارق : ليقو س اقلطم ( ةءارقلا أدتبا نإ ريض
 هتاف ام أرق ةحتافلا يف مامإلا هقبس نإو ث ةرورضل الإ اهضعب الو رركت

 . الوأ هب

 أرقي الو ، ةءارقلا يف ( مامالا غلب ثيح نم ) ءادتبالا ( نسحالاو )

 ؛هفلختسا ثيح نم ةمامإلا يونيو « أرق نإ داسف الب عوضوملا لصي ىتح ةفيلخلا

 رسلا ةالص امأو « نالوق مهتالصو هتالص يفف اهي وني نأ لبق ائيش لمع نإ و
 اقباس نوكي نأ ةطوح لبق امم داعأ نإو ، ةحتافلا ف لصو ثيح نم أدبيف
 عمسي ال هنآل رسلا ةءارق يف رخأتي نأ مومأملا ىلع بجي الو ى سأب الف مامإلل
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 مدقتي م ك هدمح نمل هثلا عمس : هناكمب لاق عكار هفلختسا نإو

 هس أر فر د وحس ف هفقلختسا نإ و > +: دحسنف مامإلا ماقمل

 . يف نإف ى رهجب ريبكتب

 . ارخاتم نوكي نأ زيحتي لب هقبسيل ةعرسلا دمعتي ال هنأ الإ مامإلا

 يفاكلا ردقلا مظعي وأ ميظعتلا متي ام دعب ( هناكمي لاق اعكار هفلختسا نإو )

 هب نودتقي مامإ هنأ نومعيف هنوعمسي ام ردق ًارهاج ( هدمح نمل هللا عمس )

 مامإلا ماقل بهذو هميظعت متي مل نإو “ ( مهب دجسيف مامالا ماقمل مدقتي مم )
 ةئيه ىلع يشملا يف همتأ وأ ميظعت نم يقب ام هيف متأو عوك رلا ةئيه ىلع اينحنم
 للا عمس : الئاق ماق عوضوملا غلب املو امكار بهذف هناكم يف مت دق وأ عوك رلا

 ى هيلع داسف الف ريبكت الب ميظعتلل ىنحنا ماقملا غلب املو امئاق بهذ وأ ‘ هدمح نمل

 ازهاج هناكم يف موقي نأ هعوك ر يف هحيبست مت دقو هفلختسا اذإ ايف نسحألاو

 حيبستلل وأ ميظعتلل يوهي هنوك لاح يف هفلختسا نإو ى هدمح نا هللا عمس :هلوقب
 نإو ى ربكأ هللا :هلوق وأ “هدمح نمل للا عمس ى هلوقب هناكم يف رهج عفرلا نيح وأ
 ىضم نإو : رهج و هداعأ ربكأ هللا : كلوق نم هللا : لاق وأ عمس : لاق دق ناك

 حالصإ يف هنآل ديعي ال امنإ “دعي مل : لاقف هلصو ىتح اتكاس وأ الئاق عضوملا ىلإ

 توكلا هل زاج امنإ و « اهتءارق الو اهلمع عطقي ال ةالصلا حالصإ يف نمو ى ةالصلا
 . اهلع ىلإ ضام وهو ةمامإلا هل تددحت هنأل

 ص مامإ هنأ اوملعيل ( ,رهجي ريبكتب هسأر عفر دوجس يف هفلختسا نإو )

 نع اليلق فحز حيبستلا متي مل نإف ، عوك رلا يف مالكلاك دوجسلا يف مالكلاو
 هيف عرشي مل نإ اذك و ى ةمامإلل وانوَهأو متأو هنع عطقني ال ام ردقب فصلا

 (يف ) هفلختسا نإف وأ ناك ( نإف ) فحزلا نيح اليلق ضرألا نع ههجو عفريو
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 مهب دجسي مث فصلا ىلع عطقي ال ام ردق ًاليلق مدقت ىلوألا

 عفر ةيناث يف نإو ت مامإلا ماقمل مدقت ماق اذإف ى ةيناثلا

 زربي ىتح ادعاق مدقت دوعق يف نإو 0 مدعت و ارهج ريبكتلاب

 > مدمتي و ريبكتلاب م وقي مث تاسحتلا أرقي مث فحصلا نم

 ىلع رادملاو

 (عطقي ال ام ردق) ابيرق ضرألا نع هسأر لصفب ( اليلق مدقت ىلوألا )ةدجسلا

 ؛ ( ةيناثلا مهب دجسي مم ) ةيناثلل ريبكتلاب عفريو هدوجس متيو (فصلا نم) هسفن

 ص هفلختسا مامالا ري مل نم هب ملعي مل ولو « مهل مامإ وهو اهمتأ دقف ىلوالا امأو

 مدقت وأ فصلا نم هسفن عطق نإو ى ( مامالا ماقمل مدقت ) ريبكتلاب ( ماق اذإف )

 الو هيلع دسفت مل هماقم يف اهدجس نإو ى سأب الف ةيناثلا دجس مش مامإلا ماقمل

 : لاق “ ناتضيرف : لاق نمو ى ةدحاو ةضيرف نيتدجسلا نأب لوقلا ىلع مهيلع

 رَكن هسفن(عفر ةيناث ) ةدجس ( يف) هفلختسا نإ وأ ناك ( نإو ) “ اهداسفب

 اهريغ يف وأ اهبف فالختسالاب ةرباغملاو اهلبق ةروكذملا ةيناثلا ريغ هذه نال
 ادعاق مدقت دوعق يف ) هفلختسا نإو وأ ناك ( نأو مدقتو ارهج ريبكتلاب )

 ك امامإ تايحتلا ةءارقب مهل اب وان ) تايحتلا أرقي م فصلا نم هزرمي ىتح

 فصلا نم زرب ميلست ةيحت تناك نإ و ى مامالا ماقمل ( مدقتيو ريبكتلاب موقي مث )

 فص نم ولو ادعاق يشملا يف وأ هبف متأو ادعاق مامإلا ماقمل مدقت نإ و ى ملسي مث

 امئاق مدقت وأ « كلذ نم فالختسالا هل زاج اذإ امهريغ وأ ثلاث وأ ناث ناث

 . اهريغ وأ ميلست ةيحت هيلع داسف الف ريبكت الب هيف دعقو
 نأ تايحتلل ائراق وأ ىلوألا ةدجسلا يف فلختسا نم ىلع مهضعب بجوأو

 ىلع رادملاو ) « اهمامت لبق ةيناثلا ةدجسلا يف اذك و « مامالا ماقم ىلإ موقي
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 ثدسفو مهتالص ىلع اوضم فلختس ملو جرخ نإو > ناكم ال |

 > راتخملا وه و هب اودتقاف هسفنب دحاو مدقت وأ ا وفلختسا نإ

 فصلا زواجي ىتح فلختسي مل نإ اوضم الو 0 ال : ليقو

 ام لعفي مامإلا عضوم ىلإ تايحتلا يف وأ دوجسلا يف فحزب نأ لثم ( ناكمالا

 . ملو فرصناف هعواطي ملو ادحاو دبج نإو “ ركذ ام فلاخ ولو هنكمأ

 نإو ؛ نالوق ؟ ال٬وأ هدر دعب فالختسالا لبقي نأ هل لهف هريغ فلختسب

 ىلع اوضم فلختسي ملو جرخ نإو ) 0 مهيلع تدسف هوعبتي ملو فلختسا
 دصق نإ و ‘ فالختهالل عجري نأ هل سيل ادمع كلذ لعف نإف “ ( مهتالص
 رادقم ضهي مل ام بابلا نم جرخ وأ فصلا زواج ولو عجري نأ هلف انايسن

 هفلختسم ىلع تدسف ( اوفلختسا نإ تدسف و ) ى لمعلا يف مهفالتخا ىلع لمعلا

 دحاو مدقت وأ ) « مهعواط نإ هوفلختسا يذلا ىلعو“همبت نإ هريغ ىلعو اقلطم

 ( ال : ليقو “راتخملا وهو) ادرف متأو هب دتقي مل نم ىلع ال (هب اودتقاف هسفنب
 م نإ اوضمي الو ) اضيأ هومدق يذلاك هسفن مدق يذلا ةفيلخلا اذه يف نالوقلا
 ناك ام دارملاو ‘ دجسملا يف وأ صحفلا يف بناجل ( فصلا زواجي ىتح فلختسي

 فصلا ناك نإو ى لوآلا فصلا دارأ وأ اهيلإ فرصنا ىتلا ةهجلا ىلإ فصلا نم
 لوألا يف نكي مل نإو “لوآلا زواج اذإ اوضم لوألا نم لوطأ هدعب ام وأ يناثلا

 ى فلختسي نم اهيف ىتلا فوفصلا نم هدعب يذلا زواج اذإ اوضم فلختسي نم

 لهأتي نم زواج اذإف فالختسالل لهأتي ال نم لوألا فصلا رخاوأ ناك نإو

 ء اذكهو دعب يذلا فصلا يف اذك و « فصلا زواجي ىقح ال : لىقو “ اوضم

 ل اضيأ لهأتي نم اضيأ يقب ولو اوضم فلختسي نم زواج اذإ : ليقو

 هدمب يذلا فصلا ىعر هبلإ رم يذلا بناجلا يف دحأ نكي مل نإو « هزواجي

 . دحأ هفلخ ناك ولو



 تإ هزواحب ام ردق فصلا مامأ يشمب وأ دحسملا نم جرخيو

 اودتقاو لعف نإف ث ثلاث يناثلا فلختسي الو ‘ صحف يف اوناك

 > رثكألا دنع اوداعأ هب

 ى هيلإ رظنلا مهلو ؛ نالوق ، هيف ناك نإ ( دجسملا نم جرخي ) ىقح ( وأ )
 دح هل هيف اولص عضوم لك اذك و ؟ ةالصلل حالصإ كلذ نآل زواج وأ جرخ له.

 اذإ نوضمي : ليق « دجسملاك هنإف « نكي م وأ ى باب هل وأ ى هريغ وأ طئاحب

 ى فصلا زواج اذإ : ليقو ى بابلا ريغ نم ولو “ دحلا كلذ وأ بابلا زواج

 وأ هنيمي نع ام عيمج زواجي ام يأ ( هزواجي ام ردق فصلا مامأ يشمي وأ )
 يذلا عضوملا ىلع هفرط زواجي ام يأ ( صحف يف اوناك نإ ) فصلا ىلع هراسي

 اطابتحا لقالا بناجلا ىعاري هنإف بناج نم لوطأ بناج ناك نإو ى هيف ناك
 ام ناك نإ و “ عجري ال نأ بهاذلا يف لصألاو « بهذ دق هنأ عم مهتالص ىلع
 هدعب يذلا اوعا ريلف لهأتي نم هيف نكي مل نإ الإ لوألا اوعار لوطأ لوآلا دمب
 هوحنو دجسملا ف ىضمنإ و « فالختسالل لهأتي نم هيف ناك اذإ رصقأ وأ لوطأ

 امامإ هبفمهنع بيغي ىتح نوضمي ال وأ ‘ صحفلاكف هرخآ يف اولص نأب همادق ىلإ
 . مهيلع تدسف هلك رك ذ ام لبق اوضم نإ و ؛ نالوق ابناج وأ

 توف اوفاخ _رإ هنورظتني الو صخري نم مهنمو : « ناويدلا ه ي لاق

 فعض كلذ هجو هعم ينبي ام هل ثدحأ نإ ( اثلاث يناثلا فلختسي الو) تقولا

 نأ اك س فالختسالا ىلع ىوقي الف فلختسم عرف هنآل ةفيلخ وه يذلا مامإلا

 مامإ هنأ فالختسالا هل زاجأ نمو ى رخآ فلختسي ال سفنلا وأ لاملا ةفيلخ
 نأ هل : ليقو ى ( رثكألا دنع اوداعأ هب اودتقاو لعف ناف ) ةمامإلا حيحص

 دبج هعواطي مل نإف هريغ هدبجي : ليقو “ ىضم هعواطب مل نإف اثلاث فلختسي

 فلختسي الو ى رم ام ىلع دحأ هعواطي مل ام هدبجي : ليقو “ فرصناو هريغ
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 الإو هعابتا مهمزلو ص عورشلا لبق ًأمامإ راص فالختسالابو
 م

 ىلع تدسف هريغ مدقتف الجر فلختسا نإو > مهيلع تدسف

 هثرحل مام] ميت نإو { هدحو هلعف الإ و هب اودةقا نإ لكلا

 تحص ه وعبت ( و ىضم و رذعل هعض ومم

 يذلا ( راص فذاختسالابو ) فلختسي ةفيلخ لك : ليقو 0 اعبار ثلاثلا

 نيبو هنيب قرف الف ( عورشلا لبق امامإ ) لوق ىلع ةفيلخلا وأ مامإلا هفلختسا
 ال ليك ولاك هنأ لوآلا هجوو ى لوألل اك فلختسي نأ ةفيلخ لكلف ى لوألا

 لاقو ، هلصأ ةوق ىوقي ال بئان هنآل فيعض هنأو ى لتك وب : ليقو “ لك وب

 فالخب عورشلا زيمتلا لك زيمتي هنآل عورشلاب امامإ ريصي امنإ : ةيكلاملا ضعب
 دقيلصملا نإف “ فصلا نم زوربلا قلطم وأ 4 عضوملا لصي ىتح توكلا قلطم

 عمسي مامإلا ءارو هنوكل و ةيآ فقوت وأ سفنت وأ قير علب وأ ةرورضل تكسي
 الإو هعابتا مهمزلو ) ماما هنإ انلوق ههجوو ةحتافلاك هأرقي ام ماتلو ى ةروسلا

 . رم ك ) مهيلع تدسف

 هيلعف الإو هب اودتقا نا لكلا ىلع تدسف هريغ مدقتف الج ر فلختسا نإو (

 مامإ مميت ناو ( > هملع الو مهيلع دسفت ال : ةكلاملا صمب لاقو ك ) هدحو

 هيف فقو يذلا عضوملا سفن ال هضعب يف وه يذلا عضوملا دارأ (هعضومب هثدحل

 ىلإ لقتنا الإو ى رخآ عضومل لقتني الف هيف رهطتلاو مميتلا هنكمأ نكل طقف

 هوعبتاو ىضم و رذعل ) “ مهيلإ عجري هنونظيو ابيرق هنوري ثيح ابيرق هريغ
 ىلع ثادحالا نيح قطي مل ذإ لاستغاب وأ مميتب ةالصلا لخد ءاوس “ ( تحص
 شدخلا مد وأ فاعرلا وأ ءيقلا هغلب ام رهط اذإ كلذ و“ ‘ همدع نقيت وأ ى ءاملا

 سحنلا عضيو هل ءام دحح ل وأ الثم ءوضولل قطي ملو ءام وأ بارتب هدسح نم
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 اهيلع ىضم نإو همامإ عم متأو عجرو أضوت مومأم ثدحأ نإو

 ىلصو فلختسا نإو ء اهنم مامإلا غرفي مل نإ تدسف هعضوم
 ص ةداعإ الب هل هرك هنوضو عضومب

 نإو ) ص مهل ةرتس هنآل هعم يلصي نم الو هسم ال هنآل هرضي الو هبناحي روكذملا

 عجرو ) ةزومهم فلأ وه وأ فنألاب ( اضوت ) هعم ينبي امب ( مومام ثدحأ
 هب فلختسي هءاج ثدحل مامإلا فلختسا نإ هتفيلخ عم وأ ( همامإ عم متأو
 عضوملا مادق ىلإ عجري الف فلخ وأ بناج ىلإ بهذ نإف « هب هتاف ام كردتساو
 ناك اذإ هعضوم فلخ ىلإ عوجرلا هل و “هعضوم ىلإ لب “عجر اذإ هيف ناك يذلا

 ىلإ وأ هعضوم ىلإ عجر مادق ىلإ بهذ نإو “ ناكمإلا بسحب فلخ نم هعوجر
 بسحب فلخ نم عجر نإ الإ ‘ فلخ ىلإ عجري الو همادق فوفص نم فص

 عجري نأ هلف ناكمالا بسحب مادق نمعجرف فلخ ىلإ بهذ اذإ اذك و « ناكمإلا

 هعضوم ىلإ عوجرلا هنكمي مل اذإو ى همادق عضوم ىلإ .عجري نأو هعضوم ىلإ
 عم هماقم يف رذمل مميت نإ و ؛ هتدفتسا امنإ هتركذ امو « نكمأ ثيح ىلإ عجر

 هيف أضوت يذلا ( هعضومب ) مومأم ( اهيلع ىضم نإو ) ‘ هرمأ حص مامإلا

 ال مأ غ رفأ ملمي مل نإو ( اهنم ) هتفيلخ وأ ( مامالا غرفي مل نإ تدسف )
 حالصإ يفهنأل هباهذب دسفت مل غرف دقهدجو نإف “لصآلل باحصتسا هيلإ بهذ
 .مامإلا غرف نإ تنكمأ ثيح ىلصهئوضو عضوم يف يلصب نأ هنكمي مل نإ و“ةالصلا

 الب هل هرك هن وضو عضوم ىلصو فلختسا ( ؤ مامإلا ثدحأ ) ناو (

 لخد هنأل امومأم الو هفالختسا دعب مامإ سيل مامإلا نأ قرفلا ، ( ةداعإ
 غرفي مل ولو اآذف هتالص تحصو عوجرلا هيلع بحي ملف امومأم ال امامإ ةالصلا

 ص امومأم عجريلف غرف اذإف امومأم اهلخد دقف مومأملا فالخب ى ةالصلا نم هتفيلخ
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 نإو كانه هيلع لوخدلا حصي الو ى ةفيلخلا اهنم غرفي مل نإو

 وه ثدحا نإو ، هريغ ىلإ وه لخدي الو { زاج الإ و فلختسا
 الو . مهعضوم يف هب اودتقا اوئضوت ش هفلخ نمو

 . . مهرظتني

 هعوجر دعب مامإلا وأ هعوح ر دعب مومأملا فلختسا نإ و هب لخد ام ضقني الو

 نأ هكح امنإو ( ةفيلخلا اهنم غرفي مل نإو ) زاج مامإلاب هبلع ينبي ام ثودحل
 نإ : ليقو “ ضعب دنع زاج ةمامإلل عجر نز و ى هتفيلخب امومأم يلصيو عجري
 كردتسا اغراف ةفيلخلا دجو نإ و « امومأم ىلص 3الإ و اهىلإ عجر لدع مامإ ناك

 هنكمأ نإ هيف ىلص ةفيلخلا غارف هئوضو عضوم يف ملع نإو ع هتاف ام

 ولو ( فلختسا نإ ) هئوضو عضوم يف يأ ( كانه هيلع لوخدلا حصي الو )

 ةيقاب هتمامإ نآل ( زاج الإو ) ةفيلخلا غارف دعب هئوضو عضوم يف هتالص تناك

 ىلإ وه لخدي الو ) لوألا عضوملا يف هفلخ ناك نم ىضم ولو فلختسي مل ذإ
 داعأ لخد نإو ى لوق ىلع اذكهو ى هتفيلخ ةفيلخ وأ هتفيلخ ىلإ الإ ( هريغ
 . ال : 7

 رخآب ضعبو دحاوب ضعب وأ ةثالثلا دحأب ( هفلخ نمو وه ثدح ناو )
 يذلا يأ ( مهعضوم يف هب اودتقا ) فلالاباضوت ةغل ىلع ةزمه الب ( اوضوت مث )
 مل ثيحهيف أضوت اذإ هيف أضوت عضومل اوبهذ الإو “ حص نإ مهو وه هيف اوئضوت
 عضوم ىلإ مهو وه بهذ مهنكمي مل نإو ى هنكمأ ثيح هيف ىلص نإ اوئضوتي
 ملو ضعبو وه ثدحأ نإو “ هوقحلو اوئضوتو اوضم هنود اوثدحأ نإو «نكمي
 هب يدتقيو “فلخلاف دحاو مدقت وأ اوفلختسا نإ و « نوقابلا ىضم فلختسي

 نإ مهعضوم يف هب اودتقي الو هعم هيف اوئضوت يذلا مهعضوم ي نوثدحملا

 مهرظتني الو ) “رم ام دح ىلع ةفيلخلا غرفي مل نإ عجريو نوعجري لب فلختسا
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 هلبق اوئضوت نإو هيلإ لخد مهنم أضوت نمف مهلبق أضوت نإ
 لبق أضوتو هورظتني مل نإو س اوداعأ هيف نولصي ام ردق هورظتناو

 . اضيأ اه وداعأ اهنم مهغارف

 حيحصلاو ى لمملا ردق مهرظتنا نإ : ليقو داعأ مهرظتنا ناو (مهلبق أضوت نإ

 ى هتاف نإ هب هتاف ام كردتساو ( هيلإ لخد مهنم أضوت نمف ) لمعي هبو لوألا

 ( و ) ص مهتالص نم يقب ام هيف نولصي امم لقأ هورظتنا ( هلبق اوئضوت ناو )
 هورظتني نأ بجاولا ( اوداعأ ) اهنم يقب ( هيف نولصي ام ردق هورظتنا ) نا

 نأ نوفاخي اع لقأ هورظتنا وأ ( هورظتني مل نإو ) “ ليلقب ردقلا كلذ نم لقأ

 لبق أضوت نإ ( اضيأ اهوداعأ اهنم مهغارف لبق أضوتو ) ردقلا كلذ ىلع ديزب

 . مهغارف دعب أضوت نإو “ نوديعي :ليقو ى مهغارف

 ثيح نم أذب اهريغ وأ تايحتلا وأ ةحتافلا يف مامإلا ناك نيأ ةفيلخلا ملعي مل نإ
 يف ناك نيأ ملعي مل نإو ، الثم تايحتلاو ةحتافلا لوأ نم أدبي : ليقو “ وه لصو
 هفلختسا نإو ى اهقوف ولو اهريغ نم وأ اهنم ءاش ثسح وأ اهلوأ نم أدتبا ةروسلا

 ص ىلوآلا ةمك رلا يف مامإلا اهأرق يتلا تحت ةروس أرق ةروسلا يف عورشلا لبق
 ةفىلخلا اهداعأ سانلا ةروس ىلوألا ق مامإلا أرق نإ و ى دسفت ل اهقوف أرق نإو

 وأ ىلوآلا يف اهأرق ةروس يأ فرمي مل نإو ى اهقوف أرقي وأ : ليق “ ةيناثلا يف
 نأ أرق ةروس يأ فرمعيملاذإهل يغبنيو“ ءاشامأ رق لفسأ ىه تلا فرعي ملو اهفرع

 ص هداعأ مامإلا هلعفي ني مو هلعف دق ءيش ىلع مامإلا هفلختسا نإو ى سانلا ةروس أرقن
 اذإو ، هفلختسا ثبح أدتبا وه هلعفي ملو مامإلا ينعأ هلعف ام ىلع هفلختسا نإو
 . ملسي مش 7 هلعقي ملام كردتسا غرف
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 لصف

 ةالصب ةفيلخ يلصيو ، هسكعك رفاسمل ميقم فالختسا زاج

 ( لصف )

 نأل رفاسملا ةالص ميقملا زواج ولو ى ( رفاسمل مقم فالختسا زاج )
 لفن ناتريخألا ناتعك رلا تسيلف “ميقملا فلخ ىلص اذإ عبرأب بطاخ رفاسملا

 ريغ ىلع ةدايزو اعرف ينبي فيك وأ؟ضرتفمب لفنتم مؤي فيك : لاقينأنع الضف
 ىلع ةدايزو اعرف ينبي فيك وأ ضرتفم لفنتملا مؤي نأ زوجي : لاق نمو 2 لصا
 نآ ملس ولو هفالختسا زاجأ «ضرقفمبلفنتملا مؤي نأ زوجي : لاق نمو ؟ لصأ ريغ
 نييلوألا نم غارفلا لبق هفالختسا اوزاجأ امنإ و « لفن رفاسملا ىقح يف نيتريخألا
 : لاق نم لوق يف هيلع بجي مل ايف عرش فالختسالا دعب ايهنم غرف اذإ هنأ عم
 اتبجو نمم اهيف هب ءادتقالا حصف نييلوآلل عبت اهنأل ناتريخألا هيلع بجت م
 ام نأب لوقلا ىلع انينب اذإو “ الالقتسا حصي الو اعبت حصي ءيش برو ى هيلع

 جورخلا لبق مامإلا ىلع لخد رفاسملا نأ انضرفو هتالص لوأ وه مومأملا كردأ

 زاج لخد ثيح نم نيتمك ر متي نأ لبق ميقملا هفلختساف هدمب وأ نييلوألا نم

 ةالصب ةفيلخ يلصبو ) ى اميقم رفاسملا فالختسا وهو ( هسكعك ) لاكشإ الب
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 ء هتالص دح زواج اذإ آرفاسم ميقملا فلختسب ال : لقو > مامإلا

 نمو وه ماق مث رفس ةالص مهب متأ اميقم رفاسم فلختسا ول هنأ ىتح ( مامالا

 نا رهتشاو “ ىدارف مهتالص نم يقب ام نومتيف هعم اوناك نإ نيميقملا نم هعم

 الو ةينلا يفكتو كلذ لوقيو هتالص يلصي هنأ يوني ميقملا فلخ ىلصملا رفاسملا

 . ةيرفس الو ةيرضح الو امامت الو ارصق اهوني

 مامإلا ةالصب يلصي نأ ونيلف رفاسم مومأملا ناك اذإ : « دعاوقلا » يفو

 قفاوف كلذ لقي مل نرإو ع ارفاسم وأ ناك اميقم مامإلا ةالص يتالص : لقبلو
 يلصملا ميقملا و “ةلثايملا ةين مدعل اهداسفب : ليقو “ ةقفاوملل اهتحصب :لبقف ارفاسم

 مل نإو ى ةينلا يزجتو : لوقيو مامإلا ةالصك يتالص نأ يوني رفاسم فلخ

 يف بوجولا يف ةلثاملا اذه ةالصك اذه ةالص نوك ىنعمو « هتالص تلطب وني

 يف ايمغصوو رفاسملا فلخ ميةملا يف ايهفصوو اهتاذ تفلتخا __رإو “ نيعم تقو
 هتالص تلطب هتالص يف مامإلل اعبات هنوك ايهنم دحاو ىون نإو “ سكملا

 هجو نم ولو قافتإلا اهبف يفك اهنإف ةلثاملا فالخب ةفصو تاذ ةيعبتلا هئاضتقال

 باب يف اذهو ةيعملاو ةفيلخلاو ةيعبتلاو ةلثامملا ةمن نيب قرف ال : ليقو “ دحاو
 وأ « اذك و اذك ةلثامملا تينع : لاق اذإ امأو ى هلاؤس هبجوي امب هيلع مكلا

 ال : ليقو ) “ ىون امب هيلع مكحي هنإف ةيعملاب وأ ةفيلخلاب وأ «اذك و اذك ةعباتملاب
 رفاسملا ةالص يأ “ ( هتالص دح) ميقملا ( زواج اذإ ارفاسم ميقملا فلختسي

 هتالص نروكل لديو « ةمتعلاو رصعلاو رهظلا نم نالوألا ناتعك رلا اهدحو

 اهتعبارو اهتثلاث يف ةروس الو ةمتعلا يف ةروسلا أرقي هنأ نييلوألا نيتعك رلا تاذلاب

 اتناك نيتربخآلا ينعأ عبتلاب تناك املف مامإلل اعبت اعبرأ يلصي امنإ و ه ةحتافلا ريغ
 اذإ ام فالخب تاذلاب هيلع اتبجو نم امهيف مؤي نأ زجي ملف الفن اتسيل و لفنلاك

 يف ولو هفالختسا زاجأ نمو ى اعبت مهب متي هنإف ةيناثلا وأ ىلوآلا يف فلختسا
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 نإو .هب اودتقا نرإ لكلا ىلع تضقتنا .رفس ةالص مهب ىلص نإو

 . ًاميقم فلختساف نوميقمو نورفاسم هفلخ رفاسم ثدحأ

 ص اعبرأ مهب متيلف امبرأ هيلع تبج وو ةالصلا لخد دق هنأ ءار ةعبارلا وأ ةثلاثلا

 . اضيأ رفاسملا ةالص نم اهنأل برغملا ةثلاب يف هفالختسا يف فالخ الو

 الدع امامإ ناك اذإ الإ ميةملل امامإ رفاسملا يلصي ال : ةقراشملا ضعب لاقو

 ًامىلوتم نيعم عضوم ي ابتار امامإ ناك وأ 4 عرو وأ ملع وحنب مقملا نم لضفأ وأ

 : تلق «لضافلاب.لوضفملا ةمامإ زاوجل بابحتسالا ىلع انضعب هلمح و ى هيف ةالصلل
 لوضفملا ةمامإ امأ و “تعقوو داسفلاب : لوقي ةقراشملا نم كلذ لئاق نأ رهاظلا

 ال:دايز وبأ لاقو « مهبتك يف هيلع صوصنم كلذو ص ضعب اهعنم دقف لضافلا
 داعأ كلذك ال رفاسم فلخ ىلص نمف ايلاو وأ امامإنكي مل نإ ميقم رفاسم مؤي
 ميثملا متأف ارصق هب ىلص نإو ى اعم اداعأ امامت هب ىلص نإ و ع ارصق ىلص نإ
 لوأ نه ءادتبالاو فالختسالا كلذ يف ءاوس و « اعامجإ : سيمخ لاق “ تت

 : ليقف ةيعابرلا وأ ةيعابرلا نم ةثلاثلا يف ميقملا ىلع رفاسملا لوخد امأو ى ةالصلا

 . ال : ليقو « هلوخد زوجي

 ص ( رفس ةالص ) ميقملا هفلختسا يذلا رفاسملا نيميقملا يأ ( مهب ىلص نإو )

 ىلع تضقتنا) و اقلطم هتالص تضقتنا نيتنثا نم ملس وأ رفس ةالص ىون نأب

 امبرأ يلصي نم ةفىلخ هنأل اعبرأ ص يلصب نأ هكح ناف ( هب اودتقا نإ لكلا

 [امبرآ ىلصو مامإلا ةالصك هتالص نآ ىون ميقملا هفلختسا اذإو « اوملسيو ملسيو

 ىلص نإ : ليقو ى هب اودتقا نإ اوداعأ و داعأ نيتنثا نم ملسو ارفس ىون نإف

 . اعبرأ ىلص رمآلا لوأ نم نيميقملاب رفاسملا

 اميقم فلختساف نوميقمو نورفاسم هفلخ رفاسم ) مامإ ( ثدحأ ناو )
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 ملسي مث ، ىدارف نومتيف نوميقملاو وه موقي مث ، ةيرفس مهب متأ

 يتلا يف ثدحأ مث ةعكرب رفاسملا مامإلا هتاف نإو ء لكلا ملسيف

 يتلل وه موقي و هفلخ نودعقي : ليقف ، هفلختساو اهيف هيلإ لخد

 ةالص مهب متي ىتح فلختسا ثيح نم مهب ذخأي مث اهكردتسيف هتتاف

 ،ىدارف نومتيف نوميقملاو وه يضميو كانه نورفاسملا دعقيف « مامإلا

 أ آعم نوملسيو ملسي مث اومتي ىتح دعق متأ نمف

 ملسيف ماسي مث ‘ ىدارف نومتيف نوميقملاو وه موقي مث ‘ ةيرفس مهب متأ
 داعأو مهتالص اوداعأ نوميقملا هب ىدتقا نإ و « نيميقملاو نيرفاسملا نم ( لكلا

 فلختسا نإو “ نوديعي الو ديعي ال : ليقو ى ةمامإلا مل ىنع نإ هتالص

 رفاسملا ةالص متأ اذإف ميقملا اذه ريغ نورفاسم الإ هفلخ سيل و اميقم رفاسملا
 فلختسملا ( رفاسملا مامالا هتاف نإو ) ى اوملسيف وه ملس اذإف « وه متأ و اودمق

 مامإلا ىلع ميقملا اذه لخد نأب ىرخأ ضعبو ةعك رب وأ اهضعب وأ ( ةعكرب ) هل
 ( ثدحا مث ) تركذ ام ىلع رثكأ وأ لقأ وأ ةعكر مامإلا ىلص دقو رفاسملا

 يأ ( هفلختساو اهيف هيلإ ) ميقملا ( لخد يقلا ) ةعكرلا ( يف ) رفاسملا مامإلا
 يف اوناك نإف ءاقلطم نوثكمي يأ نوميقملاو نورفاسملا (نودعقي : ليقف ) رفاسملا

 دوعقلا يف وأ“نيعكار اوثكم عوك رلا يف وأ«نيمئاق اوثكم فالختسالا نيح مايق

 الثم ( هتتاف يتل ) ا ةعكر ( لل وه موقيو هفلخ ) . اذكهو نبدعاق اوثكم

 متي ىتح فلختسا ثيح نم ) نيرفاسملاو نيميقملا( مهب ذخاي مث اهكردتسيف )
 هلبق مامإلا ىلص ام بسحيو ى ناتعكر يهو رفسلا ةالص ( مامالا ةالص مهب

 متأ نمف ‘ ىدارف نومتيف نوميقملاو وه يضميو كانه نورفاسملا دعقيف )
 مهلبق مامإلا متأ نإ : ليقو ى ( امم نوملسيو ملسي مث اومتي ىتح دمق
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 كردتسي مث ةيرفسلا متي ىتح فلختسا فمح نم يضمي : ليق و

 ىتح ميلستلاب الإ هن وبقترب الو ىدا رفنوميقملا يضميو 2 هتتئاف

 . اهلامكإ ىلإ عجري مث ةتئافلا يضقي

 نم ىلع الو هيلع ريض الو نظلاب مهمامت ملمي امنإف لوآلا ىلعو « ملس متأ نمو ى ملس
 هنأل ىلوأ وهو ( فلختسا ثيح نم يضمي : ليقو ) ى هنع مالسلاب أطابت
 ال ذإ بيغشتلا لوآلا لوقلا يفو ص نيميقملا ىلع بغشي ال هنألو بيترتو عابتإ

 دمقيف نيميقملاو نيرفاسملا ( ةيرفسلا متي ىتح ) هتاف ام ىلإ عجر هنأ نوردي
 الإ هنوبقترب الو ىدارف نوميقملا يضعي و هتتناف كردتسي مث ) نورفاسملا

 ملسو ملس اهلمك ] اذإف ى ( املامكإ ىلا عجر مث ةتنافلا يضقي ىتح ميلستلاب الإ

 مالك يشكيودسلا هيلع مهف ام وه باقترالا مدعو ع نوميقملاو نورفاسملا

 نوكي نأب ريض الف تمت ةمامإلا ةالص نأ ههجوو “ فنصملا هعبتو “ خيشلا

 ىلإ ةبسنلاب هتمامإ تيقب ولو ‘ اهرخآ يف نوميقملاو ، ةالص لوأ يف دمب ةفيلخلا
 ىتح نومنقملا هوبقترا ةيرفسلا متأ اذإ : ليقو ى هميلست نوبقترب مهنأل ميلستلا

 ف «مث» ءاقبإب خيشلا مالك رهاظ وهو “ ىدارف هعم نومتي مث هتاف ام كردتسي

 ص يركذلا بيترتلا ىلإ وأ « واولا ىنعم ىلإ اهجارخإ نودب اهلصأ ىلع همالك
 مهنكل ةعامجلا ةالص متأ ولو هنأ ثيح نم ةمامإلا يف ,قاب ةفلخلا نأ ههجوو
 . امل وأ يف وهو ةالصلا رخآ ف اونوكيب نأ مهل نسحي الف 0 ملسيف ملسي هنورظتني

 وأ ميقم لجر هيلإ لخدف اميقم مامإلا ناك نإو : « ناويدلا » يف لاقو

 ام مهب لصي مث مامإلا هب هتاف ام كردتسيلف هفلختساف ةمك رب هتاف دقو رفاسم

 . اميقم لخادلا ناك نإ هجولا اذه يف يناثلا لوقلا ركذو « مامإلا هب هفلختسا

- ٢٩٥ - 



 مهب ىلصف اميقم فلختسا مث ةعك ر نبرفاسمب ىلص نإ : « جاتلا ه يف لاق

 دعب نيميقملا نم هعم نمو وه متيو مهب ملسي الجر مدقي ميقملا اذه نإف ىرخأ
 تدسفامبرأ مهل ىلصف رمآلا لوأ نم ارفاسم نوميقملا مدق نإو ‘ ىدارف مالسلا
 نيتعكرلا زواج اذإ رضاح ىلع رفاسم كردأ نإو “ هيلع ىال : ليقو “ مهيلع

 اهمامت نيح يف نينثا نم ملس ميقملاب رفاسملا ىلص اذإ : ليقو ى ةيعابرلا نم بيل وآلا
 . مامإب ال ادرف ميقملا متيف
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 باب

 رثدحو داسف حالصإو وهس وأ مونبو مامإ توفب لص وت

 . ك هف رذعو هب ضقن ال ام كلذ وحن و انملا هعم حصي

 ( نالصولا يف )

 ( وهس وأ ) ةالصلا ضقني ال ( مونبو مامإ توفب ) ةالصلا ( لصوت" )
 حالصإو ) ء آوهس هيلإ لقتني هلبقتسا وأ همدقت المع لعي وأ اوهس اتكاس ىقبيف

 ضقن ال ام كلذ وحنو ) فاعرو شدخ و يق ( ءانبلا هعم حصي ثدح و داسف

 ارخآو آلوأ نوكت ءايشألا نهو “ هب ضقن ال ,لع فطع ( هيف رذعو هب
 مونب هلاغتشال همم همايق دمي هتالص لوأب مامإلا هتوفي نأ لثم “ اطسوو

 مث مامإلا هقبسيف هضقني ال امون ةالصلا طسو يف ماني نأ لثمو ى ءوضولا ضقني

 - وأ ، ضعبب هتالص ضعب مامإلا ىلع لخادلا لصو : نالصولا ىنعمو ى هبتني

 لاقف ص مامإلا مالس عب مومأملا هب يتأي اجف اوفلتخاو ى مامإلا هتالصب لصو

 هملعو « هتالص لوأ سيل هعم هكردأ امو ى ءاضق وه : لمملا هيلعو رثكألا

 اولصف متكردأ ام ه “ثيدح هل لديو « « ناويدلا ه يف اذك و « خيشلا رصتقا
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 دعب ريبكت ريغ نم موقي برغملا ةرخآ هعم كردأ نإف « )١' اوضقاف مكتاف امو

 تايحتلل سولج ريغ نم ةروسو ةحتافلا اهيف أرقيو ى نيتعكرلا ىلإ مامإلا ميلست
 خيشلا هراتخاو « هتالص لوأ وه هعم كردأ امو ءادأ وه : ليقو ى اهنب

 باجمإلو « اوقمتأف كتاف امو » :ةياورلو ى مارحإلا عضوم هنأل للا همحر ليعامسإ

 يفن فلتخت نكل ى ءادتبا ةلمجلا يف ةالصلا يف لخادلا ىلع ةالصلا رخآ بترت

 ةدحاول موقي برغملا ةرخآ كردأ نمف هيلعو ى مومأملاو مامإلا ةين بيترتلا

 موقي مث تايحتلا أرقو سلج اهدوجس نم عفر اذإو ى ةروسو ةحتافلا أرقيو

 يذلا ريبكتلاب نوكي ةدحاولل همايقو “ رهظي اهف اهدحو ةحتافلا أرقيو ةيناثلل
 هنودب نوكي وأ ى ةيناثلل مايقلا ىلإ ةدجس رخآ نم هسأر هب عفري نأ قحتسي

 . نالاقتحا سلج هنأ الإ هب هسأر عفر دق ريبكتلا كلذ نأل

 بجوي ام ضرامي مل اذإ ام بيترتلا بوجو لحم نإ : ءاضقلاب لئاقلا بيجيو
 هانعمف » اومتأف « ةيا ور امأو > هتعباتم بوحوو مامإلاب ةينلا داحتا وهو همدع

 . « اوضقا » ةياور يفاني ال حضاو اذهو « ةالصلا لكتل صقن ام اوديز

 نكل : « دعاوقلا » لوق ىلع ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللادبع وبأ بتكو

 نإ اهسولجو تايحتلا ةدايز هيلع مزلي هنألو : هصن ام خلا مامإلا ةين فلتخت
 :1 نإ اهسولج ةدايزو مامإلا ةعباتم بوحول رهاظلا وهو اهأرقي ناك

 كردأ ةمعابر لك يفو > ةريخألا ةعك رلا اهيف كردأ ةالص لك ف اهأرقي ال

 برغملا نم ةثلاثلا كردأ اذإ ايف ةروسلا ةءارق كرت اضيأ هيلع مزليو ى اثالث اهيف
 كلذ انضرف اذإف اهأرقي مل مومأملاو اهأرقي مل مامإلا نال ى ءاشعلا نم نيتريخالا و

 ١ -_ هبلع قفتم ٠
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 ؟ ملسي مل ام وأ دهشتي مل ام هيلع لهف ث هياع لوخدلاب اهعقريف
 ةالص يف تئافلا كاردتساو لوخدلا ةحص راتخملاو : نالوق

 3 اهريغك تيم

 لوأ وه تاف امو ءادأ كلذ نأ قيقحتلاف اهلع نم ةروسلا تصقن ةالص لوأ

 تاف ام ىضق اذإ اهتءارق ديعي الو مامإلا عم اهأرقي تايحتلاف “ ءاضق ةالصلا
 ةروسلا ةءارق هتوفت الو لاعفألا يف نأب لاوقألا يف ضاق هنأ كلام بهذمو

 ءاضقلاب اهعقري يأ ( هيلع لوخدلاب اهعقريف ) ص « دعاوقلا ه رهاظ فالخب مهدنع

 هلإ ال نأ دهشأ لقي مل ام ( دهشتي مل ام هيلع ) لخدي ( لهف ) لوخدلا ببسب
 اذه لصو اذإ لخدي الف هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال-هدحو شلا الإ
 وهو تايحتلاب مامإلا رهج "نإ كلذ ملمي امنإو “ هدعب ام أرقي ناك ولو لحملا

 ( نالوق ؟ ملسي مل ام وأ) ، تايحتلا نم سيل هنآل هلوسر دعب امب رهج وأ ى لوق
 هديري نأ لمتحيو “ اهلك تايحتلا كردأ نإ الإ هلوخد حصي ال هنأ اهثلاث

 هنأ عبارلا 2 تايحتلا نع دهشتلاب ربع نوكيف ى دهشتي مل ام : هلوقب فنصلا
 همارحإب كردإ نإ الإ حصي ال هنأ سماخلا « ةعكر كردأ نإ الإ حصي ال
 . دوجسلا نم غرفي مل مامإلاو مرحأ نأب ع هضعب وأ تايحتلا لبق دوجسلا

 نم ( اهريغك تيم ةالص يف تنافلا كاردتسإو لوخدلا ةحص راتخاو )

 ام لدبيلو كردأ ام ؟لصيلف ه قلع : هلوقل ةبجاولا ريغو ةبجاولا ةالصلا

 ام كردتسي الو ملس ىتم ملس تيملا ةالص يف هيلع لخد نإ : ليقو ‘)١' « تاف

 هل حصب ال :لىقو 0 ملس ملس اذإف لوأ ىلع ءىدتببو لخدي : لقو “ تاف

 ١ - رك ذ م دقت ٠ .
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 عوكرلا هتاف هتاف ىتمف ، طقف مايقلا يف : ليق ل وخدلا حصي امنإو

 يف :ليقو ء آدوجسو ًاعوكر و ًامايق لمشي ام ةيعرشلا ةعكرلا نأل

 ث عضوم لك

 هجوو ص هكاردتسا بجي ءيشب هتوفي ال ثيحب ةالصلا لوأ نم هعم لوخدلا الإ

 هل , حمي ملو هنم كردأ ام هل ءاعد ايهباحصأ دنع اهنأ ثلاثلاو يناثلا لوقلا

 . نيتريبكت وأ ةريبكت كردأ ام هنم يلصي لفن اهنأ وأ ‘ تاف ام كاردتسا

 7 ىلع لخدي امنإو ، رثكأ وأ نيتعكر وأ ةعك رب ناسنإلا عوطتي اك « رثكأ

 هنأل ءاعد وأ لفن اهنأ ىلع لخد ولو اهيف لوخدلاب همزلت هنأ هملع درب الف ةينلا

 . طقف كردأ ام لعفي نأ يوني

 هتاف ) مايقلا ( هتاف ىتمف “ طقف مايقلا يف : ليق لوخدلا حصي امنإو )
 :للع هلوقل ( ادوجسو اعوكرو امايق لمشي ام ةيعرشلا ةعكرلا نأل « عوكرلا

 عوك رلا كردي مل نم هنأ هموهفمف )١' « ةالصلا كردأ دقف عوك رلا كردأ نم ه

 مامإلا ناك ثيح ىلإ لقتنيلف امل كردم ريغ ناك اذإف ى ةمكرلل كردم ريغ وهف

 لعو مايقلا لمع دارملاو « دوعقلاو مايقلا يف : ليقو « هتاف ام لك كردتسيو

 ةءارق لاح هيلع لخدي هنإف ادعاق مامإلا ىلص اذإ ام كلذ لمشف « دومقلا

 ةءارق لاح هيلإ ىلخدي هنإف ىموتلإاب امئاق ىلص اذإ امو « تايحتلا وأ نآرقلا

 هتالص لاح تابحتلاو .ةءارقلا ريغ يف ناك اذإ ام جرخ و ى ةءارقلا وأ تاسحتلا

 عوك رلا يف هركي نكل ى ( عضوم لك يف : ليقو ) يموتلاب امئاق وأ ادعاق
 نيب ايف زوجي ال : ليقو ‘ دوجسلا نم عفرلا يفو ى امهنيب امو دوجسلاو
 . نيلمعلا

 ١ _ ه رك ذ م دقت .



 : نالوق ؟ عمتسي وأ اهأرقي لهف ةحتافلاب هتافو مايق يف لخد نإف
 دعب اهكاردتسا همزل لهف مايقل ضعب كردأو ةءارقلاب هتاف نإو

 ال رهج يف ةمات ةيآ ةءارق هعم كردأ نإ وأ ؟ الوأ مامإلا غارف

 ء دعب ةحتافلا كاردتسا

 أرقي مامإلاو ( اهأرقي لهف ) اهلك ( ةحتافلاب هتافو مايق يف لخد نإف )

 ؟ « باتكلا ةحتافب الإ ةذف الو مومأم الو '١مامإل ةالص ال ه ثيدحل ةروسلا

 : ىلاعت هلوقل دعب اهك.ردتسي الو هعم مك ريو ةروسلا مامإلا ةءارقل ( عمتسي وأ )
 ةالص ال هنأ وهو ى ليصفتب لمعي امنإو « لامجإ اذه نأ هيفو '؟٨«هل اوعمتساف»

 ةروسلاو ةحتافلا ةءارق ( ةءارقلاب هتاف نإو ؛ نالوق ) باتكلا ةحتافب الإ

 وأ قير علب ردق وهو هيف تكس يذلا ردقلا وهو ( مايقلا ضعب كردأو )

 يف مامإلا عرشيف ربكي نأ كلذ نمو « كلذ نم لقأ همالك يف لخد لب ى سفنت

 نإ ةروسلاو ةحتافلا ةءارق يأ( اهكاردتسا همزل لهف ) رسلا وأ رهجلا يف عوك رلا

 ةءارق هعم كردأ نإ وأ ص ال "وأ ) ةالصلا نم ( مامالا غارف دعب ) ةروسلا تناك

 همزلي ال رهج يف ) اهل مامإلا ةءارقل رضحو مرحأ يأ ةروسلا نم ( ةمات ةيآ

 همزل ةيآ نم لقأ كردأ نإ ع مامإلا غارف دعب يأ ( دعب ةحتافلا كاردتسا

 وأ يناثلا لوقلا ىلع ةحتافلاو ةروسلا كردتسا نإو ؛ لاوقأ ؟ اهدح و اهك ردتسا

 .نالوق ى ال "وأ ؟ دسفت لهف موزملا مدعب هبحاص لئاقلا ثلاثلا ىلع ةحتافلا

 «ةءارقلا متي نأ لبق اوعك رو أرقو مايقلا يف لخد نم ةالص بوبحم نبا زاجأ و

 ١ - هملع قفتم ٠
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 ؟املوأ نم وأ كردأ كيح نم اهذخ أي لهف ةحتافلا ضعب كردأ نإو

 يف الو ى اهرخآ ىلع هكردأ نإ اهكرت يف هيلع ريض الو ؛ فالخ

 ًذعتنست مل نإ ال مأ ذيعتسي له ةءارقلاب قوبسملاو ى اهتءارق
 تعرش اذإ ال رهظالاف ؟ مارحإلا لبق

 يف لخد ولو صخرو « مامإلا دوجس كردأو عوك رلا نم مهعفر مهضعب مك رو

 . دحاو مومأم د وحس كردأ ولو صخرو ك عوك رلا

 . تدسف أرقو ةءارقلا ضعب كردي مل نإ : دمحا نبا لاقو

 هملع الو طقف ( كردأ ثيح نم اهذخأي لهف ةحتافلا ضعب كردأ نإو )

 . ( فالخ ؟امفوأ نم وأ ) ؟ دعب

 ص اقلطم ةءارقلا ديعي الف ةءارقلا نود عوك رلا هعم كردأ نم : « جاتلا » يفو

 ال : ليقو « عوك رلا لبق مرحي مل نإ الإ ال : ليقو 2 راهن اهديمي ال : ليقو
 الف راهنلا يف ةحتافلا فصن كردأ نإ:ليقو ى ثالث ردق : ليقو.ةيآ عمس نإ ديمي

 كلذك اهرثكأ كردأ نإ:ليقو ‘ حص قحلو هأرق نإو ى رخآلا فصنلا يق هيلع

 . ةءارقلا داعأ الإ و

 اذك و ص (اهتعارق يفالو)(اهرخآ ىلع هكردأ نإ اهكرت يف هيلع ريض الو )
 اهتءارقوأاهك اردتسا بحتسي دقو اهديعي الف اهك رت اذإو ى ةروسلا يقهك ردأ نإ

 . نيتلأسملا يف هعم عوك رلا قحلي ناك نإ مامإلا دعب

 ذعتسي مل نإ ال مأ ذيعتسي له ) أرقي ال هنأ ىتح ( ةءارقلاب قوبسملاو )
 يأ ( تعرش اذإ ) ذيعتسي ( ال ) نأ ( رهظالاف ) ؟ ددرت ( مارحالا لبق
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 غارف دعب ةءارقلا دنع ذيعتسي نكلو . هتتاف دقو ةءارقلل

 ةءارقلاب هتافو ةيناثلا ف لخد نإ امأو 2 ىلوألاب صاخ كلذو مامإلا

 ثيح لخادلا ملسيف 0 ىلوألا ةعكرلاك اهمكاردتسا همزل

 . لخد

 دعب ةءارقلا دنع ذيعتسي نكلو ) 0 ةءارقلا ( هتتاف دقو ى ةءارقلل ) ةذامتسالا

 هنأل فيعض اذهو « مامإلا هب هقبس ام ةءارقل ماق اذإ ةالصلا نم ( مامالا غارف

 لوأ نم ذيعتسي : ليقو « مامإلا ةذامتساب ءافتكا ةذاعتسا الب لبق نآرقلا أرق
 ةءارقل حموس الإ مامإلا ذيعتسي ال ثيح ذاعتسا هنأ هيفو ى ةيناثلا ةعك رلا
 . مارحإلا لبق مامإلا ذامتسا دقو مارحإلا دعب ذيعتسي نأل حموس اك نآرقلا

 عك ريو مرحي وأ ًامكار مامإلا عم لخادلا ذيعتسي له : « جاتلا ه يف لاق

 ( كلذو ) “ ةلبقتسملا ةعكرلا يف ةءارقلا ينعي ! ةءارقلا ىلإ ةذاعتسالا رخؤيو

 ىلع مايقلا ضعب هعم كردأو اهب هتاف اذإ ةءارقلا كاردتسا مدع نم لبق روكذملا

 ةبسنلاب هتاف ام ةلقو اهمدقتل اهنأش مظعل ( ىلوألا ) ةعكرلا ( بصاخ ) : لوق

 ةعبارلا وأ ةثلاثلا وأ ( ةيناثلا يف ) مامإلا ىلع ( لخد نإ امأو ) « دعب ام

 ضعب كردأ ولو ى ةءارقلا ىأ ( اهكاردتسا همزل ) دقف ( ةءارقلاب هتافو )
 ص اقلطم ةعس اهفذح زاوج ىلع ءانب امأ باوج نم ءافلا فذح امنإو ى مابقلا
 كاردتسا همزل اي ( ك ) مزل وهو ط نإ باوج هنع ءانفتسا فوذحم اهباوجو
 :هلوقب راشأ هلإ و “ىلوآلا ىف كردتسي اك كردتسي : ليقو ى ( ىلوالا ةعكرلا )

 . . . اهلك يه هتتاف يتلا ىلوألاك

 وبأ هديفي اك امهريغ وأ دوعقلا وأ مايقلا يف ( لخد ثيح لخادلا ماسيو )

_ ٢٣ ٠ ٣ _ 



 اهيف ناك نيأ فرعي مل نإ لخدي الو اقلطم دوعقلا يف : ليق و

 ناك آرفاسمأ 2 فرعي ملو فرع نإو كلذ ىلع لخد نإ ديعيو

 انيمي كرحت الب هيف ملسي دوجسلا يف لخد نإو ى ةالصلا نم جورخ هنأل ةلأسم

 ( اقلطم دوعقلا يف : ليقو ) “ عوك رلا يف اذك و سأب الف كرحت نإف الامشو

 ولو دوعقلا يف نوكي نأ ميلستلا لصأ نآل « حيحصلا وهو هريغ يف وأ هيف لخد

 ى ملسو ملستلا لع ىلإ عجر ادجاس وأ امكار وأ امئاق غرف اذإف ى غارفلل ناك

 يف مالسلا نوكي كلذك لوخدلل وهو مايقلا يف وه امنإ مارحإلا نأ اك اضيأو

 يزجيو (اهيفناك نيآ فرعي مل نإ) مامإلا ىلع (لخدي الو)« جورخلل هنآل دوعقلا
 ناك نبأ فرمدو نانىمأ : لىقو 0 نيمأ : ليقو “ هقدص نإ ناك نبأ لاق .نم لك

 ةدجسلا نم همايقبو “ ةيثالثلاو ةيعابرلا يفو & ملست الب تايحتلا نم همايقب

 ىلع ةليل وأ موي لك يف ةعك ر لك ةءارق داتعا نإ ةءارقلابو ى ةيئانثلاو ةيثالثلا

 فرعي مل ولو هيلع لخدي نأ انموق زاجأ و « ( كلذ ىلع لخد نإ ديعيو ) ةدح
 نأ ةرمعلاو جحلا يف يور ام ىلع ضعب هساقو ث اثيدح كلذ يفاوورو “ ناك نبأ

 هنأ ف رمب نأ ريغ نم رتل هللا لوسر هملع مرحأ ام ىلع مرحأ ةباحصلا ضعب

 : لاق ذإ كلذب الوق « جاتلا ه يف فنصملا ركذو ى امهب وأ ةرمع وأ جحي مرحأ

 هب هتاف امأك ردتسم ماق مامإلا ملس ايلف ءيشب هوتافو نيلصم ىلإ : ليقءاج نمو

 يف يتأيو ى كش ىلع لمعلا عفني ال ذإ نقيتي ىتح اهديعي : ليقو ، هل تحص دقف

 هتاف دقو مامإلا "ربك مك فرمي نأ نودب مامإلا ىلع لخد نإ هنأ ديعلا ةالص

 ريبكتلا يف اذه نكل « ديعي ال هنإف مامإلا ربك اه قفاوو ربك و نيتمك رلاب

 ايقم مأ ) مامإلا ( ناك ارفاسمأ فرعي ملو ) مامإلا ناك نيأ( فرع ناو )
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 نكي مل نإ مامإلا ةالص هتالص ىون آرفاسم لخادلا ناك نإف

 هقفاو نإ هتداعإ يف كلذ وني مل نإو بوغم وأ حبص يف

 لخديو . ةعامجلا عم هضرف ءادأ ىون ًاميقم ناك نإو ؛ نالوق

 . ناتلوألا يهو هتالص زواجي مل ام هسكعك ميقم ىلع رفاسم

 دقو ص مامإلا ةالص لثم يأ ( مامالا ةالص هتالص ىون أرفاسم لخادلا ناك ناف

 هلوق ىنعم ىون يأ ربخ ةالصو ى هىلإ فاضمو أدتبم هتالصو ؤ هبشلا هجو رم

 ةينلا نم ىلوأف مامإلا ةالص ىقالص : هلوقب ظفلت ىون نإو ى مامإلا ةالص هتالص

 مامإلا ةالص ةلئام يأ فوذحم لاحي ةالصو ىونب هتالص بصن زوجيو ‘ طقف

 ص ريض الف ايهيف لاق نإ و ، ( برغم وأ حبص يف نكي م نإ ) هبشلا اذهل ادةتعم
 رجف يف ثذَفلا وأ مومأملا وأ مامإلا لوقي نأ ىلإ ةجاح ال هنأ يفحيرصتلاك اذهو

 . ةيرفس وأ ةيرضح اهنإ رفس وأ رضح يف برغم وأ

 روكذملا ( كلذ ) امهريغ يف ( وني مل نإو ) هلوقي : شيورد خيشلا لاقو
 مل هنألايرضح لبآرفاسم مامإلا قفاوي مل نإ دعيل مامإلا ةالص هتالص نأ نم

 الو ث ( نالوق ) ارفاسم ( هقفاو نإ هتداعإ يف ) و « اعبرأ هعم ىلصي نأ وني
 حبصلاو ناضمر مايقك مقملاو رفاسملل توتسا يتلا ةالصلا يف كلذ ةين ىلإ جاتحي

 ( ةعامجلا عم هضرف ءادأ ىون اميقم ) لخادلا ( ناك نإو ) ص رتولاو برغملاو
 لب نيتمك ر ىلصي ال ميقملاو ارفاسم مامإلا لعل مامإلا ةالص يلصي هنأ يوني الو

 . نيتمك ر ميقملا داز ارفاسم مامإلا ناك نإ و اعبرأ

 ( هتالص ) ميقملا مامإلا ( زواجي مل ام هسكعك ميقم ىلع رفاسم لخديو )
 رهاظلاو  ةمعاب رلا نم (( ناتلوألا يهو ( لوخدلا دارأ يذلا رفاسملا ةالص يأ

 يفو ت ميقم همامإ نأل رفاسم ولو امبرأ يلصي هنأل اهزواج ولو هلوخد زاوج

 ٣.٠٥ _ ( ج٢۔النيل- ٢٠ )



 7 ثيدح هل لديو ك ءاملعلا ضعب هب حرصو ك هل لدب ام ةقراشملا بتك صضمب

 مقملا.ىلع لخدي نأ رفاسملل تبث دقو ) « اوضقاف مكتاف امو اولصف متك ردأ

 . ائيش نثتسي ملو تاف ام كردتسيو كردأ ام قحاللا يلصي نأ قلطاف

 « ةمتت »

 هكاردإ اجرولو أرقينأهلسيلفمامإلا عك ر دقو مرحأ اذإ : ديعس وبأ[لاق]
 هكردي ال هنأ دمعت نإو ىال : ليقو “ تمت : ليقف هك ردأ و أرق نإف ى هف

 أرقف عكر ىتح لخدي ملف راق مامإلاو مرحأ نإو قافتا ال تلق ى اقافتا لدبأ
 لخد نإ و“مرحأنيح مهعمعك ري مل اذإ ءأسأ:نازع [لاق] ؛نالوقماتلا يفف هقحلو

 نضأ ىلوألاو “ مارحإلل اهاون اذإ ةدحاو ةريبكت هتفك عوك رلا لاح يف هيلع

 : ليقو ٠ وني مل نإو ةدحاو يفكت: ليقو ؛ حيحصلا وه كلذو نيتريبكتب يتاي

 ىلعف ؛نالوقف ال اهاون نإو ى هل ةالص الف عوك رلل اهاون نإو “ىون نإو ال

 هل ةريبكت كردتسي : ليقو ؤ ذئنمح عوك رلل ركب لسىقف “ ةدحاو ةيافك مدع

 . مامإلا ملست دمب

 ١ - ه رك ذ م دقت .



 لصف

 وأ ى اهطسو وأ امل وأ هتوفي نأ : لوألا ناهجو : كاردتسالا

 ءاهرخآو وه وأ 2 اهطسوو اهلوأ وأ اهرخآو اهل وأ : يناثلاو ى اهرخآ

 هتتاف لخادك ا ملسي مث هكردتسيو هتاف ام ىلإ دصقي نأ لوألا

 الب ماق مامإلا ملس اذإف 4 كردأ ام يلصي ناتعكر وأ ةعكر

 : ملسي مث هيف لخد لحم ىلإ هكردتسيف اهلوأ ىلإ ريبكت

 لوأ يأ ( اهلوأ هتوفي نأ لوألا ) : هوجو لب ( ناهجو كاردتسالا )
 اموأ وأ اهرخآو اموأ ( هتوفي نأ ) يناثلاو ك اهرخآ وأ اهطسو وأ ( ةالصلا

 ددمت وأ اهرخآو اهطسوو امل وأ وأ ) اهرخآو ( اهطس و يأ ) وه وأ اهطسوو

 . اهيف وأ رخآلا يف وأ طسولا يف اذه عم

 عونلل اف .94 ) ملسي مث. هكردتسيو هتاف ام لا دصقي نأ ( هكح ) لوألا (

 وأ ةعكر هتتاف لخادك ) اهلوأ هتوفي نأ وهو هجولا اذه عاونأ نم لوألا

 ا»هلب ماق مامالا ملس اذإف { كردأ ام يلصي ) وهف رثكأ وأ لقأ وأ ) ناتمكر

 اذإف ث ( ملسي مث هيف لخد لحم ىلإ هكردتسيف اهلوأ ) نم هتاف ام ( ىلإ ريبكت
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 وأ مان مث هعم دهشت و امل وأ نم نيتعكر هعم ىلص نإ ذكو

 هتاف ىتح أضوتي وأ هبتني ملو ريبكتب موقي نأ لبق ثدحأ
 . . . . . . ؛ ةعبارلا هعم كردأف ةعكرب

 وهو ريبكتب ماقو ةعك ر ىلصف مامإلا ملست دمب ماق ةيناثلا ىلإ مايقو ةعك رب هتاف

 مايقلاو نيتعكرب هتاف نإ اذك و « ةيناثلا ةعكرلا ىلإ مامإلا هب ماق يذلا ريبكتلا

 موقيو تامك رلا نم تاف ام يلصي هنإف ةعبارلا ىلإ مايقلاو تالثب وأ ةثلاثلا ىلإ

 ماق عون يأ يفو هجو يأ يف كاردتسالل ماق اذإ : لنقو ى كلذ دمب ريبكتي

 هنأل ةالصلا ديعي هنإف هيلعو ى ةلهجلا لعف نم هللا همحر ةتس وبأ هلمجو ريبكتلاب

 ةداعإ ال : لاق نآرقلا يف امهبشي امم ةدايز دمعت نمديعي ال:لاق نمو ةدايز دمعت

 ى دمي اهيقاب كردتسيالو هلوسر ىلإ هعم اهأرق ميلستلا ةيحت مامإلا أرق اذإ و“ هيلع

 لثم ركذو “ءاعد نملوقي ام لوقيو اههىقب هعمأرقي :ليقو ؤ هك ردتسي : ليقو

 ام نأ ههجوو “خلا ىتح ةنجلا نأو ىقح توملا نأ دهشأ :لوقي نأوهو“ قيقحتلل

 :لبقو “ حيحدلا وهو مامإلا ةالص رخآ وه اك هتالص رخآ وه مامإلا عم كردأ

 . مامإلا ملسي نأ ىلإ تامحتلا رركي وأ : ليق “ حبسيو هلوسر ىلع فقي

 دعي تئافلا كاردتسا يف ك ( اذك ) اهطسو هتوفي نأ وهو يناثلا عونلا ( و)

 ( هعم دهشتو اهلوأ نم ) رثكأ وأ لقأ وأ ( نيتعكر هعم ىلص نإ ) ف مالسلا
 ءءوضو ضقني ال امون ( مان مث ) اهلوأ نم نيتعكر هعم ىلص اذإ اجف لوآلا دهشتلا
 وأ داسف حالصإ لثم هل زاج ام لعفب وأ ى ءانبلا هعم حصي امب ( ثدحأ وأ )

 هوهس وأ همون نم ( هبتني ملو ) ةثلاثلا ةعكرلل ( ريبكتب موقي نأ لبق ) وهسي
 وأ لقأ وأ ( ةعكرب هتاف ىتح ) هلغش نم عجرب وأ هثدح نم ( أضوتي وأ )

 وأ ريخآلا اهضعب وأ ( ةعبارلا هعم كردأف ) نيتعكر نود وهام اهنم رثكأ

 كردأ نرإ ةعبارلا ىلإ ريبكتلاب موقيو ى ةعبا رلاب لصتملا ةثلاثلا ضعبو ةعبا رلا

_ ٠٨ ٣ 

 



 مان نإ اذك 3 تئاف كاردتسال دهشتلا ريبكتب وه ماق ملس اذإف

 ىتح أض وتب وأ هبتني ملو اثالث هعم ىلص ام دعب ثدحأ وأ

 لوأ نم ةعكر هتتاف لخادك يناثلاو . هيلع اك هتالص متأ لس

 نيتعكر هعم ىلصو

 ص ةعبارلا نم ةءارقلا يف الثم هبتنا نيح هدجو نإ و « هربك دق وأ هربكي مامإلا

 ريبكتب وه ماق ملس اذ اف ( > هك ردتسب ال : لق و ريبكتب موقي : لسق

 مايقلا اذهو « ةثلاثلل هب ماقي يذلا ريبكتلا وهو “ ( تناف كاردتسال دهشتلا

 ايف ال امهتيحتو نييلوألا نيتعكرلا اهيف كردأ يتلا ةروصلا يف وه امنإ ريبكتلا
 مونلا لثمو ى يناثلا عونلا اذه يف تركذ ىتلا ةلثمألا يف رثكأ وأ لقأ كردأ

 تاوفل اهلك ةمك رلا كردتسا دجس ىتح هعابتا نع اهس نمو ى ةلفغلا ثادحألاو
 : لىقو ى هتزجأ ةيناثلل همايق لبق هك ردأو عك ر نإ : ليقو ى هعم عوك رلا

 . اضيأ ريخآلاو طسولا يف كلذ يتأيو طقف هتاف ام كردتسي

 الثم ( ثدحأ وأ مان نإ ) ف ك ( اذك ) اهرخآ هتوفي نأوهو : ثلاثلا عونلا

 وأ هبتني ملو ) نيتمك رلا قوف لقأ وأ رثكأ وأ ( اثالث هعم ىلص ام دعب )
 دح ىلع ريبكتب موقيو ى ( هيلع اك هتالص متأ ) مامإلا ( ماس ىتح أضوتي
 . رم ام

 امهلوأ هتوفي نأ وهو ت لوآلا عونلا رم اك عاونأ هيف ( يناثلا ) هجولا (و)

 ملو رضحي ملو امهلوأ ىلص وأ ى رضحي ملو اهرخآو اهل وأ مامإلا ىلص ءاوس اهرخآو
 يناثلا ىلإ و « خلا لخادك : هلوقب لوآلا ىلإ راشأف مامإلا هيلصي امم اهرخآ نكي
 رجلاب وأ مضلاب ( لوأ نم ةعكر هتتاف لخادك ) كلذو : لاق“خلا ميقمكو : هلوقب
 لقأ وأ ( نيتعكر هعم ىلصو ) رثكأ وأ ةعكرلا نم لقأ وأ هنود وأ نيونتلا عم
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 نم أدبي هنإف ملس ىتح أضوتي وأ هبتني ملو ثدحأ وأ مان مث

 لخد ميقمكو ، ملسي مث دهشتلل دعقي مث ةعبارلا يف مم ىلوألا

 يلصيل ريبكت الب وه ماق ملس اذإف ةعكرب هتاف رفاسم ىلع

 ' ةيناثلا ةدجسلا نم عفر دعب دهشتلا ريبكتب موقي مث ، ىلوألا
 . ملسي مش يقابلا متيو 4 اهل ريبكتلا عم

 وأ هبتنا ولو ى ( ماس ىتح اضوتي وأ هبتني ملو ثدحأ وأ مان مث ) رثكأ وأ
 نم أدبي هنإف ) اهرخآ لب اهطسو هتاف دق ناكل ميلستلا لبق هكردأ و أضوت

 ص مارحإلا ةريبكت وهو اهريبكت رمك دق هنآل ريبكت الب اهيلإ مايقلاب ( ىلوألا
 مايقلا ريبكت هيوني ريبكتب اهك ردتسي يتلا ىلوألا ةمك رلا حيبست دمب موقيو
 حيبست الب ماق ضرألاب ههجو لصتا اذإو ى دوجسلا ىلإ اتكاس عج ريف ةيناثلل

 اهيلإ مايقلاب ( ةعبارلا يف ) عرشي (مم) ، ةمبارلل مايقلا ريبكت هيونيو ريبكتلاب
 الب ىلوألل موقي هنأ تملع دقو ى ( ملسي مث دهشتلل دعقي مث ) هتاف ذإ ريبكتب

 يأ ( هتاف رفاسم ىلع ) برغملاو رجفلا ريغ يف ( لخد مقمكو ) « ريبكت
 يلصيل ريبكت الاب وم ماق ماس اذإف ) « رثكأ وأ لقأ وأ ( ةعكرب ) رفاسملا

 هبقع ماق يذلا مامإلا عم هدهشت يذلا ( دهشتلا ريبكتب موقي مث ىلوألا

 ىلوألا ةعكرلا يتدجس نم ( ةيناثلا ةدجسلا نم عفر دعب ) ريبكت الب ىلوألل
 دمقيو امئاق ريبكتب عفريو اهدجسي نأب ةيناثلا ةدجسلل يأ ( اهف ريبكتلا عم )

 ص تايحتلا نم مايقلا ريبكت هنيعي ريبكتب موقيف « تايحتلا ءيراق ةئيهك اتكاس
 ءىدتبيوهذإراوجلل ةعك رلا ىلإ مايقلل هنأ عم ةيناثلا ةدجسلا ىلإ ريبكتلا بسنو
 اهلوأ هتاف اذإ امل الاثم اذه حص امنإو ى ( ملسي مث يقابلا متيو ) ةدجسلا بقع
 مامإلا عم هيلصي نإ هنإف اهرخآو هايإ مامإلا قبسل هتاف اهل وأ نآل اهرخآو
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 مث ث متي مث دهشتلا ريبكتب وه ماق رفاسملا ملس اذإ : ليقو

 عم ةيناثلا هعم ىلصو هتتاف نإو ‘ مل س مث { ء ىلوألا كردتس

 اذإف ةعبارلا هعم ذخأف أضوت وأ هبتناف ثدحأ وأ مان مث دهشتلا

 عم ةدجسلا نم عفر اذإف اهيلصيف ث ىلوألل ريبكت الب ماق ملس

 لحم ىلإ اهمتي ىتح ةثلاثلا يلصي مث دهشتلا ريبكتب ماق ريب

 هيف لخد

 اذإ امل اذهب لثم ولو “ طقف ناتعكر هتالص نآل كلذ لبق مامإلا ةالص ءاضقنإل

 ىلص هنأ الثم رخآلاو ىلوآلا يف توفلا نم ردابتي امنإ هنآل حصل طقف اهل وأ هتاف

 ٠ هنود اهرخآ ىلصو هن ود ةالصلا لوأ مامإلا

 مث ) ةالصلا رخآ ( متي مم دهشتلا ريبكتب وه ماق رفاسملا ماس اذإ : ليقو )

 . ( ملسي مم ) دمقي مث ةيناثلا ريبكتب موقيو ( ىلوألا كردتسي

 فاو ) : هلوقب هيلإ راشأف اهطسوو اهف وأ هتوفي نأ وهو :يناثلا عونلا امأو

 مم ةيناثلا هعم ىلصو ) ميقملا ىلع لخادلا ىلوآلا ةعك رلا تتاف يأ ( هتتاف
 ( ملس اذإف ةعبارلا هعم ذخأف أضوت وأ ، هبتناف ثدحأ وأ مان ان مث دهشتلا

 ةدجسلا نم ) هسفن ( عفر اذإف اهيلصيف ىلوذلل ريبكت الب ) وه ( ماق ) مامإلا

 دهشتلا ىلإ ريبكتلا بسني اك اهيلإ هبسن ةدجسلا هذه ريبكت ي ] ( اهريبكت عم

 ىلإ اتكاس عجر امئاق ىوتسا اذإف ى ةيناثلل مايقلا ريبكت كلذو ى هدعب وهو

 دهشتلا ريبكتب ماق ) : لاق اك ريبكتب اهنم موقي لب اهأرقي الو « تايحتلا دوعق

 تنأ ىلإ رمتسيو ةثلاثلا ةالص يف عرشي ىقح يأ ( اهمتي ىتح ةثلاثلا يلصي مث
 ىلإ اهتنم دارملاو ى ص ةثلاثلا نم سبل لحملا اذهو ( هيف لخد لحم ىلإ ) ى اهمتي
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 مونب ةعكرب هتاف مث دهشتلا عم نيتلوألا هعم لصمكو 2 ملسي مث

 ىتح ثدحأ وأ مان دهشتلل دعق املف ةعبارلا هعم ذخأف هبتناف

 نم عف ر اذإف ى ةثلاثلل دهشتلا ريبكتب وه م وقيف مامإلا ملس

 ريخالا دهشتلل دعقي مث هيف لخد لحمل يهتني ىتح ماق اهت دجس

 ريبكتب ماق اهالص اذإف مامإلا ىلإ عوجرلا لوخدلاب دارملاو ى هيف لخد لح
 ضعب هتاف اذإ ام كلذ لثمو ( ملسي مث ) مامإلا عم هلعفي مل ذإ ةعبارلا ىلإ مايقلا

 وأ ريخآلا ةعبارلا ضعب همم ذخأو ةيناثلا ضعب عم ىلوآلا وأ ع طقف ىلوألا

 ماق مامإلا ملس اذإ : ليقو “ كلذ وحنو اهب لصتملا اهلبق ضعبلاو ةعبارلا

 . ةعبارلا ريبكتب ماقو ةثلاثلا ىلصو دهشتلا ريبكتب

 نيتلوألا هعم لصمك ) اهرخآو اهطسو هتوفي نأ وهو :ثلاثلا عونلا ( و)

 اهنم ريبكتلا اذه لب مايقلا ريبكتو اهيلإ مايقلا عم ( ةعكرب هتاف مث دهشتلا عم
 مونلا الإ ركذي ملو < هعم ينبي امم هريغو ثدحلا هلثمو ى مون ببسب ( موني )
 هعم ينبيثدحل رذعل مميت نم نأ ريغ“آرهاظ اناكمإ ةعبارلا قاحل هعم نكمي هئآل
 هعم ذخأف ) الثم همون نم ( هبتناف ) ع ملعأ هللاو اضيأ اهقحلي ءوضولا عرسأ وأ

 مامالا ماس ىتح ) ى الثم ( ثدحأ وأ مان ) يناثلا ( دهشتلل دعق اماف “ ةعيارلا

 : ةثلاثلل ) لوآلا دهشتلا بقع يذلا ريبكتلا يأ ( دهشتلا ريبكتي وه موقيف
 نأب ى ( هيف لخد لحف يهتني ىتح ماق ) ةيناثلا يأ ( اهتدجس نم عفر اذإف
 هصمم كردأ نإو ى ( ريخالا دهشتلل دعقي مث ) ةعبارلل مايقلا ريبكتب موقي
 نإ يقب ام تايحتلا نم أرقيو تايحتلا دوعقل دوجسلا نم ماق ةعبارلل ريبكتلا

 . ءيش يقب
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 . . ؛ اهريغ اهيلع سقو ي تايعابرلا يف اذه و « ملسي مث

 تاولصلا ( يف ) نآلا هيف مالكلا مت يذلا روكذملا ( اذهو ى ملسي مث )

 ى ( اهريغ اهيلع سقو ) سايق ريغ ىلع ةعبرأ ىلإ بسن رهظلاك ( تايعابرلا )
 ةدخاولاو 2 رجفلاك ةيئانثلاو 2 هيلوأ نم ملسي مل اذإ رتولاو برغملاك ةيثالثلا
 وأ اهرخآو اهطسوو امل وأ نم توفلا روصتف > ةدحاوب لفنلا زاجأ نم دنع

 ىلص نمل ناضمر يف وأ اقلطم ةعامجلا رتولا زاوجي ريبخ تنأو “ كلذ ضعب

 زاوجو ص ضعب دنع اعبرأ وأ ضعب دنع اثالث اثالث لفنتلا زاوجو ى اهب ةمتعلا

 هتوفي نأ ثلاثلا هجولا !؟ رخآو طسوو لوأ نبتعك رلل و ضعب دنع ةعاب لفنلا

 ٠ اهرخآو اهطسو نمو اهل وأ

 « دناوف »

 اهلوأو الوأ اهرخآ كردتسا اهرخآو اهلوأ هتاف اذإ : ضعب لاق : ىلوألا

 ثدحأ وأ مانف ةدجس "الإ ىلوألا ةعكرلا ىلص نمو سكملاب : ليقو ى اين
 يلصي مث ةدجسلا كلت دجس ملس اذإف هتالص رخآ هعم كردأف اضوت وأ هبتناف
 ٠ اهدمب امو ةيناثلا ةمك رلا

 ةيناثلا ةعكرلا يف كلذو هيف لخدو دوجسلا يف مامإلاكردأ ثنم : ةيناثلا

 عوك رلا نم هسأر عفرو أرقو ماق ملس اذإف > رفاسم مامإلا و همم دهشتو دحسف

 . نيتريخألا نيتمك رلا يلصي مث دجسي الو يوه مث

 رصب مدعو ممص و لوهذ وأ ةملظل ةعبا رلا ف مامإلا نأ نظ نم : ةثلاثلا

 داعأو ةعبارلا لصيلف “ ملسف مامإلا ملس ىتح دهشتو ةثلاثلا يف دمقف

 . ملكت نإ
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 كردأف فلختف ةدجس الإ اهالصف برغملا ةيناث يف هكردأ نم : ةعبارلا

 ىلإ يوهيف ربكي مث ىلوآلا يلصيف ريبكت الب ماق مامإلا ملس اذإف ى ةثلاثلا

 . ملسيو اضيأ هب موقيو > دهشتىف دوحسلا

 هركذأ مل امو “ صقن وأ ديز الب تاف ام لعف ىلع نالصولا رادم : ةسماخلا

 . فنصملا مالك يق لخادف روصلا نم

 دهشتدو نبل نييلوألا يلصي سأ لثم “ اطسو ناتيحتلا نوكت : ةسداسلا

 يف هك ردي نأ لثم الوأ و تاف ام كردتسيو “ رخآلا دهشتلا كرديو فلختيو

 ام كردتسبو “ طقف ةرخآلا هعم كرديو فلختىق اهأ رقىف ىلوألا تابحتلا

 رخآو ى نيتريخألل دهشتلا ريبكتب موقي امهدعبو ريبكت الب نييلوآلل موقي“تاف
 دنع عجربو هلبق ام هعم ىلص دقو لوألا دهشتلا لبق مامإلا نع فلختي نأ لثم
 نوكت دقو “ لوألا دهشت ريخآلا هعم دهشت اذإف ى هعم مايقلل ربكف هنم همايق

 يلصيو اهأرقيو تايحتلا يف هيلإ لخدي نأ لثم“آرخآ ىرخألاو الوأ امهادحإ

 كردتسي هنإف مامإلا ملسي ىتح اهنع فلختيف تايحتلا الإ نيتريخألا نيتمك رلا
 دعق ىقح فلختيف ىلوألا يلصي نأ لثم ى نيتلوألا نيبو « دهشتي مث نيدل وألا

 ريبكت الب موقي هنإف اهأرقف ريخآلا تايحتلا ىلإ فلختف هعم اهأرقف تايحتلل

 نييريخألا نيبو ص نيتريخألل امئاق دهشتلا ريبكت ربكي مث ى ةيناثلا ةعك رلا ىلإ

 موقيف اهنم مايقلا ق عجريو تاسحتلا نع فلختيو نيىلوآلا يلصي نأ لثم

 ق عجريو ى هدعب امو ةعبارلل مايقلا نع فلختىف اهيلصيف ةثلاثلل ًاربكم

 موقي مث “ ىلوألا تايحتلا أرق مامإلا ملس اذإ هنإف ع اهأ رقيو ةريخألا تايحتلا

 . ريبكت الب ةعبارلا ةعكرلل
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 عمجي : ليقو ء هلحمب 1 ىضق ةالصلا تاريبكتب هتاف نإو

 دوجسلا تارىبكتو ك دحاو مايق ف عوكرلاو مايقلا تاريبكت

 دوجس ي

 الك نوكي ناب مارحإلا ةريبكت ريغ ( ةالصلا تاريبكتب هتاف نإو )
 رادقم اداسف حلصأ وأ هناسل دقعنا وأ ساطعلا وأ لامسلا هعنم ًآريبكت دارأ

 الب مامإلا عبتي ناكف ام عنام همنم وأ « ريبكت دارأ املك طقف ةريبكتلا

 ريبكت الب مامإلا عبتو ربكي ال ناكف ريبكتلا نع لفغ وأ ريبكت
 "يوهلا يفليو “ بيترتلا ىلع ( هلحمب الك ىضق ) الهج هكرت وأ : ليق
 يوهي اهضعبف “ ريبكتلا اهيف يضقيل لب اهتاذل ال « امهديعيف اقبس نيذللا عفرلاو
 ةدجسلل يوهي اك ضعبو ص دوجسلل يوهي اك ضعبو ى عوك رلل يوهي اك اهب
 اهضعبو “تايحتلل اهضعبو ص ىلوآلا ةدجسلا نم عفرب اك اهب عفري ضعبو ى ةيناثلا
 ،لصاألا وه لوقلا كلذ و“ضفخلاو عفرلاو ريبكتلا ريغ لعفي الو «مايقلل عفرب اك

 لاقتنا لب عوك رلل ءادأ سيل اتكاس مامإلا عم عك ري يذلا عوك رلا نأ ههجوو

 . عفرلاو ضفخلا رئاس اذك و ى مامإلا ناك ثبح ىلإ

 تاريبكتو ( و ) نهب موقي يتلا ( مايقلا تاريبكت عمجي : ليقو ) .
 عوكرلا ريبكت مث عوكرلا ريبكت مدقيو “ نهب عك ري يتاللا نهو ( عوكرلا )
 تاريبكتو دحاو مايق يف ) قحاللا ىلع قباسلا تفطع وا ولاف ى اذكهو

 ( دوجم يف ) دومقلا نم وأ مايقلا نم هيلإ نهب يو يتاللا نهو ( دوجسلا
 مئاق وهو ربكيو امئاق يوتسي نأب دحاو راوحلل ًادوحس هامس دوعق يأ دحاو

 ء دوعقلا ريبكت نم هتاف ام ربكيو دعقي مث “ مايقلا تاريبكت نم هتاف ام

 اتكاس هعك رب يذلا عوكرلا نأ ىري لوقلا اذه بحاصو ؤ ضعب دنع حجرو

 عفرلا رئاس اذك و ، طقف كلذ ىضقف هب ىفتكاف عوك رلا لبفل ءادأ مامإلا عم
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 تاريبكتلاكو ، دحاو لحمب د وعق وأ مايق ف اقلطم اهعمجي : ليقو

 اهب هتاف نإ حيبستلا وأ ميظعتلا

 عوك رلا تاريبكتو « دحاو مايق يف مايقلا تاريبكت عمجي : ليقو « ضفخلاو
 . دوجس يق دوجسلا تارببكتو ع عوك ر ف

 لمجي : ليقو ى ( دحاو لحمب دوعق وأ مايق يف اقلطم اهممجي : ليقو )

 اذك و “ دوجسلا تاريبكتب اهلصفي الو اهلاحب عوك رلاو مايقلا تاريبكت لك

 ءادا تكاس هعك ري يذلا عوك رلا رابتعإ لوقلا اذه هجوو “ دوجسلا تاريبكت

 رىبكتااب ظفلتلا الإ ىقبي ملو ٤2 ضفخلاو عفرلا رئاس اذك و ى عوك رلا لعفل

 الب اهيف وه يذلا هلاحل بيلغت ادعاق وأ مايقلا ريبكتل بيلغت امئاق ربكيلف
 . مايق ثادحإ

 لعفيف ( اهب هتاف نإ حيبستلا وأ مظعتلا ) فلخلا يف ( تاريبكتلاكو )

 ريبكت الب عكريف ى عفرلا وأ ضفخلا ريغو كلذ ريغ لمفي الو ى هلحب ةالك
 ص مظعيف اتكان عكريو تكاس موقيو اتكاس دجسيو اتكاس عفريف « مظعيف
 لصي نكلو « مايقلا يف وأ دوجسلا يف ثبلي الو « ميظعتلا متي ىتح اذكهو

 سلج تايحتلا هضراع نإو ى لوآلا لوقلا وه اذهو ‘ دوجسلا اذك و « عجريف

 . ثبل الب ماقو اهسولج ةئيهك

 نم همزل ام لك هيف مظعيف ميظعتلا لع لصي ىتح موقيف يناثلا امأو
 . مظمتلا

 مظعي وأ ميظعتلا نم همزل ام تايحتلا دوعق ادعاق مظعيف ثلاثلا ىلع امأ و
 فإو ى هلك هتاف اذإ حيبستلا اذكهو امئاق مظعيف امئاق يوتسي نأ دعب كلذ
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 : ىرخ ١ دعب ةرم لحم هلك هاضق د وحس وا ع وك رب هتاف ناف

 . دحاو مايق يف اهرهج و اهرس عمج تاءارقلاب هتاف نإو

 ىوسو امهاوس لعفي الو هلحمب الك لعفي لوآلا ىلعف حيبستلاو ميظعتلا هتاف

 . اهىف ثبل الب تايحتلا ةسلجو ضفخاو عفرلا

 ريبكت الب دجسي مث هلك همزل ام مظعيف ريبكت الب موقي يناثلا ىلعو
 . همزل ام حُبسيف

 لعفي مث امئاق يوتسي وأ تايحتلا دوعق يف حبسي مث مظعب ثلاثلا ىلعو
 نإف) ص ريبكتلا هتاف نميف اهرك ذ يتلا فنصملا لاوقأ لاوقالاب ديرأ امنإو ى كلذ

 هريبكتو هئانحنا ( دوجس وأ ) “ هميظمتو هريبكتو هئانحنا ( عوكرب هتاف

 تادوحسو تاعوكر كرتو دهشتلاب وأ هلك هدمح نمل هللا عمسب وأ 2 هحبستو

 اهاضق هب لصتا امو ءيشب هتاف نإو “ ( ىرخأ دعب ةرم لحمب هلك هاضق )

 يه ا اهبتر كلذ وحن وأ ةيحتو حيبستو ريبكت هتاف نإ و « امهريغ مث نيلصتم

 يف ةروسلا أرقي وهف ( اهرهج و اهرس عمج تاءارقلاب هتاف نإو ) ةالصلا يف
 يف ركذ ام ىضتقمو “ ضرفلا ىلع رسلا بيترتب ( دحاو مايق يف ) رهجلا ةعكر
 ضفخيو عفري نأ وهو رخآ لوق اهيف نوكي نأ حيبستلاو ميظعتلاو ريبكتلا

 ةءارقلا لع لصي ىتح ثبلالي ةيحت ءيراقو دجاسو عكار ةروصب نوكيو

 نأ هل زوجي نأ دعبو هيف نكي مل هلمل و « هركذي ملو « اذكهو ائراق ثبليف

 . ادعاق أرقن

 2 تاهيبنت »

 ص تئافلا يضقيو كردأ ام يلصيو عرسي الف مامإلا عوك ر فاخ نم : لوآلا
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 ٠ ائراق فصلل فمحز ماق اذإ و > دحسيو مك ريو مرح : لسقو

 : ميقملا غلب اذإ هيف نم ةالص تضقتنا دجسملا يف ةالصلا تميقأ اذإ : يناثلا
 تقبس اهنأل ضقتنت ال : ليقو ى ربكي مل ام « ال : ليقو ى ةالصلا تماق دق
 ناك ولو آلفن اهاونو نيتنثا نم ملسي نأ كلذ فاخ اذإ ضعب زاجأو « اهمتبلف

 . ةبجاو ةيعابر يلصي

 لبق ملس نميف قباسلا فالخلا هيفف ايسان مامإلا عم ملسو لصو نم : ثلاثلا

 ص ىرخأ ةالص نم ةعكر لصي ل ام دسفت ال اهنأ انه مهضعب دازو ى ملستلا

 . كلذ لثم لعفي وأ ملكتي وأ ربدتسي مل نإ اهالص ولو : ليقو

 اهداعأ ءوضو الب وأ سجنب متم ىلع "رصنقلم لخد نإ : عبارلا

 اهلدبأ مامإلا نم داسف رهظ نإو :: نالوقف الإو « تقولا يف ركذ نإ ارصق

 . تقولا يف امامت : ديعس وبأ لاقو ى اقلطم ارصق رفاسملا
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 باب

 ةعمجلا تضرف

 ةعمجلا ةالص يف

 كشويورئاج عم مكتك ردأ نإ نولمعت فيك اوملعتل و ىملعلا باوثل اهوملعتف ]

 ] .الدع اكح ميرم نب ىسيع لزني نأ

 ا وَمْساف ةمجلا مأوت نم ةالصلل يرون" اذإ ط : ىلامت هلوقل ) ةعمجلا تضرف (

 الجر رمآ نأ تممه دقل ه : للع هلوقو ‘ بوجولل رمألاو 'ا) ي هللا ركذ ىلإ
 الو '؟) « مهتويب ةمجلا ةالص نع نوفلختي لاجر ىلع قرحأ مث سانلاب يلصي

 هلوقو ى اهريغب ال ةريبك وه امب لحت ءامدلاو ى زئاج مهلتقف زئاجلا ريغب مت
 سيل ثالثلاو '"ا « هبلق ىلع عبط ةرورض ريغ نم اثالث ةعمجلا كرت نم » : رتللع

 ٠١ - ةعمجلا : ٩

 ١ - هملع قفتم .

 ١ - ملسمو يراخبلا هاور ٠
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 رئاج ولو اهميقم عم

 نتروككي ىقح كالهلا يف غلابي كرتلا نوكل ديق لب « ةريبك اهك رت نوكل اديق

 كرتلا ةدايزب كالملا دادزي نكل“ةرم ولو“ةريبك اهكرت نإف ى بلقلا ىلع امنط

 تايلاوتم اعبرأ ةعمجلا كرت نم : سابع نبا لوقو ى ثالث ماتب اعبط نوكي ىتح
 نوكل ديق عبرألاو هرهظ ءارو نم مالسإلا ذبن الإ رذع اهك رت نمل نوكي ال
 ‘هلمق ثيدحلا دح ىلع وهف 0 1 هنوكل ال رهظلا ءارو نم مالسإلل ًاذبن كرتلا

 كرذع اهكرت نمل نوكي ال : ةلمجو « رذملا نم سيل هذبن نأل عطقنم ءانثتسالا

 : ةلمجو ى يفنلا ىنعمب ايراكنإ ماهفتسا ةيماهفتسا نم نوك زوجيو « «نم» ربخ
 ع لعفلا ةغيصب اذه ىلع ذبنو ةعمجلا كرت ريمض نم “لاح رذع اهكرت نمل نوكي ال
 ءارو نم مالسإلا ذبن الإ رذع الب ةعمجلا دحأ كرت ام : لاق هنأك مالسإلا بصنو

 عم ) )١' ي نولاضلا الإ هبر ةمحر نم طنقي نمو ) : ىلاعت هلوقك ، هرهظ

 صاع رئاج فلخ اهكراتف ( آرئاج ) امامإ ناك ( ولو ) ةمئألا نم ( اهميقم
 فلخ ةزئاج : ليقو « انباحصأ .ضعب دنع حيحصلا وهو « كلاه : ليقو

 . ةبجاو ال رئاجلا

 ص رتاج فلخ نيليم هرصب باهذو هربك دعب هيلإ داقي ةديبع وبأ ناكو
 فلخ كلذو ىاهلثل دوعأ ال نأ ؟يلع كل مهللأ : لاقف اموي ديز نب رباج تتافو
 در يذلا هلل دمحلا : راحص لاق ى ةعمجلا مقت ءارمآلا تناك امنإو « رئاج مامإ
 يف هفلخ بجت امنإ : ليقو “ هفلخ زوجت ال اهنأ ضعب معزو ى انتعمج انيلع
 فلخ الإ زوجت ال : لبقو ى آدسفم اهيف لخدأ نإ زوجت الو « ةعبسلا نم رصم

 . ىلوتم مامإ
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 نم الإ نيع ضرف 0 لقاع ميقم ركذ غلاب رح لك ىلع

 رطم وأ درب وأ رح وأ ضرم وأ ودع نم فوخك رذع

 بلطب لغش وأ تنيعت ةزانج وأ آرض هنم فيخ
 ‘ , . . . . . .ك توف

 هباحصأ و يلع نب دواد نع يورو ( لقاع ميقم ركذ علاب رح لك ىلع )

 رابتعاب غرفم ءانثتسا ( رذع نم الإ نيع ضرف ) دبعلاو رفاسملا ىلع اهبوجو

 ودع نم فوخك ) ‘ رذع نم الإ ءيش نم اهك رت زوجي ال يأ “ ضرف ىنعم

 هلوق رهاظ وهو قلزم : ليقو ى ام ( رظم وأ درب وأ رح وآ ضرم وأ

 لوعفملا ريغ ةباين زاوج ىلع ءانب هلوعفم ( أوض ) فيخ بئان ( هنم فيخ )
 يف كلام نبا مامإلا راتخو ‘ نييفوكلا بهذم وهو هب لوعفملا دوجو عم هب

 شفخألا نع ةياور وهو لوعفملا ريخأت دنع كلذ زاوج ىلع وأ هبتك ضعب

 مل نإ هنع بسنلا ديعب ولو هل ضيرم توم فوخو ( تنيعت ةزانج وأ )
 فوخو ى ليق ابف هربغ هيفكي ولو رهص وأ بيرق توم فوخ و « هريغ هفكي

 نم عنام دعبو ث دئاق دجوي مل نإ : ليقو “ ىمعك و ى هنمض لام وأ هلام ىلع

 ص تيملا نم عنام : ليقو ص حايرلاو تاوصألا نوكس نمو « تيص ءادن عامس

 ص ةثالث : ليقو ص لايمأ ةعبرأ يف : ليقو ى نيخسرفلا يف نم ىلع بجت : ليقو

 وأ هسفنل هنيح يف كلذل جاتحي نكسم وأ ةوسك وأ توق بسكي لاغتشاو

 ص هبلطي يذلا كلذ توف نمفاخ وأ ريخأت دجي ال ناك اذإ كاذ وحنو همزلي نم

 . هتنؤم هتمزل نمل وأ هسفنل ( توق بلطب لغش وأ )

 _ ٣٢١ _ ) ج ٢ - لينلا - ٢١(



 ضي رم وأ رفاسم وأ ةأرما وأ لفط وأ دبع اهرضح نإو

 ضرفلا هنع طقسو نيتعكر مامإلا ةالصب ىلص اهقاطأ

 مل نإ ًاعبرأىلص هيلع بجت ال نمالإ مامإلا عم قبي مل نإو « اقافتا

 ( اهقاطأ ضيرم وأ رفاسم وأ ةأرما وأ لفط وأ دبع اهرضح ناو )
 فلكملا نع يأ ( هنع طقسو نيتعكر مامالا ةالصب ىلص ) همزات ال امم مهون و
 ىلص لب اهلصي ملو اهرضح نإو « ( اقافتا ضرفلا ) ‘ لفطلا جرخف ءالؤه نم
 همنام ناك نإ زوجيال هنأ رهاظلاو ‘ زاج : ليقو ى زجي مل الثم هدحو اعبرأ

 غلابلا نأ كلذو ص هيلع تبجو دقف ردقو اهروضح فلكت دقو ةردقلا مدع

 : قلع هلوقل ص هل ةبودنم مهريغو بوجولاب بطوخ ميقملا ركذلا رحلا لقاملا
 مهنع ىفن امنإف 'ا× يص وأ رفاسم وأ ضيرم وأ ةأرما ىلع الإ ةبجاو ةعجلا »

 مهقح يف نكت مل ول مهنم حصت ال امنإو ى ةبودنم ةزئاج اهنأ يقبو بوجولا
 ءاسنلا للع هءارو اهالص دقف اضيأو ، ابوجو ال بدن اهب نوبطاخم مهف ةبودنم

 دبعلا ىلع بوجولا مدع ليلد امنإو « نيميقملا رارحألا عم ديبعلاو نورفاسملا و

 لمشت اهظفلب ةيآلا نآل « عيبلا اورذو » : العو زع هلوق ال روكذملا ثيدحلا

 ىلع عيبلل احرسم وأ ‘ صوصخم عيبب ًارومأم ادبع ولو عيبلا يل ركنم لك
 وأ امامإ رفاسملا اهالص ولف ى هيلع روجحم ربغ وأ ى هل انوذأم وأ ى قالطإلا

 اهالص وأ مامإ فخ اهولص نإ الإ عبرأب نوبطاخم مهف ى زاج امومأم

 ص اعبرأف ميقملا فلخ ىلص نإو ، نيتنثاب بطوخ رفاسملاك كلذو ى امامإ رفاسملا

 هلخد نإ ,رصم يف هرفس يف اهيلصي : ليقو “ هرفس يف مامإلا اهملسي ال : ليقو

 مل نإ اعبرأ ىلص هيلع بجت ال نم الإ مامالا عم قبي مل نإو ) ط هنطوب مل ولو

 ١ - ور \ ٠ لم ٠
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 . نيتعكر ىلع مرحي

 ىلع همارحإ دعب هيلع بجت ال نم الإ قبي ملو اوبهذ نإو « ( نيتعكر ىلع مرحي
 نمم نتعك ر ىلع مرحا نإ : لىقو ك « فنصلا دارم اذه &0{ طقف اهأ نيتمك ر

 . فنصملا مالك هلمتحي و زاج همزلت ال

 ( ةدناف )

 يف كلذك وهو « هفلخ ةالصلا نم عنمي ال هيدي فلاخلا عفر نأ مدقت
 طونقلاو نيمآو فيتكتلاو اهنأ مهضعب صنو ى ةلمسبلا كرت هلثمو ى جاهنملا
 . عنمت ال : ليقو هفلخ اهنم ةعنام ملعب هنولعفي امم اهوحنو عباصألا كيرحتو

- ٣٢٣ _ 



 لضف

 » رصملاو » دجسملا و > هئات وأ مامإلا : يهو طورشب تصخ

 . بوجو طرش هبئان وأ مامإلاف ةعامجلاو

 (لصفر
 ةعمجلا طورش

 هرمأب ‘ ) هبئان وأ مامالا : يهو ( ةالصلا رئاس نع ) طورشب تصخ (

 وأ ةعبسلا نم ميظماا دلبلا وه ( رصملاو ‘ دجسملاو ) “ ضاق وأ كاح ربغ ولو

 نكي مل نإف ( بوجو طرش هبئان وأ مامالاف) ى ةيرق اهتيمست زوجتو ى اهربغ
 بئانو مامإ ريغ بهذملا نم ىلوتم فلخ اهيلصي نأ لثم « تزاج ايهنم دحاو
 مل نإ هنأ ديرب نألمتحيو ‘ ضعب دنع هبف اولع عضوم يف نيماسملا رمأ ىلوت نإ

 الإ حصت ال هنأ انبهذمو ‘ ضعب بهذم وهو زجت ملو بجحت مل اهنم دحاو نكي
 يعفاشلاو كلام لاقو ،ةفينح يبأ دنع اذك و “ امهدحأ رومأم وأ هبئان وأ مامإب

 وأ لداع مامإ هل و اهب ًافافختسا اهك رت نم » : ك هلوق هل لديو < كلذ نودب

 لوق لطبف كلذ نودب بجت الا هأ لدي اذهف « 6١١ « هلمش هللا عمج الف رئاج

 ١ دواد وبا هاور ۔ ٠
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 يتلا ةعبسلا يف وأ اقلطم لهو ى رثكألا دنع رئاج فلخ فإو

 ص ةفوكلاو س ةنيدملاو : ةكم يهو ص هنع هللا يضر رمع اهرتصم

 ص ني رحبلاو ماشلاو ةرصبلاو

 ال : ليق ؟ كلذ نودب بوجو الب حصت له ىقبيف ى هنودب بجت اهنإ مصخلا
 :انموق ضعب لاقو ‘ بهذملا يف لوقلاو“امئاق نينمؤملا رمأ ناك اذإ حصت : ليقو

 رمآلا نكي مل ولو هريغ وأ ةالص مامإ ‘ مامإ يأ عم اقلطم دحأ لكل حصت
 نودب حصت ال اهنأ ىلع لدف “ ناطلسلا ىلإ ةعمجلا : يرصبلا نسحلا لاق ى امئاق
 هلوق لمتحي لب : تلق « لبق اذك يأرلاب لاقي ال اذه لثمو كلذ لثمو “ كلذ

 يف ةعزانملا عقتف ميظع عمجي ىدؤت اهنأب اضيأ كلذ طرش ىلع لدتساو ى يأرلا
 ةعزانملل اعطق ناطلسلا اهيلبف اهرخآو تقولا لوأ يف اهءادأ ينفو مدقتلاو ميدقتلا

 الف هنذإب لعف امنإ هلملف ناثع رصح" ذإ ةعمجلا سانلاب ؟يلع ةالص امأو ى ةنتفلاو

 : قلع ملوق طةف رئاجلاو لداعلا مامإلا فلخ اهبوجول لدي لاتحالا عم ةجح
 ( نإو 6١) « هلمش للا عمج الف رئاج وأ لداع مامإ هلو اهب افافختسا اهك رت نم »

 ىلوتم مامإلا ناك نإ و ى فلخلا رم ( رثكألا دنع رناج ) مامإ ( فلخ ) تناك

 راصمألا يف بجت ( لهو ) "زوجت : ليقو ى زجت مل مهل مكحلاو نورئاجلا همدقم و
 ح ( ةعبسلا ) راصمآلا ( يف وأ ) ص نيرئاج ولو هبئان وأ مامإلا فلخ ( اقلطم )
 ك رئاج فلخ ولو بجت ةعبسلا يفو “ لداع مامإ عم ولو بحت ال ةعبسلا ريغ يفف
 ىلوآلا و“هلبقاهضمب حتف ولو ةعمجلا ةالصل ةنيعم اراصمأ اهذختا ( اهرنصم يقلا )

 يبرع هركذ امو ص ةرثكلا عمج ددع غلبت مل ةعبسلا نأل "نله رصم لوقي نأ

 ص فاكلا مضب ( ةفوكلاو ةنيدملاو ةكم : يهو هنع هللا يضر رمع ) “ حيصف

 ىلع ( نيرحبلاو ) زمهلا وأ فلألاب ( ماشلاو ) ءابلا ثبلثتب ( ةرصبلاو )

 ١ - رك ذ م دقت ٥ .
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 ؛ نال وق ؟دحاو لنرامعو وهو

 . نونلا ىلع بارعإلاو ىنثملا ةفيص
 عم فلألا موزل هدعبو ى ىنئملاك بارعإلا هب ىمسملا ىنثملا يف روهشملاو

 وبأ لاق ى فنصملا هركذ امك هنوركذي ظفللا اذه نكل ص نونلا ىلع بارعإلا
 هل لديو ى نونلا مضب نيرحبلا ةروهشملا ةحيحصلا ةياورلا : ينغلا دبع نب ركب

 اهنيب ةنيدم وهو ى ةينثتلاك فورحلاب هبرعي نم مهنمو « ينارحب بسنلا يف مهلوق
 مد نم آاضوح هل نوألي منص كلانه ناك س اموي نيثالثو ةثالث وحن ةكم نيبو

 أرقف كلذب ىسوم نمؤم عمسف هفوج نم مهل ملكتي ناطيش هنم بيصيف نابرقلا
 يف عقو نأ ىلإ نيرحبلا نيرحبلا : لوقي راطف ناطيشلا هعمسف ةاروتلا نم ةيآ
 ه ا صقنو رخأو مدقف رحبلا نيأ مهفتسي هنأكف « كلذب عضوملا يمسف رحبلا

 . يبطاشلا ةليقع حرش يف هنم
 موكحم يأ ى حيحصلا ىلع ( دحاو ) رصم ( نامعو وه ) نيرحبلا ( و )

 ؟ ةعبس نم رثكأ تسيلف لينلا رصمو ماشلا اذك و ‘ دحاو رصم مكحب ايهيلع
 نزومدقيف مامإ اهيف نكي م ولو راصمألا هذه يف بحت : ليقو ؛ ( نالوق )

 الثم رعشلا تويبو راغصلا ىرقلاك راصمألا ريغ يف بجت لهو مهب يلصي ادحاو

 ؟ دجسملا ريغ يف اضيأ بجت وأ ؟ ال مأ عماجلا دجسملا ريغ يف بجت لهو ؟ الوأ
 . افيص ال ءاتش نونعظي نيح كلذو ؛ لاوقأ

 نم ركذ ابف ةعبسلا راصمألا يف ةعجلا ةماقإ حصت امنإ : « ناويدلا ه يفو

 هباحر نم نكي مل ولو دجسمب لصتم يف مامإلا اهيلصي نأ زيجأ و . ه ا رتفدلا
 رصملاو ى مامإلل ةحسف طرشب رم ام ىلع سكملاب وأ دجسملا يف سانلاو رذعل
 ام انل يعفاشلاو كلامل افالخ ةفينح يبأ دنعو “ بهذملا روهشم يف اندنع طرش

 : ىلمت هلوقو ى ١١ « عماج رصم يف الإ ةعمج ال » : "يلع ثيدح نم تبث
 ١ - ها ور ١ - رقهيبل ٠
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 اعبرأ اولص الإو مهراصمأ يف اهتماقإب هلامع رمأي نأ مامإل زاجو

 هريسم ين اهيلصي الو همامإ نذإب الإ اهب هريغ لماع رمأي الو.

 . رفاس فإ

 ق “ ميبلا كرت درجع ىلع لدت ةيآلا مصخلا لوق دقو ى 6ا١ا 4 عيبلا اورذو ط

 زاجأ دق لب ‘ فالخ اهيف لب : تلق ى عامجإ يراربلا يف اهتماقإ زوجت الو

 ىرقلا رمأي م قلي هنأب رصملا طارتشا ىلع لدتساو ع "ذفب ولو اهتماقإ مهضعب
 بعك هيبأ نع بعك نب نمحرلا دبع لوق امأو ى اهومبقي نأ ةبيط نم ةبيرقلا
 نوعبرأ انإ و ةرارز ن دعسأ ةضاىب ىنب ةرح ف انب ممج نم لوأ نإ : كلام نبا

 ركذلل وأ ع ةالصلا قلطمو رك"ذلل ةعمجلا موي يف عامجإلا درجم دارملاف ى لجر
 امأو ، ةضورفم كاذ ذإ ةعمجلا تسيلف ، ةرجهلا لبق كلذ نآل ، عبرأ ةالصو

 دبع دجسم يف يقلي هدجسم يف ةعمج دعب "تمج" ةعمج لوأ نإ :سابع نبا لوق
 "لق لحم يف اهبوجو ىلع هيف ليلد الف - نيرحبلا ىرق نم ةيرق - اثاوجب سيقلا
 ةيرق ىمست دق ةنيدملا نألو ى رثكأو الجر نوعبرأ اهيف نوكي نأ لاتحال هلهأ

 . ملعأ هللاو

 اهيلصي نأب ( اهتمإقاب هلامع رمأي نأ ) لداع وأ ,رئاج ( مامال زاجو )
 لماع رماي الو اعبرأ اولص ) مهرمأي ( الإو مهراصمأ يف ) هرمأب هل لماع لك
 رمأي ال لماعملا اذك و دحاو دلب ق نينثال نذأي الو ى ( همامإ نذإب الإ اهب هريغ

 نإ و٤ةرورضل الإ دحاو دلب يف رثكأ وأ نيعضوم يف ىتلصلت ال اهنأل ,دلب يف نينثإ

 (هريسم يف ) مامإلا ( اهيلصي الو ) “اعبرأ سانلاب لصبلف ةفيلخلا مامإلا رمأي م
 مامإ هنأل هل زوجت الو « رفاسم ىلع بجت ال اهنأل ( رفاس نإ ) دلب يف ماق اذإ الو
 . رم اك هل زوحت : لسىقو ص رفاس

 ١ - ( ١ ةعل : ٩ ) .
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 فلخت وأ ضرم نإ اذكو > نينث ا : لقو » اعبرأ هتفيلخ يلصيو

 : ليقو س اعبرأ اولص مامإ ميدقت لبق ترضحو تام وأ رذعل

 ةعامج ةيرق ريغ يف وهو اضيأ هتفيلخو رفاس نإو ، كلذ ريغ
 . اهميقي الف

 مل مأ تقولا لح ةعجلا موي رفاسي نأ مامإلل بحتسي ال : « ناويدلا » يفو

 رفاس نإو “ ةعمجلا يلصي ىتح تقولا لح امدعب الصأ رفسلا هل زوجي الو “ لحي

 ةبطخلا نع عنام هعنم نإو ى هل يعبني ال ام لمف هنأ الإ « سأب الف تقولا لبق

 . ھ ا اعبرأ ىلص اهتقو تاف ىتح

 ام ةبطخلا عامس نم كردي مل نميف نالوق اذك و ، نيتعك ر يلصي : ليقو

 نم ىقب ام كردتساو ملسي م ام هملع لخد ةالصلا ي هقحل اذإ : ليقو ى يزحم

 دهشتي مل ام : ليقو ى تابحتلا يف نكي مام هيلإ لخدي : ليقو ث نيتمك رلا
 ايندلاو نيدلا رومأ ىلع ( هتفيلخ يلصيو ) اعبرأ ىلص كلذك هدجو اذإف
 ص هرمأي مل ولو ( نيتنثا : ليقو ) ى نيتمك ر اهتالصب هرمأي مل نإ ط ( اعبرأ )
 ةعمجلا ةالص ( ترضحو تام وأ رذعل فلخت وأ ) مامإلا ( ضرم نإ اذك و )

 نيتمك ر مهدحأ مهب يلصي نأ ( كلذ ريغ ليقو ى اعبرأ اولص مامإ ميدقت لبق )
 هلامع رمأي نأ مامإلل زئاجو : « ناويدلا » يفو « امئاق مهرمأ ناك نإ ةعمجلا ةالص

 . ھ ا مامإلا نذإب الإ اهولصي الو ةعمجلا ةماقإب راصمألا يف 3

 نمل اونذأي نرأو اهوميقي نأ راصمألا ريغ ىف ولو هلامع رمأي نأ هل : لبقو

 ابس الو ى ةيعملا ىلع بصني وأ ( اضيأ هتفيلخو ) وه ( رفاس نإو ) اهميقي
 ةيرق ةفاضإب ( ةعامج ةيرق ربغ يف ) هرفس يف ( وهو ) دلب يف هتفيلخ كرت نإ

 اهميقي الف ) « اهلهأ ةلقل نيتعكر ةعمجلا ةالص اهيف نوعمجي ال ةيرق يف يأ ةعامج
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 . عماج رصم يف بجتو ، رصم وأ ةبرق لهأ لثم هعم ولو
 ضرأ لك ف مامضو > مجاعألا ضرأ ف ال مدعت ايف ةديبع وبأف

 ةعامجلا لقأ ) )اهو > دودحلا اهمف تمسقأ نإ ةمذ لهأو ‘ برعلل

 ر انث ا : ` ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 رصملاب دارملاو ، ةفيلخلا اذك و ص ( رصم وأ ةيرق لهأ لثم هعم ) ناك ( ولو
 ولو اهدحو ىراحص يفو مامإلا عم “ ( عماج رصم يف بجت و ) “ ميظعلا دلبلا

 ضرأ يف ال مدقت ايف ) بجت : لاق ( ةديبع وباف ) “ مهضعب دنع مامإ الب
 ام رباغتلا رابتعا الب فطعو ع ةعبسلا ريغ مهريغ ضرأ يف الو ع ( مجاعألا

 نم ربتعا وأ اهريغ بلغف ماشلا الإ برع ةعبسلا راصمألا نآل اهلبق امل اهدعب

 مل مجاعألل اضرأ ةعبسلا دحأ بلقنا ول هنأ مهترابع رهاظو « برعلا نم اهيف

 رهاظلا و ى مجاعأ ض رأ تبلقنا ولو هيف ىلصت لب دارم كلذ سيلو ى هيف بجحت
 ضرأ لك ف ( بحت : لاق ) مامضو ( > اهيف تبحو دقو مجاعأ ضرأ ماشلا نأ

 هيف .ىرج دلب لك يف ىلصت اهنأ كلذ لصاحف ، ( ةمذ لهأ ) ضرأ ( و برعلل
 لاق «» جاتلا » يفو ى ( دودحلا اهيف تميقأ نإ ) برع وأ مجع دلب مالسإلا كح

 نرال ةمذلا لهأب اهصخي ملو ى اهيف ىلصت دودحلا اهيف تميقأ ضرأ لك : ماض

 . مهيف دحلا ةماقإ ىلإ لصي ال برحلا لها

 « ةدئاف »

 هدنع بحت الف ؛ ءانبلا ةلصتم ةيرقلا تناك نإ ىرقلا لهأ ىلع كلام اهبجوأ

 ىرق بلاغ ىلع بجت الف رثكأ وأ الجر نوعبرأ اهيف ناك ولو ةب'رَج لهأ ىلع
 وهو مامإلاب ( نانثا ةعامجلا لقأ لهو ) ص نيعبرألا نع ةيرقلا ناصقنل ةسوتقن
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 اوبهذ نإو هب حصت ام لقأ لهو ى لاوقأ ؟ ةعبرأ وأ ةثالث وأ

 اذكو > ةعمج اهمتأ هدعب نإو كهدحو اعبرأ لص مرح نأ لبق هنع

 . نيتعكر اهومتا مهب اهمتي نأ لبق مهكرت نإ

 لاوقأ ) ؟ هب ( ةعبرأ وأ ) ؟ ناويدلا هيلعو ى هب ( ةثالث وأ ) ؟ خشلا راتخم

 : ليقو ؟ ةعمجلا ( هب حصت ام لقأ له ) « روكذملا فالخلا ىلع لقألا كلذ ( و
 نيعبرألا كلام طرتشاو ى ليق اذك « نوعبرأ : ليقو “نوئثالث هب حصت ام لقأ
 : قاحسا وبأ لاقو ى رشع ينثا طرتشيف ةعمج لكل امأو ى دلبلا يق اهتماقإ لوأ

 يفكيو “ رصم يفو ى ارارحأ ءالقع نوملسم الجر نوعبرأ اهيف ةيرق يف بجت

 نأ لبق هنع اوبهذ نإو ) ى مهب متت اهنأ ينعأ لاجر ةعبرأ مهنم اهيلصي نأ
 ( نإو ) “ تيقب نإ اهب دقعنت ال يتلا ةيقبلا عم وأ « ( هدحو اعبرا ىلص مرحي
 ولو نيتعك ر ( ةعمج اهمتأ ) مارحإلا دعب يأ ( هدعب ) ددملا نع اوصقن وأ اوبهذ

 مهك رت نإو ى ( نيتعكر اهومتأ مهب اهمتي نأ لبق مهكرت نإ اذكو ) ، هدحو
 نم ىبي ملو مامإلا نع اورفن اذإ : ليقو : « جاتلا » يفو 0 امب رأف مارحإلا لبق

 هيف ىلصت عضوم يف رهظلل امبرأ ىلص نمو « امبرأ ىلص مارحإلا دعب هب متت
 القن مامإلا عم نيتمك رلا يلصي لوألا ىلعو ى تدسف : ليقو « تهرك ةممجلا
 وأ تدسف هلبق اعبرأ ىلص نإ : ليقو ى مامإلا هدعب ىلص اذإ اضرف يناثلا ىلعو
 مل اعبرأ مامإلا ىلص نإو ث اعبرأ "لصيلف مامإلا عم هتتاف اذإف « تمت هدعب
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 باب

 ك هلدعب اهتبطخب حصتو > لاوزلا وهو فقولا اهئادأل طرش

 دقعني الو ك ناذاو

 ( باب )

 اهنادا ةفص يف

 . هدريو ى هلبق لبنح نبا اهزاجأو ، (لاوزلا وهو تقولا اهنادال طرشو )
 هيلع دري امنإو اهنم لدب اهنأ ملسن ال هنأب بيجأو « رهظلا نم لدب اهنأ

 اذإ : ىلاعت هلوقبو « لاوزلا دعب نوبطخي امنإ مهدعب نمو ةباحصلاو للع هنأب

 ةالصلاو ةبطخلا لمشي ١١" ل هللارك ذ ىلإ اوعنساف ةعمجلا مأوت نم ةالصلل يرون"

 ال هلبق بطخ نإو ى لاوزلا دعب يأ ( هدعب اهتبظخب حصتو ) ى امهريغو
 > يفكي ام ردق وهو هدعب ائش ةبطخلا تذخأ نإ الإ لبنح نيا ريغ دنع حصت

 امم لقأ تقولا قحل ولو ى تحص تقولا يف اهمتأ اذإ هنأ « ناويدلا » رهاظو

 (و) “ يزجي ام رادقم تقولا ىحل اذإ امب ديقي نأ حضاولاو « ةبطخلا نم يزجي

 دقعني الو ) “مهتزجأ اهولصو اهل نذؤي مل نإ هنأ حجارلاو “ هدمب ( ناذأ ) ب

 ١ - ةمحلا : ٩
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 زاج و > حاكنلا اذكو > ناعيابتملا ىصعو ز زوجو .0 هدعب عبب

 . ، ةبطخو ناذأ دعب ولو همرلت ال نمل

 اريبك انايصع ( ىصعو ) 0 دقعني : ليقو يأ ( زوجو « هدعب عيب
 دقعو ةرجألا دقعك دقع لكو ى ( حاكنلا اذكو ) “ لاح لك ىلع ( ناعيابتملا )

 ى نالوق داقعنإلا يفو ث كلذب يصعي ةعفشلا ذخأو نهرلاو ءاركلاو ضارقلا

 كلذ لحو “ ضرف ىلع ضرف عقو نإ الإ ءادنلا ةباجإ نع لغشي ام عيمج مرحو
 عيبلا زوجي الف لاوزلا لبق امهل نذؤي لاق نمو « لاوزلا لبق ناذألا عقو نإ هلك

 ىتح ال : ليقو ص نذؤي مل ولو ى لاوزلا دنع مرحيو هلبق ولو ن"ذأ اذإ هوحنو

 وأ اميب دقعو ناذآلا لبقو لاوزلا دعب وأ ناذآلا دمد اهىلإ بهذ نإو ى نذؤي

 بلق لغش هنآل كلذ هل زوجي الف همزلت ال نم مم وأ اشام ولو هقيرط يف هربغ
 عيبلا دقع ( زاجو ) “ فالخلا داقمنإلا يفنو ركفلاو ركذلا نع ناسلو

 ناك نإو “ ( ةبطخو ناذأ دعب ولو ) ةعمجلا ( همزلت ال نمل ) امهريغو حاكنلاو
 نمم هححص نم دنع ىلوأ باب نم دقعلا حص همزلت نمم الثم ميبلل نيدقاملا دحأ

 رفسلا اذك و « نيبناجلا دحأ نالطبل اعهمزل نمع هلطبأ نم دنع لطبو ى ايهمزل
 : ليقو ص هلبق رفاسيو صخرو “ لاوزلا دعب رفاسي الف همزلت نم امأ و « زوج

 ص آضيأ مامإلا يف فلخلاو “اهوحنو ,ملع وأ وزغ وأ جحل الإ امهبحص دعب رفاسي ال
 او"رَذو هللارك ذىلإ اوعساف ةعمجلا موي" نم ةالصلل يد وناذإف: هلوقفميبلا امأ
 ةالصلا تيضق اذإف » : هلوقو « ءادنلا لبق هزاوج يف صن ى )١' « عيبلا

 عئانصلا ةيقب امأو ى ةالصلا دعب هزاوج يف صن « ") ضرألا يف اورشتناف

 للع هللا لوسر نع ركذي" ‘ ديعو هيفف ديلا لمعو جسنلاو ةطايخلاك دوقعلا ريغ

 ١ - اه رك ذ 2 دقت ٠

 ٢ ةعلا ( ۔ : ٩ ) .
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 يهو 4 ام لصتي و ناذألاب ةلصتم يهو « اهب الإ ةعمج ىدؤت الو

 > ةبطخب الإ ةعمجلا حصت ال و ‘ ةالصلاب ةماقالا و ‘ ةماقإلاب

 ةتيملاك هبسك و“مارح ةعمجلا موي هثللميفف لاج رلا و ءاسنلا نم لعف نم »:هنا وهو

 نم سبل اذإو “ هنطب يف ماد ام هتالص الو هموص لبقي الو « ريزنخلا محلو مدلاو

 بساكلاكلذ ايندلا نم جرخي و“آلدع الو افرص هنم هللا لقي ال ةعمجلا موب بسك

 لاؤس هبلع دتشيو “ نابضغ هملع توملا كلمو توملا ةدش دجيو ى ناميإ الب

 رافكلا عم رشحيو هربق ةملظ دتشتو ربقلا باذع هيلع ددشيو « ريكنو ركنم

 تدجو اذك ى )١‘ « نابضغ هيلع برلاو رانلا لخديو ريزنخلا ةروصك ةروصب

 > هللا همح ر يسلبا رطلاب بقلبو « ںرحص نب فسو همسا و > يبأ مأ وبأ هيوري ثيدحلا

 سأب الو ةرجأ وأ عيبل ال هللا هحول وأ هسفنل جسنب نم كلذ ق لخدب الو

 ص ريخآلا ( ناذألاب ةلصتم يهو ) “ةبطخلاب ( اهب الإ ةعمج ىدؤت الو ) ى هبلع
 اهلبق ناذألا يأ ى ( اهب لصتيو ) « هب اهلاصتا نم ردابتي اك هنع ةرخأتم يهو

 ةلصتم ( يهو ) “ رخآلاب لصتم اهنم لك : لاق هنأك « اهنيب لصف الب
 لصف نإو ص ( ةالصلاب ) ةلصتم ( ةماقالاو ) ى اهدعب ةمافالاو ع ( ةماقالاب )
 نوكي هلثمو ى ةالصلاو ةماقإلا نيب لصفلا ىلع مالكلا رم دقو “ دسفت مل لصاف

 نإ هتمامإ تلطب ةالصلا دعب مامإلا بطخ نإ هنأ ضعب نعو « ةعمجلا ةالص يف

 دقف ادمعتم ةعجلا دعب مامإلا بطخ اذإ : « ناويدلا » يفو « اهلبق بطخي م

 . ١ مكحأو ملعأ لاف اهدمب بطخو اهلبق بطخ ن اف > ةمامإلا نم جرخ

 يف يقب بات نإف اهدعبو اهلبق وأ اهدعب بطخ اذإ باتتسي هنأ رهاظلاو

 بطخي مل نإو “ ( ةبطخب الإ ةعمجلا حصت الو ) ص اهنم جرخ رصأ نإو هتمامإ

 ١ عيبرلا هاور ۔ ٠
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 . اهنودب تزوجو « حبحصلا ىلع نيتعكرلا نم الدب تسيلو

 ( نيتعكرلا نم الدب ) ةبطخلا يأ ( تسيلو ) « ةبجاو اجأ امبرأ اولص
 مامإلا يلصي نيتللا نيتمك رلا نألو « اهب ربدتسي هنأل ( حيحصلاىلع ) نييرخألا

 كحتمسملا نباو نيفلاخلا ضعب لوق وهو « اهنم لدب : ليقو ى ةروسلاب امه سانلاب
 بيطخلل زوجي هنأو ‘طقف نيتنثا مامإلا عم يلصب ةبطخلا كردي مل نم نأ هدريو
 سفن نم ةبطخلا تسل : » نا ويدلا ( يفو > افنآ مدقت امو تافتلإلا هعم نمو

 نودب يأ ( اهنودب ) ةعمجلا ( تزوجو ) ى نيتمك رلا ماقم موقت اهنكل ةالصلا
 نكل « اهبوجو حيحصلاو « ةبجاو ريغ ةبطخلا نإ : لاق نم لوق وهو ةبطخلا
 ‘طرش : لاق لدبريغ :لاق نمو “ نك ر يه : لاق نيتمك رلا نم لدب : لاق نم
 الو ةمات هتالصو كلذ دعب هل زوحي الف امبرأ مامإلا ىلص نإ : « ناويدلا ه يفو

 . ه ا اهدمي

 ىلص نإو : « ناويدلا » نم ةخسن يفو “ نيتنثا اهديعي هنأ حيحصلاو

 ةبطخلا مامإلا يسن نإ : هيفو هتالص ديمي نكلو كلذ زوجي الف ًامبرأ مامإلا
 . ھ ا لعف ام هل زوحي ال نكل و “ هتالص دعي الف نيتنثا ىلصف ادمع اهك رت وا

 بوجو حيحصلاو “دارم ريغ ال دارم هنكلو نيتنثا ظفل طاقسإ ةخسن يفو

 > حصت ال : لبق و > نىتمك ر هتالص ةحص نكل ادمع اهك رات ىصعو > ةمطخلا

 . امبرأ ىلص تقولا جرخ نإو ى امهديعيو بطخيف هيلعو
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 لصف

 > ربنملل ادصاق دحسملا يتأي م هتيب يف لفنتي نأ مامإلل رس

 نذؤملا رظتنا ىوتسا اذإو ث هانمي هعولط يف امدقم

 (لصف)
 اهلبق مامإلل نسي ام

 وأ هلل صلخيو دجسملا يف هريغ لفنتيو ( هتيب يف لتفنَتيَ نأ ماماللنس )
 هيفو مامإلا تأيلو “ دجسملا لضفل ىلوأ صالخإلا عم دجسملاو هتيب يف
 ص ربنملا عولط يأ ( هعولط يف امدقم 0 ربنمال ادصاق دجسملا يتاي مث ) ‘ سانلا

 لوألا فالخب ربنملا ريمض ريدقت ىلإ هجاوحإل مامإلل ءاملا عوجر نم ىلوأ اذهو

 ىرسيلا مدق نإو ( هاننممأ ) “هريمض رك ذ هنأكف ى هنم الإ نوكي ال ريدقتلا نإف

 ص ضرألا يف الوزن هارسي مدقت لزن اذإو ، نيملسملا ةفلاخم دصقي مل نإ سأب الف
 دصق الب سأب الف ىنميلا مدق نإو “ اضيأ هالعأ نم لوزنلا أدتبا ثبح اهمدقيو

