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 اشرلا بحتلع
 ص ٠ ب ٧ ٢ ١ ١ -_ دح ٣

 ةيدوعسلا ةيهملا ةكلمملا

 ةظفح عز بلنال ے رخمي
 م٢٧٩١ ۔ ه٢٩٣١ ةيناثلا ةعبطلا
م٥٨٩١ ۔ ها ٤٠٥ ةلاخلا ةعبطلا



 س س . & هس ت ٠ و ٤ ك

 لتيلملارافشرر يتلل

 فيلات

 هتنارمع .ينيميزملابع بزلا رايضيتب
 .ھ٢٢٢١؟ تت ىنزلا

  
 همرّمَملا م مرب ايل ١

 شيفطأ_ زيول
 هتناهحعَر

 كثكلاشلا ءرثحلا

 ر ) صس ك ر ل ا 2 ح س ه ٠

 ةدج ۔١١ا١٢) ب.ص
ةيبوعشلا ةتيهَعلا ةكلمملا



 تتحن
مح ص ه



 ةلزلا ف عبارلا باتكلا

 . . . .. . ء ةالصلاب نوف "ضرف يهو

 ةاكزلا يف عبارلا باتكلا

 اهب ديزيو ى اهب ديزب لاملا نأ ىفخي الو ؛ ةدايزلا ىلع قلطت ةفللا يف يه
 سفنلا يف رمثتو ى هلامو اهبحاص يف نوكت ةكربلاو ى ةكربلا ىلعو ؟ آريخ نمؤملا

 يتلا بونذلا نم اهب رهطي اهبحاصو اهب رهطي لاملاو “ةراهطلا ىلعو “ مركلا ةليضف

 ةفئاطل صوصخم هجو ىلع ندب وأ لام نم جرخي ام عرشلا يفو “ لخبلا اهنم
 وأ لاملا نع لاملا نم ءزج جارخإ يه يردصملا ىنعملا ىلعو ى ةينلاب ةصوصخ

 : رجح نبا لاقو ط نيمنامب ناآدحلا سيلو ى "رم ام رخآ ىلإ هجو ىلع ندبلا

 هجوو 0 يبلطم" الو يمشاه ريغ ى هوحنو ريقف ىلإ يلوملا باصنلا نم مزج فرص
 وأ ةراجتلا لاك ةدايزلا ىنعمب ءاتلا تاذ لاومألا اهقلعتم نأ وأ « "رم ام اهتىمست
 ال نكل ص ءاينغألا اهب باهتو « رارحألا اهب قرتستو اهب ةفلألا عقتو “ عرزلا

 . هللا ءاضرو ضرفلا ءادأ الإ اهبحاص دصقي

 الإو ص ةالصلا دمب اهركذ اذلو “ ركذلا يف ( ةالصلاب نرق ضرف يهو )
 لدع مامإ نع اهمنام لتقيو ءاهكراتل ةالص الو 0 موصلا ضرف نع رخأت اهضرفف

 ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف » : ىلامت هلوقل “ هرومأم وأ هلماع وأ

 ۔» __ ٥



 2 ًاعامجإ ًامات اكلم باصنلل كلام ملسم لقاع غلاب لك ىلع بجتو
. " . 

 . . .. . . . { ربيبزو رمعو ريعشو رب يف

 ملو ع ناميإلا عم ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإب نيك رسملا لاتق اًبغف "اه ةيآلا

 » خلا آالاقع ينم اوعنم ول هللاو » : ركب وبأ لاقو ى ةالصلاو ناميإلاب فتكم

 دقو ى هب لقعي ام سفن دارأ وأ ى هب لقعي امب هل ةيمست ًاربعب لاقعلاب دارأو

 لام نم آلاقع ىوسي ام دارأ وأ ى هلاقعو ةاكزلا ريعب ذخأي مامإلا نإ : ليق
 نوك ىنعمو ى اهمناك اهلهأ ريغل اهعفد نمو ى ًاقانع يورو ى اقلطم ةاكزلا

 اهمنام لتقي ال : لبقو “ بات اذإ اهديعي هنأ ال هنم لبقت ال هنأ هل ةالص ال اهكرت
 كبدؤيو ارهق هنم ذخؤت لب لتقي الف قسف اهعنم نإ امأو ،ًادوحج اهعنم نإ الإ

 لوحف "ل'وَح لخد اذإ كلهي : ليقو ى اهب صوي ملو تام قح اهعتيضم كلهو
 ص هتالص آدوحج اهكرات ديعيو اهتقو نع ريخاأتلاب يصعي : ليقو ى ناكمإلا عم

 لكؤي مسلا ةوغر هيقدش يبناج يف مسلا ديدش [نابعث ةمايقلا موي تناك اهك رت نمو

 ' هقنع قوطيو ى كلام انأ : لوقيو هىقدش ذخأيو قلخلا بساحي ىتح هباذعب

 . ةبوتلا ةروس يف انريسفت رظنا و

 ؛ ( باصنلل كلام ) دحوم يأ ( ملسم لقاع غلاب لك ىلع بجتو )
 ردقلا : باصنلاو ى هريغ وأ متي لام هدنع نم ىلع اهجارخإ مهضعب بجوأو
 عامجإب يأ : ( اعامجإ ) يتأيو ى اصقان اكلم ال ( امات اكلم ) ، هيف بحت يذلا

 اقلطم بنعلا دارأ < ( بيبزو رمتو ريعشو رب يف ) اهيلع امم وأ عامجإ اذ وأ
 : للع لاق ص بيبز ناك اذإ "تي ال ناك ولو ث هتاكز تمزل باصنلا هيف مت اذإف

 ص ةرمتلا لمشي ام ةبحلاب دارأ و ‘؟ دوست ىتح ةبنعلاو ى دتشت ىتح ةبحلا »

 )١( ه : ةبوتلا .

 )٢( نابح نبا هاور .



 ةماس تناك نإ منغو رقبو لبإ يفو ث اعنصي مل نإ نيدقنلا يفو

 اذهبو “ دوست ىتح اهيف ةاكز ال ةبنعلاو دتشت ىتح اهيف ةاكز ال ةبحلا دارملاو

 هلخديو بطرلا نع ةرمتلا جرخت ىتح ةاكزلا مزلت ال هنأ ىلع “ضعب لدتسا

 . هجضن ةياغ وهف بنعلا دادوسا امأو ، امهوحنو ريعشلاو حمقلا اذك و « سببلا

 هنآل وأ عيبلا دنع نادقني اهنأل ايمس ‘ ةضفلاو بهذلا : ( نيدقنلا يفو )

 وأ ‘ حالس وأ ةأرما وأ لجرل اّيلح' ( اعنصي مل نإ ) ى اهبحاص ىلإ داقني
 مالكلانآل عنصلاب امهديقو بهذلاب يلحتلا لجرلا ىلع مارحو ى فحصم امه ريغ

 ى سوماجلا هعنمو ( رقبو لبإ يفو ) ى موللاب ديقتلا اذك و ى عامجإلا يف

 : ةثالث رقبلاف ى ةمنسأ املو اهدولجو اهفالظأ قرت رقبلا نم عون يهو ةينابردلاو

 نإو اهبلغأ ىلع ةاكزلا ذخؤتو “ ضعبب اهضعب متي ةينأبردلاو سوماجلا و بارملا
 ةنس وأ منغلاو لبإلا اذك و ى ىلعألا ىندأو « ىندألا ىلعأ ذخأ بلغألا نكي م

 ةينابردلاو < سوماجلاب ثنح رقبلا ىلع فلح نمو ى اذ نم ىرخأو اذ نم

 ى لوق يف ةندبلا مسإ اهلمش ىتح اهندب مظعل منغلا ىلع رقبلا مدقو “ بارملاو

 نإ ) زعملا هنمو ( متغو ) ى اهسفنبو هايشلاب اهيلع ىدؤي هنأ يف لبإلاك اهنالو
 عمج رقبلاو منغلاو لبإلا يعر ىلع موسلا قالطإ يفو ى ةيعار يأ ( ةماس تناك

 عوضوم موسلا : لاق نم لوق ىلع زاملا مومع ىلع لمحي وأ « زاجملاو ةقيقحلا نيب
 ء هلك ركذ ام يعرل عوضوم هنأ مهضعب دنع حيحصلاو ‘ ةصاخ لبإلا يعرل

 يتلا منغلاو رقبلاو لبإلا امأو “ زاجملاو ةقيقحلا نيب مجلا همالك يف سيلف هيلعو

 اهيف "ةاكزلا بوجو يفف ‘ شيشحلاب اهيلإ ءيجي وأ هدنع نم اهبحاص اهفلعي
 هيلعو “ حيحصلا وهو ديق ال بلاغلا ىلع راج موسلاو ‘ بجت : ليقف ى فالخ
 رقبلاو لبإلا يف فلتخاو ى اهيف ةاكز ال : يمفاشلاو ةفينح وبأ لاقو ؛ كلام
 تناك اذإ : لبقف ص ةراجتلل ال اهلهأل هوحنو توقلا لمحو رجزلاك لمملل ةذختملا

 ۔- ٧٢ ۔



 وأ هل نمك ء كلملا صقانو :7 ادبعو ًانونحمو ًامىتي اهموزل يفو

 جاتحل قح وأ ؟ اهريغك ةدابع يه له ى هراثم فالخ نيد هيلع

 نونجملاو ميتيلا ىلع اهبوجو حيحصلاو ؟ "ينغ ىلع

 انباحصأ ضعب راتخاو ، حيحصلا وهو ى ال : ليقو « ةاكزلا اهيف تمزل ةسمخ
 ص اقلطم منغلاو رقبلا يف مزلت : ليقو ‘ كلامو لوحكمو ةداتق لوق وهو لوألا

 نم هيف بحت ام رقبلاو لبإلاب لمع اذإ : ليقو “ ةمئاس نكت مل نإ لبإلا يفو
 تاإو لبإ يف نإ : ليقو : « جاتلا » يفو “ فيعذ وهو اهيف بحت ل ثرحلا

 . اهلثم رقبلاو ةاكز رثكأ وأ سمخ يهو اهيلع يراكي فعضل

 “نج ولو نونجم وأ متي لام اهموزل يف يأ : ( انونجبو اميتي اهموزل يفو )
 همزلتف آلام كلمع نأ “صيأ : يأ ) ادبعو ( 2 يطمي ناك ام دعب وأ غولب دعب

 ؟ همزلت الف هدّسسل وه لب ى هطعأ ولو الام كلمي نأ ُحصي ال مأ ؟ ةاكزلا

 ( اهريغك ةدابع يه له هراثم فالخ ند هيلع وأ هل نمك كلملا صقانو أيمذو )

 ميتيلا يف هدريو ؟ نونجملاو ميتيلاو يبصلا مزلت الف ةمذلاب قلعتت موصو ةالص نم
 يمذلاو دبعلا مزلتو '١«ةاكزلا اهلك أت ال ىماتيلا لاومأب اورجئتا » : لزج هلوق

 نمعنمي ملو نيد هل نمو ى ءالؤه مزلتف ( ؟ ينغ ىلع جاتحم ) لاملا يف ( قح وأ )
 . باصنلا نع هلام صقني نيد هبلع نم نود هضبق

 (ميتيلا ىلع اهبوجو ) وهو انباحصأ لوق وهو ثلاث لوق : ( حيحصلاو )
 ايلام يف تبجو املو ى ايلام يف اهبوجو يأ : ( نونجلاو ) ى غلبي مل نم لكو
 همزل قافأ وأ غلب اذإ هنأ ثيح نم لاملا رابتعاب وأ “ ايهيلع تبجو اهنأكف

 )١( دمحأ هاور .

 



 ةرزجلا هملع امناف يمذلا نودو 0 هدسمل هلامو هز اف دمعلا نودو

 ابف مزلت : ليقو “ جرخي مل نإ نونجلاو ةيلوفطلا نيح هلام يف بجو ام جارخإ
 نونجم وأ ميتي لام هدنع نمو ى نيدقنلا ريغ رهظ اهف : ليقو ی ضرألا تجرخأ
 ةنامأ هدنع وأ ى باستحا وأ ةياصو وأ ةلاكوب رضاح ريغ وأ دوقفم وأ بئاغ وأ

 ءاهباسح الو اهجارخإ هل زوجي ال : ليقو ى هنم ةاكزلا جارخإ همزل رضاح

 “در وأ رضح وأ قافأ وأ غلب اذإ هربخيو ى اهباسح نيبو هنيب ريخم : ليقو

 ناب نإو لاملا يف ةبجاو اهنأ هل ناب اذإ كلذو ى ةجح نوكيو ى هيلإ ةنامآلا
 ص برتسي مل نإ هئاطعإب هنم اهذخأ زاجو ى جرخأ ام همزل بجت مل اهنأ دمب هل

 : لاق نإ مهمكيرشنوقدصيو ءالؤه لاومأ يف تبجو اهنأ نينيمأب الإ ال : ليقو
 يف اوطاتحا بسحت ملو مهلاومأ نم جرخت مل نإو ةقث ناك نإ : ليقو « اهتجرخأ

 ةصح يف مزلت ال ىماتيل لام هدنع ناك نمو . تلهج نإ اهئنس يفو اهتيمك
 ترجو اثاريم مهل ناك نإ الإ هتصح يف غلبت مل نم لام يف ةاكز الف ةاكز مهدحأ

 نإ : لاق نمو ى ( هديسل هلامو هنإف “ دبعلا نود ) ‘ مسقت ملو لبق ةاكزلا هيف
 هديس مزلت ةاكزلاو ى كلام : ليقو « هتاكز همزلأ هل يطعأ امل كلام دبملا
 نم ىكز ءاش نإ و. ةاكز ىطعأ ام ديملا لام نم ذخأ ءاش نإف ى هلام نم ىكزي

 نم هثاريم هيلإ لسري وأ هل ىصوي وأ دبعلل بمكوب نأ لثم كلذو « دبعلا لام
 نيك رملا نأ كلذو ى هيف ناك يذلا هدلب يف اتيم اكرشم ثرب وأ ى كرشلا دالب

 ضرأب لوقلا ىلعف دبعلا ملسأ نإو مهدحأ قرتسا ولو « مهنيب ثراوتلا نودقتعي
 . كرسملا ثرب ملسملا

 الإ هدّسس هنع هكلمي الف اعامجإ هثرو امل كلام دبعلا نإ : « جاتلا » يف لاقو

 نودو ) “ابلبق وأ ةيدوبعلا دعب هثرو ءاوس هنأ هرهاظو ى اذه ىلع هاضرب

 هتمزل ولو ى اهب ذخؤي ةاكز ال ( ةيزجلا هيلع امنإف ) يسوجملاو يباتكلا ( يمذلا

 عورفب نروبطاخم رافكلا نأ ىلع ءانب نيكرشملا رئاسك هلا نيبو هنيب ايف
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 ؛نيماسملا ىلع ام فعض مهيلع نإف برعلا ىراصن نم نكي مل نإ

 يف اذكو ى هعبر يف هفصنو ى رشعلا هيف مهمزل اميف سخلا وهو

 ؛ مهيلع ةي زج الو منلا

 :ليقو ى ةتسيبأ ريغ هب حرص اهب يمذلا ذخؤي : ليقو “ حيحصلا وهو ةعيرشلا
 امأو ص لبق ىكزي ناك دقو نيدحوملا نم هارتشا يذلا لصألا ةاكز ىلع ذخؤي
 ص كحلا يف مهيلع ةاكز الف نيك رلا عاونأ و يمنصلاو نابراحملا يسوجملا و يباتكلا

 ىلع هللا نيبو مهنيب ايف مهتمزلو مالسإلا نم اوبأ اذإ نولتقيو هلك مهل ام ذخؤي لب
 نيماسملا ىلع ام فعض مهيلع نإف برعملا ىراصن نم نكي م نإ ) “ حيحصلا

 يذلا رمتلا وأ بحلا وهو ( .رشعلا هيف ) نيماسملا يأ ( مهمزل ايف سخلا وهو
 يقسام وهو رشعلا فصن نيملسملا هيف مزل اجف رشعلاو « الثم رطملاب ىقسي

 يأ : ( هعبر ) موزل عضوم ( يف ) رشعلا فصن يأ ( هفصنو ) “ رجزلا
 ه نرورشع امهرشع' مهرد يتئام نأ الثم كلذو نيدقنلا يف اذهو ى رشعلا عبر

 ةرشع ينارصنلا يبرملا مزليف نيرشعلا عبر ةسخلاو مهارد ةسمخ اهيف ملسملا مزلتو

 ناترقبو ص ةاش ملسملا تمزل ثيح ناتاش همزلت اذكهو « نيرشعلا فصن يهو

 اذك و) : هلوقب كلذ ىلإ راشأ امك « لمج همزل ثيح نالمجو ى ةرقب هتمزل ثيح
 امو ( مهيلع ةيزج الو ) ى منغلاو رقبلاو لبإلا :نيعلاو نونلا حتفب ( معنلا يف

 نأ رهاظلاف ى اهمسا نم اوفنأ نكلو ى ةقيقحلا يف ةيزج وه لب اهنع ضوع ركذ
 اهامس امنإو ةقيقحلا يف ةاكز ال ةيزج اهنأل مهدنع باصنلا متي مل ولو مهمزلي كلذ

 . ىحلأو ى اهذخأ ىلإ لصوتبل اهمسا لدبف ةيزجل مسا نم اوفنأ مهنأل ةقدص رمع

 . مهاراصنب مهئباصو برملا دوهي مهضعب

 هيقف برملا ىراصن ىلإ ةمذلا لهأ نم وأ انم لقتنا نمو : « جاتلا » يفو

 "لصم وأ يمذ وأ ةأرما ىلإ برملا ىراصن لاومأ نم لقتنا ايف اذك و “ سهجلا
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 . سلفم ىلع نكي ملو هلجأ لح نإ ِنيَد يف اهبوجو حصألاو
 . . . . اننع ناك نإ نبد نم هيلع ام نايذملا طقسيو

 يّمذ هلوادت ولو ى مالسإلا ضرأ نم ايعن ولو يّمذ هارتشا امو ى الصأ تناك نإ

 امع 7 هارتشا امو « نيملسملا لاومأ نم هلصأ ناك نإ ةاكزلا هيفف يمذ دعب

 ى حيحصلا ىلع رشعلا هيف مهمزل برملا ىراصن نم سلا هيف ىرج
 و نإ مزلت : ليقو ت اهورتشا نإ مهترمت يف ةقدصلا مهمزلت الو ى سخلا
 ىلع ةاكزلا يأ : ( اهبوجو ) حيحصلا يأ : ( حصألاو ) ص كاردإلا لبق

 ءاوس ةاكزلاتقو اضيأ لحو ( هلجأ لح نإ ننيد يف ) ةنس لك يف لاملا بحاص

 عنام رابج وأ ( سلفم ىلع نكي ملو ) « اهدعي ال اهلبق نيدلا ةلح وأ امم الح

 ريثك هلصأ و ميملا رسكم ( نايدملا طقسيو ) ى هنم سيأ دق بئاغ وأ ركنم وأ

 ص لاملا بحاص ىلع اضيأ قلطيو ى اقلطم نبد هيلع نميف لمعتسا مث « نيدلا ذخأ

 نيد طقسي امنإو يقابلا يك زيو “ ةضف وأ ابهذ ( انيع ناك نإ نيد نم هيلع ام )
 كلذك و “ منغلاو رقبلاو لبإلانيد ىلع ال ةضفلاو بهذلا نيد ىلع ةضفلاو بهذلا

 .منغلاو رقبلاو لبالا نيدل الو ةضفلاو بهذلا نيدل منغلاو رقبلاو لبإلا نيد طقسيال

 لبإلا نم وأ “ ةضفلاو بهذلا نم وأ “بوبحلانم بوبحلا نيد طقسي ال كلذك و

 لاملا بحاص هيك زب الف“ةاكزلا تقو لح دقولجألا "لحي مل نإو “منغلاو رقبلاو

 ءهجرخي م ةاكزلا نم ءيش يقب دقو دمب “لحأنإ الإ دعب لح اذإ الو ى هنيح يف
 “لح اذإ : ليقو “ هطقسي الو نايدملا هيك زيو ةدئافلا ةاكز يف يتأي ام كلذ يفف

 هاكز ايهنم ك نأل «نيترم لاملا ةاكز نم كلذ نوكي آلوءآضيأهبحاص هاكز هلجأ
 ىطعأمشهلام دحأىتك ز ولف ى هتمذ يف لب انّيمم سيل هيطعي ام نألو « هسفن ىلع
 ءاقادصهنم ةأرملل ىطعأ وأ « كتمأ قادص وأ اشرأ وأ ةبه وأ ةرجأ كل هنم

 مت نإ هنيح يف هيكزبي نأ هيلإ لقتنا نم مزلل كلذ وحن وأ ى هنم ثروف تام وأ
 ناك وأ ى فالخلا ىلع اضعب ىطعأ وأ ى طعي ملو لوحلا راد دقو « باصنلا هدنع

_ ١١ 



 اربتعم هنوك ىلع لديو ى باصنلا مت هيلإ لقتنا املف تقولا هل كسمأ ام هدنع
 هيلع كردتو ؛ ةقفنلا كردي ال لحي ملولو لجآ نيد هل نم نا اكلامو ى لاح اذإ

 عسويف ص نيعتم ريغ اهبحاص ةاكزلاو ى هيف قحلا بحاص نيعتل اذه لاقي نا الإ

 قيضي ملو « نيمتم وهو ةقفنلا كردي ال نيد هل نم نأب اذه يف ثحبي دقو ى اهيف

 )6١ ىضقي نأ قحأ هللا قح » ثيدح ىلع مالكلا اضيأ يتايو ى اهك ردي مل ذإ هل
 ذخؤي ال : لاق نم لاقف لجآ لام هلو هيك زي لام هديب نم نأ رفعج نيا ركذو
 امم ةاكزلا يطعي : لاق نم لاقو ، هتاكز عم هنيد لحي نأ الإ ءيش لجآلا هنيد نم

 لثم ةرفص يبأ ظفح ينو « ناثع وبأ كلذب لاق نممو “ لجآلا هنيد نمو هدي يف
 ى رضاحلاهلامةاكزعم يأ هتاكز عم لجآلا هنيد هلام سأر نم ةاكزلا جرخي هنأ اذه

 يف هتاكز جرخأ هنيد لحم لبق قرولا هتقدص لحم تقو ناك اذإ : لاق نم لاقو

 ص ةرذع نب يلعو ى يلع نب ىسوم لوق وهو هتاكز جرخأ هنيد لح اذإف ى هتقو
 . ھا ذخأن هبو

 ناك هتمذ ق وه نم اضيأ هاكزو هلولح لبق هكلام ٠ ز نإ هنإ : لاقب دقو

 هيك زي ال نأ مزل هتمذ يف وهنم ةاكز الو اذه نيد لحي مل ول نكل ںنيترم ىكزم
 نأ رهاظلاو ى فنصملا هركذ يذلا لوقلا ىلع دعب الو ى هنيح يف ايهنم دحاو
 ىلع نيدلا ةاكز : للا همحر دابع نبا لاقو ى ةاكز ال نأ مزتلي لوقلا اذه بحاص
 ملولو هبحاص ىلع اهنإ انموق لاقو « هلجأ لح ولو هنم هبحاص هضبقي مل ام نايدملا

 هبحاص لإ نيدلا هنم جرخي ىح نيد لام يف ةاكز ال هنأو « لجالا لحي ملو هضبقي
 عنمت نأ نع الضف لاملاب ال هتمذب قلعتم نبّدلا نأب درو « يقابلا يكزي كلذ دعبف

 ١ - ور ١ ٠ ملسم ٠
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 > تلسلاو ةرذلاو ةقباسلا ةعبرألا ‘ ةتسلا بوبحلا ف بجت اندنعف

 نيدلا ضبق اذإ : كلامو بيسملا نباو ءاطع لاقو ى هنم نيدلا جرخي ىتح هتاكز

 اذإف هضبقي ىتح هبك زب ال كلذك .: ةفىنح وبأ لاقو “ ةدحاو ةنسل هاكز هبحاص

 لاق هبو “ اذكمو ةيناثلل يقابلا يكزيو ىدأ ام طحف ىلوألا ةنسلل هاكز هضبق

 رمع نبا نعو . ةبيصملا ال ةغئازلا ةيضابإلا نم وه يذلا يراكنلا زيزعلادبع نبا

 امأو < طقف ةنسلل ىك زيف « ةنسلا هملع روديو ضقي ىتح ىكربال » : ةشئاعو

 ةدحاو ةنسل : لبقو “ ىضم امل هيك زيف هضبقي ىتح هيك زب الف هنم سيأ ام

 نايدملا طقسي : ليقو ، طقف لوحلل هيك زيف لوحلا هيلع رودي ىقح : ليقو
 وأ ةضف وأ [آبهذ هلام ناك ءاوس ى امهريغ وأ ةضف وأ ابهذ نيدلا نم هيلع ام

 ةيكزت زوجي : ليقو « نيلومعم ريغ ةضفو بهذ نم طحي ال : ليقو « امهريغ

 نع عفرلا يفو “ لح ولو نيدلا اهنم عفرب الف « ةميقلاب ال اهنم ءازجالاب ضورملا
 بهذلا نيد نأ روهشملاو « هريغو « جاتلا ه يف لاوقألا ركذ فالخ ةيشاملا

 نمناويحلا نيد طقسيو ى امهريغ نيد ايهنم طقسي الو امهدحأ نم طقسي ةضفلاو

 بوبحلا نيداهنم طقسي الف تك ردأ اذإ بوبحلا امأو « رجتلا ال بسكلا ناويح
 اقلطم نيدلا طقسي : لبقو ى ابيرغ آلوق الإ امهريغ الو ةضفلاو بهذلا نيد الو

 ةتسلا بوبحلا يف بجت اندنعف ) كلذ تمع اذإو “ ةضفلاو بهذلا لام نم

 ةملكلا مال نع ضوع ءاتلاو ءارلا فيفختو لاذلا مضب ( ةرذلاو ةقباسلا ةعبرألا

 هل لاقي فيمض دوع يف قصتلي ظيلغ رمحأ بح يهو ءاي وأ واو يهو ى ةفوذحملا

 ى ريمشلانم عون ماللا ناكسإ و نيسلا مضب ( تلئسلاو ) ى انتماع مالكب طوطشبلا

 كلاملاقو“معطلا يف ربمشلاو نوللا يف ربلا هبشيو رشقالا ريمشلا اهنا ضعب نعو

 صخلاو لوفلاك ضرألا تتبنأ ام رخديو هب تاتقي ام لك يف بجت : يمفاشلاو

 ريغ هلك أ اع كلذ ريغو ى ةبلحلاو زرآلاو ناخدلاو سدملاو نوتيزلاو ايبوللاو

 الإ امهريغو ناتكلاو نطقلاك ضرألا تتبنأ ام لك يف : ةفماح وبأ لاقو . ردان

 . شيشحلاو بصقلاو بطحلا



 ةدلناف

 3 نيعونصم ولو نينيعلا يفو

 ةدئاف

 اناك ( ولو نينيملا يفو ) ى ءارفصو ءاضيبو ءارمح اهنم ةرذلا : « جاتلا » يق
 امنص نإ ايهيف ةاكز ال : كلامو ةشئاعو هللادبع نب رباج لاقو ص ( نيعونصم )

 وأ ص سابل يف اجسن وأ « باتكل وأ حالسل وأ « لجر وأ ةأرمال ةنيزو الح"
 نيملا اهنم لحكت ةلحكم اعنص وأ « كلذ هبشأ امو ايهب طبخ وأ ، هيف اطيخ
 ةشئاع زع ةحمحصلا ةياورلاو “ ام ءيشل ةل آ وأ املق وأ ةاود وأ احالس اعنص وأ

 نهب تلخد يتلا تاختفلا يف اهل لاق قلع هنأ يور اك نيعونصملا يف هاكزلا بايإ

 ر « ةاكزلا نهف نأ يبلعا ى نهكزت ال تنك اذإ رانلا نم كبسح « :

 هللا اكر وسي نأ نابحتا » « : ةعبرا كلذف راوس ايهنم لك يدي ق نيتأرمال ق

 اركنم لك يدؤت ؤت يأ 0٢١) ي اهتاكز اط "دأف : لاقف ى ال : اتلاقف ؟ رات نم نيراوسب

 ٠ دواد وأ هاور ) آ (

 .يذمرتلا هاور ) ( ٢
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 ف ابوجو مدع حصألاو ج فالخ ةمئاسلا ريغ ماعنألا يفو

 ٠ ٠ ٠ . . مامزب رحت يتلا يهو ةراجلا لبإلا

 ينعي ؟ نهتاكز نبدؤتأ : هلوق دمب « ال : ةشئاع لوق ىنعمو 0 اهي راوس ةاكز

 نيدؤتأ :هلوق ىنعم وأ“نهيف ةاكزلا مزلتال هنأ يداقتعا يف يدوأ ال يأ تاختفلا

 ةاكزلا لمحت ديرأ ال ينإ ال : اموق ىنعم نوكف ى نهتاكز ةيدأت نيبحتأ نهتاكز

 « نهتاكز يدؤت مل نإ رانلا كبسح ( رانلا نم كبسح ) : هلوق ىنعمف “ اهرطخ
 اذك وباصنلا نيراوسلا يف نأ هتيؤر امإ نيتأرملا ىلعو اهيلع ةاكزلا هباجيإ ىنعمو

 ةاكزكلذ يف نأ دارأ وأ ڵ باصن كلذ عم هب لمكي ام نهل نأ ملع وأ ى تاختفلا

 . كلذ ةاكز نع نلفغي الئل نههبن نوكيف باصنلا مت اذإ

 اهدي يفو يقلم هيلع تلخد ةأرما نأ » يلحلا ةاكز بوجو ىلع اضيأ لديو
 الاقثم جرخأف ص ةضيرفلا جرخأ : تلاقف « الاقثم نوعبس هبف بهذ نم راوس

 معزو ءهتيراع يلحلا ةاكز نأ يرصبلا نسحلا معزو ى )١' « لاقثملا عابرأ ةثالثو

 ربنعلاو ؤلؤللاو رهوجلا يف ةاكز الو ى هتاكز ىنعم هنأو افارسإ هيف نأ مهضعب

 ه ةميقلاب ىك زتف رجت اهب دصق نإ الإ انموق ضعبل افالخ « لحنلا لسعو كسملاو
 ءزج هنأل رمتلا يف تبجو اذإ هبف اهبجوي رظنلاو ى رمتلا لسع يف اندنع ةاكز الو
 ١ . هنم اهجارخإ سيمخ خبشلا نسحتساو ى هنم

 (فدالخ)2ابيبزهنوك لبقوهكاردإ دعب بنعلا يفو (ةمئاسلا ريغ ماعنألا يفو)

 نَسَر ( مامزب رجت' يتلا يهو ةراجلا لبالا يف اهبوج و مدع حصألاو ) ، ةرم
 بسنلل لعافف هيلعو “ رج تاوذ وأ ى ةرورجم ىنعمب ةراجلاف ى لوعفملل ءانبلاب

 )١( يذمرتلا هاور .
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 ةخنلا يفو س ريخلا يهو ةعنسكلا يفو ء لايعلا توقب ةعجارو ةبهاذ

 . لسن اهب دصق نإو ، ليخلا يهو ةهبجلا يفو « قيقرلا يهو

 ءامنيبةسبالملل لوعفملل لعافللام دنسأ ثيح دانسإلا يف زوجت اهيلإ رجلا دانسإ وأ
 'مهتوسك وأ (لايعلا توقب ةعجارو ةبهاذ) اهبحاص راجلا يأ فاضم ردقي وأ

 لامعألا نم كلذ ريغ وأ تيبلا تال آ لمح وأ تيبلا هيلا جاتحي ام لمح وأ
 دصقو لمملا عمتجا اذإو ى لمحت امب رجتلاو ى ءاركلاب لمحلاو يقسلاو ثرحلاك

 اذإ ةراجلا ريغ ةراجلا لثمف ى اديق رجلا سيلو رقبلا اهلثمو “ تمك ز لسانتلا

 ترأل رجلا ركذ قلع هلعلو ى كلذ دعب ام وأ ةوسكلا وأ لاملا توقل تناك

 ءماعوه يذلا رجزلا صاخ وه يذلا رجلاب دارملا وأ ع مهلبإ نورجي نيمرحلا لهأ

 ةاكز الو رجلابو بنج نم وأ قوف نم وأ فلخ نم قوسلاب نوكي رجزلا نإف
 تلعج اذإ رثكأ وأ نيتنسلا يف وأ ةنسلا يف ةرم الإ كلذ يف رجت ال تناك ولو اهيف

 يهو)“نيسلاناكسإو فاكلا مضب (ةعنملكلا يف ) اهبوجو مدع (و) “ طقف كلذل

 رقبلا ىلعو قيقرلا ىلع آضيأ قلطيو ى برضي يأ عسنكي: هنأل يمس ( ريمحلا
 يهو ) ءاخلا ديدشتو نوناا مضب ( ةنخلنلا يفو ) “ ريملا انه دارملاو لماوعلا

 ى يئاسكلا لاق اذك و ى لماوملا رقبلا ثيدحلا يف دارملا : بلعث لاقو ( قيقرلا

 اضيأ قلطيو ص ديدشلا قوسلا وهو خنلا نم : بلمث لاق « نونلا مضب لاق هنكل

 ؛ ثيدحلااهلمتحي و تويبلا يف تايبرملا ىلعو رسكتو مضتو نونلا حتفتف ريملا ىلع
 يف الو ةئخللا يف الو ةعسكلا يف الو ةراجلا يف سيل » : لاق رتل هنأ كلذو

 . )١' « ةقدص ةهبجلا

 وبأ لاقو “ (لسن) تاروكذملاب يأ (اهب دصق نإو ليخلا يهو ةهبجلا يفو)

 . ملسمو دواد وبأ هاور )١(



 ةئاس تناك اذإ ةاكزلا ليخلا يف "نأ رفَز"و ةماس يبأ نب دامح هخش و ةفينح

 رثكأ وأ ةسمخ تناك اذإ موقت ى ةطلتخم وأ اثانإ وأ اروكذ « لسنلا اهب ادوصقم

 هنع يورو « رانيد سرف لك نع ىطعي وأ “ رشعلا عبر جرخيف ةميقلا ىكزتف
 اروكذ تناك اذإ اذك و ى همف ةاكز الف اهيف ركذ ال اثانإ ليخلا تناك اذإ هنأ

 ولو كلذ ريفك رامح وأ سرف وأ دبعب رجتلا دصق اذإ هنأ ملعاو “ هيف ثانإ ال

 رهاظ مومعل نهيف ةاكز ال هنأ ةيرهاظلا معزو « ةميقلاب ىك زي نأ مزل ادرف

 يذلا ثيدحلا اذهمومع هب صخيف عامجإب ةتباث ةراجتلا ةاكز نأ هدريو ى ثيدحلا

 نم مهريغ وأ ةجاحلا لهأ ىلع فوقوملا نم جرخي ايف ةاكز الو « نهيف ةاكز ال وه

 تفقونإ بجت : ضعب لاقو ى اهبف بجحت : انموق ضعب لاقو « ةصاخلا وأ ةماعلا

 رهظيام ىلع حصي ال لطابف الثم هروك ذ ىلع ناسنإلا هسبحي ام امأو “نْينيعم ىلع
 ةيصوناك نإ و ى هيف بجتو حصي ذئنيحف هفصن لباقي ام ثانإلا ىطعأ نأ الإ يل

 ايف سيلو « ثراول ةيصو ال » ذإ ةجوزلا ىتح مهلك ةثرولا اهتزاجأ نإ الإ زجت
 اذك هحو ىلإ عجرت : لاق نإ زاوجلاب : ليقو “ ةيصو هللا باتك مهس هيلع عقو

 وأ « اذك ناك اذإ ؤأ ناك تقو ناك اذإ اهضعب وأ اهلك اهلإ وأ رجألا هوجو نم
 . اقلطم انموق ضعب هزاجأو ى ةيرذلا تمطقنا اذإ



 باب

 اهنود ايف ال ،رثك أف قاسوأ ةسمخ تناك نإ بوبحلا يف بجت

 . ليلقب نإو

 ( باب )

 ةاكزلا هب بجت ام رادقم ق

 رمثلا ىلع بحلا قلطي ام اريثك و ى رمثلا ثمعي ام دارأ ( بوبحلا يف بجت )

 ةفينح يبأ نعو ى ( ليلقب نإو اهنود ايف ال رثكاف قاسوأ ةسمخ تناك نا )
 تناك ولو ةاكزلا رمثلاو بحلا يف نأ يراكنلا يضابإلا زيزملا دبع نب هللادبعو
 هنأب درو '١س رشملانوسسلاو ءامسلا تقس ايف » : لل هلوقل لقأ وأ ادحاو اقسو

 ماملاب انلمع اذإو ") 2 ةقدص قاسوأ ةسمخ نود ايف سيل » : هلوقب صصخ

 )١( يراخبلا هاور .

 )٢( ملسمو يراخبلا هاور .
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 نوتس قسولاو ، هبرب : ليقو ، عاص فصنب "دحي : ليقو
 . . . ثلثو لطر دملاو ،دادمأ ةعبرأ عاصلاو ، ًاعاص

 مدقتملا ماعلا خسني ةفينح وبأناكو.مومأملل اعبات مامإلا انلعج دقف صاخلا انكرتو

 صاخلا ىلع ماعلا لمح انبهذمو ى رخأتملا ماعلاب مدقتملا صاخلاو « رخأتملا صاخلاب

 نيمبرأيف « : ل هلوقب متلمع دإ كلصأ متفلاخ دقف :تلق نإ و « رخأت وأ مدقت

 «6١ نوعبرأ متت قتحلجرلا ةمئاس يف ةقدص ال » : هلوقب ماع هنأ عم ةاش ةاش

 كح ال بلاغلا ىلع ىرج ديق لب اصاخ اديق سيل موسلا : تلق “ صاخ هنأ عم
 مهوتي امو « نومبرأ متت ىتح » : هلوق وه ثيدحلا ق مالكلا طح اضرأ و ك هل

 اقلطم ةاكزلا هيف مزلت له ةمئاسلا ريغ ىقبي اضيأو < ًآدارم سيل موسلا ديق نم
 ةضرامم الف تالاتحاو ليصفت ناك اذإف ؟ نوعبرأ مت نإ مزلت وأ ى اقلطم ال وأ

 . مهفاف

 فصن نم لقأب قسولا صقن نإف ( عاص فصتي ) ليلقلا ( دحي : ليقو )
 حيحصلاو بهذملا يف لاوقألاو < كلذك ( هعبرب : ليقو ) « ةاكزلا اهيفف عاص
 نارخآلا و «ةيعفاشلا راتخم وهو ديدحتلل باصنلا قيقحت نأ ىلع ينبم وهو لوألا

 هنوكو ى ةراهطلا باب يف نيتلقلاك ريسي صقن رضي الف بيرقتلل هنأ ىلع ناينبم
 ةسمخ صقن نإ هنأ ضعب نعو « ةسعفاشلا نم يوونلاو كلام بهذم بيرقتلل
 (قنمولاو)«نزولاب ال لىكلاب رابتعالاو ى ةاكزلا تمزل رثكأ ال لقأ وأ لاطرأ

 ناكسإ و واولا رسكبو “ىثس"وأىلع عمجيو حصفألا وهو نيسلاناكسإ و واولا حتفب

 نوتس)“ ردصم هلصأف هتعمج ىنعمب هلتنقسَو نم وهو ى قاسوأ ىلع عمجيف نيسلا

 ؛يدادغبلا لط رلاب لطر_ نم (ثللثو لطر دملاو دادمأ ةعبرأ عاصلا و اعاص

 )١( ملسم هاور .



 ‘ ةاك ق نإو اهيلع داز ايفو ‘ اندلب رايعب ةشح ةئامب قاسو أةسمخف

 . ٠ ٠. ٠ > عوصأ ةرشع مي ىتح : لبقو

 :يدوادلا لاق ى نالطر : ليقو “يدادفبلاب ةريسي ةدايزو ثلثو لطر : لبقو

 ةئامب قاسوأ ةسمخف ) “طسوأ رفكب تانفح عبرأ فلتخي ال يذلا هرايعم دملا

 اهيبشت تيمس ادم" رشع انثا ةيثحلاو « يدلب وهو نجسي دلب ( اندلب رايعب ةيثح
 دعب ةرم ديلاب المت اهنأل وأ ،اليلقتو اريقحت اهألمو ديلا هذخأت ام يه يقلا ةيئحلاب
 نيفكلا المي ام يهو ةنفحلاب ألمت دقو “ىلوأ ل"وآلاو ڵاهليك مامتإ يف وأ ع ىرخأ

 يف ةدوجوم ه_تدامو ى ًا"دم" رشع ينثا يف ةصاخ ةيفرع ةقيقح نآلا ةيثحلاو

 ةبك رمةيثح ةئام : لاقهنأكف“ارابع همسن "دملاو ىنعملا كلذب ال نكل ةيبرعلا
 ةلئام عبرأ قسولا يفو “ لطر ثلثو لاطرأ ةسمخ عاصلا يفو « اندلب رايعب

 وأ ءاملاب لطرلا نزو لهو ؤ لطر ةئام تسو لطر فلأب ةشح ةئامف « لطر
 بحلا رثك اذإ هنأ رهاظلاو « لاوقأ ؟بيبزلاو سدملا نم دحاوب وأ طسولا ربلاب

 لطرلا نزو نأ مهضعب نعو ص نزولل جاتحي ال باصنلا دوجو يف كشي ال ىتح
 امهرد نوعبرأ هعنم ةيقوألا نزو يذلا مهردلاب امهرد نورشعو ةينامثو ةئام

 برضاف تئش نإو ى ةيقوأ سمخو قاوأ ةلثالث يدادقبلا لطرلا يف ءيجيف

 ى مهردلا ةنز يهو ةبح يسمخو ةبح نيسمخ يف ةىقوألا ةنز يهو امهرد نيعبرأ

 ةمحلاو “تدرأ امب اهلداعو ةفك يف اهلعجاف ى ةبح ةرشع تسو ةبح افلأ جرخيف

 : ةيعفاشلا ضعب نعو“نيفرطلا يف اهتقلخ نع جرخ ام عوطقم طسوالا ريمشلا نم
 تركذ امل قفاوملا وهو مهرد عابسأ ةعبرأو امهرد نورشعو ةينامثو ةئام لطرلا

 ىلع يأ ( اهيلع داز اميفو ) لاطرأ ةينامث عاصلاو نالطر دملا : ةفينح وبأ لاقو
 فيعض وهوةئاملل ريمضلا در حصيو “هدرطمو مالكلاىنبم اهنأل قاسوآلا ةسمخ
 ص حيحصلا ىلع ( ةاكز لق نإو ) ى ةيثحلا دارطا مدعلو اهيلع نبي مل مالكلا نال

 مضب ( عونصا ةرشع ) ؛ ءاتلا رسك و ءايلا مضب دئازلا ( متي ىتح : ليقو )

 ۔- . ٢ -_



 . هدجل بح وأ رم نم فنص ءيدر مضيو ، نيرشع : ليقو

 ًافانصأ ناك نإو > ُزك ر دقب هع ومح نم ذخؤتو . باصنلا هب لمكيف

 ٠ ٠ ٠ ٥٠ ٠ ًاقافتا هطس وأ نم تذخأ

 مضب عوصأ ىلع اضيأ عمجيو « نيعأ و نيمك ى نيملا لالتعال اذاش عاص عمج واولا

 ى فنصملا مالك هلمتحي و اهلقثل داصلل هنم ةمضلا تلقن هنأك و ى واولا ناكسإ و داصلا

 . اعاص ( نيرشع ) متي ىتح ( : ليقو )

 ذخؤتو “باصنلا هب لمكيف هديجل بح وأ رمث نم فنص ءيدر مضيو )
 ( لك ردقب ) “ ضعب ىلإ ضعب مضل اعومج هامسو ى هلك نم يأ ( هعومجم نم
 ىطعأنإو ى كلذك ديجلا نمو “ هرشع فصن وأ ه رثعا ءيدرلا نم يطعي نأب

 ائيدر ( افانصأ ) رمثلا وأ بحلا ( ناك نإو ) ‘ نسحف ديجلا نم لكلا ىلع
 يأ : ( هطسوأ نم ) اهذخأ زاج يأ ص هتاكز ( تذخأ ( طسوأو ًادىجو

 نأ لصألاو ى ( اقافتا ) فانصألل ريمضلاف اهطس وأ نم ناك نإ و « بحلا طسوأ

 زاجأو ؛دمجلا نم لكلا ىلع يطعي نأ زاجو ى ىلوأ وهو « هردقب ّلك نم ذخؤي
 ءيدر نم عاص همزلي نأ لثم « ةميقلاب طسوالا و ءيدرلا ىلع يطعي نأ مهضعب
 وأ ى هتميقب ديجلا ىلع امهدحأ نم يطعي نأو « عاص فصن ديج نم هنع يطعيف

 يطعي وأ هنم الإ ءيش نع يدؤي ال : لبقو ى كلذك رخآلا ىلع امهدحأ نم

 ص رمتلا يف غلبت ملو رمتلا نع زّيم اذإ فشحلاب باصنلا مي الو “ لضفألا
 ى نالوق فشحلاو ترجلا يفو ى هنم ءيش لك يف تمزل رمتلا جضن اذإ : ليقو

 نإ فغشلا أدرا يف بجت :ليقو ى ازّيم نإ امهردقب اهنم ىطعي امهب مامتإلا ىلعو

 لب هيف لق ام ذخأيو فشحلا هيف ريثك امم ةاكزلا جرخي الو “ ترجلا اذك و يلح

 ءاكرشلا ترثك نإو ى ةميقلاب امهدحأ نم وأ فشحلا ليلق نم وأ “هردقب لك نم

 نكمي مل نإو ى كرتشملا نم مهلك مهنذإب لكلا ىلع ىكز ةليلق ضعب ةصح تناكو



 ناتعيرز هل نمف ‘ نيدقنلاك راتخملا ىلع هسكعو ربل ريعش مضيو

 يف باصتلا غلب دقو اتنس يف ىرخألا لبق امهادحإ تكردأف

 ةثالث اهنيب نكي مل نإ وأ ؟ ًاقلطم اهتخأل مضت لهف طقف ةدحاو

 ؛ نالوق ؟ رهشأ

 نم تربخأو كدحو كبيصن ىلع تكز مهيصاعت وأ مهدعب وأ مهترثكل ا

 ٠ ةلجلا ق باصنلا م دقو هملع تردق

 ى ربخلا فوذحم أدتبم ( هسكعو ) ى ريثك (”ربل ) ليلق ( ريعش مضيو )
 فوطعم ال هسكع زاج وأ “زئاج ركذ ام سكع يأ “لعفلا فوذحم لعاف وأ

 رأ مزلي هنأل رب ىلع الو ربل هسكعمضيو“ىنعملا نوكي نأ مزلي هنأل ريمش ىلع

 ى سوكمملاو سكملل عجار ( راتخا ىلع ) سكمعلل ريمش مضيو : ىنعملا نوكي
 نأل « رايتخإلل ال سوكعملاو سكملا يف مضلا زاوجل عجار هيبشتلا ( نيدقنلاك )
 لوفلاك فالغل ام“كلامنعو ى ربل وأ ريعشل تلس مضيو ى اقافتا نايضي نيدقنلا

 ءيش مضي ال : ةفينح وبأ لاقو ‘ فنص ريمشلاو ربلاو « مضيو فنص هلك ز"وجلاو

 . رمتلل بيبزلا مض دايز وبأ زاجأو ى ربل ريمش ولو اقلطم ءيشل

 امهادحإ تكرداف)ىرخألا دعب امهادحإ وأ اعم تأدتبا ( ناتعيرز هل نمف )
 ) اهتخأل مضت لهف طقف ةدحاو ق باصنلا غلب دقو امهتنس ف ىرخألا لبق

 ترخأت ءاوس ص ةدحاو ةنس اهتعمج ذإ ( اقلطم ) باصنلا اهيف غلبت مل يتلا يأ
 اهريغ يف ةاكزلا باجيإ اهريغل هنتَمَلبب مض ىنعمو“ تمدقت وأباصنلاتفلب يتلا

 هلل زوجيو “ (نالوق؟رهشأ ةثالث امهنيب نكي مل نإ ) مضت ( وأ ) ، مهفاف اهب
 غلبي مل نإو “ باصنلا غلبت مل نإو باسحلاب هريغ وأ لكألاب ىلوألا يف فرصتلا



 وأ كلامل باصتنل أ اذهو ص ةنس امتعمج نيتلغب لخت ىتأ نإ ا ذكو

 هتمزل نم متتسي { مهضعب ىلع بجت ال وأ ، لضافتب ولو كالم
 & هتصح ردق ىلع يطعيو مهصصحب

 هل نمك كلذو « اهنيب اهف مت ولو ى هيلع ةاكز الف ةرخآلا يف الو ىلوآلا يف باصنلا

 دعب لتلا يف كردي هنإف لتلاب ةايسملا عضاوملا يقو٤بازيم يق رب وأ ريعش ثرح
 رمت نع رخأتي قيقر رمحأ وه يذلا رمتلاكو ى ةليوط ةدمب بازيم يف هكاردإ

 . ادج فيرخلا

 نامضت (ةنس امهتعمج نيتلغب ) بنع وأ ( لخن ىتأ نإ اذك ) مكحلا ( و )
 باصنلا غلبي مل نإ فلخلا اذك و « نالوق رهشأ ةثالث اهنيب نكي مل نإو ى اقلطم

 نم رهشأ ةثالث وأ ةنسلا ربتعت امنإو « ايهعومحب يف غلبو « ةرخآلا يف الو ىلوألا ف
 موزل تقو لوأ يف فالخلا ىلع ةيناثلا يف اهموزل وأ ىلوألا يف ةاكزلا موزل تقو

 ء ابيطر ناك اذإ : ليقو “ ترفصا وأ ترمحا نأب تك ردأ اذإ : ليقف ع ةاكزلا

 الئل عطقلا رخأ نإف “رمتلا ريغ ف اذكهو “ كلذ ريغ ليقو “ عطق اذإ : ليقو
 ىناويحلا ونيدقنلا ةاكز ىلع سايقلا ةنَّسلاهجووهرارفل هتمزل رهشألا وأ ةنسلا متت

 نأو « باصنلا متي ىتح ةاكزلا مهمزلت ملف مهب قفر اك لاملا باحصأب قفرلاو
 ةثالث لصفلا نأ ةثالثلا هجوو ت ةدحاو ةنس ىف ةلغلا رركتت ال هنأ ةيراجلا ةداملا

 هنأل ةنسلا نم رثكأب دحلا نكمي الو ص لصفلا 7 هب رمشأ اك ادح تلعجف رهشأ

 . لسلستلا مزلي

 ( ولو ) ث رثكأف نينثإ معي ام كالب دارأ ( كالم وأ كلامل باصنلا اذهو )
 كرشمك ( مهضعب ىلع بجت ال ) ةاكزلا تناك ( وأ) كالملا نيب ( لضافتب ) ناك
 هيلع بجت ال نمال ةلملا يف ( هتمزل نم متتسي ) لوق ىلع نونجم وأ يبصو
 وأ هتصح رشع يطعي نأب ( هتصح ردق ىلع يطعيو مهصصحب ) « كرشنمك

_ ٢٣ 



 ء ريقفو دحسم لام وأ ‘ كرشمك ال همزلت كيرشب متسي : ليقو

 لاجر عم ةلغ وأ ًاعرز كرتشا نمو . ًاقلطم ال : ليقو

 (كرشمك) همزلت ال كيرشب ( ال همزلت كيرشب متتسي :ليقو )اهرشع فصن
 وأ ةرجأب دجسملل دحأ ثرح نأب ( دجسم لام وأ ) مكحلا يف همزلت ال اهنإف

 نيجارملاكو ع ثرحلا نم ةصحب دجسملا ضرأ تثرح وأ ى هسفنل رخآ عم اهريغ

 هكلم يف باصنلا متف دجسملل نيجارع اهيفو لحت هل نمف ؤ دجسملل اهب ىصوي يتلا
 اذإ دحاو نانج يف نيجارعلا ليخت نكت مل ولو ى ةاكزلا هتمزل دجسملا نيجارعب

 نوثالث هل نوكت نأ لثم دجسملل نوجرع هبف هنم لك يذلا هلخ يف بانلا مت

 ءاوس دجسملا نيجارعب نهيف باصنلا متو “دجسملل نوجرع اهيف ةدحاو لك ةلخن

 اذكو ةلخن يف رثكأو نانوجرع اذك و ص نكي مل مأ لخنلا نم كلذ ريغ هل ناك

 ثرحتقف رثكأل وأ هل ةدم حنمت وأ ادبأ ضرأ سبحت نأب ( ريقفو ) دجسملا ربغ
 "ربلا عاونأ رئاس لام اذك و اذك ةفصب نمو ليبسلا نباو ءارقف اذك و « ةصحب

 ةصح ىلإ مضلاب الإ متي ال باصنلا ناك .نإف بنعلاو لخنلا اذك و ص فاقوألاو

 ءاوس ى ( اقلطم ) كيرشب كيرش متتسي ( ال : ليقو ) « مزلت مل همزلت ال نم
 لاومألا باحصأب قفرلا هبسانيو « مهلك مهمزلت وأ همزلت ال ءاكرشلا ضعب ناك
 ةدحاو ةرم الإ ةنسلا يف مهمزلت ملو باصنلا لبق ةاكزلا مهمزلت ملف مهب قفر اك

 ين باصنلا مت نإ لوق ىلع مهتمزل كاردإ دعب نوك رتشم مستقا نرإو “ رم اك

 هلام عم هيف وأ همهس يف مت نم الإ مزلت مل كاردإلا لبق اومستقا نإو ى عومجملا

 غلب ولو هيف ةاكز آل زوجي هجو ىلع هريغ لخت نم طقتلا امو “ رخآ عضوم نم
 . هيلإ مضي الو « باصنلا

 ص رثكاف نينثإلا معي ام مهب دارملاو (لاجر عم "ةلغ وا اعرز كرتشا نمو)
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 ىكز غلب نإف ، هءابصنأ مض هيف بجت آردق "لك عم غلبي ملو

 { مهعم هف متت ل ايف همزلت الو 2 هعم ىدأ ضعب عم متتس ا نإو

 . . . لجرلا متتسيو ك هئابصنأ عومجم يف تمزل نإ الإ

 ص مهماهس عم همهس غلبي مل يأ لاجرلا نم ( لك عم ) كرتشملا كلذ ( غلبي ملو )
 ص يفنلا همدقت ولو بلسلا مومعل انه لكلاو « فاضم فذح مالكلا يفف

 نال ى سايق ريغ ىلع بيصن عمج ( هءابصنأ مض ) ةاكزلا ( هيف بجت اردق )
 نم هلام عمجي ى ًافعضم الو ماللا لتعم سيل هنكل ى لمعف نزوب ناك ولو ابيصن

 باصنلا هيف( غلب نإف ) دلاخ ةكرش نم هلامو ركب ةك رش نم هلامو ديز ةكرش
 ىدأ ضعب عم متتسا نإو ) “ هفصن وأ رشع نم همزل امب هل بيصن لك (ىتكز)
 يذلا هبيصن ( هنابصنأ عومجم يف تمزل نإ الإ‘مهعم هيف متت مل ايف همزلت الو“هعم

 هئابصنأ يقاب نع ةاكزلا جرخي ذئنيحف ، هئابصنأ يقابو هكيرش عم هيف تمزل
 عيمج يف هعتمزل كيرش عم ةاكزلا لجرلا تمزل اذإ : ليقو ى اهردقب اضيأ

 : اذإ : ليقو “ فنصملا هركذ ام حيحصلاو 4 مضلاب اهيف متت مل ولو هئابصنأ

 ى مهنيب باصنلا مت ولو مهيلع ةاكز الف مهل الو ثارحلا نم دحاول ضرآلا نكت

 يف باصنلا مت نم مزلتو ى ىرخأ ةهج نم مهل ام هذه مهصصحب نومتتسي الو

 تإ الإ اههمزلت الف ةعطق هسفنل ايهنم لك عرزف نيلجرل اضرأ دعقأ نمو هتصح
 نإضمعب ىلع هلام ضعب لم هل عقي اهف اهبر مزلتو ى امهدحأ وأ « باصنلا "لك متأ

 دحأ وأ ص هيف بجحت ام لاملا عيمج نم باصأ نإ الإ ال : ليقو ى هيف تفلب
 . هتصح يف همزلتف نيعرازملا

 هل ناك ءاوس بوبحلاو ماعنألاو ةضفلاو بهذلا ق ) لجرلا مت متسيو (

 لام يكزي ماتتسالا ىلعو لوآلا وه همالك نم ردابتملا ناك ولو ى "لقألا وأ رثكألا
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 . ال : ليقو ‘ نيرخآ لام مهضعب 7 هراغص لامب

 لا مجبو :هلوق هل لدي اك هلام عم لب “ هدحو باصنلا هف متي مل هنأ عم ك هدلو

 لامو ) ص هلامل اثانإ وأ اروكذ نيغلابلا ريغ ( هراغص لامي ) نيرخآ لامل مهضعب
 اذك و س همكح يف ريغصلا هدلو نأ كلذ هجوو “ اقلطم ( نيرخآ لامل مهضعب
 نم كلذو « هل امهالك ذإ رخآلاب امهدحأل متيف ى هل هنأك ايهلايف ريغصلا رخآلا

 : لاق نم لوق بساني امنإ اذهو ى نبدقنلا يف ولو ماتتسالا حصف كلام هنأ ثمح

 ص اينغ ولو هللا نيبو هنيب اجفو ى مكحلا يف هريغ وأ بسك نم ى دلاولل دلولا لام

 ىلعو هدلو لام نم هدلو ىلع يطعيو « هردقب هل امم هلام ىلع يطعيف فيعض وهو
 نأ ىلع ءانب ى اقلطم ( ال : ليقو ) ى هلام ردق ىلع دلولا كلذ لام نم دلو لك

 نيبو هنيب ايف هدلاول وهف دلولا بسك نم لاملا ناك نإ : ليقو ث هلامب قحأ "الك
 امالإ هدلو لام يف هل سيل نأ حيحصلاو ى مكحلا يف : ليقو « مكحلا ينو لا

 نم اريقف ناك نإ هيلإ جاتحي امو ى اقلطم بوك رلا وأ سبلي وأ هنطب يف لك أي
 ال : ليقو اضيأ غلابلا يف ةدوجوم اهلك لاوقألا كلتو ى هريغ وأ نبَد صالخ
 : ليقو ى هيبأ نم هدافتسا هلام ناك وأ « هرجح يف ناك نإ الإ غلابلا لامب متتسي
 هدالوأ لام لمحي ال : ليقو “ فنصملا رهاظ وهو ى اقلطم غلابلا لامب متتسي ال

 يبصلاك نونجملاو ى هنم ناك نإ الإ لمحي ال : ليقو ى اقلطم ضمب ىلع اهضعب

 هنونجم لامب متتسيو هنونجم لامب متتسي : ليقف ى هدعب ال غولبلا لبق نج نإ
 ماقو ناجوزلا ضوافت نإو ى ال : ليقو ى هلفط لامل وأ رخآلا هنونج لام
 مألا نأ ضعب نعو « راثلا اعمج نإ هبحاص رامثب ايهنم لك متتسا امهدحأ ةحلصملاب
 دلولاو يثنأ دلولا ناك و : ليقو ى اهلام ىلع اهنم ناك نإ اهدلو لام لمحت
 الو هدالوأ لام ةاكز رخأ نمو ى همف كرتشا نإ لوق ىلع هب متتسي كرتشملا

 ء دلولا لام ىلع هدلو دلو لام لمحي : مهضعب نعو ى هلاك نوكي الف « هل لام

 



 لام ىلع هلام لمحي مل هوبأ مهنم تام نمو ى لتفست ام هلام ىلع دلولا لامو
 لبق امو ص ىتعأ اذإ هكلم نيح نم ديملا هاكز هدبعل الام كلم نمو ى هدج
 نإو ع هنثتسي مل نإ دبعللف لام هديبو ادبع قتعأ نمو ى هالوم هيك زي نيحلا
 . اقلطم دبملل : ليقو “ هكلمي مل ام اقلطم هل : ليقو ى هدّيسلف لاملا رتتسا
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 باب

 وأ نويع وأ رطمب امهوحن وأ رمت وأ "بح نم يقس ايف بجي

 يلا ودلاب يقس ايفو ص رشعلا ايهب

 باب

 بوبحلا ةاكز ةيمك يف

 ص تلسلاو ةرذلاو ريعشلاو ربلا انه هب دارأ ( :بح نم يقس" اميف بجي )

 هقورعب وأ اهب وأ نويع) ءام ( وأ رطمي ) بيبزلا وهو ( امهوحن وأ رمت وأ )
 رطملل وأ ث ناعون كلذ نأ رابتعاب ‘ نوسصلاو رطملل ريمضلا ‘ ضرألا نم

 ام عم وأ هدحو رحبب يقس" ام اذك و ى بجي لعاف ( رشعلا ) ردقملا فاضملاو

 وهو رجزب ىقسي" ولو رشعلا بيبزلاو بنعلاو رمتلا يف : ليقو “ هضعب وأ ركذ
 . رهظي ايف ناويدلا , راتخم

 وأ رطمب سيل امم كلذ وحنو ةروعانلاو ولةدلاب ( يقس اييف ) بجي ( و )
 ةروعانلاب ةهيبش ةرقبلا اهريدت نونجنملا يهو ةيلاد عمج ( يلاودلاي ) رحي وأ نيع
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 ام ىلع ثيغو رجزب يقس ايف لهوء لامكتسا دعب هفصن بورغلاو

 ؟ راتخملا وهو رظنب ةمساقم وأ ‘ كردأ ام ىلع وأ سسأ

 وأ رجب نم كلذب يقس ءاوس ص ةميظملا ولدلا يهو برغ عمج ( بورفلاو )

 يقس" ابف نأ دارملاو س رشعلا فصن يأ ( هفصن ) ى رطم ءام عمجب وأ نيع

 ى اهضعبب وأ اهلك اهب يقس ام اذكو “ ةرشعلا فصن كلذ نم ردحاوب
 آ اموردي ةروعان اذك و رح وأ نيع وأ رطم نم ءاملا ناك ولو

 حضاولا وهو رشعلا ءاملا اهريدي تناك نإ اهيلع مزلي هنأ مهضعب رهظتساو

 الثم ماق رمث ةاك ز ام رظناو “ باصنلل ( لامكتسا دعب ) رانلا اهريدت يتلاب مزلو
 برشي ال وأ ىدن نم برشي ام ةاك ز نأىلع تملطا مث “هراج نم رجز ءام ىلع

 رولدب ( رجزب يمس اميف ) ةاكزلا ( لهو ) “ رشملا امهوحنب الو ولدب الو ليسب
 هيلع نأب ىلوأ هرهظ ىلع ىقسي" نم هنإف اديق سيلو « ةبادلا رجز رجزلا الثم
 رطمب وأ “ رحبو رجزب وأ ‘ نيع وأ رجزب وأ « رطم ( ثيغو ) ص رشعلا فصن
 وأ 2 كلذ نم ددعتب وأ « ةروعانلا وأ بورغلا وأ يلاودلا عم نيع وأ رح وأ

 رمثلا هب أدتبا ام 'يأ سرفلا وأ بنعلا وأ ةلخنلا رمث ( سسأ ام ىلع ) هلك كلذب

 بحلاو رمثلا جورخو هيقس نيب ام لاط ولو بحلا هب ثرح امو ت هب جرخ يأ
 كاردإلا هبقعي يذلا يقسلا وهو رثكألا هيلعو ( كردأ ام ىلع وأ) “لقأو ةنس
 رظن هتدم تلاطنإو“هسنج ريغب يقس اهنيب لصفي مل ةدمب هدعب كاردإلا ءاج وأ

 مك ربتعي نأب ( رظنب ةمساقمب وأ ) ابطر نكت مل ام كاردإلا لئاوأ يف يذلا ىإ

 يذلاو « خيشلا لاق اك كلذ ىلع ىك زيف رجزلا وحنب يقس مكو ثيغلا وحنب يقس
 وأ نيتيقسب رطملا ريغ نم رجزلا تايقسنم رطملا ةيقس نوكت مك رظني هنأ يدنع
 لصملو عفنأ هنأ يف كش ال رطملا ءام نآل كلذ ىلع بسح رئبلا ءام نم رثكأ
 ك رمثلاو بحلل عفنأ هنأ عم “ هريغ نم بذملا ءاملا ربتعي مل اك كلذ ربتعي مل خبشلا

 ربتعي نأ هريغ نم رجزلاب يقسلاو رطملا ءام نم رجزلاب يقسلا نيب قرفي اكو
 ص نيرقسلا رثكأ ىلع وأ ى ( راتخفا وه ) ةمساقملاب لوقلا ( و ) ‘ رطملا ءامل لضف



 مهضعب و ى ةجلاعمب هيقسي مهضعب ددعب ددعتمل ناك نإ اذكو ى لاوقأ
 رشاع لزعيو ًاعست هسفنل ليكي مث يمسي نأ اهجرخن بدن و « نويعب

 غرفي ىتح

 راجشألا هب لمحت يقس تقو سيسأتلا لوق ىلع ربتعي هنأ رهاظلاو ، ( لاوقأ )
 لمحت يذلا هتقو وه اهرمث هيف بيطي يذلا هتقو رجش لكو “ لخنلل تشوغ ك

 ص ةمساقملا ىلع وأ كردأ ام ىلع وأ سسأ ام ىلع ءانبلا يف ( اذكو ) ى هيف يقسلاب

 نينثاب وأ ى امهوحن وأ ةروعان وأ رجزب ( ةجلاعمب هيمسي مهضعب ددعتمل ناك نإ )

 وأ “ لكلاب وأ رجب وأ رطم وأ ( نويعب ) هيقسي ( مهضعب و ) ى رثكأ وأ
 اهوحنب وأ نيملاب يقسي نم نإ : ليق ولو « روكذملا فالخلا هلك كلذ يف نينثاب

 يفو ث لدعأ هنآل ةعبرألا لاوقألا نم نسحأ ناكل هب ىقس ام ىلع همهس يكزي
 رشعلا فصن : ليق هيفف رجزب يقس ىلإ جاتحاف جلف ىلع عرز نإ : « جاتلا »

 ىلع رمثأ نرإف ةعارزلا يقس نم لخنلا برشيو ررجزب عرزت ضرأب لخت اذك و
 هفصنتف يقسلاب الإ رمثي الناك نإو ى رشعلا هيفف ضرآلا عرزت مل نأب هريغ

 : ليقو « رشعلاف رثكأو نسحأ هرمث نوكي يقس اذإو ى هنودب رمثي ناك نإو
 الو هفصن : ليقو ، رشعلاف ةنس قسي مل نإو ةصاحملاب : ليقو ‘ كردأ ام ىلع
 فيصلا يقس لطبي الو ى ةلبقملا ةنسلل الو ةنسلل كاردإلا دعب برشلا ىعاري
 ىقسي ال لخن لك : رفعج نبا لاقو ؛ هنم رمثأ هنأ ملع نإ الإ لخنلا نم رشعلا

 عفر مث رجز ىلع لخن لسف نإو “ رشعلا هيفف امهربغب الو ينعي رجزب الو رهنب

 . رشملاف عفرلا دمب وأ فصنلاف « رجزي وهو هي لمح ايف رمثأ ام دمب

 لمسبي ناب للا مسا ركذي يأ (يمسي نأ) اهجارخإ ديرمليأ(اهجرخف بدن و)
 يأب( ارشاع ) امهس ةاكزلل ( لزعيو ى اعست) اصصح (همسفنل ليكي مث ) الثم
 الي رشع ىلع مسقي نأ هل زاجو « ( غرفي ىتح ) ى اريغص وأ ريبك دارأ ءانإ
 عم هسفنل هفصن ذخأو ى رشاعلا مسق رشعلا فصن مزل نإو ى ةلداع ةمسق ليك
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 نكي مل نإ ًاعيجإ زاجو ى ةكربلل اهريغ نم ال هتلغ نم اهيطعيو
 ًابيعم

 جارخإلا ديرم يلصي نأ يفبنيو « ةدحاو لزعو نيرشع ىلع مسق وأ « عستلا

 ٠ ءيشب طاتحيو > اهعضوم ق اهعضو ىلإ هقفوب نأ هناحمس هللا وعديو نيتمك ر

 هنأو « ربك أ للا٬هللا مسب » : لقيلف لاتكي نأ دارأ اذإ : « ناويدلا » ينو

 نم ) ةاكزلا يأ ( اهيطعيو ) حرف الإو ؤ ناطيشلا نزح ةرشاملا نع لزع اذإ

 نم اهيطعي نأ ( اعامجإ زاجو “ةكربلل اهريغ نم ال ) اهيف تبجو يتلا ( هتلغ
 ثرح ريغ نم هل ثدح وأ مدق بيبز وأ هل رمث وأ بح نم يطعي نأب اهريغ

 . ىرخأ ةلع ىلع اهيف تبجو ةلغ وأ ى كلذ ريغ وأ ثرإ وأ ةبه وأ ءارشب

 ولو زاجو ى ( ابيعم ) يطعي ام ( نكي مل نإ ) دقنلاو ماعنالا ةاكز يف اذك و
 ًابيعم يكزي ام ناك اذإو « هنود ال هلثم بيعم هتاك ز هتمزل امناك نإ بيعم ناك

 . بيعم ريغ ءاطعإ زاجو هلثم نم وأ هنم جرخأ

 يبع ناك ولو ابيع نوكي ال معطلاو لك ألا يف رضي ال ام « ناويدلا » يفو

 هعييضتلابيعم ناك نإو «ميوقتلاب هريغ نع بيمملا ءاطعإ يف فلتخاو“عويبلا يف
 . بيعم ريغ ىطعأ جارخإلا نم هنكمت دعب

 لبقو كاردإلا دمب ضرألا ق وهو عرزلا يطمي نأ زوح : « ناوبدلا » يفو

 بنملاو لخنلا ةلغ امأو < هسفن ىلع ةنؤملا فيفخت ال ربقفلاةجاح دصق نإ دصحلا

 . ه ا ةاكزلا نم ءيش هيلع قبي مل نإ عطقلا لبق اهنم اهتاك ز ءاطعإ زوجيف

 ص صرخلاب باصنلا ريدقت يف اوفلآخاو ى هنم وه وأ صرخلا ىلإ بيرق اذهو
 اهحالص ادب اذإ بنعلاو لخنلا يف هتزاجإ ىلإ ةمآلا ءاملع رثكأ بهذف
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 ديج نم لىك ءاطعإ زاجو حصأ عنملاو ةمقلا ف فلخلاو

 ٠ امهريغ اذكو > هسكع ال ريعشك ءيدر نم ليك لدب ك

 يعفاشلا هعنمو “لخنلا يف دواد هزاجأو ث ابطر هلك أي نأ هلهأ نيبو هنيب ىلخيل

 هديب لصحت ام رشع يدؤي نأ ضرألا بر ىلعو « اقلطم هابحاصو ةفينح وبأو
 بحاص نأ خلا يلخيل هلوق رهاظو « ليعامسإ خيشلا هلاق ى صقن وأ صرخلا داز

 ،يتاياك زاوجلا قحلاو ى همزل ك فرعي وأ ةاكزلا جرخي ىتح لكآلا نم عونمم لاملا
 ىلعةاكزلا ءاطعإ يزجي ال : ليقو ى ربقفلا قح بهذيف هلك هلك اي نأ ىلخي ال معن
 ( ةميقلا يف فلخلاو ) “ ابطر" وأ ًآرسب' ال اسباي اكردم رمثلا ناك نإ الإ لخنلا

 لجلا وأ ةرقبلا وأ ةاشلا ىلع وأ ى بيبزلا وأ رمثلا وأ بوبحلا ىلع يطعي نأ

 ريعشلا ىلع بيبزلاك ' رخآلا عونلا نم كلذ نم عون ىلع يطعي وأ « ةضف وأ ابهذ

 ض ورملاةميقلا ف لخدو ى ةرقبلا ىلع مايشك و ى هايشأ ىلع لهلاكو ى لهجلا ىلع وأ

 ص ةضفلا وأ بهذلاب ميوقتلاب ىطعت امنإ اهنإف الصأ ولو لاومألا رئاسو باودلاو
 وأ لدع ميوقتب وأ ‘ لدع نإ يكزملا مموقتب ولو مموقتلاب اقلطم كلذ زوجي له
 طرشب وأ مموقتلا يف ةنايخلا مدع عم لاومألا ةلادع ةلادعلاو “ نيل ادع مموقتي

 ةضفلاو بهذلا زوجي وأ « آلو وأ امامإ ضباقلا ناك نإ وأ “ ريقفلا روضح

 لوق وهو ةميقلا الإ دجي مل نإ الإ ى اقلطم ( حصا عنملاو ) “ لاوقأ ؟امهريغ ال

 ربعشك ءيدر نم ليكلدب "رلبك ديجنم ليك ءاطعإ زاج و ) “ يمفاشلاو كلام

 ةميقلاب < حيحص لدب بيعمو ربأ لدب ريمش زاجو ( امهريغ اذكو ى همكع ال
 ص اهريغو بوبحلا نع نميلا يق بايثلا ذخأي ًاذاعم نأ ىوريو « ةميقلا زيجع دنع
 :«ناويدلا»يفو “هتمزل مت نإو ى همزلت مل هب الإ باصنلا متي ملف فشحلا لزع نمو

 هيف تناك نإ فشحلا يفو « لك ألل تحلصو تك ردأ نإ صيشلا يف ةاكزلا مزلت

 . رمثلا ةمعط
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 باب

 لهو ، فلع وه ذإ ًاعاجإ هكاردإ ءادتبا لبق ؟بحَ يف بجت ال
 قاسوأ ةسمخ هنم كردي ىح وأ اق نإو كاردإ هلخد اذإ بجت

 باب

 ةتسلا بوبحلا يف ةاكزلا بوج و تقو يف

 وه ذإ اعايجإ هكاردإ ءادتبا لبق ) ةتسلا بوبحلا نم ( بح يف بجت ال )
 ؛(كاردإهلخد اذإ) عيمجلا يف ( بجت لهو ) انل ماعط ال ذئتقو باودلل (فلع

 ؛سبيلاىلإ بطرلا نعهجورخ وأ ابطر هنوك وأ ناولألاب هنمبت رمثلا كاردإ لهو
 دحاولانانجلا ف كاردإلا ربتعي لهو “ هسبي وأ هيف ماعطلا لوخد عرزلا كاردإو

 هتعارزيق نكي ملو هنانج وأ هتعارز يف كاردإلا ناك اذإ وأ ڵ ةدحاولا ةعارزلاو

 ( لق فاو ) “ لاوقأ ؟ كاردإلا كحي لكلا ىلع كح رخآلا هنانج وأ ىرخألا

 ايفوةسخلا يف بجتف ( قاسوأ ةسمخ هنم كردي ىتح ) بجت ال ( وأ ) كاردإلا
 نإو“كردي مل اجف ال نهيف بجتف قاس وأ ةسمخ كردي ىتح بجت ال وأ ص كردي م
 ىلع داز ام يكزب ال هنأ لوقلا اذه ىلع لصاحلاو اضيا اهاكز ىرخأ ةسمخ كردأ
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 هكلم نم كلذ جرخأ نميف هتدئاف ؛ فالخ ؟ كردأ ايف بجت امنإ وأ

 نم ارارف ال كردأ دقو ةجاحب هوبأ هلكأ وأ . ةبه وأ عيبك :

 ءيش هنم كردي ل نإو يدؤي رافلاو > ةقدصلا

 اذهطرش و ص لق ولو( كردأ ايف بجت امنإ وأ)“ةسمخ هيف متت قح قاس وأ ةسمخ
 ملعاو ى هيف باصنلا متل هلك كردأ ول ثيحي بحلا نوكي نأ لوالا لوقلاو لوقلا

 سيل جرخأ امف ةاكزلا بجت م اذإ هنإف « زاوجلا مدعب قداص بوجولا يفن نأ

 كردأ كلوقك لوصولا ىنعمب لعافلل ناينبم كرديو كردأ و ى ةقدص لب ةاكزب

 ( عيبك ب هكلم نم كلذ جرخأ نميف ) رهظت (هتدناف ؛ فدالخ) ؟ غلب يأ مالغلا

 وحن وأ قادص وأ نيد صالخ وأ لك آل هذخأ يأ ( هلكأ وأ ةبه وأ ) 4 عيب لثمب

 كاردإ هيف رهظ يأ ( كردأ دقو ةجاح هوبأ ) ى ماعلا دارأو صاخلاب رتعف “كلذ
 وه لقتنملا ىلع هتاكزف ثلاثلاو يناثلا ىلع امأو « هيلع هتاكز عبارلاو لوآلا ىلعف

 لقتنا نم ىلعف ةسمخ هيف كردأ نإو ى قاس وأ ةسمخ نم لقأ هيف كردأ نإ هيلإ

 نم هجرخأو لاوقألا كلت يف ةاكزلا هتمزل اذإ هنأ اهلك لاوقألا طباض لب “ هنم
 كضعب كردا دقو تام نإ اذك و « لوقلا كلذ ىلع هيف هتمزل امف هتمزل هكلم

 هريغو هوك ز باصن كردأ نإ ليقو “ كردي مل امو كردأ ام تيملا ىلع نوك زب

 يف مت باصنلاو “ادم ولو طقف كردأ ام هيلع نوك زي : ليقو “ اضيأ هيلع ،اضيا

 جرخأ هلماع هلجأل لوعفم ارارفو « ةاكزلا يأ ( ةقدصلا نم ارارف ال ) لكلا
 ( "رافلاو ) ى ارارف ال ةجاحل ادصق يأ فوذحم هلجأل لوعفم ىلع هفطع ةطساوب

 نإيدؤي ليقو ( يش هنم كردي م نإو ) متي باصنلا ناك نإ اه ( يدؤي ) اهنم
 اهب هذخأي ال ةيداتلا موزلب لوقلا ىلعو ى طقف ةبوتلا هتمزل الإو كاردإلا ناك

 ةسمخ وأ ام كاردإ كاردإلا نأ رم دقو هرارف ملع ولو ى اهيلع هربجي الو مامإلا
 كلذرع ىلإ لصي مل نإو اذك و اذك هيف نإ هيلإ لقتنملا لوقب يدؤيو ى قاس وأ
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 نمو > نالوق ؟ ال وأ يدؤي لهف هتحاح ءاضق عم هدصق نمو

 ؟ال وأ هبشألا وهو اهيف هتمزل لهف اهكاردإ لبق هكلم ةلغ تلخد

 فالخ

 :ليقو“رشعلا وأ نمثلا رشع فصن ىطعأ هيف مك ملمي ملو عاب مكب ملع نإ و طاتحا

 نمو ص هفصن وأ ةمسقلا رشعف نمثلا ملعي مل نإ و هفصن وأ نمثلا رشع يطعي "رافلا

 ««ناويدلا» يف اذك نالوق هيفف هل ىطعملا امأ و“ هيلع يهف ةقدصلانم ارارف هاطعأ
 ىطعملا:ليقو همزلت : لمق « نالوقف ارارف كاردإلا لبق هاطعأ نإ هنأ رهاظلاو

 هعرز يف لجر ىلع لد نمو : لاق « هل ىطعملا نود هتمزل هدعب هاطعأ نإ و هل

 ىضقو مكاحلا هعاب نإ اذك و ص رشعلا عرزلا بحاص ىلعف هذخأف كردأ ام دعب

 نم رارفلاو ى هلام يف نيدلا بحاص هاضق نإ اذك و ى نيد نم هبحاص ىلع ام هنم

 ىضم اميلع اهنم "رافلا يطعي نكل“بحلا ةقدص نم رارفلاك معنلاو دقنلا ةقدص

 ال وه ( يدؤي لهف هتجاح ءاضق عم ) رارفلا يأ ( هدصق نمو ) “ لوحلا نم

 (نالوق ) ؟يناثلاىلع يهو“لوآلا هكلام ىلع هيف ةاكزلل لام وهف ( الوأ ) يناثلا
 هتجاح ءاضقو ةاكزلا نم هرارف نيب صصاحي هنإ ليق ولو “ يدؤي هنأ اهحصأ

 سيلف اهب الخ ال ةاكزلا رطخ نم اجرحت هكلم نم هجرخأ نمو ‘ نسحأ ناكل
 ام كاردإ وه يذلا ( اهكاردإ لبق هكلم ) ثرح وأ ( ةلغ تلخد نمو ) ى اراف

 برقألا يأ ( هبشألا وهو اهيف هتمزل لهف ) فلخلا ىلع قاس وأ ةسمخ كاردإ وأ

 لوآلا كلاملا ىلع ال هيف ةاكز ال لام وهف يل رفغا بر ( ال "وأ ) ص ناحجرلا ىلإ
 لوألامزلتلو ثراح ريغ هنأ ربتعا همزلت ال :لاق نمو ؛(فدلخ) ؟يناثلا ىلع الو
 نإو ثرحلا و ةلغلا كلت يف ةاكز الف راف ريغ وهو كاردإلا لبق هنع ةلغلا جورخل

 دقو هكلم نم كلذ جرخاف قاس وأ ةسمخ كردت ىتح ةاكز ال هنأب عئابلا ذخأ

 ليلقلقأهكلم يف كردأ نم مزلت اهنأب هيلإ لقتنا نم ذخأو نهنم لقأ هنم كردأ
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 مامتإل او هتلغل مضلاو اهرشع هثراو مزل هتلغ كاردإ لبق تام نم اذكو

 ىلعو ،ال : ليقو ، تكردأ دقو رضتحا اذإ هب ءاصبإ همزلو ى اهب

 ٤ حصالا وهو هتلغل اهمضي الو ، هب صوي مل نإو هنع هجارخإ ثراولا

 عابي ال هنأ عم كاردإلا نود هكلم نم جرخت مب :تلق نإو ،ةاكز امهدحأ مزلي م

 اهعيب وأ امه رامث عم ةرجشلاو ةلخنلا عيبب :تلق ؟اهكاردإ ودبيقح بحلاو راثلا

 اهتانج ف ضمب كردأ اذإ ةك ردملا ريغ راملا عيب زاوجب لوقلابو « دعب هل امهرام مث

 امأو ث كاردإلا لبق هزاوجل كلذ وحنو ةرجألاو قادصإلاو ةبهلابو ةدلبلا ىف وأ

 وأ ةرجشلا عم وأ اهدحو اهل ءارشب هكلم تلخد مث ثرحلا وأ ةلغلا تكردأ نم
 مزل ) هثرح وأ ( هتلغ كاردإ لبق تام نم اذكو ) هيلع ةاكز الف ءارشلا ربغب

 وه اك رشع فصن ولو راثلا ةاكز رشملاب دارأ وأ ، هفصن وأ ( اهرمشع هثراو
 نم اهنأل اهعم اهبسحي يأ هتلغ ىلإ ( هتلغل ) امهل ( مضلاو ) ‘ سانلل فرع وه
 هتلغل مضلاو :هلوق ىلع رصتقا ولو «( اهب ) باصنلا مامتإ يأ ( مامتالاو ) ى هلام

 نأل اهيف هتمزل:هلوق ىلإ دئاع امإ اذك و :هلوق يف هيبشتلاو“زاجيإ عم دارملا مهفل
 ىلإرظنلاب فالخ :هلوقىلإ دئاع امإو “ دحاو لوق اهيف كاردإلا لبق تمملا ةلأسم

 تميملا ةلأسمىلع اطلسم هيبشتلا نوكسف“ال ليقو :هلوق ىلإ تام نم :هلوق عومجب

 وأ رشعلاب ءاصيإ تيملا مزل يأ هفصنب وأ ( هب ءاصيإ همزلو ) كاردإلا دعب
 لبق رضتحا اذإ همزلت ال اك ( ال ليقو : تكردأ دقو “ رضتحا اذإ ) هفصن

 مل لماك هنأ نيبتو ى هيف ةاكزلا بوجو نيبت لام هنأل « حيحصلا وهو كاردإلا

 روذعموهو ةاكزلاجرخي مل هنأ ىلع ليلد ةيقاب نيع مايق نكل ى صقن وأ هنم جرخت
 صوب مل ناو ) تيملا نع يأ ( هنع ) لوقلا اذه يف ( هجارخإ ثراولا ىلعو )
 تيملا ىلع اهيف ةاكزلا نكل هل اكلم تناك ولو اهنأل ( هتلغل اهمضي الو هب

 هنأو ى اهب صويمل نإ هنع اهجارخإ هيلع سيل هنإ لوق هلباقم « ( حصألا وهو )
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 ص مض الو مهنع الو هنع جارخإ ال هنإ : لوقو ص اهب متتسيو هتلغل اهمضي

 نم :ليقو “ تلثلا نمف اهب ىصوأ اذإو « ال : ليقو هلوقل ريمضلا ع وجر حصيو
 اذإ اماو « اهلخنو اهرجش يف راقلاو اهب ىصوأ ذإ ابف حيحصلا وهو “ لكلا

 وأ ارانيد اذك و اذكب وأ همهارد وأ هناويح ةاكزب ىصوأ وأ اهعطق دعب ىصوأ

 هنأ حيحصلاف « كلذ وحن وأ آربعب وأ ارقب وأ ةاش اذك و اذكب وأ « ةاكز امهرد

 امأو )١' « ثلثلا نم ةيصولا » قلع لاق دقو هئاصيإب تبثي امنإ هنأل ثلثلا نم
 انموق ضعبهب لدتسا دقف ءاضقلاب لاق وأ '؟ ءافولاب قحا هللا نيد » :تلمع هلوق

 لبنويدلا ىلع مدقت اهنأ دارملا سيل هنأب بيجأو « نويدلا لبق هللا قوقح نأ ىلع

 ةاكزلاك ىلاعتو كرابت هللا قوقح يف اوفلتخا دقو“اهئاضقب متي نأ قحأ اهنأ دارأ

 تمزل ءيش يأب ةظلغملاو “ نيميلا ريغ ةرافك و نيميلا ةرافك و « جحلاو موصلاو

 ىلع مدقي : ليقف هب ىصوأو ةيصولاب تبثيو نيعم هل مصخ ال ام كلذ وحنو
 لوقيو هب ثلثلا نم جرخيو هيلع نويدلا مدقت : ليقو “ اهصصاحي : ليقو نويدلا
 نأ لبق نم ك انقزر امم اوقفنا اونمآ نيذلا اهيأ اي » :ىلامت هلوق هل لديو انروهمج

 مرسحتف'"”«قةدصأف بيرق لجأىلإينترتخأ الول بر لوقيف توملا مكدحأ يتأي
 قدصتلانمهودارأ ايلك حصيناك ول ذإ ثلثلا نم الإ مهايإ هتوفل وه امنإ قدصتلا نع

 :«ناويدلا» يفو“مهفاف هتاف امع ناسنإلا رسحتي امنإ هنأل اورسحت امل تقولا كلذ يف

 عيمج نم نيدلا جرحي : ليقف“ةك ردم ةلغ كرتو هلامب نيدلا طاحأ دقو تام نإو

 ىصوأ نإو « ناصصاحتي:لبقو “ هميمج نم الوأ ةاكزلا : ليقو “ الوأ لاملا

 )١( ملسم هاور .

 ( ٢ ) رك ذ مدقت ٠ .

 )٣( نوقفانملا : ١٠ .
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 هجارخإ ناكمإ لبقو ‘ اهيف وح بوحو دعب ةلغ فلت نإو

 كلذ وحن وأ > ةمسبب وأ صل وأ بصاغ وأ لس وأ ر ات وأ ير

 طيرفتب ال ى ليك يف عرشي مل ام وأ ى داتعم ذاذج زا داصح دنع

 . هيف تبجو نإ هيلع ىكز اهضعب يقب نإو ث اهيف ةاكز الف

 يقب ام ثلث نم ةصولا و لاملا عيمج نم ةاكزلاف ةك ردم ةلغ كرتو هلام ثلثب

 ملو اهجرخ ملو هتامح ق تساا ىلع ةاكزلا تمحو اذإ ءيش ةثرولا ىلع سدلو

 ٠ هب صو ملو ةرافكلاو موصلاك كلذ ريغ وأ جحلا هلع بجو وأ ك اهب صوب

 بحلا لمشي ام عضاوملا يف ةلغلاب دارأ هلعلو ى “بح وأ ( ةتلغ تفلت نإو )

 وأ ران وأ حيرب هجارخإ ناكمإ لبقو ) ةاكزلا وه ( اهيف قح بوج و دعب )
 روهشملا ىلع بصاغ هنإف ةجاحل ال هلك أ اذإ هيبأ لثم ( صل وأ بصاغ وأ ليس

 عرزلل ( داصح دنع ) ةقرسلاك ( كلذ وحن وأ ةميهب وأ ) مكحلا يف هل تبث ولو
 درفأ و ص ذاذجو داصح ىلإ دئاع ( داتعم ) بنعلا وأ رمثلل عطق ( ذاذج وأ )

 ص عرشي مل نإو ( ليك يف عرشي من ام وأ ) ‘ لوق كلذو وأب فطعلا نأل
 يف داتعملا نع جرخي مل ام .: لاق هنأك مهوت فطع داصحلا و ذاذجلا ريخأتب طرف
 ليكلا يف عورشلا ءافتنا ماود دنع وأ يأ داصح ىلع فطمي وأ ذاذجلاو داصحلا

 لوق اذه ( طيرفتب ال ) ، ليكلا يف عورشلا يف ضرفي مل نإ هيلع نامض الف

 ةلغلا كلت ترثك نكلو > كلذ نم هملع ردق امم هلاقتشا طيرفتلا نم سدل و رخآ

 يأ ( هيف تبجو نإ ) هدحو ( هيلع ىكز اهضعب يقب نإو اهيف ةاكز الف )
 ىلع يكزي : ( ليقو ) بهذ امع ةاكزلا جرخي الو ى رثكأ وأ باصنلا هيف مت
 امع يك زب : لىقو > بهذ امع يكب الو > ال وأ هف تمجو > ) اقلطم ( يقابلا
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 عوقو دعب طيرفت الب نإف 2، جارخإ نم نكمت دعب تحاتجا نإو

 ؛ فالخ ؟ ال وأ نمضت لهف ، رخآل عضوم نم اهل لقن وأ ليك
 تنمض طيرفتب تحاتجا نإو ء هطوقس ىوقألاو نيمضتلا ىلع رثكألاف

 . ًاقافتا

 نكمت دعب ) هوحنو مدقت اب تبهذ ( تحاتجا نإو ) ص اقلطم يقب امعو بهذ

 ليكي نأ لثم ( ليك عوقو دعب طيرفت الب ) تحاتجا ( ناف ، جارخإ نم
 عم طرفم ريغ وهف هيطعي نميف ركف وأ ييع وأ لبقي نم وأ ى يطعي نم دجي ملو
 يف لاكت نأ لثم اعيمج اهعوقو وأ ( رخآل عضوم نم اه لقن وأ ) « لاك هنأ
 يأ ( نيمضتلا ىلع رثكألاف ؛ فالخ ؟ ال وأ نمضت لهف ) ى رادلل لقنتو ردنألا
 ىوقألاو) ص يقابلا لق ولو “ يقب ام ةاكزوفلت امةاكز ةاكزلا ةلغلا بحاص مازلإ

 ام يكزب ال : ليقو ى "لق نإو يقابلا يكزيو “ فلت امع نيمضتلا طوقس ( هطوقس

 نإو ) بهذ امال هيكزي هنإف اباصن يقابلا نوكي نأ الإ يقب ام الو فلت

 . ( اقافتا تنمض طيرفتب تحاتجا

 تفلت اذإ عيضملا مسا هيلع عقي اهف اوفلتخاو : « حابصملا » يف فنصملا لاق
 ةداملا ىلع اهمرصيو اهدصح ناك اذإ عمجت . ام : ليقف 0 مرغلا همزليو ةلغلا

 اهلقني مل ام : ليقو “ ليك اهيف عقي مل ام : ليقو ث هيلع الف هللا نم تآب تفلتف
 يطعي ال : ليقف “ عييضت الب تفلتف اهليك يف لخد اذإو « ناكم ىلإ ناكم نم

 . لكلا ىلع : ليقو ى لاتكملا ىلع الإ

 ايف اوللاحيلف نيصوصخم موق عرز عم هعرز طلتخا نم : « ناويدلا » يفو

 : ليقو كلذك طاتحا نيصوصخ ريغ عرز عم وا ى مهتاكزل اوطاتحيو مهنيب



 ص قافتالا نم نوصوصلا ىبأ اذإ اذك و “هعرز ىلإ لصي ال ناك اذإ هيلع ءيش ال

 باط ام دعب لخنلا ىلع رمثلا وأ عرزلا ةحلصمل هسرد دعب هعرز كرت نمو

 يقب نإو هبلع ةاكز الف ى فلتف هعضي اعضوم دجيل كلذ كرت وأ « رمثلا ةحلصمل
 ٠ . ھ ا باصنلا ردق يقب نإو : لبقو « ةاكز ضمب

 هل يطعي نم دحو نمو ؤ“ هسفنب اهفلتي ل نإ ةشاملا ةاكز نمضب ال : لبقو

 بئاغ ىلول اهرخداف قساف وأ افلاخم دجي مل نإو ؤ تفلت نإ نمض طعي ملف هتاكز

 . اقلطم نيدحوملل يه : لاق نم لوق ىلع الإ نايض الف

 مث اهبحاص ىضرب ال ءارقفلل اهمسو ةاكزلا رابجلا ذخأ نإ : « جاتلا » يفو
 ءازجإلا يفف « اهبحاص هرك و ريقف اهذخأ نإ و ؟ ضعب دنع هتزاجأ يضر
 . اهوبصغ نإ ال “نالوقف ءارقفلا اهذخأف اهزيم نإ و « نالوق

 دناوف

 ءارقفلا لخنب ىصوأ نإو > نيعو هب يصوأ لام ق ةاكز ال هنأ : حيحصلا

 ذخأ نمو ص برقألا اذك و ى اهنومضيو ى باصنلا مت نإ هيف مهتمزل نينيعم
 مت نإو “ جحي نأ لبق ولو « لوحلا هبلع لاح نإ هاك ز جحلل هب ىصوأ الام
 . مضلاب الإ ةاكز الف لخنلاىلع اهومسق وأ ةلغلا عم ةثرولا همسقو لخن يف باصنلا



 لصف

 دعب و ذاذجو داصح لبق رمث وأ بح نم لكأ ام : ليق بسحب

 وه هنم لكأي نأ هبرل زاجو س ال : ليقو س هيف ةاكزلا بوجو

 لصف

 ذاذنج وأ داصح لبق ) بنع وأ ( رمث وأ بح نم لكأ ام:ليقبسحي )
 هدحو دوجوملا يكزيف ةلغلايف مك ةنجلاو دصحلا دعب ملعيل (هيف ةاكزلا بوجو دعب و
 هلوق لوألل لديو “لك أ ام ىلع آضيأ يكزب : ليقو “باصنلا لك أ امو وه غلب نإ
 هلام رزح ام دمي 6١١ « ةاك ز الب بطرلاو رسبلا ُلك لاملا بحاصل ه : قلع
 لوحلا نارود دعب فلتأ ام لك بسحي لاومألا رئاس اذك و ى باصنلا هيف دجوف

 دجو ام ىكز ذج وأ دصح اذإو « بسحي ( ال : ليقو ) “ لبق فلتأ ام ال

 وأ دوجوملا اذه يكزي لك ألا لبق مت نإ متي مل ولو : ليقو ع باصنلا هيف مت نإ

 وه ) فارسإ الب ( هنم لكاي نأ هبرل ) لوقلا اذه ىلع ( زاجو ) لبقام

 )١( نابح نبا هاور .

 ۔ ٤١



 معطيو هراجو همحر لصيو يواديو ى فرس الب قدصتيو « هلايعو

 هلكأ ولو ص هداصح نم غرفي مل ام باسح الب هتباد فلعيو هفيض
 لصو امو ،هيكزيف رثك أف باصنلا ردق تقو يف بهذأ نإ الإ هلك

 بسحيو ، دعب هنم لكأي الف هيف بجتام هنم عمتجا وأ رادنألا

 هل سيل : ليقو 4 ًاماعط وأ ًانيجع وأ اقيقد ولو ذئنيح دوجوم لك

 ى كلذ

 ص واولب هباود وأ هب هلابع وأ هسفن ( يواديو فرس الب قدصتيو هلايعو

 الب هتباد فلميو هفيض معطيو هراجو همحر لصيو ) ى اضيأ ءارلاب يراديو
 ردق تقو يف بهنا نإ الإ هلك هلكأ ولو “ هداصح نم غرفي مل ام باسح

 .رثكأ وأ باصنلا ردق ناك نإ هلكىطعأ ام يزب يأ : ( هيكزبف رثكأف باصنلا

 ام داصحلا تقو يف فيعض وأ نيكسم لكل يطعي امنإ : « ناويدلا » يفو

 لصو امو ) ى اضيأ هاطعأ كلذ دمب هبلإ عجر نإو ى نيترم وأ ةرم هدي كسمت
 قاروألا نع جرخيل بحلا هيف سادي يذلا عضوملا وهو ردنأ عمج ( رادنألا

 وأ ) ى هعاتجا هردنأف بنعلاك هل ردنأ ال امو « ردانأ هعمج سايقو « قوسلاو

 لكاي دف ) رشنملا الو رادنألا لصي مل ولو ؛ ةاكزلا ( هيف بجت ام هنم عمتجا

 ردنألا وحن لصي مل وأ لخنلا وأ رجشلا ىلع امم لكألا هلو « عمتجا امم يأ ( هنم

 نإ الإ باسحب ولو لكألا هل زوجي ال : ليقو ى لكأ امع يكزيل باسحب الإ ( دعب )
 لوصو نم رك ذ امب ةاكزلا تمزل ذإ نيح ( ذئنيح دوجوم لك بسحيو ) رطضا
 ص كلذ ريغ وأ ( اماعط وأ انيجع وأ اقيقد ولو ) " باصن عاتجا وأ رادنألا

 “يمفاشلا بهذمو انبهذم وهو حيحصلا وه باسح الب لكألا زاوجنم مدقت امو

 الإ كلذ دعب امو قدصتو هلابعو وه هلكأ نم روكذملا ( كلذ هل سيل : ليقو )

- ٤٢ 



 نإو { هداصحو هتمدخ يف اوماد ام هنم ملكأ كلذ ةمدخ زاجو

 . ٠ ٠ هن ومدخحص ال موي ال رادنألا لصو وأ > مهلايعب

 هلصاو يف متي مل ولو رادنآلا لصو امم لكأي ال هنأ ىنمب كلام لوق وهو “ باسحب

 ال انياحصأ ضعب نعو ى رطضا نإ الإ باسحب ولو هل سيل : ليقو « باصنلا
 عييضت نكي مل نإ تيبلا يف هعضوم هيف بجت ام لصوذنإ الإ باسح الو نامض

 باسح الإ امهربغ وأ هلايع وأ وه لكأي الف ذاذجلاو داصحلا يف ذخأ اذإ : ليقو
 ص هيف بجحت ام هيف عمتجي م ولو هنم لكأي الف رادنآلا لصو ام الإ لكأي : ليقو

 وأ ةرجأب اومدخ لادلاو ءاخلا حتفب لماع يأ مداخ عمج ( ,ةمدخل زاجو )
 هتمدخ يف اوماد ام هنم "لكأ )ةاكزلا هيفتبجو امم روكذملا (كلذ ) ةرجأ الب

 لافتشإلاب مهنع نولطمي مهنأل ( مهلايعب ) اولكأ (نإو) “ هذاذج وأ ( هداصح و
 الب ( رادنألا لصو وأ ) ى ةمدخلا يف اولخدل اومدخ ول ذإ اومدخي مل ولو ةمدخلا

 ةيفرظلا ىلع بصنلاب ( موي ال ) رادنألا نم اولكأ ام بسحي : ليقو ‘ باسح
 ( هنومدخم ال ) “نامزلا مسإ نع بئانلا اوماد ام :هلوق يف ماد ردصم ىلع افطع

 نأ صخرو « مويلا اهيلإ فاضم ةلمجلاو ، هتاكز تبجو يذلا روكذملا كلذ يأ

 اهتين ىلع اوماد ام دغ دعب وأ ادغ ةمدخلا ةين ىلع اوناك ذإ نومدخي ال موي اولكأي

 ال موي نولكأي ال هنأ نم فنصملا ركذ يذلا لوقلا ىلعو ى اهيف اوعرش دقو

 ولو “ اهدعبو ةمدخلا لاح يفو “اومدحي نأ لبق نومدخي موي نولكأي « نومدخي
 ام اذم « اهلبق اذك و ص لكألا مهلف مهتمدخ دعب مويلا نم ةليوط ةدم تضم
 مويلاكلذ يف ةمدخلا نم اوغرفو اولك أو اومدخ ولو ‘ فنصملا مالك نم لصحتي

 دنع نولكأي مهنأ يل رهظي يذلاو ى ارارم ولو غارفلا نم ةدم دعب اوعاج مث
 اولكأي نأ امإو ص كلذكف اهدعب امل لكآلا اورخأ نإو اهيفو ى ةمدخلا ةدارإ

 . . باسحب الإ نولكأي الف كلذ دعب نوعوجي مث نيمئاج ريغ اهنم اوغرفيو



 ال ام لك ( ذكو 1 مهيوقيو مهنيعي امم هوجاتح ١ ام هنم محل لعجيو

 ةمرعلا فقت مل ام هب الإ هرمث وأ هعرزل لصي

 دحسملا رامث لمحي نملف هتمدخ نيح هنم لكأ اماعط مدخ نم : « رثألا » يفو

 ام هنم مهل ) لوعفم ءانبلاب وه وأ هبحاص ( لعجيو ) ص هنم لكآلا هزرفي وأ
 مهنيعي ايم ) بلط ىنعم جاتحا .نمض وأ ىلإب ديقم لوعفم ءاملا ( هوجاتحا
 .كلذ ريغ وأ ضيبو اسعو ام مهل يرتشي نأ لثم ( موقيو

 يرتشي نأ لثم ( هب "الإ ) هبنع وأ ( هرمث وأ هعرزل لصي ال ام لك اذكو )
 نمل ةرجالا يطعي وأ ص كلذ يركي وأ ص فافقلا وأ قلاوج وأ الجنم وأ ةباد
 هباود لكأت امل لماش همالكو “ائيش يرتشي وأ الام لمحي وأ ى اماعط مهل يرتشي
 ٠ ةمدخلا نيح ق هريغ با ود وأ

 لجانملا هنم ىرقشت ال نأو « باودلا هنم فلعت ال نأ «ناويدلا» يف راتخاو

 لمملا دعب كلذ موقي نأ طرشب كلذ زوجي : ليقو ى باودلاو لابحلاو كابشلاو

 لمجي الف تفقو اذإف “ باصنلا غلبت مل ولو ( ةمرعلا فقت مل ام ) ةميقلا يكزيو

 زاجو : هلوقل ةياغ اذه “ باسح الب اهريغ نم زاجو « باسحب الإ اهنم كلذ
 لوصو نعو“قوسلاو قرولا نمبحلا صالخ نعةرابع ةمرعلا فوقوو “ ةمدخل

 بنع وأ رمث وأ بح عاتجا نع ةرابع : ليقو « رادلا يف هعضوم بنعلاو رمثلا

 قرولا نع بحلا صلخي مل ولو ثرحلا عضوم يف وأ ةرجشلا وأ ةلخنلا تحت ولو

 ةاكزلاو لاملا بحاص لعج هنأ ةمرعلا فوقوب ديدحتلا هجوو “ قوسلاو

 ةمرعلا تفقو اذإ و « لكلا نم وهف لاملا ةمدخ نع فرصي ام لكف “ نيكيرش

 هدحو هلام نم وه امنإف دعب لعف امن “ كيرسشلاك ال نويدلا همزلت ممرغلاك وهف

 لصأو « نيعتم ال ناسحتسا قرف كلذو ى ةاكزلا ظح هلام نم هبلع يطعيف



 ىطعأ ايف فلخلا اذكو ص هيف بجت ام ناكمب هنم عمتجي مل ام وأ

 همزلي ال وأ هرشع" يدؤيو بسحب له .«. ملسمل ال نيكسم وأ ربقفل

 ؛ فالخ ؟هلك هعرز ىطعأ ولو ى هللا هجول ىطعأ ام باسح

 هلوق مم “ «)١' دوست ىتح ةبنعلاو دتشت ىتح ةبحلا ه : ثيدح هلك فالخلا

 ام لك همزلاف ثيدحلا رهاظ ىعار ضعبف "!أ هداصح موي هتقح اوتآول :ىلاعت

 موب هقح اوتآو ه : لمحو « داذوسالاو دادتشالا دعب هلام ىلع فرص وأ لكأ

 نم ةيآلا رهاظ ربتعا ضعبو “ لكأي مل امو لكأ ام هلك لاملا ىتح ىلع « هداصح
 ربتعاو ى داحآ ثيدح هنأل ثيدحلا ىغلأو « داصحلا دعب ام ىلع الإ ةاكز ال هنأ

 زوجي هنأ روهشملاو ص رادلا بحلا لصي مل ام كلذ لعفيو نولكأي : ليقو ى ةيآلا

 لكأي مل عج اذإو ى ( هيف بجت ام ناكم هنم عمتجي مل ام وا ) ةمرعلا فقت مل ام

 . باسحب الإ هريغ نم الو عمتجملا كلذ نم

 نآل حيحصلا وهو هيلع يكزب : ليق ث هللا هجول ( ىطعأ اميف فلخلا اذكو )

 ( ملسمل ال ) كرسثم وأ دحوم ( نيكسم وآ ريقفل ) ‘ ضرفلا نع ينغي ال لفنلا
 فصن وأ ( هرنشعا يدؤيو بسحي له ) : هلوقب فلخلا نيبو “ ىلوتم ريقف يأ
 وأ ( هلك هعرز ىطعأ ولو هللا هجول ىطعأ ام باسح همزلي ال وأ ) هرشع
 ! له » نيب لصفلل هنع ىنغ ي هنأ عم ( فالخ ) لاق امنإو ى هلك هبنع وأ هر

 ةىنب ال نيكسملا وأ ريقفلا ىطعأ ول هنأ هرهاظو « فلخلا اذك و » : هلوق نيبو
 هيف لب “ كلذك سيلو اقافتا هاطعأ ام ةاكز همزلت دصق الب هيطعي نأب هللا هجو

 نإ اقافتا همزلتو ى ةاكزلا ضرف ةين ىلع هطمي مل هنأل موزللا حيحصلاو < فلخلا

 )١( .ركذ مدقت .
 )٢( ماعنالا : ١٤١ .

 



 ةعابت فاخ وأ اهب ١ رتس ١ وأ اهتميق نم رثك أ هتلغ ءانع ىأر نمو

 ص نالوق ؟ ال وأ هرشع" همزلي له اهكرتف اهب همزلت

 ص ضارغالا نم كلذ ريغ وأ ءايرل وأ هبيثىل ىلوتملا وأ نيكسملا وأ ريقفلا ىطعأ
 ( هتلغ ءانع ىار نمو ) ‘ دحوم دوحو عم كرسشم وأ ينغل ىطعأ نإ اذك و

 هنكل اهنود وأ اهلثم وأ ( اهتميق نم رثكأ ) اهيلع همزلي ام يأ اهكاردإ دمب
 اهتم نوكي نأب رذبلا بيرتسي نأ لثم ( اهبارتسا وا ) ث اهيف ةدئافلا لقتسا
 وأ هل ركذي مل كلذ نع لفاغ لخد ام دعب ءاملا وأ كلذب ضرألا وأ ابرب وأ مارحي
 مل وأ اهك رت نإ اهتاكز همزلت الف مارحلاكف ةبيرلا ىلع لخد نإ امإو ٤ هل هبتني م

 اهك رت هيلع بجيو هديب نم هتاكز مزلت مارحلا نإ : لاق نم لوق ىلع الإ اهكرتي
 لوخدملاو ةضراملا ةبيرلا نإ : ليقو « مارح هنأ نقيت ام كرت بجي اك ذئنبح
 يف خيشلاو فنصملا طارتشاو مارحلاب امهادحإ قحلت ال ءاوس ةرم لوأ نم اهيلع

 هنأ ملعي مل نإو ى هتاكز همزلت ال مارح هديب نم نأ يف حيرص كنللا ةاكزلا

 ( ةعابت فاخ وأ ) ى ال : ليقو ى اهدؤي مل نإ اهيلع للا هذخاؤي : ليقف مارح
 نوكي نأو ص هريغ وأ متيلا لامب اهطالتخا فاخي نأ ةينيدلاف ى ةيويند وأ ةينيد
 فاخينأ ةيويندلا ةاكزلا رطخ نم فاخي نأو “هقحب يفي ال نأ فاخيف هكيرش

 وأ ةكردم ( اهكرتف ى اهب همزلت ) ‘ كلذ وحنو اهكرتي مل نإ هرضي نأ رئاج نم
 هنع يطعي لب بارتسا امم طعي الو هفصن وأ ( هرشع همزلي له ) ةكردم ربغ
 ؛(نالوق ؟ال "وأ)اهيف فرصتيالوةبيرب للاىلإ برقتي ال هنأل بارتسا ام ريغ نم
 ال نأ حيحصلاف ى ةبيرلا يف الإ هيلع لبق اهبوجول هيلع ةاكزلا موزل حيحصلاو
 ءارجأ رجأتسا نإ هنأ هيفو ى يناثلا رابتخإ «ناويدلا » رهاظو ى اهيف هيلع ةاكز
 يف هعمجو باصنلا ردةب مهرجأتسا نإ الإ ى مهاطعأ ايف ةاكز الف عرزلا نم ليكب

 مهرجأتسانإ و باصنلا نم لقأ ولو مهاطعأ ام ىلع يزب : ليقو “ دحاو عضوم

 يف عمج نإ الإ ال : ليقو « "لق ولو هيلع "كزيلف احم وأ ريمش ىضقو مهاردلاب



 ٠ ٠ ٠ لبق هلك أف امهدحأ كردأ ناعرز هدنع نم اذكو

 عضوميفعمجنإ الإ ال : ليقو“باصنلا رادقم ةدحاو ةرم هنم عضاوم وأ عضوم

 وأهتباد هيلع قلطأ وأ هدصح ملو كاردإلا دعب هعرز لجر عيض نإو « دحاو

 كاردإلا دعب هكرت نإو « هرشع" هيلعف يناعملا نم ىنمب هفلتأ وأ هريغ ةباد

 : ليقو “هملع الف رخآب هلاغتشال هك رت نإ و “ هملع الف عاضف عرزلا ينعأ هتعفنمل

 رفحب لفتشا نإ هيلع الو ى ةرجأب ولو هيلإ لوصولا هنكمأ نإ هرشع" هبلع

 عنم وأ ، عرزلا هيلإ جاتحي امم كلذ وحن وأ لابحلا وأ كابشلا لمعب وأ رماطملا

 وه طقلام رلشع"و هممج نإ لمنلاو نارئفلا لمح ام رشع" هيلعو ى هيلع الف هنع

 ايف هيلع الو ى هنذإب ريغلا طقل نإ مهريغ وأ هلهأ وأ هديبع طقل امو « هعرز نم

 هملعو « هتقاط زواج ام الإ ك كرتي ل نإ داصحلا .: نم غارفلا دعب نوطاقللا _ ا طقل

 > هك رتوأ هلثم ذخأ وأ « قراسلا نم هذخأف هنم قرس امو هريفل هفلسأ ام رشع

 هتلكأ امو « عنم نإ الإ هنم هذخأي ملولو هرشع" هيلعف قراسلا هل رقأ نإو

 امم لايملا الو وه لك أي الو ت ال :ليقو “ هرشع هيلعف سردلا تقو يف باودلا

 ىلع هب زاجف لكألل هرامث نم عزن نمو ى اضيأ هنم لامعلا لك أي ليقو «

 نم عنم امب ءاصيإلا رضتحملا ىلعو ى باسحب الإ هنم لك أي الف هرمث هيف عمج عضوم
 ايف صخرو ى هيلإ لصي الام الإ ضرألا يف يقب امىلع ةلغلا بحاص ىكزيو ةاكز

 صخ رو “دادمأ ةمست نود ايف صخ رو“دبلا ضبقت ام ةشحلاو تايثح عست نود

 صخرو “ لجرلاب سنكلا دمب عاقلا ف ىقبي ايف صخرو ص عوصأ ة هعست ن ود ايف

 ةسمخ نود ايف كلذ ريغ ليقو“طقف هكيرشل ءوسلا كيرشلا كرتي ايف ضعب

 هيلعف لقأ هيف دجوف ليكلا داع أمث قاسوأ ةسمخ عرزلا يف دجو نإو ى قاسوأ

 اذكو).«ناويدلا همالك ىهتنا‘هيلعف دجوف داعأ مث دجي مل نإ و هال :ليقو ءةاكزلا

 لبق هلكاف ايمدحا كردا )؛بنعو رمث نم عرزلا ريغ اذك و «( ناعرز هدنع نم
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 نإف ، هريغل مض نإ الإ دحاو يف باصنلا متي الو ، رخآ داصح

 نم كلذ لصأ . اقلطم رخآلا هيلإ مض هيف بجت ام لوألا يف ناك

 ة دعب هيلإ مضي ام عيمج نم لكأي الف هيف بجت ام هدنع عمج

 لصي ملام هيف مزلت ام هنم عمجي مل امع لكألا هلو ،هدصعحي مل نإو
 . هتمدخ يف مدقت ام لوق ىلع رادنألا

 همزلت له ى ( هريغل مض نا الإ ) اهنم ( دحاو يف باصنلا متي الو رخآ داصح
 يأ ( رخآلا هيلإ مض هيف بجت ام لوألا يف ناك نإف ) ى نالوق ؟ ال "وأ اهتاكز

 مضلا اذه نأ رهاظلاو « ال "وأ باصنلا هيف مت ( اقلطم ) لوآلا يك زب اك هاكز

 ص فلخلا ىلع رهشأ ةثالث نود ام وأ ةنس نيتتلغلا عمجت نأ هطرش هلبق مضلاو
 ناتعيرز هل نمف : هلوق نأو لوآلا نود هيف بجت ام يناثلا يف ناك نإ اذك و

 لصأ ) : هلوق هيلع ينبيل هضعب داعأ هنأك و « انه امع ينغي خلا امهادحإ تك ردأ

 ل نإو دصب هيلإ مضي ام عيمج نم لكاي الف هيف بجت ام هدنع عمج نم كلذ

 ص باسحب لك ألا هل : ليقو “ باسحبف لك الل رطضا نإ الإ اقلطم ( هدصحي
 مزلت ام هنم عمجي مل امم لكألا هلو ) ‘ باسح الب دصحي م امم لكألا هل : ليقو

 ص هيف تمزل ولو عمج امم لكألا هل : ليقو “ ( لوق ىلع رادنألا لصي م ام هيف

 : هلوقب كلذل راشأ اك لمعي ناك نإ هلمع نم غرفي مل ام رادنأآلا لصو ول : لبقو

 ناكسإ زوجيو “ هتمدخ يف اوماد ام نولك أي مهنأ نم ( هتمدخ يف مدقت ام الإ )

 هل نم : « ناويدلا ه يفو ى اردصم ظفللا نوكيف هتمدخ هلوق نم انه لادلا

 لبق هلكأ نإف ى رخآلا لبق اهدحأ كردأو هدحو امهدحأ يف بجت ال ناعرز

 تقو يف هلكأ نإ الإ اهتاكز هيلع : ليقو ى امهدحأ يف ةاكز الف رخآلا كاردإ

 الف ريخألا كاردإ لبق لوآلا لك أو ريخآلا يف تبجو نإو « ريخألا داصح

 



 ناك نإو ص ريخآلا داصح تقو يف هلكأ نإ الإ ع ضعبل افالخ لوآلا يف ةاكز
 الإ هيلع رشع الف داصحلا يف ذخأي نأ لبق هلك هلكأو قاسوأ ةسمخ هعرز يف
 هرماطم لوح وأ هردنأ نم دصح ام ةاكز لجرلا ىلعو ى كلذل داصحلا كرت نإ
 يردي الو بئاغلا عم ةلغلا كرتشا نمو ى باصنلا غلب نإ صخ وأ هتباد وأ

 دقو اهكرت نإ الإ ال : ليقو « هبوني ام ةاكز هيلعف اهلك اهكرتف هتوم نم هتايح
 . تباط

 ٤٩ - ) ج ٣ - لينلا - ٤ (



 لصف

 رشعلا هىلعف هل زوحف هرمأ ريغب هريفل ثرح نمو :(_ ناويدلا « ق لاق

 نأ هرمأ نإو ‘ رذنلا هل درو هسفن نم هل ثرح نأ هرمأ نإ اذكو ه زوح اذإ

 د رب نأ ىبأف رذلا هل درب نأ ىلع هريفل ثرح نمو ‘ اهلعف ةك رشلاب ثرح

 هملعف دحسفلل دحسملا ريعش نم ثرح نمو ى دا رلا ىلعف در نإ و “ رشملا هلعف

 هيلع رشع ال : ليقو ث ةفآ هتباصأ وأ تبني مل وأ فلت ام نامض و هلام نم رشملا

 هل عرزلاف هثرحي هتتيم نم ًآريعش عزن نإو نيكاسملل وأ رجألل ثرح نإ اذك و

 ارذب بصغ نمو“هربغل ةتيملا تناك نإ اك هلك كلذ قفني : ليقو “هرلشع هيلعو
 رشعلا هملعو بصاغلل عرزلا : لبقو > رشعلا هملعو همحاصل عرزلاف هثرحف

 تتبنا ام ضرآلا بحاصلف هرذب اهثرحف اضرأ بصغ نمو “ بصغ ام نامضو

 عرزلا : ليقو ى رشعلا ضرألا بحاص ىلعو هرذب رادقم رذبلا بحاصلو هضرأ

 . ها ؛ نيكاسملل عرزلا : ليقو ى ضرآلا ناصقنو رشعلا هيلعو بصافلل

 ۔» ٠ ٥ ۔



 عناملاو ص كلذ زاجأ نمت لوق ىلع لاملا برل "عبات ُ لماعلا

 ثرحل رجأتسمك ى هؤانع لماعللو رذبلا "بر ىلع رعلا : لوقي

 نم مهسب هب مايقو لخت يقسل وأ س اهبر نم رذبلاو مهسب ضرأ

 اهرمث

 وأ رجشلا وأ لخنلاب مئاقلا يأ ( لماعلا ) كلذ ضعب فنصملا رك ذيسو

 ى رطملل هكرتيو رذبلا يقليو ضرألا بلقي وأ ربؤيو يقسي هنم ءزجب ثرحلا

 هنأ هل اعبات هنوك ىنعمو “ ثرحلاو رجشلاو لخنلا وهو ( لاملا برل عبات )

 ع ( كلذ زاجأ نم لوق ىلع ) اهنيب ايف باصنلا دوجوب هعم ةاكزلا همزلت
 ص اهرمث نم ءزجي ضرألاو رجشلاو لخنلا لمع نم قايسلاو ماقملاب هيلع لولدملا
 (رنبلا بر ىلع رشعلا :لوقي) كاذل ( عناملاو ) رثكأو لقأو سمخو عبرك
 نم ( هؤانع لماعللو ) ‘ لاملا بر وه هبرو « تبنيل ضرآلا يف ىقلي ام وه
 عبت انباحصأ دنع لماملا : « دعاوقلا ه يفو ‘ كلذ ريغ نم وأ دقنلا نم وأ راثلا

 ى ةرجأتسملا ضرألا هجرخت ايف اوفلتخاو ى آريجأ نوكي نأ الإ ى لاملا بحاصل
 يروثلاو كرابملا نياو كلام لاقو “ضرأآلا بر ىلع : هباحصأ و ةفينح وبأ لاقف

 ى ضرآلا بر نود رجأتسملا عرزلا كلام ىلع : انباحصأ و يعفاشلاو روث وبأو

 اوعجر ؤلو “ اذه ىلع لماملا ىلع ةاكز الو لودملا هردق ءانعلا ىلإ عجر اذإو

 ص مهاردلاب موقت الب اهنم هوطعأ وأ « امهاضرب اهنم هوطعأف ةلغلا ىلإ ءانعلا مهاردب

 ص رمثلا وأ عرزلا كلذ نم ولو مولعم ليك ىلع دقع اذإ لماملا ىلع ةاكز ال اذك و

 ثرحل ) ةرجاأب لمعي نأ هنم بولطم يأ ى مجلا حتفب ( رَتجاتسمك ) كلذو
 ص ( اير نم رذبلاو ) “ امهرامث نم امهريغو سمخو عبرك « ( مهممب ضرا
 امهوييباتك ( هب مايقو لخن يقسل وأ ) ضعب دنع لماعلا نم رذبلا زوجي الو

 لحن ريباتلو « هرمث نم مهسب هب مايقو بنع يقسل وأ ى ( اهرمث نم مهسب )

 ۔ ٥٠١

 



 3 هؤانع ريجأللف عنملا ىلعو ، ايطرش ىلع انيب ةاكزلا ةزاجإلا ىلعف

 وأ ًاطرأ وأ ةاد رطعم اذكو س ةاكزلا رمثلا وأ عرزلا بر ىلعو

 ءزجب ةعرازملا نع يهنلا وأ لهجلل عنملا ىلعف 4 مولعب ثرحل ام

 ‘ اهؤانع ةبادلا برلو ‘ عرزلا بر ىلع رشخلا

 ثنؤيو ركذي لخنلاو ؛ هبحاص دنع هدوجو دعب ثرح يقسل وأ هرمث نم مهسب
 ى مهسلا يف ( اهطرش ىلع امهنيب ةاكزلا ةزاجالا ىلعف ) “ فنصملا لعف ايك

 ( ريجاللف عنملا ىلعو ) ؛ اذكهو ى عبرلا ةاكز هيلعف عبرلاب هرجأتسا نإف

 ثرح نم رم ام ىلع ( هؤانع ) هلمع ىلع ةرجألا هل دقعت يذلا وهو روجأملا يأ
 ص بهذلا وأ ةضفلاب يطعأ هؤانع ىطعي عون يأب افلتخا نإو ى مايقو يقس وأ

 . رم ايف اذك و

 ( رطعم اذكو ةاكزلا ) بنملا وأ ( رمثلا وأ عرزلا بر ىلعو )
 > كلذ ربع وأ ًارامح وأ الغب وأ لج وأ ةرقب ) ةباد ( وأ ادبع وأ الفط

 ( لهجلل عنملا ىلعف ) “ مولعم مهسب يأ : ( مولعمب ثرحل ءام وأ اضرأ وأ )
 ربخلا لومعم ميدقت ىلع ءانب عرزلا بر ىلعب قلعتم ىلعو ى عنملاب قلعتم ليلعت
 عنملا لوق ىلع : لوقنف يأ فوذحم لوقب وأ « هب قلعت امب قلعتم وأ « يفرظلا
 لخنلا رمثي وأ ى ال مأ ثرح ام تبنيأ يردي ال هنأ لهجلا هجوو “ لهحلل

 ىلصي الو > رمثي وأ تبني ك لبق يردي الف رمثأ وأ تبن نإو > ال وأ رحشلاو

 ى رامتإلاو تابنإلاو ثرحلا دمب ريجألا لخد نإ اذك و « دسفي مأ حلصيأ
 :( ةعرازملا نع يهنلا وأ ) ، اهوحن وأ سمخلا وأ عبرلا كلذ ردق يردي الو

 ىلع ) هفصن وأ ( رثشلعلا ) نيونتلاب ( عزجب ) رمثلا يف ةكراشملا ىلع ثرحلا يأ
 ص ( اهؤانع ةبادلا برلو ) « هنم رذبلا نأ ىلع « لماعلا وهو ( عرزلا بر
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 ىلع امهنيب وهف ةزاجإلا ىلعو ى هتميق ءامللو 2 اهناصقن ضرأللو

 رذبلا العجو ًافاصنأ اثرح اكرتشا نالجر اذكو . اقفتا ام

 ٠ . . > ًاثالثأ وأ ًافاصنأ ض رألا العح ءاوس > آالثأ

 هصقنأ ام شرأ يأ : ( اهناصقن ضرفللو ) س دبملا وأ لفطلا برل اذكو
 هفصن اذك و ص رشعملا يأ : ( وهف ةزاجالا ىلعو هتميق ءامالو ) ‘ ثرا

 ىلعف روصلا كلت يف لماملا نم رذبلا ناك نإ : ليقو ى ( اقفتا ام ىلع اهنيب )
 لوآلا حيحصلاو لاملا بحاص ىلع : ليقو ى اقفتا ام ىلع اهنيب ةاكزلا ةزاجإلا
 ىلع هلام يف المع دحأ نم بلط نم : « جاتلا ه يفو « لكلا يف تباث فالخلاف

 ةرجألا دصق نإف اهنم هاطعأف ةرمثلا دصح ىتح امهنيب ةطراشم الب هل ةك راشم

 لماملا تمزل ثلثو فصنك اهنم اءزج هاطعأ ىبرإو ى هيلع هاطعأ ام ةاكزف
 يف هتمزل تانيعم ثالث وأ ةلخن ةرمث سدس هل نأ ىلع هلخدأ نإو “ هتصح ردقب

 ضرأ ةرمث هل الماع ىطعأ نمو ى تالخنلا ةاكز لاملا بر ىلعو ى اهنم هتصح

 لوهجم هنآل هيف بحت ام لاملا بر باصأ نإ لماملا ىلع اهتاكزف لخن وأ ةنيعم
 ال طرش وأ ةلماعم وأ ةعطاقم لكو ى هيلع يه : ليقو « ةمولعم ةرجأب سيلو

 ةاكز ال نمل لمع نمو ى هل اهلصأ نأل هترمث نم لاملا بر ىلع هيف يهف اعرش زوجي
 عومجملا يف باصالا مت نإ هئزج ةاكز همزلت لهف كرشملاو دجسملا لثم ءزجب هيلع

 ةباد ىطعأ ولو «متتسيو ءزجلا كلذ ىلإ هلام مضي ءزجب لماملاو “ نالوق ؟ ال وأ

 اكرتشا لوعفم اثرح ( افاصنأ اثرح اكرتشا نالجر اذكو ) 0 لممب ًادبع وأ

 فذح ىلع بوصنم وأ ىافاصنأ هالمج يأ فوذحمل لوعفم فاصنأو “يفب دّسقم

 ص ةينثتلا ىنعمب عمج افاصنأو ص نالوعفم هلف العج ىنمم اكرتشا نمض وأ ءابلا
 العج ءاوس ) ى هيثلث رخآلاو رذبلا ثلث يطعي امهدحأ ( اثالثأ رذبلا العج و )

 كلذ ريغ وأ (اثدلثأ وأ) ى هل ضرآلا فصن ايهنم لك ناك نأب ( افاصنأ ضرألا



 لدف ، لاومألا ىلع : ليقو اقفتا ام ىلع نارُشعيو نايسقي : ليقف

 بصغ نمف هيلعو ، ضرألل ال عرزلل قح ةاكزلا نأ محلوق

 . . « هتاكز هيلعو هب رل عرزلاف 2 هثرحف ًاعرز

 نيفصن عرزلا ( نايسقي : ليقف ) ى امهربغل وأ اهنم دحاول ضرألا تناك وأ

 رشملا فصن مزل نإ هفصن ناجرخي اذك و ‘ رشملا ناجرخي يأ ( نارّشعيو )
 ثرحلا اكرتشا نإو ص نايسق رشعلاف « نايسق عرزلا نأ نم ( اقفتا ام ىلع )

 ةاكزلا نوكت رثكأ وأ ةثالث اوناك ول كلذك و « اذكهو ثالثأ رشملاف اثالثأ

 ىطعأ نمف ى روذبلا يه يتلا ( لاومألا ىلع : ليقو ) “ ثرحلا يف اقفتا ام ىلع
 اهثلث هيلعف هثلث ىطعأ نمو “ هدحو هلام يف اهلك ةاكزلا اثلث هيلعق رذبلا يثلث

 يذلا وه هنأل هضرأ يف هثرح نإ هضرأ صقنل ةرجأ الو « اذكهو هلام يف اهلك

 هنأل هبحاصل صقن الف عرزلا بحاص ضرأ يف هثرح نإ امأو ‘ هثرحب اهصقن
 باحصأ لوق يأ ( مهلوق لدف ) لوآلا لوقلا اذه يف هلك ثرحلا ذخأ دق

 وبأ لاقو ى ( ضرألا ال عرزلل قح ةاكزلا نأ ) ىلع يناثلا باحصأو لوألا

 يأ ( اعرز بصغ نمف هيلعو ) 0 لوآلا حمحصلاو ى ضرألل قح : ةفينح
 ‘ عرزب نأ همالك ف هتبقاع و عرزب نأ هنأش نم هنأل اعرز هامسو اتح

 يأ ( هبرل ) بوصغملا عرزلا نم دلوتملا ( عرزلاف ) ‘ هضرأ يف ( هثرحف )
 تيبرف هتاش تبصغ نمك وهف “ تابنإلاب امن هبح سفن نأل بوصغملا عرزلا برل
 ق يتآلا ثيدحلا هيلع درب الو ص هلك كلذ هلف « تدلوو تنمسو تربك ىتح

 بصاغلا هكلهتسي مل بحلا نإ : لوقي لوآلا لوقلا اذه بحاص نأل٬يناثلا لوقلا

 نم هرامثو هنوصغو تابنلا قاروأ نأ كش ال هنآل دسفو هدنع امن لب ةيلكلاب

 لام نم فرص ام بصاغللو ‘ بدهاغلل ءانع الو « (هتاكز هيلعو) « بحلا كلذ
 نم ةرجأب هنم يقس نإ ءاملا ةرجأو ى هعم مدخي وأ كلذ هل مدخي نمل ًاراحئتسا
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 ص هب رل هتميق وأ رذبلا لثم مرغو { هرشع هيلعو بصاغلل : ليقو

 7 مرغ هكلهتساف نوزوم وأ ًاليكم بصغ نم » : يور امل

 هرذبب اهثرحف ًاطرأ بصغ نم اذكو « هنزو وأ هليكو هسنج نم

 لهو ، رشُعلا هيلعو تتبنأ ام اهبرلف

 لاملا نم فرص امم بصاغلل ىطعي ال هنأ يدنع يذلاو « لبق اذك ص لاملا كلام

 ام علقإ هل لوقي نأ قحلا بحاص دارأ نإو ى هنيع تيقب ام الإ بوصغملا ىلع

 (مْرغ'و هرشع هيلعو بصافلل ) عرزلا : (ليقو) 0 هملقي الف كلام نم تبثأ
 ص ( هبرل ) لثملا دجي مل نإ ( هتميق وأ رذبلا لثم ) رشع ىلع افطع ءارلا ناكساب
 ضرب مل ولو : ليقو ى قحلا هل نم يضر نإ لثملا دجو ولو ث ةمسقلا مرع زوجيو

 ء( ') « هكلهتساف انوزوم وأ اليكم بصغ نم») : ل هنع ( يور امل )
 هليكو هسنج نم هلثم مرغ » ) هداسفإب وا هتيوفتب وأ هنيع باهذإب هفلتأ يأ

 بحلاو « يتأي وأ رم ايف بصاغلاك قراسلاو « ةميقلاف دجي مل نإو ( « هنزو وأ
 هتوفو ضرألا هتدسفأ هنكل تابنلا لصأ يف يقب ولو ثورحملا بوصفغلملا

 اذك و « دسف دق اهس الو هطقل قيطي ال هنآل دسفي مل ولو ى ضرألا ىلع هقيرفتب

 ىلع هنم نذإ الب هنم بوصغملا ضرأ يف ثرح نإ ضرألا صقن بصاغلا مرغي

 يناثلا لوقلا ىلع ثيدحلا يف لبلد الو ع بصافلل عرزلا نأ وه يذلا لوقلا اذه

 راثلاف بصاقل ءانع ال : رخآ ثيدح يفو ى هثرح بصاغلا نأ هيف ركذي مل ذإ

 . عرزلا بحاصل اهلك

 لهو رشعلا هيلعو تتبنأ ام اهبرلف هرذبب اهثرحف اضرابصغنم اذك و)

 . ينطقرادلا هاور ) ( ١
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 : ليقو ، نالوق ؟انم رثكألا هيلعو 0 ال ٠وأ بصاخغلل رذبلا يطعي

 اضرأ ثرح نمو ء اهبرل ضرألا صقنو هرشع" هيلعو بصاخغلل

 ةنسلا يف هرذب تبني مل نإو - رشعلا هيلعو عرزلا هلف اهبر نذإب

 ثككي وأ ، هدعب كرحت مل ام هيلعو هلف ةيناثلا يف تبنو ىلوألا
 ؛ هرشع هيلعو ضرألا برل ذئنيح نوكيف هدسفي اردق اهيف

 ( ال وأ ) « ناودلا » رابتخا رهاظو 0 حيحصلا وهو ( بصافلل رنبلا يمعي

 هيلعو ) هامنأو هللا هايحأ لب هفلتي مل نإ هيفو ى هفلتأو ضرآلا يف هدسفأ دق هنال

 صقنو هرشع هيلعو ) ضرألا تتبنأ ام (بصافلل :ليقو “نالوق ؟ انم رثكألا
 ع هفصن هلثمف رشعلا ركذ ثيحو ( اهبرل ) ثرحلاب اهصقن ةميق يأ : ( ضرألا
 تناف ى ماعلا ةدارإو صاخلا قالطإ نم نوكيف ةاكزلا رشعلاب ديري نأ لمتحيو

 قلطمىلع لمجلا ةفشل عوضوم وهو رفشملا قالطإ لثم ى هفصنو رشعلا معت ةاكزلا
 الو ضرألا بر ىلع سيلو نكاسملل عرزلا نإ ليقو : « ناويدلا » يفو“ ةفشلا

 . ها ى هرشع فصن الو هرشع بصانفلا

 ( اهبر نذإب ) هسفنل ( اضرا ثرح نمو ) ى نيكاسملا آضيأ هتاكز مزلت الو
 ثرح نإ رذبلا هيلعو ( رشعلا هيلعو عرزلا هلف ) هنذإب اهبر رذبب وأ هرذبب
 اهدعي وأ ةثلاثلا وأ ( ةيناثلا يف تبنو ةنسلا يف هرذب تبني مل نإو )اهبر رذبب
 ص اهبحاص اهثرحي مل ام يأ ( هدعب ثرحت م ام ) رشملا ( هيلعو ) عرزلا ( هلف )
 ص ( هدسفي اردق اهيف ) هرذب ( ثكمي وأ ) ‘ ضرألا برل نوكيف : هلوق ليلدب
 ص كلذ ريغو اهتءادرو ضرألا ةدوجو هتتلقو ءاملا ةرثكب فلتخي ردقلا اذهو

 اردق هرذب ثكم وأ هدعب تثرح ذإ نيح يأ ( ذئنيح ) عرزلا ( نوكيف )

 ناسنإ ءاقلإ نم هللا ءاش ثيحنم تابنلاو ( هرشع هيلعو ضرألا برل ) هدبفي
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 هلف ، هريماطم لوح وأ هباود ةنمد وأ هرادنأ يف تتبن ام اذكو

 هدعب تبن اف ‘دصحف هنذإب لجر ضرأ ثرح نم اذكو . هيلعو

 لصألاو 0 هدعب ثرحت مل ام رذبلا برل : ليقو س هرثعيو اهبحاصل
 . . . .. . . عرزلل . رشعلا نأ وهو دحاو

 : .ةدم يضم عم دسفي مل نأي ةذاملا قرخب وأ ى ءاقلإ الب هللا نم تابنإ وأ هريغ وأ
 ريغ لوألا دعب ثراحلا ناك نإو ى رذب قلي مل اهبر نأل كلذو « هداسف ردق

 . هملعو اهبحاصل : ليقو > ضرألا بحاص نود هملعو هلف هنذإب ضرألا بحاص

 ( هباود ةنمد وأ ) سادي وأ مترمي ثيح ( هرادنأ يف تتبن ام اذكو )
 ةرومطم عمج ( هريماطم لوح وأ ) ةروسكم لادلاو “ اهرْصَبو دبلتملا اهلبز

 هيف مخ دق حابم عضوم ق وأ 0 ةمبرع ةظفل يهو 0 ضرألا تحت ةريفحلا يهو

 نإ و “رشملا ( هيلعو )عرزلا يأ ( هلف ) هنع لحر مش ماقأ وأ رذب هبف هل عقوو

 هكح بوصغملا عضوملاف ‘ ابوصغم هباود ةنمد وأ هتماقإ وأ همييخت عضوم ناك

 . هل يه نمل ةنمدلا مكحو « هرذبب اهثرحو اضرأ بصغ نم مكح

 هنأل ( اهبحاصل هدمب تبن امف دصحف هنذإب لجر ضرأ ثرح نم اذكو)

 ص هرشع هيلعو ى( رذبلا برل : ليقو ى هرشعيو ) ‘ كورتم بح نم تبن
 اذإو ، دسفم اردق ثكمي مل امو ( هدعب ثرحت مل ام ) ضرألا صقن هيلع سيلو

 هدعب ثراحلا ناك نإف «ضرألا بحاصلف ًادسفم ارادقم ثكم وأ هدمب تثرح

 "ثك لوألل ىناثلا ثرحلا ربافت نإو ، ضرألا برل ال هلف ضرآلا بحاص ريغ
 امو ى روكذملا فالخلا ىلع ضرألا بحاصل وأ هبحاصل لوآلا قفاو ايف ريعشو

 ى ( عرزلل قح رشعملا نأ وهو دحاو لصألاو ) يناثلا ثراحللف هقفاوي م
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 هبلط نإ اذكو . هيلعو هلف زاجأف هنذإ الب هريغل ثرح نمف هيلعو

 هل ثرح نإ امأو س هسفن نم لعفف هل ثرحي نأ

 ى هنم دّلوت امل اقح لعجي ةراتو « رذب وه يذلا عرزلل اقح لعجي ةرات نكل

 هل ثورحملل وأ ثراحلل رذبلا ناك ءاوس ( هنذإ الب هريغل ثرح نمف هيلعو )

 ثرحي نأ هبلط نإ اذكو ى هيلعو ) زيجملا وهو هريغل وأ ( هلف ) هلعف ( زاجاف )
 نم هل ثرح ىنعمب هنآل لعفب قلعتم ( هسفن نم ) هبلط ام ( لعفف ) زاجأف ( هل
 نإ اذك و « هملعو بلاطللف بلاطلا لام نم ال هلام نم رذبلا ىقلأ يأ « هسفن

 ثرحف رخآل ضرأو دحأل اعرز بصغ نمو ى هلام نم رذبلا هل ثورحلا ىطعأ

 : ليقو ى هبحاصل بصافلا ىلع رذبلاو ى رشملا هيلعو ضرألا بحاصل عرزلاف

 اهناصقن : ليقو ت اهبحاصل بصاغلا ىلع ضرألا ناصقنو رذبلا بحاصل عرزلا

 عرزلا : ليقو « رشملا هيلعف عرزلا ذخأ نمو “ عرزلل ذخآلا رذبلا بحاص ىلع

 . هبرل رذبلاو اهبحاصل ضرألا ناصقنو رشعلا هيلعو بصاغلل

 دصح ملو هربغ وأ دربب ةفآ هتباصأف هثرح كردأ نم : « ناويدلا » يفو

 هيلعف هدصحو كردأف ةيناثلا ةنسلا يف عرزلا كلذ هضرأ تتينأو ائيش هزنم

 تتبنأف هنم دصحي ملو كردأف هضرأ ثرح يف هريغل نذأ تإو “ هرشع

 ثرح نمو 0 هتاكز هيلعو هل نوذأملل عرزلاف رمام دح ىلع ةيناثلا يف

 نم هجرخأ وأ هعاب وأ بصغ وأ كردأ ام دعب هعرز دصحف هنذإب لجر ضرأ

 :لىقو“ضرأآلا بحاصل كلذ دعب ضرآلا تتبنأ امن كاردإلا دعب ام هجوب هكلم

 تبني مل نإ امأو ، هدعب ثرحت مل ام لوألا رذبلا بحاصل : ليقو ى نيكاسملل
 ثرح نمو“ًادسفم ارادقم ثكم نإ الإ ى هلف هرذب تبن ىتمف ةنسلا كلت ىف هرذب

 :ليقو“هرشع "دؤيلف هدصحفعرزلا كردأف اهيلع ةفيلخ وهو بئاغ وأ متيل ًآرذب

 ( هل ) هسفن نم ( ثرح نإ امأو ) «مدق اذإ بئاغلاو غلب اذإ متيلا ربخيو بسحي
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 نيح فلسلا هل ركذ ءاوس ث هرمأي مل وأ هرمأ رذبلا هل دري نأ ىلع

 هل ثرحلاف س رذبلا هل دري نأ ىلع هل فرح هنأ ريغ { ال "وأ هرمأ

 هيلعف حاتجا نإف ص عرزلا كاردإ لبق هرذب ضوع ذخأي مل ام
 لبق ضوعلا هنم ذخأ نإو ص هكلم نم جرخي مل ام هلام هنأل

 ةيضوعلاب ضوعلا هنم ذخأ نم كلم ىلإ عرزلا لقتنا كاردإلا

 ح رصوأ“رذبلا هل ثورحلا هل درب نأ ىون يأ ( رذبلا هل درب نأ ىلع ) هرعغل يأ

 هرمأي وأ ) هل ثرحي نأ ( هرمأ ) هل فلسأ هنأ ركذي ملو رذبلا هيلإ درب نأ هل

 هل ثورحملا ( هرمأ نيح فلسلا ) هل ثورحملل ( هل ) ثرالا ( ركذ ءاوس
 ثرحلاف رذبلاهل دب نأ ىلع هل ثرح هنأ ريغ ى ال"وأ)هل هرمأ ةروص يف ثرحلاب

 تإ الإ هضوع لوبق يفكي الو “ ( هرذب ضوع ذخاي ملام ) ‘ ثراحلل ( هل
 هكلم ولو“هيلع هتاكزف ( عرزلا كاردإ لبق ) هذخأ هل نكمأو ضوملا رضحأ
 ُثرحي نألبقهديب رذبلا ضبقي ملو كاردإلا لبق ضوعلا ذخأي مل هنآل هل ثورحملا

 نوكي نأ نع الضف هل ثورحملل اكلم رذبلا نكي ملف اضبق نوكت ال ضرألاو
 ناك هل ثورحملل ثرحلا ملسو كاردإلا دعب ضوعلا ذخأ نإ و « هل هرامثو تابنلا

 هرك ذيساك كاردإلا دعب هكلم نمهجرخأ هنأل ى ةاكزلا ثراحلا ىلعو هل ثورحملل

 فلت ( حاتجا نإف ) ‘ قباسلا فالخلا نم رم امف هدح ىلع انه كاردإلا نايب
 نامضنم كلذ ىلع يتأي ام عم هريغ لام ال هلام بهذ ينعي هحايتجا ( هيلعف )

 ضوع ذخأب ( هكلم نم جرخي مل ام هللام هنأل ) « كاردإلا دعب هعض نإ هتاكز

 ذخأ ءاوس ( كاردالا لبق ضوملا هنم ذخأ نإو ) كاردإلا لبق الثم هرذب

 ص ثراحلا يأ وه ( ذخأ نم كنلم ىلإ عرزلا لقتنا ) امهريغ وأ هتميق وأ هلثم
 نبيوأ سبللا نمأ دنع زاربإلا مدع زاوجب نييفوكلالوقىلع ءانب ريمضلا زربي ملو

 هيلإ لقتنا يأ لقتناب قلعتم ( ةيضوعلاب ضوعلا هنم ) « لاكشإ الف هل لوعفملل
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 هريظن و « هتاكز هتمزل كردأ ىتح ائيش هنم ذخأي مل نإو امقافتا ىلع

 هل بوهوملا هلبقو هتاكر هتمزل هك اردإ لدعب صخشل هعرز بها و

 وأ بحلل ا ا ذه كتضرقأ : هل ل اقف رذلا رضحأ نإ امأو

 ثراحلللثملاءاطعاب هك رادت ذإ هل رذبلا نأكف“هنم ضوعلا اذوخأم هنوك لجأل

 قافتالا اذهو“ثراحلل رذبلا ضوع هل ثورحملا يطعي نأ وهو ( امهقافتا ىلع )

