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 راكسرالا ة1تلك ت
 ةدح س ٧ ٢ ١ ١ ب .ص

 7 - س س \ة 7 ا

 ةيدوعسلا ةبعلا ةكلمم

 :تنك عنبللالے خ
 ٧٢ ۔ ھ٢٩٣١ ةينالا بطلا

م١ا٥٨٩ ۔- ه . ١٤٥ ةنشلاخلا ةعيبطل



 لتيلقلارافت ٣ افشرريتنللشاتك

 فيلات

 هننارم .ينيجن زملابع بزلا رايضيتب
 ٠١٢٢٢. ةتس ىفرتتملا

  
 همرّمَملا ماَمري'فيل ا

 شيفطل ريرح

 عبارلا ءزشجحلا

 راكسرالا ةرنلك ن
 ب .ص ٧ ٢ ١ \ _ دح ٠

ةَيدوعشلا ةتحبعلا ةكلملا



تز تجرلازنمتلا قشل ___ اغآ



 جحلا يف صراسلا _اتللا

 ؛ ديحوتلاك هيلع مالسإلا ينب" ام ةالصلاو ةاكزلاو مأو ّصلاك وهو

 هريغ نود احح كسنلل مارحلا هللا تدب ىلإ رفسلا يمس و « دصقلا : ةغل وهو

 كسانملا عطق: احالطصاو“ ةبلغلاب ملع وهف هيلإ سانلا فالتخا ةرثكل رافسألا نم
 هرهاظ نال ى فيعض وهو : ةصوصخم لامعأب مارحلا للا تيب ىلإ دصقلا : ليقو
 ىنعمب ءابلا:لاقي نأ الإ ى اهلمعي مل ولو "جح دق لامعألا كلتب تيبلا دصق نم ةنأ
 | رسكلاو ى مسالا حتفلا : ليقو ى مهريغ ةغل حتفلاو دجن ةفل ءاحلا رسك و « عم

 . هسكع لبقو ى ردصملا

 أدب ( ديح وتلاك هيلع مالسالا ينب امع ةالصلاو ةاكزلاو موصلاك وهو )
 همعاد و ى نهل وأ لصو ىتح رخآ نم نهبترف « رخآ وهو هل بابلا نأل "جحلاب
 فاكلا ديدشتب بتك ر ىنعمب ينب نوكب نأ امإ هنإ مش ء ريخآلا نم هؤدب كلذل

 موصلاو جحلا عومجب ماقملا اذه لثم يف مالسإلاب دارملا نوكيف ءابلا ىنعمب ىلعو

 دارملا نوكي نأ امإو « ةسخلا هذهب بكر يأ ى ديحوتلاو ةالصلاو ةاكزلاو

٥ 



 { جحلاك "ضرف ةرمعلا نأ ىلع رثكألاو ، ةرورض نيدلا نم ملعو

 3 ةيرحو مالسإو لقعو غولبب بجيو

 ص تدجو اذإ هب عفتني امنإ هنأ ةسفلا ىلع هئانب ىنعم نوكيف ى لمملا ؛ مالسإلاب
 زوجيو ى جحلا يأ ( ملعو ) “ لمأتف رهظ اذك ص نبّدلا مظعم يه ةسخلا نأو

 تملع ةسمحلا نأ مالكلا ديفيف ينب ىلع فطعلا نوكيف « ام ىلع ريمضلا دوع

 نآرقلا يف هيلع صوصنم رك ذ امو جحلا بوجو نإف « ( ةرورض نيدلا نم )

 هنأك ىتح « ثحيو رظنو بسكل جاتحم ريغ روهشم حضاو هلع عمجب « ةنسلاو

 ريركت هجوو ى هبوجو رركتي ال جحلا نأ ىلع اوعمجأو ى ةيرورضلا مولعلانم
 ام نم لاح ديحوتلاكو ص هيوبيس لوق ىلع أدتبملا نم لاح موصلاك : "نأ فاكلا
 ٠ رذنك ض رامل الإ ك ينب ف هريمض نم وأ

 لبق :ليقو 0 ةتس ماع ض رلف هنأ ىلع روهمجلاو ى عست ماَع ضرفو

 انبهذم وهو ( جحلاك ضرف ةرمعلا نأ ىلع رثكألاو ) ی ذاش وهو ع ةرجهلا

 ى اهيف بّتغرم ةنسح ةنس : كلامو يبعشلاو يعخنلا لاقو < سابع نبا لوقو
 غلبت مل ةنس اهن :اولاق مهلعلو ى عوطت اهنأ هباحصأو ةفينح يبأ نع ضعب ةرابعو
 هلعلف“كل اك ةنس اهنإ :ةفينح يبأ نع ليقو “ ةدكأتملا اهيف بّتغرملا ةنسلا غلبم
 ةَّنس اهنأ يف ناعمتجيف “ ةدكأتم اهنإ : كلام لاق اك ةدكأتم ريغ ةنس لوقي

 الإ رركت :ليقو ى ديز نب رباج دنع ةنسلا ف رركت الو ص دكأتلا يف نافلتخيو

 رركت:ليقو“انباحصأ يقاب لوق وهو ى جحلا ةرمع.الإ اهيف عقوت الف جحلا رهشأ يف
 مث جحلا رهشأ يف الثم ةرمعب لخد ول هنأ اذهل لديو“ ءاش ىتم اهلك ةنسلا يف
 ص جحلا رهشأ لبق طقف اهبو “ اهب وأ جحي وأ اهب امإ مارحإب لوخدل! همزل جرخ

 ( ةيرح و مالسإو لقعو غولبب بجيو ) « ةدايزلا : ليقو “ دصقلا :ةغل يهو
 مالسإلا هيلع بجو اك جحلا هيلع بجو كرشملا نإف مالسإلا ركذ طاقسإ ىلوآلا
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 . . . . ؟ ةحارلاو دازلا يه لهو س ةعاطتساو

 الو “ كرشلا لاح يف لمع امب عفتني ال نكل ى كلذب بطاخو ضئارفلا رئاسو
 عومجملاب امكح كلذ نوكي نأ امإف ى كرشلا لاح يف هجح يذلا جحلا هيفكي

 ى هيلع بجاو ريغ هنأك لعج هيزجي ال كرشملا جح ناك امل هنأ امإو « يزاهجلا

 امإو ةعيرشلا عورفب بطاخن ريغ كرشملا نأ نم انريغ بهذم ىلع ىنب هنأ امإو
 مل نم نأ انيلع درب الو « ىفك لثتما اذإ يذلا بوجولا بوجولاب ديرب نأ
 ص جحلا هنم روصتي ال جحلا عطتسي مل نم : لوقن انأل هجح هافك دقف جحو عطتسي

 دقف هنم نكمتف هفلكت امل نكلو ص هيفكيو هفلكتيو هعيطتسي ال دق ممن

 دعب اهيلع جح الو امهازجأ دبعلاو يبصلا جح اذإ : بوبحم نبا نعو “ هعاطتسا

 ( ةعاطتساو )“ةداعإلا بوجو ثيدح هلصي م هلعل وءاقاطأ ولو قاتعإلا و غولبلا

 ةقاطلا ىنعمب عوطلا درب مل ذإ درجملا نع ءانغإلل ءاتلاو نيسلاو فلألاو« ةقاطلا يأ
 ليبسلا » : قلع هنع ةشئاعو رمع نبا ىور ؟ ( ةلحارلاو دازلا يه لهو )

 ؟جحلا ام قلع هللا لوسر لجر لأس ه رمع نب هللا دبع نعو ١٨ ةلحارلا و دازلا

 : لاق ؟ لضفأ جحلا يأ هللا لوسر اي : لاقف رخآ ماقف ى لفثلاو ثمشلا : لاق
 ىلعو "!« ةلحارو داز:لاق؟ليبسلا ام هللا لوسر اي:لاقف رخآ ماقف .جّثلاو جحلا

 ريغو قيرطلا نمآ ريغ ندبلا حيحص ريغ ناك ولو امهدجو نم ىلع بجيف اذه
 دجيو قيرطلا نمأيو حصي نأ ىلإ امهدجو نيح نم هيلع بجيف ى ةقفارملل دجاو
 وأ نمآ ريغ وأ اضيرم ناك نيح هل جحي نم رجاتسي وأ هب يصوي وأجحيف ةقفارملا
 ىلع ردق نإو ى رهاظلا بسحب ةحصلا نم وأ كلذ نم سيأو ةقفارمال دجاو ريغ
 يللوق هلوق لاملاب بجي جحلا نأىلع لديو“دازلا ناك نإ همزل بوكر الب يشملا

 )١( ملسم هاور .

 )٢( نابح نبا هاور .



 ندبلا ةحص وأ ‘ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ىلع تبثي نأ عيطتسي ال اريبك اخيش يبأ تكردأ جحلا ةضيرف نإ : هل تلاق
 هيلع ةيضاق تنك أ هتيضقف نبد كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ :؟ هنع جحافأ ةلحارلا

 تكردأ جحلا ةضيرف نإ : تلاق ثبح كلذك اذف : لاقف“ معن : تلاقف

 ىلع مالسلا هيلع اهرقأف هبوجو هلمشف جحلا بوجو ةيآ تلزن يأ ' خيش وهو يبأ

 ولو جحلا همزل هنأ رهظف كلذ اهلوق نع اههني ملو هتك ردأ جحلا ةضيرف نإ اهلوق
 لام اذ هنوكل الإ كلذعم جحلا همزل امو “ةلحارلا ىلع تبثي ال اخيش راك

 ءاضقب هنع اهجح هبش اضرأ و ك دحأ هنع همضقب وأ ادحأ جحم وأ هب صوىلف

 نأ لمتحي نكل « نيدلا ىضقي اك ىضقي “نيأدلاك هتمذ يف جحلا نأ رهظف نيدلا

 ولو هنع جحلا تدارأف ع عاطتسا نم ىلع هبوجو لوزن جحلا ةضيرف كاردإب ديرت

 افن هنع يجحت نأ حصي ال فيكفنيدلا ءاضق حصي هنأب اهباجأف “ هيلع بج

 تناك لداممب ال ىتأ اذإو ى قيدصتلا بلطل ؟ [له] نأ ىفخيال هنإ مث ى الثم
 ؟ ماق مأ ديز دعق له : لثم نارباغفتم نالعف اهالت نإ الإ ‘ روصتلا بلطل

 يضقت ةدعاقلاو ى اهدعب وأ زاوج ىلع ضعب صنو ى "وأو مأ كلذ يف ءاوسو

 ولو ى ماب ال له دعب وأب ءيجي كلذل هنع يضرو هللا هحر فنصملاو « ةيوستلاب

 تركذ اك "وأ عنم ىلعو ع بارضألل مأ لعجت نأ مهو هجو هل ناكل ماب ىتأ

 دجسملا ,اضفب هبتك ام لك هنع هللا لبقت هجو وهو بارضألل همالك يف اهلعجن
 رظنيو جحلا فلكتي نأ هندب حص نم ىلعف ( ندبلا ةحص وأ ) ى ةبعكلاو مارحلا

 ءاصيإلا لوقلا اذه ىلع همزلي مل لام هل ناكو هندب حصي مل نإو ى هلصي فيك

 يف قطي مل نإ :لوقيلاملا دوجو ةعاطتسإلا :لوقي نم نإف ى دحأ جاجحإ الو هب
 اذإو ڵةدحأ ‘جحي" وأ يصوي هنإف ام عنام عنم وأ قيرطلا نامأ دجي مل وأ هندب

 )١( ملم هاور .



 ه باحصألا ةقفارمو قيرطلا نامأ عم وه وأ ، كلذ عومجم وأ

 وهو ء هلعف جحلا ةعاطتساو ؛ فالخ ؟ اندنع هب ذوخأملا وهو

 ةعاطتسا ريغ يهو ه دهاشمو همايأ يف هنوكسو لعافلا ةكرح

 . ...... ...... و ص ليبسلا

 لام ناكو كلذ ريغ يف وأ ندملا يف وأ يسارملا يف الاومأ ذخات ةملظلا تناك
 (وه وأ كلذ عومج وأ ) ص دقتعأ ام اذه جحلا هنع طقسي مل كلذب يفي ناسنإلا
 مل ولو كلذ يف ءانمألا ؟ ( باحصألا ةقفارمو قيرطلا نامأ عم ) عومجملا يأ

 نسحلا لاق لوالابو ؛ ةيقيرفأ نم (اغ ) خياشم ( دنع هب ذوخأملا وهو)اوتلوتي
 لاق يناثلابو « كلام باحصأ نم بيبح نباو يمفاشلاو ريبج نباو يرصبلا

 نيبتاعلا ضعب لاق ثلاثلابو « انباحصأ ضعبو كلامو كاحضلاو ةمركع
 : حلفأ هنباو باهولا دبع مامإلاو سورمعو لبجلا نم انخياشم لاقو“( فدلخ )
 ىلع مرح لع يبنلا نأ هيفو ، ندبلا ةحصو قيرطلا نامأو ةلحارلاو دازلا
 ص ةقفرلا دجو نم جحي وأ يصوي :نولوقي مهنأ باوجلاو ةدح يفرفسلا ناسنإلا

 سملو ى ةمألا جوزت هيلع مرحو مهرد ةئام هل نم جحلا مزل : سابع نبا نعو

 الإ هل قيرط ال نم ىلع جح ال : يمفاشلا لاقو “ سانلا لاوحأ فالتخال درطب

 هيلع بلاغلا ناك نإ الإ جحلا هيلع نأ حيحصلاو ى ءادعألا ىدعأ هنأل رحبلا
 ص امجطضم وأ ادعاق ولو اهيلع ردقي الو ةالصلا هيلع لطمتت هنأ ملع وأ فطعملا

 ( همايأ يف هنوكسو لعافلا ةكرح ) هلعف يأ ( وهو “ هلعف جحلا ةعاطتساو )
 المع جحلا لممل ناسنإلا اهيف رضحي يتلا عضاوملا يأ ( هدهاشمو ) جحلا مايأ يأ

 ص اندنع لمفلا عم اهنأ لاعفألا رئاس يف ةعاطتسإلا رئاسك يناسل وأ ايحراج

 ةعاطتسا ةلآ ( و “ ليبسلا ةعاطتسإ ) لجوزع هللا هركذ ام ( ريغ يهو )

 نأ حضاولاو ى ةعاطتسإلا رئاس نع ةانثتسم لعفلا لبق اندنع يه ليبسلا
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 نم امه له ةلحارلاو دازلا يف فلخلاو ، عناوملا ءافتناو لاملا يه

 ىلإ لايعلا ةنؤم نع لضفيو عابي لصأ نم ولو وأ لاملا ةلضف
 ؟ جحلا نم غارفلا

 ى هتجلاعم ىنعمب هعمو “ هيلع ةوقلا ىنعمب اهنأو ى لعفلا لبق اهلك ةعاطتسإلا

 لعفلا لبق ةعاطتسا لكف“ لعفلا لبق ليبسلا ةعاطتسا نأ تركذ ام ىلع لديو

 دحاو ىنعملا نأ عم اهريغو ليبسلا ةعاطتسا نيب قرفي نأ لمأتل حصي فيك

 ( لاملا ةلضف نم امه له ةلحارلاو دازلا يف فلخلاو“عناوملا ءافتناو لاملا يه )
 نم ولو ) ناربتعي (وأ ) ؟ ةعنصلا تالآو رادلا ثاثأ ريغو لصألا ريغ يهو

 ىلإ لايعلا جاتحيال هنم يقابلا نوكي نأب ( لايعلا ةنؤم نع لضفيو عابي لصأ

 لايعلا ةنؤم نم هنأل هنكسم عيبي الو « رامثو ءاركك هتلغب نوفتكي لب ى هعيب
 ىلعو“اطسوتم وأ اقيض انكسم هنمث يقابب يرتكيوهعيبي اميظع انكسم الإ مهللا

 (جحلا نم غارفلا ىلإ) هعوجر ىلإ انكسم مهل يرتكيو نكسملا عيبي ديدشتلا
 اوجاتحا اذإ هنوعيبي ام مهل كرتيو جاتحي ام عيبي وأ “ لايملا ىلإ لوصولا ىلإو

 ركذي ملو « لاوقأ ةثالث هذهف ى انمن مهل كرتو عاب ءاش نإو ى هنمث مهيفكي وأ

 حيحصلاو ى ناربتعي وأ : هلوق يف يناثلا عم هعمج هلعلو « ثلاثلا اذه فنصملا

 نم عبي مل ام ةلخ ةيافكل الو ضورعلا صاصتخال هجو ال ذإ ثلاثلا يدنع

 ةميقب لصوتي ضورعلا ةميقب لصوتي اك وهو “هب لصوتي ام دصقلا ذإ « لوصألا
 ء اهب عافنتساو اهتبحاصم هنكمي ملو هعم لوصألا بحاصي ال اكو « لوصألا

 كلذكف ؛ اهنمثب رفاسيو اهعىبي لباهتبحاصم هل رسيتي الضورملا بلاغ كلذك

 هانكس لزنم عيبي هنأب لئاق الو يل رهظ ام اذه ى هنمثب رفاسيو لصألا عيبي

 يفكت ةيقب هنمث نم هل ىقبيو هيفكي لزنم ءارش هنكميو « آدج هنمت رثك نإ الإ
 كلذف ث عابي هلوق ديقب ال لصأ ىلإ دئاع ريمض لضفي لعافو « هعوجر ىلإ
 هعوجر ىلإ لايملا ةنؤم هنمث نم كرتيو هلك ولو لصألا عيبي : ليقو ى مادختسا
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 . ٠ > نيدلا ءاضقو لايعلا ةقفن لدعب هنأ ف فالخ الو

 ام هدعب هنم اوعىبي نأ مهرمأي وأ ى هتّلغ مهيفكت ال عيب الب هكرتي ام ناك نإ

 ةلحارو ًادازو اعوجرو اباهذ هلايع يفكي هلام ناك اذإ : ليقو ث هيلإ اوجاتحا

 هبوجو حيحصلاو “ جحلا هيلع بجي مل سانلا لأسي لب ءيش ىلإ عجر اذإ هنكلو
 هللا نإف ى هلهأ هلوصو دعب اعنام لاملا ربتعي الو « جحلا نم هنكمت دوجول هيلع

 اذك و ص جحلا هنع طقس لاملا مرغي الإ قيرطلا نامأ دجي ال نمو « كلذب ىلوأ

 ناك نإ الإ « نيهجولا يف جحلا همزلي : ليقو « ارهق هلام ضعي ذخؤي ناك نإ

 ىمعألاو ص كلذب موقي هلام ناك نإ رهاظلا وهو هب فحجي ىتح هلام نم ذخؤي
 ولو هريغل وأ هل دلو نم هتباد دوقي وأ هدوقي نم دحوو هعاطتسا اذإ جحلا همزلي

 ىلع هسفن كسمي ناك نإ خيشلا مزليو ص همزلي ال : ليقو ث هلام اهب موقي ةرجأب
 اذإ يقابلاب جحتو فرس الب "يلحلا نم اهجوزل هب نيزتت ام ةأرملا يقبتو ى ةلحارلا

 . لكلا تعاب نإو جوز اهل ناك

 ةقفن ) ءاقبإ ( دعب ) جحلا هيلإ جاتحي امو جحلا يأ ( هنأ يف فالخ الو )
 يف هدالوأ كرتي ناك نإو ى ( نيدلا ءاضق ) دعب ( و ) عوجرلا ىلإ ( لايعلا
 تاراتفك نم هيلع امو نيدلا يف بسحيو “ جحلا هيلع بجي : ليق دقف ى ةقدصلا

 نأ ىون لب هتايح يف كلذ نم صالخلا وني مل نإ الإ “ هيف هل مصخ ال امم اهوحنو

 . ارادقم اهل يقبي ال هنإف هتوم دعب الإ ذفني ال

 ةراجتلا ديبع يف بحيو ى ةمدخلا ديبع يق جحلا بجي ال هنإ : « جاتلا » يفو

 ص هب يصويو هيلع ”نيد جحلاف«رقتفا ىتح جحي مل نمو“ ةلحارو داز اوغلب نإ

 هنأ حيحصلاو “ لصي ىتح رخآ ىلإ دلب نم اهب جحي نأ ةعنص اذ : ليق مزل هنأو
 ص ريقفل ولو جحلا ةين لامهإ زوجي ال هنأو ى هفلبي ام اهنم عمج نإ الإ همزلي ال
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 !حي هنإف تنعلا فوخل ًاحاكن وأ رضح اجح يفكي لام هل نمو

 جح نع هتجوز عنم جوزلل نأ انبهذمو “ جحلا ضرف يف لاجرلاك ءاسنلا نأو

 نم اهعنم هل : انموق ضعب لاقو « انموق ضعبل لوق وهو “ ضرفلا جح ال لفنلا

 اهيلح ةأرملا ربتعتو ى عانتمالا اهيلع لهف ضرفلا نم اهعنم اذإو « ضرفلاو لفنلا
 هل نمو ؟ةرم اك اهجوزل هب نيزتت هنم اليلق الإ ناكمإلا تدجو اذإ جحتو هعيبتف
 هنمأي الو هنع عانتما دجي ال ناطلس هبلاطي نكلو جحلا ىلع ردقل ملس ول لام

 قحلا ليزي ال لطابلاو جحلا همزل : ليقو ى هلامب ىدتفاو رذع هلايع وأ هسفن ىلع

 اذه نأ هيفو ى جح ءاش نإو ى هيلع نبَد جحلاو ى هدي يف امب ىدتفا ءاش نإف

 هلخد نإو ى همزلي مل اهلبق فلتو جحلا رهش ثأ لبق لام هلخد نمو ى عيطتسم ريغ

 ال ناك نإ ال : ليقو { صب ناك نإ يأ م سزل اههيو اهلتق وأ يأ هرهشأ يف

 . لباقلا يف جحلا رهشأ ىلإ قبي ملو هغلبي

 ء ىنزلا : ( تنملا فوخل احاكن وأ رضح اجح يفكي لام هل نمو )

 كىنزلا مدع يف ةقشملانم فوخلل يأ فنصملا مالك هلمتحيو « ةقشملا تنعلا لصأو
 ناك نإ ( جحي هنإف ) ص كلهيف ينزيف هكرت لمحت ةقشم ىلع ردقي ال نأ فاخ يأ

 وه : ليقو“هيلع جح الو جوزت هلصي ال ناك وأ« "الإو « هرهشأ وأ جحلا مايأ يف

 نإ جحلا همزل جحلا كرديو هدلب نم جرخي ناك نإ : ليقو “ هب يصوي هيلع نبد

 [امساو تقولا ناك نإو ى جحلا رهش ثأ لبق ولو هتافل هنيح نم جرخي مل ول ناك

 يبأ خيشلا هاكح ام ىنعم اذه ى هل ىلاعت هللا رسي نإ جحيس هنأ ىونو هب هب جوزت

 . ةدمع

 "لقاب جوزتي نأ هل ريتخأ تنعلا فاخو جحلا همزل نإ هنأ : « جاتلا » يفو
 ةنس جيوزقلاوضرف هنآل جحلاب أدب “جوزتو جح هل قفتا نإ هنأو“جحيو قادصلا

 جيوزتلاب : ليقو ى ءاش اأب أدبي : ليقو ى مهارد ةعبرأب جوزتيلف هفاخ نإ الإ
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 عف الإو ، دجو نإ مرحم وأ جوز عم تجح ةأرما مزل نإو

 . . . . . .. ت مهسضنأك اهنوعني ةاقث

 ريغ يف الام دجو نم : عيبرلا لاق ى هي ىصوأ الإو هب جحي ام هديب يقب نإف
 همزل غلبم هدنعوتءاح ن إف ك جيوزتلاو ةقفنلاو ةوسكلاو هنم لك آلا هلف هرهشأ

 . جحلا

 اه اجحي نأ اهمزلي الو ( مرحم وأ جوز عم تجح ةأرما مزل نإو )
 ص اهقوقح هتمزل اهجوز تبحاص اذإو « اهنامنمي الف اههتبحاصم تبلط نإ نكل
 جحم نأ هب اهجوز وأ اهمرح ءاضرإب وأ اهب جحم نم ةرجأب ءيفي امل ام ناك نإو

 مل عطتست مل تام املو “ تعاطتسا دقو ى اهوبأ وأ اهجوز اهعنم نإو ى همزل اهب

 ةثللا مضب ءاسن مهمم ) ِةاقث عم ( جحتم ) و الإو > دجو نإ ( جحلا اهمزلي

 ةبوتكم ربغ ءاتب وه وأ كهب قوثوم ىنعمب سايق ريغ ىلع ةقث عمج « ةاضقك هل“وأ
 ملاسلا ركذملا عمج عمجي ثينأتلا ءات هيف ام نأل 2 ملاس ثنؤم عمج ءاملا ةروص ىلع

 امنإ هريغو ى حبحصلا وهو ةثلثملا رسكب وهف “ تاعبرو ةعبرك ركذمل ناك ولو

 يقت عمج لوألا طبضلاب نوكي نأ زوجيو « ءاهب هبتك يف دجوي امل ةاراجم وه

 مهعنم ( ك ) رضلا نم ( اهن وعنمي ) « ةاضقو ضاقك قات وأ « ةارسو يرسك
 نسحلاك ةفينح وبأ لاقو . كلامو يمفاشلا بهذمو انبهذم اذه ص ( مهسفنأ )

 ٠ جوز وأ يأ مرحم عم الإ جحت ال : يمخنلاو يرصبلا

 ملو ،طق جحت ما نإ الإ “ يلو عم الإ ةكم ىلإ ولو جرخت ال : « جاتلا » يفو
 تلو ى ءاسن مهعم ةاقث عم ضرفلا جحت نأ اهل اوزاجأ دقف اهب جرخي ايلو دجت

 هبلطت نأ رمؤتو ى هب الإ هيلع ردقت مل نإ جحلا اهمزلي مل امل "يلو الو ةئيلم تناك

 رمأ ترقتفا قح جحت ملو اهمزل نإو ى جحلاب ءاصيإلا اهمزليو هتدجو نإ
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 هديعيو ، طقف مرحم وأ جوز عمف للخل ةداعإ وأ لفن تارأ نإ

 . غولب دعب يبصو ،قتع دعب دبع

 جوزللو ى اهراغص لامب جحت نأ امل سيلو “ بوجو الب اهب اوجحي نأ اهدالوأ

 نع ال حيحصلا وهو “ لفنلا نع : ليقو “ اضرف ولو جحلا ىلإ جورخلا نع اهعنم

 (افن تدارأ نإو ) ‘ جحلل اهب رفاسي نأ هيلع سيلو ى ةاقث تدجو نإ ضرفلا
 ؤ ( مرحم وأ جوز عمف للخ ) لجأ (] ) ةضيرف جحل ( ةداعإ وأ ) جح
 هلعل و “ ةعامج يف امهل مرحم ريغ ةقث عم ولو للخل دسف يذلا جحلا ديعت اهنأ قحلاو

 ص غارفلا دعب كشلا وأ يعسلا كرتك « جحلا دسفي ال يذلا صقنلا للخلاب دارأ

 امل ناك ولو اهمرح وه يذلا اهًّسل و عم جحت نأ ةأرمللو > ةندب هنع تطعأ ولو

 نإو ص ةاقث عم تجح اهب رفاسي نأ يف اهمرحم وأ اهجوز اهعواطي نإو « جوز
 هب ءاصبإلا اهمزلي ال : ليقو . اهنع طقس ةاقثلا الو مرحملا الو جوزلا اهعواطي م

 اهب اورفاسي نأ ىلع ةاقث وأ اهمرحم وأ اهجوز رجأتست نأ ىلع اهلام يوق نإو
 "جح ولو هدمب قاطأ و هلبق "جح نإ ( قتع دعب دبع هديعيو ) ى اهيلع بجو

 يبصو ) ص بورغلا دنع فوقولا يف وأ فوقولا لبق ىتع نإ الإ ى هديس نذإب

 همزلت مل فوقولا لبق غلب نإو “ هدعب قاطأو هلبق جح نإ ( غولب دعب
 . ةداعإلا

 دقو ةفرع ةيشع نونجملا قافأو دبعلا قتعو كرشملا ملسأ نإ : « جاتلا » يفو

 ء م هجح مت بورغلا لبق اثالث نوحبسيو نومرحي ام ردق راهنلا نم يقب

 ةداعإ الب يبصلا جح : راصمألا ءاهقف ضعبو عيبرلاو بوبحم نبا زاجأو
 ري هلعفف ءيش هيلع ضرفي مل هنأل ةداعإلا موزل حيحصلاو ى غولب دصب
 معن ى هيلع جح الف جحلا ناكمإ لبقو غولبلا دعب هلام بهذ ولف “ ضرفلل ءادأ

 بقاعي الو “ هيلع باثي" الفن نوكي ربخلا نم غولبلا لبق هلعف ام نأ حيحصلا



 جحلاو ‘ لب اق نم هب هدسمقم هدعي و عامج كرتو مالسإب حصيو

 . . . . . . ‘ حصالا ىلع خارتم

 هيلعو « قتع دعب ةداعإ الب دبعلا جح انباحصأ ضعب زاجأو « رش لعف ىلع
 يصلا غلبو دبعلا قتع اذإ : ليق ىتح « ةداعإلا موزل حيحصلاو “ بوبحم نبا

 لوسر لاق “ تاقيملا نم مارحإلا اديميو اعجرب نأ ايهيلعف تاقيملا زواج دقو
 ايأو ، ىرخأ ةجح جحي نأ هيلعف ثنحلا غلب مث جح يص ايأ » : رقع كلا

 هيلعف قتعأ مث جح دبع اميأو « ىرخأ ةجح جحي نأ هيلعف رجاه مث جح يبارعأ
 غولبلا دعب اوعاطتسا نإ ينمي [ سابع نبا هاور ] « ىرخأ ةجح جحي نأ
 ء رجأ كلو معن : امهل لاق يتلا ةأرملا ثيدح امأو < صن اذهف قتعلاو ةرحلاو

 ضعب لاقو ث لوآلا ثيدحلا ليلدب هئازجإ يف ال ىصلل الفن هتحص يف وه امنإف
 رهاظلاو « مرحلا غلابلا بنتجي ام بنتجيو هيلو هنع مرحي يبصلا نإ : نيفلاخملا
 مرحي ةالصلاب هيف رمؤي يذلا نسلا غلب اذإ هنأو آلوأ هسفنل مرحي هنيلو نأ
 ص هتقافإ دعب نونجملا ديعيو مرحلا برق درجي عيضرلا نأ نوفلاخلا رك ذو“هسفنب

 ص ديحوت يأ ( مالسإب حصيو ) ‘ هسلو وأ هوبأ هنع مرحي هنأ نوفلاخلا معزو

 نم ) دمملا ريغ يق فلخلا و ص ادمع عامجلاب يأ ( هب هدسفم هديعيو عامج كرتو )

 نأب هأزجأ هكردأ نإو ى هماع يف هك ردي ال ناك نإ لباق ماع يف يأ : ( لباق

 ص لاح لك ىلع ةندب همزلو ةالصالب ولو هنم مرحأو مرحلا ضعب ىلإ عجر
 لع هنأ ليلدب ( حصألا ىلع خارتم جحلاو ) « ةفطنلا جارخإ دمعت عامجلاكو
 '١؛ « صوي ملو جحي ملو تام نم » : تلع لاقو « جحلا ريخات ىلع هباحصأ رقأ

 ةكم ىلإ جورخلا اولئجع » : ثيدح امأو ى اوردق دقو ريخأت ءاصيإلاو ى خلا

 . دواد وبأ هاور ) \ (
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 ال هب ًايصوم الو اجاح ال تام نمو « هب ءاصيإل ا بجو م نمو

 .روفلا ىلع وه :ليقو ، رفك بوجولا عم رذعل

 دارأ نم » : ثيدحو )١' « ةحاح وأ ضرم هل ضرمي ام يردي ال كدحأ نإف

 اشم م" « ةجاحلا ضرعتو ةلاضلا لضتو ضيرملا ضرمي دق هنإف لجميلف جحلا

 باوجلاو ع ثداوحلا نم ثدحي امل ليجعت بجي هنأ ىنعم ىلع روفلل هب لدتسي
 نأ ىلع ليلد اهب هلبلطت نإف ى ثداوحلاب هليلعت ليلدب يخارتلا ىلع ليلد اهنأ

 رداق وهو هكرت نمف روفلا ىلع وه : ليقو “ بوجولل ال داشرإلل هليجعتب رمآلا

 ام تقولا نم يقب اذإ : ليقو “ ىضم اذإ كله ىضم ىتح هلوصو ىلعو هيلع
 هثتبثأ امنإو لوقلا اذه فنصملا ركذيسو ى بهذملا يف نالوقلاو ى هيف هلصي ال

 يضارتلا ىلع هنوك نم يأ ( مث نمو ) 0 هايإ هرك ذ ىلع يعالطا مدعل انه

 ناك املو « ابجاو هب ءاصيإلا نكي ل ايىخارتم هنوك الولف ( هب ءاصيالا بج و )

 حص ىنعملا يف فلكتلا اذهبو ى هيخارت ملع ابجاو ءاضقال ءادأ هنأ ىلع هب ءاصبإلا

 نإ : لاقي الف ى بسانت ةلع الإ ةلعلا هذه تسيل و “ يخارتلاب بوجولا ليلعت

 حصو يأ < فوذحمب نم قيلعت ىلوألاو همخارت سفن وه ءاضقال ءادأ هنوك

 بجي دق هنأ كلذو ى هب ءاصيإلا بجو : هلوق هيلع لديو ى مث نم هب ءاصيإلا
 دقو ى اك رادت هب يصويف ى روفلا ىلع هنأ عم يخارتلا ىلع هكرتب رفكيو ءيشلا

 . ةححلا وه اذهف خلا 17 جحي ملو تام نم د : لل لاق

 رفك ( رفك بوجولا عم رذمل ال هب أايصوم الو أجاح ال تام نمو )

 )١( ملسم هاور .

 )٢( ملسم ءاور .
 (٣) هركذ مدقت .



 : ليقو ‘ اندنع ضرم وأ ربكب عنم ايح نإو ريغلا نع زاجو

 . ...... ...... .... .... قلطم ال

 وهو “ لوألا حيحصلاو ‘ لجو زع هللا ىلإ هرمأ : بوبحم نبا لاقو ى قافن
 ٍصوي مل ولو هأزجأ دحأ هنع هاضق نإ : قارعلا لهأ لاقو ى هريغو عيبرلا نع

 جحي ملو هضرم لبق هيلع بجو يذلا ضيرملا « رذمعل ال : هلوقب جرخو « هب
 ريغو جاح ريغ هتومب رفكي ال هنإف ةرجأب آدحأ جحاف جحلا عطتسي ملو ضرمو

 وأ قرفب تومل هب ءاصيإلا كرت يف رذعي الو “ ريبكلا ضيرملاكو هب رصوم
 توم وأ آقلطنم ناك نأ دعب ناسل سرخ وأ نونج وأ كلذ وحن وأ قرح

 قفرأ وهو هب ةيصولاو هاونو هب ناد نإ هنم أربي ال :ليقو “نايسنب وأ ةأجف

 امنإو “ آراذعا لوقلا اذه ىلع هنإف « رذمل ال : هلوق يف هلك كلذ لوخد لمتحيف

 الو ةأحف توم الو قرح وأ قرغ وحنب الإ .نونجم تومي نأ رذعلا ريغ نوكم

 دنع هرذع مطق كلذ ريغ هتوم ناك اذإ و « نامسنب الو سرخب هراضتحا ءادتبا

 هيلعو « هب ءاصيالا يزجي الف هيلعو ( روفلا ىلع ليقو ) ط هب ملع نم دنعو لا
 . لسعامسا خيشلاو ةك رب نبا

 كهعنمروهشملاو ‘ ريغ ىلع لأ لوخد زاوج ىلع ءانب اذه ( ريغلا نع زاجو )
 نم ( عنم ايح ) ريغلا ناك ( نإو ) “ ضعبو لك ىلع هلوخد ين فلخلا اذك و
 قاطأنإو“( اندنع ) هنم ءربلا رهاظلا بسحب ىجرب ال ( ضرم وأ ربكب ) جحلا

 امأو ى ال : ليقو ى هسفنب جحي نأ همزل هريغ هنع جح ام دعب ضيرملا وأ ريبكلا

 ضرعنمو ة أرم ا هنع جوجحم ا ناك ولو حصب الف رداق حيحص نع دح ا جحي ن ا

 ص كلذ لبقي ال نا هل : ليقو “ جحلا همزل هرمأب موقيو جحلا ىلإ هلمحي نم هيلع

 جحي نأ زوجي ال : ليقو “ لعف نإ يزجيو « هريغ نع جحي نأ ناسنإلل هركيو

 نع يأ ( اقلطم ال :ليقو ) لاق اك ‘ تيم نع ولو لعف نإ يزج الو هريغ نع

 ( ؟ - لينلا - ٤ ج ) -٧١۔_



 حجرو 0 ال: ليقو ، لبق هسفن نع جحي مل نع حصو . ةالصلاك
 3 ةرورضل الإ

 ناثيدحلا هدربو > ) ةالصلاك ( الفن وأ اضرف ضرم وأ ربكب عنم يح وأ تم

 ثيداحألا نم امهريغو هسكمك لجر نع ةأرما جح زاجو : هلوق دنع نابت آلا

 مث كسفن نع جحف الإ و كسفن نع تججح تنك نإ ه : ثيدح لثم رابخألاو

 نبا هاور )٢'« ةمرهش نع جح . كسفن نع جح » : ثيدحو ١ كريغ نع جح

 جح زاوح ىلع عامجإلا مهضعب ىعدا و > ريفلا نع ةلفانلا جح زوجم: لبقو > سابع

 تيم نع هزاجأو الفن ولو يحلا نع جحلا ةفينح وبأ عنم دقو ى ربغلا نع ةلفانلا

 دحأ جحي ال:لبقو “هب ىصوأ نإ الإ تيم نع جحلا زوجي ال :ليقو ى اضرف ولو

 اضيرم ناك نإ الإ يح نع جحم ال : » جاتلا « يفو ك هدلاو نع دلو الإ دحأ نع

 . ھا ًامره اخش وأ ىمعأ وأ ادعقم وأ ههرب ىجرب ال

 نمل ةرجألا يطعي نأ عنام الب جحلا ىلع رداقلل زاجأ ءايلعلا نم املاع رأ ملو
 ص جحلا همزلي مل قيرطلا يف هلام وأ هسفن ىلع فوخلا هعنم نم نكلو « هنع جحي

 رئاج نم مهكرت نإ هلايع وأ هلام ىلع فاخ نمو « هب ثمبي نأ هل بدنيو
 ص هيلعبجي ال : ليقو “ نمأي ىتح رظتني نكلو ضعب دنع هيلع بجاو جحلاف
 هسفن نع جح دق نوكي نأ ىلوألا نكلو ( لبق هسفن نع جحي مل نم حصو )
 الف( ةرورضل الإ ) ةمربش ثيدح وحنل ( حجرو ) “ حصي (ال :ليقو ) لبق
 لمتحم و‘طقفةرورضلا عم حصي:ليقو ى ةرورضلا دنع ةحصلا مدمب لوقلا حجري

 نأ لثم كلذو ىال :ليقو :هلوق ىلإ ةرورضل الإ :هلوق دوعي نأب فنصملا مالك

 )١( ملسم هاور .
 ( ٦٢ ) ركذ مدقت ٥ .



 نإ : هلوق لبق عوجرلا دعب نالف نع ضرفلا تيدأ : لاق نإو

 الإو ‘ انيمأ ناك

 جحي مل نمل زوجي :ليقو “هسفنل لبق جحي ملو ةرجأب جحلا ىلإ رطضيو ريقف جاتحي
 ص يمزراوخلا ديز يبأو عيبرلا لوق وهو ى هريغ نع جحي نأ جحلا همزلي مل نإ

 جحمث كسفن نع جحف الإو كسفن نع تججح تنك نإ ه :ثيدح ضعب لمحو
 نمو “ فلكت وهو هريغ نع جحلا ةعاطتسا فرع هلعل هنأ ىلع ") « كريغ نع

 نيد صالخل وأ ى هيلع اهقيضل هتشيعم اهيلإ جاتحي نأ ةرجاأب جحلا ىلإ رارطضالا
 قوقح رئاسو ةرافك وأ ى اهئادأ لبق هلام لازو هتمزل ةجح صالخل وأ ت همزل

 اوزاجأ دقو : « جاتلا » يفو ى دابعلا قوقحو ى اهدؤي ملو هتمزل ةاكزك هللا

 هريغ نع جحلا هل زجي مل جحي ملو همزل نإو ى هريغ نع جحي نأ جح همزلي ال ريقفل

 ملو همزل نمو ‘ اهزاجأ ضعبو ى جحلا ىلع ةرجألا هرك ضعب : ديعس وبا لاق
 .هاءال:ليقو“هسفنل ةجحلبقهريغ ةجح ذخأي نأهل زوجي:ليقف رقتفا ىتح جحي

 مث ءاش ثيح وأ هدلب ىلإ عجر كلذ لبق جحلا همزلي ملو هريغ نع جح نإو
 عاطتسا نإو ص همزلي مل عطتسي مل نإف ؟ دعب هسفنل جحلا عمطتسي له “ رظني

 ىلإ ريغلا نع جحلا دعب ةكمب ماقأ نإو “ همزل جحلا رهشأ ىلإ مادو آلام كلم نأب
 ىلإ ةكم يف ماقأو الوأ هريغ نع جحو همزل نإو ى هازجأ هسفنل جحف لباق

 اجح اهب متي وأ ازجاع اجاح اهب نيعي ةكم ىلإ هدلب نم ةرجأ هتمزل جحف لباق
 هدلب لثم ىلإ اهنم جرخ نإو ى اهيف اهقرفي وأ ى ةكم يف مدل اهثعبي وأ ع صقن

 همزل دقو اهب ميقمسال صخرو ى هيلعالف جحلا ةينب عجرو دعب أ ىلإ وأ دعبلا يف

 ص هسفنل هنم جحي تاقيملا ىلإ لباق نم جرخم رأ هريغ نع جحي نأ لبق جحلا

 قلعتم ( عوجرلا دعب نالف نع ضرفلا تيدأ ) : هريغ نع جاحلا ( لاق نإو )
 وأ فوقولا يف ناك نأب ( الإو )ىلوتم يأ ( انيمأ ناك نإ هلوق لبق ) لاقب

 . هركذ مدقت - ٠١



 :ةرايزلاو فوقولاو مارحإلا دنع دهشأ هتبانإ ةزاجإ يف فلحلا عم

 زاجو « فاطو هجح ىضقو رازو هنع فقوو نالف ةجحب مرحأ هنأ

 3 رافغتساو يورخأب ءاعد الب ىلوتم ريغ نع جح

 : ليقف “ هريغ نع ةباين جحي نأب جحلا يف ( هتبانإ ةزاجإ يف فلخلا عم ) ةءاربلا

 ال مال يف هنون مغدملا نإ باوج ( دهشأ) ث ال : ليقو ى هل ةجحلا ءاطعإ زوجي

 داهشإلا زيجأ و ى تيبلا ةرايز ( ةرايزلاو فوقولاو مارحالا ) ةدارإ ( دنع )
 لمف لك ةدارإ دنع دهشي نأ قيقحتلاو ‘ لمملا غارف دعب وأ لمملا لخاد يف
 رازو فقوو مرحأ ليوأتب كلذ ىلع فنصملا مالك لمحيو ى هلعف دوهشلا رضحيو

 هنأ لاقي ال ءيشلا لخاد نأل ى ليوأت الب كلذل لدت دنع ظفل لب ، كلذ ةدارإب
 هنع فقوو ) 0 هزيمي اب هركذي ( نالف ةجحب مرحأ هنأ ) ى هيف لاقي لب هدنع

 دعب هرك ذف فاوطلا امأ و ى هل ةرايز كلذف هدنع رضح نأب هنع تيبلا ( رازو
 دق هنأب هل كحي مل كلذك دهشي مل نإو هنع جحلا فاوط ( فاطو هجح ىضقو )

 . هب بلقلا نأمطا نإ الإ هزجي ملؤ نالف نع جحلا ىضق

 نع تمت اهب جحف ةجح يصاعملا هنم فرعت الجر ىطعأ نمو: « جاتلا » يفو
 هنأ ملع نإ اهادأ هنإ هلوق زاجو ص ريبكلاو ضيرملا اذكو يأ ى اهب يصولملا

 ظفحو ى هنيمي عم هلوق لبقيف رش الو ريخ هنم ملعي ال نم امأو تاقيملا نم مرحأ

 :لوقيف عجري مث رجأب دلب ىلإ ريسب وأ هجحب رجأتسملا نأ يلع نبا نع بوبحم نا
 : بوبحم نبا لاق ى ى هيلع نيمال قدصم نيمأ وه عضوملا تغلب وأ تججح دق
 جح زاجو )“هب نمض ام همزليف فقوو مرحأ اذإ دهشي نأ هيلع طرتشا نإ الإ
 قفاوم ةجح دجي مل نإ ةهارك ال:ليقو ى ةهارك عم افلاخم ولو (ىلوتم ريغ نع

 يورخألاب هل وعدي ال هنأ هربخي مل ولو هل (رافغتساو يورخاب) هل ( ءاعد الب )

 ۔- ٢٠ _



 هسكعحك لجر نع ةأرما جح زاجو ‘ عنملاب لقو

 ص هل رفغتسيو يورخألاب هل وعدي هنأ نظي هنع جوجحملا ناك ولو “هل رفغتسي الو

 ص ةنايخ ناكالإو هل رفغتسي الويورخآلاب هل وعدي ال هنأ ربخأ نإ الإ ال : ليقو

 ةيبلتلا ىريو “ضعب هراتخاو ى اقلطم ىلوتملا ريغ نع جحلا نم ( عنملاب :ليقو )
 وهو يورخأالاب هل وعدي هنأ نظب هثراو وأ هنع جوجحلا ناك نإو ك هل ةيالو هل

 ذخأ نمو ى ةءاربلا يف ناك نإ كله هنع جح نإو : لبق ى ةنايخف هب هل وعدي ال

 هل زاج اهبحاص نع اهب جحي ءاش نإ هريغ اهيطعي نأ مهيلع طرش و موق نم هجح
 يذلا يطعي :لبقو > هسفنل وه مرحو تاقنملا غلب ادإ اهيطعي نأ هلو اوضر نإ

 . عضوملا ىلإ وه بهذأ امع ةجحلا نم يقابلا هاطعأ

 حرجي الو ل"دمي ال نم ىلوتم ةجح ىطعت نأ زوجي ليقو : « جاتلا ه يفو

 وعدي وأ ريخ الإ هنم فرمي ال نمع جحي نأ هلو “ هيصاعمو هلهج رهظ الهاج ال

 ةيالو توبث ىلع ءانب وهو ايلو هللا دنع نوكي نأ ةطيرش ىلع يورخأآلاب هل
 ةطيبرشلا ةءارب ق فلخلا اذك و > زوحت ال ةبراغملا رشعم اندنع يهو > ةطبرشلا

 يتلا ةيممثخلل قلع هلوقل حيحصلا وهو ( هسكعك لجر نع ةأرمإ جح زاج و )
 )0١) ؟ » خلا هتيضقف نيد كيبأ ىلع ناك نإ تدأرأ «: اهىبأ نع جحت نأ تدارأ

 ؛ نيملسملا مهتاهمآو مهءابآ نونعي _ ؟ انيوبأ ىلع ؛جحنأ » :اولاق نيذلل قلع هلوقل و

 همأو مهنم ناسنإ لك وبأ دارملاو ى مألاو بآلا نيوبآلا نإف ٢" مهنع اوجح ممن

 نوكيف ايح ال اتيم انوكس ءايلا نوكسو اهحتفب ال واولا رسكب وه لاقي الو

 هنأل درفملا ةغيصب انيبأ :لاقل كلذك ناك ول:لوقن انأل ى املاس رك ذمعمج بأ عمج

 )١( هركذ مدقت .
 .يذمرتلا هاور ( ) ٢



 جاح جرخ نإو 2 هدجسم وأ هربق وأ تيملا تيب نم جورخلاو

 دلب نيب ام ردق ةنؤم هنم تذخأ ةكم ىلإ هنم برقأ نم اهب

 . ةكمب قرف وأ ث هغلب نإ مد يف قفن أو { تيملا دلبو هنم جرخ

 نعال ةأرما نع ةأرما ججحتو : « جاتلا ه يفو ‘ اذكه ركذمل ةمالس عمج عمجي

 دجو نإ رح نع دبع جح زوجي الو٤لجر نع ناتأرما جحتو ى ايهنع جحيو لجر
 يف ةأرملاو ى هالوم ىلع نإ و جحي ال : رثؤملا وبأ [لاق] ت هبر نذإب زاج الإو رح

 دوجو عم نإو ى هيلع ةداعإ الف نذإب رح نع جح ولو « دبعلا نم ىلوأ كلذ

 ص كلذ هل هرك جحلا مهل ذخأي ناكو كسانملا هديبع ملع نم رهزألا لاقو ‘ رح

 خايشألا نع يورو “ هسفنل هجح هيزجي:لاق نمدنع هريغ نع لفطلا جح زوجيو

 جورخلاو ) ، رحلا دوجو مدعب دييقت ريغ نم هديس نذإب هريغ ىلع دبعلا جحي نأ
 وأ يحلا تيب نمو ى ( هدجسم وأ هربق وأ ) هنع جوجحملا ( تيملا تيب نم
 يف تام نإ هنأ رهاظلاو “ ايهلابمأ لخاد وأ يحلاو تيملا دلب نم وأ ‘ هدجسم
 امنإ و :ليعامسإ خيشلا كسانم يفو ى هدجسم وأ هتيب نم جورخلاف هيف نفدو رفس

 نم :ليقو “هربق نم :ليقو ى هتيب نم جحلاب تيملا ةيصو يصولا وأ ةثرولا عفدي
 نم اوعفدي الو هأزجأ تيملا لزنم نم عضاوملا هذه ريغ نم اوعفد نإو ى هالصم

 نود ايف مهيلع ءيش ال هنأ راثآلا ضعب يف تدجو دقف اولعف نإف « هلزنم ريغ

 نإو ) “ تيملا دلب نم الإ اهب جرخي ال : يمرضحلا هللا دبع وبأ لاق ه تاقيملا
 نم جرخي هسفن نع جحي نم كلذك و ى تيملا نع ةجحلاب يأ ( اهب جاح جرخ
 نع جحلا زوجي : ليقو “ برقأ نم جحلاب صقن امب قدصتيو هيف جحلا همزل عضوم

 برقأب قامتم ( ةكم ىلإ هنم برقأ نم ) “ تاقيملا لبق عضوم لك نم هسفن
 نإ مد يف قفن أو تيملا دلبو هنم جرخ دلب نيب ام ردق ةنؤم هنم تنخأ )

 .هأ امد غلب ولو يأ ( ةكمب قرف وأ ) رثكأ وأ ةاش ردق نوكي نأ لثم ( هغلب

 ۔ ٢٢



 ةكم نم برق دلبل رظن هدلب نم جح غولب نع هتقفن تزجع نمو
3 

 ه هلثم اهب نيعا هنع تزجع نإو ى هنم جحيلف غلبت ثيح نم

 .ف رصتب يم رضل م الك

 عزانتوجحلا قارف دعب ولو جحلا ةينب هنم ءودبملا عضوملا ىلإ هل راسي : ليقو .
 نم جرخي نأ ىلع ةرجألا يطعأ نإ هنم ذخؤي امنإو ى ةكمب:هلوق يف قرفو قفنأ
 ملو “ هنع جحي نأ ىلع ةرجألا يطعأ وأ ص هربق وأ هدجسم وأ هنع جوجحملا دلب

 كلذ ذخؤي امنإف وه ثيح نم جرخي نأ ىلع يطعأ نإ امأو ى ائيش هل اوركذي
 جوجحلا دلب نم تناكو متت ال ةجح يف كلذ ىطعي : ليقو ى هنع جوجحملا لام نم
 يطعأ وأ هدي يف ةرجألا طعي مل اذإو « لاملاب جح نع زجاع هب ناعي وأ هنع

 دلب براقت اذإو ‘ ىطعي نيح دري ام ىلع بسوح دري نأ ىلإ ريصو اهضعب
 رفاسي موب ءاح ىرخألا ةدلبلا ف جاحلا عضومو هربق وأ هدحسم وأ هنع جوجلا

 ماقأ نإ هنأ ىونو هتين يف هنم رفاسيو كلذ لبق ءيجي نأ هلو “ ركذ امم رفاسو

 نم دلب يف رفاسم ةماقإك الإ وه امف هنع جوجحملا دلب نم جرخ ام دعب هدلب يف
 جورخلا يفكي :ليق دقو ى جئاوحلا نم كلذ وحن وأ دوزتلل وأ ةحارتسإلل نادلبلا

 جرحي امم دعبأ عضوم نم جرخ نمو ى هلايمأ لخاد نم وأ اقلطم تيملا دلب نم
 هترمع وأ هجح ىف نالف نع أطخ اهنأ ةين ىلع أطخلا داز هنآل هأزجأ تيملل هنم

 . اهيف وأ

 ءانبلاب هل (رظن' هدلب نم جح غولب نع هتقفن تزجع ) تيملا يأ (نمو)
 ى لوعفملل ءانبلاب ( هنم جحيلف غلبت ثيح نم ةكم نم برق دلبل ) لومفملل
 يف ( هلثم اهب نيعأ ) ةكم نم برق دلب نم جحلا نع يأ ( هنع تزجع نإو )

 م ۔ء ۔ .ه.
 ةي وشلنحخل وأ ةثونأ و ةروكذ وأ ةيدبعو ةيرح افلتخا ولو“ جحلانع هتقفن رحع



: 

 ‘ مي ىتح هل ةرجا ال : لمقف .« اهمامتإ لبق اهب جراخ تام نإو

 : لقو > اهم ىصوأ رضتحا اذإو 2 هتمذب هتمزل ناصب اهذخأ نإ ء

 . . . . . . . . نام نإو

 ام وأ ةيرحلا يف هلثم عم الإ كرتشي ال : لبقو ى الفنو اضرف وأ اتومو ةايح وأ

 ةعمس نيب :لبقو ةثالث نيب ةك رشلا نوكتو نالفو نالف نع جحلاب مرحيف ركذ

 متت امهادحإ نكت مل اذإ ةرمعلا عم ةجحلا كرتشت نأ مهضعب زاجأ و « لقأف

 جراخلل يأ ( هل ةرجأ ال: :ليقا اهمايتإ لبق اهب جراخ تام نإو ) “ اهدحو
 ك هريغ وأ هثاروب اهمتي ىتح تلل ةرجأ ال وأ اه ( متي ىتح ) توملا ديقب ال

 نم تجرخو ( اهب ىصوأ رضتحا اذإو : هتمذب هتمزل ناضب اهذخأ نإو )
 . هبلع ند هذه نأل قافتاب لكلا

 اهتذخأ دق :لوقي ةنومضم ةجح ذخأي نأ دارأ نم :«جاتلا» يف فنصملا لاق

 ةنومضم رانيد اذك و اذكب جحلا تيقاوم اهب افقاو تيبلا ىلإ اهب جحأ نأ ىلع

 ينأ ىلع اهتذخأ : ةنامأ اهذخأ نإ لوقيو « يلف تداز نإو "يلعف تصقن نإ

 نع جحلا : ليعامسإ حمشلا لاق « كيلعف تصقن نإ و ى كلف تداز نإ نيمأ اهىف

 امإو ى هلام نم داز تزجع نإف هل كلم يهف جاحلا اهذخأي ةرجأبامإ تيملا

 نإف ى جحلا ريغ يف هفرص زوجي ال اذهف غالبلا ىمسيو هب جحن لام هل عفدي ناب
 ه مه در لضف نإ و “ هل اوداز جاتحا

 قدصأ “ ُ تبلس : لاقف غالبلاب اهذخأنم مجر نإ و٤تميملا ريغ نع اذك و

 وبأ صخرو 4 هملع نامض الو ةعلس هب ىرتشاو لاملاب فرصت ولو ‘ نيمي هيلعو

 ك ةثرولا ملعي نأ بويأ وبأ راتخأو ع غولبلاب اهذخأ نم لضفلا ذخأي نأ نايفس
 اذهيففنصملا مالك و « هوركمف لضفلا هل نأ طرش نإو هذخأ هوكرت نإف يقب

 تام)و نامض الب اهذخأ ( نإ : ليقو ) ى ةيغالبلا نع ال ةنومضملا نع باتكلا

 ۔- - ٢٤



 نإ مرحي مل نإو هل: ليقو ص تام ثيح ىلإ هترجأ هلف مارحإ دعب
 رجأ يصومللو . اهب جاحل اهرجأ لهو ص تيملا دلب نم اهب جرخ

 ؟نمثلا نم ذخأي ام ريجأللو { هنع جح نمل ةجحلا وأ مهاردلاب ةنوعملا

 ص ذفنملاو ، اهب يصوملا ةنجلا ةثالثلا لوخد ثيدحو ،نالوق ، حجرو

 ةكرشلا ىلع لاد ى اهب جراخلاو

 (هل : ليقو) ؛لمعامسا خيشلا هراتخاو “(تام ثيح لاإ هترجأ هلف مارحإ دعب

 جرخ نإ) مارحإلا تاقيم هلوصو مدعل ( مرحي مل نإو ) تام ثيح ىلإ هترجأ
 يف فلتخي نأ يفبني ال ( و ) © ءايلعلا زاجأ ثيح نم وأ ( تيملا دلب نم اهب
 امنإ وهلهأل يقابلاو « هب جحي مل ام ذخأ اذإ اعم جاحلاو هنع جوجحملل رجآلا توبث
 ةجحلا يأ ( اهرجأ له ) جحي نأ ىلع هل اكلم نوكيف آلام ذخأ نميف فالخلا
 رذع هل ناك نإ يل رهظي ابف هنع جوجحملا يحلا وأ ( يصومللو ؟ اهب جاحل )

 ةرجأك ى ( مهاردلاب ) سكملا ذش و واولا ناكساو نيعلا مضب ( ةنوعملا رجأ )

 ءانبب ( هنع ةجح نمل جحلا وأ ) ةقدصلا ىيرط ىلع هسفنل جحي نم ىلع قفنأ نم
 ذخايام)جاحلا وهو (ريجأللو) جاحلا ريمض هيفو لعافلل بئان هنعو لوعفملل جح

 هللا يضر سابع نبا هاور يذلا ( ثيدح ) لا ( و ى نالوق حجرو ى نمثلا نم

 اذإ ةدحاولا ةجحلا ببسب ( ةنجلا ةثالثلا لوخد ) يف تللم هللا لوسر نع اهنع

 سابقلابهلثمو( اهب يصوملا ) :ىلاعتو كرابت هللا دنع اهنع ةببسم مهتداعس تناك
 ريجألل ةرجألا دقع نأب تيملا لام نم اهل ( ذفنملاو ) « رذمل هنع جوجحملا يحلا

 ىلإ تيملالام جاتحا نإو “تيملا نم عمس وأ هيلع ُتئ رق" وأ ةيصولا أرق امدعب
 هجو ىون اذإ باوث ائيش لمع نم لكلو هريغ وأ ذفنملا كلذ عاب ةرجآلل عيب
 ةكرمشلا) ب لوقلا وهو ثلاث لوق ( ىلع لاد اهب جراخلاو ) “ ىلامتو كرابت هللا

- ٢٥ 



 . رجملا يف

 :يونينأ باوثلا توبث ةيفيك و « ثيدحلا كلذل هدنع حيحصلا وهو ( رجألا يف

 ضرفلاب ةماقإلا و“مالسإلا رامش ةماقإ كلذ يف تدصق دق ةرجألا يذخأ عم ينإ

 عم ينإ : يونيو ى ىلوتم ريغ هنع جوجحلا ناك ولو « حصي اذهو “ لحمضي الف
 ناك اذإ جحلا وهو هتمذ هب تلفش امم ىلوتملا اذه صالخ دصقأ ةرجألا يذخأ

 كلذللديو“آضيأ باوثلا توبث يف ءافخ الف ةرجألا ضمب مهل كرت نإو « ىلوتم
 :ةيآلا هذه الت مث ی هجح مت دقف ءاركلاب ريجآلا جح اذإ : سابع نبا لوق ضير

 نأ اضيأ كلذل لديو )١' 4 باسحلا عيرس هللاو اوبسك اع بيصن مهل كئلوأ »

 جحأ نأ مهيلع تطرتشاو يتباد تيركأ ينإ : لاقو سابع نبا ىلإ ءاج كلجر
 اع بيصن مه كئلوأ » :مهيف هللا لاق نيذلا نم تنأ : لاق ؟ كلذ ينيزجي لهف
 نأ تطرقشا ص جحأ نأ مهيلع تطرتشا ىنعمو « باسحلا عيرس هلاو اوبسك

 مهماعطبجحأنأ مهيلع تطرتشا وأ“مهعم اهيلع لمحي وأ اهبك رب نأب اهيلع جحأ
 نأ تطرتشا وأ ص مهعم جحلل يرفس يف مهلام نم جاتحأ ام عيمجو مهبارش و

 .هضعب مهل هكرت اولبقف ءاركلا يف نمثلا ضعب مهل كرتي نأب رجألا يف مهك راشأ

 عرف

 مهاردلا در هيلعف اهيذؤي نأ لبق قيرطلا نم عجر نإو : ليعامسإ خيشلا لاق
 ىصوأ اذإ و« هملع رح ؤتسا ام ىدأ دقف جحف لباق نم عجر نإف > ءانع هل سدلو

 رمتعىلف ةرمملاب ىصوأ نإ امأو ى نالوق اهيف ةرمعلاو « هنع جحيلف جحلاب تيملا
 ] رح ا كل ذ ريغ و ] ةقدص و ا ة رمحع و ] جح نم تلل ١ ةصو ذفن ا نمو ك طقف هنع

 )٢( ةرقبلا : ٢٠٦٢ .



 نإ هللا نبو هندب ايف تلملا لام نم كلد كرديو > ةفىلخلا و ةثرولاو تلا نع

 . ھا كلذ ذخأ ىون

 ىلإ ماقأو دحاو نع جحف نتحح ذخأ نم : جاتلا « ف فنصلا لاقو

 . ھا ةجحلا هل دلب نم جرخي نأ هيلعو ى كلذ زجي مل رخآلا لجال لوحلا

 جرخي لب هيزجتالف لوحلا ىلإ اهلجأل ماقأو هسفنل جحف ةجح ذخأ نم اذك و
 ةرجأ تيم ةجح يضقي نأ لبق تام نمل نأ لدعألا : لاق ى هل يه نم دلب نم

 يف هب لومعملا ريخآلا اذهو « اهلك كسانملا متي ىتح ءيش ال : ليقو ى غلب ام ردق
 ذخأي نأ ةجحي رجؤتسا نمل بحتسي:يراوحلاوبأ[لاق ]“نامضلاب ذخؤت اهنل اندالب

 ،هل اوضرف ام ذخأ هل زاج جحلا ىضق ىتح ائيش اهنم ذخاي مل نإ و“اليلق ولو اهنم
 وأ اهءادأ اهب جراخلا نمضي نأ وهو تيم نع ةجحلا جارخإ زاوج ىلع اوقفتا و

 . اهب جحي نم اهل رجأتسي وأ اهيف انيمأ نوكي

 هلف مرحأ ام دعب ضرفف رجأب هريغ ةجح ذخأ نمو « فالخ هيف لب : تلق

 ء كلذب اهباحصأ هل نذأ نإ الإ « هلبق ضرم نإ ال هنع اهمتي نم رجأتسي نأ

 عضوملا نم اهمتي نم اهطعيلف ام ببسب جحلا ىلإ باهذلا نع لفش نإ اذكو
 ةرجألا هيلعف لعف نإو ى ةرجأب هريغ هطعي الف ةجح ذخأ نمو « كلذ زاجو
 هلعفل متأ وأ يصولا وأ ثراولا هل نذأ نإو « هريجأ جح باوث هلو جحلا ةداعإو

 ريجألا ناعأو ذخأ امم لقأب رجأتساف ال رجأتسي نأ ىلع اهذخأ نإ و ى زاج
 الو هل ال للا ليبس يف لضفلاف هنمي مل ناو ت هل لضفلاف داز وأ ءاركك ءيشب

 اهضعبكرتو نايضب ةحح ذخأ نمو “ ثراولل هنأ رهاظلاو « ثراولل الو ريجألل

 تام ثيح نم اهومتأ اؤاش نإ ى رايخلا هتثرولف قيرطلا يف كله مث ثراولا دنع

- ٢٧٢ 



 ذخأ ام اودر .اؤاش نإو ‘ يصولا وأ ثراولا دنع يقب ام مهلو هنم اهب اوجرخيو

 ةثرو عم هثراو قفتا نإ الإ « كلاهلا دلب نم ةجحلا جرختف هلام نم مهثروم
 ةجح ذخأ نمو « ريجألا تام ثيح نم اهبحاص ثراو اهب جرخي نأ ىلع ريجألا

 لباق نم جحو هسفنل جحي نأ قيرطلا ضعب يف هاون لوحف هتنس يف طرتشي ملو
 هبلع طرش نإ و ىاهبحاص دلب ىلإ عجري نأ هبلع : ليقو « زاج عضوملا كلذ نم
 ثيحف ةدم وأ ةنس يف هيلع طرتشي مل نمو « فلاخ هنآل ذخأ ام در هتنس يف

 . مهاضرب اوخسافت نا الإ جحلا هيلعو هلف جح



 باب

 وأ ةلماعمب نإو ث ةعابت لك نم جحب جورخلا ديرم لصنتي

 ندل نم هلاح نإف اهيضريو هراجو همحر لصيو « نيمي ريفكت وأ رذن

 باب

 هجورخ دنع جحلا ديرم لعفي ايف

 جحب جورخلا ديرم) فنصملا لاق اك ةعابت لك نم جورخلا جلامي ( لصنتي )
 لخد هب هلخدي مل نإو قادصلا اهب لخدي ( ةلماعمب ) تناك ( نإو ةعابت لك نم
 ( رذن وأ ) ص هيضقي ام هنع هيضقي نمل كرت نيدلا لجأ لصي مل نإو ى ييفتلاب
 نوكل ىنمم ال ذإ رذن وأ « ةلماعم ىلع ال لك ىلع فطع ( نيمي ريفكت وأ ):هلوقو

 ص برقألا ةيصو الإ هلك هتيصو نم بجي ام ذفنيو : نيمي ريفكتب ةعقاو ةعابتلا
 ام يصوي نأ ضعب زاجأو “ تومي ىتح وه نم يردي الف هل ءاصيإلا بجاولا نإف
 هراج و همح ر)“لصنتي ىلع فطع ( لصيو ) ي اهذفني انيمأ فلختسيو همزلي
 ( هلاح نإف ) هل زاج هيلع اب ىصوأ نإو ى ةيضرتلا وأ ءاضرإلا نم ( ايهيضريو

_- ٢٩ - 



 ‘ هزوافم كولسو ى هتباد بوكرو هدالوأو هلهأ قارفو ، هجورخ

 مارحإلا يبوث سبلو ى امهيف هشحوتو ايهلاوهأ ةاساقمو رحبلا قش و

 ه ربغأ ثعشأ تيبلا همودقو « هتببلتو س داتعملا "يرلل نيفلاخملا

 نم هعالخناو

 دومجلا يف فرحلاب ههبشل ليق ينبم وهو “دنع يأ ( ندل نم ) ليثمت هلوق وه ربخلا
 ولو هملع لخدت يتلا نمو 0 ةيئادتبالا نم ىنمم هنمضتل : 7 ك فرصتلا مدعو

 ضعبىلعالمح :ليقو“هنمضت يذلا ءادتبإلل ديكأتو حيرصت اهنكل ءادتبإلل تناك

 مضو ماللا حتفب ندل تاغل هيف نإف نيفرح ىلع هنوك تاغل وهو هيف تاغللا
 ناكسإو ماللا رسكب ندلو ى ةنكاس نونلا تابثاو اهرسك و اهحتفو “لادلا

 مضب ندلو “لادلا ناكسإو نونلاو ماللا حتفب ندلو ى نونلا رسك و لادلا

 حتفبدل و “لادلا ناكسإ و ماللا رسكم دلو ى نونلا رسك و لادلا ناكسإو ماللا

 عم نرال نون تبثت الو ى لادلا ناكساو ماللا مضب دل و « لادلا ناكساو ماللا

 هلهأ قارف وهجورخ ) رصعلا ىلإ رهظلا ندل نم :هلوقك ًاذوذش الإ اهدعب نكاس
 ديرملازوافم ( هزوافم كولسو ) ةباد الب هجورخ وأ ( هتباد بوكرو هدالواو
 بلقت ملو “ اهب ءام ال ةالفلا يهو ةزافم عمج “هريسل ةسبالملل هيلإ تفيضأ جحلل

 رحبلا قشو ) “ لصأ اهنأل ةزمه شياعم يف ءايلا بلقت مل اك لصأ اهنأل ةزمه واولا
 ص ىتشلاو كولسلل ريمضلاو اهملع ربصتلاو “ايلاوهأ لوخد يأ ( ايملاوهأ ةاساقمو

 هشح وتو ) ى زئاج امهالكو رحبللو عونلاب هليوأتب زوافملل هنوك نم ىلوأ اذهو
 (نيفلاغفامارحالا يبوثسبلو) “ رحبلاو زوافملا يف وأ قشلاو كولسلا يف ( امهيف

 يهو يازلا رسكب ( يزلل ) كلذ ريغو اهب سأرلا رتس مدعو ةطايخلا مدعب
 همودقو ) 0 ةيتحتلا ةانثملا فيفختب ( هتيبلتو ) “ سبللا يف ( داتعملا ) ةئيهلا

 نم هعالخناو ) 0 هلك ( ربغأ ) رعشلا دبلم وأ سأرلا ربغم يأ ( ثعشأ تيبلا

_ ٠ ٣. 



 هرصب آاصخاش هفوقوو 4 حابملا نم ريثك بانتجاو ص سابللا

 ريغو هتعرسو لك ةضافإو ، هدئاقب قيرف لك س هلاح ًافسكنم

 بوكرو ‘دبؤملا قارفلاو س توملا لاحي ريكذتو ليثمت ‘ كلذ

 ةباجإو 3 هنم مايقلاو ة هلاوهأ ةدباكمو { ربقلا لوخدو ، سعنلا

 خفانل ٤

 - عامجو ةحئار بيطك ( حابملا نم ريثك بانتجاو ) رخآ سابل ىلإ ( سابللا
 اصخاشل ةيلعافلا ىلع عفرلاب ( هرصب ) احتفنم ( اصخاش هفوقوو ) ‘ رب ديصو
 هلوعفم بصنلاب هرصبو عفار ىنعمب اصخاش وأ « قرطي ال هرصب احتفنم يأ

 ىلع تاددرتلا يف همامإ يأ ( هدئامقب قيرف لك « هلاح ) ائيس يأ ( افسكنم )
 نأل ص هلبق لاوحألاك لاح وأ ةضرتعم ةلمجلاو ى هدئاقب هربخ أدتبم لك ى رعاشملا

 معي دارملا نألو ص قيرفلا يف لخاد درفلا اذه نكل درفلا ىلع ناك ولو همالك

 مهنوكك ( كلذ ريغو هتعرسو ) تافرع نم ( لك ةضافإو ) “ نيتجاحلا سانلا
 يهو ةكم نيلخادو تافرع يف نيعمتجم و ث هدودرمو جحلا لوبقم ىلإ نيمسقنم

 ص رجحلا نيماتسمو “ تيبلاب نيفئاطو ى تيبلا ىلع مهراصبأ ةعقاوو نمآ مرح
 ليثمت ) ص ةورملاو افصلا نيب نيعاس و ى اهب نيقزتلم “ ةبعكلا راتسأب نيقلعتم و

 هدالوأ وهلهأ قارفو هجورخ :هلوق ىلإ دئاع(ديؤملا قارفلاو توملا لاح ريكذتو
 ص هبشلا يف دبؤملا هلوقل لخدم الو “ كلذ بلاغ يف بترملا رشنلاو فللا ىلع

 (ربقلا لوخدو)“ةباد الب باهذلا هلثمو “باهذلل هل ليثمت ( شعنلا بوكرو )
 وأ ربقلا لاوهأ يأ هب رفسلا لاوهأآل ليثم ( هلا وهأ ةدباكمو ) رفسلا ةبيغل ليثمت
 نفكلا سبلو هيف شحوتلاو ى ملعأ ةللاو لوخدلا دعب ةيحصتسملا هلوخد لاوهأ

 دئاع ( خفانلا ةباجإو ) هلوق عم اذهو ربقلا نم يأ ( هنم مايقلاو ) ةطايخ الب



 { فوخلاو { لجولاو ، فوقولاو « اهيبن عم ةمأ لك رشحو

 قيرف لك ماسقن او ‘ لضفلاو > ةعافشلا ءاجرو > لقعلا لوهذو

 ، كلذ ريغ ىلإ { زئاجو بكبكمو زئافو مورحم نيب

 وشح و) ربغأ ثعشأ رشحملل باهذاو هنم جورخلاب نوكت ةباجإلا نأل ةيبلتلل
 لجولاو فوقولاو ) ‘ هدئاقب قيرف لك : هلوق ىلإ دئاع ( اهيبن عم ةمأ لك
 ص رشحلا فوقوك هنإف تافرعب فوقولل ليثم ع هتلفغ ( لقعلا لوهذو فوخلاو
 دوجو ىفخي الف مارحإلا لاح يف حابملا نم ريثك بانتجا امأو ى هيف لجولاو
 هسأر يف نوكي دق هيلع هللا معنأ نم ضعب نأ الإ رشحلا لاح لكلا بانتجا

 قيرفلكماسقناو لضفلا و ةعافشلا ءاجرو) « براشو الك آو اسبال نوكيو جات

 ى مهنمةليبق وه يذلا قيرفلاو “برملا وه يذلا قيرفلا لثم ( زئافو مورحم نيب
 قيرفلاو ص اذكهو مهنم ةليبق وه يذلا قيرفلاو “ ىراصنلا وه يذلا قيرفلاو
 ص نومورحم وأ نوزئاف مهلك ةعامج مكف الإو « نامز لهأ وأ دلب لهأ وه يذلا

 اهيف“بكبكم ريغ جان ( زئاجو ) اديدش اتبك رانلا يف بوبكملا ( بكبكمو )
 هل لثاملا رشحملا يف مهعاتجاك ( كلذ ريغ ىلإ ) ‘ هدودرمو جحلا لوبقمل ليثمت

 “نمآلامرلا هلوخد هل لثامملا هللا باقع نم نمألا ءاحرك و“ تافرع ق مهعاتجإ

 هنأك همظعي ميظعتلا يف تيبلا ىلع هرصب عوقو اهل لثاملا باسحلل ةدهاشملاكو

 هفاوطبشرعلالوح نيفئاطلا ةكئالملاب هيبشتلاكو 0 مظعلا هل بساحملا هبرل .دهاشم

 ح رجحلا هتعيابم هل لثامملا عيابملا ةئيه ىلع للا يدي نيب هروضحك و “تيبلا لوح
 يف هنوكك و ى هب قلعتلاو قازتلالاو تيبلا نم برقلا هل لثاملا هلل برقلاكو
 افصلا نيب يعسلا هل لثاملا كلملا راد لوح ددرتملا لثم ايجار آفئاخ رشعملا

 . ةورملاو
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 تهركو ٠ هترشاعم نسحتو هقلخ عستيل دازلا ف عس وتلا هل بدن و

 هحورخو هتباد ترضح اذإ هلزنم يلصيو ‘ ءارك ف ةسكاملا هل

 . . . جحلا تضرتفا كنإ مهللا : لوقيو 0 نيتعكر

 ءيسي الف ( هترشاعم نسحتو هقلخ عستيل دازلا يف عسوتلا هل بدن و )

 لعفو يهانملا بانتجاو رماوألا لاثتما نع قيضي الف هقلخ عستيل وأ ةرشعلا
 بصخغي الو سانلا يف عمطي الو ححاشي الو بضغي الو ، تانونسملاو تابودنملا
 اودوزت يأ )١' « ىوقتلا دازلا ريخ نإف اودةوزتو » : ىلاعت هللا لاق قرسي الو

 ذئنيح مكنأل ىوقتلا كتتاف اودوزتت مل نإف ىوقتلا دازلا ريخ نأل مامطلا نم

 تهركو) ‘ ىوقت ريغ كلذو « كلذ وحنو ةقرسو بصغ نم زوجي الام نولعفت
 ءارشو هعيبل جاتحا ام عيبو ( ءارك يف ) ملظلاو صقنلاو ةححاشملا ( ةسكاملا هل
 بذك الب نيترم وأ ةرم كلذ يف مالكلا ةعجارمب سأب الو ى هئارسثل جاتحا ام

 : ىلا_هت هللا لاق « جحلا يق هنع يهنملا ةلمج نم ةسكاملاو سخ الو بضغ الو

 ىقحلالوقيلب“كلذ وحنوةسكايملاوماصخلل لماش وهو اه جحلا يف لادج الو »

 ولو ائيش اهيلع لمحي الف هبوك رل ةباد ىرتكا اذإو ى تكسيو عماسلا همهفي اك

 عم ةحتافلاب ( نيتعكر هجورخو هتباد ترضح اذإ هلزنمب يلصيو ) ى ةقرو
 يزجيو « اثالث ةيناثلا يف صالخإلا ةروس عمو « ةرم ىلوآلا يف نيرفاكلا ةروس

 . ءوضولا هازجأ الإ و ‘ لاستغا دعب كلذ نوكي نأ ىلوألاو ى امهريغ

 هتضرف يأ هعيطتسم ىلع ( جحلا تضرتفا كنإ مهللا ) : امهدعب ( لوقيو )

 )١( ةرقبلا : ١٩٧ .

 )٢( جحلا : ٢٧ .
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 تبتكو تيضر نيذلا كدفو نمو « باجتسا نمم ينلعجاف ى هب ترمأو

 ةقفشلا راهظإب ملسي و هلهأ عدويو 4 ًابستحم ةينلا صلخيو 2 تيمسو

 يذلا ناحبس ط : لاق و آثالب رتك بكر اذإ و ك قارفلا روضح و

 يف كلذو ى هلثتماو كرمأآل ( باجتسا نمم ىنلعجاف هب ترمأو ) ًايظع اضرف

 ةباجإىلإ ةباجتسالاب ريشي نأ زوجيو "ه رماض لك ىلعو الاجر كوتاي » نآرقلا
 نمو دجو نم هءادت هللا عمسأق « كبر تيب اوجح سانلا اهيأ :ىدان نيح ميهاربا
 وأ نيتنثا وأ ةرم جحي ام ردقب كيبل جحي نأ هللا دارأ نم : هل لاقو “ دجوس

 نمو ) ‘ هنع جوجحملا بلي ملو هريغ نع جحي ولو هجح لبقي ال ناك ولو اثالث

 (تبتكو ) ى هتلبقو مهجح ( تيضر نيذلا ) جحلل كيلإ اومدق نيذلا ( كدفو
 يف نبتمك رلا يلصي وأ « نيحلاصلا نم مه ( تيمسو ) ءادعس مهنأ وأ نوجحي مهنأ
 اضيأ نيتعكرلا دجسملا يف ىلص عجر اذإو « ىلوأ وهو هلزنم يفو هبف وأ دجسملا
 .نأ لبق هجورخ رضح اذإ ةقدص مدقي نأ يفبنيو “ جورخلا لبق هيف امهالص اك

 ةلحكملا و ةآرملا بحصتسي نأ و“عوجرلا دارأ اذإ اذك و ى باكرلا يف هلجر عضي
 :لقنلف ةالف يف هتباد تبهذ اذإو ى ةوالتلاو ركذلاو لبحلاو ةوك رلاو ضارقملا و

 يلع اودرت نأ نآلا دعب مكب نيمتسأ ينإ اهرامعو ضرألا ناكسو نيملسملا رشعم اي

 صلاخيو) “نينسحملا رجأ عيضي ال للا نإف « يتليح ةلقو يفعض اومحرتو « يتميض
 هناريجو( هلهأ عدويو ) “هنم رجألا ابلاط يأ (ابستحم ) هللا ةصح يف ( ةينلا

 عضوكعدي عدو نم ىها ىلإ كتكرت : مهل لوقي هعياش نمو هبراقأو هماحرأو
 مهلعجيوأ ةعسو نمأ يأ ةعد يف هللا كلعج : مهل لوقي وأ ث كرت ىنعمب عضي
 متاوخو مكتنامأو مكنيد هللا عدوتسأ : لوقي وأ ى هللا دنع ةنامأ يأ ةعيدو

 ةمحرلاو ةبحملا ( ةقفشلا راهظاب ) مهيلع ( ملسيو ) هنوعدوي كلذك و ى مكلامعأ

 يذلا ناحبس » :لاقو اثالث ربك بكر اذإو ى قارفلا روضح ) راهظإ ( و )

 . ٢٧ : جحلا )١(



 مهللا « نوبلقنمل انبر ىلإ انلو ، نينرقم هل انك امو اذه انل رتس

 مهللا ، ىضرت امب لمعلاو ىوقتلاو بلا اذه انرفس يف كلأسن انإ

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ انل ِوطاو > رفسلا انيلع نوه

 وأ ةباد نم انيوتساو هيلع انبكر يذلا اذه يأ ( اذه انل ) للذ )١' ي رخس

 وأ ةنيفس وأ ةباد نم لزن ايلكو“ةلجملاو ربلا روباب اهيلع ساقيو “قروز وأ ةنيفس

 ص هل نبلثامم ( نينرقم هل انك امو ) كلذ لاق هريغ ىلإ وأ هيلإ عجرو قروز
 ىلإ انإو ) انريسفت رظناف الل هل هللا ريخست الول نيقيطم هل انك امو دارملاو

 ىلع هنوك دمب كلذ لوقي “ اعطق تومن يأ توملاب نوبهاذ ( نوبلقنمل انبر

 هملع رامض الو هريغل ى ةنيفسلا وأ ةبادلا تناك ولو ى ةنيفسلا وأ ةبادلا

 ىلع هبوكرم ىلع هلئاوتسا دعب كلذ لوقي رأ ىلع ثيدحلاو نآرقلا صنل
 نآرقلا أرق اذإ ابف فالخلاو “ هريغل مأ هل بوك رملا كلذ ناك ءاوس “ قالطإلا

 هللا مسب لف ريغ يفو ةيآلا هذه ريغ أرق اذإ وه امنإ “ تررضتو هريغ ةباد ىلع

 ( انرفس يف كلاسن انإ مهللا ) : ") ه محر روفغل يبر نإ اهاسرمو اهارجم

 يف انيلإ كنم ناسحإلا ( ربلا ) انرفس نم لدب ( اذه ) نيملسملاو هسفن ينعي
 ص ةعاطلا ىلإ قيفوتلا كلأسن يأ ةعاطلا وأ « ناث لوعفم “ ةرخآلاو ايندلا

 هيف ةلدبملا ءايلا نم لب هفلأ نم لدب واولاو “ ىقو واو نم لدب ( ىوقتلاو )
 ننمانظفحت و انيقت نأ دارملاو ى وحنلا يف كلذ تطسبو ع ثينأتلل فلألاو « افلأ

 امي لمعلاو ) ءايبنألا ةمصع يوني ال نكل « يصاعملا نم وأ كتبصعم ىلع توملا

 ةقيقحلاب وأ ةك ربلاب ( انل ونطاو رفسلا انيلع ) لهس ( نوه مهللا ‘ ىضرت

 )٠( الزخرف:١٢٠ .
 )٢( دوه ٤١ .
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 لهألا يف ةفيلخلاو ى رفسلا يف بحاصلا تنأ مهللا ؟ ضرألا

 اذإو { انلهأ يف انفلخاو انرفس يف انبحصأ يهللا { دلولاو لاملاو

 فرشأ املكف ى .رحبلاو ربلا يف انلمح يذلا هلل دحلا : لاق راس

 حيس طبه وأ ربك

 اهيلع يتلا ضرألل مسإ رحبلا نآل ضرالاب هلوخد لمتحيو « رحبلاو ( ضرألا )
 يوطي نأ رداق ىلاعت هنأ الإ ضرألا و ءاملا ةرابعلا لمشتل ىلوأ وهو“قرفملا ءاملا

 لاملاو لهألا يف ةفيلخلاو “رفسلا يف بحاصلا تنأ مهللا ) ‘هضرأ "يط الب ءاملا

 انفلخا وانرفسيف ) انعم اهلعجا يأ “ كفطل و كقفرب ( انبحصا مهللا “ دلولاو

 اك مهنع انتبيغ دمب نوبحي ام مهل بلجأو “ نوهركي ام مهنع فك أ ( انلهأ يف
 . انترضح يف مهل كلذ لمفت

 وأ انباود وأ انلجرأ ىلع ( ربلا يف انلمح يذلا هل دمحلا : لاق راس اذإو )

 اهبلع ىشم نم علبت نيط تاقوألا ضعب يف ضرألا لعجل ءاش ولو تارارجلا

 ردصملا ىلإ هتفاضإل ةيفرظلا ىلع بصنلاب ( اماكف ) ‘ نفسلا ىلع ( رحبلاو )
 « رَبكب قلعتموهو ةيردصملا ام ةطساوب لعفلا نم كبسنملا نامزلا مسانع بئانلا

 ص مظملا ىلعلا للاب الإ ةوق الو لوح ال : لاق دوعصلا يف ناك ( وأ رتبتك فرشأ )

 وأ زئاج رفس لك يف كلذ نسي له اوفلتخاو ى دَمَح :ليقو ( حتبس طبه ) وأ
 لاوقأ ؟ طقف جحلا يف وأ ؟ ناوخإلا ةرايزو ملعلا بلطك طقف ةدابعلا رفس يف

 ينإ للا لوسر اي ه : لاقف للع هللا لوسر ىلإ ءاج الجر نأ لوألل لديو « ةثالث
 دنع ريبكتلاو “ ميظعلا هللا ىوقتب كيصوأ : ةلل يبلا هل لاقف “ ارفس بحأ

 هنأ بهو ص حابم يف رفاس هنأ عم “ فرش لك دنع ريبكتلاب هرمأف « فرش لك

 هباجاف“هرَكنورفسلاب هل ربتع لب قلع يبلا ربخي مل هنكل ةدابع وأ جحف رفاس



 1 سبايو بطر لك دنعو 0ةردمو ةرجش لك دنع ركذلا بدن و

 انغلب يذلا هلل دمحلا : لاق لزن اذإو ، جحلا ركذب لاغتشالاو

 انقزرأ مهللا . ةيآلا 4 ًآكر ابم الزنم انل زتأ » انبر مهللا ك نيملاس

 .هنم آريخ انل ل لب ] و & هس . ه ٥ رش 5 ف رص ( و { اذه انلزنم ةكرب

 ى رفسلا كلذ يف هل ممع دقو هل صخي ملو فرش لك دنع ربكي نأب همومع ىلع

 ريبكتلا هل نس اذإو ى ةعاط يف رفاس هنأ ملع ولو “ اضيأ ظفللا مومعب ةربعلاو

 ىنعمو “ىلامت هلل هيزنت حيبستلا نآل طبهم لك دنع ريبكتلا هل نس فرش لك دنع
 ىلع ناك طبهأ ىنعمو “ لاع عضوم يأ فرش ىلع ناك هنأف رشأ :فنصملا لوق

 غلب اذإ حيبستلاو عفترملا ىلعأ غلب اذإ ريبكتلا نس امنإف ‘ ضفخنم عضوم

 . لفسنملا لفسأ

 اذهو“بارتلا نم رجحت امو رجح ( ةردمو ةرجش لك دنع ركذلا بدن و )
 دارأ هلعل « لادلاو مملا حتفب وهو ڵ سبايلا نيطلا نم ةعطقلاب رسفي نأ نم ىلوأ

 قاس هلام لك نأل ةرجش نم ضرألا لخت مل الإو رجشلا نم ريبك وه ام ةرجشلاب
 دنعو):هلوقبوكلذب دارأ هلعل وأ راغصلا لابجلاو ك آلا ةردملاب دارأو « ةرجش

 نم ولخمال ذإ كلذ ىلع ةقاط الف الإ و ، ركذلا راثك إد ةغلابملا ( سبايو بطر لك

 عضوميف ( لزن اذإو٬جحلا ) لئاسمو رمأ ( ركذب لاغتشالاو ) “ سبايو بطر
 (اكرابمالزنم انلزنأ انبر مهللا نيملاس) عضوملا اذه ( انغلب يذلا هئ دمحلا : لاق )

 انع فرصاو اذه انلزنم ةكرب انقزرا مهللا ) ى نيلزنملا اهمامتو ( ةيآلا ) مم

 خمشلا لاق ‘هرفس يف هدعب الزتم وأ ةرخآلا يف( هنم اريخ انل لديأو هسابو هرش

 هللا تاملكب ذوعأ : اثالث امهدعب لاقو نيتمك ر هيف ىلص الزنم لزن اذإ : ليعامسإ
 دارأ اذإو ع قلخ ام رش نم رجاف الو رب نهزواجي ال يتاللا تاماعلا تاماتلا
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 ‘ ليللا فصن ندل نم ةلحرلا دهامتي نأ يغبنيو ى نيتمك رب هعد و هنم لاحترالا

 اهبحاص ىلع رورسلا لاخدإو اهيلع ةقفش يأ اهح"وريو ةبادلا نع لزني نأو
 بصخلا غلب اذإو ى اهقوف مونلا نع يهنو ى اقلطم اهبحاص ىلع ةقدصو « ملسملا

 يف اهويغ وأ اهبرضي الو ط ريسلا دنع زاجعألا نع لمحلا رخؤيو اهقح اهاطعأ
 ةكربلاب اعدو ثفنو هللا رك ذ دعب هديب اهيلع حسم اهجرَس عزن اذإو ى هجولا

 اهيلع ,سلح لوأ عضو دنع هللا رك ذيو ى كلذ لعف اهيلع هدر اذإو ى اهف

 الو فيعضلاب اوقفرتيلو “ ناطيشلا ةدعتقم ةباد لك نإف « ناطيشلا بهذيف

 هريغوأ جحلا قيرط يف لاتق هضراع نمو « هدحو هتي!د قيفر دحاو لك اونوكي
 هتناع قلحو هبراش نم ذخألاو هرافظأ ميلقتو رهاط سبلو لاستغإلا ىلوألاف

 ،ايهيف اهوحن وأ ةيح ةفاخم اهضفنيلف هيفخ سبلي نأ دارأ اذإو ى هيطبإ فتنو
 لوأ هبرسشيو دلبلا ءام يف هطلخيلف عباصأ ةثالثب اهبارت نم ذخأيلف دلب ىتأ اذإو

 ةرفانم تمقو اذإو ى هللا ءاش نا اهضرمو اهئابو نم ملسيف دلبلا ءام نم برشي ام

 الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ كلا ربكأ هللا : هتوص ىلعأب لقملف باودلا وأ .سانلا يف

 اذإو ى اقيرح ىآر اذإ كلذ ددرب اذك و « هللا ءاش نإ اونكسي ربكأ هللاو هللا

 كب ذوعأو “ هل تلسرأ ام ريخو اهريخ كلأسأ ينا مهللا : لقيلف حيرلا تجاه

 . هنم بره الو نوعاطلا دصقي الو “ هل تلسرأ ام رشو اهرش نم



 باب

 ةن ونسملا تيقاوملا وه ناكملاف . نامزلاو ناكملا مارحإلا ُط رش

 ء ةيحان لكل

 باب

 تيقاوملا يف

 ىنعمب تاقيم عمج ( تيقاوملا وه ناكملاف نامزلاو ناكملا مارحالا طرش )

 ( ةيحان لك ) لهأ ( ) ةنونسملا ) ، نامزلا يف قلطي اك ناكملا ين قلطي ى"دحلا
 هدح امنإف رتل هنامز يف نيملسم ربغ اهتيحات لهأ اهنم ناك امو قلع يبلا اهتتس

 نوبطاخ مهنألو < مهتهج نم ءاج نإ ملسم اهنم مرحيلو ، نوملسيس مهنأ هملعل

 وه اذه ى ةَّجْحلل ةماقإ نيك رشملل ماكحألاو ضورفلا تنيب اكو عرشلا عورفب
 يذلا هنآل قرع تاذ تقو يذلا وه هنع للا يضر رمع نإ : ليقو “ حيحصلا

 لع للا لوسر نإ : لاقي نأ حضاولاو ، ءايلعلا ضعب هححصو ث قارعلا حتف
 قارملا حتف هنآل هدي ىلع اهتيقوت رثا رهظ هنأ ىنعمب اهتقو رمع نأو هناسلب اهتقو



 م ‘ ةفحجلا اىثللو > ةفيلحلا وذ ةنيدمللف

 ةرصبلا تحتف املو انرق دجن لهأل دح قلع هنإ : ليقو ع نوجحي هلهأ ناكف
 اهآدح اورظنأ :مهل لاقف ى انقيرط ىلع سيل اذه نإ : رمعل اهلهأ لاق ةفوكلاو

 فاجيبارعأ لوقب تاقيملا نأش يف ةجحلا موقت : بوبحم نبا لاق « مكقيرط نم
 الإ موقت ال : ليقو “ تاقيملا سفن يف هبذك فرعي مل ام ينمي ى هلوقب ذخؤي ال

 . ةنامألا لهأب

 ءايوةحوتفم مالو ةمومضم ةلمهم ءاحب ( ةفنيللحلا وذ ةنيدمل ) ا لهأ ( اف )

 ليم ةئام وأ رشع وأ لحارم مست امهنيب ى ةكم نم تيقاوملا دعبأ وهو ةنكاس

 ةتس ىلع ةنيدملا نم وهو « لاوقأ مهو وهو ليم و أ لايمأ ةتس وأ نيليم ريغ

 لاقي دجسم هبو ص يلع رئب هل لاقي هبف رئبل يلع رايبأب نآلا ىمسيو “ لايما
 اضيأ تاقىم وه : 7 . مشج ينبل ءام وهو ؛ بارخ ةرجشلا دجسم هل

 . ماشلا لهأل

 ءاحف ةمومضم ميجب ( ةفنحلجلا ) برغملاو رصمو ( ماشل ) ا لهأ ( لو )
 : اه لاقيو « تقو يف اهلصأتسا يأ اهفحجأ لبسلا نأل تيمس ى ةنكاس ةلمهم
 ص ءايلا ناكسإو ءاملا رسكب ليقو ى ايهنيب ءاهلا ناكسإو ءايلاو ميملا حتفب ةَميَم

 ‘قرشملا ةهج نم غبار ةلباقم ةنيدملا قيرط ىلع ةكم نم لحارم ثالث ىلع يهو
 مويلا نويرصملاو ى فيعض ثالثلاب لوقلاو سمخ وأ لحارم تس : ليقو
 بيرقنيمرلا نيب داو وهو“ءابلا رسكب ةفحجلا نم بيرق وهو غبار نمنومرحي
 اهاتح' ةرثكلو نآلا ةكم ىيرط ريغ ىلع اهنأل اهنم مارحالا اوك رتو « رحبلا نم

 :ليقو؟ةنيدملا تاقيم نم نومرحي لهف للع يبنلا ءاعدب اهيلإ ةنيدملاىمح لاقتنال

 ليبعونب اهب لزنو “ ةعماج ةيرق تناكو ‘ ةكم نم اليم نينامثو نينثا ىلع تناك

 ۔ ؛}٠ -



 فالخ الو س قري تاذ قارعللو س ْمَلْمَلي نميللو ، نرق دْجَتلو

 . . ى ةرمع وأ اجح دارأ اذإ اهب "رامل اهنم مارحإلا موزل ف

 مهفحتجاف فاحجلا ليس مهءاجف ةنيدملا نم ةقلاملا مهجرخأ داع ةوخإ مهو
 . ةفحجلا تممسف

 لزانملان"رَق لاقيو ءارلا ناكسإ و فاقلا حتفب ( نأرق دجن ) لها ( )و )

 نَرَق ىلا بوسنم ّسّيوأو ى اهنم نيتلحرم ىلع ةكم ىلإ تيقاوملا برقأ وهو
 نآل ليق اك تاقيملا وهو ءارلا حتفب نرق ىلإ ال دارم نم نطب فاقلاو ءارلا حتفب

 هلك يداولل مسإ : ليقو “فئاطلا دنع ةيرق وهو ءارلا نك اس تاقيملا وه يذلا

 حتف نمو “كانه يذلا لبجلا دارأ تاقيم وه يذلا نرق ءار نكس نم :ليقو

 ( ملسَي نميللو ) ناتلحرم قرشملا ةهج نم ةكمو لبجلا نيبو “ قيرطلا دارأ
 لصألا يه : ليقو ى ةزمهلاب مللأ لاقيو ى امهنيب ميملا ناكسإو نيماللاو ءايلا حتفب
 نوثالث :ليقو “ ةكم نم نيتلحرم ىلع لبج وهو نيءارب مرمريو “ ليهست ءايلاو

 قارمل)لمهأ ( لو ) “ ملي نيتلحرم نم برقأو فخأ نرق نم ناتلحرملاو اليم
 نهتاقىم : ليقو ى روهمجلا دنع كلذو ءارلا ناكسإ و نيعلا رسكب ( قرع تاذ

 قرع تاذ تيمس ى ريغصلا لبجلا قرعلاو “ يمفاشلا نع يورم وهو “ قبقملا

 ء ناتلحرم ةكم نيبو اهنيب ءافرطلا تبنت ةخبس يهو اريغص البج اهب نأل
 كلذ:لىقو ءمهرجال ايظمت ةنيدملا تاقىم دعبأ و 0 الىم نوعبرا و نانثا ةفاسملاو

 ةكم لهأل تتقوو ع قافآلا لهأب اقفر مهريغ تيقاوم تبرق امنإو لصألا وه
 . معنتلا

 امهادحإ نم يأ تمسقا وملا نم يأ ) اهنم مارحالا موزل يق فدالخالو (

 سابملا وبأ لاق : ليعامسإ حيشلا لاق ( ةرمع وأ اجح دارآ اذإ اهب رامل )

- ٤١ 



 اقلطم : ليقو 4 باطحك اددرت رثكي مل نإ همزلي : ليقف الإو

 ايهديرمب صاخ : ليقو ث ردحاوب نإو مارحإب الإ ةكم لخدت الو

 نم هترمعلو “ بازيملا تحت نم هجحب مرحيلف ةنس ةكمب ماقأ نم : ينايعلا دمحأ

 ىلع ءاج نمل وهل وهف اتاقىمهل انتقو نم ه لك «: نل لاق٤تاقيملانم يقاف آلاومعنتلا

 الثم ةفحجلاف ع ةاذاحجلا هتاقيمف رحي وأ ,رب يف تاقيم ىذاح نمو )١ « هقيرط

 نع وأ اهنيمي نع وأ اهب رم نمف لحاسلا قيرط برغملا لهأ نم كلس نم تاقيم
 نإ همزلي:ليقف الإو ) « هلبق وأ اهلباقم نم م رحيلف رحبلا وأ ربلا يف وأ اهراسي

 : ليقو “سابع نبال لوألاو “ ( اقلطم ) همزلي ( :ليقو باطحك اددرت رثكي م
 اقلطمموزللا لوق ىلع (و ) “ كلام يلوق دحأو يمفاشلا لوق وهو اقلطم مزلي ال

 موزل ( : ليقو ) “ ةرمعو جح نم ( دحاوب نإو مارحاب الإ ةكم لخدت ال )

 تلع ينلاربق ةرايزل ةكم نم جرخ نمف ى ( امه ) دحأ ( ديرم صاخ ) مارحإلا
 هنأ كلذو ى عتمت الو ةرمع الب ةرايزلا دعي عجري نأ هلف الثم ةرمعب اهلخد دقو

 . لمأت جحلا لوخد ديدجت دصقي ملو آلوأ هل ءاج امل عجر

 احح دصقي مل اذإ مارحإ هبلع ىريال نم لوق يف هيلع مدال : ج رثألا » يفو

 هنأببىجأو '") « مرحم الإ تاقيملا زواجي ال » : ت هرق ضرتعاو ى ةرمع وأ

 ك ة رمع الوجحالب مارحإلل ىنعم ال هنأ لسلدب ةرمع وأ جح ديرم اهزواجي ال دارأ

 امهدحأب وأ هنكمأ اذإ ايهب مارحإلا هبلع بجي هنأ اوعدا نإ و“ايل مارحإلا امنإو
 تاقنملاهلوخددحأ دارأ املك لي“ةرم ريغ نيبجاو ةرمعلاو جحلا نوكي نأ مهمزل
 لئاق الو “ هرهشأ يف ناك نإ ايهب وأ ةرمعب وأ « هرهشأ يف ناك نإ جحي مرحأ

 )١( هيلع قفتم .
 )٢( هجام نباو يئاسنلا هاور .

_ ٤٢ 



 ةرمعلل جرخيو ؛ ةكم نم "جحب مرحيف ى اهب ميقمو يكم ريغل اذهو

 ء لضفألا وهو ةيبيدحلا نم وأ س ةينارعجلاو ميعنتلا نم لحلا ىلإ

 نوكي نأ بجوي امنإ اقلطم مارحإلا بجوي نم نآل كلذك سيل : تلق « كلذب
 (اذهو )اهب وأ ةرمع وأ جح نم دارأ امب مرحأ ءاش نإو ى طقف فاوطلاب امرحم
 ص ةنس نم لقأ ماقأ ولو “ ( اهب ميقمو يكم ريفل ) ةروكذملا تيقاوملل تيقوتلا

 لحلا ىلإ ةرمعلل جرخيو ةكم نم جحب مرحيف ) اهب اميقم وأ [ايكم ناك نم امأو
 ىلإ لحلا فارطأ برقأ ةكم نم ةعبرأ وأ لايمأ ةثالث ىلع وه ( ميعنتلا نم
 همسإ يداولاو “ معان لبج هراسي ىلعو « ميعن لبج هنيمي ىلع نآل يمس تيبلا
 يمهوةنارعجلا ىلإ بسنلاو ى ةينارعجلا ةدلبلا وأ ةعقبلا يأ ( ةينارعجلاو ) نامعن
 ثنأام اذكمهو"'١ امل زغ تضقن ىلاك » : ىلاعت هلوق يف ةدارملا دعس تنب ةطير

 فئاطلاو ةكم نيب عضوم .يهو « ةدلبلا وأ ةمقبلا ليوأتب ثنأ امنإ تيقاوملا نم
 رسكت دقو « ةنكاس نيعلاو لكلا يف ةروسكم ميجلاو ةنارصجلا : اضيأ لاقيو

 برقأ امهدحأ ةينارعجلاو ميعنتلاو ى أطخ ديدشقلا :يمفاشلا لاقو“ءارلا ددشتو

 نوكيولحلالصينأ دارملاو ى دحاو قيرط ىلع امهو برقأ معنتلاو ى رخآلا نم
 ةففخم ءاتلا لبق ءايلاو ريغصتلا ةروصب ( ةيبيدحلا نم وأ ) “ قيرطلا كلذ ىلع

 تناك ءابدح ةرجشل مسا وأ“ىلاعت هللا اهسرح ةكم برق رئب يهو ى ددشت دقو

 : ليعامسإ خيشلا لاق ( لضفألا وهو ) « انريسفت رظناف عضوملا هب يمس كلانه
 ص مارحإلا ءادتبا يف ةوطخ لحلا ىلإ جورخلا ايقفا وأ ايكم ةكمب ميقملا ىلع نإ

 ص مرحلاو لحلا نيب عمجي م هنأل هترمعب دتعي مل ىعس وأ فاط ىتح لعفي ما نإف
 . لحلا نم اهنأل ةفرع فوقوب اهنيب عمج دقف جاحلا امأو

 )١( لحنلا : ٩٢ .



 نإو 0 هنم مارحالاو عوجرلا همزل مرح ملو تاقيملا زواج نمو

 ج مد همزلو هلبق ق وأ مرحلا ف ركذ ثمحف توفلا فاخ

 ريمض . ثنأ ( هنم مارحالاو عوجرلا همزل مرحي لو تاقيملا زواج نمو )

 مرحأ وعجر اذإو ثالهاج وأ املاع « يسان وأ ركاذ ةعقبلا ىنعم نمضتب تاقنملا

 هعنم وأ جحلا توف ( توفلا فاخ نإو ) « مد هيلع :ليقو ى هيلع مد الف اهنم
 ؛ لهج نم ملع وأ « نايسن نم ( ركذ ثيح ) مرحيمل ( ف ) ع وجرلا نع ام عنام
 انبهذم اذه > ) مد همزلو هلبق وأ ( ةكم ق ولو ) مرحلا ق ( دمع نم بات وا

 هزواج اذإ الإ عجر ول و مدلا هنع طقسي ال : كلام لاقو > يعفاشلا بهذمو

 دعيمرحأ اذإ و ‘ هباحصأ دنع ددرت همفف لمعف ام حبقب املاع هزواح نإو ‘ الهاج

 مرحأ دق هنآل « مدلا هنع اذه هعوجر طقسي مل امرحم اهيلإ عجرو امهزواج ام

 قاحسإيبأ مالك رهاظو ى يعفاشلاو كلام حرص هبو “ رهظي امف اهزواج ام دعب

 سأ دعب مرحأ نم نأ انباحصأل صمب بسنو > مدلا هنع طقسد هنأ يمرضحلا

 حصيو ص يمفاشلا لوق وهو « مارحإلا داعأو هيلإ عجر نإ هيلع ءيش ال هادعت

 مرحي مل وأ دعب مرحأ مث مرحي ملو هدارم :لاقي نأب همعي ام ىلع فنصملا مالك لمح
 كف وخلادنعهمزل اك يمفاشلا دنع مد همزل توف فئاخ سيلو عجرب مل ناو كدعب

 مد ال : لبقو > ال ما ةزواحلا دعب مرحا > عجرب ل وا عجر مدلا همزل : لقو

 نإ :ليقو ى مد همزل الصأ مارحإلا كرت نمو “ دعب مرحأ نإ عجرب مل نإو هيلع
 . انبهذم وهو حيحصلا وهو هحح دسف جحل ناك

 عجري ومد همزلو هل زجحم ل ة رمع وأ احح ديرب اتقوم زواج نم:« جاتلا ز يقو

 !د ولو :لقو ى مرحلا لخدي نأ لبق عجر نإ هملع مد ال. :لىقو ى مرحيو

 ا تاقنملا لخاد ىتع نمو > تيبلاب فطب ل ام : لسىقو ! ةكم تومب لخدي

 زاجأو هىلإ عجر ة رمع وأ جحم م ارحإلا دارأو الإ و هازجأ هنم مرحأ دقو غلي



 باطحلا ىلعو > مد هملع : لىقو > ءاسأ مرحي ملو رجل اهدصق نمو

 { هريغ تاقيم نم نإو مرح نأ ةيحان لك لهأل زاجو .، فاوط

 ( ءاسا مرحي ملو ) ةءارقك هريغ وأ ( رجتل اهدصق نمو ) هلحم نم مرحي نأ
 ىلعو ) : لاق “ عيبرلا لوق وهو ( مد هيلع ) و ءاسأ ( ليقو ) هيلع مد الو
 : ليقو ص مارحإ الب ةكم لخدي نأ دعب ( فاوط ) ددرت رثك نمو ( باطحلا

 . مد الو ةءاسإ ال

 مرحيلفامدحأ دارأ ةرمع وأ جح ديرم ريغ اتاقيم زواج نم : «جاتلا» يفو

 لثم لاقبلا نأو ‘ عوجرلا هيلع ليقو “ حصألا وهو امهدحأ دارأ ثيح نم

 ءاج ءاوس ( هربغ تاقيم نم نإو مرحي نأ هيحان لك لهأل زاجو ) ، باطحلا
 مرحأ مث هتاقيم زواج وأ « هسفن تاقيم زواجي نأ نودب هريغ تاقيم ةيحان نم

 وه اذهو ع ةفحجلا نم مرحيو ةفيلحلا اذ يندملا كرتي نأ لثم « هريغ تاقيم نم

 اهلهأ قيرط ءيجي ال اذإ ام ىلع قلع اهتقو يتلا تيقاوملا اولمح و ‘مهدنع حيحصلا

 ىلع هقيرط يف كلذ دعب رميو هتاقيم زواجي ناك اذإ امأو ع اهريغ ىلع اهتزواج دعب
 ناك نإ اذك و ص يناثلا ىلإ مارحإلا رخؤي نأ هلف هيلع هت"رمأ ةجاحل رخآ تاقيم

 نأ هلف يذاحي وأ ص ةجاحل اذكهو ثلاثلل رخآلا نمو « رخآل دحاو نم رودي

 رفاسموهو تاقيم زواج نم : هباحصأو كلام لاقو « ريخألا ىلإ مارحإلا رخؤي
 جحلل جرخي مل اذإ امأو « ردابتملا وهو مد همزل هريغ تاقيم نم مرحأو جحلا يف

 جحلل رفاس هيف هتجاح ىضق اذإ ىونو ةجاحل رخآلا تاقيملا هجورخب دصق لب
 لهأك هتاقيملبق هريغ تاقيم لصو نمو ى اقلطم هتاقيم نم هيلع مارحإ الف هنم
 دنع هريغ تاقيم نم مارحإلا همزل مهقيرط يف ةنيدملا اوذخأ اذإ رصمو ماشلا

 نإ هتاقمم ىلا ريخأتلا هل زوجي : ةيكلاملا تلاقو « يدنع قحلا وهو ث يمفاشلا

 يذب رمي يقارملاك هريغ تاقيم نم مارحإلا همزل الإ و لاثملا يف اك اهيلع زوجي ناك

 



 هلزنم نم اهجراخ هلزنم نم مرحأ نإو هلزنم نم اهن ود نم مرحيلو

 يهنم لك قتيلو ث همارحإ همزل هتيقوت نس ام لبق عضوم نم وأ
 ‘ مرحملل هنع

 تاقيملا نم مارحإلا ناسنإلا ىلع نيمتي ال هنأ انباحصأ مالك رهاظو « ةفيلحلا
 اجورخ هريغل ناك نإ لوآلا نم مارحإلا نوبحتسيو هريغل وأ هل ناك ءاوس لوألا

 . فالخلا نم

 تاقيملا يف لاو “ تاقيملا نود يأ ( اهنود ) مملا حتفب ( نمم مرحيلو )

 نأل تاقيملل ريمضلا عجرأ مل امنإو ى دارملا وهو دحاولا تاقبملاب قدصيف ةقيقحلل

 ( هلزنم ) مملا رسكب ( نم ) ص ثنؤب هليوأتل هيلإ هدوع زوجيو ركذم تاقيملا
 لهأك تاقيملا لخاد ناك نم لعج “ ةكم نم مرحي : دهاجم لاقو ‘ روهجلا دنع

 ىلع بصنلاب ( اهجراخ ) أدتبم ( هلزنم ) مملا حتفب ( نَم مرحا نإو ) « ةكم
 رسكب ( نم ) “ فنصملا طبض كلذو « ربخ فوذحمب قلعتم ةيناكملا ةيفرظلا

 هلزنم دصمبو ( هتيقوت نسم ام لبق عضوم نم وأ “ هلزنم ) مرحأب قلعتم مملا

 هنع هللا يضر رمع نأ يور “ ( مرحملل هنع يهنم لك قتيلو “ همارحإ مزل )

 اذك و ع كتريود نم مرحت نأ كحح مامت نم : يلع لاق “ سدقملا تسب نم مرحأ

 دوسألا مرحأ و « كلذب 'ا) ي هلل ةرمعلاو جحلا اومتأ ف : رسفو “ ريبج نبا لاق

 هل اركش _ « ناسارخ نم ناثع لماعو ت ماشلا نم سابع نباو “ ةفوكلا نم

 كلذ هركي دقو ىهتيب نم مرحي نأ الوأ جح نمل بحتسي : ليقو _ اهحتف ىلع

 نم ذاوش نع يورو يقلم للا لوسر نع ورب م هنأ عم “ سانلا هيلع ام هتفلاخ

 ى لوطلل داسفلا نمأي الو ررضلا نم كلذ لعاف قحلي ام عمو “ طقف هباحصأ

 . همزلي مل ام هسفن مزلي نأ هيلع الو هل سيلو

 )١( ةرقبلا : ١٩٦١ ٠
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 : ليقف ؛ « تامولعم "رهشأ "جحلا ف : ىلاعت هلوق هلصأ نامزلاو

 مايأ ةرشعو نارهش : ليقو ى ةيحلا وذو ةدعقلا وذو لاوش
 هب و ١ ن ذخ > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 .اهنم "بليلو عجربلف هتاقصم زواج ىتح "بلي ملو مرحأ نم : ;ؤ_ جاتلا « يفو

 نعو ى مرحلا يليام رخآ نم وأ هدلب يلي امع تاقيملا لوأ نم مارحإلا زاجو

 عمست ملو ةحح ناك قرع تاذ هذه لاق يفاج اي ودب نأ ول : ب وح نبا

 . اهتزواجع

 جحلا تقو يأ('١ي تامولعم رهشأ جحلا ط : ىلاعت هلوق هلصأ نامزلاو )

 اهباتذأ هيف لبإلا ليشل يمس ( لاوش ) هنع رهش ايف : كلام لاق يأ ( : ليقف )
 ونو ) “رهظأ لوالاو ى مهدنع نبللا ةتلقل يأ هيف اهبابرأ ليشل : ليقو ع حاقتلل
 اوناك رهش “ بيرغ وهو اهمض يكحو ى رسكي دقو ى فاقلا حتفب ( ةدعقلا
 ءاحلا رسكب ( ةجحلا ونو ) ى لاتقلا نع : ليقو “ رافسألا نع هيف نودمقي
 ةئيهلا دارملا : لاقي دقو “ حتفلا سايقلاف « ةرملا دارملا نأل اذوذش حيحصلا ىلع

 عوقول يمس : ضعب لاق ى اهحتفب وه : ليقو ى رسكف ةصوصخلا ةدصقلا يأ

 هعقوت ةيلهاجلا تناك ولو ص هيف جحلا لصأ نآل وأ ى مالسالا نامز يف هيف جحلا

 (نارهش : ليقو) ةجحلا يذ نم نورشعو نارهش :ليقو“ يسنلل اضيأ هريغ يف
 ى مايألا بلغ وأ ةجحلا يذ نم لايل يأ ( مايأ ةرشعو ) ةدعقلا وذو لاوش
 لاق « سابع نبا لوق وهو ( اننخأ هبو ) ص رشاملا ةليل لوخدب يلايللا دوصقملا و
 ليللا نم كردأ نم نأ ىلع ءانب ةجحلا يذ نم لايل رشعو نارهشلا : يمفاشلا

 ) ١ ( ةرقبلا : ٩٧ .

- ٤٧٢ - 



 نارهش : لسق ش نمو ص هتاف رحنلا رجف عولط ىلإ هكردي نف

 > م \ ] ةعست و

 مل نم نأ : رخآلا لوقلاو ع اتدنع نيلوقلا دحأ وهو ى هجح حص اءزج
 ىلع سابع نبا لوق يف مايألا ةرشملا نأ ىلع ءانب جحلا هتاف سمشلا كردي
 رشاعلا مويلاو ةرشاملا ةليللاو “ فوقولاو مارحإلل ةعستلاف ‘ اهرماظ

 ضقني مل ام دح الب كلذ ريغ ريخأتب سأب ال نكلو ى كلذ ريغل
 فاوطلا ينعأ ث ءاضق ديعلا دعب كلذ لعلو “ عامج وحنب مارحالا

 ىلع ينبم هئجح حص ليللا نم اءزج كردأ نم "نأب لوقلاو ى يمسلاو
 مل يأ ( هكردي مل نمف ) هيلعو ى بيلغت يلايللا مايألا ةرشملاب دارملا نأ
 عولط ىلإ ) ةفرع جحلاو ى جحلا وأ فورعملا فوقولا وأ جحلا نامز كردي

 حص اعامجإ ال الوق كلذ نوك نمو يأ ( مث نمو ص هتاف رحنلا رجف
 عستو ( مايأ ةعستو نارهش ) جحلا رهشأ : ضعب لاق يأ ( ليق ) هنأ

 يف صخر امنإو ، ةرشاعلا ةليللا نود يلايللاو ةرهنألا دارأ لب ع لايل

 نأ ضعب معزو « تافرع ف ةلىللا كردأو دعب نم ءاج نمل ةرشاملا

 ص ةثالث ال نارهش هل مت هنأ ىوس هل هجو الو نارهش جحلا رهشأ

 ع [موي نورشعو نارهش : ليقو ط اموي رشع ةثالثو نارهش : ليقو

 نم ارومأ نأو ى ةثالث عمجلا لقأ نأ رهشأ ةثالث : لاق نم ةجحو
 ةححو“ ىنمب تيبملاو رحنلاو قلحلاو يمرلا لثم ةفرع دعب نوكت جحلا

 خيشلا لاق ؤ ليق اذك ؛ رومألا هذه “ رشع ةثالثو نارهش : لئاقلا

 ينمي رهشلا رخآ ىلإ ةضافإلا فاوط رات فالخلا ةدئافو : لبعامسا

 ص ةجحلا يذ رخآ ىلإ فاوطلا ريخأت زاجأ رهشأ ةثالث : لاق نم نأ

 نمو ص نيرشع ىلإ ريخأتلا زاجأ اموي نورشعو نارهش : لاق نمو

 ركذي مل نكلو ص رشع ةثالث ىلإ هزاجأ رشع ةثالثو نارهش : لاق



 اهتحصل ةرمع ناكمدق نإو ى هرهشأ يف الإ "بحب مارحإ حصي الو

 . ًالفن لوحي هتقو لبق اضرف ؟لصمك رهش لك يف

 وأ مايأ ةرشعو نارهش : لاق نمو ع « دعاوقلا » يف لوقلا اذه ليعامسإ خيشلا
 حصي الو ) ص ءاسنلا بصي مل ام ءاش ىتم فوطي لب ادح هل لعجي مل لايل رشع

 نإو ) ص ةهارك ىلع اهريغ يف ةفينح وبأ هزاجأو ص ( هرهشأ يف الإ جحب مارحإ
 اهتحصل ) ةبجاولا ةرمعلا نع هيزجت ال يمفاشلا دنعو ى اندنع ( ةرمع ناك مدق

 وأ : ليقو “ دمع الب يأ (لفن لآوحي هتقو لبق اضرف ,لصم رهش لك يف
 ةرمع الو هتقو مدعل احح دقعني ال : لىقو > احح دقعني : كلام لاقو > دمعت

 . ,ىدنع حيحصلا وهو اهتينمدمل
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 باب

 ء طقف ءوضولا زوجو بجو : ليقو 4 ِمارحإل لاسنغا نس

 باب

 مارحالا ةيفيك يف

 وه ى( بجو : ليقو ) ى اهب وأ ةرمع وأ جحل ( مارحال لاستغا نس )
 زوجو “ساجنآلا ةلازإو ءاجنتسا دعب ( طقف عوضولا زوجو ) ى ةيرهاظلا لوق
 مارحإلا زوجي هنأ لصاحلاو ‘ةالص الب ةبانجلاب مارحإلا زوجو ىةردقلا عم مميتلا

 الف ءاملا ىلع ةردقلا عم مميتب وأ مميت الب ةبانجلاب ةالصلا امأو ى اقلطم ةالص الب

 ءاملا دجي مل وأ لسفلا قطي مل نمو ى ةبانجي أرقي الو نآرقلاب ةالصلا نأل حصي
 دارأ نرإ ءاجنتسالاو ءوضولل وأ « ءاجنتسالاو ءوضولاو لاستغإلل مميتيلف

 طلخيو قدي " يمطخ وأ ردس و ءامب لستغي هنأ ليعامسإ خيشلا ركذو ةالصلا
 دعب الإ ةمحللاو سأرلا نم جرخم ال هنآل هلفث بهذمل قيقر بوثب ىفصيو ءامب

 دقف ءوضولا ىلع رصتقا نإو ى هب لستغيف فاص ءام يق ءاملا كلذ لعجي مث ى مايأ

 ةنيدملا ىلع زاج نمو ى مميت ءاملا دمجي مل نإو « هازجأو ةءاسإلا نم هظحي ذخأ
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 . . . اهلسغ دعب اسبلي مل نيليسغ وأ نيديدج نيبوث سبلو

 فرش ىلع دجسم وهو « ةرجشلا دجسم هل لاقيو ى ةفيلحلا يذ دجسم ىتأ اذإف
 لبق لستغا نإو « لستفيلف ةكم ىلإ بهاذلا نيمي نع يداولا فرط ىلع ءاديبلا

 يتلا رثبلا نم برشي نأو ءابق" دجسم يف يلصي نأ يغبنيو ى هافك ةنيدملاب كلذ

 هب نم لك اهنم لستغيو ى مَجأ لبج برغ ىلع تويبلا فرط ةنيدملا نيمي ىلع
 . للع يبنلا دلو ميهاربا ةياقس اهنإف ةهاع

 نيديدج) ةروع رتاس بوث زاجو ى ( نييؤث ) لاستغا ىلع فطع ( سبلو )
 مث اههطسبي نأ اهسابل ةيفيك و ى ( اهلسغ دعب اسيلي مل ) نيلوسغم ( نيليسغ وأ
 هبشي كلذ نآل رخآلاب هىلع فحتليو امهدحأ سبلي الو ى اعيمج هب فحتلي
 وهو ءادرو ى لفسأ ىلإ وقحلا نم ناك ام وهو رازإ سبل نإو ى هب مازتحالا

 باجعإلا رذحيو «مارحإلا بايث يف ةالاغملا زوجت و “زاج هقوف هلك ندبلا مع ام

 جحلا فاوطل بارج وحن يف نيبوث لاخدإو نيبوث يف مارحإلا يغبنيو ى ربكتلاو
 تنإ نيلعن سبليو “ ةرهاط بايثب كلذ نوكي نأ طايتحا فوقولاو ةرمعلاو
 تلع هنأ » : نم ى لئامشلا ه يف يؤر امل نيدوسأ اناك نإ ايهب سأب الو ءاش
 ايلع رمأ هنأ » :نم ةالصلا باب يف «رطانقلا» يف املو « نادوسأ نافخ هل ناك
 تناك ةيتبسلا لاعنلا : بهو نيا لاق '"؛« نيوادرج نيبتبس نيلعن هل يرتشي نأ
 بتك نم ةياور يف معن “ هريغ وأ جحلا يف كلذ ناك ءاوسو ى اهيف رمش ال ءادوس

 نأ كش الو ص فالخ اهريسفت يفو ةيتبسلا لاعنلا نع يهنلا جحلا باب يف ثيدحلا
 . ىلوأ ءارفصلا

 ( ١ ) ور ١ ٥ ىلمي ويب أ ٠

 ( ٦ ) ور ١. رعطلا ١ يف .