 ىوتسا اذإو ) ‘ دسفت مل عفتري مل وأ عفترم ناكم ىلع بطخ نإو ى ةفلاخم
 ءيطبلا نذؤاا قبس هنأ قفتا اذإ كلذو « دعاق وهو نيتآلاو ( نذؤملا رظتنا
 يف لفنلا يلصيو تقولا لخدي ثيحي كلذ وحن وأ ناذآلا عضوم دعب وأ نذؤلل
 لاوزلا لبق ةالصلا دارأ هنأ لمتحيو “ نذؤاا ءيج لبق ربنملا ىلع رضحيو هتيب

 3 هنأ ةياورل و؛ديعب وهو سمشلا فقوتلبق

 رظتني مل نإ و“ليلقلا رظتني الو نذؤملا ىلعربنملا ف قبسيو اهفقوتدنع يلصي اذه ىلعف
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 سوقك ىلع دمتعم ربنملا ىلع فقاو ماق ريخألا نذؤملا غرف اذإف
 ههجوب سانلا لبقتساو ث ربنم دوع وأ فيس وأ زاكع وأ اصع وأ
 ىلع ةالصلاو ص هيلع ءانثلاو هللا ركذب آءدتبم ةبطخلا يف عرشو

 مهفوخي و مهظعي و سانلا ركذيو ‘ مالسلا هملع هبن

 يفف بطخي مل نكف ريثك الو ليلق ال اهرضحي مل نإو“مهضعبوأ اهوقحلنإ دسفت مل
 نذؤملا غرف اذإف ) ، اوقحلي مل مهنأكف يزجي امم لقأ اوقحلا نإو ؛ نالوق هتالص
 اوزاجأ و ‘ دحاو دعب ادحاو لوازل دعب نونذؤي ةثالث مهو ددعت نإ ( ريخألا

 دحاوو هدعب نانثإ زوجيو ى هدعب ثلاثلاو ‘ سانلا هيبنتل لاوزلا لبق نينثإلل
 ىلإلوأآلا نذؤي : ليقو ث هدعب رخآلاو هلبق دحاو وأ « طقف هدعب نانثاو هلبق

 هلوأ نم ثلاثلاو ؛ خلا ةالصلا ىلع يح نم يناثلاو « هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ

 نذؤي : ليقو ص زاج رم ام دح ىلع نيترم وأ اثالث دحاو ن"ذأ نإو ى هرخآل

 سوقك ىلع أدمتعم ربنملا ىلع افقاو ماق ) « هلبق ال لاوزلا دعب طقف دحا و

 وأ دوع وأ فيس وأ ) ديدح اهلفسأ اصع “ دشلاو مضلاب ( زاكع وأ اصع وأ

 لبقتساو ) ؛ نالوق تدسف وأ هرك دعق نإو ى الف دمتعي مل نإو “ ( ربنم

 ىلو نإو ملسي : ليقو ص مهءاج اذإ لب ربنملا نم مهيلع ملسي الو ( ههجوب سانلا
 مامإلا ربدتسا نمو ؛ نالوق داسفلا يفو ى ةنسلا فلاخ مهل ريدتسم وأ ابناج

 نعو ى للا ركذو ظعولا يهو ءاخلا مضب ( ةبطخلا يف عرشو ) “ لمف ام سلبف
 اذإف ى دعقي لب دحأ ىلصي ال نأ ربتخا ثلاثلا ناذآلا يف ذخأ اذإ : رثؤملا يبأ
 (ةالصلا و هيلع ءانثلاو هلا ركذب اءدتبم) ، ةبطخلا مامإلا أدب للا الإ هلإ ال غلب
 ببحت هيفف بيطخلا يبن وأ ىلاعت هللا ين يأ ( هيبن ىلع ) هدعب مالسلاو
 ولو اهنومهفي ةغلب ( سانلا ركذيو “ مالسلا ) و ةالصلا ( هيلع ) بغرتو

 ى ( مهفَوخي و مهظعيو) « نينمؤملا عفنت ىركذلا نإف دمب ام اذك و « ةيربرب
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 بدن و > ةالصلا تماق دق : نذؤملا لوقي ىح لزني ال مث > مهداعم

 رْغش وأ ةياورب ضقن الو ، نآرقلا يف اب ظعولاو يبنلاو رمألا هل

 > نسحأ كلذ 7 > وغلي ىتح

 ثبح نمو ى اظعو نوكي رجز هنأ ثبح نمف « فيوخت و ظعو دحاولا مالكلا

 ،داعملاب مهرذني يأ ديقم لوعفم ( مهداعم ) ،افيوخت ديعولا ركذ ىلع لمتشم هنأ
 نامز وأ هللا ىلإ مهعوجر يأ “ ناكم وأ نامز مسإ وأ يميم ردصم وهو
 ةماقإ يف ( :نذؤملا لوقي ىتح لزني ال مث ) ص رانو رشح يف هنكامأ وأ عوجرلا

 ىتح ةبطخلا نم غرفا ذإ دعقي نأ هلو ى رذمعل ماقأ نإ نذؤملا ريغ وأ ةالصلا

 ىتح : ليقو ى ( ةالصلا تماق دق ) ةالصلا تماق دق : نذؤملا لصي

 ص اهريغ وأ ةعمجلا موي يف ءاوس دعق نم اذكهو ص ةالصلا ىلع يح : لوقي
 عطق ةماقإلا يف عرش اذإ نكلو « ةماقإلا يف ميقملا عرش اذإ موقي ىتم اوفلتخا

 عطق ةماقإلا أدتبا اذإ : ليقو ى كلذ لوقي ىتح عطقي ال : ليقو ى ةبطخلا

 رمأي هللا نإ : لوقي ام رخآو ص ضقن ال ناصقنف كلذ لبق لزن نإو ى ةبطخلا

 برق ملمي وأ « مامإلا مالك نم ةبطخلا ءاضقنا نذؤملا ملعيو“نورك ذت ىلإ لدعلاب

 ،ناذآلايف عرشي ذئنيحف هيلإ ريشي وأ ى ةرامأ هل لعجي وأ « همالك نم اهلاضقنا

 الو ) « اهب وأ هتءارق نودب ( نآرقلا يف امب ظعولاو يهنلاو رمألا هل بدنو )
 ةشحاف ةصق ركذي نأب ( وفلي ىتح رعش وأ ) اهوحن وأ ةصقل ( ةياورب ضقن
 تيب زيجأو ى اقلطم رعشب ضقني : ليقو ى لزغ رعش وأ كاحضإلل ةصق وأ
 ظعولاف ى ( نممحأ ) رعشلا وأ ةياورلاب ظعولا ( كلذ كرتو ) « وغل الب دحاو

 ص كلذب هيليو ى رثألا يف امم هيليو « ثيدحلا ف امب هيليو “ نسحأ نآرقلا يف امب
 وهو ؛ خلا كنم آريخ تسلو مكتيت"و : ركب يبأ لوق اهيف يورب ديعس وبأ ناكو
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 نإ مهتالص هفلخ نم ىلعو هيلع تدسف يغبني ال امب ملكت نإ بيطخلاو

 ةعمجلا ةبطخ يف ليق ام لقأو ، طقف هيلعف الإو 2 مهمامإ ناك
 : حاكنلاو نيدمعلاو

 تدسف ) لزغلا رمشو ايندلا رمأك ( يغبني ال امب ماكت نإ بيطخلاو ) “ روهشم

 ديعي : ليقو ى اعبرأ اولصو ت ( مهمامإ ناك نإ مهتالص هفلخ نم ىلعو هيلع
 ى ةبطخلا دعي مل ولو مهتالص الو هتالص دسفت ال : ليقو ى نيتنثا نولصيو ةبطخلا

 نأ زاوجل «( طقف هيلع ) تدس ( ف ) مهمامإ بيطخلا نكي مل يأ ( الإو )
 هريغ رمأيو مامإ وهو بيطخلا ضرمي نأ لثم “ ىلصملا ريغ بيطخلا نوكي

 ةبطخلا ىلع ردقي ال مامإلا ناك وأ “ةبطخلا دعب ةالصلا نم عنام هعنمي وأ ةالصلاب

 وأ “ هريغ بطخيو مامإلا يلصي نأ ضعب زاجأو ى اهنسحي ال هنآل وأ فعضل

 الو ی دحاو الإ بطخي الو : « جاتلا ه فو “ رن ع الب هريغ يلصيو بطخي

 ص هريغ دجوي مل نإو “ موقي نأ ردقي ال يذلا جرعألا بطخي الو ،رثكأب ضقن

 لدبيو “ هريغ يلصيو بطخي : ليقو ى نورذمعي الو ىدارف اعبرأ اولص

 بوثب وأ ةراهط الب بطخ نإو « تقولا ىف ولو اعبرأ هيلع تدسف نم ةعمجلا

 اهداعأ ةبطخلل ةداعإ الب ىلص نإو ى ةبطخلا داعأ سجن عضوم يف وأ رسج

 ؛ ىلصو ةبطخلا داعأ لصي مل نإو ط ةالص الو ةبطخ ديعي ال : ليقو ى ةالصلاو

 ءوضولا دعب تأي مل ولو ‘ ىنب شدخ وأ فاعر وأ ميقب هتبطخ يف ثدحأ نإو

 ريض الو « لام وأ سفن ةيجنتب لغتشا نإ اذك و “ يزجي امم لقأب الإ كلذ نم

 بطخ دق نراك نإ ةيجنتلا وأ ‘ كلذ نم ءوضولا دعب ةبطخلا دزي مل نإ هبلع

 يزجيملا ردقلاب ىتأ وأ ةطخلا داعأ كلذ ريغب ثدحأ نإو “ يزجي ام رادقم

 : حاكنلاو نيديملاو ةعمجلا ةبطخ يف ليق ام لقأو ) ‘ كلذ ضعب رك ذيسو
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 ء نيملاظلا ىلع الإ ناودع الو نيقتملل ةبقاعلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 عيمجلو انل مهللا رفغاو ث نييبنلا متاخ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 نيتبطخلا نيب سلجي لهو . نساسملا

 ( نيملاظلا ىلع الإ ناودع الو « نبقتمال ) ةنجلا ( ةبقاعلا و نبااعلا بر هلل دمحلا

 ى نييبنلا متاخ دمح انديس ىلع ) ملسو ( ها ىلصو ) ى نيقفانملاو نيك رشملا
 لاق « ( نيماسملا عيمجلو ) نيماسملا نم رضح نم رشعم ( انل مهالا رفغاو
 اهريمأ و - ةيرضلاب ةعمجلا تدهش : لاق ى ملعلا لهأ نم خيش ينثدح : يعمصألا

 :لاقف ی سوق هديبو هسأر ىلع هبابث فلو بطخو جرخف _ بارعألا نم لجر
 امأ . نييبنلا متاخ دمحم انديس ىلع للا ىلصو “نبقتملل ةبقاعلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 الو ص كرقمل مكرمم نم اوذخف ى رارقلا راد ةرخآلاو ى ءالب راد ايندلا نإف ى دعب

 مكبر ىلإ ايندلا نم اوجرخاو ى مكرارسأ هيلع ىفخت ال نم دنع مكراتسأ اوكتهت
 اذه يلوق لوقأ ى متقلخ اهريغل و متئج اهيفف ى مكنادبأ اهنم جرخت نأ لبق

 ع مكتالص ىلإ اوموق رفعج ريمالاو ةفيلخلا هل وعدملاو ى مكلو يل هللا رفغتساو
 متاخ دمحم انديس ىلع ملسو ىلص مهللا ع نيملاظلا _ ىلإ - هلل دمحلا : « جاتلا ه يفو

 ةروس يزجت : ليقو « نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو ى نييبنلا

 الإ س دجلا اهحاتفم ةبطخ لك : لبقو “ نبديعلاو ةعمجلل ةبطخ صالخإلا

 > نل هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا ىلع ءانثلا : ليق ى ريبكتلاف نيديملا

 بطخيو ىةيآ ةءارقو ىوقتلاب ةيصولا ةيعفاشلا دازو ى اهنم دب ال ناكرأ ءاعدلا و

 ص ادعاق وأ امئاق ريكذتلا عضاومو ى ةفرعو ةزانجلا يفو ع امئاق ايل و ةعمجلل

 تإ اهنوديعيو نذإبدبع نم نإو ديملا ةبطخ تزاجو ث زجوأ رحنلا ةبطخو
 يبأ نعو ى نيدلا رمأ ميلعت سلجم الإ سلج لك يف ليوطتلا هرك و « هل نذؤي م
 ( نيتبطخلا نيب سلجي لهو ) ى ةبطخلل ىضم اذإ مامإلا ملكتي ال : ينايعلا بوبأ
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 ؛ نال وق ؟ س ولج لعو رمعو ركب يبأ نع عفري مل ذإ ؟ الوأ ةفيفخ

 . 1 نمح ناثع : ليقو ى ةيواعم كلذ ثدحأ امنإو

 اهفصن غلب اذإ هنآل نيتبطخ اهلعج نكلو ةدحاو ةبطخلاو ؟ ( ةفيفخ ) ةسلج
 توكسلا ىلإ ةراشإب فنصملا امهركذ اك سلجي : ليقو ى اتكاس امئاق حارتسا

 رمعو ركب يبأ نع عفري مل ذإ )؟حيرتسي لب سلجي ( ال"وأ ) “نيتبطخ دع ثيح
 ص هنطب محش رثك نيح ( ةيواعم كلذ ثدحأ امنإو نالوق ؟ سولج يلعو

 . ءابلا رسكب ( ربك نيح ناثع : ليقو )

-: 



 لصف

 الف اهدنعدجسملا لخد نمو ءةبطخلل ًتاصن إلا بوجوب نس"
 لك نع يهن و 0 عمس ال ناك واو اه تاصنالا همزل و عكري

 هاوس لمع

 (لصف)
 ةبطخلل تاصنالا

 (ةبطخلل) عاتسإلا يأ“آنسأ بئان ( تاصنالا ) نيونتلاب ( ربوجوب نس )
 :لبقو « هنع لوق يف يعفاشلاو « دمحأ و ةفينح يبأو كلامو « انم روهمجلا دنع

 لخد نمو ) ص هنع هلوق يف يعفاشلاو “ انم ضعب لاق هبو “ بحتسم تاصنإلا

 اهت دقو لخد نإو هرفغتساو هللا ركذو ءاش ام ىلص ةبطخلا لبق ( دجسملا

 بطخي مامإلا عرشو مرحأ نإو “ سلج نيتمك ر متي ال ام ردقب ةبطخلل مامإلا

 دحسملا يتمكر ) عكري الف اهدنع ) لخد نمو “ سلج ملس اذإف هتالص متا

 ةدراولا ثيداحألل ) همزلو ( ايهعك رب : لبقو : _ جاتلا « يفو > امه ريغ اذك و

 ركذلا ىلإ يعسلاب هرمأي ال ذإ « للا ركذ ىلإ ا"وَعساف ل : ىلاعت هلوقلو ى هيف

 > حير وأ مَمصة وأ دمب" وحنل اه ) ے نز ال ناك ولو اه تاصنالا ( عاتسا الب

 ىوس يا ( هاوس لمع لك نع يهنو ) “ عمسي ال ناك نإ همزلي ال : ليقو
 كرتلا ىمسي دقو يبهتلاب هنأل لمع تاصنإلا نآل لصتم ءانثتسالاو ‘ تاصنإلا
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 ةعمج الو ض اغغل دقف هص وأ > تصنأ : رخآل دحاو لاق نإو ء كاذ ذإ

 ‘ جراخل جرخي ملو هثكم ىلع رمتسا نإ ء هت الص تدسفو . هل

 قبسلا باوث توف عم رخآ باب نم الوخد ديعيو

 ذإ ) اتعن ىوس انلعج نإ مالكلا اذك و « لامعألل كرت هنأل عطقنم وأ ى العف

 وبأ زاجأو « دوجوم ةبطخلا نم روكذملا كاذ ذإ وأ دوجوم لوخدلا ( كاذ

 ص حّبسي وأ ركذي وأ هناسل كرحيو هسفن يف أرقي نأ عمسي ال ناك نإ : رثؤملا

 ك هبلع "دري" نأو سانلا ىلع ملسي نأ بوبحم نبا زاجأ و“هسبلج عمسأ نإ ريض الو

 ص هيلع دري الف ملس نإو ى ملسي ال هنأ روهشملاو « دجسملا باب ىلع ملسي : ليقو

 ىتح آلوأ كلذ بيطخلا نم عمس اذإ رشلا نم ريجتسيو ريخلا لأسي نأ هل لهو
 ؟ قلع ينلا ىلع يلصيو هدمحيو بيطخلا عم للا ركذي نأ هل"وأ « نذؤملا موقي

 كد رلاو سطاعلا تيمشت يف فلخلاو “نآرقلا ةءارق دنع الإ ملكتي نأ هل : لىقو

 دوجوم يأ ى فوذحم ربخلاو ى باطخلا فاك عم أدتبم كاذو ى ف رظ ذإ و

 ى تصنأ : رخآل دحاو لاق نإو ) ‘ دوجوم ةبطخلا نم روكذملا كاذ يأ

 رمأب ملكت وأ مست وأ كحض وأ « ىصحلاب بعل وأ « هديب راشأ وأ ( هص وأ
 نإو ص ( افل دقف ) بجاو ريغ ايورخأ العف لعف وأ ملس وأ : ليق “ يويند

 يف لاقو « ءاي هفلأ بلقي نم ةغل ىلعف ىعسو ىمرك ءايلاب ىغل ةخسن يف دجو
 ى هينعي اليذلا مالكلاو ؛هدمب ىصحلا بيلقت ةعمجلا يف وغللا نمو : « ناويدلا »

 ةعمج الو ) ى اوغل سبل ةهقهق الب كحضلا نأ هرهاظو ى همف هقهقت اذإ كحضلاو

 راظتناو اهل دجسملا ف ثكملاو ةبطخلا روضح ىلع هل باوث ال يأ ىصعو ( هل

 جرخي ملو هثكم ىلع رمتسا نإ ) اعبرأ يلصيف ( هتالص تدسف و ) ةالصلا

 ل نإف ؤ ( رخآ باب نم الوخد ) فانئتسا ( ديعيو ) : هلوقو “ ( جراخل
 قبسلا باوث توف عم) اضيأ هنم لخدو هنم جرخ دحاو باب الإ دجسملل نكي
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 تاصنإلاو > ةضيب لإ ةندب نم ةعمجلا : يور دقو > وغللاب هداسفإل هل

 ىلع نإو ث تقولا يف يهنو ، عمسي ال"وأ س َدُعب نم ىلع ولو بجاو

 . . . ...... .. فوورعملاب رمألا

 ادإ : لىقو > رخآلا بابلا نم هلوخد نح نم باوثلا هل و > ) وفغللاب هداسفال هل

 الب هناكم لدبي نأ صخرو « هباوث عجر رخآ نم لخدو باب نم جرخ و بات

 . همالك يف يتأي اك جورخ

 ( ةندب نم ) قبسالاف قبسألل ( ةععمجلا ) باوث بيترت يف ( يور دقو )
 نم يهو ى ةندبلا هلف ىلوآلا ةعاسلا يف ىشم نمف « ( ةضيب ىلإ ) لمج وأ ةقان
 نمو ى ةرقبف اهعافترال اهعولط نم يهو ةيناثلا يف ىشم نمو “ سمشلا عولط

 نمو ى نرقأ شبَكف لاصفلا ضمرت نأ ىلإ عافترالا نم يهو ةثلاثلا يف ىشم

 ىلعألا ىحضلا نم امهو ةضيبلاف ةسماخلا يف وأ ى ةجاجدف ةعبارلا يف ىشم
 : عيبرلا لاقو “ طقف ةالصلاو عاتسالا لضف هلف لاوزلا يف ءاج نمو ى لاوزلل

 اذإ : : ىلاعت هلوق هل لديو “ تافيطل تاظحل نهو لاوزلا دعب اهلك تاعاسلا

 . )١' چ ةعمجلا موي "نم ةالصلل 3يردونأ

 ص رم ام اذه نع ينغي ( عمسي ال وأ دعب نم ىلع ولو بجاو تاصنالاو )
 يأ ( ىاع نإو ) ى ةبطخلل عاتسالا ىوس ءيش لك نع ( تقولا يف يهنو )
 اركنم الإ ى ةريبك وه يذلا ركنملا نع يهنلا نعو ( فورعملاب رمألا ) نع
 ىأر اذإ اذكو ى هنع يهنلاب لغتشي هنإف رض نم ةيجنت وأ سفن كاله هيف
 يف ةيحنتلا تزاج اذإو روهقملا يجنيو « هاهني هنإف ىنزلا ىلع آدحأ رهقي آدحأ

 ١ _ اه رك ذ م دقت .
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 نإو ضرفلا دسفيال : ليقو ، هوركملا لوقلا وه دسفملا : ليقو

 وأ ءابيتحا هرضي ال و ‘ باوثلا لامكل وه امنإ يهنلاو ؛ جرخي .

 . .. ...... . ء فقسل رظن

 هسفنل ولو لاملا ةيجنتب لغتشي اذك و « ةبطخلا عامس يف زوجت نأ ىلوأف ةالصلا

 ركذي ملو ى الف الإو ةاجن هنامض يف ناك وأ هنع نغي مل نإ : ليقو ث هنع ينغو

 هندب وأ هبوث يف هانع نمو ى هنع ىهني هنأ هرهاظو « ركنملا نع يهنلا خيشلا

 الو ع ءامإ وأ قطنلاب هيتفيو « امهرضي مل ارضاح لأسف هيلع دسفي نأ فاخ ام

 ى الخدو اجرخ مالكب هاتفا نإو “ ةالصلا رمأ ريغ نم ناك نإ ءاميإب الإ هبتفي

 ص هسفنب رسأ ترإ ال “ رهج اذإ هملع دسفأ ركذلا ريغب ًآءودبم اباتك أرق نإو

 : لوقيو : بوجحم نبا لاق ى ءاميإلاب تيمشتلاو مالسلا در ربتخاو “ ليق اذك

 دقع اهدسفي الو : ليق « تميقأ دقو فصلا اومدق وأ رخأت وأ نالف اي حسفأ

 : لاق وأ « ةياور ىور وأ ملكت نم ءوضو الو « هبابثب هثبع الو اهدنع حاكنلا

 لوقلا وه دسفملا : ليقو ) ءوضولا داعأ كحض وأ ملكت نم : ليقو « مدقت

 عضاوملاو تاقوألا رئاس يف هيف ةيصعم ال ايويند هنوكل هرك ولو « ( هوركملا
 ص ركنلا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ص رك ذلاك ريخلا لوقال مرحملا لوقلاو
 مرحملا لوقلاو ى ةيجنتل ال يويندلا لوةلاف تيمشتلاو درلا و ى تصنأ : كل وقك

 ‘ عجربو جرخي مل نرإ هل ةعمج الف « ةبطخلل عاهسالا ندسفي هوركملا لوقلاو

 نإو ) ص يتأي وأ ىبس ام ىلع بوثلا هلف ةبطخلا ( ضرفلا دسفي ال : ليقو )

 هرضي الو باوثلا لايكل وه امنإ يهنلاو ) ى اناكم لدبي ملو لخديو ( جرخي م
 هنآل كلذ هرضي : ليقو ى همادقل رظن وأ تافتلا وأ ( فقسل رظن وأ ءابتحا

 ى بوث وحنب ءابتحالا نع يهن : ليقو « هب تاصنإلا يف لخدي ل هثدحأ لمع

 رحال ةحورم حورتلا زاجو « رضي مل نإ فلخف برش وأ لكأ نإو ى ديب زاجو
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 ةءارقلاب رابجإب اهدعب ال اهلبق ةبطخب ناتعكر ةعمجلا نأ لصحتف
 اهاضق رصعلا تقو لخد ىتح ريخألا دهشتلا متي مل : ليقو ث امهيف

 ىنبي ال اب ثدحإ نإ اذكو ث اهداعأ ةراهطبال بطخ نإو ى اعبرأ

 رخآل اودقع نإو ًاعبرأ اولص هتبطخ يف تام نإو ى هعم

 وأ “ ةعمجلا ةالص يأ ( ةعمجلا نأ لصحتف ) ‘ توكسلاب ةراشإلا تزيجأو

 ( راهجإب اهدعب ال اهلبق ةبطخب ناتعكر ) نامز وه يذلا هلحم مساب لاحلا ىمس
 ةروسب تنسو “ تايآ ثالثو ةحتافلاب ( ايهيف ةءارقلاب ) رهج ةغل رهجأ ردصم
 كىلعألا ةروسي : ليقو نوقفانملا كءاج اذإب » : ةيناثلا يفو ىلوآلا يف ةعمجلا

 هلوسرو وه ( ريخألا دهشتلا متي مل ) نإ (:ليقو ) “ ةيشافلا ةروسب : ليقو

 رهظلا كارتشاب لوقلا ىلع ولو ( اعبرأ اهاضق “ رصعلا تقو لخد ىتح )
 : لقو 0 اعبرأ يلصي نأ حيحصلاف ةبطخلا نع عنام هعنم نإو < رصعلاو

 نم وه مالسلا نأ ىلع ءانبلا لوآلا هجو ‘رصعلا تقو لح ولو نيتعك ر يلصي
 عم ريخآلا دهشتلا هلوق ىنعمو « اهنم سيل هنأ ىلع ءانبلا يناثلا هجوو ى ةالصلا
 هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ انلوق نأ ةدحاو تامحت الإ نيتعك رلا يف سيل هنأ
 نأ ربتعا وأ « ناث دهشت هلوسرو هدبع ادمحم نأ انلوقو“لوأ دهشت هل كيرش ال

 ةرخآ اهتيحتف ةروسلا اهيف تديز رهظلا عبرأ نم نايرخآلا امه ةعمجلا يتمكر

 ىلإ ابلك تايحتلا دهشتلاف اذه ىلعو « اهلبق اتطقسأ نيتللا نبتمك رلا رابتعاب
 نييلوألا نيتمك رلا ماقم تماق ةبطخلا نأب الوق نوكي نأ اذههبشيو ى هلوسرو

 اهب يلصي ( ةراهطب ال بطخ نإو ) « انم : ليقو انموقل لوق وهو « اهتحتو
 ثدحأ نإ اذكو ) ‘ حيحصلا ىلع ةراهطب ىلص ولو ىلص نإ ،الصلاو ( اهداعأ )
 ىلع اهيف مهضعب صخرو “ هعم ينبي ام ثدحأ نإ ينبيو ؤ ( هعم ىنبي ال امب

 رخآل ) ةمامإلا( اودقع نإو اعبرأ اولص هتبطخ يف تام نإو ) “ ةراهط ريغ
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 هتبطخ نم غارف دعب ثدحأ نإو ، فنأتسا لوألا تام نيح
 همزلت ال نم فلختسا نإ اوداعأو نيتعكر مهب ًايلصم اوفلختسا

 » هب ١ و دتق | و

 دعب ثدحأ نإو ) ىلوألاب ءافتكالا زوجو ى ةبطخلا ( فناتسا لوألا تام نيح

 ايلصم اوفلختسا ) هعم ينبي ال امب وأ : ليقو “ هعم ينبي امب ( ةبطخ نم غارف

 اهضعب وأ ةبطخلا رضح نم الإ فلختسي ال : لبقو ى اقلطم ( نيتعكر مهب

 ل فاإو ى اعبرأ اهوديمي ( هب اودتقاو همزلت ال نم فلختسا نإ اوداعأو )
 . اعبرأ الص فلختسي

 « ةمتت »

 كلذو“وه اذك و اعبرأ اهوداعأ ةيطخ ةداعإ الب ىلصو ءاجو هورظتنا نإو

 هللا لوسر ىلإ لجر لخد ه : « ناويدلا » يف لاق “ ةبطخلا نيبو ايهنيب لصفلل
 نأ هرمأف « ال : لاق ؟ تمك ر له نالف اي : هل لاقف ةعمجلا يف بطخي وهو ولج
 مامإلا هجو ىلإ رظنلا يفو « "« عوك رلا متأ و هتبطخ نلع عطقف ى عك ري

 هيلإ لخديو ى نيتنثا مامإلا عم يلصي نأ ةبطخلا رضحي مل نمل زوجيو ى نالوق
 نإ و “ هيلع لخدن الو امبرأ ىلص تايحتلا يف الإ هدجي مل نإ : ليقو ى ملي مل ام

 مامإلا نأو ؟ال مأ هتمامإ لطبت له « ملعأ هللاف « اهدعبو ةالصلا لبق بطخ
 رصملاو ةمامإلاب ءافتكا ينعي رفاسم ولو اهالص هيف ماقأو ارصم لخدو رفاس نإ
 ةعمجلا يلصأ : هتمزل نم لوقيو “ آامبرأ يلصي : ليقو : « جاتلا ه يف لاقو

 ١ ملم هارر س ٠
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 اهك ردأ مث اهنم غرف دق مامإلا نأ ًاناظ هتيب يف ةعمجل رهظ لص نمو

 : لىقو > اهريغك تسيل ةعمحلاو > ضرف ةيناثلاو "ةلفان ىلوألاف هعم

 . الفن نوكتف 2 هلثم

 ى سانلاب اهيلصي نأ ارفاسم رمأي نأ هلو ى رهظلا ةالص ال مامإلا ةالصب نيتمك ر
 عماجلا يف ةعمجلا عقوت نأ ضعب زاجأو ط نذإب دبعلا اذك و « يلع وبأ هلعف دقو

 تيلص دقف عماجلا يف رضحي مل نإو ى مامإلا هبف يذلا عضوملا يف عقوتو ربكالا
 غ رف دق مامالا نأ اناظ هتيب يف ةعمجل ارهظ ىلص نمو ) “ دحاو دلب يف نيترم

 ( ةعمجلاو‘ضرف ةيناثلاو ةلفان ىلوالاف « هعم ) اهضعب وأ اهلك ( اهكردأ مث اهنم
 ص ةيناثلا لفنلاو ص ىلوآلا ضرفلا نإ لاقي الف “ ( اهريغك تسيل ) اهتالص يأ

 يتلا ىلوألا ضرفلا نأ يف اهريغ لثم يأ ( هلثم ) ةعمجلا ةالص ( : ليقو )
 .كلذ هدمعت يف مالك رمو ى ( الفن ) ةيناثلا ( نوكتف ) ى هتيب يف اهالص
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 ةمتاخ

 ك ( وسلاو فمضظنتلاو مادقأل ١ ىلع .دغو ُروكب و ‘زاستغ ١ ال رس

 ةعراسملاو بملطلاو

 «ةمتاخ»

 ةعمحللا تانونسم

 اهعانتمالرفسلا ةالص نع ةعمجلا ةالص دمبل اباتك متخ هناك ةمتاخ انه لمج ]

 [ مامإلا نع رفسلا نع

 ناكو ت « ناويدلا هرهاظ وهو ضرف :لبقو ى ًابابحتسا ( لاممتغا اهل آنس')

 ص لسفلا دارملاو ى ةعمجلا موي محتسي مل نمم آرش هللا كلعج : متشلا يف لوقي رمع
 ى هلبق ال حبصلا دمب امل لستغي امنإو « ءوضولا يف رم دقو « ةيرهاظلا لوق وهو

 ال هلبق:ليقو ى رم اك راهنلا لوأ هلبق : لبقو “ يتأي اك لاوزلا دعب ( روكي و )
 ح ةبادلا ىلع زوجيو ى العتنم ( مادقألا ىلع ) يشم يأ ( ودغو ) ى راهنلا لوا
 هنوك و٬ بجاو اهيلا باهذلاف امهوحتو فعض وأ دعب" رذع ريغل يفبني ال نكلو

 فتنو“ ضيبلا بابثلا سبلو « خسولا ةلازإب ( فيظنتلاو ) “ ةتنس نيمدقلا ىلع
 عضاوملا كلت يف دجو نإ رفاظألا ميلقتو “براشلا صقو ى دادحتسالا و ص طبإلا

 وأ مدقلاب ( ةعراسملاو ) ى ةقدصلاو “ ( بيطلاو كاوسلا و ) « ابلق ولو
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 . لفتَنلاو ناذألا بقعت تقولا لوأ دجسملل

 ع اهيلإ يشملا ىلع ةظفاحملاب بلقلاب ةعراسملا : ليقو ى افنآ رم ام ىلع ةبادب
 كلذ رركتي الو ى ( ناذألا ةبقع تقولا لوأ دجسملل ) “ ةغرلاو ةىنلاو

 تقولا لوأ روكلا يف كلذو تقولا لوأ ةعراسملا يف اذه نأل٬روكبل :هلوق عم

 الف ديعبلا عضوملا نم ءيحملاب روكلا انرسف اذإ امأو « روكبلا ريغ ةعراسملا نإف
 . ةبطخلا دنع ال ةالصلا تقو يف ( لفنتلاو ) “ لاكشإ

 رهظلا ةالص يف اضيأ عرشت هدعب امو لاستغالا نم ننسلا كلت له رظناو

 ،مايقلا زاجأ اضعب نأ كلذل لديو ةبطخلا ريغ عرشت اهنأ يدنع يذلا ؟ اعبرأ
 ء هعنم "ضعب نكل ناضمر ىف مقي مل نإ ناضمر ءاضق مئاصل ناضمر مايق

 رهظلا ىلص اذإ ننسلا كلت عرشت له ى انه اوفلتخي نرأ هيف مهفالخ يضتقيو
 مايقلا يلصي نأ ناضمر يف رطفأ نمل اوزاجأ مهنأ عرشت اهنأ ىلع لديو ؟ اعبرأ

 اهضعب لطبو ءايشأ تعرش اذإ اضيأو < « ناويدلا ه يف اك ضعب هعنمو هيف
 ءادجوف « هلتق دعب هقارحإإو ةعذج يبأ لتقي نيلجر للع رمأ » ؛ يقابلا ميقأ

 ال نمل عورشم لسفلا نأ تركذ ال آضيأ لديو ى 0١١ « هاقرحاف ةغدلب تام
 . امبرأ اولص ولو ةأرماو دبعو رفاسمك ةعمجلا هيلع بجت

 يمه يتلا ةبطخلا امأو ى لدملا مامإلل ةدوهعملا ةعمجلا ةبطخ ةبطخلاب يدارمو

 رئاس توبث ىلع لدي نآلا اهتوبث لب ى ةتباثف ةعمجلا رهظ دعب ءاعدلا ةدايز
 نرأو ى اوفلتخا انموق نأ ةتس وبأ ركذو ى اعبرأ تبلص ولو « ةعمجلا لاصخ

 وهو ى هيلع تبجو نمل الإ عرشي ال ةعمجلل لسغلا نأ يراخبلا هيلإ ليمي يذلا
 . ميمعتلا نسحت الإو ى اهننسو ةعمجلا بادآ يف انباحصأ مالك نم رهاظلا

 ١ - يقهيبلا هاور .
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 باب

 الآوأ تضرف" له هراثمب فالخ؟مامت وأ رصق رفسلا ةالص له

 ؟ رضحلا يف ديزف نيتعكر تضرف وأ ؟ صيخرتل تصقنف اعبرأ

 ( باب )

 رفسلا ةالص يف

 فالخ ؟ مامت وأ رصق رفسلا ) يف ءاثشملاو رصعلاو رهظلا ( ةالص له )

 يهف ( صيخرتل ) نيتعكر ىلإ ( تصقنف اعبرأ لوا تضرف له ؛ هراثم
 : رمع لوقل ؟ مامت يهف ناتعكر ( رضحلا يف ديزف نيتعكر تضرف وأ ) ؟ رصق
 لئس »: هنأ يور املو“'١) « مكيبن ناسل ىلع رصق ريغ مامت ناتعك ر رفسلا ةالص »
 رفسلا يف نراتعك رلا ال : لاقف ؟ يه رصقأ ى رفسلا ةالص نع لع للا .زوسر
 يلصي نأ زوجي الف هيلعو ى ؤ٢) « فوخلا دنع ةدحاو رصقلا امنإ اردق اتسيل
 ى [آمبرأ يلصي نأ هيلع زوجيف لوألا فالخب داعأ ىلص نإ و « اعبرأ رفاسملا

 كلذو“ميقم فلخ الإ اعبرأ يلصي نأ زوجي ال هنأ : لوآلا باحصأ ضعب لاقو

 ١ يئاسنلا هاور س ٠

 ٦٢٧٣ ملسم هاور ٠.
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 ص ميقم فلخ ىلص نإ الإ آب رأ رفاسم يلصي ال نأ حيحصلاو

 ةراتو ى اهلكأ هملع بحس هنإف ةتسلل رطضملاك هب لمعلا بحي ةرات هللا صمسخ رت نأ

 ص هفالخ دقتعيو هلوقي نأ هل زوجي هنإف ى نينثا نيهلإ : لوق ىلع روهقملاك بحت ال

 : ةسمخلا ماكحألا اهيرتعت ةصخرلا نإ : ليق دقو « لتقنف هلوقي ال نأ زوحمو

 ةساح تكله وأ كله رطفي مل نإ يذلا مئاصلا رطفو رفاسملا ريصقتك بوجولا
 رفاسملا مُميتك ميرحتلاو ى ةتيملا رطضملا لك أك وءآرفاسم وأ آرضاح هساوح نم

 ;صقتب انموق ضعب هلثمو - بدنلاو ى اهيف فالخ ىلع هريصقتو ةيصعم يف

 ه موصلا هدهجي ال رفاسم رطفمك : لبق ةهاركلاو ى ملسلاك ةحابإلا و _ رفاسملا

 . ابجاو نوكي ال هللا ريغ صيخرتو

 ص اصيخرت عبرأ نم ترصق اهنأ وهو روك ذملا ثلثلا لوقلا ( حيحصلاو )
 ةالص يضقي وأ ، ( ميقم فلخ ىلص نا الإ اعبرا رفاسم يلصي ال نأ ) و
 نإ ) : لوقب هللاو “ نمألا يف ةالصلا رصق ناك م : رمع لثم « رفسلا يف رضح
 : لاقف للع يبنلا تلأسف تبجع امم 'تبجع دقل : هلئاسل لاقف « )١' ي متفخ

 اهتىمست ىلع رمع هرقأف 'آ) « هتقدص اولبقاف مكيلع اهب قدصت هللا نم ةقدص »

 رمآلا وءامل وىقب مهرمأ و ة ةصخر ر اهامسو اضيأ اهيلع رمع نلع ينلا رقأ و « ارصق

 اهب تررقأ اذإ ينإ : مصخلا لوقي دقو “ ليق اذك ‘ عبرأ زوجي الف بوجولل

 نيتمكر زجي مل نم لباق ريغ نوكي انإو اعبرأ تيلص ولو اهتلبق دقف تنمآو
 هنأو “ رضحلا ةالص نم رصق رفسلا ةالص نإ : ليقو ى ادانع وأ امبرأ بجوأ و

 : لاق نم مهنف اعبرأ اقلطم رفاسملل اوزاجأ نمو « مشأ و هتزجأ اعبرأ ىلص نإ

 . اهنيب ىوس نم مهنمو “:ىلوأ مايتلا : لاق نم مهنمو ى ىلوأ رصقلا

 ٠١ - ) ءاسنلا ١.١ ( .
 ٢ - هملع قفتم .
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 ث

 ةلالث يه 5 عا رذ فلأ رشع انثا خسرفلاو ‘ ناخسرف رفسلا دحو

 3 لايمأ

 ريصقتلا هل زوجي الو “ مهوحن و روسأملاو حابم وأ ةعاط يف رفاسملا رصقي امنإ و
 يف هراتخاو ى ةيصعمل بجي : « يطقللا ه يفو “ ضعبل افالخ ةبصعم رفاس اذإ

 رفسلا يفأ وه نبأ ردي مل نإو ةعاط يف رفاس نإ الإ رصقي ال : لىقو ص « جاتلا »

 ةدح ) له ( و ) « نيتعكر اهالص مث اعبرأ ةيعابرلا ىلص لايمآلا لخاد يف وأ
 وأ س نكسملا باب نم ناخسرف وأ لايمأ ةثالث وأ مايأ ةثالث وأ موي ( رفسلا

 نم وأ دلبلا ناك نإ دلبلا روس نم ( ناخممرف ) وأ ى نارمعلا باب نم ناخسرف

 انثا خسرفلاو ) ؛ لاوقأ ؟ دلب وأ هلك انكسم وأ ناك اعضوم نمط امو فرط

 رشع انثإلا ( و ) عارذ فلأ نورشعو ةعبرأ ناخسرفلاو ‘ ( عارذ فلأ رشع

 ع طسوألا : ليقو ى رفاسملا عارذ عارذلاو ، ( لايمأ ةثالث يه ) عارذ فلا

 عبصإلا رخآ ىلإ دضعلاب لصتم فلخ نم نوكي يذلا مظعلا نم عارذلاو

 رخآ ىلإ الو ى عارذلا يناج يف نانوكي نيذللا نيمظعلا دحأ نم ال ى ىطسولا

 ص ليلقب عارذلا طسو ىلإ لخدأ عارذلا يبناجب ناروك ذملا نايظعلاو ى ةبابسلا

 ؛نروطبلا تالصتم تاريعش تس عبصإلاو 0 ًامبصإ نورشعو عبرأ : ليقو

 يفو ص عرذأ ةعبرأ عابلاو ى عاب فلأ ليملاو ع لفغي تارعش تس ةريعشلاو
 فالآ ةعبرأ الإ عبصإ فلأ ةئام وأ ى رصبلا دم ردق رسكلاب ليملا سوماقلا

 وه له حخسرفلا يف مهفالتخا بسحب عارذ فالآ ةعبرأ وأ ةثالث وأ ى عبصإ

 ؟ نيثدحملا عارذب عارذ فلأ رشع انثا وأ ى ءامدقلا عارذب عارذ فالآ ةمست

 وأ اجاح جرخ اذإ قلع هنأ دلبلا نم ناخسرف رفسلا ةدح نأ ىلع لديو

 عجرو ارصق اهيف ىلصو اموي اهيلإ جرخو ى ةفيللا يذب رصقلا ىلص ايزاغ وأ
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 رصقي له و ؛ نالوق ةرهشلا يفو ،ةدهاشملاو ءانمألاب لايمألا نيبتتو

 . . . . رفسلا ةين ىلع جرخ نإ وأ نيخسرفلا زواج نإ

 هذهو ناخسرف ةسسطَ نيبو اهنىبو 0 )١' « رفسلا "دح كملعأ نأ ديرأ ه : لاقو

 ص رصقي امهزواجي مل نم نأ ىلع ليلد الو ى رصقي نيخسرف زواج نم ىلع ةلدألا
 يف خيشلا دارم اذه « مامتإلا وهو لاحلا باحصتسا ىلع امهزواجي مل نم ىقبيف

 هنإ : ليق نإ فلألاب بتكي «انثإلا»و « همالك يف لاكشإ الف نيثيدحلاب هلالدتسا

 مال هنإ : ليق نإ ءايلابو « ءايلا ىلإ الإ اهقرافي ال مسإلا اهيلع ينب ةينثت فلأ
 . اهرخا وأب ةسفلا ءامسالا تبرعأ اك ىنثملا بارعإ اهب برعأ ةملكلا

 وه املزمي نأب ( ةدهاشملاو ) ى رثكأ وأ نينثا ( ءانمألاب لايمالا نيبتتو )

 ريغب زيجأو « نيمأب زيجأو « نينثاب زيجأو “ نييلمج ةثالثبو ى املزعل رضحي وأ
 راظفإلاو موصلاك اهب نيبتت اهنأ حجارلا ( نالوق ةرهشلا يفو ) ‘ قدص اذإ نيمأ

 نانب نم ةوطخلاو “ ةوطخ فالآ ةتس ناخسرفلا : لبقو ى ةءاربلاو ةيالولاو

 هعضومل اهبقع عضوم نم وأ ى يناثلا عضوملا يف اهنانب ىلإ اهب بسحي يتلا لجرلا
 هريغ ةباد وأ هتباد لجرو ى نيمأ ريغ ولو هريغ لجرو هلجر ءاوس و ى يناثلا

 رفاس نإو ص ةبادلا لجر وأ “ هريغ لجرب اهضعبو هلجرب تاوطخلا ضعب وأ
 نئمطي ىتح لايمألا ةهج ىلإ مجر اهجراخ وأ لايمألا لخاد اذه له كشو
 هنإ لاق نم لوقب ذخأي وأ رصقىف اهجراخ هنأ نقىتي ىتح اباهذ داز وأ « متيف

 ولو ( نيخسرفلا زواج نإ رصقي لهو ) ى يتأي اك رصقيف اهجرخي مل ولو رصقي
 نإ وإ ) “ انباحصأ روهمج بهذم وهو مايأ ةثالث نم لقأ ىون وأ رفسلا وني م
 وأ نابأ لوق وهو لزنملا زواجو مايأ ةثالث وهو يئانلا ( رفسلا ةين ىلع جرخ

 ١ - ور ١ ٥ ملم ٠
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 لخدي ىتح عوجرلا يفو ي يت أي فالخ ؟ امهتزواجم الب نإو

 لزنملا روس دح ىلإ : ليقو 2 متأ هنارمع لخد اذإ : ليقو ى هنطو

 هداتوأ ىلإ صخلاو « هباب ىلإ رصقلا يف

 ريخم وهو ى ( اههتزواجب الب نإو ) اقلطم رفسلا ةين ىلع هنكسم نم زرب نإ
 ) يتاي فالخ ) ؟ اهدعب ريصقتلا بج وو ى ريصقتلاو مامتإلا نيب ةزواجملا لبق

 :ليقو ٠متأ امهزواجي ملو نيخسرفلا رخآ ىلع فقو نإو « موصلا باتك يف هضعب
 ولو لايمآلا فرط يف هالجر تناك نإ و « باحصألا ضعب هراتخاو « رصقي

 نإ و“اهيف دجسي مل ولو رصقي اجراخ اتناك نإ و «متأ لايمألا جراخ دجل دجس
 زواجي ىتح متأ هنطو ىلإ فلتخي ناكو ءانل هنطو نم اجراخ هلجر زربأ
 : ليقو « نرارممعلا نم جورخلا يانلا : ليق دقو « كلذ ريغ ليقو ى لايمألا

 جرخ نإو ى اهيلع داز ام : ليقو « مايآلا ةثالثب لوقلا مدقتو « لايمألا جورخ
 . امهزواجد ىتحف نيخسرفلا قوف ةجاح بلط يف

 امايأ لايمآلا يف ماقأ ولو ه ( هنطو لخدي ىتح عوجرلا يف ) رصقي ( و )
 ء ( متأ هنارمع لخد اذإ : ليقو ) ى هلخدي ملو هزواج وأ هلخدي ملو ة ريثك

 نإ ( لزنملا روس ذح ىلإ ) رصقي ( : ليقو ) « متأ لايمألا لخد اذإ : ليقو
 تويب ىلع لمتشملا ( رصقلا يف ) رصقي ( و ) “ هيلإ لوصولا يف رصق همدقتي م

 ص لزنلا لبق هيلإ لصوي هنع اجراخ ناكو رصقلا نع درفنا نإ ( هباب ىلإ )

 ىلإف ثرحي هل رئب بناوجي نكس نإو ى هتيب باب ىلإ ال ( هداتوأ ىلإ صخلا و )
 : لىقو « اهلخدي ىتحف ناك نإ : ليقو « راغ وأ تيب هيف هل ناك ولو هثرح

 روسلا ىلإف روس وأ تويب هلبق رصقلا ناك نإ و : هناطيتسا عضوم لخدي ىقح
 ع طئاحلا لثم ريسيلا الإ هنطو نيبو هنيب قسي مل اذإ متي : ليقو “ تويبلاو
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 ل ذإ متأ لامألا ىلإ عجرف رصع٫ ملو هنطو لايمأ نم جرخ نمو

 ةب رفس وأ رهظك ميقم فلخ هيف ىلص نإ اذكو « اهجراخ رصقي
 ‘ هلع تضقتنا وأ > سجن بوثب

 زاوجل ى نيمتمب سيلو ص هنطو لصي ىتح رصقي هنأب ضعب هرسفف ى '١ا) « عجرب
 دعبو ى اهزواج ذإ رصق هنأ اك ' لايمألا لوخد قيلع هعوجرب يباحصلا ديري نأ

 امضوم ديري نأو دلبلا نطولاب ديري نأ لمتحيف ، نطولا ىلإ هعوجر ديري نأ
 قوف زواج نإو ى هنم عضوم وأ هدحسم وأ اهنم عضوم وأ « هرادك هنطوتسا

 وأ دقار وأ انونجم وأ ابكار هملع زاج وأ راغلا قوف هلعج نأب هتحت وأ هنطو

 اورصق نإ هولخدي مل ام نورصقيو“ترهطتو أربف ءاسفن وأ اضئاح هبلع تزاج

 . لايمألا جراخ

 ىح رصق رفاس اذإ الل هنأ « : يورو > هتيب بازيم زرف اذإ : لقو

 تتأ وأ ةالص هبلع تأت مل ذإ ( رصقي ملو هنطو لايمأ نم جرخ نمو )

 وأ لايمألا لخاد غلب مث غولب مدع وأ نونجو ضمح وحنل وأ عساو اهتقوو

 لايمألاىلإ عجرف ) نونجملا ةقافإ اذك و اهلخاد ىلإ اهتقو عسول اهرخأ و اهجراخ

 ةالص اهجراخ يف يأ ( هيف ىلص نإ اذكو ٠ اهجراخ رصقي مل ذإ ) اهيف ( متأ
 الإ نهريغ رصقلا لخدي الو “ تايعابرلا نم ( ,رهظك ميقم فلخ ) ةحبحص

 ىلص ( وأ ) قلطم لوعفم وأ ىلص لوعفم فاكلاو ، ةدحاول هرصق زيجأف رتولا
 تضقتنا وأ ) اناسن ةراهط الب وأ ( سجن بوثب ةيرفس ) وأ ةتنس وأ الفن

 ةلباقم وأ ندعمو بوصغمك زوجي ال ثبح اهعاقيإب وأ عضوملا ةساجنب ( هيلع

 .يئاسنلا هاور - ١
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 جراخ اهيف رصقي ةالص تقو هيلع جرخ نإو ء برغمك ىلصوأ
 تقو رضحف لايمألا لخد 2 ًانامسن وأ ادمع اهلصي ملو لايمألا

 . هنطو لخدي ىتح رصق ىرخأ

 ملو تقولا عسول اهرتخأ ومع وأ ك ملعي ملو اهعطقي ام عطقب وأ « هتلباقم عطقت ام

 الام كلذ وحن وأ ءوضو الب وأ سحن بوثب اهالص نإ امأو “ تقولا حرخي

 تقولا جورخ نآل ص اهلخاد رصقي هنإف لايمألا جراخ يف تقولا جرخو هب زوجت

 ةروكذملا ةالصلا نايسنك اهوحنو ةراهطلا نايسنف « ريصقتلاك لايمألا جراخ يف

 دعب ةروكذملا ةالصلا كرت دمعك اهوحنو ةراهطلا مدع دمعو > ةلأسملا هذه دعب

 برغملا ةالصو رجفلا وهو رصقلا هلخدي ال امم ( برغمك ىلص وأ ) ةلأسملا هذه

 ريصقتلا عقوب يأ ,رهظك ) اهيف رصقي ةالص تقو هيلع جرخ ناو ( ٤2 ننسلاو

 اجراخ اناكم يأ رصقيب قلعتم فرظ ( لايمألا جراخ ) ةالصلا كلت يف

 ادمع اهلصي ملو ( ةمظفل ةفاضإلا و الاح اذه نوك زوجيو ‘ رم يذلاك لايمألل

 واولاك انه ءافلا ( ىرخأ ) ةالص ( تقو رضحف لايمألا لخد مث انايسن وأ

 جرخ ءاوس اضيأو ‘ هدعب وأ هلبق وأ لايمألا لوخد بقع رضح ءاوس هنآلو

 اذك و ع اهباب ىلع خيشلا اهب ربع ولو ى واولا ىنعمب مثف « هدعب وأ هلبق تقولا

 تإ لامألا لخاد رصقي هنأ كلذ طباضو “ ( هنطو لخدي ىتح رصق )

 تقو جورخ وهو ريصقتلا ةلزنم لزني ناك وأ ‘ هيزجي آريصقت اهجراخ رصق

 ى ضيحلا نم لسغلاكو ةالصلاك هجورخ نإف “ لايمألا جراخ يف ةيعابرلا ةالصلا

 جرخ ىتح اهرهط دعب لسغلا يف تطرف اذإ اهعامج جوزلل زوجي هنأ ىرت الأ

 لستفت ملو تقولا جرخ اذإ راظتنالا لإ عجرت ال هنأ ىرت الأ و « رذع الب تقولا

 امل راك نإو “ جرخ ىتح لستغت ملو ترهطف ةئدتبم تناك اذإ ضمحلا ىلإ .الو

 مل ام هدعب رخآلا ىلإ عوجرلا اهلف تكرتف اهدحأ ىلإ تلصو رهطلا يف تاق وأ
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 نإ امأو ع جرخي وأ لصت مل ام كرتلا اهلف ةالصلا ةين ىلع تماد نإو « جرخي
 كراتلا مسق نم هنأل كلذكف اهلخد ىتح ملسي" ملو اك رشم لايمألا جراخ ناك
 اہ بطاخ ربع لاق نم و > حيحصلا ىلع ةعيرشلا عورفب بطاخ هنأل ادمع

 . رصقي لاق

 « هيبنب »

 يفو ص لدبأو رفك ادمع تقولا جرخ ىتح دعي ملو ماتلا لحم يف رصق نم
 زاوج نظ نمو ‘ هيف رفك ال نكل ص سكملا يق اذك و.ى فلخ ةرافكلا

 جورخ يف كش نمو“ةدحا و ةرافك هتمزلو لدبأ زواج ريغ وهو عمجف نيخس رفلا

 هل نيبتي مل نإو “ نقيتي ىتح رصق اهلوخد يف وأ « نقيتي ىتح متأ نيخسرفلا
 هملع هبتشا نم : ليقو « ةرافك و امامت ةداعإلا بدن « مامت وأ رصق يف رصق هنأ

 ءاوتسالاو رثك أ وأ نيخسرف اهعولطو ضرألا طوبه ناكنإ و ةدحاولا رصقو متأ

 نأب ارفاسم نوكي نأ لاتحاو اهنم لقأ ةعرزم هل نمو “ اهزواجب رصق لقأ

 عوجرلا ىون اذإو ى ةرافكلا هيلع فيخ رطفأ .وأ رصقف اهيلإ عجر مث امهزواج
 . ءاش نإ رصق عوجرلا ةين كرت اذإو ى متأ ايهتزواجعم لبق رمانل جرخ نم
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 مل نمل حصتالو ى ةالصلا روضح دنع نطولا ذاختا ضرف

 . .. .. ... ... ٠ همزل نإ نطوي

 (باب)
 نطولا ذاختا سنرف

 هذختي نم لك و نإ حصي الو ( ةالصلا روضح دنع نطولا ذاختا ضرف )
 ىلإ رصقلا لهج زوجيو ڵ“ تقولا قيض ىلإ هذاختا لهج زوجي : ليقو ى هل

 وأ تضاح وأ هذختت نأ لبق اهغولب لوأ تضاح نهف ى ال : ليقو “ هقض

 رهطت ىتح نطو الب ءاقبلا اهلف تسفن وأ تضاحف تملسأ وأ هتعزنف تسفن

 وأ تضاحو تقتعا نإ اذك و ‘ قيضي ىتح ال : ليقو « ةالصلا تقو لخديو

 سافن وأ ضمح اهتقافإب لصتا وأ هلبق تقافأ وأ تقولا لبق تغلب وأ تسفن

 لإ هل حصت : ليقو ع ( همزل نإ نطوي م نمل حصت الو ) “ لبق نطوت ملو
 كلذك ناك نإو « ةدابع نم ارارف نيطوتلا هريخأت نكي ملو “ نطويس هنأ ىون

 ىلإ يدؤي هنإف الصأ نيطوتلا كرت نإ اذك و امامت هريصقت داعأو راطفإلاب ىصع

 يدنعو «موصلاءاشي نأ الإ آدبأ راطفإلا هل حابي نأ ىلإو ادبأ ريصقتلا يلصي نأ

 رقسلاو “ رفسلل حابي الثم راطفالا ذإ رضحلا يف رطفأ نمك هنأل رذعي ال اذه نأ
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 هطرمهشو { ديسو جوزو بأك هرمأ هملز عجر نم نط و هنطوف الإو

 هتانبو هجاوزأو هدبع ىلص هسفنل نطوي ل نإو ؛ هف ةماقالا زاوج

 هسفنل نطوي نأ ىبأ نإ : ليقو ث ريصقتلاو مامتلا

 ول ادبأ ةعمجلا هيلع ضرفت ال نأ كلذ ىلع اضيأ مزلو ةماقإلا عضومب نيبتي امنإ

 .جوزو بأك هرمأ هياإ عجر نم نطو هنطوف الإو ) ى رفسلا مكحب هيلع مكح
 هىلإ عجر نم نطو هيزجي هنأ كلذك وهو ةرابعلا رهاظو “ طقتلمو ( ,ديسو

 ،اهجوز نذإب نيطوتلا امهل زيجأو « هبلق يف نيطوتلا هل رضحي ملو هوني مل ولو هرمأ
 هدبع لكو نإو “ هريغ ىلإ هلكي الو هسفنب نيطوتلا يلي : « ناويدلا » يف لاق

 وأ ‘اهنطو همأ نبا نطوو “ امل صخرو زجي م اهسفنأل انتطوي نأ هتأرما وأ

 . تحلصأ و تبات نإ اهب ىلوتيو ءاش نإ ذختي

 نم نكي ملو كرش ماكحأ هيف رهظ دلب ال ( هيف ةماقالا زاوج هطرشو )
 هيف بلاغلا ناكو كرشلا ماكحأ هيف رهظ دلب نيطوت زوجي : ليقو ى دلبلا لهأ

 ةالصلاو ناذألاك ةرهاظ لعفت اهضعب وأ اهلك مالسإلا ماكحأ تماد ام نيك رشملا

 مل نإو ) “ ارس هنيد ىلإ هيف لصي راك اذإ هذاختا زوجي : ليقو « موصلاو

 مهدالوأو مهجاوزأو ( هجاوزأو هديبع ىلص ) ايودب سيلو ( هسفنل نطوب
 نمم مهريغو اهطيقلو مهطيقل و هطيقلل قلعت نمو ؤ هطيقل و اهديبعو ( هتانب و )

 طيقل ىلإ قلعت نم اذك و ى مهطيقل و مهجاوزأ و مهديبعو هينبك هيلإ هرمأ عجر

 ( ريصقتلاو ) لصألا هنآل هب ءىدتبيو ةيعابرلاو ( ماتلا ) هدبع وأ ءالؤه دحأ

 امنإ ريصقتلاو « مظعأ هنألو لصألا هنأل ماتلا مدقيو « اوعمجي الو ةالص لك يف

 همفنل نطوب نأ ىبأ نإ : ليقو ) { مالل ةبجوملا نطولا لايمأ نع جورخلل وه
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 ال و هسفنل نطويال دبعلا : ليقو س هيف نومتي انطو مهسفنأل اونظو
 . ... ...... ... ي هالوم فلاخي

 نأىلع ةرجألا هيطعت نأ ةأرمال زوجيو ( هيف نومتي انطو مهسفنأل اونتطو
 ف هيلإ راشأ ى هيلع ذاختالا بوجول ةرجألا ذخأ هل زوجي الو ى اهل هذخأي

 نإ ( هسفنل نطوي ال دبعلا : ليقو ) ‘ كلذك اهريغو تنبلاو ى « ناويدلا »
 ص آرصقو امامت يلصي لب ى ( هالوم فلاخي الو ) ى هل ذختي نأ هالوم ىبأ

 يناثلا لوقلا مامت نم ى حلا دبعلا امأو : هبف هلوق نإف ‘ « ناويدلا » يف نالوقلاو

 . همهفاف قيقحتلا وه اذه « هيف

. 

 وأ ةجوزلا وأ دبعلا لأس تقولا ناحو جوزلا وأ بآلا وأ ديسلا باغ نإو

 ابمب اولمعو هنوقدصي نم وأ ةلملا لهأ وأ انيمأ وأ ءانمأ ءالؤه نطو نع دلولا

 نطو "وأ مهسفنأل اونَتطو أ ارصق و امامت اولص هتفرعم ىلإ اولصي مل نإ و٤لاقي

 اعبرأ يلصي هنأ اوملع نإ و؛لاوقآلا ى آريصقت و امامت دبعلا ىلصو ةجوزلا وأ دلولا

 دعب دب الو ى هلابمأ الو هنيعب هنطو دح اوفرعي مل ولو اهولص هبف مه عضوم يف
 ذخأي نأ غلابلا نبالل زوجي : ليقو ى هلايمأو هنيعب هنطو نع اولأسي نأ كلذ

 ى هتحت ناك ولو ى هب ملاع وهو هيبأ نطو كرتيو 0 هيبأ نطو ريغ انطو هسفنل

 : ليقو ى اراتخا اغلب اذإ : ليقو اهيبأ ةالصف ةالصلا ةيبصلاو يبصلا دارأ نإو

 غلب اذإو س لفط ولو اهجوز ةأرملا عبتتو “ جوزتت وأ غلبت مل ام اهمأك يلصت

 غلب يذلا دلبلا يف متأ فرمي ال وأ دلاو هل نكي مل نإو “ غلب ثبح رصق لفطلا

 ىلع هيلع لدب الف رصقو وني مل نإو ى دلبلا كلذ نيطوت حص نإ انطو هاونو هيف
 وأ ةاكشم هوبأ هيف دلب يف غلب نإو ى ارخآ دلب يوني نأ هل زوجيو ى راتحملا

 هل حص نطوب ال نأ دقتعا نإو ى دلبلا نيطوت حص نإ متأو ماقملا ىون ارفاسم

 :لايمأ نم جرخم ىتح “اقلطم غلب ثيح متي يصلا : ليقو ى ليق اذك ص رصقو
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 حئاسلاو ك هدومع يدابلاو ‘ هفيس يراشلاو . هتنيفس نيقسلا نطويو

 هاصع

 ص هيبآل عبات هنأ نم خيشلاو فنصملا قالطإ هديفي ام ينع قيقحتلاو عضوملا

 نم ناكو “انطو هاون نإ الإ رصق هيبآل انطو نكي مل نإف « دلب يف غلب اذإف
 فيكف اميتي ناك ولو “ ترك ذ ام مهضعب راتخا دقو ث نيطوتلا ةزئاجلا دالبلا

 ماكحأهيف بلاغلا ناك امم امهوحن وأ«ةديلبلا»يف. وأ «رئازجلا»ه يف غلب نمف « هريغب

 اهذختي الو هذخأي "انطو وأ هىبأ نطو لصي ىتح رصقلا اهيف ىلص نآلا كرشلا

 لصب ناك نا كرش دلب نطولا ذاختا زاوجب لاق نم لوق ىلع الإ « متسف انطو

 . ارس وأ ارهج هنيد ىلإ

 زوجيو < ( هتنيفس ) اهل نكاسلا ةنيفسلا بحاص يأ ( نيفسلا نطويو )
 نئافس عبرأ ذختي وأ ى ةنيفسلا يف انطوو ضرألا يف انطو ذختي نأ ناسنإلل

 ص ناطوأ ةعبرأ متيف « نئافس اهضعبو اضرأ هناطوأ ضعب لمجي وأ « ناطوأ

 لايعتسا لحم يأ «( هفيس ) ةنجلاب هسفن عئاب ىنعملا وأ هسفنب ةنجلل ( يراشلاو )
 اهيف لمعتسي يتلا ةفاسملا فيسلاب دارأ وأ « فذحلاب زاجم كلذف ص ءادعلا يف هفيس

 ص اهجراخ متيو هدلب لايمأ يف رصقيف٤لسرم زاجملاف اهل وه رواجو لحم اهنأل
 روج هدلب يف ىرب نأ كلذ لصأ نإف لتاقي ثيح الإ متي ال هنأ دارملا سيلو
 .جرخيف هدلب ريغ يف روجلا ىرب وأ « هجراخ نم ادهاجم ايهان ارمآ هنم جرخيف

 ضقن لب عوسم الب هءارش يراشلا كرت نإ و « طقف هدلب يف رصقي امنإف “ كلذل

 يل رهظ اذك هريغ يف رصقلاو هدلب يف ماتلا ىلصو ىصع لمعلل لاطبإ و دعولل
 ى لسرم زاجحلاف تيبلا ضعب دومعلاو ى هتيب ضرأ يأ ( هدومع يدابلاو )

 هاصع ضرأ يأ ( هاصع حئاسلاو ) ‘ هدومع تيب يأ ايفذح هنوك زوجيو

 عضو اذإف ى ةرواجملا وأ ةيل ولحلل لسرم وأ يفذح زاهجلاف « ضرألا نم اهبناج و
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 ‘ مهذاختا ةزاجإ نكميو ى ددرت يراشلا ديبع يفو

 ذاختا روصتيو ى متأ كلذ ريغ وأ ةحارتسا وأ برش وأ لكأل هاصع حئاسلا

 هب فلكم ريغ هغولب لبق هنإف غلب نمك نيطوتلا هل نكي مل نمل ةحايسلاو ودبلا

 هل بأ ال وأ اهجوز وأ هديس اذك و نطوم ريغ هوبأ نطو همزلي ال غولبلا دعبو

 نمكو “ كرشملا نيطوت حصي ال هنإف كرش نم ملسأ نمو ص وه نم هوبأ ردي مل وأ
 : كلذ دعب هلوق فالخ وهو “ ىدنع ام اذهو هغولب ىلع قباس نونج نم قافأ

 لفطلا كرت نأ لدي هنإف « خلا رتخت مل ةمأو : هلوقو ؛ خلا داب دعب ةلفط اذك و

 نال يدنع كلذك سيلو « ودبل رارق نم عوجر اهيبأ نطو اهغولب دنع ةلفطلاو

 ملف كننس كليدبت يف الخدي ملف افلكي مل ذإ غولبلا لبق اهل انطو سيل مهيبأ نطو
 قدصي ال ثيحب رارقلا يف نطولا هل ررقتي مل نم لك اذك و ى ثيدحلا اهلمشي

 نطو نأ درجم ىلع ينبم لفطلا يف دعب هركذ امو « رارقلا نم هعزن هنأ هبلع

 قافتالا درجم هلصحم ذإ ةجح مزلي ال لب ‘ ابجاو سيلو « غلب اذإ هنطو هيبأ

 . تركذ ام مرحي ال هنأ الإ 2 ىقح وهو هيبأ نيبو هنيب

 : لاقي نأ نكميو ى ( مهذاختا ةزاجإ نكميو “ ددرت يراشلا ديبع يفو )

 لحم لب « لوقأ اذكهو ص لمأت هلثمف هعم اوناك وأ اورصق دلبلا يف ملهك رت نإ

 مهف لايمألا يف اوماد ام امأو ى هنطو لايمأ نم هديبع جورخ دعب ام ددرتلا
 اوناك اوجرخ اذإف رصقي : ليقو © هلايمأ يف ماد ام متي هيف وهو هنطو عزن نمك

 عونمملا نكل « رصقو امامت نولصي وأ نونطويف نطولا ذخأ نم هديس ىبأ نمك
 . ص لوآلا هنطو لايمأ الإ لب اهلك اهذختي مل يراشلاو انطو اهلك ايندلا ذختت نأ

 هدلووهتجوزلو“هبقلعت نمىلإ قلعت امو“هيلإ قلعت نماذك و ى هلثم دبعلا نكيلف

 هب لمعي يذلا ءارشلا لصأو ، ةجوزلا يف ضعب فقوو « اغلب نإ اهسفنأ مكح
 ص ةباحصلا عم افصلا دنع تيب يف قتع ينلا عايتجا ةصق نم هللا مهمحر انباحصأ
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 اذإف { هؤابآ وأ وه هداتعا ى رحبلا رفس ىلع مئادلا نيف سلاب دارملاو

 حصو ص نيخسرف زواجيو ىسرملا نم علقي ىتح متأ هبكرم ىسرأ

 . . ‘ مهسكع ال رارقلا ىلإ ءالؤه عوجر

 ص « مويلا دمب ا رس هللا دبعذ ال » : رمع لوق عم “ رمعبو هب الجر نيعبرأ لاكو

 . "_) ي نينمؤملا نم كعبتا نمو هللا كبسح » : ىلاعت هلوق لوزنو

 ( وه ) ةداع هلعج ( هداتعا ‘ رحبلا رفس ىلع منادلا نينسلاب دارملاو )

 نأب رثكأو دحاولا بآلا لمشتف ى ةقسقحلل ةفاضإلا ى هلبق ( هؤابآ وأ ) هدحو
 ىسرملا نم علقي ىتح متأ هبكرم ىسرأ اذإف ) « ربلا يف هريغل رادك هل تناك

 تيبلاب ةنيفسلل هيبشت كلذو “ اهاسرم نم رب وأ رحب يف ( نيخسرف زواجيو
 دعابتيو اهنم لزني ىتح ادبأ اهىف متي هنأ يدنع يذلاو « رمشلا وحن نم يذلا

 ص آضيأ « ناويدلا » يف وهو خيشلا هركذ دق فنصملا هركذ امو « نيخسرف اهنع

 ىلإ مهكع عوجر ال يأ ( مهسكع ال رارقلا ىلإ ءالؤه عوجر حصو )
 نود حئاسلاو يدابلاو « نيفسلا ىلإ دئاع ريمضلاف ، ةنيفسلاو دومعلاو ةحايسلا

 ةحايسلا ةروصف ى رارقلا نم هيلإ جرخي بودنم رمأ ءارثلا نأ ةنيرقل يراشلا

 يردي الو ناسنإ غلبي وأ “ هريغو كرشمك نطوي مل نم هقتعي وأ دحأ ملسي نأ

 نم اهذختي ةنيفسلا اذك و ى ةحايسلا يف لخديف نطوب م وأ هل بأ ال وأ هوبأ

 ىلإ وأ اهيلإ يدابلا عجريو ى دومعلا ىلإ وأ حئاسلا اهيلإ عجري اذك و ڵ ركذ

 ص رارقلا وأ دومعلا وأ ةحايسلا وأ ةنيفسلا ىلإ يراشلا عجري اذك و « ةحايسلا

 وأ نطوب مل نم هقتعأ وأ ملسأ نم ةنيفسلا وأ ةحايسلا وأ دومعلا ىلإ عجرب اذك و

 ةحايسلا زوجت ال هنأ يورو « هل بأ ال وأ هوبأ يردي ال وأ هوبأ نطوي ملو غلب

 ٠ - ) لافنآلا : ٦٤ ( .
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 كتمأ نم كجورخ : رئابكلا نم ةثالث : اندنع اروهشم يور امل

 ؛ يسك ماكحألا نم اهيف هيلع يرجي امل ًانطو كرشلا راد ذاختا وهو

 ةقرافم ىلع هاركإو « لسن رييغتو { قاقرتساو ث مد ةحابإو 2 منغو

 ركسع يف كنوكك ى كتقفص لهأ كلاتقو 2 كلذ ريغو ، نيدلا

 . ودعلا ةلتاقم اوقعض اذإ ىتح نيملسملا

 ( اروهشم يور امل ) 0 ءالؤه ىلإ رارقلا لهأ عوجر حصب مل امنإو ةمألا هذهل
 دنع هانعم هب ديرن رأ زوجيو ى ةنسلألا ىف ركذلا ريثك ىأ ( اندنع ) لاح

 صاخلاهتفرعم يف ىوتساو تاقثلا نع ةعامجلا هاور يذلا ثيدحلا وهو « نيثدحملا
 كرشلا راد ذاختا وهو ؤ كتمأ نم كجورخ : رئابكلا نم ةثالث ) » : ماعلاو
 ) يبسك ماكحالا نم اهيف هيلع يرجي امل ) رئابكلا نم ناك امنإ و ى ( انطو

 هذاختا يأ ( قاقرتساو ) “ همد يأ ( مد ةحابإو ) « هلامل ( منغو ) ى هدلول

 هنأ ناب اذإ ، آرح جرخيو ى هتيرذو هلام هل دريو هب ملعي مل نإ ادبع يأ « اتقر

 راد ذختاو اهذختا وأ دحوتلا راد ىهو هتمأ كرت كلذ يف ءاوسو ى دحوم
 لحأو هذاختا زوجي الام ذختا ثيح مهنع جرخ دق اضيأ اذه نإف اضيأ كرشلا
 ديحوتلا راد ىلع نوك رشملا بلغت نإ امأو مهيلع سيل ام ماكحألا نم هسفن ىلع

 نإ الإ دعب اهنطوب الف اهنم هنطو عزن نإ الإ جورخلا هملع سدلف “ اهيف وهو

 هل ( هاركإو ) “ نوك رشملا مهلضي نأب ( لسن رييغتو ) ‘ دبحوت راد تعجر
 ال اهلهأ روبق نإف “ اهيف توملاك ( كلذ ريغو ع نيدلا ةقرافم ىلع ) هلسنل وأ

 يف كنوكك ) “ كفرصت ( كتقفص لهأ كلاتق ) ةيناثلا ( و ) ى اهيلإ للا رظني

 فلالا وأ قفانملا وأ كرشملا ( ودعلا ةلتامقمب اوقعض اذإ ىتح نيماسملا ركسع
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 عزنك ةرجهلا دعب برغتلا وهو ، كتنس كليدبتو ص هيلإ تعجر

 نم عوجرلا مهل حابيال هنإف راش ريغل ةيداب يف هدرو رارق نم نطولا
 « ثالث نع اوصقني وأ 2 كلذ ىلع اوجرخ نإ الإ مهرارق ىلإ مهفويس

 . . . .تكله يداب ةيرارق تجوزت نإو

 كتنس كليدبت ) ةثلاثلا ( و )هبناج نم لتاقتو ودملا ىلإ يأ ( هيلإ تعجر )
 بوجو حخسن ( دعب ) هعزنب نطولا ةدعاببب آزبيرغ نوكلا ( برفتلا وهو
 رضح يف نطو لمج امأو ( ةيداب يف هدرو رارق نم نطولا عزنك ةرجملا )
 يف هل در الب هعزنك و « زئاجف صخو رش وحن تيب ذاختاب ودب يق رخآ لعجو
 ال عضوم نم هنطو عزني نأ ملسمللف ةرجهلا بوجو خسن لبق امأو “ عضوم

 ادلب دجي ىتح رظتنيف ريصقتلا يلصيف امضوم ذخأي مل ولو هنيد نم هيف نكمتي
 لهأ عوجر هتحص مدع ىلع هلالدتسا طحم و « هذختيف هب عمسي وأ هبف نكمتي

 ص كتنس كليدبت وهو « ثلاثلا مسقلا وه ى ةحايسلاو ةنيفسلاو دومعلا ىلإ رارقلا
 كلاتق : « ناويدلا ه يفو ى هيبشتلا كرت : « ناويدلا ه يفو خيشلل يدلاو

 رارقلا نم نطولا عزن مهل زوجي ( هنإف ) ةارشل امأو ‘ ( راش ريغل ) كتقفص
 عوجرلا) إراشب مهيلع لولدملا ةارشلل يأ ( مهف حابي ال ) نكل وةيداب يف هدرو
 نأ ىلع يأ ( كلذ ىلع اوجرخ نإ الإ مهرارق ىلإ مهفويس ) لايعتسا ( نم
 ال نأ ىلع اوجرخ اذإو ى سفنألا نم ( ثالث نع اوصقني وأ ) « اوعجري
 مهدلب يف اومتأو اجراخ اورصق ةلوهجم وأ ةمولعم ةدم ىلإ اوجرخ وأ اومجري
 دمي اومزع نإف عوجرلا ىلع اوجرخي ملو ةثالث ىلع اوصقن اذأ امأ و ى اهلايمأ و

 هجراخ اومتأ الإو « هجراخ اورصقو مهدلب يف اوةأ عوجرلا ىلع اهنع صقنلا
 زيجأو ى ةأرملاب ةدعلا لمكتو رثكأ وأ نيعبرأ الإ نوجرخي الو ى هيف اورصقو

 يف هعبتت اهنأ ثيح نم ( تكله ايداب ةيرارق تجوزت نإو) لقأب جورخلا
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 تخت مل أو ء غولب دعب حاكنلا تزاجأ نإ داب تحت ةلفط اذكو
 ١ . . ص قتع دعب اهسفن

 ىقح كلهت ال : ليقو ى ةيداب يف هدرو رارق نم هنطو عزن نميف لخدتف ةالصلا

 تلص ولو “ قيضي ىتح : ليقو “ جرخي ىتخ : ليقو ى ةالصلا تقو لخدي

 نإو ى املاح بسحب رصقت وأ متتف هجوب اهقرافي وأ اهقلطي نأ ناكمإل هقيض لبق
 ص كلهت الف رفسلا ةالص ىف هعبتت ال اهنإف تذختاف انطو ذختت نأ هيلع تطرتشا
 ص رارقلا يف انطو هسفنل ذختي نأ هنم بلطت نكل و كلذ اهل حصي ال : ليقو

 كلذ لخد اذإو متأ اذإ مامتإلاو رصق اذإ رصقلا يف هتعبت هيف ذختا ثيحف

 ال : ليقو كلذ حصي : لبقف ى هلال رارق يف امل نطو نإ و ى متأ اضيأ دلبلل

 اذإ ديبعلا راغصو : دعب هلوقل فانم اذهو ( ةلفط اذكو ) “ هسفنل هنطوي ىتح

 ص لوق انه امف « خلا احاكن تزاجأ ةريغصك ى خلا هيلإ اولقتنا نم كلم يف اوغلب

 رفكت مل احاكن تزاجاو تفلب اذإ يدابلا تحت ةلاطلا نأ انه رخآلا لوقلاو

 ك لالقتسالاب الو عبتلاب ال؛لبق امل نطوال هنأل ودبلا اهنظوف ى كلذ امل زوجي لب
 نم اهسفن رايتخا مدعب رفكت ال : لوق اهيف رتخت مل ةمأ اذك و“ ةغلاب ريغ اهنأل

 ص رضحلا وهو اهرايتخاب هذخأت مل لوآلا نطولا نآل ، تقتع اذإ يودبلا اهجوز

 ايناث ودبلا اهذاختاو « ودبلا ىلإل رضحلا يف اهنطو تك رت : لاقي نأ ع الضف

 تقتع اذإف « جوزلا عابتاب يناثلاو « ديسلا عابتاب لوألا لب اهرايتخاب سيل
 نإ داب تحت ) ، رضحلا ذاختا اهل و ودبلا ذاختا اهلف نطو اهل مدقتي مل اهنأكف

 اقلطم نطولا ذاختا تطرتشاو هتزاجأ نإو ى ( غولب دعب حاكنلا تزاجأ

 ِدابب اهُسلو اهجَ“وز ةنونجم اذك و ى كاله الو حص ؛ نالوق ةزاجإلا ىلع امدقم

 رتخت مل ) يرضح اهديسو يرضح اهوبأ ( ةمأو ) ى اهسفن رتخت ملو تقافأف
 ص نايسنب لب لهجي نرذمي الو “ ( قتع دعب ) يودبلا اهجوز نم ( اهسفن
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 "نأ لهجب ًايداب ةجوزتم بلطتو « هتالصب هعبت اب هارتشا نإ دبعلاو
 { هتفلاخم عانتمال آرصقو ًمامت تلص يبأ نإف { رارق يف امل نطوي

 ةيدابل رارق نم اهعوجرو

 سيل عيبلا رمأ نأل ‘ هيلع كاله الو ( هتالصب هعبت داب ءارتشا نإ دبعلاو )

 زوجي ال هنأ لهج وأ يودب هنأ ( لهجب ايداب ةجوزتم بلطتو ) ى هديب
 هنأ تلهج اهنأ دارملاو “ةجوزتمب قلعتم تباتو دمع وأ“تنبلا ةمألاك و ‘ هجوزت

 ( رارق يف امف نطوب نأ ) يودبلا جوزت ةيرضحلل زوجي ال هنأ تلهج وأ « يودب

 هسفنل نطو نإ الإ حصي ال : ليقو “ هسفنل نطوي مل ولو حص امل نطو نإف

 ذختيؤ « رارقلا يف انطو هسفنل ذختي نأ هل زوجيو ى هلو امل نط"و وأ « هعبتتف

 عزن رارقلا ذاختا لب ‘ كلذ زوجي ال : ليقو ى انطو اضيأ هب لحرب يذلا هتيب

 ( ارصقو امامت ) نيترم ةيعابر لك ( تتلص ىبأ ناف ) ى ناعمتجي الو ى ودبلل
 يف تناك اذإ اهديس رابتعاب وأ ' هنطو لايمأ يف تناك نإ اهجوز رابتعاب امبرأ

 يف نكت مل نرإو ى اهديس رابتعاب اهجوز لايمأ يف تناك نإ نيتنثاو ك هلايمأ

 الف « ةالصلل ليصحت هلك كلذو ص نيتمك رف اهديس لايمأ يف الو اهجوز لايمأ

 تاهج عبرأ ىلإ اهعاقيإب ةلبقلا لهج نم ةدحاو اهلصحي اك قلع هلوق انيلع درب
 نطوت : ليقو ى ( ةيدابل رارق نم اهعوجرو هتفلاخم عانتمال ) “ لوق يف
 . لبق نطو اهل نكي مل نإ اهسفنل

 تي مل اذإ ام هلحم ى اهيبأ نطو ةأرملاو لجرلا نطو نأ نم مدقت امو ِ
 وأ هدمس وأ هبا نطو فرمي مل نمو > امهسفنال اذختا تام نإو > امه وبا

 سفن يردي ال هنأ الإ مامتلا هيف يلصي ناكف مامتلا يلصي ءآر هنأ ىوس اهجوز
 ال نكلو ؛ هتالص دسفت مل ؟ كلذ ريغ مأ « ىلصملا وأ « دجسملا وهأ « نطولا
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 وأ انطوي مل ام اتاومأ ولو ائابآ نطو ةأرملاو لجرلا نط و نإ : ليقو

 تاذو ص نطوي مل ام قتع نإ هديس نطو ىلعدبعلاو . ةأرملا جوزتت

 اهبلج بلطي وأ بلجت مل امو ، كلذك هنم تقلط وأ اهنع تام جوز

 .هدبعو هتنب و هتجوزل هلايهأو هنطو نيبي نأ لجرلل بدنو ى اهيبأكف

 نإ : هل لاق نم لوقب ىلص اذإو ى هل ايمأ كلذب فرعيف هنطو سفن ملعي ن أ دب

 . تحص هنطو لحملا اذه وأ دلبلا اذه يف متي كابأ

 ىنعمب عمجلاو ( اتاومأ ولو امهنابآ نطو ةأرملاو لجرلا نطو نإ : ليقو )
 ص امهءابآ اعبتي مل انطو اذإف ى ( انطوي مل ام ) « دجلاو بآلا رابتعاب وأ ةينثلا
 وأ هتذخأ يذلا اهنطو همأ نبا نطوو هدح نطوف هيبا نطو ناسنإ لهج نإو

 اهدج وأ اهيبأ نطوف هب ملعي مل وأ اهل نكمي مل نإو ى ابأ وأ اجوز هيف تعبتا

 (قتع نإ هديش نطو ىلع دبعلاو ةأرملا جوزتت وأ )«اهيبأ نطول لصوتي مل نإ
 ص نيترم ةيعابرلا ىلص هديس نطوب مل نإو “ ( نطوي مل ام ) ةيدوبعلا نم جرخ

 وأ ) تمرح وأ ( اهنع تام جوز تاذو ) ع رم اك هسفنل نطوب : ليقو
 بلطي وأ بلجت مل امو ) “اهنطو هنطو ( كلذك ) انئاب قالط ولو ( هنم تقلط
 ظفل حرشلا اذه يف خسانلا مدقي اذكهو ةيفرظ وأ ةيردصم ام ( اهيباكف اهبلج

 ء اهيبأك :هلوق ىلإ ةعجار اهانعمو “ هصوصخل ةيفرظ ظفل ىلع همومعل ةيردصم

 ءافلاف ةمزاج ةيطرش ةيفرظلا ام لعج زاجأ نمو ى ةدئاز ءافلاو فوذحمل ربخ

 . ةيطرش اهلعج نإ هدنع ةطبار

 هتجوزل هلايماو هنطو نيبي نأ لجرلل ) بجو : لبقو ( بدن و )

 قحلاو ص ابودنم هنييبت نوكل هجوالو هيلإ قلعت نمو ( هدبعو هتنبو
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 اوبطاخي نأ لبق وأ ةالصلا تقو لبق بودنم هنأ دارأ هلعلو « هبوجو

 اذه ىلعو ى انط و اهسفنل ذختت نأ اه نأل ت:۔اا رادتعاب بدنلا وأ ى ةالصلاب

 ذختي مل نإ هنأ ىلع ىنب هلمل وأ « عيمجلا ال عومجدل مكحلا نوكي رخآل هجولا

 بودنم هنأ دارأ وأ « مهسفنال اوذختيف مه نيبي ال نأ هل نأ و ى اوذخأ هسفنا
 مهيلع بجاوف ، مهل هنيبي نأ هيلع بجو هنإف هولأس اذإ امأ هولأسي نأ لبق

 . نيببتلا هيلع بجاوو ى لاؤسلا

 « ةمتت »

 ص نهسفنأ مكح نهكح ةنعالملاو ةمرحلاو هريغ وأ تومب ةنئابلا نأ ضعب نعو

 رمأ هتجوزل در نمو ى ةعلتخلاو ع اهنع ىلوملاو ى اهنم رمكاظملا يف نالوقلاو
 اذإ : ليقو ى اهتالص دمت ملاو اهنطوف ةدلبل اهب رفاس نإو ى اهاون اهل ناك اهتالص

 ص ترصق انطو عزن اذإو « ةالصلا يف هعابتا اهمزل و تداعأ هتقدصو اهملعأ

 اهجوز عبتت ال نكي مل وأ بأ اهل ناك نم : ليقو « هلايمأ جرخت ىتح : ليقو
 با امف نكي مل نإ : ليقو ؛ اهنطو لايما جرخت مل ام تبلج وا تبلط ولو

 . ةبولطم وا ةبلاط تناك بلطلا يف ءاوس و ؛ بلطت وأ بلجت مل ولو هتعبت
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 لصف

 ىلإ هدصق ع رجك وأ ٨هدعي الإ هنم جرخ ال دلب هذاختا بذن

 (لصف)ر
 هذاختا يف ىعاري ام

 ودعب الإ هنم جرخي ال ) ةينبم ريغ وأ ةينبم ضرأ ( دلبب هذاختا بدن )

 بدنلا لباقمو ‘ بارخو طحةك اهلك رارضألا هوجو نم ( عوجك ) ب ( وأ
 يل رهظي الو ث وني م وأ جورخلا ىون “ كلذ نودب اهنم جرحي دلبب هذاختا زاوج

 جرخس هنأ يوني نأ نود ى كلذ نود نطو ذاختا هل زوجي هنأ دارب نأ الإ اذه
 ص زوجي لف ناضقانتم هذخأو ةينلا هذه نإف هيف هتجاح ىضق اذإ هكرتيو
 دقتعا ىتح هيف ةبغر هل نوكت نأو ‘ هركذ ام هيلإ بودنملا نأ دارملا اهنأو

 ذختي رأ هل زوجي هنأ هلباقم ناو “ عوج وأ ,و"دَّمَكب الإ هنم جرخي ال هنأ

 هل رهظ اذإ هنأ ىلع هل ًادماع وأ الفاغو المهم مامإلاو هبف ةماقإلا ةين ىلع انطو

 ك زئاج كلذو هيف بغرب مل اذإ ام لمش و « هوحنو ودع الب ولو هنم جرخ جورخلا

 نم هتجاح يضقي نأ ىلإ ةماقإلاو ماتلا يوني نأ كلذ نم ءيش يف سيل نكلو
 ؛ ض رآلا نم ناكم ( ىلإ هدصقي ) . زوجي ال اذهف ، كلذ وحن وأ رجت وأ ملع
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 > رثكأف ةزوح نطوت زاجو ‘ رثكأف اهردق ةالصلا هف نكمت رهاط

 ال دارأ تقو لك هلزني الع نطويو س ايندلا نت و نمل نطو ال و
 وأ هناتسب وأ هرادك & هنع ىنغتسي

 نم لدب ( ةالصلا هيف نكمت رهاط ) ريرس و ةبشخو ريصحك هوحنو فقس نم ال
 اضرع هيف ةالصلا نكمت ام ردق يأ ( اهردق ) ؛ اهمضوم ردق يأ “ رهاط

 نأ ههجوو « « ناويدلا ه يف اك زاج لقأ نطو نإو ى ( رثكاف ) ًاولعو الوطو
 لصتي امو لقألا كلذ يف متيو “ اضيأ هلايمأ يف متي لب هب اصوصخ سيل مامإلا

 هيف يلصي امم لقأ نطو نم : ليقو « لقألا كلذ فرط نم لايمألا بسحيو هب
 كلذك بوصغم و روهشملا لوقلا يف ندممكهيف ةالصلا زوجت ال انعو “ نطوب مل نمك

 الب نطولا لوصح روصتيو “ نطو نمك : ليقو “ نطوي مل نكف سجن عضومو
 ةزوح نيطوت زاجو ) هيف راد كلم وأ دلب يف جوزتب هلوصحك هذاختال دصق

 لك تالصفنم رثكأو تازوح عبرأك و فصنو ةزوحك ادحاو انطو ( رثكاف

 انطو ذختيو “ تاقرفتم تازوح ذاختا زوجي ال : ليقو “ ةدح ىلع نطو اهنم

 الإ اهنطو نإف ى اهل ( ايندلا نطو نمل نط و الو ) « ءاش نإ ةدحاو لك يف
 يف هناكم نم دحأ نطو ولف « ميلاقألا كلت يف ددرت هل ناك نإ هل زاج اهنم اضعب
 هنم دب ال كلذ يف ددرت هل ناك اذإ زاج كلذ وحن وأ سنوت وأ ةكم ىلإ برغلا

 اهذختا ةيرق يف فينكك اهنإف « كلذ يف كرش راد لصف هرضي الو ى هتين ي

 كرشلا ماكحأ تلاز اذإو « اهيف متي الو هنطو يف كرشلا راد لخدت الف ى انطو

 هلوق مومع نم هل راتخي ام ىلإ راشأو ى هيف يلصي هنإف ى رهط فينكك اهيف متأ
 الحي نطويو ) : هلوقب ىلوأ وه ام ىلإ داشرإلا ىلع خلا رهاط ناكم ىلإ دصقلاب

 ء هضمب نع .ىنغتسي ال وأ ( هنع ىنفتسي ال ) همف هلوزن ( دارأ تقو لك هلزني

 وأ هناتسب وأ هرادك ) ‘ هنع ينغتسي ال يذلاو رثك أ وأ ةزوحلا نطو اذإ اك
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 نطوت زاجو > ةلبزم وأ ةربقم وأ عذجك وأ فقسك ال ٤ هالصم

 لك عبرأ حاكنك ض رخآلا لايمأ نع جراخ لك ةزوح يف عبرأ

 . تعباتت نإف ةعب رأ نم رثكأ نطو نإو ؛ ةزوحب

 > هنم لاسمالاف امضوم ذختا نإ و ، ةهاركمب هل حص ًادحسم ذختا نإ و ى ( هالصم

 نم وأ اهفرط نمف ، لقأ وأ رثك أ وأ ةزوح ذختا اذإ و ى دلبلا باب نم : ليقو

 ىلع زيجأ و ، رجزي رحب الاهيف ءام ال قلا رثبلا ذاختا زوجيو ى ذختا ام فرط

 وأ فقسك ال ) ‘ ديعب نم بلاجلا هيف ءام ال يذلا يداولا هرك و ى ةهارك

 قيرطو قوسو ةرزجمو ( ةلبزم وأ ةربقم وأ ) ةبثشخو ةلخن و ةرجشو ( عذجك

 ول امأو “ صوصخم ناكم ىلإ دصقلا يف كلذو « هبف ىلصي ال عضومو ندعمو

 ايداو ذختي الو « زئاجف زوجت امو هيف زوحت ال ام ىلع المتشم امضوم ذختا

 ةبشخ نيطوت زيجأو .نطوي مل هنإف زوجي الام نتطو نمو ى ةباد الو ايراج
 وأ ةرزجملا ترهط نإو ى هنم بناجب ةالصلا نكمت قيرطو “ ضرالاب ةلصتم
 هنطو لعج نمو ؛ اهلصأ نم تلاز ةربقم يف فلتخاو « ايهنيطوت حص ةلبزملا

 . رخآ ذختا ةلبزم وأ ةرزجم وأ ةربقم

 ص دودعملا فذحل ءاتلا طقسأو ‘ ناطوأ ةعبرأ يأ ( عبرأ نيطوت زاج و )

 نطو لك يأ ( لك ) ص ةدحاو ( ةزوح يف ) تاهج عبرأ ردقي وأ ةغل ىلع وأ

 يأ ( ةزوحب ) نهنم ( لك عبرأ ) ءاسن ( حاكنك رخآلا لايمأ نع جراخ )
 ال ريظنت درجمو ليثمت اذه “ ةزوحلا جراخ ابس الو ‘ ةدحاو ةزوح يف نهلك

 نطو ذاختا ضعب زاجأو ، ةزوحب لك : هلوق ديزي نأ بسان كلذلو ، جاجتحا
 . » نا ويدلا , ق اك رخآلا لاسمأ ف

 دحاولاو ةرمب ةثالثلا تناك وأ ى ( تعباتت نإف ةعبرأ نم رثكأ نطو نإو )
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 . . . دحاو ةأرملا نتوتو ڵ ىلوألا ةعبرألا تحص

 ( ىلوذلا ةعبرألا تحص ) ةراد ةعبرألا تناك وأ 0 ةرب نانثا و نانثا وأ ةرم

 دسف اذه وحن وأ ة رمم رثكأ وأ نانثإلا و ةرمب ةثالثلا ناك نإ و > اهدمب ام دسفو

 ادع ام دسف ةرمب اهدعب ةثالثلاو ةرمب نانثا ناك نإو ةثالثلا ادع ام

 : هلوق نم مزلي الو ى ةعبرأ ىلع هدعب دقع نإ هدحو دجاولا حصي و ى نينثإلا

 لوألا نأ اوراتخأ ال 4 عابر مسقني امم اهوحن وأ ةينامث نطو نوكي نأ 4 ىلوألا

 ثكأ ذختي نأ لجرلل : ليقو « ردابتلا وهو مزلتسي : ليقو ه اين مزلتسي ا
 : لقو > ادحاو الإ اذختي ال : لسقو > ة رمب اهذاختا زوجيف ناطوا ةعبرا نم

 . ةثالث الإ : لقو “ نينثا الإ

 ناك نإ الإ ادحاو الإ جوزتت ال اك إ أدح!و ) انطو ( ةأرملا نطوتو )
 . نطوت مل ام اهيلع تيقب تام نإ و ٠ اعت اهناط وأ هناط واف ديس وأ جوز وأ بأ

 نأ ةأرملل : ليقو “ فلخلا ىلع تقلط نإ اذك و « دحاو ىلع ىقنت : 7

 . نم رثكأ ذختي نأ لجرلل زاجأ نم لوق وهو « رثكأ وأ ناطوأ ةعبرأ ذختت

 نإ الإ رصقو هيف تمتأ عضوم ىنكس اهجوز ىلع تطرش نإو ‘ ناطوأ ةعبرأ
 اهانكس لحم يف الإ رفس وأ رضح يف هتالصب يلصت : ليقو “ اهطرش تك رت
 : لىقو “ هتضر ادإ تمأ ةرفاسم مقم جوزت نإو « ةرضاح وأ ةرئاز هف متتف

 اهلع هل ليبس الف هلبق اههرك أ نإ و « اهسفن ىلع هزيجت وأ اهلجاع اهافو اذإ

 نإ الإ هنطو يف ترصق هدلب ريغ انكسم تطرش نإ : ليقو 0 ليق اذك

 يف قحلا فلاخ نإو ى رثكأ ال اهتنطو نيدلب يف ىنكسلا تطرش نإو “ هتنطو

 وأ اهجوز دترا نم اهنطول عجرتو “ هيلع ىحلا وه ام تلعف نيطوتلا و رصقلا

 يف تمتاو اهدلب تطرش نإو « جوزتت مل نإ نطولا يف هتمبت بات نإو “ نطوت
 دلب يف تمتأ نإو ى رصق : ليق ‘ تداعأ هدلب نطوت ملو اهطرش مدهت ملو هدلب
 نإ و ث اهملع ةرافك ال هنأ رثكألاو ى ارصق تلدبأ هطرش الو هيأر الب هتنطو
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 الإ تنكس نإ ريغلل تيب وأ رادب ناك نإ هنطو لجرلا لخدي الو

 ةين وه سيل هذاختاف 2 امامت هيف لصب لحم دصق نطولا ذاختاف 2 هنذإب

 ىون اذإو س رفسلا ةين ىلع مادام رصقي رفاسملاف ء هب ةماقإلا

 2 متأ ماقملا

 ص هيف تمتأ ودبلا تطرش و ةنودب تناك نإ و ى اهتدلب يف تمتأ هدلب يف اهجوزت
 تيب وأ رادب ناك نا هنطو لجرلا لخدي الو ) ، اهطرش لط هتعبت اذإ و
 هجوو ث هل نذأ نإ هخلامب رضي مل نإ كلم ل اهبف نطولا هذاختا زاوجل ( ريغلل
 دعب ريصقتلا يلصيل هيلإ لوخدلا ديرب وأ لايمألا باسح ديري نأ هيلإ لوخدلا
 ناك نإ الإ “ ( هنذإب الإ ) الثم رادلا كلت ( تنكس نإ ) “ رفسلا نم هئسجم

 يف هرك نكلو « ىلصملاو نوكسم ريغ تيبو دجملاك نذإل جاتحي ال اعضوم

 ( هيف ىلصي لحم دصق نطولا ذاختاف ) “ ىلصم دحسملا ذاختا « ناويدلا »

 : هلوق وهو ى هبصن ىلع قلطملا لوعفملا ءاقبإو فرظلا ةباين نم ىلصي بئان
 رفاسملاف)؛هدصقو هبف مامتإلا ةين لب ( هب ةماقالا ةين وه سيل هذاختاف ى امامت )

 ص رثكأ وأ آماع نيرشع دلب يف ماق نإو ى ( رسلا ةين ىلع ماد ام رصقي
 كلو ى ترك ذ اك فطعملا ردقيف (متأ) هيف مامإلاو دلب يف ( ماقملا ىون اذإو )

 ةين درجم نإ : اقنآ هلوقل كلذو “ فذح الف ماتلا ىون : كلوقب متأ۔ ل“وأت نأ

 تلاقو “ حيحصلا وه اذه هرك .امو ٠.٭“طونل. ذاختالا وه سنل هب ةماقإلا

 ةفينح وبأ لاقو ڵ متأ مايأ ةعبرأ ىف ثبلي نأ ىون اذإ : ةىكلاملاو ةسفاشلا

 رهتشاو ى متأ اراد هيف ىرتشا اذإ : ةديبع وبأ لاقو ‘ رشع ةسمخ : يروثلاو

 رفسلا عطقي مل ام:هنع يورو ىرشع ةعست ثبلي نأ ىون اذإ متي هنأ يعفاشلا نع

 تييح ام وأ هتجاح ضقي مل ام ةماقإلا ىون ولف ، انبهذمك رصقي هنإف ةدم الب
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 ‘ هلخدب ىتح : لمق و ‘ متي نأ همزل و ًامىقم ناك هتيب داب ىنب .نإ و

 . ء هلحرب لزن اذإ متي رارق الو هل تيب ال حئاسلاو

 هنطو ىهف لزنم وأ راد هل نم : ليقو ؤ رصق هنإف ةنيعم ةدم وأ هتجوز هبف

 ةلوهجم وأ طقف ةمولعم ةدمل نطوب نأ زوجي الو « فيعض وهو اهب ملعي مل ولو
 ةيكلاملا زاجأ اك ةدمب دسقتلا انضعب زاجأو « انروهمج دنع نيطوتلا لسرب لب

 ي روثلاو ةفىنح وبأ و > لقأ ال رثك أ وأ مايأ ةعدرأ ىلع نطو نأ ةيعفاشلاو

 ء لقأ ال نيلوقلا يف كلذ نم رثكأو « رشع ةعست يعفاشلاو ى رشع ةسمخ

 نأ همزلو اميقم ناك ) هرمأب هل ينب وأ جراخ نم ولو “ ( هتيب داب ىنب نإو )

 رعئثلا تيب ءانبو [ "هلخدي ىتح : ليقو ) ، تيبلا لايمأ ين ناك نإ ( متي
 © رصق هيف نم توص عمسب ال ناك اذإ : ليقو “ ضورملا زك رو هداتوأ برض

 ةدم لك وأ ماع لك هلزني عضوم ناك نإ و ‘ رصق لالظتسا وأ ةحارل هانب نإ و

 تإ الإ رصقي ال : لبقو “ هيف ينبي ىتح ال : ليقو « متأ هلايمأ لخد اذإف
 ع اقلطم متأ هانب اذإ : ليقو « رصق ليقم وأ تيبمل هبرض هنإو ، اموي هزواج
 اذإ متي رارق الو هل تيب ال حئاسلاو ) ، لايمألا يف ولو رصق راس اذإ : ليقو
 يف متيو ك كلذ ريغ وأ مون وأ ةالص وأ ةحار وأ برش وأ لكأل ) هلحرب لزن

 يف كلذو لحر الب ولو ليةملا وأ تابملل لزن اذإ متي كلذك و « كلذ لايمأ
 اهنع يهنلل هتح امسي ىصع و هتالص تحصو > اقلطم : لبقو ‘ ةدامعلا ةحامس

 وأ هلحرب هريغ وأ هدبع ىضمو لزن نإف ‘ عم ىنعمب ءابلاو « سانلا دسفت نأ الإ

 يضقيل هرهظنع هعضو وأ هك رت وأ هل ا هلمحم نم فلخو وه ىضمو هلح ر ل زن

 هتباد طبرو متي اك لزن نإو ى متي مل كلذ وحن وأ ديصل وأ ناسنإلا ةجاح

 يفو ى ةحايسلل نطولا عزن حصي ال هنأ روهشملاو ى متأ هلحر اهنع طحي ملو ةمئاق

 . نع عطق نم : لىقو “ شع بلطل لزن اذإ متي هوحن وأ حئاسلا نإ : « جاتلا ,
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 > تيبم وأ لمقمل هعاتم لزن اذإ متي ء هاصع الإ هل نطو ال عار اذكو

 ال نأ ىلع جرخ نإ هلايمأ نم جرخ اذإ متيو هلزنمب رصقي يراشلاو

 جرخي ىتح متأ ليس هب بهذ وأ قرتحا وأ هتيب اب عدوتسا نإو ى عجري

 ام رصق هلايمأ يف عجر مث رصق نإو لحم نم هنطو ع زانك لايمألا نم

 . فنأتسي مل

 ص رصق ةدمل هبلطل عزن نإ : ليقو ى انطو ذختي ىقح رصق ناطوألا هسفن
 . متيو رصقي : ليقو ى هدلبل عوجرلا ىون نإ حئاسلا متي : ليقو

 « ةدناف »

 ( هاصع الا هل نطو ال عار اذكو ) متأ اقفر دجو ام ةماقإلا ىون نم

 نأل وأ ى فرعم درفم اهليوأتل حئاسلا تعن هل تيب ال : ةلمجو “ٍعار تمن ةلجلا

 ربخ هل تيب ال ةلمج وأ حئاسلا ربخ متيو ‘ حئاس ريمض نم لاح وأ “ سنحلل لا

 وأ ليقمل هعاتمم لزن اذإ متي ) حئاسب سبل هعزني مل رارق وأ تيب هل نمو ى لوأ
 يف متيف ودبلا يف وأ رضحلا يف هلزنم يذلا امأو « هلابمأ يف متيو “ ( تيبم

 .امأو ءارشلا كرتي ملو هيلإ عجر اذإ هلابمأو ( هلزغمب رصقي يراشلاو ) “ هلاممأ

 نإ ه ) لزنم ه ( لايمأ نم جرخ اذإ متيو ) هلايمأ نم جرخي ىتح متيف لوأ

 رصقو هلايمأو هلزنم يف متأ عوجرلا ىلع جرخ نإو ث ( عجري ال نأ ىلع جرخ
 (ليس) هلك( هب بهذ وأ ) هلك ( قرتحا وأ هتيب داب عدوتسا نإو ) ، اهجراخ
 لايمألا نم جرخي ىتح متأ ) ام هجوب هكلمم هجرخأ وأ بصغ وأ قرس وأ

 هلايمأ يف عجر مث رصق نإو ) نارصقي : ليقو “ ( لحم نم هنطو عزانك
 فناتسي مل ام )“ع دوملل ال هل ع دوملل بورضم هنأل امناق هيف هدجو ولو ( رصق
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 هؤانب لهو ‘ انطو هذختاو هل ىونلا ددح هكلم لخد اذإف تيب

 ؛ فالخ ؟ هنارود وأ ؟ يناقوفلا ريصحلا لعج وإ ؟ شيرعلا عفر

 هنهر وأ 5 ركأ وأ هتمب راعأ نإو > ىونلا ديدجتل جاتحي ال : لقو

 ٠ ٠ . [( هعزرنب ىتح : لقو ‘ هنطو هنم لاز هنم بصغ وأ

 ص كلذك وهو متأ هلايمأ يف عجرو رصقي مل هنأ ةرابعلا رهاظو « رخآ ( اتيب

 مل ولو رصقي : ليقو ، اهجراخ رصقي مل ولو اهيف رصق اهنع جرخ اذإ : ليقو
 هل ىونلا ددج ) هوجولا نم هجوب ( هكلم ) تيب ( لخد اذإف ) اهنع جرخي
 ىلإ ادئاع سيل لخد ريمض نأ ىلع لديو ى ءانب اذإ متأو ‘ ( انطو هذختاو

 هكلم لخد : لاقي نأ نع الضف هكلم .نم اجراخ سبل هدعب امو عدوملا تيبلا

 ى شيرعو ريصح هل يذلا تيبلا ( و ) لبسلا هب بهاذلا اذك و « كلذ دعب

 اهفقسيو ريصحلاب اهربديو زك رب يذلا دمصلا وهو ( شيرعلا عفر هانب له )
 ريصحلا هلباقمو هب فقسي يذلا وهو « ( يناقوفلا ريصحلا لعج وآ ) ؟ ريصحلا
 رصق اذإو ى هلخد اذإ متي : ليقو ؟ ( هنارود وأ ) ؟ دمعلا ىلع هب رادي يذلا

 يمحي ام دح غلبي وأ هلابح نيبتي وأ هلايمأ وأ ؟ هلخدي ىتح متي الف اجراخ

 ال : ليقو ؛ فالخ ) شيرعو ريصح هل سيل تسب اذك و ؛ لاوقأ ؟ بلكلا

 نيطوت تيبلا هنيظوتف “ تويبلا نيطوت ةين هيفكي لب ( ىونلا ديدجتل جاتحي
 يف ددجي : ليقو ى ام هجوب بهاذلا هتسب عجر اذإ ددجم ال اك ع توسسلا ةقيقحل

 هريغ هراعأ نمف اضيأ نالوقلاو فنصملا دارم وه نوكي نأ لمتحيو اضيأ اذه

 وأ ( هنم بصغ وأ هنهر وأ ءاركأ وأ هتيب راعأ نإو ) « هل ءارك أ وأ اتيب

 اذإف ٠ ( هعزتي ىتح : ليقو ‘ هنطو هنم لاز ر دمع الب هريغب لدبت وأ قرس
 اذك و « متأ هلايمأ يف ناك وأ هكلام هرضحو هدعب ركذ نمو ريعتسملا هب رض
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 ليس هلمح وأ تيب ضعب قرتحا نإو 2 هنيطوت بصاغل حصي الو

 اذإ متيف ةعبرألا هيف زواجي ال هلصح قرف نمو « نطولا وه هنم قبلاف

 .تيب دومعلا لهأ كارتشاك ادحاو ددعتم داختا زاجو « اهنم ًالك ىنب

 هنيطوت ) قراس وأ ( بصافل حصيالو )4 ىرخأ باب نم هيلإ عجر ادإ

 ضعبلا بهذ وأ ( ليس ) ضعبلا يأ ى ( هلَمَح وأ تيب ضعب قرتحا نإو
 نإ و > ءانىلل حمل۔دو تسلا مسإ هل ماد ام ) نطولا وه هنم قابلاف ( ام هحوب

 قرف نمو ) ى انطو سيلو هل عزن كلذف هقيضل هكرت وأ ءانبلل حلصي م
 تيب اذك و ى بشخب فقسي تيب : ليقو “ بصق نم تيب ءاخلا مضب ( هصخ
 الإ ‘( ةعبرألا هيف زواجي ال ) هقرف اذإ كلذ ريغ وأ فوص وأ ناتك وأ رش

 نمو ‘ ةسلا تحت ام الإ اناطوأ اهنم لعجي ملو رثكأ وأ ةسمخ ىلع هقرف نإ

 دحاو لك ذختيو رثكأ وأ ةسمخ هقرفي نأ زاجأ عبرأ قوف هذاختا زاجأ

 لايمأ يف دحاو لك ى ةدحاو ةزوح يف ناطوأ ذاختا زاوجل ةبراقتم ول و انطو

 نوكي نأ الإ الف خيشلاو فنصملا مالك ىلع امأو ؛ « ناويدلا ه يف ام ىلع رخآلا

 ناك انطو صخلا وأ تسلا ذختا اذا هنأ كلذو « رخآلا لايمأ نع اجراخ لك

 ص [انطو ناك هنم اءزج برض اذإف ى نطو هنأ ىلع يقب هقرف اذإف ى هل انط و

 ىنب اذإ يأ ؛ ( اهنم "الك ىنب اذإ متيف ) هعزني مل ام هبرض يف هتين ,لمهأ ولو
 فرطتملا نم رفسلا لايمأ بسح رثكأ وأ نينثا ىنب اذإو « ناك ايأ اهنم ادحا و

 اذك و « رخآلا لايمأ نع جراخ ريغ دحاو لك ناك اذإ اهيلإ رفاس يتلا ةهجلا ىلإ

 اضعب وأ كنا ريغ وأ رود وأ ضرألا ف عضاوم تناكو هناطوأ تددعت نإ

 انطو ( ادحاو ) اتصخ ( ددعتم ذاختا زاجو ) ؛ رخآ عون ضعبو “ آعون

 عضوم وأ راد يف رضحلا لمأ كارتشاك و « ( اتيب دومعلا لهأ كارتشاك )

 . انطو هوذختا
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 « دناوف »

 ةتس رئب يف لزن نإو رصق لايمأ ةتس لبجلا يف دعصف لبج تحت نط"و نمو
 متي وأ؟اقلطم متي وأ< رصقي لهنوجسملاورصقي الف لايمأ ةتس ءانب علط وألايمأ

 نجس هنأ ديرأ نإ الإ“ماتلا قحلاو « « جاتلا » يف اذك ؛ لاوقأ ؟ هنجس لاط نإ

 هذختي دحاو نطو رفاسمل : « رثألا ه يفو « اذه الإ دارأ ام لب ى هلايمأ جراخ
 ص ةعبرأ : ليقو ى ةثالث : ليقو ى ةقراشملا رثكأ هيلعو “ نانطو : لبقو

 داب ذختا نإ : هللا دبع وبأ لاقو ؛؟ ضرألا نيطوت دارملاو « ءاش ام : لبقو

 ام ماقملا نأو اتوص عمسي ال ثيح نيخسرف زواج اذإ رصق هل انطو اعضوم
 م

 موق جرخ نإ : رباج لاق “ رصق هدلبل عجر تتام اذإو ى هتجوز تيبح

 ى اورصق اوعجر اوصلخت ىتم اوونو ث نينسلا نم رشعلاو سلا نوميقيف ةراجتب

 ص ةرافكلا هتمزلو داعأ : ليقو ، داعأ سكع وأ مامتلا دح يف رصقف لهج نمو

 ص نقوي ىتح متأ نيخسرفلا يف كش نمو « مامتلا لحم يف رصق نإ همزلت : ليقو
 رصقلا : لاق نم لاق امل رصقلا يف متأ نإ ال رتفك ماتلا يف الهج رصق نمو

 0 . م ر ال ل دبلا و ةصخر
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 باب

 :ليقو ث ايب الإ عزني الو اب وأ ىونلاب وأ ظفللاب ذختي
 . هذاختاك

 ( باب )

 نطولا ذاختا ةيفيك يف

 نود ةين الب لمملا ءازجاب لوقي نم دنع ىونلا نع درجملا ( ظفللاب ذختي )
 ملو ظفلت وأ هسفن يف ىنعملا رضحي ملو ظفلت نأب فيمض وهو « هلماعل باوث

 ( ىونلاب وأ )مامإلا هب دارب هنأ ردي ملو اذكه هملع وأ“الصأ ظفللا ىنعم ردي

 ( : ليقو “ اهب الإ عزني الو ) ‘ نسحأ وهو ( ايهب وأ ) ‘ نسح وهو هدحو
 حيحصلا وهو “ ظفلي مل ولو ىونلاب هعزن زوجيف ههجوا يف ( هذاختاك ) هعزن

 نعالو “ قري يبنلا نع ةينلاب ظفلتلا تادابعلا نم ءيش يف وري مل ذإ يدنع

 ظفلتلاف « ايهب ظفلتلا يور دقف « ةرمعو جحب مارحإلا “الإ ص نيعباتلاو ةباحصلا

 انطو ي ودبلا داختاو > ةبجاو ريغ ةينلا يوقت ةنسحَتسم ةعدب تادابسملا تابنب

 نطوو انطو ليحرلا تيب ءاقبإ ىون نإ "الإ ‘ عزن ةين الب ولو ودبلل عزن
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 لوألا هنطو لايمأ زواج رفاسمك هل انطو نكي مل دلب يف نط و نم

 رصق نيخسرف نم لقأ هذختا ام نيبو هنببو اهلبقتسا ةدلب يف نطوف
 هنيب نكي ملو نطوو غلب ادإ لفطلاو ص هنطو لايمأ لخد رفاسم هنأل

 جراخ رصقي مل هنأل هلخدي مل نإو ث متي ناخسرف نلتو ام نيبو
 هترضحف رخآلا لايمأ لخدو هنطو لايمأ نم جراخ اذكو . لايمألا

 ةبه وأ ,عيبب دبعلا اذك و ؛ نالوق ؟ ليحرلا تيب هل تبثي لهف ى اضيأ رارقلا

 م دلب يف نتطو نمو ) “ عزن ةين ىلإ نوجاتحي ال ‘ جوزنتب ةأرملاو ، امهوحن وأ

 نطوف ) هل نطو ال نمكو « ( لوألا هنطو لايما زواج رفاسم هل انطو نكي
 رفاسم هنأل رصق نيبخسرف نم لقأ هذختا ام نيب و هنيب و اهلبقتسا ةدلب يف

 رصقيو “هنط و لايمأ لخاد رصقي : لاق نم لوق ىلع اذهو“( هنطو لايمأ لخد
 جراخ رصق رفاسم هنأ دارأ هلعلف « هب لومعم ريغ وهو ى اهجراخ رصقي مل ولو
 امأو ى لايمألا جراخ رصقي مل هنأل متي هنأ ابيرق لفطلا يف هلوق ليلدب هلايمأ
 لبق رخآ نتطو رفاسمكو « لايمألا غلب اذإ متي : ليقو ع متأ هلخد اذإ نطولا

 ىتح ارصق لوألا لايمأ جرخ اذإف رخآ نطو مقمكو ص لوألا لايمأ ةزواجم

 . هلايمأ وأ « يناثلا لخدي

 نإو متي ناخسرف نطو ام نيبو هنيب نكي ملو نطوو غلب اذإ لفطلاو )
 لبقو لايمالا لبق ةيعابر رصق ولو ( لايمألا جراخ رصقي مل هنأل هلخدي م
 ص يناثلا اهنطو لايمأ يف ترهط ضئاح اذك و « غلاب ريغ رصق نيح هنأل غولبلا

 هترضحف رخآلا ) هنطو ( لايمأ لخدو هنطو لايمأ نم جراخ اذكو )

- ٣٨١ - 



 هنطو لايمأ و لجر كلم نم جرخ دبعك ءمتي انيب رصقي ملو ةالصلا

 تلخدو اهيب أ ل ايمأ نم تجرخ ةأرم او .رصقي ملو رخآ كلم لخدو

 نكي مل نإ رخآ نطوي ىتح نطو عزني الو رصقت ملو اهجوز لايمأ

 نم ( و ) ةأرما وأ ( لجر كلم نم جرخ دبعك متي" امهنيب رصقي ملو ةالصلا
 ةأرماو )“اهنيب ( رصقي ملو )هنطو لايمأو ( رخآ كلم لخدو هنطو لايمأ )
 تجرخ ةأرماك و( رصقت ملو اهجوز لايمأ تلخدو اهيبا لايمأ نم تجرخ
 ىلع رهطلا تأرو رخآ تجوزتف تدلوف اهقتلطو ”3الماح اهجوز لاسمأ نم

 لايمأ تلخد ىتح ةالصلاب بطاخت مل ثيحب ريثك وأ ليلقي ةرفحلا دعب وأ ةرفحلا
 ةعبرألا رخآ ىلع اهنم يلوملا وأ اهنم رهاظملا لايمأ نم تجرخ وأ ى يناثلا
 وأ “ ايلايمأ نيب ىلصت نأ لبق هلامأ تلخدو اهمامت دعب رخآلا اهجوزتو رهشألا
 لبق هلايمأ تلخدو رخآ تجوزتو ةدملا رخآ ىلع هلايمأ تجرخو لوألا اهقلط
 تقو اهيلع لخدي مل اهنأ كلذ يف ريصقتلا مدع يف ءاوسو « ؟رنصقَ يلصت نأ
 مل و قالطلا دمب تدلو لاك بطاخت مل وأ “ هعسول لصت ملو لخد وأ ةالصلا

 نيب ءالؤه رصق ولو « ىناثلا لايمأ يف وأ ى لايمألا نيب آريثك تثكمو رهطت

 اولص نرإو ى هلايمأ : ليقو ى يناثلا اولخدي ىتح ريصقتلا ىلع اومادل نينطولا

 اهنيب اضيأ اورصقي ملف لوألا ىلإ اوعجرو هلبق اورصقي ملو رخآلا يف ةماقإلا

 لخد مث رخآلا يف وهو امهدحأ عزن نانطو هل نم اذك و 0ا"ومتأ: ليقو ى اورصق
 . ةالصلا ترضحو عوزنملا لايمأ

 ؛ ( هربغ نكي مل نإ )لومفملل اانبب ( رخآ نطوي ىتح نطو عزغي ال و )
 قيضي ىتح هيلع ريض الف هريغ نكي ملو رخآلا نيطوت لبق انطو عزن نإو
 ديرم عزني ال و : دارأ فنصملا لعلف 0 جرخي ىتح لسقو “ ةالصلا نع تقولا

- ٣٨٢ - 



 عزتلا ةين نال ،هلايمأ جراخ رصقي ملام هنمع زن لحمب لجرلا متيو 5 هريغ

 ةين نأ امك ، لعفلاب ةالصلا رصق عم نيخسرفلا ةزواجمب ريصقتلا بجوت
 :ليقو ،اهنم جرخي مل ام متي :ليقو {ةماقإلاب مامتلا بجوت ذخألا

 نطول ةعجارو ديس كلم نم جرخ دبع اذكو ؛اهزواجي مل نإو رصقي

 نأل هلايمأ جراخ رصقي مل ام ) هنطو ( هنم عزن لحمب لج رلا متيو ) ةالصلا
 حتفب ( لعفلاب ةالصلا رصق عم نبيخسرفلا ةزواجمب ريصقتلا بج وت عزنلا ةين

 ثبح نم ( ةماقالاب مامتلا بجوت ذخألا ةين نأ اك ) “ ةوقلاو ناكمإلاب ال ءافلا

 كلذك ةماقإلا نم دب ال لب ذخآلا درجمب متي ال هنأ اكف هذخأ ةين نكت مل هنأ
 نأب هيف رظنيو ‘ ريصقتلاو نيخسرفلا جورخ نم دب ال لب عزنلا درجمب رصقي ال

 ةزواجمو“ذخألل لباقم عزنلا نإف«هب هبشملا يف هريظن طرش بجوي مل ريصقتلا
 لايمألا جورخ نأ باوجلاو ى ةينلل ةلباقم ةينلاو ى ةماقإلل ةلباقم نيخسرفلا

 سفن ةلعلا ناب رظنيو ى اهجرخي مل هنأك رصقي مل ايف اهجراخ ريصقتلاب ققحتي
 مل ام : هلوق نومضم وه خلا ريصقتلا بجوت : هلوق نإف .ى ديفت الف انه ىوعدلا
 ص خلا ذخألا ةين نأ اك : هلوقا وه لباقتلا طع نأ باوجلاو ى هلايمأ جراخ رصقي

 متي : ليقو ) ى اهيف متأ رصقي ولو اهلخد مث عوزنملا لايمأ نع جرخ ولو
 ى اهجراخ رصقي مل ولو رصق اهيلإ عجرو اهنم جرخ اذإف “ ( اهنم جرخي م ام
 ماقملاو نطولا ذخأ ةين نأ يناثلا هجوو ى ( اهزواجي مل نإو رصقي : ليقو )

 نيتبجوم ةالصلا ريغب ةينلاو لايمألا ةزواجم نكتلف ماتلا نابجوي ةالص ريغب
 ىفتنا اذإف نيطوتلا ةين توبثب ماتلا نوكي اغإ هنأ ثلاثلا هجوو « رصقلل
 . عضاوملا نم هريغك عضوملاف توبثلا

 ةهاد يأ ) ةهجارو ليس كلم نه جرخ دبع ( فالا ف ) اذك و (
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 رفاسم وهو هيلإ اولقتنا نم كلم يف اوغلب اذإ ديبعلا راغصو اهجوز

 يف ولو نورصقي كلذك { غولبلا دعب اهحاكنل ًاحاكن تزاجأ ةريغصك

 3 عبتب الو لالقتساب ال ، غولبلا لبق مهل نطو ال ذإ هنع اولقتنا نم لايمأ

 ( 6 هنطو ع زانك اوسيلف

 لايمألا اجرخ مل ام بالاو لوآلا ديسلا نطو يف نايتي له ( اهجوز نطول )
 (رافصو ) ؛ لاوقأ ؟ اجرخي مل ولو ارصقي وأ ؟ اهاجرخي مل ام وأ ؟ ارصقيو

 ك دممع ضعب مه راغص وأ ى ناسيلل ةفاضإلاف “ دمبع مه رافص يأ ( ديبعلا ) ًأدمم

 : كلوق ةين يف هدنع كلذف فوصومل ةفص ةفاضإ زاجأ نمو “ضيعبتلل ةفاضإلاف

 اوفلب اذإ ) ثانإلا معي ام دارملاو « غلبي مل نم وه ريغصلاو « راغصلا ديبعلاو

 ربخ ( ةربغصك ) ءاملا لاح يف ةلمحلا ( رفاسم وهو هيلإ اولقتنا نم كلم ف

 ( اهحاكنل حاكن تزاجأ ) “ ريظنتلا درجمل فاكلاو « ةضرتعم ةلمجلاو ى فوذحم

 ص ديبعلا نم روكذملا ( كلذك غولبلا دعب ) اهيبأ نطو ريغ هنطو يرضح وهو
 ربخ ( نورصقي ) “مهديس لايمأ يف اوغلب اك بلجلا دعب اهجوز لايمأ يف تفلب
 ةريغصلا مكح ملعيو «" طقف راغصل وأ ةريغصلاو دسسعلا راغصل واولاو أدتبملا

 ابس الو ( هنع اولقتنا نم لايمأ يف ولو ) « دمب رئايضلا اذك و “ هيبشتلا نم
 الو لالقتساب ال غولبلا لبق مهل نطو ال ذإ ) هيلإ اولقتنانملايمأ لبق اهجراخ
 نيطوت الكف غولبلا لبق مهلقنتو جوزلاو ديسلا نطو مهنيطوت امأ و ى ( عبتب
 لايمأ يف نومتي مهف ( هنطو عزانك اوسيلف ) مهل انذأ ولو “ بوجولا مدعل
 اقباس هلوق يفاني اذهو “ بألاو ديسلا متي ثيح نطولا يف وأ جوزلاو ديسلا

 نأ باوجلاو ؛ خلا رتخت مل ةمأو : هلوقو ؟ خلا داب تحت ةلفط اذكو

 نم لايمأ يف نومتي انه ةريغصلاو ديبعلا راغص نأ رخآلا لوقلاو ى لوق اذه

 . هنع اولقتنا
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 هلايمأ نم جوزلا اهجرخأ ولو . اهيبأك تلص ًاحاكن ةلفط زجت مل نإو
 وأ ،دابو يرضح وأ ءاسن نيب نإو كرتشملاو ء اهيف تغلبو تعجرف

 ث رصق مهلايمأ نم جرخ نإف هتاداسك لقاع غلاب عم نونج وأ لفط
 ؛ لك ةلودب يلصي : ليق و ء متأ مهدحأ لايمأ يف ناك نإو

 ( هلايمأ نم جوزلا اهجرخأ ولو اهيباك تلص احاكن ةلفط زجت م نإو )
 اهيف امات تلص اهيبأ لايمأ يف يأ ( اهيف تفلب و تعجرف ) اهيبأ لايمأ يأ
 اهنم جرخت م وأ اهيبأ لايمأ تلخد مث هتركنأو جوزلا دنع تغلب نإ كلذك و
 يذلاو ى هلايمأ يف ترصق اهيبأ لايمأ لبق راكنإلا دعب ترصق نإ و ى الصأ

 ى جوزتلا دعب اهنم جرخت ملو اهيبأ لايمأ يف غلبت نأ ىلوأ باب نم يبفتلاب لخدي

 راكنإلا دعب تيضر نإو “ يبغتلا يف اهيف تغلبو تعجرف:هلوقل لخدم الو
 ص لئاسملا هذه يف ةلفطلاك ةنونجملاو ى اهيبأ لايمأ نم تجرخ نإ جوزلاك تلص
 دعب ركنأ نإو ى هيبأك ىلصت تبلط وأ تبلج اذإ لفطلا وأ نونجملا ةأرماو
 نم جرخت ىتح ةماقإلا يلصتو ص هتذختا ام وأ اهيبأ نطو اهنطوف ةقافإ وأ غولب

 ديحوتلا راد يف نطولا ذخايلف كرشلا راد يف ملسأ اذإ كرشملاو ، لايمألا

 . اهنم جرخي ىقح ةماقإلا لضيلف ذخأي نيأ فرعي مل نإو ، رصقيو

 لفط وأ إدابو يرضح .) نيب ( وأ ءاسن نيب نإو كرتشملا ) دبعلا ( و )
 ىنعمو س رصق مهلايمأ نم جرخ نإف ى هتاداسك لقاع غلاب عم نونجم وأ
 كهلايمأنم جرخف دحاو مهنطو ناك ءاوس“اهنم دحاو يف سيل هنوك اهنم هجورخ

 مهدحأ لايمأ يف ناك نإو ) « رخآلا يف لخدي ملو دحاو نم جرخف هنظوب لك وأ

 موي نراك اذإف ص ( لك ةلودب يلصي : ليقو ) رخآلا ةلود يف ناك نإ و ( متأ
 : ليقو ص دبعلا هيف يذلا عضوملا يف ناك ول اهيلصي يتلا هتالص ىلص مهدحأ ةمدخ
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 وأ حخسفن ا وأ قحتسا مث آ_نامز هت الصب ىلصف ادبع ىرتشا نمو

 نكلو { هب رتشم دنع ىلص ام داعأ هتيدوبع ف لصأتب ملو آرح جرخ

 . نم نطو هاونب دصق نا ديعي ال ارح جراخلا

 هكلمفنيتمك ر ىلصو مامتلا يف دبملا لخد نإو “ةالص لك يف مايتلاو رصقلا ىلصي
 ولو ماتلا ىلع لخد اذإ متي : ليقو ، هاتفك و ملسي : ليقو ى اهمتأ رصقم"

 متم هارتشاو ريصقت يف ناك نإو ص ديعب : ليقو ى مارحإلا بقع رصقملا هكلم

 اهديس امل لعج نإ اهجوز عبتت ةجوزتملا ةمألاو ‘ ديعي : ليقو © ءانبب متأ
 افنآ روك ذملا فالخلا ىلعف ةالصلا يف اهجوز نإ و « اليبس اهيلع

 ريغل جرخ نراب ( قحتسا مث انامز هتالصب ىلصف أدبع ىرتشا نمو )
 ص كلملا هوجو نم كلذ ريغو ثاريملاو قادصإلاو ةبهلا عيبلاكو ،هضعب وأ هعئاب

 ىدصي وأ بهوي وأ عابيف همف ظلغي وأ قرسي وأ بصغ نأ قاقحتسالا لاثمو

 دوصقم مارح كلم وأ ابر هنأ رهظ نأب ) خسفنا وأ ( > كلذ وحن وأ ثرو وأ

 ص ضوملا كلذ هكلم لخدي نمل هنيعمارح ضوعب كلملا رثاس وأ عيبلا لاح هيلإ

 طاقسا ىلوألا قتع مث ادبع نكي م ( هتيدوبع يف لصأتي ملو ارح جرخ وأ )
 مث دبع لصألا يف وه يذلا وهو اهيف لصأتملا نآل ص هتيدوبع يف لصأتي مل و:هلوق

 ء هكلمتم ةالصك ىلص ام ةداعإ يف ءاوس قرلا هيلع رجي مل رح وه يذلاو ، قتع

 تلصاأت نم : هلوق امأو 2 دعب ال هل انطو هكلمتم نطو ىون نإ ايهنم لكو

 يف هنآل ى هتيدوبع يف لصأتي ملو : هلوقل ًازرتحم نوكي نأ حصي ال خلا هتيدوبع

 ( هيرتشم دنع ىلص ام داعأ ) ىلوألا ةلأسملا ىنمم نم ال > فنأتسم رخآ ىنعم

 نم نطو ءهاونب دصق نا ديعي ال ارح جراخلا نكلو )0 هعئاب ةالص فلاخ ام
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 هتيدوبع تلصأت نم امإو « هيبا نطو قفاو وأ ، هنطوف هديب ناك

 الف مامتلا ىلصف لوألا هديسل وأ ىلوألا هتدلب نم هنخشل عيبف قتعف

 . ؛هسفنل فنأتسي مل ام قتعلا دعب هديس نطو هنطو نأل ديعي

 ملع اذإ هيرتشم مبتي نأ هل زوجي الو ى ( هيبأ نطو قفاو وأ ‘ هنطوف هديب ناك
 هعضوم يف لوألا ةالص ىلصو يناثلا هديس ةالص دبعلا فلاخ نإ و « ارح هسفن
 ‘ .ةقفاوم قفاو لب ملع نع لمفي مل هنآل عيبي : ليقف “ عيبلا خاسفنا هل ناب مث

 وأ اهوبأو لوألا اهجوز يلصي ام ىلع تيقب نإ ةأرملا اذك و ى ديعي ال : ليقو

 لب عيبلاب اصتخم هركذ ام سيلو ى حاكنلا خسف ناب مث ملع الب لبق اهتالص ىلع
 كلذ فالخ جرخ اذإ ى كلذ وحنو ةراجإلاو قادصإلاو ةيصولاو ةبهلا كلذك

 يف اورذمي مل حخسف اهنأ اولهجو ركذ ام وأ حاكنلا وأ عيبلا ةروص اوملع اذإ و

 ى ام ةقدص : ليقو“ةلسرملا مهمزلتف ةظلغملا مهتمزلو اورفك و “ةالصلا يف عابتإلا

 ةقدص الو ةرافك الو كاله الف ةروصلا اوملعي مل نإو « اورفكي ال نأ صخرو

 ` . طقف ن ودعي لب

 هديسل وأ ىلوألا هتدلب نم صخشل عيبف قتعف هتيدوبع تلصات نم امأو )

 مل ام قتملا دعب هديس نطو هنطو نأل ديعي الف ) ةدلبلا يف ( مامتلا ىلصف لوألا
 ىلصو يرتشملا نطو لخد ام دعب هيف بيع جرخ نإو ث انطو ( هسفنل فناتسي
 لايمأ نم جرخي ىتح ةماقإلا يلصيو « لوآلا هديس نطو هنطوف هدرو هتالص

 عيبملاو ' لوآلا نطو لخدي ىتح رصق يرتشملا راكنإ دعب غلب نإو يناثلا
 فقو بقع اهيلع دوقعملا اذك و ى هعىب ققحتي ىتح هتالص ىلع مودي فقو عيب

 نيطوت يف هل نذأو ِرجّتل ةيرقل هدبع جرخأ نمو « رايخلا هل نم عبتي : ليقو
 ء رحلاك نيملسملل رف نإ يمذلا وأ دترملا دبعو ى هرمأ اذإ نطوي : لبقو ى هعبت
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 :ليقو 9 اقلطم كلذك هحاكن خسف جوز دنع تلص ام ةأرملا ديعت و

 دنع هتطرش نإ هنطو نيطوتل دصقب اهسفنب اهنطو رمآ تلوت نإ ال

 . عبتلاب ال دقعلا

 . هعيبب مكحب وأ هنذإب الإ جرخي ال ذإ هيف هدنع متأ نطو يمذلل ناك نإو

 خسف يذلا دبملاك ( كلذك هحاكن خسف جوز دنع تلص ام ةأرملا ديعتو )

 كاهجوز ةفلاخم اهل حصي ال اهنأ ىلع ءانب ى اهنطو رمأ تلوت ولو ( اقلطم ) هعيب

 دصقب اهسفنب اهنطو رمأ تلوت نإ ال : ليقو )ى هفلاخت نأ تطرش ولو
 ترإ بئاغلا ةأرما اذكو « ( عبتلاب ال دقملا دنع هطاه نا هنطو نيطوتل

 و ؤ نالوق جوزتلا دعب هتايح هتنابو اذه تجوزتو اهجوز توم نايب اهاتأ

 " ةجوزلا و دبملا الإ ى رخآلا ذختاو هعزن هنطو فرمب مل نمو هدسع

 جوزلا لايمأ يف يهو لوآلا اهجوز ىلإ تعجر نإ و ى نيبتي نأ ىلإ مايتلاو

 نم مهنمو جوزلا لايمأ نم جرخت ىتح ةماقإلا يلصت : لوقي نم مهنم رخآلا

 . نيقرتفم ايهلايمأ تناك اذإ ريصقتلا يلصت : لوقي

 . « ةمتت »

 حشلاو لخنلا ربتعت الو « الصتم ولو ثرحلا نارمعلا يف ضعب ربتعي مل
 مهو اهلهأ نطو تطرش نمو ؛ نالوق ؟ نارمعلا يداولا عطقي لهو ى ذاوشلا

 نم : ليقو “ لهج ولو تباث : ليقو « طرشلا لطب نطو مهف فرعي ال ةادب
 هوعبت هنذإب هيلإ اوجرخف هب مقي نأ ىونو دلبل جرخو رافصو ديبعو ةجوز هل
 لافطألاو ةجوزلاف مهدلب يف اوميقي نأ مهرمأ نإو ى اوعجرب ىتح اورصق الإ و

 . _ جاتلا « ف اذك .0 لمأت هيفو « اوعجرب ىتح هبف نورصقي
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 باب

 , قاش ضرمو ى تقو هب ىردي ال ميغو ء رفسل نارقلا؟نش
 ٠ . ت رذعل وأ

 ( باي )

 نارقلا ف

 زيجأو مرحم ريغ ( ,رفسل ) نرق ردصم فاقلا رسكب ( نارقلا نس" )
 هنع يفخ نمل زوجيو “ ( تقو ) هعم وأ هببسب يأ ( هب ىردي ال مغو ) ى هبف
 كلذ ريغو نحطو ةءارقو ةطايخك عناص لمعب تقولا ردقي نأ هريغ وأ مغل

 رخؤيو اهيلصيف ىلوآلا لوخدب نقيتي ىتح رخؤي نأ زوجيو ى ربرحتلاب يلصيف

 تقولا يفخ اذإ ناذألا مهضعب زاجأ دقو ى اهيلصيف ةيناثلا لوخدب نةيتي ىح
 يف نرالوقلاو “ عنملا روهشملاو ‘ زوجي وأ ى نقيتي ىتح رخؤي نأ ىلع الثم مفلاب

 هنوك وهو ط ةلمجلا يف رذعل يأ ى ( ,رذعل وأ قاش ضرم ) ل ( و ) ؛ بهذملا
 الب هب رذع انلق ول انأل ةلمجلا يف تلق امنإو ى اهتقوب ةالص لك عاقيإ قشي لاحب
 روذعم رمأب ارذع انرَسفَ نإ اذك و ع لصاحلل اليصحت ةنسلاب اهتابثإ ناكل ةنس
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 لضفأ دارفإلاف { ةحارو زجعل ال لامل نإو ‘ توف هب فيخ

 مل وأ نايضلا فاخ نراقلل وأ ى نراقلا ريغل( لامل نإو ‘ توف هي فيخ ) هيف
 لخدو “مظعأف اهنم ةعفنم وأ اهضعب وأ سفنلا فلت امأ و هريغ لاملاكو ع فخي
 يف نالخدي دقو ى رذعلا يف اهتقوب لك نيتالص كاردإ مدعو سجنلا لاصتا

 ؛ ضرمل امه اهتقول ةالص لك قحلي ال ءوضولا ضاقتناو سحنلا لاصتا نأل ضرملا

 تأ ىلإ ىلوآلا رخؤي نأ سحنلا ددحت بحاصل و “ فاعرلا لاصتا كلذ نمو

 سوبحملا عمجيو ى اهتقو لوأ يف ةيناثلا قحليو ى اهتقو رخآ يف ءوضولاب اهقحلي
 ميغ وأ ضرمل الإ عملا زوجي ال : ليقو “ تقولا ىلع هلدي نم دجي مل نإ هداهتجاب
 حيحصلاو «ةفلدزملاو ةفرع يف الإ زوجي ال : لبقو رفس وأ“ تقولا هب يردي ال

 برغملاو رصعلاو رهظلا نيب ممج ر » : ءاج و ى رذع لكل فنصملا هركذ ام

 ىلوآلا ىلص نأب عمجلا ة ةروصب ىتأ دارملا نأب بىجأو ى رذع الب ١١ « ءاشعلاو

 ءادأ ةينب نارقلا نأ ملعاو ى الثم ءاعدلا لصف دمب ةيناثلل ماقو ى اهتقو رخآ ف

 هلبق لاز نرإو « مت ةيناثلا مارحإ دعب نارقلا ببس ا نإو ، لضفأ ةنسلا

 كلذ نم رذع ق نرق نإ مو « ( ةجارو ) لسك يأ ( زجعل ال ) ضقتنا

 (لضفأ دارفالاف ) ، انونسم كلذ سبيلف ةنسلا ءادآل ال زجعلاو ةحارلاو لسكلل

 نإ و « اقلطم لضفأ دارفإلا : ليقو « ةحارلاو لسكلا دصق اذإ رذع عم ولو

 : لبق دقو “ صقان هريغو لضاف ىنعمب لضفأف رذمل ال لسكل عمج هنأ دارأ

 ءادأ ال لسكلا يوني نأ لوألا هجولا ىلع روصتيو « رذع الب عمج نمل باوث ال
 يف دجي ام عم اهءادأ يوني نأ قيضي الف ةماعلا ضعبك هبلق فعضي نأب ةنسلا
 عجلا نأ ملعلاب يردي الو رذعلا دجو نأب روصتيو عبطلاب عجلا بح نم هسفن

 نوكي ال هنأ اذه لثم يف لوقلا ضعب يفف « ةحارو السك مملا دصقيف ةتس هب

 ١ - هبلع قفتم .٠
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 ىلوألا ريخأتب ءاشعو برغم نيبو ،رصعو رهظ نيب ذفل نإو زاجو

 ٠ ٠ ٠ ٠ . » ةرخآلا لىجعتو

 زوجيو ی لضاف ىنمب لضفأف هقفاوي مل نمك هنإ انلق اذإو ى ىتحلا قفاوي مل نمك
 : ليقو “ عمجي ال نأ يغبنيو ى انطو هوني مل ام هيف ماقأو ادلب لخد ولو علا
 الو رذع الب علا هرك و ى ريسملا يف الإ عمجلا بحتسي ال : ليقو « هل زوجي ال

 ؛يتمأ جرحت الئل تلعف : لاقف ىهل ليقف رصملاو رهظلا نيب للع ؛هلَسفَو “ مغ
 يف نغي هيلإ هعفرو ى لغشل ءاشعلاو برغملا نيبو اهنيب سابع نبا لعف اذك و

 يف ةيناثلل ماقف اعدو اهةالصف ىلوآلا رتخأ نأب يروص عمج كلذ لعلف ى ةرصبلا

 رهظ نيب إذفل نإو ) نارقلا ( زاجو ) ى اهتقو لوأ يف امهاتلك وأ اهتقو لوأ
 ليجمتو ) اهتقو لوأ نع ( ىلوالا ريخاتب ءاشعو برغم نيبو ‘ رصعو
 مل ولو رتولل مث برغملا ةنسل ماق ملسو برغملل ءاشعلا لجع اذإف ( ةرخآلا

 لوسر عم انجرخ » : لبج نب داعملاق٤برفغملا لوأ عمج ول و لب “ قفشلا بغي

 برغملاو “ رصعلاو رهظلا نيب عمجي للع هللا لوسر ناكف ص كوبت ماع للع هلا
 ىلصف جرخ ىتح اموي ةالصلا رخاف : لاق _ ءاشملاو برغملا نيبو يأ _ ءاشعلاو

 :ليقف «١'« اميمج ءاشعلاو برغملا ىلصف جرخف لخد مث « اميمج رصعلاو رهظلا

 هرخآ ىلإ وأ « ىلوآلا تقو طسو ىلإ اهرخأ هنأ ةالصلا رتخأ هلوق ىنعم _

 لاقو ى اهرخآ وأ اهطسو وأ ةيناثلا لوأ ىلإ رخأ هنأ لمتحي اذك و « تالايتحا

 لبق ام ىلإ وأ اهيلصي ام ردقب ىلوآلا رخآ ىلإ رخأ هنإ : « حاضيإلا » يف خيشلا
 ةنس يلصي نأ عماجلل ةديبع وبأ بحتساو ؛ مهفلاو ىنعملاب ع ه ا ليلقب كلذ

 ءاشعلاو برغملا نيب عمج للع هنأ » : يورو ى ءاشعلا لبق برغملا بقع ب رغملا

 ١ - اور ٠ ملم .