 ثراحلل رذبلا هل ثورلا ءاطعإ قافتالاب دارملاف رمألا لوأ نم نكي مل ءيراط
 رذبلا ثراحلاىطعأ اذإ ام لمشي ام قافتإلاب داري نأ لمتحيو“هل ثراحلا لوبقو
 اصوصخ اردقو هل هنم دلوتي امو « هل هنم اصوصخ اردق نأ طرشو هسفن نم
 ةدارمريغ اهنأ رهاظلاو“زئاج ةلأسملا لصأ و“ليق اذك “هنم دلوتي اموهلثورحملل

 ولو “( هتاكز هتمزل كردأ ىتح ) اضوع ( ائيش هنم ذخاي مل نإو ) “ فنصملل

 لقتنا كاردإلا لبق رذبلا ضوع ضعب هنم ذخأ نإو هل ثورحملل عرزلا ىطعأ

 ذخأ نرإو ى اذكهو هثلثف هثلث وأ « عرزلا عبرف رذبلا عبر نإف هردقب هيلإ

 ى هل ثورحملل عرزلا ضعب ىطعأ ولو « اهلك ةاكزلا هتمزل كاردإلا دعب ضعبلا
 نآل هدعب وا كاردالا لبق ضوعلا ىطعأ ءاوس “هل ثوزحملل ثرحلا نإ : ليقو
 هل ثرحلاف فلسلا هل ركذ نإ امأو « عرزلا هلو هتمذ يف وه فلسلاك هل هثرح

 فلسأامهيلعامنإو « هطعي مل وأ هدعب وأ كاردالا لبق ضوعلا هاطعأ ةاكزلا هيلعو

 دق هنإف ( هكاردإ دعب صخشل ) هضعب وأ ( هعرز بهاو هريظنو ) ثراحلا هل
 هنإف كاردالا لبق يأ ( هلبق ) هضعب وأ هعرز بهاو ( و ى هتاكز هتمزل )

 [اضعب وأ لكف الك نإ هل بهو ام ردقب ( هل بوهوملا ) مزلت امنإو ى همزلت ال
 ؛َبوهوملا كاردإلا لبق تمزل و يأ ى ةيلوعفملا ىلع هل بوهوملا بصنب “ ضعبف
 هنأل هل بوهوملا ىلع الو ، كاردالا لبق بهو هنآل بهاولا ىلع ةاكز ال : ليقو

 وأ بحلا اذه كتضرقأ : هل لاقف رذبلا رضحأ نإ امأو ) ص هكلم يف ءيدتبي مل
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 عرزلاف ، هدي لخد ام .دعب .هثرح مث 2 هتكرش دارأ نإ هفصن

 هبح نم ثراح اذكو ى هضرقأ ام هل طعي مل نإو ، امهنيب ةاكزلاو

 ثورحملل عرزلاف ه رجألا نم هاوس وأ دجسم وأ نيكسم وأ ريقفل

 . ... .. . . « هتاكز همرلت الو هل

 ‘لقأ وأ رثكأ وأ نيدم وأ دنم هردق هل نيبو رثكأ وأ لقأ وأ هثلث وأ ( هفصن

 هل ضرقأ هنوك نم روكذملا كلذ هل لوقي امنإو “ ضرقلا حصي مل هل نيبي مل نإو

 نإف ال ثوأ ةكرشلاب حرص ءاوس ةكرشلا ىلع ( هثرح مث هتكرش دارأ نإ ) هفصن
 (هديلخدامدعي ) هنم دلوت ام يف ةك رشلا مزلتسي رذب هنأ ثيح نم رذبلا ضارقإ

 ضارقالا لوبقب نوكي هدي لوخدو « ءارلا حتفب هل ضرقلا دي لوخد دعب يأ

 نإف“اهقافتا ىلع ( اهنيب ةاكزلاو عرزلاف ) ‘ ضرقملا رذبلا نيبو هنيب ةيلختلاو
 هثلث لف هثلث وأ ةاكزلا فصنو “ هفصن هلف عرزلا فصن لكل نأ ىلع اكرتشا

 ( هضرقأ ام هل طعي مل نإو ) “ نافصنف ةكرشلا اقلطأ نإو ى اذكهو ى اهثلثو

 دمب هل هبهي نأ دارملاو « كلذ وحن وأ هل هبهو وأ هدحج وأ هيف هلطام نأب

 لقأوأ هفصن وأ كل هتبهو دق : هل لاقف بحلا رضحأ نإو “ ثرحلاو ضارقالا

 بماولاناكنإ و“ ضارقالا ةلأسمكف ةيلا لوبق دعب هثرحي ةكرشلا دارأو رثكأ وأ

 ۔. ضبقي و نبإلا لبقي قحف بأ

 دجسملا ىوس( هاوس وأ دجسم وأ نيكسم وأ ريقفل هبح نم ثراح اذكو )
 ثورحمدلل عرزلاف ( 0 كرشم وأ ) رجألا ) هوحو ( نم )0 ركذام ىوس وأ

 نيكسم اوريقفلامزلت اهنإ : لقو كهدعب نمو ريقفلا مزلت ال ك ( هتاكز همزلت الو هل

 نإ و“ نييعتلا ىلع رثك أ وأ نينيكسم وأ نيربقفل ثرح نإ اذك و « باصنلا مت نإ
 ءارقفل ثرح نإ اذك و “ مهمزلت الف نييعتلا ىلع ال نيك اسملا وأ ءارقفلل ثرح



 دبع ناو عيبرلا نع ركذ هنأ ريغ . عرزلل قح اهنأ لدف

 ذإ ث اهيف رشع الف ًاجارخ ضرألا تناك اذإ : الاق امهنأ زيزعلا

 نإف 2 اهيف امهعاتجاب دابع نبا لاقو ص رشعو جارخ عمتجي ال

 قح ةاكزلا نأ ةلأسملا يف هبهذم ىلع لد عيبرلا نع ركذ ام ؟ حص

 ام نأل س كلذب لوقي انم اضعب لعلو س ةفينح يبأك ضرألل

 نيماسلا ضرأ نم معن وأ ضرأ وأ لخ نم يمذ هارتشا

 زيزعلادبع نباو عيب رلانع ركذ هنا ريغ“عرزلل قح اهنأ) ىلع كلذ (لدف) اذك
 ؛همهس يف باصنلا مت ولو ه( اهيف رشع الف اجارخ ضرألا تناك اذإ : الاق اهنا
 هريغ وأ ناطلس وأ لام تيب وأ دجسملل تتبنأ ام جرحي يأ جارخ ضرأ يأ
 جرخم وأ ى ركذ نمل ضرآلا ثرحيو رادلا هذه نكسي نأ لثم ءيش ةلباقم يف

 لاقو “ رشعو جارخ عمتجي ال ذإ ) “ اهثرح نمل يقابلاو ركذ نمل رادقم اهنم

 همهس يف مت ضرإ : ليقو ى اهنيب مت نإ ةاكزلا هيلعف ( اهيف اهعاتجاب دابع نبا
 بهذمو (هبهذمىلعلد) زيزعلادبع نب للادبعك ( عيبرلا نع ركذ ام حص نإف )
 ذإ ( ةفينح يبأ ) بهذم ( ك ضرألل قح ةاكزلا نأ ةلأسملا يف ) زيزملادبع نبا
 جارخلا ضرأو 2 جارخ ضرأ ضرألا نوكل ةاكزلا ىفن هلعلف ةاكز ال : لاق

 ىلع كلذ يف ةاكزلا يفن نوكي نأ زاوجل نيعتم ريغ كلذ : تلق ى اهيلع ةاكز ال

 عمتجي ال : هلوقو ى جارخو ةاكز : ناقح هيلع نوكي نأ ثراحلاب قفرلا ةهج

 عاتجا يف ثرالا ىلع ريض آل : لاقي دق نكل “ نيتئلعلا لمتحي جارخو ةاكز

 ءزجب هريغ ضرأ ثراحك الإ وه ايف اكلم هل تسيل ضرآلا نأل جارخلاو ةاكزلا

 هارتشا ام نأل كلذب لوقي انم اضعب لعلو ) « هربغب وأ عرزلا نم اهبحاصل

 ،نيدحوملا يأمهنع(نيمسملا) راد يأ ( ضرأ نم معن وا ضرأ وا لخن نم يمذ



 لاومأ نم هلصأ ناك نإ ةاكزلا هيفف ، رخآ دعب يمذ هلوادت ولو

 نإ كرشلا ضرأل مهضرأ نم ةيشام جارخإ نم عنميو ، نيملسملا

 هيف يرجي ا برعلا ىراصن نم ملسم هارتشا امو { ىكرت" تناك
 . معتلك ضرألا قح اهنأ لدف ث هرشع" همزل سخلا

 ( ةاكزلا ) هكلم يفن وه يذلا يمذلا ىلع ( هيفف رخآ دعب يمذ هلوادت ولو )

 وأ هئانب هدنع باصنلا مت هنكل « ال مأ ملسم دنع ناك ذإ ةاكزلا هيف تمزل ءاوس

 وأ ةبهب كلذ نم يمذ كلم لخد ام اذك و “ اذه نمو ملسملا اذه نم ءارشلاب

 نيملسملا نم هارتشا يذلا ناك نإ و « ( نيبماسملا لاومأ نم هلصأ ناك نإ ) اهريغ

 ديرم ( عنميو ) ص رم دقو هيف ةاكز ال : ليقو « نيك رمثلا نم كلذ لبق هلصأ
 نإ كرشلا ضرأل مهضرا نم ةيشام جارخإ نم ) اك رسثم وأ اماسم جارخالا
 ىراصن نم ماسم هارتشا امو ) “ ىكزت ال تناك ولو : ليقو “ ( ىكزت تناك

 ضرألا قح اهنأ ) ىلع كلذ ( لدف ‘ هرشع همزل سمخلا هيف يرجي ام برعلا
 ملسملا اهيف يطعي معنلاك دارأ وأ ى معنلل قح معنلا ةاكز نأ اك يأ : ( معنلاك
 نم برملا ىراصنو برملا ينارصن يطعي ام ال « ملسملا يطعي ام اهارتشا يذلا

 . ىراصنلا نيد مهنيدو ةىبرع مهتبسن

 دئاوف

 ذ مهمزلت مل باصنلا اوباصأف مهيديأ لمعب ةثالث كرتشا نإ : «جاتلا» يف لاق

 نأ ىلع اوكرتشا نإو ى مهنيب ضرا يف الو دحاول ضرأ يف مهتك رش تسدل

 ةكرشف كلذك لمع ىلع اونواعت وأ « مهنيبف هوباصأ امو عضوم يف لك لمعي

 همف ءاكرش مهو هلمع لمعي الك نأ اوك رتشا و لمع لكل ناك نإ و ى اهيف مهمزلت

_ ٦٣ 

 



 اوقفتا ام هلو اهناثرحي اضرأ نيلجرل ىطعأ نمو ى همف ةاكز الو كلذ تبثي الف

 ه مهنم هعرز يف تفلب نم ىلع "الإ ةاكز الف هسفنل ةعطق ايهنم لك ثرحف هيلع
 ءهلام عيمج يف اهدحأ عم همهس يف باصنلا مت نإ ضرألا بر مزلت : ليقو

 ثراحلاىلعاهلك ةاكزلانأ ضرألا بر طرتشا نإو “ طقف مهسلا كلذ يف : ليقو

 مريغ نم ىرخأو موق نم نمثلاب ارئب ةوخإ ةثالث ذخأ نإو ى هنع عضوت م
 ةدحاو مهتعارزف “ نيناقب ىرخألاو عاص ةئامئالثب امهادحإ تءاجف ى امهوعرزو

 ،هلامع وهتمزلاهيفباصنلاغلبو لماع اهنم لكل و عطق هل نمو ى اهيف ةاكزلا مزلت
 ذخأ ايف مزلت الو ص رثكأ لوألاو “ هتعطق ق غلبي قح لماملا مزلت ال : ليقو

 اهاطعأو ةاكزلا زتيم نإو ى ناهبنل افالخ هبحاص عيضي مل ام رمثلا نم رئاجلا

 ذاذجلالبقهبسصن هلماع وأ هکبرش لك أ نمو ى ال : ليقو ى ءىرب ءارقفلا رناجلا

 : ليقو ى همزلت مل ذاذجلا دعب هبيصن يف متي ملو لك آلا لبق اهنيب باصنلا مت دقو

 . ابطر ال ارمت هبصن لماملا وأ كيرشلا لك أ نإ الإ همزلت ال



 باب

 نورشع وهو باصنلا لامكتساب رشقلا عبر نيدمت يف بجو

 كلملا رارقتساو لوحلا نارودبو ص ةضف قاوأ سمخو ًابهذ الاقثم

 باب

 ي دقدلا ةاكز يف

 ديكأتل ءاتلاو نيسلا ى ( باصنلا لامكتساب رشعلا عبر نيدقنلا يف بجو )

 الاقثم نورشع وهو ) “ضمبل افالخ ةاكزلا بجت مل ليلق لقأ صقن ولف “لاككلا

 ضعبو“ يرصبلا نسحلا لاقو “لاقثم فصن اهرشع عبرو ى لاقثملل زييمت ( ابهذ
 عبر" اهيفف ارانيد نيمبرأ غلبي قح بهذلا يق ءيش ال : ىلع نب دواد باحصأ

 نيرشع نم لقأ هدنع نم نأ : يرهزلاو سوواطو ءاطع نعو ى رانيد اهرشع

 عبرو ( ةضف قأوأ سمخو ) اهيف ةمزال ةاكزلا نأ مهرد ةئام ىوست ارانيد

 ص قاوأ زييمت ةضفو ى ةزمحلا مضب ةبقوأ عمج قاوأو ى مهارد ةسمخ اهرشع

 هبحاص كلم يف باصنلاو لوحلا رودي ( كلملا رارقتساو لوحلا نارودب و )
 ماعلا لوحلاو ء بلقتلا ىلع لد ام سايق ونهو ڵ راد ردصم نارودلا و صقان ريغ

 -٦٥_ ) ج ٣ - ه - لينلا (



 نم ةبح نوثالث طارقلاو > ةضف نم طر٫رارق ةثالث نزو لاقثملاو

 > تابح تس رانلاب رانيدلا وهو ككسم نم صقنو > طسوأ رعش

 ةيح نينامثو ةعبرأ هنزو نوكف ٠ ..... ... ذ ٠ ٠ ٠. : - ] ٠ ۔ 5
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 . ( ةضف نم طيرارق ةثالث نزو لاقثملاو ) ، ديكأتلل ءاتلاو نيسلاو ى يبرملا

 < هب برشي ساط هدعب فاكلا ديدشت ةو مملا حتفب غ كوكملا:2 سوماقلا » يفو

 ةىيولا فصن وأ > قاوأ نات ىلإ لطر فصن وأ > ًافصنو اعاص عسي لاىكمو

 تاجليك ثالث وأ للع ينلا "دمب ادم نورشعو ةعبرأ وأ نورشعو نانثإ

 ص ةيقوأ رشع انثإ لطرلاو“ نالطر انملاو ى اتنم نامثأ ةعبسو انم ةجليكلاو

 مهرد لاقثملاو ع فصنو ليقاثم ةعبرأ راتسآلاو ص راتسأ اثلثو راتسأ هيقوآلاو

 طاربقلاو « ناطاريق قنادلاو ص قناود ةتس مهردلاو < مهرد عابسأ ةثالثو

 ةننام نم ءزج وهو > مهرد نمت رمس ةمحلاو > ناتبح جوسطلاو > ناحوسط

 لاقيو ك فاقلا رسك و ءارلا ديدسدب ب ( لما "رقلا و ) ك مهرد نم اءزج نعمبرأو

 عوطقم( طسوأ ريعش نم ةبح نؤثالث) ءاي ةمغدملا ءارلا لادبإب طا ربقلا٬اضيأ

 طارقلاف الإ و 9 بابلا يف دارملا وه كلذو ى هتقلخ نع جراخلا دتمملا فرطلا

 ى هرشع فصن قارملابو ى رانيدلا سدس عبر ةكمف « دالبلا بسحب فلتخي

 تس ) “ صقنب قلعتم ( رانلاب رانيدلا وهو كتكَسمأ ) لاقثم ( نم صقن و )
 ةغل ثنؤملا ددع يف ءاتلا تابثإ ( ةعبرأ هنزو نوكيف ) “ صقن لعاف ( تابح
 نكلو ص ةبح نوعست كيكستلا لبق لاقملا نأ كلذو ى ( ةبح نينامتو ) « موق
 ةلبع لوسرلا دهعىلعكلذ لب“رنبتلا نم كَكسملاب ةراجحلا وءابكلا بهذ اوقحلأ
 ال ادج ةريثك بهذلا نم مجملا رئاسو ىراصنلاو مورلا ةكس نإف > هذعب نمو

 كلذنم رانيدلا نزويف نآلا ىلإ دهملا كلذ نم كلذ دهوش اك ربتلا ندعم اهب موقي



 ص طاريق نورشعو ةعبرأ لاقثملا نأ : ليق ام اذه يفاني الو

 نوعبرأ ةيقوألاو بهذلا طارق اذهف"ربب نم تابح عبرأ طاريقلاو

 ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ناطارق مهردلا و امهرد

 . بهذلا كح هيف يرجيو « بهذ هنأب كلذ ىلع مكحي للع يبنلاو ع صقن الب امات

 إم ) ةبح نيثالث طارقلاو “ طيرارق ةثالث لاقثملا نوك وهو ( اذه يفاني الو )

 نورشعو ةعبرأ لاقثملا ) “ ام نم لدب ردقم نوكلاو « ةزمهلا حتفب ( نأ ليق
 (اذهف) ص دئازلا دتمملا عوطقم طسوتم ( رب" نم تابح عبرأ طارقلاو ى اطارق

 ةزمهلا مضب ( ةيقوألاو ) ى ةضفلا طارق كلذو ى ( بهذلا طارق ) اذه نأل يأ
 عمجتف آضيأ ددشتو “راوجك ةضف قاوأ سمخو : هلوق هل لدي اك ى ءايلا فيفختو

 فيفختو واولا مضب ةيقولا :اضيأ لاقيو ى "ينامأو نيكاسمك ديدشتلاب "يقاوأ ىلع

 قلطتف الإو ص بابلا يف دارملا وه اذم ( امهرد نوعبرأ ) « اهديدشتو ءالا

 يفو “نوعبرأ اضيأ و“ليقاثم ةعبس اهنأ «سوماقلا» يفو ى مهارد ةرشع ىلع اضيأ
 لطرلاف “مهارد ةرشع ةيقوألاو “ةيقوأ ةرشع سمخ لطرلا عضولا نم بابلا اذه

 ص بحلا يف رم امم رثكأ يف ةاكزلا بجت امنإف هيلعو ى امهرد نوسمخو ةئام هيلع
 يفو ى مهرد عابسأ ةثالثو امهرد نيرشعو دحأب لطر لك يف توافتلا نوكي هنإف

 مهارد ةرشع ءابطألا دنع ةىقوألا و ك ةبح سامخأ ةثالثو تابح عبس مهرد لك

 ةيقوألاف ريمش نم ةبح نوتس وهف ( ناطارق مهردلاو ) ي مهرد عابسأ ةسمخو
 مهلوق مدقت ام يفاني الو ى ةبح ةئام عبرأو ةبح افلأ بحلاب يهو اطارق نونام
 ىلع ةضفلا باصن مهرد يتئام ةمسق نم وه امنإ هنأل مهارد ةرشع ةاكزلا رانيد نأ
 : اولاقف ى رانيد ةلباقم ق مها رد ةرشع لك راصف “ بهذلا باصن ارانيد نيرشع

 طاريقلاو “ طيرارق ةثالث لاقثملا : مهلوقف الإو 94 مهارد ةرشع ةاكزلا رانيد نإ

 ء باسحلا اذهب كلذك وهو مهرد فصنو مهرد رانيدلا نأ يضقي ةبح نوثالث



 لكشم وهو نوعستو تس رانيدلاو ى ةبح نوعست لاقثملا نأ مهضعب نعو
 اتئام مهردلا : ليقو “ فنصملا هرك ذ ام رهاظلاو ى لاقثملا نم ربكأ رانيدلا هلمجل

 نوعبسو نانثا : لبقو ى ةزرأ سامخأ ةثالثو ةزرأو طسوألا زرألا نم ةزر

 ةعبرأ و مهارد ةرشع ليقاثم ةعبس نزو نأ تاحالطصإلا ضعب يفو ى ةزرأ

 نأو ى قناود ةتس هنأ هيلع قفتملا نأو ى راصمألا يف فورعملا لاقثملاو ى قناود

 اتنثإ هقنادو ثالث بهذلاو ى رب" اتبح ةضفلا طاربقو ع طيرارق ةعبرأ قنادلا
 نامث ةضفلا باسح ىلع مهردلاو ص ةبح نوعبسو ناتنثإ لاقثملا نأو “ ةبح ةرشع

 ناكو ص الاقثم نومستو ةتسو لاقثم ةئام بهذلا باسحب انملاو ى ةبح نوعبرأو

 ى امهرد نوتسو ناتئام ةضفلا نم نملاو ‘ نيعستو نينثاو ةئام نامزآلا ضعب يف
 اثلثو ةبحو فصنو مهرد ةضف هنزو بهذلا لاقثمو “ ةمح طارقلا يمسي ضعبو

 نزوو“ةزرأ سمخ وتازرا ثالثو قنادفصن وهو رشع ةتس مهردلا :ليقو“ةبح
 ةبحو مهرد عبرو “امهرد رشع ةعبرأ ليقاثم ةرشعو“ليقاثم ةعبس مهارد ةرشع
 ةضف ىناد اذك و « هسمخو رانيدلا فصن مهردلاو ى ةزرأ عابسأ ةتسو ناتزرأ و

 دحاو لك هطاربق نم ةضفلا طاريق اذك و « هسمخ و هفصن وه بهذلا قناد نم

 ةعبرأ و مها رد ةرشع نزو ةمقوآلاو ء هسمخو بهذلا نزو فصن وه ةضف نم

 عبسو ةزرأو طاريقو قناود ةعبرأو مهارد ةرشع هنإف ةحصلا ىلعو « قناود

 نزو مهردلا نازوأب "نملاو ‘ فصنو ليقاثم ةعبس نزو بهذلا نازوأبو ى ةزرأ

 وهو ةزرأ 25 ةثالثو تازرأ ثالثو نمأو امهرد نيسمخو ةعبسو مهرد يتئام

 ةرشع سايطلاو اسايط نورشعو ةعبرأ سانلا رثكأ دنع نملاو « مهردلا عبس

 نملا ثلثو ءانمأ ةثالث - ليق ام ىلع - لع ينلا لايكمو مهرد اثلثو مهارد

 ‘ ىوزن "نمب : ليق ى ةدوجلا يف طسوتملا يناصلا حلملا وهو شاملا بح نم
 ص جاهنملا ف هعلك كلذ ركذ جلايك تس كوكملاو « كيكاكم ةعبرأ زيفقلاو



 يفف الاقثم نيرشعلا ىلع وأ اهيلع داز امف مهرد اتئام ةضفلا باصنف

 دنع ءيش ةعبرألاو نيعبرألا نود ايف سيلو ص ريطانق تغلب ولو س لاقثم رشع ليقاثم ةعبرأ لك يفو "دحاو امهرد نيعبرأ لك

 . . . لق نإو س هيف بوجولاب : ليقو ى انم رثكألا

 مهرد اتنام ةضفلا باصنف ) ىلوأ ةبراغملاو فنصملا هركذ امو عرشلا نايبو
 ص دحاو ) مهرد ( امهرد نيعبرأ لك يفف الاقثم ني رشعلا ىلع وأ اهيلع داز ايف

 نيعبرألا نود ايف سيلو “ريطانق تفلب ولو لاقثم رشع" ليقاثم ةعبرأ لك يفو
 بيسملا نباو ءاطعو يرصبلا نسحلا لوق وهو ( انم رثكألا دنع ءيش ةعبرألاو

 « مهريغو ةفينح يبأو يرهزلاو رانيد نب ورمعو لوحكمو يبعشلاو سوواطو

 ص نوعبرأ متي ىح نيمبرآلا ىلع داز ام ىكزي الو ى ةعبرألاو نوعبرألا ىكزتو

 ح ( لق نإو هيف بوجولاب : ليقو ) ى ةعبرأ متت ىتح ةعبرألا ىلع داز ام الو
 يعفاشلاو يروثلاو ىليل يبأ نباو كلامو يمخنلاو رمع نباو يلع لوق وهو

 نم لعفن ام يرجي هيلعو « هللا همحر دابع نبا لوق وهو ى مهريغو ديبع يبأو
 راودألا اذك و « مهرد نم اهيف ك ةفرعم الو مهاردلاب نزو الب تالايرلا ةيكزت

 اهدعب ةينامث ىلعو ى لاقثم فصن آلاقثم نيرشع ىلعف لوآلا حيحصلاو “ اهريغو

 اهيفف آلاقثم نيعبرأ تغلب اذإو ى لاقثم رشع ليقاثم ةعبرأ لك يف لاقثم سمخ
 : لع هلوق كلذل لديو “ اذكهو لاقثم رشع' ةدئاز ةعبرأ يفو ى مات لاقثم

 دابع نبا لعلو « «١' مهرد امهرد نيعبرأ لك يفف مهرد يتئام ىلع لاملا داز اذإ »

 ةمزاللا ةاكزلا ةيمك راهظإ و باسحلا نايب دروم درو امنإ ثيدحلا اذه نإ : لوقي

 )١( ملسمو يراخبلا هاور .

 ۔۔ ٦٢٩



 ةضفل بهذ مضيو س نينيعلا يف هكيرش مهسب كيرش متتسي الو
 راد مهرد ةئامو لسقاثم ةرشع كلام ك اندنع سنج اهو 0 هسكعك

 ‘ دابع نبال افالخ عنام الب "لوح اهيلع

 هرادقمي جرختف اهتاكز ركذي ملف نيعبرألا ريغ امأو « مهرد يهو نيعبرألا يف
 ةاكز ال هنأ نم درو ام نإ : لوقيو ى اذكهو مهرد عبز هيف نيعبرألا عبرف

 ةأرما نأ ه يور امل لديو “ بوبحلاو ماعنألا يف درو امنإ قانشألاو صاقوألا يف

 ء الاقثم نوعبس هيف بهذ نم راوس اهدي يفو رن هللا لوسر ىلع تلخد

 هارتف ى لاقثملا عابرأ ةثالثو الاقثم جرخأف )١" « ؟هنم ةضيرفلا جرخأ : تلاقف

 . صقولا ىتكز ر

 ضمعبل افالخ_ ةضفلاو بهذلا_(نينيملا يف هكيرشمهممب كيرش متتسي الو )

 ةضف مض وهو « ( هسكعك ) زئاج مغلا اذهو ( ةضفل بهذ مضيو ) ك انموق
 ماضلاو ى ( اندنع ) دحاو ( سنج امهو ) ريظنتلا درج فاكلاو ؤ بهذل
 تناك نإ ( لوح اهيلع راد مهرد ةئامو ليقاثم ةرشع كلاب ) ناسنإ ( ك )
 ناك نإ و “ (عنام الب) ليقاثم ةرشع ىوست ةئاملا وأ | ممرد ةئام ىوست ةرشعلا

 عنم وأ ى هلجأ لحي مل هريغ ىلع انيد اهنوكك و ى اهصقني اهصقني اهبحاص ىلع ننيدك عنام

 نم يردي الو ةمذلا يف وأ ى اهنفد عضوم ردي ملو اهنفدل وأ “ ل"آوطمل اهضبق نم

 ( افالخ ) كلذ ف ةاكز الف ص كلذ وحنو « هل نايب الو ‘ هركنأ وأ « هبلع يه
 امهدحأ متتسي الو < سنج ةضفلاو ى سنج بهذلا نإ : هلوق يف ( دابع نبال

 نأ هيلع دريو « رخآلا ىتك زب الف طقف امهدحأ يف باصنلا مت نإ هنأو ، رخآلاب

 )١( هركذ مدقت .

_ ٢٧٢٠ 



 ريغ امهنم رك نوكي نأ : اهادحإ لئاسم يف رصحنت مضلا ةفصو

 يطعي هن اف { مهرد يتئامو الاقثم نرشع كلام 1 باصنلا نع رصاق

 . . . قافتا رخآلل رثكي الو س هبانم لك نع

 متي حمقلاو ريعشلا نوكل لدتسي اذكهو ى اير بهذلاب ةضفلاو < ةضفلاب بهذلا

 ةضفلاو بهذلا ىلع ةديبع وبأ اهساقو ى ابر رخآلاب امهدحأ نوكل رخآلاب امهدحأ

 ص لوآلا حيحصلاو ع ءايشألا تايّبق ةضفلاو بهذلا اضيأو رخآلاب الك متأف
 ى ةضفلا ىلعو هماع هنم وأ ةضفلا نم بهذلاو ةضفلا ىلع ىطعي لاثملا يفف هيلعو

 ص ةفينح يبأو كلامو يروثلاو ةداتقو يعازوآلاو يرصبلا نسحلا لوق وهو

 . يعفاشلاو روث يبأو دبع يبأو لىل يبأ نبا لوق يناثلاو

 نأ اهادحإ ) هتايئزج يف يلكلا راصحنا ( لئاسم يف رصحنت مضلا ةفصو )

 يذلاو ص ( باصنلا نع رصاق ريغ ) ةضفلاو بهذلا نم ( ايهنم لك نوكي

 نيرشع كلامو ص ( مهرد يتنامو الاقثم نيرشع كلاك ) ةفصلا هذه هدنع دجوت

 عبرأو آلاقثم نيعبرأ كلاماو“امهرد نيعبرأ و مهرد يتئامو ليقاثم ةعبرأو الاقثم

 ( هبانم ) ةضفلاو بهذلا نم ( لك نع يطعي هنإف ) ‘ كلذ وحنو مهرد ةئام

 نعو ى مهارد هسمخ مهرد يتئام نعو ى لاقثم فصن الاقثم نيرشع نع يطعيف

 ةعبرأ نع يطعيو « مهارد ةرسع مهرد ةئام عبرأ نعو ى لاقثم آلاقثم نيعبرأ
 . امهرد ةدئازلا امهرد نيعبرألا نعو ى لاقثم رشع ةدئازلا ليقاثملا

 ىلإ ةجاحلا مدعل ةاكزلا بجوي افرص ( اقافتا رخآلل امهدحأ رثكي الو )

 تقولا نأل ص تقولا ذخأل افرص وأ ى هنودب ايهنم لك يف اهبوجول فرصلا اذه
 ءاطعإ و هميوقت ىنعمب رخآلل امهدحأ فرص امأو ى هدنع يذلا لمكتسملاب هذخأي
 ءاطعإ زيجي ناسنج اهنأب لئاقلا ناك نإ اقافتا زئاجف رخآلا نم هيف بجو ام



 تقولا ذخأل رخآل امهدحأ فرصيف هنع لك رصقي نأ :اهيناث

 الاقثم رشع ةسمخ وأ 4 مهرد ةئامو ليقاثم ةرشع كلام ك ءادألاو

 حلصي امهيأل فرصبو تقويف 0 كلذ وحن وأ ، امهرد نيسمخو

 ه اهتقو لولح دنع ةاكرلل

 ناك نإ افالخو ى حضاو زاوجلاف سنج اهنأب لوقلا ىلع امأ و ى ةاكزلا يف ةميقلا

 افرص ف رصي ال :لاق فنصملا نأكف . ةميقلا ءاطعإ زيجي" ال ناسنج اأب لئاقلا
 افرص فرصي الو ى هنودب اهبوجول اهبجو ال فرصلا كلذ نأل ةاكزلل ابجوم

 هبانم لك نم ىطمي نأ ىل'وألاف دمبو ى هيلإ اجاتحم افرص فرصيال وأ ابجاو
 . ةكربلل هنم

 ليوأتلل اهركذ هلعلو ى ةيناثلا ةلأسملا دارملا نأل اهتيناث ىلوآلا ( اهيناث )
 ةثلاثلاو ةمناثلا ينمضلا :تلقنإو ںاهثلاث :هلوقف اذك و ع ناث مض اهنألو « عونلاب

 لئاسم يف رصحنت مضلاةفصو:هلوق يف مضلاب دارملا : تلق؟ىلوألا يف وه نيأف رهاظ
 بهذلا نم ( لك رصقي نأ ) 0 اهيف مضلا دوجو مدع رضي الف يفنو توبث مضلا

 :(ذخأل) ى هيلإ يأ ( رخآل امهدحأ فرصيف ) “ باصنلا نع ( هنع ) ةضفلاو

 'مهرد ةنامو ليقاثم ةرشع كلايك ) ءاطعإلا ( ءادألاو تقولا ) ذخأ لجأل يأ

 امال فرصيو تقويف < كلذ وحن وأ امهرد نيسمخو الاقثم رشع ةمسمح وأ

 كلذو هيلإ فرص ام صقو صقولا ربتعيو « ( اهتقو لولح دنع ةاكزلل حلصي
 مهاردلا نوكت م وأ « مهارد اهنع ىطعتف امهرد ليقاثملا نوكت مك رظني ناب

 امهرد نيسمخو ةئامكلام“كلذ وحن :هلوقب لخدو « بهذلا اهنع ىطمىف الاقثم

 باصنلا متي ال ام ىلإ ال هيلإ فرصلاب باصنلا متي ام ىلإ فرصيو « ريناند ةسمخ و

 . هيلإ فرصلا
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 ةئام وأ . اجاور اهيواست ليقاثم ةعستو مهرد ةئام كلام اذكو

 امهدحأ فرصيف س ليقاثم ةعستو الاقثم رشع دحأ يواست مهرد

 مهارد ةثالث ةضف نم هيلإ فرصي ام لقأو ى ءادأو تيقوتل رخآل

 . ..... ...... ت ةاكرلل الصأ نوكت امك

 مامت نود رثكأ وأ لقأ وأ ى ( ليقاثم ةعستو مهرد ةئام كلام اذكو )
 حتفب اقافن يأ : ( اجاور ) مهاردلا ةئنم يواست يأ : ( ايوامت ) ةرشملا
 ةئام وا ) ، رْبَت ملو ءارشلاب تذخأو تلغ يأ ةعلسلا تجار : لاقي ث نونلا

 دحأ ىلع ال ةئام ىلع فطع ( ليقاثم ةعستو الاقثم ةرشع دحأ يواست مهرد

 نيصقانلا نم لك م"وق نإو ث ( ءاداو تيقوتل رخآل امهدحأ فرصيف ) ى رشع
 متتسي لب ميوقتلاب متتسي ال : ليقو « ةاكز الف باصنلا متي ملف رخآلاب باصنلا نع

 ى مهارد ةرشع هلباقي رانيدلاو « رخآلا سنجلا نم دوقفملا رخآلا لباقي ام دوجوب
 لقأ ةميقلا تناك ولو “ ىكز هلباقي ام رخآلا نم ناكو امات عونلا نكي مل اذإف

 ةرشعلا تناك ءاوس ص ىكزي" مهارد ةرشع عم ارانيد وأ ى الاقثم رشع ةعستك

 نم هيلإ ) بهذلا ( فرصي ام لقأو ) ى رعسلاب رثكأ وأ لقأ وأ رانيدلا ىوست
 ىوسي ام الإ بهذلا باصنو مهارد ةثالث هدنع نوكي نأب ( مهارد ةثالث ةضف

 جرخي اك ةضف اهتاكز جرخيف ةضفلاب بهذلا م"وقي نأ هلف ى مهارد ةثالث ةضفلا نم

 لكلا نع بهذلا جرخأو بهذلل ةضفلا در نإو ى ةضف مهاردلا ةثالث ةاكز

 حلاص ىلإ رظنيلف الإو ى هنم جرخيف رثكألا ىلإ رظني نأ ىلوألا لب زئاجف
 ةضفلا يك زب نوكي نأب ( ةاكزلل لصأ ) ةثالثلا مهاردلا ( نوكت اك ) جارخإل

 اذإف “ طقف مهارد ةثالث يقب ىقح باصنلا نع كلذ صقنف “ بهذلاو ةضفلا وأ

 سباصنلا مامت دمي ماعلامتي مل ولو لوآلا هتقول يك زي نأهمزلكلذ دعب باصنلا هل مت



 ءًامهرد وأ مهارد ةثالثو الاقثم رشع ةعست كلام ك مهرد : ليقو

 فرصيو ، ىدأو تقو مهرد يتئام فرص لكلا يف ناك نإف

 . . ض ةضفلاك رثكأف ريناند ةثالث ىلإ : ليقو ،ًلق نإو بهذنل

 «ناويدلا» راتخم وهو ص نامرد : لبقو “ فصنو مهرد : لىقو 0 (مهرد ليقو)

 متيام ىلإ فرص هسكمعب ال رخآلا امهدحأ فرصب مت نإو « رهظي اذف

 وأ ( امهرد ) الاقثم رشع ةمست ( وأ ى مهارد ةثالثو الاقثم رشع ةعست كلامك)

 يتئام فرص لكلا يف ناك نإف ) “ كلذ وحن وأ « نيمهردو الاقثم رشع ةمست
 مامت دنع( ىداو تقو ) “ بهذلا ىلإ ةضفلا فرصب الاقثم نورشع وأ ( مهرد

 لقأ وأ هفصنو رانيدو مهرد ةئام هل نم كلذك و : « ناويدلا » يف لاق « تقولا

 تقولا ذخأي هنإف ى مهرد اتئام هبف متي ام اهفرص يفو “ بهذلا نم كلذ نم

 نإ الإ انيد وأ هيدي يف اناك اهيلإ فرصي هنإف اهيلإ فرصي ناذللا نامهردلاو

 هىلإ فرصي ام كلذك و ى هقح هنم ذخأي نأ ردقي ال نم وأ ًارسعم نايدملا ناك

 اهيلع لاح ةراجتلل ناك اذإ هريغ وأ عاتم يف ناك كلذ يف ءاوس ص بهذلا نم

 ك هيلإ فرصي الف لفطلا هنبال ناك نإ امأو « بهذلا كلذك و ،‘للحي مل وأ لوحلا

 هبق نم ناك نإ هيلإ فرصي : ليقو « هريغ لبق نم وأ:هلَبق نم كلذ ناك
 . ھ ا ص لفطلا هنباك ةيلوفطلا نم هنونجمو

 “نرونجملا هغلاب وأ نونجملا وأ لفطلا هدلو لام ىلإ هلام فرص يف مالكلاو

 لايكتسايف فالتخالا دح ىلع هيف فلتخم هلام ىلإ مهفرص وأ ضعي لام فرصو
 رورجملا فزصي بئانو ى ( لق نإو بهذنل فرصيو ) “ رم دقو كلذب باصنلا
 لقأو : هلوقامأو “ فرصتو : لاق الإو “ ةضفلا ريمض ال راجلا عم وأ ؤ هدعب

 عم وأ هدحو رورجملا وأ رم اك بهذلا ريمض هيف فرصي بئانف هيلإ فرصي ام
 ( ةضفلاك رثكاف ريناند ةثالث) ىلإ :ليقو ادعاصف رانيد ( ىلإ :ليقو ) ث راجلا



 امبهفرص يفو ص يأر ىلع لقأ وأ ريناند ةثالثو مهرد ةئام كلام ك

 نإ : اهثلاث 2 كلذل تقوي هنإف . مهرد اتئام هيف متت ام جاورب

 فلخلاو تيقوتلا مزل رخآلا هنع رصقو امهدحأ عم باصنلا لمك

 كلامك ؟ال "وأ لماكل مضي له ، صقولا باصن نع رصاقلا يف
 ءيش نيثالثلا يف همزلي ال : ليقف 4 امهرد نيثالثو آرانيد نيرشع

 امهرد اهيلع يدؤيف نيعب رأ غلبت ىح

 تفرصوربناند ةثالثنم لقأ ناك نإو ى رثكأف مهارد ةثالث تناك نإ اهيلإ فرصي

 ىوست ريناند ةثالثو مهرد ةئام هل نمو “ ةاكز الف الاقثم نورشع متو ةضفلا اهيلإ

 ريناند ةثالثيمهرد ةئام موقي الو ىتك زو ةئام يهو ةضف ةثالثلا ربتعا مهرد ةئام

 ى يكزي لب كلذ لعفي ال “يكزب الف ريناند ةتس يل :لوقيف « ريناند ةتس هل نوكتف

 ىلإ فرصلا زيجي نم يأر : ( يار ىلعلقأ وأ ريناند ةثالثو مهرد ةئام كلاك (

 لقألاو ةئاملا وأ ةثالثلاو ةئاملا فرص ( ايهفرص يفو ) ريناند ةثالث نم لقأ

 ص ( كلذل تقوب هنإف ) ، ارانيد نورشع وأ ( مهرد اتنام هيف متت ام جاورب )
 امك صقنام لباقي ام رخآلا ع ونلا ىلع هدنع نوكي ىتح كلذ يف ةاكز ال : ليقو

 تيقوتلا مزل رخآلا هنع وَصقو امهدحأ عم باصنلا لمك نإ : اهثلاث ) « رم
 دعب ليقاثم ةعبرأ صقولا باصنو “ ( صقولا باصن نع وصاقلا يف فلخلاو
 دعب وأ ى مهرد يتئام دعب امهرد نوعبرأو : مهرد يتئام دعب وأ ع الاقثم نبرسشع

 اذك و ى رخآ نم صقولاو سنج نم باصنلا نأ يف ةلأسملا هذهو ى الاقثم نيرشع

 ص ال "وأ لماك) ةاكز باصن ( ل مضي له ) ‘ بهذلاو مهاردلاب صقولا مت نإ

 ولو“ ( ءيش نيثالثلا يف همزليال : ليقف ؟ امهرد نىثالثو ارانيد نيرشع كلاك

 هبونيام وأ ( امهرد اهيلع يدؤيف نيعبرأ غلبت ىتح ) ريناند ةعبرأ اهفرص ناك
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 فرص اهيف ناك نإ اهيلع يدؤيف نيرشعلل نيثالثلا فرصي : ليقو
 رظني : لاق نمو س هيف فلتخمال لصأ هيلع قفتملاف ريناند ةعب رأ

 ريناند ةثالثو مهرد يتئام كلام اذكو ص طاتحا ةاكزلا حلاص ىلإ

 . . ى فالخلا نم امهرد نيثالثلا يف انمدق ام ىلعف

 هلاق هرك ذ يذلا لوقلا كلذو « نيعبرألاو نيرشملا نع مهاردلا يدؤي وأ « ابهذ

 نم ضعب هب لاق امنإو ى اهبجوي نم ضعبو متي مل نإ صقولا ةاكز بجوي ال نم
 نيثالثلا فرصي : ليقو ) ص يقيقحلا هعون ريغ ىلع داز انه صقولا نآل اهبجوب

 نإو ت ( ريناند ةعبرأ فوص اهيف ناك نإ ) ركذ ام ( اهيلع يدؤيف نيرشعلل
 ىلع ىدأ ةضفلا نم الاقثم ىوسي امو لسقاثم ةثالثو الاقثم نورشع هدنع ناك

 امو امهرد نوثالثو مهرد اتئام هدنع ناك نإ اذك و « نيرشملا نع : ليقو“عيجملا

 لصأ ) ارانيد نورشع وهو ( هيلع قفتملاف ) ‘ بهذلا نم مهارد ةرشع ىوسي
 نم صقانلا اذه ىلع يطعأف صقولا باصن نع صقانلا وهو “ ( هيف فلتخملل

 فنصملا لاثمكو “ صقانلا سنج نم ءاطعإلا زاوج رم دقو “ هملع قفتملا سنج

 نمو) بيرقب دمب هيلع هبن هتيأر مث « ريناند ةثالثو مهرد اتئام هدنع ناك اذإ ام

 يطعي نأب ى حلصأ وأ حلاص وه ام لعفب ( طاتحا ةاكزلل حلاص ىلإ رظني لاق
 بناج نم حلصأ وأ ةحلاصلا اهآر نإ مهارد لاقثم نيعبرألاو امهرد نيثالثلا ىلع

 ىلع يطمي اضعب نأ رم دقو ى فلتخملل لصأ قفتملا نأ بناج نم ال ى طايتحإلا
 نم دازام ىلع يطعيف ى صقولا غلبي ملولو هبوني ام نيتئاملا وأ نيعبرألا ىلع دازام

 يتنام كلام اذكو ) ص نيتئاملا ىلع بهذ نم داز ام ىلعو آلاقثم نيعبرألا ىلع ةضف
 : ليقف “ ( فالخلا نم امهرد نيثالثلا يف انمدق ام ىلعف « ربناند ةثالثو مهرد

 لحي مل ولو امهرد نيعبرأ اهفرص ناك نإ يطمي : ليقو ى ةثالثلا ىلع يطمي ال

 ءاطعإ هلك رم ايف زوجيو ، بهذلا نم زيجأو ةضفلا نم يطعيو « اهيلع لوحلا
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 . ةعلسلا ىرجم يرجي هنأل ث بهذلل لصأ مهدنع ةضفلا نأ ريغ

 ٠ هسكع نم ىوقأ ةضفل بهذ فرص اذاف ‘ صقنتو هتمىق ديرتف

 ( هنأل بهذلل لصأ مهدنع ةضفلا نأ ريغ ) “ ضعب ىلع ةضفو ضعب ىلع بهذلا

 باوج فرح ( اذإف “ صقنتو هتميق ديزتف ةعلسلا ىرجم يرجي ) بهذلا يأ
 نإف يأ < نيحو مويك نامز مسا مدقتي ملولو ةلمج نع هنيوذت ضوع فرظ وأ

 ءىوقأبقلعتموهو“صقنتو هتمق ديزت ةملسلاك ناكو بهذلل الصأ ةضفلا تناك

 بهن فرص ) ةيليضفتلا نم وأ هزييمت ممدقت عنمي هنأل ليضفت مسإ ىوقأ ناك ولو

 يف تقولا ذخأ يف فرصلاب ليق اذإو “ زئاج لكلاو ( هسكع نم ىوقأ ةضفل
 تفرص اذإ متي الو ى ةضفل بهذ فرص اذإ متي باصنلا ناكو ى تناك ةروص يأ

 ىلإ ةضف تفرص اذإ متي ناك اذإو ى ةضفلل بهذلا فرصي نأ بجو بهذل ةضف

 ةظفاحم لصألا يه تناك ولو هيلإ تفرص اهيلإ بهذ فرص اذإ متي الو بهذ
 ادا مهاردلا ىلإ اهرسكدر ال بهذلا ةضيرفو : « ناويدلا » يف لاق 0 ةاكزلا ىلع

 هنم ليلقلا ىلإ بهذلا ىلإ اهرسكي هنإف تقلغ اذإ ةضفلا ةضيرف امأو « تقلغ

 : ليقو ةضف وأ ابهذ اهريغل رسكت ال تقلغ ةضيرف لك : ليقو « ريثكلاو
 ىلع ىدأ ارانيد نورشعو ثالث هل نمو « ةاكزلل حلصي يذلا هجولا ىلإ رظني
 ناك نإ و ى مهرد ةئام اهفرص ناك ولو « ةثالثلا يف ءيش الو رانيد فصن نيرشعلا

 نإ اهنع يدؤيف مهاردلا ىلإ ةثالثلا ريناندلا فرص ادعاصف ةثالث وأ نامهرد اهعم

 اهيلع لاح نإ :ليقو ى "لي مل وأ مهاردلا ىلع لوحلا لاح ،امهرد نوعبرأ اهب مت
 ريناتدلاب مهاردلا لدبي ناكف ارانيد نيرشعل تقولا ذخأ نإ يفرصلاو“ ريناندلا عم
 :ليقو ى تقولا لولح دنع هل حص ام ىلع ىدأ هتقو لحي ىتح مهاردلاب ريناندلا و

 فنأتسا تقولا لبق تصقتناف مهرد يتئام وأ رانيد نيرشعل تقولا ذخأ نإ

 اهنزو نإ بهذ طاربقعابرأ ةثالث اهل اناصقن نوكي ارانيد نورشعلاو « تم اذ,



 دحاو لك صقنف دحاو دعب دحاو اهنزو نإو “ طاريق فصن : ليقو ى ةرم ق

 ى سكملا يف اذك و « ةلماك اهنع ىدأ ى صقنت ملف ةرم اهنزوو طاريق فصن
 ءاهنع ىدأ مهرد عبر الإ صقنت ل نإو ى مهرد فصن اهناصقن م اردلا ةضيرفو

 . ىهتنا « ال : ليقو
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 لصف

 ىلع وأ س هتميق ىلع وأ ى هيف لعجل ام ىلع ٌلحلا ىكربث له
 . .. . . . . . . ؟ ةنس لك هنزو

 لصف

 لعاجلا ناك اذإ لمشيل ى لومفملل ءانبلاب ( لعج ام ىلع ُيلحلا ىكزي" له )
 ةبه وأ ءارشب هيلإ هنم لقتنا نم لعاجلا ناك اذإ امو “ كلاملا ةاكزلا ديرم وه

 نم ( هيف ) طئاسو وأ نيتطساو وأ ةطساوب هيلإ هنم لقتنا نم وأ “ امهريغ وأ

 باجيو ص لايعتسالاب صقني لب ت وه اك ىقبي ال هنأب لكشتساو ةضف وأ بهذ

 ىلعف صقنلادجوفربع "وأنيبت اذإفصقنلانيبتيملامهيفلعج امىلعىك زي هنأ دارملا هنأب
 هنزوىلع وأ)«تصقن وأهيف لمج امىلع تداز ولو (هتميق ىلعوأ)“هيف دوجوملا
 هنوكل هنزو ذجس ال ابر نكل اهتاذل ةضفلاو بهذلاةاكزنأل حيحصلا وهو(ةنس "لك

 هيليو“ لدعأ وه لوقلا اذهو ى امهريغ وأ فحصم وأ حالس وأ سابل يف اشوقنم

 تإ هنأب باجي وأ « ساحنك هريغ نم هطلاخي اب لكشي دق نكل ى هلبق يذلا
 نايرج هيرجوهتلقل ريض الف الثمةضفلا هنم ولخت ال يذلا _ر"دقلاك هطلاخ ام لق



 . . . . ...... لاوقأ

 نم هيف امب ىك زب" ذئنيح هنإف ديتعا امع جرخو رثك نإو « اهنم هبرق وأ ةرقنلا
 ن ود ايهنم هف لعج ام وأ ةمىقلاب ذئنيح نوكيف هطلاخ ام ال ةضف وأ بهذ

 . لوألاو يناثلا لوقلا بحاص لوقي اك هطلاخ ام

 هنف بهذ راوس اهدي يقو نلع لوسر ىلع تلخد ةأرما نأ » : يورو

 عابرأ ةثالثو آلاقثم جرخأف ى 'ا) « ؟ ةضيرفلا جرخأ : تلاقف الاقثم نوعبس
 همف لعج ام ىلع وأ ص ردابتملا رهاظلا وهو هنزو ىلع هاتك ز هنأ لمتحيف لاقثملا

 لمتحيو « هنزو اضيأ يهو ص هيف لعجل ام يهف آلاقثم نيمبس هيف نأ لع "ذإ

 د۔قة نوكيف ص هيف لعج اك رعسلاب ىوسي هنأ ملع دق نوكي نأ اضيأ
 : هلوقو ( لاوقأ ) “ نيلوأآلا نيلاتحالا نود لاتحا وهو ى ةميقلاب هاكز

 :«جاتلا»يفو “هنزو ىلع : هلوق ىلإو “ هتميق ىلع : هلوق ىلإ دئاع ةنس لك

 دجي مل نإو “ هب أزتجا ادبع ولو هب قشي نم هربخأف هيلح نزو فرعي مل نم
 . ھ ا هنزو نع ىفتكاو رثكألاب طاتحا ًاربخم

 اهيلع ىك ز رثكأ ةمسقلا تناك نإ هنأ ملعأ هللاو _ يدنع لدملا : لوقأو

 ال فيكف نزولاب باصنلا “مت اذإ هنال “ هيلع يكز" رثكأ نزولا ناك نإو

 نم رثكأ ناك نإ اذك و ى باصنلا نم "لقأ ةميقلا تناك ولو ىك زب" لب ؟ ىك زب
 ام كرتي فيكف ص نزولا نود نكا س رثكأ وأ باصنلاك ةميقلاو « باصنلا

 ةميقلاب ةراتو نزولاب ةرات ةيكزتلا سيلو ؟ هنع رعسلا ةلق درجم نزوب انيع دجو

 دق لب ص ىكزت ضورعلاو « ضورملاك هانلعج ةميقلاب هانيتكز اذإ هنأل ك اديعب
 نوكي دق هنأ يقب هنأ ريغ ى ريناندلاب مهاردلاو ى مهاردلاب ريناندلا موقت اضيأ رم
 ص لاكشإ الف هيف احماسم اليلق اطلخ امإف ى ةضفلاو بهذلا ريغب اطولخ ؟لحلا
 هيفو اذه نزوي فيك : اذه يف لاقيف ى هيف حماسي ال داتعم ربغ اريثك امإو

 )١( هركذ مدقت .

٨٠ 



 له > ةفر زم ءادوس مهرد يتئام وأ ةئيدر الاقثم نيرشع كلام اذكو

 مهاردلا نوكت ىتح همزلت ال ُوا ةش وشخم نإو اهنم اهتاكز يدؤي

 .نالوق ؛؟ًاشوشغم ال ًآربت ريناندلاو هيفاص ةرقن

 الف « امهريغو ةضفلاو بهذلا ريغ هيفو موقي فيك مأ ؟ ةضفلاو بهذلا ريغ

 هب دوصقم ريغ “يلح اذهو “ رلجتلا هب دصقي مل اذإ ةميقلاب الو سفنلاب ىك زب

 طقسأو هيف لمج" امب وأ ةميقلاب هريغ يك ز" طلخلا رثك اذإ : لوقأف ى رنجتلا

 كراشم وأ داسف الب ريشقت وأ عطقب هنم "يلحلا ةاكز ءاطعإ نكمأ اذإو ى طلخلا

 هتاكز طعيلف : هل دقلا ةكراشم هر ارهاب الإ نعل نزو ه رهاظف هيف

 وأ ردقن نم ىطعأ نإو « رجت زيغ ضورعو ةقفنك ىك زب" ال امم هريغ نم هيلع

 رجت وأ ص لوحلا هيلع ردت مل دقن نم ىطعأ نإ الإ ىطعأ ام اضيأ ىكز رجحت
 ىتح ةدئافلا يف ةاكز ال : لاق نم لوق ىلع هنم ىطعأ ام ةاكز همزلت الف كلذك

 . اهيلع لوحلا لوحب

 ص يلحلا يف لوآلاك انه لوألا لوقلا نوك يفو ى فالخلا قلطم ( اذكو )

 هريغ وأ ساحنلا ةطولخ يأ(ءادوس مهرد يتنام وأ ةئيدر أالاقثمنيرشعكلام )

 اهنكل هريغ وأ اساحت اهلك تناك وأ ى اهيف ةضفلا روهظل ةلطبم ( ةفيزم )

 يف لاق ؟( ةشوشغم ناو اهنم اهتاكز يدؤي له ) “ بهذلا وأ ةضفلاب تهوم
 نوكت ىتح همزلت ال وأ ) “ هريغ وأ رفصلا "دح ىلإ تبهذ نإ الإ : « جاتلا »
 انرسف نإو ؤ دك ؤم تعن ( ةيفاص ) نونلا مضي ةصلاخ ةضف ( ةرقن" مهاردلا

 ؟ناشوشفمال)اصلاخ(اربت ربناندلاو ) “ اسسؤم ناك طقف ةباذملا ةضفلاب ةرقنلا

 جارو ةئيدرلا تجار نإ : كلام لاقو “ يمفاشلا لوق وه لوألاو “ ( نالوق
 امأو ى باصنلا مت نإ يكزو صلاخلا بسح "الإ و « اهتاكز تبجو ةلماكلا
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 وأ بهذلا باصن اهتميق يف مت اذإ الإ اهيف ةاكز الف صلاخلا ساحنلا ةكس

 نزولا صقنو ددعلا “مت نإ هنأ ملعاو اهتميق عم وأ اهريغب "مت وأ ى ةضفلا

 مهرد يتئام نود اهتميق آلاقثم نورشع ناك نإ هنأ مهضعب معزو ى ةاكز الف

 نإو ت اهبوجو حمجصلاو ى ةاكز الف الاقثم نيرشع ةميق نود مهرد اتئام تناكو

 هباحصأ ضعبو كلام نمف ةلماكلا جاور تجارو باصنلا نع نزولا صقن
 خيشلا لاق ص ةبح تصقن نإو اهيف ةاكز ال : هريغو يعفاشلا لاقو ى اهيف مزلت

 . « ناودلا » مالك رم دقو 0 حيحصلا وهو : لسعامسإ



 باب

 هكلا.ه دي يف باصنلا رقتسا ىتمن ى كلملا رارقتسا اهيف طرش

 ؛طقف كلملا امهيف ىعارمف اهه امأو ءنيدقنلا ريغيف اذهو ،هل تيقوتلا همزل

 باب

 كلملا رارقتسا يف

 ءكلاملادييف هتوبث يأ : ( كلملا رارمتسا ) ةاكزلا يف يأ : ( اهيف طرش )
 ص هتركذ امو هركذ ام نادقنلاو ماعنألا اهلك بابلا اذه لئاسم يف يوتسيو
 تيقوتلا ينمي ( اذهو ت هل تيقوتلا همزل هكلام دي يف باصنلا رقتسا ىتمف )

 ( طقف كلملا اهيف ىعاريف امه امأو ) ‘ ةضفلاو بهذلا ( نيدقنلا ريغ يف )

 هنأ هيلع درب الو “طقف كلملا اهيف ىعاريف : فلؤملل ةخسن يفو ى هرارقتسا نود

 ىلإ ةفاضملا ةاكزلا ىلإ دئاع يف رورجم نأل ىنعم دوجوم وهو لوقن انأل طبار ال
 نع ةضوعملا لأب ةنورقم ةاكزلا ىلإ وأ اهتاكز يف ىعاربف : لاق هنأكف “ نبدقنلا

 تلق نإو ى اهيف ىعاربف اهتاكز امأو يأ أدتبملا لبق فاضم ردقي وأ « ريمضلا
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 ىكزي الو 2ًرم ام ىلع ؟لح نيد وأ ضرقب ريغلا ةمذب اناك ولو

 هيلعو 2 سلفم ىلع وأ 3لحي م نيد ىلع

 باصنلا لايكتساب رشعلا عبر نيدقنلا يف بجو ىضم ايف هلوق يفاني انه هركذ ام
 مالكلا نإف « ةافانم ال : _ ملعا هللاو _ تلق « كلملا رارقتساو لوحلا نارودبو

 كلانه كلملا رارقتسا و: هلوق اضيأو « ءاطعالا ىلع كلانهو فيقوتلا ىلع انه

 نأ انملس نإو ث ءيش باصنلا نع هصقني مل تباث هنأ ىنعمب “ كلملا توبث
 ص ديلا يف كلملا توبثب ءاطعالا بجي هنإف ى اضيأ ةافانم الف ىنعمب نيرارقتسالا

 تيقوتلاف ع مهفاف ديلا يف هتوبث يف هبوجو رصحي ملو ى ةمذلا يف هتوبمب بجي امك
 ىلع لح نيد وأ ضرفب ربفلا ةمذب اناك ولو ) “ نامز ال اهنع ءاطعالا و نينيعلل

 بحتال :ليقو ى هلجأ لحي ملولو نيدل تقولا ذخأي : ليقو امهريغب وأ ى ( رم ام

 (لحي مل نيد ىلع ىكزي الو ) ‘ هضبقي ىتح هنم عنمي ملو لح ولو نيدلا ةاكز هيلع
 ىلع هيك زيو « هكلام لب وه هيك زي الف لح اذإو « هتمذ يف وه نم هيك زي امنإو
 مل اذكهو انيد رخآل هاطعأو هضبق ولف هيلعو “ لوحي ىتح : ليقو “ ىضم ام

 :لبقو “ ةقدصلا نم رارفلا دصقي وأ هديب وهو لوحلا لحي م ام ادبأ هتاكز همزلت
 فلتخاو :« جاتلا ه يفو هلجأ لحم مل ولو هتمذ يف وه نم هطقسيو هكلام هيكزب

 سأر نم ىك زب : ليقو “ ضبقي ىتح ىك زب ال : ليقف ى فلسلا ريغ لجآلا يف
 ردقي . ىقح ال : ليقو ىضم امل هىف تبجو لح اذإ : ليقو “ هب هعاب يذلا لاملا

 : ليقو “ ضبقيو لحي م ام لاملا سأر نم:فلسلا نع ليق “ يدؤيو هذخأ ىلع

 ىلع وأ ) “ ىضم امل هيف تبجو لح اذإ : ليقو ، هنم يدؤيف ضبقي ىقح
 وأ يأ نيد تعن يه يتلا لحي مل ةلمج ىلع فوطعم فوذحمب قلعتم ( سلفم

 ،ةدحا وةنسل :ليقو“ىضمام ىلع هاكز هضبقو دعب رسيأ اذإو “ سلفم ىلع تبث
 ملو رسيأ نإو ص هافك سلفم ىلع ام ىك ز نإو “ لوحلا لوحي ىتح ال : لبقو

 سلفمىلعنيديف ةاكز ال هنأ نم ركذ ام ىلع ( هيلعو ) ى هضباق مكح يفف هضبقي
_ ٨٤ - 



 اذإ هيلع ىدأ هفلي مل نإو 2 همزلت مل هفلحف نايدملا هدحج نإف
 ًابناغ وأ ى هنم قحلا ذخأ ىلع ردقي ال نمم نايدملا ناك نإف ء ةلح
 كلذ يف همزلت مل هلع لهج نيفد هل ناك وأ 2 هفرعي ال وأ ، هنم سيأ

 هتقوف هبلع علطي م ثراك هب ملعي ل الام كلم نمو س هنم عنم هن ل

 { هكلم لخد ثيح نم

 سلفملا ريغلا ( نايدملا هدحج ناف ) ‘ هضبق نم عونمم هنأ ثيح نم لحي م وأ
 ولو هل ءيش ال فيلحتلا دعب هنأل « ( همزلت مل ) ك اح الب هفلح ولو ( هفلخف )
 نإو ) ث ذخأ هلبق اهب ملعي ملو فلحلا دمب ةنيب هل ترهظ نإ : ليقو ط هيلع نيب
 {ةاكزلاهك رت يف رذعي الف ًآرصقم دعي هفلحي م ام هنأل ( لح اذإ هيلع ىدأ هفلحي م
 ذخأ ىلع ردقي ال نمم نايدملا ناك نإف ) « هنم عونمم هنأل هيلع ءادأ ال : ليقو

 ريغ وهف لام فرصب الإ امهدجي نإو نيميلاكو هيلع يذلل نيدلاك ( هنم قحلا
 نوفدم ( نيفد ) لام ( هل ناك وأ هفرعي ال وأ هنم سيأ ابئاغ وأ ) “ دجاو

 مدق وأ ث ذخألا ىلع ردق اذإف « ( هنم عنم هنأل ‘ كلذ يف همزلت مل هلح لهج )
 وأ ؤ هنم سأيي ملو باغ وأ ى هلهج دعب هفرع وأ ى هنم ذخألا هنكمأ و بئاغلا

 اذإ وأ « ةنسل وأ ىضم ام ىلع ىك ز هيلإ لوصولا نم نكمتو نيفدلا لحم فرع
 نإ : « ناويدلا ه يفو ىضم ىلع هريغو كلذ يف يكزب نأ حيحصلاو ى ماملا راد

 لام نم فلت ام لكو “ سأيي مل ام هيلع ىدأ هفرعي ال لجر ىلع نيد هل ناك
 نإ صخرب نم مهنمو « ةاكزلا هيلع : لوقي نم مهنمف هتزوح ملع دقو “ نوفدم

 كلم نمو ) ص ءيش هيلع سيلف اهيف ناك يتلا ةزوحلا فرعي مل نإ امأو “ هنم سيأ

 هنأ ملمي مل وأ تام هثروم نأ ملعي مل نإف “ ( هيلع علطي مل ثرإك هب ملعي مل ألام

 نإف ى هب ملع نيح نم ال حيحصلا ىلع ( هكلم لخد ثيح نم هتقوف ) الام كرت
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 : لوقي ايهيلع اهبجومف قافأ وأ غلب م انونجم وأ الفط ناك نإف
 : لوقي امهنع اهطقسمو ءامهكلم لوخد وهو هاثرو نبح امهتقو

 . فيلكتلا نامز نم

 ةاكز تقو ءاج ىتح الثم ثرإلاب هملع مدعل ارجت وأ ى ابسك اه وني ملو امعن ناك

 ًارخجت وأ ابسك ونيلف لبق نم ملع نإو « ناويح ةاكز ىطعأ اهسنج نم همعن
 رجتلل هيونيىقتح هيك زي الفهبفةاكز ال ام ثرو نإ و“رجتلا وأ بسكلا ىلع يكزبف

 نإف ) هركذ ام ريغ وهو “ ضبقت مل ولو ناويحلا ىك زت هنأب لوقلا ىلع هلك اذهو

 اهبجومف يأ ( امهيلع اهبجوفف قافأ وأعلب مث انونجم وأ افط ) كلاملا ( ناك

 اهيلع بجيال امهو « اهيلع تبجو اهنأكف ايلام يف تبجو اذإو ى ايلام يف
 وهو ثرإلا ريغ نم اهكلم لخد وأ ( هاثرو نيح اهتقو : لوقي ) “ ءيش
 اإيهنع اهطقسمو 0 اهكلم ) يف ه ( )وخد وه ) هايإ اهثرإ ( و ) “ حيحصلا
 ملعي ملو غولبلا دعب هكلم لخد نإ و ى ( فيلكتلا نامز نم ) اهتقو ( : لوقي
 . ملعأ هلاو ث ملعي نيح نم : ليقو ى غلب نيح نم ال لخد نيح نمف
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 لصف

 لبف 0 رمت ملو ةاكزلا هيف تت "نيع ةج"ورتل ضرف نإ
 ك . ُ «

 فو و ترفو وآ و ١ ؟ اهكرتو اهل تفق و

 لصف

 ( ةاكزلا هيف متت) مامنألا هلثمو ةضف وأ ,بهذ ( نيع ةجوزتمل ضرف نا )
 ريغ امهل ضرف وأ ى متتف هيلإ همضت نيع كلذ ريغ نم اهل نكل « متت ال وأ
 نيح نم ( تّقوت لهف “ سمت ملو ) ميوقتلاب هيف تمتو ةراجتلا هب تدصقو نيملا
 زاوج ىلع ءانب نيملل وأ ةاكزلل ( امه ) دقعلا دعب وأ دقعلا عم امهل كلذ ضرف

 وأ ليقاثم وأ ريناند ىنعم ىلإ آرظن وأ ى ةضفلا وأ بهذلا ىنعمب نسملا ثبنأت

 ى هثينأت يف نيهجولا دحأ ىلع نيعلا يأ ( اهيكزتو ) < نْيملاب دارملا اهنإف مهارد
 ىلإ دئاع ىثلطم لوعفم وأ « ةاكزلا جرختو ىنعملا ىلع ةاكزلل ريمضلا عجر حصيو
 هجوألا ةيقب ىلع دارملا وه اك هلك نيملا يكزي يأ فوذحم لوعفملاف هيلعو ى ةيكزتلا

 فاقلا ديدشتو واولا حتفب ( فقوتو ) ةاكزلل ( تتقوت وأ ) “ ىنعملا ةهج نم
 فوذحم هلومفمو “ قافنإلا نم فاقلا فيفختو واولا ناكسإب وأ “ فيقوتلا نم



 نإو ى رملاب وأ ؟دقعلاب هقحتست له امهراثم ؛ نالوق ؟ سمت ىتح

 ٠ ٠. ٠ ٠ > حاكنل ( خسف

 ‘ تسم نيح نم لوحلا متيو ) سمت ىتح ) هتاكز جرخت ال لاملا فقوت يأ

 ى باصن اهدنع مت نإ طقف فصنلا يكزتف سملا لبق قلط وأ « لكلا يكزتف
 ضإ طقف فصنلا يكزت اهنأ اهثلاث ( نالوق )؟سملاك : لبقو “ قالطلاك هتومو

 فنصملا دارم وه نوكي نأ لمتحيو « "سملل فصتنلا فقوتو “ فصنلا مت
 كلذ لبق اهل ناك نإو ع سمت ىتح فصنلا فقوتو فصنلا يكزتو فقوت "وأ يأ

 ام تتكز اهتاكز تقو رضح اذإ لوآلا ىلعف تقولا امل كسمي ام وأ باصن

 فقوت يناثلا ىلعو ى دقعلا موي يف وأ دقعلا موي ردغ نم رضح ولو ى هلك امل ضرف
 اهتاكز تقو رضح اذإ فصنلا يكزت ثلاثلا ىلعو “ هيك زتف سمت ىتح ضرف ام

 راد اذإ ىتك زي امنإ فصن وأ لك نم سملل فقو امو ى سمت ىتح فصنلا فقوتو
 هلك ( هقحتست له امهراثم)فنصملا امهرك ذ ناذللانالوقلاو ى ؟رسملانيحنم لوحلا

 رمؤيو تءاش نإ هلك هبف فرصتتف ؟ ( دقعلاب ) اقادص ضورفملا نيملا يأ

 وأ ) “ فصنلا تدر سمت مل نإ نكل « لح الجآ وأ الجاع ناك نإ هلك هئادأب

 قحتست اهأ اهثلاث « نالوق هفصن امل ضرف سم عقي مل نإ نكل ع ( نسلاب

 تك ز تسم ىتح كردت مل ةلغ امل ضرف نإ و « سملاب فصنلاو دقعلاب فصنلا

 ةاكز ال يناثلا ىلعو ى اهلك اهيكزت لوآلا ىلعف سملا لبق تك ردأ نإ و ى لكلا
 كلذ ىكزتف هفصن قحتست ثلاثلا ىلعو « هقحتست نأ لبق تك ردأ اهنآل اهيلع
 ناك اذإ ةاكزلا بجت مك يفو ؟ تبثي مكبو ؟ وه ام كاردإلا يف مالكلاو ى فصنلا
 امب مت وأ « فصن وأ "لك نم اهل امف باصنلا "مت اذإ كلذو ؟ "رم دق كاردإلا

 . كلذ ريغ نم اهدنع

 تاذ تجرخ وأ آادساف جرخ نأب ‘ ضقن يأ : ( حاكنلا خسف نإو )
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 ء تذخأ ام در اهمزلالإو هل تيقوتلاو قادصلا بجو تنم نإف

 كلذ نأ عم ى هيلع مارح اهنأ ملعت مل نإ ( قادصلا بج و تسم نإف ) “ مرحم

 ام در اهمزل الإو ) « سملاب هايإ اهقاقحتسال هلك ( هل تيقوتلاو ) “ كردي ال ام
 خسفب تملع اذإو ى دقعلا ةحص مدعل دقعلاب هفصن قحتست مل اهنأل هلك ( تذخأ

 لبق اهسفن هل تنثكم دق تناك نإ الإ امل قادص الف اهسفن هل تنكمف حاكنلا

 . اهملع دعب هتنكم يذلا ال اهملع لبق اهسم يذلا سملا اذه قادص اهلف“ملعت نأ

 ناك نإ امل بجو نيح نم لثملا قادصل تقولا ذخأتو : « ناويدلا » يفو

 لدعلا يوذ رظن ىلإ قادصلا عجري : لاق نمو “ باصنلا متو مهارد وأ ريناند

 سيسملا ناك نإ كلذو ى اهل "حص ام ملعت ىتح تقولا ذخأت الف لدعلا ذخأت الف

 . ھ ا امهل ءيش الف الإ و

 : ليق فلخلا هيف قادصلا هيف ركذي مل يذلا حيحصلا حاكنلا نأ : رهاظلاو
 امل حص ام تملع اذإ تقوتف لودملا رظن امل : ليقو “ هيف لثملا قادصل تقوت

 اهتقو :ليقف “ دعي اودهشتسا مث دوهش ريغي ارانيد نيرشعب تجوزت نإو : لاق
 ىلع ةأرملا تهركشتسا نإو ى اودهشتسا نيح نم : ليقو “ تجوزت نبح نم

 تذخأ ةضفلاو بهذلا نم ةضيرفلا هيف بجت امب كلذ لبق تجوزت نإف اهسفن
 مل نإو “ لثملا قادص امهل ضرفي ىتح تقوت ال : ليقو ى اهسم نيح نم تقولا

 . ھ ا قادصلا امل ضرفي ىتح تّقوت الف قادص امل بتكم ملو كلذ لبق جوزتت

 .. لاق اذك

 ةئام عبرأ وأ ارانيد نيمبرأ اهل قدصأ نإ تقولا ذخأ بجي هنأ ىفخي الو

 ص قادصلا فصن ىلإ مضلاب ةاكزلا هيف بجحت ام هدنع ناك وأ « لاق اك مهرد



 ىتح اهل تقوي ال : ليقف س ارانيد نيرشعب ريجأ يف فلخلا اذكو
 مامتإو اهل تمسق وتلا همزلو اهقحتسا عرش اذإ : لقو 2 هلمع متي

 : ٠ . . ةرجأب "جح ةيصو ذخآ اذكو > لمعلا

 ص نيرشعلا نم رثكأ وأ مهرد يتئام وأ ( ارانيد ني رشعب ريجأ يف فلخلا اذكو )

 ؛ ليقف ) ى رئجتتلا هب دصقو ضورملا نم كلذ ىوسي امب وأ نيتئاملا نم وأ

 راتخم وهو « متي ىتح اهقحتسي أل هنأ ىلع ءانب ( هلمع متي ىتح اهل تقوب ال
 يف اهاطعيف هنيح يف ( اهقحتسا ) لمملا يف ( عرش اذإ : ليقو ) « « ناويدلا »
 اضعب لمع اذإ : ليقو ( ص لمعلا مامتإو هل تيقوتلا همزلو ) ءاش نإ هنيح
 : ليقو “تقو هريغ نم هلام عم وأ باصنلا هيف ناك نإف ںهلباقي ام اهنم قحتس

 جح ةيصو ذخآ اذكو ) “ لمعلاو تيقوتلا همزلو اهقحتسا ةرجألا دقع اذإ

 تقوي وأ ى ةرايز نم الثم هيلع طرش امو “ هجح متي ىتح تقوي ال له ( ةرجاب
 ؟متي ىتح هلمع لباقي ام هكلم يف لخدي وأ ى جرخ نيح نم وأ ى اهذخأ نيح نم
 ذخأ نمو ى نسل توألا الإ ركذي نكلو “ يناثلا رايتخإ « ناويدلا » رهاظو

 ناك نإ هيلع طرش اممو ى هنم وأ جحلا نم غرف املو ى اهنم فرصف جحلا ة ةرجأ

 همزلي مل اهنم هل يقب ابف مات ريغ باصنلا دجو للع ينلا ربق ةرايزك طرش دق

 . تارجألا رئاس اذك و ى هبتك زب ام هلام عيمج يف هدنع لمكي مل نإ تيقوت

 يصولا دنع ككف لامجب جحل ىصوأ نم : بوبحم نبا نع «_ جاتلا , يفو

 نإ هريما دنعو « ةاكز عوضوم لك ىلعو “ هيف تمزل هيتك زي ال نينس رشع
 ىصوأ نم : ناورم يبأ نعو ى هيف مزلت ل "ربلا نم هجو ق هب ىصوأو نَّسَع

 ناك امو “ مهبيغي مل نإ ةاكز الف اهترمث يف تمزلو نيبرقألا و ءارقفلل لخني

 هنع ىدأ لخنلا نم هبانم ىلإ هعمج اذإ هيف همزلت ام مهدحأل ناك نإف نيبرقألل
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 داسف نم اهريغك وأ ةعتمو ِشرأو ءانعك لودع ةميقل اعوجرم وأ

 هل تقوي الو ، همزل نم كلذ طقسي الف { تاعابتو لاومأ يف

 تيقوتلا بجيف « ةميق ىلع امهنم ضارتب وأ مكاحب موقي ىتح هقحتسم

 ك ةئام عب ر أب هصصو عابف هل ام ق ةححل : لق ىصو ] نمو > اهله 1 نم ن ك ن !

 . اهيف همزلت مل رثكأ وأ لوحلا لاح ىتح يقبف اهب هنع جحي نمل اهمفدف

 ةثرولا وأ يصولا هعابف هلام نم دودحم يف ةيصوب ىصوأ نم :نسحلا يبأ نعو

 ص ةثرولا ىلع ةاكز الو « ربلا اياصو نم تناك نإ هيف تمزل لوجلا ىلإ هديب يقبو

 تناكو جحل مهارد زيم نإو « ىك زب هدعب زيم امو “ يصوملا هزبمي ابف يصولا وأ

 قحتسم ( وأ ) . ها جحي نأ ىلإ اهيف تمزل نبد هل وأ هب ىصوأ امم رثكأ

 عوجرملا ذخآ هنوك ىنعمو ( لودع ةميقل ) يدمتملا عجر نم ( اعوج رم )
 تاراجإلا ين ( رانمك ) ملعو لام لودع لودملا هموقب هل ىتح توبث ةمسقل

 ى تاحارجلا يف ىطمي ام وه ( شأرأو ) « اقلطم لاملا لودمل عجار هميوقت
 كحي يذلا وهف دحاو ملاع هب كح امث “ لدع لهأ مهو ملعلا لهأل عجار هميوقتو

 ةأرملا يطعي ام يهو جوزلا لام ردق ىلإ اهيف روظنم ( ةعتمو ) ى ءءارظن هب
 ةباصإلا ةعابتك اهىف ) تاعابتو لاومأ ف داسف نم اهريفك وأ ( 2 اهقالط دعب

 ( كلذ طقسي دلف ) نونجلاولفطلابىنزلاو ه لقاملا غلابلل رهقلاب ىنزلا و ى نيملاب
 ) ماحم وقي ىتح ةقحتسم “تقوب الو “ همزل نم ) هدمب امو ءانع نم روكذملا

 “حرجلا شرأ يف يضارتلا زاوج هرهاظ (ةميق ىلع اهنم ,ضارتب وأ) ، هريغ وأ
 زاجأو ى هيف مزل مك ملاعلا نيبي ىتح لحلا الو يضارتلا هيف زوجي ال هنأ روهشملاو

 . قحتسملا ىلع ( تيقوتلا بجيف ) “ كلذ مهضمب



 اهنم هيلع ام نايدملا طقسي نيدقنلا يف كلذو ء طاقسالا حصيو

 ايفو ةيدعت وأ ةلماعم نم كلذ ناك ؟لح نإ هبابرأ فرعي مل نإو

 ,نيعل نكي مل

 دقو [‘ هيك زب ال نأب هلام نم هل ( طاقسالا ) ركذ ام همزل نمل ( حصيو )

 ىتح ال تقوي ال : ليق : هلوق ىلإ عجار ذخآ اذك و:هلوق يف هيبشقلا نأ تلع
 مامتلو ث ا۔ل تيقوتلا همزلو اهقحتسا عرش اذإ : ليقو « هلمع اهل متي
 ى فالخلا اهذخآ يف نإف ةرجأب جح ةيصو : هلوق ىلإ ةبسنلاب لمملا

 (اعوجرم وأ : هلوق ىلإ ةبسنلاب تيقوتلا همزل : هلوق ىلل عجارو
 ك يضارتلا وأ ميوقتلاب ىرت اك ديقم هيف تيقوتلا موزل لودع ةميقل

 ىلإ ةبسنلاب هبشلا هجو نأ ديرت تنأو “دسأك ركبو ديز : لوقت اك كلذو

 ةرابع يف لاكشإ الف ، طقف ظلغلا ركب ىلإ ةبسنلابو ى ظتليغلاو ةعاجشلا ديز
 ردي عطق يف ةيد فصنك صقني الو ديزب ال امم حرجلا شرأ ملع اذإو ى فنصملا

 ى لكل رانيد فصنك وأ ى هيتبقث نم فعر اذإ فنأ ةبقث لكل ررانيدك و

 ةيفالخ ةلأسملا تناك اذإ الإ تيقوتلا همزل « كلذ يف فالخ ىلع ال رفصنك وأ

 يضقي نيح نم الإ تتقوي الف ى يضاقلا هل كحي لوق يأب ملعي ملو فنألا ةلأسمك
 حرجلا ةيد يف ماعنألاب وأ < مهاردلاو ريناندلاب هل يضقي له ملعي مل اذإ اذك و ى هل
 وأ شرأ نم هلام ذخأي ىقح تّتقوي ال :دابع نبا لوق ىلعو ؟ اذكهو ديلا عطقك
 ضبقي ىتح تقوب الو « قادصلا ضبقت ىقح تتقوي الو “ هوحن وأ وضع ةيد

 مل وأ ‘ لح ولو قحلا بحاص ىلع تيقوت ال هنإ لوق ىلع هطباضو ى ةرجألا
 . هديب نوكي قح الجآ نكي

 ( اهنم هيلع ام نايدملا طقسي نيدقنلا يف ) درطم طاقسإلا ( كلذو )
 ( لح نإ هبابرأ فرعي مل نإو ) “ امهريغ نم هيلع ام طقسي الو ص رم ام ىلع
 نم ( نيعمل نكي مل ايف ) فلتخا ( و « ةيدعت وأ ةلماعم نم كلذ ناك ) ءاوس



 ٠ نيكاسمل وه ام وأ ‘ سحخ وأ لاصتن ١ وأ ةاكو وأ لجسم لام 1 ا

 ؛ يقابلا ىلع يكزيو همزل نم هطحي لهف س تيم ةيصو نم مزالو
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ فالخ ؟ ال و أ

 هضرأ وأ هفقس وأ هرادجل ناك ءاوس ( دجسم ) وأ ةربقم ( لاك ) ، سانلا

 وأ ) “ نيعم ريغ هب عفتني هلك كلذ نإف هراهمل وأ كلذ وحن وأ هحسباصمل وأ

 ركذ نمل ( لاصتنا وأ ) ، اهطقسي ال : ليقو ص اهدؤي مل ماوعأ وأ ماعل ( ةاكز

 نم وأ ةمينغ نم همزل ( سمخ وأ ) « هفرمي ال نمل وأ « هوحن وأ نيعملا ريغ نم
 ،عونىلع تافوقوملا نم كلذ وحن وأ « ليبسلا ءانبأو ( نيكاسمل وه ام وأ ) “ زنك
 ؛هصق لحيال رمش نم صق امو شارفلا رانيد نيكاسمل وه ام وأ : هلوق يف لخدو

 ريغل ( تيم ةيصو نم ) هذافنإ هل ( مزالو ) « ةأرما سأرو رمش و ةيحلك
 نم نأل « تارافكلاو اذك عونل وأ ءارقفلل وأ ةربقم وأ دجسمل ةيصوك ى نيعم

 اهذفنأ "وأ اهفلتأ وأ ةصولا لك أ اذا كلذو « نيعم ريغ سانلا دارفأ نم كلذ هل

 ؟ال'وا يقابلا ىلع يكزي و همزل نم هطحي لهف) « هتمذ يف هيلع تبترتف اهلهأ ريغ يف
 بجي هيلع نيه كلذ نأل لوآلا حيحصلاو « فالخ كلذ يف يأ : ( فالخ
 ملهطح اذإ هنأ يناثلا هجوو )١' « ءاضقلاب قحأ هللا نبأد » :تلع لاق دقو هؤاضق

 مزل هطاقسإ هل ناك اذإ هنإف نيعم ناسنإ نيد فالخ ةاكز الب ىقبيف هريغ هك زي

 ريغلل نومضم هنأ ثبح نم ةاكز الب لام ءاقبب ريض ال هنأ هدربو ى هتاكز هبحاص

 : لاقي نأ نع الضف « هب بطاخ ريغ هيلإ بسني نمو ى هدي يف نمل كولمم ريغ
 مل ايفو : هلوق وه هربخ أدتبم فالخ لعج نم-عنام الو ؟ ةاكز الب ىقبي فيك
 : هلوق وهو نيبملا ىلع خلإ لهف : هلوق وهو نايبلا مدقت هيف نوكيف “ نكي

 )١( هركذ مدقت .

- ٩٣ _ 



 هتلزنم لمحل ١ ناك نإو ‘ ح رغل ١ رسأ ام لمحت ام ليح طقس الو

 . . لمحت ام طقسيو

 :هلوق ىلع « نكي مل ايف : هلوق فطع نم عنام الو “ ارخأتم يوني هنآل ی فالخ

 يفف صتخشم ريغ ىلإ هعجرم آلام هتمذ يف نم نأ كلذ طباضو ى نيدقنلا يف
 نكمأ املك اهذافنإ ىلع تمزع تنك نإف هب تمصوأ ام امأو “ نالوق هطاقسإ

 . هطقست الف تومت ىتح هذفنت ال تمزع نإو ى هتطقسأ

 نإف & هيلع الف هتيد ضرفت ملو أطخ هثراو لتق نإو : « ناويدلا » يف لاق

 امب ناسنإ هل "رقأ نإو “ تضرف نيح نم تقولا ذخاأيلف مهارد وأ ريناند تضرف

 :ليقو“ ةقفصلا نيح نم تقو باصنلا غلب امب رايخي عاب نمو“ تقو باصنلا غلب
 فرع نم الإ < هقحتسمل تبثي ىتح هل تيقوت ال هيف مصتخملا لاملاو عيبلا مت ادإ

 وأ ءانمأ هل لاق نمو هب هل كح اذإ هب هل كحي نأ لبق تيقوتلا هلعف “ هل هنأ
 تيقوت الو ى باصنلا هيف مت نإ تق"و لاملا رضحي ملو الام تثرو : ةنيمأ وأ نيمأ

 . ھا ى هلوق نيح نم تقّوىلف طاتحا نإ الإ نيمآلا ريغ هل لاق نإ هبلع

 وأ “ تكسو لمحت ءاوس ى لاملا بحاصل ليفك يأ ( ليمح طقسي الو )

 ة رجألا لُسحتك نيدلا ريغ يف اذك و كطعأ كنايدم كطعي مل نإ :هلمحت يف لاق
 ( لَسحتام ) ص هدعب وأ قحلا دقع لوأ نم لمحتلا ناك ءاوسو « قادصلا لمحت و

 ( ميرفلا ) “ لام اذ ناك ( رسيأ ) « ةيفرظ ةيردصم ( ام ) ‘ طقسي لوعفم

 ناك نإو ) ت روكذملا ميرغلا وهو هنع لومحملا ىلع عجر ىطعأ نإ هنأل نايدملا
 للع هلوق هيفهتلزنم هنأ ىلع ليلذلا و“نايضلا يف ممرفلا ةلزنمب يأ : ( هتلزغمب ليمحلا

 ىلع لمحت ام ) ليحلا ( طقسيو ) ى لماحلا لفاكلا يأ )0١١ «نماض معازلا »

 )١( ملسم هاور .

_ ٩٤ 



 اه المحت ام ناطقسي الف ليمح ىلع ليمح ذخأ نإو ، سلفم ىلع
 ء رخآلا ال لوألا لمحلا طقسأ سلفأ نإف 4 ميرغلا رسيأ

 ىلع ذخأ نإو ص ريخألا طاقسإ حص ميرغلاك لوألا رسعأ نإو

 ، ميرغلا رسيأ ام طح الف ةنكمأ يف نإو رثكأ وأ ناليمح ميرغلا

 ، سوؤرلا ىلع هب انم رك طح سلفأ نإو

 هربجتلهنمىحلا ذخأ ىلع ردقي ال نم ىلع وأ « نايب الو ركنم ىلع وأ ى ( سلفلم

 ( ,ليمحىلعليحذخأنإو) ،كلذ ريغ وأ هب_لهجل وأ ‘ سيؤلت ةبيغ هتبيغ وأ
 الّمحتامناطقسي الف) « روكذملا ليفكلاب ليفك رخآلاو « ممرغلاب ليفك امهدحأ

 امي دحاوب هيلع ردقي م وأ نايب الو ركنأ وأ ( سلفأ نإف ، ميرفلا رسيأ ام

 عوجرلا هل نأل ى ( رخآلا ال ) ، لسحت ام ةاكز ( لوألا ليمحلا طقسأ ) “ ركذ

 هيلع ردقي م وأ ى نايب الو ركنأ وأ ( لوألا وسعأ نإو ) “ لوآلا ليحلا ىلع
 تنود ميرغلا رسعأ نإو “ ( ريخألا طاقسإ حص ) “ رسعأ هنأ يف ( ميرفلاك )
 ص لوآلا ليحلا ىلع عوجرلا هل نآل يناثلا نود لوآلا ليملا طقسأ لوآلا ليجلا

 رخآ ىلع لك نيليمح نم رثكأ مكحو ى هريغ وأ راكنإ نم راسعإلا هبشأ ام اذك و

 . طقسأ دجي مل نمو « طقسي مل هيلإ عجرب نم دجو نم ايهكح

 لكيطمي ناب « دحاو لجر ةلامح ( رثكأ وأ ناليمح ميرفلا ىلع ذخآ نإو )
 وأ “ مهعومجب عبتي ادحاو اليفك مهلعج ءاوس ص هوحن وأ نيدلا نم طقف هبوني ام

 وأ دحاو ناكم يف نيهجولا يف مهلعج ءاوسو ى ةدح ىلع هعبتي اليفك "الك لعج

 مهذخأ وأ اهذخأ ( نإو ) : هلوقب كلذ ضعب ىلإ راشأ اك ع رثكأ وأ نيناكم يف

 الو ركنأ وأ ( سلفأ نإو “ ميرفلا رسيأ ام ) مهل وأ ايل ( طح الف ةنكمأ يف )
 ( سوؤرلاىلع ) هبانم ةاكز يأ : ( هبانم“لك طح ) ى هبلع ردقي مل وأ « نايب

_ ٥ ٩ 



 امهنم ايح مزتلي نأ نيدلا بر امهيلع طرشو ى المحت نإ اذكو

 ناطقسي الف ، رسعم نع آرسومو ص بئاغ نع آرضاحو ، تّيم نع
 > هرانم اك .. رسعأ نإو ك هنع لومحملا رسأ ام . الئحت ام

 طقف هبانم رضاحلا وأ يقابلا طقسأ باغ وأ امهدحأ تام نإو

 بانم 7"لك طقسيلف لضافتب اولمحت نأب الإ و « سوؤرلا ىلع ةلاحلا تناك نإ

 دعب هيف طحلا نوكي ةيت آلاو ةروكذملا لئاسملا يف راكنإلا نكلو « لمحت ام

 . نيميلا لبق ولو : ليقو ى نيميلا

 نأ نيادلا“بر ) مهيلع وأ ( اهيلع طرشو) اولمحت وأ ( دلنمحت نإ اذكو )
 نع ارسومو “ بئاغ نع أرضاح و تنيم نع ) مهنم وأ ( ايهنم اتيح مزتلي
 ةاكز نوطقسي الو « المحت ام ةاكز يأ : ( التمحت ام ناطقسي الف “ ,رسعم

 تام نإو 0 هبانم7"لك طح رسعأ نإو ى هنع لومحملا رسيأ ام ) اولمحت ام

 رضاحلا وأ ) يحلا ( يقابلا طقسأ ) ميرفلا رسعأ دقو ( باغ وأ امهدحأ

 ىلعاهب عجرب ال هنأل رضاحلا وأ يقابلا بانم دارملاو ‘ ( طقف ) هلك ( هيانم
 ىلع هب عجرب هنأل تيملا بانم طقسي الو ؟ هنع لومحملا سالفإل هنع لومحملا
 كرتي مل نإو ث هيلع هب عجرب هنأل بئاغلا بانم طقسي الو ى هتكرت نم ةثرولا

 يقابلاو رضاحلا طقسأ اسلفم بئاغلا ناك وأ « توملا لبق سلفأ "وأ هيف عجرام

 رضاحلا عجريال:لاق نم لوقب انلق اذإ اكو ابيرق فنصملاهرك ذي اك نمضي ام لك

 ع وجرلاب تيملا وأ بئافلا معنأ نأ الإ ث تيملا ةكرت ىلع يقابلا الو بئاغلا ىلع

 رخآلا باغو امهدحأ تام وأ > اباغ وأ نانثا تامث ةثالث اوناك نإو اهلع

 ناإامأو ) ص هبانم نانثإ طقسأ دحاو باغ وأ تام نإو ى ايهبانم طقسي يقابلاف



 لصأو ٠ نيدلا عيمج رخآلا طقسأ ميرغلاك امهدحأ رسعأ نإ امأو

 نإو ،طاقسإ هل حصي مل هريغ ىلع ليمحلا عوجر حص اذإ كلذ

 . . نيدلا ءاطعإ همزل

 (كلذ) ةدعاق يأ : ( لصأو ى نيدلا عيمج رخآلا طقسأ مي رفلاك امهدحأ رسعأ

 امب ( هريغ ىلع ليمحلا عوجر حص اذإ ) : هلوق ى هربخ هيلإ فاضمو أدتبم

 همزل نإو ) « أدتبملا سفن هنآل طبارل جتحي ملو “ ( طاقسإ هل حصي مل ) ‘ لمحت
 ىلع ردقي ال ىقح هجو "يأب عانتمالاو ص نايب ال ثيح راكنإلاو ( نيدلا ءاطعإ
 لاملا بحاص ذخأي رثكأ وأ ناليمح ذخأ اذإ امأو ى توملاو راسعإلاك عنتمملا

 هئربي ىتح اهلك قحلا كلذ ةاكز طقسي مهنم لكف ى مهنم ءاش نمع هلك هقح

 . ىل رهظ ام اذه ى ةنايضلا نم قحلا بحاص

 ةدئاف

 الو > اهذ ناك ن ! ال ! نيدل ا نم هىلعام لجرلا طح ال : « نا وبدل ا » ق لاق

 . ھا ، ةضف وأ ابهذ ناك نإ الإ « سانلا ىلع نيد نم هلام يكزي

 هب دصق نإ هضفلاو بهذلا ريغ نم سانلا ىلع هل اهف ةاكزلا بوجو رهاظلاو

 : ليقو ى هنبا هيكزيو ى هب ىصوأ نإ ةلادعلا نم هيلع ام طحيو : لاق ص رجتلا

 ةمولعم ريناندب ىصوأنإو « هب ىصوأ ولو هطحي آل : ليقو “ هب صوب ملولو هطح

 اهنوطحي : لبق : نالوقف اهولك أ نإو « اهتاكز نم ءيش ةثرولا ىلع سيلف ى تايف

 :ليقو“اهنوطحي الف مهتاكز تقو لح ىتح !وذفني ملو اهنيعي مل نإو ى ال : ليقو
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 ؟امهريغوأ مهارد وأ ريناند وهأ وأ ! ال مأ نيد هيلعأ مهيلع لك اشت نإو ى اهنوطحي

 ايت انيد اذك و اذك كيلع ناك : نانيمأ هل لاق نإو “ كشلاب اوتطحي الف
 ص طحي الف نويلمج ةثالث وأ نيمأ كلذ هل لاق نإو “ ةطح هايمسي مل وأ هبحاص
 :ليقو “ هب طحي الف كيلع يل : لاق نم الإ هقدص نم لكب طحي ليقو : تلق

 . هقدص نإ طح

٩٨ 

 



 باب

 )هو ى لوحلا لامكتسا ماعنألاو نيدتلا ةاكز يف طرش
 ب

 ، لوح ابيلع ملحب مل نإو هعم ىكرتف اهلصأل ةعبات ةدئافلا

 (باب )

 لوحلا لامكتسا يف

 بابلا اذه لئاسمو ع ( لوحلا لايكتسإ ماعنألاو نيدقنلا ةاكز يف طرش )

 لهو) “_نرادقنلاو ماعنألا اهيف يوتسي اهلك فنصملا اهركذي يتلاو اهركذأ يتلا

 '(لوحاهيلعلحيإلنإو) هتاكز تقو ءاج اذإ ( هعم ىكزتف اهلصأل ةعبات ةدئافلا
 هنع هجارخإف هتاكز جرخأ امدعب تدرو نإ و ى اهيلع "يضم هبلع لوحلا "يضمف

 لخدام يهو جارخإلا كرتو جارخإلاو « تقولا يف اهل لصأ وهف ى اهنع جارخإ
 ةراجتسالاو ةبلاو ثرإلا نم هلخدي ام لثم لصألا كلذ نم دّوتي ملولو هكلم

 حيحص يوفل مالك هب عفتني اع ثدح ام لك ىلع ةدئافلا قالطاو « كلذ ريغو

 هريغ امأو “ لاملا نم دلوت ام ماقملا يف ةدئافلا نأ مهضعب رهاظو ى سايقال



 امإ اهنأ اهليصفتو ث فالخ ؟ اهيلع هنارود طرشب اهل تقوي وأ

 3 هنم لقأ ىلع امإو ى ادعاصف باصنلا ىلع درت نأ

 اهيك زيفترثك وأ تلق ( اهيلع هنارود طرشب امل تقوب وأ ) ى هيلع سيقمف
 ةدئافلا : هللا همحر حلفأ مامإلا لاقو ى اهدافتسا نيح نم لوحلا اهيلع راد اذإ

 مت نإو ص باصنلا هيف متي مل نإ اهيلع لوحلا نارود الب هعم ىكزتف اهلصأل ةعبات
 ىك زتف تقولا اهل فنأتسي لب « هعم ىكزت الو لصألا عبتت الف اهيف باصنلا
 يضر ةشئاعو ركب يبأ لوق فنصملا مالك يف يناثلا ( فالخ ) ؟ لوحلا نارودل

 < يعفاشلاو يمعخنلاو ءاطعو رمع نباو ىلعو زيزعلادبع نب رمع مامإلا و اهنع هللا
 وه : حبرلا لوح كلام لاقو ى انبهذم وهو هلا ءاش نإ يتأي اك حصأ لوألاو

 لصألا يف باصنلا متي مل ولو هعم حبرلا يكز" لاوح لصألا لمك اذإ لصألا لوح
 هيف تبجو لام ةيقب لصألا ناك اذإ اندنع اذكهو ى اناويخ وأ ادقن حبرلاب الإ

 ديبع وبأو يعفاشلا هيلعو “ باصنلا مامت نيح نم لوحي ىتحف الإ و « لبق ةاكزلا
 ةدئافلا نأ يرهزلاو يرصبلا نسحلاو سابع نبا نعو ؛؟قاجسإو دمحأو روث وبأو

 الو“اهلبق ةاكزلا تجرخأ ولو “ةاكزلا تقو دعب تديفتسا نإ دافتست نيح ىك زت

 مل ةدئاف يف الو “ يتأي اك ةاكزلا جارخإ دعب تءاج نإ اندنع ةدئافلا يف ةاكز

 وأ ى هلبق وأ جارخإلا دعب تءاج ةضف وأ ابهذ نكت ملو ءانلا الو ةراجتلل لمجت

 ص باصنلا اهب متي ال ذإ “ هيف تبجو ام ةيقب ىلع وأ هيف بجت ما ام ىلع تءاج
 زاوجل ءارقفلا ةجاحل تقولا لبمت ةاكزلا جرخأ نإ و « ءانلا وأ ةراجتلا ريغل يهو

 اهبك زي لهف هجورخ لبق وأ تقولا لبق ةدئاف دافتساف حيحصلا ىلع كلذ
 . نالوق ؟ال وأ

 ةففخم ءارلا رسكب ( د رت نأ امإ اهنأ ) ةدئافلا ليصفت يأ ( اهليصفتو )

 ءاوس و ؤ ( هنم لقأ ىلع امإو 0 أدعاص ) بهذا ( ف باصنلا ىلع ) دورولا نم

 إ ٠٠



 اهنأل هلوح اهلوحف هيلع تدرو امل ةعبات اهلعج نمف لوألا ناك نإف

 تقو نم اهلوحت ربتعا مكحلا ةلقتسم اهلعج نمو ، دحاو لام

 ٠ ٠ . > هطابضنال حصأ لوألاو > اهتدافتسا

 امم مهاردلاو ريناندلا ريغ وأ ى مهارد وأ ريناند باصنلا نوكي نأ نيتلأسملا يف

 ٠ ةدئافلا اذك و > رحتلا هب دصق

 ةعبات اهلعج نمق ) “ باصنلا ىلع درت نأ وهو ( لوألا ) لصح ( ناك نإف )
 ةلقتسم اهلعج نمو “ دحاو لام اهنأل ) هدنع ( هلوح اهلوحف هيلع تدرو امل

 لوالاو ) “ باصن اهيف متي مل ولو ( اهتدافتسا تقو نم امهلوح ربتعا مكحلاب
 لاق دقو “ ريبك جرح هيفف يناثلا فالخب “ ( هطابضنال ) انروهمج دنع ( حصأ

 العو لج هللا ىفن املو ‘اي جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو » : لجو زع لا
 دقو « اهتدايز رثكت ةدئافلا نإف ى لوآلا ىلع كحلا نأ انماع نيآدلا يف جرحلا

 نأ يناثلا ىلع مزليف ص رثكأ وأ لقأ وأ رهش لك وأ ةعمج لك وأ موي لك ديفتسي
 كلذ ظفح يفو “ ةصوصخس ةدئافل صوصخ تقو لك ى اتاقوأ هلك كلذ نوكي

 لوقو « هيف دافتسا يذلا تقولا سفن تقولا لوق ىفف “”سبَل هيفو ةقشم

 : تلبع هلوقب اضيأ لوألل مهضعب لدتساو « دافتسا ام رهش تقولا رخآ

 نأ قلطأ ثيح )٢' « مهرد امهرد نيعبرأ لك يفف مهرد يتئام ىلع لاملا داز اذإ »

 راد نيعبرأ لك لمشف اهريغ نم ةدئافلا صخي ملو ى مهرد امهرد نيعبرأ لك يف

 كلذل لديو ث ثيدحلا يف انّيمتم اذه سيلو “ هدعب تناك وأ « لوحلا اهيلع
 رودي ىتح لاملا بابرأ نع ةدئافلا ةاكز طقسأ لماع وأ مامإب عمسن مل هنأ اضيأ

 )١( جحلا ةروس : ٧٨ .

 ( ٢ ( هركذ مدقت .
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 ىلع امإو ى هتلقل طق كزي مل لام ىلع درت نأ امإف يناثلا ناك نإو

 باصتلا اهعومجم نم لمك نإ لوحلا لبقتسي لوألاو ، صقتنا ىكزم

 لمحت اهنأ يناثلاو ‘ ًاقافتا لمك مول نم

 امل ةكرب نبا دنع حصأ يناثلاو ث اهلك مهلاومأ نم ذخأ راد اذإ لب ى لوحلا

 نيح ذاعمل نل هلوقل و )١' 2 لوحلا هيلع لوحي ىتح لام يف ةاكز ال ه : يور

 اهب رظنيف ى لام ةدئافلاو "") « الاوح لاومألا بابرأب رظتنا » : نميلا ىلإ هثعب
 ى لوحلا نارودل ةدئافلا ةاكز رخأ هنأ ثيدحلا يف درب مل هنأ باوجلاو « لوحلا

 سنأ لوق وهو “ باصنلا يف هباطخك اهبوجوب هبحاص هيف بطوخ لام ةدئافلاو
 ٠ درح ن هلل ١ دعو

 ىلع درت نأ امإف ) “ باصنلا نم لقأ ىلع درت نأ يهو ( يناثلا ناك نإو )
 ملو ةاكزلا هيف ةبجاو وأ « ( ىكزم ) لام ( ىلع امإو « هتنلقل طق كز مل لام

 نع ( صقتنا ) ةاكزلا هيف تمزل ىنعم ىلع ىك زم هلوق يف لخاد اذه لب ى جرخت
 رظتني يأ ( لوحلا لبقتسي ) كزي مل لام ىلع درت نأ وهو ( لوالاو ) باصنلا
 اهعومجم نم لمك نإ ) دانسإلا يف “زثوجت لوآلا ىلإ لابقتسالا دانسإو ى همام
 هنأ كلام نع رم دقو ء هلللا مهمحر انباحصأ نم ( اقافتا ى لمك موب نم باصنلا

 هيف تبجو لام ةيقب لصألا نوك ديقب ال لصألا لول لصالاو يه ىك زت
 الاقثم نيرشع نم وأ ةاش نيمبرأ نم لقأ لوحلا لوأ يف نوكي نأ لثم ى ةاكزلا

 . نورشعلا وأ نوعبرألا تمت دقو الإ لوحلا مت اهف

 لمحت اهنأ ) اهمكح ى هيف يه ةبجاو وأ ىكزم ىلع درت نأ وهو ( يناثلا و )

 . يراخبلا هارر ) ( ١

 . دراد ويأو ملمو يراخبلا هاور ) ( ٢

_ ١٠٢ 



 لقأ ولو 4 لصأل ا ىلع ةدئافلا لمح نم لوق يف هيلع تدرو ام ىلع

 ىلع تلمح امك هيلع تلمحف لبق هيف تبجو هنأل 2 باصتلا نم

 كلام كلمب نأ ى طق هيف بجت ملام ىلع اهدورو لاثمو س باصنلا

 هيف دافتسا موي نم تقوي هنإف ى ىرخأ اهدعب ديفتسي مث مهرد ةثام

 مهرد يتئام وأ رانيد نيرشع كلمب وأ ؛ ىرخألا

 ى مت نيح نم لوحلا مامت رظنت الو هلول ىكزتف ( هيلع تدرو ام ىلع

 باصنلا نم لقأ ) لصألا ناك ( ولو “ لصالا ىلع ةدئافلا لمح نم لوق يف )
 اہلمحي مل نمو ص ( باصنلا ىلع تلمح اك هيلع تلمحف لبق هيف تبجو هنأل

 ةدئافلا يكزب : لبقو « ةدئافلاب باصنلا مت نيح نم تقوب ةك رب نباك لصألا ىلع

 وأ لقأ وأ مهارد ةثالثب تقولا كاسمإب ثيدح ءيجي مل تدرو تقو اهدحو

 ةدئافلا نأب ثيدح ءاج الو ى رقبلاو لبإلاو منغلاو ريناندلا يف اذك و ى رثكأ

 ثداح لاملا اذه :لماملل لاق لام بحاص نأ ربخ ءاج الو « لوحلا اهل لبقتسي

 هيلع راد دق ام باصنلا نع صقن اذإف « هنم ذخأت الف لوح هيلع للحي امل ىل

 نم هل يقب ولو “ فنأتسا هب مت ام دافتسا اذإف ى تقولا ضقتنا لماك وه لوملا

 . الثم امهرد نومستو ةعستو ةئام لوحلا هيلع لاح يذلا لصألا

 نكمي نم يأ ( كلام كلمي نأ « طق هيف بجت مل ام ىلع اهدورو لاثمو )

 نم تئقوي هنإف ىرخأ ) مهرد ةئام ( اهدعب ديفتسي مث مهرد ةنام ) كلمي نأ
 اهدافتسا نإو > ىلوألا هف دافتسا موب نم كلام دنعو > ) ىرخألا دافتسا موي

 ىرخآلا دافتسا يذلا لوحلا مامت دنع تتقو رثكأ وأ نيماع وأ ماعب ماعلا لبق

 ريناند نب باصنلا هف متي ام وأ ) مهرد يتنام وأ ارانيد ني رشع كلم وأ ( ؤ هف
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 عب ر وأ فصنك هنم ةيمست وأ رانيد اهنم يطعي ش اهل تق ويو

 فنأتسإ رانيد دعب دافتسا نإو س هتقو ضقتني هنإف ء لوحلا لامك لبق
 .بصخغب ولو اهنم ءيش هكلم نم جرخ نإ اذكو هنيح نم تيقوتلا

 ٠ ك هتقو ضقتن

 هنم ةيمست وأ ) امهرد وأ ( ارانيد اهنم يطعي مث امف تقويو ) ي مهاردو

 ىطعأ وأ ص ءارقفلا ةجاحل لوحلا لبق ةاكزلل وأ ى ةاكزلا ريغل ( عبر وأ فصنك

 هجوب ضعبلا كلذ بهذي وأ ص رثكأ وأ لقأ وأ رشع وأ سخ وأ ةاكزلا ريغ يف

 بوجوب لوقي اضعب نأ "رم دقو ى ( هتقو ضقتني هنإف ‘ لوحلا لايك لبق ) ام
 ناصقنب تقولا ضقتني الف هملعو ص هديدحت رمو ى ليلق لقأ صقن اذإ ةاكزلا

 امبر وأ افصن وأ ( ارانيد دعب دافتسا نإ ) ف ضاقتنالا ىلع ( و ) ى لقألا كلذ

 لاملا بحاص نيح نم يأ ( هنيح نم تيقوتلا فناتسإ ) صقن امم كلذ ربغ وأ

 رجي هدافتسا نم وأ رانيدلا نيح نم وأ ى رانيدلا هيف هل ثدح يذلا هنيح يأ

 لاعفتسالاو لاعفألا ردصم ريكذت زاوجل اركذم ءاهلل فاضم دافتسا

 . نيملا ىلعملا

 ربصفب ولو ) لوحلا مامت لبق ( اهنم ءيش هكلم نم جرخ نإ اذكو )
 جرخ ام ردق دافتسا نإف 0 ةاكزلا هف بحت ل لام كلذ نأل 2 ( هتقو ضقتنا

 ارانيد نيرشعل تقولا ذخأ نم : « ناويدلا » يفو ى ةدافتسإلا ناح نم تقو

 امنإ ناك نإ امأو تباث هتقوف اخسفنم اهعيب جرخف بسكلل ائيش اهب ىرتشاف

 هربناند درف بيسعلا كلذب ءيشلا در نإو ‘ ضقتنم هتقوف بع هيف جرخ

 اهفلسأف ارانيد .نيرشعل تقولا ذخأ نمو ى اهدر نيح نم تقولا اهل فنأتسيلف

 تقولا ذخأ نمو ى آرسوم فلستملا ناك نإ تباث هتقوف اهضعب فلسأ وأ لجرل

_ ١٠٤ 



 ؟ الوأ ضقتني لهف ديب آدي ىرخأب نيتئاملا وأ نيرشعلا لدبأ نإو

 اهضعب هل عزن نإ كلذك و “ ضقتنم هتقوف ةجاحلاب هوبأ هل اهعزنف ارانيد نيرشمل
 ةفيلخلاب لفطلا هنبال اهاطعأف ارانيد نيرشعل تقولا ذخأ نمو ى لاحلا اذه ىلع
 رجأتساف ارانيد نيرشعل تقولا ذخأ نمو “ تباث : ليقو « تقولا ضقتنا دقف

 ص تبث لمعلا لخدي مل نإو “ ضقتنم هتقوف لمعلا رجألا لخدف ًاريجأ اهب
 نإو : لاق « لاوقأ ترمو ت لوخدلاب ةرجألا قاقحتسا ىلع ءانب اذه : تلق

 ص ضقتنيف دهشي ىتحأ تبث دوهش ريغب اهب جوزت نإو “ ضقتنا ةأرما اهب جوزت
 نيح نم هل ىطعملا تتقويو “ ضقتني مل اهفصن ىطعأف رانيد نيعبرأل تقو نمو
 نإو « لكلا ىلع كيرشلا ىدأو « تبث هكيرشل همهس ىطعأ نإو ى ءاطعإلا
 امل تقو نإو « ءارشلا متي ىتح تبث رايخلاب ائيش ىرتشاف نيرشعل تقولا ذخأ

 اهنم سيأو تفلت وأ هنم تعزن نإو ‘ ضعبل افالخ « تبث نانئمطا ةبه اهبهوف

 فنأتسي : ليقو “ ىضم ام ىلع يدؤيو “ تبث : ليقو ‘ ضقتنا تعجر مث
 تعجرو سيأ نإو ىضم ام ىلع يدؤي الو تباث : ليقو “ىضم ام ىلع يدؤيو
 :ليقو “ ضقتنا رسعأ مث رسوم ىلع تناك نإو « نالوق توبثلا يفف تقولا يف

 نإو ى راسيإلا نيح نم فنأتسا رسيأ مث ,رسعم ىلع نإو ى دعب رسيأ نإ تباث
 ادي ىرخاب نيتناملا وأ نيرشعلا لديا نإو ) “ ضقتنا تقولا لبق نيدب نيدت
 وأ “ نيرشملاب نيتئاملا وأ نيتئاملاب نيرشعلا لدبأ وأ ائيش اهب ىرتشا وأ ى ( ديب
 لدبأ اذإ هنأل ديب ادي : لاق امنإو “ كلذك رخآب رجتلل هلمج اضرع لدبأ وأ
 ص ابر ناك جاع وأ 3ل_جآ ريخأتلاب كلذ وحن وأ ىرخألاب نيتئاملا وأ نيرشملا
 لب “ هتقو ضاقتنا مدع يف فلتخي الف اهلدبب هنأكف ى الطاب اهلادبإ نوكف

 وأ اهلثم لدبأو نعلا تفلت دقو ةدرلا ىلإ رَتص اذإ نكل “.امطق هتقو تبثي

 فالخلاف « اير ريغ ريخأتلاب لثملاب لثملا نإ : لاق نم امأو “ فالخلا تبث ضرع

 ؟حيحصلا وهو ( ال "وأ )هتقو ( ضقتني لهف ) “ هدنع عيبلا ةحصل هدنع تبات

_ ٥ ٠ ١ 



 ضقتني الو ؟ هريغ وأ ءيثلا وه ءيثلا لدب له هراثم ؛ فالخ

 هسيأ دقو ى هنم بصغ ام هيلإ در نإو 0 اهضعب وأ اهضرقا نإ

 دعب تيقوت فنأتسي : ليقو ، ضام ىلع يدؤيو هتقو يف وهف

 ىلع هل نم اذكو ص لاز دق لوألا كحو سلايإلاو عوجرلا

 دحأ

 ص لوآلا ضقتني مل ضقنلا لوق يف ةاكزلا نم ابورهث امهلدبأ نإو ( فدلخ )
 ؟ ( هريغ وأ ) ءيشلا كح هكح يأ : ( ؟ ءىشلا وه ءيشلا 'لَدبآ له هراثم )

 ىرخأ نيرشع دافتساف نيرشملل تقولا ذخأ نإ كلذكو : « ناويدلا » يفو
 ى ةيناثلا نيح نم تقو : ليقو ى لوألا تبث : لبق ؛ نالوقلا « ىلوآلا تفلتف

 هيلإ عجرت نأ لمتحي هنآل ث ( اهضعب ) ضرقأ ( وأ اهضرقأ نإ ضقتني الو )
 ى ضرقلا ذخأ يذلا اذه دي نم جرخت نأ ريغ نم ضرقلا ذخأ نم دي نم اهسفنب

 نأل ى لدبلا ةلأم نود انه لاتحإلا انيعار امنإو ط اهعوجرو اهجورخ دعب وأ

 ضقتني ال هنأ ىلع "لدي اضيأو < لدبلا فالخب قلطملا عوجرلا ىلع "هانبم ضرقلا
 هذخأ نم هطقسيو لوحلا لاح اذإ ضرقأ ام ةاكزب بطاخ هنأ ضرقلاب تقولا

 ىلع هعوقو دعب وأ رمألا لوأ نم الجأ همف العج نإو ى هيف لجأ ال ضرقلا نآل
 يف هاتكز لوحلا لاحو لح اذإ هنأل ضقتني مل امنإف ى للا ءاش نإ هلع يف يتأي ام
 يف وهف هَسيأ دقو هنم بصغ ام هيلإ در نإو ) “ نوبدلا رئاسو فلسلا رئاس

 فنأتسي : ليقو 0 ِضام ىلع يدؤيو ) 1 ل وأ لوحلا راد ءاوس “ ( هتقو

 لوحي قح يدؤي الف ( لاز دق لوالا كح و سايالاو عوجرلا دعب اتيقوت
 تقولا : لبقو ى افنآ « ناويدلا ه نع ترم لاوقأ نم نالوق ناذهو ى لولحلا

 ,دحأ ىلع هل نم اذكو ) : هلوق آضيأ هنع رمو ى ةريخألا ةنسلا ىلع يدؤيو تبا
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 اهنم سيأ نإو ث هتقو ضقتنا سلفأ مث ال تقوف رانيد نورشع
 مهرد يتئام كلمي نأ هيف بجت ام ىلع اهدورو لاثمو { فلخلا ىلعف

 ء لوألا باصنلا ىلع اهلمحي هنإف ىرخأ ةئام ديفتسي مث ءاه تق ويف

 دافتسا مث ىرخأ دافتسا مش هدنع آرانيد نيرشعل تقو نهف هيلعو

 تدرو ام مكح ةدئافلا مكحف ء هتقو تبث ىلوألا تفلت مث ىرخأ

 هملع

 الو هراكنإب ( اهنم سيأنإو هتقو ضقتنا سلفأ مث اف تقوف ارانيد نورشع

 ىجرب الو باغ وأ ت هركذتي الو هيسن وأ ى هيلع هرتجتب وأ ى هيلع نايب

 نيسلا دعب ءارلاب كلذ دعب رسيأ نإو خبشلا ةرابعو “ كلذ وحن وأ ‘ هعوجر

 تتقويف مهرد يتنام كلمي نأ هيف بجت ام ىلع اهدورو لاثمو “ فلخلا ىلعف )
 ص مهارد اهنأل نيتئاملا ريمض درفأ امإف ى ناتئام يه يتلا مهاردلل يأ : ( اهف
 ةئام ديفتسي مث ) اننم ادرفم هيلإ ريمضلا عوجر زوجي « ريسكت عمج مهاردلاو

 ةدئافلا لمح لوق ىلع هتقول اهيك زيو ( لوالا باصنلا ىلع اهلمحي هنإف “ ىرخأ
 تتقو نمف ) ى لوآلا باصنلا ىلع لجحلا ىلع يأ : ( هيلعو ) “ لصألا ىلع
 تبث ىلوالا تفلت مث “ىرخأ دافتسا مث “ىرخأ دافتسا مث هدنع أرانيد ني رشعل

 تقولا تبثي ال : ليقو ( هيلع ) يه ( تدرو ام مكح ةدئافلا كحف ى هتقو

 دقو ىلوآلا تفلت امل هنأ :لوآلا هجوو ى ةيناثلا دافتسا نيح نم تقوي لب لوألا

 هنأ : يناثلا هجوو “تقولا لصتاف فلتت مل اهنأك تراص اهفلت لاح يف اهلثم ناك

 ؟ ةاكزلا هيف بجو لام ةيقب تسيلو تفلت اهنأ عم ىلوألاب تقولا تبثي فيك
 نالوقلا اذكهو « « ناويدلا » يف هيلع علتطأ نأ لبق هب لوقأ تنك يذلا وهو

 هدنع قبس ام ناك نإ اذك و « نايلوآلا ناتئاملا تفلتف مهرد يتئام دافتسا نإ
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 دافتسا مث اهضعب فلت مث اهلدع وأ ارانيد نيرشع ىلع ىكز نمو

 وهو لوألا هتقو ىلع يكزيو يقابلا لصألا ىلع اهمضي هنإف ىرخأ

 لقأ يهو ةثالث ايلع ىكز مهارد وأ ريناند نم هل يقب ام تباث

 . نانثا : ليقو ض معتلاو نيدقنلا يف لصألا

 لاثم ىلإ راشأ و « رجتلا عاتم رئاسو طلتخا امو سكملاو ةضف رخأت امو ابهذ

 اتئام وهو ( اهلدع ‘وأ ارانيد ني رشع ىلع ىكز نمو ) : هلوقب هيف تبجو ام
 ه ( ىرخأ دافتسا مث اهضعب فلت مث ) “ تقولا غلب دقو "كزي م وأ مهرد

 يأ ( اهمضي هنإف ) ‘ ءىراطلاو يقابلا نيب باصنلا لمك نكل لقأ وأ رثكأ وأ
 نم هل يقب ام تباث وهو « لوألا هتقو ىلع يتكزيو يقابلا لصألا ىلع ) اهلمحي
 تمن ( اهيلع ىكز ) رثكأ وأ ةثالث وأ نيماع يقب ولو ه ةلمج ( مهارد وأ ريناند
 نيدقنلا يف لصالا لقأ يهو ) “يقب لعاف ( ةثالث ) ريناندل هلثم ردقيو « مهاردل

 مت ام دافتسا اذإو ص يقب ام رثك ولو ءيشب لصألا كسمي ال : ليقو “ ( معنلاو

 ص مت نيح نم لوحلا رودي ىتح "كزي ملو هنيح نم تقولا ذخأ هب باصنلا
 ء لصألا عبتت ال ةدئافلا : لوقي نم هب لوقي امنإف يناثلا امأو “ لوآلا روهشملاو

 وأ البإ ىتك ز نمف ى لوآلا انباحصأ دنع حيحصلاو « هعبتت : لوقي نم ضعبو
 باصنلا هل مت مث ةثالث هل يقبو تبهذف ى كزي ملو ى تقولا غلب وأ ارقب وأ امنغ

 مهرد وأ رانيد لصألا لقأ : ليقو ى ( نانثا : ليقو ) “ لوآلا تقولل "كزيلف
 ولو نيدقّنلا نم ضعب يقب ام تباث تقولا : ليقو ى ةاش وأ ةرقب وأ "لمج وأ

 وأ ص مهردو نارانيد الصأ نوكي : « ناويدلا » يفو “ لقأ وأ مهرد رشع

 ؛ نالوق مهرد و رانيد يفو “ فصنو مهرد عم فصنو رانيد وأ “ رانيدو نامرد

 رثكأ وأ نينس رشعب ولو هدعب وأ ماعلا كلذ يف هعم باصنلا متي ام ثدح ءاوسو

 . لصألا هل ماد ام
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 داحتال هكعك ربتل ككسىملاو اهسكعك مهاردلل ريناندلا لصأتتو .
 ل ٠٥ س س

 لبق تبهذف صخش ديب آرانيد نيرشع ىلع لوح لاح نإو 2 سنجلا
 ترإو ‘ اهيف تسحو نيح تلصأت ةثالث اهنم يقب و اهنع يكزي نأ

 3 اهنع كرب ل

 ص ريناند ىلع يكزي نأ لثم ( مهاردلل ريناندلا ) الصأ نوكت ( لصأتتو )

 مت مهارد ديفتسي مث الصأ نوكي ام اهنم يقبو تبهذو ةاكزلا تقو غلبي وأ

 يقبو مهاردو ريناند ىلع يتك زي ناك نإ اذك و ص يقابلا لصألا عم اهب باصنلا

 ص يقابلا عم اهب باصنلا مت مهارد دافتساو الصأ نوكي ام ريناندلا نم
 سيلو « ريناندلل مهاردلا لصأتت نأ وهو ى ةلأسملا سكعك يأ : ( اهسكعك )

 سكمك ديرأ نإ الإ مهللا ، ىنعملا ةحص مدعل مهاردللو ريناندلل ادئاع ريمضلا

 ( همكعك .رنبتل ككسلا ) لصأتي ( و ) “ لصأتلا رابتعاب ريناندلا و مهاردلا

 داحتال ) ريظنتلا درج فاكلاو « ككسمل ربتلا لصأتي نأ وهو ع ركذ ام سكع

 ى رخآلل لصأ امهدحأ لعجي مل نيسنج ةضفلاو بهذلا لعج نمو ( سنجلا
 > مهرد اتئام اذكو ) ارانيد ني رشع ىلع لوح لاح فأ ( هنأ مدقت ( و)

 اهنم يقب و اهنع يزب نأ لبق تبهذف “صخش ديب ) ةضفو بهذ نم مت باصنو
 نيرشعلا يف يأ : ( اهيف تبجو نيح ) اهيلع درب امل ةثالثلا هذه ( تلصات ةثالث

 تبجو اك اهيف تبجو ةاكزلا نآل ى ةثالثلا ىلإ «يفد رورجم داوب حصيو « ةاكزلا
 نيحو ى ( اهنع "كزب مل نإو ) : هلوق يف اذك و 4 ىلوأ وهو نيرشعلا رئاس يف

 كزب مل ءاوسو ى ةاكزلا اهيف تبجو نيح ةلاصألا امهل تتبث يأ : تلصأتب قلعتم

 الصأ ةيلوفطلا نم نونجملاو لفطلا مهارد نوك يفو ى رذعل وأ عييضتلاب اهنع

 الصأ رثكأ وأ نعنونجملا وأ نيلفطلا نيوخألا مهارد نوك و « سكعلابو بألل

 ال نكت مل ريناند ةثالث نيديقعلل ناك نإو ى هانبم "رم فالخ ى ضعبل اهضعب
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 ضقان هتقول ,ضقان لكف س هيف بجت نأ لبق باصنلاك اهمكحو
 اهلدبأ نإ فلخلاو ،ث بصخغب نإو كلم جورخ نم «. ابتقول

 . ..... ...... .... . اهريغب

 هلل نوذأملا لامو ى لاملا نم ءيش لك يف امهدقامتل ايل نوكت : ليقو “ الصأ

 ص ةراجتلل عاتم يف ناك وأ « ارضاح هسفنب ناك ءاوس الصأ نوكي امو ى هديسل

 ص الصأ نوكت يتلا ةثالثلا منكح" يأ : ( اهمكحو ) “,رسوم ىلع انيد وأ

 ( هيف بجت نأ لبق باصنلاك ) « ةقباسلا لاوقألا ىلع لصأ نوكي ام لك اذكو

 كلنلم. جورخ نم « اهتقول ضقان هتقول ,ضقان لكف ) ‘ لوحلا نارود مدمل
 ، الصأ نوكي ام لمكي الف « اهضعب وأ اهلك هنع بصفت نأ لثم ( بضغب نإو
 ىقبيف “ هضعب وأ همف لصألا كلذ بهذيف هريغ وأ "لح نيد همزلي نأ لثمو
 بهو نإو ص مت ذنم تقولا فنأتسا دصب باصنلا مت نإ ذئنيحف “ لماك ريغ

 ددج كسمي الام يقب وأ « ءيش هنم قبي ملو ,جيلوت ةبه لصألا كسمي ام
 اذك و ت هريغب وأ عجر امي مت اهدعب وأ ةبهلا عوجر لبق باصنلا مت اذإ تقولا
 عجر نإو ، عجر وأ باصن هل مت اذإ ددجي هنإف جيلوت ةبه هبهو اذإ باصنلا
 املديأ نإ فلخلاو) ع ددجي : لبقو ى قاب تقولا : لبقف ى هبصاغ نم لصألا

 ؟ ددحي وأ هتقو ىقبي هريغب لدبأ اذإ باصنلا يف فلتخا هنأ اك ى ( اهريغب

 هلثمب هلدبأ نإو ى قاب تقولاف لجرل لصألا ةفلْسأ نإ : « ناويدلا » يفو
 ريناند ةثالث دافتسا نإو ى نالوق هئاقب يفف سكع وأ مهارد ريناندلا فرص وأ
 اهب ىرتشا نإو “ ضقتنا : ليقو ‘ تقولا تبث ىلوآلا تفلتف مهارد ةثالث وأ

 : لبقو “ ضقتنا اهنم سيأو تبصغ وأ تفلت نإو “ ضقتنا بسكلل ائيش

 نإو « لمعلا لخد اذإ ضقتنا ريجأ اهب رجاتسا نإو “ تبث اهنيعب تعجر نإ
 بئاغلا لبقي وأ ءارشلا متي مل ام تقولا تبث ,بئاغل اهاطعأ وأ رايخلاب اهب ىرتشا
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 ء هتاكز عيضف رانيد نيرشعك لوح هيلع لاح ًاباصن كلم نمو

 ء دؤي ملو اضيأ هيلع لاحف « ةيناثلا ةنسلا يف هلثم دافتسا ش

 ع هيكزي الو نينس نامث ىلإ كلذك مث ص كلذك ةثلاثلا يف دافتسا مش

 انلّصأ "دمت ائأل ةنس لكل ريناند ةعبرأ ةيضاملا ىلع يدؤي نأ همزل

 بوجولا دعب "كزي مل ىتف ، هيلع تدرو ام مكح ةدئافلا مكح نأ

 { همكح اهمكحو ى لوألا عم رثك نإو س دافتسا ام لك ىلع 'ىكز

 تبث روهش ريغب اهب جوزت نإ اذك و « تبث حخاسفنا ءارش اهب ىرتشا نإ و“ةيطملا

 . باصنلا يف رم ام "د>۔ ىلع دهشتسي ىتح

 مث ‘ هتاكز عيضف ارانيد نيرشمك لوح هيلع لاح اباصن كلم نمو )

 ءاه ( "ؤي ملو اضيا هيلع ) لوحلا ( لاحف ةيناثلا ةنسلا يف هلثم دافتسا

 لعفي ناك ( مث “ كلذك ) دؤي ملو لشم ( ةثلاثلا ) ةنسلا ( يف دافتسا مم )

 نأ همزل “ هيكي الو ) رثكأ وأ لقأ وأ ( نينس نامث ىلإ ) ةنس لك ين ( كلذك )
 انلعج ( انلتصأ دق اتنأل ةنس لكل ريناند ةعبرأ ةيضاملا ) نينسلا ( ىلع يدؤي

 ىكز بوجولا دعي "كي مل ىتمف “ هيلع تدرو ام مكخ ةدنافلا كح نأ ) الصأ
 : ( هكح ) ةدئافلا يأ : ( اهكحو 0 لوألا عم رثك نإو ى دافتسا ام لك ىلع

 اهيلع تراد اهناك ننس ينامت هملع تراد هنأ اكف «{© هملع يه تدرو ام كح يأ

 ضمبو “ سمخ ضعبو “ تس ضعبو “ عبس هيلع راد اهضعب نأ عم « نام

 يف هدنع عمتجا افف ى ةدحاو ضعبو ى ناتنثا ضعبو ى ثالث ضعبو ى عبرأ
 م

 آ رانيد نيرشع "لك يفف ى ةنماثلا ىلإ مادو “ ىلوآلا يف عمتجا هنأك ةنماثلا ةنسلا
 ص ةنس لكل ريناتد ةعبرأ اهعومحبو ى رانيد فاصنأ ةينامث كلذف ى رانيد فصن
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 » آرانىد ةيناثلا ىلعو ث رانيد فصن ىلوالا ىلع يطعي : ليقو

 :ليق هنأل ء نينس نامث متت ىتح ء اهنم لك يف بجت ام رخاوألا ىلعو
 ( حلفأ ) مامالا نع ركذ" دقو ، تقولا دعب ءيش ةدئافلا يف بجي ال

 فح » اذه هبشي ام هللا همح ر

 ىلع يكزي لوقلا اذه بحاصو « رانيد نوثالثو نانثإ نينسلا ىلع همزل ام عومجو
 ) ىلع يطعي : ليقو ) “ ةنس لك ةاكز طقسي نأ نودب ةنس لك هلك دوجوملا

 رخاوالا ) نينسلا ( ىلعو ي ارانيد ةيناثلا ىلعو ي رانيد فصن ىلوالا ) ةنسلا
 رانيد ةثلاثلا ىلع يطعي نأب « ( نينس نامث متت ىتح ى اهنم لك يف بيت ام
 ةسداسلا ىلعو ى افصنو نيرانيد ةسماخلا ىلعو ى نْيرانيد ةعبارلا ىلعو ى فصنو

 عومجملاو ى ريناند ةعبرأ ةنماثلا ىلعو ى فصنو ةثالث ةعباسلا ىلعو ى ريناند ةثالث

 نع ( ليق هنال ) « اهدعب رةََسل ةنس لك ةاكزل طاقسإ كلذو “ رشع ةينامت

 ص ةاكزلا جارخإ عبض ولو “ ( تقولا دعب ءيش ةدنافلا يف بجي ال ) :ضعب

 نكي مل نإو “ عيضي مل ولو ةدئافلا يف مزلت : ليقو “ عّيض نإ موزللا حيحصلاو
 ص لوآلا يف ام : ليقو ى يناثلا لوقلا يف ام كحلاف فنصملا ةلأسم يف عييضتلا
 ص « ناويدلا » رهاظ هبلع لدي اك بهذملا يف امه فنصملا امهرك ذ ناذللا نالوقلاو
 عم اهيف دجو ام ةنس لك ىلع يكزي يناثلا لوقلا بحاصو “ لوألا لوقلا ايس الو

 عيمج يكزي : ليقو ى ةنس لك ةاكز طقسي نأ نودب ى نينسلا نم هلبق ايف دجو ام
 ةنسلا نم هدنع دوجوم هنأك « اهلك نينسلا ىلع ةنماثلا ةنسلا يف هدنع دجو ام

 ص نينسلا نم اهلبق ام ةاكز ةنس لكل طقسي هنكلو ةنماثلا ىلإ يقبو « ىلوألا

 ص يناثلا لوقلا ينمي ( اذه هبشي ام هللا همحر « حلفأ » مامالا نع ركذ دقو )

 اهنوك « شفخألا » زاجأو « ةرابعلا ىلع اهعوقول زاجم ناكم فرظ ( ثيح )
 مزليف ةرابعلا سفن وه خلا دحأ هدافتسا ام : هلوق نإ لاقي الو « نامز فرظ
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 ًاتيقوت هل فنأتسي ةاكزلا هيف بجت امم منغ نم دحأ هدافتسا ام : لاق

 هيف بجت ال ام دافتسا نإ امأو 3 هيف كروش وأ ، لكلا هل ناك

 لثم هذهو { لكلا ىلع يكزيو منغ نم هدنع ام ىلإ هفيضي هنإف
 هلمأت كلت

 فرظلا كلذو “ ىنعملاب هترابع ىكح فنصملا : لوقن انأل ع هسفنل ءيشلا ةفاضإ

 كدعب لب اهنامز يف الو ى هترابع سفن يف لاق ام هنع ركذي مل هنأل رك ذب قلعتي ال
 فمض ىلع الإ هبشي الو « ظفللا قفتا ولو « كريغ هب قطن ام ريغ هب تقطن امو

 بعص ماقملا اذهو ع ام نم وأ ى هبشي ريمض نم لاح فوذحمب لب ىنعملا ةهج نم
 اذه لثم يف ثيح ءارجإ سانلا ناهذأ ىلإ ردابتملاو ث هل هبتني الو ‘ بارعإلا

 ( مغ نم نم دحأ هدافتسا ام :لاق ) ی ركذب قلعتتف ليلعتلا فرح ىرج ماقملا

 مث ةاش نوعبرأ هل نوكت نأ كلذو س منغل نايب ( ةاكزلا هيف بجت امم ) امل نايب

 ديفتسي مث نورشعو دحأو ةئام هل نوكت وأ « نيرشعو ادحأ و ةئام ديفتسي

 ىلع هلمحي الو ى ( اتيقوت هل فناتسي ) “ كلذ هبشأ امو « ةدحاوو نيتئام

 ( لكلا هل ناك ) ‘ كلذ لبق دوجوملا همنغل كلذ لبق هتقو يذلا تقولا

 ةدئافلا يف بجوي مل ةارتف ى لبق دوجوملا اذك و « ( هيف كروش وأ ) ى دافتسملا

 ةدافتسالا لبق ىطعأ اذإ امب كلذ دقي ملو قلطأو اهلوح اهب لبقتساو ى ائيش

 . عيبضتلا مدعب اضيأ ديقي م لب

 هل نوكي نأ لثم « ( هيف بجت ال ) انغ ىأ ( ام دافتسا نإ امأو
 سنروكي وأ ص نيرشعو دحأو ةئام نود ام ديفتسي ام ديفتسي مث ةاش نوعبرأ

 هفيضي هنإف ) ‘ ةدحاوو نيتئام نود ام ديفتسي مث “ نورشعو ىدحإو ةئام هل

 مامإلا ركذ يقلا ةلأسملا يأ ( هذهو ص لكلا ىلع ينكزيو متغ نم هدنع ام ىلا
 نم ركذ ام وأ ى مامإلا مالك لمأت يأ : ( هلمات ) « اهركذ يتلا ( كلت لثم )
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 أبس ك ةد_لناف هتلخد 2 ضعب نود هتاكز ضعب ىطعأ نمو

 ةص ج وأ > كلذك ؟ ال وأ اقلطم اهيلع يطعب لهف > هحاضبإ]

 يف طرش لوحلا نأ حصف ء فالخ ؟ لاملا نم هيلع طعب مل ام ردقب

 . ابوجو

 نإ هنأو ى اباصن دافتسملا نأ يف الإ هلبق امل لثامم ريغ هاندجوف هانلّمات نيتلأسملا
 يف اموهفمو ى « حلفأ » مامإلا لاق ايف احيرص هلبق باصنل هفاضأ لقأ دافتسا

 مالك لبق يناثلا لوقلا ىلع اذهو ى ,ةدحي اهيلع ىك ز ةنس لك معن ى هلبق لاثملا
 ال لعجي ال لبق لوقلاو ى اتقو ةدئافلل لعجي مامإلا نأب افلاخت هنأ الإ ى مامإلا

 . ملعأ هللاو رخآ اتقو

 يف ةنماثلا ةنسلا يف دافتسا ول هنأ مامإلا مالك نم يناثلا قشلا قباطي يذلاو

 اهلبق ىقلا ةنسلا يف ال فيضأل نيرشع نم لقأ امهريغ وأ ةثلاثلا وأ فنصملا ةلأسم

 نامث دافتسا نأ دعب ناث لوح هبلع لاح نم : « جاتلا ه يفو « لوألا لوقلاك

 ح نيتئاملا نع ةسمخ ى لكلا نع نيسمخ جرخأ لوآلا نع جارخإلا لبقو ةئام
 تمزل نيتئاملا ىلع لوألا لاح امل هنأل ص يناثلا نع اذك و:ث ةدئافلا نع نيرشعو
 لوأ نم هديب اهنأك نيتئاملا ةدئافلا تقحل يتك زي نأ لبق دافتسا الو ، ةسمخ اهيف

 ةدئاف هتلخد مث « ضعب نود هتاكز ضعب ىطعأ نمو ) ‘ لصألا نع "دؤي مل ذإ
 ؛ لوخدلل ريمضلا ( هحاضيإ ) منغلا ةاكز نم لوآلا بابلا رخآ يف ( يتايس اك

 حرطت ال ( اقلطم ) ةدئافلا ىلع ( اهيلع يطعي لهف ) ث امسإ تلمج نأ امل وأ
 ( وأ ) ث اقلطم يأ : ( كلذك ال "وأ ) لاملا نم هنع ىك ز ام لباقي ام ةاكز

 فصنلا نع طمي مل نإف ( لاملا نم هيلع طعي م ام ردقب ,ةتصاحمب ) اهيلع يطعي
 يف طرش لوحلا نأ ) رم امم ( حصف “فدلخ ) ؟اذكهو ةدئافلا فصن ىكز

 نأب ضمبلا ءاطعإ مدع يف رذع هل ناك نإو ى ةاكزلا بوجو يف يأ ى ( ابوجو
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 نأ اذه يف ضعب طرتشاو ص هيطعي نم دجي مل اذإ اك ' ءاطعإلا نم عنام هعنم

 يكزي : ليقف ى اقلطم ءاطعإل! نم عنم نإف « فلخلا ةدئافلا ةاكز يفف ى اهل زعي

 ءاطعإ نم عنم نإو 2 لصألا لوح متي ىتح اهتاكز همزلت ال : ليقو ع ةدئافلا

 :ليقو ى اهيف ةاكز ال : ليقو ى اهلك اهيك زي :ليقف ‘ ضعب ءاطعإل لصوتو ضعب
 ةاكز همزلت مل اهايإ هيطمي نم دجي ملو ةاكزلا لزع نإ هنأ رهش و ى ةصاحملاب يكزب

 . .هنمض عييضت الب ولو لزع ام عاض نإو ةدئافلا

 ۔_ ١٥ ١ س



 مولعم رهش تىقوت بدن ٠ ٠ ٠ . ٠

 باب

 تيقوتلا يف

 ح ًآرهش لب رهش نم رثكأ تتقوي ال نكل ث تيقوتلا قلطم بجاولا
 نود امم كلذ ريغ وأ > ةرشع وأ ص اموي نيرشع وأ « اموي وأ 2 مايأ ةعمس وأ

 ةلصتم هدعب رهش نم رشع ةسمخو رهش نم اموي رشع ةسمخ تتقويو ى رهشلا
 ماعلا نأ ركذ هناحبس هللا نآل رهش نم رثكأ زيجي ملو « كلذ نم لقأ وأ ى اهب
 ص لقأ زاجو ث رهشلا وهو . هئازجأ دحأ تقولا نكيلف ى ارهش رشع ينثإ نم
 ثالث مت اذإو ع كلذ هل زوجي الو ةاكزلا نم صقن دقف يمجع ارهش تقو نمو

 نوك و ث هلك رهشلا تيقوت بودنملاو « ماع ةاكز صقنأ دقف ةيمجع ةنس نوثالثو

 ص خلإ ( مولعم رهش تيقوت بدن ) لاق اك ناضمر وأ ابجر وأ ام"رحم" رهشلا
 ؟ بجاو تيقوتلا نأ عم بدن لوقي فيك : لاقي الف بدنلا هجو كل ناب دقو
 ص بودنم اقلطم تيقوتلا : لوقت نأ وهو ى ةرابعلا رهاظ وهو رخآ هجو كلو
 . ءىرب دقف اهمامت دنع ةاكزلا ىدأ نمف ى ةنسلا مامت دنع ءادآلا وه بجاولا و
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 بجو ام ءادأ هيلإ يهتني تقو كلذب ملعيل ةينو دصقو برقتب
 اهريغ يف لام هلخد نإف « ناضمر وأ ًابجر وأ امرحم هنوكو
 . .. . . . . . هجرخا

 “بجاولا ءادآل ( ةينو ) ، هاضرل ( دصقو ) “ العو لج هللا ةمحرل ( برقتي )

 ( امترَحلم) رهشلا يأ ( هنوكو ‘ بج و ام ءادأ هيلإ يهتني تقو كلذب ماعيل )
 يتلا لأ طاقسإ زاوجل لأ طقسأ هنكلو ص يبرملا ماملا وأ وه يذلا مرحملا دارأ

 (لا) : ليقو “لوعفم ممإ وه يذلا فصولا نم لوقنم ملع مرحلا نأف “ حمل

 روهشلا ةيقب نود ةفرعملا (لأ) : ليق « هتلخدو لوآلا حيحصلاو « فيرعتلل هيف

 نأ نكميو ى ةنسلا لوأ نوكي يذلا رهشلا وه اذه : ليق هنأك و ى اهلوأ هنأل

 وهف دشأ هيف ميرحتلا نأل ڵ مرحلا روهشلا رئاس نود هيلع املع مسإلا اذه نوكي

 : ليقو ص لاتقلا مرحت دارملاو ى ةيلضفألا ببسب ادئاز ارمأ بستكاف “ لضفأ

 ال ةبلغلل اهنأ ىلع لدي هيف ( لأ ) موزل و ؛ سيلبإ ىلع هبف ةنجلا ميرحتل يمس

 مع هنأ ىلع ءانب لأ نودب مرحم : لاقي ال هنأ مهضعب ركذو ى ( حمل )
 ص هيف ةقدصلا ةلازجل لضفأ وهو ى ( ناضمر وأ ابجر وأ ) “ لأ ىلع عضوم
 ص هل مهميظعت يأ مهبيجرقل ابجر بجر يمسو « مرحلا ةنسلا لوأ ناك ولو
 ةدشل هراسكنا نم افوخ هل مئاوقلا لعج يأ هيف رجشلا بيجرتل : ليقو
 همحرلا بص ةرثكل “بصأو ى حالسلا ةمقعق هيف عمست ال هنأل "ءَصأو ى هلمح
 ص هيف تقرغ مالسلا هيلع حون ةمأ نأل ث هيف رةتمأ بيذعت مدمل ال هيف
 نأ دارأو ى ةثالثلا رهشألا هذه ريغ يف يأ : ( اهريغ يف لام هلخد نإف )

 اهنم رخآلا تيقوت دارأو اهنم دحاو يف هلخد وأ اهدحأ هتقو نوكي

 يف امو هدي يف ام باصنلا متي ال ام الإ وأ هلك ( هجرخأ ) اهريغ نم وأ

 نم ىضرب لجاميو عضاوي نأ ةمذلا يف ام هيلإ جرخأف ءاش نإف ى ةمذلا
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 اهذخأ نم موي رخآ دنع هل هدري مث هريغل جيلوتب هكلم نم