 ز ةسحنتم ال تسند نإو تسبل بايثب ريط الو ، نيطخ ال

 ةين دقعيو 0 اهرثإ زاجو 2 ةبوتكم تقو رضحي مل نإ ناتعكرو

 : لوقيو جحب مارحإلا

 ص سبلي ام بسكيلف هبايث نم درج مرحم ىلع سأبال : « رثألا » يفو
 يف لخد ( نئيطيخم ال ) ي سأب الف رطملاب هغبص صقني آاغوبصم سبل لإو
 ةبجلا اهجو نوكي نأ لثم سأب الف بوثلا ةطايخ يف لخدي مل نإو ى اههتطايخ
 هسأر لاخدإ الب فلخ صونربلا ةمع لمجي وأ « ةدحاو ةهج نم صيسقلا وأ

 ص اهعمجو همادق هديب اّممض ولو ص همادق ىلإ هيفرط فطعو هيف هقمغو

 ، اهب مرحأ ىتح هدسج ىلع تناكو ( تسند نإو تسبل بايثب ريض الو )

 ص هريغو ديز نب رباج وهو كلذ زيجم دنع ةالص الب مرحأ نإ الإ “(ةسجنتم ال)
 تقو رضحي مل نإ ) ‘ ىلوأ وهو لاستغا ىلع وأ سبل ىلع فطع ( ناتعكرو )

 ةبوتكملا دعب يأ ( اهرثإ ) مارحإلا ( زاجو ) “ةنونسم وأ ةضورفم ( ةبوتكم
 مارحإلا يف لضفلا نأ هريغو فنصلا مالك نم ردابتملاو “ترضح نإ ةنونسملا وأ

 لاقو “ ترضح اذإ ةبوتكملا دعب هنم رثكأ ةبوتكملا رضحت مل اذإ نيتعكر دعب
 نم رثكأ دعب مارحإلا زوجيو ى ةضيرفلاب الإ ةنسلا لصحت ال : يعفاشلاو كلام
 نيتعكر صوصخ ضعب راتخا ص كلذ ريغو تسو نامثو عبرأك نيتعكر

 برغملا يتعك رو رتولاك ةنسلا دعبو ى ةنونملا وأ ةبوتكملا ترضح ولو مارحإلل
 نإو ى رظتنا هىف ىلصي ال اتقو تاقنملا غلب نإو ى كلذ ريغو فوسخلا ةالصو

 . ةالص الب ىضمو مرحأ فاخ

 بقعو ميلستلا بقع ) : لوقيو جح مارحالا ةين ( ةالصلا دعب ) دمقعيو (

 > مارحإلل اهب ءيج ةالصلا هذه نأل كلذ دعب وعديو هدحس نإ وهسلا د وحس
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 كلملاو ةمعنلاو دمحلا .نإ ص كيبل كل كيرش ال س كيبل مهللا كيبل

 نإو ؛ هللأ اي كيلع هغالبو همامت جحب كيبل كل كيرش ال 2 كل
 . . ةجحب : لاق نرق نإو ى خلإ اهمامت : لاق ةرمعب عتم

 ص ءاعدلا دعب لاق ى مارحإلل هفنأتسي مل لفن وأ ةنس وأ ضرف دعب مرحأ نإو

 ريمضل ةفاضإلل ةمزال ةينثت ةدحوملا حتفب ( كليل ) دعبو لبق اقلطم زوجيو
 يأ“طقف نانثإ ال راركتلا اهب دارم بئاغ ريمض و رهاظل فاضت دقو < بطاخملا

 هب داريو نيترم ءيشلا ركذي اك « ىرخألاب ةلصتم اهنم ةباجإ لك ةريثك تاباجإ
 باتكلا هتملعو « لوألاف لوآلا اولخدأو ڵ ؟دحاو ادحاو اوءاج وحن ڵ رثكأ

 وأ "بلأ ظفل نم وأ ةباجإلا ظفل نم هلماع ردقي قلطم لوعفم وهو « اباب اباب
 ص بل ردصم وهف اذه ىلعو « ةماقإ دعب كتعاط ىلع ةماقإ يأ “ماقأ ىنعمب "بل

 اريثك ابابلإ كتعاطل بلأ يأ دئازلا فوذحم هردصم وأ ، "بلأ ردصم مسا وأ
 لماملا فذحو فاكلل فيضأو ينثو ماللا تحتفو فلألاو ةزمهلا تفذح
 ع امهل تنأ ىتلا ةماقإلا يأ ع كتماقإ يأ كيبل "بلأ : لصألا وأ ڵ هقلعتمو

 ريدقت ىلع ةزمهلا حتفب ( نأ كيبل ) ةدابعلا يف ( كل كيرش ال كيبل مهللا )
 ليلعت الب فانئتسالا ىلع وأ ص ىللا ليلعتلا ىلع اهرسكب وأ ى ليلعتلا فرح
 ص ءيش هلبق ناك نإ هلبق ام ىلع فقويو كيبل طافلأ نم لكبءىدتبيو“ىلوأ وهو
 كيبل ) كلملاو ةمعنلاو دمحلا يف يأ ( كل كيرش ال كل كلملاو ةمعنلا و دمحلا )

 لوبقلاب كيلإ هلوصو يأ ( هغالبو ) هب رمأ اك الماك هنوك يأ ( همامت جحب
 . امهدحأ فذحو انهفذحو هللا ةزمهو اي فلأ تابثإب ( هلأ اي كيلع )

 لالحإلا دعب عفتني يأ عتمتي وهف اهدحو اهب مرحأ يأ ( ةرمعب عتمت نإو )
 ةرمعب هناسل وأ طقف هبلقب ال هناسلو هبلقب ( لاق ) ‘ لبق هل لحي ال امب اهنم

 ةجحب لاق)ةرمملاو جحلا ( نرق نإو ) “ هللأ اي كيلع اهغالبو يأ ( خلإ اهمامت )



 عتمتلا قبس بدنو « موقي مه هسلجم يف اثالث . خلا اهمامت ةرمعو

 جح يف لخدي مل "بلي مل نمو ى عمجلاو دارفإلا نم لضفأ وهو

 ةالصلل ربكتلاك هحاتتفا ةسلتلاف ‘ همارح)] حصي ملو

 ةرم يزجيو “ لضفأ اذه ى ( اثدلث ) كيلع اهغالبو يأ ( خلإ اهمامت ةرمعو
 ص اهانعم يف وه امم ظافلألا كلت ريغ زوجيو « ( موقي مث هسلجب يف ) ى ناترم وأ

 نكلو ص كيدعسو كيبل : لثم كلذ ىلع ةدايزلاو ى كيبل لدب كينانح لثم
 وبأ زاجأو ع اهريغ زوجي ال : ليقو « قيلع يبلا ةيبلت هنأل ركذ ام لضفألا

 : ليق 0 اهانعم يف وه امم راكذألا رئاسو ليلهتلاو حيبستلا ةيبلتلا لدب ةفينح
 . ريسلا يف ذخأيو بك رب ىتح ةيبلتلاو مارحإلا أدبي ال بكارلاو

 بدن دارأ هنأ باوجلا عتمتلا بدنو :لاقي نأىل'وألا ( عتمتلا قبس بدنو)

 مرح نأ وه يذلا ( دارفالا نم لضفأ وهو ) 0 جحلا نع ةدرفم ةرمعلا مدقت

 يف نيترمعب مرحأ نمو ى ( عمجملاو ) « ةرمعلاب مرحأ هاضق اذإو هدحو جحلا

 نيتجحب مرحأ نمو « ةرمع ىرخألاو ةجح امهادحإ : ليقو ى اتلطب جحلا رهشأ
 ص انراق نوكيف ةرمع ىرخألاو ةجح امهادحإ : ليقو ى اتلطب جحلا رهشأ يف

 . حصأ نيتلأسملا يف لوألاو ی طقف ةجح هل : ليقو

 فلخلا نم رم ام ىلع هنع بوني ام لقي مل وأ همارحإ دنع ( بلي مل نمو )
 ‘ اهم وأ امهدحأب ) همارحإ حصي ملو ) ةرمع وأ ) جح يف لخدي م (

 ص ةرمعلا حاتتفا يه اذك و “ جحلا حاتتفا يأ (هحاتتفا) الوأ مجحب ( ةيبلتلاف )

 ةلهأ دقو غرف ىتح بلي ملو ةيبلتلا لهج نم : ليقو « ( ةالصلل ريبكتلاك )
 كش اذإو “هل جح الف ةيبلتلاب ملاع وهو بلي مل نم امأو “امد قرهي هنإف ريبكتلاب
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 ء ةيبلتلا يف ةرمع وأ جحركذ نع ناتيفاك : ليق س ةينلا عم يهو

 وأ هتلحار تراس املك اهب توصلا عفر بذدن و > حصأ لوألاو

 حصو 4 ًايبلم عمس وأ ًايداو طبه وأ افرش الع

 يمفاشلاو كلام زاجأو ى يضميو ةيبلتلا ددجيلف ىبل ام دعب مارحإلا يف ناسنالا

 مارحإلا ةريبكت نع يزجت نأ ةالصلا يف ةينلا كلام زاجأ اك ةيبلت الب مارحإلا

 : يمفاشلا لاقو ى ةيعفاشلا ضعب لاق اذك و « ةيبلت الب مرحأ نم ىلع امد ىريو
 : ةيكلاملا نم بيبح نبا وةيعفاشلا ضعبو انباحصأ لاقو « اهك رت يف مد ال ةتنس

 مم ةينلا نم دب ال : هنعو > ةفىنح وبأ اذك و > مدلا هربحم ال نك ر ةسلتلا نإ

 ىلع تمرحأ :لوقت نأ لثم ضيوفتلاب مارحإلا زوجيو ؛ يدهلا قوس وأ ةيبلتلا

 مرحأ نملا نم مدق الع نأ يور ك > مرحأ 2 ملعت ملو يحاص هملع مرحا ام

 . هيده يف هكرشو كلذ هل زاجأف للم هيلع مرحأ ام ىلع

 :ليق ) “ ايهب وأ ةرمعب وأ جحب مارحإلا ةين ( ةينلا عم ) ةيبلتلا يأ (يهو)
 وه يذلا ) لوألاو ص ةيبلتلا يف ) اهركذ وأ ( ةرمع وأ جح ركذ نع ناتيفاك

 ىونام ريغب ظفلتو ىون نإ و ى ( حصأ ) ةيبلتلا يف امهرك ذ وأ امهدحأ ركذ

 هدنع زجي مل هطرشب لاق نمو ى هتين هيزجت : لاق ؤ ظفللا طرتشي مل نمف اطلغ

 املك اهب ) ةرمعلاو جحلا يف ( توصلا عفر بدنو ) ص طلغ هنأل هظفل الو هتين

 (ايداو ظبه وأ) “اهعمجي ( افرش الع وأ ) ريسلا تأدتبا يأ ( هتلحار تراس
 ةيبلتلاب توصلا عفر : ةيرهاظلا تلاقو “( اينبلم عمس وأ ) “ حيبستلا عم اهعمجي

 ابنج ولو عفرلا زاج اذإ ىل'وأ باب نم ضفخلا حصو عفرلا ( حصو ) “ بجاو

 ةيبلتلا تحصو يأ ابنجل فوذحم ردقي وأ “ ىلوأ باب نم ابنج ولو ضفخلا زاج

 لمشي ام ريمضلاب دارأو عفرلا ىلإ ريمضلا در "وأ ى هللا ءاش نإ يتأي اك ابنج ولو



 جاحلا راعش يهو لضفأ اهب راثكإلاو ى ابنج ولو تقو لكب

 قفأ لك هبحو هل ىعديو > بكر وأسان هلبقتسا اذإ > ملعي اهب و

 هعمس ٤

 ولو مارحإلا حصيو يأ“مارحإلل ريمضلا در حصيو < مادختسا كلذو ضفخلا

 ةصخر وهو ةالص الب حصي مارحإلا نأ ىلع ءانب اذهو ى مميت الو لسغ الب ابنج

 سانلا لغشي نأ فاخي ثيح الإ ( تقو لكب ) ىلصي ال بنجلا نأل اهرك ذ مدقت
 ةلحرم ىلع يهو ءاح" ورلا نوغلبي ال ىضم نم ناكو “«توصلاعفرب الف مهتالص نع
 لع يبنلا باحصأل كلذ بسنو “ليق اذك ةيبلتلاب مهتاوصأ "حبت' ىتحةنيدملا نم

 ى ةيبلتلا متي ىقح مالسلا درب الو رثكيلو حلي الو توصلا عفر يف فرسي الو

 وأ لاوزلا تقو وأ ءاسفن وأ اضئاح وأ ( ابنج ولو ) هيلع در ال : ليقو

 هلاصتا زوجيو ى ابنج ولو ةيبلتلا تحصو يأ ع فذح انه “ بورفلا وأ عولطلا

 لكب حصو :لاقف س ةيبلتلاب هتوص عفر هل حصي ال بنجلا نأ مهوت امبر هنأل هلبق امب
 ىنمو ةكم دحسم ق الإ دجاسملا يف توصلا يلملا عفرب الو 2 ابنج ولو تقو

 . هيلي نم امهريغ يف عمسيف

 :هلوقب هرسف اك هتمالع يأ رمتعملاو(جاحلا راعش يهو لضفأ اهب راثكالاو )
 يذلا رامشلا همزالي اك همزالي ءيش وأ هتدابع يأ هكسن وأ ى خلا ( ماعي اهب و )

 ص مرحم هنأ اوملع ولو ( بكر وأ سان هلبقتسا اذإ ) “ هدسج رعش يلي بوث وه
 ةثداح ثودح دنع ةيبلتلا ددجيو “ مرحملا هبناجي ام هنع بناجيو ( هل ىعديو )

 هبيجيو ) 0 مونلا نم هابتنالاو رجفلا عولط عمو راحسألا يفو ةالصلا فلخو

 يأ ص كلذ ريغ وأ ءام وأ رجش وأ رجح وأ ضرأ نم ( هعمس ) ةهج ( قفأ لك

 لك هباجأ اذإو ى هل وعدي وأ هلمع هرج هنأل هلك كلذ باوث هلو ى هتيبلتل يلي

 ج ٥٦



 . لضفأ ةأرمال توصلا ضفخو { ةكم لصي ىتح اهعدي الو

 اضيأ باجأو هلبق يذلا قفألا ةباجإ يناثلا قفآلا عم اهلك تاهجلا نم قفأ

 يأ ( ةكم لصي ىتح اهعدي الو ) 0 هتفيحص يف هلك كلذ باوثو ى اذكهو
 تلاز اذإ يلع دنع جحب مرحملا اهعطقي : ليعامسإ خيشلا لاقو ى اقلطم اهتويب

 اهيمرب ىح : ليقف > ةبقعلا ةرمح يمرب ىقح روهلا دنعو «&/ ةفرع موب سمشلا

 هررقو همالك ريرحت يفبني اذكه > 7 نم غرفي ىح : 17 > ةاصح لوأب

 ص نا ءاش نإ خمشلل يتأي ام ىلع المح اهيمر ةدارإ دنع اهعطقي : لبق هنأب ضعب
 اذإ ةفينح يبأو كلام دنع اهعطقي ةرمعلاب مرحملاو ىلصملا ىلإ حار اذإ :ليقو
 > حيحصلا اوهو دوسألا رجلا لصو اذإ يمفاشلا دنعو > مر_الا لصو

 ء ةكم تويبب لخد اذإ عطق برقلا نم مرحا نإ و > مرحلا لخد اذإ : :7

 ةأرمال توصلا ضفخو ) 0 ةبعكلا ىآرو دجسملا باب ىلع فقو اذإ : لبقو

 ث « جاتلا ه يف اذك ى ائيش اهيلع نأ ملعأ ل اهب اهتوص تمفر نإو ى ( لضفأ
 الب ريصقتلا يف صوصقملا اهرعش كرت اونثتسا اك ةقراشملا دنع ىنثتسم اذه لعل و

 تامزح عبس رادقم ةعاطلا يف ولو اهتوص تعفر اذإ اهنإ : ليق دقف الإو « نفد

 ن ١ سانلا داقتعإ ةلفقلا نمو ) اهتوص صقتست ل ام صخرو > ترفك بطح

 مكح لب ص سأب ال نهنود ام نا خيشلا كلذ لقي م هنأ عم هب سأب ال نهنود ام

 مهلعلو ، لاح ةعقاو كلتف تامزح عبس امهنيب نأ اورزحف اهعمس هنأل اهرفكي
 . اضيأ عنملا : لوقيف ؟ انيب ام نود ايف مكحلا ام : هل اولاق ول
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 لصف

 عتمتملاف ‘ امهب نراق وأ ةرمعب ْعتمتم وأ جحب درفم ام مرحملا

 : ىلاعت هلوقب دارملا وه

 فض٫صسل

 نمض وأ “لوعفملا يف ةدئاز ءابلا ( جحب ) ءارلا رسكب ( د رفم" امإ مرحملا )
 ' طقف همتأ و هدحو جحي مرحم : عاونأ وهو ى ةدئاز نوكت الف مرحم ىنعم درفم

 ةرمعب مرحأ دقو هرهشأ يف جحي مرحم و ى ةرمعب مرحأ ش همتأ و هدحو جحي مرحم و
 مث ادرفم ناك اذهف ةرمع ىلإ هخسف مث هرهشأ يف جحب مرحم و ى اهمتأو هرهشأ لبق

 ةفرع دعب الإ نراقلا اذك و “ ىمسي الو تيبلاب فوطي ال درفملاو ى اعتمتم راص

 ركذيو نآرقلا أرقيو دجسملا لخديو ى اهلبق زئاجف اهيمسو ةرمعلا فاوط الإ
 ص اهمارحإ حصو آطخأ :ليقو“اهمارحإ دسف افط نإو « ىلصيو ىلاعت هللا

 رهشأيف ( ةرمعب عتمتم وأ ) ى افلحي مل نإ مد ال : ليقو ث نالوق مدلا موزل يفو
 طاقسإ ىلوألاو جحلا رهشأ لبق ةرمعب مرحم وأ ى ( اهب نراق وأ )جلا

 ريغ هب نوكي امو امتمتم هب نوكي ام « اهلك ةرمعلا دارفإ عاونأ لمشيل عتمتم
 : ىلاعت هلوقب دارملا وه عتمتملاف ) ى هنيبي مالكب عتمتملا ىلع ملكتي مث ص متمتم

 ۔_ _ ٨ ٥



 نأ :امهدحأ { ناعون وهو ث ةيآلا « جحلا ىلا ةرمعلاب عتمت نف »
 فوطيو تيبلا لصي ىتح تاقيملا نم جحلا رهشأ يف ةرمعب لهي

 نم رهشألا كلت يف جحلا ءىشني مث ، ةكمب لحيو قلحي مث ، ىعسيو

 ملو هدلبل داع ولو عتمتم : هل ليقو س هدلبل فارصناب ال 2 هماع

 لح امب عافتنالا ىلع ماد يأ “ ي جحلا ىلإ ةرمعلا ل ببس 6١ ي ب عتمت نمف ل

 هفاوطبو هترمعب هللا ىلإ برقتلاب عفتنا وأ « هترمع نم هلالحال جحلا ىلإ لحملل
 اوملعاو » ىلامتو كرابت هلوق وه اهمامت “ ( ةيآلا ) ممت جحلا ىلإ ارظتنم ءاش املك

 ةرمملاو جحلا اومتأو » : ىلاعتو كرابت هلوق اهل وأو ١" 'ي باقملا ديدش ذلا نأ

 جحلا رهشأ يف ةرمعب لي نأ امهدحأ : ناعون ) عتمتلا يأ ( وهو ) ) ي ث

 هضعب وأ هلك هسأر ( قلحي مث ىعسيو فوطيو تيبلا لصي ىتح تاقيملا نم
 مث امرحم ءاش ام ميقي نأ هلو < يده همزلو هلك لالحلا هل لحو ( ةكم لحيو )

 الإ كلذ يف ةدح الو اضعب رخؤيو اضعب لمفي نأ هلو ى قلحيو ىمسيو فوطي
 نم وأ بازيملا تحت نم ( هماع نم رهشألا كلت يف جحلا ءعىشني مث ) جحلا

 فارصناب ال ( اقلطم مرحلا نهم وأ نجلا دحسم نم وأ دحسملا ق ءاش ثىح

 مث دعبلا يف هلثم وأ هدلب ىلإ فرصنا وأ هماع نم جحلا ءيشني مل نإف ع ( هدلبل

 . يدهلا مهمزلي نيذلا نيعتمتملا نم سيلف هأشنأ

 ( هدلبل داع ولو ) يأ ( عتمتم ) وه ( : هل ) نسحلا لاق يأ ( ليقو )
 هن ب ىل و 1 هن إف هماع ق جح ن ا ايس ال و ) جحم ملو ( ٠ دعملا ف ٥ دلب لشم و ] ي ا

 )١( ةرقبلا : ١٩٩ .
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 يف ال رمتعا نمو ص ةيآلا يف روكذملا عتمتلا يده همزلي نكلو

 نإ اذكو ى هرهشأ يف اهمتأ ولو هيلع مد الف جح ىتح ماقأ مث هرهشأ

 : ليق ام ىلع الإ 2 هتنس يف عجرو هلهأل جرخ مث اهيف رمتعا

 . ةعتم جحلا رهشأ يف ةرمعلا

 طاقسإ ىلوألاو “ جحي ملو : هلوق وه كاردتسالا اذه قلعتم ( نكلو ) “ عتمتم

 روكذملا عتمتلا يده همزلي) عتمتم :هلوق نم ذخؤي يدهلا موزل نأل نكل ظفل

 ةفينح وبأ زاجأو ، هنم لكأي الو همك زي ريعب وأ ةرقب وأ ةاش وهو ى ( ةيآلا يق

 . هنم لكألا انباحصأ صعبو

 ص هترمعب عتمتساف ةرمعب هجح خسف نم ةيآلا يف عتمتلا : « يةدُسلا » لاقو

 امتمتسم هدلب ىلإ داع مث راصحإلاب هنم لح اذإ جحلاب رَصحملا وه : ريبزلا لاقو
 نيب اف لالحإلاب امتمتم راص يناثلا ماملا يف هجح ىذضق اذإف « هلالحإ دمب

 يف ( رمتعا نمو ) ى ديعب دلب ىلإ فرصنملا هدلبل فرصنملا لثمو “ نيمارحإلا
 مد الف ) مقي مل نإ ايس الو ( جح ىتح ماقأ مث هرهشأ يف ال ) جحلا رهشأ ريغ

 لبق انم لعفي م ولو ( هرهشأ يف اهمتأ ولو ) “ ديز نب رباجل افالخ ى ( هيلع
 هنأ رباج لوق يفو ى اهنم غارفلا ال مارحالا تقو ربتعاف اهب مارحإلا الإ هرهشأ

 ث اهلبق مارحالا ناك ولو يدهلا همزل جحلا رهشأ يف ناك نإف ى غارفلا ربتعي

 ( هتنس يف عجرو ) ديعب قفأل وأ ( هلهأل جرخ مث اهيف رمتعا نإ اذكو )
 : نسحلا لاق يأ ( ليق ام ىلع الإ ) هبلع مد الف عجرب مل وأ جحي مل وأ جحف

 نم ىلع مد ال كلذك و ى مد هيلعف ( ةعتم جحلا رهشأ يف ) اقلطم ( ةرمعلا )

 ص مرحلا لخاد مهو هلهأل عجر نإ كلذك و ‘ عجري ملو جحي ملو هرهشأ يف رمتعا

 همزلي عتمتم هنأ هماع نم جحي ماقأو هرهشأ ريغ يف رمتعا نم : سوواط لاقو

 . يدفا

 ۔ - .٦١



 . . . . ةرمعل هلوح م جحب درفي نأ : يناثلا

 ةدناف

 ةرمع الإ هيف زوجت الف جحلا رهش ثأ الإ ماعلا روهش نم رهش لك يف ةرمعلا زوجت

 يف وأ ص هدعب ماع يف جحيو ماع يف ىدؤت نأ زوجي ةبجاو اهنأ ىلعو « لوخدلا
 تناك نإ عتمتملا ىلع مد الو « رثكأ وأ ماعب اهيلع جحلا مدقي وأ ى ءاش ماع يأ
 يف رمتعا نمو ى رخآلل رجأتساو امهدحأ لمف نإ الو « جحلا هل نم ريغل ةرمعلا

 بيطب عتمتي مل ةرايزلا لبقو ةفرع دعي لعف نإ هنأل هيلع مد الف جحلا رهشأ يقاب

 ه جحلا ىلإ » :ىلاعت هلوق هيلع قدصي مل ةرايزلا دعب وأ لفن فاوطب وأ هوحن وأ
 . ملعأ هللا و

 دلقم ريغ نوكي نأ هطرشو ى ( ةرمعل هلوحي مث جحب درفي نأ يناثلا )
 ثيدحل هخسف هل زجي :ملو هجح مامتإ هيلع بجو يده هعم ناك نإ و “ يدهلل

 ىرن الو ةدمقلا يذ نم نيقب لايل سف قلع هللا لوسر عم انجرخ » : ةشئاع
 رمأ ةكم نم انوند اهلف » جحلا هب انمرحأ يذلا نأ الإ يأ 0١١ « جحلا هنأ الإ

 ةورملاو افصلا نيب ىعسو تيبلاب فاط اذإ يده هعم نكي مل نم فلع هللا لوسر

 نحنو للع هللا لوسر عم انمدق » : ثلا دبع ن رباج ثيدحلو ى « لحي نأ

 مل نم قلع يبلا انرمأف ط ةورملاو افصلا نيب انيعسو تيبلاب انفطف جحلاب نومرح

 ؟ مرحم تنأو لالحإلاب انترمأ هللا ين اي : انلق ى ىقلم نأ يده هعم نكي

 الو يدهلا تدتلق ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول ينإف اوتلحأ :لاقف

 يف ريمضلا نم لدب «نم» نإف يده هعم نكي مل نم رمأ هارتف ؛ خلإ '") « تللح

 )١( ملم هاور .

 . هيلع قفتم ()



 نأ ىلإ الحأ ىعسو فاط اذإف 4 ًاعتمتم نوكيو "يده همزلف

 اذهو }قفرأو لهسأ عتمتلاو { ةكم ءاحطب نم جتحب لهيف ىنمل جرخي

 اميلع ةعتم الو اهب ميقمو ةيكم ريغل

 : اضيأ هلوق يفو ى الوعفم نم نوكمف انل لاق ىنعم انرمأ نمض وأ ىنلا انرمأ
 نأ ىلإ ةراشإ«تللح الو يدها تدّكق ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتساول ,

 “لحاف يل زئاج لالحإلانوكيل يدهلا تدلق ام:لاقهنأكلالحإلا نم عنام يدهلا

 : ىنعمو ى رطسلا يف ةلوصفم فلأ اهدعب سيل فلأ مالب وه تللحأل ظفلو
 هنم ىضم ام وه يرمع نم يقابلا ناك ول « تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول »
 ناكسإب ( يده همزليف ) ريخ نآلا اذه نأ ىل رهظ امل تللحأو دبلقتلا تك قل

 نوكيو ) ‘ حصفأ ىلوألاو ى ءايلا ددشيو اهرسكي نم برعلا نمو « لادلا

 جورخلا ديرب نأ ىلإ يأ ( ىنمل جرخي نأ ىلإ لحأ ىعسو فاط اذإف اعتمتم

 ( ةكم ءاحطب نم ) هب امرحم هل ةيبلتلب هتوص عفري يأ ( جحب لهيف ) ىنم
 ،ةفرع ىلإ ةكم لهأ قيرط نيقيرطلا قرتفم ىلإ رمحألاو سيبق يبأ اهيلبج نيب ام
 ى ىصحلا قاقد هيف يذلا عساولا ليسملا ىلع ءاحطبلا قلطيو“قارعلا قيرطو

 دارفإلاو ى دارفإلا نم اندنع لضفأو ( قفراو لهسأ ) هيعونب ( عتمتلاو )
 ناضمر يف رمتعا نم الإ نرقي نأ الو ذرفي نأ بحن الو « نارقلا نم لضفأ

 نأ هل بحن الو ى انسح ناك جلا رهشأ يف كلذ دعب درفأ نإ هنإف ى بجر وأ

 يقي نأ هركنو ى كلذ لبق ءاج نإ دارفإلا نع هاهننو ى رشعلا مايأ يف الإ درفي
 رشعلا مايأ يف ميقيف ناضمر وأ بجر يف رمتعمل الإ تيبلاب فوطي ال ةكمب انامز

 ( و اهب ميقمو يكم ريفل ) يدهلا موزل يأ ( اذهو ) ص رم اك دارفإلا هل نسحف
 ص بيسملا دارأو ببسلا مسإ قلطاف يده ال يأ ( اهيلع ةعتم ال ) ف امه اسأ
 بجوم ال يأ فاضم ردقي وأ ةصاخ ةيفرع ةقيقح يدهلا ىلع ةعتملا قالطإ وأ

 



 4 مارحلا دجسملا يرضاح هلهأ نكي مل نمل كلذ » : ىلاعت هلوقل

 يف ةجاحل ةنس ةكم ميقملا جرخ نإو . يده امهمزلي مل اعتمت ولو
 همزلت ال نأ بدن ٠ ةرمعب امرحم لخد م جحلا رهشأ

 دنع مايصلا وأ يدهلا بوجو يأ ( كلذ » : ىلاعت هلوقل ) “ ميجلا حتفب ةعتم

 هدنع نارق الو عتمت ال ذإ ةفينح يبأ دنع عتمتلاو ى ةيكلاملاو ةيعفاشلا دنعو

 مل نمل ) هنم لكأي ال مد هيلعف مهنم كلذ لعف نفف « مارحلا دجسملا يرضاحل
 لهأ هل نوكي نأ نا. دالا نأش نم نا الإ؛وه نكي مل : دارملا ى ( هلهأ نكي

 عضوملا هعم نطوتسا نم لهألاو ، كلذب ةيآلا تءاجف مدخو دلوو جوزك
 ركذم عمج ( يوضاح ) ص هدحو نوكي ال هنأل بلاغلا ىلع آضيأ اذهو ى اقلطم
 دجسملا ) “ اطخ ةتباثلا اهدعب نكاسلل اقطن ةفوذحملا ءايلاب بوصنم ملاس

 وهو “ةكمب ناك نم سابع نبا دنعو ؛مرحلا يف ناك نم هرضاح و ( ١" 4 مارحلا

 هنيب ناك نم ةيعفاشلا دنعو ‘ كلام نع لوق وهو “ سوواط و يرهزلا لوق
 دنعو ى ةكم وأ مرحلا يف ناك نم ابس الو رصقلا ةفاسم نود ام مرحلا نيبو

 ق نراك نم امس الو ى ةفىنح يبأ لوق وهو تاقنملاو مرحلا نيب ناك نم ءاطع

 ةالصلا هيف رصقت ام ةكم نيبو هنيب نكي مل نم هنأ ءاطع نعو « ةكم وأ مرحلا

 دجسملا يرضاح هلهأ نمم دعي ال : ليقو ى موي نم لقأ اهنيبو هنيب ام هنعو
 مقلملا جرخ نإو “ يده اهمزلي م اعتمت ولو ) اماع اهيف ماقأ نم الإ مارحلا
 ( لخد مث ) جرخب ناقلعتم ( جحلا رهشأ يف ةجاحل ) مقب ناقلعتم ( ةنسم ةكمب

 همزلت ال نأ ) كحي يأ ( بدن ت ةرمعب امرحم ) مرحلا نم جرخي م هنأ ىلع كلذو

 )١( ةرقبلا : ١٩٦ .



 عتمتلا هريغك يمل زوجو ، هجورخ يف رصقو رفاس نإ ةعتم

 { يده موزل الب عمجلاو

 ل اهموزلب هملع كح نمو > ) هجورخ يف ( ةالصلا ) رصقو رفاس نا ةعتم

 نمو ‘ هملع مد الف سكعلاب هربغل رمتعاو هسفنل جح نمو > [اثطاخ نكب

 :ديز نب رباج نعو > هبلع مد الؤ هرهشأ ف اهمتأ و جحلا رهشأ ريغ ق ةرمعب مرحأ

 رهشأ :ريغ يف ةكم لخد نمو ى قلحلا الإ هرهشأ يف اهنم كردي مل ولو مد هيلع

 همزلو ةرمعب تسيلف ةشئاع دجسم نم جحلا رهشأ يف ةرمعب مرحأ مث ةرمعب جحلا

 لفنلا ةرمعب عتمتي الو > معنتلا دحسم ةشئاع دحسمو > فاطو ىعسو مارحإلا

 موزل الب ) دارفإلاو ( عمجاو عتمتلا هريغك يكمل زوج و ) “ ضرفلا جح ىلإ
 بحم يذلا ةمتملا : كلا همحر ينالدبألا لاق 0 عمج وأ عتمت نإ يكملل ) يده

 : ةتس طورش هبف تعمتجا يذلا وه يدهلا هيلع

 . جحلا رهشأ يف مرحي نأ : اهدحأ

 . جحلا رهشأ ق لح نأ : يناثلاو

 . كلذ هماع يف جحلاب مرحي نأ : ثلاثلاو

 . دعملا يف هلثم وأ هقفأ ىلإ عوجرلا لبق كلذ نوكي نأ : عبارلاو

 . جحلا لبق ةرمعلا نوكت نأ : سماخلاو

 ٠ ىوط يد الو ةكم لهأ نم نوكي ال نأ : سداسلاو

 . ھا هبلع مد الف طرش لتخا نإف

 رهشأ يف لع هللا لوسر ةرايزل تاقيملا نع جرخ مث لاوش لبق رمتعا نمو
 نم هنأ هملع قدصب دقو > ال : لسىقو > هعوحر دنع عتمت نإ :1 همزل جحلا
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 عتمتملا اذكو ي رحنلا موي امهنم لحيو امهب مرح نأ:نارقلا: ةفصو

 غلبي ىتح امرحم موقي لب ، ىعسو فاط اذإ لحي ال ايده قاس نإ

 مرحأو نيتعكر ىلصو فاطو لستغا ةيورتلا ةيشع دنعف « هلحم يدهلا

 « اقافتا هيلإ اهليوحت هل زاج هرهشأ يف ةرمعب لخد نمو .4 جحلل

 فوطيو مرحي نالو باطحك نوكي نأ هلو ى ةعتم الف مارحلا دجسملا لهأ

 نم عجر اذإ هيلع يده الف هريغ نع جح نمو “ هيلع يده الف ةرمع الب لحيو
 جحلاب يأ ( ايهب مرحي نأ نارقلا ةفصو ) “ سكعلابو هسفنل رمتعم ةرايزلا
 هرش دبل وأ ( ايده قاس نإ عتمتملا ذكو ، رحنلا موي ايهنم لحيو ) ةرمعلاو
 دعب فوطي الو (امرحم ) مودي ( موةي لب ىعسو فاط اذإ لحي ال ) هصقع وأ

 مدق اذإ هنإف “ رحنلا موب ىنم نم رحنلاب هطوقس ( هلحم يدهلا غلبي ىتح )
 ةرمج ىمر رحنلا موي ءاج اذإف “ ىمسو مزمز نم برشو عك رو فاط ةكم
 ء هترمع لامعأ لمعب قم نراقلاف : تلق نإو “ رصق وأ قلحو ىنمب ةبقعلا

 الو امرحم ةكمب موقيف ىعسو برشو عكرو اهل فاط ةكم مدق اذإ : تلق

 : ى رحنلا موي ءيجي ىقح لحي الو بليلو ث دجسملا نم ءاش ثيح لصيلو فوطي
 امنإو رصعلا نمف ةمشملا امأو ط لاوزلا نم ءاسملا دارأ ( ةيورقلا ةيشع دنعف )

 ركفتلا ةيورتلاو “ ىنم يف سخلا تاولصلا كرديل لاوزلا يف باهذلا هب روص

 نووترب مهنال ءاملا نم +اوترالا وأ 2 هايؤر يف هيف ركذتي ناك ةندتتنت مهاربإ نآل

 نيتعكر ىلصو فاطو ) يدهلل قئاسلا رمتعملا كلذ ( لستغا ) « دمب امل اهيف
 نوكيف (اقافتا هيلإ اهليوحت هل زاج هرهشأ يف ةرمعب لخد نمو “جحلل مرحأو
 زوجي ال : ضعب لاق دقف رظن قافتالا ءاعدا يف نكل ى اعتمتم هنوك دعب ادرفم

 مهللا 2يمفاشلاو ةفينح يبأو كلام لوق وهو سكملا الو جحلا ىلإ ةرمعلا ليوحت
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 . هزاوج حصألاو ص هسكع يف فلخلاو

 وهو ( هسكع يف فلخلاو ) ليوحتلا ىلإ رارطضإلا دنع قافتالا : لاقي نأ الإ

 ى اقلطم ( هزاوج حصألاو ) ى اقلطم هعانتماب : ليقف ص ةرمعلل جحلا ليوحت

 اهوخسف يتلا مهتجح يف ةباحصلل زوجي هأ ينعي ' طقف يباحصلل زوجي : ليقو
 ةرمعلل اهخسف زوجي الو ‘ كلذ ةداعإ مهل زوجي الو طقف للع هرمأب ةرمملل

 ىري رمع نوكيف“لوقلا اذه بسانيكلذنعىهن رمع نأ كاحضلا هاور امو مهريغل
 تنأ ه هللا دبع نب رباج ةياورل زاوجلا : حيحصلاو « خسنو ةرم هولعف كلذ نأ
 نع يأ « ؟ ةصاخ انلأ هذه انترمع نع انربخأ : للع هللا لوسرل لاق ةقارس

 انريغل ال اهنأ الإ ه طقف اهلعف نم رشعم انل يه جحلا نم اهانخسف تلا هذه انترمع

 فلتخا : خيشلا لوق ىنعمو « دبألل يه : لاق ؟ دبألل يه "مأ دعب انل الو

 عتمتملا يف افلتخا اهنأ جحلا ىلإ ةرمملاب عتمتلا يف كاحضلاو صاقو يبأ نب دعس

 الو امرحم ىقبي نأ ىلع ةرمعلل جحلا خسف نمو ى مهفاف جحلا نم ةخوسفملا ةرمعلاب

 ىلإ جحلا خسف زوجي : ليقو “ قباسلا فالخلا هيفف جحلاب مارحإلا برقي ىقحلحي
 نإف هرهشأ ريغ يف هب مرحأ نمو ى هرهشأ ريغ يف هب"لهأ نإ الإ ى اقلطم ةرمعلا

 ص هازجأ هدعب ىونلا ددج نإو ى هزجي مل هرهشأ لوخد دعب مارحإلا ةين ددجي مل
 وأ انراق ناك ءاوس “ ىبأ وأ ءاش ةرمعب لحي يدهلا قسي مل نم لك : ليقو

 نوكيف ةرمعلا هيلع فدرب مث جحلاب ناسنالا مرحي نأ امإو ٤ اعتمتم وأ ادرفم

 جحلا اهيلع فدرب مث ةرمعلاب مرحي نأ امإو “ زوجي الف ادرفم هنوك دعب انراق

 . نم بهشأ دنع ةرمعلا لمع يف عرشي مل ام زئاجف اعتمتم هنوك دعب انراق نوكيف
 دنع عكرب مل امو “ مهنم مساقلا نبا دنع فاوطلا لمكي مل امو “ كلام باحصأ

 ء

 عمجأ : « جاتلا ه يفو ى اضيأ مهضعب دنع يمسلا لكي مل امو ى ةيكلاملا ضعب

 ٠ دواد وأ هاور ) ( ١
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 ؛ نالوق ؟ دحاو هيزججي وأ نايعسو نافاوط نراقلا ىلع لهو

 ىلع لهو )“فاوطلا ءىدتبي م ام اهيلع جح لاخدإ ةرمعب لهأ نمل نأ نوملسملا
 نأ امهدحأ نيلوقل لماش اذه “ نيتمعك رلاك همباوتب لك ( نافاوط نراقلا

 لخد نبح ةرمعلل ىعسيو فوطي نأ رخآلاو ى هدعب وأ رحنلا موي ىلإ امهرخؤي
 ةباحصلا نأ يور ام يناثلل لدي ؛( نالوق ؟ دحاو هيزجي وأ ه نايعسو ) ةكم
 جحلا اونرقو ى يده مهعم ناك للع هللا لوسر عم عادولا ةجح اوجح نيذلا

 ةشئاعل لاق ام اضيأ هل لديو ىال ادحاو ايعسو ادحاو افاوط اوفاط “ ةرمعلاو

 اذه اهل لاق )ع كترمعو كتجحل كيزجي تيبلاب كفاوط » :اهنع هللا ىضر
 للع اهرمأف تضاحف ةجحب تمرحأ عادولا ةجح يف اهنأل عادولا ةجح ريغ ف

 هفاوطب جحلا تتأو ةكم يف كلذو « ةجحب مرحتو اهسأر طشمتف اهك رقت نأ

 ةرمعب ميعنتلا نم نمح رلا دبع اهوخأ اه مرحأ مث ى ةفرعب اهفوقو دعب هيعسو

 لعفب جتحإ نراقلاىلع نْيَيعسو نيفا وطب لاق نمنأ : خيشلا ركذو 4 للع هرمأب
 ص ضيحلا وهو اهب لزن رذمل ةرمعلا تضفر لب ةنراق نكت مل اهنأ اذه ةشئاع

 اهنأ مهوتي نم مهوتل عفاد هنأ رهاظ وه اك ةجحب سيل هنآ عم ةجح هنوك ىنعمو
 ادحاو فاوط امل تفاطف ةرمعلا ىلع جحلا تلخدأ وأ“اعم ةرمعلاو جحلا تنرق

 ًافاوطو ادحاو ايعس بحوأ نم ةحح نأب ريبخ تنأو ى ادحاو ايعس تمحسو

 اذإو “ حيحصلا وهو خلا كفاوط : ةشئاعل هلوقو ى ةباحصلا لعف وه ادحاو

 دعب آمرحم ىقبو قلحي الو ةرمعلل ىعسيو فوطي نأ هلف لوآلا لوقلا ىلع ىنب

 مث ص جحلل ىعسيو فوطيف فوقولا دعب ام ىلإ رخؤي نأ هلو جحي ىتح كلذ

 ء لضفأ جحلا نأل لضفأ لوألاو ى زجأ سكع نإو ى ةرمعلل ىعسيو فوطي

 اذإ كلذو ى اهبوجو يف فلتخم ةرمعلاو “ هيلع عمتجم ضرف وهف اضرف ناك نإو

 )١( يئاسنلا هاور ٠



 ةورملاب هتححل مارحإ ددح ىعسو هت رمعل فاط اذإ نراقلا : لسقو

 لالهإلا وهو درفملا ةفصو . ال : ليقو 0 هيعس نم هغارف دنع

 لخدأ مث ةرمعب مرحأ نإو ى ةرمعلا هيلع لخدأ مث جحب مرحأ وأ اعم ايهنرق
 ىعسو فاط جح اذإ مث كقلحي الو ةرمعلل الوأ ىعسيو فوطي نأ هلف جحلا اهيلع

 نأ هلو اهمدقتل كلذو ث جحلل مث ةرمعلل ىعسيو فوطي مث جحي نأ هلو « جحلل
 م دقل هنإ : يعفاشلا لاقو ى اهنم لضفأ هنأل ةرمعلل مث هل ىعسيو فوطيو جحي
 جحلا لاخدإب اهرمأو اهب دارفنإلا كرتب اهرمأ لب ةيلكلاب ةرمعلا كرتب اهرمأي

 ‘)١' كترمعو كجحل كنايزجي كبعسو كفاوط » : اهل لاةف ةنراق تراصف اهيلع

 ةرمعلاو جحلل ادحاو ابعس و ادحاو ًافاوط يزجي :لاق نمل اليلد خيشلاهرك ذ اك

 هرمأ نأب رجح نبا باجأو « ميعنتلا نم رمتعت نأ اهرمأ هنأ كلذ ىلع لكشيو

 جحي كتوسن عجرتأ : تلاق امل اهرطاخ ابييطت جحلا دعب هنم رمتعت نأ اهايإ

 هلوصو دنع ةرمعلل فاط اذإو « فلكتو دعب كلذ يفو ؟ جحم عجرأو ةرمعو

 ملو حبذ اذإ قلحي كلذك هنأ رهاظلاو “ لاكشإ الب قلح رحنلا موي حبذ اذإف

 ايعس و افاوط امل ىعسيو فوطي وأ « جحلا دعب امل فوطي لب ةرمعلل لبق فطي

 دعب ةرمعلل دعب فوطي نم اونثتسي ملو “ حبذلا دعب قلحلا ثيداحأ مومعل ادحا و
 اهوفوطي مل مهنأ عم حبذلا بقع ةباحصلا قلح اذك و ى ايمل فوطي وأ جحلا

 ىعسو هترمعل فاط اذإ نراقلا : ليقو ) 0 اونرق دقو ةكم اولصو نيح ةرمعلل
 موهفملا وه اك ( ال : ليقو ى هيعس نم هغارف دنع ةورملاب هتجحل امارحإ ددج
 . نارقلا ةفص ق هقالطإ نم

 ردصم ى لهملا هانعم وأ ى لالمهإلا وذ يأ ( لالهالا وهو درفملا ةفصو )

 )١( هركذ مدقت .



 { رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمري ىتح همارحإ مزتلي نأ طقف "جحب

 ىلع دجسملا ملو ، تيبلب فطي الف جحلب ايلم ةكم مدق اذإو
 ىعسو فاط نإو 2 هب فط الو تسبلا ملتسيلو ‘ همارحإ ىلع

 نيتعكر ىلص ايلك "جحب يليو ث طقف فاط نإ ال "يدهت همزل

 دئاع وأ “ءارلا رسكب درفملا هيلع لد يذلا دارفإلل ريمضلا وأ لعافلا مسإ ىنعم

 مزتلي نأ طقف جحب ) ابميم اردصم نوكيف دارفإلا ىنعمب ءارلا حتفب درفملا ىلإ
 الف جحلاب أيبلم ةكم مدق اذإو > رحنلا موب ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح همارحإ

 (تيبلا) سي ( ملتسيل و همارحإ ىلع ) ءاش نإ ( دجسملاب ميلو تيبلاب فطي
 سأل ) يدم همزل ىعسو فاط نإو ك هب فلطي الو ( فا وط الب هريغو رجحلا

 مارحإلا ددجيف هتزجأو ةرمع هجح خسفيو « ( طقف فاط نإ ال ) عتمت كلذ
 ةمنب كلذ لعف ءاوس > قلحو ىعسو فاط نإ الإ مد همزلي ال : لىقو ك جحلاب

 هنكلو قلحي مل نإ جحلاب همارحإ خسفني ال : ليق “ هل اخاسفإ ةرمعلا وأ جحلا

 . عسي ملو فاط ولو مد همزل : سابع نبا لاقو ى جحلا يف ةرمعلل الاخدإ نوكي

 كلذ دمعت هل زوجيف فاوطلل ايهعك ر ( نيتعكر ىلص اماك جحب يليو )

 فاو « اذكهو يبليو عك ريو فوطي مث ك امهدمب يبي نيتعكر عك ربو فوطي
 نبا مالك نمو ٤ ةالص الب مرحأ وأ لفن وأ ضرف دمب مرحأ نيتعك رلا ؟لصي م
 نراق فئاط فاط ام ينعي ع ةرمعب لحأو الإ فئاط تيبلاب فاط ام : سابع

 ص همزليف ال مأ آل لالحإلاب ىون ءاوس ةرمعب آالالحإ هفاوط ناك نإ الإ درفم وأ

 هنأ ىلع يبليو:نراق وأ جحلاب درفم وهو فوطي تيبلا لوح ايبلم الجر عمس و

 لعف : هل ليقف “ ةجل ضقانلا اذه ايأ : هل لاقف ص همارحإ ىلع قاب همعز يف



 . لضفأ هل فاوطلا كرتو

 ةمسلت نيتعك ر ىلص اماك ثدحشلف كلذ لعف نمف : لاق “ سانلا نم ريثك كلذ

 اذإو “ ( لضفأ هل فاوطلا كرتو ) “ فاوطلا يتعكر نيتعك رلاب ينعي “ جحلاب

 مارحإلا يبوث سبلو تاقيملا غلب نمو ى ميعنتلا نم هترمعل مرحأ تيبلا رازو لح
 ىونو “كلذل الهاج ائيش مسي ملو “ ةرمع الو جح ةين هل نكت ملو “ ىبلو مكرو

 رهشأ يف وهو كلذ وني مل نإو ى ةرمعب مرحم وهف نيملسملا مارحإك همارحإ نأ

 همحر ليحرلا نب بوبحم هلاق « ةرمعلابف اهريغ يف وأ ، جحلاب مرحم وهف جحلا
 همارحإ لعج ءاش نإف ةرمع الو اجح وني مل نم : ةيكلاملا نم بهشأ لاقو ؛ هلا

 :هناسلب لاقف اجح ىون نمو “انراق نوكب نأ بحأو ء ةرمع ءاش نإو ى اجح

 ص انراق بهشأ دنع ناك يسنو امهدحأبمرحأ نمو ى هتين ىلعف سكع وأ ةرمعب

 لطب نيتجحب مرحأ نمو « نارقلا ىلع نكيلف « نرق وأ درفأ له كش نإو
 هل تبثت : ليقو > كلذك .17 نترمعب مرحأ نإ و ‘ ةدحاو ونب ل نإ همارحإ

 : 7 ٠ ةَم زالل حصت م الفن ابروا جحلاب مرحأ و جح همزل نمو > ةدحاو

 اذإ ةمات اهدعيلف طقف ةيبلتلا ضعبب مرحأ نمو « فيعض وهو ةمزاللا نع هيزجت

 مرحأ ش ملكت وأ برش وأ لكأ وأ يشمف مارحإلا يتمك ز ىلص نمو ى ركذ

 هداعأ _ ىنم ديري وهو - ةيورتلا موي همارحإ دعب ىرتشا وأ عاب نمو « زاج
 نمو > ءيشب اهعطقن الف ةيبلت ف ذخا نمو > الك آ مرحت نا كلو > مد هيلعو

 نم ىلع : لاق نم ددشو > مد هملع : لسىقو > ءاسا طقف مارحإلل ةرم لوا ىسل

 هيلعف هجح نم لحأ ىتح اهل مرحأ ةرمعل بلي مل نمو ى مد ةالصلا رابدإ اهكرت

 ‘ مد : لسىقو > ءاس أ هاضق ىح جحلاب مرحأ نيح بلب . نمو > هل مدو ام مد

 ىضم ىتح بلي مل اذإ همزلي : ليقو ص همارحإ دعب ةدحاو ىبل نميف نالوقلاو

 بلي مل نمو “ ىرخأ تقو ىلإ ةدحاو تقو ىضم نإ : ليقو “ تاولص سمخ

 نإو “ءاش امب "لهأو تاقيملل عجر "لهأ اذامب ردي مل نمو « مد : ليقو « هل هرك

 . مد هيلعو جح عوجرلا هنكمي م
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 باب

 دايطصاو عامجو كفت ءاقلإو بيطلا لاعتسا نم مرحلا عنمأ
 ليوارسلاو صيمقلا نع يبنلل طيخت سبلو

 باب

 نبا زاجأو «ءايلاناكسإو ءاطلا رسكب ( بيطلا لايعتسا نم مرحملا عنم )

 ناكو “ بطلا نم سيل هنإ : الاقو ص يبرملا ناحيرلا هللا مهمحر عيبرلاو سابع

 براشو رفظك ( ثفت ءاقلإو ) ث بيطلا نم ةيسرافلا ناهدألا ىرب ال ءاطع

 ص ببسلا نع ببسملا مساي اريبعت هعزن هئاقلإب دارملاو ع كلذ ريغو ةناعلا رعش و
 عامجو ) ، كلذ ةرافك ىطعأو هعزن كلذ لاط نإو ص موزلملا نع مزاللاو
 ( طيخَمسبلو ) ى داصلا لجأل ءاط ءاتلا لادباب ديصلا نم لاعتفا ( دايطصاو
 طويخ :اضيأ لاقيو “عيبك لوعفم مسا ى ءايلا ناكسإ و ءاخلا رسك و ميملا حتفب
 ء هب فاحتلالاو هب ءادترإلا طيخلا سبلب جرخو ى ةغل وه لب “ لصألا ىلع

 (ليوارسلا و رصيمقلانع يهنلل) « زئاج كلذف نطبلا وأ الثم رهظلا ىلع هعضوو
 ا



 افخ سبل ًلعن "دجي مل نإو ، مرحملل ةفخلاو سونربلاو ةمامعلاو

 > نيبعكلا لفسأ نم هعطق لعب

 ليوارس :لىقو« دحا و امهانعم و هل درمفمب سنلف هلا ورس امأو > علا ةفصب درفم

 هل عمج ليوارس نكلو ع ومسم ريغ ةلاورس نإ : ليقو ى هدرفم ةلاورسو ممج
 يفو ص ةقرخ ةعطق ىنعمب ةلوارس : يضارلا لاقو ى درفملا هب يمس نكل اريدقت

 لاورس عمج وأ تاليوارس عمج ركذت دقو « ةبرعم ةيسراف لاورسلا :سوماقلا

 . ھا ى ليوعف مالكلا يف سيلو « نه رسكب ليوارس وأ ةلاورس و

 تسيل ةمامعلا نأ ىفخي ال ( ةمامعلاو ) ‘ وحنلا يف ثحب ظفللا كلذ يف انلو
 ص هنم عنملاو طيحملا ءاملعلا ميرحتل ةلع نوكي ال اهنع يهنلاف ةطبحملا قاوطألا نم

 اكح اهركذ نكلو « اهيلع ءيش دشو سأرلا ةمطغت ءايلعلا منمل ةلع وه امنإ و

 ةوسنلق مضلاب سنربلا سوماقلا يفو٤سأر هل بوث ( سونربلاو ) « عومجمب
 مالب رورجم يهنلل لوعفم ( مرحملل فلخلاو ) ى هنم هسأر بوث لك وأ « ةليوط

 ريض الو ص ( نيبعكلا لفسأ نم هعطق دعب افخ سبل لعن دجي مل نإو ) ى ةيوقتلا
 داسف عطقلا نأل عطق ريغ نم هسبل دمحأو ءاطع زاجأ و « نيبعكلا تحت ام ءاقبب

 تإ الإ “ هريغ دجوي مل اذإ هنم سجنلا عضوملا عطق الب سجن بوثب ىلصي اك
 ؛ اثيدح عطقلا فخلايف درو هنكل فخلا يف درب ملو بوثلا يف عطقلا نع يهنلا درو

 لفسأ نم اهعطقا » : رمع نبال لاق نلع هنا وهو حخوسنم هنأ ءاطع معزو

 مدعل هسبلي نمل زوجي ال نأ بهذملاو ‘ خوسنم ريغ هنأ حيحصلاو )١' « نيبعكلا
 ؛هيلعةيدفالورثكألاوةفينح يبأو يمفاشلاو كلام لوق وهو ى عطقلاب الإ لعنلا

 لعنلا دجو ذقو هسبل اذإ هيلع بجحت اك ةيدفلا هيلع : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 . هجام نبا هاور ( ١(



 . . . . . . ذ سرومو رفعزم سبل نعو

 ًابقع :امهل لمجي الف العن دجو نإو : لبق “ لعنلا دجو ولو هملع بجت ال : لبقو

 اهب مارحإلا زوجي ال رفصلاو دوسلا هذه انلاعن نأ مهفن يذلاو ى همدق هب رتسي

 ء فخلاك يه لاقي نأ الإ ڵ بمكلا تحت دلجلا ناك نإ و « ةطايخ اهيف نآل

 ابقع امل لعجي ال لعن دجو نم نإف اضيأو ، لمأت ةطايخ نم ولخي ال فخلاو
 تدجودقو ںانلاعن حلصت الو « لعنلا دجي مل نإ الإ فخلا سبلي الو ى مدقلا رتسي

 ص لاعنلا دجي ملنإ فخلا يف درو صيخ زقلا اضيأو مارحإلل ةفورعملا لاعن لامنلال
 لفسأ نم عطقيل هنأ ىتح بمكلا ولعي فخلا نإف تفلخ ىمست ال هذه انلاعنو

 نالصبال نبذللا نيلعنلا سبليو : « جاتلا » لوق رهاظو ى هيلإ جيتحا نإ بعكلا

 نآل ص تطمخ ولو ىلمع رقتسا هيلعو « روكذملا ا للاغنن زاوج « نيبعكلا ىلإ

 دمجي مل نمو ‘ حيحصلا ىلع مدقلا رهظ ةيطغت زوجي اضياو ع فكلا نود ةطايخلا
 نمل نافخلاو “رازإلا دجي مل نمل ليوارسلا :يور امل هسابل :هل ليقف ليوارسلا الإ

 ص ةبكرلا قوف ىلإ هلفسأ نم هتطابخ ىتفي : ليقو ى ال : ليقو « نيلعنلا دجي مل
 وه زافقلاو 2 ءافلا ديدشتو فاقلا مضب نيزاتفثقلا ةأرما ولو مرحملا سبلي الو

 غوبصم يأ ( رفعزم سبل نعو ) “ نطقب ىشحي دعاسلا يف نيديلل لمعي ءيش
 “نرول يأ ىلعهريغب غوبصملا زوجيو ى هتحئارل كلذو ‘ هضعب وأ هلك نارفعزب

 نعو“نميلاب رفصأ تابن وهو « هضعب وأ هلك سأرو يف غوبصم ( سر ومو )

 سرا و وهفناكملا سروأو ڵ ةنس نيرشع ىقبيف نميلاب عرزي مسمسلاك هنأ ضعب
 لوعفملا مما نأ رهاظلاو “سابقلا وه ناك ولو ءارلا رسكب سروم :لاقي الو

 سروأ :لاقي هنأ سوماقلا يف يذلاو ى سوروم ال سابقلا ىلع ءارلا حتفب سروم

 سروم و مد رقعزمب مزلو يرهوجلا مهوو “ سروم ادج لقو “ سراو وهف ثمرلا

 ص ىقشن نود ةحئار دوجوب ءيش الو ى درولاو نيمسايلاب اذك و : ضعب لاق ى مد
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 شيرعب لالظتسا زاجو ، هجوو سأر ةبطغت نعو ، قوطم نعو

 هب مزلو اسم رذحيلو ث اصع ك ىلع بوثورةلظمو ةبقو ةميخو

 ىلع دجسرحلا ةدش نم ضرألا هتهبج ٌ؟رسم نع زجع نمو 0 مد

 « تابن نم بون

 ةيطفت نعو) 0 ةطامخ الب ولو هريغ وأ ابوث ريدتسم لمج امع ( قّوطم نعو )

 . اقلطم ( هجوو ) ص الجر مرحملا ناك نإ ( سأر

 بنعلل لمجي امو « هريغ وأ بصق نم تيب ( شيرعب لالظتسا زاجو )

 ( ةلظمو ) ى امهريغ وأ دلج وأ ءانب نم ( ةبقو ةميخو ) ى هيلع شرفيو هولعي
 ص تناك ةئيه يأ ىلعو تناك عون يأ نم لظلا ةل آ يأ ءاظلا حتفو ميملا رسكب

 هسأرل ( اسم ) هلك كلذ يف ( رذحيلو ) ‘ ةرجش وأ ( اصع ك ىلع بوثو )
 بوثلاب لالظتسالا زوجي ال : ليقو ى ( مد ) ادمع سملب ( هب مزلو ) “ ههجو وأ
 هركي :دمحأو كلام لاقو « ةباد ىلع نكي مل نمل زوجي الو « ةلظملاب الو اصع ىلع

 نأ مرحملل سأب الو ى هلعاف ةيدفلا مزلأ كلذ نم ائيش عنم نمو « ةباد ىلع نمل
 ص هسأر يطغي نأ ريغ نم فئاطقلاو حوسملاو بايثلا نم ءاش ام هسفن ىلع يقلي

 دسوت يف سأب الو « ءادرلا دوجو مدعب صيمقلاب ءادترإلا انباحصأ ضعب ديقو

 هدي لعجي نأ انموق زاجأو « هريغو ناسنإلا لظب لالظتسالا زوجيو ى ةداسولا

 لمحم لاب لظتسيال:ضعب لاقو“سأرلا ىلع لمحلا زيجأ و ى رحلل ههجو وأ هسأر ىلع
 زجع نمو) “ ةبقلاو ءابخلاو طاطسفلاو تيبلا لخادب هلالظتساب اندنع سأب الو

 فوصلانموأ (تابن نم بوث ىلع دجس رحلا ةدش نم ضرألا هتهبج سم نع
 بوثلاىلع دوجسلا نأ مهوتي هنآل انه اذه رك ذ ى هب ىلصي ام ىلع ةالصلا زيج دنع
 . مارحإلا ف هحولا رتسي الو هل رتس
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 ةحل ةطغت ف صخ رو > هرتسي الو ًائش هسأر ىلع لمح الو

 ء هسأر نم لجرلا هجأو نأ حيحصلاو س رم نإ نتنل رفنأو

 سأب ال : ليعامسإ خيشلا لاقو ى ( هرتسي الو انيش هسأر ىلع لمحي الو )
 ديفي : تلق ى سبللا هجو ىلع ناك ام هل هركي امنإو هسأر ىلع هماعط لمحي نأ

 سأرلا عضو زوجيو « سابل سيل هنآل ءيش لكلو ةلقل هسأر ىلع لمحلا زوجي هنأ

 ص كلذ ريغ وأ حايترالا هجو ىلع كلذ ريغ وأ شارفلا وأ ضرألا وأ طئاحلا ىلع

 هسأرىلع لمحي نأ سأب ال : ةيكلاملا رثأ يفو « مونلل هعضو زاوج يف فالخ الو

 ءةرجأب الواعثوطت هريغل كلذ لمحي الو٤هماعطو هبارجو هجرخك هنم دب ال ام

 . ةراجتلا لمح يف صخر الو “ ىدتفا لعف نإف

 صخرو ) “هرثكأ ىطغ نإ الإ ادمع سأرلا ةيطغت يف مد ال : « رثألا » يفو

 نتنلا رم رخآلا ىلع اهدحأ يأ : وه يأ « ( رم نإ نتنل فنأو ةيحل ةيطفت يف
 امم هريغو رابغلا اذك و ى هيلع رورملا نم ادب دجي ملو نتنلا ىلع رم وأ ى هيلع
 لخدو ص مفلا تحت لفسأو ابناج فنألا يلي ام ةيحللاب دارأ و ‘ فنآلا لخدي
 تحت نم بوثلاب رتسي نأب داتعملا هيف ىعارم كلذو « براشلا رتس فنألا رتسب

 بوث فرط وأ اهوحن وأ ةقبل وأ هديب هدحو هفنأ رتس ولف “ هلك كلذ ىلع يتأيف

 ءاج ذإ ( هسأر نم لجرلا هجو نأ حيحصلاو ) “ ىلوأ ناكل هفنأ دس وأ
 مدلا همزليف سأرلا يف هجولا لخدف )١' « هسأر نم لجرلا مارحا » : ثيدحلا

 فوع نب نمحرلا دبعو ديز نب رباج لاقو ى نتنل الإ هضعب ةيطغت وأ هتيطفتب
 نم طقف اهقوف امو اهنأ ىلع نابجاحلا درام ىلإ هتيطغت زوجي هنإ : هللا اهمحر

 )١( نابح نبا ءاور .
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 هدسح ىلع دش ال و ‘ اهسأر ريغ وهو اههجو ٢ ةأرملا مارحإو

 ‘ آزورح الو ًاسوق الو ًافيس دلقتي الو ى دقعي الو مزتحي الو

 | هكسمأ فاخ نإو

 اهسأر ريغ وهو اههجو يف ةأرملا مارحإو) ى قنعلا ةيطغتب سأب الو«سأرلا
 امو اهسأر ةطغت اهيلع بحيف انباحصأ ضعبو ةفرع نبا دنع اضرأ اهىفك يقو

 ولو هعبصإ وأ هعارذ ىلع ولو ( هدسج ىلع دشي الو ) “ نيفكلاو هجولا ادع

 ىلع لبح وأ طيخب دقعب ولو مزتحي نأ هل زوجي : ليقو “ ( مزتحي الو ) طيخب
 هريغ وأ هبوث ( دمعي الو ) « ةيدفلاف هريغل مزتحا نإو « لمملا دارأ اذإ هنطب

 رانيد نبا لاق ى بسسملا نبا هزاجأ و “ يعفاشلاو كلام دنعو اندنع هسفن ىلع

 : لاق وأ « هدقعا : لاقف « لحني يرازإ نإ : ديز نب رباجل تلق : للا همحر

 ةرافك الو ى ةرافك مدلا نأل هيلع مد ال هنأ رهاظلاو « هوركم دقعلاو ى هقثوأ

 . رثألا وأ ةنسلا وأ باتكلا هب ءاج ام وأ ى مارح ىلع لب هوركم ىلع

 ىلمي الو ىءافق ىلع اهدقمي الو ى دومب هتاسك مرحملا للخم ال : « رثألا ه يفو

 ،كلذب عافتنا ريغ نم هتعاس نم اهلح نإ الإ « ىدتفا لعف نإو ى اطرق هنذأ يف

 اسوق الو افيس دلقتي الو ) < هيف ءيش دقعو هسفن ىلع ال بوث دقعب سأب الو
 ( هكسمأ فاخ نإو ) “ ةدحاو ةقرو ولو قلعتو بتكت ابتك ( ازورح الو
 نم ركذ ام كسمأ وأ سوقلاو فيسلا ركذب هيلع لولدملا حالسلا كسمأ يأ

 ىلإجاتحا ام دارملاو « حالسلاك اهنإف زورح نمو ايهنم ركذ ام وأ سوق وأ فيس

 ؛(هذيي )فوخلا دنع حالسلا لمح ضرق هنع طحي ال زرحلا نكل « كلذ نم هلمح
 نعو :رفصعملاو يسقلا سبل نع ل هللا لوسر ىهن ه : بلاط يبا نب يلع لاق
 فاقلل مضب "يقلاو ) « دوجسلاو عوك رلا يف نآرقلا ةءارق نعو بهذلا متخت

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١
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 بصع نإو ء هلخاد نم هبوقح ىلع هتقفن "دش يف صخرو س هديب
 لعجي ةقرخب سأب الو ء ةيدف هتمزل لوب ك رطاقل ةباصع هركذ ىلع
 > مان اذإ هجرف اهيف

 نس تمدق > هدىلقت هسدلو > سوق عمج ءابلا ديدشتو نعسلا رسك و اهرسك و

 ص وسق واو يف لوعف واو تمغدأف ى لوعف ىلع عمجف وسق راصف هواو ىلع سوق

 ىلع فاقلا ىقبتف ةددشم ءاي واولا تلدبأ “ واولا ديدشتو نيسلا مضب "وسق راصف

 حتفبنوكي نأ زاوجل كلذ ىلع ثيدحلا يف ليلد الو ى نيسلل اعبت رسكت وأ مذلا

 ريرح هيف لملو ى دلب ىلإ بوسنم بؤ هنإ : رمعم لاق اك س دلب ىلإ ةبسن فاقلا
 بسانيو « راتخملا يف اك ريرح هيف رضم نم لمحي ابوث نوكي نأو « هنع يهنف
 ص فيسلاو سوقلا وحنب هنم ىلوأ بوثلاب سبللا نإف ، سبللا ظفل نيلوقلا نيذه

 سابللا قلطيال هنأ ردابتملا بلاغلا نكل اقلطم ةطااخلا سبللا يف لصألا ناك ولو

 . بوثلا وحن ىلع الإ

 هدضعو هردصك امهريغ وأ ( هليونقح_ ىلع هتقفن دش يف صخ رو )
 < هسفن ىلع هريغ ةقفن دش وأ ركذ ام دلقت نمو 0 هدلح ىلي امم ( هلخاد نم )

 نأ سأب الو هيلع الف ةرورضل دكقت نإ : ليقو “ ىدتفا بوثلا قوف هتقفن وأ

 لخدب نأ زوجيو “ هدلج ىلع هدشيو “ دحاو نايمه يف هتقفن عم هريغ ةقفن لمحم

 ص هنايمه ولو هسفن ىلع دشي نأ رمع نبا هرك و « اهدشيو هبقث يف نايمهلا رويس
 ىلع زوجو “ هذخف وأ هدضع ىلع هتقطنم دشي الو نابملا روبس دقعي الو

 ىلع بصع نإو ) “ ىدتفا دضعلا ىلع اهدش نإ : « غبصا » لاق ى نيوقحلا

 ةرم ًادعاصف ةاش ( ةيدف هتمزل ) هريغو يذمو ( لوبك رطاقل ةباصع هركذ

 ص ةطيرخ وأ اسيك ناك نإ الإ ال : ليقو ص همارحإ نم لحي ىتح ةدحاو
 ص مالتحالا وحنب هبوث دسفي الئل ( مان اذإ هجرف اهيف لعجي ةقرحب ساب الو )

 ۔- ٧٣٧



 يسن نإو ص مد همزل هنع يهنم سبل دمعت نمو ، بوثب ءابتحاب و

 نإف ، مد همزل ليل ىلإ هكرت نإو ى هيلع الو هنيح نم هعزن

 هكرتي مل نإ هيلع الو 4 ىبلو لفسأ نم هجرخأو هقش صيمت ك

 3 ليلل

 ٠ ةصخر هذهو > كلذك سبل وأ اس وبلم هدسح ىلع وه ) بوثب ءابتحاب و (

 (مد مزل) زوجي ال ام لمف وأ هسأر ةيطغت وأ (هنع يهنم سبل دمعت نمو )
 ( الو ) “ ىبلو ( هنيح نم هعزن يسن نإو ) “ هب عفتني ملو هنيح نم هعزن ولو

 ( ,ليل ىلإ ) ايسان ( هكرت نإو ) “ ركذلا دمب هكرت نإ الإ ( هيلع ) ةيدف
 حبصلل هليل نم هكرت نإ اذك و « ( مد همزل ) هرخآ وأ راهنلا طسو نم ولو

 ىش الب هجارخإ هنكمي مل نإ ( هقش صيمقك ) هنع يهنملا هسوبلم ناك ( نإف )
 هنأل قوف نم ال ( ىتبلو لفسأ نم هجرخاو ) « لفسأ نم هجارخإ هنكمي قح
 ف هسأرو هقنع لاخدإ اضرأ همزل لب 0 مد همزلىف هسأر ىطغ هنأ كلذب همزلي

 زوجي ال ام دمعت زوجي الو « ةيطفت الو "رسمت الب ولو زوجي الف ةطايخ وأ قوط

 مدلا نم مرغ لقأ ىقشلا نأ بلاغلا اضيأو ى ةرورضل الإ هترافكب ربجي نأ ىلع

 مل نإ هيلع الو ) “ زاج هتسمب قيوطت الو هسأر سم الب هسأر نم هنكمأ نإ و

 مد هيلعف قوفنم هعزن نإو < دمعلا مدعل حبصلل هنم وأ ( ليلل ) موي نم ( هكرتي
 نإو ، هءدب دعب وأ مارحإلا ءدب يف كلذ ناك ءاوس ى ههجو وأ هسأر سمي هنأل

 نارفعزب خطلم صيمق هيلع امرحم الجر ىأر هنأ » : للع هنع يور دقف : تلق

 ح هقوف يأ قوف ىنعمب مسإ هذه «ىلع»و )١' « هيلع نم هجرخي نأ هرمأو هاقلأف

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١

 -٧٨۔_



 نمو ث كلذك هيلع الو 4 ىبلو هنيح نم هعرن هسأر ىطغ نإو

 ةرافك هتمزل تقو ف ل اورسو صقو عطق الب "فخ سبل دمعت

 > ىفررالثف تاقوأ يف اهسبل نإو > ءادفلا

 نع هيقلي هنأ هانعم لب ى هسأر قوف نم ى هيلع نم : هلوقب دارملا سيل : تلق

 سابللا كلذ نإف سابل ناسنإلا سبل اذإ هنإف ى لفسأ نم هجارخإب هدسج

 : هلوق ىنعمو “ هدسج نم هيلي ام قوف هنم ءزج لك نأل هيلع هنأ هيلع قدصي
 < هملع نم هاقلأف هيلع نم هجرخم نأ هرمأ ى هملع نم هجرحم نأ هرمأو هاقلأف

 :: هلوق نوكف هئاقلإب هرمأ ىنعمب هاقلأ وأ ى قحال ىلع اقباس تفطع واولاف

 نأ هرمأف : خسنلا ضعب يف ام هل لديو ى هل اريسفت هيلع نم هجرخم نأ هرمأو
 لمحم هناقلإب هرمأ ىنعمب هقلأف : هلوق نإف ى لمحملا ةلمملا ةفطاملا ءافلاب هجرخم

 ىنعمب هاقلأف : هلوق اضيأو « جارخإب هنأ نيبف ، قيزمتبو جارخإب ءاقلإلا لمشي

 لقي ملو هئاقلإب هرمأ وأ ى هيلع نم : هل لاق دق نوكي نآل ماع هئاقلإب هرمأ
 ىنعمب هرمأف : هلوق ىف ءافلا نوك زوجيو ى هيلع نم : لاق هنأ نيبف ى هيلع نم

 . بيترتلل وأ قحاللا ىلع قباسلل ةفطاع واولا

 ( هيلع الو « ىبلو ه ) ركذت ( نيح نم هعزت ) يسان ( هسأر ىطغ نإو)
 : لبقو ى ةليلو موب لايكب الإ مزلي ال : ليقو ى حبص وأ ليلل كرتي مل نإ

 نيبعكلا لفسأ نم ( عطق دالب فخ سبل دمعت نمو “ كلذك ) امهدحأ لايكب
 الب ءيش دعب اثيش ( تقو يف ) كلذ وحنو ( لاورسو صيمقو ) رم ام ىلع
 قوطملا اذك و ى طيخلا سل وهو دحاو سنج اهنأل (ءادفلا ةرافك هتمزل ) لصف
 يف نينثإبو ( ثالث ) تارافك هيلع ( ف تاقوأ يف اهسبل نإو ) ، قوطملا ىلع
 > تارافكلا نم هددع تقوب لك ثالث نم رثكأبو ناترافك تقوب لك > نيتقو

 وأ ناتفخ" وأرثكأ وأ ثالث وأ ناصمق وأ رثكأ وأ ثالث وأ نالاورس اذك و



 : ىلاعت هلوقل هتمزل ,ضرم وأ دربل ةمامع وأ صيمق كل جاتحا نإو

 قلح نإ ينعي ، ةيآلا « اضيرم مكنم ناك نمف »

 ؛ تقو لكل ةرافكف تقولا ددعت نإ و “ تقو يف دحاو ةرافك رثكأ وأ ثالث

 هيلع لمجو هحرج ىلع ةقرخ فلف نيكس مرحملا عطق نإو :ليعامسإ خشلا لاق
 صيمق ىلإ جاتحا اذإو “ىدتفا آريثك نإو ى هيلع الف اريسي عطقلا ناكو ءانح

 نإو ى ةرافكف اهسبلف ليوارس وأ ةوسنلق ىلإ جاتحا مث اهسبلف ةبج وأ
 نإو ص ناترافكف ى بيطتف بيطلا ىلإو « هسبلف هنع يهن ام سبل ىلإ جاتحا

 نإو ى ةرافكف ةدحاو ةرم يف كلذل جاتحا ابيط سحو هبوث سبلو هسأر قلح

 هسأر ىلع مرحملا بوث عقو نإو ى ةرافك دحاو لكلف ءيش دعب ائيش كلذ قرف

 هيلعف الإ و “هتالص تحصو هعزنيلف امهريغ وأ دوجسلا وأ عوك رلا دنع ةالصلا يف

 هنأل هعزن هلف ةالصلا يف هلام ةيجنت ناسنإلل نأ كلذ هجوو ى هتالص تحصو مد

 . هب رومأم وهو هلال فلتم

 ( هتمزل ) كلذ وحنل وأ ( ضرم وأ دربل ةمايع وأ صيمق كل جاتحا نإو )
 ... اهمامت 'ا) ( ةيآلا ي اضيرم كنم ناك سف ) : ىلاعت هلوقل ) لمف نإ ةيدفلا
 نإ ينعي ) “ ثفتلا عيمج هيلع ساقيو ى كسن وأ : هلوق دارأ هلعلو ؛ بابلالا

 ضرملا هب عفادي ام لعف وأ قلح نإ يأ « قلحلا ىلع قلحلا ريغ سيقو ( قلح
 ال ام لمفف ردقن لب قلحف ردقن ال وأ :ه اضيرم كنم ناك نمف ل هلوق موممل

 ص ةدحاو ةيدف هيلعو هل زاج هب لح "رضل هسأر بصع نإف « مارحإلا يف زوجي
 اهوحن وأ ةالصلل عزني نأ لثم عزنيو لعفي دربلل ال رشلل ارارم كلذ لعف ولو

 ى هملع مد الف ه راسكنا دح نم الثم هرفظ نم رسك ام عطق نإو ى درب مث

 )١( ةرقبلا : ١٨٤ - ١٨٥ .



 ةيطغتو بيط الب هريغ يف ام همف سبلتو 0 لج ررلاك تسل ةأرملاو

 ص هسمي مل نإ ابوث هيلع لدست نأ اهلو { هجو

 ةيدفف قلح نإف لصألاو ، ةيطرش وأ ةردقملا انإ باوج يف ءافلاو ةلوصوم نمو

 نأل اعبت فذحلاب "صتخاو لوألا فذحف نإ ءاف ىقتلا اهطرش و نإ تفذح املو

 ص قلح نإ ةيدفف ردقت نأ كلو ص هب رركتلا لوصحل يناثلا فذح وأ ، اهطرش و

 نأ كلو ص يلجلا ةلوصوملا ربخ يف وأ « ةيطرشلا نم باوج يف ذئنيح ءافلاو

 لاقشا لدب قلح نإ :انلوق وأ“فطعلل تلحف ءاف نأ ىلع “ةيدقف قلحف :ردقت

 لك ىلعو ى انريسفت رظناف ى هسأر نم ىذأ هب وأ اضيرم مكنم ناك : هلوق نم
 هسأر فصن بصع نإ : ليقو ى ةيدف بجاولاف وأ « ةيدف هيلعف لصأالاف لاح
 ص هيلع الف هل قلح وأ لحم مرحل صق نإو “ ةقدصف لقأ وأ ، ةاشف رثكأ وأ

 ص هيلعالف هرمأيملو رعشي ملو قلح وأ لحم هل صق نإو ى ءيشب قدصتي : ليقو
 لحس هلعف ام لكو « ةقدصف بيطي لحتكا نإو ص مدف ههني ملف ملعو هرمأ نإو
 . هلعف ول امرحم مزل ام هيلعف هرمأي ملو زوجي ال امم مرحم

 ولو ( هريغ يف ام هيف سبلتو ) مارحإلا يف ( لجرلاك تسيل ةأرملاو )
 سملت نأ اهلو ص اهمارحإ بابث دقعو « اهسفن ىلع دقعلا اهل و ى اق"وطم وأ اطيخ

 بيط دالب ) ص نيتفخلاب لجرلل فاوطلا هركيو “ ليعامسإ خيشلا لاق اك ى فخلا

 نأ الو ) “ دمب هركذ اك ايلح وأ ابهذ وأ ريرح سبلت الو ( هجو ةيطغتو
 تم نإو “ كلذ يف اهيلع ةيدف الو ( هتسمي مل نإ ابوث هيلع ) يخرت ( لدست
 ص اههجوب سانلا نتفت نأ فوخل لدسلا ناك ءاوس هنأ هرهاظو ى ةيدف الف دمع الب

 فوخل لدست اهنأ هريغ صنو ى ةلظملاب لالظتسالا لجرلل زاج اك درب وأ رحل وأ

 لدس يفبني : ةفرع نبا لاق « ةيدفلاف اههجو "سم نإ لاح لك ىلعو « نتفت نأ
 تملع ام : مساقلا نبا لاق ى دربلاو رحلل ال رتسلل اهسأر قوف نم هيلع اهئادر

 ۔٨٦١- ) ج ٤ - لينلا -٦ (



 قبي ملو امعان لسغ نإ رضي الو ، هب وثب نإو بيط نم عتمو

 ٠ حير اهيف

 هنأ تملع الو ث اههجو نع هفاجحت نأ اهئادر تلدس اذإ اهرمأي ناك اكلام ةنأ

 لفسأ نم هتعفر نإو ث هتلدس اذإ اههجو ءادرلا بصي نأ نع اهاهني ناك
 نأ كلام عسوو : « بيذهتلا » يفو « هدقعت ىتح تبثيال هنأل تدتفا اههجو

 الف ارتس درت مل نإو ى رتس تدارأ اذإ اههجو ىلع اهسأر قوف نم اهءادر لبست

 . ه ا نقذلا ةأرملاو لجرلا ةيطغتب سأب الو « لدست

 ( عنمو ) « ةنيزلل ناك نإ مدلا مزلو « نيزت ريغل ةآرملا يف رظنلاب مد الو
 ىتح ( امعان لسغ نإ رضي الو ى هبوثب نإو بيط نم ) ىثنأ وأ آركذ مرحملا
 ص نوللا يقب نإ كلام هرك و ى نول هب يقب ولو ( حير اهيف قبي ملو ) صقتني ال
 . هريغ دجو ام بوثلا عزني لب هلسغي الف « هل لايعتسا هلسغ : ليقو

 ؛هلايعتساب بجت لب بطلا آسمب ةيدفلا هملع بحت ال : ليقو : « رثألا » يفو

 !ذك و “ ثنؤملا بيطلا ريغ نم ههبش و نيمسايلاو درولاو ناحيرلا مش هل هركبو

 ء دوسألا رجحلاو ةبعكلا نم هبيصي ايف هملع ريض الو ى هقلع وأ هسم نإ

 ال ذإ هنم ريسيلا عزن يف ريخو ريثكلا عزنيلو ‘ كلذل ىلوأ هليبقت كرت : ليقو
 كلذ حيبي الف بيطلا ةحئار تلطب نإو ‘ بيطلا نم رجحلاو ةبمكلا ولخت

 هنكاس :77 وأ راطعتوناح يف سلج نمك نيعن ود حير هب قبع نمو“هلايعتسا

 اهقشنتسي ملو بيط ةحئار دجو نمو ، كلذ ىلع هيدامت هركيو ه هيلع ةيدف الف
 . مدف قشنتسا نإو ى هيلع الف

 نعو « ةيدف الف .رمأ رلا ةممصم ةروراق يف اكسم لمح اذإ : انموق راثآ يفو



 همزل هدمتعت ناف { هحرب ًذتلي وأ همش الو هب طلخ نهد نمو

 نإ سأب الو ص هنيح نم هلسغ هدسج وأ هب وتب عقو نإو 4 مد

 م ١ رحال ١ لبق هب انتح ١ بدن و & هب ذذلتو دصق الب هم اعطب هلك أ

 نهم ومب > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ،ةرورضللةقرسلانمافوخ هبوث يف هل ابيط لمح نم ىلع مد ال : دمحأ نب نسحلا يبأ

 ٠ ةحئار نم بوث وأ ندب نم لوزي ال ام مد الو ك مدلا هيلع : ُتكلق

 نإف“ هحرب ذتلي وأ همشي الو ( 0 بطلاب ( هب طلخ نهد نم ) عنم ( و )

 ركذ ام دّسمت نإف « دارملا وأ هحيرب ةذتلا وأ همش نأب بيطلا دمعت يأ ( هدمعت

 ربقلا بيطلا يف ذاذتلإلاو مشلاب مزلي ال : ليقو ص ( مد همزل ) ذاذتلاو مش نم

 وهو هب بيط وأ حيرلا هيلع هتقلأ ولو ( هدمج وأ هبوثب عقو نإو ) “ ثنؤملا
 هنأ هرهاظو > هنمح نم هعزن وأ > ) هنيح نم هاسغ ( لفاغ وأ هركم وأ مئان

 الو ) ث كلذ ىلع صن ليعامسإ خيشلا تيأر مث ى مد همزل هملع دعب هكرت نإ

 ( هب ذذلت) دصق ( و ) هب رمأ الو ى هيف هئاقلإل ( دصق الب هماعطب هلكأ نإ ساب
 هل همامط بيط وأ بيثطملا ماعطلا الإ دجي مل وأ كلذك هدجوو هارتشا ول امأ

 ريمي هبلع بيطلا ىقلأ وأ ى بيط ىلع هاقلأ وأ ى ءاودل هسفنل هبّبط وأ هريغ
 ماعطلا لثم بارشلاو “ كلذل ماعطلا عدي الو ى هيلع مد الف كلذ وحن وأ دمع

 : ليقو .ص مدف بط . همف ءاودب هحرح ىواد نإ : لقو > كلذ ىق ي

 ف خبط ن > اقلطم مد همزل بارش وأ ماعط ق هبرش وأ هلك ] نم

 > ) نيمويب مارحالا لبق هبانتجا بدن و ( > هب مد الف بارش وأ ماعط

 يغبني : لوقنو ى نْيتعمجي هلبق هكرتي رمع نبا ناكو « مويب : سابع نبا لاقو
 ةحئارلا لسغ مهضعب بجوأ دقو ى مارحإلا دمب هعم هحير ىقبي ال ةدم كرتي نأ

_ ٨٣ 



 مل امو ص نارفعزو قولخك هتحئار هنول بلغ ام : نابرض وهو

 . . . .. .. .. .. كسم نب

 دصقي ملوهبوث وأهدسج يف بيط قبس نإ :ليقو “ بوثو دسج نم مارحإلا دنع

 ح همزل الإو لسغ همزلي مل ' مارحإلا دعب امل ابّيطتم نوكي نأهب بيط نيح
 حبحصلاو“ًاقلطممارحإلا لبق ناك اذإ لسغ الب هؤاقبا زوجي هنأ فنصملا رهاظو

 ص مدف الإو لسغالب هؤاقبإ الو هدعب امل مارحإلا لبق هدصق زوجيال هنأ يدنع
 مد الو « هلسغ هنكمي الو هاوس دمجي مل نإ الإ بيط هيف ام دمعت زوجيال هنأ و

 يف قباسلا اذك و ى هدعب زوجي ال اك اندنع مارحإلا دنع بيطلا زوجي الو ى هيلع

 مارحإلا دنع بُسطتلا يمفاشلاو ةفينح وبأ زاجأو « كلام لاق هبو « الثم بوث

 ريبزلا نب ةورع نأ مهضعب معزو ص كلذ هركي ءاطع ناكو ى هلبق ناك ام ءاقبإ و
 7 : مارحإلا لبق بمطتلا نأ دمحأ نب يلع معزو ى ةىلافلاب هدنع بيطت ناك

 وبأو دمحأو رم اك ةفىنح وبأ و يمفاشلا لاق هبو “ روهملا لوق وه لسغي ال

 ٠ فس وب

 وه هنأل ثنؤملا بطلا ىمسيو ( هتحئار هنول بلغ ام : نابرض وهو )
 برضوهو“اهرسكب قالخ لاقيو ع ءاخلا حتفب ( قولَخك ) ةأرملا هلمعتست يذلا

 هتحئار هنول ( بلغي مل امو نارفعزو ) ‘ هريغو نارفعز نم عنصي بيطلا نم
 زئاج رهاط كسملا نأ هرهاظ “ ( كسمك ) لجرلا هلمعتسي هنآل ركذملا ىمسيو
 يبأو صفح يبأو ةدبع يبأ دنع كلذك وهو ى طقف مارحإلل عنمي امنإ لايمتسالا

 ىلعو كلام نب سنأ و رمع نباو « ةبراغملاو ةقراشملا رم مهريغو ىلع يبأو دايز

 بمطلا بسطأ » : : رتللص هلوق كلذل لديو “ ديز نب رباجو بيسملا نباو نايلسو

 :هناحبس هللاهرك ذ دقو ى لالح هنأ ردابتف سجنب هركذي ملو هحدمف ) « كلملا

 .يذمرتلا هاور ) ( ١
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 يبنلل مد همزل ًابهذ وأ آريرح ةأرما ولو مرحملا سبل نإو ةيلاغو

 < هب ال هريغب همزلو ‘ ًامتاخ نإو يلحلا سبلو ‘ هف نيزتلا نع

 ء هرسك فخت مل نإ اهيلح عزنتو ص مد هرك نإو

 ولو هنإف رفحلا فالخ ى ايندلا يف همرحي ام ركذي ملو ةنجلا معن نم نآرقلا ف

 بوبحم وعيبرلا ههرك و ى ايندلا يف اهمرحي .ام ركذ دق نكل ةنجلا معن نم اهركذ
 مث داوم هيف عمتجت ناويحلا يف ثدحي جارخ هنأ كلذو « ميرحت ةهارك يأ هنباو

 دق هنأل مد هنأ عم الالح هنوك و هتراهطب كحلا هجو لعل و « اكسم ليحتست

 ليحتسي اك ؤ هب صتخي مماو ةفص ىلإ همسا نع جرخ و مدلا ةفص نع لاحتسا
 ص ارهاط نوكيف محللا ىلإ تاساجنلا نم ناويحلا هب ىذغتي ام رئاس و مدلا

 ناك رمخ نم هنأ حص نإ هنأ لاطرطلا يف ليق اكو “ رهطتف الخ رفلا ليحتستو
 كسملا و“ رذقتسيام سجنلا لصأ نألو « اهمسا و رخلا ةفص نع هتلاحتسال ارهاط

 دقو “ تيم مد وه اضيأو ى لازغ وأ ةراف وأ ةره نم وهو « راذقألا بهذي
 سجن : ليقف « اتتتفم اسباي جرخو ةصهرلا يف عمتجا اذإ تيملا مدلا يف اوفلتخا

 مد كسملاو < هضقني رهاط : لسىقو > هضقنيال رهاط :: لبقو ء ءوضولا ضقني

 ةيشاح يف اهيلع مالكلا تطسبو ى دبزلا يه : ليق ( ةيلاغو ) “ تيم
 . حاضيالا

 وأ سروب آغوبصم وأ ( ابهذ وا اريرح ةأرما ولو مرحملا سبل ناو )
 نإو ) “ هيف ( يلحلا سبل ) نع ( و « هيف نيزتلا نع يهنال مد همزل ) نارفعز
 متاخلا يأ ( هرك نإو ) ع متاخلاب ال ( هب ال ) متاخلا ريغب ( هريغب همزلو 0 امتاخ

 متاخلاف ص مزل لعاف ( مد ) « اهيلع هب مد الو اهيلع مرحي الو ةأرملاو لجرلل
 عزتتو)“ةأرما ولو مدلا هب مزل ابهذ متاخلا ناك نإو“هب مد الو مرحملل هوركم

 الإو ةمداصجب وأ « عزنلا دمب هيلع دومقلاب وأ عزنلاب ( هرسك فخت مل نإ اهيلح
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 دمثإب عجول لجرل نإو هيف صخرو ، لحك ؛ نإو نيزتت الو
 . بيطب ال تورزنأ كب ًاطولخم نإو

 نأ رهاظلاو “ لجرلا اذك و ( لحكب نإو نيزقت الو ) « اهيلع مد الو هتكرت
 نأليعامسإ خيشلا صنو « ررضل الإ مد لحتكملا مزليف دصقت ملولو ةنيز لحكلا
 ههجوو « مد اهمزل دمرل تلحتكا نإ و « ةنيز وهف ةنيز ريغل تلحتكا اذإ ةأرملا

 ،هيلإ رطضي ام رئاسك مد اهمزلف هتلعفف ةنيزلا وهو زوجي ال ام ىلإ ترطضا اهنأ
 (لجرل نإو)؛لحكلا يف يأ ( هيف صخرو ) : هلوقب هيلإ راشأ اكال : ليقو
 لاحتكإلا لجرلل زوجي هنأ « مئاعدلا » مالكو « ةنيزلا نع هدمل لجرلاب اًبغ

 ( تورزتأ كب اطولخ نإو “دمثإب عجو ) لجأ ( ل ) “ هيف بيطال امم نهدلا و
 وحن وأ « نادوسلا بح وهو ى هدحو تورزنعلاب وأ ، ربصلاب وأ تورزتعلا وهو

 هوحن وأ دمثإب تلحتكا نإو “ ( بيطب ال ) “ ةطولخ ةريثك ءاشأب وأ كلذ

 ةنيز الو “ هيف بيط ال لحكب سأب الو « عجول نإو ى مدف بيطب طولخ
 ناعون وهو“ىلوألا داضلاو ءاحلا مضو ى نيتلاشم ريغ نيتمجعم نيداضب ضُضلا

 . جرهزليفلا ةراصع وهو يدنهو ى نالوخلا ةراصع وهو يبرع

 هلسغ نإو « رثكألا دنع مدلا همزل ادمع بيطلا سم نإ : « جاتلا ه يفو
 امم حيرلا ةلازإ ىلع ردقي مل نإ ال : ليقو ع همزل : ليقف هحير يقبو رثألا ىفتناو
 هرك و ص فقولاف أطخ ابيط سم نإو « مارحإلا دعب سمي مل نإ اغوبصم يقب
 الو هعزني : ليقو “ مد هب لجرلا مزلو 4 ةأرملل نارفعز وأ سروب غوبصملا
 لهاجلا مزلت : ديعس وبأ لاقو ى ةيدف ميرحتلاب الهاج الو ايسان مزلت الو « .هيلع
 وأ بصغ نم هل آظفح هبوث يف ابيط لمح نإ : نسحلا وبأ لاق « حيحصلا وهو
 دمرل تورزناب نالحكي ةمرحلاو مرحلا نإ : ليقو “ ةرورذضلل هيلع الف ةقرم



 ،هب سأب ال : ليقو ى ةآرملا يف رظنلا ةأرما وأ آركذ مرحملل هركيو ع دمإب ال

 يف دقعتالو ى رمشلا دقع اهل هركيو فخلا سبل ةأرمللو ى ةلعل زوجيو : ُتلق

 : ليقو ص رثكألا دنع مدلاو متاخلاو راوسلا عزن اهيلعو ى هريغ الو اطيخ اهقنع

 الو ص هرسكتلف رسكب الإ جرحي ال يلحلا ناك نإو ى يبلتو ةيسانلا ايهعزنتو ى ال

 نبا مزلأ و ص باضخلا اهل زوجي ليقو : تلق « تلعف نإ حبذتو ى ءانحلاب بّضخت

 نأ رهاظلا :ُتلق“هينذأ لجرلا ةيطغت يف فلخلاو « ةاش امتاخ تسبل نم بوبحم

 زاجأ هريغ نم امهدع نمو ى اهيطغي ال نأ هيلع بجوي سأ رلا نم امهةدع نم
 نإو ص هدغو هموي داز نم رثكأ هسأر ىلع لمح نمل امد ضمب مزلأ و « اهتيطغت
 يف هسبل نرإو ؤ دحاو ءادف همزل هسأر بصعو زوحي ال ام سيلف برح هانع

 دحاو مدف اهدشف تلحاف ةمامع سبل نمو « برح ولو تقو لكل مدف تاقوأ

 اهعزنيلفقرخبالإ لفسأنم عزنلا هنكمي ملو اصيمق سبل نمو « اهدري مث اهعضي م ام
 ليقو : تلق ص وه الإ هنكمي مل نإ قوف نم عزنلا ىلع هيلع مد الو قوف نم
 ء رفصعملاب سأب ال :ليقو“انول رفصع ليلق هيف بوث يف ةشئاع تصخرو « همزلي
 . هوركم : ليقو
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 لصنف

 ُ < ۔ و

 براش صقك ,خسو نم فظنت نمو ، ثفت ءاقلإ نم عنم

 ص كلذكو صقلاو { ًاقلطم قلحلاو 2 طبإلا فتنو . رفظ ميلقتو

 لصف

 ليثمت ( براش صقك خسو نم فظنت نمو ثفت ءاقلإ نم ) مرحملا ( عنم )
 ةروتنلاب رعشلا ةلازإو “ ( طبالا ) رعش ( فتنو رفظ ميلقتو ) “ ثفتلا ءاقلإل

 <(كلذكصقلاو) “كلذ ريغ وأ طبإ وأ براش وأ ةناع قلح ( اقلطم قلحلاو )
 ؛ىدتفا وهلازأ هتلازإ بجت ثيح هرفظ وأ هبراش وأ هتناع وأ هطبإ رعش غلب نإو

 لعف نإ ءادف همزلي امنإو ى ةعاط ابجاو لعف هنأل هيلع ءادف ال هنأ يتخنع يذلاو
 الو“هلازأ هتلازإ بجت ام ردقب همارحإ دعب ناك ىتح هلزب ملف هتلازإ بوجو لبق

 كلذ ردق غلب نإ امأو « كلذ ردق غولب لبق هب بطاخي م اذإ يدنع هيلع ءادف

 نإ و“هتلازإ موزل عم ءادف هيلعف همارحإ دعب هلازأف هلزب ملو همارحإ لبق رادقملا

 ىلإ دئاع اقلطم هلوق سيلو « ىدتفاو اهاوادو اهلوح ام قلح ةحش هتباصأ

 وأ. طبإلا وأ ةناعلا رعش لاط اذإ هنأل « لطي ل وأ لاط رفظلا وأ رعشلا نوك



 هليجرتو 0 اقلطم زوجو ‘ طوحأ وهو ةبانجل ال { سأرل ا لسغو

 فيظنتل ليثمت ( سأرلا لسغو ) 0 اهتلازإ بجت لب اهتلازإ نم عنمي ال رفظلا
 كلذللسغ اذإو ى اعامجإ كلذب لسفلا مزلو ‘ سافن وأ ضيح وأ ( ةبانجل ال )
 ةكم لوخدو ةفرعل لسفي : ليقو ى ءادف الف دمعت الب ةدلج وأ ةرعش فتنتناف

 . دمعتي مل ام ءال : لبقو ى ءادفلا همزل تفتتنا نإف “ هوركذ امم كلذ وحن و

 ص ةلمق لتقي وأ ةرمش علقي الئل ( طوحأ وه ) هلسغ نم عنملا اذه ( و )
 زوج و ) “لسفي نأ هل هركي الف كلذ عقي نأ نمأ نمف ةفينح يبأ لوق كلذو

 ،سابعنباو هللادبع نب رباجو انباحصأ لوق وهو « ةبانجلو ةبانج ريغل ( اقلطم
 هلأسي يراصنألا بويا يبأ ىلإ جر سابع نيا لسراف “ ةمرخم نبا هفلاخو
 هسأر كرحف بصي نم رمأف ى مرحم وهو هسأر نلع هللا لوس ر لسغي فيك
 له كلأسي لوقي نأ رهاظلا ىضتقمو “ اذكمه : لاقو « ربدأو ايهب لبقأف هيدسب

 هنأىقتح لسغي هنأ سابع نبا نقىتمل لسغي فيك : هل لاق نكلو ث هسأر لسغي

 « مارحإلا لاح يف لسفلا ةيفيك ديفتسيلو لسفلا ةيفيك نع هلاسي نأ الإ قبي م
 يبأ يف مالكلا كلذ رثؤي مل مرع وهو لسغي ال لع هللا لوسر ناك ول هنأ عم

 سابع نيا هلس رأ يذلا لجرلاو ى لسغي ال لع هناب الإ بيجي الف ى ائيش بويأ
 : هلوقب لاؤسلا يف فرصت نينح نب هللادبع نا لمتحي و “ نينح نب هللادبع همسإ

 لسغيبويأ ابأ ىأر هنأل ؟لسغي له لقي ملو ؟ قلع هللا لوسر لسغي ناك فيك
 ةدئافب وأ ةدئاز ةدئافب عجريل لسفلا ةيفيك نع هلأسف “ لسفي قلع هنأ ملعف

 دورو لاح يف بويأ وبأو < لسغي هنأب نيقي هل ناك نإ ةيفيكلا يهو ةدحاو
 دبل نمل سواطو ءاطعو دهاج صخر ى مرحم وهو لستغي ناك نينح نب هللادبع

 ةفينح وبأو كلاتم هعنمو « َنيلَيل يمطخلاب هلسغي نأ قمحلا هيلع قشف هسأر

 ليجرت نم عنمو يأ ع ءاقلإىلعفذطحت ( هليجرتو ) « هلعاف ىلع ةيدفلا ابجوأو



 ةلشنالثلاب و ( اهفغضب ه هفعض و [« نيكسم ماعطإ ةرعش فتتب مزلو

 اثالث فتن ىتح رفكي مل نإو ى مد رثكأف
 آ 1

 » ةدحاوف ىرح 5

 نإو ص قلحلا وأ لسفلا ىلع وأ صق ىلع وأ « هتيحل حيرست اذك و ى هسأر رعش
 . ةداج وأ ةرعش عطقي مل نإ ءادف الف حرس وأ لجر

 ( هفعض و“نيكسم ماعطإ ) اهفرط نم ولو اهعطق وأ ( ةرعش فتنب مزلو )
 ص طقف ناتنثإ دارملاو ‘ ةرعشلا فعضب ( اهفعضب ) طقف نيكسملا فعض يأ
 ح ريمش ةثالث وأ ارب" نيدم هل ليكي نأ وأ هءاشعو هءاذغ همعطي نأ ماعطإلاو

 لك اب ا ريغص يفكيو > ءاشعو ءاذغ لكاي ن ام زوحو > ريعش نادم زوحو

 ام لملقت ةسنب 1 ةىنب هلك أ لقي نم دصق وأ هدصق هل نسحم الو 0 عضوب الو اماعط

 لك 1 ناك اذإا عضري ريغص لفطل ولو > لاك لكلا ءاش نإو > لاملا نم جرحم

 ( مد رثكاف ةثالثلابو ) “ حيحص ريبكل ليكي ام ايل ليكيو ضيرمل وأ اماعط
 عبر ردفق فتني ىتح مدلا بجيال : ةفينح وبأ لاقو ى يعفاشلا دنعو اندنع

 يأ ةددشم ءافلا رسك وفاكلا حتفو ءابلا مضب ( رتفَكي' مل نإو ) ى سأرلا رمش

 وأ رثكأ وأ ( ىرخأ اثالث فتن ىتح ) روكذملا مدلا يهو ةرافكلا طعي م
 لبق ولو رفكي هنأ ىلع "لد « ( ةدحاو ) ةرافك هبلع ( ف ) مايأ يف ولو ةلقأ

 فتني نأ لثم اهعون تدعت نإ اذكو ص مرحلا دصقو ةكم يف نكل « ىنم مي

 يطمي هنإف ص رخآ مول 1 اثالث مش م رخآ موي يف نيترعش فتني م موب ف ةرعش

 نأ لثم « هفتن عاونأ ددمت اذإ رثكألا ىلع رفكي اذكهو ى ةثالثلا ىلع ةرافكلا

 لشمو 0 تالث ةرافك ال نترمش ةراتفكف رخآ موب ف نترمش ش ةرعش فتني

 رفك اذإو ى طقف نيترعثلا ةرافك رفكي هنإف ى ةدحاو مث نيترعش فتني نأ
 ٠. دحاو موب ق ولو اريفكت داعأ ًافتن داعأ ث

 ۔- ٩٠ .



 قلح نإو رعشلاك رفظلاو لوألا حجرو ةرافك موي "لكل : ليقو

 زابتخاو هتعيض يف مايقو هلمحم دشو باطتحا هل زاجو 4 مد همزل

 عوتممل رطضا نإو ، ىدتفا هرعش تبهل نإف س ران ءاقتاب خبطو

 وأ ةثالث موصي هنإف قلحو هسأرب ُاَمَق هاذأ نمك ىدتفاو 9 هلعف

 . . . . .. .. ... .. .. معطي

 لوق وهو ( لوألا حجرو ) ث مدقت ام يهو ( ةرافك موي لكل : ليقو )

 "صخي ملف قلحلاب ةيدفلا مزلأ لجو زع هللا "نأ ههجوو ى هنع لا يضر سورمع
 دحلا ناكف « "لقأو هثلثو هفصنب مزل اك هلك سأرلا قلحي دحاو يدمك مزلف ةدح

 . رتفكي م ام مايأ يف ولو سأرلا مامت ىلإ تارمش ثالث لوألا

 ”رعش طقسف هتمحل وأ هسأر "سم نإو ء هلك كلذ ف ) رعشلاك رفظلاو (

 نم ىلع ءيش ال هنأ اتربغ نم موق معزو > هملع سأب الف اشم هل دحم ال تسم

 هرافظأ و هبراش صقي :ضعب لاقو “هقلح وأ هتصق وأ هسأر ريغ نم ارعش فتن

 . اهلك هرافظأ "صق الإ ءازج ال هنأ : ةفينح يبأ ةياور يفو ى هيلع الو

 دقعلاو هطبر يأ ( هلمحم دشو باطتحا هل زاج و مد همزل قلح نإو )
 هيلع لولدملا بطحلل وأ هيلع ملكتملا مرحملل ريمضلاو ، هعم هسفن ىلع ال هيلع
 دارأ وأ ى هيف لمحي ام يأ لمحلا عضوم لمحلاو « باطتحالل وأ ى باطتحالا

 هتعنص يأ ( هتعيض يف مايقو ) ى ةباد ىلع هلمحي ام "معي ىتح اقلطم لمحملا
 تيحن نإف ران ءاقتاب خبطو زابتخاو ) « اهكرتب عيضي هنآل تيمس هتفرحو
 ( هاذأ نمك ىدتقاو هلعف ) قتفلل مازتحالاك ( ع ونمل رطضا نإو ىدتفا هرعش

 نيكاسم ( معطي وأ ةثالث ) امايأ ( موصي هنإف “ قلحو هسأرب "لم ) هرض



 ناك نهف » :هلوقب ينعملا وهو ةاش ةكمب حبذي وأ ناًدم "لكل ةتس

 . ةيآلا 4 اضيرم كنم

 مهيطعي يأ ى نيعلا رسك و ءايلا مضب : ةرشع : ليقو ى ةثالث : ليقو ى ( ةتس )

 يطعييأ « ماعطإلل نايب ( ناما ,لكل ) هنولك أي ام يأ اهحتفب هنومعطت ام
 ممرضحأ نإو « اهلكأي يأ نيعلاو ءايلا حتفب اهمَمطي نيآدمأ نيكسم لكل
 ىدصتي : ليقو “ تارافكلا رئاس دح ىلع ءاشعو ءاذغ اولك أ هدنع اولك أل

 امأو “ ( ةاش ةكمم حبذي وأ ) ‘ عوصأ ةثالث قرفلاو « نيكاسم ةثالث ىلع قرفب

 موصلاو ةكمب ج ماصمطإلا : ليقو ى ةكمب : ليقو « ,ت صف مامصلا د موصل

 حبذ وأ نهكاسم ةتس مامطإ وأ مايأ ةثالث موص نم روكذملا ( و ) ص ءاش ثح

 مسا ص ءايلا ديدشتو نونلا رسك و نيعلا ناكسإو ميملا حتفب ( ثينئعملا وه

 ةمضلاو ءايلا ا ما

 : ليق )١' ( ةيآلا 4 اضيرم كنم ناك نمف ) : ىلاعت ( هلوقب ) ‘ ةرسك

 .اق هسأر يفلّسْقلاه اذاف« للع للا لوسر عم جحلا ديرب ةرجع نببعك جرخ »

 "دمأ نيكاسم ةتس معطأ وأ ى ماي ةثالث مص : هل لاق ك هسأر قلحي نأ تلع
 هيف لزن : ليق ث [" « كلازج أ تلعف اميأ « ةاشب كسنا وأ « نيكسم لكل

 ةثالث "مص" : هل لاق لىقو “ه خلا اضيرم كنم ناك نمف » : ىلاعتو كرابت هلوق

 له: هل لاق : ليقو “ ةاشب كسنا وأ « نيكاسم ةثالث ىلع قرفب قدصت وأ مايأ
 ةثالث معطأ وأ مايأ ةثالث مص : لاقف : لاقف ، ةاش يهو ال : لاق ك ةكسن دجت

 ص ةرقب رحنو قلحف « دنفاو قلحإ : هل لاق : ليقو نيكاسم ةتسل عوصأ

 . ةيآلا تلزنف

 . اهركذ مدقت ) ( ٦٢

 . دواد وب أ و ملسم هاور ) ( ١

 -۔٩٢-



 : ليقو « ةكمب : ليق ماعطإلاو حبذلاو < ءاش ثيح موصلا : « جاتلا » يفو

 لزنيلهب قلعتف مئاق لمحم نم لزني نأ مرحملا دارأ نإ: ديعس وبأ[لاق]؛ءاش ثبح

 نإو ث مدلا همزل دمعت نإو ى نالوق هيلع مدلا يفو « أطخ اذهف هادي تحرجف

 اك وش ءىطو وأ اثيش رسك وأ بطح نإ و « مدلا ال شرألاف أطخ اناسنإ ىمدأ

 مدف ةدارإب ال اطخ عضاوم نم نإو ى مد هنم جرخف ءيش هعدس وأ ةبشخ وأ

 ةندبو ةبقرف مرحلا وأ "لحلا يف الجر لتق نإ و “ هيلع مد ال : لبقو “ دحاو

 هرفظب ةشمخ هندب شمخ نإو « داتعملا زواج ملو للخت نإ هملع مد الو ةنيمس

 ص رفظلاب ال هديب هندب كحي امنإ و ى امسان ولو نانىكسمف نيتشمخ وأ 0 نىكسمف

 حرج هنم هباصأف ط هلمعف هلمعل جاتحا ام لكو هيلع الف رعش مطةناف ةكح نإ و

 ء هتذأ نإ هعسرض علقيو هحرج يوادي نأ هلو ى ةطا.خك هيلع الف فتن وأ

 نامرح محدزا نإو ى احربم ال هتلحار برضي نأو “ هيواديو هريغل علقيو

 هنم تخلسناف رادج وحنب "كتحا نإو « سأب الف ىمدأف امهدحأ وأ اعرصف

 ىمدأف اهل شقنف ةكوش هتباصأ نإو « دمعت نإ نيكسمف ةرعش تعلقنا وأ ةدلج

 هبنمو“ هرصع لبق ىمدأ نإ ال « ةيدفلاف ىمدأ ىتم هلجر رصع نإو ى هيلع الف
 طاخخل طخمت نإو ث هيلع الف هيف ام جرخ ىتح هشقن وأ هتقشف بح وأ حرق

 ص هيلع الف هعبصإ وأ همف وأ هلك أ دنع هناسل حرج نإو ى هيلع الف مد جرخف

 الف تمدأف اهيواديل ةحرق رشق نمو ى ةيدفلاف مدلا جرخف ادمع هفنأ رقن نإو

 كاهبحاصل شرألا الإ هيلع الفبرضلاب ةباد ىمدأ نمو « اثبع اهرشق نإ ال ى هيلع
 ى صاصقو “ةنَدَبف آرح جش وأ ى هقتعي نأ ريتخاو « مد همزل هدبع جش نمو

 هريغ وأ هسفن حرج نموعصاصقلا آلإ هيلع الف مرحيف ام رح" “لحم' "جش نإو



 نأ هلو > مدف هحرح وأ هتمحل نم انالث فتنف ابص بعال نمو > .دف ىمداف

 هريغل اوضرعت مهآر نإو ى مهلتاقي ال نأو « قيرطلا يف هوقل نإ صوصللا لتاقي
 ارعش تلازأ ةرثمك هلعف نم سيل اهف ناسنإلا ىلع ءيش ال "نأ "حصو ى مهلاتق هلف

 . ادلج وأ



 لصف

 ؛ ةيآلا « ًتفَر الف » : ىلاعت هلوقل ءطولا نم اضيأ عنمأ

 ‘ نهيديأ نا هركذو ءاسنلل هب ضب رعتلا : لسىقو ‘ عامجلا : ثكفرلاو

 ن ١ و

 لصف

 ضرف نمف تامولعم رهشأ ججحلا < ( : ىلاعت هلوقل ءطولا نم اضيأ عنم )

 اهماتب ديري نأ لمتحيو ى بابلألا ةيآلا مامت ")( ةيآلا ي ةَكثفَر الف ) جحلا "نهيف
 يضر باطخلا نب رمع لوق وهو ( عامجلا ثفرلاو-) ص ديمب وهو جحلا يف : هلوق
 ( نيديأ نيب ) هيانكلاب ( هركذو 2 ءاسنلل هب ضيرعتلا : ليقو ) “ هنع شلا
 لبي وه ( و ) “ هب حيرصتلا : سوواطو سابع نبا لاقو “ نهترضحي يأ
 نم هنأل اهب وأ "جحي مارحإلا ناك ءاوسو « نايسن وأ ادمع ناك ءاوس مارحإلا

 نإ ) ف ص هدمب ةيآلا يف لادجلاو قوسفلاك امد هيلع "نأ ىلأوألاو ث عامجلا سنج

 ١ - اه رك ذ م دقت .
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 نف الإو . ردق نإ هماع نم هلدب أ نانب نإو هو همارحإ لطبأ

 لباق نم هديعيو كلذك همتي : ليقو « اقلطم يدمح همزلو { لباق

 3 هتجوز هب مرحت الو { يدهب

 نم جرخم نأب ولو ( ردق نإ هماع نم هلدبأ نايسنب نإو هب همارحإ لطبأ
 الإو ) “ بورغلا لبق اهيلإ عجريو هنم مرحيو بيرقلا مرحلا ضعب ىلإ تافرع

 نم هداعأ ماع نم هدعي مل نإ هتمذ يف وهو ى ( لباق ) ماع ( نم ) هأدميل ( ف
 لوأ ةرم ام "دح ىلع هب ِصوم الو "جاح ريغ تمي مل ام هيلع ساب الو « رخآ
 : ليقو ) ؤ ردقي ل وأ هلدبأف ردق يأ ء ( اقلطم يده همزلو ) 0 باتكلا

 ريمب وأ ةرقب لباقلا يف ( يدهب لباق نم هديعيو ) ردق نإ ( كلذك همتي
 لبق ةفشحلا بويغب عامجلا عقو نإ هيلع قفتم لاطبالا كلذو ةاشب صخرو

 عقو نإ نكل ص تيبلاب فاوطلا لبق كلذك ةرمعلا دسفيو « تافرعب فوقولا

 دسف ةبقعلا ةرمج : ليقو ؤ فوقولا دعب عقو نإو “ فالخف انايسن

 ث يمفاشلاو كلام دنعو ى اندنع لباق نم ءاضقلاو يدهلا همزلو « جحلا

 يمرلا دعب ءيطو نمو “ يدهلا هيلعو مات هجح : ةفينح وبأ لاقو
 ى رمع نبا دنع هجح دسف ةضافالا فاوط وه يذلا ةرايزلا فاوط لبقو

 نيلىلحت جحلل نإف & انباحصأ ذخأ رمع نبا لوقيو ؤ دسفي ال : لبقو

 رغصألا ليلحتلا وهو ةبقعلا ةرمج يمر دعب امهدحأ ص ةالصلا نم ميلستلاك

 رخآلاو « تيبلا روزي ىتحف ديصلاو بيطلاو ءاسنلا الإ « ءيش لك هب لح

 ءطولا حابأ نيليلحتلا طرتشي مل نمو « ربكألا وهو ءيش لك هب "لحي ةرايزلا دعب
 لباق نم جحلاو يدهلا همزل هريغ وأ عايج عوطتلا "مجح دسفأ نمو « لوالا دمي

 . ءاضق الو يده ال : لسىقو 0 رثكألا دنع

 نأ هدريو « دمت نإ مرحت اهنأ ضعب معزو ى ( هتجوز هب مرحت الو )



 الو ‘ هجوز ذ ناد ةأرمال رظنب ذذلتي الو & هنع "يهنم ثبعي الو

 مزلو 7 ةكمب حبذ لعف نإف ‘ اهبامث تحت ام ل الو اهلبقي

 لارتإ لكب مارحإلا دسفو رك ذلا كرح ام لكب : ليق

 هتأرما مرحت ال » : لوقي هنأ للع كّسبن نم تعمس : لاق باطخلا نب رمع

 ( هنع يهنمب ثبعي الو ) )١ « لباق نم ناجحي اهنأو يدهلا اهمزلي هنأو كلذب

 رظنب ذذلتي الو) ًاذذلت اهسمي وأ اذذلت هتروص ىلإ رظني نأ لثم ةروصلا ناش يف
 لعف نإف اهبايث تحت امآسمي الو اهلبقي الو ) هل ةيرس وأ ( ةجوز نإو ةأرمال
 جحلا دسفي : سابع نبا نعو « لزنأ نإ الإ هجح متو ( ةكم ) ةاش ( حبذ

 هنأ ةياور يفو “ هنع ليق اذك ى سملاو ةلبقلاو رظنلاك لازنإ الب عامجلا تامدقم

 هتأرما لبق نم : : ةكلاملا صعب لاقو > لزنأ نإ دسقي الو ‘ كلذ نع عجر

 ضعمب لاقو “لزني مل نإ هيلع مدال : ليقو “ هحح دسف لزنأ نإو ڵ ةندب ىدهأ

 هديب. اهزمغ نإو : ليق ى مدف ةوهشب هرظن وأ هتأرما جرف سم نم : انباحصأ
 ىرب نأ هركيو ى ك ! سمي الو : ليق « حبذ اقلطم اهنم هب ذتلي ام لعف وأ

 نأ يقبنيو ى لمحملا ىلع اهلمحي نا هركيو ى اهرعش ىربي نأ سأب الو ى اهعارذ
 هركيو ص ءاسنلا رمأ يف يتفملا ءاتفاب سأب الو « عايجلل وعدي ام لك نع ففعتي

 عم لجرلا .مون هركيو ى ةأرما وأ اركذ سفنلا ذلتست ىتح عامجلا ركذ مرحملل

 ظقبتسا اذإ هسفن كلميال نمل يغبني الو « ع وضخب اهايإ هميلكتو هتيرس وأ هتجوز

 . دحاو ءابخ يف اهعم ماني نأ همون نم

 دسفو ) ، دمع ىلع هلعف اذإ ( ركذلا كرح ام لكب : ليق ) مدلا ( مزلو )
 ركذب ثبعب وأ عامج وأ ركفت وأ رظن وأ سمب ادمع ( لازنإ لكب مارحالا

 . يئاسنلاو يذمرتلا هارر ) ( ١

 ۔ لينلا ٤ ج ) - _ ٩٧



 ؛ نالوق هحاكن زاوج يفو ى مالتحاب ال

 ءلباق نم همزل هدسفأف اعوطت هجح ناك نإ و « ةباد كيرحتك ص كلذ ريغو

 !ذإو عامج ريغب لازنإلاب دسفي ال : ليقو ى ( مالتحاب ال ) يدهي نأ يفبنيو
 دسف اههركأ نإو ى ايهجح دسفو ى ةندي اهنم لك ىلمف اهتعواطمب هتجوز عماج
 جحلا نم غرف دق هنأ ىأر نمو ى اهنع ىدهأو اهنجَحأو ى ةندب هتمزلو هجح
 همزل ‘ يسن وأ يمرلا لبق جحلا مامت دقتعا ءاوس ى "رأزت م وأ ماري مل وهو عماجف
 لجرلا جح دسفأ اذإو ى ةرسيم دجو نإ ةداعالا هل ىفبنتو ى هجح متو مد

 مامتإو نيعمتجم اجح نإ سأب الو ى نيقرتفم لباق نم اجحيلف عامجلاب هتجوزو
 . العف ام ىلع ايمل ةبوقع جحلا يف اههقرفتب رمالاو

 ةندب دهيملف جحلاب مرحم وهو اهريغ وأ جحلا رهشأ يف عماج نم : « رثألا » يفو
 اذإو “هرهشأ لبق جحلل مارحإلا زاوج ةفينح يبأ لوقك اذهو ى لباق نم جحيو

 ثبع نمو ى نالوقف قلحلا الإ قبي مل اذإو « تدسف هترمع يتمك ر لبق عماج
 رهشأ يف ناك نإ و ث دهيلو مرحيلف هنم مرحأ يذلا ناكملل عجريلف لزنأف هرك..ب

 يفو ) ت لباق نم جحيو رسيت ام دهيلو مرحيلف ردق نإ لحلا ىلإ عجريلف جحلا
 حيحصلاو“هجيوزتو هتبطخ يف اذك و ‘ ( نالوق ) هجوزت يأ ( هحاكن زاوج
 وهو ثرحلا تنب ةنوميم سابع نا ةلاخ رتل جوزت دقو ى هلك كلذ يف زاوجلا

 وأ جحب مرحم ال مرحلا يف لخاد مرحم ىنعم نأ ءاعداو 0 يور اذكه 4 مرحم

 يناملا ىلع لمحلا ثيداحألا ين لصألا نال « ماقملا اذه يف فلكت ايهب وأ ةرمع
 نإ حاكنلا باتك يف ثحب كلذ يف يتأيس نكلو ى ةيوغللا يناعملا ىلع ال ةيعرشلا

 . ىلاعت للا ءاش

 ۔ ٨ ٩



 نمؤم بابس نإو ص قوسف ملكب مزلو

 دناوف

 دجو نإو ى نالوق مدلا يفف هتجوز جرفل آرظن دمعت نإ : « جاتلا » نم

 هيلع : ليقو ى عماجملاك نوكيف هسفن نمي مل ام لزنأ نإ هيلع الف رظن الب ةوهش
 هكسانم ىضق الإو نكمأ نإ تاقيملا نم مرحيل عجريو همارحإ دسفو ةندب

 الو ءاسأ : ليقو ‘ هجح تبثو حبذ لزني ملو اهجرف سم نمو ى لباق نم جحو
 هنم مرحيف دحلل عجرب نأ ردق نإف عماجو يسنو مرحي نأ دارأ نم و ى هيلع

 عجرو حبد اهباصأف درفأنمو“حبذو رك ذ ثيح نم مرحأ_توفلا فاخو_ الإو
 ص هجح متو ةندب يدهي : رثكالا لاقو ى لباق نم جحيو مارحإلا ديميف دحلل

 داعأ ءطولا داعأ نإو « نارقإلا يف اضيأ كلذب ضعب لاقو “ عتمتلا يف اذك و

 نعف الثم فوقولا لبق هتعواطو اهعماج نإو ع كلذ ريغ : لسقو “ كلذ لثم

 وأ اههركأ نإ : عيبرلا [لاق ] ط ةندب ,لك نع : ليقو “ روزج ايهنيب : رمع
 ريركتب حبذلا رركتيو ى اهكسانم يضقتو اهنود ركذ ام همزل ةمنان اهباصأ

 عماجملا ىلع : ليقو ى ةندب هيلعف رصقت نأ لبق اهعماجو رصق نمو ع ءطولا

 : ليقو ناترافك هيلع عماجملا نراقلاو ‘ رفكي ملام ةدحاو ةرافك ارارم ولو

 نأىلع رثكألاو ى ةاش لكل : ليقو « هترمعل ةاشو هححل ةندب : ليقو “ ةدحاو

 ى مدعمف كلذ دجي مل نم و « ةاشف الإ و « ةرقبف الإو “ دجو نإ ةقان عماجملا يده

 عاجلا ةمدقم ىلعو عامجلاك ادمع لازنإلاو ٠ ةندب هب يرتشي ام هدنع ناك ولو

 ترثأفةوهشل ال ةبحمو ةمحر وأ أطخ رظن وأ « ةوهش ريغل ةرظن رظن نمو ى ةاش

 . آل : لىقو « ةاشف لزنأو عفادو هيف

 ء رئابكلا نمام ةريبك وأ همتش يأ ( نمؤم بابس نإو قوسف لكب مزلو )
 زبانتتلا : كاحضلا نعو > ةيصعم لك ةيآلا ق ىوسفلا نسحلا و سابع نبا نعو



 ٠ نيكسم ماعطإ » بضغ هب لصح نإ > لطاب يف لادجو ءارمو

 «َبايَللاهنأ :ءاطعو يدسلا نعومانصألل حبذلا:ديزنب :هللادبع نعو « باقلألاب

 : هلوقب هرسف ( ءارم ) لكب ( و ) “ ميلقتلاو قلحلاو ديصلا لتق :رمع نبا نعو

 لعاف( نيكسم ماعطإ “ بضغ ) مصخلل وأ هل ( هب لصح نإ لطاب يف لادج و )
 ءادفلا هب مزلو “ نامدف بضغو بضغأ نإو « لادجلا نع يهن : ليقو ى مزل

 اهنم لك ىلعف امهدحأ بضغ قح هلداج وأ ادحأ ملك اذإ : ليقو “ ىقح يف ولو

 رشعلا يف ةتس ماص ءاش نإو ى مهيلع اهقرفي ةرقب وأ « ةكم نيكاسمل اهحيذي ةاش

 رهظي يذلاو “ ريمش وأ ةرذ نم عاص وأ ا"ربث نكل عاص فصن ةتس معطأ وأ

 ص هيلإ لمعتسا نإ الإ هبلع ءيش ال هبضغأ ىتح هملك وأ هريغ هلداج يذلا نأ يل

 لادجلانأ : رمع نيا نع ةياور يفو “ بضغ لصحي ملولو لداجملا ءادفلا مزلي:ليقو

 :دمحمنب مساقلا نعو “اجح متأ وه نميف فالتخالا :بمك نعو“بابسلا ةيآلا يف
 م مهفالتخا :دبز نبا نعو 0 مهجح ناك يذلا مويلا ف مهنيب عقي فالتخا

 للا هلطبأ جلا تقو يف مهفالتخا : يربطلا نعو ى ميهاربا فقوم بيصملا

 .ءيسنلا لاطبإل

١٠٠ 



 لصف

 نإو 0 لحم هداص ولو هدص لك أ نمو « رس ف دايطصا نم عنم

 ه لكأ ام ةميق همزل هريغ ليتق نم لكأ

 لصف

 ص لفن رمتعمو لفن جاح هنم عنمي رضرف رمتعمو ,ضرف جاح هنم عنمي ام لك
 يف ميعنتلا تارمعك ت لفن ىلع مزلي « ضرف ىلع ءادفو ءازجو عتمت نم مزلي امو

 وأ نع وأ رطم ءام نم ولو مرحلا دمص نم لحلاو مرحلا ) عنم ) < ناضمر

 يأ (هديصلنكأ نمو "رب يف دايطصا نم ) مرحملا عنمو ى ناويحلا هنم دلوت هريغ

 دايطصا نم مرحلا عنم امنإو “ اضيأ لحلا نم ولو ( لح هداص ولو ) ربلا ديص
 ولو عمتجم ءام ديص لحيو ى هيف رخف الف رحبلا ديص فالخب رخفلا نم هيف امل ربلا

 صخرو « ةيكم ءارقفل ( لكأ ام ةميق همزل هريغ ليتق نم لكأ نإو ) مرحلا يف
 ديصلا ءازجو ى لك أ ام ةميق همزل هنم لك أو هسفنب ديصلا لتق نإو ى اهريغ يف
 وأ رضلاب وأ لتقلاب هلوانت يأ )١' ي ربلا ديص مكيلع مرح » : هناحبس هللا لاق

 ( ١( :ةدئاملا ` ٩ .
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 ديصلا : ليقو ى ناويحلا ىنعمب ديصلاف « مارح كلذ عيمج لكألاب وأ كاسمإلاب
 ء هدمصل يدؤي امو هضبقو هلتق مرحملا نإف هملعو “ ردصم وهف دايبطصإلا ىنمب

 وهوشحو رامح هيلإ يدمهأرفج هنأ» : لوألل لديو ى هلك أ ىلع ءازج الف هملعو

 يأ ء نأ ةزمه حتفب 6١ م رح اتنأ الإ كيلع هدرن ل نإ :لاقفهبحاصل هدرف مرحم

 نكميام ةيآلا يف ديصلاب دارملاو ى مارح عمج ءارلاو ءاحلا مضب مرحو « مرح انأل

 ص لك آلا لالحلا ديصلا دارملا : يمفاشلا لاقو « اعرش هلك أ لحي ملولو داص نأ

 ةتيم وهف ديصلا مرحملا حبذ اذإ : ليقو « هلك أ لحي ملام لتاق ىلع ءازج ري ملو

 يزرم رهوهلك أ مرحملل زاج هحمذو لحلا هداص اذإ : لقو 0 هلك أ يف ةمسق

 كهلجأنم دصي مل نإ هلك أ هل زوجي :يعفاشلاو كلام لاقو ث ةفينح يبأو رمع نع

 نم دمص 6 هلك أ هل زوحمال : انباحصأ و يلعو ديز نب رباجو سابع نبا لاقو

 يف اوفلتخا دقو ى هربغ مرح وأ لحمل وأ هل حبذو « هريغ لجأ نم وأ هلجأ

 لاق دقو س ءازجلا هيلعو مرحلا ديص : ليقو 4 ةتيملا لك اي : ليقف ع رطضملا
 : ليقو < دهاجم لوق وهو “ هدي نم هلسرأ دص هدي يفو مرحأ ادإ : انباحصأ

 . الس ريف هيقسيو همعطي نأ هيلع : ليقو « روث وبأ لاق هبو هلاسرإ هبلع سين

 محل هدنعو هلخد وأ مرحأ وأ ديص هعمو مرحلا لخد نميف مالكلا اذك و

 كرقصوأ زاب هعمو مرحأ وأ مرحلا لخد نمو « ال : ليقو“هنفدي : ليقف ‘ ديص
 ال :ليقو “ ءازجلا هيلعف ءآرو هلسرأ امدعب داطصا نإ و ى هلس بلف : عيبرلا لاق

 وأ ى اهلك أو اهاوشف مرح ةضيب لحم عفد نإو ى هعنم ىلع ردقي ملو هرمأي مل هنأل
 نم ديص محل لكأ نمو ى اهداطصا هنأك ءازجلا هيلعف اهلك أف لحملا هل اهاوش

 ديصيام ؤأ هبلك وأ هلفط وأ هدبع مرحملا رمأ نإ اذك و « ءازجلا هيلعف لحلا ديص

 هنمزأ و هفعضأ وأ دعصلا لتقف هوحنو اضابقم بصن وأ هريغ وأ رئاط نم هب

 )١( ملم هاور .