_ ٣٩١ - 



 لاوزلا نم زاجو ، ةرخآلا رخآ وأ ىلوألا تقو لوأ هب ريض الو

 رجفلا عولطل وأ ، ليللا ثلثل اهبيغم نمو ‘ سمشلا نم نرق بيغمل

 . ل وأ نم يوني نأ لعب

 . دحأ هملع هقفاوب ل ةدبع وب أ لعف امو ) « ائيش اهنيب لصي مو

 يف اك هوركم هنكل ( ىلوالا تقو لوا ) نارقلاب يأ ( هب ريض الو )
 للع هنأ » : هل لديو ‘ مهفاف ريضلا يفن هيلإ ريشي اكو « ةراشإب « ناويدلا »

 همف يلصي يذلا تقولا يف يأ « رهظلا تقو يف تافرع يف رصملاو رهظلا ىلص

 يوارلا ديرب نأ زاوجل آ_نيعتم سيلو 0 خيشلا هيلإ راشأ { عمجي مل اذإ رهظلا

 ةهاركب ( ةرخآلا رخآ وأ ) ى ارخآ وأ اطسو ول و رصعلا لبق ام رهظلا تقوب
 تقويفةفلدزملا يف ءاشعلاو برغملا ") عمج قلع هنأ ه٦ يور امل مهفي ام ىلع

 نع هئطبل هرخآ ءاشعلا تقوب دارملا نأ خيشاا مالك نم رهظي اك 'ا) « ءاشملا

 ءاشعلا تقو لوأ ديرب نأ لايتحال « نيعتمب كلذ سيلو ى "الثم ةفلدزملا لوصو

 اهالعأ وأ اهتيحان ( سمشلا نم نرق بيغمل لاوزلا نم زاجو ) “ هدعب ام وأ
 نمو ) ؛ لاوقأ ى رصعلا رخآ يف فالخلا بسحب اهنوضَو اهعاعش رخآ وأ
 ص ءاشعلا رخآ يف فلخلا ىلع ( رجفلا عولطل وأ هفصن وأ ليللا ثلثل اهبيغم

 دعب ) ءاشملا وأ رصعلا يه تلا ةيناثلا تقو جورخ لبق نارقلا متي نأ دي الو

 دح يف يوني نأ دعب وأ “ ىلوألا تقو لوأ ( لوأ نم ) نارقلا ( يوني نأ
 ص ىلوآلا لوأ يف وني مل ولو هرفس يف عمجلا هل زاج هبف ىون اذإو ى لايمآلا

 ى ةيناثلا تقو يف الو هطسو الو تقولا لوأ وني مل ولو عملا زوحي : ليقو

 ملسم هارر - ١

 هيلع قفتم - ٢
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 وأ مالكب لطبي و ، هسكعال ءاش نإ قرف عمج ىلع مرحأ نمو

 . . . ... ... ...... ... .... . وأ لكأ

 عملا زوجي « جاهنملا ه يفو ى عمجلا ىلع مرحأ ءاش نإف ةالصلا دارأ اذإ هنكل
 لخد اذإو « ةيناثلا تقو لخدي مل ام هرخآو هطسوك تقولا دعب ولو هاون نمل

 يف ولو عمجلا يوني نأ هل زوجي : ليقو ى هيوني نأ هل زجي مل ةيناثلا تقو
 يف ةينلا مدعب كلذ لعاف ىصعو ى رفاسملاب اذه صخي : ليقو « ةيناثلا رخآ

 هنأ رهاظلاف اوعمجأ : ةماقإلا دنع نذؤملا لوق امأو “ هلوأ يف وأ ىلوآلا تقو

 لوأ عملا ىون نمل هيبنتو « دارفإب دحأ مهعم يلصي نأ نع هيبنت لصألا يف

 ىون ول نكل مهعم عمجي نأ هوني مل نمل هيبنت ال ى عمجلاب مهمم لخديل تقولا
 يف اهداعأ اهالص نإو ةيناثلا رخؤيو هيلع دسفت مل عماجلا فلخ دارفإلا مومأملا

 ص هافك مارحإلا دنع وني ملو تقولا لوأ ىون نمو ى داسفلاب : ليقو ى اهتقو

 قحلي ال ناك نإ و « امهداعأ ةيناثلا نم مالسلا دعب ىلوآلا داسف هل رهظف عمج نمو
 يف كش نإو ى اضيأ اهدحو اهداعأ تقولا جرخ نإو « ىلوآلا داعأ ةدحاو الإ

 : ليقو “امهداعأ ةيناثلا نم جورخلا دعب : ليقو ى ةيناثلا يف لوخدلا دعب ىلوألا

 تدسف نإو “ ىلوآلا داعأ تقولا جرخ نإو « ةدحاو ال : لبقو ع ىلوألا

 رفسلا يف راثيإلا ضعب راتخاو « اهتقول اهرخؤي : ليقو ى اهداعأ ةيناثلا

 . اهعمجي ةدحاوب

 يف ىلص نإو ى اهتقول ةيناثلا رخؤيف ( ءاش نإ .قرف عمج ىلع مرحا نمو )
 ىلع مرحأ نإ قرفي ال : ليقو ى ( هسكع ) زوجي ( ال ) ‘ ءيشب َلَصقَ اهتقو

 ى ةيناثلل دجوي ال : ليقو “ هيجوتو ةماقإب الإ اهنيب عماجلا قرفي الو ى عجلا
 اهراصتخا يغبنيو ىلوألا ةينلا يفكتو ص مهللا كناحبس : هنم لوقي : ليقو .

 وأ لكأ وأ ) ى ركذلاب وأ ةيبرعلاب ولو ( مالكب لطبيو ) مارحإلا دنع اضيأ اهل
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 ىتح ىناوتف درفي نأ رفاسم ىون نإو ،لجنر وأ ردي لمعب ال برش

 ةين مدع عم ريخأتلاب ىصعو عمجلا هل زاج ةريخألا لخد

 ‘ عمجل

 لوأ اهأرقي يتلا ةءارقلا لمع ردق لطي مل نإ ( لجر وا دي لمعب ال برش
 ناك نإ الإ كلذب نارقلا لطبي ال لجرلاو ديلا ريغ لمع اذك و « ةيناثلا ةالصلا

 رخأو ىلوألا تحص نارقلا لطب اذإ و « نارقلا لطبسف ةيناثلا ةالصلا ردق

 رهظلا نيب عمج اذإو “ نارقإلا لطب ىلوآلا ةلفانب اهنيب لصف نإو ى ةيناثلا
 نيب عمج نإو “ زيجأ و « دعب لفنتي الف رصملاو رهظلا دعب لفتني الف رصعلاو

 الب رتولا دعب لفنلا زيجم دنع لفنت برغملا ةنس عم وأ رتولاو ءاشعلاو برغملا
 . ال : ليقو “ لفنتي : ليقف « هعنم نم انه فلتخاو « رتولا دعب مون

 ىتح ىناوتف ) اممج الو دارفإ وني مل وأ ( درفي نأ رفاسم ىون ناو )
 صضمب هرك ذ ز د ( عمجلا ةين مدع عم ربخاأتلاب ىصعو عمجلا هل زاج ةريخالا لخد

 نأ لمتحمو ةالصلا ةدارإ دنع الإ جلا ةن طرتش مل نم لوق وهو > انتقراشم

 لصن ول هنأ ةرورضل نيتلصتم اهعاقيإ قلطم وهو يوفللا علا عمجلاب ديرب

 ١ « ةالصلا كردأ دقف ةعكر كردأ نم ه : ثيدح انه ربتعيو ى ةيناثلا هتتافل

 رفاسمكو « ءيشب اهنيب لصفيو امم اهيلصي نكلو علا هل زوجي ال هنأ رهاظلاف
 عجلا هل نمم رفاسملا ريغ رم ام دح ىلع مجلا وني ملو توفلا فاخ ىتح ىناوت

 ولو ىلوآلا تقو يف عملا رفاسمللو “فالخلا كلذو . ثحبلا كلذ يف وني مل اذإ

 . رصقي لوقي نم دنع هلاىمأ لخد

 ١ - يقهيبلا ءاور .
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 ام ردق ةالصب ال لغش نإ و هيلإ جيتحا مالك ريسي يف صخرو

 مرحأنإ الإ قرفي الف تقولا رخآ ىلإ اهرخأ نإو ، ضقتنا اهمتي

 . ام لصاف وأ مالكب نإ و ‘ ذئيح انسب عطقيو هيلع

 لكأ يفو « ةالصلا رمأل ال نإو ( هيلإ جيتحا مالك ريسي يف صخ رو )

 رمال ( لغش نإو ) “ لطب نارقإلا لاطبإ كلذب ىون نإو ى "اليلق برش وأ
 ةيناثلا رخؤيف نا رقإلا ( ضقتنا اهمتي ام ردق ) ةيناث ( ةالصب ال ) هيلإ جتحا

 اذكهو « آضيأ ىلوألا دىعي : لىقو “ ذئنىح اهيلصي نأ صخرو 0 اهتقول

 لطبي مل هءوضو ضقتناو ىلوآلا نم ملس نإو “ هنارق ضقتنا ام لك فالخلا
 زيجأو ى ةرورضل جورخلاو لوخدلاك ةالصلا رمأل ناك ام اذك و « نارقإلا

 وبأ زاجأو ى اليوط هنع اولغاشتي مل نإ رصعلل موقلا رظتني نأ عماجلا مامإلل
 دحسم يف بوبحم نبا اهالصو “ رصعلا تقو يف رهظلا ىلص اذإ لوطلا ديعس
 ى امهدنع ءاشعلاو برغملا اذك و ى رخآ يف رصعلا مهب ىلصو ةعامج بلطي جرخو

 ؛نيتعك ر ردق هردقو“ليوطتلا هرك و افيفخ ةيناثلاو ىلوآلا نيب وعدي نأ زيجأ و

 يف ركذت مث اهممجي نأ ةيناثلا يسنو مجلا ىلع مرحأ نإو ى ءاعدلاب لطبي : لبقو

 مل تقولا جرخو اهب لفنت نإو ى ىلوألا ةلفانب لصفلا زيجأ و ، اهعمج بيرق
 « نيتعك ر ردق انيب ملكتلا ةهاركب زيجأ و « لدبأ و ى ضعب دنع ةرافك همزلت

 كلذب لفتشاف ماعطل يعد وأ دحأ هملك وأ هتباد ترفنف ىلوآلا نم ملس نمو

 ررض الب ًاديمب ةيناثلل اعضوم لدب نمو “ لطي مل نإ ال : ليقو « هنارقإ لطب
 ةالصلا يأ ( اهرخأ نإو ) عمج نمل رتولا ريخأت زوجيو . ال : ليقو ى دسف

 قيرفتلا ىلع يأ ( هيلع مرحأ نإ الإ قرفي الف تقولا رخآ ىلإ ) نارقلا يوان
 اهنيب عطقيو ) “ عمج وأ دارفإ ةين الب وأ « دارفإلا ةين دمب وأ ى عمجلا ةين دمب
 ءاعدلاو ث ( ام لصاف وأ مالكب نإو ) قيرفتلا ىلع مرح اذإ نيح يأ ( ذئنيح
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 . عمجلل وان ريغ امهرخآ نم لعفي اك تقولا توفي ام ردق ىلوأ ركذلا و
 « دناوف »

 تقولا نم كردي ال نمو “ عنم ضعبو ى لفنلاو ليلعلاو رفاسملل ضعب زاجأ
 عمس نمو ى ءاشعلاو برغملا اذك و :رصعلا : ليقو رهظلا ىلص رصملا وأ رهظلا الإ
 ء ةدحاو : ليقو “ تارافكلا هتمزلو لدبأ اهلك اهعمجيل سخلا رخاف علا

 لهاجلا نورذمي ةقراشملا اذكهو « كرتلا كرتلا دمعتي مل لهاج هنأل ال : ليقو

 . مهفاف عورفلا نم امهريغو موصلاو ةالصلا نم عضاوم يف ريفكتلاو رفكلا يف
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 باب

 ناتعكر رضح يف وأ ًابرغم نإو فوخ يف ةالصلا ضرفل نش

 ةعكر ةفئاط لكلو ى مامإلل

 ( باب )

 فوخلا ةالص يف

 اوفاخ وأ رضحي مل وأ ودملا رضح ( فوخ يف ةالصلا ضرفل نس )
 فوخلاو لوأتم لدع ودع نم وأ رهن وأ لس وأ عبس بفوخ اذك و « هروضح

 ح نلع هل" ةئنس":ليقو ( رضح يف وأ ابرغم نإو )“هتنوعم همزلت نمم ريغلا ىلع
 ءاشعلاو برغملا يف ةروسلاو ةحتافلاب ( ناتمكر ) « ءيشب ساو تخسن مش

 مامالل ) ‘ نس بئان ناتعك ر ظفلو « رصعلاو رهظلا يف طقف ةحتافلاب « رجفلاو

 سرحيو مامإلا عم نانثا يلصي نأ ضمب زاجأو ى ( ةعكر ةفئاط لكلو
 سرح نم يلصيو رخآلا سرحيو مامإلا عم دحاو يلصي نأو «سكملابو ثلاثلا

 يف ىلص ناب فوخلا ةالص لصي مل نإ فئاخلاو ى ىرخآلا ةعكرلا مامإلا دعب
 : سابع نبا ثيدح رهاظو “ كلذ هل حص نيتعك ر رفسلا يفو الثم اعبرأ رضحلا

 فوخلا ينو ناتعكر رفسلا يفو عبرأ رضحلا يف كيبن ناسل ىلع ةالصلا نإ »
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 ةعكر هعم ىرخأ يلصتو ةفئاط ودعلا هجاوتف « نيتفئاطلا ىلع مارحإ
 يتأت ىتح ىرخأل ١ رظتني مامإلاو ‘ ودعلا هجاوتف اهتخلس ] ذخأتف

 > ةعكر يلصيف

 ىلع ةعكر اهنأ ةعكر فوخلا يفو : هلوق ىنعم نكل “ ةحصلا مدع )١' « ةعكر

 ء ١}!' ي حانج مكيلع سيل ل : ىلاعت هلوقل هب لمعلا بجي ال يذلا صيخ لا

 ليلد الب هبلع لمحي الف « بوجولا يف ال زاوجلا يف مالكلا اذه لثم لصأو

 ال زاوجلا هلصأو صيخرت رصقلاو “ ارصق اهايسف « اورصقت نأ ل : هلوقبو

 ضعبومامإلاب ضعب ةالص الو آ"ذف فوخلا ةالص زاوج مدع رهاظلاو ؛ بوجولا

 لوآلا مامإلا ةالص هتفئاط عم نيمامإلا دحأ رظتني نأب نيمامإب اهتالص الو "ذف
 2جاهنملاهف سيمخ خيشلا زاجأ و“كلذ اهيف سيل فوخلا فالص ةيآ نأل«هتفئاط عم
 رقصلا نب نازع خيشلا عنمو ى اهركذي مل هنإف نيمامإب ةالصلا الإ هلك كلذ

 مدعو نيمامإب اهتالص انموق ضعب زاجأو ى ركسع هل مامإل الإ فوخلا ةالص
 ال : دمحأ نعو ع فصنلا نم لقأب ودملا ةلباقم نكمأ نإ نيفصن مهمسق بوجو

 اك نولصيف آاميمج حالسلا نوذخأي لب ةلبقلا ةهج نم ودملا ناك اذإ نومسقي
 ىلع ) مامإلا نم ( مارحإب ) فوخلا ةالص نوكت امنإو ى ةفئاسملا ةالص مهنكمأ

 .7 ةءابع سبلو : دح ىلع بصتنلاب ( هجاوتف ) امرحتف ( نيتفئاطلا

 ( اهتحلسأ ذخاتف ةعكر هعم ىرخأ يلصتو )“اهحالسب ( ةفئاط ودعلا ) ينع
 لاتقلا يف هيلإ جاتحي امم هوحنو مهحالس ديدح وحن سمب مهتالص دسفت الو

 يتات ىتح ىرخألا رظتني مامالاو ، ودعلا هجاوتف ) رفس نم سرفلا باكرك
 تحص كلذك ةدحاوب وأ يقابلا رظتني ملو نينثاب اهالص نإ و “ ( ةعكر يلصيف

 ١ - ملم هاور .

 ٢ ( ه انلا ٠١ ١ ) ٠
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 وه هجولا اذهو 4 اعم اوملس ملس اذإف دهشت ىلوألا ىلع سيلو
 ١ ان دنع حيحصل >

 ةالصلا لاح يف حالسلا كاسمإ ىلإ ةيناثلا وأ ىلوألا تجاتحا نإ و“يقابلا قحليف
 سيلو ) كلذ وحن وأ همف ابهذ وأ آاصاصر وأ اساحن وأ ًاديدح سمت ولو هتكسمأ

 ههجوو ودعلا نوهجاوب مث نودهشتي : قاحسإ وبأ لاقو “ ( دهشت ىلوألا ىلع
 اذمو « أعم اوماس متلس اذإف ) اهتيحت عم مهتالص رخآ يه ةعكرلا هذه نأ

 دهاجمو ديز نب رباجو سابع نبا لوق وهو ى ( اندنع حيحصلا وه هج ولا
 : ليقو « اهتعك رل يتأت ىتح ةرخآلا ةفئاطلا مرحت ال : ليقو “ نسحلاو سواطو
 لباقت نكل ص نوملسيف ملسي مث ةعكر ىلوألاو يه تك ردتسا ةرخآلا تلص اذإ
 نيتمك ر ىلوآلا يلصت : ليقو “ سكملابو ةعك رلا ىرخألا يلصتو ودعلا ةدحاو

 يف ةيعابرلا يف : ليقو « لكلاب مليف نيتمك ر يلصت ىلوألا يتأتو لباقتو هعم
 يلصيف“لباقتف ةيناثلا ةعك رلا ىرخأب يلصيف لباقتف ةعك ر ةدحاوب يلصي رضحلا

 ،مهبملسيفاهتاف ام ايهنم لك يلصتف ةعبارلا ةريخآلاب يلصيف “لباقتف ةثلاثلا ىلوألاب

 ةيناثلا ك ,دتست مث ةثلاثلا يلصتف ىلوآلا عجرت هنأ اقلطم برغملا يف ضعي لاق اك

 برغملا نآل اثالث ىلص دق لك نوكف ى ةيناثلا ةرخآلا كردتستو ةثلاثلاو ىلوألا

 يف تناك امل ةيعابرلاو “ءاوسنمآلاو فوخلا يف ناك ءاو رفسلاو رضحلا يف ناك امل

 ى لكلاب ملسيف ةفئاط لكل ةمكر وأ نيتعك ر فوخلا يف تناك نيتعك ر رفسلا
 ودعلا ىرخألا لباقتو برغملا نم ةعكر ةفئاطب ىلصي : لق « ناويدلا ه يفو
 هلمش لوقلا اذهو ، لكلاب ملسيف ىرخأ ةعكر مهب يلصيف ودعلا تلباق يتلا م
 يف : ليقو « لكلاب ملسيف اذه لبق ترك ذ يذلا لوقلا رك ذ مث ‘ فنصملا مالك

 مامت دعب نيتعك ر كردتستلف هعم ةعك ر اهنم لك تلص اذإ ؛ رضحلا يف ةيعابرلا

 نإ : ليقو “ ةالصلا نم ناتريخألا امه امهوك ردتسا ناتللاف مهب ملسي مث نييلوألا

- ٣٩٩ - 



 ريصقت هلام ىلع نإو فنئاخل زاجو 4 مهنكمأ امك اولص دتشا نإو

 لغش نإ اذك و . ميلستلا و ريبكتلا ىلإ ولو ناكمإلا ر دقب اهفئاظو

 ‘ هكرتب يصعي وأ دسف نإ همرغ همزلي ام حالصإب

 تناك نإ ةءارقلل اليطم ائراق امئاق : ليقو ى ادعاق ةيناثلا ةفئاطلا رظتني مامإلا

 اعد وأ ركذ وأ اهتءارق دعب تكس نكي مل نإو : انموق ضعب لاق ڵ ةروسلا

 مهب يلصيف ةيناثلا يتأت مث ىدارف ةيناث ةعكر ىلوآلا ةفئاطلا يلصت ىتح مهرظتني
 اهدح و تداز ةعك ر ةيناثلاب ىلص اذإف « ودعلا ةهجاوم ىلإ ىلوآلا بهذتو ةعك ر

 ص مامإلا اهيلصي نأ لبق ةيناثلا ةعكرلا تلص دق ىلوألا نوكتف مهب ملسيف ةعكر

 ةءارق الو اوعك ر عوك رلا هعم اوك ردأ و ةروسلاو ةحتافلا أرق اذإ :يعفاشلا نعو

 . مهيلع
 نيمامإب فوخلا ةالص يمخللا زاجأو “ عبسلا فوخل فوخلا ةالص ىلصتو

 لاتقلا ( دتشا نإو ) ًاذاذفأ اهزاوج مهضعب نع : يبلاعثلا نعو ى ةمئأب هريغو

 ( هلام ىلع ناو فئاخ زاجو ) “ ريبكت وأ ءايإب ولو ( مهنكمأ اك اولص )
 ريبكتلا ىلإ ولو ناكمالا ردقب اهفئاظو ريصقت ) هريغ ندب وأ هندب فيكف
 يلصملا مزلي هنأ ىلإ حيولت لب ةغلابملل الومشم ميلستلا سيلو “.هدعب ( ميلستلاو

 دعتو مارحإلل ىلوألا هتريبكت نوكت ريبكتب يلصي نم هنأو ملسي نأ ريبكتب
 اهحاتقم ه : ثيدح ريبكتلا يف حيولتلا هجوو ريبكتلا نم همزلي ام ةلمج ددع يف

 لاغتشالا عرشلا همزلأ يأ ( لغش نإ اذكو ) “ 6١١ « ميلستلا اهليلحت و ريبكتلا

 ع هظفحي نأ همزلي امم يأ هنامض يف وه امم ( دسف نإ همرغ همزلي ام حالصإب )

 اذإ دحوملا لاك ( هكرتب يصعي وأ ) ةيراعلاو ةعيدولاك تانامألا عاونأ كلذو

 ١ - هملع قفتم .

  

 



 ذإ حجارلا ىلع ديعي الف قاب تقولاو نمأ مث كلذك ىلص نإ مث

 اهنومتي وأ اهيف نمأ مهل لصح نإ اهنوعطقي لهو « زئاج هجوب اهالص
 . ددرت هيف ؟ اهنوديعي مث

 ىلإ ولو فئاظولا ريصقت وأ فوخ ةالص ( كلذك ىلص نإ مث )“هتيجنت ىلع ردق
 ى زناج هجوب اهالص ذإ حجارلا ىلع ديعي الف قاب تقولاو نما مث ) ريبكتلا

 وأ ى اهيف نمأ مهل لصح نإ ) ةروص يأ ىلع فوخلا ةالص يأ ( اهنوعطقي لهو
 يأ ( اهنوديعي مث ) مامت ةالص (اهنومتي وأ ) مهيفكتو ( نمأ ةالص اهنومتي
 مهب اهمتي ههجوأب مامتلا ىلعو ؟ اهنوديمي ال وأ ى اهن وديعي مث فوخ ةالص اهنومتي
 يأ ( هيف ) ص هتاف ام ىلصو هفلخ نم ماق هقح يف ددملا مت اذإ نكلو ى مامإلا

 ول : انموق نم بهشأ لاق “ ضقنلاب قاحسإ وبأ عطقو ى ( ددرت ) كلذ يف
 بنرأ بحأ : دمحم لاق ودع ريغ هنأ نيبت مث فوخ ةالص اولصف اداوس اورظن

 فوخ ةالص هعم نمب هتالص متيلف فوخلا فشكنا نإ : نونحس لاق « اوديعي

 ةالص يف اولخد نإو ، هعم اولخدي وأ ‘ هريغ مامإب ىرخألا ةفئاطلا يلصتو

 . تنافلا كردتست مث لباقت ةفئاط جرختلف فوخلا ثدحف نمأ

 -  ) _ 4٠١ج ٢ لبنلا ٢٦ ()



 باب

 . زذفل وأ ددعت تزإو وهسل س

 باب

 وهسل ٥ ١ وجسسم يق

 ناتدجس هل دجسف تيملا ةالص يف وهسلل لماش هرهاظب اذه ( ,وهسل "نم" )

 دوجس ال : لاقي دقو < هدقتعن ملو باتك يف هرن ملو كلذب عمسن ملو ضرآلا يف

 مظعتلاو تابحتلاو دوجسلاو عوك رلا مدعب ةالصلا رثاس نع اهصقنل اهل وهس

 عوكر ال هنأ تفرع دقو ى ءاعدلاك اهنألو اهيف كاردتسا ال هنأبو ، حيبستلاو

 ال ؟ هدعب وأ ميلستلا لبق ضرألا يف دوجس امل فلكتي فيكف « دوجس الو اهيف
 : هلبق وأ مثاق وهو مالسلا دعب لوقي نأ اهيف اهس نمل نكمي دقو ، كلذ قيلي
 يف وهسلا دوجس ينعأ ءاميإ الب ينم ناك امم مهللا كرفغتسأ وأ « ىلعألا يبر ناحبس

 ص ءامإلاب دوجسلاو عوك رلا ةالص يف وهسلل يموملا دجسيو ى اهيف ءامإ ال اهنأ يف
 ةدحاو ةالص يف ( ددعت نإو ) امل وهس دوجس الف ءاعدلاك ةزانجلا ةالص اضيأو

 وهسلا دوجس همزلي ال نأ ىلإ برقأ هنأ ذفلاب ةغلابملا هجو ( ,ذل ) ناك ( وأ )
 ضعب هنع -عفار مامإلا نإف مومأملا فالخب « هل نوعال ذإ هبلع رمآلا ةدش

 ولمل هنإف مامإلا امأو ى كلذ عم وهسي نأ هيلع دشف ضعب يق هل ةردقو ع هتالص

_ ٤٠٢ 

 



 . . . . ميلستلا دعب ناتدجس

 دوجسلاب هيلع ددشف وهسي نأهنع ادعب ناك ةعامجلا ةالصل نماض هنوك و هبصنم

 بجوي وهسلا ىلع هبيترتو “ وهسلا ىلع ثيدحلا يف هبتر دوجسلا نآل ( ناتدجس )
 نوكل قفاوم اذهو “نيتدجس تحت وهسلا فاصوأ رئاس جردنيف هتلع وهسلا نأ
 ى هنم رافغتساو راك امع مدن اهنإ لاق نمو ى ةالصلل اممتم وهسلا نم دوجسلا

 ًادوجس تاوهسل دجسي كلذك ادحا و رافغتسا بونذ نم رفغتست اك هنإ : لوقف

 ى لوقلا اذه باحصأ ىلإ ليلعتلا اذه بسن هنآل خيشلا ىلع لاكشإ الو « ادحاو
 دسفت ل دحي ملو اهس نإو “ ناتدجحس ةالص لكلف تاولص يف اهس نإ امإ و

 : ليقو “ ناطيشلل ماغرإ امهو ايهبوجوب : ليقو “ ةسيسخ هتلزنم نكل هتالص

 : ليقو ى ربجلاو ماغرإلل انوكت نأ لمتحيو « دبعتلل : ليقو « للخلا ربجل
 للع يبنلا ىلع يلصيو ى اثالث للا رفغتسا :اهيف لوقي ةدحاو ةدجس وهسلل دجسي

 اهس اذإ ةعامجلاب دجسي نأ زوجي : ليقو « ةعامجلاب وهسلل دجسي الو ى عفري نيح
 نأ زاوجل اوهسي مل ولو مهب دجسي نأ اهس نإ زوجي : ليقو ث هعم اوهس و مامإلا

 لفنلا زاوجل مزلي مل ولو لوق ىلع ةعامجلاب دوجسلا زوجيو “ لفنتمب ضرتفم يلصي

 دمي زاجو رجفلاو رصملا دعب دوجسلا زوجي الف وهسلا نكي مل ذإو ى ةعايجلاب

 امهريغ دمب هلعل و ى "هسية مل ولو دجسي عيبرلا ناكو وهس نكي مل ولو امهربغ
 ولو « امهدعب دوجسلل غوسم ةالصلا ضعب نع ةلفغلا نأ ىلع هنم ءانب اقلطم وأ

 اهضعب وأ ةحتافلا ىنعم يف هركف درب ال نأ لثم دوجلا اهل نسي ال ةلفغ تناك

 : لىقو “ هتالص تدسف لبق امهدجس نإ و « راتحخلا ىلع اقلطم ( ميلستلا دعب )

 دجسيو “هدعبف داز نإو ى هلبقف اوهس ةالصلا نم صقن نإ : ليقو ى هلبق زوجي
 نإ الإ مهللا ‘ بجاو ريغ اهرمأ نآل تناك ثيح اهك رتل نكت مل ثيح ةلامإلل

 ثيح ىقر نإو ‘ دوجس الو سأب الف دمع اهكرت نإ لب ليمي نأ الوأ ىون
 س. ۔ . »

 ثبح فقو ن ١ و ؤ د وحس ال و ص ب الف اوهس قتقرب" ثدح مخف و أ محفي

-- ٠.٣ ٤ 



 امهنم ت ا دعب ملسي له مش ؟ رفغتسي وأ ةالصلاك امهسف حبسي لهو

 ِ . يبنلا ىلع يلصيو ؟ ال وأ

 ريغ يف ماجعإلا دمعت نإ اذك و ‘ تدسف دمعت نإ و دجس اوهس فقولا مرحي

 لهو ) ص اهداسفب مكحي ملو اهس نإ دجسيو ‘ تدسف هلحم يف هكرت وأ هلحم
 “صقنلاو ديزلاب ريض الو٠اثالث ىلعألا يبر ناحبس لاقي ؟ ( ةالصلاك اهيف حتبسي
 نمو ى نيلوقلا ىلع ةالصلل ربج كلذ و ةالصلاك ميظعلا يبر ناحبس لاقي ( وأ )

 ( رفغتسي ) وأ“لاق اك اهيف رفغتسي : لوقي هنإف ناطيشلل ماغرإ دوجسلا : لاق

 بر : لاقي الو “ يل رفغا مهللا : لاقي وأ ، ينم ناك امم مهللا كرفغتسا : لاقي

 :ليقف ، دوجسلاو عوك رلا يف نآرقلا ةءارق نع يهنلل انبر كنارفغ وأ“يل رفغا
 دوجس يف لاق ينل هنأ ه : يور دق نكلو ى ضرفلا ةالص يف : لبقو “ اقلطم

 ص نآرقلا ريغ ةرابع هنأ ىلع كلذ لاقي نأ زوجيف « '!١' « ىل رفغا بر : ةالصلا

 وه اذه ةالصلا هذه يف ريصقتو وهس نم ينم راك امم مهللا كرفغتسا ىنعمو

 رئاسو كلذ يلصملا ديرب نأ نم عنام الو « خيشلا مالك هيلع لديو ردابتملا

 ةىحت نودب ( ايهنم عفرلا دعب ب ملسي له مث ) ) “ ةالصلا ربغ نم هبنذ و هريصقت

 تفتلي ال وأ ، ةالصلا يف ةقراسلا هجوألا ىلع الامش و انيمي كلع مالسلا : لوقي

 ىلعمالسلاو هلل دمحلا :لاةي وأ“ىدهلامبتا نم ىلع مالسلا:لاقي وأ ؟ همامأ ملسي لب

 ةالصلا ميلستك ملسي مث ايل ىرخأ تايحت امهنم عفرلا دعب أرقي وأ ؟ هللا لوسر
 يف كدحأ كش اذإ » : وقل لاقو ؟ دهشتلا يف ريخم وأ ؟ ملسي الو اهأرقي مث

 مالسلا لبق نيتدجس دجسي مث نتعك ر لصبلف اعبرأ وأ اثالثأ ردب ملف هتالص

 ميغرت ناتدجسلاف ةعبار تناك نإو ى نيتدجسلا نيتاهب اهعفش ةسماخ تناك نإف

 يبنلا ىلع يلصي ) نكل ( و ) ملسي الو دهشتي ( ال "وأ ) ا؟}١ « _راطيشلل

 ١ - ور \ ٠ ١ دمح .

 ٦ - يذمرتلا هاور .

- ٠٤ ٤ 



 اودجس الإو هدحو مهو نإ مامإ امهدجسي ؛ فالخ ؟مالسلا هيلع

 عفار مامإلا : ليقو ،امهدوجس هدحو مهَو نإ مومأمل ححصو « هعم

 ، مالسلا لبق امهلحم :ليقو س ًاضقنو ءانب ةالصلاك امهو س مهولا هنع

 ؛ هدعبف ةدايزبناك نإ و ،هلبقف صقنب اتمزل نإ : ليقو ى لوألا ححصو

 امهنم غرفي ىتح :ليقو « اهمالس دعب امهدجسن راق ىلوألا يف مهو نإو

 ٠ ) فولخ ؟ م الس ١ ( و ه الصل ١ ) هيلع

 : لىقو > ةعارحلاب ال ) هعم اودجس الإو هدحو مهو نا مامإ اهدجسي (

 > ححسد بئان ) اهدوجس هدحو مهو نا مومأمل ححصو ( > رم ك اهم روحم

 ال__ ف مامإلا ىلع د وحسلا تبحو اذإ و > ) مهولا هنع عفار مامالا : ليقو (

 هتاف دقو مومأملا مزل اذإو ى مهفارصنا زوجي : ليقو “ دجسي ىتح اوفرصني

 ؟كردتسي مث هدعب وأ مالسلا لبق دجس نإ مامإلا عمامهدجسي لهف ةالصلا ضعب
 ٠ لاوقا ؟ كردتسي ىح امهرخ ؤب وا ‘ مالسلا لق دحس نإ وا

 امدجسيو ىرخأ داز ةدحاو نم ملس نإو ( أضقن و "ءانب ةالصلاك امهو )

 ، ملكت وأ ربدأ ولو هسلجم يف ماد ام :لبقو“رب ديأ وأ فرصني مل ام ضعب دنع

 حّبسيلف ةالصلل اربج ( مالسلا لبق ايهلحم :ليقو ) ى اربدم فرصنا ول و :ليقو
 نإ : ليقو “ لوألا ححصو ) ى هلبق اضيأ رافغتسالا زيجأو ى اهيف مظعي وأ

 ىلوألا يف مهو نإو ى هدعبف ةدايزب ) هموزل ( ناك نإو ى هلبقف صقنب اتمزل
 روسكملا يلي ربجلاو للخلل ربج امإ دوجسلا نآل «( اهمالس دعب امهدجس نراق
 الصتم ن.ءكي نأ بجيف رافغتساو ناطيشلل ماغرإ امإو ى هنع لصفني الو

 ء ( ايهنم غرفي ىتح : ليقو ) ى رافغتسالا هب بجي ام اهيف لعف يتلا ةالصلاب
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 نإ بوجوب ال بتري اذكو ء ةيناثلل مث ىلوألل دجس امهيف مهو نإو
 . تاولص يف مهو

 ال : ليقو ص هدعب نيتعكرلا دمب زاجو ى همالس دعب دجس برغملا يف اهس نإو
 همالس بقع دجسي نأ حيحصلاو ‘ شيورد خبشلا رهاظ وهو امهدمب الإ زوجي

 ام ىلع لديو “ همالس بقع دوجسلا ىلأوألاو ى نيتمك رلا ىلإ رخؤي نأ زوجيو

 ترأ ىعدا نم اا ميلستلا دعب ناتدجس وهس لكل ه : نلع هلوق تركذ

 هيتعك ر دعب ام ىلإ هوهسدوجس ريخأت بجي هنأو مومعلا اذه نم ىنثتسم برغملا
 ص تركذ ام ىلع لالدتسالا هيف تلطأ دقف « لماشلا ه رظناف « نايبب تالف
 يف اهس نإو “ فيعض هنأ اومزعو انموق هركذو خيشلا هرك ذ ثيدحلا كلذو

 دعب دجس ىلوألا تقو لوأ يف عمج نإ : ليقو ى اهدعب دجسيلف رجفلا ةنس

 لصاحلا و ،اقلطم اهنم مالسلا دعب رهظلل دجسي : ليقو“ ةيناثلا دعبف الإ و اهمالس
 ؟ ريخاتلب رسكلا لحم ريغ يف ربجلا عقوت فيكف صقنل ربج امإ نيتدجسلا نأ
 بقع للع دجسي هنأ ه : ىورب اضيأو ؟ ماغرإلا رخؤت فيكف ماغرإ امإو
 دجس ) نيتعومجملا يف ( ايهيف مهو نإو ) رخؤي هنأ وري ملو "") « وهسلا ةالص
 دعب ةيناثلل الوأ دجس نإو ‘ ةرخآلا ىلإ دوجسلا رخأ نإ ( ةيناثلل مث ىلوذلل
 . زاج ىلوألل مث اهنم مالسلا

 وأ نيتمباتتم نيتالص ( يف مهو نإ بوجوب ال ) بدنب ( بتري اذكو )
 متي ىقح وأ ةدحب ةىنامت لكل دجسي و“ ناضمر مايقك ص تامباتتم ( تاولص )

 ص - ٢

 دحس و رتولاف اىقلاف ءاشمل اف لفنلاف هتنسف برغملا ىلص نإو > هلك مايقلا

 ١ دواد وبأ هاور س .

 ٢ يئاسنلا هاور ٠

  



 زاجو « ميلستلا دعب امهدجسو نيتعكر ىلص وهسب امهكرت نإو

 نيلمع : ليقو ى لمع ةدايزك اهضقنتال ةدايز وأ صقنب نابو « امهنودب

 ةنسف ءاشعلاف برفغملاكو ى كلذ هبشأ ام اذك و « زاج رتولا دعب كلذ يف همزل امل

 رتخأ نإو ، اهبقع ةميلست لكل دجسي نأ ىلوألاو « نارقإلا يف رتولاف برغملا

 نيتميلست لك بقع دجس وأ ضعب نود اضعب بتر نإ و ى هاوند اهبيترت ىلوألاف
 ءازجإلا يفف ةالص نيتدجس لكب وند ملو همزل ام ددع دحس نإ و « زاج الثم

 مه وو ص انه دارملا وهو ناكسإلاب امهو رسكلاب مهي حتفلاب ءيشلا يف مهو فلخ

 امإو ( وهسي اهكرت نإو ) ،اضيأ حتفلاب امسو حتفلاب مهوي رسكلاب باسحلا يف
 هتاف : ليقف « ءاعدلا ريغ ريثك .لمع يف ذخأ وأ هعضوم نع لقتنا ىتح دممب

 صوصخلا ماغرإلاكلذ ناطيشلا مغرب وأ اهربجي نأ نود هتالصتحصو دوجلا

 هتوفي ال : لبقو ى اهتقو جرخ ىتح ادمع اهكرت نم ةنسلا كرادت تاف اك

 رثكأ وأ ( نيتعكر ىلص ) ادمع نك رت ولو ننسلا كرادت توفي الو ‘ دوجلا

 ىلإ رخأ هيف ىلصي ال تقو يف ركذت نرإو « ( ميلستلا دعب امهدجسو ) الفن
 ةعك رب لفنتلا زاوجب لوقلا ىلع ةعك ر وأ رثكأ وأ نيتعك ر ىلصو هيف ىلصي تقو
 اهنأ ىلع ءانب هيف ىلصي ال تقو يف امهدجسي نأ هلو « ميلستلا دعب دجسو ةيحت عم
 يف الإ ةالص اهنإ انلق ولو “ امهدجسي هنإف هبف امهرك ذت نإ ابس الو « .ةالص ريغ

 ( زاجو ) “ عولطلا وأ بورغلا لمكيو لوزت ىتح عولطااو بورغلاو طس وتلا

 وأ ةضورفم ةالص لك دعب زاجو ى نبتعك رلا نودب يأ ( ايهن ودب ) امهدوجس
 ال : ليقو ى ةلفان دعب نادجست الف ضرفل اتناك نإ : ليقو ع ةلفان وأ ةنونسم

 ةدايز وأ ) اهضقني ال ( صقنب نابهتو ) « ةالص ىلإ ولو فارصنا دمب نامزات

 دجلا : لاةف سطع نإو ع دمع ريغب ( نيلمع : ليقو لمع ةدايزك س اهضقنت ال
 ى تدسف اوهس هسطع دعب ربكأ هللا : لاق نإو ‘ دوجسلا همزل نيملاعلا بر هلل
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 ةنس صقنك و وهسب ةءارق وأ دوجس وأ عوكر وأ دوعق وأ مايقك

 ك ضرف ال ريبكت وأ ميظعتك

 دوحسلا هربج ثلاثلا لمملا يف عرشي ملو آ وهس اضرف كرت نإ اذك و ى ال : لسىقو

 : هلوقو < ( ةءارق وا دوجس وا عوكر وأ دوعق وأ مايمتك ) هبلإ عجربو
 هركذ امو ى ةءارقلاب نرامزلت ال : ليقو “ لكلل عجار ( وهسب )

 وهو ىرخأ ةعكرل ماق وأ ملستلا الإ هل ىبي ملو ماق ءاوسو ى ةدايزلل ليثمت

 ف د_ عق ءاوسو < تامحتلا أ رةد ولو ةيناثلا ةدجسلا دجسي ل

 وأ عكر ءاوسو ى ةيناثلا ةدجسلا دجسي رأ لبق دعق وأ مايقلا لحم

 لبق هلاق وأ ائيش لعف هنأ لصاحلاو ى اهلعف دقو امهررك وأ اهلع لبق دجس

 ةالصلا ريغ نم ةدايز اذك و ى هلعف دقو هلعفي مل هنأ نظي هلاق وأ هلعف وأ هعضوم

 وأ هل رم دق هنآل دئاز هلاق وأ هلعف ام نآل ةدايز هلك كلذ و « نيت ةبح رسكك
 لبق ءيشل هلوق وأ هلعف نإ : لبق ولو ى هيف هلوقي وأ هلعفبف هعضوم هل ىتأيس

 ناك ولو هيلإ لقتنا ام عضومو هعضوم نيب ام صقن دق هنأل ك "حصل صقن هتقو
 حبس وأ سكع وأ هدمح نمل للا عمس لدب : ليق ربك نمو ى هلعفو هيلإ داع دق

 : ليقو “دوجسلا همزلو دمعتي مل نإ دسفت مل حيبستلا لحم ربك وأ كلذ لحم يف

 ملس نإ همزلو ةالصلا نم سيل اركذ ركذ وأ مارحإلا دعب هجو نم اذك و « ال
 س سكع وأ رسلا يف رهج وأ ةعكر داز وأ هعضوم لبق دهشت وأ هعضوم لبق
 لك اذك و ص اوهس مظعي ملو عوك رلا يف .ىوتسا نأب ( ميظعتك ةنس صقنك و )

 كرت نرإو ( ريبكت وأ ) ‘ دسفتف ادمع امأ و « ةبجاو يهو اوهس اهك رت ةتنس

 ءكلذب دسفت اهنإف ثلاث دل زواج ىتح ( ضرف ال ) اوهس ولو داعأ ننسلا رثكأ

 دسفتف تايحتلا نم مايقلا ريركتو مارحإلا ريبكت وهو ضرفلا ريبكتلا امأ و

 ءاوسو اهكرتب مزلي ال دوجسلا نإف لئاضفلا الو ى اوهس ولو هكرتب ةالصلا
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 قرتفتو « مادقألا هلقت ىتح ماق نإ مهوو ا بجي امنإ : ليقو

 دعقي ثيح كاروألا

 لوقلا ىلع نهب ىتأف مالسلا لبق ركذت وأ ملس ىتح اننس وأ ةتنس يسن ركذ اهف
 : ليقو ص ثلاثلا ةدحلا يف عرشي مل ام : ليقو ى ملسي مل ام ةتنسلا ىلإ عجري هناب

 ع دجسي لاح لك ىلعو ى اهيلإ عجرب مل اهلحم زواج اذإ : ليقو “ هزواجي م ام
 نإ وهسلا دعبو عوجرلا لبق لعف ام ةدايزل ةدايز كلذ لاقي نأ حص عجر اذإف

 نإو ةنسلا نع هلاقتنا رابتعاب صقن كلذ لاقي نأ حصو ع لاق ول لعف ام داعأ

 اهيلإ دعي مل نإو اهيلإ داع ولو اهنع لقتنا ثبح صقنف لاق وأ لعف ام دمي م
 لبق وأ عبارلا لبق وأ ثلاثلا ةدحلا لبق هركذ اذإ ضرفلا اذك و ى صقنف الصأ

 بابلا هب ردص يدلا لوألا لوقلاو هتزواجمب ضفتنت ىتم لاوقألا ىلع مالسلا
 تايحتلا دوعقك دوعق وتسي مل و هادي ضرألا قرافت مل ولو دوجسلا مزلي هنأ وه

 : هلوقب رخآ لوق ىلإ راشإ و « رثك وأ لق وهس لك ىلعو

 وأ فذحلاب زاجم كلذف س مهولا دوجس يأ ( مهولا بجي امنإ : ليقو ر

 تا ) “ لسرم زاجم كلذف هل موزلمو دوجدلل ببس هنأل دوجسلا مهولاب دارأ
 نراذخفلا ( كاروألا قرتفتو ) ‘ اهدح و هعفرت يأ ( مادقألا هتلقت ىتح ماق

 كلذل لماش دوعقلاف ، نيتدجسلا نيب وأ تابحتلل ( دعقي ثيح ) ناقاسلاو

 الئام ذخفلا نوكي امئاق وتسي مل ام هنأل امئاق يوتسي نأب كلذو ى ماقب قلعتم

 الف اقصالتي مل ولو قارتفا مدع ىمسي كلذ ىلإ هليمو « هقوف امو قاسلا ىلإ
 وهو هسكع يف هركذ ام ريسفتلا كلذل لديو ى امئاق وتسي مل ام دوجسلا همزلي

 ام لوقلا اذه ىلع دوحسلا همزلي ال هنإف هلصفمل وضع لك عوجر وه يذلا دوعقلا

 مل نإو هيمدق ىلع ىوتسا نإ ليقو : هلوق اضيأ كلذل لديو ى ادعاق وتسي
 لوقلا اذه ووصتي مل يهقصالت لاوز كاروألا قارتفا ناك ولف “ هكاروأ قرتفت
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 ،هكاروأ قرتفت مل نإو هيمدق ىلع ىوتسا نإ : ليقو ء طقف هسكعك

 مهو لكلل نإ : ليقو ‘ هلصفمل وضع لك عوجرو ءاوتساب دوعقلاو

 نبت دحس ددعت ن ١

 نأ عم ، ىتصالتلا لاوز نودب نيمدقلا ىلع ءاوتسالا روصتي مل هنآل لصأ يناثلا
 دارملا نأ نيبتف ‘ مهفاف روصتي هنأ ىلع لدي ى هكاروأ قرتفت مل نإ و : هلوق
 هيدي عفر دقو اهدحو هيمدق ىلع موقي نأ كاروأآلا قرتفتو مادقألا هاقت : هلوقب

 : هلوقب دارملا نأ و « همايق مايتب كلذو « قاسلا ىلإ ذخفلا ليم لازو ضرألا نم

 عفرو هيمدق ىلع ماق هنأ ى هكاروأ قرتفت مل ولو هيمدق ىلع ىوتسا نإ : ليقو

 كرت نكل هلحم ريغ يف همايق ىوتسا اذإو ى همايق وتسي مل ولو ضرألا نم هيدي
 عجرت ىتح دعقي نأ وهو ى ( هسكعك ) دوجسلا همزل اجو سم" وأ الئام هسأر

 وهسلا نم اذه ريغ يف مزلي الو ( طقف ) « يتأي اك موقي ثيح اهعضاومل هلصافم
 ( : ليقو ) “ لمملا لوقلا اذه ىلع : « ناويدلا ه يف لاق “ دجس ءاش نإ الإ

 . ( هكاروا قرتفت مل نإو هيمدق ىلع ىوتسا نا ) بجي

 ءاوتساب ) ثلاثلاو يناثلا لوقلاىلعروصتي وهسلا دوجس هب يذلا ( دوعقلا و )

 عضاوم يف الإ وهسلل دجسي ال : ةيرهاظلا لاقو “ ( هلصفمل وضع لك عوجرو
 نيتنثا نم ملس هنأو ، دهشتي نأ لبق نيتنثا نم ماق هنأ يهو ى للع اهيف دجس

 اسمخ ىلص هنأ و « ملسو تاعك ر ثالث دعب تايحتلل دعق هنأ و « ميلست ال ثيح

 اتكاس عجريلف كلذك موقي ثيح دمق وأ دعقي ثيحريبكتب ماق اذإ و كشلاو
 ى ريبكتلاب تايحتلل وأ ةءارقلل هعنم موقيو هيف ناك يذلا عضوملا ىلإ

 هماق يذلا مايقلاو هب رومأم ال ةدايز وهف وهس وأ طلغ ربك يذلا ريبكتلا نأل

 . كلذ هبشأ ام اذك و « لمأتو مهفاف هب رمأ ام ريغ ةينب ايهلعفو كلذك

 ؛ ( نيتدجس ) ةدحاو ةالص ييف ولو ( ددعت نإ مهأو لكل نإ : ليقو )
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 . امل : ليقو ، حصألا ىلع ؟ال مأ امهدجسأ كش نإ امهل وهس ال و

 عك ر وأ ةرم مأ نيترم دحس وأ ؟ رثك أ مأ ةعكر ىلصأ كش نمو

 . ، اهديعي مث اهمتي : ليقو ، نيقيلا ىلع ىنب ؟ال مأ

 وهس لكل .ه : نابوث نع ةجام نباو دواد وبأو دمحأ ىور “ بيترتلا بدنيو

 نأ لايتح ال هيف ليلد ال : ليقو ى انموق ضعب هفعضو « ملسي ام دعب ناتدجس

 ص ديعب ليوأت ودو ى ةالصلا نم هاك وهسلل يأ ةالصلا وهس لكل ىنعملا نوكي

 كش نإ ) وهسلا يتدجسل يأ ( ايمل ) بي : هلوق نم رم ام هيف ( وهس الو )
 نكلو ى ( حصالا ىلع ال مأ ) ىرخآلا نود امهادحإ دجس وأ اعم ( اهدجسا

 دوجسلاهج وو ى اهنع وهسلل دجسي مث امهدجسيف وهس ( ايف : ليقو )امهدجسي
 نوكتفييسنفامهدجسدقايه وادجس ناتللا امه هل نيتم زاللا نيتدجسلا نأ نقيتي مل هنأ

 رهاظلاب امأ و رمآلا سفنل رابتعا و مالكلل ريوصت اذهو“الفن نآلا امهدجس ناتللا

 اذك و“نيقيب الإ بجو امةمذلا أربت ال ذإ اهب تأي مل هنألصألاذإناترخأآلامزاللاف
 ررك وأ “ كلذ وحنو ؟ال مأ ربك وأ ؟ نيتنثا وأ ةدحاو دجس له كش اذإ

 هعفر وأ ةدجسل هضافخنا دنع رثكأ وأ نيترم رتكي نأ لثم « رركي الام ايهيف

 دجسيو هلعف له كش ام لعفي : لبقف ى ايهيف اوهس ةالصلا ضقني الام ديزب وأ

 ال : ليقو ى وهلل دجس ضقني ال ام داز وأ رركي ال ام ررك اذإو ى وهلل

 .« هيغلي لب كشلا ربتعي ال : ليقو“لعف له كش ام لعفي نكلو “ كلذل دوجس
 ىلع ىنب ال مأ عكر وأ ةرم مأ نيترم دجس وأ رثكأ ما ةعكر ىلصأ كش نمو )
 ردب ملف هتالص ف مكدحأ كش اذإ » : ثيدحل ُهتَضفَك و وهسلل دحس و ( نيقيلا

 ص يمفاشلاو كلام بهذم كلذو ؛ ١١ خلا « ةمك ر لصيلف آامبرأ مأ اثالثأ

 تال نواهتي الو وهسلل دجسيو ( اهديعي مث ) نمت ام ىلع ( اهمتي : ليقو )

 ١ - هركذ مدقت .



 ؟ ال مأ ىلصأ تقولا يف كش نم يلصي و 2 كشب لغشال : ليقو

 . . . آذف ناك نإ اهيف ناك نيأ يردي ال هاس اهديعي و

 لغتشا ذإ لجو زع هلل اعوضخ دجسي اضيأو ى ىزجت مل ولو هتينب اهرجأ هل
 فيمض وهو ديعيو اهمطقي : ليقو ؤ ىلص مث يردي ال ىتح هتالص يف هريغب
 نقيتي ام لصحي مل اذإ عطقي امنإ و اهعطقب رمأي مل قيلع هنألو ءةالصلاب نواهت هنال

 ىلع يرجيف هيف كش ام كرتيف ( كشب لغش ال : ليقو ) ى ةدايز هنأ قشي امو
 فالخلاو ٠ وهسلل دجسيف اهالص دق لوقيف ةعكرلا يف كشي نأ لثم هلعف هنأ
 هنأ كش نإف “ ليق اك ةداعإلا ىلع انباحصأ قفتي ملو “ بهذملا يف هلك روكذملا

 مث داعأ اذإو ع هسوسوي ناطيشلا نأ هدنع ناك اذإ لعفي نأ هيلع سيلف لعفي م

 : لبقو ع ناطيشلا هبكري الئل يدنع ةثلاثلا ةالصلا دعب ديعي الو ى داعأ كش

 مل نإ لغتشيو هلحم زواج ءيش يف لغتشي ال : ليقو ى طقف امبرأ يلصي
 اذإ : ليق , ؟ ال مأ ميلستلا ةعكر يف وه له كش اذإ فالخلا كلذك و « زواجي

 ىلصو هنودب : لبقو ريبكتب ماقو تاسحتلا ق ىضم ؟ ةمك ر تسقب له كش

 يف اذه : ليقو ‘ دجسو ملسو تايحتلا أرقي ال : ليقو “ تايحتلا أرقو ةمك ر

 :لبقو « تقولا يف داعأ داز هنأ ناب نإو ‘ برغملا يف : لبقو ى رتولاو برغملا

 . ( ؟ال ما ىلصا “ تقولا يف كش نم يلصيو ) 0 ال

 ذإ هنيح يف اهعطقيو ى ( اآذف ناك نإ اهيف ناك نيأ يردي ال ,هاس اهديعيو )
 يف مأ ةءارقلا فوقو يف وهأ س فوقو يف وهو كش نراب هيلع ينبي هل نيقي ال

 لثم و ؟ تابحتلا وأ دوجسلا نم مايقلا فوقو يق مأ ؟ عوك رلا نم مايقلا فوقو

 يردي الو دمقي نأ لثمو ؟ ةعبارلا مأ ةيناثلا مأ ىلوألا ةعك رلا يف وهأ يردي ال

 ص وه ةمكر يأ يف يردي الو ىلوآلا ةدجسلا دومق يف مأ تايحتلا دوعق يف وهأ
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 لغش يف كامهناب اهيف هتين تبزع نمو . ًآمومأم ناك نإ وهسلل دجسو

 نإو س هتداعإ ريتخا اهنم غرف ىتحاهيف هرظن دري ملو لوضفب ثبشتو

 ىلإ سمخ وأ عبر ردف اهنم ظفح ام صخرو ء تحص رو ركذت
 و

 . رشع

 لوآلا دوجسلاو تايحتلا نيب دوعق يف وه لوقي نأ وهو ىنيقيلا ىلع ىنب ملع نإ و
 نيعب ( "تيز عَ نمو ؛امومام ناك نز وهسلل دج۔ و ) “ قباسلا فالخلا ىلع
 لغش يف كامهناب اهيف هتين ) تدعب تباغ : ةحوتفم ةمجعم يازو ةلمهم

 ريتخا اهنم عزف ىتح اهيف هرظن دري ملو ,لوضفب ) .ركف ( ثبشتو
 اهداعأ ولو ى اهداسف مدعل ديمي ال : ليقو ى اهداسف ىلع ءانب “ ةالصلل ( هتداعإ
 نإو ) ‘ طقف رجألا هتوفي امنإو يدنع حيحصلا وهو دحاولا ضرفلل دادمت ناك

 ولو “ ( صخرو ) “ كلذ يف لطي مل ذإ هتالص ( تحص ) هتين ( ةدرو ركذت
 ،امدس ظفح ام : ليقو“( رشع ىلإ سمخ وأ عبر ردق اهنم ظفح ام ) لاطأ
 تاو ى اهفرع نإ لوقي ام يناعم يف ركفتي نأ اهيف رظنلا درو اهظفح ىنعمو
 هنأ قحلا نكلو ى رظنلل درو ظفح كلذف لوقي ام ىلع هرظن سبحيلف اهفرمي م

 : ىلامت هلوقل ةدحاو ةملك يف هركفو هرظن ةدرول و « هتالص تمتو رجألا هل

 يلصيل لجرلا نا ه : قلع هلوق امأو '_ا) ي هرب آريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف ل

 يفاني الف '" « اهرشع ىلإ اهعبر الو اهثلث الو اهفصن اهنم هل بتكي الو ةالصلا
 تبثأ ذإ اهنم ءيش يف هبلق رضحي مل ولو اقلطم ةالص هل نأ ىلع لدي لبكلذ

 هنأ لجرلا معز رابتعاب اهتبثأ : لاقي نأ الإ ى ةالصلا يلصيل : لاقف ةالصلا هل

 ٠ = ) ةلزلزلا : ٧ ( .
 ٢ - نابح نبا هاور .
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 دمب امو رشع ينثا نم وأ رشع دحأ نم ءزجلا بتكي هنأ ىلعاضيأ لديو ى ىلص
 نأ ىلإ عبرلا الو ثلثلا الو فصنلا هل بتكي مل لجرلا نأ ىلإ راشأ هنآل كلذ
 انلق نإو “ رشعلا دمب ام الإ هل بتكي مل هنأ ىلإ راشأف ى رشعلا الو : لوقت

 ؛بتكيال رشعلا دعب ام نأىلع ثيدحلا لدي ال هنإ اضيأ انلق رصحلا ديفي ال بدملا

 ردابتملا نأ عم « لجرلل هدعب ام ةباتك ءافتنا مزلتسي ال رشعلا ةباتك ءافتنا نإف

 ثيدحلا نوكي نأ لمتحيو ' رشعلا دعب ام الإ هل بتكي مل ثيح لجرلا مذ"
 امع هل اميرقت ةروكذملا دادعألاب ىنكف الصأ اهنم ءىش هل بتكيال هنأ نع
 . ءازجألا يقاب ىلإ اه اريشم ءازجالا باوث نم هتاف
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 باب

 لاعفألاو > لاعفأو لاوقأ ةدايزلاف صقن و ةدابز اهضقن بجوي

 ٠ > ةدارإو داقتعاك ةنطاب و .نوكسو ةكرحك ةرهاظ

 ( باب )

 ةالصلا ضقاون يف

 وأ ضرفلا يف ةحتافلا ريرقت ةدايزلا لمف ( صقنو ةدايز اهضقن بج وي )
 امأو : لقو ى دسفم كلذف ىلوآلا ةءارقلا ىف فعضو داسفل ال ادمع اهضمب

 توحعللا ةدايزلا نمو٤؛ فمض وأ ىلوألا ةءارقلا ف داسفلا اذك و٤داسف الف وهسلاب

 ريركتب داسف الو٤ةرورض الب دمعل دسفتف سفنت وأ قير علب نم رثكأ نلنلمع نب

 ةالصلا يف نافجآلا كيرحت ةدايزلا نم ى ارارم ولو اهضعب وأ لفنلا يف ةحتافلا

 . ةرورض الب ادمع هب دسفتو

 هتىممست ( نوكسو ةكرحك ةرهاظ لاعفألاو « لاعفأو لاوقأ ةدايزلاف )
 داقتعاك ةضشطابو ) 0 داضتلا هتقالع نيرخآ دنع زاجم ضب دنع ةقيقح العف .

 وأ ءاميإب يلصملا مهو كلذ لمش و « ةقيقح : ليقو ى زاج العف اهتيمست ( ةدارإو

 ثلاثلا لمملا يف عرش نأىلإ اوهس اضرف هفبيكت وأ هناميإ يف كرت ولف “ فييكت
 ىون ول اذك و ى هفسكتب وأ ءاميإلاب وهسلا دوجس همزل عرشي مل نإو “ تدسفل
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 امم هلل دمحلاكو ميظعتلاو ريبكتلاك اهسنج نم تناك نإ لاوقألاو

 .داعأ اهحالصإل ال اهنم سيل ام اهيف لخدأ نم :ليقف نآرقلا يف ىلتي
 يهن وأ رمأك هب دري مل ام باتكلا صن ىلع هركذ نإ ال :ليق و

 داقتعإلا نيب قرفلاو ى ادمع كلذ وحن وأ سكملا وأ مايقلا عضوم يف دوعقلا

 تابثإو نمؤملا ضغب داقتعاك بلقلاب صتخم ام داتتعإ داقتعالا نأ انه ةدارإلاو
 ى اقلطم ىونلا داقتعإلا وأ ى بلقلاب صتخي ام ةدارإ ةدارإلاو « بلقلا يف هضغب

 هجوتلاو هروضح ةدارإلاو “ءيشلاب ةينلا يف مزجلا داقتعالا وأ « مزملا ةدارإلاو

 ةءاربلا وأ اهقحتسمل ةيالولا تبثأ نإو ص جراخلا يف هتابثإ ىلإ وأ بلقلا يف هتابثإ

 ةالصلا يف اهيدؤبف لبق اهبجوي نأ لثم هتالص تدسف ًادمع ةالصلا يف اهقحتسمل
 . اهددحي وأ

 يف ىلتي امب هل دمحلاكو ميظعتلا و ريبكتلاك اهسنج نم تناك نإ لاوقألاو

 لخدأ نم ) 0 ةدارإو : هلوق ىلإ ةدايزلاف : هلوق ىلإ دئاع اذه ( : ليقف نآرقلا

 مامإلا هبنتك اهحالصإل ناك نإو ى ( داعأ اهحالصال ال اهنم سيل ام اهيف

 اهذخفب اهدي ةأرملا برضك و « ةيجنتلل لاقتنإلا اهلثمو ى اهحالصإل لاقتنإلاكو
 لثم 0 ( باتكلا صن ىلع هركذ نا ) اهديعي ( ال : ليقو ) ى مامإلا هيبنت يف
 ء هلل دمحلا هعم داز وأ 6 رعكأ هللا : لاق نإو “ هسطع دعب هلل دجلا : رك ذ نأ

 وأ لاؤس وأ ( يهن وأ رماك هب دري مل ام ) وهسلا يف آبضيأ ضعب صخر دقف
 :لسىقو ى داسف الف اوهس هدارأ نإ الإ هتالص تدسف كلذ هب دارأ اذإف « باوج
 سنج نم وه ام وأ نآرقلا يف هبشأ ام ةدايزب ةالصلا دسفت ال : ليقو « تدسف

 ديمحتلاو حيبستلاو ميظعتلاب سأبال:لاقةديبع ابأ نأ يور اك ؤ ادمع ولو ةالصلا

 ريغ وأ ةءارقلا بقع وأ مارحإلا بقع ةالصلا لخاد ينعي مارحإلا ةريبكت دمب

 وأ نذأتسا نمل ةالصلا يف رهج نم : « ناويدلا ه يفو ى ةءارقلا يف وأ كلذ
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 وأ روهسب نإو 4 داعأ مالكلا سنج نم تناك نإو.مدقت دق و

 ء حصالا ىلع ايسن

 هرهاظو ‘ صخري نم مهنمو ى داعأ نآرقلاب باوجلا در نإ و © داعأ هل حنحنت

 نميفو ةالصلا يف رهج نميف نالوقلا اذك و « باوجلا در دمعت ولو “ صمخ تلا

 يف باوجلا در وأ هسفن يف لأس نإ و « هأرقي يذلا نآرقلاب ةالصلا ءاعدلا ىنع

 صخرو « هيف وه يذلا عضوملا ملع نإ باوجلا يف صخ رو ى ةالصلا داعأ هسفن

 هعم سيل نم مالك ىلإ ىفصأ نإو ، هعضوم ملع نإ هسفن يف باوجلاو لاؤسلا يف
 . ھا هعضوم ملع نإ صخرو “ داعأ همهف ىتح ةالصلا يف

 ىنمم _نرأو ى هباجأف ملكت ادحأ نأ لبخت باوجلا در ىنعم نأ هرهاظو

 ةلاطإ نع ةيانك كلذ نإ :هريغو رصن وبأ لاقو « آدحأ لأسي هنأ لبمخت لاؤسلا

 ادماع هبلق لغتشا نإ قاحسإ يبأ ظفلو « سواسولا يف كامهنالاو لابلا بوزع

 ةلأسم نف ابيرق مايقلا باب يف ( مدقت دقو ) ع تذسف لواطت قح ايسان وأ
 كاردإلا نمامهوحنو رافغتسالاو ريبكتلاو حيبستلا ةدايز مهضعب زاجأ و همجوتلا

 ع خسنلا لبق عقو نيديلا يذ ثيدحو « خسن مث ةالصلا يف مالكلا لح دقو

 تايحتلا أرق نمو « ناويدلا ه يف اك نآرقلا يف اب باوجلا درب ضقن ال : ليقو
 اذإو ث ءيشب هتاف دقو مامإلا عم كلذو اهأرقو ةدحاو الإ نكت م وأ ةريخألا

 اهديعي ال نأ ىلو"آلاو مامإلا عم أرق يتلل ةداعإ ىرخأ ةيحت ءاش نإ داز هب يتأ

 ملو قاحسإ وبا راشأ ى ملسي نأ دارأ اذإ اهأرقو مامإلا عم اهتءارق كرت ءاش نإو

 ملعيل ةءارقلاب رهجف بابلا هيلع قرطف يلصي ناك نمو « كلذ نم ضعبب حرصي
 نم ) لاوقألا يأ ( تناك نإو ) كلذ هبشأ ام اذك و ى تدسف ةالصلا يف هنأ
 ص ابهن وأ ارمأ درب ملو ( نايسن وأ وهسب ) تناك ( نإو ى داعأ مالكلا سنج

 يف سيلف ةظفاحلا نع ءيشلا لاوز نايسنلابو ى طقف ناسللا طلغ وهسلاب دارملاو

 ءاهب دتعي ال : لبقو “بهذملا روهشم وهو ( حصألا ىلع ) هاوس لعفو انه هبلق
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 ‘ بؤاثتك ضرع نإ قاوف رضي الو

 حالصإل ملكت نم هنأ : دايز نبا ركذو > داعأ و ملكت مالكلا ىلع هركأ ١ نمو

 داعا ادمع اهحالصإ ريغل ملكت نإو ى ديعي ال : ليقو ى ديعي : ليق ادمع ةالصلا

 . ھا نالوق ةداعإلا يفف ا وهس ا اهحالصإ ريغل ملكت نإو “ ًاعامجإ

 دصمعت وأ ى متت مل يه اذإف ةالصلا متأ دق هنأ نظ نكل مالكلا دمعت نمو

 هنظل وأ اهلصي مل وه اذإف اهالص دق هنأ ركذتل ةنس وأ ضرف ةالص يف مالكلا

 هبشأ امو كلذ فالخب رمألا اذإف بوث وأ ناكم ةراهط الب وأ ءوضو الب هنأ
 ادمع كلذ دعي ال : لوقب ضعبو 0 حيحصلا وهو تضقتنا : لوقي ضعبف ى كلذ

 يف دع ريغ كلذ نإ : خيشلا لاقو « دمع هنأ حيحصلاو « اهضاقتناب لوقي الف

 ؛لصألا و عرفلا لماش «لماشلا» يف اهيلع مالكلا تلطأ دقو ، نيدبلا يذ ةصق
 صخرو“داعأوىشم هيلإ يشملاب هك ردي ناك نإفًاكاله براق ىمعألا ىأر نإو

 ةالصلا حالصإل ال راشأو سرخأ ىلصملا ناك نإو ى داعأ و ملكت الإو ديعي ال نأ

 ةغل امالكسيل امب ظفلت نإو سرخألا ريغ اذك و “ةيجنتل ناك نإ : ليقو ث داعأ

 عطقو هعمس ىقل ] نإ و ى دمعتي نإ ال : لىقو “ تدسف نيتم ريغ توص هنكل

 ا ,ہمطقي مل ولو تدسف فوخ ريغل نإو دسفت مل مهمل وأ رودمك فوخل ةءارقلا

 وأ ظعو وأ ةءارقل عمتسا نإ زيجأو 0ال : ليقو « ةماه توصو مالكو ,دعرك

 : ليقو « داعأ مهل ولو عطق نم : ليقو ى داسفلا حيحصلاو ى عطقي ملو امهوحن

 . داعأ تاحببست ثالث ردق ةالصلا ريغل ىفصأ و عطق نإ الإ دسفت ال

 (بؤاثتك ضرع نإ )ردصلا نمجرخت حيروه و “با رُعك ( قاوف رضي الو)
 زاوج ىلع ءانبف اهدحو واولاب فنصملل ةخسن يف دجو نإو ى واولا قوف زمهلاب

 اهنأل اواو ةزمه ١ بتك وأ ءًآرخآ وأ اطسو وأ الوأ تمض نإ ًآواو ةزمه لك بلق

 ايعيبط ايوق احاتفنا هل مفلا حاتفناو حيرلا عولط وهو « واولا ىلإ لهست ةمض دعب
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 مف ىلع دي لعجك هيطاعت و عطق ةاناعم زاج و ء لاعس و سطعو
 { بؤاثتل هقلغو

 نوكسب (”صنطعتو ) « مدآ نبا فوج يف ناطيشلا كحضل وأ ى مونلا بلطل

 نمو هنم ديدش توص هل عمسي فنألا نم ايوق اجورخ حير جورخ وهو ءاطلا
 ىذأ ةعيبطلا اهب عفدت ةكرح وهو مضلاب ( لاعشمو ) « هيحاونو موشيخلا ءاضعأ

 كسفن سابحما وهو قاهفإو ‘ سوماقلا يف اك اهب لصتت يتلا ءاضعألاو ةئرلا نع
 الؤم اكرحت هب ككيرحت و كلخاد ىلإ كفنأ نم هعوجرو كقلحو كردص يف
 يهتنيل هلوانت ( هيطاعتو ه ) اك كلذ ( عطق ةاناعم زاج و ) “ كنطب اصوصخ

 و ‘ هعطق فلكت !كلذ مطق ةاناممف ى هفلكت ءيشلا ةاناعمو ى اعيرس متيو

 ص ءاه اهلادبإب اهملع فقوب هنأل درفملا ءاه ةروص ىلع ءاتلاب بتكي درفم ردصم
 ءانبف ملاسلا ثنؤملا عمج ءاتك رطسلا يف ةرورجم ءات فلؤملل ةخسن يف دجو نإ و

 نآرقلا يف هلو ؤ حوجرم وهو « اهيلع فقو اذإ لادبإ الب اهيلع فقولا ىلع

 ص ىنعم ةدايزل ىلوأ مدقت امو “ عطقلل هيطامت ءاه در زوجيو « رئاظن زيزملا
 ى اهرهاظب لايشلا : ليقو ى اهرهاظب : ليقو ى اهنطابب ( دي لعجك ) عطقلاو

 ضمبو ( بؤاثتل هقلغو مف ىلع ) هعباصأ لعجي : ليقو « اهنطابب : ليقو
 زوجي لهو ى هديب ىلعألل لفسألا مضي ناب هيكف دسي : ليقو ث هلك كلذ هرك
 ص زاوجلا مدع فنصملا دارمو ؛ نالوق ؟ هعطق الإ زوجي الوأ بواثتلل لامعتسالا

 نم بؤاثتلا ه : يور اك “ ناطيتلا نم هنأل لايشلاب هدر نوكي ن ىلوألاو
 وأ ةرضملا عفدل هتالص يف لجرلا لمعتسي امنإ : « ناويدلا ه يفو « )١' ناطيشلا

 حسم وأ هدوحس ناكم حالصإ يف الإ لايشلا : لبقو “ ىنميلا هدي ةالص حالصإ

 ١ - دواد وبأ هاور .
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 وأ اهعطق اهمامتإ نع هلغش نإو ء اهفورح متأ نإ ةءارقلا هعم تحصو

 المع هيف متي ام ردق دعقي ملام لوزي ىتح هيف وه يذلا لمعلا
 > هلبقتسا

 ةرضملا حلصي امنإ :ليقو ى اهيف نيميلا لمعتسي امنإف غرف ام دعب بارتلا نم هجولا
 . هعطق مدعب ةالصلا دسفي مل هعطق بوج وب لاق نمو ى لامشلاب

 ةءارقلاب دارأ وأ لاوقألا نم اهريغو ( ةءارقلا ه ) اك كلذ ( عم تحصو )

 ع أرقي مل نإو ى أرقي نأ ذئنيح بجيو ى ( اهفورح متأ نإ ) اهلمشي ام
 ضقتنتف كلذ نوذب ةالصلا يف تكس نمك ناك فورحلا متأل أرق ول هنأ عم
 ريغ يف ىلاعت هللا ركذي الو أرقي الو ى لمملا يف فالخلا ىلع لمع ردق ناك نإ
 نع ) كلذ ( هلغش نإو ) فورحلا متي ال ناك نإ لاحلا كلت ىلع ناك اذإ ةالصلا

 ةءارقلا ريغ هيف وه يذلا لوقلا ( هيف وه يذلا لمعلا ) عطق ( وأ اهعطق اهمامتإ
 كلذ نم اعفار وأ ادجاس وأ امكار كلذ هءاج اذإف « كلذ نم ءيش هءاج اذإ

 عفرلاو يوهلا يف لوقي امم غرف ولو ى هناكم كسمأ عفرلا وأ "يوهلا متي نأ لبق

 انأل فورح ال انهو فورحلا متيل كسي امنإ لاقي الو « عفرلاو يوهلا مامت لبق

 مارحإلا دعب هتوكسك توكسلا لاح ولو عوشخلاو ةنيكسلا هيلع بجي لوقن
 ةنسح لاح ىلع ةالصلا يف نوكي امنإو ى ةهوشم لاوحألا كلتو “ غارفلا دعبو

 لبق لوقي ام مت اذإ عفرلا وأ يوهلا نع كسمب مل اعوشخ كلذ هعنمي مل نإ معن

 دوعق عطقلا ىمسو « عطقي مل ام يأ ( دعقي مل ام لوزي ىتح ) ‘ كلذ ثودح

 نع دوعقلا دارأ وأ ى طقف مايقلا نع عطق دوعقلا نإف « ماعلا ىلع صاخلل اقالطإ

 ى لمملا يف فالخلا ىلع ( هلبقتسا المع هيف متي ام ردق ) اصبصحت ال اليثمت مايقلا

 لمعلا رذمل ليلق يتب اذإ هبلع بجاولاف هيلع تدسف هبف همتي ام ردق دعق نإ و
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 اك اهرصقلإو ، تقولا تاوف فخي مل نإ هنع لزي مل ام زاج :ليقو
 > هوأ : وأ ‘ 'خأ : لاق وأ > هايخل ًعقْعَقت ىتح فباثت نإو . هنكمأ

 ؟ دمعت نإ الإ ال : ليقو .« تدسف حنحنت : وأ ‘ خفن : وأ

 زاج : ليقو ) ى داعأ المع متأ ىتح قطي مل وأ الإو فورحلا متي هلعل دهتجي نأ
 ىتح عطق ناب فخي مل نكي إ الإو تقولا تاوف فخي مل نإ هنع لزي مل ام
 عطقلا دمعتي نأ هلف اهنم ىضم ام ىلع اناب ( هنكمأ اك اهرصق ) توفلا فاخ

 وحن وأ ةماك ةملك وأ افرح افرح أرقي نأب هنكمأ اك اهرصقىف توفلا فاخي ىتح

 مل نإو هملكت نيب لعفي ناك نإو ع فورحلا جارخإ ىلع هتقاط بسحب كلذ

 : لبقو ث لعفي ام لعفبو ةءارقلا فمكتب اهفنأتساو اهعطق توفلا فاخو قطي
 سايقو ٠ واو ةروص ىلع ةحوتفم زمه (باتت نإو ) “ لعفلاو لوقلا فيكتي

 عامتجا ةهارك افلأ بتكت الو رطلا يف ةزمه بتكت نأ اذه لثم يف طخلا

 كحضي ناطشلا نم بؤاثتلا » : فعض ىلع اضيأ واولاب ب واثت : لاقيو ى نيفلأ

 يف ولو عاطتسا ام مظكيلف بو اَشتَ نم » : يورو 6 0١١ » مدآ نبا فوج يف

 همظكب رمأ انإو ص هنم ناطمشلا كحض “هاه هاه:لاق نإ و ، '") « ةالصلا ريغ

 هف لوخدو هتروص هيوشت نم هدارم ناطشلا ج الئل مفلا ىلع ديلا عضوبو

 ( وأ ) ث ةيحللا تبنم يدللا ( هانيحل ) ( عقعقت ىتح ) ) هنم كحضيو

 ( تدسف حنحنت : وأ ع خفن : وأ : . : 2 : خأ : لاق ) هفلخ نم هعمس

 امم ( دمعت نإ الإ ال : ليقو ) ص هفلخ نم عمس يفو عقمقتلا ريغ يف حيحصلا وهو
 ص سارضألاو نانسألا توصب ريض الو ، ممسلاو عقعقتلا يف حيحصلا وهو انركذ

 ١ دراد وبأ هاور س .

 ٢ يئانلا هاور ٠
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 . . . . ص ةهقهق ءوضولاو اهضقنتو. مسبترضي الو

 ص عقمقتي نأ يلابي الو مغلا حتف يف غلابيو هسفن لمهي نأ ةعقعقلا دمعت ةيفيك و
 هبؤاثت يف داز نإو ى هنع ,ءانغتسا عم بؤاثتلا دعب دممتي ام وهف حنحنتلا امأو

 ةحئار قاشنتساب دسفت ال نأ صخر اضعب نإ : « جاتلا ه يفو « تدسف هربغ وأ

 كًَرح نإو ‘ حير هنم جرختل هاف حتفف اتشوت نم ىلع داسف الو “ فرعت ىتح

 أرق ام ديعي : لبقو : تلق « ةالصلا داعأ اهنيبي ملو بؤاثتلا يف ةءارقلاب هناسل

 راجتساف رانلا ركذ نإو “ تدسف امجوتو ةياكش ركذلاب لبق ملكت نإ و “ هيف

 هقلح يف ءيشل وأ هتءارق نيسحتل حنحنت نمو ى هناسل كرحي مل نإ دسفت مل اهنم

 دقو بؤاثت وحنل اهعطق نم اذك و « هتالص تحص حنحنت نودب اهدج و دقو

 ص آوهس ولو تدسف عامسإ وأ امالك هديرب حنحنت نمو « عطق الب ةنيبم اهدجو

 حنحنتنم اذك و « حنحنتف '١اعت نم اذك و 4 ادمع ولو صخرملا صخ رو : تلق

 ى علطي الئل هقير علبو حنحنتف هقلحل ءيش هفوج نم علط نمو ى مامإلل اهيبنت
 دجس ى هعضوم يف ال ةالصلا يف لاقي امب وأ نآرقلا ريغب ملكتو هبتناف سعن نمو

 الإو ص ملكت هنأ نقتي ىتح هيلع الف ايؤرلا هجو ىلع ناك نإ و ‘ مهولا دوجس

 . ةظقيلا لصألاف

 ليئاكيم يب رم » : لع هلوقل ( مسبت ) ءوضولا الو ةالصلا ( رضي الو )
 ليوأت ىلإ ةجاح الو همسبت كلملا كحض ىنعمو ى '؟) « هل تمسبتف ىل كحضف

 هريسفت زوجي معن ى مهبجعت ةكئالملا كحض : ليق اك ث بجعتلاب هكحض
 يف ءاوسو “ اه ىلع فطع ( ءوضولاو اهضقنتو ) ‘ مسبتلاب هريسفتو بجعتلا
 ى مست اهضقني : لبقو “ ضقنت لعاف ( ةهمهق ) لفنلاو ضرفلا ةالص كلذ

 اهضقني له “ نالوق ةهقهق نودب كحضلا يفو “ فنصملا هركذ ام حيحصلاو

 ٠١ _ ف اذك ١ بعت : اهلعلو لصأل .

 ٦٢ - ملسم ه ور ٠
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 ك تلالوق يورخال ءادعصلا سفنت و ءاكبلا يفو

 ةهقهقلا نم ءوضولاب مقلع هللا لوسر رمأ » : لوقي سنأ ناكو ؟ طقف ةالصلا وأ
 نم ه : لاقو « ةالصلا يف مهو ةرفح يف صخش عوقو نم موقلا كحض نيح

 نم : لوقي هللا دبع نب رباج ناكو ى ا١) « ةالصلاو ءوضولا دمللفَ كحض

 ءوضولاب للع هباحصأ رمأ امنإو : لاق‘ءوضولا ال ةالصلا دعىلف ةالصلا يف كحض

 لصألا : لوقأو « ءافلخلا نم هربغل كحلا كلذ سيل و هفلخ اوكحض مهنوكل
 ةيصعم نيك>حاضلا ءالؤه ءوضو دسف هلعل و“ ليلدب تبثت امنإ و ةيصوصخلا مدع

 ضقا اهناش مظمل اهف كحضلا لمعلو 0 ةبيصم ةدع هنآل ةالصلا جراخ 7

 ال : ةكرب نبا لاقو ؟ اضيأ اهجراخ ةبصعم ناك اذإ فيكف اقلطم ءوضولل

 بهد ىتح ةالصلا نعو هنع كسمأو هل ضرع نمو “ ءوضولا الو ةالصلا ضقنب

 : لقف تئش نإو “ توص ريغ نم كحضلا ءىدابم مسبتلاو ى هيلع الف هنع
 طاسبنا كحضلاو ‘ توص الب رورسلا نم نانسألا رهظت ىتح هجولا طاسبنا

 توص عم اذه ةهقهقلاو يفخ توص عم رورسلا نم نانسألا رهظت ىتح هجولا

 . ديعب نم عمسي

 ص ءادعصلا وه سفنت يأ ناكسإف حتفب ( ءادعصلا سفنتو ءاكبلا يفو )

 رمأ ( ) ) ليوط سفنت وهو ءادعصلا ىمسي سفنت وأ __راببلل ةفاضإلاف

 يورخآل نينألاو جنشتلا اذك و ؛ ( نالوق ) سفنتلاو ءاكبلل عجار ( يورخأ )

 ص هفلخ نم هعمسي مل نإ ال : ليقو 0 يوبندل نينألا و جنشتلاو ءاكبلا اهضقنيو

 توص ال ءاكب ضقتنت الو ى هيلع انزح ال تيم ىلع تناك نإ ضقتنت ال : لبقو

 رمأ هنال لمملا وأ ةءارقلا عطق ف فلخلاو 0 يويندل ول و عومد هل ترطق ول و هل

 ١ يقهيبلا هاور س .
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 حيحصلاو ‘ عطق الب هب لاغتشالا يفو ؟ جرحلا فيك هبف ريكفتلاب يورخأ
 . لواطت نإ عطق الب لاغتشالا يف اذك و ى عطقلا يف داسفلا

 « ةدناف »

 هرجأي هللا نإف هيزجت ال ىرخألاو هللا دنع هيزجت ةدحاو نيتالص ىلص نم
 اذك و « دمتعملا وهو طقف منإلا اهيف طوط هيزجحت ال ىتلا نإ : ليقو 0 اهيلع

 . تالاؤسلا يف هلاق ‘ اهلك ضئارفلاو ةاكزلا

- ٤٦٢٤ 



 لصف

 اعرش مهمل ال ،ةحابم نإو اهنم نكت مل نإ ةرهاظ لاعفأ اهضقنت

 ( لصف )
 ةضقانلا لاعفألا

 ةالصلا ريغ يف ( ةحابم ) تناك ( نإو ث اهنم نكت مل نإ ةرهاظ لاعفأ اهضقنت )
 مهل الو اهنم رهاظ لعف اهضقني الو ، ( اعرش مهمل ال ) يتأي ام ىلع اهيف وأ
 هللا ءاش نأ يتأي ام ىلع آوهس اهلاعفأ ريركت اهضقني الو ى ةيجنتو ةالص حالصإك
 ءاعرشمهمل الو اهنم ال اهريغنم نالعف اهضقني الو ى اهيف للخل اهريركت وأ“ىلاعت

 :« جاتلا ه يفو“رثكأولو اهضقني ال:ليقو“ ةثالث اهضقني : ليقو“اهناضقني:لبيقو
 < تدسف اهاقلأو ةلمق ىأر نمو ‘ لهج نم ناك نإ ال : ليقو “ ثبعلاب دسفت

 ةلمقب ىلص نم : برغملا بتك ضعب يفو « اهلاصم نم كلذ نأ نظ نإ : ليقو
 اهنأ لمتحي ملو ةتيم اهدجو نإ الإ ةداعإ ال : تلق ى داعأ اهيلع آدوقعم
 لاق ى ريض الف كاسمإ هلجر تحت هتباد مامز عضو نمو ى ةالصلا دعب تتام

 داعأ مامزلا سجنت نإو ى اهبوره نم افوخ هدىب هكسمأ ولو : « رثؤملا » وبأ

 اىقث هتباد ىلع كسمأ وأ هرهظ ىلع لمح دقو ةالصلا هترضح نمو ى هنكمأ ىتم

 ىلع كسمأ وأ هرهظ ىلع لمح دقو ةالصلا توف فاخو هعم هعفرب نم دجي ال
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 . اهيف هعم نم وأ هتضراع نإ ةباد وأ ةيح وأ برقعك 2 ذؤم لتقك
 نإو هفاخ نإ هلتق نم ال ، اهيف نكي مل نمع عفد نم اهديعي و

 ء هرضي

 ايشام ولو هنكمأ اك ىلص ةالصلا توف فاخو هعم هعفرب نم دجي ال اليقث هتباد
 اودارأ نم نيب زجحلا يعرشلا مهلا نمو “ يلصيو هعضي : ليقو ى ةبادلا عم

 الإ نوقرتفي ال اوناك نإو « ينبيو مالك الب مهقرفبف مهيلإ يلصملا يشميف لاتقلا
 اك ىلص توفلا فاخو مالك نودب قيرفتلا يف ءىطب نإو ى داعأو ملكت مالكب

 ،اهرصتخاو مهقرف تقولا قاضو ةالصلا جراخ وهو كلذ اودارأ نإو ى هنكمأ

 اك ىلص توفلا فاخ ىتح اوقرتفي ملو تقولا قيض لبق قيرفتلا يف لخد نإو
 هنكمأ نإو ى كلذ الإ هنكمي مل نإ اهيلإ مارحإلا دمب ةلبق ريغل ولو هنكمأ
 رهاط عضوم يف نكمي مل نإو ى هنكمأ ايلك لبقتسا لاوح ألا ضعب يف لابقتسإلا

 هيلإ راشأ ام يعرشلا مهملا نمو ، هنكمأ اك ىلص كلذ الإ دجي ملو هقيرفت يف
 هتضراع نإ ةباد وأ ةيح وأ برقعك ) اعرش مهل ليثمت ( ذؤم لتقك ) هلوقب
 مل نمع عفد نم اهديعيو ) "نف ولو ةالصلا ين ( اهيف هعم نم ) تضراع ( وأ
 يذلا وه هنأ ةداعإلا هجوو « ال : ليقو ى عفدلا هبلع بجو نإو ط ( اهيف نكي
 ءلكشم هقالطإ ىلع اذهو ةالصلا يف سنل ذإ عفدلل غرفتم هنآل هسفن نع عفدي
 اهقيطي ال نأ فيخ وأ اهقطي مل وأ ةالصلا ريغ يف يذلا اهب ملعي مل نإ هنأل
 هلملو ع قاطأو ملع اذإ امب ةداعإلا ديقي نأ ىلوألاف سفنلل ةبجنت هنع عفدلاف

 هسفن ةالص حالصإلك نوكيف مامإ وأ مومأم هعم هنأ ةيعملا دارأ وأ كلذ دارأ

 مومأم وأ مامإ رخآلاو "ذف ايهدحأ لب هعم ةالصلا يف نكي مل نإ و ط دبعي الف

 ديعي ( ال ) و هحلصأ نم لك فنأتسيو داسفلا حلصي هنأب لوقلا ىلع داعأ "ذف وأ

 مل ولو ديعي ال : ليقو ى ( هرضي مل نإو هفاخ نإ ) يذؤملا يأ ( هلتق نم )
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 ‘ اهرمأ يف ناك نل فيفخ لعف زاجو ؛ اقلطم هلتق نإ ديعي : ليقو

 . .. . . . . امدق عفري ام نبت وطخك نإ و

 هل ضرمت ولو ( اقلطم هلتق نإ ديعي : ليقو ) “ هفخ ملو هل يذؤملا ضرعتب
 ع اهمامت لبق اهعطق هل زاج ةداعإلاب : ليق اذإو ى لتقلا بوجو عم هفاخ وأ

 مل تإ ال : ليقو « داعأ ةالصلا يف هدسج ىلع ضوعب وأ بابذ وحن لتق نمو

 . ال : ليقو ت « ناويدلا ه يف اك داعأ رضلا عفد لاح ةلبةلا ربدتسا نإو دمعتي

 هنع ىنغتسي امم ناك ولو اهنيسحتو ( اهرمأ يف ناك نإ فيفخ لعف زاج و )

 هعوجرفاي ال ناك ولو هديب هطقسب ةفشلا رمحأ ىلإ هناسلب هجرخأ ام طاقسإك

 هبف باعل ءاقلإ و رسيآلا هبناجل هسأرب لنيَمَك ر ةهوش هءاقبإ نآل « هيف ىلإ
 زاجل هنقذو ىلفسلا هتفش ىلع الئاس هاقلأ ول هنأ مم هيف هريغ وأ ماعط فوخ

 بوث ةيوستو “ اهضعب وأ اهفرط يقبو تلحنا ةمامع "دّشَنك و « ةهوش هيف نكل
 همدق رخأ نإ اذك و ى هنع ىنفتسم نيسحت كلذ لكف ى هتيوست مدمب فشك ال

 نم هعباصأ مض وأ ى لادتعا عم اهنع تمدقت وأ « ىرسيلا تواس اذإ ىنميلا

 نيتدجسلا نيب وأ تايحتلا دنع هيتبكر يف مض نم اهقرف وأ دوجلا يف قيرفت
 (نيتوطخ ) وأ ةوطخ ( ك نإو )؛دسفت مل كلذ كرت ول هنأ عم عوكرلا يف وأ
 يفو ى اهمفر ولو : ليقو « ( امدق عفري مل ام ) هيلع ةردقلا عم هعضوم ةبوعصل
 ال مارحإ دعب ةوطخ ردق رخأت وأ مدقت نم ىلع : ليق تدسفو : « ءاتلا »

 نإ : بوبحم نبا لاقو « الامش وأ انيمي وأ سمخ ىلإ كلذ هلو ال : ليقو ى رذمل

 هدحسموأ“هدحسم هفقوم راص هنأ ينعي داعأ هفقوم نع رخأت وأ هدجسم مدقت

 اذإ كلذ ناك ولو ديعي : ليقو ى مهمل دمعتي مل نإ كلذ نودب ديعي الو « هفقرم

 نبا لاقو “كلذ نم رثكأب ولو دسفت مل مهم الإ هنكمي مل نإ و“دمع الب وأ مهمل ناك
 ص هلغشت مل نإ داعأو ‘ ينبيو اهجارخإ هلف هتلغشأ و ةالس هتنعط نإ : دمحأ

- ٤٢٦٧٢ _ 



 هادر ةيوستو زازإ اذكو ء اهلك لحنت مل نإ ةمامع "دّنعَكو

 هدش هلك لحني مل نإ هنإف ( رازإ اذكو ى اهلك لحنت مل نا ةمامع دشك و )

 ورا فتكلا ىلإ بوث عفرو ( ءادر ةيوستو ) 0 هلالحناب هتروع رهظت ال ولو

 هبلق لغشت ةبغشم الو هقحلت ةقشم الب هنع ىنغتسا اه لك : ليقو ى سأ رلا
 هتالص تضةتنا هلعفي مل نإ ام لعف همزلو ى ةروكذملا ةلثمألاك ديعي هنإف هلعف و

 اذإ رسيآلا هفتك ىلعهبوث فرط ءاقلإك و « هتروع ترهظل لحنا ول رازإ "دشك
 اذإ و ع هبيج نم دحس وأ عك ر اذإ هتروع تفشكنا هدرب مل نإ ناكو اهنم عقو

 فاشكنإلل الهج وأ اوهس دحس وأ عك ر اذإ هب فشكنت بوثي ةالصلا لخد

 . فشكنت الف هترس قوف هطسو ىلع دشب وأ ارتاس سللب نأ يدنع هلف

 يف ىقبيف هلسرب وأ هلاتشا ليزب وأ ردربل هبوثب لمتشي : « ناويدلا » يفو

 ناك نإ ال : لبقو : تلق ى داعأ هسبلف هذخأف اعوضوم ناك نإ و « رل صق

 درب وأ إرحل هدرو ةلعل هاقلأ نمو ى اماشتحا هسأر ىطغ نإ نالوقو ى ةلعل
 صيمتو بوثب ةالصلا يف ناك نمو ى اهقشرب الو هسأر يف هتيزرك دربو ى زاج

 . هنيعي نأ صخرو « هنيعي الف هب يلصيل هبوث عزني لجر ءاجف

 ى للا دمع يبأ دنع هلع الف همف يه دي مامهاب امتاخ كرح نم : » جاتلا , يفو

 اذك و ص دمعتي مل نميف اذك و « دمعت نمسف نالوقلاو ‘ تدسف : ليقو : تلق

 ص تدسف اه اماهبأ ولو ىرخأ دي نم عبصإب اهك رح نإ و « لاوقألا نم دعب اهف
 اهلح وأ ممعت نإو ى ةالصلا نع هلغشي مل نإ همدع سيمخ خيشلا راتخاو

 ى تدسف لعف نرإ : ليقو : تلق « ةدحاوب اهدش تخرتسا نإو « تدسف

 ىدترا وأ هيلع هعفر وأ هسأر نم هبوث جرخأ نإو ى دمعلاو وهسلا يف نالوقلاو

 الوسابللا ةهج نم كلذ ناك نإ هيلع الف اهب اكسمتم هبايث ىوس وأ فحتلا وأ
 نإو داعأ هتروع رظن ىتح هرازإ ىخرتسا نمو ؛ ديعي : ليقو ى اهيف هداتعي
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 ابيرق لوحتو > هلح ةب وستو > دوجسل ىصح حسم و 0 ىذأ ةطامإ و

 { هدمعت نإ الإ «ضقني ال اندنع فيفخلاف دوجسل نكمتم ىلإ ةثوعول

 ضمب ولي مل نمو “ هطوقس فاخي ىتح هعفرب ال «رثؤملا وبأ» هك رت كسامتو "لحنا

 ةسلا دارأ نإ و تمت هزاوج اناظ هاولو اهفرط رشنف ركذ مث هقلح ىلعهتمامع

 اهتداعإ نسحتسا اهحلاص هلعفو هموزل ملع نإ : ليقو ى رثكالا دنع داعأ

 . داسف الب

 رح وأ ىذأ ريغ دجوف هتطامإ دصق نإ و “ ( ىذأ ) ةلازإ ( ةطامإو )

 الف اهريغ وه اذإف هك رحف برقع هبش ىأر وأ ى عنتماف رك ذف اثبع لممل هدي
 ص كرتف ركذت ولو هتالص تدسف اوهس اثبع هدد كرح نميف ليقو ٤0 سأب

 مل نإو ث ابيرق لوحت عطقل جاتحي تبن هل ضرعت نإف ( دوجسل ىصح حسمو )
 داعأ عنام ثداحل ال ىرخأ ةرم هحسم نإو ( هلحم ةيوستو ) ، هعطقي دجي

 :ليقو ی تدسف دوجسلا ىلإ ةيوستلا ريخأت مارحإلا لبق دمعت نإو ى ال : ليقو
 دجيل هتهبج سم ىلوألا ةعكرلا يف كش نمو “ دوجلل لاتحاو هوسي مل نإ ال
 ال ضرفلا داعأ هعباصأب تاريبكتلا وأ تايآلا دع نمو ى هملع الف ابارت اهبف

 دجي ال ةبوعص ( ةثوعول ابيرق لوحتو ) هسفن يف اهدع زاجو هرك نإو “هريغ
 ريغ نم ( فيفخلا ) لمملا ( ب دوجسل نكمتم ىلإ ) ةبوستلاو حسملاب اهتلوهس
 ال انموق ضمب دنعو “ ( هدمعت نإ الإ “ ضقني ال اندنع ) اهحالصإ و ةالصلا

 اوهس فيفخ لعف لك اذكهو ص دمعتي مل ولو ضقني : ليقو ى دمعت ولو ضقني
 هيفو : لاق نأ ىلإ - هيف يف هناسل كرح نإو : خيشلا لوقل هيف فلتخس هنإف

 نيبو هدعب امو ناسللا كيرحت نم هركذ ام نيب قرف ال ذإ « وهسلا ىلع نالوق
 يف هريغ ىلع سيقم فيفخلا لمعلا له يدنع مهفالتخا ببسو : هلوقل و « هريغ
 مل ولو وهسلا عم افيفخ لمملا نروكب قلعتي فالخلا نأ ىلع لدف ؟ ال مأ كلذ
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 ةثالثلا يفو { نالوق نىنثإلا يفو 2 ضقني ال لمعلا : اولاق مث نمو

 نإ ديعي ال هيف يف نيت ةبح رساكك ص آوهس كلذ لعف نإ ضقنلا

 . . . . . . . . . { دمعتي ل

 : لاق ذإ ببسلا ركذي ملو دعب نيلوقلا فنصملا رك ذ كلذك و « هركذ امم نكي

 اهلعف نإ الإ : لاق نأ ىلإ رظنلا هب آدحأ وأ ةالصلا يف هرصب ضغ نإ كلذك و

 ال اوهس ليوطلا لمملا : اضيأ ليقو 0 هانمدق ام ىلع فالتخا اهيفف وهللاب

 : اولاق مث نمو ) تأي اك هبف اوفلتخا دقو ى لمعلا رادقم نكي مل ام اهضقني ال

 يفو ث نالوق نينثالا يفو ى ضقني ال ) ةالصلا سنج ريغ نم اوهس ( لمعلا
 ةثالثلاب ضقنال : انريغ لاقو “ انباحصأ نم اقافتا : لبق “ ( ضقنلا ةثالثلا

 رثكأ وأ ةثالثلاب ضقن ال : لاق نم مهنم نإف انباحصأ قفتي مل لب رثكأو

 ةريثك وأ ةليلق تاوطخ ىشمو اوهس ملس نم نرإ : لاق نم كلذ نمف

 برشو لكأ ريغ كلذ ريغ لمعو يويندل ةيمجعلاب ولو اعدو هءادر ىوسو

 نميف فالخلا نرأ لصحتف “ هتالص دسفت الف ءوضو ضقنو رابدتساو مالكو

 ىلع لمملا رادقم كلذو ضقتنت ىتم ةالصلا لامعأ نم آلامعأ داز وأ اوهس تكس

 اوهس ةالصلا نم قلع جرخ » دقو ؤ طلغ قافتالا ءاعداو لمملا يف مهفالتخا

 ى مالكلا خسنو )١' « ىنب هل رهظ املف ملكتو هيدي كرحو دعقو دنتساو ىشمف

 « ( !اوهس كلذ لعف نإ ) : لاق اك وهس يف هلك كلذو ث خوسنم ريغ كلذ يقابو

 ادمع فيفخ دحاو لمعب ضقن ال : لبقو ى ادعاصف دحا ولاب ضقتنا ادمع نإ و

 ى هفلخ نم رظن نإ الإ اهنادسفي ال ادمع ءايسلا ىلإ رظنلاو تافتلإلا نإ : ليق اك
 اددعتم ولو ضقان ريغ فيفخلا : انموق ضعب لاقو « كلذب داسفلا حيحصلاو

 نا ديعي ال هيف يف ) بنع وأ ( نيت ةبح رساكك ) عاونأ وأ عون نم ارارم
 ءاقتلا ةرورضل اهرسك ول امأو « وهسلاب كلذو “ ديعي : لبقو ى ( دمعتي م

 ١ - دواد وأ هاور .
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 وأ هنم هجرخأ وأ هيف يف هناسل كرح نإو ص ًاقلطم تدسف اهعلب نإو

 وأ آرظن هن دحأ وأ هرصب ضغ وأ ‘ هذجا ون ىلع وأ هتفش ً؟رضع

 ك هدسح نم نطاب ف وأ هنىع وأ هنن أ ف هدب لعج

 . داسف الف نانسآلا عمجي امم كلذ وحن وأ قير علبل وأ ةءارقل اهيلع هنانسأ

 ولو مظعأ لكألا نآل ( اقلطم تدسف ) ةروسكم ريغ ولو ( اهعلب نإو )

 امهداف. ىلع ءانب تدسف اهعلبو اهرسك نإ و « برشلا اذك و « ةدحا و ةلعف

 ةغضملاو العف ةغضملا دعتو ى اهتحصب لاق اهب دسفت ال : لاق نمو “اوهس نيلعفب

 . العف ةعلبلاو اذكهو العف

 ضقنلا يفف رثكأ وأ نيت ةبحك امهسورض نم جرخ عم نإ : « جاتلا » يفو
 هتداعإ يف اوهس برش وأ لكأ نم نإ و ؛ نالوق رسك دعب اهعالتبا دّسعت نإ اهب
 ىلع ينعي ى امئام وأ ادماج ماعط نم قيرلا يف يرجي امم سأب ال هنأو « فلخ
 ص دوجسلا همزلأ ضعبف ع اوهس برشلاو لكالاب اهودسفي مل نمو لوق

 . ال ضعبو

 نيتقشلا نم ةرمحلا زواجي مل ولو ( هنم هجرخا وأ هيف يف هناسل كرح نإو )
 عجج ةمجمم لاذب ( هذجاون ىلع ) ضع ( وأ ) هناسل وأ ( هتفش ضع وأ )
 سارضألا وأ باينألا يلت يقلا وأ باينآلا وأ ةعبرأ سارضألا ىصقأ نهو ذجان

 يف ) اهعبصإ ( هدي لعج وأ ارظن هب آدحأ وأ هرصب آضغَ وأ ) ؛ لاوقأ اهلك

 ريغ اهناب لوقلا ىلع ولو هترسو هنذأك ( هدسج نم نطاب يف وا هنيع وأ هفنأ
 بوثلا تحت اكو طبإلاكو ةبك رلا نطابك و « اهسم ضقني ال ةروع اهنأبو ةروع
 لوقي نرأ هل حصيل نطابلاب ديق امنإو ى هالعأ ةرقنو ردصا! ةرةنك ر نلا
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 وأ س هنم اوضع اهب كسم وأ { بوث ءارو نم هجرف اهب سم وأ

 ء دمعت نإ تدسف ءاوحل ١ ف وأ > هسأر قوف اهعفر وأ هفلخ 7

 ٠ . . . . نالوق وهسلا يفو

 ضقان ةيجنت الو حالصإ الب ادمع ءيشلا سمف الإ و ؛ نالوق وهسلا يفو : دعد

 لوقلا نكل ص نالوق اضيأ هيف ناك ول و اوهس نطابلا آسم و « ال مأ انطاب ناك

 اماو ( هجرف اهب سم وأ ) ؛ دوجوم ريغ هنأكف مهدنع فيعض نالطبلا مدعب
 قحلاو “لاقي اذك ص لئاح الب ولو هدجي مل نإ اهضقني الف ثدحل آاسحت اهسم نإ

 هؤوضو ضقتنا اهسم نإف ‘ سجنلاب سحأ ولو ‘ ةروعلا سمي ءوضولا ضاقتنا
 ىلإ ىضفأ ةأرما وأ لجر اميأ » : لل هلوقل اجن دجي مل ولو هتالصو سملاب
 نم اهسم نإو “ ءوضولا لاح نثتسي ملو 'ا) « هؤوضو ضقتنا دقف هديب هتروع
 اذإ ةقراشملا ضعب لاق اك “ دسفت الف ةرورض وأ ةالصلا حالصإل ال بوثلا قوف

 هلل رهظيف هذخف ىلع هحسمو بوثلا قوف نم هيلع ضبق لوبلا ثودح فاخ

 هؤاضعأ نم ( هنم اوضع اهب كسم وأ بوث ءارو نم ) همدع وأ للىلا

 كلذ وحن وأ ةرصاخلا يف وأ هفتك وأ ( هسأر قوف اهعفر وأ هفلخ اهدروأ )

 وهسلا يفو ) “ مدقت دف فلخ اهضمب يفو ، ( دمعت نإ تدسف ءاوهلا يف وأ )

 . كلذ ىلع. هتالص متأ نإو ؛ ( نالوق

 < ضمب دنع ادمع ةالصلا لك يف ول و رصملا ضغب ضقن ال : » جاتلا , يفو

 . ها ةالصلا لك : ليقو ص ًآدح زواجي مل نإ : ليقو ى "لق نإ ضقن ال : ليقو

 رظن نإ الإ ال : لبقو “ تضقتنا همامأ ءامسلا ىلإ رظن نمو ى هلثم حتفلاو

 نم هيتفش ىلع ضع نإ الو ى يسن نرإ ال : ليقو « اقلطم ال : ليقو « هقوف
 : تلق ى اهيف هتهبج حسم هل هركيو ى اهل حلصو انّتفج اذإ ايهتلب وأ ادمع جراخ

 ١ دواد وبأو ملسم هاور س ٠.
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 رثكأف ةثالثلاب تدسفو ص هرضي مل وهسب نيعبصإ ولو قلغا نإو

 . ةدحاوب نإ و دمعلاك

 نإ هلمحتو ى رذق هب نكي مل نإ اهدلو عضرت نأ : ليق زاجو ‘ دسفت : ليقو

 دقو مرحأ نإو « مرحي مث هدي حتفيو مرحي مث درصب درب : « ناويدلا ه يفو
 هتالص تحصو هدي دميو هرصب درب : ليقو ى داعأ هدي ضيق وأ هرصب حتف

 ءيش يف هرصب آدحأ نإ و«هتنجو ىلع : ليقو ى هيلإ هدوجس در امف هرصب لعجيو
 نإ صخرو « داعأ هدوجس عضوم مادق رظنلا دمعت نإو “ صخرو داعأ ادمع

 .ه ادمعتيمل نإ صخرو“داعأ ةلبقلا ريغ ىلإ دم نإو“ةلبقلا يلي ام ىلإ هرصب دم
 .آرظن دحي ال نكل دعب وأ برق يق همادق ءاش ثبح هرصب لعجي نأ هل :ليقو

 ىلإ مضلا قالغإلاب دارأو دمع وأ : ليق ( وهسب نيعبصإ ولو قلغأ نإو )
 ص ضعب ىلإ ضعب مض اضيأ دارأ و ث ةالصلا عيمج يف درطم وهو ص فكلا نطاب
 تاإف ى ائيش ايل ثدحي الامه اك هيف نيديلا لسرب هنأل مايقلا يف اذه روصتيو
 دسفت مل لوأ نم اهمض نإو ث فنصملا مالك يف لخد عباصألا مض ايل ثدحأ

 :ليقو“( هرضي مل ) ننيعبصإل ولو هلوق هلبقي ال قاصلإلا ىلع قالغإلا لمح نكل
 ء « ناوبدلا ه يف ردص هبو ةدحاوب دسفت : ليقو ى نيلمع امهدعب نيعبصإ رضي

 الإ دسفت ال لوق همف لب عامجإ سيلو « لامعأ ةثالث نهنآل ( ةثالثلاب تدسفو )
 ددعلا يف ءاتلا تبثأو ؛ خلا قالغإ يف ددش و : لاق امك اهلك ديلا عباصأ قالغإب
 ل نر إ وأ “ اقلطم ثنؤملا ددع يف ءاتلا زاوج ىلع وأ عبصإلا ريك ذت ىلع ءانب

 ا ( ك رثكاف ) ؛ عبصإلا ثينأت بوجو ىلع يجاجزلا صنو ى دودمملا ركذي
 ثينأت ىلع انه ىنب ( ةدحاو ) عبصإ قالغإ ( ب نإو دمعلا ) ب دسفت
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 هتالص متي ملام رضي ال : ليقو « آوهس ولو اهلك دي قالغإ يف ددشو

 ث هب ولو اهب متأ نإ رضت آوهس ضقنت ال لا فأ اذكو ى كلذك

 هفلخ نمم اهمتيو عجري نأ ىشم وأ ماقو ملسف اهس مامإل صخرو

 ءاتلا تبثأ وأ ى ماكحألا ريغ يف رثكأ وأ نيتغل وأ نيلوقب ذخألا زاوجل عبصإلا

 ص ثنوملا ددع يف ءاتلا تبثي نم ةغل ىلع وأ ٠ وضعلاب عبصإلا ليوأتل ةثالثلا يف

 دسفت ال : ليقو “ ةحراجلاب ركذم عبسإلا ليوأتل ةدحاو يف ءاتلا تبثأ وأ

 قلغأ اذإ نيلعف نيعبصإ قالغإ دعي امنإ و : ادمع ولو رثكأو عباصأ ثالث قلغب
 عباصأ قلغأ نإ امأ و“اهقلغأ مث اهحتفوةدحاوقلغأ اذإ امهلثمو“ةدحا ومثةدحاو

 نمو “ ةسفلا نود ام اذك و « ادحاو العف دمىف ةقصتلم ةلصتم تناكو ةرمب هدي

 دي عباصأ ةالصلا نم صقنا هنأ نمف ةرمب ةلصتم تناكو اهقالغإب اهداسفب لاق

 ى طقف نيعبصإ وأ عبصإب هلجر نم دجس نمك اثالث كلذك قلغأ نإ اهلج وأ اهلك

 ص اوهس ولو ) لوق يف طقف اهضعب ال ( اهلك دي ) عباصأ ( قالغإ يف ددشو )
 ناك املو ةالصلا لوأ نم قلغأ ولف كلذك هتالص متي مل ام رضي ال : ليقو

 ص تدسف قالغإب اهمتأو اهرخآ يف قلغأ نإو « دسفت مل كلذ كرت اهرخآ يف

 اذكو ) ادمع نيفكلاو عباصألا اعم نيديلا قلغأ ولو صخرو اهمتأ ولو صخرو

 ؟ال 'وأ وهسب يأ ى ( هب ولو اهب متأ نإ رضت ) لم ( اوهس ضقنت ال لاعفا
 . اهدسفم ددشو ريض الف رض ةلازإ وأ حالصإل قلغأ نإ و « نالوق