 . . . .. «ىهل آتقو هلك رهشلا نوكيف

 الب جيلوتلاب هاطعأ نم ىلإ الماك لاملا دريو « هل وهف حبر ام لكو ص هتمذ يف وه

 الو « رخآ اتقو دارأ نيح ق ( هكلم نم ) الوأ عضاوو لجاع صقن الو ةدايز

 دممتيف ةرخآلا ىدامج يف هلخدي نأ لثم هدارأ دقو ص جارخإلا ريخأت نسحي

 “تقو الب هريغ نيبو هنيب اددرم الام ىقبي ذإ نابعش رخآ ىلإ جارخإلا ريخأت

 ۔ليخدت يأ ( جيلوت ) ةبه ( ب ) لوح هيلع ردي مل ذإ هيلع ءيش الو ةاكز الو
 ‘ ( هل اتقو هلك رهشلا نوكيف اهذخأ نم موي رخآ دنع هل هدري مث « هريغل )
 ؟ ال مأ كلذ ةاكز همزلت له هل بوهوملا يف اوفلتخاو

 تتقوب نأ دارأو رهشألا كلت ريغ يف هكلم لام لخد نإ : « ناويدلا » يفو

 لبق ةنسلا نم ىضم ام ىلع يدؤيو هل ء"درب نأ وجرب نمل هلام ىطعأ اهدحأ

 الثم روهشلا كلت نم رهش لوأ هلخد نإو < ديرب يذلا رهشلا رخآ هدربو ةيطعلا

 رثكأ ىضم نمو ى هل اتقو هلك رهشلا نوكمل رهشلا رخآ هدرو هكلم نم هجرخأ
 دصقي مل نإ همزلت ال حيحصلاو < ضعب دنع ةاكزلا هتمزل هريغل هلام ىطعأو ةنسلا
 . فرصتب . ها ع هلك كلذ يف ماعنألاو دقنلا ءاوس و ى رارفلا

 نيثالث نم رهشلا ناكو « نب رشعلاو عساتلا يف رهشلا رخآ يف هدر اذإ هنأ ىقبي
 نوكي هنأ همالك رهاظ ؟ اموي نئالث وأ اموي نيرشعو ةعست هتقو نوكم لهف

 يف هدرب مل اذهو ى هرخآ يف هدر نمل اتقو هلك رهشلا لعج امنإ هنآل نيرشعو ةمست

 ناك اذإ اك اقيقحت هرخآ ناك ءاوس هئاهتنا نم ابيرق هرخآب دارأ نإ الإ « هرخآ

 دقو نيثالث نم ناك وأ “نيرشملاو عساتلا رخآ يف هدرو نيرشعو ةعست نم رهشلا

 اليزنت هرخآ ناك وأ ى رهشلا نم هنأ قفاوو ص نيرشعلاو عساتلا دعب امل هرتخأ

 ۔- - ١١٨



 ٠. . بجو هتقو ام لهتسا اذإف ‘ هت رغأ نم تقوب الو

 نأ هل زوجي هنأ يدنع قيقحتلاو رخآ هنأ قفاوو عساتلا يف هةدر اذإ اك اناكمإ و

 هنأل ص نيثالث ناك ولو اتقو هلك رهشلا نوكيف نيرشملاو عساتلا رخآ يف هدرب

 زوجي لب “ كلاذ هل غوسيف نيثالث نم مأ نيرشعو ,ةعست نم نوكيأ يردي ال
 ءاوس هل اتقو رهشلا نوكيف ى رهشلا مامت ققحي نأ ىلإ هدر رتخؤي نأ يدنع

 خلسنملا رهشلاب ةلصتملا ةدملاكلت يف هل صتخ ريو “نيثالث نم مأ نبرشعو ةعست نم

 اك هدعب رهش نم هرخآب لصتا ام رهشلا رخآب ديري نأ لمتحيو « هدر ةدم
 . تركذ

 اذإف ، اذك رهش مامت ىلإ ةيجيلوتلا ةبهلا دقعي نأ وهو رخآ هجو يل رهظو
 'هَضَبقَ رهشلا نم ةريخألا ةظحللا يف هل بوهوملا كلم نم جرخ دقف رهشلا مت

 مل ولو ةريخألا ةظحللا يف هكلم ىلإ عجر اذكه دقن اذإف ى هضبقي مل ‘وأ اهيف

 نأ يدنع زوجيو « نيثالث ماتب وأ رهشلا لالهتساب الإ اهامعي مل ولو ‘ هضبقي
 هكلم لخد يذلا رهشلا لعجي نأ يدنع زوجي اك ىاتقو هلك هلمحيو رهشلا ل وأ هدرب
 زوجيو “ناك رهش يأ هرخآ وأ هطسو "وأ رهشلا لوأ هلخد ءاوس ى اتقو هلك هبف

 جيل'وتلاب هجارخإ زوجيو ص رم اك رخآ لوأو رهش رخآ نم ةلصتم مايأ اذخأ
 هبو هلامب عفتني نأ دارأ نمو_“ اهريغ نم وأ اهنم رخآ ىلإ ةثالثلا نم رهش نم
 زوجيو«لقأ و مهردك باصنلا نع هب صقتني ام هنم بهف تقولا ذخأل اجيلوت
 تفإو “ تقو ليدبت دارأ اذإ هبهي نأو ث تيقوتلا ريغل اجيلوت هلام بهي نأ
 ليدبت دارأو لوحلا رادو تقو هل تبث اذإو ع همزل ةاكزلا نم ارارف هبهو

 تاإو ى رارفلا دصقي مل نإ ال : ليقو “ لوحلا نم ىضم ام ىلع ىك ز تقولا
 تقوب الو ) “نالوق ضام ىلع هتاكز يفف ضرفل رخآلا رهشلا رايتخا عم هدصق

 ال "وأ ةليللا لوأ تقوب ال يأ نيغلا مضب رمقلا لالهتسا ةليل يأ ( هترغ' نم

 بجو ) هتقو رهش لاله رهظ يأ ( هتقو ام ًلهتنسا اذاف ) “ ىلوآلا ةليللا تقوب
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 رهش يف هلام فلت نإو . خلسني ىتح عيضي الو ذئنيح اهؤادأ هملع

 امدعب هف دافتسا نإو ‘ عيضم ريغ هنأل ءيش هم زلد ل هتقو

 رهشلا لوأ نم تقو نإو 0 ًاضيأ دافملا ىلع ءيش همزلي مل ىطعأ

 ‘ عضف كز ملو موي هنم ىضم اذاف

 ال يأ ( عيضي الو ) ى هل ديكوت وأ اذإ نم لدب نيح ( ذئنيح اهؤادأ هيلع
 ى ايدؤم ال اضاق ناك خلسنا اذإف “ ( خلسني ىتح ) عيضم هنأ هيلع قدصي

 يف لام هلخد اذإ هنأ ملعاو ت متي ىتح ميضم نوكي ال هتتقو تقو لك اذكهو

 يذلا رهشلا نم موي رخآ ىلإ هريغل جيلوتلاب هجرخأ اتقو هذختي نأ ديري ال رهش
 يف اذك و « اهريغ وأ ةثالثلا كلت نم ارهش ناك ءاوس ى هيلإ ه"دربلف هتيقوت دارأ

 هتقو ام تقو يف يأ ( هتتقو رهش يف هلام فلت نإو ) « رم اك رهشلا ريغ تيقوت
 هلام فلتف تقولا جرخ ىتح طمي مل نإو ط ( عيضم ريغ هنأل ءيش همزلي م )
 ام دمب ) انيش ( هيف دافتسا نإو ) اهؤاطعإ هنكمي مل نإ الإ هتاكز هتمزل
 : ليقو ى هايإ هللا هدافأ يذلا ىلع يأ : ( اضيأ دافملا ىلع ءيش همزلي مل ىطعأ
 ىنعو ( رهشلا لوأنم تقو نإو ) “لوأآلاب لمعلاو تقولا ماد ام هتاكز همزلت
 وه ( ف "كي ملو موي هنم ىضم اذاف ) ائيش نمي مل وأ ںهتليلو لوألا مويلا هلوأب
 ملو ى سمشلا : ليقو ث رجفلا علط اذإف ىلوآلا هتليل تقو نإو ى ( عيضم )

 « كزب مل نإ اميضم نوكي هجورخبف“ اتقو تتقو اذإ اذكهو ى عيضف كز

 يف اهطمي مل ام هيكزب دافتسا ام لكف ءاطعإلا هنكمأ دقو اهطعي ملو اهلزع نمو

 نإ ال : ليقو ى اهنمض تفلتف اهلزع اذإو “نالوقف هنكمي نإو “ هدعب "وأ تقولا

 تعاضف تبجو نيح اهجرخأ نإ : ليقو ى لوألا حيحصلاو ى اهظفح عيضي مل
 : ليقو “ يقب ام ىكز الإو نمض طرف نإ : ليقو ى هتمزل رخأ نإو « همزلت ال

 : ليقو ى يقابلا يف ءاكرش ءارقفلاو لاملا بر ىقبيو عيمجلا نم بهاذلا بسحي
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 تيقوتلا يف مهدنع دجي الف راظنلا امأو . ءاهقفلا دنع وهف هلك ركذ امو

 يبف هيف هكلم لاملا لخد يذلا لاحلا نكلو س رهشلاو موبلا

 مهباوجف ك ءادألا هلع بح تقولا كلذ لإ ةنسلا ناروَدبق ك تقولا

 فلخلا : ليق ، كلذل مهاعدو ، رهشلا يف ءاهقفلا باوجك لاحلا يف

 ؟ ةالصلاك عنمي له اهتقو لبق ةقدصلا ليجعت يف

 ام رهاظ ىلع نيرصتقملا ( ءاهقفلا دنع وهف هلك ركذ امو ) ى هتمزل امل ناك نإ

 ىلإ نومضي نيذلا ( راظنلا ) ءاهقفلا ( امأو ) مهريغ وأ مهخايشأ نع اوظفح
 ةجحلا ىلع رمألا مهئانبل ةجحلا لهأب مهنع مهضعب ربعو رظان عمج رظنلا مههقف
 لاملا بحاص ( مهدنع دجي الف ) ثيدحلا وأ نآرقلا صن اهضرامي مل ام ةيلقملا

 نكلو ) ث اهفصنو ةلْلاك مويلا نم لقأ الو ( رهشلاو مويلا تيقوتلا يف )
 وأ برغملا لثم “ ( تقولا يهف هيف هكلم لاملا لخد يذلا ) تقولا يأ ( لاحلا

 كلذ ىلإ ةنسملا ناروَدبف )<تاعاسلاك كلذ ريغ وأ رصملا وأ لاوزلا وأ ءاشملا

 ذخأي نم ىلإ لصويو “ بسحي ام رادقم هل عسوو ى ( ءادالا هيلع بجي تقولا

 رادقم هل عسوي اذكهو ى هنمث نم يطعيل هعيبل جاتحا ام عيبي ام رادقمو ةاكزلا

 روكذملا (لاحلا يف مهباوجف) “تقولا لبق ءييهتلا همزلي ال ذإ هيلا جاتحا ام لك

 لاحلا يضم اذإف « تاقوألا نم امهريغو مويلاو ( رهشلا يف ءاهقفلا باوجك )

 : ليق “ كلذل ) 2 ءاهقفلا يأ ( مهاعدو ) ى رهشلا وحن يف رم ام دح ىلع عضف
 ناك امل هنأ ايعاد اذه نوك هجو ى ( اهتقو لبق ةقدصلا ليجمت يف فلخلا
 ص ( ؟ ةالصلاك عنمي له ) تقولا يف اومسوتي نأ محل حص فالخلل الباق ليجمتلا

 ى هدنع داعأ تقولا لبق ىلص نم نأ اك “ هدنع اهداعأ اهتقو لبق اهلتجع نف

 هذ رهظت الو ى ةدابع اهنأ ىلع ءانب يرصبلا نسحلاو انباحصأ ضعب لوق وهو
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 ؟ ءارقفلا جايتحال هفعض وأ رهش الإ ةنسلا يف قبي مل نإ زوجي وأ

 الو ‘ هلح بلطاف كلذ نم رثكأب هزاوج ىلع لدي ام ثيدحلا يفو

 . . . . ء لاملا فلت نإ اهيف عوجر

 نيب وأ زوجي ال نكل « زاج ول نيرهش وأ رهشأ ةثالث تيقوت نيب قرف الو ى ةلملا

 جايتحال ) نارهش وهو ( هفعض وأ رهش الإ ةنسلا يف قبي مل نإ زوجي وأ ) رهش
 تضم نإ مهتجاحل زوجي وأ ءارقفلا ةجاحل ال ناك ولو كلذك زوجيو ؟( ءارقفلا
 نإو زوجي وأ ث ةنسلا رثكأ ىضم نإ وأ ةعبرأ تضم نإ زوجي وأ « رهشأ ةيناغ

 ديبع يبأو يعفاشلاو يعازوأآلاو يرهزلاو ريبج نبا لوق وهو ى اهرثكأ ضي ل

 حيحصلا وه مهل اقح اهنوك و امل"وأ لوخدب زوجيف نيكاسمل ىتح اهنأ ىلع ءانب
 .لداملا مامإلا نذإب وأ “ اقلطم اضيأ ةنسلا لوخد لبق لبجمتلا زوجي وأ “اندنع

 سابعلا ىتأف ةاكزلا ضبقل رمع ثمب قلع هنأ » : وه يذلا ( ثيدحلا يفو )
 نكلو اهعنمي مل يمع نإ : لاقف ى هلام ةاكز عنم كم نإ : لاقف عجرف « هعنمت
 لمجمتلا زاوج يأ : ( هزاوج ىلع لدي ام ) 'ا) « نيماع ةاكز انلجعف انجتحا

 لوأ لوخد لبق لجعت نأ وهو ص هفعضو رهش نم روكذملا ( كلذ نم رثكأب )
 بلطاف )مامإلانذإب نكي مل ولو“ ثيدحلا نم كلذ زيوجت فنصملا رهاظو ث لوحلا
 هيف وأ تقولا لبق ( لاملا فلت نإ اهيف عوجر الو ) ص كل هترضحأ دق ( هلح

 . هلبق اهجرخأ دقو « عييضت الب

 "وأ دترا وأ ع لوحلا مامت لبق نيكسملا تامو لجع نإ : « رطانقلا » يفو
 ى ةاكزب سيل نيكسملل عوفدملاف ‘ تام وأ كلاملا لام فلت ثوأ اينغ راص

 . يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور )١(
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 ؟ ال هأ تقولل هيزجي له تقولا لبق رخآ دافتسا نإ فلخلاو

 اهك ردي نأ يفبني هنإف 2 عاجرتسالاب عفدلا دّيق اذإ الإ نكمم ريغ هعاجرتساو
 ص ةاكزلا ةين ىلع هعفد امنإ هنآل ةاكز وهو ، كلذ هيفكي هنأ يدنع يذلاو ى هيلع
 . هف وأ تقولا لبق لاملا فلت اذإ اهل مرغلا موزلب الئاق الو ى هل زوجي اك

 . ها ى لوآلا لوحلا يف تقولا لبق لبجمتلا زوجي ال : « رطانقلا » ىفو

 وأ ث هلبق اهجارخإ دعب ( تقولا لبق رخآ ) الام ( دافتسا نا فلخلاو )
 وأ “ تقولا دنع يأ ( تقولل هيزجي له ) هلبق اهجارخا دعب تقولا يف هدافتسا
 لوقلا اذه « ةدئافلا يف ةاكز الف ةاكزلا جرخأ هنأ حص هنآل ( ؟ال مأ ) تقولا يف

 . هب صتخم ربغ هلبق يذلاو « تقولا لبق جارخإلل نيزيجلاب صتخم

 ةاكزلا ىدأ نإ : فنصملا هيف لاق ذإ كلذ ضعب فلاخ ام « جاتلا » يفو
 نمو ى هازجأ مامإلا ىلإ اهادأ نإ : ليقو ى اقافتإ هزجي مل ةنسلا لوخد لبق

 رمثلا يف اذك و كاردإلا لبق ىطعأ نإ ال هافك هبح لثم نم داصحلا لبق ىطعأ

 تقولا لبق قرولا ةاكز ضعب زاجأو ى ةجاحلل كاردإلا لبق زوجي : ليقو
 زاوج لاح ىلع تقولا ىلإ ريقفلا ءاقب طرتشي هفعض وأ رهشب زنحجحلاو « مويب

 ليجمتلل مهضعب طرتشاو ى اهداعأ الإو ع هرضي الف اهب هانغ الإ ةاكزلا هذخأ
 ص ةينلاب ىضاقتي : ليقو « هل هدرب مث ذخأ ام هل درب نأب تقولا دنع ةاضاقملا
 لجع نإو ى ةاكز هل ضرقأ ام كرت تقولا دنع دارأو هضرقأ اذإ ايف نالوقلاو

 نمو ت نالوق ؟ال "مأ ريقفلا لاح نع هدنع لاؤسلا همزلي لهف تقولا لبق هتاكز
 نينس اهبكزي الو رّسَيت ام رهش وأ ةنس لك اهيلإ فيضيو مهرد فلأ هدنع
 نيفلأ مزلي ام ىطعأو « ةيضاملا نينسلل رفلأ ىلع ىطعأ « مهرد "يفلأ تراصف
 كلذو « همزل ام ىطعأ هنأ نقىتي ىتح ةنس لكل ةدئافلا يف طاتحاو « هتنسل

 اهكزب ملو اهيلع لوحلا لاح مهرد اتئام هديب نمو “ ةنس لك دادزي ام ملعي مل اذإ
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 . رثكأ وأ ةنس نيعبرأ اهكزي ملو ارانيد نيرشع ك كلم نمو

 نإو ى نيعبرأ اهكرت نإ اهريغ همزلي الو نيرشعلا يطعي : ليق

 ص ةرشعف نيرشع اهكرت نإو س هسفن نم اهلثمو اهاطعأ نينامث اهكرت

 { هريغ همزلي ال مم رانيد فصن ىلوألا ةنسلا ىلع يطعي : ليقو

 ، هلبق اهدافتسا نإ نيرشع نيتنسل اهاكز ةئام عبرأ هديبو يناثلا لاح نأ ىلإ
 دافتسا مش كز ملو هديب نيتئام ىلع لوح لاح نإو “ رشع ةسمخ اهيف همزل الإو

 مل نإو “ نورشعو ةسمخ اهيفف ةئام عبرأ هديبو يناثلا لاحو اهقفنأ و ةئام عبرأ

 يف اهلعجو هتاكز زسم نمو ى نوثالث اهيفف ةئام تس هديبو لاح ىتح اهنم قفني

 اهوذخأ نإو ال : ليقو « مهلعف مهل متأ نإ ءىرب ةلالد ءارقفلا اهذخأف زرح

 ملو هثرح وأ هترمث كاردإ لبق ريقفلا ةجاح ىأر نمو ى ىةدأو اونمض اصصلت

 ص ةلخنلا تلمح وأ ةعارزلا تعرز ذنم ءاطعإلا هل زوجي : لبقف ى هلبق هؤانغ جرب

 . دح الب ليلقب هلبق : ليقو “ نيرهشب كاردإلا لبق : 7

 نيعبرأ اهكزي ملو ارانيد ) نيرشع لثم كلم يأ ( نيرشمك كلم نمو )
 ( نيعبرأ اهكرت نإ اهريغ همزلي الو نيرشعلا يطعي : ليق ى رثكا وأ ةنس
 هتمزل ةنس تداز املك اذكهو « رانيد فصنب ماع لك نونسلا اهتقرغتسا اهنال

 ع ( هسفن نم اهلثم ) ىطعأ ( و اهاطعأ نينامث اهكرت نإو ) ‘ طعي م ام اهتاكز
 اهكرت نإو ) “ طعي مل ام اهتاكز هتمزل ةنس تداز ام لك باسحلا ىلع اذكهو

 كرت ام بسحب اذكهو “ رشع ةسمخف نيثالث اهك رت نإو ى ( ةرشعف نيرشع

 ىلع يطعي : ليقو ) “ « ناويدلا ه رهاظ راتخ كلذو ى اهتحت وأ نيمبرآلا قوف
 يقاب يف باصنلا نع اهناصقنل ( هريغ همزلي ال مث « رانيد فصن ىلوألا ةنسلا
 يكزي : لبقف « رثكأف ةنس كرت رثكأف باصن لك يف نادرطم نالوقلاو < نينسلا
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 تناك سف ى ةنس نيعبرأ ابكري ملو رانيد نيعبرأ كلام اذكو

 نمو ‘ ابلك اهءاطعإ همزلأ ةالصلاك ةمذلا يف هل اقح هدنع ةاكزلا

 نم هيلع ام ةنس لك هنع طحي : لاق ءارقفلل لاملاب قلعتم قح : لاق
 رانيد ىلوألا ىلع يطعي نأ هلاثم ، نونسلا ترثك نإو ةاكزلا

 ارشع الإ ادحاو اهدعب عبرأ ىلع مش

 الو « ةيناثلا ةنسلل يقابلا يك زيو ى ىلوألا ةنسلل يكزي : ليقو ى هلك ىضم ام ىلع
 كلام اذكو ) ‘ باصنلا نع لاملا صقني ىتح اذكهو ع ةاكز نم همزل ام دمي
 ةمذلا يف هلل اقح هدنع ةاكزلا تناك نمف ةنس نيعبرأ اهكزي ملو ارانيد نيعبرا
 راتخم وهو « ارانيد نيعبرأ ةنس لك هدنع نأل ى ( اهلك اهعاطعإ همزلأ ةالصلاك
 ام ةنس لك ىلع ىطعأ ةنس نيعبرأ نم لقأ اهك رت نإف ى رهظي امف « ناويدلا »
 لوقلا اذهو “ ( ءارقفلل لاملاب قلعتم قح : لاق نمو ) ى ارانيد نيمبرأ يف بجي

 سيل “ لعف لمع مزلي الئل لومفملل ءانبلاب ( طحي : لاق ) ص اندنع حيحصلا وه
 نأ الإ ع دحاو ىمسم يريمض يف ةميلحلا ىأرو دقفو مدع الو نظ باب نم
 وه فاضم ردقي وأ ى انه اك فرحلاب آرورجم نيريمضلا دحأ ناك نإ كلذ زيجأ

 ى 0١ كجوز كيلع كسمأ » : ىلامت هلوقك هترثكل زاوجلا قيقحتلاو « سفن

 نم هيلع ام ةنس ,لك هنع ) ؟) « ءاشت نم كيلإ يوؤتو » : ىلل مت هلوقو
 ( !رانيد ىلوألا ) ةنسلا ( ىلع يطعي نأ هلاثم نونسلا ترثك نإو ٠ ةاكزلا

 م ) ص رانيد فصن نيرشع ىلعو ى رانيد فصن نيرشع ىلع مزلي ناك اذإ امات

 امأ ى ( ارشعالا ادحاو ) ارانيد ( اهدعب عبرأ ) نينس نم ةنس لك ( ىلع

 ( ١ ) ١ زحاأل ١ ب : ٣٧ .

 ( ٢ ) ١ زحأل ١ ب : ٥١ .
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 وهو ، ةضيرفلا ىلع دئازلاو ءارقفلل قحتسملا رانيدلا ةصح طقسيو

 هنم ةعبرأ لك يفف نيرشعلا ىلع داز ام نأل ، ريناند ةعبرأ نود ام
 ةضيرفلا رسكنت نينس عبرأ دعبو { اهنود ايف ءيش الو رانيد رْثحن

 3 اهنود ام ربتعيف ، اهنع صقنلاب نيثالثو ةتس نم

 ريناند ةعبرأ لكل ص رشع ةتسلف ءازجألا ةيقب امأو ى نيرشعللف رانيدلا فصن

 لاق اك ارشع الإ رانيد وأ مات رانيد نم همزل ام طقسيو « رانيد رثع

 قحتسملا ) همزل نيح ماتلا طقسي اك هنم ةيمستلا يأ ( رانيدلا ةصح طقسيو )

 ( ريناند ةعبرأ نود ام وهو ) صقولا ةضيرف ( ةضيرفلا ىلع دئازلا و ءارقفلل
 ةعبرأ لك يفف نيرشعلا ىلع داز ام نأل ) ، الثم رشع ةتسلا قوف ةثالثلا وهو

 نأ ىفخم الو 0 ةمبرألا ن ود يأ : ( اهنود ايف ءيش ا٭ل و رانيد رشح هنم

 يكزيف نوثالثو ةعست يقبف ىلوآلا ةنسلل ارانيد اهنم ىطعأ نوعبرأ عومجملا

 ' صقولا باصن اهيف لكي مل هنأل ى ةثالثلا طقسيو نيثالثو ةتس نع ةيناثلل

 اذك و ى ةعبارلل اذك و ى ةثلاثلل اذك و ص راشعأ ةعبرأو رانيد فصن نيرشعللف

 نم رانيد راشعأ ةتس صقندقف“ رانيد راشعأ ةتسو ريناند ةثالث كلذف « ةسماخلل

 لمكت مل ىرخآلا ةعبرألا نآل نيثالثو نينثإ ىلع الإ ىكزي الف نيثالثو ةتس

 . لاق لايك

 نيثالثو ةتس نم ) صقولا ةضيرف ( ةضيرفلا رسكنت نينس عبرأ دعب و )
 نم يطعيو ى نيثالثو نينثا ىلع يك زب نأب ى ( اهنود ام ربتعيف ى اهنع صقنلاب
 فصن يطعيف “ نيثالثلاو نينثإلا ىلع ةدئازلا رانيدلا راشعأ ةعبرأو ريناندلا ةثالث
 ،لاق اك اسمخ الإ رانيد كلذو “رشع ينثإلا نع راشعأ ةثالثو نيرشعلا نع رانيد
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 نم ًاضيأ قحتسملا ةصح طقسيو س ًاسحخ الإ ارانيد ةنس لك طعيلف

 دؤيلف { نيثالثو نينثإ نم صقنلاب اضيأ رسكنت ىتح نيثالثو ةتس
 نم صقنلاب رسكنت ىتح هراشعأ ةثالث الإ ارانيد ةنس لك ىلع

 ةنس لك ىلع نيسمخ الإ آرانيد كلذ دعب دؤيلف نيرشعو ةينامث

 ر انيد فصن > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 نينس سمخ نع ريناند ةعبرأ هيلع لصحتيف ( اسمخ الإ ارانيد ةنس لك طعيلف )
 راشعأ ةتس صقنتو ى رانيدلا راشعأ ةعبرأو ريناند ةثالث قرغتست ةعبرألا هذهو

 ةصح طقسيو ) ى لاق اك نيرشعو ةينامث ىلع الإ ىك زب الف « نيثالثو نينثإ نم

 نينثا نم صقنلاب اضيا رسكنت ىتح نيثالثو ةتس نس اضيا قحتسملا
 ى رانيد سمخ" ةيناثلا نع يطعيو ى رانيد فصن نيرشملا نع يطعيف ( نيثالثو
 نع .هيلع لصحتي ام عومجب و 2 كلذك ةسماخلا نع يطعي ىتح ةنس لك يف كلذو

 ى راشعأ ةعبرأو ريناند ةثالث قرغتسي كلذو “ فصنو ريناند ةثالث نينس سمخ

 اك نيرشعو ةعبرأ ىلع الإ ىكزي الف نيرشعو ةينام نم ادحاو رشع ذخأيو
 ةثالث الإ ارانيد ةنس لك ىلع دؤيلف ) نيثالثو نينثا نع ترسكنا اذإ لاق

 ىتح ) ةيناثلا نمف نارشع امأو “ نيرشعلا ىلعف رانيدلا فصن امأ ى ( هراشعأ

 نم رشع صقني ةسماخلا ةنسلا يف كلذو ى ( نيرشعو ةينامت نم صقنلاب رسكنت
 الإ ارانيد كلذ دعب دؤيلف ) اهنع ترسكنا اذإو ص رم اك نيرشعو ةينا
 ىلع ) ةعبرألا نمف رشعلا امأو “ نيرشملا نعف رانيد فصن امأ « ( نئيَسمنخا

 ص سمخو ريناند ةعبرأ نينس عبس ىلع هيلع بجيف ( رانيد فصن ةنس لك
 نم رانيد راشعأ ةثالث ذخأيو ط رانيد راشعأ ةعستو ريناند ةثالث قرغتسي كلذو

 ىكزي الف نورشملاو ةعبرألا صقنت راشعألا ةثالثلا هذهبف «.نبرشملاو ةعبرألا
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 فصن ةنس لك ىلع دؤيلف ‘ نيرشعو ةعب رأ نم رسكنت ىح

 هبلع الف ، طاريق فصن ناصقنب نيرشع نم رسكنت ىتح رانيد

 لدعب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ةعباسلا ةنسلا يف ( نيرشعو ةعبرأ نم رسكنت ىتح) ى لاق اك نيرشع ىلع الإ

 نع ( رانيد فصن ةنس لك ىلع "دؤيلف ) ترسكنا اذاف « رانيد راشعأ ةنالثب
 ؛ ايلع ةدئازلا راشعألا ةعبسو ريناندلا ةثالث ىلع ءيش مزلي الو « نيرشملا
 هنإف « ةنماثلا ةنسلا يف ( طاريق فصن ناصقنب نيرشع نم رسكنت ىتح )

 ةعبسو ريناندلا ةثالثلا نم ةدايز ىقسق “فصنو ريناند ةثالث نينس عبس نع همزلي

 اهنع انيطعأف ص نيرشع ةدايز مم ةمات ارانيد ننرشع اندجوف ى نارشع راشعألا

 ص ريناند ةعبرأ فصنلا ىلإو ى ريناندلا ةثالثلا ىلإ فصنلا اذهو « رانيد فصن
 ارانيد رشع ةعست يقب راشعألا ةعبسو ريناندلا ةثالثو نيرشملا نم اهتصقنأ اذإو

 صقن دقو ى نيرشملا نع ناصقنلل ( دعب هيلع ) .ةاكز ( الف ) راشعأ ةعبسو
 ناصقن نأ هانعم < طاريق فصن ناصقنب : هلوق امأو « طاريق فصن نم رثكأب
 ةثالث صقانلاو ص همالك هجو ىف ىل رهظ ام اذهو ص راسكنإلا ف فاك هفصن

 9 . طاريق عابرأ

 ص ل دمحلاو ترك ذ اك طا ربقلا عابرأ ةثالث صقانلا نأ «ناويدلا» يف تيأر مث .
 ترثك وأ نونسلا تلق ةاكزلا نم هملع ام طحي باسحلا اذه ىلعف : هبف لاقو

 ةئامب ىرتشا نم نأ ركذو ى نيرشعلا ىلع تداز اذإ ترثك وأ مهاردلا تلق وأ

 ام لك دنعؤ نيتئام رخآلا هعابو ى نيسمخو ةئامب رخآلل هعابو اثيش دقن رانيد
 ةئاملا طحيو ى نيسمخ ىلع يناثلاو ى اهب ىرقشا يتلا ةئاملا ىلع لوآلا ىدأ هب هارتشا
 مهديأ يف ام ىلع نودؤي : ليقو ث نيتئاملا ىلع ثلاثلاو ث اهنع لوآلا يدؤي يتلا
 نيدلا بحاص يطعي ال : ليقو ى هيلع ام لك طح لح اذإو « نيدلا لحي م اذإ

- ١٢٨ _ 



 جوزلا مزل قادصلا لح اذإو “ هدي يف ام ىلع نايدملا يطميو ى هل سانلا ىلع ام
 الو ع يمأ ريغ ناك نإو ث هقدصتو طحيو “ يكزتف ملعت مل نإ ةأرملا مالعإ

 : لبقو .ھا«&{! هلح لهأ وأ ادحاو ناك نإ انيمأ ولو اهجوز ريغب لغتشت

 . تقدص نم لكب : ليقو كلذب لغتشت
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 باب

 اهيف لعج ام ىلع لهو س رجت اهب دصق نإ ضورعلا ىكرت
 ، نيع نم

 باب

 ضورعملا ةاكز يف

 ضرح عمج نيعلا مضب رجتلا اهب دوصقملا لوصألا اذك و ( ضورعلا ىكرت )
 نيدقنلا ىوس ءيش لكو ؤ عاتملا وهو «ى كرحتأ دقو ءارلا ناكسإ و نيعلا حتفب

 ناويحلا لوخد انه دارملاو ‘ فالخ ناويحلا ىلع هقالطإ يفو « لصألا ىوسو

 هب متي ام هدنع نكلو “لقأ وأ رثكأ وأ باصن اهيف لعجو ( رجت اهب دصق نإ )
 هل ثدح مث ىك زت تناك مهارد نم لقألا اذه نكل ى هاوس هدنع سيلو لقأب وأ

 ةوسك وأ ى نينس وأ ةنس ةقفنل تلعج نإ لثم رجت اهب دصقي مل نإو « هب متي ام
 ةاكز الف رجتلا دصقب الو “ ةقفنلاو ةوسكلا دصقب ال تك رت وأ « نينس وأ ةنس

 كلذ ريغو ريعشلاو ربلاو ناجرملاو رهوجلاو ديدحلاو ساحنلا لثم كلذ و “اهيف
 ضورعلا ىكزت ( لهو ) “ دصحلا دمب ىكزت امهوحنو ريعشلاو ربلا نأ الإ

 ولو “ تصقن وأ تداز اهتميق ىلع ال ةضف وأ بهذ ( نيع نم اهيف لعج ام )
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 لعج ام ىلعف تصقن ناف > اهيف لعج امع صقنت م ام اهتمىق ىلع وأ

 نم نأ كلذ ليصفتو ؛ فالخ ؟تصقن وأ تداز نإ اهتميق ىلع وأ اهيف

 ام ىلع لاق

 صقنت م ام اهتميق ىلع وأ ) ، رثك أ وأ اباصن اهيف لمج اذإ باصنلا نع تصقن

 وأ تداز نإ اهتميق ىلع وأ ى اهيف لعج ام ىلعف “ تصقن نإف اهيف لمج امع
 ؟ اهتميق ىلع وأ اهيف لعج ام ىلع اهيكزب نأ نيب ريخ وه وأ “ ( تصقن
 . ( فدلخ )

 حيحصلا وهو ى ديز نب رباج لوق ثلاثلاو ع يرصبلا نسحلا لوق لوألاو

 نيع نم اهيف لمج ام ال رجتلاب ىوست ام ربتعيف رجّتتلل ضورع اهنأل = يدنع
 باصنلا نع تصقن نإف « تاذلاب ال ىوست ام رابتعاب اهيف ةاكزلاو ى هئاقب مدعل

 تفلب نإو ى رخآلا لاملاب باصنلا متي مل نإ اباصن اهيف لعج ولو ى اهيف ةاكز الف
 ةدايزلاو ءانلا اهب دوصقم تناك ولو اهنإف لقأ اهيف لعج ولو ةاكزلا تمزل اباصن
 ص اهتاذب ال ريناندلا وأ مهاردلا نم اذك و اذك ىوست اهنأ ثيح نم نكل ى منغلاك

 يف رصتقا هيلعو « يناثلا رابتخا « ناويدلا » رهاظو « يعازوألا لوق عبارلاو

 تبهو وأ هتلغ نم نوكت نأ لثم ضورعملا يف نيملا لعجي مل نإو ث « رطانقلا »

 اهعيبي ىقح ال : ليقو ى ارجت اهب دصق نإ اهيك زيو اهموقي : ليقف « اهثرو وأ هل
 لعج ولو“ىكزت ال ضورملا نأ مهضعب معزو < نيعلا "كزيلف لوحلا لوحيو نيملإب
 ص نينس ميقت ضورعلا يف اوفلتخاو « هب لومعم ربغ وهو “هب عابت ىتح نيعلا اهيف

 ىتحاهيف ةاكز ال:كلام لاقو“مموقتلاب ةنس لكل ىكزت: يعفاشلاو انباحصأ لاقف

 ضورملا رظناو ص لوحلا لوحيو عابت ىتح : ليقو ص ةنسل ىكزتف نيعلاب عابت
 اهميبيلو همدختل وأ اهأطيل ةيراج يرتشي نأ لثم ت رجتلاو عافتنالل ةذختملا

 ام ىلع ) ىك زت : ( لاق نم نأ كلذ ليصفتو ) « ةاكزلا موزل رهاظلاو “ حبربف
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 عاتم يف لعج نإو ج هب عاتملا عبي ملام هيلع يدؤي هنإف اهيف لعج

 ث هب عاتملا عبي مل ام لصألا ىلع ىدأ هملسأ وأ هضرقأ وأ رجتل

 اهيلع اهاكز اهتميق ىلع لاق نمو

 لاملا بحاصل ريمضلا وأ لاملا بحاص ناك نإ لئاقلا يأ ( يدؤي هنإف اهيف لمج

 هنإف وأ ، لئاقلا دنع يأ هدنع يدؤي يأ “فوذحم طبارلاف هيلعو ى لئاقلا ريغ

 عبي ملام ) : هلوقو “ هيف لمج ام ىلع يأ ( هيلع ) يدؤي لئاقلا يأ لوقي
 عفدني اذهبو ٠ف لصألا ىلع ىدأ : هلوقل و « هملع يدؤي : هلوقل ةياغ ( هب عاتملا

 :هلوق مضب اضيأ عفدنيو “طرشلا ىلع ادئاز ائيش دفي مل باوجلا نإ :لاقي دق ام

 ريرح ةيقوأ سبل زاجأ نم : كلوقك ى هلبق مالكلا ىلإ خلا عاتم يف لمج نإو
 لدبأ ولو « اقلطم هبلع ىدؤي هنأ دارأ وأ « ههني مل دحأ اهسبل نإو ، هزاجأ

 لمج ام ىلع يكزي هنإف ةميقلاب افالآ تفلب ولو ىرخأب ىرخأو « ىرخأب ةملس
 . هنع ريغتي ال لوآلا ضرملا يف

 ام يف لخاد اذهو « رجتلل هاقبأو ( رجتل عاتم يف ) نيملا ( لعج نإو )
 وأ نطق وأ ريرحك طبضي امم ناك نأب عاتملا ضرقأ يأ ( هضرقأ وأ ) هلبق

 ملسلا زاجأ نم لوق ىلع هب ضراق وأ ( هماسأ وأ ) “ نزولاب هيف بارت ال فوص
 عبي مل ام ) عاتملا يف لوعجملا ( لصألا ىلع ىدأ ) ى ةميقلاب ضورملاب ضارقلاو
 عاب اذإو ص لقأ وأ رثكأ وأ هلثم ةضفلا وأ بهذلاب يأ هيف لعج امب ( هب عاتملا

 هب رجتيل هارتشا اذإ لصألا هلثم لب اديق “عاتم يف :هلوق سيلو “هب عاب ام ربتعا

 نمو ) س لصألا لمشي ام عاتللب ديري نأ لمتحيو ‘ ضورملاك هنإف ع هكلمتيل ال
 ميوقتلا ف جاتحي الو ى هلبق يذلا يف ام هيف ( اهيلع اهاكز اهتميق ىلع : لاق
 ةميقلا فرع نإو “ ىلوتم ريغ نإو دحاو نيمأ يفكيو “ قوسلا ىلإ فرصلاو

 . « ناويدلا » يف هلاق اعفن رجي مل نإ هفرصو هميوقت زاج لاملا بحاص
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 الدع وأ ارانيد نيرشع لعاجك باصتلا نم لقأ اهيف لعج نإو

 لوحي نأ لبق عاتملا ضعب فلتف لبق اهنع دؤي ملو رجت عاتم يف
 تيز ال نارطقب رييغتب وأ قارحإ وأ عطقب نإو ث لوحلا هيلع

 > هتقو ضقتنا

 ىلع امأو “ ثلاثلا لوقلا ىلع اقلطم ( باصنلا نم لقأ اهيف لعج نإو )
 اهيلعف لعج امم لقأ نكت مل ام ةميقلا ىلع ةاكزلاب لوقلا ىلع امأو ى ثلاثلا لوقلا

 اهدعب ام عم اهبو “ ةيلصو نا لعج ام ىلعف لقأ "توس نإف “ لقأ وست مل ام
 ضقتنا : هلوق امأو “ طرشلا ىلع ىنعم ةدايز هيف نوكتو “ باوجلا ةدئاف متت

 ولو « يوحت فنأتسم وأ ‘ ضقتنا كلذ ناك اذإ يأ فوذحم طرشل باوجف

 لمجلانوكل ىنعم ال ذإ ةىلصو نوكت الف ىلوآلا نإ امأو ى هلبق امب هانعم لصتا

 م عاتم ةميق يف ما باصنلاو لوحلا مت نإ يكزي امنإو ى مهفاف ةياغ رجتل عاتملا يف
 الف لمكي مل نإو ث لمك نيح نم تقوي هنإف لمك مث صقن نإ امأو “ طق صقني
 ني رشع لعاجك ) صقنلا كلذو هيف عاتملا لعج دعب ماتلا مدع لاثمو « ةاكز
 امإ صقنلا قلطمب تقولا ضاقتنا هبشلا هجو مهرد اتئام وهو ( الدع وأ أ رانيد

 ع كلذ لبق [( لبق اهنع دؤي ملو رجت عاتم يف ) ضعب فلتب وأ ةميقلا صقنب
 وأ قارحإ وأ عطقب نإو “ لوحلا هيلع لوحي نأ لبق عاتملا ضعب فلتف )
 ص هل ةميق ال هب ريغتملا عضوملا نأل افلت هب رييغتلا ىمس هوحنو ( نارطقب رييغتب
 الكف هب رييغتلا امأ ( تيز ال ) “ فلت هنأكف “ ةربتعم ريغ ةصقان ةمىق هل وأ

 وهف ةميقلل اصقنم موق دنع ناك نإ هنأ كش الو ى عاتملا بيعي ال هنأل رييغت

 ناصقن نوكي ال هنأو ط ةميقلل صقنم هنأ « خيشلا ه حرصو ع نارطقلا ريبغتك

 صقنل ضمب هنم ىضمو هتقوب نأ دارأ يذلا (هتقو ضقتنا )لوزي هنآل نيملا يف
 الو ص هتقو ضقنلا اذه يأ فوذحمل ربخ وهو “ ضعبلا فلتب باصنلا نع ةميقلا
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 نإو ث اضيأ ضقتنا ةضيرفلا نم تصقنف بح يف تلعج نإ اذكو
 ىلع ىكزو تبث رخآ اهب ىرتشاو اضيأ نيرشعب هيف لوعجملا عاب
 هعاب نإو 2 لوأك نرسشحعلا

 ايفو دجو ايف لعج لب ى هيف باصنلا لعجت مل لوحلا مامت دنع دوجوملا نأ ىفخي
 ةميق يف يقب ام هتقو ضقتني مل هيف لعج امع يدؤي ناك نإ و ى ةميق وأ انبع مدع
 لوحلا دعب عاتملا ضعب فلت نإ و هف لمج يذلا لصألا رادقم نوكي ام عاتملا

 نم دب الو ؤ تقولا ضقتني ملو ىك ز باصنلا ردق يقابلا ةميق يف يقبو هلبق وأ

 . تقولا ضقتنا لوحلا لبق صقن نإو « الوح رثكأ وأ باصنلا ءاقب

 ( بح يف ) اهيلع كزب مل مهرد اتئام وأ ارانيد نورشع ( تلعج نإ اذكو )
 نع يأ ( ةضيرفلا نم ) مهاردلا وأ ريناندلا كلت ( تصقنف ) رجتل رمث وأ

 ( ضقتنا ) باصنلا نم لقأب رمثلا وأ بحلا مّوق نأب ى ةضفلا وأ بهذلا باصن
 . ( اضيأ ) تقولا

ج
_
۔
۔
 

 ص نارئفلا وأ « لمنلا هنم لقن وأ ريطلا هلكأ ام امأو : «-ناويدلا » يف لاق
 اناصقن نوكي ام صقني ملو اليلق كلذ ناك اذإ ناهدألانم ةيعوألا يف ىقبي ام وأ
 ال هنإف ةمسقلا ىلع ةاكزلاب لوقلا ىلع امأو ى اناصقن نوكي الف ةاكزلا ةضيرفل
 رادو ةميقلا يف باصنلا رادقم يقب نا ءيش كلذ نم بهذ اذإ تقولا ضقتني

 عاتملا ( عاب نإو ) ى ةاكزلا هيف تبجو ام تسيل نيعلا تناك ولو “.لوحلا هيلع

 نيتئامب وأ ى ( اضيأ نيرشعب ) نانئاملا وأ نورشعلا ( هيف ) ة ( لوعجملا )

 لدب مكح : لاق نم لوق ىلع الإ تقولا ( تبث رخآ ) اعاتم ( اهب ىرتشاو )
 ىلع ىكزو ) 0 عاب نيح نم تقولا ددجي هنإف ط ءيشلا كلذ مكح ريغ ءيشلا

 عاتملا عاب يأ ( هعاب نإو ) عبي مل ول ةرم لوأ همزلي اك 0 ( لواك ني رشعلا
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 هتقو ىلع يناثلا يف لوعجما ىلع ىكز ناث يف العج مم ء ديزأ
 نإف س لوحلا مامت ىلع ةميقلا ىعارتو 2 ضقتنا لقأب نإو ى لوألا

 لاق نمو ص هتقو ضقتناو س الف الإو ص هاكز هنع يدؤي ام دجو

 ىدأ ةدايز تناك ناف ى اهيف لعجام ىلع ىكز قلطم اهتميق ىلع

 ناصقنب لغش الو ، اميف لعج ام ىلعف صقن ناك نإو « اهنع

 رعس

 ( اهلعج مث ) “نيتئاملا وأ نيرشملا نم ( ديزاب ) ناتئاملا وأ نورشعلا هيف لوعجملا
 ىنعملاو ديزأ يهو ، اهب عاب يتلا ريناندلل ريمضلا وأ يهو اهب عاب يتلا ةميقلا يأ
 الإ ة ( لوألا هتقو ىلع يناثلا يف لوعجملا ىلع ىكز « ناث ) عاتم ( يف ) دحاو

 نيح نم تقولا ددجي هنإف “ هنم لدبملا كح ريغ لدبلا مكح : لاق نم لوق ىلع
 . يناثلا ىرتشا

 ام ىرتشا نيح نم تقولا ذخأو لوألا هتقو ( ضقتنا لقاب ) عاب ( نإو )
 نم لوق يف ( ةميقلا ىعارتو ) « باصنلا رادقم هيف وأ « باصنلا نم رثكأ هيف

 هفو لوحلا لاحو ( هنع دوي ام دج و ناف « لوحلا مامت ىلع ) ةميقلاب يكزب

 لاحو لمك مث ةلمهملا داصلاب صقتنا وأ “ ضقتني مل باصنلا وهو هنع يدؤي ام

 ىك زت ( : لاق نمو ص هتقو ضقتنا و ،الف الإو “هاكز )ضقتني مل هلاك ىلع لوحلا
 تداز وأ تواس نإ لب “ تصقن وأ تداز ( اقلطم اهتميق ىلع ) ضورملا

 ى هيلا هدعب ام مضب طرشلا ىلع باوجلا ديزب « ( اهيف لعج ام ىلع ىكز )
 نع ( اهنع ىدأ ) ةمات ناكو هيلع ( ةدايز تناك ناف ) ‘ تواس نإ كلذو

 ىلع ( لغش الو اهيف لمج ام ىلع ) دؤيل ( ف صقن ناك نإو ) ى اضيأ ةبايزلا
 . ( رعس ناصقنب ) بهذملا اذه
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 ‘ نيبهذملل عماج اذهو

 اذه : تلق كلذ يف لعج ام لثم ةميقلا تناك اذإ ام هملع يقب تلق نإو

 ام ربتعي لب ى ةميقلاب ذئنيح ةربع ال ذإ اهيف لعج ام ىلع ىك ز : هلوق يف لخاد
 وأ ةدايزب ةميقلا هريغت مل ذإ ةميقلاب ال اهيف لمج امب ريبعتلا قحتساف اهيف لعج
 نهو : لاق ثيح فنصملا طلغ دقو ى اهمساب اهرك ذي نأ نع الضف ع صقن وأ

 اهتميقىلع : لاق نم لوق اذه لب «خلا اهيف لمج امىلع ىك ز اقلطم اهتميقىلع لاق
 اهتميق ىلع لاق نم امأو ‘ لمج ام ىلعف تصقن نإ و اهيف لعج امع صقنت مل ام
 نأ الإ مهللا تواس وأ تصقن وأ اهيف لعج امع تداز اهيلع يكزي هنإف اقلطم
 : هلوق نوكيو ص رهاظف اقلطم اهتميق ىلع لاق نمو يأ « فوذحم نم ربخ لاقي

 ىك ز صقنت مل ام ةميقلا ىلع : لاق نمو يأ فوذحم ربخ اهيف لعج ام ىلع ىكز
 هنأ تملع دقو “ديعي وهو ؛ خلا اهنع ىدأ ةدايز تناك نإ مث ى اهيف لعج ام ىلع

 مامت رعس ربتعا نامز ىضم ىقح هدنع رعسب مل نإو ى لوحلا مامت دنع رمسلا ربتعي

 اهيف لعج ام دجو نإف اهتميق ىلع وأ اهيف لعج ام ىلع يكزي : لاق نمو “ لوحلا

 ص رثكألا ىلع ىك ز ءاش نإف رثكأب م"وق نإ و لعج ام ىلع ىتك ز اضيأ موقي هبو
 نإ و ع باصنلا.مت نكلو ع لقأب موق نإ اذك و « لمج ام ىلع ىك ز ءاش نإو
 ص ائيش طعي مل ءاش نإو ث لعج ام ىلع ىكز ءاش نإف باصنلا نم لقأب موق

 نإ اقلطم ةميقلا ىلع ىكزت : لاق نم .لوق يأ ( اذهو ) “ عيرافتلا يف اذكهو

 ىلع يدؤي : لاق نم بهذم (نيبهذملل عماج) اقلطم : هلوق « لبق «ال» لمجت م
 ملام اهتميق ىلع يدؤي لاق نم بهذمو “ صقن وأ ميوقتلاب داز ول و اهيف لعج ام
 ص ايهنم لك نم افرط هيف نأ ايل اعماج هنوكب هدارمو ى اهيف لعج امع صقنت

 ىلع ءادآلا يناثلا نم هيفو ى هب م"وق اذإ اهيف لعج ام ىلع ءادآلا لوآلا نم هيفف
 « ال » اندز نإ الإ طلغ فنصملا نم اذهو ى اهيف لعج امع صقنت مل اذإ ةميقلا

 و۔ه نيبهذملا عماج نإف : يناثلا لوقلا ىلإ ةراشإلا نوكتف ى اقلطم : هلوق لبق
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 نيرشعب دعب موق مش . عاتم يف رانيد نيرشع ك نم لقأ لعاج اذكو

 لبق ناك نإ ضقتنا دعب تصقتنا نإف « ميوقتلا نيح نم تقو
 هتميق نم يقب ام تبث هدعب نإو ص لبق كزي مل امع يهو ث تقولا

 . ..... ...... .... ... ريناند ةئالث

 الإ ثلاثلا وه اذهو « اهيف لعج امع صقنت مل ام ةميقلا ىلع ىك زت : لاق نم لوق

 اذهو ى اهيف لعج ام ىلعف تصقن اذإو “ صقنلا مدع طرش يناثلا ىلع داز هنأ

 وأ تداز ةميقلا ىلع : لاق نم لوق امأو “ صقنلا طرش داز هنأ الإ لوآلا وه

 لاق نم لصألا رم اك لاقي نأ الإ ص اي عماج ال نيبهذملا دحأ سفنف تصقن
 نوكيف ص رعسلا ناصقنب لغش الو : هلوق ىلإ لمج امع صقنت مل ام اهتميق ىلع

 نإف اهيف لعج ام ىلع ىكز : هلوق ىلإ ةراشإ نيبهذملل عماج اذهو : هلوق

 . خلا ناك

 رشع ةعستك باصنلا نم لقأ يأ ( ارانيد ني رشعك نم لقأ لعاج اذكو )
 ارانيد ( نيرشعب دعب م"وق مث ) ‘ رجتل ( عاتم يف ) امهرد نيعستو ةئاكو رانيد
 هيف ناك دقو الإ موقي مل نإو ( ميوقتلا نيح تقو ) “ رثكأ وأ مهرد يتئامو
 كلذو ى رعسلاب باصنلا هيف مت يذلا تقولا نم تقو روهش وأ مايأب باصنلا

 لاقو “ لوحلا لوحي مث هيف امب عابي ىتح كلذ يف ةاكز ال : ليقو ى انبهذم
 نيرشعب ميوقتلا دعب (دعب تصقتنا ناف )هكلم موب نم هاتكز هعاب اذإ : يعفاشلا

 تضقتنا نإو ص ( تقولا لبق ) ضاقتنالا ( ناك نإ ) تقولا ( ضقتنا ) الثم

 ( يهو ) : هلوق يف لاحلا واو واولاو لامكلا نيح نم تقو تلمك مث تقولا لبق

 دعب يأ ( هدعب ) صاقتنالا ناك ( نإو “.لبق كزي مل اع ) ةلوعجملا ريناندلا .يأ

 ام تبث ) لبق ىكزي امم الثم ريناندلا نوك طرشب هلبق ناك وأ “ اقلطم تقولا

 . فالخلا نم رم ام ىلع الصأ ناك امماهريغ وأ ( ريناند ةثالث هتميق نم يقب
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 فلت نإ اذكو ض نيدقنلا ةلزنمب اذه ىلع ةميقلاف ى مهاردلا اذكو

 رجت يف لبق هنع ىكز ًاباصن لعج نمو ى هتميقل رظن عاتملا ضعب

 ث دئازلا ىلع ىكز هيف لعج ام ىلع داز نإف { لوح هيلع لاحف
 هتميق يف ناك نإ ىكز هنيعب نإو ى لوعجملا لعف رعسب صقن نإو
 تباث تقولاو هيلإ مضي ام هدنع ناك نإف الإو 4 رثك أف باصنلا

 ه ىكز لصألا يقب ام

 نيح نم : هلوق نم اذه لبق ةلأسملا يف ةمولعملا ( ةميقلاف « مهاردلا اذكو )

 تابثإ فلؤملا خسن ضعب يف دجو نإو “ ( نيدقنلا ةلزنمب اذه ىلع ) ميوقتلا

 دوجو عم ةلعلا فرح تبثي نم ةغل ىلعف ع كزب مل : هلوق يف فاكلا دعب فلألا

 ( هتميقل رظن عاتملا ضعب فلت نإ اذكو ) « ةمضلا ريدقت مدع مزجلاو “مزاجلا

 لعج نمو ) “ تقولا ضقتنا دقف رانيد اهب مآوقملا نيرشعلا نم صقني نأ لثم
 لاحف ) ص ناث لومفم فوذحبب وأ لمجي قلعتم ( رجت يف لبق هنع ىكز اباصن
 ام ىلع : ليقو ى ( دئازلا ىلع ىكز هيف لعج ام ىلع داز نإف “ لوح هيلع
 ( رعسب صقن نإو ) ‘ لوحلا دعب هب عاب ام ىلع يكزيف هعيبي ىتح طقف هيف لعج
 ه ( هنيعب ) صقن ( نإو ) ‘ هيف ( لوعجملا لعف) نيعلا ناكساو نيسلا رسكب
 (هتميق يف ناك نإ ىكز) لبدي وأ قرخي وأ ى هضعب قرحي وأ هنم قرسي نأ لثم
 نإف ) ، رثكاف باصنلا هتميق يف نكي ( الإو ى رثكاف باصنلا ) يقابلا ةميق يأ
 (لصألا يقب ام تباث تقولا و) : هلوقو “ باصنلا متيف ( هيلإ مضي ام هدنع ناك

 ةثالث لصألاو ى ( ىكز ) : هلوق وهو هباوجو خلا ناك نإف : هلوق نيب ضرتعم
 صقن دعب ثراح همضي ام ناك نإف “ فالخلا نم رم ام ىلع مهارد ةثالث وأ ربناتد

 ص رجتلا ىلإ بسكلا نم هدرت ام ثراحلا نمو مضلا نيح نم تقولا ددج لصألا
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 ةثالث لعج نم : ليق ام هيلع لدو س نيلوقلا نيب عمجلا ىلع اذهو

 الإو س ضقتنا هضعب فلت نإف ، رجت يف لبق هنع ىكز لام نم
 ةميقلا ىلع تقولا لولح دنع ىكز باصنلا ردق هيف دجوو موق نإف

 ىلع لدي فلخلا اذهف {، رجتلا عيبي ىتح ءيش همزلي مل : ليقو

 { مهدنع ني رمألا يواست

 رابتعاب تبث "وأ ميوقتلا تبث اذإ ثلاثلاو لوألا ( نيلوقلا نيب عمجلا ىلع اذهو )

 ريناند ( لعج نم : ليق ام ) لوقلا اذه ىلع يأ ( هيلع لدو ) 0 هيف لمج ام
 ( رجت يف ) هك زي ملو هتقو غلب وأ ه ( لبق هنع ىكز لام نم ةثالث ) مهارد وأ

 . هلثم يف ام هيف

 رعسلا عجر ولو ص تقولا ( ضقتنا ) رعسلاب ولو يأ ( هضعب فلت نإف )
 روهشملا ىلع الصأنوكي ال لقألاو “لقأ لب ةثالث قبي مل هنآل هيلإ هنع هصقن دعب

 رابتعا ىلع ءاني هركذ اهو “ تقولا فنأتسا باصنلا هب متي ام دعب دافتسا نإف

 كسمأ رثكأ وأ يقابلا ف لصألا دجو نإف ى م"وق ميوقتلا ربتعا نإو ى لعج ام

 باصنلا ردق هيف دجوو م"وق نإف ) ةثالث ىؤسي ام يقب وأ ( الإو ) ‘ تقولا
 ىتح ءيش همزلي مل : ليقو 0 ةميقلا ىلع ) ليصألا ( تقولا لولح دنع ىكز
 لاحلا ىمس وأ « هب رجتملا هانعم وأ ى عاتملا وهو رجتلا اذ يأ ( رجتلا عيبي
 ءعاتملاب نوكي رجتلا "نأل يعاقيإ ًادانسإ رجتلا ىلع عيبلا دنسأ وأ “لحملا مسإب

 تقولاكسمي ال : لاق نمو “ىضم ام ىلع ىك ز رثك أ وأ باصنلاب رجتلا عاب اذإف
 يف فلخلا و باصن ةميقلاب هدنع ناك نيح نم تقو نإ همزلأ باصنلا نود ام
 نإ تقولا ذخؤيو موقي : لبقف “ رجتلا هب ديرا اذإ رجتلا مهارد نم سيل عاتم

 فلحلا اذهف ) “ عيبلا نيح نم تقولا ذخؤيو عابي ىتح ال : ليقو “ باصنلا مت
 ثح مهلك دنع ال ص ةلجلا يف ءاملعلا دنع يأ ) مهدنع نيرمألا يواست ىلع لدي
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 ام ىلع هادأتسا نهف ةلمجلابو . هلباقمو لبق هنع ىدأ يذلا لاملا ينعأ

 نمو ى هماكحأ يف هنع يدؤي يذلا دقنلاك هدنع عاتملاف هيف لعج
 . هلاح رهاظ عماجلاو هنع ىًدوملاك هدنع يهف ةميقلا ىلع هادأتسا

 كسمي ال : لوقي اضعب نأ رم دقو « رجتلا عيبي ىتح ةاكزلا مهضعب همزلي م
 مل يذلا وهو ( هلياقمو « لبق هنع ىدأ يذلا لاملا ينعا ) باصنلا الإ تقولا

 امأو ، ليصفتلاب كح مدقت ام يأ ى هلثم بارعإ مدقت ( ةلمجلابو ) “ هنع دؤي

 ءابلا نوك زوجيو “ فوذحم ردصمب ةقلعتم ءابلاف ىدأتسا نمف ةلمجلاب مكحلا

 . ةدئاز نمف : هلوق يف ءافلا لمج كلذ نمف ةلجلا امأو يأ أدتبم ةلمجلاو ى ةدئاز

 دقنلاك هدنع عاتملاف هيف لعج ام ىلع ) ءادألاب هرمأ يأ ( هاداتسا نمف )

 ( هنع يدؤملاك هدنع يهف ةميقلا ىلع هاداتسا نمو ‘هماكحأ يف هنع يدؤي يذلا

 نيلوقلا نيب ( عماجلاو ) « منغلاو رقبلاو لبإلاو بوبحلاك ىك زملا لاملا رئاسك
 نإ هيف لمج ام ةلزنمب عاتملا نأ وهو ( هلاح رهاظ ) لوألاو ثلاثلا لوقلا وهو

 ةلمجلا يف ةاكزلا هبف بجت يذلا دقنلا ةلزنمب ةميقلا نم داز امو ىواس وأ صقن

 . ملع أ هللاو
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 لصف

 ملعي ىيح حبر ل آ ١ يف ناك ولو ‘ ةاكر ًاض ر اقم : لىق > مزلت ال

 . هادأتسا نم ىلع اذهو ض هل حصي ام

 لصف

 ى حبر نم مزجي هب رجتي نمل هلام يطعم وهو ءارلا رسكب ض راقملا نأ ملعإ
 ى ايدؤي الف اسيأ اذإو ط هاوجر ام لاملا نع نايدؤي هريغ عم آلام عدوأ يذلاو

 ى ىضم ام ىلع يدأ رضح اذإو “ بئاغ لام ىلع ىدؤي ال : انموق ضعب لاقو
 موزل الو عييضت ال مهدنعو “ ةيصولا هعمزلتو ًاميضم ناك دؤي مل اذإ اندنعف

 نم ءزجس رجتي نم وهو ءارلا حتفب (. اضرامقم : ليق « مزلت ال ) و ‘ رضحي قح

 اذإف ى حبرلا نم ( هل حصي 7 ملعي ىتح حبر لاملا يف ناك ولو ى ةاكز ) حبرلا
 مل ولو هلام عم وأ ى همهس يف باصنلا هل مت نإ لوحلا نارودل ىك زو تقو ملع

 « ناويدلا » راتخم كلذو « لصألا عبقت عبتت ةدئاف هذهف تقو هل ناك نإو “ هضبقي

 ملعيل٤ليق :فنصملا لاق امنإو كرم ايف مالكلاك هتدايزو رعسلاب صقنلاف مالكلاو

 (هاداتسا نم) لوق (ىلع اذهو) “لاوقأ نم آلوق هب ىتأ هنأو هرتخم مل خشلا نأ
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 نإف ، موق نم ىلعو ائيش هيف لعجي مل وهو رجت يف لعج ام ىلع
 نم هل تق و باصتنل ١ ردق همهس ف دحو ن اف ‘ موق ح رل ناك

 لاملا بر عم مستقا اذإ : ليقو ، هسفن نم هنع ىدأو ميوقتلا نيح

 اضيأ جب رل ( ىلعو عفد ام ىلع ل آ ( برو { ةض ا ١ نبتسل ١ ىلع ىدأ

 ضّراقمال ريمضلا وأ امه ريغ وأ آضراقم وأ آاض راقماقلطم لاملا بحاص ىدأتسانم يأ

 لادلا فيفختو ءاتلا دعب فلأب وهو “ ضارق ريغ نم لام هل هنأ ريدقت ىلع حتفلاب
 لعفلا نوكي الو “ذئنيح ايعابس نوكي هنأل ءاتلاو نيسلا عم اهديدشت زوجي الو

 هريغ ال - ءارلا حتفب - ضر اقملا يأ ( وهو “ رجت يف لعج ام ىلع ) ايعابس
 حبرلا ناك نإف ةموق نم ) لوق ( ىلع ) ابَنب نإ ( و انيش هيف لعجي م )
 ( هنع ىدأو “ميوقتلا نيح نم هل تقو باصنلا ردق همهس يف دج و نإف “مآوق
 نم لقأ دجو نإو ‘ ضارقلا لام نم ال ( هسفن ) لام ( نم ) لوحلا مت اذإ
 كسمأ ام هدنع ناك نإو ، كلذك اضيأ تقو هدنع امب باصنلا متيو « باصنلا

 يف اذكو ص تقولل يطعأ هريغ مم هيف وأ همهس يف باصنلا مت نإف “ تقولا هل
 ملعي ىقح تيقوتلا همزلي ال لوآلا لوقلا نأ قرفلاو “ هيلإ ترشأ اك لوآلا لوقلا

 يناثلاو « هل مك ملعي اك لعفي نأ همزلي الو احير لاملا يف نأ ملع ولو « هل حصي مك
 . احير هيف نأ ملع اذإ تيقوتلاو ميوقتلا همزلي

 ىلع يدؤي ى ( ةيضاملا نينسلا ىلع ىدآ لاملا بر عم ممتقا اذإ : ليقو )

 لكل حبر مك ملمي مل نإو « اهيف حبري مل ةنس نع ال اهيف حبر ام ردقب ةنس لك
 ةنسلا نم هل لصح هنأك ص ةمسقلا تقو يف لصح ام ىلع "دؤي وأ طاتحا ةنس
 نأ تمع دقو « ةنس لك ىلع ( عفد ام ىلع لاملا بر ) ىدأ ( و ) ىلوأل
 ( اضيأ حبرلا ىلعو ) مسقلا رظتني الو ةنس لك يف عفد ام ىلع يدؤي هنأ انبهذم
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 نإو ى هنيمأ هنأل ةنس لك يف هحبر هنأ هرجات هب هربخأ امب ناب اذإ
 كلذك دوؤيلف ةنسلا كلت يف هل حص ام رظن كلذ ملعي مل وأ تام

 هتميقو آرانيد نيرشعك ب نيدب رجتل ًاعاتم رتشم اذكو 2 يضاملا ىلع
 . . . . . . هداس نهف « آرانيد نوعبرأ

 - ءارلا حتفب - ضر اقملا وهو (هرجات هب هربخأ امب ناب اذإ) ةنس لك ىلع
 نإ اذك و « ةءاربلا وأ فوقولا يف ناك ولو : ( هنيمأ هنأل ةنس لك يف هبر هنأ )

 هربخي نأ نودب ( تام نإو ) « لاملا يف وأ هيف بتكي ام يف ابوتكم هدجو
 "نج وأ « ةنس لك يف هل حص يذلا ( كلذ ملعي مل ) و الثم مدق ( وأ ) « كلذب

 هل حص ام رظن) ملمي نأ جرب ملو اهربغ وأ ةببغل هربخ نأهنم سيأ وأ ت وأ

 ع ةضاملا نينسلا يف دوجوم هنأك اهيف هدجو ام ىلع يأ ى ( ةنسلا كلت يف

 . فنصملا دارم اذه “ ( يضاملا ىلع كلذك دؤيلف )

 ناد نإ هيلع ركنأ ةاكزلا جرحي ال هنأ هكيرش نم ملع نم : « جاتلا ه يف لاق

 هرمأ نوهأف ناسللا قلطم تام نإف صوي ملو طعي ملو هنم تلوط نمو ى اهب
 هلام نم تذخأ ةأجف وأ ص ناسللا كسمم تام ىتح ىناوت نإو ى هىف فوقولا
 لبقي الف اهجرخي ال نأ هليك و رمأ نمو ى ةءارب وأ ةيالو نم هبلع ناك ام ىلع وهو

 بات مث قوقحلاو هتاكز عبض نمو ى هلهأ حبقو ىكزي ال آلام هللا حبقو ى هتلاكو

 سبح" الإو لتاق نإ لتق" اهئادأ نم ىبأو اهب "رقأ نمو “ وفعلا هل يجر زجعو
 ةعستو ىرتشت : ليقو “ هنم ىرتشيالف هرمث نم اهجرخي ال نمو “ يدؤي ىتح
 لجأل ( نيدب رجتل اعاتم رتشم اذكو ) “ كلذ زوجي : ليقو « هراشعأ
 ك ءالقلا ثدح وأ هارتشا نيح ( ارانيد نوعبرأ هتميقو ارانيد نيرشعك ب )

 نودب روهشم ظفل اذه نأ ملعإ “لادلا فيفختو ءاتلا دعب فلأب ( هاداتسا نمف )

- ١٤٣ - 

 



 لبق نيعبرأب نإف ث هعيبي ىتح ائيش همزلي ال رجتلا يف لوعجملا ىلع
 ء هبر هنع يدؤي ال اك لجؤملا طقسي ال هنأل اهل تقو نيدلا لولح

 : ليقو « يقابلا ىلع ىدأو هيلع ام لباقي ام هنع طح لح اذإف

 رجت لام دريو ، يهك وه ذإ رجتلا اهب ىرتشملا نيرشعلل تقوي

 لامعألا امنإ » : ةفع هلوق ن أ ريغ ء هسكع ال ىونلاب بسكل

 . « تابنلاب

 دمب فلأب هادأتسا لاقي نأ حضاولاو « حصي الو لادلا دشبو ءاتلا لبق فلأ

 ًاففغ ىدأ انه لعفلاو “ ىدألا نم لاعفتسا وهف فلأ هدعب لادلا فيفختو ءاتلا
 ال رجتلا يف لوعجملا ىلع ) ى ةثالثلا قوف نوكي ال لعفتسا نأل ص اددشم ال

 ًائىش هيف لعجي م هنأل “ ( هعيبي ىتح انيش ) يازلا رسك و ءايلا مضب ( هم زللي

 يك زيو هذختيو عاب نيح نم تقولا لبقتسيو ى هللا ءاش نإ هيف يطعيس لب

 . لباقت نم

 لجؤملا طقسي ال هنأل امل تقو نيدلا لولح لبق نيعبراب ) هعاب ( نإف )
 ص نورشع وهو ( هيلع ام لباقي ام هنع طح لح اذاف ص هبر هنع يدوؤي ال اك

 عاتم يأ ( رجتلا اهب ىرتشملا نيرشعلل تقوي : ليقو < يقابلا ىلع ىدأو )
 ال نيدلاو اهب ىرتشملا نيرشعلاك يأ ( يهك ) رجتلا عاتم يف ( وه ذإ ) رجتلا

 هرجف رجلل يه راعتساو “ لحي مل ام هبحاص هنع يدؤي الو نايدملا هطقسب

 ' رجلل راعتسملا عوفرملا لصفنملا ريمضلا ىلع فاكلا لاخدإ سايق ىلع ءاني فاكلا

 يف دب ال ينعي “ ( هسكع ال ) ظفللابو هب وأ ( ىونلاب بسكل رجت لام دريو )
 اضيأ هيف زاوجلا حيحصلاو ى لوقلا اذه يف ىونلا عم ظفللاب رجتلل بسكلا در

 لكلو ( تاينلاب لامعألا امنإ ه : يلم هلوق نأ ريغ ) ‘ هدحو ىونلا ولو
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 .اعاتم الدبم منغ وأ لخنك ةلغ نم رجتل يرتشي نمو زاوجلا ىلع لدي
 . ىتح هنع اهطقسي لوعجملا ىلع يداتسملاف س ًابوبح ولو رخآب

 ق ثيدحلاو يدنع حيحصلا وهو ( زاوجلا ىلع لدي ) )١' « ىون ام ءىرما

 ةمسك أ ىرقشا نم : « دعاوقلا » يفو ى هللا همحر « يشحملا » هيلع ملكتو حيحصلا

 الف ةراجتلل اهاونو سابتلل اهارتشا وأ « سابتلل اهلعجي نأ هل ادب مث ةراجتلل

 ةراحتلا نأ ههجوو “انيهذم وهو :« يشحملا » لاق “ ضعب دنع هيلع ةاكز

 ةضراع ةراجتلاو بسكلا ضورملا يف لصألا نرأو ت ىونلاب لقعت ال

 نورخآ لاقو : لاق ى ةينلا درجمب تبث اذإو لصالا كح دوعي ةينلا درجفن

 . كلذ ريغ

 لام دري الو ىونلاب بسكلا ىلإ ةراجتلا لام دريو : « ناويدلا » يفو

 ميوقتلاب عيبي ( رجتل يرتشي نمو ) « كلذ ريغ ليقو ى ةراجتلل بسكلا
 اذك و ع بسكلل منغلا ناك ولو هل ( مغ وأ لخنك ةلغ نم ) ابيرق هركذيف

 ةلغ ةفاضإب مهاردو ريناندك وهف رجت لامب ىرتشا نإ امأو ى رقبلاو لبإلا
 وأ “ ةضف وأ ابهذ هيف لمجي مل امم امهوحن وأ منغ وأ لخنب يرتشي وأ ‘ فاكلل

 اكلم اهلعجيو مهاردب امنغ وأ الخن يرتشي نأ لثم رجتل هلعجي ملو هيف اهلعج
 ةلفغب ىرتغملا عاتملا هب لدبملا عاتملا ناك ( ولو “ رخآب اعاتم لدبم ) ارجت ال

 لبق فلاب يداتسملاف : لاقي نأ حضاولا ( يداتسملاف ) ‘ ىرخأ ( ابوبح )
 ىتح هنع اهطقسي لوعجملا ىلع ) هفيراصت رئاس اذك و « لادلا فيفخت و لادلا

 )١( ىون ام ءىرما لكلو تاينلاب لامعألا امنإ : ثيدحلا مامتو ث ملسمو يراخبلا هاور ٨

 ايثد ىلإ هترجه تناك نمو ث هلوسرو هللا ىلإ هترجهف هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نف

 هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف اهحكني ةأرما وأ اهبيصي .
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 موقملاو ، هيف همزلت ام هرجت يف لعج ملذإ ، لوحلا لوحيو نيعب عيبي

 ناك نإ اضيأ فلحلا ىلع ةميقلاب لدبي ناكنإ اذكو « هايإ اهمرلي

 ؟ ال مأ رخآ يف ذوخأملا عاتملا ةميقب تقوي

 راتخن وهو « ( هيف همزلت ام هرجت يف لعجي مل ذإ ‘ لوحلا لوحيو نيعب عيبي
 ص حيحصلا وهو ةميقلاب تقولا ذخأيو موقيف ( هايإ اهمزلي موقملاو ) « ناويدلا »
 هعاتم اهتلغب وأ اهب ىرتشا مث ، رجتلل اهلعجو مهاردب امنغ وا لخن ىرتشا ول امأ

 . مهاردب هارتشا هنأكف

 لدبي وأ ى ( ةميقلاب ) رخآ عاتب ةلغلاب هارتشا ام ( لدبي ناك نإ اذكو )
 ًاعاتم لدبي نأ ةميقلاب لدبلا ىنعمو ى ةلغلا ريغ اذك و ةميقلاب عاتم هتلغ سفن
 مكحلا تبثي يأ ( اضيأ فلخلا ىلع ) امهدحأ ميوقت وأ اهميوقت دعب نكل رخآب
 ةروسكم هذه نإو ى خلإ ( ناك نإ ) هلوقب فلخلا نيبو “ فلخلا ىلع اذك

 دارملا نأ روهظل اهدعب ناك ربخ يف قرفلا مال نكي ملو ى ةليقثلا نم ةففخم ةزمهلا

 ص ةدئاز يه وأ « ال مأ هلوق اهيلع لدي اهلبق ةردقم ماهفتسالا ةزمهو ى تابنإلا

 ربخ اهدعب امع ردصملاو ةفخ وأ « كلذك ةففخ اهنوك عم ةزمهلا حتف زوجيو

 ةميقب تقوي ) ةفيعض هلك كلذ يف ةدايزلاو ةدئاز وأ هنوك كحلا يأ فوذحم

 ريناندلاب عيبي ىتح تقوي ( ال مأ ‘ رخآ يف ذوخأملا ) عاتملا رعسب يأ ( عاتملا

 يف لاق ى عاتملا يف لمج امب هنيح يف تقوي : ليقو “ تقويف مهاردلا وأ
 ص هعاتم يف ذخأ يذلا عاتملا ةميقب تقولا ذخأ ةميقلاب لدبأ نإو : « ناويدلا »
 ص ةلدابملا لاح يف هعاتم موقي ملو هعاتم يف ذخأ يذلا عاتملا موق نإ كلذك و

 ةلدابملا لاح يف اهعاتم اموق ولو ص ءيش هلك اذه يف هيلع سيل : لوقي نم مهنمو
 كلذبف _هب يرتشت ام ميوقت مموقتلايف ةدمعلاو«مهاردلإب وأ ريناندلاب اميابتي ىتح

 . هيف لعج ام ىلع هارتشا ام يك زب هنأ لصحتي
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 اذكو . ىنعملا اذه ىلع ةئيسن رجتل عاتملا ءارش نوكي نأ هبشيو
 لهف ص ضعب نود ضعب يف وأ رخآ نود عاتم ف ًانمث لخدأ نإ

 نم ًابايث عناصك ؟ طقف نمثلا هلخد ام وأ هنع يدؤيو لكلا موقي
 لعج ام ىلع يدؤي لبف ‘ نمثب ناوجرأ اهماعل ىرتشا همنغ فوص
 يدؤيف آعم ناوجرألاو بايثلا موقت وأ { هتميق ىلع وأ ، هيف

 مهاردلا و ريناندلاب جاع وأ ( ةئيسن رجتل عاتملا ءارش نوكي نأ هبشيو )

 اعاتم رتشم اذك و : لاق ذإ ترم دق ةلأسملا هذه نأ هيف ى ( ىنعملا اذه ىلع )
 ركذو ةضفلاو بهذلا ريغب عاتملا ىرتشا هنأ انه ديرب نأ لمتحيو ى نيدب رجتل

 رجتللعاتملا ءارش اذه هبشيو:لوقي نأىلوألاو ميوقتلاب لدبلا ةلأسم هبشيف ةمبقلا
 لدبي ملو ةراجتلل ادقن هريغ وأ بحي ىرتشا نإو ى ريناندلاب وأ مهاردلاب ةئيسن

 : ليقو “ تقوو موق نيتلأسملا يف ىرتشا اذإ : ليقف “ لوحلا لاح ىتح عاتملا

 . تقو نيملاب ميوقتلا عم كلذب ىرتشا نإ : ليقو ى نيملاب عيبي ىتح ال

 نود ) عاتم نم ( ضعب يف وأ رخآ نود عاتم يف انمث لخدأ نإ اذكو )
 نم دنع ولو “ ( هنع يدؤيو لكلا موقي لهف ) “ عاتملا كلذ نم رخآ ( ضعب
 ابايث عناصك ؤ طقف نمثلا هلخد ام وأ ) ‘ نيملا هيف لعجي مل ام ىلع يدؤي ال

 يف مقرو قئارط نم لعجي ام وهو ؛ ماللا حتفب ( اهماعل ىرتشا همنغ فوص نم
 ى ةضف وأ بهذ نم ( نمثب ) ايقب ( اناوجرأ ) ى هيقاب نولل فلاخ بوثلا
 ناوجرأ ىلإ ةدئاع هف ءاهو ةضف وأ بهد نم (هيف لمج ام ىلع يدؤي لهف (

 « نالوق ناذهف “ ناوجرألا ةميق يأ ( هتميق ىلع وأ ) : هلوق يف اذك و

 يدويف اعم ناوجرالاو ( اهريغن ود ناوجرألا اهىف لومحلا (بايلثلا م وقت وأ)
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 رجتل ًابح ىرتشا نمو ؛ فالخ ؟ باصنلا هيف غلب نإ لكلا ىلع

 ام ىلع ىدأ ةاكزلا هيف بجت ام هنم دصحف هثرحف رانيد نيرشعك ب

 > اضيأ رشعلاو لعج

 ص لوحلا لاحو هلام نم هريغ عم هيف غلب وأ “ ( باصنلا هيف غلب نإ لكلا ىلع

 الإ تقويو م"وقي ال وأ ةضفلا وأ بهذلاب عيبي ىتح ءيش هيلع سيل وأ
 روكذم ( فدالخ ) ص مهارد ةثالث ناوجرألا اهب ىرتشا يتلا نيعلا تناك نإ
 « ناويدلا » ي

 مل ولو رجتلل تناك اذإ مموقتلاب ىكزت ضورملا نإ : لوقي نم لوق ىلع امأو
 لممي نأ رخآ نود عاتم يف نمثلا لاخدإ لاثمو ى ريناند وأ مهارد اهيف نكي

 ةغبصلا و ةيقبلا ن ود رثكأ وأ نيبوث وأ هلك ابوث غبصيو “ همنغ فوص نم ابايث

 هيفام عم غوبصملا : ليقو ى ةغبصلا هب ىرتشا ام يك زي : ليقف ى نمثب
 مل ةغبصلا مهارد ناك ءاوسو ى لاوقألا رخآ ىلإ مموقتب اهدحو ةغبصلا : ليقو

 اهلك ةغبصلاو ع ريناندلا اذك و « ال مأ لصأ تناك ى اهنع يك ز دق وأ « اهنع كزي
 اك ص ةغبص ريغ نم نمث همف لخد ام لك يف فالخلا كلذ يرجيو « ءاوس اهعاونأب

 ريرحلا وأ نطقلا يرتشيو همنغ نم فوصلا نوكي نأ لثم « فنصملا هيلإ راشأ

 هيف لخدأو هثرح نم نطق هل ناك نإ اذك و ع فوصلا كلذ نم اهلمعي بايث ملعل
 فرحل هارتشا وأ لوأ نم ( رجتل ابح ىرتشا نمو ) « اهريغو ةغبصك ان

 ءاوس « رجتلا ةين ىلع ايقب هضعب ثرح وأ ، ( هثرحف ارانيد نيرشعك ب )
 هثرحمل ةرم لوأ هارتشا وأ ، رجتل هثرحي نأ هل ادب مث رجتل ةرم لوأ هارتشا

 ريناندلا نم هبف ( لمج ام ىلع ىدا ص ةاكزلا هيف بجت ام هنم دصحف ) رجتل

 اذك و ‘ دصح ام ىلع ( أضي : ) هفصن وأ ( رشعلا ) ىدأ ( و ) ص رانيد فصن
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 رجتل هلعج نإ هيف بجت ام لك اذكو ى طقف لوألا : ليقو

 نرإ اذك و ى ىرخأ ةعارز نم هدنع باصنلا مت نكل هيف بجت ملام دصح نإ

 ىلع هنإف “ هريغ هدنع نأل ةاكزلا هتمزل دق نكل نرشع نم لقأب بحلا ىرتشا
 فصن ىدأ يأ ث فوذحملا ىدأ لوعفم ىلع فوطعم رشعلاو « اهردقب ريناندلا
 ريناندلا ىلع ةاكزلا ىدأ وأ ، هيلإ ةراشإلا تيأر اك رشعلاو ى رانيد
 . رشعلاو

 تقو ءاج اذإو ص طقف هفصن وأ رشعلا بوبحلا ىلع يدؤي : ( ليقو )

 وهو ( لوألا ) ىلع يدؤي : ليقو « هيف لعج امال هتميقب بحلا ىك ز هتاكز
 هثرحي نأ هل رهظ مث رجتل آلوأ هارتشا نإ امأو « بحلا يف لعج يتلا نورشعلا
 ارشع تكردأ اذإ بوبحلا ةاكز هبلع امنإف ارجت سيل امم اهوحن وأ هلايع ةقفنل
 ةاكز هيلعف رجتلا دارأ مث هثرحف رجت نود ثرح هارتشا نإو « رشع فصنو

 ضوفخم لوآلاو “ مموقتلاب دصح ام ىك ز دقنلا ةاكز تقو لصو اذإو « بوبحلا

 ةدناز ءافلا (طقف) لوآلا يك زب يأ ى هبصن زوجيو ى اهلثم ركذل ةفوذحم ىنعب
 يأ « اهلبق ةلجلا ىلع ةفطاع اهنأ ىلأوألاو ى فانئتسالل وأ : لبق “ ظفللا نييزتل

 بنع رجش وأ رجتل الخن ىرقشا نإو ى هيلع ءادآلا يفاكلا وأ فاك هيلع ءادألاف

 زاجأف عطقلا ىلع كردت نأ لبق رجتل ارامث ىرتشا وأ 4 عيبلا لبق كردأو رثأف

 . نالوقلاف كردت ىتح ءاقبإلا رحشلا بحاص هل

 رثكأ وأ مهرد ىتئاكو ارانيد نيرشع نم رثكأك ( هيف بجت ام لك اذك و )

 لقأ وأ اقلطم رثكأ وأ ةاش نيمبرأك و « باصنلا هب متي ام هدنع نكل « لقأ وأ

 قاسوأ سمخك و “ كلذك دَوذ' سمخك و ى نوعبرألا هب متت ام هدنع ناك نإ
 هب ىرتشا وأ “ ( رجتل هلعج نإ ) هثرحف اهسنج نم وأ اهريغ ابح اهب ىرتشا
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 لجرل اهعاب مم ادقن ةعلس اهب ىرتشاف رانيد ةئام هل نمو ء فلخلا ىلع

 ىلع لوألا دؤىلف ‘ ىرخأ ةلئام لجرلا دب يفو 2 ةئدسن نيتئام

 , ةعلسلا يف ةلوعجملا ةئاملا

 : ليقو “ بسكلا ىلعو رجتلا ىلع يدؤي : ليقف “ ( فلخلا ىلع ) هثرحف ابح

 هايشلاب ىونيو ارانيد نيعبرأب ةاش نيمبرأ يرتشي نأ كلذ نم لعج ام ىلع
 لوق يف ث رجتلا ىلع ًآرانيدو بسكلا ىلع ةاش يدؤي هنإف ع بسكلاو رجتلا

 . ةميقلا ىلع ميوقتلا لوق يفو ى لعج ام ىلع ةاكزلا

 ،الجاع وأ روضح ميب يأ :( ادقن ةعلس اهب ىرتشاف رانيد ةنام هل نمو)

 ‘ىرخأ ةنام لجرلا دي يفو ) ريخات عيب يأ ( ةنيسن نيتنامب لجرل اهعاب مث )
 ىتح هيلع ةاكز ال هنأ حيحصلاو ى ( ةعلسلا يف ةلومجما ةناملا ىلع لوألا دؤيلف

 ص ةدحاولا ةنسلا : لبقو “ نيتسلا نم ىضم ام ىلع اهيك زيف نيتئاملا لجأ لحي

 لبق نيتئاملا ىلع يكزي : ليقو « لجآلا لولح دعب لوحلا لوحي ىتح : ليقو
 هديب اهنأك ةئام نأ فنصملا هلاق ام هجوو ى ةاكزلا تقو غلب اذإ لجالا لولح

 عيبلا خسف ول هنأو ى هلام لصأ اهنأو ى ةعلسلا يف اهلعجو هديب تناك دق اهنأل
 مل ةدئاف اهنإف ىرخآلا ةئاملا فالخب “ ةئاملا اهيف لعج يتلا هتعلس هيلإ تمجرل

 ةروكذملا ةئاملا كزيب مل نإ اهاكزو اهكلم لجألا غلب اذإو ى اهيك زي الف اهكلمي
 لوحي وأ هتاكز تقو يتأي ىتح ةدئاف يه ىتلا يك زي الف اهاكز دق ناك نإو “آلوأ

 يذلا كلام سأر يكزت نأ لئاسملا رئاس يف كل زوجيو ‘ ضعب دنع لوحلا اهيلع
 ةمئذلا يف نيدلا كلذ مم يتلا كتدئاف رخؤتو ث ةاكزلا يف كتقول سانلا يف نيد وه

 لاملاسأر عم ةدئافلاب انيد اهتيطعأو اضيأ اهتضبق نإو “كتاكز تقو ءيجي ىقح
 لمعنف ى امهيلع داز ام ةدئافلاو ‘ لام سأر لوآلا لاملا سأرو يه تناك لوألا

 . ابر نوكي ال هجو ىلع كلذو رم ام هين
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 ذإ نيدلا نم همزل ام طقسي الو ء ةعلسلا نود هديب يتلا ىلع يناثلاو

 ةلئام هديبو كلذك ةئام ثالثب ثلاثل يناثلا اهعاب نإو ص لحي مل

 فلخلاو ‘ همزل ام طحي الو ى ةعلسلا ىلعو اهيلع دؤيلف ىرخأ

 يتلا ةئاملا طقسي له ، لوألا نم ىرتشا ام عاب ام دعب يناثلا يف

 ةاكزلا همزلت مل لوألا ىلعف ؟ ال مأ لوألا اهيلع يدؤي

 بهذ نم ائيش اهيف لعجي مل ةعلسلا نآل “(ةعلسلا نود هديب يتلاىلع يناثلا و)
 لوآلا نأل ڵاهنع ىدأ لوآلا نوكل اهيلع دؤي مل هنأ نم خيشلا لاق امل ال ةضف وأ
 يدؤي يناثلا نأ قحلاو 0 دحأ نع دحأ يك زب الو 2 هملع ال هسفن ىلع ىدأ امإ

 اهعيبي ىتح آلوأ هب اهارتشا امب وأ ىوست امب ةعلسلا ىلعو هديب تلا ةئاملا ىلع

 عابت ىتح ةملسلا ىكزت ال هنأ ىلع ءانب رخآلاو ى لاوقأ اهن ىلع لوحلا لوحيو
 طقسي الو ) “ال مأ ةضفلاو بهذلا اهيف لعج ءاوس ى اهتميق ىلع لوحلا لوحيو

 يناثلا ) ةعلسلا يأ ( اهعاب نإو ) ص ناتناملا وهو ( لحي مل ذإ نيدلا نم همزل ام
 ىرخأ ةئام ) ثلاثلا يأ ( هديبو ) ةئيسن يأ ( كلذك ةئام ثدلثب ثلاثل

 ص نالوق ىوست امب وأ هب اهارتشا امب ( ةعلسلا ىلعو اهيلع ) ثلاثلا ( دؤيلف

 لام يقبل اهيلع دؤي مل ول هنأل لوحلا دعب اهتميق يك زيف اهعيبي ىتح ال : ليقو
 ( همزل ام طحي الو ) « يناثلا حبر يتلا ةئالاو لوآلا حبر يتلا ةئاملا وهو ةاكز الب

 . لحم ل ذإ ةئاملا ثالث وهو

 يتلا ةئاملا طقسي له ص لوألا نم ىرتشا ام عاب امدعب يناثلا ف فلخلاو )

 يدؤي هنا رم اك ةاكزلا همزلت نم نوكي يناثلا ( ىلعف ؟ ال مأ لوألا اهيلت يدؤي

 يدؤي ىتلا هئاملا طقسي هنأ وهو (لوألا) ىلعو « ةعلسلا نود هديب يتلا ةئاملا ىلع

 هنكل رانيد ةئام هديب ناك ولو هنأل ى ( ةاكزلا همزلت مل ) لوآلا اهيلع

 ۔ - ١ ١٥



 . . . .هطقسي ميرغلاف هبر هيلع يدؤي لام لك نأل

 نم دنع الإ “ ( هطقسي ممرفلاف هبر هيلع يدؤي لام لك نأل ) و ى اهلثمب نيدت دق
 هك زب نيدل ا كلذ هل نمو ى هطقس د ال و هلك هلام يك زب ند هملع نم ن : لاق

 . نيترم يكز انيعتم الام سيلو « ةدح ىلع هسفنل يك زي الك نال

 نيد نع الإ ىكزي ال امكف ى ةضفلاو بهذلا نيد الإ نايدملا نع طقسب ال

 ال : انموق لاقو < ةضفلاو بهذلا نبد نع الإ طقسم ال كلذك ةضقلاو بهذلا

 هيلعو الثم ارانيد نورشع هل نمف ى اقلطم نويدلا هنم جرخت ىتح لام يف ةاكز
 نيدلا بحاص نأل باصنلا صقني لثم عاصلا نأل « هيلع ةاكز ال ريمش عاص
 هملع مزلي هنأب درو « هديب وه يذلا نيدلا بحاص لام ةقيقحلا يف وهو ى مدقم

 نيدلا قلعتل ى هديب ام ةلمج يف لب نيدلا ردق يف نيدلا هيلع يذلا فرصتي ال نأ

 ام لاقي الو ى لاملاب ال ةمذلاب قلعتم نيدلا امنإو « مقتسم ريغ وهو جرخي ىتح هلامب
 انأل ى نايدملا هطقسي اذلو ع ةضفلاو بهذلا نيد يف انيلع دري فلاخملا هركذ
 ص اولاق اذك ص نيترم “لام ىك زيالف هيلع يدؤي هبحاص نأل هطقسي امنإ : لوقن
 هدصقي رهاظ لام ةشاملاو بوبلا نأب اهريغو ةضفلاو بهذلا نويد نيب انقرفو

 كيرشلانإ : لبق اك ع ةضفلاو بهذلا فالخب اهرك وأ ابح اهتاكز ذخأيف لماعلا

 نعو ى انركذ امل ةضفلاو بهذلا يف ال ةيشاملاو بوبحلا يف هكيرش بيصنب متتسي
 ناسنإلا يزجت ةقدصلاو ةالصلاو موصلا ةلفان نإ : هللا همحر فسوب يبأ نب دواد

 هملع ام طحي اهيطعي نأ دارأ اذإ بوبحلا ةاكز نإو « سانلا تاعابت نم هيلع امل
 . ھا 2 نبالا نم
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 ء اضيأ ثلاثلا اهطقسأو اهطقسأ نوسمخ الإ يناثلا دنع نكي مل نإو

 اهيلع يدؤي يتلا ثلاثلا طقسأ ءيش يناثلا دنع نكي مل نإ اذه ىلعف

 هتمزل نم نأل ؛ كحلا يف ال فصولا يف روصتي امنإ اذهو س لوألا

 - يدؤي اهعئاب نأ ةفرعم هيلع بعص رجتل اهارتشإ ةعلس يف ةاكز

 طاقسإ يف هل ةجح اهيلع يدؤي هنإ هلوق نوكي الو ؟ ال مأ اهيلع
 ( هنع ض رفل . . . . ٠ ٠ ٠. . .

 ىلع (( اضيأ كلاثلا اهطقسأو اهطقسأ نوسمخ الإ يناثلا دنع نكي م نإو )

 كلذف نيسمخ ثلاثلاو نيسمخ طقسأ يناثلا نوكيف “اهلثم طقسأ يأ “لوقلا اذه
 هنع يك زب ام طقسي يناثلا نأ هطباضو « ةئام ىك ز دق لوألا نأل ص كزت مل ةئام

 يتلا ةيقبلا ثلاثلا طقسأ لوآلا هنع ىك ز ام نود الإ هدنع نكي مل نإو ى لوألا
 ءءاوس هلقأ و ددملا رثكأ نإف « كلذ ىلع سقو “ لوآلا ىك ز ام ددع لثم اهب متي

 يف ام رم دقو “ فنصملا دارأ ام اذه ع هنود امو ثلاثلاك هقوف امو عبارلاو

 يتلا ) ةناملا ( ثلاثلا طقسأ عيش يناثلا دنع نكي مل نإ اذه ىلعف ) ، همالك
 ركذلاو ملكتلا يف يأ : ( فصولا يف روصتي امنإ اذهو “ لوألا اهيلع يدؤي
 ال هنال ةحصلاو « رمالا سفنو ( مكحلا يف ال ) “ ةحص مدع عم ولو ركذ درجم

 هتمزل نم نال ) « هلوقل ال اهنيب حيحص دقع لصف عم لوالاب ثلاثلا رابتعا متي

 ص ( ال ما اهيلع يدؤي اهمناب نأ ةفرعم هيلع بعص رجتل اهارتشا ةعلس يف ةاكز

 اهيلع ىدأ له ثحببلف “ ابجاو طقست ال تتبث نإ كلذ ةبوعص نأ هيف ذإ
 اهيلع يدؤي هنإ : هلوق نوكي الو ) ‘ ىدأ مملا نع زجع نرإف ؟ال مأ عئابلا
 وأ هقدص اذإ ةجح نوكي هنأب ثحبي دق ى ( هنع ضرفلا طاقسإ يف هل ةجح
 ال اهيلع يدؤي هنإ : هلوق نأ دارأ نإ الإ “ ىكز هنأب نيمأ وأ نانيمأ دهش
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 ؟ ال مأ طقسي ام هل نأ رخآ عئاب نم اهارتشا نإ هل نيأ نمو

 وه اذه نأ رهظ مث ع هريغل الو عئابلل ال هل كلم هديب وه لام ةاكز هنع طقسي
 ةطقسم هتيدأت نوكت ال : لاق هنأكف ى ةيدأتلا وهو لوقملا ىنعمب لوقلاف « دارملا

 نم ) يناثلا اهمئاب ( اهارتشا نإ ) ثلاثلل يأ : ( هل نيا نمو ) ‘ هنع ضرفلا
 هيكزيف هتاكز ( طقسي ام ) لوألل يأ ( هل نأ ) ملعي نأ لوآلا وه ( رخآ عناب

 هديب ام دحاو لك ربتعيو « هلك كلذ ءاغلإ قحلاو ؟ ( ال مأ ) ثلاثلا يرتشملا

 . نيدلا ةاكز يفو ةملسلا ةاكز يف فالخلا ىلع يرجيف هل هريغ ةمذب ام وأ

 فحتم

 ذئنيح هنأل اهؤادأ لح اذإ ةضفلاو بهذلا نويد نم هبلع ام يكزملا طقسي
 لام يقبل لوحلا دعب هبحاص هطقسأ ولو نيترم لام ىكزي الو ى هبحاص هيكزب

 هلحم و « بهذملا ريغ يف لوقلاو ص لح ولو هيلع ام طقسي ال : ليقو « ةاكز الب
 « هتقو ىضم دقو يك زي ناك نإ الإ “ باصنلا متو لوحلا غلب اذإ ام ملعأ هللا و

 ةضفلاو بهذلا نيد طقسي نايدملا نإ : انباحصأ ضعب لاقو ى انبهذم لوألاو
 لام الإ لاملا نم هدنع نكي مل اذإ ام رظناو ى رفعج نبا رظناف “ لحي مل ولو

 اذه نأ ضعب رهظتسا ى باصنلا هيفو ‘ لوحلا لحي ملو « لجألا لحي ملو نيدلا
 ص اهتقو فلتخا وأ باصنلا نم لقأ نيدلا اذه ناك اذإ اذك و « هيف بجت ال لاملا
 ام وأ لوألا عيبر نايدملا تقوو ى مرحلا لاملا بحاص تقو نوكي نأ لثم

 . رفص ىلإ ةجحلا يذ نم لجالا و هدعب
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 رخآلا هعابف ةئيسن نيسمخو ةئام هعابف رانيد ةئامب ًاعاتم ىرتشا نمو
 ىلع يدؤي لوألاف ‘ هب هارتشا ام لك دنعو ، كلذك نيتئام

 ىلع كلاثلاو لوألا ىدؤم هنع طحو . نبسمحلا ىلع يناثلاو 2 ةئامل

 : ليقو . عيجلا ىلع يدؤيو هديب ناك نإ عاتملا موقيو ى نيتئاملا

 ىلع لك يدؤي

 ةئيسمن نيسمخو ةئامب هعابن ) ادقن ( رانيد ةئامب اعاتم ىرتشا نمو )
 نم ( لك دنعو ) ةئيسن يأ ( كلذك نيتنامم رخآلا ) ه يرتشم يأ : ( هعابف
 ناتئام ثلاثلا دنعو « نوسمخو ةئام يناثلا دنعف “( هارتشا ام ) ثلاثلاو يناثلا
 دؤيلف : هلوق يق رم ام هيف « اهب ءارتشا ىتلا ( ةئاملا ىلع يدؤي لوألاف هب )
 هملع ةاكز ال نأ حيحصلاف “صقن الو ةدايز الي ةعلسلا يف ةلوعجملا ةئاملا ىلع لوألا

 يناثلاو ) “ رم ام رخآ ىلإ نيسمخلاو ةئاملا يك زيف نيسفخلاو ةئاملا لجأ لحي ىتح

 ريغ اذهو ى اهنع يدؤي ىقلا ةئاملا وهو ( لوألا ىدؤم هنع طح و نيسمخلا ىلع

 ينغي الف ع لي م هيلع يذلا نيدلا لجأ نأ عم ةئاملا هذه طحي فيك رهاظ
 تأ الإ مهللا ، هيلع نيدلا لجأ "لح ول اهطحي امنإو “ لوآلا ةيدأت هنع
 ء فنصمل دارم ثحبلا اذهو “ةاكزلا لولحو لجآلا لولح قفتا اذإ ام ىلع لمحي
 اذه لبق لاق ذإ كلذ لثم يف ثحبلاب هنع ءانغتساللو راصتخإلل هركذي ملو

 طاقسإ يف : هلوق ىلإ « مكحلا يف ال فصولا يف روصتي اذهو : هصن ام بيرقب

 اذإ < لكلا ةاكز هيلع بجحيهنأ رهاظلاف لجآلا لولح قفتا ول لب ى هنع ضرفلا

 طقسي ال ملف طاقسإلا ىلعو ءيش لوحلا نم صقني ملو هدي يف يهو « لوحلا مت
 هديب ناك نإ عاتملا موقيو ) “ هديب نيتللا ( نيتناملا ىلع تلاثلاو ) “ لكلا

 ىلع لك يدؤي : ليقو ) ص ةملسلا ةميقو رم اك نيتئاملا ( عيمجلا ىلع يدؤيو
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 . همزل ام لك طح نيدلا لح اذإف 2 هديب ام

 ؛لطاب لوقلا اذه لبق امو “( همزل ام ) مهنم ( لك طح نيدلا لح اذإف هديب ام

 ثلاثلا طقسأ و اهطقسأل طقف نوسمخ يناثلا ديب ناك ول فنصملا هركذ ام ىلعو

 ام دح ىلع اذهو ى ةئام ثلاثلا طقسأ ءيش هدنع نكي مل نإو “ ىرخأ نيسمخ

 فنصملا نأ تملع دقو ؛ خلا نوسمخ الإ يناثلا دنع نكي مل تإو : هلوق يف رم

 فصولايف روصتي امنإ اذهو : لاق ثبح اهررق ام دعب لئاسملا كلت نع عجر دق

 . هدمتعت ام كل تركذ دقو ؛؟ خلا

 عجرف اضيأ اهب هعاب وأ ارانيد نيرشعب ائيش ىرتشا نإو : « ناويدلا » يفو

 نأىلع هسهو "وأ ةالو وأ هلاقأ وأ ى اهب هنع هيرتشم نم هارتشا وأ « بيمعب هيلإ

 هارتشا وأ ‘ هتقو ضقتنا نيرشع نم لقأب عاب نإو « هتقو تبث هارتشا امب هبيثي
 بيملابهدرف ناسنإ نع نيرشعب هارتشا نإو < ضقتنا لقأب هارتشاو اهب هعابو اهب

 ىرقشا نإو « خاسقنإلا كلذك و ى هفلتأو عئابلا سلفأ نإ الإ ى تبث لوحلا لبق

 نإو ڵ هتقو ضقتنا نيرشعي هارتشا ام فلتف ةرشعب رخآو رانيد نيرشعب ائيش

 ةميق يفو باوثلا ىلع ةراجتلل الام ىطعأ نمو ى ضقتني مل ةرشعب هارتشا ام فلت
 ناك نإ هبلع دؤيلف باوثلا ىمسي نأ الإ « ةميقلا ىلع ىدأ ارانيد نورشع عاتملا

 ىلع هاطعأف نيرشع عاتملا يف لعج نمو ى نيع ريغ ناك نإ هتميق ىلعو ى انيع

 ةميقو باوثلا مسي مل نإ اذك و “ تباث تقولاو نيرشعلا ىلع ىدأ اهب باوثلا

 ىرتشا نمو ى هلال همضيو ةراجتلل باوثلل ىطعأ ام لك بسحيو نيرشع عاقتملا
 دصح ام رشع ىطعأ هلاب ثنحو رثكأ وأ باصنلا هنم دصحو هثرحف نيرشعب
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 اهيلع لمحي يقلا لامجلاو ص ةاكز اضيأ هرشع فصن وأ هرشع ىطعأو نيكاسملل

 هتوسك وأ هتقفن ىرتشا نمو ى هيلع الف بسكلل وأ ى اهنع يدؤي ةراجتلل

 هسمخ" طمي ملو زاكرلا نم هذخأ باصن ىلع لوحلا لاح نإ و « اهنع دؤيلف ةراجتلل

 . يكزي ال : لىقو ى ىكزو هاطعأ
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 باب

 باصنلا لامكو لوحلاو كلملارارقتسا نَدْفّتلاك منغلا يف طرش
 اهيفف ةئامو نيرشع ىلإ > ةاش اهيفو اهنود ام ال ةاش نوعبرأ وهو

 ةدحاو تداز نإ ناتاش

 باب

 منغلا ةاكز يف

 منغلا يف كلملا رارقتسا نكل « ( كلملا رارقتسا نيدقنلاك مفلا يف طرش )

 ى منغلاكف رقبلاو لبإلا امأو « مهاردلا فالخب ةمذلا يزجت الو ضبقلا هيف طرتشي

 : ليق « ليلقب ولو ( اهنود ام ال ةاش نوعبرأ وهو باصنلا لامكو لوحلاو )
 ةاكز اهيف نأ نمت وأ عست وأ ةاش رشع ربغ ةاش نيعبرأ يف : ليقو “ اعامجإ

 ىطعت ةاشلا نأ مهضعب ىعداو « ةيقابلا نيثالثللو اهل ةاكز اهنم ( ةاش اهيفو )

 يف ( اهيفف ةنامو نيرشع ىلإ ) ةيتآلا ريداقملا يف اذك و « اهربغ نم نيعبرألا ىلع
 ةئام عومجملا نوكيف ( ةدحاو ) ةاش ( تداز نإ ى ناتاش ) نيرشملاو ةئاملا
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 يفف تداز نإف ، ةئام ثالث ىلإ ةدحاو تداز نإ ةثالثف نيتئام ىلإ

 ةبيعم نإو ةاش مسا هملع قدصي امب باصنلا متيو ‘ ةاش ةئام لك

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ةلملع وأ ةلي زه وأ

 ةدحاو دزت مل نإو ى نيتاش ةدئازلا ةاشلا عم اهيف نأ دارملاف “ نيرشعو دحاوو

 دودعملا نا مم ددملا ثنأ ( ةثالثف نيتئام ىلإ ) ناتاشف تداز نإو ى ةاش اهيفف
 تداز نإو ى ناتاشف دزت مل نإو ( ةدحاو تداز نإ ) ةفل كلذ نال ثنؤم

 هاشلا ( تداز نإف ) “ كلذك ةثالث اهيفو ى ( ةئام ثدلث ىلإ ) ؛ لاق اك ةثالثف

 ى ةئام ثالث عم نيمستو ةمستك ةئام متي مل ام يف ةاش الو ( ةاش ةنام لك يفف )

 ؛ حيحصلا وه كلذو “ دئاز نيعستلاو عستلا ىلع يطعب الو ص ةاش ةئام لك يفف

 ثالثف ةاش ةئام عبرأ متت مل ام هايش ثالث ةدحاوو نيتئام يفف
 منغلا يف نإ :: حلاص نب نسحلا لاقو “ نيعستو عستو ةئام ثالثل ةاكز هاش

 ةئام عبرأ ىلع تداز اذإو “ عبرأ اهيفف ةدحاو ةئام ثالث ىلع تداز اذإ

 . “ رسخت اهيقف ةدحاو

 نإ الإ ك ادعاصف ةئايعبرأ ىلإ عبرأ ةدحاوو ةئام ثالث يف : « جاتلا » ينو
 متعييو ) ى ناتئاملاب ادعاصف ةئام تس يف اذك و ى ةاش ةئام لك يفف ةئامسمخ مت

 لازملا ركذ ى ( ةليلع وأ ةليزه وأ ةبيعم نإو ةاش مسا هيلع قدصي امي باصنلا
 ص ةليلعلاو ةليزملا لمشي ةبيعملا نإف “ ميمعت دعب صيصخت بيعلا ركذ دعي ةلعلاو
 ى ءاجرملاو ءاروملاو ءايمعلاك ص حراوجلا ةصقان ةبيعملاب ديرب نأ لمتحيو

 ص تانبلا نم هريغ لكأي ام ضعب لكأ مدعو لكالا ةئلقك لاصخلا ةصقانو
 ص ةرات وأ ادبأ نجت ام ةليلعلاب ديربو ى اهريغل الكأ دتعي مل ام ىلع راصتقإلا و
 . كلذ وحنو اهنطب نم مدلا جرخي امو اهدلو طقست امو
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 ابلمحي آلاخس ولو تاهمألا عم دعت لهف ى راغصلا يف فلخلاو

 ك مسإلا هلع عقو ام وأ > اهريغ نع ثتنتحغتسا اذإ وأ > يعارلا

 ناك اذإ وأ > اقلطم يداولا زواج ام وأ ‘ اهتنس تمت اذإ وأ

 > سنج امهو » هسكع و نأضل زعم مضيو فالخ ؟ يرجح

 ؟ ( يعارلا اهلمحي لاخس ولو تاهمألا عم دعت لهف “ راغصلا يف فلخلاو )
 يشمت ( اهريغ نع تنفتسا اذإ وأ ) ‘ دلو نيح نم ناسنإ يمدآلا نأ ايك

 ص ( ممالا هياع عقو ام وأ ) { عاضرل جاتحت الو اهدحو لكأتو اهدحو

 ىلع الإ قلطني ال ةاشلا مسإ نأ نيفنصملا ضعب ركذو ى برملا دنع ةاشلا مسإ

 رغص امو ربك ام ةاشلا نأ نيرخأتملا ضمب ركذو ى اهريغ نع تنقفتسا يقلا

 : يأ ( يداولا زواج ام وأ اهتنس تمت اذإ وأ ) ص ريغصلاو ريبكلل ناسنإلاك

 ( يرجي ) ءام هيف ( ناك اذإ ) هزواج ام (وأ)“ الوأ ءام هيف ( اقلطم ) هضرع

 منغلاىلع زوجي نأ رثألا يف ركذي يذلا يداولا زاوج ىنعم وأ ى اريبك وأ اريغص

 ص مأ عمج تاهمألاو «« ناويدلا » يف هركذ ( فالخ ) ؟فيرخلا لخديو فيصلا
 الامل تامأ : ليقو ص ةهمأ عمج نوكب نأ حصيف 6 ةهمأو ةمأ : اضنأ لاقيو

 ص راك ام ةاشلا دلو يهو « ةلخس عمج لاخسلاو ى لقعي امل تاهمأو « لقعي

 رافص ةمسكلا نأ )١‘ « ةقدص ةعسكلا يف سيل » : نلع هلوق ؤ مهضعب نعو

 ءاضعألا "كفل زعملا نم ةدحاويفكتف ةغل زعملل لاقتو نأضلل لاقت ةاشلاو ى منغلا

 ( هسكع ) زوجي ( و ) اناض رثكالا نوكي نأب ( ناضل زعم مضيو ) ى رانلا نم
 ضعب عم هضعبب باصنلا متي دحاو ( صنج امهو ) ى زعم رثكألا نوكت نأب
 . اقافتا : ليق

 . دح أ . ور ) ( ١
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 نإو ، هتصح ردق ىلع لك يدؤيو ي هكيرش مهسب كيرش متقسي و

 . . . ت لحفو : بلحو ، ضبرمو « عاد اهطلخ

 نيعلاو ملاو ، كلذ ريغ ليقو ى زعملا ىلإ نأضلا مضيو : « ناويدلا » يفو
 ء زوعم الاو“زيعم : اضيأ لاقيو “ اضيأ نيملا نكستو ناحوتفم زعملا نم

 دملاب ءازمعملاو < رصقلاو نبملا ناكسإو ميملا رسكب ىزمملاو “ ميملا رسكب زاعملاو
 ص قارعلا لهأو كلامل افالخ ( هكيرش مهسب كيرش متتسيو ) ط زعام ةدحاولاو

 ردق ىلع لك يدؤيو ) “ ةدحاو ماعنالا ماكحأو « رقبلاو لبإلا يف اذكو

 ام كلذ وحنو اثالثأ تناكو ةثالث اوناك وأ افاصنأ ايهتك رش تناك نإف “ ( هتصح

 كيرش دي يف اهضعي نوكي نأ لثم ص كرتشملا نم مهمزل ام ةكرشلا هيف توتسا

 كلذ وأ ث الحف وأ اناكم ضعبلل لمجي وأ « اضعب بلحي وأ ع عار ريغ وأ عارب
 كلذ يف كيرش دحاو لكو « كلذك رخآلا كيرشلا ديب رخآلا ضعبلاو « هلك
 زاج كرتشملا نم اوطعأ و ةكرشلا تتوافت نإو « هوطعأ و الثم هورتشا وأ ى هلك

 مهنم الك نأل ص كرتشملا نم اوطعأ اذإ رخآلا ىلع دحأل عوجر الو ع كلذك
 اهعابرأ ةثالث ى نيلجرل ةاش نوعبرأ تناك ولف « ةاكزلا نم همزلي ام همهس قفاوي

 اهعبرو لوألل ةاكز اهعابرأ ةثالث ناك ةاش اهنم ايطعأو “ رخآل عبرو لجرل

 اكلم نوكتف هلام نم ةاش مهل يرتشي نأ مهنم ادحأ اورمأ نإو ى يناثلل ةاكز

 عار اهطلخي مل نإو ) ص هباتتمم لك هوطعي نأ مهمزل ةاكز اهنوطعيف ممه
 . هيف عمتجت اهاوأم وهو ( ضيرمو

 نكت مل اذإ : ليقو “ ( لحفو ) ماللا حتفو مملا رسكب ( بلحم و )
 ى ةاكزلا اهيف تمزل لحفو بلعو ضيرمو عار اهعمجي نكل منغ يف ةكرشلا

 ضبرملاو بلحملا اهممج اذإ اهيف مزلت : رفعج نبا لاقو ‘ لك بيصن نيبت نإو
 لاق “ كرتشملا يف الإ ةاكزلا مزلت ال هنأ حيحصلاو ‘ لك بيصن نيبت ولو ى ةنس
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 كلال نوكي ام نأو “ نيكيرشب اسيلف هلام “لك :فرع اذإ : سواطو ءاطع

 اهنإف نيطيلخ نم ناك ام » : للع هلوق نكل « عار قيرفت هيف رثؤي ال دحاو
 الثم لجر منغب همنغ لجرلا طلخ نأ ىلع لدي ١٨ ةيوسلاب اهنيب لضفلا ناةدارتي
 اذإ لضفلا در اهنيب روصتي ال نيكرتشملا نآل ى الثم اهصقن وأ ةاكز ةدايزب رثؤي

 ةاش هوحن وأ مامإلا ذخأيو ى نيطيلخلا يف روصتي لب “اكرتشا امم اهمزل ام ايطعأ

 هبوني ام هل يمه نمل هل ةاشلا كلت تسيل نم يطمسف ى اهنع يفكتق اهمنغ نم

 ةك رش ال ةعئاش ةكرش ناكيرشلا امه ناطبلخلا لاقي نأ الإ مهللا ‘ هربغ وأ دقن نم

 يف مزل امب امهدحأ هوحن وأ مامإلا ذخأي نأ : لضفلا در ىنعم نوكيو

 دريف “ كرتشملا نم ال “ هدحو هلام نم اهريغ وأ ةاش الثم همطمىف ى ايهمنغ

 ى اكرتشا امع ىطعأ هكيرش هنآل هنع ىطعأ ام هأزجأ امنإو ى هبوني ام هل رخآلا

 كلذب ثيدحلا انرسف اذإ نكلو ع كلذب هذخأ يذلا وه هوحن وأ مامإلا نأ عم

 ص رثؤت ةطلخلا نا ديفي هنإف "عمتجم نيب قرفي الو قرتفم نيب عمجي ال: هلوق ىقبي
 حمحصلا نأ عم “ ادحاو كلاملا ناك ولو رثؤي قيرفتلا نأو ؛ ةكرش نكت مل ولو

 ليلقت ةينب تناك اذإ ةكرشلا دقع نع يهنلا دارملا نأب بيجنف “ كلذ ريغ

 مهويف اهقرفي نأب اهك رت وأ اهليلقت ةينب ناك اذإ عمتجملا قيرفت نعو 4 ةاكزلا
 عاسلا نم اذه روصتي الو « مزلت ال وأ لقتف رثكأ وأ نيلجرل اهنأ هوحن وأ مامإلا

 اضيأ ىهني هنأب بيجنف ى كلاملا ىلعو هيلع يهنلا مهقيبطت ىلع لكشيف الثم
 اهقرف اذإف : هلوق دنع للا ءاش نإ اهركذأس يتلا ةيفيكلا ىلع قيرفتلاو عمجلا نع

 )١( ملسم هاور .
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 ء ةقدصلا نم رارفلا هسكعو عمتجم نيب قرفي ال ىنعمو

 اهن أ عم ي ديحت اهن أ كلاملا مهوبو > ا دمع و ] هنم الهج اهلعفي ن ] هنكمع ال ةئالثف

 . مهف اف ى هيدحت ال

 : ليقو ى كرشمو دجسمك « همزلت ال كيرشب رقبلاو لبإلاو منغلا يف متقسيو
 امهدحأ عاب اذإ و ى ايلام اطلخ نم امهو ماعنألا و راثلا يف ناضوافتملا متتسيو ىال

 لهو ص كلام يلام هبحاصل لك لاق نم اهنأ نسحألا و ى هيلع ريغي مل هبحاص لام
 نيجوزلا نيب يهو ى نالوق ؟طقف ةدئافلا يف وأ لوصالا يف كارتشإلا اهطرش نم

 يف لمحلا حصيف ءيش نع هبحاص امهدحأ لأسي الو نابساحتي الو اهترمث اطلخي نأ
 ةسمخ امهدحأل ناك نإف ى لمح الو اهيف ةضوافم الف ةضفلاو بهذلا الإ ى ةاكزلا

 ال۔ب هتجوز رمأ يلو نإو ى اهيف مزلت مل رخآلا لام يف اهطلخو ةئامو نومستو

 نإو “ال :ليقو ايل عبت نيضوافتملا لماعو “لمحو ةضوافمف هيف فرصتي اهنذإ

 ال نكل ى اضوافت نإو لهلا بجو كاردإلا دعب توملاب ولو ناضوافتملا قرتفا
 : ليقو “ لمحلا لطب لك ةرمث تزبمت نإف ى هنذإب الإ رخآلا لام يف امهدحأ دفني

 هتجوزو هينب نم هتيب باب هيلع دس ام يكزي نأ لجرلا ىلع : مهضعب نعو ى ال
 لمامل مهضرأ تمفدو اهاماتيب تلفكت نإو ى اهيلح يف همزلت الو « هتضوف نإ

 ى لك بيصن يف غلبت ىتح همض ىماتيلا مزلي مل « ةلمجلا يف تغلبف امعرز تطلخف
 ص طقف ةضوافملاب : ليقو “ ةرمثو لصأ يف ةكراشملاب الإ لمحلا حصي ال : ليقو

 ةضوافملا لمحلا حصي : ليقو “ هدحو هيف لهملا بجو لاملا ضعب يف اضوافت نإو

 . لصأ نيضوافتملا نيب لمح ال : ليقو « دقنلاو ةيشاملا نود راثلا يف

 اذك ( و عمتجي ) لام ( نيب قرفي ال ) رثألا يف دجو ام ( ىنعمو )
 ص اهنم رارفلا نع يهنلا يأ رارفلا عفد يأ < ( ةقدصلا نم رارفلا هسكع )
 اك هنإف ظفللا مومعب ةربعلا ناك ولو ى هب هرسف اذلو ى كلذ يف دراو رثألا اذهو
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 ضبرم هعمج ولو موسقملا وه قرتفملاو ص كرتشملا وه عمتجملاف

 لاجر منغ نيب عمجي نأ لوألاف ، كلامو عاسل يهنلا هجوتو بلحمو

 ال ثيح اهنم ذخايل ىتش

 عمجلاب وأ قيرفتلاب ةقدصلا يف لماملا ديزب الئل هنع ىهني ث رارفلل كلذ نع ىهني
 اهبجوي الئل و ص لقتل وأ همزلت الئل قرفي وأ عمجيف لاملا بحاصل نك ري دق لب

 ةدايز كلذ بجوأ ولو « اضيأ لاملا بحاص كلذ نع ىهني لب “ بجت مل ثيح
 امو هيف بجت يذلا ددملا ملعي نأ هيلع بجي هنأل ى بجت مل ثيح اهبجوأ وأ ةاكز
 قدصت دعب ءاش نإ و “هملع بجو ام زيمي نأو “باصننع صقن نم همف بجت ال

 همزلت مل هنأ ملع اذإو ط هيلع ةدايزلا وأ هنم ربكأ ءاطعإ هل زاج همزل ام ملع اذإو

 . لفنلا ةينب يطعي نأ هل زاج

 ضب رم هعمج ولو موسقملا وه قرتفملاو ‘ كرتشملا وه عمتجا ) منغلا ( ف )
 يهف لحف اهعمج نإ مهضعب نعو “ اذه ريغ مدقتو “ لحفو عارو ( بلحو
 رخآلا هضعبو ناسنإل منغلا ضعب نوك همالك يف ةمسقلاب دارملاو « ةكرتشم

 مث اك رتشم ناك ءاوس “ نورشع رخآلو نورشع دحأل نوكي نأ لثم ى رخآلل

 ءاوس ى ال نم دافتسملا ( يهنلا هجوتو ) ، كلذك رمآلا لوأ نم ناك وأ « مسق
 ىنعمف تسيلةيفان وأ“ةمزاج ةيهان وأ لعفلا عفرو يهنلا اهانعمو ةيفان تلعج
 اذإو “ عرشلا يف قرفتم نيب عمجي الو عمتجم نيب قرفي ال دارملا نكل “ يهنلا

 يباج ( عاسل ) امازتلا يهنلا ىلع لدي اذه نإف « عرشلا فالخ ىلعف كلذ لعف
 (كلامو) “كلذ زاوجل قرفيو ذخأي بستحم وأ ى مامإلا وحنل أ مامإلل ةقدصلا

 هنايب ركذ نمو مامإلا هلثمو عاسل يهنلا هجوتي نأ يهو ( لوألاف ) ى منغلل

 ال ثيح ) ةاكزلا ( اهنم ذخايل ىتش لاجر ) وأ نيلجر ( منغ نيب عمجي نأ )
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 ةقدصلا ةرثك ةقرفلا بج وت ثيح عمتجع نيب قرفي الو 4 مزلت

 ةثالثف اهقرف اذإو { ةدحاو هتمزل نيرشعو ةئام كلامك

 نورشع ىرخألاو نورشع اما دحإ نيلجر يمنغ نيب عمجي نأ لثم ( مزلت
 رشع ةثلاثلاو « رشع سمخ ىرخالاو رشع امهادحإ لاجر مانغأ نيب وأ ى اضيا

 منغ نيب عمجي نأ لثم « ةقرفتم اهنم ذخأي امم رثكأ اهنم ذخأيل وأ ، كلذك
 عمجلابو > ةاش الك مزلتقرفلابف > ةدحاوو ةئام يه لحر منعو « ةئام يه لجر

 . ثالث اهندب مزلت

 ء ةقدصلا ةلق ( ةقرفلا بجوت ثيح عمتجب نيب ) يعاسلا ابضيأ (قرفي الو)
 تمزل نأ دعي ناتنثا هيف مزلتف نيفصن ةدحاوو ناتئام هيف امنغ قرفي نأ لثم

 هتمزل ) : هلوقو “ ( ني رشعو ةنام كلامك ةقدصلا ةرثك ) بجوت ثيحو “ ثالث

 مل اذإ يأ “ فوذحم باوج وأ ، تمن وأ ى ةمزال لاح وأ فنأتسم ( ةدحاو

 عمجلا ةيفيك و « ( ةثالثف ) نيعبرأ نيعبرأ ( اهقرف اذإو ) “ ةدحاو هتمزل قرفت
 دق ينإ : كلاملل الثم يعاسلا لوقي نأ كلام ريغ هنأ عم سكملاو قرتفم نيب
 وأ ايعار مهس لكل تنأ لعجاف “كلذ وحن وأ ثالث وأ نيفصن ىلع كمنغ تقرف

 دق وأ « اذكل ايعارو اذكل ايعار كل ثعبأ انأ وأ 2 ةدح ىلع مسق لك لعجا

 اعمتجم هلك كمنغل تربتعا دق : هل لوقن نأ قرتفم نيب عمجلاو ص كل مهترمأ

 ص كلذ وحن وأ ادحاو عار هل تلعج دق وأ ى هعمجا وأ ى كقيرفت تكرتو
 ىلع ءانب روصتي كلذ نأ ىفخي الو « ائيش هدج مل هلعف نإو « زوجي ال هلك كلذو
 اهعمجو دحاو كلامل ولو اصقن وأ ةدايز رثؤي كلاملا اهقرف اذإ ىعارلاب اهقيرفت نأ
 علطا اذإو ص ةعئاش ةكرش نودب ةدح ىلع لك كةالمل ولو ك كلذك رثؤي هب

 بجو هوحنو يعاسلا نم وأ ڵ لاملا بحاص نم عمج وأ قيرفت ةليح ىلع علط
 . قحلا ىلإ عوجرلا
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 دنع نيلجرك . اهتلق عاتجالاك ةقرفلا بجوت ثيح كلذك يناثلاو

 اذكو 0 اهاقرف نإ ناتاشو اهاعمج نإ ةدحاو ايهتمزل نوعبرأ لك

 عمج ىتمو ص يدؤي رافلاو رارف اهقرفف نوعبرأ لجر دنع ناك نإ

 فلاختب وأ اهريغب وأ تعمتجا ءازجالاب ةاكزلا هتمزل كلال باصنلا

 مهتكرش نوكت نأ طرشب س هتمزل باصنلا هئاكرش تم هل عمج ىتمو

 ء ةدحا و

 الو قرتفم نيب عمجي ال ( كلذك ) ص كلاملل يهنلا هجوت وهو ( يناثلاو )

 ال وأ ى اهترثك وأ ( اهتتلق عاتجالاك ةقرفلا بجوت ثيح ) “ ممتجع نيب قرفي

 ةاكزلا هىلع تبجو له ملعي نأ همزلي هنأ نم هب كلتملعا امل ةرثك الو ةلق بجوت

 ةئام لاج مدعل (ةدحاوامهتمزل نوعبرأ ) اهنم ( لك دنع نيلجرك ) ؟ همزل مكو

 ناتاشو ) “دهاشلا هيفو عمجملا اذه ايمل زوجي ال ( اهاعمج نإ ) .نيرشعو ىدحإو

 . دحاو لك دنع نيعبرأ ماتل ( اهاقرق نا

 ناك نإ ) ى ريثأتلا هجو فلتخا ولو ى ةقرفلاب ريثأتلا هبشلا هجو ( اذكو )

 وألكألل اهضعب لمجي نأ لثم ى ةقدصلا نم ( ارارف اهقرفف نوعبرا لجر دنع
 هب قيرفتلا نأ ىلع ءانب عارب اهقرفي وأ ى رارفلا ةينب ةدحاو نم اهضعب بهي

 ىتمو « يدؤي رافلاو ) ةقدصلا نم رف هنكلو ادحاو كلاملا ناك ولو « رثؤي

 وأ اهريغب وأ تعمتجا ءازجالاب ) ءاوس 0 ( ةاكزلا هتمزل كلاملا باصنلا عمج

 (هناك رش عم هل عمج ىتمو ) ءءازجالا ريغب اهضعبو ءءازجالاب اهضعب (فلاختب

 مهتكرش نوكت نأ طرشب ) ،ةاكزلا ( هتمزل باصنلا ) هكيرش وأ هيكيرش وأ
 ص اعابرأ وأ ى اثالثأ وأ « افاصنأ اهلك ةاش نوعبرأ مهنيب نوكت نأب ى ( ةدحاو

_- ١٦٦١ - 

 



 ضعب ىلع هجو نم هتمزل نإف رظن نيهجولا نم هل عمج اذإو

 نإو ث ةدحاو ىكزو ضعبل هضعب مض 2 هلك ىلع رخآ نمو باصنلا

 ايهيلك نم هريغ نود هتمزل

 وخ وأ اهفصن مهضعبلو اهسدس مهضعبل و اهلك اهثلث مهضعبل وأ 2 كلذ وحن وأ
 نيعبرألا ضعب نوكي نأ لثم ع ةدحاو ةك رشلا نكت مل اذإ امع زرقحاو “ كلذ
 اثالثأ نورشع وأ ثالثأ مهنيب اهضعبو اسادسأ مهنيب اهضعبو [ا_فاصنأ مهنيب

 موزل يف نإف ى نيرشعلا هذه نم نورشعلا هذه زيمتت نأ نودب ًافاصنأ نورشعو

 . فالخ ةفلتحملا ةكرشلا يف ةاكزلا

 ريغ هجوو ءازجإلا هجو ( نيهجولا نم ) باصنلا ( هل عمج اذإو )
 يف نيروكذملا نيهجولا دحأ وه سيل ( هجو نم هتمزل نإف رظن ) ءازجإلا
 اذك و ى هك رقشا ام ىلإ هدحو هكلم ام مض رابتعا مدع هب دارأ لب ى همالك

 ام مض رابتعا هب دارأ لب امهدحأ سيل رخآ هجو نمو ى هلوق يف روكذملا هجولا

 مض هلك ىلع رخآ ) هجو ( نمو “ باصنلا ضعب ىلع ) هك رتشا ام ىلإ هكلم
 ةاش ( ةدحاو ) ةاكز لكلا ىلع ( ىكزو “ ضعبل ) هلام ضعب يأ : ( هضعب
 تناك ولو ةكرتشملا نيعبرألا نم هلام ىلعو “ هدحو اهكلم قلا نيعبرألا ىلع ةدحاو

 ام هكيرش مزلو « ائين هكيرش نم يطعي الو ى لقأ وأ ةاش فصنب هتكرش
 نم هريغ نود ) ةاكزلا ( هتمزل نإو ) « ةكرتشملا نيعبرألا يف هتكرش بوني
 نيهجولا الك نم ةاكزلا همزلي مل هريغ نأل هريغ نود لاق امنإو نيهجولا الك ( ايهيلك

 نإف : هلوقب نيروكذملا نيهجولا ىلإ دئاع ايهيلكو ى هلاثم يف ىرت اك هجو نم لب
 مدع امهدحأب دارملا ى هلك ىلع رخآ هجو نمو باصنلا ضعب ىلع هجو نم هتمزل

 نيهجولا ىلإ ال مضلا رابتعإ رخآلابو « هك رتشا ام ىلإ هدحو هكلم ام مض رابتعا
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 ه هلإ فاضم لام ةاكز ىگز رخآلا نم رثكأ امهدحأ ةاكز نأ الإ

 اذكو ى همرلتف نيعبرأ لجر كلمي نأ لوألا لاثم ، ترثك وأ كلق

 دحاو عم وأ 0 هلامكتسال همزلت ةاش لك عم نينامث عم كرتشا نإ

 نإو ث باصنلا لامكل تيقوتلا همزل نوثالث هتصاخب هلو نيرشع
 { اهريغب هضعبو ءازجالاب هضعب فلاختب

 نيمبرألا ةاكزك ( امهدحأ ةاكز نإ الإ ) “ نيهجولا نم هل عجج اذإو : هلوق يف

 هتكرش نم هل يتلا نيرشملا ةاكزك ( رخآلا ) ةاكز ( نم رثكأ )اهب درفنملا
 هتاكز ( تتلق ى هيلإ فاضم ) دحاو ( لام ةاكز ) لاملا لك ( ىكز ) نيعبرألا

 فلاخت وأ اهريغ وأ ءازجالاب ةاكزلا همزلتنأ وهو ( لوألا لاثم “ ترثك وأ )

 لثمو « ءازجالا ريغب موزللا اذهو « ( همزلتف ) ةاش ( نيعبرا لجر كلمي نأ )

 مهنم ( لك عم ) كرتشا نأب الجر (نينامث عم كرتشا نإ اذكو) : هلوقب ءازجالل
 ص نيفصن ورمع نيبو هنيب ةاش و نيفصن رديز نيبو هنيب ةاش نوكت نأب ( ةاش )

 ةاش و ى ةاش نينامثو لجر ننامث ىلإ اذكهو ؤ نيفصن ركب نيبو هنيب ةاش و

 نوعبرأ وهو باصنلا ىأ ( هلامكتسال ) ةاش (همزلت) هنإف “ كر تلشاب بوصنم

 عم ) كرتشا ( وأ ) ةلماك ةاش هىلعف نوعبرأ كلذف افاصنأ نينامث هل نأل ع ةاش

 باصنلا لامكل تيقوتلا همزلنوثدلث هتصاخ هلو) فاصنا ةاش (نيرمشع دحاو

 هايش رشع يهو افصن نيرشع هل نأل ( ءازجالاب هضعب فلاختب ) ناك ( نإو
 همزلف “ نوعبرأ ةرشعلا عم نوثالثلاو ى هدحو نيثالث هكلمل ( اهريغب هضعبو )

 . هكيرش ىلع ءيش الو ةاش

 < همدصن ىلع ىدأ ةاكز هملع بحت ال نم عم كرتشا نم : «_ ناويدلا , يقو

 نإ و ةاش ةدح ىلع امهدحأل ناك نإ اذك و ى ةاش امم اهيلعف نينامث اكرتشا نمو
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 هكيرش عم يكزي هنإف نيعبرأ هريغ عم كرتشي نأ يناثلا لاثمو

 هتمزل لهف آاثالثأ ىرخأو فاصنأ نيرشع كرتشا نمو ، باصنلا لامكل

 ؟ ناتكرش مأ ةكرش يه له امهراثم { نالوق ؟ ال مأ امهل تقويو

 3 اهداحتا انطرش مم نمو

 ص ةدحاو هتمزل ةثالث هل تناك نإ و ى اهفصن : ليقو “ ةدحاو هتمزل ناتاش ناك

 تقويلف نوثالث هلو نيعبرأ هريغ عم كرتشا نمو ڵ فنصملا مالك يف اذه يتأيو
 لاثمو ) ص هيلع ءيش الف ةاش هلو نيثالثو امست هريغ عم كرتشا نإو ‘ هسفنل

 تأ ) ةدخناؤ ةكرشلا :نوكتو ‘ باصن هئاكرش عم هل عمتجي نأ وهو ( يناثلا

 كرتشا نمو ، باصنلا لامكل هكيرش عم يكزي هنإف نيعبرا هريغ عم كرتشي
 ىرخا ) نيرشع ( و ) “ فصن هكيرشلو فصن هل ( افاصنأ ) ةاش ( نيرشع

 ىرخألا يفو افاصنأ نيرشملا يف هكيرش و « ثلث رخآلل و ناثلث امهدحأل ( اثالثأ
 ى اهنيب ةاش يهو ةاكزلا اي ( هتمزل لهف ) باصنلا عمتجا دقو دحاو انالثأ

 (له امهراثمنالوق) ؟«ناويدلا» راتخغ وهو ( ال مأ امل ) دحاو لك ( تقوبو )
 ةكرشلا يف ةيمكلا تفلتخا ولو “ هكيرش داحتال ةدحاو (ةك ر يه ) ةكرشلا هذه

 مزلت الف ( ناتكرش مأ ) « ةاكزلا مزلتف رخآلا ضعبلا يفو نيعبرألا ضعب يف
 ى افاصنأ اهضعبو اثالثأ اهضعب ناك اذإ نيمبرأآلا لك يف ةكرشلا داحتا مدعل ةاكزلا
 ومه يذلا ضعبلا زيمتي مل اذإ ايف كلذو ى اثالثأ اهلك وأ افاصنأ اهلك نكت ملو
 ناتك رشف ثالثأ يه ىتلاو فاصنأ يه ىلا نورشعلا تزيمت اذإ امأ « فاصنأ

 مت وأ اهاطلخ نإ ةطلخلاب اهمزلأ نم لوق ىلع الإ ةاكزلا امهدحأ مزلت الف ى اعطق
 . هل رخآ لام عم كلذب امهدحأل باصنلا

 ( اهداحتا ) ةكرشلا يف ( انطوش ) لاثملا يف فالخلا دوجول يأ ( مث نمو )
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 ال متأ نم عم ىكز ضعب عم متأ دقو ددعتم عم كرتشا نمو

 نيعبرأ عبر هل نمك ، باصنلا هيف متف هلام عمج نإ الإ ء هريغ عم

 هناف رخآ عم ةرشع فصنو رخآ عم ىرخأ عبرو ى اهيف كروش

 هلام عمج ول هنأل ةرشعلا بحاص عم همزلت الو ء متأ نم عم يدؤي

 نيعبرأ م .

 ( ضعب عم ) باصنلا ( متأ دقو ددعتم عم كرتشا نمو ) < موزللا ضحمتيل
 نم ( هلام عمج نإ الإ “ هريغ عم ال ) هعم ( متأ نم عم ىكز ) ضعب نود
 ةاش نيعبرأ لجر عم كرتشي نأ لثم “ ( باصنلا هيف متف ) هريغ عم ءابصنألا
 هئابصنأ عومجم اضيأ نيرشع رخآ عمو ںافاصنأ ةاش نيرشع رخآ عمو فاصنأ
 ىلع ءيش الو ةاش فصن نيعبرألا يف هعم كرتشا نم مزلو ى ةاش همزلتف نوعبرأ

 ةرشع وهو ( نيعبرأ عبر هل نمك ) ضعب نود ضعب عم متأ يذلاو ى امهريغ
 ( عبرو ) اهعابرأ ةثالث هريغلو ى لاق اك اهعبر هل نيعبرألا ين ( اهيف كروش )
 ه ( متأ نم عم يدؤي هنإف رخآ عم ةرشع فصنو رخآ عم ىرخأ ) نيمبرأ
 . ىرخآلا نيعبرألا يف اذك و ص ةاش عبر وهو نيعبرألا يف هبوني ام يدؤي

 امنإو ( نيعبرأ متي مل هلام عمج ول هنأل ةرشعلا بحاص عم همزلت الو )

 ةدحا و ةاش ىطعأ اهاكز هماهس يف باصنلا لمك اذإو “نورشعو سمخ هل نوكي
 ةاكزلا يف ةاش نم رثكأ هل ناك ولو نورشعو دحاوو ةئام هماهس يف نكي مل ام

 لجر عم اذك و “ لجر مم نيعبرأ يف فاصنأ كرتشي نأ لثم تاكرشلا رابتعإب
 باوصلاو“ليق اذك “نيتاش ال ةاش يطعي عبار عم اذك و «ثلاث عم اذك و ى ناث

 عمج مهعم متي مل ناو ى ةكرشلاب كلذ همزل ةاش فصن دحاو لك عم يطعي هنأ
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 يريف لوألا هتقول عجر نمعب رأ هب مي ام دافتسا ناف هتقو ددعتو

 نم ضام ىلعو ى هلبقتسا تقو دنع اهيكزي امنإ : ليقو س همنغ هيف
 . . .« اهكرت تاقوأ يف اهيلع يطعي منغ ىلع ةنسلا

 عم بوبحلا يف يكزي اك « كلذ يف ةاكزلل رفوآلا رظنيف دجو ام ىك زو هئابصنأ

 ادعاصف ةثالثونيتقو (هتقو ددعتيو) “هماهس ربتعا متي مل نإو ى هعم متأ نم لك
 نأ لثم ددمتي ال دقو ى ةيناثلا تقو ريغ ىلوألا نيعبرألا تقو نوكي نأ لثم

 رثكأ وأ ( نيعبرأ هب متي ام دافتسا نإف ) ك ةيناثلاو ىلوألا نيمبرألا تقو دحتي

 عجر ) نوعبرأ نيرشعلاو سخلا عم اهنإف ةرشع سمخ ديفتسي نأ لثم هدحو
 ىرخألا لبق آلوأ اهيف ةكرشلا هل تمقو يتلا نيمبرآلا تقو وهو ى( لوألا هتقول

 ةرشعلا يفو ةيناثلاو ىلوألا نيعبرألا يف هلام هلك ( همنغ هيف يكزيف ) “ لاثملا يف
 تناك فإو ى نيمبرأ متأ ام دافتسا نيح نم لحي مل ولو دافتسا امو لاثملا يف

 كلذ لبق همزلت مل هنأل اهنامز ىلإ عجرب مل ةقباسلا يه ةرشملا يف هتكرش
 . ةاكز اهف

 ريمض و « ( هلبقتسا تقو دنع ) ةدافتسالا تقو يف ( اهيكزب امنإ : ليقو )

 ص ةدافتسالا تقو نم لوحلا نارود لبقتسملا تقولاو ى دافتسا يتلا منغلل اهيك زب

 امو ىلوألا نيمبرآلايف هلام لثم ( اهيلع يطعي متغ ىلع ةنسلا نم ضام ىلعو )

 هنأك ص ضام ىلع هي قلعت امم قلعتم ( اهكرت تاقوأ يف ) “ ةيناثلا نيعبرألا يف هل
 لبق اهيلع يطعي منغ ىلع اهك رت تاقوأ يف ةنسلا نم ضام ىلع يدؤيو : لاق
 هكرتشا ام ةاكز تقو اذإ هنأ لصاحو « ةرشعلا يف همهس ادع ام يهو « كلذ

 ةدافتسا لبق طقف ةنسلا نم ىضم ام ىلع نيعبرألا نم هلام ىلع ىدأ نيعبرألا نم
 لعف ىرخآلا نيمبرآلا يف هكرتشا ام ةاكز تقو ءاج اذإو ى نيعبرألا متأ ام
 نيمبرآلا تتأ يتلا منغلا ىلع ىك ز نيعبرأ متأ ام ةدافتسا تقو ءاج اذإو ى كلذك
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 لبقتسملا تقولا يف لكلا يكزي كلذ دعبو ى اهك رتشا يتلا ةرشملا يف همهس عم

 تقو امهاوس هل سيلو ى طقف نيتقو كرت هنأ عم اهكرت تاقوأ : لاق امنإو
 وأ“نانثاعملا لقأ نأ ىلع ءانب « نيكرتشملا ىرخألا نيعبرألا تقوو نيمبرألا
 ص تاقوأ ىلع لمتشم تقو لك نال وأ ازاجم نينثإ ىلع عمجلا ةغيص قلطأ وأ
 يكزي هنأ ىنعملا نوكيف اهلك منغلل اهيكزب : هلوق يف ريمضلا نوكي نأ لمتحيو
 مامت دعب هل نوعبرألا هب مت ام هتدافتسا نمز وهو هلبقتسا تقو يف اهلك منغلا

 ىضم ام ىلع طقف هك رتشا ام ةاكز اضيأ هيف ديزيو ى هتدافتسا تقو نم لوحلا

 فنصملاو خيشلاو » ناويدلا , ةرابع نم ردايمملا وهو ‘ طقف ةدافتسالا لبق هل

 . هللا مهمحر

 عم كرتشا ام رظنيلف ىقش لاجر مم منغلا كرتشا نإو : « ناويدلا » ةرابعو
 ص تقولا ذخاأيلف مهعم هلناك ام عيمج يف ةاش نوعبرأ مت نإف « مهنم دحاو لك

 متأ نم ءاوسو هعم متي مل نم عم ال هعم ىدأ ضعب عم متو متي ملو مض نإو
 وأ ةلنالث وأ نانثا وأ تقو هل نوكيف رثكأ وأ ةثالث وأ نانثا وأ دحاو هعم

 عجر مهنود هدافتسا وأ ى هئاكرش عم نيعبرأ متي ام منغلا نم.دافتسا نإف ى رثكأ

 يطعي امنإ : لوقي نم مهنمو ى اهلك همنغ ةقدص هيف يدؤيف لوالا هتقو ىلإ
 ص اضيأ هيف دؤيلف هقفاو نإو ى هك ردي مل نإ هلبقتسا نيذلا تقولا دنع اهتقدص

 ةنسلا نم ىضم ام ىلع يطعيو لوقلا اذه ىلع همنغ عيمجل اتقو كلذ نوكيو

 يتلا منغلا يف هيلع سيلو ص كردي يتلا تاقوألا يف اهيلع يطعي يتلا منغلا ىلع
 راك ام ىلع يدؤيف ى اهتقو ءيجي ىتح ءيش هيلإ عجر يذلا تقولا يف اهيلع

 نيلوقلا ىلع هلإ عجر يذلا تقولا مامت دنع ةدئاقلا ىلع يطعي امنإو 0 هملع

 . ھا&‘. امح
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 م اه تقوف > نىعبسو ةينامث لجر عم كرتشي نأ كلاثلا لاثمو

 ىلع يدؤيف ، كيرشلا عم هلام ابلإ مضي هنإف ةاش هسفنل ديفتسي
 . ى طقف ضعب ىلع يدؤي ناكل مضي مل ولو . ةاش لكلا

 ىلع ىرخأ نمو باصنلا ىلع ةهج نم بجت نأ وهو ( ثلاثلا لاثمو )
 نأل ثنؤم دودمملا نأ عم ءاتلا تبثأ ( ةينامث لجر عم كرتشي نأ ) « هضعب

 باصنلا مت نيح هتمزل ذإ ةاكزلل يأ (امل تقويف ) ةاش ( نيعبسو ) ع ةغل كلذ
 ةك رشلا كلت عم اهدافتسا وأ ص ( ةاش هسفنل ديفتسي مث ) ، هكيرش نييو هنيب

 نأل ( ةاش لكلا ىلع يدؤيف كيرشلا عم هلام اهيلإ مضي هنإف) ى اهلبق وأ
 يدؤيو ى دافتسا يتلاةاشلا هذهب نوعبرألا متيف ةاش نيثالثو ةعست ةكرشلا نم هل

 فصن ىدأو ى كيرشلا عم هلام ىلإ اهمضي ( مضي مل ولو ) ةاش فصن هكيرش
 (ضعب ىلع يدؤي ناكل) “ةاش فصن كيرشلا ىدأ اك كيرشلا عم هلام ىلع ةاش

 اهمضي ال نأ هل حصي الو « ةدافتسملا ةاشلا نود ( طقف ) ةكرشلا يف هلام وهو

 ةاك زلا ضعب طقسي امنإ كرتشملاو ‘ باصنلا مامت مدع اهطقسي امنإ ةاكزلا نأل
 كرتشملا نم تسيل ةاشلا هذهو « هسفن ىلع رخآلا ضعبلاب كيرشلا مايقل ةك رشلل

 هئازجا يف اهب مات ريغ باصنلا سيل و “اهريغ نع يزجي اك ‘ فصنلا اهنع يزجيف

 نم هتمزل نإف : هلوقل لاثم اذه ى ةاش هءازجا عم اهب تمزلف تربتعاف ىفلتف

 هجو نم هتمزل هنأ ىرت الأ ى هلك ىلع رخآ نمو ي باصنلا ضعي ىلع هجو
 هرابتعا هجو نم هتمزلو ى هك رتشا يذلا باصنلا ضعب ىلع ءازجالاب ةكرشلا

 اهيلع : ليقو ى هتاشب هل لمك هنأل ى باصنلا لك ىلع ةك رشلا ي هلام عم هتاش
 [آالالث ديفتسي ىتح : ليقو « ةلماك ةاش هيلعف نيتاش دافتسا نإ الإ اهنيب ةاش

 . ةلماك ةاش همزلتف
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 دافتسا نهف . ةدحاو اميهتمزل ًافاصنأ نينامث نالجر كرتشا ول اذكو

 كرتيو ضعب ىلع يدؤي الئل ةاش هيلع ىدأو هلام عمج ةثالث هسفنل ايهنم

 همزل نينامث يف كروش نمو 4 فالخ ؟ال مأ نيتاشل مضي لهو 4 اضعب
٠ ٠ ٨ 

 مه ٥ >

 نمف « ةدحاو اهتمزل افاصنأ ) ةاش ( نينامث نالجر كرتشا ول اذكو )

 ىداو هلام عمج ) اهعم وأ ةكرشلا لبق هل ؟نك وأ ( ةثالث هسفنل ايهنم دافتسا

 فصن دفتسي مل نم يدؤيو ص ( اضعب كرتيو ضعب ىلع يدؤي الئل ةاش هيلع
 نم تمزل اهنأ ىرت الأ اهيلك نم هريغ نود هتمزل نإو : هلوقل لاثم اذهو ى ةاش

 دافتسا يذلا وهو طقف امهدحأ ى هرابتعا مدع ةهج نمو ى مضلا رابتعا ةهج

 ص مضلا نود نم هتاكز نم رثكأ مضلا ةهج نم اذه ةاكز نأ ىرت الأ « هدحو اثالث

 ص هكرتشي مل امو هكرتشا ام ةدح ىلع هكلم رابتعاو مضلاب ةاش همزلت هنال
 هل مت ديفتسملا ناك اذإ كلذو ى ةدح ىلع هلام همض مدع رابتعاب ةاش فصن همزليو

 هل متي مل نإو دافتسا ام ريغب نوعبرأ هل مت دقو « دافتسا وأ دافتسا امب نوعبرأ

 . هذه لبق ةلأسملا يف اذك و ى ةاش فصن هيلعف نوعبرأ

 ؟ ال مأ ) ةاش يطعيف نوعبرأ هل متو امهدافتسا نإ ( نيتاشل مضي لهو )

 نيعبسو ةينامث لجر مم كرتشي نأ : هلوق يف ةدحاو ةاشل مض امنإو ( " فالخ

 باصنلا هل مت دق هنإف اذه فالخب تربتعاف هدحو باصنلا اهب هل مت هنأل ى خلإ
 باصنلا هب مت ام ةوق باصنلا ىلع دئازلل نكت ملف“هيلإ ءيش مض الب كرتشملا يف

 مزل اثالثأ وأ « ( ةاش فصن همزل ) افاصنأ اش ( نينامث يف كروش نمو )
 ء ةلماك ةاش ال ( طقف ) اذكهو “ ناثلث نيثلثلا بحاصو “ ثلث ثلثلا بحاص
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 نيب اذكو هلفط منغب لجرلا متيو ى اكح دحاولاك كرتشملا نأل
 هيبأ نم لفطلا لام لصأ ناك نإ : ليقو ث ضعب دنع هلافطأ
 ,رجل امهدحأ مهس نيعبرأ نانثا كرتشا نإو ث الف الإو ث ملاكف
 هسكع ال رجاتلاب بساكلا متأ بسكل رخآلاو

 :( امكح دحاولاك كرقشملا نأل )نناثلا اكرتشا ثسح نوعبرأ همهس يف هل مت ولو

 ( هلفط متفب لجرلا متيو ) “ ىلامتو هناحبس هلا دنعو ىوتفلا يف كلذب مكحي يأ
 ةلفطلاو “ ىثنألاو ركذلا ىلع قدصي ءات الب لفطلا نآل اهركذي ملو ى هتلفطو

 لفط نيبو رخآ لامب ضعب لام متي ( هلافطأ نيب اذكو ) ‘ فيعض ءات الب ىثنألل
 نم نونجلا ناك اذإ ةفلابلا وأ 2 غلابلا ةنونجملا هتنب وأ نونجملا هنباب متيو ى ةلفطو ..