_ ٢ ٠ ١ _ 



 ص ةيآلا « لتق ام لثم ءازجف » هلوقب ىلاعت هثلا هركذ ءازجلاو

 ٤ حلاملا كمسلا وهو يرحب لحو

 مل لح يف مرحم داص نإو ى هلاح ًآربجنم امئاق كلذ دعب ءآر نإ الإ ءادفلا همزل

 زوجي ال هنأ ىلعو زاج لحملا هحيذ نإ : ليقو “ زوجي : ليقو ى هلك أ لحملل زجي
 اضيأ هلك هؤازج مرحملا مزلو هؤازج همزل هب تام نإو “ لك أ ام ةميق همزلي

 .ةميق:هلوق يف ءازجلا مدقتل يرك ذلا دهملل هيف لا ( هازجلاو )“لححملاب وأ هب تام
 اهمامتو )١' ( ةيآلا « لتق ام لثم ءازجف ) : هلوقب ىلاعت هلا هركذ ) لك أ ام

 رخآ لتق يف ءازجلاب هيلع مكح ام دعب لتقف ديصلا لتقل داع نمو ٠ نورشحت
 : لبق داع اذإو ى ىلوآلا ةرملا يف هبلع : لبقو ث اذكهو اضيأ هيلع مكح

 ء دمعلا نود أطخلا يف محلا هيلع داعي : ليقو “ كنم هلا مقتنيف بهذإ
 ص ةرافكلا موزل عم ةرخآلا ماقتنا وه امنإ ةيآلا يف ماقتنالاو « لوألا حيحصلاو

 ةمامح شير فتن نمو & موقل ثلاثلا و « سابع نبا نع يناثلاو ص انبهذم وهو

 هب ماق اديص رسك نمو ى ةاشف لبق تتام نإو “ ضهنتو تبنت ىتح اهب ماق
 . ءازجلاف ةكمب اريط ه"رأوتنس لك أ نمو ى تام نإ ءازجلاف الإ و ‘ ربجني ىتح

 يذلا وهو “ ةحولملا وذ يأ ( حلاملا كمسلا وهو يرحب ) ديص ( لحو )
 لوؤي هنأ حااملا ىنعمو ى اديق ال بلاغلا ىلع “يرج كلذو « حلاملا رحبلا نم

 رحبلا نم ديصلا زاوج ىلع اوصن دقو ى حلميو داطصي نأب ةحولملا ىلإ هرمأ

 هرك و ص ولد يف ولو ءام لك نمو رطملا ناردغو رابآلاو نويعلاو بذمعلاو حلاملا

 وهو لالح رحبلا ماعطو ريزنخلا وأ ناسنإلا هشأ ام لك ] مرحملا و لحلل ضعب

 فنصملا ريشي نأ لمتحمو “ هنع هبضن وأ ءاملا هفذق وأ ى اتم ءاملا ىلع افط ام

 ( ١( ةدئاملا : ٩٥ .
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 ءاملا ريطو ، عدفضلاو ‘ نوركفلا يربلا نمو

 مكل اعاتم ظ : هلوق ريسفت ىلإ « حلاملا كمسلا وهو يرحب “لحو » : هلوقب

 دوزتي بذعلا وأ حلاملا رحبلا نم ءاوس حلملاب حلاملا كمسلا ينمي ١ ةرايسللو

 لحنلا لسع لك أي نأ مرحملل سأب الو ى اضيأ ميقملا هب عتمتيو هرفسل رفاسملا هنم
 هريغ ةجاح وأ هتجاحل ريعبلاو ةرقبلاو ةاشلا حبذي نأو « هخارف هيف ناك نإ و
 نال رحبلا ديص هل حيبأو ى ربلا ديص نم مرحملا عنم امنإو ى ماعنألا موحل لك ايو
 نال لب : تلق « ليق اذك ث بعلو افرتت رباك آلا هيلإ جرحم ذذلت ربلا ديص ام لك

 وهف ةاكزلا ىلإ جاتحي ال هنأ ىنعمب ثيدحلا هب ءاج امك حوبذم رحبلا يف
 . ماعطلاك

 نطبلاو رهظلا بلص ؤ رهظلا سوقم ناويح ( نوركفلا يربلا نمو )
 هيف رثؤي الو باصي ال كلذ يف هلجرأ و هسأر لخدب مظع هنأك « بناوجلاو

 هنمفاخ ام :سحأ اذإو“ىشموهسأروةعبرألاهلجرأ جرخأ يلا دارأ اذإو٤ءيش

 ريفل عدفضلا لك أ زاوج هرهاظ ( عدفضلاو ) 4 عدفضلاك هنولو « نهلخدأ

 هنأ هيلع قلطي ال هلح مدع عم هنأ هّبني نأ دارأ هنأك و « فيعض وهو مرحملا
 ىلع هبني كلذلو « اهبف شصعي نوركفلا اذك و ى ربلا يف شيعي ناك ولو رحبلا نم

 ضرألاو ءاملا يف شيعي ام لكو فحالسلاو ( ءاملا ريطو ) « ةيربلا نم دعي هنأ
 لاقو “ ةيرب تسيل فحالسلا : ليقو “ رحبلا نم آنهداص ولو ءادفلا هيلعف
 خرفي ناك نإ رظني ضرألاو ءاملا يف شيعي ام : لبقو “ يرحب ءاملا ريط : ءاطع
 . مدقت ام ةطوحلاو « "يربف ضرألا يف وأ « يرحيف ءاملا يف

 ( ١ ) ةدئاملا : ١ ٩١
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 ص ءازجلا همزل بيصأف هيلإ راشأ وأ . اطخ نإو هلتق نمو

 ملو هنمزأ وأ ( بيصاف هيلإ راشأ وأ اطخ نإو ) دبصلا يأ ( هلتق نمو )
 همزل ) رك ذ ا_ء ائيش هب لعفف اناويح وأ ادحأ هملع لد ثوأ « دمب هتحصب ملعي

 ةموكح هيلعف الإ و هدر هيلعف لحلا ىلإ مرحلا نم اديص جرخأ نإو ى ( ءازجلا

 وأ “ تامو بطعف هتيؤرب ديصلا "رف وأ “ تام عزفف ديص هآر نإ و “ نيلدعلا

 هنأ مالغلا نظف ديصلا لاسرإب همالغ رمأ وأ « تامف هب قلعتف هطاطسف برض

 ءازجلا همزلي ل هلتقف دص هل ضرمتف دسأ ىلع هلك لسرأ وأ هلتقف هلتقب هرمأ

 وأ قراسلل وأ عبسلل رفح نإو ى همزل : ليقو “ زوجي ام لعف هنأل ع كلذ ىف

 نإ نمضي ال نأ حيحصلاو ى ةيكلاملا دنع نمض كلذب ديصلا بطعف هل بصن

 الب ديصلا لتق نم ىلع ءازج ال : ليقو ى ديصلا ىلع "فخي مل ثيح كلذ لعف

 مزلي : لاق نمو « دمعلاب دّيقف 0١ ًادّسعتم مكنم هلتق نمف » : ىلاعت هلوقل دمع
 قاسم تقس ةيآلا نأل دمملاب ةيآلا يف دّسق امنإ : لوقي هنإف هريغو دمعلاب ءازجلا
 هللا مقتنيف داع نمف :ىلاعت لاق امك ديعولاب هيلع ظيلغتلاو ديصلا نع رجزلا

 دعب ديصلا ىلإ داع نمف يأ ى ماقتنالاب ربخيل دمملا الإ ركذي مل امنإف < 6") هنم

 نكلو ى هف شإ ال هنأ مولعمف دمعلا مدع امأ و ء هنم هلا مقتنيف هعرحت لوزن

 همركب هللا نأ "" فلس اع هللا افع » : هلوق ىنعمو “ نايضلا ليزي ال اطخلا

 . ميرحتلا لوزن لبق متدص امع ءازج مكمزلي م

 ولو ًآوهس مرحلا نم داص وأ مرحلا رجش ناسنإلا عطق اذإ اهف نالوقلا اذك و
 يف لتق نم "نأ كلذ نم ديفتسنو « اوهس مرحم وهو لحلا رجش عطق وأ ، الحم
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 لك ىلعف الإ و ‘ هلع اعمتحا وأ ادحاو هالتق نإ نينثإلا مزلو

 > ناهيقف نالدع هب كحي دحاو

 ةفاطخلاو عدفضلا و لحنلاو دهدهلاو درصلاو ةلمنلاك ةيد هلتق يف ام لحأ وهو لحلا
 له آضيأ اوفلتخا مهنأ ملعاو ؟ ال مأ ةي"دلا همزلت له : فلتخي هنأ دمع الب رمهلاو

 همزلتو ؟ لحلا يف مرحلا هلتق وأ مارحلا يف ةيد هلام لتق اذإ طقف ءازجلا ةيد مزلت

 اديص نكي ملو تويبلا يف ناك اذإ ءازجلا ةيد رهلا يف سيلو ث ءازجلا ةيدو هتيد
 ص طقف ةبوتلا لب لح وهو لحلا يف اهدمب ركذ امو ةلمنلا لتاق مزلي ال : ليقو

 ديصلا ءازجف مرحم وأ لحم مرحلا يف دحأ هلتق وأ مرحم لحلا يف هلتق نإف اذه ىلعو

 اعدفص لتق نم »: ليع هلوق ءازجلا ال كلذ ةيد مزلت : لاق نمل لديو « طقف

 دبع ةمجرت يف [ لماكلا يف يدع نبا هاور ] 'ا« الالح وأ ناك امرحم ةاش هيلعف
 ( نينثالا مزلو ) ى قلع يبنلا نذؤم يظرقلا دعس نب ناثع نب دعس نب نمحرلا

 هابرض نأب ( هيلع اعمتجا نإ ادحاو ) ءازج هولتق وأ ( هالتق نإ ) رثكأ وأ

 وح وأ رخآلا هبرضو ه"در وأ امهدحأ هسبح وأ بطعم ىلإ اعم هائجلأ وأ امم

 لك ىلعف ) س الشم هبرضف رخآلا ءاجو امهدحأ هبرض نأب ( الإو ) « كلذ
 ناءازجكلذف ءازج دحاو لك ىلعف يأ ى مالكلا مت انهو ى ءازج ايهنم ( دحاو
 يف ال ىتلملا ءازجلاب يأ ( هب مكحي ) : هلوقب فنأتساو « دحاول لك ةفاضإب

 دجي مل نإ نيفلاخم ولو « نافلاب نارح" ( ناهيقف نالدع ) ةلأسملا هذه صوصخ

 . لدع مم ناتل دحت زوجت الو « امهدجي ىتحف امهدجي مل نإ : ليقو ت نيقفاوملا

 ص هبلع ءيش ال ائطخ مرحم هلتق نإ "لحلا ديص ةنأ ليعامسإ خيشلا ركذو
 أطخلاب ءازجلا مزلي : ليقو ى ائطخ وأ ادمع ءازجلا هلتق نم ىلعف مرحلا ديص امأو

 اذخأ دمعلا الإ مرح وأ لح دص اقلطم مزلي ال : لىقو > “زجلا دص ف ولو

 : ةفينح وبأ لاقو ، اندنع دحاو ءازج ديصلا لتقب نراقلا ىلعو « ةيآلا رهاظب

 ٠ دواد وب أإهاور ) ( ١
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 اهيقف نإو همزل نم هيطعي الو 0 ار لازغ يف ةندبب امكح نإو

 > ءاتفإلا ىلع اهاملعي م نإ هتنس اهملعو ‘ نئل دع هف كح ىتح

 وأ رحنيو .هب امكح ام ثعبو هيف مكحو هدلبل عجر امهدجي مل نإو

 { دحا و يزج ال و 0 هلحم » ذب

 ةرافك نيمرحلا ىلعف نومرحمو نوتلحم ديصلا لتق نإ : عيبرلا لاق ى ناءازج

 مرحم عاب نإو ص نيلحملاا ىلع ءيش الو ةرافك مهنم لك ىلع : ليقو ى ةدحاو

 دنع ءازجلا هيلعف مرحلا يف اديص لحملا لتق نإ و ‘ عيبلا لطب هل عيب وأ اديص

 . هملع ءازج ال : رهاظلا لهأ لاقو ؤ روهلا

 نالاهكح "در يأ (ا٥ر لازغ يف ) ريعب وأ ةرقب يأ ( ةندبب يكح نإو )
 رذعي ال يذلا اطخلاو “ هيف رذعي ال أطخ كلذب اهكحو ى ةدابع ءازجلاب كلا

 ( مكحيل ىتح اهيقف ) ناك ( نإو همزل نم هيطعي الو ) س ةدابع نوكي ال هيف
 ص هيف نيمكاح اهلمجي ىتح يأ : ( نيلدع هيف ) فاكلا ديدشتو ءايلا مضب
 اهلعب قلعتم ( ءاتفالا ىلع اهايلعي مل نإ ) ءازجلا ةنس يأ ( هتنس ايهماعو )
 اكملعأ امب ىل ايتفاف امكملعأ : لوقي نأ لثم ى هل ايتفي نأ ىلع هتنس ايهماعي يأ

 ءازجلا وه الو امهاملمي ملو امهدجو وأ ( امهدجي مل نإو ) ى هل ايتفيف اذه وحن وأ

 ص فاكلا ديدشتب نيلدع ( هيف مكح و) ' دجي ثبح ىلإ وأ ( هدلبل عجر )
 ( هلحمب حبذي وأ رحنيو ) مرحلا ىلإ ( هب ) نالدعلا يأ ( ايكح ام ثعبو )
 هيلع كحي نم دجي مل اذإ : ليقو “ ( دحاو ) لدع ( يزجي الو ) “ مرحلا وهو
 هتفلاحخل فيعض وهو :ليعامسإ خيشلا لاق ‘ هسفن ىلع مكحي نأ هلف مكحلاب ملاع وهو
 ص هسفن ىلع هب مكحيلف “ ءيش يف مهريغ وأ ةباحصلا كحي ملع اذإ : ليقو “ صنلا

 نلع هللا لوسر نع صن هيف نكي مل نإو “ هيف هل ملع ال ايف نيمكحلا مكحي امنإ و
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 لك ىلعف الإو س هيلع اعمتجا وأ دحاو هالتق نإ نينثإلا مزلو
 > ناهىقف نالدع هب كحي دحاو

 ةفاطخللاو عدقفضلاو لحنلاو دهده او درصلاو ةلمنلاك ةيد هلتق ف املح" وهو لجلا

 له آضيأ اوفلتخا مهنأ ملعاو ؟ ال مأ ةي؟دلا همزلت له : فلتخي هنأ دمع الب رمهلاو

 همزلتو ؟ لحلا يف مرحملا هلتق وأ مارحلا يف ةيد هلام لتق اذإ طقف ءازجلا ةيد مزلت
 ءاديص نكي ملو تويبلا يف ناك اذإ ءازجلا ةيد رهلا يف سيلو ى ءازجلا ةيدو هتيد

 ى طقف ةبوتلا لب لع وهو لحلا يف اهدمب ركذ امو ةلمنلا لتاق مزلي ال : ليقو
 ديصلا ءازجف مرح وأ لحس مرحلا يف دحأ هلتق وأ مرحم لحلا يف هلتق نإف اذه ىلعو

 اعدفص لتق نم » : ,ر هلوق ءازجلا ال كلذ ةيد مزلت : لاق نمل لديو “ طقف

 دمع ةمحرت ف ] لماكلا ق يدع نبا هاور [ 3 '» الالح وأ ناك امرحم ةاش هىلعمف

 ( نينثالا مزلو ) ى قلي ينلا نذؤم يظرقلا دعس نب ناثع نب دمس نب نمحرلا
 هابرض نأب ( هيلع اعمتجا نإ ادحاو ) ءازج هولتق وأ ( هالتق نإ ) رثكأ وأ

 وح وأ رخآلا هبرضو هدر وأ امهدحأ هسمح وأ بطعم ىلإ اعم هائحلأ وأ اعم

 لك ىلعف ) ع الثم هبرضف رخآلا ءاجو امهدحأ هبرض نأب ( الإو ) « كلذ
 ناءازجكلذف ءازج دحاو لك ىلعف يأ ى مالكلا مت انهو ى ءازج ايهنم ( دحاو
 ين ال ىتلملا ءازجلاب يأ ( هب كحي ) : هلوقب فنأتساو « دحاول لك ةفاضإب

 دجي مل نإ نيفلاخم ولو ى نافلاب نارح" ( ناهيقف نالدع ) ةلأسملا هنه صوصخ

 . لدع عم ناتل دح زوجت الو « امهدجي ىتحف امهدجي مل نإ : ليقو “ نيقفاوملا

 ص هبلع ءيش ال ائطخ مرحم هلتق نإ "لحلا ديص ةنأ ليعامسإ خيشلا ركذو
 أطخلاب ءازجلا مزلي : ليقو ، ائطخ وأ ادمع ءازجلا هلتق نم ىلعف مرحلا ديص امأو

 اذخأ دمملا الإ مرح وأ لح دص اقلطم مزلي ال : لسقو 0 “زحلا داص ف ولو

 : ةفىنح وبأ لاقو ى اندنع دحاو ءازج ديصلا لتقب نراقلا ىلعو « ةيآلا رهاظب

 ٠ دواد وب أهاور ) ( ١
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 اهيقف نإو همزل نم هيطعي الو { ادر لازغ يف ةندبب امكح نإو
 > ءاتفإلا ىلع اهاماعي نإ هتنس اهملعو ‘ نئل دع هف كحي ىح

 وأ رحنيو ،هب امكح ام ثعبو هيف مكحو هدلبل عجر امهدجي مل نإو

 ء دحا و يزجت الو > هلحمب حب ذب

 ةرافك نيمرحلا ىلعف نومرحمو نوتآلحم ديصلا لتق نإ : عيبرلا لاق “ ناءازج

 مرحخ عاب نإو > نحملا ىلع ءيش الو ةرافك مهنم لك ىلع : لبقو > ةدحاو

 دنع ءازجلا هيلعف مرحلا يف اديص لحملا لتق نإ و « عيبلا لطب هل عيب وأ اديص

 . هملع ءازج ال : رهاظلا لهأ لاقو “ روهلا

 نال اهكح "در يأ (اآدر لازغ يف ) ريعب وأ ةرقب يأ ( ةندبب ايكح نإو )
 رذمي ال يذلا أطخلاو “ هيف رذعي ال أطخ كلذب اهمكحو « ةدابع ءازجلاب كحلا

 ( مكحي" ىتح اهيقف ) ناك ( نإو همزل نم هيطعي الو ) ةدابع نوكي ال هبف
 ص هيف نيمكاح اهلعجي ىتح يأ : ( نيلدع هيف ) فاكلا ديدشتو ءايلا مغب
 اهملمب قلمتم ( ءاتفالا ىلع اهالعي م نإ ) ءازجلا ةنس يأ ( هتنس ايهماعو )
 اكملعأ امب ىل ايتفاف اكملعأ : لوقي نأ لثم ى هل ابتفي نأ ىلع هتنس اهملعي يأ
 ءازجلا وه الو امهاملعي ملو امهدجو وأ ( امهدجي مل نإو ) ى هل ايتفيف اذه وحن وأ

 ص فاكلا ديدشتب نيلدع ( هيف مكح و) ‘ دحي ثيح ىلإ وأ ( هدلبل عجر )
 ( هلحمب حبذي وأ رحنيو ) مرحلا ىلإ ( هب ) نالدعلا يأ ( يكح ام ثعب و )
 هيلع مكحي نم دجي مل اذإ : ليقو “ ( دحاو ) لدع ( يزجي الو ) “ مرحلا وهو
 هتفلاخ فيعض وهو :ليعامسإ خيشلا لاق ى هسفن ىلع مكحي نأ هلف مكحلاب ملاع وهو

 ص هسفن ىلع هب كحيلف “ ءيش يف مهريغ وأ ةباحصلا كحي ملع اذإ : ليقو ى صنلا

 للع هللا لوسر نع صن هيف نكي مل نإو ى هيف هل ملع ال ابف نيكحلا مكحي امنإو
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 يرتشيو ي هلك مرحلا يهو ةكم يأ « ةبعكلا غلاب ايده » : هلوقو

 . . لك ىلع قدصتيو . ةكم رعسب ًاماعط ديصلا ةميق هنيك اسا

 هارمأيو مهاردب نالدملا هم"وق روفصملاك لثم ماعنألا ىف هل سيلو ءالعلا نعالو

 نأ هيلع اكح ماعط هل و “هب يرتشي ام هدنع نكي مل نمو غلب ام اهب يرةشي نأ

 نيكسم لكلعاص فصن مهاردلاب مةوقي نأ دعب نيكاسملل ديصلا كلذ ةميق معطي
 اككح اضيأ ماعط هدنع نكي مل نإو ى رمت وأ ةرذ وأ ريمش نم عاص وأ ارب

 وأ اعاص وأ نيدم متي مل امب هيلع اكح نإو ى اموي نيكسم لكل موصي « موصلا
 . هضعن ال صقانلا وأ دئازلا نع امات اموي مصيلف متي ملو داز ام

 هرهاظ نع ل"وؤم هريدقت فوذحم ربخلا ( ي ةبعكلا غلاب ايده ) : هلوقو )

 يهو ةكم يأ ) اربخ هنوك زوجي ةيريسفتلا يأ دعب ام “نأ ءاملعلا ضعب معزو

 مساب ربع نكلو « قافتاب ةبعكلا يف حبذلا زوجي الو ص ىنم وأ « ( هلك مرحلا

 ىنم نإف ث رخآلا نع نيرواجتملا دحأب وأ مرحلا وه يذلا لكلا نع ضعبلا
 دق اضيأو ت آدج َدْسب امل ةسنلاب امل رواجملاك هنكل ةبعكلا نع دعب ولو

 امأو 6١ ي ةبعكلا غلاب ايده » : ىلاعت هلوقل ريسفت كلذو ى جحلا كسن ايهعمج ا
 يرقشيو) : هلوقب هرك ذف '"'ه نيكاسم ماعط ةرافك وأ » : ىلاعت هلوق ريسفت
 ةرافك دارأ نإ “رم اك نيلدملا موقتو ( ةكم رعسب اماعط ديصلا ةميق هنيكاسمل

 نم : ليقو ى ديجلا نيتلا نم وأ “ ةتسلا بوبحلا نم كلذو ى نيكاسم ماعط

 هنوك لاح ماعطلا كلذب نيكاسملا نم ( ,لك ىلع قدصتيو ) « دلبلا توق بلاغ
 :لاق لب نيدمم:لقي مل كلذلو ‘ مهردب "دم هتعب :لوقت اك نيكسم لكل نيدم

 ( ١ ) ةدئاملا : ٩٥ .
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 ماعطالاو يدلا يف ريخو . اموي "لكب موصي وأ ارب نيدم
 زوجو > ءاش ثيح موصلاو > ةكمب ماعطالا و حبذلا و > موصلاو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ‘ دارأ تثمح لكلا

 ) لكب موصي وأ ( > ءاشعو ءاذغ مهمعطب وأ ادم : لسىقو > ) "رب نيدم (

 مّوقي" ناب كلذو ى (اموي) ةدم لكب : ليقو ى نيدم" "لكب وأ نيكسم"لكب
 ام ويغ وأ مهاردلا وأ ريناندلاب موقي وأ « دادمآلا نم هتميق يف كرظنيف ديصلا
 كلذك و؛؟ نالوقمامطلا ريغ ءاطعإ يفو ، ةميقلا نم همزل ام ردقب مامط ىرتشْبف

 اماعط اهمهارد موق ف ةصيخر ولو ةاشماتنسيت همزل دقو حبذي ام ىلع ردقي ال نم

 ريخو ( > هللا همحر عيبرلا كلذب ىتفأ > ًاموب دم" وأ نيدم" لحل موصيف

 ص هأزجأ لعف ام ايأ ، انغ ولو “ ( موصلاو ماعطالاو يدها يف ) عيبرلا دنع

 الو ع هصطتسي ملو يدهلا دجي مل نإ الإ معطي ال بترم كلذ : مهضعب لاقو

 ام ماص زجع مث هيلع ام ضعب معطأ نمو م اعطإلا ىلع وقي مل نإ الإ موصي

 . كهداعا هل مزاللا ءازجلا نم لك ١ نمو > هلسرا هدلب ق مدلا عاطتسا نمو > يقب

 وأ يدهلا نم ةبارقلا ءاطعإ زوجيو “ لك أ ام ردق الإ هيلع ام : عيبرلا لاقو

 كلذ نم يطمي الو > عباتتم دصلا ةرافك ف مايصلاو > اوجحاتحا نإ ماعطلا

 . ةمذلا لهأ

 رمميف مرحلا نكس ىلع ةناعإو مرحلا ءارقفب اقفر ( ةكمب ماعطالا و حبذلا و )

 يدهلا قيرفتو مرحلا جراخ وه نم ماعطإ زوجي : ةفيذح وبأ لاقو “ برخم الو

 زوج و)“ هدلبيف ولو ( ءاش ثيح موصلاو ) “ ةكمب حبذلا نوكي نأ دمب هيلع
 حبذلا ال “-ةيآلا يف قالطإلل هدلب يف ولو ( دارأ ثيح ) ماعطإلا نم ( لكلا
 هبف لتق يذلا عضوملا سفن يف ماعطإلا بجي : لبقو ى اهركذ ىتلا ةيآلا ليلدب
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 ‘ كح هف ريط ولو دص لكو ء ىنمب الإ يزحح ال ةعتملا يدهو

 وأ ةماعن وأ اشحو آرامح لتق نمف ‘ نيكسم هلقأ و ةن د هرثك أ

 ةحود نودو ىوراو ,لعو يفو ص ةندب هتمزل ةحود عطق

 نكل ى أزجأ ءارقفلا ىلع قرفو كهلا لاق اك ةكم غلب اذإ يدهلا ( و ) ديصلا

 لك يفو “ تقو لك يف صخرو ى ىنم مايأ ( ىنمب الإ يزجي ال ةعتملا يده )
 ريمب يأ ( ةندب هرثكأ ) كحجلاو س ( مكح هيف اريطولو ديص لكو ) « عضوم
 ناجهلا نم نكل ث ريغال ةندبب هل عمجي ليفلاف" ( نيكسم هلقاو )
 لثم قدصي امنإو ليفلل ريظن ال : ليقو ى ةيناسارخلا ضيبلا نانس اهل يتلا ماظعلا

 . مامطلا نم ادعاق هناثج

 يمهو لادلا حتفب ( ةحود عطق وأ ةماعن ايشحو أرامح لتق نمف )

 هيف روظنم عيرفتلاو ى ( ةندب هتمزل ) مرحلا رجش نم ينعي ةميظعلا ةرجشلا
 دارملاو “ ميظعلا ديصلا تلث ام اهنكل اديص ةحودلا تسيلف الإو « عومجملا ىلإ

 ةرقبلا يزجت : ليقو ت ةرقبف هدجي مل نإ : ليقو « ةقان وأ المج ريعبلا ةندبلاب

 نعو “ ةرقبب شحو روثو شحو رامح يف بيسملا نبا ىضق دقو “ هدجو ولو

 (لنعَو يفو) ى ةرقبف لعولاو ىورألاو لتيتلاك نرق اذ لتق نم : يلع
 اذهو نيعلا رسك و واولامضبو نيعلا رسك و واولا حتفبو نيعلا ناكسإ و واولا حتفي

 لعولا نأ ىلع ءانب « ىعولا ىثنأ وهو فرصلاو واولا حتفب ( ىورأو ) « ردان
 ص ماع ىلع صاخ فطع كلذف ى ادعاصف دحاولاو ىثنألاو ركذلا ىلع قلطي

 ةيورإ ىثنألا : لبقو ى ريسفت فطع نوكيف ث اقلطم لعولا هب ديرب نأ زوجيو
 فذحف ص رجشلانم ةحود نود ام يأ (ةحود نودو ) ى اهمض و ةزمهلا رسكب

 ةرجشلا دارملاو ‘ آقلطم ليلدل ى كلذ زاوج ىلع ءانب هتلص ىقبأو لوصوملا
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 بضلا يفو > دلوب دلولاو > ةاش لازغ يفو > دلوب دلولاو ك ةرقب

 > نأض وأ زعم ريغص عوبري يفو > آرجشو أم عمج يدج

 الإو 3 مهرد خرفت نإ اهضيببو ي ةاش ةمامح كبو س ةلخس بن رأب و

 ء هقمصنف

 دلوو“ةقانلا دلوب ةماعنلا وأ يشحولا راملا دلو ( دلوب دلولاو “ ةرقب ) ىطسولا

 دلولاو ) ص ةنسم : ليقو ص ( ةاش لازغ يفو ) ى ةرقب دلوب ىورألاو لعولا
 بضلا يفو ) ى زمملا نم ىننالاب لازغلا يف هنع هللا يضر رمع ىضقو ( دلوب

 بض رهظ رزف لجر ىلع تباث نب ديز هب كح امك ( رجشو ءام عمج يدج
 ليقو“ كلذب مكحف هل رهظ امب كحلاب هل رمآلا وهو هك> رمع زاجأف هرسك يأ

 يدجلا لمحي كلذ يدنع عمجيو للع هنع اذك و « يدجي هيف ىضق هنأ رمع نع

 . عاص هتميق يدج ىلع

 نم غلب ام دارملاو « زعمل هتفاضإو ريغص عفرب ( زعم ريغص .عوبري يفو )
 هريغص دارملاو رجلاب ( نأض وأ ) « ةرفجلا وهو همأ نع لصفو رهشأ ةعبرأ زعملا

 يف مزلي : ليقو ى زعملا ريغصك ةرفج اضيأ ىمسيو : ليق ى زعملا ريغصل لثاملا
 بنراب و ) “ ةرفج ىمسيو “ نأضلا وأ زعملا دالوأ نم نيللا نع ىنغتسا ام كلذ

 لعولاو لازغلا وهو يبظلا يف : ليقو ى منغلا نم ةعذج : ةداتق نعو ى ( ةلخم

 قانعب بنرألا يف ىضق هنأ : رمع نعو ى ةاش لرولاو بنرألاو عوبريلاو بضلاو

 : ليقو “ ةرفجلا قوف يهو ى انباحصأ لمع هبو ى زعملا دالوأ نم ىثنآلا يهو

 دلولا يفنو “ ( ةاش ) ردهي ريط لك نم ( ةمامح كبو ) ةاش بلعثلا يفو ى اهنود
 ةمامحلا ضيب يأ ( اهضيمب و ) ريطلا يف يلع نعو « ىرابلا اذك و ى ةاش دلو

 نبا نع ثيدح وهو ى ( هفصنف الإو ) ةضيب لكل ( مهرد خرفت نإ ) اهوحنو
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 : شبك عبضب و ‘ هفصن هضيبب و 3 ماعط نم عاص مامحلا يف : ليقو

 ريعب رشع : ليقو ، نيكسم ماعطإ وأ موي موص ماعنلا ضيببو

 > ناقن اد ةمحخربو

 ماعط نم عاص مامحلا ق : ليقو ) ‘ ىرابحلا ضمبب اذك و > للع هنع سابع

 مرحلا مامح : ليقو « هللا اهمحر بجاحو عيبرلا لاق هبو ى ( هفصن هضيببو

 . ةموكح هريغ مامح يفو ى ةاش

 بئذلا هبشي امهالكو “ اهركذ وهو نامبضلا اذك و ىثنألا وهو ( عبضي و )

 يضر رمعو للع هللا لوسر مكح هبو « ( شبك ) ناجرع هبش اهيشم يف نكل
 نم عبضلا » : نل هنعو ، يدجن شبك عبضلا يف ءاطع نع يورو ى هنع شا

 مرحلا يف دصي ملو مرحم نم نكي مل اذإ هلك أ لحي هنأ ىلع ليلد وهو )١' « ديصلا

 حابملا ديصلا نم سيل ام لتاق ىلع ءازج ال هنأ يعفاشلا لوق ىلع هب لدتسي دقو

 :لاقي نأ الإ مهللا ديصلا نم هنأ قلع هلوق يف ةدئاف نكت مل كلذ الول ذإ لكألا
 موص ماعنلا ضيببو ) ع دسالاك ءازج الب لتقي امم سيل هنأ ىلع هتني نأ دارأ

 ةياور وهو “ اهتميق : ليقو “ ينث ( ريعب رشع : ليقو ط نيكسم ماعطإ وأ موب

 نعو ث ابتميق اهلتاق ىلع نإ : ةماعنلا يف يعخنلا لاق اك ' يمخنلاو رمع نع

 ى مهردلا ثلث وهو ( ناقناد ةمخربو ) ى لبإلا نم نينج اهضيب يف : نسحلا
 لاق هبو « ماعنألا نم لثملاب اهتاهمأ يفو ع ةميقلاب اهلك ديصلا رافص يف : ليقو
 ام ديص لكل سيلهنأ هههجوو ةميقلاب اقلطم ديصلا يف هنع ليق لب ى ةفينح وأ
 : ىلات هلوق يف ةميقلاب لثملا رسفف « منغلاو رقبلاو لبإلا يهو معنلا نم هلثامي

 . دواد وبأ هاور ) ( ١
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 & ةبابذب يهو ةمقل ةرذبو ةموكح ةدارجبو ةبح وأ ةرمت ةلمقبو

 . . . دارقو ثوغربو ؟قبك هندب نم سيل ام حرط هلو

 وه ءازجف : يأ نايبلل ةفاضإلا لعجو 6١١ ي معنلا نم لتق ام لثم ءازجف »

 مانألا نم لثملا نأ خيشلا راتخاو ع هلثم ءيشلا ةميق "نأ كش الو « لتق ام ةميق
 نعو « ةاش ريطلا نم ءيش لك يف : ءاطع نعو . ةميقلاف لثملا دجوي مل نإ الإ
 نم عذجلا وهو ةيحضلاو ؛ يدهلا يف زوجي ام عوبربلاو بنرألا يف نإ : كلام

 ىلع لعج ‘نم "نأ يف اوفلتخي ملو « ادعاصف رقبلاو لبإلاو زعملا نم ينثلاو نأضلا

 . ركذ امم "لقأ هيزجي ال هنأ ايده هسفن

 ك كلذ ريع وأ ريمش وأ نامر وأ نت وأ بنع نم ) ةبح وأ ةرمت ةلملقب و)

 ال : عيبرلا نعو « ماعط نم ةضبق : ليقو < اهنم ريخ وهف اهنع معطأ ام لكو
 ولو ءيشب قدصتي : ليقو رذلاو لّمنقلاو بابذلاو ضومبلا لتاق ىلع ءيش

 اذه : ليقو ى اهيف ءازج ال يأ ى كلاه نومل ةلمقلا : سابع نبا نعو ى اليلق
 . ماعط نم ةضبق : لىقو “ ةرمت : ليقو( ةموكح ةدارجيو ) اهلتق دمعتي مل نإ

 نع ةريره يبا نعو ى انباحصا ذخا ةضبقلابو « ةمقل : ليقو ى مهرد : ليقو
 لاق هبو ))ي هلتاق ىلع ءيش الف رحبلا دص نم دارجلا « : ةل هلللا لوسر

 ص ةضبق : ليقو ى ( ةمقل ةرذبو ) ى ربلا ديص نم هنأ ىلع روهمجلاو « بعك
 اتيم تقلاف الماح ةيبظ برض نم : ليقو ى ( ةبابذب يهو ) “ ةرمت : ليقو
 رخآ هلتقو اديص نمزأ نإو ء همأ لثمف تامف ايح تقلأ نإو ، همأ ةميق رشعف

 ام ةميقف الإو ث هيلع الف صقن ريغ ىلع أربف هحرج نمو « املاس هءازج لك ىلعف
 ضومبو ( دارقو ثوغربو .قبك هندب نم سيل ام حرط هلو ) “ حرجلا هصقنا

 )١( اهركذ مدقت .
 هجام نبا هاور )٢(
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 ةعبرأ ةنيدملا قيرط نم لحلل ةبعكلا نم مرحلا ثحو ى هلتق ال
 نمو ى ةتس ة ة نمو ‘ رشع انثا ةدج نمو ص فصنو لايمأ
 دح همزل نم أجتلا نزو ؛ ةعست قارعلا نمو ؛ رشع دحأ تافرع
 جرخي ىح ىوؤيأ الو معطي الو سلاجي الو عيابي الف اذه لإ

 وأ ةرمثف ًادارق وأ اثوغرب وأ اتقب لتق نإو ى ( هلتق ال ) مئاهبلا لمت نم هوحنو

 لايمأ ةعبرأ ةنيدملا قيرط نم لحلل ةبعكلا نم مرحلا دحو ) ى ةضبق وأ ةمقل
 نمو “ رشع انثإ ) مجلا مضب ( ةدج" نمو ) ى ميعنتلا دح يهو ى ( فصنو
 يرهوجلا مه وو :ليق ى ةنوكسم مهدنع .ةفورعم ضرأ يمهو ءاتلا ركب ( ةماهت

 ةتس)“انه دارمب اذه سبل و“ اضيأ ةماهت اهبحاونوةكمىمستو ىدلب اهنإ : هلوقف
 يليامم مرحلا دح : ةيكلاملا ضعب لاقو“(ةعستقارعلانمو“ رشع دحأتافرع نمو
 .:هل لاقي ناكم ىلإ قارملا يلي اممو “ميعنتلا ىهتنم ىلإ لايمأ ةعبرأ نم وحن ةنيدملا
 : هل لاقي عضوم ىلإ ةعبس نميلا يلي اممو « لايمأ ةعست ةفرع يلي اممو ى عطقلا
 مرح :ليقو 0 ةمديدحلا ىهتنم ةسيدحلا ةهج نمو “ ةرشع ةدج يلي امعو ى ثاغإ

 وحن وهو ى مرحلاو لحلا نيب ام لصف وهو ةنيدملا ةهج يف ةشئاع دجسم نم ةكم

 ةفلدزملاءارونم مرحلا نإ : انموق ضعب راثآ يفو ) رثكأ وأ لقأ وأ لايمأ ةسمخ

 اهب فرعي ةمالع مرحلل نإ : ليقو ى هنم ةفرع تسيلو هنم ةفلدزملاف ناليم
 ىهتنا اذإ و“لحلا نم ليسلا يرجيو ى لحلا ىلإ ليسلا هنم جرحي مرحلا نأ كلذو

 . فقو مرحلا ىلإ

 مرحلانمهنأ ركذ ام ىلإ يأ ( اذه ىلإ ) بدألل ( دح همزل نم أجتلا نإو )
 الو ) سناؤي الو ( سلاجي الو ) ى هنم ىرتشي الو هل عابي ال يأ ( عيابي الف )
 جرخي ىتح ) عفني الو دحأ هب لفكتي ال ( ىوؤي"الو ) ىقسي الو ( معطي
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 دص لتاق مزل لهو ؛ هيق هملع ميقأ هف هثدحأ نمو ؛ هملع ماقيف

 لحمل نإو لحي الو 1 نالوق ؟ ال م أ ءازج لحم وهو ةنيدملاب

 اهفرعمل تلحو ؛ هتطقل و هديصو مرحلا رجش

 ى هنم سانلا رذحيلو « هيبا مساو همساب مامإلا يدانيو ى دحلا ( هيلع ماقيف

 هيلع مقأ ى هيف ) قايسلا هبلع لد اك دحلا بجوم ثدحأ يأ ( هثدحأ نمو )

 دحو ى هب قلعت ولو جرخأ تيبلا لخدو دح همزل نم : « جاتلا » يفو « ( هيف
 اهبجوم لعف ولو مرحلا يف دودحلا ماقت : هللادبع وبا لاقو ى دجملا جراخ

 ةنيدملا ) مرح ( ب ) هعطاق وأ رجش علاقو ( ديص لتاق مزل لهو ) ، هجراخ
 فالخالبديصلا ىلع همزليو “ ( نالوق ؟ ال مأ ) حيحصلا وهو ( ءازج لحم وهو

 ةهج نم روثو “برغملا ةهج نم ربعف ى رون ىلإ ريعنيب ام اهمرح و “ امرحم ناك نإ
 . زثللم هنأ »يورو 0 لامشلا ةهج نم دحأ فلخ ريغص لمج وه : لسىقو “ قرشملا

 هللا لوسر ىمح : ديز نب يدع لاق )١' « ىمح ةنيدملا لوح اليم رشع انثإ لعج
 الإ عطقي ال يأ دضعي الو هرجش طبخي ال اديرب اديرب ةنيدملا نم ةبحان لك للع
 روثريغ اذه روثو ى اليم رشع انثإ ليقو ‘ ناخسرف ديربلاو ء لمجلا هب قاسي ام

 ٠. رودم ريغص وهو دحأ ءارو وه اما ! و > ةكم

 اهذخأي نأ مرحي ، ( هتطنقللو هديصو مرحلا رجش لحف نإو لحي الو )
 يهو “ نثكست دقو ى فاقلا حتفو ماللا مضب ى اهلك أ اهبحاص دجي مل نإ هنأ ىلع

 لح (اهفآرعمل تلح و ) « نحل يناثلا : ليقو “ طقاللا لوألا : ليقو ى طقتلي ام

 : روهمجلا لاق ى اهب قدصت اهبحاص دجي مل هنأ ىلع اهفرعي نأ دارأ نمل اهطاقتلا

 )١( دمحا هاور .
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 ء ةاش ىطسولابو ‘ ةرقب ةحودلاب مزلو : لمق ‘ رخذالا 7 هءالخو

 اذهو ص هفصن دوع ريغصبو 0 نيكسم اهقروبو ، مهرد بيضقبو

 ، سرغي وأ عرزي مل نإ

 اهكلمتيم اهفرعينأ ديري نم امأو « اهفرعي نأ ديري نمل الإ اهتطقل لحت ال ىنعملا
 ةطقلك مرحلا ةطقل : ةيعفاشلا ضعبو ةيكلاملا رثكأ لاقو ى دراولا ةرثكل الف

 ( هعالخ ) لحي ال ( و ) “ فيرعتلا يف ةغلابملاب مرحلا ةطقل صتخت امنإ و « هريغ

 ص شتحي ال تابنلا نم بلطآرلا وهو ‘ ىلوأ وهو اضيأ رصقيو ى دملاو حتفلاب

 :انباحصأ ضعب لاقو ءانباحصأ ضعبو نويفوكلاو كلام هعنمو ى هيعر زوجيو
 سبايلا عطق زوجي الو هبلع الف ىعرت اهلمهأ نإ و ءازجلاف ةرجش ىلإ اهادهأ نإ

 . هزاوج ةصفاشلا تحجرو 0 اضيأ

 هنم فقستو رصحلا هنم عنصت ةحئارلا بيط تبن ( رخذالا زوجو )

 هنابضق“روبقلا يف تانبللا نيب لاخلا ةكم لهأ هب دسيو “ بشخلا نيب ام توببلا

 نيسلاحتفب نامع ةغلب َربخسلا وه : ليعامسإ خيشلا لاق « ةنفدنم هلوصأو قاقد

 مهيديأ هبنولسغي نانشالا هنومسيو ى ايهنيب ةمجعملا ءاخلا ناكسإو ةدحوملا ءابلاو

 . نلع هللا لوسر وه رخذإلل زوجلاو « تدجو ايف

 ح ةاش ىطسولابو ، ةرقب ةحودلاب مزلو ) : سابع نبا لاق يأ ( ليق )
 ص اهنم نصغ وأ ةرجشلا سفن وه بيضقلا كلذ ناك ءاوس ( مهرد بيضقب و

 يأ ( هفصن دوع ريغصبو ى نيكسم ) مرحلا ةرجش ةقرو يأ ( اهقروبو )
 ةرافك الف سرغ وأ عرز نإ امأو “ ( سرغي وأ عرز مل نإ اذهو ) « مهردلا

 وأ ِولدب يقسلاب شيشح نم لخنلا تعححت وأ عرزلا يف جرخ ام اذك و « همطقمث

 لصألاو « ءازحم دوع وأ ةقرو ىلع دماحلا مزل الإ و « عبت وهو يل رهظي ايف نيع
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 مرحلا يف هترجش لصأو لح يف نصغ ىلع آريط لحمن ىمر نإو
 همحلب نإو هقلطأ دصب هلخد نمو ، هسكعب همزلو ، ءازج همزلي ل

 نإ هءازج هلك آ \ : ليق مزل آدحأ همعطأ نإو ‘ ضعب دنع هنفد

 هيلإ جرخ نإ هديص ر ] لحلل جرخ أ نإ هرجش لحي الو . ملع

 . هيف ديصف

 . لمأت تبنتسم هنأ ةقثب حصي ىتح ءازجلا هيفف تبنتسم ريغ هنأ مرحلا رجش يف

 مه رد د وع رسك يف : ليقو ؛ نيكسم مرحلا يف ريغص دوع يف : بوبحم نبا نعو

 ؛ةاش : لبقو ى مهرد ةريغصلا ةرجشلا يف : سابع نا نعو ى كاوسممكك ريغص ولو
 . كلام نع ةياور وهو 0 مثإلا هيف لب مرحلا رجش ي ىف ءازح ال : موق لاقو

 لصأو ,لحيف ) ,لدتم ( نصغ ىلع ) رئاط يأ ( اريط "لح ىمر نإو )
 نصغهىلع ارئاط يمرب نأ وهو ( هسكعب همزلو ءازج همزلي مل مرحلا يف هترجش

 ص حيحصلا ىلع ( هقلطأ ديصب هلخد صو ) “ لح يف ةرجش نم مرح يف رلدتم
 عنملا ىلع ( و ) هلك أ هريغلو هل ضعب زاجأ و ( “ ضعب دنع هنفد همحلب نإو )

 ص [آمرحم ناكو ديص محل هنأ ( ماع نإ هءازج هلكآ : ليق مزل ادحأ همعطإ نأ )

 ولو مرحلا ديص هنأ ملع نإ هءازج هلك 7 مزلي مرحلا ديص آدحأ معطأ نإ اذك و
 ةميق لئاسملا هذه يف مزلي هنأ يدنع يذلاو « هايإ همعطأ يذلا مزل الإو ى الع
 الو طقف هريغ همعطأ نم مثأي : ليقو « ءازجلاب فنصملا دارم اهلعلو « لك أ ام

 مزلتف ماعطإلاب اهموزل ىلعو مرحلا ديص هنأ ملع الب لك أ نم ىلع الو هبلع ةرافك

 ,7 ) ث اناسنإ هنم معطأ ام ةميقو “ ديصلا ءازج ناترافك همعطم

 هرابتخا ( هيلإ جرخ نإ هديص لح و ) 0 هبف ىلدت وأ ( لحلل جرخأ نإ
 لخداذإهرجش و لحلا شيشح لحو ( هيف ديصف ) هجاعزإ وأ جرخم جارخإب ال
 . جرخأ هنأ ملعي مل نل لح جرخم هجرخأ نإو ى مرحلا هب

 _۔١١٧_



 ليأ وحن لتق نمو “ اموي نورشعو دحأ موصلا رثكأ ليقو : « جاتلا » يفو

 شحولارامحوةماعنلا يفو “نيرشع ماص الإو « نيرشع معطأ دمي مل نإو « ةرقبف

 ك نيتأرما ولجرمكحلايف ضعب زاجأو ى اهماص الإو نيثالث معطأ الإو ى لبإ ةندب
 يف :ليقو “ ضعب لوق ين ينمي ءازجلاف اهدوقي وأ اهقوسي وهو هتباد تلك أ نمو
 ةلخسلا يهو ى ةرفج عوبربلا يفو ى ةرقب ةرقبلا يفو « روزج ةماعنلاو راملا

 شرك يذ لك يفو ى ةاش دلو هخرف يف : ليقو ى نامهرد ةمامحلا يفو ى ةميظعلا

 يردبلا زوإلاو حخرابلاو يكركلاو ى رب ةبح وأ ةرمت ةلمقلا يف : ليقو « ةاش
 له فلتخا : ليعامسإ خشلا لاق « دلولا دلولا يفو ، ةاش لرولاو ىرابحلاك
 تضاإ اذكو ؟ال وأ هب كحي ام لثم همزل دق نيمكاحلا دحأ نوكي نأ زوجي

 . امم اهمزل
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 باب

 ؛مد هب مزلو عنمو 4 مرحلا يف نإو مجتحي نأ م رحملل زاج

 ( باب )

 وهو ( عنمو ) ى هيف ءازج الو ( مرحلا يف نإو مجتحي نأ مرحملل زاج )
 مجتحا ل هنأ » : يوروؤ ءازجلاب زوجيف ةرورضل الإ ءازجلا مزليف حيحصلا

 الو مرحلا مجتحي لاق نم هب جتحاو ءازج ىطعأ هنأ ملعي ملو ١ ) « مرحم وهو

 ملو هب اوملمي ملو ءازج ىطعأ دق هنأ لمتحي رقللع هنأب ضرتعاو ص ءازج همزلي

 ةجح نوكي امنإو ى ماجتحإلاب فيكف رعشلاب ءازجلا موزل اوملع دق مهنال مهربخ

 لوقلا ىلع ولو ( مد هب مزلو ) “ ءازج كلذ يف همزلي مل هنآ مهربخا دق ناك ول

 ةاشلا موزلا نع مدلا موزلب باوبآلا هذه يف مهريبمت هجوو « ةاشلا وهو زاوجلاب

 كلذل نأل كلذ حص امنإو “ لكلا ديرأو ضعبلا مساب ربعف © اهضعب مدلا نأ الثم
 فاضم ردقي وأ « جراخ مد حبذلا يفو « حبذلاب لحت الث ةاشلا نأل ةيزم ضعبلا

 )١( ملم هارر .
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 يفف ء دمع الب ىمدأف هدسج كح وأ وست نإ و ارعش عطق نإ

 هب نمو .. ًاقلطم مزل ًادلج وأ آرعش عزن نإؤ ؛ نالوق مدلا موزل
 / ى م

 6 ىمدأ ولو مد موزل الب كوش عزن زاجو ،هتدم جرخأ لمُذ

 ذؤم لك لتق زاجو . ةرورضب ءازجلا لازي الو ، هب : ليقو

 ص ةلمن وأ ًاضوعب وأ ىذأ نإ ًابابذ ولو مرحلاب نإو

 وأ > مد ةاش وأ > آلثم ةاش و و مد ناويح وأ > مد وذ ناومح يأ مد ود يأ

 مدلا موزلب : ليقو ى همل ةقدص نع ةيانك هؤازجإو ى ةيعرشلا ةاكذلاب مد ءازج

 < ادعاصف تارعش ثالث وهو ( ارعش عمق نإ ) رمش عطق الب ولو ماجتحالاب

 هدسج كح وأ ك“وست نإو ) “ نانىمكسمف ناترمش امأو ى نيكسمف ةرعش امأو

 جرخأ ) ةفخو ةددشم ميملا حتفو لادلا مضب ( لد هب نمو ) “ دمعتي مولو

 الب كوش عزن زاجو ( > هملع مد الو مد وأ ديدص وأ حبق نم هف ام ) هتدم

 ( هب ليقو ) ى اهنع ببقنتلاب وأ اهجارخإب ىمدأ ءاوس “ ( ىمأدأ ولو مد موزل
 اذه ىلع ( ةرورضب ءازجلا ) لومفملل ءانبلاب ( لازي" الو ) « مد جرخ نإ مدلاب

 . ءادفلا ىطعأ و قلح قلحلل جاتحا نإ هنأ اك « لوقلا

 وأ ) اروبنز وأ “ ( ىذآ نإ ابايذ ولو مرحلاب نإو ذؤم لك لتق زاجو )
 ضومب الو بابذ لتقي ال : ليقو ى ءازج الو اتوغرب وأ اقب وأ ( ةلمن وأ اضوعب

 ةأدحلاو بارغلا لتق زوجيو 4 روبنز الو ةرذ الو ةلمن الو ثوغرب الو قب الو

 فاخ اذإ : ليقو ى نهنم فخي ملولو روقعلا بلكلاو ةيحلاو برقعلاو رافلاو
 هتلتق _رإو ث ءازج الو تئش نإ هلتقاف ءايشألا هذه نم ءيش كاذأ اذإ نهنم

_ ٠ ٢ ١ 



 هفخت ملو كذؤي ملولو هلتق حيحصلاف ريبكلا رضلاب فرع ام امأو « ءازجلاف ءادتبا

 نم سيل هنآل هلتق زوجي لكآلا م"رَحم لك : يعفاشلا لاقو ، ةيحلاو برقعلاك

 وأ هنطب يف يذلا وهو “ عقبألا بارغلا الإ نابرغلا نم لتقيال : ليقو “ ديصلا

 بارغ لتقي الو ع راغصلا عابسلا لتق عنم كلام نع روهشملاو « ضايب هرهظ

 . فيجلا لكأي ال هنآل عرزلا

 دصق الب همراف ةباد حرج وأ ءاعو قرخل بارغلا ءاج نإ : « رثألا » يفو ٠
 عابس نم كلتاق ام لتق كلو « مد ةلع ريغب هلتق يفو ى هتلتق نإ ءيش الو ى لتق
 لاقو “ كل ضرمتي ملولو بلكلاو بئذلا لتق ضعب زاجأو ط ريطلاو باودلا

 ام الإ لتقت ال : ليقو “ كيلع ىوع ام الإ عابسلا نم لتقت ال : انباحصأ ضعب

 امأ و«ةالصلا يف ولو كل اضرمتت ملو اهفخت ملولو ايهلتقاف ةيحلاو برقعلا الإ هتنفخ

 يفو ص يذؤي نأ الإ حور يذ لك لتق نع يهن ذإ هلتق دمعت زوجي الف رضي الام

 ص ةباد رهظ حرج وأ ءاعو قرخ دارأ نإ الإ بارغ يمر زوجي ال:« رثألا »
 عمج“ ريطلانم يداوحلا و عابسلا نم كلتاق نم لتقت نأ ةتنسلايف ةصخرلا تءاجو
 وأ بيلغت ادح نهامسو ت اقلطم ريطلا نم رضي ام دارملاو « ساق ريغ ىلع ةأدح

 ِنبالك ث بسنلل لعاف هنأ ىلع ءاي املادبإب ,ضاقك راح وأ « زمهلاب ءداح عمج
 ىنمب ِضاقك داح عمج وأ « ةأدحلاك رضت اهنأ ةأدحلل بسنلا هجوو ص رماتو

 وأ لحلا يف مرحلا لتقي ال : ليقو « رضلل هتباد وآ ناسنإلا عبتي يذلا رئاطلا

 : ىساوفلا سمخلاو « ءاذيإلل هدصق ام الإ مرحلا وأ لحلا يف لحملا الو « مرحلا

 رمنلاو بئذلاو ةيحلا عم رأفلاو ى برقمعلاو « روقعلا بلكلاو « ةأدحلاو بارغلا

 نهعمجي مل ولو “ عست "نهو ثيداحألا ضعب يف نهدورول ص يداعلا عبسلاو
 ركذو ى ذؤم لك لتق حيحصلا ناك « رارضإلا ةلملا نوكلو ‘ دحاو ثيدح
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 . هدرقيو هكحيو هبلطي و هَلَمجت نهدي نأو

 اولتقا ه : درو دق ابس الو ى هديفي ال ددملا نأل « رصحلا ديفي ال طقف ضعبلا

 وه : ليقف روقعلا بلكلاب ثيدحلا درو دقو )١' « مرحلاو لحلا يف ذؤم لك

 يعازوألا وحلاص نب نسحلا لاق لوألابو ى هدحو بئذلا : رقز" لاقو“فورمملا
 ,داع عبس لك دارملا : روهلا لاقو ى قاحلإ بئذلا هب اوقحلأ و ى ةفينح وبأو

 ص دمحأو يمفاشلاو ةنيبع نباو يروثلاو ملسأ ني ديز لاق هبو ى ابلاغ سرتفم

 فلتخاو « لخدي :هنع ليقو “ فورعملا بلكلا لخدي ال هنأ : كلام روهشمو

 ىلع هدنع ءازج ال نكل عابسلا رافص هروهشم يف لتقي الو ى بئذلا لتق يف هلوق

 سخلا تيمس و “ نابرغلا رافصو براقملاو تاًّسحلا راغص لتق هروهشمو ى نهلتق

 : ليقو لتقلا ميرحت يف ناويحلا نع نجرخ دقو ى جورخ قسفلا نأل قساوف
 ء ةيآلا٢ '«ًلمهأ اقسف وأ ظ : ىلاعت هلوقك ناولا لك ] لح نع نجرخ نهنأل

 عفنلا مدعو ءاذيإلابنهريغ مكح نع نجرخ نهنأل : ليقو“هؤقسفل هنإو :هلوقو
 الإ لكؤي ال ام لك نهب قحلأ يناثلاب لاق نمو ى ذؤم لكنهب قحلا لوالاب لاق نمف
 لصحي امب قاحلإلا صخ ثلاثلاب لاق نمو “ لوألا عماجي اذهو ى هلتق نع يهن ام
 نل هنآل : لاق ؟ ةَقسيو ف ةرأفلا تملس ٢ : دمعس يبأل لبقو “ داسفإلا هنم

 ذإ ثلاثلا بساني اذهو « اهايسف تسلا قرحتل ةليتفلا تذخأ دقو امهل ظقيتسا

 . قسافلا لعفبساني نهلمف

 هكحيو ) هوحنب ( هيلطيو ) نارطق وحنب ( هلَمجَ نهدي نأ ) زاج ( و )
 لمجلا لمت رئاس اذك و ع دارقلا هنع ليزب يأ « دارقإلا وأ ديرقتلا نم ( هدرقيو

 )١( هيلع قفتم .
 )٢( ه : ماعنالا : ١ .
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 . . . . ض هركو تبنك لكؤي رجش يف صخرو

 ولو م ام ىلع ةمقلف نانمحو دارقك كلذ يف ةلمق لتق نإو “ هباود رئاس اذك و

 تنأ مرحلل زوجيو : ليعامسإ خيشلا لاق ك أطخلا يف ءازج ال : ليقو ى أطخ

 ء هىف بيط ال امم كلذ ريغ وأ يأ ص هيدي وأ ههجو وأ هلجر لوقش نهدي

 اطابتحا ائيش معطأ لعف نإو ى ةباد لتقي الئل ءاملا يف هسأر سمغ هل هركيو

 كلدب الو ص لتقلا ةفا لسفلا دنع هندب وأ « هكلدي الو ءاملاب هسأر لسغ هلو

 . هماهبأب الإ هسأر

 وأ ةلمنأ وأ ةرذ يفو ى ماعط ةضمقب قدصت ةغزو لتق نم : « جاتلا » يفو

 : ليقو “ هوحنو ضوعبلا اذك و ى ةنهنم ريخ نهف يطعي امو « ةرمت اهوحن و ةلمت

 وأ رمت وأ بح نم ةضبق عدفض يفو “ اهوحنو ةماح وأ آدرق لتق نم ىلع ءيش ال

 لمحم الو قدصتي : ليقو ى ردلا يف الو هيف ءيش الو لمن لتق هركيو ى قيقد

 ةجاجدلا يفو ص هلتقمل نيخس ءامب لسغي الو ث هبوث يف لب تومتل سمشلا.يف ةلم

 هنمثف آ _بًّلكم لتق نإو “ عاص عدفضلاو روفصملا يف : لبقو ث ةاش ةيشحولا

 ٠ ءازح الو هيحاصل

 ( تبنك لكؤي ) مرحلا رجش نم ( رجش ) ) لكألل عطقلا ( يف صخرو )
 الو لكؤي الام هممم جرخف لكؤي ام ثرح وأ لكؤي ال امب طلتخا نإو لكؤي ام
 يف جراخلا يف صخري" دقو ثرح الو لكؤي ال ام بنتجي هنأ رهاظلاف “ ثرح

 . رذمعتلل ثرحلا

 زوجيو « هيزنت ةهارك هوركم هنأ ضعب مالك رهاظو 2 عنم يأ ( هركو )

 نع يبنلا نم "رم امم مولعم ميرحتلا نأل 2 ىلوأ وه لب هيلع فنصلا مالك لح

 . مرحلا رجش عطق
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 ؛سرضل وأ لاهسإل هبرشو هلصأ عطق الب يكملا انسلا عرت زوج و

 ةرجش يعر هركو ى قرولاك طقاسلا رمثلاو ، تيملا سبايلا بطحلاو

 نإو ث ريغص رجش عطق ًارفاح رضي الو ، هل فورعمب برقتيو

 .هرفحب هفداص نإ هلصأ نم

 ى هلكأو ( هلصأ عطق الب يكملا ) دملاو رصقلاب ( انسلا عزن زوجو )
 ةلوهسب مغلبلاو ءادوسلاو ءارفصلا نم نطبلا يف ام جارخإ يأ ( لاهسال هبرشو )

 نبا ركذ ايف قرلا نامع لهأ هيمسي يكملا انسلاو ‘ هتعجوأ ( سرضل وأ )
 عزنب ولو زوجو ( طقاسلا رمثلاو تيملا سبايلا بطحلا ) عزن ( و ) “ فاَصو

 ىلع وأ لاح قىقرولاكو ص عزن ظفل ىلع افطع رمثلا عفرب طقاسلا ( قرولاك )
 ةملح ةرابملا نم ملعي ال هنأل فعض ريخألا اذه يفو « ربخ قرولاكو ى ءادتبالا

 ةقرولا وأ نصفلا وأ دوملاب عافتنالا زوجي اذك و ى رمثلا هيلع لمحي ىتح قرولا
 ى هب عافتنالا هعزانل زوجي الو « ادمع ولو كريغ هعزن اذإ كلذ نم رثكأ وأ

 فورعمب برقتيوةرجش يعر هرك و ) هب عافتنالا هلف دمع الب هعزن إ : ليقو
 وهو صوصخم تابن ىلع اهفقوي ال نكلو هيعر زيجأو “ هيعر لجأل يأ ( هل
 . حيحصلا

 ادمع ال( هرفح هفداص نإهلصأ نم نإو ريغص رجش عطق ارفاح رضيالو )

 . رفحلل جاتحا اذإ كلذو ‘ عطقي رفحي ناك اذإ هنأ ملع ولو
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 باب

 ىلفسلا ةينثلا نم اهمداق ةكم لخدي

 باب

 ةكم لوخد ةيفيك يف

 يذب لزنيو ى برغملا نم مدق نإ ( ىلفسلا ةينثلا نم اهمداق ةكم لخدي )
 الو لسغ الو ص لوخدلا لبق كلذو ‘ ءوضولا يزجيو “ هيف لستغيو ىوط
 نم لخد قرشملا نم ءاج نمو “ دجسملا نالخدي ال ايهنآل ءاسفنو ضئاحل ءوضو
 هراتخاو ث انموق نم يمفارلا هيلإ لام ام اذه ى هتهجو "لك اذكهو ى هتهج

 . همالك نم رهظي ابف ليعامسإ خيشلا

 ءادك ةينث نم حطبألا بناج نم لخدي نأ ةكم ننس نم « رثألا » يفو

 ىلع ةربفقملاو حطبألا ىلع اهنم طبهي ةكم ىلعأب ىرغصلا يهو « دملاو حتفلاب
 نم جرخ جاحلا جرخ اذإو ى اهيلإ قيرطلا ةداج نع للع لدع دقو « هراسي

 ى ىلفسلا ةينثلا يهو ىدهك رصقلاو فاكلا مضب : ليقو ص ريغصتلا يدك ةبنث
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 ملتسي ىتح : ليقو ث ةيبلتلا عطقيف دجسملا بابب فقي ىتح ًايبلم

 هل بدن تيبلا لباقو بابلاب فقو اذإف ء تيبلا ىأر اذإ : ليقو رجحلا
 وعديو ، كدبع انأو يلر بنأ مهللا : الئاق اثالث ريبكتلاو هلابقتسا

 . . . :. ةبيش ينب باب نم لخديو ،دارأ امب

 ص ىلفسلا نم جرخ جرخ اذإو ى ايلعلا ةينثلا نم لخد ةكم لخد اذإ للع ناكو

 بابب فقي ىتح ايبلم ) ءاش عضوم يا نم اهجرخ وأ اهلخد نم ىلع ريض الو
 لوق وهو ( رجحلا ماتسي ىتح ) اهعطقي ال ( : ليقو ةيبلتلا عطقيف دجسملا

 تيبلا لباقو بابلاب فقو اذإف تيبلا ىأر اذإ ) اهعطقي ( : ليقو )سابع نا
 انأ و يبر تنأ مهللا ) : ريبكتلا بقع ( الئاق اثالث ريبكتلا و هلابقتسا هل بدن

 كاضر بلطأ تئج ڵ كمرح مرحلاو ى كتيب تيبلاو “ كدلب دلبلاو ( كدبع
 يف وأ كسانملا بتك يف ةيعدألا ىلع ءيش الو ( دارأ امب وعديو ) كتعاط مامتإو

 .نتعتمب ةنسلألا

 نم هلباقي ال يذلا بابلا نم لخد ولو « ( ةبيش ينب باب نم لخديو )
 باب لوخد دنع دارأ هيلجر يأ مدقيو ى دجسملا عسو ذإ هدعب ةثدحملا باوبألا

 اجورخ اهرخؤيو الوخد ىنميلا مدقي:لاقي نأ الإ مهللا ‘ دجسملا يف هنآل ةبيش
 نكلو ص زاج لخد باب يأ نمو « ابوجو ال اناسحتسا هدعب اع لضفأ هنأل
 امأو ص قارعلا لهأل وهو )٠' « هنم لخد للع هنأ ه : يور امل هوبحتسا
 :هللاقي راسيلاىلع هيلي يذلا بابلاو ى نيطابخلا بابف “ برفملل ةيلاوملا باوبألا
 نم هيلي اع دحأ لك لخد نإف « نيمهسلا بابو ى نمحرلا ليلخ ميهاربا باب

 . ملم هارر ( ( ١
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 نم اند اذإو ث مالسلا راد انلخدأو ىلإ مالسلا تنأ مهللا : لئاق

 ًايركتو آربو ميظعتو افرش اذه كتيب دز هللا : لاق تيبلا نم

 ربكيو هديب رجحلا حسميو 4 رافغتسالاو ءاعدلا نم رثكيو

 ىلع يلصيو ص تانمؤملاو نينمؤمللو هسفنل وعديو هلايح موقيو اثالث

 لباقي ال ام ردق رجحلاب ذال فاوطلا دارأ اذإف 2 ينلا

 ' تنأ مهللا : كلناق ) اباب رشع ةينامث دجسمللو « زاج ءاش ثمح نم وأ باوبألا

 ملسهنأ ىنعملا وأ ، دحأ ىلع روجلا نم وأ ى صئاقنلا نم ةمالسلا وذ يأ ( مالسلا
 ريخلا ةملك يأ مالسلا كنمو : اذكم ( مالسلا راد انلخدأ و ىلإ ) روجلا نم هقلخ
 ص مالسلا راد انلخدأو « مالسلاب انبراي نيحف : انلوق اذه ىلع لديو ى ماعنإلاو
 ص مالسلاب انبر اي انيحف ى ريخلا يف ةياغلاو ىهتنملا تنأ يأ ى مالسلا عجري كيلإو

 نأل وأ ص تافآلا نم نوملاس اهيف نمو اهنأل ةنجلا يهو « مالسلا راد انلخدأو

 . كنم يمه امنإ قلخلا يف ةمالس لك وأ « اهمف نم ىلع نوملسي ةكنالملا

 (ايظعتو) ء هتاذ يق ( افرش اذه كتيب دز مهللا : لاق تيبلا نم اند اذإو )

 سانلا همركي نأو هدنع عقوت ةعاط هدز يأ ( اميركتو !"ربو ) “ سانلا نم

 نضا ىنميلا ( هديب رجحلا حسميو رافغتسالاو ءاعدلا نم رثكيو ) « ريقوتلا
 ءُهَلّبقاذإهفبهلمي ال اذك وه تحت وأ بناج نم هحسمي لب “هديب'هللْعيأ الو٤ردق

 امب وعديو ى ءافولاب يل دهشإ ى هتدهامت قاثيمو ى اهتيدأ يتنامأ : مهللا لوقيو

 ولو ادحأ رضي ال ىقح هتلباقم ( هلايح ) فقي ( موقيو اثالث ربكيو ) دارأ
 ىلع يلصيو ى تانمؤملاو نينمؤمللو « هسفنل وعديو ) فاطملا نم اجراخ

 لباقي ال ام ردق ) هب ىوتلا ( رجحلاب ذال فاوطلا دارأ اذإف ) ى قلع ( ينلا
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 : لوقيو رجحلا نكر دنع ثالث ربكيو ًنيمب هيف ذخأي مث بابلا
 . كدهعب ءافوو 2 كباتكب ًاقيدصتو ث كب اناميإ كلأسأ ينإ بللا

 هللا ناحبس : لوقيو هيف يشمي مش 2 ةفع كيبن :7 ًاعابناو

 لوح الو س هللا ىلاعتو س ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو

 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 انبونذ انل رفغا بهللا : لاقو اثالث ريك بابلا دصق ق اذإف ؛ ملسو

 مش { نيحلفملا نم انلعجاو . انسفنأ ر حش : انقو انتقزر امب انعىقأو

 { خلا هثلا ناحبس : لوقيو يشمي

 . هنيميل رجحلا عديل هنأ ىتح هاربال ام ردق دارملا ى ةبعكلا باب ( بابلا

 كلاسأينا مهللا : لوقيو رجحلا نكر دنع اثالث ربكيو انيمي هيف ذخاي مث )
 ص ةرذ ناك ذإ هدهاع يذلا يأ ( كدهعب ءافوو “ كباتكب اقيدصتو ص كب اناممإ

 كتنسل :خيشلا لاقو ( ى للع كيبن ةنسل اعابتاو ) ‘ تايهنملاو تارومأملا وأ

 ( هيف يشمي مث ) 0 هنيد ماقملا اذه يف للا ةنسو « يتأي اهف اذك و كيبن ةنسو

 ىلاعتو“ربكأ هلاو ع هللا الا هلإ الو ى هلب دمحلاو هللا ناحبس : لوقيو ) عضاوتب
 هلآو دمحم انديس ىلع هنا ىلصو ، مظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو ى هلا
 مهللا : لاقو اثالث ربك ) ص هنم برق وأ هغلب يأ ( بابلا دصق اذإف ى ملسو

 الف هنم انظفحا يأ (انسفنأ حش" انق و ى انتقزر امب انعنقاو ى انبونذ انل رفغا

 (هللا ناحبس: لوقيو يشي مث 2 نيحلفملا نم انلعجاو ) ريخلا ىلع انسفنأ انبلغت
 كشلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا : لقيلف يقارعلا نكرلا غلب اذإو ( خلا ) دمحلاو
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 ةحارلا كلأسأ ينإ مهللا : لاقو ث ثالث ربك بازيملا دصق اذإف
 يشمي مث س باذعلا نم ةاجنلاو ، باسحلا دنع وفعلاو ى توملا دنع

 اشنالن ربك يناملا نكرلا ىتأ اذإ و ‘ خلا هنلا ناحبس : لوقيو

 . . . . .. .. ... . مهللا : لاقو

 لمهاألايف رظنملا ءوسو قالخألا ءوسو ى قاقشلاو “ قافنلاو رفكلاو ى كرشلاو

 بيترت ىلع ناكرألا بيترتو ى خلا هللا ناحبس : لوقي وهو يشميو « دلولاو لاملاو

 . نميلا نك ر مث « ماشلا نك ر مث « قارعلا نك ر مث ى رجحلا نك ر : فاوطلا

 هلوصول ببسءيشلا دصق "نأل ،هنم برق وأ هلصو يأ ( بازيملا دصق اذإف )
 وفعلاو “توملا دنع ةحارلا كلأسا ينإ مهللا : لاقو اثدلث ربك ) هنم برقلاو

 انللظأ مهللا : ريبكتلا دعب لاق نإ و ‘ ( باذعلا نم ةاجنلا و ى باسحلا دنع

 تلع كيبن ساكب انقسا مهللا ، كشرع لظ الإ لظ ال موي كشرع لظ تحت
 ءادجانسح ناك ص خلا ةحارلا كلأسأ ينإ مهللا : لاقو آدبأ اهدعب أمظن ال ةبرش

 :لاق واثالثربك يماشلا نك رلا غلب اذإو “ ( خلا هللا ناحبس : لوقيو يشمي مم )

 ةرضن انقزراو ص روبت نل ةراجتو « اروكشم امسو اروربم اجح هلعجا مهللا

 طارصلا اندهاو ص ملعت امع زواجتو محراو رفغا ڵ روفغ اي زيزع اي “ ارورس و

 ء كحلا تنأو برلا تنأو ى مركألا تنأو « زعألا للا تنأ كنإ ى موقألا

 . خلا هللا ناحمس : الئاق يشميو

 تسيلو ث ديكأتلل فلألاو بسنلا ءاي نيب عمجلاب ( يناميلا نكرلا ىتأ اذإو )
 نونلا ىلع برعأو فلألا اهنع تضوعو تطقسأ ولو اهنع اضوع ذئنيح فلألا
 نوكتف ةفخ ةدحاو ءايبءىرق وأ ءاملا تابثإو فلألا طاقسإ ىلوألاو ى زاجل
 مهللا : لاقو اثدعث ربك / ةفوذحملا يهو بسنلا يمان ىدحإ نع اضوع فلألا
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 الو هحسمو ردق نإ نكرلا ملتسي و ؛ خلا ةنسح ايندلا يف انتآ انبر

 لصو اذإف س خلا هلا ناحبس : لوقيو يشمي مه ، ادحأ يذؤي

 ربكي مش ث ءاذيإ الب هلايح ربك الإو ردق نإ هماتسا رجحلا نكر

 2 "رم امك كب نايإ كلأسأ ينإ مهللا : لوقي مث اثالث هدنع

 ى رانلا باذع انقو ى ةنسح ةرخآلا ين و٬ اذكه ( خلا ةنسمح ايندلا يف انتآ انبر

 يشمي مث ى ادحا يذؤي الو هحسميو ى ردق نإ ) روكذملا ( نكرلا ماتسيو )
 : رجحلا نكرو ينابلا نكرلا نيب لوقي : ليقو ط ( خلا هلا ناحبس : لوقيو
 ملتسا يأ ( هماتسا رجحلا نكر لصو اذإف ) “ خلا ةنسح ايندلا يف انت آ انبر

 ع ءاذيإ الب هلايح ربك الإو ى ردق نإ ) هنم هنآل نكرلل مالتسا وهو « رجملا
 ( رم اك ) خلا ( كب اناميإ كلاسأ ينإ مهللا : لو ةي مث 0 اثالث هدنع ربكي م

 روهملا بهذم وهو « نميلا نك رو « رجحلا نك ر مالتساب كرمأ هللا همحر هارتف

 ع خلا هلل دمحلاو هللا ناحبس هلك فاوطلا يف يزجيو © اهلك ناكرألا ملتسي : ليقو
 ضعباههرك فاوطلا يف نآرقلا ةءارقو « ريركتب لقأ وأ رثكأ وه امو هضعبو

 : انباحصأ ضعب لاقو ى لضفأ يه لب ى ةهارك الب ةزئاج اهنإ : ضعب لاقو
 فاوطلا يف يزجي ال : ليقو ت ىلوأ ركذلاو ‘ ارس هركت الو ارهج هركت

 ك هنعةيعدألا رئاس يزجي الو “خلا هلل دملاو هللا ناحبس انلوق ضعب ىلع راصتقإلا

 ةكئالملا رأ نم فاوطلا يف لاقي ام لصأ ثيدح نم اذخأ خيشلا لاق اذك و

 :داز مدآ نأو ى ربكأ هللاو هللا الا هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس : مهفاوط يف اولاق

 : نلع هللا لوسر دازو“ ميظعلا يلعلا :داز ميهاربإ نأو « هللاب الا ةوق الو لوح الو

 . ملسو هل آو يبنلا دمحم ىلع هللا ىلص
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 نكرلا حسميو "رم امك وعديو طاوشأ ةعبس متي ىتح فوطي مث

 . .... .. «هلايح ربك الإو . هنكمأ نإ لك يف

 فاوطلا ضقني الو ى ( رم اك وعديو “ طاوشأ ةعبس متي ىتح فوطي مث )

 نلع هنا ه يور هنأ الإ ع كلذ هركيو 0 ثسع الو كحض الو برش الو لك أ

 وأ “ بجاولا فاوطلا ىيف اسوكنم فاط نإو ى ءام "رمعو )١' « هيف انبل برش

 داسف يفو “ ةاش ىدهأ دعي ملو هدلبل عجرو ايقتسم اضعبو اسوكنم اضعب فاط

 زوجت ال امي وأ ةبانج وأ ءوضو الب فاط نمو “ هداسف حيحصلاو ‘ فالخ هجح
 لاقو ى ةرمعلاو جحلا ةداعإو مد هيلعف لحأ نإف ى هفاوط زجي مل ةالصلا هب
 داعأ اهب عكر نإ و ص هملع الف فاوطلا دعب هبوث ةساجنب ملع نإ : ةكلاملا

 ملو ث هيلع الف امهدعب ةدملا تلاط وأ امهدعب هؤوضو ضقتنا نإو “ نيتعكرلا

 :ليعامسإ خيشلا لاق اك ، هفاوط يف فقي الو “ فاوطلل ةراهطلا مهضعب طرتشي

 ءىدتبي هنأ اذك دنع اذك لوقي هنإ :هلوق ىنعمف “هفاوطنم ءيش يف فقي ال هنإ

 . بازبملاو بابلا دنع فقي : رماع خيشلا لاقو “ يشمي وهو هيف هلوق

 ص كلذ ( هنكمأ نإ ) هيفب هلْبقيو طاوشألا نم ( لك يف نكرلا حسميو )
 و أ ه دىب هسم ءاش نإو 90 ريبكتلا عم ء اش نإ هلل إ راش أ و ( هلايح ربك الإو )

 مل نمو « هيغب هليبقت ىلع ردقي مل نإ هب هسم ام لبقي مث “ هديب عطتسي مل نإ دومب
 ‘ءاسأو ال : لىقو 0 مد بجا و هيلعف فاوطلا طاوشأ نم ءيش يف هسمي ملو هلقي

 نك ر لوآلا نأ ةقراشملل باتك يفو ؤ اطح بونذلا ناطحي نينك رلا حسم :لاقي و

 . نميلا نكر مث « ماشلا نكر مث ' قارعلا نك ر مث ، رجحلا

 )١ ( نابح نبا هاور .
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 ص هفاوط يف ميطحلا رجحلا لخ ديأو

 فوطييأ ( هفاوط يف ميطحلا رنجيحلا) ءاخلا رسك و ءايلا مفب ( لخدليو )
 لخديالخيشلا لوق امأو « تيبلا نم هضعب : لبقو “ تدبلا نم هنأل هئارو نم
 الخاد نوكي ال يأ ءاخلا مضو ءايلا حتفب وهف هفاوط نم ءيش يف ميطحلا رجحلا
 فاوطالف هلخاد نم فاط ولف ‘ هئارو نم فوطي لب ع ميطحلا رجحلا هفاوط يف

 لحنمف“ لكلا : ليقو “ ضعبلا داعأ هلخاد نم فاوطلا ضعب فاط نإ و ى هل

 همزلو ةرمعلا وأ جحلا داعأ هلخاد نم اهضعب وأ هطاوشأ فاط دقو الثم عاهلاب

 امأو ى لوآلا حيحصلاو ، فاوطلا يف هلاخدإ بجي ال : ةفينح وبأ لاقو ى مد

 فا وطلاةداعإ و مد هيلعف كلذ لمق دقو جحلا دسفي امم هوحنو عامجلا ريغب لح نا

 ةحوتفم ميطحلا ءاحو ص ةنكاس هميجو ةروسكم رجحلا ءاحو ى ابجاو ناك نإ

 عرذأ ةعبس نأ ضعب ركذ « رجحلل نابيب وأ لدب مطحلاو ى ةروسكم هؤاطر

 كرابشأةعبسةياور يفو ث اهنم اهنأ عم رجحلا ةهج نم ةبعكلا يف لخدت مل تكرت
 ةياور يفو “ رابشأ ةتس ةياور ينو ى اهنم هتهج نم عرذأ ةتس نأ ةياور يفو
 اهريغو بشخ نم ءانبلا هيلإ جاتحي اهف ةقفنلا شيرق ىلع تزع عرذأ ةسمخ ةذاش

 ص ليلق بيطالاو ى مهلام بيطأ نم هونب مهنأل كلذو ى فيفخت كلذ اوكرتف

 هنأل ةيمكلا ةمرح هل نأل لحتسب نأ نم عونمم يأ روححم هنأل ارجح يمسو

 ى ةراهط الب فاوط .؛و ى نيي ملو مودهم يأ موطحم هنأل مطحلا يمس و ى اهضعب

 أضوتبف ءيقلاو شدخلاو فاعرلا الإ ى فاوطلا فنأتساو اهفنأتسا تضقتنا نإو
 لاقو ىنبيو ضقن لكو سجن لكا أضوتي : قاحساو دمحأ لاقو « ينبيو

 رجحلا ةثيهىلع مطحلا رجحلا مادهنا لبق تيبلاو ، لواطت نإ الإ كلذك يمفاشلا
 . طقف ميطحلا رجحلا ةهج يف ةرادتسالا نم ميطحلا
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 ٥ ء هنكمأ ثيح وأ { ماقملا فلخ نيتعكر ىلص ةعبسلا متأ اذإف
 س

 وأ دجسملا يف ( هنكمأ ثيح وأ ماقملا فلخ نيتعكر ىلص ةعبسلا متأ اذإف )

 ةيناثلاو “ نورفاكلا اهبأ اي لقو ةحتافلاب ىلوآلا نوكت نأ يفبني « مرحلا يف

 هافاو نإ فاوطلا يتعك ر نع ضرفلا يزجيو ى اثالث دحأ هللا وه لقو ةحتافلاب

 ى ىنبو ضرفلا ىلصو فاوطلا عطق فاوطلا مامت لبق رضح نإو « مامت دمب

 الو 2 مد نيتعك رلا كرت نم مزليو ؛ لفنلا فاوط ف الإ ضرفلا يفكي ال : ليقو

 اهنيبو “ ةهج لك نم كلذ لثمو ى هريغ الو ضرف ال تيبلا و ماقملا نيب ايف ةالص

 ٠ عرذأ ة رشع وحن

 > عرذأ ةعبس اہللإ كرت نإ الإ ةبعكلا رحح ق ىلصي ال : ) رثألا , يفو

 نأل تيبلاو ماقملا نيب الو ‘ رابشأ ةعبس : ليقو ى عرذأ ةعبرأ : رباج نعو
 ١ . ھا ءايبنألا روبق ش

 دجسملا ةلظ يف ولو فاط نمو ى ماقم اهلك اعارذ نوعبرأ ماقملا لوأ فلخو

 : ليقو « ماحزل الإ هزجي مل مزمز ءارو نم وأ اهنم فاط نإ : ليقو « زاج
 «مزمزءارو نمةيكلاملا هتعنمو“هرصم غلب ولو هداعأ الإو هجراخ نم ال مد هيلع

 نإو “ يده : ليقو ت هلزنم غلب ولو هداعأ الإ و تاهجلا نم كلذ لثم اذك و

 زاج رجفلاو رصعلا ىلص ام دعب رجفلاو رصعلا تقو يف فاوطلا يتعك ر ىلص
 ةالص دعبو سمشلا عولط دعب داعأ لعف نإف “ عنملا روهشملاو ع ضعب دنع
 سيلو الف طسوتلاو بورقلاو عولطلا يف فاوطلا يتعكر ةالص امأو « برغملا
 ةالص يف بغرب لي ى هفلخ فاوطلا يتعك رب اصوصخ بيغرتلا ثيح نم ماقملا
 . خلا )١' ي ماقم نم اوذختاو » : لجو زع هلوق مومعل اقلطم لفنلاو ضرفلا

 ( ١ ) رقبلا ١٥8 .
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 ينإ مهللا : لوقيو هسأر ىلع بصيو هنم برشيو ًامزمز يتأي ش
 العو . احلاص المعو . ًامّق انيدو س اتباث انيقيو ًامت اناميإ كلأسأ
 نكر يتأي مه س ءاد لك نم ءافشو اعساو الالح ًاقزرو ًاعفان

 . ليطي الو ءاش امب هلايح وعديو رجحلا

 رئبلا وأ ةعقبلا ثينأتو ى ةيماعلل هفرص مهضعب عنمو ( امزمز يتاي مث )
 ك هعارذ و ههجو حسمي و ( هسأر ىلع بصيو ) 0 عاطتسا ام ( هنم برشيو )

 ؛ "بصلاو برشلا يلاح ةبعكلل البقتسم لاحلا كلت يف نوكي نأ بحتسيو

 ص لمعتسملاك ضوحلا يف ام نآل « ضوحلا نم نوكي نأ نم ىلوأ ولدلا نم كلذو
 ص احلاص ذلمع و « اميق انيدو اتباث انيقيو امات اناميإ كلاسأ ينإ مهللا : لوقيو )

 ءام » : ةياور يف ( ءاد لك نم ءافشو ، اعساو ألالح اقزرو ى اعفان امعو

 نم لجر هنم لستغا نيح ىرخأ ينو« ')) « مقس ءافشو « معط مامط مزمز
 براشلل يهو لستغمل اهلحأ ال » : اديدش ادحو كلذ نم دج وف ةريغملا ل آ

 . ٢" “لح

 ام وهو مز تنللملا دارملاو “هبنج يأ ( هلايح وعديو رجحلا نكر يتاي مث)
 دمب كلانه وعدي : ليقو “ ( ليطيالو ءاش امب ) دوسألا رجحلاو بابلا نيب

 هنطب قصليو “ فاوطلا نم غارفلا بقع : ليقو “ مزمز : ليقو ى نيتعك رلا

 ص ةبعكلا لوخد هركيو « بابلا ةبتع ىلإ هدي لصويو هراتسأب قلعتيو تيبلاب
 نميلا نكر نيبو “ ةرم للع هللا لوسر اهلخد امك ةدحاو ةرم هب رمؤي : ليقو

 )١( ملسم هاور .

 )٢( ملسم هارر .
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 هنأل راجتسملا ىمسي عضوم دوجوملا بابلل لباقملا هتهج نم دودسملا بابلاو

 بابلاو نميلا نكر نيبام ةلمج وهو “ بونذلا و هللا باذع نم هيف راجتسي
 ةعبرأ وهو ى هيف ءاعدلاو هنابتإ يفبني هل لباقم مزتلملا ردق وهو ى دودسملا

 .فصنو عرذأ ةثالث دودسملا بابلا ضرعو « عباصأ ةسمخو عرذأ
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 لصف

 ام ملعأ ينإ » : هتكنالمل العو رع لاق امل هنأ فاوطلا لصأ

 شرعلاب اونالف { مهيلع ىلاعت هنم ًابضغ اونظ « نوملعت ال

 لصف

 لمحتأ ف : مهلوقل اباوج ( هتكنالمل لج و زع لاق امل هنأ فاوطلا لصأ )
 هنم ابضغ ل كلذه اونظ نوماعت ال ام ملعأ ينإ ف 'ا) « خلا دسفي نم اهيف

 :ليقو“مهيلع درلا نمضت هنأل بضغ هنأ اذه هلوقب اونظ امنإ و “ ي مهيلع ىلاعت

 ينإ » : لزنأف مهنع يضر شرعلاب اوذال امف ى مهيلإ ءاحيإلا كرت كلذ اولاق امل
 شرمعلاىلإ عباصالاب اوراشأو ( شرعلاب ) اووتلا ( اوذالف ) « نوملعت ال ام ملعأ

 لك“ مهل رفغي نأ السوتو “كلذ قلخ ذإ هل اعوضخ و هلل اميظعت هقلخ نم هريغو
 هنأ عم ش رملاب ءاوتلالا ىنعمو « لاقي دق ابف ةبابسلا يهو عبصإب راشأ دحاو

 )١( ةرقبلا : ٣٠ .
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 نم نيطاسأ ةعبرأ ىلع هشرع تحت اتيب عضوو مهمحرف اوعضت و

 نأ مهرمأف { رومعملا تيبلا وهو { ءارمح ةتوقايب هاشحو دجربز

 ال كلم فلأ نوعبس موب لك هلخدي شرعلا اوعدو هب اوفوطي

 ص هلثم ضرألا يف اونبي نأ مهرمأ مث ، آدبأ هيلإ مهنم ةك دوعي

 مهجرخأ وأ ةيراس هنم مه ترهظ وأ هيلإ ةراشإلا نيضرآلاو تاومسلاب طيحم

 مهل عضيل مهعمج وأ « ةمحرلا يف مهعمجو ( مهمحرف اوعرضتو ) ص هجراخ ىلإ
 اتيب عضوو ) 0 مهنع هوفعو مهعرضت لوبق مهل هتمحر ىنعمو « لاق امك اتيب
 نآل شرعلا طسو تحت دارملا لعلو ى ةعبارلا ءايسلا يف : ليقو ى ( هشرع تحت
 ةناوطسأ عمج ( نيطاسأ ةعبرأ ىلع ) “ شرملا تحت اهلك نيضرألا و تاومسلا

 نم عون يهو ى مجلاو ءابلاو يازلا حتفب ( دجربز نم ) ةيراسلا يهو مضلاب

 لخاد يأ هوشح ىطغ ( هاشحو ) ، بهذلا ىلع قلطي دقو رهاوجلا
 ةعطق نم ىنعملاو “ ةمومضم ةمجعم داضب حارشذلا هامسو ( ءارمح ةتوقايب )

 عقول ءيش هنم عقو ول ةبعكلا قوف ناكو ص ( رومعملا تيبلا وهو ) “ توقاي

 فاوطلاو هب ءاوتلإلا اوك رتي (شرعلا اوعديو هب اوف وطي نأ مهرماف ) ى اهيلع
 نم فاوطلاف الإو هفاوط نولخدي يأ « رومعملا تيبلا يأ : ( هلخدي ) © هب

 هألم ام ردقب ىرخأ دمب ةفئاط ( كلم فلأ نوعبس موب لك ) “ ةبعكلاك جراخ
 اهنم عسوأ ال ميطحلاو ةبعكلا رادقم ىلع هنآل كلذو « افلأ نوعبس مويلا يف متيف
 لك دوعي ال ) ش < اهلك ةصقلا « داعملا راد ىلإ دازلا نايمه » : انريسفت رظناف

 مهرمأ مث “ ) ، ةكتنالملا ةرثكل ( أدبأ هيلإ ) مهنم دحاو دوعي ال يأ ( مهنم

 ينيصمي نم هب ذولدل ةمكللا وهو هردق ىلع : ليق ى ( هلثم ضرألا ف اونبي نأ
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 جح الو ةرمعلاو جحلا ناكرأ نم هلعجو س هفاوطب اهب نم رمأ من
 نسو ى ةرايزلا فاوط وهو ؛ ةيآلا 4 اوفّوَطىلو » : هلوقل هكراتل

 ليربج هب ىتأ يذلا رجحلا نم هءادتبا مالسلا هيلع ميهاربإ

 نم رمأ مث ) شرملاب متذل ذإ كل ترفغ اك مهل رفغاف مهتقلخ اذإ مدآ دالوأ نم

 مدآ نم كلذ دمب دجو نمو ى نجلاو ةكئالملا نم ضرألا يف نم ىأ : ( اهب
 اذه انججح كجح "رب:"جح امل مذآل ةكئالملا تلاق ى ( هفاوطب ) هدالوأو

 .ماع يفلاب كلبق تيبلا
 هنأ ةتنسلا تنيبو س ( ةرمعلاو جحلا ناكرأ نم ) فاوطلا يأ : ( هلعجو )

 فاط نمو ى هترمع وأ هجح دسف عماجو لحو لقأ فاط ولف طاوشأ ةمبس

 نمو ص ةرايزلا فاوط يف كلذو « مد هيلعف رفن مث ةنسلا فالخ وني ملو رثكأ
 عجري مث نيتعكر عكر ةتس فاط هنأ نقيت مث هيف كش مث فاوطلا نم جرخ
 ص هيف ناصقن الو ةدايز ال ةضيرفلا فاوط فوطي مث « عك ري مث ةينامث فوطيف

 عكري مث ى ةعبسلا متي ىتح هنيقي ىلع ىنب فاوطلا نم جورخلا لبق آكش نإو

 ص ي۔ةب ام متأو عجر ةعبس نم لقأ فاط نم لك : ليقو ى ةمات ةعبس فوطيو
 ىلع ىنب و اهلخد ةالصلا تميقأ مث فاوطلا ضعب فاط نمو « مد هريخأتل هيلعو
 . ءوضو ةداعإ وأ ةزانج ةالصل هنم جرخ نإ اذك و ى فاط ام

 وهو !؛ ةيآلا '١ا) « اوفوطيلو ) : هلوقل ) الفن ولو ( هكراتل جح الو )
 مهاربإ نسو ) ط اهفاوط كراتل ةرمع ال اذك و ى تيبلا ةرايزب ( ةرايزلا فاوط

 ليربج هب ىتأ يذلا رجحلا نم ) فاوطلا قلطم ءادتبإ ( هءادتبا مالسلا هيلع

 . ٢٩ : جحلا ةروس )١(
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 ص هل ةيلهاجلا سملب ريغو س ءاضيب ةتوقاي نم ةنجلا نم مالسلا هيلع

 قلخ اك دوعيسو ، ةنجلا نم وه ذإ ةملظلا نويع نع انالوم هرتسو

 اماو ليعامسا هنبا عم ينبي وه انيب ) ةنجلا نم مالسلا هيلع ( هللا دع هانعم

 ء هاقلأف رخآب هاتأفهاقلأف رجحم هتأففا وطلاهب أدبي ةمالع هلعجأ رجحتنا :هللاق

 سيبق يبأنم دوسألا رجحلاب ليربج ةثلاثلا ةرملا هذه يف هءاجف رخآب يتأيل بهذف

 ءاج دق : لاقف ليعامسإ ءاج مث « نافوطلا نامز يف ةبعكلا نم هبف هللا هعدوأ
 تناكو > ةكفنالملا ءانب دعب و مها ربإ لبق ثدش هانبو ‘ كرححل ينلكي مل نم رحجلاب

 ص ليق ايف نافوطلا ين عفر املو “ ةنجلا نم هللا اهعضو مدآل ةمىخ لبق هعضوم يف

 ءانيس روط نم هانبو « تيبلا ساسأ ىلع هئانبب مالسلا ةبنتين ميهاربإ هللا رمأ
 ء

 نا لبق تيبلا عضوم ناكو ءارح نم هدعاوقو “ يدوجلاو نانبلو ءاتيز روطو

 نم ةمطق يأ ( ةتوقاي نم ) ث ءاملا هجو ىلع ءاضيب ةدبز ضرألا و ءامسلا قلخت

 اذكو ص برغملاو قرشملا نيب ام ءيضت ( ءاضيب ) سنجلا نم دارملا وأ توقاي

 .امهرون سمط ماقملا يف ليق

 كرشلا سندل ( هل ) مدآ دمب يتلا ( ةيلهاجلا سماب رتيغ ) : لبق ( و )
 هراهظإو ص ةمكحل ءيش نود ءيش يف بنذلا رثأ رهظي نأ ىلاعت هلو « ةيصعملاو

 نع ) ةيلهاجلا سملب وأ هرون سمطب ( انالوم هرتسو ) “ ةيفاك ةظع ءيش يف
 الئلو “. اهيف هلاح ىلع يقاب اهنم وه ام اورب الف ( ةنجلا نم وه ذإ ةماظلا نويع
 : ثيداحألا ضعب يفو“(قلخ امك ) ةبعكلا عفر دمب ( دوعيسو ) « هيف اوسفانتي
 ص _»١' دابعلا بونذ هتربغف نبللا نم اضابب دشأ ةنجلا نم دوسآلا رجحلا لزن هنأ »

 ٠ دراد وبأ هاور ) ( ١
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 ليلهتلاو ديمحتلاو حيبسنلاو همالتسا نسو

 كلذب يمس ول لوآلا زاجم نم نوكي امنإو ى ةقيقح دوسألاب ثيدحلا يف هتيمستو
 نم ضيبأ رجح وه : ليقو ى لوآلا زاجم هنإ ليق ام لطبف ضيبأ هنوك تقو
 هرسفت يف لوقلا اذه بحاصل ليلد الو « نيك رمثلا سمي دوسإ ةكم راجحأ

 هجورخ دعب نكل رتكتي الو رّيفتي ال ناك ولو ةنجلا يف ام نأل هراسكناو

 عيطتسا امل اهيف وه اك يقب ولف اهنم لينلا ءام نإ : ليق اكهكلذ هيف زوجي “اهنم

 ى ةنجلا نم ماقملاو دوسألا رجحلاب جرخ مدآ ن يورو ى هتوالح ةدشل هبرش

 ماقملاو دوسألا رجحلاوةبعكلا وهو ةنجلا ىلإ رومعملا تيبلا عفر نافوطلا ناك املو

 ميهاربإ انديسل زناتتتن ليربج اهجرخأ نأ ىلإ همف اظفح و سيبق يبأ لبج ىلإ

 . هب حسمتلا يأ ( همالتسا نسو ) « هيلعو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلص ليلخلا

 يفنملا هلإلا و ‘ للا الإ هلإ ال لوقلا يأ : ( ليلهتلاو ديمحتلاو حيبستلاو )

 بجاولا يفنملا ؛ ليقو “ عطقنم ءانثتسالاف ى لطابلاب دوبعملا وه ماقملا اذه يف
 درو ص الصتم ءانثتسا هنم انالوم ينثتساف ى مومملا ىلع ةدابعلل قحتسملا دوجولا

 بمجأو ى هريغل هانعم دوجو مدعل انالوم الإ هلإلاب ةيمستلا قحتسي ال هناب لوألا

 الف ةدوجوم ةلطابلا تادوبعملا نأب يناثلا درو ى دوبعم لكل مسا ةغل هلإلا نأب
 نأبو ى اهتحص يفن دارملا نأبو ى مدملا ةلزنم تلزن اهنأب باجي'و ى اهيف "حصي

 نضروكي يفنلا نأب ضرتعاو ى دوجولا بوجوو ةدابعلا اهقاقحتسا يفن دارملا

 لجو زع انالوم ادع ام ةيقيقحلا ةمل الا نم ردقي ام لمشي الو ةلطابلا ةمل الاب اصاخ

 هذهب بطاخلا لاحل رظن روكذملا صيصختلا نأب بيجأو ى اديحوت ديفي الف
 وه اهيفنف ةدوجوملا رومألا يف ةيهولألا اودقتعأ امنإو ى نوكرشملا وهو ةملكلا

 بلسلا مومع باب نم لوآلا لوقلا ىلع يفنلاو ديحوتلا لصحي هبو هيلإ جاتحملا
 هقلمتل مومعلا باب نم يناثلا ىلعو ، عطقنم ءانثتسإلاو ى هلإلا دارفأ عيمج هقلمتل
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 دمحمو ميهاربإو مدآو ةكنالملاب ةيلصتلاو س ةلوقحلاو ريبكتلاو

 عيمجلا ىلع هللا ىلص

 :لاقمهضمي ىلع مالكلا لكشأ املو ی لصتم ءانثتسإلاو “ العو زع انالوم ادع امب

 نم هيف ام عم لوقلا اذه ىلإ ةجاح الف دارملا حضتا دقو “ عطقنم الو لصتم ال

 لصتم : ليقو ث عطقنم امإو لصتم امإ ءانثتسإلا نأ ىلع ةاحنلا عامجإ ةفلاخم
 عبارلا سيلف ى ةفلتخم تارابتعا اهنأ ضعب رك ذ لاوقأ ةعبرأ كلتف “ عطقنم
 كلذ يغبني ال هنأ دارملا لمل هنأ ضعب ركذو « رابتعاب ايهنأل ضقانتم ثلاثلا وأ

 مالكلاف لوخدلا لصتملا قالطإ مهوب هنأ هانعم نأو ، ثلاثلا لوقلا يف قالطإلا

 مهويف ص لوخدلا مدع يضتقي عاطقنإلاو « ىلاعت هنع ةيهولألا يفن مهوبف قباسلا

 ممإ هل هنأب هلاصتا عطقنم لصتم هنأب لوقلا هجوو ، ىلاعت هنع ةيهولألا يفن
 . قباسلا مالكلا يف يفنم ريغ هنأب هعاطقنا و ى هلإلا

 ى مظعلا يلملا هناب الإ ةوق الو لوح ال لوق يأ : ( ةلوقحلاو ريبكتلا و )
 ام ةنأ رهاظلاو عضوملا اذه ريغ يف هيف "تلطأ دقو ى ةلوقحلا هيف روهشملاو

 اذهو ص ةوق نم فاقلاو « لوح نم واولاو ءاحلا نوكتف ىلوأ فنصملا هب ربع

 باوصلا : ( ةيلصتلاو ) « ةلوقحلاب ربعي قح ةوق نم واولا نوك نم ىلوأ
 يسايقلا ىلص ردصم وه ناك ولو « ةيلصتلا : لاقي ال هنأ ىلع اوهبن مهنأل ةالصلاو

 مث ى دودرم وهو عامسلا دورو عم سايقلا زاجأ نم لوق ىلع الإ « همسإ ةالصلاو

 : هلوق وهو كلذ هبف تب تيأر

_- 

 الاهتباو ةَملنصت تنم ٥أو نايقلا فزعو م!دلملا تكرت

 ميهاربإو مدآو ) ‘ نسب قلعتم ( ةكنالملاب ) « قلع يبنلا ىلع ةالصلا دارملاو
 انججح :مدآل اولاق ةكئالملا نأ كلذو “ ( عيمجلا ىلع ) ملسو ( هللا ىلص دحو
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 ةالصلاك هراهطلا هطورش نمو « هنودب حصي الو { رم اك ميطحلا لاخدإو

 ناحبس لوقن انك :اولاقف ؟نولوقت متنك-ام : لاقف ى ماع يفلاب كلبق تينلا اذه

 الإ ةوق الو لوح الو : مدآ لاقف « ربكأ هللاو ى هللا الإ هلإ الو ى هلل دمحلاو ى هللا
 ص مظعلا يلعلا :دازف مدآ لوقب ةكئالملا هتربخأ زدييينع ميهاربإ فاط املف ى هللاب

 ملو ى اميلست ملسو هلآو يبنلا دمحم ىلعشاىلصو :داز للع هللا لوسر ثمب"املو

 اك يقت "رت لك ل الاو ص هل آو : هلوق يف مهلخدأ مهنأل بحصلا لع يبنلا ركذي

 عباوت نم هنال مالسلا ىلع فنصملا هبني ملو « قرط نم ثيداحأ هب تدرو

 . ةالصلا

 هافنو بابلاب فقويهنأ يف "صن ( بابلاب فوقولا دنع ءاعدلا ) :نس ( و )
 اهسمو ) “ رجحلا نك رو نميلا نك ر ( نينكرلاو بازيملا دنعو ) “ ضعب
 ( ةالصلاك ةراهطلا هطورح: نمو هنودب حصي الو رم امك مطحلا لاخدإوا

 هيلع نكل ةراهط الب زوجي : ةفينح وبأ لاقو « يعفاشلاو كلام دنعو اندنع

 فاطنمف « لوألا حيحصلاو « رهاط ريغ هنأ ملعي مل ناك نإ هيزجي : ليقو ى مدلا

 زوجت ال بوثب وأ « هتروع تفشكنا ول اذك و « داعأ سجن بوثب وأ ءوضو الب

 ساحن وأ ديدح وأ صاصر رشابم نم ةالصلا ضقني ام هضقني الو « ةالصلا هب

 يف لب ى ءيش لك يف ةالصلاك سيلف ‘ رجفلاو رصملا دعب زوجيو « نهوحن وأ
 ت يتأي اك زئاج وهو ى رجفلا عولط دعبو رصعلا ةالص دعب زجي مل الإو ى ضعب
 بورفلاو طسوتلاو عولطلا يف هوزبجي ملف هل طبتحا ةالصلا مساب ىمسم ناك املو

 . اهبف ةالصلا نع يهنلا ةدش
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 هيف مالكلا هركو رهطت ىتحف فاوطلا الإ لعف لك لعفت ضئاحلاو

 داسف الب برشلاو لكألاو ء مهمب الإ

 دجسملا لوخدو ( فاوطلا الإ ) جحلا لاعفأ نم ( لعف لك لعفت ضئاحلا و )
 الإ حصي ال فاوطلا نوكل كلذ نوكي نأ نّبمتي الو “ ( رهطت ىتحف )

 طارتشا ليلد امنإو “ ضئاحلا نع دجسملا نوصل عنملا نوكي نأ زاوجل ةراهطب

 ال هنأ روهظل يمسلا نثتسي ملو «١' ةالص تيبلاب فاوطلا » قلع هلوق ةراهطلا

 تضاح مث تفاط اذإ ام همالك يف لخدو 0 هل ءانثتسإ فاوطلا دعب الإ حصي

 دق اهنإف '") ص فاوطلا الإ اهلك جحلا لامفأ لمفت » : هلوقل ةضئاح ىعست اهنإف

 تضاح نإو ص ءاسفنلا اذك و هلعفتف فاوطلا ريغ يمسلاو ‘ رهاط يهو تفاط

 هركو ) “ ىلوأ فانئتسالاو ترهط اذإ تنبت فاوطلا مامتلبق تسفن وأ ةأرمإ

 برشلاو لكألاو ) 0 مالسلاو طوش نم فاط مك هلأ ز۔ك ( مهمب الإ هيف مالكلا

 . ( داسق الب

 هلو ص افورعم عنصو رففتسا اقل وأ فاوطلا يف كحض نإ : « جاتلا » يفو

 الو ص اكاله فاخ نإ : ليقو ى شطع اذإ برشيو ى يبع اذإ حيرتسي نأ

 برش نلع هنأ » : يورو ى مالسلا در يف صخرو يويندب هيف مالكلا زوجع

 نك رلا غلبنإ : ليقو«ينبي الف هيف هؤوضو دسف نمو ،ءام "رمعو '"! « انبل هيف
 وأ ةدابع وحنل جرخم الو « فاعرو ءيقك رذمل الإ هنم جرخي الو “ ىنب ينابلا

 وأ هناسل وأ هعباصأب هظفحي نأ هلو ى هفنأتسا رذع الب جرخ نمو ى ةزانج

 ضرف هنأ ملعي ملو هترمع وأ مزاللا هجحل هل ًايوان فاط نم و “ تاَنصح

 . هازجأ

 .ملسم هاور )١(

 )٢( هيلع قفتم ٠
 . ٥ رك ذ مدقت ) ( ٣

- ١٤٣ - 



 امل عوكرل ا ريخأتب رصعو حبص دعب زاجو « زجاعل بوكرب حصو

 بورغلاو عولطلا دنع ال بوغملا ةالص لدعب

 كرتي ال نكلو ع هازجأو دعب نإ لمحب وأ ةباد ىلع ( بوكرب حصو )
 مد همزل و هرك ابكار رداق فاط نإ و ( زجاعل ) ةبادب دجسملا لخدي نم نآلا

 ى ك۔لامو رمع دنعو اندنع ( رصعو حبص دعب زاجو ) ى هديعي : ليقو
 سمشلا عولط ( دعب امل عوكرلا ريخاتب ) ، امهدعب دهاجمو “ ريبج نبا ههرك و
 لوخد دهب برغملا ةالص لبق ناتعك رلا زوجت : ليقو ص ( برغملا ةالص ) و

 الو ةزانج ةالص برغملا لبق ةالص ال هنأ قحلاو « ينالدبألا هراتخاو ى هتقو

 بورغلا ناك املو “ بورغلا لبق دحأ اهلخد ةالص الإ « امهريغ الو فاوط ةالص

 ةالص زوجت : ليقو ى اهلبق ةزانجلا ةالص تزيجأو ى اهيقاب متأو لمكي ىتح فقو
 عولطلا دنعال ) ص امهدعب فاط نإ رصعلا ةالص دعبو حبصلا ةالص دعب فاوطلا

 . اهلك تاقوألا يف يمفاشلا هزاجأو « هلك ركذ نم دنع طسوتلاو ( بورفلاو

 ةدناف

 طاوشألا ةثالث يف ةتنلس هنأ انبفلاخم رثكأ معزو « فاوطلا يف اندنع لمر ال

 لاقو “دوعسم نباو رمع نع كلذ اوورو “ راصمألا ءاهقف لوق رثكأ وهو ىلوألا

 امل لم ينلا نأ يل رهظي يذلاو ى سابع نبا لاق هبو ‘ خوسنم : انباحصأ
 خوسنم هنأ : لاقي نأ حصي مهباحصأ اذك و دوهجم ربغ هنأ نوك رملا يريل هلعف
 كرت قلطم لب اخسن كلذ سيلو ع اهلاوزب لئاز وهف طقف ةلعلا كلتل هلعف امنإ هنأل
 توعئا۔ج نودوهجم نينمؤملا نأ نيك رمملا غلب هنأ كلذو « لعفلا هلام لاوزل
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 ى اوكرت طاوشألا ةثالثب مهتيؤر ققحت الف مهغلب ام ريغ نوكرشملا ىريل اولمرف
 ىورو“اهنامزيف اوعجر مهنأل رظن هيفو ى ةيبيدحلا نامز يف كلذ نأ ضعب معز

 نيكرشملا هب انيأر انك امنإ لمرللو انل ام : لاقف نك رلا ملتسا رمع نأ يراخبلا

 نأ بحن الف وقلي هللا لوسر هعنص ءيش : لاق مث لجو زع هللا مهكلهأ دقو

 ةيوقت كلذف ءايوقأ انأ اوملعبف نوك رغملا هارل هانرهظا « انيأر : ىنعمو “ هكرتن

 ىلع ءيش الو ى مومذملا ءايرلاب سيلو ةعدخ برحلاو « رافكلل ةعادخ'و مالسإلل

 ىلع روهمجلاو ڵ هك رت ىلع مدلا موزلب : ليقو “ نآلا ىلإ هتبثأ نم دنع ولو هك رات
 عابضإلاروهملا بحتساو ؤ يمس هبقعي فاوطب هصاصتخا روهشملاو ، مد ال هنأ

 يدبيف رسيألا هبكنم ىلع هفرط دريو نميألا هطبإ تحت هءادر لخدي نأ وهو

 هيفو “ عابضإلا ىمسيو يشملا ةعرس ىلع نيمي كلذو « رسيآلا رتسيو نميألا
 ص ةلورهلاب هبش : ديرد نبا لاقو عارسإلا لمرلاو « نميألا بكنملا فاشكنا

 فاوطلا هركيو ى قافتاب ءاسنلل لمر الو “ يشملا يف ءابكنم كرحتي نأ هلصأو

 فاوط ىتمك ر نع هتزجأ هفاوط نم غرف دقو ةالصلا ترضح نمو “ فخلا
 مل نإ الإ ى فاوطلا مارحلا دجسملا ةيحتو « ضرفلا فاوط يتمك ر نع ال لفنلا

 يف فاوط الو ةالص الو ى ناتمك رلاف كلذ ريغ وأ ةرَح وأ ضرمل فاوطلا هنكمي

 . بورغلاو طسوتلاو عولطلا

 -٥ ١٤- ) ج ٤ - لينلا -١٠(



 باب

 ضرف : ليقو ،‘ بوجوب ةورملاو افصلا نيب يعسلا نس

 (باب)

 يمسلا يف

 ددرتلاكرات ينعأ هك رات جح متو ) بوجوب ةورملاو افصلا نيب يمسلا نمم (

 ( ضرف : ليقو ) “ نويفوكلاو انباحصأ لاق كلذبو “ مد همزلو الصا اهنيب
 هك رتب داسفال ع وطت : ليقو“دمحأ وكلام ؤيمفاشلاو ةشئاع تلاقهبو هك راتلجح ال

 '١١هياهبف“وطي نأ هيلع حانج ال : لاق ىلاعتو كرابت هللا نأ كلذو ى مد الو
 ك هتوبث مهوت يذلا حانجلل يفن اذهف فوطي نأ يف هيلع حانج ال ىنعملا نإ : ليقف
 رمأ نأل مالسإلا دعب زئاج نوكي ال نأ اوفاخف ةيلهاجلا يف ايهنيب نوفوطي اوناك
 اوفاخ وأ ى مهوتملا حانجلل اعفر ةيآلا تلزنف « هليلد ماق اه الإ خوسنم ةيلهاجلا

 اهيلع المج ناسنإ نمناخوسمم نارَّجحَ اهيلع ناك هنأل اهنيب فاوطلا نم حانجلا
 حانجلا اوفاخ وأ ى حانجلل ايفن ةيآلا هللا لزنأف هللا نود نم ادبع م امهب ربتعيل

 ى نانص امهو “ رحبلا ءيطاش ىلع ةلئاتو فاسإل نولم اوناك جرزخلاو سوالا نال

 )١( ةرقبلا : ١٥٨ .
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 زوجيال نأ مالسإلا دعب اوفاخف « نولحُيف ةورملاو افصلا نيب نوفوطيف نوئيجي مش

 ةيآلا تلزتف ص نيمنصلا نم لالهإلا دعب اهنيب نوفوطي اوناك مهنأل اهنيب فاوطلا
 . حانجلل اعفر

 بوجو هعم لمتحي لب فاوطلا بوجو ديفي ال فاوطلا نع حانجلا يفنو
 ىلع لسىلدلاف “ رهاظلا بسحب ةردابتملا يهو طقف هتحابإ و هبابحتساو فاوطلا

 ىفدحأ الو وه رمتعي ملو قلع يبنلا جحي م هنأ وهو « ةيآلا جراخ يمسلا بوجو

 يأ 'ا) «َعلسًيف تيبلاب فاط نم ه : قزم لاق دق اضيأو « يعس نودب هنمز

 يف هيلع حانج ال لصالا نأو بجاو ريغ هنإ : ليقو “ ةرمع وأ جحل فاط نم
 أرق دقو ثةيفانلا الوأ فاضملا فذحي يهب فوطي ال نأ يف وأ اهب فوطي نأ كرت
 ةذاش ةءارق اهنأب بسجأو ص اهب فوطي ال نأ : بمك نب "أو دوعسم نبا

 وأ ءابلا ىلع وأ يف ريدقت نمتلا امنإو « ال ةدايز لمتحت اهنأبو س ةجح نوكت ال

 وهف آريخ ع وطت نمف » : لجو زع هلوقب بوجولا مدعب لاق نم جتحاو ى اهوحن
 روهمجو ‘ سابع نبا نع ةياور وهو « ريبزلا نياو سنأ لاق هبو 4 هل ريخ

 . ةبجاو ةنس يهو مدلاب ربجت ةنس هنأ انباحصأ

 متخف طاوشأ ةتس ىلع "لحأ نم اذك و ى هكرتب مدلا مزلي ةضيرف وه : ليقو

 لاقو“مدلابربجي بجاو : ةفينح وبأ لاقو “ ةداقو نسحلا لاق انلوقبو ى افصلاب

 ءيطو تح هك رت نمل جح الو قاحساو كلامو دمحأ و يمفاشلاو ةشئاع ضرف هنأب
 ع وطت وه :ى لسىقو > ضعب دنع فاوطلاك تقو هل ناك نإ هتقو جرخ وأ ءاسنلا

 . دراد وبأو دجأ هاور ( ١(
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 افصلا باب نم نيتبهذملا نيتناوطسألا نيب نم هيلإ جورخلاو
 ء ةيآلا« قدص لخدم ينلخدأ مهللالفب ءاعدلاو

 ىعسي ناك للع هنأ»: بوج ولاةلدأ نمو 'ا)هلريخ وهف اريخ عوطتنموإف :ليلدب
 ىلع لمحت نأ ةدابعلا يف لصألا نأو م" '؛يعسلا مكيلعشابتك دقف اوعسإ : لوقيو

 . ليلدل الإ بوجولا

 هوم" ناتيراس ( نيتبهذملا نيتناوطسألا نيب نم هيلإ جورخلا ) نس ( و )
 ةيلاوم نيتيراسلا دحأ نأ هربخأ هبقل ينامع نع ةقث ينثدحو « بهذلاب امهالعأ

 وهو رجحلا نم الباق امل نيميلا ةهج ىلإ هنع ةلصفنملا ىرخألاو “لبنح نبا ماقمل
 رجحلا لايحب زئانجلا باب هل لاقيو ى ( افصلا باب نم ) الوأ هتركذ ام ريغ
 باب ريغ نم افصلا ىلإ جرخ نمو : ليعامسإ خيشلا لاق ع هتلباقم يف دوسألا
 عنصيلف ىعسي وهو هسأر ىطغ نمو 0 هملع ءيش الو أطخأ دقف زئاجلا

 . ھ ا افورعم

 )٨' اهمامت ( ةيآلا قدص لخدم ينلخدا مهللا : ه ) جورخلا دنع ( ءاعدلا و )

 ينعيو « قدص جرخم يجورخ و ى قدص لخدم يلوخد لعجا مهللا يأ ى ريصن

 . قيقحتنم للا دارأ ام ةقفاوم قدصلاو « لبقتسي امو جورخو لوخد نم ىضم ام
 طقفآ رك ذت ىنعملا كلذ اهب ركذتيو ى ةيآلا ركذب ةماركلا وأ هصالخإ و لمعلا

 زوجيو « زئانجلا يف اهريسفت ضعب رم دقو « كلذ يف سيل ةيآلا ىنعم نإف الإو

 )١( اهركذ مدقت .