 ةروص ىلع هلةقخسن يف دجو نإو فلأب ( اهس ) هربغ وأ ( ٍمامال صخرو )
 وهو لوعفملل ءانىلا ق ءاب هعوحرل واو نحع يذلا يثالثلا ةلامإ زاوح ىلع ءانبف ءات

 ( هفلخ نمب ) هسفنل ( اهمتيو عجري نأ ىشم وأ ماقومتلسف ) ث هيوبيس بهذم

- ٤٣٤) - 



 صقن هيخ نكي مل نإ وهسب دسفت الف هيلعو ى ةلبقلا ربدتسي مل نإ

 دارأ عوكر نم عفارك اهسنج نم لاعفأ ةدايز اذكو ث ةضيرف

 ء تدسفو نالمع عوكرلاو وهف ميظعتلا متأ نإف هداعأف اهسف ًادوجس

 عوكرلا كرت نإ اذكو ،دوجسلل لزن مث عفر همتي نأ لبق ركذ نإف

 هيلإ عجر ًالوأ عوك ر ىون نإف حيبستلا متي مل ام عجر

 اه“الو ولو ى( ةلبقلا ربدتسي مل نإ ) امومأم وأ اذف نإ هسفنلو ى امامإ ناك نإ

 صقن هيف نكي مل نإإوهسب دسفت الف ) لوقلا اذه ىلع يأ ( هيلعو ) « هبناج
 عوكر نم عفارك اهسنج نم لاعفأ ةدايز اذكو ) “ مظع وأ لاط ولو ( ةضيرف
 ميظعتلا اذه ( ف ميظعتلا متأ نإف ) “ عوك رلا يأ ( هداعاف اهسف ادوجس دارأ

 نيلمعب دسفتال : لاق نمو “ نيلمع ةدايزل ( تدصق و نالمع عوكرلاو وه ) يناثلا

 رثك أو ةتالث تناك ولو ةديزملا ةالصلا لامعأب دسفت ال : ليقو 0 اهتحصب لاق

 وحن و دممحتلاو لسلهتلاو ميظمتلاو حيبستلا زاجأ اضعب نأب ريبخ تنأو 4 وهسلاب

 ( عفر همتي نأ لبق ركذ نإف ) ‘ كلذ عضوم ريغ يف ادمع راففتساك كلذ

 متي مل ام عجر عوكرلا كرت نإ اذكو ) ي ربكم ( دوجسلل لزن مث ) اتكاس
 هلك ميظعتلاو ص اضيأ نالوقلاف داز نإ و ‘ اضيأ نالوقلاف همتأ نإف ( حيبستلا

 لمع عوك رلا و مظعمتلا : لقو «حمبستلا اذك و“ رشع نم رثك أ مظع ول و “لمع

 وأ دحاو لمع وأ نالمع حيبستلاو دوجسلا اذك و « عفرلاو امه : ليقو ى دحا

 ص ضرألا يف ءاوتسا نم وأ مايق نم هيلإ ضفخلا دوجسلاب يدارمو “ عفرلاو ايه

 لزنو ( الوأ اعوكر ىون نإف ) لبقتسا ام : ليقو “ لمع ةعكرلا لبق
 لصو اذإ عوك رلا ىلإ ( هيلإ ) ريبكت الب ضرألا نم ( عجر ) اوهس دوجسلا
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 عبمج اذكو 4 عكر مث ماق آدوجس ىون نإو 4 مايقل ءاوتسا الب

 لمعي ملام كانه نم ذخآو هيلإ عجر وهسب اهضعب كرت نإ اهض ورف
 نم اتيش يسن نإو ى لمعلا ردق يف فلخلا رم دقو ، اهنم نيلمع

 . رخآ لمع يف لخد نإ هيلإ عجري الف ننسلا

 ( ماق أدوجس ىون نإو ى مايقل ءاوتسا دالب ) آمكار هيف فقو هعضوم ىلإ

 كرت نإ اهضورف عيمج اذكو ) “ ريبكتب ( عكر مث ) “ ريبكت الب ءاوتساب
 ( اهنم نيلمع لمعي مل ام ) رم ام ىلع ( كانه نم ذخأو هيلإ عجر وهسب اهضعب
 ص دسفتف هنع "وهسملا باسحب ثلاثلا "دحلا رخآ غلب دقف ايلمع نإ و ى ةالصلا نم

 نإو ) مامإلا هيبنت :باب لبق يذلا لصفلا يف ( لمعلا ردق يف فلخلا رم دقو )
 عجري : ليقو ى ( رخآ لمع يف لخد نإ هيلإ عجري الف ننسلا نم انيش يسن
 . رم دقو هلعف ام دىعب : ليقو “ هدحو هلمعب
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 لصف

 { اهحالصإل نكي مل نإ آدمع اهدسفي آوهس اهضقني ال لعف لك
 وأ رطم وأ حيرك اداسف هنم فاخ ام هيلإ ثدح مث اهيف لخد نمف

 ىضمو لوحتب اهحالصإ يف ذخأ راغ وأ تيب طوقس فوخ وآ ناخد
 كلذ يف هنكمأ نإ دجسو عكر هتءارق منأ اذإو ض اهيلع

 (لصف)
 ةالصلا ءانثأ هعم لوحتلا غوسي ام

 مل نإ أدمع ) لمف اذإ إ اهدسفي ، اوهس ) لمف اذإ ( اهضقني ال لعف لك )

 نمف ) ، كلذ وحنو بؤاثت عطقل ال ادمع مف ىلع دي عضوك ث ( اهحالصال نكي
 لمن وأ ( رطم وأ حيرك ١ اهل ( اداسف هنم فاخ ام هيلإ ثدح مث اهيف لخد

 اهجالصإ يف ذخأ ,راغ وأ تيب طوقس فوخ وأ ) قيرح وأ ( ناخد وأ )
 ( كلذ يف هنكمأ نإ دجسو عكر هتءارق متأ اذإو ص اهيلع ىضمو لوحتب

 ىلإ ائراق ىشم دوجسلا نم امئاق ىوتسا اذإو ى هتءارق هيف متأ يذلا عضوملا

 اهمامتإ نكمأ وأ عضوملا اذه يف هتالص مامتإ نم عنام هعنم نإ دصق يذلا عضوملا

 متت ىتح دجسو عك ر ةءارق رق ام لكاذكهو ى هل نسحي ال نكلو هيف
 الو ةقشم الب هيف ةالصلا هل نكمي اعضوم لصي نأ عمط اذإ كلذو هتالص
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 ص توفلا نمأ نإ كلذ هيف هنكمي ًالح غلبي ىتح هتءارق يف داز الإو

 وأ جورخ وأ لوخدب كلذ ناك ‘ هنكمأ امك اهرصقو اهفنأتسا الو

 ناخد ىلع لخدي مل نإ هحتفو رصب ضغب وأ لوزن وأ عوللظطب
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 وأ عضوم يف هنكمأ وأ ث الصأ عضورم يف هنكمي “الإو ) هل نسحيو ةهارك

 ةهاركب ولو هبف نكمت عضوم لوصو عمطي ملو “ هتالص مامت لبق هنكمي مل مث رثكأ

 ألحم غلبي ىتح هتءارق يف داز ) تقولا توف فاخ وأ ، ناسحتسا الب وأ

 وأ مظمتلا وأ ةصاخ ةحتافلا ةعكر امأو “ ( توفلا نمأ نإ كلذ هيف هنكمي

 اهرصقو اهفناتسا الإو ) ، اتكاس يشميو اتكاس موقيف تايحتلا وأ حيبستلا

 لصي الو الثم تقولا رخآ كلذ هل ثدحي نأب كلذو ى ءاميإب نإو ى ( هنكمأ اك

 همالك دافأ ى الثم ءاميإب اهفنأتسيف لصب ىتح اعرسم اهضقنبلف جرخو الإ للا
 ملو تقولا قيضي وأ “ سأيي ىتح عمطي ماد ام كلذ يف ريخاتلا دمعتي نأ هل هنأ

 رادقم هيف نكمت ام نيبو هنيب ناك وأ ى دج ملو راصتخاب اهك ردي ام الإ هنم قبي

 نأ ديرب ناك اذإ اهفنأتسي امنإو هبف اهرصتخب ام تقولا نم يقب دقو هلصي ام

 ةدحاو ةميظعتو تاماكلا ةليلق ةدحاو ةءارقب امأو ريبكت وأ ءاميإب اهرصتخم

 يدنع اهفنأتسي الف ‘ لعفلاو لوقلا يف عارسإلاك ‘ كلذ- وحنو ةدحاو ةحيبستو

 هل زوحم ال هنأ يدنعو “ توفلا لبق كلذك اهك ردي ثسح نم كلذ لعفي لب

 زوجت امضوم دجي مل نإ الإ ‘ كلذب الإ اهك ردي ال نوكي نأ ىلإ كلذك ءاقبلا
 وأ لوق ىلعولو هيف زوجت اعضوم دجو نإ و “تقولا قيض همضب "وأ ى الصأ هبف

 "ضغب وأ لوزن وأ عولطب وأ جورخ وأ لوخدب كلذ ناك ) هيف اهمتأ ةهاركب

 «( حير وأ ناخد ) وحن ( ىلع لخدي مل نإ ) ىرخأ ( هحتفو ) ةرات ( رصب

 _ ٣٨؛٤ -



 ص كلذ ىلع ضغ نإ داعأ امهلثم نم اجرخم وأ الخدم دجو نمف

 الو حتف عم هنكمأ نإ دعقيو ، ناكمإلا ردقب حتفو ضغ دجي مل نمو

 ء ضغب اهمتأ ولو ء هيلع ثدح نإ اذهو ،ضغيو موقي :ليقو ، ضغي

 عمط نإو “ اه تي الو اهمطقي و “ داعأ ضمغف ضمغلل جاتحا و اميلع لخد نإ و

 وأ جورخب وأ ى كانه دجو ام اهمتأ عمط اك نكي ملف هتلق وأ كلذ ءافتنا يف

 هنإف هَشْنَخأ عفادي اهلخد نمك كلذو « ديمي ال نأ صخرو « داعأ مث لوخد

 اسجن ىري نآل روصتي حتفلا ع نالوقلاف هبلغ مث هنم ملسي نأ عمط نإ و « اهعطقي
 ثدح هنوكلو « كلذ وحنو يذؤت ةباد ىربلو هسفن وأ ضرآلا يف هثودح فاخ

 ناخدلل ضقلاو بورغلاو عولطلل ىطغملا و « اهحتفي مل نإ اهرضي ام هنيع يف هيلع

 وأ الخدم دج و نمف ) ‘ هربغ وأ بارتلا اهيف يقلت وأ هرضت تذاك نإ حيرلاو

 ةيانكلا اهلثمب دارأ ( كلذ ىلع ضغ ) و هيف يقب ( نإ داعأ امهلثم نم اجرخم
 هصن ام امهربغل هبقع ردقيف ايل دئاع آضغ :هلوقف هملعو “ هرهاظ دارأ وأ ايهنع

 ةدسك ثداحلا كلذ عم هلمحتي ام لمع ضفلاب دارأ وأ لغاش هلمحتي ام لمع وأ

 ىرخأ ( حتفو ) ةرات ( ضغ ) اجرخ وأ "الخدم ( دجي مل نمو ¡ ‘ فنأ
 نإ دمقيو ) ع ريض الف اهلمكأ ىتح ضنلا الإ دجي مل نإو ى ( ناكمالا ردقب )
 ص مايق عم ( ضغي الو ) حتف عم مايقلا هنكمي ملو ( حتف عم ) دوعقلا ( هنكمأ
 الو ى مايقلا يف حتفلا هنكمي ملو مايقلا هنكمأ اذإ ث ( ضغيو موقي : ليقو )
 دوعقلا حجرف 0 احتاف دوعقلا ىلع وأ اضاغ مايقلا ىلع امإ ردق هلصاح حتف عم دعقي

 نأل دحاو داو نم حتفلاو ضغلا نيب نينيعلا لعجو حتفلا نآل « حتفلا ىلع هلاتشال

 : ليقو “ ةرورضل الإ ضغلا اهيف سبلو 0 ةالصلا يف وهو راصبإلا ايهنم لك يف

 نإ ) تبثي مكحلا ( اذهو ) ى متأ عوك رلاو مايقلاب ةالصلا نآل ضغيو موقي
 جاتحا اذإ ضفلاك هلك كلذ يف حتفلاو ‘ ( ضغب اهأ ولو ) كلذ ( هيلع ثدح
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 اهحالصإل ال هدسج نباغنم سمم الو ء كلذ ىلع اهيف لخد ولو صخرو

 حلصي ناك نإف ى ديب ةروعك اهرشابي الو ءهنم دب ال رذعل الإ دمعب

 . . . . . > ةرشابم نم ىلوأ ومف رظنب

 الو ص اذكه هلصاح نإف ى ضغب اهمتأ ولو : لاق ذإ ةغلابملاب لخاد حتفلا لب هيلإ

 ةراشإلا نإف امهدحأ وأ لبق اناك ولو قالغإ الو حتف الب وأ حتفب اهمتأ نإ ابس

 زاج وأ زاج ثيح ضفلاو حتفلا زاوج نم لصفلا يف ام ىلإ ةدئاع “اذهو : هلوقب

 ضغل جاتحي لب هقيطي ال وهو ( كلذ ىلع اهيف لخد ولو صخرو ) « امهدحأ
 وذ جاتحا نإو ‘ ديعي الو حتفو ضع نم هنكمأ ام لعفي نأ اهريغ وأ حتف وأ

 اجاتحي مل ام العف نإو لوحألا اذك و ع نكمأ ام لعف قالغإلا و حتفلل دمر

 اهيف سيل ائيش وأ اهنم هيف وأ هفناب ائيش ةالصلا يف يفن لو تدسف هبلإ
 . ةداعإلا « ناويدلا ه راتخمف ائش ايهدحأب دبج نإ و « كلذ يتأيو ؛ نالوقف

 نبغلا ناكمل مسإ وهو ةدحوملا رسك و ميملا حتفب ننغم عمج ( نباغم سمي الو )

 ( هدسج ) هملعي مل « عمس و رصنك ربخلا نبغو ى هافتخا ائيش نبتغا « ءافخلا ىنعمب

 ال رنعل الإ دمعب ) ةالصلا يأ ( اهحالصال ال ) هنيعو هفنأو هترسو هطبإك

 حالصإلل نباغملا سمي ال هنأ كلذ لصاحف ى اهترشابم نم ادب هعم دجي مل ( هنم دي

 رذصل اهسمي اك هب اهتسم لئاحي دجو نإو ى لئاح الب الإ دجي مل نإ الإ لئاح البا
 اهسمل جاتحا اذإ ( و ) “ هضعت وأ هنذأ وأ هفنأ يف ةلمق وأ ةلمن لخدت نأ لثم

 هنكمأ نإ ( ديب ةروع ) ةرشابم منتما اي ( ك اهرشابي دل ) ف رذع وأ حالصإل

 حلصي ناك نإف ) “ بوث يف دي فلو دوعك ةرشابملا ريغب رضلا ةلازإ و حالصإلا

 حالصإل ةرشابم هديب ةروملا وأ نباغملا سم نإف ( ةرشابم نم ىلوأ وهف رظنب
 الب كلذل اهسم نإو ى ال:ليقو “ داعأ رظنو دوعك اهريغب هنكمأ دقو رذع وأ
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 , هريغ نكمأ نإ كاسمو هيلع دي ضبقب ال آرضم هسفن نع عفديو

 يف اسجن سحي نأ كلذ نمو « ةداعإلا « ناويدلا ه ىف راتخاو ى ديعي الف ةرشابم
 7 ليقف ك سملا الإ دجي ملو اهسمبليزبف اهيف ءيش هرضي وأ ى اهسميف هتروع

 ملو ص اهتسمب ءوضولا ضقن ثيدحلا قالطإل ءوضولاو ةالصلا : ليقو “ ةالصلا
 ضقني ال:لاق نم لاق دق اضيأ و “رذمل هنآل ايهنم ادحاو ال:لىقو “رذعلا نثتسي

 رشاب ولو “نوصخرملا صخرو « ةوهشب نإ الإ ةبةثلا يف فكب ولو اهسم ءوضولا
 هفنأ يف هعبصإ لخدي نأ لثم ةهاركلا ىلع رذع وأ حالصإ ريغل ديب نبافلملا

 ةرعش جرخأ نإ : ليقو “ تدسف هجارخإل جتحي م ائيش اهنم جرخأ نإ هنكلو

 سجنلا فاخ اذإ هتروع سمي هنأ نم بتكلاف رهش ام بيجملا نمو “تدسف هنم

 اسجن دجي مل ولو سملاب هئوضو ضاقتنا حضاولاو “ هتالص ىلع ىضم هدجي مل نإف
 ى هب ةروعلا سم ضقني ال ديلا رهاظ : ليقو ى اهل وأ نم ةالصلا ديعيو ًاضوتيف

 رظنلا هنكمأ اذإ لاح لك ىلعو “هتالص ىلع ىضم دحي مل نإف “ هب سميلف هيلعو

 ؟ ءاوس امه وأ سملا مأ دشأ رظنلا : ةلملا يف فلتخا دقو ى سم نود َرَظنَ

 7 ضقان ل وأ ةجوزلا ةروع سم نأ ىرتالأ ى دشأ سملا نأ حبحصلاو

 هسفن نع عفديو ) ءوضولا ضقني ال مهنيب ايف ةروعلل رظنلاو ؟ سكملا اذك و

 ريغ يأ ( هريغ نكمأ نإ ) هب لمعي ءيشل ( كاسمإو هيلع دي ضبقب ال ارضم
 كسميو ضيقي : ليقو ؛ راتخملا ىلع ةداعإ الف الإو “ كاسمإو ضبق نم روكذملا
 متأو عزن رتسلا نع دئاز سابل عزنل جاتحا نإ ليق اكهديعيو كلذ ىلإجاتحا نإ

 : ليقو ى هدسج ريغ ىلع سبل ام ناك نإ داعأ و سبل سابلل جاتحا نإ و ى هلمنك
 يف فالخلا اذك و ضبق الب هعفد هنكمأ ولو « رض عفدل ناك نإ ضبقب دسفت ال

 رض اهب عفديل هيلع اهقلغي ملو هعبصإب ائيش كسمأ نإ و « ةالصلا حالصإل ضبقلا

 هعبصإب هبف ءيش هرض نإهدسج كحي هنأ ركذو «« ناويدلا»يق هركذ « ديعي الف

 مل ام ال : ليقو “داعأ ةرعش وأ ةدلج علق نإو ى سأب الف لعف نإو ‘ هرفظب ال
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 هلجربو ، ةروع يف نكي مل نإ قوف ناتبك رلا درام هانميب حلصيو

 آدي لمعتسا نإو ؛ هيفب ام هناسلبو . امئاق ناك نإ اتحت ام ىنميلا

 هسأرب ام عفد اذإ اذكو ؛نالوق هب ضقنلا يفف هىكع وأ لجر لحمب

 هفنأ وأ هيفب ًاثيش ىفن وأ هبتفشب ام هنانسأب كح وأ ى هديب ال

 قوف ام عم ناتبك رلا لوخدب ( ناتبكرلا درام هانميب حلصيو ) “ مدلا جرخم

 ريغ يف هلايشب حلصأ نإو ى هلايشبف اهيف ناك نإو ( ةروع يف نكي ملنإ قوف )
 : « ناويدلا ه يفو « ةفلاخملا وني مل ام داسف الب هرك ةروعلا يف هانميب وأ ةروعلا

 ناكم حالصإ الإ : لقو “ لامشلاب : لقو ى هنيميب ةرضملا عفديو ةالصلا حلصيف

 . نيميلابف غارفلا دعب ةهبجلا حسمو دوجلا

 اهتاسو ىرسبلاب ام حلصي نأب ( امهتحت ام ىنميلا هلجرب ) حلصي ( و )
 إ كحلاب نميألا مدقلا وأ نميألا قاسلاب امو 0 نميالا قاسلاب وأ نميألا مدقلاب
 وأ مدق لك حلصي نأ ىلوآلا و ، ىنميلا لقنيو رسيألا مدقلا وأ رسيألا قاسلا

 (هيفبام هناسلب و) ادعاق نإ ديلابو ( امئاق ناك نإ )اهقاس وأ ىرخآلا مدقب اهقاس

 ( وأ لج ر لحمب ادي لمعتسا نإو ) ‘ لجرلاب وأ ديلابف اهسفن ةبك رلا امأو
 حالصإلل هذخف ىلإ همدق عفريف ليوارس اسبال نوكي نأ لثم ( هسكع ) لمف

 ضقنلامدع «ناويدلا» راتخم ؛(نالوق) “لاعتسالا كلذب يأ (هب ضقنلا يفف )

 وأ سأ رلا زه وأ > هتروع فشكنت مل و هتىك رب ) هسأرب ام عفد اذإ اذكو (

 هنانسأب كح وأ هديب ال ) هريغب عفدي ام هسأرب عفد وأ “ طئاح وحنل اهكحم

 وأ) ث هديب هنم جرخ امو هناسلب مفلا نم اهنم ناك ام عفدي امنإو “ ( هيتفشي ام

 عفدلا ف : نا ويدلا , راتخم اهحح رب كلذو ‘ هدمح وأ ) هفنأ وأ هيفقب انيش ىضن

 ايهحي رب يفني نأ كلذ و ‘ ضقنلا فنألا وأ مفلاب دبجلاو نانسآلاب كحلا و سأ رلاب
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 ال دوعبف الإو ث هنكمأ نإ هناسلب هعزن ماعطك هسارضأب هرض نإو

 . و ى هناسلب هنم هجرخأ هيفب هلغشي نأ فاخ نإ اذكو 2 ديب

 (هسارضاب هرض نأو) اهربغ وأ ديلا يف ام وأ “جراخ يف اهيلي ام وأ اهلخدي ام

 هحلصي هيف ام نوك ىلع معيرفت ءافلاو ى رض لعاف فاكلا ( ماعطك ) اهيف يأ

 `< هعلبيف نانسآلا نع كفني نأ فوخ هلاغتشا لمشت ةرضملاو “ رم اك هناسلب

 عزن عبطلاب هلبقت ال امم اهبقث يف هريغو ماعط لوخدل هنس هعجوت نأ لمشتو

 ناب كلذو ىرخألا نيبو اهنيب وأ اهبقث يف هسرب ررضتت نأ لمشتو “ دوعب

 دمعت نإو « كلذب ةالصلا لخدو لفغ وأ “ ةالصلا يف كلذب عجوتلا هل ثدحي
 لخد ام لك اذكهو « دسفت الو هعزني نأ صخرو “تدسف ًالغاش هب لوخدلا

 لجرل بهذو ريرحو سجنك هب حصت ال ام ريغ لغشي امم ّاليصفتو الامجإ هب
 ى هديب هعزني مث هيتفش نم رمحا ام هناسل زواجي الو ( هنكمأ نإ هناسلب هعزن )

 هجو : تلق ى هىلإ جاتحي ال لمع هعزن نآل هعزني ال : نيرخأتملا ضعب لاقو

 هنأ ىرت الأ ى ربتعم رمأ هنإف يلصملا ةئيه نيسحتو هيف ىلإ عوجرلا ةفاخم عزنلا

 تنإ هتمامع دريو ةيحللا وذ مدقيو لمجألا مةدق ةمامإلل نالجرلا ىوتسا اذإ

 ص اهلك سأرلا نع تطقس نإ الإ يعرش ربغ ايتلدت اهيلدت نسح مدعل تلحنا
 نع بوثلا فرظ طقس اذإ هنأ ىرت الأو “ نسحلا سابللا وذ مدقي هنأ ىرت الأو

 وأدوعرسب لب ( ديب ال ) ةالصلا دسفي الامم (دوع ) ك ( بفالاو )هدريهفتك
 هعزن نإ و٤هديبف هدجي مل نإ و“ دومل “اليلق يشميوهاف هدي لخدي الئل اليوط هوحن

 راتخاف دوع وأ ديب هعزنف هناسلب هنكمأ وأ هدجو دقو هوحن وأ د وعلا كرت ودب

 « (هناملب هنم هجرخ ) هعلب فاخ وأ (هيفب هلغشي نا فاخ نإ اذكو )ضقنلا
 نمأ نإو ى هقلحل تفلتي نأ رذح عزنلا كرت زاج فوخ الو رض نكي م اذإو

 وأ دوع وأ هناسلب هسارضأ نم هعزن اذإ ( و ) ‘ صخرو تدسف هعزن و تلفتلا
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 دايز وه و زواج نإف .دعب هديب هذخأو هتفش ةرح زواج نأ رذاح

 , : . , , . قارب هلغش نإو ‘ داعأ لمع ف

 ملو هناسلب هيف نم هجرخأ وأ هناسلب هجرخأو آالشم دوعلاب قصتلي ملو هوحن
 هيتفش رمحأ يأ « ( هيتفش ةرمح ) هناسل ( زواجي نأ رذاح ) هسارضأ يف نكي
 يف فلخلا ىلع مفلا هبلع قلغي ام ةزواجم رذاحي : ليقو ى هيتفش ةرمح عضوم وأ
 وأ كلذ الإ دجي م نإ الإ ةلمج هديب ال اهنم هعبصإب ( هديب هذخأو ) مفلا دح
 مل ولو هعزن زاج امنإو هيقل اعوجر فخي مل نإ هك رت وأ ( دعب ) زاوجلا ىنعمب

 مف يف ماعطلا هركت ةكئالملا نألو ى هوشم كانه هك رت نأل هيفل ا فخ

 ىرت الأ ةئسهلاب اهمارتحا ةالصلا نأش نم نألو ى ةالصلا لاح هتفش وأ ناسنإلا
 اسمو ىلفسلا هتفش ىلع هقلطي ال هعلب نم عن ام هعنمو هيف يف قازب هلغش نم هنأ
 هنوكل الإ كلذ امو “ ثيدحلا يف ءاج امك الامش هيمرب لب هنقذ ىلعو اهتحت

 مضني معن ى ةهوشلاركرتل نروكي هسأرب ةلصتملا ةماعلا در كلذك و ى اهوشم

 وأ هلتطع نإ الإ هتفش نم هذخأي ال هنإ : لبقو « اهب ةالصلا باوث ءاقبإ هيلإ
 وهو ) هلوقو ( زواج نإف ) ، ةالصلا داعأ لعف نإو ، هيف ىلإ عجري نأ فاخ
 وأ ی زواج ردصم زاوجلل ريمضلاو ةمزال لاح وأ ضرتعم ( لمع يف ةدايز

 هردصم رابتعالزواجي نأ : هلوقل وأ ى يدعتلاو لعفلا ىنعم اهنمضتل ةزواجملل

 ردصم فرحو لعفب هناكم قأ لب هب حرصي ل اذإ ردصملا نإف ةزواحملا وه يذلا

 نأ كلوق ناك ولو « ينتبجعأ : لوقت ال٬انعم ميقت نأ ينبجعأ : لوقت ركذي

 ال : ليقو “ ةرمحلا ةزواجم يف مهدنع راتخملا ىلع ( داعأ ) ةماقإلا ليوأت يف مقت

 . ال : ليقو ى داعأ هناسلب قالغإلا مفلا.دح زواج نإ : اضيأ ليقو ، ديعي

 ةفالمل زاحم مفلا ق وهو قا زب هتىمستو 4 ىدر يأ ( قازب ُ هلغش نإو (

 بئاغ وأ هيف جوزمم مامطل هلغش هنأ دارملاو كهجارخإ رابتعاب ةفراشملاو لوألا

 ؛4٤ا -



 > نكمأ نإ هعلب و > نسم هنع يهن دقو > ها رسي لباقم الامش هام ر

 علاط وأ هسأر نم لزان يفو 4 ًالخاد زاج اجراخ هعفد زاج امكف

 . .. . ؛هب ضقنلا يف نالوق هعلب نإ هردص نم

 هعلبب ررضتي ناكو عبطلاب هيلع رثك "وأ ءيقلا فوخل هلغش وأ « هعلب فاخي هيف
 نع قلع هيهنل ءارسي مامأ ال ( هارسي لباقم ) ههجوب رضارعإب ( ألايش هامر )
 لثم هيلجر نيب امو هندب وأ هبوثب خطلتي هنألو ى ةالصلا يف مادق ىلإ قزبلا
 اذك و « اهتحت هيمري : ليقو “ هارسي يلي امم هيلجر نيب هيمري : ليقو ى همادق
 اذإ هنإف ساوسولا رذحيل و « عئام وأ هعلب فاخ ماعط هيف نكل هلغشي مل نإ

 ىلع. هلسري ال امنإو “ اهب ريض الو ءاملا ال ةدورنلا هيف ىقبت امنإف همف نم ءاملا غرفأ

 ةلبقلا ىلإ قزبلا هبش هيف نألو « ةالصلا نأش ىفانت ةهوش هيف نآل اهتحت امو هتفش
 الو « هار مامأ ولو امادقو ( انيمي هنع ىهن دقو ) “ كلذب دسفت الو

 ص دسفت مل هلجر ىلع قزب نإو ى همامأ هامر نإ دسفت : لىقوأ“ كلذب دسفت

 : ليقو ، زاج هبوث يف قزب نإو “ ليمي نأ نودب ليسي هقير قلطي نأ زوجيو
 وأ ءابصحب تشرف نرإ ضرآلا يف قاذملا دجسملا يف زيجأ و ى ةبعكلا يف الإ ال

 وأ مامط هيف ناك نأب الإ و « ( نكمأ نإ هعلب و ) ‘ بوثلا يفف الإ و ‘ بارت
 نم لزان يفو ى ذغخاد ) هعفد ( زاج اجراخ هعفد زاج ايكف ) هعلبب ررضتي
 كلذ يف مالك يتأيو ص ( هب ضقنلا يف نالوق هعلب نإ هردص نم علاط وأ هسأر

 ء هعلبف همف لخد وأ هنم هعلبف هفنأ نم جرخ نإ و ، هلا ءاش نإ موصلا باتك يف

 يف هلوق طاقسإ راصتخالاب بسنألاو ص داعأ هعلبو هدرو همف نم قير جرخ وأ

 . هب ضقنلا

 تحت رفحي : ليقو“ هنفد نإ داعأ ىصحلا يف هطاخل رفح نإ : « جاتلا ه يفو
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 ابتقو عستا ناف . ترضح و امد ليسي حرج هممقب نم اذك و

 أطأط و همام أ مدلا قزبو هنكمأ اك ىلص الإو هلاوز رظتنا

 . ٠ . > هسأ رب

 عفري نأ زوجيو « داعأ هديب رفح نإو اهب ىرخأ تحت ةرم ولو هارسي
 ص داعأ رخأت وأ مدقت نإ نكل ص مف وأ فنأ نم اجراخ هتحت يمريو ريصح

 اهلعجي الو لعنلا يف يمرلا زوجيو ع تاوطخ سمخ ىلع داز نرإ الإ ال : ليقو
 داعأ اهقرفف كلذك اتناك نإو “ هل هرك الإو ؛ كلذك اتناك نإ الإ ىرخأ قوف
 كلذ لعف وأ ى [الاج ناك نإ نفدلاو لايشلا ديلاب رفحلا زيجأ و « ضعب دنع

 ىمر نإو ى اهيلع بكي نكلو ى هلعن ىلع يمريو دمقي نأ هل هركيو ى امئاق
 . ةالصلا مامتإ دعب هجرخأ دحسمب ًارذقتسم

 اهتقو عستا نإف ) ةالص ( ترضحو امد ليسي حرج هيفب نم اذكو )
 وأ هفنأب راك نإ اذك و ه ( هنكمأ اك ىلص الإو ) “ مدلا يأ ( هلاوز رظتنا

 ام همامأب دارأ ى ( همامأ مدلا قزبو ) ى مدلا ريغ اذك و « ايهريغ وأ ههجو

 هب خطلت الإو “ همادق ققحم ال ‘ قرشلاك لامشلا مادق ىلإ هارسي بناج لاقي

 ىلإ بهذي هنآ دارملا سيلو ث هيلإ درام وأ ههجو دجسم يف ناكو « هندبو هبوث
 عم ةالصلا يف مدقتلا هيفو « ركذ ايع لمملا ةدايز هيف نأل عجريو قذبيف مادق

 ( اطأطو ) ى شاشرلا هبصي هنأل توصب هعفد دارملا سيل و ى هنع ىنغلا دوجو
 اناج افرح رخآلا يف ةزمه لك لدبي نم ةفل ىلع ةريخألا ءاطلا دعب فلأب

 هبيصي الئل ءىطأطي امنإو « جر حد نزوب وهو ى ةكرحتم ولو اهلبق ام ةك رح

 مدلا ةرثكل ةلأسملا يف تافتلإلا ةرثكل هراسي قذبي لقي مل امنإو “ سجنلا

 ىنعمل انيمضت ءابلاب هادع وأ ةدئاز ءابلا ( هسأرب ) « ةلبقلا نع فارحنإلا رثكمف
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 عضوو ادعاق ىلص هنكمي مل نإو ى هبوث لصي الثل ىلصو ضرألل

 دك7 هتراهطف هبوث نم ارذح قزبيو « هيتبكر ىلع بارت هب اليدنم

 ةراهطل لدب الو ، دوعقلا وهو عرشلا يف الدب هل نأل مايقلا نم

 2 هتقاط قوف فلكي مل هعنم دجي ال ًامد علب نإو ص بوثلا

 ك هتالصمتت ىتح كلذك ىلصو «( هبوث ) مدلا ( لصي النل ىلصو ضرألل ) لام
 ءاقلأو أطأط عمتجا اذإو ‘ هسأرب أطأطي نأ نودب يلصي نأ هنكمأ نإو

 لاصتا ةرثكل الصأ كلذب امئاق يلصي نأ ( هنكمي مل نإو ) “ لعف ايوتسم عجرو
 عضوو ادعاق ىلص ) ةعقبلا وأ بوثلا وأ ندبلا سجنت فاخف نالسلا

 لادلا رسكتو لادلا حتفتو ءايلا طقست دقو ى اهحتفو ميملا رسكب ( ليدنم

 هب ) زاج هريغ عضو نإو “ خسولا وهو لدنلا هب حسمي يأ هب لدني ام وهو

 نم ارنح قزبيو ) هبذخف وأ ( هيتبكر ىلع ) مدلا دري امم هريغ وأ ( بارت
 هريغ الو ليدنم الب ضرألا يف هيذخف نيب وأ همامأ أطأطو دعق نإ و ى ( هبوث
 الدب ) مايقلا يأ ( هل نأل مايقلا نم دكآ ) هتراهط نأل يأ ( هتراهطف ) زاج
 نيتدجسلا نيب دوعقلاو تايحتلل دوعقلاك رايتخالا يف ( دوعقلا وهو عرشلا يف
 . دوعقلا يف لفنلا ةالصك و

 ههجو يف مد وأ لصتم فاعر هب ناك نإ اذك و ( بوثلا ةراهطل لدب الو )

 نكمي مل نإو ى لامأو نكمأ اك ىلص توفلا فاخ نإو ى لاوزلا رظتني هدب وأ

 . ابناج ءاوحلا يف وأ ابناج ضرألا يف هدب عضو وأ « رك ذ امك عضوو ادعاق ىلص

 ص ماق ىلص مدلا دري فللا ناك نإو “ ادعاق ىلصو اهزربأ لجرلا يف ناك نإو

 ليسي نأ لثم ( هتقاط قوف فلكي م هعنم دجي ال ) انيق وأ ( امد علب نإو )
 هعلبيق قيرلا علبي ال نأ هيلع فاخ وأ عبطلاب هيلإ دبجني وأ علب الب هنطب ىلإ
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 هيف نيبتي لحم يف اهبورغ وأ اهعولط فاخ نإ سمشلل رظنلا زاجو

 ص مدلا عاطقنا ىلإ هيجني ام ردق لعف برش وأ لكأ ىلإ رطضا نإو « مدلا هيفو

 انمه لب انه زيجي عبشب ولو هيجني امم رثكأ لكأي نأ رطضملل زاجأ نم لعلو
 رفك و تضقتنا عنملا دجي وهو كلذ علب نإو ى هيف لخاد نم مدلا نآل « ىلوأ

 ص طقف ةبوتلا : ليقو ى امه”ةقدص : لبقو ى ةلسرملا : ليقو ى ةظلغملا هتمزلو

 امنإ ءوضولا وأ مميتلا نأل ع كلذ عم أضوت نإ هءوضو وأ اضيأ هممبت ضقتنيو
 لحي الف الخاد امأو ، اجراخ ليسي وأ هيف يف وه ثبح نم مدلا ثدح هل عفر

 دنع ضقتني كلذك و ى ىقاب هب مميتلا وأ ءوضولا ضقن مكحف ى ةرورض الب هعلب هل

 . ةريبك لعف هنأ ثيح نم ضعب

 ( هيف نيبتي لحم يف اهبورغ وأ اهعولط فاخ نإ سمشلل رظنلا زاج و )
 بورفغلاف بورغلاو عولطلا تامالع ترم دقو ى اهطسوت وأ اهبورغ وأ اهعولط
 ريغ نمو “ برغملا نم داوسلا لاوزب عولطلاو قرشملا نم ةرمحلا لاوزب نيبتي
 كلت ةفرعم ىلإ لايعتسإلا هل زوجيو « رمقلا يف ءوضلا ماد ام قاب ليللاو « كلذ

 اذإ هننس وأ رجفلا ةالص يفف عولطلا امأف ى تاقوألا يقاب يف ةروك ذملا تامالعلا

 ص رجفلا دعب ءاضقلا رصملا ةالص يفف بورغلا امأو ع رجفلا ةالص نع اهرخأ

 رصعلا ةالص ىفف بورفلا امأو « رجفلا ةالص دعب كلذ زيجب دنع لفنلا يفو

 ةالصلاو ءاضقلاو لفنلا ىفف طسوتلا امأو ، اهدعب امهزيجم دنع لفنلاو ءاضقلاو
 لم رظني نأ هلو ‘ كسمأ تطسوتو كلذ يق لخد اذإ اهنم عونمملاو ةيسنلل
 لدتعم بصنك كلذ ةلآ لمعتسي نأ هلو ؟ لزت مل ام وأ اثالث وأ ةرم تطسوت

 همارحإ دعب تطسوت اذإ :ليقو « كلذ ريغو مادقألاو ههجوأب ءايسلا ىلإ رظنلاو

 اذإو “ فقو "الإو طسوتلا لبق ةعكر ىلص نإ : ليقو “ يضمي لب رظتني الف

 ءةالصلا لخدي الف بورفلا وأعولطلا وأ طسوتلا لبق ةالصلا متي ال هنأ ملعي ناك
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 ؛ هرظتني ام متي ل ام : لسىقو ‘ اث الث : لبق و 2 ةرم هفلخ ولو

 وأ تبرغ وأ تعلط اذإ : ليقف “ لخد كلذ لبق ةعكر متي ناك نإ : ليقو

 اك كلذ لبق اهمتي ال ناك اذإ لوخدلا هل زاج امنإو“ال : ليقو « كسمأ تطسوت

 ءيجي هنأ نراسنإلا ملع دقو « موصلا ةرافك يفو موصلا ءاضق يف لوخدلا زوجي

 الو اعولط فخي مل نإو “ ضيح و ديعو ناضمرك همامتإ لىق موصلل عطاقلا

 ريغل فيفخلا لمعلاب اهلطبي مل نم لوق ىلع "الإ ص داعأ رظنو اطسوت الو ابورغ
 علطم هتلبق نل فلخ رظنلا روصتي ( هفلخ ولو ) « ادمع ولو ةيجنتو حالصإ
 ةالص يف سمشلا برغم هتلبق نملو اهعاونأب رجفلا عولط دعي ام ةالص يف سمشلا
 لبج يف اهارب له رظنيف تقولا جورخ فاخي نأب اهدعب ىلصي امو رصعلا

 هنكمأ نمو «هباب نم ملعي اك رصعلا رخآ يف فالخلا ىلع :داوسلا علط له "وأ هفلخ

 رظن اهبرغم هتلبق نمو “ هتالص تدسف هفلخ ىلإ رظنف همامأ ىلإ رظنلاب ملعلا
 لامش نع نمو رجفلا يف يبرغلا قفألا رمحا لهو رصعلا يف اهنرق باغ له همامأ
 ديزم ىلإ جاتحا نإو ى طقف هينيعب اعولطو بورغ تفتلا اهبونج وأ ةبعكلا
 نيحتي (ةرم ) : ليقف؟بورغ وأ عولطل يلصملا تفتلي ك فلتخا و“لعف تافتلا

 رمتسا برغت وأ علطت مل نإف “ تفتلي مث هتقاط تبرغ وأ تعلط له دهتجيو
 امامت نقوب ىتح كسمي مث بورغلاو عولطلا نقتي ىتح ةالصلاو ةءارقلا ىلع

 رظنب ال٬اهماتب نقوي تح كسمأ ابورغ وأ اعولط ىأر نإف«ةالصلا ىلع رمتسيف
 امهدعب كاسمإب وأ بورغلا وأ عولطلا لاح ةالص ضعب ةقفاومب دسفت الو « رخآ

 هلبق ,لَصمل لاوزلا مكحو ى اذه يف ايس الو دعب نيلوقلا يف دمع مدعل امهلبق وأ
 مل ام : ليقو : اثالث : ليقو ) “ بورغلاو عولطلا مكح ءاوتسالا فاخ ىتح

 ءدب دارملاو بورغ وأ عولط نم هرظتني ام ققحتي مل ام يأ ( هرظتني ام متي

 امهءدب نأ ةقالعب زاجم ءدبلا ققحت ىنعم مامتلا لمعتساو “ بورفلاو عولطلا

 . اهماتل لوؤي امهءدب نأو “ ايهنم ضعب

 - ٤٩} _ ) ج ٢ لينلا - ٢٩ (



 نإ متي ىتح هيف ناك لحم يف اهنع كسمأ برغت وأ علطت اهآر نإف
 عم ول و ىضم هدمعت نإو كسمع ل نإ داعأو ك آريخأت دمعتي ل

 > صخرو داعأ الإو سحأ نإ رظن لحمب فاخ نإ اذكو > كلذ

 ناك لحم يف ) ةالصلا نع يأ “ ( اهنع كسمأ برغت وأ علطت اهآر نإف )
 وأ ةرم ماتلل اضيأ رظتنيو « طسوتلا وأ بورفلا وأ عولطلا ( متي ىتح هيف

 ىلع ( داعأو ) ص ةالصلل ( ريخات دمعتي مل نإ ) لاوقأ ماتلا لصحي م ام وأ انالث

 ضإ ديعي ال : ليقو “ ( كسمي مل نإ ) اهعطقي : لبقو ى اهمتي نأ دعب راتحا

 عكر نرإ ص كسمي ال : ليقو “ بورغلاو عولطلا لبق ةعكر كردأ

 مرحأ نإ هلك كلذو “ بورفلاو عولطلاك اهلك لئاسملا يف طسوتلاو « اهلبق

 ( ىضم ) ريخاتلا يأ ( هدمعت نإو ) تقولا قيضب مل مي نأ نودب اهلبق
 ( كلذ عم ولو ) عولشظطلاو بورفلل رظنلا يف لواآلاك هل صخري الو مارحإلاب
 لبق كردي هلعل كلذ ةفراشم عم دارأ طسوتلاو بورغلاو عولطلا نم روك ذملا

 كلذ لبق كردأ نإ لوق ىلع تحصو “ طسوتلاو بورغلاو عولطلا ماكحتسا

 ىضم نمو « ةداعإلا حيحصلاو “ ضعب دنع ةعك رك ةالصلل اك ردم هب نوكي ام

 متف تبرغ وأ تملط اهآر ملس املو بورفلا وأ عولطلا فئاخ وهو هتالص ىلع
 هقدص نم وأ : ليق نيمأ هربخأ اذإو ى عولطلاو بورغلا لبق ىلص هنأ لايتحا

 نإ امأو ى كش مث ةالصلا يف لخد اذإ هلك كلذو « كسمأ بورغلا وأ عولطلاب

 ىفاخ نإ اضيأ رظنلا هل زوجيو “رظنلا ديعي ال نأ هيلع سأب الف مرحأ مث رظن

 سحي مل يأ ( الإو ) ى ايشم وأ اتوص ( سحا نإ رظن لحمب فاخ نإ اذكو )
 لام وأ هلام وأ هريغ وأ هسفن ىلع فاخ ءاوسو « ( صخرو داعأ ) رظنو

 ص صخرو داعأ الإو سحأ نإ دعق دوعقلل جاتحاو فاخ نإو ى هظفح همزل

 هلصي نأ ناكمإل سحي نأ لبق رظن نم ديعي ال هنأ صيخرتلا اذه يدنع يذلاو
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 ك داعأ ةرعش وأ ادلج علق ناف هعبصاإب ح هدسح ءيش هرض نإو

 هديب فرصيو ، ضئافب ىمدي ىتح : ليقو

 ال دق هنألو « هسح نأ لبق امهريغ وأ قيرح وأ عبس وأ ودع نم هوركملا

 :ليقو“هلع الف هلغشت ملو ةباتك هل تناب نمو ى هسح عمس ىتح ثبل نإ وجني

 دمعتي مل ولو ى داعأ هبسحف باسح شقن رظن نإو ى اهفورح هل تناب نإ ديعي
 ى هب زاجو رفظلاب ال ( هعبصإب هكح هدسجب عيث هرض ناو ) 0 ال : ليقو
 ! ىمدي" ىتح : ليقو ى داعأ ةرعش وأ ادلج علق نإف ) ء ءامد إلا رذحيلو

 دَمتما امهالكو ، ىمرك ىمد نم اهمضو ى ىطعأك ىمهدأ نم ىلوألا ءايلا مضب

 درجم نرال ى يدنع حيحصلا وه اذه ( ضناف ) مد ( ب ) هدسج ىمدي يأ
 هل زوجي ام ىلع بترت ءيش لب دئاز لمع هنأ ملسن" ال ةدلج وأ ةرعش علق

 دمب هلعف ول [ضقان ةدح ىلع المع نوكي امنإو « "كحلا ةلمج نم وه لب كحلا

 ىدنع قيقحتلا لب “ بلقلا لغش و رضلا هتع ليزي ام وهو كحلا نم هضرغ
 اضوتي لب داسف الف فاعر وأ شدخ كلذ نم ناكو هل زوجب اك كح نم هنأ

 يف ءانبلا :« رثألا ه يف درو هنأل هتكحي ءاقو كح ول اذك و “ هتالص ىلع ينبيو

 ء يتلصملا ريغ ببسب كلذ نوكي ننرأ طرتشي ملو شدخلا و فاعرلا و ءيقلا

 رعشلا وأ دلجلا علقب ءوضولا ضقنل تضقتنا اهنأ اهضقنب فنصملا ديري نأ لمتحيو

 ءوضولا ضقن ركذ مدقتل ةالصلا ضقن رك ذ ىلع رصتقاو ى ايهب ضقنلا ىلع ءانب

 < دعب وهو .رولا ضقن مدعب الئاق انه ضقنلا مدعل لاق نم نوكيف هباب يف
 اس الو ص ءوضولا ضقني مل ولو امهب ةالصلا ضقن مالكلا ماهيإل لاتحالا اذه ينعأ
 اذهو “ ضقن ال ةلعلا هنأ لمف دئاز لمع علقلا نأب ضقنلا للع هنإف خيشلا

 . فنصملا مالك يف ىتأت ولو الصأ خيشلا مالك يف ىتأتي ال لاتحالا

 فاخ نإ و « اهتحت ام لجرلابو “ قوف ىلإ نيتبكرلا نم ( هديب فرصيو )

.. 1 ٥١ 



 ،كلذ لتق دهعتي الو ةضوعب وأ ةبابذك هلغشي نأ فاخ ام هسفن نع

 نإ الإ ةحورم كب اهيف حوزتي الو ث نالوق وهسب هلتاق ةداعإ يفو

 هدسج نم سجن لحمب ًاقرع فاخ

 نأ فاخ ام هسفن نع ) اهب حلصأ اهريغب حلصي ايف ديلا ريغب التق وأ ءامدإ

 ( ةضوعب وأ ةبابذك ) كلذ ريغ وأ ءوضو ضقنب وأ رارضإب هتالص نع ( هلغشي
 وأ هلغشي وأ هلؤي ام ردق ةبابذ وحن هتضع ولف ى ةب دب امهوحنو اهيدي الو
 فنأتساو أضوت ايهوحن وأ اهضعب مدلا جرخ نإ و“هلازأ مدلا جورخ هنم فاخي

 شدخي اع ءيش شدخ جرخ نإ امأو ى ايهنم اثدخ سيل كلذ نآل ى ةالصلا

 نإو « ( كلذ لتق دمعتي الو ) “ ينبيو أضوتي هنإف برقعو بارفك اشدخ
 لتقب دسفت ال هنأ يدنع يذلاو ى ةدايزلل دمعت هنآل ع حيحصلا ىلع داعأ دمعت

 ع هب الإ هيلإ لصي الو فرصلا هل نأل لتقلاب الإ هفرص ىلإ لصي ال ناك نإ دمعلا
 : قلع هلوقو ") « ناطيش هنإف هلتقأ » : يلصملا مامأ رمي نميف للع هلوقل و

 ( وهسب هلتاق ةداعإ يفو ) "! «مرحلاو لحلاو اهريغو ةالصلا يف يذؤملا اولتقا »

 نأ لثمو ى دصق الب هلتق ىلإ يدؤيف هفيرحت درجم دصقي نأ لثم دمع مدع يأ

 ريغ ىلع وأ هدسج ىلع التق ول ص ( نالوق ) هلتقيف ةالصلا يف هنوك نع لفغي
 اذإ بابذلا مد ةساجنب : ليق اك اذهو ى داعأ هيلع اهلتق نإ : ليقو ؛؟ هدسج

 . هدسح ىلع هلتق

 حيرلا ةلآ يأ ص واولا حتفو مملا رسكب ( ةحورم كب اهيف حورتي الو )
 : هلوقو ( هدسج نم سجن لحمب اقرع فاخ نإ الإ ) ى هئات طوقس زوجيو

 ١ يراخبلاو ملسم هاور س ٠

 ٦٢ - ملسم هاور
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 هتساجنف سجنلا لحم لب نإ بوثلا سم نم رذحيو ،هيوث لصي نأ

 فاخو ىمعأك هلباق نإ هعضوم نع نت هل زاجو ،لاعفألا نم دشأ اهيف

 . © هعفد دصق نإ داعأو ] حيحصك عفدي ال ذإ هرضي نأ

 نأ قرعب لتبا نإ فاخ نإ اذك و ‘ قرع نم لاتشا لدب ( هبوث لصي نأ )
 : ليقو « مميتلا وأ ءوضولل ضقان كلذ نأل هيف نكي مل عضوم ىلإ سجنلا لقتني
 ( سجنلا لحم لب نإ بوثلا سم نم رذحيو ) ى .خآ وضعل لقتنا نإ الإ ال
 ءاملاو ص ةيليلعت ءافلا ( هتساجنف ) ‘ سملا لوعفم لحم و “ بوثلا ريمض لب يف
 يأ ( حنت هل زاجو ) « ةرذاحملاو حورتلاك ( لاعفألا نم دشأ اهيف ) ‘ بوثلل

 ىضم مث بناج ىضم ةيراس نع باهذلاب الإ دجي مل نإو هفلخ ةيحان دصق
 ءايلا تفذح ةددشم ءاحلا رسكب وهو لوآلا هعضول عجرب الو ىلصو فلخ

 لعاف فاكلا ( ىمعاك هلباق نإ هعضوم نع ) نينكاسلا ءاقتلا نم [اصلخت اهدعب
 نمو رظنلا ليلق ىمعألاك وه يذلاو ع بناج نم ولو هتضراعم دارملاو « لباق

 عفدلا اهيلع قشي يذلا ضيرملاو جرعألاو ' هعفد نإ بهذي نبأ ىلإ نسحي ال
 نإ داعأو “ حيحصك ) ركذ نم ( عفدي ال ذإ ) ةملظلا ديدش عضوم يف نمو

 وهو ؤ بهذي نأ ملميو ىمعألا وحن هرضي نأ فاخ نإ ال ى ( هعفد دصق

 هل زاجو : فنصملل ةخسن يفف ى عفدلا هرضي ال ذإ هعفدبف “ يدنع حيحصلا

 وأ لضيف فرصلاب ىمعألا رضي نأ يأ هرضي نأ فاخو ىمعأك هلباق نإ ٍحنت
 ع عفدلا هرضي مل نإ هعفد زاوجب : ليقو ى ديعي ال لبقو ؛ الثم اطئاح مداصي

 هنأ حيحصلاو تاوطخ سمخ هعفد ىلإ ب اهذلا 4ضعب زاجأ و حيحصلا عفديو

 هريغل وأ هل مالعإ رهج نإو “ حيبست وأ : ليق ةراشإب دعب نإ هدرب

 ،ةدشأبف ىبأ نإو ڵ هجو لهسأب هدري امنإو “ال : ليقو ى داعأ
 ى ناث رورم هعوحر نأل م اذإ هدرب الو صعب دنع نمضب مل ه رض نإو

 دارمو ى هدرل بهذي هنأ عامجإلا ءاعدإ لطب :لوقلا اذه لوأو هدرب : ليقو
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 الإو لمعتسا نإ داعأ هركذ كرحت ىتح اهيف هسفن تلغش نإو

 فإ كلذ ىلع اهلخدي الو ؛ لوزي ىتح هترخآل هركف در

 درو ىلص هفاخ نإو ص تقولا توف فخي مل نإ نكسي ىتح قبس

 نإ ءام رطقي بوثب اهلخدي الو همايق هتني مل ام صخرو ،هركف
 ٤ تق ولا عستا

 . بوجولا دارملاو « همدعو بوجولاب قدصيف عنملا مدع زاوجلاب فنصملا

 ( لمعتسا نإ ) اه ( داعأ هرَكذَ كرحت ىتح اهيف هسفن تلغش نإو )

 يفو ى ( هترخآل ٣ در ) لممتسي ( الإو ) هيلإ ابلمهأو كلذ يف هسفن

 هترخآو هايند رمأ نم فاخم امو هرومأ ةبقاع ىلإ هركف درب : « ناويدلا »

 توف فخي مل نإ نكسي ىتح قبس نإ كلذ ىلع اهلخدي الو “ لوزي ىتح )
 مل ام يأ ‘ ( همايق هتني مل ام صخرو « هركف درو ىلص هفاخ نإو “ تقولا
 هذه ىلع هتني مل نإ اقلطم اهيف لوخدلا هل زوجيف مايقلا ةياهن هُرَك ذ غلبي

 وأ مارحإلا دعب هسفن تلغش اذإ ةصخرلا هذه ىلع داسف ال اذك و ةصخ رلا

 ريغ لمعتسا اذإ _ داسفلا مدع ينعأ _ اذه نكلو ى مايقلا هتني مل نإ اهلمعتسا

 ين تعقو اذإ ةيصعملا يف حيحصلاو « ةبصعم رايتخالا اهلامعتسا نأل هب لومعم
 . ضقنلا ةالصلا

 ال ناك نإو ص زيجأو ( تقولا عستا نإ ءام رطقي بوثب اهلخدي الو )

 ابوث ىخرأ مث هب اهلخد اذإو ى تقولا عستا ولو هب ىلص لولبم هنكل رطقي

 حيحصلاو ؛ نالوق ةداعإلا يفف ضرألا نع لولسلل انوص هسفن ىلع وهو رخآ

 ناك نإ ايس الو « خطلتي ولو رطاق بوث وأ ِرطاق ندبب اهف وخدب داسفلا مدع
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 . اهنع هلغش نإ هب لغتشي اهحالصإ هيف ام لكف ةلمجلاب و

 )6١ « بارتلا هب ارشابم كلذ لمفي يللع هنأل ه‘ ءابصحو ريصح يف اك خطلتي ال

 لفتشياهحدلسإ هيف ام لكف ةلمجلاب ) محلا امأو«ليصفتلاب مكح هانركذ ام ( و)
 . ركذلا كرحت يف مالكلاك هيفمالكلاف هطلاخ اذإ لمنتلاك“ ( اهنع هلغشأ نإ هب

 « ةدناف »

 ى اهتالصب سأب الف هتصمف ةأرما يدث لفطلا ذخأ نإ : « ناويدلا » يف لاق
 . تداعأ يمه هتطعأ نإو

 ١ - يقهيبلاو دواد وبأ هاور .
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 لصف

 نإو لبقتسم لمع ردق غراف دوعق وأ مايقك نوكس اهضقني

 . هيف كلذ ريغ : ليقو ،داعأ ق نإو هدمعت نمو ث اهسنج نم

 ( لصف )

 لمع نعههلاثم ظفل و“هنع وأ لمع وأ ةءارق نع اوهس ( نوكس اهضقني )

 فقولا ةنكس رضت الو اهلوصو لبق كسميف ضرألا لوصو لبق ريبكت متي نأ

 وأ ، غراف دوجس وأ عوكر وأ لوق نم ( غراف دوعق وأ ) غراف ( مايقك )
 ( اهسنج نم ) نوكسلا ناك ( نإو “ لبقتسم لمع ردق ) نوكسل اتعن عفري
 ردق مارحإلا ةريبكت دعب اهلبق وأ ةءارقلا دعب رثكلمَك ةالصلا سنج نم يأ

 لك نيبو فقولا دنع تكسي هنأ اهسنج نم نوكسلا نوك ىنعمو « لمعلا
 نم روكذملا ( كلذ ريغ : ليقو ) ةالصلا ( داعأ لق نإو هدمعت نمو ) نيلمع
 : ىلاعت هلوقك هتفاضإل ءاتلا طاقسإ و ةزمهلا رسكب اهداعإ نم وأ « ةداعإلا

 نإ الإ ديعي ال نأ اوهس وأ ادمع نوكسلا يأ ( هيف )١) « ةالصلا ماقإو »

 1 ١ :ء اسنأل ٧٣ .
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 ء لوألا ىلع قير علب وأ سفنت ردق نم رثكأ ةءارقلا كرت مرحمك

 كرتو دجس نإ اذكو ؛ يناثلا ىلع هتالصل هيزجت ةءارق ردق وأ

 . . . .. ... ... ... . دمع حيبستلا

 ( قير علب وإ ‘ سفنت ردق نم رثكأ ةءارقلا كرت مرحمكك ) ‘ لمملا ردق دعق

 ىلع ) رذمل الإ هتالص دسفت رثكأ ال أرقيو ذيعتسي مث كلذ ردق تكسي هنإف

 ( يناثلا ىلع هتالصل هيزجت ةءارق ردق وأ )؛لق نإو ةداعإلا وه يذلا ( لوألا

 : ليقو ى ةعكر ردق : ليقو “ لمع ردق ناك نإ الإ ةداعإلا مدع وه يذلا

 فالخلا ىلع ةءارقلا نم يزملا ردقلا ربتعي هنأ همالك نم رهاظلاو ى هلبقتسا ام

 ةءارقلا نم يزحملا ردقلا ربتعي هنأ همالك نم رهاظلاو « هلبقتسا ام : ليقو ى هيف

 رثاس اذك و « رثكأ همارحإ دعب ىون وأ رثكأ ىلع مرحأ ولو ى هيف فالخلا ىلع
 نآ رهظ مث هيلع مرحأ وأ ىون ام ربتعي نأ يدنع حضاولاو ى ةالصلا لاوقأ

 ربتعي اضيأ هنأ ملعاو قضيلف دئاز رمأ توكسلا اذه نأل نسحأ هركذ ام
 . فقولا لحم يف فقوو ديوجتب ةءارق نم نوكي ام عرسأ

 دصق وأ ادمع مظعتلا كرتو مك ر وأ ( حيبستلا كرتو دجس نإ اذكو )

 توكسلا اذك و ى كلذ نم يزجي ام لعفي ام ردق كلذو اهتءارق كرتو تابحتلل

 كلذ ءانثأ يف وأ تايحتلا وأ ميظعتلا وأ حيبستلا مامتإ وأ ةءارقلا مامتإ دمب
 مرحملاو ةالصلا سنج نم هيف توكلا سيل امل ليثمت وهو“نيل وقلا ىلع ( ادمع )

 نم توكسلا قلطم ربتعا ولو ى اهسنج نم هىف توكسبلا امل ليثمت روكذملا

 دمب مامإلا ءارو وه ام هنمو “ هعضاوم تفلتخا ول و « زاجل هلك ةالصلا لمع

 : هلوق يف طقف لاحلل واولا نوكت رابتعالا اذه ىلعف “ لوقي امم مومأملا غارف

 ح ىلوألاب لاحلا ىنعم ريغ مهفبف “ لاحلل نوكت مدقت ام ىلعو اهسنج نم ناك نإو
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 بطاخي مل ام : ليقو « هبلقب اهفييكت دمعت نإ ةليلق ةنطاب لاعفأو

 هيف لاك اهنم الحم ظفح ام صخرو س هسفن يف بجي وأ اهب
 . . . . ةيصعم فييكت نمكي مل نإ

 اهضقنت ( و ) ص اهسنج نم ناك وأ اهسنج ريغ نم ناك نإ يأ فطعلل وأ

 : ليقو « دسفت مل دمعتي مل نإو “ ( هبلقب اهفييكت دمعت نا ةليلق ةنطاب لاعفا )
 ص « ناويدلا ه نم يتأي ٢فالخ ع لاس وأ اباوج در نإ دمعتي مل وأ دمعت دسفت

 هنأ ىنعملا لب « رايتخإ ال سفنل ةبلغ هنإف دمعلا يف الوق اذه سال ( : ليقو )
 يف ) اهب ( بجي وأ اهب بطاخي مل ام ) ةلقلا كلتب ضقتنت ال هنأ دمعلا ركذ

 وهو ى ديعي ذئنيحف ارضاح ادحأ بيجي وأ بطاخي هنأك هسفن لمجي ( همقن
 هلا ءاش نإ ابيرق ىتأي اك لاؤسلاو باوجلا نيب قرف ذإ : « ناويدلا ه يق يذلا

 رمع خيشلاو “ رصن وبأ خيشلا لاقو ى « وأ » ظفل هبلع لدي امك هدارم اذهو

 نع باطخلاو باوجلاب ريبعتلاو ‘ سفنلا ثيدح يف ةلاطإلا مهدارم نإ : يتالتلا

 باطخلاو باوجلا مازلتسال “ مزاللا نع موزلملا مساب ريبعت سفنلا ثيدح ة رثك

 ام صخرو ) : هلوق ى هلاق ام ديؤي الو حضتم ريغ مالك وهو ع مالكلا ةرثكل

 هعضوم ظفح ام لاطأ ولو صخرو :ىنعملا لاقي نأب ( هيف ناك اهنم الحم ظفح
 هنأك لثمي ثيحي ةالصلا لامهإ يف غلب ولو هعضوم ظفح ام صخ ر هنأ لوقن انأل

 رسفيف « واولا ىنعمب “ بيجي وأ : هلوق يف لاقي دقو ع هبيجي وأ ادحأ بطاخي
 فضإف : « ناويدلا » ةرابعو ى هللا اهمحر يتالتلاو رصن وبأ هب هرسف امب همالك

 نم مهنمو ى ةالصلا ديعي هنإف ةالصلا يق باوجلا در وأ ةالصلا يف هسفن يف لأس
 يف صخرب نم مهنمو ص ةالصلا يف هيف وه يذلا عضوملا ملع نإ باوجلا ف صخرب

 ادمع در يأ ؛ ه ا ةالصلا يف هعضوم ملع نإ ةالصلا يف هسفن يف لاؤسلاو باوجلا

 يف اهتروصل راضحا يأ ( ةيصعم افييكت نكي مل نإ ) لاوقألا كلت ي اوهس وأ
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 وأ طونق وأ سايإ وأ رفاك ةبحم وأ ملسم ضخغبك .اهل داقتعا وأ

 وأ هف ساوسو وأ ناممإ رطاخ هضراع نإو ي هيف كش وأ هثلاب كرش

 اذكو ى بجوا و اهنم مأ اهيف يفنلاو تابئإلاب لاغتشإلاف تافصلا يف

 . زئاج زيوجتك هيف فقوتلا عسي ال ايم تانايدلا لامعأ رئاس

 اذك لعفي وأ هلوق زوجي ال امم اذك لوقي نأ رضحي نأ لثم اهلعفي فك هسفن
 وأ دسح وأ ( رفاك ةبحم وأ ملسم ضغبك اهن اداقتعا وأ ) « هلمف زوجي ال امم
 ىلإ ناعذإلا دمعت دوصقملاف “ يرورض هلك كلذو ( طونق وأ سايإ وأ ) نمأ
 ضقا كلذف بلقلا يصاعم نم كلذ وحن وأ ( هيف كش وأ هللاب كرش وأ ) كلذ

 . ساوسولاو رطاخلا ليبس ىلع نكي مل اذإ ةالصلل

 « هيبنت »

 دمب ءايلا تابثإب بيجي وأ اهب بطاخي مل ام فنصملل ةخسن يف دجو نإ

 ى بيجيو بطاخي عفريف هيلعف اهدعب لعفلا عفربو مل لمهي نم ةغل ىلعف مجلا
 نإو ) ‘ امامإ مهوت ىلع بيجي عفريو اهب مزجلا ةغل ىلع بطاخي مزجي وأ

 كيحكشتب ( هيف ساوسو وأ ) ناميإلا يفن هل رطخ نأب ( ناميإ رطاخ هضراع
 ةكئالملا وأ للا تافص ( تافصلا يف وأ ) هبوجو وأ هلا وث وأ هضعب ف وأ هيف

 داقتعاك كرش ليوأت البو ؛ ةيؤرلا داةتعاك قافن ليوأتلاب هللا تافص يف أطخلاو

 مهل فا ذئنيح هنآل مهمع نإ كرش ةكنالملا ةفص يفو ى هنع ىلاعت هل ثودحلا
 ام تبثيل ( ف ) ثانإ مهضعب وأ لك أي مهضعب نأ داقتعاك نايصمف َالإو

 يأ « ( اهيفيفنلاو تابثالاب لاغشالا ) ذإ هبفن بجي ام فشو هتابثإ بجي
 ال ايم تانايدلا لامعا رئاس اذكو ؤبجوأو ) ةالصلا يأ ( اهنم مهأ ) ةالصلا

 اذإف ع زئاج هنإف ناضمر ريغ يف لكالاك س ( زئاج زيوجتك هيف فقوتلا عسي
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 ةلاسرلاو ةوبنلا تابثإك ء قح قيقحتو بجاو باجيإو عنتمم عنمو

 > اهلهأل ةوادعلا و ةيالولا و

 وحنو همادعإو ملاعلا هللا داجيإك وأ ؛ هزاوج تبثيلف هزاوج مدع هل رطخ

 وحنو مونلاو نايسنلاو ى قلع يبنلا فصو يف طلفلاكو “ لعفلا تافص نم كلذ
 صئاقنلا ةلاحتساو ىنزلا مرحتك ( عنتمي عنمو ) “ غيلبتلا يف طلغي الو كلذ

 هقح يف نالاحم اهنإف هشغو وقل هللا لوسر بذك و ى ىلاعتو هناحبس هللا نع

 هللا دوجوو ناضمر موصك ( بجاو باجيإو ) غيلبتلا مدع اذك و « قلع

 هنأ ىنعمب انقح يف هزاوج ىنعمب ةرات هللا ىلع زئاجلاو « ىلاعت هلاكو هتينادحوو

 نإ ءيشلاف الإو ى هعانتما مدع ىنعمب ةراتو ى هقلخي ال نأو هللا هقلخي نأ نكمي
 هنمض يفو ( قح قيقحتو ) ، ليحتسمف عقي ال وأ بجاو وهف عقي هنأ ردق

 لهأل يأ ( اهلهأل ةوادعلاو ةيالولاو ةلاسرلا و ةوبنلا تابثإك ) لطاب لاطبإ
 عم ةءاربلا يف انالف نأ وأ ع ين ريغ ىسوم. هلابب رطخي نأ لثم ءايشألا كلت

 ى اهدقتعي و هبلق يف نالفل ةيالولاو ىسومل ةوبنلا تبثيو “ سكعيف ةيالولا يف هنأ
 ام ظفلتي ىتح ال : ليقو ى داعأ كرح نإو ع كلذ لثم يف هناسل كرح الو

 هنكلو كسمي ال : لبقو “ نآرقلاب كلذ ركذ اذإ ظفلت ولو ال : ليقو عمسي

 هداقتعا تبث ةلازإلا وأ تابثإلا ةدارإب هنأل ع تابثإلا هنأش ام ليزيو يضمي
 : ليق دقف ع سيواسولا لهأ اجس الو كلذ دعب يوقيو ى لطابلا هلاطبإ و قحلا

 ص مهبولق يف راكنإ نم دجو ام مهيفكي نأ رطاخ مهيلع رطخ اذإ مهيلع ال نأ
 رطخ ام هبلق ركنأ دقو عفدلا لجأل كاسمإلا ىلإ ةجاح ال هنأل « حضاو وهو

 نراقيو اهميرحت دقتعيو تامرحملا نم رطخي ام هركي نمف “ هروطخ لوأ عم هيف

 : الو « كاسمإ الب كلذ عفد هنآل كاسمإلا همزلي مل هيف اهروطخ اهل هبلق .راكنإ

 كسي امنإو ى كاش ريغ اذه نآل يدنع اذه يف رخآ عم ملاع فلتخي نأ يغبني

- ٤٦٠ 



 نكي مل نإ رضي : ليقو ‘ بجاو وه لب هدقتعم كلذ رضي الو

 ضئارفلا صقن اهضقنيو ى هنع هابشألا يفنو يرابلا ديحوت تابثإ

 رجألا يف رثؤتو ، اقلطم بئاغرلا ال دمعب ننسلاو وهسب نإو

 ثلاث ,دحل زواجي مل ام هيلإ عجر ضرفل نإف اهيف صقنلا ركذت نإف

 نم ءيشل ةلعاف ريغ هسفن دجو لمأت اذإ كلذ هلاح راك نم لب “ كاشلا
 اهل هركذيو كلذ امل ىكحي ناطش لب ةفيكم الو هل ةدقتعم ريغو تاركنملا

 يهن الو كلذ لجأ نم كاسمإ بوجو الو مثإ اهقحلي ال ، ريغ ال عماسلاك يهو

 كلذو ى مهنياعن مل اذإ نيطايشلل يهنلاو رمآلا انيلع بجي ال هنأل « ركنم نع

 ( كلذ رضي الو ) ‘ قطن ةدايزب ال هلثمب روطخلا لباقي لب قطني الو هبلقب هلك
 هلوعفم فاقلا رسكب ( هدقتعم" ) رضي لعاف ةلازإلاك تابثإلا وحن نم روكذملا

 ضقني يأ ث ( رضي : ليقو “ بجاو وه لب ) هدقتعم ةالص ضقني ال ينعي
 ( هنع ءابشألا يفن و يرابلا ذيح وت تابثإ نكي مل نإ ) هلعف بوج و عم هتالص
 نإو ى هتالص ىلع يضميو هلعف بجو كلذ ناك نإف « كرشلا ىلإ يدؤي ام الو

 كحلا ملعي مل ذإ هريخأت بجي لي هريخأت زاج هيف فقوتلا زوجي ام هلابب رطخ

 ص ىضم ال مأ هب هللا فصوب وأ ملعي ملو هيف فقوتلا زوجي ال ام رطخ نإو ى هيف

 الو ءيش هلثمك سيل هنأ دقتعد نأ مهضعب دنع هل زوجيو ‘ هنع لأس ملس اذإ و

 نإ نكل ى ( ,وهسب نإؤ ضئارفلا صقنَاهضقنيو ) ى هريغ وأ لاؤس همزاي
 صقن ( و ) ، ثلاث دحل هزواجي ىتحف وهسب وأ ذئتقو اهضقن دمعب نراك

 هيف بوغرملا رمآلا يهو ةبيغر عمج ( بئاغرلا ال دمعب ) ةبجاولا ( ننسلا )
 ح اهب ءيجملاب ديزي ' ( رجألا يف ) بئاغرلا ( رثؤتو )“ًآدمع وأ اوهس ( اقلطم )
 هيلإ عجر ضرفل ) ناك ( نإف ث اهيف صقنلا ركذت نإف ) ، اهكرتب صقنيو
 دحلا يف لخدي مل ام يأ س صوقنملا ضرفلا كلذ باسحب ( ثلاث دحل زواجي مل ام
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 يف هركذو هدمح نمل هلا عمسل ,سان ك { كانه اهلاق ةنسل نإو

 ناكملاو ‘ دسجلا و 0 بوللا ةراهطك اهضئارفو ‘ هف هلاق دوجسلا

 ء ةردقلا عم مايقلاو ‘ تقولا و ‘ لابقتسإلاو > ةىنلاو

 (نإو) ص هيف فلخلا رم دقو ص لمملا دحلاو « ثلاثلا متي مل ام : ليقو “ ثلاثلا

 وه يتلا ةئيهلا ىلع هبف اهرك ذت يذلا عضوملا يف يأ ط ( كانه اهلاق ةئنسل ) ناك
 الاق ديعي نأ لبق مالك ءانثأ يف رك ذت نإف ‘ كسمي لب لقي الو .لمعي ال اهيف

 كلانه لوقي ام مامت دعب عفرلا وأ "يوهلا دعب ركذت نإو ى هداعأو هنيح يف

 ؤ يوهلا وأ عفرلامتيمث وه ثيح افقاو هنيح يف اهلاق٬ةيوهلا وأعفرلا مامت لبقو

 ديعب : ليقو ، لمف ام ديمي الو اهيف اهيضقيف ةنسلا كلت ةئيه ىلإ عجري : ليقو
 ىلعف وطمم ( "هركذ و )ننسلا نم هنإف ( هدمح نمل هلاعمسلسان )ناسنإ (ك)
 ىلع لخدي ال راجلاو ى فاكلاب رورجم هنآل سان ىلع ال هركذو هيسن يأ فوذحم

 هلاق ) اهريغ نم وأ اهنم وه ىتلا ةعك رلا نم ( دوجسلا يف ) « لمف هنآل َرَكذ

 امهزواجي الو ريبكت الب ضرآلا نم عوك رلا ةئيه ىلإ عجري : ليقو ( هيف
 فرح نم درجم فانئتسا ةلمجلاو « هدمح نمل كلا عمس : الئاق اهنم موقيو

 ركذتي نأ لثم فقولا زوجد ال ثبح رك ذت نإ و « بلطلا هانعم و “ فانئتسالا

 ص نجلاو ةكئالملل ولو عومسم هنآل رهجلا يف همتأ رفك هيف امم «هلإ ال : هلوق بقع

 مل نإو هبلق يف مامتإلا دصقيو ى رسلا يف ناك نإ ركذت ام ىلإ مامتإ الب يضميو
 ةراهطك : اهضئارفو ) ى مامتإلا ىنعم دقتعا هنأب ملع للا نأل دسفت مل رهجلا يف متي

 عم مايقلاو “ تقولاو ص لابقتسالاو ى ةينلاو ى ناكملاو “ دسجلاو “ بوثلا

 كلذك ىلصو رذع الب هقنعل اهتلغ ولف « رم ام ىلع نيديلا لاسرإ عم ( ط ةردقلا

 : ليقو ى متأ اهيف كف نإو ى دمي" مل هريغ اهتلغ وأ رذمل ايهلغ نإ و ى داعأ
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 ء عوكرلاو ى ةءارقلاو ة مارحإلل ريبكتلاك ‘ ناكرألا رئاسو

 دحاو نايسنبف ، دوعقلا و 2 هنم عفرلاو 0 دوجسلاو 0 هنم عفرلاو

 { ةلمسبلاو : ليق : ةذاعتسإلاو 2 هيجوتلاك ننسلاو ث دسفت اهنم

 . ريغل ريبكتلاو ى اهب رارسإلاو ى ةءارقلاب رهجلاو

 ال قح رمآلا هيلع دتشا اذإ اك كلذ نم هبلع ردقي مل ام هنع طقسيو فنأتسب

 ىلصو فاخ اذإ اكو « هيوني نأ هيلع بجي ام عيمج هبلق يف يوني نأ ىلع ردقي
 وأ مونل تقولا ىلع ردقي مل وأ ةنيفسلا هب تراد وأ ةلبقلا ريغ ىلإ يشمت ةباد ىلع

 ىلصف هدهج نّبحتف تقولا ىلع ردةي ال ثيح ناك وأ « هدعب يلصيف نايسن

 ريبكتلاك ناكرألا رئاسو ) تقولا لبق ىلص هنأ تقولا جورخ دعب هل نيبتو

 هنم عفرلاو ‘ دوجسلا و “ هنم عفرلاو > عوكرلاو ؛ ةءارقلا و “ مارحالل

 ى نيتدجسلا نيب بجاو ريغ : ليقو ى تايحتلا يفو ى نيتدجسلا نيب ( دوعقلا و
 ناكرألا رئاسو : هلوق ركذو ى ةيناثلا : لبقو ىلوآلا تايحتلا يف : ليقو

 ى لوقلا كلذ ىلع دسفتف لوق ىلع ولو « نك ر وه ام لك ىلإ ريشي ى ريبكتلاك
 ةلمسبلاو هدنع ةالصلا يف لوخدلا ةينو مارحإلا ةدارإ دنع ةينلا ديدجت لخدف

 ركذتي مل نإ ( دسفت اهنم دحاو رنايسنبف ) « لرق يف ةذامتسالاو هيجوتلاو
 لابقتسالاو ةينلاو ةراهطلاو مارحإلا ةريبكت الإ ثلاث دحل زواجي وأ متت ىتح
 مدع داسفلاب هدارمف الصأ ةالصلا يف لخاد ريغ اهكرت نمف ى مايقلاو تقولاو

 ثدح مث زوجي ايك وأ زوجي ال ايك اهبف لخد ءاوس « ةحرحصلا ةالصلا دوجو

 نم ىضم ايف راتخاو ‘ ضعب دنع ( ةذاعتسالاو هيج وتلاك نتسلا و ) ى اهضقان

 نأ عم ةحتافلا ةلمسي هموممل هفعض ( ةلمسبلا و : ليق ) ‘ حبشلاو فنصملا مالك

 ريغل : ريبكتلا و “ اهب رارسالاو ي ةءارقلاب رهجلاو ) ‘ بوجولا اهبف حيحصلا
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 { ميظعتلاو ، دهشتلا نم مايقلل يذلا ريغ وأ : ليق ى مارحإلا

 دعي الف ك ميلستلاو > تامحتلاو > جيبسقلاو ك هدمح نمل هثل أ عمسو

 . هتالص رثكأ يف نكي مل نإ أئيش اهنم سن

 اضعب نرأ لبقب دارأ ع ( دهشتلا نم مايقلل يذلا ريغ وأ : ليق “ مارحالا

 ىضم ايف هيلع رصتقا روهشم وهو اضرف هلمجو دهشتلل مايقلا ريبكت ىنثتسا
 يفو ى مايقلل يذلا ريغو : هلوق يف واولاب فطعلاو “ ليق : هلوقب انه هفعضو
 هنأك ص مهوت فطع فطعلاو « واولا ىنعمب وأ ‘ عيونتل اهنأ ىلع وأب خسنلا ضعب
 رياغملا ريبكتلاو ىنعملا نوكيف « مارحإلا ريبكت ريغ ريبكتلاو : لاق هنأ مهوت

 يذلا نإف ريركتلا ناك نإو ى خلا مايقلا ريبكتلو : ليق ى مارحإلا ريبكتل
 ( هدمح نمل هللا عمسو ى ميظعتلاو ) مارحإلاو مايقلا ريغل يذلا وه مارحإلا ريغل
 مدقتو ( ميلستلا و تايحتلا و حيبستلا و ) ص هدعب ةدايزلاو “ دملا كلو انبرو

 نم جرخي ىتح هنايسن ىلع ماد ولو ( ائيش اهنم سان ديعي الف ) كلذ يف فالخلا

 لك ربتعي امنإو ى فصنلا قوف ام وهو ( هتالص رثكأ يف نكي مل نإ ) ى ةالصلا
 نوكت نأ كلذو ع ميظعتلا رثك أ وأ ريبكتلا رثكأ كرتي نأ لثم ةدح ىلع عون

 وأ ى ةميظعت الإ ةيناثلا مظعتو « هلك ىلوآلا ةعك رلا ميظعت كرتيف ةاتنثم ةالصلا
 ةميظعتلا نأب لوقلا كلذو ى هلك ةيناثلا ميظعتو ةميظعت الإ ىلوألا مظعت كرتي

 وأ “ ىرخالا يف مظعي الو ايهادحإ يف نيترم مظعي وأ ، ةعك رلا يف يزجت ال
 لاق نم امأو ى نايزجت ال اضيأ نيتميظعتلا نأب لوقلا ىلع ةرم ىرخألا يف مظعي

 هتالص تحص يزجي ام ةعك ر يف لعف اذإ هنإف نيتنثالا وأ يزجت ةدحاولل نأب
 امنإ دوجسلا يف حيبستلا اذك و « ةانثم تناك ذإ هتالص فصن يف متظع دق هنأل

 يف هدمح نمل هللا عمس كرت نإو ى لق ول و اءزج ةدجسلا يف هنم يزجي ام دعي

 هك رت ول و فصنلا نم رثكأ كلذ نآل تدسف “ ىرخأ يف هضعب كرتو « ةعك ر
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 ملو ، تايحتلا اذكو ، ضرف ةلمسبلاك ةذاعتسالاو هيجوتلا : ليقو
 ، تايحتلاو هيجوتلا لك يسن فإ الإ ةداعإ دحا و نايسنب اومزلي

 بجوي ال لفاون برقتلاو ميلستلاو ةذاعتسالاو هيجوتلا : ليقو

 هيلع ميهاربإ هيجوتك بناغرلاو ى حصأ لوألاو ء ةداعإ اهكرت

 ى عوشخلاو ى مالسلا

 يف هفصن نم لقأ لاقو ةعكر يف هكرت وأ ىرخآلا يف هلاقو نيتعك ر يف ةيثالث نم

 يزجي ال ام نهيف مظع وأ تاعك ر ثالث يف ميظعتلا كرت ولو « تدسفل ىرخأ
 ةبحت ةيثالثلا يف وأ اهيف كرت ولو ‘ اضيأ تدسفل يزجي ام ىرخأ يف متظعو
 طرتشي ملو ‘ كلذ ىلع ؛سقو “ تدسفل ىرخألا تايحتلا نم يزجي ال ام أرقو
 ص رثكألا كرت اهداسف مدع يف « لدملا » بحاص ميهاربا نب فسوي خيشلا
 اعون وأ اهنم عون نم رثكألا كرت ولو اوهس ننسلا كرتب دسفت ال اهنأ هرهاظو

 . هلك اهنم

 اذكو ، ضرف) اهنا راتخملا ى ( ةلمسبلاك ةذاعتسالاو هيجوتلا : ليقو )
 نايسنب اومزلي مل ) مهضعبف “ لوقلا اذه باحصأ فلتخا ( و “ تايحتلا
 هناسسنب اومزلأ مهضعبو ؤ ( تايحتلاو هيجوتلا لك يسن نإ الإ ةداعإ دحاو

 ميلستلاو ) ةلمسبلاو ( ةذاعتسالاو هيجوتلا : ليقو ) ى ةداعإ هضعب وأ
 بج وب ال لفاون)هباوثو هللا ىضر ىلإ ةبرقملا لئاضفلاب نايتإلا ينعي ( برقتلاو
 ص اهب برقتي مل ةالص ىلع باثي اذه ىلعف ؤ ناصقن لب ى ( ةداعإ ) ادمع ( اهكرت
 . ةين الب ظفلتلا يزجي الو ظفلتلا عم وأ هللا ىضر اهب يوني نأ وه برقتلاو

 . لفن ةذاعتسالا نأ ىضم ابف خيشلا مالك رهاظو “ ( حصأ لوألاو )

 ضرف : ليقو “ ( عوشخلاو مالسلا هيلع ميهاربإ هيج وتك بناغرلاو )
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 . ذقل مايقلا ةلاطإو ى ةءارقلا يف يزجملا ىلع ةدايزلاو

 يف ثبتللا ينعي ( مايقلا ةلاطإو ةءارملا يف يزجما ) ردقلا ( ىلع ةدايزلاو )

 لج هللا ركذ نم امهريغ ةدايز وأ ى حيبستلاو ميظعتلا راثك إب دوجسلاو عوك رلا

 دعب مايقلا يف ثبللاو ى اهرخآ يف تادايزب ةيناثلا تايحتلا يف ثبللاو ى العو

 ترسف امنإ و “هيف بوغرم كلذ نإ انلق اذإ هيف رك ذلا راثكإب عوك رلا نم عفرلا

 ردقلا ىلع ةدايزلاو : هلوق نم مولعم ةءارقلاب مابقلا ةلاطإ نأل كلذب مايقلا ةلاطإ

 وأ « تقولا جورخ وحن نم نكمي ال ام الإ ةدايزلل ةياغ ال ذإ ى ةءارقلا يف يزملا

 ةدايزلا نوكب مايقلا ةلاطإ يف بغر هنأ و ى اذكم ةدايزلا يف بغر هنأ دارأ هلمل

 ردقلاو يه وأ“ ةحتافلا الإ نكي مل ولو هب مايقلا لوطيفليترتلابةءارقلانوك وة ريثك

 هتوفيف ليترتلا يف هتلاطإل هجو الف مومأملا امأ وءىفخت ال كلذلاثمأو(رذفل )يزملا

 اهلترب الف ةحتافلا الإ هل ةءارق الو“هتوفيف حيبستلاو ميظعتلانمراثكإلا الوءمامإلا

 مامإلا امأو ى تناك اذإ اهضعب وأ ةرودلا عامس هتوفي وأ مامإلا هتوفي ام ردقب

 ليوطتلانع ةمألا ىهني ل ناكو ، موقلا فمضأ ةالصب يلصي نأب رومأم هنإف

 فيعضلا مهيف نإف 'فّفَخُيلفَ} سانلاب مكدحأ ىلص اذإ ه : لوقيو سانلاب
 للع ناكو )١' « ءاش ام لطيلف هسفنل ىلص اذإو “ةجاحلا اذو ريبكلاو ميقسلاو

 اهتلاطإ ديرأ انأو ةالصلا يف لخدأل ينا » : لوقيو « اهمامتإ عم ةالصلا ففخي
 ،ا") هئاكب نم همأ دجأو ةدش نم ملعأ امم يتالص يف زةوجتأف يبصلا ءاكب عمساف

 ١ -_ هملع قفتم .

 ٢ - ملم . ور ٠
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 لصف

 لضفأ اهرادو { اهتيب نحص نم لضفأ اهعَدخمب ةأرما ةالص
ِ 7 

 بوثك ب اهفلخ نم ةرتسب الإ كلذ ريغ يف حصت الو ؛ دجسملا نم

 ٠ مرحم وأ واسن وأ ةميهب وأ طئاح وأ د وع وأ

 ( لصف )

 ه ةنازخلا لادلا حتفو اهمض و اهحتفو ميملا رسكب ( اهعد نخم ةأرما ةالص )

 ايرك ز مالسإلا خيش لاقو ص اهتيب يف ارتس دشأ وه يذلا عضوملا دارملاو

 اهرسك و مملا مضب هنأ : عدخلا يف « ليلجلا حتف ه يف يمفاشلا يراصنألا

 نحص نم لضفأ ) ص هيف ام لوانت مار نمل اعداخ هلعج هيناب ناك تيب يف تيب
 عم ولو ( دجسملا نم لضفأ اهرادو ) ص رادلا نحص اذك و “ هطسو ( اهتيب

 ةرتسب الإ ) ، اهفلخ يبنجأ ريب مل ولو ( كلذ ريغ يف حصت الو ) « هيف مامإلا
 وأ عرذأ ةثالث اهنيب اهمامأ نم لجرلاك اهل ةبودنملا ةرتسلا ىلع ةدايز ( اهفلخ نم

 وأ ِطناح وأ ,دوع وأ ٍبوثكب ) تدسف امهنيب غلاب بنجأ ةرم نإو ى لقأ
 وأ ) هريغ وأ طبرب وأ بهذت ال نأ اهسفن ثيحب لاح يأب وأ ةمئاق ( ةميهب
 مرحم وأ ) ، فلخلا ةرتسل ةراهطلا طرتشي ال ذإ ءاسفن وأ اضئاح ولو ( ءاسن
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 ديعت ال :ليقو ؛ اهل حيبأ رفس يف الو ليل يف اهل جاتحت الو ى اهنم
 لقاع غلاب ةدجاس وأ ةعكار اهفلخ رم نإ الإ اجراخ تلص نإ
 ُنقاحلا وهو انز يلصي الو > ينجأ رظنلا حيحص

 ( ال جاتحت الو ) « قهارملا يف نالوقو “ قهارم ريغ بنجأ لفط وأ ( اهنم

 حيبأ رفس يف الو ) ى مامإ فلخ الو « ارمقم ولو ( ,ليل يف ) اهفلخ ةرتسلل
 . اهل حبي مل وأ : ليقو ؛ ( اهف

 نإ الإ ) اهفلخ نم ةرتس لعجت ملو ( اجراخ تلص نإ ديعت ال : ليقو )
 زوجي هنإ : يسرافلا لوق ىلع ءانب هبلإ فاضملا نم لاح ( ةعكار اهفلخ ةرم

 ‘ءزحك الو هنم اءزج ناك الو ى هبف لمملل فاضملا حلصي مل ولو هنم لاحلا ءيج

 اهب رم نإو “ ( يبنجا رظنلا حيحص لقاع ) "رم لعاف ( غلاب ةدجاس وأ )
 الو ةدجاس وأ ةعكار ولو رضي ال : ليقو 0 اهرضي : ليقو « رضي مل ةمئاق

 نإ الو « مرحم وذو نونجملاو يصلاو ىمعألا و ى اهملإ رظنب مل يذلا راملا اهرضي

 ى امل يفبني ال نكل «{ هف لاجرلا .حضوم يف وأ دجسملا يف وأ اهتيب ىف اهب رم

 الو لجرلاك ةمألاو ى ال : لسقو ت داعأ هيلع تلخدف هبف اهعضوم يف ىلص نإو

 امنإو « تفنأتسا : لبقو تطغ تقتعأ نإو ى لجرلا عضوم دصق اهل يفبني

 ارتس رفسلا يف دجت ال هنأل حابملا رفسلا يف اهفلخ نم ةرتس الب يلصت نأ اهل حيبأ
 يف ةرفاسملا ىلع اوددشو ى رضحلا يف يتلاك تناك ءانب وأ رعش تيب تدجو ولف

 هيزحي ال نأ ةيصعم يف رفاس نم ىلع اوددش امك ص ةرتس الإ اهيزجت ال نأ ةبصعم

 . مميتلا

 الب نيتحوتفم نونو يازب ( ءانَزَ ) يهنلا ىنعم يف يفن ( يلصي الو )
 نق احلا وهو ) “ ىلصي لعاف“ةزم فلألا دعبو فلأ نونلا دعبو نونلل ديدشت
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 فإ دسفتال : ليقو ى دشأ وجلاو ء هلَتَبحأل عفادم الو لوبب

 همامأ هدقاع الو ى هافق فلخ هرعش صقاع الو رمأ امك امهب ىنأ

 لوقت نأ كلو ى لوعفملا يف ةدئاز ءابلاو “ هتناثم يف هلوب سباح يأ ( لوبي
 عفادم الو ) ص هتناثم يف عمتجملا لوبلا لجأل نقاح هل لاقي هنأ رابتعاب ةيببس

 نم صخأ عفدلا و « طئافلاو لوبلا امهو « ايهمفدبو هيلع نادتشي ( هليتمتبخأأل إ
 هدحو امهدحأ عفد لمشيف اهتقيقح نيثبخالاب دارملاو ى ةناثملا يف لوبلل عجلا

 ص هعضوم يدعتل لوبلا نم ( دشأ ) طئافلا وهو ( ؛ونجّنلاو ) ى اعم اهعفدو

 ى هبوث يف هرص هنأكف اهيف طئاقلا هءاج نم : لبق دقو ى داعأ كلذك ىلص نإف

 ىلص اذإف ص هيلع الو « ناويدلا » يف اك لايعتساب ولو هعفد حيرلا هءاج نإف

 اثدح ‘وأ ةالصلا اهب لخد تدسف امهدحأ وأ اطئاغو آل'وبت عفدي وهو ناسنإلا

 ثدحي مو ائيش اهنم صقني م ( رمأ اك اهب ىتأ نإ دسفت ال : ليقو ) “اببف
 محتقا هنأل صاع هنكلو « ةالصلا اهب لخد ولو ص العف الو اتوص الو امالك اهيف

 كاهب لخد ولو اجرحي ملام صخرو ى ايهب لخد ولو كرحتي مل ام صخرو “يهنلا

 دسفت الف اهيف اثدح نإو ع تدسف هلغش و كلذ نم دحاوب لخد نإ حيحصلاو
 نإامأو“ايهعفد ريغل اك رحت كرحت وأ تاص وأ ملكت نإ الإ لوقلا اذه بحاصدنع

 ص دومقلاب الإ الوزي ال ناك اذإ الوزيل عجطضا وأ الوزبل َدَسقَ وأ ايهعفدل ك"رحت

 حالصإنم هلك كلذ نأل٬داسف الف الوزيل بوثلا قوف نم هتروع ىلعهديبكسمأ وأ

 يه ضقنتلهدجيلف سجنلا سحيل لئاح الب اهسم نميف اوفلتخا دقو ى ةالصلا
 لوبلاك حيرلا يدنع يذلاو « ترم لاوقأ ؟ دحاو ال مأ ؟ يه مأ ؟ ءوضولاو

 عفرب مل ام كلذب دسفت ال : ليقو ، هتركذو فنصملا هركذ ام لك يف طئاغلاو

 وأ لثفَ و رفضب هعمج ةالصلا لجأل ( هرعش صقاع الو ) « اهعضيو كلجر
 فلخ ) ى ةرابعلا رهاظ وهو ى اهلجأل اهلبق وأ :مهضعب لاق « ةالصلا يف امهنودب
 ىلع اهيف وأ ةالصلا لبق دقع الب هعماج وأ ( همامأ هدقاع الو ) ابناج وأ ( هافق
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 صق : يهو ‘ هسأر ف سمخ 1 رشع ناسنإلل نس دقو > ةأرم ١ ولو

 . .. .. . . ى كاوسلاو 2 رعشلا قرفو « براشلا

 وأ اقلطم اهلبق لمف نإ ال : ليقو ى داعأ لعف نإو ى ( ةأرما ولو ) ى نيلوقلا
 فك يف فلخلا كلذك و « لتف وأ رفض الب اهبف مامأ وأ فلخ هفك وأ اهيف هعمج

 ص اهيف وأ اهلبق اهلجأل ولو هلك كلذ يف يهنلاب : ليقو“دمب وأ لبق اهلجأل بوثلا
 نيب هدر وأ هبوث كسم دوجسلا دارأ املك نميف حيحصلاو « مالك كلذ يف رمو

 . ةداعإلا هيذخف

 صصق : يهو > هسأر ف سمخ ( لاصخلا نم ) رشع ناسمنالل نسم" دقو (

 > ةهاركب هفتن زيجأ و ‘ هوركم ةعدب : لسىقو ك هقلح زوحمو ) براشلا

 ام ةلازإ مزلي الو ی هضعب فتن هوركملا : ليقو “ نيقفانملا باذع وه : ليقو

 ء هةوش¡} وأ كلذك لاط نإ الإ لازب ال لب مغلا لدو ` )اط نإ الإ براشلا قوف

 نذأ نم هقرفي قرفملا يف هريغ وأ طيخ لعج يفكي الو ( رعشلا قرفو )
 هقصن ردق نوكب ثح اقلطم بناجل بناح نم وأ « فلخل مامأ نم وأ ء نذأل

 وأ م ادق ىلإ ىقبرفتلا طسو نم مث ٭لث نذأل نذأ نم ق رف و > نيملا يأر ق

 ىلإ مادق نم مث نذآل نذأ نم هقرفي نا امأو > ىرف ةدايز همفو زاج فلخلا فإ

 > بلصلا ةئيه ىلع هنأل يدنع زوحي الف هلك همادق وأ هفلخ لصي مل ولو فلخ

 ىلوأ هفرعو ى كاراب بدنو ث هريغ دجي مل نإ هعبصإب ولو ( كاوسلا و )

 دنع بدن : ] جاتلا , يفو > ةالصلا لبقو مميتلاو ءوضولا لبق كاتنسي و ك هنم

 > رحفلا ةالص دنع : لبقو ع مونلا نم مايقلا دنع : 17 > ءوضولاو عوجلا

 هرك و > ناقفح وا سيان دمر وأ سطع وأ لاعس وأ ءيق هل نملو مجتحمل ه هرك و

 : لىقو٤كلذ لعاف جرحم و: لاق هىف مفلا ةضمضمو دحمملا ف كوستلا ةدمع وبأ

 وأ “ هركي الف ةالصلاك ةدابع وه له فالخلا ببسو “ هيف كوستلا هركي ال
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 7 يهو ء هدسج ف سمخو > قاشنتسالاو ‘ ةضمضملا و

 . .» هناتخو هؤاجنتساو > هدادحتسا و > هرفاظأ ميلقتو > هطبإ

 ى نالوق ؟ دجسملا يف كلذ هركيف اهب اندبعت هل ةلازإو خسو نع ةفاظن

 ( يف سمخو « قاشنتسالاو ةضمضملاو )اال لالدتسالاب « لماشلا ه يف اهتركذ

 هتلازإو هصقو هقلح زوجيو ( هيطبإ ) رمش ( فتن : يهو هدسج ) رئاس

 ىنميلا ةحبسمب ءعىدتبيو ‘ صقملاب وأ ىسوملاب اهعطق ( هرفاظأ ميلقتو ) ى ةرونلا
 مث ةحبسملا مث ىرسيلا ىطسو مث ةرصنخلامثةرصنبلا مث ىطسولا مث ماهبإلا مث
 الوىطس ولاف ةبابسلاف ة رصنبلاف ماهبإلافة رصنخلاف ماعطلانم قعللا امأ و٤ة رصنخلا

 رظناف “ةباحصلانع الو؛ بيترتلا يف ملل هنع رثأ ال:ليق لب بيترقلا كرتب ساب

 ىإ زيجأو ى امهالت امو نيجرفلا رعش ةلازإ ىأ ( هدادحتساو ) « « لماشلا »
 ص هلا ءاش نإ كلذ يتأيو « فشن "وأ ةر "وشب إ وأ ى هقلحي ديدح ءيشب ةرسلا

 . نوتخملا ةئيه ىلع دلوي مل نإ : ليقو ( هناتخو هؤاجنتساو )

 ىسومو فسويو طولو ماسو حونو سيردإو ثيش و مدآو نلع انيبن دلوو

 ص [نوتخم مهريغ دلوي مل : ليقو ى نينوتخم مالسلا مهيلع ىسيعو ايرك زو نابلسو

 كرت عسي الو ى ةأرملل بدنيو “ ةنس نينامث نبا وهو ميهاربإ نتتخا نم لوأ و

 نتتخي نم لاحي ناك نإ هب تام نم نتاخلا نمضي الو « رذمل الإ غلبي ىقح يص
 دلاوو هدلا وناتخلامزليو « نوتخلا لام نم نتاخلا ةرجأو « مثأي الو « يوق نأب

 : ليقو “ رثكأ ةفشحلا روهظ يفكيو ص لام ايف نكي مل نإ ةرجألاو سرخألا
 ص هروهظل جاتحا ام الإ هركذ نم هنتاخل غلابلا رهظي الو « اهفصن : ليقو ى اهلك

 توملا موقل ديتعا نإو “ نوتحلا لاعفأ لعفيو “ دجي نأ ىلإف انتاخ دجي مل نمو

 فاخ وأ اريبك ملسأ نم نأ نسحلا معزو ى نينوتحلاك اوناكو هوك رت ناتتخالإب

 ك هيلعغلابلا هدبعو هدلو هركيو ‘ نوتاك هلاعفأ تزاج و هكرت هل زاج بتعلا
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 تارعش ثالث زواج نإ قرفلاو س داعأ هيف يف لخد نإ براشلاف

 طبالا رعشو ك رثكأف عباصأ ةعبرأ ردق لاط نإ ىرخأل ةيحان نم

 ٠. ٠ . . ‘ عارذلا قاصلإ لدعب هنم جرخ نإ

 ىلع نامض الو ص غولبلا لبق بحتسيو ى هنتخ هل زاج هميتي وأ ميتيب ماق نمو
 ين ناك نإ غلاب ريغ متي نتخ يف بستحملا ىلع نامض الو ى دمعتي مل نإ نتاخلا

 نم ىثنخلا نتخيو “ نمضي : ليقو « يلو وأ يصو هل ناك ولو « نتنلا دح

 . همكعال الجر دجي مل نإ ةأزملا هنتخت نأ لجرل زاجو ى رك ذلا عضوم

 ال : ليقو ص هسم لولبم سجن و ةالصلا ( داعأ هيف يف لخد نإ براشلاف )

 يف راصو حبق اذإ هصق بجحي : ليقو ى مفلا يناج رعش لوطب ريض الو “ سجني
 ص لالدتسالاب عرفلاو لصألا « لماشلا ه يف اهتركذ ؛ نالوق نيك رشملا يذ

 اذإ صقي وأ براشلا رعش لازي : ليقو ط نيلابسلا مفلا يناج رعش ىمسيو

 يف براشلاك نالابسلاو ى مايأ ةعبس : ليقو ى اموي نوعبرأ : ليقو رهش ىضم
 ثالث زواج نإ ) هدوجو عمو همدعب ةالصلا دسفت ( قرفلاو ) ى لاوقألا هذه
 نم ىرخأو ةسحان نم ناتنثا تزواج نإو ى ( ىرخأل ةيحان نم تارعش

 ةرعش ةرمش هلك هرعش باسح فلكي الو ‘ هرظن بسحب كلذو ى نالوقف ىرخأ
 : ليقو « رثكاف عباصأ ةثالث ضرع ردق رمشلا ( لاط نإ ) قرفلا بجي امنإو
 قورفلا كرات ىلوتي ال : « جاتلا ه يفو “ ( رثكاف عباصأ ةعبرأ ) ضرع ( ردق )
 وأ عباصأ ةعبرأ متي ل رعش ضراع نإو 0 مهفالخ دصقن ل نإ هنم أربتي الو

 ص هريغ قرفو قرف همزلي مل هطسو وأ هرخآ وأ قرفلا لوأ بناج نم ةثالث
 قاصلإ دعب ) طبإلا نم يأ ( هنم جرخ نإ ) هفتن بجي ( طبالا رعشو )
 دنع لهس هفتنو ى اموي نيعبرأ لك يف هفتن مهضعب بحتساو “ بنجلل ( عارذلا
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 ‘ عبصإ سأر زواج نإ رفاظلاو ،عبصإب راد اذإ ةناعلا و

 لمحي ( عبصإب راد اذإ ) اهرمش قلح بجي ( ةناعلاو ) “ هئادتبا يف هدوعت نم
 نإ : ليقو ى اهريغ قوفو ماهبإلا نود اهنأل ىطسولا يهو .طس"وأ عبصإ ىلع

 نبا بحتساو ص نوعبرأ مهل و نورشع ءاسنلل : ليقو 0 اموي نوعبرأ هملع ىضم

 هتلازإ و هفتن ءاسنلل و هقلح لاجرلل بحتسيو “ رهش لك يف لكل اهقلح بوبحم
 : دعس يبأ نعو “ هوركم امو نيمبرأ نع هريخأت : لىقو ى عيمجلل ةرونلا

 دجو نمو « مثإلا هيلع فاخأ و ةناعلا ينعي اهفتن وأ اهَزجَ لجر ةنسلا فلاخ

 كلذ مدع نمو ‘ دجو نإ اههبش يزجيو اضيأ اهفلاخ اهريغب اهقلحو ةرونلا

 : حور وبأ لاقو “ لجرلاك اهيف ةأرملاو صقلا مث لثمالا وهو ىسوملاب قلح
 ثدح تدن نإ رعشلا قلح ةأرملا ىلع بحيو “رثكأ وأ ةنس اهك رات ةالص دسفت ال
 علقت و براشلا صق ق ادح ملعأ ال : يراوجلا يبأو ةدبع يبأ نعو ى اهحسقب

 نعو ى كسفن نع كلذ حزأف لاط اذإ الإ ةناعلا قلحو طبإلا فتنو رفاظألا

 زواج نإ ) هميلقت بجحي ( رفظلاو ) ‘ نكمأ ام ىلع الإ دح ال : يراوحلا يبأ
 هنأ ه:يلازغلا نعو “ بيترتلاو هنم أدبي" يذلا عضوملا رم دقو ( عبصا سار
 ىلإ لايشلا رصنخب أدتباو ى ماهبإلاب متخو رصنخلا ىلإ ىنميلا ةحبس أدب للك

 ءيرب" لقن اهيف تبثي مل نإ : يلازغلا لاقو « نيديلاك نالجرلا و )0١١ « ماهبإلا

 ىلعبجاو ةناعلا قلح : ليقو “ ليلختلاك ىرسيلا رصنخب متخيو ىنميلا رصنخ
 هلم ناك ه و ى هقلح : ليقو ى هفتن اهل بحتسملاو 4 ةأرملل زوحيو لج لا
 « ٢١' « آلامش و انيمي اهرثني .ناكف ى انب يدتقي _ دوهيلا تلاقو _ هرافظأ نفدي

 مل ةيلاوتم اسيمخ نيعبرأ اهملق نم نأو ى ةعدب رعشلا نفدو اهنفد نأ يورو

 ١ - دواد وبأ هاور ٠

 ٢ - يذمزقلا هاور ٠
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 ةضمضمو ناتخو ءاحنتسا كرت عم ال ك كلذ ىلع حصت : لىق و

 . اقافتا قاشنتساو

 مفلا يف براشلا لوخد نم ( كلذ ىلع ) ةالصلا ( حصت : ليقو ) ؛ رقتفي

 قاصلإلا دعب طبإلا رعش جورخو ثاهنم رثكأ وأ بناجل تارعش ثالث ةزواجعو

 مدع يف صخر اذك و ى عبصإ سأر رفظلا ةزواجمو « عبصإب ةناملا رعش رودو

 ملقتلاو فتنلاو كاوسلاو قرفلاو صقلا كرت ىلإ ةراشإلا وأ لصأ قرفلا
 هركذي ملو آلوأ الإ هركذي مل كاوسلا سرأل ص ىلوأ اذهو « دادحتسالاو

 فاضم ريدقت ىلع ءايشألا كلتل ةراشإلا حصت ممن « هريغ رك ذ لثم اركذ دمب
 ص انموق ضعب هبجوي ملو “ ( ناتخو ءاجنتسا كرت عم ال ) كلذ كرت عم يأ

 قاشنتساو ةضصمضمو ) “ كورتم لب هب لممي ال نكل « هنودب هبلع حصتف
 «لماشلا» رظناف ادمع ولو اههك رت نم ءوضو حصي : ليقو ى انباحصأ نم ( اقافتا

 . انريغ لوق وهو

 « دئاوف »

 يجنتسي نا زوجيو “بارت هىف رجح رمجتسب ال هنأ : يهو « ناويدلا » نم

 ص لبق وه هب ىجنتسا وأ ي ريغتت مل فرحأ هيف يقب نإ هريغ هب ىنجتسا اه
 ةراجحب رمجتسيو ى سبيت مث ابطر عطق نإ ال طحقلاب سبيت دوعب رمجتسيو
 اهحرطي لهف ، هيف اهب رمجتساف ةراجحب ءاج نإو ى هريغ حارتسم يف اهباصأ
 ىلع رم نمو اهريغ دجي مل نإ فوصلاو ناتكلاب رمجتسيو ؛ نالوق ؟ هيف
 “ يرجت اهنأ ىسع اهيف يجنتسي نأ ضعب صخر دقف ال مأ يرجت يردي ال ةيقاس

 دحاو اهيف ىجنتسا هلجرب لجرلا اهقلغي وأ « روثلا برشب عطقنت ناك نإ و

 ةمسق ىلع هكيرش ذخأيو سجنلا رثأ رهظي مل نإ ةلمج زيجأو ى ,دحاو دصب

 



 ص همهس ذخأ الإو ث ةفيلخ هل اولعجي نأ ىلع وأ هليك و وأ هتريشع وأ اهئام

 ةمعرل ١ همطعتو > مميتيو ءاملا همبأل يطعي نبالا نأ صعب معزو > مميتي : لسىقو

 هفرعد مل وامهدحأ سحن نا ءام هدنع ناك نإو > ال : 7 > نوممشتيو مهمامإل

 رخآلاب مث ‘ يلصيو هبوث ذخاي مث سبيتيو امهدحأب لسغي : ليقو ك ممبتبلف
 لام هدي يف ناك نإو ى يلصيو هبوث ذخأيو سببتيو لوآلا عضاوم لسغيو

 ولو يلصيو ى مميتلاب الإ هظفح ىلإ لصي مل نإ مميتلا هل زاج هلام وأ سان
 . هنمضي مل ولو : ليق ى منغلل بئذلا نع اظفح يشام وأ ءاميإب

 كلذ وحن وأ لستغي وأ هراد يف وأ هئانإب يجنتسي نأ لجرل نذأ نمو

 دمب ام ءارك هاطعأو متأ سجنتلا فاخ نإو « ةفك ماتلا لبق هيلع رجحو
 لسغو ففج و ىدامت اموي هفاخف لازنإلا هل ضرعيو يجنتسي ناك نمو ى رجحلا

 ص راتتساب دحا و ءانإ نم ىنثم اولسغ مهيلع قيض نمو ى ممتي :ليقو “ لزنأ نإ

 اوعراقت ةدحاو ةرم ءاملل اوءاج نمو ى ناتأرما ناتأرما وأ ع نالجر نالجر

 . آالوأف الوأ مدقتي نم ىلع

 ص بوثلاو ركذلا رهطي ىتح اريثك ءاملا لزن نإ ركذلا بوثلا حسم يزجيو
 اميلعت ملعت وأ ًاديربت لستغا نمو هجرخم يف دصقلا الإ هيفكي الف طئاغلا امأ و

 ‘دحاو لسغ هازجأ تابانج هيلع نمو ضعبل افالخ اهريغ وأ ةبانجل هفكي مل

 : :7 > هلايشد ىشنتسيو ضمضعو هانمىب هلامش ف ءالا لعحمو > ال : لسىق و

 الإ هعبصإب رمي مل نإو “ هارسيب قشنتسيو ضمضي و هانميب هفنأ و هيف يف هلعجي
 ضعب يف سارضألا ىلعو مفلا ضعب يف اهيلع وأ ةثللا ىلعَالإ "وأ سارضآلا ىلع
 ديعي نأ فوفجلا دعي ءاملا دجوف هؤام غرف نم ىلع ضعب ددش و ع ىفك رخآ
 حصت هنأل هيزجي هنأ يدنعو ى هداعأ غلبو لفط أضوت نإو “ ءوضولا وأ لسقلا
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 نمو « ضرفل يزجآ تقولا لبق ولو لفنل غلاب أضوت نإ هنأ اك ى ةدابعلا هنم
 هدسج يفو مميتي نأ ضعب زاجأ و « هءوضو ضقتني مل دمعتم ريغ هتروع سم
 هدي وأ ههجو "لب ولو مميت توفلا فاخ نمو “ مميتلا دعب هعزنيو سباي سجن
 ةبولقم ولو بارتلا يف هدي مميتملا لخدأ نإو «مميتلا هل زاج للبلا ايهمعي مل نإو

 وأ كرشم وهو مميت نمو « ةلبقلل مميتلا بحتسيو « دامرلاب زوجيو ى هافك
 هيلإ تعجرو حارتسا مث ةلعل لجر مميت نإو ى داعأ احص وأ ملسأف نونجم

 ٠ داعأ عّمض نإو ؛ مميتلا ةداعإ يف نالوقف ىرخأ هتءاج وأ

 نبو هندب : لقو > ةمقن ءاضب سمشلا نوك ضعب دنع رصعلا ةمالعو

 : لسىقو > ماش ُ بلح : لىقو ك تس 7 > عبرأ : لىقو > ناتعك ر رهظلا

 كناتعك رءاشملاو برغملا نب : 7 > اعارذ نوعبرأ ةماعب همف ممعتي ام رادقم

 ى اهترثكل موجنلا دعت مل اذإ ليقو ى روكذملا ممعتلا : ليقو ى عبرأ : ليقو
 : ليقو “ بئذلا نيبو هنيب : ليقو « بلكلاو ةاشلا نيب قرفي مل اذإ : ليقو

 اذك و حيحصلا ىلع داعأ اميلعت ماقأ وأ ن"ذأ نمو ص ةاش بلح رادقم

 ١ ملعتل .
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 باب

 ك ًاقافت اهتقو جرخو اهنع مين وأ تيسن ةالص ءاضق بجو .