 . اقلطم ( ضعب دنع ) نونجمو لفط وأ هنيناجم نيب اذك و « ةيلوفطلا

 ال : ليقو ى ( الف الإو هلايَكفَ هيبأ نم لفطلا لام لصأ ناك نا : ليقو )

 نم بوبحلا يف رم ام انه نإ ةلمجلابو “ اقلطم ضعبب مهضعبل الو ءالؤهب متتسي

 لام الو هلامل لافطألا هيلاوم لام مضي الو هدلو دالوأ عم دجلا اذك و « فالخلا

 نأ همزل رثكأ وأ رشع وه هلو هلافطأ لامب امات باصنلا ناك نإ و ؟ ضعبل ضعب

 . مههايش ىلعو ههايش رشع ىلع ةاكز اهنأ ةاكزلا جارخإ يوني

 متأ بسكل رخآلاو رجتل امهدحأ مهس نمب رأ نانثا كرتشا ناو (

 نإ ةاش فصن همزليف منغلا نم همهس ىلع بساكلا يكزيف ى ( رجاتلاب بساكلا

 بساكلاب رجاتلا نأ وهو ت ( هسكع ال ) اهردقيف الإ و « افاصنأ ايهتك رش تناك
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 هكيرشب كيرش متتسي الو س اهيف لعج تماصلع رجاتلا ةاكز نأل

 منغلا نم هلام ىلع رجاتلا يدؤي هنأ لوق ىلع الإ نيَدقنلا يف

 دقو اذه لع بساكلاب متيف . اضيأ دقن نم اهيف لعج ام ىلعو

 . م دم

 ( تماص ىلع ) يه امنإ ( رجاتلا ةاكز نأل ) ص الصأ روصتي ال اذه نأ ينمي

 الو ) ص رعسلاب ىوست ام ىلع وأ منغلا يف يأ : ( اهيف لعج ) ةضف وأ بهذ
 رجاتلا متتسا "اله : لاقي امع باوج اذه “ ( نيدقنلا يف هكيرمشب كيرش متتسي

 نأب باجاف ى رعسلاب نيدقنلا نم منغلا يف بساكلا لعج ام ربتعي نأب بساكلاب
 نأ امأو ى هكيرشب كيرشلا اهيف متتسي ال نادقنلاو نيدقنلا يف ماقتسا اذه

 اتماص اهيف لعج منغ يف هكيرشب بساكلا كلذ وهو منغلا يف كيرش متتسي
 لعج ام ىلعو منفلا نم هلام ىلع رجاتلا يدؤي هنأ لوق ىلع الإ ) ‘ تباثف

 يفف “ ( اذه ىلع بساكلاب ) رجاتلا ( متيف اضيأ ردقن نم ) ىوسي ام وأ ( اهيف

 نإ الثم ةاش فصن يطعيف “ نكمأو بساكلاب رجاتلا مامتإل روصت لوقلا اذه

 ص اهيف لعج ام ىلع وأ ةميقلا ىلع اضيأ يطعيو “ فصن نيعبرألا يف هل ناك

 . هسكعال هلوقل عجار ءانثتسالاو

 رجتل ابح ىرتشا نمو : لاق ذإ اذه لبق يذلا بابلا يف ( مدقت دقو )
 ص لمج ام ىلع ىدأ ةاكزلا هيف بجت ام هنم دصحف هثرحف ارانيد نيرشعكب
 ىلع رجتل هلعج نإ هيف بجت ام لك اذك و ى طقف لوألا : ليقو ى اضيأ رشعلاو
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 ى بسكلا منغلا يف هتك رشب وني مل انه رجاتلا نآل لاق اك سيل : تلق « فلخلا

 بوبحلا ةاكز فالخم ةميقلاب ةاكز هيف لب “ بسكل سيل منغ يف ةاكز الو

 ال بوبحلا ةاكز يف ثراحلا وه رجتلل كلاملا نإف ى تثرح مث مهاردب ةكرتشملا

 . اضيأ مهاردلا ةميقب يكزيو “ بوبحلا ةاكز يكزي وهف ءيش اهطقسي

 ١٧٧ ج ) ۔ ٣ _ لسنلا - ١٢ (

 



 لصف

 وهو لصأ نم هملع تدرو ام مكح منغلا ةز ف ةدئافلا كح

 تبجو لام نم ناك نإ هنم لفقأ وأ لبق كزي مل نإو باصنلا

 نانثإ وأ ةثالث لفقأو . نيدقنلاك ىدؤتو هيف

 لصف

 هلا وزو تقولا توبثو ةدئافلا يف

 لصألا ( و ‘ لصأ نم هيلع تدرو ام كح منفلا ةاكز يف ةدئافلا كح )

 هيلع لوحلا نارود لبق ةدئافلا درت نأ لثم ى ( لبق كب مل نإو باصنلا وه )
 لام نم ناك نإ ) باصنلا نم يأ ( هنم لقا وأ ( ةمك زقلا لبقو هدمب وأ

 رادو امهل تقوف نومبرأ هدنع نوكت نأ لثم ى دؤت مل وأ تيدأ ( هيف تبجو

 ناتنثا وأ ثالث هنم تيقب نكلو ى ىلوألا فلت دعب ىرخأ انغ دافتساف الوح

 لوح نارودل ةدئافلا ةاكز ( ىدؤتو ) “ تقولا كسمي ايف فالخلا ىلع ةدحاو وأ

 ( و ص ندقنلاك ) ةدئافلابو هب وأ لصألاب تقولا دنع باصنلا مت نإ لصألا
 لاق امنإو ى « جاتلا » يف لاوقأ ؟ ةدحاو وأ ( نانثإ وا ةثالث هلقأ ) له لصالا
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 يقبو تقولا مامت لبق اهضعب وأ تفلتف نيعبرأل تق و نمو

 تاهمالا مكح لسنلا مكح له امهأشنم ء نالوق ضاقتنالا يفف ، لسنلا

 م ٠. ٠ ٠ ٠ . ٠ ‘ ؟ ال أ

 نأل كرك ذملاب هليوأتل هاشلا وهو ثنؤم دودعملا نأ مم اهريغب نانثاو ءاتلاب ةثالث

 ناهجولا اذكهو ى رم اك ةغل ىلع هنأ ةثالث بناج يف آضيأ لاقيو « ناويح ةاشلا

 . يتأي وأ رم ابف كلذ لثم يف

 ىلع لصاف الب رتسملا ىلع فطع ( اهضعب وأ تفلتف نيعبرأل تقو نمو ) ٠
 ءاتلاف ى ءاتلا يفو هيف ال لعفلا يف راتتسالا نأل ،ةلصاف ثينأتلا ءاتب دتعا وأ ةلقلا

 نم ءزجلاك اهنكل « ءاتلا يفو هيف ال لعفلا يف ولو هنإ لاقي نأ الإ “ ريمضلا دعب
 ى تقولا مامت لبق ) اهدعب ناكل رهظ ول ريمضلا نأو « لاصتالا ةدش يف لعفلا

 نوعبرألا تمتو نيعبرألا ضعب عم يقب وأ نوعبرأ هيف متو هدحو ( لسنلا يقبو

 ةدحاو لسن ولو ى ضعبلا لسن وأ لكلا لسن ءاوسو « تقولا دنع دوجوملا يف
 ى ( نالوق ) اهل هتقو يذلا نيمبرألا تقول ( ضاقتنالا يفف ) باصنلا مامت عم
 نوكيف ( تاهمألا كح لسنلا كح له امهأشنم ) “ ضاقتنالا مدع حيحصلا

 رخآ باصن دافتسا ول اذكو ى ( ال مأ ) هلوق ىلع ال اذه ىلع لصأ
 باصنلا متو لوآلا نم ضعب فلتو اضعب دافتسا وأ لوألا فلتف

 .هدب ق

 ص ىتش لاجرل وأ دحاو لجرل هايش ثالث ءاوسو : « ناويدلا » يف لاق
 عم وأ ى نونجملا عم وأ لفطلا عم نهكارتشا اضيأ ءاوسو ى الصأ نوكت اهنإف
 نهضعبو ًانأض نهضمب وأ ى زعم وأ انأض تناك ءاوسو ى ةاكزلا هيلع بجت ال نم
 ةلنالثلا نوكتو «0{ رابك نهضمبو رافص نهضعب وأ 0 ارابك وأ اراغص ى ازعم

- ١٧٩ - 



 نم فلتف ةرشع داقتسا م نيعبرأل 7 نمف > ةدئافلا اذكو

 ` ث فلخلا ىلعف دافتسا ام ددع ىلوألا

 دؤي ملو تقولا ىضم وأ “نهيلع ىدأ يتلا منغلل ترضح وأ نهيلع ىدأ اذإ الصأ

 ةاش هعم كرتشا دق مهنم دحاو لكف ىتش لاحر عم لجر كرتشا اذإ و « نهيلع

 نإف « مهنم دحاو لك عم هلام مضي هنإف ى ةاكزلا اهيلع ىدؤت يتلا منغلا نم تيقب
 . ه ١ لصأ كلذف هايش ةثالث رادقم غلب

 ؛.ةدحاولا اذك و « ثالثلا كح الصأ هدنع نانوكت نم دنع نيتاش مكحو

 نهيف الضافت ولو 90 الصأ .ك هنع ىدؤت تناك منغ نم اثالث نالحر كرتشا نإو

 نيتنثا اكرتشا و ‘ نيفصن ةنيعم ةدحا و اكرتشا نإ :ليقو ليلق لقأ دحاول ناكو

 تقول نرضح لجر دنع ثالث تناك نإ و « الصأ ركي ال ی سكدلاب وأ اثالثأ

 ص لوحلا اهيلع راد دق نوعبرأ تفلت نإو “ نلصأت هريغ عم اهكرتشا منغ ةاكز

 نهلدبأو ثالث تبقب وأ ص نهلسن يقبو نفلتف ثالث اهنم تيقب وآ اهلسن يقبو
 ام فلتف نيتنثا وأ ةدحا و دافتسا وأ > ىلوألا تفلتف اثالث دافتسا وأ < ثالثب

 .ها « نالوق تقولا ءاقب ىفف نيتنثا وأ ةدحاو لدبأ وأ “ ثالثلا نم نهلباق

 لفط منغ نوك و ى سكملابو بألا منغل الصأ ةلفطلاو لفطلا منغ نوك يفو
 ةدئافلا يف ناويدلا نع افنآ رم ام ىلإو ى نونجملا اذكو « رم ام لفطل الصأ

 : هلوقي هل لثمو هلصفو ؟ ال مأ لصأ نوكت له ( ةدئافلا اذكو ) ى هلوقب راشأ

 ءاوسف ى انه بيترتلا درجمل مث هجو يأب ( ةرشع دافتسا مث نيعبرأل تقو نمف )
 هحرخأ وأ“(دافتسا ام ددع ىلوألا نم فلتف)خارتب وأ لاصتاب ةدافتسإلا تناك

 رثكأ وأ ةرشع نم لقأ دافتسا نإ .اذك و ص ( فلخلا ىلعف ) هجو يأب هكلم نم
 كسمي يذلا نأ مالكلا رهاظ ث « ناويدلا » ين هلاق « دافتسا ام ددع فلتف
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 دصق نإو ض هتقو تبث دحأل نيعبرألا نم ًامهس ىطعأ نلو

 . اباصن كلم مل ذإ ضقتنا امهس هنم ىطعأف طقف اهنم نضعبل
 وأ عايشلا ىلع ةرشع اهنم ىطعأ نإو ث هريغ عم الو هدحو ال
 . . . . . . ِ . ةرشع نم ًامهس

 ىعار لوألا تقولا تبثأ نم نأ حضاولاو ،ةدئافلا وه هيف الصأ نوكيو تقولا

 لزي مل ذإ هضعب لاز ولو هنع صقني ملو هديب همامتو 4 لوأ نم باصنلا لاصتا
 الصتم فلتلا ناك ءاوسف “بيترقلا درجمل ڵ2فلتف»ىف ءافلاو ‘هريغ دوجو دعب الإ
 لدبأ وأ ىرخأ نيعبرأ نم نيعبرألا كلت لدبأ نإو ى ايخارتم وأ ةدافتسالا
 . فلخلاف باصنلا متو طقف ًاضمب

 اهفصنو نيعبرألا رشعف ( نيعبرألا نم ) نيمم ريغ ( امهس ىطعأ نإو )
 هنأ كلذ ةياغ ذإ ( هتقو تبث دحأل ) ةنيعم ريغو ةاش فصنك و “ رثكأ و لقأو

 هيلإ لقتنا نم ةاكزلا تمزلو ضقتنا : ليقو “نيعبرألا يف هريغ عم كرتشا نمك

 ى ال : ليقو ى زييمتلا مدمل ةعئاش ةكرش كيرش هنآل هردق ىلع ضعبلا كلذ

 ضعبل دصق نإو ) ى ةاكزلا همزلت ملو لوآلا نع تقولا ضقتنا لاق نم لوق وهو

 هل يطعي نأك ى ام هجوب هكلم نم هجرخأ وأ ( امهس هنم ىطعاف طقف اهنم
 وأ اهثالثأ وأ ةنيعم هايش فاصنأ وأ ، كلذ وحن وأ اهثلث وأ ةنيعم ةاش فصن

 ةاشلا فصن ةلأسم يف ءزج نينامث نم اءزج ةاش لك يف هل نوكيف ص كلذ وح
 ىطعملاو :ىطعأ ابب هصقنل ( هرمغ عم الو هدنحَو ال اباصن كلمي مل ذإ ضقتنا )

 . ةنيعم يف لب عايشلا ىلع اكيرش سيل هل

 نم ةرشع يأ ( عايشلا ىلع ) رثكأ وأ لقأ وأ ( ةرشع اهنم ىطعأ ناو )
 رثكأ وأ لقأ وأ ( ةرشع نم امهس وا ) ، نييعتلا ىلع ال نيعبرالا تارشع
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 كلذل هل ىطعملا تقوب الو > كلذك ةطعلا زيحم دنع تيبث كلذك

 هكي رشل نيعب رألا يف هبانم ىطعأ نمو يطعملا مزلو . هنع يدؤي الو

 لوألا ىلع ىطعأ ول ذإ 8 تيقوتلا هل ىطعملا فنأتسا تقولا لبق

 ل راكل

 اهوحنو ةرشع نم ةاش نم امهس وأ ى عايشلا ىلع يأ : ( كلذك ) هريغو ثلثك

 يأ ( ةيطعلا زيج دنع تبث ) اهنم جرخت يتلا ةرشملا نيع ولو ى ةاشلل نييعت الب
 باب نم تقولا ىقبأ اهلطبأو ةيطعلا زجي مل نمو عايشلا ىلع ( كلذك ) اهتبثم
 الو ) 0 هل ىطعأ يذلا ( كلذل هل ىطعملا تقوب الو ) لكلا ىلع ىدأو ىلوأ

 ص كلذ ريغو “ رشعو ثلثو فصنك ةيمستب تسيل هتكرش نال ى ( هنع يدؤي

 ى هل ىطعملل : ليقو “ يطممل لسنلاو “ يدؤيو تقوي : ليقو “ ددعي لب
 هذهب باصنلا هل مت وأ رخآ منغل تقو - ءاطلا حتفب - ىطعمل نوكي نأ امإو

 لولدملا ءادآلا ( مزلو ) “ اهريغو ةيطعلا هذه ىلع يطعيو « هتقو هل نإف ةيطعلا
 ركذ ام مزل هنأ دارأ وأ تيقوتلا بوجو مزلتسي ءادألا بوجوو “ يدؤيب هيلع

 هنأ كلذ لصاح “هردق ىلع ءادألا همزلي امنإو < ( يطعملا ) ءادألاو تيقوتلا نم

 نمو < حتفلاب ىطعملا ىح يف ال هتوقل رسكلاب يطعملا قح يف ةكرش كلذ ىعار
 مزلي ال هنأ حيحصلاو “ عايشلا ىعار امنإف هردق ىلع اضيأ هل ىطعملا مزلي : لاق
 زجي مل نمو « باصنلا لك يف ةعئاش ريغ اهنأل ةك رشلاب باصنلا صاقتنال اهدحأ

 ال ةيمستلاو هباب يف يتأي ام ىلع ضبقلا ةبهلا يف طرتشا نم وهو عوبشلا ةيطع
 . هكلامل هلك منغلاو تقولا تبثأ ى ضبقت

 تقو هل مدقتي ملو ( تقولا لبق هكيرشل نيعبرألا يف هبانم ىطعأ نمو )
 متي مل ولو ةاكزلا همزلتف ةكرشلا ىلع قبي مل ذإ ى ( تيقوتلا هل ىطعملا فنأتسا )

 ناكل لوألا ) تقولا ( ىلع ىطعأ ول ذإ ) لوأ نم باصنلا كلمي ملو باصنلا هل

_ ١٨٢ - 

 



 امهدحأ تام نإ اذكو ، طرش دقو 2 لوحلا لبق لام ىلع ًايطعم

 ثرو ام نال ،تبث هريغ عم هثرو نإو ؤضقتنا هكيرش هروف
 هكيرشل همهس نم ةيمست ىطعأ نمو ، باصنلا عم ةدنافلاك

 0 يأر ىلع ايهتقو تبث

 ص فناتسي ال : ليقو ى لوحلا ةاكزلل ( طرش دقو ى لوحلا لبق لام ىلع ايطعم
 ىضم ام ىلع كلذ هيلإ لقتنا نم يطمي ال لوآلا ىلعو « « ناويدلا ه يف هركذ
 يطعي يناثلا لوقلا ىلعو “ لكلا ىلع ىك ز لاقتنالا تقو نم لوحلا راد اذإ لب

 موديو ى ةكرشلا تقو وهو لوآلا تقولا ءاج اذإ هيلإ لقتنا ام ىلعو همهس ىلع
 نع تقولا ( ضقتنإ ) هدحو ( هكيرش هثروف امهدحأ تام نإ اذك و ) ى هلع

 . ال : ليقو “ كيرشلا

 هربع مم ( ثرو ام نأل تبث هربغ عم ) هكيرش ( هثرو ناو )

 ةك رشلا نإف هذه لبق ةلأسملا فالخب « ةك رشلا دوجول ( باصنلا عم ةدئافلاك )

 ى تقولا تبث ثالثلا لئاسملا كلت يف تقو مدقت نإو “ ثروملا توب ةعطقنم

 ةيقب نكي ملو باصنلا هيف متي مل ام ىلع ةثداح ةدئافلا نآل رظن ليلعتلا اذه يفو
 ثراولا نآل لوقي نأ ىلوألاو اهنيحنم اهلبق ولو اهل ذخؤي٤لوحلا هيلع راد لام

 . طمي مل يذلل اكيرش رلصف همهس نيكيرشلا دحأ هاطعأ يحك هعم

 تبث هكيرشل همهس نم ) رثكأ وأ لقأو فصنك ( ةيمست ىطعا نمو )
 نإو “ لوآلا باوصلاو “ كيرسثلا تقو ضقتنا : ليقو ت ( يأر ىلع اهتقو
 هذهف ‘ كلذ وحن وأ اهعبر وأ اهثلث يف لب منغلا لك يف ال همهس نم ةيمست ىطعأ
 يف افاصنأ الثم نيكرتشم ناتوكي اهنأل فالخ اهيف رم دقو ةفلتخملا ةك رشلا نم

 م ١٨٣ -

 



 فاصنا اكرتشي مل ذإ ضقتنا ةنيعم ةاش نم همهس هل ىطعأ نإو

 تبث هكي رثل ال هلك همهس امهدحأ ىطعأ نإو ء هدحو هكلمي ملو

 ‘ يطعملاك هن أل كي رمشلا تقو

 وحن وأ اعابرأ وأ ائالثأ هيف ناكرتشم اهنإف « الثم نيعبرألا ثلث الإ نيمبرأآلا

 مهلا كلذ ري نيعبرألا يف هل ( ةنيعم ةاش نم همهس هل ىطعأ نإو ) كلذ
 هل ىطعملا ( هكلمي لو ) “ لقأ لب مًافاصنااكرقشي مل ذإ ) اهتقو ( ضقتنا )
 اهيف همهس ىطعأ و اهانيع مث ةعئاش ةاش مهس الإ يطمملل نكي مل نإف ( هدح و )

 ريغل ( هلك همهس امهدحأ ىطعأ نإو ) “هلثم رم اك ال :ليقو “ تبث كيرشلل

 كيرشلا ( ك ) هل ىطعملا يأ ( هنأل كيرشلا تقو تبث هكيرشل ال ) هكيرش
 هل ىطعملا نأ لصاحلاو “ناكيرش هل ىطعملاو كيرشلاف ى هتلزنم يأ ( يطعملا )

 نيح نم هل ىطعملا تقويف ى ءاطعإلاب كلملا لئازلا يطعملا كيرشلا ماقم مئاق

 ءاطعإلا فالخم هضعب وأ لاملا لك نع ةك رشلل عطق كيرشلل ءاطعإلا و « ءاطعإلا

 . كيرشلا ريغل
 نعجر نإو “ تقولا تبث خاسفناب نهعاسف نوعبرأ هل نم : « ناويدلا » ينو

 نهعاب وأ دوهش ريغب نهب جوزت وأ ةفوقوم ةبه نهبهو نإو “ ضقتنا بيعي هيلإ
 نم يرقشملاو ةأرملاو هل بوهوملا تقو تبثو هلبق ال كلذ مت اذإ ضقتنا رايخلاب
 اهضعبب وأ اهب رجأتسا نإ و ى منغلا محل تبث نيح نم : لسىقو 0 رمآلا لوأ

 ضقن الو ى هيف فلخلا رم دقو “ ريجألا كلم .يف لوخدلا نيح تقولا ضاقتناف

 وأ اهتبه وأ ةدحاو عيبو 4 اهنيعي ملو هتمذ ف نيعبرأب رجأتسا وأ جوزت نإ

 لفطلا هنبال كلذ ىطعأ نز و ع عيمجلا كحك اهنم ةيمستب كلذ لعف وا اهقادصإ

 هجوب هكلم تلخد وأ ةجاحلاب هنبا منع عزن نإو ‘ ضقتنا : ليقو ى هتقو تبث
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 دعب ولو اهدجو نإو > ضقتن ( ةاش اهنم تفلتف نيعبرأل تقو نمو

 تفلت ام دعب اهدجو نإو ى اهنع لقتني مل هكلم نأل تبث تقولا
 .. ...... ...... ... اهلك منغلا

 مل ام ضقتني مل ,ارب هجول وأ نيكاسملل همنغ لمج نإو « ال : ليقو ك فنأتسا
 ى ةنيعم اهنم ةدحاوب كلذ لعف نإ اذك و “ ضقتنأ : ليقو “ كلذ يف اهعفدي

 ضقتنا يحلا هثروو “تقولا مامت لبق امهدحأ تامف هريغ عم نيعبرأ دافتسا نمو
 نوتس اهنيب ناك نإو “.ضقتنا تقولا لبق امهاستقا نإو “ هريغ عم هثرب مل نإ

 تدث نوعبرأ هل تلمكو هامش رشع هبحاص هنم ثروو اهدحأ تاف نيفصن

 لبق اهايستقاو نينا نالجر كرتشا نإو “ توملا لبق ايستقا نإ الإ “ هتقو

 هل متت ام دافتساو نيعبسو !ايناث لجر عم كرتشا نمو ع تقولا تبث تقولا
 تبثو ةاش ىةدأو مض كلذ ربغ وأ اثالثأ وأ افاصنأ هدافتسا ولو هب نوبرأ

 نم ىضم ام .ىلع ىدأ بسكلل نهدر مث ةراجتلل نيعبرأ ىرتشا نمو « تقولا

 لفطلا دافتسا نإو “ تقولا نمف فنأتساو ى نيملا نم نهيف لعج ام ىلع ةنسلا

 غولبلا نبح نم ناتقوي : ليقو « ةدافتسالا تقو تقولاف نيعبرأ نونجملا وأ

 قلطف ةنيعم نيعبرأب لجرلا جوزت نإو ى ملسأ نيح نمف كرشملا امأو ى ةقافإلاو
 فرصتب ه ١ « ال : ليقو ؤ تقولا وه ددجيو جوزتلا نيح نم اهتقوف سملا لبق

 . هربع نم ةدايزو

 اهدجو نإو ) ص هتيقوت ( ضقتنا ةاش اهنم تفلتف نيعبرأل تقو نمو )
 ه ( اهنع لقتني مل هكلم نأل تبث ) هباهذ وأ ( تقولا ) لوخد ( دعب ولو
 اهلك منغلا تفلت ام دعب اهدج و نإو ) “ تقولا لوخد لبق تعجر نإ اجس الو
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 اهنيعب تعجر مش هنم تبصغ نإ اذكو ى ةاش هتمزل تقولا مامت دعب

 تقو نإو ، عوجرلا تقو نم فنأتسا ابنم سيأ نإ : ليقو
 كلت نم فلت نإو س هتقو تبث هريغ منغ يف اهضعب فلتف نيعبرأل

 لوألا طاتحا اهيف فلت ام ردق منغلا

 س ( ةاش هتمزل ) ةاكزلا رهش خالسنا يأ : ( تقولا مامت ) تفلتب قلعتم ( دعب

 « ةنس لك ىلع ىطعأ تعجر مث باصنلا ما مدعل يكزي ال نونس تضم نإو

 دقو تقولا يف اهدجو نإ ىلوألابو « فنأتسي : ليقو ى ةدحاو ةنسل : ليقو
 . هدعب منغلا فلتو تقولا لبق اهدجو وأ“هدعب منغلا تفلت

 ىلع ةاش هتمزلو تقولا تبث ( اهنيعب تعجر مث هنم تبصغ نإ اذكو )

 : ليقو ) تقولا مامت دمي منغلا فلت ولو ى ةدحاو ةنس ىلع : ليقو ى ةنس لك

 تقولا رودي ىتح هيلع ةاكز الو ( عوجرلا تقو نم فناتسا اهنم سيا نإ
 . ةقرسلاو بصغلا ءاوسو “ فانئتسالا تقو نم ..

 تمجرو تبصع وأ ص ةدحاو تقرسف نيعبرأل تقو نإ : « ناويدلا » يفو

 مامت دعب الإ عجرت مل نإو ى هتقو متي نأ لبق تعجر نإ هتقو تبث سايالا دمب
 اهنم سيأ نإ تقولا مامت لبق تعجر نإ كلذ ريغ ليقو ى نالوقف تقولا

 ءيش الو اهلثم اهلدب : ليقو يأ 0 هيلع ءيش الف اهنيعب عجرت مل نإو

 ( اهضعب فلتف نيعبرأل تقو نإو ) 0 اهتميق قراسلا مرغ نإ هيلع
 تبث هريغ منغ يف ) ةقرسلاو بصغلا ةلأسكف ةقرسلاب وأ بصغلاب امإ
 ( منغلا كلت نم ) لوحلا لبق ( فلت نإو ) 0 هيلع هكلم ءاقبل ( هتقو
 نم وه امنإ بهاذلا لعل ( لوألا طاتحا اهيف فلت ام ردق ) ريغلل يه يتل
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 تفلت نإ ث ةدحاو منغلا كلت يف يقب ام هتقو مامت دنع ىدأو

 هتقو مامت لبق هكلم نم اهضعب وأ اهجرخأ نإ ا ذكو ‘ ةدحاو هل

 . . . . . . . . . ى ضقتنا

 ةاش اهيف فلت يتلا منغلا بحاص طاتحي اذك و ص هيف هل فلت ام ال “ هريغ منغ

 يذلل ناك نإف ص دمب ابف اذك و « الوأ تفلت يتلا ةاشلا يه ةبهاذلا لعل هريغ
 تفلت يتلا يه ةبهاذلا لمل نيرشعو دحأ ىلع ىك ز نورشعو ىدحإ هبف تفلت

 ( منغلا كلت يف يب ) ةيفرظ ةيردصم ( ام هتقو مامت دنع ىدأو ) « همنغ يف

 ناتاش تيقب امو (ةدحاو هل ) تقولا لبق ( تفلت نإ ةدحاو ) « دريغل يه يتلا

 منغلا امأو “ هل بهذ ام وه يقابلا نأ لاتحال « اذكهو ناتاش هل تفلت نإ ايف
 ةدحاو هنم تفلت ولو « تباث هتقوف نوعبرأ اهيف ناك نإ ةاش اهيف تفلت ىقلا

 رثكأ وأ ناتنثا اهنم تفلت اذإو ع هريغل يتلا يه ةبهاذلا نوكت نأ ناكمإل

 لاوزل ارظنو لاتحالل ارظن عيرافتلا يقاب يرجت اذكهو ‘ امتقو ضقتنا
 . لاتحإلا

 ال تقولا توبث هيف هلبق ام نإف « اذك ه طاقسا ىلوألاو ط ( اذكو )

 تقو نمو :هلوق ىلإ هيبشتلا عوجر حصي الو “ ضاقتنا اهيف هذهو “ هضاقتنا

 فالخم تمجر نإ تقولا اهيف تبثي ةلأسملا كلت نأل ةاش اهبف تفلتف نيعبرأل
 ضاقتنا وهو ى لبق اهف ةفلالا موهفم ىلإ هيبشتلا عجر هلعلو “ هذه انتلأسم

 نإ ) كلانه اهتوبثي انه تقولا توبث مدع رظن وأ ، ةدحاو قبت مل نإ تقولا

 هوجو نم ام هجوب ( هكلم نم اهضعب وأ ) ، هكلم يه يتلا منغلا يأ ( اهجرخا
 ةبهلاو عيبلاو قادصإلا ةلثمأ يف تيأر اك ( ضقتنا هتقو مامت لبق ) جارخإلا

 . كلذ ريغو ةراجإلاو
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 نم تيقب نإ ةلصأتملا ةثالثلا كحو هجوب هيلإ تعجر نإو

 هوجولا يف هنع دؤي م باصن كح ‘ ةاكرلا هف تبحو لام

 . . . . . . . . . ةروكذملا

 اهنأ لوقلا ىلع نينثإلاو ( ةلصاتملا ةثالثلا كحو هجوب هيلإ تعجر نإو )
 ى ةاكزلا هيف تبج و لام نم تيقب نإ ) لصأ اهنأ لوقلا ىلع ةدحاولاو “ لصأ

 ناتنثا وأ ةدحاو تبصغ نإف ى ( ةروكذملا هوجولا يف هنع دؤي مل باصن كح

 ضقتنا نهاطعأ وأ نهعاب ولف ع تقولل تاكسمم نهف كلذ قرس وأ ثالث وأ

 تقولا تبث خاسفناب نهعاب نإ و «هجوب وأ ةلاقإ وأ بيعب هيلإ نعجر ولو ںهتقو
 ح دوهش الب نهب جوزت وأ رايخب نهعاب نإو ى زوجت ال ةيطع نهاطعأ نإ اذكو
 ص عيبلا ححص نأب نيضم نإو « تقولا تبث نمجر نإف ةفوقوم ةبه نهبهو وأ
 نأ لبق هيف بجت ام دافتسا نإو ى ضقتنا ى ةبهلا تلبقو ى حاكنلا ىلع دهشأو
 نهلعجنإ و دعب كلذ مت نإ ةدافتسالا تقو نم : ليقو “ تقولا تبث كلذ متي

 ؛ ضقتنا كلذ يف نهمفد اذإو “ ضقتنا : ليقو “ تبث "رب هجول وأ نيكاسملل
 نيمعتلا ىلع اهبهو وأ هريغل اهضعب وأ ةدحاو ىطعأ نإو ةدحاو لعج نإ اذك و
 : لقو “ ضقتنا ثالثلا نم امهس ىطعا نإو ص رم ام ةراجتسالا يفو “ ضقتنا

 اهعزن نإو ،ضقتنا : ليقو ، تبث :ليق ةفيلخلاب لفطلا هنبإ نهاطعأ نإو ى ال
 اهعزنف لصألا نم ثالث هلفط دنع تناك نإو “ ضقتنا ءاطعإلا دعب ةجاحلاب هنع

 ريغل همهس دحاو ىطعأف لصألانم اثالث نانثا كرتشا نإو “ ضقتنم هنبا تقوف

 نم اضعب ىطعأ نإو ص نالوقف هكيرش هلك همهس ىطعأ نإو ‘ تبث هكيرش
 تبثو هتقو ضقتنا هكيرش ريغل هضعب ىطعأ نإ و ى ايهتقو تبث هكيرسشل همهس
 ضقتنم هتقوف هريغ وأ هكيرسشل ةدحاو نم همهس ىطعأ نإو ى هكيرش تقو

 ص هريغ وأ كيرسلل ةنيعم ةدحاو نم ةيمست ىطعأ نإ اذك و « تباث : ليقو
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 ك هتقو تبث نيعبرأ ايهنم دحاو دافتساف لصألا نم اثالث نانثا كرتشإ نإو

 . فنأتسي : ليقو

 هىدتت

 نيمبرآلا نأ الإ ى نيعبرألا كح دودحلا رئاسو نيرشعو ىدحاو ةئام مكح

 . مهفاف هناصقنب ةاكزلا لقت اهربغ و ةاكزلا اهنع ناصقنلاب لوزت
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 لصف

 ةحا ح ىأرف ى ةنسلا بلاغ هنع ىضمف ‘ نيعب رأل تقو نم

 اهنم يقب و ‘ همامت لبق تفلتف ةاش اهيلع ىطعأف ‘ لوحلا لبق ءارقفلا

 ض ةدئافلا تلصأت ةثالث

 لصف

 كلذ ريغو أضيأ هضاقتن او تقولا توبث ف

 وأ لقأ وأ ( ةنملا بلاغ هنع ىضف ) رثكأ وأ ( نيعبرأل تتقو نم )
 ،لوحلا لبق ءارقفلا ةجاح ىارف) تقولاىلع مدقتي مكب قباسلا فالخلا ىلع رثكأ
 عست ولو رثكأ وأ ( ةثدلث اهنم يقبو همامت لبق تفلتف ةاش اهيلع ىطعاف

 دافتسا اذإ (ةدنافلا) هل ( تلَصات ) ةدحاو : ليقو ى ناتنثإ : لبقو “ نوثالثو

 تإ لوألا تقولا رضح اذإ يطعيف ى يقب ام عم وأ هدحو باصنلا هب متي ام
 تبث اذك و < تقولا تبثو ى منغلا ةدايز دودح نم دح ىلإ دافتسا ابب جرخ

 . نيرخآلا نيلوقلا ىلع ةدحاو وأ ناتنثا يقب نإ اذك و ى ةلبقتسملا نينسلل
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 مامت دنع دافتسا نإو س تقولا يف هنع ىدأ ام الإ ال : ليقو

 مل ةجاحلل لوحلا لبق اهنع ىدأ نيعبرأب ةئامو نيرشع هب متي ام هتقو

 ص كلذ هل عرشلا ةزاجإل الوأ ىطعأ يتلا هتزجأ دقو 2 ءيش همزلي

 نورشعو ىدحإ هب متي ام تقولا مانت دنع دافتسا نإ ىرخأ همزلتو
 . نيمبرألا ىلع اهاطعأ ىلوألا نأل ةئامو

 رضح ام وأ ( تقولا يف هنع ىدأ ام الإ ) لصأ هل نوكي ( ال : ليقو )
 يف وأ ةنسلا بلاغ يضم لبق ىدأ نإ اذك و « هدعب الو هيف هنع دؤي ملو تقولا

 مامت دنع دافتسا نإو ) ‘ مامل نيماع ةاكز لجع وأ كلذ زاجأ نم دنع اهلوأ

 دمب هلوق هيلع ينبيل كلذ لاق نكلو ى لقأ وأ ( ةئامو نيرشع هب متي ام هتقو
 ينمي ى امل تقو يتلا نيمبرآلا باسح ىلع يأ ( نيعبراب ) ىرخأ همزلتو كلذ
 تقولا لبق ماتلا هل ثدح دق ءاوس “هتقو مامت دنع ركذ ام هب متي ام هل تبث هنأ
 ىلع مالكلا يتأيسو ت هلوخدو هتقو لوصح هتقو ماتب هدارمو ع هلوخد دمب وأ

 ءيش همزلي مل ) نيعبرأ تمن ءارقفلا يف ( ةجاحلل لوحلا لبق اهنع ىدأ ) اذه

 ازجأ ةفل ىلع كلذ وأ هدعب نكاسلل هفذحف افلأ أزجأ ةزمه لدبأ ( هتزجأ دقو

 الوأ ىطعأ يتلا ) ‘ حصفلا هنأل اذه نيمت لب اهيف ةزمهلاب ال ءايلاب يزجي فلألاب
 زاج ام لمف هنأل ربتعم ىطعأ ىلا ةاشلا كلت ناصقنف ( كلذ هل عرشلا ةزاجال

 لاقيالف “ ةيكزت هءاطعإ عرشلا ىمس و لوحلا لبق ءاطعإلا وهو « عرشلا يف
 ىدحإو ةئام هدنع عمتجال لوملا لبق طعي ل ول هنأ ثسح نم ىرخأ ةاش همزلت

 . ناتاش همزلم نورشعو

 نورشعو ىدح إ هب متي ام تقولا مامت دنع دافتسا نإ ىرخأ همزلتو (

 ىلع ىرخألا طعىلف ( نيعبرألا ىلع اهاطعا ىلوألا نأل ) ى رثكأ وأ ( ةنامو
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 ةئأمم هتقول ءاحف ةئامو نيرشعو ىدحإ ىلع ال وأ ىطعأ نمو

 تيقب و ةدحاو ىطعأ نبتاش هيلع نأل ‘ ىرخأ هتمزل نيرشعو

3 

 . صقن امو ، ىرخا

 جارخإ دعب هدافتسا امنإ هدافتسا ام نآل ىرخأ ةاش همزلت ال : لبقو « داز ام

 يكزي آل اكف ص هلوخد دعب اهجارخإك تقولا لبق اهجارخإ نأ ىلع ءانب ث ةاكزلا
 دعب اهجرخأ ام دعب وأ تقولا يف ةاكزلا جرخأ ام دمب اهدافتسا اذإ ةدئافلا ىلع

 اذه ىلعف ى هلبق ةاكزلا جرخأ ام دعب تناك اذإ اهيلع يك زب ال كلذك ڵ تقولا

 يك زي لهف ى اهتاكز هب ديزتو ةضيرفلا هب ريغتت ام دافتساف هلبق اضعب جرخأ نإف
 بهذلا يف اذكهو ؟ رم اك ةصاحملاب يكزي وأ ت يكزي ال وأ دافتسا ام ىلع

 ذإ داضتلا زاج مالكلا يفف ى هؤاهتنا ال هلوصو تقولا ماتب هدارمو « ةضفلاو
 يتلا ةنسلا تقولاب ديرب نأ لمتحيو ى هئادتبا ىلع ءيشلا ءاهتنال عضو ام قلطأ

 لبق كلذ دافتسا نإ ىرخأ ةاش همزلت كلذك و ى زاجم الف ةاكزلا ءادأ تقو لبق

 يف يدؤي نأ همزل ءادألا تقو لخد اذإ هنإف ىلوأ اذه لب ءادآلا تقو لوصو

 تنأ لبق تقولا يف همنغ تفلت نإف : لاق « ناويدلا » يف هلاق تقولا لوأ

 . ھا ى ال : ليقو “ يدؤي نأ هملع : ليقف “ يدؤي

 ةضفلاو بهذلا يف اذك و يدؤي نأ :همزل دؤي ملو ءادآلا هنكمأ نإ : لبقو

 خلا هتقول ءاجف هلوقل ةاش يأ ( ىطعأ نمو) “ فالخلا كلذ ىلع ةرقبلاو ريعبلا

 ةئام هتقول ءاجف ةئامو ن رشعو ىدحا ىلع ). لوجلا لببق يأ ( ال وأ (

 ةاكز اهاطعأ ةدحاو اهنم تصقن الوأ اهنع ىطعأ يتلا يهو ( نيرشعو

 ىطعا‘نيتاش ) ةئامو نيرشعو ىدحإ يف ( هيلع نأل « ىرخأ ) ةاش ( هتمزل )
 صقن امو ) ث اهلجعي مل ( ىرخا تيقب و ) ءارقفلا ةجاحل تقولا لبق ( ةدحاو
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 ، نيعبرألا نع صقنت م ام هبلع ىلعأ ام لباق نيرشعلاو ةئاملا نم

 نيرشعو ىدحإب هتقو ماتل ءيجي مل نإ : ليقو ى ذئنيح هنع طقستف
 باصن مامتلا دنع كلمي مل ذإ 4 لوأ رطعأ يتلا ريغ همزلت مل ةئامو

 . ..... ى نيتاش

 يلا نيرشملاو ةئاملا ينعي ءيش اهنم صقن نإ “ تقولا لبق ( نيرشعلا و ةئاملا نم

 “نوعبرألا وهو ( هيلع يطعأ ام لباق ) ةاكزلل ةاش ءاطعإ دعب روكذملا يف تبقب

 ولو ى اهيلع ةدايزلا ةاكز يلع تسقبو “ نيعبرألا نع صقن٠ صقن ام نإ : لوقنف
 وأ نوثالثو ةعست هل : ىقبتف ( نيعبرألا نع صقنت مل ام ) نيعبرألا نم رثك أ صقن

 نع تصقن ذإ نيح يأ : ( ذئنيح ) “ ىرخألا ةاشلا ( هنع طقستف ) “ لقأ

 ىطعأ نيح هءاطعإ ربتعا هنألناصقنلاب لوقلا اذهبحاص ةدتعي مل امنإ و« 9
 لبمت صقن ولو ‘ ىرخأ ةاش هبلع بجوم ننتاش باصن هدب باصنلاو ى ةاش

 هتقو هنأك ةاكزلا هيف لجع يذلا تقولا ضرف ذإ نيتاشلا باصن نع تقولا

 تصقن نإو “ ىرخأ هتمزل نيرشعو ةئامب تقولا مال ءاج نإ : ليقو ى ةاكزلل

 . همزلت ل ةدحاو اذه نع

 { ةملكلا نيع يه يتلا ءايلا يه تسيلو ءايلا تابثإب ( ءيجي مل نإ : ليقو )
 تيقبو « اهتمض مزاجلا لازأ يتلا ةزمهلا وهو « اهدعب نكاسلل ةفوذحم هذه نإف

 لادبإ الب ةنكاس ةزمهلا ءاقبإ زوجيو ىةتبثملا ءايلا كلت يهف ى ءاي تلدبأف ةنكاس

 كلمي م ذإ الآوأ ىطعأ يتلا ريغ همزلت مل ي ةنامو نيرشعو ىدحإب هتقو ماتل )
 هبسن لوقلا اذهو نيرشعو ةئامب تقولا ماتل ءاج ولو ى ( نيتاش باصن ماتلا دنع

 لمعلو ى ذحاو اهنأك و “ آضيأ رتفدلل « ناويدلا ه يف بسنو “ باتكلل خيشلا
 باتكلاب دارب نأ لمتحيو ى ءايركز نب ىموم نارمع يبأ خيشلا باتك ايهب دارملا
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 ك اهكرتب ملو ةنس نعب رأ هدنع تثكمن نمعب رأ دافتس ( نمو

 . طقف ةدحاو : ليقو 0 اهلك اهاطعأ

 ملو لئاسم هيف تديق ام ةقيقح رتفدلابو “ صوصخم باتك ال باتكلا ةقيقح
 هنأكف رتفدلا يف وأ باتكلا يف لاق : ليق اذإف صوصخ رتفد ال ى فيلأت نكي
 الو نارمع ب ] باتك دارملا سدلو “ بتكلا ضعب يف و 1 رمأل ١ ف تدجو : لبق

 . ركذت يتلا ةلأسملا هيف دجوت ال ام اريثك هنأل ةك رب نبا باتك

 اهكزب ملو ةنس نيعبرأ هدنع ثكفف نيعبرأ ) كلم يأ ( دافتسا نمو )

 : ليقو ) ص ةاش هتمزل نومبرأ هيدي يفو ةنس تضم الك هنأل ( اهلك اهاطعأ

 صقن اهدؤي مل ولو اهموزلبف ةاش هتمزل ىلوآلا ةنسلا تت امل هنأل ( طقف ةدحاو

 . دعب همزلت الف باصنلا

 دؤي ملو رثكأ وأ لقأ وأ ةنس نيعبرأ نوعبرألا تثكم نإ :« ناويدلا » يفو

 بحت ال نأ :«رتفدلا» نم ركذو ى رثك وأ لق“نينسلا نم ىضم ام ىلع يدؤي هنإف
 هزرحت مل ام ةاش نيعبرأ نم رثكأ هدنع ناك نإ كلذك و « ةدحاو ةاش الإ هيلع

 بجي ام تضم ةنس لك ىلع ىدؤي نأ هيلعف نينس هدنع تثكم ى ةدحاولا ةاشلا

 هرك ذيس و « ةقدصلا نم هملع بجو ام كلذ نم طحي : رخآ لوقو“اهيف هيلع

 ء (اماع) نم رثكأ ثكم ول (نيعبرأ) فنصملا مالك يف لوألا لوقلا ىلعو فنصلا
 هلك كلذ يف ءاوسو ى ةاش نيمبرألا دمب ماع لك ىلع اضيأ ىطعأو اهلك اهاطعال
 دقو الإ ءىش بهذي ال ثيح ى اهريغ وأ اهدالوأ اهفلخت وأ اهنيعب هايشلا تيقب
 هايشلاو نونسلا ترثك ةاشب ةنس لك نأ كلذ طباضو ع هباهذ لبق هلثم ناك
 لك ىلمف طعي ملو رثكأ وأ ةاش نيرشعو ىدحإو ةئام تلصو نإ الإ تلق وأ
 ةئام نع صقنت ىتح نيتاش ةنسلا ىلع يطعي يناثلا لوقلا ىلعو “ ناتاش ةنس
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 ىدصح;إ ةيناثلا يف تغلبف ماتلا دنع اهنع دؤي ول نوعبرأ هل نمو

 { ةسماخلا ىلإ اذكهو س ةئام ثالث ةثلاثلا يفو س ةئامو نيرشعو

 امو ةدنافلا نأل ةسمخ ةنس لك ىلع يدؤي : ليقف س اهيكزي الو

 3 هنع دؤي مل ام تقولا ىضم ولو 4 كحلا يف ءاوس هيلع تدرو

 اذكهو ى ةعبرأ ةعبارلا ىلعو { ةسمخ ةسماخلا ىلع يدؤب : ليقو

 اذكهو ص ءيش الف نيعبرأ نع صقنت ىتح ةاش ةنس لك ىلعف « نيرشعو ىدحإو
 . منغلا باصن د ودح رئاس

 يف تفلبف ) “ ىلوألا ةنسلا مامت ( ماتلا دنع اهنع دؤي مل نوعبرأ هل نمو )
 ةمبارلا يفو ص ةدحاوو ناتنام ( ةثلاثلا يفو ى ةئامو نب رشعو ىدحإ ةيناثلا

 ءهئامعبرأ ةعبارلا يف تلصو نأب رثكأ وأ (ةسماخلا ىلإ اذكهو ى ةنام ثالث )

 يدوي : ليقف ) ، اهلك منغلا كلت يأ : ( اهيكزب الو ) ص ةئام سمخ ةسماخلا يفو

 مل نإو ى اتس ةنس لك ىلع ىدأ ةسداسلا ىلإ كزب مل نإو “ ( ةسمخ ةنس لك ىلع

 ( تدرو امو ةدئافلا نأل ) “ اذكهو اعبس ةنس لك ىلع ىدأ ةعباسلا ىلإ كزب
 تدرو امع يأ ( هنع دؤي مل ام تقولا ىضم ولو ص كحلا يف ءاوس هياع ) يه
 ص ةنس لك ىلع ةئام لكل ةاش هتمزلف ى ةئام سمخ عمتجا ىتح دؤي مل وهو هيلع

 ةنسلا نم هدنع هنأك ربتعي ةاش نورشعو سمخ فنصملا لاثم يف همزل ام عومجو

 ةاكزلا نأ و « لاملا سأرل ةعبات ةدئافلا نأ ىلع ءانب اذهو ت ةاش ةئام سمخ ىلوألا

 . ةمذلا يف ىقح

 اذكهو ةعبرأ ةعبارلا ىلعو ةسمخ ةسماخلا ) ةنسلا (ىلع يدؤي : ليقو)
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 يضم دعب هيلع تدرو ام ىلع ةدئافلا لمحب ال اذهو س ةدحاو لإ

 ىتح اهنع طعي ملو نيعبرأب هتقول ءاج نإو ،اهلوحل ربتعت لب 2 هتقو

 ‘ ناتاش هتمررل نينامثو ىدحإ دافتسا

 ىلوآلا ىلعو ع نيتنثا ةيناثلا ىلعو « اثالث ةثلاثلا ىلع يدؤي ناب ( ةدحاو ىلا
 ازوجت لوقلا ىلإ لمجلا مدع دنسأ وأ اذه لئاق يأ : ( اذهو ) « ةدحاو

 ( املوحل ربتعت لب “ هتقو يضم دعب هيلع تدرو ام ىلع ةدنافلا لمحي ال )
 ملو نيعب راب هتق ول ءاج نإو ) “ هريغ ال لوآلا لوحلا وهو ى اهثودح نيح نم

 ص ( ناتاش هتمزل ) نيعبرألا ىلع ةدايز ( نينامثو ىدحإ دافتسا ىتح اهنع طعي
 ىدحإو ةئام باصنو “ نورشعو ىدحإو ةئام نينامثو ىدحإ و نيعبرأ نال
 دافتسا ىتح طعي مل ذإ ناتاشلا هتمزلو “ لصألل ةعبات ةدئافلاو ى ناتاش نيرشعو

 ص طمي مل وهو هدعب وأ ةاكزلا تقو يف دافتسا ءاوسو “ باصنلا هب ربغتي ام

 : ليقو « ناتاشف نينامثو ىدحإو نيعبرألا ىلع لوحلا لوحي ىتح ةدحاو : لبقو

 صقتني ىتح اهدعب ام ىلع اذكهو ى ةيناثلا ىلعو “ اسمخ ىلوآلا ةنسلا ىلع يدؤي

 اثالثف ى ةئايعبرأ نع صقنت ىتح اعبرأ اعبرأ يطعي نوكيف ى ةئايسمخ نع منغلا
 ىدحإو ةئام نع صقنت ىتح نيتاش نتاشف ى ةئام ثالث نع صقنت ىتح اثالث

 ءاج نإ اذكهو “هيلع ءيش الف نيعبرأ نع صقنت تح ةاش ةاشف “ نيرشعو

 هاىش ثالث باصن هب متي ام دافتسا ىتح طعي ملو “ نيرشعو ىدحإو ةئامب هتقول

 لوآلا ىلعف ع رثكأ وأ سمخ باصن وأ هايش عبرأ باصن وأ ى هدنع ام عم

 راد ام ةاكز همزل يناثلا ىلعو ى ةاكزلا يطعي نأ لبق هدنع عمتجا ام ةاكز همزل
 اهب هدنع ناك ىتح طعي ملو نيعبرأ آلوأ هدنع ناك ول اذكهو ى طقف لوحلا هيلع

 عمتجا ىتح كزب ملف نيرشعو ىدحإو ةئام الوأ هدنع ناك وأ ى ةدحاوو نيتئام
 ءاوس يتأي امو رم ام عيمج يف ةدئافلاو لسنلاو ؛ اذكهو ةئام ثالث اهب تدنع
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 ىلع ىدأ يقابلا فصنلا يدوي نأ لبق دافتسا مش ةاش فصن ىدأ نإو

 ام ىلع ةدئافلا مسقت :ليقو ،اضيأ يقابلا فصنلاو اهلك ةدئافلا

 ناك نإ ىطعأ ام بان ام ردقب اهنم طحيو ٠ يقابلا ىلعو ىطعأ

 .ةدئافلا نم هبانمو هيلع يقابلا يطعي مث ؛اذكهو ،افصنف ًافصن

 دوعوملا وه اذهو . ًاضعب ىطعأ ام دعب ء يش اهيف همزلي ال :ليقو

 هب ٠ ٠

 فصنلا يدؤي نأ لبق دافتسا مث ) رثكأ وأ لقأ وأ ( ةاش فصن ىدأ نإو )

 نأب ى ( اهلك ةدئافلا ىلع ىدأ ) ص هيلع يقب امم هنم لقأ وأ رثكأ وأ ( يقابلا

 . ةمات ةاش يطعي

 ى ةدئافلا ىلع افطع فصنلا رج كل و ء( اضيأ ىقابلا فصنلا ) ىطع ( و )

 ىةدأب هبصن كلو. ، نيع ريغ وأ انيع هتميق ىطعأ يأ ى فصنلا ىلع ىدأ يأ
 كلذ رسفو “ ( يقابلا ىلعو ىطعا ام ىلع ةدنافلا مسقت : ليقو ) 0 افوذحم

 ( ناك نإ ىطعا ام بان ام ردقب اهنم ) ءافلا ىلوألاف “ خلا ( طحيو ) : هلوقب
 اثلثف اثلث وأ ةدئافلا نم ( افصن ) طحسم ( ف ) ص هب لثم اك ( افصن ) ىطعأ ام

 يأ : ( هيلع يقابلا ) ‘ طحيو : هلوق يف طحب ىلع فطع ( يطعي مث ؛ اذكهو )
 ص اذكهو اثلث ىطعأ نإ ثلثلاو ى افصن ىطعأ نإ هيلع يقب يذلا ةاشلا فصن

 ص ةدئافلا نم ) يقابلا بانم يأ ( هبانمو ) ص كلذ ىلع قدصي ام يقابلاب هدارمف
 ام ةاكز نم ( اضعب ىطعأ ام دعب ءيش ) ة دئافلا ق ي : ( اهيف همزلي ال :ليقو

 ءاوس لاوقألا هذهو ع طقف رخآلا ضعبلا يطمي نأ هيلعو ع ةدئافلا هيلع تدرو
 ضمب ءاطعإ يف هركذ ام ينعي ( اذهو ) “ تقولا يف امو تقولا دب ام اهيف
 لصف :هلوق ليبق ( هب دوعوملا وه ) رخآلا ضعبلا ءاطعإ لبق ةدافتسالاو ةاكزلا
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 مث ضعب نود هتاكز ضعب ىطعأ نمو : لاق ذإ ؟ خلإ مولعم رهش تيقوت بدن
 . خلإ هحاضيإ يتأيس اك ةدئاف هتلخد

 ىرخألا طعي ملو نيرشعو ىدحإو ةئام ىلع ةاش ىطعأ نم : «ناويدلا» يفو

 تيقب يتلا ىلعو ىطعأ يتلا ىلع ةدئافلا مسق “ ناتاشلا هزرحت ام دافتسا ىتح

 نم ابان امو هيلع تيقب ىلا ةاشلا يطميو “ ىطعأ يذلا هبان ام هنع طحيف
 ةاكزلا نم هملع بجو امم اضعب ىطعأ ام دمب دافتسا ام مج كلذك و « ةدئافلا
 هنإف اهزج ام دعب ةاش ىطعأ نإو ةدئافلا ىلع ءىش ال : ليقو “ قسنب قسن

 ءاطعإ لبق دافتسا امف هبلع سيل و ى هريغل وأ ،ةاشلا هل ىطعأ يذلل ةزجلا يطمي

 بيعلا ش"رأ ىطعأ ةبيمم ةاش ىطعأ نإو ى ةزجلا كسمي نأ هل : ليقو “ ةزجلا
 الوأ تبجو ىلا ةاشلا هزرحت الام دافتسا نإو “ هري وأ ةبسعملا ىطعأ نمل

 ص طقف شرلا يطعي : ليقو ‘ املك ةدئافلا ىلع ىطعأ شرألا ءاطعإ لبق
 ملو عّمضف اثالث وأ نيتنس هدنع ثكمف ةاكزلا هيف بجت ام منغلا نم هدنع ناك نإ و

 اهيلع بجو ام لك ةدئافلا ىلع ىطعأ ىرخأ امنغ دافتسا مث ى ةاكزلا اهيلع دؤي

 هيف بجت ام دافتسا مث اهتاكز عيض يتلا همنغ تفلت نإو “ تضم ةنس لك يف
 اهتقوو ص ءيش ةدئافلا يف هيلع سيلو « ةاكزلا نم هبلع بجو ام طعيلف ى ةاكزلا
 . دافتسا نيح نم

 ىطعأو دافتساو ةاكزلا ضعب ىطعأ نمو “ عّسض اذإ اهيلع يطعي : ليقو
 ىطعأ ام بات ام طحيلف امنغ دافتسا ىتح رخآلا ضعبلا طعي ملو ةدئافلا ىلع

 ملو دافتسا نيح هاطعأ نإو ى ةدئافلا نم اهبان ام ىلعو ةيقبلا ىلع يطعيو الوأ
 . اعيمج نيتدئافلا ىلع ىطعأ ةدئافلا ىلع طمي

 ص ىرخأ ةدئاف دافتسا ىتح ةدئافلا ىلع طعي ملو دافتسا ام دمب ىطعأ نإو
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 هنونجمو هلفط ةدافتسا يفو “ لوحلا لوحي ىتحف ىرخألا امأو « ىلوآلا "كزبلف

 لافطألا نيب ام اذك و ؟ ايلام مضي له “ قباسلا فلخلا ،هيلع ام ءادأ لبق الام
 هبلع ءيش الف امنغ دافتساف تقولا دعب الإ عجرت ملو همنغ تفلت نمو “نونجملاو

 . عجر ام ىلع يدؤيو ى ةدئافلا ف

 ملو تفلت ولو ةدئافلا ىلع اضرأ يدؤي هنإف عوجرلا دعد ةيد أتلا عًئض نإ و

 دؤي مل ام ةدئافلا ىلع ىدأ ادمع امارح ةاش همنغ ةاكز يف ىطعأ نمو 4 ميضي
 ال ام ىطعأ نإ كلذك و ص اهبحاص اهب حمسي وأ ع اهتميق وأ ةاش ةاشلا بحاصل

 . زوجي ال نمل وأ هيزجي

 ص بئاغل نهاطعأ وأ ى ةفوقوم ةيطع تقولا لبق لجرل همنغ ىطعأ نمو

 الو هعيب متي ملو ىلوآلا هبلإ تعجرف لجألا دعب امنغ دافتساف رايخلاب نهعاب وأ

 الإ هب ملعي ملو خاسفناب نهعاب نمو « لوحلا لوحي ىتح ةدئافلا ىلع ءيش الف هتبه
 . ةدئافلا ىلع ىدأ تقولا دعب

 امنغ دافتسا ىتح دؤي ملو عّبضف لوحلا لاحف ةراجتلل نيعبرأ ىرتشا نمو
 ى تماصلا نم اهيف لعج ام ىلع يدؤيو ةاش اهيلع يدؤي : لبقف “ بسكلل

 ى ةراجتلل تناك نإ ايهيلعو “ بسكلل تناك نإ ةدئافلا نود تماصلا ىلع :لبقو

 لوق ىلعو “ نالوقلاف ةراجتلل امنغ دافتسا قح بسكلا منغ ةاكز عّض نإو

 ىلع طمي ملو اهيلع ىطعأ نإ كلذ يف اهيف لعج امو منغلا ىلع يطعي : لاق نم
 هدعب بيعلاب تعجرف تقولا لبق همنغ عاب نمو « ةدئافلا ىلع ىدأ اهيف لعج ام

 تمجرف سياف تبصغ نإو “ طق لوح منغلا ىلع لحي مل ذإ ةدئافلا يف هيلع الف
 ء اهدري ملو بصاغلا نم اهدر ىلع ردق نإ الإ “ ةدئافلا يف هبلع الف تقولا دمب

 لبق تفلت ولو “ ىضم ام ىلع ىدأ نونس تضم ىتح ملعي ملو امنغ ثرو نمو
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 ىلوألا تفلت ى ةدئافلا ىلع ىدأ ململا دعب دؤي مل نإو ةدئافلا ىلع يدؤي الو “هملع
 : لاقو ص لوحلا لاح دقو همنغ ةاكز يطعي نأ اناسنإ رمأ نمو « فلتت م وأ

 ' تقولا دعب كلذو ، تطعأ رومأملا لوق دعب دافتساو « اهنع تيطعأ دق

 اهلوصو لبق دافتساف اهبحاص ىلإ ةاكزلا لسرأ نإ و « هيلع الف طعي مل هنأ نيبتف
 ىدأ هل اهيطعي نم دجي ملو امزع نإو “ ةدئافلا ىلع ىدأ ى تقولا جورخ لبقو

 هلامل مضي ةاكزلل لزع امو ع دحوتلا راد يف ناك ولو ى ال : ليقو “ ةدئافلا ىلع

 ناك نإ مضي الو ى لزع ام ىلع يدؤي ال : ليقو “ لكلا ىلع يدؤيو ى امن ام عم

 “فرصتب .ها ءاهيطمي نم دجي مل ذإ ديحوتلا راد يف ولو : ليقو “ كرشلا راد يف
 ء

 . ملعا هللا و
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 باب

 ٠ ٠ . .. زعم ةيعابرو نأض ةن ىطعت

 باب

 منغلا ةكز يف ىطعي اي
 ص زنجتا ىل ةحوبذم تيطعأ نإو “ ةيح نأضلا ىلع ( نأض ةينث ىطعت )

 داز ولو “زجت مل حبذلاب تصقن نإف يأ “حبذلاب اهتميق صقنت مل نإ يزجت : ليقو

 صقن ام ىطعأ نإ امأو ، ةاش ىطعأ هنأ يف همالك نأل ع حبذلاب صقن ام ةميقلاب

 ص ةاكزلا يف ةميقلا زاوج لوق ىلع الإ هيزجي الف ةاش ال ةميقلاب ىطعأ هنإف حبذلاب

 نولنفَ ةحوتفم ةمجعمب ةينثلاو ، رقبلاو لبإلاو منغلا ةاكز رئاس يف اذكو

 نأضلا درفمو زعاملاو رقبلا اذك و «ةثلاثلا ةنسلا يف ةاشلا :ةددشم ءايف ةروسكم

 ١ . نئاض فلألاب وأ زمهلا

 ركذلاو ءايلا فيفختو ءارلا حتفب زعملا ىلع ( زعم ةيعابر ) ىطعت ( و )
 ‘ رقبلاو نأضلا يف اذك و “ةعبارلا ةنسلا يف كلذو “ايعابر :ليق بصن نإو “ عابر

 ءاشلا وأ رقبلا وأ لبإلا يف ليق اذإو ث ةسماخلا يف ةلخادلا هنم ةيعابرلا : ليقو
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 ذخؤت نأ يهنل كلذ نود ال . زعم ةذلو نأض ةعذجب سأب الو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ‘ ىب رو ء ةلخس

 ساب الو ) ، دعب اذك يف لاقي وأ « هرخآ يف اهنأ دارملاف « اذك نس يف تلا يه

 ؛ةيناثلا ةنسلا يف يهو اضيأ نتكستو“ةمجعملا لاذلاو ميجلا حتفب (ناض ةعذجب

 ةسماخلا يف لمجلاو ةيناثلا يف ةاشلاو ةثلاثلا يف قلا ةرقبلل لاقيو“رقبلاو زعملا اذك و

 ( زعم ةينثو ) ص نأضلا ىلع ناض ةعذج ءاطعإب سأب ال هنأ ينعي عنجأ
 ةسماخلا يف رقبلاو منغلا نم لخد امو “ةريغصلا ةعذجلا مهضعب ةرابعو ى زعملا ىلع

 كلذ دعبو “ علاض ةسداسلا يف لخد امو ى لادلاو نيسلا حتفي سدس هل لاقي
 ةنسلاف نأضلا دلوو“اذكمهو ماوعأ ةثالث علاضو نيماع ملاضو ماع علاض :لاقي

 دلوو ڵ الخسو ايدج زعملا دلوو « افورخو ميملاو ءاحلا حتفب اح ىمسي ىلوألا
 وهو « قانعلا ذخ : هلماعل رمع لاق « عذجلا لمحلا : ليقو « الجعو ًامىبت ةرقبلا

 ال هنأ ىلع اوصن مهنإف “ صيخرت اذهو ى ةعذجلاو ةينثلاو « زعملا دلو نم ىثنألا

 رثأ يفو ى ايهنم رفصأ قانعلاو ى ةينثلا يف اوصخرو ى ةيعابرلا الإ زعملا نم .يطعي
 كتس وأ سمخ تنب وأ ةيسادس وأ ةسعابر وأ ةسث نأضلا نع ىطعت : انباحصأ

 اوصخ رو ىةينثلا يق اوصخرو “تس وأ سمخ تنبو سدسلاو ةيعابرلا زعملا نعو
 . زعملا يف اذه زوجي الو « ةرفاو تناك نإ نأضلا نع رشع تنب ي

 عبتت ىتلا يهو ( ةلخس ذخؤت نأ ) نع لع ينلا ( يهنل ، كلذ نود ال )
 . عاضرلل اهم ]

 يبرت يتلا يهو ثينأتلا فلأ اهدعب ءابلا ديدشتو ءارلا مضب ( ىبرو )

 ءاهتدالو نم اموي رشع ةسمخىلإ اهيلع مسإلا اذه قلطي : يرهزألا لاقو « اهدلو
 دقو ى زعملا يف : ليقو “ زعملاو نأضلا يف يهو نيرهش مامت ىلإ : يومالا لاقو
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 { لماحو ص ءاروعو 4 ةليزهو ، فراشو ، لحفو 4 ةلوكأو

 . ء اهرابكو لاومألا مئاركو

 ىتبأرلا : ليقو ى اضيأ اهمأ ريغ اهيبري وأ ىبرت نكت مل ولو لبإلا يف كلذ لاقي
 الئل يهنلاو ى مايأ ةثالث متت مل ام نيموي وأ مويب وأ : ليقو “ تدلو اذإ اهل لاقي

 نأضلا يف ةلخسلاو “ مهدنع اهمظمل وأ اهلازمل وأ « اهدلو نيبو اهنيب قرفي

 عضرت يهو اهمأ عبتت يتلا اهنأ حيحصلا يفو ى اهيلع مالكلا رم دقو ى زعملاو

 . اهيلع
 ال اقلطم ةنيمسلا : ليقو “ لكؤتل نمست يأ ةزمهلا حتفب ( ةلوكأو )

 ةلمجلابو « انامس فصنلا وأ رثكأ وأ اهلك تناك نإ الإ منغلا رئاس كرتيو ى ذخؤت
 تإ الإ قحلا نود ذخؤي الو ص لاملا بحاص ىضرب الإ قحلا قوف ذخؤي ال هنأ

 ال نأ زوجيو ى ةلوعفم ىنعمب ةلوعف ةلوكأ نزوو “ لاملا تيب ةحلصم هيف ناك
 تاذ نع اضيأ يهنو “بلحلل دع" ام وأ يتك ز" ام ةلوك آلا : ليقو “ءاتلا هقحلت
 . مظملا عرضلا

 ةمره الو ركذ ةقدصلا يف ذخؤي ال : دوعسم نبا نع ى ركذ يأ ( لحف و )

 ديرب نأ لمتحيو “ بسع اهيف نكي مل نإ ةمرلا يف مهضعب صخرو “ ةعذج الو

 . دافسلاب مئاقلا لحفلا

 ص طقف ليإلا يف مسإلا اذه : ليقو « مامنآلا نم ةمرحلا يأ ( فراشو )

 . ةفراش اضيأ لاقيو

 ءلاملا تيب ةحلصم ايهيف تناك نأب ىباجلا ءاشي نأ الإ «( ءاروعو ةليزهو )

 8 فراشلاو ركذلاو ةمرملاو ةضيرملا اذك و

 ةدحاو الإ اراغص اهلك نوكت نأب ( اهرابكو ، لاومألا مناركو لماح و )
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 { اهريغ ال ةنسم اهنع ىدأ نافرخ اهلك همنغ نمو اهنودأ ىطعي نأو

 ةنسم نافورخ منغ ىلع ىطعي الو ، حجرو اهنم فورخ زوجو

 ذخأي امنإو . لقأ نكت مل نإ زوجو .اهتميق نم رثكأ امهتميق ولو

 . طسوأ قدصملا

 ، ماعنألا نسحأ يهو ةميرك ممج مئاركلاو ص لاملا بر ءاشي نأ الإ ى اليلق وأ

 : ليقو “ اهتزج وأ اهلمح ىنثتسيو ةاش ىطعت الو ى ماسجألا رابك رابكلاو

 . عنملا لوقب فنصملا حرصيس و “ كلذ زوجي

 ص العف هل نأل نود نم ليضفت مسإ وهو اهتخأ يأ ( اهنودأ ىطعي نأو )
 هنم ليضفتلا مسا سبلف “ اسيسخ يأ هريغ نود راص يأ نودي ناد : لاقي

 همنغ نمو ) ص لازه وحنب ةقيعملاو ى ةاكزلا نس نود ام نو حألا دشو ع اذاش

 وهو ةريبك : ليقو ى ةنس امل تلمك ( ةئسمم ) ةاش ( اهنع ىدأ ناف رخ اهلك

 ولو “ زعملا تح يف ةعذجلابو نأضلا ىتح يف ةينثلاب ةريبكلا هنه رسفتف “ ىلوأ

 زوجو 0 اهريغ ال ) نأضلا قح كلذ يف لخدي مل ةنس اهل تلمك يتلاب هانرسف

 هيف منغ يف وه امنإف ةلخسلا ذخأ نع لع هيهن امأو « ( حجرو اهنم فورخ
 وحن وأ ءاروع وأ ةليزه وأ فراش هلك باصن يف فالخلا اذكهو « رافصو رابك

 نافورخ منغ .ىلع ىطعي الو ) ‘ اهنم ةقدصلا ىطمت نأ حيحصلاو « كلذ

 م نإ زوج و © اهتميق نم رثكأ ايهتميق ) تناك ( ولو ) ةنسم لدب يأ ( ةنسم
 يف ةمسقلا زاجأ نم لوق اذهو « اهلثم وأ اهتميق نم رثكأ تناك نأب ( لقأ نكت

 مامإلا هبصني يذلا وهو ةددشم لادلا رسكب ( قدصملا ذخأي امتإو ) ى ةاكزلا
 بر ءاش نإ الإ لضفأ ال ( طسوأ ) ‘ تاقدصلا ذخأل امهريغ وأ ةعامجلا وأ
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 راتخيو ءيدرلا و ديجلا اهبر ذخأيف آثالثأ منغلا مسقت : ليق ش نمو

 ىدأ زعمو نأض همنغ نمو ص مزل ام طسوألا نم قدملا
 نمو 0 ىلوألا يف نأض نم ىطعأ ايواست نإو ص بلغألا نم

 نإ هسكع زاجو س زعمب نأض ءاطعإ نسحتساو ى ةيناثلا يف زعم
 هتميق تناك وأ { كلذك ىثنأب ركذ ءاطعإو ى ايهتميق تواست
 اهنم رثكأ

 (أثالثأ منغلا مسمقت:ليق مث نمو ) ‘ ةحلصملا هيف تناك نإ الإ لفسأ الو « لاملا

 اهمسق يف عرشي يأ ى ةردقم لاح وأ ص ريصت ىنعم مسقت ‘ نمضتل ناث لوعفم
 ءيدرلاو ديجلا اهبر ذخايف ) “ طسوأو ائيدرو اديج اثالثأ نوكت نأ اردقم

 نيمس و ليزه وأ ( زعمو ناض همنغ نمو ى مزل ام طسوألا نم قدصملا راتخيو
 يف : ليقو ص ( بلغألا نم ىدأ ) بيعم ريغو بيعلا عاونأ نم عونب بيعم وأ
 . بيعملا ريغو نيمسلا يدؤي هنأ هريغ عم بيعملاو “ نيمسلا عم ليزملا

 ( يف ) بيعم ريغو نيمس و ( ناض نم ىطعأ ) نافنصلا يأ ( ايواست ناو )
 يطعي ال : ليقو « ( ةيناثلا يف ) بيعمو ليزهو ( زعم نمو « ىلوألا ) ةنسلا
 زاج و ) « هلدب يأ ( زعمب ناض ءاطعإ نسحتساو ) بيعم ريغو انيمس الإ
 عم صقان لك يف اذك و ى ةميق رثكأ زعملا ناك وأ ى ( ايهتميق تواست نإ هسكع
 ص اهتميق تواست نإ يأ : ( كلذك ىثناب ركذ ءاطعا ) زاج ( و ) “ لماك

 . ( اه ) ةميق ( نم رثكأ هتميق تناك وأ )

 زعملا نم ثانإلاو نأضلا نم روك ذلا هدنع ناك نإ و : « ناوبدلا » يف لاق

 فصنلاو اجامن فصنلا ناك نإو ع امهريغ دجي مل نإ زعملا ىلع ءاش يأ نم ىطعأ
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 الو ، اهلح وأ اهتزج ءانثتساب ى ةاش الو يصخب ىثنخ ىطعي الو

 سرض وأ سإ وأ نذأ وأ نارمق لاوزب نإو س ةبيعم الو فراش
 ةبورجم وأ ةليزه همنغ نمو « اهعم بيعلا ةميق ىطعأ نإ زوجو

 3 حجرألا ىلع اهنم ةاش هتزجأ ةضيرم وأ ةبيعم وأ

 ةجمنلا ىطعأ نإو ى ةيناثلا يف زعملا نمو ىلوألا يف جامنلا نم ىطعأ زعم
 اهتميق تناك نإ هازجأ لعف نإ و “ نأضلا نع ةزعملا طعي الو « ليمج نسحف

 ٠ ءاوس ةحمللا ةمىقو

 هتميقو لعف نإف “ةحضاو ةجعن وأ “ حضاو ركذ نع ( ىثنخ ىطعي الو )
 ص سأب الف لعف نإو “ هريغ نع ( يصحي ) ىفتكي الو « سأب الف ةاشلا ةميقك
 ، ( اهلمح وأ اهتزج ءانثتساب ةاش ) ىطعت ( الو ) “ اهريغ نع ةميقعلا يطميو
 فوصلا نم ةاشلا يف ام ةلمج ميجلا رسكب ةزجلاو هل يغبني الو “ هازجأ لعف نإو

 الو فراش الو ) ى زجتس اهنأل زجلا لبق ةزج ىمست امنإو ى عطقلا يأ زجلا دمب

 ص هرثكأ نم وأ : ليقو ى هلصأ نم لاز نإ نكل « ( نرق لاوزب نإو ةبيعم
 ةميق ىطعأ نإ زوج و “سرض وا نس وا ) هرثكأ وأ هلصأ نم ( ناذأ وا )
 وأ نيملا وأ لجرلا ةبهاذ ولو ةبسعملا ىطعأ نم ربغل اهاطعأ ولو ( اهعم بيعلا

 امأو ص بيع اهيف نكي مل نإ ةمرحلا يف صخرو ى بيعلا ةميق ىطعأو رثكأ
 تإ الإ بنذلا ةعوطقم يزجت الو « هيف ءيش الف نرقلا نم وأ نذآلا نم لقالا
 نمو ) “ يزجت الف اهنم خملا عطقن! دقو ، ةلوزهم ةاشلا تناك اذإو بقارملا غلب

 رسك و ميجلا حتفب ةب رج وأ باوصلا (ةيورجب وأ ةليزه ) اهلج وأ اهلك ( همنغ
 وأ) “ ام ببعب ( ةبيعم وأ ) ى ايدعتم ناكو باع ىنعم برج نمض هلملو ءارلا
 . ( حجرألا ىلع اهنم ةاش هتزجا ةضيرم
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 . ةملاسلا الإ ال : ليقو

 همنغ ةميق رآدقمب الإ اهدجي مل ولو ى ( ةملاسلا الإ ) هيزجت ( ال : ليقو )
 نهنم عطقنا نإ نهنم يطعي : ليقو ٤ هيزجت الف اهنم خملا عطقنا يتلا الإ اهلك
 اهكرقشا دق منغ وأ همنغ نم فاصنأ اهاطعأف ةاش هيلع تبجو اذإ و ى اعيمج

 وأ يأ ةداعإلا هيلعف يزجي لاح ىلإ لقتنا مث هيزجي الام عفد نمو ێ هازجأ
 لك وأ يليخ وأ يديبع ةاكز يف ةاشلا هذه ذخ : هل ليق نمو ڵ شرألا ءاطعإ .

 كلذ ىلع ءاطعأ نإف ى كلذ يف بجت ال : لاق نإ الإ « ذخأي الف هيف بجت ال ام
 هل يطعأ ام ذخأي نأ هل:ليقو « ةاكزلا يف هيزجي الام هل ىطعأ نإ اذك و « ذخأ
 نأ صخرو [ منغلا ةاكز يف مهاردلاو ريناندلا يزجت الو ى كلذ ريغ هيلع سيلو

 ول صخرو « هيزجي ام اهيف نكي مل وأ ةرضاح همنغ نكت مل نإ كلذ هيزجي
 هيزجي نأ صخرو“كئكسملا ريغ هيزجي نأ صخرو ؤيزجيي ام اهيفو يأةرضاح
 بمع اهيف ثدحف ةاش لسرأ نمو ؤ هيف بجت مل ام سنج نم ناويحلاو ضورملا

 كاهمفديلف اهبحاص دنع ناك ابيع اهيف ىأر نإو لوس رلا اهدريلف لصت نأ لبق
 دلولا دريو اهعفدي : لبقو ى اهدريلف لصت نأ لبق تدلو وأ تطقسأ نإو
 حيجرت الإ . « ناويدلا » مالك ها اهمفدىلف لوسرلا دنع تلمح نإو ى اهبحاصل

 ؛ (حخيشلا) مالك نم ةضيرم وأ ةبسعم وأ ةبورجم وأ ةليزه منغ نم ةدحاو ءازجأ

 . ءازجإلا مدع هيف حجارلاف « ناويدلا » مالك امأو

_ ٢٠٧ 



 باب

 نيرشعو ةسمخ غلبت ىتح ةاش لبإلا نم سخ لك يف ضرف

 ء ضاخم تنب اهيفف نيثالثو سمخ ىلإ

 باب
 لبالا ةاكز يف

 ىلإ ةاشف ةسمخ تناك اذإف ى ةينث ( ةاش لبالا نم سمخ لك يف ضرف )

 ثالثف رشع ةسمخ تناك اذإو ى رشع ةعبرأ ىلإ ناتاشف ةرشع ناك اذإ و ى ةمست

 (نيرشعو ةسمخ غلبت ىتح) عبرأف نيرشع تناك اذإو رشع ةعست ىلإ ءايشأ
 تنب اهيفف نيثالثو سمخ ىلا ) رثكأ وأ نيرشعو ةسمخ تفلب اذإف ى ريعب
 عجو اهب "رَض يتلا لماحلا ةريبكلا ةقانلا تنب يهو ى مملا حتفب ( ضاخ

 ةريبكلا تنب ضاخم تنب : لىقو < ةدالولا عجو ىنعمب ردصم ضاخخلاو « ةدالولا

 : ليقو ث رهشأ ةرشع تلمح ذنم اهف قلا ةريبكلا تنب : ليقو ى لماحلا
 ىل نإو ى لماوحلا يأ ضالاب تقحل اهمأ نأل ةيناثلا ةنسلا يف ةلخادلا ةريغصلا
 . همأ اهيف يتلا لبإلا تلمح وأ همأ تلمح ام : ليقو ؛ الماح نكت
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 ىلإ نيثالثو اتس تغلب اذإف ، دجوت مل نإ اهلدب نوبل نبإ زاجو

 نإف ةقح اهيفف نيتس ىلإ تداز نإف ء نوبل تنب اهيفف نيعبرأو سمخ

 . . . . ء ةعذج اهيفف نيعبسو سحخ ىلإ تداز

 نوبللاو ىةثلاثلا ةنسلا يق لخادلا وهو (دجوت مل نإ الدب نوبل نبإ زاجو )
 تإ : ليقو ص نبل تاذ نوكت نأ: امل نآ يتلاو ص لق وأ رثك نبل تاذ ةقانلا

 نيماع يف دلت ال ماع دعب آماع دلت لبإلاو ى ةيناثلا ةنسلا رخآ يف يذلا نوبللا

 تنب اهيفف نيعبرأو سمخ ىلإ ) رثكأ وأ ( نيثالثو اتس تفلب اذإف ) « نيلصتم
 . رشع رشع اهلبق يتلاو هذه تداز ( نوبل

 يهو ءاحلا رسكب (ةقح اهيفف نيتس ىلإ ) رثكأ وأ ةدحاو ( تداز نإف )
 اهقاقحتسالف ىثنألا امأ ىح ركذلاو ى ةثلاثلا يف : ليقو ث ةعبارلا يف ةلخادلا
 قاقحتسالف ركذلا امأو ، اهرهظ ىلع عتملا لمحي وأ « لحفلا اهيلع لمحي نأ
 :رشع ةسمخ اهدمب ناتللاو “ هذه تداز بارضلاو هبوك رو هرهظ ىلع لجلا

 . رشع ةسمخ

 يهو ى ( ةعذج اهيفف نيعبسو ةسمخ ىلإ ) رثكأ وأ ةدحاو ( تداز نإف )
 ءاطقسأ يأ اهنانسأ مدقم اعذج اهنأل ايمس عنج ركذلاو 2 ةسماخلا يف ةلخادلا
 لوأو ى اهيلع صوصنملا ةاكزلا نانسأ رخآ اذهو « اهنانسأ لماكتل : ليقو
 قوف ام الو اهنود ام اهيف يطعي الو ع ضاخ تنبو .ضاخ نإ ةاكزلا يف نانسألا

 ىثنألاو يمبر ركذلاف عيبرلا لوأ يف ةقانلا تمضو اذإو ى ةميقلاب الإ ةعذجلا
 مضب ةعبر" ىثنأللو عبرأ ركذلل : لاقيو ى اهيف ءاعبر : اضيأ لاقيو ى ةيعبر
 حتفو ايل وأ مضب ةمهو عمف جاتنلا رخآ يف ادلو اذإو ى امهيناث حتفو اهلوأ

 :ليقو ى دلوي ةعاس كلذو ى رسكت دقو ءاحلا مضب راوح" اضيأ ىمسيو امهيناث
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 نيرشعو ةئام ىلإ تداز ناف ء نوبل اتنب اهيفف نيعست ىلإ تداز ناف

 يفو ، نوبل تنب نيعبرأ لك يف كلذ ىلع دئازلاف س ناتقح اهيفف

 يفو ى ينثف ةسداسلا يف ريعبلا لخد اذإو ع همأ نع لصفي نأ ىلإ مسإلا ىقبي
 يفو ى ءاوس ىثنالاو رك ذلا سدس ةنماثلا يفو « ةيعابر ىثنألاو « عابر ةعباسلا

 امل وزبل ىضم اذإ لب لزاب ىثنألا يف لاقي ال : ليقو “ىثنألاو ركذلل لزاب ةعساتلا
 دعبو“ىثنألاو ركذلل فلخم ةرشاملا يفو «هبان علط نإ : ليقو « لوزب يهف ماع
 وأ نيماع لزاب وأ ى ماع فلغ وأ ماع لزاب : لاقي نينس سمخ دعب : ليق كلذ
 ىثنآلاومحف ركذلاف امره اذإو “ةدوعو دوعف اربك اذإف « اذكهو نيماع فلغ
 ' نوبل اتنب اهيفف نيعست ىلإ ) رثكأ وأ ةدحاو ( تداز نإف ) ‘ فراش و بات

 ىلع دئازلاف « ناتتقح اهيفف نيرشعو ةنام ىلإ ) رثكأ وأ ةدحاو ( تداز نإف

 اذإ عضولا ةرابعو ص ( ةقح نيسمخ لك يفو « نوبل تنب نيعبرأ لك يف كلذ
 نععبرأ لك يف كلذ دعب مث؛نوبل تانبثالث اهيفف نيرشعو ةئامىلع ةدحاو تداز

 اهدي وأ « نيعبرأ نيعبرأ هلبإ دعي ينعي ‘ ةتقيح نيسمخ لك يفو ى نوبل تنب
 عمج نم دب الو « ةقح نيسمخ لكلو ى نوبل تنب نيعبرأ لكلف ‘ نيسمخ نيسمخ
 مالك ىرج اذه ىلعو « دئازلا طقسيو عمج الف ةعست ىقبي ناك نإ الإ « نيددملا

 تفلب اذإ : « ناويدلا ه يفف “ عمجو تربتعا ةرشع تداز نإو ى « ناويدلا »

 ةقحف ء ةئامو نيثالث غلبت نأ ىلإ ى نوبل تانب ثالثف ةئامو نيرشعو ىدحإ

 غلبت ىتح ى نوبل ةنباو ناتقح اهيفف ةئامو نيعبرأ غلبت ىتح “ نوبل اتنباو

 « نوبل تانب عبرأف ةئامو نيتس غلبت ىتح ى قئاقح ثالث اهيفف ةئامو نيسمخ
 ناتقحف ةئامو نينا غلبت ىتح ى نوبل تانب ثالثو ةقحف ةئامو نيعبس غلبت ىتح

 نيتئام غلبت ىتح “نوبل ةنباو قئاقح ثالثف ةئامو نيعست غلبت ىتح“نوبل اتنباو
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 { نايبلاو { ةدئافلا مكح يف نايس امهو 4 منغلاك كيرشلإب اهيف متتسيو

 ص بيعب عنملاو « زاوجلاو ، لصألاو ص توبثلاو ، صقنلاو ى لاثملاو

 نوبل نباك اقح اهلدب زاج هلبإ يف اهدجي ملو نوبل تنب هتمزل نمو

 نإ ىثنأب ركذلا ةزاجإ ىلع لدف دجوت مل نإ ضاخم تنب نع
 . لضفأ هتميق تناك

 نيرشع تفلب نأ دعب لبإلا ترثك اذاف نوبل تانب سمخ وأ قئاقح عبراأف

 دعب ةرشملا لمكي مل امو “ةقح نيسمخ لك يفو “ نوبل تنب نيعبرأ لك يفف ةئامو
 يف ةاكزلا بوجو اندنع هب ذوخأملاو ى هيف ءيش الف ةئامو نيرشع ىلع ديزت نأ
 ىتلا ةبوتقلاو . ها ةراجلاو لماوملاو ةبوتقلاو ى ةمئاسلا ريغو لبإلا نم ةمئاسلا

 كيرشلاب اهيف متتسيو) “ةراجلاو لماوعلاو ةبوتقلا يف ال :باوصلاو اهيلع لمحي
 ادرفم منغلا وأ لبإلا ىلإ ريمضلا دري هنأل منغلاو لبإلا يأ : ( امهو ك منفلاك

 نالثاتم ( نايس ) ناعون منغلاو لبإلا نأل وأ ، اممجو ى اثنؤم ًآدرفمو ى اركذم
 يف رقتست نأو “ لبإلا نم لبإلا نويد طقست ال نأب ( نايبلا و ةدئافلا مكح يف )

 ( توبثلا و صقنلا و لاثملاو ) باصنلا متي نأو “ تقوت نأو « ةمذلا يف ال دبلا

 عنملاو زاوجلاو لصألاو ) “ لصألا نم تقولا كسي ايفو باصنلا يف تقولل
 الدب زاج هلبا يفاهدجي ملو نوبل تنب هتمزل نمو ) ‘ ماكحألا عيمجو ( بيعب
 ةنبا ىطعأ نإو ى ( دجوت مل نإ صاخم تنب نع نوبل نبا ) زاوج ( ك اقح
 هتميق تناك نإ ىثناب ركذلا ةزاجإ ىلع لدف ) “ لمفي اذكهو ، ليمجف نوبل
 سانأ كرتشا اذإف “ ءاوس رقبلاو لبإلاو منغلا كح نأ عماجلا لوقلاو ى ( لضفأ

 يف ةرشع مم كرتشا نمو ى ةقدص اهيفف رقبلا نم سمخ وأ ةرعبأ ةسمخ يف ةريثك

 مض نيفصن ريمب وأ ةرقب يف دحاو لك عم كرتشإ تارقب رشع وأ ةرعبأ ةرشع
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 ةسمخ كرتشا نمو ى ةاش دؤيلف ةثالث هلو فاصنأ ةسمخ كرتشا نمو ؤ تقوو هلام

 عيض نمو ‘ ضاخ تنب فصن هكيرشو هايشأ ثالث ىدأ ةثالث هلو نيرشعو
 ىدأ نإو “ ضاخ تنب سمخو هايشأ عبرأ ىطعأ ةسمخ دافتساو نيرشع ةاكز

 طحيف ةدئافلا مسق ةسفلا دافتسا ىتح رخآلا فصنلا دؤي ملو بجو ام فصن

 ىدأ ةسمخ دافتسا ىتح نبرشع يف بجو ام عيض نإ : ليقو “ ىطعأ ام بانم

 ةبه زوجيو ث منغلا ةاكز يف الصفم رم ام ضعب ىلإ حيولت اذهو “ ضاخم تنب

 اهرمش و اهربوو اهفوص هل بوهوملل نوكيف ث تقولا ليدبتل اجيلوت مانألا
 ةبوهوملا مهاردلا نم رجتلاب دلوتي ام هل نأ اك ى اهدالوأو هنع دلوتي امو اهنبلو

 . اجيىلوت
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 . . اهيفف نيرشعو سمخ ىلإ ةاش رقبلا نم سخ لك ىلع

 باب

 وقبلا ةاكز يف

 نيرشعو اسمخ تناك اذإو ص ةاش رقبلا نم سمخ لك يف : انموق ضعب لاق

 تداز اذإف ى نيعستو سمح ىلإ هلوق يف انفلاخ نكلو « انباحصأ لاق اك ى ةرقبف
 نيعبرأ لك يفف ةدحاو تداز اذإف « نيرشعو ةئام ىلإ ناترقب اهيفف ةدحاو

 وهو : لاق « كلذك لبإلا تسيل : انلق « لبإلاب هوربتعا : لاقو ى ةنسم "ةرقب
 نيرشعو تس يف نأ لبإلا ةاكز يف يلع نع لقنو ى هللا دبع نب رباجو رمع لوق
 كلذ حصي ال : اولاق ى ةاش ةرعبأ ةسمخ لك يف كلذ نودو “ ضاخم تنب اهنم

 همف نآل هلوقب نأ نم هقفأ هنإف هنع طلغ اذه : يروثلا نايفس لاق 0 ىلع نع

 لمأ معزو « ةاكزلا لوصأ فالخ وهو ى امهنيب صقو الو نيبجاولا نيب ةالاوم

 ءاجو ى أطخ وهو نيسفخلا نود رقبلا يف ةاكز ال نأ ىلع اوعمجأ مبہنأ رهاظلا

 هركذ ام انبهذمو “ عيبت نيثالثلا يفو نيثالث نود رقبلا يق ةاكز ال هنأب ثيدحلا

 اهيفف نب رشعو سمخ ىللإ ةاش رقبلا نم سمخ لك ىلع ) : هلوقب « فنصملا »
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 ةريصق رقبلا نانسأ نأ ريغ ع لبإلا نم ذخؤي ام اهنم ذخؤيو ةيلوح

 ضاخم تنب ناكم ذخؤتف لبإلل دعي ام نينسلا نم اهل دعيف ةلجاع
 يف قدصملا دجي مل نإف ؛ اذكهو ى ةيلوحلا يهو انس اهتريظن

 ةميقب انيع لضفلا درو هقوف ام ذخأ هتضيرف نس رقب وأ لبإ

 ك ل و دع

 ى لبإلا يف ةروكذملا دادعألا غولبب ( لبالا نم ذخؤي ام اهنم ذخؤيو ى ةيلوح

 ' ( لبالل دعي ام نينسلا نم امل دعيف ةلجاع ةريصق رقبلا نانسأ نأ ريغ )

 “لبإلا نم نسلا كلذ نامز لاط ولونينسلا يف لبإلا نم هلثمب رقبلا نس لباقي ينعي
 ( ةيلوحلا يهو انس اهتريظن ضاخم تنب ناكم ذخؤتف ) « ءامسألا تفلتخاو
 تنب ناكم رقبلا نم ةينثلا ( اذكهو ) ى امهلوح مت دقو لوآلا لوحلا رخآ يف لا

 ىلع تداز اذإف ى ةعذجلا ناكم سدسلاو ةقحلا ناكم ةمعابرلاو ى لبإلا نم نويل

 فالخلا ةيقب اذكهو « ةيعابر نيسمخ لك يفو “ةينث نيعبرأ لك يفف نيرشعو ةئام
 يفو “ عذجو “لجع ةيناثلا يفو ى عيبت ىلوآلا ةنسلا يف ةرقبلاو " لبإلا يف

 علاض ةسداسلا يفو ‘ سدس ةسماخلا يفو « عابر ةعبارلا يفو « ينث ةثلاثلا

 انباحصأ دارمو ؟ اذكهو ى ةثالث علاضو “نيماع علاضو “ماع علاض كلذ دعبو

 . عيبتلا ةيلوحلا

 وأ لبإ يف ) مامإلل ةقدصلا ذخآ يأ لادلا رسكب ( قدصملا دجي مل نإف )

 هنود ام ذخأ وأ« (لودع ةميقب انيعلضفلا درو هقوف ام ذخاأهتضيرف نس رقب

 انلوق كلذو ص كلذ يف نيصلا ريغ زيجأو ى ةميقلاب صقن ام لاملا بر هل دازو

 بحاص هداز بجاولا نود ام ذخأ اذإ : انباحصأ ريغ لاقو ؛ ةفينح يبأ لوقو
 ى كلذ لثم لاملا بحاص ىلع در هقوف ام ذخأ نإو ص نيتاش و امهرد نيرشع لاملا
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 نإ هنأ زيزعلا دبع نباو عيبرلا نعو ص ةيرمقلا ةنسلاب ةاكزلاو
 نعو ، نيتس غلبت ىتح هيلع الف ةرقب نوعبرأو ىدحإ لجرل ناك

 ه اهرشع عبرو ةنسم اهيفف لوح اهيلع لاح نإ هنأ دابع نا

 . . . . . . ‘ هب اسح نيتس ىل دئازلاو

 فلكي : كلام لاقو ع قلع هرمأب ةقدصلا باتك يف بوتكم كلذ نأ اومعزو

 لك يفو ى ةعيبت وأ عيبت ةرقب نيثالث لك يف : انموق روهمج لاقو “ نسلا ءارش
 نعو ى ةنسم نيعبرأ لك يف زيزعلا دبع نباو عيبرلا لاق اذك و “ ةنسم نيعبرأ

 ،ةاكزلا صاقوألا يف : ليقو “ عيبتف نيثالث ىلإ ةاش رقبلا نم رشع لك يف مهضعب
 مامت ىلعف ةيمجملاب ىك ز نإ و “ يبرعلا ماملا يهو ( ةيرمقلا ةنسلاب ةاكزلاو )
 ىلع ىطعأ انبرع اماع نيثالثو ةثالث ىلع دئاز ماع ةاكز همزلت اماع نيثالثو ثالث

 ايبرع اماع تقولا دعي هنأ كلذو ع اهلدعي هنأ الإ ‘ طعي مل مأ ةيمجملا نينسلا

 بسوح كلذلف هلك كلذ عومجب تقولا نأ دقتعيف ى اهدعب اموي رشع دحأو

 وه ابف ريخأت ةاكزلا رخؤي ناكف ايبرع اماع تقولا دقتعا اذإ ام فالخ«ةدايزلاب

 . ةيبرملا ىلع الإ يطعي

 وأ ةرقب نوميرأ ( لجرل ناك نإ هنأ زيزعلا دبع نباو عيبرلا نعو )

 ةاكز يكزي امنإو “ ( نيتس غلبت ىتح هيلع ) ةاكز ( الف ةرقب نوعبرأو ىدحا )
 هنأ دابع نبا نعو ) ةعذجف ةدحاو تداز اذإف ع نيتس غلبت ىتح طقف نيمبرأ
 يم ( ةنسمم ) ةرقي ( اهيفف لوح ) نيمبرأو ىدحإ ىلع يأ ( اهيلع لاح نإ
 ىلإ دنازلاو ) ث ةنسم رشع يأ ( اهرشع عبرو ) ى ةثلاثلا ةنسلا يف ةلخادلا

 نيمبرأو ةثالثلو ى ةنسم رشع فصن نيعبرأو نيتنثال نوكيف ى ( هباسحجب نيتس
 رشع نيمبرأو سفلو ص رشع نيعبرأو مب'رألو ى ةنسملا نم رشعلا عابرأ ةثالث
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 . . اندنع روهشملا وهو لوألا ىلع لمعلاو

 اذه ىلع اذكهو ى رشعلا فصنو رشع نيعبرأو "تسلو ى رشعلا عبرو

 ىلع لمعلاو ) ‘ عيبرلاك طقف ةنسم هدنع اهيفف طقف نوعبرأ امأ ؟ باسحلا

 اهنم ذخؤي : هلوق نم بابلا لوأ هركذ ام هب دارأ ( اندنع روهشملا وهو لوألا

 هب لومعملاو : بابلا رخآ يف هلوقب خيشلا دارأ اذكهو ؛ خلا لبإلا نم ذخؤي ام

 عيبرلا لوق اذه يف اندنع لوقلاو لاق : هلوق امأو ؟ ملعأ هللا و آلوأ هاتركذ ام

 بحاص مالك نف انئاهقف نم ةماعلاو ةديبع يبأ لوق وهو ى زيزعلا دبع نباو

 يف « رثألا ه بحاص ىلإ دئاع لاق ريمض نإف ى اذه لبق هركذ يذلا « رثآلا »

 نع «رثآلاه بحاص ةياكح نكل ؛ خلا راثآلا ضعب يف كلذ هبش تدجوو : هلوق

 لوأ رم ام وه روهشملا نإف روهشملا فلاخت انئاهقف ةماعو ةديبع يبأو عيبرلا
 كلذ بحاص هركذ امو ‘ لبإلا ةاكزك رقنلا ةاكز نأ ىلإ ةراشإلا نم بابلا

 دابع نبا نع ركذو ى ةنسم نيمبرأ لك ىلع نأ هريغو « عيبرلا » نع « رثألا »

 . نيمبرآلا ىلع داز ايف ةاكزلا

 دناوف

 رافص دمتو ى لماوعلا يف ةاكزلا بوجو ىلع انم رثكألاو : « جاتلا » يف لاق

 ةسداس هريغ نيبو هنيبو سمخ هل نمو « ءاملا تبرشو رجشلا تلكأ اذإ رقبلا
 هريغىلعو اهسدس و : لبقو ى ةاش هيلعف ةعمتجم نهيلع لوحلا لاحف عبرأ هريغلو
 عم امهدحأ دىب ةدحاو ايهنيبو عبرأ اهنم لكل ناك نإ و « ةاش سامخأ ةعبرأ

 نإو ى اهرشع رخآلا ىلعو ى ةاشلا راشعأ ةعست سخلا هديب يذلا ىلعف عبرأ
 هدنع لجرلو « رثكأ وأ سمخ هل نم اهيلع بجت مل امهدحأ ديب ةكرتشملا نكت م
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 سخلا بحاص ىلع ةاشلا ايهيلع : ليقو “ لجرلا ىلع ءىش و ةاش هيلمف ثالث

 رخآلو عبس امهدحأل ناك نإو ى اهنامنأ ةثالث ثالثلا بحاص ىلعو اهنامنأ ةسمخ
 هل نمىلعو اهسامخأ ةثالث ةثالثلا بر ىلعو ںاهاسملخو ةاش عبسلا بر ىلعف ثالث

 عاخجاو كلملا عاتجال طايتحا ناتاش هيلعف لجرل ةاش هدنعو نوثالثو عست

 . ھ ا ةطلخلا

 يناثلاو لوآلا ىلعو ث هيلع ءيش ال هنأ بوصألاو ى ةاش هيلع هنأ باوصلاو
 افصن اہهر راتخيف نيفصن منغلا مسقت : ل اق { هل تسدل يقلا ردق هنع حرطي

 ترثك نإ اذكهو ص ىرخأ لاملا بر مث رخآلا فصنلا نم ةاش قدصملاو

 ةرتفتف اهيف حاصي : ل مسقت الب ينعي قدصملا مث : & وأ اهبر راتخم : ليقو

 ضعبو اناض منغلا ضعب ناك نإو “ قدصملا : ليقو ى الوأ لاملا بر راتخيو

 : لق > بسحو صقولا مت متي مل ولو رابكلاو رافصلا اذكو > ردقب طعيلف ا زعم

 دمي ال لجملا يف : ليقو “ همأ نع ىنغتسا ام : ليقو “ رجشلاو نبللا طلخ ام
 منغلا تناك نإو « يداولا عطقي ىقح : ليقو “ نارهش : ليقو « هرهش متي ىقح

 . ةينثلا اهيلع : ليقو ى اهنم اهتاكز نأ رثكالاف اعاذج اهلك
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 باب

 ءارقفلل تاقدصلا امإ » يف اهيلع هللا صن فانصأ ةيناثل ىطعت

 { ءاوس ليقف نيكاسملاو ءارقفلا امأ « ةيآلا

 باب

 كلذ ىلع عرفتي امو ةاكزلا هل ىطعت نميف

 كلت نم رث_كأ وأ فنص نم رثك أ وأ درفل يأ ( فانصأ ةينامثل ىطعت )

 ى اهضعب دجوي مل نإ ايس الو « ةيناثلا فانصألا ىلع اهقيرفت بجي الو ى فانصالا
 '١)(ه ةيآلا ءارقفلل تاقدصلا امنإ ل يف اهيلع هللا صن ) كلذ بجوأ نمل افالخ

 ى فاضملا وأ راجلا فرحلا فذح دمب رجلا ءاقبإ طرش مدعل رجلاب ال ةيآلا ممت يأ

 مدصل ةيربخ ةيمسإلا ةلمجلا هذه تلعج ءاوس ى ةيآلا ممتملا مدقت ىلع عفرلاب الو

 ى رمألا ىنعمب ةممسإلا ةلمجلا لمج فعضل ىنعم ةيئاشنإ وأ اربتعم ىنعم ايهتدافإ

 ظفل رمألا لوأ نم ردقي نأ ىلوألاف رمألابليوأت ىلإ جاتحا ةيآلا "ممت :ردق نإو
 ءاوس : ليقو ى ( ءاوبم : ليقف نيكاسملاو ءارقفلا امأ ) “ دلقت الو مهفاف ءاشنإ

 )١( ةبوتلا : ٦١٠ .
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 6 هسكع : لقو > ال اح نسحأ ربقفل ١ : لقو

 نيلوقلل لديو « لاؤسلاب عضخي نم نيكملا و « لأسي ال نم ريقفلا نكل ى كلذك
 امأ إ : ىلاعت هلوقكف نيكسملا امأ ص نيكسملل بسنو لام ريقفلل بسن هنأ
 : رعاشلا لوقكف ريقفلا امأ و « نيك اسمل تناكف ةنيفسلا

 ادب هل كرتي ملف لايملا قفو هتبوللحَ تناك يذلا ريقفلا امأ

 : رعاشلا لوق يف نيكسمل اضيأ لاملا تبثأو ى ليلق هل كرتي مل يأ

 هركسع اريثك انيكسم ثسفت' هرَجؤت' مظع رجأ يف كل له

 هرصبو هممس هاش رشع

 ء هل اهاوس توص عمسي ال يأ ص هرصبو هعمس يه هايش رشع هل تبثأف

 ءام هبحو ًادج اهيلإ هجايتحال هرصبو هعمسك يمه وأ ، هل اهاوس رصبي الو
 اقصتلم يأ ٢!' ةبرتم اذ انيكسم وأ » :ىلاعت هلوق يف نيكسملا نع لاملا ىفنو
 ىفني اذك و ص بارتلا ريغ كلمي ال وأ « هلاح ةدشل كلذ ريغ قبطي ال بارتلاب
 هل نوكي نيكسملاو ربقفلا نم الك نأ رهظف مهمالك نم ريثك يف ريقفلا نع لاملا
 ةهج نم افلتخا ولو ؤ همدعو لاملا ةهج نم ءاوس ايهف “ لام الب نوكيو لام

 نوكسلا نيكسملا موهفمو ى راقفلا راسكنا وأ ةجاحلا ربقفلا موهفم موهفملا
 مالك يف نييتآلا نيلوقلل ةلدألا كلتب لالدتسالا حصي ملف عوضخلا وأ
 . فنصملا

 ء هل ةفللب ال نيكسملاو ةغلب هل نأل ( الاح نسحأ ريقفلا : ليقو )
 ةغلب هل نأل نسحأ نيكسملا نأ وهو “ ( هسكع ليقو ) “ تيملاك نكاس وهو

 )١( فهكلا : ٧١٦١ .

 ج ١٦١ : دلبلا ( ) ٢
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 الام لمثأتل الو س يوس ةرم يذل الو ، ينغل ىطعت الو

 نمزلا ريقفلا : ليقو « ةروسكم هرهظ راقف نأكو « هل ةغلب ال نم ريقفلاو

 ريغ نيكسملاو ص رجاهملا ريقفلا : ليقو “ جاتحملا حيحصلا نيكسملاو « جاتحملا

 ريقفلا : ليقو ى ةمذلا لهأ نم نيكسملاو « نيملسملا نم ريقفلا : ليقو ى رجاهملا
 سكملاب : ليقو “ هيفكي الو هيلإ نكس ءيش هل نيكسملاو ى هل ءيش ال نم

 لأسي ال ريقفلا : ليقو “ لأسي الو هل ىطعي ال نيكسملا : ليقو “ نيلوقلا يف
 كسمأ ىفتكا اذإو ى جاتحا نإ لأسي نيكسملاو ث هيفكي ام ذخأ يطعأ نإف

 : ليقو ؤ نيكسملا اذك و ةفرح الو هل لام ال نم ريقفلا : ليقو ى لاؤسلا نع

 : ليقو ‘ رسيت ام لبقيو لمحتي نم : ليقو “ نكسمتملا عشاخلا نيكسملا
 : ليقو « نيملسملا ءارقف ىلإ مهمهس مويلا لقنو باتكلا لهأ نم سان نيكاسملا
 . هلام لاز نم ريقفلاو رقفلا ىلع ءيشانلا نيكملا

 لغتشي نمم هانعمب ناك نم وأ ى اهيلع الماع ناك نإ الإ ( ينفل ىطعت الو )
 رسكب ( ة"رم ) بحاص ( يذل الو ) “هيطمي نيكسم راج وأ ى نيملسملا رمأب
 ص روعلاو بدحلاو .جرعلاك هيف بيع ال ندبلا يوتسم ( آيوس ) ةوق يأ مملا

 وأ “ هريغ وأ هلل نيد هيلع ناك نإ الإ ةفرح هل نكت مل ولو “ هل ىطمت ال هنإف
 ناكو ةفرح هل تناك نإ يوقلل لحت ال :ليقو “جاتحاو يرستلا وأ جوزتلا دارأ

 نيد صالخ وأ « سأب الف ةشيعم وأ ملع بلط يف اهيلإ جاتحا نإو « الام امماج

 وأ لاملا مجل اهديرب مل ولو يوتسملا يوقلل لحت ال : ليقو ى ىلاعت هلل وأ قولخ
 صالخ وأ ملع بلطل الإ ى ثيدحلا رهاظ وهو ص حيحصلا وهو ةشيعم اهدارأ

 . ند

 الو ص اريثك هلام نوكيل ةاكزلا ذخأي وهف هل عماج يأ ( الام لثاتمل الو )
 ءاتلا حتفو ميملا مضب زئاجف هبلع ام يضقيل هعمجي ناك نإ امأو ى كلذ هل لحي
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 نيدم سيلو هديب ةمات امهرد نوسمخ هل نم ينغلا لهو ‘ اقافتا

 ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ، لاع يذ الو

 ' اقافتا ) افلأ ةزمهلا بلق زوجيو ةزمهلا دعب ةددشملا ةثلثملا ءاثلا رسك و ةزمهلاو
 وأ “ ( هديب ةمات ) هربغ وأ ابهذ اهلدع وأ ( امهرد نوسمخ هل نم ىنفلا لهو
 هيلع يه نم ةبيغك اهذخأ نم عنام هعنمي ملو اقلطم ريغلا ةمذ يف وأ لح انيد
 مملا حتفب ( نيدم سيلو ) “ ءاوس كلذ لك اهنم عنمي مل ةناما وأ ى هسالفإ و
 هل ىقبت انيدم ناك وأ نويدم هلصأ لوعفم مسا وهو ءايلا ناكسإو لادلا رسك و
 . نوسفلا هنيد نع

 )6١ « ابهذ اهلدع وأ امهرد نوسمخ ىنفلا » : قلع هلوقل ( لايع يذ الو )

 لأس نم » : لاق امل كلذ لاق ص لاؤسلا هعم مرحي يذلا ىنغلا هدارم لاقي دقو
 وأ اشومخ وأ اشودخ ههجو ىف ةمايقلا موب هتلأسم تءاج ىنغ رهظ نع

 ببسلا صوص ال ظفللا مومعب تناك ولو ةربعلاو « يوارلا كش «)٢‘ اشرورخ

 تركذ يذلا كلذ ىلع لدي ا" « مكئاينغأ نم اهذخآ نأ ترمأ » :هلوق نكل

 ى [_مهرد نيسمخ ةلأسملا ةمرح ىنغو ى مهرد يتئام ةاكزلا موزل ىنغ نوكيف

 ءكلذك ( اهفصن وأ ) لوآلا لوقلا دح ىلع امهرد ( نوثالث هل نم ) ينغلا (وأ)
 6٤ افاحلإ سانلا لأس دقف ةيقوأ هلو لأس نم » : للع هلوقل .كلذك نوعبرأ وأ

 ثيدح اذك و لاؤس الب يطعأ نإ ذخأي نأ هعنمي ال ثيدحلا نأب هيف ثحبيو

 . خلا ىنغ رهظ نع لأس نم

 )١( هجام نبا هاور .

 )٢( دواد وبأ هاور .

 )٣( ملم ه اور .

 )٤( ملسم هارر .
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 ةقفن هلايعو هيفكي لام هل نم وأ س اهفصن وأ نوثالث هل نم وأ

 نوكي امبر هنأ ريغ حجرو 4 باصنلا هل نم وأ الوحت ةنؤمو ةوسكو

 يرضحل لحت ال : ليق مث نمو . فالخ لوحل هباصن هيفكي ال لايع اذ
 { هنكس تيب هل

 تناك ايأ ( ةنؤمو )ىنكسو ( ةوسكو ةقفن هلايعو هيفكي لام هل نم وأ )
 وأ بهذ نم ( باصنلا هل نم وا ) “ رهشأ ةعبس ةقفن هل نم وأ ى ( الوح )
 نأ ترمأ » : قلع هلوقل ( حجرو ) “ ءاوس كلذ لك امهريغ نم هردق وأ ةضف
 لايع اذ نوكي امبر هنأ ريغ ) « «١' كئارقف يف اهعضأ و مكئاينغأ نم ةاكزلا ذخآ

 وأ رادو مداخ دعب ةنس هلابعو هيفكي ام هل نم وأ ص ( لوحل هباصن هيفكي ال

 ام كلذ هىلع بسحيو مداخو تيب دمب وأ « هنع ينغتسي ال لصأو < ةبادو تيب

 طرتشي وأ ، اهنيعب لاوقألا يف ةروكذملا ءايشألا كلت طرتشي ال ى اقلطم كلم
 لوقلا حجرن «( فالخ ) ى داهتجالا ىلإ عجار وه امنإو ىنفلل ةدح ال وأ “ اهنيع

 هباصن هيفكي نأبو ى لايع اذ نوكي ال نأب هديقنو ى ةاكزلا هتمزل نم ينفلا ناب

 دارم لاقي الو « كلذ نع هصقني هريغ نم الو هباصن سنج نم هيلع نيد الو ةنس
 . ملعأ هللاو مهب مئاقلا سفن ريغ نم ةثالث اهوحنو عضاوملا كلت يف فنصلا

 : يثالثلا لاقو

 زافو مهنم ثالثلا قوف زاح دق لايملا بحاصو

 ةاكزلا يف كلذب لاق نم لاق ولو “ هسجنو ءانإلا لفسأ ةراهط يف اذه نأل
 . ةنس ةيافكلا طارتشا نم ركذ ام لجأل يأ ( مث نمو ) “ يثالثلا همبتو

 لهأ ناك نإ هنكسي راغ وأ ى ( هنكسي تيب هل يرضحل لحت ال : ليق )
 )١( ملسم ءاور .
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 ء ةنس توق هلو ‘ هرامث لك ن نانجو ‘ اهبكر ة ادو > همدخت مداخو

 ةلوحو ‘ اببلحي منغو 3 ةنس توق هل يودبل الو ؛ ندمب سيلو

 ام ةميق يف فلخلاو ، نيدمب سيلو ص تيبو مداخو ةبادو 0 هلقثل

 . . ... .. ... ... . ؟الو هماقم موقت له ركذ

 ء هفابضأل هيلإ جاتحي تيب هلو ‘تويبلا يفو اهيف وأ “ناربغلا يف نونكسي هتهج

 ةبادو ) دبع اهلثمو ى ( همدخت ) ةمأ يأ ( مداخو ) ى هئاتفاو هتءارقل تيبو
 امأو عمجف .رسكلاب نانج امأو “اهرامث لكأي ةنج باوصلاو ( نانجو « اهبكري

 نانجلا ربتعي امنإ و “هتنسل هيفكت ال هرامث ناك ولو « ( هرامت لكأي ) بلقلاف حتفلاب

 نإو ى لخنلاف رمثلا ىلع هيف اودمتعا نإف ى هدلب ىف اهيلع دمتعملا راثلا رجش نم

 ( نيدب سيلو ةنس توق هلو ) ‘ اذكهو ى نيتلا رجشف نيتلا ىلع هيف اودمتعا
 . هنيد ىلع ةدايز كلذ هلو انيدم ناك وأ

 نينثا وأ ةرقبو ريعبك ( ةلومحو اهبلجي منغو ةنس توق هل يودبل الو )
 ،(مداخ و ) اهبك ري ( ةيادو ) “نوكسف رسكب ( هلنقشل ) كلذل جاتحي ادعاصف
 ،ةدايز كلذ هلو انيدم ناك وأ ( نيدمم سيلو ) رعش وح نم ( تيبو ) دبع وأ
 هنغت هلقن لمحو هلم ةقاط اهيفو سانلا هبك رب امم هتلومح تناك نإ هنأ رهاظلاو
 كلذ ىوسي ام يفو ةضف وأ بهذ نم ( ركذ ام هتميق يف فلخلاو ) ى ةبادلا نع

 . نالوق ؟ ( ال "وأ ) ححصو ؛ هماقم موقت له ) عاتم نم

 اهلثم ناك وأ ىنفلا يف ةروكذملا دودحلا كلت نم لقأ هل ام دحأ ناك اذإ و
 يف روكذملا فالخلا ىلع هدنع ىنفلا دح متي ىتح ةاكزلا ذخأ صقن مث رثكأ وأ
 نوعبرأ وأ رشع ةسمخ وأ نوثالث وأ امهرد نوسمخ هل نمف : تلق نإو ك هدح
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 ‘ جوز توت ىناك نإ اهل زوجو همأل الو هبأال هلام ةاكر يطعي الو

 لهو تنب نإو ِغلابل زاجو ى هلفط وأ هتجوزل الو

 دب الو هيلإ جاتحي امم اهوحن وأ راد هل تسيلو ى ىنغلا يف لاوقألا نم كلذ وحنو

 دع هلاح يق اهلثم نع اينغ وأ هوحن وأ ءاركم اهنع اينغ هلاح يف ناك نإ : تلق
 وأ هلك وأ هدنع ام ضعب هيف فرصو هبلطو هيلإ جاتحا ام لوانت نإو ى اينغ

 هللاو يل رهظ ام اذه ى ةروكذملا دودحلا دحأ هل متي ىقح اريقف ناك نيدلا هل ذخأ
 نإو “ كلذ وحت وأ تيبلا وأ رادلا ليصحت ذخآلا دصقي نأ نم دب الو ؛ ملعأ

 ى ( هيبأل هلام ةاكز ىطعي الو ) “ كلذل هل لحت لف كلذ لصحي ال نأ دصق

 نا اف زوجو همأل الو ) « جاتلا ه يف هركذ اهايإ هيطعي نأ زاوج : ليقو

 ٠ ينع ريغ اهجوز ناكو هابأ ولو ) جوز تعحت تناك

 زوجي : ليقو ص جوز نكت م ولو اهيطعي نأ زوجي : ليقو : « جاتلا » يفو

 هابأو اهيطعي نأ هل : ليقو ى جوزتلل دارت ال تناكو جوز تاذ نكت مل نإ اهل

 ،(هتج وزل الو) اهب هيلع كحي مل ام:ليقو ءامهتقفنب هيلع مكحي نم دحب اريصي مل ام
 ) هلفط وأ )اهل قح نم همزلي ال امل اهىطمب نأ زوجي : لبقو : « جاتلا , يقو

 )١' ه الفط كجرحي مث ل : ىلاعت هلوقك لفط ظفل يف اهلوخد زوجيو ى هتلفط وأ

 يفو ى ةفيلخ الب ولو : ليقو ى امهل مئاق وأ ةفيلخب اهيطعي نأ زوجي : ليقو
 ؛ ها اهتقفن هيلإ عجرت مل نإ هلفطو همأ اهيطعي نأ صخرو : « ناويدلا »

 وهو اضيأ ةلفطلا لمشي ام لفطلاب ادارأ فنصملاو هلعلو ديقلا اذه نم دي الو
 . هلوق رهاظ

 هتنب يطمي ( لهو ى اتنب نإو ) هلوقب هاَيغ ثيح ( غلايل زاجو )

 )١( ه : جحلا .
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 امل جوز بلج يهو اهتزاحإ تحصو ى نالوق اهزاحأ نإ وأ ًاقلطم
 هىلاوملو اقلطم هنب دالوألو هتدجو هدجل اهطعي و ‘ غلبت ل نإو

 ةرافك ريغل مهقتعأ نإ راغص ولو

 ص هزاحأ نإ الإ غلابلا هنبإ يطعي ال : ليقو “ ( نالوق اهزاحأ نإ وأ اقلطم )
 ةزاحإلا يف ءاوسو “ نيلوقلا ىلع ةاكزلا نم هعنمي ال هيبأ رجح يف غلابلا نوك و

 تحصو ) همس هكلمو ائيش هاطعأ وأ هسفن ىلع بسكل هسفن نع هلزعي نأ

 اف جوز بلج ) رخآلاو هسفن نع اهجرخي نأ امهدحأ : نامسق ( يهو اهت زاحإ

 ال نم دحب ناك نإ اذك و « اهيطعي نأ بآللف رقتفاو اهبلج نإو ى ( غلبت مل نإو
 وأ هتلفط تجوزت اذإ : لىقو ى اهجوز اهبلج ذإ ةغلاب ريغ ولو ةاكزلا هل ىطعت

 نإ الإ ةغلابلل الو ةلفطلل يطعي ال : ليقو. بلج لبق ولو « اهاطعأ هتفلاب

 . اتبلج نإو اهطعي الف دساف حاكنب اتجوزت نإ و ى امهزاحأ

 ں اهب هيلع مكحي مل ام : ليقو « اهتقفن همزلت مل ام ( هتدج و هدجل اهيطعيو )
 مهوبأ امح اثانإ وأ اروكذ رافص وأ افتلب ( اقلطم ) هتانب وأ ( هينب دالوألو )

 الف اينغ ايح بآلا ناك اذإو ، هيلع اهب كحي مل ام : ليقو ع همزلت م ام اتيم وأ
 > ) ةرافك رمغل ( راغصلا يأ ) مهقتعأ نا ا رافص ولو هيلاوملو ( > دجلا مهيطعي

 همزل ةرافكل مهقتعأ اذإ هنأل اقلطم مهينب يلاومو هينب يلاومو “ مهيلاوم يلاومو

 تأ زوجيو ى لوقلا اذه ىلع اوغلبي مل ام لام مهل ناك ولو هلام نم مهب موقي نأ
 هتقفقن همزلت نم لكو > هاوبأ اذك و ك الام نم ال هلام نم مهقفنيو ةاكزلا مهيطعي

 مهقتعأ ص مهيطعيف هيلاوم نم رابكلا امأو “ هسفن لام نم هقفنيو ةاكزلا هيطعي
 لافطألا ه.لاومل اهيطعي الو“هريغو راهظلا ةرافكلا يف لخدو “اهريغ وأ ةرافكل

 ةرافكل مهقتعأ نيذلا لافطألا هيلاومل اهيطعي نأ مهضعب صخرو « ةفيلخلاب
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 ةفيلخب ريغصل حصتو ء اقلطم اهدالوألو اهجوزل ةأرملا اهيطعتو

 { هتقفن همزلت ال نم لكل اهيطعي لجرلاف ةل جلابو « هيبأ نم نإو

 هلو ى ةفيلخ الب زيجأ و « مهب مئاقلا ةفيلخلا لثمو “« ناويدلا » يف هلاق ى ةفيلخلاب
 ص ةرافكلل مهقتعأ راغص ولو ةاكزلا نم ال هلام نم مهقفنيو ةاكزلا مهيطعي نأ

 ثانإ وأ اروكذ “غلب ريغ وأ اغلب ( اقلطم اهدالوألو اهجوزل ةأرملا اهيطعتو )
 ناك نإ نكل ى جوز الب تناك وأ ريقف ةلفطلا تجوزت ى اتيم وأ مهوبأ ايح

 ايف هلوق فلاخ الإو لوق يف يأ ( حصتو ) : لاق اك مئاق وأ ةفيلخبف اريغص
 الو ( هيبأ نم ) ةاكزلا تناك ( نإو ى ةفيلخب ريغصل ) هلفط يطعي ال هنأ ىضم
 ادحأ هيبأ فالختساب ولو ةاكزلا ريغصلا اهدلو يطعت اهنأ دارأ وأ « هريغ نم ايس
 ى فلختسي نأ ال ص هل ذخآلا وه نوكي نأ ىفبني يح هنأل بالاب ابيغ نوكف

 ص هتنب جوزتت مل ولو نيلفط ولو هتنبو هنبال ةاكزلا يطعي نأ زاجأ نم لوق كلذو
 نكلو ى مئاقو ةفيلخ الب مهيطعت نأ مهمأل اضيأ زيجأو < مئاقلا ةفيلخلا لثمو
 مهيطعي الو ى هينفي ىتح هبقاري نأ مئاق وأ ةفيلخ الب اهريغل وأ امل زيجملا طرش
 ةأرملا يطعت ال : ليقو “ مهضعب صخرو ى ةفيلخب الإ هتاكز مهمئاق وأ مهتفيلخ

 ع مئاق وأ ةفيلخ الإ نونجيل ىطعي الو “ فيعض وهو اهدالوألو اهجوز اهتاكز

 ةاكزلا هدالوأو دوعسم نبا طعأ » :دوعسم نبا جوزل نل لاق ى ةبقارملاب زيجأ و

 . هتجاحو هاوقتل يأ 'ا) « لهأ اه هنإف

 هب راقأ نم لاحلا يف ( هتقفن همزلتال نم لكل اهيطعي لجرلاف ةلجلايو )
 س هلثم ةأرملاو ى هبلع اهب كحي ىتح : ليقو ى هيطعي ال هتقفن هتمزل نمو “مهريغو
 نبا لاق « ةقفنلل جتحي مل ولو هيطعي ال هتقفن ىلع ربجي نم لك : يمفاشلا نعو

 )١( نابح نبا هاور .
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 لفطو ةجوزو بأك ينغ هنومي نمل ىطعت الو

 نإ : بيبح نب عيبرلل لمق < هتقفن مزلت نم الإ ةقدصلاب قحأ ةبارقلا : اكرب

 . دلولاو نيدلاولا الإ زئاج كلذ لكو « اوبذك : لاقف « كلام ةاكز هبطمت نأ كل

 اذإ : ليقو « مهتفني هيلع مكحي ملام هينب : ليق ‘ يطعي : « جاتلا » يفو
 دمب نهتنؤم نم صقن ام هتانب يطمي : ليقو ى هيلع مكحي ملولو مهطعي مل اوجاتحا
 ةقفن ال نأ نيبو هنيب نرّسخل نباف نهئافكأ نم جيوزنتلل نبلط نإو ى نهبسكم

 اهيلع قفني هراد يف هعم تناك ولو هتخأل يطعيو ى نهيطعي نأ هل زوجيف ى نهل

 بلع كح نإ اهدالوآل يطعت الو هب عفتني الو ى اهنيدو اهتوسك يف هلمحتو
 نأ زوج : ليقو ص اوجاتحا اذإ اهيلع كحي مل ولو مهيطعت ال : ليقو ى مهتقفنب

 هيلإ نوجاتحي ام اذك و { مهماعطإ هيف اهمزلي ال يذلا تقولا ردقب مهل يطمت

 ص ةقفنلا ريغ يف هب عفتني ام هقفنم همطعي نأ هتقفن ةن هتمزل نم لك يف : لبق اذك و

 اهنم اهوسكيو اهتاكز هبطمت نأ هلو هتجوز لام نم ذخأي نأ جوزلل و : ليق

 . هدلب ريغ يف هتبارق يطعي نأ لاملا بحاصلو ى اهقفنيو

 ايعرشاموزل (ينغ) جاتحي ام هيطعيو هوسكيو هقفني (هن وم نمل ىطعت الو)
 ولر هيطعي ال نأ حيحصلاو “ لبق اذك “فيعض وهو“باستحاب هنام ولو : ليقو

 نم ناك اذإ ةاكزلا مهل ىطمت ال مه ( لفطو ةجوزو باك ) باستحا ينغ هنام
 ‘اهجوز وهو ًاننغ ةحوزلا قفني يذلا ناكو ى هتنب وأ هنبا وهو اينغ بآلا هنوع

 آزارقحإ كلذب لشم هلعلو « دجلا وأ بألا وهو اينغ لفطلا قفني يذلا ناكو
 اهقضل يفكت ال ةقفنلا تناك اذإو « لوق ق ىطعي هنإف اباستحا ينغ هنومب نمع

 مل اذإ نكسمو نيدك هتاجاح رئاسل ىطعي اذك و ى ينغ هنام ولو ىطعي نأ زاج

 . هنوعي ام همزلي
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 قفاومل اهعفد رثكألاو 3 اريقف ولو ةيصعم ىلع اهب ىّوقتي نمل الو

 { بهذملا فالخ هنم ملعي مل ريقفل تزوجو ث جاتحم

 ؛ةريقف تناك نإ ىطمت : ليقو « ينغلا ةجوزل ىطعت الو : « ناويدلا » يفو

 ملو اينغ هتنؤم تمزل نمو4 ةفيلخلاب ىطعت : ليقو ى ينغلا لافطأل ىطعت الو
 اهضعب وأ اهتقفن ينغلا اهجوز عنم ةجوز ولو يدنع ةاكزلا ذخأ هلف هيلع ردقي

 كلذك زوجيف “ هريغ وأ يضاقلاب الو اهسفنب هيلع ردقت ملو هريغ وأ لك أ نم
 ملام ىلإ جاتحا نكل هنومي ناكو اينغ هتنؤم تمزل نم اذك و « اهيطعت نأ

 هبشأ ام اذك و ى هتمذ اهب صلخيل ذخألا هل زاج هتمذ يف نيدك « ينغلا مزلي

 . كلذ

 ينبو “ مشاه ينبل الو ى ( ريقف ولو ةيصعم ىلع اه ى وقتي نمل الو )
 ذخأي الو « نامزلااذهك ةمينغلا نم سخلا نم اوعنم نإ الإ مهالومل الو « بلطملا
 فلخلاو “هذخأ زاوج «ناويدلا» ىف راتخاو ءاغلاب وأ الفط "لام هنبإل نم ةاكزلا

 ص لافطألا هدالوأل ةاكزلا لجرلا ذخأي الو ى هنبإ يبح نإ اهذخأيو ى دجلا يف
 يف : هل لبق نمو ى ةيالولل لمهأ ناك نإ كلذ يف صخرو « هسفنل ذخأي لب
 وأ ى اذك تللك وأ ث اذك تنزو وأ « اذك تددع وأ « اذك و اذك كلام

 نيمأ ريغ وأ : لبقو « انيمأ لئاقلا ناك نإ هب ذخأ ةاكز اذك و اذك كمزل
 م ٨ . م -

 . ١ ريج ١ و ا ا دمع ول و « هف دص و

 طرش نكل « ( جاتحم قفاوم ) الإ ( اهعفد ) زوجي ال هنأ ىلع ( رثكألاو )
 لك ىلعو « نوينايعلا هطرتشي ملو « اضيأ ىلوتم هنوك نييناسارخلاو ةبراغملا رثكأ
 (بهذملافالخ هنم ملعي مل ريقفل تزوج و)قفاوم هنأ ملع نمل الإ ىطمت ال لاح
 «فلاخملل ضعب اهزاجأ و “هاطعأ قفاوم الوفلاخ هنأ ملعي ملو ريقف هنأ ملع اذإف
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 يف ثلثلا قرفيو دلب لك نم نيثلثلا مامإلا ذخأي : روهظلا يف ليقو

 تج رمو هلإ عجر نبح ناتكلا يفو > كلذ ف رظانلا وهو هئارقف

 ئلم لك ىلعف ةنامألا تقو دومعلا

 حيحصلا و«يطمملل ابيرق ناك نإ اهنم هيطعي : ليقو كانرهظأ نيب ناك نإ :ليقو
 رطضم اهنم باتكلا ولخ اللثل آاصخر ركذأ نكل و ص ىلوتل الإ ىطعت ال اهنأ
 ةيدو ءاضعألا ةاشو ى شارفلا رانيد و ى لاملا ةاكزو ع رطفلا ةاكز:لاقيو ى اهلإ

 حرجو“هنم هعزن زوجي ال عضومنم رعشلا ةلازإ ىلع مزلي امو “ هشرأ و “ لوهجملا
 ةعيبملا ةرحلا رقعو ى ربدلا يف عامجلا ىلع مزلي امو « ةاوادمل ال هسفن ناسنإلا

 ةاكز يف كلذ ريغ : ليقو ى ىلوتملل كلذ لك « ثراو اهل ملعي مل نإ ى اهتيدو

 . ةيصعم ىلع اهب نيمتسي ال ةريبك يذل ةاكزلا تزيجأ و « رطفلا

 ف ثلثلا قرفيو ى دلب لك نم نيثلثلا مامالا ذخاي : روهظلا يف ليقو )
 ذخأ امم ولو هنم ذخأ نمل ولو يطعيو “ نيفلاخم ولو ةءاربلا يف اوناك ولو ( هئارقف

 اهقيرفت وأ اهلك اهذخأ حالصلا ىأر نإ ( كلذ يف رظانلا وهو ) لهأت نإ هنم

 قلعتم ( ناتكلا يفو ) “ لعف كلذ ريغ وأ « هيف نيثلثلا قيرفت وأ ى هيف اهلك
 نيح )نامتكلا يف امأو يأ ىامأ ريدقتل كلذ غاسو “ىلم لك ىلعف :هلوق رارقتساب

 ءانبلاب تطلتخا ( تجرمو ) ، لومفمل ءانبلاب نايتكلا ىلإ يأ : ( هيلإ عجر
 لصوتي مل نأب سانلا رومأ يأ : ( دوهعلا ) “ لوعفملل وهف تصلخ وأ لعافلل

 هلوسرو هللا دوهع وأ قحلاو لطابلا طلتخاو ص قوقحلا جارخإو فاصنالا ىلإ

 جرم : لاقي “اهب فن ملو اهيلإ لصوتن ملف ‘ قوقحلا ةماقإب انل ايهتيصوت يأ انيلإ
 ( يلمت لك ىلعف ) « ةنايخلا دض ( ةنامألا تلقو ) “هب في مل يأ دهملا رثكب

 هلصأ و “ هئيس وأ ءاضقلا نسح ينغ يأ ليعف نزوب ءايلا ديدشتو ماللا رسكي
 ءاقبإ لصألا و ع ءايلا اهيف تمغدأ و ءاي ةزمهلا تلدبأ ةزمهف ةنكاس ءايب ءيلم
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 يف كلذ ققحتيو . هلهأ هب ناعيو مالسإلا هب زعي نم لك يف اهعفد

 ىلوتم ريغ ولو ريقفل تزَوجو « ةيالولا لهأ

 ءاضقلا نسحلا : لبقو “ لومتملا ينغلا ءيلملا :هانعم ام « سوماقلا » يفو « ةزمحلا

 نم اليعف نوكي نأ زوجيو “مملا دعب فلألا تتبث الإو لاملا ىلإ ابسن سيلف ؛ ها
 ليعف ءيجي : لوقي نم لوق ىلع لام يذ يأ يناكملا بلقلا ىلع بسنلل لاملا

 زعي يذلا ناسنإلا كلذب ( هب ناعيو مالسالا هب زعي نم لك يف اهعفد ) “ بسنلل

 يف كلذ ققحتيو هلهأ ) ‘ رئاضلا كيكفت عفدلل ريمضلا عوجر يفو ى مالسإلا هب
 . خيشلا هراتخاو ( ةيالولا لما

 ٹلادبعنعو“ةءاربلا وأ فوقولا يف ناك نأب(ىلوتم ريغ ولو ريقفل تزوج و)
 اهريغ يف وأ ةيالولا يف نيقفاوم مالسإلا ءارقفل ةاكزلا : بيعش و زيزعلا دبع نا

 ترهق نإو « دلبلا لهأل ةاكزلا ثلث عفد ةوعدلا ترهظ نإ : ليقو “ نيفلاخم وأ
 ى ناتكلا نامزو مامإلا نامز اذهب داري نأ لمتحيو ى ةيالولا لهأل ةاكزلا تعفد

 ريقفل ىطعت نأ ضعبو « ةيالولا يف همآ فلاخم لفطل ىطعت نأ مهضعب زاجأو
 هوحنو ساطرقلا اهب يرقشب رفتكمل ىطمت نأ ضمبو ى « جاتلا » ين هركذ يمد

 ةءاربلا يف وأ اينغ ولو هريغ اهنم معطي نأ ريقفل زاجو « نيدلا ىلع نيمي ام

 نأ نودب هماحرأو هناوخإ لصيو اهنم قدصتي نأو « كرشمو فلاخمك

 هتجوزل [.لح اهنم لعجي نأ ليق زاجو « ال :ليقو “كلذل ةرم لوأ نم اهذخأي
 ى ىلوتمل الإ ىطمت ال اهنأ حيحصلاو “ فرس الب راقتحالا اهنع ليزي ام ردقب

 ى هبهذم يف عرو فلاخملف الإو ى هنم أربتملف الإو ى هيف فوقوماف دجوي مل نإو
 الإ و ص آريثك نعاطلا هدعبو ى هنعط "لق نم هدعبو ى انيف نعطي ال نم مدقيو
 ص يمنصلف الإو “ يسوجملف الإو “ يدوهيلف الإو ى ينوباصلف الإ و “ ينارصنلف

 وحنب “ لبس دوجو مدعو « توملا ةأحف فوخو ناكمإلا مدع عم هلك كلذو
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 ؛ نالوق ؟ال `وأ هل ايلو نكم مل نإو ينغ نم ريقف اهذخأي لهو

 ىل فإ هركو س هفالخ ملع نإ فلاخم نم اهذخأ جاتحم زوجو

 ةاكز هنأ هربخي مل ولو هذخأي نأ ائيش فلاخم هاطعأ نمل لهو 4 ملعي

 ناك نملو اهيلع لماعل ىطعتو ؟ اهريغ وأ

 حيحصلاو ى دلبلا جراخ ىلوتل جرخت الو ى انم دلبلا قاسفل ىطعت :ليقو “لانرإ
 ىلوأ بيرقلا دلبلاو ماحرأو ةبارقل تجرخأ نإ الإ كلذ مهضعب هرك و « زاوجلا

 . ديعبلا نم

 ىلوتم ( ايلو ) ينغلا كلذ ( نكي مل نإو ينغ نم ريقف اهذخاي لهو )
 ذخؤت الو ىلوتم الإ ىطمت ال :ليقو ؛( نالوق ؟ ال "وأ ) ي حيحصلا وهو ( هل )

 ص ( فلاخم نم اهذخأ جاتحن زوجو ) ص هفالخ معي ال نم وأ ىلوتم نم الإ
 يبال افالخ ى ( هفالخ ملع نإ ) ةاكزلا هل "لحت ناك نإ اضيأ جاتحملا ريغل زوجو

 ى هل ريقفلا كلذ فالخ فلالا كلذ ( ملعي مل نإ ) اهذخأ ( هركو ) ى ةديبع

 : لبقو ى اهذخأ ىلع ةناعإ اهلوبقف « ضرفلل ءادأ كلذو ى اهب قحأ قفاوملا نأل
 نم ةاكزلا ذخأ هركي ةديبع ابأ نأ « خيشلا » رهاظو « هل زوجت الف ملعي مل نإ

 . هفالخب ملعي مل اذإ فلافملا

 ريقفلا بلط اذإو ى هفالخب ملمي مل ولو اهذخأي : ليقو : « ناويدلا » يفو

 هتجوز نم دوعسم نا اهبلط دقو « ىلوتم ناك نإ هئاطعإ زاوج حيحصلاف ةاكزلا

 ىطعت : ليقف “ فلاخملل ةاكزلاب ىصوأ نمو « عنملا روهشملاو ى رم اك هتطعأ و
 نمو “ قفاومل : ليقو ص هل تبطعأ افلا يصوملا ناك نإو قفاومل : ليقو ى هل

 فلاخم ءاطعا نمل لهو ) “ ال : لبقو “ ىلوتل تيطعأ هنم أربتمل اهب ىصوأ
 ناك نملو اهيلع لمامل ىطعتو 0 اهربغ وأ ةاكز هنا هربخي مل ولو هذخاي نأ انيش
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 يف مهتعفنمو مهلغشو مهئانع ردقب راشو رلاوو ضاقك { هانعمب

 مهس هنع هللا يضر رمحع دهع نم طقسو > اونغتسا نإو مالسإلا

 2 ًايقح مالسإلا ناك ذإ كلذ : مهل لاقف وبلط نيح ةفلؤملا

 لغتشا نمم مهوحنو تئفلمو ( راشو ) دلبلا رمأ يلوتم ( رلاوو ,ضاقك “هانعم
 مهتعفنمو مهلغشو ) مهبعت يأ ( مهنانع ردقب ) “لماملا ىلع اسايق سانلا رمأب

 ص ( اونغتسا نإو ) “ ناتكلا يف وأ : ليقو ى روهظلا يف كلذو « ( مالسالا يف

 ةنس مهيفكي ام نوطعي هلثمو هنأ رهاظلاو « ةنس هتوقي ام لماعلل لمجيو

 فنصملا ركذ يذلا اذهل و ى كلذب لغتشي مل ماع يف ىطمي الو “هلوع مهمزلي نمو

 نم اهوذخأي م مهنأل مهينثتست ال نأ كلو « ينفل لحت ال:هلوق نم ءالؤه تينثتسا

 ص ىلوتم ريغ ولو ى ةرجألا ثيح نم لماعلل تلح لب مهل تلح ةاكز اهنأ ثيح
 ىلوتم ريغ اينغ ولو ى سانلا رمأب فوفكم هنأل هل لحت هلثم وه نم اذك و
 ةاكزلا ىلع الماع ولو ينفل ةاكزلا لحت ال هنأ كلام باحصأ نم مساقلا نبا معزو