 )٢( هركذ مدقت .
 )٣( ءارسالا : . ٨
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 ولع ف ةدايز الب تيبلا لبقتس ام ردقب هملع د وعصلا بدن و

 ريبكتلاو ةورملاب امك هلصأب ماق زجع نمو تاجرد سمخ ىلإ : ليقو

 ةركب هثلا ناحبسو آريثك هثل دمحلاو اريبك : ةعباسلا رثإ الئاق اعبس

 يلعلا هثاب الإ ةوق الو لوح الو « انيقي اقح هلا الإ هلإ الو {اليصأو

 دمحم كيبن ةنسل انلمعتسا مهللا لوقيو رم اك رفغتسي من ميظعلا

 انذعأ و ملسو هيلع هتنا ىلص

 ص قدص لخدم تاحلاصلا لامعألا يف ينلخدأ يأ مومعلا ىلع اهانعم نوك
 . هجورخو دجسملا لوخد لمشيف « قدص جرخ اهنم ينجرخأو

 ( : ليقو ولع يف ةدايز الب تيبلا لبقتسي ام ردقب هياع دوعصلا بدن و )
 عنصي ( اك هلصاب ماق زجع نمو “ تاجرد سمخ ) ةسماخ ( ىلإ ) دعصي

 اهلصأب موقيو تاجرد سمخ وأ ، تدبلا لبقتسي ام ردقب اهيلع دعصي ( ةورملاب )
 . اهلصأب موقت ة أرملا و “ حص زجع الب اههلصأب ماق نإو ‘ زجع نإ

 : ةعباسلا رثإ ذعئاق اعبس ) امدمصي مل نإ اهلصأ يف وأ اهيلع ( ريبكتلاو )

 ‘ انيقي أقحهاالإ هلإ الو > اليصأو ةركب هللا ناحبسو“ أرمثك هلل دمحلا و“ اريبك

 : لوقي يأ . ( رم اك رفغتسي مث “ ميظعلا يلعلا هئاب الإ ةوق الو لوح الو
 نم انلعجأو ى انسفنأ حش انقو ى انتقزر ابإ انعنقا و « انبونذ انل رفغا مهللا
 . نيحلفللا

 اناذعأو > ملسو هيلع هلا ىلص دمح كيبن ةنسل انلمعتسا مهللا : لوقيو (
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 ادصاق افصلا نم ردحنيو اثالث نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا نم

 كينم هتهرك يشم لعل ةرافك يشملا اذه لعجا مهللا : ًالئاقو ةورملل

 اندهاو ملعت ايع زواجتو محراو رفغا بر : الئاق نيملعلا نيب لورهيو

 تنأو برلا تنأو ؛مرك ألا تنأو زعألا تنأ كنإ موقألا طارصلا

 اذاف ءنيدلا موي ان زخت الو نيملاس اعارس رانلا نم انّخن مهللا > مكحلا

 دعصو « اهيلإ ىثمو ةلورلا نع كسمأ ةورمال يلاوملا ملعلا ىتأ

 لك يف ثالث افصلا ىلعاعد امب وعدي مث ةبعكلا لباقي ام ردقب
 ٠ ‘ ةعبسلا متي ىتح افصلا ىلع طوش

 ص فاك رك ذ امو ةليوط ةيعدأ مهلو ى ( اثالث نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا نم

 يشملا اذه لعجا : اناقو ةورملل أدصاق ) هدعص نإ ( افصلا نم ردحنيو )

 ىريامردق يشلا عرسي ( لوريو ) “ كلذ ددرب ( ينم هتهرك يشم لكل ةرافك

 زواجت ومح راو رفغا بر :اناق نيماعلا نيب ) يشملاو ودملا نيب وهو ضافتنا هل
 تنأو 0 مركألا تنأو زعألا تنأ كنأ ه موقألا طارصلا اندهأو ى ملعت امع
 ك ( نيدلا موب انزخت الو ص نيملاس أعارعم رانلا نم انحن مهللا > كحلا تنأو برلا

 ةلورلا نع كسمأ ةورملل يلاوملا املا ىتأ اذإف ) ص هنكمأ نإ كلذ رركي

 . رم دقو تاجرد سمخ وأ ( ةبعكلا لباقي ام ردقب دعصو اهيلإ ىشمو

 ص ةورملا ىلعو ( افصلا ىلع طوش لك يف اثالث افصلا ىلع اعد امب وعدي مث )
 طوش افصلا ىلإ ةورملا نمو ی طوش ةورملا ىلإ افصلا نمف ( ةعبسلا متي ىتح )
 ليك ولا ن صفح وبأ و يعفاشلا تنب نبا نمحرلادبع وبأ لاقو ‘ ىتحلا وه اذه
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 هترمع نم لحنيف هسأر قلحي مث اهنم ردحنيو اهب متخيو هب ءىدتبي

 . مرحلا ديص ريغ لالح لك هل لحو

 ةورملا ىلإ افصلا نم هنإ : 2 هكسانم ه يف ليعامسإ خيشلاو « يفريصلا ركب وبأو

 حمحصلاو > ةورملاب متخمو افصلاب ءيدتبي > دحاو طوش افصلا ىلإ ةورملا نمو

 امتإو ، « هكسانم ه يف ليعامسإ خيشلا لاق امب لوقت ةبراغملا تسيلو ى لوآلا

 < طوش افصلا ىلإ اهنمو “ طوش ةورملا ىلإ افصلا نم نولوقي امنإو “ هب ذش لوق
 يف خيشلا ركذ اب لوقت ةبراغملا نأ ةتس نبأ نب ورمع نب دمحم هللادبع وبأ مهوتو

 خيشلا ركذو ى ةورملاب يأ ( اهب متخيو ) افصلاب يأ ( هب عيدتبي ) وهف هكسانم
 هداعأ فاوطلا لبق ىعس نمو “ طوشلا كلذ ىفلأ ةورملاب أدب نإ هنأ لعامسإ

 اذك و ص ىرخأ ةرمع وأ ص لباق نم جحلاو يدهلاف ءاسنلا باصأ و الإ و « هدعب

 تإ : ةفينح وبأ لاقو ةرمعلا وأ جحلا فاوط نم رثك أ وأ طوش دعب عماجملا
 > يمسلا مدقم ىلع ءيش ال : يروثلا نح لبقو > مدلا الإ هملع ايف ةكم نم جرخ

 نأ زوجيو “ ىنبو امهالصو يمسلا عطق يعسلا يف فاوطلا يتمك ر رك ذ نمو

 يف وهو ةزانجلا ترضح وأ ةالصلا تميقأ نمو ى ءاش ثبح امميلصيو هعطفي ال

 ردحنيو ( ك كلذ ف مالك يتأيو > ينبيو هعطقن : 17 > همطقب الف يمسلا ف

 زاج ذخأي مل نإو هرافظأو هبراش نم ذخأيو ى هضعب وأ ( هسأر قلحي مث اهنم
 ءانثتسا هرمشو ( مرحلا ديص ريغ لالح لك هل لحو ى هترمع نم لحنيف )
 قلحي ورحنلاموي حبذيو ةبقملا يمرب ىح لحم الف درفملا وا نراقلا اما و > عطقنم

 ] ٠ ٣

 ٠ رصقي وا هضعب وا هسار
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 لصف

 عم كانه ريغص كرت مالسلا هيلع ليعامسإ نأ يعسلا لصأ

 ةورملاو افصلا ةيحان نم ءام هل بلطت تماقف ، شطعف رجاه همأ
 لعج ههدق تحت نم ًامزمز لجو زع هلا عبنأ ىتح 4 امنس ةددرتم

 مزلو .يداولا ليسم يف لجرلا لامرإ نسو ى كسانملا نم

 لصف

 هكرت يأ لوعفملل ءانبلاب ( كرت" ام مالسلا هيلع ليعامسا نأ يعسلا لصأ )

 رجآ : اهل لاقيو “ ميجلا حتفب ( رجاه همأ عم كانه اريغص ) للا رمأب ميهاربإ

 ةيحان نم ءام هل بلطت تماقق شطعف ) ةدلنتعنع مها ربإ ةب رمس يهو « كلذك

 زع هلا عبنأ ىتح ) “ فوشتت اهيلع ةعلاط ( اهنيب ةددرتم ةورملاو افصلا

 نم ) ال اباوج ( لعج ) ضرألاب اهمكحي ناكو “ ( همدق تحت نم امزمز لجو
 نيبام وهو ( يداولا ليسم يف ) هتلوره يأ ( لجرلا لامرإ نسو كسانملا
 مزلو) “هتبثم دنع تيبلا تحت لامرإلا نم دشأ لامرإ وهو « نيرضخألا نيفعلا
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 نإ همزلي ال : ليقو ص لمرت الو ينثملا عرست ةأرملاو ى مد هكرتب

 امم الو هب . نم ال افصلل جد اخا و .0 لضفلل اكرات رعو ك همسن

 لجرلل ةراهطلا هف تبدن و ‘ ءيش لىق همزلي الو ةنسلل ةفلاخم مدعت

 ام رثكأ ةلمرأ نإو > ةندب : ليقو > ادعاصف ةاش ) مد ( يسان ولو ) هكرتب

 نإ همزلي ال : ليقو 0 لمرت الو يشملا عرست ةأرملاو ) 0 هيلع مد الف ايهنيب

 ى هيلع الو يعسلا داعأ لامرإلا كرت نإ : ليقو “ ( لضفلل اكرات دعو هيسن

 ماصمضطإ هيف هكرت طوش لكلف « ليلقلا كرت نإو ى دف رصقو هك رت نإو
 نيطوش وأ طوش يمسلا كرت نمو ى هيلع الو داعأ اضيأ لحي مل نإو “ نيكسم

 الإو “رصق نإ مد همزل هيعس يف لورهي مل نم :ينالدبألا لاقو ڵ يقب ام عسيلف
 داعأ الإ و < لح تإ مد همزل هعس رثكأ ق ةلورلا كرت نإو &ى مد الو داعأ

 لمرلا يسن نمو “ هدعب هيلع الو لالحإلا لبق داعأ لقألا كرت نإو ى هيلع ام

 . ه ا نيتوطخ وأ تاوطخ ثالثب هلحم زواجي مل ام هيلإ عجر

 ص هيلع الو هداعأ رصقي مل نإو « مدف رصقو افصلاب متخو ةورملاب أدب نمو
 ردقب هلماح عرسأ آالومحم وأ ابكار ىعس نمو “ ةتس نع فرصنا نم اذك و
 رئاس يف دبال هنإ مث ى اهقئاس وأ اهبكار اهعرسي ةباد ولو نيملعلا نيب لامرإلا

 ليلدب ص لامرإلا نود ةعرس هيشم يف نوكي نأ امهدعبو نيماعلا لبق يمسلا

 نيبام وهو ( مدقت اممالو هباي نم ال افصلل جراخلاو ) « ةأرملا الإ يمسلا ظفل
 فلاخم ) هباب نم ال مدقت امع وأ مدقت امم ال هباب نم وأ نيتبهذملا نيتناوطسألا

 . مد همزل : لبقو ك ( ءيش ليق همزلي الو ةنسملل

 ام متأ هءوضو ضقتنا نإو “ ( لجرل ) اك ةأرمل ( ) ةراهطلا هيف تبدنو )
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 هب الإ ءام دجي مل نإو 0 ةعيابملا ال برشلاو لكألا هيف زاجو
 جرخ نإ اذكو ء ىنبو حارتسا هف يبع نإو { هبرشو هارتشا

 لبق ىعس نمو ٠ اهعطق نإ ديعيو 4 يعسلا ةين عطقب ال مهمل

 ةرورض الب بوكرب هركو ى هزجي مل فاوطلا

 ى ءاسفنلاو بنجلاو ضئاحلل زوجيو ى ءانبلاو ءوضولا هل زوجيو « كلذك يقب

 دجي م نإو ةعيابملا ال برشلاو لكألا هيف زاجو ) “ يرصبلا نسحلا اهبجوأو
 ،ماعطلا هلثمو ى ( هبرشو هارتشا ) ةعيابملاب هيلع لولدملا عايبلاب يأ ( هب الإ ءام

 . طوش طسو ولو ( ىنبو حارتسا هيف ييع نإو )

 لبق ىعس نمو“اهمطق نإ ديعيو يعسلا ةين عطقب ال مهل جرخ نإ اذكو )

 نإو ى مد همزلو ى ( هزجي مل ) رصق وأ قلح وأ عماج ىتح هدعي ملو ( فاوطلا
 . كلذ يف مالك رمو ى هيلع الف كلذ لبق هداعأ

 بكارلاب قحتليوحصي ال : ليقو ‘ حصو ( ةرورض الب بوكرب هركو )
 ' تيبلاب فاوطلا يف فالخلا اذك و ص ءيش يف وأ مهديأ يف وأ سان قوف لومحملا

 ىعسو “ ابكار ةل فاط » : و ى معن : تلق ؟ لومحملاو لماحلا زجي لهو

 الب اضيأ كلذ لعفو “ حاضيإلا نم عضوم يف خيشلا ركذ اك "« ةيكشل ابكار
 له : رجح نبا لاقو ى هنم رخآ عضوم يف خيشلا هركذو « ليق اذك ةيكش
 ءاهقفلا مالكو ؟ اميمج نيرمأل وأ هولأسيو سانلا هاريل وأ ىوكشل ابكار هفاوط

 نأل حجرأ عنملاو « اهبزنت هوركم بوك رلاو ى ىلوأ يشملا نأ الإ زاوجلا يضتقي

 )١( ملسم ءاور .
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 لحملا رصق نإو اميف ريخو ريصقتلا نم لضفأ وهو ةنس قلحلاو

 { مرحمب ال هريغ لحمب نسحألاو ‘ هلع الف هسفنل همارحإ نم

 ثورب ثيولتلا نمؤي ال ذإ دجسملا طوحي نأ لبق ناك ةملس مأو قل هفاوط

 ص رامحلاو سرفلاو لمجلا نيب بوك رلا تبث اذإ قرف الو “ اهب وأ لوب وأ

 هصئاصخ نم ضعب هدع دقو ى هنع كسانملا ذخأ يهو ةجاحل ابكار هفاوط لملو

 ساقيالف هل ةمارك ذئنيح ثيولتلا نم تمصع هتباد نوكت نأ"نكميو

 . اهريغ اهيلع

 يف افصلا ىلإ ةورملا نم وأ ى ةورملا ىلإ افصلا نم لمرأ نإ : « جاتلا » يفو
 نإو ص هبلع الف لامرإلا يسن نمو « هيلع الو ءاسأ اهلك اهيف وأ طاوشألا ضعب

 ىدهأ عوجرلا هنكمي ملو جرخ نإ و « ةكمب ناك نإ هداعأ رذعل ال ابكار ىعس

 ءاوحو ث ىفطصملا مدآ مساب يمسف افصلا ىلع مدآ لزن : رفعج نبا لاق ى ةندب

 ةروصب منص افصلا يف ناك : سابع نبا نعو « ةأرملا مساب تيمسف ةورملا ىلع

 اموئثنأف ةلئان ىعدت ةأرملا ةروصب رخآ ةورملا يفو « فاسإ : هل لاقي لجر

 ىلع المجف نيرجح اخسمو ةبعكلايف اينز ةلئانو افاسإ نإل : ليقو ك ةلئان ثيناتل
 (وهو“ ةلم قلحلاو ) ى ةدملا تلاط امدمب هللا نود نم ادبعو اهب ربتعبل نيلبجلا

 . ريصقتلا نم لضفأ ) : لبق

 ( ايهيف رتيخ و) ص صقب هلصأ نم رمشلا ذخأ وه ريصقتلا : « جاتلا » يف لاق

 يأ ( ‘لحا) قلح وأ ( وصق نإو ) “ نيمبصإ رادقم رصقت لب ةأرملا قلحت الو
 يف كلذ لعفي نأ ( نسحألاو ى هيلع الف هسفنل همارحإ نم ) لالحإلا ديرم
 وأ مرحم هل رصق نإو ى ( مرحمب ) كلذ دصقي ( ال ) و ( هريغ لحمب ) هسفن
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 نراقلا مزلو ، ةيورتلا موي جحلل مرحيو ، فصو امك عتمتملا لحو

 ةرمج يمر دعب رحنلا موي ىلإ ةرمعلل لوحي مل نإ درفملاك همارحإ
 . رم امك ةبقعلا

 مرحملا دجو نإف ى مد امهيلع : ليقو ث اهيلع ءيش الو ايهقح يف هوركمف قلح

 وأ هسفنل رصق الإو ى رصق وأ هل قلح لصأ مرحي مل نم وأ همارحإ نم ح
 اذإ هتاف ام ربج دقف رصق وأ هسفنل قلح اذإو « هريغل قلحي وأ رصقي مث ى قلح

 فلتخا امك اوفلتخا مهنأ خيشلا ركذو ى ربجلا يونيف « دعب هريغل رصق وأ قلح

 هبو ص ةرمجلا هل قولحملا يمر دمب مرحلل قلحي ن ا مرحفلل زوجي : ليقو ى انموق

 ولو هل قلحي نأ قلاحلا ىمر لبق زوجي ال : رجاهملا وبأ لاقو ى انم رثكألا لاق

 . حبذي ام هل نمل حبذلا لبقو يمرلا دعب اذك و ى اهامر دق هل قولحملا ناك

 ص ريصقتلا وأ ىلحلاو ةورملا نم هرادحنا دنع ( فصو امك عتمتملا لحو )

 راتخاو « راتخخلا وه كلذو ڵ ةجحلا يذ نماث وهو ( ةيورتلا موي جحلل مرحيو )

 درفملا همارحإ نراقلا مزلو ) ، كلذ لبق زيجأو ، ةجحلا يذ لوأ نم مهضعب
 لحلاب لحيو « مزلب قلعتم ( رحنلا موي ىلإ ةرمعلل ) هجح درفملا ( لوحي مل نإ
 ةبةعلا ةرمج يمر ىلإ همزلي هنأ ( رم اك ةبقعلا ةرمج يمر دعب ) ريصقتلا وأ
 . . رحنلا موي
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 دئاوف

 ىلع داز نمو ى ةورملاب متخ نإ هيلعالف ةعبس ىلع هيعس يف داز نم : ليق
 بحتسيو : ليعامسإ خشلا لاق « أطخأ دقف ىعسي نأ لبق ةرمعلا فاوط

 موي ىقلحلل هرفويل هقلحي الو هسأر رمش نم رصقي نأ هترمع نم لح اذإ رمتعم

 هجح ضقني الف ايّبلم لعف نإو ى تيبلاب فاوطلا درفملل هركيو ص رحنلا
 ام لك د دحنىلف : لاق« ريثك هلعف دق : هل لسقف ء هضقنب لاقهنإف سابع نب ال افالخ

 . جحلاب ةيبلت نيتعك ر ىلص
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 لصف

 سبليو لستغي نأ جحب مارحإلاو ىنمل جورخلا ديرمل بدن

 لصف

 ىنمي ال تيمس ةعقبلا ليوأتل هعنمو فرصلاب ( ىنمل جورخلا ديرمل بدن )
 هللا ىرأل تيمس اهنأ ضعمب معزو ى روعشلا و ءامدلا نم اهب ىقليو بصب يأ

 اهيف سانلا يطعي العو لج هنأل : ليقو ى ءادفلاب ليعامسإ ىلع اهيف “نم ىلاعت
 ضضقت يف لاقي اك افل أ ةيناثلا نونلا تلدبأ يناثلا لوقلا ىلعو ى مانم
 نايتإ وأ ى يناثلا لوقلا ىلع ءانب نمت نأ كلأسأ : يتآلا ءاعدلا يف مهلوقو “ ىضقت
 عمجافممج هذه نإ مهللا :دعبهلوق يناثلا لوقلا هتدارإ ىلع لديو ى سانجلا نم عونب

 قتشاف « يتجح اهيف ينفرع: تافرع ءاعد يف ضعب لوقو « ريخلا عماوج اهيف يل
 تفرع ام اهيف ينفرعو : هصن ام خبشلا مالك يفو ء هقفاوب المف كلذ نم لل

 ليربج نأل : سابع نبا لاقو “ تافرع ف كلذو « كتعاط لهأو كئالوأ

 . ةنجلا ىنمتأ :لاق « "نمت : هل لاق مدآ قرافي نأ دارأ امل هتنت

 سبليو) ى ءازجأ ءوذولا ىلع رصتقا نإو ى ( لستغي نأ جحب مارحالاو )
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 ء ةجحلا يذ نم نماثلا وهو ى ةيورتلا موي ةيشع همارحإ يبوث

 دنع مويلا كلذ فاوطلا بجي الو « نيتعكر يلصيو اعبس فوطيو

 . . موقي مث س رم امك اثالث ةيبلتلاب رهجي مث 2 مارحإلا

 (ةجحلا يذ نم نماثلا وهوةيورتلا موي ) هدمب ايف لاوزلا إ ةيشع همارحإ يبوث
 اهريغ وأ ةكم يف ءاقبلاو « كلذ لبقو ى هليلو ةيورتلا موي لبق مارحإلا زوجيو
 اهيف تيبملا نم عساتلا مويلا ةحيبص الإ اهزواجي ال هنأ الإ ص ىنم ىلإ باهذلاو
 ؛مارحلادجسملا يف (نيتعكر يلصيو اعبس فوظيو ) “ سخلا ةالصو عساتلا ةليل

 ٠ بازيملا تحت نم : لقو > ءاش ثمح هنم مرحم و

 نم دحأ جرخم ا : لسىقو ى ( مارحالا دنع مويلا كلذ فاوطلا بجي الو )

 امهدعب مرحيو نيتعكر يلصي نأ هلف حصأ لوألاو ى تيبلا عدوي ىقح مرحلا

 لوأ مارحإلا زوجيو “ ترضح ةنس وأ ضرف ةالص دعب مرحي وأ « فاوط الب
 ( "رم ايك اثالث ةيبلتلاب رهجي مش ) جحلا رهشأ نم ءاش ثسح نم وأ ةححلا يذ

 :لقيلف هريغل امهالك وأ.ةرمملاو جحلا ناك نإ و : باتكلا نم ثلاثلا بابلا يف
 ركذي اذك و ص ءاعدلا يف ريمضلا هيلإ دربو ى ةنالف وأ نالفل اذكب مهللا كيبل

 . فاوطلاو يمرلابو ةفرع يف فوقولاب همسا

 دارأ نم_يلصي نأ ءاملعلا ضعب بحتساو ى ةيشملا يف ىنم ىلإ ( موقي مث )

 هللا يضر ةشئاع تفلخت و« ةكمب ريبزلا نبا اهالصو 6 اهب رهظلا ىنم ىلإ جورخلا

 ىلص ه و ص سمشلا تلاز اذإ جرخي : سابع نبا لاقو “ ليللا ثلث ىلإ اهنع
 '١»ي رجفلاو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا ةيورتلا موي ىنمب ةل هللا لوسر

 )١( هيلع قفتم .
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 1 مرحلا نم وأ ءاحطبلا نم زاجو نسحأف نجلا دحسم نم مرحأ نإو

 هتلحار هب توتسا اذإ لهأ امبر تلع هنأ يورو

 زاجأو هتقو قاض نإ عامجإب هجح دسفي ال هلعفي مل نم نأ ريغ « نسحألا وهو
 ص مارحإ دمب نيموي وأ مويب ةن و رقلا موي لبق ىنم ىلإ مدقتي نأ ءاطعو نسحلا

 هل نسحي مل هيف مرحأ مث مارحإ نودب ىنم ىلإ ىضم نإو « كلذ امهريغ هرك و
 مزلي ام همزليف تبي ل نكف مرحم ريغ ىنم يف تاب نمو ى هيلع مد الو كلذ
 . تاب دقف رجفلا لبق هيف لصح نإو “ تبي مل نم

 امنإ : ليقو “ ( نسحأ ) هنم همارحإ ( ف نجلا دجسم نم مرحأ نإو )
 ؛ لضفأ مارحلا دجسملا نم مارحإلا نأ يدنع يذلاو ى هريغ نم ال هنم مرحي

 ناك مدق املكو ص دحلا يلي امم هرخآ يف ولو ( مرحلا نم وأ ءاحطبلا نم زاجو )
 مرحلاو لحلا نيب عمج نم جاحلل دب ال هيف هلوخدو ريخلل ةعراسم هنأل لضفأ

 دبال اذكو ‘ رطضا نم الإ ‘ لحلا نم تافرعو « تافرع ىلع مرحلا مدقيو

 لسغلا نم نالعفي ريبكلاو ضيرملاو ى ميعنتلاك اهيف لحلا مدقيو ى رمتعمل
 ىلإ ناجرخي و ص ةيورقلا ةليل ولو نيلومحم اهب فيطولو ى هيلع اوردق ام فاوطلاو

 جيجحلا اهب رمي ىقح هب احبصيو ىنم قيرط يف اوؤاش ثيح ىلإ وأ ةنوميم رثب
 . ىنم.ىلإ

 هب توتسا اذإ لمأ ) ريثكتلل انه ةبر" ( امير للع هنأ » : يورو )
 دعبهتلحار ىلع ناك اذإ هل ةيبلتلاو جحلاب مارحإلاب هتوص عفر يأ )١' ( « هتلحار

 ةيورتلا موي لبق كلذ لعفي نوكي نأل لمتحم اذهو “ ضرألا يف مارحإلا يتمكر

 )١( هيلع قفتم .
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 ىلإ هتلحار هب ثعبنت امنإ “ةيورتلا موي لبق كلذ لعفي هنأ دارملا نكلو « هيف وأ
 لاله اوأر اذإ نولهي سانلا : رمع نبالليق“اهيلع وهولهي و ةيورتلا موي جحلل ىنم
 لالحلا اوأر اذإ نول مهنا كلذ لئاق ينمي « ةيورتلا موي "لات تنأو « ةجحلا يذ

 رأ مل ينإ : رمع نبا لاقف ع ىتم ىلإ نوبهذيو ى ةيورتلا موي ىلإ ةكمب نوميقيو
 موي هب ثمبنت امنا هتلحارو ينعي “ هتلحار هب ثعبنت ىتح لهي يلع هللا لوسر

 لوق هل لديو “ رمع نبا دارم اذه ى ةيورتلا موي الإ لهي سيلف ىنم ىلإ ةيورتلا
 لاق مث٬اذكم مالك دعب هصنو ىلوألا رك ذ ام دعب اهركذ ىرخأ ةياور يف خيشلا

 يف صن اذهو ةيورقلا موي يف الإ نل هللا لوسر رأ مل ينإف لالهإلا امأ : رمع نبا
 ه ةنيبم ريغ آالوأ ةصقلا خبشلا ىكحف ى هلبق هزاوج عم هلبق ال ةيورتلا موي له هنأ

 همهف يذلا ىنعملاب ىلوآلا ىكح وأ ‘ ىرخأ ةياور يهو ى ةنيبم ايناث اهاكح مث
 لبق مرحأ نإ و:هلوق « ىنعملاب ايناث اهاكح هنأ ديؤي نكل « رخآ ليلد هل لد وأ
 ىلوآلاريسفت ناك اذإ و ى خلا رمع نبا لأس يذلا لجرلا نع هانمدق امل زئاج كلذ

 نم برضب رمع نبا هباجأ : هلوق نم ينزاملا هركذ ام ىلإ جتحن مل خيشلا هركذ ام
 لدتسا و“اهنيعب ةلأسملا ىلع قلع هلعف سفنب لالدتسالا نم نكمتي مل ثيح سايقلا

 باهذلاو جحلا يف عورشلا دنع مرحأ امنإ للع هنأ هسامق هجوو ى هانعم ىف امي

 نيبا نأ ينزاملا ديري . هيلإ ههجوتو هيف هعورش لاح ىلإ مارحإلا رمع نبا رخاف

 تقول ضرمت ريغ نم هتلحار هب تثعبنا اذا مرحي امنإ قلع هناب باجأ امنإ رمع
 للع هتلحارثامبنا تقو قفاو ءاوس “يتلحار يب تثعبنا اذإ لهأ انأف ثاعبنإلا

 برضبالإلإج هلعفب باجأ رمع نبا نأ تبث خيشلا ركذ ام تبث اذإف“ قفاوي مل وأ
 ىلصي هنأ نم رم ام هتلحار هب ثعبنت ىتح لهي ال هنأ :هلوق لمتحيو “ سايقلا نم
 ك هناكم يفوهو اهبقع يلي هنأ لمتحيو « اهيلع نوكي ىتح جحلاب لهب الو ص نيتمك ر

 ىتح « هتلحار هب ثعبنت ىتح : هلوقب ديري نأ لمتحيو هتوص عفر بكر اذإو

 . مارحإلا يتمك ر هتالص وه هبرق تقوو « اهثاعبنا برقي
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 نأ دعب هب فاط نم : ليقو ء ةيبلتلا دعب تيبلا دنع فقي الو
 نإو ث هيلع الو ى أطخأ ًاعوطت ةرابزلا فاوط وأ جحل هب فاط

 نإ مهللا : لاق اهاتأ اذإف { ءاعداب لهتبيلف ىنم ىلإ هجوتو بكر
 امب اهريغ يفو اهيف ملع ةنمت نأ كلأسأء كسانملا نم يهو ىنم هذه

 كيدي نيبو كدنع اذ انأ اهف ى كئايفصأو كلئايلوأ ىلع هب تننم

 ابمب تيبيو ، آاصحمج سخلا يلصيو اهب لزنيو ى كتضبق يفو

 هب فاط نم : ليقو ى ةيبلتلا دعب تيبلا دنع ) جحلاب مرحملا ( فقي الو )
 ةرايزلا فاوط) هب فاط نأ دعب (وأ) جحي مرحبل يأ ( جحل هب فاط نأ دعب

 هريمض نم لاح وأ « عوطت فاوط يأ ى لوآلا فاطل قلطم لوعفم ( اعوطت

 نبا لوق يف لخاد وهو ى ( هيلع ) مد ( الو اطخأ ) ع وطت اذ وأ اعوطتم يأ
 ىشم وأ ( بكر ناو ) « رم ام هيفف ةيبلت ثدحأ جحي مرحملا فاط ايلك سابع

 ةرمجنم يتأي اك اهدحو ( اهاتأ اذإف ءاعدلاب ) دهتجي ( لهتبيلف ىنم ىلإ هجوتو )
 نعيذلا ريبكلا لبجلا ءام عمجب رسحم يداو ىلإ رحنلا موي يمرت يتلا يهو ةبقعلا
 اهلك ىنم نم ليسي ام هدنع عمتجي يذلا ريغصلا لبجلاو تافرع ىلإ بهاذلا نيم
 يفو اهيف يلع نمت نأ كلاسأ ‘ كسانملا نم يهو ى ىنم هذه نا مهللا : لاق )
 فرح (اهف) « كنايلوأ نم غلبأ ( كئايفصأو كئايلوأ ىلع هب تننم امب اهريغ

 امل دكؤم انأل ربخ ( اذ انأ ) “هب هنع ربحلا ريمضلاب ةراشالا مسإ نم لوصفم هيبنت
 نم مظعأ ( كيدي نيبو ) ، ناث ربخ ( كدنع ) :هلوقو ، ةئطوملا لاحلاك هدعب
 ‘كتضبقيفو) :لاق اك ةضبقلا يف هنوك كلذ نم مظعأو مكحلل برقأو ى كدنع

 ح ةكم لهأ نم ناك ولو ( امسَج ) رم ام ىلع اهب ( سمخلا يلصيو اهب لزنيو
 اب تيبيو ) ى ةنسلل اعابتا دارفإلاو « مارحلا دجسملاب ةالصلا نم ريخ كلذو
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 اهنمو > ىنل ةكم نم هسشم بدن و > ركذلا رثكيو > سانلا عم

 نإ مظعألا قيرطلا يف اعجار ةكمل اهنمو .4 ىنمل اهنمو ، تافرعل

 . زجعم رمأ وأ "ودعب عنمي م

 رصح يداو زواج نأب اهدعب وأ اهلبق تاب لب اهب تبي مل نإو ى ( سانلا عم
 ول اهنأل هيلع مد ال : ليقو ى كلا ءاش نإ يتأي اك ديعب نم تأي مل نإ مد هيلعف

 ءيشب سيل و“اهبتيبينأ قرشلا ةيحان نميتأي نم ىلع بجول كسانملا نم تناك
 نم هيشم بدنو “ركذلا رثكيو ) ‘ طقف اهيلع ءاج نمل اكسنم نوكت نأ زاوجل
 اجار ةكمل اهنمو ، ىنمل اهنمو “ ةفلدزملل اهنمو ، تافرعل اهنمو < ىنمل ةكم
 مظعألا قيرطلا كرتي الو “( زجعم رمأ وأ "و'دعب عنمي مل نإ مظعألا قيرطلا يف
 . ًارض' فاخ نإ الإ ماحرل
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 لصف

 مالسلا هيلع ليلخلا ىأر امل كلذب ةفرعو ةيورتلا موي يمسأ

 هللا نمأ ، آركف هموي يورب حبصأ هنبا حبذب رمأ هنأ همانم يف

 حبصأ اماف اضيأ كلذ ةفرع ةليل ىأر مث ؟ ناطيشلا نم مأ ء كحلا

 ، ىلاعت هللا نم هنأ فرع

 لصف

 يفمالسلا هيلع ) ميهاربإ ( ليلخلا ىأر امل كلذب ةفرعو ةيورتلا موي يمس )
 ديدشتب ( اركف ) ركفي يأ ( هموب يوري حبصأ هنبا حبذب رمأ هنأ همانم

 ؟ ( ناطيشلا نم م أ جل ا ) اذه ( هلا نمأ ) < قلطم لوعفم ركفو « وا ولا

 كلذ ةفرع ةليل ىأر مث ) “ رم اك دعب امل هيف ءاملا نودعتسي سانلا نأل : ليقو
 نأل تمسمس : لبقو “ ةفرع تيمسف ى ( ىلاعت هلنا نم هن أ فرع حبصأ املف اضيأ

 : هل لاقف ؟ تفرع : هل لاقف ةفرع ىتأ ىتح رعاشملا هيرب ميهاربإب قلطنا ليربج

 نأل: لسىقو ى اطىهأ نأ دعب مالسلا اهيلع ءاوح اهيف فرع مدآ نأل : ليقو ى ممن
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 تيبملا نشو هلبق زاج و ڵ رم امك ةيورتلا موي مارحالا بدنو

 اهيف تاولصلا عمجو ك ىنم

 : لمقو “ ليربج هعم نكي ملو تافصلا نم هل مدقت امل ناكملا فرع مها ربإ

 :لبقو ى هتفرع :لاق هدجو املف هنع "لضف هملع فقي نأ رمأ ىذلا لبجلا بلط

 اهيف فرع هنأل : ليقو«كسانملارقلرع ادمع انيبن اهيفف"رع مالسلا هيلع ليربج نال
 يمست برملاو ى اهلابج ىلع اهيف سانلا ولعل : ليقو “ مهكسانم ءايبنألا عيمج

 :تافرعو“ ةجحلا يذ نم عساتلا ةفرعموي: .سوماقلا يفو“تافرعو ةفرع عفترا ام
 : لاقف يرهوجلا طلغو « ةكم نم اليم رشع ينثا ىلع مويلا كلذ جاحلا فقوم

 اهيلع مهاربإل ليربج لوقل وأ ى اهيف افراعت ءاوحو مدآ نأل تيمس ىنب عضوم
 . تبيطيأ تفرع اهنأك ةمظعم ةسدقم اهنال وأ ؟تفرعأ :كسانملا هملع امل مالسلا

 كاهلبجلممإ ةفرع : ليقو “ اضيأ دارفإلاب ةفرع هل لاقيو « خلا عمجلا ظفل يف مسإ
 هلصأ : ليقو “ درفم ةفرعو ى اهلكل مسإ تافرعو « اهيف سانلا فقومل : ليقو

 . هىلطو بلاطك فراع ممج

 نيموي وأ مويب ( هلبق زاجو رم اك ةيورتلا موي ) جحلاب ( مارحالا بدنو )
 تيبملا نسو ) : لبق مرحأ نرإ ةفرع ةليل الإ ىنبب تيبي الو « رم امك رثكأ وأ
 عمجلا تاولصلا عمج ىنعمو ى اهيف دارفإلا زاجو < ( اهيف تاولصلا عمج و ىنمب
 ىلصي رجفلا ىقبيف ص ايهيتنسو ءاشعلاو برغملا نيب عمجلاو ى رصعلاو رهظلا نيب

 ديرب نأ نكميو ى نهنم هعمج نكمي ام عمجي:لاق هنأك ص هب لاكشإ الو ى هدحو

 رهظلا نيب عمجي خشلا لوق هل لديو ى نهلك نهب هيف نايتإلا نهنيب ةيف عمجلا
 ى ةعامجلاب نهتالص عمجلاب ديرب نأ لمتحيو « رجفلاو « ءاشعلاو برغملاو ‘ رصعلاو

 مالكو ١ تاولص سمخ اهب ىلصو ةيورتلا موي ىنم ىلإ جرخ » قلي هنع يورو

 )٠١( هيلع قفتم .
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 هتافو ديعب نم تأي مل نإ مد اهريغ يف تاب نم مزلو { ةفرع ةليل

 عم رهظلا مامإلاب تاولصلا عمجدارملا:لاقي نأ هلك كلذ عمجيو « اذه لثم خيشلا

 يراوحلا وبأ لاق ص مامإلاب اهدحو رجفلا ةالصو ى ءاشعلا عم برغملاو « رصعلا

 وهو همارحإ نم ابيرق يأ ةيورتلا موي مرحأ امدعب ىرتشاو عاب نم : هللا همحر

 (مد اهريغيف تاب نم مزلو ةفرع ةليل ) “ مد هيلعو مرحيو عجرب هنأ « ىنم ديرب
 اهيف تيبيو ىنمل عجري نأ فاخو عباسلا مويلا يف ةفرع ىلإ سانلا عم ىضم نمغ

 امل « ديعب نم هنايتإل اهب تيبملا يأ ، ( هتافو ديعب نم تاي مل نإ ) نماثلا ةليل
 ،ءيط لبج نم هللا يناي كتبتأ : لاقف ةفلدزملا قلع ينلا ىتأ الجر نأ ه يور
 كانعمةالصلا دهش نم:هل لاقف ى هيلع تفقو الإ البج عدأ ملويتلحار'تنللك أ دق

 هلوق ىنعمو '١' « هجح متو هثفت ىضق دقف راهن وأ ليل نم ةعاس ةفرعب فقوو
 هضرأ دعبل لابجلا ىلع هرورم ةرثك نع ةيانكلاهيلع تفقو الإ البج عدأ م

 عضومىلع فوقو وأ ى هانيع اهيلع تلعو اهرظن ذإ هينيعب فوقو اهيلع هفوقوو

 ثكملافوقولاب دارملا سيل و “ لبجلا لفسأ ىلع هدسج الع دقف لابجلا نم بيرق

 ةالصلا دهش نم » : نل هلوقو لاقتناو ةكرح عم مضاوملا يف لوصحلا لب
 ةلل ةلمللاب دارملاف “ تافرع نم عوجرلا دعب ةفلدزملا ق رحفلا ةالص ينمي 9- انعم

 قحلو رجفلادمب ةفرع يف ةعاس فقو نإ : ليقو “ تافرع راهن راهنلابو “ رحنلا

 ص هجح مت ةالصلا نع مامإلا ءطبو هتعرسل ةفلدزملا يف مامإلا عم رجفلا ةالص
 جرخو ىنمي ثكم نمو ى هتركذ ام ثيدحلا ىنعم لب “ روجهم لوق كلذو

 رثكأ وأ فصنلا هيلع ىضم نإ :ليقو ى ال:ليقف ى اهيف تاب دقف رجفلا لبق اهنم
 رجفلا ةالص ةالصلا دارملا نأ ىلع لديو ص رثكألا ىضم نإ : ليقو ؤ تاب دقف

 مونب مد مزلو “ رجفلا ةالص « هذه انتالص انعم قحلو » : تاياورلا ضعب ينام

 . هيلع قفتم )١(
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 مارحلا رعشملا يلي ام وهو ، سمشلا علطت ىتحاهح نم جرخي الو
 ى تافرعل بهاذلا نيم نع ريبكلا لبجلا عمجم دنع ءاملا ضايح

 ادغ نمو 0 ةفرعب فعب ل نمل جح الو ‘ ىنم ءام عماجلا ريغصلاو

 ىنم زواجي الو س سمشلا علطت ىتح هفوقو بدن رسحم غلبو اهيلإ

 هلبق

 نأب سأر عضو ريغب الو ى ةبلغب الو ساعنب ال انكمتم امون ىنم مايأ اراه ال اليل

 . دمع الب م انيف هب احص أ رظتني

 رمشملايلي امم وه ) اهدح ( و “ سمشلا علطت ىتح اهدح نم جرخي الو )
 نيمي نع ريبكلا لبجلا ) ءام ( عمس دنع ءاملا ضايح ) عمج وهو ( مارحلا
 ةلمىل رسحم يداو يف فقوب الو « ( ىنم ءامل عماجل ا ريغصلا و “ تافرعل بهاذلا

 زواجيال نكلو ىنم نم هنأ ىلع هيف فوقولا زوجي : ليقو “ زواجي الو “ ةفرع

 . لبجلا ىلع سمشلا علطت ىتح

 رسك وميملامضب (ارّحلم غلب و اهيلإ ادغ نمو ةفرعب فقي مل نمل جح الو )
 يبعأ يأ هيف رسح ليفلا باحصأ ليف نآليمس“ةفلدزملا برق داو ع ةددشم نيسلا
 لحر نأل رانلا يداو: ةكم لهأ همسيو > هايعأ يذلا وه يداولا ناكف ى هيف

 سوؤرىلع( سمشلاعلطت ىتح هفوقو بدن ) ع هتقرحأف ران تلزنف هيف داطصا
 اذهو ىال : لسىقو ى مدف لعف نإو 0 عولطلا : ( هلبق ىنم زواجي الو ) “ لامجلا

 اذه نوكي نأ زوجيو “ سمشلا علطت ىتح اهدح نم جرخي الو : هلوقل ريركت
 هللا دنع ىنم لعلو “ سانلا هدح ام دخلاب دارملا نوكي نأ نع ةطوحلاب اريذحت
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 { تدعص كيلإ مهللا : لوقي : ليقو ض هباهذ يف ةيبلتلا عطقي الو

 ع يقزر يف يل كرابت نأ كلأسأ ، تدرأ كدنع امو ء تدصق كيلإو

 ؛ ىنم لضفأ وه نم يب يهابت نأو ث يتجاح تافرع يف يقلت نأو

 يل عمجاف س تافرع هذه نإ مهللا : لقو اهب لزناف اهتيتأ اذإف
 { رشلا عماوج ينع فرصاو « ريخلا عماوج اهف

 ( هباهذ يف ةيبلتلا عطقي الو ) « هلبق فوقولاب هنع طاتحيلف « دحلا كلذ لبق

 . تافرع ىلإ اهنم

 : هلوقف تدصقب هانرسف نإو تجتحا ( تدمص كيلإ مهللا لوقي : ليقو )
 كرابت نأ كلاسأ ی تدرأ كدنع امو ) ى هل ديكأتو ريسفت ( تدصق كيلإو )

 ه ةياقولا نون خف نيقلتلا نونل اماغدإ نونلا ديدشتب ( ينقلت نأو ه يقزر يف يل

 وأ رخافت ( يهابت نأو يتجاح ) « ةنونم اهرسك و ءاتلا حتفب ( تافرع يف )
 نأ ىلع ءانب ص ةكئالملا وهو ( ينم لضفأ وه نم يب ) لضفأ لوألاو “ سناؤت
 ىفصأ ةكئالملا ةدابع نأ دارأ وأ _ لوق وهو _ نيملسملا نم لضفأ ةكئالملا

 دقو “لعف فيك يدبع ىلإ اورظنأ :لوقي ى مهدنع هلضف راهظإ دارملاو « مودأو

 اهتيتأ اذإف ) “ ةيصعملا يف امحتقم ةعاطلا يف افيعض ةكئالملا دنع ناسنإلا ناك

 ك نبونتلان ودب مضل ابو“نيونتلاو مضلاب ( تافرع هذه نإ مهللا : لقو ٠0 اهب لزتناف

 عماوجنعمو “( رشلا عماوج ينع فرصاو « ريخلا عماوج اهيف يل عمجاف )
 رويخلا : لاق هنأك “ سنجلل لأو ى ماملا رشلاو ماملا ريخلا رشلا عماوجو ريخلا

 ينع فرصاو هلك يلنكمملا ريخلا يل عمجإ :دارملاو ى عماوجلا رورشلاو ى عماوجلا
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 اعبتم ينلعجاو ث كتعاط لهأو كتئايلوأ تفرع ام اهيف ينفرعو

 نلأ لستغاو > سمشلا لوزت ىتح دعقاو ؛ ة درح كبن ةنسل

 عم رصعلاو رهظلا لص 9 ‘ ءوضولا كازجأ الإ و ‘ كنكمأ

 . . .. ... ء هنيمي وأ هفلخ كنكمأ نإ مامإلا

 نم ( كتعاط لهاو كنايلوا تفرع ام اهيف ينفرعو ) هلك يل نكمملا رشلا
 يف ال فرع ظفلب ءاعد ةينيدلاو ةيويندلا حلاصملاو “ ديحوتلا ضماوغو « كحلا

 ىتحدعقاو“رتلإع دمح كيبن ةنسل اعبتم ينلعجاو)“نافرملا نمهيف وه يذلا مما

 . ( ءوضولا كازجأ الإو كنكمأ نإ لستغاو سمشلا لوزت

 مميتيوأةالصلا دنع لستغي بنجلا نأ الإ « بنجلاو ضئاحلل فوقولا زوجيو

 ‘ ) هنيع وأ هفلخ كنكمأ نا مامالا عم رصعلا و رهظلا لص ح ( > عطتسي ل نإ

 مامإلاعميلصيو “ زاج ىلوأ وهام ناكمإ عم ءاش ثيح ىلص نإ و « هراسيف الإو

 نإ سأب الو “ سجن بوثب ةالصك دسفم اهيف لخدي مل « فلاخ وأ رئاج نإو
 ىلصنإ الإ > لايمأ ةتس نم رثكأ اهىلإ اهنم نأل ام ناك ولو رصقي و > ادرفنم

 لبقبطخيملولو ةفرعب مامإلا ةالص تحصو « امامت يلصف ةفرع نطو مامإ فلخ

 نمل ولو ريصقتلا عمجو ىنمو ةفرع يق ةنسلا نأ موق معزو « ةعمجلا فالخب رهظلا

 هنأ ىتلاو “ عضاوملا هذه تاقوأ يف رصقي هنإف “ عضاوملا هذه لهأ نم ناك

 ةفرع يف رصقي يكملاف “ لايمأ ةتسب هنطو زواج نم وهو رفاسمل الإ ريصقت ال
 ء ةفرع ىلإ بهذ اذإ ةفلدزملا يف هل ةالص الو “ ةفرع ىلإ بهذ اذإ ىنم يف متيو

 ةكملايمأ لخاد تنزاك ولو ىنم يقو > ممج يمهو ةفلدزملا ق رصقنلف عجر اذإ و

 ةضافإلا فاوط-دعب عجر اذإف ى ةكمب متي قح رصقيف لايمألا جراخ رصق هنال
 دحأ :لبقو سوماقلا نع رمام ىلعالبم رشع انثإ ةفرعو ةكم نيبو « ةكمب متأ
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 افصلا ىلع هب توعد اميو كيلع حتف امب عداو فقف تغرف اذإف

 . دهتجاو ، ةورملاو

 ةعبرأ ىنمو ةكم نيب : ليق دقو “ تافرع قيرط فصن ىنم غلبت الو « رشع

 اذإو « لاوزلا لبق ةفرع مامإلا غلبيو ى لايمأ ةسمخ ةفرعو ىنم نيبو ى لايمأ
 ةماقإ مامإلا ىلعو ى رصعلاو رهظلا نيب عمجو مهكسانم سانلا ملعو بطخ تلاز

 ين دجسملا مامإلا يتأيو ى عيمجلا كله ةنس يف سانلا جحي مل نإف ى سانلل جحلا

 ظعيو ىهيبن ىلع يلصيو ى هللا ىلع ينثي عمجو بطخ تلاز اذإف « ةفرع موي ةفرع
 لبق ربنملا دعصب و ةالصلا ماقتف ع كلذ دعب ربنملا نم لزنيو وعديو كسانملا ملعيو

 تميقأ رهظلا ىلص اذإو ص هدعب هريغو ءانثلا نم ركذ ام لعفيو ى رهظلا ناذأ
 وبأو يمفاشلاو نحن انذخأ اذبو ى ناتماقإو دحاو ناذأ كلذف ى رصعلل ةالصلا

 ى نسحف رصعلل نذأ نإ :دمحأ لاقو ى نيتماقإ و نيناذأب كلام لاقو ى ةفينح

 نم ىنمل باهذلاب سانلا رمأيو « ةجحلا يذ نم عباسلا مويلا مامإلا بطخيو
 سلجي : ليقو “ ةبطخلا هذه يف سلجي الو ى ةفرع ىلإ هنولعفي امب مهملعي ى ودنفلا

 ةفرعب بطخيو ى مارحلا دجسملاب يهو اهئانثأ يف ةرم سلجي : ليقو ى نيترم اهيف

 . لوألا رفنلا مويو رحنلا موي بطخيو ى اهتبطخ طسو يف سلجيو رم امك

 همامأ وأ هراسي فقو نإو « هفلخ وأ مامإلا نيمي نع ( فقف تغرف اذإف )
 ضرألا يف دوعقلا زوجيو ى هفلخ مث هراسي مث هنيمي فقاوملا لضفأ : ليقو ط زاج
 :ليقو«جاتلا»يف اك لضفأ مايقلاو ،رداقل ولو ركذلا عم عاجطضالاو بوك رلاو

 نمل جخالهنأىلع اوقفتاو ، ةحارتسإلا دارأو ردق نم وأ “ ردقي مل نم الإ دعقي ال

 دادتعا الو٤فوقولا همف زوجي اتقو كرديو اهيلإ عجريو“لاوزلا لبق اهنم ضافأ

 . هدعب فوقولا امنإو “ لاوزلا لبق فوقولاب

 دهتجاو ص ةورملاو افصلا ىلع هب توعد 7 كيلع حتف ام عداو (
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 دمحلا هلو كلملا هل .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :نم رثكأو

 لك ىلع وهو هلك ريخلا هديب صس تومي ال - وهو ،‘ تيميو يبحب

 هلأساو ص رم امك رفغتساو س ملع ينلا ىلع هلا ىلصو ث ريدق ءيش

 ضما مث ، بورغلاىلإ ءاعدلاو لاؤسلا يف رثكأو ض كجئاوح

 ل . تضمأ كلإ إ مهللا : لقو مارحلا رعشملا ىلإ تافرع نم

 تمس و تقفشأ كياذع نمو ك تدرأ )دنع امو > تدصق

 اهب يري ناك مالسلا هيلع ليربج نأل : ليق تافرع

 تيمو ييح دمحلا هلو كلملا هل « هل كيرشال هدح و هللا ا'إ هلإ ال : نم رثكأو

 ىلع هللا ىلصو > ردق ءيشف لك ىلع وهو 0 هلك ربخلا هديب ٤ توم ال يح وهو

 'عدأو « ةيويندلاو ةيورخألا ( كجناوح هلأساو ةرم امك رفغتساو ى قلع ينلا
 نوكيف“جاح لاقب امنا ا و“ ةمبرملايف احبحص جئاوح سدلو { تانمؤملاو نىنمؤملل

 . تاجاح وأ ى ةملكك و ملكك

 '(بورفلاىلإ) ليلهتلاو حيبستلاو هللا رك ذو ( ءاعدلا و لاؤسلا يف رثكاو )

 ؛عمج ىلإتافرع ىلإ ىنم ىلإ ةكم نم هجورخ موي دينافلا نم دوزتي نأ يغبنيو
 قلطأ و ةرجنحلا دادس حتفو قلحلا نم رابغلا بهذأ ناسللا تحت مضو اذإ هنأل

 . توصلا

 تعفد( تضفأ كيلإ مهللا : لقو ع مارحلا رعشملل تافرع نم ضما مث )
 تافرعتيمسو “تقفشأ كباذع نمو “ تدرأ كدنع امو “ تدصق كيلإو )

 ىتح لبلخلا رصب هللا ىوق اهيف يأ ( اهب يرب ناك مالسلا هيلع ليربج نأل : ليق
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 ث اهب فوقولاو ؟ تفرع : لوقيو كسانملا مالسلا هيلع ليلخلا

 2 ًاعامجإ ضرف س رحنلا موي حبذلا دعب ةرايزلاو مارحإلاو

 اذإ كلذ نم عضوم لك هيرب هنأ روهشملاو ى ىنمو ةفلدزملا اهنم ليلخلا ىأر
 عضاوم يأ : ( كسانملا مالسلا هيلع ليلخلا ) هلك كلذ ع وقوب عمجيو هلصو
 ىلع ناكم مسإ وه يذلا كسنم عمج كسانملاف ى اهعضاوم يف ةدابملا وأ ةدابعلا
 نأ هدارم وأ « (تفرع) : مهاربإ ( لوقيو ) “ يناثلا ىلع يميم ردصم ى لوألا

 مارحإلا هملع هنأ يور رم دقو « َتفّرَعأ يأ ؟ميهاربإ اي تفرع لوقي ليربج
 . تافرعىلإ سمشلا عولط دعب اهنم جورخلاو اهب تيبملا هفرعو “ىنمهفرعو كجحلاب

 ىشم و “تججح ادإ اهيف تب تافرع نم تعجر اذإ :هل لاقو « ةفلدزملا هفرعو

 هل ضرعت دقو “ تفرع : لاق ؟ تفرع لمه : هل لاقو « تافرع هل نيب ىتح هب
 لك يفهل ضرمت رامجلا عضاوم يف هيمرب هرمأو تافرع ىلإ هب هريسم يف ناطيشلا
 يف تب اذإ : هل لاقو “ نهيمرت تججح اذإ : هل لاقو “ لك يف هيمرب هرمأو
 فرعو «اهيف يمرت ىنم ىلإ رجفلا دعبو سمشلا عولط لبق اهنم جرخاف ةفلدزملا
 ى افرعتو اهيف ايقتلا ءاوحو مدآ نال :ليقو ى هعادو هل فرعو ى تيبلا ةرايز هل

 عمج : ليقو ى ةغلابملل عمجلا ةغيص ىلع ناكو اهيف نوفرامتي سانلا نأل : ليقو

 ( و مارحالا ىلع اهب فوقولاو ) “ ةلمكو لماكك فراع عمج ةفرعو « ةفرع
 عومجملا ىلع كح اذه ( اعايجإ ضرف رحنلا موي حبذلا دعب ةرايزلا ) فاوط

 بحاصل إ مالك يتأيو « هدعب يزجت لب رحنلا موي ةرايزلا نيمتت ال هنآل ى عيججلا ال
 كةرايزلانود عادولل فاط نم : ليقو ع ةرايزلا فاوط يف ةيآ ةئام سخلا ريسفت

 هازجأ ةرايزلل عادولا فاوط ىون نإ نكل « هيزجي ال هنأ حيحصلاو ى هازجأ
 . عادولل مد همزلو
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 . . . . . هدسفأ وأ اهنم دحاو هتاف نل جح ال

 مزلي نكلو « مدلاب ربجي الو ى ( هدسفأ وأ اهنم دحاو هتاف نمل جح الو )

 هنكمي ملو همارحإ دسفأ نم نأ ريغ ى هدسفمل جح الو ى مد اهنم دحاو داسفإ

 ثيح نم ضعب دنع همارحإ ددجي هنم مرحأو ديعب نم ءاج نإ تاقيملل عوجرلا
 حص فوقولا دعب ركس وأ ؤ ةفرع ةيشع هيلع يمغأ نمو 4 مد هيلعو ى ناك

 تضمقحىنمنع فوقولا دعب سبح نم اذك و “ جحلا هيلع نإ : ليقو “ هجح

 نمو“جحمهل : ليقو ث هل جح الف هرخآ ىلإ فوقولا لوأ نم ركس نمو ى اهمايأ
 مدلا مزلو “ هلك كلذ يف كلذك مونلاو ى اعامجإ جح هلف اضعب كردأو ضافأ

 ىضق همامت لبق ولو فوقولا دعب تام نمو « جحلا لطبم دنع هلك كلذ يف مونلل
 ى ريبكلا اذك و ةفرعل لمحي ضيرملاو ى هل اورجأتسا نم وأ ‘ كسانملا هنع هسلو

 . لعفيف رعاشملل لمحيو

 أضوتو لستغا بورقلا دعب هبتناو سانلا ضافأ ىتح ةفرمب مان نم : ليقو

 امم رفغتسيو هجئاوح بلطيو يبليو عرضتيو وعدي هناكم فقي مث برغملا ىلصو
 ةنيمس ةاش هيلعو“مارحلا رعشملا ىلإ قحلي مث « ةمتعلا ىلإ فقوملا رمأ نم عض

 رجؤتساتامنإو “ جح ردقو يفوع اذإف هب جح نع زجع ضيرم : ليق يصوبو

 وهو هل رجأتسي نأ هلف هنم موقي ال هنأ ديتعا اضرم ضرم نإ الإ ى هنع جاح هل

 ىضق اذإف ى لمحو جاحلاب مرحأ هترمع ءاضق نع زجعو رمتعم ضرم نإو “ يح
 هب رمأ يمرلا نع زجع نإو ص جاحلاك ىنملاب لفيو ى ايل دحاو فاوط ءازجأ

 نم جرخي نأ لبق يفوع نإو « ةأرماف الجر دجي مل نإو ى هب ىلوأ هيلوو هريغ
 ةفحملاب لمحيو“يضاملا هازجأ و“هسفنب ديعينأ ريتخاهيفهريغ هنع ىمر موي يف ىنم

 هلف هتنس جحلا توف فاخو ةحار باصأو ةفرعب فقو نإو “ ىعسيو هب فاطيو
 فاطو ةقشملا هسفن ىلع لمحت نإف ى زجع نإ هنع ىقابلا ءاضقب هريغ رمأي نأ

_ ١٧٣ _ 



 { مد همزل رجفلا لبق اهيلإ ىنم نم لجعت نمو ى مدب اهريغ ربجيو

 لسغلا بدنو ؛ هللا الإ هلإ الب ركذلا نمو

 يف ةباد ىلع لمح نإو ى اسمخ ربك زجع نإو ى هازجأ امجطضم ولو عكرو
 > يمري نأ زححع نإ آل ومح هنع ىمرو > هنكمأ امم اهك رح اهثح دارأو يمسلا

 مد ةمقمال و > ةثالث مول لحل امست حبذ هنع اومر ملو كلذ هباحصأ لهج نإو

 عاطتسا نرإ ديمي مث هنع جحي:ليقف ةنامزب بوك رلا نع ولو زجع نمو ى اضيأ
 رم ام الإ ىح ام هنع جحم ال : لىقو“هازجأتحهنع جح زحعنإ : لىقو ؛ دمب

 هباحصأ هنع لهي نأ هيزجي له تيبلل ادصاق هيلع يمغأ نمو « يقابلا مامتإ ىلع
 هباحصأ هنع لهأف هيلع يمغأف تيبلا مأ نم : عيبرلا لاق ؟ وه لعفيقح ال "وأ

 ىلع وهف ملسأ مث مارحإلا دعب دترا نمو هازجأ اهلك كسانملا هب اوفقو مش

 ك فالخف هدعب دترا نإو > هفوقو هعفني بورفلا ليق دترا نمو . همارحإ

 (اهيلإ ىنمزم لجعت نمو ى مدب اهريغ ربجيو ) ى رزب مل نإ مات ريغ هنأ راتخملاو
 ىلإ لحمت نم : انباحصأ راث آ ضعب يفو > ) مد همزل رجفلا لبق ( تافرع ىلإ

 . ها ةنسلا أطخأ دقف ىنم ةليل هفرع

 ىلصو ةفرع ةلسل ةكمب تاب نمو ى سمشلا عولط لبق ادغ نإ هملع ةرافك الو

 موي ناك الف حطيألاب هلزنم نمو “ هيلع الو ءاسأ ةفرع ىلإ ىنمب رم مث رجفلا اهب
 فطي ملو ىنم ىلإ ىضمف جحلاب مرحأو نيتعكر ىلصف نجلا دجسم ىتأ ةيورتلا
 ركذلا نمو ) 0 ءاهقفلا هبحتسا افاوط كرت هنكلو ى هملع ةرافك الف « تيبلاب

 عفر نود عيفر توصب دهتجيلو ى ةلفغلاو لالكلا رذحيل و ى ( هللا الإ هلإ الب
 ءاعدلا و ةيبلتلاب هتوص اعفار يلي كلذ لالخ ين وهو ع ةورملاو افصلا ىلع هتوص

 لسفلا بدن و) “كلذ يف دهتجيل مويلا كلذ يف موصلا هل بحتسي الو “ عرضتلاو
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 لوخدلو 3 دكأتو مارحإللو ًاعامجإ ةراهط الب متو ص فوقولل

 كلذ يف ءوضولا يزححو > عادولاو ةرايزلاو ةفلدزمللو دحسملا

 . ةن رع" نطب الإ فقوم اهلك ةفرعو

 وأ “هددجي ملو ةالصلا دمب هؤوضو ضقتنا ولو ( اعامجإ ةراهط الب متو فوقولل
 هازحأ اهبملاع ريغ وأ امهل اسان ةبانحي فقو نمو “ءاسفن وأ ضئاح ةفقاولاتناك

 ىلص نإ امأو ى اضيأ هجح مت ىلص ام دعب اهنم ةراهطلا مدعآدمعت نإ و « هفوقو

 بات نإ الإ هجحو هفوقو ىلع هل باوث الو رفك دقو هيزجي هفوقو نإف ادمع اهب
 هجحف لازنإلا دمعتب وأ عايج امأو « عايجم ال دمع نود رمأب وأ مالتحاب كلذو

 عماج نإ هجح دسفي امنإو ‘ هجح حص ةبانج مرحأ نإو ى لستغا ولو دساف
 [يسان عماج نإو ‘ لحلا نم مارحإلا دعي ملو مارحإلا دعب ادمع لزنأ وأ ادمع

 ( دكاتو مارحاللو ) « هيلع مثإ ال ذإ موزل الب يدنع مدب برقتيل و هجح حص

 الو ع ( دجسملا لوخدلو ) سافنو ضيح و ةبانج مارحإلاب سأب الو ى مارحإلل
 ىصعو هزح مل ءاسفن وأ آاضئاح وأ ابنجم فاط نمو “ ضمح وأ ةبانج زوجي

 ( و ةفلدزمالو , ٠ م ريغو عادولاو ةرايزلا فاوط ءاوس و “ دجسملا هلوخدب

 الإ فقوم اهلك ةفرعو ‘ كلذ يف ءوضولا ىزجي و “ عادولاو ةرايزلا ) فاوط
 ٠ فدهب هج۔۔. برمب داو يهو ٠اهمضبو ثءارلا حتفو نيملا مضب ( ةنر لع نطب

 حرش يفو ى أط وملا بيرغ حرش يف اذك هنرع يداو يف ةفرع دجسم نإ : ليقو

 .د ةبرع زصب: ضءد ة راعوةمامإلا هبف يلصي يذلا دحسملا : ةنرع ديز يبأ ةلاسر

 . مرحلا ف يهو ةفرع لفسأ

 ... .: نإف ةن رع نعو مهاربإ دحسم نع عفتريل و : _ جاتلا , يفو

 : رالاو ماده نيب ةفرعب سيبر يف ريبث نمو نينح ىلإ اهبرغ نم ةفرعب
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 : ليقو ى هجح متي مل هلبق ضافأ نمو ، بجاو بورغلل فوقولاو

 تاحلاصلا تايقابلا :رادق سمشلا نم هيف كردأ نم ى٤«ةفرع جحلا «

 لدعب فقو نم :ى لقو ‘ هتاف اهب فق ملو ت رغ نإو ‘ هكردأ

 ٠ ٠ ٠ قحلو لىلل ١ نم ةع اس كلذ

 الف بورغلا ىلإ اهريغ يف فقو نمف ى زواجت الو كلذ نم عسوأ ةفرعو ى اهنم
 بورفلل فوقولاو ) ‘ سان انفلاخو رباج نع اذك « اهلخد دق ناك ولو هل جح

 اليلق ولو اهيف افقاو سمشلا هيلع تبرغو اهريغ يف فقو نمو اهيف ( بجاو
 اهيلإعجرب نأ الإ انموق ضعبل افالخ ( هجح متي مل هلبق ضافأ نمو ) “ هجح مت
 ملو ضافأ نإ دعب صخرو « مد هيلعو كلام دنعو اندنع هلبق فوقولا كردأو
 نأل ةضافإلا ىون نإ متي ال هنأ حيحصلاو « هجح متي نأ هدمب الإ اهدح نم جرخي
 ثنحماهبلإ بلقنافنالف رادل بهذيال فلح نمك “ لقتنا دق وهو ثيللا ضرفلا

 : يور يأ ( : ليقو ) ى ةين هل نكت مل نإ رادلا باب نم اهيلإ جرخي مل نإو
 نم هيف كردأ نم ) ، هدمتعمو جحلا مظعم اهفوقو يأ 'ا) ( ةفرع جحلا )
 هللا و“ هللا الإ هلإ الو س لل دمحلاو“ للا ناحرس ( تاحلاصلا تايقابلا : ردق سمشلا

 ةئيضم يهو هكاردإ سمشلا نم كلذ كاردإ ىنعمو « جحلا يأ ( هكردأ ) ربكأ
 تقولوخدلبق كلذ كردأ هنأ لصاحلاو ى قرشملا ءامس نم اهلباق اهف برغملا نم

 . كلذ نم لقأ كردأ ولو:لسقو “ برغملا

 فقيإملو تبرغ نإو ) “تاحيبست ثالث اندنع فوقولا لقأ : ( جاتلا ه يفو
 قحل و ليلل ١ نم ةعاس كلذ دعب فقو نم : ليقو ( > م د هملعو جحل ١ ) هتاف ا

 )١( هيلع قفتم .
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 ‘ هكردأ دقف عمجب رجفلا ةالص سانلا عم

 وأ ص مهعم اهالصو اهلك اهك ردأ نإ ( هكردأ دقف عمجب رجفلا ةالص سانلا عم

 : للع هلوقل ى ميلستلا لبق تايحتلا رخآ يف ولو مهعم اهيف لخدو اهضعب كردأ

 اهىف لوخدلا وهو & يعرلا اهدوهش ىلع لمح هنإف « انعم ةالصلا دهشو )

 ارابتعا روضحلا قلطمىلع هلمح نم مهنمو “ روضحلا قلطم وهو "يوفللا ال هعم

 يفامىلع لمملاو“ تقولا جرخ دقو الإ اعمج قحلي ملولو هجح مت : ليقو « تقولل
 ةفلدزمللب تلع يبنلا ىتأ ةباحصلا نم الجر نأ تعمس » : رباج لاق ڵ ثيدحلا

 الإ البج عدأ ملو “ يتحار تللك أ دق ءيط لابج نم هللا يناي كتيتأ : لاقف

 راهن وأ لبلب ةعاس ةفرعب فقوو انعم ةالصلا دهش نم : هل لاقف ى هيلع تفقو

 ةعاسلاب دارملاو ى ثيدحلا اذه ريسفت رم دقو «)١‘ هجح متو هثفت ىضق دقف

 فقو نم»:ةياور يفو ى لقأ ال ادعاصف تاحلاصلا تايقابلا رادقم نامزلا ضعب

 6٢١ «جحلاكردأ دقفعمجي رجفلا ةالص هذه انتالص انعم قحلو ليل نم ةعاس ةفرمب
 ص هيلع مد الو مات : ليقو « مد هيلعو مات هجح بورقلا لبق ضافأ نم : لبقو

 هجح مت : كلام لاقو ى يمفاشلا دنعو اندنع ةنرع نطبي فقو نمل جح الو

 ةرمعب مرحيلو هل جح الف عمج ةليل ًافوقو كردي مل نم : رمع نبا نعو “ مد هيلعو

 همزليو لباق نم دصيو كساملا متي : لسىقو “ لباق نم ححلاو يدهلا هملعو هناكم

 ديصلاوءاسنلا برقيالو رم اك يقابلا متي : ليقو “ هيلع يده ال : ليقو “ يدهلا

 ص يقابلا مامت دمب رصقي وأ قلحي ام دعب كلذ هل لح : ليقو ى لباق نم جحي قح
 روكذملافالخلا هيف هل مارحإلا دعب جحلا هتاف نم لك اذكهو يقابلا متي ال: لبقو

 . ةرمعلا متي هنكل كلذكف نرق دقو هتاف نمو ى هلك

 . هركذ مدقت ) ( ١

 . دواد وباو ملسمو يراخبلا هاور )٢(
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 3 تافرع موي فقيلف هلوق درو هدحو رهشلا لاله ىأر نمو

 ث عوجرلا دنع اولاق نإ مهدالب لهأ ال جاجحلا ةيؤر تربتعاو

 لودعب تحصو جاجحلا ةيؤر لبق مهتيؤر تتبث نإ : ليقو قبس

 ه مهجح اوداعأ

 ةدئاف

 ؛تيبلاتأيالو تافرعل ضميو جحلا ونيلف جحلا توف فاخو ةرمعب لهأ نم

 مت اذإو “ جحلاب لهو ةرمعلا ضفرب : ليقو ى ةرمعلاو جحلل فاط مجر اذإو

 ةاش “ةرمعلا ضفرل مد هيلعو ىعسو تيبلاب فاطو ميعنتلا نم ةرمعب آلهأ هجح
 دجسم زراجو ىنمل جرخو ةيورتلا موي فاط نمو ى اهمحلب قدصتيو اهحبذي

 مرحأو عضوملا كلذ يف عك ر “ ىنم قيرط لصو ىتح يسان جحلاب مرحي ملو نجلا
 ةالص الب مرحأ نإو ى اهتقو لخدي ىتح رخأ ةالص تقو نكي مل نإو ى جحلاب

 هلوق َدروهدح و رهشلا لاله ىار نمو ) ى ىنم غلب ولو همارحإ زاجأ و ى زاج
 فاخنإ رتسيو هتيؤر بسحب اهتاقوأ ين كسانملا يضقيو ( تافرع موب فقيلف

 ينهسفن ماهتإ هل زوجي هنأ موق معزو ى هل جح الف سانلا عبتاو هتيؤر ىفلأ نإو
 ولو هعابتا زاج اذك موي جحلا نأ ناطلسلا يدانم ىدان اذإو ى اهبيذكتو ةيؤرلا

 اولاق وأ مهسفنأ اوبذك و لالهلاب موق دهش نإو “ هقدص ديتعا نإ ًارئاج ناك

 بورفلالإ مهفوقونومتيمهنأ كلذ نايب؛اوك ردأو اولعف ام سانلا داعأ انل هبتشا

 يمرلل ىنم ىلإ اوعفد اهدنع هللا اورك ذو رجفلا اولص اذإ و ى ةفلدزملل نوضمفيو

 اروز لالهلاب ادهش نمو « كلذ نوديعيو تافرع ىلإ نوعجري مث عولطلا دنع

 ةيؤر تربتعاو )«اهلوق لبقي ال هنأل كلذ راهظإ اهمزلي م اباتو ايهب سانلا جحف
 ك رخأتوألالملا ( قبس عوجرلا دنع اولاق نإ ) ممربغ وأ ( مهدالب لمأ ال جاحلا

 (مهجحاوداعأ لودعب تحصو جاجحلا ةيؤر لبق مهتيؤر تتبث نإ: ليقو)

- ١٧٨ - 



 . ةنس بورغلا دعب صن وأ قمعب ةضافإلا و

 لالهلا يف اطلغ رشاعلا يف جاحلا فقو اذإ ى ةيكلاملا رثأ يفو ى لوآلا حيحصلاو

 معزو ص هدعب وأ مهموي ةيقب يف كلذ مهل نبت ولو ى مهملع ىلع نوضيو مهازجأ
 ةفينح يبأو يمفاشلاو كلام نبب كلذ يف فالخ ال هنأ رثآلا كلذ بحاص
 مساقلا نبا ىكحو « مهزجي مل نماثلا يف اوفقو نإو ى راصمألا ءالعو مهباحصأ و

 صنلادجو نإو ى صنلا دجي مل نإ ( قشعب ةضافإلاو ) ءازجإلاب لوقلا نونحس و
 يف لهس وهو ت عارسإلاو ءاطبإلا نيب ريس وهو نونلاو نيملا حتفب “ صنيلف

 ى حيسفلا وطخلا : ليقو « ةبادلا قنع هيف كرحتي عيرس ريس : ليقو « ةعرس

 كاهدنعام ىصقأ جرختسي ىتح ةبادلا كيرحت :ليقو“قَنَملا قوف وه( صن وأ )
 دعب ضافأ نإف ى يشلا نم عيرس برض يف لمعتسا مث « يشملا ةياغ صنلا لصأو
 بورفقلادعب ) « ةنسلا فلاخ بورغلا دعب يقب وأ “ صن الو قتَع الب بورغلا
 ىتحتافرع نم اوعفدتال »ه :للع هللا لوسر لاق : ليعامسإ خيشلا لاق « ( ةنس

 : لقىلفتافرع نم جاجحلا عفد اذإف )١' « ةنس ى ةضافإلا ينعي 0 اهنإف مامالا عفدي

 عضوم لك يف هتبادو هسفنب قفريلو يبلي كلذ يف وهو « خلا تضفأ كيلإ مهللا
 نكيلو ى اهفاجيإو اهداهجإ هلف الثم ةفرعل ءيجملا نيح جحلا تاوف فاخ نإ الإ

 ةيدوألا كلت نم هبارش لس لكف تافرع نم طبه اذإ و “ ةسلتلا همالك رثكأ

 قحلم" يشاملا اذك و “ هنم جرخي ىتح هيف هتباد كرحيلف « مرحلا نم جرخ امم

 تفرودباع نوبئات نوبيآ » : لمرب نيح لوقيو ى ءاسنلا ىلع لمر الو هنم جرحي

 هنأ : رمع نعو «٢' ربكأ هللا نع نأش مكنلغشي ال ه ثيدحلا يفو « نودماح انبرل

 اذإو قنعلا ريسي لي ناكو » ص هتئيه ىلع ينعي رتجي هريعبو تافرع نم ضافأ

 )١( ملم هاور .
 )٢() هجام نبا هاور .
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 لاق “أضوتي نأهؤوضو ضقتنا نإ عفدلا ديرل بحتسيو ) « صن ةجرف دجو

 ىنم نم سمشلا عولط دمب تافرع ىلإ ادغ قلع هللا لوسر نأ انغلب : خيشلا
 ىلصف ىلصم ىتأ مث 4 مهبغرو سانلا بطخو ماق سمشلا تلاز املف ى اهب لزنو

 ص موصي نأ يده هعم نكي مل نم رمأ لع ناك دقو “ فقوو رصعلاو رهظلا

 نمنأ ىنمي نوكيب نأ لق مهرمأ ينمي “ هربعب ىلع لمحي نأ يده هعم ناك نمو

 ص جحلا مايأ يف مايأ ةثالث مصيلف هب يرتشي ام الو يده هل نكي مو ةعتملا هتمزل

 ةعبس و “نماثلاو عباسلاو سداسلا وأ « ةفرع موي وهو ى عساتلاو نماثلاو عباسلا

 لمحيلف يأ “هريعب ىلع لمحيلف هقاطأ وأ « اقيقحت يده هعم ناك نمو عجر اذإ

 هنأو “ ةفرع يف كلذ لاق هنأ دارأ وأ ى موص الب تافرع ىلإ هريعب ىلع هعاتم

 هل نم امأو ، هيزجتو اصيخرت قيرشتلا مايأ مصيلف كلذ لبق مصي مل نم نأ دارأ

 . نيموي ي ءاش نإ لجمتيو هريعب ىلع لمحي هنإف يده

 ٠ يئاسنلاو يذمزتلا هارر ) ( ١
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 لصف

 عماوج اهيف يل عمجاف عمجت هذه نإ مهللا : اعمجت تآ لوقي

 ءامسلا باوبأ نإ : ليق امل ءاعدلا يف هليل دهتجيلو ؛ رم ام خلا ريخلا

 2 ةليللا كات قلغت ال

 لصف

 نإو ى هيف ثينأت ةمالع الو عضوم مسا هنإل فرصلاب ( اعمج تآ : لوقي )
 ك ليواتلابهثينأتطس ولا نك اس يثالث هنأل هفرص عنم فعض ةعقبلا ىنعم هيف ربتعا

 س اهلك يأ : ( رم ام خلا ريخلا عماوج اهيف يل عمجاف عمج هذه نإ مهللا )

 هركذو اهلك ظفل هيف ركذي مل رم يذلا نكل ى اهلك رشلا عماوج ينع فرصاو

 ص تلم دمع كيبن ةنسل امبتتم ينلعجاو : رم ام رخآب ديري هنأ لمتحت و « خيشلا
 لهأو كئايلوأ تفرع ام اهيف ينفرعو “ رشلا عماوج ينع فرصاو : لوقي نأب
 الإ انه ركذي مل خيشلا نكل ى قيلع دمحم كيبن ةنس اعبتم ينلعجأ و ' كتعاط

 دهتجيلو ) “خلا ينلمجاو الأ كلذ انه ليعامسإ خيشلا ركذو ى ؟وأ تركذام

 ى ةليللا كلت قلغت ال ءامسلا باوبأ نإ ليق امل ) ركذلاو ةيبلتلاو ( ءاعدلا يف هليل
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 نيب عمجي « مارحلا رعشلا دنع هللا اوركذاو » : ىلاعت هلوقل

 ةاصح نيعبس اهنم عفريو سانلا عم تسبي و ءاشعلاو برغملا

 ء ةزوجلا وأ فذخلا وأ ةقدنبلاك

 لبج لب عمج وهو ١0ا) ( ي مارحلا رعشملا دنع هلا اوركذاو )» : ىلاعت هلوقلو

 لك يزجيف لبجلا كلذ نم بيرق اهلك عمجو ص هنم برقلا بحتسي عمج يف
 برغملا نيب عمجيو ) ‘ نسحأ ناك لبجلا نم ابرق دارا املك نكل ع هنم عضوم
 فلاخ هنأ ريغ سأب الف درفأ نإو نيتماقإو دحاو ناذأب مامإلا عم هبف(ءاشعلا و

 ،ناتفيفخناتعك ر برغملا دعب بحتسي :ةديبع وبأ لاقو ى اهنيب لصفي الو ةنسلا
 لاقهبو“ هيلع ةداعإ الف اممج يتأي نأ لبق برغملا وأ ءاشعلاو برغملا ىلص نمو
 افطع عوفرم ( سانلا عم تيبيو ) ‘ كلذ يتأيو ديعي : ليقو ى انئاملع ضعب

 ةعقبلا رابتعاب هثينأتو عمج نم ( اهنم عفريو ) ى رمألا ىنعمب وهو هلبق ام ىلع
 مرحلا رئاس نم وأ اهنم اهعفر نيب ضعب قرفي ملو مرحلا نم زوجيو « بابحتسا
 ايف ثدحي ام ةفاخم نيعبس نم رثكأ ذخأي نأ زوجيو ( نيعبس ) « ءاوس لك لاقو

 يف هب يمرب امم رثكأ هعم لمحي نأ هلف يمرلل بهذ اذإ اذك و ع ىصحلا نم لمح

 ةاصح )“ هدعب نيمويو رحنلا مويل طقليلف لوآلا رثفتنلا يوني نأو < مويلا كلذ

 اذهب ةفورعملا ةرمتلا لب زولجلا وأ اهب ىمرب يتلا يهو لادلا مضب ( ةقدنبلاك

 يمرلاوهو نيتمجعم لاذو ءاخب ( فذخلا وأ ) ‘ فاك ايهنم لك :ليق دقو “مسإلا

 اهريغوةاون وحن نم هب فذحي ام يأ لوعفم ىنعمب ردصم وهو“نيتبابسلا نيب اب
 ص لىلقب رثكأ وأ لقأ وأ ةاونلاك رجحلا نم وه ام انه دارملاو ى قذخلا ةل آ وأ

 ،ةنسلافلاخ رابكب ىمر نمو ، زوك برمم وهو ميجلا حتفب ( ةز"وجل"ا وأ )

 )١( ةرقبلا : ١٩٨ .
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 مارحلا رعشملا دنع فقي مث رجفلا عولط دنع يلصيو 3 اهلسغيو

 هيلع ينثيو ىلاعت هثلا دمحيو س ةورملاو افصلا ىلع هب اعد امب وعديو

 لبق عمج نم ضيفي مث ، رم اك رفغتسيو ةلم ينلا ىلع يلصيو

 عمجب تيبملا كرت نم مزلو ث ةبقعلا ةرمج يتأي ىتح ةيبلتلاب عولطلا
 نينمؤملا هلدا راعشإل رعشم يمسو > مد

 ك قدنبلاكهنأل بيطلا زوج زوجلاب دارملا لعل و“ منغلا رعب لثمب يمري رمع نبا ناكو

 اهلسغ اك ( اهلسغيو ) ص هيلع وه عقو نم رضي ريبك هنإف لوكأملا زوجلا امأو
 ( رجفلا عولط دنع يلصيو ) < اهلسغ كرتب سأب الو ى ةنم وهو للع يبلا
 فقي مث ) ص مايآلا رئاس يف رفسي اك رفسي الو تقولا لوأ يف ةالصلا لجاعي يأ
 فقونإو ص مارلا رعشملا ىمسي كانه لبج نم ابيرق يأ ( مارحلا رعشملا دنع

 اعد امب وعديو ) « زاج لبجلا نم برقي ملو عمج نم ءاش ثيح اضيأ رجفلا دمب
 للع يبنلا ىلع يلصيو هيلع ينثيو ىلاعت هللا دمحيو ةورملاو افصلا ىلع هب
 ىضمو ىلص لب رمشملا دنع رجفلا دعب فقي مل نإو “ يليو ( رم امك رفغتسيو
 ضيفيم)“لوألا رجفلا علط اذإ لستغي نأ يغبنيو ، ةنسلا فلاخ هنأل مد همزل

 مزلو “ ةبقملا ةرمج يتاي ىتح هيبلتلاب ) سمشلا عولط ( عولطلا لبق عمج نم
 نمجحيلو ى هك راتل "جح ال ضرف اهب تيبملا:ليقو ى ( مد عمجب تيبملا كرت نم

 نأ ىلع روهمجلاو « لباق نم جحيو ةرمع هلعجيل و هل جحال : ضعب نعو ى لباق نم

 ص هل جحال : ليقو « مد هيلعو مق هجح حبصلا لبق عفدو اليل اهيف فقو نم
 عولط دعب هنم ضافأ نمو ليللا يف عمج نم ةضافإلا ةاعرلاو ءافعضلل زيجأو
 هتقان عضوأو ادج رفسأ امدعب اهنم ضافأ تلع هنأ »: يور ء مد هيلعف سمشلا

 (نينمؤملاهلا راعشال ارعشم) عضوملا ( يمسو ) هيف اهعرسأ يأ ") « رسحم يف
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 ك تقوب هف ءاشعو برغم ت اعمجو ‘ ةكمو تبلاك مارح هن أ

 هدنع فوقولاو > تافرع نم هلإ ةضافإلا دنع بارتقالل ةفلدزمو

 ملسو هيلع كا ىلص يبنلا ىلإ يحولاب اهلبق مهرومشل وأ ى ةيآلا لوزن لبق
 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس نامز ىلإ لصتاو : ميهاربإك هلبق نمل وأ
 هنأ كلا مهملعأ يأ ( ةكمو تيبلاك ) ناشو مظع وذ يأ ( مارح هنإ ) امهيلع
 ) تقوب هيف ءاشعو برفم عمجل اعمجو ( 0 ةداملا ملعم هنأل : لسىقو ‘ مارح

 ك ةنجلا نم اطىهأ نيح ءاوحو مدآ نيب هيف عمج هناحبس هللا نآل : لسقو 0 و

 ىلع لوعفم مسإ ص ماللاو لادلا حتفو يازلا ناكسإو مملا مضب ١ ( ةفل دازم'و )
 نم اهيلإ سانلا فلدزي يتلا ةعقبلا يأ اهىلإ فلدزملا لصألاو « لاصيإلاو فذحلا

 عضوم يأ ناكم مسإ ! دآ ص اهيف ءاوحو مدآ فلدزا تلا ةعقبلا وأ ى تافرع

 بارتق) الا يأ فالدز ( ) يازلا لجأل ءاتلا نم تلدبأ لادلاو « فالدزإلا

 ضعب ىلإ اهضعب ءاوحو مدآ :5 : لبقو ى ( تافرع نم هيلإ ةضافالا دنع
 ى هبلك ناكمل نامسا عمجو ةفلدزملا : ليقو « هنم اهيلإ هفالدزال وأ ى هيف

 سانلا اهيأ : لوقي وهو ركب وبأ هيلع فقو حزق ىمسي هيف لبجلل مسا رعشملاو
 هنأ : يورو ى رافسإلا دعب الإ عمج نم اوضيفي ال نأ بجاولاف “ اوحصأ

 اعدف _ حزق يأ _ رعشملا ىتأ ىقح هتقان بكرو عمج ين سلفب رجفلا ىلص لع

 )١'. « رفسأ ىتح للهو ربك و

 ثكملا قلطم يأ ( هدنع فوقولاو ) اكلبد ىمسيف ةفرع لبج امأو

 ٠ دجأ هاور ) ( ١
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 مل نم : ليق مزلتو ، ضرف : ليقو ى رثك ألا دنع ةنس هيف ركذلاو
 . . هجح مو ةاش ةفرعب هفوقو دعب سانلا عم عمجب فقي

 :ليقو) ىمدلا اهربجي انبهذم وهو ( رثكألا دنع ةنس ) عمج يف ( هيف ركذلاو )
 هلعل و ") مارحلا رعشملا دنع هللا اورك ذا و ظ : ىلاعت هلوقل حيحصلا وهو ( ضرف

 رناس يقو ابدن وأ نآرقلا نم اضرف هدنع ركذلا نوكيف مارحلا رعشملاب دارملا

 ةفرعب هفوقو دعب سانلا عم عمجب فقي مل نم : ليقمزلتو ) ى ةنسلا نم ةفلدزملا
 ‘ هحح دسف رخآلا لوقلاو ى ءاسأو « مزلت لعاف ةاش و ؤ ( هجح متو ةاش

 . اهيف هللا ركذي مل نميف اضيأ نالوقلاو

 ص رثؤملا يبأ دنع مد همزل سمشلا عولط ىلإ عمجي فقو نم : « جاتلا » يفو

 حبصلا "لصي ملو عمجي فوقولا قحلي نمو ى ةنسلا ةفلاخم ءاسأ و « ال : ليقو

 الف رجفلا لبق عمج ىلإ عجر نإو “ مدف ىنم حبصأ نمو ٤ هجح مت مامإلا عم

 فصن ىلإ هيف تاب نمو “ عولطلا دعب فقيو عمجب حبصي نأ فئاخ زاجو « مد
 نمو“ هيلع الو هل هرك مامإلا لبق ضافأ و رجفلا دعب فقو نمو « هازجأ ليللا

 هةالصو عجر نإ الإ ى رجفلا علط ولو مد همزل رجفلا يلصي نأ لبق هنم ضافأ

 . مدف رجفلا لبق رسحم نطب ىلإ هزواج نمو “ تقولا جورخ لبق هيف

 نمو ى مهمئاوق عضاوم باودلاو سانلا رظني نيح عمج نم عفدي : رباج لاق
 نمو ى هيلع الف ىضمو هب هطح نإ و ى مدف هلحر هب "طحي ملو مارحلا رمشملاب رم
 دمب مان نإو « .ةضافإلا لسغ نع ةبانجلا لاستغا هازجأ رحنلا ةليل عمجب بنجأ

 ص بودنم عشج لسغأ نإف “بدنلا قيرط ىلع يأ "فج نإ هداعأ اهنم هلاستغا

 . اهركذ مدقت )١(
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 مامإلا يلصيو > هيلع الف مهعم ةعاس فقوف عمجب مهكردأ نمو

 نوضيفي مث { ةيبلتلاو ءاعدلاو ركذلا يف ةعاس نوفقيو سانلاب رجفلا

 ىتح ةيبلتلاو ركذلاب اديور نوريسيو ث ةنس وهو عولطلا لبق

 تافرعب رصعو رهظك عمجب ءاشعلاو برغملا نيب عمجلاو 2 ىنم اوتأي

 > هلع الو أطخأ درفأ نمو 0 ةنس

 . ه ١ حب ذ رك ذ الب فق وو ه الص ن ! و > هملع الف ىصم 7 رحفلا ىلص نم و

 ( الف ) ضعب دنع رجفلا دعب ولو ( مهعم ةعاس فقوف عمجب مهكردأ نمو )
 رجفلا دمب اتيش هيف فوقولا تقو نم كردأ نإ اذك و « داسف الو ( هيلع ) مد

 يف ةعاس نوفقيو سانلاب رجفلا مامالا يلصيو ) ادحأ هيف دجي مل ولو ضعي دنع

 هلبق مهتضافإ يأ ( وهو عولطلا لبق نوضيفي مث ةيبلتلا و ءاعدلاو ركذلا
 وأ " توضيفي : هلوق هب رعشملا عفدلل ريمضلا عجرب وأ ى عفدلاب هليوأتل ركذو
 ةالصلا ماقإو : لثم ةزمهلا رسكب مهضافإ يأ فاضم ريدقتل ءات نودب ضافالل

 ركذلاب ) الهم ( اديور نوريسيو ى ةنس ) هلبق ةضافإلا نوكل وأ ةزمهلا رسكم
 رصعو رهظك عمجب ءاشعلاو برغملا نيب عمجلاو ه ىنم اوتأي ىتح ةيبلتلاو
 ( الو اطخأ ) تافرع وأ عمج يف ( درفأ نمو ) “ عمجلا ربخ ( ةنس تافرعب
 لصفي هنأ ةديبع يبأ نع مدقتو « كلذ يف مالكلا "رمو ى ( هيلع ) مد الو داسف

 ىلع هب ضعب لدتساو « لفنب لصفي هنأ دوعسم نبا نع يورو “ برغملا ةنسب
 لاقف « ةفلدزمب عمجلا يف اوفلتخاو اهنيب عمجلا دارأ نمل نيتالصلا نيب لفنلا زاوج
 .كسنلاببسب : ةيفنحلاو ةيكلاملا تلاقو ى رفسلا ببسب وه : ةفئاط و ةيعفاشلا

 ء لض 7 علاو رصملاو رهظلا نيب عوطتي نأ مامإلل و : _ جاتلا , يفو
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 : هتزجأ رجفلا عولط نم فوخل ال عمجت نايتإ لبق برغم ؟لصم"و

 نطب الإ فقوم هلك عمجو لوألا ىلع هلعف هركو 0 ال : ليقو

 . . . ٠ . . ٠ ٠ عمج دحو ي رسح

 ملو يضقي ماقف رهظلا دمب هعم كردأ نمو “ فوقولل لضفأ عملا ليجعتو
 غارف دعب رصملاو رهظلا يلصيف هتالص تدسف رصعلل مامالا مرحأ ىتح غرفي

 بنرأ هركو ح ةءارقلا رهجي الو امئاق مامالا بطخيو لضفأ وهو اعمج مامإلا

 ىلص نإو ص ءاسأ و هيلع الف تقولا يف ىلصو لعف نإ و اهيف لاوزلا لبق بطخي
 الو ، امهداعأ هدعب رصعلاو لاوزلا لبق رهظلا ىلص هنأ ناب مث باحس وأ مغ يف
 لصمو)“يلصي نم رمأ ةبطخلا دعب ثدحأ نإ و“اهيف مامإلا نذإب الإ دحأ مؤي

 رجفلا عولط نم فوخل ال عمج نايتإ لبق ) ءاشملا عم وأ هدحو ( ابرغم
 مدلا يفو “ ( لوألا ) لوقلا ( ىلع هلعف هركو « ال : ليقو ) ى هتالص ( هتزجأ

 لوصو لبق رجفلاعولط نم افوخ امهالص وأ هالص نإ امإو “ فالخ نيلوقلا ىلع
 يضم نم افوخ وأ هفاصتنا امهرخآ نأب لوقلا ىلع ليللا فاصتنا نم افوخ وأ عمج

 نم : ليقو « ةيهارك الب هيزجت هنإف لوألا هثلث رخآ امهرخآ نأ لوقلا ىلع هثلث
 ءاشعلا رخؤيو “ ةنرع نطب نم طبه اذإ برغملا لصيلف لبللا تالث باهذ فاخ

 نيب عمجيلف عمج لبق هفاصتنا فاخ نإو « ليللا فصن لبق عمجي اهيلصي ىتح
 عمج نإو ص قيرطلا نم ءاش ثيح وأ ةنرع نطب نم طبه اذإ ءاشعلاو برغملا

 نطب ”الإ فقوم هلك عمجو ) ى 4 جاتلا » ق هركذ ةداعإ الب هوركمف ةنرمب

 دحو ) ةفلدزملا نم سيل رسحم نطب نأ حيحصلا نآل عطقنم ءانثتسالا ( رسحم

 هيف لأف ص لاب عمجلا دحو فنصملا خسن نم خسنلا ضعب يف دجو نإو ( عمج

 زوجيف لضفب ىمسي اك عضوملا هب يمس لصألا يف ردصم اعمج نإف ى لصألا حملل
 يعامس حملل لأ لاخدإ نأل عمج يف عاسلا ىلإ جاتحي هنكل لأب لضفلا :لاقي نأ
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 . ضايحلا نم بيرقل تافرع يمزام نم جورخ ندل نم

 هب ىمسم ريغ ردصم هنأ ىلع عمجلا ظفلب ربع عامس نكي مل نإ هلملف « يسايق ال
 رابخإ هيف ( ندل نم ) ع هيلإ عومجملا ناكملا دحو يأ لوعفملا مسإ هب دارأو

 اربخ اهراج عم اهانلعج اذإو ى ةلضف الإ نوكتال ندل نأ عم “ راجلا عم ندلب
 يهف صاخ نوك فوذحملا اهقلعتم نأ باوجلاو « ةدمع يهف ربخلا نع نيبئان وأ

 ( بيرقل تافرع يمزام نم جورخ ) ص كلذ وحن وأ ندل نم زيمتم يأ ةلضف

 قيرطلا وهو مزام ةينثت نامزاملاو ى ءام عمتجم يه “ ( ضايحلا نم ) بيرق ىلإ
 « ةفرعو رعشملا نيب يذلا عضوملا يمس هنمو : يرهوجلا لاق « نيلبج نيب قيضلا

 . ھا مارحلا رمشملا نم رسحم يداو الو نامزاملا سيلو : كلا راج لاق

 ك هلئاق هنع عجر هب ذخألا زوحمال كاورتم لطاب رعشملا نم رسحم ناب لوقلاو

 ةفرع نيبام نالبج نامزاملا : ديرد نبا ةروصقم حرش ق يمخلل ١ ماشه نبا لاق

 . ةفرعو عمج نيب قيضم دنس يق مزاملا : يممصالا لاق ' ىنمو
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 باب

 ةبقعلا ةرمج دنع ةيبلتلا عطقب

 ( باب )

 كلذ ريغو ةحيبذلاو قلحلاو يمرلا يف

 ؛(ةبقعلا ةرمج)لوصو( دنع ةيبلتلا ) ىنم ىلإ عمج نم ضئافلا ( عطقي )

 دنع : ليقو « ةاصح لوأ يمر دعب : عيبرلا لاقو 4 ًامبس اهيمر دعب : ليقو
 ى رحنلا رجف عولط دنع : ليقو ى ةضافإلا دنع : ليقو “ ةفرع موي حبصلا ةالص

 تلاز اذإ اقلطم ةيبلتلا يبلا عطقي : ليقو « مرحلا لخد اذإ نراقلا يف : ليقو

 دقو باوج ةيبلتلا نأب هللعو ع فنصملا هركذ ام ىلع خيشلا رصتقاو “ سمشلا

 ا وعديتافرعيف اذكهف “ ةيبلتلا ظفل نع اتكاس هلعفيلف هيلإ باجأ ام ىلإ ىهتنا
 لالحإلا لصحي اضيأو “ يلي ال فاوطلا يف اذك و « ةيبلتلا كرتيو هللا ركذيو
 دمصلاو ءاسنلا ممرحت يقب ولو < جحلا ىلع جراخ هنأكف اهدعب حبذلا عم اهيمرب

 ضرفك هولعج نكل هنم دب ال وهو قاب ةرايزلا فاوط و“ايهيف فالخ ىلع بيطلاو
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 ةرخآلا ف انفاعو ىوقتلل انقفوو ‘ ىدبلل اندها مهللا : لوقيو

 :_ لك يمر عم الئاق عبسب يداولا نطب نم اهيمر مث ؛ ىلوألاو

 يتايصح هذه نإ مهللا : لاقو فرصنا اهامر اذإو ء دمحلا هللو ربك أ هللا

 لالحإلا عوقو كلذل لدبو > مد هربحم الو هب الإ جحلا مي ال جحلا نع جراخ

 > ة رمح عفترم لكو > اهعافترال ةرمح ةرمجلا تمس : [ جاتلا « ف لاق

 . ھا "مز "مز :لاق عبن ام هنآل:ليقو“هتوص وهو ءاملا ةمزمزل امزمزمزمز يمسو

 ةرمجلا يهةبقعلا ةرمج و“كلذ ريغو لبجلا يف قيرط لكو عفترم لك : ةبقعلاو
 رايجلا تيمس :سوماقلا يف لاقو ةرجشلا دنع ىقلا يهو ى ةفرع نم ءاج نمل ةثلاثلا

 اندها مهللا : لوقيو ) ىنعملاب ى ها ةاصحلا ةرمجلاو « رايجلاب نيمرب نهنأل آرايج
 هضرمت رثؤي مل اك ى ناطيشلا لالضإ انع لزأ و ى ىدهلا ىلإ اندها يأ : ( ىدهلل
 انقفوو ) « اهيلع ملسو هللا ىلص ىسوم اتديسو ميهاربإ انديسل تارمجلا دنع

 بئاصملا نم ( ىلوألاو ) “ باذملاو رانلا نم ( ةرخآلا يف امفاعو “ ىوقتلل
 ى طوحألا حيحصلا وه اذه ص ( يداولا نطب نم اهيمري مث ) « ةيويندلاو ةينيدلا

 ركب وبأ زاجأو ص قوف نم اهامرو دعصف اهيلع ماحزلاو ءاج رمع نأ : يورو
 اهامر نم نأ ىلع اوعمجأ مهنأ ضعب معزو « ءاش ثح نم اهيمر رذنملا دبع نبا

 ؛يداولانطب نم ىمرت نأ بحتسملا نكل ى هازجأ بناج وأ لفسأ وأ قوف نم

 اهضرعو ةاصح ىمر نإو “ ( دمحلا هللو ربكأ هلنا : لك يمر عم لئاق عبسب )
 ح انيكسم ممطأ الإو ى اهناكم ىرخأ ةاصح دميلف ةرمجلا لصت نأ لبق ءيش

 اذإو ) “ ابكار اهيمر زوجيو ى هتزجأ ةبقعلا ةرمجب كلذ دعب تمقو نإ : ليقو

 ىصحي هنآل تيمس ةاصح عمج ( يتايصح هذه نإ مهللا : لاقو فرصنا اهامر
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 آرخذ ةرخآلا يف نهلعجاو ينم نهلبقتف { ينم نهل ىصحأ فثنأو

 هلعجا مهللا : لوقيو ص ىمر اذإ فقي الو كنارفغ اهيلع ينبثأو

 مث . رورسو ةرضن انقزراو ص اروكشم ايعسو ث آروربم اجح

 ناكل هالولو . عفر ىصحلا نم ليق ، لبقت امو ي قلحيو حبذي

 هسينجتو فنصملا قاقتشا كلذل لديو ‘ هطالتحا فمخ وأ رثك اذإ ددعلا اهب
 نوكأ نأ نكمي هنإف “ ( ىنم نهف ) طيضأو ظفحأ ( ىصحأ تنأو ) : هلوقب
 < نهتممر سرأ دعب الو نهطقتلا نأ لبق نهفرعأ تسلو نهددع يف تطلغ دق

 ينبثأو ) يل ( ارخذ ةرخآلا يف نهلعجأو ينم نهلبقتف “ هلك كلذ ملعت تنأو

 ةرخآلا يف نهيمر لعجاو « ينم نهيمر لبقت يأ « كناوضرو ( كنارفغ اهياع

 لوآلا يف فاضملا فذح الف “ فاضملا ريدقتب “ كنارفغ اهيلع ىنبثأو ى ىل ارخذ
 نأبلط دارملا نوكب نأ لمتحيو « فذحلا دعب لوألا يف اك نهساإ ريمضلا عجرا
 هنأك ارخذ ةرخآلا يف هل نهلعجيو “ هب قدصت بهذ نهنأك هنع هللا نهلبقتي

 ( لوقيو ) “ فوقولاب مد الو ( ىمر اذإ فقي الو ) ث ةباثإلا اذك و نهب قدصت
 ءلايكلاقيرطىلع الثتمم وأ الوبقم يأ ( اروربم اجح هلعجأ مهللا ) : افرصنم

 انقزراو “ اروكشم ايعسو ) ى هلوبق لمملا رب نم مزلي هنآل مزاللاب ريسفت اذهو
 اذإو ص احرف ( ارورسو ) ى هيلع ةمعنلا رثأو هتءاضوو هجولا ةجهب ( ةرضن
 حبذي مث ) البقتسم اعدو “ فقو رضي الو « رضي الام ردقب ماقملا كلذ نع دمب

 ى حبذ الب قلحيلف حبذ همزلي مل نإو ى مد هيلعف هلبق قلح نإو « هدعب ( قلحيو
 هبحاصلهيف هللاهرّبصي ى ةنجلا ىلإ هللا هعفرب ( عفر ىصحلا نم ليق لبقت امو )

 وأ “ هلكات رانب مهنابرق نم لبقت ام انلبق نمل ينعي اك هينفي وأ = تاجردو افرغ
 (ناكل) هعفر الول (ءالولو) ‘ نسحأ نالوألا ناهجولاو ى هعضاوم ىلإ هللا هدرب
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 داعأ لحلا ىصحب ىمر نمو ض ريبث لثم

 نم ولو “ نامزلا لوطو نيمارلا ةرثكل ( ريبث لثم ) هب ىمرب يذلا ىصحلا
 هيلع هللا ىلص دمحم انيبن لبق نوملسم اهامر دق هنأ ايس الو ى مالسإلا عاش ثبح

 مساب يمس مارحلا رعشملا برق لبج ريبثو « مالسإلا عويش لبق ةثعب دعبو ملسو

 :سوماقلا يفنو “ ةروسكم ةدحومف « ةحوتفم ةثلثم ءاثب وهو “ هيف نفد لجر

 ط جرعألا ريبثو « جنزلا ريبثو ' عصنلا ريبثو ى ءارضخلا ريبثو ى ةربثالا ريبثو
 . فرصتب . ها ةكم رهاظب لابج ءانغ ريبثو ى بدحألا ريبثو

 دعب وأ عولطلا لبق اهامر امو ى لاوزلا ىلإ سمشلا عولط.دعب الإ ىمرت الو
 مل رحنلا موي نم رجفلا لبق وأ لاوزلا دعب وأ عولطلا لبق اهامر نمو “ لاوزلا

 (داعأ لحلا ىصحب ) اهريغ وأ ةبقعلا ةرمج ( ىمر نمو ) “ ضعبل افالخ هزجي م
 نم وهو مارحلا رعشملا نم ةاصح نيعبس عفرب هنأ "رم دقو ‘ مرحلا ىصحب يمرلا

 زاجو ى هريغ نم وأ هنم داز تضقنا ىتمو « زاج لقأ هنم عفر نمو 0 مرحلا نم

 ىصحلا نأل ص رامجلا تحت نم الإ ءاش ثيح نم هلك مرحلا نم كلذك اهعفري نأ

 نم اهطاقتلا زوجيو ى اهب ىموي ال ناينبلا يف تلخدأ يتلا كلذك و ى اهب يمرملا

 . نطي نم اهيمر دعيلف رحنلا موي قوف نم ةبقعلا ةرمج ىمر نمو “ يداولا نطي

 مد : ليق هيلعو اهدميلف ديعي نأ لبق قلحو حبذ نإف حبذلا لبق يداول
 ريغ كلذ ناك نإ و > هملع مد الو دىعي ال : لسىقو هملع مد الو دمعي : لقو

 نإو ى ىنم مايأ دعيلف هموي ركذي مل نإو ى هيلع ءيش الو اهيمر داعأ رحنلا موي
 هتاف "نإف “ دميلف يمرلا دنع ريبكتلا يسن نمو ى مدف ةكم لخد ىتح ركذي مل

 موي ةبقعلا ةرمج مري مل نمو افورعم عنص نيتريبكت يسن نإو ى ةاش ىدهأ
 يذلاو ص هأطخل ةاشو هكسنل ةاش هيلعو يمرلا داعأ قلحو حبذ ىتح رحنلا

 مدف ةبقعلا ةرمج يمر لبق رازو قلحو حبذ نمو ى هزجي مل يمرلا لبق حبذ

- ١٩١ - 



 :ليقو 2 بونذلا يم رب لؤافت وه : ليبق 4 يمرلا ببس يف فلخلاو

 م ‘ هقب رعت و تافرعل ةل تع يلاب مالسلا هملع ليربج قالطنال

 مث ‘ ىنل عولطلا لبق هب هقالطنا مث > رعشملا هعيرعت و عمجل هدر

 عبس يمر هل هرمأ

 ةرمجىصحلاب ىمر نمو “ يعسلاو فاوطلاو ةرايزلا ديعيو ى هكسنل مدو هأطخل

 ملو سانلا هب يمرب يذلا ىصحلاب ىمر نمو « مدف كلذ هتاف نإو داعأ ةدحاو

 ف لخدأ وأ هب يمر ام الإ يزجم هلك مرحلا ىصح نإف > مدق حبذ ىتح دعب

 اذإ دغلا نم اهمريلفهيده حبذ دقو اليل ةبقعلا ةرمج يمر رك ذت نمو ى ناينبلا

 دمعت وأ ةرايزلا دمب رك ذتنإو > هيده دعيو هأطخل ةاش هملعو > سمشلا تعلط

 حبذلاو يمرلا دعب ةرايزلا نآل ، داعأ قيرشتلا مايأ يف كلذو راز ىتح اهكرت

 ةبقعلا ةرمج ىمر نمو « ةنيمس ةرقب وأ ةندبف اهيمر لبق عماج نإو 4 ىتلحلاو
 نمو ىمدلا و رافغتسالاف ًادماع وأ “دغلا نم ةاصح اهمربلف ليللا ىلإ ابسان "تسب

 حبذلا لىق فاطنإو > قلحلاو حبذلا دعب فاوطلا داعأ .7 لبق تبلاب فاط

 مل ام هيلع سأب الف ريخأتلاو مدقتلا يف ناسنالا هأطخأ ام لكو “ هازجأ قلحلاو

 مدق نم : لبقو > هملع الف يمرب نأ لبق حبذ نمو : ليق > رصقي وا قلح

 ٠ مد همزل كسن ىلع [اكسن

 قالطنال : ليقو“بونذلا يمرب لؤافت وه : ليق “ يمرلا ببس يففلخلاو)

 : ( هفيرعتو تافرعل ماسو هيلع هنبا ىلص ) دم ( ينلاب مالسلا هيلع ليربج
 ءاهلاو ی عضوملا ليوأتب تافرع هايإ ليربج فيرعت يأ ى قلع ينلا فيرعت يأ
 هفيرعتوعمجل هدر مث)“ليربجل ءاهلاف“امهايإ يبنلا ليربج فيرعت وأ « قلع يبلل
 عبس يمرب هل هرمأ مث ‘ ىنمل عولطلا لبق هب هقالطنا مت ) ، مارحلا ( رعشملا
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 . سف رال عضومل سيلبإ دصقل لك عم ريبكتب

 ص كلذ ناك يأ ( آنسف ) ذئنيح ( رابجلا عضومل سيلبإ دصقل لك عم ريبكتب
 لبق ىمرت تناك دقو ؤ ذئموب نم ةنس هنأ رهظ يأ : ذئموي نم نهممر نسف

 سيلبإضرمتل :ليقو « هرمأ دعب الإ ةنسو انيد هذختن ال نكل يقل دمع انديس
 ليعامسا هنبا عم معضاوملا' كلتب رم نيح ةسوسولل ميهاربإ انديسل هللا هدمبأ

 “كسانملا هملعيل ليربج هب بهذ دقو “ ةاصحي هل زهتنت ميهاربإ يمرو “ هحيذيل
 ۔ « جاتلا » يف لاق هبو
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 لصف

 كرافظأ 7 > كتمحل ال كيراش نرم ذخو قلحاف تحذ اذإ

 > كتناع قلحاو

 لصف

 ريصقتلاو قلحلا يب عمجأ نإو < ( كبراش نم ذخو قلحاف تحبذ اذإ )
 نم ( ال ) ، هلوصأ نم هضعب وأ هلك هقلحي مث هرمش صقي نأ لثم ‘ نسحاف

 ةناعلا قلحو ميلقتلاو ذخألا كلذو ى ( كتناع قلحا و كرفاظأ ماقو ، كتيحل )

 بحتسيو“ةالصلا يف رم ام دح ىلع بجو لاط نإو < كلذ لطي مل نإ بحتسم
 كلذ ينغي الو تلاط نإ هتيحل رمش نم ذخأي : ليقو “ هنطب رعش نم ذخألا هل

 رمشلا صق وهو ريصقتلا يزجيو ى لضفأ قلحلاو هريصقت وأ سأرلا قلح نع
 الو ث هدبل وأ هرعش فطل نمل ريصقت الف رعشلا عيمج نم ذخألا نم هيف دب الو

 ريصقلا اهسأر نم رصقت : ليقو ى نيعبصإ رادقم رصقت لب اهسأر ةأرملا قلحت
 ء كلذ نود ام هتلىلقو هعبر وأ هثلث ذخأت رعشلا ةريثكلا : ليقو “ ليوطلاو

 امبصإ : سابع نبا نعو « ليلقب اهقوف وأ ةلمنألا ردق ةأرملا ذخأت : كلام لاقو
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 دقو . ىنم دمعلا ةالص بحت الو > حبذلا لبق ناتعكر تب دنأ و

 ‘ ءاسن و ديص ريغ لالح لك قلحو حبذ دعب لح

 لاط نإ : نيينامعلا انباحصأ نم ىسع وبأ لاقو ى اعبرأ وأ اثالث وأ نيمبصإ وأ

 :انباحصأ رثأ يفو“نيعبصإ ضرعف رصق وأ ى "لقأف عباصأ عبرأ ضرعف اهرمش
 تتأ ىتح ريصقتلا تسن نإ و هتقلأ وأ اهرعش تنفد ةمرحملا ترصق اذإ

 . ىنم وأ ةكمب امد تقرهأ و هيف ترصق اهرصم

 نكلو هرعش فارطأ نم ذخأينأ هريصقت سيل :_لجرلا يق۔ انموق رثأ يفو

 "زج ه"ةزجي : اضيأ انباحصأ ضعب رثأ يفو ى أطخأو هافك الإ و ازج كلذ ثزجي
 ةرمعلا يف امأو ى هسأر نم ذخأيو « مدقف هسأر ريغ نم ذخأ دقو عماج نإ امأو

 زوجي له فلتخاو ى بحأ حبذلاو ةنسلا فلاخ دقو ص دمب هنم ذخأيو مد الف

 زاج ىلحلا لبق ةكمل هجوت نمو ‘ هبحاص سأر قلحي نأ ةبقعلا ةرمج ىمر نمل
 وأ قلحيف ىنم ىلإ عجرب : ءاطع لاقو ى عيبرلا دنع اهيف ريصقتلا وأ قلحلا هل

 . هيف رصقي

 قلحلاو ص لضفأ دجسملاو ى هلزنم وأ ىنم دجسم يف ( ناتعكر تبدنو )
 هيلع نابجي الف رصحملا الإ ى ةعامج دنعو اندنع جاحلا ىلع بجاو كسن ريصقتلا وأ

 ةرمعلاو « اهكرتب مد الف جاجحلا ىلع نيبجاو ريغ : ليقو ى مد هك رت نم مزليف
 فوقولا نإف “ ( ىنمب ديملا ةالص ) دكأتت ال ( بيت الو “ حبذلا لبق ) جحلاك

 ريبكت الإ ريبكت البف اهالص نإ نكل ‘ نسحف ىلص نإو « اهنع أزجأ دق عمج
 لالح لك قلح و حبذ دعب ) كل ( لح دقو ) ى هلزنم وأ ىنم يف اهيلصي ةالصلا
 ريغو ( ءاسنو ) ى ةرم ام ىلع هل ديص نإ وأ همل لك أ الو هل لحي ال ( ديص ريغ
 امأو ص بيطلا كل لح : عيبرلاو سابع نبا نعو “ همالك يف يتأي اك بيط
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 عتمتم ىلع الإ ةنسأ يهو ةيحضلا بجت الو ، تيبلا رورت ىتح
 لهأ مزلت الو هقسي مل نإ درفم ىلع يده الو « رَصخمو نراقو
 راصمألا

 روزت ىتح ) كل لحت الف رمع نبا دنع بيطلاو « قافتاب لحلا ديصو ءاسنلا
 ديصلاو ءاسنلا ريغ هل لحت : ليقو ى ادبأ لحي الف مرحلا ديص امأو “ ( تيبلا

 ةيحضلا بجت الو)‘ رصقي مل وأ رصق وأ « قلحي مل وأ قلح « ةبقعلا ةرمج يمرب
 وهو “ داصلا حتفو مملا مضب ( رصحو نراقو عتمتم تم ىلع الإ ةنس يهو

 هرصح :لاقي هنأل روصحم : اضرأ لاقيو « هب مارحإلا دعب ب جلا م امتل نع عونمملا

 ضعب اهبجوأ و “راصمألاو ىرقلا يف نم ىلع ديكأتب ةيحضلا آنَستأو ى هرصحأو
 لمعب ةرمعو جح نع لهست هنأل نراقلا ةيحضلا مزل امنإ و “ ةفىنح يأ باحصأ

 امب همتمتل ةيحضلا :ملا مزل اك يعسو دحاو فاوط مزلي هنأ ابس الو ى دحاو

 : ليقو “ كلذب همتمتل : ليق « هتيمست يف فلتخا ولو لحأ اذإ لحملا هب عتمتي

 يذلاو ص لحي ىتح فوطي ال درفملاو نراقلا نآل ى فاوطلا يهو ةدابعلاب هعتمتل
 لبق همارحإ نم "لحأ دق هنأل رصحملا مزل امنإو « نراق ىلع يده ال هنأ يدنع
 رصحلاو ص راجلا سانلا يمر دعب الإ دجي مل ولو ى رصحلا ةرورضب ولو ماتلا
 كلذ وحنو حربملا برضلا وأ ةلَشَملا وأ لتقلا فوخو ديقلاو نجسلا لمشي

 نم رسيتسا ام همزلي عتمتم وهف لحأو ةرمعلا متأو جحلا لطبأ اذإ نراقلا امأو

 :ةرمل هجح حخسف يف اذك و ى يدهلا

 ص هل ءافولا مزل هقاس نإف ى ( هقسي مل نإ ) جحب ( درفم ىلع يده الو )

 نمو “ نستو بحتست نكل عضاوملا رئاسو ىرقلاو ( راصمألا لهأ مزلت الو )

 صق وأ قلح وأ عطق وأ دلج وأ رمش فتن هل هرك ةجحلا يذ لوخد دمي اهلعف
 نم سمي الف يحضي نأ مكدحأ دارأو رشملا لخد اذإ » : للع هلوقل ام ةلازإ وأ
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 لحو .مع نم الإ ةعتمك يزجت الو س ن ينلا اهب صخو
 .مرحم

 هدلب ف ىحض نم نأل 2 مرحت ال ةهارك يهن اذهو )_١' « هرشب نم الو هرعش

 هدارمو ص هلك "لحملل لحأ ام هل لحأ دقو ى جاحلاب هيبش وهو “ جاح ربغ
 نأ ليلدب “ ىتحض اذإ : لاق هنأكف ع ةيحضتلا امهو اهمزالو اهببسم ةدارإلاب

 لحمل هركي فيكف « مرحي ىتح "لحمل لحي امم عنمي ال جحلاب مارحإلا ديرم
 مارحإلاكح نأ اك ؟هيلع ةبجاو ريغ اهنأ عم اهلعفي نأ لبق كلذ ةيحضتلل ديرملا

 ع ىرقلا لهأ مزلت ال ةيحضتلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو ؛ مرحأ نم ىلع بجاو
 :قلع لاق لب “ليلدب الإ رايتخالا ىلع لمحلا ةدارإلا ىلإ ديكوتلا يف لصألا نأل

 هركي مل رشملا لبق ىحض نمو ى '؟ مكيلع ضرفت ملو ةيحضلا يلع تضرف »

 ىلص يمنلا اه ) هوزمل ( ب صخو ) لخدت ىتح رفظ وأ دلج وأ رمش ةلازإ هل
 نع آبيرق مدقتو ى جحلا يف نكي مل ولو ناك ثيح همزلت هنإف ( ملسو هيلع هللا
 راصمألاب دارملاو ‘اوجحي مل ولو كلذك ينمي راصمألا لهأ ىلع اهبوجو ةفينح يبأ
 يزيت الو ) ص ودبلا لهأ مزلت الو « اراغص ولو ىرقلا فنصملا مالكو همالك 1

 هنأ مهضعب معزو ى آزعم وأ انأض ةاشلاو رقبلاو لبإلا ( معن نم الا ةعتمك

 نيمهردب ةمركع سابع نبا ثعبو “ كيدب لالب ىحضو “ شحولا رقب زوجي
 . سابع نا ةيحض هذه : يقل نمل لوقي نأ هرمأو ى ا اهب يرتشي

 اہللحم دنع ريمحلاو ليخلاو لاقبلاك ديصب سيل ام لكو معنلا ( لحو )

 الف اسرف وأ ًآرامح وأ لغب مرحلا رحن وأ حبذ نإو ى لاحك ( مرحمل ) اههراكو

 )١() نابح نباو دراد ربأ ءاور .