 ؛ نالوق ؟ ال "وأ ادمع تكرت نإ بجي لهو

 ( باب )

 ءاضقلا يق

 ءاضق ظفل وه يذلا ظفللا قلطاف ى اهب نايتإلا يأ ( ةالص ءاضق بج و )
 نايتإلا قلطم وه يذلا ماعلا ىلع اهتقو دمب اهلعف وهو صوصخم ىنعمل عوضوملا
 اوفلتخا مهنأل كلذ تلق امنإو ‘ صاخلا ءاضقلا ىنعمب ءاضق وأ ءادأ ناك ءاوس ى اهب

 ص ءاضق هنأ ىلع اوقفتي ملو ؟ ءادأ وأ ءاضق وه له « مئانلاو يسانلا هيلصي اف

 تكرت نا ) ءاضقلا ( بجي لهو .ى اقافتا اهتقو جرخ و اهنع مين وا تيسن" )
 مازلإ اومسو ى ةرافكلا هعتمزلو نيلوقلا ىلع رفك و “ ( نالوق ؟ال "وأ ادمع

 ولو ةحارلل ابلط ءاضقلا مدع ىلإ ليمت اهعبطب سفنلا نأ رابتعاب ديدشت ءاضقلا

 ءاضقلا مازلإ مدع يمسو اهباوثو ةالص كاردإ هيف نآل "حصل اصيخرت يمس
 هتتاف هنأب مكحلا هيف نأل حصل ًاديدشت يمس ولو هيلإ عبطلا ليمل اصيخرت
 اك اهءاضق بوجو حيحصلاو ى اهباوث كرادت هتافو ى اهك رادت هتافو « ةالصلا
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 نأ بات ىح اهكرات ف صخرو > ىرخأ كرات ةرات لصم ف ددشو

 . ..... ...... .... . . اهديعيال

 درو دقو ى هلل نيد اهنكل تقولا لازو تقوب تقلع ولو اهنألو ‘ موصلا يضقي

 ثيدحلا اذه ظفل مومعب ةربعلاو ١١ « ءافولاب قحأ هللا نيد نإ ه : ثيدحلا يف

 ىرخأ كرتيو ةرات يلصب نم ىلع ولو هبجوي مل نمو “ هببس صوصخب ال هوحنو
 - .هريغ لوق وه اذه يف ديدشتلاو

 ةلزنمب تاقوألا نأ ههجوو ث هيلع ءاضق ال هنأ « ناويدلا » يف هيلع دمتعملاو

 يذلا تقولا راصف نيمم صخشب قلعت لعف ةلزنمب نيمم تقوب قلعت امن؛ صاخشألا
 ءاضقلا بجي ال اكف ى لعفلا هب قلعتي مل يذلا صخشلا ةلزنمب لعفلا هب قلعتي م

 ذإ “ ةروصلا كلت يف اذكف لعفلا هب قلعتي مل يذلا صخشلا ىلع ةروصلا هذه يف

 دراولا رمألا نأ اك « ءادع ام لوانتي ال نيملا تقولا يف لعفلاب دراولا رمألا

 لصفلا قلعت نإ ملسن هنأ باوجلاو ‘ هريغ لوانتي ال نيعم صخشب لعفلا قلعتب
 مل نبعم تقو ىلل صخشب قلعت اذإ : لوقن نكل “ صخشلاب هقلعتك تقولاب
 اذك تقو وأ اذك ةعاس يف هيضقي نيد هب قلعت ول هنأ اك « تقولا تاوفب تفي

 طقسب مل هل تقو يذلا تاقيملا تافو كلذ وحن وأ اذك رهش وأ اذك مو وأ

 ى ءاشعلاو رجفلاو برغملا ةنس داعت : ليقو ى ةنسلا ةالص داعت الو نيدلا هنع

 . ناضمر ءاضق نامز ناضمر مايق كلذ نمو ى حون يبأ لوق وهو

 ص صيخرت هيفو“اهديمي نأ ( ىرخأ ) ةرات ( كرات ةرات لصم يف ددشو )
 لوق صيخرتلاو ديدشتلا اذه ( اهديعي ال نأ بات ىتح اهكرات يف صخ رو )

 ١ - : وفتم ٤ هملع ٠
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 حجارلاو 8 هلبق ايف و هدعب قافأو تقولا يف هيلع يمغأ وأ نج نم مزلو

 ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ > موزللا مدع

 لع رمتسا نإو ى دمي" كرتيو ىلصب ناك نإ ليقو : لاق هنأك و « طقف ثلاث

 ص حيحصلا ىلع ةرافكلا اهتمزلو ى ءاملعلا ضعبل ديدشت هيفو « "دمي" مل كرتلا
 نم هكرت امع ائيش يضقي ال نأ هل صخر اهدمي ال نأ هل صخر يذلا اذهو

 بهذ نإ جحو اهعاونأب تارافك و موصو ةاكزك 2 ىلاعتو هناحبس هللا قوقح

 > جحلا نامز يتأي ىتح هعم نوكم نأ نودب اهدمب وأ اهعم وأ ةبوتلا لبق هلام

 دبعلا نيب سيل » : قلع هلوقل كرشملاب اهيبشت ى ىلاعت هللا قوقح نم كلذ وحنو
 العو لج هللا قوقح نم اقح كرت نم : ليقو )١١' « ةالصلا هكرت الإ رفكلاو
 كرتي ملو يلصي راك ولو ، يضقي الو لبقتسي امف حلصي نأ هلف بات اذإ هنإف

 ال اك اهيلصي نم امأو ت ىلاعت هللا ءاش نإ ةاكزلا باتك يف كلذ يتأيو ت ةالصلا

 اك ى ةرات ىلاعت هللا قوقح نم اقح لعفب وأ “ ةرات زوحي اك اهيلصي و ط ةرات زوجي

 وأ نج نم ) ءاضقلا ( مزلو ) ‘ هل صخ رب ال هنإف هيزجد اك ةراتو هيزجي ال
 الإ ال : لبقو ( هدعب قافأو ) هنم ىلوآلا ةظحللا يف ولو ( تقولا يف هيلع يمغأ
 وهو لصي ملو فئاظولا نم همزل ام عم هيف يلصي ام رادقم تقولا نم بهذ نإ

 ملو اهفئاظوو اهطورشب اهل رهطتي ام رادقم هنم بهذ نإو ى عونمم رغ ركاذ

 يف يأ ( ايفو ) 0 ضعي دنع هيلع ةداعإ الف هيلع يمغأ وأ نجف رهطت وأ رهطتي

 نأل ( موزللا مدع حجارلاو ) ص هدعب لئازلا ( هلبق ) (يذلا ءامغإلا وأ نونجلا
 نكي ملو ‘ فلكم :9 هملع لخد 7 ص اهتقو ىف اهب فلكي ةالصلا

 . جرخ ىتح فيلكت ناح

 ١ ملسمو يراخبلا هاور س ٠

 ۔۔- _ ٤٨٠



 . ٠ اتفلتخإ نإو . بوجولا يف ناتفصلا تقفتا نإ ءادألاك ءاضقلاو

 ى همزلت اهنإف يلصي الئل هلبق مات نإ الإ جرخ ىتح تقولا دعب مئانلا اذك و

 ام رادقم يقب نإ : لبقف “ هرخآ قافأو تقولا لبق هبلع يمغأ وأ نج نإ و

 يهف همزل نإ لاستغاك و همزل نإ ءاجنتساك و ءهوضوك ةالصلا فئاظوب يلصي
 نم همزل ام نودب اهرادقم يقب نإ : لسىقو “ همزلت ل لقأ يقب نإو ى هل ةمزال

 لقأ يقب نإ : ليقو « هتمزل ةمك ر رادقم يقب نإ : ليقو ى همزلت مل اهفئاظ و

 نم لوق ىلع ىلصي ام رادقم لبق يمغأ وأ نج نإ فالخلا اذك و ى هتمزل ليلق
 نم يقب هنأ هيلع ىمغملا وأ نونجملا ملع نإ و ى هرخآ قافأ مث كلذب همزلي ال

 قاطأ امب هنيح يف يلصي نأ همزل قاطأو ريبكتب وأ فييكتب هب يلصي ام هلقع
 . كلذ نم

 هلعف وهو ێ ربخ ( ءادألاك ) هتقو دعب ءيشلا لعف وهو أدتبم ( ءاضقلاو )
 وأ اهنع مونملا وأ ةيسنملا هذه نوكت نأب ( ناتفصلا تقفتا نإ ) “ هتقو يف

 نيترفس انوكت وأ ى ةيرضح ةضقملاو ةيرضح اهك رت دّسعتملا وأ اهداسف نببتملا

 لك نوك امهو « ةضقملاو اهتقو جراخلا نم لك ةفص ناتفصلاف ى نيتيممج وأ

 تناكل رفسلا يف اهركذتف ةيرضح يسن ولف ى ةيعمج وأ ةيرفس وأ ةيرضح ايهنم
 هنأ هدمي وأ تقولا يف نيبت ول اذك و « سكملا يف اذك و ص نبتقفتم ريغ ناتفصلا

 بوجو ( بوجولا يف ) ث اعبرأ اهديعي هنإف هل زوجي ال ام ةعمجلا ةالص لخد
 ( اتفلتخإ نإو )ةعمج ريغ وأ ةعمج ةالص وأ رضح وأ رفس ةالص نايلصي ايهنوك
 ريغ ىرخألاو ةيعمج" امهادحإ نوكت نأب نافلتخي لب ءادآلاك ءاضقلا نكي مل

 وأ ةفياسملا ةالص همزلت نأ كلذ نمو ى ةيرفس ىرخالاو ةيرضح وأ ى ةيعمج

 ىتح اهكرتو كلذك عاجطضا وأ دوعق ةالص وأ ةدش وأ ضرمل ريبكت ةالص

 ص فالتخا اذهف ع ةمات ادجاس عكار امئاق اهالص عناملا لازو تقولا جرخ
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 يسن نمف « مهريغك ال ، يأر ىلع هيلع ىمغملاك اهوحنو يسانلاو مئانلاف

 بانأ و فنصملا هفذح ى ةيطرشلا نإ باوج وه ءادآلاك ءاضقلا نكي مل : يلوقو
 هلوقك ةلعلا بانأ وأ هببسم اضيأ وهو ؛ خلا مئانلاف : هلوق وهو ى همزال هنع

 رعصاف يأ ١) 4 "كلبق نم لسر تبذك "دقف ًَكوب"ذكمي" "نإو { : ىلاعت

 ىروك نأ نينصلا ديرب تأ لمتحيو ث اوربصف اوبذك كلبق نم ةلمر نل
 نيتفصلا قافتا فرعي هنأ همالك لصحم و“نيتنثا وأ اعبرأ ةادؤملاو ةضقملا نم لك
 قفتت ةرات : لوقي نأ ىلوألاف ى طباض وأ ةدعاق نم ال همالك نم بوجولا يف

 . نافلتخت ةراتو ع بوجولا يف ناتفصلا

 اذإف بوثب ىلص نمك دمع ريغب "لصي مل نمم ( امهوحنو يسانلاو مئانلاف )

 ( هيلع ىمغملاك ) ةراهط الب ىلص هنأ جرخ نمكو ى ىلص هنأ مهوت نمكو ى سجن وه
 اك ةالصلا دبعي نأ وهو “ هيلع ىمغملا يف ( يأر ىلع ) ةداعإلا بوجو يف
 ص يأر يف نونجملا اذك و “ رفس وأ رضح نم ةيف قافأ يذلا لاحلا هيضتقي

 ى ديعي هيلع ىمغملا نإ لاق نم لوق يف هيلع ىمغملاك يأ “ هيلع ىمغملاك : هلوقو
 مهوتل فطعلاب هيلع ىمغملاو : لاق ولو “ فطعملا ماقم يف ريظنتلا درح فاكلاو

 فوذحم ربخلاو هيلع ىمغملاو امهوحنو يسانلاو مئانلا ىلإ دئاع يأر ىلع هلوق نأ

 نأ لمتحيو ث ( مهريغ ) ماكحأ ( كال ) مهريغ ماكحال ةفلاخ مهماكحأ يأ

 مهمزلأ نم ؤ يأر ىلع : هلوقب ديريو ى هيلع ىمغملاك : هلوقب رابخإلا ديري

 هدعب هبتناو تقولا لبق مان نم : لوقي نم مهنم نإف “ حيحصلا وهو 4 ةداعإلا

 يسن نمف ) “ ثيدحلاب دودرم وهو هيلع ىمغملا يف يأر وه اك “ةداعإلا همزلت ال

 ٠١ - رطاف : ٤
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 يف ولو ةبرضح اهالص رضحلا يفالإ هبتني ملف اهنع مان وأ ةيرفس
 اهيسن وأ ةالص نع مان نم ه : هلوقل . اهسكع يف ةيرفسو ، تقولا

 ؟ اهئادأ بوجو تقو لهف « اهتقو كلذف { اهركذ اذإ اهيلصيلف

 . هلحم يف فالخ ؟ اهتاضق وأ ى حجرو

 اهالص رضجلا يف الإ ) يسن نم رك ذي ملو مات نم ( هبتني ملف اهنع مان وأ ةيرفس
 اهالص ( و ) تقولا دمب اجس الو ( تقولا يف ) هبتنا وأ ركذت ( ولو ةيرضح
 ماني وأ ةيرضح ىسني نأ وهو ى ةلأسملا هذه سكع يأ ( اهسكع يف ةيرفس )

 نرايتالا نأ سوكعملاو سكملا يف انلق ولو رفسلا ين هبتني وأ ركذتيو اهنع
 الضف ، هرثكذت لبق اهب بطاخي م هنآل ءاضق تقولا دعب ةيسنملا وأ اهنع مونملا

 مث « سكملا وأ ةيرضح رفسلا يف اددميلف ةيرضح اهب بطوخ دق لاقي نأ نع
 املاح ىلع اهضقيلف جرخ ىتح يسن وأ مان مث تقولا يف رك ذت نإ يدنع يذلا

 اهب بطوخ دق هنأل ةيزفس وأ ةيرضح اهنوك نم نايسنلا وأ مونلا لبق يذلا
 . مهفاف

 بسحب اهيلصي ءاضقلا لوق ىلع هنأ ضمب قلطأ اك ال ليصفتلا يغبني اذكهو

 ايسن وا ةالص نع مان نم ) : قلع ( هلوقل ) يتاي اك اقلطم تنافلا اهتقو
 يذلا تقولا _ ( كلذف ) _ نايسنلا وأ مونلا لاوزب _ ( اهركذ اذإ اهلصيلف

 اهنادا بوجو تقو ) اهركذت تنقر ( لهف ى اهتقو ) هيف اهركذت
 بسحب اهيلصي يناثلا ىلعو : ليق ؛ ( فالخ ؟ اهناضق ) تقو ( وأ ‘ حجرو
 لحم هلحمب هدارمو ى ( هلحم يف ) روكذم رفس وأ رضح تقو نم تئافلا اهتقو

 ١ _ رك ذ م دقت ٥ ٠
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 دح يف تقولا جرخ نإف هنطو لخد ىتح ةيرفس كرت دمعت نمو

 يف ىلص نإو س هسكع اذك و س ةيرضحف الإو 2 ةيرفس اهاضق رفسلا
 ىلص نإ و .« هسكعك ةن رضح اهداعأ رفس ف اهداسف ناب مث رضح

 ةالص اهاضق تقولا دعب اهداسف ناب مث ميقم فلخ رفاسم

 هعم ركذن ل هتاذ دح ف فالخ هنأ دارأو ‘ هقفلا لوصأك تالوملا نم هطسب

 يف اضيأ فالخلاو « دعب ةيتآلا هتلأسم ىلإ ريشي نأ لمتحيو « هيلع عرفتي ام
 . هيلإ ةراشإ يأر ىلع : هلوق نوكي نأ لمتحيو « رك ذ نمم هوحنو هيلع ىمغللا

 وأ دلبلا روس وأ هلايمأ وأ ( هنطو لخد ىتح ةيرفس كرت دمعت نمو )
 "دح يف تقولا جرخ نإف ) ث ماتلا يلصي ىتم قباسلا فالخلا ىلع كلذ وحن

 نأ وهو ( هسكع آذكو ةيرضحف الإو ةيرفس اهاضق ) رضحلا ىف ال ( رفسلا
 اهاضق رضحلا يف تقولا جرخ نإف ى رفسلا ةدح لخد ىتح ةيرضح كرت دمعتي

 ناب ( رقيم يف اهداسف ناب مث رضح يف ىلص نإو ) « ةيرفسف "الإو ةيرضح
 ام ضقان ثودح وأ نك ر لالخإب وأ ناكم وأ ندب وأ بوث ةراهط الب اهالص

 يأ ( هسكعك ) ةيرفس : ليقو “ جرخ وأ تقولا يقب “ ( ةيرضح اهداعأ )
 ةيرفس اهديميف رضح يف اهداسف نيبتيو رفس يف اهيلصي نأ وهو رك ذ ام سكع
 سكملا يف فنصملا هركذ ام حيحصلاو “ةيرضح : ليقو ؤ جرخ وأ تقولا يقب

 يف ةيرضحلا يلصيف ى اهتقو يف هتمذ تلغش و اهب بطوخ يتلا اهنأل سوكمملاو
 لمحي هنأ ينعأ كورتم كلذ ريغو رضحلا لخد ىتح اهتقو ءاقبل ةيرفس رفسلا

 . رفسلا ىلإ وأ رضحلا ىلإ قبي ملو تقولا جرخ اذإ ام ىلع همالك

 ةالص اهاضق تقولا دعب امداسف ناب مث ميقم فلخ رفاسم ىلص ناو )
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 ثدح نإ امأو { للخب اهلخد نإ اذهو ، ارصق تقولا يفو مامإلا

 نيتعكر هفلخ ةعمج ىلص ميقم اذكو ى قلطم مامإلا ةالصبف اهيف هيلع

 يفو مامإلا فلخ تبجو اك اهاضق تقولا دعب اهداسف رهظ مث

 ص اعبرأ تقولا

 نأل مامإلا ةالص لثم يأ « ةفاضإلاب فرعتي ال فاضم ريدقت ىلع لاح ( مامالا

 هتمزل هنأكف آ ريثأت روذعم وهو رمأ اك "لصم هتين يف وهو تقولا جورخل

 : ليقو ( ارنصقَ ) اهاضق ( تقولا يف ) اهداسف ناب نإ ( و ) “ ةيرضحلا
 اماو ) ص هنم دب ال ام ناصقنب ( للخب اهلخد نإ اذهو ) « مامإلا ةالص اضيأ

 دعب نأب ( اقلطم مامالا ةالصب ) اهادم ( ف اهيف ) للخلا ( هيلع ثدح نإ
 : ليقو 4 هل زوجي اك مرحأ اذإ آريثأت مارحإلل نأ ىلع ءانب هيف وأ تقولا
 نيتعكر ) رفاسملا وأ ميقملا فاخ يأ ( هفلخ ةعمج ىلص ميقم اذكو ) ى ةيرفس

 ءاوس ص نيتمكر ( مامالا فلخ تبجو اك اهاضق تقولا دعب اهداسف رهظ مث
 نيتعكر يلصف « مرحأ امدعب اهدسفي ام ثدح وأ دسفم للخب ةالصلا لخد

 تقولا يفو ) 0 ةممجلا موي جرخ ولو ةمجلا رهظل ءاضق ارهج ةروسلاو ةحتافلاب
 اهالص تقولا يف داعأو ثدح نإو “ امهل دسفم للخب ةالصلا لخد نإ ( اعبرأ

 اهالص اهداسف نابو ةمهلا ريغ رفاسملا فلخ ميقملا ىلص نإو « رم امك نيتعك ر

 فلخ رفاسم ىلص نإو « متي لب رفاسملا فلخ رصنقي م هنآل اقلطم ةيرضح
 ةين ىلع ةحتافلاب نيتعكر تقولا يف داعأ دسفم للخب اهلخد نإف ةعجلا مامإلا

 ةروسب هدعب وأ تقولا يف ةممج ةالص اهداعأ للخ ثدح نإ و ى رفسلا ةالص

 نأ يفبني ناكف تقولا جرخ ىتح هل نيبتي ملو للخ اهلخد نإ اذك و ارهج
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 ايفو اهنود امف سمخلا يف اهنيب ايف تايضقملا بيترت بوجو يفو

 ؟ ال مأ ةادؤملاك تاقوأ امل له > هزراثم ء فالخ ةرضاح نبب و اهنب

 ن إ اذك و : ل وقد و أ « اقلطم يلصملل ريمضلا "درب > ةعمح ىلص ن ! اذك و ه ل وقي

 . مقملا ركذ ىلع رصتقي الو ، ةمج رفاسم وأ ميقم ىلص

 نم لقأ ( اهنود ايف سخلا يف اهنيب ايفتاتيضقملا بيترت بوجو يفو )
 وأ مونب وأ ادمع كرت ام تايضقملاب دارملاو ى سحلا نم لقأ ءاضق همزل اذإ سخلا

 الإو ى اقاحلإ اهب قحلم اهنع مونملاو ةيسنملا ريغ نا الإ كلذ وحن وأ نايسن
 كردي ال اب اهداسفب ملع مث ىلص ام اسايق اهب قحتليو امهيلع دعب لالدتسالاف

 اهنيب ايف لقأ وأ سلا بترت ( ةرضاح نيب و ) اهنود وأ ( اهنيب ايفو ) ى ململا
 (؛فدلخ )؟ بترت ال وأ قضي مل وأ قاض ةرضاح عم بترت له مث؟بترتال وأ
 اهدعب امو دارأ يتلاب ءىدتبي نأ الثم يضقي يذلا ىلع بجوأ بيترتلا بج وأنمف

 ريض الو رجفلاب ءىدتبي نأ مهضعب راتخاو ى اهلبق نم اهب ةلصتملا يف يهتني ىقح
 هبقعيو ابرغم وأ الثم ارهظ يضقي نأ زاجأ بيترتلا بجوي مل نمو ى هفالخب
 هنأ يدنع يذلاو ى برغملاب يضقي يذلا أدتبي" : ليقو “ كلذ وحن وأ رجفلاب

 لاق انموق فلتخا اذك و « لع هللا لوسر اهالص ةالص لوأ هنأل رهظلاب أدتبلي
 : ليقو رهظلا ةالصب أدتبيو : نيتمر يبأ نب دمحم لاق : ةيكلاملا نم سنوي نبا

 نم هبف ءاضقلاديرب ام سفن تاقوألا هذهو ؟ ( تاقوأ امف له ؛هراثم ) ‘ حبصلا
 ص ةمولعملا ىوعدلا نم ةبيرق ةلعلا هذه ( ؟ال مأ ةادؤملاك ) ببترتلا ىلع نامزلا

 ال اهنوك سفن اهل تقو ال اهنوك و بيترتلا بوجو سفن تاقوأ اهل اهنوك نإف

 ابسات وأ ًادماع رثكأ وأ نيتالص كرت نم : « ناوبدلا » يف لاق « اهبيترت بجي

 الف رسيت امك ىلص نإو ى نمباتت امك ىلوآلاف ىلوألا ”نئهالص تقولا جرخ ىتح

 لح يتلاب أدب ىرخآلا تقو لح ىتح يسات وأ ادمعتم ةالصلا كرت نمو ى سأب
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 كلذف » : هلوق نم كلذ أشن .؟ ةعسوم وأ ةقيضم لهف لوألا ىلعف

 . هيلع انيد اهلعج « اهبوجو تقو لاق نمف س اهتق و

 .ه ا توفلا فاخ نإ الإ ' ةريخألا مث ىلوآلا : ليقو ع ىرخآلا يلصي مث اهتقو

 عم بترت ةتئافلاو ‘ نهنيب بيترت ال تئاوفلا نأ ليصفتب لوق وهو ؟ ىنعملاب

 بيترت الو « تنئاوفلا نيب بيترت ال : ليقو “ ةرضاحلا نع اهميدقتب ةرضاحلا

 . هلك كلذ بترب : لسىقو < ةرضاحلا نيبو نهنيب

 يهو اهتاقوأ يف اهبوجول اعبت اهب نايتإلا مزل هنأ : بيترتلا بوجو هجو
 هجوو ى ءاضق كلذف “ ناضمر لدب بيترت بجي امك كلذك بترتلف ص ةترم

 دقف هيف بترت يذلا اهتقو امأو ‘ رضاحلا وه اهتقو نأ بيترتلا بوج و مدع

 . ءادأ كلذف تاف

 ؟(ةعسوم وأ ةقيضم ) اهتاقوأ ( لهف )“اتاقوأ امهل نأ وهو ( لوألا ىلعف )
 ءاوس “ الثم ركذلا تقول يلاتلا ةالصلا تقو تقولا جرخي مل ام وأ تمي مل ام

 يف ركذتي نأ لثم “ ةضورفم ةالص تقو ربغ يف هلبق وأ ةالصلا تقو يف ركذت

 جرخي مل ام اهتقو عسويف « اهعولط لاح وأ سمشلا عولط دعب وأ ىحضلا تقو
 ملام اهتقو عسويف ءاشعلا تقو جورخ دمب ركذتي نأ لثمو « رهظلا تقو

 وأ رصملا ىلص امدعب وأ رجفلا ىلص امدعب ركذت نإو ى رجفلا تقو جرخي
 وأ رجفلا عولط دعب اهركذت نإو ى اهتقو وه تقولا كلذ نم يقابلاف امهريغ

 نيح نم آضيأ اهالص اهيسن مث اهركذت اذإو ى رجفلا ةتتس لبق اهالص هلبق
 كلذف » ) : ةلع ( هلوق نم كلذ أشن ) نايسنلاك مونلاو ءاذكمهو ايناث اهركذ

 هيلع انيد اهلَعجَ ) عسوملا يأ ( ايوج و تقو ) هدارم ( لاق نمف )« اهتقو

 ١ - هملع قفتم ٠.
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 اهكرت دمعت نمف .. ةقيض اهم ادأ تق و : لاق نمو {، تمع م ام ًاعس وم

 رخآل ارهظ يسانلاف ، كله هيف اهيلصي ام ردق ركذت وأ هابتنا دعب

 > هسكع لىقو . رصعلا مث ىلوألا يلصي ةدحاو كردي فلحب رصع

 هلبق ركذت وأ “ هيف رك ذت يذلا ةالصلا تقو جرخي مل ام وأ ( تمي مل ام اعتسوم

 وأ اهرخآف لاوزلا وأ ىحضلا يف ركذتي نأ لثم ى ةضورفم ةالص تقو ريغ ىف

 مل نإ تام ىتح هكرتب رفكي الو ى لوقلا اذه يف ءاضق كلذو رهظلا تقو رخآ
 اهرخأ نت هنأل اقلطم ةعسوتلا حيحصلاو « عسوم ءادأ تقو : لسقو ى دمعتي

 ةدح الف اهرخآل ادح انل نيبي ملو اهيلصي نأ لبق هنع لقتنا هنأل مونلا لع نع
 . توملا الإ

 وأ هابتنا دعب اهكرت دمعت نمف ) هيلعو ( ةقتيض اهنادا تقو : لاق نمو )
 نذؤي لاوقألا كلت ىلعو ى ( كله هيف ) هبلإ جاتحت اب ( اهيلصي ام ردق ركذت
 تقو : لاق نمو “ ةدحاو لكل ميقيو « ناذآلا ءاش نإ ادحاو اناذأ نهل
 ؟ توملل عسوم وأ قيضم ءاضق تقو لهو ى هدنع ةماقإ الو ناذأ الف اهلاضق

 ثيحب ,رصع رخآل ارهظ يسانلاف ) ؛ لاوقأ؟رم ام "دح ىلع تقولا جورخل وأ

 ص هتقو جورخ دعب ولو ( رصعلا مث « ىلوألا يلصي ) طقف ( ةدحاو كردي
 امه نالوقلاو 0 حيحصلا وهو ةالصلا هيف زوحت تقو ىلإ رصعلا رخؤي : لىقو

 هىف اهنأ ىلوألا ىلصي هنأب لوقلاهجوو“قبضم ءاضق وأ ءادأ تقو اولاق نم دنع

 تدازو « ءادأ ٢ تقولا نأ يف اتعمتجا هنأ الإ ى ءادأ ةيناثلا كلذك و ءادأ

 . ال لمجف مدقتلاب ىلوآلا

 جورخ دمب رهظلا مث رصعلا يلصي نأ وهو ( هسكع ) لعفي ( : ليقو )
 زوحي ءاضق : لاق نم لوق بساني اذهو : « ناودلا » ق رصتقا هيلعو “ تق ولا
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 يلصي مث هيلع يضمي هدعبو ى هيف لوخدلا لبق اهركذ نإ اذهو
 هبتنا وأ ركذ نإ تقولا يف ةرضاحلاو ةتئافلا كارتشاب ليقو س رهظلا

 رك اذف نبتادؤم كارتشاك ى ةرضاحلا مث ةيسنملا ىلصت اهتقو يف

 مث ‘ ىلوألا يلصي ىتح ةلفان اهلعجي ةرضاح ف ةمسنم

 تقولا نوكل ارابتعا لوقلا اذه يف هريخأت انه بجوأو ، هريخأتو هميدقت
 ليللا يف هيلصي نأ لثم ةالصلا تقو ىلإ رخؤي : لبقو « هب تصخف ةرخآلل

 (اذهو) ص برغملا تقو نع هرخؤي ال : ليقو “ ىحضلا يف وأ برغملا ةالص دمب

 ( و ) رصعلا يف يأ ( هيف لوخدلا لبق ) ىلوآلا يأ ( اهركذ نإ ) تباث كحلا

 يلصي مث ) رصملا ىلع يأ ( هيلع يضمي ) هيفلوخدلا دعب يأ( هدعب ) اهركاذ
 ص اهلك لئاسملا كلت يف رصملا عم رهظلا مكحك ءاشعلا عم برغملا كحو ( رهظلا

 ( تقولا يف ةرضاحلاو ةتنافلا كارتشاب : ليقو ) ‘ تقولا قاض نيح كلذو
 ةرضاحلا تقو يأ ( اهتقو يف هبتنا وأ ) اه ( ركذ نإ ) عستا وأ تقولا قاض

 ةيسنملل اهنم جرخيف ةرضاحلا يق لوخدلا دعب ولو ( ةرضاحلا مث ةيسنملا ىاصت )
 ركذتي نأ لثم كلذو ص فنصملا لوقي اك ةلفان اهمتي : لىقو “ تقولا قاض ولو

 دحاو تقو يف رصعلاو رهظلاك ( نيتادؤم كارتشاك ) برغملا يلصي وهو رصعلا

 بوجوب لوقلا ىلع رصملا وأ رهظلا وأ رجفلاك ( ةيسمنم ) ةالص ( ركاذف )

 اهيف وه لخد ( ةرضاح ) ةالص ( يف ) اهنع مين وأ تيسن اذإ روفلا ىلع ةالصلا
 ملسي وأ اهمتيو ( “ةلفان ) اهيف وه يتلا ةرضاحلا يأ ( اهلعجي ) ءاشعلا وأ برفملاك

 ح هرئاظن يف اك لاكشأ ضرفلا ةين ىلع لوخدلا دمب ةلفان اهلعج يفو ، نيتنثا نم
 هبنت وأ رثك ذت يتلا يلصيو اهنم جرحي لب اضرف الو كفن حصت ال اهنأ رهاظلا نإف
 كلذ دمب يلصي ( مث ىلوالا يلصي ىتح ) ةرضاحلا ينعأ اهيلصي الو اهل
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 : ةيسنملا مث هاون ىلع ةرضاحلا متأ الإو تقولا عسو نإ ةرضاحملا

 ( ةيسنملا ) ىلص ( مث هاون ىلع ةرضاحلا متأ الإو تقولاعسو نإ ةرضاحلا )
 يسن نإ اماو ‘ رصعلا عم رهظلاك ءاشعلا عم برغملاو ‘ تقولا جورخ دمب
 ركذ نم : لبقو ى ضرفلاف ةنسلاف رتولاف هلصىلف رجفلا علط ىتح ءاشملا

 قاض اذإو ث تقولا عسو ولو “ هدعب تئافلا ىلصو هافك و همتأ ضرف يف اضرف

 برغملا تقو لوخد دعب هدعب رخآلا ىلص ىلص ايأف رصعلاو رهظلل تقولا

 ةالص لبق ىلصت ةالص لكاذك و ى اهدعب : ليقو “ برغملا ةالص : لىقو

 رخآ ةعكرك هتالص نم لقأ الإ تقو نم دجوب مل نإو«اهدعب : ليقو 2 برغلا
 مث بورفلا متي ىتح هنم كردأ ابف ثبليلف رهظلا يلصي : ليقف رصعلا تقو

 ايف ثبليو رصعلا يلصي : ليقو “برغملا مث : ليقو “ برغملا مث رصملا مث ديزب

 . رهظلا مث برغملا مث : ليقو “ برغملا مث رهظلا مث بورفلا دمبهمتيو هنم كردأ

 مث اهتقو ءاضقنال رظتنا ةالصلا آيلع ضرفت مل لاق نمو : « جاتلا ه يفو

 :ليقو“افورعم عنص نايسن وأ مونب هتتاف نمو « لتق "الإو بات نإف “ باتتسي
 :ليقو ى اهيف : ليقو “ ةمتعلاو رجفلا يف : لبقو “ نايسنلا يق ال مونلا يف همزلي
 . ه ا ةالصلا الإ همزلي ال

 ليللا ةالص تاقوأ جرخي ىتح لتقي الو ةالص كرات رفكب مكحي ال : ليقو

 نم تناك نإ اهلك راهنلا ةالص تقو جرخي ىتحو ليللا ةالص نم :تناك نإ راهنلاو

 تاولص كرتي ىتح رفكي ال : لوقي نم مهنم : « ناويدلا » يفو ؛ راهنلا ةالص

 لاق ص تركذ ام مهدارمو ص راهنلا ىلإ ليللا تاولصو لبللا ىلإ راهنلا

 فإو “ ةرضاحلا عم تئاوفلا ريسي بيترت بجي كلام دنعو : يشكيودسلا

 تئاوفلا بيترت ركذ عم بجوو ؟ سمخ وأ عبرأ ريسيلا لهو 0 اهتقو جرخ
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 وأ اركاذ اهديعي ال اذلف ةيطرشلا ليبس ىلع ال نكل ترثك ولو اهسفنأ يف
 انموق دنعو : لاق « بتري مل نإ دسفت ال نكل بجاو بيترتلا نأ ينعي « ايسا

 اهنأ ,لكل يونيو نقيتيل اهبيترت ىلع اسمخ ىلص سخلا نم ةيسنم نيع لهج ول
 اسمخ و ةيرضحاسمخىلص اهنيع اضيأ لهج دقو ةيرفس مأ ةيرضحأ كش ولو“ ةيسنملا
 رضحلا يف ركذتنإ ةيرضح اسمخىلوألاةروصلايف يلصينأ بهذملا ىضتقم و ٠ةيرفس

 ةالص كرت دممت نإ معن ك هررح ةيناثلا ف اذك و > رفسلا ف ركذت نإ ةيرفسو

 ص ررح نقيتيل ةيرفس ًاسمخو ةيرضح اسمخ يلصي هنإف ةيرضح مأ ةيرفسأ ملعي ملو
 ؛ه ا ارفس وا رضح توافتيالحبصلاو برغملا ذإ تاولصينام الا يلصيالهنأ رهظ مش

 نيترم اهالص ةيرفسمأةيرضحأكشورفسةالص ةرمو رضح ةالص ةرماهنيعملع نإو

 نيتعك راه الصبرغم وأ رجفةالص تناك نإ و؛ءاشع وأ آرصع وأ ارهظ تناك نإ

 نأ هل زاجأ اعبرأ رفاسملل زاجأ نمو“ابرغم تناك نإ اثالث وأ ارجف تناك نإ

 نيترم اهيلصينأ همزلي ملو اهنيع ملعو؟رفس وأ رضح ةالص لهكش اذإ اعبرأ يلصي

 يوني اعبرأ رفاسملا ةالص نأل رظن هيفو « ليق اذك ، ةيرضح ةرمو ةيرفس ةرم
 ميقملا ةالصو نيتنثا يلصي نأ هل لب ى عبرألا موزل مدعو لصألا ىلع توبثلا اهب
 دقو ةالصلا هترضح نمو ك عبرأ نود ال عبرأ يم الإ هل سيل هنأ ملعي ًامبرأ

 اهنم عضو وأ هعضو نإ همم عفرب نم دحم الو ةبادلا ىلع وأ هرهظ ىلع الىقث لمح

 فاخ نإ يموتلاب ولو هنكمأ اك يلصي اذك و « هعضي : لبقو “ هنكمأ اك ىلص

 فاخ نمو ى يموتلاب ولو سانلا لام يف دسفت وأ ‘ بئذلا اهدسفي نأ منغلا ىلع

 تإو ى البقتسم هنكمأ اك اهرهظ ىلع ىلص اهنع لزن نإ برهت نأ ةبادلا ىلع

 ىلصو اهفقو فقت نأ هنكمأ نإو > دارأ ثدح ىشمو اهيلإ مرحأ هنكم ل

 [اسجن ولو اهنسرب اكسام لصسلف لوزنلا هنكمأ اذإ اهبوره فاخ نإو هناكم

 ٠ دمعي دعب و
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 ةرضاحلا يلصب نأ دارأ مث اهتق و جرخ ىتح ةالص كرت دمعت نمو

 ال وأ اهالص الإو ةكورتملا مث اهتقو توف فاخ نإ اهيلصي : ليقف

 رفكي ال ذإ تمي مل ام اهتقو عسوم ةكورتملا : ليقو س ةرضاحلا مث

 . . ك اهكرتب نيترم

 ىتح ) هب الإ ةالصلا حصت ال ام كرت دمعت وأ ( ةالص كرت دمعت نمو )

 اهتقو توف فاخ نإ اهيلصي : ليقف ةرضاحلا يلصي نأ دارأ مث اهتقو جرخ
 نيب بيترتلا لوق ىلع ( ةرضاحلا مث الوأ اهالص الإو ةكورتملا ) يلصي ( مث
 تكرت اهنأل ةك ورتملا رخأ ةرضاحلا توف فاخ نإ هنأ الإ 2 ةرضاحلاو ةضقللا

 . اهنع مونملاو ةيسنملا يف ءاج اك « اذك اهتقو نأ ثيدح تأي ملو ادمع

 وأ نجي وأ ( تمي مل ام اهتقو عسوم) اهتقو جرخ ىتخ ( ةكورتملا : ليقو )
 نراسنلاو نونجلا يف ضعب هرذعو “ توملاب الصتم نايسن وأ انونج ىسني

 امنإو اهجورخ اهتقو يه ةرم لب ( اهكرتب نيترم رفكي ال ذإ ) احوصن بات نإ
 رمألا هيلع ديعأ ولو ‘ لجآلا لبق امم هيلع امنإف ىضمف لجأل ةعابت هيلع نمك وه
 دمب اهلصي مل نإ رفكيو ةرملا كلت رفكي لوألا ىلعو هلبق امم هيلع باطخلاف
 بنرأ ريخآلا لوقلا ىلع همالك ديفيو « روكذملا ليصفتلا ىلع اهلبق وأ ةرضاحلا

 ةالص يضقي نأ هلو ى ءاش نيح ىلإ اهءاضق رخؤي نأ هل ةريثك تاولص هيلع نم
 ؛ءاضقلا ىون دقف اهلك ضاق ريغ تام نإو ‘ كلذ نم رثكأو كلذ نودو ةالصب

 ذإ رفك نكي مل نإو ى كرتلاب رفك دق ناك نإ هيلع قاب لوآلا هرفك : لبقف

 هتينو هتبوتب لوألا هرفك يحم : ليقو ، رخآ ارفك اضيأ رفك « ليقو ى تام
 ءاضقلا يف هداهتجا مدع زاوجي ةيكلاملا تحرصو ع رخآ هل ددجتي ملو ءاضقلل
 دجو .ام ءاضقلل غرفتي نأ انم ريثك ددشو « ءاش ىتم ءاش ام يضقي نأ هل نأو
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 سجنب ىلص نمو ؟ يخارتلا وأ روفلا ىلع رمألا له ص كلذ راثم و

 . . . . . . . لحم وأ ندب وأ بوثب

 دقو الإ دهتجي مل نإ هلك ءاضقلا قحلي ال هنأ هل ةرامأب بلغ اذإ و ى هيلإ الببس

 ٠ ناكمإلا و ةقاطلا ردق عرفتيو دهتحح نأ همزل تام

 قيضلا يأ ( روفلا ىلع رمألا له ) اهاضقب رومأم هنأ ( كلذ راثمو )
 .هنأ اتدنحغ حيحصلاو ؛ فالخ ؟ ةنيرق نكت مل اذإ عسوتلا يأ ( يخارتلا وأ )

 امهدحأل ضحمتي وأ اهنيب كرتشم : لىقو “ ىخارتلا الو روفلا ىلع لدي ال

 هلعف ىلع مزعلا امإو لاحلا يف لعفلا امإ « روفلا يضتقي : ينالقابلا لاقو ى ةنيرقب
 نإو “ كرتشملا ردقلاو روفلا نيب ةغل هلولدم يف فقولاب ينيوجلا لاقو « دعب

 يفو "ةغل فقولاب : ليقو ى هلمتحي الف يخارتلا امأ و ““الثتمم ةدع روفلاب لعف

 نإ هلعف يف فقن رداب نإ ىنعمو « يخارتلا بوجو لاتحال رداب نإ هب لاثتمإلا

 ام ءزج يف توميال هنأ هنظ ىلع بلغو لعفلا تقو هيلع لخد نمو « هيلإ رداب

 نإ امأو ڵ هنايصع مدع ضعب ققح ةأجف تامف هلوأ نع لعفلا رخأو تقولا نم

 ص أزجأ ىصوأ نإ : ليقو ى اقلطم يصعي : ليقف « تايف رخأف رمملا هتقو ناك
 .رخاف تقولا نم ءزج يف توملا هنظ ىلع بلغ نإو يحلا هيضقي نيد : لبقو

 ءاضق هنأ ينالقابلا معزو ط ءادأ وهف تقولا يف هلعف نإف “ ىصع هلوأ نع لعفلا
 لعف مث لعفي ملف تقولا جورخ نظ نم اذك و « تقولا رصح توملا نظ نأل
 مأ ددجم رمأب ءاضقلا له فلتخا و « هتينب صاع وهو ءادأ هلعفف قاب تقولاو

 اهنيب تناك نإف ةالص تقو لخد ىتح ةالص كرت نم : لبقو لوآلا رمألاب

 وأ رجف ءاش اياب أدب رصملا تقو لخد ىتح رجف كراتك اهالص دق ةالص

 .رخف ةالص اهنيب نكت مل نإو ى رهظلا ىلص دقو رصع
 وأ لاستغا وأ ءوضو الب وأ ( لحم وأ ندب واب وثب سجنب ىلص نمو )
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 يف ملع نإو ى فلخلا نكميو هتمذب يهف تقولا جرخ ىتح ملعي ملو
 هبتنا نإ دْسَعب تقولا لوأ مئانك ، رفك جرخ ىتح اهكرتو تق ولا

 . لوق يف هدعب

 تدسف وأ ى ( تقولا جرخ ىتح ملعي مو ) تقولا لبق مرحأ وأ دسفم للخ
 ص ( فلخلا نكميو ) “ ةعسوم ( هتمذب يهف ) تقولا دعب مهربخأو مامإلا نع
 اعطق دوجوم فالخلاو ؟ مئانلا يف قباسلا فالخلا ىلع ال مأ ملعلا تقو بجت له

 يف وأ “ سوجنم بوثب ىلص نإ : لاق « ناويدلا ه هب حرص دقو “ كتمعأ اك

 جرخ ىتح اهلصي ملو تقولا يف ركذت مث ايسا مميتلاب ىلص وأ ‘ سوجنم ناكم
 نايسن الو رذع ريغب اهيلصي ام رادقم اهرخأ و تقولا دعب ركذت نإ و « رفك

 لبق ناك نإو ى هيف ناك يذلا تقولا جرخم ىتح رذعي : ليقو « رذمي الف

 . ءاش ىتم اهيلصي هيلع نيد : ليقو 6 ةلبقتسملا ةالصلا تقو جرخم ىتحف تقولا

 اهتداعإ كرت يأ ( جرخ ىتح اهكرتو ) اهلطبأ اب ( تقولا يف ماع نإو )
 ىلع تقولا لبق مان وأ هجورخ دعب الإ حصي ملف تقولا لبق اركسم برش وأ
 جرخف اهف موقي ال نأ ىلع هلوخد دعب مان وأ تناح اذإ ةالصلل موقي ال نأ

 هيلع دعي هركس يف لعف ام لكف ًآراكسإ دمعت نمو ى اقافن ( رفك ) تقولا
 لوأ منانك ) دمملا ماكحأ نم اذكهو ى داقيو هب رفكي هوحص يف هلعف هنأك

 رفكي هنإف ( هدعب هبتنا نإ دمعب ) ةالصلل تقولا يف موقي نأ ةين ىلع ( تقولا
 نأ ةين ىلع مات هنأل ةرافك الو رفكي ال : ليقو ى ةظلغملا هتمزلو ( لوق يف )
 لبقهربغ هبنيوأ هبتني هنأهدنع ناك نإ ةرافك الو رفك ال : ليقو ىةالصلل موةي

 ى هّبنيوأهبتنينأهدنعناكنإ آرخآوأ اطس ودعب همون يفآضيأ فلخلاو تقولا جورخ

 لعل و“تقولا يفالو تقولا لبق امل لماش وهو١ءعيبضت مونلا فسيل : زليم هنعو

 ٠ دواد وبأ هاور _ ١
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 مئانلاك سيلو ى رفكي مل هدعب ركذف تقولا يف نايسن هلخد نإو
 > رفك تقولا ف فئاظوب اهمتي ال ىتح اهكرت دمعت نمو .0{[ آدمع

 ريض الو هدنع ثيدحلا حصي مل وأ هلبق ام ىلع ثيدحلا لمح تقولا يف امب ددش نم

 يسن وأ هلوخد يسن نأب ( تقولا يف نايسن هلخد نإو ) ى ةبلغ مان نإ هيلع

 نمو ث ادمع مئانلاك سيلو رفكي مل ) تقولا دعب يأ ( هدعب ركذف ) مانف ةالصلا
 ص جرخي ىتح : ليقو ى ( رفك تقولا يف اهفئاظوب اهمتي ال ىتح اهكرت دمعت
 اهديمي : ليقو هتزجأ نكمأ امك اهالصو بات نإ اهفئاظوب اهمتي ال يذلا اذهو

 وأ ايموم يلصي نمو « ادجاس وأ امكار يلصي نم كلذ يف ءاوسو ى اهفئاظوب

 : ليقو ى رفك امهادحإ الإ كردي ال ىتح نيتكرتشم كرت دمعت نمو ى ربكم
 هناكم ق هدرو هوضع عزن نمو > لوألا وه حيحصلاو > تقولا جرخم ىتح ال

 ‘ءاسأ و دمي مل زئاجلا قفاوف هنظ يف زوجي امك ىلص نمو “ ال : ليقو هتالص داعأ

 يف اذك و هل ءام ال نأ قفاوف ءام هل نأ ىلع مميتب يلصي نأ لثم ديعي : ليقو

 كلذ سكعو رفاسم هنأ قفاوف ميقم هنأ ىلع رفاسمك يلصي وأ ى بوثلا

 . اذكهو

 يف كلذك ٍِبوث وأ هنظ يف رهاط ناكم يف ىلص نمو : « ناويدلا ه يفو

 :ليقو“ ديعي : ليق ارهاط ابوت وأ ارهاط اعضوم دجي الو سجن وه اذإف هنظ
 هيفف كلذ ريغ دجي مل وه اذإف سجنب وأ سجن يف ةالصلا دمعت نإ اذك و « ال

 لاطأ نميف ضعي صخرو “ ةداعإلا مدع رايتخا « ناويدلا » رهاظ ؛ نالوقلا

 حيحصلاو ى رفكي ال نأ تقولا هعسي ال هنأ املاع تقولا جرخ ىتح ادمع ةءارقلا

 هنوك رتيو اولص ام ىلع نونبي : ليقو“هوك رتو اوفنأتسا امامإ ناك نإو « هرفك

 : ليقو « اهيف ذخأ تبرغ وأ سمشلا تملط الإ اهمتي ال ىتح يسن وأ مان نمو
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 ممبتف رذع هب ثدح مث هب اهمتي ال ىتح اهكرتف لسخلل لهأت نإف

 حارتسا ءاميإب وأ ريبكتب لَصمأ اذكو س رذعي ال : ليقف ىلصو
 . 0 لاحلا اذه لع

 . وأ هندبل ( لمقلل ) "الهأ ناك يأ ( لتهات نإف ) برغت وأ علطت ىتح دعقي
 .(اهكرتق ) سافنلل وأ ضمحلل وأ ةبانجلل وأ ءوضولل وأ ام سجنل وأ ءاجنتسالل
 ( هب اهمتي ال ىتج ر اهلسغي ال نأ دمعت نا اذك و « اهيلصي ال نأ دمعت يأ

 ص لسفلا نم عنام ( رذع هب ثدح مث ) ى ناك لسغ يأ همزل يذلا لسفلاب
 هتالص تحصو ةظلغم هتمزلو رفك دقف ( رذعي ال : ليقف ‘ ىلصو مميتف )

 هنأ حيحصلاو هنم احيبق ارفك دارأ هنأ هل فنصملا فيعضت هجوو ى مميتلاب

 . هيلع ةرافك الو ريبك مأ ريغصأ وه ام يردي ال وأ ريغص نايصع ىصع

 مميتل لهأت نإو : ينعي . ها كلذ هل يغبنيال : لاق « ناويدلا ه يفو

 لوزي ال نأ نكمي هنأل ريخأتلاب رفكي مل حارتسا مث هب الإ اهمتي ال ىتح اهرخاأف
 ص لوق ىلع هدعب اهيلصيف اهرخؤيف تقولا يف هب اهك ردي الف لسفلا همزليف هرذع
 ول ام فالخب رخآ ىلع اهرصتخي وأ « لوق ىلع كردأ امك هنيح يف اهمتي وأ
 اذإو ى راصتخا الو ةلجع الب تقولا يف اهيلصي هنإف مميتب كلذ لبق اهالص
 هرمأي لب همولي ال هنإف هيف ديعي لاق نمو “ تقولا يف ةداعإ الف دعب حارتسا

 لئاسملا عيمج يف كلذك هدوجو مث ءاملا مدعل مميتلا يف مالكلاو « طقف ةداعإلاب

 اهاضق الإو قحل نإف لسفي هلك كلذ يف : ليقو ى اهركذ يتلاو ترك ذ تلا

 حارتسا ) مث اهب الإ متي ال ىتح اهرخأ ( ءامياب وأ ريبكتب لصم" اذكو )
 ؛ ھ ١ صخ رب نم مهنمو “ رفكي « ناويدلا ه يفو ى رفكي ال ( لاحلا اذه ىلع

 . اهلك لئاسملا كلت يف لاوقأ ؟اهمايتل رخؤي وأ عولطلاو بورغلل رظنيو اهيلصيو
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 يف ءاسفن وأ ضئاح ترهط وأ نونجم قافأ وأ لفط غلب نإو
 اهنورصقي الو { امل نيكردم ريغف اهفئاظوب هيف اهنوكردي ال تقو

 اوكردأ فإ : ليقو ى اهعسي ال تقو يف اوبطوخ مهنأل مهريغك
 نم كردمف ، اهوكردأ دقف نورهطتم مهو ةعكر عسي ام ردق هنم

 . هكردم بورغلا لبق ةعكر رصع

 ال تقو يف ءاسفن وأ ضناح ترهط وأ نونجب قافأ وأ لفط غلب نإو )

 مهريغك اهنورصقي الو )ي مهمزلت الف ( امل نيكردم ريغف اهفناظوب هيف اهن وكردي

 غولبلا وهو بطاخي نم لاح اورَّسص يأ ( اهعسي ال تقو يف اوبط وخ مهأل

 ى ةالصلا كلتب نيبطاخع ريغ مهف الإو وحصلاو سافنلاو ضيحلا نم ةراهطلاو

 اوبطاخي مل : ليقو « مهضعب دنع نكمملا ريغبو اعامجإ نكمملاب قلعتي باطخلا و
 اورظنيو اهومتي وأ مهنكمأ اك اهورصقيلف “مهتمزلو اوبطوخ : ليقو ى اهب

 مث بورغلاو عولطلا متي ىتح اودمقي وأ ايتي ىتح اوكسميف عولطلاو بورفلل

 ص ءوضوو سجن لسغب اهك ردي ال ناك نإ مميتي : لفطلا يف ليقو ى اهيف اولخدي

 . اومرحيلف ( نورهطتم مهو ةعكر عسي ام ردق هنم اوكردأ نإ : ليقو )
 ( هكردم بورفلا لبق ةعكر رصع نم كردمف ، اهوكردأ دقف ) اهيف اولخدي و
 : ليقو برغملا يلصي مث رصعلا متي مث بورغلا مامت رظتنيو رصملا كردم يأ

 رجفلاو اهدتبيف برغملا متي ىقح رخؤي : ليقو ى ذئنيح اهمتي لب رظتني ال
 ع كلذ يف مالكلا رمو ى ةالصلا كردأ دقف مارحإلا كردأ نم : لمقو “ برغملاك

 تقو هرضح نمو « ةالصلا مهمزلت مل نيرهطتم ريغ ةعك ر ردق اوك ردأ نإ و
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 نإ لصي مث هطعيلف رخآ نم اناسنإ هيطمي نأ بلط وأ قحلا هنم بلطو ةالصلا
 كرشملاو “ يلصي ىتحف يلصي وهو بلط وأ هتوف فاخ نإو « تقولا عسوا

 عورفب بطاخ هنأ ىلع ءانب ليلق لقأ ولو اهتقو ضعب كردأ اذإ ةالصلا همزلت

 بطاخ ريغ هنأ ىلع ءانب هعم ركذ نمو « غلب اذإ لفطلاك وه : ليقو ى ةعيرشلا
 . لوآلا حيحصلاو ى اهعورفب
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 باب

 . هلقاو ء ضرف ليقو س بوجوب رتولا نس

 ( باب )

 ننسلا ةالص يف

 رتولا ه نلع هلوقل حيحصلا وهو ى ديكأتب ليقو ؤ ( بوجوب رتولا نس )
 .( ضرف ) وه ( : ليقو ) ‘ لفن لاق نم برغأو 6١ « كنود "يلع بجاو
 رتولا يأ '» ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح » : ىلاعت هلوقل
 يهو ةالص مكيلع لا داز » : هباحصأل لاق للع هنأ عيبرلا ةياورلو ى لوق يف
 ٤١) ي كنود يلع بحا و رتولا »: للع هلوقب هبوح و خسن هنأ باوجلا ا" « رتولا

 اولص » : عادولا ةجح دمب لاق اضيأ و « ديك اتلا عيبرلا ةياور يف مكيلع ىنعم وأ

 : لاقو تاولص سمخ هنم هل رك ذف بجو امع اهدعب لجر هلأسو 'ث) « كمخ

 ( هلقأ و )‘عادولا ةجحدعبمكح لزني ملو )٦' « عوطت نأالإ ريغ كيلع سيل ه

 ١ -- يناربطلا هاور .

 . هيلع

 . هملع قفتم - +

 . يناربطلا هاور _ ت

 . يراخبلاو ملسم هاور - د

 ملسم هاور - ٦
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 ةدحاو زوجو ي ميلست اهنيب زاجو « ناتنثا اهمدقتي ةعكر اندنع

 ثالث نم رثكأب َرتوأ هنأ مالسلا هيلع هنع غلبي ملو 2 زجعلا دنع

 > عبسب بدن و ةرشع

 ةلمح نم ام ( ناتنثا اهمدقتي ةعكر اندنع ) بجاو هنأ روكذملا رتولا لقأ ىأ

 وأ ، عبرأ هقبست ةعكر لقألا اذه ىلع دئازلاف « هلقأ هلوق كلذل لديف س رتولا

 رتولاف « رتو ةدحاولا عم ىباوسلا هلك وهو ؛ اذكهو ى تس هقبست ةممك ر

 لوق اندنع :هلوق لباقمو “ ناتعك ر اهمدقتي نأ دكأتي نكل ةمك ر بجاولا

 نأ ىلع لديو عبرألا وأ تسلا دكأتتو ى يتأي اك عبرأ اهمدقتي ةعك ر هنأ انريغ

 ح اهيلع راصتقالا زاوج بجاو ريغ هلبق عفشلا نآو ، ةدحاولاب قلعتم بوجولا

 نيذللا نيئيشلا نيب ( اهنيب زاج و ) الثم رصتخي لب زجمل كرتي ال بجاولا نأل
 فطاعلا فذحف اهنبو اهنيب لصألا وأ « ناتمكر رخآلاو ةمكر امهدحأ
 هب دارأ لب همدع حجارلا نأ ميلستلا زاوجب هدارم سيل ( ميلست ) ؛ فوطعملاو

 ال احجار ميلستلا زوجي هنأ دارملاف ميلستلا زوجي ال هنأ يتآلا لوقلا ةلباقم

 الب ( ةدحاو زوجو ) هبحتسا مهضعبو هبجوأ انباحصأ ضعب نإف احوجرم
 تامك ر عبس رتولا : لسمقو“زجع الب كلذ زوجو ( زجعلا دنع ) نيتنثلا مدقت

 تسب اهلبق لفنلا مدقتي ةدحاو هنأ حيحصلاو ؛ ثالث : ليقو « سمخ : لبقو

 يتلا لاحلا زجعلاب دارملاو ث رثكآلل دح الو ى رثكأ وأ « نيتنثا وأ ى عبرأ وأ

 . ةالصلا اهم. ناسنإلا ىلع قشي

 رتوأ هنأ مالسلا ز و ةالصلا ( هيلع هنع ) ان ( غلبي مل ) نكل ( و )
 كانونسم لفن عفشلا يونيو ( عبمب بدن و ) ةعك ر ( ةرشع تدالث نم رثكاب

 رضحتسي نكلو ى هيفكيو ى رتولاو عفشلل ةمتعلا نم همايق دنع رتو ةدحاولا و
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 رجفلاو ءاشعلا نيب ام هتقوو ى امهنيب ميلست الب ثالث وه : ليقو

 . . > همزلد ل علط اذإ : لق و » هركذ اذإ هلصي هسانف

 لصفلا عم ضعب دنع زاج هيجؤتلا هل أرقي مل نإو ، هل ريبكتلا دنع رتولا ةيذ

 ملست الب ثالث وه : ليقو ) ، ارتو لكلا لعج نم كلذل جاتحي الو « ميلستلاب
 زاجأو « مارحإ ةريبكت الو ةثلاثلل هيجوت الو « ةثلاثلاو نيتعك رلا نيب ( ايهنيب

 نيتعك رو نيتمك ر لك نيب ةيحتلاب رثكأ ,وأ امبس وأ اسمخ رتولا ىلصي نأ مهضعب

 وأ هرتوأ ىتلطملا لفنلا يف اذك و “ ةرخآلا دعب دحاو مالسب ةرخآلا دعب ةيحت و

 هنع ءاج هنأ الإ ضرفلا ةالص يف هل ريظن ال هنأل فيمض يدنع كلذو ، هعفش

 ةممىلستو تاىحت عبراب تاعكر ناغ حتفلا ماع ىناه مأ دنع ىلص هنأ » نلع

 برغملاكىلصي امنإو ى هب ءادتقالا زوجي هتلق عمو ليلق هنأ الإ )١١' « ارخآ ةدحا و

 الب ةحتافلاب رجفلا وأ ءاشعلا وأ رهظلاك وأ تامك ر ثالثو ميلستب ناتيحت
 ةءارق نم دب ال نكل طقف ةحتافلاب رثكأ وأ ةدحاو ةعك رب زيجأ و ى ةروس

 . رتولا يف امم اهضعب وأ ةروسلاو ةحتافلا

 ص رجفلا عولط دمب مهضعب هزاجأو ( رجفلاو ءاشعلا نيب ام هتقوو )

 رتولا يسن نم ه قلع لاق ( هركذ اذإ هيلصي هيسانف ) ث رجفلا ةالص : ليقو
 مدع ةلدأ مواقي ال نكل رتولا بوجوب لوقلا دضعي اذهو '" « ركذ اذإ رتوياف
 رجفلا عولط دعي هركذ نإف ى تركذ اذإ كردتست ةبجاو ريغ ةنس وهف بوجولا

 ى سمشلا عولط دمب هيلصي : ليقو ع ( همزلي مل علط اذإ : ليقو ) ، هالص
 ىتح ادمع هكرت نإو ص فلخلا هيف هنع مان نم اذك و ةلبقملا ةليللا يف : ليقو

 ١ -_ يقهببلا هاور .
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 . وةحتافلاب ناتعكر رجفلل ديكأتب نسو

 ةثلاثلا ةءارق ق ىلوألاو 0 هدمعي هضرفب لاق نم لاقو “ هدمد ! م تقولا جرخ

 صالخإلا ةروسو “ ردقلا ةروسو ك ةروسلا رخآ ىلإ لوسرلا نمآ د يسركلا ةيآ

 اهيف يزجي و ى ةرقبلا لوأ يلي امم يمركلا ةبآ قوف ام نيىل و آلا ف أرق وأ ملس نإ

 : لىقو « ال : لىقو ى حيحصلا ىلع هدعب لفنلا زوجيو ى ةالصلا يف يزجي ام

 . ظقيتسي ىتح

 يف نيتعك ر لصيلف هنيمي نع هنم لقتناف هناكم نم ماق نإ : ى ناويدلا » يفو
 ةحتافلا ةرخآلا يفو ص ةثلثمو صالخإلا ةروسو ديدحلا رخآو ةحتافلا ىلوألا

 هدعب ىلصي )١' هيف خيشلا نعو « ةثلثم ضالخإلا ةروسو رشحلا ةروس رخآو

 نمل ىلوألاو ، ًادحاس مكار لبللا مماقك نوكسف ىحضلا ةروس ةءارقب اعبرأ

 اذإو ى رتولا اهب عفشي ملسيو ةيحتب ةعكر يلصي نأ هدعب لفنلا دارأ مث رت وأ

 ديكأتب نسو ) “ ليللا لوآل الثم ثالثب وأ ةدحاو ةعك رب همتخ دارأ ام ىلص

 )٢ « اهيف امو ايندلا نم ريخ رجفلا اتعك ر » : تللح لاقو ، ( ناتعكر رجفلل

 وأ ، هلك ايندلا يف امم ىلاعت هللا ىلإ برقتلا باوث نم ريخ ةرخآلا يف اهباوث يأ

 امنإ و<كلذ عيمج نم "ريخ وأ اهلك دحأ اهكلم ول اهلك ايندلا يف امم عتمتلا نم ريخ
 اديز بحأ : لوقت اك هركذل ادك أتو اهيف ام ركذل اديهمت آلوأ اهلك ايندلا ركذ

 اذكم ايندلا نم :هلوق يف فاضم ريدقت حصي الو ‘ ديز ملع بحأ ديرت « هملعو

 ديكأتلل لاقي نرأ الإ ى اهيف امو : هلوق عم رركتي هنأل ايندلا عاتم نم يأ

 نأ الإو ى دحاو ديز دارملا نأ ىلع ديزو ديز ماق برملا مالك نم ظفحأ مل نكل
 ةروس ( و ةحتافلاب ) ؛ هب عتمتي ام اهيف امو لك. آلا وحنب عتمتلا عاتملا لاقي

 ١ ناويدلا ف يأ ٠

 ٦٢ نايحنبا ه٥هارر م ٠

٥٠٢ 



 ملو ى ةيناثلا يف اثالث صالخإلا ةروسو اهبو ث ىلوألا يف نيرفاكلا

 ايف فيفختلا بدنو .رفس يف الو رضح يف مالسلا هيلع اكرتي

 لبق نيتعكر ىلص نمف ث دجسمال باهذلا ش تمبلا يف اهتالص و

 , رجفلا يتعكرل هاتأزجأ هدعب امه اذإف هنظ يف حبص

 وأ ةيعملا ىلع بصنلاب ( "ةروسو ) ةحتافلاب يأ ( او ، ىلوألا يف نيرفاكلا )
 صدالخالا ) موق دنع سايق هزاوجل راجالةداعإ الب لصتملا ريمضلا ىلع افطع رجلاب

 يتمك ر يف أرقي ال هنأ انموق ضعب معزو ى كلذ ريغ يفكيو ( ةيناثلا يف اثالث

 يتمك ر نأ يرصبلا نسحلا نعو ى اهيف ةحتافلا الإ : لاق ضعبو « ءيش رجفلا
 ايهلصيلف رجفلا اتمك ر هتاف نم » : للع هلوقب ضعب هل لدتساو “ناتبجاو رجفلا

 ءاضقلاب رمألا نم مزلي ال هنأب بيجأ و ى ءاضقلاب هرمأو '_\) « سمشلا تعلط ذإ

 ملو ) ةدكؤم ةنس اهنأ حيحصلاو ‘ رجآلا لين درجم رمأي نأ زاومل بوجولا

 فيفختلا بدن و 0 رفم يف الو رضح ف مالسلا ) و ةالصلا ) هيلع اهكرتي

 ضرإ ( دجسملل باهذلا مث تيبلايف ) فيفختلا ىلع فطع ( اهتالصو اهيف

 ى هيف امهالص دجملا يف هيلع حبصأ نإ و « هتيب يف هيلع حبصلا حبصأ و رهطت
 . حبص لبق ) ةلفان ( نيتعكر ىلص نمف ) : هلوقب حابصإلا دعب ان وك ىلع عرفو

 دمب ةالص ال « : تللح هلوقل ) رجفلا ىتعكرل هاتأزجأ هدعب امه اذإف هنظ ق

 نيتمك رلا ىلص امنإ اذه نآل هيف ليلد الو « '") « رجفلا مك ر الإ رجفلا عولط

 قدصي مل رجفلا ةنس ةينب اهداعأ اذإف ى لفنلا ةين ىلع لب رجفلا ةنس ربغ ىلع

 ١ - دراد وبأ هاور ٠

 ٢ _ يقهيبلا هاور .

_ ٥٠٢٣ 



 ال :ليقو

 تأن مل هنأكف ةمللا مدعل هاي زحت ل نيىل وألا نأل رحفلا دعب امه ريغ ىلص هنأ هملع

 . باوث هلو اهب

 يلصي بنرأ اضيأ همزلل رجفلا ةتنس ريغ اهاونو هعولط دعب ةالص دمعت ولو
 قفاويفناضمر ةين ريغىلع ناضمر يف امئاص حبصي نأ كلذ لثمو رجفلا يتعك ر

 عولطدعب لفن ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلا امنإو“مويلا كلذ موص هيزجي ال هنإفناضمر

 هتنس نيب وأ هعولط دعب اهركذتو اهبسن وأ اهنع مان ةالص الإ ءاضق الو رجفلا

 تناك ءاوس “ رجفلا ةالص دعب اهرك ذت اذإ اك الثم هنيح ىف اهيلصي هنإف اهضرفو

 وأ ةالص نع مان نم ه : ثيدحل امهريغ وأ اهرتو وأ هتليل ءاشع ةالصلا كلت

 وأ رجفلا ةنس ريغ ةنس وأ الفن لخد نمو ١١" « اهتقو كلذف اهرك ذت مث اهبسن
 لوقلا كلذو & همتي : ليقو ى هيلع تدسف همامت لبق رجفلا علطو ضرف ءاضق

 ال ةدابعب صوصخلا تقولا نإ : ةفينح يبأ لوقل بسانم فنصملا هرك ذ يذلا

 وأ اعبرأ ىلص نإ رظناو ى ةينل هبف روكذملا لمملا جاتحي ال هيف الإ عقوت

 لمجي : تلق رجفلا عولط دمب نهالص هنأ قفتاو ملنستب نيتعك ر لك الثم اتس
 امو أطخ ولو اهلع ناترخآلا اهنأل رجفلا ةنس لدب نهنم نيل وألا نبتعك رلا
 دمتعاو ةنسلا هذه ةين مدعل حضاولا وهو ( ال : ليقو ) ‘ ريركتو أطخ امهدعب

 . « ناويدلا ه يف هبلع

 نرإ نكلو ى ليللا نم رخآلا فصنلا لوخد اهتقو رجفلا اتمك ر : ليقو

 مون ريغب ثدحأ نإ ال امهداعأ هدعب ولو : ليق عماج وأ مانو رجفلا لبق امهالص

 وأ مني مل ام رجفلا لبق ضرفلا نيبو امهنيب لفنلا يراوحلا وبأ زاجأ و ، عامج وأ

 ١ د رك ذ م دقت ۔۔ ٠

 ۔ _ ٤ ٠



 هجراخ امهالص امهعكري نأ لبق ةالصلا تميقأف ادجسم لخد نمو
 امبنم ىلوأ يهو هعم ةرضاحلا ىلص الإو « مامإلا توف نمأ نإ
 دعب ولو دجسملا يف امهتالص تزاجو ، عولطلا دعب امهاضقو

 امهلثمو ى ضعب دنع حبصلا ةالص دعب و.هقحليو ةماقإلا

 .7 ال : لسقو > هدعب امهداعأ هنظ ق رحفلا عولط دعب اهالص نم و ‘ رتوب

 امهالص اهمكرب نأ لبق ةالصلا تميقاف ادجسم لخد نمو ) لوآل ١ حيحصلاو

 هعم وأ مارحإلا لبق مامإلا عكري نأنمأ نإ يأ ( مامالا توف نمأ نإ هجراخ

 ( ةرضاحلا ىلص "الإو ) ى ةءارقلا ضعب وأ هعم فوقولا ضعب كردي ال نوكيف

 ( عولطلا دعب اياضقو )ةتس امهنأل ( اهنم ىلوأ يهو هعم ) رجفلا ضرف يهو
 ءاضق ضرفلا دمب امهيلصي :ليق عولطلا دعب امهيف هل ةياغ ال :ليقو “ لاوزلا ىلإ
 امهلع نألضرفلا مثةنسلا يفكي تقو ءاقب عمءاضق ضرفلا دعب ايهك رادت ىمس و
 . ضرفلا لبق ام وه يذلا اهتقو نع امهرخأتل ءاضق هدعب امهتالصف ضرفلا لبق

 مارحإ لبق ايهمتي ناك نإ ( ةماقالا دعب ولو دجسملا يف اهتالص تزاج و )
 ( و ) ‘ ضرفلا ةالص يف مامإلا قحلي يأ ( هقحليو ) « ةلطم ليقو ى مامإلا
 دعب ) ةنسلا يتمك ر يلصي نأ مامإلا عم ضرفلا ىلصو توفلا فاخ نمل زاج

 : ليقو “ لاصتاب ( ضعب دنع ) ضرفلا لبق اهتقو نآل"ءاضق ( حبصلا ةالص
 ضرفلاو هاتتاف نمو “ رصعلا دمب ولو اهيلصي : لبقو “ سمشلا علطت ل ام

 عولطلا دعب ىلع « فوطمم ه دمبو بيترتلا بحم ال : لسىق و “ بيترقب اهاضق

 رجفلا ضرف لبق ايهلحم نآل رجفلا تقو يقب ولو ى ءاضق اهنأب احيرصت نوكيف
 كلذ لاح لك ىلعو ع كلذب احيرصت نوكي الف ةماقإلا دمب ىلع « فوطعم » وأ

 يف الو رضح يف امهك رت مدعو ةءارقلاو ديكأتلاو ةنسلا يف ( اهلثمو ) ، ءاضق

_ ٥ ٠ ٥ _ 



 رانلا نم هللاب ريجتسي نأ ًلصمل بدنو ث هتالص دعب برغملا اتعكر

 ص ( برغملا اتعكر ) برغملا اتمك ر نم دك آ رجفلا اتعك رو فيفختلاو رفس
 ص ديكأت الب ناتنس : ليقو « ناتبجاو برغملا اتعكرو رجفلا اتعك ر : ليقو

 يف لاصتاب برغملا ةالص بقع يأ ( هتالص دعب ) برغملا اتمك ر ىلصت امنإ و
 نيب وأ برغملا نيبو امنب مالكلاو رخآ عضوم يف امهتالص هركتو دحاو ناكم

 هيجني-نرأ هب مصتعي ( هللاب ريجتسي نأ لصمل بدن و ) ‘ هتنسو رجفلا ضرف
 نيعونلا نيب ( امهنيب ) رانلا نم هلاب ريجتسأ ( اعبس ) لوقي نأب ( رانلا نم )
 نيروكذملا ةنسلاو ضرفلا نيب وأ « هيتعك رو رجفلا نيب اذك و “هيتمك رو برغملا
 فوطعملاو فطاملا فذح و“امهضرفو نيتنسلا نيب ديرب نأ لمتحيو ى نيعضوملا يف
 نيضرفلاب ةقداصلا ةقبقحلا امهب دارملاو ةنسلاو ضرفلا نيب وأ ع نيب دعب فمض ىلع

 نيقيرفلاظفح يأ 6١ « امهظفح هدوؤي الو » : ىلاعت هلوقك اذهو « نيتسلاو

 اضيأ ضرألا نكل ، درفم وهو ضرألا رخآلاو عمج وهو تاوايسلا امهدحأ

 . نيضرأ عبس

 هه : ةرق لا _ ١

 ۔ _ ٦ ٠



 باب

 ةمتاخ يف دعب مالس البو مارحإ الب دوجسلا ةوالتلل نس

 ء جحلاو ى ميرمو ص ءارسإلاو ، لحنلاو ، دعرلا يفو ، فارعألا

 ( باب )

 ة و التلا دوجس ف

 بجو : ةفينح وبأ لاقو ى انباحصأ ضعب هب لاقو ضرف : ليقو ( نس )
 نمو « هالوم نذإ الب دبعلا دجسي ةثالثلا لاوقألا ىلعو هتدعاق ىلع ضرفي ملو
 ةأرملاو عنملا هل حبقيو هعنمي مل ام دجسي : ليقو ى هنذإب الإ دجسي الف الفن :لاق
 اهعمس وأ ةالصلا يف اهأرق وأ ةءارقلا هل حابأ اذإ ريجألا !ذك و دبعلاك جوز تاذ

 مارحإ دالب دوجسلإ ) “ نآرقلا ةوالت ( ةوالتلل ) اهعماس يف يتآلا فالخلا ىلع
 ةمتاخ يف ) ص مالسلاو مارحإلا يف يمفاشلل افالخ ص هنم عفرلا ( دعب مالس البو

 راجلا داعأو ىةمتاخلا يفىلعفطملا ( دعرلا يفو ) ‘ دوجلاب قلعتم ( فارمالا

 ) > جحلاو > ميرمو ك ءارسالاو > لحنلاو ( 0 فا رعألا ىلع فطملا مهوتي الئل

 كلمل : أرق اذإ : ليقو « ريصنلا معنو : أرق اذإ هرخآ يف ةدجس مهضعب دازو

_ ٧٢ ٠ ٥ _ 



 محرا انمح رلا نم ليزنت محو. صو « ليزنت ملأ و' لمنلاو ‘ ناقرفلاو

 ناحبس: لوقي مث هبلإ يوهي نيح ءىراقلا ربكي ى نومئسي ال دنع

 { اثالث « ال وعفمل انبر دع و ناك نإ انبر

 :ليقو « بانأو:أرق اذإ ( صو ع ليزغت ملأو لمنلاو ، ناقرفلاو ) ، نوحلفت
 ص مجنلاو قاقشنإلا يف ةدجس دازو هتدجس يعفاشلا طقسأ و « باثئم أرق اذإ

 ع مجنلا رخآ يف اودجساف أرق اذإ : ليقو ى نهرخآ أرق اذإ جحلاو « قلعلاو

 ليزفت محف و )فنصملا هركذ ام عم طقف قاقشنإلا يف ةدجس ةفينح وبأ دازو

 هانإ متنك نإ دنع : انموق ضمب لاقو ) نومنسي ال دنع ممح رلا نمحرلا نم

 : لسىق و“ اهلك اهتايآ تأرق اذإ الإ مزلت و ةدجسلا نست ال هنأ حيحصلاو > ن ودعت

 نيلوقلا نيذه يف ءاوسو دجس رثكالا آرق اذإ : ليقو “ دجس اضعب أرق اذإ
 ءىراقلا عمسي الو ى اهرخآ نم وأ اهطسو نم وأ اهف وأ نم رثكألا وأ اهضعب

 ملو ةدجسلا ةيآ أرق نم : ليقو هعم هقافتاب الإ دوجسلا هب ققحتي ام هرضاح

 اهزواجي الو اهزواج نإ ال هينيع نيب ام : ليقو « همث ناطيشلا لبق دجسي

 . هرذمل الإ ةءارقب

 يف ( لوقي مث ) دعق دومق ةئيه يأ ( هيلإ يو نيح ءىراقلا ربكي )
 ص ءارسإلا يف ولو ( اثالث ه ألوعفمل انبر دعو ناكنإ انبر ناحبس ) :هدوجس

 بر سودق حةوبلس :ءارسإلا يف لاقي هنإ : لوقي بهذملا لهأ ضعب تعمس و

 سودق حوبسو “ قرفلا مال ماللاو ةيآلا يف ةففخم نإو ى اثالث حورلاو ةكئالملا

 ك ول و > فوذحم فرح تايدانم وأ تنأ وأ > هللا يأ ف وذح رامخإ : بر

 ناك نإ انبر ناحبس دوجسلا يف لوةي نم يونيو « نيتدوصقم نيتركن نالوألا

 نم جورخلل مهنع هللا هرك ذ يذلا ملعلا يتوأ نم مالك نم هنأ آل وعفمل انبر دعو

 ۔_ ٥.٠٨

 



 هعمس قشو هروصو هقلخ يذلل يهجو دجس : الئاق اضيأ عفري مث

 يرجأ اهب مظعأ مهللا ء هل الإ اندوجس لعجي مل يذلا هل دمحلا ء هرصبو

 مالسلا هيلع دواد كدبع نم تلبقت امك يتنم اهلبقت و يرزو اهب عضو

 ء مالسلا هيلع ينلا ىلع يلصيو لقوح و ى هتدجس

 < لفنلا يف زوجي وأ زوجي له هعوك رو ةالصلا ريغ دوجس يف ةءارق ف فالخلا

 يذلل يهجو دجس ) ؛ عفرلا دمب ( : اناق اضيأ ) ًاربكم هسأر ( عفري مث )

 مهللا “هل الإ انوجس لعجي مل يذلا دمحلا هرصب و هعمس ّقَشو هروصو هقلخ

 ص ينذ ( يرازو اهب "عضو “ يرجا ) يدج ۔ يأ ( اب مظعأ
 مالسلا هيلع دواد كدبع نم تلبقت امك ينم اهلتبقتو ) اركش اهب ينقزراو

 كيلإو انبنأ كيلإو اندج كل انبر : لوقي ليقو ‘ تابقت لوعفم ( هتدجس
 زيزعلا تنأ كنإ انبر انل رفغاو ‘ اورفك نيذلل ةنتف انلمجت ال انبر « ريصملا

 اهب عفراوآ رجأ اهب مظعأو آركش اهب ثدحأ و ى ارزو اهب ططحأ مهللا ، مكحلا
 هلل دمحلا ‘ تومي ال يذلا يحلل يهجوب تدجس : لبقو ى هسفن ينعي ى اركذ

 اهب يل مظعأ مهللا : بيبح نب عيبرلا حيحص يف و« هل 3الإ اندوجس لعجي مل يذلا

 كدبع نم تلبقت اك ينم اهلبقتو « اركش ينقزراو ى رزو اهب ينع عضو ى ارجأ

 ٠ هتدح س د و ا د

 ةوق الو لوح ال : لوقي يأ فنصملا هركذ يذلا ءاعدلا دعب ( لقوحيو )

 واولا مدقتب ةلقوحلا : ليقو “ لوح نم ءاحلاو واولاف “ ميظعلا "يلعلا هللاب الإ

 ةوق الو لوح ال كلوق فاقلا ممدقتب ةلقوحلاو « كلذ ريغو عام+ا يف فعضلا

 ىلع ) ملسيو ( يلصيو ) “ حيحصلا وه اذهو ص ةوق نم واولاو فاقلاف ى خلا

 هنيب تلصفو خلا لقوحيو هلوق ترخأ امنإو ( مالسلا ) و ةالصلا ( هيلع يبنلا

- ٩ ٥٠ ... 



 الو :1 ولو مميتب صخرو « ةراهطلا ةب وتكملاك اهمطرشو

 ‘ همف ىلصي ال تقوب لدحست

 . ةلفغ هتدجس هلوق نيبو

 هريغو ءوضو ةراهط !ناكمو ابوثو [اندب ( ةراهطلا ةبوتكملاك اهطرشو )

 ( مميتب ) اهدوجس ( صخرو) “ ةروكذملا ةراهطلا ريغب ضرفلا هل حص نملالإ

 ص ايلاوز دمب سافنلاو ضمحلا وأ ةبانجلل وأ : ليقو ى ءوضولا و ءاجنتسالل

 سجنلا ناكملا يف صخرو ى دجاو ( حيحصل ولو ) “ اهلاوز لبق ولو : : لىق

 نالوقلاو ى ركذ امم دحاول ممت الب ولو صخرو “ ةعس يف ولو ةسجن بايثبو

 . ةالص ال ءاعد اهنأ ىلع

 : لاق « لابقتسالاو ةراهطلا رثكألا دنع اهطرش نم : « دعاوقلا » يف لاق

 هرطف يذلل يهجو دجس : ليقو “هدمحبو هللا ناحبس : هدوجس يف لوقي ليقو
 كيلإو انبنأ كيلإو اندجس كل انبر : لاق عفر اذإو ‘ هرصبو هعمس قش و
 ىل بتكأو ى آركش اهب ىل ثدحأو « ارزو ىنع اهب ططحا انبر ؛ ةيآلا ريصملا

 ص هتدجس د واد كدبع نم تلبقت اك ينم اهلبقتو ى اركذ اهب يل عفراو « ارجأ اه
 انلكوت كيلع انبر : ةيآلا لب ى ةيآلا نم سيل اندجس كل انبر : هلوق نكل و
 لل دمحلا ى تومي ال يذلا يحلل يهجوب تدجس : ليقو ى هلك كلذ لقيلف ى خلا
 امل ةرافك اهلعجا مهللا : لوقي مهضعب ناكو « هل الإ يدوجس لمجي مل يذلا

 ىلصي ال تقوب دجست الو ) ‘ يرمع نم يقب ايف ريخ ةدايزو يبونذ نم ىضم
 افالخ سأب الف ذئنيح اهتءارق كرت نإو دجسي الو اهريغ أرقي اك أرقت لب ( هيف

 يفو كلذ يف دجست : ضعب لاقو ى رصملاو رجفلا دعب دجست : لاق هنإف ضعبل
 هيف .دوجس ال تقوب أرق نمو « ءاعد اهنأ ىلع ءانب بورغلاو طس وتلاو عولطلا
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 ءامعاب و مامإب ةعاجح ولو عمتسمو راق دحس و > لضفأ اهل لابقتسالا و

 . . . ‘ شام ٨ دعقي و 2 زرحعب . اقو عجطضمو دعاقل

 لابقتسالاو ) ‘دوحس كلذ دمب همزلي الو اهكرتي الو اهأرق دوحسلا ةيآ لصوو

 ىلع ءانب لابقتسالا نم دب ال : لبقو ى هريغ زوجيو ءاعد اهنأ ىلع ءانب ( لضفأ اهف

 هل بحتسيف مومأملا امأو امامإ هريغب دجس نم ىلع نيمتي : ليقو ى ةالص اهنأ
 ٠ همامإ ةفلاح دوحول ادح فعض وه و

 ءاقبإ ىلوألاو ءايلا فذحو ءاي ةزمهلا لادباب ضاقك ( )١' راق دجسيو )

 اذك و ى ( مامإب ةعامج ولو ) نآرقلا عامسل هعمس يقلم يأ ( عمتسمو ) ةزمحلا
 ولو ىدارف اهدوجمس زوجيو 4 هنوعبتدو ريبكتب مامإلا يوهي عامتسا الب عماس

 ةءارقل عمتسي ستنرأ نودب اهعمس نم مزلت ال : ليقو ‘ دحاو عضوم ق اهوأرق

 نم ناك نإو ى ةلبقلا ريغ ىلإ مامإب دجست الو « فللام لاق هبو ‘ نآرقلا
 وأ مهمادق ىلإ بهذ نيرضاحلا مادق سيل نيرضاحلا لضفأ ناك نمم اهدجي
 هنأ كلذو ى كلذ وحن لعف وأ دوجلاب هتلبق يف نم رمأ وأ هفلخ ىلإ اوبهذ
 ةجحو . مهطسو وأ نيرضاحلا فلخ وه مامإب الو ةلبق ريغل مامإب دجت ال

 تممس نيح مانملا ف تدجس ةرجشلا نأ هل اهنس وأ عماسلا ىلع اهدوجس باجيإ

 ء اهب لمعو قلع اهلبقت قح ايؤر يهو ى ديمس يبأ ناسل نم ص يف ةدجلا ةيآ
 هناسل نم لابجلاو ناطمحلاو راجشألا اهتعمسو ةدجسلا ةيآ تلزن اذإ للع هنأو
 . دوجسلاب سانلا رمأ كلذ ىأر الو « تدجس ليربج ناسل نم وأ

 ص .اك ام عنام وأ ( زجمب مناقو عجطضمو دعاقل ءاممإب ) حصت ( و )
 سرإ و ى ههجو ءاقلت ىموأ الإو هنكمأ نإ اهعمس وأ اهأرق ( شام اف دعقيو )

 ١ _ ء ير اق ٠
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 ةلبقل ال نإو ههجو ءاقلت ىموأ الإو هنكمأ نإ بكار لزني و

 نا ةيآ امهيلع تيلت نإ عمتسملاو عماسلا مزلو : ناكمإ عم زوج و

 اقلطم امهتالص تحص

 هنكمأ نإ ) اهعمس وأ اهأرق ( بكار لزنيو ) ى ناكمإ عم زوجو ى ةلبقل ال

 ( ناكمإ عم ) كلذك ءاميإلا ( زوجو ث ةلبقل ال نإو ههج و ءاقلت ىموأ الإو
 رفسلا يف هتلحار ىلع لفنلا يلصي قلي ناك » و ى اضيأ بكار ريغلو لوزنلل
 كلذو رضحلا هملع ضعب ساقو رفسلاب كلذ صخ : ليقف ى '١؛ « ةلبقلا ريغل

 : لبق اذإ ةالص هنإ : ليق ولو ى ةلبقلا ريغل دوجسلا كلذل ضعب زاجأف ءاميإب

 اضيأ سيقو ث رفسلا يف وأ رضحلا يف ةبادلا ىلع ةدجلا ةيآ أرق اذإ لفن هنإ

 دوجسلا نم منم نمم امهربغل و امل زوجيو « بكارلا ىلع رفسلا وأ رضحلا يق يشاملا

 هدعب ءاعدلا و دوجسلا ردق تكس هنم عنم نمو « ناكمإلا تقو ىلإ هرخؤي نأ

 ددع ى هللا ناحمس ربكأ هللا ربكأ للا هيف دجسي ال يذلا تقولا يف لاقي : ليقو

 هلل دمحلاو ى هللا ناحمس ملع ام ءلم « هللا ناحبس ملع ام ةنز ى هللا ناحبس ملع ام

 . عظملا "ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو

 ؛خلانس بابلا لوأ هلوق يفاني الف “دكأت يأ ( عماسلا ) دوجلا ( مزلو )

 ةيآ اهيلع تيلت نإ عمتسملاو ) هلوقب هرك ذ عمتسملا نأل عاتسا الب اهممس يأ

 نإ : ليقو “ هدوجس حصي يلاتلا ناك نإ : ليقو ى ( اقلطم اهتالص تحص نإ

 وأ ةأرما نم اهعمس نم دجسي ال ريخآلا لوقلا اذه ىلعو ى ايل هتمامإ زوجي ناك

 نإو ‘ فلقأ غلاب وأ بنج وأ كرشم وأ ناركس وأ نونجم وأ يص وأ ىشنخ

 اهتممس ٠ إ و > رذعي تقو هتمامإ تهرك ولو دحس رذعب تقو هنم اهعمس

 . هملع قفتم - ١
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 بلع نرق وأ بنج .اهأرق نإو اهئافتنال اهيجهم و اهبتاكال
 نيح لفنتملا : ليقو ى غرفي نيح لصمو ص لستغا اذإ اهدجس
 . . . . ٠ ‘ اهأرقي

 وأ آاضنئاح ةئراقلا تناك نإ الإ ىثنخ نم اذك و « تدجس ةأرما نم ةأرما

 اهب مئاقلا نأل روذمم ريغ فلقأ و بنج نم اهمماس اهدجسي : لبقو « ءاسفن
 فالجيب ى هتلازإ هل نكمي ثدحأ نمب مئاقلاك ناتتخالا مدعو « ةبانجلا وهو
 هل لبس ال هنإف كرشملا فالخبو « ةراهطلل ايل لبس ال اهنإف ءاسفنلاو ضئاحلا

 يبصلا فالخبو ى هللبو هندب ةراهطب لوقلا عم ولو كرشلا ىلع ماد ام دوجسلل
 اهأرقي ال يمنألو ناركسلاو نونحلا اذك و افلكم نوكي نأ هل لبس ال هنإف

 يتلاك هلقو ى ثدحملاك لستفت ملو سافن وأ ضيح نم ةجراخلا ةأرااو بلق نع

 اهيجهمو ) اتكاس ( اهبتاك ال ) ثدحملاك تناك تقولا جرخ اذإو “ جرخت مل

 وأ ثنحي مل ىجهف ملكتي ال وأ أرقي ال فلح ول هنإ ىتح ةوالتلا يأ ( اهنافتنال

 ضئاح وأ ( بنج اهأرق نإو ز « هنيمي ربت مل ىجهف نأرقيل وأ نماكتيل فلح
 اذإ ) مهنم لك ( اهدجس ) (هيلع تن رق وأ ) ثدحع وأ ءاسفن وأ

 لاقو ، اذه مهيلع ءيش ال : ليقو ى هنيح يف : ليقو ى رهطت وأ ( لممتغا

 بجوأو ءيراقلا دجس نإ الإ عمتسملاو عماسلا مزلي ال كلام باحصأ ضعب

 بنج نم ال ثدحم وأ ةأرما وأ يص وأ رفاك نم اهعمس نم ىلع دوجسلا يمفاشلا

 الب كفن وأ ‘ اضرف ( لصم ) عماس وأ ءيراق اهدجسب ( و ) “ ناركس وأ

 ىلع لخدي ال لفن اهنأل ( غرفي نيح ) اهيف هب : ليقو عفرلاو يوهلا يف ريبكت
 الب يوو ( اهأرقي نيح لفنتملا ) اهدجسي ( : ليقو ) 0 اهنم سيلو هتالص

 كداعأ ضرفلا يف دجس نإو ى هب عفريو يوهي : ليقو ى ريبكت الب عفريو ريبكت
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 اهعامتسال ال سلج تفزبإ عمتسم يفو ء طقف ءىراقلا مزل : لقو

 . .. . . . ٠4 موزللا امهنم حجرو ؛ نال وق

 حيحصلاو ضرفلا ةالص يف ولو اهأرق اذإ اهدجي انضعبو : انموق ضمب لاقو

 . لوألا انم ةبراغملا دنع

 ال : ليقو “ تضقتنا دجسي ملو ةالصلا يف اهارق نإ هنأ « جاتلا ه يفو

 قفاو نرإو “ غرفي ىتح دجسي الف ةنس ولو ةمزاللا يف اهعمس نإو ى ءاسأ و
 هأزجأ ريتخا ةلفانلا دوجس وأ هدقتعا نإ ايمل هأزجأ ةضيرفلا دوحس اهعامس

 لبق هدجس مهولا دوجس همزل نإ هنأو نسحاف ميلستلا دعب دجس نإ و ى اقلطم

 امل اهدقتعي ةدحاو ليقو ، ةدجس لكلف ارارم اهعمس نم نأ و ةوالتلا دوجس

 > مكرو لدتعاو ماقو دجس هتءارق رخآ يف ةدجسلا ىلع فقو نمو “ ىضم

 دجسيو هوهبن مامإلا هكرت نإو ص عكري مث لادتعالا دعب ةيآ ولو أرقي : ليقو

 دجب نمو « غرفي ىتح هورخأ هبتني مل نإو ى غارفلا دعب هريغو اهتءارقب ههبنم
 يف اهدجس نإ الإ ضرفلا يف عطاق رورمب عطقتو « هءوضوو هداعأ اكحاض

 مومأم اهدجسي مل نإو “'١'هل مهوأ ةالصلا يف اهدوجس يسن نمو ى ةلفان ولو ةالص
 عك رف اهدوجس دارأف ةالصلا يف اهأزمق نمو ؛ نالوق ضقنلا يفف همامإ نم اهعمس

 همزلي الئل اهتيآ كرت نإو “ ةالصلا يفن كلذ ناكو دسفت مل ةالصلل دجسو يسان

 . اهدوجسل بطاخلا لزنيو « هتالص دسفت مل دوجلا

 :ليقو “سلجملا يف ولو هريغ ال ( طقف ءىراقلا ) اهدوجس ( مزل : ليقو )
 مونل اهعمسي ملو نودجسي مهآر نميف فلتخاو اهعمسي مل ولو سلجملا يف نم مزلت
 مث ةجاحل وأ ظعولاو نآرقلا رئاس عاتسال ( سلج نإ عمتسم يفو ) ى هدبغ وأ

 يأ ( موزللا ايهنم حجرو؛ نالوق ) اهعمتسا مث ( اهعايتسال ال ) عاتسالا دممت

 ١ - لصألا يف اذك .
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 وأ ‘ مويلا ف ةدحاو وأ همزل ةرم لكب لهف اهتءا رق ررك نم و

 . فالخ؟ لحملا ددعت نإ اهأرق املك

 ةرم لكب لهف ) هعامس رركت وأ ( اهتعارق ررك نمو ) “ بوجولا وأ ديكأتلا
 وأ اهطسو وأ اهرخآ وأ اهتءارق لوأ راهنلا يأ ( مويلا يف ةدحاو وأ همزل
 “ناكم لكب ةدحاوو (لعما ددعت نإ ) اهعمس وأ ( اهأرق املك وأ ) اهتءارق لوأ
 نإ و « هلاقتناك اهيلع وهو ةبادلا لاقتناو ‘ هيف وه يذلا رشعلا ظفحي مل ام وأ

 دحاو موي يف وأ هرخآ ىلإ هلوأ نم رثكأ وأ نيترم دحاو عضوم يف نآرقلا أرق

 ام ةرم دجسي لاق نم لوق ىلع ولو اهلصو ايلك ةدجس ةيآ لك يف دجسي نأ مزل
 تإو ةدجس ةيآ ررك اذإ ةرم موبلا يف دجسي : لاق نم لوقو ى هناكم يف ماد
 < بىترتلا ىلع ةدجس ةدحاو لكل دحس تادجس تايآ وأ دوحس تيآ أرق

 . ( فالخ ) ةدحاو ةدحس يفكت نأ صخرو

 س ٥ ١ ٥



 باب

 عبرأ مالسلا هيلع هالص دقو هيف بغرو ناضمر مايق بدن
 ث ٠

 كلذب ةنسلا تضمف كلذك رمع مث اهلثم ركب وبأ داز مم تايلست

 . ةمئأ ةثالثب نيرشعو ًاعبرأ يلصي نأ

 ( باب )

 ناضمر مايق يف

 : ليقو“رذعل ناضمر لكأي نم هيلصيو ( هيف بغرو ناضمر مايق بدن" )
 ماص نمو ص رفاسمكو ربك وأ فمض وأ ضرمل موصلا قيطي ال نمك كلذو « ال

 نيذلا يلصي الو ى ال : ليقو “ ناضمر يف هلصي مل نإ مايقلا يلصي نأ هلف ءاضقلا
 ( هيلع هالص دقو ) ى ةعامج هنولصي : ليقو ى ةعامج مايقلا موصلا نوضقي
 ص كلذك رمع مث 0 اهلثم ركب وبأ داز مث ‘ تايلست عبرأ مالسلا ) و ةالصلا

 تإو اذ نم لدب مايقلا ( يلصي نأ كلذب ) ةدومحملا ةقيرطلا ( ةنسلا تضمف

 زوجي الو ى ( ةمنأ ةثالثب ) ةمكر ( نيرشعو اعبرأ ) اذب نم لدبف ءابلا تردق
 زوجي دقف شدخ وأ فاعر وأ ءيق ثودح وأ ةيجنت وحنل فالختساإ الإ رثكأب
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 تايقابلاب يتأي ام ردق تايلست عبرأ ىلع هفلخ نمب لك حوري و

 آالثأ هاملص نامامإ ال ١ نكمي نإو > لك بوجوب ال ىاحلاصلا

 مهلعجي يأ ( هفلخ نمب ) ةلنالنلا نم ( لك حوريو ) 4 رثكأ وأ تسب ولو
 ءابلاف هنفن حوري يأ فوذحم لوعفملا وأ لوعفملا يف ةدئاز ءابلا « نيحيرتسم

 ىلع ) دمقي نراب كلذو ى ةيفرظ ءابلاف مهيف ةحارلا دجوي ىنعملا وأ عم ىنب

 ناحبس ( تاحلاصلا تايقابلاب يتاي ام ردق ) نيتميلست لبقو ( تاييلست عبرأ
 ىيلملا هللاب الإ ةوق الو لوح الو « ربكأ هللاو ، هللا الإ هلإ الو « هلل دمحلاو « كلا

 نيح هللاناحبسف لردق : ليقو ‘ كلذ نيلئاق وأ نيتكاس كلذ نودمقي “ ميظملا

 ةيناثلا يف و نيتعك ر ردق ىلوألا ةحيورتلا ف لبقو ى ةيآلا هن وحبصت نيحو نوست

 ال ) نودمقي ام رادقم يف ضعب فقوو “ تس ردق ةثلاثلا يفو عبرأ ردق

 كرتو ضعب حور وأ حيورتلا كرتو نانثا وأ دحاو اهالص ولف ( لك بوجوب

 لقأ حور وأ “ ضعب يف كرتو ضعب يف لكلا ىلصملا دحاولا حور وأ ضعب
 ص ةرشع اتنثا مايقلا تابلستو ى دسفت مل ىدارف اولص وأ هيلع داز وأ ردقلا نم

 لك ىلع ةرشع اتنثا تايحتلاو تامك ر عبرأ لك دنع ملسي هنأ ىلع تس : ليقو

 نأ زوجيو ى هتايحت اذك و « رشع هتابلستف نيرشعو اعبرأ ىلص اذإ كلذو ى لاح
 ىلص نإ اذكو ص رشع هتايحتو عبرأ لك دنع ملسي نأب اسمخ هتابلست نوكت

 عبرأ دنع ملسيو « امهدنع ملسيو نيتعك ر لك دنع تابحتلا أرقت رثكأ وأ لقأ

 ضقن الو هوهبن حيورتلا لحم لبق مامإلا حآور نإو “ نيتيحت ىلع تاعك ر

 . كلذب هيلع

 تس ىلصي نأب ( اثدلثأ ءايلص ) ثالث ناك وأ ( نامامإ الإ نكي مل نإو )
 هجولاو ةرشع تس رخآلاو اينام لوآلا يلصي وأ اينام رخآلاو ى ةعكر ةرشع
 روصتي الو اهالصف نات الإ يناثلل قبي ملو ى ركب يبأب اهبش هبف نأل ىلوأ لوآلا
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 . هفعض وأ ًاغلث زجاعلاو فاصنأ ال

 يبأو يبنلاك اناك ولو ةرشع تس يناثلاو اينام لوآلا ىلص ولام فالخب اهريغ هل

 ةيتام ىلع ةدايز ةريشع تسب ءيجي مل ركب ابأ نال ص يأرلا يدابل رهظي امف ركب
 مل افاصنأ هولص اذإ اهنأل ( افاصنأ ال ) ، رشع ةتسلا نم اهدع لب للع ينلا

 امبرأامهدحأ هلصيملوة رشع يتنثا امهدحأ هلصي م ل هنألزرمسل الو للع يبنلاقفاوي

 ء ركب وبأ داز ام داز مث ش نلع هللا لوسر ىلص اك ىلص امهدحأف اثالثأ هايلص اذإ و

 [ينامث لوآلا ىلص نإو ث قلع يبنلا ىلص ام لثم وهو رمع ىلص ام ىلص رخآلاو

 . نارمملا ىلص ام رخآلا ىلصو للع هللا لوسر ىلص ام ىلص دقف طقف

 نع يورو ث ( هفعض وأ اثلث ) مومأملا وأ "ذفلا وأ مامإلا ( زجاملاو )
 : رتل هنع ةشئاع نع يور اك “ ةعك ر نيرشعب مالا ةفمنح يبأو يمفاشلا

 زجاعلا ءاش بترإف هيلعو )١' « ثالثب رتويو ًاعبر أ ًامبرأ ةعكر نيرشع مقي »

 نيرشعو عبرأ مايق ريغ مايقلا عاونأ رئاس اذكهو “ فصنلا وهو ارشع ىلص

 رمع دازو ةىنام ركب وأ دازو ةمنامت ىلص ل هنأ » : ىور امل فصني ال هنإف

 نولصب نامع لهأ ناكو : ليق ى ةمك ر نيثالثو تسب كلام نعو ى '") « انات

 لك ي تايآ رشع ضعب بحتساو ى ةالصلا ةءارق هيف يفكيو ةعك ةعك ر نيعبرأ

 و “ ميلع عساو : ىلإ ةرقبلا لوأ نم لوألا يف ينادلا ورمع وبأ راتخاو “ ةعكر

 , اهيأي هدعب نينسحملا بحي هللاو : ىلإ ةثلاثلا ىفو 4 ءارقفلا : ىلإ ةيناثلا

 ةسماخلا يفو اريثك افالتخا هيف اودجول : ىلإ ةعبارلا فو « اوعمطت نإ اونمآ

 عرسأ : ىلإ ةسداسلا يفو “ اوجرخ نأ نوديري هدعب مل أ باذع مه و : : ىلإ

 : ىلإ ةنماثلا يفو “ نورقتفي اوناك ام مهنع لضو : ىلإ ةعباسلا يفو « نيبساحلا

 ١ - يراخبلاو ملسم هاور .

 ١٢ _ هملع قفتم .

- ٥١٨ 

  



 نممو هدعب ميظعلا زوفلا كلذ : ىلإ ةعساتلا يفو ‘ باقعلا ديدش هللا نأ اوملعاو
 نيقداصلا نم تنك نإ اندعت امب انتآو : ىلإ ةرشاعلا يفو « بارعألا نم كلوح
 هنإ ءاشي امل فطل يبر نإ : ىلإ رشع ةيداحلا يقو ى هللا هب كيتأي امنإ لق هدعب

 ةثلاثلا يفو ‘ نيربكتملا ىوثم سثبف : ىلإ رشع ةيناثلا يفو « ميكحلا ميلعلا وه
 انب تنك كنإ : ىلإ رشع ةعبارلا يفو ى اروفك الإ نوملاظلا ىبأف : ىلإ رشع
 مكلمل ىلإ رشع ةسماخلا يفو “ ىحوب ام كمأ : ىلإ هنع ةياور يفو ى اريصب

 يفو “ دعاوقلاو هدعب مكح : ىلإ رشع ةسداسلا يفو لاني نل هدعب نوركشت
 مه كئلوأ : ىلإ رشع ةنماثلا يفو “ نيمأ "يوقل هبلع ينإو : ىلإ رشع ةعباسلا
 يفو ص ابيقر ءيش لك : ىلإ رشع ةعساتلا يفو « كنولجعتسيو هدعب نورساخلا

 ناك امو : ىلإ نبرشملاو ةيداحلا يفو " نوربكتسي هلا الإ هلإ ال : ىلإ نيرشعلا

 يفو س نودتهم مهنأ نوبسحيو : ىلإ نيرشعلاو ةيناثلا يفو ى قاو نم هللا نم مهف
 : ىلإ نيرشعلاو ةعبارلا يفنو ى اليدبت هللا ةنسل دجت نلو : ىلإ نيرشعلاو ةثلاثلا

 ى نونمؤملا لكوتيلف للا ىلعو : ىلإ نيرشعلاو ةسماخلا يفو ى مولعم موي تاقبم
 :ىلإ نيرشملاو ةعباسلا يفو ى اروفك امإو اركاش امإ :ىلإ نيرشعلاو ةسداسلايفو

 فلأ ..٢٤٠ و “ فرح فلأ ..١٢٠ ءزج لك ددع هب هللا انعفن “ نآرقلا رخآ

 ص اميلست رشع انثا مايقلاو “ريخألا ءزجلا يف نيفرح ةدايز ىلع فرح ١٠٠ فرح

 'نَم امامإ مايقلا يلصي نأ زوجيو “ عبرأ لك ىلع ملسي نأب تايلست تس : ليقو

 ريخآلا مايقلا فصن يف لخد نمو ى امهدحأ وأ ءاشعلاو برغملا مهعم لصي مل

 فصن رخآو لوآلا مايقلا فصن الجر تاف نإو « لوآلا فصن هيوني نأ حص

 مايقلا يلصي لهو « نالوق ؟ال مأ ايل يقب ام رخآلاب امهدحأ يلصي لهف ريخآلا

 ناضمر يف هلصي ملو ءاضقلا ماص نمو ى امهريغ وأ ضرم وأ ,رفس رذعب لكأي نم

 . نالوق ؟ال مأ ةعامج ءاضقلا اوماص نم هيلصي لهو

_- ٥١٩ 



 علطي مل ام دعب وأ لبق هب سأبالو ء رتولا لبقو ةمتعلا دعب بدن و
 . . . . . . هتاف نمو 0{} رجفلا

 رخؤي الو ةبطخلا لاح يف ال حيورتلا يف هك ردتسا ءيشب مامإلا هتاف نمو

 مامإلا هبنيو حيورتلا ىلإ ةسداسلاو ةسماخلا نم وأ نييلوآلا نيتعكرلا نم هتاف ام

 نإو برش ةحيورتلا يف زاجو هلحم نع هرخآ وأ حيورتلا لحم لبق حور اذإ

 لكل مارحإلا ةريبكت ىلع راصتقإلا زوجيو ص زاج ةميلست يق برشف هقلح فج"
 الشم ميلستلا دعب رجفلل رظن نإو « ةذاعتسالا كرتو ةنلاو هجوتلا دعب ةينا

 هيجوتلاو الوأ نيرشملاو عبرألا ةين زيجأو هبجوتلا ادتبا هلك ههجوب ربدأو
 يلصي ضعب ناكو ى طقف مارحالل رَّبَك ميلست لك نم ماق اذإو « ةذاعتسالاو

 ةعك رلا ةءارق لقأ ضعب نعو ى مامالل فيفختلا يغبنيو « اضيأ بجر يف مايقلا
 ع هنع هللا يضر رمعل ةفلاخم مايقلا ةعيشلاو ضفا ورلا تكرتو “ تايآ سمخ

 . ةفلاخم دصق الب هك رات ةلاح تسخو

 اميس وأ ىلوأ يهو اثالث ارتو حيودتلا نوكي نأ يفبني : « جاتلا ه يقو

 ىيحي انمع لاق اك ( سأب الو رتولا لبقو ةمتعلا دعب بدنو ) ى امست وأ
 ةلخاد ءابلا رتولا ( دعب وأ ) ةمتعلا لبق يأ ( لبق ه ) ةالص ( ب ) : ينوانجلا

 [ حماست اهملع اهلخدأ نكلو ص نافرصتي ال اهنأل دعبو لبق ريغ ىلع ةينلا يف

 امهيلع اهلخدأ هنأك و ى راجلا ىقبيو رورجملا فذحي الو « اهب اهلحم رجو ًاديعي
 ظفل نومضمب سأب ال ليق هنأك اسايق زوجيف دعبو لبق ظفل دارملا لعلو ى ةباين

 ملام ) دعب وأ لبق اهعاقيإ وه هنومضمو ى دعب وأ لبق امهالص نميف .دعبو لبق
 . رتولا دعب ىلصي ال نأ ةنسلا وأ لصألاو ( رجفلا علطي

 ريخأت ةصفاشلا ضعب راتخاو ى رذعل ةمتعلا لبق ىلصي : ( ناويدلا ) يفو

 ( هتاف نمو ) “ لسك كلذ لبق ميدقتلاو ى اهلبق مايقلاو ليللا عبر ىلإ ةمتعلا

 ۔ ٠ ٢ ٥ _



 يف اهب رتولاو { هتقو جرخي ملام ةعامج هيلصتو ى اراهن هاضق ًليل
 اهالص نمبف رذع نمالإ ةمتعلا لصمب _ بدنو ء هتق و مادام ناضمر

 ريغب ال هعم < ٠ . . ٠ . ٠ ٠ ٠

 يوني ناب ( ليل ) ةالص ال نيح وأ اراهن ملعو زوج ال اك ىلص وأ هضعب وأ هلك

 كردي ال ام ىقبي نأ ىلإ وأ حبصي نأ ىلإ نايسنلا وأ مونلا هذخأف موقي نأ

 :هك رت نم ال عن ام وأ بلاغ ءامعإ وأ ضرم وأ فعضل هنع زحع وأ يزجي ام هيف

 ص هضعب تاف نإ ضمد وأ هضعبو ، هلك هتاف نإ هلك وأ هضعب ( هاضق ) السك

 ع هتوف دمب ىضقي ال : ليقو ى رهظلا دعب : ليقو ىحضلا يف ولو ( اراهن )

 ى هتقو جرخ ولو : ليقو ى ( هتقو جرخي مل ام ةعامج ) مابقلا يأ ( هيلصتو )
 ولو اقلطم ةعامج ءاضقلا ةالص ممضعب زاجأو “ ةعامج لفنتلا ضعب زاجأ دقو

 . نايسن وأ مونب نكت ل

 ( و ) ص ىدارف اورتوأ ةعاجم رشملا يلايل اوعوطت نإ : « جاتلا ه يفو
 'ةعايجي مايقلا اولص اذإ ( هتقو ماد ام ناضمر يف ) ةعامجلاب ( اهب رتولا ) ىلصي
 ةعامج ( ةمتعلا ًٍلَصمب ) رتولا ( بدنو ) ‘ ىدارف هولص هتقو جرخ اذإ و

 ى هبصني لعف ردقي وأ يئاسكلا لوق ىلع هلبق يوضاملا فصولاب ةمتعلا بصنب
 ىطنلل آامبت اطخ هؤاي تفذحف اذه ىلع لصم" نةوني الف ةفاضإلاب ضفخم وأ

 رهاظو ى رذملا نيح هرك ذ ام سكع بدني الو « ةهارك الف ( رذع نم الإ )

 ةيهاركلا ىلع رذع الب ةعامج مهب ةمتعلا لصي مل مامإب رتولا ةالص زاوج ةرابعلا

 الإ ةمتعلا مهب ىلص نم رتولا مهب يلصي امنإ هنأ « ناويدلا ه صخو “ كلذك وهو

 ةمتعلا يأ ( اهالص نمب ) رتولا اولصيمل ( ف ) رذع هل ناك نإو ى رذع نم

 اورتويلف هعم اهالص نم اودجي مل نإو ى ( هريغب ال ) مامإلا عم يأ ( هعم )

- ١ ٥٢ _ 



 اومتعتي مل نإو ، مهعم متعتي مل نإو مايقلا مهعم لصمب صخرو

 مامإلا عم متعتي مل نمو ث اهب اوماق أ ولو ص اهب اورتوي الف ةعامجب

 مقي مل نإ هعامجب رتوي الو ، زوجو ى هعم ماقأ ولو هعم رتوي الف

 اهب رتوي نم هزوجو اهب رتوي الف ةمتعلا ىلع مايقلا مدق نإو ث اهب

 الو 0 هدعب اوبطخ رتولا عم اومتعت نإو ء تاضمر ريغ يف ولو

 ( مهعم متعتي مل نإو مايقلا مهمم لصب ) اورتوي نأ ( صخرو ز ىدارف
 ريغ يف ةعاججلاب رتولا زاجأ نمو “ تحن كلذف مهعم ةمتعلا لصي مل نإو يأ

 اومتعتي مل ناو ) ص ةعامجلاب مايقلا الو ةمتعلا لصي مل نأب هيف هزاجأ ناضمر

 ص هلاثمأ هب مهفاف تحن كلذف اهب رتولا نولصي الف يأ ( اهب اورتوي الف ةعاجب

 اهب رتولا زيجم دنع زاجو اهدهد وأ ةمتعلا لبق اوماقأ ءاوس ( اهب اوماقأ ولو )
 . ناضمر ريغ يف

 رتوي نأ ( زوجو هعم ماقأ ولو هعم رتوب الف مامالا عم متعتي مل نمو )
 ىلع ءانب هصعم مقي مل ولو ضمب هزاجأو 0 هعم ماقأ نإ هعم متعتي مل ولو هعم

 فإ يأ ( اهب مقي مل نإ ةعجب رتوب الو ) ‘ ناضمر ريغ يف ةعاجلاب هزاوج

 يأ ( اهب رتوي الف ةمتعلا ىلع مايقلا مدق نإو ) ى هيف ام رمو اهب مايقلا لصي م
 هنأ ه : يور دقو ى ( ناضمر ريغ يف ولو اهب رتوي نم هزوج و ) ةعامجلاب

 اومتعت نإو ) « 'ا) « ناضمر ريغ يف اهنع للا يضر ةشئاعب رتولا ىلص يإب
 اهنأل لكلل ةبطخلا دنسأ امنإو كلذ لبق اوماقأ نإ ( هدعب اوبطخ رتولا عم
 الو ) روضحلابو مامإلا ءاعد ىلع هريغو نيمأتلاب هيف نوك رتشم مهو ءاعدلا انه

 ١ - هملع قفتم .

- ٥٢٢ - 

 



 نوبطخي اوناك مم نمو .رتولا دعب لفن ال ذإ هدعب اوماقأ نإ بطخي

 . ... . .... .. ةعمجلا رهظ دعبورصعو رجف دعب

 ال ذإ ) ةالصلا نم غارفلا دعب الإ رتوي ال ( هدعب اوماقأ نإ ) مهب ( بطخي
 هعوقول ةتسلا هتفلاخل فيعض وه لب هدعب ةبطخلا لبقي رتولا دعب ايوق ( لفن

 عبرأ وه ذإ هلوطل هدعب ةبطخ رتولا نع ةبطخلل الصاف ىفك و « رتولا دعب

 خيشلل افالخ ( رتولا دعب ) رتولا دعب يه امنإ ةبطخلاو الثم ةعكر نورشعو
 دمب يمه امإ ةبطخلاو ى هدعب لفنلا مهتزاجإ يف « ناويدلا ه باحصأ و ليعامسإ

 ص ةمتعلا لبق وأ هلبق مقأ ولو ، هدعب الإ بطخي الو « اهب موتخم هب ةلصتم رتولا
 خيشلل ام ىلع ليللا ةالص ةمتاخ هنأ عم هب متخي مل هنأ كل نيبت دقف هدعب مقأ اذإف

 الو هب متخ م هنأل رتولا دعب بطخ الف هدعب مقأ هنأ كل نيىت وأ 4 رماع ينعأ

 تإو “ ليلعتلاب فنصملا دارم اذه « رتولا دعب يه امنإ ةبطخلا نآل مايقلا دعب
 نإو ى اوبطخيو ةعامج رتولا ةالص مهلف ةعامج اوماقأ مث ءاشعلا عم برغملا اونرق

 ةعامج اوماقأ ناضمر ربخ ءاجو رتولا مث نرق وأ دارفإف برغملاو ءاشعلا اولص

 مهب يلصي نأ امومأم الو مهل امامإ ةمتعلا لصي مل نمل زاجو ‘ نوبطخي الو

 نأ زاجو ى مهب هيلصي تأ ةزاجإ يف ضعبلل افالخ « رتولا مهب يلصي الو مايقلا

 . امومأم الو مهل امامإ هلصب مل نم مايقلا اولص ام دعب ةمتعلا مهب يلصي

 ةالص دمب ةمتاخ ةبطخلا نوكت امنإ هنأ نم تمهف ام لجال يأ ( مث نمو )
 ايقلا دمب ةبطخلا نآل نوبطحي ال رتولا دعب اوبطخ اذإ مهنأ اك اهدعب ةالص ال
 هذه يفو رتولا ليللا ةالص ةمتاخ اغإو ةمتاخ تسيل ةالص دعب ةبطخ هدعب يذلا

 نوديزي ( رجف دعب نوبطخي اوناك ) ةعجلا ةليل رتولا ةالص لبق نوبطخي دالبلا
 ءاعد دعب ركذي مالسلاب هيمسن يذلا ركذلاو تاديمحتلا كلذ نمو ءاعدلا يف

 ( ةعمجلا رهظ دعبو ) ى اندلب يف هرن ملو ی كلذك ( رصعو ) نوظمي وأ رجفلا

_ ٥٢٣ _ 



 يلصيف فرصني ىتح ةعمجلا دعب لفنتي مل هنأ مالسلا هيلع هنع لقن ذإ

 { ةعمجلل ةدوهعملا ةبطخلا ال ءاعدلا انه ةبطخلاب دارملاو ، نيتعكر

 ًاضقنو طرشو ةانب ضرفلاك مايقلاو

 هنامز يف ةعمجلا ةالص دعب ةالص نكت مل امل مامإلا نامزل ةاكاحم ناهكلا نامز يف
 مالسلا ) و ةالصلا ( هيلع هنع لقن ذإ ) لاق اك ناتكلا رهظ دمب ءاعد ديزن انك

 : ليقو « دجسملا نم ( فرصني ىتح ةعمجلا ) 6ا) رهظ ( دعب لفنتي مل هنأ ه
 يف ( انه ةبطخلاب دارملاو ى نيتعكر يلصيف ) ةعمجلا هيف ىلص يذلا هناكم نم
 دئازلا ( ءاعدلا ) ناكلا يف اهرهظ اذك و ةعمجلا ةليل يف اذك و رتولا دمب ناضمر

 . روهظلا يف ( ةعمجلل ةدوهعملا ةبطخلا ال ) داتعملا ىلع

 نإ طئاحو رادك لئاح اهنيبو مامإ ىلإ يلصي نأ سأب ال « جاتلا » يفو

 م و متعتي و ١ رتوب ن أ هل : لضفلا 9 اق و > نيميقم فلخ دحسم ف رتوب ال و هممم

 ص هاتاف اذإ رجفلا دعب رتولاو ةمتملا ىلصي امنإ نكلو رجفلا نولصي وأ نوميقم

 مالسلا دعب مامإلا ملكت نإ هللا دبع وبأ "") ليللا رخآ مايقلل لضفألا : ليق هناو
 . اوملكت نإ هفلخ نم ال هجوي نأ همزل مايقلا يف

 ءامل دجاو حيحصل مميتب هيف صخرو ءيق وحنل ( ءانب ضرفلاك مايقلاو )

 رثكأ وأ نيتمك رب هتافو ىلوألا ةيناثلا يف مامإلا دجو نمو “ ( اضقنو اطرشو)
 كردتسا نإو “ كردتساو فصلا نع جرخ ةيناتلا تمت اذإ و “ هعم لخد

 ةيناثلا يناثلا يف آضيأ مامإلا كردي مث ةخسف مدنع نكي مل هعضوم يق

 مامإلا حور نإو “ كلذك ةثلاثلا يناقلا مث كلذك اهنم هتاف ام اضرأ كردتسيو

 ١ - يراخبلا هاور .

 ٢ _ لصألا يف اذك .

- ٥٢٤ 

  



 همايق نم يقب هنأ هل ناب مث رتولا لبق نيتعكرلا يف عرش نمو
 . ٠ ٠ ٠ » ال : لمقو > ى ونلاب هلإ اهدر ناتعكر

 ؛كرديام ردق حور اذإ اذه الإ لعفي الو كردي ناك نإ هحيورت دنع كردتسيلف

 ةيناثلا متيو ةيناثلا ينايثلا نم مامإلا عم ىلوآلا يناقلا نم هتاف ام هعم متي نأ هلو
 ةبطخلل عمتسي : ليقو ى مامإلا ملس اذإ هدحو ةثلاثلا متيو هعم ةثلاثلا لوأ نم

 هلف ةثلاثلاو مامإلا عم ةيناثلا يناثلا لخد نمو ى ةثلاثلا نم يقب ام متأ تمت اذإف

 ةمن ىلع ىقبي نأ هلو ى ةبناثلا يه ةثلاثلاو ىلوآلا ىه هعم ةيناثلا ىوني نأ
 : . مامإلا

 فصنلا هنأ هيونيو هعم ريخآلا فصنلا يف لخدي نأ هل : « ناويدلا » يفو
 امهدحأ ىلصي : لسقف رخآلا تافو لوآلا م ايقلا فصن لجر تاف نإ و « لوألا

 تاعكرلا نم ىلوآلا ةعك رلاب مامإلا هتاف ,7 ص ال : ليقو ى ايل يقب ام رخآلاب

 نأ امإو هكردي نأ امإف لهت اهك ردتسا مامإلا ملس اذإو « لخدو اقلطم

 لبق ( ناب مث رتولا لبق ) نيتللا ( نيتعكرلا يف عرش نمو ) اضيأ اذكم لمفي
 نيتمك رلا يلصي مث “( ىونلاب هيلإ ايهدر ناتعكر همايق نم يقب هنأ هل ) مالسلا
 اهيف لخدي مل هنأل حيحصلا وهو ( ال : ليقو ) ةدحاوب رتوي مث رتولا لبق نيتللا
 ةلفان تدر دقف لوألا ىلعو “ ةدحاوب رتوب مث همايقل نهتمك ر ديزيف مايقلا ةىنب

 اذإ اذك و ص رتولا امهدعبو اضيأ ةنس ةمتعلا دعب عفشلا نإ هيفو “ لبق اذك ةنسل

 ةنس نع امب ءافتكإلا حص هدعب اهنأ نابو هنظ يف رجفلا لبق نيتعك رب لفنت
 . مالسلا لبق اهيلإ رجفلا دعب يلصي هنأ ناب نإ اضيأ امهدريو “ رجفلا

 هنأ هل نابو رتولا لبق نيتهك ر يف ذخأ نإ كلذ لبق : « ناويدلا » فو

 مايقلا نم يقب ام 7 ث نعتعك رلا متبلف رثكأ ١ وأ ناتميلست وأ ةمىلست مايقل -
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 ح نال وق اهلثمل ةلفان در يفو ، هسكع ال.ةلفانلةضي رف در ىلع اوقفتاو

 ء ةلفان نع تزوجو { ةدحاو نع ةضيب رفل تدر ةلفان يزجت الو

 ىتح مايقلا ضعب يقب هنأ ملعي مل نإو ضرفل ضرف دري الو ةدحاو ينعي رتولا مث
 نم وهو ى زاوجلاب لوق هيفو مايقلا ىلإ عفشلا در هل حسي مل رتولا عفش نم ملس
 هسفنل لذ د رب نأ هل زاح روح ال ئ ة هصو ذفنأ وأ ةن الب ىدصت نم نإ : لاق

 . هديب نم جرخ ام فلت ول و

 مل هنأ نيبتىف رصع يف عرشي نأ لثم ( ةلفانل ةضيرف در ىلع ا وقفتا و )

 دق هنأ نيبتيف ضرف يف لخدي نأ لثمو « الفن هيف عرش ام ونيلف رهظلا لصي
 ىلع ( ال ) تقولا لبق هنأ هل نيبت مث هتقو لبق .هيف لخدي نأ لثمو « هالص

 مهنأب قدصي سكملا اذه ىلع قافتإلا مدعو ةضيرفلل ةلفانلا در وهو ( هسكع )

 دعبو « لوآلا دارملاو زاوجلا مدع ىلع اوقفتي مل مهنأبو « هزاوج مدع ىلع اوقفتا

 يف هيلع صن اك ضمب هعنم لب ةلفانلل ةضيرفلا در ىلع اوقفتي مل مهنأ قحلاف
 فلالا اذهب دتعي مل هنأب باوجلاو « ةدعاقلا ىلع يراجلا وه لب « ناويدلا ه

 لفنلاك اموصخ الفن دصقي نأ لثم ( نالوق اهلثمل ةلفان در يفو ) ‘ فيمض
 هالص دق هنأ هل نيبتيف هريغ يف وأ هبف لخديف هنع رخأتملا وأ ضرفلا ىلع قباسلا

 . رخآلل امهدحأ دريف هرخؤي هنأ وأ

 (تزوج و)ةضيرفو ةلفان نم (ةدجاو نع ةضيرفل تدر ةلفان يزجت الو )
 ىرخأ ( ةلفان نع ) هلق هلوق عم ريركت الف ةضيرفلل ةدودرملا ةلفانلا هذه يأ

 ى ال : ليقو ى ةنسلل ةضيرفلا درتو ‘ بلاغلا وه ام ريكنتلا ليلدب ىلوألا ريغ
 :لسىقو ث ةنسل لفن دريو « لفنلو ىرخأل ةتنس درتو ى اقافتا سكملا زوجي الو
 سيل امم اهريغو ةنسلا لمشي ام لفنلاب فنصملا ديري نأ لمتحيو « هلك كلذ عنمب
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 ةريخألا تايحتلل دعقي ل ام ةعكر ةفاضاب لفنل ب رغم در حصو

 . همتي مل ام دهشتلا زواج ولو { امهيف زوجو « رت ولا اذكو

 . ديفأ لاتحا كلذو ى ةبجاولا ةنسلا لمشي ام ةضبرفلاب ديريو ٤ بجاوب
 ث ةثلاثلا يف ةحتافلا عم اهضعب وأ ةروسلا ةءارقب ( لفنل برغم در حصو )

 ( ةريخألا تايحتلل ذمقي مل ام ) اهريغو ةحتافلاب اهيلإ ةعبار (ةعكر ةفاضإب ) و
 ةثلاثلا نم عوك رلا لبق كلذ هل ادب نإ و “ضرفلا يف زاج اك ةحتافلاب لفنلا زاوجل

 نظوأ ‘ برغملا لصي مل نأ نظ هنأ كلذ هجوو ءاش نإ ةروسلا ةءارق داز

 . بحي اك اهالص هنأ ركذتف ةراهط الب اهالص هنأ

 مدقت نود ةدحاوب رتولل مرحأ اذإ ةعك ر ةفاضإب لفنلل هدري ( رتولا اذكو )

 مايقلا مامت لبق هل رهظ نإو “ ىلوآلا تايحتلا يف ميلست الب اثالث هالص وأ « عفش
 زجي مل مايقلا يف عرش اذإ : ليقو ى ادعاق ملسو الفن كلذ در ىلوآلا تامحتلا نم

 . نيتمك ر ديزيو لفنلل د ري لب ميلستلا هل

 ضرألل عجري نكل ( همتي مل ام دهشتلا زواج ولو امهيف ) درلا ( زوجو )
 يف حبسم ريغ آاماق ريبكتلاب موقيف حبسملاك ضرآلا ههجو سيو ريبكت الب
 اضعب نأ رهاظلاو ى متلسي مل ام درلا كلذ زيجأو « اهيف ثكام الو ضرألا

 ثالثب لفنلا زاجأ نمو ى ذاش وهو تئافلا يف ةينلا هتزاجإل ملس ولو هزاجأ
 زاجأ نمو ى ةعكر ةفاضإ الب لفنلل رتولاو برغملا در هتقيرط ىلع زاج تامك ر
 نمو ى ةثلاثلا يف ةحتافلا ىلع ةدايز الب برغملا در زاجأ ةحتافلاب ةدحاوب لفنلا

 نإو ث اهلبق ملس دقو « لفنلل رتولا يف ةثلاثلا در زاجأ ةدحاوب لفنلا زاجأ

 هدمعيف ىسنيو هيلصي : تلق ؟ هلبق لفن الو الفن برغملا دري فيك : تلق
 لبقو بورقلا دمب نيتعكر ضعب زاجأ دق اضيأو « هالص دق هنأ هل نيبتىف
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 دق نوكي نأ لثم « كلذل جوحم حيحص ضرفل اهيلإ برغملا در هلف برغملا

 ىلع ءانب لفن هدريف برغملاب مرحيف اوهس مميتي نأ لثمو ى اهيلصي نأ فلح

 لفن ول و ىرخأل ةالص درب ال اذكمهو > ءامل دحاو حيحصل مميتب لغنلا زاوح

 ٠ ملعأ هللا و جوحم حيحص ضرفل الإ لفنل

 نم عنام الف ناتنثا تزاج اذإو « هدعب نيتللا ريغ برغملا لبق ناتعمك رلاو

 . يباتك رظناف زاوجلا مدع حيحصلا نكل ثالث
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 باب

 و

 ةحتافلاب ةءارقو مارحإو هيجوتب ناتعكر نيديعلل بيغرت نس

 . . . . . . يف اهنوك بدنو { ةروسو

 ( باب )

 نيديعلا ةالص ف

 ءايلاب عمجو ص رسك دعب اهنوكسل ءاي هواو تبلق “ عوجرلا وهو دوعلا نم
 يف ه دوحل ادبع يمسو « بشخلا داوعأ نيبو هنيب اقرفو ى درفملا يف اهموزلل

 ؟اهدوعل ًاداعأ ءاروشاعو ةفرعو روهشلاو مايألا تيمس اله :لاقي الو ى ماع لك

 حرفلاب هد"وَمل : ليقو ى حجريو غيسي لب اهبجوي ال ةيمستلا هجو : لوقن انال

 دقو [ يح وهو ناسنإلا ىلع ه دوع لؤافتلل : لىقو سانلا ىلع رورسلاو

 . ًاهىبشت ادمع ةعمجلا تمممس و هلك هركذ ام لجأل ادع يمس : لاقي

 لاقو س ضرفي ملو مزلأ : ليقو ى ( نيديعلل ) دحأ لكل ( ٍبيغرقب نس )
 ةحتافلاب ةءارقو مارحإو هيجوتب ناتعكر ) ةيافكلا ىلع ضرف : قاحسإ وبأ

 (يف ) ةروسلا يأ ( اهنوك بدنو ) ص رم ام ىلع اهضعب يزجيو « ةمات ( ةروسو

 - ٥٢٩ _ ) ج ٢ - لينلا - ٣٤ (



 ءياهاحضو سمشلاو »؛ ةيناثلا يفو ء ىلعألا كبر مسا حبس» :ىلوألا

 ،لا وزل عافترا نم رطفلا ريخأتو ىحضألا ليجعتو . ميلست دعب ةبطخو

 ، ( اهاحضو سمشلا و ؛ةيناثلايفو“ه“ىلعألاكب رمسا حبس : ىلوألا) ةمك رلا

 مهضعبو ‘ ةيشافلا : ةيناثلا يفو ى كبر مسا حبس : ىلوألا ف ضعب بحتساو

 يفو“سمشلاو:ةروسب ىلوآلا يف ضعبو ى ةيناثلا يف ةعاسلا تبرتقاو ىلوآلا يف ق

 هتيناث يفو “ كبر مسا حبس رطفلا ىلوأ يف أرةي : ليقو “ ىحضلاب ةيناثلا
 لاوقألا هذهو ى ىحضلا هتيناث يفو “ سمشلاو؛ىحضألا ىلوأ يفو “ ىحذلا

 ص اذك ىلوآلا ىف أرق هنأ هيلإ مهضعب بسن يأ قلم هللا لوسر نع تاياور

 ص هاكح هنع ائيش عمس نم 4 دايعأ يف عقاو هلك كلذو ى اذك ةيناثلا يفو

 . هاكح اهنم يباحص دهاش امهمو

 ؛ ةشاغلاو حبسب ديعلا ةالص يف أرقن نل هللا لوسر ناك » : ينارعشلا لاق

 ىلع فطع ( ةبطخو ) « 'ا) « كلذ ريغل ةراتو “«ةعاسالاتبرتقا»ه و«قد»د ةراتو

 ص رطفلادبع يف رطفلا ةاكزاهيف ركذي ( ميلست دعب ) ناتعكر هلوق ىلع وأ بيغرت
 بطخ نإو ى رثكأو لقأ زوجيو امبس اهلبق ربكي « ىحضألا يف ةيحضلاو
 بوجوو ةيفيكلا يف ةعمجلا ةبطخك يهو ص نيتسلج وأ ةدحاو سلج امئاق

 ( ىحضالا ليجعتو )“امنمو ازاوج اهدنع ةالصلاو ىغل نم مكحو « تاصنإلا

 ( عافترا نم ) ص ندبلا ةاكز جارخإل ( رطفلا ريخأتو ) ى حبذلاب اولغتشيل

 لوخد مدمب لاوزلا ىلإ يأ ى ( لاوزل ) اربش رشع ينثا حمر ردق سمشلل
 .طسوتلا يمس هلعلو ‘“ طسوتلا تقو يف ةالصال هنإف اهلبق اهب لصتا امو ى ةياغلا

 وهف طسوتلا امأو ى لاوزلا اهتقو ةياغ لعج وأ ، ةرواجمل وأ ةفراشملل آلاوز
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 . . ى لزنملا نم جورخلاو ، دغ حبصل رخأ هدعب حص نإو

 لاوزلا برقل يأ فاضم ردقي وأ 4 مهفاف هيف ةالص ال نكل تقولا ةلمج نم

 ' طقف ىحضألل ال اعم امل تقو طسوتلا لبق امو “ هلوخد نودب طسوتلا هبرقو

 ةالص رخؤيو ىحضألا ةالص لجعي لع ناك » : هصن ام بتكلا ضعب يفو

 سمشلا عافترا نم هرابتعاو )١) ) ىحضلا تقو نم بيرق ىلع رطفلا

 . حمر ردق

 هلبق وأ طسوتلا لاح وأ لاوزلا دمب يأ ( هدعب ) ديعلا ( حص نإو )

 هحبص دمب ام وأ ( دغ حبصل ) هتالص ت ( رخأ ) ةعايجي قحلت ال ام ردةب
 مل ام : ليقو ص يشملاب ولو هربخ ءاج ىتم هيلإ زربي : ليقو “ طسوتلا ىلإ
 رخأ كردت الام ردقب هلبق وأ طسوتلا يف اذه ىلع حص نإو ‘ رصعلا اولصي

 ادمع اهورخأ نإ و اليل ىلصت الو دفل اهورخأ اليل حص نإ و “ هدعب امو لاوزلل

 ةدايزب 2 ناوبدلا ه يف اذك اهولصي الف طسوتلا ىلإ عنامل وأ مونلل وأ انايسن وأ
 كمايأ دعب ولو اهرك ذ اذإ اهيلصي اهبسن وأ اهنع مان نمنأ يدنع ىذلا : تلق ينم

 . هيف ىلصي تقول رخأ هيف ىلصي ال اتقو رك ذ اذإف

 اورخأ ريخآلا فصنلا يف اراهن حصو مغ ديمعلا ةليلب ناك نإ :« جاتلا ه يفو
 : ليقو “ هولص ولو : ليقو “ رصعلا اولصي مل ام اهنولصي : لقو ط دقل ةالصلا

 بغت مل ام : ليقو “ دقل رخؤتو لاوزلا دعب ال : ليقو ى اليل ولو نوجرخم
 فإو ى اهتقو تاف اذإ ةعملاك لصي مل لاوزلا دعب حص اذإ : ليقو “ سمشلا

 ء آ؟“ذفَاهك ردي نأ نتراسنإللف ةعجب كردي نأ نودب طسوتلا لبق ديعلا حص

 ىلإ نهطسو نع نوجرخم ءارحضلا تويب لزنم ولو ( لزنملا نم جورخلاو )

 ١ دواد وبأ هاور ۔ ٠
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 امأث نينثاب نإو ىلصت لهو ، ىرقلاو راصمألا لهأ هيلع ضحو

 . مامإب

 ىلع ضحلا ديزم اهلهأل ناك رتنأ راصمأآلاو ىرقلا تناك امل هنأ الإ نهارو

 ( ىرقلاو راصمألا:لهأ ) جورخلا ىلع يأ ( هيلع ضح و) : لاق اك جورخلا

 لافطألاو ءاسنلا ىتح ةنيزلا نم مهنكمي ام عيمجو سابللا نسحأو حالسلاب
 دجسملا يف ةعمجلا ةالصل راكبألاو ءاسنلا جرخت امنإ :كلام لاقو “ رودخلا راكبأو

 ءالمإل جورخلا نإ انلق ولو “ نيناجملاب ديعلا ةالص ىلإ جرخم الو “ ديعلا ةالصل ال

 نورضي ال اوناك نإ مهب جرخي" : ليقو - نيقفانملاو نيك رشملا نويع - نويعلا
 جورخلاو . تحص“اوجرخي مل نإو “ نونكسيو ةالص نومطقي الو الام الو اسفن

 ىلإ اهيلإ جورخلا نس دقو :« جاتلا ه يفو “ نويملا ءالمإب مالسإلل زيزمت وه امنا

 ابس الو:يأدجاسملا نم لضفا اهيف يهو ةكم الإ راصمألا لهأ هبرمأونيبابجلا

 تإود اهيلإ جرخيو ى اهيفف فوخ وأ حير وأ رطمك رذع نم الإ اهدجسم يف
 نم عوجرلاو قيرط نم باهذلا يغبنيو ى هل "زعأ ناك نإ ناطلس وحنل بوك رب

 . ھ ا لام وأ سفن ىلع فاخ نمل جورخلا نع فلختلا زاجو « قلع لعف اك رخآ
 ىلص ةئام نامو "تس ةنس تناك ىتح عماجلا يف نيديعلا نولصي سانلا نكي ملو
 ص رصم ىف كلاذو ص رطفلا دبع ةالص يصهقلا كلملا دبع نب دمحأ نب يلب هيف

 رطف موي يف رطم مهباصأو « ءارحصلا يف ديملا يلصي ام رثكأ نل ناكو ه
 . ؛١) » دحسملا يف م ىلصف

 يفو ةأرماو لجر وأ نيلجرب نإ و ( مامإب اثلث نينثاب نإو ىلصت لهو )
 ةأرما ىلإ رظني الو ؟ نالوق ؟ لجر وآ هفلخ نيلجر ىلإ ةبطخلا يف مامالا رظن

 ١ - ملسمو يراخبلا هارر ٠
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 ءاسنب ولو ددعلا متيو 1 لاوقأ ؟ ة رشع وأ ةعبس وأ ةسمخب وأ

 ديبع وا

 ةنالث هفلخ ناك نإ الإ بطخي ال : ليقو “ ظعيو "البقتسم وعدي نكلو
 :هلوق يف اذك و ى اهنم مامإلاو اهب وأ ع سداس مامإلاو ( ةسمخي وأ ) ‘ لاجر
 :ليقو بطخي الوهدحو ىلص ادحأ دجي مل نمو ( لاوقأ ؟ةرشع وأ ةعبس وأ )

 وبأ لاقو ى ةبطخ الو ديعلا تاريبكت الب نيتعك ر ىلصي : ليقو “ بطخي
 غلب ءالقع ارارحأ نوملسم "الجر نوعبرأ اهيف ةعامج ىلع الإ بجت ال : قاحسا
 مهنم اهيلصيو ةالصلاب مرحي ىتح لاحلا كلت ىلع نوموديو رثكأ وآ نوميقم
 . رثكأ وأ ةثالث

 ؛ بهذملا يف نالوق ؟ال مأ ( ديبع وأ ءاسنب ولو ددعلا متي ) له ( و )
 جرختو ؛ مهب متت : هديدج يف لاقو ى ديبملاب متت ال : هميدق يف يعفاشلا لاقو
 عنمل و سافن ٢ أ ضمحل نولصي ال وأ ددعلا مهب متي ال ولو ل افطألا و دسبعلا و ءاسنلا

 ءاسفنلاو ضئاحلاك يلصي ال نم دمقيو « لوق ىلع جورخلا نود ةالصلا نم ديسلا

 . نيلصملا فلح

 هالص نإو ديملا ةالصل هتباد وأ هسفنب لجرلا يرجي هنأ : « ناويدلا ه يفو
 جورخلاب نَّرمؤيو ببثلاو ركبلا جرخت : « جاتلا » يفو ى الىلق اهنولعحي ىحضألا

 نم ةفراع ىلع الو ى ءاسفن وأ ضئاح ىلع جورخ الو ؛ نالوق ابدن وأ اموزل

 بدنو ‘ عنملا جوزلاو بألل هرك و « اهابأ ركبلا نذأتستو « ةهارك اهجوز
 يف دحاو دعب دحاو ال ةيحان مامإ لك ىلص عنام عنم نإو ى ادحاو مامإلا نوك