 . ,لاوو رتئفلمو ,ضاقك مالسإلا رمأب الوغشم وأ

 ةمايقلا موي ىلإ هنامز نم يأ : ( هنع هللا يضر رمع دهع نم طقسو )
 الزلزتم امالسإ ملسأ وأ « نينمؤملا عم ناكو كرشلا رسأ نم مهو ( ةفلؤملا مهس )
 مهيطعي ملع ناكو ى مالسإلل لام وأ ، همالسإ يجرأ اك رشم ناك وأ « افيعض

 نوذؤي نوك رشم مهنمو ى همالسإ فعض نم مالسإ ىوقيو مهمالسإ تبثيل
 نم لدب ( نيح ) « « جاتلا » يف هركذ مهفلؤيو“مهنيليل مهيطعي ناكف « نينمؤملا
 ص ينبم اهلعف ةلمجل هتفاضإل ينبم وأ “ برعم وهو ى راجلا عم هنم وأ “ دهعلا

 ركب وبأو للع هللا لوسر هوكيطعي يذلا ءاطعإلا ( كلذ مهف لاقف هوبلط )

 نانسأ نم نس وهو قحلا ىلإ بسن ءاحلا رسكب( ايمقح مالسالا ناك ذإ ) وه امنإ
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 ء طخسلا هلف طخس نمو ، ىضرلا هلف يضر "نمم ، لزت دقف نآلا امأو

 زاجو « اينغ مهنعو « ايوق مامإلا ماد ام هطوقس ىلع اندنع وهو

 هنع مهرش عفدل مهفلأت هفعض مهنم فيخ ةلزنم مالسإلاب موق لزن نإ

 و بتاكمل عفدتو ى هل مهعفن بلجو

 افيعض مالسإلا ناك ذإ يأ « نينس عبرأ هل تمت يذلا وهو “ هريسفت مدقت لبإلا

 لوذملا راعتسا “لزابلا لملاك راصو يوق يأ ( لزب دقف نآلا امأو ) “ "قحلاك

 يضر نم ) “ نينس رشع هل يذلا وهو “ يوق ىنممب لزب هنم قتشاو “ ةوقلل
 ) طخسلا هلف ط س نمو ( > هرمأو مالسإلاب هاضر ءازح يأ ) ىضرلا هلف

 ى هطخس ءازج يأ ءاخلا رسكب لعفلاو ‘ نيتمضب وأ ناكسإف مضب وأ نيتحتفب

 مهيلع سيق“ ريسفتلا يف مهتركذ ةيآلاب ديرأ الجر رشع انثإ مه : ليقو ى ( اينغ
 ٠ ظفللا مومعب الع مه ريغ

 اهعم ( فيخ ) ى ةنكمتم ريغ ( ةلزنم مالسالاب موق لزن نإ زاجو )

 ى مهمالسإ صوصخ ال اقلطم مالسإلا فعض يأ : فيخ بئان “ ( هفعض مهنم )

 مالسإلل مهتلايتسا يأ يدمنتملا فلات نم ى ماللا مضب زاج لعاف ( مهفات )

 عفدل ) ةيبيسلاو موزللا ةقالعل فيلأتلا ىنعمب وأ ص الثم ةاكزلا نم ءاطعإلاب

 هسفن ىرتشا يذلا دبعلا وهو ( بتاكمل عفدتو ى هل مهعفن بلج و هنع مهرش

 ص نمثلا نم ائيش لصوي مل ولو ص ءارشلا تقو نم رح اندنع وهو ث هديس نم

 ىطعت ال ءادآلا دعبو ى ءادألا ىلع هل ةناعإ ةيالولا يف نكي مل ولو ةاكزلا هل ىطعتف
 دبع وه : انموق لاقو ى ةيالولا طرتشي ال نم دنع الإ ى ةيالولا يف ناك نإ الإ هل

 سنج ( و ) “ بتاكملا دبعلل ةاكزلا ءاطعإ اوزاجأ و “ مهرد هيلع يقب ام
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 فرس الب نيدملا وهو مراغلو > 4 باقرلا يو » و دارملا وه

 وأ طايتحا وأ ةعابتب ناك وأ > نيدلا لجأ لحب ل نإو > داسفو

 ةرس وأ حاكنل جاتحمو > ةرافك

 ١١ ( « باقرلا يفو » ) : ىلاعت هلوق ف باقرلا ( ب دارملا وه ) بتاكملا
 : ليقو ى « باقرلا يفو ه يف دارملا وهو يأ يف ىنعمب ءابلا نوكي نأ حصيو

 وهو مراغلو ) ريسألا اهب يدفي وأ ى ديبملا اهب قتعيو ةاكزلا ذخأي نأ دارملا

 ى قولخمل ( ةعابتب ناك وأ 2 نيدلا لجأ لحس مل نإو ى داسفو فرس الب ندملا

 رانيدو ى ةلسرم وأ ى راهظ ةرافك ولو ى ةظلغم ( ةرافك وأ طايتحا وأ )
 دجي ملو هتمزل ةاكزك كلذ ريغ وأ رذن وأ ى تارافكلا نم كلذ ريغو شارفلا

 هجامتحال ةدايزب وأ : انلق 0 هىلع ام ردق ىطعي كلذك ححك و ء ادي نبأ نم

 ك كلم ام قرتحا نم مرافلا : ليقو ى بتاكملا ف اذك و ى هملع ام ءاضق دعب

 احوصن ةبوت باتو داسفإ وأ فارسإب نيدملا جاتحا نإو ى هب ليسلا بهذ وأ

 اذكو ى رثكأ وأ نيتجوز ولو ( "رست وأ حاكنل جاتحمو ) « هل تيطعأ
 . كلذ نع نفتسي م نإ يرستلا

 لماحك نيبلا تاذ حالصإل لّسحت برض :نابرض نومرافلا:«جاتلا»يفو“اذه

 برضو ىاينغ ولو ىطعي ى ةنتف هب الام لمحتمو ى اينغ ولو ىطعيف “ ليتق ةيدل
 هايإ همطعي نأ لبق هبر هأربأ نإو ى هنيد ىضقي ام ردقب ىطعي هسفن ةحلصمل

 هنإ هلوق لبقي الو هءافو دجم ال نيد هبلع نم مراغلا : ليقو ى اهلهأ ىلإ تعجر

 ح اقلطم موزلملا : ليقو “ هريغ نع مرغ همزل نم وه : ليقو « نايبب الإ مراغ
 ىلع نيد يف اهءاطعإ رثكألا عنمو ط ةحئاجي هلام بهذ نم مراغلا يف لخدو

 )١( ةبوتلا : ٦٠ .
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 ماعطإ وأ > قيرط حالص] وأ ‘ نفك ءا رش وأ ك ردجسم ءانبل ال

 م

 ى محر ةالص وأ ‘ دالوأل جيورت وأ > ةلفان جح وأ ‘ فض

 يف نكي مل نإ هللا ليبس يف زافلو

 هزوجي ال لتق ةيد نم همزل ام ناك نإ مراغلا ىطمي ال :(ديعس وبأ )[لاق]“تيم

 اهنم اهمزلي ايف ةلقاعلا ىطعتو ى أطخ ناك نإ زيجأ و « لحي ال امم هوحنو داسف وأ
 < ضعب دنع هنم يدؤي ام هدنع ناك نإ مراغلل ىطعي الو ى نيمرافلا يق مهف وخدل

 مل نإ ةاكزلاب ناعيو ةيقبلا يطعيو تقولا يف هينغي ام ردق هل كرتي : ليقو
 ع هل ىطعت الف ةنس ةنؤم هل ىقبتو يطعي ناك نإ : لبقو ى ةيقبلا فكت

 وأ نفك ءارث وأ ) ‘ اهحالص وأ ةربقم وأ “ هحالص وأ ( دجسم ءانبل ال )

 نأ رهاظلاو “ ( ةلفان جح وأ ) « قيدص وأ ( فيض ماعطإ وأ قيرط حالصا

 اهذخأ هل زوجي لام هل نكم ملو دسفو ةلفان هيف لخد وأ « رذنب جح همزل نم

 لجرلا ضبقي لب “ ثانإ وأ روكذ ( دالوأل جيوزت وأ ) ى هموزلل كلذل
 لبقو يدلو يطعت كنإ : يطمملل لاقو هوبأ اهذخأ نإو “ جوزتيل ةاكزلا

 اهذخأي نأ زوجي هنأ ى هنبإ جيوزت بآلا ىلع نإ : مهلوق رهاظو “ زاج يطعملا

 نكي مل نإ هيلع ةلادعلل رخآ انبا جوزل اهذخأي اذك و ى هنبإ اهب جوزيل هسفنل
 ص محرلا قحل ءادأ اهنا دصقل ال محرلا يطعي لب ( محر ةلص وأ ) ى لام هل

 . ةلصو ةقدص نوكي ذئنيحف ى اهل لهأ مهنأل لب

 ليبس يفو » : هلوق يف دارملا وهو ( هلا ليبس يف زاغل ) ىطمت ( و )
 ف نكي ٢ ن ١ ( ى هل وع همزلي نم وهو > هىل ! جاتحم ام ر دق ىطعن )١) 4 هلل

 ) ١( ةبوتلا : ٦٠ .
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 ردق هل ىطعي هلهأ نع عطقنملا وهو { ليبسلا نبالو ، فافك ءيفلا

 هلامو هلصو اذإ هديب ًايقاب قفني لهو ى هدلبب ىنغتسا ولو « .هغلبم

 ىنغتسا ولو اهل جاتحملا رفاسملا وه : ليقو ص نالوق ؟ هكسمي وأ

 مرغيو ى هدلبب

 ؛ نيقفانملا ىلإ يزاغلا ىطعي كلذك و “ ( فافك ) نيك رشملا نم منغي ام ( ءيفلا

 ىطعي : ليقو « هب عطقنا وأ اريقف ناك نإ الإ ىطعي ال : ليق ى مهلام منغي الو

 ' مهيف لخديف نيكاسملاو ءارقفلاب هنع ىنغتسا الإ و ى اينغ ناك ولو يزاغلا

 نعو ى هازغم ىلإ هلمحي ام يزاغلا ىطعي : «دعاوقلا»ينو « مراغلا يف لاقي اذكو

 يعفاشلا لاقو ؛ الفن وأ اضرف اقلطم جحلا يف ةاكزلا ىطعت : رمع نباو سابع نا

 نع عطقنملا وهو ليبسلا نبالو ) ؛ ها ةرمع الو جح يف ىطعت ال : روث وبأو
 هعاطقنا ناك ءاوس ث افلاخ ناك وأ (هدلبب ىنغتسا ولو هغلبم ردق هل ىطعي هلهأ

 رثكأ ولو هدلب يف اينغ نكي مل نإ ىطعيو ص هنع هلهأ باهذب وأ رسأي وأ رفسب
 . هلصو امم

 ( هلامو ) لهأ يأ ( هلصو اذإ ) اينغ ناك نإ ( هديب ايقاب قفني لهو )
 دمب مهمم عمتجا اذإ اذك و ى لوألل هباوثو لوآلا هيطعم ةينب ةاكزلا لهأ ىلع
 ص هيلإ لصي ال لام هل لاح يف هيلع راط ةاكزلا هذخأ زاوج نآل هنع مهباهذ
 توملا نم هسفن ىدفأ وأ ص سانلا لام نم لكأف توملا فاخ يذلاك ناكف
 ص هل اذه زيجم لاملا بحاصل مرغ هلام لصو اذإو « ردبلا رض نم هوحن وأ

 رطضملا نأ ريغ ى هيلع تمرح اهنع ىنغ دجو اذإ اهوحنو ةتيم لكأل رطضمكو
 اذإف دوزتلا هل : لقو رادقمب الإ لكأي الو اهنم دوزتي ال اهريغ ىلإ وأ اهيلإ

 وه :ليقو ، نالوق ) ؟هل زوجي اك هذخأ هنأل ( هكسمي وأ ) ، اهحرط اهنع ينغ
 مرغي ) : لوقي لوقلا اذه بحاص ( و ى هدلبب ىنغتسا ولو امل جاتحا رفاسملا
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 . لصو اذإ ذخأ ام

 نبا : ليقو “ طقف يقابلا ال ذخأ ام لك يطعملل مرغي « ( لصو اذإ ذخأ ام
 . جاحلا هب عطقنملا : ليقو ث ةعاط يف رفاسملا ليبسلا

 '١»«هللا ليبس يفو» : هلوق يف لخاد لايملاىلع يعاسلا ليقو :« جاتلا » يفو

 هب لزن نمو « هرفس يف ربقفلا فيضلاو ‘ عجرب ىتح هلجأل جرخ ملع بلاطك
 تاذو ى هلامل ةيقت اهلعجي ال نأ يفبنيو ى هملعأ اذإ هتاكز نم هماعطإ هلف فيض

 ءاضق تدارأ نإ الإ « اهتنس مامت هنمث دعب هجاتحت ام الإ : ليق « ىطعت ال لح
 زفاسمل اهاطعأ نمو « افحصم هلامب نغتسم اهنم يرتشي الو “ةرافك ولو اهيلع ام
 اهب يرتشي نأ هل تتلح نمل زاجو ى هربخي ال نأ زوجي : ليقو ى هربخأ جاتحم
 : ليقو ى اوعض نإ ينغلا رافصل ىطعت الو ع ديع وحنل ةرخاف بايثو ابيط

 ماق نم اهاطعأ اهعيضي ناك نإو “ اهميضي ال لفطل ىطعت نأ زوجيو “ ىطعت
 ٠ ھا ةفاضلاب ىلتبي لام ود اهنم ىطعب دقو ك هب

 هيلإ لصي ملو ةجاحلا هيلإ تلصوف هلام نع عطقنا نم : « ناويدلا » يفو

 :ليقف « جاتحي ام ردق ةاكزلا ذخأ هلامل نيدلا هيطعي نم الو فلسلا دجي ملو ىنعمب

 . ءارقفلا هاطعأ وأ همرغ هديب يقب نإ
 . ۔.۔.۔ ۔۔

 )١() اهركذ مدقت .
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 باب

 هناكز ينغ مسقي الو ى مامإلا ىلإ روهظلا يف ةقدصلا رمأ

 مامالا هرمأ نإ هيزجتو ى هسفنب

 باب

 ناسنا اهنم ىطعي مكو ةاكزلا عفد يف

 نإو ى ( هسفنب هتاكز ينغ ممقي الو « مامإلا ىلإ روهظلا يف ةقدصلا رمأ )
 زاجأ و“هرمأ الب اهاطعأ وأ : ليق “( مامالا هرمأ نإ هيزهتو ) ي اهداعأ لعف

 : ليقو « ةبئان وأ مامإلا لماع هرمأ نإ اضيأ هيزجتو « اهئانف لبق هلعف مامإلا

 هنإف اهب هبلاط نإ الإ اقلطم هيزجت : ليقو ى اهئانف لبق هل زاجأ ولو ، هيزجت
 ةاكزلا دوعسم نيا بلط دقو ى هاطعأ دق هنأب هملع دعب هبلاط ولو ى هل اهديعي

 امأو ى اهبلطي مل مامإلا نذإ الب تيطعأ اذإ اهئاطعإ زاوج الولف هتجوز نم
 ةأرملل زوجي ال نأ ةفاخم تعنتما امنإو ى للع هللا لوسر لأسأ ىتح ال : اهلوق

 : هنع هللا يضر ركب يبأ لوقب عناملا لدتساو « اهتاكز اهينبو اهجوز يطعت نأ

 ىحلأ ىتح مهتلتاقل ييلع هللا لوسر ىلإ هنودؤي اوناك امم الاقع ينم اوعنم ول هللاو
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 نيفلاخم نإو هئارقفل فصنلا وأ ، رم اك دلب لك يف كلثلا قرفي لهو
 اجهہيج جاتحا نإو ي نالوق ؟ةلودلا زعل يقابلا ذخأيو نيقساف وأ

 ه ىلوتم وه ناك نإ ًاقساف ولو هلماعل عفدتو 4 هذخأ

 ص هنم ةاكزلا مهعنم ىلعاهب باثي ةبجاو ةضيرف هدقتعا لب ع مهلاتق حاباف ى كلاب

 مهنوكل وأ ، اهلهأ يف اهوطعأ دق مهنوكل اهوعنم ول ام لمشف عنملا قلطأو

 وهو اهل ًاراكنإ اقلطم اهنوطمي ال مهنوكل وأ مهسفنأب اهلهأل اهوطمي نأ اودارأ

 :تلق نإو“اودتراو ءاكرش انلاومأ يف لعجن ال : اولاق ذإ ى رمآلا سفن يف عقاولا

 امهايإ مراكنإل هدارأ امنإ مهايإ ركب يبأ لاتقف « مهنم عقاولا وه اذه ناك نإ

 ؟ مهلتاقي مل اهءاطعإ اودارأ وأ اهلهأل مهسفنأب اهوطعأ ولف ع طقف الصأ اهعنمو

 عنملا ىلع لاتقلا هيف قلع هظفلو ص هببس صوصخم ال ظفللا مومعب ةربعلا : ُتلق'

 لكيف ثلثلا قرفي لهو) “ كلذب لدتسا نم لالدتسا يف ىل رهظ ام اذه ى امومع

 ،نيقفاوم ( نيقساف وأ نيفلاخم نإو هئارقفل فصنلا وأ رم اك )هنم اهذخأ ( دلب
 بلطل يأ : مالسإلا ةلود ( ةلودلا زمل يقابلا ذخايو ) ى نيقفاوم ريغ نيقساف وأ

 ص هيلع مرغ الب ( هذخأ اهعيمج جاتحا نإو ى نالوق ) ؟اهزازعإل يأ : اهزع

 ةيرق لمأ ىفتكا ذإو ى اهلك اهقرف جتحي ل نإو “ حلصي ام لباق نم مهيطعيو
 ں(ىلوتم وه ) مامإلا ( ناك نإ اقساف ولو هلماعل عفدتو ) ى اهيلإ ىرقلا برقف
 ايدؤي نأ هرمأ نم ىلإ اهئادأب أربي مامإلل كلم اهنأك اهبحاص اهنم صلختيو

 اهفرصف اهفرصب رمآلا هرمأ وأ مامإلا تلصو اهنأ ملع اذإ الإ ى ال : ليقو ى هيلإ
 . ةمذلا هب ارت ال قساف هنأل

 نرامخ الف اهئطعإ لق تفلتف اهيطمي لحرل هتاكز ملس نم ٤ِ: جاتلا « يفو

 اهبحاص اهاطعأ نإو “لجرلا كلذ ةعامجلا وأ مامإلا ماقأ نإ هتزجأ دقو ى هيلع
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 ةيقت هلماعل اهعفد نمو س فوخ نكي مل نإ انيمأ نإو س الف الإو
 هناكز ى٥ًأ برح ضرأب ملسم .ناك نإو س نيماسملا يف اهداعأ

 لبق تفلت نإو ، لدعلا مامإلل اهثعب الإو هدجو نإ ملسم ريقفل

 ال : ليقو ى اهنمض لوصولا

 ريقف ىلإ هتاكز ثمب نمو “ ىلوتم ولو نيمألا اهنمض تعاضف اهيطعي هدنع نيمال

 اهلهأل اهماس : لاقو ةقث اهاطعأ نإ و اهنمض تفلتف هلاو وأ مامإ ىلإ وأ ةقث عم

 نكي ( الإو ) مامإلا لوس رلا اهملس نإ اك 2 مامإلا رصع ق ولو ى تزجأ تفلتف

 ادؤي هنآل ( انيمأ ) هلماع ناك ( نإو ) ى هلماعل ىطعت ( الف ) ىلوتم مامإلا
 مامإلا نوكي نأ لثم لماملا اذهل غوسي هجوب ناك ولو « نيمآلا ريغ ىلإ لماملا

 . هل اهئاطعا مدع ىلع ( فوخ نكي مل نإ ) ىلوتم هدنع

 ( ةيقت ) ىلوتم لماملا ناك ولو ىلوتملا ريغ لمامل يأ ( هلماعل اهعفد نمو )
 وأ هلماع وأ رئاجلا مامإلا اهذخأ اذإ : ليقو ث ( نيماسملا يف اهداعأ ) « فوخلل

 الب هاضرب هل اهاطعأ نإ و ص اهديعي نأ هيلع سيلف ةنطلسلاو مدقتلا يعدي رابج
 . اهداعأ كرشم هنم اهذخأ وأ ى رهق

 اهثعب الإو هدجو نإ ماسم ريقفل هتاكز ىدأ برح ضراب ماسم ناك نإو )
 وأ مامإلا ىلإ ( لوصولا لبق تفلتأ نإو ) 0 ملسم وأ هلماع وأ ( لدعلا مامالل

 لبق تفلتف ناسنإل اهيطعي نمل وأ اهقّرفي نمل اهلسرأ وأ 9 ملسملا وأ هلماع

 اهلسرأ اذإ اهنمضي ( ال : ليقو ) ، حصألا ىلع ( اهنمض ) ءاطعإلا وأ قيرفتلا
 دجي مل نإو ى امهريغل لسرأ نإ اضيأ اهنمضي ال : ليقو ى هلماع وأ مامإلل
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 ف اهفرص وأ اهب مامإلا ربخأ نإ اهنم ھىرب لاملا تيب ف اهلعاجو

 يف ابنولعجيو مهتعامجل هلام ةاكز مامإلا عفديو ، نيماسملا جئاوح
 الوأ هيف اهلعج نإو 4 هيف وه اهلعجيو هل اهنودري وأ لاملا تيب
 { ءاحلصلا نم رظنلاب فنص لكل يطعيو ص هءازجأ مهرضحم الب

 ، بئاغل أبخت الو { ةيده ثعبت الو

 ف اهلعاجو ) ى رم اك بيترتلا ىلع دجو نم ريخ راتخا ءاطعإلا الو لاسرإلا
 وأ وه ( ربخأ نإ اهنم هىرب ) هيف اهلعج هنأ هقدص نمب وأ هسفنب ( لاملا تيب

 ( نيلسملا جناوح يف ) مامإلا ( اهفوص وأ ) « اهفلت لبق ( اهب مامالا ) هريغ
 تيب يف اهعضو اذإ اهديعي امنإو ى لاملا تيب نم مامإلا اهضبق وأ ى هرابخإ لبق
 ص تفلت مث ملع نإ ال ةاكز اهن اهب مامإلا ملمي نأ لبق تفلتو هريغ وأ وه لاملا

 . ملعي ملو اهفرص نإ الو

 يف اهنولعجيو ) ت نيململا ةعامج يأ ( مهتعامج هلام ةاكز مامالا عفديو )

 عييضت الب اهفلت يف هملع نامض ال ةنامأ هديب نوكتف ( هل اهنود وا لاملا تيب

 هل اهودر وأ هيف اهولعجو مهيلإ اهمفد اذإو ى اهقرفي وأ ( هيف وه اهلعجيو )
 ص روضح يأ ( مهروضح الب ألوأ هيف اهلغج نإو ) تفلت ولو ى ءيرب دقف
 اهنأ حضاولاو ى تفلت ولو يزجتو « ( ءازجا ) اهقرفي نمل اهاطعأ وأ اهقرف وأ
 لكل يطميو ) ‘ ضباق نوكي ال ءاعولا نأ حيحصلا نأل تفلت نإ يزجت ال
 طقف فانصألا ضعب يف اهلمجي نأ هل رهظ نإو ى ( ءاحلصلا نم رظنلاب فنص

 ىلإ مهريغ ماهس زرحيو ص رظنلا ردقب مهريغل نمضيف زوجي ال : ليقف « ةحلصمل
 ( ةيده ثعبت الو ) زوجي : ليقو « لوحلا لاح ىتح اودجوي مل نإ الإ مهدوجو
 بئاغل 'تئّبخ' نإو ( بئافل ابخت الو ) « هزجت مل لمف نإو ى اهب أفاكي الو
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 ‘ لايع وذو ى مالسالا يف لضف وذو زوجعو ريبك لضفيو
 نأ زوج مث نمو ، كلذ يور دقو ى ىنغ تقبأ ام ةقدصلا ريخو

 ؛ ينغتسي ىتح ىطعي : ليقو ، ىرخأل ةرمث نم هيفكي ام ريقفل ىطعي
 هل لحت الو

 دلبلا جراخ : ليقو « دلبلا جراخ : ليقو ى رفاسملا بئاغلاو “ هتزجأ هتلصوو

 ؛ ةوزغ يف بئاغلا يزافلل ءيبخي هنإف مامإلا الإ ى اهرجش و اهلخنو اهعرازمو

 رمأ يف باغ نم لكلو « ليبسلا نبالو “ ءيجي ملو هيلإ اهلسرأ اذإ لماعللو

 ص ( مالسالا يف لضف وذو زوجعو ريبك لضفيو ) ى ةماملل هتعفنم ام مالسإلا
 ام ةقدصلا ريخ ه و ) ص ةجاحلا ديدشو فيعضلاو ( لايع وفو ) عروو ملامك
 « رتللع هللا لوسرنع (كلذ يور دقو) الصتم هتدجوأ ام يأ ) ١ '؛ىنغ تقبأ

 وأ ى اينغ ناك ىتح يطعأ نأب ىطعملا ىنغ تقبأ ام ةقدصلا ريخف لفنلا امأ
 ى لاؤسلا وأ بسكلا دك نع هب ىنغتسي ام هسفنل كرت نأب يطعملا ىنغ تقبأ
 ص هتمزل ةاكز نم هسفنل يقبي ال هنآل ىطعملا ىنغ تقبأ امف ضرفلا امأو

 ةنم توق كلذف ( ىرخأل ةرم نم هيفكي ام ريقفل ىطعي نأ زوج مث نمو )
 ‘هريغ وأ ى هلل ةعابت هملع تناك نإ كلذ نم رثكأ ىطعيو ى هيلإ اهيف جاتحي امو

 .ىرخألا عوجر لبق ءيجت ىرخأ ةلغ تناك نإو ى هوحن وأ جيوزت ةجاح وأ
 ءاوس ةنس يف هيفكي ام هيطعي نأ طباضلاو “ طقف اهيلإ ىطعأو اهربتعإ ةنسل
 هل متي نأب ( ينفتسي ىتح ىطعي ليقو ) 4 هريغ يف مأ رمثلا تقو يف ءاطعأ
 ص هيف فالخلا قباسلا ىنفلا دودح نم دح يف نوكي وأ هصقنت ةعابت الب باصنلا
 هل لحت الو ) ي مداخو نانجو ةبادو تيبو ةنس ةنؤم هل متت ىتح الثم ىطعيف

 )١( دواد وبأو ملم هاور .

- ٢٤٢٣ - 

 



 هلو_سرلو هلل ةحصنلا هلعو ‘ ىأر ام ةفلؤملا يطعيو .دجب

 يبف ةلخجلابو ، نمثلا نم رثك أ لماعل ىطعي الو : ليقو . نينمؤمللو

 . . . .. .. .. ... ... رظنلا ردق ىلع

 تناك نإ امهرد نيسمخ نم رثكأ ىطعي ال : ليقو ،كلذ دمب صقن نإ الإ ( دعب

 ء امهرد رثع ةسمخو ةنس ةنؤم ىطعي : ليقو “ ددملا كلذ صقنت ةعابت هلع

 ةفينح وبأ هرك و ى ةاكزلا ترثك و لايع اذ ناك نإ امداخ هب يرتشي ام : ليقو

 ردقب ىطعي : يعفاشلاو كلام لاقو ى ةقدصلا نم باصنلا رادقم ىطعي نأ
 ةنس توق ذخأي : ليقو ، راعسألاو سانلا لاوحأ فالتخال داهتجإلاو رظنلا

 كلع ىقح ذخأي : لبقو ى مهرد يتئامو ةنس ةنؤم : ليقو ى امهرد نيسمخو

 ةعيض يرتشي ام ردق ذخأي : ليقو ى ةليلو موب توق ذخأي : ليقو ى مهرد فلأ

 دعب رقتفا نإ :ليقو “ينغتسيو اهب رجتي ةعاضب ءيهي وأ هرمع لوط اهب ىنغتسي
 نع جرخ اذإ الإ ى مهرد فالآ ةرشع ولو ناك اك دومي ىتح ذخأي نأ هلف ىنغ
 . لاوقألا كلت نم لوقب هوتفأ ولو هبلق ريقفلا تفتسيل و « لادتعالا دح

 يطعي هنأ نم مدقت ام هنع ينغي اذهو ( ىأر ام ةفلؤملا ) مامإلا ( يطعيو )

 هلوسرلو هلل ةحيصنلا هيلعو ) 0 مهنم وهو مهعم رظني هنأل ءاحلصلا رظنب

 نث ال هلك ةاكزلا لام نث ( نمثلا نم رثكأ لماعل ىطعي الو : ليق ى نينمؤمللو
 ى ةاكزلا عيمج نت هاطعأ دحاو لماع هل ناك نإ هنأ رهاظلا “ طقف هب ءاج ام

 ام نمث دارملا سيلو “ نمثلا مهنيب دب وأ اهنيب قرف رثكأ وأ نالماع هل ناك نإو

 نكلو ى سانلا نم ذخأ ام نث ا لكل ىطمي نأ زوجيو ى طقف هيلإ لسرأ
 ' طقف يج ام ىلع رصقي الو لكلا نم ىطعي امنإو هلمع رادقم هيطعي هنأ حيحصلا
 رادقم : ليقو مامإلا ىري ام ردقب ىطمي:«دعاوقلا» يفو « اذهب « رثألا » ءاج

 رظنلا .ردق ىلع يهف ةلمجلابو ) ؛ لوآلا حيحصلاو ؛ ها نمثلا : ليقو ى هلمع
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 نإو ى هلمع ىف هئانع ىلعو هرقف ىلع هاطعأ ًاربقف لماملا ناك نإ و ى ( داهتجالاو

 ى لمعلا يف هئانع ىلعو هرقف ىلعو اضيأ هتباتك ىلع هاطعأ اضيأ بتاكم ناك

 تامارغ وأ موق تايد لمحت دق لماملا ناك نإ انيدم ريقف لماملا ناك نإ اذك و
 . ملعأ هللاو ةهج لك ردق ىلع هاطعأ حلصلل اقلطم
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 لصف

 ليخو حالسو ةدعو ديبعو باود ءارش مامإلل زاج

 7 هتن ؤمو كلذ ةرجاؤمو » لاملا تبب نم نيزخحل توس و

 لصف

 عردلاك “ لاتقلل هب عفتني ام ( ةدعو ديبعو باود ءارش مامالل زاج )

 وأ “ هريغ وأ تيبلا ىلإ لاملا تيب لاومأ لقنل باودلاف ، ( ليخو حالسو )
 ةدملاو “ هلك كلذ ةمدخ ديبعلاو « اوجاتحا امو ةازغلا لمو ى هريغل تيبلا نم

 بباود هلصأ ص ةحوتفم هؤابف فرصلا عونمم باودو “ برحلل ليخلاو حالسلاو
 (لاملا تيب نم ) لاملا تيب لام ( نيزخل تويبو ) « ماغدالا عقوو “ دجاسمك

 نإ لاملا تيب نم كلذ مداخ ةرجأ دقع يأ ( كلذ ةرجاؤمو ) ى ءارشب قلعتم
 وأ هتباد وأ هسفنب كلذ مدي نأ مامإللو « ءارش ىلع فطعلاو هيلع رجأتسا
 وأ دمب كلذ هل ءاحلصلا دقعب كلذ ىلع ةرجألا ذخأيو هتويب يركي نأو ى هدبع

 ةنؤم ( و ) أدتبم ( هتنؤمو ) صيخرت وأ لدعب هسفنب ذخأي نأ هلو ى لبق
 وأ فعض ىلع الإ ءالا ىلع افطع ال هلثم ركذل فاضملا فذح دمب رجلاب ( هلايع )
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 جاتحا نإو 2 دحب ال هيفكي ام ردق ءاماعلاو ءاحلصلا رظنب هنم

 هب ءاصيالاو ، ىنغتسا نإ هيف درلا همزل ةروشمب هنم فلستو

 يف هفرصي ملو تام نإ درلا هشزاول نسحتساو ؛ رضتحا اذإ

 ٠ هجئاوح

 ءاحلصلا رظنب ) هلوق وه ربخلا وأ ربخ ( هنم ) “ردقملا فاضملا نع "ةباين عفرلا
 ءاوسو (دحح ال) ص ربخلا وه وأ رخآ ربخ ( هيفكي ام ردق ) : هلوقو ى ( ءاملعلاو

 (ةروشمي هنم فلستو جاتحا نإو ) ىنكسلا ءارك و بارشلاو سابللاو لكألا
 هسفنىلع دهشتسيو “ ةروشم الب لدعب فلستي نأ هلو ى اهب فلستي هنأ ىلإ راشأ
 ءاصيالاو )“درلا همزلي الف نفتسب مل نإو “( ىنغتسا نإ هيف درلا همزل ) نيلدع

 . ءاصيإلا همزلي مل نغتسي مل نإو ( رضتحا اذإ هب

 ءاوس هلايع قزر وأ هلثم وأ هقزرل ذخأ ام در ( درلا هثراول نسحتساو )

 ( ملو تام نإ ) “ ذخألاب هورمأ وأ هنم هوطعأ ى ءاحلصلا رظنب وأ هسفنب ذخأ

 نسحتسا ( هجئاوح يف هفرصي ) ملو نفتسم ريغ تامو هنم فلست نإ و هفلتي
 تإو “ ناسحتسا كلذو ى كرتي مل نإ مهل ام وأ ص كرت نإ كرت امم هودرب نأ

 هاطعأ نإ هنأ يدنع يذلاو ى ءاصيإلا همزل دقو ى درلا مهمزل اينغتسم تام

 مهربدقتب هسفنب ذخأ نإو ص تام وأ ىنغتسا نإو ى درلا همزلي الف هنم ءاحلصلا
 هاطعأ ام يف ليق ام سكمب ص تام نإ يقب ام در مهمزل مهملع الب وأ هريدقت وأ
 هاطعأ امو ى هتثرول هدرت ال اهنإف ى سابللاو ةقفنلا نم مكاح ةموكح الب هتجوزل

 وأ نئيدل فتلستي امنإو “لمأت نيتلأسملا نيب قرفلل يقب ام مهل درت اهنإف ةموكحب
 وهو فلس لاملا تدب نم هسفنب ذخأي نأ فنصملا رهاظو ى هنم دب ال ام وأ ةعابت

 ص ناثعو رمعو ركب يبأل ىرج اك ى لماملا ديب نوكي نأ ىلأوالاو « كلذك

- ٢٤٦ - 

 



 ءارشو هل حلاص عيب يفو 0 هيلع لمعتسا ايف رظانلا وه لماعلاو

 هباحصأ باود ولو فلعيو يعسلا لاح لكأيو ، هؤارش حلاص
 وأ هابج امم ذخأي نأ لبق لزع نإو ث اهيلع ةلومحملاو هعم نيمئاقلا

 ، همهس هثراول وأ هل مامالا ىطعأ تام

 حلاص ءارشو هل حلاص عيب يفو ى هيلع لمعتسا ايف رظانلا وم لماعلاو )
 نيمئاقلا هباحصأ باود ولو فلعيو يعسلا لاح ) هعم نمو وه ( لكايو “هؤارش
 ذخاي نأ لبق لزع نإو ىاهيلع ) ةاكزلا يأ يه ( ةلومحما ) باودلا ( و ‘ هعم
 كلذو ىهعمج لجأل وأ هعمج ام لجأل همهس ذخأي يأ مامإلل هعمج يأ ( هابج ام
 ةروص ( هل مامالا ىطعأ ) كلذك ص ( تام وأ ) بسك ابف همهس رصحي ال هنأ

 وأ ةاكزلا عمج ام دعب تام نإو ى ( همهس ) هتوم ةروص يف ( هثراول وأ ) هلزع
 ص هرظن بسح كلذل اضيأ هتثرو ىطعأ ىنمت دق نكل ص كلذ لبق وأ اهضعب

 . لزملاب هملع دمب ىنعت ايف هل ءانع الو هلزع نإ اذك و

 4ه.مقف

 مل نإ هدلو وأ هسفن يدفي وأ جارخ نم اهب يدتفيل ةاكزلا ذخأي نأ ناسنإلل .

 يردي ال ذإ اينغ هملع ولو هبلاط اهنم يطعي نأ مامإلل و : ليق ؛هب يدفي ام دجي
 بتضرإو ى هل زاج ةنسل هللا لام نم لك ةعس ىف تنأ : ربقفل لاق نإو ٤ هانع ام
 ى هل ءاطعإلا هلف هنم ممج دلب ريغ نم ريقف هدصقف تعمج ام رشعقرف : ٍلاول لاق
 ضبقي الو ى مامإلا هل نذأ ولو ى هنم آلاومأ الو اديبع يرتشي نأ ,لاول سيلو
 ص مامإلا مهل نذأ نإ اهنم لكألا ةاكزلا يضباقل و « هنع عفدي ال نم ةاكز مامإلا
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 أربتو { مهنيدل راتخيو مهرمأ هيلإ دنسي نمل ناتك يف اهعفد بدنو

 . مامإلاك وهو هل هتاكز عف اد

 ال دلبلا لهأ نم ناك نإ يلاولاو ى مهيلع رجح نإ الإ مسقت مل ام اقلطم : ليقو
 لكأ نإ مرغلا مهضعب راتخاو « راتحخلا ىلع مامإلا نذإب الإ هنم ضبق ام لكأي
 لام وأ ص ةاكز نامض همزل نمو « اهلمعو اهضبق نم هغارف دعب ةاكزلا نم يلاولا

 ى هنكمي مل نإ هب ىصوأ وأ ءارقفلا ىطعأ فلخي ملو مامإلا لازو ى لاملا تيبل
 نإو ى مهعسي مل اونغ نإو ى رقفلا طرشب هباحصأ وأ هسفنل هلمحي نأ هلو : ليق

 دنع زاج اهنم هيلع اع صصاقي نأ دارأو رقتفا ىقح صلختي ملو ينغ اهذخأ

 ملو جاتحا نإ صقنلا ردقب اهمايتل ذخألا هلف اهنع صقنف ةنسل ىطعأ نمو “ ضعب

 لاقثم ولو لطاب يق قافنإلا وه فارسإلا : ليقو “ لطاب يق قفني ملو فرسي
 هل زاج هدجو نإ لدعلاب امئاق اهب نيعي نأ ىونو ةنس نم رثكأل ذخأ نإو ى ةرذ

 ‘كلذ ىلع اهذخأ اذإ ةاكز كلذ نأب يصوب نأ دب الو اجاتحم اهنم يطعي نأ هلو
 هنع ىنغتسي ال ام لكو هل اكف ص كلذ ىلع اهذخأي مل نإو رنئنيح ثروت الو

 انيد راص اذإ هنأ ىلع ادجسم ىنب نمو ى هكلميل اهذخأ هلف ءاملا ىحرو ةنيفسك
 يقابلاو ةقفنلل الإ ةاكزلا ذخؤت ال : ضعب نعو “هاون هرك اهب يضقيل اهذخأ هيلع

 ٠ ةن ام أ ٥ دمب

 راتخيو مهرمأ هيلإ دنسي نمل ناتك يف اهعفد ) لاومألا باحصأل ( بدنو )
 وأ مامإلل اهمفد اذإ هنأ اكف ى ( مامالاك وهو هل هتاكز عفاد أربتو مهنيدل

 اذإ كلذكف اهيطعي نأ لبق تفلت ولو “ ءىرب هلماع رومأم وأ هرومأم وأ هلماع

 هبسني ملو هب ردص ذإ خيشلا دنع حيحصلا وه اذهو « رمآلا هيلإ دنست نمل اهعفد
 يدنع حيحصلاو ى مامإلا ةلزنم هل لزنم رمآلا هيلإ دنسي ثيحب هنوك نآل دحال

 هنأ ليلدب “ليك ولاك هنأ ىلع ءانب دحاول ىطعت وأ قرفت ىتح ءىربي ال : ليق ام
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 اهعفد نإو ، اهبحاص ىلوتمل : ليقو ص هالوتمل الإ وه اهعفدي الو

 . .. .. ... .. .... هازجأ اهلهأل اهبحاص

 زيجي امنإو « دتحوم لكل اهيطعي هنإف ص مامإلا فالخب ىلوتملل الإ هنم يطعي ال
 ليلدب ىلوتم ربغل اهبحاص اهيطعي نأ زاجأ نم ىلوتم ريغل اهبطمي نأ هيلإ دنسملل
 هل رهظ هجو يأ يف فرصي نأ هل نإف مامإلا فالخ ى ةاكزلا ريغل اهفرصي ال هنأ
 نأ هللا هحر يسيمرطلا ىبحي انمع مالسإلا خش زاجأو «مالسإلل وأ ةماعلل ةعفنم
 . بارعالا هلإ دسملا اهب يرادي

 ( اهبحاص ىلوتمل :ليقو ںهالوتملالإ ) هيلإ دنسملا يأ ( وه اهعفدي الو )
 اذإ اهبحاص ىلوتم اهيطعي : ليقو ط لوآلا حيحصلاو ى ةءاربلا يف هدنع ناك ولو

 عفد وأ « هلام يكزت نأ كلكو نم لك يف فالخلا اذكهو « فوقولا يف هدنع ناك

 ص رضاحو لفط وأ نونجم وأ بئافك هلام كديب ناك وأ « اهيطعتل هتاكز كل

 الإ ال : لبقو “ اهايإ هيطعت : ليقف ى انالف طعأ : كل لاق نإ فالخلا اذك و

 حيحصلا وهو ى الف الإو « هطعاف هيف تفقو وأ هتيلوت نإ : لبقو ى هتيلوت نإ
 ٠ ى دنع

 ىلعف مامإلا مدع اذإ : دعاوقلا يفو ( هازجأ اهلهأل اهبحاص اهعفد نإو )

 هيلا نودنسي املعو اهقف مهرثك أو اعرو مهلضفأ امكاح مهسفنأل اوميقي نأ نيملسملا
 لهأ نم الإ اهذخأي الو : اولاق ى يهنلاو رمآلاو لزاونلا ايتف نم مالسإلا رومأ

 يذو ةريبك ىلع هل علطي مل نمم هنم نيملعتملا نم ةجاحلا يوذ يف اهعضيو هتيالو
 فرصيو « هنم نوملعتملا هلكأي اماعط اهلعجي الو ى مهريغو هتيالو لهأ نم ةقافلا

 ةارادملاو مالسإلا ءايحإ يف كلذ ريغو اهب عوطتملا تاقدصلاو اياصولانم هدي يف ام
 ام ردق ىلع سانلا ماوع نم مهريغو نيملسملا نم ةقافلا يوذ يفو ى هلهأ نهو هنع
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 ء تلصو نإ تزجأ الإو ترضح اذإ عفدتو

 هتنؤمو هتقفن يف ملعلا لهأو نوملسملا هل رظن اريقف كلذب مئاقلا ناك نإ و « ىرب
 يفو ى رظنلاب هل ىطعأ يذلا كلذ الإ ى بولسألا كلذ ىلع هتوم دعب هدي يف امو

 الب ةنس ةنؤم ربقفلا اهنم نوطميف دلبلا لهأ ةاكز دلب لك ءاحلص عمجيو : رثألا

 اهبلطو “مهسفنأل ةاكزلا اوبلطي نأ يغبني الو “ىرةلا برقألف لضف اموفارسإ

 اوعمجي نأ زوجي الو « دعب كتيلوت له : اهبلاطل لاقيو “ سيلبإ ىوتف نم
 اهووقي وأ مهلاومأو مهسفنأ ىلع اهب اورادي وأ ى نيملعتملل ةرجأ اهنم اوطعيو

 هفرصيو نيمأ دي يف هنوعضي مملاومأ بلص نم الام مالسإلا لهأ عمجي امنإو ى اهب
 انمع يسيمرطلا ىسيع انمع لأسو ى هريغو دجسملا نم مهحلاصم يف مهتروشمب
 بارعالا !ب يرادي نأ زوجيأ ؛هدنع ةاكزلا نم سانلاهعمجي امع ىئاطسرفلا فلخي
 . ھا ى ممن : لاق ؟ مامإلاك وه ذإ

 يف : ليقو ى مهنم هماقم مئاق يف تلعج مامإلا مدحع نإ : « جاتلا ه يفو
 ناثلثلا نيلوألل : ليقو ع اهنم ليلق مهريغلو مهل : ليقو “ نيهقفتملا مهئارقف
 . ھا « ثلثلا مه ريغلو

 بجاحو ةديبع يبأ ىلإ مهقوقح نوعفدي نوملسملا ناك : « حاضيإلا ه يفو

 . ھا « نيلسملا تاداق نم مهدمب نمو عيبرلاو

 ام هتاكز نم همطعي نأ رخآ هدعوو ابوث ريقف ىرتشا نإ : « جاتلا » يو
 مل ع اهلولح لبق ريقفلا تامف تلح اذإ اهبحاص نم هل يضقي نم لكوف هنم يضقي
 ى زاج هنع اهاضق مث هسفنل اهذخأ وأ ريقف لكو نإ نكلو « اهذخأ زجحم

 نإو ى ( تلصو نإ تزج أ ) رضحت ل نإ ي 1 ( الإو ترضح اذإ عفدتو (

 نيكمت ذئنيح اهعفدب دارملا لعل : تلق ؟ عفدلاب فصوت فيك رضحت مل اذإ : تلق
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 ءاعو هلوان وأ ، يئاعو يف وأ اذك ناكمب يل اهلعج : عفادل لاق نمو

 اميف نالفل اهعفدا وأ 3 يلع كنيد يف اهضقا : هل لاق وأ 9 هيف هل اهلعجي

 هتمذب اهقلعتل تلصو نإ الإ اهنم أربي الف اذك اهب ىنل رتشا وأ ىلع هل
 ل لاق نإو ،هيلإ لصت مل ام اهيف هل فرصت ال اهذخآو .نيدلاك
 : عفادلا

 نإ الإ أربي الف اهذخف اذك عضوم يف يه : لوقي نأب اهايإ هكيلمتو اهنم ذخألا
 مدع اهروضح مدعبو “ذئنيح لاسرإلا عفدلاب دارملا وأ ‘ هدي تلخد يأ هتلصو

 . اهضبقي نم روضح

 ى اذك ناكمب يذلا ( يناعو يف وآ « اذك ناكمب يل اهلعجإ :عفادل لاق نمو ) .

 هدي يف ال ضرألا يف وهو اذه يئاعو يف وأ « نالف دنع وأ “ كدنع يذلا وأ

 وأ ) { هبحاص ىضمو عفادلا هذخأف ( هيف هل اهلعجي ءاعو هلوان وأ ) “ ىضمو

 نم ( "يلع هل ايف نالفل اهمفدإ وا 2 "يلع ) كعابت وأ ( كنيد يف اهضقا : هل لاق
 يه ( تلصو نا الإ اهنم أربي الف اذك اهب يل رتشا وأ ) ى ةقفن وأ ةعابت وأ نبد
 كهنيد يف هل اهدر مث اهذخأل ءاش ولو ںايهنيب "ىلخو ترضح وأ « هنم اهضبق نأب

 هتمذي اهقلعتل ) اهب ىرتشا ام هلصو نإ يزجت اذك و « نالف نيد يف اهيطعيل وأ
 < كلذ ريغ : لسقو : هلوقب « ناويدلا » ق هىلا راشأ اك أربي : لمقو ى ( نيدلاك

 ىرقشا ام هلصو ولو هيزجت ال هنأ اذك اهب ىل رتشإ : هلوق ةروص يف يدنع يذلاو

 ء اذك و اذك ةاكز يف هلبقاف هلك اذه تيرتشا دق : هل لاق ىرتشا اذإ لي ى هب

 هل تمفد وأ هيلإ تلسرأ يذلا يأ (اهنخآو) ى ةميقلاب ةاكزلا ءاطعإ نم نوكيف

 كلذ ريغ وأ ءاطعإ وأ نهر وأ عيبب فرصتلا هل حصي ال يأ :( هل فرصت ال )

 . يلمج رخآ ليلعت لب ى ليلعتلا مامت نم كلذو ى ( هيلإ لصت مل ام اهيف )

 : ا فد ددصب ناكو ةاكزلا هتمزل يذلا يأ : ( عفادلا هل لاق ناو )
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 هزجت مل يلام ةاكز يف نالف ىلع وأ كيلع يلام كل تيضق
 يه ذإ هيزجي : ليقو ، نيدب نيد عيبك ،‘ضعب دنع آضيأ
 نم ينع عفدإ : صخش هل لاق نإ اذكو ى ةمعنلا يف امل ةبهلاك

 درأ نأ ىلع : هل لاق ولو ى هزجي مل يلام ةاكز يف نالفل اذك كلام

 سيلو هتمزل نم ةلاكوب ىطعأ صخشلا نأل س هيلع درف كيلع

 لكوملل زاج ايف هلكومو ليكولا نيب نامض دقع اهنأل ةقيقح ليكوب

 ىلع وا) “يل هطمت الو هلبقاف ام ةعابت وأ نيد نم ( كيلع يل ام كل تيضق )
 اضيا هزمت مل يلام ) ةاكز لدب وأ ةاكزل يأ : ( ةاكز يف ) هنم هذخف ( نالف

 للا ءاش نإ يتأي اك زوجي ال وهو ت ( نيدب نيد عيبك ) كلذ ذإ ى ( ضعب دنع

 يف امل هبملاك يه ذإ هيزجي : ليقو ) زاج هيلع هب قدصت مث هاضق نإ و « ىلاعت

 هيزجي : ليقو ص « ناويدلا ه راتخم لوألاو ص ةزئاج ةمذلا يف ام ةبهو “ ( ةمذلا

 مل نإو ص هيلع ام صلختي نبأ نم دجي نأ طرشب ى كيلع يلام تيضق : لاق اذإ

 . اضيأ نالوقف دحي

 يلام ةاكز يف نالفل اذك كلام نم ينع عفدإ : صخش هل لاق نإ اذكو )

 ءازجإلا مدع ىلإ دئاع هيبشتلاف “دعب ةرابعلا نم رهظي ايف ادحاو الوق ( هزجي م
 عفدت ام ( كياع درا نأ ىلع : هل لاق ولو ) ‘ ضعب دنع هلوق نع رظنلا عطقب

 ليك وتب ( ةلكوب ىطعأ ) ليك ولا وهو يطعملا ( صخشلا نأل هيلع درف ) هينع
 هسفن ماقم هماقأ ولو هنأل ى ( ةقيقح ليكوب سيلو ) ى ةاكزلا ( هتمزل نم )
 ص رمآلا ينعأ هتمزل نمم لام نم ال هلام نم عفدلاب هرمأ هنأل هتلاكو دقعنت مل هنكل

 ( لّكوملل زاج ايف هلكومو ليكولا نيب نايض دقع ) ةلاكولا يأ ( اهنأل )
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 هكلم يف فرصت امنإ انه صخشلاو ء هديب هفرصت نأل س هنم هعزن

 نم ينع طعأ لجرل لئاق تيأرأ : ليق نإف { ع وطتملاك راصف

 ؟ كلذ هيزجي سيلأ ، ىطعأف ىلع هل نيد يف اذك نالفل كلام

 انه ام نكلو

 : ( هديب ) امل ةدئاع ءاملاو زاجل ليلعت ( هفرصت نأل هنم هعزن ) فاكلا رسكب

 . سيلو “ ( عوطتملاك راصف هكلم يف فرصت امنإ انه صخشلا و ) لكوملا ديب يأ
 نم هعوزني نأ الو « رومأملا كلذ لام يف فرصتي نأ ءاطعإلاب هرمأ يذلا كلذل
 لخدي ملو ةاكز هلام - رسكلاب _ لتك وملا طعي مل هنأ لصاحلاف هيف فرصتلا
 ىلع الو ذخآلا ىلع درلا كردي ال عوطتملاك يطعملا نوكيف "هكلم هنع يطعأ ام
 “نمضل هيلع لكو ام فلاخ ول هنأ ةهج ىلع ةباين دقع نامض دقع ىنعمو « لكوملا
 ركذ يفو ص كيلع درأ نأ ىلع : لاق هنآل هنع ىطعأ ام هىطعي نأ نم دب الو

 ىلإ هيف روظنم فيرمت هنإ ليق نإ الإ ، ر"وَد ةلاكولا فيرمت يف لكوملاو ليك ولا
 مازلإ نامضلا دقع ىنعم نوكي نأ حصيو « ةلاكولا لهجو لكوملاو ليك ولا ملع نم
 ص هليك و ىلع كردي هيلع كردي امو ى هليك و هك ردي هنامض لكوملا كردي ام نأ

 نم يع عفدإ : لاق اذإ ادحاو الوق ءازجإلا عنم ةرابعلا رهاظ نأ رم دقو

 نع فسوي نب دواد ناملس وبأ هيف ركذ نكلو ى ىلام ةاكز يف نالفل اذك كلام

 ك ادحاو الوق ءازجإلا مدع « ناويدلا » رهاظ اذكو ع كلذ هيزجي هنأ مهضعب

 ع ةظلغملا وأ ةرافكلا هلام نم دحأ ءاطعإ يف فلخلا اذكهو ةجح ظفح نمو

 يزجي له يح دحأ ىلع العو لج هللا قوقح نم كلذ وحن وأ « شارفلا رانيد وأ
 اذك نالفل كلام نم ينع طعأ : لجرل اناق تيأرأ : ليق نإف ) ؟ هنع ىطعملا

 ام هل دريو هيزجي ىلب ؟ ءاطعإلا ( كلذ هيزجي سيلأ ىطعاف "يلع هل نيد يف

 نالفل هريغ نع ةاكزلا هلام نم لجرلا عفد وهو ( انه ام نكيلو ) ى هنع ىطعأ

- ٢٥٣ 



 هل ر نبعت هن أب ةاكزلا و نيدلا نبب قرفلل ءاوس اسيل : هل لىق > كلذك

 ذخآ اذكو ‘ ةاكرلا كلذك الو ذخأ الب هنم همع رغ ءاربإ هل زاجو

 اهعفادو ‘ صاع هن أل هزح هت ز يف هعفد نإ ةيدعتب هريغ لام

 لثملا مرغ دعب هيزجيو ى ةيصعمو ةعاط لحم عمتجي الف ، عيطم

 هب رل ةميقلا وأ

 ةاكزلا و ننيدلا نيب قارفلل ءاوس اسيل : هل ليق ) “ ايزج يأ ( كلذك )هريغ رماب
 ٠ نأشلل وه وأ هنا ريمض اذك و > نيدلا يأ : ) هب ر نيعت هناب

 ( ةاكزلا كلذك الو ذخأ دلب هنم هميرغ ءاربإ ) هبرل يأ : ( هل زاجو )
 مل اهبحاص ءارقفلا أربأ نإو ى هل يهف اهذخأ ربقف يأ لب ى نيمل تسيل اهنأل

 ص اهب ىصوأ الإو “اودجوي ىتحف دجي مل نإو ت نيرخآلا ءارقفلا رظني لب أربي
 لام نم ناسنإ ءاطعإ اهنم هئربي ال نأ ىلوأف ءارقفلا ءاربإ اهنم هئربي ال ناك اذإف
 ء هل اكلم نوكيف «ى هل اكيلمت همزل ام هديب هاطعأ ءاش نإ لي ى هنع هسفن
 هحوب وأ ( ةيدعتب هربغ لام ذخآ اذكو ) “ هنع هيطعبل هدي هدرب وأ هىطعىق

 صاع هنأل هزجي مل هتاكز يف هعفد نإ ) كلذ ريغو ةقرسو ابرو ةناهك لاك مارح

 ءاب أضوت ولو “ ( ةيصعمو ةعاط لحمب عمتجي الف عيطم ) ةاكزلا يأ ( اهعفادو
 هنأل سجنلا لسغ يف هازجأو ث كلذل حيحصلا ىلع هزجي مل لستغا وأ مارح
 . درلا هيلعو ى هل باوث الو ىنعملا لوقعم

 فيك :تلق نإو ى( هبرل ةميقلا وأ لثملا مرغ دعب ) هاطعأ نإ ( هيزجيو )
 اذإ هنيعب ءيشلا درب نأ بجاولا امنإو ؟ هتميق وأ هلثم مرغ دعب هيطعي نأ روصتي
 عم ةميقلا وأ لثملا مرغب هبحاص ىضرب روصتي : "تلق ى هبحاص ىلإ امئاق ناك
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 هيزجيو ، مرغلا هيلعو اقلطم هيزجي : ليقو ص هكلم يف هلوخد وأ

 لام نم هتاكز ىطعأ نمو ح همرغ همزلو طلغب هذخأ نإ ًاقافتا

 زاجأف هرمأ الب اهنم همزل ام دحأ لام نم ذخأ نمو « هازجأ هلفط

 . هزجي مل الإو هنيع ماق نإ حص هل

 مرغ يف لخدو ى ادحاو اسنج اناك نإ امهروضح نم دب الو ى نيملا دوجوب هملع

 وأ اذك يل لمحا وأ ث يل عنصإ وأ « اذك يل مدخأ : هبحاص لاق اذإ ام ةميقلا
 (هكلم يف هلوخد وأ) "يلع كل ابف كل وه وأ كلذب يضرو اذك و اذك يل لمعا

 : لاق نم لوقك 0( اقلطم هيزجي : ليقو ) ، كلذ ربغ وأ عيب وأ ثرإ وأ ةبهب

 هذخأ نإ اقافتا هيزجيو مرفلا هيلعو ) “مرغيو مارح ءامب لسغلاو ءوضولا يزجي

 ام هلام ةاكز يف ىطعأ نإو ى ( همرغ همزلو ) هلام ةاكز يف هاطعأو ( طلفب
 ين انالف هطعأو اذك ىلام نم ذخ : هل لاق نإو ى هسفنل طاتحي هنإف هبارتسا

 ص ( هازجا هلفط لام نم هتاكز ىطعأ نمو ) « ءازجأ دقف لعفف يلام ةاكز
 لفطلا هنبا لام نم اهاطعأ هلام فلتو طعي ملو هتمزل نإ : ليقو ى ال : ليقو
 ةغلابلا هتنب وأ غلابلا هنبإ نم اهيطمي الو ءاوس لفطلاو ةلفطلا لامو © الف الإو

 . مهضعبل افالخ هلام فلت نإ الإ

 الف غلابلا هنبإ نم ىطعأ نإو ى مرغيو هلفط نم اهيطعي : « ناويدلا » يفو

 هسفنل ( دحأ لام نم ) هسفنل ( ذخا نمو ) “ هبزجحي رخآ لوقو “ هيزحي

 الإو ) “ ةزاجإلا لاح يف ( هنيع ماق نإ حص هل زاجاف هرمأ الب اهنم همزل ام )
 ء كلذ ريغ لمقو : هلوقب « ناوبدلا » ىف هيلإ راشأ اك ي مهضعبل افالخ ( هزجي مل

 جرخ اذإف : تلق نإو هيزجي ال هنأ الوق ةمئاق نيملاو ةزاجإلا ةروص يف ركذو

 ؟ يديآلا هلوادت ام دعب ةمئاق نيعلاو هل زاجأو هسفنل هذخأ دقو هربغل هدي نم
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 نمو 0 حص زاجأف هالوتمل اهاطعأف هتمزل نم لام نم اهذخأ نإو

 لفطل ىطعتو ، ءىرب هلصت نأ لبق تفلتف ةرضاح يهو ىلوتمل اهعفد

 ةفالخب جاتحا نإ تام ىلوتم

 درب هذخاؤي نأ هل نأل هازجأ هلعف زاجأ نإف « نيملا مايق نم كلذ : تلق
 . هملإ لصوتي ال ناك ولو هنكمأ امي هتلوادتو هدينم تجرخ ولو ةدوجوملا نيملا

 ىلوتم يأ ( هالوتمل اهاطعاف همزل نم لام نم ) ةاكزلا يأ : ( اهنخا نإو )

 ص ةزاجإلا لبق هنيع تفلت ولو ( حص ) هتمزل نم كلذ ( زاجاق ) هتمزل نم
 اهزاوجي ذخأي لاملا بحاص ناك نإو ى ةزاجإلا دنع تدجو نإ الإ ال : ليقو

 يهو ىلوتمل اهعفد نمو ) “ ىلوتملا ريغل اهذخأ نم اهاطعأ نإ هتزجأ ىلوتملا ريغل
 : لقو ك اهلبق نإ ( ءىرب ) اهنم نكم دقو ( هلصت نأ لبق تفلتف ةرضاح

 يفو ى رابجلا اهذخأف اهذخأي رابج ةرضحب اهعفد نإ أربي الو اهمضبقي ىتح ال
 ةرومطم ق ناك ام امأو 0 هازجأ ءاعو ق ًاريعش هلام ةاكز عفد نإ : «ناويدلا»

 ناك نإ : :لبقو 0 هازجأا دقف عوفدملا ىلإ كلذ لصو نإف “ هيف ىراوت ناكم وأ

 . هازجأ دقف ارضاح تقولا كلذ يف

 نم ةياصو وأ ( ةفالخب جاتحا ن تام ىلوتم ) لجر ( لفطل ىطمتو )
 مالكل متحيو < هوبأ تام نإ هوحن وأ مامإلا نم وأ ةريشعلا نم وأ هيلع موقيل هيبأ
 مايق وأ ةفالخ طسقلل ىطعتو هب ماق نمل اهؤاطعإ زوجيو “ كلذ مومع فنصملا

 ءةيالولا يف همأ تناك نإ كلذك ا نالو ىلوتمهطقتلم ناك نإ هريغ وأ هطقتلم

 ةيالولا طرتشد رتشي م نملب “ ضمبل افالخ هريغو ىلوتم نيب كرتشملل كلذك ىطعت الو

 ةلفطلاو ص هنم أربتم وأ هيف فوقوم هوبأ لفطل كلذك اهءاطعإ زاجأ ةاكزلا يف

 ى هنع اهذخأ يف هل هريغ وأ هيبأ ةفالخب يح هوبأ يبصل اهيطعي اذك و « لفطلاك
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 هيلإ جاتحا ام هل يرتشيو هوسكيو اهنم همعطي نأ عفادلل زوجو

 اهب رجل ال هالوتمل هتمزل نم اهعفدي امنإو { يهك وه ناكو اهنودب نإو

 يف ضوختم نم 7 : احيحص يور دقو 0 ارض عفدي وأ ًاعفن

 . . . .. ...... .... ... هللا لام

 وأ اركذ ناسنإل لوقي نأ : كلذ يف فالختسالا ةفك و ى رضح وأ هوبأ باغ
 وأ هىلع اهفرص اهضيق اذإف 90 ىلام ةاكز اذك و اذك نالفل ىنع ضميقإ : ىثنأ

 مل ام تعاض ولو ى هيزجت ةنامأ هديب نوكتف هيلع اهفرصيف لاملا بحاصل اهدر
 ` هلوق هلك كلذ لصأو ص جاتحي تقو ىلإ هل اهزرحي نأ امهدحأل وأ ايمل و اهعضي

 متيلا ريغ سيقو « ١6ه « ريخ مهل حالصإ لق ىماتيلا نع كنولأسي » : ىلاعت
 اهحالص نم اذهو ى اهل حلصي ام ةاكزلا ملع اضيأو “ نيروكذملا راغصلا نم هيلع

 ،ىلبي ىتح ءاسك ام بقاريو ( هوسكيو اهنم همعطي نأ عفادلل زوجو ) ى هلك
 يأ : ( اهنودب نإو هيلإ جاتحا ام هل يرتشيو ) ى هيلع هقفنيو يلب ام عيبيو
 ( يهك ) عفادلا يأ : ( وه ناكو ) “ كلذ رم دقو هل مايقلا نودبو ى ةفالخلا

 هثينأت نمو ى هسايق مهضعب زاجأو ،ذاش وهو ةفيلخلا ثينأت هيفو ى ةفيلخلاك
 :هلوق

 لامكلا كاذ ةفيلخ تنأو ىرخأ هتدلو ةفيلخ كوبأ

 ء هناحبس هللا ىلإ برقتلاو بجاولا ءادأل ( هالوتمل هتمزل نم اهعفدي امنإو )

 ،(احيحص) ب هنع (يور دقو ى ارض) اهب ( عفدي وا اعفن اهب "رجي ال)
 فاقوالاو “ ةمينفلاو ةاكزلا يأ ")( هللا لام يف ضوختم مك ه):هلوق نم لاح

 )١( ةرقبلا : ٢٢٠ .

 . دجح ١ ها رر ) 1 (
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 اهيطعي و > اهعفدي نم رضتحا اذإ اهب يصويو «. ادغ رانلا هل

 . هتافو دعب يصوملا ماقم همايقل ةيصولا ةفيلخ فالخب وه هالوتمل هنراو

 لام وه هلك كلذ لام نإف ءاهلك رجألا هوجوو ى نيكاسملاو رباقملاو دجاسملا ىلع
 حيحصلا ثيدحلاو “هضوختل ةمايقلا موي يأ :( « ادغ رانلا هل ) ،العو لج لا

 نسحلا ةجرد غلبي مل وأ فمض هيف ناك ولو اعوضوم نكي مل ام هقفلا فرع يف
 ادغ ةمايقلا موي ىمسو « نيثدحملا دنع روهشملا حيحصلا ةجرد غلبي نأ نع الضف
 ص دعب ولو بيرق هنأك تآ وه ام نأل كموي دعب يذلا مويلا هنأك « هبرقب اليثم

 نم لاحلا زاجو ى عرشلا ننس نع ايرجي مل اذإ ضباقلاو يطعملا معي ثىدحلاو

 ص هتالصل هبوث نم مدلا لسفي "هةرتت نمو “ هظفل ةدارإل ثيدحلا كلذ عومج

 ةيالو هبلع تبجو نمو « ال : ليقو ى هتيلوتو ةاكزلا هتيطعأ ةريبك هنم رت ملو

 ءوسلا قالخأ ثدحأ نمو ى هلل بوتيو هالوتيو هازجأ هاطعأو هلوتي ملو لجر

 كيرسثلا اهيطميو ى ةاكزلا ىطعي الو هتيالو ىلع ىقبأ كلذ لبق ىلوتم وهو
 نم هريغ هلوتي ملو هالوت نمل كرتشملا لاملا ةاكز عفد نإو هالوت يذلا هكيرىثل

 ءاطعإلا دعب هولوت نإ : ليقو ى مهمهسأ هئاكرشب منغو طقف همهس حص ءاكرشلا

 هالوتمل هىلع تبجو نم نذإ ريغب لجر اهاطعأ نإو ى آضيأ حص ةيالولا بجوم

 يصويو ) صخرب نم مهنمو“هيزجت الف هيلع تبجو نم اضيأ كلذ دعب هالوت مش

 ص يصوي لعاف «نم»و ى « نم » ريمض رضتحا يف ( اهعفدي مل نم رضتحا اذإ اهب
 ص عزانتلا ىلع كلذو ‘ رضتحا بئان « نم » و “ نم ريمض يصوب يف نأ زوجيو

 . تيملا ىلوتمل ال ( وه هالوتمل هثراو اهيطعيو )

 ةفيلخ فالخم ) تيملا ىلوتم اهيطعي نأ صخري نم مهنمو : « ناديدلا » يفو
 ص تيللا ىلوتل ةيصولا ةفيلخ اهطعيلف ( س هتافو دعب يصوملا ماقم همايقل ةيصولا
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 نإو © هل همسرو هيف هلكو ام نيع يف هتايح يف هلكوم ماقمب ليكولاو
 اذه ىلعف { ةفالخلاك ةلاكولا نم جرخ هادعت

 لقتنا لاملا نإف ى ةثرولا فالخم ى ءالوتمل اهاطعأ هنع لاؤسلا دعب هفرعي مل نإو

 ال هالوتمل اهيطعي : ةيصولا ةفيلخ يف اضيأ ليقو ى مهالوتمل هتاكز تناكف مهيلإ

 ىلوتل هلكوم ةاكز ىطمي امنإف ( هتايح يف هلك وم ماقمب ليكولاو ) ث تيملا ىلوتم
 ليك ولا دي يف ءيشلا ناك نإ و ى ةلاكولا نع جراخف توملا دعب امأو « هلكوم

 ىلوتمل ةاكزلا ىطعأ و هاتك ز هريغ لام هدي يف نمو ى لكوملا توم دعب ولو هاطعأ
 ص لام هدي يف نم ىلوتملف “ الفط ناك وأ ص ىلوتم هل نكي مل نإ و “ لاملا بحاص

 نأب هرمأ عرشلا نآل ص نمضي مل هاتك ز لاملا بحاص نأ نابو ةاكزلا ىدأ نإو

 نإو “هل ) هتبثأ ( همسرو هيف هلكو ام نيع يف ) نمضي : ليقو ط هدي يف ام يكزب
 ؛ىطعأ امف هتلاكو لطبتف ىلوتملا ريغل يطعي نأ لثم ى ( ةلاكولا نم جرخ هادعت

 ليق دقو ى هفلختسم هل مسر ام يدعتب ( ةفالخلا ) نم ةفيلخلا جرحي اي ( ك )

 . ةفالخلاو ليك وتلاك رمآلاو « هالوتمل يطعب هنأ : ليك ولا يف اضيأ

 وأ ةرامإب اهبحاص ىلع ةاكزلا عفد يف ريغلا ةباين زوجت و : « دعاوقلا » يفو

 تلصو ابنأ لاملا بحاص ملعي ىتح بئانلا اذه يزجي الو ى ةفالخ وأ ةلاكو
 ءاهقحتسم اهضبقي قح اهبحاص ىلع اهلمحف ةراجإلاو “نيمأ ريغ ناك نإ اهقحتسم

 ةاكز اهنأ ريقفلا ملعي نأ اهبحاصل يغبنيو ت لوبقلا ظفل ىلإ ةاكزلا يف جاتحي الو

 وأ ىنغ وأ ةريبكب ةاكزلا اهعم قحتسي ال ةلاح يف اهضبقيف ةيده اهنأ اهنظي الئل

 "نالفو انالف اهطعأ : دعب لاقو ةاكزلاب :ىصوأ نإ هنأ : ةدعاقلاو ى اهيلع هئفاكي

 اهنإف ةاكز اذك و اذك انالف يطعأ :ىصوأ نم لاق نإو “ ىلوتملل اهاطعأ قساف

 ةفيلخلاك سيل ثراولا نأ نم ركذ ام يأ : ( اذه ىلعف ) ى اهيطعي ال لطبت
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 هل هثراو اهيطعي الف قساف قفاومل وأ فلاخمل هتاكرب تيم ىصوأ نإ

 اهذخأ نم ىبأ نإو ء هل اهعفادل اهدر همزل ةريبك وذ اهذخأ نإو

 اهذخأي له هيلإ تدر اذإ عفادلا يف فلخلاو س همامأ اهعضو هنم

 ؟ رهاظلا يف هل زاج امك اهعفد نيح الوأ اهليبس يف اهعضيو

 وأ فلاخف هتاكزب تيم ىصوأ نإ ) : لاملا بحاص ماقم ص مايقلا يف ليكولاو

 الو هليك و الو ( هل هثراو اهيطعي الف ) ى قافن ةريبك لعاف يأ ( قساف قفاومل
 ص قساف وهو نالفل هلام ةاكز يطعت نأ كرمأ نإو “ فلخلا رمو ى هتفيلخ

 نالفل طعأ : لاق نإو ع هتيطعأ هلاح ملعت مل نإو « ال : ليقو « هيطعت : ليقف
 ى ( هل اهعفادل اهدر همزل ةريبك وذ اهذخأ نإو ) ص طم الف قاسفلل وأ قسافلا

 امأ و“ىلوتملا الإ اهقحتسي الو ىلوتملل الإ نايتكلا يف عفدت ال اهنإلاق نم لوق ىلع

 الف آاموصخ انباحصأ نم وأ دمحوتلا لهأ نم اقلطم ءارقفلا اهلهأ نأب لوقلا ىلع

 كاهذخأي مل وأ ةاكزلا ذخأ ،هتريبك نم ةبوتلا هتمزلو هقح ذخأ امنإ هنآلهيلع در

 ال ايف اهقفنأ اذإ اهب بقاعي معن ى ةريبكلاب بقاعي لب بتي مل ولو اهب بقامي الو
 ايف اهقفني نأ ىلع ةرم لوأ نم اهذخأ وأ ى زوجي ال ام ىلع اهب ناعتسا وأ « زوج

 هللا هذخاؤيف لوآلا لوقلا ىلع امأو « زوجي ال ام ىلع اهب نيعتسي وأ “ زوجي ال
 . ةاكزلابو ةريبكلا

 اهنم هعنمي الو هنم بصفت ال ثيحب (همامأ اهعضو هنم اهذخأ نم ىبأ ناو )
 اهليبس يف اهعضيو اهذخاي له هيلإ تدر اذإ عفادلا يف فلخلاو ) “ عنام
 نأ نم ( رهاظلا يف هل زاج امك اهعفد نيح ) اهنم ءىرب دقو اهذخاي ( ال وأ

 هاكرات ةاكز لام هنأل انهطقف ءارقفلا هذخأي كورتم لام يهف “ىلوتم هل ىطعملا

 ولو ى ءاينغألل لحي ملف هريغل لب هل سيل هنأ ىلع هك رت لك لب ايهه هنأ ىلع هاكرتي مل
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 اهدرب الو > ءارقفلل اهقافنإ هل لحب ال ك اهذخآل زوج مش نمو

 : ليقو 0 هملعي ل وأ ، هنم اهذخأ نم ىبأ نإ اك هل عفادلل

 همزلي مل بات نإ : ليقو 0 هفرعي مل نإ لاصتنالاك ابقفني

 ‘ اهدر

 طرتشي مل نم دنع الإ دب الو ى اهضبق هل اهدر اذإف “ ىلوتم ريغل اهءاطعإ دمتعا

 امك اهنخآل زوج) تدر اذإ اهذخأي ال هنأ ثمح نم يأ : ( ح نمو ) ى ةيالولا

 ال هنآل ( هل عفادلل اهدري الو ى ءارقفلل ) زوج لعاف بئان ( اهقافنإ هل لجي ال

 دارملاو “بوجولابو بوجولا مدعب قداص وهف عنملا ةلباقم يف زيوجتلاف © اهذخاي
 ةريبكلا بحاصو ى تدر اذإ اهذخأي ال لوقلا كلذ ىلع اهبحاص نأل بوجولا
 نم لوق ىلع اهبحاصل اهدر ( نإ ) ى ءارقفلل اهقفني ( ايك ) لحت ال اهذخأ يذلا
 نأ نع الضف هنم سيأ وأ ( هماعي م وأ هنم اهذخأ نم ىيأ ) و “ اهدرب : لاق

 . هيلإ اهدري

 اهذخأيو اهبحاصل اهدرب ةريبك هعمو اهذخأ نم نأ : «ناويدلا» راتخمو
 هانعم ءارقفلا ىلع قافنالا نم مدقت امو ى ءارقفلا ىلع اهقفنيلف ىبأ ناف ، اهبحاص

 اهقفني : ليقو ) 0 ةاكزلل لهأتي نم يف اهبحاص نع ةاكز امنأ ىلع اهقفني هنأ
 مل ولو اقلطم ءارقفلل اهبطميف هبرل هنامض همزل لام اهنأ ىلع يأ ( لاصتنالاك
 باوثو ى اهبحاص ملعت مل نإ ءارقفلا اهيطمتف ةعابت كمزلت اك ى ةاكزلل اولهأتي
 (بات نإ :ليقو “هفرعي مل نإ ) ةاكزلا باوث اضيأ هلو ى لوآلا اهبحاصل لاصتنإلا

 ج ناويدلا ه ين لوقلا اذه بسنو 0 ( اهدر همزلي مل ) ةريبك هيفو اهذخأ امدعب
 -۔ هللا . ہ .خ ,أل

 ٠ همع هلل يصر رزح يب
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 الإ مكحلا يف اهدر كردي مل بات مث هل لحت ال نمل اهعفد دمعت نمو

 . كرشمو دبع نم

 مل نإو < اهبحاصل اهدر لحت ال اك اهذخأ نم : فنصملل « حابصملا ه يفو

 اهضبق نم ىبأف اهبحاصل اهدر اذإو :لاصتنإلا يف ليقو ى ءارقفلا ىف اهلعج هملعي

 اهعضوم يف اهكرتي : ليقو « اهليبس يف اهلعجيو هدنع تناك نم اهذخأي : لبقف
 اهكرتف اهضبق نم ىبأو هىلإ اهدر اذإ و ط ءارقفلا يف اهلعجيىلف الإ و « تماق نإ

 ك اينغ ولو دحأ لكا لحت ؟ كورتملاك نوكت لهف ى اهكرتو ماقو ى همادق

 ال وأ ص اهدرب هيلإ يه ةعوفدملا ءىربو ، زوجي اك اهعفدب اهبحاص ءىرب دقو

 يناثلا طوحألاو سايقلا ثيح نم لوآلا رهاظلا ؟ ةاكزلل لهأت نمل الإ لحت
 . ىلوأ وهو

 هتنؤم هتمزل نمو “ ينغو ةريبك يذك ( هل لحت ال نمل اهعفد دمعت نمو )
 ؛ اهتداعإ هيلعو « هللا نيبو هنيب ايف هك رديو ( مكحلا يف اهدر كردي مل بات مث )

 ةريبك يذل اهئاطعإ زاوج ىلإ هاون دريو ةريبك يذ عم اهكرتي نأ ضعب زاجأو
 (كرشمو دبع نمالإ) آلوأ انركذ امب لمعلاو تفلت ولو : ليقو “اهنيع تقب ام
 ء كحلا يف اهدر ايهيلع كردي هنإف هل لحت ال هنأو ينغ هنأ ءاملعلا قفتإ ى ينغو

 هنإف ة ركلا بحاص فالخ « لاحي ةاكزلا امل لحت ال اهنأل « هللا نيبو امهنيبو
 ص ةنوؤملاب هبلاطي مل ام هيطعي : لبق هنإف هتنؤم تمزل نم فالخبو ى هيف فلتخا
 نيدك ةقفنلا ريغ يف اهيلإ جاتحا اذإ هقفني ناك ولو اهايإ هيطعي نأ زوجي اضيأو

 حلصلل انيد لمحت اذإو ى هلام نع عطقنا اذإ هل لحت دقف ينغلا فالخبو «نكسمو

 : ليقو ى الماع ناك اذإو ى ةيدك حلصلل موق ىلع امب ماق وأ ع سانلا نيب
 . زوجي
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 اهدر اذإو . ها مكحلا يف ينغلا ىلع اضيأ درلا كردي هنأ : « ناويدلا » يفو

 وأ مالسإلاب رتتسم اهذخأ نإ : « دعاوقلا » يفو ى اهليبس يف اهاطعأ ءالؤه نم

 اهاطعأ نإو . ه ا « ءارقفلا يف اهقفنأ وأ اهبحاصل اهدر باتو رقفلاب وأ ةيرحلاب

 : ليقو ى هيزجت الف هيف مهل زوجت لا+ اولقتناو ينغ وأ دبع وأ كرشمل
 . مهل اهيضقي
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 باب

 دجو نإ نيمأ رايتخا بدنو ةفيلخ وأ ليكوب نإو اهعفد ينغل زاج

 اهقحتسم تلصو نإ أ ربتو الفط وأ كرشم وأ ادبع ولو راتخا الإو

 باب

 ةاكزلا عفد يف ةفالخلاو ةلاكولا يف

 زوجيو ( دجو نإ ) ىلوتم ( نيمأ رايتخا بدن و ) كلا ءاش نإ اهلح يف ةثالثلا
 ريخ ( راتخا ) انيمأ دجي مل نإو يأ : ( الإو ) “ نيمأ دجو ولو هريغ رايتخا
 س ( اهقحتسم تلصو نإ أربتو لفط وأ كرشم وأ ادبع ولو ) “ دجو نم
 هقدص نإ : ليقو ى اهتلص وأ ينإ : دبعلا وأ كرشملا وأ لفطلا لوق يفكي الو
 : ليقو « هلاؤس همزلي الو ى اهلصوي مل هنأ ملعي مل ام نيمألا يزجيو ى ىفك
 . همزلي

 ني۔ب ىرقفلا يتأيو ص رومأم وأ ( ةفيلخ وأ ليكوب نإو اهعفد ىنفل زاج )

 « زاج العفف اهفلختسا نإو انونجم وأ الفط فلختسي الو : « ناويدلا » يفو
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 رخآ نود دحاو اهعفدي الو 2 ددعتمل وأ اهعفد ىلع لكومل ليكوتلا حصو

 ةرم ايهلكو نإ لكوملا هل زاجأ نإ الإ

 هفلختسا نإو كرشملا فالختسا زوجي الو٤هدس نذإب دبعلا فلختسي نأ زئاجو
 نأ همزلو ص ىفك هالوم نذإ ريفب دبعلا فلختسا نإو . ھا 0 ىزجأ لعفف

 نالف دي ىلع اذك كنم ينلصو : ربقفلا لاق اذإو ى هتعابت نم هالول صلختي

 ليكوتلا حصو ) 0 نأمطاو همالك هبلق قدص اذإ اذه نود ام اذك و « هازجأ

 لسك ولل زوجي هنأ دارملا نأ ةرابعلا رهاظ ه( اهعفد ىلع ) فاكلا حتفب ( لَكومل

 ىلع لكوملف جراخ نم فالخ اهيف ةلأسملاو « عفدلا ىلع هريغ لكوي نأ عفدلا ىلع

 ع ليك وتلل هلثم ردقيو ى لكومب وأ ليك وتلاب قلعتم ىلعو “ حصب قلمتم اذه
 ىلع اناسنإ لكوي نأ لاملا بحاصل زوجي هنأ دارملا نأ يف حيرصلاك خيشلا مالكو

 ص ليك وتلاك كلذ يف فالختسالاو ى هتاكز عفدي نأ رخآ ناسنإلا كلذ لكوي نأ

 ىلع هريغ لكوب نأ لكومل حص يأ < كلذ معي ام ىلع فنصملا مالك لمح حصيو

 فطع ( ددعتمل وأ ) “ ال مأ ليكوتلاب لاملا بحاص هرمأ ءاوس عفدلا

 اهعفد وأ ةفيلخ وأ ليكوب نإو اهعفد ينغل زاج : ليق هنأك ليكوب ىلع
 لكوي نرأ لاملا بحاصل زوجي يأ 4 خيشلا نع رم ام ىلع لدي اذهو « ددعتم

 ددعتم ١ ٠

 فاكلا رسكب ( لكوملا هل زاجأ نإ الإ رخآ نود دحاو اهعفدي الو )

 ناب ادحاو اليكو اهلعج نإ دارأ ( ةرمي ايهلكو نإ ) هذحو هلعف ام دعب هلعف
 لك لكو اذإ ام كلذ يف لخدف « هدحو امهدحأ لعفي الو « ةرمب اهلعف نوكي

 عفدي نأ زوجي : ليقو “ دحاوك رخآلا عم نوكي نأ ةطيرش ىلع هدحو دحاو

 ص رخآ نود دحاو اهعفدي الف كلذك رثكأ وأ ةثالث لكو نإ اذك و “ اهفصن

 . هبانم عفدي : لبقو
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 ص ننجت وأ امهدحأ تام نإ يقابلا الو هبحاصل ايهنم لك عفدي الو

 الك فلختسا نإو ث كلذكف رخآلا ىبأو ةلاكولا امهدحأ لبق نإو

 لاملا بر ترام نإو ‘ مدعت ام اذكو > هبحاصل لك عفد زاج ةدح ىلع

 ننجت نإ اهعفدي ال اذكو ص ثراولا نذإب الإ كسمأ هتفيلخ عفد لبق

 ١ و ١ لدت ر >

 امهدحأ تام نإ يقابلا الو) ‘دحاوك انأل ( هبحاصل ايهنم لك عفدي الو )

 ال ثيحب ناك وأ امهدحأ باغ نإ كلذك و « هبانم عفدي : ليقو ى ( ننيت وأ

 ص ائيش عفدي ال ( كلذكف رخآلا ىبأو ةلاكولا امهدحأ لبق نإو ) « هلمف حصي

 هلعج نأب دحاو لام يف ( ةدح ىلعت"الك فلختسا نإو ) “ هتصح عفدي :ليقو

 توم نم ( مدقت ام اذكو هبحاصل لك عفد زاج ) ليك و ءزج ال القتسم اليكو
 يحلا عفد زوجيف ةدح ىلع لك فالختسا ةروص يف عقو نإ هننجت وأ اهدحأ

 فالختسالا كح نأ تملع دقو ص عنام امهدحأ عنم نإ اذكو « لقاملا وأ

 نإو “ ىنعمب انه لبك وتلاو فالختسالا نأ فنصملا رهاظو انه « ليك وتلا كح

 هتصح يف صخرو « عفد لقاملل زجي م ادحاو ةفيلخ القاعو انونجم فلختسا

 نذإب الإ كسمأ هتفيلخ عفد لبق لاملا بر تام نإو ) “ فنصملا مالك هلمتحيو

 الام هاطعأ نإ فلخلا اذك و ى « ناويدلا » يف اك اهعفدي : ليقو “ ( ثراولا
 لوق هيفو “ ثراولا نذإب الإ ال : ليقو “ هيطعي : لبقف ى نالفل هطعأ : لاقف
 نإو“قولغ ةعابت وأ انيد نكي مل نإ ؟ال مأ ثلثلا هَمَسَمأ ملمي نأ هلعنأ رخآ
 . هيف صصاحتي نم هعم سيل هنأ ملعي نأ هيلعف ةعابت وأ انيد ناك

 ى « ناويدلا » يف اك اهعفدي : ليقو ى ( دترا وأ ننت نإ اهمفدي ال اذكو )
 لسك ولاو رومأملا مكحو ‘ مهضعبل افالخ اهعفدي نأ فثفراولل سيلف تام نإ و
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 وأ قافأ مث ننجتوأ برحلا رادب قحل وأ ليكولا دترا نإ امأو

 هذهو ، لفل ةحببم اهنأل ةلاكولا نم لازي الف لسأ وأ عجر

 هريظنو ةحابإلا كلت لطبت الو هل حابم لامعتسا نم هعنمت ال يناعلل
 دعب هلك أي نأ هلف دحألا ىلع يمغأف هماعط لكأ دححأل حيبم

 , هتقافإ

 ( برحلا رادب قحل وأ ليكولا دترا نإ اماو ) ‘ دحاو بابلا يف ةفيلخلاو

 قحلي ملو دترا وأ قحلو دترا ءاوس رمآلا نكلو ى واولا ىنعمب وأ وأب ال واولاب

 ريدقتلا لقي نأ نم عنام الف يقب وأ ءارحص وأ مالسإ دلبب قحل اناب برحلا رادب
 ى هننجت نم ( قافأ مث نتجحت وأ ) قحل وأ برحلا رادب قحلي ملو دترا نإ امأ و
 ةلاكولا نم لازي الف ) داد_ترإلا نم ( ملسأ وأ ) برحلا راد نم ( عجر وأ )

 تإ تزجأ دترم وأ نونج وهو اهعفد ولو ى اهعفد مهلف ( لعفلل ةحيبم اهنأل
 نم هعنمت ال ) ننحتلاو قوحللاو دادترالا نم ( يناعملا هذهو ) ى اهلوصو ملع

 دحأل حيبم هريظنو ةحابالا كلت لطبت الو ) ى انه عفدلاك ( هل حابم لايعتسا

 دقو ص « لا » هيلع لخدت ال ادحأ نإ لاقن ال ( دحألا ىلع ىمغاف هماعط لكأ

 كلذلوقن اتأل هيف هلمعتسا دقو ى تابثإلا يف لمعتسي الو « فنصملا هبلع اهلخدأ
 واو نم لدب هتزمه يذلا وه فنصملا هركذ يذلاو > لصأ هتزمه يذلا دحأ ف

 ةهج نم قرفلاف “ يفنلاو تابثإلا يف لمعتسي وهو “ دحاو ىنع ًاذوذش

 : « سوماقلا ه يفو ؛ نابصلا » هلاق ى ىنعملا ةهجو ظفللا ةهجو لامعتسالا

 دعب لك أي نأ هلف نج وأ ( هتقافإ دعب هلكاي نأ هلف ) ى خلا دحاولا ىنعمب دحألا

 نجي وأ حيبملا تمي مل ام هنم لكآلا دحاأللف هماعط لكأ دحأل حابأ نمو ى هتقافإ
\ 

 . عبشي ىتح ةدحاو ةرم هنم لكألا هل : ليقو ى هعنمي وأ
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 ىنغتسا وأ ةريبكب ريغت وأ ننجتف نيعملا عفد ىلع فلختسا نإو
 تعفد نونجملا قافأ نإو 2 كلذ يف هل عفدت مل ادبع جرخ وأ دترا وأ

 ء نونجملل ةاكرلا عفد زاوجل رم امك كلذب ةفالخلا لطبت الو « هيلإ

 اهعفدي مل دبعلا قتع وأ قسافلا بات وأ ينغلا رقتفا وأ دترملا ملسأ نإ امأو

 تلطب لكوملا هعاب مث ءيش عيب ىلع لكو ول امك ء كلذب ةلاكولا نالطبل
 . هتلاكو

 وأ ةريبكب ريغت وأ ) نيمملا ( ننجتف نيعمل اهعفد ىلع فلختسا نإو )
 ىلع ةلاكولا لاح هنآل هيطعي الف دعب قتعف ( ادبع جرخ وأ دترا وأ ىنغتسا
 نمو ى هل زوجي ال لاحب وهو هئاطعإب رمأ هنأل هلبق ال فلاخ اذهو ث دبع هئاطعإ

 ى يطعي نأ هل زوجي ال لاح ىلإ لقتنا مث « زاوجلا لاحي وهو هئاطعإب رمأ هلبق
 وهف ى اريسأ ذخؤيو براحيف دتري نأ لثم ص ارح ناك نأ دعب ادبع راص وأ

 ةاكزلا ىطعي الف ه همهس يف حص نم هكلمي دحوم دبع وهف بوتيو ى مامإلل "دبع
 ناسنإلا نوك قلطم امأو ى ةدر اهيف مدقت ةروصلا هذه نأ الإ « دعب قتعأ ولو
 ذخؤيو منغي مل ام رح كرشم لكف بابلا ةلأسم ريغ يف ارح ناك نأ ديب ادبع

 . ننجتلا ريغ ةروص يف هلاوز دعب الو لاحلا ( كلذ يف هل عفدت مل ) لاتقلاب

 عفد زاوجل رم ايك كلذب هفالخلا لطبت الو هيلإ تعفد نونجملا قافأ ناو )

 صخرو « اهب هتوسك وأ اهايإ همامطإب وأ هب موقي نم ةطساوب ( نونجملل ةاكزلا

 . هتقافإ راظتنا نودب فنصملا ةلأسم يف نونجملا ةفيلخل اهيطعي نأ مهضعب

 اهعفدي مل دبعلا قتع وأ قسافلا بات وا ينفلا رقتفا وأ دترملا ماسأ نإ اماو )
 ةيدوبعلاو ىنغلاو ةريبكلاو . « دادترالا نم روكذملا ( كلذب ةلاكولا نالطبل

 ؛ ( هتلاكو تلطب ) فاكلا رسكب ( لكوملا هعاب مث عيش عيب ىلع لكو ول ايك )
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 مث اهعفد ىلع هفلختسا نإ اذكو 2 دعب ةيناث هل لكوملا كلم لخد ولو

 ملعي ل نإ ا : ليقو { نمض هملع فلختسا ام عفد م ‘ ملعي ملو هعرن

 . . . . . . . { رهاظلا وهو

 نإ ليكولا عيب حصيو ط لكوملا عيب حصو هعيب لطب هعاب دق ليك ولا ناك نإف
 . ( دعب ةيناث ) ةرم ( هل لكوملا كلم لخد ولو ) ‘ لكوملا عيب قبس

 نإ ينفللو ى دعب ملسأ نإ دترملل ةاكزلا عفدي : ليقو : « ناويدلا » يفو

 ى هريغ هرك ذو قتعملا دبعلاو بئاتلا قسافلا ىف صيخرتلا ركذي ملو ى دعب رقتفا .

 (نمض هيلع فلختسا ام عفد مث ملعي ملو هعزن م اهعفد ىلع هفلختسا نإ اذكو )

 ةلاكولا نم عوزنم هنأل هلعف هل زوجي ال رمآلا سفن يف ناك ام لعف هنأل هزجي ملو

 هلكو امل هنألو ص قحلا وه لب ( رهاظلا وهو “ ماعي مل نإ ال : ليقو ) ى ملعي مل ولو

 رهاظلا ماكحأ و نيدلا نم نإف ع هلطبي امب نقتي مل ام هيلع لكو يذلا هلعف زاج

 تتبث اك نيقيب لوزت ىتح ةلاكولا كح بحصتسيلف ليك و وهو لصألا باحصتسا
 ' نأ ةجح ريغ وأ حجار ريغ اربخ وأ عزنلا ةرامأ ىأر اذإ هل يغبني معن ى نيقيب

 حصل هلكو يذلا كلذ هعاب ام دعب هبحاص هعابف ءيش ميب ىلع هلكو ولف ى فكي

 هبحاص ديممتب ادمع عفد هنأل هلعف نم أطخ هعفد دمي الو ى هيحاص عيب ال هعب

 نإ و “ نامضلا ليزي ال أطخلا : لاقي نأ نع الضف ى هريغ ىلإ أطخاف العف درب ملو

 امل نماض ةفيلخلاف كلذب ةفيلخلا ملعي ملو وه اهعفد مث هتاكز عفد ىلع هفلختسا

 ص هملع هفلختسا يذلا ريغ لاملا بحاص هعفد ام ناك نإ الإ “ كلذ نم عفد
 .فنصملا اهركذ يتلا ةلأسملا يف نيلوقلا هرك ذ دمب « ناويدلا » يف اذك

 ص هتفىلخل اهمفدي الف نيعم هتاكز ىطعي نأ هفلختسا نإ : « ناويدلا » يفو

 رومأملا دنع ىلوتم ريغ نيهم هتاكز عفدي نأ هرمأ نإو ى صخ رب نم مهنمو
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 وأ « كتاكر هل عفدت نمل يتاكز عفدت نأ كتفلختسإ : هل لاق نإو

 نإف يتاكز يف نالفل اذه عفدإ : هل لاق نإو ، لوق يف زاج تئش نل

 ىجر ثحو هلزتم ف وه امتإ هدوح وو > رمأ ام لعف نالفلف هدحت م

 ك هف هدوح و

 ريغف ىلام ةاكز كنع هل عفدأ نأ يلفط وأ يدبع فلختسا : لاق نإو ى هاطعأ

 كتفلختسإ:هل لاق نإو) “صخرب نم مهنمو “ فلختسملا تلصو نإ الإ ى زئاج

 لوق يف ال ( لوق يف زاج “ تئش نمل وأ “ كتاكز هل عفدت نمل يتاكز عفدت نا
 . يطمي نمل هسفن ةاكز ليك ولا يطعي نأ رمأ كلذ هلوق نأ ههجوو “ رخآ

 هتاكز ءاطعإب هرمأي نأ لبسلا ناكف امل لهأ ريغ ناك ولو هتاكز ليك ولا

 هل نيبي قح عفدي ال : ليقو ث عرشلا لاوقأ ىلع يرجيف “اذ_كم
 هنم طعأ وأ ىلام كز : هل لوقي وأ ى «» ناويدلا ه راتخم وهو هىلإ عفدي نم

 زوجت امهدحأ نيلجر فلختسا نإو ، كلذ وحن وأ اهلهأل اهجرخأ وأ ةاكزلا
 تزاج نم ةفالخ زوجت : ليقو “ لكلا لطب اعم زوجت ال رخآلاو هتفالخ

 تامف لجرل كرتشملا ايلام ةاكز عفدي نأ الجر نالجر فلختسا نإو ى هتفالخ
 ناك نكلو « اك رتشم لاملا نكي مل نإو ى ائيش ةفيلخلا عفدي الف ننجت وأ امهدحأ
 كلذك و “يحلا وأ لقعلا حبحص لامنم عفديلف هلام ةاكز يطعي نأ ىلع هفلختسا

 ىلع ننجت وأ امهافلختسا دق نيذللا نم دحاو تامف نيلجر نالجر فلختسا نإ

 ال وبق نم ىبأو عفدف نيعمل هتاكز عفدي نأ الجر لجر فلختسا نإ و “لاحلا اذه

 هدي يف تماد ام هل اهعفديلف ىبأ نأ دمب اهبلط نإو ى اهبحاصل ةفيلخلا اهدريلف

 . اهبحاص لصت م

 ص رمأ ام لعف ندالفلف هدجت مل نإف يتتاكز يف نالفل اذه عفدإ : هل لاق نإو )

 ( هيف هدوجو ىجرب ثيحو هلزنم يف وه امنإ )نالف دوجو يأ ( هدوجوو
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 رخآلل يطعي الف ذخألا نم ىبأ وأ اينغ وأ انونجم وأ دترم هدجو نإو

 2 رخآلل عفد آرفاسم هربخ عمس وأ اتيم هدجو نإو 3 هدجو دق هنأل

 مث رخآلل اضعب عفد نإو « هيلإ عفد لوألا دجو مث هل عفدلا دارأ نإو

 ص يقابلا هل عفد لوألا دجو

 هجري مل نإ الإ ى اهلك اهيف هنع ثحبي ىقح هيطمي الف هقوس وأ هتنج وأ هدجسمك
 ى هبلط هيلع سيلف لايمألا جراخ هنأ عمس نإو : « ناويدلا » يف ىلاق ع دحأ يف
 نإو ) ى اهجرخو هتاف نإ الإ هبلط اهلخاد هنأ عمس نإ هنأ مالكلا اذه رهاظو
 دق هنأل رخةاليطعي الف ذخألا نم ىبأ وأ اينغ وأ انونج وأ ادترم هدجو
 ةاكزلل لمهأ لوألا نأ مسر ىلع ليكوتلا نأل لب ى لوآلا دجو يأ : ( هدجو
 ص هل ءاطعإلا طرش نالطبل يناثلا يطعي نأ حصي مل اذه دجوي مل امف ذخأي هنأو

 مدع ةلزنمب هتوم ربص ( اتيم هدجو نإو ) “ نونجملا ةفيلخل ءاطعإلا زيجأو
 لايمالل احراخ يأ : ( رفاسم هربخ عمس وأ ( هدحت ل نإف:لاق دقو “ هدوجو

 عفد ) قباسلا « ناويدلا » موهفم قفاويل اهجراخ ريغ باهذلا يف عراش ال
 ال ( هيلا عفد لوألا دجو مث ) لوألا دجي مل ذإ ( هل عفدلا دارأ نإو “ رخآلل

 . « ناويدلا » يف اك لوآلا دجي ىل ثبح رخآلل اهعفدي : ليقو ى رخآلل

 مل هدجو امل هنأل ( يقابلا هل عفد لوألا دج و مث رخآلل اضعب عفد ناو )

 دجي مل نإ الإ رخآلل يطعي ال نأ طرش لاملا بحاص نآل ث رخآلل هءاطعإ زجي

 دعبو لوألا دجي نأ لبق هلصو هنآل هل حصو هل تاف دق هنم هاطعأ امو « لوألا

 مل ةمسق ناك ولو اذهو ص لوألا دوجو عم هل لحي ال يقابلاو « هدجي ملو هبلط نأ
 تقفاوو امم هيمالكب الماع ناكف همالك نم تمزل نكل اهب لاملا بحاص هرمأي
 ضمبلا هاطعأ عنام دسجو مث ى هل زوجي اك اضعب ىطعأ هنأ قفتا ذإ ةقفاوم

- ٢٧١ =- 



 : هل لاق نإ اذكو « امهنيب ةمسقلاب رمؤي مل هنأل رخآلل هللكي : ليقو
 الف ًاعم نيلجرل عفدلاب هرمأ ول انك ءايه اهطعي الف نالفل وأ نالفل اهطع
 اذك نالفلو اذك نالفل طعأ : هل لاق نإو ، هل زوج نإ الإ اهمسقي

 ه يقابلا هل در كلذ نم رثكأ لاملا يف دجوف

 عرش دق هنألو “ ( اهنيب ةمسقلاب رمؤي مل هنأل رخالل هلمكي : ليقو ) “ رخآلا

 نم البح كسمأ نمك هنإف هلك هيف لوخد ءيشلا يف عورشلاو « همتيلف ءاطعإلا يق
 هكسمأف انالف دجت مل نإ : هل لاق نإ كلذك و هلك هكسمأ نم مكحيف هنإف هفرط
 . لاحلا اذه ىلع كسفنل

 'نمض الإ وءامهدحأل لب(ايهطعي الف نالفل وأ نالفل اهطعأ:هل لاق نإ اذكو)
 نم ىلإ هلام نم در نامضلا دارأ اذإو ى ءاش نإ امهاطعأ ةحابإلا ةنيرق تناك نإو

 نم هب رمأ ام هب لعف هنيعب ىطعأ ام هيلإ دارأ نإو < هربخيو ءاطعإلاب هرمأ

 ال اهمفدي لب ( اهمسقي الف اعم نيلجرل عفدلاب هرمأ ول ايك ) ى امهدحأل هماقإ
 ولو ى ةمسقلا وهو هب هرمأي مل ام ثدحأ هنأل ى نمض الإو ى ةموسقم ريغ امم
 لعف ام ( هل زوج نإ الإ ) ادحاو ىطعأف نيلجر يطعي نأ هرمأ ول اك : لاق

 لبق ةروصلا يف امهاطعأ ام دمب امهءاطعإ هل زوج نإ هنأ رهاظلاو ى اهمسق نم

 «نمض مسق الب اهاطعأف ايل اهمسقي نأ هرمأ نإو " تزجأ و هبلع نامض الف هذه

 . هل زوج نإ الإ

 ( كلذ نم رثكأ لاملا يف دجوف اذك نالفل و اذك نالفل طعأ :هل لاق ناو )
 :لوقي نأ لثم ى ( يقابلا ) لاملا بحاصل يأ : ( هل ةدر ) و هل ىمس ام ىطعأ
 وأ ، نيثالث هف دجوو ى ةرسع نالفل و ةرشع نالفل طعأو كديب لاملا اذه ذخ

 ص نيثالث دجوف انالف ةرشعو آنالف ةرشع اهنم طعأو نيرشعلا هذه ذخ : لاق
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 الو هل هاطعأ هل ىمس ام لقأ ابلا دجوف هرمأ ام لوألل ىطعأ نإو

 اذه عفد] :هل لاق ول ام هريظن > امهنيب همسق لقأ ل وأ هدحو نإو > هلع

 . . . در ىّحس امم رثكأ هف دحو ناف ا ذكو ا ذك هفو نالفل

 هب يأ ( هرمأ ام لوذلل ىطعأ نإو ) “ هدعب وأ ءاطعإلا لبق دجو ءاوس
 يف نيلوعفم رمأ بصن زاوج ىلع ءانب وأ ى انه ةلقلا ىلع رورجملاو راجلا فذحف
 (هل ىمس ام لقأ يقابلا دج وف ) ى هايإ هرمأ يأ راجلا ريدقت ىلع امهدحأ ى ةعسلا

 درب هنأ رهاظلاو ى ( هيلع ) ءيش ( الو هل ) يقابلا يأ : ( هاطعأ ) ، رخآلل
 ايل ىطعأ نإو “هب هرمأ اك امهاطعأ اك لاملا ىف دجو نإ و « لاملا بحاصل يقابلا
 . . نماض وهف امم

 امهامس نيذللا نيمهسلا عومت نم ( لقأ الوأ ) لاملا يأ : ( هدجو نإو )

 هرمأ نإ ةئصاحملاب وأ “كلذ ريغ وأ اثالثأ وأ نيفصن هرمأ ام ىلع ( اهنيب همسق )
 ةسمخ دجوف ةتس انالفو ةرشع انالف طعأ :هل لوقي نأ لثم الثم مهاردلا ددمب
 اذإ ءاكرشلا ةصصاحم و ءامرغلا ةصصاحمك رشع ةسخلا يف اهنيب صصاحيلف رشع

 طعأ : لاق اذإف ص لاملا بحاص ركذ ام ددع يف رظني نأ كلذو ع الثم اوحبر

 رشعةعبس انالف طعأ :لاق نإو“نيفصنلاىلع همالك لمح ةرشع انالفو ةرشع انالف

 يفو “ نيفصن لوألا لاثملا يف لقألا مسقيف « ةصاحلا ىلع همالك لمح ةعبس انالفو
 راتخا ولو “ حضاولا وهو هرمأ يذلل كلذ درب : لبقو ؛ اذكهو “ ةصاحم يناثلا

 هل نيديؤم - هلا اهمحر - خيشلاك فنصملا هبلع رصتقاو لوآلا « ناويدلا » يف

 يأ ( اذه عفدإ هل لاق ول ام ) ركذ ام ريظن يأ : ( هريظن ) لاق اك ريظنتلاب
 در ىمس امم رثكأ هيف دجو نإف ى اذكو اذك هيفو ندلفل ) اهربغ وأ ةاكز لاملا
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 ‘ يقابلا عفد هضعب فلت نإو > كلذك هاطعأ لقأ هدحو نإو « دن ارلا

 كريغ ال امهيف ةداهشلا ف ةئزجتلا اوزوج دقو نوزوم وأ ليكم يف اذهو

 . هب رمأ ام هيف لعف هنيعب در مث بصغ وأ ءيثلا هنم قرس نإو

 نإو ى ( يقابلا عفد هضعب فلت نإو “ كلذك ءاطعأ لقأ هدج و نإو ى دنازلا

 ءاطعإلا اهبف طلس ىلوآلا ةروصلا نأب ثحيو ى هب هرمأ اك هاطعأ لاق اك دجو

 مل اددع وأ ، دجوي مل آددعأ ؟ يطعي اذامف :ددملا كلذ دجوي مل اذإف « ددملا ىلع
 هنإف “ ةيناثلا ةروصلا فالخم صقانلا ىطعي ال هنأ رهاظلاو ؟ هئاطعإب رمؤي

 ىلع ةيكلاب هرابخإو ى هتيكب ربخأ مث « لاملا عومجب ىلع ءاطعإلا اهيف طلس
 هذه عفدإ : لاق ولو « كورتم ءيش وه امنإو ى عفدلا عنمي ال عقاولا فالخ
 صقنلا دجو نإ عفدي مل ةرم لوأ نم ددملا هيف نيب امم كلذ وحن وأ ةعبرألا

 . ديزملا وأ

 وأ بحلا اذه طعأ : لاق ولو « دودعمو ( نوزوم وأ ليكم يف اذهو )

 دقو ) ص يقابلا طعي مل هضعب فلتو ى اليك الو انزو ركذي ملو ت الثم فوصلا

 ى نزولاب ال ددعلاب ربتعت ةكس الإ ( ريغ ال اهيف ةداهشلا يف ةنزجتلا اوزوج
 ةرشع نالف ىلع نالفل نأ ةداهشلا ذخأي نأ لثم ى آضيأ اهيف ةزئاج ةئزجتلا نإف

 نأ نودب ةسمخ هيلع نأ دهاشلا دهشيف ى ةسمخ نم نايدملا صلختيو ى ريناند

 كلذ دعبو ةسمخ ىلع يل دهشإ :هل لوقي نأ لثمو “هنم صلخت امو عومجملا ركذي
 قوس نإو ) “ىلاعت للا ءاش نإ ماكحألا يف كلذ يتأيو ع ىرخآلا ةسخلاب يل دهشت

 ( بصغ وأ ) ص ام هجوب هدي نع جرخ وأ هيف طلغ وأ هضعب وأ ( ءيشلا هنم
 هئاطعإ وأ هتبه وأ هعمب نم ( هب رمآ ام هيف لعف هنيعب در مث ) هضعب وأ وه

 يقابلا لصويو ث اهريغو ةدايزلا يتأي اهو كلذ يف ءاوسو “ كلذ وحن وأ ةاكز
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 اهتاكز عفدب نالجر :هرمأ نمو س ناث رمأبف هتميق وأ هلدب نإو
 هدرب : لقف ‘ لكل ام هلع لك اشتف هعفدي ام لك هل نيبف نالفل

 يف اذهو . ةاكزلا يف اذه هنع عفدي نأ دحاو هرمأ نإ اذكو ؛اهه
 لصنتلا

 رماي ) الإ الوأ هب رمأ ام هبف لعفي ال ( ف هتميق وأ هلدب ) هيلإ در ( ناو )
 نع ريغت نإو ى هنم لدبلا كح نأ ىلع ءانب كلذ ريغ نيتلأسملا يف ليقو ى ( ,ناث
 هئاطعإب الثم هرمأ نإو “هب هرمأ ام هيف لعف هدرف هنحط حمت لثم ىلوألا هلاح
 هيف لعفي الف هدرف هكلم نم ءيشلا جرخأ نإو ى هطعي الف هريغ وأ هنحطف
 هنم اضعب هكلم نم جرخأ نإو ى رمأ ام لعفيلف خاسفناب هعاب نإو ائيش

 ام رومأملا هيف لعف نإو ؛ال : ليقو ى انوزوم وأ اليكم ناك نإ ةيقبلا عفديلف
 . هدرب هنإف عفدلا نع هاهن نإ كل ذك و ‘٤ همحاصل ه درب : ليقو ى لعفيلف هنمضي

 هيلع لكاشتف هعفدي ام لك هل نيبف نالفل اهتاكز عفدب نالجر هرمأ نمو )
 نإ الإ اهصلخي الو ى ددملا فلاخت نإ هددع وأ هنيع هملع لكشأ ايهنم ( لكل ام

 الاق ام ةين ىلع عفدي امنإ هنآل ( امل ) هاطعأ ام يأ : ( هدرب : ليقف ) ى هل انذأ
 لطبتف هل امزع ام فلاخ دقف ملع ريغ ىلع عفدي نأ هل زجي ملف ى اهيسن دقو

 نالف نم هلصو ام باسح ىلإ عجري دق اضيأ هيف فيز رهظي دق اضيأو ى هترامإ
 يف اك هل هعفدي : لبقو ى ةكلا ءاضقو ءازجلا ىلإ يدتهي الف ةيده وأ انيد
 ملعي هلاو الوأ هل اركذ ام دح ىلع هنأ ىون عفدلا دارأ اذإف هيلعو « ناويدلا ه
 امهريغ وأ الاصتنا وأ ةاكز امهدحأ هاطعأ ام ناك نإ اذك و ى اهنم لكل ام
 . كلذ ريغ رخآلاو

 ص ( لئس ةلا يف اذهو ةاكزلا يف اذه هنع عفدي نأ دحاو هرمأ نإ اذكو )
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 هلأسي نآ همزل هريغ وأ نيمأ عم نيعم هناكز لسرأ نمو « هيلع لكاشتق
 ،طاتحا هلوسر دجي مل نإ اذه ىلعف « هتمذ ةءاربب نقيتيل ال مأ تلصو له

 . نيمألا عم ناك نإ لاؤسلا همزلي ال : ليقو

 لكل ام ( هيلع لكاشتف ) كلذ ريغ وأ طايتحإلا يف اذهو ةرافكلا يق اذه وأ

 اذك هضعب نالف نع اذه ذخ : لوقي عفدلا زاوج ىلعو ى فلخلا هيفف « عون

 هيلع لكاشتف نالفل اذهو نالفل اذه عفدي نأ لجر هرمأ نإو ڵ اذك هضعبو

 ام عفدي نأ هرمأ ايهنم لك نالحر هرمأ نإ و اهبحاصل امهد ر لكل عفدي ام

 نم لكاشت وأ هملع طلتخا وأ اهنم لكل ام هيلع لكاشتف هاس لجرل هب هرمأ

 لسرأنمو)؟كلذ ريغ وأ ةاكز هعفديأ يسن نإ اذك و“هدريلف هب رمأ ام هل عفدي

 : ( هلأسي نأ همزل هريغ وأ نيمأ عم ) هريغ وآ ( نيعمل )اهريغ وأ ( هتاكز
 وأ حيجرتلا انه نقيتلاب دارأ « ( نقيتيل ؟ ال مأ تلصو له ) هلوسر لأسي يأ

 هقدصو تلصو دق : نيمآلا ريغ هل لاق نإف « ( هتمذ ةءاربب :) نيقيلا ىلع ال ململا

 (ناك نإ لاؤسلا همزلي ال : ليقو“طاتحا هلوسر دجي مل نإ اذه ىلعف ) “دازجأ

 . اذه ضعب رم دقو ط ( نيمألا عم ) لاسرإلا

 ائيش "يلإ لصو ام : هيلإ تلسرأ يذلا لاقو ى اهتلصو : لوسرلا لاق نإ و

 لب :هيلإ تلسرأ يذلا لاقو ى ائيش هتلصو ام : هلوسر هل لاق نإو “ طتحيلف

 رخآلاو تلصو : امهدحأ لاق نالوسر ناك نإو ، ءىرب نيمأ وهو يلإ تلصو

 نيمأ عم اهلسرأ نإ : ليق “ ءىرب لوصولا لبق تفلت اذإو ى طتحيلف لصت م
 ص اهداعأ ىل لحي ال اك اهتذخأ : كلذ دمب لاقو ىلوتم اهاطعأ نإ و ى ال : لبقو
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 الو ى هب لغتشي الف كتيطعأ ام "يلع درف ةاكزلا "؟يلع بجت مل تطلغ : : اق : إ و
 نيعم يف ناويحلا نم ةممستلا عفد زوجيو “ نزوي وآ لاكي امم ةيمستلا عفد زوجي

 ةرم"كلذك اهذخأي اك ةر هريغ ةاكزو هتاكز ءرملا عفديو ى هيلإ دوصقم

 . هسكمك دحاول ةعامجو « ةعامجل ةعامج اهعفدتو ى اضيا
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 ٠ باب

 ،هل عفدلا يف زئاجلا هيف زاجو ى اهذخأل فالختسالا حص

 ه فالخ ًاكرشم دحوم فالختسا يفو

 باب

 ةاكزلا ذخأ يف فدالختسالا يف

 فالختسالا يف وأ اهذخأ يف ( هيف زاجو اهذخأل فدلختسالا حص )

 عفدت نأ زئاجلا ىنعمب ىثنأ وأ ادبع وأ الفط ولو ىطعي ( هل عفدلا يف زئاجلا )
 هلكو كلذكف « اهلصويل اهاطمي نأ زوجي اهلصوي نم لك نإف ى اهلصوي ةاكز هيلإ
 لقاع هنأ لفطلل عفدلا زاوج هجوو “ لصوي ال هنأل نونجملا فالخي كل ذخاي نأ
 يفو ) نذإ الب حصو “ هديس نذإب دبعلاك ةمئاق وأ هيبأ نذإب هفلختسيف لصوي

 هنأ ثيح نم زاوجلا اهريغو ى ةاكزلا يف ( فالخ كرشم دح وم فالختسا
 كةدابع وه ايف اذهو ى هنع ةدابع وه ام هيزنتلو هسجن و هثبخل عنملاو ى فالختسا

 نالجرو نيلجر لجر فلختسي نأ زئاجو ى ةيحضلا حبذ يلي ال هنأ كلذ ريظنو

 الاجر نالجرو “ هسكعو الاجر لجرو « نيلجر نالجرو 6 ادحاو الجر
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 ال نم فالختسا دحأ لبقي الو ، كلذ ىلع فلختسم فالختسا حصو

 هسفنل ذخأيو ‘ عفادلا هف رع نإ زوحو (: هتاكز هل وه يطعي الو هالوتي

 . . سنيقرتفم وأ آم هافلختسا نإ نينئالو اعم هفلختسملو

 نم ةاكزلا ذخأ ىلع هدبع فلختسي نأ زئاجو « قارتفاب وأ عايتجاب « هسكعو
 لجر نم ةاكزلا هل ذخأي نأ هفلختسي وأ هرمأي نأ زئاجف هلفط امأو “ سانلا
 نم رمأيو لكوي نأ زئاجو « لاملا بحاص هنم ءىرب دقف الفط لصو امو هامس
 نم ةاكزلا ذخأ نمو ت هرمأي وأ هلكوي وأ الجر هل فلختسي نأو ةاكزلا ذخأي

 ى اهدربلف آلإ و سأب الف كلذ هل ز"وج نإف « كلذب هرمأي ملو لجر ىلع سانلا

 نرالفو “سانلا نم ةاكزلا هل ذخآ نأ نالف ىنفلختسا دق لجرل لجر لاق نإو
 ك هبلع هل اهعفدي نم ىلع سأب الف انيمأ ناك نإ هنإف ىلوتم ينفلختسا : لاق يذلا
 سأب الف هقدض نإ : لبقو ى ةنيبلاب الإ : هلوقب لغتشي الف نيمأ ريغ ناك نإو .

 :نيمأ لجر لاق نإ و “لاحلا اذه ىلع قوقحلا رئاس كلذك و هبلع هل اهيطعي نأ
 هل يطعي نم ىلع سأب الف « سانلا نم ةاكزلا ذخأ ىلع انالف نالف فلختسا دق

 . هدنع ىلوتم هفلختسا يذلا ناك اذإ هلوقب

 هنأ ديرب نأ ىلوألاو “ لوق ىلع ( كلذ ىلع فلختسم فالختسا حصو )

 لعاف ( نم فالختسا دحأ لبقي الو) هل هلعجي ةفيلخ هل رظني الجر فلختسي
 ناب ( هتاكز هل وه يطعي الو هالوتي ال ) هلعاف ىلإ ردصملا فضأ فالختسا

 نإ زوجو ) ٠ ةفالخ هل يطعي ناك نإو ى ةءاربلا يف وأ هدنع فوقولا يف ناك

 اودارأ نيذلا هرمأ وأ ( عفادلا ) هتاذ يف وأ نايصعلا نم هلاحو هتاذ يف ( هفرع
 طارتشا مدع ىلع ءانب اقلطم زوجو « مهتفالخ لبقي نأ ةاكزلا هل اوعفدي نأ
 . ةاكزلل ةيالولا

 وأ ( نيقرتفم وأ اعم ءافلختسا نإ نينثال و اعم هفلختسملو هسفنل ذخايو )
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 ىدعتي الف ذخأل ا ف هل .7 نمو 0 ةريبك هل فرع نم عم ذخأ الو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ > هل تقو ام

 ناك هلك كلذ يف ءاوسو ى هوفلختسا وأ هافلختسا نم عم هسفنلو « رثكأ

 برع نم عم ) ةاكزلا لجرلا ( ذخأي الو ) ص قارتفا وأ عايتجاب فالختسإلا
 لفطلا نبالو يتاك ز كل ذخ :لوقي نأ ولو ىام اعنام وأ اينغ هفرع وأ (ةريبك هل

 هل تفرع نم عم اضيأ اهذخأي : ليقو “ هيف فوقوم وأ ىلوتم عم اهذخأيو

 عم ءاضعالا ةاش ذخأي ال كلذك و « ىلوتم مم الإ اهذخأي ال : ليقو ى ةريبك

 ال اهنوك هجوو“ىلوتملا ريغل اهئاطعإ زاوج نم ةذاش ةصخر ىلع الإ هالوتي ال نم
 ةيناثلا قوف ىطعت ال اهنوك و « نينثالا تحت امل : ليقو ى ةثالثلا تحت امل ىطمت
 مل نمل دبعلا قاتعإ ماقم ةمئاق ءاضعألا ةاش و “نانثإ : ليقو ى ةثالث عمجلا لقأ نأ
 ص نينثا وأ ةثالث اولعجف ،اهسفنب عفتنملل حبذت ةاشلاو هسفنل عفتنم دبعملاو دجي
 ام لكو باوبأ ةينامث اهل و ةنجلا لخديو ءاضعألا ةاشب دست ةعبس رانلا باوبأو

 ىوعد "عدو “هتانسح نم جرخي الو هب ذخاؤي ال ةنكسملا قيرطب ناسنإلا ذخأ

 سيل هنإف اهنمث وأ اهيطعأ اذإ ةطقل نم ذخأ ام هتانسح نم جرخي هنا ضعب

 هنأ ىرت الأ ى للا نم لاملا بحاص باوثو هقوقح نم هل ىقح اهنإف « كلذك
 . نامضلا نيبو هنيب هرسخ نيبت اذإ هنأو ث هل باوثلا ةينب اهطقال اهيطمي

 ىنعمب ةيفان ال نأ ىلع فلألا تابثاب ( ىدعتي الف ذخألا يف هل تقو نمو )
 عون وأ ناكم وأ تقو وأ ةاكز نم ( هل تقو ام ) ؛ هوجو تمدقتو ى يهنلا

 لاق نإو : « ناويدلا » يف لاق « زاج لبقو ىدعت نإو ‘ رطعم وأ ةاكزلا نم

 لاق نإ كلذك و ص زئاجف يلام ةاكز كنع هل عفدأ نم يل فلختسا :لجرل لجر

 هفلختسا نإ امأو « لبقملا مرحلا لوخد دنع ةاكزلا يل ذخأت نإ كتفلختسإ : هل
 كلذ ىضم اذإو « زئاجف اذك و اذك تقو ىلإ تقولا اذه نم ةاكزلا هل ذخأي نأ
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 ه طقف ةنس ةاكز : ليقو ، عرزتي مل ام ةفيلخلا ذخأيو

 ءاج اذإف لوهجم تقو ىلإ هفلختسا نإو « ائيش كلذ دعب هل ذخأي الف تقولا
 ٠ ةفالخلا نم جرخ تقولا

 عنام هفلختسا نل ثدحي مل امو ى ةفالخلا نم ( عزفي مل ام ةفيلخلا ذخايو )
 ةاكز : ليقو ) ؛ حيحصلا وه كلذو ‘ ضعب دنع ةريبكك و دادتراو ىنفك

 كلذ ىلإ هفلختسا يذلا تقولا نم ةنسلا يف اهنم هل ىطمي ام يأ : ( طقف ةنس

 ةنسل وأ اهلبق نينسل وأ اهلبق نيتنسل وأ ةنسلاكلتل هاتك ز ءاوس لباقلانم تقولا

 ى اقلطم ةاكزلا نم اهيف ىطمي ام ةنسلا ةاكزب دارملا نآل ، اهتاكز تلجع اهدمب
 مالك يف يناثلا لوقلا هجوو « هزواجي الف ادح هنم مهف وأ ادح هل دح نإ الإ

 لوق لمحف ى لوقلا اذه بحاص دنع ريركتلا ىلع لد۔ي ال رمآلا نأ فنصملا
 ذخأ دع امنإو “ ةرركتملا نينسلاو نيتنسلا ال ةدحاولا ةنسلا ىلع فلختملا
 بوبحلا يفو ةرم ماملا يف تضرف ةاكزلا نآل راركت ريغ ارارم ةنسلا يف ةاكزلا
 ةاكزو هتنس ىلإ ةرخأتملا ةمدقتملا نينسلا ةاكز امأو “ رركتت ل اهنأك و ةرم

 ردابتملا ناك و ى اهتلزنم اهل اليزنت ةنسلا ةاكز مكح يفف ةلجعتملا ةرخأتملا ةنسلا

 يف ةدحاو ةرم هل ضبقي نأ ريركتلا ىلع لدي ال رمألا نإ : لاق نم لوق نم
 لدي ال هنأ اندنع حيحصلاو ى يبرملا ماعلا فنصملا مالك يف ةنسلاب دارملاو ى ةنسلا

 نأ وهو لوألا لوقلا فنصملا ةلأسم يف حبحصلا نكل ى ةنيرقب الإ ريركتلا ىلع
 ةاكزلا ذخأب رمآلا ةتلع نأل ى ةاكزلا نم عنام هعنمي وأ هعزني مل ام هل ذخاي

 لوقلا اذه ينبن نأ جاتحت الو ص جايتحالا ماد ام ذخألا ىلع نكيلف ى جايتحالا

 ذخأي مل نإو « هيلع خيشلا هانب ولو ريركتلا ىلع لدي رمآلا ناب لوقلا ىلع لوألا
 الف ةنس هل نيع نإو ى ةنس وأ رةنَس ردق كلذ دعب هل ذخأي نأ هلف ةنسلا يف هل
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 يهف « ةقدصلا يل ذخ : هل لاق نإ اذكو ى هيف بجت ام لك نم هل ذخأيو

 هذخأي ام لك هل ذخأ ةنكسملا ذخأ ىلع هفلختسا نإو س ءاوس ةاكزلاو

 ىلع نإو ى طقف تارافكلا : ليقو ى ًاقلطم قوقحلا نم نيكسملا

 هفصن و هذخأ رشعلا ىلع نإ و ء لكلا هل ذخأ قوقحلا

 ص نينسلا نم ام ةنس يأ ى ريكنتلاب ةنس لاق مومعلا كلذلو ى اهريغ يف ذخأي

 . ةنيعم ةنس ال صخشت ةنس ةاكز ربتعملاف

 ء مامنأ وأ ةضف وأ بهذ وأ بح نم ( هيف بجت ام لك نم هل ذخايو )

 ،ةاك زلا نم معأ يهو ى ( ءاوس ةاكزلاو يهف ةقدصلا يل ذخ :هل لاق نإ اذكو )

 ىلع هفلختسا نإو ) ث صوصخ دارم هل نيبتي مل نإ لفنلاو ةاكزلا هل ذخأيف

 ةرافك نم « ( اقلطم قوقحلا نم نيكسملا هذخأي ام لك هل ذخأ ةنكسملا ذخأ
 رانيدو هبحاص فرعي مل ةطقل نمثو ةاك زو لاصتناو طايتحاو ةلسرم وأ ةظلغم

 ىطعت امنإو “ دمعت نم ىلع ةثالث وأ ةسمخ نهو « ربأدلا يف عامجلا ريناندو شارفلا
 ( طقف تارافكلا :ليقو ) ، كلذ ريغو ماحرألا نم نوكي نأ يغبني ى ىلوتملل
 ى اضيأ ةاكزلل “لهأ هنأ فرمي دق هنأ الإ ص ةيالولا اهذخأ يف طرتشي ال اهنال
 يف ةنكسملا ركذ نألو 0١ ي ةيآلا ... تاقدصلا امنإ » : ىلاعت هللا لاق دقو
 . قدصتي ام قلطم يف اهركذ نم رثكأ ةرافكلا

 رمشلعلا ىلع ) هفلختسا (نإو“لكلا هل ذخأ قوقحلا ىلع ) هفلختسا ( ناو )
 نانوكي هفصنو رشملا نأل ص هفصنو رشملا ةماملا قالطإل هلمل ( هفصن و هذخأ

 هنأك هتركذ ام دارأ نإ الإ مهللا ء خيشلا لاق اك دحاو باصنو دحاو سنج يف

 . ٦١٠ : ةبوتلا )١(
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 . رشعل اال هل هذخأ رشعل ا فصن ىلع نإو ‘ من نم ال و نبع نم هعبر ال

 اعنام ثدحأ نإ اهيلع هفلختسمل ةاكزلا ذخأي الو { هب رمأ ام ىدعتي الو

 { رم امك هعم هل لحت ال ثدجب اهنالطبل عجر ولو ، دعب اهنم

 ةماملا تداتعاف٤دحاو باصنو دحاو سنج ىف نانوكي هفصنو رشعلا نال :لاق
 هل كلذك : ليق ى رشملا مساب هرشع فصنو هرشع اقلطم بحلا ةاك ز يمست نأ
 ص هل هذخأي الف ثنحلا رشع دري مل هنأ هنم مهف نإ آلإ ثنحلا رشع ذخأي نأ

 نكي مل وأ اذك ناك نإ : لوقي نأب نيكاسملل هلامب ََثََح نم لام رشع وهو

 هلام رشع همزلي : اولاق _ هلا مهمحر - ءاملعلا نإف ء3َثنَحف نكاسملل يلا اذك

 ضعبو ثلثلا همزلي مهنم ضعبو ى اهفالخ دقتعي مل نإ لوصألا هبف دعتو طقف
 هفلختسم دارأ هنأ ملمي مل اذإ هنأ يدنع يذلاو “للا ءاش نإ هلحم يف يتأيو كلكلا
 : خمشلا لوق يفو « فورعم ربغ هنآل هذخأي الف ثنحلا رشع لمشي ام رشملاب
 هعبر" ال ) ‘ تركذ ام ىلإ حيولت ص اهريغ ال بحلا ةقدص يف فورعم رشعلا نإ

 نم الو ) “ رشملا عبر ادبأ اهتاكز نآل ةاكز نيملا يف رشعال هنأل ( نيع نم
 ةاكز الو يأ ص رشع عبر يهو ةاش اهنإف ةاش نيعبرأ ةاكز يف قفتا ول و ( معن

 هايش عبرأ نم ةاشك معنلا نم ةاكز عبر الو ديرب نأ لمتحيو ى معن نم

 . ةاش ةئامبرأل

 فرملا نألل ( رشعلا ال هل هذخأ رشعلا فصن ىلع ) هفلختسا ( نإو )

 الو ) 0 ممن وأ نيع نم هعبر الو رشعلل فصنلا ال هفصنل رشعلا لوشش
 ء( دعب اهنم اعنام ثدحأ نا اهيلع هفلختسمل ةاكزلا ذخاي الو هب رمأ ام ىدعتي
 (اهتالطبل ) عناملا كلذ نع ( عجر ولو ) “ ءوس قلخو كرش و ىنغو ةريبكك

 ى اذه لبق بابلا يف ( رم ايك هعم ) ةاكزلا ( هل لحت ال ثدجب ) ةفالخلا يأ.
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 ٬تينغتسا وأ ى يل اهذخأت نأ لبق كتعرن : هتفيلخل لاقف هل تذخأ نإو

 عم هن أل همامأ اهعضو ‘ هتب رتسا وأ ‘ يدنع مارح يل هتذخأ ام وأ

 . . . . . ،كلذ نيبتي مل نإ هب قلعت ام لاوز

 نالطبل يأ “فاضم فذح ىلع ةاكزلا ىلإ اهنالطبل : هلوق يف ريمضلا عجر كلو
 ننجت نإو ى ضعبل افالخ هل اهذخأي الف هفلختسا يذلا ننجت نإ و « ةاكزلا ذخأ
 يذلا تام نإو تدترا نإ اذك و “ ضعبل افالخ هتفالخ لزت مل قافأ و ةفيلخلا
 ملعي مل نإو ى هتثرول اهعفد اهذخأ ام دعب الإ تمي مل نإو “ ذخأي الف هفلختسا

 ص هتثرول اهعفد دعب وأ لبق تامأ هل نيبتي مل نإو ى ءارقفلا ىلع اهقفنيلف هتثرو
 فلختسا نإو : ليقو ى ملع ول اك اهدر عزنلاب ملعي مل نإ و « ذخأي الف هعزن نإو

 : ليقو كزاج رخآلا ز"وحف ذخأ نإو ‘ هدحو دحاو ذخأي الف ةدح ىلع ددعتم

 . هدحو اهذخأ لكلف هدحو الك فلختسا نإو ى ال

 ( تينغتسا وأ يل اهذخات نأ لبق كتعزن : هتفيلخل لاقف هل تذخأ ناو )

 هتبرتسا وأ “ يدنع مارح يل هتذخأ ام وأ ) ى هعم يل لحت الام تلعف وأ

 همامأ اهعضو اذإو“( كلذ نيبتي مل نا هب قلعت ام لاوز ع دم هنأل همامأ اهعضو

 نإو ى اهتمرح ملعي مل وأ اهبرتسي مل نإ اهذخأي نأ امل لهأت نمل زاج اهضبقي ملو
 ص ءارقفلا ىلع هقفنأ هثراو الو هملعي مل نإو “ هبحاصل كلذ در ينغ هنأ هل نيبت

 وأ مارح هنأ نيبت نإو ى رم اكال : ليقو ‘ كلذ در ذخألا لبق عزنلا نيبت نإو

 : ليقو “ طقف هقفني : ليقو ى هلثمو هقفني : ليقو هملع نإ هفلختسمل هدر ةبير

 هل ذوخأملل زوجي الو “ طقف هل هدرب : لبقو 4 هلثم قفنيو هنم هذخأ نمل هدرب

 هل زوجي ال نكل « ءارقفلا ىلع هقفنأ كلذ ذخأ نإو ى ةبير وأ امارح ذخأي نأ

 . هكسمأ ذخآلا دعب الإ ةبيرلاب ملعي مل نإو ى هقفنيل الو هسفنل مارحلا ذخأ
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 هل ذخأي نأ هرمأ نإو ،ءارقفلا ىلع هقفنأ هبارتسا ام ةفيلخلا ذخأ نإو

 نإو س هتفيلخ نم اهذخأي الف باغ وأ ننجت دق هدجوف نالف نم ةاكزلا
 ، بصاخلاك وهف كلذ هنم فرع نم اهيف هلماعي الف ةريبك وذ اهذخأ

 . ةلأسملا يف فلخلا ةرهشل اقلطم زوجو

 نمل هعفدي : ليقو ى ( ءارقفلا ىلع هقفنأ هبارتسا ام ةفيلخلا ذخأ نإو )
 ص طقف هل هعفد هذخأ دعب الإ هبر رتسب مل نإو ى هلشم مهيلع قفنيو هاطعأ

 (باغ وأ ننجت دق ) انالف يأ ( هدجوف نالف نم ةاكزلا هل ذخاي نأ هرمأ نإو )
 نم مهنمو : « ناويدلا » يف لاق « ( هتفيلخ نم اهذخاي الف ) هيلع يمغأ وأ

 هتفيلخو اهبحاص نم اهذخأي نأ هليك وو.هرومأمو هتفيلخ و ناسنإلل و “ صخرب

 مل ام متي وأ بئاغ وأ نونجم وأ لفط لام ةاكز ذخأي نأو ى هرومأمو هليك وو

 (اهيف هلماعي دلف) هل لحت ال نمم هربغ وأ (ةريبك وذ اهذخأ نإو) ى كلذ برتسي
 اذك و ى ةريبكلا نم روكذملا ( كلذ هنم فرع نم ) اهتميق وأ اهضوع يف الو

 اهيف هلماعي نأ ( زوجو “ بصافلاك وهف ) ى ةاكزلا هعم هل لحت ال امم اهريغ
 فلخلا ةرهشل ) رتفدلا نم اذهو ‘ فرمي مل وأ ةريبكلا هنم فرع ى ( اقلطم )

 الإ ةاكزلا يف لماعي ال : ليقو ؟ال مأ ةاكزلا يف ظرش ةيالولا له “ ( ةلاسملا يف
 كل اهتذخأ دقو ةاكزلا ذخأ ىلع ىنتفلختسادق : لجرل لجر لاق نإ و ى ىلوتملا
 نإ هنم اهذخأ هلف كلذ هيلع لكاشت نإو ى هنم اهذخأي الف هفلختسي مل نإ هنإف
 . انيمأ ناك
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 ١ ل و ال :

 وأ نينس ةاكزلا كرت نم : رفيج نباو يلع نب ىسومو ةديبع يبأ نع : ةيناثلا

 تامتت

 الو ى ةاكزلا ذخأو الوح رظتنا مامإ ثدحو ةمامإلا تعطقنا اذإ

 تفونجملاو متيلا لام نم ةاكزلا ذخايو ى هنذإب الإ اهيلإ لماملا جرمي
 ص لاملا باحصأ لوق لوقلاو “ كرتشملا نم ال ى هملع زاج اذإ بئاغلاو
 لكل جرم يف ماوقأ عمتجا اذإو ى ال : ليقو ص اوفلح اومهتا اذإف

 :لماعلل لاق نمو “ لكلا نم اهذخأ دحاو لماع رضحو ى لماع موق

 ص هفلحملف همهتا نإو ص هكرتيلف نيكاسملل وأ رخآ لمامل اهتيطعأ دق

 ال نمل وأ ث كربغ ةلامع يف نمل لاملا وأ ص كرشم انأ : لاق نإ اذك و

 وأ ى ليبس نبا وأ ى ريقف وأ ى نيكسم انأ : لاق نمل يطعيو « همزلت

 . نايبب الإ ال : ليقو ى هاطعأ مراغ وأ “ بتاكم

 ام حلصيو بوتي نأ هلف قوقحلا عيمج نم اقح وأ مايصلا وأ ةالصلا
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 ةثلاثلا

 ال ةجاحلا دنع كلذب ذخؤيو ‘ ىضم ام لدب هبلع سيل و ى لبقتسي

 . ردق نإ لدبلا ىفبنيو ى ًادمعت

 وأ لق ةاكزلا هل ىطمت نمل اهسمخ جرخيو ندعملاو زنكلا ذخأ زوجي :
 ى ندعملا يف سمال : ليقو ى دحاو ناسنإل اهؤاطعإ يزجي و « رثك

 لاقو ، باصنلا ىك ز هنم باصن ىلع لوحلا راد اذإ لد « انبهذم وهو
 باصنلا ردق هيف زنك يف الإ سمخ الو « لوحلا لبق ىك زب : «كلام»

 : انباحصأ ضعب لاقو « قناود سمخ نم رثكأ ناك نإ : ليقو ى اندنع
 كرشلا ةمالع هلك هيف زنك ذخؤي امنإو « ليلق لقأ ولو سخلا هبف

 ف وأ ناسنإلا ةروص : لبقو ى اقلطم ناويحلا ةروص وهو بيلصك

 ذخأي ال : ليقو ى ةينآلاو عاتملاو مهاردلاو ريناندلا ءاوسو ى هضعب

 ى ابيلص نكت مل نإ ةمالعلاب ةربع ال : ليقو ى ةمالعلا هيف ام الإ
 يف وأ صحفلا يف وأ هريغ ضرأ وأ هريغ راد وأ هراد يف هدجو ءاوسو

 هجو ىلع هدجو نإو ى هيلإ قوبسم هنأ مهتا نإ الإ ى هذخاي دجسملا
 يف دجو ولو ص دحوملا ةمالع هيف دجو ام ذخأي الو ى هذخأ ضرألا

 ؛هللا لوسر ىسبع هلا الإ هلإ ال :دحوملا ةمالع نمو “ هريغ ةمالع ققابلا

 : لىقو 0 هراد وأ هضرأ وأ هريغ تيب يف دجو ام ذخأي ال : لىقو

 زنكلا لقن نإو ت كرشلا ةمالع هيف ام ذخأ نيتمالملا هيف دجو اذإ

 نإ الإ ى هسمخ همزل نيمأل وأ نيمأ ريغل هارأ وأ ءاطعأ وأ هعضوم نم
 تجرخأ : نيمألا هل لاق نإ : ليقو “ هديب وه نم هجرخأ هنأ نقيأ

 وأ هاتطغف ارهاظ هدجو نإو ؛ تجرخأ لقي مل ولو : ليقو “ ءىرب

 لكلا سمخ وأ هسمخ همزل هضعب ذخأ نإو ى همزلي مل هدي هيف لعج
 هتذخأ نإو ى هيلع سمخ الف هدر مث راوتي ملو هذخأ نإو < نالوق
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 مهل لحي الو مهل زجي مل كرسلا وأ دبعلا وأ نونجملا وأ لفطلا وأ ةأرملا

 هوأر نإو ، هيلع نولتاقي الو ةنتفلا تفيخ نإ الإ « مهنم عزنيو هعنم

 زاج مالسإلا وأ ةيرحلا وأ ةقافإلا وأ غولبلا دعب الإ هوذخأي ملو

 ص ناك نإ مامإلل سلا عفديو « لاحلا كلتل اولقتنا مث هوذخأ نإ ال

 هذخأي : ليقو « ركذ نمو ةأرملل هذخأ زوجي : نيفلاخلا روهمج لاقو
 ع امهريغ وأ ديدح وأ رهوج زنك ذخؤي الو “ لفطلاو ةأرملا رسمغ

 معأ هللاو ى بهذلاو ةضفلا الإ ذخؤي ال : ليقو ‘ ذخؤي : ليقو

 . انلىك و وهو
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 باب

 اهج رخح ك راتخم ( وهو هف بغ رم لقن : لقو > ض رف رطفل ١ ةاكر

 و ،اكرشم ولو دبعو 0 دلوو ةجوزك هتقفن هتمزل نمعو هسفن نع هرملا

 باب

 رطفلا ةاكز يف

 ءاهقف روهمجو نيينامعلا انباحصأ دنع خوسنم ريغ ( ضرف رطفلا ةاكز )
 : ثيدحل لوألا لوقلا هبسانيو ى ةاكزلاب خوسنم ضرف يه : ليقو ى راصمألا

 لوأ نم لفن ( لفن : ليقو ) “ )١' « ىطعت ىتح فوقوم ناضمر موص نإ ه
 لوق وهو ى ةدكؤم ةنس يأ : ( هيف بغرم ) “ تخسن مش ضرفت ل ةرم

 ةنس : ليقو : « جاتلا ه يفو ى ( راتخا وهو ) نيىلبجلاو ةبراغملا انباحصا

 ةقلطم ولو ( ةجوزك هتقفن هتمزل نمعو هسفن نع ءرملا اهجرخي ) ، ةبجاو
 ( دبعو ) ت غلاب ريغ ( دلوو ) تخأو « ةعضرم الو لماح ريغ ث اهتعجر كلمي
 دلولا ناك ( و “ اكرمشم ) يلوو دبعو “ ةجوز نم ركذ نم ناك ( ولو ) يلوو

 ٠ دواد وأ هاور ) ( ١
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 ا : لبقو 4 غلاب نبا نع ال 4 بلجت ل ام ، تج ورت وأ تغلب ولو تنب

 اقافتا لماح ةقلطم نع الو ى اهنويدك ةجوز نع

 لاق هنأك ى ييفتلا حص اهبو لاحلل واولاو < ( تجوزت وأ تفلب ولو اتنب )

 : ليقو “ ( غلاب نبا نع ال بلجت مل ام ) ى ةجوزتم وأ ةغلاب اتنب ولو : ىنعملا

 جاوزأ و “ نبربقف اناك اذإ الع نإو هيبأ يبأو هيبأ نعو « هزح مل نإ هنع يطعي

 > عبرألا هيبأ جاوزأ ةققن همزلت هنآل هدجل ةدحاو ةحوزو ك عبرألا ريقفلا هيبأ

 نع اهحرخم له بستحملا ق فلتخاو“عبرأ هل تناك ولو هدجل ةدحاو ةحوزو

 نيوبألا نع الو ى ةقفنلاب هذخأ يذلا يلولا نع جرخت ال : « ناويدلا » يو

 ص لايعلا نم وه نم هتمزل نمب ديرب ن أ فنصملا م الك لمتحيو 0 غلُبلا دالوألاو

 ث جوزتت مل ولو تفلب اذإ هتنب نع يطعي ال : ليقو « ليثمتلاب كلذل ريشيو
 هلفط نع يطعيو “ هرجح يف اوناك نإ نيفلابلا هتانبو هينب نع يطعي : ليقو

 نم اهجرخأ غلابلا هيلع بطاخي ام ردق لام هتنب وأ .هنبال ناك اذإو ى بئاغلا

 . هلام نم : ليقو “ ةضيرف ريغ اهنإ انلق ولو ى اغلبي مل نإ ايلام

 اهجرخي هلام اهعسو نإ :ةديبع يبأ نعو ى هنع متي لام يف مزلت :«جاتلا»يفو
 الإو هنم هنع اهيدؤيف لام هنبا دلول ناك نإ الإ دجت مزلت الو هرمأ يلو نم
 ص هنع همزلت ال اهنأ رثكلاو ى هنع هتمزل : ليقف ص هلوع همزلو هثراو وه ناك و

 نإ الإ ( اهنويد ) نم هبلع ءيش ال اي ( ك ةجوز نع ) اهجرخي ( ال : ليقو )
 راكبأ "نك نإ : ليقو ث نهبلجي مل ولو هجاوزأ نع يطعي : ليقو « ءاش
 اثالث ( ةقلطم نع الو ) ص نهبلج نإ الإ “ الف الإو نهبلجي م ولو نهنع ىدا
 انباحصأ نم اهتقفن موزل عم (اقافتا لماح) نئابلا وأ ، ثالثلا ماقم موقي ام وأ
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 م زلت : لىقو » ة ر اجتل ١ دبع نع الو ‘ هدل ول ةعضرمك

 ايهنأل ( هدلول ةعضرم ) ةقلطم ( ك ) اهنع يطعي : ليقو ى انموق روهمجو
 يفو »١'“ ةيآلا ... نهقزر هل دولوملا ىلعو » : ىلاعت هلوقل ريجألاك

 مل ام اهتقفن همزلت هنأل اهنع يطعي نأ حيحصلا ‘ فالخ ايمجر لمح الب ةقلطملا
 . اهتدع متت