 )٢ ( لم هاور .
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 لضفأ نأضلا لحفو { يدهلا يف ةاش يهو ةرقب نم ريخ ةندبلاو

 لضفأ يهو . ءاثن أو زعملا ركذ نم يهو هئانإ نم وهو هّيصخ نم

 نيعتمتم وأ جاجح ةعبس كارتشا زاجو ى ةيحض يف رقبو لبإ نم

 .كسَنل ةندب يف قوف ال

 لادلاو ءابلا حتفب ( ةنّدَملاو ) ‘ آديص تسيل اهنأل « اهمرحم دنع ولو هيلع م
 وأ اركذ رقبلا نم ةدحاولا يهو ى ( ةرقب نم ريخ ) ةقان وأ المج ريمبلا يهو

 نم ذوخأم : ليق ى ( يدهلا يف ةاش نم ) ربخ ةرقبلا يأ ( يهو ) ىثنأ

 عوطقموه و “ (هيصخ نم لضفأ نأضلا لحفو ) « داشرإلا يهو ةيادهلا ىنعم

 ايف يصخلا نأ عم يصخلا ىلع لحفلا لضف امنإو « لوعفم ىنعمب ليعف « نيتضيبلا
 : ىروكي دق هل نألو غ وضع هنم صقني مل لحفلا نأل ، نمسأ نوكي دق نظأ

 ء نيتىصحخم هع ىحض دقو ى زعملا نم ولو ىثنألا زاج اك زئاج لكلاو ى ىلحأ

 ىننأ يأ ( يهو .) { ناضلا ثانإ يأ ( هثانإ نم ) ريخ يصحلا يأ ( وهو )
 لبإ نم لضفأ ) زعملا ىثنأ يأ ( يهو هاثنأو ى زعملا ركذ نم ) ريخ نأضلا

 ةيحضلا يف لضفألا نإ : ليقو ى لبإلا نم لضفأ رقبلاو « ( ةيحض يف رقبو
 محل نأ لوآلا هجوو انباحصأل ضعب هبسنو « منغلا هدعبو رقبلاف لبإلا اضيأ
 شبكلا وه هملعو انيبن ىلع نل مهاربإ نع نونسملا نأو 2 ىرطأو ىلحأ منغلا

 يف ضمبب ضعب لماكت ليلدب دحاو سنج كلذ نأل زمملا و ةحعنلا هب تقحلأو

 . ةنسحم ةرعش لكو هتارعش ةرثكلو تملع امل زعملا نم لضفأ نأضلاو “ باصنلا

 مهضمب ناك ولو 0 نينراق وأ ( نبعتمتم وأ جاجح ة هعبس كارتشا زاجو (

 ءاسن اهضعب حبس وأ > ىئانخ و ا ءاسن محبس كارتشا اذك و ‘ ىثنخ وأ ىثنأ

 كلذ نوكم نأ دارملاو ى ةيجح ةدابع ( كسنتل ةندب قوف ال ) ىثانخ اهضعبو

_-١٩٩_ 



 ام ىلع تمرحأ : لاقي نأ زاجو . هريغو ًاكسن فلتخا نإ ال

 تنبو ، هنود ال اهنباو ضاخم تنب يزجتو 2 يحاص هيلع مرحأ

 ،هنودال اهنبإو نوبل

 مزلي الو “كلذ ضعبو ءازجلاب ولو كلذ عم افلتخم وأةعتم وأ ةيحض وأ مهل ايده

 كارتشا زاج اذإو “ نمث ريغب لجر لخد نإ اذك و ‘ حبذلا دنع مهئايسأ ركذ

 طارتشا زوجي نأ ىل'وأ باب نمف ، نينراق وأ نيمتمتم وأ جاجح ةندب يف ةعبس

 ريصبلا لمشي ام ةندبلاب هدارمو ى ةندب تناك اذإ جح ريغ يف ةيحض يف ةعبس
 عم وأ مهدحو روكذلا اهب دارملا نأل ةعبسلا يأ وه ( فلتخا نإ ال ) ى رقبلاو

 ع ادرفم وهو ةعبس ظفلل ارظن درفأ امنإو ى لعفلا ركذف « نوبلغم مهو « مهريغ
 ريمضلا عجر كلذ نم ىلوأو ى سنجلا هب ًآادارم كرتشملا فلتخا دارملاو

 ‘ك نلا عونفلتخا نإ الو لك أو عيبك (هريغو) ى زييمت ( اكسن ) “ كارتشالل
 ةعذجلا : فاصو نبا لاقو ى امهريغو ةيحض وأ يده يف كارتشإلا كلام عنمو

 . هايش سمخ نع رقبلا نم ةينثلاو ى ةسمخ نع ةيحضلا يف لبإلا نم
 هلعف اكو ص رم اك ( يحاص هيلع مرحأ ام ىلع تمرح أ : لامي نأ زاجو )

 هبحاصب يقتلي ال نأ فاخ اذإو ى يدهلا ين رتل هكرشأو يلع يبنلا عم يلع

 “نرق وأ دارفإ وأعتمتب مزج ءيش توف فاخو اربخ دجي ملو مرحأ هب هفرميف
 نرإ ددمتل يزجت امنإو هسفنل ايده اهاون نإ هبحاص نعالإ ةندب يزجت الو

 مث هسفنل [يده اهنيعي ملو اهل اكلام ناك وأ « كارتشإلا ةين ىلع مهدحأ اهارتشا

 دارأ وأ ص اكرشم مهدحأ ناك نإ مهنم ادحاو الو مهيزجت ال اذك و ى مهك راش
 . هريغ وأ الكأ ءاشي اك هيف ف"ردتي امح هتصح

 : ليق ( و هنود ال ) ضاخ نبا يأ ( ينباو ضاخم تنب يزجتو ) .
 لمشىل ركذ 1 نهعضوملا يفهنود ف ريمضلا ) هن ود ال اهنباو نوبل تنب ) يزجت
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 ةعبس نعاهقوف اه ةينثو ء ةسخ نع ةعذجو ، دحاو نع ةقحو

 اذهو ٤ ةعبس نع ةنسم و ك ةسمخ نع .7 ‘ ةثالث نع رقب ةعذحو

 ام يده ف الو اهيف يزعحح الو ‘ ىلوأ ةيحضلا فو ‘ ىدهلا ف

 قوقشم ال ي ملاس زعم ينثو ناض عذج زوجو منغ نم هينث نود

 نع ةعَذج وةدحاو نع ةقح و) “اي هيف اهنود ال ردقي وأ ، ىثنألاو ركذلا
 ‘ةسمخ نع ةينثو ىةثالث نع رقب ةعذج و “ ةعبس نع اهقوف امف ةينثو ى ةسمخ
 هل ام لبإلا نم ينثلا : ليعايسا خيشلا لاق “ ( ةعبس نع ) ادعاصف ( ةنسمو
 ترم دقو ص ةعبارلا يف لخد ام رقبلا نم ينثلاو ى هتينث يقلي هنآل نينس تس
 ينثلا الإ زمملاو رقبلاو لبإلا نم يزجي ال : ةديبع يبأ نعو ى ةاكزلا يف نانسألا
 ةيحضلا يفو ) 0 ةمتملاو ( يدهلا يف ) هلك (اذهو ) “رم ام روهشملاو ، ادعاصف

 زوج و منغ نم ةينث نود ام يدم يف الو اهيف يزجي الو ) “ زاوجلاب ( ىلوأ
 : لبقو ةينام : لسىقو > رهش أ ةرشع : لسىقو ک ةنس هلام وهو ى ( نأض عذج

 نم ةزئاجلا نانسألا ةيقب يف ةمالسلا طرتشت اذك و « ( ملاس زعم يفثو ) ى ةتس
 هنذأ قوقشم ) كلذ نم ناويح ( ال ) “ ةعتملاو يدلاو ةيحضلا يف هلك معنلا

 وهو ““ةالق ولو ةيحضتلا نم ناعنام بقثلاو قشلا نأ هرهاظ ( بوقثم الو
 قشلاو ص قرخلا ةدايزل ناببس اهنأل عطقلا ةرضم نم مظعأ ايهترضم نأل ى كلذك
 رثكأ وأ فصن انوكي ىتح نامنمي ال : ليقو ى ايهب هريغو رجشلا قلعتب ررضت

 سفن يف ذفن ام بقثلاو ‘ تاهجلا نم ةهج ىلإ ذفن ام قشلاو ى عبر : ليقو

 امأو ص ريدتسم ريغ وأ ًاريدتسم ناك ءاوس “ ةهج ىلإ قرخني ملو طقف نذألا

 ى نارودلا قلطم هانعم لب ةرئادلا ءاوتسا هانعم سيلف ى اريدتسم : حبشلا لوق

 يذلا ىتشلل لباه وهف فرط ىلإ ذفني مل هنأ ريغ ، جاجوعاب وأ ءاوتساب ءاوس
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 فرقلا اذكو { رثك اف اهفصن عوطقم الو : بوقثم الو ى هنذأ

 الو ، رضي ال نذأو نيع ةمالس دعب صقن لكو : ليق & بنذلاو
 رضي الو : ليق ، رهظ نإ ءافجع الو ءاروع الو ءاجرع يزجت

 سورض طوقس الو س هب هترصبأ ًادمر الو 4 ًايعر عنمي م جرع

 هيلع يولي ام يقب نإ نورق الو س رتجتو هب لكأت ام يقب نإ
 ِ . عبصإ

 اذإ ام ىقشلا لمشو ، ةرادتسالا فنصملا ركذي مل كلذلو فرط ىلإ ذوفن وه
 اهل كلذ لعف ءاوس ى عنملا ىلوأ باب نم وهو اقلعم كرتو عطقو فرط ىلإ ذفن
 وأ اههجو يلي ام وأ “ ضرألا وأ اههجو لباق ام لباقي ام وهو مادق نم كلذ
 ى ىرسيلا نذآلا ىرسيو ىنميلا نذآلا ىنمي وهو فلخ نم كلذ لمعف وأ ى اهنيع

 اهنذأ عبر نم رثكأ ام ةعوطقم زوجت ال : لبقو ( رثكاف اهفصن عوطقم الو )
 ص ( رضي ال نذأو نيع ةمالس دعب صقن لكو : ليقو بنذلاو نرقلا اذكو )
 اذإف ى اثيدح ءاجو ى رثألا نع خيشلا هركذ لوق وهو « ناتذأو نانيع دارملاو

 ةعوطقم وأ ءاجرع تناك ولو ى تزاج دمرلاو روملاو ىمعلا نع اهنيع تملس

 الو ) : هلوق لوقلا اذه ريغ ىلع ىنبو ى كلذ ريغ وأ ةليزه وأ نرقلا وأ بنذلا

 ( رهظ نإ ) اهيف خم ال ةلوزهم يأ : ( ءافجع الو ءاروع الو ءاجرع يزعت
 ةعونمملاف “ كلذ نم ففخ امي ريض الو “ نيبتو فجعلاو روعلاو جرملا نم ركذ ام

 م جوع رضي الو : ليق ) 0 خملا وهو ءاقن امهل نوكي ال يقلا ىهو فاحعلا نم

 ىعرملا ىنعم ىلع لب قباسلا هانعمب ال يعرلل ءاملا ( هترصبأ ادمر الو ايعر عنمي
 هب لكات ام يقب نإ سورض طوقس الو ) « هعم يأ ( هب ) « مادختسا كلذف
 ه ( عبصإ هيلع يولي ام يقب نإ نورق الو ) “ غضمو اهنطب نم علطت ( رتجتو
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 رضي ال: لقو ص رانب يصخ هركو رعش نم تجرخ نإ : ليقو

 . .... .. .... . ةنونجم يزجت الو 2 يقلخ صقن

 نا : ليقو ) “ لصاتست مل نإ : ليقو “ عبصإ ضرع ىقب نإ :لوقي نأ ىلوألا

 عبصإلا "يلب هدارمو٬تارعش اضيأ فوصلا لمشي ام دارأ ( رعش نم تجرخ

 هضرع يقاب يقبو عبصإلا ضرع ضعب ذخأ نإف « هلك عبصإلا ضرعيل
 يحضملا عبصإ هللا ءاش نإ دارملاو ‘ زجت مل هنم ءيش هيلي ال نرقلا نع ايلعتسم

 عبصإلاب دارملاو ى هضوع هنأل يبصلا عبصإ ال هعبصإ ربتعا يص نع ىحض نإف
 ىطسولا مث ماهبألا ظلغألا يف « ةقدلاو ظلغلا نيب ةطسوتملا عبصإلا للا ءاش نإ

 ىرغصلاعبصإلا ةقدلا يف اهنود ايف ةبابسلا ضرع ربتعيلف ةبابسلا مث هيلي يذلا مث
 يلي يذلا عبصإلا رابتعا نم عنام الو “ لفسألا لصفملا عضوم اهنم ربتعيو

 ىلعءيشلا باحصألا لمح بلاغو « ةبابسلا نيبو هنيب ام براقتل ريغصلا عبصإلا
 ىرغصلا عبصالا انه وهو مسالا هيلع قلطي ام ىندأ ىلع لمحي دقو ى طسوألا
 افملولدم مظعأ وهو « ءامسألا رخاوأب ذخأ كلذو ى ماهبآلا وهو هتياغ ىلع وأ

 نأ فرمي اذاهف : تلق نإو ى هتركذ ام طوحألا وهو « هاندأ وهو اهلئاوأب

 كلذ نيبتي : تلق ؟ رثكأ وأ لقأ وأ فصن اهنرق وأ اهبنذ وأ اهنذأ نم عوطقملا

 ،ةالوتم ريغ ةمأ ولو « هقدصت نم لكبو ى ءانمألا ربخمو ى عطقلا لبق ةنياعملا

 ى هتيفيك و هتقدو يقابلا ظلغ ىلإ رظنلابو “ يقابلا عم ساقيف عطق ام دوجوبو
 . ةملاسلا اهنذأ وأ ملاسلا رخآلا اهنرق ىلإ رظنلابو

 نرق الب تقلخ" ولف ( يقلخ صقن رضي ال : ليقو رانب يصخ هركو )
 تقلخ وأ اهيف نيع ةروص ال نينيصلا ةحوسمم تقلخ نأب نينيع الب وأ نذأ الب وأ

 عطق يتلا الو ى ( ةنونجب يزجت الو ) “ ةيزجم تناكل كلذ وحن وأ امل ةنصخ ال

 زاجو ص ريدتسم ريبك ابقث اهنذأ بقث يتلا الو اقلعتم ىقبأو ءيش اهنذأ نم
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 ؛حبذي ام دقافل رحنلا موي دعب مايأ ةثالث ىنم لهأ دنع ىحضألاو

 هنم : ليقو ض هدعب نيمويو هموي تز وج و

 : ليقو “ ترمج ولو اهلجر وأ اهدي ترسك ىلا الو ءابرجلا الو ى ريبكلا ريغب

 ع ضعبل افالخ اهبنذ وأ اهنرق ثلث يقب ىتلا الو ىعرملا غلبت تناك نإ تزاج
 بنذ نم يقب اذإ : ضعب نعو ى زجت مل بنذلا عبر نم رثكأ مطق اذإ : ليقو
 عرض الب تقلخ امو “نذألاك هنإ : بنذلا يف لبقو “ تزاج هب بدت ام ةرقبلا

 اذإو ع ةلعل سبي نإو ‘ يقلخ صقن رضي ال : ليق هنأ رم اك ضعب دنع تزاج
 زاج بلحي ال ةرم لوأ نم قلخ اذإو “ تزاج "لق ولو نبللا هنم جرخ بلح

 تمعزو ص فيفخلاب ريض الو « اهضرم نيبلا ةضيرملا يزجت الو ‘ ضعب دنع .
 اروع الو اجرع سسل امم كلذ وحنو قاسلا ةعوطقمو ءايمعلا زوجت هنأ ةيرهاظلا

 ناك ام نأ حيحصلاو ، طقف ةعبرألا يف عنملا صن دورول افجع الو اضرم الو

 وه امو ةعبرألا بويملا الإ يقتي ال : ليقو ع اهلثم عنملا هكح مظعأ وأ اهلثم

 . اهنم مظعأ

 ةروكذملا ءاضعألا ف ءازحالا عنم يف ربتعا اضعب نإ : « دعاوقلا » يفو

 نذأ الب ةقولخملا يف اوفلتخاو ى يدثلاو نانسألا اذك و ‘ رثكألا اضعبو « ثلثلا

 اهنونجو فالخ ةنونجملا يفو ى هثلث بهذ نإ كلام اهعنمو “ بنذلا ةعوطقمو

 . رضي ام بناجت الو ى عفني امل يدتهت ال ثيحي ماملإلا دقف وه

 ةمباتتم ( مايأ ةثالث ىنم لهأ دنع ) ةيحضلا نامز : ي أ ( ىحضألاو (

 هدنعىحضألافجحلل ىنمب نكي مل نم امأ ( و ى حبذي ام دقافل رحنلا موب دعب )

 رحنلا موي ( هموي ) دجو ولو ى هل ةيحضتلا ( تزوج ) و ‘ طقف رحنلا موي
 موي نم ( هنم ) هل زوجت ( : ليقو ) ى ةديبع يبأ لوق وهو ى ( هدعب نيمويو )
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 يف حبذي الو ى رحنلا موي لبق يزجت الو ث عبارلا لاوز لإ

 سمسشلا تعفترا اذإ داب حبذيو ء مامإلاو ةالصلا لبق راصمألا

 يده لحمو ، يلصي نأ دعب ىرقلاو راصمألا يف هب ىلصي ام ردق

 . { ةكمب هحبذ زوجو ‘ ىنم نراقلاو عتمتملا

 محل ةاشف هلبق حبذ نإف ( رحنلا موب لبق يزجت الو عبارلأ لاوز ىلإ ) رحنلا
 بحتسي : ءاملعلا صضمب لاق دقف لاوزلا ىلإ هف هتاف نمو > لضفأ رحنلا مويو

 رخآ ىلإ ال زوحت : ليقو 0 هازحأ دقف حبد نا ! و ى يناثلا مويلا ىلإ رخؤي نأ هل

 . ةحلا يذ

 (مامالا ) حبذ لبق ال ( و ةالصلا لبق ) ىرقلاو ( راصمألا يف حبذي الو )
 نم نأ ريغ ى ديملا ةالص اهيف نبعتت الف ىنم امأو ى سانلاب ديملا ىلص مامإ

 حبذي ام مامإلل أيهت نإ مامإلا لبق ىنم يف نم حبذي الو اهلبق حبذي الف اهدارأ
 تعفترا اذإ ) ةعامجب ال هريغ عم وأ هدحو ىلص ( رداب حبذيو ) ‘ رخؤي ملو

 راصمألا يف ) هعم يأ هب ىلصي يذلا عافترالا ردق ( هب ىلصي ام ردق سمشلا

 مل نمو ص ( يلصي نأ دعب ) هحبذ لبقو مامالا ةالص لبق حبذي الئل ى ( ىرقلاو
 تقو لبق وأ يزجي الام حبذ نمو ص حبذو مامالا ىلص اذإ حبذيلف يلصي نأ دري

 هضعبب وأ هب قدصتو ىلصي نأ لبق وأ مامإلل هقبس دمعتب مامالا لبق وأ حبذلا

 هحبذ زوج و ىنم نراقلاو عتمتملا يده لحو ) ى مايألا رناس يف ةقدصلاكف
 وأ ىنم يف عتمتلا يده زوجيو ‘ ىنم مايأ يف مرحلا نم دارأ ثيحو ط ( ةكم
 همزل ام وهف عتمتملا يده امأ “ زوجو : هلوق يف لخاد كلذ لك ى اهريغ

 ءةرمملاو جحلانرق نم مزل يذلا يدهلا وهف نراقلا يده امأو “ عتمتلا يده نم
 . ىنم : ليقو ى هلك مرحلاف رجشلاو ديصلا ءازجو يدهلا يقابو ةيحضلا امأ و
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 ث ةفرع مويو نماثلاو عباسلا ماص ةحيبذ عتمتملا دجي مل نإو

 ؟ هلهأ دنع وأ قيرطلا يف لهو ، عجر اذإ ةعبسو

 تإو “ ( ةفرع مويو نماثلاو عباسلا ماص ةحيبذ عتمتملا دجي مل نإو )
 ص نماثلاو عباسلاو سداسلا ماص ةفرع موي ركذلاو ءاعدلا نع فعضلا فاخ

 لهف : تلق نإو « موصلا دسفي ال ديملا لصف نأل زاج رشع يداحلاو عساتلاو
 هذه نآل ص معن : تلق ؟ تارطفملا نم ديملا ريغ لصفب ةثالثلا موص دسفي
 ين عباتتلا بوجو ىلع آسايق راطفالا دسفي ةرافكلا موصو ى هعتمتل ةرافك

 اذك و ى دسفي مل سافن وأ ضيح وأ ةرورضب لصف نإ و “ راهظلاو لتقلا ةرافك
 لبق ةثالثلا موص زوجي لهف : تلق نإو ى ةعبسلا يف لصفلا عاقيإ يف مالكلا

 : ليقو ى عتمت ام دعب جحلا رهشأ يف اقلطم مهضعب هزاجأ : تلق ؟ جحلاب مرحالا

 يدنعو “رشملانم ىلوآلا ةثالثلا موصي : ليقو : هلوق رهاظ وهو رشعلا يف زوجي
 ف مايأ ةثالث مابصو ط : ىلاعت هلوقل جحلاب مارحإلا دعب الإ نهموص زوجي ال
 يف وهف جحلاب مرحأ اذإف ى هدعب امو مارحإلا وهو جحلا لعف جحلاو « )١' ي جحلا

 اذإ ) ةعباتتم ( ةعبسو ) ص عرف هنكامأ وأ جحلا نامز يف ريدقتو ى جحلا لعف

 حصأ و يدنع حيحصلا وهو (؟هلهأ دنع وآ قيرطلا يف ) اهموصي ( لهو عجر

 يف عوجرلا يفنو ص ةكمب موصلا لمشف ى جحلا نم غارفلاب عوجرلا رسفن نأ هنم
 راطفالا هيف لجو زع لا حابأ دقو ى ةقشملا ةنظم رفسلا نآل لهألا يفو قيرطلا

 نألو ع ىوقأ ناضمرو ناضمر ريغل هيف مومعلا بجوي فيكف ناضمر مئاصل

 نال٬كلحم متلصو اذإ ىنعملا نأ « متعجر اذإ » :ىلاعت هلوق يف ةقيقحلاو ردابتملا
 هنإف لوألا لوقلا ىلع امأو ى هلك عوجرلا لصح كلوق ىنعم يف ةقيقح متعجر

 )١( ةرقبلا : ١٩١ .
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 . .. . . رشعلا لوأ نم ىلوألا ةئالثلا موصي : ليقو

 لحو ص عوجرلا ضعب متعجر وأ عوجرلا يف متعرش : كلوق ىنعم ىلع لمح دق

 اذإ كنأ ىرت الأ « ةقيقحلا لصألاو ى زاجم هضعب ىلع وأ هيف عورشلا ىلع لعفلا

 الإ ى ةنيرقب الإ مايقلا يف عورشلا ىلع وأ مايقلا ضعب ىلع هلمحت مل“ديز ماق : تلق

 ىلعو ص هيف عورشلا يفو عوجرلا مامت يف ةقيقحلاب كرتشم عوجرلا نإ : لاقي نأ
 انطو ذختا نإ الإ هدلب لوصو لبق نهموص هيزجي ال فنصملا مالك يف يناثلا لوقلا

 : ليقف رضتحا نإو “ تيي مل ام نيد هيلع نهف مصي ملو هدلب لصو اذإو ى هلبق
 لوآلا ىلعو ، لوصولا دمب نهريخأت هل نسحي الو « يدهلاب : ليقو ى نهب يصوي
 ىصوأ رضتحا نإو“هدجو اذإ يده همزل نهمتي:مل وأ نهمصي ملو هدلب لصو اذإ
 . تومي ىتح هيلع نيد يه يتآلا ةفينح يبأ لوق ىلعو ى هب

 لوأيف ةقيقحلاب كرتشم عوجرلا نأ:« ناميألا ه باتك يف خيشلا لوق رهاظو
 لوأ يف يضملاو باهذلا ىلع ناعقي يضملاو باهذلا نأل : لاق ذإ هرخآو عورشلا

 عوجرلاو رورملا لثم ىنعملا اذه ناك ام لك كلذك و٤هرخآ يفو يضملاو باهذلا

 ءاش ثيحف ةفرع موي مامت ىلإ ( رشعلا لوأ نم ىلوألا ةثالثلا موصي : ليقو )
 لاقو “ ةثلاثلا ةثالثلا وأ ةيناثلا ةثالثلا وأ ىلوآلا ةثالثلا كلذ نم نهموص عقوأ

 نيب ةدمقلا يذ وأ لاوش يف رشملا لبقو رشعلا يف نهموص زوجي : ةفينح وبأ

 لاقو“رجنلا موي دعب قيرشتلا مايأ:ضمي اهزاجأ و ى جحلا مارحإ و ةرمعلا مارحإ
 وهاذمه نأو جحلا لامعأ نم اوغرفو اورفن اذإ ةعبسلا ماصت : ةفينح وبأ

 هنإ :رخآلا هلوقو “يمفاشلا يلوق دحأ وهو « متعجر اذإ ةعبس يف عوجرلاب دارملا

 هنإف الام دجو دقو ارقب وأ البإ وأ امنغ دجي مل نمو ى هلهأل عجر اذإ موصي
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 هئافتنال دعب موص هزجي مل يحضي نأ لبق رحنلاموي هلام فلت نإو

 ماص نإو ص هدجو نإ لباق ةكمل هثعبي يده هتمذب همزلو « همايأ يف

 هتمزل بورغلل نإو رحنلا موي لام هلخد مث مايألا ةثالثلا مداعلا

 يرصم ىلع لدب الو 4 مميتب اهلخد ةالص يف ءام دجاوك { ةيحض

 ه ةف آب تتام نإ اهاونو ةيحض ىرتشا

 يف هنافتنال دعب موص هزجي مل ىحضي نأ لبق رحنلا موب هلام فلت نإو )

 ابطاخم ناك هنأ هؤافتنا ىنعمو « الثم ةفرع مويو نماثلاو عباسلا يهو ( همايأ

 اہنأل اضيأ اهموصي الف عجر اذإ ماصت يتلا ةعبسلا امأو موصلاب ال يدهلا

 مل نمو “ عامجإب رحنلا موي ماصي الو ، لصفلا ناك ولو دحاو موص ةثالثلاو

 يده هتمذب همزلو ) “ مد هيلعو ةعبسلا مصي مل رحنلا موي لبق ةثالثلا كردي

 يف ىنمب حبذي وأ رحني هدجو اذإ هثعبيلف الإو « ( هدج و نإ لباق ةكمل هثعبي

 هنكل ءيش همزلي مل هثعبي ملو ماع يف هدجو نإو « ىنم مايأ يف مرحلا يف وأ همايأ

 الام دجو دقو صوي ملو دهي ملو تام نإو ى هب ىصوأ رضتحا نإو ى هتمذ يف

 نب دمحأ خيشلاعماج رظناف « نالوق نايصملاب هيلع مكحلا يفف ،هيلإ يصوي ام وأ
 . تارافكلا رئاس اذك و ص هب هتمدخ ىتلا يتيشاحو « هللا ايهمحر ركب نب دمحم

 براضلاب [اهيبشت مايألل ةثالثلا ةفاضإب ( مايألا ةثالثلا مداعلا ماص نإو )
 رحنلا موب لام هلخد مث ) ى ةثالثلا نم انايب هفطع وأ مايألا لادبإ وأ “ لجرلا

 ءام دجاوك ) 0 هتعتمل ( ةيحض هتمزل ) بورغلا برق دنع يأ ( بورفلل نإو
 لدب الو ) 0 موص ف عورش دعب همزلت ال : ليقو ى ( مميتب اهلخد ةالص يق

 وأ داب نم همزلت نم اذك و ى ( ةفآب تتام نإ اهاونو ةيحض ىرتشا يرصم ىلع
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 وأ رحنلا موي ليق اهحبذ ال ى اهلثم وأ اهنم لضفأب اهلادبإ زاجو

 يفاهايس نإ : ليقو ث ًاقلطم ةيحض اهايس نإ مزلتو لدبل ال اهعيب
 هديب اهرهظ حسم هتيحض حبذ ديرمل بدنو ى اهلبق ال رشعلا

 وحنو يده نم همزل ام ريغ ةيحض داز اذإ عتمتم وأ “ عتمي مل رمتعم وأ جاح

 ى هنم دمعت الب تتام اذإ كلذو ى يورقلا لمشي ام يرصملاب دارأو ى كلذ

 هدارمو ( اهلثم وأ اهنم لضفأب املادبإ زاجو ) “ دمع الب فلاتملا رئاس اذك و

 ءارشو نمثب اهعيب وأ ى ةدايز عم وأ « ةدحاوب ةدحاو ىرخأب اهلادبإ ںاهلادبإب

 (لدبل ال اهعيب وأ رحنلاموي لبق اهجبذ ال ) اهكرتو اهريغ ديدجت وأ ،هب ىرخأ
 وهام وأ « ىرخأ هيلع ةدايزب وأ هدحو اهنمثب يرتشي نأ زوجيف لدبل امأ

 هتىن ىلع هؤاقب لصألا نأل اهلثم امل دسي ال نأ طوحألا نأ يدنعو « اهنم لضفأ

 هارتعا رمأب الإ ى اهنم حجرأب الإ اهيف ىلوآلا هتين كرتو اهلاديإ هل نسحي الف اهيف
 ص ةهارك الف ص كلذ وحن وأ ةفايض وأ ى اهلثم هنيح يف دجي الو لك أل جابتحاك
 اهلثم همزل هجوب تعاض نإ هنأ ىتح ( مزلتو ) “ طقف اهلثمب لادبإلا ناك ولو

 دق هنأل عييضت الب تعاض نإ هيلع لدب ال هنأ يدنع يذلاو ى لضفأ وأ

 ص اهلبق وأ رشملا ىف ( اقلطم ) اهاونو “ ( ةيحض ) هناسلب ( اهايم نإ ) اهنّسع

 ءارشل اهعيبو املادبإ هلو ى ( اهلبق ال رشعلا يف اهايس نإ ) مزلت ( : ليقو )
 . اهنمثب

 لممتسب قلع هنأل ىنميلا ( هديب اهرهظ حسم هتيحض حبذ ديرمل بدن و )

 ءازجألا لضفأ سأرلا نآل اهبنذ ةهج ىإ اهسأر ةهج نم ةنسحلا ءايشألا يف هانمي
 ص هنم أدبيلف فتكلا وهو يللع هبحأ يذلا محللا اهتهج يف نألو ى ةرهاظلا

 اهرمش وأ اهفوص دبلي رخؤملاىإ هنم حسملا نألو «رخؤملا نم لضفأ مدقملا نألو
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 . هديب اهحبذيف { ينم اهلبقتف يتيحضو ينابرق اذه نإ مهللا : لئاق

 ءاش نإ رخديو قدصتيو اهنم لكأيو « املسم ناك نإ هريغب زوجو

 ةرقبلاوريعبلاو “كربت حسملا كلذو ى هريثيف مدقملا ىلإ رخؤملا نم امأو ى نسحيف
 ابهجذيف ينم اهلبقتف يتيحضو ينابرق اذه نا مهللا : لئاق ) ةاشلاك كلذ ين

 ىلوتملاو ، ةدحوم يأ ( املسم ناك نإ هريغب زوجو ) « بحتسم اذهو ( هديب
 هدارم سيل و“فلاخخلا هدعبو“هنم أربتملا ددعبو ى انم هيف فوقوملا هدعبو “ىلأوأ

 لعف نإف ت كل اهيلي نأ زوجي الف يباتكلا امأو « كلذ نم عنم اضعب نأ زاوجلا

 يباتكلا ةحيبذ نآل مرحت الو ع قدصتلا رئاسك اهنم قدصتلا « محل ةاش يهف
 للع هيهن درجمب ةيحضلا نأش ين اهميرحت ىلع مدقي الف ةيزجلا يطعي ناك اذإ لالح

 وهو؟داسفلا ىلع لدي له « فلتخم يهنلا معن ث ةمذلا لهأ ةيحضلا ةيلوت نع

 ص لدي ال : ليقو “ لالح اهنكل ةيحضلا مكح نع ةجراخ ةحيبذ يهف “ حيحصلا
 الو كتّلم لمهأ اهوتلو » : خيشلا ةرابع يف ثيدحلا صنو “ ةصقان ةيحض يهف
 ازننتلم لهأ لمشو ى ةحابإلل ثيدحلا اذه يف رمآلاو )١' « كتمذ لهأ اهولوت

 مرحت الو امرحم لعف دقف ايباتك دحأ اهالو اذإف ى ممرحتلل هيف يهنلاو « فلالا

 ،باتكلالهأ نم لجر هتيحض هل حبذي نأ ملسلل هركي : راثآلا ضعب يفو ث هب |

 هللا ءاش نإ فنصملل دارم وه لب حبذلاك كلذ يف رحنلاو « هيزنتلل هيف ةهاركلاو

 . ةيكذتلا وهو ماملا يف حبذلا وهو صاخلا لمعتسا نأب

 ع اهلك اهب قدصتنلف هتمزل نإ الإ ( ءاش نإ رخديو قدصتيو اهنم لكايو )

 . هحام نا هاور ) ( ١
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 الو > آاعامجإ هتأزجأ حبذ لعب تقرس نإو 1 اهدلج عيبب هركو

 تحبذ اذإ نكلو ، ةيح يهو اهدلج ذخأ يف ًاباصق طراشي

 ٠ هل هاطعأ

 ( اباتصق طراشي الو اعايجإ هتازجأ حبذ دعب تقرس نإو اهدلج عيب هركو )
 ى رحنلاو حبذلا ةبصق بحاص يأ بسنلل باصقو “ باصق طرش لبقي ال يأ

 هطراشي ال هريغ اذك و « رحني وأ حبذي يذلا دارمو “ رحنلاو حبذلا ةلآ يهو

 اهحمذأ ال : باصقلا هل لوقي نأب ( ةيح يهو اهدلج ذخأ يف ) ةبصقلا كلام ك

 . ( هل ءاطعأ تحبذ اذإ نكلو ) “ اهدلج ينيطعت نأ ىلع الإ

 دناوف

 ءاهب ةفر اهارت ال ثيح ةرفشلا ةيحضلا حباذ دحي : ليعامسإ خيشلا لاق

 نأ يفبنيو “ هركيو هللا ركذيو هنيميب اهحبذيو ةلبقتسم رسيآلا ىلع اهمجضيو
 بنجلا وأ يه تحيذ نإو ى اهل حبذي نم ةأرملا لتك وتو = ءوضو ىلع نوكي نأ

 وأ ةلبقلا ريغل وأ ةمئاق ةاشلا تحمذ نإ و « زاج رارطضا نايرعلا وأ ضئاحلا وأ

 وأ اهخلس وأ اهحبذ نمل اثيش ةيحضلا نم طمي الو كلذب رمؤي الو ى زاج لامشلا
 ص اهعم اهدلو حبذيلف ةيحضلا تدلو اذإو ى عيب كلذ نآل اهرمأ نم ائيش جلاع
 ‘يزحت الف تومت نأ لمق تقرس نإو 0 تأزجأ توملا دعب بسع اهب ثدح نإو

 هتىحضنم هباحصأ و وه لك أي نأ هلو « هوركم اهميبو ةمحضلاب عافتنالا زوجيو

 رثك لب قدصتيو لقألا لك أي : ليقو ى نيثلثلا قدصتيو « ثلثلا لك أي : ليق
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 اهنم ةندبلا بحاصل سيل : ليقو “ لقألاب : ليقو « ميجلاب قدصتي : ليقو

 ى اهبحاصل عبرو ريقفلا سئابلل عبرو رتعْلل عبرو عناقلل عبر يأ اهعبر الإ

 نم الإ لك ألا زوجحم ال : لسىقو 0 هازجأو أطخأ ادحاو الجر هكسن ىطعأ نمو

 نم الو ةيدفلا يده نم لكأي الو عوطتلا يده نم لكأب : ليقو ى ةعتملا يده

 لكأي : ليقو ڵ بجاولا يدهلا نم لك أي ال : « دعاوقلا ه يفو « ديصلا ءازج

 بجاولا نم لك أي ال : ليقو “ ىذألا ةيدفو نيكاسملا رذنو ديصلا ءازج الإ هنم
 . ه ا نآرقلا يدهو ةمتملا يده الإ

 ى ثلثلا لك أيو “ ثلثلا هماحرأو “ ثلثلا ريقفلا ةيحضلا نم معطي : ليقو

 ع اثلث هباحصأو وه لك أب نأ هرمأف ةمقلع عم ةيدهب ثعب هنأ دوعسم نبا نعو

 نيملسملا نم موق لاقو ى اثلث نيكاسملا معطيو ى اثلث دوعسم نب ةمقلع ىلإ ثعبيو
 رحنلا موي لبق ىنم ريغ ين اهوحذ يتلا ةعتملا باحصأ ىلع مامطإلا بجو امنإ هنإ
 هجو ال ذإ اهب اهحمذ اهمزليف ىنمي تناك قلا ةعتملا باحصأو « كلذ اوج ىلع ءانب
 نأ زوجيف ى ةرافك الو ءازح ال ةىحض وه امم اهريغ امأو 0 ىنم نع اهجارخإل

 دارملا سيلف ائيش اهنم لك أي ال ةرافكلاو ءازجلا نأ هدربو “ آدحأ هنم معطي ال
 نع راثالل بجاو ةيحضلا نم مامطإلا نأ جبحصلاو « ةيحضلا الإ ةيآلا يف
 الإ .هريغ ىلع لمحي الو ى بوجولا رمألا ف لصألا نالو ص مامطإلا يف ةباحصلا

 رمالا لب بوجو مدع ىلع لدي ال بجاولا ريغ لك الاب ماعطإلا نرقو ى ليلدل
 ص بوجولا نم هلصأ ىلع مامطإلاب رمألاو ى هعنم مهوتي دق ذإ < ةحابإلل لك الاب

 اهلك أ زجي مل ولو اهلك اهماعطإ زوجيف ى ةدابع ماعطإلا و ى حابم لك ألا اضيأو
 ص ةنسلا ءادأو قدصتلا ةسنب لب هتاذل مدلا ةقارإ هيلع باثملا نأ ملسن الو ى اهلك

 نم مكو ؤ ةعنضَّم ولو ًأزجأ اومعطأ اميأ : لاقي نأ ةحص نومعطي ام تقوي مل املو
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 مدعيف سيلف ى هب رومأملا ءيشلا مساب ىمسي ام ىندأ ىلع تلمحف تقوت مل رماوأ
 هنم عييضت الب تقرسف تحيذ نإ امأو « بوجولا مدع ىلع لدي ام تيقوتلا

 هديدجت همزلي مل عييضت الب عاض اذإ مزلي ال ام اذكهو “ عيضي مل هنأل همزلت الف
 مزلي مل عييضت الب هتاذ فلت اذإ يتاذلا نيعلا بجاولا يف كلذك رمألا لب
 تفلت اذإ ديدجتلا بوجو مدع يف مامطإلا بوجو مدع ىلع ليلد الف « هتداعإ

 ةياكح « ميهاربإ كبأ ةلم » : ة هلوق يف كلذ ىلع ليلد ال اذك و ى حبذلا دعب

 زع هلوق نم ةموهفملا ةيحضلا نم يأ ؟ اهنم انل ام : اولاقف اهأرق نيح ةيآلل

 نال « ةنسح فوصلا نم ةرعش لكب » : لاقف '١چ ميهاربإ كيبأ ةلم » : العو
 ىلع اضيأ نوكي باوثلا نأ كش الو ى رمشلا تانسح درجم نع رابخإ اذه

 مهاربإ لمف اك اهنم قدصتلا ميهاربإ ةلم نم اضيأو ى هركذي مل نكل ةقدصلا
 نم مظعأ ةقفن سانلا قفنأ ام » : هعفرب رمع نبا لوق امأو ى هدعب نوملسملاو
 ملسن الو«مامطإلا وهو هببسمو حوفسلا مزال دارملاف « «مويلا اذه يف حوفسلا

 وهو ربقفلا سئابلا معطيو لك أي نأ تتقو دق لب ةتقوم ريغ ةيآلا نأ اضيأ

 نم رسيتسا امو ى اثالثأ مسقت اهنأ ىلع ةتصان ةيآلا تناكف ى رتعملاو عناقلا لمشي

 ماص يدملا دجي مل نإو ةرقب وأ ةندب : ليقو « روهلا دنع ةاش عتمتلل يدهلا

 لبق هدجو نإ:ليقو“دجو ولو هيلع يده الف موصلا يف عرش اذإ : كلام لاق

 ةثالثلا مصي مل نإو ى هيلع الف ةعبسلا موص يف وأ يدهلا هيلعف مايآلا ةثالثلا مام

 :نويزاجحلا لاقو“هدجو اذإ يدهلا هيلعو « موصلا هيزجي الف رحنلا موي دعب الإ

 نهيحاضأ نحبذي نأ هتانب رمأي يرعشألا ىسوم وبأ ناكو « اوؤاش ىتم نوموصي

 )١( جحلا ةروس : ٧٨ .
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 عيب زوجي الو ص موق هزاجأو ى مايآلا يف لب ىنم يلايل ين حبذي الو « نهيدياب
 الف هب عفتني امم كلذ ريغو رمش و دلجك محللا ريغ امأو « قافتاب ةيحضلا محل

 مهاردلاب زوجي : ليقو “ ضورملاب زوجي : ليقو “ ضمي دنع اضيأ هعيب زوجي

 حيبب مهرمأيو ةرقبلا يف هباحصأ عم كرتشي ديز نب رباج نأ يورو ى اهربغو

 وأ اهدلجب قدصتي ةراتو ى هنمثب عفتنيو هعيبي ةرات يأ « هب قدصتيو اهدلج
 .7 : هل ليق “ هعىب دمب اهدلج نمثب قدصتي هنأ ديرب هنأ لمتحيو ى هنمثب

 ىلع ردق نإو “رباج مالك هلمتحيو “هعيب. نأ نودب اهدلح ينعي ى معن : لاق ؟ هب

 ص سانلا لأس وأ ضرتقا وأ هبايث لضف نم ولو عاب رسعأ ىتح حبذي ملو حبذلا
 . ةعتم ىرخالاو هقلحل امهادحإ ناتاشف حبذلا لبق قلح نإف
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 لصف

 مل نإو ةكمب رحنل قيس ام يدهاو ث آرقبو البإ نبلا معي
 راعشلا هركو ى رعشي ملو دلقي

 لصف

 ممعي ال : ليقو ( ارقبو لبإ ) قلع هلوسرو هللا مالك يف ( ندبلا معي )
 : لىقو٤نمس وأ ى هندب مظع يأ ةنادب ن دبت نم ةندب" ةندْبلا تيمسو ى رقبلا

 كسن" ريعب مسإلا كلذ صتخم الو > اعرش ريعبلا صخو > ةغل ايهمعب مسإ وه

 ةرقب وا ةقان وه : يرهوجلا لاقو > ةرقب وا ريعب لكل وه لب هترقب وا جحلا

 ديلقتلا؛ ( رعشي ملو دلقي مل نإو ةكمب رحنل قيس ام يدهاو ) ةكمب رحنتف نمست
 نأ راعشإلاو ص يده هنأ هب ملغي كلذ ريغ وأ لعن وأ هيلع رجشلا ةرشق قيلعت
 هنأل ) راعشلا ركو ) ٤ يده هنأ ملعيف مالا جرخيف هنمطد وأ هدلح قشي

 > ةلثم رامشاإلا نال ندبلا رعشت ال : زي زعلا دمح نب هللا دمع لاق > بيذمت

 مرح هنأ رهاظلاو ‘ فنصملا اهب ربعف ةهاركلا هدارم لعلو ى ميرحتلا هرهاظو

 ال وهو رعشأ دق نل هنأل كلذ نم ءيش حصي الو > مم رحتلل ةهاركلاو > كلذ
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 هل زاج راعشإ الب هقاس نم ‘ ليقو ، رسيأ نم مانس يف زوجو

 . ... ت يده هنإ لقي ملام هلادبإو هيف عوجرلا

 ٠ يده هنأ ملعي هنأل ًارامش كلذ يمس و > امرحم الو اهوركم لعفي

 س للع لعف اك نميأ نم زوجيو ( رسيأ نم ) ةورذ يأ ( مانس يف زوجو )
 مل وأ نميألا ثيدح هلصي ملو هلصو ثيدحل رسيألا ركذ ىلع رصتقا عيبرلا لملو
 هيف نألو رسيآلا ":صخف ابيذمت هيف نأل هيأرب كلذ لاقف « الصأ ثيدح هلصي
 ىلإ ةبقرلا وحن مانسلا ةحفص يف قشي نأ ضمب دنع هتفصو ى اسيجنت
 للع رعشأ دقو « ءاش نإ اهللجيو ربكأ هللاو هللا مسب : كلذ دنع لوقي رخؤملا

 ضعب لاق ث رعشي نأ لبق نيلعنب دلقي رمع نبا ناكو ى نيلعن اهدلقو نميألا يف
 زوجي ونالعن هبف قلعيو لبح ةندبلا وأ ريعبلا قنع يف لعجي نأ ديلقتلا : انموق
 لاقو ث راتوألاو لاعنلا ديلقت ةهاركب : ليقو “ لضفأ نالعنلاو « دحاو لعن

 عيبرلل افالخ اضيأ منغلا دلقتو ؛ تئش امم دئالقلا لعجإ : يكلاملا بيبح نا
 ةمنسألا امل يتلا رقبلاو اهل مانس ال يتلا لبإلا يف ءاملعلا فلتخاو « انموق ضعبو

 ص هتبرق وأ هدازم ةورعب دلق هب دلقي ام دجي مل نمو ؟ رمشت وأ دلقت له
 يدهلا ةنس : كلامو ورمع نبا لاق ص ديلقتلا نيح ةلبقلل يدهلا همجوت بحتسيو

 ةفرع يف هبفقيلف ةكم نم هارتشا نإو “ةفرع يف هب فقويو لحلا نم قاسي نأ

 ىلع لدب ال نكل ةنس يدهلا فوقو : يعفاشلا لاقو « لدبلا همزل لعفي مل نإو

 . ةنس سيل : ليقو ص مرحلا نم وأ لحلا نم ناك ءاوس هب فقي مل نم

 ام هلادبإو هيف عوجرلا هل زاج ) ديلقت وأ ( راعشإ الب هقاس نم : ليقو )
 < يده هنأ لدي امب هنأش ف ظفلتي م ام يأ : ( يده هنا ) هناسلب ( لقي م

 'قس : دحأل لاق وأ ‘ يده اذه: وأ « يده وه : لاق وأ يده هنإ : لاق ءاوس
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 بجاو امإ وهو ؛ ًاقلطم زوجو ء ةرورضب هنبل برشو هيلع لحلاو :

 نع: راصحإ وأ نارق وأ عتمت وأ رذنب امإ بجاولاف . عوطت وأ

 . . . . . . . .ىلوق يف جح

 ،لادبإ الو عوجر الف كلذ نم ائيش لاق اذإف٤كلذ وحن وأ هعأرا وأ يدهملا اذه

 وأ هب هلادبإب يده ديدجت يداب هدارمو ى الصأ يدهلا كرت عوجرلاب هدارمو

 : ليقو “ ( ةرورضب هنبل برشو هيلع لحلاو ) كلذ ريغب هديدجت وأ هنمثب
 اذإف ڵ ( اقلطم زوجو ) : لوقلا اذهل ريشم لاق هتيأر مث « ةرورض الب ولو
 اضيأ : ليقو ص ارطضم ناك نإ الإ كلذ نم ءيشب عفتني الف هدلق وأ هرمشأ
 يدهلا هلك كلذ يف ءاوسو ى اهنبل يف اهليصف رضي الو « رطضم ريغ ولو عفتني
 نبللا بهذيف درابلا ءاملب يدهلا عرض حضني : ليقو ع بجاولا ريغو بجاولا
 يدهلا لالح :ليق “قدصتيو الصأ هبرشي الو ى دلولا "ير دعب هب قدصتبنم هو

 ءارك و لمحو بوك ر نم همومع ىلع اهب غافتنإلا مهضعب رسفو ى هلاعنو هماطخو
 كرابت هلوق يف راعشإلا وأ ديلقتلاب ىمسملا لجألا رسفو “ كلذ وحنو نبل برشو

 جحلا رهشأ يف ايده دثق نمو ٢چ ىمسم لجأ ىلإ عفانم اهيف ل » : ىلاعتو
 مال عيبرلا ىتفأ اك مرحي مل ولو مرحملا بناجي ام بنتجي نأو مارحإلا همزل

 ةلحرم ىلع يهو اهرمأي رمشأ و اهدبع اهل دلق ذإ ثراحلا نب بعك ينيزم ورمع
 . ةرصبلا نم

 وأ نارق وأ عتمت وأ رننب امإ بجاولاف عوطت وأ بجاو امإ وهو )
 ى فالخلا هدحو هيفف نراقلا ىلع يده ال : ليقو ى ( لوق يف جح نع راصحإ

 )١( جحلا : ٣٣ .

- ٢١٧ - 



 :اهل ناك نإ : ليقف ، قيرطلا ف بطع نإو ث ةرافك بجومل وأ
 نإف ، لض وأ تام نإ هلدب مزل رذنب ةقدص وأ ةيدف وأ هازجل وأ

 ولو هيف رحن نإو 4 معطأ و هبحاص هنم لكأ مرحلا لوخد لبق بطع

 :اهيف هرحن ةجحلا يذ لبق ةكم مدق نإف ، هازجأ تيبلا غولب لبق
 ه هنم وه لكأي الو هقدصو ءاش نإ هموي لبق نإو

 عومجملل لوق يف هلوقب نآرقلا صنل رصحلاو عتمتملا ىلع هبوجو يف فالخ الو
 ع ترآرقلا وه ليلدلاو ى هرتخأ هنكلو نارق ىلإ هعوجر دارأ وأ « عيجلا ال

 سأر ةيطغتو طيخ سبلو ثفت ءاقلإ وأ ديص لتقك ( ةرافك بجومل وأ )
 ( بطع نا و) 2 مرحلا رجش عطقو “ جحلل دسفم وهو “ عامجو بيطلا ةلوانمو
 يأ ةرافكلل يأ ( امن ناك نإ : ليقف قيرطلا يف ) راسكنا وأ لالض وأ توب

 : هلوقب هيلإ راشملا ديصلا لتق ادع ام اهيلإ ريمضلا عجر نيح اهب دارملاو اهبجومل

 يفف © ( ةيدفوأ ) : هلوقب هيلإ راشملا سأرلا ثفت ءاقلإ ادع امو ( ءازجل وأ )

 رسكنا وأ ( تام نإ هلدب مزل رذنب)تنيعت (ةقدص وأ ) مادختسا هبش مالكلا
 هنم لكأ مرحلا لوخد لبق بطع نإف لض وأ ) مرحلا لصي ال ثيحب الثم
 . هلدب هيلع نأل ءاش ام لعفو ءاش نإ عابو ، ءاش نم ( معطأو هبحاص

 لكأي الو ( هازجأ تيبلا غولب لبق ولو ) مرحلا يف يأ ( هيف رحن نإو )
 هافك و ( اهيف هرحن ) لبلع وأ حبحص يدهب ( ةجحلا يذ ةكم مدق نإف ) ى هنم

 نإ يزجيال امنإو « لاوش لوأ ولو ( ءاش نإ ) رحنلا موي ( هموب لبق ناو )
 ' :لاقهنأك ةقدص هلعج يأ لادلا دشب ( هقدصو ) جحلا رهشأ لبق هرحن وأ هحمذ

 عنم : لاق هنأك رصحلل احيولت ريمضلا زربأ ( وه لكاي الو ) هب قدصت
 هرخؤي نأ هل يفبني نكلو ى هلعف لعفب هبلع هبوجول ( هنم ) طقف هنع لك آلا
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 هب قدصتيو رحنلا موي ىنمب الإ هرحني الف ةرشعلا يف هب مدق نإو
 جح وأ راصحإ وأ عوطتل امو نيك اسملل مسي ملو هل ه امو

 عوطتلا يدهو ، هرثكأ معطيلو هنم لكأيلو ص رحنلا مويف ةرمعو
 همدب هلعن سمغي مث هرحنيلف مرحلا لوخد لبق بطع وأ لض نإ

 وه هنم لكأي الو ، يده هنأ فرعيل ىنميلا هتحفص هب برضيف

 هلك أب رمأي الو { هقيفر الو

 ىلوألا ( ةرشعلا يف بطع وأ احبحص يدهب ( هب مدق نإو ) “ رحنلا مويل

 ناك نإ ( (لا موي ىنم الإ هرح دلق ) يف هب موللا علب يأ ةجل يد نم
 ( نيكاسملل مسي لو هلل يدما امو هب قدصتيو ) “ رحن هتوم فسخ نإ ال « ىقبي

 نأب لفن (عوطتل امو ) نيكاسملا ركذي ملو هظفلتو هاون وأ هلل ايده هاون ام يأ
 وأ ) “ نيكاسملا ركذي ملو هظفلتي ملو ايده وني ملو ظفلتو ىون وأ ةقدص هاون

 وي ) هرحنيل (ف ) اهنع وأ ( ةرمعو جح ) نع ( وأ ) جح نع ( راصحإ
 رم اك كلذ ريغ : ليقو ى هلقأ : ليقو ى ( هرثكأ معطيلو هنم لكأيل و رحنلا

 لبق بطع ) نإو ى ءاش نإ هلدبأ ( وأ ) هلدبي مل ( لض نإ عوطتلا يدهو )
 ملو هدجي م دإ هلدبأو هدجوو لض هنأ دارأ لعل و “ ( هرحنيلف مرحلا لوخد

 ؛مرحلا جراخ هدجوو جحلا نم هعوجر دعبهدجو وأ ى مرحلا هلدب الو وه لخدي

 نألرهاظلا وهو “ هلح ر لمن وأ 0 هب هدلق يذلا يدهلا لعن يأ (هلعن سمغي م

 هنأفرميل) همانس تحت (ىنميلاهتحفص هب برضيف همدب )هتفخ وأ : ثيدحلا يف

 هنأكف هلكأب رمأ اذإ هنأل ( هلكاب رماي الو ى هقيفر الو هنم لكاي الو « يده
 هلك أب هبحاص رمأي يذلا هلحم غلابك سيلو ث هلل كسن هنأ عم ءاش امب هيف فرصت

 هنأل ءازجإلا ثيح نم رمأي الف اذه امأو“هلك أب رمأيف هازجأ دق هلحم غلاب نأل
 .. ناك دق هنأل كلملاو قدصتلا رئاس ثمح نم الو ةتداعإ همزلت ال نكل هيزجي ال
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 لدبلا مرلي امنإ : ليقو { هنم لك أ ام هلدبأ لك أ نإف ء هيلع لدب الو

 . اكرتو الدب هريغ يف ريخو هنم لكأ نإ بجاولا يف

 اهنم بطع نإ هرمأو ايده :يلع عم ثمب هنأ » : لع هنع يور ى ةيحضلا ةينب
 هب برضو « همد يف هئفخ' » : لاق وأ )ي هلعن سمغو هرحن قيرطلا يف ءيش

 :اولاق « كتقفر نم دحأ الو ائيش هنم لك أت الو » : لاق يده هنأ ملعيل هتحفص

 هصنم املو “ريعبلاك ريعبلا ريغو « رحنلاك كلذ يف حبذلاو ى عوطتلا يف اذهو

 دارملاو ع هب رمؤي ال زوجي ال ام نأل هلك اب رمأي ال هنأ ملع لك ألا هباحصأو

 هتقفرلو هل ه : ةشئاع نعو « اكيرش نكي ملو داز طلخي مل ولو قفارملا قيفرلاب
 الو هولكف يدملا بطع اذإ ه : تلاق ى هلكأب رمآلا اضيأ هلو يأ « هلك أ

 ابجاو نكي مل نإو ص هناكم اودهاف ابجاو ناك نإف « عابسلاو بالكلل هوعدت

 لكأ نإف هيلع لدب الو ) : لاق ام « اودهت الف متئش نإو اودهاف متئش نإف

 وه ( هنم لكأ ام ) هقيفرب وأ هرمأب وأ هسفنب هنم لكألا عنمب لوقلا ىلع ( هلدبا
 . طقف هنم لك أ ام ال لك هلدبي : لبقو “ هرمأ نم وأ هقيفر وأ

 طقف لك أ ام لهو ى ( هنم لكأ نإ بجاولا يف لدبلا مزلي امنإ : ليقو )
 باطخلا نب رمع لوقو « ( اكرتو ألدب هريغ يف ريخو ) “ اضيأ نالوق ؟ هلك وأ

 لبق ىكذملا عتمتلا يده لمشي « لدبأف عوطتلا نم تلك أ اذإ» : هنع هللا يضر

 : ليقو “ طقف لك أ ام لادبإ ‘ لادبإلاب دارأو ى هلع يف ىكذملاو « هبطمل هلحم
 غلبي مل امم لكأ ام لادبإ دارأ اذإف ى طقف لك أ ام همزل هنأ حيحصلاو ى لكلا

 ى حبذلل الع سيل امم هوحنو بطع عضوم يف ال هتقوو هلحم يف هيطعي هنإف هلحم
 . هل سيل تقو يف الو

 .ملسم هاور ( `)
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 الف عتمتلا يده الإ هلحم غلب دقف مرحلا غلب يده لك : ليقو
 . . راصحالا يده ديزو . هموي ىنمم قرهي نأ دب

 هجبذ زاجو ( هلحم غلب دقف مرحلا غلب يده لك ) : ءاطع نع ( ليقو )

 قارمهإلا موب يأ ( هموب ىنمب قر نأ دب الف عتمتلا يده الإ ) “ هبحاص ىفك و

 مويو ىنم هل طرتشي ايف ءاطع نع ( ديزو ) دحاو قدصاملاو رحنلا موب وأ

 ءاش ثيح يدهلا رحن زوجي : موق لاقو “ جحلا نع ( راصحالا يده ) رحنلا
 يده قاس نمو ى مرحلاب الإ رحني الف ديصلا ءازجو نآرقلا يده الإ هبحاص

 عيب هلف لوألا دجو مث هدلقو رخآ ىرقشاف هايس ام دعب فلتف هريغ وأ عوطت

 هعيبوهلك أ هلف لوألا دجو مث هرحن نإ و ى اعيمج امهرحن لضفألاو « هلكأ و رخآلا

 رحن مث هعابو هدجو نإ : عيبرلا لاقو ‘ يدهلا قيرط ىلع آضيأ هرحن لضفألاو
 يف اذهو « هيلع الف دزت مل نإ و ريخآلا ىلع هتميق نم داز امب قدصتيلف ريخألا
 نإ هيزجي الف هرحنف مرحلا ىلإ بجاولا يدهلا لصو نإ و ى عوطتلاو بجاولا

 الب يده رحن مهضعب زاجأو « رحني نأ لبق "رم ام ىلع هلجر وأ هدي ترسك

 نمو ص ايده هتيمست لبق اهدلو تلا هدالوأ يف ءيش آلو رحن يقب امو عيبضت

 . هنمثب قدصت وأ هحيذي ايده هنمثب ىرتشا يدهلا دلو عاب

 قاسو طقف ةرصملا دارأ نمو ى أزجأ يدهلا يف ءاكرشلا دحأ تام نإو

 وأ ايده دلق نمو ك اذه ىلع ةىحض ال : 7 > هلهأل فرصنىلو هرحنىلف ايده

 :عيبرلا لاقو ى ايهب وأ ةرمع وأ جحي مارحإلا مزلي مل تيبلل ًاديرم هقاسو هرمشأ

 نومآ مهو هيف ءاكرشلا دحأ هرعشأ وأ هدلق اذإو “كلذ نم ءاش امبمرحي نأ همزلي
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 جاتحمل زاجو . ةكراب : ليقو 2 ىرسيلا ةلوقعم ةمئاق ندبلا حبذتو

 همزلت مل نإ زروجأو س هقيفر نكي مل نإ هريغ ةرافك نم لكأي نأ
 . همس

 اهلفسأ نم اهوجرخأ صنق مهيلع تناك نإف ى "رم ام ىلع مارحإلا مهمزل تيبلا

 . منغلا ديلقتب مارحإلا مزلي الو « قشلاب ولو ايبنج وأ

 سانلا رضت الئل ( ةكراب : ليقو ‘ ىرسيلا ةلوقعم ةمئاق نادلبلا حبذتو )
 ةمئاق يأ ؤ١) ي فاوص اهيلع للا مسا اوركذا » : ىلاعتو هناحبس لاق ى مدلاب

 اهدنع دحأ روضح مدعل دحأل ررض لصحي ال اذإ ام ىلع لمحيف « اهلجرأ ىلع

 نمف “ باجيإ ال ةمئاق اهرحن وأ اهحيذ زاوج ملمنل ةحابإ رمأ وهو مهزرحتل وأ

 نايب ص ةك راب ليقو : هلوقف “حبذلا اذك و ص ةكراب اهرحن اهب سانلا ررضت فاخ

 ال ناك ولو ةكراب اهرحن و اهحيذ زوجيو ى تفيخ اذإ ةرضملا نع جورخلا ةيفيكل

 . باجمإلل سيل ةيآلا يف رمآلا نأل ع ررض لصحي

 هقيفر ناك نإو ( هقيفر نكي مل نإ هريغ ةرافك نم لكاي نأ جاتحف زاج و )
 همزلت مل نإ زوجو ) « اكرتشي ملو اداز هعم طلخي مل ولو هترافك نم لك أي الف
 اهنم لكأي وأ هترافك نم هيطعي نأ هل زجي مل دحأ ةقفن هتمزل نإو ى ( هتقفن

 نم لك أ نمو ى ةقفنلا هديزيو لك أي وأ اهنم هيطعي ناك نإ الإ هقيفر نكي مل ولو
 ام ةميق : ليقو ى لك أ ام لثم ريقفلا معطأ هريغل وأ ديصل بجاولا هيده
 هيده نيكاسملا ىطعأف يدهلا لحم غلب نمو "رم اك كلذ ريغ : ليقو « لكأ

 )١(ا جحل : ٣٦ .
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 دلج ميب زوجيو ى اعوطت وأ ابجاو هلدب هيلعف هوحيذي ملف هحيذب مهرمأ و ايح
 عت نمو « بجاولا دلج ميب ال هب قدصتلا نسحألاو « عوطتلا ةيحض
 كموق يطعت نأ كلو ص لضفأ ناتاشو “ هتأزجأ جحلل ةيحضلا حبذو

 نأ هيزجي : ليقو « لباق يف رحن جحلا هقبسو ايده ثعب نمو ؤ كيده نم
 . لديىلاف هكسنل اهيف خم ال ةلوزهم حبذ نمو .ى ةكمب رحني
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 لصف

 ث ىسوملا رجي رعشلا ميدعو « ةرونب نإو رحنلا دعب قلحلا

 لصف

 ( ةرونب نإو ) حبذي ام هل ناك نإ ( رحنلا دعب ) ريصقتلا وأ ( قلحلا )
 ناقدي خينرزلاو ريجلا وهو ى رعشلا رثنيف هب ىتلطتي ءيش يهو « ةهارك ىلع
 هنأل ركذلاب ريجلا يهو ةرونلا “صَخو سمشلا وأ رانلاب ناخبطيو ءامب ناطلخيو
  اخىنرز دحاو ءزج وأ اخىنرز ناءزج وأ ريج ءازجأ ةعبرأ دإ رثكألا

 اهرجيلف رحنلا لبق قلح نإ اذك و « هسأر ىلع ( ىسوملا رجي رعشلا ميدعو )
 وأ ةرعش قفاوي دق هنأ ابس الو « يزجيف قلحلا ةيفيك ىلع كلذو ى هدعب هيلع

 :«جاتلا» يفف ومنت ال ةريصق تناك وأ ى دلجلا يلي ام الإ قبي مل ةريصق ولو رثكأ

 رجيو ى ةمات هتحيبذو مد مزلو ط هل زجي مل هتحيبذ تومت نأ لبق رصق وأ قلح نم

 مل لالحإلا ةحابإ دمب "لحي مل امن هرجي مل نإو “ تومت نأ دعب هسأر ىلع ىموملا
 وهف ءازجلا بجوم نم ثدحأ امم لحي مل ام هلاحب هنإ : ليقو ص هتحابإ هعفنت

 نم جورخلا دمب الإ لالحإلا بجيال : ليقو ت ءازجلا همزلو مارحإلا مكحب

 حبذلا لبق قلح نمو « مارحإلا نع جورخو لالحإلل ةحابإ قلحلا امنإو مارحإلا
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 ركشاو > يبنذ يل رفغاو > يثفت ف يل كراب مهللا : هدعب بذدنو

 تاوامسلا بر 0 نيملاعلا بر هلل دحلا : نم راثك الاو > يقلح ل

 عبسل ا

 ىلع : ليق وهف هيلع هرجي مل نإو حبذلا دعب هسأر ىلع ىسوملا "ريو مد همزل
 ردق هرعش نم مرحملا رصقيو : لاق “ لوألا مدلا الإ همزلي ال : ليقو ، همارحإ

 وأ نيمبصإ ردق ةرمعلا يف ةأرملا هرصقتو “ رمشلا ردق ىلع ةعبرأ ىلإ عبصإ
 ء هفارطأ ذخأتو هلك اهرعش عمجت : ليقو ى عبرأ ضرع جحلا يفو « ثالث

 رثكأ هتيحل ضرع نم ذخأيو ى دح الب ةرمعلا نم رثكأ جحلا يف رصقت : لبقو
 همزل رصقي وأ قلحي نأ لبق امهريغ وأ هرفظ وأ هتيحل نم ذخ أ نمو ى اهلوط نم

 مزل هلثمل رصق وأ مرحم قلح نإو ى قلاح وهف هنذإب ال هسأر قلح نمو ى مد
 هسأر ريصقت ق يزجي ام لق أو 2 س أب ال : لسىقو « ه وركم : لسىقو 0 مد "الك

 نعو ؤ هلك هريصقت الإ هيزحي ال : لبقو “ تارعش ثالث : ليقو ى هرثكأ

 نإ مد هيلعو هزجي مل هرخؤم رصق نإو « هازجأ هسأر مدقم رصق نإ : ضعب

 نيمبصإو ع امبصإ ترصق اهنذأ ةمحش اهرش زواج اذإ ةأرملا : ليقو « "لحأ
 ةمحش غلبي مل نإ : لبق اهيلع ريصقت الو “ لاط نإ ةثالثو « رثكأ اهزواج نإ

 . ةضبق دعب ام : ليقو ى نيتضبق دعب ام هتبحل نم لجرلا ذخأيو ك اهنذأ

 ي كراب مهللا ) : لوقي نأ ريصقتلا اذك و قلحلا دعب يأ ( هدعب بدن و )

 ص ربكيف ريغصلا ومني اك ىل همأ يأ : يثفت باوث يف يل كراب يأ : ( يشفت يف
 يأ رصق نإ يريصقت وأ ( يمتاح ركشاو ى يبنذ يل رفغاو ) ، رثكيف ليلقلاو
 عبسلا تاومسلا بر نيملاملا بر هلل دمحملا : نم راثكالاو ( 0 هملع ينبثأو هلىقا
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 ضرألاو تاوامسلا يف ءايربكلا هلو ى ميظعلا شرعلا برو

 هل لحو 2 ةرايزلل يضمي مث ، تقو لك يف 7 يكحلا زيزعلا وهو

 ريغ لالح لكو ى قلحلا ذعب رغصألا ليلحتلاب بيطلاو ءاسنلا ريغ

 وه ذإ هكراتل جح الو س ةرابزلا فاوط وهو ربكألاب مرحلا ديص

 نكر

 يف “ميكحلا زيزعلا وهو ضرألاو تاومسلا يف ءايربكلا هلو“ميظملا شرعلا برو
 ليلحتلاب ) ديصلاو ( بيطلاو ءاسنلا ريغ هل لح و ةرايزلل يضمي مث تقو لك
 دق هنوك و قلح هنأ هليلحت ىنعمو ى حبذلا دعب ريصقتلا وأ ( قلحلا دعب رفصألا

 رغصألا ليلحتلاب : لوقي ضعبو هسفن دعب ءيشلا نوك مزلي الف قلحلا ريغ قلح

 . هجو وهو قلحلاب رسفيو

 وهو ربكألاب ) ادبأ مارح هنإف ( مرحلا ديص ريغ لالح لك ) هلآلح ( و )
 :ليعامسإخيشلا لاق «( نكر وه ذإ هكراتل جح الو ) يمسلاو ( ةرايزلا فاوط
 ةورملاو افصلا نيب ىعسو رحنلا موي ةرايزلل فاطو هترمعل نراقلا فطي مل نإو

 ص ضيح وأ ةبانجي يزجي الو « ةراهطلاب الإ فاوطلا ضعب عنمو “ كلذ هافك

 نيفاوط فاط نإ و ى هيلع الو رحنلا موب هداعأ ةكم دورو موي هجحل فاط نمو

 نمو ى رحنلا موي جحلل داعأ و « ةرمعلل هافك و ءاسأ ةرمعلاو جحلل نييعس ىعسو .

 مدو لالحإلل مدو لباق نم جح هيلعف "لحأو رفنو ضيح وأ ةيانجب ةرايزلل
 "لحأ نإ مد همزلو هجح مت عادولل كلذب فاط نمو « عادولا فاوط كرتل

 وأ قلحلا الإ لاوش يف نكي مل نإ الإ عتمتف لاوش يف هترمع ضعب ىضق نمو
 هداعأو عكرو رحنلا موي همتأ هترمعل عبس نم لقأ نراقلا فاط نإو ى ريصقتلا
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 لوخد نم هترمعب لعف ام لعفي رئازلاو ، لضفأ اهليجعتو
 فاوط الب ىنمل فرصني مث ، كلذ ريغو ءاعدو يعسو فاوطو

 تيبي الو ء اهدعب فئاط : لبق أطخأو . ةرايزلا دعب ًاعأوطت

 وأ دسف لحأ نإو ى امهل ىعسي مث هل ىعسيو جحلل فوطيو هديعي ال : ليقو

 صبحأليجمتلاو“زاج ليلل ةرمعلا يعس رتخأ نمو « هل ةندب امل ةاش هتمزل
 بهذف يمسلا يف هتأرما تبسع نإو < مدف ادحا و ىعسو عوك رلا يسن نإو

 عوك رلا دعيلف رصعلا دعب ةرايزلا فا وطل عك ر نمو ى اينبو زاج ةباد امل يركي

 هيلعف يمسلا لبقو ةرايزلا فاوط دعب عماج نمو “ ىعس نإ يعسلا دعب ولو

 ةرايزلا فاوط لبق عماج نمو ى ةندبف هدلبل جرخ نإ : ليقو “ هجح متو مد
 ةلئايسمخ ريسفت يفو “ فوطيو روزي ىتح عايجلل دعي الو مد مزلو هجح دسف

 نملو ص هداسف روهشملاو هجح متو ةندب هيلعف ةرايزلا فاوط لبق عماج نم : ةيآ
 قيرشتلا يضم ىلإ ةرايزلا رتخأ نمو “ هدعب وأ هلبق ماعط ءارش ةرايزلل فوطي

 مجرب مل نإ مد : ليقو « ةندبف ةرايزلا لبق هدلبل عجر نمو ى هيلع الو ءاسأ

 كلذ ناك ذ ك عماجي وأ لوحلا لحي مل ام ءاش ىتم عوجرلا هلو ى لوحلا لبق
 . مد وأ ةندب هتمزلو هحح دسف

 لعف ام لعفي رئازلاو ‘ لضفأ ) فاوطلل ةرايزلا ليجعت يأ ( اهليجعتو )

 ص ( كلذ ريغو ءاعدو يعسو فاوطو ) ةبيش ينب باب نم ( لوخد نم هترمعب
 ىنمل فرصني مث ) ى مزتلملا نابتإو “ مزمز ءام نم بارش و “ فاوطلا يتعك رك

 :ليق أطخأو ى ةرايزلا دعب ) اعوطت فوطب ن أ نودب ي ] ( أاعوطت فاوط الب

 بحتسا دقو ى هيلع مد ٩ فاط دقف فاوطلل ةرايزلا دعب يأ ( اهدعب فناط

 ص رهظلا هبف لصيو دحلا لوخد لبق ةضافإلا موي ةكمب لستغي نأ انئاماع ضعب
 تيبي الو ) كمد همزل و ةرايزلا فاوط فوطي أ عجريلف عماجي ملو هلهأ غلب نمو
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 ؛ لاوزلا دعب رامجلا يمريو ، قيرشتلا مايأ ىنمب تيبيو ةكمب

 يلايل ةكمب اوتسي نأ هتيب لهأ نم ةياقسلا لهأل للع هللا لوسر زاجأو ، ( ةكمب

 هيلع ءيش ال : ليقو ص مرحل "لح نم ايده قاس ةكمب تابو راز نمو “ ىنم
 نسحلا ناكو “ تئش ثيح تبف ةرهلا تيمر اذإ : سابع نيا نعو ى ءاسأ و

 انئمطم اهب 3 وأ ةرايزلا دعب اهب تاب نم اندنعو ةكمب تيبي نأ راز اذإ يلابي ال

 وأ هديدقت وأ هقش وهو محللا قيرشت ( قيوشلا مايأ ىنمب تيبيو ) « مد همزل
 رحني ال يدملا نأل : ليقو « مايألا كلت تيمس كلذير سمشلا قورشل هلعج
 مل نم مكح هللا ءاش نإ يتأيو « رحناا موي دعب مايأ ةثالث يهو سمشلا قرشت ىتح

 زيجأو ث اشام ( لاوزلا دعب رامجلا ىمريو ) ك افنآ هيف مالك ةرمو ىنمب تبي

 رحنلا موي اهامر ن هنأ يور اك ى رحنلا موي ةبقعلا ةرمج ولو ابكار نهيمر

 : لاقو « اذه يجح دعب جح ال يلعل مككسانم ينع اوذخ » : لاقو ث اىكار
 لاوزلا لبق ىمرتو ةبقعلا ةرمج ريغ رحنلا مي يمري الو ا )« هذه ىتَجح دمب »

 تفإو “ لاوزلا دعب رحنلا موي دعب ةثالثلا مايألا ىف اهيمر ةنسلاف اهربغ امأو

 يمر:يلع نب دمحم لاقو ى لاوزلا دعب روهلا دنع اهيمر داعأ لاوزلا لبق اهامر

 ىلإ ةبقعلا ةرمج يمر ريخأت دّسمت نمو ى اهبورغ ىلإ سمشلا عولط نم راجلا
 لوزت قح اهيمر ال : رمع نبا نعو ى كلام لاق هبو مد هيلعو اهامر ليللا

 دغلل اهكرت نإو ى هيلع الف اليل اهامر نإ : ةفينح وبأ لاقو ى دغلا نم سمشلا

 بجي : لاق نم دنع مد همزل لاوزلل رحنلا موي ةبقعلا ةرمج رخأ نمو « مد هيلعف
 ولو ركذ اذإ يمرب يسانلاو « لبلل اهرخأ نإ : ليقو “ لاوزلا لبق اهيمر

 ح عولطلا دعب اهيمريو دغل اهرخؤيلف لاوزلا لبق اهمري مل نم : ليقو « اليل
 . لاوزلا دعي اضيأ نيترملا عم اهيمريو

 )١( هيلع قفتم ٠
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 عبسب قرشملل ةيلاوملا ةرمجلا نم هؤادتبا ۔؟نسأو ث ةراهطب بدنو

 هب اعد امب اعدو ةلبقلا لبقتساو اهمدقت غرف اذإف ، رم اك ريبكتؤ

 اهلعجيو ىطسولل يضمي مث ى اثالث كلذ لعفي ، ةورملاو افصلا ىلع

 كلذك اعدو ليسملا دنع راسي اهمدقت غرف اذإف ، اهيمريو هنيمي

 ةبقعلا ةرمج يتأي مث

 يلت يتلا يهو ( قرشملل ةيلاوملا ةرمجلا نم هؤادتبا نسو ةراهطب بدن و )
 ص ةفلدزمو تافرع نم اوتأ اذإ مهيلإ ةبسنلاب ىلوآلا يهو ىنم دجسم ىلإ قوسلا

 يف (رم امك) ةاصح لك عم ةلدنح و ( ريبكت ) ب ( و عبس ) تايصح( ب ) عمجو
 اهنعفقي الو هفلخ اهكرتو ( اهمدقت غرف اذإف ) ‘ رحنلا موي ىلوآلا ةبقعلا ةرمج
 وأ رثكأ وأ ( ةورملاو افصلا ىلع هب اعد امي اعدو ) فقوو ( ةلبقلا لبقتساو )
 كلذ يف هتوص نوكيو « مايقلا ةلاطإ و راثكإلا ىل"وألا نكل و « هريغب وأ لقأ

 دارأ هنأك ى ( اثدلث ) تارم ( كلذ لعفي ) “ ةورملاو افصلا يف هنم ضفخأ

 اهنم ةرم لك يف وهو “ تارم ثالث ءاعدلا كلذب وعدي نأ اثالث كلذ لعفب

 لابقتسالاو مدقتلا ددجت ة هوم ةرابع يهو ع لبقتسم ةرهلا نع مدقتم

 . كلذك سيلو

 :ليقو ى ( اهيمريو هنيمي اهلعجيو ىطسولل ) لامشلا تاذ اهنع ( يضمي مم )
 غرف اذإف ) ڵ ةبعكلا ىلإ ههجوو اهمامأ فقيو يداولا نطب نم ىطسولا يتأي
 نع يهو اهراسي نع يداولا يف اطباه نوكيو ( ليسملا دنع اراسي اهمدقت
 افصلا ىلع ةعد امب ( كلذك اعدو ) ؛:ليق اذك اهزواج دق ةكم ىلإ بهاذلا نيمي

 ث ) 0 ىلوألا دنع هفوقو نم رثكأ اهدنع هفوقو نوكي : ليقو ى اثالث ةورملاو

 ةرمجلا : امهل لاقيو ى ةكم نم ىتأ نمل ةبسنلاب ىلوألا يهو ( ةبقعلا ةرمج يتاي
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 الب ءاج ثيح نم فرصنا غرف اذإف ، يداولا نطب نم اهيمريو

 . . . . . 1 قيرشتلا مايأ كلذ لعفي فوقو

 : ليقو هريغ نم زوجيو ، لضفأ وهو ( يداولا نطب نم اهيمريو ) ىوصقلا
 ثيح نم زوجيو ( ءاج ثيح نم فرصنا غرف اذإف ) ى هريغ نم الإ زوجي ال
 .هيفايعاد ايهنم ديعب يف نييلوآلانيترملا يمر دعب فقي اك ' ( فوقو الب ) ءاش
 . ( قيرشتلا مايأ كلذ لعفي )

 ضيرمل الإ راملا يمرل بوكرلا بحتسي ال هنأ : ليعامسإ خيشلا ركذو

 الإ دحأ اهيلإ بهذي ال هنأو ى ةيواعم رايجلل بك ر نم لوأو “ ريبكلا خيشلاو

 نكل“ىصحلالوأ بك رب ىتح لك ىلإ وندي هنأو“لستغا ءاش نإو “ءىضوتم وهو
 نأ و“يداولا نطبنم اهيمري ةثالثلا مايألا يف ارخآ ىمرت يتلا يهو ةبقعلا ةرمج

 راجلا يمر هركي : لاق عيبرلا نأو « ةلدمحو ريبكتب عباتتم تايصحلا يمر

 ثلاثلا يف ىمر يناثلاو لوألا مويلا يف مرب مل نم نإو “ هازجأو لاوزلا لبق

 تأ ىلإ كلذك نهديعي مث نهرخآ ىلإ امبس اعبس نهيمري ناب اهلك مايآلا ىصحب
 ىتأ نم نأو “فقومب ىصحلا نم اهددعب الك يمري نأ هل : ليقو ى ددعلا يضقني
 ذخأو دعصف اهنم اند مث هنم ىمرف ليسملا ىلإ ردحنا مث ةبقعلا نم ةبقعلا ةرمج
 هيمر تيتأ رامجلا يمر يف هؤوضو ضقتنا نم نأو ى هيلع سأب الف ةبقعلا قيرط

 ىشمف رايجلا يمرل ىضم نمو « ائضوتم الإ رامجلا ىلإ بهذي ال نكلو « كلذك

 .'٢١چ اهعسو الإ اسفن للا فلكي الف » ط هيلع الف سمشلا تبرغ ىتح هدهج

 اهامر نإ هيزجيو يداولا نطب نم ةبقعلا ةرمج يمرب هنأ « جاتلا ه يف ركذو

 . ٢٨٦ : ةرقبلا )١(
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 ماقأو ةكمل سانلا عم حار لجعت لجعت نإ يناثلا وأ ثلاثلا يف غرف اذإف

 اهيلايل ىنم تيملا ؟ نس و ٥ ) فاوطلا نم رئكبلو > ءاش م اهب

 لوأ هاضق سمأ يمر هتاف نمو { عارل صخ ُرو

 ذخأو هنكمع ل نإو > ءاح ثح نم عجر اهامر اذإ و > هريغ نم

 يف ديدحت الو ث رحنلا موي اذه لعفيو ث هيلع الف ةبقعلا يف اقيرط

 موي ريغ يف اهل دح كلذ : ليقو ؛ لاح لك ىلع يداولا نطب نم اهيمرو اهريغ
 ؤلؤلب يمرلا زوجي الو « هتزجأو ةنسلا فلاخ رابكب ىمر نإ و “ اضيأ رحنلا

 نم ةروسكم رافصةراجحي يمرلا زوجيو “ىصحلا ريغ ءيش وأ مظع وأ "رد" وأ

 اهيلع ىصحلا حرطو ةرمجلا دنع فقو نإو ع لضفأ هلصأ نم ريغصلاو “ رجح

 زوحيو > لضفأ [آاشام يمرلا و ‘ ًامضو هعضوو اهنم اند نإ ال هازجأ اح رط

 نمل بدنو ى رذع نم الإ هدعب ابف ال ابكار رحنلا موي ةبقعلا يمر زاجو « ابكار

 الو ص هلحر يفف الإو « هنكمأ نإ فيخلا دجسمب نيتعك ر ىلصي نأ هيف اهامر

 . ها ى ديعلا ريبكت اهيف ربكي

 افصلا ةراجح لقنت الو ص ةورملاو افصلا ىلع الو ، ةرمج ىلع يلصي الو

 هركيو“ هريغ وأ هكارأ الو « لحلل هرحح وأ مرحلا بارت ذخؤي الو « ةورملاو

 وأ ) لجعتي مل نإ ( ثلاثلا يف غرف اذإف ) ى هيف هبارت وأ لحلا رجح لاخدإ

 ،فاوطلا نم رثكيلو ،ءاش ام اهب ماقأو ةكمل سانلا عم حار لجعت نإ يناثلا

 يمرلحبصيوىنم ريغ يف تيبي نأ ( عارل صتخرو ى اهيلايل ىنمب تيبملا نسو
 ع نهيمريل راجلا يمر تقو ف ءيجيو ىنم ربع ق تيبي نأ و رحنلا مو ةبةعلا

 ىناثلل رحنلا دعب لوألا مويلا يمر اورخ ؤي نأ يه امنإ يعارلا ةصخر : لىقو

 ا هاضق سمأ يمر هتاف نمو ) ‘ موي ين نيموي عمجي ن أ ي امنإ : ليقو
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 الإ قيرشتلا مايأ تناكام توفي الو ، لاوزلل هريخأت زاجو « راهنلا

 ىلوألا دنع فوقولاو ‘ فوخل ال اليل ىمرت الو ء ةبقعلا ةرمج

 ‘ سُكنم ةداعإ بذدنو بىتزتلاو ةريخألا ال ىطسولاو

 ةرمج الإ فوخالب اليل ولونهيمر ضعب زاجأو “ ( لاوزلل هريخات زاجو راهنلا
 وأ اهركذت نإ لاوزلا لبق اهيمر نأ رحنلا موي هتتاف نمل ىلوألاف « ةبقعلا
 (توفي الو) ص هيف اهامرهيف اهك ردأ وأ اليل ولو اهركذت نإ : ليقو ى اهك ردأ
 توفت : ليقف “ رحنلا موي ( ةبقعلا ةرمج الإ قيرشتلا مايأ تناك ام ) يمرلا

 ص [آضيأ مايألا كلت تناك ام توفت ال : ليقو 4 مدلا اهيلع مزليو مويلا ءاضقناب

 . كلذك اراهنو « رحنلا موي دعب اليل اهيمر رارس ةرم دقو

 اليل اهيمر زاجو “ فعضل الو ( فوخل ال ليل ) ةبقملا ةرمج ( ىمرت الو )
 ص هيلع الو ءاسأ سمشلا عولط لبقو رجفلا دعب اهامر نمو ع فعضل وأ فوخل
 ء مدف ىقباسلا فلخلا ىلع هتقو تاف ىتح هدعي ملو فوخل ال اليل اهامر نمو

 تيبملا ىلع فطع ( فوقولاو ) ، فوخل ليل اهلك راجلا يمر اضيأ زوجيو
 ىوصقلا ىمستو ةبقعلا ةرمج يمهو ( ةريخألا ال ىطسولاو ىلوألا دنع )

 عضوم يف اهيمر دعب فوقولا ىطسولاو ىلوألا دنع فوقولاب دارملاو « ىربكلاو
 نإو « دنعب رّبع كلذلو ايهنم برق هيفف اطسوتم ًادعب نيمارلا نعو اهنع دعبي
 ع فوقولا وأ تيبملا ىلع فطع ( بيترقلاو ) هيلع ءيش الف عدي ملو فقي م
 رحنلا موي ىمرتف ةبقعلا ةرمج امأ و “ ثالثلا تارمجلل لاوزلا دعب يمرلا نسو

 ةرمج يمر نوك و ى اهدعب الو اهلبق ال ةيمر لك عم ريبكتلا نسو ى هلبق اهدحو
 . هلك كلذ قلع لعف اك يداولا نطب نم ةبقعلا

 ص ىلوألاب متخو ىطسولا مث ةريخألا نم أدب نأب ( سّكنم ةداعإ بدن و )
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 زاجو ؛ هيلع مثإ الف نيموي يف لجعت نهف س ريبكتب عبسب هنوكو

 نفدو . يناثلا يسشعب لوألا رفنلا عم ىنم نم جورخلا

 ىلوآلا مث ةريخألا نم أدب وأ « ىلوألاب متخو ةريخألا مث ىطسولا نم أدب وأ

 ش ىلوألاب أدب وأ ى ةريخألاب متخو ىلوآلا مث ىطسولاب أدب وأ “ ىطس ولاب متخو

 مل نإو ةداعإلا بجت : ليقو ى هيلع الف دعي مل نإو « ىطسولاب متخو ةريخألا
 مدقت اك ( ريبكتب عبممب) بيبترتلاىلع وأ تيبملا ىلع فطع ( هنوكو ) ى مدف دعي
 ى هيلع مثإ الف رخأت نمو ( ه هيلع مثإ الف نيموب يف لجعت نمف » )
 يف لجمتملا مهضعب مثأت يف ةيلهاجلا ىلع درو ريبخت ةيآلا نكلو ى لضفأ ريخأتلاو
 لاوزلا دعب وه امنإ ىنم نع باهذلاف لاح لك ىلعو « رخأتملا مهضعبو نيموبلا

 رجفلا عولط لبق يناثلا يف لجمتلا نأ انموق ضعب معزو ى ةلهمب وأ يمرلا بقع
 رخأت نمل زوجي : ةفينح وبأ لاقو ى لجعت اذإ ثلاثلا يف الو هدنع هيف يمر الو

 . ثلاثلا يف لاوزلا لبق يمرب نأ

 باهذلا يف لوآلا موقلا يأ (لوألا رفنلا عم ىنمنم جورخلا دعب زاجو )

 ص مما وهو ع ةحوتفم ءافلاو « ثلاثلا يف بهذي نم وه يناثلاو “ ىنم نع
 وهو ى ريخألا هجولا اذه ىلع هظفلل آرظن هتعن درفأو رفان عمج هنوك زوجيو
 روفنلا عم يأ هناف ناكسإ زوجي ذئنيحف ى اردصم هنوك زوجيو “ فيعض
 دعب ال ( يناثلا ) مويلا ( يثعب ) “ يناثلا يف نيرفانلا سانلا نم رداصلا لوألا
 ام يشملاب فنصملا دارمو « "رم اك انموق ضعبل افالخ نهيمر دعبو هسمش عولط
 ىلع افطع ءافلا ناكسإب ( ننفدو ) “ يمرلا دعب رفنيو يمرب يأ « لاوزلا دعب

 )١( ةرقبلا : ٢٠٢٣ ٠
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 جورخلا لبق ليللا هكردأ نإو س ةبقعلا ةرمج لصأب ىصحلا يتاب
 . عادولل يضمي ث ثلاثل دوعقلا همزل

 لب اهنفدي مل نإو ى يناثلا يف رفن نإ ( ةبقعلا ةرمج لصاب ىصحلا يقاب ) جورخلا
 ديعلا دعب نيمويل لوأ نم طقتلا وأ اهب يمرب هربغ اهاطعأ وأ اهاقلأ وأ اهبحاص

 . سأب الف ديملا حبس مم

 م ثلاثل دوعقلا همزل ) ىنم دح نم ( جورخلا لبق ليللا هكردأ نإو )

 دصق الإو ص ةكم نم جورخلا دارأ نإ فاوطب تيبلا عادو ( عادولل يضعي

 نع جورخلا دارأ نملو « هريغو يكمل لجعتلا زوجيو « فوطي ءاش ام ةكمب

 لاوز يفنو يناثلا لاوز دعب آضيأ زوجيف ةكم نم رفنلا امأو “ هريغو ةكم

 ةثالث همزل لاوزلا لبق لوألا يف رفن نم : ليقو ى عادولاو فاوطلا دعب ثلاثلا

 : ليقو ص ثلاثلل مدو يناثلل مد نامد : ليقو “ تقولا كلذ يف هجورخ ءامد

 همزل يناثلا بيغم دعب رفن نإو “ ثلاثلا لبق رفنلا زاوجل يناثلا مويلل دحاو

 :إ الف رخأت نمو هيلع مثإ الف نيموي يق لجعت نمف : ىنعمو ى ءامد ةثالث
 ص مثإلا مدع يف ءاوس امه يأ ى هرخأت يف الو هلجعت ين هيلع مثإ ال هنأ "اه هيلع

 ىلع مثإ ال كلذك رخأتملا ىلع مثإ ال اك لجعتملا نع مثإلا يفن يف ديكأت كلذو

 ةيوست كلذ سيلف « يل رهظ اذك ى امإ لجعتملا ىلع نأ مهوتي امبر ذإ « لجمتملا
 اذكهو ص باوث ةدايز هل نوكيف لمع ةدايز هل رخأتملا نأ كش ال ذإ رجآلا يف

 )١( اهركذ مدقت .
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 درف «رخاتملا مثؤي ضعبو لجمتملا منثؤي ضعب ةيلهاجلا يف اوناك مهنإ : انلق اذإ

 نبا نع خيشلا لاقو ص كلذ يف امهدحأ ىلع مثإ ال هنأب هلالج لج انبر مهيلع
 نم لك نأ ىنعملا لب ‘ لجعتلاو رخأتلا يف يفنملا مثإلا سيل هنإ : دوعسم
 . هبونذ ةروفغم فرصني رخأتملاو لّجمتملا
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 باب

 جاحلا هلعفي ام ىنمب لعف تافرعب فوقولا هتاف نم

 ( باي )

 كلذ ريغو جحلا تاوف يف

 هناكم نم مرحأ الإو هنكمأ نإ هيلإ عجر تاقيملا نم مارحإلا ( هتاف نم )

 يدنعهمزل سمشلا عولط لبق ىنم نم جرخ نمو ىهنم مرحي مل نمل جح ال : ليقو
 اهب فلاخت اهب رومأم ةبجاو ةنس" اهعولط ىلإ همف ثمبللا نأل ى ةنسلا فلاخ هنأل

 مزلي ةنس" اهعولط لبق وه ىنم ىلإ مارحلا رعشملا نم جورخلا اذك و ص نيك رشلا

 لبق تافرع نم ةضافإلا يف عرش نمو ى امد اهيف ضعب ركذي ملو « مد اهكرتب

 نأ ثيدحلا يف انرمأ انأل هل جح الف تبرغ ىتح اهدح نم جرخي ملو بورغلا

 ص ثبال وأ فقاو هنأ هيلع قدصي مل ةضافإلا يف عرش نمو “ بورغلا ىلإ فقن
 . ىل رهظ اذك

 رازو : ليق ى ( جاحلا هلعفي ام ىنمب لعف تافرعب فوقولا ) هتاف نمو
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 ث لباق نم جحي ىح ءاسن الو اديص بيصي الو ى هدلبل حارو

 الإ و هكردأ رجفلا لبق عمجت ةليل اهب فقو نإ : لبقو

 يف هموي موص دسف نم نأ امك ي هيزجيس ال هنأ عم جحلا مامتإ ةينب يعسو فاوطب

 باطخلا يرمع لوق كلذو“هيزحم ال ناك ولو مويلا كلذ موص مامتإ همزلي ناضمر

 لمفيام لعفي نأ دعب لحي هنأ قلطأ لب ءاسنلاو ديصلا ةبناجم رمع همزلي مل نكل
 لالحإلا لحأ نمك هلعجف اهبنتجي هنأ نم فنصملا هركذ ام فالخ وهو ى جاحلا

 ص جحلا عم لباق نم يدهلا رمع نبا همزلأو ى نيلوقلا ىلع هبلع يده الو رغصإلا

 رمع نبا فلاخو ى اضرف ناك نإ لباق نم جحلا موزل ىلع ةثالثلا لاوقألا قفتاو

 هنإ :حون وبأو عيبرلاو ةديبع وبأ لاق اذك و « ةرمع يوني هنإ : هلوقب نيلوقلا
 ملو < رمع نبا همزل اك اذه هومزلي ملو ص لحمو ةرمع هيونيو سانلا عنصب ام عنصي

 مل جحي ملو لباق نم جحلا همزل نم لكو “ ديصلاو ءاسنلا نع وه الو مه هوعنم

 (حارو) “ هتمذ يف جحلاو « طقف لبق همزل ام همزل لب ءيش موزل هبلع ددجتي

 تيبلا راز نإ عادو دعب ( هدلبل ) ‘ يشعلا يف باهذلا هلصأ و ى ءاش ىتم بهذ

 لاعفأ نم ءيش ال : ليقو “ تافرع لبق اهيف ناك وأ « ىنم دعب ةكمب دعقو
 . تافرع تاوف دعب جحلا

 ةمطغتو ثفتلا ءاقلإو بطلا هل زاجو ى ( ءاسن الو اديص بيصي الو )

 (لباقنم جحي ىتح ) هلك "لحملل ام : ليقو “ مرحملا هنع يهن ام سابلو سأرلا
 :ليقو “همارحإ ىلع يقب هنأ ايده لعجي مل ذإ هدارم:لاقي دقو “ هيلع يده الو

 فيعض وهو ةيدفلاف مرحملا هنم عنم ام لعف نإو « مرحملا هنم عنمي ام لك نم عنمي

 رجفلا لبق عمج ةليل اهب فقو نإ ) : رمع نا لاق يأ ( : ليقو ) ، كورتم

 رمتعي هنأ دارأ وأ عمج سانلا عم رحفلا ةالص كردي ملولو : لىق ‘ ) هكردأ

 دمعل وأ كلذب هلوصو مدعل اليل اهب فقي ( الاو ) جحلا عم لباق نم جحلا ةرمع
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 هيلعو ،لباق نم جحو يدم همزلو ،رمتعيو هناكم نم ةرمعب مرحأ

 ال جحلاب مارحإلا نأل ، رصحملاك يدهلا موزل عم همارحإ نم لحيف

 لح هنع رحت اذإف ، هثعبي هنإ : هيف ليق هنأ عم هرهشأ ريغ يف دقعني

 هنأ عم ص ىنمب وه نمك ديصلاو ءاسنلا ريغ هل

 اك “ جحلاب لبق نم مرحأ دق هنأل مرحلا يف ناك ولو ( هناكم نم ةرمعب مرحأ )
 . مرحلا لخاد يف ولو ةرمع هدري نأ جحلاب مرحأ نمل زاج

 لوقلا اذه ىلع ( همزلو ) ى اهب مرحأ يتلا ةرمعلا كلت يضقي نأ ( رمتعيو )
 “كلذلبقجح ةضيرف همزلت مل نإ هيلع جح ال :ليقو “ ( لباق نم جح و يده )
 ءاضقناب جحلاب ( همارحإ نم لحيف ) ةرمعب مرحي نأب لوقلا ىلع يأ ( هيلعو )
 دعب ةرمع وأ جح نع ( رصحملاك يدها موزل عم ) ريصقتلا وأ امل قلحلاو ةرمملا

 نإ لباقلا يف جحي نأ ىلإ ءاسنلاو ديصلا نع بنجتلاو يدهلا همزلي « مارحإلا

 ( هرهشأ ريغ يف دقعني ال جحلاب مارحالا نأل ) ، مارحإلا دعب جحلا نع رصحأ
 امو هؤادتبا لمشي ام جحلاب مارحإلا داقعناب دارملاو ى ةرمعب مرحي :هلوقل لىلعت

 ةنسلا يف جحلا مامتإ هل حصي ال : لاق هنأكف ى ليلعتلا حصي كلذبف همامتإ لمشي

 نأل ةرمملاب الإ مرحي الو هداقعنإ رمتسي ال يأ ، فوقولا وهو هب متي ام باهذل
 . مهفاف جح مارحإلا تقو سيل كلذ

 ١ ) هثعبي هنأ ) رصحملا يف يأ ( : هيف ليق ) نأشلا وأ رصحملا يأ ( هنأ عم (
 هدعاوبو ( ديصلا و ءاسنلا ريغ هل لح هنع رحن اذإف ) هعم ناك نإ يدهلا يأ

 «هيدهنعباغ نم لك اذك و ص لالحإلا كح ريخاتب طاتحا الإو حبذي تقو يأ

 قلحو حبذ ( ىنمي وه نمك ) ايده داعأ هنع حبذي نأ لبق هنم عنم ام لعف نإو
 ىنمب وه نم يأ ( هنآ عم ) “ رمام ىلع ديصلاو ءاسنلا ريغ هل لح هنإف رزي ملو
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 ءاهب فوقولا هتاف نمل جح الو ، ىمرو ًاعنجتو تافرع دهش دق

 يف ناك نإف ص همارحإ نم لح مث ةرمع هلعجيو سانلاك عنصيلو

 نكت مل فإ : لاقف جحب مرحأ نم : ليقو ث هداعأ بجاولا

 هاون حص هلحم وهف تسبح ثيحف الإو ، يل تمت نإ ةرمعف ةجح

 هيلع مرحي نأب ىلوأ فوقولا هتاف يذلاف ( ىمرو اعمج و تافرع دهش دق )
 ٠ لح ادإ ءاسنلاو دصلا

 عنصيلواهب فوقولا هتاف نمل جحال ):عيبرلاو حون وبأو ةديبع وبأ لاق ( و)
 نم هلعجي ( ةرمع هلعجيو ) رم ام ىلع جحلا لاعفأ نم يقب ام لمفي يأ ( سانلاك
 هممرب ال طقف كلذب اهدصقي ريصقتلا وأ قلحلا و « ةرمع يعسلاو فاوطلا ثمح

 لحيلف تسبح ثيح يلحم : لاق نإ الإ ‘ ( همارحإ نم لحي مث ) ‘ يمري يذلا
 هديعي : ليقو « ( هداعأ بجاولا يف ) مارحإلا ( ناك نإف ) ‘ سبح نيح نم
 نكت مل نإ : لاقف جحب مرحأ نم ) ركذ يأ ( : ليقو ) ؤ بجاولا ريغ ين ولو
 يل تمت نإ ) ةرمع يلعفف يأ ( ةرمعف ) صقان ال مات نوك نأ ىلع عفرلاب ( ةجح
 ةزاجإل أدتبم ثيح نأ ةرابعلا هذه رهاظ ى ( هلحم وهف تسبح .6يحف الإو
 ءآماهبإو امومعطرشلامساب هيبش هنأل ءافلاب ةنورقم هربخ ةلمجلاو “هفيرصت مهضمب

 ةروكذملا ءافلا دعب ريمضلاو ‘ ضعب هزاجأ اك امب نرقي ملولو طرش مسا وه وأ

 اك هريغ مالك يف فنصملا نم تافتلا هيفف مرحأ نمل ةدئاع هلحم ءاهو ثيحل دئاع

 وهف لصألاو ى ضئاح اهنإ دنه تلاق : تنأ لوقتو “ ضئاح ينإ : "دنيه لوقت
 ء جحلا لح وهف يأ تافتلا الف جحلل ءاهلا تعجرأ نإو ى ةضئاح ينإو ىلحم

 ،نم ربخ (هاون حص ) هاوس يسفن مزلأ يذلا هغلبم هنأ جحلا لحم هنوك ىنعمو
 . اهباوج وأ
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 هعم نكي مل نإ همارحإ نم لحيو ص سبح نإ ةرافك همزلت الو

 رسيت نإ عمجب مرحي نأ هل زوجيو س هلح غلبي ىتحف الإو 2 يده

 . .. . ... .ةرمعف هنع سبح نإو

 سبح ثيح ( همارحإ نم لحيو سبح نإ ) يدم ( ةرافك همزلت الو )

 ولو مرحلا وهو ( هلحم غلبي ىتحف الإو يده هعم نكي مل نإ ) ‘ حيرستلا جري ملو
 فا ) هنأ يونيو ( جحب مرحي نأ هل زوجيو ) “ ىنم ريغ يف وأ ىنم موي لبق
 : هلوق اذه نع ينغي “ ( ةرمع ) هلعم ( ف هنع سبح نإو ) جح وهف ( رسيت
 تاوفب جحلا هتافنم هنأ ليعامسإ خيشلا ركذو « خلا مل نإ : لاقف جحب مرحأ نم

 امهالك يدهلا و ءاضقلا هيلعف لعف وأ نايسن وأ لهجي وأ نامزلا يف طلغب وأ نك ر

 ؛لفنلاو بجاولا يف كلذو ى لباق نم جحلا الإ هيلع بجي ال : ليقو ؛ لباق نم

 هترمع نم لحي ودعب رصحملا نأو بجاولا يف الإ يده الو هبلع ءاضق ال : لبقو
 وأ "ودعب ةرمع نع رصحلا :انباحصأ لاقو ى روهملا دنع رصحأ ثيح هتجح وأ

 نم للحتيف مولعم موي يف رحني هيف دصي مل نإ مرحلا ىلإ يده ثعبي ضرم
 ريغ هل لحيو ى ناك ثيح هحبذ مرحلا يف ناك نإو ى مويلا كلذ ىضم اذإ همارحإ

 هترمعل هدعب وأ لباق ماع نم تيبلاب فوطي ىتح الف امه امأ و ى ديصلاو ءاسنلا

 موي هيده هنع رحن اذإ للحتي امنإف ى ايهنع وأ جح نع رصحلاو « اهئاضق بوجول
 الإ ءيش لك هل لح رحنلا موي هنع رحت اذإف « ةرمع اهلعجيف جحلا هتوفي وأ رحنلا

 جحلا نع رصحلا عم نكي مل نإو ى لباق نم جحي ىتحف بيطلاو ديصلاو ءاسنلا
 .جحو حصي ىتح : ليقو ى جحلا تقو توفي ىتح لحم الف "يده ضرعب

 ثمح ٥ رحنىلف ي ده هعم ن ك ن ! و > دعب رصحح ىلع ي ده ال : موق ل اقو

 > م رجحل ١ ق ال ٥ ١ رحشي ال : لىق و > لح ] ثح ٥ رحشي ي ده هملع : لسق و > لح أ
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 هيلع : ليقو ى ةرمعلا ةداعإ هيلع سيلف ودملاب ةرمعلا نع رصحملا لحأ اذإو
 فاوطلاب الإ نييزاجحلا دنع لحي" ال ضرمب رصحملاو ى ةفينح وبأ لاق هبو ةداعإلا
 سابع نبا لوق وهو « ةرمع بلقنإ هضرم لوطب جحلا هتاف اذإ الإ يعسلاو تيبلا

 ‘نييقارملالوق وهو ى هيف لحيو هرحن موب مدقيو هيده لسرب : ليقو “ ةشئاعو
 رثكأو اا ي ىرخأ ةجح هيلعو لح دقف جرع وأ رسك نم » : نلع هنعو

 رصحملا ف تلزن ةيآلا نأل هيلع سيل : ةيرهاظلا تلاقو ط ايده هيلع نأ ىلع ءايلعلا

 نم كلذ ريغ وأ لاله ءافخ وأ مايألا ددع يف ,أطخب جحلا هتاف نمو ى ودملاب

 الف لباق نم جحي ىتح همارحإ ىلع يقب نإ ضرمب رصحملا كح هكحف راذعألا

 . هبلع يده

 جحلا رهشأ ق لح نإو ى ةعتملا يدهو رصحلا يده هيلعف ةفرعمب للحت نإو

 كلوقوهاك دحاو يده همزلةرمعب لحأ نم نأ قحلاو ى ثلاث يده هيلعف ةرمعب

 مرحأدقهنأكف“هنم لدبملا ماقم مئاق لدبلاف ةرمعب لح اذإ هنآل هيلع يدهال وأ

 نيب قرف ال هنأ رهاظلاو ى ءيش ىلإ ال همارحإ ضفر نمك سيلف ءادتبإ ةرمعلاب

 :كلامو يمفاشلا لاقو ةفينح وبأ لاق هبو هوحنو ضرملاب رصحملاو ودعلاب رصحملا
 . طقف ودملا رصح ةيآلا ق دارملا

 وأ رسك نم ( : ةفىنح يبأ ثيدح و“ ودملا رصح الإ رصحال سابع نبا لاق

 حبذيرصحملا نأ ءاململا رثكأو ى كلذب لالخإلا طرش اذإ امب لوأم"'")خلا ( جرع

 رحنيل هيده لسرأ نمو ك مرحلا ق الإ حبذي ال : ةفىنح وبأ لاقو > هلح ف هيده

 )١( ملم هاور .

 )( هركذ مدقت .