 نمو ى مهل تمت ميقأو اهل ن"ذأ نإو ے دجسملا ريغ يف زوجي : ليقو ‘ دحاو لحم
 مم وأ هدحو اهالص نمو ى زاوجلاب : ليقو ث نيرخآب اهدعي الف موقب اهالص
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 لك ألاو { امهريغ اهرضحي مل نإ طقف امهب اهيلصي نأ مامإل زاجو

 وأ كارأب كايتسا اهيف نسو س اهدعب رحنلا يفو ى اهلبق رطفلا يف
 اهتالص كراتو ‘ سابل نسحأو لاستغاو بيطو اهوحن وأ ماشب

 دريو ص ةنس : ليقو الفن مهعم اهالص اهنولصي سانلا دجوو نيمامإ وأ مامإ

 اهيلصي نأ مامال زاج و ) ص ننسلاو ضرفلا اذك و لوآلا حيحصلاو الفن ىلوآلا
 اذك و ى ( امهريغ اهرضحي مل نإ طقف ) ديبعلاو ءاسنلا نيعونلاب يأ ( امهب
 لاق امنإ و ى ءاسنلا ىلإ رظني نأ نودب بطخيو « ديبعلاو ءاسنلا عم وأ لافطالاب
 مامإب نيلصي نأ نهف نأ الولف )١' « اهيلإ جورخلاب ءاسنلا رمأي قلع هنأل » كلذ
 ةنتفلا نمأو نددعت اذإ نهدحو نك ولو « كلذ انملع نهرمأ املو « نهرمأي مل

 ايبص ولورك ذ هعم ناك وأ همراحم نك وأ نهف هتمرحم تناك وأ هجوب اهتنمأ وأ
 م

 ١ ٠ دمع و ١

 الو ص ( اهدعب رحنلا ) ديع ( يفو ى اهلبق رطفلا ) ديع ( يف لكألاو )
 لبق رطفي تللم ناك » و ةيوشم دبكب رحنلا يف رطفلا يغبنيو < سكملاب سأب
 ءاملا نم اسح الإو تارمتف نكت مل نإف تابطرب رطفلا ةالصل باهذلا
 ( ماشب وأ كاراب كايتسا ) ةالصلا نأش يف يأ ى ( اهيف نسو ) '"} ص تاوح

 امهوحن وأ )“رعشلا دوسي هقرو ةحئارلا مظع رجش وهو “ باحسك ءابلا حتفب

 رمأ وأ ركذلاب الإ ديعلا يف مالكلا هركيو ى ( سابل نسحأو لاستغاو بيطو
 الب جورخلا مهل زاج اولص اذإو « اوبطخيو اولصي مل ام هيلإ اوجرخ اذإ ةالصلا

 ديعلا ةالص يأ ( اهتالص كراتو ) ، هدحو مامإلا كرت نسحي ال نكل و ى ةبطخ

 ١ ملسم .1 ور ۔- ٠

 ٢ _ هملع قفتم .
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 ةرشع ىدحإب وأ عست وأ عبسب اهيف ربكي لهو سيسخ رذعل ال
 . . . .. ... .... لاوقأ ؟ ةرشع ثالثب وأ

 رذعل ال ) ديملا ةالصل اهداجيإ ةالصب دارملاو ‘ دسملا ةالص داجيإ كرات يأ

 . ( سيسخ

 اهك رتىلع ةعامجلا وأ راصمألا وأ ىرقلا لهأ نم موق عمتجا ول:« جاتلا » يفو

 تيقبأ هتيالو تقبس نإو “ هملع رمتسا وأ اهكرتب ناد نم ىلوتي١الو « هب اونأل

 “نسحف عبرأ وأنيتمك ر ىلصو اهيلإ جرخي مل نمو“رخآلا هالوتم عم ىوسي الو
 دحألزوجي الو؛دجسملا يف هالص يكم جحي مل نإ و ىحضألا دبع جح نم يلصي الو
 ةعمجلا ةالص تاوفب الإ ديملا ةالص روضح نكمي مل نإو « رذعا الإ اهنع فلختلا

 هترجأ هرضت ال ريجأ وأ نمب الإ ةعامجلا نع وأ اهنع زجع نمو « ىلوأ ةعججلاف

 بحاص ريغ لوقلا اذهب حرص « رذعي : ليقو “ فلخت نإ رذعي مل هلايع الو
 مدقتت مل نإ ةيالولا هيلع لخدت ال اهك رت ىلع رمتسي مل نم لب : تلق « « جاتلا »
 جورخلا مهمزلي مل ديعلا ةالص نم عنام ةيرق لهأ عنم نإو “ةدك أتملا ننسلا اذك و

 ةأرما اهتكرت نإو ى ىفك مهريغ اهب ماقو اوعنمي مل نإو “ ىرخأ ةيرق ىلإ اهيلإ
 ص نذؤي الو نورفاسم ةثالث اهبلصيو اهتيالو كرتت الف تتام ىتح ةنايد ال ءايح

 . ةضورفم ريغ ةالصل ماقي الو

 ص هلا كمحريةالصلا : اولوقي الو « ديملا ةالصل اونذؤي الو : « ناويدلا » يفو

 نم ذخأ هبو « ةعايجلل امهل ىداني ماقي الو امل نذؤي ال ةالص لك : « جاتلا ه يفو
 ةعدب اهف ءادنلا نإ : يشكيودسلا لوق نع جرخمو كلسم كلذف انك ردأ

 ثالثب وأ ةرشع ىدحإب وأ عست وأ ٍمبسب اهيف ربكي لهو ) ، ةهوركم
 لمعلاو « ةرشع عبس ربك ءاش نإ : ينايعلا كلام وبأ لاقو ؛ ( لاوقأ ؟ ةرشع
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 ةيناثلا يف ةءارقلا دعبو ث ًاعبرأ ىلوألا يف مارحإلا دعب ربكي لوألاف
 يف ثلاثلاو ى ًاسمخ ةيناثلا يفو ث ًاعبرأ ىلوألا يف يناثلاو ي ثالث

 يفو { اتس ىلوألا يف عبارلاو { اسمخ ةبنناثلا يفو س ًاتس ىلوألا

 ص ًاعبس ةيناثلا

 ينبيو ربكي لهو هلوق يف لوعفملل ربكي ءانبب هبحاص ( ربكي لوألاف ) لوألا
 ( يف مارحالا دعب ) اهيف لوعفملل امهؤانب زوجيو “ يلصملا وهو لعافلل انه
 لوألاب دارملاو “ ( اثالث ةيناثلا يف ةءارقلا دعب و ى اعبرأ ىلوألا ) ةمك رلا

 هبحاصف يأ هيف فاضملا ردقف تئش نإو ‘ عبس ريبكت وهو لوألا لوقلا

 ى هل لدت ةرابعلا نآل لئاقلا لوألاب ديرب نأ لمتحيو “ خلا دعب ربكي لوآلا

 ( ةيناثلا يفو اعبرأ ) مارحإلا دمب ( ىلوألا يف يناثلاو ) ى مهفاف يتاي ايف اذك و
 . اثالث ةيناثلا يفو ع تسب ىلوألا يف وأ ( اسمخ ) ةءارقلا دمب

 » جاتلا « يف امو لوآلا اندنع روهشملاو حصألا وه و : جاتلا « يف لاق

 ةيناثلا يفو اتس ىلوألا يف ) رم ام دح ىلع ربكي ( ثلاثلاو ) ةقراشملا قيرط
 عفشي هنأ كلذ طباضو « ( أعبس ةيناثلا يفو اتس ىلوألا يف عبارلاو اسمخ
 تمتخ هنأ اك « ماتخلا يف دوهعم رتولا نآل اهدعب هرتوبو ةءارقلا لبق ريبكتلا
 > كلذ نيعتي الو رتولا ةالصب ليلل ١ ةالص تمتخو ‘ رت و وهو ,برغملاب راهنلا ةالص

 لبق اسمخ ةيناثلا يفو « ةءارقلا لبق اعبس ىلوآلا يف ربكي قل هنأ » يور دقف
 ربكب تلل هلل ا لوسر ناك ,« ¡: نالوةي ةفيذح و ىسوم وبأ ناكو > 33 ٤ ةءارقلا

 ىسوم وبأ ناكو & ا١٦) » زئانجلا ىلع هريىكتك تاريبكت عبرأ رطفلاو ىحضالاب

 ملسم هاور - ١

 . دواد وبأ هاور - ٠
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 لوق ىلع مزع نمو « داعأ اذه ىلع اصقن وأ ةدايز دمعت نمو

 صقني وأ ديزي ىتحف دمعتي مل نإو { نالوق هتداعإ يفف هريغب لمعف
 ةيناثلا يفو س ًاعامجإ ةءارقلا لبق ىلوألا يفوهو ص تاريبكت ثالث

 . . . { ديعلل اههاونو نيتعكر ىلص هنسحي مل نمو ًافالخ

 هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ناكو ى اهيلع اريمأ ناك نيح امبرأ ةرصبلاب ربكي

 ةيناثلا يفو اسمخ ىلوآلا يف ربك : لوقي ى ةالص ينملع : صخش هل لاق اذإ هنع

 ء [آمبرأ ةيناثلا يفو اتس ىلوألا يف يلصملا ربكي ليقو : « رثألا ه يفو « اعبرأ

 يفو“ ايناث ىلوألا يف ربك نإو : حيسملا نبا نعو ى اثالث اهعوك ر نم عفرلا دعبو
 دمب اثالثو اعبس ىرخالا يفو ى امبس ىلوآلا يف سماخلاو ى زاج اسمخ ةيناثلا

 . عوك رلا نم عفرلا

 ليواقألا يف روكذملا ددملا ىلع ينمي ( اذه ىلع اصقن وأ ةدايز دمعت نمو )

 هتداعإ يفف هريغب لمعف ) هيلع مرحأ نأب ( لوق ىلعمزع نمو ى داعأ )

 ام ربكي وأ اهنع صقني وأ لاوقألا ىلع اهيف ديزي نأ ىلع مرحأ نإ و ؟ ( نالوق

 وأ اديز ( دمعتي مل نإو ) ؛ نالوق هيفف لوق ىلإ عجرو ءاملعلا ضعب هب لقي م
 ثالث صقني وأ ) هب ذخأ لوق ىلع ( ديزب ىتح ) دعي ال ( ف ) اصقن
 داز ولو ةدايز دمعت نرإ لطبت ال : ليقو “ نيتريدكت : ليقو ى ( تاريبكت

 فصن نم رثكأ صقني ىتح ال : لبقو ى داعأ اصقن دمعت نإ و « ثالث نم رثكأ

 ( ةيناثلا يفو اعامجإ ةءارقلا لبق ىلوألا يف وه ) ريبكتلا ( و ) ‘ تاريبكتلا
 ةءارقلا لبق : ىعفاشلاو كلام لاق « نيرخآل ( افالخ ) و ‘ ضعبل قافو اهلبق

 نمو )0 ناتياور دمجأ نعو ى اهدعب : ةفىنح وبأ و نحن انلقو “ ةيناثلا ق

 نإو ى ( ديعلل ايهاونو ) ريبكت الب ( نيتعكر ىلص ) ريبكتلا يأ ( هنسحي
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 الإو ،ىلوألا يف ربك ام ملع نإ هكردتسا ءيشب مامإلا هتاف نإو

 ربك ام هل ناب نإ هيلإ لخد امهب هتاف نإو ء ةيناثلا يف ربكي امب لدتسا
 قفاو نإ ملع الب لخد نإ تحصو « هب قثي نمب وأ ءانمأب

 راشأ « ديملا ةالص نم هتاف ايف هيلع لدب ال : حاضولا لاق ع هيلع الف ةمك ر ىلص
 طسوتلل اهورخأ نإو ى اوداعأ عولطلا لبق اهولص نإ و « « جاتلا ه يف كلذ ىلإ

 ص اهوكرت موي ىضم هنأ رهظو اهولخد نإ و ى انايسن وأ ادمع دعي اهوضقي م

 لبق هكردأو هنيح يف وأ ملستلا دعب ( هكردتسا ءيشب مامالا هتاف نإو )

 نإ ) ىلوآلا ةعكرلا نم ةيناثلا ةدجسلا نم عفرلا لبق وأ ميظعتلا يف عورشلا
 ص ةزانجلاك اهنم تاف ام كردتسي ال : ليقو « ( ىلوألا يف ربك ام ملع

 هتد وأ ( ةيناثلا يف ربكي امب لدتسا ) و ى ةيناثلا يف هنأ هملعل لخديلف ( الإو )

 نأ اهيف عمتجا ثلاثلاو يناثلا لوقلا نإف ‘ درطي ال كلذف هقدص نم وأ نيمأ

 اذك و ى اتس مأ اعبرأ ىلوألا يف ربك أ اسمخ هعماس يردي الف سمخ ةيناثلا ريبكت

 ( ايب هتاف نإو ) “ لجو زع هلا ءاش نإ يت آلا حيسملا نبا مالكب نوكي سبللا
 الإ كردي مل وأ رثكأ وأ امهريبكت هتوفي نأ وهو ى اهلهجي يأ نيتعك رلاب يأ

 لمتحيو « اهيف هنم قبس ام يردي الو ةيناثلا ريبكت ضعب كردي نأ وأ ميلستلا

 ريدقتب وأ نيتعك رلا رابتعاب هاتنثف امهريبكتب هتاف يأ « ريبكتلا ىلإ ريمضلا در

 ادحاو الجر ولو (هب قثي نمب وأ ءانماب ربك ام هل ناب نإ هيلإ لخد ) فاضم
 . "الفط وأ ادبع وأ ةأرما وأ

 (قفاو نإ ) صوصخم ددع ىلع ( ملع الب لخد نإ ) ضمب دنع ( تحصو )
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 ال اهلبق اندنعف ‘ فالخ اهدعب وأ اهلبق لفنتلا يفو ، داعأ الإو

 . . ء هلبقو رطفلا دعب نولصي : ليقو 2 اهدعب

 كلذ لمي نأ هنكمي مل اذإ ملع الب هيلإ لخدي : ليقو ى ( داعأ الإو ) « ددملا
 ص رثكالا ربك مامإلا ربكي مَح ردي ملو عمسي ال نم : لبقو ى اعبس ربكيو

 هجوب : لقو “ ةرشع ثالث وأ ةرشع ىدحإ وأ اعست وأ اعبس ءاش ام : لبقو

 تكسو ةحتافلا أرق اوماقأ اذإف عكرو مرحأ اوعك ر سانلا ىأر اذإف « فقيو

 اوملس اذإو ، اثالث ربك ايوتسم عوكرلا نم ماق اذإو ى اسمخ ربك وةروسلا ردق

 ص هملع نإ ةحتافلا لبق ريبكتلا نم هتاف امو ى ةروسلاو ةحتافلا نم هتاف ام لدبأ

 : ليقو “ ضمب دنع دسفت مل اهيسن وأ يقابلا ربك و اهربكي ملو ةريبكت عمس نمو

 نإ و “مايأ دعب ولو همامإك اهداعأ هبلع تدسف نمو “ ةرشع ثالث مصألا ربكي

 نمو ى هعبتيو لجر هل ربكي نأ زوجيو « ريبكت الب داعأ ريبكتلا نسحي م
 اوردقت نإ ديملا ةالص ديبملا عدي الو هب رهجي الف هريغ عم وأ ريبكتلا كردتسا

 يق لاق وأ لعف نمو “ لجر نهعم نكي مل ءاسن ىلع دكاتت الو ى رح ال ثيح

 : ليقو “ ىصع : ليقو ‘ كله اعامجإ وأ الوق قفاوو لهجي مرحم وأ بجاو

 قفاو ولؤ رانلا يف وهف ملع ريغب ىضق نم » : قلع هلوق لوألل لديو ى ءاسأ
 يف ىلص ولف ى سانلا دنع ىلصملا يف (اههدعب وأ اهلبق لفنتلا يفو ) “ )١' « قحلا
 لفنتي ( اندنمف ‘ فالخ ) زاجل هيف ديملا اولص ذإ دجسملا يف ةولخ وأ هراد

 ةالص ( دعب ) لفنلا ( نولصي : ليقو ) ‘ لاوزلا ىلإ ( اهدعب ال اهلبق )
 وهو ى اهدمب ال ىحضألا ةالص لبقو ( ه ) ةالص اولصي نأ ( لبقو « رطفلا )

 . الو . ال : ليقو ى اهلبقو امهدعب لفنتي : ليقو « « ناويدلا » راتخم

 ;١ - ملسمو يراخبلا هاور ٠
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 لستغملو ، لستغم لضف كلذ الإ امهنكمي مل نإ اهيف عىضوتمو مميتملو

 نم هغ ١ رف دعب اه ها ونو ءام ضافأ سافن وأ ضح وأ ةدانج نم

 . ًاضيأ كلذ لوألا

 ص اهلبق ال امهدعب : ليقو ى امهدعب عنمي الو ى اهلبق ىلصي : « جاتلا » يفو

 ص تس ىحضألا دعبو ةعكر ةرشع اتنثا رطفلا دعب ىلصت نأ ضعب نسحتساو

 اهريغك ديعلا ةالص يف يأ ث ( اهيف عيضوتمو مميتملو ) ةنسلا نم يه : ليقو
 لضف ) عنامل ءعىضوتو مميت نم روك ذملا ( كلذ الإ اهنكمي مل نإ ) ماللا ىنعمب يفو

 رجف عولط دعب ( سافن وأ ضيح وأ ةبانج نم ) ربخ ( لستفملو « لستغم
 هتوعنمل تعن وأ لستغم تعن ةلمجلاو “ميمعت الو كلذ الب ولو ( ءام ضافأ )دمصلا

 ءاملا ىون يأ ( اهف ءاونو)؛لستغميف رتتسم ريمض نموأ امهدحأنملاح وأ فوذحملا

 وهو ( لوألا ) لفلا ( نم هغارف دعي ) هب هلاستغا ىون يأ “ ديملا ةالصل
 أدتبم لستفملا لضف نم روكذملا ( كلذ ) سافنلا وأ ضمحلا وأ ةبانجلا لسغ

 تناك ولو ى رخآ لسغ مدقتل فيفخ لسغ نع ةيانك ةضافإلاب ربعو « ( اضيأ )
 نيب لصفن الو ى لسفلا ةيفيك عيمج ىلع ةيتآ ريغ ةرصتخم ةضافإلا هذه

 ص مومأملا ريبكتب هريبكت لصفي مامإلا اذك و “ همامإ ريبكتب الإ تاريبكتلا

 يزجي الو « ةلدتعم ةيآك نيتريبكت لك نيب ربكيو دمحيو لله : ةيعفاشلا لاقو
 ى اهبلإ ودغلا نيح لسغلا بحتسملاو “ هدعب يزجيو ى رجفلا لبق لاسقغالا

 ىرخأ ةرم ءاملا ضفي ملو سافن وأ ضيح وأ ةبانج نم ناسنإلا لستغا نإو
 هنكمي مل نإو ى اهل هيونيو ارخآ ضيفي نأ نسحألاو ى هأزجأ ديعلل هونيو

 نيتبكرلل : ليقو ى نيبعكلا ىلإ هيلجرو نيقفرملا ىلإ هةعيدي لسغ لشفلا

 . . لستغملا لضف هل نوكيو ههجوو

 : لاق ى ديعلا ةالص نم ملس اذإ مامإلا لعفي امع تلأسو : « ناويدلا ه يفو
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 دار وهو ملس اذإ بطخي : لوةي نم مهنم ‘ كلذ يف ةوعدلا لهأ ةريس تفلتخا

 نم مهنمو “ قرشملا ىلإ ههجو لوم وهو بطخي نم مهنمو « برغملا ىلإ ههجو

 ةسلج هل نوكتو اماق بطخي نم مهنمو ى ةبطخلا يف ههجوب سانلا لباقي
 نم مهنمو 4 ادعاق بطخي نم مهنمو ى ناتلج : ليقو ى ةبطخ يف ةدحاو

 بطخي مث الوأ مامإلا بطخي ةعمجلا )١١' ةليل يف لعفي اك ديعلا ةبطخ يف لعفي
 نم مهنمو “ ءاش امب كلذ دمب هبر لأسب مث نآرقلاب مامإلا متخي مث ةثالث هدعب

 نانثا أرقي مث مهدحأ هبر اوعدي مث اوعمتجي نأ مامإلا بطخ اذإ هتريس تناك

 مهاهنيو فورعملاب سانلا مامإلا رمأيو مهبر نولأسي مث « نآرقلا نم ارشع مهنم
 نم اوعمط اذإ مهنإف ديعلا ةالصل مهالصم ىلإ سانلا عمتجا اذإو ى ركنملا نع

 ةءارق نم اوغرف اذإف « ةروس و نآرقلا نم آرشع اوأرقيو هورظتنيلف مهيلإ ءيجي
 بطخ مامإلا ملس اذإ ىقح مهب يلصيو مامإلا نومدقيف ةالصلا ىلإ اوضهن نآرقلا

 مامإلا بطخي مث « نآرقلا نم مهل رسيت ام هفلخ نمم نانثا أرقي مث وه اك مهب

 . ه ١ ةوعدلا لهأ ضعب ةريس يف اذهو « هل ادب ام

 ١ _ لصألا يف اذك .

- ١ ٤ ٥ 



 باب

 . اهنودف ةليوط ناتعكر ةلزلزلاو نيفسخلاك ل نس

 ( باب )

 ةمالعلا ةالص يف

 وهو “ برضك فسخي فسخ لعفلاو « نيسلا ناكسإب ( نعفسخلاك ل نسم )
 ى دعق باب نم نوكف نيمزال نالمعتسيو ى هلك كلذ يف فسك اذك و « دمتم

 ص رمقلاو سمشلا يف ةقيقح امو ى مزاللا ردصملا يف فوسك و فوسخ لاقيو

 ؛بيلغتنيفسخلا : هلوقف هيلعف سمشلا يف فوسكلاو رمقلا يف فوسخلا : لىقو

 ؛ هضعب باهذ يفو ءوضلا باهذ يف امهو رمقلا فسخ و هدربو “ هسكعب : لبقو

 باهذ فوسخلا : ليقو “ ضعبلا يف فوسكلاو ى ميجلا يف فوسخلا : ليقو

 رمقلا يفو “ تفسك سمشلا يف نسحألا سوماقلا يفو « هريغت فوسكلاو نوللا

 روهظو ةلزلزلاو نيفسخلا لثمل نس يأ ضرألا كرحت ( ةلزلزلاو ) ‘ فسخ

 بكاوكلا ضاضقنا ةرثك و ى دوهعم ريغ مجنو بنذ هل مجنك ءايسلا يف ةمالع

 ةمك ر ( ناتعكر ) ى داتعم ريغ ءاقب اهؤاقبو ط ةداتعم ريغ ةرثك ةرمجلا ةرثكو

 يف ناتعكر ال ( اهنود ) ةعكر ( ف ) ، احيبستو اميظعتو ةءارق ( ةليوط )

- ٢ ٤ ٥ 

 



 ىدحإك اولصف رمقلا فسخنا وأ سمشلا تفسكنا اذإ » : لمم هلوقل ةعكر

 اهنأ هنع قرطلا.ضعب يف سابع نباو ةشئاع ةياورلو ، ١١ « اهومتيلص ةالص
 ةياور رثكاو لوصآلاب قفوأ كلذو « ناتدجسو عوك ر ةعك ر لك يف ناتعك ر

 دك وأ يهو ىفك اهب ماق نمو اههك رت سانلل يغبني ال نيتمك ر ثيدح ىلع مدقيف
 دجاسملا يف نوعمتجي : ليقو « كلذل ةالص ال : ليقو « ةيرقلاو رصملا لهأ ىلع

 تضآرقلا اوأرق نإو ‘ ريض الف اوعمتجي مل نإو لوزي ىتح نوعديو نورك ذي

 . رمقلاو سمشلا فوك ةالص ثيداحأل كلذك سيل و ڵ ىفك ةالصلا لدب

 حيرلاو قربلاو دعرلا ةدش و بك وكلا ضاضقنال ىلصي له : « جاتلا ه يفو

 ىلع ةتسلا يف صنلا درب ملو : تلق . ه ا فالخ ؟ ىعدي وأ بابضلاو ةماظلاو

 سمشلا فوسخ مكح همكح نأ ثيدحلا نم مهفي نكل موجنلا فوسخل نيتعك ر

 - هلوق عم - هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ » : قلع هلوق نأل رمقلاو
 متيأر اذإ و » : ىرخأ ةياور يف هلوقو ى ا" « هللا اورك ذاف كلذ متيأر اذإف

 نم ةيآ اهفوسخ نوك ركذلاو ةالصلا ةلع نأ ىلع لدي '") « اولصف كلذ نم ائيش

 فسخياك كلذو ةيآ مجنلا فوسخ و“مكحلا كلذ اهلف تثدح ةيآ لكف“هللا تايآ

 ءيس لك مجن نأ كلذو ة اهنيبو اهنيب رمقلا لوحي نأب ةرهزلا وأ ايرثلا رمقلا
 ءايس اهنيب ناك ولو يراردلا نم اهقوف يتلا ءامسلا مجن فسخي يراردلا نم

 نوكي الف داتعم نكي مل اذإ كلذو ، رثكأ وأ ثالث وأ نآ امس وأ ىرخأ

 يف مجن روهظ امأو “ موجنلا نم هتمس ىلع ام ةليل لك رمقلا فسخل كحلا كلذ

 يقهيبلاو دواد وبأ هاور _ ١

 ٢ - ملسمو يراخبلا ءاور .
 ٣ .- ملسم دارر .

- ٣ ٤ ٥ 



 ،نال وق ؟ًرسي وأ ؟ ةءارقلاب اهف رهحح لهو 1 تقولا ف ةعامجبو ًذفب

 ‘ حصألا ىلع اه دعب ةطح اهطرش نم سيلو

 روصتيو « ةيآ هنوكل كلذب مكحي امنإو كلذب امل مكحي الف ةرهزلاك رمقلا طس و
 هنأ كلذو ص قرشملا نم هعولط رخاوأو « برغملا يف هروهظ لئاوأ يف كلذ

 نوكيو “سمشلا لباق يذلا فرطلا وهو طقف رمقلا نم فرط يف ءوضلا نوكي

 ةينايث ماع ءايسلا نم برغملا يف اذه تدهاش دقو ى رمقلا طسو ةرهزلا تمس

 ام ةالصلا هيف زوجت يذلا ( تقولا يف ةعايجب و ّذَفب ) فلأو نيتئامو نيعبسو

 دعب ال هوحن وأ فوسخلا تقو دارأ وأ تلاز ولو : لسقو ى ةمالعلا لزت مل

 : ليقو ى نآرقلا أرقيو هللا .ركذيو يعديف هبف ىلصي ال تقو يف امأ و ى هلاتوز

 . طسوتت وأ بورغلل أيهتت وأ سمشلا بجاح علطي مل ام ىلصت

 ىلع ادئاز ارهج ةروسلاو ةحتافلا ةءارق ؟ ( ةءارقلاب ايهيف رهجي لهو )
 يف رهجلا وه يذلا لصألا قفاوي يذلا وهو ى خيشلا دنع حيحصلا وهو « داتعملا

 ء )١' « ةءارقلاب اهيف رهجي : لاق للع هنأ » : يور املو ص ةروس اهبف ةعك ر لك
 مل هنأ عم يوارلا دعبل لب هرارسإل سيلف ةرقبلا وحن للع هتءارق ريدقت امأو

 ةروس سفن مهفت نودب هممس وأ يوارلا هعمسب مل طسوأ ًارهح لب ادح رهحم

 ,روس نم اهنكل اهلك ةءارقلا عمس وأ ؤ اضعب يفخو اضعب عمس وأ ى اهنيعب
 وأ ) ص ةرقبلا رادقم اهنم ءيجي رخأ روس ضامبأو ةمات روس ؤأ ةقرتفم

 وأ نذآلا عامسإ وهو رهجلا ةالص يف يزملا دحلا ىلع رصتقي نأب اهتءارقب ( ُرسيا

 سيلو ؛ نالوق ) « ةفينح يبأ لوق رسلاب لوقلا كلذو “هبنجي لصتا نم عامسإ
 هدلو تام موب نلع هتيطخ امأو ى ( حصالا ىلع اهدعب ةبطخ اهطرش نم

 ١ - ملم هاو ر ٠.
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 ء هسكع ليقو ‘ سمشلا يف ىدارفو رمقلا يف ةعاجب ىلصت : ليقو

 امهالص هنأ مالسلا هيلع هنع يور امل ةعكر يفناتعكر امه : ليقو

 ، لوألا نود ًاليوط ماق مث ء ًالبوط عكر مث ى أرقي ًاليوط ماقف

 : . دجس مش ، لوألا نود ًاليوط عكر مش

 نع مهرجزيل بطخ : ميهاربإ للع هدلو تول سمشلا تفسك : سانلا لوقلف

 : ليقو ) “ رم اك اقلطم ةعامج وأ "ذف اهتالص زاوج حيحصلاو « لوقلا اذه

 ىلصت ال ليقو ى ( هسكع : ليقو ‘ سمشلا يف ىدارف و رمقلا يف ةعايجب ىلصت
 ايهنودف ةليوط ناتعكر اهنأ نم رم امو « « ناويدلا ه راتخ وهو اقلطم ةعايحي

 . راتخلا وه

 ( هنأ مالسلا ) و ةالصلا ( هيلع هنع يور امل ةعكر يف ناتعكر امه :ليقو )

 بيترتل ءافلاف اهمتأ وأ اهلصأ ىلع دمب ءافلاف٬امهدارأ وأ اهيف عرش يأ ( ايهالص
 هدمح نمل هللا عمسب ( ماق مث ، ذغيوط عكر مث أرقي ليوط ماقف ) رابخآلا

 ( مث لوألا نود ليوط عكر مث ي لوألا ) مابقلا ( نود ) أرقي ( ُكهيوط )
 اهنود نيتدجس مث “ نيتليوط نيتدجس ( دجس ) و هدمح نمل هللا عمس :الئاق عفر
 خيشلا ثيدح قالطإ رهاظ وهو ةلاطإ الب طقف نيتدجس دجس : ليقو ى ملسو
 ذإ لقأ ال ةالصلا قدجسك نيتدجس ىلع لمحيف “ فرصنا مث دجس مث : لاق ذإ

 ناتلماك ناتعكر ا +أ ىلع لدت عضولا ةياورو “ ةدحاو ةدجسب ةالص دهعت م

 دهع ىلع سمشلا تقفسخ » : اهنع هلا يضر ةشئاع نع يراخبلا ىفو “نيتدوهعملاك

 مث ص عوك رلا لاطأف مك ر مث ى مايقلا لاطأف ماقف سانلاب ىلصف للع هللا لوسر

 نود وهو عوكرلا لاطأف عكر مث ‘ لوألا مايقلا نود وهو مايقلا لاطأف ماق

 يف لعف ام ىرخألا ةعكرلا يف لعف مث دوجسلا لاطأف دجس مث « لوآلا عوك رلا

 ٥٤٥ _ ) ج ٢ - لينلا - ٣٥ (



 . سمشلا تلجت دقو فرصنا مث

 سمشلا تفسخ ه اهنع ةياور يفو « بطخف سمشلا تلجت دقو فرصنا مث ىلوألا

 لع ًارتقاف ربكف هءارو سانلا فصف دجسملا ىلإ جرخف للع يبنلا ةابح يف

 ماقف هدمح نمل هللا عمس : لاق مث « "اليوط اعوك ر عك رف ربك مث « ةليوط ةءارق

 اعوك ر عك رو رك مثىلوآلا ةءارقلا نود يهو ةليوط ةءارق أرقو ع دجسي ملو

 كلو انبر هدمح نمل كلا عمس : لاق م 2 لوألا ع وك رلا نم ىندأ وهو "اليوط

 تامك ر عبرأ لمكتساف كلذ لثم ىرخألا ةعكرلا يف لعف مث دجس مش « دملا

 دقو فرصنا مث ) ، ")« فرصني نأ لبق سمشلا تلجناو تادجس عبرأ يف
 ةدح ىلع لك نيتمك رلا ثيدحب لمعلا نأ رم دقو ( سمشلا ) تفشكت ( تلجت
 يذلا لوألل اخسان نوكف رخأتملا وه اضيأو ،ةياور رثكأو لوصألاب قفوأ اهنآل
 ةدحسلاو ى اهنودف ةليوط ناتعكر : قاحسإ وبأ لاقو ، ةعكر يف ناتمك ر وه

 . ھ ا مهراثآ يف هرأ ملو لسفلا اهننس نمو « ةيناثلا نم لوطأ اهنم لك نم ىلوألا



 ةمتاخ

 اهرثك أل ةياغ الو لفاونلا يف بتر

 ( ةمتاخ )
 لفنلا يف

 عوضوم ريخ ةالصلا » : للع لاق ( اهرثكأل ةياغ الو لفاونلا يف بغر )

 ولوأ هدصقي دوصقم عوضوم ىنعمو « )0١ « رثكيلف ءاش نمو للقيلف ءاش نفف
 رثكت ال فيك حيولتلا خلا ءاش نمف ىنعمو ‘ دحأ لك هلاني أيهم وأ بابلألا
 ةياغ الو : هلوقب فنصملا هيلإ راشأ اك هيف ةدح ال هنأ دانعم وأ “ لهس وهو هنم
 لمج ام ه : ةع هلوقل تللقأ مأ ترثكأ ءاوس رثكم كنا هانعم وأ “ خلا

 رهظلا لبق يلصي هنأ » : نلع هنع يورو ى 'آ) « ريثك هليلقف ةالصلاو هللا ركذل

 يورو '" « نيتعكر ءاشعلا دعبو نيتعك ر برغملا دعبو نيتعك ر هدعبو نيتعك ر

 ءاشملا دعبو نيتعكر برغملا دصمبو نيتمك ر هدمبو اعبرأ رهظلا لبق »

 نأ اورمأ و ى « نيتعك ر هدعبو اعبرأ رهظلا لبق » : يورو ى ا٤) « نيتعك ر

 ١ - ىقهيبلاو دواد وبأ داور .

 ٢ - ا .... ةجام نبا هاور
 ٣ - ملسمو يراخبلا هاور .

 ٤ - يراخبلا هاور .

7.٧٢ ٤ ١ -- 



 نات ر وا ‘ ةدحاو ةضر رفلاك : لقو ‘ راهنب ولو ىنثم ىنثم يهو

 ةز واج الب عب رأ وأ ثالث وأ

 ءاشعلا لبقو برغملا دعبو رصملا لبقو ث هدعب اذك و عبرأ رهظلا لبق ىلصي

 نأ همزل هملع تدسف وأ اهدسفأو ةلفان لخد نمو ى ًارخس ناتعكرو هدمبو

 . زوح ال امب اهلخد نإ اهدمي ا ك اهديعب ا : ليقو “ اهدىمي

 هب رمأو ضمب ههرك ضرفلا لبقو رصعلا ناذأ دعب لفنلا : «_ جاتلا ه يفو

 ضعب و “ءاماعلا هعدب و دابعلا هلعفي : لاق ضعبو “الو ال ضعبو ڵ هبجوأ و ضمب

 دعب لفنلل لفنتلا بدنو “ ههرك ضعبو ‘ ضرفلا لبق بورغلا دعب هزاجأ
 ص روهشم وهو . ه ا ءاضق هيلع نم لفنتي ال : رثؤملا وبأ لاق ع هلحم نع ضرفلا

 هيلع ام ىضق دقو تام نإ كلذ ىلع باثيو ءاضق هيلع نم لفنت زاوج حيحصلاو

 نيتعك رلكدعيملسيونيتعك ر نيتعك ر يأ ( ىنثم يهو )“عسوم ءاضقلا تقو نال

 هتفلابم هجوو “ ليلب فيكف ( راهنب ولو ) ىنعمو اظفل ديك وت ( ىنثم )
 ليللا ةالص ه ثيدح ةرهشل ىنثم ريغ لفنلا راهنلا ةالص نأ مهوتي دق هنأ راهنلاب

 : ليقو ) '"' « ىنثم راهنلاو ليللا ةالص ه ثيدح ةرهش مدعو )١' « ىنثم

 ةمك رك و ضعب دنع ضرف وهو ةعكر رتولا نأ اك ملستب ( ةدحاو ةضيرفلاك
 ةمك ر هبف ىلصف دجسملا لخد باطخلا نب رمع نأ يورو « موماملل فوخلا

 ص ب رغملاك( ثالث وأ )«نيتمك ر رفاسملا ةالصك و رجفلاك ( ناتعكر وأ ٤) ةيحتل
 . عبرألل ( ةزواج الب ) رهظلاك ( عبرأ وأ )

 يف حتفلا ماع ةكم يف للم هللا لوسر ىلص اك نامثو تسب زوجي : ليقو

 ١ - ور ١ ٥ درح أ .

 ٢ - دمحأ هاور .



 : دوعفو مميتب تزوج و « رهطتو مايقب ةر وس و ةحتافلاب

 سمخو رثكأو نهرخآ ةدحاو ةميلستو تايحت عبرأب تاعك ر نايث ىحضلا
 ىلإ راشأو « ماتخلا دنع ةيحتو نيتعكر لك دنع ةيحتب كلذ لك رثكأو عبسو
 يف اهضعب وأ ( ةروسو ةحتافلاب ) ‘ كلذ ريغ ليقو : هلوقب « ناودلا ه كلذ

 اهضعب يف وأ تاعكرلا عيمج يف اهدحو ةحتافلاب لفنلا ضعب زاجأو « ةمك ر لك
 ريغ ىلع وأ ى ضرفلا ةيفيك ىلع تامك رلا ضعب يف اهضعب يف وأ ى ةروسلا عم
 وأ اهربغو ةحتافلاب ةثلاثلاو ةيناثلاو ةحتافلاب نهالوأ ثالثب لفني نأ لثم هتيفبك
 ةروسب نايلوآلا عبرأب لفنتي وأ ، اهعم ةروسلاب ةثلاثلاو ةحتافلاب ةيناثلاو ىلوألا
 فلاخي امم كلذ هبشأ امو ةروسلا عم اهب ةعبارلاو ةحتافلاب ةثلاثلاو ةحتافلا عم

 نمو ى ةروسلا عم اهب ىرخآلاو ةحتافلاب ةيناثلا وأ ىلوآلا نيتمك رك و “ ضرفلا
 اذإ ه ثيدح نإ : لاق نيتمك ر نيتعك رب الإ راهن وأ اليل لفنلا زوجي ال : لاق
 زاوج ىلع "اليلد نوكي ال ') « اهعم لصيلف ىلصت ةعامجلا دجوو مكدحأ ىلص
 امبرأ رفاسملا يلصي امك مامإلل امبت كلذ نوكي نأ لاتحال اعبرأ وأ اثالث لفنلا
 لمتحيف اضرف نولصي مهو اعبرأ هلهأب دوعسم نبا لفنت امأو « مقملا مامإلا فلخ

 برغملاوهو ارتو راهنلل لمجدق اضيأ و ى مهب هتمامإ حصتل كلذ نوكي نأ اضيأ
 رتوب راهنلا يف لفنيفيكف“ةليل يف نارتوال:لاقو“ليللاةالص وه رتو لبلل لعجو
 ال اهضرفل رت وليللارتووراهنلا رتوب دارملا نأب بمجأ و؟رتولا ريغ رتوب ليللا يف وأ

 ( دوعقو مميتب تزوجو ) “ رذع نم الإ ( رهطتو مايقب ) ، رتو قلطم
 ةالصلا هل تبثأف )٢' « امئاق هتالص فصن لثم ادعاق مكدحأ ةالص ه : قل هلوقل
 مل ول ذإ رجآلا يف فصنلا ىلإ اهدر امل مايقلا ىلع ردق دقو لفن يف كلذ نأ ولو

 ١ ملسم ه ور ۔- ٠

 ٢ - ةعرز ربأ هاور ٠
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 ابوث دجي مل نايرع يلصي الو . ةباد ىلعو ، ةحص عم نإو ءاميإو

 الو ى هبوث سجنتي ليلع الو عجطضم الو ءايإب نيطب نمالو

 رجفلا يتعكر ريغ هفلخ هدي تلغ نمالو ،سجن بوث وأ ناكمب طيب ر

 فييكتلا ىوس ضئارفلا هب ىدؤت امب ىلصت نأ راتخملاو ، برغملاو
 ، ريبكتلاو

 بجاو ريغ لفنلا نألو ص لفن وأ ضرف ءاوس ‘ رجألا هل متل مايقلا ىلع ردقي

 نإو ) يشم عمو ( ءاممإو ) « اعم هيف عورشلابو اهب وأ ةينلاب بجي امنإ ةلاصألاب
 ٠ ةرورض الب ) ةباد ىلعو ( > ةرورض مدعو ءام دوحوو ) ةحص عم

 دجيال ءام وأ ( ,نيطب نم الو ابوث دجي مل ) امناق ( نايرع يلصي الو )
 طيبر الو ‘ هبوث سجنتي ليلع الو ) ىةلمل ( عجطضم الو ءاميإب ) كلذ ريغ
 هبوث نكل سجن بوث يف طبرب مل وأ ( سجن بؤث ) ين ( وأ ) سجن ( ناكمب
 ولو هبنج تلغ نم يلصيو ( هفلخ هدي تلغ" نم الو ) “ هريغ دجي ال سجن

 رجفلا يتعكر ) يلصي لوعفم ( ريغ ) عنام هب نم لكالو همادق وأ فلاختب
 نأ راتخاو ) ‘ فيعض وهو ضعب بهذم كلذ « رتولا ةعكرو ( بوغملاو

 روكذملا نايرملا لفنتيف ( ضئارفلا هب ىدؤت امب ) ننسلاو لفاونلا لك ( ىلصت
 مايقلا نع وأ هلايعتسا نع زجع وأ ءاملا دقف نم قافتاب لفنتيو ى هدعب امو

 نأ حبحصلاو ( فييكتلا ىوس ) ‘ ةسجنم ةلصتم ةلع الب ناكمو بوث ةراهطب
 نم لفنتي الف ( ريبكتلاو ) ‘ هريغ ىلع ردقي ال نم فييكتلاب لفنلا يلصي
 . اهيلإ عجر

 ىلصت تناك ام الإ ال : ليقو ث لفنلا ةضاحتسملل زوجي : « ناويدلا » يفو
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 لعج زوجو { تاولصلا طايتحال اهلعج زاجو « اهتتئاف ىضقت الو

 امهب نإو صخرو ى ةطوحلل برغملاو رجفلا يتعكر ريغ اضرأ نتسلا

 . هلبق تيلص دقو مامإ عم ةكردمبو

 ردق ولو لفنلا عجطضملا يلصي : ليقو “ ضرفلا يلت يتلا لفاونلا نم كلذ لبق

 مئاقلا ةالص فصن دعاقلا ةالص نإ ه ثيدحلا ءاج هيفو ى ءاميإلا وأ دوعقلا ىلع

 لفاونلا يأ ( اهتتناف ىضقت الو ) )٠' « دعاقلا ةالص فصن مجطضملا ةالصو
 ىضقت : ليقو « هدعب هؤاضق هل حصي الف رهظلا لبق يذلا لفنلا هتوفد نأ لثم

 ( تاولصلا طايتحال اهلعج زاجو ) ءاشملا ةتنسو رحفلا ةتسو برغملا ةتنس

 رجفلا يتمكر ريغ اضيأ ننسلا لعج زوجو ) ةدكؤملا ةنونسملاو ةضورفملا

 نأ ( صخرو ) ص ننسلا ىلعو هيلع : ليقو ى ضرفلا ىلع ( ةطوحلل برغملاو

 رهاظلاو“رتولابطاتحي الوبرغملاو رجفلا يتمك رب( اهب نإو ) ضرفلا ىلع طاتحي
 هملع : ليقو “ ضرفلا ىلع مايقلاب طاتحيو “ ضرف ريغ ليق نإ لوق ىلع زاوجلا

 ( هلبق تيلصدقو مامإ عم ةكردم ) ةالص ( ب و )“الو ال : لإقو ى ننسلا ىلعو
 يونيو هعم يلصيف دجسملا يف هيلصي مامإلا دحيو هراد يف رهظلا يلصي نأ لثم

 اوفلتخا اذإ اهب طايتحإلا زوجي ال هنأ مهوتي دق هنأل ةصخر هامس و .رم دقو ًالفن

 طاتحي ال رتولا نأب ريبخ تنأو ، لبق اهالص يتلا وأ ضرفلا يه مأ لفنلا يها

 صمخ زلاب دارملا روكب نأ زوجيو “ ضرف وهأ هيف فالخلا دوجول هب

 طاتحاو ردقي نأ زوجبو “ اهضعب يوقي لامعألا نأل لفنتلا قلع ينلا صيخرت

 . اكردمب طاتحت وأ ةكردم

 ١ - ةعرز وبأ هارر ٠
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 ع برغملاو رجفلا يتعكر نذإ الب ضراقمو ريجأو ةجوز يلصتو

 { ناضمر مايقو س ةلزلزلاو ث نيفسخلاو ص ةزانجلاو 2 ةدجسلاو

 { نيتعكرلا دبعلا يلصي و ، ننس يهو ى ماقملا فلخو 2 نيديعلاو

 ضراقملاو ريجألل صخرو ء ةدجسلاو ى ةزانجلاو ، نيديعلاو

 . اوعنيي ملنإ نفإ الب اوءاش امب اولفنتي نأ ةحوزلا و

 لوعفم ( يتعكر ) نيونتلاب ( نذإ الب ضراقمو ريجأو ةجوز يلصتو )
 ضرف انلق نإو ص ةنس انلق نإ ىلوالاب رتولا ةالصو ( برغملاو رجفلا ) يلصت

 دوجسلا رأ ثيح نم زاجم وأ بيلغت ةالص اهتيمست ( ةدجسلا و ) لاكشإ الف
 ةالص ( م ناضمر مايقو ةلزلزلاو نيفمسخلاو ةزانجلاو ) ةالصلا نم ضمب
 ةجوزلا جورخ يفو ى ( ننس يهو ماقملا فلخو ) نيتعكر “ ( نيديعلا)
 حايتحإلا ةرورضل الإ اهعنم حيحصلاو ؛نالوق ى نذإ الب امهريغو ةزانجلاو ديمال

 رجفلاو برغملا يتمك رو ى ماقملا فلخ ( نيتعكرلا دبعملا يلصيو ) “ اهيلإ

 ،هديس هعنمي مل نإ فلخ ننسلا يقاب يفو ( ةدجسلا و ةزانجلاو نيديلاو ) رتولاو
 الإ هل زجي مل ةتوق ىلع وأ ةصوصخم ةدم ىلع هرجآ نإف ( ريجذلل صخرو )
 بحاصب رضي مل نإ ( ضراقملاو ) ى ءاشعلا ةتتسو برغملا ةنسو رجفلا ةنس

 . (اوعنمي مل نإ نذإ الب اوءاش امب اولفنتي نأ ةجوزلاو ) لاملا

 2 ةمتت »

 مث نيتعك ر ىلصف ةلفان ىلع مرحأف اهسف ضرفل ماق نم : « جاتلا » يف لاق
 ةلفانلا ىلع ادح ىلص اذإ : ليقف ةضيرفلا ةين ىلع ةالصلا متأف ةضيرف يف هنأ ركذ
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 فأ لبق دح رخآ يف ركذ نإ : لقو ى رثكألا ىلص اذإ : لقو “ تدسف

 هنأ اناظ اهيف ىضمو ةالصب مرحأ نإ اذك و « هل تمت ةضيرفلل هاون درف همتي

 مهضعب زاجأو ى قباسلا فالخلاف هيلإ داعف رهظلا اهرخآ يف ركذ مث رصملا يف

 . ملعأ هللاو ةءارق الب حيبستلاب لفنلا
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 زئانجلا ف كلاثلا باتكلا

 . ،‘رضتحا اذإ هل ةداهشلا نيقلت يح ىلع تيم قح نمو

 زنانجلا يف ثلاثلا باتكلا

 رسكلاب : ليقو ى دحاو ىنعمل ناتغل حصفأ وهو رسكلاو حتفلاب ةزانج عمج

 ص تيملا هيلع ناك اذإ الإ شعن لاقي ال : مهضعب نعو ى تيملل حتفلابو شعنلا

 زنجي زج نم ةقتشم يهو ى تيملل رسكلابو شعنلل حتفلاب ةزانجلا : ليقو

 . تيملا عم شعنلا رسكلاب ةزانجلا : ليقو لقث وأ رتس ىنمب برضي برضك

 ( يح ىلع ) افلاخغ ولو دتحوم ( تيم قح نمو ) ءايحألا ىلع قح تيمل
 وأ توملا كلم وأ توملا هرضح ( رضتحا اذإ هل ةداهشلا نيقلت ) هل رضاح

 رضاح نقلي مل نإ و كرشم ةداهشلا نيقلت مهضعب زاجأو « ةيصولل سانلا هرضح

 مهل نذأيمل نإو ڵ ةقدصلاو ةيصولاوةبوتلابهرمأ يغبنيو ى يقبني امع سيلف دحوم
 كلملا وأ لحنلا وأ دعرلا وأ سي ةءارق هرضاحل يفبنيو ى مهلاومأ نم اوقدصت

 ةتو ى اهوداعأ وأ ىرخأ اوأرق تمي ملو ةروسب اومتخ نإو “ نهربغ وأ
 ندإب دمع وأ ةأرما وأ لفط ةءارقو > ةعامح مهتءارق زوحيو > تام ادإ ةءارقلا

 . نوملسملا ه رحه نم ال > فلاخمو

 هراهظإ زوجيف“هراهظإ زوجيامالإ ايبنجأ رضاح وأ تمملاناكنإاهسفنةأ رملارقستو
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 . ث هرتس بدنو « ههجول نإو تيم دسج يف رظن دحي الو

 ،هنم أربتمو فلاخم ىلع أرقي ال : ليقو « ادبع ولو قح هل نم لك ىلع نوءرقيو
 ةءارقلا ضفخيو “ الثم تيبلا جراخ نم اوأرقيلف هدنع اوءرقي نأ مهنكمي مل نإو

 ظعاوملاب آالجم اولعجي وأ « هريغ وأ فحصملانم اوأرق اوظفحي مل نإ و ى اهلتري و

 < هوعضو ايهنم هعضو مهنكمأ نإو ى ةنيفس وأ ةباد ىلع ناك ولو“ هملع نوءرقي و

 ليلق ريغ يقب دقو هحور جورخ ناح نإ و ى داسفلا حالصإل ةءارقلا عطقتو

 نوءرقي اوناك نإو « اوءاش نإ اوعطق ةحار تثدح نإ و « اوعطق ةروسلا رخآل

 اوعجري مث هووسيو هوضمغي ىتح هب اولغتشا ضعب تامو عمتجم ددمتم ىلع
 مهنكمي مل نإو : ليق ى ةعامج ىلع دحاو ةءارق ءازجإ رهاظلاو ى ةءارقلل
 سفنلا اهتيأ اي » : أرقي نأ رضتحمل يغبنيو ى ةءارق اوداز نيحلا يف تيملا نفد
 بحتساو“هربغ كلذ أرقي وأ ث خلا قحلا ءاج لقو » : وأ ، خلا « ةنئمطملا

 . هب لابقتسالا مهضعب

 تيم دسج يف رظن ) فيمضت الو زمه الب يدعي نم ةغل ىلع ( دحي الو )
 ص هيف كرظن دحت نأ يحلا ىضري الو يحلاك تيملا ةمرحنأل ( ههجول نإو
 “دحأ نإ رظانلا هجو رون بهذي هنألو ى هسفن نع درب ال ذإ عنملاب قحأ تيملاو
 نمو ى اقلطم رهاظلاف ههجو ريغ يف رظنلا ديدحت امأو ى اصن هجولا يف هرظن

 نكلو ى رظانلا هجو رون باهذإ يف هجولا يف رظنلا دادحإ لثم هنأ خيشلا مالك
 بجاوتيملا يف ىري ام رتسو ءيش ىلع رظانلا علطا امبرو ى دشأ هجولا يف رظنلا

 هيلإ رظنلا يف اضيأو ى هئاشفا ىلإ هسفن هوعدت امبرف اءوس ناك اذإ بودنم وأ
 ىلوأ هب هلع مدعو ى هيف ءوسب املاع نكي مل رظني مل ولف « هنع ءاضغإلا مدع

 . فرعي مل اذإ وه نم فرعيل رظنلا ديدحتب سأب الو « تيللاب

 اهرتسف ةروملا امأ و“ةروعلا ريغف كلذو هيلإ رظني الئل هلك ( هرتس بدن و )
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 رتسي لقاع هراضتحا دنع هيليو ، ىلوتم هجو ليبقتب سأب الو

 ص هلبق ال هحور جورخ دنع هيف قلغو 4 هينيع ضمع نسحيو هتروع

 هيبعك نيب قرعب ربتعيو ث هلبق نإو هيديو هيلجر ةيوست رضي الو

 3 هبوقرعو

 هتروع رتسي لقاع هراضتحا دنع هيليو ىلوتمهج وليبقتبساب الو ) “بجاو
 رضي الوهلبق الهحور جورخ دنع)همن يأ (-هيف قلغو هينيع ضغ نسحيو
 اذإ هندب ةيوستب سأب الو : سابعلا وبأ لاق ى ( هلبق نإو هيديو ,و هيلجر ة هيوست

 جورخل رسيأ كلذ نإف ى ةبادلا نم لزنيو ‘ رخآل عضوم نم لوحيو “ فعض
 تدلوت نإو ى ةايحلا اوجرو ردق نإ ءام وأ نمس وحن هيف يف نولعجيو “ هحور

 ع هنم اوسيأو فعض نإ يكو عطقك راضب هووادي الو « هونمض هلمحي ةرضم
 اونمض هتوم دعب هووك وأ هوعطق مهنأ نيبت نإو « ةرضم تدلوت نإ اونمض الإ و

 كرتي الو « هب قلعت امو هسأر تحت نم ةداسولا اوعزن تام اذإو ع شأرألا

 عديلو ةراهط ىلع رضاحلا نكيلو ى هراضتحا دنع بنجلاو ضئاحلاو كرشملا

 هوك رتي الو « ارهاط هرمأب لفتشملا نكيلو ى نينمؤمللو هالوت نإ تيمللو هسفنل

 هلوح ام اوبيبط _نرإو سجن برق يف وأ سجن بوث وأ سجن عضوم ي

 هيبعك نبب ) كرحتم ( ) نوكس ( ب ) هحور جورخ ( ربتعيو )

 ى رخآلا بعكلاو ر وقرملا ا اذه نيبو « بوقرملاو بمكلا نيب يأ ( هبوقرعو

 امم هفك تحت قرعو ‘ دحاو قرع كرحتب كرحتي قرع بمك لك تحتف
 ناك اذإ قهارملا نود وه نمم ىرب امإ اذه نكل 0 هربد يف قرعو ى ماهبإلا يلي

 امأو “ ءاوس"رسملاو رظنلا نأب لوقلا ىلع كلذك ناك اذإ آضيأ سميو « يهتشي ال
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 عاطقناو > هن ول ريغت و ك هدسح ةدوربب و > ةكرحلا لعب نوكسلابو

 تكرحت امف { اهت رس ىلع عوضوم قلعم نازيمب لماح تومو ث هسفن

 اهلح نقيت نإ ةيح ةفك

 زاحأ نمو > سلا ال سملا عنمب رتاس ق هدي فلب نأ دمب دحأ هسمىف هريغ

 دعب نوكسلابو ) ص هل هنم عضوملا كلذ سم زاجأ رخآلا لسغ نيجوزلا دحأل
 . ءافلا حتفب ) همسفنَ عاطقناوهنول رثيفتو هدسج ةدوربب و ى ةكرحلا

 ح اهت“رس ىلع عوضوم قلعم نازيمب لماح ) ةأرما ( توم ) ربتمي ( و )
 طرش تاذ اهلعج ضعب زاجأو ى ةبحب قلعتم فرظلاو ى ةيفرظ ةيردصم ( ايف
 تمقو ةيطرش ام لعج زوجيو “ كلذل لمتحم فنصملا مالكو « ةمزاج باوجو

 لماحلا حتفتو فاكلا رسكب ( ةفك تكرحت ) اقلطم الوعفم كرحتلا ىلع

 نم رم ايف لماحلاب دارملاو ‘ هوقدص نم لوقب وأ اهل وقب ( اهلمح نقيت نإ ةيح )
 ليقث اوعضو نإو ى ةفكلا ريغ عضو زوجيو ‘ نقيتلا طرش حصيل اهلمح نظ
 وأ ةفكلا اهملع نوعضيو “ لمحلا هل نم نذإ ىلإ نوجاتحي الو ى اونمض اه“رضف

 مدع يف قدصي الو ى اهماهتاب وأ ‘ اهريغ لوقب وأ ‘ لماح ينإ اهلوقب اهريغ
 لجر يفكيو “ قدص نم لكب زوجيو ى ةنيمألا الإ اهك رحت دعب ةفكلا كرحت
 الو كرحتي ال لحمب لغتشي الو لحي ال ام رظني الو لحي ال ام رشابي ال نكل
 نإو “ كرحتي لمحلا ماد ام اهيلجر وأ اهيدي اووسيو اهاف وأ اهينيع اوضمغي

 ةفك وحنب رابتخالاب هنوكس دعب ةالصلاو اهلسغ اوداعأ دلولا كرحت مث اهوزهج

 اهونفدو اهوزهجف نكس :ليق نإو اهداسف فيخ ولو كرحتي ماد ام نفدت الو

 نإ تيملاو ى مهل لئاقلا مزلت : ليقو “ طقف كلذ ةيد مهتمزل كلذ تبثي ملو

 ص ءانمألا : ليقو“هتيد اونمض تي ملو تام هنإ ءانمألا لوقب وأ هتومل انظ هونفد
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 ءام وأ غدلب تمي مل نإ هنغدبو هت وم ققحت نم زيهجتب ليجعتلا بدنو
 ص آدغ اهلثمل اهيف اوتام ةعاس نم ءالؤهب رظتنيف ، ناخد وأ مده وأ

 مل نإ ثالث دجب الإ تام تكاس نفد يغبني ا : ءابطألا لاق و

 : > هريغكف الإو > ال وأ قفي ملو هت وم ققحتي

 تام هنأ بيرتسا نم لوقب اوذخأي الو ءيش اميج مهيلع سيل : ليقو

 . نيقب الإ

 ( غدلب تمي مل نأ هنفدبو هتوم ققحت نم زيهجتب ليجعتلا بدنو )
 ركس يف وأ ءامنإ وأ نونج يف وأ ( ناخد وأ مده وأ ءام وأ ) ةيح نم
 وأ مهودهاش وأ ءانمألا مهب ربخأ نإ ( ءالؤهب ) ازاوج ال ابوجو ( رظتنيف )
 باتك يف اك برقع هتعسل نمب رظتني الو ى هقدص اوحر وأ هوقدص نم مهب رمخأ

 ىلإف لبللا نم ةعاس يف اوتام نإو “ ( ادغ اهلثمل اهيف اوتام ةعاس نم ) تاومألا

 يقب ام يأ مهموي ةيقب ءالؤهب رظتني ؛ ليقو ى لبقتسملا ليللا يف اهلثم
 راهنلا نم ليلق ىقبي دق هنأ الإ « راهنلا نم يقب ام وأ اهدعب راهنلا عم ليللا نم

 يف هطوقس دنع ةيوق ةبرض هتباصأ نإو ى ةايحلا ةرامأ مدعل هب ىفتكا هلعلو

 . ةعاسلا كلت لثم ىلإ هب رظتني سيلف ءاملا

 مل نإ ثالث ) ,لايل ( دعب الإ تام تكاس نفد يغبني ال : ءابطألا لاقو )

 لاق كلذك و ص راظتنا نودب نفدي ( هريغكف الإو الوأ قفي ملو هتوم ققحتي

 ققحت نإ مهوحنو مدهلاو قيرفلاو غيدللا ءالؤهب رظتني ال : تاومألا باتك يف

 لهج نم نفدب لجعي نأ يفبني ال : طارقب لاقو ى اوتام مث اوقافأ وأ مهتوم

 ىلإ ضيرملا جرخمو ةعاس نوعبسو نانثا يضمت ىتح تكسم مأ تيمأ هلاح
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 وأ س هنفدل هيلو ولو راظتنا لبق كلذب باصم نفد ديرم كرتي الو

 . مهريغ ال ءانمأ هب ربخأ وأ كلذب هتوم دهوش نإ هقوقح مزلت ال

 يح وهف هتروص لايخ هيف رظانلا ىأر نإف هينيع دوسأ يف رظنيف ءيضم عضوم

 نإف ةآرم يف هفنأو همن لمجي هنأ رهش و « تامالعلا حصأ وهو ى تيم وهف الإو

 امبر ذإ ةفيعض ةمالع يهو “ تيف الإو يح وهف هب تخطلتو راخب اهيف رهظ

 دربي ال تيملا ردي نإف فيصلا يف يف ايس الو تيملا فوج نم راخب دعص
 . ًآراخم دمصب نخسلا ءيشلا نإف ءاتشلا يف وأ ى ةعرسب

 نفدلا ديرم ناك ( ولو راظتنا لبق كلذب باصم نفد ديرم كرتي الو )
 نإ هقوقح مزلت ال ) كلذب باصملا ناك ( وأ ) كرتيب قلعتم ( هنفدل هيلو )
 نمو ث ( مهريغ ال ءانمأ هب ربخأ وأ كلذب ) باصملا توم يأ ( هتوم دهوش
 هلوقلو “ ثرإلا نأشل ىلوأ راظتنالاو « هرظتني ال نأ هلتق هل نمل زاج هلتق ‘لح

 ملام امأو ى بيذعت نفدلاب لتقلاو 'ا) « ةلتقلا اونسحاف متلتق اذإ » : رقع

 نإ الإ هئاىلوأل هنوك رقيو هنم مهيلع ءيش الف ءانمألا رعغ هب رهخأ وأ هودهاشد

 نم قدصيو “ كلذب بصأ هنإ لاق نم لك قيدصت بجي : ليقو ى ىلوتم ناك

 الف راظتنا نودب انوفدم هودجو نإ و « ادغ اهلثمل ةعاس نم هب انرظتنا دق لاق

 هنإف مدهلا يف وأ الثم رئبلا يف عوقولا يف يوق برض هباصأ نمو « مهيلع ءيش
 رثأ هف دجو وأ مده وأ ءام بنحي تيم دجو نإو “ هتوم حج رت اذإ رظتني ال

 اودجي مل نإو “هب اورظتنيلف اونظ وأ كلذب تام :مهف ليقف كلذ وحن وأ غدللا
 كلذ دعب نيبت نإ مهيلع الو ى هونفدو هوزتهج كلذب هتوم نيبي نم تيملا دنع

 ولو “ مهيلع الف دسف ىتح كلذل اتيم اورظتنا نإو 4 ءاشأآلا دحأب تام هنأ

 ١ - هاور ١ . ةح ام .
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 توملا ةفرعم نع لهجي اورصقو هتوم نيبت نإ الإ هب تمي مل هنأ دمب نيبت

 « ةدناف »

 الفط ولو “ هظفحي نم هعم دعقي لب قلغم تيب يف ولو هدحو تيملا كرتي ال
 نإ لجرلا دنع ةأرملاو ةأرملا دنع لجرلا دعقيو ى هظفحي ال اضيرم ال ، هظفحي
 نإو “ صخرب نم مهنمو ‘ هونمض ءيش هيف دسفف هوك رت نإ و « ةبير نكت مل
 هدنع دعاقلا ركذيلو ى دسف ام نمض جرخ مث ادحاو الإ اوجرخو هعم اودعق

 عجرو هحلصأ داسفلا ىأر نإو « هنع لغتشي الو دقرب الو « عاطتسا ام هنا

 الإ طفاحلا اودجي مل نإو ع هظفح لاح يف هلغش لممي نأ صخرو « هيلإ

 [رراح هل اوكرتي نأب تسلا ءايلوأ ذخؤيو ى تيملا لام نم اهوطعيلف ةرجألاب

 مميتيو ' تاومأ ىلع دحاو سرح يفكيو“هب ذخؤيلف هئايلوأ ريغ هرضح نإ و
 عيض نإو ى ءاملل هباهذب هداسف فاخ نإ ةالسنلا دارأ اذإ سرحلل تيملا رضاح

 فاخ ىنرإ قحلا ىلإ تمملا ظفاح بسحي الو ى ةالصلا داعأ آلوأ ءاملا راضحإ
 قحلا وأ ءاملا عضومل تيملا لمح نكمأ نإو « زيهجتلاب لفتشملا اذك و « هداسف

 فوخب وأ رطمك رذعب تيملا نفد نكمي مل نإو ى كلذ ريغل هلمح اذك و ى هلمح

 ىلع اوعضو هداسف اوفاخ نإ و “ ناكمإلا تقول هورثخأ ةملظ نم هملع وأ مهيلع

 كلذ اولففن مل نإو 2 ضرألا هب اورشابيو ًاديدح وأ ابارت هق اقبط هنطب

 هونفد هداسف اوفاخ نإ و « اونمض هيلع اولمع يذلا هيف دسف نإ و “ هداسف اونمض

 . نكمأ اك

 تارامأ هنعفردوهمسبتوافىففخاقرع هنيبج قرعو ههجو قاللننا نأ ملعا و

 رباجك رضتحملا اهسحي نكلو « هسفن يف هللا يف عمطو هبلق يف درب اذك و ى ريخ
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 لغافل أو عمطلارضحي و هلق ىوف نم ةد ورملا سحت دقو ك هنع هللا يضر دير نبا

- ٠ ٦ ٥ 



 ليزت وأ ةءارب تدشثت ءوسلا تارامأ الو ةيالو تبثي كلذ سدلو هناسل ف ريخلا

 نينيعلا ىلإ نيبجاحلا ضابقناو نيبجلا ضابقنا و ءوسلا ظحللاو سبعتلاو ى ةيالو

 ضدبرملا ةدامع بستحت و > ءوس تارامأ نيتفشلا دمبزت و رخآلا ةبح ىلإ “زك وأ

 يف ةدابع ال » : يورو ؤ دمر نم مقرأ نب ديز داع نلع هنأل نينسملا عجوب ول و

 مهيلع لخدي لب امارح مهيلع لوخدلا سيل و “ »)١' « سرضلاو لمدلا و نيملا

 وأ ةارادملل وأ ابحاص وأ اراج وأ امحر وأ ىلوتم هنوكل ةرايزلا قيرط نم

 مهتدابع نأ داقتعا ةياورلا هذه ىلع عونمملا امنإ و « ةقفش وأ ءاودب رابخإلل
 . { لماشلا ه يف ثيداحألا نم كلذ يف درو ام ىلع تملكت دقو ى ةعورشم

 ١ - ىلمي وبأ هاور .
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 باب

 ةدحا و هلسغ اتيم ارضاح مزل

 ( باب )

 تيملا لسغ يف
 لستغي امب ( ةدحاو ) ةلسغ ( هلسمَغ ) رضاح لوعفم ( اتيم ارضاح مزل )

 ءام وأ هيف مقو وأ ماعط هيف خبط وأ رودك ءامب لسغ نإ : ليقو “ بنجلا هب

 :ليقو ، ىفك مارح ءامب لسغ نإ و « دسجلا يف رثؤي مل نإ ىفك كلذ وحنو غبص
 يف دزي مل نإ مهلاومأ نم ءاملا نورتشيو ى ةلالدلا مب زوجيو ى نامضلا مزلو ال

 نإو « تيملا لام نم هنورتشي : ليقو “ هؤارش مهيلع سيل : ليقو ى نمثلا

 فلقالا وأ كرشملا وأ نونجملا وأ لفطلا لسغ يزجي لهو “ هب لسغ ءام هل لاط
 ضئاحلاو « بنجلاو ءاسفنلاو ضئاحلا اذك و ؛ نالوق ؟ال "وأ وه اك هب اوتأ نإ

 وأ آاضئاح وأ اج" تام نمو « بنجلا نم ىلوأ ءاسفنلاو ى ءاسفنلا نم ىلوأ

 لسغ امأو ى ءابحألا هب بطاخي يذلا هنأل طقف تيملا لسغ هلسغ مزل ءاسفن

 لك مزلي : ليقو ى هتايح يف ناسنإلا هب بطوخ امنإف سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا
 كلذل لديو “ تيملا لسغو ةبانجلا لسغو سافنلا وأ ضيحلا لسغ لسفيف كلذ

 ضرتعاو )١' « هنولسغي ةكئالملا قلع هللا لوسر ىأرف ابننجنم تام الجر نأ »

 ١ - يناربطلا هاور .
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 > رذسو ءام اهتسناثو > حارق ام اهلوأ اثالث بذدنو ةيافك ضرف وه و

 ك حصالا وه لوالاو ك ثالثلا بوجوب : لقو > روفاكو ءامب ارثلاث و

 . مالسلا مهيلع انيلع ضرفب مل امب مهصاصتخا ناكمإل مهلمف يف ةجح ال هنأب

 ح ةيافكلا ىلع ةبجاو ةنس يأ ( ةيافك ضرف وه ) تيملا لسغ ( و )
 هلسغ بوج وب هلهج اتيم لسغي نمف ى ل وألا حيحصلاو ٤ بودنم هلسغ : ليقو

 . كرتي مل ام هيف عسوي عسوملا ضرفلا نأل هربغ هلسغي مل نإ رفك

 داعي مث داعي كلذك مث هيلجر ىلإ لفي ( اثالث ) تالسغ هلسغ ( بدنو )
 ى اذكب ةيناثلاو « اذكب ىلوآلا هلوق كلذل لديو ی دحاو وضع هنآل كلذك

 ءيش هيف سيل صلاخ يأ فاقلا حتفب ( ,حارق ءامب املوأ ) « اذكب ةثلاثلاو
 ص ةثلاثلاو ةيناثلا يف يفبني اذك و « ةدوربلاو ةرارحلا نيب نوكي نأ ى يفبنيو

 س بيط ( روفاكو ءامب اهثلاثو ) « قوقدم ( رادس_) قرو ( و ءامب اهتيناثو )
 21 اقلخ لظي نيصلاو دنهلاب رجش نم أطبي نكل ركسلاو حلملاك ءاملاب بوذي

 اهن ول و عاونأ وهو « روفاكلا هفاوجأ يف دجوي شه ضيبأ هبشخ و ةرومنلا هفلأتو

 رونك ه"ر'وَت بيط تبن اضيأ روفاكلاو ى ديعصتلاب ضسي امإ و رمحأ
 . ناوحقألا

 ردسلا بوجوب لاقي الو ى ( ثالثلا ) تالسفلا ( بوجوب : ليقو )
 سانأ تام دق هنأب ةدرو « مدآ ثيدح رهاظ نم اذخأ هب ::ليقو ى روفاكلاو

 نادجوي اسيل اهنألو ارادس الو ا روفاك مهل اولعجي ملو نلع هللا لوسر دهع ىلع
 ( حصألا وه ) ةدحاولا بوجو وه يذلا ( لوألاو ) “ دحأ لك دنع تقو لك
 اك هولسغ مولعم لجر هلسغي نأ وأ رثكأ وأ نيترم لسغي نأ ىصوأ نإو
 لضفي هنأ تيملا يف : ليقو ى رثكأ ال اثالث وأ نيترم هنولسغب : ليقو ‘ مهنكمأ
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 الو همارحإ يبوثب نفكيو ابيط سمي الو ردسو ءام لسغي مرحملاو

 ، برحب ةكرعم ديهش ال ملسم لك لسغ بجاولاف 4 هسأر رمخي

 رتولاو ‘ عفشلاب ريض الو ى عبدلا زواجت الو ى اعبس وأ اسمخ وأ اثالث وأ ةدحاو
 نأ ىصوأ نإ هب نولغتشي الو اهب فظن نإ ثالث ىلع راصتقإلا يغبنيو ‘ نسحأ

 وأ ضئاح وأ بنج تام نإ و « اوداعأ هلسغ دعب يبح نإ و ى مولعم ءامب لسفي

 ءاسفن وأ ضئاح ةبنجم تتام وأ ؟ نيتلسغ وأ ادحاو السغ نولسغي لهف ءاسفن

 . لاوقأ ؟ ثالث وأ ةدحاو لهف

 ءانبلاب ( سع الو٬ردس ) عم نوكي نأ بدني ( و ءامب لسغي مرعماو )
 هيلع اوداز نإ : ليق ( همارحإ يب وثب نفكيو ابيط ) سامإلا نم لوعفتل
 نإو ص هيف نفك دحاو بوثب مرحأ نإو ى زاج هب مارحإلا حصي رثكأ وأ ابوث
 زئاج يف نفك هب مارحإلا زوجي ال بوث يف تام نإو < هيلع ديز هفكي م

 ىطغي الف ةأرما ناك نإ الإ ( هسأر ) ىطغي ال ( رمحي الو ) « هب مارحإلا
 (ملسم لك لسغ بجاولاف ) اضيأ لسفي مرحملا ناك اذإ و « اهيقاب ىطغيو اههجو
 ءارلا حتفب ( ةكرعم ديهش ) الو ‘ سماخلا بابلا يف ىنثتسي نم ( ال ) دحوم يأ

 نيقفانملا وأ نيك شملا برح ( برجي ) لاتقلل ةمحازملا وهو كلارملا عضوم مضتو
 ديرب نأ لمتحيو « كلذ وحن وأ لاع نم عوقوب ديهش ال ينعي « ديهشب قلعتم

 هريغو “هنبح يف ةنجلا دهشي هنأل وأ يح هنآل اديهش ديهشلا يمس و « يفوملا ملسملاب

 نودهشي هتكئالمو ىلاعت هنأل وأ“ممألا ىلع دهشي هنآل وأ ى ةمابقلا موي اهدهشي

 نسح هل همد ةداهشل وأ « لتقلاب ةماركلا نم هل دعأ ام دهش هنأل وأ ى ةنجلاب هل
 نسحي هيلع ءاسنألا ةداهشل وأ ى ةمحرلا ةكئالم الإ هدهشي ال هنأل وأ « ةمتاخلا

 . لاوقأ ء هلك كلذل وأ عابتالا
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 هيلع ممعي مل نإ سونربلا هنم عزني و ، ايح اهادعت نإ لسغيو

 لسغ دقو . هبايث يف لمزي و 4 متاخلاو نافخلاو لاعنلاو قرقلاو

 نإ : ليقو 4 مايأ ةثالثب هنعط دعب هتومو نفك و هنع هثلا يضر رمع

 ، ءاسفنلا اذكو . هل مميتي ال و لسغي ال هموي حيرج تام

 تام نإ : ليقو 0 ال : ليقو ( ايح اهادعت ) وأ ابنج ناك ( نإ لسغيو )

 “لوآلا روهشملاو ى اقلطم ديهشلا لسغي : ليقو “ لسغ الإ و لسغي الف هموب ىف
 مميتي : ليقو ‘ لسغ ةيالولا يف ليتقلا نكي مل نإ : ليقو ى همد هنع عزني الو

 الإ هيلإ لوصولا دنع لسغي وأ همد لسغ مدقي هنإف ديهشلا لسغ اذإو “ ديهشلل

 ىمدلا نم دلجلا يف ءاملا لصوي لب ةلازإلاب دصقي ال هنإف رهاط همد نأب لوقلا ىلع

 هنأب لوقلا ىلع ابنج تام اذإ هلسغو لاوقألا نم ركذ ام يه هلسغ روصو
 هنم عزتيو ) ‘ ابنج تام اديهش ةكناللا لسغ ثيدحل ةبانجلا نم لسغي
 يأ ) لمزيو ‘ معاخلا و ناتفلخلاو لاعنلاو قرقلاو > هيلع ممعي م نإ سون ربلا

 تفثك و « مرحملا اذك و « تعزن هل نكت مل نإ و « هل تناك نإ ( هبايث يف ) فلي

 نمفكو هنع هلا يضر رمع لسغ دقو ( 0 امه ونفد اذإ اونمض الإ و ‘ اهريغ يف

 هتصقو « ةريغملا مالغ هلا هنعل ةؤلؤل وبأ هنعط ( مايأ ةثالثب هنعط دعب هتومو

 . اذه ريغ يف اهتركذ

 بصنلاب ( هَموي ) نيونتلاب ( حيرج تام نإ ) هتركذ اك ( : ليقو )
 مميتي الو لسفي ال ) ةفاضإلا زوجت و « ةك رمملا ىدمت ولو ‘ داهجلا يف كلذو

 نإ لسفت ال ( ءامفنلا اذكو ) ى رذعب هل مميت وأ لسغ هموي تمي مل نإو ( هل

 ص اقلطم لسغت : ليقو “ اقلطم لفغت ال : ليقو ى اهل مميتي الو اهموي تتام

 لالح نم اهلمح ناك ءاوسو “ طقسب تتام ول اذك و ى اقلطم اهل مميتي : ليقو

- ٦٥ . 



 ريثك طقف ةرخآلا ديهشو س ةرخآلاو ايندلا ديهش روكذملا ليتقلا و
 غيدل و مده يذو قيرغ و ن وُعطمو نوطْمو ًاقلطم ًاملظ ليتقك

 تام تلإ هم ون دنع ركاذو لولسمو ءاسفن و عبس لمكأو

 ديهشو ) “ ىلعأ وهو ( ةرخآلاو ايندلا ديهش روكذملا ليتقلاو ) ‘ مارح وأ
 : ليقو “ روكذملا باوث نود هنكل ميظع باوث هل يذلا يأ ( طقف ةرخآلا

 ام انئاك لتاق هلتق ( اقلطم اماظ ليتقك ريثك ) « هبايث عزنتو لسغيو ى هلثم

 وأ لاع وأ ةلخن نم عقو نمو ى املظ انوجسم تام نمو“لتق ءيش يأ ىلعو ناك

 ضرمب تام نم : ليقو لاهسإلا بحاص ( نوطبمو ) ةرخص هيلع تمقو
 ؛حيرلاولفتلا جورخ هعم رسعي ملؤم ضرم وهو جنلوقلا بحاص : ليقو “ هنطب

 هل لاقي ضرم يهو « بنجلا تاذبتام نىمكو“نوعاطلاب تام نم ( نوعطم و )
 عرص نم ه للع هنع رماع نب ةبقع ىور ى ةباد نع "راخلاو “ ىقيرشلاو ةصوشلا

 وأ ا_.يرغ تام نمو “ نوعاطلل رباصلاو ى اهبورضمو )١' « دهش وهف هتباد نع

 نم » : زنل هنع سابع نبا لاق ى لالجلا يف اقشع تام نمو 0 ملع بلاط

 ىلع ىرنغلا ه : تللم هنع يلع نعو '") « ديهش وهف تاف فعو مظكف قشع

 فورعملاب رمآلاو « ديهش هراج نود لوتقملاو ‘ ديهش رجأ اهل و دهاجملاك اهجوز

 نإو ى اطرفي مل نإ ( ماده يذو قيرغو ) “ '") « ديهش ركنملا نع يهانلاو
 نم وه ( لولسمو ءاسفنو عبس ليكأو غيدلَو ) ايَصعَ} : ليقو اكله اطرف
 . ليوط لاعس وأ ماكز ؤأ ةئرلا يف ثدحت ةحرق هل تجرخ

 نمو « همون يف ( تام ) ةزمهلا ركب ( نإ همون دنع ) هللا ( ركاذو )

 ١ - دراد وبأ هاور .

 ٢ _ ور ١ ٥ ١ ن امح ن ٠

 ٢ - ن ايح ن ا ها ور ٠

_ ٦ ٦ ٥ .7 



 اورفك نيذلا ةملكو اياعلا يه هللا ةملك نوكت نأ ديري هشارف ىلع

 . . . .. ... ...... .. ... ى يلفلا

 يه ١ هنيد ( هللا ةملك نوكت نأ ) مونلا ةدارإ دنع ( ديرب هشارف ىلع ) تام

 ث ملسم لكل لماش اذهو ى ( ىلفسلا اورفك نيذلا ةماك ) نوكت نأ ( و ايلعلا
 نم دارملا نأ يل رهظ مث ى تلق اذك ى ءانمتيو كلذ ديرب هللا نيدب فوم لك نآل

 لب كلذ روطخ مهل رثكي ال نيفوملا ضعب نإف ى هيف رثك و كلذب هبلق لغتشا

 هسفن دجب لفتشا ناب هبلق هب ثبشتي الو رطخي وأ هل رطخي ال وأ آدج لقي
 هتوم شارفلا ىلع توملا ىنعمو “ كلذ وحن وأ هسأي ال « لفغ وأ ةدابعلا يف

 رثكأ نإ » : لج هنع دوعسم نبا نعو ى رك ذ امب اباصم الو وزفلل جراخ ريغ

 هنعو ا١) هتينب ملعأ هللا نيفصلا نيب ليتق برو شرفلا باحصأل ىتمأ ءادهش

 ءادهش نمو“[ رمع نبا هاور ] 'آ) « ديهش رجأ هلف ةمجلا موي تام نم » : تلع

 ك هراجح و أ همخ أ نود وأ ةلظم وأ هلهأ وأ همد وأ هنيد نود لتق نم ةرخآلا

 ‘ طبارملاو 2 ميرحلا نع باذلاو 0 يهنلا و رمألل اتام اذإ يمانلاو رمآلا و

 لع نعو ٨٣ ٤ « ديرش وهف ةلظم نود لتق نم » : قلع هنع نرقم نب ديو
 تيبلا هيلع عقي نمو ديهش رجأ اهلو دهاجملاك اهجوز ىلع ىربفلا » : للع هنع

 نود لتق نمو ث ديهش وهف ةرخصلا هيلع عقت نمو « ديهش هنع عقي نمو « ديهش
 لتق نمو « ديهش هيخأ نود لتق نمو “ ديهش هسفن نود لتق نمو ى ديهش هلام

 . '؛) « ديهش ركنملا نع يانلاو فورعملاب رمآلاو « ديهش هراج نود

 ١ - يقهيبلا هارر .

 ٢ - ها ور ١ ةح ام ن ٠

 ٣ _ دراد وبأ هاور .

 ٠ رك ذ م دمقت - 88
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 » -٤ دهش هلام نود لستقلا « : رخآ يو {< ثيدح يف يور اذكه

 نكمأ ام هنك يف لخدي نأ لبق ثدحأ نإ تيم لسغ داعي لهو

 ؟ طقف هثدح لسغي وأ ةالصلاك هل أضوتيو س ال وأ ، سخ ىلإ وأ

 سابعنبانعرباجنع ةديبع وبأ هاور ( رخآ يفو “ ثيدح يف يور اذكه )
 لوتقملا يأ )‘١' « ىرخأو ايند ( ديهش هلام نود ليتقلا ) ه : مهنع هللا يضر

 لوتقملا : ليقو “ ةرخآلا ديهشف ادحوم هلتاق ناك اذا : ليقو ى هلام نع اباذ

 صوصللا ليتق يف فلتخاو ‘ طقف ةرخآلا ديهش نيقفانملا برح يف اضيأ

 لهو)“ مهل ةداهش الف اَوفوب مل نإ و ةداهشلا ةبترم مهل داز نوفوم مهلك ءالؤهو

 يف لخدي نأ لبق ثدحأ نإ ) سجنلا لسغ دعب هؤوضوو ( تيم لممغ داعي

 مدعو فوخلاو ةقفرلا باهذك عنام مهعنم وأ اوسيأ اذأو ؛ ( نكمأ ام هنفك

 ؟ ( سمخ ) ىلإ وأ ثالث ( ىلإ وإ ) ، هنوضوو هلسفل اومميت كلذ وحنو ءاملا
 « ١)٢' « سمخ ىلإ اهلسغ ندعأف تثدحأ نإ » : موثلك ما هتنبا يف نلع هلوقل

 هلسغل اومميت دملا مت اذإو ى سجنلا عضومل لسفلا ندعأ دارملا : لاقي دقو

 وهو صاخلا قالطإ نم كلذف لسغلا عاقيإ قلطم ةداعإلاب هدارم و“هئوضوو
 تأآل كلذو هلسغ دعي ثدحأ نإ لسفي لهو : لاق هنأك « ماعلا ىلع ةداعإلا

 يه تالسغ تس ىهتنملا نراكل اهرهاظ ىلع ةداعإلا تناك ولو سمخ ىهتنملا

 ( هل اضوتيو ) هلسغ داعي ( الوأ ) ًآدارم اذه سيلو ةداعإ سمخو ىلوآلا
 . لاوقأ ؟ ( طقف هثدح لسفي وأ ى ةالصلا ) ءوضو ( ك ) ثدحلا لسغ دمب

 ص ءوضولاو لسفلا اوداعأ ةالصلا لبقو نفكلا يف هلاخدإ دعب ثدحأ نإو

 ١ - هملع قفتم .

 ٢ - دراد وبأ .

 س ٨ ٦ ٥

  

 



 > لوالاب ءافتكا عم هل ءيضوتلاو هثدح لسغ راتخملا و ؛ فالخ

 راتخناو) “سابملا وبأ هرك ذ ( فالخ) طقف سجنلا نولسغي وأ طقف ءوضولا وأ
 دعب ثدحأ اذإ ابف ( لوألا ) لفلا ( ب ءافتكا عم هل عىضوتلاو هثدح لسغ
 : لاق لب كلذ لقي ملو ‘ لوقي نأ فنصملل يغبني اذكه ص نفكلا يف هلاخدإ
 ندعأ ه : ثيدح عم اذه نسحي الو « نفكلا يف هلاخدإ لبق كلذ راتخملا نإ
 ء اوأضوتو سجنلا اولسغ هريغ نم سحنلا هقحل نإ و « )١ « سمخ ىنإ اهلسغ

 ثدحأ نإو ‘ طقف سحنلا اولسغ ةالصلا دعب هقحل نإ و سجنلا نولسغي : لقو
 ص ساسملا وبأ هركذ ع ثدحلا نولسغي : ليقو ص مهلابسل اوضميلف ةالصلا دعب

 ص نرالوق ؟ال وأ هطاحم وأ هعومد وأ هبامل جورخ هءوضو ضقني لهو : لاق

 هنأ حضاولاو ؛ ها اومتأو اولسغ عضوم يقب وأ هندب يف سجنلا نيبت نإو
 . فانئتسالاو ءانبلا يف يحلاك

 ١ _ رك ذ م دقت ٠ .

- ٩ ٦ ٥ 



 لصف

 ةدرفنم لسغت لهو ث قافتا ءاسنب ةأرملاو لاجرب لجرلا لسغي

 وأ 0 ًاقلطم هكعك بوث قوف نم اهجوز مهيف سيل لاجر عم

 كلذك اهل مميتي

 ( لصف )

 ذ هلسغ ىلوتي نم
 ةدرفنم ) ةأرما ( لسفت لهو ىأقافتا ءاسنب ةأرملاو لاجرب لجرلا لسغي )

 عضوم ىلع ءاملا بصي ناب ؟ ( بوث قوف نم اهج وز مهيف سيل لاجر عم
 رذحيو « بوثلا قوف نم دوع وا رجح وحنب كلديو بوثلا قوف نم سجنلا
 هلوق يف اذكهو « هيلإ لقتنا ام لسفيو “ هعضوم ريغ ىلإ سجنلا لاقتنا
 ( اقلطم ) هتجوز نهيف تسيل ءاسن عم لجر درفني نأ وهو ى ( هسكعك )
 نأ رهاظلاو ى ابص ءاملا اهبلع بصي ( وأ ) ؟ مرحم ريغ وأ امهل امرحم ناك ءاوس

 سكملايف هل مميتي وأ ( اهل مميتي ) وأ ‘ لوقلا اذه يف سكملا يف كلذك رمألا

 بوث قوف نم امه نومميتب لهف هيلعو “ مرحم ريغ وأ امل امرحم ( كلذك )

 ال وأ ، هيديو ههجو نرشابيو اهيديو اههجو نورشابي وأ « كلذك هل نمميتيو

_ ٥٧٢٠ 

 



 ؟ هسكع ال هيجرف ريغ امرحم ةأرملا لسغت وأ ، حصألا وهو

 اهزواج فإو ث ءاسنلا هلسغت اعبس زواجي ملام لفطلاو ؛ فالخ

 . . . . ء هل مميت. الإو ء اورضح تبإ لاجرلاف

 نورشابي الو اقلطم نرشابي وأ "نهل امرحم ناك نإ الإ نرشابي الو نورشابي

 ال مأ هرظن زوجي ام لك سم زوجي له : اهراثم لاوقأ ؟ مراحم نك نإ الإ
 ةأرملا كلمت امم رثكأ هسفن كلمي ال نأب دشأ ةأرملا ىلإ لجرلا ةوهش لهو ؟ زوجي
 ادي ةأرملاو هيدي لجرلا يوطي نرأ حضاولاو ؟ رثكأ يه تناك ولو اهسفن

 ال ةيبنجألا نم هيلإ رظنلا زوجي ام آسم نإ : « رظنلا نبا ه ركذو « نايميتيو
 ةيبنجأ فك سم ام هنأ ه : للع هنع ءاج هنأ الإ ةوهش الب ءوضولا ضقني

 ! ةميابملا نيح ءام حدق يف نهبديأ سمغب ءاسنلا هتعيابو )١)

 لب “ ( هيجرف ريغ اهمرح ةأرملا لسفت وأ ‘ حصألا وه ) مميتلا ( و )
 ص ةبكرلاو ةرسلا نيب ام وأ نيتدعقملا صمخأ و ركذلا هيجرفب دارملاو « اهل ممبتت

 ؛ ( فدلخ ) ؟ اهلسغي وأ امهل مميتي نكل ( هسكع ) لعفي ( ال ) ‘ ىلوأ وهو
 دقو ى هلسغ نوديعي الف لاجرلا ةرضح ولو اهمرحم ريغ ةأرملا تلسغ نإو

 ائيش نكرت نإو « كلذك سكملا نأ رهاظلاو ‘ سابملا وبأ هلاق ى مهازجأ ١

 فيخمو ى هتممتأ اهيف ائيش اوكرت نإو « هبف هومتأ ائيش اوك رت نإو ى هيف هومتأ
 ؟ حيحصلا وهو هل ممتي وأ ءاملا هيلع بصي له ع رودجملاك همحل أربتي نأ

 ص ءاسنلا ) وأ لاجرلا ( هلسفت اعبس ) نينس ( زواجي مل ام لفطلاو ) ؛ نالوق
 يفكيو ى ( هل مميت الإو اورضح نإ لاجرلا ) الإ هلسغي ال ( ف اهزواج نإو
 تقو تام ولو لفطلل ءاسنلا مميتت : ليقو « هوقدص نم لك نينسلا ددع يف

 ١ -_ هارر ١ -. يقهيبل ٠

- ٥٧١ - 



 . ًاعب رأ ز واجت مل نإ اهولسغي نأ صخرو ، طقف لاجر اهرضح ةلفطك

 . ًاتومو ةامح هكعك هتجوزب ىلوأ جوزل او

 ' تدلو موي ولو امهل نومميتي ماف ( طقف لاجر اهرضح ةلفطك ) هتدالو

 مل نإ امل اومميت الإو ( اعبرأ ) نينس ( زواجت مل نإ اهولسغي نأ صخ رو )
 مل ام ةلفطلا لجرلاو « ملكتي مل ام لفطلا ةأرملا لسغت : ليقو ى مهريغ رضحي
 ى سمخ وأ عبرأ نبا : ليقو ، ءيشب هقوف وأ ميطفلا لسغت : ليقو « ملكتت
 ال اطخف ةوهشب ال لسغلا يف لفط جرف ءاسنلا وأ ةلفط جرف لاجرلا رشاب نإو

 ى ةلفط جرف نرشابو لفط جرف اورشاب نإ اذك و “ غلبي وأ غلبت ملام رفك

 الب هولسغي نأ لفطلا يف صخرو ى ةبك رلل ةرسلا تدر امف ديلا فل باوصلاو

 ام ةفل الب ةلفطلا لسغي نأ صخرو « اهبس : ليقو ى اعبرأ زواجي مل ام فل
 . اميرأ زواجت

 ةرشابم رخآلا نيجوزلا دحأ لسغيو 4 ( هسكمك هتجوزب ىلوا جوزلاو (

 ) اتومو ةايح ) شبتفت الب ىرا ةأرملا يجنتستو ى ةروملا يف ولو
 ص جرفلا دنع فليو رخآلا امهدحأ لسغيف ‘ تومو ةايح تقو يأ نافرظ

 نيح نم جوزتي نأ زاوجل اهنيب ةمصعلا عاطقنال اهلسغي الو هلسفت ال : ليقو

 نأ امهدحأ ىلع مرحي هنوكلو « اهتلاخ و اهتمعو اهتخاك اهعم عمتجت ال نم اهتوم

 اهمحر لفش نم فوخلا الولو ى رظن الو سم الو عايجب تام اذإ رخآلا نم عتمتي

 رابتعابف هتوم دعب ةجوز اهتيمست امأ و “هتوم نمح نم تجوزتل ةدملاب دبعتلاو

 قباسلا لاصتإللف ثرإلا امأ و « ىضم ام رابتعاب اميتي غلابلا ىمسي اك “ ىضم ام

 ةجيدخ قلع هللا لوسر لسغل ه رخآلاب ىلوأ نيجوزلا دحأ ناك ولو ى امهنيب
 وأ توم دعب تسح ولف ةمصعلا ءاقبل ثراوتلا سيلو ى 'ا) « اهنع كلا يضر

 ١ دواد وبأو ملسم هاور س ٠.

- ٥٧٢ - 

  



 دقو ؛ نالوق ؟رهظألا وهو ال "وأ هلسغتو هتيرس ديس لسغي له و

 لاوقأ كا ( يفو > سكع نود هل هلسغ ححصي

 اهتمرحم هنع مرحت ملو « دقعلا ديدجتب الإ زجي مل جوزتلا ىلع اقفتاو دعب ييح
 ةدملا رظتناو اهقلط ءاش نإو ،.اهدحو اهيلع يقب ءاش نإف اهدمب جوزت تلا

 اهقلط نإو “ ىرخأ دعب ةدحاو اثالت اهقلط وأ ى توم دمب تديح ىتلا جوزتو

 هنامز يف ىسيع عرش يف امأو « انعرش يف كلذو هنيح نم تبيبح يتلا جوزت ةرم

 ءاصيإ الولو ‘ لوآلا حاكنلا ىلع ءاقبلا هلف هتوم دعب نيجوزلا دحأ يمح اذإ هنإف
 نيجوزلا دحأ نأب لوقلا ترتخال هلسفت نأ سسع تنب ءامسأ هتجوز ركب يبأ

 لسفت : نيفلاخلا ضعبو انباحصأ ضعبو ةفينح وبأ لاقو ع رخآلا لسغي ال
 ء تاقبلطت ثالث وحنب هنع تناب نإ رخآلا امهدحأ لسغي الو“اهلسغي الو اهجوز

 ممت وأ هلسغ ىلع هتاجوز تعزانت نإو « [ارعج ر قالطلا ناك ولو ص ال لبقو

 . يشكيو ديسلا كلذ رهظتسا نسحت نم مدق الإو نسحأ نإ نهنيب عرقأ

 ححصي دقو“نالوق ؟رهظألا وهو الوأ هلسفتو هتيرس ديس لسغي لهو )
 ءاقب مدعو يه تتام نإ اهيلع هكلم ءاقبل كلذ لمل ( سكع نود اهف هلسغ
 . لمات ك وه تام نإ اهيلع هكلم

 اهنأل يلو الو قادص الو داهشإ الب حصي هنأل اهحاكن صقنل فالخلا كلذو

 هلسغتو ةمألا هتجوز لضفي هنآل هتومب هكلم نع اهجورخل عنملا سيلو ةارستم"
 اهديس اهلسغ نإ و ءاسنلا اهلسغتف ةارستم ريغ ةمأ امو هل اكلم تسيل اهنأ عم
 ء ةبك رلا ىلإ ةرسلا دنع الإ فلي مل نإ اذك و ‘ رفكي مل هدي فلو هربغ وأ
 . رظنلا نم دشأ رشابملا نأ رم دقو ى ءاسنلا ريغ اهلسغي نأ يغبني ال نكلو

 ليق ؛ ( لاوقأ ) ىثنأ الو آركذ نيبي مل يذلا ( لكشملا ) ناسنإلا ( يفو )
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 . هل مميتلا ابنسحأو

 رهاظلاو ، لاملا تيب نمف لام هل نكي مل نإو “ هلسفتو هلام نم ةمأ هل يرتشت

 هل نراك ولو لاملا تيب نم ليقو ع نيملسملا لام نمف لاملا تيب نكي مل نإ هنأ

 امف هل ةيرس تسيلو هكلم لخدت مل ةمألا هذه نأل ةفيمض لاوقأ يهو ى لام

 ص ةرشابم زيجأو ‘ بوث قوف لاجرلا هل مميتي ليقو ؟ اهصاصتخا ناش
 ص ةرشابم وأ ‘ بوث قوف ( هل ) لاجرلا وأ ءاسنلا مميت ( مميتلا اهنسحأو )
 ثكلذ ىوس ام لاجرلا هل لمجمو هنفك و همميت رمأ ءاسنلا يلي : سابملا وبأ لاقو

 . ىلوا هحوز وا هتحوزف ةحوز وأ اجوز هنوك زاوج ىلع انينب نإ و
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 باب

 نكمأ نإ زوجو ى لفأ ال ةثالثبو ةعبرأب و ةسمخب تيم لسغ حص

 زخع نإ مميتب نإو رهطتلا هلس اغل بدنو 2 هل ممين ال إ و

 . (باب)

 لسشلا ةيفيك يف
 هلسفي نأ ( زوجو « لقأ ال ةثالثب و ةعبراب و ةسمخب تيم لسغ حص )

 ديلا رجو ءام يف هسمغ يف فلخلاو“( هل مميت الإو “ نكمأ نإ ) دحاو وأ نانثا
 ليقو ى هبناج يف لسغيو ى نيملاو يداولاك ءاملا عضوم هلمح زوجيو ى هيف هيلع
 ، ( زجع نإ مميتب نإو “ رهطتلا ) لغ د_يرم يأ ( هلسافل بدنو ) « ال
 ضقاونلا رئاس هضقنيو“هلوانت دنع ندب يف تيملاسجت سم هضقني ال مميتلا اذه و

 زجملاىنعمو “ زاج زجاع ريغ وهو ةراهط ريغب هلسغ نإو ى مونلل بنجلا ممبتك

 لسغ لبق لفلا اذهو ص ةردقلا عم ولو قيض وأ لغاشل رهطتلا نع فعضلا

 دعب لسفلا نأ اك ارهاط لسفلا يف لخديل كلذو « هلسغ دعب لسفلا ريغ تيملا

 هركذب ادبي نأ ىلوألاو ،هل رمجتسي مث قفرب تيملا نطب رصعيو“ًارهاط جرخيل
 يف ام لازأ هلسغ دارأ نمو « هربدل رمجتسيو هنطب رصعي مث « للب هيف ناك نإ و
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 ء ثلاث ءاملا بصيو هتبكرل هترس نيب ام نانثا هنع رتسلا كسميو

 ريصحك ىلع سماخلا هلسغي و هتبكر فقويو > عب ار هفلخ نم هكسمو

 { نك‘ ردقب ةرفح ىلع ءاملل جرخ

 طابرو زرح نم هيدي وأ هيعارذ يفامو ى امهريغ وأ ةفخ وأ لمن نم هيلجر

 ريغ مهنكمي مل نإ الإ ةلبقلل البقتسم هلسغ لاح ىف تيملا نولعجي الو « امهريغو
 هيلجر يف ام لسافلا عزني مل نإو « تيملا لسغ دنع لجرلا ىحلتي الو ى كلذ
 .. هلغشي ام رذحي نكلو ى زاج هيعارذ وأ هيدي وأ

 ناتأرما لعفت اذك و « ( هتبكرل هترس نيب ام نانثا هنع رتسلا كسمو )
 نيب نوكت نأ يغبنيو ى نهل هفشكت ال ام عيمج رتس ىلوألاو لبق اذك ى ةتسم

 ص هل اومميت تيملا هب نورتسي ام اودجي مل نإو “ ىرخأ ةرتس ءامسلا نيبو تيملا

 وأ ليل وأ ةملظ يف لسغ نإو ص هتروع اوري نأ نودب لسفلا مهنكمأ نإ الإ

 . ةيجاو ال ةبحتسم ةرتسلاف امع نولساغلا ناك

 تيملا ةروع ىرب نأ نودب هتحت نم وأ بوث قوف نم ( ثلاث ءاملا بصيو )

 (فقويو) “هبناوجو هرهظ لسغ لهسيل ( عبار هفلخ نم هكسميو ) ى اهسي وأ
 لاتحي نكلو « نيقاسلا لسغو اضيأ اهلسغ لهسيل ( هيتبكر ) عبارلا اذه
 نم مزلي الو ى ءاجنتسالا دنع اهفقوي اذك و « هيتدعقم نم ضرألا يلبي ام لفل
 .زاج مهنكمأ اك فيقوتلا اذهو كاسمإلا اذه نودب هولسغ نإو « ءيش كلذ

 هيلإ قبسيلو نيليل !ابدن ءالب شوشرم ( ريصحك ىلع سماخلا هلسفيو )
 ءاملل جرخم ) هبناوج وأ هطسو نم ءاملا جرخي امم هوحنو باب ىلع شرفم رهطلا

 باب الو ريصح الب الو (نكمم ردقب ) لسفيو ى ءانب وأ ةراجح وأ ( ةرفح ىلع
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 هفندأ نإف ء هدي فلي مث ، هارسي مث تيم ىنمي مث هيدي لسغب ائدتبم

 ءلاخدتساو شيتفتب ال ، هسفنك اهلسغيفهتروعل هترس نم أدب ضرملا

 . سهمتبكرل هترس تدر ام مم نيبابلا دصق الإو

 نولبقتسي الو ى امهوحنو ريصحلاو بابلا ةراهط نم دب الو « كلذ وحنو رفح الو
 «نيترهاط اتناك نإ بوجو الب ( هيدي لسغب اندتبم ) مهنكمأ ام ةرفحلاب ةلبقلا
 اذإف هغسر ىلإ ( هدي فلي مث ) “ سكمب ريض الو ( هارسي مث تيم ىننأ مث )
 تإ بض الو ى ىنميلابف الإ و « ىرسيلا هديبف ةروعلا وأ سجنلا لسغ يف ناك

 ةرسلا نم ةروملا دنع فللا نم دب ال نكلو ى ىرسيلاب وأ ىنميلاب لكلا لمع
 . ةك رلا ىلإ

 هترس نم أدب ) هفاندإب ملعب وأ هريغ رابخإ وأ هرابخإب (ضرملا هفندأ ناف )

 مث ةطوح سجن لسغ هيذخفو هيتدعقم اضيأ لسغيو ى هل ( اهلسغيف هتروعل
 نم هلصي ىتح تيم لسغ عضوملا كلذ لسغ رخؤي وأ تيم لسغ كلذ لسغ
 هترس نم أدتبا عماج اذإ هنإف « هلسغك وأ ى هئاجنتسا يف ( هسفنك ) هسأر

 هنأب هريغ وأ وه ربخي مل وأ هفندي ( الإو “لاخدتساو ) كلذ يف ( شيتفتب ال )

 بابو “ لوبلا باب ( نيبابلا دصق ) هل طتحا نإ الإ ةراهطلا لصأآلاو « فندم

 اماةدق' ( هيتبكرل هتوس تدر ام ) لسغي ( مث )؛ةساجنلل لسغ كلذو ‘ طئافلا
 هنإغ 2 ةالاوملا مدعو بيترتلا مدع زاوج ىلع ءانب تيملا لسغ نم هيونيو افلخ و

 نيب ام سمب ءوضولا ضقتني الئل و « ندبلا يقاب لسغو كلذ نيب ءوضولا لصف دق

 ص ةرسلل لوصولا دنع فللا عزن دعب دبلا فل ةقشمل ةلازإو ةبك رلاو ةرسلا

 رخأ نإو زاج هدي فليف هيلإ لصي نأ ىلإ ةرسلا تدر ام لسغ رخأ نإو
 . زاج ءوضولا
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 ال : ليقو ب حصال ا وهو هسفنك هل ًأض وتي مث ةقرخلا عزني مث

 دحو نإ يمطخ وأ ردسو ءامب هلسغ ف أدبي مث ك هل ءوضو

 ٠. رسيألا مث نميألا هسأر قش نم > هدح و ءاملابف الإ و

 ( هل ءوضو ال : ليقو “حصألا وهو هسفنك هل اضوتي مث ةقرخلا عزني مث )
 هلسغ يف أدبي مث ) ‘ هب تدرو ةنسلا نإف “ لسفلا فالخب يلصي تيملا سيل هنال
 يف ضعب لوق اذهو ى خسولل ةلازإو ى ندبلل اكاسمإ دشأ وهو ( ردسو ءامب

 “(يمطخ وأ ) حارق ءامبهلسغ أدبي هنأ اذه لبق مدقتو“رادس و ءامب هلسغ ءدبي

 للحم تابن ى ءايلاب ال فلألابو حتفتو ءاخلا رسكب يمطخلا : سوماقلا يف يذلا

 ىشامترالاو“ءاعمألا ةحرقو“اسنلاو < ىصحلاو « لوبلا رصعل عفات « نيلم جضنم
 ةضمضم نانسألا عجوو ى قهبلل لخلا عمو “ عجولا نيكستو « حرجلا جضنو

 هبامل و « هنادمجي هلصأ قيحس وأ ءاملاب هرزب طلخو ى رانلا قرحو ماوهلا شهنو

 . ها ص دمقملاو ميقعلا ةأرملا عفني راحلا ءاملاب جرختسي

 اهبلقب ال ةعبار هفلأ فذحي هيلإ بسن هلمل و ؟ بسنلا ءايب هبتك فنصملاو

 ردسلا رخؤي هنإف الإ و ى ةرم هلسغي ناك نإ كلذو “ يمطخ قرو وأ يأ واو

 طخلا ىلإ بوسنم قروف مملا مدقتب يطلا امأو ى ةيناثلا ةلسفلا ىلإ يمطخلاو
 عفتني ال ردس ‘ناردس ردسلا ه يرهزألا لاق كوش تاذ ةرم ةرجش لك وهو

 ردس و ى لاضلا سيلو لكؤت ال ةصفع ةرمث هلو لسفلل الإ هقرو حلصي الو هب

 امها ( دجو نإ ) “ بانعلا هبشي لوسفلا هقروو قبنلا هرمو ءاملا ىلع تبني

 نم ) ‘ دجو ولو هدحو هب لسفلا زاجو ؛ ( هدحو ءاملاب ) لسفمل ( ف الإو )

 ى كلذك هيلي امو ( رسيألا مث ) 4 مادقو فلخ نم هيلي امو ( نميألا هسار قش
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 هابناج مث ء كلذك هارسي مث 2 امهيلاتو ايلاتو هانمي مث هقنع م

 > هلجرل هبتبك ر ىنمي نم 7 هرهظف هنطب مث 4 ك امهيلات و رسألاف نمألا

 . ء كلذك هارسي مث

 هانمي ث ) ص كلذك هيلي امو نميألا ىقشلا ميدقتب ( هقنع مث ) نينذألا حسميو
 ىنملا ميدقت هب دارم متب بترلا امإ و ى مدقم وهو 0 فتكلا وهو ( ( اهيلاتو

 ى نيديلا ةلمجو عباصألا نيب امو نيفكلا لسغي ( كلذك ءارسي مث ) “ اهيلع

 يف فلألاو ) اهيلاتو رسياألاف نممألا ) ‘ رصقلا ةفل ىلع فلألا ) هابناج , 7 (

 هنطب مث ( لوعفملل ءانىلاب هامناج لسفي ريدقتب وأ > ىنملا رصق ةغل ىلع هامناج

 رهظلاب دارأ هلملو “ ىلوأ ناكل ايهيلاتو : هلوق نع اذهب ىنغتسا ولو ى ( هرهظف
 . فلخ ىلإ ىلاتلاب دارأو « طقف بلصلا

 ص هب أدب ةبكرلا ىلإ اهلسغ نأل قوف ىلإ ةرسلا تدر ام هلك كلذب دارملاو
 تإ اذكو ص زاج رخآ عم يقابلاو بناج عم نطبلاو رهظلا ضعب لسغ ولو
 هلج رلهيتبكر ىنمي نم مث ) “زئاج هنإف سأرلا دمب هلفف هجولا الإ هسأر لبغ
 لسفلا نع ءوضولا رخأ ءاش نإو ‘ لجرلا ىلإ ( كلذك هارسي ) هتبكر ( م
 اذإف ءوضولا مدق ءاش نإو “ فللاب اهيلإ لوصولا دنع ةبك رلا ىلإ ةرحلا لسغيف

 ى سكملاك نميألا بناجلا اولسقف رسيألا ىلع هومجضأ اؤاش نإ و “هدي ةفل اهغلب
 ناك نإ ةثرولل هعمفديلف.الإ و ص هل ناك نإ تيملا ةروع ىلع هعضو فللا عزن اذإ و

 فليلف تيملا ةروع هعارذ سمي نأ فاخ نإو هترس ىلع هعضي نأ صخرو ى مهل

 ام فوصلا دعبو “ فوصلا هدمبو ىلوأ ناتكلاو ى غسرلا نم رثكأ ىلإ هدي

 نم يمهو فوصلا نم ىلوأ نطقلا نأ رهاظلاو : اقيقر ادلج ولو ‘ نكمأ

 عطق اذإو ى هل اومميت فللا اودجي مل نإو ‘ تيملا لام نم : ليقو ى مهلاومأ ا
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 هدسج نم سجن عزني و ‘هلسغ اوتسحا نإ صخرو . ةلمجلا لهال

 ؟ ال وأ ةبانجلاكهلبق هلسغ حصي لهو ى الوأ

 نمو ى رفك ادمع غلاب ةروع رشاب نإو “ فلي ىتح فكيلف فرحنا وأ فللا

 ص نميألا نمف هارسيب وأ رسيألا تيملا بناج نم سلجيلف هانميب تمم لسغ دارأ

 ردقب هل اوقشنتسيو تسملل اوضمضمي نأ ضعب دنع دب الو « كلذ ريغ زوجيو

 . هولسغي مث ناكمإلا

 نم بلق كرت نإو ى ةرم هلسغ نإ ءام ةضافإب ايناث لسغ ( قفرب هممعي مث )
 ام عم هنم : ليقو ى هدحو هولسغيلف وضعلا كرت نإ ال « ادمع ولو أزجأ وضع

 نإو ى لسفلا وأ ءوضولا كلذ ىف ءاوسو “ ليلق كرت يف رذعي ال : ليقو ى هدعب
 نم هدسج نم ناب ام لسغيو ى ال : ليقو ى زاج هدي ربغب هلسغ وأ هل أضوت

 ص ايف مميتبلف هريغ نم هب قزتلا امو هتايح يف قز شلاو ناب ام امأو هئاضعأ

 بيترت يف فلخلا نم بنجلا لسغ يف ام تيملا لسغ يفو « نرالسفي : ليقو
 ( رعش وأ دلج ةلازإ نم رذحو )سبي وأ ةبوطر عم فانئتساو ءانبو ةالاومو
 ‘ ةلمجلا لمأل ىلوتم كرتي" الو ) طرف وأ فنع نإ ايهنم لازأ ام نمضيو

 وه نمكك رت يف فلخلا اذك و ى ( هلسغ اونسمحأ نإ ) مهل كرتي نأ ( صخرو
 هرمأ ىلوتي نمل هرمأ هيلو ضوف اذإ هزيهجت نم اهريغو هيلع ةالصلا يف مهل كيلو

 ١ . هيلو رضحي مل وأ

 عزنلا لبق يأ ( هلبق هلسغ حصي لهو ى الوا هدسج نم سجن عزنيو )
 زوجي امك س توم لسغ مث ريهطت للسلغ ليسثغ هيلإ لصو اذإو ؟ ( ةبانجلاك )
 كلذ زوجي ال اك ؟ ( ال "وأ ) باوثلل لسفلاو سافنلاو ضمحلا و ةبانجلا لسغ يف
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 هيلع لصي مل ام يح ىلع ضقني ام هضقنيو س هل أضوتي مث ؛ نالوق
 هطاخم وأ هباعلب ضقتني لهو س هيلع لصي ملام يح ىلع ضقني لهو

 ، لاجرب نإو هؤوضو حصو .نالوق ؛ ال وأ هعومدب وأ جرخ نإ

 ىلإ هندعأف تثدحأ نإ ه للع هلوقب خيشلا هل لدتساو ؛ رهشآلا ىلع ءوضولا يف

 أضوتي مث ؛ نالوق ) ثدحلا لسغ ندعأ ديرب نأ لمتحم نكلو ى '١ا) « سمخ

 ص هل أضوتي ال : لاق نم هنأ ىلإ ريشي هنأك عزنلا لبق لسغ اذإ هلسغ دعب ( هل

 ناب مث ءىضوو لسغ اذإ و « لاستغالا يف عورشلا لبق هسجن لسغي نأ طرتشي

 : ليقو داعي : ليق « فلخلا لسفلا ةداعإ يفو « هلسغ دعب ءوضولا اوداعأ سجن

 . عضوملا لسغي

 لصي مل ام ) ٠ءءوضو ( يح ىلع ضقني ام هضقني ) تيملا ءوضو ( و )
 ءاوس “ ضقنلا ةرابعلا رهاظ ؟ ضقتني له هتروع هدب تقال نإ رظناو “ ( هيلع

 ى فلكم. ريغ هنآلف فلكملا امأ ى امهريغ مأ لسافلا دي مأ هسفن دي هتروع تقال

 امنإف هربغ امأو ى ةساجنلا وهو ةلعلا رهاظ رمأب الإ صقتني الف هل لعف ال هنالو
 هباعلب ضقتني لهو ) ص تلل لمف ال ذإ تيملا ءوضو ال هسفن ءوضو ضقتني
 تيملا نم ءالؤه نأ ىلع ءانب ؟ تجرخ نإ ( هعومدب وأ جرخ نإ هطاخم وأ
 بيترتو هلسغ بيترت يفو ؛ ( نالوق ) ؛ ةرهاط اهنأ ىلع ءانب ( ال "وأ ) ةسجن
 فاو هؤوضو حصو ) “ ءوضولا يف رم ام. كلذ سكعو امهيف ةالاوملاو هئوضو
 حص : هلوق يفو ى انه ءابلاب ىنعملا يف لعافلا زاوج ىلع فنصملا ىنب ( لاجرب

 هعنمو ع ءاسنب ةأرملاو لاجرب لجرلا لسفي هلوقو ؟ خلا ، ةسمخب تيم لسغ
 لسغي وأ رخآلا بصيو مهدحأ هلسغي نأ هل لاجرلا ءىضوت ةيفيك و « ماشه نبا

 ١ - رك ذ م دمقت ٥ .
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 . .... . يتيل هب زاج يحل مميت هب زاج امو

 . بدترت الب ةرمب وأ ببترتلا ىلع اوضع رخآلا مث اوضع مهدحأ

 لصتي نأ لثم ى ( تيمل هب زاج يحل مميت ه ) ببس ( ب زاج امو )
 ةعبسب هل مهرايجتساب اوسئي الو “ هعاطقنا نم اوسئي ىتح همد وأ هلوب وأ هطئاغ

 ص عطقني مل نإف دعبو عاطقنالا مدع مهل رهظ نإ الإ رثكأ وأ نيرشع وأ راجحأ

 رهطي ام ردق عطقني ناك اذإو ‘ هولسغو اولعف وشحلا وأ فللا هدرب ناك نإف

 : ساسملا وبأ لاق ى هولسغو اؤضوتو هل اوحنتسا لسفلاو ءوضولا و ءاحنتسالاب

 ال نأ يفبنيو ‘ رضح نم لكف هب اولغتشي مل نإو هؤايلوأ تيملا لسغ مزليو
 ال نأ ىصوأ نإو “ ةرورضلا ىلع الإ ءاسنلاو لاجرلا نم همراحم تيملا لسفي

 الإو « نيمآلا هرظنيو ى هولسغ الإو اومميت هيف لسغ عنام اودجو نإف لسغي
 هل مميتيو هوقدص نم لوق زوجيو « اودجو نم ريخ اوراتخيلف الإو « هتجوزف
 هدلج وأ هرمش فتني ناك وأ داسفلا هنم فاخي "يك وأ حرق وأ حرج هيف ناك نإ
 نكمي ملو ةهح هب تقلعت وأ هربهطت الو هعزن نكمي ال سجن هيف وأ هريغ وأ
 نإ هل مميتيو ص ةدارقلا اذك و 0 لسفي : لبقو “ صقملاب صقتو : تلق ى اهعزن

 ال ىتح هدي دقع نإو اوميض نإ اومتأو ى هلسغ نكمي ملو بلصت قح رخأ
 نومميتيو هنولسغي ليقو : تلق ى هنولسغي ليقو ى هل اومميت اهحتف عاطتسي

 اذكهو ص ليلق وهو ارهاط ناك اذإ هندب نم ءاملا هيلإ لصي ال ام كلذك و اهف
 وأ هاف حتف نإ هل مميتيو لسغ نكمي م امل مميتيو هلسغ نكمأ ام لسغي ليق
 . هلسغ ساسملا وبا راتخاو هنيع

 تدر ايف ناك نإ لسفي لسقو > ررص الب ءانحلا هلحر ف ناك نإ لسفب الو

 اهدسج يف نمكي مل نإ لسفت ال لاقف ضعب ذش لب اهعنمي الف ةأرملا امأو ةبعكلا
 : ليقو ى هطاخم وأ هعومد وأ هباعل لصتا نإ هل مميتيو هب لمعي ال لطاب وهو
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 لسغ ةالصلاو لفلا ردق كلذ عطقني ناك نإو “ حيقلا اذك و اهتراهطل لسفي

 اوأرو هوقدصي مل نإ و هل مميت وأ لسغ دق هنأ .هوقدص نم لوق يفكيو ى قافتاب
 ىلع رمش نم عزني ام الو رفظ نم لاط ام تيملا نم عزني الو « اهب اوفتكا ةمالع

 نإو “هولحي نأ ريغ نم هرعش للخيو هندب نم خسولا عزنب لغتشي الو “ حيحصلا

 ةالصلا م مهيلع كردي نم هب يلصي ام وأ هب نولصي ام الإ ءاملا نم نكي م

 ءوضولا وأ بوثلا وأ ندبلا ريهطت كلذ يف ءاوسو ى اهتقو رضح نإ هل اوممست

 وأ ام يمدآ شطع وأ قيرطلا يف شطعلا وأ رصحلا اوفاخ نإ و « لسفلا وأ

 . هل اومميت هنودرب يذلا ءاملا روغ اوفاخ وأ ةميهب

 مدمل هلعلو ‘ سابعلا وبأ هراتخاو مهسفنأل نومميتيو ءاملاب هنولسغي : ليقو
 وأ مه اوتومي الئل مهسفنأل ءاملا كاسمإ قحلاف حجرت وأ هونقبت نإ و ‘ رضلا نقيت

 وأ هولسغ تيملا وأ مهبايث هب نولسغي ام الإ نكي مل نإ : ليقو ى اشطع مهمناهب
 اخسوم ناك نرإو ى هل اومميتو هنفك. اولسغ هسجنل هنفك وأ هنولسفي ام الإ

 لام لمعتسيو « رنبلا يف تيملا نولزني الو نفكلا ال تيملا اولسغيلف آ رهاط

 ام الإ نكي مل ناو ص هجارسو هبطحو هولدو هبوثك هلك هزيهجت يف تيللا

 ؛لفلل اوممبتيو هل اوجنتسي نأ رهاظلاو“هل اومميت نؤضوتي وأ هب هل نوجنتسي
 ىلع اوفاخ نإ و ى همهس نوليكي : ليقو ى هل اوممىت كرتشم ءام تيملل ناك نإ و

 اولغتشا ءاملا عزن اوفاخ . نإو ى هل اومميت هلام وأ تيملا وأ مهلام وأ مهسفنأ

 لبق مهعنمو اوعرشف هئامب هولسغي نأ لجر مهل نذأ نإو مهنم عزني ىتح هلسفب

 يف ءاملا اهلمجي نأ مهل نذأ نإ اك هعنمب نولغتشي ال : ليقو “ اوفكيلف مالا

 ةرجأ هنوطعيو هيف نولمجي ام نكي مل نإ هب نولغتشي الف مهنمف اولعجف هئاعو
 تنإو ؤ شمنلاو « لسفلا ريرسك “ تاودألا عيمج يف اذكو “ عنلا دعب ام
 ى نرونبي : ليقو ى اوديميو هوففجيو اوفكيلف لسفلا مامت لبق تيملا ثدحأ
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 : ليقو “ هلسغ يف اوضم عطقني امب ث دحأ نإ : لبقو ص اومميت عطقني مل نإو

 لبق هعنمو هلسغ يف دبعل ديس نذأ نإو لوبب وأ : ليقو “ طئاغب ثدحأ نإ

 لسغ ةمأ وأ دبع الإ نكي مل نإو ى هعنمي لغتشي الق هاوس اودجي مل و ماهلا
 ءامو هل اوممبتيلف نوهرم "ءام الإ نكي مل نإو ى هديس هيلع رجح ولو تيملا
 ك حبر هيف ن اك نإ ال : ل۔.ةو ڵ هب ذخؤي نمو “ لاملا بحاص هب لسغي ضازقلا

 ى رخآلل نمضي الوامدحأ هب لسغي نيديقعلا ءامو لماعلا هب لسغي الو

 نمضي : ليقو

 هملإ نوجاتحي ام لعفو هب نفك و « تيملا هب لسغ ثراولا لام رضح نإو

 ام الإ ثراولا لام نم ذخؤي الف رخآ ثراو ناك نإ و « ثراولا مهعنم ولو

 ءاكرشلا لام نمف هف كرتشا نإو ص هديس لام نم جاتحي ام دبعلل لمعيو ى هبان

 هرظنىلف « ال : رخآلا لاقو « لسفي : تيملا ءايلوأ دحأ لاق نإو ؟ صصحلاب

 مم.تلا بجوم همف لعل هيلإ رظني ىتح تيملا لسغي الو « هلوقب اولعي و ثلاث

 هلسغو لسغي لاقف لجر رظن نإ و « هبجوم هيف نأ مهتا نإ الإ رظني ال : ليقو

 ؛لهج وأ رصق نإ رظانلا مث ١و ك دفأ ام لافلا رمش لسفي ال نم وهو رخآ

 لسفلا يفكي ام ىلع اودازو روا امهوحن وأ لفط وأ ٍبئاقل ءاملا ناك اذإ و

 هيلو لمتحا نإف هيلو تايف تيم زيهجت يف لغتشا نمو « دئازلا لساغلا نمض
 تيملا لسغ مامت دعب سجن رهظ نإو ى هنم غرفي قح لوألاب لفتشيلف ريخاتلا
 الو :ى هيف دعاقلا وه امب تيملا لسغيو “ طقف سجنلا لسغي نأ ضعب صخر دقف

 وأ الفط نتتخي مل نم دسج ضعب فشكي الو ‘ فشني ىتح هنفك يف تيملا لعجي
 : لقو “ بوث قوف نم ءاسنلا اهلسفت ةأرملا اذك و ى هلك روتسم لسغيو اغلاب

 ام الإ ءاملا يف نكي مل نإو ى ءالفعلل مميتيو رذعب نتتخم ملو غلب نمل مميتي

 هب هوجني نأ رهاظلاو ى هب هولسغ مهديأ يف تسيلو مهريغ ناويح هب وجني
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 هل اومىت ريخأتلا تملا لمتحب ملو اداسف اوأر نإو > تمملل اوممىتيو هب

 . داسفلا اوحلصأ و

 دنعرذعب سيلو نونظي اهف رذعب هوك رت نإ و تيملا لسغ لهجي نورذمي الو

 نإ و.مهيلع الف فصولا يف دسفي ال وهو هداسف اوفاخ نإ و “ ن ورذمي الف ءاملعلا

 هل نوبلطيو ى مهاون نم اوبات هب اوملعي ملو لسذلا عنام هف ناكو هك رت اودمهت

 مل نإ ءوضولا يف فلخلا نم رم ام ىلع لايمآلا جزاخ ولو ءوضولل نوبلطي اك ءام
 هرحب لسافلا وأ هرضي ءاملا ناك نإ و « مهيلع الف اوبلطي مل نإ و « هداسف اوفاخي
 نإو ى هل اومميت ريخاتلا لمتحي مل نإو « نيخستلا وأ ديربتلاب اولغتشا هدرب وأ
 دمي وأ اهيلع ةالصلا مارحإ لبق نرضحف ءاسنلا مدعل ةأرمال لاجرلا مميت
 مث ءاسن عم تام لجر يف اذك و ؛ نالوق ؟ ال "وأ اهنلسغي لهف ةلطابلا ةالصلا

 وأ لجر ةرضحب ءاننلا هل مميتف لسغ عنام تيلماب ماق نإو لاجر رضح
 . نالوق ؟ مميتلا داعي لهف سكملاب

 وه نم لاق ولو « هتوم دعب هل ممتي هتامح يف مميتي نم نأ مهضعب نعو
 هداسف اوفاخ دقو هولسغ نإو ى ًاهنيجو ناكل لمتحا نإ لسغي هنأ لوقلل لهأ

 :ليقو ى ءيش هيف دسفي مل نإ مهأزجأ هرمش فاتتنا لثم لسفلا عنام هيفو لسفلاب

 اونفك نإو ‘ يزجي الف همميت اودصقي ملو بارتلاب هلك هدسج اوحسم نإ و « ال
 هودسفأ _نرإ نفكلا نم اودسفأ ام اوحلصأ و هل اومميت نايسن مميت الب اتيم

 هنوجرخي و نفكلا قوف نم اومميت تيملا داسفب الإ مميتلل اولصي مل نإو “ ممستلل
 هيلع اودر نإو ى هيف هل اومميت الإو هجارخإ مهنكمأ نإ هل نومميتيف هربق نم

 : ليقف هونفدي ملو هيلع اولص نإو هيلع اولصي مل نإ وه اك هل اومميت بارتلا
 . تيملا لام نم : ليقو ى مميتمل ا ىلع مميتلا بارتو ال : ليقو ى هل نوممبتي
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 امهضفني و ايعفري مث { هسفنك لوقيو بارت يف هيدي هل مميتم عضيف

 هارسي ىلع هارسيو نمألا هدخ ىلع هانم اعضاو ههجول مميتيو قفرب

 رهاظ ىلع تيملا ىنمي لعجيو ى امهعفريو ايناث هيف امهعضي مث ى هسفنك
 : هأزجأ اذه ريغب نإو هنكمأ ام لعف نإ و ء هارسيب اهحسمو وه هارسب

 الف ةالصلا دعب عطقنا نإ و “ هولسغ ةالصلا لبق مميت دعب سجن عطقنا نإو

 يفكتو ( هيدي هل مميتم عضيف ) “ ةالصلا نوديميو هنولسغي : ليقو “ مهيلع

 وأ ( بارت يف ) زجي مل تيملا يديب تيملل مميت نإو رم ام ىلع اهضعب وأ دي
 نم آلدب مميتأ و ثادحألا يمميتب عفرأ : ( هسفنك لوقيو ) رم ام ىلع هوحن

 يمميتب عفرأ وأ تمملا لسغل مميتأو : لاقو هركذ نإو ى تيما يونيو لفلا

 يف ام هل مميتلا يفو نسحف كلذ وحن وأ هلسغ نم آلدب هل مميتأو تلا ثادحأ

 رم ام ىلع ددمت نم وأ ءاجنتسالاو ءوضولاو لسفلل دحاو ءازجإ نم يحلا مميت

 تيملا يأ ( هدخ ىلع هانمي امضاو"ههج ول مميتيو قفرب اهضفنيو اهعفري مث )
 نكي مل نإ فلاختب نكل ( هسفنك هارسي ) هدخ ( ىلع ءارسيو نميالا )
 ىنمي لعجيو اهعفرو ايناث ) اعضو بارتلا يف يأ ( هيف اهمضي مث ) هسأر نم

 ىلع تيملا ىرسي لمجي مث ى هانميب ( اهحسميو وه ءارسي رهاظ ىلع تيملا
 هنكمأ ام ) نيديلاو هجولا يف ( لعف نإو ى هارسيب ) اهحسيو وه هانمي رهاظ
 هارسي وأ هيدي ريغ ىلع امهو تيملا يدي حسمي نأ لثم ( ءازجا اذه ريغب نإو
 عضيو همادق نم هل مميت وأ اضرع ههجو مميتو ى هانمي ىلع هانميو هارسي ىلع

 مميتلا باب يف رم ام حسملا ةيفيك ينو ى نميألا دخلا ىلع هارسيو رسيلا ىلع هانمي

 الوط هيدي ىلع تيملا يدي عضو زوجيو ى كلذ وحنو عبصإ وأ دي وأ نيديب

 ٠ اضرع وأ
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 . . ...... ٤0 تيم يزجي ال ايح يزجي ال امو

 ال امو هب مميتي امو مميت ةيفيك نم ( اتيم يزجي ال ايح يزجي ال امو )
 ى هباب يف رم ام ىلع هوحن ينو « هيف فالخلا ىلع هوحنو ةخبس بارتك هب مميتي
 : ليقو “حسملا يزجي الو هيديو ههجو نولسغي ءاملاب هل اومميت بارت نكي مل نإف

 هيديلو ءاملاب ههجول اومميت نإو “ بارتلا دوجو عم هب مميتلا زيجأ و يزجي
 ءازجإ يف فلتخاو ى اضيأ سكملا ءازجإ رهاظلاو ‘ كلذ مهازجأ بارتلاب

 هيدي رهاظب هل مميت نإو ؛ نالوق هيدي ممدقت يفو ى هيديو ههجول ةدحاو ةب رض
 اوكرت نإو “ هاشح عطقني مل ناو « هباوبأ فجب ىتح هل ممبتي الو هيزجي الف

 نإ و اوداعأ رثكألا اوكرت نإو صخرو مه زجي مل ادمع هدي وأ ههجو نم اليلق

 مميتنإو “ يزجي الف ليلق الإ ضرآلا تيملا يدي نم لصي مل نإو“اودمعتي مل
 : ليقو داعأ رذع الب نيتسجنب هل مميت نإو “ يزجي الف رذع ريغب نيتفوفلمب هل
 هعم ناك وأ ايمل لسغلا نكمأ نإو ى ضرألا نع نيدبلا سجنلا بجحي مل نإ ال
 . همميت يزجي الف نات رهاط هادي نم

 ههجوو هادي تفل اذإ : ليقو ى رذمب الإ داعأ ههجو وأ تدملا دي فل نإو

 نم اومميت اهنم فاخي حورج وأ حورق هجولا يف ناك نإو ى ايمل ال هل مميت رذعب
 تتبنأ ام مدقيو ڵ اهريغ قوف اومميت اهودجي مل نإو ى ناتك ةقرخ فوف
 ص هل ممتي : ليقو “ ءيضوت الب ةولسغ ريغ ال ماظملا هجولا نم يقب نإو ضرالا

 تضإو اتناب نإ هيديل مميت ال : ليقو “ كلذل اومميت هادي وأ هسأر ناب نإ و

 ملو كلذك دمب ايل لوألا مميت وأ ةلهمب هيديل دعب رخآو تيم هجول لجر مميت

 هل مميتي ال نمو هل مميتي نم طلتخا نإو ‘ ىفك هضقني ام ثدحي

 نم اونقيت امب : ليقو “ مههوجوب مهوزرفيلف لسغي ال نمو لسغي نم وأ
 يف لكلا اولسفيو ىلوألا ةروصلا يف لكلل اومميتبلف اوزرفي مل نإو ى تامالعلا
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 هنفد لبق ءاملا دجو نإ هملع ةالصلا ةداعإ و هلسغ بحي لهو

 نم السغ ىثنالاب ىلوأو ،ددرت هيف ؟ال وأ همدعل هل مميت دقو

 3 ناك نإ اهجوز اهمراحم

 نإ ىفك هيلع يلص وأ هل مميت وأ تيملا اذه لسغ دق لاق نم لكو ةيناثلا

 الو ايراع وأ سوجنم ناكم يف الو ةسوجنم بايث يف تيملل مميتي الو هوقدص
 يف هيدي عضوف مميتلا دارأ نمو “ مميتي نم اذكو ى اولعف نإ ةداعإ

 نم مهعنم نرإو ى امضو داعأو اهعفر تيملا ريغ نم ضقان ثدحف ضرألا

 يحلا رثؤيو مدلا هذفني ال ام هملع اوعضو فللا هدرب ال مد ههجو مميت

 ناك نإف ‘ تيملل مميتيو “ هريغ وأ هبحاص ةباد ولو هيلإ رطضا نإ ءاملاب
 . هتثرول هتمسق اوطعأ تيملل اكلم ءاملا

 ءاملا دج و نإ هيلع ةالصلا ةداعإو ) ءوضولا هلثمو ( هلسغ بجي لهو )

 وبأ ءاماعلا نيز مزجو ( ؛ ددرت هيف ؟ال "وا همدعل هل مميت دقو هنفد لبق

 ص ءاملا دجو مث ىلصو مميت يحك هنآل حضاو وه اك هليبسل ىضم هنأ سابعلا
 اوضمسلف ةالصلا ىف هودجو نإ هنأو ةالصلا لبق ءاملا دجو" نإ لسغي هنأ ركذو

 هنأ نابف ءاملا مدمل هل اومميت نإ هنأو « هولسغ 'ا) ىنعمب تضقتنا نإو ث اهيلع
 نإو اهنوديعيو هنولسغي : ليقو “ هولسغي الف ةالصلا دعب نإو هولسغ مهدنع
 الو داعت ال : لبقو “ هلسغ دعب اهوداعأ اهدعب اورك ذتف مهدنع هنأ ءاملا اوسن

 هودجو نإو “ هولسغ هنفك ق لخدب نأ لمق ءاملا دجو نإ : ليقو ى لسغي

 ىلوأو ) ت نفدي" مل ام لسفي" : ليقو ى الف هب هورتسو هيف هولخدأ ام دعب
 ( ناك نإ ) امل مراحملا ثانإلا نم يأ ( اهجوز اهمراحم نم ذلاسغ ىشنالاب
 ءاسنلل فاشكنالا زوح اك هل فاشكنالا زاوج عماجل اهىشت مراحملا نم هلعجو

 ٠١ - لصألا يف اذك .