 تمجرف بلجلا دعب اهنع تسم وأ هتلفط تقلط اذإ : « ناويدلا ه يفو

 هئاسن نع يطميو ةغلابلا هتنب نع يطعي : ليقو « غلبت ىتح اهنع ىطعأ اهدلاول

 م امو ى ءامإلا هجاوزأ نع يطعي الو تاك رشم وأ تادحوم تالفط وأ تافلاب

 : ةغلابلا هتجوزل لاق نإ : ليقو ى هيلإ نهكح عجرب ملو هجاوزأ نم بلجي
 ( ةراجتلا ديبع نع الو ) ص هيلع ءيش الو املام نم تطعأ « كنع يطعأ ال

 ص كزت ملو لوح اهيلع لاح وأ تيكز مهارد نه مهارتشا نإ : ليقو ى اقلطم

 ريغ لوقو “ بوجولا لوق لمشيل اهب باطخلا موزللا دارأ ى ( مزلت : ليقو )
 هنع ىكزي الف لام ةاك ز لوحلا دنع ةتميق ىكزت هنأ لوآلا هجوو “ بوجولا

 اوباغ هديبع نع يطعي : « ناويدلا يفو ى ناتاك ز لام يف بجت ال ذإ ندب ةاكز
 امع ىطعأ اوعجر اذإ : ليقو “ اوعجر ولو قبآلاو بوصغملا الإ اورضح وأ
 . ھا « ىضم

 منغلا وأ لايجلل نوعارلا ديبعلاو : لاق ى مهنم سأيي مل ام يطعي : ليقو
 نم ىلع يطميو ةثالث مهنم طحي : ليقو “ مهنع يطمي ةاكزلا اهنع يدؤي يتلا
 ص هئاسن ديبع نع يطعي الو مهنع يطعي ال : ليقو ، ةعبس طحي : ليقو ى يقب
 . ها ص مهنم مدختسي نمع يطعي : ليقو

 )١( ةرقبلا : ٢٣٣ .
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 دبعو ةكرشم ةجوز نع ال : ليقو « هيف ةكرشلا ردق ىلع كرتلاو
 عاص يهو > كرشم

 نم يطعي ال : ليقو ى هلام نمف الإو لام مهل ناك نإ هرافص ديبع نع اهيطعيو

 مهنع ىطعأ لمحلاب ولو ةاكزلا ةراجتلل نيذللا هديبع يف تبجو نم : ليقو ى هلام
 عيبملاو « ةثرولا ىلعف هلبقي مل نإو “ هنع هتمزل هلبق اذإف دبعب هل يصوأ نمو

 رجاؤملاو ربدملا ىلع ىطعتو « ال : ليقو « هيرتشم : ليقو ، هعئاب يطمي رايخلا
 . هعئاب هنع يطعي ًادساف ميب عيبملاو « دبملا دمعو رامملاو

 وأ ع نونجمو لقاع وأ « لفطو غلاب نيب ولو “ ( كرتشملا ) دبلا ( و )
 ىلع هتقفن يذلا يلولا اذك و ى ( هيف ةكرشلا ردق ىلع ) هنع ىطعت نونجمو لفط
 ىطعأ ءاطعإلا نم عنتما وأ لام نيك رتشملا دحأل نكي مل نإو ى رثكأ وأ نيلجر
 ناطيلخلا امأو « ثاريملا ردق ىلع كرتشملا دلولا ىلع ىطعتو “ طقف هبانم رخآلا

 دحأ تام نإو « هنبا وه نمع يونيو ى نيلجرلا نم لك يطعي هنإف نيلجر نيب
 نع لجرلا يطعيو اطايتحا ةمات ةرطف اهنم دحاو لك نالجرلا طعيلف نيلفطلا

 نع ال : ليقو ) “ ثانإلا لمشي ام مهب دارملا نأل ديبعلا يف تلخدو هتي"رس

 معيل قلطأ هلعلو ى اهريغ ةكرشم هل لحت ال ذإ ةيباتكلا يهو ( ةكرشم ةجوز

 يطعي الف ةيباتك ريغ ةكرشم اجوزتم اك رشم هدبع نوكي نأ لثم ةيباتكلا ريغ
 هدبع نع يطعي : لاق نمو “ ضعب دنع اهنع ىطعأل ةدحوم تناك ولف اهنع

 دبعو) : هلوقب راشأ عنملا ىلإو ط ةكرشملا هدبع ةجوز نع يطعي :لاق ى كرشملا

 هيبأ نع زاحم ريغ كرسثم غلاب دلوو كرشم يلوو ى ايباتك ايمذ ولو ( كرشم
 هلام بيطأ نم دادمأ ةعبرأ يأ : ( عاص يهو ) ؛ ناتكلاك لتقي ال ثيح

 . ينغلا يف فالخلا رم دقو ى ( ينغ لك ىلع )
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 نبح نيل وأ ، هعطق دعب لاكيأ ًالقبب ولو 4 هت وق بلاغ نم ينغ لك ىلع

 . . ٠ . ل وأ . بلحب

 ك رهش أ ةتس : لبقو > هملع نيد ال ةنس ةقفن هل نم ىلع بحت : « ناويدلا » ق و

 : يمف اشلا و ء اطع و ةل امل ١ ب ا و ك ة ريره ي أ نع و > اقلطم كلع ام ق كل د و

 م الك لمتحمو “ يطعي ام ردقو ةنس ةقفن هل نم مزلت : لسىقو > ريقفلا ىلع بحت

 . « نا وب دلا »

 اهطمب ملو ت ام ن عسوم اهتقو ةبجاو رطفلا ةاكز : ليقو : « جاتلا » يفو

 عيبي نأ همزلي مل ناويحو لامو كردت مل ةعارز هدنع نمو “ كله اهب صو ملو

 هتنس يف ( هتوق بلاغ نم ) ى هتعارزل نّتيدتي نأ الو ى اهل هناويح وأ هلام نم

 ةنسلا يف هتوق طسوأ نم : ليقو رسع : ليقو ى ناضمر يف : ليقو « ةيبرملا
 نإو ؛ « جاتلا ه يف هلاق ى لضفأ ناك لضفأ نم اهادأ نإ و ‘ لك نم ءازجألاب وأ
 ربللا نم ىطعت : ليقو « ءاش اهيأ نم ىطعأ ءاشأ يف ةنسلا يف هتوق ىوتسا

 . ءاش اهأ يف ريخم وهو ى ريغ ال طئقألاو بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو

 تإو ى هلايع ةماعو وه رهشلا كلذ يف لكأي اع يطعي : « ناويدلا » يفو

 سانلا يوتسي الناك نإ (النقبة ولو) ابلاغ لكأي ام لك نعىطعأ مهلنك أفلتخا
 لعجي ال « ( بلحي نيح ) ىطعي ( انبل وأ ) س ىطعيو ( هعطق دعب لاكي' ) هبلإ
 هئاطعإ ريخأت زوجي هنإف طقف برقلا دارملا سيلو « ديزلا هنم عزني الو ءام هبف

 يطمي :ليقو ‘ بيلحلا ريغ ىطعأ بيلح ريغ نبلب شاع نإو بلحلا تقو نع
 نم عاصلا نوكي فيك : تلق نإو « ءام هيف ام يطمي نأ زيجأ و ى بئارلا نم

 ءيشلا لمحيو ةفك يف لعجيف نبللا هيف لمجيو ءيشب ءانإ نزوب : تلق ؟ بيلح

 “نيمهردو مهردك ريسي ءيشو ثلثو لاطرأ ةسمخ عم ىرخأ ةفك يف هب نوزوملا
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 سانلا ءاوتسال شيشح وأ ديصب شاع نإ ال ‘ هماظع عزن دعب

 نازيملا يف نبللا لعجي وأ“انبل هآلميف طقف هفرط ىلعأ ىلإ اعاص عسي ءانإ تحني وأ
 رطفلا ةاكز زاجأ نم لوق وه كلذو « ناتكلاو رفصلاو ديدحلاك هحش رب ال يذلا

 & جرخي نأ دارأ نم : عرشلا نايب يفو ى ليكلاب الإ زوجت ال هنأ روهشملاو ‘ نزولا
 لوقي هبو ى ثلثو لاطرأ ةسمخ عاصلا نع ءاهقفلا ضعب زاجأ دقف ًآزونكم ارمت

 ةثالث هنم عاصلا نزو “ هوحنو قملبلاك ليقثلا رمتلا نأ يدنعو ى يمفاشلا

 . ھا نانمأ

 نم ىطعأ نإو : « ناويدلا ه يفو “ ( هماظع عزن دعب ) ىطمي ( امحل وأ )

 لوقبلا وأ نبللاب وأ محللاب شاع نإو “ سأب الف هوجولا ءالؤه نم هب شاع ام ريغ
 هب شاع ام ىطعأ نإو ى ةتسلا بوبحلا نم يطعي نأ هل يفبنيف طئقألا وأ
 ريغ ماظع ةعبرأ يطعي : ليقو ى ةتسلا بوبحلا دجي مل نإ هازجأ عاصلا ةميق

 تيز وأ نيت نم لاتكيو ى محللا نم ليكيو ماظعلا خدشي :ليقو ى ةروسكم

 نهخبطي : لبقو ى اهنم عاصلا ةميق ىطعأ ةنجألا لوقبب شاع نإو « نبل وأ
 . ھا ليكيو اليلق لوقبلا عطقي :« رتفدلا » يفو « ائعاص ليكيو نهرصعيو

 لالحلا نم لكأي اع ىطعأ ضرم وأ ةفايضلا وأ مارحلاب رهشلا يف شاع نإو

 الف ( اهيف سانلا ءاوتسال شيشح وأ ديصب شاع نإ ال ) “ سنجلا كلذ نم
 ال هريغو « لامب الإ كلذ ىلإ لصي ال ناك ولو “ ةأمكلا اذك و ى ايهنم هيلع ءاطعإ

 ولو همزلت ال كلذ لك يفف ى هيلإ لصي ال هريغو هجوب هيلإ لصي وأ « هل لام
 ف رمتلا لكأي نمو ؛ دمصلا نم يطعي : لىقو :« ناويدلا » ي لاق ى هلام رثك

 ناك نإ الإ ى هبف هلايعو وه لكأي امم اهجرخي نأ بدن ناضمر يف زبخلاو هتنس
 اهطلخب ناك نإ و ى امهوحن وأ ريمش وأ ةرذ نم اهيطعي نأ زاج دفن مث ربلا لكاي
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 نع يزجي : ليقو ص زوجو سفن نع نيسنج جارخإ زوجي ال : ليق

 . .. ... ... .انيع عاصلا ةميقو ي ربأ نم عاص سفن

 شيمي وهو لوضفم نم اهجرخأ نمو « رمتلاو بحلا نم اهجرخي نأ هلف هتوق يف
 نع نيسنج جارخإ زوجي ال : ليق ) ‘ كلذ هل بحن الو ث هتأزجأ لضفألا

 رمت نم عاص فصن يطعي نأ هل زوجيو : « ناويدلا ه يف لاق ( زوجو سفن
 بوبحلا يقاب كلذك و “رمت نم دحاوو ريمش نم ةثالث وأ « ريمش نم عاص فصنو
 الف اهطلخي نأ ريغ نم عاصلا مت قح سنج لك نم عاص عبر ىطعأ نإو ةتسلا
 . ھا هازجأ لمعف نإف 0 لمفي

 ريغ نم شاع نإ و طقف نيدم سفنلانع ىطعأ اذإ كلذك رمألا نأ رهاظلاو
 يزجي:ليقو)“رم اك اوشاع امم مهنعو شاع امم هسفن نع ىدأ هلايع هنم شاعام

 ريمش نم ةثالثو < اذكهو رمت نم رخآو رب نم "دم وأ ( رب نم عاص سفن نع
 ةفينح يبأ لوق وهو ص رمتو ريمشك هريغ نم عاصو ربلا نم عاص فصن : ليقو
 وأ ( عاصلا ةميقو ) “ هربغ وأ ريمش وأ رب نم عاص فصن : ليقو ى هباحصأو
 بهذلا نم عاصلا ةميق يطعي ال : «ناويدلا» يفو “ ةضف وأ ابهذ ( انيع ) هفصن

 . هازجأ لعف نإف ى امهريغ وأ ةضفلاو

 وأ لقأ وأ نيدم وأ ًآةدمأ لكل ىطعأ ءارقفلا رثك نإو : « جاتلا ه يفو
 اهنم جرخأ و“ةر ذو آ"رب" طلخ نمو ‘ سفنلا نع يفكي اردق بسحيو ى رثكأ

 “تلصو اهنأ ملعي ىتح هريغ يزجي الو« ةقث ناك نإالإ اهقرفي نمل اهيطعي الو زاج
 هيلعو ةديبع ابأ اهنع لئاس لأسو ى هريغ وأ دقن نم ةميقلا جارخإ يف فلتخاو

 هَرَك و ى "يلحلا يف اذك و ى اه"دأ و اهنود رقشا و ايهعب : لاقف ى نارخاف نابوث

 ى ماعطلا نم ريخ هنأ هل ادب مث ى هلاق ام روعألا بجعأ و دقنلا ءاطعإ ماَمَض
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 . . . . . ةاكرلاك ىلوتملل يهو

 ىدأ ابطر" اهاطعأ نم : ليقو ى ارانيد عاصلا ناكم ىطعأ ولو بوبحم هعنمو

 لبق هنزو وأ اعاص رمتلا نمو “ نيعاص ىطعأ رسلا نم وأ ى افصنو عاص هنم

 يفو « ءاملا نم هيف داز ام ردق هبلع داز زونكملا نم اهادأ نإ و « زنكي نأ

 . ھا نالوق قسقدلا زاوح

 فرصت : انريغ لاقو ى هريغل ىطعت نأ صخرو ( ةاكزلاك ىلوتملل يهو )
 ص ةمذلا لهأ ءارقف ىلإ اهنم فرصي هنأ موق معزو « اقلطم مالسإلا ءارقفل

 بلطي امنإو « رثكأ و نينثإلاو دحاولل ةرطفلا يطعيو ى انابهر اوناك نإ : لبقو

 يطميو ى لايمآلا فلخ هلايع نملو ى لايمألا يف ناك نمل يطعيو ءارقفلا ةجاح
 نم عيمج ىلع اهذخأيو ى هسفن ىلعو هديبعو هجاوزأ و هلايع ددع ىلع لجرلا

 اذك و ى هل طعيلف لايعلا نم اذك و اذك يدنع : نيمأ لاق نإو ى هيلع اهيطعي

 ال : ليقو “ قدص نإ نالف ىنفلختسا : لاق وأ « نيمآلا ريغ كلذ لاق نإ
 نإو ى هل وهف ءالؤهل ذخأ نمو ى اضيأ يرقغملا هل ذخأ هعاب نإو “ هدبعل ذخأي

 الف "ىلع ذخأت ال : ةأرملا تلاق نإو ى اهجوز اهيلع ذخأ تجوزتو ةأرملا تذخأ

 ه اهلف ةغلابلا هتنب وأ هتجوز نع دخأ نم : ليقو « اهريغ اذك و ى اهب لغتشي
 ع فيعض وهو مويلا يف هب شيمي ام ذخاي : ليقو “ ينغتسي ىتح ريقفلا ذخايو
 ناك نإ : لبقو ث ذخألا هل زاج اموزل ال السوت اهجرخي نمو « ةنس : ليقو

 مل هيف رقتفا نمو ى اهادأ مويلا يف ىنغتسا نمو ى هموب وأ هرهش يف اهقحتسي

 نمو ى ةاكزلا فانصأ يف اهقرفيو يلاولا وأ مامإلل ىطعتو 2 اهذخأ هلو همزلت

 :ليقو ،اهكسمأ رقتفا مث اهئاطعإ ةين ىلع وأ الهج اهذخأو ملع الب ينفل اهاطعأ
 ال هنأو ىنغلاو رقفلا ماكحأ ملعي يطعملا ناك نإو ى راقتفإلا لبق اهفلتأ اذإ اك ال

 ص ربقفل اهطعي الو اهدربو ذخألا دعب رقتفا ولو اهكاسمإ ينغلل زجي مل اينغ ىطعت
 تيقب : لاق وأ “ تيقب نإ زاج هل متأف رقتفا مث هل زوجت ال لاحي هفرع نإو
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 ربقفل هنم ذخأ ام عفدي نأ هعسي مل ءيرب عفادلا نأ هدنع لمتحا نم و ى هقدصو

 هانغي ملاع عفادلا نأ ملعي مل نإو « همزل امع لاؤسلاب دبعتم هنآل هربخي نأ ريغ نم
 اهذخأ و هدنع هرقفل هاطعأ هنأ هيلع بلغ نإ اهدرب :ليقو “ربقفل اهعفد هل زاج
 يطمي ام هدنع سدلو هرفس ق رطفلا هك ردأ نمو > ريقفل اهئاطعإ ىلع ال وه

 ص همزلت مل يرتشي ام دجي مل وأ هيلا جاتحي ام الإ يطمي ام هب يرتشي ام الو

 هدلب يف هنع تجرخأ نإو « اهب يصويو دجو وأ هدلبل عجر اذإ اهجرخي : ليقو
 ولو كلذ قدص نإ هازجأ هبلع اهك ردي نأ ىلع هنع دحأ اهجرخأ وأ هلام نم
 . هرما الب هرمأ الب
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 ةمعاخ

 ؛ نالوق ؟ رطفلا رجف عولطب وأ ناضمر رخآ بورغب بجت له

 ناك نإ هنع مزلت كولم وأ دلو وأ ةجوز نم ثدح نميف امهتدناف

 كلم نم جرخ نميفو ، هدعب ثدح نإ ال ‘ بوجولا تقو لبق
 > كلذ سكعبف نام وأ ةمصع وأ

 ةمتاخ

 س نالوق ؟ رطفلا رجف عولطب وأ ناضمر رخآ بورغب بجت لم )
 ىلع هقافنإ مزلي نمم مهريغ وأ ( كولمم وأ دلو وأ ةجوز نم ثدح نميف اهتدئاف
 فا ال ) هتقو ىلإ مادو ( بوجولا تقو لبق ناك نإ هنع مزلت ) 2 رم ام
 . سكعبف تام وأ ةمصع وأ كلم نم جرخ نميفو “ ه ) لوخد ( دعب ثدح
 ص تبجو هلوخد دعب وأ ، مزلت ال بوجولا تقو لبق تام وأ جرخ نإ ( كلذ

 هل ثدح نمف ‘ ناضمر لوخدب : ليقو ص رطفلا سمش عولطب بجت : ليقو
 ولو هنع هتمزل هلبق ناك نمم هك ردأ نمو دسعلا لبق بهذ ولو هنع هتمزل هف

 ى ناضمر فصنب : ليقو ى ديملا ةالصب بجت : ليقو ى ديعلا لبق بهذ
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 : لسىقو > رهشلا تول ولو اهدعب زاجو ء ةالصلا لبق اهجارخإ بذدنو

 . . .. . ةاكزلاك ناضمر يف اهليجعتو ، ىحضألا لإ

 ثدح ام : لبقو “ لاوش لاله ةيؤر دعب ثدح نمع هبلع ءيش ال : لبقو

 . هنع هيلع الف رجفلا عولط دمب لايع نم هل

 يف جارخإلا لبق هلام حاتجاو اينغ رطفلا ةادغ حبصأ نمت : « جاتلا » يفو

 ى رجفلا دمب ىنغتسا نإ ال : رثكألا لاقو ع هسكع يف اذك و ى هتمزل هموب

 عولط دمب ملسأ نم الو 0 دصلا ةالص دعب رشنأ نم مزلت ال : » ءامضلا » يفو

 ! سيمخ ه خيشلا راتخا ى همزلت م ملسأ مش هلك رطفلا موي دترا نمو رجفلا

 بوجولا مدع « ةكرب نبا ه و “ ةريقف نإ ةجوزلا نع ةرطفلا ءاطعإ بوجو

 .اهرافص نع اهؤادأ ةنغ مزلي الو “ اقلطم بوجولا « نسحلا وبأ » و ى اقلطم

 نمع لجآ ال لجاع قادص نم ولو اهلام نم يطعتو « مهوبأ تام ولو ءارقفلا

 سمشلا عولط لبق اهنزخ نم ( اهجارخإ بدنو ) « اهدبعك هلوحت اهمزلي
 دعبو ى ديملا سمش بفت مل ام اهجارخإ زاجو (ةالصلا لبق ) هدعب اهؤاطعإ و
 . تاقدصلا رئاس نم نوكت كلذ

 ى ةقدصلا رئاس نم كلذ دمبو (رهشلا تومل ولو اهدعب زاج) : ليق ( و )
 ىلع ال كب لصتا ام ىلع قلطت ةيدنملاو “ دنع ىنعمب ماللاو ى خلسني مل ام دارأ

 : ليقو ت لاكشإ الف ةياغلا لوخد درب ملو ى ىلإ ىنعمب وأ ‘ كتحت يذلا عضوملا
 “تاقدصلا رئاس نمف هدمب امأو «( ىحضألا ىلإ:ليقو ) “ليللا ىلإ اهدعب زوجت
 ليجمت ( ك ناضمر يف اهليجمتو ) “هدمب ولو ةرطف :ليقو :«ناويدلا» يف لاق

 ى ءارقفلا ةجاحل اقلطم ناضمر يف اهليجمت زوجي : ليقف “ اهتقو لبق ( ةاكزلا )

 ال : ليقو اموي نورشع ىضم اذإ : ليقو « ريخآلا فصنلا يف : ليقو
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 لبق ىطمت الو زاج سمشلا عولط لبق لوقلا اذه ىلع تيطعأ نإ و ى اقلطم
 . تأزجأ هلبق تمطعأ نإ و « رجفلا

 ى ةالصلل جورخلا ىلإ رجفلا عولط دنع اهجارخإ بدن : « جاتلا » يفو
 نيدلاك يهو 0 رذع نم الإ ةالصلا نع رخؤت الو رطفلا ةليل عولط نم : لىقو

 هيف وأ « رطفلا لبق ىنغتساو ريقفل ناضمر يف اهجرخأ نإو « أزجأ يضق ىتم
 ؛ هثراول ةرطف اهماع نإ اهذخآ اهنمض هلبق اميبطعم تام نإو : ليق ى تأزجأ

 ريقف هنم اهبلط نمو ءارقفلاف ‘ سأيي مل ام يأ هيلإ اهئادأب الإ أربي مل هلهج نإو

 تفلتو اهلزع نمو « هريغل اهعفد اهل لهأتي مل هنأ ملع مث رطفلا ىلإ هل املزعف
 . ملعأ هللاو ‘ حيحصلا ىلع هنيد يف اهؤاطعإ زوجيو ى هتمرل



 ةعماج

 ةعماج

 يعازوألاو يمخنلا مماربإو يرمزلاو ريبج نب دعس صخر

 > اهتقو نع ةاكزلا مدقت ف يأرلا باحصأو روث وبأ و ىاحسإو دمحأو يعفاشلاو

 ص اهليجمت دعس نب ثيللاو كلام هرك و « اهلجعي ال نأ بحألا : يروثلا لاقو
 ص ةالصلاك اهتقو يف اهداعأ اهلجع نم انباحصأ ضعبو : يرصبلا نسحلا لاق

 رهش يقبو تدتشا نإ : ليقو ى اقلطم ءارقفلا ةجاح تدتشا نإ يزجت : ليقو

 اهادأ نإ ال اقلطم تزجأ مامإلل اهادأ نإ : ليقو ى انضعب هيلعو “ نارهش وأ

 لوخد لبق ينغتسي دق ريقفلاو اهب قحأ مامإلا نآل « ةجاحلا تدتشا ولو ءارقفلل
 لوحلا لمق ريقفلا توع ال نأ طرشب اقلطم اهتقو لمق يزج : لسىقو > اهل وح

 ءاهب ولو هلبق نوكي ال نأ طرشب :ليقو ى اهداعأ "الإ و هلبق اهريغب ينغتسي الو

 يزعت : لىقو > يزجت : لسىقو > هزحت ل اهك اردإ لمق هرامث ةاكز ىطعأ نمو

 ءةدابع اهنأ ةاكزلا مدقت عنم هجوو “ كاردإلا برق :ليقو رثكأ ال نيرهشلاب

 در باصنلا متي مل نإ درلا هيلع طرش نإ و“ ريقفلل ىتح اهنأ رابتعإ ةزاجإلا هجوو
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 : ليقو < هزجت مل ةاكز اهاون م ةاكزلا ةين ريغ ىلع الام ىطعأ نمو ى متي مل نإ هل

 . ميدقتلا يف مهاردلا ةاكزك ماعنألا ةاكزو ع ريقفلا دي نم فلتت مل نإ هزجت

 : ليقو “ اهبحاص تزجأ اهلهأ ىف اهقرف وأ ارهق ةاكزلا زئاجلا ذخأ نإ و
 الإ هيلع ةاكز الف هلام رئاجلا ذخأ نإو 2 هتزجأ اهبحاص يضر نإو “ يزجت ال
 لصت نأ لبق تفلتف امزع نمو ، لكلا يف تمت نإ هيف متت مل ولو يقب ام ىلع
 ص نالوقف ءارقفلا اهذخأو اهلزع نإو “ حيحصلا وهو ال : ليقو ى هتزجأ مامإلا
 هعرز عمج نمو “ اهوبصغ نإ زجحت مل ضرب مل نإو “ يضر نإ يزجت اهنأ ثلاثلاو
 ضبق ام يكزي : ليقو “مهارد وأ رامث نم هل نمض ابف هبلع ةاكز الف دحأ هقرحأف

 هتمزل : لبقو ى هيلع : ليقو ث هيلع ةاكز الف قراسلا وأ هرامث ليسلا ذخأ نمو

 ةقث اهاطعأ وأ هتاكز لسرأ نمو ‘ لكي مل ام ال لئاسملا كلت يف لاك ام ةاكز

 دقف تعاضف مامإلا لوسر اهاطعأ نإ الإ ال : ليقو « هتمزل تعاضف اهقرفي

 ى هتمزل : ليقو ى همزلت مل تعاضف مامإلا رظتني ةاكزلا زيم نمو ى اهنم ءىرب
 ص ماعنألا ريغ يق هتمزل : ليقو ى هايإ الإ اهيطعي نأ نم عونمم هنأل ىنوأ لوآلاو
 اذإ : ليقو « كلام لاق هبو ع مامإلا لوسر ءيجي تح الف ماعنألا يف امأو

 ء اهذخأي نم دجو دقو اهمطمب ام ردق رخأ نإ هتمزل تعاضف ةاكزلا تبجو

 . لوقلا اذه فالخ اوراتخاو «« عيبرلل ه بسنو “ عيضي مل نإ ال : لبقو

 يفو اهايإ هذخأ دعب ربقفلا نم اه ةاكزلا بحاص ءارش زاوج يف فلتخاو
 لبق اهل هئارش يف فلتخاو ى ىلوأ هزنتلاو اهنم هئاطعإ دعب وأ هنذإب اهنم هلكأ

 وهو ربقف هنأ ىلع الجر هتاكز ىطعأ نمو “ عنملا حيحصلاو “ ربقفلا اهضبقي نأ

 ءاطعإلا نيح ملع نإو ى ءارقفلا اهاطعأ ءاش نإ و اهبحاصل اهدر ءاش نإف ى ينغ
 وأ اضورع ةميقلاب ةاكزلا عفد يف فلتخاو ى اهدرب لب ءارقفلا اهطعي الف ينغ هنأ
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 مهاردلا نع بايثلا ذخأي هنكل « لبج نب ذاعم » لعفل زاوجلا ححصو « اناويح

 هريغ نم ىرتشا نإ :ليقو “ةميقلا ىلإ عجر ذإ ءاوسو ءايشألاو هنعللا يضر الثم

 اذك و اذكي موقم ةاكز اذه نأب ربقفلا رابخإ نم دب الو « زاج ةميقلاب يطعي ام
 ناوسح نع وأ مهارد نع الصأ وأ اضورع يطعي نأ كلذ يف ءاوسو “الثم امهرد

 همزل ام لك نع دارأ ام لك يطعي نأ لصاحلاو « رمث نع وأ مهاردنع اناوبح وأ

 الإ لكأت الو يقت الإ كماعط لكأي ال » : ك هللا لوسر لاق ى مموقتلاب اقلطم

 هللا ةعاط ىلع نيمتسي يقتلا نأ كلذو « ضرف ال رابتخا اذه ى 0١ « يقت مامط
 نم ملاعلا عرولا ريقفلا نم ىلوأ انبهذم لهأ قسافو « كبلق ر"وني لالح هماعطو

 لمأ نم قساف وأ ريقف فلاخ يطعأ نإو ى دجو ام ىلوتملاب صتختو ى انموق
 اقلطم كرسلا وأ يمذلا ىطعي الو “ صخرو هزجي مل هريغ دجو دقو ةوعدلا

 ءأطخ وهو تزجأو مرفي مل هاطعأ نإ هنأ ضعب معزو ىوه الإ دجوي مل ولو ةاكز
 همهذم لهأ نم هنأ ىلع كاطعأ هنأ تمع نإ الإ اقلطم فلاخم ةاكز ذخأ زوجيو

 ةرافك ةديبع وبأ زاجأو ث ذخف كاطعأ نإف « كبهذم ىلع تسل ينإ :هربخأف
 . ةمذلا لهأل ةلسرملا

 اهب نيعتسي نم ىطعت الو “ اذه فالخ ىلع نوملسملا عجأ : « رثألا » يفو

 ؟قفاوم هنأ ملمي قح ىطعي ال وأ ںافلاغ هملعت مل ام ربقفلا ىطعتو ، ةيصعملا ىلع
 ص ءاش ام اهب لمعيو اهنم يطعي نأ ةاكزلا ذخأي نمل نوزيجي نامع لهأو ؛ نالوق
 تاذل زوجيو ى همزلي نمو هتنؤمو هتقفن ريغ يف اهلعجي نأ ناسارخ لهأ عنمو
 وأ ةرافك وأ نيد نم اهمزل ام وأ اهيلح ةاكز يف اهفرصتل ةاكزلا ذخأت نأ يلحلا
 همزلي ال ذإ انغ اهجوز ناك ولو « فارسإ الب تابجاولا نم كلذ وحن وأ جح

 )١( ملسم هاور .

- ٣٠٣ 



 يرقشي نأ و“جوزتلل هنباك هتنب اهب زهجيل ةاكزلا ذخأي نأ ضعب زاجأو “كلذ اهف

 الب ةسيفن ابايث وأ ى هيلإ جاتحي لصأ يرتشي وأ ، بتكلا نم هيلإ جاتحي ام اهب
 فيضيلو “ همحر لصيلو ى ةرقحملا دح نع اهجرخيو هتجوز يلحي وأ ى فارسإ
 نع ةطوحلا بجي يدنعو « جاتحا نم وأ ى مالسإلا عفن مهيف نيذلا نيملسملا اهب
 همزلف ادجسم ينبي نأ لثم ى هيضقيل اهذخأ هلف لبق نم كلذل همزل ام الإ كلذ
 كهلام بهذف جح همزل نمك كلذ امنإو © اهذخأ هل زئاجف لوأ نم اهب هنعي مل نيد

 كدابعلا وأ هللا ىقح نم هملع ام ءاضقل اهذخأ هلف هلام قاضو تاراتفك هتمزل وأ

 نمف الفن جحيل امأو ى داهجلا همزلي مل ولو هللا ليبس يف دهاجيل لجرلا اهذخأيو

 يرتشيل ةاكزلا ذخأي نأ زوجيو « عنملا حيحصلاو ى هل اهذخأ زاوج سابع نا

 ذخأيو ى هقتميو كلذل هلام ةاكزب هيرتشي وأ « مالسإلا يف عفنيل هقتمي ادبع اهب

 مراغلاو ى يهنلاو رمآلاو ملعلاب وه لغتشيو هتمدخ يلي ًادبع اهب يرتشيل ةاكزلا

 الو ةيصعم ريغ يف هسفنل هلمحت ولو : ليقو ى هريغل انيد لمحت يذلا وه

 مل بير نإو ى ةنيبلا ىلإ جاتحي : ليقو ى مراغ انأ : هلوق يف قدصيو “ فارسإ

 ى امهرد نيعبرأ يدنع نإ : هللا لوسر اي ه لجر لاق ى لاح لك ىلع طمي
 لآل الو ىنل ةقدصلا لحت ال » : قلع هنعو « 0١١ « معن : لاق ؟ انأ نيكسمأ
 الوغشم يوسلا ةرملا وذ ناك نإ الإ ينعي 6" « يوس ةرم يذل الو ينغل الو يبن
 امل هتفرح هفكت مل وأ ى فرتحي ام دجي ال وأ ى ململاك مالسإلا رومأ نم رمأب

 . بكرمو نكسمك هنم دب ال

 ينغلا ةحوز لجز ر لا رطعي الو ‘ راقصلا هدالوأل هتاكز رطعي ال : دعس وبأ لاق

 اهجوز اهيطعي نأ سأب الو « مهعيض نإ زاوجلاب : ليقو “ينغلا لافطأ الو ةاكز

 )١( هيلع قفتم .
 )٢( هيلع قفتم .
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 نأل اقلطم ىطعت نأ زوحي هنأ ضعب معزو ى اهيلع نيدل ةاكز هريغ وأ اينغ ولو

 ص اهنم ذخأي ال اهقرفيل ةاك ز ز يطعأ نمو “كورتم لوق وهو ءامل ىنغ سلل هانغ

 اراغص ولو هدالوأ يطعيو ى كلذل لهأت نإ هريغ يطعي ام لثم ذخأي.: 17

 هيطعي نم هل نيع نإو “ هريغ يطعي امم رثكأ ذخأي نأ هل : ليقو “ هجاوزأو

 ص هل لام الو ىرستبل وأ جوزتيل ةاكزلا ذخأيو « نيع نم ريغل ذخأي الف

 تقو يف ءاطعإلا داتعا نإ :ليقو“اهجارخإ همزل ؟ةاكزلا جرخأ له كش نمو

 لفطلل ةاكزلا عفدتو “كشلاب لغتشي الف “ ىطعأ له كشو تقولا كلذ جرخف

 ك هزحت ل لفطلا دي يف اهعضو نإو ى اقلطم : ليقو ى ةقث ةقث ناك نإ همئاق ةطساوب

 ص اهلك قوقحلاو تارافكلا اذك و « هتزجأ اهعضي ال نأ هىلإ نأمطا نإ : ليقو

 هوسكي وأ قوقحلا لفطلا معطيو ةرافكلا نم ىطعي ال لفطلا نأ ضعب معزو
 هذه قرف : لاق اذإو ؤ اضيأ هيلع كلذ ةلضف فرصيو هيزجتف هتمزل نم اهايإ
 . لوق يف قيرفتلا يف لخاد وهف ةاكزلا

 رأ ضعب زاجأ دقف همف قيرفت ال امم اذه وحن وأ اهلهأل اهطعأ : لاق نإو

 مهو هتبارقو هتاكز همأو هابأ ناسنإلا يطعيو ى ادحاو اهيطعي وأ اهلك اهذخأي

 :لوقأو ىهتقفن هتمزل نمو هيوبأ طعي ال :لبقو “ةضيرف ءادأو ةلص اهنأل اهب قحأ

 اهجوز ةجوزلا اهيطعتو « هنع مهتقفن عفد اهب دصقي ملو هوبلاطي مل اذإ مهيطعي
 ام لثم ةاكزلا هيف بجحت لام هل نم طقسيو ‘ كلذ دصقت الو هنم اهقافنإ هلو
 نإ نيدلا طقسي : ليقو ث اقلطم باصنلا ق مت نإ يقابلا يكزيو ى نيدلا نم هبلع
 ال هتنس دعب ام ىلإ لجأ نإ : ليقو ث لوأ نم لولحلا ىلع ناك وأ لجأ لح
 دنعو اندنع ةضفلاو بهذلا نيد الإ طقسي الو « هطقسأ هتنس يف ناك نإو هطقسي
 وأ هتلغ سنج نم ند هىلع ناك نإف 9 يمفاشلا نع ةياورو يعازوألاو كلام

 نم يشاوملا نم هيلع يذلا نيدلا طقسي : ليقو ؤ هطقسي الف هماعنأ سنج نم
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 نم وأ هبوبح نم بوبحلا نيد طاقس اب لئاق الو ‘ سكعلابو همه ارد نمو همامنأ

 . همامنأ وأ همهارد

 نارهم نب نوميمو يعخنلاو نسحلاو حابر يبأ نب ءاطعو راسي نب ناجلس نعو
 اهنم طقسأ هرامث يف باصنلا مت اذإ : روث وبأو ىتحسإو دمحأو ثيللاو نايفسو

 ؛ يمفاشلا نع ةياور وهو « باصنلا هيف مت نإ يقابلا ىك زو ةضفلاو بهذلا نيد

 ص توملا دعب الإ اهذافنإ دري مل نإ قولخ وأ هلل نويدلا نم هيلعام طقسي الو
 ةاكز اهارأ و ‘ هيلع كنيد يف كيلإ اهدري نأ ةينب ةاكزلا ريقفلا يطعت نأ زوجيو

 ذخألا كل لح كاطعأ نإف ص هجلاعو كلبق نم كلذ فئنإ لب هلل ةصلاخ ريغ
 اهدرت :هل لوقتو ةاكزلا هيطعت نأ ضعب زاجأو ى هتمذ صالخب كيخأ عفن وناو

 مل هب في مل ول دعو اذهف « كلذ ىلع اهضبقيف «معن : لوقيف “ كيلع ينيد يف يلع
 الف“ينيد ف "ىلع اهدرت نأ طرشب اهكسطعأ : هل تلق ول امأو 2 كحلا ق هك ردب

 هزجت مل ريقفلا نذإب ريقفلا ىلع نيد هل نمل هتاكز لاملا بحاص ىطعأ اذإو ى يزجت
 ؛هسفنل ضبق امنإ و هل اليك و سيل نيدلا بحاصو ى هليك و الو ريقفلا اهضبقي مل ذإ

 جاتحا نمو “ليكولا ةلزنم نيدلا هل يذلاو لاملا بحاصل اليزنت زاوجلاب : ليقو

 هلام دجو اذإ و ى ةاكزلا ذخأ هلف هل فلسي نم دجي ملو ينغ وهو رفس وأ نجس يف
 يذلا : لبقو ى ءارقفلل اهيضقي :ليقف ءاضقلا ىلعو ى اهيضقي ال : ليقو “ اهاضق

 زجحت مل هنم نذإ الب لجرلا لام نم لجر لام ةاكز ىطعأ نمو ى اهاطعأ

 نأ يغبنيو قلطأو ڵ تزاج دعب لجرلا اهزاجأ نإ هنأ ضعب ركذو ى اهبحاص

 اذإ لاملا بحاص هلماع وأ مامإلا فتلحيو « زيجي ىقح ىطعملا دي يف اهناقبب دّقي
 رخآ ىلإ دلب نم ةاكزلا جرخت ال نأ راتخملاو ى اهضعب وأ لاملا وأ ةاكزلا متكب همهتا
 . ةيصعم يف اهنولعجي ال اوناك نإ اقاتسف" ولو اهب قحأ اهدلب لهأو
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 زيزعلادبع نب رمع در دقو ى يزحت ال : لسقو 0 تزجأ تلصوو تجرخأنإ و

 ةبارقلا ىلإ اهجارخإ ضعب ىنثتساو ماشلا ىلإ هنم تجرخأ ةاكز ناسارخ ىلإ
 لخد اذإو ى هدلب لهأ ىنغتسا نإ اهجرخيو « ههركي ملو رخآ دلب يف ماحرألاو
 ىلع ةارادملا زوجت لهو « ةهارك الب ناك ثيح اهاطعأ رفس يف وهو ةاكزلا رهش

 داسفلا اوبقاربل مهريغ وأ ءارقفلا ىلإ و ،مهنع فكي رئاجلا ىلإ اهفرصب ةاكزلاب دلبلا
 : ليق ؟ كلذ وحنو راوسألاو لافقألاو باوبآلاو حالسلا يف اهفرصبو ث هودريف

 نمو « لدعلا مامإلا دي ىلع كلذ يف اهفرص زوجي امنإو ى عنملا حيحصلاو ث زاوجلا
 ص هللا قوقح رئاسو تارافك و ةالصو مايصو ى ةليلق وأ ةريثك نينس ةاكز هتمزل

 امب ءاصيإلاو ى هلك كلذ ءاضق هيلعف كلذبو ى هللاب نمؤم وهو هعيضو كلذب ملعو
 هللا ىقليل و « هنع ذفني نم هل ضبقي للا لعل لام هل نكي مل ولو هب ءاصيإلا حصي

 ىسومو ص رفيج نب لزانم صخرو « لامهإلا ال ءاصيإلاب هل داقنم امجار انعذم

 لام هل ناك ولو ىضم ام يضقي الو همييضت نم بوتي نأ ةديبع وبأو “ يلع نا

 الو لوح الو ى ملعأ هللاو كرش نم ملسأ هنأك لبقتسي اهف حلصيو ى ندب ةردقو

 . ابلست ملسو هبحصو هلآو دمح انديس ىلع هللا ىلصو « ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق
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 موصلا ف سافلا باللا

 ء ناضمرك نيعم يف امإ لوألاو ‘ بودنم وأ بجاو امإ وهو

 ك ةرافكلاك ىنعمل وأ

 موصلا يف سماخلا باتكلا

 معطملا لوانت نع ليللا نم ةينلاب فلكملا كاسمإ :اعرشو “كاسمإلا: ةغل وهو

 رئابكلاو عامجلاو “ءاقتسالاو ىءانمتسالاو “ فوجلا لصي ام لك و “ برشملاو

 نونسملاو ( بودنم وأ بجاو امإ وهو ) ؛ للا ىلإ ابرقت برغملا ىلإ رجفلا نم
 امإ فاكلا ( ناضمرك نيعم ) نمز ( يف امإ لوألاو ) ‘ بودنملا يف لخاد
 يذلا عتمتملا جحلا يف اهموصي يتلا هثالثلا مايألا وحن لاخدإل وأ ، ةينهذلا دارفالل

 يأ ى ماللا ىنعمب يف نوكت نأ زوجيو « ةجراخلا دارفألل نوكتف ى يدهلا دجي م
 نيميلا ةرافك ( ةرافكلاك ) « خلا ( ىنعمل وأ ) : هلوقب بسنألا وهو نيعم نامزل
 مايآلا عونلا اذه يف تلخدأ تئش نإو « كلذ ريغو ى لتقلاو راهظلاو ‘ اهوحنو

 دارفالل تلعج نإو ى ةينهذلا دارفالل آضيأ فاكلا هذهو < عتمتملا اهموصي يتلا

 ء اذك لمعف نإ يدو هنإ : هلوقك > اهوحنو نيمنلا ةرافك ةرافكللاف ةحراخلا
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 ‘ تارطفملا نم هب قلعتب امو ناضمرب .ھىدتنن و « رذنك باجإال وأ

 ؛ لقاع غلاب لك ىلع ضرف ناضمر موص : لوقنف 2 نيرطفملا ماكحأو

 ‘ سافنو ضح نم عنام الب . حيحص « رضاح

 بجوأ ردصم ( باجيال وأ ) ى امهوحنو لتقلاو راهظلا ةرافك فاكلاب لخديف

 دعولا فاكلاب لخدو ى ارهش مصأ هللا ينافاع نإ : لوقي نأ لثم ( رذنك )
 نم ةخسن يف تدجو نإو “ةمجعم رذنلا لاذو « ةجراخلا دارفألل يهف ى موصلاب

 مدعل وأ ى يسنف اهيف رظني ىتح فقوت اهمجمي م هلعلف ةمجعم ريغ فلؤملا خسن
 الو ناسللاب مجعت برملا تناكو « ثدحم رمأ فورحلا طقن نإف طقنلا بوجو

 نآرقلا يف هدوجول ماجعإلا روهشم رذنلا ظفل نأ كلذ لهسو « ملقلاب طقنت

 ح ةمجمم ةلمهملل لادبإ ماجعإلاب ذرشف أرق شمعألا لب ءارقلا ضعب نأو « زيزملا
 ةلمهملا لاذلا نيب عماجلا هجولا نكل « انتلأسم سكع وهو : ينج" نبا لاق امف

 لامهإلاب هرك د مهلوقك ةلمهم ةمجعملا لدبت دقو “نابراقتم ناروهجس اهنأ ةمجمملاو

 ناكسإ و“عمجلاو درفملا لوأ رسكب ماجعإلاب رك ذ لصأو «ماجعإلاب هركذ عمج يف
 ص لاب نرق اذإ هركذ عمج ركذ لمهي امنإ : ليقو ث عملا يناث حتفو « درفملا يناث
 ضعمبو“ ةعسلا يف درو ام لك سيقي ةاحنلا ضعب ناك دقو “ نايسنلا ضيقن وهو

 . ةرورضلا يف درو ولو درو ام لك سيقي

 مملا مضب ( تارطفملا ) لاصخلا ( نم هب قلعتي امو ناضمرب ءيدتبنو )
 ةددشم ريغ ءاطلا رسك و ءافلا ناكسإ زوجيو “ ةددشم ءاطلا رسك و ءافلا حتفو

 ص ءاسنلاو لاجرلا نم ( نيرطفملا ماكحاو ) ‘ فيعض وهو يدعتملا رطفأ نم
 رطفأ نم اهحتفب وأ ى مزاللا رطفأ نم ءاطلا رسكو ءافلا ناكسإو ميملا مضب
 )ضرف ناضمر موص : لوقنف ) 0 اهديدشت عم ءاطلاؤ ءافلا حتفب وأ ى يدعتلا

 عاضرإ و (سافنو ضيح) وحن ( نم عنام الب حيحص رضاح لقاع غلاب لك ىلع
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 . . . . . . ٤.3 ةنو لمعو ملعب ٥ ريغك حصو

 اهلمجي ةأرملا نأ ثيح نم“حيحص: هلوقب عاضرإلا جارخإ كل و «لكألل ج ونع

 ركذلا : رضاحو لقاعو غلاب يف لخدو “تاقوألا ضعب يف ةحيحص ريغ عاضراإلا
 لعاف هانعمو ليعف نزوب هنأ عم حيحص يف اذك و ص ناسنإلا دارملا نأل ىثنالا و

 متملع ول » : للع هلوق ىنعمو « ثنؤللا عم هريكذت زوجي كلذك ناك امو

 ال ارهش رشع دحأ يقابلاو ةنس متينمت )١' « ةنس نوكي نأ متينمتل ناضمر لضف

 ىدحإب فيفختلا ةنسب لبقثتلا لدامل اذكه ناك ول ذإ ى ةنس ةرشع ىدحإ
 . ةنس ةرشع

 فقوتت الف عرولا امأو ( ةينو لمعو ملعب ) تادابعلا نم ( هريغك حصو )

 اهالص ىقلا ةالصلا ةداعإب بلاطب ال عروتي ل نم ن إف < هدوحو ىلع لمملا ةحص

 ى لمعلا باوث عرولا ىلع فقوتي امنإو ى ةالصلا ريغ اذك و عروتلا مدع تقو يف
 ءاعد دمب ةيصعملا نع فكلا اذك و ككرت موصلا نإف كرتلا معي ام لممل اي دارملا و

 ةريبكك موصلل ةصقان كرتلا ةريبك نآ قيقحتلا نإف ةدابع وهو كرت اهيلا سفنلا

 ةيمست هجوو “ يشحملا وهو ةضقان ريغ اهنأ نيققحملا ضعب رهظتسا ام ال ى لعفلا

 دلوت امل هنأ وأ « لمع فرصلاو ى ءيشلا نع سفنلا فرص كرتلا نأ المع كرتلا
 اذه يف نكل ص هدض مساب ءيشلا ةيمست نم هنأ وأ « المع يمس لمملا مدع نع

 يهو اهزاجمو لعفلا يهو اهتقيقح يف لمعلا ظفل يهو ةملكلا لايعتسإ ريخألا

 ىلعو > لمع ءيشلا لإ سفنلا دمح دعب كرتلا نأب وأ زاجملا مومعب باحو ‘ كرتلا

 ص هسفن نع ءيشلا فقوت هيف لب “دحلا ريغ يف رود لمملا رك ذ يفف لاح لك

 نم ةينلا نإ مث لمملا سفنب لُمملا حصي : لاق هنأكف “ لمع ةدابعلا نأ كلذو

 سفن ملع مملاب دارأ هنأل اهصخ نكل ملعلا نم اهنإف لمملا اذك و ى ململا ةلمج

 . دح أ ها ور ) ( ١
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 همزلي هنأ ملعي نأ ناضمر لخد اذإ فلكم لك ىلع بجيف ملعلا امأ

 ‘ هكرت ىلع باقعلاو هملع باوثلا بوجوو هلاثتما ةىفىكو . هموص

 كلهو

 ةبنلا ركذ هل حصف « ةصاخ موصلا لمحم لمملابو ى ةصاخ موصلا لئاسم

 . لمعلاو ةدح ىلع

 كاسمإلاو ةينب هموص بوجوو ناضمر رهش سفنب ملعلا بجيو : رثألا» يو

 نأ ناضمر لخد اذإ فلكم لك ىلع بجيف ملعلا امأ ) ، هتدع لاكإ و هدسفي امع
 تئش نإو “ ةقيقحلاو ةيهاملا : ةيفيكلا ( هلاثتما ةيفيكو “ هموص همزلي هنأ ملعي

 نم ىلوأ وهو مزلي ردصم ىلع فطعلاو “ فيك باوج يف لاقي ام يه : تلق
 بوجوو )“رمآلا ةعاط ةهج ىلع هب رمأ ام لعف لاثتمإلاو < هموص ىلع فطعلا
 كلذملع ءاوس ى رانلا هباقعو ةنجلا هباوث نأو ( هكرت ىلع باقملا و هيلع باوثلا

 ص هموص لطبي ملو بجو اك هب ىتأ نإ اباوث ناضمرل هموص ىلع نأ ملع وأ امومع
 ضئارفلا رئاس اذك و « مومعلا يف هسفن لخدأ اذإ امومع كلذ ملع هيفكي امنإو

 ةفرعم مزلي ال : ليقو ى اهكرت ىلع باقعلاو اهيلع باوثلاو اهضرف ةفرعم همزلي

 عاونأ يف مزلو ةصاخ ةالصلا يف مزلي : ليقو 6 ذخأي ىتح اهكرت ىلع باقعلا

 . امزج ديحوتلا

 ىندأ كالملا نأ قيفوت ىيحي خيشلا رهاظو « قافن رفك رفك يأ ( كلهو )
 يفو « رفكلاو كالهلا فدارت وهو لوألا حيحصلاو « مثإلا نم ربكأو رفكلا نم
 هنأك توملاك كالملا نأ ههجوو ى رفكلا دشأ كالملا : لوقي اضعب نأ يظفح

 هنأ ىلع ءانب ركذ امو دانعلاب يرصت هيف نأ مظعأ رفكلا نوك هجوو « توف
 نأ ملعي نأ بجي اك“اباقع هك رتىلع نأ ملعي نأ ءيش لمع هيلع بجو نم ىلع بجي
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 لوخدب ملعلاو 0 لهجلب رفكي كرتلب رفكي نيحف كلذ ملعي م نإ
 ءرملا ةدهاشمبف ةيؤرلا امأ ء ةدعلا لاكإو ربخلاو ةيؤرلاب لصحي رهشلا

 ‘ هريغ هدهاش ل نإو هموص همزل لالهلا هسفنب

 ( كرتلاب رفكي نيحف ) ضعب نود اضعب ملع وأ ( كلذ ماعي مل نإ ) اباوث هلعف ىلع
 كلذك و « امهدعب ركذ امو “ةيفيكلاو موزللا لهج ( لهجلاب رفكي ) مؤصلا كرت
 ىكرتلا رفك : نارفك كلذو ،طيرفتب ناضمر وه رهش يأ ملعي ملو كلذ ملع نإ

 نمأ ' موصي تقو يأ نم ملعي ال نأ ةيفيكلا لهج : لاشمو ى لهجلا رفك و
 عولط لهجلاو كرتلاب هيف رفكي يذلا نيحلاو ص كلذ وحن وأ ؟ سمشلا وأ رجفلا
 ص الثم هموزل ملعي مل نكل موصلا دقع ولو رفك كلذ ملعي ملو علط اذإف ى رجفلا

 نإ هيلع ريض ال : انموق ضعب لاقو « كلذ ملع ولو ادمع مصي ملو علط نإ اذك و

 بوجو ملع همزل ةليللا يف لالهلا هدنع حص اذإو ‘ كلذ ملعي ملو امئاص حبصأ

 وأ ى هموزلب ملاع ريغ رجفلا علطي ىقح رفكي الو “اعسوم موزل هتيفيك و هموص

 . عييضت ين فالخلا ىلع ةدسفم ةلصخ ىلع يقاب وأ ى مئاص ربغ

 ةيؤرلا امأ 0 ةدملا لاكإو ربخلاو ةيؤرلاب لصحي رهشلا لوخدب ملعلاو )
 ربخ ( هموص همزل ) : هلوقو ى( لدلملا هسفنب ) همزلب قلعتم ( ءرملا ةدهاشمبف

 رابخإلا همزلو "رهشلل دئاع هموص ءاهو ى ةيؤرلا اهنإف ةدهاشملا طبارلا و “ةيؤرلا

 ،هريغ هدهاشي مل نإ موصي ال هنأ ءاطع معزو ( هريغ هدهاشي مل نإو ) ىهتيؤرب
 ذخأ نم رفك يفو ى نظلا ديفت هريغ ةيؤرو “ نيقيلا ديفت هتيؤر نال فيعض وهو
 همجرتيو ى نئاخ وأ كرشم هبتكي هنأل كلسلا مالكب لخدي الو ى نالوق هب
 ةلاكولا نالطب وأ ةدعلا وأ توملا نم ءيش ىف هب لمعي ال اذك و « نئاخ وأ كرشم

 بتاكلا ةباتكب اوثحي هوحن وأ قالطلا وأ توملا ربخ ءاج اذإ نكل ى توملا
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 عدم لك قدصي ال ذإ هدحو ولو الاوش دهاش نإ آرس رطفيو
 يئر نإف ى بورغلا اهرابتعا تقوو . ناببب الإ مرح ةحابإ

 طسو ف ولو موجنلاو رمقلا ىرب يذلا داشلا ةبيؤر رعتعمت الو ك دوهشلا ةداهشو

 . تالآلا نم كردت امي ةيؤرلا ربتعت ال اك « راهنلا

 رسك و ءايلا حتفب وأ “ءاطلا رسك و ءافلا ناكسإو ءايلا مضب ( رطفيو )
 ؛نيشلا حتفو واولا ديدشتب لاوش لاله يأ ( الا"وش دهاش نإ ارس ) اهمض و ءاطلا

 وهو ى دهاش ريمض نم وأ ى ردقملا ىأر ريمض نم لاح ( هدنحو ) ءآر ( ولو )
 ء هتيؤرب ادرفم يأ < لوعفم ممإ ىنعمب ديدشتلاب دحو وأ “ دحوأ ردصم ممإ

 :سنوي لاقو درفنم يأ “لعافلا مسإ ىنممب دمي دعوك دحي َدَحَو ردصم وأ

 يف ال عضوملا يف دحأ هعم ناك ولو ةيؤرلاب درفتلا عضوم يف يأ < ناكم فرظ هنإ

 دعي هآر نم هنم أربتو هب رطفأ نم ناتك هيلع فيخل ارهج رطفأ ولو « ةيؤرلا
 (مرحمةحابإ عدم لك قدصي ال ذإ ) “لاللا تيأر : هل لاق ولو ترطفأ مل هلاؤس
 ربخي الف ةمئاصلا ريغ كلثم عماج نإف ى تارطفملا نم هريغ هلثمو “ لكآلا انه وهو

 ىلع بلسلا مومع باب نم ةيبلسلا ةروملا ةيضقلا هذهو « ( نايبب الإ ) كلذي
 لات لك بحي ال للا نإ » : دح ىلع بلسب ةقوبسملا لك يف ريثكلا فالخ
 ال هدح و لاوش لاله ىآر نم نإ : ةفىنح وبأ و كلام لاقو ى ) 4 روخف

 رخآ هعم دجوي هلعل رابخإلا همزلو كرم امل فيعض وهو ى رطفي

 ىأر نم بولقم ( يئر نإف ‘ بورفلا ) ةيؤرلا يأ ( اهرابتعا تقوو )
 اهنم لوعفمللل ينبملاب ىنفتسي ة ةزمه ١ ريخأتب ءارب ءار : لوقي نم ةغل ىلع وه وأ

 )١( نامقل : ١٨ .
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 سمشلا فلخ لاوزلا لبق ينأر نإو ى قافتا دغلا نمف هدعب لالهلا

 ث رثكألا هيلعو حصألا وهو ةلبقملا نمف هدعب نإو ى ةيضاملا نف

 ىأر نم لوعفمل ءانبلا مهضعب زاجأو « اهميدقتب ىأر نم لوعفمل ينبملا ىلع `
 ءايف ةروسكم ةزمهف ةحوتفم ءارب يئر :لاقيف “ لصألا وهو بلق الب ميدقتلاب
 هجولاو “ دفلا نم ةليللاف وأ لالهلاف يأ : ( دغلا نمف هدعب لالهلا ) ةحوتفم

 نإ نابعش نم لب ناضمر ريغ يضاملا مويلاف ى ةلبقملا نمف دعب : هلوقل ىلوأ لوألا
 َ يضمأ يف ناضمر ناك نإ لاوش نم ال ناضمر نمو « لابقتسا يف ناضمر ناك

 ( نم ) وه ( ف ) علطملا يلي امم ( سمشلا فلخ لاوزلا لبق ينر نإو 0 اقافتا )
 ء ةيضاملا ةليلل هب مكحف راهنلا نم لوآلا فصنلا يف يئر هنأل ( ةيضاملا ) ةليللا
 ى موصلا تادسفم نع ةيؤرلا دمب هيف فكلا بجي ناضمر نم مويلاف

 هنوكل الإ بغت مل سمشلاو سشلا فلخ يئر امو ث هيف رطقيف لاوش نم وأ
 يف نوكي هنإف نيتلزنملا نيب ام ةفاسم نع ةرابع وهو ةيؤرلا سوق نم رثكأ اهنيب
 رثك أ امنيبف لاوزلا لبق سمشلا فلخ راهن يئر اذإف ى ةلزنم يف سمشلاو ةلزنم
 يه لاوزلا لبق هتيؤر نكل ةلبقملا نم وه لاقي تأل لباق اذهو ‘ كلذ نم
 . ةضاملا ىلإ هل ةفراصلا

 نم ريخآلا فصنلا يف يئر هنآل ( ةلبقملا نمف ) اهفلخ ( هدعب ) يئر ( نإو )
 ناك نإ نابعش نم لب ناضمر نم مويلا سيلو ةلبقتسملا ةليلل هب مكحف راهنلا
 مامأ ناك نإو ص يضم يف ناك نإ لاوش نم ال ناضمر نمو « لابقتسا يف ناضمر

 وه ) كلذ ( و ) ى هدعب وأ لاوزلا لبق يئر رطفي الف برغملا يلي امم سمشلا
 ةلبقملا نم هنإ : انموق ضعبو انباحصأ ضعب لاقو ى ( رثكألا هيلعو حصألا
 ص مهضعبل ال انباحصأل مهضعب هبسنو ى سمشلا فلخ راهنلا يف يئر نإ اقلطم
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 : لاقف 2 راهن ناضمر نم نيثالث موي لاوش لاله رصبأ نم : ليقو

 موص همزل لهف { رطفأف تقولا يف هترصبأ ام ةيضاملا نم هنأ الول

 امأ و ؟ نالوق ؟ دمعتمك سيلو > طقف هلدب وأ همويل ةرافك رهش

 انإف لالهلا ارصبأ اهنأ نترالدع دهش اذإ هنأ اوقفتا دقف ربخلا

 { رطفيو ايهب ماصي

 نمف برغملل نالبقتسم وأ “ةضاملا نمف سمشلل نالبقتسم هانأرقو هوأر نإ :ليقو

 . ةلبقملا

 ركذ يأ ( ليقو ) راهنلا يف هتيؤرب لغتشي ال : ليقو : « ناويدلا » يفو

 سمشلا فلخ ( اراهن ناضمر نم نيثالث ) مامت ( موي لاوش لاله رصبأ نم )
 امل اعفرو مويلل ًادمك أت راهنلا ركذ ى راطفإلاب رومأم وهف هلبق امأو « لاوزلا دمب

 :هلوق نوكيف اهمعي ام ديري نأ زوجيو «ةليللا معي ام مويلاإب دارأ هنأ نم لاقي دق

 ص هراهن وأ هنم اراهن يأ فوذحم عجارلاو ‘ ضعب لدب مويلا نم آلدب اراهن

 موص همزل لهف رطفاف تقولا) اذه (يف هترصبا ام ةيضاملا نم هنأ الول :لاقف )

 لدب عم وأ: ‘ ىضم امو هموي لدب عم وأ هموي لدب عم ( همويل ةرافك رهش
 ( هلدب ) همزل ( وأ ) “ طقف هلك ناضمر ةداعإ همزل وأ ى فلخ ىلع هلك ناضمر

 دمعتم ريغ هولمج لب ص ( دمعتمك سيلو ) ةهبش يذك ص ( طقف ) هموي لدب يأ
 مويلا ةداعإ هومزلي مل ذإ ةهبش يذك هولعجي ملو ى رفكلاو ةظلغملا هومزلي مل ذإ

 . ( نالوق ) يناثلا لوقلا ىلع الإ طقف

 ى حيحصلا وهو ةرافكلاو ةقباسلا لاوقألا دحأ وحن ىلع لدبلا همزلي : ليقو
 لدع اذك و ( نالدع دهش اذإ هنأ اوقفتا دقف ربخلا امأو ) “ دمع لهجلا ذإ

 فذحف ى اهب يأ ( رطفيو اهب ماصي انإف لالهلا ارصبا امهنأ ) لادع ناتأرماو
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 اولمكأ حصالا وهو هب سانلا ماص ناف > نالوق دحا ولاب موصلا يفو

 . ء ناضمر نم هنأ دهش يذلا مويلا ريغب نيثالث

 بئانلا وأ “ارورجم و اراج ناك نإ وأ ،اقلطم هفذح زاوج ىلع ءانب لعافلا بئات

 ىربخ ص رطفي : هلوق ىلإ ى اوقفتا دق : هلوق عومجب و “ فيعض وهو راطفإلا ريمض
 ةدافإ وأ مالعإلا وهو دحاو ةداهشلاو ربخلا قدص ام نإف ى ةداهشلا ركذ دئاملاو

 ء هموزل حيحصلاو ؛ ( نالوق دحاولا ) لدملا ( ب موصلا يفو ) ى ملعلا توبث

 امايق ال ديلقت للع هللا لوسر ثيداحأب لمع كلذو « دمب ايف هيلع هبن هتيأر مث

 اذك و “ نيمصخلا نيب ةعزانم رمأب ال نيدلاب لمعو « ةدهاشملاب وأ لقملاب ةجحلل .
 دارملاو ع نيمصخلا نيب عازنلا رمأ يف ددملا طرتشي امنإ و ع نيلدملاب لمملا يف لاقي

 يقب ايف ١ ةمأب ماص هنأ »و « يبارعأب ماص تلل هنأ » : يور ام ثيداحألاب

 ديفي امب لمعلا اهيف درو ذإ آلامجإ ثيدحلا قيرط دارملا وأ“كلذ وحنو يظفح يف
 رابخإلاك نيربخلا رابخأ ثيداحالاب دارب نأ لمتحيو ى انيقي ال اناحجر وأ اكش

 لوقلا ىلع ءانب مضي مل نمو “ اذك رهش نم ةليللا نأو ى لوسغم بوثلا اذه نأب
 . هتلزنم تّسخ و هبلع ريض الف رخآلا

 ؛ ها دحاولا نيمألا لوقب بجاوب موصلا سيلو : « ناويدلا » يف لاق

 هيلعو رفكي هنإف مصي۔ ملو ةرهشلاب وأ نيلدعب موصلا حص اذإ ام فالخب
 ص حيحصلا يأ (حصألا وه) هب موصلا موزل ( و هب سانلا ماص نإف ) ةرافكلا

 يدنع اذك و “(ناضمر نم هنأ ) لدملا ( دهش يذلا مويلا ريغب نيثدلث اولمكأ )

 : مهل وقهجوو“ وحصلا عم لا"وش لاله رهظي ملو رثكأ وأ نيلدع نينثاب اوماص نإ
 ‘ ماكحالا يف اهب ءاج عرشلا نإف نينثإلا فالخم ىدمتت ال ةصخر دحاولا نإ

 )١( يئاسنلا هاور .
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 ء املع ال المع بجوت نيلدعلا ةداهشو { لاوش لاله حص نإ الإ

 هنع ءاج هنأل ااي يبارعأب ماص هنأ » : ثيدح عم موصلا يف نينثإلاب لوقلا عاش و

 سيلو هوركملاك دحاولاب " راصف '") « نينتإلا ماصي" ناب رمآلا » تلل

 اذه سبل و '") « راطفإلاو موصلا ىلع نيدهاش زاجأ هنأ » هنع ءاج لب “ كلذك

 حص نا الإ ) اهب الإ ماصي ال : لقي م هنأل نيدهاشب الإ ماصي" ال هنأ يف اصن

 رطفيو ايهب ماصي هنإف ناضمر لاله ىلع نالدعلا دهش اذإ ام فالخب (لا"وش لاله

 لاوش لاله ايأر اذإ ايهب رطفي اك ى اهتيؤرب نوثالث لمكو لاوش لاله "مغ نإ يهب
 حص هنأ قدصيال هنآل 4 مغلا ةليل دعب اموي اوداز نوثالث لمكي ملو مغ نإف

 . لاوش لاله

 ضعب لاقو 0 اهبجوت : ل .قو ى ( املع ال دامع بجوت نيلدملا ةداهشو )
 ص ةدحاولا لدعلا ةأرملاب رطفي : مهضعب لاقو ى دحاولا لدملاب رطفي هنإ : انموق

 دبعب ماصي لهو « لدع نيتأرماو لدع وأ نيلدعب الإ رطفي ال هنأ حيحصلاو
 نيتمألا يف اذك و ؛نالوق ؟« ناويدلا ه لوق وهو ال وأ ةلادعلا عم نيدبعب رطفيو
 ةرحلا ةلزنمب يه له لدعلا ةمألاو ؟ ال "وأ لدملا نيترحلا ةلزنمب امه له لدعلا

 كرلا ربتعي الو ى ةنيمآلا ةمألاب موصلا مهضعب زاجأ دقو ؟ ال وأ لدملا

 دنع نيمأك فالخلا لهأ نيمأو ةنونجملاو نونجملاو ةيبصلاو يبصلاو ةكرشلاو

 لدع هنأ دقتعن هتلع هب ماص يذلا يبارعألا نأل ةلادملا انطرش امنإو “ ضمب
 وهو هتلادعب كحت ال مامإلل هدابقناب هتيلوت نم : ليقو ى لدع مامإ تحت هنال

 )١( هركذ مدقت .

 )٢( هيلع قفتم .
 )٣( ملسم هاور .
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 اهضعب لمح بجو فالتخإلا لك اهعلاطم فلتخت مل نإ دالبلاو

 غلب نإو تبراقت ولو ةيؤرب دلب لك : ليقو 0 ةيؤرلا يف ضعب ىلع

 رتاوتلا دح ربخلا

 تال هلوتت مل ولو هتقدص نم لكب موصلا مزلي هنإ : لاقي دقف روهشملا
 . ةحح قيدصتلا

 - اهرسك و ماللا حتفب - علطم عمج : ( اهعلاطم فلتخت مل نإ دالبلا و )

 ةهج نم رهظي امنإ لالحلاو ‘ روهظلا عولطلاب انه دارملاو < عولطلا عضوم وهو
 علاطملا فالتخاب نوكي براغملا فالتخا نأل بورغلا دض هب دارملا وأ « برغملا

 دلبلا لهأ دعب وهف ضرملا امأ ى اهلوطو اهضرع فلتخي نأب ( فالتخالا لك )
 لوطلا امأو “لادتعالا موي سمشلا ىرجم نع ينعأ « ءايسلا يف لادتعالا طخ نع
 ؛ ملعأ هللاو خيشلا دارم اذه طيحملا يبرغلا رحبلا لحاس نع دلبلا دعب ردق وهف

 لوطلابو ع لامشلا ىلإ بونجلا نم هقيض وأ دلبلا ةعس ضرملاب ديري نأ لمتحيو
 اهضرعو برقفلل قرشلا نم ايندلا لوط نإف ‘ برقملل قرلا نم هقيض وأ هتعس
 . امل ةلباقملا ةهجلا ىلإ امهل ةفلاخملا ةهجلا نم

 ولو هتيؤرب دلب لك : ليقو ى ةيؤرلا يف ضعب ىلع اهضعب لمح بج و )
 ى )١' مملاله ممق لكل ( : ك لاق : سابع نبا لوق وهو ى ( تبراقت

 اوعجر اذإ جحلا لهأ ديمي الف ي كلذ وحنو جحلاو راطفإلاو موصلل لماش كلذو

 . مهتيؤر ريغ ىلع مهدالب لهأ اودجوو

 مهقافتا نكمي ال ةعامج نع ةعامج ربخ وهو ( رتاوتلا دح ربخلا غلب نإو )

 . ملسم ءاور )١(
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 لهأ روهشم زاج مم نمو 4 اعم المعو ًاملع هباجيإل ةداهشل جتحي مل

 يفو ى رثكأف ةئالث وهو لالهلا ةيؤر يف ةلجلا

 ضعب وأ مهسفنأل ةعفنم رج يف يعس كلذ ىلإ مهوعدي نأ نودب ةداع بذكلا ىلع

 اوعمتجا ام مهتم نوكت ال نأب مهممه قافتا كلذل مهوعدي نأ نودبو “ ضعبل

 وه ام حيحصت الو « عورفلا يف مهبهذم حيحصت كلذل مهوعدي نأ نودبو ى هيلع

 نأل ةسمخ هلقأ : ليقو “ سح ىلإ ربخلا مهدانسإ طرسثب لوصألا يف غيزو رفك
 هيلع ىسوم ءابقنك رسع انثإ : لبقو ع افع نوديفي الو ةعبرأ دوهشلا رثكأ

 نورشع مكنم نكي نإ » :[ ىلاعت ]هلوقل نورشع :ليقو “ةرشع :ليقو “مالسلا
 ددع نوعبس : لبقو ى ةعمجلا هب ماقت ام ددع نومبرأ : ليقو « )6١ 4 نورباص .

 هلاك يفو ى نيناحملاو لافطألاب ددملا لمكي الو ى مالسلا هيلع ىسوم راتخا ام

 يفكي لب ( ةداهشل جتحي مل ) “ نهدح و نهب رتاوبتلا نوكم الو « نالوق ءاسنلاب

 لب ملعلا ديفي هنأ ملسن ال ( املع هباجيإل) “ عقاو ال وأ عقاو اذك نإ : مهلوق

 ةلادع مهضعب طرتشاو ى ةلادعلا مهيف طرتشي الو ( اعم المعو ) « لمملا بجوي

 : ليقو “ يرورضلا ملعلا ديفي هنأ ىلع رثكلاو « مهنم نيتنثاو دحاو وأ نينثا

 يف ملعلا ديفي : ليقو ى ايرظن الو ايرورض ال املع ديفي : ىلازغلا لاقو “ يرظنلا

 . نظلا ديفي : ةسمهاربلاو ةينمسلا تلاقو ى يضاملا يف ال دوجوملا رمألا

 هلإ ال يه يتلا ( ةلمجلا لهأ روهشم زاج ) رتاوتلا ةيافكل يأ ( مث نمو )
 لاق لب “رتاوتملاب روهشملا هبشل ‘ ىتح هب ءاج امو هلوسر هللا دبع نب دمحو هلا الإ

 دح( يفو ى رثكاف ةثالث وهو ‘ لدلملا ةيؤر يف ) ةثالث رتاوتلا لقأ نإ : مهضعب

 ( ١ ) ١ ه : ل افنأل ٦ .
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 . يتأي امم كلذ ريغو هيف يه لحم يف ةمامإلاو سايإلاو لايمألا

 ةليللا ناضمر لاله انيأر مهنم ةثالث : لاق نإو ء اوبارتسي ملام

 نع ةثالث : لاق نإ اذكو ! مهلوق زاج اذك ةليل وأ ةحرابلا وأ
 . ةلث

 اولوقي نأب ضيحلا نم ( سايإلاو ) “ اهجراخ وأ اهلخاد نوكلاو ( لايمألا )

 اوربخأ اذإ ( هيف يه لحم يف ةمامإلاو ) “ الثم ةنس نوتس كل الخ : ةأرمال
 مهتاكز اوطعي ال نأو « ةيعرلا ىلع مامإلا قحك اهقح بوجوب اوربخأ دقف اهب

 هنم تنيبت نم الإ ةيعرلا ةيالوو اهقيرفتب مهرمأي وأ هلماع مهيتأي ىتح مهسفناب
 طورشلا دوجو ىمسف اهطورش دوجو هيف يه لحمب ديري نأ لمتحيو « ةريبك
 ص توملاو حاكنلاو بسنلا وهو ت ماكحألا يف ( يتاي ام كلذ ريغو ) ، ازاج الح

 اوعدي نأ لثم ( اوبارقسي ) مل امو “ عقو ولو : ليقو ى راكنإ عقي ( مل ام )

 ىلإ لجؤم نبد هل وأ ‘ سبح وأ « برغملا نع روتسم وأ ةمئاغ ةليل يف مهو هتيؤر

 َرَماظ وأ اهقلط وأ تام وأ اهجوز دقف يتلاك ةعفنم رج نم لك اذك و « لالهلا

 ءاركلا يف دبع وأ ةباد وأ تيب هل وأ “ لجر ىلع نهر هل نمكو ى ىلآ وأ اهنم

 . كلذ وحنو

 وأ ةليللا ) لالهلا انيأر وأ ( ناضمر لاله انيار : مهنم ةثالث لاق نإو )
 اهيف تنأ يتلا ةليللاب لصتملا راهنلا رخآ وأ كراهن لبق يتلا ةليللا يهو ( ةحرابلا

 : ليقو ى لاوش لاله يف اذك و ى ( مهلوق زاج ى اذك ةليل وأ ) اهنم تجرخ وأ
 ،ءانمآلا اذك و ى مهلوقب ذخؤي الف ةليللا اولوقي ملو لالهلا انيأر : اولاق نإو ى ال

 زوجيو “نالوقف اذك ناضمر نم ىضم وأ ناضمر ةلمل هذه : ةلجلا لمهأ لاق نإو

 ء اذكهو نييلمج ( ةثالث نع ) نوسلمج ( ةثالث لاق نإ اذكو ) ءانمألا نم كلذ
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 { زاج ءانمألا نم وأ ةلحلا لهأ نم ةثالث نع امه وأ نينيمأ نع وأ

 ء ثيداحألاب لمعلاو نيدلا نم وهو

 ىضم ام عيمج يفو “كلذ هبشأ امو « اذكهو نينيمأ نع ةثالث نع نانىمأ وأ

 نم ةثالث نع امه وأ نينيمأ نع وأ ) ص نالفو نالف نولوقي مهنأ دارملا يتأي وأ

 هسفن نع يلمج دحاو وأ « ءانمألا نم نينثا نع وأ ى ( ءانمألا نم وأ ةلمجلا لمأ

 ناتنيمأو نيمأ وأ « هريغ نع دحاوو اهسفن نع نانثا وأ ى امهريغ نع نابلمجو

 لاوش لاله وأ هلاله انيأر وأ “ ناضمر رخآ وأ نابعش رخآ اذه : نينيمأ نع

 نم اوركذ نإ ( زاج ) كلذ وحن وأ هثلث وأ لالحلا فصن انيأر وأ « لوق ىلع

 رخآو نيمأ نع نيمأ ىكح نإو ى هيف عنام ال هنأ ملعيلو فرميل هنع اوكح
 هنع كحي مل نمع امهدحأ ىكح نكل ى نييلمج ةثالث نع ايكحح وأ “ رخآ نع

 لشم رخآلا لاقو ى لالهلا تيأر :يل لاق الجر تيأر : نيمأ لاق وأ ى رخآلا

 رخآلا و نييلمج نع نانثا وأ‘ رخآلا يلمج ريغ يلمج نع لكنوسلمج ةثالث وأ ى كلذ

 نييلمج نع نيمأ لثم يزجي نم ىلع قفتت مل ةداهش لك اذكهو « زجي مل رخآ نع
 دحاو نع دحاو يزجي : ليقو ؤ يدنع ام اذه “ رخآ ىلمج نع رخآو ى نينثا

 زوحمو “ رخآلا ريغ الك نأ نعىت اذإ « ثلاث نع ثلاثو “ رخآ نع رحخآو

 نابعش وأ ىدامج وأ رفص وأ بجر لالم انيأر : نيليمج ةثالث وأ نينيمأ لوق
 ماتب باسحلا زاج ثيح كلذ ىلع باسحلا زاج اذك رهش رخآ اذه وأ “اذك ةليل

 نيب ماكحألا نم ال ( نيدلا نم وهو ) 0 مغ اذإ ددملا متل قثم هصقن وأ رهشلا

 لوقلا زاوجب مكحلل ريمضلاو ‘ اهريسفت مدقت ( ثيداحألاب لمعلا و ) ‘ س
 ص لوسرلا مالكو سانلا مالك ثيداحألاو ى نانيمألا وأ نويلملا هلاق .
 مكحو ى دحاو يباحص هب ربخأ ثيدحي لمعت اك كلذب لمعلا زاوج لصاحلاو
 صمبو دحاوب ضعبف ى رمألا عستا مجلا نع تحرخ ىقمو 0 دحاو هب كرعخأ

 . هماقم ثالثلا تميقأ لدملا دقف ىتمو ى ةنسلا نم لدملاب موصلاو ص رثكأب
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 ص هلوق ىلع لقي مل نإ هلوق در لالهلا ىأر نالف نبا نالف : لاق نمو

 يف ءانمألا ريغ لبقي ال ، رهشلا خلسني مل ام ةلمجلا لهأ نم لبقيو

 . ' ث ةمذلا هنم تعربو ىضقن ءيش

 نإو ث ( هلوق ىلع لقي م نإ هلوق در لالهلا ىار نالف نبا نالف لاق نمو )
 ء زوجي ام روكذملا نالف نع هريغ ىكح و كلذ وح وأ هلاق ابف وأ هلوق ىلع لاق

 نإ دحاولا نع ةدحاولا ةداهش نإ : مهضعب لاقو “ دحاو لجر ةداهش كلذف

 ام حيحصلاو “ يفكي هنع يكحملا ناك اذإ ى موصلا يف ةيفاك الثم هلوق ىلع لاق

 نع مهنم دحاو لك نانيمأ وأ نويلمج ةثالث لاق نإ هنأ مهضعب صنو ى هتركذ

 ص ىفك رخآلا هنع ىكح نم ريغ هلزنمو هتليبقو هيبأ مساو همساب فورعم لجر
 الجر نوكي نأ لاتحال الف همسإب ال لجر نع لك ىور نإو ى عنملا رمو

 م

 ١ ٠. دحس ١ و

 ولو مهنم لبقيف “ ناضمر رهش ( رهشلا خلسني م ام ةلمجلا لهأ نم لبقيو )
 ( و ) “ لاوزلا دعب سمشلا فلخ لالهلا ةيؤر دعب ناضمر نم ريخألا مويلا يف
 ث خالسنإلا دمب مهلوق فعضف باسحلاو موبلا مهيلع سبتلي نأ لمتحي هنأل كلذ

 ناضمر لوآ نأ مهنقيتنم مهجرخي الف نيقي ىلع ناضمر يف اولخد دق سانلا نالو

 ىضقنا ءيش يف ءانمألا ريغ لبقي ال ) ف « نيقي الإ هب اوأدتبا يذلا مويلا وه

 وهو “ دحاو : ليقو « نانيمأ هئاضقنا دعب لبقيو ( ةمذلا هنم تعربو
 ص مهب لغتشي الف لالحلا ةيؤر يف مهلوق نم ةلجلا لهأ عجر نإو ى يدنع حيحصلا

 نإو ى اهب لغتشي : ليقو « مهتياكحي لغتشي الف هنع اوكح نم مهبذك نإو
 نإو ى مهبيذكتب لغتشي الف ةلجلا لهأ مهبذكف ةلمجلا لهأ نع ءانمألا ىكح
 يكحملا توم ىلع ءانمألا دهشف ءانمألا نع وأ ةلمجلا لهأ نع ةلمجلا لهأ ىكح
 ةلمجلا لهأ ىكح نإو « ةتباث ةياكحلاو ى مهتداهش زوجت الف ةياكحلا لبق مهنع
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 ليق اذك موي رهشلا نأ روهشملا يدنع مت : لاق نإ ةقثلا مكاحلاو

 : مكاحلا وأ وه لاق نإو ك هب ىدتقملا نيمألا اذكو ك آراطفإ و اموص

 كلذ ةلمجلا لهأ ىور نإو ت راطفإ هدحو لبقي مل لالهلا تيأر

 مهتداهشف ةياكحلا لاح يف هدادترا وأ هنع "يكحملا نونج ىلع ءانمألا دهشو

 ( روهشملا يدنع مت : لاق نإ ةقثلا مكاحلاو ) ص نييلمجلا ةياكح تلطبو ةزئاج

 مت : لاق نإ اذك و « لدي هدعب امو ةلمجلا لهأ ةداهش نع ةرابع روهشملا ظفل

 موب رهشلا نأ ) لدع ةداهش يدنع مت : موصلا يف لاق وأ « نيلدع ةداهش يدنع
 رخآ :لوةي نأ لثم“اذك موي رهشلا لوأ وأ ى اذك موي رهشلا رخآ نأ يأ ( اذك

 وأ « اذك موي ناضمر رخآ وأ ى اذك موي ناضمر لوأ وأ “ اذك موي نابمش

 لبق" ) هسفنب وأ هتليلب رضاح وأ ىضم موي نع رابخإ « اذك موي لاوش لوأ
 موصلا لبق يأ « ةيبئانلا نع ةلوحملا ةيزييمتلا ىلع بصنلا ( اراطفاو اموص

 كلذف لجر وأ نالف يل لاق : مكاحلا لاق نإو « يف عزن ىلع وأ هب راطفإلاو

 . دحاو ةداهش

 لبق اذك موب روهملا ن ] يدنع مت : لاق نإ ( هب ىدتقملا نيمألا اذكو )

 هتيأر مش مث “حمحصلا ىلع لبقي مل الاوش تيأر : امهدحأ لاق نإو ى آراطفإ و اموص

 مل لالملا تيار) لدملا ( مكاحلا وأ وه لاق نإو ) “ كلذ تبتك ام دمب : لاق
 مل هب ماصي ال دحاولا لدعلا : لاق نمو “ اموص لبقيو ( اراظفإ هدح و لبقي
 نأ يدنع مت : : هب ىدتقملا نمألا وأ ةقثلا مكاحلا لاق نإو ى اضرأ اموص هلمقي

 يذلا وه هنأ ىلع ليلد لدي مل نإ زاج روهشملا ظفل ركذي ملو اذك موب رهشلا

 . ىآر

 اذك موي رهشلا نأ روهشملا نأ نم روكذملا ( كلذ ةلمجلا لهأ ىور ناو )
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 . زوجو ي مهلوق لبقي مل هنع

 نع لبقيو ( زوجو ى مهلوق لبقي مل ) هب ىدتقملا نيمآلا نع وأ : ليق ( هنع )
 . هللا همحر شيلدجو فسو يبأ لوق لوألا و ى نيمألا

 جرخ نإ و“ايهتداهش نع نينمآلا عوجرب لفتشي ال هنأ :« ناويدلا » يفو

 هذه : ءانمألا لوق زوجيو « مهتداهش تلطب زوجي ال نمو ءاسن وأ اديبع دوهشلا

 ىلع برشلاو لكألا هللا مرح :مهلوقو ‘ نابعش لاله انيأر ذنم نيثالثو دحأ ةليل
 نابعش دعب يذلا رهشلا نم ةليللا هذه وأ “دغ موص هللا مزلأ وأ « ادغ نيميقملا
 عم نك ءاسنلا روهشم زوجي الو ‘ يضاملا ناضمر دعب ارشع دحأ ىضم وأ
 عم روهشملا ق زوجي : ليقو 0 تانسمأ ريع وأ تانمأ 7 وأ لاجرلا

 : ليقو “ كلذ يف لجر ماقم ف ةأرملا : لسقو “ لجر ماقم ق ناتأرما لاجرلا

 : ليقو “ ةوسن تس كلذف لجر ماقم يف ناتأرما هيف نهدحو ءاسنلا زوجت

 زوجيو “ هيف نالجر زوجي : ليقو “ لاجر ةئالثك هيف ةوسن ثالث زوجت
 الو سبح وأ ةالف يف نمو “ باسحلاب ذخأي نم الإ نيفلاخلاو نيقفاوملا روهشم

 ارفاسم وأ ، هرهد مصيلف اميقم ناك نإف ى هل ربخ الو ناضمر ىتم يردي

 نهدحو ءاسنلا زوجي ال : انباحصأ ضعب لاق ؛ ها ارهش رطفأو ارهش ماص

 . نرثك ولو
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 قدص جحلا وأ راطفإلا وأ موصلا لاله يدنع حص:ناطلسلا لاق نإ : ليق

 ولو لدعلا لوق لبقيو ى هيدانم ىدان نإ اذك و ى هقدص ديتعا نإ ًارئاج ولو
 سانلا رطفأو كشلا موي مامإلا نم برقلاب موق ناك نإو « رابغلا وأ ميغلا دتشا

 نم اوءاج نإ لبقيو ى اوب"دأو مهلوق در ناضمر نم هنأ راهنلا رخآ موقلا دهشو
 نإ ةرافكلاو ناضمر ةداعإ هتمزل زاوجلا اناظ دحاوب رطفأ نمو “ لهجي دمب

 دحاولا نأ مهلوق ملع نإو “ بتيلو هيلع الف آلاآوش قفاو نإو “ ناضمر قفاو

 لسىقو ى الاَوش قفاو ولو ى ةرافكلاو ناضمر ةداعإ هتمزل راطفإلا يف لبقي ال

 . اموب ديعي هنأ ةداعإلا يف

 نيلدع اناك نإ ةمألاو دبعلاو ةلْدَملا ةداهش رثؤملا وبأ زاجأ : « جاتلا » يفو

 همزل لاوش لاله ىأر نمو « نيتلاد عم لدمب رطفي ال هنأ هيفو ى موصلا يف
 ىأر نإ موصلاناتك مزلي الوءراطفإلا متك همزلو “اضيأ هآرهريغلملهب رابخإلا
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 نم نوكي يبرعلا نأ اوعمجأ دقف ملعلل بجوملا لامكإلا امأو

 لامكإلا بجو ةيؤرلا تر ذعتو مغ نإو ، نيثالث نمو نيرشعو ةعست

 وأ ناضمر نم هنأ هيف كش يذلا مويلا فرعو 4 رثكألا هيلعو

 ؟ هئثاص ىصعو هموص مرح لهف كشلا مويب نابعش

 دقف ملعلل بج وملا لاكإلا امأو ) ص رابخإلا همزلي لب هدحو ناضمر لاله

 امأو ص ( نيثالث نمو نيرشعو ةعست نم نوكي يبرملا ) رهشلا ( نأ اوعمجا
 ليربأو “ نيرشعو ةينامث نم [ رياربف ] رئثارفف انه هب ةربع الو يمجعملا

 نإو ) ، نيثالثو دحأ نم يقابلاو “ نيتالث [ ربمتبس ] ربمتبشو [ ةينوي ] هيفيو
 هنود لوحم نأ هلصأو “ اقلطم مغلا هنود لاح يأ لوعفملل ءانبلاب لالهلا ( مغ

 بجو « ةيؤرلا ترنعتو ) « ماع ىنعم يف صاخ وه ام لممتساف قيقر ميغ
 "مغ" نإف ڵانباحصأ لوق وهو “( رثكألا هيلعو ) نوثالث رهشلل دعي نأب ( لامكلا
 ماص مغ" اذإ : رمع نبا لاق:و ‘ نوثالث لكل دع ناضمر لاله وأ نابعش لاله

 ء سمشلا ريسب باسحلا ربتعا لالهلا مغ اذإ : فرطم لاقو « كشلا موي سانلا

 زربو اهتحتو سمشلا مادق نع جرخ دق باسحلاب ناك نإف « يعفاشلا لاق اذك و
 . رهشلا لوأ لاله كلذف قرشملا ةهج ىلإ هلك اهنع

 > ) كشلا مويب نابعش وأ ناضمر نم هنأ هيف كش يذلا مويلا فرعو (

 يلاد حتفو واولا و ءاملاو تافلألا زمه ؤدؤدلاو ًأدئدلا مويو > ًأدأدلا مويبو

 مرح لهف ) ، تلاثلا يلاد مضو اهتيناث حتفو يناثلا يلاد لوأ رسك و لوألا

 نباو رمع لوق لوألاو ؟ رفك وأ ( هماص ىصعو ) ناضمر نم هنأ ىلع ( هموص
 ص انباحصأ ةماعو ةديبع يبأو لئاو يبأو سابع نباو ةفيذحو رامعو دوعسم
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 : كاسمإلا هيف بدنو ، لاوقأ ؟ طوحأ وه وأ هبف ريخم وأ هرك وأ

 ‘ افافتإ ةنسملا نم وهو ربحلل آراظتن ىحض ةاعرلا .عوجر ىلإ

 نم لضفأ هرطف وأ « ةشئاع لوق وهو ( طوحأ وه وأ هيف ريخم وأ هرك وأ )

 نب للا دبع نعو ى ( لاوقأ )؟ضرف يف ال لفن يف ماصي وأ ى هموصل ةهارك ريغ
 ‘ « هنم سيل [امو همف ديزأ نأ نم يإ "بحأ ًاموب رطفأ ن لَ » : دومسم

 ةرافك ماص نم : لبق « كشلا موب ترطفأ ال ةنس تمص ول » : رمع نبا نعو

 لهو “ لفنلاو لدبلاو رذنلاك ةرافكلا ربغ اذك و « هموص يق هيلع سأب الف

 رئاس يف اذك و ى اقلطم لبق نم مئاصلا هرطفي : ليقو “ نالوق ؟ال "وأ هيزجي
 لضفلل هلوأ مايص وأ « ملعلا نم هلضفل هلك رهش مايص ديري نأ لثم “ روهشلا
 مايص دارأ نإ اذك و ى اهتقو يف كش ىلع ةليضفلل عاقيإ هنأل كشلا موي مصي الف
 نوكي كشلا ىلع كلذ ماص اذإف ى ةرافكلا وأ ءاضقلا هملع موصيل هماتب رهش

 . كشلا ىلع ينيدلا هرمأ لخد دق

 ناويحلاب ( ةاعرلا عوجر ىلإ ) موصلا دسفي امع ( كاسمالا هيف بدن و )

 هريغ وأ عار نم ربخ دجوي هلعل ىحضلا ىلإ كاسمإلا دارملاو « (ىحض) بلحتل

 ( و ) ى اهعم نوعجريو بلحلل اهنودرب ةاعرلاو « ( ربخلل اراظتنا ) لاق ايك
 بدني : ليقو “بجاوب سيلو ( اقافتإ ةنسملا نم وه ) تقولا كلذ ىلإ كاسمإلا .
 كلذ لبق لكأ نإ : ليقو . هلك مويلا : ليقو ى لاصفلا ضمرت نأ ىلإ كاسمإلا

 موصلا ةينف تبجح نإو ى ىلوأ رطفلاف ءايسلا تحص نإ : ليق دقو « ءاسأ
 ناك نإ ضرفو ى نابعش نم ناك نإ لفن هنأ ىلع كشلا موي ماص نمو “ طوحأ
 لبق : ليقو “ هازجأ هنم هنأ لاوزلا لبق حص نإ : ليقو “ هزجي مل ناضمر نم
 ص ةرافك وحن وأ ءاضقل ناك نإ هلبق ام مدهنا كشلا موي ماص نإ : ليقو “ ليللا
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 ولو ال وأ ًاقلطم مويلا كلذ يف ربخلا ءاج نإ همئاصل حصي لهف -
 رهشلا ءاضقنا دعب حص نإ رثكألا دنع لدب الو ، نالوق ؟هردص يف ءاج

 , ناضمرب صاخ : ليقو ،ماصي" الف لفاونلا يف ولو راتخملا ىلع نوكيو

 فوجلا ذري رطفم لكنع صوصخم كاسمإ هب دا رملا موصلا وهفلمعلا امأو

 ردصلا يف ( اقلطم مويلا كلذ يف ربخلا ءاج نإ همماصل حصي لهف ) كسمأ اذإو
 ص ال وأ ) ناضمر ماص هنأ يونيال هنأ الإ هلك مويلا كاسمإلا زاوجل زجعلا يف وأ

 دسفي ام هيف لعف نمو“( نالوق ) ؟ حيحصلا وهو هيضق.ف ( هردص يف ءاج ولو
 دوهش كشلا موي يف دهش نإو “ ةرافكلا هتمزلو رفك ربخلا ءيجم دعب موصلا
 ص هموي لدبأ ال مأ مهتلادع يف دحأ لسرأ ءاوس مهتلادع فرعي نأ لبق لكاف
 هازجأ ناضمر نم هنأ ملع مث اعوطت اموي ماص نم : هيبحاصو ةفينح يبأ نعو

 . اضرف بلقناو

 ءاضقنا دعب حص نا ) هوماص نإ كشلا مويل ( رثكألا دنع لدي الو )

 ةينامث اوماص اذإو ص ةعاسب ولو هئاضقنا لبق حص نإ لدبلا مزلو ( رهشلا

 يف ولو راتخا ىلع ) كشلا موي ( نوكيو ) اموي اوضق لالهلا اوأرف نيرشعو

 وأ افورعم ارهش موصي نأ دارأ نم لثم “ ( ماصي الف ) موصلا نم ( لفاونلا
 هطسب رم اك نيقيلا هنم هيف بلطي ايف كشب لمع هنآل هنم هنأ ىلع لوآلا هموي

 : ليقو ) “نابعش طّسومك هدعب نم مايألا كشلا موي ىلع ىنبي ال كلذك و ى افنآ
 . هقفاوب نأ ةينب هموص زوجيف هربغ امأ و ى ( ناضمرب صاخ

 رجفلا نم. هنوكك ( صوصخم كاسمإ هب دارملا موصلا وهف لمملا امأو )
 ص مجلا حتفب نطبلا يأ : ( فوجلا ) لصي يأ : ( دري رطفم لك نع ) بورغلل
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 . . ‘ رذغم ربغ نإو ناك ذفنم يأ نم

 لخاد ىلإ مفلا دح نع جرخ اهف فلتخاو ى هيف ينف وأ هنبح نم عجر ولو

 عضوم يأ ءافلاو مملا حتفب (ذفنم يأ نم) نطبلاك هنأ هب لومعملاو « هب قصتلاو
 وأ ةدعملا لوخد صوصخب ال ص نطبلا قلطم ىلإ لوصولاو باهذلا يأ ذوفنلا

 فوصو بارتو صاصرو ساحن و ةضفو بهذك ( رذغم ريغ نإو ناك ) نبراصملا

 نيطلا لكأب سأب ال : ةفينح وبأ لاقو « كلام دنعو اندنع كلذ ريغو ربرحو

 رطف ال:فالخلا لهأ ضعب نعو“هب ذخؤي الو“ركذ ام لثم رنغمب سيل امم هريغو

 برشلاو لكألل داتعملا عضوملا ريغنم امه ريغو بارشو ماعطنم فوجلا لصو امب
 قلحلا ىلإ يدؤت ىتلا يراجملا يف ةجاحل هوحنو ءام لعج نمف « لوآلا هب ذوخأملاو

 هنأ حيحصلاو “ ةظلغملا هتمزلو هموي : ليقو ى هلك هموص ضقتنا نطبلا ىلإ وأ
 نمو ى طقف ةداعإلاف فوجلا وأ قلحلا لصو هنأ هل نيبت نإ الإ هيلع ءيش ال
 ص مويلا وأ ىضم ام موص 0 موصلا داعأ ةضف وأ [ساحن وأ ًاديدح هبف يف كسمأ

 بأ لوق ىلع الإ ص ةأرما وأ اركذ هموي داعأ الإو ى دمعت نإ ةرافكلا همزلو

 روك ذملالوقلا نأ«ناوبدلا » و ىبحي خيشلا مالكو«طقُللا » رهاظ و“روكذملا ةفمنح

 ى هب ذوخأم ريغ هنإ :ىبحي خيشلا لاق نكل ى انباحصأ ضمب هب لاق دق هنع

 ؛ ھ ا توقب الو هب شامى ال ام ميج ق ةصخ رلاب لىقو : » ناويدلا « ةرابعو

 ى فالخلا دوجول ةرافك الو رفك ال : ليقو « رفك كلذ دمعت نم ذوخأملا ىلعو

 هقلح ىلإ تقبسف ةاصح وحن هيف يف لعج نمو ى هموب : ليقو ‘ ىضم ام داعأو
 وأ ًاديدح كسمأ : مهلوقب دارملا نأ يدنع رهاظلاو ٠0 ا : لمقو “ هموب داعأ

 هنآل قيرلا ملب نم كاسمإلا لبق هلاحك ناكو هكسمأ هنأ هيف يف ةضف وأ اساحن
 مهلوق كلذ ىلإ ريشيو ى امطق داسف الف علبي مل نإ امأو “أدصلا علب دقف هعلب نإ
 وأ ةضف هب طلخ ولف ى أدصي ال هنأل كلذو مفلا يف بهذلا كاسمإب دسفي ال هنأ
 . اضيأ دسفل ءيش هنم لحني امم كلذ ريغ وأ ديدح وأ ساحن
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 بورغلا هرخآو ‘ موصلا نامز رمعب ينمل ا جارخإ نعو

 ٠ . . ٠ . . . . > اععاممجإ

 وأ ديلاب ةروعلا كيرحتب ءاوس ( موصلا نامز ,دمعب ينملا جارخإ نعو )
 ىلإ رك نلا سمب وأ < مالك ىلإ عاتسالا وأ ركفلا وأ رظنلا ةمادإب وأ ديلا ريغب

 ص ةجوزلاو جوزلا نيب ابف ىثنأ وأ اركذ ناك ءاوسو ى امهريغ وأ بوث وأ دسج

 مل ولو موصلاو ءوضولا ضقنت ةريبك هنم كلذ نإف مهريغ امأو « هتمأو ديسلا وأ

 ضقني ال : ليقو ى ايهشت اهجرف تك رح وأ هديب هركذ كرح ولو ةفطنلا لزني

 . لازنإلاو رظنلا ريغ يف

 لازنإب ضقن الو “ لازنإ نكي مل ام ديسلاو جوزلا ٢سمو رظنلاب ضقن الو
 عايسلاو "رملاو رظنلا ناك اذإ عامس وأ ؟رسم وأ رظن نم هلصأ ناك ولو « دمع الب

 دسفي ام لك نعو ةداعإ ال نأ حيحصلاو ؛هموب ديعي : ليقو ‘ دصق الو دمعت الب

 ءكلذ وحن و ةتيمو دمملا ىلع قورسم وأ بوصغم لام نم مارحلاب راطفإلاكم وصلا

 . هتميق وأ هالومل هلثم در همزلي نكل مارحلاب راطفإلاب دسفي ال : ليقو

 رفك راطفإلا تقو يف ةشحافلاب أدب وأ مارحلاب رطفأ نإ : « ناويدلا » يفو

 هرخآو ) 0 هلك ماص ام مدهنإ : ليقو “ هموي لدبي : ليقو “ هموص حصو

 قفشلا باغ اذإ :ليق ىةلبقلا قفأ يف ةليلق ةرمح ءاقبب سأب الو (اعايجإ بورفلا

 قفشلا بيغم ىلإ رجفلا عولط نمو “ ىوقأ نميألا رخنملا نم ناسنإلا سفن ناك
 ىلع همدقت حيبأف هللا نم مازلإ هنأل ةالصلا لبق ضرفلا موص يف لكأيو « سكملاب

 ام ميدقتب ظفاحيف هسفن نم مازلإ هنأل اهدعب لفنلا موص يفو ى ةالصلا ضرف

 راطفإلاب .رمأب الو راطفإلا لبق ةالصب سأب الو هيلع برغملا ةالص نم هللا ضرف
 . لفنلا موص يف ةالصلا لبق



 { ةالصلل حيبملا ضببألا ريطتسملا رجفلا عولط رثكألا دنع هلوأو

 3 رثكألا هيلعو حصألا وهو عولطلا سفن كاسمإلا بجوم لهو

 دعب لكأ هنأ فشك نميف هتدئاف ، فالخ ؟ رظانلل هنيبت وأ

 هبجوي لوألاو ؟ال وأ هموي يضقي له ري ملو رظن دقو ،حابصإلا

 ء تاقوألا رئاسك عضولا باطخ نم هنأل

 حيبملا ضيبألا ) رشتنملا يأ ( ريطتسملا رجفلا عولط رثكألا دنع هلوأو )

 قورسم نعو 90 ضيبألا دعب نوكم يذلا رمحألا هلوأ نأ موق معزو < ( ةالصلل

 هب لومعم ريغ وهو “ قرطلاو تويبلا المي يذلا هنا دمن انك : دوعسم نبا نع

 بج وم لهو) “دمب كرت هنأ دارملاف كلذ دعن انك :هلوقل و كهفالخ ىلع عامجإلل

 ةدحوملا حتفب ( هنيبت وأ 2 رثكألا هيلعو حصالا و وهو عولطلا سفن كاسمالا

 فشك نميف هتدئاف فالخ ) ؟روهمجلل ضعب هبسنو ( رظانلل ) اهدمب ةانثملا مضو

 رجفلا ىلإ ( رظن دقو حخابصإلا دعب ) موصلل ًادسفم لعف وأ برش وأ ( لكأ هنأ

 فعضك و ى هري ملو اباحس هنظي مل قيقر باحسك هرظن يف للخل ه ( ي ملو )

 لوقلا بحاص يأ ( لوألاو ؟ال وأ هموي يضقي له ) ع هربغ وأ مونل هرصب

 ص حيحصلا وهو ( هبجوي ) ًازوجت لوقلا سفن ىلإ باجيإلا دنسأ وأ لوألا
 ١}چ دوسالا طيخلا نم ضيبألا طيخلا ل نيبتي قح » : لامت هلوقب ضراعي
 يف رهاط بوثب ىلص نمك هنألو « نيبت ام دعب لكأ هنأ كلذ دعب هل نيبت دق هنآل
 ( هنأل ) و ةلجلا يف انل نيبت علط اذإ هنألو “ ديمي هنإف سجن وه اذإف « هنظ

 فيضأو ى ةرهاظ هل ةلع ال يذلا وهو ( عضولا باطخ نم ) رجفلا عولط يأ
 ) تاقوألا رئاسك ) ءوضولا يف رم دقو ى انلع هللا هاقلأ مازلإ درجع هنأل عضولل

 )١( ةرقبلا : ٧ ٨ ١
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 مل يه اذإف لكاف تباغ دق سمشلا نأ نظ نم ىلع ءاضقلا اوبجوأ مث نمو
 !رثكالا هيلعو حصألا وهو طقف هموي وأ ىضم ام له مث بغت

 دّمعت نإف ، لأسي ىتح ميغ ةليل مون نم هبتنم لكأي الو س نالوق

 يف صخرو ص هيضام دسف حابصإلا دعب هنأ ناب مم . هلبق الكأ
 . . ... ... ... .... ... ف هموي ةداعإ

 ملعلا ديقب آل مازلإلا عضولا باطخ لقف تئش نإو ، امهريغو رصع وأ لاوز نم
 ص اهتقوب ملعي مل هنأ عم هل ةمزال ةالصلا نإف ردي ملو رهظلا تقو هنع رم نملثم
 تاذلاب ال ضرملاب مزال هنكل اهتقوب ملعلا ال ةالصلا الثم ربتعملاف

 اوبجوا ) عضولا باطخ نم عولطلا نأ نم ركذ ام لجأل يأ ( مث نمو )
 دبعي ( له مث ‘ بغت م يه اذإف لكاف تباغ دق سمشلا نأ نظ نم ىلع ءاضقلا
 طقف هموب وأ ىضم ام ) بغت مل يه اذإف لكأف تباغ سمشلا نأ نظ يذلا اذه

 هركذ ةظلغملا هتمزلو هموص مدهنإ :ليقو ؛( نالوق ؟رثكألا هيلعو حصألا وهو

 :لبقو “ىضم ام داعأ هب سانلا لكأف نذأف تباغ اهنأ نظ نمو « ناويدلا » يف
 دعب ةداعإلا هرمأ لمحيو “ رمع نع ناهجولا ءاج طقف مهموي اوداعأ و هموب

 دمعت نإف لأسي ىتح ميغ ةليل موي نم هبتنم لكاي الو ) < ةطوحلا ىلع همدع

 دسف حابصالا دعب ) لكألا يأ ( هنأ ناب مث ) لاؤسلا لبق يأ ( هلبق "الكأ

 < بهذملا سايق ىلع حيحصلا وهو داسفلاب ىلوأ نو هركذي ملو همويو ( هيضام

 دعب لكآلا دممت هنأكف هبف ريصقتو نيدلا رمأ يف ةلهاسم لاؤسلا لبق هلكأ نأل

 ال عييضت هنآل هيلع ةرافك الو حابصإلاب هملع مدعل رفكي مل هنأ ريغ ص حابصإلا

 . نابأ لوق وهو “ طقف هديعي نأ همزلي نأ ) هموب ةداعإ يف صخرو ) “ دمع



 ء هروحُسل هراج كرحت عامس هرحست داتعا نم فلخلا اذه ىلعو
 دق وه اذإف هتداع ىلع لكأف روحسلل هنظف هريغل كرحت ًاموي هعمس

 > حبصا

 يردي ال ىتح أطابت نكلو دقري مل نميف اضيأ نالوقلاو :« ناويدلا » يف لاق

 قفاو نإف يقب ام فرمي نأ ريغ نم لكأف هبتنا نمو ى ميغلاب ليللا نم ىضم ام
 رظن لكاف ليللا فرعي مل نم كلذك و ى ماص ام مدهنا الإو عنص ام سئبف ليللا

 نولكأي اسان ىآر نم كلذك و ‘ طقف مهموي لدب ءالؤه مزل : ليقو رظني مل وأ

 لكأف ةلبقلا هنأ انظ برغملا ىلإ رظن نمو ى حابصإلا دعب لكأ هنأ حصف لكأف
 . ھا هموي داعأ حابصإلا دعب هنأ نيبتف

 دق وه اذإف ليللا يف هنأ نظو رظني ملو رحست نم نأ : « جاتلا » يف ركذو

 ح ةرافكلا نع الضف انه مئإلاب لناق الو ى ال : ليقو ى هموي داعأ رجفلا دعب لكأ

 هراج كرحت عايم هرحست ) داتعا نم مكح يأ ( داتعا نم فلخلا اذه ىلعو )
 ًارَحَس لكؤي يذلا مامطلا وهو اهحتفب هروحس لكأل يأ نيسلا مضب ( هروحُسل

 وه اذإف هتداع ىلع لكاف روحسلل هنظف ) ءوضولاك ( هريغل كرحت اموي هعمسف )
 اهريغ وأ ةالصلل اموي هقدف روحسلل هيلع بابلا قد داتعي نأ هلثمو “( حبصأ دق
 ء هموي : لبقو « همويو ىضم ام ديعي : ليقف 6 لكأف روحسلل هنظف عولطلا دمب

 عم اهلبق ةلأسملا يف امك صيخرت ةلأسملا هذه يف طقف هموي ةداعإب لوقلا نأ هرهاظ
 ص هفالخ جرخف هداتعا رمأ ىلع ىرج لب رصقي ملو لهاستي م ةلأسملا هذه يف هنأ
 ةلأسملا هذه يف نأ دارأ هنأك و “ لصألا ىلع لوق لب اصيخرت سيل هنأ حضاولاو

 تأ آلإ تافتلا ريغ نم طقف مويلا وأ ىضم ام ةداعإ وه يذلا قباسلا فالخلا
 نمم نوكي نأ نيعتي ال اهيف مويلا ةداعإب لئاقلاو “ صيخرت طقف مويلا ةداعإ
 ةدحاو ةضيرف هنإ : لاق نمم وه لب “ةدح ىلع ةضيرف هنم موي لك ناضمر :لوقي
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 ص كشت ىتح 'لك :يور ذإ طاتحإ عولطلا لبق كاسمإلا بجومو

 ء لسغلا ردقب رجفلا لبق ءطو نع فك مزلو { كشت ال ىتح : يورو

. 

 دعب لكألا دّتمتي مل لكألا كلذ نوكل دحاولا مويلاب قفأ امنإو « انبهذم وهو

 لبق كاسمإلا بحم لهو “ تاف ام كردتسي هتالص يف طلاغلاك ناكف حابصإلا

 ؛ نالوق ؟عولطلل نوكي ىتح ال مأ موصلا تادسفم و برشلاو لكآلا نع عولطلا

 . اطايتحا بوجو الب كسمي نأ دارأ نإ الإ ص يناملا حيحصلا

 ابطاخم سابع نبا نع ( يور ذإ طاتحا عولطلا لبق كاسمالا بج ومو )
 يف تكحكش اذإف ( كشت ىتح لكا ) : لكآلا هيف مرحي يذلا تقولا نع لئاسل
 عولطلا يف ( كشت ال ىتح ) : اضيأ هنع ( يرو ) ؛اطايتحا كسمأف عولطلا
 اذإف ى عولطلا ق كشت تمد ام للك : لاق هنأكف ى كسمأف ذئنيحف هدوجول

 ىنعم فلتخا دقو “ كسمأف عولطلاب ملعلا عم كش ال ذإ ع كشت ال تنكف علط

 كيرتعي ال تقو رخآ ىلإ لك : ىنعملا نوكي نأ اهنيب عمجلايف يل رهظو نيتياورلا
 لك : هلوق ىنممك اذهو “ كسمأف كشلا هيف كارتعا تقو ءاج اذإف « كشلا هيف
 كسمأف ال مأ يقبأ تككش اذإف “ليللا ءاقب يف كشت ال قحلك : وأ كشتقح

 قفتا ىقح لكالا ىلع ماد هنأ تاياورلا ضعب يف هنع يور ام مجلا يفاني نكلو
 رخآلاو علط :لوقي لبق نم امهدحأ ناك دمعو كسمأف رجفلا عولط ىلع نامالغلا
 لاقو . كشت ىتح كشت مل ام لك :لجر لاقف لئس" : ةياور يفو “ علطي مل:لوقي
 مون نم ءايمع تهبتنا ناو ؛ كشت ال تح تككش ام لك لب : سابع نا

 يف رصتقا هيلعو “ اهموي تداعأ سمشلا رح تدجوف تبرش ام دعب تجرخف
 . ةرافكلا اهيلع : ليقو “ ىضم ام : ليقو ى « جاتلا »

 ءالستغم ناك نإ هتامدقم و ( لفلا ردقب رجفلا لبق ءطو نع فكمزلو )
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 رحَستي الو ،هردق ليللا نم قبي مل نإ هنم جوز عنم ةأرمال زاجو

 آرمت ولو هبورغو يرذ عولطل

 هيلع ردقي نأ ناكمإل لسغلا ردق : ليقو ى امميتم ناك نإ كلذك مميتلا ردقبو
 امأو ص لستغي نم ربتعا مميتي رخآلاو لستغي امهدحأ ناك نإ و « ءاملا دجي وأ

 نم » : ثيدح ليلدج.عايجلل ال لكألل ةياقف “ ضيب ألا طيخلا مكل نيبتي ىتح

 ردقي عامجلا نع كاسمإلا بجي هنأ ثيدحلاب رهظف اس ًارطفم حبصأ انج حبصأ

 ؛موصلا دسفت ال ةبانجلا نأ ىلع اهب لدتسا نمل ةيآلا يق ليلد الف ابنج حبصي ال ام

 وأ “ ناسنب هلملف مالتحا ريغ عامج نم ابنج حبصي قلت هنأ نم هوور ام امأو

 . اوملعي ملو رذعل مميت دق

 لسغلا ردق يأ ( هردق ليللا نم قبي مل نإ هنم جوز عنم ةأرمال زاجو )
 يهو “ بوجولا ةروصب قدصيف عنملا يفن زاوجلاب هدارمو ى رم ام ىلع مميتلا وا
 ةروصو ى مميتت تناك نإ امميتو لستغت تناك نا السغ كردت ال تناك اذإ ام

 مدمل وأ اهتفخل كردتف يه امأو ى وه كردي ال ناك اذإ ام يهو بوجولا مدع

 اهسفن فيظنتب تلقتسا ول اهنا ىتح « ةبانجلا لسغ يف اهيلع ءاربتسالا بوجو
 ءأطبيو لستغي وهو ممينت اهنوكل وأ « ةعيضم تناك لسفلا كردت ال ىتح الثم
 ناك اذإ همنم اهيلع بجي م امناو ى.هرايجتساو هئاربتسا دعب وأ هؤام دفن وأ

 كبنج هحابصإ مارحلا لب ‘تقولا كلذ يف هتاذب مرحي مل عامجلاسفن نأل كردي ال

 هعنم املو لستغي نمم عامجلا لاح ناك ولو « دعب مميتي نمم نوكي نأ نكمي هنألو
 مميتلا وأ لسغلا كردت يه تناك ولو ث ابنج هحابصإ وهو ةيصعم ىلع هنيعت الئل
 . مميقت تناك نإ

 يهو ( ارمت ولو هبورغو ) يرارذلا نم ( يرذ عولطل رحستي الو )

 )١( عيبرلا هارر .
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 ، اطاخمم وأ « ًاعمد ولو ادمع ًافوج دراولاب دسفو هريغل حصو

 يف صخرو نالوق هب ةظلغم موزل يفو .4 . نع ناب قير وأ

 وأ ًانهد لعجي الو ! رثكألا هيلعو 4 حصأ لوألاو { هداسف مدع

 { قلحلل ٥ؤم ىرجم يف ءام وأ ءاود

 ع دحأ لكل هروهظ ثيح نم رمقلاب اتيغو ى ماقملا اذه يف امهل لخدم الو سمشلا

 يرارذلانم هريغب وأ ةلزنملا يف هثكم لوطي يذلا لح'زب يتمأ نأ ىلوألاف الإو

 يرقشملاو خيرملاو ةرهزلاو دراطعو رمقلاو ى لزانملا يف اهثكم لوطي اهلك اهنأل

 . لحزو

 لكب رحستيو ىمعألا رطفيو ى رمقلا لزانمك ( هريغل ) رحستلا ( حصو )
 ص هريغ : لىق هلثمو “ طاتحا اربخ دج مل نإو س ةمأ ةلفط ولو هقدصي نم

 كرشلاب ال انيمأ ناك نإ : ليقو ع ليللا رخآ روحسلاب يداني يذلاب لكؤيو
 داروألا لهأو نآرقلا نوؤرقي نيذلاو سوداقلاب لكألا يف فلتخاو ص نونجملاو

 . ةيضاملا يلايللاب مهلمع قفتاو < ىضم ام نوفرعي اوناك اذإ ةعنصلاو

 رمام ىلع اقلح ولو ( افوج دراولاب ) موبلا وأ هلك يضاملا ( دسفو )

 ص فنألا نم مفلا يف ناك وأ مف نم الخد ( اطاخم وأ اعمد ولو « ادمع )

 موزل يفو ) “ الصتم عجرر الصتم جرخ نإ ال امطقنم ( مف نع ناب اقير وأ )
 يف صخرو “ نالوق ) نئابلا طاخلاو نئابلا عمدلا اذك و “قيرلاب ( هب ةظلغم

 ص ( رثكألا هيلعو “ حصأ ) داسفلا وهو ( لوألاو ) ، ةظلغم الف ( هداسف مدع

 ‘حصألا ىلع مف نم نيلخادلا طاخلاو عمدلاب تمزلو“ةظلغملا موزل اضيأ حصألا و
 . ةظلغملا همزلي مل لخاد نم طاغلاب موصلا داسفب لاق نمو “ قرملا اذك و

 ( قلحلل دؤم ىرجب يف ) كلذ ربغ وأ ( ءام وأ ءاود وأ انمد لمجي الو )
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 سأر نم لزانو ردص نم علاطب راطفإلا يفو 0 هزيجم لوق عدو

 ٠ لزانلا ال علاطلاب راطفإلا : راتخملا اهثلاث لاوقأ

 فيعض هنإف ( هزيجب لوق عدو ) مفلا نم قلحلل لصوت : لاق نم دنع انذأ ولو
 همزل دقف ربدلا يف نقتحا وأ َطَمَس نمو“كلذ نسحلا وبأ هرك و“هب ذوخأم ريغ

 يضاملا ءاضق “ فلخلا ىلع ءاضقلا دارملاف ءاضقلا تركذ اذإو ى ةرافكلاو ءاضقلا
 طومسلا مهضعب هرك و ص ةظلغمف انه ةرافكلا تركذ اذإو ؟ مويلا ءاضق وأ

 يف ءاودلا رطقب سأب الو “ ركذلا يف ناقتحالاب سأب الو ڵ ةهارك ناقتحالاو

 ءاودلا لاخدإ مضلاب طومشسلاوهفوجلا ىلإ ال غامدلا ىلإ لصوي هنأل ررضل نذألا
 ةأرملا وأ لجرلا نقتحا اذإو « ركذلا وأ ربثدلا يف هلعج ناقتحإلاو « فنآلا يف
 و۔ه كلذف طئافلا جورخ الإ اهجارخإ كردي ال ام ىلإ ةنقحلا تفلبو ربدلا يف

 الصي مل ولو ( سأر نم لزانو ردص نم علاطب راطفالا يفو ) ‘ فوجلا لوصو
 اهنأل اهب راطفإلا مدع امهدحأ : ( لاوقأ ) اهجارخإ ىلع ردق نإ ثيحي مفلا دح
 علاطلاب راطفالا راتخا اهثلاث ) 0 اهب راطفإلا رخآلاو ص قيرلاك لخاد يف

 . ( لزانلا ال

 موصلا ضقني ًادقعنم ناك اذإ سأرلا نم لزن يذلاو : « ىيحي » خيشلا لاق
 ال ةالصلا ضقني ًادقعنم ناك اذإ ردصلا نم علطي امو ى ةالصلا يف هب سأب الو
 ردصلا نم علط امو “مودلا ال ةالصلا ضقني سأرلا نم لزن ام : ليقو ى موصلا
 ال علطي يذلاو اهضقني سأرلا نم لزن ام : ليقو “ ةالصلا ال موصلا ضقني

 علاطلا اهضقني : ليقو ى اهضقني ال لزن امو اهضقني علط ام : ليقو ى اهضقني
 . ھا لزانلا الو علاطلا ايهضقني ال : ليقو ت لزانلاو

 هموص مدهنا دقف نالصتم امهو هطاخم وأ هعومد علب نإو : « ناويدلا » يفو
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 > هموص مدہن ١ دمع لبق وأ اركف وأ آرظن مادأ وأ هركذب فمع نمو

 ‘ ىذمأ فإ ال اقلطم عماجملاك ىنمأ نإ رثكألا دنع ةظلغم هتمزلو

 دقف سأرلا نم ءيجت يتلا ةدقملا علب نإو ‘ صخرب نم مهنمو ى ةظلغم هيلعو
 نم ءيجت ىقلا ةدقعلاب مدهني الو صخ رب نم مهنمو > ةظلفغم هملعو هم وص مدهنا

 ٠ ھا مدهني : لسىقو > ردصلا

 ى قلحلا ىلإ الصتم عجرو الصتم مفلا دح نع جرخ اذإ قيرلا له رظنو
 انئب دعي عطقني مل الصتم عجرو لصتم وهو اجراخ فنآلا دح نم طاخملا وأ

 مالك يف لخدي ال : تلق ؟ هيف لخدي الو دمي ال مأ فنصملا مالك يف لخديو
 نع ناب قير وأ اطاخ وأ اعمد ولو ادمع افوج دراولاب دسفو : لاق ذإ فنصملا

 هلمشبف ى ال : ليقو “ ضقني : ليقف « طاخخلا الإ ضقن الو كلذب ةرافك الف مف

 نمو “عطقنملاك جراخلا لصتملا نأب « ناويدلا ه حرصو “ سأر نم لزانو :هلوق

 نم اماعط لخد أ ن إ و : لاق “ طقف هموي لدب هىلعف كلذ نم ًائىش دممتي ل

 هفوج لصوو هبنج نم هلخدأ نإو « هموص مدهنا دقف هفوج لصو ىتح هقلح

 . هيف ضعب صخرو مدهنإ بارش وأ مامطب نقتحا نإو < مدهني الف

 سم وأ عامجلا يف ( اركف وأ ) ةوهشب ( ارظن مادأ وأ هركذب ثبع نمو )
 دنع ةظلغم هتمزلو هموص مدهنا ادمع لتبق وأ) امهربغ وأ ركذلا وأ ديلاب ندبلا

 همزل : لاق نم لوقو ى هيلع ةظلغم ال هنأ هلباقمو “ ةظلغملا يف ( رثكألا

 اذإ هركذ نم جرخي مل ولو : ليقو ى ينملا جرخأ ( ىنمأ نإ ) طقف هموي ءاضق
 :ليقو “ايهلمتحي همالكو « اذهب لسفلا مزلأ نم لوق وهو ى هلخاد يف هنع لصفنا

 ص نميأ مل وأ ىنمأ (اقلطم) ةفشحلا بئاغلا ( عماجيناك ) ةظلغملا همزلتو هموي ديعي

 ص لبقملا وأ ركفلا وأ رظنلا ممدم وأ ثباعلا كلذ ىذ"وأ وأ ( ىذمأ نإ ال )
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 هب ضعب بجوأو حصألا ىلع ًاخيش ولو مماصل ليبقتلا هرك مث نمو

 ٠ . اقلطم ًاراطفإ

 ( مث نمو ) 0 ايهب لسفلا مزلأ نم لوق وهو ءانمإلاك ءاذيإلاو ءاذمإلا : ليقو
 ولو مئاصل ليبقتلا هرك ) فالخلا ةهج نم وأ نوكي هلما ءانمإلا ةهج نم يأ

 ىورو “ ءاذمإ الب ولو ( اقلطم اراطفإ هب ضعب بج وأو 0 حصألا ىلع اخيش

 نعو « ىنمأ ىتح رظنلا ددرم ىلع ءيش ال هنأ ديز نب رباج نع انموق ضعب
 لحي ال نم ةوهشب لبق نإو ى ىضم ام ءاضق هيلعف رظنلا عباتي مل نإ : كلام

 يف فلتخاو “ هموي : لبقو ‘ ىضم ام داعأ هيف رثكف وأ ةوهشب هرظن وأ هل
 نإو ث ىنز نم مزلي ام همزلي هديب ىنمأ نإ : ليقو “ نمي مل وأ ىنمأ ةرافكلا

 يف كلذ اهرضي مل للب اهأ ىقح لحي ال ايف وأ لحي ايف تركف وأ ةأرما ترظن
 نع ةضرعم تركف اهنأ ههجوو « ناويدلا » يف اذك ى مدهني : لبقو ى اهموص

 هزاجأو ى هب"رإ كلمي نمو خيشلل ليبقتلا مهضعب زاجأو « اهأجافف ءانمإلا دصق
 ليبقتلاب لازنإلا فاخ نمو ى ةهارك الب هبرإ كلمي ال نمو باشلاو خيشلل ضعب

 ملعي ملو مالتحاب اليل ةبانجلا هتمزل نمو هل ضرمتم هنآل رطفأ ينملا هقبسف لبقو
 نم :٠ ثيدحل ًارطفم حبصأ : ةيرهاظلا تلاقف ى حبصأ ىقح قفي مل وأ حبصأ قح

 « هملع لدب الو هموي حص : انباحصأ لاقو ى )١' « ارطفم حبصأ ابنثج حبصأ

 نم ىلع ثيدحلا انلمحو ت لسغلا عيضي مل نإ لدب همزلي مل راهن ملتحا ول ذإ
 نم امأو : خيشلا لاق ى انايسن اهب حبصأ نميف اوفلتخا اذك و « ادمع ابنثج حبصأ
 هلوق مومعل ماص ام ديعي هنإف كلذك ماصف حبصأ ىتح ةبانجلا نم لسفلا يسن

 ىلع لدي ال هنإ : ةيرهاظلا لوقت دقو ص « ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم ه: للب

 )٠١( هركذ مدقت .

  



 ًظَعْنأ نمو ث امويل ولو نايسنب ناعماجتم ديعي ال نأ صخرو
 ال : ليقو { هموي لدبأ ديكو نإو سم ال ىنمأ ىتح هركذ : ليق

 عبصإ وأ دوعك اهجرفب ةلخدم ىلع دسفو . هدري ملو هجلاعي مل نإ

 3 ال : ليقو س ةظلغم اهتمزلو هب تذتلا نإ

 دق هب هف هتمزل نم نآل “ مالتحاإ ا راهن هتمزل نم موي داسف مدع هموي داسف مدع

 . ارطفم هلخدف ابنج حبصأ نم امأ و « امئاص هلخد

 ين كلذ.يتايسو ى ( ايهمويل ولو ,نايسنب ناعماجتم ديعي ال نأ صخرو )
 هلمحي ملو مادهنإلاب ضمب ددش و « اهموي ةداعإ اهيلع نأ اوراتخاو ى همالك
 رمأل دتشا يأ (هركذ :ليق ) ءاظلا فيفختب ( ظَسلنأ نمو ) ى انايسن لكألاك
 ءاهتشا ةدش ىنعمب نوكيو ى ةأرملا وأ لجرلل بسني نأ ظامنإلا لصأ و « عاججلا
 نوكي نأ زوجيو ءماق يأ نيملا حتفب - ظَّعن هيف لاقف ركذلا امأ و 2 عامجلا

 ىنمأ ىتح ) “ضعبلل لكلل ام ةبسن نم نوكيف لوألا ىلعو “ظعن ةقفاومل ظعنأ
 رظن وأ ركفتب الو ع دي لثمب ( ردَيَك + نإو ) ركف وأ رظن وأ ( آسمبال

 الب رظن وأ ى هيلإ لمعتسي ملو ةرورض عامجلا رمأ هبلق يف هل رطخ لب ى مادم
 هبلق يف عقوو ردنت الب سم وأ ث ةرورض كلذ هبلق يف عقوو فكف دمع

 لدبأ ) كلذ لثم لمف وأ « ةرورض كلذ قوف عايتسا نودب عمس وأ ڵ ةرورض
 هسفقن نمي يأ درلا نم ال ةدارإلا نم ( هدرب 7 هجلاعي م نإ ال : ليقو ى هموب

 نالوق ؟ يضاملا وأ مويلا ( دسفو ) ؛ كلا همحر ةكرب نبا لوق وهو ع كلذ ىلع

 ( ال:ليقو“ةظلفم اهتمزلو هب تذتلا نإ عبصإ وأ دوعك اهجرفب ,ةلخدم ىلع )
 اهمزلت ال : ليقو ى اهموي : ليقو « طقف تماص ام مدهني لب ةظلغملا اهمزلت
 . مثإلا لب اهموي الو ىضم ام الو ةظلغملا

 اهتمزل و اهموص مدهنا للب اهنم ناكو كلذب تذتلا نإ : « ناويدلا ه يفو
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 ردق هلدب مميتلا وأ هعيضف اراهن همزل وأ حبصأ قح لستغي مل نمو

 > رطفأ هادؤم

 ةظلغملا اهتمزل تمأ نإ هنأ حيحصلاو؛اهموي دمنتلف للب نكي مل نإ و«ةظتلغم

 وأ للبلاب نيتبكارتملا موص مدهناو “ طقف اهمويف الإو ىضم امو اهموي ءاضقو
 ' اهمجوز ىلع نامرحت الو ةظلغم اهنم ةدحاو لك تمزلو رم ام ىلع ءانمالاب

 وأ ةرورض وأ مون يف ( اراهن ) لسغ ( همزل وأ حبصا ىتح لستفي مل نمو )
 عفرلاب امهوحن وأ ةحص وأ ءام دقفل مزاللا ( مميتلا وأ هعتيضف ) ليللا نم نايسن
 (هلدب) ، امهدحأل هعيض يف ءاملاف ى ميدقتلا ةين يف وهو مزل يف رتتسملا ىلع فطع

 يأ ( هداؤم ردق ) « لستفيب هيلع لولدملا لاستغالل ناءاملاو ى مميتلا نم لدب

 لاستغالا ردق هل ربتعيف لسفلا عاطتسا نمم ناك نإف ى امهدحأ هيف يدؤي ام ردق
 كلذك مميتلا ردقف لاستغالا نم عنام عنم نإو “ اهب حصي يتلا هتامدقم عم

 هركذ ص ةظلغملا همزلت اضيأ : ليقو “ هموي : ليقو “ ىضم ام داعأو ( رطفأ )

 عبضي ىقح راطفإ الف لاستغالا نم عنام عنم نإ : ليقو ى ةلاسم يبأ عماج يف

 عضو عناملا لازو عنامل ةبانجلل مميت اذإ ايف مالكلا كلذك و ى لاستغإلا ردق

 لستفي ال ام ردقب هلبق وأ حابصإلا دعب مونلا نم هبتنا نم امأو راهن هلاوز دعب

 ؛موصلا رضت ال ةبانجلا :انموق لاقو ى ةبانجلا دجوو هبتنا نيح نم لستغيلف الثم

 عمو ةدوارم الب حصي هنآل ةدوارملاب مميتلا نع ةأرملا لغتشت نا عييضتلا نمو

 . اهيدي ريغ يف سجنلا

 هدسج نم ائيش هيف لسفي ام ردق لسفلا عيض نم : ليقو « ناويدلا ه يفو
 صخ رب نم مهنمو > هف مميتي ام رادقم عتض نإ مدهني : لسىقو > هموص مدهنا

 ص رجفلا ةالص دعب بنجأ نإ ىلوآلا ةالص تقو ىلإ لسفلا رخؤي نأ بنجلل
 رصعلا دعب بنجأ نإ و رصملا ىلإ لسفلا رخأو « رهظلا دعب بنجأ نإ كلذك و

 ۔ ٣٤٢

 



 . . « ةريبك لكبو 2 ادمع بذكب هموىل ضقنلا حصألاو

 ص برغملا ةالص ىلإ هرخأ نإ مهضعب صخرو « مدهنا سمشلا بورغ ىلإ هرخأو
 ىتح عيضف لسفلا هيف كردي ال ام راهنلا نم يقب دقو رصملا دعب بنجأ نإو
 لبق ةبانجلا هيلع تلزن نإ كلذك و ع مدهني : ليقو « مدهني الف سمشلا تباغ
 . هيلع تملط الإ لسفلا هيف متي ال ام رادقم سمشلا عولط

 ؛مدهنا نايسنلا هيلع لخد ىتح دقر وأ ىناوت نم هنأ : «ناويدلا » يف ركذو

 دعب هبتناف موقي نأ يوان دقر نإو ى مدهني الف ناضمر يف هنأ يسنو ملع نإو
 هيفو “ هموي الإ ال : ليقو : تلق « مدهنإ لسغلا كردي ال تقو يف وأ حابصإلا
 صخرو ى مدهنا حبصاف هسأر ىلع ءاملا ضافأو سجنلا عزنف ليلب هبتنا نإو
 مميتف لسفلا نم همنمت ةلع هيلإ تثدحف هكردي ال ىتح ليلب عيض نمو “ ضعب

 عيض نمو « مدهني الف لستغي ام ردق هل يقب نإو “ صخ رو مدهنإ حبصلا لبق
 ص مدهني الو عنص ام سئبف حارتساف حبصلا لبق لستفي ال ام رادقم ىلإ مميتلا

 . مدهني : لقو

 انلق نإ ( ادمع بذكب ) هلك يضاملل : ليقو ى ( همويل ضقنلا حصألاو )

 وأ طلغ وأ نايسن وأ ,مهوتي نإو ابذك ىمسي وه ام فالخ ىلع ءيشب رابخالا
 الو بنذ ال هنإف دمعلا نكي مل اذإ ال جرخ ديق ادمع : هلوقف اقلطم دصق مدع
 نالوق كلذ و“عقاولل نايب ادمع :هلوقف دمعب الإ ابذك ىمسي ال:انلق نإو “مادهنا
 ص طقف ةميمنلاو ةبيغلاك ( ةريبك لكبو ) “ دمع الب بذكب ضقنال هنأ اوعمجأو

 ضقتني :ليقو ص كرشلا ةريبكب ضقتنيو اضيأ ةثالثلاب ضقنتني ال هنأ ضعب معزو
 نضقني نهنإ ه : ثيدحل ةوهشلا رظنو ةبذاكلا نيميلاو ةميمنلاو ةبيغلاو بذكلاب
 مهضعب دنع موصلا ضقني الو )١' « رشلا لوصأ نيةسيو لامعألا نلطبيو ءوضولا

 )١( هيلع قفتم .
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 نمم : ليقو ث اقلطم ال : ليقو 0 هعرذ نإ ال ,دمع نع هقب و

 يف : ليقو ص اقلطم آراهن ماجتحا هركو « هموي داعأ حبشب ايقت

 ه هداسفل ال هلوأ يف : ليقو ي هرخآ

 املظ ناك وأ الام هب عاضأ وأ ى هلوسرو هللا نع ابذك ناك نإ الإ بذكب

 . هموص حص هنيح يف بذك نع بات نإ : ليقو ى اقلطم

 صقن ال : لسىقو ل ةسخلا كلت وهو رئابكلا نم ثيدحلا هب درو ام الإ ةرسكم

 يتأيو ى اضيأ ةظلغملا ةرافكلا هب مزلت : ليقو “ ( دمع نع مءْيقيو )

 ع هبلغ يأ ( هعرف نإ ال ) ى لقاملا غلابلا مزل باب : هلوق يف آضيأ نالوقلا
 ه( هموي داعأ عبشب ايقت نم:ليقو ) “عبشل وأ ادمع ولو ( امتلطم ال : ليقو )

 ىلع ضقنلا نإ » : ثيدحلا امهدريو “ هموي داعأ عبشب ال ولو هعرذ نم : ليقو
 نم مكحك مكلاف هبلغ ءيش هنم عجر نإو )١' « ءيقلا هعرذ نم ىلع ال ءاقتسا نم

 وهو عبش نع مشبتلاب ضقن الو ى ال : ليقو “هموي ديعي : ليق « هبلغ ائيش علب
 ى هقلمل السغ ارهاط ءام علب امئاص نكي مل نإف هاف لسغ ايقت نمو « هوركم

 ى ءاملا علبي مل نإ ءوضولا داعأو هاف لسغ مغلب وأ ةماخن هردص نم تعلط اذإو

 ' اقلطم اراهن ماجتحا هركو ) ى لسفلاك رثكأ وأ اثالث قيرلا علب نأ رهاظلاو

 يدؤيف فعضلا فوخل لب ( هداسفل ال “ هلوأ يف : ليقو ى هرخآ يف : ليقو

 ةفينح وبأ لاقو ص ثفتلا ءاقلإ اذكو ث ليلل هعم همد موصيل وأ راطفإلل
 . ةهوركم ريغ ةماححلا نإ : هباحصأو

 : اذكه للز هنع ٥هوورو ك رطفت اہإ : دوادو دمحأو يعازوألا لاقو

 . هيلع قفتم )١(
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 لاحتكالا ةزاجإ ىلع رثكألاو ، فولخ ىلع راطفال هرخآ كاوسو

 . . . سلكؤي ءاودب طلخي مل نإ : ليقو . اقلطم راهن

 رطفأ» : ثيدح امأو ى تلج هنع حصي ملو « '١ا) « موصلا ضقنت ةماجحلا ه

 قلع هنأل موصلا ةماجحلا داسفإ ىلع لدي هنإ : ليقف )٢' « مجتحملاو مجاحلا
 ى راطفإلا يف ةلملا وه ماجتحالا نأ ملعف “ مجتحملاو مجاحلا وهو قتشملاب راطفإلا

 مجاحلا رظنك رطفم ارمأ العفل راطفإلاب اهيلع كح هنأباوجلاو مجحلا اذك و

 ةيوق ةجح ال هنإف مجاحلا ركذ كلذل لديو ى ابايتغال وأ « مجتحملا ةروع ىلإ
 ولو قلحلا هركي اذك و « مهفاف آرطفم ناك هب رطفي ام دحأب لعف نم نأ ىلع

 وأ طبإلا وأ ةناملا رمش لاط نإ الإ ‘ رافظألا لقو “ رعشلا فتنو « هسأرل

 يبأل اك ( هرخآ كاوسو ) « ةالصلل "دك'وأ اهنأل كلذ ةلازإ همزلي هنإف رفظلا

 :ليق ءاخلا مضب مئاصلا مف ةحئار وهو( فولخ" ىلع راطفال ) رصعلا دعب ةريره
 لوأ يف بطرلا كاوسلا ضمب زاجأو « ةهارك الب هرخآ ريغ يف زوجيو اهحتف وأ
 هرخآ ضعب ههرك و “ بهذملا يف نالوقلاو « ةهارك الب هرخآ سبايلاو راهنلا

 اقلطم كلامو امهنع هللا ىضر ةشئاعو سابع نيا هزاجأو ى ابطر وأ سباي هلوأ و

 . . ةهارك الب

 ال اذهو ى ماعط هيف ناك ولو ( اقلطم اراهن لاحتكالا ةزاجإ ىلع رثكألاو )

 ءمامطلا ءافتنا ديقل ركذ الب خلامهرثك أ هزاجأ :خبشلا لوق نم هذخأ هنأ الإ رهظي

 نإو ع ( لكؤي ءاودب طلخي مل نإ : ليقو ) “ قلحلا ىلإ لصوت ال نيملا نال هلعلو
 امب الإ رطفي ال هنإ : ةفينح يبأ لوق بساني اذهو ى زوجي الف لكؤي ءاودب طلخ

 . يئاسنلا هاور ( ١(

 . دواد وبأر دحأو ملسم هاور ) : ( ٢
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 غضم نأو هناسلب 0 ردق وأ لخ معط قوذي نأ مئاصل زوجو

 لفن وأ ةرافكل نإو .هتحص يف طرش يهف ةينلا امأو ارذح عم يبصل

 3 حبحصلا ىلع

 كلكؤي امل دبجأندبلا نأ ىعار هلئاق نوكي نأ لمتحيو « هلوق اذه لعلف ى لكؤي

 لحتكا ناو ع جراخ نم قورملا لخد ام ال فوجلا لصو ام ضقانلا نأ هيفو

 مماصلللاحتكإلا مهضعب هرك و « رطفي الف هفوج لصي ملو لكؤي ال وأ لكؤي ءاودب
 انباحصأ ضعبو ةداتق نعو “ اموي ىضق لحتكا نإ هنأ مهضعب نعو ى اقلطم

 هيف لكؤي ءاودب طولخلا لحكلا معط دجو نمو ى دمإلاب اهمدعو ربصلاب هتهارك
 الو هلعف وأ هزاجأ تللم هنأ اراهن لاحتكإلا زاوج هجوو « هيلع ريض الف اراهن
7 

 وأ نيجع وأ ( ردق وأ لخ معط قوذي نأ مناصل )ةهاركلا عم ( زوجو )
 ناك ءاوسو ى ائيش علبي نأ نم ( رذح عم يبصل غضم نأو هناسلب ) كلذ ريغ

 سم مهضعب هرك و « ردقلا معط لثم ردقلا ريغ معطو ى ىثنأ وأ آرك ذ مئاصلا

 وبأ زاجأ هنأ : « جاتلا ه يفو ى كلعلا غضم مئاصلل هركيو ى ناسللاب معط هلام
 يبصل غضملا زوجي هنأو “ قزب همعط دجو اذإو لوك أم هيف ابب لحكلل رثؤملا
 : لاق اضعب نأو ث هعاخن ىف لحكلا دوجوب دسفي ال هنأو “ ضيرمك يأ هريغو

 ` .. رطفم راهنلا رخآ يف بطرلا يف كايقسالا نإ
 وأ ةرافكل نإو ) ص موصلا ةحص يأ ( هتحص يف طوش يهف ةينلا امأو )

 امأ و اا « ليلل ا نم م اصلا تسبي م نمل موص ال » : ثيدحل ) حيحصلا ىلع لفن

 )١( هيلع قفتم .
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 وه : لقو > ةرافكللاو ءاضقلا همزل نراضمر ف اهلمهأ نمو

 ٢: دقاع ربغ حبصأ نم موص يزج الو ‘ راتخملا وهو ( طقف

 . . . . . . . . ض ليللا نم

 نمو هماص ءاش نمف همئاص انأو هموص ضرفي مل ءاروشاع موي اذه » : للع هلوق

 نوكي نأ زاوجل راهنلا نم موصلا ءاشنإ زاوج ىلع هيف ليلد الف ") « هرطفأ ءاش

 ءاش نمو “ آمئاص حبصأ ينإ : لاق هنأك اهراهنل اريشم ةليللا يف كلذ لاق دق
 هماص ءاش نم دارأ هنكل اراهن كلذ لاق دق نوكي نأ زاوجلو « رطفم حبصأ

 حابأ امنإو > هموص ًاي وان هحاصإ دعب هرطفأ ءاش نمو هدعبو لمقتسملا ماملا ف

 ممراطفإو ى ضرف ريغ هنأ مهبولق يف خس ريل موصلا ىلع حابصإلا دعب هراطفإ مهل
 ضرف نبوات اوماص دق اونوكي نأ زاوجلو ى ةيفخ ةوهش سيل ةقيرطلا هذه ىلع
 هخسن مهل نيبف خسنو ضرف وأ 9 مهيلع طق ضرفي م هنأ عم ءاروشاع موص

 رفز لاقو ‘ ضرفلل طرش : ليقو “ طرشب تسيل : ليقو « اضرف سيل هنأ
 اضيرم هموص ديرم ناك نإ الإ ناضمرل ال ناضمر ربفل طرش : ءاطعو دهاجمو

 . ارفاسم وأ

 دنع ) ةرافكل ١ و ٨ اضقلا همزل ن اضمر ق اهلمه أ نم ( ؤ حيحصلا ىلع ) و (

 نم موص يزجي الو  راتخن ١ وهو ؛ طقف وه : ليقو ( 0 هللا همحر ةك رب نب ١

 اهدقع مهضعب زاجأو ى طرش اهنأب لوقلا ىلع ( ليللا نم هتين دقاع ريغ حبصأ .