 - ٢٤١ _ ) ج٤ لينلا - ١٦ (



 نع هلالحإ رخأتي نأ يغبنيو ع "لحأ مت اذإف ى اتقو هرحانل تقويلف رصح دقو
 الو ايده دجي ملو جحلاب رصحلا : ( ةيآ ةئام سخلا ) باتك يفو ى اطايتحإ تقولا

 “لباقنم جحيو يدهي و“ىقيرشتلا مايأ دعب ةعبس و“ رشعلا يف مايأ ةثالث موصي هنمت
 ءاطع ناكو ى مايص وأ اماعط هتميق جحلا عم هيلعف لباق نم ايده دجي مل نإو

 ث ةكمب يدهلا هنع رحني وأ تيبلاب فوطي ىتح جحلاب مرحلا لحي ال : لوقي
 لاقو “ جحلا هيف كردي الام الإ هل قبي مل نإ الإ للحتي ال : ةيكلاملا ضعب لاقو

 ص تافرع ىلإ سانلا حورب ىتح ةيبلتلا عطقي الو رحنلا موي ىلإ لحي ال : بهشأ

 طرش و ملع وأ ودعلاب رصحي هنأ ملعي مل نإ الإ للحتلا هل نوكيال : مهضعب لاقو
 الو هجح مت فوقولا دعب رصحأ نإ : ةيكلاملا رثأ يفو ع رصح ىتم لحي هنأ

 وبأ لاقو . كسانملا نم هنع عنم امب يده هيلعو ةضافإلا فاوطب الإ لحي
 ودعلا لاز نإف امايأ رظتناو ةفرع دعب كسانملا نم هيلع ردق امب يتأي : ديلولا
 . الالح فرصنا الاو “رزبلف

 تقو يف رحن اذإ لحي نييده ثعبي روصحملا نراقلاو : ( جاتلا ) يق ركذو

 الو “غذل وأ داز باهذ وأ ةلحار لالضإب ولو نوكي راصحإلاو ى رحانلل هنّبعي

 ملعي ملو كلهف يدهب ثعب نإو ى هب مرحأ ام ديعي ىتح ديصلاو ءاسنلا برقي
 هعم هثعبي نم دجي مل نإو ى رخآ ايده ثعبو لحأ هدعوم دنع رصق وأ قلحو

 ' روصحملا نع ةاش يزجتو 1 جحلا هتاف نم ىلع ةندب بحت : لىقو 0 مداعلاك ماص

 مرحي ال : ليقو “ فوطي ىتح ىنم لهأ ىلع مرح ام درفملا روصحملا ىلع مرحيو
 هملإجرخ نإ الإ همامتإب ءاصيإلا همزل جحلا قيرط يف دحأ تام نإو “ ءىش هنع

 اهب ىصوأ دقو تام ىتح هعتمتل ةعبسلا مصي مل نمو ى طيرفت الب همزل نيح
 نأب وأ الام كرت نإ اهموصب هتثرو ىلع كحيو « هازجأ هنع ماص نم لكف

.- ٢٤٢ 

 



 مت ىنم مايأ تضم ىتح سبح وأ ةفرعب فقاولا ىلع يمغأ نإو

 وأ هيلو هعمو هفوقو دعب تام نمو ص روزي ىتح جرخي الو هجح

 > ةرايزلاو يمرلا ف هسفن مدقي و > زاج يقابلا هنع متأو 4ةفر

 اهموص همزل نمو ى رمتعي نأ همزلي مل هريغ ةجح ذخأ نمو ى امئاص اورجأتسي

 . اهموص لبق ولو ءطولاو بيطلا هل زاج

 نونجك عنام هيلع عقو وأ (ةفرعب) لاوزلا دعب ( فقاولا ىلع يمغأ ناو )

 ىنم مايأ تضم ىتح ) لاوزلا دعب نامزلا ضعب يف فوقولا دعب ( سبح وأ )
 لهأ هلصي ملو جرخ نإو “ ( روب ىتح ) الثم هلهأ ىلإ ( جرخي الو هجح مت
 همزلي نأ ضعب صخرو ى جحلا داعأ عماج وأ هلصو نإو « عجريلف عماجي ملو

 دعب ةدملا نم ضمب ولو ( هفوقو دعب تام نمو ) “ كلذ ف مالك مدقتو ى مد

 يمرم ( يقابلا هنع متأو) دحوم وأ ملسم وأ ( هقيفر وأ هثيلو هعمو ) لاوزلا ا
 : ليقف ةضافإلا تقو لبقو فوقولا دعب تام نإو ى ( زاج ) يعسو فاوطو

 سيل نم هل همتأ نإ الإ٤فوقولا ةيقب ريغ كسانملا نم يقب ام هنع متيو جح دق

 الصأ متي ال : ليقو « هدعب ام متيو فوقولا ةيقب مامتإ حصي ال : ليقو ؤ فقاوب

 . هفوقو لاك مدمل

 يمري ىنمل كلذ دعب عجريو يمسلاو ( ةرايزلاو يمرلا يف هسفن مدقيو )إ
 ىلع ردقي ال نم ىلع ةرايزلاو يمرلا دارأ نإ كلذك و ى هنع روزب مث تيملا نع

 هجح لامعأ نيب لصفي الف هسفنل جحلا يف لخد دق هنألآلومحم ولو ةرايزلاو يمرلا
 هريغل جح هنأ اضيأ هيلع قدص لبق جحي مل ناك نإ و ى هريغل جحلا لامعأ ضعبب

 دارأنم نأليعامسإ خبشلا رك ذ وءهيف فالخ ىلع ع ونمم وهو“هسفنل جحي نأ لبق

 نيمبرأو نيتنثا ذخأي : ءايلعلا ضعب لاق « يمرلا ىلع ردقي ال ضيرم نع يمرلا
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 ب عذدي ملو فقو نم :اضيأ ليق مزلو ، مد همزل عمجب فقي مل نمو

 يمرو عولطلا ىلإ رعشملا نم ةضافإلا كراتو { اضيأ تبي مل نمو

 { هب رمؤي الو ص يمرلا لبق حبذلا رضي ال رحنلا موي ةبقعلا ةرمج

 ال : ليقو ى هلبق اقلاح مزلو

 انباحصأ : ضعبلاقو “هسفنب أدبي ةرشع عبراب ةرمج لك يف يمريو موب لك ةاصح

 ولو ثبلي ( فقي مل نمو ) كلذ دمب ضيرملل نهيمريو هسفنل اهلك راملا يمري
 عدي ملو)هب( فقو نم:اضيأ ليق مزلو ) “راتحلا ىلع ( مد همزل عمجب ) ادعاق

 ادمع سمشلا عولط (ع ولطلا ىلإ رعشملا نم ةضافالا كراتو اضيا تبي مل نمو هي
 رضي الو ‘ رحنلا موبةبقعلا ةرمج يمر ) كرات ( و ) ،ًارارطضا ال نايسن وأ
 : ليقو“هوركم هنآل هيزنت يهن هنع ىهني لب ( هب رمؤي الو يمرلا لبق حبذلا
 . ( ال :ليقو )حبذلا لبق يأ ( هلبق ) آرصقم وأ ( أقلاح مزلو ) ى مد هب مزل

 : لاقف تلع هللا لوسر ىلإ لجر ءاج » : صاملا نب ورمع نب هللادبع نعو
 ءاجو 3 «جرح الو حبدإ : لاق. > حبذأ نأ لبق تقلحف "رملشأ ل هلللا لوسر اط

 الو مرإ : لاقف “ يمرأ نأ لبق ترحنف .رعشأ مل هللا لوسر اي : لاقف رخآ
 نع عاد ولا ةحح نم رحنلا موب وهو مويلا كلذ ق لئس" امن » : لاق "« جرح

 الو ناسن وأ ادمع كلذ لمف نم ىلع مد ال : لىقف » جرح الو : لاق الإ ءيش

 هنمصيخ رت كلذ نإ : هللا اهمحر ةديبع يبأ نع عيبرلا لاقو ى هب أطخأ امل لدب

 نأ يدنع ههحوو > دعب هل الو هربقل ١ همف هلأس نمو مويلا كلذب صاخ ل

 ٠ دواد وبأو دحأ هاور (.٭)

 ٠ دراد ربأو دحأ هاور ) ( ٢
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 بيترت يف ةنسلل ًافلاخمو رصقم الو ًقلاح ال ةكم نم ًاجراخو
 الب ةكم نم اجراخ عوجرلا مزلو يمرلا لبق ًاقلاحو ، كسنلا
 هجح مو ‘ اضيأ مدلا هرصم غلب ولو هدعب وأ هماع نم ةرايز

 الإو ةأرما وأ اديص بصي مل نإ يعسلاو ةرايزلاو عوجرلا دعب

 لباق نم مدلا و جحلا همزلو دسف

 يدهلا غلبي ىتح مكسوؤر اوقلحت الو لف : ىلامت هلوقو كلذ نم عملا ثيداحأ

 لك ديفي راصحإلا يف ةيآلاو نأشلا وه اذه نآل راصحإلا ريغ يف ولو )١' هلح
 ص مدقم ةدعاق دافأ امو نبع ةعقاو ديفي عادولا موي هصيخرتو «ةدعاق كلذ نم

 اةثاح ال ةكمنم اجراخ و)“مويلا كلذب صاخ ريغ كلذ نأ«ينالدبألا» راتخاو

 عجري نأ ةين ىلع ةجاحل جرخ نإ الإ ادمع اهرود نم جرخ اذإ ( ارصقم الو

 ًاقااح ال جرخ اذإ قلحو عجر ولو « مد همزل الإو قلحو عجر نإ هيلع مد الف

 هلهأ لصو ىتح كلذ كرت ولو ى هيلع مدال هنأ يدنع يذلاو ى ادمع ًآرصقم الو

 . عماجي ملام مهيف هثكم لاطو

 اقثاحو)“ كلذ يف مالك رمو « ( كسنلا بيترت يف ةنسلل افلاخم ) مزل ( و)
 ولو ( هدعب وأ هماع نم ةرايز الب ةكم نم اج راخ عوجرلا مزلو يمرلا لبق

 (اضيأمدلا)مزل( و)رثك أ وأ ناماع وأ ماع ىضم وأ ( هرصم غلب ولو ) ى نينسب
 وأ لح نم ( اديص بصي مل نإ يعسلاو ةرايزلاو عوجرلا دعب هجح مت ) و
 مدلاو جحلا همزلو دسف الإو ) جحلا نم جرخ هنأ دقتعي وأ ( ةأرما وأ ) مرح
 حصيو ث داصوأ عماج ولو طقف مدلا همزل : ءاطع لاقو “ هدعب وأ ( لباق نم

 عجر نإ هجح متو ديصلاب مدلا همزلي هنآ يدنع يذلاو « رازو عجر نإ هجح

 )١ ) ةرقبلا : ١٩٦١.
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 راز نمو ، هجح دسف ةجحلا وذ ىضم ىتح رزي مل نم : ليقو
 همزلو قلحلاو حبذل ا لبق هراز نإ ا ذكو ص هدعب داعأ يمرل ا لبق

 ، ال : ليقو 2 دعي ل نإ مد

 مزليو « رازو عجر نإ هجح متو ديصلاب مدلا همزلي هنأ يدنع يذلاو « رازو
 . عماج نإ اعم جحلا داسفو مدلا

 دزي مل نم : ليقو “ ( هجح دسف ةجحلا وذ ىضم ىتح رز مل نم :ليقو )
 . نامز يف فالخلا ىلع كلذف هجح دسف ةجحلا يذ نم اموي نورشع تضم ىتح

 ' ؟تيهيملام ةرايزلل دح الف ةجحلا يذ نم ةرشعو ةدعقلا وذو لاوش وه له ى جحلا
 نيرشعلابدحتف ةجحلا يذ يف نورشعو ةدعقلا وذو لاوش وأ؛هجح دسفيف عماجي وأ

 وذو ةدعقلا وذو لاوش وأ ؟ دسف رزب ملو نورشع تضم اذإ ةجحلا يذ نم

 . لوألا روهشملاو هجح دسف رزب ملو مت اذإف ؟ ةجحلا يذ ماقب ذحتف هلك ةجحلا

 ةرايزلا رخأ نمو « مد همزل ةرايزلا فاوط دعب ةكمب ماق نإ :(جاتلا ) يفو

 . هملع الو ءاسأ قيرشتلا يضم ىلإ

 مد : لسىقو > ةندب هلعف هدلب ىلإ عجرب ىح ةرايزلا كرت نم : دمعس وبأ لاق

 . جحلا ةداعإ و مد همزل لوحلا لاح نإو ى لوحلا لبق عجرب ل نإ

 (قلحلاو حبذلا لبق راز نإ اذكو ء هدعب) اه ( داعأ يمرلا لبق راز نمو )
 ص ( ال : ليقو ) ةرايز ( دعي مل نإ ) و ى ةلأسملا يف ( مد همزلو ) قلحلا لبق وأ
 . هجح متو هفاوط هيزجيو
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 ةيناثب ارئاز مزلو ۔رهظلل عبرأك طاوشأ ةعبس نم لقأ يزجي الو

 نمو « امومع ةالصلاك سيل هنأل هل سمخك دسفي الو ى مد فن نإ

 ةمحازم الب نإو دجسملا ةلظ نم برقب وأ مزمز ءارو نم فاط

 ] أ زج ٥ ك ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 نإ ةيناثب ارئاز مزلو “ رهظلل عبرأك طاوشأ ةعبس نم لقأ يزجي الو )
 يف امهريغ وأ صقن وأ ردنيزب لالخإ نم جحلا هب دسفي امو ( مد ) ىنم ( رفن
 هفاوط يف مدلا هب مزل امو « اهفاوط يف كلذ عقو اذإ ةرمعلا هب دسفت فاوطلا

 ةدايزاهنأ دمملا يف دقتعا اذإ ادمع ولو ةدايزلاب ( دسفي الو ) ى اهفاوط يف هل مزل

 (هل سمخك )ةدايزلاب الثم رهظلا دسفي اكو “ ةعبس وه يذلا عورشملا نع ةجراخ

 دجسيو ںال :ليقو“دسفي : ليقف وهسلاب ابمأو ى دمعلاب دسفي هنإف رهظلل يأ
 ضعب نود ضعب يف لب ( امومع ةالصلاك سيل ) فاوطلا يأ ( هنأل ) ص وهسلل

 زئاج هنإف مالكلا يف اهفلاخ دقو ى اهيف طرش اهنإف بوثلاو ندبلل ةراهطلا لثم

 كلذأرسم ةالصلا دسفي هنإف ريرحلا و امهوحنو ساحنلاو بهذلا سمكو « اهنود هبف

 ةالصلاو همامت درجمب ميلست الب هنم جرخي فاوطلا نأ اكو “ فاوطلا دسفي الو

 ىونلاو ىصحلاك اهوحن و عباصالاب هظفحك و 4 حصالا ىلع ميلستب الإ اهنم جرخيال
 امهدحأ توفي الو بسحي نم عم فاوطلا ءىدتبينأ امأ و“اهيف ال هيف زئاج هنإف

 فوطي سيل نم هل بسح نإ امأو “هسفنب ظفحي نأ الإ :ليق ى هيزجي الف رخآلا

 نمو ص داسف الب فاوطلا يف مالكلا يف مهضعب ددش و « زئاجف ساوسولا نم هب امل
 :ليقو“رئجحلا وأ ينميلا غلب نإ ىنب داع مث ءوضولا هلجعأف اثالث وأ نيطوش فاط

 . رجلا نك ر نم ءىدتبيو ينميلا هيف غلبي ملام لمهي

 نإو)هتلظ نم وأ ( دجسملا ةلظ نم برقب وأ مزمز ءارو نم فاط نمو )
 لاجرلا اوعفدو ءاسنلل فاطملا ىلخأ نإو ى رم فالخ ىلع ( هازجأ ةمحازم الب
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 متي تح نقيت ام ىلع ىنب هيف كش نمو ء هفلخ نم فاط نإ ال
 هيف يزجي الو لفن لوألاو . نيقيلا ىلع هديعي م عكري مم ًاعبس

 رخآ عوبسأ نم نيطوش وأ ًاطوش مث اعبس فاط نمو سيكتنتلا

 نم فاط نإ ال ) « نهل لخي" مل ولو كلذ زاجو ةلظلا نم وأ مزمز ءارو نم اوفاط
 يفحيرص همالكو « ةبعكلاب ال دجسملاب فئاط ذئنيح هنأل دجسملا فلخ ( هفلخ
 هل اقيقحت دجسم وهو « ًادحسم ةيمكلاب رئادلا مدقلا دجسملا ىلع ديز ام ةيمست

 ميدقلا ةاعارم يغبني هنأ الإ «. للع هللا لوسر دهع ىلع يذلا مدقلا دجسملا كح

 . ميدقلا يف ةبيش ينب باب نم لوخدلا يعاري نأ لثم هب رئادلا يف لوخدلا دمب

 ىلع هديعي مث عكري مث اأمعبس متي ىتح نقيت ام ىلع ىنب هيف كش نمو )
 : ليقو “ فنأتسيو هعطقي نأ هلو ى ةالصلا يف اذك و “ ( لفن لوألاو ى نيقيلا
 ةالصلا يف هنآل فاوطلا يف هنم ىوقأ ةالصلا يف اذهو “ هيزجيو نيقيلا ىلع ينبي
 فاط نم نأ ليعامسإ خيشلا ركذو « فاوطلا يف هفالخب وهسلا دوجسب ىوقي

 كانه نرأو 0 هجح دسف عباسلا ةداعإ لبق ديصلا وأ هلهأ باصأو اتس ةرايزلل

 لاق اذك و 4 ءاطملو : تلق ىةفينح يبآل بوسنم وهو هجح مامت وه اك ورتم آلوق

 فاط هنأ نقستسا مث فاوطلا نم جرخ نم نأو ى ةفينح يبأل هنأ بسحأ : خيشلا

 فاطنم نأو “ صقن الو ديز الب اعبس ةضيرفلل فاط مث ة ةمنامث فاطو عكر ةتس

 .امبسهكسنل فاطو عجرو مكرو “ةتس فاطو زو جرخ رك ذ مث ةينام

 نمو ( . كلذ ف مالك رم دقو هضمبل وأ كل ( سيكتتلا هيف يزجي الو )

 ح رخ آ عوبس أ نم ( ا وهس و ] ا دمع رثكأ ( وأ ( نيطوش وأ اطوش ش 7 اهبس فاط
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 مث عكرو هنيح نم جرخ نيعوبسأ نيب عملا هرك هنأ ركذ مث
 ًاعسلت داز ةينامث فاط نإ : ليقو عكري مث رخآلا نم يابلا متيف دوعي

 دئازلا ناك نإ لعفي اذكو ، عكريمث ةسمخ متي مث نيتعكرلل جرخو
 عكر يمث متي ىتح هيلع يتبي مث عكري مث آرتو هرّيصي رتو ريغ

 ص مدنو اهدمعت وأ ةهاركلاب ملع مث دهج وأ ( نيعوبسأ نيب عمجلا هرك هنأ ركذ
 ةهاركلا نإف ركذتلا دعب هدع مدقي الف دمعلا يف عمجلا نأ ركذت هنأ دارملاو

 دمعلا ةروص يف امهدعب ايهنم دحاو لكل عوك رلاو ى دمعلا ريغ يف روصتت ال

 هنيح نمجرخ 0 عمجلا ةهارك سني ل وأ وهسلا ةروص يف داز هنأو كلذ ركذو

 ءاوس “ اذكهو يناثلل ( عكري مث رخآلا نم يقابلا متيف دوعي مث ) لوألل ( عكرو

 هترمعو هجحل وأ ى هترمع وأ هجحل هيزجي يذلاو افش وأ ارتو دئازلا ناك
 همزلف يناثلا امأو ، لوقلا اذه ىلع لوآلا وه كلذ وحن وأ هرذنل وأ « نينورقملا

 اعوبسأ دحاولا فا وطلاهمزل اذإ هنأ ملعاو « هيف هعورشل هب ءافولا هيلع دكأت وأ

 مدلل بجوم هفاوط وأ هيعس]يف للخ ناكف هترمع و هجحل اعبس دحاولا يمسلاو
 . اهفاوط نع دحاو مدو ط ايهيعس نع دحاو مد همزل

 > عكري ح ةسمخ متي م نبتعكرلل جرخو اعسات داز ةين امه فاط نإ : ليقو )

 ينبيمث عكري مث ارتوهرئيصي رتو ريغ) هقبسام عم ( دنازلا ناك نإ لعفي اذكو
 جرخيورشع يداح ديزي هنإف ةرشع فوطي نأ لثم ى ( عكري مث متي ىتح هيلع
 جرخو رشع ثلاث داز رشع ينثإ فاط نإو “ عك رب مث ةثالث متي م نيتمك رلل
 جرخ عستك آرتو ةدايزلاب هطاوشأ تناك نإ و ‘ مك ريو ادحاو متي مث نيتمك رلل

 وأ جحلل هيزجي امنإو 9 لوألا لوقلاك عكرو مامتإلل عجرو ةدايز الب نيتعك رلل

 . لوقلا اذه ىلع نيفاوطلا لوأ كلذ وحن وأ رذنلل وأ نينورقملا جحلاو ةرمعلل
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 ًاعبس فنأتسيو عكري مث ًاتس دازو عكر ةينامث فاط نإ : ليقو

 مث أعبس مث عكرو دحاو داز عكرف اتس فاط نإو ، عكري مث
 : ليقو . ءاسأ ماحز الب هفاوط يف رجحلا ملتسي مل نمو ،عكري

 طرتشي ملو ، مرحلا ايلحمو { ماقملا فلخ نيتعكرلا كراتك مد همزل

 . طقف ماقملا امهتحصل

 عكر ) عافشإلاو دارفإلا نم امهريغ وأ ةمست وأ ( ةينامث فاط نإ ليقو )

 هل يقب ام ديزب اذكهو « ةعستلا لاثم يف اسمخو « ةيناثلا لاثم يف ( اتس دازو

 هيزجيو“(عكري مث ) صقن الو ديز الب ( اعبس فناتسيو عكري مث ) عوك رلا دعب
 ص ةريخالا ةعبسلا كلذ وحن وأ رذنلل وأ امهدحأل "وأ ةرمملاو جحلل لوقلا اذه يف

 ه ( عكري مث اعبس مث عكر و ادحاو داز عكرف ) اوهس ( اتس فاط ناو )
 مث عكرو نينثإ داز عكرو اسمخ فاط نإ اذك و ى ةريخألا ةعبسلا هذه هيزجتو

 ينو“ ةدايزلا يفليو ةعبسلل عك ري هنإ : اهلك ةدايزلا ةروص يف ليقو ى عكرو اعبش

 لفنلا فاوط و ضرقلا فاوط ءاوسو ى عكريو طقف يقب ام ديزب ناصقنلا ةروص

 غارفلادعبعك ريو رثكأ وأ ةثالث وأ نيعوبسأ فوطي نأ ةهارك الب زوجي : ليقو

 ص ةثالث ىلع ديرت ال اهلعلو « كلذ لعفت ةشئاع تناكو ى نيتعكر عوبسأ لكل
 . امنم كلذ مهضعب عنمو

 ءيش يف ملتسي ملو هلك هفاوط ىضم نأب ( هفاوط يف رجحلا ماتسي مل نمو )
 وأ ماحزلل هك رت امأو ك ( مد همزل) و ءاسأ ) :ليقو كءاسمأ ماحز الب ) ادمع هنتم

 ( ك ) اصع وحنب همالتسا ماحزلا لاح يف مزلي الو ى مد الو هيف ةءاسإ الف وهلل

 نمف ،( مرحلا هلحمو « ماقملا فلخ ) نيتنونسملا ( نيتعكرلا كرات ) مدلا موزل
 كلذ يف ءاو۔و ى ( طقف ماقملا اهتحصل طرتشي ملو ) مدف اهك رتو هنم جرخ
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 مرحلا ف ماد ام |ےهعكر دحسملا نم جرخ ىتح اےمكر ت نم : لقو

 . . ةاش ىدهأ هلزنم ىتأ نإو { ناك ثيحف هنم جرخ نإو

 اتمكر امأو « نيبجاولا ريغ وأ نيبجاولا جلا فاوطو ةرمعلا فاوط اتمك ر

 يتمك ر كرتل مدلا مزلي ال : ليقو « هكرتف جح الو ةرمعل سيل يذلا فاوطلا

 فاوط يتمك ر نع ينفت ةضيرفلا ةالصو “ نيبجاولا ريغ ةرمعلاو جحلا فاوط

 . جحلاب مارحإلا فاوط يتعك ر كرتب مد الو ى عوطتلا

 نإو ص مرحلا يف ماد ام ايهعكر دجسملا نمجرخ ىتح اهكرت نم : ليقو )
 عك رو تيبلاب فاط نم » : للع هلوقب خيشلا هل لدتسا ( ناك ثيحف هنم جرخ

 عماج ( نإو ) ص رخآ نود ناكمب هدّسقي ملو عوك رلا قلطأف )١' « ريثك ريخ هلف
 ناك نإ اهروس وأ هرضم وأ هتيرق غلب وأ ( هلزنم ىتأ ) وأ اديص باصأ وأ

 يف انكاس ناك نإ ةلصتملا ةنجالا غلب نإ اذك و « هراد لخدي مل ولو _ روس اهل

 ىدهأ ) اتيب وأ اراد هلع سفن ربتعا ادرفنم الإ هلع نكي مل نإو ى اهنم نانج
 هتمزل انطو هذختاو عضاوملا نم اعضوم غلب نإ اذك و ى ناتمك رلا هتتافو ( ةاش

 لوآلا هنطو لوصوك انطو هلصو عضوم ذاختا اذكهو « ناتعك رلا هتتافو ةاش

 يتمكر كرتب مزل « جاتلا ه يفو . نطولا لوصو ىلع مكح اهيف مزل ةلأسم لك يف
 . يعسلاو فاوطلا ةداعإو مد فاوطلا

 الو مد ال لباق ح همزل درفأ نإو مد همزل .رمتعا نإ : بوحح [داق ]

 نإ ةندب : لىقو > حبذيو يمسلاو عوك رلا و > هديعي : لبقو ؛ فاوطلا ةداعإ

 رصملا دمب اهمك ر نإو « الباق هديميو ى دساف : ليقو ى مات هجحو ءىطو

 )١( يئاسنلاو يذمرتلاو نابح نبا ءاور .
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 رصملا دعب ىنمب ايهعك ر نميف لاقو ى ةديبع يبأ لوق وهو فاوطلا داعأ رصقو

 عوك رلا الو يمسلا ديعي الو هجح متي نأ وجرأف : هدلبل جرخ مث ىعس ام دمب
 ثيح وأ ماقملا فلخ عكريو عجري نأ هيلع : ليقو ى ةندب همزلي ام لقأو

 هجح دسف عوك رلا لبق ءىطو نإف ى هيلع الو يعسلا ديعيو دجسملا يف هنكمأ
 ةرايزلا امأو ى عوطتلا يف اذهو مكر مث ةتس فاط مث عكر ةينامث فاط نمو

 ركذ “زحأ اماف ؟ ةعبس اهاريو ةتس ضرفل فاط نإو ‘هديعي هنإف ضرفلا وهو

 نم : ليقو ى "لحأ نإ هإطخل حبذيو هديعي : ليقو ى حبذو عك رو عباسلا متأ

 مث ةعسب متي ىتح داعأ ضرفل فاط نإو ى عكرو همتأ عكر ىتح اطوش يسن

 ص صقن يف كش ىلع فرصني نأ نم لضفأ ةدايز ىلع فرصنيلف كش نمو « عكر
 نقيت ىتح [آفاوط دازف ؟اتس مأ امبس فاطأ كش مث عادولل ىعسو فاط نمو

 تإ هازجأ “فرصناو عك رف هباحصأ هتوفي نأ فاخو ةيناثلا يف كش و ةعبسب

 ةتس فاط نمو ى ةداعإلا هل ريتخا جرخي مل نإو ى تاقيملا زواجو ةكم نم جرخ

 : ليقو « يمسلا داعأ مث عك ر مث متأ دغلا نم نإو عك ر مث ىمسو عكر مث ايسا
 مث رشع ةمبرأ مامت فوطي : ليقو ى اديدج فوطي مث عكري مث ةينامث فوطي
 ص ددجي مث عكرب مث ةينامث مث عك ربو كلذ متي نأ همزل : ليقو « ددجي مث عكري

 ايسات فاط نإو ص ددجي مث عكرب مث ةينامت مث عك ريو كلذ متي نأ همزل : ليقو

 همزل رفن ىتح لعفي مل نإو عكر مث ةعبس هأدتبا مث عك رب مث ةتس مث عكرو ةينام
 ةتسلا فطي مل نإو “عك ر مث عكر يسان ةينامت لفنل فاط نإو ى هب ثعبي مد
 نإو « مد همزل رفن ىتح الإو عجرب نأ همزل لوالا رصق دقو عك ريو

 نم : ليقو ى هقلحل حبذو هداعأ قلحو ىعسو عكرف ركذ مث ايسات ضرفل اهفاط
 مث رشع ةعبرأ متي ىتح هيلع ىنبو لقألاب ذخأ هيف وهو ضرفلا فاوط يف كش
 نأ لبق رفن نمو “ كش ىلإ عجري الف نيقي ىلع هنم جرخ نمو ى ةعبس مث عكري
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 بيترتلا نسو لحأ نإ مد ةتس ىلع افصلاب ًامتاخو ايعس اكرات مزلو

 لحأو هرثكأ وأ هكرت نمو { نيملعلا نيب لامرإلاو 3 رم اك هيف

 . . نيكسم لقألا كرات طوش لكب معطيو ض ًاضيأ همزل

 نإ الإ هيلع الو امات فوطيو عجرب : ليقو . ها الباق جحلا همزل امات فوطي

 نمو ى هك راتل جح مامتو مد يف صخرو ى لباق نم جحلاف اديص باصأ وأ عماج

 داعأ بورفلا لبق ىمسي نأ لبق عماجو رصقو عك رو رصملا دمب ضرفلا فاط
 ادحاو هيزجي :ليقو “ يعسلا لبق هريصقتل مدو هئطول مد هيلعو هدعب نيتمك رلا
 ريصقتلا دمب عماجو فاوطلا لبق رصق نإو“اضيأحبذوهدعب امهدحأعماجي مل نإو

 يف تناك نإ ايف عماج يتلا يضقيو هترمعب نهيف تاقيملا ىلإ عجر هلبق وأ
 . رهشألا ريغ

 نم ضعب كرات وأ ( ةتس ىلع افصلاب متاخو ) هلك ( ايعس اكرات مزلو )
 افصلا ىلي امم ءادتباكو ى هلوصو لبق ةورملا وأ افصلا بناج نم عوجرك هطوش

 ناك نإ ىمس الإو “ ( لحأ نإ ) ةندب : ليقو ى ( مد ) هنم ال هنع لصفناو

 ( رم اك هيف بيترتلا نمو ) ى افصلاب ةتس ىلع امتاخ عباسلا طوشلا ة متأو اك رات

 لحملا نم جرخو لاوي مل نإو ‘ ىمس ام ىلع ينبيو « مهمل الإ كرتت لو ةالاوملاو

 هرثكأ وأ ) لامرإلا يأ ( هكرت نمو “ نيماعلا نيب لامرالاو ) ى داعأ اثبع
 . نيمالا نيب هلك هيف لمرأ و يمسلا داعأ لحي مل نإو « مد ( اضيأ همزل "لحأو

 يف لامرإلا كلثم كرت نأب ( لقألا ) لامرإلا ( كرات طوش لكب معطيو )
 فصنو ةثالث يف وأ ةعبرأ يف لامرإلا كرت نمو “ ( انيكسم ) طاوشأ ةثالث
 رثك ألاب ًادبرم > رثكأ وأ : هلوقب دارم كلذو > مدف رثكأ وأ هثلث وأ عبارلا

 هكرتك لقأ وأ طوش نم ثلث يف لامرإلا كرتو ث ادعاصف فصنلا وهو ريثكلا
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 دعب نإو . ىنبو عكرو عطت عكري مل هنأ هيعس يف لبق ركذت نمو
 لبق عماج نإو س هيف عكر ىنمب هركذت نإو هيلع الو ىلص همام

 < هحح منو حب ذ يعسل ١

 نيب ام قارفتسا ةنسلا نأل ى لوقأ اذك « دمع الب آدج “لق ام الإ هلك طوشلا يف

 . لامرإلاب نيمطعلا

 عكرو هعطق ) فاوطلا يمك ر ( عكر م هنأ هيعس يف ليق ركذت نمو )
 ركذت ( نإو ) ث اذه هل هرك و همامت دعب ىلصو هعطقي مل نإ هيلع الو ى ( ىنبو

 ماكحألا رئاسك ةهاركلا نأل مد ال امك ةهارك ال ( هيلع الو ىلص همامت دعب )

 . دمع لهجلاو « دمملا ريغ يف نوكت ال ةلا

 فاوطلا دعب ىنم ىلإ هعوجر يف ( ىنمي ) عوك رلا مدع يأ ( هركذت نإو )
 ص ةملكلا مال هفلأ نأل ركذم هنإف هلبق وأ ىنم يف يأ ( هيف عكر ) ىنم لبق وأ
 نإو ) ت ةعقبلا ليواأتبف ثنأ اذإو ‘ ثسنات ةمالع سيلو اهمال نم لدي هنأ

 حبذ وأ مد همزل : اولاق اذإو ى ةندب هبلع : ليقو ى ( حبذ يمسلا لبق عماج
 ربكأ وه امم امهريغب كسنأ نإو ڵ ةاش هأزجأ ةقلطملا تارابملا نم كلذ وحن وأ

 . ةرايزلاك نكر هنأ ىلع ءانب دسف : ليقو ى ( هجح متو ) نسحاف اهنم

 فرصتيف ةورملاىلإ عجر ةينامث ىعس هنأ افصلا دنع ركذ نإ : « جاتلا ه يفو

 ةداعإو مدف رصقو افصلاب متخو اهب أدب نمو ى داز ايف هملع الو رصقيو اهنع

 يسن ن إ : ليقو ى ادحاو اطوش ديعيو مد الو داعأ رصقي مل نإو “ يمس

 افصلا ركذو ةمعبس ىلع داز نمو « امهؤاضق هيلع سيلف ىنم غلب قح نيتعك رلا

 عجر مث افصلا غلب لمرو رضخألا زواج نإف ى هيلع الو اهب متخو ةورملل عجر
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 { عارل صخرو ، مد لكب همزل اهب ال ىنم يلايل تاب نمو

 دمب يمسلا كرت نمو “ عجر ثيح نم فرصنا لمري مل نإو ى ةورملا ىلإ
 وأ ةاجانم وأ بارش وأ ماعطل هيف سولجلا هركيو « هفنأتسا اكرت هيف عورشلا

 هازجأ سانلا ةرثك ةورملا وأ افصلا يف دوعصلا نم هعنم نإو ث ةعيابمو وهف
 هركيو ص لومحملاو ضيرملا اذك و ى ايهبرق سبح" ثمح وأ اهلصأ يف فوقولا
 هلحم زواج ىقح لامرإلا يسن نإو “ اهلصأ لصو نإ الإ عنام الب ايهبرق فوقولا

 نإ : ليقو ى لقألا يف هبلع الو « تاوطخ ثالث نم رثكأب ناك نإ لمرو عجر
 ص هيلع الف هيسن نإو ى هلك هيف لمر نإ مد الو ى مد الو ءاسأ الصأ لمر م

 نع دعابتي مل نإ هديعي : ليقو “ يكمل نإو ىزجأو رذعالب ابكار هركيو

 . ةندب ىدهأ عوجرلا هنكمي ال ىتح ةكم

 نمو ) “ رفن نإ الباق جح يمسلا كرت دمعت نم : هللا همحر عيبرلا [لاق ]
 ىون ولو ( همزل ) اهريغ يف وأ ةكم يف تاب ءاوس اهيف ال ( اهب ال ىنم يلايل تاب
 كلتف ث ( مد ) عبرألا هيلايل نم ( ,لكب ) ‘ ثلاثلا يف الإ رفني مل اهاتأ ول هنأ
 سمشلا عولط دعب يشميو ىنم يف مرحلا اهيف تيبي يتلا ةليللا ىلع مد « ءامد ةعبرأ
 . قيرشتلا مايأ يلايل ىلع ءامد ةثالثو « تافرع ىإ

 هتيب لهأ نم ةياقسلا لهال ةل صخرو ى هيف مالك رم ( عارل صخرو )

 تاب نإ و « ديدحت الب ئش معطي : لىقو ى مهرد هلعف ةليل اهنع تاب نم : لسىقو

 ء ةليلل نيكسم : ليقو ، ضعب دنع اهنيب مد ثالثلا يفو « نامردف نيلب
 لح نم ايده قاس ةكمب تابو راز نم : لىقو 0 ثالثل مدو ‘ نيتنئال نانثاو

 ى رم اكيمري ناك نإ اهلك اهيلايل ولو ىنم نع تاب نم ىلع ءيش ال : ليقو ى مرح
 هوحنو مهردك افورعم ةليل لكل عنصي نأ « ءايضلا ه بحاص بحتساو
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 . . ى ةاش حبذ رحنلا موي ىربكلا يمر هتاف نمو

 يف:ليق برشي الو حبذ اهلبق وأ ةرايزلا دمي اهب تاب نم : ةيواعم وبأ [لاق]
 هنم دب ال امل ةكمب حبصأ نإو ى ىنمب ةعيابم هلو ى شطعلا هدهجأ نإ الإ قيرطلا

 . هيلع الف ريسي لمج ىلع وأ لمحم يف مات نإو“ “مدف كلذل ال ناك نإو ى زاج

 يف ولو هبنج عضو نمو ى هيلع الف هانيع رئازلا تبلغ نإ : بوبحم نعو
 يف وأ ةكمب هباحصأل ارظتنم سمن نإ : ليقو « حبذيلف سمنف ضرأ وأ لمع
 مانف مهضعب وأ هباحصأ هنع عطقناو راس نإو ى هيلع الف مونلل دمعتم ال لمحم

 : ليقو “ افورعم عنصي : ليقو ى هيلع الف ةكم نارمع ىدعت نإف ى مهرظتني
 ةكمممان نم : ليقو ى ادمع ولو مون الب عاجطضإلا وأ نايسنلا يف هيلع الو بوتي

 : ليقف رثكأ تاب نإو « اتئاب سيلف امبر وأ افصن وأ اثلث ةليل لك ىنم يلايل
 ؛قلاط تنأف تيبلا اذه يف "تب نإ : لاق نإ : « رثألا ه نع خيشلا لاق ى تئاب

 ءيشب لبللا فصن نم رثكأ هيف تتاب نإ لاق نم : لاق ى ةليللا هذه : لقي ملو

 ى امهويغ يف ال ليللاك ةرايزلا يفف راهن سمن نإو “ قالطلا عقيو تيبم وهف
 مونلاو ص عادولا دعب اذك و « فقولا هميرحت يفو ي هوركم ةكمب اهدعب مونلاو
 نمو «اهلبق كلذك : لسىقو ى اهدمب مدل ا يف رثألا ءاج امنإ و « ءاوس اهدعبو اهلبق

 ىدعت نمو « مد همزل ىنم لصي نأ لبق حبصأف ىنمل ىففف اليل هبتناو ةكمب ما
 قيرط نيقي رطلاقرتفم ةكم دح نأ : ىسوم وبأ ظفحو ى هيلع الف مانف تويبلا

 . حبصأ نإ مدف ةكم ةهج ىلإ اهقرتفم لبق مان نإف ‘ ىنم قيرطو قارعلا

 ( ىربكلا يمر) ام عنامل وأ ادمع وأ اطلغ وأ انايسن وأ الهج ( هتاف نمو )
 هركذت وأ هكردأ ن إ : ليقو ى ( ةاش حبذ رحنلا موب ) ةمقعلا ةرمج يهو

 الإ مدلا همزلي ال هنأو “لاوزلا لبق دغلا نم يمرب هنإ : ليقو “ هيفاىمر اليل
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 هيلع الو مايألا ىصحب كلاثلا يف هلدبأ نيطتوألا نيمويلا يف نإو

 لكب همزا هلك هتاف نمو ، فالخ نابقعلا بيترت بوجو يفو

 . . . . . . ةعست تف ةاش موي لك ةرمج

 ضعب وأ اهضعب وأ اهلك رامجلا يمر هتاف ( نإو ) رفّنلاب وأ قيرشتلا مايأ جورخب

 وأ الهج ةثالثلا ىصح ضعب وأ نيتنثإلا ىصح ضعب وأ ةدحاولا ةرملا ىصح
 ثلاثلا يف هلدبأ نيطسوألا نيمويلا يف ) ام عنامل وأ ادمع وأ اطلغ وأ انابسن

 يناثلا يف رفن نإو “ ( هيلع ) ءيش ( الو ) هريغب وأ دعأ يذلا ( مايألا ىصحب

 هلدبأ ثلاثلا دازو هاون ىلع مدن نإو « يناثلا يف رفنلا ىون هنأ كلذو ى مد همزل

 نم هيلع ىضم ام هلبق وأ : ليق ‘ لاوزلا دعب يمري نأ يمرلا ةيفيك و « هيف
 اهاصحي اهيلإ بهذ ةرمج لك يمرب نأ ضعب زاجأو “ همويل هدعب ىمري مث مايآلا
 ص ثلاثلا يف هلدبأ يناثلا يف وأ ى يناثلا يف هلدبأ لوألا يف نإو ىضم ام نم

 ريغ مدقتو ص قيزشتلا مايأ جرخت مل ام اليل ولو كردأ وأ ركذت ىتم : ليقو

 نايسنلا ريغ يف هنكل ص فيعض وأ فئاخ الإ اليل يمري ال هنأ وهو “ اذه
 قباس يمر دارأ اذإو ى هيف هامر ثلاثلا مويلا ىلإ لوألا كرت نإو “ تاوفلاو

 نإ وأ ص رخآ همو.ل يمريو مايألا بيترتب يمر هيف وه يذلا هموي يف نيموي وأ

 . هيلع الو هق.س امل ىمر هموبل يمر دعب بات وأ ركذت

 ى بيلغت تابقعلا نهايس “ تارمجلا يأ ( تابقعلا بيترت بوجو يفو )
 ريغ مزلأ همجوأ نمف ( فالخ ) ةثالثلا مايألا يف ةبقعلا ةرمج ديري نأ زوجيو

 لك ةرمج لكب همزل هلك هتاف نمو ) “ كلذ يف مالك ةرمو ت كراتلا مزلأ ام بترملا
 ةغل ىلع ءانب ةاش وهو ثنؤم دودعملا نأ عم ءاتلا تبثأ ( ةعست كلتف ةاش موي

 تابثإ زاوج ىلع ءانب وأ ںهثينأت عم هثنؤيو دودعملا ريكذت عم ددملا ركذي نم

 . ٢٥٧. _ ) ج ٤ لسنلا - ١٧ (



 ‘ هرخآو هل وأ همظعأ و > رحنلا موي ةبقعلا ةرمح ةرشاعلاو

 ص هتعن ددملا نأ ىلع ددملا لبق ركذ وأ ى دودعملا فذح اذإ ثنوملا ددع يف ءاتلا

 ءهتعن ددملا نأ ىلع ال لبق ركذ وأ: تلق « يوونلا هلاق امك ى ةعست لئاسم : وحن

 . هريغ هلاق اك ةعست نه" لئاسم ينبجعأ : وحن

 ثكملا ىون نإو ى ( رحنلا موي ةبقعلا ةرمجب ) هل ةمزال ( ةرشاعلاو )

 بورغب اهيمر تاوفف ةبقعلا ةرمج امأ ى ةيقعلا ةرمجب ةعباسلاو تس همزل نيموي
 موي يلي يذلا مويلا نم رحفلا عولطب : لسقو ص ةالصلا لولحو رحنلا موب سمش

 نيترمجلاو رحنلا موي دمب اهتاوف امأو ى قيرشتلا مايأ يضمي : ليقو ى رحنلا
 يمر تاف دقف ةالصلا تلحو موي لك سمش تبرغ اذإف ص نيتريخألا

 رحفلا علطي ىتح يناثلاو لوالا مويلا يمر توفي ال : لسىقو ك مويلا كلذ

 انمكح اذإف ص ةالصلا لحتو ثلاثلا سمش برفت ىتح : ليقو « هدعب مويلا نم
 تاوفال هنأ روهشملاو ى مد الو يمرلا كرادت هب مكحن مل اذإو ى مدلا مزل تاوفلاب

 الإ ع ةالصلا لولحو موي يضمب تاوفلا : يدنع يذلاو 2 قيرشتلا مايأ يضم الإ
 .اضيأ حيحصلا وهوةالصلالولحوسمشلابورغبهتاوف روهشملا نإف رحنلاموي يمرلا

 يمر وهف هلوأ امأ “ ( هرخآو هلوأ ) يمرلا يأ ( همظعأو )

 يف نيتريخألا نيترملا يمرو اهيمرف هرخآ امأو ى رحنلا موي ةبقعلا ةرمج
 موي يمرلا باوث نأ “ مظعأ لوآلا يمرلا نوك هجوو ث ثلاثلا مويلا

 امنإو ‘ مئاصلا راطفإ لولح حصألا رهشألا ىلع توفي هنأو ى رثكأ رحنلا

 ىلع هريغ تانسح نم رثكأ اقلطم ديملا موي تانسح نأل اباوث رثكأ ناك
 ةرباصملل اباوث رثكأ هنأ مظعأ ريخألا يمرلا نوك هجوو « لامعألا

 ثكميو نورفني سانلا ىرب هنإف يمريو ثلاثلا ءيجي ىتح روفنلا نع

 هنأ ثيح نم مظعأ نوكي اضيأو ، هرجأ مظعيف روفنلا ىلع هسفن عواطي الو وه
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 همايأ تضقنا ىتح هكرت دمعتو ةعبس نم لقأب اهامر هنأ نقيت نإو

 . اقلطم يمرلا يف لقألا كرت نإ ةاصحلكب انيكسم معطأو حبذ

 همايأ تضقنا نإ رثك الاب مد همزلو

 نيمويلاورحنلاموب فالخس“\ هدعب رحنلا مويل الو نيمويلل الو مويلل يمرلا كرادي ال

 يمرلا ثلاثلا موبلا نع ينفي الو ، ثلاثلا مويلا يف ولو نهيمر كرادي هنإف هدمب
 . هدمهد الو هلق

 دمعتو ةعبس نم لقاب ) رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يأ ( اهامر هنأ نقيت نإو )
 ( حبذ ) يناثلا يف رفن ىتح وآ ( همايأ تضقنا ىتح ) يقابلا كرت يأ ( هكرت

 ) لقألاكرتنإ ةاصح لكب انيكسم معطأ و ) < ةدحاو ةاصح الإ كرتي ملولو ةاش

 ناك موب يأو ك تنزاك هرح يأ : ) اقلطم يمرلا ي ( تايصح برأ نود ام

 وهو ( رثكألاب مد همزلو ) “ هكح ةرم دقف رحنلا موب ريغ « دمع ريغ وأ ادمع

 > نيمويلل ش ىصم آ ىمر الإ و > يمرلا مايأ ) همايأ تضقنا نا ( تاصح عبرأ

 نرامدف / كلذك نيموي رامج 5 مدف يمرلا مايأ تتاف ىتح موي رامج كرت نمو

 اهلك رامحلا كرت نإ : كلام لاقو “ نيموب رامل ةتسو موي رامل ءامد ةثالث : ليقو

 مايآلا يف نهلك نهك رت نإ : ليقو ى اضيأ بهذملا يف اذهب ليقو ى مدف اهضعب وأ
 كنينيكسممامطإ :ليقو“ مد : ليقف ةدحاو ةرمج كرت نإ و٤دحا و مدف هعبرالا

 وا ةاصح ق نعباتلا نم ةفئاط تصخ رو > نينىكسم و ١ مدب ةرمج لك اذكهو

 ٠ ادمع ولو نيتاصح

 معطأ واهامر حبصأ ىتح رحنلا موي ةمقعلا نم ةاصح يسن نم : _ جاتلا (, يفو

 ك حبذو اهامر حبصأ ىتح هف هلك 7 يسن نإ و > حبذي : لسىقو > انىكسم

 موي ىطسو ولا ىمر نمو ك حبذو ءاسأ حبذ وأ حبصأ ىتح ةاصح كرت دمعت نإ و
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 ةد ًاحم نيتاصح ىمر نإو » ءيش الو ةدايزلا ف داسف الو

 > اتس دازو ةدحاو

 نامد : ليقو ى مد همزل أطخأ هنأ ادغ ملع مث قلحو حبذف ةبقعلا اهنظو رحنلا
 مث اهدعب ام ىضقو ةبقعلا اهبسحو اهنود يتلا وأ اهامر نإو ى يمرلا داعأو

 رحنلا موي تسسن نإ ىمرتو > الباق جحو ةندب هىلمف أطخأ هنأ ملع ش ءىطو

 هازجأ هيف عجر مش ريخأتلاو ميدقتلاب هبف أطخأ ام لكو ى حبذي ملام هبورغ ىلإ

 الإ راهنب الإ نوكي ال رفنلاو حبذلا و يمرلاو ى مد همزليف قلحي وأ رصقي ملام
 . الىل ولو هلدبأ هتقو تاف نإ و ٤ عار وأ فئاخل

 .نع يمري و“ هازجأ دمي" مل نإف يمرلا ىلع ردق مش هسلو ضيرم نع ىمر نإو
 عستب ثعب رفنو ةثالثلا يف رامجلا مري مل نإو « هعم جح اذإ هوبأ هعيطتسي ال يص

 موي ةبقعلا ىمر نإو ، تسبف نهمرب ملو نيموي يف رفن نإو ى هنع نحيذي هايش

 موي ةبقعلا ىمر نمو“عبسب : ليقو “ تسب ثعب رفنلا دارأو قلحو حبذ و رحنلا

 هنم رصبأ مهمهوتف نومرب سانلا ىأر دقو لاوزلا يف ةكش و افئاخ لوآلا رفنلا

 اكاش ىمر نإو“هيلع الف ةكش مث فرصناف يمرلا تقو هنأ هدنع ناك نإف « هب

 ح (ءيش الو ةدايزلا يف داسف الو ) 0 هيلعام دؤي م هنإف ةلدألا روهظ عم مهدّنلقو
 . ھانسحتسم وهو:« جاتلا » يف لاق ى دمعتملا ديعي : ليقو ى ءاسأ اهدمعت نإو

 نإو « ةنسلا ةفلاخم دارأو هيمر دسف ةيناثلا عرشت دقتعا نإ هنأ قيقحتلاو

 نإو ) ص هيمر دسفي مل ةجراخ ةدايزلا نأ دقتعاو دازو ةعبس عورملا نأ دقتعأ
 تمقوول و( اتس دازو ةدحاو ( نددحع وأ ) اتدع ًاعم) رثكأ وأ ) نباتاصح ىمر

 . ٠ ع ٠ م -

 نيتممر ةدحاو هممر 3 نتاصا! دع ناو > ةرم اهامر هنال ىرخا دعب ةدحاو

- ٢٦٥٠ 



 نإو ث ةاش : ليق ىدهأ هتاف نإو ، هداعأ هعم ريبكتلا يسن نإو

 نيتاصح وأ .ةاصح يمر 1 لىقو > كلذ داعأ اهفعض وأ ةدحاو يس

 كرت نم مزليام يدنع همزل كلذ وحنو تايمر ثالث ةدحاو ةيمر يف اثالث دع وأ

 رهاظ وهو“ةدحاو ةيمر يف عمجام بسحب اذكهو ى اثالث وأ نيتاصح وأ ةاصح

 ةدحاو ةيمر يف عمج ام دع اذإ مد موزل نم خبشلا ركذ ام ركذي مل ذإ فنصلا

 يف قباسلا همالك مومع يف هلاخدإ دارأ هنأ كلذل هركذ مدع نم ملعف ث الثم نيتيمر
 كرقب ةنسلا فلاخ دق كلذ لعاف نأ “ فنصملا هلاق ام هجوو “ الثم ةاصح كرت

 .. نيتيمرب دودعم ةرمي نيتاصح يمر نأ داقتعابو الثم ةرببكتو ةيمر

 داعأيأ ) هداعأ ( يمرلا نيح يأ يمرلا عم يأ ( هعم ريبكتلا يسن ناو (

 وأ يمرلا عم هتداعإب رومأملا ريبكتلا هتاف يأ ( هتاف نإو ) “ ريبكتب يمرلا
 عم هتداعإب رومأملا يمرلا هتاف وأ « لادلا مضو ةزمهلا رسكب « ه"داعإ هتاف

 ءءادهإالو“ ريبكتلا كرتب هلع ةداعإ ال : لبقو “ ( ةاش : ليق ىدهأ ) ريبكتلا

 رهشألا وه امو هبف فلخلا رم دقو “ يمرلا توف تقو ريبكتلا توف تقوو

 كرادت وأ ةرمج تايصح ضعب وأ رامجلا ضعب يمر تاوف روصتيو ى حصالا و
 مكحي هيلع مكحيف رخآلا صقنلا لعف ام دعب تقولا تاوفب ريبكتب يمرلا ةداعإ

 . ةرمح تايصح صمب وأ اهضعب وأ رامجلا كل رات

 ي ] ) كلذ داعأ ( [ا__زالن و ] ) اهفعض و أ ةدحا و ( ة ريبكت ) يسن ن و (

 ص فورعم عنص هيزجي الو « هنيح دعب رتك ذت ولو ريثكلا هيف كرت يذلا يمرلا

 ريبكتلاب يأ ( هب ) رثكأ وأ ( نيتاصح وأ ةاصح يمر ) ديعب ( : ليقو )
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 2 افورعم عنص الإو ث هنيح يف ركذ نإ هب

 هيزجيو ( افورعم عنص الإو ) رابدإلاو فارصنإلا لبق ( هنيح يف ركذ نإ )

 ريبكتلاامأو : خيشلا لوق امأو ى هموي يف ركذت ولو ريبكتب ةداعإ نع

 هك رت يذلا يمرلا ديعي هنأ هدارمف « كلذ لثم ديميف ثالث وأ ينعي ناتريبكتلاو

 ربع دق هنألو لصألا فالخ هنأل يمر الب ربكي هنأ هدارم سيلو « هعم ربكيو

 لصأو “ امهديمي نأ نع الضف امهرّبكي مل وهو نيتريبكتلاو ةريبكتلل ةداعإلاب

 ىلوأ ةقيقحلاو ى زاجم هريغ يف هلايعتساو ى لعف دق ايف نوكي نأ ةداعإلا لايعتسا

 عضوم يفو : هلوق نوكيف زاجملا ىلع ةنيرق مدعل هيلع همالك لمحيف ى زاجملا نم
 دارملا هب نيبيل هقاس امنإ « خلا اهيف ربكي نيتاصح وأ ةاصح يمر ديميف رخآ

 . هللا همحر فنصلا مهف اذكهو ى هريغل مالك امهالكو ى هلبق هقاس يذلا مالكلاب

 نإف ، هب هيمر داعأ رحنلا موي يمرلا دنع ريبكتلا كرت نم : غ جاتلا ه يفو

 نمو “ةاش حبذي نأ هلبدن رحنلا دمي الإ ركذي مل نإو ثمد همزل هلبق قلحو حبذ

 ىمر نهنا نم ردي ل ةاصح هدرب تمسقبو راجلا ىمرف ةاصح نيرشعو ىدحإ ذخأ

 يمرب نأ هيزحم : ةكم لهأ لاقو > اميس اعبس نيتسقابلا ىلع داعأ و ىلوألا اهب

 رثكأ وأ عبرأ يقب نإو ‘ ثالث وأ ناتاصح هديب تيقب نإ اذك و ‘ةاصحب الك

 ملو يمرلا مايأ تضم نإ هنأ : ليعامسإ خيشلا ركذو « عبسب لكل يمرلا داعأ

 لكلو٤نىكسم ماعطإ اهب مرب ل ةاصح لكلف اضعب ىمر نإ و > هاش رشعف مرب

 نم لقا كرت نإو > مدف هرمج لك نم تايصح عبرأ كرت اذإ : لقو > مد عبس

 ةكمبناك ىتح رايجلا نم ءيش نع لفغ نمو ى نيكسم مامطإ ةاصح لكلف عبرأ
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 مرحلا ىصح نم ناك نإ ةداعإ الب لبقهب يمر ىصحب يمرلا هركو

 نإو ‘ انكسم معطأ الإ ‘ هداعأ ةرجلا نرم دعبأ همم ر راص نإو

 ةرحلا ىلع عقو نإ يزجيو 4 هداعأ ناسنإ ريغ ولو هب فداص

 هيف رفنلا هل زاج ثلاثلا ليل هك ردأ نمو « مدف الإو همايأ يف يمرلا كردأ نإف

 . ءاميش ثالث حبذيو هباحصأ تاوف فوخل

 ةداعإالب لبق ) هريغ وأ وه هب ىمر ءاوس ( هب يمرأ ىصحب يمرلا هركو )
 فلتخم وهو ص يمرلا مدعك هب يمرلا نأ حيحصلاو ى ( مرحلا ىصح نم ناك نا
 ءامب رغصألا ثدحلا وأ سافنلا وأ ضيحلا وأ ةبانجلا ثدح عفر يف مهفالتخاك هيف

 نإو ) ث عمجف ءاضعألا نع عقوو رخآ سنج نم وأ هسنج نم ثدح هب عفر دق

 قلطم دعبلاب دارأ ى اهلبق وأ اهدعب اهنم اديعب يأ ( ةرمجلا نم دعبأ هيمر راص
 مدع عماجل برقلل دعبلا ظفل رامتسا وأ “قلطملا يف ديقملل آالايعتسا لاصتإلا مدع

 نوكت نأ دمعتي مل نإ ال :ليقو ى ( هداعأ ) ىلوألاب دعبلا كح ذخؤيف لاصتإلا

 هيسن نإ ريبكتلا يف ةداعإ ال هنأ اضيأ ركذو ى « جاتلا ه يف هركذ ى هنم دعبأ

 مل اهنأ دارملاو ‘ ةداعإلا روهشخاو ءاسنلا ىمرم نم يمرت ىشنخلا نأو ى دعابتو

 رمام دح ىلع ةاصح لكل (انيكسم معطأ ) دمي" ( الإو ) « ةبيرق ولو اهفداصت
 ريغب اغ ( ناسنا ريغ ولو هب فداص نإو ) ى كرتلا كح هكحف يمرلا كرت يف
 كاهنع تاناويحلا دعب نع ادئاز ادعب لبجلاو ضرألا سنج نع دعبأ هنآل ناسنإلا
 جرخت مل هنأك وأ هسفن ىمر هنأكف هسنج نم هنألو ةمرح مظعأ ناسنإلا نالو
 . ( ةرمجلا ىلع عقو نإ يزجي ) : لبق ( و ث هداعأ ) هنم
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 .. مساوملا يف ةعيابملا تزاجو ى اهريغ ىلع هعوقو دعب نإو

 يمرال سيلبإ هيفناك يذلا وهونهب لصتملا ءاوهلل يمرلا رايجلا يمرب دارملاو
 ءاوهلا قرخ ققحتيل اهب رجلا لاصيإ نم دب ال هنأ الإ ءةينبملا رجلا هذه سفن

 كاهريغىلعهعوقو دعب نإو ) ‘ رصحنيو رمآلا طبضنيو نهمامأ نم نهب لصتملا

 ريغ“لاملا يف ةكربلا اهب نوكت :ليق “علجتو ىنيك ( مساوملا يف ةعيابملا تزاجو
 ىلإ ريخأتلا لمتحي مو هيلإ جاتحا نإ لق امب هيف زاجو “ ىمسملاو دجسملا
 . يمسلا ءاضقن
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 ةمعاخ

 فوطيو تيبلا يتأي نأ ةكم نم فارصنإلا دارأ نمل س

 ص عادولل ًاعْبَس هب

 ةمتاخ

 هب فوطيو تيبلا يتاي نأ ةكم نم فارصنالا دارأ نمل نس ) عادولا يف

 امنإو “آلاتق لتاقك عداو ردصم هنأ ىلع رسكتو ى واولا حتفب ( عادولل اعبس
 فارصنإلا ىلع مزعو كلذ ريغو ءارشو عيب ىلع هلاغشأ ىضق اذإ عادولل فوطي

 رواجملا ىلع الو « ةكم ناطوأ مداق ىلع الو يكم ىلع عادو الو ى لفش هل قبي ملو

 يف لاق ت هروف نم جرخ رمتعم ىلع الو « رمتعيل ميعنتلا ىلإ جراخ ىلع الو ى اهب

 الإ هيلع سيل يكملا نأ ىلع سانلا نم عامجإلا نأ مهضعب معزو : « دعاوقلا »
 فاوط الإ رمتعملا ىلع سيل هنأ ىلع اوعمجأ مهنأ اك ى ةرايزلا يهو ةضافإلا فاوط

 يكملا ىلع نإ دحأ لقي مل ذإ عامجإلا كلذ ةحصل رظن هيفو « لاق اذك ع مودقلا

 هيلع سيل ةخسنلا لمل وأ « ةحصلا يف معزلا لمعتسا هلعل و « عادولا فاوط
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 بصو هنم برشيو ًامزمز يتأي مث عكري مث ى مد هكرتب مزلو
 { ءاعدلا نم ةرايزلاو ةرمعلا دنع لاق ام لوقيو ص هسأر ىلع

 ُ - ١
 "ه _

 هتفكساأ ىلع هانمسب دمعتي و رحن او نابلا نس موميو عجري م

 راتسألا ىلع هارسيب ضبقيو هدي غلبت ثيح

 نم ءايلعلا نم نآل لطب ابف المعتسم معزلا نوكيف « الإ طاقسإب ةضافإلا فاوط
 . روهشملا رثكالا وه لب هريغ ىلع اك ةضافإلا فاوط يكملا ىلع نإ : لاق

 عجرذنإ همزلي ال نأ صخرو « 77 فا وطلل دحا و ( مد هكرتب مزلو (

 نم نأ راتخاو > مد الو ءاسأ عادولا كرت نم : لسىقو > مرحلا نم جرحم نأ لىق

 ص همزل مرحلا جرخ ىتح هيسن نإو ى مدلا همزل هل اك رات ةكم دودح نم جرخ

 اجرخي نأ اراز نإ ضئاح و عادولا ىلع ردقي ال ضيرم ىلع ساب ال : عيبرلا لاق

 . عادو الب

 وه اك ركذي هنإف « مزمز نم يأ ( هنم برشيو امزمز يتاي مث عكري مم )
 هسأر ىلع بصيو ) 0 نيهجولا لمعتسا فنصملاو ى رئب هنال ثنؤيو رهاظ

 رعكأ هللا ربكأ هلا ربكأ هللا : ( ءاعدلا نم ةرايزلا و ةرمعلا دنع لاق ام لوقيو

 هلعفي ايف لصف :هلوق يف خيشلا هركذ ام رخآ ىلإ كدبع انأو يبر تنأ مهللا“اثالث
 . ةكم لوخد دنع ناسنإلا

 ص مزتلملا وه ماقملا كلذو دوسألا ( رجحلاو بابلا نيب موقيو عجري مث )
 ةفكسا يأ ءافلا دشو فاكلاو ةزمهلا مضب ( هتفكنمأ ىلع ءانميب دمعتيو )
 نم ءامسلا ةهج ىلإ ضرألا نم دتمي ام وهو ى انفرع يف ةبتع هل لاقي ام يأ “ بابلا

 ء ةبعكلا رتس ( راتسألا ىلع ها رسيب ضبقيو هدي غلبت ثيح ) : هلوقل بابلا
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 يتعكر كرتب مزلو ص هل حتف اب وعديو رادجلاب هنطب قزلي مث

 :ليقو ث لجرلاك لكلا يف ةأرملاو 4 مد عادولا دعب نإو فاوطلا

 ، مد اهمزل تئطو مث تفرصناو تضاحف عكرت ملو هل تفاط نإ

 . اهيلع سأب الف ءطولا لبق مرحلا يف تعكر نإو

 ( رادجلاب هنظب قزلي مث ) “ رتس هنم ءزج لك نإف ى ءازجألا رابتعاب عمجلاو

 هجورخلاح ةبعكلا ربدتسيال نأ يغبنيو ى ( هل حتف امب وعديو ) ةك ربلل ءاجر

 تاوف فخي مل ام عجر عدويملو جرخ نمو « اهاري نكي ملو اهنع بيغي ىتح اهنع
 جورخلا دارأ نمو ،آضيأ عجر ىوط يذب تابو يركلا مهب زرب نإو ى هباحصأ

 . ردصلا هل لاقيو « عادولا هيلعف تاقنملا نم اجراخ ةكم نم

 عادولا)فاوط ( دعب نإو ) عادولا فاوط ( فاوطلا يتعكر كرتب مزلو )
 : لىقو كنامسنلاو دمملا ف نالوق مرحلا وأ ةكم نم جرخ ىح عجرب ل نإ ) مد

 ةأرملاو ( ك مرحلا : ليقو ةكم زواج نإ الإ مكرو هملع مد الو عجر يسن نإ

 وأ رهطت ىتح تماقأ عادولا لبق تسفن وأ تضاح نإف ( لج رلاك لكلا يف

 عكرت ملو هل تفاط نإ ) ركذ يأ ( : ليقو ) “ كلذب هيلع امل كحيو ضيحتست
 ولو نيتعكرلا كرادت اهنع عطقناو ( مد اهمزل تنطو' مث تفرصناو تضاحف

 ،(اهيلع ساب الف ءطولا لبق مرحلا يف تعكر نإو) ى رهطت ىح مرحلا يف تبقب
 وأ رهطت ىتح [اهيرك ضئاحلا سبحت و « مد اهيلعف عادولا ضئاحلا تك رت نإو

 تدارأ اذإ ةأرملا نأ ليعامسإ خيشلا ركذو « كلذب اهيلع مكحيف ضيحتست
 مهللا : "نمؤي نهو تلاقو اهفلخ ةوسن تدمقأ و تشْحأ و تلسقغا مارحإلا

 كبيغ ملع يف وه وأ كقلخ نم دحأل هب تيمست كل وه مسإ لكب كلأسأ ينإ
 كحور ىديع ىلعو كميلك ىسوم ىلع هتلزنأ فرح لكبو ى مظعألا كمسإبو
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 اهانكرت ةليلج ةيعدأ هيفو 2 ماقملا اذه يف ءاعدلا ةلاطإ بدنو

 > عادولا دعب يرتشي الو عيبي الو > مالكلاب ةنضل ال

 تدارأ اذإ كلذب اضيأ وعدتو ى مدلا اذه ينع تبهذأ ام الأ كلوسر دمحم ىلعو
 ركذو ى قلع هللا لوسر دجسم وأ « مارحلا دجسملا يف لوخدلل رهطلا اهيتأي نأ
 ضئاح يهو تفاط اهنال تعجر مدلا اهيلإ عجر مث ردصلل تفاطف ترهط ول اهنأ

 هل كحي سافنلاو ضيحلا يف للختملا رهطلا نأ حيحصلا نأل اهبزجي هنأ حيحصلاو
 . ةندبف عوجرلا لبق تعماج نإو ى رهطلا رئاس مكحي

 راصتخإلل ( اهانكرت ةليلج ةيعدأ هيفو ماقملا اذه يف ءاعدلا ةلاطإ بدنو )

 : «جاتلا» يفو ( عادولا دعب يرتشي الو عيبي الو ى مالكلاب ) لخب (ةنضل ال )

 نإ و « لواطتي ملام يناوتلا هدسفي الو هداعأ عادولا دعب مان وأ ىرتشا وأ عاب نإ

 ‘ةعَذَحال زعم ينث مد همزل هدعب ملو هدسفأ وأ الهاج وأ ادمعتم 77 ملو جرخ

 نب رمع بتك و « عادو دعب تافتلاب سأب الو « انيمس ناك نإ نأض نم زاجو

 نأ عد وملل ءاطعو رباج صخرو 0 عادولا داعأف عادولا دعب اباتك ريزملادبع

 تقو ريغ يف عدو نمو ى هقيرط ىلع ًارفات هيلع ام يضقيو فلعلاو ماعطلا يرتشي

 ءامل جاتحا نإو “ مد همزل جرخ نإو “ يلصي ىتح دجسملا نم جرحي الف ةالصلا

 نبد نم هيلع ام ضقبل و لهمتي الو رتشيلف ءارشب الإ هدجي ملف هب أضوتي وأ هبرشي
 ث مرحلا جرخي مل نم ىلع عادو الو « هعادو دعب هباحصأ ضعب يصويو ى رام وهو
 هداعأ هيف مانو هتيبل بهذو عدو نمو ى مرحلا ءارو هلزنم ناك نإ باطحلا مزلو

 دعولا يف لاتلا هفلخأ وأ يشعلل ءاذغلا نم لغشل هيف دعق نإ اذك و « حبذ الإو

 ص لوآلا هازجأ يشعلا ىلإ ال هتلحار ءيبهت يف دعق نإ و « ءاركلا بلط يف دعقو

 ىلع الو ، ةبلغ سمن نم ىلع الو ى هيلع الف ةكم رود جورخ دعب سعن نمو
 بنرأ هل بدن ةالصلل يدون مث عادولا وهو ردصلل فاط نمو ى مون الب عجطضم
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 . ماتخلا نسح هلأسنو هالوم لأسيو تيبلا قارف ىلع انيزح رميو

 رمأو عدو نمو“‘ هعادول فا وطلا داعأ اهرظتنا ش عدو نمو “ عدوب . يلصي

 . ىضم نإ هيلع الف هل يرتشي نم

 هلوق ف [اعزانت ) هلأسنو هالوم لأسيو تيبلا قارف ىلع انيزح رمعو (

 ص كجح هللا لبقئ : ىلوتملل لاقيو 0 ماتخلا ةعارب كلذ يفو ( ماتخلا نسح )
 . هتدب ١ كفلبو كملس يذلا هلل أ دمحإ : هربغل و

 ذايعلاو هافج دقفإللعهرزب ملو جح نه نكل ى نل يبنلل ةرايز البمتي جحلا و

 هبلع ملسيو يضمي مث نيتعك ر ىلص دجسملا لخد اذإ و هل لاستغالا يفبنيو « هللا

 ى ركب يبأ ىلع ملسيو عارد ردق رخأتي مش مص 4 وعديو هللا لوس راي : لوقيو يلصيو

 مهنم الك حدميو رمع ىلع ملسيو اليلق رخأتيو ص للع هللا لوسر ةفيلخاي : لوقيو
 اذإ ليربج ماقم كلذ دعب يتأيو “ راقوب كلذ لك يف وهو هللا نيدل ءالعإ ءاش امب

 ةرايز ءاسنلا " سيلو ى وعديو بازيملا تحت وهو نلع هللا لوسر ىلع نذاتسا

 اذإو ى يللع هللا لوسر هجو ةلباقم ىلإ لوصولا لبق نك رلا ملتسيو ى لع هربق

 ةفيللا يذ دجسم راسي نع للم هللا لوسر سرعم هترايز ىلإ باهذلا يف غلب

 لاق ةنيدملا ناينب لباق اذإو ى ةبوتكم رضحت مل نإ نيتعك ر هيف ىلص بيرقب
 : لاق اهمككس لخد اذإو ؛ ةيآلا 'ا) ي ةنيدملا لهأل ناك ام » : ةذاعتسالا دعب

 حبصأ مرب لك يغبنيو ٤ دجملا دصقيو اضوتيو "ا خلا لوسر مكءاج دقل
 هدلو هيفو ميقبلل بهذيو « هيبحاص ىلعو نل لوسر ىلع ملسي نأ ةنيدملا يف
 اهب هسفن طبر يتلا ةبابلل يبأ ةيراس يتأي نأ بدنو « ءادهشلا ىلع ملسيو ميهاربإ

 )١( ةبوتلا : ١٠٠
 . )٢( دعرلا : ٢٤
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 ءاجر برشيو لع هللا لوسر اهنم أضوت يتلا رابآلا نم أضوتيو هتبوت تلزن ىتح
 رادلا ىبقع معنف متربص امب كيلع مالس » : لاق ءادهشلا روبق ىتأ اذإو ى هتكرب
 ' تبس لك: لىق٤كلذك ءابق دجسمو“انغتلب: وعديويلصيو بازحألا دحسم يتأيو

 ملسيو ةممج لك دحأ لبج يتأيو “ حيضفلا دجسمو هدلو ميهاربإ مأ ةبرشمو
 جورخلا دارأ اذإو « عاطتسا ام دهاشملا عبتتي نأ هل يغبنيو ى ءادهشلا ىلع

 يبحاصو قي هللا لوسر ىلع ملسيو دجسملا يف يلصيو نكمأ نإ لستفيلف
 . كلذ هللا انغلب سدقملا تيب يتأي نأ يغبنيو « مهعدويو
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 » اسلا ب انلا

 تا۔افللار نامبربا يك

 تارافكلاو نايبألا

 عباسلا باتكلا
 تارافكلا و ناميألا يف

 ؛(تارافكلاو)نمآ ردصمف رسكلاب امأو “نيمي عمج ةزمهلا حتفب ( ناميألا )
 لك ذخأ اوفلاحت اذإ اوناك مهنأل فلحلا ىلع قلطأ ىنميلا ديلا "ةغل نيميلا لصأو

 فلحلا يمسو ى ءينثلا ظفح اهنأش نم ىنميلا ديلا نأل : ليقو ى هبحاص نجي
 نيميلاو ت اهب هّشلتل انيمي هيلع فولعملا ىمسي دقو ، هملع فولحملا ظفحل كلذب
 اذإ ةغل نيميف كلذ ريغب هديكوت امأو هلل ةفص وأ مسإ رك ذب ءيشلا ديكوت اعرش
 ص كرمعل لشم “ كلذ ريغو يبنلاو كيبأ ةايحو كسأرو : مهلوق لثم ناك

 روظنم كاذب اعرش نيميلا فيرمتو“ مسقلا ىرجم نيقيلا لاعفأ يرجي مهضعبو

 . قوللا نيمي ىلإ هيف
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 الو { هريغ وأ حابم امإ وهو ى دقعنم وأ "وغل امإ : نيميلا نإف

 راتخلاو . هب دادتعالا مدعو هطوقسل ةرافك الو لوألا يف مثإ

 دقعو دمعب ال ةعرسب مالكلا لوصول ناسللا هيلإ قبس ام هنأ

 ادصق ال لسرم س هثلاو ىلبو ث هللاو ال ك ةين

 اضيأ نيميلا قلطيو “ مجنلاو روطلاك هقلخ نم ءاش ام مسقأ دقف هللا امأو

 تناف كأطأ مل نإ :لثمو“قالطلا هب قلعتملا طرشلا ىلع هقفلا بتك يف ركذي ايف

 . ءاليإلا باب نم فرمي اك قلاط

 تلئس نإ هوحمتو صقنلا وأ بنذلا رتست يأ رفكت اهنأل ةرافك تيمسو

 رصتخم رخآ يفهتركذ امو«ةرافكلا يف ةمألاو دبلل طح الو ى نيميلا ماسقأ نع
 رك ذ نم يبلق هيلإ ىرس“دمع ال ينم طلغ ةمآلل اهزاوج مهوي امم ةيشاحلاو عضولا

 امإ) : دةعنملا يأ ( وهو ى دقعنم وأ وفل امإ:نيميلا نإف ) “ ةَسآلا ةروع نايب
 . وغللا وهو ( لوألا يف مثإ الو “ هريغ وأ حابم

 (ناسللا هيلإ قبس ام هنأ راتخفاو ،هب دادتعالا مدعو هطوقسل ةرافك الو )
 ىلإ ناسللا ليم ةعربلا ىنعم ( ةعرسب مالكلا لوصول ) هب قطنلا يف ادمع
 مسقلا ىنعمل ( دمعب ال ) هب قطنلا يف اترم ناك ولو هيف لوخدلا و هب ظفلتلا
 قطنلا دّسمت مسق ظفل ظفللاف « مسقلا يف ( ةين دقع ) ال ( و ) “ هدصقي مل ذإ

 (ذاسرمهلناو ىلب و) هللاو الكو ( هلاو ال ك)هًوني ملو مسقلا ىنعم دمعتي مل ولو هب

 هللاو الل هلثم ردقيو“هللاو ىلب نمو ى امسإ تلعج نإ فاكلا نم لاح نيسلا حتفب

 ةفوذحم فاك نم الاح رسكلاب نوكي نأ زوجيو ى افرح تلعج نإ سكملاب وأ
 بلقلا يف مسقلا ىنعمب دييقتلا نع هقالطإ كلذ لاسرإ ىنعمو :كلوقك اذكه
 ادوصقم ال وأ دصق اذ ال وأ مسقلا ىنعمب ادوصقم ال يأ ( ادنصقَ ال ) « لاق اك
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 فالخ نيبتي مث { فلاحلا نظ يف يعطق ىلع نيميلا وه : ليقو

 ى دقعلل قطنلا ةفلاخم : ليقو ء هيلع فلح ام

 مهنكل ءىطبيو هب ملكتلا يف ةعرسب اضيأ ربربلا مالك يف لمعتسم كلذو ادصق

 ةشئاعلوق نيميلا يف كلذب وغللا ريسفتو ى مرحم فذح وهو هللا نم ءاهلا نوفذحي

 ةرافك .الف هملعو 0 يرهوجلا حرص هبو 0 هلللا مهمحر انباحصأ دمتعمو رباجو

 ىلع تلغ ال»: هنآل اطلغ دقعلل هةطن فلاخ ىلع الو ص وفعملا وغللا هنأل هب قطان ىلع

 لوقلا اذه ىلع مزلت و ‘هللا همحر رباح نع فوقوم ثددح وه اك «طلغ الو ملسم

 ىلإ مسقلا عجرم لاق نم الإ هفالخ نيبت اذإ فلاحلا نظ يف يعطق ىلع نيميلا يف

 يف يمطق) ءيش (ىلع نيميلا وه : ليقو ) ى هدقتعي مل ذإ هدنع ثنح الف دقعلا

 بصنلاب لاقاك عقاولل قباطم ريغ هنكل مزاجلا هداقتعإ هنظب دارأ ( فلاحلا نظ

 لكتي نأ لثم ( هيلع فلح ام فالخ نيبتي مث ) ي نيميلا ىلع هردصم افطع

 كيردي ال هنأ الإ كلذك سل رمألا هسفن يف وهو هيلإ انئمطم هعمس ام بسحب .

 وأ نيئيشلا ىلع فلحيف نيئيش دحاولا ءيشلا ىريف الثم لوحي رظني نأ لثمو
 اديز نأ دقتعي وأ ط ةبذاك يهو اهآر ةرامإل ةقان ال لمح هنأ فلحف ا ريعب ىرب

 عقاولا يف ناك دقو ينالفلا ناكملا يف هنأ وأ هآر هنأ فلحيف ينالفلا صخشلا وه

 يف ثنحلا ىلع ةرافكلا مزلت لوقلا اذه ىلعو ى صخشلا كلذ وه سيل اديز نأ

 .ةينا دقعو دمعب ال ةعرسب مالكلا لصول ناسللا اهيلإ قبس يتلا ىلوألا نيمسلا
 داقتعالا ىلإ مسقلا عجرم لاق نم الإ ةبذاك تجرخو اهب قطنلا دمعت نيمي مهأل
 . هدقتعي مل ذإ ثنح الف

 دقل هللاو : لوقت نأ ديرت نأ لثم اطلغ ( دقعلل قطنلا ةفلاخم : ليقو )
 هع الب مالكلا تدرأ وأ 0 ديز دعق د_فقل هللاو :ىلإ كناسل قبسيف “ ديز ماق

 لصول ناسللا هيلإ قبس اهف ثنحلا مزلي لوقلا اذه ىلعو ى نيميلل كناسل قبسف
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 الإ فلالا نظ يف يمطق ىلع نيميلا يفو « ةين دقع الو دممي ال ةعرسب مالكلا

 امسق دقتعي مل لوألا ذإ ثنح الف داقتعالا ىلإ نيميلا عجرم : لاق نم لوق ىلع
 يفناك ام وغللا ناميأ » : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو ى هدنع ام ىلع فلح يناثلاو

 فلحينأ يه : ليقو “ بلقلا هبلع دقعي ال ثيدحو ى « ةموصخ و حازمو لزه

 دق هللاو : ىلإ كناسل كقبسيف مسق الب ديز ماق دق :لوقت نأ ديرت نأ لثم اطلاغ

 فلحت و هدوعق دقتعتو همايق ىسنتف امئاق ديز نوكي نأ لثم ايسان وأ ى ديز ماق

 نايسنلا ىلع نيميلا يه : ديز نب رباج نع ةياور يفو « مهضعبل لوق وهو “ هبلع

 هبو ‘ دقع الومزع الب رجضو بضغ لاح نيميلا يه : ليقو « يعخنلا لاق هبو
 نع كسميو نيميلا ضعبب فلحي نأ اهنأ : فنصملا باتك يفو « بيسملا نبا لاق

 ناك دقل هللاو :لاق نم نأو ى هللاو ىلب :و هللاو ال :تسيلو « مثإلا فوخ اهمامتإ

 كرتو مرحم لعفك ةيصعم يف نيميلا : ليقو ى همزلت ةرافكلاف انيمي درب ملو اذك

 نإ و ةرافكلاهمزلت :ليقو“هيلع ةرافك الو مرحملا كرتيو ضورفملا لعفي ضورفم

 يطميو هوركملا كرتيو بودنملا لعفيلف هوركم لمعف وأ بودنمالرت ىلع فلح
 :لبقو“ هفلح تقو ثنح ةيصعم ىلع فلح نم :ليقو“همزلت ال:ليقو“ ةرافكلا
 سيل ذإ رظن هيفو هلعفي مل وأ اذك لعف نإ رشلاب هسفن ىلع ناسنإلا ءاعد يه

 عأديو » : ىلاعت هلوق هليلدو « هيف قيلعتلل افلح يمس : ليق نإ الإ فلحب كلذ
 وأ هلقع وأ هرصب هللا بهذأ : هلوقك كلذو !١' ريخلاب هءاعد رشلاب ناسنإلا.

 يف ةجح ال هنأ ىفخ الو ص بلق دقع نود هلعفي مل وأ اذك لعف نإ هدلو وأ هلام

 ال آوغل تناكو تلحنا اهربفكتبو ةرفكملا نيميلا يه : ليقو “ كلذ ىلع ةيآلا

 دق هذهو دقعني ال هب ذخاؤي ال يذلا وغللا نأ ردابتي يذلا نحل ى اهب ذخاؤي

 لاقو ت لعفي ال وأ لعفي نأ ربغلا ىلع نيميلا : ليقو « تلجنا مث الوأ تدقعنا

 ( ١ ) ١ رس ا ١ د ه ١ ١ ٠
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 ك ةبعكلاو دحسملا نقحو ك ك هللا .ريخب فلحلا وه حابملا ريغو

 ؛ اضيأ هيف ةرافك الو هسأرو نالف ةايحو

 مرحف الإ و مارحلا لعفأ ال اك هلمفأ ال :يأ مارح هنأ لالحلا ىلع نيميلا : قورسم

 . ذخاؤم كرشم لالحلا

 فلحلا وه ) هنع [.هنم ائيش دمعت هنأ هداقعناو دقعنم وه ( حابملا ريغو )

 ضرألاو تاوامسلاو يسركلاو شرعلاو ( ةبعكلاو دجسملا قحو َك هللا ريغب
 هفو ( اضيأ هيف ةرافك الو هسأرو نالف ةايحو ) ةكئالملاو لسرلاو ءايبنألاو

 رهاظ ‘ هريغ يف اذك و « بهذملا يف لاوقأ نايصعلا وأ ةهاركلا وأ رفكلا

 ةهاركلا ىلإ خيشلا مالك درب دقو ، يناثلاب عضولا بحاص لاقو « لوألا خيشلا

 ضاإف ةديدشلا ةهاركلا لمشي زاوجلا مدعو “ زاوجلا مدعب ربع هنإف ةديدشلا

 ى هلعاف ىلع باقعال هنأ الإ هنع يهنم هنأو زئاج ريغ ةديدش ةهارك هوركملا

 ةهاركلا لمجت نأبعضولا مالك هيلإ دريو ممرحتلاىلع زاوجلا مدع لمحي نأ زاجو

 مالك ءاقبإ قيقحتلاو « ةيهيزنت اهؤاقبإ ةهاركلا يف ىل'وآلا نكلو ى ميرحتل
 دورول ميرحتلا حيحصلاو ةديدشلا ةهاركلا ىلع عضولا مالكو ممرحتلا ىلع خيشلا

 ميرحتلا نع ةنيرق هفرصت مل ام حيحصلا ىلع ممرحتلل يهنلاو « ثيدحلا يف يهنلا

 . ميرحتلا ال كلذ يف ةهاركلا : سانلا لاحب ليق قفرلاو

 ممرحتلا : نالوقلاو ى ةهارك الب هللا ريغب فلحلا زاوج ءاملعلا نم لئاق الو

 ى مرحتلا مهروهشمو ةلبانحللو ى ةهاركلا مهروهشمو « ةيكلاملل ةيهاركلاو
 ريغب ادحأ مكاحلا فلح اذإ : يدرواملا لاقو ع ةهاركلا مهراتخو ةيعفاشلل و

 . ھ ا هلهجل هلزع بجو رذنو قتعو قالطك هلا
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 . هللاوو ض هثلاتو ، هللاب فلحي نأ اهدحأ : ةعبرأ رفكملا حابملاو

 تاومسلاو ص شرعلاو 2 دجسملاو ى ةبعكلا برو ، كبرو ى يبرو

 ةفصب نإو ث نيميلا دصقب هل ظفل لكبو 2 نآرقلاو ضرألاو

 هلالجو هتزعو ك

 ثيدحلا يفو “ معنملا حيحصلاو قالطلاب فيلحتلا انباحصأ ضعب زاجأ دقو
 نأو “ اوقدصاف متفلح اذإ و ى هب الإ فلحي" ال نأ كلا ىلإ فلحلا ةبحأ “نإ »
 . '١ا) « هريغب "ربأ نأ نم ريخ هللاب ثنحأ

 اهدحأ : ةعبرأ ) ةرافكلا هيلع ةلومحملا يأ ءافلا حتفب ( رفكملا حابملاو )

 ةهاركل طقف همالك يف فلحي ةقلعتملا ءابلا ركذو مسقلا ءاب فذحب ( هلناب فلحي نأ

 رجلاو ى ماهفتسالل دملاب هللآو هللاهو ( هلياوو هاتو ) نيتروسكم نيتلصتم نيءاب

 كبرو يبرو ) هتافرصتو هللا نميأو هللا مو ى رابخإلا ماهفتسالا عم ديرأ نإ

 ( و دجسملا ) بر ( و ) ى ةبعكلا برتو يبرتو نمحرلاتو هللاتو ( ةبعكلا برو
 نآرقلا ) بر ( و ضرألا ) بر ( و تاومسلا ) بر ( و شرعلا ) بر
 هتزعوك ) س ةيتاذ ( ةفصب نإو نيميلا ) دصق عم ( دصقب هل ظفل لكب و
 وأ ظفللا اذه يف ةرافك ال : مشاه لاقو « هؤاقب يأ هللا رمعلو ى ( هلالجو

 ىق حلاو “ تاذ ةفص : لبقو ى خيشلا دنع همالكك و هنتامإ و هئايحإك ةيلعف

 مالكلا قلخ ىنعمبو تاذ ةفص سرخلا يفن ىنعمب هنإف يظفل فلثخلا نأ يدنع
 . لعف ةفص نآرقلاك

 ج اجف » لمفلاب مسقلا نمو ى « كتزعبف ف سيلبإ لوق ةفصلاب مسقلا نمو

 . يذمزتلا .أ ور ) ( ١
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 . . . . . . ء ثنح ن ل ةر افك اهب م زلتف

 لاق ص هللا لعفب مسقلا يف ءاهقفلا فلتخاو “ يايإ كئاوغإبف يأ « ينتيوغأ
 مسقلا ف اوفلتخا و حيحص تاذلا تافصب ماسقإلا اولاق ءاهقفلا : يخركلا

 ةفصب زاج اك لعفلا ةفصب مسقلا زاوج يدنع حبحصلاو . ه ا لاعفألا تافصب

 كمامعنإبف يأ « تمعنأ ابف » : ىلاعت هلوق ىلاعت هلعفب مسقلا نمو “ لعفلا ريغ
 : ىلاعت هلوق لعفلاب فلحلا نمو “ مسقلل ءابلا هذه نأب لوقلا ىلع ةزمهلا رسكب

 ه ىثنألاو ركذلا قلخ اموف اهاوس امو » « اهاحط امو » ي اهانب امو

 ردصملاىلع ةعقاو وأ ةيردصم «ام» نأ نم حيحصلا ىلع كلذو « مسقلا ىلع فطع
 يذلا ءانبلاو وأ ص ىثنألاو ركذلا ةقلخو اهتيوستو اهوحطو اهئانبو “ اذكه

 اذكهو اهاحط وحطو اهانب ءانبو وأ اذكهو ى اهاحط يذلا وحطلاو ث اهانب

 نم ءاش امب فلحي نأ هللا نأ يقب ةفوصوم ةركن وأ ةيمسإ ةلوصوم «ام» نأ ىلع

 فلحي نأب باجيف ى هريغب فلحن نأ سيلو « قولخم وه و هلعفب فلملا هلف هقلخ

 ىنثتست يهف اهب انفلحل ةحابإ اهب هفلحف اهب فلح اك اهب فلحنف هل اميظعت هلاعفأب

 هللانيب ىوس نمك روطلاوءايسلاك هلوعفم وءايسلا هئانيك هلعف نيب ىوس نمو هقلخ نم

 مسقلا نأل«هل اميظعتهلعفبفلحنلف هقولحل الهلعفلاميظعت هقلخب هللا مسقأ امنإ و“ هقلخو
 ميظعت هنأل هللا ريغب فلحلا نم عنم امنإو ى هريغل ميظعت ال لجو ةزع هلل مظعت هب
 زاج امنإو ى هريغب فلحلا عنم نم ىنثتسيف « هل ميظعت هلعفب فلحلا و ى هقولخل

 اهب هفلح نأب ثيدح الو نآرق ءيجي ملو سيلبإ فلح دقو اندنع وه اهنأل هتفصب

 قلطم يف ءاوسو هب ءايشألا ضعب ىف هنع للا ركذ امب نوجتحي اذكهو نايصع
 نأ لشم « نونلاو ماللاك هرثأ ظفللا يف ىقبأو هفذح وأ مسقلاب حرص مدقلا

 نئل يبرو وأ ص كنا دارأ اذإ اذك ناك نئل وأ « اذك ننوكيل ناك نئل : لوقي
 ص كلذب فلحلا يف ةهارك الو ( ثنح نإ ةرافك اهب مزلتف ) كلذ وحن وأ خلا ناك

 ةناهتسا هنأكف ثنحو هب فلح اذإ هنأ اههجوو ى هلل اميظعت انباحصأ ههرك و
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 ححب فلحلاك ٤ طرشلاو مازلإلا جرخم ةجراخ فلح نأ : اهيناث

 { قاسفلا نايب أ نم يهو ، قالطو قتع وأ ةقدصب وأ ، تيبلل يشمو

 هثناب دهعلا ةرافكو

 فلح وأ مكاح كلذب هفلح نإ : ليقو « هب فلحلا ةرثك ىلع لمحت وأ ةيرخسو

 . ةظلفمض دحأ ىتحل امطاق هب

 هشنؤي ةراتو نيميلا ركذب ةرات ( ةجراخ ) نيمي ( ب فلحي نأ : اهيناث )
 يف مسقلاب هدارمو ى عقي مل وأ اذك مقو نإ طارتشا ( طوشلاو مازلالا جرخم )
 نإ ديكأتلاو دقملا نم كلذ وحن وأ اذك ىنمزل وأ « اذك ملع : لوقي نأ اذه
 ديز ءاج نإ : كلوق لثم هنأ ىرت الأ اذك نكي مل نإ : لاق وأ اذك ناك
 ص هيف مسق الو طرشو مازلإو دعو اذه نأ ريغ ى طرشلاو مازلإلا يف هتمركأ
 اذك نكي مل نإ وأ اذك ناك نإ اذك ينمزل وأ اذك يلع ادهاج : كلوق فالخ

 كلذ وحنو لوقي ايف دحأ ىلع درلا وأ « لادجلا قيرط وحن ىلع كلذ تلق اذإ
 ىلع وأ ديز ماق : ادهاج كلوقك طرش ةادأ الب اضيأ نوكيو « تاداهجإلا نم
 للا هاطعأ نإ ( جحي فلجلاك ) اقتع ىلع نأ امإو ماق هنأ امإ هنأ ديرت « قتعلا
 س جحي مل وأ لبق جح ءاوسو « ال وأ جحلا هغلبي لام ىلع فلح ءاوس الام هللا

 وأ ةقدصب وأ ) للا هأربأ نإ ( تيبلل يشمو ) ردقي مل وأ جحلا ىلع ردق ءاوسو

 لوق ىضتقم وه اك ثنح نإ همزل كلذ نم ائيش هسفن مزلأ نمف ( قالطو قتع
 فلح نم : ءاطع لاقو“رذن هدنع كلذف « هل هانمزلأ ائيش هسفنل مزلأ نم : رباج
 . نيمي ةرافك هيلعف ثنحو كلذ وحن وأ ينعي ةندبب وأ جحلاب وأ دهملا وأ يشملا

 ( هلناي دهملا ةرافكو قاسفلا ناميأ نم يه ) قالط وأ قتعب نيميلا ( و )
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 هقاثىمو هلدا دهعب : لاق نمف > هيلإ فضي م نإ مزلت ال و ‘ ةظاغم

 : لقو > ددعلا ردقب ادهع نيسمخ فلاح مزلت و > ةدحا وف هتلافكو

 دح ز ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ص ( ةظلغم ) هعللافك و هتمذو هقاثيمك هارجم ىرج امو هريغ وأ ةلالجلا ظفلب

 هارجم ىرج امو نيمي لك : ليق دقو ى تالاؤسلا بحاص لاق هبو ى ةلسرم ليقو
 دبع وبأ هراتخا و صنلل لتقلا ةرافكك ةظلغفف راهظلا ةرافك الإ ةلسرم ةرافك

 راهظلاك ةظلغم اضيأ تناك ولو اهنآل لتقلا ةرافك هيلع درت الو “ةكرب نب دمحم هلا
 مل نا مزلت الو ) “ نيميلا يف همالكو “ نيميلا ىرج ايراج الو نيمي سيل هنكل

 وأ هللا دهع : كلوقك اهريغو وحنلا ةفاضإل ةلماشلا ةيوغللا ةفاضإلا ( هيلإ فضي

 ةظلغم ( ةدحاوف هتلافكو هقاثيمو ها دهعب لاق نمف ) ، نلعفأل كلذ وحنو هنم

 يذلاىنعملا دارملانآل «موهفملا فلتخا ولو ةدحتم اهتاقدص ام نأل ةلسرم : ليقو

 قاثيم قثو هنأو ادهع ملع هنأ ثسح نمف هل تدهعو هب تقثوو هلل هب تلفكت

 هلل افاضم ( ادهع نيسمخ افلاح مزلتو ) ةلافك هب لوفكم هنأ ثيح نمو

 نأ خيشلا رهاظو “ ( ةدحاو : ليقو ى ددعلا ردقب ) رثكأ وأ "لقأ وأ هناحبس

 ك هوحن وأ لمقب هل اك اح الو < دحأل هل بسان ريغ هل أدب هنآل لوألا حمحصلا

 هنأ حيحصتب لوقي هنأ كش الو؟رذن وأ نيمي كلذ له : فالخلا ىنبم لعج هنألو
 ص هلا ءاش ام ىلإ قطنلا ريركتب « هللا دهع يلع : لاق ذإ فلتخا كلذك و « نيمي
 عمجلاب وأ “ كلذ وحنو هتمذو هتلافك شا دهع لثمو « ادحاو اباوج اهل ركذو

 . ادعاصف نيعونلا نيب

 باتك يفنو ص كلذ يف رذنلا ىنعم ىل رهظي ال نكل ع ناميألا رئاس اذك و

 :ليقو ى ةدحاو : ليقو “ ناتلسرم نانيمي للا قحو : عيبرلا لاق « فنصملا »
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 يدوهي هن أك مالسإل ا نم هجرخ ام فلح نأ : اهثلاث

 دهع هيلع : لاق نمو ى هللا دهع هيلع لثم ى هللا هيلع : رثؤملا وبأ لاق ى ةظلغم
 هب نوكت هللا دعو هللا دهع لثمو ى هلا دهع هيلع : لاق نمك للع هللا لوسر

 فلحلا دري ملو نيدلاب ءافولا نم هيلع ام ىونو هللا دهع هيلع : لاق نمو ع ةلسرم
 لاق ص هدلو ىلع بوقمي ذختا ام هيلع : لاق نمو “ حيحصلا ىلع هبلع ءيش الف
 لوقو ى هللا نم اقثوم : اولوقي ملو مهقثوم هوتآ مهنأل هيلع ءيش ال : رثؤملا وبأ

 . ةظلغم لوقو ى ةلسرم

 ؛نيمي:ليقف“هللا يسرك قحو : يف فلتخاو ى يسركلا قحو :يف ءيش الو

 : ليقو ى ةلسرم هترافك و هدارأ نإ رذنف للا يف يلع : لاق نإو ث ال : ليقو

 : اهجوزل تلاق نمو “ ظلغم : ليقو “ لسرم ل ؟يلعو ةظلغم هب : ليقو ى نيمي

 ص ةاجن اهل ىرأ اهف "يلع : لقت ملو ائيش ونت مل اهنأ تمعزو كعم ميقأ ال للا دهع

 لففي مل مث معن : لاقف لعفت كنأ كيلع نودهاش هتكئالمو هلا : هل ليق نمو
 يف ليقو “ نكي مل هنأ ملعي وهو اذك ناك دقل هللا ملعي : لاق نإ اذك و « ةظلغمف
 لاق نم لوق يف الإ ، ةظلغمف نكي ملو اذك ناك هنأ هللا ملع : لاق نإو ةلسرم اذ

 هنأل ثنحي مل ولو ةلسرمف نالف ةايحب فلح نم :رثأ يفو “ةلسرم اهلك :ناميآلا يف
 : لاق نمو ى ةظلغمف لعفي ملو نلعفأل للا ملع : لاق نإو ى هريغ هلا عم كرشأ
 . ةلسرم : لبقو ؤ ةظلغمف هللا ةنامأ وأ هلا ةميزع و أ هللا ةمذو

 هنأك) قافنلا وأ كرشلا نم ماتلا ( مالسالا نم هجرخي امب فلحي نأ : اهثلاث )

 ةلمجلا هذه ةياكح دارملا نأل ةراج اهلبق فاكلا نأ عم ةزمهلا رسكب ( يدوج
 كلذو فاكلا لجأل ال اضيأ ةياكحلا ىلعف تحتف نإ و « ةروسكملا نإب ةءودبملا
 نكي مل وأ ص اذك ناك نإ يدوهي يننإ تفلح : كلوق يف رسكلاو حتفلا زاوجل
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 نإ اهوخنو نيقفانملا وأ نيملاظلا نم وأ سمش دباع وأ ينارصن وأ

 اذكو 0 ةلسرم : ليقو ، ثنح نإ ةظلغم همرلتف { اذك لعف

 ذايعلاو مج هلخدأ وأ ههحو حبق وأ هنعل وأ هحرق وأ هللا هازخأ

 هلإب

 وأ) ص هرك ذ مدعو مسقلا لمف ركذ يف هدارتطال ىل'وأ فنصملا مالك يف رسكلاو

 ( اهوحنو ) نيثآلا نم وأ ( نيقفانملا وأ نيملاظلا نم وأ سمش دباع وأ ينارصن
 وأ يكلام وأ يردق وأ ءىجرم هنأ وأ نيئباصلا نم وأ منص يدباع نم هنأك

 لالضلا قرف نم كلذ ريغ وأ يلزتعم وأ يضفار وأ ىلبنح وأ يفنح وأ يعفاش

 نيميلا يف ةلسرم همزلت : ليقو ى رئابكلا نم كلذ وحن وأ ناز وأ لئاق وأ
 مل وأ ( اذك لعف نإ ) ؛ اميف ةرافك ال : ليقو “ ديحوتلا بهاذم نم بهذم
 نيرخاتملل ةيفرع ةقيقح ( ةلسرم : ليقو “ ثنح نإ ةظلغم همزلتف ) هلعفي
 اهديقي ملو ةدئاملا يف هلا اهلسرأ يتلا نيميلا هلصأ و « ةريغصلا ةرافكلا يف ةماملاو

 نيميلل ةرافك ةفاضإب ةلسرم نيمي ةرافك لصألاف « اهنم راهظلا جرخأ و « راهظلاب

 ص ةلسرم وهو تعنلا هنع بانو نيمي وهو توعنملا فذحف ى ةلسرمب نيمىلا تعنو

 اذكهو “ ةلسرم وهو نيميلا فاضملا نع بان نم ةرافك وهو فاضملا فذحو

 ريفكتلا ةميظع يأ ةرافك ةلصخ ةرافك لصأو ‘ عضاوملا رئاس يف رمشتست

 راهظلا وأ ثنحلا لجأل ىطعي امل امسإ راصف ةمسإلا هيلع تبلغتو ةفص هلصأف

 . لتقلا وأ

 ىنعمب اهدشب وأ نمل ىنعمب ءابلا فيفختب ( هحبق وأ هللا هازخأ نإ اذكو )
 ء ةلصفنم ةرعش ولو هدسج ضعب وأ ( ههجو حبق وأ هنعل وأ ) نيسحتلا دض

 : ليقو ع ةظلغم كلذ يف ( هئلاب ) اهنع ماصتعالا ( ذايعلاو ماهج هلخدأ وأ )
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 > هف ةرافك الف ءاعدلا لمتحتو

 (هيفةرافك الف ) اذإ و ى رسئلاب هسفن ىلع ( ءاعدلا ) هلك كلذ ( لمتحيو ) ةلسرم

 يف لخدو ةريبك هنآل ءاعدلا ىون ولو ةلسرم : ليقو ى ةظلغم هيلع : ليقو

 ءاعدلا و ع رانلا وأ ناطشلا دباعهنأك اقلطم هللا ريغ ةدابعب فلحلا فنصملا مالك

 هرشح وأ همحرب ال وأ هيلع بضغ وأةرخآلا يف هللا هبآنمك اقلطم ةرخآلا رشي

 هللاب ىون نإ الإ هيلع الف لعف نإ كرشم هنإ لاق نم : ليقو ى رانلا لهأ عم

 نم : ليقو ى هب ليق دقو هريغ يوني ىتح ةرافكلا هيلع نأ رهاظلاو ى هلاق وأ

 نمو ؤ ثنحي مل ولو ةلسرم : ليقو ى ةظلغم هتمزلو رفك رانلا بجومب فلح
 'عضولا بحاص هيلعو ةظلغم : ليقو“ةلسرمف بوقعي دالوأ تانامأ هبلع : لاق

 لعف نإو لعفي ال وه الإ هلإ ال يذلا هللاب فلح نمو « هيلع ءيش ال : ليقو

 ص دجو نإ ةرشع ماعطإ خلا يذلا هللاب همزل ثنحو لل دمح نيد نم ءيرب وهف
 . نيتس ماعطإ وأ ى نيعباتتم مايص خلا هنأبو ةثالث مايصف الإو

 كلم وأ يبن وأ هللا نم وني ملو اهوحن وأ ةنعللا هيلع : لاق نم ىلع ءيش ال

 ةظلغمف هنيد نع لوحتلا ىون نإف قرشملا ىلإ يلصي هنإ : لاق نمو « ملسم وأ
 :لاقنم اذك و ،هيلع الف ةبعكلا يبرغ نوكي ىتح برقلل رفاسي هنأ ىون نإو
 نبمتآلا نم : هلوقب ىنع ناو ى تاهجلا نم كلذ وحنو برغملا ىلإ يلصي هنإ

 نإ هيف للا كراب ال : لاق نإو ى ثنح نإ ةلسرم : ليقو ى هيلع الف رئاغصلا
 ص ةلسرم : لبقو ى ةظلغمف لغن وهف:لاق نإو “ ةلسرم : ليقو ؤ ةظلغمف لعف

 ١ . هملع ءيش ال : لبقو

 ثنح و ٥ رمع م امص هلع ةحمقل ١ و ههح و هلل ١ حبق : ل اق نم : [ جاتل ١ ] ف و

 ةنعللا اذك و هيلع الف نيميلا وني مل نإ : ليقو ك هرمع مايص : ليقو ى ةلسرمف
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 مامطإ وأ نيصمبانتتم نيرهش مايص نيميلا امهب ديرأ نإ نعللاو ى حبقلا ةرافك و
 وبأ راتخاو ى ةرشع مايص وأ ةرشع ماعطإ : ليقو ص رييختلا ىلع قتع وأ نيتس

 ةثالث مايصف دجي مل نإ ے ةبقر ريرحتو مهتوسك و ةرشع ماعطإ نيب ريخم هنأ ديعس
 ةنمؤم ةبقر الإ نعللاو حبقلل قتعلا يف يزجي ال : لبق هنأ الإ « نيميلا ةرافكك

 اه تتبث نم ةنمؤملاو « ةكرتشم يزجت : ليقو “ بسكلا نع ةرداق ةملاس

 هنع كلا افع ال : الئاق ةلسرم : لبقو “ ةظلغم تمزلو “ ةرقملا : لبقو « ةيالولا
 ءايبنألا هوجو يقو قلع دمع هجو هارأ ال وأ « روحلا نم هجوز ال وأ ى لعف نإ
 هنعل : لاق نإو ى هيلع ءيش ال : ليقو ى ةلسرم : لبقو ، ةظلغم ةكنالملاو
 رفاك : لاق نإو ى رافغتسالا هيلعف انيمي وني ولو كلذ وحن وأ هازخأ وأ هللا

 : ليقو ث ةظلغمف ضئارفلا نم اهوحن وأ ةالصلا وأ نآرقلا وأ مالسإلا
 موي ىلإ قولخم لك لمعك هللا ةعاطب لمعي وهف لعف نإ : لاق نإ اذك و ى ةلسرم
 : لاق نمو “ رفغتسا ثنحو ناطيشلل وأ نالفل دبع وهف : لاق نإو ى ةمايقلا
 ء ةظلفمف رانلا لهأ نم هنوك ىلع صوصنملا نم هوحن وأ نوعرف لخدم هللا هلخدأ

 يف هعيلعال : ليقو ى يحلا قفانملاو يحلا كرشملا يف اذك و « ةلسرم : ليقو
 : يفو ى ايلاح ىلع اهتوم دهاشي مل ام يحلا كرشملا يف الو : ليق « يحلا قفانملا
 عاد ىلع ءيش الو ص ةلسرم : لبقو ى ةظلغم ىراصنلا وأ دوهيلا دبعي ام دعأ

 ينم ريخ تنأف تلعف نإ : يمذل لاق نإ و ى هيدلاو نم يفنب وأ ايندلا ءاعدب

 . .لاوقأ ؟ ءيش ال وأ ةلسرم وأ ةظلغمف

 نإو“ ةثالث موص : 7 > ةظلفمف لمف نإ اظلغم انم هملع نإ : لاق نإو

 ءةلسرم :لبقو “كرشي الو ةظلغمف لعف نإ سكملاب وأ هللا نم ءيرب وه : لاق
 الف الإو رفكلا ىون نإ كلذ فالخب وهف ةلبقلا ىلإ ىلص املك : لاق نإ اذك و

 س _ ٢٨٣



 ةثالث رتفك هب فلح ام الو فلح مك رادي ملو ثنحيو فلحي ناك نمو ك هيلع
 طاتحي : ليقو كشي ال ىتح طاتحي : ليقو ى نيمباتتم موصي : ليقو ى ناميأ
 هنأ ملعي ىتح ظلغم وه : ليقو “ فلح ام عيمج نع ةظلغم هئزجيو ةلسرملا يف

 . هسكع : لىقو “ لسرم

 لا ىلإ بوتي نأ مالسإلاب لهاج وهوةريثك ناميأبفلح نم ةديبع وبأ صخرو
 : ليقو “ ثنح الف هلاق هنأ هل ادبو “ مالكلا كلذ لاق نم هللا نمل : لاق نمو

 ' هلاق هنأ املاع هلاق وأ هب ملكت نإ ثنحي : ليقو “ ثنح ةنعللاب هسفن ىنع نإ

 . هسفن ىنع نإ ثنح : لقو “ ثنح الف هلوقب نم هللا نمل : لاق نإو

 ‘فلكيمل نم اذك و « فلح الب ولو ةلسرم : ليقو « ةظلغمف رامح نعل نمو

 ‘لخدنإ هيلع الف ادحأ نعي ملو هللا ةنعل مكيلع لخدي نم ىلع : موقل لاق نمو

 موصف ثنحو هللا ةنعل هيلعف قلطي مل نإ : لاق نإو ى راوجلاو ناكسلا يف اذك و
 ،ةثالث مامطإف الإو دجو نإ ةرشع ماعطإ : ليقو ى مايأ ةثالث : ليقو “ نيرهش

 ء ةظلفمف ةقدص وأ مهل ةبه وأ ىراصنلا وأ دوهيلا ةالص يتالص : لاق نمو

 يف اذك و « رفكلا ىنع نإ الإ هىلع ثنح ال لعف نإ لاض هنأ :فلاح يف ليقو

 هتمحر نم ديرب ىتح هقحس وأ هللا هدعبأ : يفو ‘ لدبم وأ دعتم وأ رساخ هنأ

 . هرتس هلللا كحم : ق و

 هلإ ال : لوقب نأ هتراَفكف مالسإلا ربغ ةلم ىلع فلح نم : يمفاشلا لاقو

 : ليقو ى هب مشثأت اهنبا ىلع ءاعدف اهردص ىلع اهنبا هللا حبذ: تلاق نإو « هللا.الإ

 . نارهشف هربد هللا حبق : لاق نمو ى هللا ركذل نيمي
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 وأ كيلع تمسقأ ک > هاونل دريف نيميلا ينكمب فلح نأ : اهعب ار

 وأ هثناب دهشأ وأ هل شاح وأ هثناب ذوعأ وأ هثنا ذاعم وأ تفلح

 ء ثنحف انيمي دارأ نإ ةلسرم همرلتف هللا رمعلو اديهش ىلع هللا

 . . .. . . . موزل الو هيف نيمي ال : ليقو

 ةيانك هنكل نيمي حيرص سيل ام : يأ ( نيميلا ينكمي فلحي نإ : اهعبار )
 تمسقاأك 0 هاونل ) فلاحلا ( دريف ) نيميلا يف لمعتساف نيميلا ريغل عضو ذإ
 دعب ركذيو كيلع ركذ نودب تفلح و أ تمسقأ وأ كملع ( تفلح وأ كيلع

 اماصتعا يأهشابةذايعيأ (هللا ذاعم : وأ) ى مسقلا باوج ظافلألا نم هوحن و كلذ

 ك هب ملكملا مصتعا هنآل هلا ءاصتعا دىق هنأك راصو هلإ فضأ امنإ و هب

 وأ هللاب دهشأ وأ هل شاح وأ هناب ذوعأ وأ ) ى ةسبالم ىندأل حصت ةفاضإلاو

 تمنو فاضم فذح ىلع ( ةلسرم همزلتف) للا ءاقب (هللا رمعل وأ ديهش "يلعلا
 رك ذنيح « يدنع حبحصلا وهو ( ثنحف أنيمي دارأ نإ ) ةلسرم نيمي ةرافك يأ
 مسقلا هب ىونو مسقلا ىلع “لد امب ظفل هنآل ع تمسقأك ع هرك ذي مل نيح ال هلا

 ثنحو ًانىم دارأ هنأ عم ةرافكللل ( ( موزل الو هيف نمم ال : ليقو ) 0 هللا ركذو

 نمآ:سانلا ضعب لوق نيميلا تابنكم يف لخدوآمطق نيمي الف انيمي درب مل نإ امأو

 ص ثنح اذإ ةلسرملا هب مزلتف نيميلا هب آاديرم لعفأ ال وأ لعفأ يبرب نمآ وأ هللاب

 نع هب ىنكي هنكل نيميلل عضوب مل هنأل خيشلاو فنصملا مالك هلمش اكال : ليقو

 تمسقأ : لاقنم ىلع ةرافك ال هنأ ىلع ضعب لدتساو ى هب داربو انفرع ف نيمسا

 رئامضلاو هتافصو هئامسأ نم كلذ وحن وأ يبرب وأ هلاب : لوقي ىتح تفلح وأ

 ةياغ هنأب ضرتعيو 6 مهناميأ دهجت هللاب اومسقأو » : ىلاعت هلوقب هيلإ ةدئاملا

 ( ١ ) ١ م اعن آل : ٩
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 > هبف هنل ( ركذل نآرقل ١ قحو : ذكو لىق > نيمي هناب تمسقأ و

 اك س اوقطن ايف ةروصحم نيميلا تسيلو اهب اوقطن يتلا نيميلاب رابخإلا ةيآلا يف ام
 نيمي هنأ ىلع )ه نيحبصم اهتنم رصمل اومسقأ ذإ » : ىلاعت هلوق يف ةجح ال

 ىلاعت هنأ ةيآلا يف ام ةياغ نآل«ميركلا ظفللا اذه وحنو هللاب :كلوقب قطنب مل ولو

 وأ هللاو مهمسق يف اولاق مهن :أ لمتحيف “ اومسقأ مب انربخي ملو اومسقأ مهنأب انربخأ

 . ردابتملا وه لب ظفللا اذه وحن

 ركذل نآرقلا قحو : اذكو ليق ) ةلسرم ةرافك هيلع ( نيمي هللاب تمسقأ و )
 اهدعب امف نكي مل ولو هللا ركذ اهيفو“ ةلمسبلا اهنم نأل ةروسلاو:اذك و ( هيف هللا

 ظفلب مسقأ ولف “ تاذلاب ال فورحلاب مسقأ هنأل نيتلأسملا ق ةرافك ال : ليقو

 نال يدنع حيحصلا وهو ثنحي مل فورحلا نم هيف امب فلح هنأ دارأو ةلالجلا
 لدملا دارأو هب فلح نمو « هللا قحلا : فنصملا باتك يفو “ فورحلا ربغ هللا

 ص رباج دنع نيمي كيلع تمسقأ و فالتخا هللا لوسر قحو :يفو ى ةرافك الف

 اذك تلعف نإ :لاق نم : ىبحي وبأ لاقو “ نيمي ٦يلع اذك و « نيميب سيل : ليقو
 نإ لاق ام هيلعف اذك ؟يلع لاق نم لك : ليقو ى انيمي رفك ةبقر قتع يلصف

 قحو:يفو نيمي ىلع: يفو “نلعفتل تفلح وأ تمسقأ يف فلتخاو ى لاحم ريغ ناك
 نإ :ليقو ى ال: ليقو ى ريخألا ريغ يف رباج لاق هبو “ نيمي :ليقف هللا لوسر
 نمو ؤ ثنح اذإ ةلسرم : ليقو ةظلغم ى ىلع هلل : ينو نيميف كلاب فلحلا دارأ

 انيمي دارأو ريخلا ءاعد نم كلذ وحن وأ لعفأ وأ تلعف نإ هللا ةمحر يلع : لاق

 .ال : ليقو ى نيميف

 )١( ملقلا : ٧
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 ، ةلسرم هتمزل هيلإ داع مث هي رس وأ ةجوز نإو الالح مر ح نمو

 . كلذكف هلعف مث اذك لعفي ال لالح هيلع مارحلا : لاق نإو

 ىلإ( هيلإ داع مث ) ءيش نأش يف ( ةيرس وأ ةجوز ناو الالح مرح نمو )
 مرحام ىلإ دوعلا دارأ وأ « ةلسرم نيمي ةرافك هتمزل يأ ( ةلسرم هتمزل ) ءيشلا

 : ليقو “ هتجوز هيلع مرحت الو ةظلغم : ليقو “ لوق اذهو ى ءيشب قلعي ملو

 ى ثالث : ليقو ث اهجوزتي لب هكلمي ال : ليقو “ اهعجر كلمي ةقيلطت كلذ هلوق
 ىقح سمي مل نإو ى ةرافكلا هيلع تبجو سم نإ نيمي : ليقو ى راهظ : ليقو
 مرح نم نإ :نيلئاق انباحصأ داتعا هيلعو ى ءاليإلاب تجرخ رهشأ ةعبرأ تضم
 اذإ املو ى هيلإ دمي ملولو ةلسرم هبلع : ليقو ى ةلسرم هتمزل هيلإ داعو الالح
 تنذأ لاق نم : رفعج نبا لاقو « قالطف قالطلا دارأو هتيرس وأ هتجوز مرح

 ةرافك :ليقو“نيمي ةرافك وقالط :ليقو “ قالط : ليقف قالطلا ىنعو مارح يلع

 . ها انباحصأل لاوقأ ةثالث قالط الو ني

\ 

 ةلسرمهتمزل ( كلذكف هلعف مث اذك لعفي ال لالح هيلع مارحلا : لاق نإو )
 انيميلالحلاممرحت ناك نيأ نم :تلق نإو ، الالح مرح نم ىلع اسايق انباحصأ دنع
 اهأ اي :ىلامت هلوق نم :تلق ؟ هيلع ساقي الصأ نوكي ىتح ةرافكلا هب مزلت
 ةئلحت كل هللا ضرف دق » لج و زع هلوق ىلإ هكلهللا لحأ ام مرحت م يبلا

 ةلسرملا ةرافكلاب كفلا وهو ةلحتلا هبلع بجت نيمي هنأ ىلإ راشأف 'ا) ي كناميأ

 لقي ملف نيمي لك ةدئاملا ةيآ يف ةكرب نبا لخدأ اك ص ةدئاملا ةروس يف نيميلل ةدوهعملا

 . هف صنلا دورول راهظلا ف الإ نيع ق ةظلفملا بوجوب

 )١( : ) ميرحتلا (.
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 ٠ هيلع ع يش ال : لقو > ةظلغغم : لىقو

 لالحلا نأل لالحلا ميرحت نم مظعأ م ارحلا لىلحت نآل ( ةظلفم : ليقو )

 ا دبأ هلعف هل غوسي ال مارحلاو ادبأ هكرتي و هرمع يف هلوانتي ال نأ ناسنإلل زوجحم

 ص [_مارح سيل ذئنيح وهو اهيف هلايعتسا هللا هل حابأ ةرورضل هلمف غوسي امنإو

 ميرحتو مارحلا ليلحت نيب ىوسف اهريغو ةلوانملا ربتعي م لوألا لوقلا بحاصو

 امارح للح نم نأو « عرشلا رمأل ةداضمو ةفلاخم هرهاظب ايهنم الك نأل لالحلا
 لالحلا داقتعا درجم ثيح نم لبي نيميلا قيلعت قيرط ريغ نم الالح مرح وأ

 ى ةبوتلا : ليقو ص ةظلغملا همزلتف لوؤي مل نإ كرشمف الالح مارحلا وأ امارح

 لبق روكذملا فلخلاو ، ( هيلع ءيش ال ) :سايقلا ىريال نم لاق يأ ( ليقو )

 هملع له “ هسفن ىلع الثم هموص وأ هتالص وأ هلام مرح نم يف ولو راج اذه

 نمو“ءاسنلايف الإ انيمي لالحلا ميرحت نوكي ال:يمفاشلا لاقو ؟ ةظلغم وأ ةلسرم

 فلاخيىتحف قلع نإ و « هنيح نم ثنح قلطي ملو امارح لحأ وأ الالح مرح
 نمل موصلاو رييختلا يف ءاوس ممرحتلاو ليلحتلا : « جاتلا » يفو “ هيلع فلح ام

 :لاق نمو“نيمباتتم موص مارحلا ليلحت يف : ليقو « ناميألا ةرافك يف اك دج م
 لك : لاق نمو ى ةلسرمف انيمي دارأو هسفن ىلع ليئارسا مآرح ام يلع مارح

 ىلع نإ : لسىقو > اهونب ىتح : لىقو > هيف هتحوز تلخد هملع مارح لالح

 برش مرح نمو « موصلاف الإو مامطإلاف الإو ةوسكلاف الإو قتعلا ةأرملا ميرحت
 حضاولا وهو هبرشي ىتح : ليقو “ ثنح قيرف حدقلا اذه ءام
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 باب

 نإ : وأ ،هللا ءاشي نأ الإ :كب ؟لك نم ,ضعب جارخإ ءانثتسإلا

 نذأ وأ ىضق وأ هللا دارأ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ( باب )

 ءانثتسالا ق

 ءاشينأ الإ لثمب يأ (هلا ءاشي نأ "الإ:كب لك نم ضعب جارخا ءانثتسالا )

 رظناف ثحبم هيفو « هللا. ةئيشم الإ يأ عطقنم ءانثتسالاو “ نأ ةزمه حتفب هلا
 هدارأ امايق الإ مايق لك تيفن دقف هللا ءاشي نإ الإ موقأ ال :تلق اذإف ى اتريسفت
 رمع نب ديز الإ :لاق نإف“ ورمع نب اديز الإ نيديزلا نرضأال هللاو :كلذ نمو ى هلا

 وني مل نإ ثنحي : ليقو “ ثنح مل لصف الب نيديزلا نبرضأل هللاو هلوق بقعو
 . فلجلا عم هءانثتسا

 لامفألانم كلد وحن وأ ) نذأ وأ ىضق وأ ( ءاش وأ ) هلا دارأ نا : وأ (

 ء اهوحنو اذإو ى ةزمحلا رسكب نإك طرشلا ةادأ الإ رك ذي مل وأ الإ ركذ ءاوس
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 نإو ًاعامجإ همده هب ديرأ نإ ًاقلطم هللا ركذب زوجو س نيميلا رثإ

 هراثم

 لاصتابهدعب يأ ( نيميلا رثإ ) الإ دعد عراضملاو يضاملا عم ةيردصملا نإ ركذ وأ

 ةغل يأبو ةرابع يأبو مسإ يأب ( اقلطم هللا ركذب ) ءانثتسالا ( زوجو )
 بر وأ هلا :هنيمي دعب لوقي نأ لثم عضوي مل مأ ءانثتسالل عضو « درفم وأ ةلمج
 اذإ محرلا وأ نمحرلا وأ برلا وأ يبر وأ هللا :لوقي وأ هللا رفغتسا وأ يل رفغا

 كرابت هلوق يزجي دحاولا ظفللا نأ ىلع لديو ى دعب لاق اك ءانثتسا كلذب ىون

 ةلمجلا ودحاولا ظفللا لمشي برلا ركذو )١' « تيسن اذإ كبر ركذاو ف ىلاعتو

 فلحلا ىنعمب اهنإف اهريكذت زاوجل اهركذو نيميلا مده يأ ( همده هب ديرأ نإ )
 نسحلا وبأ هيلعو ءانثتسالا غيصب الإ هزيجي ال اضعب نإف رظن هيف ( اعامجإ )

 اعامجإحصهرثإ ناك اذإ 'يأ ى نيميلا رثإ هلوق ىلإ دئاع عامجإلا لاقي دقو ك يناملا

 . ماتلا لبق ءانثتسالا ىون اذإ

 ءاش نإ هلوأ يف الثم لاق نأب رهشلا يف فلحي امل رهشلا لوأ ىنثتسا نإ ( و)
 ةيورملا « طقنلل ا» يفو “ هيلع ثنح الو هيف فلح امل هيزجي : ليقف ن اميأل ا نم هللا

 عم ( هعب اتت دمف نإ ) و « هب ذخؤي ال ذاش لوق اذه ن أ ه ريغو زيزع يب 1 نع

 عباتتلا وا‘ رخآلاب ايهنم لك لاصتا اهمباتت ىنعمو « نيميلا عباتتو همياتت وأ نيميلا

 ( هتين تثدح وا ) ى هب ظفلي ملو ( طقف ) ءانثتسالا ( ىون وأ ) عبتا ىنمب
 ( هراثم فالخ ؟ ال مأ همدب لهف ) هاونب وأ هناسلب ىنثتساف نيميلا مامت دعب

 )١( فهكلا : ٢٤ .
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 ظفلتلا طارتشا راتخملاو ؟ اهداقعنا نم عنام وآ نيمىلل لاح له

 « هي

 ؟اهداقعنا نم عناموأنيميل ) ا ردقم ( ل لاح ) ءانثتسالا كلذ ( له )“مهفالتخا

 نإو “هعم هدصقو فلحلا دعب هثودح زاجو هلاصفنا و هلاصتا زاح آلاح ناك نإف

 ةين الإ رهاظ هلك اذه « نيميلا مامت لبق ادوصقم الصتم "الإ نكي مل اعنام ناك

 نوك يف مهفالتخا وه اهبف فالخلا راثم نأ رهظيال هنإف ‘ ظفلت الب ءانثتسالا
 زاوج وه يذلا فالخلا راثم ى هراثم :هلوقب دارأ نإ الإ امنام وأ الاح ءانثتسالا

 ثودح زاوجو“اهب لوقلا ىلع طقف ةينلا تناك وأ ظفلتلا ناك ءاوس “ عباتتلا دقف

 . مهفاف اهب لوقلا ىلع طقف ةينلا وأ ظفلتلا ناك ءاوس ةينلا

 هانعم وأ ؟ ركذتلا دض هانعم له « تيسن اذإ » : ىلامت هلوق يف فلتخاو
 اذإ ءانثتسالا زوجي هيلعف “ لوآلا حيحصلاو ؟ دمع ريغ وأ ؟ ادمع اقلطم كرتلا

 ىم ءانثتسالا هل زوجي يناثلا ىلعو ى ثنحي مل ام رثكأ وأ ماع دعب ولو طقف يسن

 . ثنح ملام هلاح ف ءانشتسالا مدع دمعت ولو ءاش

 كرح نإو “ هريغ : ليقو هينذأ عمسي نأب ( هب ظفلتلا طارتشا راتخملاو )
 يذلانيميلا لح هنأل ظفلتلا طارتشا راتخا امنإو ث نالوقف هينذأ عمسي ملو هناسل
 فلحلا فراج فالخلا اذهو “ ظفلب الإ هدقع لحني ال اظفل ناك امو “ ظفل وه

 ؟ ءاونو ظفلب الإ دقعني ال وأ ظفل الب ءاونلاب دقعني له

 لدي '١؛« تاينلاب لامعألا امنإ ه : ثيدحو قتعلاو قالطلا يف فالخلا اذك و

 )١( هيلع قفتم .
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 راهظ و حاكنو قالط ريغ نيمي لكل مدقتب نإو لصتا نإ مدهلاو
 قلعي مل نإ قتعو

 رهاظلاو “ظفلتي ملولو ءاونلاب ءانثتسالاو نيميلاو قتعلاو قالطلا نم لك عوقو ىلع
 كلذديفيال ثيدحلا اذهف اعرش و ةغل ناسللا فئاظو نم ءانثتسالاو كلذ دقع نأ

 الإ مده الف لصفنا نإو “ ( لصتا نإ ) طارتشا ىلع فطع ( مدهلاو ) ى انه
 هللا ءاش نإ وحن ( نيمي لكل مدقتب نإو ) بؤاثتلا وحن هنم عنمو « ديرأ الصو

 ةمركلاةيبرعلا حالطصا بسحي ريخأتلا ةين يف نكي ملو مدقت ءاوس“نموقأل هللاوف

 اطقسم نموقأل هللاو هللا ءاش نإ لوقي نأ لثم ريخاتلا ةين يف ناك وأ « لاثماك
 مهفو“اظفل تمدقت ولو مسقلا دعب اهلحم ءانثتسالا ةلمج نأ ةين ىلع واولا لبق ءافلا
 هللا ءاش نإ هللاوو ى امدقتم زاج ذإ ىلوأ باب نم اطسوتم ءانثتسالا زوج هنأ

 ءانثتسالا مدقت ىتلا ىلوألا ةروصلا يف الإ ريخاتلا هلك كلذ يف لصألاو ى نموقأل
 هللا ءاش نإ وحن « ريخاتلا ةين يف سيل ةميركلا ةيبرملا ةرابعلا بسحي ناكو اهيف

 ديرت ام عوقول كدصق يف وقم هنآل مدقتلاب ايغ امنإو ‘ ىلوأ وهف نموقأل هللاوف

 نهرتخأ ( قتعو راهظ و حاكنو قالط ريغ ) 2 هل فاعضإ هنإف ريخاتلا فالخب .
 دق: ديزل لوقت نأ وحنو“هشللا ءاش نإ قلاط دنه : وحن « نهمدق وأ ءانثتسالا نع

 هللاءاش نإ ةجوز اهتلبق دق:لوقي وأ “ عوجرلا دجت الف هللا ءاش نإ يتنب كتجوز

 يتمأ ثوأ ى هللا ءاش نإ يمأ رهظك ىتجوز :لوقت نأ لثمو “ عوجرلا دجي الف
 رثؤي الو ص كلذ يف قتعلاو راهظلاو حاكنلاو قالطلا عقو دقف للا ءاش نإ ةرح

 قلعي مل نإ ) )6١ « دج نهلزهو دج نهد۔ج نإ ه ثيدحل لا ءاش نإ ظفل هيف

 )١( دواد وبأو يئاسنلا هاور .