- ٥٨٨ 

 



 اهحاكن هل لحي مل الجر تناك ول ةأرما لك بيترتلا ىلع لهف الإو
 . ةبيرقلا دعب ةيبنجألا مث ةبارقلا ببسب

 تاوذو ؟ةمرحلا يف ( بيترقلا ىلع له ) و ى ءاسنلا اهلسغيم ( ف الإو ) مراحملا

 ضورفملا لجرلا اذهل يأ ( هل لحي مل "الجر تناك ول ةأرما لك ) نه ةمرحلا
 بسنلاك عاضرلاو ص ( ةبيرقلا دعب ةيبنجألا مث ةبارقلا ببسب اهحاكن ز
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو رخآلاب ىلوأ دحاو لك ةيرسلاو ديسلاو

_ ٩ ٥٨ _ 



 باب

 رهاط ناتك بوث يف هرضاح ىلع تيم نيفكت ضرف

 . رسيت نإ ديدج ضيبأ

 (باب)
 نيفكتلا يف

 دلجو فوصو نطقك هب ىلصي ام يف ( هرضاح ىلع تيم نيفكت ض رف" )
 بوث يف ) نفكيو ى هنفد بجيو كرشم نفكي الو ى ةالصلا يف رم ام ىلع
 ىلوأ نطقلا وأ ناتكلا بوثو ( رسيت نإ ديدج ضيبأ رهاط ) نطق وأ ( ناتك
 يف زوجي الو ‘ ىلوأ اهنكل ديدجلاو ضيبألا ريغ يف زوجيو « امهريغ يف زوجيو
 بدن الو بوجول ضرمت ريغ نمافوذحم نفكيب ةقلعتم يف نأ كل ناب دقو«سجن

 لوق ىلع الإ نيفكتب وأ ضرفب قلعتي الو ‘ رسيت نإ هلوق هيلع لدي ام الإ
 بايث يف نيفكتلا بجي هنا آريخ مالسإلاو ململا نع هللا ءازج سابعلا يبأ ةمالعلا

 رهاظلاو ى ثيدحلا يف ضيبلا بايثلاب دارملا اهنأو « ةديدجلا ةرهاطلا ناتكلا

 دوسي مل ام ضيبلاب دارملا : ليقو ى ناتكلا باجيإ ال بدنلا ثيدحلاب دارملا نأ

 نكل ى ةرورضلا ىلع الإ اهريغ يف نفكي ال هنأو ى افوص ولو غبصلاي الو هقلخ

 س ٥٩٠

 



 يضر ركب بأ نعو “ بوجولا مدع خلا ةالص هب حصت ال امو : دعب هلوق موهفم
 . ةرورضل الإ اهنم دب ال ةراهطلاو « « ددجلاب قحأ ءايحألا ه : هنع شلا

 :ليقو هيف ةالاغملا ضعب هرك و « نكمأ ام نفكلا نيسحت مهضعب بحتساو
 هيف زواجي ال : ليقو « هلام لمتحي امو فرشلا يف هلاح ىلإ هنفك يف رظني امنإ

 ام هل اولعج تيملا نع سجنلا عطقني مل نإو « هنودب هودجو نإ رانيد ةميق
 هدرب ملو مد ءاسفنلا وأ ضئاحلاب ماد نإ : سابعلا وبأ لاقو “ نفكلا نع هدري
 اولعجيو ى فوصلا ىلي امم اهيلجر لبق نم ءادوس ةاش ةناطب اهل اولعجيلف نفكلا

 الو ى ابارت وأ ادامر امل اولمجيلف مدلا ريغ ماد نإو ى دامر نم ائيش اهبف
 ى ثلثلا ال لكلا نم ةناطبلاو ط ةأرملاك لجرلاو «.ةناطبلا نم اهيلجر نوجرخم
 . ةناطبلا تناك اذإ حاش و الي نفكلا نع ةناطبلا يزجت الو

 اولص نإ ةالصلا اوديميو لسفيلف لبق وأ اولص ام دعب نفكلا سجن نإ و

 اسجن هل اوملعي ملو لمعتسم بوث الإ نكي مل نإو : لاق ‘ سجن نفك يف هيلع
 . وهو هتراهطب اوملع نإو ى هلسغ دعب سبلي ملو لسغ نإ الإ هلسغ ةنسلاف
 ريخأتلا تيملا لمتحي مل نإ الإ سبيي ىقح لسغ ابف نفكي الو « هولسغ لممتسم

 يف هيف دمقأ بوث يف تيملا نفكيو 0 ارهاط ناك نإ لسغ الب هىف نفكيلف

 ناك نرإ الإ هونفك و هولسغو هوعزن هندب ىلع ام الإ اودجي مل نإ و ى هتابح

 هسجنت هب نوفاخي ام هيف نكي ملو ‘ رهاط وهو خسوتي ملو رسكتي ملو اديدج
 . مميتلا وأ لفلا دمب الإ هنفك يف تيملا لمجي الو “ هيف هونفكيلف

 رمأ هنأ ليلخ يبأ نع ءاج نكلو ى رثألا يف ام ىلع هزرح هعم نفكي الو
 ص هونفدف اولعفف هنفك يف هلمحيو « ربخلا نم هب هل اودهش ام هل اوبتكي نأ
 رمعل زوجع تبتك و « مكدنع اك اندنع يضرم هنأ هيفو ربقلا ىلع باتكلا اوأرف

- ١ ٩ ٥ 



 جاوزألا ريغ هتثرو ىلعف الإو هل ناك نإ هلام نم نيدلا لبق وهو
 تإ ةبصقلا نم اونوكي مل نإ ةلالكلاو

 « هنفك ف باتكلا لمح رم أو هملع اهمعدت ةملظم يف هنع اهاضر هنع هلا يضر

 افالخ ثلثلا نم الإ لاملا يأ ( هل ناك نإ هلام ) لك ( نم نيدلا لبق وهو )

 َ . طلغ نمل

 نم نوكي يذلا امنإو « لاكشإ الب :ثلثلا نمف لاغب وأ ريثكب ىصوأ نإو
 لاق امنإ ثلثلا نم لاق نمو « ىلاغلا الو ريثكلا ال طقف يزحلا دحاولا وه لكلا

 نم هبوني ايف الصأ صوب مل وأ ,لاغب وأ يزجي امم رثك أب ىصوأ اذإ ثاثلا نم

 يقابلا رتس و“اهىلي اموهتروع هب ترتس الإ و كاذف هافك نإفنفكلل نوكي ثلثلا

 جاوزألا ريغ ) مهماهم بسحب ( هتثرو ىلعف الإو ) “ هريغ وأ رجشب
 ( ةبصعلا نم اونوكي مل نإ ) اهل تاوخألاو مألل ةوخإلا انه دارملا ( ةلالكلاو
 جاوزألا نود روكذلا جاوزآلا ىلإ دئاع ريمضلا ى اقلطم ال تيملا توم ةروص يف

 نكي ال مألل تاوخآلا وأ تاجوزلا نإف ى ثانإلا ةلالكلا نودو “ ثانإلا

 دقو “ اهجوز ىتتعت نأ لثم اهجوزل ةبصع ةجوزلا نوكت دق لب « ةبصع
 يف نوطميف مع دالوأ اونوكي نأ لثم رخآ بناج نم ةبصع مآلا ةوخإ نوكي
 لايعتسا ةبارقلا لهأ ةثرولاب دارأ هلعل و مادختسالا نم برقي ام كلذ يفو“نفكلا

 هتقيقح يف ظفلل آلايعتسا ناكمإلاب ثرب نمو لعفلاب درينمدارأ وأ“ماعلا يف صاخلل

 :بهذملا ءايض لوق نسحأ امو “دعابألا معلا ينب ةلالكلاب دارملا نوكيف هزاجو

 براقألا ءايلوألا نكي مل نإو ، مهلاومأ نم ذخؤيلف ةثرو هل نكي مل نإو
 ص مهلاومأ عيمجب ولو نيرضاحلا ىلعف لصأ يلو نكي مل نإو “ دعابألا ذخؤيلف
 ةحوزلا ذخؤت الو ى اهتبصع نم ناك نإ الإ هتجوز نفكب جوزلا ذخؤي الو

 نإ ) ص فنصملا لاق اك ةبصعلا نم اوناك نإ الإ ةلالكلا ذخؤت الو هنفكب

_ ٢ ٩ ٥ _ 



 دهشأ نإف ى هلام لكب الإ هدجي مل نإو هرضاح ىلعف الإو « هورضح
 اعربتم دع الإ ه > ذخأ هثراو وأ كلاهلا لام نم هتميق ذخأ ىلع

 . . ... . . . محلي

 الإ ثراو نكي مل وأ اهجوز الإ اهثري مل وأ ةجوزلا هثري مل نإو ( هورضح
 ( هلام لكب الإ هدجي مل نإو هرضاح ىلعف الإو ) ، نفكلا مهبلمف ةلالكلا
 . رضاحلل هلام ءاهو ةثرولل هورضح يف واولاو

 هدعبدهشتسا نإ و نيفكتلا لبق اثراو سمل يذلا رضاحلا اذه ( دهشأ نإف )

 كلاهلا لام نم ) نفكلا ةميق يأ ( هتميق ذخأ ىلع ) كردي مل نفدلا لبق ولو
 كردي الو نفك ىندأ وأ زجم دحاو نفك ةمسق هوطعر نأب ( ذخأ هثراو وأ

 بسح ( دع الإو ) ددعتم يف هنفك نإ ادعاصف ايناث انفك وأ هبف ىلاغت ام

 {“دعب قلعتم ( مكحلا يف ) ريغلا ىلع لضفلا عربتلا لصأ و “ اقدصتم ( عربتم )
 ذخأب ولو قدصت نفكلاب قدصت هنأ وني مل نإ هللا نيبو هنيب اهف ذخألا زوجيو
 الو اقدصت وني مل نإو ى نوملعي ال ثبح نم نفكلا ردق تناك نإ اهلك هتك رت

 لام يف الو تيال لام يف هب عجرب ال : ليقو ى ذخأ هل سيلف لمهأ لب اذخأ
 نيبتف لام هل نكي مل هنأ ىلع هلام ريغ يف تيملا نفك نإو ، دهشأ ولو ةثرولا

 ىلع ىلوملا نفك : سابعلا وبأ لاق ى ال : ليقو © هلام يف هب اوعجر الام كرت هنأ
 ىلعف هل لام الو ناك وأ يلو هل نكي مل نإو « لام هل نكي مل نإ هئايل وأ ىلع
 ص ناك نإ ءاتلا حتفب هقتعم ىلعف هل لام ال'وأ نكي مل نإو ى ءاتلا رسكب هقتعم

 هقتعم ىلعو هيلع : ليقو “ رسكلاب هقتعم ىلعف قتعمو قتعم هل ناك نإ و
 . ةدايزو حاضيإب ها ءاوس امم حتفلاب

 > ءال ولا ثرب ال نم ىلع ءيش الو هتلزنم يلاوملا نم تام نم ةثروو : لاق
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 هتاصب هت ااص يب و هن وكو > ةعسمل دح او نم رتوب نيفكلا بردتو

 وأ نهرلا يف ام وأ هريغ ىلإ هفقو ام وأ هيلع فقو ام الإ تيملا فلخم مل نإو
 فإ اذكو ص مهلام نمف ءيش هل حصي مل نإف ى كلذ ىلإ هل فتلس ضوفلا

 تايدلا نم ضرفي مل ام وأ لاومآلا داسف نم موقي مل ام وأ لحت مل انويد فلخ

 ال نكلو ى تققحت ةبير كرت نإ مهلاومأ نم هنونفكيو ةعتملا وأ قادصلا وأ

 زاجام اوعاب ىهالملا وأ تاهوركملا وأ فحاصملا كرت نإ و ى هنفكب نوذخاؤي

 ةتيم تيشغ نإ و ص هتوم دعب هيف دسفأ ام شرأب نفكيو ى هونفك و هعيب
 دحأ ىلوملا ىلإ قبس نإو “ مهلام نمف اوردقي مل نإو ع اهقادصب تنفك

 : هتسو اذكو « هسنج نم هيلإ ىتبس .س نمل هلام لوقي نم لوق ىلع هنفكب ذخؤلف

 نماودجو نإو « لسغ الو مهيلع ممبت الف موذجس وحن ةبراةمب اكاله اوفاخ نإ و

 . اودجو ام اولعف الإ و اه وطمىلف ةرجألاب كلذ هل لمعي

 ( ةعبسل دحاو نم ) رتولا بحي رتو هللا نآل ( رتوب نيفكتلا بدنو )
 ام دئازلا عزن زاج رثكأب نفك نإو /ةعبس نم رثكأب زوجي الو « عفشب زوجيو

 بحتسي : ءاملعلا رثكأ نع لبقف ةأرملا امأو ةثالث لجرلل ىلوألاو ‘ نفدي مل

 يزجي و ںاهبايث هب عمجي اهطس و ىلع دشي فيطل بوثو ناتفافل و رامحو عرد اهف

 بوث ريغصلا يزجيو « رتاس دحاو بوث يزجيو ى ةفافلو رايخو عرد

 نكي مل نإو ى لالا تيب ىلمف هثراول الو لام تسلل نكي مل نإو « ةقرخو

 . نسملا ةفاك ىلعف هتىب

 نإ ( هتايحب هتالص يبوث ) هب نفكي ام نوك يأ ( هنوك ) بدن ( و )
 يبوث ىلع ديدجلا ضيبألا ناتكلا ريتخا الإ و « ديدح ضببأ ناتك اهنأ قفتا

 ريغ نم ولو بدن اروث اهيلع دادزي و ١١. ي مكاتوم اهىف اونفك « : ثردحل هتالص

 ١ - هملع قفتم .

 س ٥٩٤

 



 > ةأ رما ولو هف نفكي الف ةالص هب حصن الامو > كلذ . دقو

 سجنو ريرحك لصم هسم ال ام سم نم رذحيو ، ريرح اهل زوجو

 نأ ىواف ةعبس وأ ةسمخ وأ ةثالثب ىلصي ناك نإو ع هتالص باوثأ
 هب نفكت ام لقأ : انموق ضعب لاقو ؛ كلذ نم لضفأ ةثالثلاو « اهب نفكي
 موثلك مأ هتنب ةيطع مأ تلسغ ام قلع هنأل » : ةسمخ ةتنسلاو ى ةثالث ةأرملا
 بوث ىيف تجردأ مث ةفحلمو رايخو اعردو ًآرازإ اه وان بابلا ىلع ناكو
 باوثأ ثالث يف نتفك غلم هنأل » : ةثالث ةتنسلاو « نابوث لجرلا و "ا! « رخآ

 يف نفك : ليقو ى « لماشلا ه رظناف ؛ 'آ) « الوحس هل لاقي نميلاب عضوم نم
 كلذ ممجيو ، هتالص يبوث يف نفك : ليقو ‘ نامع بايث نم نييراحص نيبوث
 رخآ اهيلع ديزو نيبوثلا يف نفك و « ايهبرقل ادحاو نميلاو ناع ىمس هنأب
 دقو ) “ اهب ىلص هنأ ثيح نم امهدصق هنأل طقف نيبوثلا يوارلا ركذف
 . ( كلذ نس

 ناك ( ولو ) تيبملا ( هيف نفكي الف ) لجرل ( ةالص هب حصت ال امو )
 يفام ازاج ولو « بهذ هيف بوث وأ ريرح يف نفكت الو ى ( ةأرما ) تيللا
 وبأ لاق ( ريرح امن زوجو ) ، لاجرلا ىلع اهميرحت ثيح نم اهناصقنل ايندلا
 يفو . ها هيف نفكت لوقي نم مهنمو « ريرحلا يف نفكت ال ةأرملاو : سابملا
 الب نفكلا يف ةالصلا يف هنع وفعملا ردقلا زاوج رهاظلاو ‘ ف ر. هنف نفكلا

 يفالو ى ةرورض الإ غوبصم يف نفكي الو : لاق ‘ رحبلا ريرح زوجيو ‘ سم
 . ةرورض ولو ةققحملا ةبيرلا و مارحلا

 نوكي ال هنأ هيفو ‘ (سجن و ريرحك لصم هسمي ال ام سم نم رذحيو )

 ١ هبلع قفتم ۔_ ٠

 ٢ - هملع قفتم .
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 ندعم يف نفدي الو 2 ةرورضل الإ هيلع عضوي الو ةضف ريغ دسجو

 3 ةرورضب زاجو هيلع ىلصي ال

 نأ نع دعبأ سجن بوث يف نيفكتلا ىلإ رطضا نإف ةرورض الإ اسجن هنفك
 ( دسجو ) اهدمب وأ ةيناثلا ةللا يف نوكي وأ ىلدتي لب سجنلا عضوملا هس

 نفدي الو ةرورضل الإ ) هبلع ةالصلا دنع ( هيلع عضوب الو ةضفريغ ) ندعم

 زاجو ) هيلع ىلصي ال ندعم لك نأل ةفشاك ةفص ةلجلا ( هيلع ىلصي ال ندعم يف
 الب اهيف نفدلا زاجأ ةالصلا يف اهسمو نداعملا يف ةالصلا زاجأ نمو ى (-ةرورضب

 ص هندعم يف نفدتو بهذلاك هب ىلصت ام ةأرملا سمي نأ زوجي : ليقو « ةرورض

 ولو دولجلا يف الو ضرآلا تابن نم لمعي ايف نفكي الو : سابملا وبأ لاق
 دولجلا يف زوجي لبقو : تلق ص ةرورض الإ ةسجن بايث يف الو ى ةغوبدم

 بوثلاو : لاق « ورف دلج يق الإ ال : ليقو “ ةغوبدملا ريغ يف :لبقو ى ةغوبدملا

 لومعملا تابنلاو ع سكعلاب : ليقو “ ضرألا تابن نم لمع امم ىلوأ سوجنملا

 نم لمعي مل امو سوجنملا بوثلا نم ىلوأ ةغوبدملا دولجلاو ى لومعملا ريغ نم ىلوأ

 غوبدملا ريغ نم ىلوأ لومعملا ريغو سوجنملاو سكملاب : ليقو « تابنلا
 نداعملا نم ىلوأ ريرحلاو ى نداعملا نم ىلوأ دولجلاو ضرألا تابنو ى سوجنملاو

 . سكملا : ليقو

 تضاإو “ نورذعي الف ةرورض الب ليلق لقأ يقب وأ زوجي ال اهف هونفك نإو
 نفدلا دمب مهلام نمو نفدي مل ام هلام نمهنفك اوداعأ نفدلا لبق تيملا نفكعزن

 هتميق وأ هلثم هوطعأ نفدلا دعب هريغل وه اذإف مهدقتعم يف هل بوث يف نفك نإو

 هنأ نيبت نإو ى انفك هل اوددج الإو مهعم قفتا نإف هلبق هريغل هنأ نيبت نإ و

 . هوددج هلبق مارح

 هب هونفك يزجي ام اودجوف ةرورضلا ىلع سوجنمك يزجي ال ايف هونفك نإ و
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 هليوحت نكمي ملو نفدلا لبقو ربقلا يف هعضو دعب هودجو نإو ى هونفدي مل ام
 اوداعأ ارهاط اودجو مث هيلع اولصو سجن يف نفك نإو ‘ نفدو هيلع رشن

 نإو « هقوف رهاطلاب هونفك سجنلا عزن مهنكمي مل نإ و « ال : ليقو ى ةالصلا
 سجنلا اول۔غ رهاطو ءام دجو نإ و « هب نفكلا اولسغ نفدلا لمق ءام اودجو

 . قوف نم رهاطلاب هونفك ريخأتلا تيملا لمتحي مل نإو « هيف هودرو

 ةثرولل ناك ءاوس ءارقفلا نافك أ يف هولعج هلسغ نكمي ملو سجنلا اوعزن نإ و

 هداسفب الإ هعزن نكمي مل نإ و « هتفيلخل طميلف لفطل ناك نإ : .ليقو ى مهريغ وأ
 اودجوف ةرورض هريغ وأ ريرحلا يف نتفك نإو ى هب ليقو ى نامض الب هوعزن
 دري هلك كلذ يف ليقو “ رجآلا هوجول لعجي : ليقو ى رم اك هوعزن هربغ

 نم عزغيو“هؤاقلإ زاج ةميق هل نكت مل نإو ى هتثرولف تيمل ناك نإ و « هبحاصل

 مل نإ الإ نفكلا وأ. ربقلا داسف فيخ ولو ةراهطل وأ زئاج يف نفكيل ربقلا

 عزنلا نكمي ملو ملع مث نيسوجنم يف نفك اذإ و « رخآ ربق ىلإ ريخأتلا لمتحي
 نكمي ملو سجن ىتح ةالصلا اوعيض نإو ، امهونمضو اهقوف نم رهاطب نفك
 مل نإو ى هولسغ هيف تيملاو هلسغ نكمأ نإو ى مهريغل ناك نإ هونمض عزنلا

 لسغي مث فاشكنا الب هعطق نكمأ نإو ‘ هوعطقي الف هب هنولسغي ءام اودجي
 . سجنلا ريغ يف اذك و « اولهفيلف طاخمو

 ةرورض نفكي امم هنم ىلوأ وه ام دجو مث ةرورض زوجي ال ايف نفك اذإو

 اتيم نفك نمو ص هقوف نم نفك الإو ‘ نكمأ نإ لوألا عزني نأ دعب هب نفك
 هل ىطعي : ليقو « هل ءيش الو هسفنب هنفك يلو نإ هعزني الف ملع مث هبوث يف

 ص تيملل لام نكي مل نإ ةثرولا لام نم وأ مهتي مل نإ تيملا لام نم هتميق

 ص انيمأ نكي مل نإ لئاقلب لغتشي مل رهاط ريغ : ليقو “ بوث يف نفك نإو
 . قدص نم لكب لغتشي :ليقو
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 هسأر نم مع نإف ‘ هتروع هب رتس هلك هرتسي ال نفك دجنو نإو

 ى ةالصلا يف يحلا ذكو ‘ لوالاب لمع ص هترسل هلجر نمو « هتبكرل

 الف سكملاب وأ رهاط :لاق مث رهاط ريغ : اهلثم وأ هبهاو وأ هعئاب لاق نإ و

 سجن : مهل ليق نإو ، هوقدص نإ هب لغتشي : ليقو ى ريخألا هلوقب لغتشي
 ء توملا ىلع فرشأ اذإ نفكلا هريغ وأ تيملا ءارش زوجيو « لسغ نفكلا لبق

 دعب يعدا نإو ى هل نوكيو ةموصخلا عطقنت ىتح يعدا بوث يف نفكي الو

 تيملا داسفب الإ هعزن نكمي ملو لمتحي مل نإ و “ اومصاخت ريخأتلا لمتحا و هنفك

 نفد هيلع طيخ نإ : ليقو « هلثم وأ هتميق اوطعأ قحتسا نإف ى هيف هونفد

 ؛هوطاخ الإ و مهيلع الف فشكني ملو نفكلا ضعب عطقنانإ و ى اومصاخت و ى هف

 مهراصبأ اوتضغ هرتسي ام اودجي مل نإو “ هرتسي ام اولعف هتطايخ نك مل نإ و

 اهنم فشكني ال اراغص اعطق هعطق نفكلا هل نمل زوجيو “هنونفديو هتروع نع
 تيملا نع لضف ام عطق زوجيو 4 دحأ هعزني نأ فاخ نإ هيف هعضو لبق تمملا

 ريغب هتيوستو هعطق هل زاج نفكلاب رمأ نمو “ نفكلا يف لمجي مل ام نفكلا نم
 . لفطلل ناك ولو نذإ

 ( هسأر نم مع نإف هتروع هب ) ت ( رتس هنك هرتسي ال نفك دجو نإو )
 نمو ) فتكلا نود امم اهقوف ام وأ طقف ( هتبكرل ) ةرسلا قوف امم اهنود وأ

 هالجر رتسو هنع هللا يضر ةزمحي لعف" اك ‘ ( لوألاب لمع" ) طقف ( هترسلهلجر
 هنم هنفكب لمع هتبك رل هفتك نم مع نإو ( ةالصلا يف يحلا اذكو ) “ تابنلاب
 يف هولصي الو ةأرملاو لجرلا هلك كلذ يف ءاوسو « قوف ىلإ هلجر نم ال اهيلإ
 نفك دجوو ناتيم عمتجا نإو « هاوس اودجي مل نإ الإ زوجي ال اب هوجولا كلت
 ىلوتم ريغ رخآلاو ىلوتم امهدحأ ناك نإو ى ايوتسا نإ اميمج هب ارأزو دحاو
 هقوقح مزلت نم اونفك رخآلا نود امهدحأ قوقح تبجو نإو ث ىلوتملا هب نفك

 س 7. ٨ ٩ ٥



 هيف هنيفكت زوجو ،هبحاصل در ًانوفكم دجوف تيمل نفك هجو نإو
 درلا يف فلخلا اذكو 2 ءارقفلا نافكأ يف لعجي ليقو ث ًاضبأ

 . ..... ...... .... . .ًانوفدم دجو نإ لعجلاو

 بجت نم اونفك ةرورضلا يف هيف نفكي امو ةمسلا يف هيف نفكي ام دجو نإ و

 يأ يف ءاش ايأ نفك تاومآلا توتسا نإو ى يناثلا يف هريغو لوآلا يف هقوقح

 ص كلذ يزجي الف ةرورضلا نفك يف هقوقح مزلت نم وأ هملو نفك نإ و « ءاش

 عم ال زئاجلا يف ديعأ شبن مث نفدو زئاجلا دوجو مم زوجي ال ام يف نفك نإو

 نإ و“مهيلع الفرثبن مث هوحن وأ بوصغم بوث يف نفك نإو ى زئاجلا دوجو مدع

 تلعجو جرخأ نكمأ اذإو ص هيلع قلغأ تيب نم تيملا جارخا نكمي م
 . هقوقح هل

 هلسرأ امنإ هنأ ةهبشا ( هبحاصل در ان وفكم دج وف تيمل نفك هنج وأ نإو )

 كرت المتحم ناكو اذه هبتشا املو هل نفك ال دجو وأ نوفكم ريغ دجوي هنأ ىلع

 ةيرتولا نأل سابعلا يبأ لوق وهو امفش نوكي ولو ( أضيأ هيف هنيفكت .زوجو )

 يف لعجي : ليقو ) ص ةعبس يف نفك ناك نإ هيف نفكي ال هنأ رهاظلاو ى بدن
 عم هيلإ ههجوو نوفكم هنأب وأ انفك هل نأب ههجوم ملع نإ و ( ءارقفلا نافكأ

 . انماث ناك نإ الإ ادحاو الوق هيق نفكي هنإف كلذ

 دجو نإ ) ءارقفلا نافك أ يف ( لعجلاو ) هبحاصل ( درلا يف فلخلا اذكو )

 ادع هب هنفك اوك رت وأ ةعبس يف انوفكم دجو نإ هنأ رهاظلاو ، ( انوفدم

 كات يف ءارقفلا نافكأ يف هلعج هجوو ى درب وأ نافكألا يف لعجي هونفدو
 ءانب هل بر ال ,لاكو ‘ برخو هترامع نكت ملف دجمل هب يصوأ لاك هنأ لئاسملا
 تاف هنآل اضيأ تيملا هكلمي ملف هدي نم هجورخ دعب بهاولل لحن ال هنأ ىلع
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 صخرو 4 هبرل دار تام م ايح دجوف تيم هنأ ىلع هيلإ لسرأ نإو

 نافل الا ىلع فوقوم نم وأ لاملا تيب نم نفك نمو « هيف هنيفكت

 نّهك هيف نفكي اب صوي ملو دحاولا ىلع ةدايزلا يف هتثرو عزانت وأ

 . . . . . .. . . رهظألا يف دحاو ف

 المهم وأ هللا هجول هلسرأ اذإ ءارقفلا نافكأ يف هلعجب لوقلا حصي امنإ و ى ربقلل

 وحن وأ ءازج وأ ةيده ءايحألا هجول هلسرأ هنأ ملع نإ امأو ى هلاح تلهج وأ

 هنأ ىلع هيلإ لسرأ فاو ) “ هيلإ دري لب ءارقفلل هلعجب لاقي ال هنإف كلذ

 ؛ يلا نفكي ال ذإ ( هبرل در تام مث ) قمر رخآ ىلع ولو ( ايح دجوف تيم
 ناك نإ هيف هونفكف تام اذإ دارأ هنأ ىلع هل المح ( هيف هنيفكت صخرو )

 هب نأ ملع نإ امأو ى ءارقفلا نافكأ يف لمجي ليقو : سابملا وبأ لاق ى ايح
 انفك هيلإ لسرأف توملا ىلع فرشأ هنأ عمس وأ ضيرم هنأ عمس وأ ةايح ةيقب

 . هبحاصل د ريلف يبحو حص نإ الإ هيف نفكي هنإف ايح هودجوف

 ىلع فوقوم نم وأ لاملا تيب نم ) نفكي نأ ديرأ يأ ( نفك نمو )
 وأ ميتي هتثرو يف ناك وأ ( دحاولا ىلع ةدايزلا يف هتثرو عزانت وأ نافكألا

 يف دحاو يف نفك هيف نفكي امب صوي ملو ) هيلع روجح وأ بناغ وأ نونج
 لام نم ىرتشا وأ نيناجم وأ اباتغ" وأ الافطأ ةثرولا ناك نإو « ( رهظألا

 نإ اذك و “ داز ام يرتشملا نمض هنودب دجويو نفك رانيدلا نم رثكأب تيملا
 تيملا ناك نإ نانمضي ال : ليقو “ كلذب ضعب نود ةثرولا ضعب هارتشا

 نم ناك نإ ادعاصف نينثالا يف نفكي الو ص هلام هلمتحيو كلذ ىتحتسي

 يرتشا لاا ةلمحي الإ نفكلا دجوي مل نإ و “ لفط وأ نونجم وأ بئاغ ةثرولا

 دعب ءيش هنم مطقي الو ى ايح ناك ول تيملا عمسي ثيح نفكلا عطقي الو ء اه
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 هثراول دري لهف الإو ى نكمأ نإ هيف هدر ىلع تيم نفك عزان ربجيو
 ؛ نالوق ؟ ءارقفلا نافكأ يف لعجي وأ

 ناك نإو ‘ ةثرولل هومطقي ام اوعفديلف هبف هعضو دعب اوعطق نإ و « همف هعضو

 اوعطقي مل نإو ى هيف هعضو لبق هوعطقةيلف هيلإ نوجاتحي ام رثكأ نفكلا يف
 نونمضي الف ةثرولا امأو « ةثرو ربغ اوناك نإ ةلضفلا كلت اونمض كلذك نفدو

 رضحي مل نم وأ نونجم وأ لفط مهيف ناك نإو ى هيف هنفك ىلع اوقفتا نإ
 هيلإ لسرأ نإو « هلك كلذ يف ةلضفلا كلت نمضت ال : ليقو ، همهس اونمضيلف

 اهيف نفك نافكأ هيلإ لسرأ نإو « ةلضف هيف تناك ولو هيف هونفكيلف نفك
 . ءارقفلا نافكأ يف لمج ءيش اهنم عطق نإو

 يف يأ ( هيف ) تيملا يأ ( هدر ىلع تيم ) ل ( نفك عزان ربجيو )

 وأ رحي وأ ليس هب بهذ وأ ىشالتو تتفت ناب نكمي ( الإو نكمأ نإ ) نفكلا
 هاطعأ ولو مهلام هنآل ( هثراول دري لهف ) كلذ وحن وأ همضوم ملعي مل وأ عبس
 كلمتملا مهتيم نم اثرإ ةثرولل هلك كلذ يف وه ءارقفلا نافكأ نم ناك وأ مهريغ

 (؟ءارقفلا نافكأ يف لمجي وأ ) ، هيف ةيانجلا شرأ نوذخاي اكو هتوم دعب كلذل

 الف تيملا هكلم دق هنأل بر هل فرمي ال لام هنآل سابملا وبأ هراتخاو
 لئاسملا يف ءارقفلا نافكأ يف هلمج انلق اذإو ؛ ( نالوق ) هثراول عجري
 تاأب هبوث ولو لصأ هيف نفكي ام دجوي مل يذلا ريقفلا هب نفكي هنإف ةقباسلا

 هقرغتسي ام كرت يذلاو ' هنفديو هنفكب ام كلع و هريغ بوثب وأ [دراع تومي

 وه تركذ ام نإف “. نيدلا ىدؤم انوفكم نوكيل هبف نفكمف هبلع يذلا نيدلا

 كرت ولو ربقفلا نيفكت يف حالص مامإلل رهظ نإ الإ ى ءارقفلا نافكأ ىف لصألا

 ةعفنمض الإ و ص اقلطم ءارقفلل اهلعجي ءارقفلل انافك أ لمج نم ناك وأ ى لام ضمب
 مهيلإ اهلك ةدئاعو ع هك ورتم اهب يفي ال ةيصو كرت نإ ةثرولل اهضعب دئاع كلذ
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 الإو ،نكمأ نإ نميألا هبناج تحت نم نفكلا لخدأ لسغ اذإو

 3 رسيت امكف

 هثراو ريغ ةريخألا فنصملا ةلأسم يف هنفك يذلا ناك نإو ى ةيصو كرتي مل نإ
 وأ ؟ هنفاكل وأ ؟ مهتيم كلم هنآل ثراولل هدري لهف هدر هنكمي ملو دحأ هعزنف
 . لاوقأ ؟ ءارقفلا نافكأ ىف

 الو هلام نع عطقنا نم اهلك لئاسا كلت يف فنصملا مالك يف ءارةفلا لمش و
 . هل فلسد وأ هنم هل نيدتي نم دحو

 نإو ءيش هب قلعت دقو نفكي الو صيمقلا يف نفكي الو تيملا ممعي الو
 هوعزنب ش الوأ هوعسملف تلملا ةثرو نكب مل و هضعب داسفب الإ هعزن ىلإ اولصب ل

 هونفدو هوعزني ل نإو “ نونمضي : ليقو “ نايض الف هضعب دسفو هوعزن نإ و

 لح ءيش ىلع نفك اذإو “ هوك رت تيملا داف هعزن يق ناك نإو « هونمض هب

 اورطضا نأ الإ دحاو نفك يف ةلنالث وأ نانثا نفكي الو ، هوعزنو نفكلا
 ءاضعأ زرفي ال ىقح اوقد نإو « ءيشب اوزجح مهمسق نكمي مل نإو “ مهومسقبلف

 ٠ دحاو ق اونفك رخآ ءاضعأ نم دحاو

 هبنج عفرب ( نميالا هبناج تحت نم نفكلا لخدأ ) تيملا ( لسغ اذإو )
 نم ( رسيت ايكف الإو « نكمأ نإ ) ذبجيف اليلق رخآلا بناجلا عفري مث اليلق
 كلذ اولعف نإو ى نفكلا يف هعضوو تيملا عفر وأ ‘ رسيالا بناجلا نم هلاخدإ

 قوف نميألا هبناج ناك نإو ى زاج نميألا هبناج نم هلاخدإ ناكمإ عم هريغ وأ
 هومفر نإ اذك و ث كلذ فالخ رضي الو « هريغ نفك مث الوأ نفكلا هيلع يقلأ

 . الوأ هنم نمألا ىلإ نفكلا بناج عف ريلف هنفك يف هوعضوو
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 هلاخدإب هيتبكرل هيطبإ نم ًاحاش و هريغ نم وأ هنم لعج دحاوب نمك نإو
 . . . . . . . الوأ هل امش نم

 لعافلل لعج ءانبب ( احاشو ءريغ نم وأ هنم لمجَدحاوب نفك نإو )
 احاش وو ىهنم هلوق وه هبئانف لوعفملل ينب نإو ث تيملا نفكي يذلا ريمض هيفف

 وأ ى اقلطم هب لوعفملا دوجو عم هب لوعفملا ريغ ةباين زاوج ىلع اذهو “ لوعفم

 يدمتملا نم لمج ناك نإ امأو ، تدثأ ىنممب لمج "نأ ىلع لوعفملا رخأت تإ

 نم فرط حاشولا كلذو ى كلام نيأ بهذم ىلع ىناثلا لوعفملا بان دقف نينثال
 هلاخدإب هتبكرل هيطبإ نم ) لات نم حشو اذه دعب هلوق ليلدل عوطقم ريغ هنفك
 ص ىثنألاو هيتبكرل كلذو « آلوأ هنمب نم هلاخدإب ريض الو “ ( الوأ هلاش نم

 ةبك رلا ىلإ اهتحت امو اهنم ةرسلا اهسمب اهؤوضو ضقتني ىثنالا نأ هنم ذخؤيو
 مل رظنا . هأزجأ سابلب طقف هيعارذ حشو وأ هترس نم حشو نإو “ ةايحلا يف

 ىلوأ رسيألا ناكف ةروعلل هنأل ناك نإف رسيألا بناجلا نم حبش وتلا يف أدبي

 بناجلا يف بوثلا ةدقع لمجن انأل ناك نإو ، هب ىلوأ نمألاو رتس هنأ درو
 يف قرخيو رسيألا يف ةدقعنو نميألا بناجلا نم بوثلا ذخان انأ "درو ى رسيآلا

 لهسيو ى ىلوأ وهف مادقل اك فلخل حشو نإو ‘ ناديلا لخدت ام ردقب حاش ولا
 . فلخ و مادق نم للجيف بوث طسو يف هسأرل بقثي ناب اذه

 ضعب عطق نإ اذك و « هل اوحش وي الف هاعارذ تعطق نمو : سابعلا وبأ لاق

 نم حشوي الو ءيش ايهنم يقب نإ هنوحش وي : ليقو ى مهيلع حيشوت الف هيعارذ

 . هسأرل هديب تعجر

 تدتما نإو ى اهتحت ام وأ هترس ىلإ هبعارذ نم لصو ام حشوي هنأ هدارمو

 اودجي مل نإو ى هنفك يف هدسج عم اهومض هندب عم اهتيوست اودجي ملو ترملا دي
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 بح و الإ و .هقوقح تمزل نإ ًاقىقر وأ اريغص ولو تمم لكل بدن و

 دحاو نم رثكأ يف نك نإو ءهلك هرتس : ليقو 2 طقف هتروع رتس

 ريغ ددعتم دحاو يف نفكي الو ث يقابلاب فل مث هندب يلات نم حشو

 . . . اهنيب قيرفت لبقو « جورخ دعب همأ عم تام دلو

 يف اودجي مل نإو “ هدسج اونفكيو هيعارذ اوفليلف نفكلاةعس يف كلذ

 اودجو نإ و “ هحيشوت اوك رتو هلك هورقس هل حش و اذإ هلك هرتسي ال ام الإ نفك

 . ها هب هوحشو ةرورض الإ هب اونفكنب ال امم احاشو

 ص "حص دوجو عم هيعارذ نم هترس لصي ام عم وأ امهدحو هادي تفل نإ و

 نيتدعقملا يناجاتسم ولو سأب الو“ هبنج نيتقصلم هاعارذ و هادي ناك حشو مل نإ و

 . نيذخفلا وا

 ىلع لدي امبر ابودنم حيشوتلا نوك و « ( تيم لكل ) حاشولا ( بدنو )
 نإ اقيقر وأ اريغص ولو ) ةرسلا تحت ام سمب هءوضو ضقنت ال تيملا دي نأ

 “نفكلاب ( طقف هتروع رتس بجو الإو ) ، تيملا قوقح يأ ( هقوقح تمزل

 دصقي الو كرشم نفديو “ نفك الب هنفد زوجي : ليقو ى ( هلك هرتس : ليقو )

 ( هندب يلات ) نفك ( نم حشو دحاو نم رثكأ يف ) تيملا ( نفك نإو ) ى هنفك
 نإو « نفك هيلع داز مث هل اماع احاش و هلك لمج وأ ( يقابلاب فل مث ) هريغ وأ

 داسف كلذ يف ناك نإ الإ هيلع اولصي مل ام هوحش وو هنفك اولح تيملا حشوي م
 ٠ ال : ليقو > اضرأ هوحش و همعا رذ اوفل نإ و > تللملا وأ نفكلا

 ريغ ) رم ام ىلع تاومأ وأ ناتيم ( ددعتم دحاو ) نفك ( يف نفكي الو )
 تام نإو ى ( امهنيب قيرفت لبقو ) هلبق وأ ( جورخ دعب همأ عم تام ,دل و
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 دحاو يف اهدلو عم مضت مث اهننس نم اهنكمأ ام همأل لعجي ناذهف
 ىثنأ ناك نإ اهفلخو آركذ ناك نإ اهمامأ لعجي و ء هدح و هفل دعب

 . توم دعب امهنيب قرفي الو اضيأ اهمامأ لعج الكشم ناك نإ هلعلو
 ٤ اتيم جرخ دلو قوقح مرلت ال ذإ

 ( ناذهف ) اهتوم رظتني الو « اهنيب قرف ةبح همأو هلبق وأ هجورخ دمب

 ردقيو ( اهننس نم اهنكمأ ام همأل لعجي ) هنأ اهكح همأو دلو نم ناروكذملا
 ربخلا نأل ص أدتبملا اذه ىلإ دوعي ريمضل جاتحي الو “ لمجي هربخ أدتبم فاضم
 ردقتو رم اك فاضم ردقت نأ نكلو “نيذه كح يأ ى انه ىنعملا يف دتمملا سفن
 ام هل.لعجي اذك و ص لعجي ردصم ذئنيح ربخلاو « لعفلا عفتراو تفذح نإ

 .دحاو ) نفك ( يف اهدلو عم مضت مث ) ، ايح دلو هنآل هقوقح نم نكمأ

 لعجيو هدح و ) هفرطب رتسيو اهفتك ىلإ قصليو ى هريغ نم وأ “هنم ( هفل دعب
 ةأرملا مامأ هتايح يف لجرلا ةالص نألو « لضفأ هنآل ( اركذ ناك نإ اهمامأ

 . مآلا قح مظمل ( ىشنأ ناك نإ اهفلخو )

 هل ثدحي نأ نكمأ يبحول ناك ولو ( الكشم ) ىثنخ ( ناك نإ هلعلو )
 يلصي لكشملا نآل ( اضيا اهمامأ لعج" ) نييدثلا بمكتو ةيجللا تابنك زيم
 ص ةروكذلل ممدقتلا قحتسا رمآلا سفن يف ارك ذ ناك نإف اضيأو ى ءاسنلا مادق
 الو ) اوؤاش ثبح دلولا نولعجي : لىقو“ىثنآلا ىلع ىثنألا تمدق دقف ىشنأ وأ

 الف تام ىتح اوقرفي م اذإف ى هلبق لب اتيم دلو ناب ( توم دعب اهنيب قرفي
 لك ىلعو قرفي : ليقو “ قرفي الف اتيم جرخ نإو هنوقرفي : ليقو هوقرفي

 هلمج يفو ى ( اتيم جرخ دلو قوقح مزلت ال ذإ ) طقف فلي نيلوقلا نم لوق
 لبقىرفو يح جرخ ادإ ام فالخب اضيأ رم ام اوؤاش ثيح وأ فلخ وأ مامأ
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 هل لمع يسن وأ هقوقحنم عيض امو 4 مرحم ريغ تيم بيطت بدنُو |

 { طاخي الو نفكلا هيلع للخيو « ةبوت اهعييضتب مزلو .نفدي مل ام

 . هيلجرو هسأر ىلع دقعي و

 نم مهفي امل وأ تيأر اك فوذحهل ليلعت « ذإ : هلوقف « ةدح ىلع هقوقح هلف هتوم

 . جورخ دمب تام : هلوق

 بيطلاب هدوجس ءاضعأ دصقو ( مرحم ريغ تيم بييطت بدنو )

 ءيش بيطي ال : ليقو « دوعب يغبنيو ، هيف ناك يذلا تيبلاو هنفك بييطتو
 مل ام هل لمعأ يسن وأ هقوقح نم عيض امو ) مهرضي حير ناك نإ الإ كلذ نم
 الإ نفكي وأ هيلع ىلصيف رهطي وأ هيلعىلصيف نفدي ملو هيفعض ونإ هربق نمعج ريف(نفدي
 عفرب مل هضعب نفد نإ و « ةالصلاك نكمأ ام عفر الب هل لمع هدسفي هعفر ناكنإ

 حال : ليقو ' ادمع هيلع اولصي مل نإ اوكلهو س ( ةبوت اهعييضتب مزلو )
 نولبقتسيو هنوونيو اوناك ثيح نم ماوعأ دعب ولوهيلع نولصي : ليقو “ مهتتافو

 تالالخب ( نفكلا هيلع للخيو ) “ مهنم دحاو يفكيو مهفلخ ناك ولو ةلبقلا
 كلذو طاخم : ليقو “ هتطايخ الإ اودجي مل نإ الإ ( طاخي الو ) لخنلا كوشك

 دصب ولو زئاجف رتسيو هب متي ام نفكلا ىلإ طاخي نأ امإو ه ليلختلا ناكم
 وأ اكبشم هيلع طيخلا "يلب هنيفكت زوجيو ى دوقعب هنيفكت زوجيو « هلاخدإ

 دقعلا لح ربقلا يف عضو اذإ و ( هيلجرو هسار ىلع دقعيو ) “ كبشم ريغ
 ام عزنيو ى اهبلك وأ ىنميلا هنيع نع فشكيو هبحاصل دري : ليقو ى هيف كرتو
 : . نفكلا ىلع هب رود
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 باب

 جرخيو ص بوثب هيلع رتس شعن ىلع عضوو نفكو لسغ اذإ
 ربق وأ ىلصمل ريسلا يف مدقيو { هيف ناك نا تيبلا نم ال وأ هسأر

 ص دوهيلا بيبخك ال هيف هب قفريو ى نكمأ نإ

 (باب)

 اهب ريسلاو ةزانجلا لمح يف

 بابك هوحن وأ ( شعن ىلع عضوو) نفك و هل مميت وأ ( نفكو لسغ اذا )

 تيبلا نم الوأ هسأر جرخيو ) ضيبأ نوكي نأ يغبنيو { بوثب هبلع رتس )
 نكمب مل نإو ( نكمأ نإ ربق وأ ىلصمل ريسلا يف ) هسأر ( مدقيو “ هيف ناك نإ
 نأ لثم ى هلك كلذ يف نكمأ ام اولعفو آلوأ ربقلا هسأر ىلي ىح هب اورادتسا

 وأ تيبلا قيضل هريودت نكمي ملو هباب ىلإ لج رو تيبلا يف دحأ هيلع يلصي
 مدق امنإو هريودت نكمي ملو بابلا ىلإ هالجر ناكو هجارخإ دارأ و هبف هنفكمي

 . لضفأ هنآل سأرلا

 ( ال ) طسوتم ريس راسي نأب ريسلا يف يأ ( هيف ) تبلاب يأ ( هب قفريو )
 . ھ ا هداسف اوفاخ نإ الإ : سابعلا وبأ لاق « مهتعرس ( دوهيلا بيبخك ) ريس
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 ١ ك

 . هللا مهازخأ ء ىراصنلا بيبدكالو

 اوعرسأ ه ثيدحل اهب عرسيو اهلماح ءاش تمح نم ةزانجلا لمحت « كلام لاقو

 ىراصنلاو دوهيلا يأ مهات وم مهئطب ( ىراصنلا بيبدك الو ) )١' « زئانجلاب

 . ريصحك شمن ريغ يف هلمح زوجو ط ( هلدا مهازخأ )

 هل تشرقفف دقرب نأ دارأ و هللا همحر زى زع وبأ انمع ىدنع تاي : ةقث لاق

 ع ريغص : هلتلق “ ضرعلا ىلع هشرفا : ىب لاقف “ لوطلا ىلع اريغص ًاريصح

 ء ءيش كلذ ىلإ عجري مل : هل تلق ؟ دحأ هلممي ال سانلا هلممي الام لك : لاق

 . ه ا تيملا هيلع لمحل الإ لوطلا ىلع شرفي ال ريصحلا نإ : لاق

 ةربقملا وأ دجسملا يف وأ“ةنيدملا بابدنعدجو شعن وأ ةماعلا شعن ىلع لمحيو

 وأ ة_ماعلا شعن ناك نإو ص ص هلهأ نذإب الإ يصوصخ سان وأ دحأ شعنب ال

 تنإو ى ىلوأ وهف قبس نمو هيلإ لوخدلا يف نذؤتسا تيب وأ راد يف رجألا
 ميقملا ءاوسو ، هذخأي الف مهدحأ لمح رضحي مل نإو اعرتقا وأ اقفتا ايوتسا

 الو ، تيملا لام : ليقو ع مهلاومأ نمف ءاركلاب الإ نكي مل نإو ى رفاسملاو

 رجأ وأ ةماع شعن رسك نمو ى ةهاركلاب لمع ام وأ ةبير وأ مارح ىلع لمحي
 اهب نولمعي لزنملا نم حالصلا لهأل هتميق مفديلف ربجني ال ناك نإو ‘ هحلصيلف

 الإ اووني ملو اهوحن وأ دئارج ىلع هولمح اذإ و هلثم لمعي نأ صخرو ڵ رخآ
 لزنم يف شمنلا لاخدإ نكمي مل اذإو ى اودارأ امل هب اوفتنيلف هيلع هلوصو
 ريصح وأ ىقن بوث شعنلا ىلع شرفيو هسأر نم تيملا جرخأ هجارخإو تيملا
 . كلذ ريغ وأ

 ملم هاور - ١
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 لضفلاو ‘ تومي ال يذلا يحلا هللا الإ هلإ ال بهفلخ ركذلا بدنو

 ‘ شعنلا نيمم مدقتلا ف هلماح

 : ليقو ى ةبق هيف وأ ، ريواصت هبف وأ للكم وأ فيعض شعن ىلع لمحي الو
 الو وه هيف لمحي الف رجآلل اشعن لمع نمو « ةبق هيف شعن ىلع ةأرملا لمح زوجي
 مزلت ال نم هنم عنميو ‘ صخري نم مهنمو ى كلذ ىلع هلمع نإ الإ هلافطأ و هديبع

 لمح اذإو ى ةماملا نم هحالصإ ديرم هحلصي وأ هفلتي وأ هرسكي نمو ى هقوقح

 تاإو “ سجن شعن ىلع لمحي الو “ نمضي مل هفعض هل نيبتي مل شعن ىلع تيم
 ءهلمح دعب سجن نإ الإ هورهطي وأ ‘ دجو نإ- رهاط شعن ىلإ هوك رت هسجن نيبت
 لهأل لمع وأ هولمع نإو ى نيدحوملا شمنك شمن اولمعي نأ دوهيلا كرتي الو

 ص لزنملا لايمأ در ايف ةماعلا شمن لمعتسيؤ ى مهريغ هيلع لمحي الف شعن ةنتفلا
 زجحيو هلمح نم هدرب ذخؤيو ى اهعضوم ىلإ نادريو رهظي ايف رجألا شعن اذك و

 مهلزنم اولوح نإ و« رابكلل رخآو راغصلل شعن اولمعي نأ سأب الو « هيراوينمىلع

 نإو ى لمع نمل وأ هلمع نم اوملعي مل وأ مهسفنأل هولمعي مل نإ شعنلا اولوحي مل
 هعزن ؤ نكي مل نإ هعزن لمحلا دمب عقرلا عزن ىلع تيم لمحل اثعن دحأ عقر
 نمض رسكناف تيم هيلع لمحف هلمع نسحي ملو اشعن لمع نمو “ شعنلا داسف
 هحالصإب هرساك ذخؤيو « عقرلا نسحي ملو هعقر نم اذك و « تيملا يق دسف ام

 نإ ةيدعتلا قح هنم جرخمو ى ربجني ال ناك نإ هتميقبو « ربجني ناك نإ

 . ادمع هرسك

 وأ “ ( تومي ال يذلا يجلا هلا الإ هلإ ال ) كلوق ( ب هفلخ ركذلا بدن و )

 للا اندعو ام اذه : هفلخ اولوقب رأ سانلا ملعي مهضمب ناكو « كلذ ريغب

 . هلوسرو هللا قدصو هلوسرو

 هليو “ ( شعنلا نيمي مدقتلا يف هلماحل ) يمفاشلا دنعو اندنع ( لضفلا و )
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 يقب هيلع تررم نمو « ةعبات ال ةعوبتم ةزانجلا نأل رخأتلا هعّيشملو

 ‘ هلوسرو هلد ا قدصو هلوسرو هلدا اندع و ام اذه : لاقو ء هلاح ىلع

 هعيشمل)لضفألا ( و ) « دئازلا باوثلا لضفلاو هنيمي رخأتلا هيليو هراسي مدقتلا
 ( ةعبات ال ةعوبتم ةزانجلا نأل ) ةفينح يبأ دنعو اندنع شعنلا دنع ( رخأتلا

 يأ اهمدقي نم اهعم سيلو 0١ « ةمباتب تسيلو ةعوبتم ةزانجلا ه : قلع هنعو
 : ةياوريف يمفاشلالاقو“ةزانجلا عضوم ريغعضوميفوأ هتيب يف ناك نمك اهقبسي نم
 هنعو ى اوعجر اذإ اك مدقتلا لضفألا : ليقو ى ةزانجلا مامأ مدقتلا لضفألا

 . )٢' « ءاش ثيح يشاملاو ى ةزانجلا فلخ بكارلا » : قلع

 ءاكتا وأ عاجطضا نم( هلاح ىلع يقب هيلع ترم نمو ) : سابعلا وبأ لاق
 هللا قدصو هلوسرو هلا اندعو ام اذه : لاقو ( > يشم وأ مايق وأ دومق وأ

 مهفت اهتيأر اذإ اهظافلأب هترابع رهاظ نكلو “ تانسح رشع هلو ( هلوسرو

 . رمت ىتح اهرركيو ةيآلا ركذي اهآر:اذإ هنأ اهنم

 موي ىلإ هربق يف ماد ام هوسكي نمك وهف هلام نم ينمي اتيم نفك نم : لاقو
 ص بنذ هل ىبي مل هلسغ نمو كلذك هيف هفلي نم نوكي نأ دعبي الو ى ةمايقلا

 هلو“ ةرفغم نيعبرأ هل هللا رفغ اتيم لسغ نمو « ايبن لسغ نمك املسم لسغ نمو
 و“حخسن مث ماق لل هنعةزانج ترم اذإ ناك نإو ى رجأ هدسج نم ةرعش لكب

 لمجي لب « توملا يف تسيل ةيآلا نأل ةيآ هيونيو كلذ دحأ لوقي نأ يدنع زوجي
 اهرسفي نأ نودب ةراشإو اليثمت اهب لثميو ةيآ هيوني وأ “ رشبلا مالك نم كلذ

 . توملاب

 ٠١ - هجام نبا هاور .

 ١ - دراد وبأ هاور .
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 ةكنالملا نم روضح و عابت ال ةباد بكري الو « ًاقرق هعيشم طبريالو
 ءاسنللهركو ، فارصنا دعب كلذب سأب الو « مالسلا مهيلع ماركلا

 . . ... . ... ت نهاوس لماح دجو نإ اهعابتا

 لوخد ةيآلا يف دارملا نأ عم 'قدص جرخ يَجرنخأو « قدص لخادم
 غيلبتلا نم ضئارفلا لوخد وأ ى هجورخو ربقلا لوخد وأ اهجورخو ةكم
 ٠ ءادألاب اهنم جورخلا و هريغو

 ىنلخدا "بر < : جورخلا دبرمو دحسملا لوخد ديرم لوقن نأ نس دقو

, 

 سابل وهو ةنيزلا يف ةديز هنأل ( اقرق هعيشم ) سبلي ال ( طبري الو )
 روضج و ) ةكنالملا نم ( عابتت ال ) ةرورضل الإ ( ةباد بكرب الو ) ، قالا
 هنوردي ال ذإ دحوملا عبتتو ةكئالملا رضحت ( مالسلا مهيلع ماركلا ةكئالملا نم
 سابع نبا نعو ى هتوقش اوفرع ولو هنوعبتي تبا ةكئالمو « اديعس وأ يقش
 :يراصنألا للا دبع نعو هلهأ يف سلاجلاك ةزانجلا يف بكارلا : امهنع هللا يضر

 ابهاذ بك ر » : رق هنأ يورو “طاربق اهيف بكارلل و ى ناطاريق اهيف يشاملل

 ةرورضل بك ر هنإ لوقي وأ ى خوسنم لوقي مناملاو ‘ )١' « اعجارو ةزانج يف

 بوكرو نرق سبلب ( كلذب ساب الو ) ‘ كلذ وحنو هقيرط يف ءامو ضرمك
 . ةكنالملا فارصنال ( فارصنا دعب ) ةباد

 نمجرب مل نإف “ ندرطيو ( نهاوس لماح دج و نإ اهعابتا ءاسنلل هركو )
 ريغ وأ حاون وأ لاجرلاب نهطالتخا نم ركنم ناك نإف « لجر عوجر بجي الف

 ينشلب نم ناك نإ ه ليقو ‘ عوجرلا بجي ال : ليقف نيهتني مل نإف « نيهن كلذ
 . يناربطلا هاور - ١
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 عم ناك تلبإو .ب نيلجر عم ناك نإ شعنلا فلخ نم نعفر الإو

 رهظألا يف نيميلا مامأ نم لمحدحاو

 ( نيلجر عم ) تيملا ( ناك نإ شعنلا فلخ نم نعفر الإو ) عجراف كنع
 دحاولا ( لمح دحاو عم ) تيملا ( ناك نإو ) ى مادق نم نالجرلا هلمحيو
 ص فلخ نم ناتنثاو “ لايشلا مامأ نم ةدحاولاو ( رهظالا يف نيميلا مامأ نم )

 نم ناتنثاو هدحو مادق نم دحاو هلمح وأ 0 نهدحو ةوسن ثالث هتلمح نإو

 نإو ى ةعبرأ نم رثكأبو ةثالثبو اضيأ نيناسنإب تيملا لمح حصيو ى زاج هفلخ
 الإ نكب مل نإو “ نهريغ لبق مراعلا تاوذو “ ريض الف ردقو دحا و هلمح

 . نهدحو هنلمح ءاسنلا

 نإو هوعشبو هتدالو لهأ هلمحىلف ىلوتم تمملا ناك نإ : سابعلا وبأ لاق

 وأ لضفلا ءاغتبا قيرطلا ىلع ضعب ىلع سانلا ضعب هلمحيو “ ريض الف مهريغل كرت
 وأ ضناح وأ بنجوأكرشم وأ ردقي ال وأ“هل عقي نأ فاخي نم هلمحم الو“ هلقثل

 فوخلو “ كلاذل هوعضيو اوحيرتسب نأ هولمح نملو “ ةرورضلا ىلع الإ ءاسفن

 بكانمل ىلع لمحيو « ةرورض الإ لزنملا ىلإ درب الو هدحو كرتي الو ى رطملو

 ةزشانو ينتفك هل ىتح ال نمو « ةرورضالإ بكانملا تحت وأ سوؤرلا ىلع ال
 ص هعاتم يف لمحي امنإو “ ةرورض الإ بكنملا ىلع الو , شمنلا يف لمحي ال قبآو

 بتفإو « شعنلا اودجي مل نإ لثم “ ةرورض الإ شمنلا 7 يف تيبم لمحي الو

 ص مهلاومأ نمف ءاركلاب الإ اودجي مل نإو « ةباد ىلع لمح هلمحي نم اودجي مل
 الو ة بوثلا يف لمح ةملظ وأ رعول هعوقو فيخ نإو ى هلام نم ليقو : تلق

 . اهنوقشيو اهطسو يف ثورفحي : ليقو ث اورطضا نإ الإ ةربقم مهتيمب اوقشي

 توملا ىلع فرشأ ولو يحلا ىلإ شمنلا لمحي الو : لوقلا اذه ىنمم ام رظناو
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 رخؤيو « هترضحب هنولمعي الو ‘ تيملا ىلع داسفلا اوفاخو هنع اودعب نإ الإ
 ثيح نم تيملا ىلإ شعنلا نولخديو « هداسف فخي مل نإ لمعي نأ ىلإ تيللا
 ىلإ نميألا هبنجو هسأر _نرومدقيو تميلملا :هيلإ نولمحي و “ تسبلا نم مهنكمأ
 رسيتي ولو هيلع هوعضو نإو « كلذ ريغ اودجي مل نإ الإ هيلجر ال شعنلا

 اوجرخأ وهوعزن رسيتي مل نإو ى هبنجت هوجرخ وأ بابلا ىوف هوزاجأ هجورخ

 ى هيلع هولمح لوصولا لبق دجوو شعن ريغ ىلع لمح نإو « هيلع هودرو شعنلا

 نكمي مل نإو ي همضوم يف لسغ لي مل هنأ نيبتف تيم ربقلا ىلإ لمح نإو
 الإ تيبلا نم هجورخ رسيتي مل نإو “هل اومميت هداسف فيخ نإو « نكممل لمح
 هبو “ تيملل ناك نإ نامض الب هنم هنوجرخم ام رادقم تببلا نم اومده هداسفب
 . اونمض نذإ ريغب هلخد نإ و « هب ال : ليقو “ هريغل ناك نإ

 يف ةنسلاو ع لماحلا نيمي ةمحات ىلإ هسأر دريو عارذلا ىلع ريغصلا لمحيو

 ى زاج شعنلا ىلع :ريغصلا لمحو عارذلا ىلع هلمح ىلإ اورطضا نإ و؛شعنلا ريبكلا

 ع اهمرحم الإ هيدي نيب ةلفطلا لمحي الو ' لضفلل هربق ىلإ ريغصلا لمح لوادتيو
 ريبكلا لفطلل ءاسنلا اذك و ‘ نينس عبرأ تزواج نإ شمنلا ىلع الإ لمحت الو

 لاجرلا نكي مل نإ غلبي مل ام نهيديأ نيب ءاسنلا هلمحت نأ لفطلا ف صخرو
 ص مهلاومأ نمف ءاركلاب الإ ءاملا يقسي نم اودجي مل نإو « لاجرلاك ءامإلا و
 . هجئاوح يف هلفطو تيملا لام لمعتسيو “ تيملا لام نم : ليقو

 الو“هريغ لسغي نم ناك نإ الإ اهذخأي : ليقو « ةرجألا لسافلا ذخأي الو

 نم وأ همل و نذإب الإ ربق ق لزني الو لمحي الو هنفك يف لعجي الو تيملا لسغي

 كردأ هورمأ نإو ‘ كردي الف ةرجأ بلطف نذإ ريغب هلمح نمو “ هقوقح هتمزل

 هبلع اوردق ام ريرس ىلع لمحيو لمحلا هبشأ ام كلذك : ليقو ث ركذي مل ولو
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 ه ربقلا نم عجري ىتح ركذلاب الإ اهيلإ جورخلا دنع مالكلا هركو

 اهفانكأ ذخألا ةزانجلا مامت : لقو . املا شرب ىتح : لىق و

 ء لسغلا : يهو ةعبرألا

 ىلع لمحيو ى اوعاطتسا ام نوقصلي الو ثانإ وأ آررك ذ وأ ارابك وأ اراغص

 ليوطلا عفرب الو هيلع طبر تيملا عوقو فيخ نإو ؛ لسغلا عضوم ىلإ شعنلا
 ص هيف دسفأ ام ريصقلا ليقو “ ليوطلا نمض الإ و هسأر ىلع ريصقلاو هبكنم ىلع

 عقوف ًآرودح اولزن وأ ةمقع اوعلط نإ و « زاج هلك زيهجتلاب مهدببع اورمأ نإو

 تيملا لمحت نإو ص داسفلا نمض رثع نمو “ نورخآلا : ليقو ى نولوألا 3نمض

 عضوم ىلإ هدرب ذخأ صحفلا ق هدعبأف هقوقح همزلت نم وأ هئاىل وأ ريغ نم دحأ

 . ال : ليقو ؤ هرجأ هيلعف هريغ هدر نإو ى هقحتسي

 للع هيهنل » كلذ ريغل رملاب عبتي الو رانلاب هوعبتأ لملب روثعملا اوفاخ نإ و

 هيف نفكي ام دجوي مل نمو ى "_) « هربق ىلإ هعبتت اران تيملا داز رخآ نوكي نأ
 لمحتو هرتسي المح لمحيو شعنلا ىلع لمحي الف نفك الب هنفد ىلإ اورطضا وأ
 . اورطضا نإ ةنيفس وأ ريرس وأ ةباد ىلع ةريثك تاومأ

 ضفخ يف ( ركذلاب الإ اهيلإ جورخلا دنع )“ مرح : لبقو ( مالكلا هركو )
 بارتلا دىلتنل هملع ( ءاملا شر ىتح : ليقو > ربقلا نم مجر ىتح ) توص

 ى ةهارك نود ةهاركلا نوكي هنأ الإ ةرورضل الإ ةربقملا ين مالكلا مرحي لب

 . مم رحت ن ود ميرحت و

 > لسنفلا : يهو ةم رذلا ( اهبحا ون ) اهفانكاب ذخالا ةزانجلا مامت : ليقو (

 ٠ دمحأ هاور - ١

- ٦١٤ - 



 ال نأو ؛مهم وأ ركذ نع الإ تمصلاو 2 نفدلا و { ةالصلاوء نيفكتلاو

 . اهيف مالسلا در هركو , لاجرلا قتاوع ىلع عض وتىتح دعقي

 نع الإ ) ذخآلا ىلع فوطعم ( تمصلاو ى نفدلا و ، ةالصلاو “ نيفكتلا و

 ءانبلاب وأ س رضاحلا دصقي ال يأ لعافلل ءانبلاب ( دعقي ال نأو .مهم "وأ ركذ

 ىتح ) ى لومفلل ءانبلاب ديزب الإ رمي مل كلوقك“رورجملاو راجلا بئانلاو لوعفملل

 ى مالسلا هركي اك ( اهيف مالسلا در هركو “ لاجرلا قتاوع ىلع عضوت
 بج وو راملا هيلع ملس زيهجتلاب لغتشي مل نم مهيف ناك نإ و“ هوركم ريغ : ليقو
 . درلا هبلع
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 باب

 ‘ هملع ةالصلا هنيفكتو هلسغ لعر هرس

 (باب)
 تيملا ىلع ةالصلا يف

 ىلع حيحصلا لوقلا يف ةبجاو ةنس ( هيلع ةالصلا هنيفكتو هلسغ دعب نس )

 هونفد نإ ليقو « كاله الف ةبجاو ريغ : ليقو ىاهكرتب سانلا كلهيف ى ةيافكلا
 ' نامزلا لاط وأ اودعب ولو اوناك ثنح هيلغاولصو اوبات عنام ريغب دمعي ةالص الب

 حيحصلاو ‘ سجن عضوم يف هيلع ىلصي الو نايسنلا يق مثإ الو “ اوسن نإ اذك و

 اهتهارك حيحصلاو ، ءاضيب نب ليهس ىلع هيف قلع هتالصل دجسملا يف اهزاوج

 يزجت الو « اورفك همميت وأ هلسغ وأ هنبفكت وأ هربق اوك رت نإ و « روبقلا نيب

 هوحنو ريرحلاب هيلع ىلصي الو “ ةرورض الإ ناكم وأ بوث ةراهط الب هملع ةالصلا

 < دحاو ةالص يزجتو ى هب اولص هب اورضح املك : ليقو “ ةرورض الإ كلذك

 ءاسنلا ةالص يزجت الو ی لضفلا لهأ نم ناك نإ ىرخأ دمب ةعامج هيلع يلصتو

 هيلع ىلص الإو “ رارحألا رضح نإ دبعلا ىلع ءيش الو ص لاجرلا ةرضح هيلع

 ةالص يزجت الو “ هتالص تفك رارحألا ةرضحب ىلص نإ و « هديس نذإ ريغب نإو
 ةالص زوجت و ى مهريغ نكي مل ولو كرشملاو ءاسفنلاو ضئاحلاو نيناجملا و لافطألا
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 نهقبستو “ فصلا طسو نوكتو “ نهريغ نكي مل نإ هيلع ةعامجلاب ءاسنلا

 ه ةزئاج نهتالصف ءيشب نهقبست مل نإو ' فصلا نيم نوكت : ليقو ث اليلق
 شمن وأ ی سوجنم بوث ىلع عضو وأ “ سوحنم بوث هملعو ى هيلع اولص نإ و

 ى مهضعب صخرو “ يزجت الف “ سوجنم ناكم وأ « سوجنم

 ديدحلاك هب ةالصلا زوجت ال ام هرشاب دقو هملع اولص نإ و : سابعلا وبأ لاق

 هبق نوعضي ام الإ ارهاط امضوم اودج مل نإو “ هوركم هنكلو « دسفت الف

 ترضح نإو ى رهاطلا ناكملاب ىلوأ تيملاف هيلع يلصب نم هيف فقي وأ تيللا

 هورصقو ضرفلاب اوءدب تقولا قاض نإو تيملا ةالصب اوءدبيلف ضرفلا ةالص
 تيملا داسفو ىحلا داسف اوفاخ نإو “ تيملا داسف اوفاخ نإ ريبكتلا ىلإ ولو

 اولغتشا مهريغل مهديأ يف لام داسفو تيملا داسف اوفاخ نإو « يحلاب اولغتشا
 . تيلملاب

 نم مهيلع اولص حوتفم هبابو مهجارخإ نكمي ملو راغ يف تاومألا ناك نإ و
 راغلا مف ناك نإو ى ةلبقلا نيبو مهنيب مهنولعجيو « لوخدلا نكمي مل نإ جراخ

 ص ىضم دقف تيملا ىلع بارتلا اودر نإو ء اوربق مهنأك مهوك رتيلف مهيلع اقولغم
 ص هيلع اولصو هوجرخأ نفدي مل نإو ى هيلع اولص نوفدم ريغ هضعب يقب نإ و

 نإو « هوركم توبات يف وهو هيلع اولص نإ و « وه اك هبلع اولص نكمي مل نإو

 : هيلع ىلص نم لاق نإو ؛ زاج هوقدصو هريغ هيلع ىلص :هتالص زوحت ال نم لاق
 عميلصي : ليقو ث يلصي الف تيملا ةالص ردي مل نمو ى اهوداعأ يتالص تضقتنا

 ةرورض الا “ اوداعأ ةارع مهوأ انايرع" هيلع اولص نإو “ ربك اذإ ربكيو مامإلا

 طاريق هلف تيملا ىلع ىلص نمو « اوداعأ هل مميتلا وأ هلسغ لبق هبلع اولص نإ و

 ممالا ةعمجلا موي يف ةثالث قفاوي الو ی ناطاريق ليقو ى دحأ لبجك طاربقلاو
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 شارف ىلع دعاق الو > اقآ الو > البس اعطاق ال . دحوم ناك نإ

 هسفنل ولو الت اق الو > نيدلا يف انعاط الو > ًاقح ًاعنام الو > ما رح

 ةب وت الب ًاموجرم الو 3 ًادمع

 ريغ ( ادحوم ناك نإ ) ؛ ةزانجلا هروضح و ص ةقدصلاو ى موصلا : هللا دنع

 . عط اق

 مل ول و > هف هن اصع هل ر وحب ال امف ٥ دسل (۔ص اع : اهدم ز وحي و ة زم ١ رصقن

 . هراد يف هديس عم يقب ولو ى دلبلا نم برهي

 لوأ نم اهح وزت زوحي ال يتلا ةأرملا وهو ) مارح شارف ىاع ادعاق الو (

 اهلمجي ةأرماو ى اهيلع يقبو هدسفأ ام ثدح مث الوأ زاج يذلاو ى للخل ةرم

 روصلا يف ةروكذملا ةأرملا شارفلاب دارملاو ى اهب عتمتسا ءاش ىتم هتجوزك لجرلا

 كلذك و ى هب ىنزلل لفط كاسمإ هلثمو “ لاحلا وأ حاكنلا وأ اهلك تاروكذملا

 . نفدلا ىوس اهل قح ال روصلا هذه يف ةأرملا كلت

 وأ امومع مالسإلا نيد اتطخ نأب ( نيدلا يف انعاط الو ى اقح اعنام الو )

 ال مهبهذم أطتخ نإو ص ءيش ىلع متسل : لاق وأ « ةي.هولا ةيضابإلا نيد اتطخ
 ام وه مهنيدو > هل ىح الو لتق مهنيد اطخ نإ و > لتقي الو هل ىح الف مهنيد

 وهو رذع هف عطقي ال ام بهذملاو > هف مهفلاخ نم رذع اوعطقو هب اونيدت

 . عورفلا

 ( ةبوت دالب اموج رص الو ) اوبات نإ ال إ ( ادمع هسفنل ولو لتاق الو (
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 ةزشان الو ‘ رذعل ال فلقأ اغلاب الو ‘ قرحل ران ف هسفن ًابقلمأ ال و

 . . . . ٠. ٠. . . . اهج وز نع

 ( قرحيل ران يف هسفن ايقلم الو ) ںهلبق امو موجرملا يف اديق نوكي نأ لمتحي

 بات نإو « هسفنل ولو التاق الو : هلوق كلذ نع يفكيو “ كلاهملا نم اهريغ وأ

 لمشيفهلك كلذ يف ناسنإ ريدقت زوجيف هلك كلذ يف لجرلاك ةأرملا و « هيلع اولص
 رحو دربك ( رذعل ال فلقأ افلاب الو ) ى خلا ادحوم اناسنإ ناك نإ يأ ىثنألا ا

 ةقفاوم ( نع ) ةجراخ ةمصاع ( ةزشان الو )4 ةلالا مدعو هنتخي نم مدعو

 هتومب وا قالط وحنب اهجوز نع تجرخ ولو ت حابملا وا بجاولا يف ( اهجوز )

 نع زشنت ملو هدعب تجوزت ولو ى اهيلع لصي مل بآت ملو هنع تزشن دقو
 . يناثلا ¡

 )6١ « رجافو راب لك ىلع اولص »: للع هلوق موممل ءالؤه ىلع ىلصب : لوقأو

 معزو ى رئابكلا لهأ ىلع ةالصلا زوجت ال هنأ مهضعب معزو ءاكرش رسآ نم الإ
 نيلوتقملا ءادهشلا ىلع ىلصي ال هنأ ضعب معزو ى ىنزلا دلو ىلع ىلصي ال هنأ ضعب
 ةكرعملا يف

 هركذ ام روهشملاو « خلا دح يف لتق نميف اوفلتخاو : ليعامسإ خيشلا لاق
 ءاج مهءانثتسا نأ خيشلاو سابعلا وبأ ركذ دقو « ركذ نم ءانثتسا نم فنصملا

 نع كلذ يف دراولا رثألا لعلو ى كلذ يف ثيدح ىلع علطأ مل نكلو ى ةنسلا يف
 نيفكتلاو لفلا اذكو س هيلإ روظنملا مهيلع يلصي ال هنأ هب دارملا لئاوألا

 اولص ه : لوقيو ,نيدب تام نم ىلع يلصي ال : نلع ناك اك كلذ و « نفدلا و

 ٠١ - نابح نبا هاور .
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 هفلخ ىلصي الو 0 هتحيبذ لكؤت الو ى هتحك انمو فلقألا ةداهش درتو

 : مهو مهيلع لصيال اك مهيلع ملسي الو ن رقسيال و نومعطي الةسمخ : ليقو

 عنامو ى مارحلا شارفلا ىلعدعاقلاو ى ملظ لتاقلاو ، ةزشانلاو ءقبآلا

 ص ةنرمو ةحئانل ةمرح الو ؛ قحلا

 ريغ الو هيلإ روظنملا مهيلع ىلصي الف ةيردقلا الإ « عدر كلذو )6١ « مكيخأ ىلع

 هللا رابجإب نولوةي نيذلا دارملاو '"' « مهيلع اولصت ال » : قلع هلوقل ى روظنملا

 : ليقو ى ( هتحكانمو ) رذع ريغل ( فلقألا ةداهش درتو ) ى هلامعأ ىلع دملا

 ىلصي الو هتحيبذ لكؤت الو ) ناتتخالا دمب الإ اهيلع لخدي ال نكل اهزاوجب
 ملسي الو نوقسي الو نومعطي ال ةسمخ ) : ءاملا لاق يأ ( : ليقو ت هفلخ

 لتاقلاو ص ةزشانلاو ص قبآلا : مهو ) نولسغي الو ( مهيلع ىلصي ال اك مهيلع

 كلذك و: ةتس وبأعلاق «( قحلا عنامو “ مارحلا شارفلا ىلع دعاقلا و ، © املظ

 . ه ا غلابلا فلقآلاو « نيدلا يف نعاطو “ ليبسلا عطاق

 هنأل الف ىبآلا الإ تريجأو « رئابك لهأ مهنأل اضيأ ءالؤه ةداهش زوجت الو
 ال ةكنالملا نأ يور اك “ اهيلع ىلصي الف ( ةنرمو ةحنانل ةمرح الو ) ى دبع..

 ال هنأ روهشملاو اميلع ىلصب هنأ خيشلا مالك نم ةتس وبأ رهظتسا و « امهيلع يلصت

 الو ؛ ةنرمو : هلوق ىلإ اليبس اعطاق ال : هلوق نم هلك ركذ نمم دحأ ىلع يلصي ال

 قح ال ذإ لابقتسا ىح ةاعارم الب قفتا اك انفد نفدي امنإو ى نفكي الو لسفي

 ناك نإو « اهيلع ىلصي الو نولسفي الو ةلبقلل نونفديو نونفكي ليقو ى مهف

 ١ ىئانلاو يذمرتلا هاور ٠

 ٢ _ دراد وبأ هاور .
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 . . ؛ نالوقف س الإو ًاعامجإهتايح تفرع دولوم ىلع ىلصيو

 ؟. نيدلاولا ىح هل مزلي لهف امأ وأ ابأ ناك وأ؟راجلا ىح هل مزلي لهف اراج مهدحأ

 . . قوقحلا ق خيشلاو فنصملا ه رك ذ د 5 4 نالوق

 وأ نيملسملا نيد يف نمطو هابأ نوملسملا رجاه نإ رثألا يفو : خبشلا لاق

 فكيلف كلذ نم هوعنم نإف ى هيلا جاتحا اذا هتلص يف نيماسملا رواشي هنإف قحلا
 اذه ىلع كلذ نم بتي ملو هللا مرح يتلا سفنلا لتاق هوبأ ناك نإ كلذك و « هنع

 اهتلص نم هىلع سل : لسىقو 0 اهحوزل ةصاع ةأرما تزاك نإ كلذك و لاحلا

 1 نارحملا قحتسا دق نأل لاق > نوملسملا د رحه لو ينعي > اعح رب و اب وتب ىح

 . ه ا ءاوس همف هريغو دلاولاف هللا قح نم ناك امو ى هللا ةمصع

 عطاقو“ىقحلا عنامو « اهجوزل ةيصاملا ةأرملاو ى قبآلا دبعلاو : اضيأ لاقو

 ةبو مهيطعي مهلك ءالؤه ى نادترملاو « نيملسملا نيد يف نعاطلاو « قيرطلا

 . راجلا قح هنع

 ص راوجلا هنع نومطقي الو ءيش مهراوج ىقح نم هيلع سيل : مهضعب لاقو

 , نأ ريغ ى راج نم راج صخي م ذإ راجلا قح مومع صيصخت ىلع لدي مهنم اذهو
 مهتلصاوم يف نآل ةمرح الو انيلع مهل قوقح الف مهنارجهب نوملسملا رمأ ءالؤه
 . ه ا ملعأ للاو نيدلا ىتحب فافختسا

 هنإف هراج نوملسملا رجاه نمو : هيفو 4 اضيأ « ناويدلا » يف نيلوقلا ركذو
 . ھ ا ثدح امم هل يطعي

 ةكرحك هريغ وأ حايصب ( اعامجإ هتايح تفرع دولوم ىلع ىلصيو )
 : ( نالوقف ) هتوم نم هتايح نيبتت مل وأ اتيم دلو نأب ( الإو ) “ يحلاب ةصتخم

 حيحصلا وهو يأرلا باحصأ و يعفاشلا بهذمو انبهذم وهو هبلع ىلصي ال لوق
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 . هيلع ىلصي ال نمي طلتخا اذإ هيلع ىلصي نم اهب دصقي و

 ى هتقلخ تمت نإ يور اميف رمع نبا لوق رهو ى موق لاق هبو هيلع ىلصي لوقو

 ل مت مل نإو ‘ نفدو هتقلخ تمت نإ نفك و اهنم جرخأ ةميشملا يف اتيم جرخ نإو
 هقوقح هل لعجيو اهنم جرخي ةميشملا يف تامو ايح جرخ نإ اذك و « هنفك بحي

 وهو ةقلخلا مات جرخ اذإ طقسملا نأ باتكلا يف ركذو : سابملا وبأ لاق ى اهلك

 ةمبرأ غلب نيح ايح ناك هنأل اهلك تاومألا ننس هل لمجتو هيلع ىلصي هنأ تيم

 ال نمب طلتخا اذإ هيلع ىلصي نم ) ةالصلاب يأ ( اهب دصقيو ) ى رهشأ

 لاق ‘ نيدحوملا عم نيك رشملاكو مهريغ عم رك ذ نمك زيمي ال ىقح ( هيلع ىلصي
 . هوك رتيلف نيبت نم الإ تاومألا ننس مهلك مهل اولعج اوزيمي مل اذإو : سابملا وبأ
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 لصف

 مث نال ا مث جوزلا مش > هوبأ تملا ىلع ةالصلاب سانلاىلوأ

 نذأتسي قح هيلع ىلصي الو ص برقالاف برقألا مث. معلا مث ، خألا

 ٠ موقلا مدقي لقو هنفد ١ ذكو ةأرم ١ ولو هلو

 (لصف)

 , نيلصملا بيترت يف

 نإو هيبأ وبأو ( هوبأ تيملا ) يمدآلا ناويحلا ( ىلع ةالصلاب سانلا ىلوأ )

 مث س يوبآلا ( مث ) قيقشلا ( خألا مث نبالا مث جوزلا مث ) ، بيترتلا ىلع
 ىلص ءاقشأ ةوخإك اووتسا نإو ( برقألاف برقألا مث ) ، كلذك ( معلا )

 ص ةيفاك هتالصف ايبنجأ ولو ديعب هيلع ىلص نإو “ اوعرتقا اوعزانت نإو ‘ دحاو

 ص ( هنفد اذكو ةأرما ) ىلولا ناك ( ولو هيلو نذأتسي ىتح هيلع ىلصي الو )

 فرعي نم لكو “ كلذ ريغ لعفي وأ نفدي وأ يلصي فيك يلولا فرعي مل نإو

 وأ يلولا نم دب ال لب ،الف نفدلا يف امأو ى ةالصلا يف ( موقلا مدقي :ليقو )

- ٦٢٣ _ 



 ىلوأ شيجلا ريم ١ وأ مامإل اليقو { اهريغك هملع ةالصلل هب اوضر نم

 لجر نم لبقتسي و تابلا نعضرفلا طقسدحاو هملع لص نإ و 4 ةعمحلاك

 ى تاولصلا نم ( اهريغك هيلع ةالصلل هب اوضر نم ) رسيتي مل نإ الإ هيف هنذإ
 ثيداحألا نم هوحنو 'ا) « مهلضفأ موقلا مؤي ه رقللع هلوقل ةالصلا ريغ اذك و لبق

 يف لضفألا ميدقت رم اك نس دق هنألو « تيملا ةالص نثتسي ملو اهلك ةالصلا معو

 دهعىلع داتعم كلذو ث ءاعد اهنإ انلق ولو « تيملا ةالص يف لضفألا مدقيف رومألا

 )٢' ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو : ىلاعت هلوق امأ و « للع هللا لوسر
 ناثرب ال دبعلاو كرشملا اهنم صخو ى اهمومع ىلع ةالصلا هنم ثيدحلا صخ دقف

 الب ولو نفدلاو لسفلا لثم « لا ءاش نإ يتأي ام ىلع اك رشم كرشملا ثرب امنإو

 . هاضر ريغب ولو يلو نذإ

 ةالص ( ك ) تيملا ةالص يف يلولا نم ( ىلوأ شيجلا ريمأ وأ مامالا ليقو )
 كلذب يصو هيلع ةالصلاب ىلوآلا : كلام لاقو « يلولاف نكي مل نإو ( ةعمجلا )

 هنباف نبإلا ةبَصَملا برقأ مث « ةبطخلا عم الإ « هعرف ال ةفيلخلا مث ى هريخ يجر

 كىلعألاىلوملاف لقس نإ و هنباف معلا وهو هنباف دجلاف هنباف خآلا وهو هنباف بآلاف

 هنباف نالاف ، ةقفشلل ارظن الع نرإو دجلاف بآلا ىلوأ يلولا : يعفاشلا لاقو

 ووذ مث ‘ قيقشلا ريغ دلو نم ىلوأ قيقشلا مملا دلوو قيقشلا خألا دلوو خالاف

 . اهنم مملاو مآلا نم خآلاك ماحرألا

 لجر نم لبقتسيو يقابلا نع ضرفلا طقس دحاو هيلع ىلص ناو )

 ٠١ - هيلع قفتم .

  - 7ه : لافنألا ٧ .
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 تفلاخ ةأرم ( هملع تلص نإو 1 هسكع لىق و ءاهردص ةأرما نمو « هسأر

 نإ ةدحاو يزجتو « ًاقلطم هردص لايح لباقي ليقو لجرلا هلبقتسي ام

 ةلبقلل ىتوملا مامأ لضفألا مدقي و ء ددعت

 كلذكو > ساسلا ونأ هراتخاو ) همكع ليقو > اهردص ةأرما نمو هسأر

 نم ماق نيأ يلليبي ال يرصبلا نسحلا نأ يورو “ تاومأ تعمتجا نإ فلخلا

 . زاج همدق لبقتسا ولف تمملا

 ) لباقي ليقو > لجرلا هلبقتسي ام تفلاخ ةأرما هيلع تلص نإو (

 امو ةرسلا هدر ام تمللا ردص يأ ) هردص ( ةهح ) لايح ( لوعفملل ءانبلاب

 . ىثنأ وأ ىلصملا وأ تيملا ناك اركذ ( اقلطم ) هردص ىلإ لبلقب اهنود

 ال ةأرملا بكنم لباقمو “ لجرلا طسو لباقم فوقولا كلام دنع بدنو

 دسقت الئلو > امهوحنو اهحرف وأ .7 ساوسولا هلغشب الئل هنود امو اهردص

 لباقم ك هماىق امأو > ءوضرلا وأ ةالصلا دسفي ام هنم ءيش ر ردصب هملع

 . ةمصعللف اهطس و

 هنم ائيش اولبقتسي مل نإو أزجأ تيملا نم ءيش لبقتسا اذإ : سابعلا وبأ لاق
 نكمي مل نإو ى هنيمي نع تيملا اوذاحيلف افقوم اودجي مل نإ و ى ال ليقو ى اوداعأ

 ص اولعف تحت الإ نكمي مل نإو ى اولعف هقوف اودجوو اودجي مل نإ و « هلامش نمف

 نترولصي : سابعلا وبأ لاقو ى تام نم ( ددعت نإ ةدحاو ) ةالص ( يزجت و )
 .ها . اوردق نإ ادحاو ادحاو مهيلع

 ( ةلبقلل ىتوملا مامأ لضفالا مدقيو ) 0 بابحتسالا قباسلا هقايس رهاظو

 ةمامإلل لهأتي وأ هريغب يلصيف مدقتي يذلا وه لضفألا نألو ىةلبقلا لضف لجأل
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 رحلا حلاصلافمامالا ماما ليقو ،هريغو حلاصو لفطو دبعو ةأرماو لجرك

 .غلابلادبعلا ليقوءرحلالفطلا مث ركذلا غلابلا رحلا مث لضفأ ركذلا غلابلا

 رم دقو ى نهمؤت اهنأل ءاسنلا نم اهريغ ىلع مدقت لضفأ ةأرما وهو مدقت الب ولو

 فصلا نع زربت ضعب دنعو “ تمدقت امامإ تلص اذإ ضعب دنع ةأرملا نأ اضيأ

 ( مامالا ماما ليقو هريغو حلاصو لفطو دبعو ةأرماو لجرك )لصف الب لق
 لصأل ةظحالم ىلإ ىنعمب ماللا هيف قلعو مامإ هيف قلعف عضوي ىنعم مدقي نمض
 مامإلا برق نأ لوقلا اذه هجوو « مامإ نم لاح فوذحمب قلعت مل نإ هانعم

 حلاصلاف )“ةالصلا يف هفلخ نم لضفألا هيلإ برقي اك لضفأ وهف ءاعدو رك ذ لحم

 لبق حلصألاو هريغ نم لضفأ ( ركذلا غلابلا رحلا مث لضفأ « ركذلا غلابلا رحلا

 دملا ليقو 0 رحلا لفطلا مث ) « هنم أربتملا لبق هيف فوقوملاو « حلاصلا

 هيففوقوملا لفط و“هريغ لفط لبق ىلوتملا لفطو “ رحلا لفطلا نم لضفأ ( غلابلا
 ءاسنلا:ليقو ى ىلوتملا ريغغلابلا لبق ىلوتملا لفط : ليقو ى هنم أرعتملا لفط لبق

 لضفأ ءاسنلا : ليقو ى مهنم أربتملا وأ مهيف فوقوملا لاجرلا نم ىلوأ تاملسملا

 رحلا لفطلا نم لضفأ غلابلا دبعلا : ليقو ط ديبعلا لبق نه : ليقو ى لفطلا نم
 كاهنم أربتملا وأ اهيف فوقوملا ةرحلا لبق ةالوتملا ةمألا : ليقو “ فيلكتلا لضفل
 نود لكشملاو ص ىلوتملا ريغ رحلا لفطلا نم لضفأ ىلوتملا دبعلا لفطلا : ليقو

 أربتي ضعب و “نيك رشملا و نيقفانملا لافطأ ىلوتي ضعب ناكو ى ةأرملا لبقو لجرلا

 هيف فوقوملا لافطأ امأو « روهشملا وهو مهيف فقي ضعبو ى أطخ وهو مهنم

 . ةيالولا يف لبقو “ فوقولا يف اضيأ ليقف

 نم لضفأ ةيرحلا نأ ىلع امهدحأ نيلودج يشكيودسلا نيدلا رون عضو دقو
 : اذكم ةلبقلل لضفألاو ى سكملاب رخآلاو « غولبلا
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 ٭ مامإ ٭

 ىلوتم غلب رح ركذ

 فوقولا يف غلاب رح
 ةءاربلا يف غلاب رح

 ىلوتم غلاب دبع

 فوقولا يف غلاب دبع
 ةءاربلا يف ملاب دبع

 ىلوتم رح لفط
 فوقولا ق رح لفط

 ىلوتم دع لفط

 فوقولا يف دكع لفط
 ىلوتم غلاب رح ىثنخ

 فوقولا يف غلاب رح ىثنخ

 ىلوتم غلاب دبع ىثنخ

 فوقولا يف غلابدبع ىثنخ
 ةءاربلا يف غلاب دبع ىثنخ

 ىلوتم لفط رح ىثنخ

 فوقولا يف لفط رح ىثنخ

 ىلوتم لفط دبع ىثنخ

 فوقولا يفدبعلفط ىثنخ
 رح ٥ ةالوتم ةذفلا

 « م ام ٭×

 ىلوتم غلاب رح ركذ

 فوقولا يف غلاب رح.
 ةءاربلا يف غلاب رح

 ىلوتم رح لفط

 فوقولا يف رح لفط
 ىلوتم غلاب دبع
 فوقولا يف غلاب دبع
 ةءاربلا يف غلاب دبع
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 يلوتم دبع لفط
 فوقولا يف دبع لفط
 ىلوتم غلاب رح ىثنخ

 فوقولا يف غلاب رح ىثنخ
 ةءاربلا يف غلاب رح ىثنخ

 ىلوتم لفط رح ىثنخ

 فوقولا يف لفطرح ىثنخ
 ىلوتم غلاب دبع ىثنخ

 فوقولا يف غلاب دبع ىثنخ
 ةءارملا ف غلاب دمع ىثنخ

 ىلوتم لفط دبع ىثنخ

 ف وق ولاف لفط دبع ىثنخ
 ٥ه رح ةالوتم ةغلاب
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 فوقولا يف ةغلاب ةرح فوقولا يف ةفلاب

 ةءاربلا يف ةفلاب ةرح
 ةيالولا ق ةرح ةلفط

 فوقولا يف ةرح ةلفط
 ةالوتم ةغلاب ةما

 فوقولا ىف ةما ةمأ ةي
 ةءارعلا ق ةمغااب ةمأ

 ةيالولا ىف ةمأ ةلفط .
 فوقولا ف ةمأ ةلفط
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 لصف

 البقتسم نميأل ا ىلع ًاعجطضم وأ ًاىقلتسم برغملا وحن هسأر لعجب

 ك اهرايدتساك هسكع ال ةلبقلل هالجرو ًاىقلتسم نإو تزاج وم > هنفدك

 ( لصف ) .
 ةزانجلا عضو يف

 هومضبنأ لبق هيلع اوتلص نإو « مهتومل ىلصم سانلا ذختي : سابعلا وبأ لاق

 ةهجلا يأ ( برغملا وحن هسأر لعجي ) ص رهاط بوث يف ناك اذإ ساب الف هنفك يف
 ناكل دعقأ ول ثيح هافقو هرهظ ىلع ( ايقلتسم ) هبلع ىلصيو ط البهس يلت يتلا

 لبقتسال دعقأ ولو هلاح يف لبقتسم ربغ هنآل ' فيعض وهو قرشملل البقتسم

 امجطضم وأ ) ليهسل يلاوملا برغملا وحن هسأر لعجي وأ ى لايشلا وأ قرشملا

 ٠ نيهجولا يف ( هنفدك البقتسم نميالا ىلع

 لب ( ةلبقلل هالج رو ايقلتسم ) ناك ( نإو ) هبلع ةالصلا يأ ( تزاج و )
 مدع هنم مزليف لوألا هجولا امأو ثايهيلع هنفد زوجي اذك و“ىلوأ هلبق يذلاو اذه

 وه يناثلا هجولاو ىيناثلا هجولل دئاع هنفدك هلوق لعلو ى انفدو ةالص لابقتسالا
 لمج وهو( هسكع ال ) دعقأ ول لبقتسم همف وه ثلاثلاو « لاحلا يف لبقتسم هبف

 ىلع امجطضم فقرثملا وحن هسأر لعجي نأب ( اهرابدتساك ) اقلتسم ةلبقلل هسأر
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 ىلع ًاعحطضم وأ آايقلتسم قرشملا وحت هسأر لعج ةداعإ الب هركو

 . .. ...... ... .... اهب ليقو .رسيألا

 . ههحو ىلع وأ رسدألا ىلع امحطضم برغملا وحن وأ نعألا

 زاج البقتسم رسيألا ىلع امجطضم قرشلل هسأرو نفد وأ هملع اولص تإ و

 الو برغملا وحن نميألا ىلع امجطضم ههجوب الإ هب لبقتسي ال : ليقو « ةهاركمب
 عضو اذإ لداملا مامإلا هقلع هلوق هل لديو “ ةرورضل الإ كلذ ريغب لبقتسي

 نب رمع هاور «١'] هراسي ىلإ هنيمي نع لقن رئاج ناكنإو هنيمي ىلعكرت هربق يف
 عضوب هنأ دحأ مهوتي الو“ هنىمي ىلع نوكي هعضو نأ ثيدحلا دافأ ى [ زيزملا دمع

 . هلمعي وقل ناك ام فالخو “ لصألا فالخ هنآل لبقتسم ريغ هنيمي ىلع

 ةلبقلل هسأرو ًاقلتسم وأ ههجو ىلع ابكنم هيلع اولص نإ و : سايملا وبأ لاق

 ترإو “ ةلبقلل اربدتسم هيلع اولص نإ اذك و « صخرب نم مهنمو “ مهي زجي الف

 اولص نإ و “ هوركمف سان قوف وأ ةباد ىلع اعوفرم وأ امئاق وأ ادعاق هيلع اولص

 اذإنوديعي : لىقو“ اضيأ هوركمف اودمق وأ دوجسلاو عوك رلاب وأ يموتل اي هيلع

 وهف هنم سبل ام انرمأ يف ثدحأ نم » للع هلوقل “ حيحصلا وهو ةتسلا اوفلاخ

 نإو ث هيلع يلصي دمقملا ىلإ هنعفربلف ءاسنلاو دمقملا الإ رضحي مل نإ و'٢) « ةدر

 . لعفيلف تيملا ىلإ لوصولا عاطتسا

 لبقتسم ريغ هنأ هيفو ى (ايقلتسم قرشملا وحن هسأر لمج ةداعإ الب هركو)
 يأ ( اهب ليقو “ رسيالا ىلع امجطضم وأ ) 0 هدامقإ لاح يف الو هلاح يف

 ١ - دواد وبأ هاور .

 ٢ - هملع قفتم .
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 هلإ الو هلل دمحلا وهلا ناحبس ليقو س ضرفلاكاههيجوتو « ةنسلا ةفلاخمل

 { ارس ةحتافلا أرقي مشذيعتسي مث { مارحإلل ربكي مث ،هللا ىلاعتو هللا الإ

 . . . .. ... ... ... ... . مم .ةيناثربكيمش

 تيملا ةالص ءادأ هيجوتلا لبق يونيو “ حيحصلا وهو ( ةنسلا ةفلاغف ) ةداعإلاب

 ةتسلا ءادأ ىون ةبجاو ريغ اهنإ لاق نمو ى حيحصلا ىلع ةبجاو ةنس اهنأو
 ةدارإ دنع هبلق يف كلذ ددجيو اهيف ابوغرم ةتنس اهاون لفن لاق نمو ى ةدكؤملا

 وني ملو الآوأ ىون نإو ‘ زانج مارحإلا دنع ىونو آلآوأ وني مل نإو ى مارحإلا
 دارأ اذإو ى مرحي رأ ىلإ ةذاعتسالا رخأ وأ ذاعتسا هجو اذإو « زاج هدنع

 مارحإ رظتني آامومأم ناكو اهريغ وأ تيملا ةالص يف مارحإلا لبق ةذامتسالا

 نم ةذامتسالا برقتل ريبكتلا يف مامإلا عرشي ىتح ةذاعتسالا رخؤي هنإف مامإلا

 . هيجوتلاب قبس دقو نيمومأملا رظتني مامإ اذكو « هل اهنأل نآرقلا ةءارق

 كمسا كرابت2كدمحمو مهللا كناحبس :( ضرفلا ) هيجوت ( ك اههيجوتو )
 هللا الإ هلإ الو هل دحلاو هللا ناحبس ليقو ) ص كربغ هلإ الو كدج ىلاعتو
 الإ هلإ ال ليقو ص مظملا للا ناحبس « ريبكلا ليلجلا ناحبس ليقو ( هللا ىلاعتو
 الو ربكأ هللاو هلا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس لبقو « يلاعتملا ريبكلا لا

 : ليقو ع ريبكتلا دمب اذه لوقي : ليقو « ميظملا ىلعلا هلاب الإ ةوق الو لوح

 لجألا ناحمس ليلجلا ناحبس : لبقو ى همارحإ وه للا الإ هلإ الو هللا ناحبس
 كل ةعاط تيملا ةالص يلصأ نأ يداقتعاو يتين مهللا : لوقي نأ دمب هلك كلذو
 . مالسلا هيلع كلوسرلو

 يف رء اك مارحإلا ىلع دذاعتسالا مدقي وأ إ ذيعتسي مث مارحالل ربكي مث )
 أرقي ( مث “ ةيناث ) ةريبكت ( ربكي مث ى ارس ةحتافلا أرقي مث ) ةالصلا
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 رفغتسي و مالسلا هيلع يبنلا ىلع يلصيوثلادمحي مث ءةلشلاث مثء ةحتافلا

 ليقو ء نسيف دحي ال ليقو : هل حتف امب وعدي و تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل

 ءهدعب انتيقبأو هتيفوتكتهأ نب كدبع نب كدبع نالف نإ مهللا : لوقي
 مهللا : هيف ديز ىلوتم ناك نإو سهدعب انتفت الو هرجأ انمرحت ال مهللا

 . .٤ هراد نم آريخ آراد هل لدبأ

 ىلع ) ملسيو ( يلصيو هللا دمحي مث ى ةثلاث ) ةريبكت ربكي ( مث ى ةحتافلا )
 وعديو تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل رقفتسيو مالسلا ) و ة الصلا ) هيلع يدنلا

 . يناي اك مليف ربكي مث « ( هل حتف امب

 بصنلاب ( نسيف ) فورعم دح ءاعدلل لمجي ال ( دحي أل ليق ) دق ( و )
 بصنلاب ( كدبع انالف نإ مهللا :لوقي ليقو )ةتس ذختي يأ يفنلا باوج يف

 اهمسا : ليقو همأ مساو هيبأ مسا ركذي : لمقو ى ( كتمأ نب كدبع نب) ا

 رسكب ) انمرحت ال مهللا ء هدعب انتيقب و ( هتمأ يأ نآل ربخ ( هتيفوت )

 ) هرجأ ( انعنمت ال يأ ملمك مرح عراضم اهحتفب و > برضك مرح عراضم ءارلا

 كيتأي اك ملسيف ربكي مث ( هدعب اتتتنفت الو )“ هيلع ةالصلا باوث نم انعنمت ال يأ
 ء كئامإ ونب كدبع ونب كدسع نحن و : كتمأ نبآ هلوق دعب ليعامسا خيشلا داز

 نيدلا ةنتؤ ةنتفلاب دارملاو نيملاعلا بر ان نمآ : هدلب انتفت الو هلوق دعب دازو

 . كدبع اذه نا لوقي وأ > معأ وه ام وأ

 اراد هل لدبأ مهللا ) : ءاعدلا يف يأ ( هيف ديز ىلوتم ) تيما ( ناك نإو )
 راد هرادب داري نأ نم ىلوأ اذهو ى ايندلا نم ريخ ةنجلا نأل ( هراد نم:اريخ
 لب راد ةرخآلا ىف هل سيلو معأ لوألا نأل ص ةنجلا يف هراد رادلابو 2 هانكس
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 حاورأ يف هحور دعصاو هرارق نم آريخ آرارقو ي هلهأ نم ريخ الهأ و

 اهن بهذيو ةيحصلا اهيف ىقبت راد ف هنسب و اننيب عمجأو > نيحلاصلا

 ًالامشف انيمي اهب حفصيةفيفخ لسي مث ةعبار ربكب و ،بوغللا و بصنلا
 :لوقي وىلوتمل ناكنإ لفط ىلع محرتي و مالسلا هيلع هل وسر ىلع يلصي مش

 هدعب انتفت الو هرجأ انمرحت الو آرجأو طرفو ًافلس انل هلعجا مهللا

 آريخ دلههأو ) ص ةنجلا لهأ نم هلعجا : كلوقك كلذو ص سنجلا دارأ نإ الا رايد

 نم ريخو ايندلا يف نهنم ريخ ةنجلايف نهنإف تاديعسلا هجاوزآل لماش ( هلهأ نم
 ركذ هنع ينغيو ىنكسلا عضوم رارقلا (هرارق نم اريخ ارارقو ) نيملا روحلا
 هقحلأو هدلت عسوو « اهيف هكلم رخآلابو ةنجلا امهدحأب دارملا لعل و « رادلا

 ںنيحلاصلا حاورأ يف هحور ) ةحوتفم ةزمهلا عطقب ( دعصاو) للع دمحم كيبنب

 بعتلا ( بصنلا اهيف بهذيو ةبحصلا اهيف يقبت راد يف هنيبو اننيب عمجاو
 . نيمحارلا محرأ اي ى ءايملاو لالكلا ( بوفللاو )

 ىلع وأ ث امهريمضبف نينثا ىلع وأ اهريمضب قطن ىثنأ تيملا ناك نإ و

 . اهريمضيف ةعامج

 نم الإ هعمسي ال ( ةفيفخ ) ةميلست ( ملسي مث ةعبار ) ةريبكت ( ربكيو )
 يلصي مث ) 0 ميلستلا باب يف رم ام زوجيو ( ًالامشف انيمي اهب حفصي ) هنم برق

 ى ىلوتمل ناك نإ لفط ىلع مح رتيو مالسلا ) و ةالصلا ( هيلع هلوسر ىلع
 يأ ( ارجاو ) ربخلا انل ءىب اقباس ( اطرف و افلس انل هلغجا مهللا : لوقيو
 لاقو ى ( هدعب انتفت الو هرجأ انمرحت الو ) انئاعد و هيلع انتالصل رجأ ببس

 .ها نيمحارلا محرأ اي اي كدنع ًارخذو ارجأ : هلوق دعب لسعامسا خبشلا
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 نم كلذ ريغ لقو 2 رم امك رفغتسا هريل ناك نإو ‘ ملسيف ربكم م

 7 ة

 ةعدال ١

 :تلق؟تميملا ةالص يف باتكلا ةحتاف تبثت نبأ نم: تلق نإو(ملسيف ربكي مث)
 للع هلوقو ١ « باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال » قلع لاق دقو ى ةالص اهنوك نم

 نبا نع اور نمو «٦' باتكلا ةحتافب اهيف لجرلا أرقي ال ةالص يزجت ال »
 هنأ اوملمتل هتلعف : لاقو “ باتكلا ةحتاف أرقو ةزانج ىلع ىلص هنأ » : سابع

 اذك بنرإ يباحصلا لوقو “ تيملا ةالص يف ةبجاو يأ ةنس اهنأب حرصف « ةنس

 هللا لوسر لاق : لوقيف ى للع هللا لوسر ىلا هعفري يذلا ثيدحلا لثم ةنس

 نمو سابع نا مالك نم : تلق ؟ ةحتافلا ىلع رصتقي نيأ نم تلق نإف ى ل
 . طقف ىلوألا ةريبكتلا دعب ةحتافلا أرقت : يعفاشلا لاقو ؟ اهب رارسإلا

 هسفنل ( رم اك رفغتسا ) ىلوتملا ريغل يأ ( هريغل ) لفطلا ( ناك نإو )

 ص اهريغب مارحإلاو ةحتافلا ريغ زيجأ و “ ةيبرملاب آلإ كلذ يزجي الو ى نينمؤمللو

 وعدي هنإف مهيف فوقوم وأ نيقفانم وأ نيك رشم مهؤابآ ناك ولو لافطألا ىلوت نمو
 ف رمي مل نمو “ مهنابآل وعدي الو هيف لوقي ام لوقيو “ ىلوتملا لفطل وعدي امب مهف
 (ةيعدالا نم كلذ ريغ ليقو ) ى ةحتافلا فرع ولو امبرأ هيلع ربك يلصي فيك
 وهو تيمي يبح يذلا يبر :ىلوتملا لفط ىلع ثلاثلا ريبكتلا دعب مهضعب لوق لشم

 انتاومأو انئايحأل رفغا مهللا ص ريدق ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب تومي ال يح

 هيوبآل هلمحا مهللا ى نيحلاصلا اناثنأو ان ركذو انريبك و انريفصو انبئاغو 7

 الو هرجأ انمرحت الو « امهنيزاوم هب لقثو ايهيهجو هب ءىضأو 4 ارك ذو افلس ِ

 ١ - رك ذ م دمقت ٠

 ٢ - هملع قفتم .
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 تلإ ةسماخ ۔لىق۔ رضت الو تق ولا قاض نإو تاريبكت ثالث زوجو

 ةحتافلا نسحي ال نمو . اوهس تديز

 اناك تإ الإ خلا يوبأل لمجا لوقي الو « ملسيو ةعبارلا ربكي مث ى هدعب انلضت
 نإ كدبع نيا كدبع اذه : تيملا ىلع لوقي هنع هللا يضر رمع ناكو . نيىلوتم

 تنأ كنللإ ًارقتفم حبصأ ج ريبكب هذخاؤت هذخاؤت نإو < رىقفل رفغت هل رفغت

 . نيمحارلا محرأ

 تاريبكتلا ىلع رصتقاو تيملا ةالصىون هيجوتلاو ةيعدألا كلت نسحي مل نمو

 نم : ساسملا وبأ لاقو . تارم ثالث ةلهلاف « نيتريبكت لك نيب ةحتافلا أرقو

 الو لوح الو ربكأ هللاو لا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحمس : لوقي نم ءاملعلا

 أرقي مث ، ميجرلا ناطيشلا نم ميظعلا يلملا هللاب ذوعأ « مظعملا يلعلا هللاب الا ةوق

 كئايبنأو كتكئالمو دمحم كيبن ىلع ؟لص مهللا: لوقيو ، ربكي مث ارس ةحتافلا

 :لوقيوربكي مث“نيمحارلا محرأ اي مهعم انمحراو « نينمؤملل و انل رفغاو كلسرو
 وأ دحاولا ةالص ةعامجلا ىلع ىلص نإو « ملسيو ربكي مث خلا كدبع اذه نإ مهللا

 كداعأ ىثنألا ةالصب ركذلا ىلع ىلص نإو ‘ةادحاو صصخي م نإ ةداعإ الف سكع
 اذه ىون ىثنأ وأ اركذأ فرمي مل نإو “ سكملا يف ةداعإ الو « ال ليقو

 . رضاحلا تلملا

 ةحتافلا أرقي تقولا اهعسو نا ةحتافلا ةءارق عم ( تاريبكت ثالث زوج و )

 نع( تقولا قاض نزو ) ‘ ملسيو ربكي مث وعديو ربكي مث مارحإلا ةريبكت دعب
 . امبرأ ربك امبرأ عسو نإو ى ةحتاف الب اثالث ربك ريخاتلا لمتحي ملو ةحتافلا

 نأ سنأو نيريس نباو ديز نب رباج نع انموق نم هريغو يمرادلا ركذو
 رضت الو ) ‘ قضي م وأ تقولا قاض © اقلطم طقف ثالث تيملا ةالص تاريبكت

 ال نكل ابنسحي وأ ( ةحتافلا نسحي ال نمو “ اوهس تديز نإ ةسماخ ليق
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 . حيحصل ١ ىلع ةبوتكمل اك اهطورشو ١©“ت اريبكت عبرأ هتزجأ

 وه وأ سجن بوثهيلع وأ انايرع وإ مميتوأ لسغ لبق هيلع اولص نإو

 ‘ اوداعأ سجن لحم ىلع وأ هيلع

 (ةب وتكملاكاهط و رشو“تارببكت عبرأ هتزجأ ) بترب فيك و لعفي فيك يردي

 ،اقافوو افالخ اهضقني ةبوتكملا ضقني املكف “ ( حيحصلا ىلع ) ةضورفملا يأ

 فاخ نمو ى اهريغك هب يه لب دلجب هيلع ةالصلا حصت ال هناب مهضعب مزجو
 اذا ضرفلا ىلع اساىق اذف وأ امومأم وأ امامإ ناك ءاوس مميتلا هل زاج اهتوف

 اذف ال وه يلصي الو ‘ أضوت نمم هريغ يلصي لب مميتي ال ليقو ى هتوف فيخ
 "لصي مل نإ يلصيو مميتي هنإف وه الإ نكي مل نإ الا ى امامإ الو ى امومأم الو

 امامإ ولو هيلع يلصي نأ ضقتناف ءوضوب ىتأ نمل زوجي ذ ليقو ى ةنبق دحأ هيلع
 . اقلطم زيجأ و “ ءوضواالب ىتأ نمل ال مميتب

 وه وأ سجن بوث هيلع وأ انايرع وأ مميت وأ لسغ لبق هيلع اولص نإو )
 لحيف مهو هبلع اولص يأ ( سين لح ىلع وأ ) سجنلا بوثلا ىلع يأ ( هيلع
 ريغ وأ ى ةداعإ الب :هلوق ىلا هيف حصت ال لح وأ : كلذ دمب هلوق يقاني الف سجن

 هنوضو مدعو لصم بوث ةراهط مدعو هسمي ديدحك هب ةالصلا زوحت ال ام كلذ

 ردق عطقي امم هريغو سجن نع تيملا دعبيو ( اوداعأ ) سجن لحم يق هفوقو وأ
 نيبو هنفك نيب لاح نإو ى هلع يف روكذملا فالخلا ىلع كلذ نع يحلا دعبي ام
 زوجي : ليقو “ يحلاك فالخف ةحسف وأ ريرس وأ رخآ بوثك لئاح هتحت سجن
 الإ ءىش هل طرتشي ال ءاعدلاو ى ةداعإ الف ةالص ال ءاعد اهناو ءاعدلا هب زوجي امب
 بترروأرقي ال تافصلا هذه لهأ نأل هيلع اهب ىلصي الف سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا
 نآرقلا أرقي ال اضيأ وه : ليقو ى رذعي م ولو فلقألا ةالص يزجتف نآرقلا
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 فوخل دجسم يف هركو « هيف حصت ال لحم وأ ةربقم يف هيلع ىلصي الو

 . لكل ايف ةداعإ الب ثدح

 لابقتسالا طارتشا ليلدب ط ءاعد ال ةالص اهنأ حيحصلا نكلو “ رذعي نيح الإ
 ص ةيوغللا ال ةيعرلا يناعملا ىلع ةنسلاو ثيدحلا ظافلأ لمح لصألا نألو ى ةلبقلل

 اهنأ حيحصلاو ى اهيلصي ال : لبقف ارهاط ابوث دجي ملو لفن ةالص اهنإ :لاق نمو
 . ةحاو

 نيب وأ روبقلا قوف ةالصلا نم رم انم ىلع ( ةربقم يف هيلع ىلصي الو )

 كلذو « اندعم هنوكل وأ هسجنتل ( هيف حصت ال لحم وأ) « اهب نيلصتم روبقلا
 اهاون نإف “ ةالصلا عطقي امع تيملا مادق ةرتس يفكتو « هشعن وأ تيملل لحس

 هرك وأ هيلع ىلصي نأ( هركو ) هسفنل ىرخأ لعج الإو تأزجأ هسفنلو تيمل

 ناك اذا هنأل اجن هنوكل ال ( ثدح فوخل ) رم ام ىلع( دجسم يف ) اهعاقيإ
 لوسر ىلص دقو ( لكلا يف ةداعإ الب ) اقلطم سجني ال : ليقو ‘ سجني ال ىلوتم
 ىلع يلصم ا دعبيو “ « لماشلا » رظناف دحسملا ق ءاضمب نب ليهس ىلع زنل هللا

 سأرلا رمش لاط نإ و“ ةداعإ الف رثكأ وأ لقأ دعب نإو ‘ دجسي ام ردقب تيللا
 . قرفي ال لبقو “ قرفي مل نإ ةداعإ الو “ ةالصلا لبق قرف

 مهنمو “ةءارق ريغ نم ريبكتلاب ةعامجلا هيلع يلصت الو : « ناويدلا » يف لاق
 ء ةداعإ الف اوكحع وأ ىلوتملا ةالص ىلوتملا ريغ ىلع اولص نإو “ صخ رب نم
 اومرحأف مامإلا مادق هوعضوو رخآ تيمب اوءاج نإ و روصملا ىلع ىلصي : ليقو

 رهج نإو ى يناثلل اوداعأ هدحو لوألا ىلع همارحإ دعب مامإلا فلخ هبلع
 ارس ةحتافلا ريغ ةروس أرق نإو ‘ نودبعي لبقو ى اوديعي الف ةءارقلاب مامإلا

 ص ءاعد تيملا ةالص نأ ىلع ءانب اذهو ى ةحتافلا أرقي ملو يأ سأب الف ارهج وأ
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 نمو ى ةحتافلا عم اهأرق ديرب نأ لمتحيو « باتكلا ةحتافب الا ةالص الف الإو
 اذاو “ نفدلا اذك و يأ هردص لبقتسا فلخ ىلا ههجو لوحت و هتبقر تجوعا

 ضرألا يف دوجس ال اهدسفي ال امب اهيف هاس ىلع ءيش الف ءاعد تيملا ةالص انربتعا
 ناك امم مهللا كرفغتسأ : مالسلا لبق لوقي نأ طوحألا و ى ءانحناب مايقلا يف الو

 الو عوك ر ال ذا وهسلا دوجس لدب مظعي وأ حبسي وأ ث وهسلا دوجس لدب ينم

 وهس دوجس نأ اك ى هل ءانحنا نودب اهسنج نم وهس اهدوجسف ى اهيف دوجس
 . هتالصك ءاميإ يموملا
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 . . . ء«هيف هنفدو تيمل ربق رفح ةيافكلا ىلع بجو

 ( باب )

 نع يفكي نكل ىاعامجإ ( هيف هنفدو تيمل ربق رفح ةيافكلا ىلع بج و )
 ‘هربق ف هيلع بارتلا ءاقلإب هرتس نفدلاب هدارمو « رفح الب ربقلاك دجو ام رذحلا

 ةالصلاو هنيفكتو هلسغ تيملا ننس نمو : خيشلا لوقل هيلع بارتلا ءاقلإ ىلوألاو
 ص نفدلا وه ثيداحألا ىف روكذملا نألو « ةتنس نفدلا نأ ركذف ى هنفدو هملع
 هنع للا يضر ليباه هاخأ رتسي فيك ليباق يرلل هللا هثعب يذلا بارغلا نألو

 زع هلوق يف هيلإ راشم كلذو ى هيلع فقسي ملو هلتق هيف نفدف بارتلا رفح امنإ
 َةءوس يراوي ةفيك هيريل "ضرألا يف ثحبي ابارئغ كلا َثمبف » : لجو
 هربق ىلإ تيملاب يتأ اذإ : لاق ذإ نفدلا الإ ركذي ال خبشلا ىرتو ١١ « "هيخأ
 لب ط خلا ربقلا يف ناك نم علطيلف بارتلاب هورتس اذإف : لاقو “ خلا هونفديل
 ام هل اولعجي ال هدارم نإف ‘ بارتلا عنمي ام هل اولمحي الو : هلوقب نفدلا بجوأ
 اودارأ ام امأو : هلوق قوفلل لديو “ قوف الو بناج الو تحت نم بارتلا منم

 ١ _ ةدئاملا ةروس : ٣١ .
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 : لاقو ى خلا بارتلاب هربق ًآلتما اذإف : لاقو « خلا سأب الف عابسلا نم هزرح

 هيلع اولعجيلف بارتلا هيلع اودر اذإف : لاقو ؟ خلا بارتلاب ربقلا التما نإو

 قالغإ زوجيو ‘ هدحل يف هنفد اضيأ زوجيو « حيرضلاو ربقلا يف كلذو ةراجحلا

 . هيلع دحللا باب

 بارتلا هنع منمي ام هل لعجي ال هنأ ىلع للا همحر سابعلا وبأ اضيأ صنو

 اهنم : هلوق دعب - "ك ديعن اهيفو ف : ىلاعت هلوقو لئاح الب نفدلا بسانيو
 هنع عنمي ام هل لمجي ال هنأ ىلع «حاضيإلا ه يف خيشلا صن دقو 6١ ي "كاتقلخ

 هيلع لاهي لب بارتلاب ههجو نفد دمعتي ال : مهلوق اضيأ هل لديو ‘ بارتلا
 نفدلا زاوج ىلع ةلدأ كلذ لكو ى ههجو نفدي ىتح هبناوجو هيلجر نم بارتلا
 يف لوقلا نم اذه وحنو ‘ ربش نم رثكأ هربق ىلعي ال هنإ : مهلوق اضرأ هل لديو