 . ملم ءاور )١(

- ٣4٨٩٧ - 



 » ناضمر ةضب رف آاثاص حبصأ هللا ءاش نإ آاد_ غ : لوقي نأب

 نيعتم ضرف لكل رجفلا دعب ةفينح وبأ هزاجأو ى يمفاشلا هيلعو لفنلل اراهن
 نيعت ابف ةينلا طرشي ال ةفينح وبأ لب « ةدودمم مايأ رذنو ناضمر لثم هتقو

 كلذ داتعاو ةعمجلاو سيفلاك اهموصي امايأ وأ امو مزتلا نمو “ ناضمرك هتقو

 نراق نإو « موصلا هل حص موصلا ضقني ام هنم ردصي ملو ةين الب ةرم حبصاف
 فصنلا يف ضعب هزاجأو « هيلوق حصأ يف يعفاشلا دنع الو اندنع زجي مل رجفلا

 . لفنلل راهنلا نم لوآلا

 اهدقع بحتسي و “ ليللا رخآ ىلإ بورفلا مامت نم اقلطم موصلل ةينلا دقعتو
 نإ و « مميتلا وأ لسفلا دعب اهلدبأ ةبانج هتمزلو اهدقع نإ و « روحسلا تقو يف

 ج ناويدلا ه نم لفنلل ةينلا باب يف ركذو ى ضعبل [آفالخ ضقن الف اهلدبي م
 رصعلا دعب دقع نإ : ليقو ى ادغ موصي نأ ىلع راهنلاب هاون دقعي نأ صيخرتلا

 يفو ى اهدعب ةنسلا موصي نأ ةنس يفو “ هدعب رهشلا موصي نأ رهش يف دقعي نأو

 . اهموي دمب امايأ وأ اهموي دمب اموي موصي نأ ةليل

 اہإأ عم ةين لوقلا ةيمست نم فرومت ام ىلع روصتلل ءابلا ( لوقي ناب )
 يداقتعإلا لوقلا دارأ وأ ى لادلا مساب لولدملل ةيمست كلذ وأ “ لوق ال داقتعا

 كروكذملاب ال روكذملا هبلع لد افوذحم حبنصأب قلعتم (ادغ)“ريوصتلل نوكت الف
 ص طرشلا ةادأ ىلع يفرظلا ربخلا لومعم ميدقت زاوج نم يئاسكلا لوق ىلع الإ
 نوكت نأ ىلع نأ ةزمه تحتف وأ « ءازج ال ءازجلا ليلد روكذملا لعج نإ الإو
 نإ ) ، آدغ لدب احبص لوقي نأ ىلوألاو ى تسقوتلا مال اهلبق اردقم ةيردصم
 ناببلل ةفاضإلاو ى اهموص يف اعراش يأ ( ناضمر ةضيرف امناص حبصأ هلا ءاش
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 هنم ةليل لوأ اهلاق نإو ، ىلاعت هلل ةعاط « بورغلل رجفلا عولط نم

 . . . . . . . . هرخآ لإ هتزجأ

 بورغلل رجفلا عولط نم ) نراضمر موص يه ةضيرف يأ فاضم ريدقت ىلع
 يف ىون نإ و ى اهيناعم دافأ امم ظافلألا هذه ريغ يزجتو ى ( ىلاعت هل ةعاط
 ى ءازجإلا باوصلاو ى « جاتلا » يف امهرك ذ نالوق ءازجإلا يفف ظفلتي ملو هبلق

 . ظفلتي ملو وني مل نكف كلذ ربغل وأ ىنعملا هلهجل وني ملو ظفلت نإو

 ديدجتلا بدنو ( هرخآ ىلإ هتزجأ )هلك هل ايوان ( هنم ةليل لوأ اهلاق نإو )
 ةليل لوأ اهيضقي يتلا مايألل ةينلا هيزجت ءاضقلا دارأ نم كلذك و اهمويل ةليل لك
 ىضم ام دعب ناضمر لوأ ريغ نم موصلا دارأ نم اذك و ى ترثك وأ مايألا تلق

 وأ ضيح نم ةراهط وأ رفس نم همودق وأ هتبوتل رثكأ وأ ناموي وأ موب هنم
 ديدجتلاو ى ةدحاو ةرم هلك هنم كردأ امل ةينلا هيفكت هنإف « كلذ وحن وأ سافن

 موي لك : لاق نمو “ ةدحاو ةضيرف ناضمر نأ ىلع كلذو مهلك ءالؤمل بودنم

 ام لعفو ليللا لكأ لصفب هلئاق لدتساو « اهمويل ةليل لك ةينلا همزلأ هضيرف
 ايل هوحنو لكالا ناك ول هنأب بيجأ و « روحسلاب للع هرمأبو هيف موصلا ضقني

 يوني لب ةلطاب ليل يف هوحن وأ لكأ اهبقعأ ةين لك نوكت نأ بجول ةينلا بجوي
 يف ناسنإلا نأل ص الصأ ةينلا هل حصت ال لب “ موصلا ضقني ام اهدمب لعفي الو

 لعفي مل وأ ضقني ام لعف “ لكأي مل وأ لكأ رطفم ليللا تاظحل نم ةظحل لك
 برقي ام قرفتسي نأ همزلبف ؟ خلا ') 2 انه اه نم ليللا لبقأ اذإ ه : ثيدحل

 ى كلذب لقي ملو ةلوصفم ريغ هب ةلصتم ةين ىون دقو علطيل ةينلاب رجفلا نم

 . هملع قفتم ) ( ١
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 رفاسملاو ، هيلإ بلقنإ هريغل ناضمر يف يون موص لك : ليق

 نع :ب لبقو > دحاو نع هزح ل هراهظ نع هماص نإ

 2 هراهظ

 ىلع ةناعإ وه امنإف روحسلا امأو ى اهوحنو ةبانجلا لعف ةينلا ضقني ال : ليقو
 مهيلع روحسلا ناك باتكلا لهأ نالو ى ثيداحألا ضعب يف هيلع صن اك موصلا
 ضرف ءادأ نم هلامعأ عيمج نأ ةلمجلا يف هداقتعاو نمؤملا ةين نإ : ليقو ى امرحم

 هاون ل"وحي مل ام هل زجع هلوسرلو هلل ةعاط ةليسوب هللا ىلإ برقت وأ ةنس ءايحإ وأ

 يسن نإو « هتين ديدجت هل بدن هلمع دنع هنم ائيش وأ هركذ نإو « هريغ ىلإ
 نم اندنع دي الو ى هلامعأ عيمج يف اهيلع ناك نإ هيلع امل دؤم وهف اهدقعي نأ

 ةرافك وأ رخآلا ناضمر ءاضق هعم ىون نإو “ رضاحلا ناضمر موص نييعت

 موصلا هبف قلطأ نإ هنأ نومعاز معزو 4 هريغل الو رضاحلل هزجي ل الفن وأ

 رح أ ١ ٥ .

 هريغل ) هطسو وأ هرخآ وأ هلوأ ( ناضمر يف يون موص لك : ليقو ) و
 ' فسوي يبأ لوق وهو ى رضحلا يف وأ رفسلا يف ناضمر ىلإ يأ : ( هيلإ بلقنا

 ى هاون امل هازجأ هريغ ناضمر يف ىون اذإ هنإف رفاسملا الإ : ةفينح وبأ لاقو
 ص ناضمر وأ راهظ نم ( دحاو نع هزجي مل هراهظ نع هماص نإ رفاسملاو )
 وبأ لدتسا نإو ى ةفينح يبأ لوق وهو ى ( هراهظ نع ) هعيزجيي : ( ليقو )
 هنأ ملسن ال : انلق ‘ اضرف بلقنا لفنلا ةينب جحي مرحأ ول هنأب هريغ وأ ةفينح

 همزل الإو ى ةفرعب فوقولا لبق ضرفلا ىلإ هتين بلق نإ الإ هيزجي ال لب بلقني
 ذإ دعب هيلع ردقي مل ولو هيلع نيد وهو “ضرفلا ةينب هيف لخديو اجح ديعي نأ
 لصوف هفلكتف ناسنإلاىلع جحلا بجحي م اذإو لفنلا ةينب هعيضو آلوأ هيلع ردق

_ ٥٠ ٣ 

 



 . . ةدحاو ةضيرف هن أ حصألاو { ناضمر نع : ليقو

 نييعت ةين همزلي ال هنأ ثح نم ءوضولاب لدتسا نإو ى هقاطأ نمم ناك هنكمأف

 موصلاو ةالصلا وهو هريغل ضرف ءوضولا نأل قرف اهنيب :انلق كهعفر يف ثدحلا
 . تاذلاب ضرف

 يف يون موص لك نأ وهو ى هبحاص لوق وهو ى ( ناضمر نع : ليقو )

 يوني نأ لثم ى اقلطم راهظلا ريغ ىف فلخلا اذك و ع ناضمر ىلإ بلقنإ ناضمر
 ريغ ىون وأ موصلا قلطأ نإ هنأ قحلاو « رخآ ناضمرل ءاضق وأ ةالص ةرافك

 هلوقل ةرافكلاو ءاضقلا همزلىف هريغ نعالو ناضمر نع هيزجي ال رضاحلا ناضمر

 وأ “ناضمر يف ناضمر ريغ ماص يذلا اذهو ") « تابنلاب لامعألا امنإ » : قل

 . طقف ءاضقلا : ليقو “ ناضمر موص ىون هنأ هملع قدصي ال لمهأو ماص

 نايبلا مهءاجو هيف اولكأي ملو هضعب وأ موي مهيلع ىضم نإ : «ناويدلا» يفو
 ىلإ جاتحي ال ناضمر نأل مهمايص ىلع نوضمي مهنإف ناضمر نم مويلا كلذ نأ

 لك اي مل نمو “ ليللا نم موصلا ىلع مهاون اودقعي مل نإ مهيزجي ال : ليقو “ ىونلا
 ص كلذل ادمعتم ناضمر هيلع ىضم ىقح موصلا دقعي ملو راهنب ناضمر يف ائيش
 ناضمر ماص نإ ميقملاو ى ديمي : لبقو ى هموص هازجأ لكأي ام دمي مل نم وأ
 وه يذلا ناضمرل الإ هزجي مل رخآ ناضمر ءاضق وأ رذن وأ ةظلغم وأ ةرافكلا

 ناك ولو ( ةدحاو ةضيرف هنأ حصألاو ) ،آضيأ ناضمرل هيزجي ال : ليقو « هيف
 ص هنم دب ال رمأ هنآل لصاف لكآلا وحن وأ اليل لكألا ناك ولو حصيو ضعب دسفي

 عم ؤ يزجيو ضعب نع اهضعب لصفي امهوحنو ةرافكلاو ةاكزلا نأ كلذ ريظنو

 )١( هيلع قفتم .
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 . اذه ىلع ةليل لك ةينلا ديدجت بجيف ، موي لك : ليقو

 'دحاو ضرف بحلا ةاكزو « دحاو ضرف دقنلا ةاكز “ دحاو ضرف ايهنم الك نأ

 ؛دحاو ضرف لبإلا ةاكزو ى دحاو ضرف رقبلا ةاكزو دحاو ضرف منغلا ةاكزو

 بجيف ) ةضيرف ( موب لك : ليقو ) ص زئاج ضعب نع عون لك ضعب لضفو
 . (اذه ىلع ةليل لك ةينلا ديدهت

- ٣٥٢ 



 باب

 هب قيطم ريغ ليل غلبم لكأ نع زجع ضيرمل راطفإلا حيبأ

 موصلا نع زجعو اماعط يهتشي ال ناك نإ : ليقو . ًاموص

 باب

 راطفإلا تاحيبم يف

 كلذب ( هب قيطم ريغ أليل غلبم لكأ نع زجع ضيرمل راطفالا حيبا )
 ةيصاخ الو هنم ةحراج توفت الو موصلاب تومي ال ناك ولو ( اموص ) زجملا

 نإ : ليقو ى موصلا قاطأ ولو ( اماعط يهتشي ال ناك نإ : ليقو ) “ ضمب الو

 وأ هنم وضع وأ ةحراج تتام وأ تام ماص نإ هنأ ىتح موصلا ىلع ردقي م

 ةقشملا هقحلت ضيرمل هتحابإ قيقحتلاو ( موصلا نع زجعو ) ى لاق اك ةيصاخ
 ى موصلا ىلع ردق ولو هيلع ضيرملا قالطإ حص اذإ : ليقو “ موصلا لجأ نم
 قاطأ ولو “ هب راطفإلا حابأف ضيرملا ظفل قلطم ىعار اضعب نأ فالخلا ببسو

 هقحلت ال ناك ولو رفاسملل راطفإلا حيبأ اك “ رض الو ةقشم الب موصلا

 عفد راطفإلا نأ ةاعارم عم كلذ اوعار نيقابلاو « ةيرق يف ثبل ولو “ رصقي اكو

 . ةرضم وأ ةقشمل

 ٣٥٣ _ ( ج ٣ -_ لبنلا - ٢٣ )



 . . . .. .. .. . حابم يف رفاسم

 تقو يأ يف ءاش ام برشيو لكأي نأ ضيرملل نأ : « ناويدلا ه يف ركذو

 ؛ ماص نإ ضرملا عوجر فاخو ةحارلا دجو نإ برشيو لكأي نأ هلو ى ءاش

 بنجأ نإو ى ةظلغم هتمزلو ماص ام مدهنا برش وأ لكاف هفخ ملو اهدحو نإو

 ص هموص مدها مميتلا وأ لسغلا عيضو رطفم ناكو راطفإلا هل حابملا ضيرملا

 بارسثلا ضيرملا دارأ نإو « ةظلغم هتمزلو مدهنإ هتأرما عماج نإو ال :ليقو

 : ليقو “ رضلا فاخ نإ الإ دارأ امل الإ مدقتي الف رطضاو طقف ماعطلا وأ طقف

 رطضا اذإ ماعطلا ضيرملل يطعيو “ طقف امهدحأل جاتحا نإو برشيو لكاي

 برقي : ليقو ى انيمأ نكي مل نإ هل يطعي ال : ليقو ى هقدص نإ نيمأ ريغ ولو

 نإ الإ هيطعي الف ضرملا رثأ هيلع رب مل نإو هلواني الو بارشلاو ماعطلا هيلإ
 اإمل يطعأ طقف ءاودلل رطضا نإو ضيرملاك حورجملاو غودلملاو ى انيمأ ناك

 نيكلم اناك نإ الإ ناضمر راهن يف كرشمل بارش الو ماعط ىطعي الو “ هدحو

 قهارملل ءاطعإلا يفو « كلذ هل ىطعي نأ هوركم : ليقو “نايطعي :ليقو هل
 . هغولب هبتشا اذإ نالوق

 زوجيو “ لكآلا نع هيف ىهني يذلا تقولا يف هل ىطعي ال : « ناويدلا » يفو
 ال ءاسفن وأ ضئاح انأ : تلاق نملو ى نونجملل ىطعيو ى يباتكلل ماعطلا عيب

 : ليقو ى ةزوحلا زواج ملو ابيرق ولو ( رفاسملو ) “ راطفإلا يل لح : لاق نم

 دارأ نإو ‘ بجاولا معف عونمملا ريغ هب دارأ ى ( حابم يف ) اهجورخ نم دب ال
 ديوس و ى يناملسلا ةديبع وبأ لاقو ى ىلوألاب بجاولا لخد بجاولا ريغ زئاجلا هب

 راطفإلا هل زوجي ال هضعب ماصو ناضمر هيلع لخد نم نإ : دلخم وبأو “ةمقلع نا
 ىيحي خيشلا هيلع صن اك موصلابحتسملا نكلو ى هزاوج حيحصلاو « رفاس نإ
 ،هتمزلو هموي:ليقو“ةظلغملا هتمزلو هموص مدهنا حابم ربغ يف رفاسم رطفأ نإو

٤ ٣٥ _ 

 



 جورخلا وه لهو « ًايئان رفاس نم : ليقو ، نيخسرف زواج اذإ
 ، ةصخر وهو نالوق ؟ رثكأف مايأ ةثالث ةزواجم وأ ةزوحلا نم

 > لضفأ هف موصلاو

 نارمع وأ هدلب وأ هتيب نم ( نيخسرف زواج اذإ ) ‘ طقف بنذلا همزل : ليقو
 . لاوقأ > حمحصلا وهو > انطو هذختا ام وأ هدلب

 يأ ث فذح مالكلا يفو « ادبعب يأ ( اينان ) ارفس ( رفاس نم : ليقو )

 زواج ولو لوقلا اذه ىلع رطفي الف بيرقلا رفسلا امأو امهزواج اذإ راطفإلا هلف
 لبق رجلا مال ردقت وأ هلزنم نع زرب اذإ رطفأ ابئان ناك اذإ : ليقو “ نيخسرفلا

 ةزواجب وأ ) “ لصتم نارمع يهو ( ةزوحلا نم جورخلا وه لهو ) “ « نم ه
 جراخ هيلع اهيضم درجم دارملا سيل ةزوح مايأ ةثالث يمسو «( ؟رثكاف مايأ ةثالث
 اعرسم وأ ائطبم دب الو اهريسي مايأ ةثالث ريسم دارملا لب“اثبال ناك ولو لايمألا

 راتخإ ( نالوق ) هدلب روس نم : ليقو “ هنطوتسا عضوم نم بسحيو “هريس يف
 لوآلا يدنع حيحصلاو ى مايأ ةثالث زواج اذإ رطفي هنأ وهو “ ثلاثلا خيشلا

 ناوخا ريصقتلاو راطفإلاو 0ا) «ةنيدملا نم نيخسرفلا زواج امل رصق » قلع هنال
 نم رثكأ ةنيدملا ةزوح نآل ةزوحلا طارتشا مدع ثيدحلا يفو « راطفإلا ( و )

 ال ناك نإ ( لضفأ ) رفسلا يف يأ ( هيف موصلاو “ ةصخر وه ) نيخسرفلا
 ليلد الو ‘ ريبج نباو سنأو دهاجمو ةفينحبأو كلام لوق وهو ى ةقشم هقحلت

 امتإ نوكي نأ لاتحال ا" ي مكل ريخ اوموصت نأو { : العو زع هلوق يف كلذل

 موصي وأ معطيو رطفي نأ ًآزئاج ناك دق هنآل كهموصو رفاسملا ريغ راطفإ يف وه

 ٠ دراد وبأو دحأ هاور ) ( ١

 ( ٦ ) :ة رقبلا ١٨٤ .
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 زواجي ىتح ًاينان رفاسملا رطفب الو . رهاظلا قرفلل ةالصلاك سيلو
 مدقت ام وهو هف حيبأ دح ىلإ ءاهتنا عم. نبخسرفلا

 نأ يعازوألا و يبعشلاو رمع نباو سابع نبا نع يورو “ موصلا بجوو ع خسنف

 ةياور يفو ص موصلا ةهارك ريبج نباو رمع نبا نع ةياور يفو “ لضفأ راطفالا

 ع رضحلا يف رطفملاك رفسلا يف مئاصلا نأ هنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع نع

 ىنعمو “ روهمجلاو انباحصأل مهضعب هبسنو ى ءاوس هف موصلاو راطفإلا : 7

 اذإ موصلا ربلا نم سيل هنأ 0١١ « رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل » : [ ] هلوق

 ال ناك اذإ ناسحإ لب اقلطم اناسحإ سيل ىأ “ ةدشلا وأ ةرضملا هقحلت ناك

 ىلع امه رسيأ اهلضفأ : ةداتقو دهاجمو زيزعلا دبع نب رمع نعو ى هيلع دتشي
 ؛ نسح كلذ نأ ماصف ةوق دحو نم نأ دمتعملاو : رجح نبا لاق ى ناسنإلا

 رفاسملا موص نأ ةيرهاظلا نم موق معزو “نسح كلذ نأ رطفأف افعض دجو نمو

 . ايهبزجي ال ضيرملاو

 قرفلل ةالصلاك سيل ) ذإ ص لوآلا لوقلا يف لضفأ موصلا ناك امنإ ( و )
 يف ديزو « "ةلاصأ ناتعكر رفسلا ةالص نأل ناتعك رلا بجت هنأ وهو ( رهاظلا
 ضئاحلا نالو ث حيحصلا ىلع هزجت اعبرأ رفاسملا ىلص ولو ى ناتعك ر رضحلا

 . مهفاف ةالصلا نود موصلا نايضقت ءاسفنلاو

 حيبأ دح ىلإ ءاهتنا عم نيخسرفلا زواجي ىتح اينان رفاسملا رطفي الو )
 رطفي هنأ لوق رمو “ ةزوحلا نم جورخلا نم ( مدقت ام وهو ) “ راطفإلا ( هيف
 ةثالث يشمي ىتح رطفي ال هنأ لوقو ى ةزوحلا نم جرخي مل ولو نيخسرفلا زواج اذإ

 )١( هيلع قفتم .
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 لكأ دقو > امهزواج و يئانلل هلزنم نم زرب اذإ هل حابي : لبقو

 دقو رفاسم رطفأ نإو ى امهزواجي نأ لبق رصقو هللا همحر نابأ

 : لقو ‘ رثكالا هملعو ىضم ام داعأ هحورخ موي هدلب ف حبصأ

 همه هج ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠.

 ىتح رطفي ال هنأ ىلإ لبجلا لهأ نم انباحصأ بهذ : « دعاوقلا » يفو ى ماي
 الإ مهدنع يئانلا رفسلا وهو ى مايأ ةثالث ريسي وأ ى مهدنع ةدودحملا ةزوحلا زواح

 . نيخسرفلا زواج اذإ رطفي هنإف ةزوحلا فرط يف هلزنم نوكي نأ

 نابأ لكأ دقو ێ امهزواجو يئانلل هلزنم نم زم اذإ هل حابي : ليقو )
 هلزنم نم زرب ام دعب لكأ مان هرفسو « ( امهزواجي نأ لبق رصقو هلا همحر
 هنأ هنع مهقالطإ رهاظو ى هنع مهفن ابف ليللا نم راطفإلا ةين تب دق هنكلو

 ص ثيداحألاو ةيآلا . يف رفاسملل لكألا ةصخر مومعب اذخأ ةين تيببت الب رطفأ

 ى نيخسرفلا ةزواجم لبق رطفي نأ ان ريغ ارفس رفاسملل نإ : ءاملعلا ضعب لاقو

 ةزوحلا نود نيخسرفلا زواج نم :ليق ى مادهنإلاو ةظلغملا هتمزل لعف نإ :ليقو

 ةزوحلا جرخ نإو ى رهلنيي الف بئان ارفس دارأ نإ هنم أربي الو « َ©رَهَن رطفأو

 . كلذ ريغ هيفو “ ماص ام مدهناو ةظلغم هتمزل لكأف لايمألا نود

 ؛ ريصقتلاو راطفإلا هل هنأ ضعب نعو “ خيشلا ركذو : « ناويدلا » يف لاق

 هيلعو ىضم ام داعأ هجورخ موب هدلب يف حبصأ دقو رفاسم رطفأ نإو )

 نم هموي يف رفاسملا رطفي : ليبحرش" نب ورمع نعو ى ( هموي : ليقو 0 رثكألا

 لوحكمو يرهزلا لاقو “ تويبلا نم زرب اذإ : ليقو “ راطفإلا ةين تييبت ريغ
 رطفي : يرصبلا نسحلا نعو “ كلذ هموي رطفي ال :راصمألا ءاهقفو يعازوألاؤ

 . رفسلا ديري موي هتيب يف ءاش نإ
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 رجفلا لبق رفسلا دح يف راص اذإ ليللا نم راطفإلا ةين تيبيو

 ىلع فوخم الب نيمئاص احبصأ ام دعب ارطفأ نإو ص ضيرملاك

 رطفأ ولو ىضم ام رفاسم لدبي ال : ليقو س ايهموص دسف امهسفنأ

 ء كلذك ضيرملا نوك نسحتساو هلدب همزلو هموي نم هجورخ تقو

 حصأ لوألاو

 راص اذإ ليللا نم راطفالا ةين تتيبي ): هلوقب هيلإ راشأ ام هب لومعملا ( و)

 ليللا يف راطفإلا يوني ( ضيرملاك رجفلا لبق ) ناخسرف وهو (رقسلا دح يف
 رطفي هنأ فالخ الو “ليللا نم وني مل ولو رطفي نأ هل :ليقو اراهن رطفيو اقلطم
 فنصملاهرك ذي اك هبرش وأ ءاودلا لكأل وأ راطفإلل هرطضاف ضرملا هلع جاه اذإ

 رطفيس هنأ ىونوأ ليللا نم راطفإلا وني ملو ( ارطفأ نإو ) “ بيرق نع
 ءاخلا حتفو ميملامضب وأ ڵحنوصمو لوقم نزوب ( فوخم الب نيمئاص احبصأ امدعب )
 ةهبشل اهيلع ةراتفك الو ص ( ايهموص دسف اهسفنأ ىلع ) ةددشم واولا رسك و
 . ضرملاو رفسلا

 فوخ هل نكي ملو امئاص حبصأ ام دعب ( رفاسم لدبي ال : ليقو )
 ابيرق ارفس ولو ( هموب نم ) هلزنم نم ( هجورخ تقو رطفأ ولو ى ىنعم ام )
 ضيرملا نوك نمحتساو ) طقف هموي يأ (هلدب همزلو ) نيخسرفلا زواجي مل ولو
 ةينلا تبيبت وه يذلا ( لوألاو ) “ صيخرتلا مدقتو “ فالخلا ين ( كلذك

 : ىلاعت هلوق مومعب ضرتعيو « ( حصأ ) تيبت الب رطفملا موص داسفو راطفإلل

 حتفلا ماع جرخ ه ولع هنابو 2 ١١" پ رفس لع وأ اضيرم مكنم ناك نمو ف

 )١( ةرقبلا : ١٨٤ .
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 نإ سأب الو ث هلزنب هموي ةيقب لكأي نأ هدلب مدق رفاسمل هركو

 جراخ لكأ

 راطفإلا نيتّيبم ريغ اورطفأف )١' ي راطفإلاب سانلا رمأو رطفأف ديدكلا غلبو
 ى )٢' ي هوذخف لوسرلا كاتآ امو : العو لج كلا لاق دقو “ ليللا نم

 ىلع اووقت » للع هلوقل ودعلا ىلع ةيوقتلا ةدارإب صوصخم اذه نأب باجيو

 لب ص هيف ركذ يذلا ىلع اذه هبف ركذي مل يذلا ثيدحلا لمحيو « م" « ودملا

 رمأ ديدكلا غلب املو « ليلق رطفأف راطفإلاب رمأو رطفأف ةنيدملا نم جرخ : ليق
 هيدي-ىلإ هعفرف مام نم حدقب اعد : ليق “ بلاغلا مهو نوقابلا رطفأف راطفإلاب
 باوجلا كلذو ةينلا تّيب دقو الإ رطفأ ام للم هنإ :ليق “اورطفأف سانلا هاريل
 ناك ولو ليللانم ةينب راطفإلا مهضعب زاجأو؛'!ه مكلامعأ اولطبت ال » بباني

 . لايمآلا يف وأ هدلب يف ىون امإ

 ح امئاص هيف حبصأ موي يف راطفإلا رفاسملل زوجي : ليق هنأ « جاتلا ه يفو
 ( رفاسمل هركو ) “ آضيأ ضيرمل نوكي نأ ربتخا هنأو ى هب ذخآلا زوجي هنأو

 ال ام لمفي وأ « ( هلزنمب هموي ةيقب لكاي نأ هدلب مدق ) راطفإلا ةين ىلع حبصأ
 لكاب مل نإو “ طقف ةهارك هركب هنأ هرهاظو « عامجلاو برشلاك مئاصلل زوح

 جراخ لكأي مل نإ مادهنالاو ةرافكلاو رفكلا روهشملاو « هموي يف لاسمألا جراخ

 . لايمألا

 جراخ ) هموي يف ( لكأ نإ ) هموي ةيقب هلكأ يف ةهارك ال يأ ( ساب الو )

 رشحلا )١(
 . يئاسنلاو يذمرتلا هاور )٢(

 . يئاسنلاو يذمرتلا هارر (+)

 دم )٤(
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 ملو هيف لك أ نإو لزنملا لوخد لبق اهلخاد نإو زوجو ى هلايمأ
 ةظلغم هتمزلو هموص دسف هموي يف هجراخ لكأي

 ارس لكأي : ليق ى عامجلاك اهلثم برشلاو لكألا ريغو ى برش وأ ى ( هلايمأ
 ص لايمألا جراخ رصقي مل ولو راطفإلا هل حابم اذهو « هسفن نم ةءاربلا حيبي الئل

 يف ريصقتلا طرتشي اذك و ى لكألا نع ريصقتلا يفكي : ليقو “رصق نإ : لبقو

 . يتأي اك امل اكرت هترفس نم عجر نمل لوق

 لبق اهلخاد ) لكأ ( نإو ) ى هلزنم يف هموي ةيقب لكأي نأ ( زوجو )
 ال لزنملا جراخ ( هجراخ لكاي ملو ) هلزنم ين يأ ( هيف لكأ نإو لزنملا لوخد
 هموي ديعي : ليقو ص ( هموص دسف هموي يف ) اهدعب الو لايمآلا لوخد لبق
 رفاسملا لكأي نأ نوفلاخلا عنمو “ناكم فرظ جراخ و «( ةظلغم هتمزلو ) طقف

 اهيبشت ناتهدلا حلاص يبأو ى ديز نب رباج نع ةياور وهو “ هلزنم يف هموي ةيقب
 ناضمر لوأ هموي نأ سص مث « موصلا هعم "حصي ال ام لعفو ى ارطفم حبصأ نمب

 : دوعسم نبا نع ةياور يفو ى لاوش لوأ ال ناضمر رخآ هنأ وأ « نابعش رخآل

 هموي يف هجراخ لكأي ملو هيف لكأ نإو « هرخآ لكأيلف راهنلا لوأ لكأ نإ هنأ
 يذلا لوقلا ىلع وه امنإ لب “ هقالطإ ىلع امالك سيل ةظلغم هتمزلو هموص دسف

 فنصملا مالك ىلع امأو ى لزنملا لوخد لبق اهلخد نإو ى زوجو : هلوقب هركذ

 نم ىلوأ اذهو ؤ طقف بابحتسا مدعو ةهارك لب ةظلفم الو داسف الف خيشلاو

 موصلا داسف لمجنو “ ميرحتلل اهمالك يف بابحتسالا مدعو ةهاركلا لعجن نأ

 دق هنأل لوألا لوقلا ىلع درب لاكشإ الو ى هب اموزجي ايهه امالك ةظلفملا موزلو

 ؟ هملع ظلغي فيكف مئاصلا رطفي ام لعفي ما ولو رطفم وهف هل حابلل رطفلا ةين ىلع حبصأ
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 نإ آراهن هتجوز ٤ْ طَو هجراخ لكأ دقو هلخد نإ هل زاجو

 هلزنم نم جرخ نمو ‘ هموي يف ,ضيح ك نم ترهط اهدجو

 عجرف هل ادب مث ى ةزاجإلا ىلع نيخسرفلا زواجي نأ لبق لكأف

 هتجوز ءطو ) عماج وأ برش وأ (هجراخ لكأ دقو هلخد نإ هل زاج و)
 « ةرطفم ةيباتك وأ موص امل حصي ال ةنونجم وأ ةغلاب يغ تناك ( نإ اراهن

 مرح اهنأل ةرطفملا ةيباتكلا عماجي ال هنأ يدنع ىلوآلا نكل “ ضرمل ةرطفم وأ

 : لاق نم لوق ىلع ال « اهعامج هل زوجي الف ‘ مارح ىلع اهنيعي الف راطفإلا اهيلع

 اهلقع نم اهعجار دق اهلعل ةنونجملا عامج هركأو ى ةعيرشلا عورفب بطاخ كرشلا
 ةرطفملا هتجوز عامج هل زوجي اذك و « موصلا بوجو هب لقعت ام اهعامج لاح
 نم ترهط اهدج و ) وأ ى هلزنم يف ايقتلاو رخآ رفس نم وأ هعم رفس نم اهئيجي
 وأ هعم رفس نم تمدقو ى اهبرش و اهلكأ اذك و « ةهارك عم ( هموب يف ضيح ك

 هيف امل زوجي ام كلذ ريغ وأ لمح وأ عاضرل ةرطفم اهدجو وأ امل رخآ رفس نم
 تون نإو ى ةهارك الف موي لوأ يف كلذ ناك نإو ىةغلاب ريغ تناك وأ « راطفإلا

 ،مويلا ةيقب موصت الترهط اذإ اهيلع رجح نإ الإ اهنع هضقن هل لحي الف كاسمإلا
 ص هنم يأر الب هتماص لفن هنأل اهعنمي مل ولو عامجلاب هضقن هل زوجي : لاقي دقو

 دسفل ترطفأ ول اهنأ ىتح هب ةظفاحملاب رمأ ضرفلا ىلع هب ظفاحي لفن هنأ هْدرب و

 . راطفإلا امل زاجأ نم دنع نسحملا لفنلاك لفن وه معن “ يضم ام

 ىلع ) ءانب ( نيخسرفلا زواجي نأ لبق لكاف هلزنم نم جرخ نمو )
 رفاسمل اك ةزاجإلاب : ليقو ى ايئان رفاسمل اهتزواجم لبق راطفإلا ةزاجإ ( ةزاجالا

 ح امه زواجي نأ لبق يأ ( هلبق عجرف ) عوجرلا ( هل ) رَهظ ( ادب مث ) « اقلطم
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 لبق آلوأ هلكأل هتمزلو ًاضيأ دس هلوخد دعب هلزنمب لكأ ش

 نأ لبق عجر مش لايمألا نم جرخ نإ اذكو . آرفاسم ريصي نأ

 نكي مل نإ وأ اقلطم راطفإ هبقع ولو رفاسم موص متي لهو ي رصقي

 نإو رفس يف موص لك نأ : هب ىتفملا حصألاو ، نالوق ؟ نيرطف نيب

 ه دساف هف راطفإ هبقع عباتت

 ردصملا ناك ولو ركذي لعفلاو “ ردصملا فرح نمضتم ىلإ عجارلا ريمضلاو

 هلزنمب لكأ مث ) ى ميجلا رسكب زاوجلل ريمضلا كلذ دوع زوجيو ى ةزواجملاك اثنؤم
 هلك أب ةظلغملا ( هتمزلو ) هموب : لبقو ى( اضيأ ) هموص ( دسف هلوخد دعب

 هل غيسي ال لك آلا اذه نأ ينعي “ ( ارفاسم ريصي نأ لبق الوأ هلكأل ) هلزنم يف

 نعي ملو ى رفسلا دح غلبي نأ لبق هعوقولو لوخدلاو عوجرلا دعب هلزنمب لكآلا
 داسف همزل امنإو ى لوقلا كلذ ىلع هزاوجل ءيش هنم همزلي عونمم لك آلا اذه نأ
 دعب لوخدلا لبق ةروصلا هذه يف لك أ نإو ى هعوجر دعي هلك آل ةظلغملاو موصلا

 هيفكي ال لوألا اذه نأ لصاحلاو ، هموي : ليقو “ اضيأ ركذ ام همزل عوجرلا
 . يناثلا ةحابإ يف

 لوخد دعب لك أو ( رصقي نأ لبق عجر مث لايمألا نم جرخ نا اذكو )
 هل اولعجي ملو ى هموي ديعي : ليقو ى هموي يف لايمألا جراخ لكأ دقو لزنملا

 ةهبش ريصقتلا نإف ‘ رصقو اهجرخ اذإ ام فالخب طقست ةهبش لايمالا جورخ
 ( راطفإ هبقع ولو رفاسم موص متي لهو ) « لزنملا يف لكألا ةرافك هنع طحت

 نيب نكي من نإ ) متي (وأ) ى نيرطف نيب ولو هدع ماص ام لكف ( اقلطم ) رفس يف
 مل نإو ( عباتت نإو رفس يف موص لك نأ هب ىتفملا حصألاو “ نالوق ؟نيرطف
 يف ةدوجوم ةثالثلا لاوقألاو ص ( دساف هيف راطفإ هبقع ) نيرطف نيب نكي
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 وهو هاركإ وأ شطع وأ عوج ةرورضب لكآ ف فلخلاو

 ء كلذب لكأ رضاح ك ؟ ال وأ هيف ماص ام مدهني له ث رفاسم

 بلس ال ةلُشمم وأ التق فاخ ن] رضاح هرمل لكألا زوجو

 شطعب رطضملو ‘ هسفن فلتل هبلس ىدأ نإ هيف صخرو ى لام

 لوكأم قبس الب ى هدحو ءاملا برش نم آارض فاخ نإ

 لمملا هيلع سيل ثلاثلا لوقلا اذه ريغ نأ ىبحي خيشلا ركذو ى هريغو بهذملا
 يذلا مويلا موصو “ ناضمر ءاضقنال راطفإ هبقع نإ رفس يف ماص ام دسفي الو

 عوج ةرورضب لكآ يف فلخلاو ) “هدغ نم هراطفإ هدسفي ال هنطو نم هب جرخ
 يأ ( هيف ماص ام مدهني له رفاسم وهو ) كلذ وحن وأ ( هاركإ وا شطع وأ

 لكأ ,رضاح ) موص مدهني ال اي ( ك ) ؟ هموي يضقي لب مدهني ( ال وأ ) رفس يف
 ص الثم لتقيف رطفي ال نأ زاوجل هركم نع مدهني وأ هموي يضقي لب ( كلذب

 . هبلع برشلا وأ لك ألا بوجول برش وأ لك أ ىلإ رطضم ال

 كلتق فاخ نإ ,رضاح ) ىلوأ باب نم رفاسملاو ( هركمل لكألا زوجو )
 هعاجيإ وأ هتيحل قلح وأ هؤامعإ وأ همل نم هضعب وأ وضع عطق ( ًةللشثمم وا

 فلتل هبلس ىدأ نإ هيف صخرو “ لام بلس ) فاخ نإ لكأي ( ال ) و « ابرض
 ىلع كلذ زوجيو “ لكأآلاك برشلاو ؛ ةلئملا نم دشأ هنإف ى هلقع فلتل وأ ( هسفن
 زوجي ال : ليقو “ رضاحل ال كلذ هل زوجي : لبقو ى رفاسمل هرك ذ يذلا ليصفتلا

 مئاصلاهركأ نإو ، هعنم ال رفاسمل هزاوج حيحصلاو “ نارطفي الو ناتومي لب ايه

 الإو رطفأ : هل ليق نإ رطفي الو « فلخلاف تادسفملا نم هوحن وأ عاجلا ىلع
 . مدهنا رطفأ نإو ى هلام وأ لجرلا اذه وأ ى هلام انلكأ وأ انالف انلتق

 لوكام قبس دالب هدحو ءالا برش نم أرض فاخ نإ شطعب رطضملو )
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 ه لكأ ام يضقيو ى ةرمتك مدقي وأ 2 قيقد وأ لسع كب هطلخي نأ

 ع وجب رارطضا وأ نايسنب رقأ نإف ث لئس آراهن لكآ يئر نإو

 مدك لكأب َرقأ نم اذكو ء دمعب رقأ نإ لكنو س كرت ضرم وأ

 هسكع وأ ةتيم مث ًامد مث ريزنخ محل ةيجنتل رطضم مدقي لهو ، ادمع

 جاتحا نإ و “ ( لك أ ام يضقيو > ةرمتك مدقي وأ قيقد وأ لسعكب هطلخ نأ

 ماعطلل رطضا نإو « ءاملا الإ هل زجي مل اررض فخي ملو هدحو هيلإ رطضاو ءاملل

 وأ لك أي الو ، هدعب وأ هلبق وأ هعم برشلاب الإ هنكمي مل نإ الإ برشي مل هدحو

 دح فرعب" ال :لوقي نم مهنمو : ىيحي خيشلا لاق/هسفن هب يجني ام الإ برشي

 هملعل لك أ مث برشف برشلا ىلإ رطضا نإو : لاق عبشلا نود شطعلاب رطضم

 ةرورض برش وأ لكأ وأ ؛ برش مث لك اف ماعطلا ىلإ وأ هيلع ءاضقلا بوجوب

 ‘ ارض فخي ملو حص ام دعب برش وأ ضيرملا لك أ وأ « هسفن ىلع نمأ ام داز مث

 ٠ ھا ةظلغملا و مادهنالاف

 نفدي الو ى رفك كلذل هدسجب ةف آ تلح وأ كلهو رطفي ملو رطضا نمو

 نايسنب رقأ نإف ص لئس اراهن لكآ ينر نإو ) ‘ كلذب تام نإ ضعب دنع
 ةدلج نيسمخ نود ام برض يأ ( لكنو كرت ضرم وأ عوج رارطضا وأ

 ص ةريبك ىلع الإ نوكي ال لاكنلاو “ هنم ءىربو ةرورضل ال ( دمعب رقأ نإ )

 رهظ ام ىلع ربرض نم لعافلا يف رظنلا ردق ىلع وه لب هل دح ال لاكنلا : ليقو
 نم اذكو ) “ كلذ ريغ وأ سانلا عمجب يف مالكلا يف ظيلفت وأ سبح وأ ى مهل

 (يزنخ محل ةيجنتل رطضم مدقي لهو) ث ةرورذل ال ( ادمع مدك لكاب رقأ
 هنأل ( امد مث ) لكأيو يكذي هنإف هيلإ رطضا اذإ ةاكذلا لمعت هنأ ىلع ءانب
 يأ ( هسكع ) لعفي ( وأ ) ى ةاكذلا اهيف رثؤت ال هنأل ( ةتيم مث ) ى ةتيم ريغ
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 . فالخ ؟ ريخم وأ

 الب هلكأي هيلإ رطضا ولو ى ةاكذلا هيف لمعت ال هنأ ىلع ءانب ركذ ام سكع
 لحي هنآل مدلا اهدعبو ‘ لصألا لالحو لصألا ةرهاط ةتيملا نأ ههجوو ى ةاكذ

 ال هنأل ريزنخلا رتخأو ص هيف ال هلصأ يف ةاكذلا لمعتو “ يحلا يف هلصأ ةاكذب

 مث مدلا مث ةتيملا مدقي نأ وهو ( ريخم وأ ) « لوقلا اذه ىلع ةاكذلا هيف لمعت
 دصقلا دحاو ىلإ مدقتلا ىنعمو « ريزنخلا مش ةتيملا مث مدلا مدقي : ليقو « ريزنخلا
 نايضلا دقتعيو “ كلذ ىلع سانلا لام مدقي لهو “ هريغ كرتيو هدحو هيلإ

 يف ( فالخ ) ؟هلكأي الو تومي وأ هرخؤي وأ دهشي نم دجو نإ دهشيو
 . هريغو مئاصلا
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 تاهيبنت

 لكأ اميمج برشلاو لكألا ىلإ رطضا نم : « ناويدلا ه يف لاق : لوألا
 طلخي الو “ سنج نم لكأ سانجأ دجوو ماعطلا ىلإ رطضا نمو “ برشو

 نإ سأب الو : تلق ؛ سأب الف هيجني ام لك اف لعف نإ و ى ةرم يف ىتش سانجأ

 رطضا نإو ى رثكأ ال هيجني ام لكأ نإ اذكهو ى رخآ نم مث سنج نم لك أ
 اذكو ى برشي نأ هلف هب ةاحنلا ف عمطو بارشلا دحوو هدجم ملو ماعطلا ىلإ

 دصق نإو ى ءاملا دصق بارشلا نم اناولأ دحوو شطعلاب رطضا نمو “ سكملا

 هطلاخي مل ام دصق هدجي مل نإو ى ةظلغم هتمزلو هموص مدهنا هدوجو عم هريغ

 . "قرأ وه ام ىلإ دصقيو « ماعطلا

 ةوهش دجي ملو عمجي مل اذإ ضيرملا رطفي : لوقي امشاه نإ : « جاتلا » يفو
 رذعلا لاوز دعب هموب لك ] ىلع دمتعاو رذمل برش وأ لك ا نم "نأو > مامطلا

 ةدش وأ هنيعب عجو ةدايز فاخ نمو ى نالوق ةرافكلا موزل يفو ى ماص ام مدهنا
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 ةدايز نم افوخ لكأ نمو “.هل زوجي : لبقو : تلق ى راطفإلا هل زجي مل ىتجلا

 . ةرافكلا همزلت الو ىضم ام لدبأ ايناث لك ألا دّممتو ةلع

 رذع ريغب وأ رذمب رطفأف هرفس يف ماص نم نإ : « ناويدلا » يف : يناثلا

 ءهاركإ وأ رارطضا وأ رذعب لكأ نإ مدهني ال : ليقو “هرفس يف ماص ام مدهنا
 عجر مث مايأ هرشع هرفس يف ماص نإ هنأو ى نايسنب لكأ نإ مدهني الو

 ى لسقلا عيضف ةبانجلا هيلع تلزن وأ « ادمعتم لكأ مث ةرسع هلزنم يف ماصف
 ام مدهني هنإف رذع وأ ضرمب لكأ نإ امأو ى رفسلاو رضحلا يف ماص ام مدهنا
 عجر مث « ةرشع هرفس يف ماص ناو اضيأ حصي : ليقو “ طقف رفسلا يف ماص

 مدهنا هرفس يف لكأ مث ى مايأ ةسمخ ماصف رفاس مث « ةرشع هيف ماصف هدلب ىلإ

 ماص نإو “ طقف رخآلا رفسلا موص : ليقو « طقف رخآلاو لوألا رفسلا موص

 لكأف ماصف لكأف رفاس و “ةسمخ ماصف عجرو ةسمخ ماصف رفاسو ةسمخ هلزنم يف

 . نيتماقإلا نيب ام حص : ليقو ى رفسلا مايص مدهنا 2 اذكهو

 لواآلاهلزنم ىلإ عجرو ى ةسمخ هبف ماصو هنطو مث “ةرشع لزنم يف ماص نمو
 ادمعتم هيف لكأف رخآلا هنطو ىلإ عجر مث رثكأ وأ نيموي وأ اموي هيف ماصف
 ماص اهف نالوقو ى نينطولا يف ماص ام مدهني مل رذعب لكأ نإو ى هلك هموص مدهنا

 ةمقب لكأ هلف هنطو لوخد لبق هريغ رذع وأ ضرمب لكأ نإو ى رفسلا يف لوأ
 صخ رو“مدهنا هيف لكأف هنطو لخدف نايسنلاب لكأ وأ لسنلا عيض نإو ى هموي

 نكل ى مدهني الف هموي يف لكأ ام دعب هنطو مث لزنم يف ماص نإو “ ضعب
 هعزتف هلزنم يف ناك نمو “ ةظلغم هتمزلو مدهنا نطو ام دعب لكأ نإو ى لعفي ال

 ص صخ ري نم مهنمو « هتمزلو مدهنا لكأ نإو ى هلا۔۔مأ نم جرخي ىتح لكاي الف
 يذلا نطولا لخدف مويلا كلذ يف رصقي نأ لبق عجرف لايمآلا نم جرخ نإو
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 رصقي ملو اهفلخ هعزنف هعزن لبق لايمألا نم جرخ نإ اذك و « مدهنا لكاف هعزن
 اهجراخ هعزنو اهجراخ رصق نإو ى همف لكأف عوزنملا هنطو لخد ىتح هموي يق

 نيب رصق نإو < رفاسم هنأل سأب الف لكأف هعزن دمب هلخد مث رصقف هعزن وأ
 ص هتمزلو مدهنا رصقي مل نإو “ مدهني الف يناثلا لايمأ يف لكأو نيتباثلا هينطو
 ،لك اي الف هنم جرخ يذلا لايمأ يف وأ هلايمأ يف وهو هيلإ جرخ يذلا عزن نإو
 هنطول جرخف هنطو عزن نإو ى لك ألا هلف هلايمأ لوخد لبق هعزن نإ : ليقو

 :ليقو “مدهنإ هيف لك أو عوزنملل عجر مث اهيف ةماقإلا ىلصف هلايمأ لخدو رخآلا

 عزن نإ : ليقو ى مدهني الف ةروصلا هذه يف ريخألا هنطو لخد نإ امأو ى ال

 . اهجراخ رطفي مل ولو هيف لك آلا هل زاج هلايمأ جرخو هنطو

 نإ مدهني ال هيف جرخ يذلا مويلاف هلكأل رفاسملا موص مدهنا اذإو : ثلاثلا

 : ليقو ى مدهنا لايمآلا جراخ وهو تباغ نإو ى لايمآلا ين وهو سمشلا تباغ
 يلصي هلزنم ىلإ فلتخي هيشاومب لايمألا نم اجراخ ناك نمو « اهعولط ىلإ رظني
 كهلزنم يف تباغ ةراتو “لايمآلا جراخ سمشلا هيلع تباغ ةراته ةماقإلا و ريصقتلا

 سمشلا هبلع تباغ موي لكو ى ماص ام مدهنا لايمألا ىلع اجراخ كلذ دمي لك أو
 . هلزنم يف هسمش تباغ ام حصيو « لاضأآلا نم اجراخ هيف

 ناكو « خسارف ةعبرأ نم رثكأ ادلب نيبو ادبع نالجر كرتشا نإ : عبارلا
 ام مدهنا ع لك أو اهنيب اهف ةراتو امهدحأ لايمأ يف هيلع تباغ ةرات اهنيب فلتخم
 ٠ اهلاوما نيب هسمش تباغ

 . انطو اهذختي مل ام لك آلا هل زاج ةدلب يف رفاسملا ماقأ اذإ : سماخلا

 ص ةرافك الو ىضم ام مدهنإ هموي يف رطفأ و رجفلا دعب رفاس نمو : سداسلا
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 ،ملب ا موصل هف هدر مث اليل رطف ىلع هاون رفاسم لعج نإو

 م آراهن هعزن نإو 0 حبصأ ام دعب هدر نإ مدهنيو 0 ال : ليقو

 نإو 4 لك ط ىتح ال : لىقو .« مدهن ا لك ي نأ لبق هيف هدر

 متم هعز

 امنإو “ رضح يف اليل راطفإلا ةين راطفإلا يف يزجي الو « رفسلا ةهبشل : ليق
 لدبأ هموب مت :أ و رطفلا ةين ىلع راهنلا رخآ جرخ نإو ى اليل رفسلا دح دنع هعفني

 . كلذ يف مالك مدقتو ى نالوق ةرافكلا يفو ى مويلا

 ؤ يأ ( هيف ) ىونلا يأ ( هدر مث ذايل رطف ىلع هاون رفاسم لعج ناو )
 ى حيحصلا وهو ى ( ال : ليقو ) رفسلا يف ماص ام ( مدهنا موصل ) لبللا,

 . ( حبصأ ام دعب هدر نإ مدهنيو ) ' ةصخر ىيحي خيشلا هلعجو ٠

 لخدو ليللا ىلإ رطفي ملو ليللا نم رطفلا رفاسملا ىون نإو : « جاتلا » يفو
 رفاسم بنجأ نإو ى نالوق هرفس يف هماص ام داسف يفو « هموب لدبأ هدلب

 هرفس يف ىضم ام لدبأ هدنع ءام الو حبصأ تح هموص زارحإل دعصتي ملو هبتناف
 : لاقو ضعب ددش دق : تلق “ لاوقأ ؟ هيلع ءيش ال وأ هموي وأ هلك هموص وأ

 نم : لقو : لاق 0 رضحلا موصو هموص مدهنإ رفسلا موص دعب رفاسملا لكأ اذإ

 مث موص ىلع حبصأ نمو ٤ .ردس موص دسف هموص متي نأ هل ادب مث رطف ىلع حبصأ

 هدلب لخدو اليل رطفلا ىون نإو ى نالوق هموي لدب يفف رطفي ملو راطفإلا ىون

 هعزن نإو ) “ نالوق رطفأ ام وأ ىضم ام لدبأ رفسلا نف لك أي ملو هيف لكأو

 مدهني ( ال : ليقو ) “ هموب : ليقو ى ( مدهنا لكاي نأ لبق هيف هدر مث اراهن
 ةمصعم و دانع و أ ثمع وأ ضرمل ( مقم هع داو ُلكام ىتح ) هموب الو هموص
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 ( ًاليل هعزن 3 ي ل ام هرضي ل آراهن اناك وأ هبف هدر مث ًاليل

 مث رفس يف وأ ضرمي رطفأ نمو ، لوق يف مدهنا احبص هدر مث
 نأ ضيرملا ىلع : ليقو ء ةعابت الو ءاضق همزلي مل هيف تام

 هضرم يف تام ولو موصي

 كلذ ( هرضي من اراهن ) درلاو عزنلا يأ ( اناك وأ « هيف هدر مث هيل ) لهج وأ
 هتمزلو مدهنا لك أ نإو ث موصلا دسفي ام لعفي وأ برشي وأ ( لكاي مل ام )
 امم لك آلا ريغو ى هلك رهشلاو يه : ليقو ص هموبو يه هتمزل : ليقو ى ةظلفم

 ىلوألاو “ ( لوق يف مدهنإ احبص هدر مث ايل هعزن نإو ) لك لاك موصلا دسفي
 مادهنإلا مدعب لوقلا هتيمست ليلدب ىحي خيشلا هححصو ؤ ضرمل مقملا هعزن نإ

 هبسني نأ نودب همالك ةلمج نم هنأ ىلع مادهنإلا لوق هقوس ليلدبو ى ةصخر
 تباغ نأ ىلإ هدري ملو راهنلاب رفاسملا هعزن نإو : لاق “ ليقب هيكحي وأ دحأل

 الف تباغ ىتح هدري ملو اراهن ميقم هعزن نإو ى يرفسلا هموص مدهنا سمشلا

 . هموصب سأب

 ةرافكلاو ءاضقلا همزلامسقم اهمماجف“ةرطفم تمدق نإ هنأ : « جاتلا » يفو
 هموص مت لك أي ملو رطف ىلع "ميقم حبصأ نإ هنأو ى هتعواط نإ تصعو اهنود

 : تلق ى نامز ال ةرافكلاو رهشلا : ليقو “ ىضم ام لدبي : ليقو “ بتيلو

 وأ ( هيف تام مث رفس يف وا ضرمب رطفا نمو ) “ هموي لدب همزل : ليقو
 ىلع موص الو ى ( ةعابت الو ءاضق همزلي مل ) مودلا ىلع رداق ريغ وهو هدمب
 هنأ ىلإ راشأ نإ الإ ذفني مل ءاضقلاب ىصوأ نإو ءاضقلاب هيلع ءاصيإ الو ىهثراو
 هنأ ىلإ راشا وأ ى ضرملا فعضل راطفإلل احربم هضرم نوكي ال نأ فاخ
 . موصلا هسفن مزلأو ماص ام دمب رفسلا يف رطفأ

 بطاخ هنأ ينعي ( هضرم ق تام ولو موصي ن ا ضيرمل ا ىلع : ليقو (
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 مدق وأ هضرم نم يفع نإو ‘ حصأ لوألاو 2 هب ءاصبإلا همزلو

 يضاملا نع معطأو رضاحلا ماص يناثلا لخد ىتح مصي ملو هرفس نم

 . هموص همزل ام ردق عيض نإ ‘ 7 ءادغ انيكسم مول لك

 لوألاو ص هب ءاصيالا همزل ) الإ ( و ) ماص نإف ص هتوم ضرم يف ولو موصلاب
 رئاس دحأ خيشلا لمجو ى ( هرفس نم مدق وأ هضرم نم يفع نإو 0 حصأ

 ماص يناثلا لخد ىتح مصي ملو ) ‘ ضرم وأ إرفسل ءاضقلاك ءاضقلا موزل
 لوأ يف ( موب لك يضاملا نع معطأو ) ى عنام هنم هعنمي ملو هقاطأ نإ ( رضاحلا
 فيك : هل ليقو ى بقوع هنأل هرخآ وأ هطسو راطفإلا ناك ولو “ ناضمر
 ارخآ وأ اطسو ماعطإلا كرادت رخأ نإو ؟ يناثلا يف تعرش ىتح تعيض

 ءاضقلا ( عيض نا ) رذصل همصي م وأ رضاحلا ماص ( ءاشعو ءادغ انيكسم )

 ص مصي ملو موصلا ىلع ردقو هرفس نم مدق وأ هضرم نم يفع نأب يناثلا لخد ىتح

 (هموص همزل ام ردق)يفع ام دعب رفاسي وأ رخآ ارفس ءىشني نأ عييضتلا نمو
 ص انيكسم نيثالث لك نع معطأ ثلاثلا رضح ىتح ايهمصي ملو ناناضمر همزل نإو
 همزل ام ردق مامطإ معطأ يأ معطأل قلطم لوعفم ردقو ى نيتس : ليقو
 معطي هنأ ىنعملاو “ هموص همزل ام ردقب معطأ يأ ى ءابلا ريدقت ىلع وأ هموص

 دقو اموي الإ قطي مل ولف « طقف هءاضق عيض ام ردق ال هلك هموص همزل ام ردق

 ملف اضيرم هب رفوس وأ هضرم هبلإ عجر وأ “ ناضمر لخدف مصي ملو ةثالث همزل
 آرهط ترهط مث تسفن وأ تضاحف همصت مل وأ « رفسلا دح يف وهو الإ حصي
 . دحاو موي نعال ةثالثلا نع معطي هنإف هيف اعقاو آرهط وأ “ ناضمرب الصتم

 رذملا هيلإ داع ىقح همصي ملو موي موص هنكمأ امل هنأل لكلا نع معطأ امنإو
 تقولا لخد نم هنأب : لبق اك ى هنكمأ دقو ءاضقلا يف لخدي مل ذإ اميضم ناك

_ ٣٧٧١ _ 



 نأ لبق تومي نأ ةطوح ماعطإلا مزلأو هنع معطأ ولو ء هموصب مث

 موي لك طرش امل الإو 0 ةرافكب سيلو ص هموصي

 نم ضمي مل نإ و “ ةالصلا هتمزل تضاح وأ تسفن وأ نجف ةالصلل لهأتم هيلع

 هنكمأ موي ىلع الإ معطي ال : ليقو ى مالك هيف رم دقو “ يلصي ام رادقم تقولا

 وأ هنع معطي له : نالوقف هعم قطي مل ام ثدحف هلوأ هنكمأ نإو « همصي ملو
 نأ لمتحيو ؟ هلك مويلا ىلع ةقاطلا لامك مدعل هيلع ماعطإ ال وأ “ لكلا نع

 هموص همزل هنأ هيلع قدصي ام رادقم عيض : يأ “ عيض لوعفم ردق نوكي

 امو عيض امع ماعطإ همزل ذئنيحف “ موي ضعب موص همزل لاقي ال ذإ 6 موي وهو
 ضرمك رذمل يناثلا يف رطفأ نإ اذك و « ةروكذملا لاوقألا دحأ وهو “ عيضي م

 هلك ناضمر رفسلل وأ ضرملل رطفأ نإو « رم اك لوآلا نع معطي هنإف رفس وأ
 ءاشعو ءادغ معطي يذلاو “ ضعبلا نع معطأ هضعب رطفأ نإو ى هلك هنع معطأ

 بطاخي مل انونجم وأ رطفم ارفاسم وأ ءاسفنلا وأ ضئاحلا وأ ى غلبي مل نم وه

 روحسلا نع ىنفتسا نإ و « روحس و ًارطف همعطأ مئاص ماعطإ دارأ نإو “موصلاب

 نأ هلو ى ةليل لك وأ موي لك ادحاو اناسنإ معطي نأ هلو ‘ هممطم ىلع ءيش الف
 . ىرخأ اذهو ةرات اذه معطي

 نأ لبق تومي نأ ةطوح ماعطالا مزلاو هنع معطأ ولو ، هموصي مث )
 لبق هتوم رذح يأ فاضم فذح ىلع ةطوح نم لدب ردصملاو ( هموصي

 ال نأل يأ ةيفانلا «ال ه و رجلا مال ردقت نأ ماشه نبا فعضو « موصلا
 ةفاضإ كلو ى هلجأل لوعفملا نم لدب رورملاو راجلاف امهريدقت ىلعو “ توخي

 ماعطإلا يفكي ال هنإف ( موي لك طرش امل الإو ةرافكب سيلو ) توملل ةطوحلا
 هريغ يق ركذو « ناوبدلا » يف اك ضعبل افالخ نيموب نع وا مايا ةلمج نع موي يف

 ء دحاو موب وأ ةدحاو ةلىل يف ةريثك نينس نم ناضمر نع معطي نأ زوجحم هنأ
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 اضيأ هملع دريو .ة رافك هنأ انموق نم لاق نم ىلع ة رافكب سل : هلوقب درو

 هب يصوي ال هنأبو ص يناثلا ناضمر جرخ ولو « هتمذ يف يقبل ةرافك ناك ول هنأب

 يف ماللا لاخدإ مالكلا يفنو “ رضتحا ىتح رذمل دعب همصي ملو هنع معطأ نإ

 . مهضعب هركنأو « ول ىنعم نأل انيمضت ةيطرشلا نإ باوج

 : ليقو ص دحاو بيقر هازجأ رهشأ ءاضق عيض نإ : « ناويدلا ه ينو
 مل نإو “ بيقر رهش لكل : ليقو “ رثكأ ال ةثالث وأ نينثا وأ ابيقر ذخأي
 عبض نإ اذكهو « ةيناث ةرم اضيأ معطأ ثلاثلا ناضمر ىتأ ىتح ءاضقلا مصي
 دمب هيلع سيلف ةدحاو ةرم بيقرلا ذخأ اذإ : ليقو ‘ رثكأ وأ عبارلا ىلإ
 هازجأ دحاول هاون نإ و « هازجأ ارهش هب صخي ملو ابيقر ذخأ نإو ى هذخأ كلذ
 مل هريغ رهش هيلع اميإ هنأ نيبتف رهشل هذخأ نإو ص هازجأ لكلل هاون نإو ى هل
 . لكأو رخآ ناضمر هاتأ ىتح ءاضقلا عبض نمو ى هيزجي : ليقو ى هل هزجح

 ص ناضمر ريغ يف بيقرلا ذخأ يزجي الو « ذخألا هبلع سيلف رفس وأ ضرمل هيف
 لبق نم ناضمر موص نم همزل ام اذك و “ ناضمر ريغ عييضتل هذخأ مزلي الو

 . هثروم

 اقباست نإ و ايه زجي الف اهيلع امل ةرمب هايعطأ و ادحاو ابيقرنالجر ذخأ نإو
 ء موي لكل ةدحاو ةلكأ بقرلا ماعطإ مهضعب زاجأو لوآلا أزجأ همامطإ ف

 ءةرافكلاك هل لاتكي نأ زوجيو ضعبل افالخ بوبحلا ريغ نم بيقرلا معطي الو

 تضإو ى هتوقي ناك نإ هازجأ ليك الب هاطعأ وأ عاص نم لقأ هل لاتكا نإو
 هريغل امم اذك و ص ضعبل افالخ ةنامألا نم يزجيو ى هيزجي الف مارح نم همعطأ
 نإو « ضعبل افالخ يزجي الف هلام نم همعطي نأ آدحأ ترمأ نإو ى ةلالدلاب

 كنبإ لام نم هتمعطأ نإو ث زاج هل درت نأ ىلع هرمأب لجر لام نم هتمعطأ
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 . نايسن وأ لبجب معطي مل نإو

 اسوجنم ابح هل يطعأ نإو ص كزجي مل آاسوجنم هتمعطأ نإو ى كازجأ اغلاب ولو
 نإ هازجأ بيعم وأ سوسم نم هل لاتكا نإو ص فالخف هنع سجنلا ةلازإ نكمي
 . هزجي مل هرك ىلع ابيقر معطأ نمو « هتوقي ناك

 همايأ ةلمجل هل لاتكا نإو ى زاج تماصلا نم ماعطلا ةميق بيقرلا ىطعأ نإو
 يضقني ىقح هنم ‘للكو بحلا اذه ذخ : هل لاق نإ و “ ضعبل افالخ هيزجي الف

 ضعب زاجأو « ةرافكلا ذخأي نم الإ بيقرلا ذخأ يف يزجي الو ى زاج رهشلا

 هتانب الو ى هتجوزو لافطألا هدالوأو هاوبأ يزجي الو ى ايباتك بيقرلا ذخأ

 يفو “هيلإ اهتقفن عجرت مل نإ هيوبأ يف صخرو ى هنع نجرخي مل اذإ تافلابلا
 ى ةرافكلاك موي لك ليكلا زاج مامطإلا مزل اذإو ى هنع نجرخي مل ولو تاغلابلا

 ءادغ موي لك هنم لكأي نأ ىلع هيطعي نأ زاجو ى هلكأيل لكأي ام ءاطعإ زاجو
 نمل كلم هنأ ىلع موي لك هنم لاتكي نأ ىلع وأ « اروطفو روحس وأ ى ءاشعو
 ريغ مايأ همزل اذإو “موي لك هنم ذخأي ام الإ هكلم نع جرخي ال ماعطإلا همزل
 زاجأ نمو « عباتتم ءاضقلا همزل اك ةعباتتم ناضمر لوأ اهنع معطأ ةعباتتم

 هطسو معطأو هلوأ معطي مل نإو «مامطإلا يف همدع زاجأ ءاضقلا يف عباتتلا مدع

 هطسو معطي نأ هيليو ى امباتتم هلوأ معطي نأ نسحألاو ى هازجأ هرخآ وأ

 ص يناثلا ناضمر نم هلباقم يف موي لكل معطي نأ مث « امباتتم هرخآ مث ه امباتتم
 مويللو ص يناثلا ناضمر نم لوألا مويلا يف لوآلا ناضمر نم لوألا مويلل معطيف
 اذإ امل لثم كلذو ؛ اذكهو ى رشع يناثلا يف رشع يناثلل و « عساتلا ي عساتلا

 . . رشع يناثلاو عساتلاو ناضمر نم لوألا مويلا هتمذ يف ناك

 معطي" نم وأ معطي" ام مدعب وأ دمعب وأ ( نايسن وأ لهجب معطي مل ناو )
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 ص طقف يضاملا موص هيلعو « دعب ماعطإ همزلي مل رضاحلا ىضقنا ىتح
 وأ هضرم ماد نمو ‘ رضتحا اذإ هنع معطأ نإ هب ءاصبإ همزلي الو

 نع ماعطإ همزلي الو , ردق نإ رضاحلا ماص يناثلا لهتسا ىتح هرفس

 . . امهموزلب : لقو ‘ هراضتحا دنع هموصب ءاصبإ ال و يضاملا

 ةرافك ناك ولو ى هئاضقنا دعب يأ ( دعب ماعطإ همزلي مل رضاحلا ىضقنا ىتح

 لبق رخآ ناضمر ءاج اذإ نكلو “ ( طقف يضاملا موص هيلعو ) « دعب مزال

 نْيَد مامطإلا : ليقو ى ملع عم ادمع معطي مل نم اذك و « هنع معطأ هموصي نأ

 اذإ : ضعب نعو ى كلذ دعب مامطإ همزلي مل ةرم معطأ اذإ : ضعب نعو ى هيلع

 . امو نيكسم لك نع م اص ردق

 رضتحا ىقح عيضي مل نإ (رضتحا'اذإ هنع معطأ نإ هب ءاصيإ همزلي الو )
 نم دب الو « معطأ نإ ماعطإ هنع يفكي ال ‘ يدنع حصألا وهو ى ضعبل افالخ
 مايا نم ةدمف ط : ىلامت هلوقل موصلاب يصوب وأ « هنع معطأ ولو > دعب ءاضقلا

 هيلع نّبمتو هضرم نم يفوع وأ ( هرفس وأ هضرم ماد نمو ) « )١' رخأ
 راطفإلا هيلع نّبعت وأ ى رفسلا دح يف وهو الإ فشي ملف هب رفوس وأ ى رفسلا

 وأ “ رخآ هيلع نيعتو رفس نم مدقو اهنم الإ لبقي ال لفط عاضرإك ضرم ال
 رضاحلا ماص ى يناثلا لهتسا ىتح ) سافنلاو ضيحلاك موصلا نم ام عنام هعنم

 . هراضتحا دنع هموصب ءاصيإ الو يضاملا نع ماعطإ همزلي الو > ردق نا

 ايألا نم لقأ ابقبو رفاسملا مدق وأ “ ضيرملا حص نإو ى } اهموزلب : ليقو
 ضرم ثدح وأ هرخآ يف وأ هيف اتامو رخآ ناضمر ءاج وأ ى اتامو ايهتمزل يتلا

 كاعيمج الك أ امب : ليقو ى هايضقي ملو هئاضق ىلع اردق ام ردقب ةيصولا اهيلع امنإف

 ( ١ ) ةرقبلا : ٤ ١٨ .
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 لك ىلع : ل .قو ؤ كلذ ردق ىلع نايعطي امنإف رضاحلا اماص نإ اذك و

 . هالك أ ام

 ءاضقلا هيلع نم ىلع مامطإ ال هنأ :يعخنلا ميهاربإو يرصبلا نسحلا نع يور

 يبأ نعو ى رخآلا ناضمر لخد ىتح ءاضقلا اميض ولو “ رفاسم وأ ضيرم نم
 :انباحصأ نعو ادم" موي لكل نايعطي:يعفاشلاو كلامو دمحم نب مساقلاو ةريره

 ال هنأ : ةداتقو ريبج نباو رمع نباو سابع نبا نع مهضعب معزو ى عاص فصن

 وهو : لبق “ رخآ ناضمر ىلإ هرفسو هضرم لصتا رفاسم وأ ضيرم ىلع ءاضق

 نإ ضيرملا نع ةثرولا معطي هنأ ةداتقو سوواط نعو ى نآرقلا صنل فلاخ

 ملعو دمع ريغب وأ ادمع ناضمر كرت نمل اضيأ مزال ماعطإلاو حصي نأ لبق تام

 . ال : ليقو ى رخآ لخد ىتح هضقي ملو
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 باب

 عفو ولو . رفاسمو ضيرمل ءادألاك ءاضقلا يف عباتتلا طرش

 رهش يف هنودب راطفإلا

 باب

 ءادألا نود هكح و ءاضقلا يف

 ص كلذف هاضق ىتم هتمذ ىف هنأل ةظلغملا همزلت ملو رفكي مل ادمع هدسفأ نمف

 اوهطبت ال » : لوقي هناحبس هلاو ى هلمع لطبأ هنآل هتمزلو رفكي : ليقو
 يف عباتتلا طرش ) هنم لدبملا كح لدبلا مكح نأ ىلع ءانبو '١ا) ي كلامعأ

 عقو ولو ) “ يتاي ام الإ ءاضقلا هبلع نم لكو ( رفاسمو ضيرمل ءادألاك ءاضقلا

 وأ ناموي هيلع ناك نإو ى ( رهش يف ) عباتتلا نودب يأ : ( هنودب راطفالا
 همزلي الو رهش لك مايأ نيب عباتي نأ هيلعف رثكأ وأ نيرهش نم رهش لك يف رثكأ

 هماص رهش ءاضق همزل نإ هنأ يدنع قحلاو « رخآ رهش مايآل رهش مايأ ةعباتم

 )١( دمحم : ٣٣ .
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 عم أدتبا نإ هنأ ءاملعلا ضعب معزو ص نيثالث وأ نيرشعو ةمست همايأ نم ملع ايك

 مت هيف ىضق يذلا رهشلا اذه مايأ موص الإ همزلي مل ءاضقلا يف رهش لوأ

 ٠ صقن وا

 ديعلا دعب يذلا مويلا نع ءاضقلا رخأ نإ هنأ : حون يبأ نع « ناويدلا » يفو
 : ىيحي خيشلا لاقو « مدهني ال : لاق آاسورمع نأو ى هموص مدهنا رذع ريغل يأ
 . هب ذوخأم ريغ مادهنإلاب لوقلا نإ

 لوألا ضقنلف رثكأ وأ نيناضمر ءاضق هبلع ناك نم : « ناويدلا » يو

 يف لكأ نإو ث هيزجي هنإف لوألاف لوآلا وني ملو اهئاضق ماص نإو « لوألاف
 ريغ اذكو ى ىونلاب رثكأ وأ نيرهشلا نيب قرفي مل نإ هلك هؤاضق مدهنا رخآلا
 ىونلاب قرف نإو هيف لكأ يذلا ريخألا دسفي : ليقو ى موصلا دسفي ام لكألا

 ةظلغملل رهشأ ةثالث ماص نم نإ : هيفو ؛ ةدايزب ها هدحو هيف لكأ يذلا مدهنا

 نإو ى يزجي : ليقو “ امهدحأل هيزجي الف ‘ ىونلاب قرفي ملو ناضمر ءاضقو
 ى ءاضقلل لوألا أزجأ يناثلا يف لكأ نإ : ليقو « اهلك تمدهنا اهضعب يف لكأ
 رهش مايأ نيب عباتي ال نأ مهضعب صخرو ى ةرافكلل نانثإلا أزجأ ثلاثلا يف وأ
 ءاضقلا رهش لوأ ىون نإو ‘اضيأ ىتش رهشأ مايأ نيب عباتي نأ بحتسيو “دحاو
 مت هنأ نظ ءاضقلا نم رطفأ نإو ى هازجأ همزل ام لوأل هرخآو همزل ام رخآل

 رخآلا ىلع ضميلو “لوألا مدهنا متي مل هنأ هل نيبتف رخآ ناضمر ءاضق يف عرشو
 : ليقو ى لوآلا ىلع نبيلف رخآلا مت اذإ نكلو « مدهني ال : ليقو ى متي قح

 كلوألا متي ام دعب ماص ام ىلع ينبي : ليقو رخآلل فناتسيو همتيف لوألل عجري
 ص رخآلل هيلع نبيلف ءيش اهنم يقب نإو ى رخآلا مايأ نم لوآلا متي : ليقو
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 نيبت اذإ ايف مكحلاك مكحلاف رخآلا متأ ىتح لوألا مامت مدع هل نيبتي مل نإو
 . مامتإلا لبق

 مدهنا هل نيبتو اهوحنو ةرافكلا يف عرشو همامتإل انظ ءاضقلا نم رطفأ نإو
 ى هنم ماص ام ىلع ىنبو ءاضقلل عجر اهمتأ اذإ : ليقو “ ةرافكلا ىلع ىدامتو

 دق هنأ هل نيبت نإو ى هازجأ هيلع ناك هنأ نيبتف مولعم رهشل طايتحا ماص نإو
 مولعم رهشل موصي نأ ىون نإو « رخآلل هئزجي الف رخآ ناضمر هيلع امنإو هماص
 هنأ نيبت نإو ى هل هازجأ لوآلا هيلع نأ نيبت نإف ى رخآلف الإ و هبلع ناك نإ
 ناضمر ءاضقلماص نإؤ رخآلل طتنحملَف رخآلاهيلع نأنيبقي ملو لوألاماص دق

 ماص ام ردق اهنم امايأ هيلع "نأ هل نيبتو رخآلف هيلع نكي مل نإو اذك

 يفبنيو ى قسنلا اذه ىلع اهوحن وأ تارافكلاو ءاضقلا نيب ام كلذك و « هازجأ

 املف هملع نكي مل نإف مولعم رهشل ماص نإ : ليقو ى رخآلا رهشلل طايتحالا هل

 ماص نمو “ عوطتف نكي مل نإو ى ادحاو ىنعم ىون نإ الإ هزجي مل هيلع ناك
 نم وأ ,روهش نم ةقرتفم امايأ هيلع نأ هل نيبتف ءيشل هوني ملو ءاضقلل ارهش
 نأ هل نيبتف ءاضقلل اطايتحا ماص نمو ى نيبت امل طاتحي : ليقو ى هازجأ رهش
 دق هنأ هل نيبتف هثروم ءاضق ماص نإو ى هزجي مل هثروم هب ىصوأ ءاضق هيلع
 . ها هيلع امل هزجي مل هريغ وأ وه هماص

 رطفأف مت هنأ نظو ءاضقلا ماص نمو ت هريخأت نم نسحأ ءاضقلا ليجعتو

 صخرو ى هموص مدهنا الإو « دفلا نم مويلا كلذ ضقيلف موي يقب هنأ ملع مث

 هل اوصخر ةظلغملا ةرافكلل وأ نيناضمرل نيرهش ماص نإو ى نيموي طلغ يف ضعب

 ذخأ نإو .& لوآلا هموص دسف كلذ نم رثك أ طلغ نإو & مايأ ةثالث طلغ يف

 نيبت اذإ هيف لكأ يذلا مويلا ةيقب لكأي الو كلذ دجي الف رهشلا لوأ نم موصلا
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 رذعب الو هؤاضق دسف شطع وأ عوج وأ هاركإ ضاق لكأ نإو

 هدجي ال هنإف رفسلا الإ ء هلثم وه : ليقو ! ناضمر يف رذعي امب هيف
 & هب ةص ا لك ال ( ةصخر و { ن اضمر يف ٥ دحت ك هف

 ص ىضق ام مدهنا هتبقب لكأ نإو ى مويلا كلذ ديعيو ءاضقلا متي مل هنأ هيف هل

 ءاركإب ,ضاق لكأ نإو ) “عنص ام سئبو ءازجأ ءاتشلل هرتخاأف ءاضق همزل نإو

 ( هيف رذعي الو “ هؤاضق دسف ) رذع وأ ضرم وأ ( شطع وأ عوج وأ

 لكالاب دسفي الف ( هلثم وه : ليقو ‘ ناضمر يف رذعي امب ) ءاضقلا يف يأ
 لكأت نأ لوقلا اذه يف لخدو ى رذع وأ ضرم وأ شطع وأ عوج وأ هاركإب

 ناشلا يأ ( هنإف رفسلا الإ ) ڵتضق ام ضقتني الو هيف ترهط موي ةيقب ةيضاقلا

 يأ ( هيف ) لكألا ثيح نم رفسلا يضاقلا دجي ال يأ ( هدجي ال ) يضاقلا وأ

 ؛ موصلا ىلع ءاقبلا همزل رفاس ترإو “ ( ناضمر يف هدجي اك ) ءاضقلا يف

 . مدهنا الإ و

 كلو « نسحلل افالخ هؤاضق مدهني ال نأ صخر : « ةعيرشلا سوماق » يفو

 ص رفسلل هيف ءاهو ى راطفإلا ىلإ وأ لكالا الإ دجيب نيتبوصمملا نيءاملا عاجرإ
 انموق زاجأو « انايسن لكألا ءاضقلا رضي الو « ( هب ةصاخ لكألا ةصخرو )
 نيح ج هلوق مهل لدي : تلق نإو ى ءانبلا عم رذع الب ءاضقلا يف راطفإلا

 ناضمر ءاضق نم ناك نإ ه : ةمئاص ينإ : تلاق مث “ نيل نم هرؤس تبرش

 تئش نإ و همضقاف تئش نإف ناضمر ءاضق ريغ نم ناك نإ و هناكم اموي يضقاف
 ءاضقن اهرمأن ملو ترطفأف ءاضقلل هتماص موي ءاضقب اهرمأف ى )١١' « هيضقت الف
 : ء اهئاضق مايأ لوأ الإ موبلا كلذ نكي م هنأ لمتحي : تلق ؟ هتضق ام عيمج

 . ملسم هاور ) ( ١
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 سافن وأ ضح وأ رخآ ناضمر وأ رحنلا موي ءاضتلا ف رضي الو

 ٠ صعب دنع امهعم هف ءانبلا حصو ‘ هلت نإ ةأرمال

 لثم رطفلا ( موب ءاضقلا يف رضي الو ) 0 مويلا كلذ الإ ءاضق اهيلع نكي م وأ

 نأ دب الف ءاضقلا مامت لبق ناضمر لخديو “ ناضمر لبق ءاضقلا يف عرشي نأ

 ضيح وأ ‘ رخآ ناضمر وأ ى رحنلا ) موب وأ هدغ نم ءاضقلا متيو ديملا رطفي

 . ءاضقلا ءازجأ نيب عقو يأ ( هللخت نإ ةأرمال سافن وأ

 خلا رضي الو : هلوق هنع ينغي اذهو “ ( ضعب دنع ايهعم هيف ءانبلا حصو )
 ؛ ينبي ال : لىقو : لوقب نأ ىلوألاف < ضمب دنع : هلوق هملع ينبيل هداعأ نإو

 مدهني ال هنأ قحلاو «سافنلاو ضيحلا مدهني :لوقي اضعب وأ روهمجلا نأ هرهاظو
 دب ال هنإف اهباهذ موي يف اتلكأ وأ ى سافنلاو ضيحلا باهذ دعب اترطفأ نإ الإ امهب

 ى ءاضقلا راطفإلا رضي ال : ليقو ى هناديعتو ءاضقلا يف مويلا كلذ ةيقب موص نم

 هيف اعرشت مل نإ هنأ اتماع دقو امهرهط لوأ نع ءاضقلا يف عورلا اترخأ نإ ممن
 الإ اهمزل ام كردت ال ىقح هترخآ وأ ی ضمح ءاج دقو الإ متي امهرهط لوآ عم

 يفف > ناضمر وا دمصلا ءاح دقو الإ همتي ال ىح ءاضقلا رخا و ا ى تسفن دقو

 نأ لبق كلذ روضح نع لفغ نمو ؟ال مأ هاضق ام دسفي له : نالوق كلذ

 امهريغ اذك و “اذه ىلع ,سافنلاو ضيحلا يف همالك لمح كل و داسف الف هءاضق متي

 مدع هلباقمو ى قالطإلا ىلع ضعب دنع دازيف « ناضمر وأ ديعلاب لصفلا نم

 ايهف ءانبل اب ديرب نأ لمتحيو ء ا__مات ءاضقلا كردت ال قح ريخأتلا دمقب ةحصلا

 ام هيلع ينبتو مدقت ام ىلع هينبتف هب دتعتف سافن وأ ضيح للخت رهط يف موصلا

 يفو « سافن وأ ضمح هللخت رهط يف اتماص ام نادعت اهنإ : لوق هيفف « رخأت

 لاقو “ حيحصلا ىلع ضيرملا ينبيو “ يبت ضئاحلا نأ ىلع اوعمجأ : « دعاوقلا »
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 هنع هموصي هنإف هموص ردق هعّيض دقو ءاضق هيلعو رضتحا نمو

 ايك دحأ .نع دحأ موص حصي ال : لقو < هب مهرمأ نإ هتنرو

 < هنع يلصي ال

 رضحلا يف ءاضقلا يف هعورش دعب رفاسملا لك أ نإو ى ينبي ال : هريغو يمفاشلا

 7٦ ينبي : نسحلا لاقو 0 مدهنا

 عم يأ « ءاهلا دعب ميم الب اهمم فصنملل ةخسن يفو ى هوحنو ضيرملا اذك و

 دارملاف مملاب امأو ى سافنلاو ضيحلا لصفو “ ناضمر لصفو ى رحنلا موي لصف
 هنأ روهظل ءانبلا هل حصي ال : لوقي رخآلا ضعبلا نوكيف « سافنلاو ضيحلا
 هؤاضق اهمزل امم لقأ اهرهط تقو ناك امبرو كلذ لصف : ليق ى هءاضق هل متي ال
 هموص ردق هعيض دقو ءاضق هيلعو رضتحا نمو ) ؟ ءانبلا اهل حصي ال فيكف

 . ىصوأ وأ ( هب مهرمأ نإ هتثرو هنع هموصي هنإف

 ( هنع ) أضوتي الو ( يلصي ال اك دحا نع دحا موص حصي ال : ليقو )
 ص هنع جوجحملا نع جاحلا اهيلصي فاوطلا يتمكرك زوجيف اعبت امأو ى "لالقتسا
 نم ىلع دريو“مارحإلا يتعك ر اضيأ هنع يلصيوهنع ايل أضوتيو ماشه نبا هلاق اك

 : موص اهيلعو اهتخا تتام ةأرمال للع هلوقب دحأ نع دحأ موصي ال : لاق

 ‘٢ةقدصلاو رذنلاو موصلا مهنع اودأ » : للع هلوقو "اه كتخا نع يموص »

 موصلاو “اهرذن ةالص تيملا نع ىلصي هنأ ثيدحلا نم ذخأن لب ى ىتوملا نع ينعي
 ىلع ةرجألا وأ مامطإلاو هاياصو هلام ثلث فكي م اذإف “ ثلثلا نم ماعطإلاو
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 يف ال انيكسم موي لك موصلاب ىصوأ نإ هنع اومعطي نأ مهلو
 اوفلتخا نإو > اوموصي الو اومعطأ ماعطإب ىصوأ نإو ‘ موي

 ء ثرإلا ردقب دحاو ىلع اوربجأ اهيف

 © اوموضي نأ اودارأ نإ : ليقو ثلثلا يف بان ام ةرجأ وأ مامطإ مزل موصلا
 ام هنع اوماص هموص ردق نم لقأ عبض نإو ى لكلا اوماص مهربغ اورجأ نأ

 هيلع نأ اوملع دقو موصلاب ةثرولا رمأي مل نإو ى همزل ام عيمج : ليقو ى عيض
 لوقي دحأ نع دحأ موص عنم نمو ث اوعربت نإ الإ مهمزلي مل هضقي م هنأو ءاضق

 . موصلاب رمأ وأ تيملا ىصوأ اذإ ماعطإل

 ءاشعو ءادغ ( انيكسم موب لك موصلاب ىصوا نإ هنع اومعطي نأ مهو )
 مل نإ الإ معطي ال : ةفينح يبأ نعو ى اوموصي نأ مهلو ى مايأ وأ ( موب يف ال )

 هنع ماصي : سابع نبا نعو ى دحاو موب ف ماعطالا زيجأ و ‘ موصلا اوعمطتسي

 اعاص نيكسفل ليكي نأ زاج ماعطإلاىلإ ريص اذإو « ناضمر نع معطيو رذنلا

 ص تارافكلا يف مالكلاك انه مالكلاو ى دم : ليقو ، هفصن : ليقو ى رب نم
 اوفلتخا نإو ى اوموصي الو اوممطأ ماعطإب ىصوأ نإو ) . هلا ءاش نإ يتأيو
 ردقب دحاو ىلع اوربجأ ) اهيف نورّيخي نيح موصلاو ماعطإلا يف يأ ( ايهيف
 . اولعف ةعرقلا ىلع اوقفتا نإو ى دحاو ىلع اوقفتي نأ نوربجي يأ : ( ثرالا

 رفس يف رثكأ وأ نينثا وأ ادحاو ناضمر رطفأ نم نإ : « ناويدلا » يفو

 ؛ ضعبل افالخ « هيلع ةيصوالف عضي ملو هنطو يف وأ هيف رضتحاو دحاو
 وأ رفاسملا مدق نإ هنأو “ عيضي مل ولو ةيصولا هيلعف هنطو لخد نإ : ليقو
 ةمصو الف هبف تامو ابيقر اذخأف رخآ ناضمر ءاج قح امّبضو ضيرملا حارتسا

 نأو ى مامطإلا دعب اميض نإ ةيصولا امهيلع : ليقو ى ابيقر هنع ايعطأ ام لك يف
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 ادحاو اوموصيلو رخآلا وأ لوألا همتبلو 4 مويلا نو ؤزجي الو

 ٠ ء دحا و لدعب

 ي ةتسلا بوبحلا نم ماعطإلا امنإ هنأو ى اعيضت مل ولو ةيصولا عضرملاو لماحلا ىلع

 لاتكيو نيكاسملا ةثرولا ضعب معطي نأ زوجي هنأو ى ةرافكلا ليبس هليبسو

 ماعطإلا زاجأ اضعب نأ و ى افالخ نيعلا نم عاصلا ةميق يف نأو « نيرخآلل مهضعب

 ماعطإلا نأو ع انه نيكسملا ةوسك يزجت ال هنأو ى ةدحاو ةليل يف تيملا نع

 مايصلا نم مهتّيم ىلع ابب اوصوأ نإ تيملا ةثرو امأو ع هريغو ناضمر يف زوجي
 ةثرولا ىلع امنإ هنأو « اوموصي نأ مهضعب زاجأو « نيكاسملا مهتثرو معطيلف
 موصلا وأ ماعطإلاب هتيصو درتو هلام ثلث لباقي ام موصلا وأ ماعطإلا نم

 . ثلثلا ىلإ

 (رخآلا وأ لوألا همتيلو ) ءازجأ هنوموصي ال يأ :( مويلا نوؤزجيالو )

 دعب ادحاو اوموصيلو ) « مهل اهكرت نإ اهنودب وأ ةرجأب طسوالا زوجيو
 نأ لثم يقب ام ًاميمج مهيلعو ى دحاو موص مهموصف ةرمب اوماص نإو ( دحاو

 موص يف نبإلا عرشف هنع ماصت نأ اموي رشع ةسمخب يصويو 4 انبإ و اتنب كرتي
 اهنم ةسفخلاف « هموص طسو يف وأ هعورش دنع ةسمخ موص يف ةنبإلاو ى ةرشع
 نإ كلذو رسكلا امهدحأ لمكيو ى ةيقابلا ةسفلا نامسقيف ةسمخ داز دقو ةدحاو
 رخآلا دناعو قسلا امهدحأ دّسعت نإو ى هاملع وأ رخآلا عورش ايهنم لك لهج

 تضم ىتح اهيخأ نع ترخأت نإو ى طقف دناعملا اذه ىلع ام دسفي هنإف هنراقف

 ينبإ كرتي نأ لثمو “ هغارف دعب تماص ام ديمعت الف مايأب هدعب تغرفو مايأ

 نيثالث كرتترإو “ ىرخأ رشع ةسمخ اهيلعف ةرمب ةرشع ةسمخ اهنم لك موصيو
 نإو ى أزجأ ةرمي هنع اوماص اذإ : ليقو “مهيزجي الف ادحاو اموي اوماصف اركذ

 نيناضمر نم مايأب ىصوأ وأ ى ةرم ارهش مهنم لك ماصف رثكأ وأ نيرهشب ىصوأ
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 لكلا ماص نإو س همزلو مهنم دحاو هدسفأ نإ لكلا ىلع دسفو

 نضحي نمي نك فإ ءاسنلا ميدقت نسحتساو ، هنع أزجأ دحاو

 3 نسفن وأ

 ضعب ماص نإو « زاج رخآ مايأ مهضعبو ناضمر مايأ مهضعب ماصف رثكأ وأ
 بيصي الف ماعطإلاب ةثرولا دحأ أدب نإو ‘ ضعبل افالخ يزجي الف ضعب معطأ و
 ىلإ مهلك اوعجر كلذ دعب هريغ معطأو مايصلاب أدب نإو « ماعطإلا الإ هريغ

 لكلا ىلع دسف و ) ص لاملا كرتي مل نإ ةثرولا ىلع موص الو ماعطإ الو ى ماعطإلا

 لصفو ريخآلا غرف ىتح مهربخي مل نإ لوآلا هدسفأ ولو “( مهنم دحاو هدسفأ نا
 نامض الو داسف الف يناثلاب وأ ريخألاب لصتم داعأ نإو ، مهربخأ مث رثكأ وأ موي

 . ءاضقلا هدحو ( همزلو )

 لبق ماص نم موص دسفي ال : ليقو ى هيلع نامض ال : « ناويدلا » يف لاقو

 مهرخآ لاق نإو « مويلا دسفي امو هلك ىضم ام دسفي ام كلذ يف ءاوسو « دسملا

 الإ و ى انيمأ ناك نإ اوديميلف “ موصلا دسفي ام تلعف دقف اودبعأ ام اموص
 ريغب هوحنو لك لاب دسفملا ىلع الو مهيلع دسفي ال هنأ رهاظلاو « فالخف هوقدصو

 اذكب ىصوأ نإو ى ( مهنع أزجأ ) معطأ وأ ( دحاو لكلا ماص نإو ) ؤ دمع

 ص هذخاي : ليقو ص ءيشلا كلذ ذخاي الف مهدحأ ماصو مهنم هنع ماص نم
 مهؤاضقنا قفاوي الئل ( نسفني وأ نضح نمم نك نإ ءاسنلا مدقت نمسحتساو )

 ضمح قفاوتو ةدحا و يضقنت الللو ‘ موصلا لصفنىف نهسافن وأ نهضمح

 وأ ضئاحلا راطفإ رضي الو ، ءاوس لاجرلاو نهف الإ و “ اهسافن وأ ىرخآلا
 ىلع لجرلا وأ ىرخآلا ةأرملا حبصت نكل ى موصلا ىلع تحبصأ ام دعب ءاسفنلا

 ى ضعب لاق ايف موصلا حصو ى يقب ام تمتأ ترهط اذإف الإو « دغلا نم موصلا

 ص زئاجف نممتأ ىتح مايصلا لصتاو مهنع ءاسنلا تذخأ مث لاجرلا أدب نإ امأو
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 ء ثراولا ثراو يفرصخرو « ينجأ مهنع موصي الو ، لاجرلا : ليقو

 ضيحلا اهاتأ نإ الإ “ لوق يف مهمايصو نهمايص دسف دقف ضيحلا هعطق نإ و

 وهو ى دسفي ال : ليقو ى ةليللا نم تذخأف ةثرولا نم اهريغ تربخأف لناب

 . اهنم ىضم ام داسف تنمض الإ !و هب رابخإلا اهمزل ضيحلا اهاتأ اذا ! و < حمحصلا

 اهريغ موص اهموص نيب لصفي الئل ( لاجرلا ) مدقت ناسحتساب : ( ليقو )
 اذإو “ عرشت ال نأ زوجي هنأ رم دقو ى اهريغ عرشو همامت لبق تضاح نإ

 نهنأكف تدعت نإو “ يه الإ ماص ام هنأك ذإ اهضيح لصف لهس ترخأت

 ريثكب اهرهط لبق اوغرف ىتح ترهط امو تسفنف اضعب تماص نإ و “ ةدحاو

 مهدعب ةئاصلا تسفن وأ تضاح اذإو ى داسف الو قابلا موصلا امل حص ليلق وأ

 ترهط يتلا تماصف ترهط ىتح تكرت نإو ى دفلا نم ةمئاص ىرخآلا تحبصأ
 رضي الف دحاو ناسنإ ةلزنمب تيملا نع نوموصي نم نأ ملعاو ى زاج اهل يقب ام

 ضيحتف اهتصح ضمب موصت نأ لثم “رخآلا موصي ام نيب مهنم دحأ موص لصف
 ماص دقو راهن ةثرولا دحأ تام نرإو ى امهل يقب ام تماص اهدعب نم مت اذإف

 ءاقبل هتوم رضي الف امثاص هريغ حبصأ نإو ىال : ليقو “ لكلا ىلع لطب

 الصتم موصلا

 س هلبق نم موصو هموص مدهنا رذع وأ ضرمب لكأ نإ : « ناويدلا » يفو

 نكمأ وأ هوثرو اك هوموصي رأ مهنكمي ال اب ىصوأ نإو ث صخرب نم مهنمو

 1 اص نإو ى ماعطإلاىلإ اوعجربلف الإو همايص ىلع اوقفتا ضعب نود اضعب

 الو مهضعب نع الو اهنودب الو ةرجأب ( مهنع موصي الو ) ى ًازجأ كلذ
 ينجلا يف صخرو « ( ثراولا ثراو يف صخرو ) ى ةفيلخ ولو ( يبنجأ )
 ص مامطإلا يف فالخلا اذك و ع ( اضيأ ) اقلطم ( يبنجألا زوجو ) ى ةفيلخلا

 الإ “ ماعطإلا ىلإ لكلا عجر نيناجم و لافطأ ةثرولا يفو موصلاب ىصوأ نإو
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 . اضيأ يبنجألا زوجو

 نم ناك نإ اذك و ى ماعطإلا ضعبلو موصلا ةثرولا ضعبل زيجي نم لوق ىلع

 ماصف اذك و اذك كلو « اذك و اذك ينع مص : يبنجأل لاق نإو ى بئاغ ةثرولا

 معطي ىلوملا لام ىلإ قباسلاو ى ضعبل افالخ ى ائيش ذخأي الو هموص يزجي الف

 كموصلاب ىصوأو هلثراو الو ملسأ كرشم لام هيلإ ىهتنا نم اذك و “موصي الو

 هيزجي الو ماعطإلا هالومل يغبني هنإف موصلاب دبعلا ىصوأ نإو « طيقللا اذك و
 رهاظلاو“مامطالا همزل ىهنصأ ءاضقلا نم كيلع اب صوأ : هل لاق نإو ى موصلا

 . يبنجألا موص زيجم دنع ءالؤه يف موصلا زاوج

 ةدزنناف

 برق هيف عورشلا دمعتي نأ ثراولا نع موصلا ؤأ ءاضقلا ديري نمل زوجي
 ناضمرلوخد لبق متي ال هنأ عم « هرخآ وأ رهطلا طسو يف وأ ديعلا .وأ ناضمر

 . كلذ دمعتي ال نأ ىلوآلا نكل ى سافنلا وأ ضمحلا وأ ديملا وأ
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 باب

 ضيرمك يضقي الو ، رطفي نأ اموص قيطي ال ريبكل حيب أ

 ، رم امك موي لك نيكسم ماعطإ ايهمزلو ص لوق يف هؤرب ىجري ال

 2 موصلاك اضيأ امهنع هطوقسب : ليقو

 باب

 ضيرمك يضقي الو ) “ عماجيو ( رفكي نأ اموص قيطي ال ريبكل حيبأ )
 ناك ولو هب يصوي نأ ضيرملا ىلع نإ : ليقو “ ( لوق يف هؤرب ىجري ال
 ءاشع وأ « ءاشعو ءادغ ( نيكسم ماعطإ ايهمزلو ) ءاضق كلذف هؤرب ىجرب ال

 لكل ىطعي : ليقو ه ( “رم اك ) ليكلا وأ هيف رطفأ ( موي لك ) روحس و
 خسن مش آلوأ ناك ا هنوقمطي نيذلا ىلعو ظ : ىلاعت هلوق كلذو ىةنفح نيكسم

 ل هنأل ردابتملا وهو ( موصلاك اضيأ اهنع هطوقسب : ليقو ) “ موصلا بوجوب
 ماعطإ الو موص يبصلا مزلي ال اكف ؟ هنع مامطالا اهمزلي فيكف موصلاب افلكي

 )١( ةرقبلا : ١٨٤ .
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 امهدلو عايض اتقاخ نأ عضرمو لماحل راطفإلا زاجو

 . . . . . .. .. .. . هقف

 ىلعو ل : ىلاعت هلوقب كسمتلا ماعطالا اهمزلأ نم هةجو لمل و ى امه كلذكف
 هنوقيطي اليأ ةيفانلا ال ريدقت ىلع هل المح ١١" نيكاسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا

 ين الإ دارطاب فذحي ال يفنلا فرح نأب ثحبيو “ هؤرب وجري ال ضرم وأ ربكل

 هيلع لمحي الف مسقلا باوج سيل اذهو © عراضم هدعب لعفلاو “ مسقلا باوج

 رذح هيف ردقي نأ ىلوألاف « "؟) ي اولضت نأ » :ىلاعت هلوق لثم امأو “ نآرقلا
 ةياكحل هنوقيطي » : هلوق نأ ماعطإلا مازلإ هجو نوكي نأ نكميو ،اولضت نأ
 ص مهنع ةقاطلا تلاز مث هنوقميطي اوناك نيذلا ىلعو : ليق هنأك و ، ةيضام رلاح

 : مهضعب نعو ى اناسحتسا ماعطإلا امهومزلأ مهلعل و ى ردابتملا فالخ هنكلو

 “بوجولا ال بدنلا قيرط ىلع هلمل و“ هتثرو هنع بيقرلا معطأ لام هل نكي مل نإ
 ص ( اقافتإ ) موصلاب ( امهدلو عايض اتفاخ نإ عضرمو لماحل راطفالا زاجو )
 هفعض وأ هكاله عايضلا يف ءاوسو ى ابوجو اتَرطفأ موصلاب هعايضب اتنقيت نإو
 دلو امأو “ رصبو عمسك “سح وأ “ هنم وضع باهذ وأ هكاله هنم فاخي يذلا

 ص اهريغ نع لبقي مل وأ اهريغ دجي مل نإ الإ ى هعايض فوخل رطفت الف امهريغ
 ص ءادغلا تقو هرطف موي ءادغ ًارطفم هحابصإ دعب معطي هنإف معطي نم لكو

 نأ زيجأو « ةرافكلاك هنأ كلذو « كلذ دعب وأ لاوزلا دعب ءاشعلا معطيو

 حبصي مويل كلذك اليل معطي نأ زيجأ و « آروحس و آروطف ىضم مويل آليل معطي
 . لوق يف زئاج هنإف ثنحلا ىلع ةرافكلا مدق نمك « رطفم هيف

 )١( ةرقبلا : ١٨٤ .

 ) ٢( ءاسنلا : ٤٤ - ١٧٦١ .
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 هءاضق مث هاتلكأ موي لك نع كلذك ماعطإ اترطفأ نإ امهمزلو

 راد ولو . ماعطإلا نود طقف ءاضقلا امهيلع : ليقو ء دعب

 نم معطت لماحلاو س فوخب كلذك هءاتلك أو رخآ اهيلع

 ث يصلا دلاو لام نم عضرملاو ث بوجولاب لوقلا ىلع اهلام

 موب لك نع ) رم ام دح ىلع ليك وأ ( كلذك ماعطإ اترطفا نإ ايهمزلو )
 راطفإ نم دشأ امراطفإ نآل يمفاشلا دنعو اندنع ( دعب هءاضق مث ى هاتلكأ

 ؛ اهريغو اهسفنل ترطفأ لماحلا تناك ولو “ اموبفل اترطفأ اهنأل ضيرملا

 يرصبلا نسحلاو انضعب لوق وهو ى ( ماعطالا نود طقف ءاضقلا اهيلع :ليقو )

 يضقت عضرملاو معطت الو يضقت لماحلا : كلام لاقو ى مهريغو ةفينح يبأو
 لمعي الو نايضقت الو نايعطت : ريبج نباو رمع نباو سابع نبا نعو ؛ معطتو

 رَكن ( فوخب كلذك هاتلكأو رخآو ) ناضمر ( اهيلع راد ولو ) “ اذه
 ى ريكنتلل فرصلاب ىسوم نوعرف لكل : لاقي اك ةركنلاب هفصوو ناضمر

 (يجصلا دلاو لام نم عضرملاو“ب وج ولاب لوقلا ىلع امام نم معطت لماحلاو )
 هلكأت نأ اهمزل هتهبتشاو اهلابب رطخ وأ هتأر وأ هتعمس وأ ءيش لماحل ركذ نإو

 الو اهموي دمتو هب تفاخ ام لك اذك و اهنطب يف ام وأ اهسفن ىلع تفاخ اذإ

 لماحلا نأ يدنع يذلاو ى ماعطإلا ىلع يه الو بآلا ربجي الو « اهيلع ماعطإ
 نينجلل و اهسفنل ةيجنتلا نأل فصنلا هوبأ نينجلا ىلع معطيو“اهيلع فصنلا معطت
 يهو نينجلا ىلع ةظفاحملا اهمزل هنأل اهدحو اهمزل هنأ يل رهظ مث ' طقف اهف ال
 . راطفإلاب انه
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 تاهيبنت

 لام زجاملا ريبكلل نكي مل نإ :لوقي اضعب نأ : « جاتلا » يف ركذ : لوألا

 هلو الإ و هنع معطأ لام هل ناك نإ : لوقي ًامشاه نأو 2 هبيرق هنع معطيلف

 اوبأ نإ نوربجي" الو ى اذكهو هىلاتف ىبأ نإو ى هنع مربكأ مصيلف دالوأ

 مهل راشب الو همخأو هيدلاو نع لج رلا موصي : لوقي عيبرلا نأو ى اوؤاسأو

 نأ زاج هنأو ى ءايلوألا رئاس اذك و « فاكتعالاو رذنلا موص يف ولو ماعطإلاب

 . ماص موصلا ىلع ردق اذإ هنأ و “ لجر نع ةأرملاو ى ةأرملا نع لجر معطي

 دلو عضرت وأ ص هعضرت تناكو هتدلو وأ ىنزلاب ةأرملا تلمح نإ : ىناثلا

 ترطفأ موصلاب تفاخو اهنع الإ لبقي مل وأ اهريغ هل عضرم الو امهوبغ
 تممطأ اهريغ دجوي مل وأ اهنع الإ لبةي مل ذإ اهريغ دلول ترطفأ اذإو“تممطأ و

 مدهني :ليقو ى الام نم معطتلف ةرجألاب هعضرت تناك نإ : ليقو ى هيبأ لام نم

 نإو ص اهنعالإ لبقي مل وأ اهاوس دجوي م ولو اهريغ دلول ترطفأ اذإ اهموص
 تمعطأ و ترطفأ اهنع الإ لبقي ملو اهريغ دجوي ملو هيلع تفاخ و الفط تطقل
 ماعطإ الو “ لاملا تيب نمف نكي مل نإو “اهلام نمف لام هل نكي مل نإو “هلام نم

 ىلع الو ، ادبع وأ ارح اهدلو عضرت ةمأ وأ ى ءاسفن وأ ضئاح عضرم ىلع

 نأ لكشنمل زوجيالو “ةكرشم همأ لفط يف الو "كلذ يف بآلا ىلع الو ةرفاسم

 . عاضرل رطفي

 نرطفيلف رثكأ وأ نيتأرما عاضر الإ هيفكي ال لفطلا ناك نإ : ثلاثلا
 ك سكملاب : لسىقو > هبأ لامف نكب ل نإو > هلام نم ابيقر نهنم لك ذخأتو

 لامو اهلام نم معطتلف هعضرت يذلاو اهلمح ىلع تفاخ نإ و ى لاملا تيب نمف الإو
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 لام نم معطتلف نيلجرل نيلفط تعضرأ نإو ى اهلام نم : ليقو “ عضرملا يبأ
 نم ال هنمف ناك نإو ى لام لفطلل نكي مل نإ رسملا ءايلوأ لامو رسوملا بآلا
 اهنبا عضرت يتلا معطتو ى هيبأ لام نمف امهدحأ ىلع تفاخ نإ و ى ءايلوألا لام
 لام هل ناك ولو امام نم : ليقو ى اهلامف هل نكي مل نإ و « هلام نم هل بأ ال يذلا
 . بألاك انه اهنأل

 نكي مل نإو ى هيوبأ لام نم ماهطإلاف اك رتشم لفطلا ناك نإ : عبارلا

 ناك نإو ى هنمف لام امهدحأل ناك نإو « ءايلوألا لامف نكي مل نإو ى هلام

 نيطلتخملا ىلع معطيو 2 مآلا لايف مهدحأل نكي مل نإو ى هنمف لام امهدحأ ءايلوأل

 فصنف نيوبالا دحال ناك نإو ى ايلايف نكي مل نإو ط نيوبالا لام نم

 . هنم ماعطإلا

 لام نم ادحاو ابيقرف موصلا تفاخف رثكأ وأ نينثا تدلو نإ : سماخلا
 لفط لام وأ رسوملا لام نمف لام ءابآلا دحأل نكي مل نإو ى مهءابآ وأ مهيبأ.

 . مألا لامف نكي م نإو « رسملا

 لامف لام هل نكي مل نإو ص لفطلا يبأ لام نم بيقرلا ةقفن : سداسلا

 تيب لايف نكي مل نإو ى همأ لايف نكي مل نإف ى هيلو لايف نكي مل نإو “لفطلا
 . بيقر الف الإو « لاملا

 هايضقت ملف موصلا تقاطأ مث اتمعطأو عضرملاو لماحلا ترطفأ اذإ : عباسلا
 . ءاضقلا عييضت نع هيف اتمعطأ رخآ ناضمر ءاج ىتح
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 هدعب قافأو ناضمر لبق نج نإ معطي الو 3 نونجب يضقي الو
 ه طقف كردأ ام ماص هضعب يف نج نإو ٠ هدهاشي مل ذإ

 هلك دهش دقف هضعب دهش نم نأل ًاضيأ ىضم ام يضقي : ليقو
 ؟ يضقي الف نونجملاك هيلع ىمغملا لهو ‘ دحاو ضرف هنأل

 ًادسفم ءامغإلا نوك يفو ؛ نالوق ؟ يضقيف ضيرملاو مئانلاك وأ

 ال وأ ًاقلطم موصلل

 هرطف مايأ يف هتيلو هنع معطي ال يأ : ( معطي الو نونجب يضقي الو )
 مدعل اهب ًادتعم ةدهاشم ( هدهاشي مل ذإ « هدعب قافو ناضمر لبق نج نا )
 ىون نإ نكل ى هل دصق ال هنأل ص هدصق رابتعاب رطفم الو مئاصب سيلف ى هزييمت

 ام ماص ( ارخآ وأ اطس و وأ ال“وأ ) هضصعب يف نج ناو ( > هرجأ هلف موصلا

 < هلك دهش دقف هضعب دهش نم نأل اضيأ ىضم ام يضقي : ليقو “ طقف كردأ

 ّنجي ناك نإ هيف "نجي مل موي هل متيو هيف آنج اموي لدبيو “ ( دحاو ضرف هنأل
 همو هل حص نح ش موصلل ادقتعم القاع حبصأ نإ : دعس يبأ نعو . وحص و

 ولو لدبي ال : يراوجلا وبا لاقو > هلدب هل ربتخإ لقاع ربغ هف حبصا امو

 ٠ انونجم حبصأ

 ؟ يضقيف ضيرملاو منانلاك وأ ‘ يضقي الف نونجلاك هيلع ىمغملا لهو )
 لاوز ءايغإلا له ؤ فالخلا راثم « ناويدلا ه رهاظ رابتخإ امهيناثو ؛ ( نالوق

 مالكو ؟ مونلاك نوكيف ندبلا يف للخل لخاد هنومك و هدومخ وأ نونجلاك لقع

 امأو « نيموب يف وأ “ هنم مايأ يف وأ ى هلك ناضمر يف هبلع يمغأ نميف فنصملا

 ال وأ اقلطم موصلل ادسفم ءايغالا نوك يفو ) : هلوقب هيلإ راشأف دحاو موي يف
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 ؟ هدعب وأ رجفلا لبق صخش ىلع ىمغبث نأ نيب قرفي وأ ى ًاقلطم

 بجوي لوألاف { لاوقأ ؟ هلقأ وأ راهنلا رثكأ ىضم" دعب امإف

 دسفملاو ، رطفأ فإ الإ ال : يناثلاو « هيف عقو موي لك ءاضق

 ىلع هرجف علط موي لك ءاضق بجوأ رجفلا لبق هيلع يمغأ نإ هل
 ةين البو لقع الب هيف هلوخدل طوحأ اذهو ، هموص لقعي ال نم

 : لقألاب ال رثكاألاب داسفلا بجوأ هلقأو راهنلا رثكأ نيب قرفملاو

 نونجملاو ، لكلاك هدنع رثكالا مكحو

 رجفلا لبق صخش ىلع ىمغي نأ نيب قرفي وأ)؛ليللا نم ةينلا تيب نإ (اقلطم
 ؟ هلقأ وا راهنلا رثكأ يضم دعب امإف ) ص هدمب هيلع يمغأ اذإو ؟ ( هدعب وأ
 نإ الإ ال يناثلاو ى هيف ) ءايغإلا ( عقو موب لك ءاضق بجوي لوألاف س لاوقا
 ليللا نم ةينلا تسبي مل نإ الإو « كلذ وحن وأ عامج وأ برش وأ لكأب ( رطفأ

 ىلع هرجف علط موي لك ءاضق بج وأ رجفلا لبق هيلع يمغأ نإ هل دسفملاو )
 رجفلا عم هف هعورشل يأ : ( هيف هلوخدل طوحاأ اذهو ى هموص لقعي ال نم

 لاوزل هل ةين ال رجفلا دنع هنكل كلذ لبق ىون ولو ت ( ةين البو لقع الب )
 لعاف هنأ هيلع قدصي الو ى اهل ب هنأ هيلع قدصي الو ى هلقع
 ليللا نم ةينلا تناك اذإ موصلا دسفي ال لوهذلا ناب هيلع دري الو ى موصلل

 حابم مونلاو ى همدع دحأ قيطي ال ريثك رمأ لوهذلا نأل هدسفي ال نونجلا نأبو
 . ةحار هيف انل هللا لمج ادمع هلعف زئاج

  

 وأ ( لقالاب ال رثكالاب داسفلا بجوأ لقأو راهنلا رثكأ نيب قرفملاو )
 بونجلاو ) ی فصنلاو لقألا فالخب ( لكلاك هدنع رثكألا كح و ) ‘ فصنلا
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 غلب ايبص مزلو { لدأ لقعي ال وهو رجفلا هيلع علط نإ كلذك
 هن أ وهو > راتخل ١ ىلع ضام ءاضق هف ملسأ ًاكرشمو ‘ هضعب يف

 ك : دح ا و ةضيب رف ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 رجفلا هيلع علط نإ ) هنأ وهو ص ركذ ام ضعب يف هيلع ىمغملاك يأ ( كلذك
 تنإ هنأ حضاولاو ى اذه ريغ رمو ى انونجم هبف حبصأ ام ( لدبأ لقعي ال وهو

 لطبي ام ثدحي ملو مان وأ نج وأ « كلذ دعب هبلع يمغأ و اليل موصلا ىون

 راتخاو“هيلعلدب الف ةتس هلقع لاز نإ هنأ مهضعب راتخاو « هموص حص موصلا

 نإ هيلع ءاضق ال نأ حبحصلاو ى ءاضقلا هيلع نأ بورغلا ىلإ مئانلا يف مهضعب

 يناثلا ديعي هنإف نيموي همون لصتا نإ الإ ‘لطبم ثدحي ملو ليللا نم ةين ىلع ناك
 هيف نونجلاو « اقلطم ةالصلا ديعي مئانلاو ث ةليل لك ةينلل ديدجتلا طرتشم دنع

 اهتامدقم و ةالصلاب نايتإلا ناكمإ دعبو تقولا لوخد دمب نج نإو ؛ فالخ

 ص موصلا ديمي رثك أ وأ نيموي وأ اموي هيلع ىمغملا : ىيحي خيشلا لاقو ؛ اهداعأ

 نإ : ليقو ى ايهنم ادحاو ديعي ال : لبقو ى امهايإ : لبقو ع ةالصلا : ليقو
 ى سكملا يف ديعي الو ى مويلا داعأ هرخآ يف احصو راهنلا لوأ يف هيلع يمغأ
 . ها موبلا داعأ راهنلا نم ام تقو يف هيلع يمغأ اذإ : ليقو

 ةد ناف

 ايبص مزلو ) ؛ هدسج يف هتفآ امنإو لقملا حيحص هيلع ىمغملا : ضعب لاق
 ملسأ اكرمشمو ) ى ريخآلا هموي رخآ يف ولو ناضمر ضعب يف يأ ( هضعب غلب
 ؛ ( ةدحاو ةضيرف هن أ وهو “ راتخملا ىلع ضام ءاضق ) ضعبلا ق ي ] ( هيف
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 لكؤي الو > طقف اكردأ ام امممزلأ اضرف هدحو موي لك لعج نمو

 راطفإلا مزلو { مالسإ وأ ةقافإ وأ غ ولب هيف عقو موي ةيقب
 ءاضقلاو

 هيف عقو يذلا مويلاو ص اكردأ ام ناموصي : ليقو “ ءاضقلا راتخملا نأ هيلع مزلف

 اك لبقتسملا و مويلا اهمزلأ ةضيرف موي لك : لاق نمو ى هناديعي مالسإلاو غولبلا

 اكردأ امم اهموبو (طقف اكردأ ام ايهمزلا اضرف هدح و موب لك لعج نمو) : لاق

 ‘(مالسإ وأ ةقافإ وأ غولب هيف عقو موب ةيقب لكؤي الو ) ‘ كلذ دعب هناموصيف
 ص مويلا ةيقب لكأ زوجي : ليقو « داعي ال : ليقو “ هموص داميو يفكي ال نكل
 ىهتشا نإو ى مويلا ةيقب يف لكآلا ىلع ةرافكلا مهضعب مزلأو ى عنملا راتحملاو

 هيبأ رمأب وأ هرايتخاب ييص ماص نإ و“هنع معطي نأ نسح ناضمر موص قهارم

 ص هيأرب رطفأ نإ لدبي الو “ هيف ذخآلا دعب رطفلاب رمؤي الو همتي نأ هل بدن
 اذإ موصلا بدني الو ى ال : ليقو ى هنع معطأ هيدلاو دحأ هب هرمأ نأو

 راتخخلاو ع ضراعملا نم هوحنو قيطت ال كلعل : هل لاقي نكلو ى عنمي الو قاطأ

 هتمزل راطفإلا.ىلع ادحأ هركأ نمو “ موص دعب رطفأ يبص نع مامطإلا طوقس
 هتمزل هاركإ الب هلعف ول اه ىلع ههركأ هنأل مويلا ةداعإ رطفملا تمزلو ةظلغملا
 . ةريبكلا لعف ةرافك همزلت اذك و « ةظلغملا

 ناتظلغم همزلي هنإف كلذ وحن وأ ىنزب وأ مارحب راطفإلاىلع ههركأ ول اذكو
 ةرافك الإ هملع ةرافك ال هنأ قحلاو ةريبكلا ةرافك و رطفأ يذلاك ى ثالث وأ
 مزل رطفأف زجعف هضعب يبصلا ماص نإو ى ةريبك ههاركإ نأل ى ةريبكلا لمعف
 ماعطإلا هايأ مزل دحأ رمأ الب ماص دقو رطفأ نإ : لىقو > هرمأ نم ماعطإلا

 ناضمر يف لكو ًا رانيد ذخ : دحأل لاق نمو « ال : ليقو ى غلب اذإ ديعيو
 ءاضقلاو راطفالا مزلو ) ‘ رطفملا موص مدهناو ةظلغم الك تمزل ذخأو لك أف
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 . ءاسفنلاو ضئاحلا

 هجاوزأ اتصعو اتتلص وأ اتماص نإ قافن رفك اترفك و ( ءاسفنلاو ضئاحلا

 ءاسفنلا هيفخت الو ى اليبس اهسفن ىلإ لعجت الثل لكألا يفخت ضئاحلا نكل ى اضيأ
 اميظعت مويلا ةيقب كسمت نأ ترهط ءاسفن وأ ضئاحل بحتسيو ‘ سافنلا ةرهشل
 اهتالصو اهموص متيل راطفإلاو ةالصلا تقو اند اذإ يشتحت نأ ةأرملل و ى ناضمرل

 . ىيحي خيشلا هرك ذ « ءيش اهفدري مل ام “ كلذ وجرت تناك اذإ

- ٣4٩٧ _ 



 اب
٠ ٠ 

 موص رم امب هل عنام ال رضاحلا رداقلا لقاعلا غلابلا مزل
 ٠ ٠ ناضمر

 باب

 راطفالا هل زوجي ال نميف

 وأ لاح ( هل عنام ال ) : هلوقو ص ( رضاحلا رداقلا لقاعلا غلابلا مزل )

 لاق « ( ناضمر موص ) سافنو ضيح نم ( رم امي ) “ سنجلل لأ نآل « تمن
 يتنثا نبإو ى هفعضي الئل موصلا نع ىهني ةنس ةرشع ىدحإ نبإ : ىيحي خيشلا
 ى موصلاب رمؤي ةنس ةرشع ثالث نبإو ص كرت ماص نإف ى هب رمؤي ال ةنس ةرشع
 : ليقو “برض' مصي مل نإف هب رمؤي ةنس ةرشع عبرأ نإو “كرتيلف مصي مل نإف
 . ھا ةنس ةرشع سمخ يف الإ ركذلا برضي ال

 هنأ ضعب نعو 0 هقاطأ اذإ هب رمؤي : ءاطعو نسحلاو نيريس نبا نعو

 غلي اذإ هداتميل موصلا فثلكت هل بحتسي مهضعب نعو ىمتحا اذإ الإ هب رمؤي ال
 ى ةنس ةرشع ثالث غلب اذإ ةالصلا ىلع برضي : مهضعب نعو ى ةنس ةرثع يتنثا
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 نايسنو ردمعك هتاهجو هبجوم فالتخال رطفأ نإ ةفلتخم هماكحأو

 ص دجو نإ قتعلاو ءاضقلا همزل ,عامج هداسفإ دمعت نف ء ماركإو
 كلذبو ى انيكسم نيتس معطأ زجع نإف ‘ نيعباتتم ماص الإو
 ءاضقلا ةرافكو ى راهظلا يف اندنع بيترتلا اذه نكلو { ربخلا ءاج

 ، رخآ كردمل حصألا ىلع لاصخلا نيب اهيف ريخم

 ةرشع ثالث نم ركذلاو ةنس ةرشع يتنثإ نم ىثنألا تجرخ اذإ : مهضعب لاق

 :ليقو “رشع ةعبرأ نم جرخو رشع ةثالث نم تجرخ اذإ : ليقو “نافلابف ةنس
 جراخلاو “نينس عبس نم ةجراخلا يف تابنلاك غولبلا هجو ربتعيو“اهنم اجرخ اذإ
 فا ةفلتخم هماكحأو ) ‘ عست نم جراخلاو اهنم ةجراخلا يف : ليقو ى نامث نم
 مارح وأ لالحي راطفإك ص راطفإلل تبثملا ءيشلا يأ ( هبج وم فالتخال رطفأ
 رمؤ “ فدارت وأ ى ريسفت ال رياغم فطع ( هتاهج و ) “ ىنز وأ لالح عامجو

 عييضتو ( هاركإو نايسنو ردمعك ) : هلوقب تاهجلا لثمو “ بجوملا ليث
 . ةهبشو

 ( ماص "الإو ) ٠“ ( دجو نإ قتملاو ءاضقلا همزل عايجب هداسفإ دمعت نمف )

 كلذب و ص انيكسم نيتس معطأ ) اهموص نع ( زجع نإف ع نيعباتتم ) نيرهش
 اذه نكلو ) ت امهريغو يمفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو ى للع هنع ( ربخلا ءاج

 امأ ( و ) « لتقلا يف ماعطإ ال نكلو ى لتقلاو ( راهظلا يف اندنع بيترتلا
 كردمل حصألا ىلع ) ةروكذملا ( لاصخلا نيب اهيف ريخم ) ف ( ءاضقلا ةرافك )
 « ءاضقلا ةرافك ق بدترتلا مدع حيحصت هب كردي رخآ كرد عضومل ي 1 ) رخآ

 موصي وأ ةمقر قتعي ن ] رطفأ لجر رمأ للع هللا لوسر ن » : ثيدح وهو
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 ك هموي : لبقو ‘ هضام : 7 رهشلا ءاضق بهذملا روهشمو

 برشلاو لك آلاو « ةيريبختلا وأب )١' « انيكسم نيتس معطي وأ نيعباتتم نيرهش
 لعفيف “هل رسيت ام لعفي هن أ ك عاطتس ا ام ردقب : يوارلا لوق ىنعمو ى عامجلاك

 قاطأ ام زواجي ال هنأ هانعم : نولوقي انموقو ى هقوف ام ىلع ردق ولو ى ءاش ام

 . هنود ام ىلإ ظيلغ نم هيلع

 ص ناضمر يف عماج الجر نأ » : وهف ءاج هنأ فنصملا ركذ يذلا ربخلا امأو .

 ح ال : لاق ؟ نيعباتتم موصف : لاق “ال : لاق ؟ قتعلا دجأ : هل لاقف
 هيف ليلد الو ص [ ةريره وبأ هاور ] . خلا '") « ال : لاق ؟ نيتس ماعطإف : لاق

 نأب هيلع ظتلفي نأ قلع هللا لوسر دارأ رهشلا ةمرحل اكتاه لجرلا ناكام هنال
 هل ابيدأت هقوف ام ىلع ردق ءيشب هحماسي نأ بحت ملو ى هيلع ردق ام ظلغأ همزلي

 ةغيصب لجرلا رمأ للع هنأ انتجحو ى كلامو نسحلا لاق انلوقبو ى اباجيإ ال
 ذإ “هل هنّيبل رييختلا ريغ ىلع كلذ ناك ولف « معطي وأ موصي وأ قتعي نأ رييختلا
 ىوقأ اذهو « رييختلا همهو هنألو « ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت زوج ال
 هل بتري لب اذكه هتفي مل بيترتلا ناك ولو « هاشاح لجرلا هماهيإ مزل ذإ ةجح

 ىلع بيترتلا رهاظ ثيدح لمحي ةيوقلا ةجحلا هذهلف ‘ هلاح رسفتسي وأ
 يفف ى هريغ يف رببختلاو عامجلا يف بيترتلا نوك امأو ى هل اعاجيإ ناسحتسالا
 .ح اضرإلا » ىلع يتيش اح

 ب وح و مم ادمع عماجملا ىلع هبوحو يأ ( رهشلا ءاضق بهذملا روهشمو (

 ص ( هموب : ليقو ، هيضام : ليقو ) 0 هب دتعي الو ناضمر نم يقب ام مامتإ

 . دح أ و ملم هاور ) ( ١

 . ملسم هارر ) ( ٢
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 نمم نأ ىلع اوقفتاو 4 جوزلا مزل ام هتعواط نإ ةجوزلا مزلو

 ررك نميف اوفلتخاو ، ىرخأ هيلعف ءىطو مث رفك مش ءىطو

 رفكي مل ام ةدحاو هيلع نأ روهشملاف { رفكي نأ لبق هيف ًاثطو

 ، لوألا نع

 رطفأ نم » : يورو 0 امه وحن وأ برش وأ لك ب ادمع هدسفأ نمىف فلخلا اذك و

 هتعواط نإ ةجوزلا مزلو ) 'ا)« رهدلا موص هزجي مل هللا نم ةصخر الب هنم اموي
 : يرصبلا نسحلا نعو اهيلع ةرافك ال : دوادو يمفاشلا لاقو ( جوزلا مزل ام

 نيعبرأل آعاص نيرشع مامطإ وأ ةندب يده وأ ةبقر قتع ادمع عماجملا ىلع نإ
 الو اهندب قرفب نأ هتأرما عامج دمعت نم ىلع « بجاح » ددشو «ى انىكسم

 ناك وأ «لسفلا لجعي ناك نإ الإ موصلا يلايل عامجلا اوهرك دقو ادبأ ناعمتجي
 . رجفلا لبق هكاردإ مدع نم نمأ يف

 ةرافكلا ىطعأ يأ ءافلا ديدشتب ( رتفك مث عيطو نم نأ ىلع اوقفتاو )
 امم ءطولا ريغ اذك و ص ( ىرخأ ) ةرافك ( هيلعف ءعىطو مث ) ةظلغملا دارملاو

 ص دحاولا مويلا يف كلذ عقو ولو ى قافتالا هرهاظ ع ةرافكلا هب مزلتو هدسفي

 :ليق هنإف ءعىطو مث رفك و ءىطو دحاولا مويلا يف عقو نإ لب ى كلذك سيلو

 انطو ررك نميف اوفلتخاو ) 0 خيشلا رهاظ وهو ال : لىقو 0 ريكفتلا دىعب

 وأ نيعون دعب وأ “ تادسفملا نم هوحنو الكأ ررك وا ص ( رفكي نا لبق هيف
 ةرافك ( هياع نأ روهشملاف ) « ريكفتلا لبق عامجلاو لكألاك تادسفملا نم رثكأ

 يبأ لوقو انلوق اذه “ هوحنو ( لوألا ) ءطولا ( نع رفكي مل ام ةدحاو )

 )١( دمحأ هاور .
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 > اضرأ ىرخأ هتمزل يناثلا ناضمر يف ءىطو ىتح رفكي نإو

 ىلع ةرافك الو ص ركفتب نإو ةفطنلا لارتإل دمعتملا ءىطاولاكو

 حبصل ًالسغ عيض نم

 الثم ءطو لكل ليقو ى ةرافك 7 لكل : يعفاشلاو كلام لاقو ى ةفينح

 ٠ ة رافك

 هتمزل ) ادعاصف ثلاثلا وأ ( يناثلا ناضمر يف عىطو ىتح رفكي م نإو )
 ناو ةفطنلا لازنال دمعتملا عىطاولاكو ) “ ةرافك ناضمر لكل ( اضيأ ىرخأ

 ص موصلا هب مدهني ال كلذ يف يذملا نأ : « ناويدلا ه يف ركذ ؛رظن وأ ( ركفتي

 الف للب اهاتأف تفك وأ ةأرما ترظن نإو “ ةظلفملا هب مزلتو مدهني : لبقو

 ص لوزن نكي مل ولو ةفشحلا ةبوبغب ةظلغملاو مادهنالا مزليو مدهني :ليقو ى اهرضي

 ناو ص لوق وهو ءيش الف لزني ملو بغت مل نإ هنأ رهاظلاو ى ربد يف تباغ ولو

 ى هتعواط نا يه اذك و ص ةظلغم هتمزلو مدهنا ىنمأو جرفلا نود ايف اهاتأ

 لزني ملو جرفلا نود ايف اهاتأ نإ و ى اهموي : ليقو « مادهنالا الا اهيلع ام :ليقو
 ص نابوتي:ليقو“اهموي نالدبي:ليقو ث اضيأ ةظلغم اههيلع:ليقو ى ايهموص مدهنا
 ريغب هنود ام وأ جرفلا يف ىثنأ وأ ركذب ىنزلا يفو “ اهيلع الف هعواطت مل ناو

 يف ةبادب ىنز نمو ى ايهموي : ليقو ى ةرافك و ءاضق هفشح بويغ ريغبو لازنإ
 .بوتي : لبقو “ ةدحاو : ليقو ؤ لزني مل ولو ةرعش لكب ةرافكف ناضمر

 ةظلغم اهتمزلو ةأرملاو ركذلا ك۔اذ يف ءاوسو “ ةفشحلا بغت ملو لزغي مل نإ

 لدبأ لايعتسا نودب ىنمأف ةباد بك ر نإو “ لفط ةفشح تلخد نإ مادهناو
 . ةرافكلاو ءاضقلاف كلذل لمعتسا نإو ى هموي

 ص ( حبصل ) السغ دمجي مل نإ امشيت وأ ( السغ' عيض نم ىلع ةرافك الو )
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 ءاضق همزلو > حصألا ىلع هادؤم ردق هلدب وأ مالتحإب هف وأ

 ء طقف هم وي : لقو ‘ روهشملا ىلع ضام

 يأ ( هيف ) ةبانجلا هتمزل ( وأ ) ‘ عيضف حبصأ ىتح قفي ملو اليل ملتحا وأ
 يف حصف رذمل امميتم ناك وأ ص ادمع سيل امم هريغ وأ ( مالتحاب ) حبصلا يف
 كلذ حصف طقف هدسج ضعبل ميتم وأ « راهنلا يف هدجوف ءام مدعل وأ ى راهنلا

 دج و مث طقف ضعبلا كلذ نع ءاملا ءاضقنال هدسج ضعبل امميتم وأ ى هيف ضعبلا
 ؛ « راطفالا حيبأ باب ه : هلوق لبق يذلا بابلا يف كلذ رم دقو © هيف هل

 نإ اراهن لستغي ام ردق يأ ( هداؤم ردق ) مميتلا وهو ( هلدب ) عيض ( وأ )
 عم كلذ رادقم عيضي نإ ينعي ى مميتلا همزل نإ مميتلا ردق وأ ‘ لسفلا همزل

 يف عرشي ملو ديربتلاو نيخستلاو ءاملاب نايتإلاو ففجتلا نم هيلإ جاتحي ام ردق
 ص هيلع لدب الف عرشي ملو رادقملا نم ضعب يقب نإ امأو “ مميتلا وأ لاستغالا
 غرفي مل ام بنج هنأل ائيش عيضي مل ولو بنج هيف وه رادقملا كلذ نأ كلذو
 ص اهتقو رخآ ةالصلا ةيدأت رادقمك رادقملا كلذ هل اولعجف ممبت وأ لسغ نم

 ىتح ال :ليقو “ تقولا جرخي ىتح رفك ال : ليقو “رفك دمب اهك رت نم : ليقف
 همزلت : ليقو “ ةرافكلا همزلت : ليقو ى ( حصألا ىلع ) ةمك ر نم لقأ ىقبي

 انمع لاقو ث ليلق لقأ عيض ولو طقف ضام لدب : ليقو “ ليلق لقأ عيض ولو
 قرفال هنأب هجوي دق : تلق « هب ذخؤي ال عيبضتلا يف ةرافكلاب لوقلا : ىيحي

 هذه رابتعاب حيحصلا وه اذه ع ادمع دسفم باكترا "الك نأل دمملا نيبو هنيب
 .عامجإ عيضملا ىصعو هدمب ام حيحصتو اذه فيعضت همالك يف يتأيسو “ةرابعلا

 م وملا ضفخم ( طقف هموب : ليقو “ روهشملا ىلع ضام ءاضق همزلو )

 ةباين هعفرب وأ هموي ءاضق : ليقو يأ “هلثم ركذل كلذ زاجو “ فوذحم فاضم
 الو مدهنا حبصأ ىتح لسفلا عيض نم : ىيحي خيشلا لاق “ فوذحملا نع

 -۔۔ ٠٣ ٤



 هنيح نم لستغاف حبصل هبتني ملف موقي نأ ىلع ةبانج نع مان نمو

 ‘ اهركذت نبح لستغ ا نا حبصل اهنسات موص حصو « كلذكف

 رجفلا علط وهيف عرشو عيضي مل ناو“هب ذوخأبب سيل و همزلت:ليقو “هيلع ةرافك
 لستفي ام رادقم ىناوتو ناضمر يف ةبانج هيلع نمو « هموي داعأ غارفلا لبق

 : 7 > ناتنيرت كوكملا و > ربأ نم كوكم ىدصتي : لىقو > هموص مدهنا

 : رزخ وبأ لاقو « عاص : ليقو ى اهعبر : ليقو « اهفصن : ليقو ى ةبْيو

 هبتني ماف موقي نأ ىلع ةبانج نع مان نمو ) 4 هبلع ءيش ال : هريغو “لوفلف
 ناك ولو ، ةرافك الب ضام ءاضق همزل يأ ( كلذكف هنيح نم لستغاف حبصل

 مونلا نأ ىلع ءانب ةرافك و ضام : ليقو ؤ هموب : ليقو “ لوق يف امىسضت مونلا

 نباو دمحأ يفو ى اعطق عيبضتف هتين مدع ىلع امأو « مايقلا ةين ىلع ولو عيبضت

 طيرفتلا امنإ طيرفت مونلا يف سيل » للع هللا لوسر نع ةداتق يبأ نع نابح
 لماش اذهو“ادمع يأ ىرخأ ةالص تقو يتأي ىتح ةالص رخؤت نأ'١ةظقبلا يف

 قاحسا وبأ ثيدحلا اذه ركذو < ليثمت ةالصلا ركذو ى مويلا ديعيف ث موصلل
 كردي مل ولو عيضم ريغ لسفلل ظاقيتسالا ةين ىلع مان نمف ى هللا همحر يمرخلا

 . لسفلا كردأو ةظقبلا داتعا نم مونب ثيدحلا رسفنف « لسفلا

 ظقبتساف مانف اليل هتمزل وأ ( حبصل ) هلبق امو هموي ( اهيسان مون حصو )

 : ليقو س ( اهركذت نيح لستغا نإ ) يسن دقو رجفلل مميتب وأ لستغي ام ردق
 الو ص رم امم ملمي اك كلذ نم رثكأ صيخرتلاب ليقو لستفي امم لقأ ىناوت ولو
 ق ثيدحل ا نألا" « ًارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم » : لل هلوق ف اذه لخدي

 )١( نابح نباو دمحا .