_ ٢٩٢ - 

 



 نإ هنأل ‘ هللا ءاش نإ نالف تيب تلخد نإ قلاط هتجوزك ث ءيشب

 انيمي نكي مل نإو : ليقو س همدهيف نيمي ناك قلع

 اهتيجوز يكرتل تءاش ثيح ةبهاذ يأ ( قلاط هتجوزك ) قلع نإو ، ( ءيشب
 ( همدهيف انيمي ناك قلع نأ هنأل ) همف رثأ ( هلا ءاش نإ نالف تيب تلخد نإ )

 مل امنإو “ نالف تيب لوخدب هقيلعتل هللا ءاش نإ :هلوقب قالطلا مده دق لاثملا يفف

 يف اذبه نككل“ثيناتلا ةمالعل جتحي ملف ءاسنلاب صتخي قالطلا نآل ةقلاط : لقي

 مساو “قلعي مل نأب (انيمي نكي مل نإو ) همده ( : ليقو ) اهتابثإ زوجيو فصولا
 يف ءانثتسالا زوجي ال هنأ حيحصلاو “ هدعب امو قالط نم ركذ ام ريمض نكي

 ولو حاكنلاو راهظلاو ىتتعلاو قالطلا يف ءانثتسالا مهضعب زاجأ هنأ كلذو ى ةينلا

 الإ قلاطهتجوز :لوقي نأ لثمو « هللا ءاشي نأ الإ رح يدبع:وحن « قيلعت الب
 . للا ءاش نإ الإ همأ رهظك هبلع يه وأ ڵ هللأ ءاشي نأ

 ص ادبأ زوجي : ليقو ةنسلا : ليقو ى رهشلا مامت ىلع ءانثتسالا زوجي : ليقو

 . فلحلا يف ىون نإ هلصف زوجي : ليقو “ نيتنس : ليقو « رهشأ ةعبرأ : ليقو

 يذلا ردقلاب ظفل امدعب الإ ينثتسي نأ ذل رهظي مل نإو طرشلا ءانثتسالا لثمو

 الي ءانثتسالا زاجأ نمو ع هزجي مل ىنثتسا مث راهظلا وأ قاتعلا وأ قالطلا هب عقي

 رهظمش كلذ هبعقي ام متي ملو ضعبب ظفلت نإ و« ةثالثلا يف انه كلذك هزاجأ ظفلت

 ءانثتسالا نأ حيحصلاو ى انه هتدشم دنع ءانثتسالا هلف ىنئتساف متأف ءانثتسإلا هل

 ع ناسل طلغ وأ بؤاثت وأ ةسطع وأ ةلعسب لصفلا رضي الو الصتم الإ رثؤي ال

 :ليقو برش وأ لك أ وأ ليوط توكس وأ ٍلمف وأ مالكب لصف نإ رثؤي الو
 ركذ اذإ زوجي : ليقو ى رخآ ءيش يف ذخأي وأ هلحم نم مقي ملام ءانثتسالا زوجي
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 تلعف دقل هللا و 1 سوماغلا يه : لقو > ضام يف عمني الو

 ثنحيف > ناك وأ هلحف دقو ناك ام وأ هتلعف ام وأ > هلعفي ملو اذك

 . لبقتسم يف عفني امنإو هنيح 7

 حصي :ليقو همده مل نيميلا مده هب وني ملو ءانثتسالاب ظفلت نإ و “ ةنس دمب ولو

 ٤ سفنت وأ قير علبل وأ ءايمل توكس رضي الو ى أطبأ ولو ملكتي ملام هؤانثتسا

 ملام مدهلا هب درب ملولو ءانثتسالا رثؤي : ليقو “ ىفك هءانثتسا هينذأ عمسأ نإو

 فيلحتبال هسفنبفلحي نأ طرسب سفنلا يف ءانثتسالا عفني : ليقو ى هريغ هب درب

 هلف املظ رئاج هفلحتسا نإ : ليقو « رذنلا مدهي ءانثتسالا نأ راتخملاو ى هل هريغ

 يف ءاشثثسالا عفني : لبقو ى الف ىح هريغ هفلحتسا نإو “ هسفن يف ءانثتسالا
 . فنصملا امهرك ذ اك اقلطم ال : ليقو 4 اقلطم سفنلا

 ىضم ام ىلع نيميلا ( : ليقو ى ضام ) ءيش ( يف ) ءانثتسالا ( عفني الو )
 سمغيف ادج ةغلابملا ( سومافلا يه ) عبقي ملو عقو هنأ وأ ى عقو دقو عقي مل هنأ
 ظفل و « لمملا مدهتو ءوضولاك موصلا ضقنت قافن ةريبك يهو « مثإلا يف اهبحاص

 فلألا طاقسإب امإو ص قورافلاك هيلع سيقم ريغ هنكل ةغلابملل فلألاب سومافلا

 وأ ت هلعفي ملو اذك تلعف دقل هللاوك ) اوهس اهتابثإ نوكي نأ نكميو “ سيقفف

 : اهدعبلاق ن إف؛ سوماقلا يم اهوحنو هذهف(ناك وأ هلعف دقو ناك ام وأ هتلعف ام

 عفنيف بذكلا دمعتي ل نإ الإ ا ;ہهمده ل تاءانثتسالا نم هوحنو هلل ا ءاش نإ

 ) هنيح نم ( ةرافكلا يطعي يأ ) رفكيو ثنح ( اهب فلاجلا ) ؤ ( ءانثتسالا

 هتلعح نإ و ثنحبب قلعتم ناحو > ءانثتسالا هعفني ملو دعبي هتمذ ف يهو

 ؛(لبقتسم يف عفني امنإو ) ‘ زاج ةرافكلا موزلب رفكي ليوأت ىلع هيف عزانتم

_ ٢٩٤ 



 نايفسو كلام لاقو « اكرت 'وأ العف يضاملاب تقلعت ةبذاك نيمي سومغلا ةقيقحو

 اقلطم سوماغ يضام ءانثتسالا نأ هترابع رهاظو « رفكت ال سومغلا : يروثلا

 اغمنإو ؤ اسوماغ تيلف قدص نإ لب ليثمتلاب دشرأ اك ادارم كلذ سيلو

 . لصتي مل ءانثتسا ذئنيح ءانثتسالا

 -٩٥؟٢-



 باب

 ىلع فلح ام لعفك ى نيميلا دقع ةفلاخن كنحلا بجوم

 قبسب نإو هيف نكمي ال تقول ىخارت نإ هسكعك « هكرت
 { ةاشلا هذه نحبذيل وأ { فيغرلا اذه لكأيل فلاحك 7 هلعفل ريغلا

 كلذب قبسف س بابلا اذه نلفقيل وأ

 باب

 لبقتسملا ىلع ناميألا يف ثنحلا بجوم ةفرعم يف

 نيميلا لاق نم لوقب ولو قداص اذه ( نيميلا دقع ةفلاخم ثنحلا بج وم )

 وأ انايسن ولو فلاخ اذإو « فلاحلا ةين ةفلاخ لقي مل ذإ ظفللا نأل ظفللا ىلع
 فلح ام كرت وهو ( هسكمك هكرت ىلع فلح ام َلَمَضَك ) فلح طلغ وأ الهج

 ؛ دح نإ هتقو تاوفل ( هيف نكميال تقول ) سكملا يأ ( ىخارت نإ ) هلعف ىلع

 كردي مل وأ رخآ ضعب لمفل وأ ى امومع كلذ ريغل وأ ثنحلاو كرتلا ةينل وأ

 . ةاشلا هذه نحذيل وأ فيغرلا اذه نلكايل فلاحك هلعفل ريفلا قبسب نإو ) يقابلا

 كلت حبذ وأ فيغرلا كلذ هريغ لك أ نأب ( كلذب قبسف بابلا اذه نقلفيل وأ
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 لعفي نأ فلاح ثنح و 4 هعفني ل هقلغ داعأ ش هحتف ولو 2 كنح

 ءىضقنا ىتح هكرتف ادح هلعفل تق و وأ ، تاف ىتح هكرت نإ اذك

 مل ذإ ( هعفني مل هقلغ داعأ مث هحتف ولو ‘ ثنح ) بابلا كلذ قلغ وأ ةاشلا

 ى هنيمي ربت مل اهحيذف هللا اهايحأ نإو ى هب ىبس يذلا لوألا قلغلا ىلع الإ فلحي

 : ليقف ى قالغإ وه هدازف قالغإلا ىلإ قبسف قالغإلا ةدايز بابلا لبق نإو

 ذخأ نإو ى "رب احمذ اهدازف هب تومت ال احميذ تحيذ نإو « ال : ليقو “ ثنحي
 ضعمب.يقب وأ لفسأ نم احمذ داز نإو ى كلذكف دسفي ال حبذلا دعب حبذلا لوقب
 ربي مل اهدازف هب تومت ا ذ تحبذ نإو ى ةين هل نكي مل نإ "رب همتأف حبذملا

 هب رومأم ريغ وأ هب دتعم ريغ ولو حبذلا قلطم دارأ نإ الإ ى ثناح وه لب
 . نالوق هرب يفف هلك أف ادوجوم فيغرلا ضعب دجو نإ و ى اعرش .

 ادح هلعفل تقو وأ تاف ىتح هكرت نأ اذك لعفي نأ فلاح ثنحو (

 ال لاح هيلع يتأت وأ كرتلا وني مل ام ثنح الف دمجي مل نإو ( ىضقنا ىتح هكرتف

 : لبقو < ثنح لعف الك هنإف ادبأ اذك لعفب ال فلح نإو > تفي وأ اهيف ردقي

 يف كرت وأ لعف ىلع فلح نمو “ فنصملا باتك ىف اك دحاو ثنح الإ نوكي ال
 درلا الو نهمحنملا باسح ربتعي ال مهتويب سانلا لوخد تقوو ءاتشلاف > ءاتشلا

 ع بطرلا رخآ ظيقلا رخآ يفو ص ةماعلا ظيق ظيقلا يف ربتعيو ى هتقو ريغ يف

 هؤاضقناوبطرلالوأ :ليقو « حئضَفلا هلوأ و رسبلا علبلا كاردإ ظيقلا : ليقو

 عيبرو“لحنلا تقو عيبرلاو ى "رم اك بطرلا رخآ : ليقو ى رهشأهثالث : ليق
 ةثالث فصلاو ى ذاوشلا ربتمي الو لحنلا ةماع راتتساو ذاذجلا ةماع راثلا

 : ليقو “ برغملا .ةالص لولح لبق ام ةنسلا وأ رهشلا وأ مويلا رخآ 2 رهشأ
 ام هلك كلذ رخآ : ليقو « هفصن دمب رهشلا رخآو « ءاشعلا رخآ مويلا رخآ
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 هميرغ ًانيفويل وأ ، ناضمر يف اذك . لعفي نأ فلاح تام نإو

 ، ال : ليق ، ثنح مويلا وأ رهشلا لوخد لبق اذك موي هنيد

 ٠ > راتخملا وهو

 : ليقو “ روكذملا فالخلاف د_يملل اقلعم كلذ ناك نإو ‘ رجفلا عولط لبق

 همالك يف وهف ىحضألا ىلإ : لاق نمو ى ةعسوت وهو ديملا نم مامإلا فارضنا
 نمو “ بورغلا ىلإ هعلك ىحضألا ءاضقنا ىلإو ى ديعلا ةالص نم مامإلا عوجر

 ناضمر موي رخآ بورغلبق اهدودح نم جرخيلف ةيرقلا هذه يف رطفي ال. : لاق

 دبألا لأب رهدلا و هبلع الف تابو هيف هلخدف راهنلاب الإ قوسلا لخدي ال فلح نمو
 ىقيتعلاو “ لق ولو نامز : ليقو ى ةنس : ليقو “ رهشأ ةتس نيحلاو ةنس هنودبو

 نكي مل ام سمشلا عافترا تقو ىحضلاو ى رثكأ وأ ةنس هل تمت ام ميدقلاو

 ى هدعب امف لاوزلا يشعلاو ى ليللا ءاسملاو « اهعولط تقو قورشلاو ى لاوزلا

 نمو 4 ليلق لقأ : ليقو 0 عبرأ : ليقو ى ةنس : ليقو ى ةليلو موي نامزلاو

 موي وهو مايآلاهذه ىف : لاق نإ الإ ةرشعف مايألا هذه يف لعفي ال وأ لعفي :لاق
 اذإو « ةرشع : ليقو ى ةئثالثف امايأ : لاق نإو « رخآلا دحألا ىلإف دحألا
 . هتين ىلعف هلك كلذ يف ةين هل تناك

 وأ “ تاقوألا نم هريغ وأ ( ناضمر يف اذك لعفي نأ فلاح تام نإو )

 لوخد ) تاب قلمتم ( لبق اذك موب هننيد ) نيدلا هل نم ( هميرغ" نيفويل وأ )
 نأ مهمزلي الو ، ( ثنح ) اقلطم هتقو يذلا تقولا وأ ( مويلا وأ رهشلا

 وهو « ال : ليقو ) ‘ رضتحا نيح اهب ىصوأ نإ الإ ثنحلا ةرافك هنع اوجرخي
 ص هتوم دعب نوكي ال لعفلا نأل ع ىح وهو هلعفي هنأ الإ فلح ام هنآل ( راتخا
 ىلع بجوي مل ثنحلا همزلأ نمو « تقولا كلذ ىلإ ةايحلا طرشب حرص دق هناكف
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 فلخلا اذكو ص كلذ ىلإ تشع نإ : هنيمي يفلوقي نأ نسحتساو

 دقو ءاعولا يف ام نلكأيىل فلاحك 4 هءاقب نظي مودعم ىلع فلح نإ

 هنيمي لبق هلكأل قبس

 طبخي نأ فلحي نأ لثم يف فلخلا اذك و « ىصوأ نإ الإ ى هنع ريفكتلا هثراو
 لوقي نأ نسحتساو ) “ كلذ وحنو مويلا كلذ لبق هرصب لازف اذك موي اذك

 تديازت نإو “ ثنح توملا هغلب نإ : ليقو “ ( كلذ ىلإ تشع نإ : هنيمي يف
 مامت لبق تامو تقولا ل"وأ لمف نإو ى الف لعفلا ىلع ردقي ال ىتح للعلا هيلع

 مودعم ىلع فلح نإ ) ثنحلا مدع راتخيف ( فلخلا اذكو ) < نالوقف لعفلا

 . لكألا ريغب تاف وأ ( هلكأل قبس دقو ءاعولا يف ام نلكايل فلاحك ى هءاقب نظي
 كلذ وحنو تتام وأ ى اهحبذب ىبس دقو ينالفلا عضوملا يف يتلا ةاشلا نحيذيل وأ

 لمفينأ هريغ ىلع فلح نإ فلحلا اذك و ى ( هنيمي لبق ) هيلع فولحملا تاوف نم

 عفريف غرفي ىتح هلك أيف لجرل اماعط عضي نأ : لثم « ءيشلا تاف دقو ائيش

 دق وه اذإف غرفي مل ماعطلا نأ نظ لك أي نأ لجرلا ىلع عضاولا فلحيف هدي
 ثنحي ال هنأ رهاظلاو “ ثناح ريغ : لبقو “ ثناح وه : ضعب لاق ى غرف

 لاق اك هدوجو طرشب حرص هنأكف ى ءيشلا كلذ دوجو ةين ىلع فلح امنإ هنأل

 نأ مولعمو “ الثم لك أب وأ حبذلاب فلح هنأل حيرصلاك همالك لب ى راتخملا وهو

 . لكؤي ال لوك ملاو حبذي" ال حوبذملا

 ثنحي امنإ : ليقو « فلح امك ناك ولو هنيح نم ثنح بيفلا ىلع فلح نمو
 وأ “ هناكم يف رحبلا وأ ينالفلا لبجلا نأ فلحي نأ لثم “ ثنح ام فلاخ اذإ

 نم هدعب ام وأ مويلا يف ىتوملا ايحت ال وأ ، رطملا نوكي وأ ادغ سمشلا قرشت

 ةنامرلا هذه يفنأ وأ “ادغ رفاسملا مدقي وأ ادغ ةعاسلا موقت ال وأ ى ايندلا مايأ
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 فلاحك هريغب نإ ال هسفنب هلعف اذإ اذك لعفي ال فلاح ثنحي امنإو

 وأ لام ف انالف كراشي ال

 ال وأ ى مويلا ثيغلا لزني ال وأ ى رثكأ وأ لقأ اهيف نأ وأ ةبح اذك و اذك
 يف ثنحي : ليق ى نالوق هلك كلذ يفف اتابثإ وأ ايفن كلذ وحنو نالف مدقي

 ليجلا ةلاسم يف ليقو « هفلاخت ىتح : ليقو ى عقاولا هنيمي تقباط ولو هنيح
 ام لعفي هللا نأ ىلإ رظن هثنح نمو“ةمايقلا موي ىلإ لوزت ال لابجلا نأل ثنحي
 ال هيلع فلح امم رثكأ اهيف دجو نإ هنأ اهوحنو ةنامرلا ةلأسم يف ليقو ى ءاشي

 ث ةدحاوفناتاون ةبح يف ناك نإ “هنيمي يف رصحلا وني ملنإ الإ فيعض وهو ثنحي

 وأ ةنامرلا تفلت نإو « كردم ريغ ولو ةبح راص ام لكو سباملاو بطرلا دميو
 ى ثنحي ال عقاولا ةفلاخمب ثنحلا قيلعتب لاق نم لوق ىلعف هددع ملع الب اهضعب

 نأ نكمي بيغ هنأل ثنح هنع هتبوبغ دعب انالف ينالفلا عضوملا يف نأ فلح نمو
 الو « فلحلا تقو هيف نكي مل هنأ نيبتي ىتح ال : ليقو ى هنع جرخ دق نوكي
 نم هفرمي ام ىلع ثنح الو ى اهارب ناك دق ىتلا ةلاحلا ىلع هتين تناك نإ ثنح
 . هتيتفول ىل فلسأ ول لاو:لثم هسفن قدص

 الف قيلعتلا ىون نإف ص اذك عضوم رطملا بصي مل نإ قالطلاب فلح نمو
 فلح نإو ص بيغ ىلع نميف مزجلا دارأو الإو ؛هبصُي مل هنأ نيبتي ىتح قالط

 تومي ىتح :ليقو ى هنيح نم ثنح ءايسلا دوعصو لبج لمحك ردقي ال ام ىلع
 تأ لثم ى ردقي ال ايف هيلع الو ردقي ام لعف ردقي ام عم ردقي ال ام ىلع وأ
 امنإو) ةنَدَيف ردقي ال ام ىلع فلح نم : ليقو “ لبجلا هعم جحيو جحي نأ فلحي
 الإ حصألا ىلع ( هريغب ) هلعف ( نإ ال هسفنب هلعف اذإ اذك لعفي ال فلاح ثنح
 وأ لام يف انالف كراشي ال فلاحك ) كلا ءاش نإ يتأيف هرمأب هريغ لمف ناك نإ

 ۔ ٠ ٣٥ _



 نم هلام يف هكراشف هثروم تاهف هميرغ قرافي ال وأ ةبقر قتعي ال

 رسعأ نإو هميرغ رف وأ هيلع تقتعف همأك ثرو وأ هيلع فلح
 ةكراشم يضر نإ : لبقو > رافلاك فكنحح ال هن أ ربتخاو > نالوق هفف

 . ثنح هنيح يف اهلزي مل وأ اهب ملع نأ دعب نالف

 يف هكراشف هثروم تامف ) ندلا هبلع نم ( هممبرغ قرافي ال وأ ةبقر قتعي ال

 تل اكي رذ رخلا ناكو امهدحأ وأ ترما امم كرو داب ( هيلع فلح ىم هلام

 اذإ هنإف “ مهجوزت هيلع مرحي نيذلا هبراقأ نم ( همأك ث ثرو وأ ) “ ءيش يف

 تجرخ يأ “ىحصفلا ىلع لعافلل اينبم ءاتلا حتفب ( تقتعف ) قتع مهدحأ كلم

 تقتعأ يأ ص ىحصفلا ريغ ىلع لوعفملل ءانبلابو ى ةيدوبعلا نم تصلخت و ةرح

 ( وصمعأ نإو هميرغ رف وأ ) اهضعب ثرو ول اذك و « ثرإلاب امل هكلمل ( هيلع )
 ثنحيال ي ( ك ثنحي ال هنأ ريتخاو ) هقراف نإ ( نالوق هيفف ) هراسعإل هقرافف

 هبجوأ ام هيطعيل هقرافي ال هنأ ةين ىلع فلح هنأ هرايتخا هجوو ى ( رافلا ) ب

 اذإف ى هيلع هلام هيطعي نأ نكمي مل رسعأ اذإف اقلطم هقرافي ال نأ ىلع ال هل هنع

 نكمي يتلا يهو اهيلع فلح يتلا ةروصلا يه هتروص نكت .ل نكي
 ىلع فلح نمك ناكف ى ثنحي ملف اهعم نكمي مل هذهو ى اهعم ءاطعإلا
 طرشب هقرافي ال هنأ ىون نإ الإ ثنحي هنأ يل رهظي يذلاو « مودعم

 همزالي نأ نكمأ اذه طرتشي ملو هتقرافم دعب فلح اذإ هنأل 2 هراسيإ
 نآل ص ثنحيف هقرافي نأ هيلع بجوف ى هموزل يف صاع وهو هبلاطيو
 . ىصعو قافتا ثنحم مل هراسعإ عم هقرافي مل نإو ى مارح رسعملا موزل

 ( ا ملع نأ دعب ( ثرإلاب ةمزاللا ( . ةكراشمب يضر نإ : ليقو )

 رسكب( ثنح هنيح يف الزب مل وأ ) نالف هكيرش نأ ملعي مل ولو اذكه ةكرشلاب

 ثنحف “ رابتخا ةكرشلا ىلع ءاقبلاو © رابتخا نودب هك راش هنأ كلذو ص نونلا

 . ثنحي مل هنيح نم اهلازأ نإو ى هب

٣٠١ 



 ، ةلخن ك نم ض هيف طقس نإ اتيب لخدي الو فلاح ثنحي الو

 حيمإ وأ لقأب نإو مسإلا هيلع قدصي امب هبجوم قلعتي لهو

 هضعب لعفف دودح لعفي ال فل احك

 نإو ثنح اهلبق اذإف ةقدص وأ ةيطع يف هكراش نإ : فنصملا باتك يفو

 ثنحي : ليق دقو “ثنحي الف هسفن نع عفدي نأ ردقي ال اذهف ثاريم يف هكراش
 . _ ح اتلا , ق ا ذك و > ل اح ىلع هك ر اش ا ذ

 نإ : لاق نمو ؛ رب الإو ثنح اكيرش ناكف اهلبق نإف ةيصولا امأو

 : ليقو « هثنحب لاق لوبق الب هل يصوملا كلم لخدت لب لوبقل جاتحت ال ةيصولا
 ملع ءاوس ثنح هب ثنحي ام عقو اذإو ى لوبق الب هكلم دعب اهلازأ نإ ثنحي ال

 ح ال مأ هيلع فلح ام وه هنأ ملع ءاوسو « ملعي مل وأ هب ثنحي مل وأ هب ثنحي هنأ
 ةيد يف وأ اقادص وأ هحرج يف هل يطعأ وأ هليقف هل بهو و أ همرحم ىرقشا نمف

 . ثنح هكلم ًآ"رح ريصي هنأ ملعي ملو ملع وأ همرحم هنأ ملعي ملو هلبقف

 ( ةلخن ك نم هيف طقس نإ اتيب لخدي ال فلاح ) نونلا حتفب ( ثحي الو )

 نإو ت ةممستلا ال ىنعملا ثح نم ثنحي هن أ فنصملا ب . : « جاتلا » يفو

 لمح نإ امأو . ه ا ةعقبلا ىون نإ الإ = ثنح هلخد اثيحف لوحتي تيبلا ناك

 ص كلذ يف هل لعف ال ذإ ثنح الف هيلإ "رج رج وأ الومحم هيف لخدأ وأ رهق

 (هبج وم قلعتي لهو ) ‘ ثنح ابكار وأ « يشمي لخدف لوخدلا ىلع رهق" نإو
 ، عيمجلاب وأ لقاب نإو مسالا هيلع قدصي امب ) يفنلا نيمي يف ثنحلا بجوم يأ
 الاثم حصي الف ةلأسملا سفن اذه نأ هبف ( هضعب لعفف ادودحم لعفي ال فلاحك
 ربعو صاخ ةلثمألا نم لاثم ىلإ دصق وأ ى ةينهذلا دارفإلل فاكلا لعلو ى اهل

 ۔٠٢ح۔ .

 



 نيعم يف اذهو ، ضعبلا لعف لعفلا ىلع فلاح ءىربي الو ، فالخ

 . . . . . . . . دودحم

 ءاعولا يف يذلا مامطلا اذه لك أي الفلاحك : لوقي نأ ىلوآلا و ماعلا ظفللاب هنع

 عجرت له ص نيميلا يف فالخلا ىلإ عجر لمهأ نإ لب ص ( فالخ ) هضعب لك اف
 ىون نإو “ ثنح اضعب ولو ىون نإو ى انه هل ىون الو ؟ ىونلا وأ ظفللا ىلإ

 ظفح دقو نآرقلا ظفحي مل هنأ فلحي نأ كلذ نمو “ لكلاب الإ ثنحي مل لكلا

 وأ ث ةصح هلو هل كولمم ال و ‘ هضعب فرع دقو نالف لام فرمي ال وأ « هضعب

 اءزج ىرتشاف ادبع يرتشي ال وأ ،اهعرض يف ام ضعب بلحف ةاش بلحي ال

 ال وأ ص اهضعب ىأرف مهاردلا كلت ىرب ال وأ هضعبب ربخاف ربخب ربخي ال وأ

 ؛ كلذكف نيعي ملو ابوث يرتشي ال فلح نإو « هضعب ىرتشاف انيعم ابوث يرتشي
 . ا۔ابل نوكيام هنم ىرتشا نإ ثنحي : ليقو

 لثم ( دودح نيعم يف اذهو ‘ ضعبلا لعف لعفلا ىلع افلاح ءىربي الو )
 هبلقيف مزجي مل امهئربي : ليقو هضعب لك أف ءاعولا اذه ماعط نلك أيل فلحي نأ

 ى امهدنع هفعضل لوقلا اذه خيشلاو فنصملا ركذي ملو ى فلحلا نيح لكلاب

 يفن ىلع همالك لمح غوصي دودحم ىلإ اريشم اذك لعفأ ال : لاق اذإ هنأ قرفلاو

 دق هنأل اعيمج ضعبلا يفنو لكلا يفن ىلع لمحيو ‘ ضعبلاب ريض الو « لكلا
 فيغرلا اذه لكآ ال : تلق اذإ كنإف ةداملا ىلع مالكلا يف نالاعتسإلا عاش

 لك أتف هضعب لكأ ديرت الو ى هلك هلك أ ديرت ال كنأ ديرت كنأ كمماسل ردابت

 كنأ ديرت تنأ يف ةرابعلا هذه لايعتسا غاسو ى هلك هتلك أ اذإ اك ثنحت هضعب

 اذإ امأو ث ىلأوأ ردابمتملا نم هتركذ امو « هضعب لك أ كلو « هلك هلك ات ال
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 ءاسألا قلعتو ةداعلاو دصاقملا ىلع نيميلاو

 اذهو ص هضعب لعف ديرت كنأ كمماسل ردابتي ال هنإف اذه نلعفأل هللاو : تلق
 اذإو« لكلا تابثإ وأ ضعبلا يفنل دصق الب نيعم ريغ وأ انتمم دودحملا يف هلك
 ىنعم يف روهملا ىلع ةلجلا نأ هتركذ يذلا قرفلا هجوو « كدصق كلف تدصق

 ىنعم اهيف سيل : ليقو ص يلومشلا مومعلل يفنلا قايس يف ةركنلاو ى ةركلا
 كل حضتيهترك ذ امبو يفنلا ةروص يف ثنحلا يف فالخلا غاسف فيرمتلا الو ريكتتلا
 نكي مل ضعبلا لعف اذإف ‘ كرتلا بجوت لمفأ ال ةظفل نإ : هللا همحر خيشلا لوق
 اذإف ى لعفلا بجوت اهنإف ً؟نلعفأل ةظفل امأو ى فالتخالا غاسف ةيلكلاب اكرات
 ام ىلإ عجار كلذو ى هلك هلعفي ىتح هبلع فلح امل لعاف نكي مل ضعبلا لعف
 نإو ى دودحلا نم اذهف اهبف رمث الو ةلخنلا هذه رمث لك أي ال فلح نإو ى هتركذ
 وأ“ هلدب زاج اذه ةعطقلا هذه بح نم لك أي ال وأ“هلدب الو هلك يالف اهبف ناك
 « دودحم : ليقف اهيف نكي مل نإو « دودحمف اهيف وهو ةنيعم ةاش نبل برشي ال
 : هلوقل ثنح هريغ وأ انبل وأ ءام برشف معطي ال فلح نمو ى ال : ليقو

 . ال : لبقو "6١ ينم هنإف همَمنط مل نمو

 لامعألا امنإ ه : قلع هلوقل حصألا ىلع ربتعملا يهو ( دصاقملا ىلع نيميلاو )

 الإ هللا اهمحر يداربلا مساقلا يبأ خيشلا نبا دمحم وبأ خبشلا لاق امك ") « تاينلاب

 (ةداعلا و) ،اقلطم ظفللا ىلإ : لبقو “ ظفللا ىلإ رظنلاف دحأ ىح اهيف قلعت نإ

 ءايسألا قلعتو ) ىحلا هب قلعتي م ايف دصاقملا اهيلع مدقتو دصقم هل نكي مل نإ

 )١( ةرقلا : ٢٤٩ .

 ٢ ( هركذ مدقت .
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 يفو ادجسم ولو لخد نإ ثنح اتيب لخدي ال فلح نف اهتايمسم

 محللا لكأب ال فلح نإو , هب فذحلا حجرألاو نالوق رعلا تيب

 ث ظفللا ىضتقم همزلو « ةداعلاو فرعلاب امس لكأ نإ ثنجي م

 اذهفنصملا ركذ امنإو « تع اك حيحصلا فالخ وهو ظفللاب ذخؤيف ( اهتايمسم
 نيميلا عجرم :لاق هنأك ى ةرابملا هذه يف حيحصلل نييبت ريغ نم الامجإ مالكلا
 ثنح اتيب لخدي ال فلح نمف ) ى ظفللاو ةداملاو دصاقملا ةثالثلا هذه زوامجيال

 يف دجسملا نآل٬ظفللا ىلعءانب “دوع وأ بصق نم اتيب وأ ( ادجسم ولو لخد نا
 دلجلا وأ ناتكلا وأ نطقلا وأ فوصلا وأ ( رعشلا تيب يفو ) ‘ تيب ةفللا لصأ

 . ( هب ثنحلا حجرألاو ء نالوق ) كلذ وحنو

 نإو ث ةفرغلا ريغ ىون نإ الإ ثنح ةفرغ لخدف اتيب لخدي ال فلح نمو
 ؛هسأرلخدأ نإ الإ هرتوست نإ اذك و ثنحي مل هقوف ىشمو اتيب لخدي ال فلح

 اهباب فقس تحت لخدو نالف راد لخدي ال فلح نم ثنحي ال نأ ضعب صخرو
 ىلع ثنحي الف هيف وهو رمأ ىلع فلح نإو ى هيف نذأتسي امضوم لصو نإ الإ

 سبلي ال نأ لثم ثنحي : ليقو “ نيميلا نم غارفلا دمب هيف يقب نإ الإ حيحصلا
 اتيب لخدي ال فلح نإ امأو ى اهيلع وهو ةباد بك ري ال وأ « هيلع وهو ابوث
 يقب نإ هنأ اومعزو “ لخدو جرخ نإ الإ ثنحيال نأ يدنع قحلاف هيف وهو
 ؛هبيسملوخدلاب دارأ نإ الإ حصي ال يدنع وهو ثنح نيميلانم غارفلا دعب هيف

 . تيبلا يف نوكلا وهو

 نأ ين ( ةداملاو فرملاب اكمس لكأ نإ ثنح مل مدلا لكاي ال فلح ناو )
 لك فرقميف امل مهتداعو موق فرع يف كمسلا نوكي دقو ى كمسلا ريغ محللا

 نإ و“ ظفللا ىلع نيميلا:لاقنم دنع(ظفللا ىضتقمب همزلو ) “ هسفن فارع دحأ

 ٣.٥ ) لنلا - ( ج ٢٠)



 هتوم دعب هبرض نإ ثنحي مل همالغ برضي نأ فلح نف هيلعو
 . . . . . ... . لوألاب مزلو

 وأ لاقو ى ال : ليقو ى هنم امهو فيسكلاو مشاقلاب ثنح كمسلا لك يال فلح
 نإ : رخآ لح يف لاقو ى كمسلا يرط لك أي ال محللا ىلع فلح نم:: لادبع

 ىون نإ الإ ص نآرقلا صنل هنم هنأ قحلاو “ هاون نإ الإ محللا نم سيل كمنلا
 لب يرط ريغ هي نوكي ام لقأو « امل ىمسي ال هنأ داتعا وأ هجورخ فلاحلا

 لعولاو ءابظلا لك أف منغلا محل نع فلح نم نأ ضعب معزو « ةليلو موي احلام
 ثنحي ال ةاثلا محل ىلع فلح نم نأ معزو « لسرأ لب اهريغ نمي مل نإ ثنحي
 برضي نأ فلح نمف ) ظفللا ىضتقم ىلع يأ ( هيلعو ) ‘ لسرأ نإ سيتلا
 الو برضلاب اهيف سحي ال لاح يف وأ س ( هتوم دعب هبرض نإ ثنحي مل همالغ
 طرتشيال ذإ ظفللاب ذخآلا وهو يناثلا رابتعإب ملاتي ال يذلا ناركسلاك 6 هب ملاتي

 '١؛“رجحلا كاصعب برضا نأل :العو لج هلا لاق دقو «ملأتلا برضلا موهفم يف

 ديتعاوفروعت ام وهو ( لوألاب ) ثنحلا ( مزلو ) ى ناملاتي ال رحبلاو رجحلاو
 فلح نإ اذك وفلخلاف اتيم هبرضف هبرضيال فلح نإو ى « جاتلاه راتحم وهو

 نأ فلح نمو ى نالوقف هثراول لعفف تايف هقح هنيفويل وأ اذك اديز نيطمبل

 مث هحبذ نإو “ ثنح هتوم لبق هحبذ مث هبرضف هلتقي ىتح الثم لهجلا اذه برضي

 هبرضب "رب وني ملو فيسلاب اديز برضي نأ فلح نإو ثنحي مل تام ىتح هبرض

 امه ريغ وأ ةلىمت وأ ةرذ لتقب "ربو “ ةبشخ يف وهو هب هبرضب ال هدمع يف وهو هب

 كف وأ اهلبق جرخف نيموي هلغي وأ هدبع سبحي نأ فلح نإو « سفن لتقب فلاح

 “رَم هنأ ضمب معزو ى لاصتالا وني ملو هدر نإ الإ ى ثنح هنأ قحلاف امهلبق لفلا

 )١( ةرقبلا : ٦١٠

_٦ ٣٠ _ 

  

 



 « اهفنأ فتح اهتوم دعب هلكأف ةنعم محل لك أي نأ فلاح اذكو

 هل مهارد انالف ىفوأ دق وأ ةأرما جوزت وأ ةرجاهلا ىلص دقل وأ

 هثنح يفف ةضقتنم ةالصلاو س هتمرحم ةأرملاو ًافويز تجرخف هيلع

 . . .. . . . . . . :ى نالوق

 هعج وأ وهضك ر وأ هبذحف انالف برضنال فلح نم نأ ضعب معزو > ثنحب ل يأ

 دنع ةعومجمب دوع ةئام فارطاب هبرضب "رَّب ةبرض ةئام هبرضب فلح نمو « ثنح
 ٠ ان ريسفت رظناف دهاجم افالخ بومححم نبا و ءاطع

 (اهفنأفتح اهتوم دعب هلكاف ةنيعم ) الثم ةاش ( محل لكاي نأ فلاح اذكو )
 فتحتام ام حور نأل فنآلا صخو مهس ةديدح برض وأ رحن وأ حبذب ال يأ

 هحورجرخت ضيرملا نأ نوليختي اوناك مهنأل وأ ، هسفن عباتتب هفنأ نم جرخت هفنأ

 برضالولتق الب توما : ةفل فنألا فتح توملاو “ هحارح نم حيرجلاو هفنأ نم

 فنصملا دارمو “ لتقلا ف نالخاد امهو « رحن الو حبذ الو قرح الو قرغ الو

 ىفوا دق وأ ةأرما جوزت وأ ) رهظلا يأ ( ةرجاهلا ىلص دقل وأ ) « تركذ ام

 اهنوكل وأ اهتاذ ق شغفل ةدودرم يأ ) افوىز تج رخف هيلع هل مهارد انالف

 اهجوز يذلا وأ هل لحت ال وأ ( هتمرح ةأرملاو ) سانلا نيب يرجت ال وأ ةصقان
 امثإ هتمرحمة“آلاح روكذملا جرخ“دعد بوصنملا تلعج نإكلذ وحن وأ اهيلو ريغ

 ريغ يأ ةركنلاب هليوأت ىلع وأ ى اقلطم لاحلا فيرعت زيجم لوق ىلع الاح نوكي
 ربخ بوصنملاف ناك وأ راص ىنعم جرخ تنمض نإو ى هيلع ةمرحم وأ هل ةزئاج
 نم ةلطاب يأ ( ةضقتنم ةالصلاو ) ‘ مضتو حتفت ءارلاو حوتفم ميملاو ليوأت الب

 اذك و «( نالوق هثنح يفف ) كلذ وحن وأ اهتقو لبق وأ ضقان ثودحب وأ اموأ

 وأ عابف يرتشي ال وأ عيبي ال فلح نم اذك و « افويز مهاردلا ضعب جرخ نإ
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 ‘ نديو ها ون فلاحللو > داتعملا نع جراخ فلح الو

 فالحنمو:ليق “نالوق ةرذعو ريزنخو رمحو ابرك هتلماعم دقعنت ال ام ىرتشا

 فلح نمو“نالوق هثنح يفف هب املاع هجوب هل لحي الام جوزتف هنع وأ جوزتلا ىلع
 ىج ةأرما بلاط نإ اذك و ى ثنحي مل ملع الب لحي ال نم جوزتف ةشحاف يتأي ال

 ىلع حسم نمو < ثنحي هلعلف ىنز ةحراج لكل : ليقو ص هركذ بعال و أ ىنمأ

 ؛ هيلع حسملا ىريال نع لجرلا ناك نإ ثنحي مل ىلص ام هنأ لجر فلحف نيفخلا

 مجنأنيفلاخلا ىلع فلح نمو « أضوت ام هنأ فلح نإ ثنحي الو“ ثنحي : ليقو

 . ال : ليقو ی ثنح رانلا يف مهنأ فلح نإو ى ثنحي مل نوئطاخ

 دوعصو لبج لمحو رحبلا ءام برشك ( داتعملا نع جراخب ثنح الو )
 ردقي الام ىلع فلح نمو “ تومي ىتح : ليقو ى هنيح نم ثنحي : ليقو “ ءامسلا

 هتجوزتلك أنمو “ردقي ملو جحلاب فلح نإ لثم ى ةلسرم رفكي : سورمع لاقف
 ىلع ءانب تقلط تلك أ مك هربخت نأ اهقالطب فلحو رحبلا يف ىونلا تقلاو رمت
 ؛ تلك أ ك هل ترك ذ دق نوكتف كشت ال ىتح بسحت : ليقو 4 ةداملاو فرملا

 وأ تدمص نإ قلاط تنأ : اهل لاقف جرد يف تناك نمو “ ظفللا ىلع ءانب اذهو

 امل بقن وأ اهقوف فقس وأ ابناج طئاح امل بقن وأ تلمح وأ تبثوف تطبه
 . ترب كلذب تجرخف اهمضوم تحت

 اقلطمرشغي وأ“هيف حصني هنيدو كرتي يأ (نيديو ى هاون فلاحلل ) له (و)
 ص لاوقأ ؟ هل اهف ال هيلع ايف هاون لبقي وأ ظفللا ربتعي لب اقلطم هاون هل سيل وأ
 رمأ صيصخت وني م اذإ هلك قباسلا فالخلاف هريغ ىتح هيف ايف هظفل ىلإ رظنلاو

 هربغو قيقحتلا ىلع هاون ربتمي هنإف هاون اذإ امأ ى هجورحي وأ هنيمي يف هلوخدب
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 فقس تحت تيبي ال فلاح ثنح مزل ظفللا ىضتقمب هثنحب انلق ولف

 هب .لئاق الو ، ضرألا ىلع وأ ءايسلا تحت تاب نإ شارف ىلع وأ

 هنم هب رشف رخآ يف هّبصف ءام زوكلا اذه نم برشي ال فلح نمو

 ءانإب هنم برش نإ تارفلا نم برشي ال فلاحك ى هثنح ريتخا

 فلاح ثنح مزل ظفللا ىضتقمب هثنحب انلق ولف ) « ةينلاب لا عالا امنإف فيمض

 لئاق الو ضرألا ىلع وأ ءايملا تحت تاب نإ شارف ىلع وأ فقس تحت تيبيال
 افنإ اشارفض رألاو فقس ءامسلا ةيمست نأل كلذب ةمزالم ال :لاقي دقو ى ( هب

 يف مالكلاو ى ةقيقحال زاج اهنألو ى سانلا تاظفلت ن ود طقف نآرقلا يف يه

 ملو فلح اذإ هثنحب لاق دق اضعب نأب هب لئاق ال هلوق يف ثحبي اضيأو ث ةقيقحلا
 . مدملاك هب لئاقلا دع هنالطبل وأ هثنحم لاق نم ةلقل هنأك و ى ونب

 يف وأ ( رخآ ) زوك ( يف هبصف ءام زوكلا اذه نم برشي ال فلح نمو )
 امومع هريغو زولا ديريو رخآ ءيش يف فنصملا ديرب نأ لمتحيو ى اقلطه ءيش

 ( ءانإب هنم ب وشنإ تارفلا نم برشي ال فلاحك ص هثنح ريتخا هنم هب رشف )
 هترثك و هترهش حجرأ نكل يزاجم ناك رلو دي وأ ءانإب هنم برشلا نال ى ديب وأ
 ىلع عقتال ناجيآلا نألو ث هنم برشلا يف ةقيقح وه يذلا مفلاب هنم عركلا نم

 ء لوآلا زوكلا كلذ نم وه هنم هبرشي يذلاو ى هنم برشي ام ىلع لب زوكلا

 ةلأسم يف حبحصلا وهو لوآلا ءانإلا نم برشي ىتح نيتلأسملا يف ثنح ال : ليقو
 مل هنأل ثنحلا فنصملا راتخا ولو ‘ يدنع هنع فلح يذلا ريغ ءانإ نم برلا

 الإ مهللا لوآلا نم بورشم هنأ ىلع ءانإ نم بص ءام نم برشلا قالطإ نكي
 . لثم همظمل هنم برشي ال لوألا ناك نإ



 لخلاو سبدلاو اميلع فلاح ًآرمتو رسب ىلع فلاح ًابطر لكأيو

 ؛اهرسب هل زاجو س امهنم عنم ةنيعم رمت ىلع فلح نإو ص هيلع فلاح

 برشف ةلجد نم برشي ال فلح نم : يمفاشلا لاق فنصملا باتك ينو

 هنا ىنع ولو يأ ك همفب عرد ىتح ثنحي ال : ةفىنح وبأ لاق ثنح اهنم هدبب

 فلاحلاوني مل اذإ اهف فلتخا اذكهو ت ظفلل ارابتعا ءانإب الو هبفب هنم برشي ال
 ءيش ىلع فلح اذإ اذك و ؟ فرملاب وأ ظفللاب هيلع كحي له آظفل الو ةداع

 ,ةآرميفءآرف انالف ىربال فلح نمو ى يفرعو يظفل ناقالطإ هلو هامسم فرميال

 .ث كلذ يف اهجرف ىأر نم ىلع اهجوزت مرحت اهنإ : ليق اك ، ثنحي الف ءام وأ
 هثنح يف فقولاب : ليقو « هسم هنأك اهقادص كلذب همزل اهجوزت دق ناك ناو

 طلخ وأ هب نجع ام لك اف كلذ ريغ وأ الخ وأ انبل وأ ءام برشي ال فلح نمو

 نإ اذكو ى ثنح : ليقو « هئنحي ىونب الإ ثنحي الف ادماج هلك أ وأ همف

 . هوحن وأ ءام يف برشف ماعط ىلع فلح

 يذلارمتلا( رمب" ىلع فلاح ) هلك عنيأ يذلا يرطلا رمتلا ( ابطر لكايو )

 ناك اذإ هلك اي الف نكيم رسب ىلع فلح نإ هنكل ك رارضخا نم رفصا وأ رمح
 ناك اذإ هلك أ لسرأ نإ : ليقو ى ارشب ماد ام هلكأي ال ىون نإ الإ ابطر"

 (و“ايهيلع فلاح ارمت ) لكأي ( و ) ى لئاسملا نم اذه هبشأ ام اذك و ى ابطر
 رمتلا لسع وهو امهرسكبو ءابلا ناكسإو لادلا رسكب ( سب دلا ) لك أي

 ص بطرلا اذك و رمتلا ىلع يأ ( هيلع فلاح ) رمتلا نم لومعملا ( لخلاو )

 نم يأ ( ايهنم عنم ةنيعم ) ةلخن ( رمت ىلع فلح نإو ) فلحي ال : ليقو
 اذك و ص اهبطرو ( اهرب هل زاجو ) هنم لومعملا لخلاو هنم جراخلا سيدلا

 لكو «هنيع ام لخ لك اي مل هنيع نإو ‘ لخلا لك أ هنيعي مل نإ بنعك راملا رئاس
 وأ بطرأ اذإ هلكأي الف نيعملا رضخألا رمتلا ىلع فلح نمو « هنم جرخ ام
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 هنيعي مل نإو “ رضخأ ماد ام هلك أي ال هنأ ىون نإ الإ ‘ سببتو رمتأ وأ رسبأ

 . رضخألا ريغ هل زاج

 ال :ليقو “ثنحي : ليقف رةتبال ةاش عرض لك أف انبل برشي ال فلح نمو
 ثنح هنع فلح ام قاذ نمو = برشلا نع فلح هنأل « ال مأ رانلا هتريغ ءاوس

 عمج نإ و.ى ثنحي مل هتصم نامرلا ءام برش ىلع فلح نإ و “ هفوج لصي مل ولو
 . نالوقف هغاسأ مث هبف يف هءام

 :لمقو « قسقد هلصأ امم هوحنو زبخلا لك أب ثنح قيقدلا لك أي ال فلح نإو

 بالجلاب ثنحي مل ركسلا لك أ ىلع فلح نمو ، ثنحي مل اقيوس لك أ نإو ال
 زوجلاك هرشقب ثنحي مل ءيش لكأ ىلع فلح نمو ع ثنحب : ليقو
 لومعم "لخ هلخدف هتيب نيعملا رمتلا اذه وأ رمتلا لخدد ال فلح نمو“نامرلاو
 مل رمتلا صوصخ ييف هل ةين الو ةلخنلا هذه نم لك أي ال فلح نإ و 0 ثنتحي مل هنم

 ىنع نإ ال ثنح ءادتبالا نمب ىنع نإ و ى اهنم هضب وأ رئاط لك أب ثنحي

 ثنحيو“ ثنحي:ليقو ‘ ثنحي مل غسي ملو قاذف لك أي ال فلح نمو “ ضيعبتلا
 ىلع ابطر لكأ رشب ىلع فلاح اذك و « ال : ليقو « فشحلاب رمتلا نع فلاح

 ةدئاف

 « جاتلا »نم سداسلا ءزجلا نم نيمب رألاو كثلاشلا بابلا يف

 همزلي الف ادحاو درب ملو «قلاط هتجوزو ةقدص هلامو رح هدبع :لاق نم
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 ٠ هسكعك اقلطم صلاخلا محشلا لك أ محللا ىلع فلح نإو

 . محللا ىلع ام لكأي ال : ليقو

 ؛ هبذك نم رضغتسدو هف همزلر ام ذخؤيف م_لاين هلع حصي نإ الإ ءيش هللا دنع

 اكولمم سيل اذه : هدبعل لاق نم : نيرشع "متملا ءزجلا نم عباسلا بابلا يفو
 سيل هنأ "رقأ هنأل قتعي : ليقو “ بذك : ليقف الإو « قتع اقتع هب دارأ نإف

 . كحلا ين ىتميو اكولمم

 ىلوألاو ص نع ىنمب ىلع وأ يزا +٭{ ءالعتسالا ( محللا ىلع فلح نإو )

 نيب حمحصلا ىلع ( املظم صلاخلا محشلا لكا ) « ىلعب لمفلا يفو ى اهب ريبعتلا

 ه ( محللا ىلع ام لكاي ال : ليقو ى هكعك ) ادرفنم وأ هقوف وأ هتحت وآ محللا

 نوكي وأ محل ضعب هيف ىفخي نأ لثم « محل نم ولخي ال هنأل عضولا يف لاق هبو

 ص محللا مسإ نع جرخي ملف هفكت لمكي ملو ةيفيكب فّيكتم محللا نم ءيش هيف
 هنأ اك « محللا ريغ هنكل محل نم دلوت ولو محشلا نأل لوألا لوقلا خيشلا راتخاو

 اذه رهاظو ى رسي نم اهنأ عم رسب ىلع فلح نم رمتلاو بطرلاب ثنحي ال
 دلوتم هنأ محلنم ولخي اليناثلا لوقلا بحاص ىنعمنأ احاضيإهيفتدز دقوليلطتلا
 ثحي ول الوأ روكذملا ليلعتلاىلعو ىالوأ روكذملا ليلعتلا ريغ وهو“محل هنأكف هنم

 محللاب هبشأ ءيش هيف نكي مل احصان امات ام الإ دجي ملو هحرش و ادج محللا
 هب ثنحي خيشلا نع هترهظتسا يذلا ليلعتلا ىلعو « هلك أ نإ ثناح ريغ ناكل
 هنأك هيلع يناثلا لوقلا لمحو لوألا ليلعتلا ىلإ خيشلا ليلعت در لمتحيو « اقلطم

 محشلا لكأي هنأ محللا لك أي ال فلح اذإ هنأ يدنع بجوي رظنلاو : لاق
 ص محش هنأ رهاظلا بسحي انل نيبت ام عيمج يف محشلا ريغ محللا نأل صلاخلا
 رسبلاب كلذ ههيبشت نكل ى انل رهظي مل ذإ امل هيف نأ لاتحا ىلإ هيف تفتلن الف
 ءيش هيف ىقبي دق اضيأ بطرلا نإ : لاقي نأ الإ ليوأتلا اذه يناني بطرلاو

_ ٣١٢ 

 



 مدعك نوكيف“نيب نيب لب اهلك بطرلا ةيفيكب فيكتي و هجضن لكي مل رسبلا نم
 يف لوقي دق يناثلا لوقلا بحاص نكا ى اهلك محشلا ةيفيكب محللا ضعب فيكت
 الف ڵ كلذ نع هل ديحم الو محللاو محشلا يف لاق ام لثم بطرلاو رسبلا ةلأسم
 ضحمتنإو “ بطرلاو رسبلا ةلزنم ليزنتلا نم هركذ ام درجمب هيلع خيشلا در متي

 ارامت نيع نإو ى ارسي لك اي ال فلاح هب ثنح ليلق لقأ ولو رسب ةرمت ضعب
 هنم دلوت امب ثنحي هنإف هنّسع ايلك اذك و ى رسب ىلع فلح نإ رمتو بطرب ثنح
 اهمحل لكأي ال ةاش نّسع نإف « ركذ ام ريغ ةين هل تناك نإ الإ “ هيلإ راص امو
 ىلإخيشلا راشأو ى ال : ليقو “ امحش لاحتساو اهمحل نم دلوت هنأل اهمحشب ثنح

 مل نأب يناثلا لوقلا بحاص ىلع درلا هرك ذ يذلا ليلعتلاب هدارم نأ رهظف كلذ

 لاحتسا وأ ص هيلع بفلح يذلا مومعلا نم دلوت اب ثنحي ال هيلع فلح ام نيعي
 امب ثنحي نيعم ريغ ىلع فلح نم نأ : هانعم نأ ىلع ىناثلا لوقلا لمح هنأو ى هنم
 فلح امب ثنحلا : لاوقأ ةثالث كلتف ‘ نيعملا يف امك “ هنم دلوت وأ هنم لاحتسا
 ء نيملا يف اك دلوت وأ هنم لاحتسا امبو هب ثنحلاو ى نيمي مل ذإ طقف هبلع

 . هريغ نم ال نيعم نم لاحتساو دتلوت امب ثنحلا و

 الو 42 هبلع فلح اب الإ ثنحال هنأ وهو اعبار الوق دعب همالك ديفيو

 اجل لكأي ال فلح نمو ى ءاون نكي مل ام نّبع ولو لاحتسا وأ دلوت ايب ثنح ٠

 رئاطلا لك أي ال فلح نمو ؛ نالوق ثنحلا يفف هاوس لك أف رقبلا محل هتينو

 خبط ام لك اف الخ لك أي ال فلحنإ و ؛نالوق هثنح يفف ماعنلا وأ جاجدلا لك اف

 دبزلاو لخلاو نمسلاو نبللاب ثنح مادلا نع فلح نمو « ثنحي مل هلسغ نإف هب
 مويلا لك أي ال فلح نمو ص كلذ وحنو ضيبلاو نبجلاب ال ع كلذ وحنو تيزلاو

 هلوقل ثنحي : روصنم وبأ لاقو ى هيلع ثنح الف انبل لك أ دقو هلك أي مل وأ ائيش
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 ‘ آل لك ] هلع فلح نإو . محل هن أل اسأر لك أ نإ ثنحو

 ىلع فلح نإ فورضغو ةولكو خمو موقلحو قلحو داؤف يفو

 ؛ نالوق محل

 «0١١. ينم هنف "هَمْطبت مل نمو ف العو ةلج
 ثنحي مل محللا ريغ سأرلا نأ ديتعا نإو ( محل هنأل اسار لكأ نإ ثنح و )

 فلح هنكل امل ناك ولو هنآل ( ال لكا ) سأرلا ىلع يأ ( هيلع فلح نإو )

 ةئرلاب قلعتي ام دارأ هلعلو ى بلق ( داؤف يفو ) “ اقلطم محللا ىلع ال طقف هنع

 نم اهيف امو كلذك اياوحلا نأو ى افالخ لكلا يف نإف لاحطو دبك و بلق نم

 محللا اهيلع تبني يتلا اهتدلج يف فلتخي امنإو « محشلا مكح ىلإ برقأ محش
 وه ( ,قلحو ) ص فالخ لكلا يفف نيراصملا اذك و ع نطابو ارهاظ اهتلمج

 باصقلا خم ( خمو ) سفنلا ىرجم وه ( موقلحو ) بارشلاو مامطلا ىرجم
 : امهو ناتبلك ةاشلا يفو ماللا ناكسإو فاكلا مضب ( ةولكو ) ماظملا ين جزتمملاو

 نم نيرضك يف نيترصاخلا دنع بلصلا مظعب ناتقزال ناوارمح ناتربتنم ناتمل

 ص رهظام اذه ص دبكلا ىلع نوكي رمحأ قيقر محل ( فورضغو ) محشلا
 نرام وهو لكؤي صخر مظع لك فورضفغلاو فوضرفلا : سوماقلا يف يذلاو

 ىلع ردصلا ىلع فرشم مظعو « عالضألا سوؤرو « فتكلا ضقنو “ فنألا

 لك أف محللا لك أي نأ فلح نإو ، ( نالوق محل ىلع فلح نإ ) خلا نطبلا
 ثيح يتأي ايفو"رم ايف لئاسملا سكع اذكهو « ال : ليقو ى ربي : ليقف كلذ
 ثنحال هنأ ىلع فنصملا باتك رصتقاو « محللا ريغ خملا نأ حيحصلاو ى عنام ال
 . كدو لب ال الو امحش سيل هنأ ركذو هب

 . اه رك د م دقت ) ( ١
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 عنم ةنيعم محل ىلع فلح نإو ، هرشق ال هلكأ نإ غامدب ثنح الو
 حجرألاو ى فالخ نبللاو محشلا يفو ص اهدبزو اهنمس نمو هنم

 عنملا

 يف هب ثنحي هنإف ( هوشق ال ) محل ىلع فلاح ( هلكأ نإ غامدب ثنح الو )
 .يف ثنح سأرلا خم لكأف محللا نع فلح نإ : « جاتلا ه يفو « داؤفلاك لوق
 ىلع فلح نإو ى نيلوق سأرلا خمب ثنحلا يف نأ هرهاظف ى ةيمستلا يف ال ىنعلا

 فلح نإو ص ةيمست الو ىنعم يف ثنحلا ىنعم هبشي مل صلاخلا خملا لك أف محشلا

 لك اف محشلا نع فلح نإو ‘ فالخف محشلاو صلاخلا خملا لك أف محللا ىلع
 ةيمستلا يف بلاغلا وه محللا نأ الإ هنم ىقني ال ناك ولو ثنحي مل هنم يقنلا محللا

 محللا قرم يفو محللا لكأي ال : ليقو ى ىنعملا يف ثنحيف اهيف ثنحيالف
 لكأي الو هقرم برشي الف ام نّبع نإ هنأ يدنع يذلاو ؛ نالوق هنع فولحملا

 . هلكأو هبرش هلف نتمي مل نإو ى هقرم

 يازلا مضب ( اهدنيأزو اهنمس نمو هنم عنم ةنيعم محل ىلع فلح نإو )
 دبزلاو نمسلا نأ ىلع ءانب رهاظ وهو اهم نم الإ عنمي ال : ليقو « ءابلا ناكسإو
 انبل اهنطب يف نبللا نوكي نأب محللا ريغ نم نبللا نأ ىلع ءانب « محللا ريغ نم
 ًامئام فلعلا نم مضه ام نوكي هنأ ىلع وأ ؛ قورملا يف نوكي نأ لبق اضحم

 نإو ؤ عرضلا ةل ضاسل ضاببلا الإ هىف ثدحي الو قورملا هدبجتف اخبطنم

 اهنمسب ثنحي هنإف ملعلا زيزعلا هللا ةردقب انبل ريصي مث محللا يف جزتمي هنإ : انلق

 وهو ى نبللا نع فلح نإ فالخ هيفو ى هنم هنآل نبللاك طنقألاو ى اهدبزو
 . ةقباسلا لاوقألا ةعبرأ

 ىلع فلح نإو ( عنملا حجرألاو فدلخ ) اهنم ( نبللاو محشلا يفو )
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 . اضيأ دبزلا ريغ نمسلاو هسكنفك ًانبل برش نمس ىلع فلح نإو
 ،بيلحلا برشو ، هسكع زاجو دبز ىلع فلاح انبل برشي الو

 . هنم اجراخ لكأي الف انبل نيع نإو

 نم ادلوتي مل ايهنأ ىرب اهب هثنحي ملنمو “محللانم اهدثلوتل اهمحلب ثنحيمل اهمحش
 . مومملا يف اك نيعم نم لاحتسا وأ دلوت ايب ثنحلا ىرب ال نمم ناك وأ ى محللا

 الف ( اضيا دبزلا ريغ نمسلاو هسكمك انبل برش نمس ىلع فلح ناو )
 فلاح ) ضيخلا وهو ( انبل برشي الو ) ى رخآلا نع امهدحأب فلاح ثنحي
 هل هتبني الو هبرشيف ليلق "لقأ ولو دبز ضعب هيف ىقبي نأ ناكمإل ( دبز ىلع
 هعزن دجو نإو « دجي ملو هيف نعمأ و هدهج دبزلا نع هيف صحف ولف هتلقل
 ى سكملا ىلع فطع ( بيلحلا برشو « هسكع زاجو ) “ ثنح الو هبرشيلف
 مل وهو لمعب الإ ةدح ىلع هيف دبز ال هنآل هثكم لاط نإو ضيخخلا ريغ بيلحلا و
 ىلع طنقأو نينجو دبزو نمس نم ( هنم اج راخ لكاي دف أنبل نيع نإو ) لممي

 الإ اهنبجي ثنح ةاش نبل نع فلح نإ : « جاتلا ه يفو « كلذ يف قباسلا فالخلا

 ص بيلح اهنبل لك أ هلف ةنّيعم ةنمس نع فلح نإ و“ال : ليقو « بزشلا ىون نإ
 لسرأ نإو ى هريغ لك أب ثنحي الف انيعم دارأو نمسلا وأ دبزلا نع فلح نمو
 ثنح مل نمسلا نع فلح نم : ليقو ى ايهيف : ليقو ؤ نمس هنآل دبزلا يف ثنح

 وأ دبزلا نع فلح نمو « نبللا ناك لاح يأ يف ةيمستلا يف نبللاب
 نع فلح نإو ث ثنح : ليقو ى ثنحي مل نبللا ضيح لكأف نمسلا
 : يراوحلا وبأ لاقو “ طنقألاو صلاخلا دبزلا لكأ هلف نّبمي ملو نبللا
 رانلا ىلع بيذأ اذإ نمسلا لكأ هلو ى هنم ولخي ال ذإ دبزلا لكأي ال
 نع فلح نمو ى ءابللا لكأ هلف نمسلا نع فلح نمو « نبللا نم صلخو
 هذه ةرمث وأ ةاشلا هذه نبل لك أي ال :لاق نإو “ يوشم كمسب ثنجي مل ىوشلا
 ص فلح نيح ءيش اهيف ناك نإ الإ ال : ليقو ى دودحم ضرألا وأ ةلخنلا
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 .ةيده هيلإ ىدهأ وأ هريغل لوحتف نالف لام نم لكأي ال فلح نإو

 ىلع فولحملا برق نإ : ليقو س دعب لكأ نإ اهب ثنحي مل اهضبقف
 هل راصو هلكأب هضبق دقف هنم لكأ امف هلكأيل فلاحل ًاماعط هلام
 > ثنح ال و

 س ليدبو هنمث لك أ زوجيو “هلك هلكأي ىتح ثنحي الف هنع فلح دودحم لك : ليقو
 ،اهنمس لك أي مل ةاش نبلىلع فلح نإ : فنصملا باتك يفو ى هليدب ال هنم : ليقو
 فلح نإو ى ءامسألا ىلع كلذ موق زاجأو « اهنبل لكأي مل اهنمس ىلع فلح نإو
 . هتيز لك أي مل انوتيز نّيع نإو ى تيزلا لك أ نوتيزلا نع

 هيلإ ىدهأ وا ) ام هجوب ( هريغل لوحتف نالف لام نم لكاي ال فلح ناو )
 اقادص وأ اش'رأ وأ قوقحلا نم اقح وأ ةاكز هاطعأ وأ هملع قدصت وأ ( ةيده

 لاملاب يأ ( اهب ثنحي مل اهضبقف ) ءارتشا وأ ةيطملا عاونأ نم كلذ وحن وأ

 لوحتلا دعب يأ ( دعب ) ةيدهلا وأ لوحتملا نم ( لكأ نإ ) ةيدلاو هربغل لوحتملا

 الإ هلك اب ثنحي مل امهريغ وأ ءارش وأ ثرإب فلاحلل لوحت نإو 2 ءادهإلا وأ
 وأ هلك أف اماعط هل رضحأ نإ ثنحيو ى لاملا سفن يوني نأ لثم ى هثنحي ىونب

 ىلع فولحملا برق نإ : ليقو ) ةلالد وأ اصغ وأ :ةقرس هنم نذإ الب هلكأ

 هرمأف هدنع ناك وأ هنم لك ايل هلام ىلع هفقوأ وأ ( هلكايل فلاحل اماعط هلام

 ص همف يف هلمجو هديب هلوانتب يأ ( هلكاب هضبق دقف هنم لكأ امف ) هنم لكأي نأ
 الف هنع فولحملا سفن وه غضملل جاتحي اهف غضملاو علبلا وه يذلا لكالاف الإو
 . ( ثنحيالو ى هل راصو ) ثنحلا مدمل اببس نوكي

 هنيمي يف كلذ لوخد دصق نإو فالخلا يف ماعطلاك هلك كلذ يف مامطلا ريغو
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 هنع لاز نإو هلكأي الف نيعم يف نالف لام نم لكأي ال فلح نإو

 مدهنا وأ هنع لوحت مث نالفل نيعم اتيب لخدي ال فلاحلاف هيلعو

 لخدي ال فلحو نعي مل نإو ص اهلخد نإ ثناح ةعرزم راصف

 ةعرزم لخدو تيب

 :لاقث لك اف عبشي ىتح لكأي نأ هيلع فلحف اماعط لجرل برق نمو ى ثنح

 هيف طلخف نّيمم ماعط نع فلح نإو « اليلق لكأ ولو ى هقيدصت زاج ى تمبش
 فلح نإو ى ثنحلا حضاولاو ى هلك هيف هدح يذلا نكي مل ام فالخ هيفف هريغ

 نإو “ ثنحي مل هلدب لكأ نإو ، ثنح اهنم ىرتشا ام لكأف مهاردلا لكأ نع

 زبخو نحطف هل بحي هل ابح ظلخف ائيش هلام وأ نالف بح نم لكأي ال فلح
 ضعب معزو < ثنحلا قحلاف انيحط مسق وأ هتصح نم لكأف نزولاب زبخلا مسقو
 . ريتخاو اهل ادمعتم هتصح لكأ هنأل ثنحي ال هنأ ةقراشملا

 ال ::لوقي نأ لثم ( نيعم ) عضوم ( يف نالف لام نم لكاي ال فلح نإو )
 برشلا ىلع فلحلاو « تانيعملا نم كلذ وحن وأ ةنجلا هذه نم وأ هتنج نم لك آ

 ثنح لكأ نإو ى ( ه ) نم ( لكاي الف ) لكألا ىلع فلحلاك امهريغو نوكسلاو
 وأ هل فيرمت .وه امنإ هبحاصل هتفاذإ و « لاملا كلذ سفنب فلحلا قلع هنأل

 نإو) ص هريغل لقتنا اذإ امع زارتحا ال ى كلذ وحن وأ مالكلا يف ةدايز وأ حاضيإ

 ى هنع لاز اذإ هلكأ هلفنالف كلم يف ماد ام هنم لكأي ال ىون نإ الإ ( هنع لاز

 مدهنا وأ هنع ) تيبلا ( لوحت مث نالفل انيمم اتيب لخدي ال فلاحلاف هيلعو )

 ةعرزملا يأ ( اهلخد نإ ثناح ) اهيف تيبلل مسر ال ةمقب وأ ( ةعرزم راصف
 امهوحنو نالف راد وأ اذكةيرق لخدي ال فلح نإ : « جاتلا ه يو ى ةعقبلا وأ
 نإ نالف راد لوخد نع فلحلا يف اذك و؛نالوق ثنحلا يفف اهلع لخدف تيرخف

 ةعقبوأ ( ةعرزم لخدو اتيب لخدي الفلح و نيعي مل نإو)اهلخدف هريغل تلوحت
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 هلدب لك أو لدب نإ هيلع فلح نيعم لكو ى ثنحي مل اتيب تناك
 فلح نإو ص ثنحي مل هنمث لكأو هعاب نإو } يأر يف هب ثنح

 مزلو ،ثنح الب زوجو هنم لكأي الف رمثأف هعرزف نيعم بح ىلع
 . مادأ ىلع "لخب

 دارأ نإف٬رحتناأف رادلا تلخد نإ : هدبعل لاق نمو “ ( ثنحي م اتيب تناك )

 نإ هيلع ريض الو هيرتشي مث اهلخدي مث هبهي وأ هعبيلف ثنحي الو اهلخدي نأ
 . دمب اهلخد

 امم هسنج ريغ وأ هسنج نم ( هلدب لكأو لدب نإ هيلع فلح نيعم لكو )
 ثنحي مل لدبلا لدب لك أ نإو ‘ثنحي ال : ليقو « ( يأر يف هب ثنح ) لكؤي
 ص ( ثنحي مل هنم لكأو ) نامآلا نم امهريغ وأ ةضف وأ بهذب ( هعاب نإو )
 ذخأي له « ديب آدي ةضفب هبهذ عاب نميف اوفلتخا اك كلذو « ثنحي : ليقو
 حيحصلاو ؟ كلذ هبشأ امو ةضفب هعاب نيح نم وأ بهذلا كلم نيح نم تقولا

 . ةين هل تناك نإ الإ « لوألا لوقلا ثنحلا هلأسم يف مهدنع

 انوخس هيف برش وأ ابح هيف لكأف نالف لزنمب مامط لكأ نع فلح نمو
 يف ال : ليقو ى ذيبنلا يف الإ ثنح اقيقد ةفسا وأ ًاذببن وأ اقيوس وأ انبل وأ

 نم الو ( هنم لكأي الف رماف هعرزف نيعم ىلع فلح نإو ) “ بحلاو قيقدلا
 لخب )ثنحلا ( مزلو ، ثنح الب زوجو ) “ ثنح لكأ نإو « هئازجأ و هقرو

 كلذل لديو ى ةلأسملا تمدقتو ع ةزمهلا رسكب ( مادإ ) لكأ نع فلح ( ىلع
 نسحأ هنأ دارملا سيل وعنسح مادإلخلا نأ يأ 'ا)ءلخلا مادإلا معن » وقل هلوق

 . يناربطلا هاور ) ( ١
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 نمسلاو تيزلا وحنل و ى محللا قرم و محشلا قرم وحنل هتاواسم الو “ هريغ نم

 هيبنتو هيلع ركشلا ىلإ ءاعدو ى هب ةنواهملا نع رجز كلذ لب ى نبجلاو دبزلاو
 ةفحت » : رظناف يريغل تاليوأت هيف تيأر مث ى دقتعأ ام اذه ى ةمعن هنأ ىلع
 | مل امادإ لخلا هفرع يف نكي مل نمو ى هيف اهتركذ دقف « بطلا لصأ يف بحلا

 يف نالوقلا اذكو ى ىنعملاو ظفللا ىلع نيميلا : لاق نم لوق ىلع الإ هب ثنحي

 ديس ه: قلع هلوقل ظفللا ىلع ءانب مادإلا ىلع فلاحلا هب ثنحي : لبقف ى حلملا
 محللا اذك و ى امادإ 7; اذإ ثنحي ال : ليقو ى )١' « حلملا مادإلا

 ق نكي م نإ ثنحي ال وأ ٢١) ي محللا مادإلا دّسس ( : ثيدحل هب ثنحر هدحو

 اومدتنا » : للع هلوقل ةمقللا هب غبصت ام لك يف نالوقلا اذك و « امادإ هفرع
 . )6٣ [ صاملا نب ورمع نب هللا دبع هاور [ « ءاملاب ولو

 ةدئاف

 ثنح هلكأ مث زبخو نحطف بحلا اذه لكأي ال فلح نم : بوبحم نا لاق

 . ثنحي مل ءامسألا تلوحت اذإ : لوقي ناكف ةفينح وبأ امأو « قيوس لمع ولو

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١

 . يذمزقلا ءاور )٢(
 ٠ هحام نا هاور )٣)
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 لصف

 ال فلاح رثكأف ةثالثبو ؤلؤلب يلح سابل ىلع ةفلاح تثنح

 هلئاع اذكو ى ابايث سبلي ال وأ الاجر ملكي ال وأ ءاسن جوزتي

 لصف

 بهذب ثنحت اك امهوحنو توقايو ( ؤلؤلب يلح سابل ىلع ةفلاح تثنح )
 :ء حيحصلا ىلع ( رثكاف ةثالث ) دارفأ ( بو ) “ تايندعملا نما مهوحن و ةضفو

 سبلي ال وآ الاجر ملكي ال وأ ءاسن جوزتي ال فلاح ) رثكأف نينثإ : ليقو

 اذك ناكم يف وأ ائيش مويلا سبلي ال فلح نإو روك ذماكو يأ ( اذكو ى ابايث
 وأ ؤلؤللا قيلعتف “ سابللا ىلع فلحلا عاونأ نم كلذ وحن وأ نالف لام نم وأ

 « اہوبنلتة ةيلح هنم نوجرختستو ف : ىلاعت هلوقل سابل ناجرملا وأ
 امل ىتلا عومجلا ءامسأ وأ ثنؤمل وأ ركذمل ةمالسلا وأ ريسكتلا عومج نم ( هلثامم )
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 : لاق نإ ةبح و[ بوثب و لج ربو ةأرماب ثنح ) لأ ( ر اهفرع نإو

 ص هلك أي ال وأ تيبلا اذه يف ريعشلا دعقي ال

 يتلا يهو ( لاب اهفرع نإو ) كلذ ركنأ اذإ امهل درفم ال وأ اهظفل نم درفم
 دوجول ( بوثب و لجربو ةأرماب ثنح ) ةقيقحلل ةفرعملل ةفاضإلاب وأ ةقيقحلل
 ةعستب ثنحي هنإف رتكنو عمج مسإ وأ اعمج عمج نإ امأو « درف نمض يف ةقيقحلا

 . يفنلاك تابثإلاو درفمبف فرع" نإو ى عمجلا "لقأ يف فلخلا ىلع ةتس وأ دارفأ

 لحم نم هلقنب ال هقتاع ىلع هعضوف بوث سل ىلع فلح نم نأ : ضعب رك ذو
 ال : لوقو “ ثنح كلذب هاونو سبللا دصق نإ : لوقو “ ثنحي ال : لوق رخآل

 ىدرتف ليوارس الو اصيمق سبلي ال فلح نمو “ هريغ سبلك هسبلي ىتح ثنحي
 كلذ سبلي اك هسبلي ىتح ءيش سبلب ثنحي ال هنأ قحلاو ى ثنح هقتاع ىلع اهب
 نم وأ دربلا نم هاشل ايهىلع ماقف نيلعن سبلي ال فلح نمو « ةداع ءيشلا

 ثنح هسبلف اليلق هنم فذحف لعنلا اذه سبل نع فلح نمو “ ثنحي مل سمشلا

 تيب تحت دوعقلاب رعشلا سبل نع فلاح ثنحي الو ى ال : ليقو “ حيحصلا ىلع
 يف دحاو لك وأ ةرم يف ةثالث هسبلأف ابايث نالفل سبلي ال فلح نمو ى رعشلا

 بوث سبل نع فلح نمو “ثنحي مل تارم ثالث ادحاو هسبلأ نإو “ ثنح هعاس
 نإو“هيلعدرب الو هبلع مونلا هلفهنع فلح نمو“نالوقهشنح يفف ةعطق هنم سبلو

 : ليقو“ثنحي هنإف هنيح نم هجرخي ملو هبتنا نإ الإ ثنحي مل مئان وهو هيلعحرط
 فحتلاف وه هنأ ملعي ملو هبتنا نإو“هب رثد وآ هيأرب ولو هيلع حرط نإ ثنحي ال
 نالف نع لأسي ال فلح ولف « ناسنلاو أطخلا يف فلاحلا رذمي ال هنآل ثنح هب

 . ضعب دنع ثنح دقف هفرعي ملو ؟ مئانلا نم : هل لاقف امئان هدحوف

 ( هلكاي ال وا تيبلا اذه يف ربعشلا دعقي ال : لاق نإ ةبحب ) ثنح ( و )
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 نإ ثنح ل ريعش هف ر رب ىرتشاف ريعش يرتشي ال فلح نإو

 اباي ىرتشاف ًآديدح يرتشي ال فلاح ثنح ال امك س ةعارزب ناك

 وأ ى بشخ اهب آراد ىرتشاف ًابشخ يرتشي ال وأ ء ديدح هيف

 هتلخدفا فوص هتيب لخدي ال وأ { ىون هيف ارمت ىرتشاف ىون

 ريمش هيف زبخ لكأف ريعش زبخ لكأي ال وأ 2 اهفوصب منغ

 . . . دصاقملاو ءايسألا ىلع ناميألا نأل هوحن اذكو

 ريمش دعقي ال : لاق نإو « ريعشلا ريغ اذك و ى اهلك أ وأ ةمحلا هيف تدعق نإ

 , رمه هف ارب ىزشلف ارش يرتخي ا فلح نإو ) ث ثالثب ثنح ريكنتل

 رقشاف آاَرب يرتشي ال فلح نإ اذك و « ( ةعارزب ) هىف ( ناك نإ ثنحي

 ع رهاظلاو ء كلذ هشأ ام اذك و « ةعارزب هف ناك نإ ثنحي مل ربأ همف ًاريعش

 هريغب هنع فولحملا نم ليلق طلخ اذإ كلذك رمآلا نأ « جاتلا » مالك هيلع لدي

 : دعب هلوق و“ هنع فولحملا ىرقشا هنأ هريغ يرتشم ىلع قلطب ال ثحب ةعارز الب

 الثم "رب" ىمسي نأب ريثكلا ربتعي لب هعارزلا طرقشي ال هنأ يضتقي ثنح ال اك
 وأ آافصن فولحملا ريغ نم هيف ناك نإ : ليقو ى ريعش هيف ناك ولو ى اريغش ال
 . ءارشلاك هريغو عيبلاو ' ةعارزب هيف ناك ولو كلذك : ليقو “ ثنح رثكأ

 ال وأ " د_يدح هيف اباب ى رتشاف اديدح يرتشي حشي ال فلاح ثنح ال اك )

 هلمشي الف يبما ريغ امأ و 2 ىنبم ( بشخ اه اراد ىرتش ثاف ابشخ يرتشي

 يرقشي ال ) وا ) هصخشب هبلإ ادصق هل نأل ب ثنح هطرش نإو ى عيبلا

 مغ هتلخدف فوص هيف اتيب لخدي ال وأ “ ىون هيف ارمت ىرتش ثاف "ىون )

 نأل هوحن اذكو ريعش هيف ازبخ لكاف ,ريعش زبخ لكاي ال وأ « اهفوصب
 . ( دصاقملا وءعايسألا ىلع نامألا
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 فولحملا ناك نإ الإ ثنحي ال : ليقو ى هلك كلذ ف ثنح هنأ مهضعب ركذو

 ريعشلا زبخ ةلأسم وحن يف نالوقلاو < ءاوس وأ رثك أ ناك نإ : ليقو ى رثكأ هنع

 ي رادلا يف منغلانم فوصلا ضعب عقو نإ الإ فوصلا ةلأسم يف ثنحن ال : ليقو

 يف محل لخدي ال فلح نمو « عزتناف ةبشخو طئاحك رادلا يف ءيش هبذتجا وأ

 ال :ليقو “تيبلا يف هحرطو هعزن نإ الإ ثنحي مل محل هسارضأ يفو هلخدف هتيب

 قدصي نأ نودب هيف الصح هنآل محل الو فوص هتيب لخدي مل هنأل كلذ يف ثنح
 اي بنم عقو امل ناك نإ : ليقو “ ناسنإلاو منغلا لخد امنإ و « الخد امهنأ اهيلع

 فوص ءارش ىلع فلاح ثنحي لهو « ثنح هنيح نم هجرخي ملو رادلا يف ضعب

 . نالوق ؟ فوص هبف شبك ءارشب

 تيب نم يدهي ال وأ “ ثنح فوص هيف اشبك سمف افوص سمي ال فلح نمو

 نمو ؤ ثنح : ليقو ى ثنحي مل اهلمح يف دمع الب ةرمت هبوثب قلعتف ائيش نالف

 ليلق اهنإ : لاق نم لوق ىلع الإ ثنح ليلق الإ هدنع ام فلحف مهرد فلأ هعم
 وأ ثنحي مل ناتئام هدنع ناك نإو ١" ليلق ايندلا !عاتم لق ف : ىناعت هلوقل
 ثنح هتباد وأ هدبعل ىرتشاف ائيش نالفل يرتشي ال فلح نمو “ ثنح رثكأ
 ىرتشا وأ « هسفنل هل يرتشي ال هنأ ىون نإ الإ “ هل وهف هكلمل ىرتشا هنال
 . ثنحي الف ةيراع ايلع هلعج م نالفل ال هفنل

 سمب رت اهسمي فلح نإو « اهراتسأ ؟رسب ثنح ةبعكلا سمي ال فلح نمو
 نإ الإ ثنح هدي ف اهريغ وأ ةمشخي همف ائيش سمي ال فلح نمو ى اهراتسأ

 ( ١ ) ه اللا : ١٧ .
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 ام سبل نإ ثنحي مل هتأرما لزغ نم ًابوث سبلي ال فلاح اذكو

 اهلزغ سبلي ال فلح نإو ي اهلزغ نم ابوث سيلي ىتح اهلزغ هيف
 ص هسبل نإ لقأب نإو ثنح

 ٠ ال : لق و > دىل ا سفنب "سمل ١ ى ون

 دنع ( ثنحي مل هتارما لزغ نم ابوث سبلي ال فلاح ) ثنح ال ( اذكو )
 دنع ثنحو ى ( امفزغ نم ابوث سبلي ىتح اهلزغ هيف ام سبل نإ ) هلا دبع يأ
 هلوق نأ فنصملا هلاق ام هجوو “ بوث ردق هيف امل زغ ناك نإ : ليقو ى هريغ

 ابوث : لاق هنأكف ث بوثلا ةلمجل تعن وهف بوثلا سنجل نايب هتأرما لزغ نم
 ءبلغألل ححلا نأل ثنح اليلق الإ اهل زغ نم هلك ناك نإ نكل ىهلك هتأرما هتلزغ

 يأ ( لقاب نإو ثنح اهلزغ نم سبلي ال فلح نإو ) © ةين هل تناك نإ الإ
 افلزغ سباي ال : هلوق نأ ههجو ى ( هسبل نإ ) بوث يف اهلزغ نم ليلق لقأ
 ردصم لصألا يف لزفلاو « رثك امو ةلق ام لمشي اهل آالوزغم ائيش سبلي ال هانعم

 هلك هتلزغ بوثب "ر افزغ نم ابوث آ؟نسبليل فلح نإو ى ريثكلاو ليلقلل حلصي

 محلم نطقو ناتك بوث سبلف ناتك بوث نع فلح نمو “ هفصن نم رثكأ وأ

 سبلي ىتح ثنحي مل ادحاو اهنم سيلف نالف بايث نع فلح نإو ‘ ثنحي م
 ص ةقيقحلل ىتلا لاك ةفاضإلا هذه نأل ثنحلا يدنع رهاظلاو ى لسرأ نإ ةثالث

 لصوأ نإو ث سبلي امم ناك نإ ثنح هسبلف هفصن عطقف بوث نع فلح نمو

 وأ الثم اهجوزل لزغت ال تفلح نمو “ ثنحي مل سبلي راص ىتح اهريغ ةعطقلإب
 ص ثنحت مل جوزلا هسبلف كلذك تلداب وأ هل وأ هريغل تعابف تلزغف هوسكت ال

 سبلي ال فلح نمو « ثنحي مل هب اطيحم سبلف املزغ نم ابوث سبلي ال فلح نمو
 . فقولاب : لىقو “ ثنح هب اطيخ سملف اف زغ
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 رونتلا يف هحرطو تصرقو تنجعف اهزبخ لكأي ال فلح نإو

 ال نأو ، اهريغ زبخو تنجع نإ ال ص لكأ نإ ثنح اهريغ
 نع فلح نإو ت ران يف هتلعج ام لكأي الف تخبط ام لكأي
 الو ث لكأ نإ ثنح اهريغ زرانلا يف هلمعو تنجعف هتعنص ماعط

 ع ثنح اهيلإ بلقناف نالف رادل بهذي

 تصرقو اهريغ نجع وأ ( تصرقو تنجعف اهزبخ لكاي ال فلح نإو )
 يأ ( اهريغ زبخو تنجع نإ ال ٠ لكأ نإ ثنح اهريغ رونتلا يف هحرطو )
 هيف تحرط نإ : ليقو “ اهريغ صرقو رونتلا يف تحرط نإ الو ى صرق

 يف ءاوسو ص رونتلا كح كلذ يف ىلقملاو افصلاو رمجلاك رونتلا ريغ مكحو “ ثنح

 رونتلا يف عضولا ءاوسو ى ديلا ريغب نجعلاو صرقلاو ديلاب نجعلاو صرقلا كلذ
 ولو ة ةحراطلاب لب ةصراقلاب ثنح ال : ليقو ى اهربغب وأ ديلاب عضولا هريغ وأ

 ام اهزبخ انلق نإ انيجع ولو هلك أب اهزبخ نع فلاح ثنح و ى اهريغ نجع

 هزبخ ولو ى هتزبخ دقفهتحفص نإ : ليقو ى ردقلا يف تزبخ ول اذك و ى هتصرق

 . ليق اذك ازبخ رادتسا ىتح "دم ام وه زبخلاو ى اهريغ

 ردقلا وحن ( يف هتلعج ام لكاي داف تخبط ام لكاي ال ) نأ فلح ( نإو )

 ماعط نع فلح نإو ى ران ) ىلع رونتلا وحن ين الإ زبخ نإو « ءاملا وحن عم
 ديلاب عوطقملا ماعطلا تعنص و أ ى ( اهريغ رانلا يف .هلمعو تنجصف هتعنص

 ام لكب ثنح اهخيبط ىلع فلح : ليقو « ( لكأ نإ ثنح ) اهريغ هبيطف ابح
 خبظ : مهلوقل ع كلذ ريغ وأ رمجلا وأ رونتلا يف امل وأ ازبخ ولو رانلا يف هتلمع
 . فنصملا دارم اذه نوكي نأ لمتحيو رجألا

 اهنأل تاوطخ ثالثب ( ثنح اهيلإ بلقناف نالف رادل بهني ال ) نأ ( و )
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 اطخف نالفل يضمي ال اذكو . رادلا باب نم اهيلإ جورخ الب نإو

 ىتحف لوصولا ىون نإو ث ثنح هيلإ آابضام تاوطخ ثالث
 اذإ ثنح نالفل جرخت ال نأو > عوجرلاو رورملا اذكو » هلصب

 ٠ ٠ رادلا راب نم جرخ

 اهنأل ةوطخب : ليقو ، ناتوطخ هلقأ نأ ىلع ءانب نيتوطخ : ليقو “ عمجلا لقأ
 نالفل يضمي ال) فاح نإ (اذكو“ رادلا باب نم اهيلإ جورخ الب نإو ) باهذ
 هلاقتناب ثنحي : ليقو « ( ثنح ) هدصقي ( هيلإ ايضام تاوطخ ثالث اطخف

 ىون نإو ) “ ةدحاو لجر لقنب : ليقو “ ثالث نكت مل نإو “ هعضوم نم

 , هرضت الو “هلصي مل ولو ةرب ىضم وأ جرخ اذإ : ليقو ى ( هلصي ىتحف لوصولا
 . « جاتلا » يف هيلإ راشأ اك ةبنلا

 "رمف نالف ىلإ رمي ال فلح نإف ( عوجرلاو رورملا ) و باهذلا ( اذكو )
 عجربال وأ ى ةدحاوب ولو : ليقو ‘ ثالثب : ليقو ى نيتوطخب "رت هل آدصق هيلإ

 بلقناف هيلإ بهذي ال وأ ةدحاو وأ ثالث وأ نيتوطخب هدصقب هيلإ بلقناف هيلإ
 هيلإ باهذلاو“ هيلإ عوجرلاو اذك ىلإ رورملا نآل ى هلصي مل ولو ثنح هيلإكلذك

 مدقتو ث هلصي ىتح ثنحي ال : ليقو ى هلصي مل ولو يضملا يف عورشلاب حصي
 . _ جحلا باتك , ف ثحبلا

 باب نم وأ ( رادلا باب نم جرخ اذإ ثنح نالفل جرخي ال ) فلح ( ناو )
 لج رب ولو :لبقو ثهملجرب هيف ناك دودحم نم وآ رادلا يف تيبلا ناك ولو تيبلا

 هسأر جرخ نإ : ليقو ى امم هيديب ولو : ليقو ى هسأرب ولو : ليقو ةدحاو

 :ليقو ؤ هنم عبصإ جرخ ولو : ليقو “ لجر و دي وأ هالجرو هسأر وأ هادبو
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 ‘ اهيتأي ىتح ثنح مل هرادل يتأي ال نأو هلإ ًادصاق

 يف اك ربلاو ثنحلا يفو جورخلاو لوخدلا يف فالخلا كلذو « هرثك أ جرخي ىتح

 : ليقو ى اهنم رادلا باب نإ : لبق دقف رادلا يتبتع نيب لصح نإو ى « جاتلا »

 ( اهيتأي ىتح ثنحي مل هرادل يتاي ال ) فلح ( نإو ى هيلإ ادصاق ) اهنم سيل
 ص هوحن هجوتلا ال هيلإ لوصولا ء وشلا ىلإ نايتإلا ةقيقح نآل ع اهلصي ىقح يأ

 امإ 'ا) « للا ُرمأ ىتأ » : لجو ةزع هلوقف « زاجم هجوتلا ىلع نايتإلا قالطإو
 ققحتمل اليزنت لوصولا ىنعمب وأ لصت املو انيلإ الثم ةعاسلا مايق هجوت يف زاج

 ةبعكلا يتأي نأ فلح نمو : ليق ى يتأي ىنعمب ىتأ وأ لصو ام ةلزنم لوصولا
 ،لخدي ملو هسمي مل ولو رب دقف هيلإ رظنوكلذ ىلإ ىتأ اذإف ى رحبلا وأ انالف وأ

 نمو ع باغو رفاس دقف نيخسرفلا ىةدعتف "نبيغيل وأ ةنرفاسبل فلح نمو
 نم جرخي ىتح : ليقو ثرب دقف هيلإادصاقجرخف ينالفلا دلبلا ىلإ آنجرخيل فلح

 هيلإ ىضم وأ جرخو هيلإ يضع وأ ءيش ىلإ جرحم نأ ىلع فلح اذإو ى نارمعلا

 ىلإ جورخلاب فلاح "ريي ال : ليقو ى ةدارإل وأ ضراعل لوصول! لبق عجر ولو

 طارتشا ريتخاو ث رذنلا يف فلخلا اذك و « هلصي ىتح ينالفلا دلبلا لثم اذك

 جرخف مأوت لصي نأ ىونو راحص نم نجرخيل فلح نإو ى رذنلا يف لوصولا
 لوصو ىون ولو « مأوت لامعأ نم رجه نآل ثنحي مل راحص ىلإ عجر مث رجه ىلإ
 رسع مأوت لوصو نأل راحصل جورخلا تاذلاب هل دوصقملا ناك اذإ اهسفنب مأوت

 ةجراخ رجه نأل ‘ ثنحي ملف راحص نع لاصفنإلا ضراعل لب تاذلاب هل دوصقم
 . ةراشإ ةكرب نبا كلذ ىلإ راشأ راحص لامعأ نم

 )٠( لحنلا :



 بهذي ال نأو ، ثنح هلخدف ةزانجل رمف قوسلا يتأي ال نأو

 فلح نا لئاسملا سكع اذكو س ثنتخي مل هب رمف اهل جرخف هيلإ

 . بهذو ىضع اذإف هيلإ نميل وأ ًنيضميل وأ قوسل نبهذي
 فلح نإو « هتين ىلعف هلوصو ىون نإو 2 هلصب مل نإو رب دقف
 ء ليللا فصنل بورغ نم هيفىسمأ نإ ثتح تيبلا اذه يف يسي ال
 { رحألا بويغ ىلإ : ليقو

 اذك و ( ةزانجل رمف ) اهلخدي ال يأ ( قوسلا يتاي ال ) فلح ( ناو )
 اذإف ى هلصي ال هنأ قوسلا يتأي ال : هلوق ىنعم "نأل ( ثنح هلخدف ) اهريغ

 فلح نإ ( و ) “ دصق ريغب قوسلا لصو ولو “ هيلع فلح ام لعف دقف هلصو

 هيلإ بهذي ال هلوق ىنعم نآل ( ثنحي م هب رمف اهل جرخف هيلإ بهني ال نأ )
 وأ هدصق نإو ے قوسلا ال ةزانجلا هباهذب دصق دق وهو قوسلا هباهذب دصقن ال

 ةزمحلا حتفب ( نأ ) لثم اهلك ( لئاسملا سكع اذكو ) “ ثنح اعم امهدصق

 :نناتستطر انأ ىلع اهرسك زاجو “فاكلا ريدقت وأ تيأر اك فاضم ريدقتب

 وحن وأ ( هيلإ نرميل وأ نيضميل وأ قوسل نبهذي ال فلح ) ‘ سكملل نايب
 تاوطخ ثالث هيلإ اطخ نإ (هلصي مل نإو رب دقف رمو بهنو ىضم اذاف ) كلذ

 ىلع س ( هتين ىلعف هلوصو ىون نإو ) ' فالخلا ىلع ةوطخ وأ نيتوطخ وأ
 نإ ثنح تيبلا اذه يف يسمي ال فلح نإو ) “ فالخلا نم سوكمعملا يف رم ام

 ليللا ةالص ماتل ارابتعا هثلثل : ليقو ( ليللا فصنل بورغ نم هيف ىسمأ

 ليللا لوأ ىضم ام دعب هيف ىسمأ نإ ثنحي الو ؛ نالوق ثلثلا وأ ى فصنلا
 ص كلذ فالخ رهاظلاو “.تايبلا.يف اذك و « ليللا فصن نم وأ رجفلا ىلإ ولو

 رتو اضرأ يهو ى برغملا يه ةالص تقو يضم ) رخألا بويغ لا : ليقو )
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 فصن نم رثك أ هيف تاب نإ ثنح لزنملا اذه يف تيبي ال نأو

 ،ِرجفل بورغ نم تيبي ىتحف س ةليللا : لاق نإ امأو ى ليللا

 لكألا مسإ هيلع قدصي امب ثنح هقوذي ال وأ ائيش لكأي ال نأو

 قوذلا وأ

 برغملا تقو رادقم وأ ريخألا هثلث وأ ريخألا هفصن نم هيف ىسمأ نإو « راهنلا

 هيف ثبللاب ثنحي :ليقو “ هطسو نم اذك و ع ثنح روك ذملا فالخلا ىلع هرخآ نم

 لاوزلا نم نامزلا ضعب هيف ثكم نإ ثنحي هنأ حضاولاو “ اليلق ثبل ولو اليل
 نم ءاسملا نأ كلذو ص هتين وأ هفرع هلف فرع وأ ةين هل تناك نإو.' هدمد وأ

 . نوسمت" نيح هللا ناحبسف ثلاوزلا

 نم رثكأ هيف تاب نإ ثنح لزنملا اذه يف تيبي ال نأ ) فلح نإ ( و )

 ى ليلقب : ليقو ڵ ثلثلاب : ليقو “ فصنلاب ثنحي : ليقو “ ( ليللا فصن
 تيبأ ال هللاو ( : لاق نإ امأو ) ص ءاسملا نم ليللاب بننأ تايبلا نأ قرفلاو

 ليللا يف هيف مان نإ : ليقو “ ( رجفل بورغ نم تيبي ىتحف ى ةليللا ):هيف
 :لوقت ى فرظلا قرفتسي نأ فورظملا يف طرتشي ال هنأل هيف تاب دقف اليلق ولو
 :لوقتو ى اهنم ليلق ءزج يف ولو اهيف ةءارقلا تعقوأ كنأ ديرتو « ةلمللا تأرق

 لك يف ةءارقلا عقوت ملو اهنم ءزج يف تأرق كنأ ديرتو رادلا يف تأرق

 . اهنم عضوم

 مسا هيلع قدصي امب ثنح هقوذي ال وأ ائيش لكاي ال نأ ) فلح نإ ( و )

 ص قاذت" وأ لكؤت تاذ نع قوذلاو لك ألا قدص ىنعمو ى ( قونلا وأ لكألا
 تلك أ : لاقي نأب كلذ يف ايلايعتسا ةحص ناردصم امه ذإ ناتاذ ال ناينعم امهو
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 لكأي ال نأو ى هب شاعب' ام لكبو ثنح شيعلا لكأ ىلع نإو

 . . ٠ ٠ ٠ ٠ ك ثنح معطي ام لك ف ماعطل (

 ناردصم قوذلاو لك آلا وأ “ قوذأم وألوكأم اذك و اذك وأهتقذ وأ اذك

 نوكيف هتزمه مضت نأب ردصم ريغ لكألا وأ « اذكه قوذلا وأ ى لوعفم ىنعم

 يف اك اهنودب ولو لصحي قوذلاو ى ىقالحلل ةغاسإلا لك آلاو ؛ لكؤي امل امسإ
 لكأي نأ فلح نإو “ فنح لكأ وأ قاذف قوذي ال فلح نإو ى « جاتلا »

 ‘ةدحاونيميف لك اي ملو قاذ نإو “اهيف آرب لك أ نإو “ نانيميف لعفي ملف قوذيو

 : ليقو « ثنحي :ليقو ٠ هنفسي مل نإ ثنحي مل هقاذف بارش نع فلح نإو
 يف يناسارخلا نع دايز يبأ نعو ى ةغاسإ الب قوذلاب ثنحي لك أ نع فلح نم
 ال وأ عبشي ال فلح نمو ى هغاسأ نإ الإ ثنحي ال هنأ ءيش قوذ نع فلاح

 هنع فلح ام قيذأ وأ لكأ وأ برشأ نإو ى رب ىهتشي وهو تفك نإف ىورب
 هسفنب هلوات ولو ثنحي ال : ليقو “ ثنحب مل هنم ةلوانم الب ةبلغ وأ ًاربج.

 . ربجلا ىلع

 هلوقل ةام ولو ( هب شاعي ام لكب ثنح شيملا لكأ ىلع ) فلح ( نإو )
 نل » : اهوركشي ملو ةمعنلا اورطب ذإ ليئارسإ ينب نع ةياكح ىلاعتو كرابت

 دحاولوكأم ىلع ربصن نل : كلوق ىنعم يف هنإف ") چ دحاو ماعط ىلع ربصن
 ال : ليقو “ دحاو شيع ىلع ربصن نل : اولاق مهنأكف « دحاو توق ىلع وا
 ٠ فنصملا ىمسملا ينامعلا اهركذ ةياكح نم ردابتم وه 1 ءاملاب ثذحب

 نم لوعفمل ءانبلاب : ( معطي" ام لكاف ماعطلا لكأي ال نأ ) فلح نإ ( و )

 )٠١( ةرقبلا : ٦١ .



 لك اف ائيش هخأ ل ام نم لك ن ال نأو ‘ حلمل أ هنم سملو : لمق

 هنمح نم رثكأ لكأب ىتح وأ نجي لهف انيب ةردس نم ابن
 ؛ نالوق

 فرعلا هيلع قلطي ال هنأل ءاملاب ثنحي الو “ ( ثنح ) عمسي عمسك معطي معط

 0١٨ همّمطَي مل نمو : ىلاعت هلوق يف هدورولو « ةغللا لصأ يف الو ى ماعط هنأ
 ‘ هنم : ليقو ك ةداملا ق هدحو معطي ال هنأل ( حلملا هنم سيلو : ليق )

 نجع ازبخ تلك اف اماعط اهجوز لام نم لك أت ال تفلح نم نأ مهضعب ركذو

 ُ ثنحت : ليقو “ ھ ا ثنحت مل انمس وأ اتيز وأ انومك وأ الفلف وأ « هل حلمب

 هنم جرخي امو نبللا هنمو ؟ ماعط يه له « مادإلاو ةهكافلاو لقبلا يق فلتخاو

 لوقبلاو جرتألاو رامرلا هنم سيل نأ ىلع رثكألاو « هريغو ءابلو نبج نم

 . لمملا هبو هكاوفلاو

 ةردس نم أقبن لكاف انيش هيخأ لام نم لكأي ال نأ ) فلح نإ ( و )
 ثيح اذكهو « انيبةكرتشمةلخن نم لك اف هتجوز لام نم لك أي ال وأ ( امهنيب
 هريغ لام وأ هنالف وأ نالف لام نم لكأي ال ىثنأ وأ ركذ ناسنإلا فلح
 هلام نع فولحملا نيبو هريغ نيب وأ هلام نع فولحملا نيبو هنيب اكرتشم لكأف

 اكيرش ناك ثيح ( ةتصح نم رثكأ لكاي ىتح وأ ؟ ثنحي لهف )
 (نالوق) ؟ هلام نع فولحال كيرشلا وه ناك اذإ هريغ ةصح نم رثكأو

 مل هلكأ ام نأل ع يدنع حيحصلا وهو ى ثنحلا ةيواعم وبأو هللا دبع وبأ راتخا -

 . هركذ مدقت ) ١(
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 ء ثنح ابرش ال الكأ هلك ف ءام يف عضوف قي وس برشي ال نأو

 . . . . . ءام برشي ال نأ اذكو

 لخدت الو ص هيزجت ال هكيرش روضح نودب هدحو هتمسق نأل هكلم لخدب
 ةصح نم لكأو مسق ولو « ةمسقلا وني مل نإ ايس الو ثناح وهف هكلم يف ائيش
 ( . ثنحي مل هنع فولعملا ريغ

 اراد لخدي ال. وأ اهريغل ةلخن وأ همأل ةلخغ دعصي ال فلح نإو
 « رادلاب ثنح : لبقو ؤ ثنح ل ةك رتشم لخد وأ ةكرتشم دعصف اهريغل

 . هب ثنح ال هنأ دبعلاو ةلخنلاك مسقني ال ايف افالخ ملعن الو : لبق

 يف عراضملا عفراف تئش نإو ( بوشي ال ) نأ فلح ( ناو )

 ةبصانلا « ال ه ريدقت الب فلح ظفل طرشلا لعف ردقو ‘ لئاسملا عيمج

 دقو ى امهريغب طلخي دقو “ نمس وأ تيزب طولخم قيقد وه ( اقيومس )

 ءام يف عضوف ) ءاب طولخ قيقد ىلع قلطي دقو ص رمتلا هيلإ فاضي
 "حص اذإو ؤ هيف هلمعتسا لب ى علبلا ىنعم لكآلا نمض ( ؤلكأ هلكاف

 هيف نكل « ابرش هبرش ال ردقي وأ ( ابرش ال ) : هلوق ىلع هطيلست
 ىلع ةلخاد اهنأ عم ,فانب تنرق الو « ال رركتت مل ثيح نم فعض

 ( ثنح ) مسإلل ةفطاع هيف "نإف لوآلا هجولا فالخم يئاعد ريغ ,ضام

 فرملا ناك نإ اذكو ص هلكأ ىلع قلطي قيوسلا برش ةنأ فرع ىلع

 نكي مل نإو “ ثنح هبرشف هلكأي ال فلحف هبرش ىلع هلكأ قالطإ
 ال : ليقو ث هسفنب هيلع فلح ام لعفي ىتح ثنحي مل كلذ يف فرع

 ال وأ هلكأف ائيش برشي ال نأ فلح ثبح اذكهو ء كلذ يف ثنح

 ءام برشي ال نأ ) فلح نإ ثنحي ( اذكو ) “ فالخ هبرشف هلكأب
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 . ثنح قيقد عم هلك اف تيز لك ي ال وأ . وام قي وس برشف

 نأل ى ( ثنح قيقد عم هلكاف اتيز لكاي ال وا ءامب اقيوس بوشف
 ‘هدحو ال ءيش مم هلك أ وه تيزلا لكأو ى ثاملل برش قيوسلا برش

 ماعط الب هبرشف تيزلا لكأي ال نأ فلح ولف “ كلذ هبشأ ام اذكو
 ص ةداعلا يف كلذك تيزلا لكأ هنأل ثنح ماعط الب ادماج هدحو هلكأ وأ

 وأ نبلك ءيش برش نع فلح نإو ى هتين ىلإف ةين هل تناك نإ الإ
 . ثنح ل نيشي ل و هف كله ىتح هريقفب طلخف هلك أ نع
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 لصن

 هيلع ءيرق وأ ءأرقف هيلإ بتكف كلجر ملكي ال فلح نم
 باتكلا نم ىوقأ وهو هغلبف ال وسر هلإ لسرأ نإ اذكو ك ثنح

 لصف

 ولو باتكلا يأ ( ءارقف ) اباتك ( هيلإ بتكف لجر ملكيال فلح نم )
 وأ ) ع هنذأ عمسي ىتح ثنح الف ةءارق ال فييكت اذه : ليقو هنذأ عمسي م

 ( هفلبف الوسر هيلا لسرا نإ اذكو ) “ ىنعملا مهفي مل ولو ( ثنح هيلع ءىرق
 مالك لاسرإلا نأ ىلع لديو ى ( باتكلا نم ىوقأ وه ) لوسرلا ( و ) ةلاسرلا
 وأ باجح ءارو نم وأ ايحو الإ للا هملكي نأ رشبل ناك ام » : ىلاعت هلوق
 “_راآل ى مالك هنأ نابف مالكلا نم لوسرلا لاسرإ ىنثتساف 'ا؛م الوسر لسري"

 ء ٢١' ي كا مالك عمسي قح .: ىلاعت هلوقو ‘ لاصتالا ءانثتسالا يف لصألا

 : ( ١ ) ىر وشلا : ٠١ .

 )٢( ةبوتلا : ٦ .
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 لسرم لاق نإو ص ثنح اهنع هلأس ةملك هنع فولح ملعم نفل نإو

 وأ ، اذكو اذك : هل لق : هلوسرل

 مالك وأ لاسرإب هنم هنآل هللا مالكل اعامس هب رقللَم لوسر قطني امل هعامس يمسف
 و ث خيشلا هيلإ راشأ اك اعومسم امالك باتكلا ىمس نوكيف « باتك ىنعمب
 ء اهل الهل ةىنلافهمسإءىطاوب لجر مس ا ىلع تفلحف انالف تملك ام اهجوز اهفلح

 دعبل عمسي ال ثيحب هملكف انالف ملكي ال فلحنمو ى لبق اهعنمي مل نإ اهف : ليقو

 عضوم يف ناك نإو ص ثنحي مل هعمسي ملو كلذ ريغوأ حيرل وأ توص ضفخ و أ

 وهو هلك نإو ى نيرخآ دنع ثنحي ملو ضعب دنع ثنح ممصل هعمسي ملو عمسي
 نمو ث هعمسي ىتحال : ليقو “ ثنح هلثم ظقوب امالك ناك نإف سعات وأ مئات

 يف امالك ركي مل ام لك : ليقو “ ثنحي : ليقو “ ثنحي مل أرقف ملكتي ال فلح
 نع فلاح ثنحيو ى ةالصلاب ثنح الو « اهنع اجراخ امالك نكي مل ةالصلا

 نمو « ةمات ةملكب : ليقو ى ديفم الإ ال : ليقو ، ديفم ريغ فرحي ولو مالكلا
 فولحملاوهو“نالف انأ :لاقف ؟ اذه نم :لاقف اناسنإ ىأرف ى انالف ملكي ال فلح
 تإو “الف هنع هريغ لأس نإو “ ثنحو هملك دقف هسفن نع هلأس نإف ى هنع
 فلح نمو ؤ ثنح ى انأ : فلاحلا لاقف ؟ اذه نم : فلاحلل هنع فولحملا لاق

 فولحملا وه اذإف ث هب هبشملا مساب نالف اي : هادانف هريغب ههبشف اناسنإ ملكي ال

 دقو ى هنع فولحملا وه اذإف نالف هنأ اناظ لجر اي : لاق نإ الإ ثنحي مل هنع

 . هريغ هنظي هملك

 وأ ةمض وأ ةحتف الإ اهيف دزي مل ول و ( ةملك هنع افولحم ملعم نتقل نإو (

 هلأس ( اهب قطناك هلاهداعأ > الصأ ائىش اهيف هل دز ل وأ انوكس وأ ةرسك

 وأ اذكو اذك : هل لق : هلوسرل لسرم لاق نإو “ ثنح ) هلاسي م وأ ( اهنع
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 هلنت ال وأ ث كل هتلق ام هل لقت ال : هل لاق مش اباتك هعم ثعب

 : ليق قلطت الو س ثنح هأرقف لانأ وأ 2 لاقف بهذف يباتك

 نوكي الف هيلعو هناسلب قلطي ىتح اذكه اهقالط "بتاك ةجوز

 ءاملاو ى باتكلا

 ال وأ كل هتلق ام هل لقت ال : هل لاق مث ) ب قطن ال_ب هبتك ( اباتك هعم ثعب

 باتكلا ه ( اانأ وأ ) هلوق نع هاهن ام هل ( لاقف ) هبلإ ( بهذف يباتك هلدت

 نع يهنلاو « مالك ةباتكلاو ةلاسرلا نآل ‘ ( ثنح ) هيلع ءىرق" وأ ( ءارقف )

 نأ هنيمي دعبهسفنب هملكت لثم يهنلا دعب اهغالبإف ه مالك ريغ ام ريصي ال اهغالبإ
 لسرملا ثنح باتكلاب وأ مالكلا الوسر لوسرلا لسرأ نإو ع همهلكي ال
 . اضيأ هب ثنحي : ليقو “ مالكلا نود باتكلاب

 هلسري مل هنأل هتأرق ولو ( اذكه اهقالط بتاك ةجوز : ليق قلطت الو )
 ص ةموهفم ةنيبتم ةباتك بتك نإ قلطت : ليقو ى ( هناسلب قلطي ىتح ) اهلإ
 هبتك نم : ليقو “ كلذ ريغ وأ ضرألا يف وأ حوللا وأ ةقرولا يف بتك ءاوسو

 ال ثيح وأ ءاوهلا يف بتك نمو ى هينذأب عمسي مل ولو هناسل كرح نإ تقلط
 دنع ثنح قطني ملو بتكف ملكتي ال فلح نمو ؛ نالوقف ءاملا يف وأ رثأتن

 نوكي الف ) هناسلب قلطي ىتح قلطت ال هنأب لوقلا ىلع يأ ( هيلعو ) “ ضعب
 زنزمرإو ى ةباتكلاب ملكتي وأ انالف ملكي نأ نع فلاح ثنحي الف امالك ( باتكلا

 ىلع ةينبم نيميلا نآل « باتكلاو لوسرلاب ثنحي مل ةهفاشم هملكي ال نأ ىون
 ؟ نوكي ال له حجارلا ىلع ةينلا

 كلذ ريغو نعو ديو سأرو بجاحك ةحراج ةراشإلا يأ ) ءاممالا و (



 مهيف اموق بطخف نالف ملكي ال فلح نمو ت 7 نإو ى ًامالك

 مل نإ ثنح : ليقو ، هدصقي ىتحثنحي مل مهيلع ملس وأ نالف
 » ٥ ربع دصقب

 ثنحي ال نأ حجارلاو ى نالوق ؟ مهف نإ امالك نوكي وأ ( مهف" نإو امال )

 ملعيل امهريغو دةع وأ رجحك ةمالع بصن نمو ى ناسللاب مالكلا ىون نإ ءاملاب

 ىون نإ ثنحي ال هنأ حجارلاو ؛ نالوق مالكلا نع فلح نإ هثنح يفف رمأ اهب
 مل هيلإ بتكق انالف ملكي ال فلح نم هنأ : رثؤملا وبأ راتخاو ى يناسللا مالكلا

 ملو مهرد فلأب لجرل هسفن ىلع هنم رارقإب اباتك بتك ول هنآل : لاقو « ثنح
 باتكلا يف امب هرارقإب هيلع مكحي م هبتك هوأر مهنأ لودع دهش و هناسلب ظفلب

 وأ “ قرس وأ ىنز هنأ هرارقإ بتك ول اذك و« ةعنص ةباتكلا نأل هب ظفلي ىتح

 هذه معن : اولوقيف باتكلا مهيلع أرقي ملو اوملكتي ملو مهتداهش دوهشلا بتك

 . تبتكف ١ وهلكت نإ الإ . ھ ١ > اوملكتي ىتح اهب كحي الف دهشن هلو انتداهش

 اوقتإ : مهل لاق نأب ( نالف مهيف اموق بطخف انالف ملكي ال فلح نمو )

 نإ ال ةبطخلا مومعب ( هدصقي ىتح ثنحي مل مهيلع ملس وأ ) كلذ وحن وأ كلا

 مل نإ ثنح : ليقو ) ص هريغو مومعلا نع لهذ وأ هانثتسا لب هلوخد دصقي مل

 ركذو « همالسو هتبطخ مومع زع هتبذب هلزعيو همالس وأ هباطخب ( هريغ دصقي
 ص مهيف هنأ ملعي مل نإ ثنحي الف مهيف وهو هللا ىوقتب هتبطخ يف رمأ نإ هنأ ضعي
 هنإف فلحي نأ لبق هيف هملك دقو ةنسلا وأ رهشلا اذه هملكي ال فلح نإو
 وهو ل وأل ا همالك دعب ةملكب دوعب ىتح ثنحي ال : يرا وجلا وب أ ل اقو “ ثنحي

 مالكو ى ةبيغلا مالك اذك و ى اقلطم باطخلا فالخلا يف ةبطخلا لثمو “ حيحصلا

 انالف ملكي ال فلح نمو ث مهيف وه موق ىلإ هنع فولحملا ىلإ اههجو اذإ ملكتلا
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 مثب نإو س آعم مهملكي ىتحف واولاب نالفو آانالفو ًانالفلكي ال نأو
 ء دحاوب ثنح أنالف الو انالف الو انالف ال نإو ث بيترتلا ىلعف

 نإو ى ىنثتسا دق هنأل اركاذ هملك ولو ثنحي ال : ليقف ، اسان هملكف ردق ام

 بنرأ : مهضعب .ركذو ى هاون نإ ثنح ةالصلا نم ملسف هءارو هنع فولعملا ىلص

 :ليقو “ ثنح : ليق “ مهيف وه ةعامج ىلع ملسف انالف ملكي ال قالطلاب فلح نم

 . ىتحال : لسىقو « هاون ق هلزعب و هربغ ىلع ملستلا وني ل ام ثنح : ليقو ى ال

 واولاب نالفو انالف و انالف ملكيال نأ)فلح نإ ( و ) « هراتخ وهو مهعم هديرب

 ادحاو ملك وأ ةرم مهملك ءاوس ى اعيمج يأ ( اعم مهملكي ىتح ) ثنحي ال ( ف

 ث هدحو رخآ ملك و ة رم نينثإ ملك وأ ء ال مأ قطن اك بتر ءاوس “ رخآ دعب

 مالكلا يف مهنيب عمجأ اليأةيلك ال "لك كلذ نأ ىلع ءانب ثنح. اعيمج مهملك اذإف
 هملك نم ددعب ةرافكلا : لسىقو ؤ ةدحاو ةرافك همزلتو دحاوب ثنحي : ليقو

 ىلعءانب كلذو ى انالف ملكي الو انالف ملكي الو انالف ملكي ال ةلزنب كلذ نأل مهنم
 مهملكي ىتح هثنحي الف ةسملل واولا نإ : لاق نمو “ لكال ةيلك هنم كلذ"نأ

 . بترنإهثنح“ بيترتلل : لاق نمو ى ةين هل نكت مل نإ دحاو مالكب ةعفد ةر

 ثنحي ال (ف ) ءافلا وأ ( مثب ) انالف مث انالف مث انالف ملكب ال فلح ( نإو )

 وأ يخارتلا مدع ىنع نإ الإ « يخارتلاو ( بيترتلا ىلع ) اعيمج مهملكي ىتح
 اندقف ) ملكي ( ال ) فلح ( نإو ) « هتينو هفرع هلف لاصتال! يف "فرع هل ناك

 ملو ةيلكلا يف اصن ناك يفانلا ديعأ اذإ هنأل ( دحاوب ثنح انالف الو انالف الو

 ءىجيملو ديز ءىجي مل هنأ لمتحا ورمعو ديز ءاج ام : تلق اذإف ى لكلا لمتحي
 ةيلك لوألاف ء طقف امهدحأ لب اعمج ائىجحم ل اهنأ دنرت نأ لمتحاو “ ورمع

 الإ ملك نم ددع ىلع ةرافكلاف دحاو لكب ثنح يقانلا دعي مل نإو “ لك يناثلاو
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 "وأب ىتأ نإ اذكو ، دحاو نم .رثكأ ملك نإ ددعلا ىلع رفكيو

 درب وأ رحل ايلع مانتف نيلعن سبلي ال نأو

 ىلع رفكيو ) ص نايبلا تاف نإ عومجملا ال عيمجلا ىلع لمحيو عومجملا ىون نإ
 ىتأ نإ اذكو ) ةدحاو : لبقو ( دحاو نم رثكأ ملك نا ) همالك نم ددع ( ددعلا

 : لاق نإو ى انالف وأ انالف وأ انالف ملكي ال : لاق ناب مهددمب همزلت ( واب

 لك ىقبي نأب ردابتملاب هيلع مكحي : ليقو ى نيد وأ واولاب وأ واولا وأب تينع
 انالف وأ انالف ملكي ال فلح نإ هنأ : مهضعب ركذو « هلصأ ىلع واولاو وأ نم

 :لاقنإو “ ثنحي مل رخآلا مث يناثلا ملك نإف الإو “ ىونام وهف ةين هل تناك نإف

 ح ادحاو لعف نإ ال اهلعف نإ ثنح لخدي بلصتب ديز راد لخديو هملكي ال
 اثنح ثنح مهلك مهملكو انالف الو انالف الو انالف ملكي ال فلح نإ : لهق هنأو

 اذهب انأ تملع ام هللا ناحبس : لاق وأ ى لا الإ هلإ ال : لاق نم نأو ى ادحاو

 هنأ قحلاو « انيمي وني مل نإو فلح دقف ثيدحلا اذه نسحأ ام وأ “ثيدحلا

 ص ةظلغمن ثنحو اهل ةرافك ال نيمي ؟يلع : لاق نم نأو ى ه وني مل نإ افلح سيل

 وأ انالف وأ انالف ملكي ال فلح نم "نأو ى سايقلاب هيلع ءيش الو : دمحم وبأ لاق

 نإهنأو ء هملك اذإ كلذ دعب قابلاب هيلع ثنح الو دحاوب ثنح هل ةن الو نالف

 تنإو : ادحاو اثنح ثنح اميمج مهملك دقو انالفو انالفو انالف ملك ام فلح

 م همك دقو انالف الو انالف الو انالف ملك ام فلح نإو ث ثنحي مل مهضعب ملك
 ملك مهيأف انالف لب انالف ملكي ال فلح نإو ى ادحاو ملك نإ اك ع دحاو ثنحف
 لب .انالف لب انالف ملك ام فلح نإو ‘ دحاو ثنحف اعيمج مهلك نإو ع ثنح
 . اضعب ملك دق ناك نإ اذك و “ دحاو ثنحف مهملك دقو انالف

 ( درب وا رجحل امهيلع ماقف نيلعن سبلي ال نأ ) فلح نإ هنأ آرم دق ( و )
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 لغنلا هذه سبلي نأ فلح نإو ص ثنحي مل ايهيف لجرلا لاخدإ الب

 .ثنحي مل اهسبل مث ًالياق اهنم عطقف

 ضغب لخدأ نإو ى ( ثنحي مل اهيف لجرلا لاخدإ داب ) كلذ ريغ وأ حخسول وأ

 يذلا عضوملا يف لعنلا لخاد يف اهبقع لمجي نأ لثم رخآلا اهضعب نود لجر

 اذإ هتحت نوكتيذلا دلجلا قوف نم اهيلي امو هنانب لعجيو ى اهسبل اذإ هيف اهلعجي
 : ليقو“ ثنحي مل هملكت يف نيلعن ىلع فلح دقو ةدحاو العن سبل نإو ى اهسبل
 ال نأ ( فلح نإ ) هنأ ( و ) « ةدحاوب هبلع ثنح ال هنأ وني مل نإ ثنحي
 نأ ) فلح نإو ى ال : ليقو ‘ ثنح اهسبلف اهنم [اضعب عطقف لعنلا هذه سبلي

 اهسبلي نأ ىون نإ الإ ( ثنمي مل اهسبل مث ذايلق اهنم عطقف لعنلا هذه سبلي
 . ثّنؤيو ركذي" لعنلاو ى ةمات
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 لصف

 ل ابطر وأ از امر لك اف هل ةين الو ةهك اف لك ا ال فلح س

 خيطب الو ءاشق اهنم سيلو ، ثنح ايهانع نإو ص نحي

 لصف

 فطعل (ثنحي مل ابطر" وأ انامر لكاف هل ةين الو ةهكاف لكاي ال فلح نم )
 ةدايزل فطعلا نأو ثنحي هنإ : ليقو ى ةيآلا يف ةهكافلا ىلع نامرلاو لخنلا

 اعطق ( ثنح اهانع نإو ) ى ةهكافلا يف بطرلاو رمتلا لوخد مدعل ال فيرشت

 ثنحي هنإف ظفللا ىلع نيميلا آنأ معز نم لوق ىلع الإ ةهكافلا ريغ اهنإ انلق نإو
 ءاثلا ديدشتو اهعضو فاقلا رسكب ( ءاتشق اهنم سيلو ) اهريغ اهنإ انلق نإ
 لعل ( خيطب الو ) رايخلا ىلع اضيأ قلطي دقو ى اخيطب ناك كردأ اذإ ام وه

 ع ناك ه: معن وبأ ىور ةهكافلا نم ثيدحلا يف وهف الإو “ ضعب فرع" يف كلذ
 ص ا۔نفرع يف ةهكافلا نم ءاثقلا : لوقنو «١١' خيطبلاو بنعلا ةهكافلا نم بحي

 )١( نابح نبا هاور .
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 قبنو خوخو شمشم اهيف لخدو اهوحنو رزج الو رايخ الو

 ك اه وحن و ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 وهو ءاطلا ديدشتو ءابلا رسكب وه : لبق ك اهنم وهو اخطب نوكت ًاضبأ و

 نيطقيلاك ولعي الوضرألا هجو ىلع بهذي ام لك ةلغ ىلع آضيأ قلطيو “ فورعم

 ال "رم" ءاثقلاب هيبش فيفختلاو رسكلاب ( راهخ الو ) © انه هتدارإ لمتحيو

 برعم وهو اضيأ مجلا رسكتو يازلاو ميجلا حتفب ( رزج الو ) لكآ يف ريخ
 ثرحي يذلا وهو“معفان ةلكأتلا حورقلا ىلع اقوقدم هقرو "عضرت يهاب ردم وهو

 لخدو ) تفللاك ءايشألا كلت وحن يأ ( اهوحنو ) ، هذه اندالب يف تفللا هعم

 حتفت دقو ةيناثلا حتفو ىلوألا ميملا رسكب ( شمنشم ) ةهنافلا يف يأ ( اهيف
 نأ الإ شمشملا هيبشلا قوقربلا ةهكافلا نمو ى انتيمست يف قوقربلا وهو ىلوألا

 دجوي املق ى رقبلا نيع برغملا لهأ ضعب هيمسيو “ ةضومح ضعبو الوط هبف
 يمسي مهضعبو “ شمشملا نم افاعضإو اخيطلتو ةدعملل ًاديربت دشأ ءيش
 وهو ةخوخ هدرمفمو واولا ناكسإ و ءاخلا حتفب ( خأوَخو ) ی [اثمشم صاجإلا

 ء ناكسإف حتتفبو « رسكف حتفب وهو ردسلا رمث وهو ( قبقو ) “ فورعم
 ءايشألا كلت يأ ( اهوحنو ) هلك طبضلا كلذب هقبن هدرفم ء حتف رسكبو

 نأ ول » : قلع لاق نيتو سدعلاو موثلاو لصبلاو جرتألاو صاجإلا و ناجنذابك

 نم وهو ةهكاف نيتلا ىمسف « نبتلا يه تلقل مجع الب ةنجلا نم تلزن ههكاف
 ةلع ناك »: يسبعلا ديز نب ةيواعم لاق ى « خيطب و بنع » :ةريره يبأل ثدح

 يف ةهكاف خيطبلا وأ بطرلا ىمس اذك و '؟٢ خيطبلاو بنملا ةهكافلا نم بحب

 ٠ ن امح ن ١ ها رور ) ( ١

 )٢( هركذ مدقت .
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 الو نالف ىلإ يوأي ال فلح نمو ى اهنم لخنلاو نامرلا : ليقو
 ةداعلاو فرعلا امأو { مسإلا هيلع عقي ام لقأب ثتح هنكاسي

 مان وأ اهئط و نإ هنأ هتجوز نكاس ال فلح نإ مهدنع ىنكسلاف

 ؛ ثنح لكأ وأ اهدنع

 بطرلا لك ايف هراسيب خيطبلاو هنيميب بطرلا ذخأي للع ناك » : سنأ ثدح

 ( اهنم ) ةرمث يأ( نامرلاو لخنلا :ليقو) « هيلإ ةهكافلا بحأ ناكو خيطبلا
 فلح نإو ص زوجلاو جرتآلاو نامرلا اهنم سيل : ليقو « رم اك ةهكافلا نم يأ

 امو رايخلاو ءاثقلاو تفللاو رزجلاو خيطبلا اهنم هفرع يف ناك نم ةهكافلا نع

 اهنم سيلو ص ثنح اهنم لكأف افنآ ةهكاف ربغ اهنوك يف ءايشألا هذه عم ركذ
 يفو ى نيتلاو بنعلا اهنم و ‘ ضعبل افالخ سبيت لب بطرب سيل يذلا رمتلا
 . ه ا لطاب ةيآلل اهنم نامرلاو رمتلا جارخإو هلك رمتلا ةهكافلا : سوماقلا
 بطرو نامر نم فنصملا هركذ ام لكف ى يدنع حضاولا وهو ؛ راصتخاب

 . ةهكاف ص كلذ وحنو هتركذ امو ى هلك كلذ دعب امو خيطبو ءاثقو

 رابتعاب ( ثنح هنكاسي الو نالف ىلإ ) نكسي ال ( يواي ال فلح نمو )
 وأ هدنع فقو اذإف ى ةنكاسملاو يوآلا مسإ ( مسال! هيلع عقي ام لقاب ) ظفللا
 ىنكسلاف ةداعلاو فرملا امأو ) ‘ قيرط يف هعم فقو ولو ثنح اليلق ولو دعق

 لكا وأ اهدنع ) سمن وأ ( مان وأ اهنطو نإ هتجوز نكاسي ال فلح نإ مدنع
 نوك وهو ث هانعمب هتداعإ ةداعلاو فرعلا ود ىذنا أدتبملا طبار ( ثنح

 يذلا أدتبملا طبار اذك و ص الثم ةجوزلا دنع الك أ وأ امون وأ امطو ىنكملا .