 ص كلذ نم ىلعأ ناكل هلك هيلع درب هبارت نأ مهلوق عم فقسي ناك ولف “ هئالعإ

 ةنسح ةرامأ هتدايز نأو ى ربقلا بارت هيلع دري هنإ : مهلوق اضيأ هل لديو

 امنإ اذه لي ى نايبلا هيلعف دحللاب اذه صوصخ ىعدأ نمو “ سكملاب هصقنو

 . ىلوآلا ةيآلل آصوصخ نتيآلا آاموصخ ةلدالا هذهلو ى ربقلا يف رهظي
 هللا دبع اذك و « بارتلا هنع عنمي ال هنأ لبق سابعلا وبأو رماع خيشلا ركذ
 نفدلا لصألا ناك { ةيآلل و ءالاك تسمل نوكب بارقلاو 0 يصاملا نب ورمع نبا

 ىلإ دحللا ريغ ربق يف فيقستلا زاجأ نم جاتحي لب “ بارقلاب نفكلل ةرشابملا
 ناك وأ رطملاب وأ اهبناج يف رفحلاب دهنت ةنبل ضرألا تناك اذإ اجس الو ى ليلد
 ىلع مدهنت هنأل زوجيال هنإف دالبلا هذه لهأ عنصت اك لاقثلا رخصلاب فيقستلا

 ١ - هه : هط ةروس .
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 : للع هلوقل نايضلاو مثإلا ق ايح رض نمك اتم رص نمو < ررضتىف تمملا

 الو > اورقك رذع الب هنفد اوك رت نرإ و ؛١) » انئايحأ ةم رحك انات وم ة همرح «

 . هلثم يف ا ذك و ى هتومب ردي مل نم رفكي

 نئي الو ى آالاورس سبلي وأ هتروع ىلع لمتشيو “ هرهظ رفاحلا فشكي الو

 اوماد ام هب رفحي ام دي عزني الو٤هدى ف الو © ربقلا يف لفتي الو ى رفحلا لاح يف

 هربق رفحي الو ‘ شمنلا نوبلقي الو ‘ ربقلا ىلع مهيديأ نوضفني الو ةربقملا يف
 هسفنل دحأ رفحي الو ى هنع ةبيغ زاوجلاب لاقي دقو ى هنم اوسيأ ولو يح وهو

 قدنخ يف مهولعج دحاو لكل رفحلا اوعيطتسي و تاومألا ترثك نإ و ى ارسق

 مهونفدي : ليقو « ةعبس ةعبس وأ “ ةسمخ ةسمخ وأ ةثالث ةثالث اهن ورفحم ةرفح وأ

 اولعجيلف كلذ يف مهوطلخ نإو « لاجرلاو ءاسنلا اوطلخي الو ‘ اودجو اك

 نولبقتسيو « دسف ام اونمض ضعب ىلع اضعب اولعج نإو ى هودجو نإ ازجاح
 نمو “ مهددع ىلع مهن وملعي : لسىقو 0 ادحاو ارق بارتلا مهيلع نووسيو “ مهب

 رذحيو ى ةلبقلا ريغل ولو اودارأ فيك ةرفحلا يف لعجي تاومألا ننس هل لعجي ال

 نفديلف لاجرل تناك نإو دحاو عضوم يف نفدتو لجر ءاضعأ فلتو هدافإ

 لسغي نم الإ رضحي مل نإو ‘ توباتلا يف تيملا نفدي الو ى ةدح ىلع لك ءاضعأ
 تمج و داسفلا فسخ اذإو ى رفحلاب أدب داسفلا فاخ نإو « ءاش امب أدب رفحي وأ

 . ءاملوآلا ةناعإ

 هسأرو ًايقلتسم نفد نميألا ىلع تيملا نفد نكي مل نإو : سابعلا وبأ لاق
 هفرعي ىتح نفدي الو ى ادعاقف ادعاق وأ امئاق هنفد الإ نكمي مل نإو ى برغملل

 . هيلع قفتم - ١
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 ,وقحل وأ ةبكرل قمعيو ءاه جتحي مل ةدايز وأ صقن الب هلوط سايقب
 . هنع ةزواجم الب بكتنملل وأ

 هترجأو اسراح هملع نولمجيو مهتداهش زوجت ال نمم ولو ناتأرما وأ نالجر

 هنافرع رظتني الو نفدي : ليقو “ ةأرما ولو ههجو نوكرتيو هنونفديو مهيلع

 نع توباتلا يزجي الو “ دبع ٠هنأ نقيت وأ لاز وأ ههجو ربغت نم رظتني ال اك
 هليبسل ىضم دقف ادعاق وأ امئاق نفدي نأ لثم زوحي ال اك نفد نإو « نفكلا

 هنإ مهلوق رهاظو ى ملعأ هللا : سابملا وبأ لاقف « ًآربدتسم وأ ابكم نفد نإ الإ

 ص هليبسل ىضم دق اضيأ هنأ ‘ نفدي مل ام هقوقح نم يسن وأ عيض ام هل لعجي

 تمقو نإو 0( امل جتحي مل ةدايز وأ صقن الب ) هريغ وأ طبخب ( هلوط سايقب )
 . عباصأ ةعبرأ دازت : ليقو ى هلبق وأ هعضو دمب دئازلا نفد

 وأ ) مازحلا عضوم (,ونقحل وأ ةبكرل ) لفسال رفحي يأ ( قمعيو )
 وقحلا نم رثكأ رفح نإو « وقحلا ىلإ ديز ةبكرلا نم رثكأ رفح نإ و ( بكنملل

 نوكي ىتح دحلا قوف ترفح نأ دعبةرفحلا نفد نأ رهاظلاو ؟ بكنملا ىلإ ديز
 الإ يزجي ال هنأ سابملا يبأ رهاظو “ يزجي بكنملا وأ وقحلا وأ ةبك رلا ردق

 وأ وقحلا نود اهنم رثكأ وأ ةبكرلا نم لقأ يف نفد نإو رفحلا نكمي مل نإ

 نفدو زوج نإو “ ( هنع ةزواجب الب ) ىضم دقف بكنملا نود وقحلا نم رثكأ

 لعج هيلع فيخ نإو « رتس نإ زاج نفدو ةبكرلا نود رفح نإو “ ىضم دقف
 . « هبكنمو هوقح و رفاحلا ةبك ر بكنملاو وقحلاو ةبك رلاب دارملاو ى هعنمي ام هيلع

 زوجيو ، دوقح وأ سانلا طسوأ ةبكرف الشم دوقح وأ هتبكر ترصق نإف
 اذهو » عرذأ ةثالث ىوذ ربقلا رفحي نأ ىهن » : رتح هنأ يورو ى محل وطأ

 دراد وبأ داور - ١
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 نكمأ نإ هفلخ رفحلا دنع هبارت دريو 4 حيرضلا نم ىلوأ دحللاو

 ۔ .... .. ... رثكأف ةثالث نم ةرقملاو همادق ال

 ةمامن-هرق ىمع نأ ىصوأ رمع نأ يورو > بكلا زواحي ال نأ ىلع للد

 ةدعاوقلا»خن صعب يفو « قوف ىلإ ديلا دم ردق يأ ى ةدحوملا ءابلاب ، ةط۔بو

 . رابشأ ةثالث : لقو “ تمملا ردقبف ربقلا ضرع امأو “ ةطسو ةماق

 زيجأ و « لوطلا ىلع ربقلا بناج يف قش وهو اهمضو ماللا حتفب ( دحللاو )
 ٠ ربقلا طس و ف ش وهو ) حيرضل ١ نه ىلوأ ( ض رملا ىلع

 يوتسي ىتح نكلو ‘ ىراوتي ىتح تيملل دحللا رفحي الو : سابملا وبأ لاق
 حيرضلا رفحيو « ربقلا قمع يف نوكي نأ بحتسيو ى دحللا ةفاح عم هبكنم

 حيرض ريغ اندالب يف دوهعملا ربقلاو ثلاث ربق هيلع يقبو ى تيملا عم يوتسي ىتح
 . هلمشي ام دارأ فنصملا لمل و « دحل الو

 فوجلا يليام وهو ( هفلخ رفحلا دنع ) ربقلا بارت يأ ( هبارت دريو )
 حيرضلابارت امأ و«ةرورض الإ قرملا وأ ةلبقلا يلي ام وه ( همادق ال نكمأ نإ )
 هنأ رهاظلاف دحللا امأو ىربقلاجراخوأربقلا يف حيرضلا فلخ مضو هنأ رهاظلاف

 وأ ركذ ام ىلإ ةدئاع هبارت هلوق يف ءاهلا لاقي دقف “ قوف ربقلا فلخ هبارت عضوي

 كمادختسا ريخآلا اذه يف نوكيف « حيرضلاو دحلل لماشلا ماملا ىنعملاب ربقلا ىلإ

 ثمح وأ هفلخ هبارت عضويو « ةلبقلا ةيحان يف دحللا نكيلو : « دعاوقلا » يفو

 . ھ ا نكم ]

 نم : لىقو ك ( رثكأف ةثالث ) رو۔ق ( نم ةربقملاو ) “ رم ام هبارت ءاه يفو

 سيلو ى انموق ةربقم ةنابجلا : ليقو ى ةنابجو ةربقم ىمستو ى ادعاصف نيربق

- ٦٤٣ _ 



 نذإل جاتحيو ء ةصاخل فرعت مل فإ ةحابإلا اهضرأ يف دعاقلاو

 . ...... .... ... تفرع نإ

 ةثالثل ةربقملا مرح لعجف ةميدق ةيبرع ةغل ةنامج ةربقملا ةمست نإف كلذك

 . نذاب الإ لقأ ىلإ ال مهيلإ نفديو ى لقأل ال ادعاصف روبق

 روبق ةثالث دجو اذإف ( ةحابالا اهضرأ يف ) تباثلا لصألا يأ ( دعاقلاو )

 فرعت مل نإ ) دحاو ىلإ نفدي الو « يناثلا لوقلا ىلع ناربق اذك و ى اهيلإ نفد
 ةئاك مهترثكل ةماعلا ددع يف اوناك .ولو امل نوفقاولا مه ءايحأ نيدودعم ( ةصاخل

 نم نكت مل ول و اهجوز ةربقم يف نفدت نأ اندالب يف فرعلا ىرجو ى ادعاصف

 . مب تصح م وف

 ولو صاخشأ ةثالث نذإ يفكيو ى امهل ( تفرع نإ ) اهنم ( نذال جاتحيو )
 يف نفدي الو ةماعلل ةفورعملا ةربقملا يف ربقلا رفحي امنإ : سابعلا وبأ لاقو ى اثانإ

 ص ليبس دجو ام نيفلاحخلا ةربقم بنتجت و ‘ كرسثلا وأ يغبلاو ةنتفلا لهأ ةربقم

 يف ةلجعلا بحتستو رخآل دلب نم تيملا عفرب الو ى اهريغ ىلإ ةربقم نوزواجي الو

 ؛صخ رو هدبعو هلافطأ الو اهبف نفدي الف ةربقملل اضرأ لمج نمو “ تميملا زيهجت

 . نينممأ لوقب الإ روبق اهبف سيل ضرأ يف نفدي الو ص هتثرو اهيف نفدتو

 نإ نانيمأ ولو يفكي ال : ليقو ‘ قدص نم لك : ليقو “ نيمأ يفكي : ليقو
 اهيف نفدي الف خاسفنالا جرخف ةربقمال اهلعجف اضرأ ىرتشا نمو « دحأل اهفرع
 ضرأ لعج نمو ‘ تاومأ اهيف نفد دقو “ ببع جرخ نإ نفديو ى دعب دحأ
 ص ةربقملا اوقشد الئل ضرآلا ىصقأ نم نفدلا أدبيو اهيف وه نفدي الف ةصاخل ةربقم
 يف ناك نإو ى اهفارطأ يف نورفحيو « زاج مهيلي يذلا فرطلا يف اونفد نإو

 ل وأ اهقبست مل وأ ةربقملا ةرايعلا كلت تقبس اهزواجي الف ةرايع وأ قيرط اهفرط
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 دقو ةربقملل ضرألا تملع نإو ص ةربقملل اضرأ تمع نإ زواجتو « ةقباسلا ملعت

 نم دحاو جرخ دقو نانثا وأ ةثالث تدجو نإو ى اهبف نفد قيرطلا تقبس

 ال ك تمم نفد نرإو > اهيل ! نفدب الف رمعي ام ةحسفلا ف ناكو رخآلا مرح

 . نالوق لحملا يف نفدلا يفف هربق ليسلا لصأتساو زوجي

 نفدي الف حورلا هيف خفني مل طقس وأ ةنتفلا لهأ نم دحأ ربق لصأتسا نإ و

 الإ توبنتجي الو ربقلا يرح يف رفحيو “ صخري نم مهنمو “ لحملا كلذ يف

 هيف نفدي الف تيمل ربق رفح اذإو ‘ سنك مدهناو ربق رفح نإو “ تيملا داسف
 نفدتو « نيدحوملا ةربقم يف كرشم نفدي الو « نفد وأ ىنعمب تاف نإ الإ هاوس

 امل لعحت الو 0 نك رملاو نيدحوملا يتربقم نبب دحوم نم لماحلا ةيباتكلا

 لمجو قرف جرخ نإ : ليقو “ جرخي مل ولو ةلبقلل دلولا هجويو ى تاومألا ننس
 يف اهتنفدو هءاضعأ همأ تعمج اوضع اوضع طقسي دلو ناك نإ و « هننس هل

 ةربقملا دصقت الو ‘ تءاش ثمح هتنفد ضعب طقس املك : ليقو “ دحاو عضوم

 يف تيم نفد نإو “ طئاح ساسأ تحت ولو ى ررض ال ثيح نفديو « طقسلاب

 ص هميرحو هربق ضعب : ليقو ى هعزنب هنفاد ذخؤي : ليقف زوجي ال اك ضرأ

 ‘ربقلا ضوع : ليقو “ ميرحلاو ربقلا ضوع نمض رذعي امب وأ طلغ ىلع هنفد نإ و

 الو ى هلحمب عفنتسا بهذ ىتح هعزتب ذخؤي نم نيبتي مل نإو « ةميقلا : ليقو
 لاح يف لفتشي الو «صخ رو “ءاركلا وأ ةيراعلا تيب ساسأ تحت طقسلا نفدي

 هيلإ جاتحا ام الإ ةظعوم وأ ةلأسمب تيملا جئاوح نم امهريغ وأ نفدلا وأ رفحلا
 . تمملا زيهجت

 رافغتسالاو بلقلا يف بونذلا نم فلس ام ركذو راقولاو ةنيكسلا نكتلو

 ص رخآ فنؤتسا انوفدم دجوو كرت نإو ى هبف نفدي ىتح هدحو ربقلا كرتي الو
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 :ليقو هكيرش مهس نمضو «ةربقم اهلك تناك ةربقملل ضرأ يف همهس لمج نمو

 القاع كيرشلا ناك ءاوسو ى مهذخأي الو ةمسقلاب كيرشلا ةماعلا ذخأتو مقت

 امساو اعضوم ةربقملا لعج يغبنيو ى ابئاغ وأ انونجم وأ الفط وأ ارضاح اغلاب

 “لزنملا تيرط يف الو « ررض الو ءام الو هيف نيط ال « مدهني ال رفحلا لهس ابيرق
 . سردنت كرقت الو

 رجحلا رسك نإف اهيف اهاعري وأ هيشاومب اهقشيو اهلخدي نم ىلع رجحيو
 امهوعاب امل حلصت ملو امل اضرأ لمج نمو “ دح امهل لعجيو « هنم ىحلا جرخأ

 نمو ث اهيف عابت الف اهيف نفدي نمل اهلعج نرإ : ليقو “ حلصت اضرأ اورتشاو

 ءيش لاطبإ الب ةدملا ىلإ ةثرولا اهب عفتنا ةدم لمج نإو “ كلذك اهيف نفد دارأ

 يف ةربقملل اهلعج نمو ى هعزنب اوذخأ اهنم ائيش لطبي امب اهو رمع نإو « اهنم
 اذك ةدم تمت اذإ ةربقملل يه : لاق نإو « اهدسفي امو اهترايع نم عنم هتايح

 ى اهلطبي امم عنمي الف اهب ىصوأ نإو « اهيف ام عزن ةدملا تءاج اذإ و « اهب عفتنا

 . ضعبل افالخ اهلعج ىلع نوربجي الف ةربقملل ةثرولا اهلعجي نأ ىصوأ نإ و

 هوعنمي الو تومي وأ مهعنمي ىتح اونفد هضرأ يف نفدلا يف سانلل نذأ نإو
 ال : ليقو “ حص هتوم دعبو ةايحلا يف اهيف اونفدي ن أ نذأ نإ و ث اهمف دارأ امم

 نإو ى اهميرح كرت ريغلل ةزايع اهيفو ةربقملل ضرأ تلعج اذإو « هدعب نونفدي

 الو اهترايع نم اوعنمو ايف اونفد تابن وأ قيرط وأ تيب وأ راد اهيف ناك

 تتام نإو ص اهقرط عم تتبث سورغ اهيف تناك نإ و ‘ ضقنلا عزن هيلع كردي
 اهعنمي نأ ىلع ةربقملل آاضرأ لعج نإو ائيش هيف ثدحي الو اهناكم يف سرغي الف

 سكع وأ رجألل اهلعج مث ةربقملل اهلعج نإ و « عنملا دجي الف ءاش ىتم سانلا نم
 مش دحأل [اضرأ فرع ن إ و “ نافصنف اعم امهل اهلعج نإو ى الوأ هل اهلعج امل يهف
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 بئاغ وأ نونجم وأ ميتيل نكت مل نإ برتسي م نإ اهيلإ نفد اروبق اهيف ىأر
 ال نم نفد زوجيو « يغبلاو ةنتفلا لهأ ىلإ هقوقح بجت ال نم نفديو « رجأ وأ
 . ال : ليقو ص ةربقملا يف ةنتفلا لهأك هقوقح بحت

 تنإو ؤ نيبقت ملو تسردناو روبقلا اهيف تفرع ضرأ يف رفحلا زوجيو

 نإ و “ هليبسل ىضم ربق يف نفد هنأ نيبتف تمم نفد نإو “ فك ربق رثأ دجو

 يفو نفدلا لبق ملع نإو ‘ عزن ليلق هنم نفد نإ : ليقو ‘ عزن نفدلا لبق ملع
 : ليقو > هداسف فخ ول و هل اوفنأتسدلف همف عضوب ل نإ و > عزغي الف داسف هعزن

 . يناثلا يف نفدو دس نيربقلا نيب ام مدهنا اذإو ‘ فيخ نإ هيف نفدي
_
_
۔
 
«
 
 يهفباتكلا لهأ نم مهريغ وأ دوهيلل ةربقم لمجت ضرأب دحوم ىصوأ نإو

 لجر ضرأ يف ادوهي دوهيلا تنفد نإو « نيدحوملل ةربقم : ليقو « ةثرول

 اضرأ فلاخ لعج نإو “ ضوعلا وأ ةميقلا هوطعأ وأ داسفب ولو مهوعزن ةيدعت
 يمذ لمج نإ امأو ‘ عنمي مل ام اهيف نفدي نأ نفدلا دارأ نمل زاج اهيف نفدي نمل
 الو { محل اهلعج نإ الإ نودحوملا اهيف نفدي الف دحأ صخ ملو ةرمقملل اضرأ

 ءاملا ناك اذإو ى نيلوألا روبق ىلإ الو 2 نيك رملا ةمالع اهسف روبق ىلإ نفدي
 رثي وأ ةرومطم وأ ءام هيف ناك نإ اذك و « نفدلا دمعتي الف عضوم يف عمتجي

 نإو ‘ مده فخي مل نإ هيلعو “ كلذ يف نفدي : ليقو « ةرورض الإ راغ وأ

 ص بارلا اودري مل نإ اوعزن عضاوملا كلت يف نفدلا اودمعت نإو “ سأب الف مده

 عزنيو ‘ نفكلا وأ تيملا يف دسف ام اونمض نيطلا وأ ءاملا يف نفدلا اودمعت نإ و

 نإ تيملا عزن ربق مدهنا نإو ‘ داسف نكي مل نإ نفد ولو : ليقو ‘ نفدي مل ام
 نمو ث عزني الف هعزن يف داسف فخ نإو « كرتي : ليقو « نفدلا هدسفي ناك

 ام : ليقو ى هؤانع هلف نفدلا دعب اوماع نإ و ى هل ةرجأ الف ةلبق ريغل اربق رفح
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 تيمل نإو هنم تيم عزن ملعي مل نإ هيف نفد روفحم اهيف دجو نمو

 ال اعضوم اودصق ةربقم موقل ن ركت مل نإو 2 هع انع هرفاح ىطعأ

 . ٠ ٠ . ٠ ٠ هيف نونفديف آدحأ رضي

 رفح نإو ى ةدايزلا ىلع ائيش طعب الف ربق يف ةدايز رفح نمو ى هب هورجأتسا
 رفح نإو ‘ ةرجألا هلف هيف نفدلا هل زاج دقو عنام نفدلا ديرم عنم ةرجاب

 هيف انفدي نأ ىلع هارفح نإو ى دجي الف رخآلا امهدحأ عنمت تيلا ربق نالجر

 تإ و ى قافتاب الإ الف هنانفدي نميف افلتخا نإ و 2 زاج انفد نم لكف اءاش

 . ىلوأ وهف داسف تاومألا دحأ يف ناك

 نإ الإ(هنم تيم عزن ماعي مل نإ )تيملا( هيف نفد أروفحم اهيف دج و نمو )
 . نعاطو كرسشمو طقسك هل ةمرح ال تيملا ناك

 نوفدم هل ةمرح ال نمم ناك نإ الإ تلق هرفح نم ردي ملو : سابعلا وبأ لاق

 . هيف هريغ نفد عزن اذإف « ابصغ

 نإو ( هءانع هرفاح ىطعأ ) هتيم وه هيف نفدو ( تيمل ) رفح ( نإو )
 تناك ءاوسو ى اهريغب وأ ةرجأب هرفح ءاوس ى هءانع ءارقفلا ىطعأ هفرمي م

 هرفح هنأ ملع نإو : سابملا وبأ لاقو ى رثكأ وأ لقأ وأ هئانع ردق ىلع هترجأ

 هئانع ىلإ كسمتساف لاحلا كلذ ىلع هيف نفد نإو ى هبرقي الف هتجاحل لجر

 كلذك نفدو دحأ هيف نفدي مل ةربقملا يف ًاروفحم ربق دجو نمو ى هيلع هك ردأ

 كردي الف الوأ هرفح نم هب كسمتسا نإ و « هيف نفديو هسنكي نم ىلع سأب الف

 هيف نونفديف ادحأ رضي ال اعضوم اودصق ةربقم موقل نكت مل نإو ) 0 ءانع
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 تام لحم نم هلمح نكمي مل نإو ، عرازمو قرطو ةرامع يف ال مهتيم

 الف الإو ص هنم دب الف حابم وأ مهكلم اودجو نإف هيف هونفد هيف

 ںم هورتشا وارشب الإ ربق اودحب ل نإ و ‘ قاطي ال ام فلكت

 ء كلام ا لام نم ال محلا ومأ

 نكميمل نإو ) ث كلذ وحنو ( عرازمو قرطو ) نانجك ( ةرامع يف ال مهتيم
 . همحاصل اونمضو ( هيف هونفد هيف تام لح نم هلمح

 تام دجسم نم هجارخإ مهل نكمي مل نإو “ نايض ال ليقو : سابلا ربأ لاق
 لايشلا نيب يذلا نك رلاك هيف هونفدو هولسغ هداسف اوفاخ نإو « اورظتنا هيف

 نكمي مل نإو ؤ بارحملا يف ال لايشلاو ابصلا نيبف نكمي مل نإو “ روبدلا و

 ناك نإو “ هبحاص ىبأ ولو هررض فخي عضوم يف نفد تيب نم هجارخإ
 ضرأ يف تام .نإو ‘ هعضوم نم لوحي الف دحاو لكل ام نيبت دقو لاجرل

 يف نفدي الو ، قافتاب الإ كردي الف كردي نأ ىلع همهس يف دحاو هنفدو لاجر

 . هنم هلمح نكمي مل نإ الإ دجسملا وأ ىلصملا

 نم دب ال يأ ( هنم دب الف حابم وأ مهكلم اودجو نإ ) هنأ لصاحلا ( ف )
 فيلكت ال ) ذإ اودجو اك هونفدسم ( ف الإو ) « نفدلا ثيح نم كلملا وأ حابملا

 ناإف قاطي ال ام فيلكت نم سيلف ءافولا يقشلا فيلكت امأ و « ( قاطي ال امب
 م ناو ( ك هنم عانتمالا ءاجو ءافولا اهب .لصب ةوق هف قلخ دق هناحبس هللا

 نورومأم مأل ) كلاهلا لام نم ال مجلاومأ نم هورتشا ءارشب الإ اربق اودجي

 عنمي اك كلذو ى هب رومأملا لثم « بجاو وهف هب الإ رمالا لثتمي ال امو ى هنفدب

 ثراولا ىلعكردي مل هثراو ريغ هنع ىطعأ نإف ربقلا ءارشب الإ نفدلا ةكم لهأ
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 نإ هيف بارتلا هيلع اودر هنم هلمحو هيف رفحلا عنتمي لحمب تام نإ و

 يف تيم نفكيو « هب هرتس مهنكمي ام وأ ةراجحلاف الإو { دجو

 ص ءاملا يف هلزني ام هيلإ طبريو رحبلا

 تيملا لام نم نفكلا نأ رثألا الولو ‘ حصأ وهو دهشأ نإ هبلع كردي : ليقو

 ناكف هيف نفكي امب الإ لثتمي الو « بجاو هنفك نآل هرضح نم ىلع اضيأ ناكل
 . يبنجأ رضاحلاو ى اينغ ناك ولو ى ابجاو هيف نفكي ام

 . ه ا كلاهلا لام نم هنورتشي مهنأ باتكلا يف ركذو : سابعلا وبأ لاق

 لصف اذإف ى اهلك زيهجتلا نؤم نم نفكلا ريغ يف فلخلا اذك و « حصأ وهو

 يف ىباسلا ليصفتلا ىلع ةثرولا ىلع كردأ كلذ نم ائيش هسفن لام نم رضاحلا

 لبق لكلا نم تيملا ةكرت نم ةمقبلا نأ اياصولا باتك يف خيشلا ركذو ى نفكلا
 الف ‘ انه ركذ اك ثراولا ىلعف صوب مل نإو « اهب ىصوأ اذإ اذه لمعلو « نيدلا

 . امهاكحو « لوق اياصولا يف امو ى لوق انه ام وأ ى ةافانم

 نإ هيف بارتلا هيلع اودر هنم هلمحو هيف رفحلا عنتمي لحمب تام نإو )
 داوعألاب نفدي الو ك ) هب هرتس مهنكمي ام وأ ةراجحلا ( اود ريم ) ؤ الإو دجو"

 اورفح نإو ى ةرورض الإ ءام وأ نيط يف نفدي الو ى ةراجحلا اودجي مل نإ الإ

 بترإ اوفنأتسا ماتلا لبق افصلا اودجو نإ و « بارتلا هيلع اودر اتم اودجوو

 . اهبقن وأ اهتلازإ نكمي مل نإ اودجو اك هونفد الإو مهنكمأ

 ص ( ءاملا يف هلزني ام هيلإ طبريو رحبلا يف ) ةنيفس يف ( تيم نفكيو )
 امو ةنيفسلا نم الوأ هسأر جرخمو > هطسو ق طبرب هنأ يظفح ف يقب يذلاو

 ص ءام اهيف اولعج ةلقلا هل اوطبر نإو ى هلام نم : ليقو ى مهلام نم هيلإ طبري
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 نم مهجورخ رخأ الإو هداسف فيخ نإ ةرورضلا دنع ربقلاك وهو
 ةيذؤم ةباد وأ نيط وأ ءام هيف دجوف ربق رفح نإو ، برق نإ رحبلا

 : ليق فانئتسالا رذعت وأ لكلا يف دجو نإف ء ةثالث ىلإ فنؤتس

 اضيأ هب ترمأ ام تنأ لعفاو هب انرمأ ام لعفن انعد هبف دجو امل

 . كلذك هيف نفدي مث

 ةباد هيلإ تمدقت نإو ى هربق يف عضوب اك هنوقليو ى هيلإ طبرب ام لبق هنوقليو

 ىلإ لاقي دقو « ةوقلا مهيلإ تراد نإو رخآ عضومل هولوح هلازنإ اودارأ نيح

 نإ ةرورضلا دنع ربقلاك وه ) رحبلا ( و ) « ةثلاثلا يف هوقليف تارم ثالث

 ص دسفي ال ناك وأ ( برق نإ رحبلا نم مهجورخ رخأ الإو هداسف فيخ
 لماش فنصملا مالك لب "رَسكل هب لاقتنالا نودجي ثيح ءاسرإلا جورخلا لثمو

 وأنيموي وأ اموي وأ امايأ سبحهورهظأنإ نكل ربلاىلإجورخلا اودجو نإ و « هل
 تأ مهمزلي مل ةرجألاب ربلا ىلإ هب جورخلا اودجو نإ و “ رحبلا ي هوقلأ لقأ

 نإو ةرورض الإ ةخبس يف نفدي الو ص رحبلا يف هوقلي لب “ كلذ ىلع اورجاؤي

 . جرخي مل نفد

 مهل راص حون موق ءاك كالهلل امهلمل ( نيط وأ ءام هيف دج وف ربق رفح نإو )
 فاننتسالا رذعت وأ لكلا يف دجو نإف“ةثالث ىلإ فنؤتسا ةيذؤم ةباد وأ ) اران

 هب انرمأ ام لعفن انعد ) ءام وأ نط وأ ةيذؤم ةباد نم ( هيف دجو امل : ليق

 ( كلذك) ثلاثلا روفحملا يف يأ ( هيف نفدي مث اضيأ هب ترمأ ام تنأ لعفاو
 يف الو يناثلا يف الو لوآلا يف ةبادلا لتقت الو « ةلازإ الب هيف دجو ام عم يأ
 .هلبق ريفح يف دجوام لتق ىلإاومجريمل ثلاثلا يف وأيناثلايف اودجي ملنإ و ثلاثلا
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 رمحا : امهل لاق اذإ ةفرسم ءوس جوز هللا همحر يتروغصبلا ديز يبأل ناكو

 ينلمحا : ةليل هل تلاقف ى دقرأ ينعد مسلاب كينيع هللا رمح : تلاق “ رحفلا

 قوط نابعث اودجوو “ قيرطلا ىف تتامو رامح ىلع اهلمحف ىلهأ ىلإ نآلا
 هل لاقف ، كلذك !اثلاثف ع كلذك ايناثف ى نابعث اذإف اربق اهل اورفحف ى اهقنع
 ىتح ىحنتف ى ترمأ ام لعفا مث انرمأ ام لعفن انعدف ترمأو انرمأ : ديز وبأ
 . بارتلا اهيلع اودرف اهردص ىلع لزنف اهوعضو

 امو “ ةرورض ىلع الإ تيبلا يف نفدي الو حور هل ام ربقلا يف لتقي الو

 هنأ ةرابعلا رهاظو « سابعلا يبأ صن وه ةيذؤملا ةبادلل كلذ لاقي هنأ نم تلق

 لاق تيملل آرض اضبق نيطلا وأ ءاملا نوكي نأ دعبي ال ذإ نيطلل و ءاملل و ايمل لاقي

 نكمأ نإ هنأ سابعلا وبأ صنو ى اران اولخداف اوق رغأ » : ىلاعت هلا
 . اهوعزن ةيذؤملا ةبادلا عزن
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 لصف

 نم فإو همامأ عضو هقرشم ةهج نم نإف ربقل تيمب يتأ اذإ

 ك كلذك عضو هتلبق نم نإو ‘ همامأ عضوي مث هلجر نمهب ربدأ هفلخ

 ( لصف )

 هيف نفديل ( ربقل تيمب ) « نابتإلا نم واو نودب ءاتف ةزمهب ( ينأ اذإ )
 مث ى كلذ ريغ وأ دلبلا يف وأ ةربقملا يلي اع عضوملا كلذ ررغ يف هبلع ىلص دقو

 وأ ىوب وأ رمقلا اهىل ضرألا يف هع مضو درأو ء رعقلا بدرق ىلإ هب يتأ

 ام وهو ( همامأ عضو هقرشم ةهج نم ) ىتأ ( نإف ) ى هبف هلخدي نم بهأتي
 ىلع عضو اذإ لامشلا وأ فوجلا يلي امم وهو ( هفلخ نم ) يتا ( نإو ) ةلبقلا يلب

 ( كلذك عضو هتلبق نم ) يتأ ( نإو همامأ عضوي مث هيلجر نم هب ريدأ ) هنيم
 ملو ةربقملا ىلإ هب يتأ نإ امأ و “ ربقلا سأرل هسأر عضوب نكلو ى هتلبق يف

 هب ىتؤي مث هيلع ىلصيف رم ام ىلع يلصملا يحلاك روبقلا نع دعبي هنإف هيلع "لصي
 هعضوو هب ءيجملا يف ةفصلا هذه تسيلو ‘ فنصملا رك ذ ىتلا ةفصلا ىلع ربقلا ىلإ

 هنيمي ىلع وأ ابقلتسم هيف عضوب نأ ىلع ربقلا كلذ ىف ءاوسو ى هلع ةالصلل
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 يف هوعضو الإو «سيكنتب هالجر قبست الئل مهنكمأ نإ اذهو

 ام هب ثدح و هربق ميرح يف هوعضو نإو ى هيلع ال رخآ ربق ميرح
 نم ةثالث وأ نانثا ربقلا يف هلزنيو 2 همف هونفد هنم هلمح هعم مهنكمييال

 هسأرف هبنجف الوأ هالجر لزنيو ربقلا قوف نم مهل هيطعي هئايلوأ
 ، هيلجر وحن نم هباب و

 نيلجرلا عضوم يلي امم هسأر عضويف هيلجر ةهج نوكت يقلتسا اذإ هتلبق نكل

 رذج امنإو ص كلذ ريغب سأب الو ى ربقلا ةئيه ىلع ةلبقلا ىلإ هالجرو ربقلا نم

 ( سينكتب هالجر قبست النل مهنكمأ نإ اذهو )؛هسأر عضوم ينهالجر ربقت نأ
 اذإف هعضو يف اوسكن نإو ى ربقلا نم سأرلا عضوم يف نانوكتف ربقلا يف
 ال رخآ ربق ميرح يف هوعضو الإو ) سيكنتلا اوك رت ربقلا يف هعضو اودارأ
 ثح وأ رخآ ربق مرح يق هوعضو نإو “ اوءاش ثيح هوعضو وأ “ ( هيلع
 يف ءوعضو نإو ) ى ريض الف روكذملا ليصفتلا نودب هربق ميرح يف وأ اوءاش

 هعم مهنكمي ال ام هب ثدح و ) كلذ ريغ يف وأ رخآ ربق ميرح وأ ( هربق مرح

 . ( هيف هونفد هنم هلمح

 لقأ هلزني نأب ريض الو ( ةثالث وأ نانثا ربقلا يف هل زني' ) تيملا ( و )
 ربقلا ) بصنلاب ( قوف ) ميملا حتفب ( نم مهن هيطعي هنايلوأ نم ) رثكأ وأ

 وأ سأرلا عضو نإو ( هسأرف هبنجف الوأ هالجر ) لومفملا ءانبلاب ( لزنيو
 . زاج نيلجرلا لبق بنجلا

 نودري ربقلا مامأ هنوعضي امدعبف ( هيلجر وحن نم ) ربقلا يأ ( هبابو )
 نوكت يذلا عضوملا نم هسأر نولخديو “ بلق الو ريودت الب هيلجر ةهج ىلإ
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 هناكم طيخلا كرتو هيلجرو هسأر ىلع دقع ام لح هيف عضو اذإف

 اهزجعيلل و اهمرحم الا زنإ ىثنألاب ىلوأو ء ىنميلا هنيع نع فشكو
 هلسغ ىلع هؤايلوأ عزانت نإف 3 نيمأف نكي مل نإو 4 ادحاو ناك نإ

 ركذل فلو ربقلا ىلع رتسيو ث رهظألا يف هيلع ةالصلاكف هنفدو

 نأ مهضعب ةريخو ى اضرتمم ةلبقلا لبق نم ذخؤي : ليقو ى ربقلا يف هالجر هبف

 هيلجرو هسار ىلع دقع ام لح هيف عضو اذإف ) « ءاش ةهج يأ نم ذخؤي
 : ليقو ى هل ناك نمل وأ ةثرولل يطعأ جرخأ نإو « ( هناكم طيخلا كرتو

 وأ نيلجرلا عضوم يقب نإو « هيلجرو ريقفلا سأر يف نفكلا دقع يف ءارقفلل

 نع فشكو ) ص نفدو كلذ يف طيخلا يقلأ بارتلاب رتسي مل نفكلا نم سأ رلا
 ى حجارلا وهو اهجوز : ليقو ى ( اهمرح ألازنإ ىثنألاب ىلوأو “ ىنميلا هنيع
 دض مرحملا نأ كلذو جوزلا مدقبف جوزلا لمشي ام مرحلاب ديري نأ لمتحيو

 لحي نم مرحلاب فرملا يف داري دق نكاو ‘ اهجوزت هل لحي ال نم وهو “ جوزلا

 نوقابلاو ( ادحاو ناك نإ اهزجع ) اهمرح ( يليو ) ى هبلإ فشكت نأ اهل
 مرحملا ىلع مدقم وهو اهل امرحم نكي مل نم رثاس عم جوزلا اذك و « مراحمب اوسيل

 . ىلوأ هتمرح : ليقو ى ءاسنلاو يمه الإ نكي مل نإ ةجوزلا جوزلا زجع يليو

 نكي مل نإو « ( نيمآ ) اهزجع لينم ( ف ) جوز الو مرحم ( نكي مل نإو )

 هرك ذي ملوهنيفكت ةو ( هلنمَغ ىلع ءؤايلوأ عزانت نإف ) ی دجو نم ريخ رتخيلف
 برقألاف برقألا ( ف هنفدو ) هلساغ ريغ هنفكب نأ دعسي و هقحلتسي لسفلا نأل

 هيلع ةالصلاك ) ربقلا لاخدإو نيفكتلاو لفلا يف بآلا نم ىلوأ جوزلا نأ الإ

 ريغص( ,ركذل نإو ) اليل ولو ( ربقلا ىلع ) بوث وحنب ( رتسيو ؤ رهظألا يف
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 ىلعو : ديزي و ‘هللاب و هللا مسب : هيف هعضا و لوقي و ،بارتلاب ىراوي ىتح
 قوف ناك نم هيلع بارتلا دري مث ؛ ىلوتم ناك نإ هلا لوسرةلم
 هيف هل شرفي الو ةيآلا « مكانقلخ اهنم » : لوقي و قفرب ربقلا
 { هنع بارتلا عنمي ام هل لعجيالو دسوي الو

 نم ربقلا يف عضاولا و نفادلا سأر نوكتو ص ( بارقلاب ) رتسي ( ىراو ىتح )

 علطيو بارقلاب رتسي : ليقو“هيف نم ربقلا نم علطي ىتح نفدي الو ى رتسلا تحت
 :ديزيو )؛كلذب هانعضو يأ ( هللايو هللا مسي : هيف هعضاو لوقيو ) ى هيف نم

 ناك نم ) ةلاهإ ( هيلع بارتلا دري مع ‘ ىلوتم ناك نإ هلا لوسر ةلم ىلعو

 نم بارتلا ةلاهإب هرتسي لب بارتلاب ههجو دمعتي الو ى ( قفرب ربقلا قوف
 ليقو “ بارتلا دار ( لوقيو ) هقوف ام دصقب هرتس دمب سأب الو « بناوج
 ةالصلا هيلع مدآ نرإف ي ( مكانقلخ ) ضرآلا نم يأ ( اهنم ل ) : هعضاو

 ( دسوب الو هيف هل شرفي الو ) ىرخأ ةيآ اهرخآ ( ةيآلا ) اهنم قلخ مالسلاو
 . ادا رت ول و

 ام لثمب قدصت نمك وهف هربق يف تيملا ىلع بارقلا در نم : سابعلا وبأ لاق
 ارك ذ تيملا ناك نإ و ،اهريغ وأ مهيديأب بارتلا هيلع دريو ى ابهذ بارقلا نم در

 كاهسأر يلي امم اليلق اهولعيلف ىثنأ ناك نإو اليلق ىلعأ هيلجر يلي ام اولعجيلف
 . ه ا اقلطم ىوسي : ليقو ى اقلطم تيملا سأر ىلي ام ىلعي : ليقو

 رك لل وءاهيلجر نم ةمالعو اهسأر نمنيتمالع ىثنألل نولعجي سانلا انك ردأو
 لعجي الو ) ص تايثح اند نم لك وثحيو « هسأر نم ةمالعو هيلجر نم نيتمالع
 . ( هنع بارتلا عنمي ام هل
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 هل اولعجي الو : سابملا وبأ لاق “ سبج وأ نيطب ىنبي الو ربقلا صصح الو

 ةديرج آلوأ هسايق ناك نإو ُبارتلا عنمي ام هيلع اونبي الو « بارتلا عنميل نبللا

 نولعجيو ى هيلجرو هسأر دنع هولعجيو هو رسكيلف كلذ هبشأ ام وأ ابصق وأ

 اذإ ربقلا ىلع ربقلا بارت اهب اوسنك يتلا ةفقلا نولعجيو ى هيلجرو هسأر دنع
 ء

 . ه ١ اودارا

 نكميو بارتلا هنع عنمتل دحللا جرف ىلع نبللا لعجي : ليعامسا خيشلا لاقو

 نع بارتلا عنمي ام هيلع لعجي نأ عنمف ربقلا ىلع ملكت سابعلا ابأ نأب اهنيب عمجملا
 كح هل عنص هل دحلأ نم لب ى افيقست هربق هيلع فقس ايباحص عمسن مل ذإ تيملا

 ٠ لن اح الب ٥ رق ب ١ رتب اسم ر ه رمق يف سم ر رمق نم و > دحلل ١

 هنع عنمتل للخ دست : لاق اذلو ربقلا يف ال دحللا يف ليعامسإ خيشلا مالكو

 هنأل دحللا طبض نكميل لب تسمل ةناهإ هيف بارتلا نأ هدارم سيل و “ بارتلا

 ناوه بارتلا يف نوكي فيك طبضني مل دحللا مف دس الب بارتلا لمهأ ول

 يأ هي مديعن اهيف و مكانقلخ اهنم » : ىلامتو هناحبس هلوق عم نوفدملل

 هنع عنمتل : هلوق يف ريمضلا نأ يل رهظ مث « اهيف نفدلاو ةتامإلاب اهيف ديعن
 دحللا نع بارتلا نبللا عنمتل ينعي هنع يف ءاهلا ينعأ تيفل ال دحلل بارتلا

 ليعامسإ خبشلا نع آلوأ هترهظتسا ام سيلف ى هنع ترملل اهيزنت ال “ طبضنيل
 ص تيملا نع ال هطابضنا لصحيل دحللا طبضنبل عنملا نأ هدارم لي هل ًادارم

 ربقلا نع بارتلا عنم مدعب لوقي ليعامسإ خيشلا نأ كلذ ديفيف دحلل ءاهلاف

 بارتلا عنمي ال هنأ و ،رثكأ وأ فيقستلاب طبضني اك نفدلاب طبضني هنأل هزيجي لب

 لاق ام لاقف تيملل ريمضلا دوع يشحملا مهفو هطابضنا روصتي ناك اذإ دحللا نع
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 لضف نانف ٤ هثالتما دعب هيلجر نهو هسأر نم تامالع هل لعجيو

 > عبسكنم هزرحتل ةراجح هيلع لعجيو ى هلك هيلع در هنع بارتلا

 . ران هتسم امرذحيو

 اوعنمي مل نيذلا حخايشآلا ةيقب مالكو همالك نيب علا ىلوآلا لب « نّيمتمب سيلو

 سيلو ؛ اولاق امب الئاق ليعامسإ خيشلا نوكيف تركذ امب رثكألا مهو بارتلا
 لمع لب ص مهلك انباحصأ لمع ى لمملا هيلع : هلوقب يشحملا ةتس يبأ خيشلا دارم
 نأ عم“ هلبق سامعلا يبأ خيشلاو رماع خيشلا مالك ليلدل اصوصخ «ةبرج» لمهأ

 سيل و “دحللا ىلع ربقلا لمح ىلعو تيملل ريمضلا در ىلع ينبم وه امنإ يشحملا مالك
 عنمو ربقلا يف ال ليعامسإ خيشلا مالكف انمس نألو ى تملع اك انيمتم كلذ
 . رم اك تملا نع ال دحللا نع بارتلا

 نانثا ( هئالتما دعب هيلجر نمو هسأر نم تامالع هل لمجيو )
 هسأر نم نارحح ى ةراجحلاك كلذو « سكملاب وأ هلجر نم ةدحاوو هسأر نم

 سكملاو ركذلا لوألا لعجي سانلا ضعبو ‘ سكعلاب وأ هيلجر نم رححو

 هسأر نم ةمالع يفكتو ى هيلجر نم ىرخأو هسأر نم ةمالع يفكتو « ةأرملل

 وأ هنيمي ىلع عضوي تيملا نأ رهتشا ام ىلع ءانب هنع تلض نم ةلبقلا اهب فرميف

 نم هبجانيلو تاومألا هعضو ىلع ربقيلو “ليهسل يلاوملا برغملل هسأرو ايقلتسم

 . هيتأي نم ههجو لبق

 دتو ةلبقلل ةلبقتسم نيلا هبنج ىلع تيملا عجطضيو : ليعامسا خيشلا لاق
 هربق نم جرخأ يذلا بارتلا نم ( بارقلا لضف نإف ) هدسج عم ىنميلا هدي

 مل لضفي مل نإو “ عارذ وأ ربش ىلع هعافترا ديزي ناك ولو ( هلك هيلع در هنع )
 قوف تيملا ىلع وأ ربقلا ىلع يأ ( هيلع لعجيو ) ى عارذ وأ ربش ردق الإ عفري
 اذه .ةراجحلا نم( ران هتسم ام رذحيو “ عبسك نم هزرحتل ةراجح ) بارتلا
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 عضوو ى كلذك فزخلاو بارتلا نم رانلا هسم ام نكل « خيشلا هبلع صن ام

 دق لب ى للع يبنلا ةنس يف هل دنتسم ال ةيلهاجلا لاعفأ ةبقب نم ربقلا ىلع فزخلا

 وأ اا رانلا مكتيم داز رخآ اولعجت ال » : لاقو رانب تيملا عبتي نأ هتلع ىهن

 ال دوسلا ةراحلا اذك و رانلا هتسم ام عنم دانعمبف « لماشلا ه رظناف اذه وحن

 . ربقلا ىلع نسحت

 هتسم ام لكو فزخلاو اهيلع رجآلا عضو هرك : « جاهنملا ه و « جاتلا ه ينو
 اذهو ؛ ه ا عفن الب ةعاضإل ت.ما هب رمأ ولو هبلع ةينآلا رسك زوجي الو « رانلا

 نم ترسكت نإو ى هيلإ اهلمحو دلبلا يف اهرسك و هربق ىلع اهرسكل لماش
 ! رثألا ه يف درو ام تمهف اذإو ى ران هتسم هنأ فزخ وه ام بنج ىف عنملاف لبق

 هريغو رجح نم رانلا هت۔م ام اىلع فنصاا مالك لمحت نأ كل حص

 رصتقا ولو اهريغ وأ ةراجح نم رانلا هتسم ام رذحيو : لاق هنأك « فزخك

 :لاقل طقف ةراحح نم رانلا هتسم ام فنصملا دارم ناك ولو « ةراجحلا ىلع خيشلا

 ةراجحهيلع لمجيو : لاق وأ ‘ عبسك نم هعنم ران اهسمت مل ةراجح هيلع لمجيو
 ديدجت هل :نسحي الف ى راصتخالا ضرعم يف هنأل ران اهسمت مل نإ عبسك نم هعنت
 تناك نرإ و ى دوصقملا فالخ مهوت اهنأ عمو ، اهاوس ناكمإ عم ةلقتسم ةرابع

 مل اهنأل ربقلا ىلع اهعضو زاج ةقرحملا هبتشت ال رانلاب اهقارحإ لق نيطلا ةينآ
 ام بنتحي هنأل الف هبتشت تناك نإ و ى اراخف تسيل و افزخ تسدلف ران اهسمت

 . ةهبشلا يف عقرب
 هسمت مل ام ىلع همالك لمحي نكل ى عابسلا درل نبللا سابملا وبأ زاجأ دقو
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 ص هبلع ءانبلاك اهوحنو عابسلا درب ام هيلع نولعجيو : سابعلا وبأ لاق « رات
 ربقلا نوُمشربو ى هيف دسفي ام نورذحيو ى دئارجلا وآ كوشلا وأ نبللا عضوو

 نإو ى هنم دب ال ام الإ هيلع اوديزي الف ربقلا بارت صقن نإ و « اوءاش نإ ءاملاب
 : ليقو“مداقت نإ هيلو ربق ةراجح اوعزن روبقلاىلع ام الإ ةراجحلا نم اودحبي ل

 عبسلاعنمي ام وأ ليخلاو رقبلا ثورو عابسلا عنمل ربقلا ىلع نارطقلا نولعجي و ال

 در هضعب يقب نإو « رخآ اوداز ربقلا بارت بهذ نإو « رفحلاب هيلع نوريديو

 سجن نإو ى ءيلتمي ىتح دازي : ليقو « ربقلا لتم مل ولو هريغ نم دازب ال و هيلع

 اودجي مل نإو “ سجنلا عزن هنم ليلق سجن نإو “ هريغ نم رهاطب هونفد هبارت

 نأ ةطوح هضعب هبلع اوكرتيلو هوعضو ربق ىلع الإ ربقلا بارت نوعضي نيأ
 ىلع طئاحلا روديو ى دعب رفحلا مامت رظتنيو تيملا ىلع ىلصيو ى هنم اوعزني
 ةربقم ولو اهنومَلعيو سردنت الئل اهيف ربقي نأ لبق ولو ةربقملا ضرأ

 . نيك رشم

 كردي نأ ىلع هضرأ يف هتداس ذحأ دبعلا وأ هئايلوأ دحأ تيملا نفد نإو
 ةالصلا الإ ةرورضلا ىلع ةزانجلا رومأ كرشملا يليو ى ائيش كردي الف نيقابلا ىلع

 دصق و“نفك ولكلا لسغ نيدحوملا نم نوك رشا زرفي مل نإو < مميتلاو لسفلاو
 . نيملسملا ةربقم يف لكلا نفدو نودحوملا ةالصلاب

 ص رفاحلا ءانعو هيف اونفك امو مهروبق ضوع نيك رشملا ءايلوأ ىلع كرديو
 اونفك نإو ‘ دحاو نفك يف اهومض تاومأل اهنأ اومهتي ملو ءاضعأ اودجو نإو
 ‘ سأ رلا نفك نوعزني الو « دحاو ف امهومض هدسج كلذ دعب اودجوو اسأر

 ىقح دعقي الف ربقلا دنع ناك نم الإ اودعقو تيملا اوعضو ربقلا ىلإ اولصو نإو

 شىن نفدلا دمب هنم كرحت وأ توص عمس نإ و ى دمق ءاش نإف « بارتلاب رتسي
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 دب ال ام الإ ءاسنلا نم نهعبتي الف ءاسنلا الإ ةزانجلا رضحب مل نإو ص نفكلا لحو

 لتق نمو “ةربقملارضت تناك نإ تنفد ءام نيع هنم تجرخف ربق رفح نإو هنم
 هنفدي : لمق و“ هنع لصفنا ام الإهلاموهحالس عم هنفديلف فاخو زوجي اك اناسنإ

 ىلع هفاك طقسلا نفدو “نونسحي اوناك نإ ديبعلل دبعلا كرت زوجيو « كلذ نودب

 ىتح هنكرت نإ هنمضيو « ءاسنلا نم رضح نمو ةلباقلا ىلعف ردقت مل نإو همأ
 دقو“همسسضت اوفاخ وأ هنعض ءاسنلا نأ اوماع نإ الإ لاجرلا ىلع ءىش الو دسف

 ص ءانمألا الإ كلذ هل انلعف:لاق نم لك هنيفكتو تيملا لسغ يف يزجي ال : لمق
 الإ لسغلا نع لاؤسلا هيلع سيلف نيفكتلل يعد نمو قدص نم يفكي : ليقو
 لاق نمو “هنفك كلذ ملعي ال وهوهداسف انفخ :اولاق نإو “ لسغي مل هنأ نيبت نإ

 مهعم اولمح اوفاخ نإ و٤نمض دسف ىتح كرتف بذاك وهو هانفدو تمملا انزهج دق

 لايمألايف وأ لايمآلا جراخ تيم ىلإ يشملا مزلي الو “هربق يف هوعضي مل نإ تيللا
 رذملا لازو رذمل تيا اوممبتي مل نإو ى دسف دقو الإ هيلإ نولصي ال اوناك نإ
 . هل اوممبتو هوجرخأ نفدلا لبقو ربقلا يف عضولا دعب

 ى اهونبي الف تمدهناف اهونب نإ و “ اهصيصحت و روبقلا ناينب نع للع ىهنو

 ص زرحلل همده دعب ناينبلا در زوجيو « ءارقفلا ىلع كلذ قفنا اهبف دسفأ نمو
 دسفي ام رذحيو ث باودلا هيلإ اوبلجو ضرألا ىلع هووس ربق شبن اوفاخ نإ و
 لامىلع تيملا نفك نإو « ثالث ىلإ هونفد وضع جرخو اتيم اونفد نإ و “ تيملا

 > عطاقلا نمضو عطق نفكلا عطقل جيتحا نإو > نفدب ل ام لاملا عزنو لح

 لاملا عضوم ملع نإ الإ الف نفدلا همع نإو ى اضيأ لاملا اوعزن هضعب نفدي مل نإ و

 : ليقو ص تيملا لوان نم لك هنمض كلذ نم ءيش ىلإ اولصي مل نإو “ دصقيف
 ةمامأ يبأ نعو ث هربق يف هل عضاولا هنمض هربق يف حبرلا هنفد نإو ى نفادلا
 عمسيف نالف نب نالف اي : لاقف « نفدلا دعب تملا سأر ىلع ماقي « : الع هنع
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 ةنالف نب نالف اي : لاقيف ى ادعاق يوتسيف ةنالف نب نالف اي : لاقيف ى بيجي الو

 ركذأ : لاقف > نوعمست ال نكلو هللا كمحر يندش رأ : لوقيو ادعاق ي وتسدف

 كنأو ص هللا لوسر ادمح نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ايندلا نم هملع تجرخ ام

 رخأتي هنإف امامإ نآرقلابو ث الوسر دمحمبو ى انيد مالسإلابو ى ابر كلاب تيضر
 دقو اذه دنع اندعقي ام انب قلطنإ : رخآلل دحاو لك لوقيو “ ريكنو ركنم

 لاق همأ فرمب ل نإو > هن ود اهحمجح هللا نوكيو 7 هتحح نّقل

 ٠ ءاوح نبا

 ريخ ةدايز ينعي بارتلا هيلع لاهي نأ لبق نيقلتلا اذه حالصلا نبا راتخاو

 « ةضورلا ه يفو “ نفدلا دعي ايف ءاج ثيدحلاف الإو ، سانيإلل ميدقت وأ

 نقلي الو “ نالف نب نالف اب : « بذهملا » يقو ى هللا ةمأ نبا هللا دمع ان : لاق

 ءاج هنأ و بات دقو نيقلتلا اذه ىلع هتبوت لوق قمعي نأ هجوو “ نونجم وأ لفط

 نم اصيحمت يقشلا باذع نود امم هوحن وأ باتعب هربق يف ديعسلا تيملا باذع

 رمثملا لوه نم افيفخت وأ ى هيلع رصي ملو هلهأ ايندلا يف هيلع بقامي مل بنذ
 نكل اهيلع رصي ملو اهلمهأ بونذل رفغ توملا ديدشت ءاج مكو “ فيظنت ةدايزو

 يغبني نكل بونذلا نم ةبوتلا مومع يزجي ناك ولو هنإف اهنم بتي م
 « ركذ امب اهفعض ربجىف “ ةفيعض ةبوت هتبوتل هلك كلذ وأ نكمأ ام صيصختلا

 اضيأو ى بوتي نأ دقتعملا يدايتملل لهسي دقف يدايتملاو "رصملا نيب قرف اضيأو
 بمجي ناك ولو “ قحلاب باوجلل الاحعتساو هل اسانيإ دعسلل نيقلتلا نوكي دق

 ت هعامس نود دجي وأ نيقلتلا هعفني مل ايقث راك نإو “ نقلي مل ولو هب
 . ملعأ هللاو

 ١ - ملسم هاور ٠
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 يعد نإ بيجي نأ هيلعو «ةناعإلل وعدملا وأ يلولا كلذ مزل و

 نإ ءايلوألاك ديبعلا تاداسو س نذإب الإ غارفلا لبق فرصني الو

 نم ىلعف الإ و ، مهتيم عم اورضح

 ( باب )

 تيملا زيهجت

 ( و ةناعالل وعدملا وأ يلولا ) زيهجتلا ( كلذ مزلو ) « ةيافك ضرف هلك
 الو ) ص زيهجتلل هريغ وأ يلولا ءاعد ( يعد نإ بيجي نأ هيلع ).ناسنإلا

 نم وأ هاعد نمم ( نذإب الإ ) هلك زيهجتلا نم ( غارفلا لبق ) وعدملا ( فرصني
 ص تيملا وهو ( مهتيم عم اورضح نإ ءايلوألاك ديبعلا تاداسو ) ى ءايلوألا
 ءاج نمو “ رضح نم نذإب الإ يعد نم فرصني الف ديس الو يلو رضحي مل نإو
 نا ريمضلاو ى هيلإ جبتحا نإ الإ نذإ الب ولو غارفلا لبق فرصنا ءاعد الب

 ةداسلاو ةداس عمج تاداسلاو ىءايلوآلا كح تاداسلا كحو ى ءايلوألاو تاداسلل

 نم ىلع ) هزيهجت ( ف ) هيلو الو هديس تيملل رضحي ( الإو ) ، ديس عمج
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 لزنم لهأ ىلع وأ اقلطم هرضح وأ آرفاسم ناك نإ هعم بحطصا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . هف تام

 الب رفسلا وأ رضحلا يف ولو ( اقلطم هرضح وأ ارفاسم ناك نإ هعم بحطصا

 يمه وأ واولا ىنعمب وأ هلايمأ ف وأ ( هيف تام لزنم لمأ ىلع وأ ) ؟ باحطصا

 نم وأ هديس وأ هيلو هرضحي نأ الإ يأ ى تيملا لاوحأل عيونت اهلصأ ىلع
 . هيف تام لزنم لهأ وأ هريغ وأ هعم بحطصا

 الو ةايحلا نم هوسيؤي الو مهنكمأ ام رضتحملا نوظعيو : سابعلا وبأ لاق

 ىلعف ةراح يف تام نإ هنأ راتخاو “ هيلع ىكبي نم كرتي الو « توااب هوفوخي

 رضح اذإ : لبقو « دجسم وأ قوس وأ ةقنز ىف تام نإ اذك و « هقوقح اهلهأ
 ص مهريغ ىلع سأب الف هوعيضو هرومأ ةماقإ ىلع اوردقو هتاداس وأ تيملا ءايلوأ

 ريغو ءابصنألا ردق ىلعف لاملا نم هيلإ جبتحا امف لاجرلاو ءاسنلل دبعلا ناك نإو
 مل نإو ص نهنايلوأ ىلع هريغو نهنم لاملاف ءاسنلل ناك نإ و « لاجرلا ىلعف كلذ

 برقألا يلولا ربجيو « ديبعلاف اونوكي مل نإو “ رارحألا ىلعف اونوكي
 ربجلاف داسفلا فبخ نإو “ هريغ لبق راجلاو « زيهجتلا همزل نم وأ “ برقألاف

 لوق لوقلاف نفدلا عضوم يف ءايلوآلا فلتخا نإو ى دح الب هريغب وأ طوسلاب

 يفكي ام ىلإ اعد نم لوق لوقلاف قمعلا يف وأ عنام نكي مل نإ ةربقملل اعد نم
 يزجي امب لاق نم لوق لوقلاف نفكلا يف فلتخا نإو ى ةبك رلا نود طقف زرحيو

 نم لوق لوقلاو ى اذكه هونفكي نأ مكاحلا مهربجيلف نابوثلا ىوتسا نإو طقف

 اوعزانت نإو ى ريخأتلا لمتحاو هقوقح نم ءيش يقب نإ الإ ليجعتلا ىلإ اعد

 اضعب مهضعب عنم نإف ،اذكم هزيهجت ىلع اوربجيلف هدحو هديري لك زيهجتلا ىلع

 هلوق زوجي نم لكو هنفكيو دحاو لك هبلع لصيلف اودارأ نإو ، هيلع رجحيلف

 همزلت نم ناك نإو اتيم هتكزت : لاق اذإ ةجح نوكي توملا يف ءايلوإلا ىلع
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 ليق ىلوملاو ى اهلخاد ال ءايلوألا ىلع ءيش الف لايمألا جراخ هعم هقوقح

 مل ولو تام نإ هب ذخأ يلوب رقأ نمو “ سانلا نم هريغك : ليقو ى يلولاك
 ثبت نإ الإ توملا دمب هرارقإ نم عجر ولو بحاص وأ دبعب اذك و « هقدصي

 ثأ همزل هضعب وأ تيم ىلع رم نمو ى هيالع نيمي الف هملع ىعدا نمو ى هفالخ
 هدبع وأ هيلو ناك نإ الإ ال : ليقو ، ردق نإ قح نم هل ام هل لعفي
 . هالوتم وأ

 نمم هقوقح بجت نم مهيف زيمتي مل نإ تاومألا كرتت نأ مهضعب صخرو
 لبق دبملا : ليقو « مهل يذلا دبعلاف ىلوتملاف يلولاب اوؤدب ترثك نإ و ى بجت ال

 ء ىثنألا لبق ركذلا : لبقو « اووتسا نا اك اوءاش نمب نوؤدبي : ليقو “ ىلوتملا

 ناك نإ الإ هيلإ جاتحي امب دبعلا هدي يف نمو ةقرخلاب طقسلا بحاص ذخؤيو
 ىلع ال تيملا لام يف هب عجر همزلي مل هنأ نيبتف نفكلاب ذخأ نمو ى ابصاغ

 تيملل نكي مل نإ هب هذخأ نم ىلع عجريو ى ائيش تيملا كرقي مل ولو يلولا
 . هبلإ لصي مل وأ لام

 ذخأ نيطيلخلا دحأ تام نإو ى ةنايدب مهتيم يف هنولعفي امم دوهيلا عنمي الو
 نيرخآلا نود مهتليبق وأ ءايلوأ رضح نإو ى اونوكي مل نإ مهتليبق هب مهءايل وأ

 نإو ى كرتشملاب ناكرتشملا : ذخؤيو مهروضحل نوذخؤي : ليقو ى مهريغك مهف

 : الثم ءايلوألا نم لاق نم لوق لوقلاو « اهتلبق .اذك و هب ذخأ امهدحأ رضح

 لوقلاو « همهس هسفنب لمع ءاش نمو انسفنأب زهجن الو « زهجي نمل ةرجألا يطمن
 لاق نإ صخرو ى بتي مل هنإ : لاق نم لوقو « هقوقح بجت : لاق نم لوق

 مآلا وأ ةلباقلا تلاق نإ الإ ، اتيم دلو : لاق نم لوقو « قدصو بات : دحأ

 . ايح دلو
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 اهجوزل دلولا نأ ةأرما تعدا نإو ‘ دجو اذإ توملا طقسلا يف لصألاو
 هب ذخأ تيم هدنع دجو.نمو 0 اهقدصي مل نإ ال لىقر ى هب ذخأ نالف

 نافكأب نوك رشلا ذخؤي ال : لبقو ؤ هوقدصو هيلع هيغبل هلتق هنأ ىعدا نإ الإ

 نمضو ص اهريغو مهضراأب الو نيدحوملا ىتوم نم اوزيمتي مل نيذلا مهات وم ددع

 لطع نم لك اذك و ث اهيف نفدلا نم مهعنمو هضرأ يف وه تام نم تيملا داسف

 نايض الف دسف قح هميب نم عنتماف دحاو دنع الإ نفكلا نكي مل نإو 2 نفدلا

 اذإ هنفك ذخأ طرتشي ملو اتيم نفك نمو « لعف ام سئبو « ايلو نكي مل ت
 ص هيلع اولصي مل ولو : ليقو ى ذخأي الف هيلع يلص دقو اوءاجف هءاملوأ ءاج

 . نفدي مل ام هذخاي ليقو

 هسمتلف ملعي مل نإو “ اودجو اك اورظن ىثنأ وأ ركذأ تملا ملعي مل نإو

 عيض نإ ءاسنلا ىلع ناض الف لاجرلا رضح نإو “ ةروعلا يف بوثلا قوف ءاسنلا

 : 17 ءنفدلاقاطأ نم هنمض همف عابسلا وأ مدآ ونب دسفأ ام و“نمضي : لبقو

 نإ غلابلا فلقالاو نيك رملاو ءاسنلا نايضلا مزليو عابسلا دسفا ام نمضب

 ءاسفنلاو ضئاحلا مزليو ى ءاسنلا لبق فلقلا : ليقو ى مهدحو وأ نهمم اورضح

 زيهجتب ذخؤيو ‘ نيرفاسملا مزليف هوعيض نإ الإ نيرفاسملا نود نيميقملا مزليو
 شبن نمو ى ءاوس هريغو وه : ليقو ى اهجوزف اونوكي مل نإو اهءايلوأ ةأرملا
 اهولمج شبنو هقوقح هل اولعجي مل ناو ى ال : ليقو “ اونمض الاو هنفد مهيلعف
 الو خوسممل ىقح الو ص هرتس بدن هل قح ال نم شبن نإ و ى اضرأ اوكلم الاو
 . هل مهيلع ةاراوم

 ىلإ يعد نإو “ نذإ الب فارصنإلا هل زاج صوصخم لمف ىلإ يعد نمو
 نإو ى نذإب الا الوأ هعدي مل نم "نذإ زوجيو ى نذإب الا الف اذكم زيهجتلا

 



 خلسنا ناف . هؤازجأ قرتفت ملو هماظع هدلج ىطغ ام هقوقح مزلتو

 . . هيلع ةالصلاو هنفكو هلسغ طقس تقرتفا وأ

 ملو هلعفي نم دجو نإ اذك و « نذا ريغب فرصنا مت دقو ءاجف ءيشل يعد

 الو « هريغ وأ ىلو يعادلا يف ءاوسو « اوغرفي ىتح ال : ليقو ى هنيمي نأ نكمي

 ىتحف رخآب لفتشم وهو يعد اذإو “ كلذ هب قلعتي مل نم ىلع ةباجإلا قيضت
 ناو ى هيلو رخآلا ناك نإ الإ قباسلا يعادلا باجأ ددعتمل عفد نإو ى غرفي
 هملو رضتحا دقو يعد نإو ى ءاش نم باجأ ىتوملا ىوتسا دقو ةرمب يعد

 هيلع بجت الو ص رخأتلا لبقي ال نم ددمتم نم دصقيو ى ةباجإلا هيلع بجحت الف

 بجي : ليقو “ هقوقح بجت ال نمل الو “ رضتحمل الو « لايمألا جراخل ةباجإلا

 هيلع بجت الف هبكر ام هل نكي ملو بوكرلل حاتحا ناو ى نفدلا و رتسلل

 ةباجإلا هيلع بجت لهف هريغ وأ زيهجتب لوغشم وهو يعد نإو ى ةباجإلا
 . نالوق ؟ غارفلا دعب

 وعدملا باجأ ناو ى هنع اونفتسي ملو يعد نا ديسلا عنمب دبعلا لغتشي الو

 ولو هعنمت زيهجتلا يف ع رشف يعد ناو « هيلا لصي مل ام عوجرلا هلف بجحي ال ل

 هيلا عدي مل نم دجوف باجأ نإو ى عنملاب لغتشي مل داسف هك رت يفو « يلولا

 نم هبانمب رخآلا ذخأ لام دبعلا يف كيرشل نكي مل ناو نذا ريغب فارصنالا هلف
 كيرشلا ريغ هنفك نإ اذك و ى كردأ كردي نأ ىلع هنتفك نإ و ى هريغو نفكلا

 . نفدي م ام : ليقو ى هملع لصب ل ام تيملا حشويو نفكلا لحي و

 نإف > هؤازجأ قرتفت ملو هماظع ( همل و ) هدلج ىطغ ام هقوقح مزلتو (

 ص ( هيلع ةالصلاو هنفكو هلسغ طقس ) هؤاضعأ ( تقرتفا وأ ) هدلج ( خلسنا
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 آرظن اهب مزلت لبف هسأر نود هتثج تدجو نإو ى هنفد مزلو

 دجو نإ لكلا مزلو ؛ نالوق ؟ طقف هتاراومو هقل وأ ةرثكللل
 هقوقح مزلت ال نمف ةلمجلابو ص لوألاك : ليقو ث هدحو سأرلا

 محلو رعشو دل__۔ج و مظعكو « مدقت نمي اهوحن و كرشمو طقسك
- 

. 

 > هنف د و هفل مزل

 «١' متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإ ه : ثيدحل هيلع ىلصي هنأ رهاظلاو

 لهف هسأر نود هتثج تدجو نإو ى هنفد مزلو ) هل مميت همميت نكمأ نإف
 مدمل ( طقف هتاراومو هفل ) مزلي ( وأ “ ةرثكلل ارظن ) هقوقح ( اهب مزلت

 ؛ ]دحاو آالوق ( هدحو سأرلا دجو نإ لكلا مزلو ؛ نالوق ) ؟ سأ رلا

 سأرلا نود ةمجلا اودجي نأ وهو ( لوألا ) رمآلا ( ك ) فالخ هيف ( ليقو )

 لوأ هنإف ةثجلا ةلأسم يف يناثلا لوقلا لوالاب ديرب نأ لمتحيو “ روهشم وهو

 سأ رلا عم دجو نإ هنأ سابعلا يبأ رهاظو “ لكلا مزلو دعب : هلوقل ةبسنلاب
 فصنلا يفو ى سأرلاك سأرلا نم رثكألاو ى ادحاو الوق اهلك قوقحلا هلف ضعي
 اهب لصتا امو ى سأرلل قوقحلا مزلي ال ةرثكلا ربتعي نم نأ رهاظلاو ؟ نالوق

 امأ و “ ضيعبتب ملكت كلذ ( و ) “ تمزل افصن اناك نإ و فصنلا نم لقأ اناك نإ

 دلج و مظعك ومدقت نمم امهوحنو كرشمو طةسك هقوقح مزلت ال نمف ةلمجلاب

 نإ ةروعلا فل : ليقو ع ( هنفدو ) هلك ( هفل مزل ) وضعو ( محلو رعشو
 كرشم وه نمل اضيأ نفدلا مزلي ال : ليقو ى طقف نفدلا : ليقو “ هنفدو تناك
 ةقلعتم ءابلاو ث غاب وأ دترم وأ قبآ وأ ةزشان وأ عطاق وأ فلقأ وأ نعاط وأ

 ١ - ه رك ذ م دمقت .
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 نمل لعجي الو ‘ رعشو دلجو محلو مظع فل بوجو مدع حصأل او

 هل دعي لف هربق نم عزن مش هل تلعجف هق وقح تم رل نمو «{ ةرمةم ركذ

 ء كلذ نم دساف نمض نفد الب هقوقح مزلت ال نم كرت وأ نفد

 يف فوذحملا ردصملا لمعو ةلجلاب ملكتلا امأو يأ « امأب نورقم فوذحم أدتبم

 ربخلاف لاح لك ىلعو « فعض ىلع أدتبملا يف ةدئاز ءابلا وأ ى زئاج فورظلا

 . مومعلا ردابتل ءابلا ةدايز ىلع ءافلاو « هنم بيرق وأ ىنعملا يف أدتبملا سفن

 رمش نفد بجي ال لب فلي الف تام ام امأو 2 نيمح اعزن دلجو رعش يف كلذو

 . ةأرما وأ ةروع رعش وأ تيمل ناك نإ الإ

 اومميت هادي وأ هندب نع تيملا سأر ناب نإو ( ةربقم ركذ نمل لعجي الو )
 عدي الو سأر الب ندبللمميتي الو هيديل مميتي ال : ليقو ى ءام اودجي مل نإ كلذل

 : ليقو « مهتبوت تيضر نإ هل هقوقح تلعج بات نإ دودحلاو يغابلاو عطاقلاو

 هربق نم عزن مث هل تلعجف هقوقح تمزل نمو ) ‘ مهل تلمج اهورهظأ نإ
 نم كرت وأ نفد-هل ) ةداعإلا نم لادلا ناكسإو نيملا حتفو ءايلا مضب ( دعي ماف

 هوك رات هنمضي ( كلذ نم دساف ) رسكف مضب ( نمض نفد الب هقوقح مزلت ال

 اذإ نكل ،امهريغ وأ عبس وأ ناسنإ هيف دسفأءاوس هنفد ةداعإ اوك راتو نفد الب

 هل دسفأ نم مرغو كراتلا نمض الإو كراتلا ىلع ءيش الف نمضو ناسنإ دسفأ

 تيملا ءايلوأ نايضلا اهيلع كردي امنإو ى هل مرغي نأ مكحلا يف هيلع كردي الو

 ص لاملا تيبل نايفلاف نيبرح هثث روو ايبرح ناك نإ نكل ث هنوثري نيذلا
 ى هل نايض الف ديس وأ ثراو هل نمو “ ثراو هل فرمي مل نم اذك و “دترملا اذك و
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 هل لمعيو هيتأي نأ هيلو مزل صحفب ادرفنم تام نمو س ال ليقو

 ء فوخهعنمي الو ص هداسف لبق هلصي ناك نإ دعب ولو تاومألا نتس

 نكي مل نإ هقوقح مهمزلت مل ادرفنم موق لايمأ نم ًاجراخ تام نمو

 . هيلو مهيف

 ىلع لب نفدلا ةداعإ كرات ىلع الو هل ىقح ال نم كرات ىلع نايض ( ال : ليقو )

 لوآلا حيحصلاو ، هنفك عزنو ربقلا نم جرخأ نإ نفكي نا مزلو ى دسفأ نم
 . يحلا ةمرحك تيملا ةمرح نأل

 تاومألا ننس هل لمعيو هيتأي نأ هيلو مزل صحفب ادرفنم تام نمو )
 مهمزلي هنا حضاولاو ‘ ( هداممف لبق هنصي ناك نإ ) نيملا مضب ( دعلب ولو
 ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإ ه : ثيدحل هيلع اولصيل و هونفديل هيلا باهذلا

 هنم كردي ال ىتح ةتبلا هيشالت داسفلاب دارأ هنأب باجي دقو « « متعطتسا

 ،همزلي مل هعنم نإف( فوخ هعنمي ال ) ناك ( و ) ليوأتلا اذه دعبي نكل « ائيش
 ائيش هنم قحلي ناك !ذإ هداسف دعب هلصي ناك ولو فخي مل نإ همزلي هنأ يدنعو

 . هنفديل ايقب
 نكي مل نإ هقوقح مهمزلت مل ادرفنم موق لايمأ نم اجراخ تام نمو )

 نإ همم مهتمزل مهيف انطو اذختم وأ مهيف انطاق ناك نإ و ( هتيلو مهيف

 . مهيلا جاتحا

 اماعط هريغ وأ مهبيرق ةبيصملا باحصألو تيملا ءايلوأل لعجي نأ يفبنيو
 ميتيلا لام نم لوعجملا يمعنلا ماعط امأو « رجأ كلذ ينو ص ةيصعمب اولغتشي مل نإ
 . زئاجف ةارادم الب مهاضرب غثلبلا لام نم امأو ى لكؤي الف
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 ةمتاخ

 ربقلا عم ريدي نم مهتم : ننس ربق نم فارصنا دنع انباحصال

 اتراق هنيمي نع ارام هسأر نم ائدتبم اميلكب وأ ىنميلا هلجرب ةطخ

 فرصني مث هادبمل يهتني ىتح ؛؟نورصييال »لإسب لوأ نم هنبح يف

 نوضفنيآ الو كلذب لغتشي ال نم مهنمو . موقلا لضفأ كلذ لعفي

 ىلع مهيديأ

 ( ةمتاخ )

 ( ةطخ ربقلا عم ريدي نم مهنم “ننس ربق نم فارصنا دنع انباحصأل )
 ( ب وأ ) “ ضرآلا يف اهرجي ( ىنميلا هلجرب ) لجو زع هلا نذإب هل اظفح
 نم مهنمو ى ةدحاو ةطخ اهب لعجيف ىنميلا رثأ ىلع ىرسيلا ( ايهيلك ) هيلجر
 صسي لوأ نم هنيح يف انراق هنيمي نع أرام هسأر نم اندتبم ) ةطخ الب رودي
 ربقلانع ( فرصني مث هادبمل يهتني ىتح ) ةذامتسالا دعب ( نورصبي ال ىلا
 نرأ زوجيو ى هريغ هبلع ىلص ولو ( موقلا لضفأ كلذ لعفي ) هبلا تفتلي الو
 ىلع مهديأ نوضفني الو كلذب لغتشي ال نم مهنمو ) رثكأ وأ نانثاكلذ لعفي
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 هتيم يف ملسم ىزعيو ث شعن بلقي الو ساف دي عزني الو ربقلا

 تام نميف عطقو يغبو ةنتف لهأ ىزعي الو ى نامز ىضم نإو ًقلطم
 هيزعتو 3 مهلعف لهأ نمال ملسم ريغ نإ و مهبيرق مهيلع يزعي و 2 مهنم

 ةرخآلا يف باوثلاو فذخلاو ءازعلا نسحب و ربصلاب هل ءاعدلا لسملا

 بلقي الو ) ربطتلا ةروصل ( ساف دي عزتي الو ) ةناهإلل ةروص هنآل ( ربقلا
 ىلوتم ريغ ولو دحوم يأ ( ماسم ىزعيو ) ًاريطت ةراطتسالا ةهج نم ( شعن

 نكي مل نإ عطقلاو يفبلاو ةنتفلا لهأ نم تيملا ناك ولو ( اقلطم هتيم يف )
 نإو ) عطقلاو يغبلا كلذ لهأو ةنتفلا كلت لهأ نم هتيزعت تديرأ يذلا هيلو

 ىزمي امناو ى مايأ ةينامث نود ام ىزعي ملسملا ريغ : ليقو “ ريثك ( نامز ىضم
 ملسملا ريغ ىزعي هنأ فنصملا رهاظو ىهلبق ال ربقلا نع دعبلا يف غارفلا دمب يلولا

 « ةعبس : ليقو ى مايألا ةثالثلا يف ىزعي : ليقو ى اضيأ ريثك نامز ىضم ولو

 نم جرخي ىتح ىزعي الف ةربقملا طسو يف ربقلا ناك نإ و ص ريبصتلا ةيزعتلاو
 نولعفي مهانيأر ام : سابعلا وبأ لاقو “دجسملا يف ةيزعتلا زاوج.رهاظلاو « ةربقملا

 . طةسلا يف ةيزعت الو هعطقب ركذلا سلجم يف ىزعيو “ كلذ

 مهيلع ىزعيو ى مهنم تام نميف عطقو يفبو ةنتف لهأ ىزعي الو )

 هنإف اك رشم ولو ةءاربلا وأ فوقولا وأ ةيالولا لهأ نما ( ماسم ريغ نإو مهبيرق
 نسحب و ربصلاب هل ءاعدلا ماسملا ةيزعتو ، مهلعف لهأ نم ال ) قيلي امم ىزمي
 ءازعلاو « اليمج ؟ربص هللا كقزر : الثم هل لوقي نأب ربصلا نسحب يأ ( ءازعلا

 وبأ لاق ، ( ةرخآلا يف باوثلاو ) ةرخآلاو ايندلا يف ( فلخلاو ) ربصلا

 مظعيو “كءازعو انءازع هللا نسحأ : ىلوتملا يزعي نأ دارأ نم لوقيو : سابملا
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 نم قيلي امي ىزعملا بيجيو 2 كلذ ريغو ايندلا يف فلخب هريغو

 . باوصلل قفوملا هللاو ، با وجلا

 فلخب هريغ ) ةيزمت ( و ) ى كالتبا ايف كرجأيو 2 كبلق ىلع طبريو ى كرجأ
 ك حور يذ لك ليبس كلذ نإف ربصا : الثم لوقي نأب ( كلذ ريغو ايندلا يف
  دحو ام هظمىو > كظح رسخت الئل كتبصم ىلع رصا لوقي 1 ساسملا وبأ لاق

 نم قيلي امي ) يزمملا ( ىزعملا بيجيو ) « فلخلاب هتأرما ىلع لجرلا ةيزعتو
 ى ايندلا ريخبف الاو « ةرخآلاو ايندلا ريخب هباجأ ىلوتم ناك نإف « ( باوجلا

 (:باوصلل قفوملا هلاو ) كبابحأ تدقف ال :ىلوتملا ريغل لاقي : سابعلا وبأ لاق

 ٠ ملسو هحصو هل آو درح اتدمس ىلع هللا ىلصو

 ( ةعماج )

 ك قفرلا عم ديلاب هنطب رصعيف دوعقلا نم برقي وأ دعقأ تيملا لسغ ديرأ اذا

 اذإو “ تاروع ريغ نهنإ لوقي.نم لوق اذهو ى هترسو هيتبكر ىرت نأ زوجيو
 ثالثو ةبانحلل ثالث اف تئش نإ و نيتلسغ لسغ ىثنأ "وأ اركذ ابنج ناك

 تناك نإ و « كلذك اتس وأ نيتلسغ لسفت كلذكف ةضئاح تناك نإ و “ توملل

 ابنج تناك نإو ى امست وأ كلذك اثالثف ى ابنجو ءاسفن وأ ى بنجو ةضئاح

 . ةرشع ينثا وأ ًامبرأف ءاسفنو ةضئاحو

 ث ةدحاو ءالؤه نم دحاو لكل بجاولاو « كلذ نم تيملا رضي ام رذحي و

 ك اضئاح وأ ابنج ناك ولو ةدحا و ةلسغ تملا لسفي ؟ لىقو فالث بحتسيو

 وهو هعلئوضوو هلسغ يف قشنيو تيملا ضمضميو “ ءاسفنو اضئاحو ابنج وأ
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 بصلاب سأب الو ع بناج نم لب بصلاب ههجو دصقي الو“ال : ليقو ى حيحصلا
 . كلدتو ةمحللا ىلع

 الو ‘ ءوضولا نع يزجي يحلا لاستغا نإ : ليق اك تيملل اضوتي ال : ليقو
 اذك و “ كلذ نم أضوتي "ضعب ناكو ى اسجن سمي ملو تيملا لسغ نم ىلع ءوضو
 نب دمس نب نمحرلا دبع طتح رمع نب للا دبع نأ عفان ركذو./ تيملل أضوت نم

 : انباحصأ لاق « رثألا ه يفو ع دجسملا يف هيلع ىلصو هسم نم أضوتي ملو ديز

 فيظنتوأ دبعت هلسغو رهاط وه :مهيفلاخ ضعب لاقو ؛ لسغي ىقح سجن تيللا

 ال هيف توملا لولح لوقنف '١ا « اتيم الو ايح سجني ال نمؤملا ه : للع لاق

 تيملا لساغ ىلع ديز نب رباج بجوب ملو ى ةراهطلا نم هيلع ناك امع هكح لقني

 نيا لاق ص هروهط نم لسغي نأ نم رهطأ ملساا نإ : لاقو ةراهط ضقن
 لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يمخنلا ميهارباو نسحلاو ةشئاعو رمع نباو سابع

 نب يلع لاقو “ تيملا لساغ ىلع لسغ ال : يأرلا باحصأو هيوهار نب قاحساو

 هيلع : يرهزلاو نيريس نب بمو بيسملا نب ديعسو ةريره وبأ و بلاط يبأ

 هلساغ ىلع ىنرإ : هيوهار نب قاحساو دمحأ و يعخنلا ميهاربا نعو ى لسفلا
 نإ : ليقو ث اضرف الو اسجن سمي مل نإ هلساغ أضوتي : ديعس وبأ لاق « ءوضولا

 تيم ضقن ال : ديعس وبأ لاق “ ضقتنا الإو هءوضو ضقتني الف ىلوتم ناك
 ى ةراهطلا ديحوتلا لهأ يف مكحلا نإف سجن هتروع سمب الإ فلاخم وأ قفاوم

 زمغي الف الماح ةأرملا تناك اذإ » : قلع يبنلا نع للا همحر سابع نبا نعو
 . ٢١' « اهنطب

 ١ - رك ذ م دقت ٥ .

 ٢ - نابح نبا هاور .
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 : بنجلا تيملا يف كلام وبأ لاق « ةيقنتلا تديرأ نإ نانشألاب تيمملا لسفيو
 ءاطعو ديعس وبأ لاق هبو ادحاو السغ رثكألا لاقو انباحصأ دنع نيتلسغ لسفي

 تيم تام ام : بيسملا نب ديعس نعو ى ةبانجلاب أدبيو نيتلسغ : نسحلا لاقو
 ايح ءوضولا ضقني ال بنجلا سم : رثآلا يفو « ةدحاو ةلسغ لسغيو بنجأ الإ

 قلتي ملو }١' « تيملا لسغ نم ىلع لاستغالا بج ه : لي هنعو « اتيمالو

 ضقتنا تيملا سم نم : انباحصأ رثكأ لاق دقو ى لوبقلاب ربخلا اذه ءاملعلا
 . ") {« هءوضو ضقتنا ةتملا سم نم ه : نلع هللا لوسر نع اوورو “ هءوضو

 الب نفك و مض هريغ وأ برضلاب همل رثن نمو ى ةتيم وهف ناسنإلا تام اذإ و

 تيملا بضخي نأ ءاملعلا ضعب زاجأ و ى ءاملا نع لاح نإ باضخلا لسغيو “ لسغ

 طوحألاو هونفد تقولا قاضو سجن امب تيملا لسغ نإو “ امرحم نكي مل نإ

 اولص ةالص الو لسغالب نفد اذإو ‘ هلسغ نوك ردي ال اوناك اذإ هل مميتي نأ

 اذإ رثألا يفو ى هيلع ةالص الف دحللا دس اذإ هنأ ضعب ركذو ى كلذك هيلع
 ك ريغتي مل ام يعفاشلاو يروثلاو كلام لاق هبو « رثكألا دنع لسغو جرخأ نفد

 نمحرلا دبع لاق ى ةرخآلاو ايندلا يف هيلع للا رتسإ ىأر ام تيم ىلع رتس نمو

 ام : ةوك نم سيلبإ مهل لاق قلع ينلا لسغ يف اوذخأ امل ه هيبل نع رمع نبا

 ص هتمأب وه لمفي ام هب لعفن : يلع هباجأف اتيمو ايح رهاط هنإ ؟ هب نوعنصت
 ةيناثلاو ,امب نهالوأ اثالت ز ةككناللا هتلسغ مدآ تام الو لسفي نأب ىصوأ اضيأو
 ء [امبرأ اوربك و ص باوثأ ةثالثب .وشفك و روفاكو ءامب ةثلاثلاو « ردس و ءام
 . مدآ اب كدمب كتيرذ ةنس هذه : اولاقو

 ١ - ةعرز وبأهاور .

 ٢ قهيبل ١و دواد وأ هارر س 7
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 نراليسب ربتعيو ى ةضراملا حيرلا وأ ةتكسلا فوخ تيملا لسغ ردابي الو

 نوكسبو “ىنمأ الإ تام نم لقف ى ينملا جورخب و “ نيدنزلا قارتفا و ى فنألا

 يف لايخ ىرب ال نأبو ى ربدلا يف قرعو “ بوقرملاو بمكلا نيب يذلا قرملا
 رعش صقي الو “ رفضي الو لسريو “ قفر يف ديلاب تيملا رعش كفيو ى هينبع
 هرعش نم صقي : تلق “ حرسي ال : ليقو ڵ زجي الو شخف ولو هرفظ وأ تملا

 . للع يبنلا نع كلذ يورو ى انموق لاق هبو « دب الو لاط ام هطبإ و هبراش و

 وأ ث ثالث ىلإ هلسغ دبعأ ءيش هنم جرخ نإو ع كلذ ةشئاعو انباحصأ هرك و

 كرحت نإ و ؛لاوقأ ؟طقف سجن ام لسغي لب ى دامي ال وأ عبس ىلإ وأ “ سمخ ىلإ
 اهولسغإ : لاقف ى للع هللا لوسر تنب تتام : كلام نب سنأ لاق هلسغ ديعأ
 اوديزف ثدح نإو “ نيتلسغ اوديزف كلذ دعب ءيش ثدح بنرإف ٤ انالث

 ص رشع ىلع دازي ال : رثألا يفو “ ردسو ءامب ةرخآلاو رتولا ينمي )_١' « نيتلسغ

 مل ولو لوآلا ءوضولاو لوآلا لسغلا يفكي : ليقو ى نكمأ ام داعي : ليقو

 “تيملاو يحلا نيب قرفي مل قلع هنآل هل ءوضولا ضعب راتخاو ع هنافكأ يف لخدي
 وأ رطاق نم الإ لسغلا دافي ال : ليقو ى ءوضولا ةداعإ مدع ضعب راتخاو

 ىون اذإ : ضعب لاق ى اقلطم ال : لبقو “ جرفلا نم ءاج امب الإ : ليقو < لئاس

 لوقيو 0 ىزحأ حبذ "وأ هريغ لسغو حبذلل وأ تميملا لسفل نيرضاحلا ضعب

 لوقي هل ءىضوتملاو « هللا لوسر ادمحم نأو كلا الإ هلإ ال نأ دهشأ : هل يجنتسملا
 . . هللا كوفع : وضع لك دنع

 امب بوجولا حيحصلا نالوق ةرحلا ةأرملاو ةمآلاو دبعلل لسفلا موزل يفو
 ناردقي ال ةمألاو دبعلا ناك ولو « رطضملا ةىجنت ةثالثلا ىلع بجي اك نكمأ

 ١ - هركذ مدقت .
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 تناك ىةتمملا ةأرملا لسغت ةأرملا نأ فالخ الو ء لجو زع هلا لاق اك « ءيش ىلع
 نفكي مل وأ نفدي مل وأ هيلع “لصي مل وأ تيملا لسغب ملاذإو ى ةمأ وأ ةرح ةتيملا

 نكلكلذبملع نم رفكي الو كلذ ريغ وأ دلبلا وأعضوملا لهأنمكلذب ملع نم رفك

 لسغي م هنأ ملع نم لب هب عمس نم قلطم رفكي الو « دلب و ودمك عنام هك رديال
 رفحلا وأ هنفك وأ هلسغب لغتشا ول نم هرضح نإو « نفدي مل وأ هيلع "لصي مل وأ
 كلذو ص تيملا لام نم هؤارك هلف هل لام الو توقلا هتافل هنفد وأ هلمح وأ هل

 . اهلمحت و ةداهشلا ءادأك

 اهنطب ين ةيباتك لضفت الو « لئاح هترتس نيبو ءايسلا نيبو تيملا لسغيو
 ىلع اناقبل امل ةمارك الو ى هلجأ نم مالسإلا لهأ رباقم يف نفدت الو ى ملسمل نينج

 . نيدحوملا رثاك هدحو وهف ايح جرخ نإو « كرلا

 ص لسغي ءاودلا هل لعجي نأ لبق تامو ةكرعملا نم لمح نم هنأ ىلع روهمجلاو

 لست : لبقو ك هل ممتي الثم هدلح خالسنال هلسع رذعت نمو ؤ لسفي ال : لقو

 ي ءاسنلا نم هتجوز لسغب قحا جوزلاو « غرفي ىقح اذكهو اهب سميو ةقرخ

 ىلع نرورثكالاو « هنم اهب قحأ ءاسنلا : ليقو ‘ لاجرلا نم هلسغب قحأ يهو

 هنأ صعب معزو > سكمل اب و يبنجألل مميتت نأ ةنجألا ق حيحصلاو > لوألا

 نكل اذهب ىلؤأ مرحلاو « ىربكلا ةروعلا الإ رخآلا امهبحأ لسغي نأ ىسع

 بصي : ليقو ‘ سكملابو اهنم هسمي نأ زوجي ام لسفي نأ اهل مرحملا يف حيحصلا

 لصي نأ امإف كلذ الإ دجوي مل اذإ بوثلا قوف نم سكملابو ةيبنجألا ىلع ءاملا

 . هل مهبتي هلملف لوسغم ربغ ىقبيف هلصي ال وأ سجنلا رسثتنيف جرفلا ءاملا

 _ ٦٢٧٧ - ) ج ٢ - لسنلا - ٤٤ (



 هنم يحتست الو ى ءاهتشالا دبي نكي مل اذإ ةيبنجالا ةأرملا لفطلا لفيو
 نأ رثكألاو 2 ةرشابمب ولو كلذك هلسغتو عبصإلاك هركذ نأ اوركذو ى ةأرملا

 ص ةملسملا لسفتف اهيدي لفتو اهنوملعي : ليقو ى ةيمذلا نم ةأرملاب ىلوأ لجرلا
 لاجرلا عم ةأرملاو ءاسنلا عم لجرلاك ءاسنلا وأ لاجرلا نم ىثنخلاب ىلوأ ىثنخلا و
 وأ هتمرح وأ همرحم لسفي نأب ىلوأ وهف لجرلل وأ ةأرملل امرع ناك نإ الإ

 مميتي وأ كلذك وه بصي وأ قوف نم ءاملا هملع بصي وأ اهلسغي وأ هلسفغت

 وأ سلملاب امهذذلت عانتما ربتعا نيجوزلا لساغت عنم نمو « هريغل وه مميتي وأ هل
 ؟اهلسغينأ ال هلسغت نأ ضعب زاجأ ملف كلذك رمألا ناك اذإو توملا دعب رظنلا
 ةأرملا وبأ لهو ى اهعارسإ نم رثكأ هتجاح ءاضق ىلا لجرلا ةعرسل هلعل : تلق

 ةرشامم رخآلا نيجوزلا دحأ لسغ مهضعب زاجأ و ؟ اهب ىلوأ اهجوز وأ اهب ىلوأ

 . رظنلا زاجأو ى جرفلا يف ولو

 ى نكمأو دجو ام لسغ كلذ ريغ وأ اثالثا مأ افاصنأ ناسنإلا عطق نإو

 كرشم هنأ فرمي مل ام لسغي هنإ :ليقدقف كرشم مأ دحومأ تيملا فرعي مل نإو

 كلذ يف بلغألل رظني : ليقو ‘ دحوم هنأ فرعي ملام لسغي ال : ليقو
 الو دحومو كرشم تام نإو هعضوم يف ديحوتلا لصألا نأ رهش دقو “ عضوملا
 اذإ كرشملا لسغب مثإ الو « دحوملا لسغ قفاويل نالسغي : ليقو « اكرت نازيمب

 . دحوملا لسغ قفاويل لب هكرشل هلسغي نأ دصقي م

 رئاسو موذجملاو رؤدجملاو ' لوق يف اهجوزل ةجوزلاك ةعجرلا ةدع يق يتلاو

 نإو « هل مميتي وأ ةلولبم ةقرخي ممعي وأ ءاملا هيلع بصي هلسغ ىلع ىوقي ال نم
 لاح هل زوجي الام نفكلا نم هل لعجي الو بيطلا نم هل لمجي الف مرحملا تام
 الي هل هيلع اوردق ام اؤلعف هنتن وأ هضرم ىودع نم فيخ نمو « مارحإلا
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 هبلع اوقلي وأ ةرفح ىلإ بشخب هوعفدي نأ ولو مهفونأ دسب ولو مهف وأ هل ةرضم

 هنعو ى مرحلا سأر ىطغي : ليقو ى هعضوم يف هب رتسي ام ةراجحلاو بارتلا نم

 : نلع لاقف تامو هتياد نم مرحم طقسو ‘ ردسو ءام مرح ا لسغي : نلع

 هنإف ههجو اورّمخت الو ابيط هوسمت الو هبوث يف هونفك و ردس و ءايب هولسغا »

 ص مرحملل زوجي امم يأ هيبوث ريغ هسبلي نأ زوجي هنأ رثأ يفو ") « ايبلم ثعبي
 نرإف ى مك اتوم رئاسك هوطنحو هونفك و هولسغإ ه : تام مرحم يف ةشئاع نعو
 . قباسلا ثيدحلا اذه اهلصي مل اهلعل و )٦' « هتومب بهذ همارحإ

 سأر ىطغيو . ههجوو هسأر طغب ملو هطنحم ملف رمع نب هللا دبعل نبا تامو

 ع اهوخأ مث اهوبأ مث اهنبا مث اهجوز ةأرملاب لاجرلا قحأ و ى اههجو ال ةمرحملا
 نيب اهرخؤم يف ةأرملا رعش عمجيو ع ةنمؤملا ةرفاكلا لسفت ال : عيبرلا لاق

 لحت الو '") « اهرعش قرفب قلع هللا لوسر رمأف »ه ةأرما تتامو ى اهيفتك
 نع يور ام الإ اهحوز لسغت ةأرملا سأ ىلع نولملا عمجأ : لسق ك رثافضلا

 . اهلسغي ال اك هلسفت ال : لاق هنأ ةفيذح

 لوق ضرتعاو < نالا نم ىلوأ جوزلاو ى ةأرملا ىلع ةالصلاب ىلوأ بالاو

 ص ىضم ام رابتعاب بيجأو ى مهتوم دمب اجاوزأ مهامس لجو زع هلا نأب ةفيذح

 . اهجوزو ةجوزلاك اهديس و ةيرسلاو

 هتمزل لمف نإ « رثألا ه يفو ع يح اهنطب يف نينج ىلإ ةأرملا نطب قرخي الو

 ١ - ور ١ ٥ ملسم ٠

 ٢ ور ۔- ١ ٠ ] دمح .

 ٣ يذمزتلا هاور .



 ص جرخ ول هلاح الو نطبلا يف هلاح ىردي ال نينجلا نأ كلذو « باتو ةيانجلا ةيد

 . اهنينج يبح اذإ ةيح اهنأل ةأرملا ةيد همزلت هنأ سابقلابو

 نإو ى نافخلاو ةمكلا ديهشلا نم عزنتو ى ابنج ناك نإ الإ ديهشلا لسغي الو

 ترإو “رمع لسغ امك ةكرعملا ريغ ءادهش لسفيو ى اتك رت ةمكلا قوف ةمامع تناك

 نايفسو يبعشلاو حبسملا نب دمحم لاقو ؛ نالوق هلسغ يفف تامو ةكرعملا نم لمح

 دهشلا ىلع دازي الو ى املظ لتق نم لك الو ع صوصللا لبتق لسفي ال : يروثلا

 لعفي ام التق اذإ ةأرملاو يصلاب لعفيو « ركذ ام الإ هنم عزني الو بوث

 : ليقو ى ةكرعملا يف اتام ولو نالسغي اهنأ حيحصلاو < يعفاشلا دنع ديهشلا يف
 هنإ : بنجلا ديهشلا يف ءاملعلا ضعب لاقو « ديهشف ةكرعملا يف قهارملا لتق نإ

 لأسف اديهش نولسفي ةكئالملا ىأر » قلع هنآل لسغي نأ حيحصلاو “ لسغي ال
 وأ كرشلا لمأ هلتقي نأ ةكرعملا ليتق يف ءاوسو _) « ابنج لتق : لاقف ى هلهأ
 مل شاع وأ برحلا دمب ديهشلا ملكت نإ هنأ قحسا وبأ ركذو ى قافنلا لهأ

 تلسغو ىةنيمأ هتجوز هتلسغو هل ةجوز لسغ ديز نب رباج نأ يورو “ لفي

 ولو ةيبصلا هتجوز لجرلا لسغيو ى قيدصلا ركب ابأ اهجوز سيمع تنب ءامسا

 ةأرملا لسغ انباحصأ ضعب زاجأو ى اهعماجي اك ىضرتو غلبت نأ لبق تتام
 هصخ و ةروعلا فلب ةيبصلا لجرلا لسغو “ فل الب هتروع رتتسي ال يذلا يبصلا

 هلسخل ءام تيملا لام نم يرتشي عرشلا نايب يفو ى اقلطم ضعب عنمو ى اهمرح
 . هملا جاتحي ام لكو هرفحلو هربق نييطتلو

 نع هقرغ يفكي الو هل قوقحلا ةماقإ و قيرفلا جارخإ رداقلا ىلع بحمو

 ٠ ةحام نا هاور - ١
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 الإ و رخأ ربلا ىلا جورخلا ىلا رخأ نا دسفي ال ةنيفسلا يف تيملا ناك نإ و « هلسغ
 ام هسأرو هيلجر يف وأ هطسو يف لعجيو ى هقوقح دعب البقتسم رحبلا يف يقلأ
 هجرخي جوملا لعل هوقلأو نيحول نيب هولمج نكمأ نإ : يعفاشلا لاقو ى هلزني

 هنسحتساو « كلذ ىجرب ثيح ناك نإ هدجو نم هنفدىف لحاسلا ىلإ

 . دعس وب أ

 وأ دعاق ةروص ىلع وأ امجطضم لاح يأ ىلع ةلبقلا ريغ ىلإ كرشملا نفديو

 ابب رتسي : ليقو « نيفكت الو قانعألا ىلع لمح الب ضرآلا ىلع رجيو « كلذ ريغ
 امتلم لمهأ ةربقم يف نفدت ملسم نم نينج اهنطب يف يتلا ةيمذلاو « بوث نم رسيت
 كلوحكمو رمع نع يورم وهو “نيملسملا ةربقم : ليقو“نيك رشملا نم مهريغ وأ

 . نيك رشملل الو مهل ةرعقم سيل عضوم يف : ليقو

 نإ : تلق ص لاملا سأر نم هنآل ذفني هنأ رثألا ىفف لاع نفكب ىصوأ نإو

 تيملا عبسلا لكأ نإو « ممرغلل يقابلاو يزجعلا ىلع رصتقا نويد هيلع تناك

 ام هنم ىقبي ملو ىشالت وأ وه نبأ يردي الو هنفك دجو وأ هنفك نم هجرخأو

 ليوارس تيملل لمج اذإو ‘ كرشملل دحلي الو“ عامجإ هتثرول ثاريم وهف عمجي
 . ةكتلا هملع دشت الو دحاو عضوم نم هالجر تجرخأ

 اهوسكي اك اهجوز ىلع : ليقو « روهمجلا دنعو اندنع اهلام نم ةأرملا نفك و
 : ليقو “ لام امل نكي مل نإ هيلع : كلام لاقو “ لام اهل ناك ولو اهتايح يف

 هنفك طبر نم تيملا هيلإ جاتحي ام نفكلا نم عطقيو ثاريملاك اهتثرو ىلع اهنفك

 هنعو « هصممق قوف لعجي تيملا ليوارس و كلذ ريغ : ليقو “ كلذ ريغ وأ
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 فلتخاو ١١" «اهيف نوثعبيو اهيف نوروازقي مهنإف مكاتوم نافك أ اونَسحد» : نل

 . هتالص بايث يف نفكي نأ لضفألاو ؟ ةمايعلا تيملا سبلي له

 نيطبإلا مث هجولا مث نينذألا مم نينيعلا مث نيرخنملا مث مفلا يف طونحلا لعجيو

 يلع ىصوأو « لمجي : ليقو ى لجرلاو ديلا عباصأ نيب ال هيتحار يفوربدلا مش
 > نلع ينلا طونح لضفأ وه :لاقو “كسم هطونح يف لمجي نأ بلاط يبا نا

 نسحلا ههرك و ص ىتحساو دمحأو يعفاشلاو كلامو نيريس ني دمح زاجأ اذكو

 . هسأرو هتمحلو ههجو بطي نأ زوجيو “ دهاجمو ءاطعو

 سانلا ىلع ةزانج ترم اذإو ى ةبادلا ىلع تيملا لمح زاج ربقلا دعب نإ و

 ادرو اهلعلو « نوموقي : ليقو “ هريغ وأ دوعق نم هلع مه ام يملع اوقب

 لاو :مئاقلا لاقف ى سكملاب وأ دعق نيسحلاو ماق نسحلا نا يور اك س قلع هنع

 . دمق هنأ ملعتل كنإ هللاو:دعاقلا لاقو ى مئاق للع هللا لوسر نأ ملعتل كنإ

 نم ريرسلا لمحيو « هنبا الإ كرشم ةزانج عبتي الو “تيملا لام نم ريرسلاو
 الو “ نميألا فتكلا ىلع رسيآلا بناجلا نمو؛رسيآلا فتكلا ىلع نميألا بناجلا

 يشملاو“اهب بدب الو ادج ةزانجلاب عرسي الو“ ريرسلا يناج نيب لوخدلابرسكمعي
 الاقو قيرطلا قيضل اهمامأ رمعو قيدصلا ىشم اك عادل الإ اهمادق ال اهفلخ

 ص ةلفانلا ىلع ةضيرفلا لضفك اهمامأ يشملا ىلع اهفلخ يشملا لضف نأ انماع كنم

 هنأ دهب يور ك ى ةعبرألا هبناوج نم ريرسلا ذخأ دجو نمو ع نوعبس كلذو
 مث ء كلذك هرخؤم مث « هرسيأ ىلع نميألا اهبناج ذخأ ةزانج دهش اذإ يقلتي
 نامض الف دبع هنع ذخأ نمو '") « كلذك هرخؤم مث ى هنمأ ىلع رسيألا اهبناج

 ١ - دواد وبأ هاور .

 ٢ يئاسنلا هارر س ٠
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 نيترموأ ى ةنسح فالآ ةرشع هلف ةزانج لمح نمو « ذخ لاعت:لاق نإ الإ هملع

 يبآنعو ث افلأ نوعبرأف اعبرأ وأ ى افلأ نوثالثف اثالث وأ ي ةنسح فلأ نورشعف

 ظاربقلاو ‘ طبرارق ةعبرأ هلف ةزانج عبت نم » : رقللع هللا لوسر نع ةريره

 اهبمفر ناو “ طاريق هلف اهءاىل وأ ىزع نم » : ةريره أ نعو )١' « دحأك

 عمس املو ؛ ةعبرأف اهنفد مت ىتح يقب نإو ى طاريةف اهيلع ىلص نإ و ‘ طاربقف

 . 'آ) « ؟ انتاف طاريق ك : لاق كلذ رمع نبا

 توبهذت نيأ هاتليو اي :لوقت اهريغو « ينوم"دق : لوقت ةحلاصلا ةزانجلا و

 قوف ةزانجلاب باهذلاو < قعصل عمس ولو « ناسنإلا لإ ءيش لك اهممسي ؟ يب

 .رقت الف ةزانجلا ىلع اومحدزا اذإ : نايفسو نسحلا نعو “ لمرلا نودو يشملا

 اذإ » : لع هللا لوسر لاق ةريره وبآ لاق ى مثإلا كبصيو مهعم ناطيشلا نإف

 ىلع مدقتي : رثؤملا وبأ لاق '") « اوسلجاف لاجرلا قتاوع نع :زاتجا تمقو

 دقتي الف بكارلا الإ رخأتيو ةزانجلا

 لع يبنلا جاوزل ارتس باطخلا نب رمع ةل ىلع شعنلا لعف نم لوأو
 ء ةرورضل الإ كلذ كرت زوجي ال : نييناملا ضعب لاق ىقح ى سانلا عبتاف

 الب ايل ةزانجلا عبتتو © اهيلع هب رادي تارم ثالث اهبناوج نم ةزانجلا رخبتو

 اك كلذ زاوج كلام نعو ص رخآ دلبل دلب نم تيم لمحي الو ‘ عاد رمآل الإ ران

 عبرألا ريرسلا مئاوق لمح نمو » “ةنيدملا ىلإ قيقملا نم صاقو يبأ نب دعس لمح
 . للع يبنلا نع سنأ هاور )٤' « ةريبك نوعبرأ هنع طح

 ١ دواد وبأ هاور ن .

 ٢ _ دراد وأ هاور .

 ٣ _ ملم هاور .

 ٤ - ملسم هاور .
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 ص ربقلا لخدي ملام وأ ى اهيلع "لصي مل ام ةزانجلا فلخ مالكلا هركيو
 ركذ زاوجي:ليقو ى هنم دب ال امل الإ « لاوقأ ربقلا شرب ىتح وأ “نفدي مل ام وأ

 . هللا ركذب لاغتشالا نسحألاو ت ملعلا ركذ زاوجب : ليقو ى ةرخآلاو توملا

 ندإ الب : ليقو “ ىلولا نذإب : ليقو ڵ نذإ الب شرلا دعب سانلا فرصنيو

 اذإ وأ « عاضرلا نع تجرخ اذإ ةيبصلا ىلع شعنلا لمجمو « يلولا هاعد نم الإ
 ص ةزانجلا عابتا نع ءاسنلا عنم روهشملاو “ تيحتسا اذإ وأ ى اهتروع ترتس

 نهنوهني الو نورضاح. ءاهقفلاو ةزانجلا نعبتي ءاسنلا نيأر :ليق ايف عيبرلا لاقو

 تزع هنآو ‘ عنملا روهشملاو ‘ ديز نب رباج دهع ىلع نمبتي نلزي مل نهنأ يورو
 رئارس ىلع ءاسنلا لمح زوجيو اا « تاروجأم ريغ تاروزأم نمجرإ ه : لاق

 ةزانجلا يف بكارلا : سابع نبا نعو ى ءاسنلا رثارس ىلع لاجرلاو « لاجرلا
 نيب لاعنلا علخب هباحصأ وقل هللا لوسر رمأو ه “ هلهأ يف دعاقلاك
 . '") « ر وبقلا

 دنعو“ةزانجلا دنع توصلا عفر ةباحصلا هرك و ص ربقلا دنع مالكلا هركيو

 . لاتقلا دنعو “ ركذلا

 دحاو ربق يف نفديو ى هيلع ءانبلا ال سردني الئل ربقلا نييطت زوجيو
 ولو دبعلا ىلع ايبص ولو رحلا مدقيو ى ددمتم ىلع ةالصلاك ادعاصف نانثا ةرورضل

 ةهج ىلإ وأ “ مامإلا ةهج ىلإ ايبص وأ ادمع ناك ولو ىثنألا ىلع ركذلاو « اغلاب

 دمحأو يمفاشلاو يروثلاو يمخنلاو يبعشلاو "يلعو ةديبع وبأ هيلعو ى ةلبقلا

 ١ - دواد وبأو ملسم هاور .

 ٢ - ىذمزتلاو دواد وبأ هاور .
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 ديبعلاف ى غلبلا ديبملاف ‘ رارحألا راغصلاف < رارحألا غتلبلا : ليقو ؟ نالوق
 ءامإلاف ‘ تافلابلا ءامإلاف “ تالفطلا رئارحلاف تافلابلا رئارحلاف « لافطألا
 . تالفطلا

 ص بوبحم نبا لاق اذك و ى مامالا ةهج ىلإ مدقتلا : يلع نب ىسوم لاق

 مدقيو “نسلا وذ مدقيو « :الفط ناك نإ هيبأب ولو لضفلا وذ فنص لك نم مدقيو

 . هفنص يف ةيالولا وذ

 بوث ةراهط الب زوجت : ليقو “ تاولصلا رئاسك ةراهطلا يف تيملا ةالصو

 اك ىلص ةراهطلا تلتخا نإف ةراهطب اهيلإ ءاجي : ليقو ى ءاعد اهنأو “ ندب وأ

 هللا ذدُمَح ةثلاثلا دعبو “ باتكلا ةحتاف نيىل وألا نيتريبكتلا دعبو « دجو

 ءاعدلا فتأتست مث“نينمؤمللو كل رافغتسالاو للع هللا لوسرىلع مالسلاو ةالصلاو

 : دمحي دايز نب فلخ ناكو ى ريشبو عيبرلا ةالص هذه..ملستو ربكت مث تيملل

 ةالصلا عم كلذك ةيناثلا يفو ‘ ىلوآلا ةريبكتلا نم ةحتافلا دعب حبسيو للهي و

 . ةعبارلا دعب ملبيو يلصيو “ تيملا صخي ةثلاثلا دعبو “ مالسلاو

 حيبستلا ممدقتو ى كلذ وحن وأ « تاحلاصلا تايقابلا وأ ةالصلاك اههيجوتو

 . ءاعدلا مومأمالو ‘ تيملا ةالصل همجوتلل : ليقو ‘ لضفأ

 : ليقو“فوخ رض نكي مل نإ تيملا ىلع ةالصلا لبق ديعلاو ةضيرفلا ىلصتو
 نب دمح نعو ص ةدك ؤم دبعلا ةالصو ضرف اهنآل ديملا ةالص ىلع تيملا ةالص مدقي

 قاض اذإو ى ءاش اأب : رباج لاقو « ةضيرفلا لبق ةزانجلاب أدبي : بوبحم
 . ةضيرفلاف ةضيرفلا تقو توفي نأ امإو ريغتي نأ امإ رمآلا

 عوك رلاب تيملا ىلع يلص نإو ى ةرورضل هربق يف ولو تيملا ىلع ىلصيو
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 : نلع هنعو 0 ةيافك ةنس : لىقو ك ضرف تملا ىلع ةالصلاو 90 زجحم ل دوحسلاو

 ضعب معزو « .رثكألا هيلعو '١' « هل ةالص الف دجسملا يف تيملا ىلع ىلص نم »

 نيب تيملا ىلع ىلصي الو ى يهنلا ماحتقا عم يزجت اهنأ دارملا لملو ع ةزئاج اهنأ
 لابقتسا وآ رورم نم ةالصلا عطقي ام اهعطقي ال هنأبو زاوجلاب : ليقو ى روبقلا

 > تاف ام كردتسي الو تيملا ةالص ق مامإلا ىلع ىحاللا لخديو > هريغ وأ سحن

 ق ول و : لق هملع ىلص هداسف فسخو تقولا قاض نإو > كردتسي : لقو

 هيلع يلصيف نفدي لب هيلع ىلصي ال : تلق ڵ ةرورضلل بورغ وأ عولط وأ طسوت
 يعد نإو ى تاقوآلا كلت يف هنم عنمي ال ءاعدلاو ءاعد اهنأ لوآلا هجوو ع دعب

 ىلص نم اذك و ی ىزجأ ىلص نإو ى لصي الف هيلو ىبأف تيملا ىلع يلصيل لجر

 . اقلطم نذإ الب

 تمملا نفدي تأ للع ىهنو ؤ مهيلو .دمح وتلا لهأ نيناجم ىلع ىلصيو

 الىل هنفد وأ > هيزنت يهنلاف (٣) » الىل الجر نفد للع هنأ « يورو ٢١) » اىل

 تاقوألا كلت يف ىتوملا نفدت الو ى مومعلا نم ةانثتسم ةرورضلاو ةرورضل

 . كلذب ثيدحلا ءاج “ ةرورض دنع الإ ةثالثلا

 يبنلا ربق يف شرف هنأ يور اك “ شرفي ليقو ص هربق يف تيملل شرفي الو

 . هملع عس و نمل كل ذ ء املعلا ضعب بحتس ا۔و > ةفىطق ك

 قصليو نميألا هدخ نع : ليقو “ طقف ىنميلا هنيع نع ربقلا يف فشكيو

 ١ - و ر ١ ٥ ١ ن ابح ن ٠

 ٢ - يقهيبلا هارر ٠

 ٣ _ دواد وبأ هاور ٠
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 هلك ههجو نع ىخرب ليقو ى هلك ههجو نعالئاق الو « كلذك كرتيو بارتلاب

 الو نفكلا اونسحأ د : نلع يبنلا جوز ةملس مأ نعو “ هنم ضعب فشك الب

 اوقمع و« هنيد ءاضق اولجعو“ ةيصولا ريخأتبالو ةيك ذتلابالو“ليوعلاب مكاتوم اوذؤت
 الو ص اهونبت الو روبقلا اوصصحت الو « ءوسلا ناربج نع اولزعاو هوعس وو ربقلا

 يغبنيو ١١.) ي همامأربقلاوكدحألصي الو؛دحاسملا اهىلع اوذختت ال و“اهملع اوشمت

 نعو “ روهظلا نع هل اظفحو هتحئار روهظ مدع نيب امج قيممتلا يف طسو نأ

 ص هبارت ريغ ربقلا ىلع دازي نأ هركيو « ةطسبو ةماق هل قمعي نأ ىصوأ هنأ رمع

 اللل مكروبق اوقمع » . هنعو ى هل قمعي نأ يرمشألا ىسوم وبأ ىصوأو

 رمع نعو ا" « عرذأ ةثالث ةثالث قوف رقلا قمعي ال » : : لل هنعو ا" « ؟ مكيلع حيرت

 ىهنو ه « ةبكرلا ىلإ ه ليقو 2 يمخنلا اذك و « ةرسلا ىلإ رفحي زيزعلا دبع نبا
 اك ربقلا ىلع بذي نأ يهو "« مالسإلا يف ةريتع ال : لاقو ه ةربتملا نع هلج
 . لحت ال ةتيم يهو ةيلهاجلا لمفت

 ث عارذ ليقو ص ربش لاقىو ص أطوب الف ربق هنأ فرعي ام ردق رقلا عفريو

 ربق تمن : ىلع نعو ى منَسُي : ةفينح وبأ لاقو ى يعفاشلا دنع حطسيو

 ىفخ ىتح ربقلا ىلع بوثلا لمحيو ى راجحأ ةثالث هيلع تعضوو تللم هللا لوسر

 دكؤيو هلع زوجي : ليقو ى طقف ةأرملا ىلع : ليقو ث اقلطم بارتلا يف تيملا

 اهيلع ذختملا و روبقلا ةراوز رتل هللا لوسر نمل ه :سابع نبا نعو ى اهيلع

 ١ - دراد وبأ هارر .

 ٢ - نابح نبا هاور .

 ٣ دواد وبأ هاور ٠

 . دواد وبأ هاور _



 ١ي اهترايز نهف حابأ مث يأ دجاسملاو جرسلا
 نكمأ اذإ ينعي ى انريغل ىتشلاو انل دحللا نأ يورو ى قشلا نم ىلوأ دحللا و

 ع اهيف صخر ى اهيف نفديو ةرفح رفحت نأ قشلا : لاقو ى ديعس وبأ لاق اك

 . ةرورضلل

 ناثعو ةمطافو ةشئاعو ركب وبأ نفد هنأ اوركذو ى اليل نفدلا نسحلا هرك و

 يعفاشلاو نايفسو ءاطعو ببسملا نب ديعسو رماع نب ةبقع كلذ زاجأو ى اليل

 : ابلهأل نلع هللا لوسر لاق ةنيكسم ىمست ةأرما نأ يورو “ ىتحساو دمحأو

 هودي ملو ليللا يف اهونفدف اليل تتامف « اهنفد رضحاأل ينوربخأف تتام اذإ ه

 راتخاو '"' « اليل اهنفد ىلع ال همالعإ مدع ىلع مهمالف“همون نم هوظقوي نأ ةقفش

 : تلق ى انباحصأل هسسنو ى رقتسأ هنأل ةرورض نكت مل اذإ اليل نفدلا ديعس وبأ
 هنع درو امي بسنأ وهو تمملا داسف فيخ نإ الإ راهنلا رايتخا انباحصأ روهشم

 . اليل نفدلا نم قلع

 ثيدحلا يف ءاج امك ةلبقلا ةهج ىلإ انآرق مهرثكأ مدق ربقلا يف عمج اذإو

 دهاجمو ءاطع هزاجأ و نسحلا ههرك و ى دحاو ربق يق لجرلاو ةأرملا عمج زاجو

 > 7 وبأ لاق هبو “ ةرورضل دمحأو يمفاشلا هزاجأو > يعازوألاو كلامو

 نع اوكحو ص رخآ هيف ربةيو ةيحان تيملا ماظع لزعت : انباحصأ رثأ يفو

 اول اوفرعيل ملعلا و فرشلا لهأ ىلع ءانبلاو ص.صجتلا زاجأ هنأ دعاج نبا

 . يهنلا يف ثيدحلا موممل كلذ زوحي ال : تلق

 ١ - ملم هاور ٠

 ١ - دمحأ هاور ..
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 ص عيبرلا نع يور اذك ايهنم ناجرخي ال اهيترفح يف ةموجرملاو موجنرملا و

 ةأرملاو ى ةرسلا ىلل لجرلا لقي ملو ى رحنلا ىلإ ايف رفحي : لاق نكل
 . فتكلا ىلإ

 : نراهبن يبأ نب رصان لاقف ى '٢ا « ءيش ربقلا ىلع بتكي نأ للع ىهنو »
 ديسوت اوزاجأو ص ديهشلا مسإ حوللا يف بتكي : « رثألا ه يفو « هيزنت يهن
 رجشلا عفانمو روبقلا رجش رات : كلا همحر دمحم وبأ لاق ى هربق يف تيمل رجحلا

 ال بابشلا ى ةمبرأ الإ نهردق فرعي ال ةعبرأ : مصألا متاح لاق ى ءارقفلل
 فرعي ال بابشلا ى ةعبرأ الإ نهردق فرعي ال ةيفاعلاو « خيشلا الإ هردق فرمي

 ال ةحصلاو ى ءالبلا لهأ الإ اهردق فرعي ال ةيفاملاو « خيشلا الإ هردق

 .. تمملا الإ اهردق فرمي ال ةايحلاو “ ضيرملا الإ اهردق فرعب

 ثاب الإ ةوق الو لوح الو ى كتعاط يف انيحأ قلع دمح كيبن ةكربب مهللا
 . ملسو هبحصو هلآو دمح انديس ىلع هللا ىلصو “ ميظعلا يلعلا

 ١ - او ر ٠ ١ . هح ام .
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 يناثلا ءزجلا سرهف

 لينلا حرش نم
  اهفناظوو ةالصلا يف يناثلا باتكلا

 ١إ! . . .. .. .. .. ... ... ... تاقوألا ىف : باب

 ٢٤ . . . . . . . . ناذألا ىف : باب

 ٢٣ . . . .. .. .. .. .. .. ةماقإلا ىف : باب
 ٣٨ . ...... -: ...... . سابللا

 ؛٨ . . . . . سابللا ةفص يف : لصف

 ٥٧ . . 7 ريرح وأ اسحن نإو بوثب ىلصب : لصف

 ٦٥ . 3 ةربقم نكت مل نإ تتبنأ امو ضرألا ىلع تتس : باب

 ٧٦ . . . .. . . لابقتسالا يف : باب

 ٨٤ . . .. ...... . ةرقسلا يف : باب

 ٩٥ .. . .. .... . . ايقلا يف : باب

 ٩٩ . . . . . . . لبطلا ةالص يف : لصف

 ١١١ . . . ..... ... ... ... .. همجوتلا ىف : باب

 ١!٨ه . . . . .. .. .. ةذاعتسالا يف : لصف

 ١إ٤ . .................. ...... .م ارحإلا يق : باب

 ١٣١ . . . . . . . . ةءارقلا ف : باي

 ١٣٨ برغم ةرخآو رصعو رهظ يف ةءارقلاب رسي هنأ اوعمجأ : لصف
 ١٤٨ . . 2 ةءارقلاو مارحإلا نيب توكسلا يغبني : لصف

 ٥ ١ . . . .. . . . عوك رلا يف : باب

 ٠ . . ١٦٥ . . . . . . دوحسلا ق ق : باب

 ١٨١ . . . . . . . .. تايحتلا ق : باي

 ١٨٩ . . . . . . اضنأ تابحتلا ىف : لصف

 'اض.
. 
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 ةمجلا ةالص ىف : ب اي

 . ةمالا بيترت ي : لصف

 . عماجملا ىف لضفالا ميدقت “رلس : لصف

 د افل ١ ح الص ا ي : لصف

 تضقتنا اهدسفي ايب هعم ينبي ال اب ث دحأ ن إ : لصف

 هدمح نمل هللا عمس ريغ لاوقألا ق مامإلا عابتا بحم : لصف

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مامإلا هيبنت : : باب

 نالصرولا ق : باب

 . . ...... . ةعمجلا ةالص يف : باب

 . .. 2 هبئان وأ مامإلا : يهو طورشب تصخ : لصف

 . .. . . . اهئادأ ةفص يف : باب

 7 ادصاق دحملا ا يتاب م مث هتيب ف لفنتي نأ مامإلل ؤ نس : : لصف

 . . ةبطخلل تاصنإلا بوجوب نس : لصف
 . . مادقالا ىلع ةودغو روكبو لاستغا اهل نس : ةمتاخ

 رفسلا :ال يف : باب

 . .. ةالصلا روضح دنع نطولا ذاختا ضرف : باب

 . خلا ودعب الا هنم جرخم ال دلبب هذاختا بدن : لصف

 . . . . . . نطولا ذاختا ةيفيك يف : باب

 . .. ...... . نارقلا يق : باب

 . ٠ . . . . . . فوخلا ةالص يف : باب

 ١ وهسلا دوجس يف : باب
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 . ةالصلا ضقاون ي : باب

 . خلا اهنم نكت مل نإ ةرهاظ لامفأ اهضقنت لصف

 . خلا ادمع اهدسفب اوهس اهضقني ال لمف لك : لصف

 خلا غراف دوعق وأ م ايقك نوكس اهضقتني : لصف

 اهتسب حص نم لضفأ اهعدخمب ةأرما ةالص : لصف

 . . .. ءاضقلا يف : باب

 . . . ننسلاةالص ق : باب

 ةوالتلا د وخس ق : باب

 . ناضمر م ايق ق : باب

 نيدبملا ةالص يف : باب
 ةمالعلا ةالص يف : باب

 باب

 باب

 . .. ...... . لفنلا ق : ةمتاخ

 . . . زئانجلا ق : ثلاثلا باتكلا

 ةدحاو هلسع اتم ارضاح مزل :

 اقافتا ءاسنب ذب ةأرملاو > لاجرب لجرلا لسغي : نزصف

 لقأ ال ةثالثبو ةعبرأبو ةسمخب تيم لسغ حمص :

 رهاط ناتك بوث يف هرضاح ىلع تيم نيفكت ضرف : باب

 : باب

 : باب

 ةمتاخ

 بوثب هيلع رتس شعن ىلع عضوو نفك و لسغ اذإ :

 ٠ هملع ةالصلا هنيفكتو هلسغ دعب نس

 خلا جوزلا مش ش هوبأ تلملا ىلع ةالصلاب سانلا ىلوأ : لصف

 ط وأ اقلتسم برغملا وحن هسأر لمجي : لصف
 هف هنفدو تسمل رهق رقح ةرافكلا ىلع بح و:

٠ 

٠ 

٠ 

٠ 
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 7 همامأ عضو هقرش ةهج نم نإف ربقل تيمي يتأ اذإ : لصف

 . . . . تمملا زيهجت : باب
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