 . ه رك ٣ م دقت ) ( ٦٢
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 احبص لستغاف ناضمر ف هن أ يسنو اهركذت نإ اذكو { دسف : لقو

 لاستغا دعب اهل مميتلا يسنف اهلسغي ال ةعمل هدسجب نمو ث كلذك
 ك حبصل ًاقاشنتساو ةضمضم . ناسنب كراتك ةصخرو ةدش هضف

 ى اهثودح هموي ضقتني ال مالتحإاب اراهن هتمزل نم نأ ليلدب ابنج ادمع حبصملا

 ( دمف : ليقو ) ايؤرلا هركذت مدمب الو “ لسفلا رادقم لبق هنايسنب الو
 (كلذك احبص لستغاف ناضمر يف هنأ يمنو اهركذت نإ اذك و) هموب دسف :لبقو

 نم لستغاف حبصأ ىتح ةبانجلا يسن نم : ىيحي خيشلا لاق “ اهركذت نيح يأ
 داسف يف ددش و ى مويلا ةداعإ الإ لبجلا لهأ خوبش لوق يف هبلع سأب الف هتعاس

 ناضمر يف وه نوكي نأ يسنو ةبانجلا ركذ ناو ص ةيقيرفأ لهأ خويش هموص
 يأ ةيقيرفإ خويش هل صخرو « لبجلا لهأ لوق يف هموص دسف دقف حبصأ ىتح
 .ها موصلاو ةالصلا ةداعإ هيلعف بنج وهو رثكأ وأ نيمويوأآموب ماننمو“ هموي الإ

 ال عضوم يه ، سوماقلا يف ميملا ناكسإو ماللا مضب ( ةعنملا هدسجب نمو )
 ءالا بيصي نأ دعب ةعمل ىمسي هنأ حضاولاو « لسفلا وأ ءوضولا يف ءاملا هبيصي

 يسنف اهلسغي ال ) “ لوآلا زاجب نم كلذ لبق ةما هتيمستو « هنود هيلاوح
 ءاضق ( ةصخرو ) ‘ ىضم امو مويلا ءاضق ( ةدش هيفف لاستغا دعب اهف مميتلا
 ناسنإ ( ك ) “ ناضمر يف هنأ يسانو ةبانجلا يمان يف رم ام دح ىلع طقف مويلا

 اقاشنتساو ةضمضم نايسنب كرات ) ‘ سافن وأ ضيح وأ « ةبانجلا نم لستفم

 : ليقو 0 ساب ال : ليقو “ هموب : ليقو ى هموص مدهني : ليق ( حبصل

 ص رهظ ام لسغ ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا ىلع امنإ هنأو ادمع اهكرت ولو سأب ال
 نميف فلخلا رم دقف رخأ نإ و « هنيح نم لسفلا داعأ تأرب اذإ ةعمللا بحاصو
 ةعمللا ريغ اذك و“ال:ليقو“هربلا دمب ماص ام داعأ دمي مل ناو ى اراهن لسفلا رخأ
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 : ليقو ، حصألا ىلع رذع ريب هيف برشلاو لكألا دمعب عاخلاكو

 ص طقف ءاضق امهب مزلي

 لوآلا لسفلا دعب كلذل مميتلا نم دب الو علسفلا ىلع ردقي ال يذلا ماتلا وضملاك

 هيلع ممتي ال : ليقو “ فوفجلا دعب ولو صخرو “ لسغلا لبق وأ فوفجلا لبق
 : ليقو ى ةالصلاو موصلا دعيلف امايأ ةبانجلا يسن نم امأو “ حص ام لسغي لب
 اذاو “ ضقن الف ليلعلل مميت موزل الي حيحصلا لسغ بجاولا انلق اذإو ى ال

 لسغ كرتب هموص ضقتني الف ءربلا نيح لسفلا همزلي مل حيبم ال عفار مميتلا انلق

 . ءاملا ىلع زجع وأ تأرب اذإ الثم ةعمللا

 ىلع اسا۔ہق ( حصألا ىلع رذع ريغب هيف برشلاو لكألا دمعب عامجلاكو )
 لكل : ليقو “ عاججلا يف ةرافكلا درو امنإ ذإ ءاضقلاو ةرافكلا موزل يف عامجلا

 نأ ضعب دنع رذملا نمو ى موي لكل : ليقو “ برش وأ لكأ يف ةظلغم دعقم
 مهلزنم يف اوبرشيو اولكأي نأ مهل زوجي هنإف مهلاومأ ذخأتف موق ىلع ةراغ ريغت
 مل زوجيف لاتقلل مهيلإ ودعلا ءيجي وأ « اهدر ىلع اووقيل كلذل اورطضي مل ولو

 ى لاتقلا بمشذني ىتح ال : ليقو ص اووقيل فعضلا اوفاخ نا برسثلاو لكألا

 لكأ نإ و ‘ لكآلا هل زوجي ايهوحن وأ قيرح وأ رئب نم هريغ يجني يذلا كلذك و
 ةظلغملا مهتمزل و مهموص مدهنا ةيجنتلاو لاتقلاو لاومألا در نم غارفلا دعب ءالؤه

 الإ مهتمزلو مدهنا اولكأ نإف ص لكألا ءالؤهل زوجي ال .: ليقو “ ةرورضل الإ

 رض عقو نإ رفك رطفي ملو دهجأ نم نإف “ دهج وأ ضرم وأ رفسك ةرورضل

 ومح نب فسوب جاحلا ةمالعلل زيزع يبأ طقل بيترت يفو “ تام نإ :ليقو « هندبب

 مهوعبتف مهلاومأ اوذخأ و ناضمر يف ودعلا مهيلع راغ موق نع هتلأسو :هللا همحر
 . عرولا لضفألا لاقي دقو « شطعلا مهيلع دشف

 ء( طقف ) يضاملل ( ءاضق ) ادمع بارشلاو لكالاب يأ ( اهب مزلي :ليقو )
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 هيف الك آ مزليف هيلعو 2 ناترافك عامجلاو لكالا لكل : ليقو

 هتمزل ةريبك لمع نمف ى ناتنثا ًاليلو ةثالث آراهن ًاينازو امرحم

 . .. . ت قاثيملا ضقن ىلع اسايق ةظلغم

 هرفكب لوقي لكو ‘مويلل :ليقو “ رهشلل :ليقو “ نيريس نباو يعفاشلا لوق وهو

 الإ ةرافكلا بجت ال « رطانقلا ه يفف ص ةرافكلاو ىضم ام .ءاضق موزل حسصألا و
 همفف هوجولا هذه ادع امو ًادمعت برشلاو لكألاو اراهن ءانمتسالاو عامجلا يف

 رذع الب برش وأ لكأ نم نإ :يعخنلا نعو . ىهتنا ‘ طقف ىضم امل مادهنالا

 : ليقو رهدلا ماص نإو ادبأ هيضقي ال :يلع نعو « موي فالآ ةثالث موص هيلع
 هلضف كردي ال هنأ ىلع دارم لملو “ نيتنس :ليقو ى ةنس :ليقو ى ارهد موصي

 . ءاضقلاب هنود الضف كردأ ولو “ هتاوفل

 ى ( ناترافك عامجلاو لكألا ) نم دحاو ( لكل ) اوركذ يأ : ( ليقو )
 ىصع ذإ رهشلا كتمل ىرخأو ص لمملا لاطبإل لب موصلا ةمرح كتمه امهادحإ

 رفسك رذعل لك7 هيف ىنز ولف ‘ هيف مصي مل ولو اقلطم ةمرح هل نإف هبف

 ىنزو ماص نم رزوك هرزو ناكل سافنو ضيبحو لمحو عاضرإو ضرمو

 مزليف هيلعو ( > ناضمر ف هعاقنإل ةظلغم ةرافك و > ىنزلا درح ةرافك همزلتف

 ( ةثالث اراهن اينازو ) “ لطابلاب سانلا لامو ع ةتيمك ( امرحم هيف الكآ
 :ليقو “ طقف ناتنثالا همزلت : ليقو “ ىنزلا وأ مارحلل ىرخأ و رك ذ امل ناتنثا

 ءيشب برقت مم :ليقو ثنيكاسم ةثالث عم : ليقو “ ىنزلا يف ةلسرم عم هنامزلت

 ى ىنزلل وأ مارحلل ىرخألاو رهشلا ةمرحل امهادحإ ( ناتنثا اليلو )

 نمف ) ص ىنزلل ءيشب برقتلا وأ نيكاسم ةثالث وأ ةلسرم عم ةدحاو : ليقو

 ةظلغم هتمزل ) نيملسملا يف نمطلاو ةتيملا لكأك هريغ وأ ناضمر يف (.ةريبك لمع
 الوأ نلمفأل للا دهع وأ هللا قاثيم : لوقب نأ لثم 0 ( قاشيملا ضقن ىلع اسايق
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 ةعرج لكب له ، برشلا وأ لكألا ريركتب اهريركت يف فلخلاو

 ملام ةدحاو وأ . موي لكب وأ { دعقم لكب وأ . ةظلغم

 0 ةس : ليق هيلعف ليل هداعأ مث راهن امرحم لكأ نمف ؟ رفكي

 . ةثالث : ليقو

 ىلع قفنيو “ طقف ةبوتلا :لبقو “ ءيشب قدصتلا :لبقو ثةلسرم :ليقو 0 لعفأ
 يطمي ام لثم كلذو « هيلع قافنإ ال : ليقو « ةيصعملا يف قفنأ ام لثم ءارقفلا

 ةمصعمل دقع وأ افوخ وأ اهرك دقع قاثيم ضقنل ةرافك الو ى هوحنو ىنزلا ىلع

 ال نكل ى ةيصعمل دقع قاشيم ضقنل همزلت : ليقو “ ةرافكلا وه اهكرتو

 . هضقن نم دب

 هنأل هموي الو هيضام دسفي مل حابصإلا دمب امئاص دترا نمو : « رثألا » يفو

 اليل دترا نإو “ ةبنلا الإ هموصل ضقان هنم نكي ملو حبص دعب ًارطف إوانك
 لكألا ريركتب اهرركت يف فلخلاو ) ‘ ىضم ام ال هموي دسف كلذك حبصأو

 لكب وأ ةظلغم ةعرج ) وأ ةمقل ( لكب له ) ص مارح وأ لالح نم ( بوشلا وا
 مث فحصملاب فلح نم كلذك و ؟ ( رفكي مل ام ةدحاو وأ “ موي لكب وأ دعقم

 ص رشع لكب : ليقو ث ةيآ لكب : ليقو ث ةظلغفم فرح لكب هيلعف ثنح
 هللا ريغب فلح هنأل هملع ءيش ال:لىقو ء ةدحاو : ليقو « ةروس لكب : 7

 اليل هداعا مث اراهن امرحم لكا نمف ) ص هنا ريغب فلح نم رئاسك ىصع هنأ الإ
 ليلل ( ةثالث : ليقو ) 0 ليلل ناتنثاو راهنلل ةثالث ( ةسمخ : ليق هيلعف
 ى ةيصعم هيف راطفإلاو “ ناضمر يف راطفإلل امهادحإ ى ناتنثا راهنللو ةدحاو

 يف ,ليلب مارحلا لكآ ىلع ةرافك ال : ليقو ى عبس :لبقو ى ةريبكلل ىرخألاو

 . ةدحاو ةرافك هيف ار ا راهن هلك آ ىلع : ليقو “ ناضمر
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 نيب قرفلاو ث ناتنثا : ليقو ء ةنالثف راهن مث اليل هلكأ نإو

 لكل نأو س دحاو امكح مهدنع مويو ةليل لكل نأ ىلوألاو هذه

 هلعافك ناك ًاليل هداعأ مث آراهن ائيش لعف نمف ث نيمكح ةليلو موي

 ه مويب نيترم هلعافك ناك راهن مث اليل هلعف نمو ص نيمويب

 قبسأ ليللاو

 ع ةدحاو : ليقو ى ( ناتنثا : ليقو ى ةثدلثف اراهن مث ذليل هلكأ نإو )

 لكأ يتلا ةلأسملا يهو ( هذه نيب قرفلاو ) “ عبرأ : ليقو ى سمخ : ليقو

 اليل لكأ مم آراهن هلك اب اهيف أدب يتلا يهو ( ىلوألاو ) اراهن مث اليل اهيف مارحلا
 مويلا نأل ى (. ادحاو امكح مدنع ) اهب لصتم اهدمب ( مويو ةليل لكل نا )

 اهدعب مويلل هدعب ةليللا نأل ( نيمكح ) هدعب ( ةليلو موب لكل نأو ) ى هلبق ةليلل
 ليل هلعف نمو “ نيمويب هلعافك ناك ايل هداعأ مث اراهن انيش لعف نمف ) ى هل ال
 ى موصلا ضقنل ةدحاو : ثالث همزلتف ( مويب نيترم هلعافك ناك اراهن مم

 ى هل هدعب مويلاو ( قبسأ ليللاو ) ى ةريبكلل ىرخألاو رهشلا ةمرحل ىرخألاو

 يذلا راهنلا ىلع ليللا مدقتي ال هنأ هانعمف )١' ي راهنلا قباس ليللا الو » امأو
 ى اراهن مث اليل وأ “ اليل م اراهن ىنزلاو “يريسفت يف هثتبثأ امم كلذ ريغ وأ هلبق

 ص ناتظلفمف هيف آامارح لكأ وأ طقف اليل ىنز نإو « كلذك مارحلا لكأك

 . ةبوتلا ريغ ءيش ال : ليقو ى ةلسرم : ليقو “ ةدحاو : ليقو

 ثالثف ناضمر ري يف آليل مث راهنلاب مرحا لكأ نإو : ىيحي خبشلا لاق
 : ليقو ى ناتظلفغمف دفلا نم راهنلاب مث ليللاب وأ ى ناتنثا : ليقو « تاظلغم

 : ٠ : سي )١(
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 داعأ ةتيم لكآك فلتخا نإو ، سنجلا دحتا نإ اذهو

 راهن مرحلا لكأ نإو ى ناضمر ريغ مئاص وهو لكأ هنأ دارأ هلملو « ةدحاو

 ةدحاو : لبقو “ ةرم لكل ناتنثا : ليقو ى ثالث ةرم لكل : ليقف “ نيترم

 ص ةظلغم هنم ةعرج وأ ةمقل لكب : ليقو ى رفكي مل ام رهشلل : ليقو ى مويلل

 ى ناتنثا : ليقو ى ةمقل وأ ةعرج لكل ةثالث : ليقو ى دمقم لكب : ليقو

 آالىل ددعت نإو ى ثالث : ليقو “ ناتنثا : ليقو ى دعقم لمل ةدحاو : لبقو

 دعقملاو ةعرجلا يف اذكهو « ناتنثا : لبقو ى ةثالث : ليقو ى ةظلغم ةليل لكلف

 ص ناتنثا : ليقو ص رفكي مل ام ناضمرل ثالث : ليقو « امهرابتعاب لوقلا ىلع

 . ةبوتلا : ليقو “ ةدحاو : ليقو

 ء لكأ لكل ةظلفمف هداعأ مث لالحلا اراهن ميقملا لكأ نإ : « ناويدلا » ينو
 نإو ‘ ىرخأ ةرافكف ىرخأ ةرم مارحلا لك أ نإ الإ لكلل ةدحاو : ليقو
 ى عامجلا كلذك و ى اهريغ هيلع سيلو مارحلل ةدحاوف لالحلا لكأ مث مارحلاب دي

 ى ةظلغم سنج لكلف ةمقل يف سانجأ طلخ نإو ةظلغم ةمقل لكل : ليقو

 : لبقو ت امارح ضعبو الالح ضعب وأ امارح وأ الالح سانجألا تناك ءاوس

 : لبقو « ةظلغم موي لكلف هلك وأ امايأ لكأ نإو ى هلك اذه يف ةدحاو ةظلغم

 . ها ص هلك ناضمرل ةدحاو

 نأو هنود هنأ حيحصلاو “ ضعب دنع ناضمر يف لكألاك ءاضقلا يف لكألاو
 سنج اهلك مارحلا لاملا عاونأو ى مارحلا لك 7 مزلي ام همزلو ى مادهنالا هيلع
 لكأ نإ ناضمر ريغ يف ينازلا وأ ى ةناهك لامو بصغ لامو ابر لاك « دحاو
 دحتا نإ اذهو ):لاق اك نيسنجلا داحتإ يف وه فنصملا ركذ امو ى ىنز وأ امارح
 ص رلا برش نأ رابتعاب اد'وح هامس ( داعأ ةتيم لكاك فلتخا نإو “ سنجلا
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 همزل قرس مث ىنز نمك ةثالث لكب همزل ص ىنز مث 2 رمخ برش
 ةرافك نأل ناتنثا هاوس يفو ثالث لوألاب : ليقو ، دح لكب

 مث الالح لكأ نإ اذكو 2 همادهنال رركتت ال موصلا ةمرح

 ثالث هب همزل مارحلا مدق ناو « ناتنثا لكل همزل اها رح

 . .. ...... .... .... لالحلل ةدحاوو

 ص دييقتلا وأ قالطإلا هتقالع لسرم زاجم وأ ضقانلا ىلإ وأ ةيصعملا ىلإ دوع
 راظفإ ةتيملا لكأ نإف راطفإلا ىلإ رظنلاب امأ ةداعإلاب ريبعتلا ( رمخ بوش )
 ىلع ةداعإلا وهو صاخلا قالطإل امأو 2 ةيصعم و راطفإ رخلا برشو ى ةيصعمو

 ىنزلاو برشلاو لكألا نم ( لكي همزل ىنز مث ) ، لكألا قلطم وهو ماملا
 ء ءاتلا تابثإ زوجحم هنإف دودعملا فذحل ثنؤملا ددع ىف ءاتلا تبثأ ( ةثالث )

 ؟ ةدحاو لكب وأ ناتنثا لكب وأ « ثنؤملا ددع يف اهتىشثي نم ةغل ىلع ءانبو

 ناتنثا : ليقو “ ثالث زيزنخ وحن نم ةمقل وأ رمخ وحن نم ةعرج لكب : ليقو
 < دعقم لكل ثفالث : : لسقو 2 ةدحاو لكل ةدحاو : لبقو ؤ ةدحاو لكل

 : لنقو“ موب لكل : ليقو ى دعقم لكل ناتنثا : ليقو ى موب لكل : ليقو

 ( ”ةدحَ لكب همزل قوس مث ىنز نمك ) مي لكل : ليقو ى دعقم لكل ةدحاو
 ؛ثالث لوألاب:ليقو ) رتخؤيف مجرلا امأو « كاذف مآدقاايهيأ "دلجت و عطق
 لوألا هجوو ى ( همادهنال رركتت ال موصلا ةمرح ةرافك نأل ناتنثا ءاوس يفو
 هلعف ىلع همزلي ام همزلف هيزجي الو هدسفأ ام دمب مويلا ةيقب هيلع بجي هنأ

 . لوآلا

 ص ةدحاو : ليقو ى ( ناتنثا لكل همزل امارح مث الالح لكأ نا اذكو )

 ك ( لدالحلل ةدحاوو فالث هب همزل مارحلا مدق نإو ) ؤ اهنيب ةدحاو : ليقو



 لهف نئاب قير وأ عمد وأ ديدح وأ رجح وأ بارتك علب نمو

 3 طقف هب ءاضقلا موزل حصألاو نالوق ؟بورشمك ال وأ موعطمك

 ءاضق لوألاب بجيف . ةهبشو عييضتو دمع ىلع ناضمر نأ كلذو

 هيف وأ حبصل لسغ عّيضمك ، طقف ءاضق يناثلاب و س ةبوتو ةرافكو

 . احبص لكأ هنأ فشك مث لكأ نإ رجفلل آرظن وأ

 رجح وأ بارتك ) اراهن ( علب نمو ) ث افنآ روكذملا « ناويدلا » مالك رظنأ
 ( موعطمت ) هعلب يذلا كلذ ( لهف ) مف نم ( نناب قير وأ عمد وأ ديدح وأ
 موعطمك ( ال وأ ) ‘ برشلا وأ لكالا دمعت نم مزلي ام همزليف ؟ بورشمو

 ءاضقلا موزل حصألاو ؛ نالوق ) ؟ هموي الو ىضم ام ديمي الف ( بورشم ) و
 علَب نم ىلع ءاضق الو ةرافك ال : انباحصأ ضعب لاقو “ ( طقف ) همويل ( هب

 ؛ فنصملا هرك ذ يذلا فالخلاف “ هريغ قير علب نإو “ مف نم هجورخ دمب هقير

 ضقان وه ام دّسمت دمملاف ص ( ةهبشو عييضتو دمع ىلع ناضمر نأ كلذو )

 ى تاذلاب ضقانت وه ام ىلإ يدؤي هنكل تاذلاب ضقني ال ام دمعت عيبضتلاو

 تاذلاب ضقان ىلإ يدؤي ام ىلإ الو تاذلاب ضقات وه ام ىلإ اهيف دمعت ال ةهبشلاو
 ( ءاضق يناثلابو “ ةبوتو ةرافكو ءاضق لوألاب بجيف ) ماكحالا تفلتخاف
 لسفلا دجي مل ذإ مميت وأ ( لسغ عيضمك ) دممنملا لواآلاك ليقو (طقف) ةبوتو

 مث لكأ نإ رجفلل ارظن وا ) حبصلا يف يأ ( هيف ) حيضم ( وا « حبصل )
 .(احبص لكأ هنأ) رخآ ىنعم هل نيمضت لعافلل ءانبلاب وأ لومفملل ءان.لاب(فشلك

 دسفي امل دمعتم هنأل ةرافكلاو رفكلا موزل عيبضتلا يف يدنع حيحصلاو
 لاق ىتح مدقت نم هححصو ى ءاضقلا هيلع نأ روهشملاو ى لكألاك وهف “ موصلا
 . ةرافكلاو رفكلا هملع لاق نم لوقب ذخؤي ال : ىيحي انمع
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 لوبلا ىلع هسفن دواري هنإف للب ةبانج هيلع تلزن نم نإ « ناويدلا ه يفو

 جلاميو اهرظتني هنإف ةدوارملا هيلع ترسع نإو ى ىناوتي الو لستغيو ففجيو
 نإو “ ففجتلا باصأ نإ لسفلا يف ذخأيلف هيف لستفي ام رادقم ىلإ هسفن

 نإف ص ءادوس ةقبل ىلع لبيلف ةدوارملا باصأ نإف « هسفن دواربلف هيلع حبصأ

 نم مهنمو ى هموص مدهنا لسقلا عيض نإو ص لسفلا دعيلف ةفطن اهيلع باصأ
 ىتح لاحلا كلذ ىلع دمقو ليللا لوأ لستغاف ةدوارملا بصي مل ناو “ صخري

 لفتشي ملو ةدوارملا باصأ نإو « ءيش هيلإ ثدحي مل نإ ال:ليقو “مدهنا حبصأ

 نإو “ لسقفملا لثم اذه يف مميتملاو “ هلسغ هيزجي الف لستغاو ففجو اهب
 برجي ملو لوبلا باصأ مث كلذك لستغاف للبلا دجي ملو ةدوارملا ىلع هسفن برج

 حبصأ مث اليل لستغاو ففجف ةدوارملا بصي مل نإو “ ةفطن جرخت م هنأ لمتحا
 مدهنا دقف ةفطنلا باصأف كلذ دعب هسفن دوارف حبصأ ام دعب ةدوارملا عيضف

 ةفطنلا اهنم تعجرف ةيانجلانم تلستغا نإ و ةدوارم اهيلع سيل ةأرملاو ال:لبقو

 . لسفلا ةداعإ اهيلع سيلف كلذ دمب

 ففجتلا بصي ملو ةدوارملا باصأف ناضمر يف ليلب ةبانج هيلع تلزن نمو

 نإف ص مميتيف حبصي نأ لبق هيف لستغي ام رادقم ىلإ هسفن جلاعيو رظني هنإف
 يذلا اذه عيض نإو ى نيمميت حبصلا ةالص دنع مميتيلف هتلاح ىلع وهو حبصأ
 ةبانجلل مميتي ملو ةالصلل مميت ناو ى هموص مدهنا حبصأ ىتح مميتلا نم هيلع

 رخآ ىلإ جلاعيلف ففجتلا دجي مل يذلا حبصأ نإو ع ال :ليقو “ هموص مدهنا دقف

 ةالصلل همميت هيزجي:ليقو “يلصي مث نيمميت مميتي مث رصعلا وأ ىلوآلا ةالص تقو
 مدهنا دقف هيف لستغي ام رادقم اذه عيض نإو ى لستفيلف ففجتلا باصأ نإو
 نيح لمف ام لثم لعفيلف ةيناثلا ةليللا هتءاج اذإو < راهنلاب ماد ام اذهو هموص
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 ناو « مميتي ملو رجفلا هيلع علطي نأ رذحيلف ىلوألا ةليللاب ةبانجلا هيلع تلزن
 . ال : ليقو ى مدهنا حبصأ ىتح ةيناثلا ةليللا يف مميتلا عيضو ففجتلا بصي م

 ىدامت نإف فاعرلا لثم لسفلا نم هعنمي رخآ رذع هلو ففجتلا بصي مل نمو

 ةداعإ هيلع سيل : لاق “ فاعرلا هيلع عطقنا مث هيلع بجي ام لمعو مميتف هيلع

 ةباصإ يف مميتلا ديعي هنإف فاعرلا هنع عطقني ملو ففجتلا باصأ نإو ى مميتلا
 ملو يلصي نأ لبق ناضمر يف راهنب ةبانج هتباصأ نإو ى ال : ليقو “ ففجتلا
 ةبانجلل امميت مميت لاستغالا رادقم الإ قبي مل اذإ ىتح هسفن جلاع ففجتلا بصي

 ملو ليللا ىدامت نإو ى مدهنا سمشلا تباغ ىتح مميتي مل نإو “ ةالصلل امميتو
 ةبانجلا هتباصأ نم لعفي ام لثم لعفيلف ةيناثلا ةليللا هءاج ىتح ففجتلا بصي
 ةدوارم يف لفتشاو لوبلا ىلع هسفن دوارف بنجأ نمو٤ففجتلا هيلع رسعف للب

 مدهنا كلذك رجفلا هيلع علط ىتح كلذب الإ لسفلا هل حصي ال هنأ نظف طئاملا

 تلزن نإ كلذك و “ هيف لستغي ام كلذك دعق نإ راهنلا يف كلذك و ڵ هموص

 اعضوم باصأ دقو لوبلا ىلع هسفن دوا ريل سانلا نع ىراوتبل راسف ةبانجلا هيلع

 موص مدهني ال نأ مهضعب صخرو ص هموص مدهنا ادحأ همف رضي الو هيف دوارب

 ضئاحلا اذك و : تلق ى ةبانجلا نم لسفلا عيضو حارتسا بنج وأ قافأ نونجم

 مل لستغي ملو بنج ملسأ نإ و ايهتراهط دعب انممىت دقو اتحارتسا نإ ءاسفنلاو

 . ناضمر يف كلذو “ هموص هزجي

 ص ءاملاب رهطتي مل ولو ملسأ نم موص حصيو ث هموص مدهنا مئاصلا دترا نإو

 هيف نكت مل نإ ال : ليقو “ هموص مدهنا لستغي ملو اليل هركذ يف اب دجو نمو
 هلي يذلا هبوث فرط وأ هزرح وأ هذخف يف ةفطن دجو نإو < ةفطنلا ةحئار
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 «ةيانجلاب ملعي مل نإ هموص مدهني ال نأ ضعب صخر طتحي مل نإو “لسفلاب طاتحا
 ى هنم اهمهوتي ال ثيح هدسج يف وأ جراخ نم هبوث يف اهدجو نإ هيلع لسغ الو

 لاستغا هيلعف لاستغإلا دعب دقر نإف هبوث يف ةفطنلا رثأ دجو مث لستغا نمو
 اهجوز لاقو « اهرثأ ةأرملا تدجو نإو “ىلوآلا ةبانجلا نم اهنأ نيبتي مل نإ رخآ

 هقيدصت نم دب الف انيمأ ناك نإو ى اهموص مدهنا لستفت ملو هتقآدصو كتعماج

 الو ص لقمت ال تناك يتلا ةضيراو ةنونجملا اذكو ص اهرثأ دجت مل نإ كلذك و

 دعب تفلب ةلفط ىلع الو “ اهدسج يف اهتدجو ولو لعب امهل نكي مل نم ىلع لسغ

 . لستغي مل نكف سوجنمب لستغا نمو ى هدعب غلب لفط ىلع الو « عاجلا

 بارتب مميتلا اذك و هيزجيال :ليقو « مرغو هأزجأ مارحلا ءامب لستغا نمو
 رض الب ادمع هتبانج لسفي مل اعضوم كرت نمو « قورسم وأ بوصغم وأ سجن

 ص ليلقلا لقأ يف صخرو ، هموص مدهنا هلسغ ردق راهنلا يف وأ حبصأ ىقح
 مادهنالا يفف دممتي مل نإو فكلا ردق يف صخرو “ مهردلا ردق يف صخرو

 رثألا دجوف لاستغالاب هعضوم ىلع رمو نظي ايف ةفطنلا رثأ لسغ نمو ى نالوق
 نإو ث لسفلا دميلف هبلع رمو هب ملعي مل نإ و < نالوق مادهنالا يفف احبص هبف

 . مدهنإ هيلع ررمي

 نمو “نالوق هموص مادهنا يفف ممعو سجنلا عزن الب وأ ةاعرلاك لستغا نمو
 موص الو ى مدهنا دمعت ناو ى لسقلا دميلف ءاملا لوصو عنمي ام هدسج يف دجو

 مات نإو هايزجي نأ دعب صخرو ى ناتتخإلا هنكمأ يذلا فلقألل لسغ الو
 هيلع تلزن دقو هبتناو ءاملا رضحي ملو اراهن وأ كليل لزنم يف دعاق رفاسم وأ ميقم

 نإ و “مدهني الو مميتيلف الإو هرضحيلف اليبس رباملا رفاسملا امأ و؛عيضمف ةبانجلا
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 هبلطلانيحيف هيلع ممبتي الو ءاملا بلطيلف ةفآ هتباصأف اليل ءاعويف ميقملا هرضحأ
 تقو ق هىلع مميت الو « هفاخ ولو > ال : 17 > رحفلا عولط فاخ نإ الإ

 مل نإو ى هفاخ نإ هيلع : ليقو ت هفاخ ولو هنيخستك ءاملا ةجلاعم يف هلاغتشا

 ال : لسىقو > بلطب ش مميتيلف ةفآ هتباصأف راهنلاب هرضحأ نإو > مدهنا مميتي

 علط ىتح مميتي مل نإو “ عولطلا فاخ نإ اليلو اراهن مميتلا رفاسملا ىلعو
 ص نالوق مادهنالا يفف ى مميتلا ردق:ليقو « اراهن لاستغالا ردق ىضم ىتح وأ

 ايف سانلا ىلع لقثي نأ فاخ وأ لاستغإلا ردق اراهن بلطلا عيض نإ مدهنيو

 هبوث يف لسغلا نم عولطلا هنكمي مل نمو “ بلطي ملف ءاملا نم هنع نونغتسي ال
 مميت ال :ليقو ى مميتي نكلو رجفلا علطي ناك ولو هبوث لسغ يف ذخايلف هسجنل

 لسغ يف ذخأيلف هيف نكسي ءيش وأ بوثلا كلذ ريغ بوث هل ناك نإو ى هبلع
 هيشاوم فلت يعارلا فاخ نإو ىمدهنا حبصأف هبوث لسغ يف ذخأ نإو ى ةبانجلا
 ' سفنلا ةجيتن اذك و لستفيلف نمآ اذإو ى مميتيلف لستغا نإ هريغ يشاوم وأ

 مميتيلف لسغفلاب نإ توفلا فاخو هتباد تفلت وأ هلام ةراغ تذخأ نم اذك و

 ملو ءام هعمو دجسم وأ هريغ تيب وأ هتيب يف ةبانج هيلع تلزن نمو ى هزجيو

 نإ و « رذعي الف هحتف رسعي بابلا نأ ملعو ى داسفلاب الإ هيف لستغي اعضوم دجي

 هل ءام الو اراهن بنجأ نمو « مميتيلف بابلا رسكب الإ جورخلا وأ حاتفملا دجي
 ص هنع اولوزب نأ مهبلطيلف هرتسي ام الو هب ذخأي ءاعو الو « سانلا هيلع ام الإ

 لغتشي الو ه سانلاب لغتشي الو ءاملا لخديلف ليلب ناك نإو « مميتيلف اوبأ نإف
 الو ى ةيلوفطلا نم اوبنجت ولو سانلا نم مهريفك نيناجملاو “ نوزيمي ال لافطأب

 نإو ص هل لهسأ ديعبلا ناك نإ صخرو ى ديعبلا ىلإ بيرقلا ءاملل بنجملا زواجي
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 هتأرما ميقملا عماجي الو ى ال : ليقو ‘ هموص لطب حبصأ ىتح لستقي ملو هزواج

 يه كلذك و “ مميتلا هيزجي الو « ميتتلف اهبلغ نإ و « هعواطت الو ءاملا دجي مل نإ

 اهازجأو هتعواط اميقم وهو ةرفاسم تناك نإو ى ةميقم يهو هتعواط نإ

 اهدواري ال نكلو ى هيزجيو اهيزجي الف رفاسملا وه ناك نإو ص هنود مميتلا
 . ھا « كلذك

 خشلا لاقو “ عيبضتف هقارأف هلجر وأ هدي هلصت ثيح ءاملا لعجو مان نمو

 ماقو ةفآ هتباصأ نإف ى ءاملا دمي ىتح راهن وأ اليل يرضحلا ماني ال :« ىيحي »

 نإو ى هموي دميلف حبصأ ىتح لسغلا نم غرفي ملو بلطو ةبانج هيلعو همون نم
 ام ردق ءاملا نيبو هنيب نم ىلع الو رفاسم ىلع دادعتسا الو ص مدهنا الو أ هدعي م

 يقتسي ام دادعتسا الإ هيلع امف رئب وأ .رهن وأ تبج" هراد يف .7 ص ففجي
 هتباصأ نإ و 4 مدهنا لسفلا لبق حبصأو هدادعتسا عيض نإو لبحلا و ولدلاك هب

 داعأ حبصلا لبق لغتشي ملف عنام هعنمو هبرقل ماملا دمي ما نإو ص هموب داعأ ةفآ

 الف ءاملا ىلع سانلا ىآر نإو عيضم فشني وأ فزني ام ىلع لكتا نإو « هموب

 مل نإ مميتلا مئاصلل زوجيو ى كانه لاستغالا هنكم مل نإ ءانإلا دادعإ نم رذمي

 : لاب نإو ت لستفيلف لوبلا دجي مل نمو ى هتميق نم رثكأب الإ ءاملا دجي
 لابو دوارب مل نإو « موصلا ال لسفلا داعأ هلوب ةفطن تقبس نإف ءادوس ةقيل ىلع

 ناضمر ىف ةبانج هيلع تناك اذإ رفاسملاو ى امهدميلف هلوب لوأ يف اهدجوف اراهن

 لستغي نأ لبق رجفلا هيلع علط نإف ى هلسغب لغتشي مث مميتيلف ففجتلا دجي ملو
 وأ هنيخست وأ ءاملا بلط يف لغتشا نإ كلذكو ت عيضي مل نإ هيلع ءيش الف
 عضوم دادعتسا يف وأ ى مهررض فاخ ىتح ةرم لوأ هترارح تدتشا اذإ هداربإ

 ملو انركذ ابف مميتلا عيض نإو ى اهلك هوجولا هذه يف مميتي هنإف هيف لنتقي

 . مدهنا حبصأ ىتح لستفي
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 مل اذإ كردأ ام لعفيلو ڵ اهانركذ يتلا هوجولا يف يرضحلا ىلع مميت الو

 مميتي ل نإو لسفلاب لغتشي مث مميتي هنإف ففجتلا دمي مل اذإو كلذ لبق عيضي
 . ى هيلع سيل : ليقو ى مميتلا هيلع : ليقف “ نيخستلا يف لغتشا نإو ى مدهنإ
 هيشغ دقو ففجتلا دجي مل نمو “ هترارح تدتشا اذإ نيخستلاك داربإلا : لبقو

 عولط برق ىتح ففجتلا دجي مل نإف ‘ لسفلا يف مزعيو مميتبلف رجفلا عولط
 ةجلاعم الو ى ءاش ثيح بهذيلف ىلص اذإف ى ةالصلل رخآ اميميت مميتيلف سمشلا

 هل نيبت مش لستغا نمو ص درب الو همد اقرب ال حرج اذكو &ى رهظلا ىلإ هملع

 ىلص وأ ماص ام دميلف يزجي ال ءامب وأ تيز وأ نبلب وأ سوجنم ءامب لسغ هنأ

 . لسفلا كلذب

 تاغابصلا نم غبصب وأ لقبلاب وأ هيف اخوبطم محللاب ريغت ءاب لسغلا يزجيو
 ًامميتو ءاجنتسالل آ ممست مميتي لسفلا دجي مل نم نأ ىلع رثكألاو « ال : لسىقو

 اثيش امهب روننيت ملو نيمميت مميت نإو ثزاج ءوضولا مميتب أدب نإو “هدعب ءوضولل
 مل نإو ث زاج عيمجلا ىونو ادحا و مميت نإو ٤ ةثالث مميتي : ليقو ى سأب الف

 الو ةالصلل هيزجي الف هالصلا هب ىونو ادحاو مميت نإو “ سأي الف ائيش وني
 امضوم كرت نمو ةالصلا ال هأزجأ موصلا هب ىون نإو ايمل يزجي :ليقو“موصلل

 ناكو أضوت نإ ال : ليقو “ هموص دسف حبصأ ىتح مميتي ملو ررضل لسغ الب

 يذملا نم بجيو « آ قلطم ال : ليقو : تلق “ ءوضولا عضاوم نم عضوملا

 ةظلغملا يف ضعب صخرو ى ةظلغملاو موصلا مادهناو لسغلاو ءوضولاو ءاجنتسالا
 ام : ليقو ص لسفلاو ءوضولاو ءاجنتسالاو هموب همزلي : ليقو ى همزلت ال نأ

 . ھ ا « ءوضولاو ءاجنتسالا الإ هيلع

 دق تقولاو ظقيتساف ليللا يف ةبانجلا هتباصأ نم : « لدملا جاهنم ه يفو
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 لك أ حابصإ مدع وأ لسلل ١ ل وخد .ظ نمك & هم ول ل لب فل افل اب و

 ؟ ال وأ رطفم وه له هيف فلتخم لك اذكو ، راهن وه اذإف

 . ةهبش نيبناجلا نم هيفو الإ هيف فلتخي مل ذإ اذهب قحتلي

 ص حبصلا فاخ لكأ نإو ى عوجلا نم فاخ لستفيل ءاملا ىلإ بهذ نإف ى قاض

 لوخد نظ نمك هموي لدب كلاثلابو ) ص هموي لدبأ رجفلا علط نإف « لكأي هنإف
 فلتخم لك اذكو « راهن ) تقولا يأ : ( وه اذإف لكا حابصاإ مدع وأ ليللا

 وأ ساحن و ,ديدح لك أك نيفلاخلاو نيقفاوملا نيب ولو ( ؟ ال وأ رطفم وه له هيف

 الإ هيف فلتخي مل ذإ اذهب قحتلي ) وهف برشي الو لكؤي ال امم كلذ وحن وأ نيط
 . هموي ءاضق يذغي ال ام لكأ نم اذه ىلع مزلف ( ةهبش نيبناجلا نم هيفو

 نإ ةهبش امل نوكي اهبوقرع ‘وأ اهذخف ف ةأرملا هارت ام نإ : «ناوبدلا» يفو (

 الف اهل يلاتلا اهبوف فرط وأ اهناكم يف هارت امو ،اهموي ةداعإ الإ اهيلع امف هب تلكأ
 ام ديغت ةهبش :ليقو ى هب تلكأ نإ مادهناو ةظلغم اهيلع نوكتف ةهبش نوكي
 مل امم اهلكأ و ص ضيحلا اهيتأي يذلا تقولا يف اهتتأ ةرفصب اهلكأ امأو ى تلكأ

 : لبقف هيف اهيتأي مث ضيحلا هبف اهيتأي يذلا مويلا يف اهلكأف ، رطفي ملو ضفي ٠
 نوكي الف ضيح موي يف اهاتأ رهط دعب لكألا ىلع تدامت نإو ال : ليقو ى ةهبش
 ةرشع مامت لبق هتأر مدب تلكأ نإ اذك و « ةظلغملاو مادهنالا اهيلعف ةهبش كلذ
 : ليقو ى ةهبش : ليقف ى مدب لماحلا تلكأ ناو ى ةهبشف اهدعب امأو ى مايأ
 لماحلاو“ةظلغم اهتمزلو مدهنا تلكأف ضيحلاب نلكأي ءاسنلا ةأرما تأر نإو“ال
 مايأ ةعبس ىلإ ىدامت نإو ى قلطلا اهبرض اذإ : ليقو ى ةلوبملا تقشنا اذإ لكات

 ص مصتلف عضت مل نإف ك اموي رشع ةسمخ ىلإ موصلا كرتت ليقو < مصتلف عضت ملو
 ى تماص ام مدهنا رخآلا لوقلا ىلع رشع ةسخخلا وأ ةمبسلا دعب تلكأ نإو
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 ءاضق دمع ءاق نم مزلو

 مل ام لماحال موصلا زوجيو « رشع ةسخلا تزواج ولو رطفت نأ اهل زوجي ليقو
 تطقسأ نإ و « هضعب جرحي مل ام : ليقو ى هفصن جرخي ملام : ليقو “ مضت

 امل زاج رخآ يقبو ادحاو تمضو وأ اروصم وأ ةفضم وأ ءاملا اهبيذي ال ةقلع

 عضت ىتح لكأت الف ةعضب تطقسأ نإو : سافنلا تقو غلبي ىتح لكأت نأ

 : ليقو ى سافنلا يف اهتقو زواجت مل ام لكأت : ليقو ى رثك وأ لق نهارخأ
 . ھا 2{; نهارخأ عضت ىتح لكات

 مدلاو ى مدلا ىلإ تل آ يتلا ةرفصلا ةهبش ةأرملل نوكت يتلا هوجولا : ليقو

 ىلع وأ اهذخف ىلع وأ اهيبقع ىلع مدلا نم هتأر امو اهتالص مايأ يف هارت يذلا

 ص اهسايإ دعب وأ اهلبح مايأ يف هتأر ام وأ « هيف تدعق يذلا عضوملا وأ اهصيم

 نأ تنظ مدل ةينامث ىلع ة رشع اهتقو نم تلكأ نإو > ءاحنتسالا رحح ىلع وأ

 ةثالث نع مدلا ريغ راظتناب تجرخ نإو « ةداعإلا الإ اهيلع امث تمت ةرشملا

 رهطلا تار نمو > ةهبش نوكي الؤ ترطفأف يلصت تناك ام تلصو اهتتّقو

 الو مويلا كلذ تداعأ رجفلا عولط دمب الا غرفت ملو لسفلا يف تذخاف اليل
 نأ تنظ اهضيح لخاد رهط مايأ يف ترطفأ نمو ى هديمت ال : ليقو ى هلكات

 تلكأف ةرفصل لكألا زوجي ال هنأ تملع نإو ص ةهبش كلذ نوكي الف كلذ اهل
 ةردك وأ ةرفص مش اهضيح مايأ يف رهط تأر نإ و ى ةرافكلاو ىضم امل ءاضقلاف

 ضيحلا مايأ يف ولو « رهطلا مكح يف مدلا ريغ نم رهطلا عبتا امن اسبيت وأ ةيرت وأ
 نم رثك ١ ةالصلا ف اهتقوو هتأر مدل ترطفأف ةرشع ففحتلإب تلص نإو

 . ليق ايف ةهبش كلذ امل نوكي الف ةرشع

 يضاملل ( ءاضق ) ءيش ىلإ رظنلا ةموادم وأ هعبصإب ( ادمع ءاق نم مزلو )
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 لكأ نمو ص لكألا هلصأ . مرحملا هلعفل اضيأ ةرافكو : ليق { طقف

 مئثاصو ض هموي لدب :ليقو ، هلل دحلاو هيلع الف ًايسان برش وأ

 > هطوقسب : لسىقو 2 هب ءىطو نإ هم وي م هموص دعي لسغ ناسنب .

 ك حصأ لوألاو ٤ هملع لدب ال لسلا يسان كلذكو > مدقت دقو

 وأ ةجاحل ءام هفب لاعج نمو

 : ليق ( > ةرافكلا نود > ثيدحلا ق دراولا هنأل > ) مقف ( هموسل : لسقو

 راطفإلا حيبأ :باب»: هلوق لبق يذلا بابلا يف نالوقلا مدقتو ى ( اضيأ ةرافكو

 ؛مارح موصلا دسفي لعف لك نإف « (مرحملا هلعفل) ناويدلا راتخ وه يناثلا لوقلاو

 اذكف ى ةظلغملاو ءاضقلا همزلي ادمع لك آلا نإف ( لكألا ) ءيقلا يأ : ( هلصأ )
 وأ لكأ نمو ( > ةرافكلا عم : لبقو ‘ طقف هموب دعي : 7 < ادمع يئاقلا

 اذك و “( هموي لدب ) هيلع ( : ليقو ى هل دمحلاو هيلع ) لدب ( الف ايسان برش
 ص هيلع مثإ الو ، مادهنالاو ةظلغملا همزلت : ليقو ى ابيرق يتأي اك انايسن عماج نم
 ةعبرأ كلذف « مادهنإلا : ليقو ى هيلع مثإ الو ةبقر قتعي أطخ لتاقلا نأ ايك

 سافن وأ ضيح وأ ةبانج نم ( لسغ نايستب مئاص ) ناسنإ ( و ) ع هبف لاوقأ
 ءىطو نإ هموي ) مئاصلا ديعي (و) اهيف يسن يتلا مايالا يآ : ( هموص ديعي )
 نأ صخرو : هصنو “ ( مدقت دقو “ هطوقسب : ليقو ) “ نايسنب يا : ( هب

 يف ( هيلع لدب ال لسقلا يسان كلذك و ) ، اهمويل ولو نايسنب ناعماجتم ديعي ال
 ترود نايسن عامجلاب مادهنإلاب : ليقو ى ( حصأ ) اهيف ( لوألاو ) “ لوق
 يف بنذ ال ذإ دمع ريغ ىلع ةرافك ال ذإ ى فيعض وهو اهعم : لبقو ع ةرافكلا

 وأ ) ي ورخال ولو ( ةجاخل ) اماعط وأ هوحن وأ ( ءام هيفب لمج نمو )
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 ، هموي لدبأ لزنتف هقلحل قبسف يصل غضم وأ ردق وأ "لخ معط قاذ

 نإ هلدبي : ليقو ، لسغ وأ ءوضوك يورخأل ناك نإ ال : ليقو

 هداعأ تقولا لبق ناك نإ : ليقو س ضرفل ناك نإ ال لفنل ناك
 ، هل نإو

 لدبأ لزنف هقلحل قبسف ) ضيرم وأ ( يبصل غضم وأ رادق وأ لخ معط قاذ
 نم ( لسغ وأ عوضوك يورخأل ) هلعج ( ناك نإ ال : ليقو ) ى اقلطم ( هموي
 سجن نم هاف لسغي نأ لثمو ص ةالصل سجن لسغ وأ سافن وأ ضمح وأ ةبانج
 ص ءاير الب ملع ةباتكل ةاودلا يف هبصيل هيف يف ءاملا لعجي نأ لثمو ى ءيقك

 هجول ةجاح بتكيل ةاودلا يف هبصي وأ ملسم رارضإ البو ى هتباتك يف ةعمس وأ
 وأ ريقف ةجاح ةباتك و ص بسنلا يف وأ “ للا يف هل خأ ىلإ مالس ةباتكك « هلا

 ضرفل ناك نإ ال “لفنل ناك ) ءوضول هيف يف هلعج ( نإ هلدبي : ليقو ) “ هريغ
 ناك نإ ال ضرفل يأ : ( هل ) ناك ( نإو “ هداعأ تقولا لبق ناك نإ : ليقو
 :لىقو ى هلبق و أ تقولا يف لفن و ] ِ ضرفل ن اك ءاوس لدب ال :لبقو “هلوخد دعب

 ةيناثلا ةرملا يف قبسلا ناك نإ ,ضرفل ناك وأ اقلطم لفنل ناك نإ لدبي

 . ةثلاثلا وأ

 ص مويلا داعأ دمع الب علبف سطغف ريدغ وأ ارحب لخد نم : « ناويدلا ه يفو

 وأ ةفللا شر نمو ث سفنلا ةيجنتو ةالصلاك هترخآ رمأل لخد نإ ال : ليقو
 امل ةضراعملا هركتو « ال : ليقو ى مويلا داعأ دمع الب علبف ايندلا رمأل اهوحن
 .ھا&}!. موصلا دسفي

 نم و . هفوجل ل زني ل و هححو ] ن ١ هس رض ق اماعط لعج نم م وصب ص . ال و
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 عامج ىلع هرك أ نإ عماجي ال و «{ لك أ ىلع ٥ ركم لك أ ام ديعي و

 بارت وأ ناخد وأ بابذ ك هقلح لخد نمو « اقافتإ هب ضقتنيو

 ‘ هلع سأب ال نأ وجرأ دمع الب

 هفوج ءيش لزني مل نإ هموصب سأب الف هعزن ىلع ردقي ملو هسارضأب ماعط قلعت
 هضمضمي مل وأ اراهن هيفب اماعط دجو نمو “ ىكطصملا و كلعلا غضمب سأب الو
 هيف يف ءاملا مئاصلا كسمي الو ى هفوجل ءيش لوزنب ملعي مل نإ هيلع الف اراهن الإ.

 خيشلا ةمالعلل « طقللا بيترت » يفو “ شطعلا ناكسإل هف موعي الو ی شطع اذإ

 سطغي ال نكلو « ءاملاب لستغي نأ شطع نم ىلع سأب ال : ومح نب فسوي جاحلا
 نيرشع يفو ى ءاتشلا نم لوآلا فصنلا نم اموي نيرشع يف فلقألا رذعيو ى هيف
 هريغو موص نم كلذ يف اهلك هتادابع هل حصتو « فيصلا يف اذك و “ رخآلا نم

 نأ هسرض هترض نمل نأ رهظي يذلاو « هحيذو هحاكنو هتداهش و ارض فاخ نإ

 نأل هموي داعأو زاج ةضف وأ ساحن وأ ديدح الإ اهعزن دجي مل نإ هنأو اهعزني
 . هموب دصي هفل هعم امو ديدحلا كسم أ نم

 ىلع هركا نإ عماجي الو ) ه آل : ليقو ( لكأ ىلع هركم لكأ ام ديعيو )
 هنأل ص ىضم ام : ليقو ط هموي ( ضقتنيو ) عماجي نأ زوجي : ليقو ى ( عامج
 يقلأو كسمأ نإ امأو ى ( اقافتإ ) اهاركإ عامجلاب يأ : ( هب ) كلذ نع يهن
 وأ ماعطلا اولزنأو كسمأ وأ ى اهرك هركذ اولخدأو هيلع تسقلأ وأ ةأرملا ىلع
 ص عامجلا يف مويلا ديعي : ليقو ةداعإ الف كلذل لمعتسي ملو هفوج يف بارشلا
 لخد نمو ) 0 فنصملا مالك يف ابيرق يتأيو ، برشلاو لكألا يف كلذك ليقو

 وجرا ردمع الب ) كلذ وحن وأ ( بارت وأ ) رابغ وأ ( ناخد وأ ربابذك هقلح
 ى انباحصأ ذخأ هبو“يرصبلا نسحلاو سابع نبا كلذب لاقو ى(هيلع سأب ال نأ
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 > هرخنمو هف ىلع بوث يل رابغ وأ بارت وأ قىقد جلاعمل نسحتساو

 هنأل هنم همخت وأ هقلحب همعط دجو ولو ى هلخد نإ هرضي ال مث

 نع زجع نإ ةقلع براش اذكو 2، سان نم رذعأ وهو ، بولغم

 هيعب لضخدأ نممو س هفوجل لزنو هرخنم وأ هيف نم مدل ا سبح

 ؛ هدهج دعب هفوج لصو نإ هيلع سأب ال هاركإ ماعط وأ ءام

 لدب ىنز ولو ثطو ىلع ةهركملو

 ى حيحصلا وه اذه نأ وجرأ ى خلإ وجرأ : هلوق ىنعم لعلف “ حيرص لوق وهو

 ( "يك رابغ وأ بارت وأ قيقد جلاعمل نسحتساو ) ى ءاضقلا سابلب دارملاو
 هرضي ال مث “ هرخنمو هيف ىلع بوث ) ىول ردصم ءايلا ديدشتو ماللا حتفي

 نم رذعأ وهو ‘ بولغم هنأل هنم همخن وأ هقلحب همعط دجو ولو “ هلخد نإ

 مل ذإ هيلع ءيش الف هرخنمو هيف ىلع بوثلا ولي مل نإو ى هعلب دمعت نإ الإ ( سان
 ناك نإ هموي ديعيو « دعاوقلا ه خسن ضعب يف اك لخد نإ ءيش لاخدإ دمعتي

 قلعتي ام علب نم موصب روهمجلا دنع سأب ال هنأ كلذ دعب ركذو ى هقير علب دق

 . هنم ادب دجي م ذإ قيرلا ىرجم يرجي امم ماعطلا نم هنانسأ نيب

 مدلا صقت ءاملا يف ةبيود يهو ماللاو نيملا حتفب ( ةقلع براش اذكو )

 هيفب نم اذك و ى ( هفوج لزتو هرخنم وأ هيف نم مدلا سبح نع زجع نإ )
 وا ءام هيفب لخدأ نمو ) “ هفوج نع مدلا سبح ىلع ردقي مل حرج هفنأ وأ
 يف هبعت دعب يأ ( هدهج دعب هفوج لصو نإ .هيلع ساب ال ) ف ( هاركإب ماعط
 لدب ىنز ولو هطو ىلع ةهركملو ) 0 هسوب دسفي الو ةهاركلاو عانتمالا
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 { آدمع ناضمر دسفم ىلع ام اههركم ىلعو س ال : ليقو ى اهموي

 هتمزلو ءاسأ لاوش نم هنأ حص مث هنم موي رخآ راطفإ دمعت نمو

 تمزلو « هنم موي دسفمك اضيأ ةرافكو : ليقو 4 حصالا ىلع طقف ةبوت

 هتدمعت ةأرماو ى هلكأل حيبم ضرم هيف هب لزن مث هلك أ دمعت احيحص

 ء هيف تسفن وأ تضاح مث

 ناضمر دسفم ىلع ام ) هريغ وأ ىنزب ( اههركم ىلعو “ال : ليقو 0 اهموي
 ص عايي هسفنل كلذ نم همزل ام ىلع ةدايز ءاضقو تارافك و رزو نم ( ادمع

 هل رهش ءاضقو ى امهل ثالثو هل تاظلغم ثالث هلعف هركأ اذإ لجرلا اذكو
 . امل رهشو

 : ليقو “( ءاسأ لاوش نم هنأ حص مث هنم موي رخآ راطفإ دمعت نمو )
 ( :ليقو “حصألا ىلع طقف ) هتءاسإ نم ( ةبوت هتمزلو ) رفك : ليقو “ ىصع
 عم همزلي موي دسفم نأ ريغ ى ( هنم موي دسفمك اضيا ةرافكو ) ةبوت هتمزل

 نم ىضم ام رطفملا لدبي هنأ خبشلا مالك رهاظو ى هموي وأ ىضم ام ءاضق كلذ

 هتين يف ناكامل هنأ الإ هجو هل رهظي الو ص لاوش يف رطفأ هنأ نيبت اذإ ناضمر

 ءاضقلا هيلع بترتي داسفإلا دمعتم نأ عم “ هداسفإ دمعتو ناضمر نم مويلا نأ
 هتجوز يمه اذإف ىنز ةأرما عماج نمك ريظن هلو “ ءاضقلا هسفن مزلأ نمك ناك

 هنيح يف ارمخ هاونو بنع رصع نمكو « نيددشملا ضعب لوق ىلع تمرح اهنإف
 . كلهي : لق دقف

 ام ءاضق اضيأ اهمزل و ( هيف تسفن وأ تضاح مث هتدمعت ةأرماو ع هلكأل حيبم
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 دهتجاف هريغب ناضمر سبحب نم ىلع وأ ةالفب رفاسم ىلع طلتخا نإو
 ء هلبق ام نإ ال هازجأ هدعب ام قفاو نإف { ماصف

 نيب قرفلاو “ ضيحلا باب يف « ناويدلا » يف اك ةبوتلا الإ اهيلع ام ليقو “ ىضم

 ص موصلاب بطاخ ريغ ةقيقحلا يق هنأ لاوش يف هنأ نيبتف رطفأ نم نيبو ةثالثلا
 كته ىون هنإف طقف هتينب ىصع امنإو ى ديع موي يف هنآل مارح هيلع موصلا نأو

 موصلاب اوبطوخ مهنأل موص تقو مهراطفإ تقو اذإ اهكته اولصوف رهشلا ةمرح

 تسفن وأ ‘ هيف تضاح وأ ى هيف ضرم يذلا تقولا رضحي ىتح مهيلع بجوأو

 ىلإ ءاقبلا همزل ضرمب وأ مويلا سفنت وأ ضيحت اهنأ يحولا ءاج ول لب ع هيف
 ةداهش دعي رطفملا ديعلا قفاوف رطفملا لثمو ضرملا وأ سافنلا وأ ضيحلا روضح
 دممت نمو > ناضمر نم سبل هنأ مويلا ف كلذ دعب نيبتف ناضمرب رابخإ وأ

 هكرت وأ دوقفم ءاملا نأ اذإف مميتو هنظ يف ءاملا دوجو عم ةيانج نم لسفلا كرت

 . ءاضقلاو : ليقو ى ةبوتلا هتمزل هنم امنام هل نأ اذإف ى عنام ال

 نم ىلع وأ ) ةمساولا ءارحصلا يهو ( ةالفب رفاسم ىلع طلتخا ناو )

 وأ روهشلا باسحب هملع مدعل طلتخا لعاف ( ناضمر ) “ سبح يف وأ ( سبحب

 هماص هنأ عم ( ءازجأ هدعب ام قفاو نإف ى ماصف دهتجاف هريغب ) كلذ ريغل

 هنأ ضعب معزو ى ( هلبق ام ) قفاو ( نإ ال ) « ةرورضلل ءاضقلا ةينب ال ءادأ

 يف كلذك و ى هدعب ام قفاو نإ زوجي ال : ليقو ى هلبق ام قفاو ولو يزجي
 ءازجإلا يفف هقفاوو ارهش ءالؤه ماص نإو ى اربخ دجي م اذإ ريسألاو ىمعالا
 . موص مهيلع بجي الف نيرفاسم اوناك نإو « نالوق
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 تاهيبنت

 ام سئبف رفاسم وه اذإف مقم هنأ ىلع لكأ نم هنأ ناويدلا يف ركذ : لوألا

 وه اذإف رفاسم هنأ ىلع لكأ نمو ى ةرافك الو هرفس موص مدهناو هاون يف عنص

 . نالوق كلذ لبق رفس يف هموص يفو « لكأ ام لدبيلف ميقم

 اهجوز اهبلجف“توملاب هبلع كح امدعب تجوزت اذإ دوقفملا ةأرما نأ :يناثلاو

 ص تلكأف لوآلا اهجوز نطول تعجر مث ص هنطو يف تماصو لايمألا جرخو

 ءاج يتلا ةأرملاو “ لاحلا اذه ىلع دبعلا اذك و « تلكأ ام دعتلف هتايح نيبت مث

 نمو ص قتعأ نمو ى اهنع تيم وأ تناب نمو « تجوزتو تدتعاو اهجوز ربخ
 تلخدو تبلج نمو ى اهيف دحو نمو ى اهيف قافأ نمو « هلزنم لايمأ يف غلب

 ىضم ام ءاضقو ةظلغم مهتمزل اولكأ نإ رصقت نأ لبق اهجوز نطو لايمأ ىف

 ص مقملا نم رفاسملا هارتشا يذلا دبعلاو ص رفاسملا اهجوزت اذإ ةميقملا ةأرملا اذك و

 'ايهتلود وأ رفاسملاةلود يف وأ هتلود يفناك ميقملا هديس لزنم يف لكأي ال كرتشملاو

 ص رفاسملا ةلود يف لكأي ال هنأ رفاسملا نم دبعلا ضعب ىرتشا اذإ ميقملا يف ليقو

 اهليبسف ترهطف اهتلخد مث للا ءاش ام تثكمو لايمألا ضئاحلا تجرخ نإو
 ةالصلا هرفس يف ميقملا فلخ ىلص نم اذك و « رفاسملاك :ليقو « لكألا يف ميقملاك

 نطو يف لكأ ام ءاضق دبعلا ىلعو « لايمألا لخد ىتح لكأي ملو اهيف رصقي يتلا
 ترإو « حخاسفنالاب ملمي ملو اخسفنم هعيب ناك نإ هنم هجورخ دعب لوآلا هديس
 اجراخ اماص ام مدهناو دساف احاك۔ن ةجوزتملا اذك و ى ةرافكلاو ءاضقلاف ملع
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 . اهدعب لفن نمو ، برغملا ةالص لبق ضرف نم رطفلا بدن و

 ص هريغ وأ رذعب الك أو يناثلا يف اماص نإ جوزقلاو عيبلا لبق لوآلا لايمأ نم

 ص بارشلاو ماعطلا هطمي الف ةراجتلل اك رسثم ادبع ميقم كلم نإو ى ال : ليقو

 . ةمدخلل ناك نإ هطمي الو صخرو

 سبح وأ ةالف يف ناضمر هبلع لكاشت نم نأ : « ناويدلا ه يف رك ذ ثلاثلا
 ارهش ماص ارفاسم ناك نإو ى هرهد مصيو طتحيلف ميقم وهو اربخ دجي ملو

 نأو ث اههجاوزأل اليبس ناترطفملا عضرملاو لماحلا لمجت ال هنأو ى رهش لكأو
 ىلع تمجه نإ اذك و ى اهموص مدهني الف هتلكأف ءيش ىلع تمجم اذإ لماحلا

 . مرغلا الإ اهيلع امف مهلام وأ سان محل وأ ةتيم

 ولو مهثروم لكأ ام موص ةثرولا ىلع ليق هنأ : « جاتلا ه يف ركذ عبارلا

 نمو &0{ٍ همل و ماص متي مهيفو موص مهمزل ذإ هنأو ء ال : لبقو ك هب صوي مل

 :دمعس وبأ لاق “كلهد : لىقو “كلهب مل تام ىتح صوب ملو ضقي ملف ءاضقلا ىون

 : ليقو ى هأزجأ صقنف لالهلا عم هءاضق ًأدتباف نيثالث ناكو ناضمر رطفأ نم

 هيلع صفتنا نإ و ى اقافتا متي سكملا يفو ص يناثلا نم اموي هيلإ فيضي ىتح ال

 الو رهشلا ىلإ افاضم هموصي نأ همزل سكملا يف صقانلا وهو هلدبي يذلا نم

 سانلا ماص ولو نيثالث ماص مايألاب ءاضقلا أدب نمو “ نيثالث متي ىتح اهنيب عطقي
 ٠ اهت ود سانلا

 نم اهوحن وأ ةرافك وأ هئاضق وأ ناضمر ءادأ ( ضرف نم رطفلا بدن و )

 لفنلا نأل ( اهدعب لفن نمو “ برغملا ةالص لبق ) متمتلا موصك تابجاولا

 هضرفي ملف ضرفلا فالخي « ةالصلا ىلع هنم راطفإلا مدقي الف هسفن ىلع وه هيجوأ

 الو ص رانلاب بيطي مل امب اقلطم بدنو < ةالصلا ىلع هميدقت زاجف ط هللا لب وه
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 سوبحملاو ىمعألا دجس مل نإو ، هقدص نم لكي صخرو ى نيمآلاب الإ رطفي
 ص مهموي اوداعأ راهنلا يف مهلكأ ناب نإ و كداهتجاب اورطفأ اربخ نينيعلا ضيرمو
 رطفيو ى هقدص افلاخم ولو : ليقو “ هقدص نمب : لسىقو ى نيمألا ندذؤملاب رطفيو

 نولصي مهآر ةعايجي رطفيو ى أدب اذإ ليقو ى « ةالصلا ىلع يح » نذؤملا غلب اذإ

 ى ةعاسلا هذه موصلا هللا مرح : لاق نمب الو “ لكأي هآر نمب الو ى دحاوب ال

 لاق نإو “ هموب داعأ راهنلا نيبتف ناذال لكأ نإو ى ليل اذه : لاق نمب رطفيو

 زاج بغت مل هريغو تباغ:نيمأ لاق نإو ى لكأي الف تباغ نيمأ و “بغت مل:نيمأ
 . هيفو هسارضأ يف ىقبي ال ام ىلإ مئاصلا دصقيو “ طاتحا نإ الإ ، لكآلا

 بحتسيو ى مالسلا مهيلع نيلسرملا ننس نم روحلا ريخأتو راطفإلا ليجعتو
 كبو تمص كل مهللا هللا مسب :راطفإلا ةدارإ دنع لوقي نأ بحتسيو « روحلا
 كباذع نمو “توجر كتمحرو “ ترطفأ كقزر ىلعو « تلكوت كىلعو “ تنمآ

 ال هنإف « ميظملا بنذلا انل رفغإ ميظع اي مظع اي : لوقي نم مهنمو . تقفشأ
 تناك ولو هبونذ ترفغ اذه لاق اذإف . ميظع اي تنأ الإ مظعلا بنذلا رفغي

 ينقزرو “ تسصف ينناعأ يذلا لل دملا : راطفإلا دنع لاقي امم ‘ رحبلا دبزك
 نيمحارلا محرأ اي تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإف انبونذ انل رفغا مهللا = ترطفأف
 ىطعأ وأ ملسم عم هلكأ وأ هب رحست وأ هيلع رطفأ مامطب بساحي ال : لاقيو
 اريثك هل دملا : لاق « هيف ىلإ اماعط عفر املك وأ “ اروتنس_ وأ ابلك ولو هنم
 اهلك ايندلا معن تناك ولو ركشلا ىدأ دقف هلاق نم نأ : ضعب نعو 4 1
 . هناسل تحت
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 باب

 افالخو رطفم لك نع ًاكاسمإ و ةين بجا ولاك« يناثلا وهو بودنملا

 :لقو ءرذعل ال هدمعت نإ هاضق هعطق مث ع وطت موص لخد نف ‘ اضقن و

 > اقلطم ال : لىقو > اقلطم

 باي .

 امإو بجاو امإ ص موصلا باتك لوأ : انلوق يف ( يناثلا وهو بودنملا )

 لخد نمف “ اضقنو افالخو ى رطفم لك نع اكاسمإو ةين بجاولاك ) بودنم
 مل نإو “ ( رذمل ال ) “ عطقلا يأ ( هدمعت نإ هاضق هعطق مث عوطت موص

 :( ليقو ) “ هيلع ءاضق الف ررض وأ توملا فوخل رطفأ وأ هركأ وأ هدممتي
 ال : ليقو ) « عطقلا دممتي مل مأ هريغل وأ رذعل مطقلا دمعت ( اقلطم ) هيضقي

 ناك نإ ه : هرؤس نل تبرش امل ءيناه مأل قلع هلوقل ' حيحصلا وهو ( اقلطم

 ةشئاعل رقللع هلوق امأو « هيضقت الف تئش نإ و هضقاف 'ا) ناضمر ءاضق ريغ نم

 )١( هركذ مدقت .

_ ٣٠ ٤ 

 



 لمحيف « )١' هناكم اموي الدبأ » : ,رذع ريغ نم لفن موص نم ترطفا ال ةصفحو

 كلذ لىلدب ديق هل ردقي وأ 0 .يناه مأ ثيدح ليلدل بدنلا ىلع هيف رمألا

 آىلد اهثيدح حصي الف هناكم اموي الدبأف هلضف كاردإ امتدرأ نأ يأ > ثيدحلا

 امأو ص رذمب راطفإلا نم هيجوب ملو رذع الب راطفإلا نم ءاضقلا بجوأ نمل

 رمألا كلذكف ‘٨٢ي هناكم اموي يلدبأ»:اهباصأ دهجي ترطفأ امل ةشئامل تللح هلوق
 ىلع هيف ليلد الف ءيناه م أ ثيدح ليلدب رم امك ديقلا هل ردقي و أ ص بدنلل هىف

 . رذعل رطفأ ولو ى ءاضقلا مزلي هنأ

 ةصفح اهتأرف ةمئاص تناك ةشئاع نأ يور : « حاضيإلا ه يف ثيدحلا صنو

 هتقرشم يأ ةلمهملا نيسلاب وه هجولا ةرفسمو ؛ خلا هجولا ةرفسم راهنلا رخآ يف

 ولو ى اقلطم ءاضقلا موزل ترتخال ءيناه مأ ثيدح الولو ث ةمئاص تسيل اهنأل

 هنأل موب همزل ليللا يف هاون عطقو ليللا نم عوطت موص ىون نإو ى رذمل رطفأ

 اهب حبصأ ةبانج وأ داقتعا وأ ظفلب عطقلا ناك ءاوس ى ال : ليقو ى هيلع دعو

 . نالوقف ىونلا دعي بنجأ نإو ى اهب ملع الب ولو

 نإ اذك و ى ىلوآلا ىفكت : ليقو “ ددجيلف حبصلا لبق ملسأ مث دترا نإو
 . حابصإلا دعب الإ قفي مل ولو صخرو ى ال : ليقو ى ددجيلف قافأ مث ننجت

 الإ ؤ ىتع مث هديس رمأ ربغب ىون وأ 4 الىل ولو قتع نإ ةيقاب دبعلا ةينو

 جرخ نإو ى ةينلا ديعي هنإف قتع مث هنم نذإ الب هاون مث لفنلا موص نع هاهن نإ

 )١( ملم هاور .

 )٢( ملسم هاور .
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 هل نع نإ ًاراطفإ ىون نإو

 نإو ص هيلاوم نذإب موصي كرتشملاو « ريخألا هالوم نذإب الإ مصي الف هكلم نم
 الو ت هل ندي مل نم هارتشا نإ اذك و ى هناذئتسا داعأ هارتشاف مهدحأ هل نذأ

 ى لقالا غلابلا نذإب نونجملاو لقاملا وأ لفطلاو غلابلا نيب كرتشملا موصي
 هالوم هاهنو دمصلا دقع نإو > ةفيلخلا وا هيبا نداب الإ لفطلا دمع موصي الو

 ههني ملو هنذإب دقع نإو > ىونلا ددحم الف كلذ دمب هرمأ نإو > موصي الف آىل

 . هيهنب لغتشي الف هاهنف حبصأ ىتح

 :ليقو ى اهاون ىلع تضم نئاب ةليللا يف اهقلطو اهجوز نذإ ريغب تدقع نإ و

 « ىونلا فنأتست الف ةليللا يف اهقلطو هنذإب تون نإو ى موصلا تدارأ نإ ددجت
 اهاهنو نذأ نإو ى موصلل ىونلا ددجت الف امل نذأ مث اهاهن مث تونف امل نذأ نإو

 اهرضي ال ناك نإ هنذإ ريغي لفنلا موص اهل : ليقو ث هب لغتشت الف حبصلا دمي

 تجوزت نإو ع هنذإ ريغب زيجأو 2 اهيبأ ضتنذإب ركبلا موصتو “ موصلا

 . اهجوز نذإف

 ،دبملا اهجوز نذأتستو ى رفاس ولو اهجوز نذإ ريغب لفنلا ةأرملا موصت الو

 ىونلا لطبي ام ىلع مزع نإو ى نونجملا وأ لفطلا اهجوز نذإب لفنلا موصت الو

 موص هيلعو لفن موصب عوطت نمل لاقي الو ‘ لعفي ىتح لطبي الف موصلا وأ
 سنج لفن نم كلذ ريغو اهتقو جرخ ةبجاو هيلعو لفن ةالصب وأ “ بجاو
 ءاضق لبق لفنلا اذه ىلع كل باوث ال : لاقي لب « اذكه كل باوث ال : بجاو

 لعف نإ باوث تقولا جراخ هيلع بجاو سنجي لفانلاف كيلع بجو ام
 . امم امفريف ضرفلا يدؤي قح فوقوم هلفنف ى دمب بجاولا

 ىلإ هعم جاتحي ام يأ راطفإلا ( هل ) ضرع ( ْنَع نإ اراطفا ىون ناو )
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 . راهنلا فصن غلبيل ام هاون ىلع ناك

 ام لك ممع وأ هل ضرعي ام نّبع موصلا عم لعفي يذلا ىلع ردق ولو “ راطفإلا

 فصنلا غلب نإف ص ( راهنلا فصن غلبي مل ام هاون ىلع ناك ) موصلا هعم بعصي
 غلب ام دعب هل ضرع اذإ : ليقو ى هلك راهنلا ىون ولو “ رطفي الف هل نعو
 ولو رطفي هنأ ىون نإو “ فصنلا ىون وأ دحلا لمهأ نإ رطفي الف راهنلا فصن

 لبقو هل "نع نإ ًاراطفإ ىون نإف « هطرش ىلع هنإف راهنلا فصن دعب هل نع
 نثتسي مل ولو راطفإلا هل زئاج :ليقو ‘ هطرش ىلع وهف اذهك تقو يف وأ فصنلا

 نإ راهنلا فصتني مل ام نثتسي مل نإو لكأي :ليقو « فصنلا غلبي مل ام هسفن يف

 لكألاب دصق اذإ نثتسي مل ولو بلط تقو يأ يف لكألا هل :ليقو ى لك الل بلط
 ى هلكأ و ملسملا هيخأ ىضر رجأو موصلا رجأ هلف هللا هجو ءاغتبا بلاطلا ىضر

 ثلا ءاش نإ وأ ى ادغ رفاسأ مل نإ وأ لك آ ام دجأ مل نإ ادغ موصأ :لاق نإو
 ص راهنلا فصتني مل ام هطرش هلف: لك آلا ىلإ دحأ ينبلط نإ الإ وأ « كلذ وحن وأ

 . كلذ وحن وأ هتدارإ وأ هللا ملع يف ناك نإ موصأ :لاق نإ راطفإلا هلو

 ةدئاف

 وأ “ رشع ينثا مايصب تبرقت اهريغل وأ امل هريغ وأ عاضرب رافص تبر نمو

 : ليقو ى هتسب : ليقو ى ةعستب : ليقو ‘ لفط لكل نيكاسم ةرشع مامطإ
 ءاسن تبر نإو “ لكلل رشع ينثا : لىقو 4 دحاو لكل موي : لىقو ى ةثالث

 ىلع برقت الو ، الفط ىبر اذإ لجرلا اذك و « نهنم ةدحاو لك تبرقت الفط

 . ةلفط و ةنونجم ةَمأ
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 2 ١ ر وش اع م وص ب كن

 لصف

 ءاروشاع موي ماص نم » : للع هنع سابع نبا لاق ( ءاروشاع موص بدن )
 6١ « مالسلا هيلع ليعامسإ دلو نم ث باقر رشع قتعو ارهش نيتس ةرافك تناك

 « نيتس هترافك » : ةياور يفو ؤ نينس سمخ يهو ارهش نيتس بونذ ةرافك يأ

 نم لدب وهو ص ةرافك فذحف نيتس ةرافك ريدقتلا نوكيف ى ءاملا ىلإ ةفاضإلاب

 يأ ءاروشاع تناك يأ « نيتس هترافك تناك » : يورو ى روكذملا ةرافك

 نهتس ةرافك يأ فاضم فذح ىلع لدب نيتسو « ناك ربخ هترافك و ى اهموص

 مويلا كلذ موص يه يتلا هترافك تناك يأ “ هربخ نيتسو ناك مسا هترافك وأ

 . اضيأ فاضملا فذحف ى نيتس بونذ ةرافك يأ نيتس مويلا

 لضفلا مايأ وأ ةعمجلا موي وأ ضيبلا مايأ موصي ناك نم : « ناويدلا » يف لاق

 بيصي ال هنإف لكأي مل وأ لكأ حبصلا دمب الإ ملعي ملو مايألا كلت نم موي ءاجف اهلك

 )١( يذمرتلاو ةجام نباو نابح نبا داور .
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 . ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو سماخلاو « بجر نم نيرشعلاو عباسلاو

 نم ةتسو ، بجر رهشو ء ةجحلا يذ نم عساتلاو عباسلاو لوألاو

 يهو « تامولعملا يهو ى ةجحلا يذ نم للناوألا عستلا ، لاوش

 رشع سماخلاو عبارلاو ثلاثلاو ى ةليل نيعبرأل ةممتملا رحنلا مويب

 رهش لك نم

 :ليقو “ هيف لكأي مل اذإ كلذ لبق هموصي نمل ءاروشاع موي الإ موبلا كلذ موص

 ى رشاملا وه ءاروشاع مويو ع مايألا كلت يف لكأ ولو : ليقو “ هلثم هربغ

 نم ني وشعلا و سماخلاو “ بجر نم ن رشعلاو عباسلاو ( .2 عساتلا : لقو

 رهشو ةجحلا يذ نم عساتلاو عباسلاو ) ثلاثلا :ليقو “ ( لوألاو ةدعقلا يذ
 ص ةثالثب ناضمر نومشي نوضاملا ناك : لبقو “ ( لاوش نم ةتسو بجر

 : لبقو “ةعبسب :ليقو رشع ينثإب : ليقو ‘ رشعةسمخب :لبقو “ رهشب :ليقو

 ملو ناضمر نم مدهنا امل عفنت ةنسلا كلت نإ : لاقيو “ مويب : ليقو ى نيمويب
 ةجحلا يذ نم لئاوألا عستلاو ) “ ةنس نيمبس اهنم موي لك : ليقو ى هب ملعي
 اوركذيو ه : ىلاعت هلوق يف نآرقلا يف ةروكذملا ( تامولعملا ) مايألا ( يهو
 نيعبرأل ةممتملا ) ةرشعلا ( رحتنلا مويب يهو ) )١' 4 تامولعم مايأ يف هللا مسا
 ىلع ديملا موص مرحي ملو '"'ه ةليل نيعبرأ هبر تاقيم متف رشعب اهانمتأف » ( ةليل

 لك نم رشع سماخلاو ) رشع ( عبارلاو ) رشع ( ثلاثلاو ) ليئارسا ينب
 ال هنأ يتأي اك هدعب ةثالث ماصي هنإف ةجحلا يذ نم رشع ثلاثلا الإ “ ( رهش

 )١( جحلا : ٢٨ .

 )٢( فارعألا : ٢ :١ .
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 لكأ مايأ اهنإ » قيرشتلا مايأ يف هلوةب مقلع هانثتسا اكو « قيرشتلا مايأ ماصت
 وأ ةرهتشملا وأ ءانسحلا يأ ( ضيبلا ) مايآلا ( يهو ) )١' ي ةلوعبو برشو
 ص رهدلا ماص نمكف ةثالثلا ماص نم “ضيبلا يلايللا مايأ وأ رمقلاب اهيلايل ةضيبلا

 > ةنس فالآ آ ةثالث : لىقو ر فالآ ةسمخ ماص نمك رشع ثلاثلا ماص نم : لبقو

 ص فلأ ةئاك : لبقو “ كلذك رشع رمالاو ى فالآ ةرشعك رشع عبارلاو

 . رهدلا مايصك ليقو “ ةنس فالآ رشع ةسمخ : ليقو

 « ةنس نيتس : لبقو )٢) 4 رهدلا ماص نمك ءاروشاع ماص نم ظ : يورو

 ةنس نيتس :ليقو ى ارهش نيتسك بجر نم نورشعلاو عباسلاو “نيعبس :ليقو
 نم لوآلا وأ ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو سماخلا ماص نم اذك و “ نيعبس : ليقو
 نبو هندب قدانخ ةثالثو ةنسك بحر نم مويو ك عساتلاو عباسلاو ةحلا يذ

 ى مدآ ةبوتك هتبوت هللا لبقت ةسمخ هنم ماص نمو “ برغملاو قرشلا نيب ام رانلا

 ءاش اهأ نم لخدي ةنجلا باوبأ هل حتف ةينامث وأ > مج باوبأ هنع قلغ ةعمس وأ

 : ءايسلا نم كلم هادان رشع ةسمخ وأ « هثنا اهاضق آلإ ةجاح لأسي مل ةعست وأ

 ةئام سمخك نيرشع متملاو « اهلك كبونذ ترفغ دقف لمعلا فنأتسا هللا دبع اي

 ء اهملأ دحي الف تاركسلا دنع ةنجلا نم بارشب كلم هاتأ هلك هماص نمو ى ةنس

 عم ةنسلا لوأو ى رهشك مرحلا رهشألا نم مويو “ ةنسك جحلا رهشأ نم رهشو

 نيب اك رانلا نيبو اهئاص نيب قدنخ و“ةنس فلأ نيسمخك ةعجلاو “ةنسلاك اهرخآ

 هبونذ ترفغ ةعباتتم ةعمج نيعبرأ ماص نمو ع هبونذ رفغتو برغملاو ىرشملا
 الو “ بيش ضيبي ىتح هخيرفت لوأ يف بارغلا ناريطك رانلا نم هللا هدعبأو
 كلسم الإ ةقدصلاو موصلاو اهيف ةزانجلا قفاوي ال :لاقيو ى ملسم الإ كلذ قفاوب

 )١( يئاسنلاو دواد وبأ هاور .
 . ةحام ناو يذمرتلا هارر ) ( ٢
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 ىحضألاو رطفلا يموي ةنسلا نم ةتس ف ماصي الو ‘ ضببلا يهو

 > رثك ] نّلوألا يف ددش وء٬كمسشلا مويو قيرشتلا مايأ يهو > هدعب ةنالث و

 ةرحش هب يطعي هنأ ركذو > رانلا نيبو هندب قدنخ ايندلا نم دحا و موب موصو

 مايأ ةرشعل نيوهت موي موصو ى ةنس فلأ رمع ولو مره ىتح اهلظ يف رئاطلا ريطي
 . ةمايقلا موب هللا هاورأ ايندلا يف هسفن شطعأ نمو ، ةرخ آلا مايأ نم

 روبقلا ةشحول ل اولصو روشنلا موي شطمل راهنلاب اوموص ه : يورو

 ةعجلا موصي نمو )١' « رومألا مئاظعل تيبلا اوجحو ؤ ريسع مويل اوقدصتو

 نكلو ضرفلا لع نمل عوطتلا زوجيو ى ةبادلا طبرت اك هبلق يف مالسإلا طبرب
 اذه نأ الإ ناضمرو بجر نيب سيل » : هنأ يورو ص ءاضقلا ريخأت هركي

 ةنسلا لوأ اذك و ص هرخآ اذك و رهشلاك رهشلا لوأو '") « عوطت كاذو ضرف

 عباسلاو رشع عبارلاو عباسلا ماص نمو “ اهرخآ اذك و ؟ ضعب دنع ةنسلاك
 ركذ يتلا مايألا يف مرحلا نم ثلاثلا دعي نم مهنمو ص رهدلا ماص نمك نيرشعلاو
 . سيفلا و نينثالا موص بودنملا نمو ى ةجحلا يذ نم عباسلا يف طقسيو فنصملا

 يف ماص نمو ى ( ىحضالا و رطفلا يموب ةنسلا نم ةتس يف ماصي الو )

 وأ دوعب رطفيلف رطفلا موي لكأي ام دج مل نمو ‘ كله هب همل عم امهدحأ
 يف درو اك هسفن لتق ىلع ةناعإ هنأو مارح بارتلا لكأ نأ روهشملاو “ بارت

 مايأ يأ ( قيرشتلا مايأ يهو هدعب ةثالثو ) اذه ريغب صخي نأ الإ “ ثيدحلا

 عتمتملل اهمايص كلام زاحأو ص ةهاركلا ىلع اهموص ضعب زاجأ و ص موحللا ىقش

 مهديدشت نم ( رثكأ نئيلوألا يف ددشو“كشلا مويو ) موصلا هيلع بجو اذإ جحلاب

 )١( نابح نبا ءاور .
 ( ٢ ) ها ور ١ دح .
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 . “همئاصل موص ال ه : يورو ص رهدلا موص نع يهنو

 هشمتأو كشلا موي مئاص كاله يف فلتخاو « اهئاص كالهب اولاق ذإ امهريغ يف

 يورو ) ىهلك ماملا وهو ( رهدلا موص نع يهنو ) ى رم اك هبابحتساو اهمدعو
 رخأتيو موب اهمدقتي نأ الإ ةمجلا موص مهضعب عنمو < (١ « همئابصل موص ال »

 فقاولل ةفرع موي موص ضعب هرك و « تبسلا موص عنم مهضعبو ى رخآ اهنع
 . ةضاملا ةنسلا رفكي وهو هريغل بدنيو ءاعدلا نع فعضي الئل اهيف
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 باب

 7 نمو هف موصلا موزل ىلع انم رثكألاو بذدن و فاكتعال ١ رس

 هنودب زوجو س همزلي مل اليل فكتعي نأ دحأ رذن ول

 باب

 فاكتعالا ف

 ىلع اموزعم “ةدابعلل دجسملا ف ثبللا :اعرش و ى ناكملا يف ثبّللا :ةغل وهو

 حيحصلا وه و ك رثكأف هرخآ يلي ام > لنىللا صمبو 7 وأ ‘ ةلىل و امو ةما ود

 مايأ ةثالث : ليقو ث همزل هيلع دقعو هسفن مزلأ امف « هسفنل اهمزتلي ةدابع هنأل

 . ادعاصف ةرشع : لبقو ى ادعاصف

 نم رخاوألا رشعلا يف ابس الو “ نامز لك يف ( بدن و فاكتعالا "نس" )

 رثكألاو ) هب ءافولا مدع ةفاخ فاكتعإلا كلام هرك و“ردقلا ةليل ةقفاومل ناضمر

 ى همزلي مل ذغيل فكتعي نأ دحأ رذن ول مث نمو “ هيف موصلا موزل ىلع انم
 يعفاشلا ودوعسم نبا ولعو نسحلا و انم ليلقلا دنع موصلا نودب يأ(هن ودب زوجو

 قفاو لب موصلا هطرش نم نأ ىلع “ طقف ناضمر يف نلع هفاكتعا يف ليلد الو
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 ءلضفأ اهتييب ةأرملا فاكتعا و. ةعامجبهف ىلصب دجسم هن وك ىلعو

 نوكي ال نأ هل بدن و ، مرحم وأ جوز عم رتسب دجسمب حصو

 وأ ًالصم وأ ائراق وأ آركاذ الإ

 ةقفاوم نم مزلي الو ‘ فاكتعالاب هنرقف ةدابعلا يف:هريمشت تقو هنأل هيف هفاكتعا
 وأ ناضمر لوأ يف فكتعا نمو ى اهيف طرش لاحلا كلذ نوكي نأ الاح ةدابع

 > عوطتلا الو ةرافك موص يزجم الو > ناضمر موص هازجأ هرخآ وأ هطسو

 ٠ فاكتعالا يونب لب > فاكتعالا موصب ةلفان يوني الو

 هيف ىلصتو ةدهاعمب ( ةعايجب هيف ىلصي دجسمب هنوك ) موزل ( ىلعو )
 سخلا هيف ىلصت يذلا يف الإ ى ال : ليقو “ ضعب نود تاولصلا ضعب ولو ةعمجلا
 ص افورعم ادجسم ىون نإ الإ ى ةعمجلا هيف ىلصت يذلا يف الإ : ليقو ى ةعاجملا

 ةكم دحسم ق : لسىقو < دجسم لك ف زوجي : :7 ء هطرتشي ملو صعب هبدنو

 . سدقملا [تيب]و ةنيدملا دحسمو

 ىلع عامجإلا ءاململا ضعب ىعداو ى افالخ سدقملا يف نإ : « جاتلا » يف ركذو

 سفجلا ضعب ىلصت وأ ةعامجلا هيف ىلصت ال دجسم يف فكتعا اذإو ، هيف هزاوج
 دجسم ىف نوكي نأ ىلوآلاو « هيف ىلصت ال يتلا ةعامجلا ةالصل جورخلا زاج طقف

 ديعلا ةالصل زاجو ى ةعمجلل جورخلا بجوو “جرخي الئل ةعامجلاب سخلا هيف ىلصت
 ص هيف زوجيو دجسملا يف هنم ( لضفأ اهتيبب ةأرملا فاكتعاو ) “ ةعامجلا عم

 امل ( حصو ) دجسملا ريغ يف فاكتعالا اضيأ لجرلل نيفلاخملا ضعب زاجأو
 ةأرما عم وأ : ليق ى ادبع ولو ( مرحم وأ ) امل ( جوز عم رتسب دجسمب )
 اهدحو زوجو « ءاسنلاب هل ةجاح ال نم عمو ى نينيمأ عمو ةلفط وأ لفط وأ
 وأ ايلصم وأ انراق وأ اركاذ الإ نوكي ال نأ ) فكتعا نمل يأ ( هل بدنو )
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 حبحصلاو ء نالوق ؛ ضيرم ةدايع وأ ةزانج روضحب هداسف يفو « امئان

 ىنغ ال ماعطو 2 ناسنإلا ةجاحك هنم دب ال ال هجورخ هدسفي ال

 ء ءوضو وأ برش وأ لكأل هتيب نايتإو { هلايعل نإو هنع

 دلوو بأك هروضح همزل تيم ىلع وأ ى ضرفل ةعامج روضح وأ

 . ةجوزو خاو

 ةيعورشم ةكحو « ( نالوق ضيرم ةدايع وأ ةزانج روضحب هداسف يفو « امنان
 سبحو ى ةدابعلا يف تاقوألا قارغتسا يف ماركلا ةكئالملاب هبشتلا فاكتعإلا

 ملعلا خسن زوجيو ع يغبني ال ايف ضوخلا نع سفنلا فك و « اهتوهش نع سفنلا
 جورخلا هلو ى هيلإ جتحي مل نإ اركب خسني الو ص هملعتو هسرد و فاكتعالا يف

 يلصيو ةزانجلا رضحي : ليقو “ هأدبي الو مالسلا دريو « لاوزلا دعب ةعمجلل

 ( هدسفي ال حيحصلاو ) ص ةدابع لكل جورخلا انموق ضعب زاجأو ى اهيلع
 اربخ ةلمجلا نوكتف نأ ردقت ال ٠وأ ‘ لعفلا عفتراو نأ فذحف “هدسفي ال نأ يأ

 هضقني الئاق ال هنإف ى ةيلك ال لك مالكلاو “ ىنعملا يف أدتبملا سفن اهنوك طبارلاو

 هنم دي" ال ال هجورخ ) 0 هنع ادب دجي ال ام هوحنو ناسنإلا ةجاحل هجورخب

 نايتإو ى هلايعل نإو هنع ىنغ ال ماعطو ) “ سجن لسغو 0 ( ناسنالا ةجاحك
 ةعامج روضح وأ ءوضو وأ ) ءاحنتسا وأ لاستغا وأ ، ( برش وأ لكأل هتيب

 ( باك هروضح همزل تيم ىلع ) ةالص (وأ) ى ةمل الإ ال : ليقو “ ( ضرفل
 ص هيلع يلصي نم دجي ملو هل يلو ال نم ىلعو « جوزو ( ةجوزو خاو دلوو ) مأو
 وحن ىلع يلصي نأ ناسنإلا مزل هنأ هرهاظو « مهيقاب عنتماو ءايلوألا نم ناك وأ
 تيملا ةالص نإف أزجأ هريغ ىلص نإ هنإف 2 مزالب سيلو هركذ امم هدلوو هيبأ
 ى هريغ لصي مل ام هل همزال اهنأ دارأ وأ دكأتلا موزللاب دارأ هلعلو ى ةيافكلا ىلع
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 يف جرخ نإ يشام حفاصيو ملكيو { قيرط يف مالك وأ ةيزعتل فوقو الب

 رايتخاب ًايويند لمعي الو س دسفم هيف .ربخم جورخ لكو ى ةجاح

 نكيلو « هلايعل نإو هنع ىنغ ال مهردب زاجو ص ءارشو عيبك
 ، لاحتكاو هنهدو هليجرتو هسأر لسغ هلو س هترخآ هتمهو هلمع

 لمع نم لكأي ريقفلو ، حابم هعم ثدحتو هيلع لوخدب سأب الو
 هلذب

 دجو نإ لب ص ةءارقلاو قيلحتلل الو ع ( قيرط يف مالك وأ ةيزعتل فوقو الب )
 . نذإب عجر يعد نإو « عجرو ىلص برقلا يف هلثم وهو هنفدي نم

 : هلوقو “ ( ةجاح يف جرخ نإ ايشام حفاصيو ) هقيرط يف ( ملكيو )
 نإف ث عيمجلا ال عومجملا ىلع مكح ى هنم دب ال امل هجورخ هدسفي ال حيحصلاو

 داسفب لئاق ال هنع ىنغ ال امم كلذ وحنو لسفلاو ناسنإلا ةجاح ءاضقل هحورخ

 ى دجسملا يف هلمعي نأ هنكمأو هنم دب ال ايف فالخلا امنإو ى هب فاكتعإلا

 رايتخاب ايويند لمعي الو “دسفم) هيلإ رطضم ريغ ( هيف رئيخم جورخ لكو)
 مل لايع ناك نإو ع ( هلايعل نإو هنع ىنغ ال مهردب زاجو ص ءارشو عيبك

 ممرد نم رثكأب زاجو “ مهب مايقلا همزلي ملو مهب ماق ىماتيك مهب مايقلا همزلي
 . هيلإ رطضا نإ

 رعش و هطشم يأ ( هليجرتو هسأر لسغ هلو ى هترخآ هتمهو هلمع نكيلو )
 فكتعملا ىلع يأ ) هييلع لوخدب ساب الو 0 لاحتكاو هنهدو ) .{ هتيحل

 هدي لمع نم لكأي ريقفلو ) ص هنم دب ال يذلا حابملا يف ( حابمب هعم ثدحتو )
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 هفاكتعا لب ف ىون نمو 0{} ينغل داسف ال هركو > لمعي نأ

 ء كلذ هلف هدي ةعنص هلزنمب ليللا لمعيو راهنلا فكتعي نأ

 راهنلا فكتعي نأ هفاكتعا ءدب يف ىون نمو « ينفل داسفب ال هرك و لمعي نأ
 : ىبحي خيشلا لاق “ ( كلذ هلف هدي ةعنص ) هلزنم ريغ وأ ( هلزنمب ليللا لمعيو
 نم كلذ هابشأو نآرقلاو ةالصلاو ركذلاو ءاعدلاو حيبستلل فكتعملا غرفتي

 ةعاجملاو ةماقإلاو ناذألاب سمخلا هيف عمجت عضوم يف فكتعيو ى ربلا عاونأ

 نيد يضقيو ‘دجسملا يف وه يذلا فقسلا الإ فقسلا تحت نوكي الو « ةراهعلاو

 ةزانج ىلإ : ليقو ةزانج ىلإ جرخيلو ى نبد نم هل ناك ام ىضاقتي الو سانلا

 ررض نم فاخو هتيب يف جالع ىلإ رطضاو ديدش ضرم هيلإ ثدح نإ و “هتبارق

 ىلإ رطضا نإ لك ايلو “ هيف هسفن جلاميلو جرخيلف هيف هدومق يف دجسملا
 ضئاحلا اذك و ى هب ام هنع هللا عفر اذإ هفاكتعا نم ىضم ىلع ينبيو « كلذ

 دتشا نإو “ ةمقبلا كلت يف متيلف هيف وه يذلا دجسملا مدهنا نإو ى ءاسفنلاو

 . دجاسملا نم هريغ يف يقب ام متيلف درب وأ رح هيلع

 يصوب نأ هل زوجحم هنأو ى مولعلا سرد عنم اضعب نأ :هانعم ام « دعا وقلا » يفو

 ناك نإ اضيرم دوعت ةشئاع تناكو ص سلجي ال مئاق وهو ةجاح هل ناك اذإ هلهأ

 < بيطتيو حاكنلا دقعيو “ هشاممل هلاصمو هجئاوح ءاضقب رمأيو ى اهقيرط ىلع

 وأ لسفل ارطضم الإ دجسملا يفل فقسلا تحت لوخدلا اوعنم انباحصأ نأو

 نوكي مرحلا نأ هبساني :تلق هريغو يمفاشلا هزاجأو ى ناسنإلا ةجاح ءاضق
 ء همنم نع اوهنف اومرحأ اذإ فقسلا تحت نونوكي ال اوناكو “ فقسلا تحت

 ناكو ص لظتسي نأ هرمأو لزع هاهنف سمشلل ىحضيو موصي نأ مهضعب رذنو
 دجسملا يف ءاملعلا سلاج نايتإ هلو “ ناسنإلا ةجاحل الإ تيبلا لخدي ال يقلح

 . ههرك ضعبو مملا ةباتك و
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 رذن نإو ىال : ليقو “ ضعب دنع هلزنم يف ىشعتي نأ طرتشي نأ هلو

 وأ ى انىكسم معطي نأ همزلي : لقو « ةرافك الب ملكت هفاكتعا يف تمصلا

 رذن نمو “ هب فوليف تمصلا يف ةمالسلا ىآر نإ :ليقو ىملكت نإ نينيكسم

 لعف طرتشي نأ : ليق ى ملكتيو لظتسيو دعقيلف ملكتي الو سمشلا يف موقي نأ
 ء اموي : ليقو ى ةعاس الإ ال : ليقو “ راطفإلا الو عامجلا ال فاكتعإلا عنمي ءيش

 ى تيم ىلع فكتعي الو ص ءاضقلا هيلع بجو رذع ريغل هفاكتعا عطق اذإو

 ص فاكتعالل انيكسم نيثالث هنع اومعطأ رهش فاكتعا هيلع ناك نإ : لىقو
 . اي موصلل نيثالثو

 ملسي : « جاتلا » يفو “حاكنلا دقعو ءارثلاو عيبلا فكتعملل كلام زاجأو

 هلف دحأ هملك و أضوتيل جرخ نإو ى هللا رفغتسا ةبذك بذك نإو ى مالسلا دريو

 اذإ دجسملا يف فقو دجسملا نم اجراخ هملكي فقو نإو “ فقي الو هملكي نأ

 نأ هلو ث اهيلع يلصيو اهرمأ يلي ةزانجل جورخلا هلو “ هعم هفوقو ردق ىضق

 هيف دمق غرف اذإف ى امهل فقي آلو ى ةيزعتل دعقي الو “ نفدي ىتح ءاش نإ فقي
 ص ءاش نإ هيف دعق هيلع ءامغإل تيب ىف اضيرم داع نإو “ لمعف نإ كلذ ردقب

 هصقو براش ذخأ و قلحولبرستو صمقتو معتو ءوضول هسفن تيب يف دمقيو

 لمت لتقب سأب الو ، هلخاد رحلا هاذأ نإ هرهظ ىلع دوعصلا هلو « رفظ ملقو

 ةمدقم يهو ةحرصلا يف ةالصلا اودارأو مامإلا فكتعا نإو « هاذأ نإ هجراخ
 . اهيف ةالصلاب هربغ رمأي نأ هل بدن دجسملا باب

 مالسلاب ءدبلا هلو ى اهفاكتعا دسف ةاهابمو رثاكتل ةفكتعملا تلزغ نإو

 الو ك هوحنو ؟تحصأ فيك : لوقي الو > ليق ام لثم دربو ء ال : لقو ‘ كيلع

 رعغب لغتشا اذإو ى ءطولاب لب ال : لقو “ ةيصعملاب دسفيو ى لاق نإ داسف
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 هدمعت نمو ث ليبقتلا ال ليلب نإو عاج ا كرت : هطورش نمو

 نم ينبيو ص ديملا يف حاكنلاو جورخلا هلو ث غارفلا دعب كلذ ردق دعق ةعاط
 ضيرملا اذك و ص ءاسفنلا اذك و ص رهطلا دمب ينبتو جرخت ضئاحلا اذك و « دفلا

 لدب يفو « نيديملا لدبأ ةنس فاكتعا رذن نمو « ةحارلا دعب ينبي جرخ نإ
 مهردب الإ : ليقو “هيفكي نم دجي مل نإ هلايعل وأ هل ماعط هلو « فالخ ناضمر

 دعب اهردق دمت لمقف ةعيابم هل تضرعو زوجي امك جرخ نإو ، هنع ىنغ ال ا

 . حيبستلا نم لضفأ هلايع توقي امب ريقفل هيف لمملا : ليقو « غارفلا

 فاكتعا رذن نمو “ هبرقب وأ دجسملا يف تناك نإ ةرانملا يف ناذآلا هلو
 ال دجسملا نم جرخ اذإ فكتعملا نأ ةبوثم معزو ص همزلي مل نهدحو يلايللا

 عجريو ناذآلا دعب الإ ةعمجلل جرخي الو ، هفاكتعا دسف هماك نإو ادحأ ملكي
 ترذن ينإ » : لاقف افكتعم لجر ملكو ى هنسلا يتعكر عك ري نأ لق

 جورخلا انموق ضعب زاجأو ى مالك اذه : ناثع وبأ لاقف ى ١١ 4 اموص نمحرلل

 صبجاول الإ لسغي الو دجسملا ىف الإ لكأي الو اهتماقإل يعد نإ ةداهشلا ءادأل
 رأ سأب الو ث هفاكتعا دسف رذع الب ديصبلا ىلإ بيرقلا ءالا زواج نإ و

 جراخ ءىرهتسبو > هدحو هلجأل جرحم الو رحفلا ةالصل هئوض و ق كًوستد

 نم دجي مل نإ همامط جلاعي نأ هلو ص سأب الف هئاربتسا يف كوست نإو ى دجسملا

 لدب آ راهن وأ راهن لدب اليل ولو كلذ ردق دعق غرف اذإو “ ةحيتنل جرخمو هجلاعي

 . ةدايزب . ھ ا ليل

 عامجلا يأ (هدمعت نمو « ليبقتلا ال لئيلب نإو عامجلا كرت :هطورش نمو )

 . ٢٦ : ميرم )١(
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 لهو س نايسنب ءىطاوك ، طقف لدبلا : ليقو ء ةرافكلاو لدبلا همزل
 ص نالوق ؟ راهظلاك بيترتلا ىلع وأ ، ناضمرك رييختلا ىلع هترافك

 اذكو ص يسن نإ همويو هفاكتعا لدبأ ابرش وأ الكأ دمعت نإو

 رثكأف مايأ ةرشعب حصي لهف قيلأ وهو : ليق ، هب ءطو

 نأ ىلع ءانب ص اراهن مصي مل ولو ةظلغملا ( ةرافكلا و لدبلا همزل ) اليل ولو
 ءىطاوك “ طقف ) همويو ىضم امل ( لدبلا : ليقو ) “ موص الب حصي فاكتعالا

 رييختلا ىلع هترافك لهو ) ىضم امو هعمو لدبي هفاكتعا يف ( نايسنب

 ماعطإف نيعباتتم موصف قتعلا ( بيترقلا ىلع وأ ) “ حيحصلا وهو ( ناضمرك

 : ليقو ص لدبلاو نارانيد عماجملا مزلي : ليقو “ ( نالوق ؟ راهظلاك ) نيتس
 ص رمت نم اعاص نورشعف دجي مل نإو ى ةندبف اهدجي مل نإو “ لدبلاو ةبقر
 ليبقتلا نأ ىلع نيممتجم اوسيلف سمللاو ليبقتلاب دسفي : هريغو كلام لاقو
 . ليق اك دسفي

 لدبي ( و ) “ةرافكلاب :ليقو 0( هفاكتعا لدبأ ابرش وأ لكأ دمعت نإو )

 ع هموي لدبي نايسنب يأ ( هب ءطو اذكو ، يسن نإ ) هفاكتعاو ( هموي )

 حعامج وأ برش وأ لكأ نايسنب هموي ضقتني ال : ليقو « ( قتيلأ وهو : ليق )
 :ليقو “ كلذ يف مالك رمو “ نايسنب عامجلاب ىضم امو هموي مده همزلي : ليقو
 ناكو هتعواط نإ همزل ام ةأرملا مزليو ىبحي خيشلا هيلإ راشأ ى هفاكتعا لدبي
 تفكتعا نإ الإ ال : ليقو ت اضيأ اهترافك هتمزل اههرك أ نإ و “ فاكتعا ي

 هتجوزل نذأ نمو ى ادمع عماجملاكف ناك هجو ياب لزنأف آلازنإ دّسعت نمو“هيأرب
 تفع اذإو ى متي ىتح اهمنم هل سيلف هيف تلخدو هريغ وأ جح وأ فاكتعا يف
 فكتعا للع هنع يور ام لقأ اهنآل ( رثكاف مايا ةرشعب حصي لهف ) كلذ
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 .نالوق ؟كلذك ةثالثب وأ

 ؟ رثكاف يأ : ( كلذك ةثالثب وأ ) ث نيرشع اضيأ فكتعاو ‘ ضحمب هراتخاو
 ‘حميحصلا وهو هيلي امم هلبق ليل ضعب عم ادعاصف ,مويب هتحص امهثلات ؛( نالوق )

 ح ليللا ضعب همزلي مل موصلا طرتشي مل نمو ‘ حيرص صنب الإ هل ةدح ال لفن هنأل
 . موي يفكي ام لقأ : لوقي لب

 فكتعيو ى ارذن ولو اهجوز نذإب الإ فكتعت ال ةأرملا نإ : « جاتلا » يفو

 ةعمج موي لك فكتعت نأ تفلح نإو « هجاتحت ام امل فلخ اذإ تهرك ولو وه
 فاكتعالا هريغ وأ ضيحلا عطق اذإو « فاكتعالا ال ةرافكلا اهتمزل تضاحف
 ى اهيلع الف ضيحلا مايأ فاكتعا ترذن نإو « دسف الإو عناملا لاوز دمب مت
 مايص وأ ى هترذن نإو اهعنم هلو ى اهل نذأي نأ ىلوألاف افاكتعإ ترذن نإو

 هترذن نإو ى ًانىكسم موب لك نع تممطأو اهلزنم يف تماصو هرك و ضرأ ف

 تفاخف عماج يف هترذن نإو “ لك يف اموي تفكتعإ دجسملا اياوز عبرأ ف

 لخدتو « اهموي دسف بورغلا لبق تضاح نمو “ هيف نمأت دجسم يف تفكتعا

 هلو اهجوز عنم ولو ى بجاولا يضقت نأ ةأرملل : ليقو “ ترهظ اذإ رجفلا لبق
 ى ءاش نإ اهعنم موبلا متي ىتح : ليقو “ ضعب دنع هنذإب هيف لوخدلا دعب اهعنم

 . هريغ موص دسفي ام فاكتعإلا موص دسفيو

 لاستغالا ىلإ لصي ال امب لغتشا اذإ رذميو “ لسفلا ريخأت يف ءايحلاب رذع ال

 لاستغالا يف هنع ينغتست ريهطتب ا ااغتشاب ةأرملا رذعت الو « ادج لاط ولو هب الإ
 ملو ريهطتب تلغتشا و كردتل وشحلا عم لاستغإلا اهنكمأ ولف ع مميتلا يف وأ

 بوطلاب اهجرف ريهطتب ةأرما تلغتشا نإ اذك و « ةعيضم تدمل لسفلا كردت
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 تدصل اهلاستغا كلذل ترخأ وأ “ هك ردت مل ىتح لاستغإلل مميتلا ترخأ و

 نم لكو ص تناك لاح يا ىلع ةبانجلا نم لاستغإلل مميتلا اهنكمي اهنأل ةعيضم

 . هلبق امو هموي مدهني عيضملاو ‘ عيضم وهف هنودب لسغلا نكمي امب لغتشا

 صخرو هموص مدهنا ء هك ردي ملو لسفلا ةن لمأو مات نم : «_ رثألا » يفو

 الو لاستغإلا كرت يوني نأ لامهإلاو “ هموي لدب ارهش موصي : ليقو “ هموب

 مونلا يف ةبانجلا هتمزل وأ لاستغإلا يسن نإ : « رثألا ه يفو ؛؟ لستغي نأ يوني

 نمل ةرافكلا موزل يف فلتخا : « رثآلا » يفو ؛ هيلع موب ةداعإ الف حبصأ ىتح
 الب رخآ ىلإ رخاف عضوم يف لسفلا هنكمأ اذإ هنأ : « رثألا » يفو ؟ عبض
 نم ن او > ال : لبقو ه هموب داعأ حبصأف نراوتي ل نم هنأو > عيضف ةرورص

 هيلعو هلك ناضمر ديعي : ادمع ابنج حبصأ نميف لوقي نمت انباحصأ نم ءاملعلا

 نمم ه : تلل هلوق ةرافكلا هجوو ى هيلع ةرافك ال : ليقو « ةظلغم ةرافك

 ءاملعلا نم نأو « عامج وأ لكأب رطفأ نمك وهف ١١'“ « ًآرطفم حبصأ ابنثج حبصأ
 لكأ وأ لسفلا رتخاف ى ةبانجلا يسان وأ ناضمر يسان ىلع ءاضق ال : لاق نم

 ٢١) » مالتحا ريع نم عامج نم انج حبصأ ( نل هنأ يور هنأو > كلذ وحن وأ

 ركذتف يسن هنأ انباحصأ ضعب هل"وأف « اراهن لستغاو » متحت ال ءايبنألاو

 . تقولا عسول لسفلل ريخأتلا دعب مونلا هبلغ وأ ىآراهن

 يضاملا اهبجوم نم ةفطن هنم تلزنو لوبلا لبق لاجرلا نم لستغا نم نأو
 ىلع حبصأ ىتح ةيناثلا نم لسفلا كردي مل نإ هيلع لدب الو “ لسفلا ديعي

 )١( هركذ مدقت .

 )٦( ملسم ءاور .
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 ةيناثلا هذه نم لسغ ال : لاق &0[ ةتمم ةفطن نم لسغ ال : لاق نمو 0 حيحصلا

 سكع نإو ص هسأرف هعجرفب أدبي لستفملا نأو ى اهب هيلع موص ضقن الو

 ص مدهنا هرثكأ لسغ ولو هندب نم امهريغب أدب دقو اهلبق رجفلا علط نإو ى زاج
 مل سأرلا لسغو ءاجنتسالا كردأ ىتح ادمع لسفلا رتخأ نم : ليقو « ال : تلق

 مدهنا حبصأف ةبانجلا لسغ نع هبوث لسغب لغتشا نمو ى مدهني : تلق ى مدهني
 امإو ةريبك امإ اهنأل هنم ءىرب هيلع رصأ نهف 90 ةيصعم عسيضتلا يفو هموص

 هب بجت رفك عيبضتلا :ليق دقو ص اهلع رصأ نمم اهنم أربي ةريغصلاو « ةريغص
 هقحليف برشلا وأ لكألا هتاف لسفلاب لغتشا نكل عيضي مل نم هنأو ط ةرافكلا

 يفو “ايهنم وأبرش وأ لكأ نم هيلإ جاتحي ام لمفي هنإف ةديدش ةقشم وأ "رض
 . ءاضقلا ينعأ ةداعإلا اهحصأ ى نالوق هموي ةداعإ

 الإ هيلع ءيش الو اهيلع لدب ال عامل ىلع هتيرس وأ هجوز ربجأ نم نأو
 وه : تلق یا هموص دسفأ هنأل ةظلغم همزلتو اهموي لدبت : ليقو ى ةبوتلا
 تارافكلا موص يف كلذك و ع اضيأ ىرخأ هتمزل امئاص وه ناك نإو ى حيحصلا
 طقفهموي ديعي هيف يبحتسي ال لاح وأ عضوم ابلاطءايح لسفلا يف ىناوت نم نأو
 هنأل ماص اممدهنا حبص أىتحلستغفي ملف عبسلا نم فاخ نمو“ىضم ام لب : تلق

 همويب لوقلاو > نجلا نم فاخ نم اذك و > طقف هموب : لسىقو > هلهجل مميتي م

 ةالصلا وأ موصلا يف لمع نم:لاق نم لوق امإو ةضيرفمزي لك نأ لوق امإ “ طقف
 ءدمع لهجلا نآل ص هب لممي ال فيمض لوق وهو هبلع الو بات نإ رذع لهجي
 ؛امضم [ دع الإ و هنيح نم ماق حبصأ ىح يسن وأ حبصأ ىح ةبانجلاب ملعي ل نمو

 ملع ثيح نم الإ هيلعال : ليقو “ ىضق لايل دعب وأ دعي ليللا يف الإ ملعي مل نإو

 مان نمو “هلك مويلا ضي مل ام : ليقو ه مويلا رثكأ ضي مل ام هيلع لدب ال :ليقو
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 داعأ ناضمر يف هنأ يسن نإو “ عيضم وهف ناضمر يف هنأ افراع ةبانج ىلع

 ٠ يسان ىلع ءاضق ال : لىقو ك هموب

 حيبم هءاجو رفسو سافنو ضيحك راطفإلا حيبم اهءاجف اراهن امماجت نمو
 طقف رفسلا يف ةرافكلا:ليقو ى ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف ضرمو رفسك راطفإلا
 رفاسملل زوجي :لاقنملوقىلع متي رفسلاب ليشمتلا : تلق“ رايتخاو دمعب ثدحأ هنأل

 هنأ ملمي مل سجن ءامب لستغا نمو ى ليللا نم هتين تيبي مل ولو رفسلل راطفإلا
 نيح نم لسفلا ديعيو “ ءاضق ل : لىقو « كلذب ماص ام لدي الإ هملع امن سجن

 ملع نإ الإ هنع حصي الو “ بوبحم نبال بسنو ؤ عيضملاك وه : ليقو ى ملع
 لستغاف تقو يأ نم ردي ملو“ةبوت يف ةبانج ىأر نم نأو عيضم هنإف هسجني
 هباحصأ نأ نظي ةبانج ىلع مان نمو “ ىضم ام ىضق الإو هيلع الف هنيح نم
 هل ءام الو رملا يف مميتي ملزم نأو “طقف هموي ىضق هوظقوي ملف روحسل هنوظقوي

 :ليقو “رفسلا يف ىضم ام :ليقو ‘ رضحلاو رفسلا يف ىضم ام ىضق حبصأ ىتح

 رجفلا لبق هتالصل ةبانجلا نم مميت نمو “ لدب هيلع ام : لاق نم أطخأو ى هموي
 للا همحر بوبحم نبا لوق وهو ايل هيزجي : ليقو ى ةالصلل الو موصلل هزجي ل

 ديعي : تلق “ هموص حص اهلسفف اراهن هدسج يف ةمل دجو نم: رثؤملا يبأ نعو
 بوجول ىضم ام ىضق حبصأ ىتح مميتي ملف ءام دجي مل نم هنأو ى هتالصو هموي
 اذه : تلق ى مميتلا ةفرعم مزلي ال هنأو “هيلع ءاضق ال هنإ :ليقو“مميتلا ةفرعم
 دجي مل نمل ةراهط نآرقلا يف مميتلا هللا ركذ دقو “نآرقلاو ثيدحلل فلاخ اطخ
 مالتحالا وأ نايسنلا رذمل لستغي ملو رجفلاهيلع علط نمو“هلايعتساقطي م وأ ءاملا

 . دسف : لبقو “ هموص دسفي مل هنيح نم ماقو < كلذ وحن وأ

 دحأ عم مالكبوأ اهلح وأ ةرقب طبرب لفتشاف هيف ملتحا وأ اراهن ملع نمو
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 نع كلذ هلطبي مل اذإ امأ “ هموي : ليقو ى هنع ىضم ام لطب هلمع نع اغراف
 وأ ص سأب الف ءاملا نخسي وأ يجنتسي وأ رمجتسي وهو كلذ لعفي نأ لثم هلمع

 ىناوتي ىتح هبلع ضقن ال:ليقو ى ملس وأ امالس در وأ فوقو الب يشام ملكت
 كانباحصأ لاوقأنم اذه سيل و“ةالص تقو هيلع رمي مل ام:ليقو“لستفي ام رادقم

 ةَسيو وأ ناتبيَو وهو رب نم كوكم قدصتيو ى ىناوت نم ىلع ضقن ال : ليقو
 هتعفادو اهجوزل اهسفن نكمت مل نمو « لاوقأ اهفصن عبر وأ اهعبر وأ اهفصن وأ

 ىضم ام مدهني : تلق ى اهموي لدب اهيلعف اهسفن هتنكمأ اهبلغ ام دعبو اهبلغو
 ةضيرف اندنع ناضمرو “ عزنو هتجاح نم غرف ىقح عفدلا ىلع تيقب نإ الإ

 نم نأو “ ةضيرف نورشعو ةمست وأ ةضيرف نوثالث : انريغ لاقو ى ةدحاو
 يف طقف هموي داعأ هك ردي ملو لسفلا كردي هنأ نظي ليللا رخآ هجوز ءىطو

 . عيضم ريغ هدعي لوق

 ناممتحي الو امهنيب قرف ناضمر راهن هتأرما ءىطو نم : « بجاح » نعو
 ى يسن وأ «مالتحاب اراهن ةبانجلا هتمزل نم نأو ز اذه هنع حصي ال : تلق { ادبأ

 نمو ى هتالص داعأو هموص حص طقف هسأر لسغو ىجنتساف ليل نم مونب وأ
 : ليقف ص دمب تملعو اهل روعش الو ةمئان وأ. ةناركس اهعماج وأ هجوز هركأ
 . تملع نبح نم موقتو ط امل لمع ال هنآل اهملع ءاضق ال

 ء ةرافكلاو ءاضقلا : « كلام ه نعو « ءاضقلا اهيلع : « نسحلا }ه نعو

 هنأ ناب مث ادمع نيثالثلا موي يف لكأ نمو ى ةرافك الب ءاضقلا هنعو ى أطخ وهو
 لكأ نمو < بوبحم نيال افالخ هملع ةرافك الو . نالوق ىصع وأ رفك دبع موب

 هموص مدهناو رفك نيرشعو ةعست موب وأ ننلالثلا موي لاوش لاله ىأر موي
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 هنأ ضعبو « هيلع ةرافك الو ىضم ام يضقي هنأ ضعب معزو ى ةظلغم هتمزلو

 الإ رذع الب راطفإلا ىلع ناضمر يف حبصأ نم نأو ى هيلع ةرافك الو هموي يضقي

 ىفن هنأل طقف هموي ىضقو رفغتسا عماجي ملو ليللا ىلإ برشي ملو لكأي مل هنأ
 ىلع حابصإلا نإف ص مادهنالاو ةرافكلاو رفكلا هيلع : تلق “ رفكي ملو رفكلا

 هموي ءاضقهيلع نأ ملعأالو؛هموصل باوث الف مارح ىلع رطفأ نمو“رفك راطفإلا

 . مت دق هموي هنأل لوألا حيحصلاو « همويل لدبلا موزلب لوق هيف : تلق

 يضقي هنإف ليللا رخآ يف لصألا ىلع وهف ليللا يف قاب هنأ نظ نم نيب قرفلاو
 يف وهو ليللا يف هنأ نظ نمو ى هيلع ءيش ال : لبقو « ىضم ام : ليقو ى هموي
 ىضم ام ءاضق هيلعو هل لسألا وهف راهنلا يف هنأل لصألا ريغ يف وهف راهنلا رخآ
 اوفلتخا مهنأو ى اذاش الوق الإ هبلع ءيش ال لئاق الو « هموي : ليقو “ هموي عم

 هال : ليقو ‘ برشلا ر لكآلا هل : ليقف ى رجفلا عولط يف كشي وهو لكأ نميف
 مدهنا راهنلا قفاو نإف فرمي ال نم امأو ى هريغ نم رجفلا فرمي نميف كلذو

 ءاضق ال هنأ ريبزلا نب ةورعو ءاطعو دهاجم نع اومعزو « هموي : ليقو “ هموص

 لك ملعيو هب لك أ نم لك هموي داعأ سمشلا ترهظ مث مغ يف ن“ذأ نإو < هيلع
 ص ناذألا ديعيو ى هبلع ردقي مل وأ هب ملعي مل نميف هيلع ءيش الو ى هيلع ردق نم
 ريسفت امف ؛ كشت ال ىتح لك :لاقف ؟ كشأ ىتح لك 7 : سابع نبال ليق هنأو

 نم لاقو ث ليللا يف كنأ الإ كشت ال ىتح لك : ضعب لاق ؟ كشت ال ىتح هلوق
 ىتح اوبرشاو اولك و » : ىلامت هلوقل « علط دق حبصلا نأ ملعت ىقح ‘للك : لاق
 حبصلا ال ريطتسملا رجفلا وه ضيبألا طيخلاو ...ةيآلا ضيبألا طيخلا مكل نيبتي

 هنأو“هراوجلو هب ههبشل احبص ىمسي امنإ وباذكلاحبصلا برملا هيمست يذلا
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 عولط ىلإ رجفلا عولط نيب ام ردق قفشلا بويغ ىلإ سمشلا بورغ تقو نم

 ١ ( سمش .

 لوطو راهنلا رصق يفو “ ليللا رصقو راهنلا لوط يف ليلق فالتخا : ليقو
 نم هنم ىوقأ رسيألا رخنملا نم ناسنإلا سفن نوكي رجفلا علط اذإو ؛ ليللا

 ص رجفلا عولط ىلإ سكعنا باغ اذإو « اليل قفشلا بيغي نأ ىلإ نميألا رخنملا
 رئاسو هرخآو رهشلا لوأ رجفلا عولط هيلع لكشي رمقلا يف رظني ناك نمو

 “ليللا فصن عباسلا ةليل يف بيغي رمقلا نإف بيغي ىتمو علطي ىم رظني يلايللا
 نورشعو عبرأ راهنلاو ليللا قو “ نيرشعو ىدحإ ةليل ليللا فصن علطيو
 ىتح ةريمش هبحاص نم دحاو موب لك ذخأي ، ةريمش نوثالث ةعاسلاو « ةعاس
 سمشلا ثكمت رشع انثا جوربلاو رمقلا لزانم كلذك و « رهشلا يف ةعاسلا لمكت

 سمشلا ديزت ‘ ةريمش نيملطم لك نيب املطم نوفالث جربلاو ‘ ارهش جرب لك يف
 لوحتتف اموي نيثالث يف ةعاسلا لمكتف“ةريمش موي لك يف صقنتو ةريعش موي لك يف
 دسألاو ناطرسلاو « فيصلل ءازوجلاو روثلاو للا رخآلا جربلا ىلإ سمشلا

 توحلاو ولدلاو يدجلاو عيبرلل سوقلاو برقعلاو نازيملاو “ ظيقلل ةلبنسلاو

 بويغ ىلإ سمشلا بوبغ نيب انم ضيبألاو رمحألا قفشلا بويغ نيبو « ءاتشلل
 ضرألا نم ىوتسم يف فقف لاوزلا ةفرعم تدرأ اذإو “ليق اذك رمحألا قفشلا
 راهنلاف صقني لظلا ماد امن ى هنع حنتو كسأر عضومو كيمدق عضوم ملعو

 لظ راص اذإ و “ سمشلا تلاز دقف آىلق دازف هناصقن ىهتنا اذإو ى ةدايزلا ق

 لظلا ةدايز عضوم ملعو “ رهظلا رخآ وهف “ لاوزلا عضوم نم هلثم ءيش لك
 هيلع لاوزلا داز يذلا عضوملا نم فصنو مادقأ ةتس نع داز اذإف۔ ى هصقن دمب

 ص رمحألا قفشلا باغ دقف راغصلا موجنلا ترهظ اذإو ى رصعلا تقو لخد دقف
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 كلذف رمحآلا قفشلا باغ اذإ ه : لاق تلع هللا لوسر نأ قحسا وبأ ركذو
 قالخأ نمو.اهرح وأ رانلا هست مل ابب راطفإلا هركيو )١' « برغملا تقو رخآ
 بورغلا دنع رطفيو ‘ دوجسلا لوطو روحسلا ريخأتو راطفإلا لىجمت ءايبنألا

 ؛روهط هنإف ءام نم تاوسحف الإ و “تارمتف نكي مل نإ و “ بطرب رطفلا حبصو
 ٠ رقللع هنع كلذب رمآلا ءاجو

 ص اهيف بلقلا رضحيل ةضيرفلا ريغو ةضيرفلا ةالصلا لبق رطفي:« رثألا ه يفو
 فالخب هثدحأ هنأل لفنلا موص يف اهدعبو “ ضرفلا موص يف ةالصلا لبق رهشو

 اذإ ه :ثيدحلا يفو “ تارافكلا عاونأ موص ضرفلا موص يف لخدو ى ضرفلا

 ةالصلاب اوأدبإ دارملا ليقف '؟) « ءاشَملاب اوأدباف ءاشملا ترضحو ءاشعلا رضح

 يف سكملا :ليقو ىأرمأو انهأ ةالصلا دعب هنألو لكألا توفي الو توفت اهنأل

 الف لكألا ريخاأتب ةالصلا يف ينمضي ال بلقلا ناك نإو بلقلا رضحيل ثيدحلا
 تقوو ماعطلا تقو رضح اذإ ه : للع هنعو < ميدقتلاب قحأ ةالصلا نأ كش

 مايصلا ىلع اونيعتسا » : يللع هنعو « روهشملا وهو ‘") « ماعطلاب أدب ةالصلا

 )٤‘ , « راهنلا فصن ةلئاقب ليللا مايق ىلعو روحسلا

 يضقيو « ءاشألا لحأ وه لوقيو عامجلا ىلع رطفي ناك رمع نأ : يورو

 ؟ دقعنا لهو “ رفك وأ ىصع اهماص نمو “ نيديعلا الإ رهشألا يقاب يف ناضمر
 هرفس يف رطفأ نمو ى امهريغو ةرافكلاو ءاضقلا ءاوسو ى دقعني م هنأ حيحصلا

 .ملسم هاور {١(
 . دح أ . ور ) ( ٢

 . دو اد وب أ ٥ اور ) ( ٣

 . هيلع قفتم )٤(
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 ى عنملا حيحصلا ؟ هموص دقعني له اهريغ وأ ةرافك وأ رخآ ناضمر هيف ىضقو

 ةعستلا يف يضقيو ى اهردق يتلا ةردقلابو هموصب قحأ رضاحلا ناضمر نأل

 نسحلاو بلاط يبأ نب يلع نعو “ قيرشتلا مايأ يفنو ؤ ةجحلا يذ نم ىلوألا
 قيرشتلا مايأ يف امهريغو ةرافكلا موصو ءاضقلا ةهارك يرهزلاو يرصبلا

 قيرشتلا مايأ امأو ، ةلفان نهموص ىلوألاف عستلا امأ « رحنلا لبق ةعستلاو

 ص ميرحت الو هيزنت نهموص نع هيهن نأ بهذملا نأ الإ ‘ نهموص نع ل هيهنلف
 . حيحصلا ىلع هموص حص ءاضق وأ ةرافك وأ الفن نهماص نمف

 : هللا دبع وبأ لاق “ قباس عباتتم موص يف نابعش رخآ كشلا موي ماصيو

 ءاج و “نهنيعب نهموصي نأ رذن نإ الإ رذن الو ةرافك نع قيرشتلا مايأ ماصي ال

 هلبق موي مم الإ : ةياور يفو ى هدعب مويو“هلبقموب عم الإ ةمجلا موي موص نع يهنلا

 وأ ةرافك نع ناك نإ ةهارك الب زاجو « ميرحت ال بيدأت كلذو ى هدعب موب وأ

 نيدلا ىلإ ءاعد موي هنأل ادرفنم هموص نع يهن : لاقيو ‘ ضيبلا مايأ وأ رذن نم
 دبع هنأل كلذك هموص نع يهن : لاقيو ى ءاعدلا نم فعضي الئل يعادلا رطفبف

 : ليقو ى اقلطم ليقف ةفرع موي موص نع يهنلا ءاجو ى لهألاب ولخلا موي وهف
 ص حيحصلا وهو ركذلاو فوقولاو ءاعدلا نع فعضي الئل جح نم قح يف

 . هموص هل ريتخا فعضي ال نمف

 : نلع هنعو ى عباتتم موص وأ بجاو يف الإ تبسلا موي موص نع يهنو

 ص دوهيلل هنإف همظمت دوهيلا نآل كلذو '١؛ كيلع الو كل ال تبسلا موي موص »

 نم موي موص دصقي الف“نينمؤملل ةعمجلاو ى نيئباصلل ءاثالثلاو ى ىراصنلل دحألا و
 نأل تبسلا موي اندصق ولو « نيكرشملا ةفلاخمب انرمأ انأل هميظعتل دصق ةثالثلا
 مهوت رذحي نكلو « ةدابع ناكو زاجل همظعي ىسيع نأل دحألا وأ همظعي ى.وم

 )١( نابح نبا هادر .
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 انديس ةثعب دعب نيدلا يف مهل ظحال هنإف كلذب ىراصنلا وأ دوهيلا ةقفاوم

 هصمت بنع دوعب ولو تبسلا موي رطفا » : للع هنعو ى هعابتاب الإ للع دمع
 موقي لع ناكو 2 نكمأ ام لك يف مهفلاخن ن أ بحتسيو )١' « رجش يحل وأ
 ص دوعقلاب نيملسملا رمأف « نحن لعفن كلذك : لاقف « يدوهي رمف تيملا نفد دنع

 البقتسم وعدي اعدو ىلص نيح نم ايعاد موقي هللا مهمحر نامع ءاملع ضعب ناكو

 . تبسلا موي كلذ كرت تبسلا موي ثيداحأ هغلب املو < ىحضلا ىلإ

 رجأ نهئاصلف ةعمجلاو سيفلاو ءاعبرألا موصب مكيلع : يروثلا نايفس نعو

 ينال : لاق ى نينثالا موي موص نع ل ىهن » : رمع نعو “ هبر ةلاسر غلب يبن

 ماص ال » لاقو « رهدلا موص نع ىهنو « هيف يحولا "يلع لزنأو هيف تدلو
 :لمق“ قيرشتلا مايأ و نيديعلا يف رطفأ نم هنأ ضعب ركذف ") « رطفأ الو همئاص

 دقف هدراس وه لب : تلق « موصلا درسي مل هنأل رهدلا مئاصب سيلف كشلا مويو
 موص نع ىهن كلذ عمو “ كلذ موص نع مهاهن دق تلع هنأل ڵ يهنلا فراق

 رهشلا نم نوكي نأ دصق ىلع كشلا موي موص نع ىهني امنإ هنإ مث ى رهدلا

 ةثالث ما.صو ى هب سأب الف هلبق مايأ يف هموصك كلذ ريغل هموص امأ ى لبقتسملا
 نع ينغي تاقرفتم وأ تامباتتم هرخآ وأ هطسو وأ هلوأ رهش لك نم مايأ

 رشع ثلاثلا بحتسيو ى لماك رهش كلذف ‘ رشعب ةنسحلاو “ رهدلا موص

 رشع سماخلاو رشع عبارلاف ةجحلا يذ يف الإ رشع سماخلاو رشع عبارلاو
 . قيرشتلا مايأ نع اجارخإ رشع سداسلاو

 . هح ام نب ا ٠٥ اور ) ( ١

 . هيلع قفتم )٢(

 س ؛} ٥٦



 تناك اهنأ اهنعو ") « سيفلاو نينثإلا ىرحتي لع ناك ه : ةشئاع نعو
 سيمخلاو ءاعبرالاو ءاثالثلا هدعب رهشلا نمو « نينثإلاو دحألاو تبسلا ىرحتت
 وبأ الو ةفرع موي للع يبنلا مصي مل » : رمع نبا نعو « موصلا نم لضفأ ركذلاو

 ريبزلاو هموصي رمع نأ يورو '؟) « هموصأ ال انأف ناثع الو رمع الو ركب

 الإ قيرشتلا مايأ نولكأي ال ةيلهاجلا ناكو ه ص نصاملا يبأ نب ناتعو ةشئاعو

 '")«ةلوعبو برش و لكأ مايأ نهنإ:لاقف“مهتعباتم نع يقلح للا لوسر اناهنف اتوق

 ف لخد نمو )٤' « رهدلا موص نهموصو رهدلا 1 ضبسبلا مايأ ( : نلع هنعو

 : ىلامت هلوقل حيحصلا ىلع اهؤاضق هيلعف اهكرتو كلذ ريغ وأ ةالص وأ موص ةلفان

 ث هنم دعو كلذ نالو ث كلامعأ اولطبت" الو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ ل
 بجي نهو لفنلا جحو فاكتعالاو رذنلاك كلذ نألو ى هب ءافولا بجي هلل دهعو

 نعو ص لباق نم هؤاضقو هجح مامتإ بجي لب نهضقن نإ نهؤاضق نهلخاد ىلع
 امأو ث اثبع ةدابعلا ذاختا اهكرت يفو ا « هانمزلأ اثيش هسفن مزلأ نم » : رباج

 رمع نباو سابع نباو رباج نع ةياور وهو آ قلطم همزلت ال : لاق نم لوق

 هضراعيف لفنلا ىلع بقامي الو لفن اهنألو دمحأ وقاحسإ و يمفاشلاو دوعسم نباو

 نع يور اك ءاضق الف لضفأ وه امل اهك رت نإ : ليقو همزعو هتينب ضرف اهنأ
 )٧١( آدرع تبرشف اهيناقسف ةلضف تسقبف بارش نل هللا لوسر ءاح » : ءيناه مأ

 )١( نابح نبا ءاور .

 )٢() دمحأ هاور .

 . هركذ مدقت ) ٣(

 . دواد وبأو دمحأ هاور ( ) ٤
 . ٣٢٣ : دمحم (ه (

 )٦( يئاسنلاو يذمرتلا هاور .
 )٧( هركذ مدقت .

_ ٥٧ ٤ 



 ءاضق ناك نإ : لاقف ص كرؤس درأ نأ تهرك و ةمئاص ينإ هللا لوسر اي : تلقف

 : رثألا ينو « كيلع لدب الف الإ و ه رخآ ابجاو وأ ينعي « _ هيلدبأف ناضمر نم

 هموص سنأ كلد نمو ءيناه مأ نع ثيدحلا هدنع حصي ءاضقلا بجوم لمل

 هسفن ريمأعوطتملا مئاصلا»: نلع هنعو“ رطفنلف راطفالا ىلإ هللا يف هوخأ هوعديو

 هرايتخا ىلع عوطتملا مئاصلا » : قلي هنعو « ١ رطفأ ءاش نإو ماص ءاش نإ

 . )٦' « راهنلا فصتني ل ام

 ،ءافولا همزل هتيتب ملكت نإهنأ:هللا مهمحر نيينامعلا انباحصأ نم ريشب نع ليقو

 لاقو ى كلذ نم ءيش همزلي مل اهب ملكي ملو ىون نإو ى اهضقن نإ ءاضقلا همزل و

 تفويفوكلا لاقو “ حيحصلا وهو « ملكتي مل وأ ملكت ى هتمزل : يلع نب ىسوم
 ةلفان ىون نإو “ هؤاضق همزل رذع ريغ نم لفنلا ضقن اذإ : كلامو روث وبأو
 ةالص يوني نأ لثم ى ءاضق الو ءادأ هيلع الف ملعي ملو هنم زوجت ال لاح يف وهو
 همأ وأ هدلاو هاهن نمو « ةراهط ىلع سيل هنأ هل نابف ىلصي ماقف نآلا نيتمكر

 بتك يفو ى اهتفلاخغ يف هيلع باقع الو باوثلا هلف هلعفف هرضي ال لفن نع
 هاضق ام هل حصي رطفأف رفاس نإ ناضمر يضقي يذلا نإ : نيينامعلا انباحصأ
 .. لمعلا هيلع نأو ى روهلا دنع

 ءاح ءاضقك عباتتم موص مايأ نيب ناضمر موص لصف نإ : _ رثألا « يفو

 حص مئاص ديعلا بقع حبصأ اذإف « اهمامت لبق ءاج ةرافك وأ همامت لبق ناضمر

 . دواد وبأ هاور ) ( ١

 )٢( ملسم هاور .

.- 1 ٥٨ 



 مل هلعلو ). ي نيعباتتم ل : ىلاعت هلوق يف لوقي فيكف ى يتأي امو ىضم ام هل
 ؟ سافنلا وأ ضيحلا راطفإ الو الصاف ديعلا راطفإ دمي مل امك لصاف ناضمر دمي

 6٢١ تاعباتتم رخأ مايأ نم ةدعف » : ةيآلا تلزن : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق
 رخأ مايأ نم ةدعف { : أرقي يأ ناكو هكح يقبو تامباتتم ظفل حخسنف

 ىلع الو “لمحل وأ عاضرإل ترطفأ نم ىلع ماعطإ ال هنأ ضعب ركذو « تامباتتم
 هءاج نم ىلع الو ام رذمل رطفأ نم ىلع الو “ ناضمر يف ضرمل رطفأ نم
 ءاش نم آلوأ ناك مامطالا امنإو ط رداق وهو هضقي مل ءاضق هيلعو رخآلا ناضمر

 ى رداقلا ىلع موصلا بوجو ىلإ خسن مث ى موصلا ىلع ردق ولو معطأ ءاش نمو ماص

 امأو ص معطي ناضمر ءاج قح هيلع ارداق ءاضقلا عيض نم ىلع نأ روهشملاو

 عوطتف هماصو ناضمر ءاح قح ءاضقلا ىلع ردقي ل هنأ عمىضم امع ةدسع ماعطإ

 نأ يصوي ناضمر يف رضتحا نم نأ انموق لئاوأ ضعب معزو ى هللا همحر هنم
 . كلذ هملع سيل : تلق ى هيقاب هنع ماصي

 هنع معطي الف تيملا امأو ى معطي وأ زجاملا يحلا نع ماصي : « رثألا » يفو

 كلذو « هينب ربكأ يحلا نع موصلا ف ىلوألاو ى ماصي لب 0 ماعطإلاب ىصوأ ولو

 موصلاب ىصوأ نإ هنأ برغملا ف روهشملاو “ نامع لهأ نم انباحصأ بهذم

 بهذمو ى اومعطأ مامطإلاب ىصوأ نإو ى ىلوأ ماعطإلاو ص اومعطأ و أ اوماص

 « موصلا وهو هب ىصوأ ام اوذفنيلف موصلإب ىصوأ هنأل ىلوأ كلذ يف نامع لهأ

 ( ١ ) » ءاسنلا : ٢ ٩ « ور » ١ ةلدا ٤ « ..

 ٢ ( ةرقبلا : ١٨٤ - ١٨٥ . (
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 هللا مهمحر نامع لهأ نمو ص ماعطإلا هنع موقي فيكف موصلا هيلع بجو اذإ و

 نباو رمع نع يورم وهو “ ةبراغملا لام اك موصلا ىلع مامطإلا رايتخاب لاق نم
 باحصأو يمفاشلاو سنأ نب كلام نعو “ نسحلاو يرهزلاو ةشئاعو سابع

 :رخآ ثيدح ءاجو ى اثيدح كلذ يورو ى دحأ نع دحأ موصي ال : يأرلا

 ىوري ام ةحصيملعأ هللاو )١' « ايهب اوصوأ اذإ ةالصلاو موصلا مهنع اوضقا »

 .كلذيف

 روطف وأ “لفطو رفاسمو ءاسفنو ضئاحك رطفأ نمل ءاشعو ءاذغ ماعطإلا و

 :يرهزلاو يمفاشلا :لاقو 0 مل لل رب نم ناًدم" :سابع نبا نعو ؤ“ روحسو

 هملعو تام نم » : للع هللا لوسر نع رمع نبا نع عفان نعو ى موي لكل ةدم

 : يورو !؟) « رب نم عاص فصن موب لك نع معطيلف هضقي مل ناضمر نم موص

 موصت نأ ةأرما رمأ هنأ » : للم هنع يورو )٣( « نكسم لك نع معطيلف ,

 : : هللا لوسر نع ةريره يبأ نعو اي مايص اهىلعو تتام اهل تخأ نع

 مص هنأ ردابتملاو ) « هأزجأ هنع يضقف معطأ ناضمر رهش هيلعو تام نم »

 يف لاق نمو 2 )٦' هنع معطأ ناضمر رهش هيلعو تام نم ه : ةياور يفو ى هنع

 اذك ؟يلع وأ ص اموياذك و اذك موص يلع وأ ص ناضمر رهش يلع نإ : هتيصو

 )١( دمحا هارر .

 )٢() هجام نا هارر .

 )) يذمرتلا هاور .

 ) ٤( يذمرتلا هاور .

 ( دواد وبا هاور ( ه .

 )٦( هجام نبا هاور .



 ىلعبجي مل كلذ وحن وأ ةاكز اذك و اذك يلع : لاق وأ ى كلذ وحنو ءارقفلل اذك و

 . ينع كلذ اوذفنأ : كلذ عم لاق نإ الإ ى هذافنإ ةثرولا

 : ضعب لوقيف “ ءاضقب امهرمأف لفن نم اترطفأ ةشئاعو ةصفح نأ يورو

 '١»ءهيضقت الف تئش نإو هيضقاف تئش نإ»هءىناه مال قلع هلوقل بدن رمأ اذه

 يمه ةدابعل ترطفأ اهنأل هيضقت ال نأ ءيناه مأل حابأ امنإو بوجولل امهرمأ: تلق
 هعم اهرمأف اهباصأ دهجل ةشئاع ترطفأ هنأ ايس الو ى رم اك تللم هرؤس برش

 لاح لهج اذإو < اورجأتسي نأ ةثروللو « ثلثلا نم ماعطإلا وأ موصلاو ءاضقلاب

 نمو ى ريجآلا اذك و ينبان ام موص نم تغرف ينإ مهنم لئاقلا لوق ىفك ةثرولا

 أدب اذإو ص كلذب فرمي ال نمو ى انيمأ هناكم اولعجملف بير وأ ضقنااب فرع
 نإو ص نيرشعو ةعست ناضمر ناك ولو اهمتأ نيثالث ناكو رهشلا لوأ نم ءاضقلا

 . اموب ديزب : ليقو “هيزجس : ليقف نيثالث ناضمرو نيرشعو ةعست ناك

 دلب لك لب : تلق ى زبخلاو رمتلا وهو ماعطلا يهتشي ال نمل راطفالا زوجيو
 :ليقو “موصلا ىلع ردقي ال ناك نإ الإ رطفي ال :ليقو ى مهلاحو مهماعط بسحي

 صقني ناك اذإو ى ماعطلا يهتشي ناك ولو ليللا هب لصي ام لكأي ال ناك اذإ

 هضرم دادزي وأ آدج موصلا ةقشم هيلع تدتشا نإ ناكو ص رطفأ موصلاب هلقع

 ناك ولو ى انباحصأ روهمج لوق يف اراهن رطفي الو اهرارمتسا وأ ةلع ثودح وأ

 فاخ نإ الإ راطفإلا ىلع حبصيف ليللا ىلإ هلصوي اليلق لكأي نكلو ردقي ال
 نأ فاخ اذإ : يمفاشلا لاقو “ رطفأ بلغ اذإ : ءاطعو دمحأ لاق « هسفن ىلع

 . هركذ مدقت ( ١)
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 سيل امم اهبشأ ام اذك و ؛ نالوق ؟ دمر وأ عادصل رطفي لهو ؟ رطفأ بلغي
 بارشلاو > عملا رهاظلاو > اهرارمتسا وأ اهثودح وأ رض ةدايز وأ اعوج

 . ماعطلاك

 > هموب يضقيو بوتي : لسىقو > هموص مدهناو كله دازف ةرورضل لكأ نمو

 اوبرشثيو اولكأي نأ مهلف الام ذخأ وأ ودصلا اهذخأ وأ هتيشام تلض نمو
 . هدر ىلع اووقىل

 ص هتزجأ ىلوتملا ريغ اهاطعأ نإو ص اهب قحأ وهو ىلوتملل رطفلا ةاكزو

 نايفس زاجأو ص ىلوتملاب اهصاصتخا ةبراغملا بهذمو “ لاومالا ةاكزك تسيلو
 اهعنمو « يأرلا باحصأ اذك و ص سولف وأ مهارد ةميقلاب رطفلا ةاكز يروثلا

 موق زاجأو « ةرورضلا دنع روث وبأو قحسإ اهزاجأو “ يعفاشلاو دمحأو كلام

 مل نإ الإ“ ال : ليقو ص مهريغ وأ باتكلا لهأ نم ءارقفلا ةمذلا لهأل رطفلا ةاكز
 مل نمو “ مهاوس دج مل نإ الإ “ال : لسقو “ نيفلاخملل اهزاجأو ى ادحوم دجي

 نأ دب الو ص اعاص رثكأ وأ نيريقف ىطعي نأ صخرو - اقيقد ىطعأ اتح دجي

 زوجيو ى نالف يجوز وأ نالف يدبع وأ نالف ينبإ نع عاصلا اذه نأ نتمي

 لحت ال نم دحي اهب رصي مل ام نيددعتم نع رطف ةاكز دحاو ريقف ىطعي نأ اندنع
 . مهنع ءاطعإلا حيحصلا ى نالوق رجتلا ديبع نع رطفلا ةاكز يقو ى هل

 ك ال : لبقو ك عجر ادإ هرفس ق يطعي ام دحي ال يذلا رفاسملا تمزلو

 ١) '؛لاطرأ ةمنا للع هعاص نا »: يور ام امأو ك ثلثو لاطرأ ةسمخ عاصلاو

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١
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 دنع اقلطم قبآلا ىلع رطفلا ةاكز ىطعتو ع هب لستفي يذلا ءاملا عاص وهف
 : يعازوألا لاقو ى هناكم ملع نإ : قحسإو دمحأو يرهزلا لاقو “ ينالقابلا

 ى اقلطم ال : يأرلا باحصأو نايفسو ءاطع لاقو « مالسإلا راد يف ناك نإ

 لاوقألا هذه لكو “ هنم سيأو هتبيغ تلاط اذإ هنع ىطعت ال : كلام لاقو
 ىطميو ص هيلع كلملا توبثل لوألا ريتخاو ع هللا همحر ديعس وبأ لاق اك ةلمتحم

 نعالإ ىطمت ال : ليقو ؤ يمذلا نع ىطعت : ليقو “ اكرشم ولو كولمملا نع
 يمذلا ذخؤيو ى بارعألا يف ايباتك سيل يذلا هدبع عيبب دحوملا ذخؤيو دحوملا

 :ليقو « هكلام ىلع ضومعملا وأ نوهرملا دمعلا ةاكزو « دحوملل ملسملا هدبع عيبب

 وه نم ىلعف الإو هكلام ىلعف دئازلا هيف ناك نإ : لبقو ؤ هدنع وه نم ىلع

 هلبقي ىتح يصوملا ىلع هب ىصوملاو ص هكلام ىلع رايخ عيب عيبملاو ى هدنع
 . هل ىصوملا

 ةاكز ال : لبقو ص قتعل هقتعأ ول ذإ هكلام ىلع قورسملاو بوصغملا ةاكزو

 عيبملا يف : ليقو ى هتقرس وأ هبصغ وأ هبوره هب عافتنالا نم عونمم ىلع رطف
 :لقو 0 هيلإ ريصي نم ىلع : ليقو ى هل رايخلا ناك نإ يرتشملا ىلع هتاكز رايخلاب

 مهتاكز ديبعلا ديبعو ، هكلام ىلع ربدملا ةاكزو ص كلملا ددرتم هنأل هيف ةاكز ال

 ةمأ يرست مهل حصي الو ص اقيقحت مهوكلمي مل ذإ ديبملا ىلع ال ديبعلا كلام ىلع

 ةرحلا دبعلا جوز ةاكزو ى ةأرملا ىلع قادصلا ةاكزو ى مهديسل كلم اهنأل اهوكلم

 . ال : لبقو « هديس ىلع

 ء هديس ىلع ةمآلا دملا ةجوز ةاكزو « اهدس ىلع ةمألا رحلا جوز ةاكزو

 ى اهتنوؤم هبلع نأل ى حصأ لوألا : تلق « اهنيب : لبقو اهديس ىلع : ليقو
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 لام نم ميتيلا ديبع دبع ىلعو ى ميتيلا لام نم ميتيلا ىلع رطفلا ةاكز جرختو

 لجرلا جرخيو « هديبع جاوزأ ىلع اذك و اضيأ هلام نم ميتيلا ةجوز ىلعو “ متيلا

 نهف لام هل نكي مل نو ص دلولا لام نم هديب ناك نإ يحلا هنبا دلو ىلع ةاكزلا

 ص لفط ىلع ةاكز ال : لبقو ص هسفن لام نمف الإو « هديب ناك نإ هيبأ لام

 : ليقو ى لفطلا .دلو ة ةجوزو لفطلا هدلو ديبع ىلع رطفلا ةاكز لجرلا يطعيو

 . هلام نم هنع ىطمت نأ نع الضف لفطلا ىلع ةاكز ال

 عفانملا نم اهيف امل نامعث لهأ نم انباحصأ بتك نم ةعماجلا هذه تذخأ

 اثيدح مولعلا باحصأ مهو ى انباحصأ نم رابجتز لهأو نامع لهال يبح ةدشلو

 لاسرإب يايإ مهعفنلو ص نيفلاخملل مهضغب ةدشو ، بهذملاب مهكسمتلو اميدقو
 يف يايإ مهعابتالو ث ةليلج ءايشأ يلإ مهئادهإلو « ريعبلا رقو نم رثكأ بتكلا
 مظعألا كمسا ةكرببف ‘ للا ركشي ال سانلا ركشي ال نمو « يتاحيجرتو يلاوقأ
 . ربخلا يف امم انعمجاو اهاجو آلامو املع مهدز بر اي
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 ةمتاخ

 جورخلاو لوخدلا تقو يف

 هرهش ةليل نم بورغلا لبق دجسملا لخد رهش فاكتعا رذن نف
 > ةرشعك مايأ ددع رذن نإو > مايألاب ! هدع نإ ١ ذكو { هدعب جرخو

 ى بورغلا دعب جرخيو هليل نم اموص تيبيل رجفلا لبق لخد

 ةمتاخ

 جورخلاو لوخدلا تقو يف

 جرخو هرهش ةليل نم بورفلا لبق دجسملا لخد رهش فاكتعا رذن نمف )
 نإ اذكو ) ص دمب مويلا نم بورفلا لبق لخدو جرخ لالهلا لهي مل نإو ( هدعب
 اموي نيثالث ارهش فكتعأ : الثم لاق نأب اموي نيثالث رهشلا دع ( مايألاب هدع
 نم اموص تيبيل رجفلا لبق لخد ةرشعك مايأ ددع رذن نإو ) كلذ دقتعأ وأ

 نإ : ليقو “ برغملا يلصي ىقح ثكملا هل بدنو « ( بورفلا دعب جرخيو هليل
 ص بورغلا دعب جرخ ناضمر فكتعا نمو ى حبصلا ةالص دعب لخد مايآلاب رذن

 رهش ثلث فاكتعا مزتلا نمو ى هفاكتعا دسف ديملا ةالص لبق جرخ نإ : ليقو

 . « جاتلا « ف هرك ذ ل ليلل ١ لبق دحلا لخد كلذ وحن وأ هعبر وأ
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 جايتحا وأ { دجسم نم عن ام ضرمك ةرورضل الإ 4 اضيأ عباتتلا هطرشو

 حص اذإ ينبيو رطضا نإ لكأيو 4 جلاعيو هتيبل جرخيلو ء ءاسفن ةجلاعمل

 . ءانبلا ةحص يف ناضمرك وهو « هنيح يف

 همحر « اسمخ , ثأو ك هفاكتعا دسف ةعاط ربقل جرخ نم نأ اضيأ ركذو

 دجسم يف افاكتعا ىون نم نأو ع ردقلا غارفلا دعب دعقيو ى دسفي ال نأ اجر هللا

 ثيح فكتعا عسوأ ينب نإو “ هريغ يف وأ هيف فكتعي نأ هلف ينبو مدهف

 ءلوألا نم نكي مل ولو سأب الف ةالصلا زوجت ثبح هبناج سلج نإو « آلوأ ناك

 فاكتعا مزقلا نم نأو ى اموي فكتعا ادودحم وني ملو فاكتعالا رذن نإ هنأو

 فكتعا ديملا فاكتعا مزتلا نمو “ هلدبي الو رحنلا موي فكتعي ال ةجحلا يذ

 ولو « ايهفاكتعا همزل ليللا نود راهنلا ىونو ارهش مزقلا نم نأو ى هناكم اموي

 قدصت هلصي ال امف ًافاكتعا مزتلا نمو ٤ كلذ هلف ليللا نود هاونو ةرسع مزتلا

 نا : ىيحي خيشلا ركذو ى فالخ ةرافكلا يفو ى ابهذ هتنوؤمو هئارك ردقب

 يف فكتعا نادجسم هيف اذإف ارهش ةينالفلا ةيرقلا دجسم يف افاكتعا رذن نم

 دجسم يفف دجسم اهيف نكي مل نإف ى ارهش لك يفف هفرمي مل نإو ى لوألا
 عضوملا يف اذإف ينالفلا دجسملا ةيرق دجسم يف فاكتعالا رذن نإ و“اهيلت تلا ةيرقلا

 > ملعأ هللا و ىرخألا يف فصنلاو اهيف فصلنلاف ملعت . نإو 90 ىلوألا يفف ناتيرق

 ضيحك و ( دجسم نم عنام ضرمك ةرورضل الإ ‘ اضيا عباتتلا هطرشو )
 جرخي ةجيتنلل جاتحي نمم اهربغ وأ ( ءاسفن ةجلاعمل جايتحا وا ) “ سافنو

 مزجلا و رمألا مالب ( جرخيلو ) ى هريغ دجوي ل نادلاولا نم كفنتل اهرصعيل

 ص ينبي ب قلعتت ( هنيح يف حص اذإ ينبيو رطضا نإ لكايو جلاعيو هتيبل )
 . ملع هللاو ( ءانبلا ةحص ف ناضمرك وهو )

- ٤٦٦ - 



 تسرهف

 ةاكزلا يف : عبارلا باتكلا

 ة زلا همف بحت ام رادقم يف : باب

 بوبحلا ةاكز ةك ق : باب

 ةتسلا بوبحلا ف ةاكزلا بوحو تقو ف : باب

٠ 

 نيدقنلا ةاكز ف : باب

 تيقوتلا يف : باب

 ضورملا ةاكز يف : باب
ح
 

 منغلا ةاكز يف : باب
 هلاوزو تقرلا توبثو ةدئافلا ق : لصف

 كلذ ريغو اضيأ هضاقتناو تقولا توبث يف : لصف
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 منغلا ةاكز نم ىطمي' ايف : باب
 لبإلا ةاكز يف : باب

 رقبلا ةاكز يق : باب

 كلذ ىلع عرفتي امو ةاكزلا هل ىطعت نم يف : باي
 ناسنإ اهنم ىطمن' و ةاكزلا عفد ق : باي

 خلإ حالسو ةدعو ديبعو باود ءارش مامإلل زاج : لصف

 ةاكزلا عفد يف ةفالخلاو ةلاكولا يف : باب

 ةاكزلا ذخأ يف فالختسالا يف : بإ

 رطفلا ةاكز يف : باب
 ةمتاخ

 موصلا يف : زماخلا باتكلا

 راطفإلا تاحبم يف : باب

 ءادألا نود همكحو ءاضقلا ق : باب

 رتفكي نأ اموص قيطي ال يذلا ريبكلل حيبأ : باب

 راطفإلا هل زوجي نم يف : باب

 موصلا : باب

 ءاروشاع موص يف : لصف
 فاكتعإلا يف : باب

 ةمماج
 جورخلاو لوخدلا تقو يف : ةمتاخ
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