 . هح ام نبا ٠ اور ) ( ١
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 ءسعني مل نإ ثنح الو سعنف مان وأ هدنع لكأ نإ اهريغ اذكو

 ولو ثنحي ال تيب ريغ يف وأ قيرط وأ رفس يف ناك نإ اذكو

 وأ اهعماج امثيح : ليقو 0 ةبق وأ ةميخ وأ تيبك يف الإ عماج

 صخو 8 ثنح اهلك او ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠

 . هدعب امو ءطولا وهو هانعمب هتداعإ ىنكسلا وه

 عاجطضالا نع هب ربع عجطضا يأ ( مان وأ هدنع لكا نإ اهريغ اذكو )

 قلطيو “ساوحلايق ةرنتفَ ساعنلا (سعتف ) : هلوق ليلدب همزالو هببسم هنال

 ناك نإ اذكو سعني مل نإ ثنحي الو ) “ مونلا لوأ ىلع قلطيو ى مونلا ةلقن ىلع

 برش وأ لكأ وأ ( عماج ولو ثنحي ال تيب ريغ يف وأ قيرط وأ رفس يف
 : ليقو ) “ امهريغ وأ دوع وأ دلج نم ( ةبق وأ ةميخ وأ تيب يف الإ ) مان وأ
 ى ةلعافملا فلأ فاكلا لبق فلألا ( اهلكاو وأ ) ، رفساا يف ( اهعماج ثيح
 ةزمهلا هنه لادبإو ى لكأ ءاف ىه قلا ةزمهلا نم لدب فلألا لبق واولاو

 ذخأو رمأك لكأ لثم اذكهو « ةزمه اهؤاقبإ ىحصفلاو ةفىعض ةفل ًاراو

 لاكبإ ردصملاف ةيدعتلل ناك اذإو ى ةلكاوم ردصملاو ى ةلعافملا فلأ هتلخد اذإ

 اهلهس هنأ لمتحي “ لدب الو اهل الدبم فنصملا سيلو ع ىلوآلا ةزمهلا دئازلاو

 اقطن واولا ةهج ىلإ لهست نأ وهو “ رم اك اهليهستل اواو اهبتك و “نيب نيب
 نأ الإ ١ ) انذخاؤت ال انبر » : العو ةزع هلوق لثم يف ةءارقلا تذخأ اذكهو

 فلاح ىلع ثنح ال : ليقو “ ( ثنح ) ةمضلا مدقتل ليهستلا يف ىوقأ ةيآلا
 هنع فولحلا ناك نإ ى مونلاو عامجلا عم برش وأ لكأ عاتجاب الإ ةنكاسملا نع

 )١( ةرقبلا : ٢٨٦ .
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 اهنك اسي ىتح ثنحي ال : ليقو ، تيبك يف اهعم ساعنب مونلا
 داتعملا

 ى مونلا مو هع نم ( صخو ) عايجلا طرتشي مل الإو “ اجوز وأ ةجوز

 نمب اهريغ عم وأ ( اهعم ساعنب ) هنوك لاح عاجطضالا يأ : ( مونلا )
 تيب ريغ يف اهريغ عم وأ اهعم مان نإو “ ( تيبك يف ) هتنكاسم نع فلح

 لوقلا اذه يف صخ يأ مونلا عفرو لوعفمال صخ ءانبب وهو “ ثنحي مل هوحنو
 لئاقلا ىلإ رتتسملا درو لعافلل ءانبلاب وأ ى لوقلا اذه بحاص صخ : لاق هنأك

 ال هب ثنحي هنأ تيك يف اهعم ساعنب مونلا يراوحلا وبأ وهو لبق نم موهفملا

 امهوحنلو ايل نكسملا لعجي امنإ ةلكاوملاو عايجلا نأ ههجوو ى تيبلا وحن ريغ يف

 ظفللا رابتعا فالخلا ببسف رتاس الب ءارحص يف ولو اعقو ثيح ةنكاسم ايهف

 وحت يف ىنكسلاو ةنكاسملا يعاد رابتعاو ةداملاو فرملا رابتعاو ى هلولدم ىلع

 يأ ١ » اهيلإ نكسيل اهجوز اهنم لعجو « : العو لج هللا لاق دقو “ تسب

 رابتعا وأ ظفللا رابتعابف “ انوكس كلذ ىمسف ةسناؤملاو عامجلاب اهيلإ نكسلل

 صخر خسنلا ضعب ينفو “ هوحنو تيب ريغ يف عماج ول ثنحي ةنكاسملا يعاد
 نأ وأ هف رع" يف ( داتعملا ) نكسلا ( اهنكاسي ىتح ثنحي ال ليقو ) ى ءارلا
 . هلزنم هلعحم

 تلوحت مث اهنبا وأ اهيبأ راد نكست ال ةأرما تفلح نإ : ( جاتلا ه يفو

 الف الزنم اهذختت ال تون نإف ى تيبت وأ امايأ هعم دعقتو روزت تناكف هنع

 اهانب مث ىنكس اهيف قبي ملو تمدهناف رادلا هذه نكسي ال فلح نمو “ ثنحت

 اهفقس لاز نإو “ اهيلع فولحلا ريغ اهن ل ثنحم الف اهنكس مث مث ةميخ اهيف و ]

 نالف راد نكسي ال فلح نإو ، ثنح اهنكس مث اهيلع هداعأو اهردج ال

 )١( فارعألا : ١٨٩ .
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 عضوم ييف :متأ نمف « ماقملا ىلع نيميلاو ى ثنح هنكسف اعضوم الإ تمدهناف
 فلح نمو “ سلح دقف ادعاق أضوت نإف سولجلا امأو « ماقأ دقف اماقم هاونو

 نيجوز اناك الإ ع رف۔ كلذ نأل ثنحي مل ةنيفس يفاناكف انالفو انالف نكاسي ال

 تويب هيف ريبك لزنم يف وهو هدلو ةنكاسم نع فلح نمو « اهيف اهعماج و
 رخآلا ىلع دحاو نذأتسي ال لايعلاو وه نكسو ريبك و ريغص لزنمو فرغو
 ى ءايسلا لظب ثنحي مل"لظ !نالفو هعمجي ال فلح نمو « دحاو نكس اذهف

 اعضوم نكسي ال فلح نمو ؟ هب ثنحي ال هنأ رهاظلاو « باحسلا لظب ثنحو

 هدقتعي وأ ماني وأ عماجي وأ برشي وأ هيف لك أي ىقح ثنحي مل ى هيف وهو
 دنع هنم جرخي مل نإ هنأ ضعب معزو ى هلك كلذ نودب هيف تاب وأ لبق انكسم

 لظ هكظي" ال فلح نمو“هيف رارقتسالا نع فلح اذإ اذه امنإو “ ثنح هغارف

 يف ثنح امئاق وأ ادعاق سمنف ماني ال فلح نإو ى هلخاد لظب الإ ثنحي مل تيب
 ضرألا ىلع مانف شارفلاو طاسبلا ىلع ماني ال فلح نإو ، ةيمستلا يف ال ىنعملا

 ؛ ثنحي مل طاسب وأ شارف ىلع دعقف اهيلع دعقي ال فلح نإو ‘ لسرأ نإ نالوقف

 ا_ہيلع يشمي ال فلح نإو 4 ضرألا ىلع هب دعق نإ ثنح هبابل ىلع دعق نإو

 تيبي ال فلح نإو « ثنحي ملطاسب ىلع نإو ع ثنح هيفخ" وأ هيلعن ىلع ىشمف
 هيف لخدف هيف ليقي ال فلح نإو ٠ ثنح مني ملو ةليل هيف ناكو ديز لزنم يف

 [آ_نالف بحاصي ال فلح نمو ‘ ثنحي مل سعني ملو ةرجاهلا ىلإ لاوزلا لبق
 قيرط يف اقفتا نإف « اهيلع ادقاعتي نأ ةبحصلاو ‘ ثنح رضح يف نإو هبحصف

 ثنحالف ءيش يف هلأس وأ همالك باوج در نإو “ ثنحي مل اهدقع الب اعم ايشمو

 ريتخا هملكو فقاو ريغ وأ افقاو هب أدب نإو مالكب هأدبي نأ بحن الو
٨ 

 ثنحرد ال نا .
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 لاق وأ هدنع مانف آرئاز هنكاسي ال هنع فلح نم ىلإ لصو نإو

 نيعم نم لقتني ال نأ فلح نمو ، ثنحي مل عجر مث تاب وأ
 { داتعملا وهو هريغ يف تيبيو هعاتمو هلهأ لقني ىتح ثنحي الف

 ثنح هل العاف رمأف ةبهو حاكنو عيبك تاللا لعف نع فلح نإو

 هب رمأف هىلع فلح نإو

 هدنع مانف ) هفاضتسا وأ ( ارئاز هنكاسي ال هنع فلح نم ىلإ لصو ناو )

 اذه ىلع ( ثنحي مل عجر مث ) برش وأ لك أ وأ عماج وأ ( تاب وأ لاق وأ
 ارهش هعم ثبل ولو ى داتعملا اهنكاسي ىتح ثنح ال هنأ وه يذلا ريخألا لوقلا
 نمو “ فيضلا اذك و ص نكاسلا ربغ رئازلاو « ةنكاسم يوني ىتح رثكأ وأ

 مل حبصأ ىتح مانو ليللا لوأ هاتأف ضيرم هيف ضرمف الزنم نكسي ال فلح

 نكسي ال فلح نإ اذك و « نكس دقف مانو عماج وأ لك أ نإ : ليقو ى ثنحي

 . رمآلا اهلخدف ةيرق

 ( هلهأ لقني ىتح ثنحي الف نيعم ) لزنم ( نم لقتني ال نأ فلح نمو )
 (وهو )“ثنح هيف تابو عجر نإو “ ( هريغ يف تيبيو هعاتمو ) مهلك هلايع
 نم : يعفاشلا نعو « ( داتعملا ) ريغلا يف تيبملاو عاتملاو لهألاب لاقتنالا يأ
 : ةفينح يبأ نعو “ ثنحي مل هلايعو هلام اهب كرتو لقتناف اراد نكسي ال فلح
 هريغ يف تيبيو هلامو هلهأ لقني مل نإ أربي مل لقتني نأ فلح نإو “ ثنحي

 ( حاكنو ) نهرو ءارشو ( عيبك ) قطنلا وهو ( ناسللا لعف نع فلح ناو )
 ( هل لعاف رماف ) نالفل ملكتك و اذك و اذكب قطنلاكو ( ةبهو ) حاكن دقع
 هب رماف هيلع فلح نإو « ثنح ) رمآلل رومأملا هلعفب نأب لعفلا كلذل يأ
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 ثرحك هلعفي ال نأ ناسللا ىوس ةحراج لعف ىلع نإو 9ّرَب دقف لعفف

 هنيمي عم كلذ هيربي الو ثنح م هلعفب رمأف ءانبو رفحو دصحو

 ىشمو هحطس العف نالف تيب لخدي ال نأو ى هلعفب نأ فلح نإ

 . . . . . . . . ء ثنح هيلع

 لعف ىلع ) فلح ( نإو ) « هنيمي يف قدص ( "رب دقف ) لومفملل ءانبلاب ( لعفف
 خفنو ضعو ( ءانبو رفحو دصحو ثرحك هلعفي ال نأ ناسللا ىوس ةحراج

 هرمأب ريفلا لعف وه يذلا ( كلذ هيربي الو ثنحي مل ) لعفف ( هلعفب رماف )
 ص هب رمأف ءيش نع فلح نم نأ ضعب ركذو ( هلعفي نأ فلح نإ هنيمي عم )

 ابف ثنحي : ليقو “ لوقلا نود لعفلا يف ثنحي : ليقو “ ثنحي ال : ليق
 الو هعفني ال امب رمأ اذإ ثنحي الو رض عفدي وأ اعفن هيلإ رجي امم هرمأب لعف
 هنلإ درف ى هيلإ رمآلا "درب هل العاف رمأف ءارش وأ عيب نع فلح نإو ى هرضي
 جيوزتلا متي ال هنأل ثنح هل اجوزتم رمأو جوزت نع فلح نمو ‘ ثنح زاجأف

 حلاصي الو هنيد يفوي ال فلح نمو « دقعلاب مت هنأل ى ال : ليقو ى هاضرب الإ
 « ثنحي مل اطرش ال هنع ىطعأ ام هيطعي نأ نظلل اناسحإ حلاص وأ لجر هافوف

 مث لهأل هغوصيل اغوص اغئاص ىطعأ نمو “ ثنحي : ليقو « لجرلل يطعيو
 هنآل ثنحي مل هدعب الإ غئاصلا هغصي ملو ائيش اهل مويلا دعب غاص نإ هسفن نما

 . مويلا يف هب رمأو هيلع عطاق

 لمف ىلعو ص ةفطاع ءافلا ( العف نالف تيب لخدي ال نأ ) فلح نإ ( و )
 ةلخت نم وأ هراج نم حطسلا لخد وأ روست نأب هب لوعفم ( هحطس ) ضام
 لوصحلا ءيشلا يف لوخدلا نأل ى "رم اك ( ثنح هيلع ىشمو ) ,لاع ءيش وأ
 ولو اهبف تلصح اذإ نالف ضرأ تلخد : لوقت ڵ ءيشلا كلذ هطفي مل ولو هيف
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 هلزنم نم ًاعارذ نوعبرأ راوجلا دح : ليقف « انالف رواجي ال نأو

 هيف حارب اهنيب ناك نإو ى اتيب نوعبرأ : ليقو ى ةلصتم اهمامت ىلإ

 > رانلا سبق ردق : لىق ةالفلا يفو > ربتعا اهردق

 يشملا طرش يفو “ هدصق ىلعف دصق هل ناك نإو ى اهيف تيب وأ راغ يف بغت م
 ملو رادجلا ىلع فقو ولف “ فقسلا نم رادجلا جراخ نوكلا دارأ هلعلو “ رظن
 . ٠ 7 ٨ ۔ لا يف . ر

 اعارذ نوعبرا) مجلا رسكب ( راوجلا دح : ليقف ى انالف رواجي ال نأو )
 يذلا لجلا كلذ توسبب ( اتيب نوعبرا : ليقو “ ةلصتم اهمامت ىلإ هلزتم نم

 رادلاف نكاسملا تويبلاب دارملا نأل ع تويبك يهف رودلا تناك نإو هيلع فلح

 : ليقو ى اندالب رودك الثم “ لايعل ادحاو انكسم اهلك تناك نإ تيبك اهلك

 قوقحلا بانك يف ركذت ىتلا لاوقألا نم كلذ ريغو ةثالث :ليقو « ةرشع هدح

 فقي وأ د_مقي وأ هلزنمب هلزنم لصتي مل ام ثنحي ال : ليقو « راجلا باب يف
 . هنم ابيرق

 رجش ال ضرألا نم لصتا ام وهو ى ءابلا حتفب ( حارب اهنيب ناك ناو )
 رثكأب الإ ثنح الف ( ربتعا ) نيعبرألا ردق يأ ( اهردق هيف ) عرز الو هيف
 لعلو هريغ وأ رجش هيفو ى اهردق اهنيب ناك نإ مكحلا اذك و « نيعبرألا نم

 قالطإب ىلوأ ثرح وأ رجش .هيف ام نأ ىلوألاب مهفي لب ديق ريغ حاربلا ظفل
 نكاسم ريغ رجشلاو ثرحلاونكسلا هنم ردابتي « راوجلا معت ةرامع هنأل راوجلا

 يفو ) ى اهدعب ام برق ولو « هثرح وأ هرجشب عطاق حاربلا ريغف « ديق حاربلاف
 ء عضوملا كلذ داتعمب عضوم لك يف سبقلاو ( رانلا سبق ردق : ليق ةالفلا

_ ٣٥٠ 

 



 الو «بلك هيمحي ام : ل.ةو ص ردقلا ةحئار هيف كردت ام : ليقو

 . . . . هب لعف نإ نايسنب ثنح طقسي

 وهو لادلا ناكسإو فاقلا رسكب ( ردقلا ةحئار هيف كردت ام : ليقو )

 زوجياذه ىلعو ص ةمربلاب هليوأتل ثنؤي : ليقو « ثنؤم هنأ ىلع عوضوم

 لاوقالا نم كلذ ريغو ( بلك ) هظفحيو هعنمي ( هيمحي ام : ليقو ) « هربك ذت
 ..هللا ءاش نإ يتأتسو « راجلا باب يف

 حيحصلا ىلع ( هب لعف نإ ) أطخ وأ طلغ وأ ( نايسنب ثنح طقسي الو )
 مسا ركذي نأ ديرب نأ لثم ناك اذإ هب ثنحلا طوق۔ حيحصلاف . طلغلا الإ

 ىالطلا مقي ال ك كلذو > ةدارإ نودب ناسللا ىسب و رمع ظفا رك ذف ديز

 ثنحلا بابو > مثإلا نامسنلاو طلغلاب طقسب و ةدارإ ريغو ناسالا ىمسب طلغلاب

 لوق نم اضيأ مولعم يسانلا ثنحف ى دمعتي مل ولو عقي وهف “ عضولا باطخ نم

 نإو ص مثإلا هلعاف مزلي اجف دمعلاو نايسنلا ىعارب امنإو « ءوضولا باب يف خيشلا

 لب : تلق ؟ اسان ىصعف شلا يصعي ال فلح نم ثنح مزلي ال نذإف : تاق

 ين ةيصعم وه ام لعف نإو “ دمع كلذف هب يصعد ام لعف نإ هنآل ى ثنحي
 اهنأ ىلع ةأرما عماجي نأ لثم « هتفراقمب هيف رذمي امم هنكلو « رمآلا سفن

 كلذ يف سيلف “ سجن وه اذإف ارهاط ءام برشي وأ ى اهريغ يه اذإف هتجوز
 سألا 0 اهلخدي ال فلح راد يف ةلخن وحن طقاس ثنحب امنإو “ ثنح الف ةيصعم

 : ثيدحل روهقملا ثنحي مل امنإو رم اك “ هثنحب ليق دقو « الوخد سيل كلذ

 فولحملا نايسن “نامسنلاب فنصملا دارمو “ «١' دهع الو دقع روهقم ىلع سيل ه

 نايسنلا هدارمو “ ثنح هب كلذ لك فلح دق هنأ نايسنو هيلإ طلغلا وأ هيلع
 ءيش ىلع فلح ولف “ نونجملاو ناركسلا لعفك رايتخإلا مدعو طلغلا لمشي ام

 ءاوسو > عضولا باطخ نم كلذ ناكف ثكنلا كح همزل هنونح ف هر .77

 . لبقتسم وأ ضام نع فلحلا هلك كلذ يف

 )١( يئاسنلاو دواد وبأ هاور .

_ ٣٥١ 



 هفلح نمف ، لعف ال لوق يف عستو ى ةيقتب لعف نإ هاركإ الو

 وأ ينزي ال وأ امرحم لكأي ال وأ ارمخ برشي ال نأ قالطب رابج
 ۔ ّ ّ 3 ٤

 مثا هلعف ىلع ربجا مش اعرش مرحم نم اهوحنو ملظب اسفن لتقي ال
 امهيلع هرك أ نم ىلع ىنزلاو لتقلا يف هيلعو ى هلعف نإ

 وأ لتق نم رذح ( ةَيقتب ) هنع فلح ام ( لعف نإ هاركإ ) ب ( الو )

 ىلع لوق وه هاركإلاب ثنح طوقس مدع نم هركذ امو ى ايهربغ وأ برض

 هرهق يف امولظم ناك ءاوس ثنح ارهق هيلع فلح ام لعفو فلح نميف قالطإلا

 دقو“ الطبم ناك اذإ ثنحي : ليقو ى الطبم وأ هفلح يف اقحم ناك ءاوس « ال مأ

 . ةافانم الف لوة وهو ى ابيرق اذه دعب اميف ليصفتلا اذه ركذ

 يف ( ال لوق ) لك ( يف ) نيتبرض وأ ةبرض نع ولو ةيقتلا ( عستو )
 عامجي وأ ص ناضمر يف راطفإب لتقلا نع ةيقتلا زاجأ نمل افالخام ( لعف )

 برشب وأ ‘ ناضمر ريغ يف هلكأ زوجي ام لكأب وأ ى هيف هتيرس وأ هتجوز

 ص رمخ برشب وأ عوجي رطضمل هلك أ زوجي امل هربغ يف وأ هبف لكأب وأ « كلذك

 لكاي الو ارمخ برشي ال نأ قالطب ) هسفنب فلح وأ ( رابج هفتلح نمف )
 نم ) ءايشألا كلت وحن يأ ( اهوحنو ماظب اسفن لتقي الوأ ينزب الوأ امرح

 رفك مثإ ( مثأ هلعف ىلع ) هريغ وأ لوألا رابجلا هربجأ ( ربجأ مث اعرش مرح
 هركأ نم ىلع ام ىنزلا و لتقلا يف ) ربجملا رابجلا ىلع يأ ( هيلعو ى هلعف نإ )
 مجري وأ دلجيو ‘ لتق نإ لوقملا يلو هلتقي هنأ وهو ى هاركإ الب هلعف ول ( امهيلع
 لتقي : ليقو “ مجري الو دلجي ال : ليقو « ةهركدل رقعلا يطعيو ى ىنز نإ

 ك ءابلا رسكب ربجملا مثأيو ى ىنز نإ مجرب وأ دلجيو « لتق نإ ءابلا حتفب رجملا

 يف رفكيو , هرفكي مل افن آ هترك ذ امب ةيقتلا زاجأ نمو ى اميمج نالتقي : ليقو
 هيلع تيقلأ وأ ةأرما ىلع يقلأو آرهق ذخأ نإ الإ ى ؟دحاو الوق لتقلاو ىنزلا

 . شأ :هلوق وه رابج هفلحنمف: هلوقب عيرفتلا طحمو ثنح الو رفك الف امنضَو

 مجرلاوألتقلا حازأ نملوقو ى لعف اللوقيف عستو : هلوقت ىلع وه امنإ عيرفتلاو

_ ٣٥٢ 



 هنع طقسي امنإو ثنحلا ىلع ههرك ف هنيميب رابجلا ربخأ نإ ثنح الو
 نإو اهب هربخي مل نإو . هدعب ههرك أف اهيلع فلح يتلا هنيميب هربخأ ن]
 هنيمي مسي ملو تفلح : هل لاق وأ اهنود وأ اهنم ظلغأب هربخأ وأ نايسنب

 وأ ةعاط نع اهب فلح يتلا هنيمي تناك ءاوس لعف نإ ثنح ههركأ

 مارحوأ لالح نع وأ ةيصعم

 : قلع هلوق ربتعاو ص ةهبشلاب دحلا ءرد ثيدح بابلا حتفب ربجلا نع دلجلا وأ

 ربخأ نإ ) كلذ يف ( ثنحي الو ) 0 0١ « دهع الو دقع روهقم ىلع سيل ه
 ثنحلا ىلع ههركأ يذلا رابجلا ناك ءاوسو ( ثنحلا ىلع ههركاف هنيم.ب رابجلا
 مث هل دحأ فيلحتب ال فلح نإ كلذك و ى هريغ وأ يسنو هفلح يذلا وه

 نإ هنع ) ثنحلا ( طقسي امنإو ) : هلوقب كلذ ررك و ثنحلا ىلع دحأ هربجأ

 مل ذئنيح هنأل رابخإلا دعب يأ ) هدعب ههركاف اهيلع فلح يتلا هنيميب هربخأ

 نيميلابرابخإلا مدع ناك ( نإو اهي هربخي مل نإو ) ثنحلا نع زرحتلا يف رصقي
 هربخي نأ لثم ( اهنود وأ اهنم ظلغاب ه. بخأ وأ ) نايسنلا لجأل ( نايسنب )
 وأ “ طقف ةدحاو ىلع هفلح دقو عبرألا هجاوزأ قالط ىلع رابج هفلح هنأب

 لاق وأ ) س عبرأ ىلع هعم هنأب هربخاف ةنيعم ةدحاو قالط ىلع هفلح هنأب هربخي

 هنيمي تناك ءاوس لعف نإ ثنح ) لعفلا ىلع ( ههركاف هنيمي مسي ملو تفلح : هل

 فصوت مل وأ ةريبك ( ةيصعم وأ ) ةبودنم وأ ةبجاو ( ةعاط نع اهب فلح يقلا

 اذك ىلع فلح دق هنأي هربخي مل اذإ هنآل ( مارح وأ لالح نع وأ ) ةريبك اهناب
 فلح كلذ يف ءاوسو ص ههركي مل هربخأ ول نوكي نأ نكمي ذإ رصق دقف

 . ه رك ٢ مدقت ) ( ١

 _ ٣٥٣ - ) ج ٤ لينلا - ٢٣ (



 وأ لعفي ال نأ حابم وأ مرحمك هيلع فلحلا زاج لعف لكف ؛اذه ىلعف

 هرابخإ دعب ثنح ىلع فلاحلا ههرك أ مث لعفينأ بودنم وأ بجاو
 بجاوك ةعاط لعفي ال فلح نإ امأو س هيف هيلع ثنح ال .هنيميب ههركمل

 ههركم هعاظي ملذإ همزل ثنحلا ىلع هرك أ مث ام ًاتقو ةيصعم لعفي نأ وأ

 فلحي مل نإ اهلعف ىلع مث ةيصعم لعف ىلع نيميب ههرك أ نإو

 نم ماع يىلع وأ “ صوصخ حابم وأ ةصوصخم ةبصعم وأ ةصوصخم ةعاط ىلع

 ( لعف لكف ) ثنحلاب لوقلا يأ ( اذه ىلعف ) يتأي ايف اذك و « عون وأ لك كلذ
 ( حابم وأ مرحم هيلع فللا زاج ) هللا همحر هنم طسبو هلبق امل ريركت اذه

 ىلع فلاحلا هركأ مث لعفي نأ بودنم وأ بجاو وأ لعفي ال نأ ) هوركم وأ

 هاركإب فلح ءاوس ت ( هيف هيلع ثنح ال هنيميب ههركمل هرابخإ دعب ثنح
 م

 . هنودب وا

 لعفي نأ وأ ) بودنملا لثم ( بجا وك ةعاط لعفيال فلح نإ امأو (

 يأ تعن : ليقو ى عويشلا ديكأتل ةدئاز ( ام اتقو ) [اهوركم وأ ( ةيصعم

 هماظي مل ذإ ) ثنحلا همزل يأ ( همزل ثنحلا ىلع هركأ مث ) تقو يأ اتقو

 نإو ص بودنملا كرت هل نآل هوركملاو بودنملا يف هملظ دق : ليقو “ ( ههركم

 ههركأ نإو ) ، .ورملا يف ثنحي : ليقو ث ايهيف ثنحي الف مثأي مل هوركملا لعف

 يأ“ىلعىنعمب ءابلاو فلحلا ىنعم هنمضتل نيميب قلعتم ىلعو (ةيصعملعف ىلعنيميب
 مث ) ى رجلا نيرشأل هللاو : لق :لوقن نألثم ةيصعم لعف ىلع فلعننأىلع ههركأ

 اهلعفت نأ ىلع فلحت نأ نم تيبأ نإ : لوقي نأب ( فلحي مل نإ اهلعف ىلع

_ ٣٥٤) 



 ىلع سيل » : مالسلاهيلع هلوقل كلذ همزلي هفلحف فلحب الإ ةاجن دجب ملو

 هبلط نمك ء هلعف هنم بلط حابم لك اذكو > ع دهع الو دقع روهقم

 فلحف هب الإ ةاجن دجي ملو ههرك أ و همزلي ال ام لعفي وأهلامهيطعي نأ رابج

 (فلجب الإ ةاجن دجيل و) هليبس يتلخبل برشي نأ فلحف ،رخابرشك اهلعاف
 نم روكذملا كلذ وأ « ثنحلا نم روكذملا ( كلذ همزلي من هفلحف ) لعفي نأ ىلع

 كلذ وأ ص فلح ولو هيلع ثنح ال يأ ى هيلع ثنحلا همزلي مل يأ « فلحلا

 ةيناثلل هلثم ردقيو “ ىلوآلا "نا باوج همزلي مل ةلمجو ‘ لعف وأ كرت نم مولعملا
 ناك اهطرشو ىلوآلا نم ايلاقشا الدب اهطرشو ةيناثلا انلعج نإو ‘ سكعلاب وأ

 الو “لدبلا ةياعر قيرط ىلع ةيناثلل وأ“هنم لدبملا ةياعر قيرط ىلع ىلوألل باوجلا
 مدعل ىلوألل اباوج عومجملاو ةيناثلل باوجلا لعجأ مل امنإو “ ىرخألل باوج
 روهقم ىلع سيل » : مالسلا ) و ةالصلا ( هيلع هلوقل ) ءافلاب ةيناثلا نارتقا
 دقع نمو ص هب ءافولا همزلي مل رهق ىلع ءيش يف دهاع نمف ( «١' دهع الو دقع

 وأ هسفن ىلع احاكن وأ هل ىقح يف اميلست وأ انهر وأ ةبه وأ ءارش وأ اعيب رهقب

 هتىلو حاكن دقعىلع رهق نإ هل ىلوألاو < دقعنمب كلذ سلف ى كلذ وحن وأ هتىلو

 نأب هسفن ىلع دقع نإ اذك و « ىنزلا نوكي الئل ى هبلق نم ىضر ىلع هدقعي نأ

 هبلق نم ىضرب نأ ىلوألا هل اهيلو اهيطعيو انالف تجوزت دق : ارهق لوقي
 . ةرشامملاو لوخدلا هل رسستنل

 نم هيطعي نأ رابج هبلط نمك ) رابجإب ( هلعف هنم بلط حابم لك اذكو )

 الإ وأ لعفلاب الإ يأ ( هب الإ ةاجن دجي ملو ههركاو همزلي ال ام لعفي نا وأ هلام
 لعفس هنأ وأ هيلع ردقي ال وأ هيلإ بلط ام هدنع سيل هنأ ( فلحف ) فلحلاب

 )١( هركذ مدقت .

_ ٣٥٥ 



 م نإ هنأل هلع فلحلاو هدوحج ۔همركي۔ هل هثدا حابأ دفو ء كلذ همزلب ل

 عنق املف هيأرب الإ هلام نم هيطعي نأ هيلع بجوي ملو هلتق وأ هبرض فلحي
 2ك هثنح مدع ربتخ | و [ هل غاس هنمب

 هل هلا حابأ دقو ) “ هيلع ثنحلا الو هسفن ىلع دقع يذلا ( كلذ همزلي مل ) كلذ

 همزلي اذإف 'ا) ي ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ نم الإ» : ىلاعت هلوق يف ( همركب

 رهقو “ هيلع بجي ال ام ىلع همزلي ال نأ ىل'وأف طقف هناسلب رفكلا ىلع ءيش

 هبلط ام دوحج يأ ( هدوحج ) "!هجرح نم نيآدلا ىف كيلع لعج امو هيلع

 ىلوآلاو ( هيلع بجوي ملو هلتق وا هبرض فلحي مل نإ هنآل هيلع فلحلاو ) هنم
 امنإو ث هثنح مدع ربتخا هلوق عم رركت ضعب رركتي الئل دقعلا ىلإ ةراشإلا
 مل : هلوقو “ ثنحلا وه ايناث الوق دافأ ى ريتخا : هلوق نأل رركت ضعب : تلق
 هنيميب) رابجلا ( عنق اماف“هيارب الإ هلام نم هيطعي نأ) ى هديفي ال ثنحلا همزلي

 اك حيحصلا وهو ص هثنحب ليق دقو ى ( هثنح مدع ريتخاو ) فلحلا ( هل غاس

 ابذاك هفلح زاوج دسفي امنإ هب لدتسا ىذلا كلذ نإف “ رظنلا ناعمإ دنع رهظي

 ضقنل سجنب ءىضونملا رابجلا سم ولف ث هملع ثنحلا طاقسإ ال كلذدنع

 ص هفلح يف ضرمتو را.جلل فلح نإ ثنحيال هنأ قحلا معن “ قافتاب هؤوضو

 وأ كلتقأ ينإ : لقي مل هنأل هل رقي مل املف : اذكه مالك دعب رفعج نبا ةرابعو

 فلحي نأ رخآ ملظب ربجف ، ملظ دعب املظ نيميلا ىلإ عجر هنكلو « هايإ ينيطعت
 فنصملا مالكو ى هلتق الإو فلحي نأ امإ « يناثلا ربجلا عقو انهاه نمف ث هلتقيالو

 )١( لحنلا : ١٠٦ .

 )٢( جحلا : ٧٨ .

٣٥٦ 



 لك ذكو . ثنح نإ همزل هملع هفلح نإ هك رت وأ هلعف بج او 11 امأ و

 . ‘ همزل ثنحف هفاح نإ .دبعل نإ و هيلع قح وه ام

 ص هل رقي مل : هلوقل ليلعت « خلا لقي مل هنآل : هلوقو “رفعج نبا مالك نم ذوخام
 عجر > ينيطمت نأ الإ كلتقأ ينإ : لقي م هنأ ةلعل هرارقإ ىفتنا امل يأ

 نيميلا كنم لبقأ ال ينيطعت وأ كلتقأ : لاق ول هنأ ليجعتلا نايبو “ نيميلا ىلإ

 كردي ال ضام ىلع ناك نإ و « لتقلا نم ملسيل يطعيف رقي لب رارقإ هنم فتني م
 يطعي نأ هرهق وه لوألا ملظلاو ى هلتقي لب اضيأ نيمي ناطلسلا نم هصلخي م
 يذلايناثلا وه رخآ ملظب ربجف هيف لاق يذلا رخآلا ملظلاو ى ءاطعإلاب هتبلاطمو

 زاوجىلع ءانب ءافلاب نرقو ، ربج وه ال باوج و « طعي مل نإ نيميلاب ةبلاطملا وه
 فلحلاكل ذنأب رابخإ « اربجف : هلوق نوكيف “ فلح يأ فوذعع وأ اهب هنرق
 . ةدئاز ءافلاو ربج باوجلاو ى اربج

 ( همزل هيلع هفلح نإ ) ف هلل قح وه امم ( هكرت وأ هلعف بجا و لك امأو )

 هيلع ثنحلا ىضتقم همزل يأ « كرتلا وأ لعفلا بجاو وه يذلا كلذ همزل يأ

 هفلح نإ ) هلا دابع نم ( ,دبعل نإو هيلع قح وه ام لك اذكو “ ثنح نا )
 هريغل وأ هلل بجاو كرت ىلع فلحلا ناك اذإو ع ثنحلا ىضتقم ( همزل ثنحف
 اذإ ةرافكلا يفو ت اضيأ ثنحلا بجو مرحم لعف ىلع وأ ، ثنحلا هيلع بجو

 عم لل ناك ام ةيلصولا نأب ييفتلاب لخديو اهتوبث فنصملا رهاظ “ نالوق ثنح

 :هلوق لمحن نأ امإف هلعف بجاو لك امأو : هلوق يف مدقت دق هلل اقح ناك ام نأ

 هيلع قح وه ام لك اذك و : هلوق نوكيف هريغل امو هلل ام ىلع خلا بجا و لك
 : هلوق لمحنو « لل امىلعبجاولك: هلوق لمحن نأ امإو٤اضحم ريركت ردبعل نإو

 . لل ال ردبعل هنأ لاحلاو ىنعملا نوكيف للا ريغل ام ىلع دبعل نإو
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 اذكو ، لوآتم كلذ زيجي الف قاتع وأ قالطب فلحي نأ ههركأ نالز

 ينغلب : هللاق نإ رابجلل بضغم وهو هلوق وأ هلعف هلاممىضموملعف ام لك

 وأ ء لعف دق وهو كلذ هنم ناك ام هنأ هبلع هغّلح مث اذكو اذك كنع
 هل زئاج ريغلعف نإو «هل زئاج ىلع املظ هبقاعل رقا ول هنأل ثنحي مل « لاق

 .هنم ناك ام هفلحف همتش هل سيل نمم هريغل نإو متشك

 فلح نإ قاتع الو قالط الف ( قاتع وأ قالطب فلحي نأ ههركأ نإ الإ )

 قاتعلا وأ قالطلاب فيلحتلا يأ ( كلذ زيجي ) ال هنآل يأ ( الف ) ثنحو

 هرهاظ ىلع هيقبي نمو ! هريغ نع الضف هرهاظ ريغب مالكلا رسفم يأ ( لواتم )
 دري نم امأو ص قاتعلا وأ قالطلاب نيميلا نع يهنلاب درو ثيدحلا نأ كلذو

 ريغ هتزاجإو ى يهب فلحلا زيجي هنإف ةهجاوم هدرب كرتشم هنإف ادر ثيدحلا

 ولو ؛ حايم لك اذك و :هلوق يف ةلخاد ةلأسملاو “ روزو ةلطابو ةركنم لب ةربتعم

 اذكو ) هب برقتلا هدصق مدعب احابم نوكي دقو ةعاط نوكي دق قتعلا ناك

 وأ ) ةحراجي ( هلعف هل اع ىضمو ) ناسلب وأ ةحراج هدجوأ يأ ( هلعف ام لك

 نراسل وأ ةحراجب هلعف يذلا كلذ يأ ( وهو ) ناسللاب هب ظفلتلا يأ ( هلوق

 هودع وأ نيماسملل حدم وأ هتنوعم يف نمل وأ هل مذ هنأل ( رابجلل بضغم )

 هنمناك ام هنا هيلع هفلح مث اذكو اذك كنع ينغلب : هل لاق نإ ) مهيف اب اقلطم

 هبقاعل ) لوقلا وأ لفلاب ( رقأ ول هنأل ثنحي مل ى لاق وأ لعف دق وهو كلذ

 . سوماقلا نع جرخ رهقلابو لوق وأ لعف نم ( هل زئاج ىلع املظ

 هفذقو ههجو حيبقتك هب متشلا زوجي ال امب ( متشك هل زئاج ريغ لعف نإو )

 وهوباوجلا هنمضت امل آرظن ةياغ هريغ لمج امنإو رابجلا ريغ يأ ( هريغل نإو )
 كلذ ( هنم ناك ام هفلحف ) هريغل متشلا ناك ولو ثنحي مل يأ ثنحلا مدع
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 هبنذ ىلع همزلي امم رثك أب فلحي مل نإ هبقاعي ناك نإ ثنح م

 . ثنح هلمتحي امب وأ هردقب ناك نإو

 ( هبنذ ىلع همزلي امم رثكاب فلحي مل ) وأ رقأ ( نإ هبقاعي ناك نإ ثنحي م )
 ددع نم ( هردقب ناك نإو ) زوجي ال امم هوحنو زوجي ال يذلا متشلا وهو
 وأ مجر وأ دمال اعطق وأ كلذ وحن وأ ادلج وأ آالاكن وأ ًاريزعت وأ ابدأ تابرضلا

 وأ ى هبنذ ردقب نجس يف دالخإك هبنذ ( هلمتحي امم وأ ) “ لعف ام لثب صاصق
 . فلح نإ ( ثنح ) ى دسفأ ام لثمب ندب وأ لام يف دسفأ ام نيمضت
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 لصف

 نجس يف دولخ وأ افنع ابرض وأ التق فاخ نإ ءاقتا هركم زاج

 > قَسلاأ لوأل او طوس وأ فس هملع راشي ىتح : لقو > هلثم وأ

 لصف

 اثكم ( ادولخ وأ افينع ابرض وا لتق فاخ نإ ءاقتا هركمل زاج )

 : ليقو ) ٠ نيع أقفو ةيحل قلح وأ ةلمنأ عطقك ( هلثم وأ نجس يف ) اليوط
 اذإ هلعلو ت ( قيلأ لوألاو ) ص امهوحن وأ ( طوس وأ فيسب هيلع راشي ىتح
 فاخ اذإف ص دارأ ام يضقي ىتح هدرب ال هب راشأو طوسلا وأ فيسلا عفر

 لعف نم وأ ى هبلق يف هفالخ دقعيو « زوجي ال لوق نم دارأ ام رابجلا ىطعأكلذ

 الإ نيتبرض وأ ةبرض عفرت ةملك نم ام : ضعب نعو ى هب ةيقتلا ءاملعلا زاجأ نإ
 كلذو“ام "رضل اعفد وأ عفنلل الج رفاكلا محرتب ملكتلا مهضعب زاحأو“ اهلوقأ

 . همالك يف ضي راعملا لمعتسي نأ طرشب رثاكتل ال هيلإ جيتحا اذإ
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 هجراخ وأ لزنم وأ قوس ك نم لجر ذخؤي نأ ةعيبلا لعهارك إلا ىنعمو
 نأ هعسي ال برضلا يف عرشي مل ايف ءاهيلإ هنم رايتخاب نايإب ال قيرط وأ
 يدون نإ امأو « هيف عورش دعب لعف نإ ثنح الو هيلع هرك امب فلح

 ثنح ن] هيلعفلح اممزل رابجلا هفلحف«بهذف {ةعيبلل اولاعت :سانلا يف

 نأ ) هنود نم وأ ناطلسلل ناعذإلا يأ ( ةعيبلا ىلع ءارك الإ ىنعمو )

 هنم رايتخاب نايتاب ال قيرط وأ هجراخ وأ لزنم وأ قوسك نم لجر ذخؤي

 ه۔برقي وأ ( هيلع هركأ امب فلحي نأ هعسي ال برضلا يف عرشي م امف ى اهيلا
 هنأ رم ام حبحصلاو ث هب يوهبل فيسلا وأ طوسلا عفر برضلا يف عورشلاو

 وأ قالطلاب ناطلسلا هفلحتسا نمو ى عورشلا لبق ولو فاخ اذإ ةيقتلا هعست

 زاج هلوق ىلع نيتبرض وأةبرض وأ رم ام هب لعفي نأ فلحي مل نإفاخو قاتعإلا
 الو “ ايب قطنلا هل زاج فيلحت الب اهيلع ههركأ نإ اذك و ى اهب فلحلا هل
 فيس وحنب هيلإ راشي نأ لبق يهب قطن وأ اهب فلح نإ نامقي : ليقو نامقي

 عورش دعب ) فلح يأ ( لعف نإ ثنحي الو ) يتأي اك اقلطم ناعقي : ليقو
 . رم اك ىلوأ وهو ى ال : ليقو ى هلبق لعف نإ ثنحيو ى ( هيف

 فلح ام همزل رابجلا هفلحف بهذف ةعيبلل اولاعت :سانلا يف يدون نإ امأو
 كلذ وحن وأ برض وأ لتقب هتبقاع ىجي مل نم : ىدان نإو “ ( تنح نا هيلع

 همزل هنأ فنصملا مالك ىنعمو ع كلذ يف ثنح الو 6 ةيقتلاو هيلإ جورخلا زاج
 رابجلا كلذ ةفلاخمب ثنح نإ ةرافكلا وهو ةعسلا نم هيلع فلح ام ىضتقم

 هسأرب ىموأف ةعيبلاب لجر ىلإ راشأ و نومعني اوناكف مهفلحي لعجف اوسبح نإو
 وأ رئب يف ءاقلاب وأ لتقلاب مهديس ديبع هركأ نرإو “ ثنحي مل ىضرلا ميري

 رئب يف ىلدتي نأ لثم ركذ امي قالطلا ىلع هؤاسن هتهركأ وأ قتعلا ىلع رحب
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 . . . « اقلطم ايعوقو مزليف قالطو قتع يف دادشو

 > اع انتما دحم ل ن ا ىالط ال و 20 قتع الف لعفف كانلس ر أ انق"اطت ن ١ : نلقىف

 عقت مل ثالثلا ىلع هنرهق هنإ : ليق قحلاو « ةدحاوب هعم نيقب اثالث قلط نإو

 .ناتنثا تمقو الإو ةدحاو

 ص ال . لقو ك :> رابج هفلحتس» نأ لق فلح نإ هنأ مهضعب ركذو

 ط رسلا وأ فيسلا زربأ نإ : ليقو ‘ ثنحي مل فلحف هبقاعي مب ملعي ملو دده نإو

 الو برضلاو لتةلاو ذخألا رابجلا ةداع نم نكي مل نإو ‘ ثنحي مل هددهو

 لاملاب ولو بقاعي وأ لتقي هنأ فرع نإو ‘ ثنح فلحف بقاعي مب يردي

 بقاع ارابج ىأر نإو ث ثنحي : ليقو “ ثنحي مل قتعلا وأ قالطلاب ولو فلحف

 نيطوس وأ طوسب رئاج هدعوأ نمو “ ثنح مل فلحف ملاس هنم ملس امبرو هريغ

 . نالوق ؟ ال وأ ثنحي لهف هل فلحف هلمتحي نكلو كلذب ملأتي وهو

 هودعوتي ملو ادحاو اطوس هوبرضف ىبأف كتأرما قلط : هناوعأ لاق نإو

 ةبرض ىلع هلثم اوك رت ىأر نإ الإ ى هنوكرتي ىتم يردي ال هنأل ثنحي مل اهقلطف
 عم هرايتخاب رئاجلا ىلإ بهذ نإو“ ال: ليقو ى اهلمتحي ناك نإ ثنح وه قلطف
 بهذ نإو رئاجلا هب ملعي ال عضوم يف ناك نإ اذك و « ثنح هفلحي هنأب هملع

 هدنع ناك وأ هب ملعي مل ولو ةجاح ريغل وأ هفيلحتب ملع دقو ةجاحل هتكلم ىلإ

 ىلع هفلح نإو “ ثنح رابجلا هبلطي مل امب ناسنإلا فلح اذإو “ ثنح هفلحي ال

 ظفلب وأ قالطلاب هريغ نع يقتي ال ذإ عقو قالطلاب هريغ لام وأ هريغ سفن ريغ
 .ضرملا يف ةيقتلا عست الو“ ريغصلا هدلو يف الإ رفكلا

 وأ عورشلا لبق اهب ظفلت ( اقلطم ايهعوقو مزليف قالطو قتع يز ددشو )
 تلأس : لاق ى يبارافلا ليمج هاور هللا همحر ديز نب رباج نع لوق وهو ى هدعب
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 وأ مك احب نإو . هملظ نإ ها ون هللف رت اح وأ هسقنب فلح نمو

 ٠ . . ملظب ل نأ هتسن هعفنت الو > هفلحتسمل ةنلاف لدع مامإب

 قالطلاب فلحتسي ناكو ى ةرصبلا ىلع لوحكم نب رطق ناك مايأ ءاثعشلا ابأ
 قالطلا : لا_ة ؟ انعدت نامزلا اذه يف سيل : تاقف « ىنع ضرعأف قاتعلاو

 نم دشأب اسىل : لاقف هلأس الىمج نإ : ليقو ك اه ىمس ام بجاو ىقاتعلاو

 كسمي نأ هلف اهب فلح اذإف ى ةيقتلا ةصخر هيف تءاج يذلا رفكلا

 . هقيقرو هتجوز

 ( وأ ) ث هنم فيلحت الب هيلع لماح رئاج ةرضح ( هسفنب فلح نمو )
 ام ىلع حيحصلا ىلع هسفنب هفلح يف ( هاون هلف رئاج ) رئاج فيلحتب فلح

 ( تاو ) ص رئاجلل ةينلاف هماظي مل نإو ( هماظ نإ ) رئاجلا فيلحت يفو ى رم
 ةينلاف لدع ماماب وا ) رئاج هسفن يف ناكولو هفيلحت يف لدع ( مكاحي ) فلح
 ل۔ب ى نيميلل بلاطلا مصخلا ةين اضيأ يهو مامإلا وأ كاملا وهو( هفلحتسمل

 بحاصلا نإف « كبحاص هلع كقدص ام ىلع كنىمي » : ثيدحل ىلوا اذه

 يأ ةزمهلا حتفب ( ماظي مل نأ هتين هعفنت الو ) مامإلا وحن ال مصخلا هنم ردابتي

 ص رمألا سفن يف ام فلاخ ولو ىقح رهاظلا بسحب كحلا نأل هملظي مل نال
 ملسم هاورو هللا همحر خيشلا هاور ] « فلحتسملا ةين ىلع نيميلا » : قلع لاق

 يضاقلا فالختسا ىلع لومحم ماللا رسكب وهو ى [ ةريره يبأ نع ةجام نباو
 هياع كقدصي ام ىلع كنيمي ه : لم لاقو ى ةضرعملاو ةيروتلا فلاحلا عفنت الف
 يأ ز ] ةريره يبأ نع ةجام نباو د واد وبأ و ملسمو دمحأ هاور « كبحاص

 لومحم وهو : ضايع لاق : يبيطلا لاق ى ةيروتلا هيف رثؤت ال كيلع عقاو كنيمي

 ام ىلع كبحاصل فلحت نأ كيلع بس هانعم : ليقو ث يضاقلا فالختسا ىلع

 للا نيبو هنيب ايف هل قحلا ناكو مصخلا هملظ نإو هل تفلح اذإ ه_ب كقدصي
 . هتدن هلف
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 فلح ًاببص مزلت ال هن أ حيحصلاو > نونحمو لفط ىلع نيم الو

 دعب ك و دعب ثنح دبع الو ةرافك هغولب دعب ثتح و

 رفكي الو فلح ال دمعلا : لىقو ‘ مالسإ

 ى ةقافإو عولب دعب اثنح ولو ريثك دنع ( نونجمو لفط ىلع نمي الو )
 هغولب دعب ثنحو ) اببص ناك اذإ ( فلح ايبص مزلت ال هنأ حيحصلاو )

 ال ةقافإلا دعب ثنح نإ نونجملاو : هتمزل غولب دعب ثنح نإ : ليقو ى ( ةرافك

 ءيشب سيل ايهنم دقعلاو ثنحلاو دقعلاب مزلت ةرفكلا نأل كلذو همزلت

 مدعو (مالسا دعب ) ثنح ( كرشمك قتع دعب ثنح ادبع ) مزلت ( الو )
 ضعب هفَّسضو ‘ بج مالسإلا نأل ضعب دنع كرشملا يف حيحصلا وه اهموزل
 لعف ولف ع فلكم هنأل دبعلا يف اهموزل حيحصلاو ى زئاجلا دقعلل ابج سيل هنال

 نم رمأ الب هتبقر قوف ام ىنج ول اذك و ى قتع اذإ اهدؤي ةرافك هتمزل ةريبك

 وأ ؟ ثنحلاب ةرافكلا بحت له : فالخلا ببسو ى هتبقر قوف ام هيلعف هديس

 مهمزلي مل ايهب لاق نمو ءةرافكللا مهمزلأ ثنحلاب لاق نمو ؟ اعم ثنحلاو دقعلاب

 ثنحلاو دقعلاب بحت ةرافكلا نأ كشالو هب دتعي ال نيح عقو دقعملا دإ

 الب ةرافكلا مزلت الو « نيمي دقع الب ثنحلا روصتي ال اه:أ ىنعمبو “قافتاب اميمج

 له ى هتاذل بجت اهف اوفلتخا امنإو “ ثنحو دقع دوجو عم بجت لب “ ثنح

 ثنحلا مدع اضيأ كرشملا يف حيحصلاو ؟ دةعلا تاذو هتاذل وأ ثنحلا تاذل

 . امهريغو داقتعاو دقع نم هلبق امل بح مالسإلا نأل

 ثنحو فلح نإو“ هبر نذإب الإ ( فلحي ال دبعلا ) اوركذو يأ ( ليقو )

 لعفي ال يأ ديدشتلاب ( رفكي ال ) نكل ( و ) هبر نم نذإ الب نإو هتمزل
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 ماص نإو ص معطي وأ قتعيف كلمب ال ذإ هبر نذاب الإ ثنح نإ
 ء آموي هقتعل هتمذب تقلعت الإو ،هازجأ هنع رفك نإو فعض

 موصلاب رّضكي : ليقو 2 فلحلاب هرمأ ولو هبر نذاب الإ رّضكيالو

 . . . . .. ‘ . هب يصعيو هنذإ الب نإو

 : ليقو “ كلم امم ( معطي وأ قتعيف كلم ال ذإ هبر نذاب الإ ثنح نإ ) ةرافك

 هنأب لوقلا ىلع هديس ولو ائيش دحأ هل بهي نأ لثم هنم معطي وأ قتعيف كلمي
 ةمدخ ىفوتسا دقو ى الثم ءاشعلا دعب ليللا يف بسكي وأ هل تبثيف كلم

 وأ اشرأ وأ هبيرق وأ هيلو نم اثرإ اهريغ وأ هدالب نم آلام هيلإ لسري وأ“هديس
 ارح هنودقتعي نيكرشملا هدلب لهأ نأل روكذملا ثرإلا كلذو ، كلذ وحن
 يف فلحلا اذك و هد\سل كلم هلك كلذ : لقو . كرشلا ىلع قاب وهو هنوثرويو

 . قرتسي نأ لبق لاملا نم هيلإ بسني ام عبمج

 ملمي مل نإو قتعلا وأ ماعطإلاب هديس ( هنع رفك نإو ث فعض ماص ناو )
 هقتعل هتمنب تقلعت الإو هءازجأ ) هنذإب دبعلا ماص وأ مت ىتح ريفكتلاب دبعلا

 خيشلا لوق امأ و٤هديس نذإب فلح نإ الإ هنيمي دقعني ال هنأ ضعب معزو ( اموي

 هل زوجي ال هنأ هانعمف ى هالوم نذإب الإ هل نيمي ال دبعلا نإ : مهضعب لاق دقو

 ولو ثنح هنأ ى اثناح ناك فلح نإو : هلوق ىنعمو « هنذإ الب فلحي نأ

 كلذل لديو ى هنم نذإ الب ولو ةدقعنم هنيمي نأ رهظف ، هنم نذإ الب فلح
 رفكي _رأ هل سيلف فلحف فلحي نأ هدبس هرمأ نإ كلذك و : دمب هلوق

 داقعنإلا ىلع ( و ) نذإ الب دبعلا فلح يف:اذه لبق روكذملا همالك نأ اذهب نيبتف

 هرمأي مل نإ اجس الو ( فلحلاب هرمأ ولو) هديس يأ ( هبر نذاب الإ رتفكي الو )
 ءانب هرمأ الب ولو ماعطإلا وأ ىتعلاب ريفكتلا هل : ليقو ى هزجي مل رفك نإو

 (هب يصعيو ) ريفكتلا يف ( هنذإ الب نإو موصلاب رفكي : ليقو ) كلمي هنأ ىلع
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 . هنع طقست و

 الب موصلاب هسفن يف فرصتلا مدعو ريفكتلا : ناضرف هيلع عمتجا هنأ كلذو

 اليزنت هديسل ةيصعم هيف ناك ولو ى ريفكتلا باكترا هل زيجأف 2 هديس نذإ
 ءازجأ رفك نإ هنأ هل ديرب نأ زوجيو ى ريفكتلا مدع ةبتر نع ةيصعملا هذهف

 ناكو فلحلاب هرمأ نإ هنأ يدنع حيحصلاو « ( هنع طقستو ) لاق اك يصعو

 « هكلام هثنح وأ ثنحلل هنم ضرعت الب ثنحو هل رهظي ايف هكلام بلق ريغتي
 :فنصملا لوقو & كلذ يف ةيصعم الو « هكلام هعنام واو موصلاب رفكي هنإف

 ةرافك طعي ملوتام نإو « بجاو ريفكتلا نأب لوقلا كلذ يف رهاظ هب يصعيو

 . صاع اهب صوي ملو هجو يأ نم هتمزل

 نأ عم هكلام ديرب ام ىلع ريفكتلا مدق كلذ لئاق نأ موصلا هجوو

 ريفكتلا نم هعنمي ال نأ هديس رمؤي هنأ مهضعب ركذو ى ةيصعم حابملا يف هتفلاخم

 وهو هيلعبجاو لكلا نآل ى مثأي الو هازجأ هتمدخ نع زجعيملو ماص نإ هنإو
 نكمأ فيك بجاو هيلع جورخلاف هريغ عرز طسوت نم لثم “ يدنع حبحصلا

 نإ جورخلا لاح دسفأ ابف هيلع مثإ الو ث آررض اهلقأو قرطلا رسيأ دصقنلو

 . همرغ هيلعو بئات جرخ

 ى هعم بحصتسم ةيصعملا كح نكل جورخلاب رومأم وه : ينيوجلا لاقو

 جارخإلا لاح دسفي هنآل هنع يهنم جورخلاب رومأم هنأ ةربجملاو مشاه وبأ معزو

 اوثنحو دبعلاو كرشملاو ىصلا فلح نإ هنأ ضعب ركذو « داسفلا بحيال هللاو

 ةقدصلاب فلح نإ كرشملا نأو“ مهيلع ةرافك الف ريرحتلاو مالسإلاو غولبلا لبق
 نإو ى الف الإو ثنحلا همزل هيلع فلح ام مرحي ناك نإف املسم ثنحو قتعلاو

 يف ناك نإف قتع ىتح رفكي مل نإو ى هنذإ الب نإو موصلا هيلع : لاق امشاه
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 : ليقو ث هنذإ الب هتيدوبع يف ماص ذإ موصلا داعأ الإ و معطأ ًارسوم هنيح

 ٠ اقلطم اهيف هموص هيزحم

 ( تاهيبنت )

 :بوبحم نبا لاق « غلب ام دعب ثنح مث هلام ةقدصب وص فلخ نإ : لوألا
 < ثنح ام ةرافك همزلت ال ةنس ةرشع ىتنثا نيا : بوبحم لاقو ى هلام رثعي

 . ادعاصف همزلت : لىقو

 كيلعشناب :لثم ثنحلا هف : لبقو ى يفاطعتسالا نيمسلا يف ثنح ( : يناثلا

 . كىلع هللا قح وأ هللاب كتلأسو ى لعفت ال

 ى ثنح ةيناز اهنأ نيناجملا وأ نايبصلا وأ باودلا ىلع فلح نم : ثلاثلا

 . يهنمو رومأم ىلع ىنزلا عقي امنإو

 هل بسك ثرإب ولو ديزهكلم ام لكف ديز بسك نع فلح نم : عبارلا
 . فرصتو ةجلاعمب هيلإ راص ام بسكلا : ليقو ط هب ثنحي

 هيهربخأ نإ الإ ثذنحالف لدع هب هربخأ دقو اذك ملعي ال فل>حنم : سماخلا

 نقيتملا ملعلا يف ثحب اذإ امأو ى هقدص نإ ربخم لكب ثنحي هنأ رهاظلاو « نالدع
 . ملعلا ال اهاضتقمب لمعلا ةحص ديفت اهتداهش نإف نيلدعب لصحي ال هنإف هب
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 باب

 نيتس ماعطإ وأ نيعباتتم موص وأ "قتع امإ ظيلغتلا ةرافك

 فيفختلاو ، هيف ماعطإ الب لتقلاو راهظلا ريغ يف رييختب انيكسم
 ةلسرملا نامألا يف

 ( باب )
 ) تا ر اًفكلا ق (

 ( نيتس ماعطإ وأ نيعباتتم ) نب رهش ( موص وأ قتع امإ ظيلفتلا ةراذك )
 الف ر مظلا يف امأ ( لتقلاو راهظلا ريغ يف رييختب انيكسم ) لبكلل لماش
 دبعلا قتعلا يف يزجيو « موصلا دجي مل نإ الإ معطي الو اقتع دجي مل نإ الإ موصي
 ءةالوتمةبقر الإ:ليقو“ةدحوم ةبقر الإ يزجي ال ليقو ةكرشملا ةمآلا وأكرشلملا

 ُةدحومقتع هيف يزجيو (هيفماعطإالب)اقتع دجمل نإ الإموصيالف لتقلا يف امأو
 يف ةقلطملا (ةلسرملاناميألا يف) فيفختلا ةرافك يأ( فيفختناو) ةالوتم : ليقو
 ءاليإلا ريغ نيمي لك يف : ليقو“لتقلاو راهظلاب ةديقملا ريغ مومملاىلع ةدئاملاةروس
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 ؛ءيشبقدصتي : ليقو “ةلسرم : ليقو ى ةظلغم .تمزل ةريبك لعف نمو “راهظلاو
 ةبذكلاو رسلا ءاشفإ يف اضيأ يه ةعبرألا لاوقألا اذك و ى بوتي : ليقو
 ارانيد نبرشعو نينثا ةبذكلا يف نإ : ليقو ى هتفلاخم زوجي يذلا دعولا ةفلاخمو

 ىدحإ رسلا جارخإ يفو “نيرشعو ةثالث روكذملا دعولا ةفلاخم يفو ىءارقفلل

 مل نإف ةبقر قتع وأ ارانيد نيرشعو نانثا ةبذكلا ةرافك : ليقو ى نيرشعو

 باتكلا نم اهموزل تبثي م ةالصلا ةرافك و “ مايأ ةسمخ و نيرهش موصف عطتسي

 رجزو ةبوقعو ابيدأت انباحصأ اهب لاق امناو « عامجإلا نم الو ةنسلا نم الو
 وأ ناضمر يف "الك وأ اهكرت دّسمت نمو “ قاشملا ضقن ىلع سايقو اهك رت نع
 :ليقو “ةرافك ةالص لكل : ليقو « ةرافكلاو ل دبلا همزل ثنحيو فلحي ناك

 هتمزل تامباتتم ريغ وأ « ةدحاو ةرافكك يهو عبض ام لكل ةدحاو يزحت

 وأ ركسك دحاو ىنعم اهنع هلغش نإ : لسقو ص ةرافك ةدحاو ةرافك لكل

 دمب هلثمب وأ هريغب ائش عض اذإو ى ةدحاو هتمزل ءانبك هيف لخد ببس

 . ةالصلا كرت ىلع ةرافكلا مزلت ال : ليقو ى اضيأ ةدحاوف هنم جورخلا

 هيف رذعب ايف مزلت الو ص هب لمع انم ادحأ ملعن الو : سيمخ خيشلا لاق

 ديصلا ةرافك و لتقلا ةرافكك باتكلا نم هتمزل ةرافك كرت نمو ى نايسنك

 رذع هب لزن نإ الإ ةنسلا نم همزل ام اذك و « ىصع : لىقر “ كله ؛فلحلاو

 هيلع مكحي الف يسات هكرت نمو ص اندنع ملاس روذعملاف كلذ مكح هنع ليزي

 فلح نم نإ : لقو " كشي ال قح طاتحا فلح ام فرعي مل نمو ى ءيشب

 نإ ةدحاو ةظلفم تذزيجأو > علقأ نإ رفغتسيلف يه مك يردب الو ةظلفم انامأ

 نم همزل ام نآرقلا يف ام رفك نمو « موصلاو ةالصلا كرتو ةريثك انامأ فلح
 .ةيالولا يف وهف كلذ ريغ كرتو ديصلا ةرافك و هللاب نيميلا ةرافك و لتقلا ةرافك
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 . ةيآلا « نيك اسم ةرشع ماعطإ هترافكف » : ىلاعت هلوق يف ام يهو

 مايأ ةثالث ماص دجي مل نمف ىلوألا ةثالثلا نيب رييختب

 يأ ( يهو ) "نهدؤي ملو ةثالثلا تارافكلا هذه ءادأب ۔_اد اذإ : اضيأ ليقو

 (ةيآلا)ممت ي نيكاسمة رشع ماعطإ هتراتفكف :ىلاعت هلوق يف ام)فيفختلا ةرافك

 ةظلغملا ةرافكلا يف اذك و « آدمع ولو لصف نأب ةعباتم الب ولو ةثالث اهماتب دارأ و

 ةرشع مامطإ ( ىلوألا ةثالثلا نيب رييختب ) كلذ يف ليكلاو لكألا ءاوسو

 : ليقو ى ةدحوم : ليقو ى ةكرشم ولو ةبقرلا ريرحتو ى مهتوسك و ء نيكاسم

 تلاقو ص بجاولا ىدأ دقف اهلعف اذإف « ةثالثلا دحأ لعف بجاولاو ى ةالوتم

 باوث بلأ عيجلا لمف ولف “ دحاوب بوجولا طقسيو “ بحاو عيجلا : ةلزتعملا

 : ليقو “ ضورف ةثالث باقع بقوع رداق وهو عيمجلا كرت وأ “ ضورف ةثالث
 مأ نيعملا كلذ قفاو ى لعف اب بوجولا طقسيو ى هللا دنع نيعم دحاو بجاولا

 ىلإ ةبسنلاب فلتخيف هلعفي يذلا وهو هللا دنع دحاو بجاولا : ليقو ؟ ال

 وأ بتر نرإ لوآلا ناك عيمجلا لعف ولف هيلعو “ لوآلا حيحصلاو ى فلكملا

 هبو « ةرافك ال القن يقابلاو ضرفلل ءادأ ةعفد عيمجلا لعف نكمأ نإ ىنع يذلا

 اهدحأ نأ عبارلاو ثلاثلا لوقلا ىلع اذك و « ينغلا بحاص ماشه نبا لاق

 . لفن يقابلاو ضرف

 : هنع هللا يضر دوعسم نبا أرق “ ةعباتتم ( مايأ ةثالث ماص دجي مل نمف )
 وأ ضمح وا ضرمي لصفلا رضي الو ٢ 'چ تامبانتم مايأ ةثالث مايصف دحم 1 نم ط

 يفو “ ديعي : ليقو ى هيف رطفي رفسب لصفلا مهضعب زاجأو ى ديع وأ سافن

 ولوناضمر برق ىلإ ريخاتلا يف رذع نإ زاوجلاو « عنملاو زاوجلا ناضمرب لصفلا

 ( ` ) ةدئاملا : ٨٩ .

 ( ٢ ) ة رقبلا ١٩٩٦ .
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 عبدي ءاشعو ءاذغ لخب نإو ناتمودأم ناتلك أ ةرشعلا ماعطإو

 ص فنأتسي رطفملا ضيرملا نأ : ضعب معزو « بيرق ناضمر نأ ركذتي مل نأب
 ءاش نإف ضرم مث ارهش ماص نمو ، اضيأ فالخلا كلذ لتقلاو راهظلا موص يفو

 ماص نمو « نيتس : ليقو ى نيثالث معطأ ءاش نإو 0 ىنبو "حصي نأ ىلإ رتخأ
 ةينلاب اهنيب لصفي ىقح « ال : ليقو « هيزجي : ليقف ث رتيب مو نينيمي نع ةعبرأ
 وأ اهاون نإ اهنع ءازجأ ةدحاو ةظلغم الإ هيلع سيل نأ ملع مث نيرهش ماص نإو

 ،تالسرفف الإوةظلغم هيلع ناك نإ يونيو نيرهش موصي نأ زوجيو ى نيميلا ىون
 ماص نمو ى ةالصلا اذك و ى ةبرقف الإو تالسرم وأ ةظلغم هتمزل نإ يوني وأ

 وأ نوسمخو ةعست وأ ًاموب نوتس نيرهشلا موص ف هل ناك لالهلاب ناضمرل ةظلغم

 زجع نإو ص نيتس ماص لالهلا ريغب ماص نإو 2 كلذ ىفك .و ی نوسمخو ةينام

 هيلع ردق ام ةرم لك معطي نأ هلف ةرم معطي ام هل نكي ملو موصلاو قتعلا نع

 ءاملا عم نيتلك أ داجيإ يأ ( ناتلكأ ) نيتسلا ماعطإك ( ةرشعلا ماعطإو )

 ,لحي نإو ) 0 مادإلا نم لوعفم مسا واولا ناكسإو لادلا مضب ( ناتمودام )
 يلخي لب “ ضعبل افالخ ؟متعبش له :مهلأسي نأ همزلي الو ( عبشب ءاشعو ءاذغ

 ءاوعبشي مل ولو يزجي هنأ مهضعب معزو « هوك رقي ىتح ماعطلا نيبو مهنيب
 اهنأل ةدحاو ةلكأ يزجت الو هزجي مل تايقل ثالث لك أ نإو ى رك ذ ام روهشملاو
 عرشو اندّبعت ىلاعتو هناحبس هلاو ى ةياغ مهنأل تالك أ ثالث عرشي الو ص ىندأ
 تومعطتام طسوأ نم { : ىلاعت ئ ء ناتلكأ طسوألاو ى طسوألاب انل

 ءاذغلا مهمامطإ طسوأ و ص ةيردصم «ام» و “مهماعط طسوأ نم يأ اي كلهأ

 ء ٨٩ : ةدئاملا ) ` (
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 ٠ ٠ ٠ ٠ مايأ ةرشع ي دحاو زاجو

 نم ماعطإلا نال طس وألا ماعطلا نم مهماعطإ ىلع اضرأ ةيآلا تّلدف { ءاشعلاو

 طسوالا نم مامطإلا و ى ىلعأ مامطإ ىلعألا نم ماعطإلاو ث ىندأ ماعطإ ىندألا

 . طسوأ مامطإ

 ماعطإ نم ماعطإب انرمأ هنآل ءاشملا هدعبو ءاذفلاب ءادتبالا اضرأ ةيآلا تلمشو

 :ليقو“ءا ذغلا لب ءاشملا انلهأ ماعط هدب سيلو “ طسوألاطارتشا دازو ى انلهأ
 . كلذ يف اصن تسيل ةيآلا نأل ءاشملاب ءدبلا زوجي

 ءاذغ انلهأ معطن ال انأل نيءاشع وأ نيءاذغ همعطي ال هنأ اضيأ ةيآلا تلمش و

 نإو “ءاشع ديزي دحاو ءاذغف نيءاذغ همعطأ نإف ى ءاشع ىلإ ءاشع وأ ءاذغ ىلإ

 ام ةيآلا لمشتل ةيردصم «ام» تلق امنإو “ ءاذغ ديزيو “ دحاوف نيءاشع هممطأ

 . كلذ لك لمشت مل ةلوصوم مسإ اهنإ انلق ولو 4 هلك تركذ

 هعنمو “كلذ مهضعب هرك و «( مايأةرشع يف) متي ريغ ولو (دحاو زاجو )
 اذك و٤ رظتني وأ صويلفهاوس دجي مل ولو ال:ليقو“هاوس دجي مل نإ الإ نورخآ

 ص كلذ وحنو مايأ ةسمخ يف نينثإ ماعطإ يفو « نيموي يف ةسمخ ماعطإ يف فللا

 ث ةجاحلا عفد دارملا نأب نيللعم ةيفنحلل زاوجلا بسنو“نيتسلا مامطإ يف كلذك و

 نوكيف اموي نيتس يف الثم دحاو صخش ةجاحك الثم اصخش نيتس ةجاحو

 ماعطإ » :لجو زع هلوق نوكيو ى بجاولا رادقم نايبل نآرقلا يف ذدعلارك ذ
 ام ماعطإ يأ ص انيكسم نيتس ماعطإ ريدقت ىلع الثم "اه انيكسم نيتس

 )١( ةلداحملا : ( .
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 باهذ هرخآو ى ءاشعلا لوأ وهو لاوزلا هرخآو رجفلا ءاذغلا لوأو

 . . . .. .. ... ... ... . ليللا يثلث

 [افنآ[آ ةرس ام دح ىلع موي لك "لقأل وأ مل معطأ ءاوس “ ماعطلا ن نم ميف

 وهو مودممب لمع و“ ماعطإ وهو دوجوملا ىفلأ ثبح ضعب دنع ديعب ليوات وهو

 اهمزلت مل نإ اهدلوو اهجوز ةأرملا معطتو 6 ص هللو عت همزل نم معطي الو ث ماعط

 ى اهيلإ ةبيرقلاب مت تأ و اهيف ام معطأةرشع وأ نوتس هتيرق ف نكي مل نمو “ هتقفن

 ناميألا تددمت نإف بحلا نم ءيش يقبو ءارقفلا عرف نإو ‘ ليكلا يف اذك و
 نم مهنم دحاولا ىلإ ملسيو مهيصحن هنإف لك نم تيب لك لهأ يطعي نأ دارآو

 نم هنم ىطعأ ادودحم بحلا ناكو لعفي مل نإو 4 متتسي ىقح لك نع نيدم" رب"

 اضعب ىطعأو نيتس ماعطإ هيلع نمو ، ىرقلا برقأ ءارقف ىلإ يقابلاو رضح
 نم مهيف دعيو ى نيتس فنأتسا هدلب يف قرفي نأ ءاش نإف ى هيسن ىتح كسمأو
 رخآ دلب يف يقابلا قارف ا ءاش نإو ص هيلع رركي الو ى آلوأ هل ىطعأ نمم هفرع

 مل نإ الإ اضعب ادغو اضعب مويلا معطي نأ يزجي الو « هاطعأ نم ددعب متيو
 مهنكميمل اذإ ءاملا مهيطعي نأ ةرافكلا سانلا هدنع لك أي نم مزلو “نيكاسم دجي

 ؛ هلثم بجاو وهف هب الإ بجاولا متيال ام : هريغو خيشلا لوقل ى هب الإ لكألا

 الإ هماعط يفوتسي ال وأ ءاملا عم الإ لكاي ال نأ هتداع تناك وأ صغ نإ اذك و

 الهنأ كلذل لديو ءاملا نود ماعطلا ركذ العو لج هلا نآل ص همزلي مل الإو « هب

 . "رم ام ىلع هسكع الو لك أ نع فلاح برشلاب ثنحي

 لاوزلاب لصتملا تقولا يأ ) ءاشعلا هرخآو رجفلا ءاذفلا لوأو (

 يأ هفصن وأ ) ليللا يثلث باهذ هرخآو ' ءاشعلا لوا ( لاوزلا يأ ) وهو (

 ةدحاو ةلكأف نيترم هدعب وأ لاوزلا لبق مهمعطأ نمق ث اباهذب لصتملا تقولا
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 ةتس بوبح نمنا دم'ليكلاو دصقب امهب راقت هركوءتقو يفنايعطت الو

 امو لاوزلا وأ ى لاوزلا لبق ام وه ( تقو يف ) ناتلك آلا يأ ( نايعطت الو )

 ى يناثلا تقولا يف ىرخألا ةلكألا مهل ديعيو « ةدحاو ةلك اف لعف نإإو“هدمي

 نأ ىلإ ( دصقب ابراقت هركو ) ، هزجي م ءاشملاب مهمامطإ أدتبا نإ : ليقو

 مهلكأ “لق اذإ هيزجي ال هنأ قيقحتلاو « هركي مل دصقي مل نإو اليلق اولكأي
 مهموي مميفكب ام وه لمألا م اعطإ نأل { مويلل مهيفكي ال ىتح براقتلاب ادج

 زجي مل ىرخأ ةرافكل دحاو موي يف ءاذفلا مهمعطأ مث ءاذفلا مهممطأ ول اذكف

 ايف هنايزجي اهنإف لوالا ءاق دقو الإ يناثلا مهمعطي مل نإ الإ ‘ لوألا ءاذغلا الإ

 ةليل يف ىرخأ ىلع رخآ ءاشعو ةرافك ىلع ءاشع مهمعطأ نإ اذك و ى رهظي

 اهنإف يناثلا همعطي نأ لبق لوآلا ءاق نإ الإ ث لوآلا الإ زجي مل ةدحاو

 كلت يف وأ مويلا كلذ يف هريغ همعطأ اذإ كلذك و « رهظي ايف هاون امل هنايزجي
 . لوألا ءاق نإ الإ يناثلل يزجي ال هنإف وه همعطأ ام دعب ةليللا

 هتلزنمي ام وهو ريعش نم ةثالث : لسىقو ه ( ةتس بوبح نم ناًدم' ليكلاو (

 نم نا"دلم : لىقو < دمج رمتك هتلزنمب وه امورب" نم نا "ةدمو دج ريغ رمتك

 مرحلا قلح “قللا ةرافك ىلع اسايق هب لومعملا روهشملا وهو “ةضبقو ريغش

 ؛ هيلع تارافكلا رئاس سمقف ى رب"نم نيكسم لكل ناًدم" ثيدحلا يف ةدراولا

 هنم دادمأ ةعبرأ الثم ريعشلا ةميق تناك اذإف ى ةمرقلاب "ربلا ىلع ربلا ريغ سيقو

 ريعشلا ةميق تناك نإو ص ريعش نم ةعبرأ نيكسم لكل ىطعأ رب" نم نيدم

 ىطعأ ربلا ةميق هتمىق تواس نإو“ ةسمخنىكسم لكل ىطعأ - رب" نم ندمب ةسمخ

 صخرو “ اقلطم ريعش نم ةثالث : ليقو ى رثكأو لقأ اذكهو ريعش نم نيدم
 لكل ةضبق :لبق اك یكلذ ريغ هيفو ى ءاش اهيأ نم دحاو ادم" يطعي نأ ضعب
 ص ناًَدم هنمف ربلا ىوس بوبحلا نم هربغ وأ بيبز نم عاص : ليقو « نيكسم
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 ءاهريغ عم مزلو س بيبز وأ ديج رمت وأ رب عم مادإ مزلي الو
 . . . . . . دحاو ماعطإ زاجو

 ص هفصن هتلزنم امو ربلا نمو ى هعابرأ ةثالث ريعشلا وأ ةرذلا نم لكل : ليقو
 امم راهظلا يف ولو ةتسلا بوبحلا ريغ نم زوجي هنأو « حيحصلا هنأ مهضعب ركذو
 عيبرلا نأو « ربلا نم هفصن نث ردق عاص لكل هنم يطعي هنأو « هب تاتقي

 :ليقو « بوبجحلانم طسولا ىطعيو مادإ الب هنم عاص فصن ربلاك ريعشلا : لوقي

 جرحت ال : ليقو “ جرحت الف اهطلخ نإف ى ربلا كلذ لضفأو ڵ جرحت ةرذلا يف

 تناك نإ ضعب دنع دادمأ ةثالث اهنم ىطميو ى اهنامز يف : ليقو ث اقلطم اهيف
 سلعلاو عاص راهظلا يف ولو نخدلا نم ىطعيو “ نيرخآ دنع عاصو ى ةرشقم

 . ربلاك يفاصلا

 ( اهريغ عم مزلو ) ديج ( بيبز وآ ديج رمت وأ رب عم مادا مزلي الو )
 نم يطعي ليكلا يفف موزللاب لاق نمف ى مزلي ال : ليقو « لكالا يف كلذو

 . نًدمف هريغب لاق نمو ‘ ةضىقو ندم وأ دادمأ ةثالث الثم ريعشلا

 كلذ ريغ وأ نيل وأ تبز وأ محل وأ لخ نم دلبلا لهأ هب مدأتي ام مادإلاو

 مهمعطأ نإو ث زاج هريغ وأ ام مادإلا ىطعأو نيدم الثم ريعش نم لاك نإو

 ةرافك نم دحاول يطعي نأ زوجيو «مادإلا هيلع :ليقو مادإ الف رب" نم ازبخ
 يحلا ةرافك يطعي نأ هلو « ددماا يفوتسي ىتح نيكسمل بجي ام موي لك نيميلا

 نأ و ىرقلا يف صخرلا بلطينأ و “نيمي وأ لتق وأ راهظل نكت مل نإ ةرم دحاول
 . هدجو ثدح اقلطم ةرافكلا يطعي

 ىتح دحاولا ماعطإ زاجو « يفوتسي ىتح موب لك ( دحاو ماعطإ زاجو )
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 كرشمك آدبع الو ًاعيضر ال ، ماعطب شاع نإ ريغص وأ ىثنأ نإو
 نم وأ ينغو

 نإ ريفص وأ ) ىثنخ وأ ( ىثنا نإو ) هريغ مم همامطإ وأ هدحو يفوتسي
 ينايعلا هراتخاو ةبراغملا بتك ضعب يف اك عاضرب وأ هب وأ:ليق ( « مامطب شاع

 ميطفلا نم يطعي هنأ مهضعب ركذو « هرك ذ ام حيحصلاو « فنصملاب ىمسملا

 لكل ليكيو ى ماعطلا نم هتزوح ذخأ نم الإ معطي الف معطأ نإو ى ادعاصف
 غلبي مل نم يطعي ال:ل.قو « دحأ هل كسمأ ردقب مل نإو “ كسمي نأ ردقي ريغص

 لجرلل زوجيو ، هحلاصم يف اهلمجي وأ اهايإ همعطيو هلومي نمل هتصح يطعي لب
 ينطعأ :لاقنمو: مهمفانمنم ءاش ثبح هفرصيو هتجوزو ريغصلا هدلول ذخأي نأ

 ددعلو اقرفم وأ اعومحب هل ءاطعإلا زاح مهريغ وأ يناريج وأ يتجوز وأ يدلول

 هنأ هقدصي نم هغلبو هزيمي مل نإو « هناريجل ام زبميو هبذكي مل نإ هددع اذإ

 اهلك أو ةهكاف هارتشا ولو هافك عيضيال ظفحي ايبص ىطعأ اذإو “ هافك مهلصو

 نمو هل هظفحي نم ةرضخم :ايبص ىطعي امنإ :لبقو « كلذ لهأ ريغ نم ناك وأ
 هملعي مل ام كلذل هءاج نم لك يطعيو ص دبع هنأ ملعي مل ام هاطعأ دوسأ هءاج

 نمل الإ يطعي ال : لبقو “ شيتفتلا همزلي الو يمذ ريغ اكرشم وأ ادبع وأ اينغ

 . هلاصم ين لعجتف مطف ريغل نإو ةاكزلا ىطعتو ى ملع

 ههركي ملو ' هسفنل اهنم ذخاي نأ اهقرفي ةرافك وأ ةاكز يطعأ نمل هركيو

 نإ هيلع اهقرفي نم هل نيع وأ هيلع رجح اذإ زوجي الو ضعب هعنمو “ ضعب
 هحلاصم ين لعجيف هل لاك نإ الإ ( اعيضر ال ) نيعب ملو رجحي ملو اهبحاص بلغ
 ص ايمذ ولو ( كرشمك ادبع الو ) ص غرفي ىتح اليلق هنم موي لك معطي و ]
 الو ةرطف الو ةاكز ايمذ ولو كرشم ىطعي الو ى يتاب اك يمذلل مهضعب اهزاجأو

 نم وأ ) ةرافكلا ىطعي ال ( ينغو ) ى ءازج وأ جح يف بجاو وأ ةيحض نم
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 ةففخم تز وجو « ةيثونآ وأ ةيروكذب داحتا رضي الو « ًاموزل هنومب

 اهيوبأ ال اهدلوو اهجوز ةأرما اهمعطتو ، نيكسم يمذل نإو

 ٠ ٠ ٠. ٠ ٠. ك ءاشع و ءادغ ف ريعشو ربكب

 ى اعربت هنومي نمل يطعي نأ زاجو « ( اموزل ) ةرافكلل يطعملا كلذ ( هنوي

 يف هعفنتو ى اموزل ولو هنومي نمل ةاكزلا نمو ث اهنم يطعي نأ زوجي هنأ رهاظلاو
 ؛ ةجاحلا تقو ىلإ اهظفحي وأ هل لجي نأ همزلي مل امم هنومي ام ريغ

 نإو ةففخم تزوجو ) ةيوثنخ وأ ( ةيثونأ وأ ةيروكذب داحتا رضي الو )
 ءارقف مث نيفلاخلا ءارقف مث انءارقف اهب ىلوأ و“ةديبعيبأ لوق لهو ( نيكسم يمنل
 عطقنا نإ هنأ رهاظلاو ى هتزجأ مهريغ دوجو عم مهل اهاطعأ نإو “ ةمذلا لهأ

 ى ةاكزلاك مهل اهيطعي نأ زوجي ةمذ يوذ ريغ نيك رشم الإ هيف دجي ملو عضوم يف
 ( اهجوز ةارما اهممطتو ) “ صويلف مهريغ يف ذفنتف اهب يصوي نأ دجو نإو
 مل نإ الام يف هل ردقي هنإف هل بيرق ال نوكي نأ لثم هتقفن اهمزلت مل نإ

 لثم هتقفن اهمزات مل نإ ( اهدلوو ) دلبلا لهأ ىلع وه :ليقو “ بسكلا عطتسب
 ال ) الصأ هل بأ ال وأ ءارقف هتبارق وأ هيبأ ةهج نم هل بيرق ال نوكي نأ

 . ايهتقفن اهيلإ عجري مل نإ الإ (اوبا

 ءادغ ماعطإ الو ى كلذ سكع الو ءاشع ليك و ءادغ ماعطإ رضي ( الو )

 ماعطإ الو « رثكأ وأ ةلشثالثوأ نيموي وأ مويب كلذ دعب ءاشع ماعطإو موي يف
 مث ءاشعلاب ءادتبالا الو « كلذك ادعاصف مويب هدعب ءادغ ماعطإو موي نم ءاشع
 لكو ص اهلك لئاسملا هذه يف ليكلاو ماعطإلاب هلك كلذ يف فلاختلا الو « ءادفلا

 ( ءاشعو ءادغ يف ريعشو ربكب فلاخت ) اضيأ رضي الو ‘ رذي ال زئاج كلذ
 يف ارمت اولكأي نأو « سكعلابو ءاشع يف اريمش و ءادغ يف ارب" اولك اي نأ لثم
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 رب نم نيدم دحاول لاك نإو ث ىرخأل ليكو ةسمخ ماعطإ الو

 . ض ال : ليقو ص زاج ريعشو

 اولكأي نأ لصألاو ث كلذ وحنو ى سكعلابو ءاشع ىف هريغ وأ ًاريمشو ءادغ
 ؛ همالك هل لدي اك رمتك ادحاو اماعط ءاشعو ءادغ

 ماعطإو ( ىرخأل ليكو ) ءاشعو ءاذغ ( ةسمخ ماعطإ ) رضي ( الو )
 ( ريعشو رب نم نيدم دحاو لاك نإو ى ) « سكعلاو يقابلل ليك و اهنم رثكأ
 نيدم امهنم هل لاكو ايهطلخ وأ ريعش نم رخآو رب نم ادم ليكي نأب امهريغ وأ
 لثم “ ليصفتلاب لوقلا ىلع نيدم نم رثكأ يف كلذك و ى طلخلا زوجي ال: ليقو

 ةثالثريعشلا نم يطعي هنأب لوقلا ىلع رب نم دملا فصنو ريمش نم نيدم يطعي نأ

 قالطإ زاوجلا هجو ( ال : ليقو “ زاج ) رثكأ وأ ةثالث عاونأ نم وأ دادمأ

 ةداع نم هنأ وه رخآ هج وهلو ءاشعلاو ءاذغلا قافتاب ديقي ملو “ ةيآلا يف ماعطإلا

 نم وأ عون نم رخآلاو عون نم امهدحأ ءاشعلاو ءاذغلا فلاخت ةلمجلا يف سانلا

 بط نم وهو اقلطم داتعم دوجوم فلاختلاف = ةعنصلا فلاختب دحاو عون

 ناادم قلحلا ةرافك وهو ى هيلع سيقلا لصألا ثيدح عنملا هجوو ع مسجلا

 ءاطعإ ةدحاو يف زاجو :هصن ام اياصولا باتك يف يتايسو ىرب نم نيكسم لكل

 نمل نأ مهضعب رك ذو « ها طلخب ال صخرو “عاص يف ال مامطاب نإو عون لك نم
 نإ اذك و“ةرشع متت ىتح انيكسم لك نم ريمش و اربو ًارمتيطعي نأ نيمي هيلع

 لوألا ريتخاو“هقرفي وألكلا معطي : ليقو « زاج اضعب ىطعأو اضعب معطأ
 ص رمتلا مهئاذغ عضوم يف ناك نإ الإ بح نم آلدب رمت جارخإ زوجي ال : ليقو
 ؛بح نم عاص فصن ةميق لكل هنم جرخيو ص بحلا ماقم ماق نإ زوجي : ليقو

 ًارمتو ابح ماعطلا عفد زوجي ال : ليقو “ بحلا مدع نإ الإ زوجي ال : ليقو

 هنمض ميتيلا ةعفنم ريغ يف هفرصو ميتي نع ضبق نم نأو ى امامطإ معطي امنإو
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 وأ ةمامع وأ اصيمق وأ رازإ ولو مسإلا هيلع عقي ام مهتوسك يف يزجي و

 ةرس نم ةروعلا هب رتست ام : لبقو > ةالصلا هب حصت ام : لبقو هًالاورس

 { قتع عم ايهعمج وأ ماعطإلاو ةوسكلاب فلاختلا رضيو ، ةبكرل

 . اهفصن نيمي لك نم ناميأ ةرشع هيلع نمم اوذخأي نأ ءارقف ةسل نأو ى متيلل

 ( ةمامع وأ اصيمق وا ارازإ ولو مسالا هيلع عقي ام مهتوسك يف يزجنو )
 رتسلال ةنيزلل هنأل متاخ يزجي الو«اتفخ" وأ ( الاووس وأ ) ارامخ وأ ةشاش وأ
 نيكسملا عفن وه امنإ دصقلاو ى اسابل ناك ولو دربلاو رحلا ةياقول الو ةروملا

 ردصلاو ةروعلا رتسب ام وهو ( ةالصلا هب حصت ام :ليقو ) ى ةياقولاو رتسلاب

 نم ةروملاهب رتست ام :ليقو ) ةرشع ةيسكأ دحاو ءاطعإ زوجي وأ ى رهظلاو

 ام اهطميلف ةأرما ىطعأ ولف © ضعب دنع ةالصلا حصت كلذبو ( ةبكرل ةوس
 وأ ءاسنلا دنع هب ىلصت ام اهاطعأ اذإ هنأ رهاظلاو ى اهيمدقل اهسأر نم اهرتست

 نيطلتخم وأ اهرابك وأ نيلصم ماسجألا رافص وسكي نأ هلو « زاج مرحم يذ

 ى كلذ وحنو رازإو فخك و “ فخو ةشاشك اهفالتخاب وأ « ةوسكلا قافتاب
 :هلوق ىنعمو“لاجرلل ريرحلاكال "وأ ناتكلاو فوصلاك ةالصلا اهب تحص ءاوسو

 يف يزجي ال : ليقو ى ندبلا ةيطفت ةهج نم هب حصت ام ةالصلا هب حصت ام
 مهاسك نايبصلا اسك نإ هنأ مهضعب رك ذو“ةداملا يف اسابل متي ام الإ ةوسكلا

 فصب ام الو ة ةشاشلا يزجتال : لسىقو ى ريبكلا لجرلل ةالصلا هيف لحت ام ردقب

 ةوسكلاب فلاختتلا رضيو ) “ مهارد ةسمخ هن ام يزجي : ليقو ث فشي وأ

 ةسمخ مامطإو “ ةسمخ ةوسك و ةسمخ مامط] كلذ يف لخدو ( ماعطالاو

 هل نوكي نأ لثم ( قتع عم ) امهدحأ عمج وأ ( ايهعمج وأ ) مهتوسك و
 يأرب اهدحأ هقتعب وأ هقتعب آدحأ الكو نأبهكيرشو وه هقتعمف دبع يف بيصن
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 ؟ناميمإلا طرشب وأ اقلطم ةبقر يزجت لهو « لعف دحاوب ضرفلا طقسو

 ٠ ححصو

 وأ ىرخألا ةسفلا معطيو نيكاسم ةسمخ نع هبيصن نأ يونيو هتين هبحاص

 نم ادحاو متيلف كلذ لمف اذإو ى اضعب وسكيو اهضعب معطي وأ اهوسكي
 طقسو) 0 ارح هلك نوكيف ةسفحلا نع هفصن قتعبف هل هلك ديعلا ناك وأ :هسنج

 كاهتوسك و امل ليك وأ ةرشع ماعطإو هلك دبعلل قتعلا نم ( لعف دحاوب ضرفلا

 دحاوف ةدحاو ةرافك اهلك اهنأ آدصاق وأ المهم هضعب وأ هلك كلذ لعف نإ و

 يأ ( ناميألا طوشب وأ اقلطم ةبقر يزجت لهو ) ي رم اك ةقدص يقابلاو ةرافك
 وهو ديقملا ىلع فلحلا يف ةبقرلا وهو قلطملل المح رم ام ىلع ءافولا وأ ديحوتلا

 لومحملاو لومحملا يف ريرحتلا وهو مكحلا قافتال ( ححصو ) ؟ لتقلا يف ةبقرلا

 هتفلاخم عم فلحلاو لتقلا يهو ةوفهلا كاردتسا وهو ى عماجلا دوجو عم هيلع

 انه بجوملا نإف ى هل بجوملا فالتخا رضي الو ى ريرحتلا وهو اهحلصي ,ام

 نألو ث كانه اهيلع انه ةبقرلا عماجي اسايق لمحتلف « لتقلا كانهو « ثنحلا

 يل ةيراج نإ هللا لوسراي »ه: لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ءاج الجر
 بئذلا اهلكأ : تلاقف اهتلأسف ى منغلا نم ةاش تدقف دقو اهتئجف امنغ ىعرت

 لوسر هل لاقف ؟ اهقتعأفأ ةبقر يلعو اههجو تمطل ىتح ترجضف اهيلع تفساف
 هللا لوسر ىلإ اهب ىتأف اهب تأف تءاج يه نإ : ملسو هيلع للا ىلص شلا
 ؟كيبن نمو : اهل لاقف “ يبر هللا :تلاقف ؟كُبر نم : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 .ا١« ةنمؤم يهف اهقتعا : لاقف 4 هللا لوسر دمحم تنأ : هل تلاقف

 ركذي مل لجرلا نأ ةلالدلا هجوو “ اهطرشب ضعي لاق اك ةيالولا طرشت الو

 . ملم هاور ) ` (

 



 ‘ نال وق

 نم نوكت نأو هنم نوكت نأ لمتحاف لتق نم يه هتمزل يلا ةبقرلا نأ

 مل ذإ ناميإلا ملسو هبلع هللا ىلص طرتشا همالك مومع عمو “هريغ وأ ثنحنمهريغ

 للعو ںاهقتعب هرمأ ةنمؤم اهدجو املفاهناميإ ربتخيف اهب هيتأي ىتح اهقتعب هرمأب
 ناك ولف ى ةنمؤم اهنآل اهقتع كيزجي : لاق هنأك ى ةنمؤم اهنأل اهازجأ ثمح نم
 ى ال : لاق نإف ؟ لتق نم كتمزل له :هلأسل يزجي لتقلا ربغل ةنمؤملا ريغ قتع

 ع اهناميإ ربتخي نأ ريغ: نم اهقتعا : لاق

 وسكي نأ يزجي ال هنأ ىرت الأ ى نمؤملا عفن ةرافكلاب دصقلا آضيأ و
 ماعطإ زاجأ نمل افالخ نيكاسم اوناك ولو ةرافكلا ىلع مهمعطي نأ الو رافكلا

 نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهف :لاقي دقو “ ةرافك ةمذلا لهأ نيكاسم

 ال ثنحلا ةرافك نآل « ةبقر ىلع : لاق هنآل راهظ وأ لتق نم هتمزل هنأ لجرلا
 اهنإف لتقلا ةرافك فالخب ة ةبقر يلع :لوقي نأ نع الضف اقتع نوكت نأ نيمتي
 ىلع ثيدحلا لديو ى راهظلا ةرافك اذك و « ردق نإ قتع نوكت نأ نيعتي

 هيلع هللا ىلص هنأل هيف مطللا رثأ ولو هايإ هديس مطلب ارح ريصي ال كولمملا نأ
 ال ذإ هقتع دامي ال قيتع ناك نمو “ ,قتع نم همزل ام ىلع اهقتعب هرمأ ملسو

 اقلطم مطللاب تقتع ولف « نبد نع قتعي نأ نع الضف لصاحلا لصحت هنأل نكمي

 : لاق نإف ؟همطل رثأ له:هلأسل مطللا ريثأتب قتعت تناك ولو ى اهقتعا:هل لقي م

 ناضمر داسفإل قتعلا قفلخلا اذك و ؛ ( نالوق ) كمطلب ةرح يه :لاق ى معن

 ال نكلو ى ةرم رثكأو نيترافك نم نيكسمل ليكلا زوجيو ؤ ةيصوو رذنو
 ءاذغ ةرافك نم همعطي نأو نيكسملا يطعي امم رثكأ ةرافك نم هل ليكي

 هيف همعطب و الثم ءاذغ ةرافكل همعطب نأ امأو ى ىرخأ نم هل لىكيو ءاشعو
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 روعألا زوجو ث هطرشو ريغصلا قتعو عنتمملاو زئاجلا يتأيسو

 . باستك إلا نم هعنمي ل نإ راهظلا يف

 قتعو عنتمملاو زئاجلا يتايسو ) راهظلا يف اذك و “ىلوألل الإ يزجي الف ىرخأل

 ( هعنمي مل نإ راهظلا يف روعألا زوجو ) ؛ راهظلا باب يف ( هطورشو ريغصلا
 هعنمي ال ام ةرافكلا يفو هيف مهضعب زاجأ كلذك و « ( باستكالا نم ) رومعلا

 صربو ةنعو ةدحاو سرض باهذو نذأ عطقك ى باستكالا نع بويملا نم

 . اهلك بومسعلا نه ةماسلا الإ يزجت ال:لسقو “ لاصئتساو ماذجو قترو لفعو
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 لصف

 دب ال ام قوف ةثالث : ليقو س امهرد نيرشع كلام موصي ال
 نم هل يذلا ينغلا معطي امنإ : ليقو ، مداخو نكسمو بوثك هنم

 لضفي نأ طرشب : ليقو ، لوحل هلايعو هينغي ام هلام ةلغ

 لصف

 الب موصلا ةرافك يف ريخو امهريغ وأ راهظلا وأ نيميلا ةرافك ( موصي ال )

 وأ وسكي وأ معطي لب ى هنم دب ال ام قوف ( امهرد نيرشع كلام ) ةوسك

 هيفكت ( ةثالث:ليقو )ةلسرملا نيميلا يف لب هريغو راهظلا يف ةوسك الو “ررحي
 الإ قاتعالا اهب دجيالو ةوسكلا اهب دجو امبرو ماعطلا يف ةثالثلا وأ نورشعلا

 وأ ( معطي امنإ:ليقو ى مداخو نكسمو بوثك هنم دب ال ام قوف ) اردان "ذاش

 هلايعو هينغي ام ) اهريغ نم وأ ( هلام ةلغ نم يذلا ينفلا ) ررحي وأ وسكي

 لضفي نأ طرشب : ليقو ) قتعي وأ وسكي وأ معطي ام ىلع ةدايز ه ( لوح
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 اضعب ماص نمو { ريقف كلذ هل سل نمو { رشع ةسحخ كلذ نع

 لفن ماص امو 2 معطأ معطي ام دجوو

 وأ معطي ام ىلعو هلايعو هينغي ام ىلع ةدايز امهرد ( رشع ةسمخ كلذ نع
 ام هل نم موصي ال:لبقو “ موصي ( ريقف كلذ هل سيل نمو ) “ قتعي وأ وسكي

 وأ ناتئام : لبقو ‘ نورشع:ليقو ، مهارد ةرشع لضفيو لوحل هلايعو هينغي
 هب قتعي ام هل لضفي ملو لوحل يفكي ام هل نم :ليقو ى اماعط ولو كلذ ةميق
 ؛ لصأ عيبب وأ ةنوئملا نع صاقتنا وأ نيد لمحتب الإ وسكي وأ معطي وأ
 ةعفان ًاراعشأ ولو ملعلا بتك الو ةنيفسلا وأ ةعنصلا تالآ عيبي الو “ ماص

 نيد نم هياع ام بسحي الو“لحنإ :ليقو “ لحي مل ولو نبد نم هبلع ام بسحيو

 هيلعو لصألا عيب همزلي له فلتخاو ى توملا دعب الإ هذفني ال نأ ىون ٢

 يرتشيو رخافلا عيبب اهريغو سبلمو نكسم نم يزملا ىلع رصتقي

 ! ةريقفل ولو ريرحلا سبل اهدلب يف ديتعا نإو يلحلا عيب ةأرملا مزل و“ .
 ؛ موصت الو ترّفك و اهلام تعاب اهافك جوز اهف ن هريغب هلاديإ اهمزلي

 هلأس ول ينغ بأ هل نمو “ نبد يف ولو فحصملاو ملعلا بتك عابت ال :ضعب نعو

 تارافك هبلع نم مزلي ال هنإف موصلاهازجأ ىحتسا هنكل و هب رفك ام هاطعأل

 زيبمت الب اهنم يطعي نأ هلف تيمل وأ هل تارافكلا قرفي نمو “ سانلا لأسي نأ

 نأ هل زاج تاوفلل وأ هفعضل اموص ولو راهظلا يف عطتسي مل نمو ى ناميإلا

 دفي مل نإ وأ هبلع قيضو نيدب بلط نم اذك و ى هتجوز كرديل سانلا لأسي
 يف مرغ همزل وأ توق ب۔ك نع زجع وأ ى هتوق هنمو هلك بهذ ملاظ نم هلام

 وأ ( معطيام دجوو اضعب ماص نمو ( ص كلذ وحن وأ ريذبت وأ داسف ريغ

 اذإ:ليقو“ ( لفن ماص امو ) ، اسك وأ قتعأ وأ ( معطأ ) قتعي وأ وسكي
 نأهل ريتخا رقتفا ىتح ىناوت ب اهنم جرخي مل هئزج امك ةرافك يف عرش
 : ليقو“اموينيك .هلك نعموصيو“ىتعأ وأاسك وأمعطأ دعب رسيأ نإوموصي
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 هتمّدقت نإ اهطوتس يف فلخلاو ى ًاعامجإ ثنحلا دعب نيميلا ةرافكو

 نامأب فلاحلاو ؟ داعت وأ يزجت له

 مايأ ةثالث موصي : ليقو ى دجي ىتح هيلع نيد موصلا ريغب ريفكتلا لب موصي ال
 انيد هيلع ناك ىناوت امل هنأل موصلا ريغب رئفكيف لاؤ-۔اا هلو هيناوت يف ءاسأ دقو

 جرخا وأ ع كرهم يلعو جوزت وأ « كترافك يلعو ثنحا : دحأل لاق نمو
 ا : لقو > كلذب هملع كحم : ليقف « لعفف كلذ وحن غ وأ كتنوؤم يلعو جحلل

 . فقولاف ظلغم 1 ملعأ مل : لاقف ثنح نإو

 نأ دارأ وأ ( اعامجإ ) هلبق ال ( ثنحلا دعب ) بجت ( نيميلا ةرافكو )
 فاني مل بوجولا ريدقت نم تركذ اموأ اذه رابتعابف « ثنحلا دعب امنإ لصألا

 وهو ؟ ( داعت وأ يزجت له هتمدقت نإ اهطوقس يف فلخلاو ) :هلوق اعامجإ هلوق

 دارأ نم لثم ؟ال "وأ هيزجحي له هبوجو لبق اقح ىطعأ نم لك اذك و ‘ رهاظلا
 وأ هيف دسفي ام ربققل ىطعأف انش اهيف دسفي هنأ مع دقو ءام نيع ىلإ يشلا

 رثك أب ةمصولا زاجأ وأ عيبلا لبق دحأل هتعفش ىطعأ وأ داسفلا لبق اهبف حلصأ

 ثنحلا لبق ريفكتلا زوجي : ليقو “ توملا لبق ثراولل اهزاجأ وأ ثلثلا نم

 ؛ثلاث لوق اذهو هدعب الإ مايصلاب رفكي الوةوسكلا وأ قتعلا وأ يأ ماعطإلاب

 اقلطم ريفكتلا زاوجب لوقلا ىلع هرقفل موصلاب ثنحلا لبق رفك اذإ اه رظناو
 رهاظ وهو؟ال وأ موصلاريغب ريفكتلا ديعي له ثنحلا لاح يف اينغ ناكو ى هلبق

 ؛ ثنحلا لبق الإ راهظلا ةراف افك نوكت الو 0 مهمالك

 بجوي امم اهضعبو ةلسرملا بجو ام اهضعب ناك نأب ىتش ( نامأب فلاحلا و )
 لج هللاب فلحي نأ لثم ، فلتخا نكل ةلسرملا بجوي امم لكلا ناك وأ ةظلفملا
 نيملاظلا نمل هنأر هللا دهع لثم فلتخاو ةظلفملا بجوي امم وأ لالحلا مرحيو العو
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 ىلعاهررك نو ه ‘ ثنح اذإ اهددعب رفكب هسكع وأ دحاو لع

 رفكسف و أ ةدحاو رفيو هدصق ل نإو ؟ ديك أت لهف دحاو

 دحتاو ظفللا فلتخ ١ نأ اذكو > نالوق ؟ هدصقي . نإ اهددعب

 ا اذك “ةللعفأل هقلاخ و ءيش لك برو > هللا و : ك هانعم

 نأ وهو كلذ سكع يأ ( هسكع ) ب ( وأ دحاو ) ءيش ( ىلع ) فلاحلا ينعأ

 سوكمملا يف ناميألا ددعب يأ ( اهددعب رفكي ) ةدحاو نيميب ءايشأ ىلع فلحي
 اذإ ) عيزوتلا ىلع ءايشألاو ناميألا ىلإ دئاع اهف سكملا يف ءايشألا ددعبو

 نلعفىل نيملاظلا نمل هنإو هللا دهع لعو ث هللاو : لوقي نأ لثم لوألاف ( ثنح
 :هلوقو . هللادهع هملع :هلوقب ناتظلفمو“هللاو :هلوقب ةلسرم همزلتف ‘ ثنحف كاذك .

 نأ يناثلاو ى ةظلغم وأ ةلسرم هب همزلي اب ترركت نإ اذك و « نيملاظلا نمل هنإ
 ص لماعلا ريركت نودب وأ ،اذك نلعفألو اذك نلعفألو اذك نلعفأل هللاو :لوقي

 . ةرافك باوج لكب هتمزل “ ثنحف

 دحاو ىلع ) نامأب هلوقب اهيلع لولدملا نيميلا ررك يأ ( اهررك نإو )
 ؟ ةدحاو رتفكيو ) ؟ ديكأتلا يأ ( هدصقي مل نإو “ ديكات ) اهراركت ( لهف

 هللاو هللاو هللا وك ( ؛ نالوق ؟ هدصقي مل نإ اهددعب رفكيف ) ديكأت ريغ ( وأ

 . اهددعبف رخأ ناميأ ءاش نإ دصق وأ ث ةدحاوف ديكأتلا دصق نإو « نلعفأل
 هموهفم فلتخا ولو هقدص اميأ ( هانعم دحتاو ظفللا فلتخا نإ ادكو )

 هموهفم ( ءيش لك برو ) ةدابعلل الهأ هنوكب درفنملا هموهفم ( هللاو ك )
 قدصاملاو دجوملا هموهفم ( هقلاخ و ) كلذ ريغ وأ ديسلا وأ كلاملا وأ يبرملا
 رركت اذإ هنأ رهاظلاو « ( اذك نلعفأل ) هتاذل دوجولا بجاو وهو دحاو

 :هلالجو هللاو : لوقي نأ لثم « كلذك ةيوغل ةفصبو ى ةفص وأ ملع مساي مسقلا
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 ةبآ وأ ةظلغم فرح لمكب هيلع لهف فحصمب فلاح كنح نإو

 قلاخلاو : لوقي نأو ى ناتيوغل ناتفصو مسإ كلذف ى اذك نلعفأل هئايربكو

 لك نيميلا رركت نإو ى ناتيوغل ناتفصو ةيوحن ةفص كلذف ،هتردقو هتزعو

 هللاو نموقأل هللاو ‘ نموقأل هللاو : وحن ىنعملا قفتا ولو ةرافكب لهف هباوج

 ىون نإو “ دحاو مايق هدارم نإف ىنعملا قافتال ةدحاو : ليقو > نموقأل

 نكلو ى طقف مسقلا لب باوجلا رركي م هليثمت يف خيشلاو ‘ تارافكف تامايق
 هللاو موقأ ال هللاو :كلوق و موقأ ال هللاو هللاو :كلوقف“ءاوس رمالا نأ حضاولا

 ال هللاو هللا دهع يلع :كلوقو ى موقأ ال هللاو هللا دهع ؟يلع :كلوقو موقأ ال

 ةروكذملا ماكحألا يف ءاوس ة موقأ ال هللاو موقأ ال هللا دهع "يلع كلوقو ى موقأ

 . فنصملا مالك يف مدقت امك اهداحتا وأ ةرافكلا ددعت نم

 سلجم يف دحاو ىنعم يف ةقفتم ظافلأب فلح اذإ : ليق : مهضعب ةرابعو

 سلجم لكف سلاجم يف تناك نإو « ةدحاو:لبقو ى ةرافك ظفل لك يفف

 ددمت نإ الإ ظفللا فلتخا ولو ةدحاوف ةرافكلا تقفتا اذإ : ليقو ى ةرافكب
 ضعب معزو « ةرافكلا تقفتا ولو ظفللا فالتخاب ةرافك سلجم لكلف سلجملا
 لبقو ى ناترافك هيلعف ينارصن هنإو يدوهي هنإ :فلاحلا لوق ةقفتملا نم نأ
 در هللا نم ةنعل فلأ هيلع : لاق نمو « ظيلفتلا يف يهترافك قافتال ةدحاو
 نإو ى هللا نم ةحبق فلأ وأ نيمي فلأ وأ دهع فلأ هيلع اذك و :ليقو ى ةدحاول

 .هيلع الف وني ملو هللا نم لقي ملو ةحبق وأ ةنعل فلأ :لاق

 نآرقلاب فلح وأ نآرقلا نم هىف ام دارأو ( فحصم فلاح ثنح نإو )
 فلأ رشع ثالثو فلأ ةئام ثالث ليق كلذو ( ةظلفم فرح لكب هيلع لهف )

 ىلا برقأ وهو ى افلا نورشعو ةعمسو فلأ افلأ ليقو “ نورشعو عبرأو

 ك نوتسو تسو ةئام تسو فالآ ةتس كلذو ( ةيآ ) لكب ( وأ ) “ باوصلا
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 . ل اوقأ ؟ةدحاو وأ ةرشع وأ ةروس وأ

 كلذو ةملك لكب وأ س رشع عبرأو ةئام كلذو ى ( ةروس ) لكب ( وأ )

 رشع يأ ( ةرشع ) لكب( وأ ) ةملك نورشعو عبرأو ةئام تسو افلأ نومبس

 دنع تابثإلا زاوج امإو ىةغل ىلع ءانب امإ ثنؤملا ددع يف ءاتلا تبثأو تايآ
 هنأل هيلع ءيش ال وأ ةلسرم وأ ( ةدحاو وأ ) “ رم اك ثنؤملا دودعملا فذح

 . ( لاوقأ ) ؟هللا ريغب فلح

 ريغ لاق نمو ى ائيش همزلي ال ث قولخم نآرقلا : لاق نم نأ ضعب معزو
 لعلو ث هللا بتك نم نآرقلا ريغب فلح نم ىلع ءيش الو « ةلسرم همزلأ قولخم

 يفو“يكلام وهوهب نونح۔ حرصو “هلاركذ اهيف نأ ىلإ ارظن ةلسرم لوقي اضعب
 رك ذو“ هيف أرقىل ىطعي امنإ و “هب فلحل فحصملا ىطمي ال :زيزع يبأ انمع ظفل
 ماعطإ هلثمو “ ةظلغم ةرافك لك يف دحاو رهش موص يزجي هنأ انباحصأ ضمي

 . نارهش ايهموصف راهظلاو لتقلا الإ طقف نيثالت
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 لصف

 موص هملع : لاق نمف ك فثشح عم مزتلا \. لعف مازلإلا ةرافك

 ثنح نإ : ًاعراتتم كلذ موص ههزل اذك لعف نإ اهفعض وأ ةنس

 لصف

 ع ثنح عم مزتلا ام لمف ) مازلإلا ةرافك بجوم يأ ( مازلالا ةرافك )

 هلصفي م نإ وأ ( اذك لعف نإ ) الثم ( اهفعض وأ :نس موص هيلع :لاق نمف
 نإ ناضمر لدب موصي نأ همزلي الو ( ثنح نإ عباتتم كلذ موص همزل )

 همزلي : ليقو ى ىثنأ ناك نإ سافنلاو ضمحلا مايأ و دايعألا و هلدبأ نأ ةلع:لاق

 اهموص كردأ امماص ةنسلل هذه : لاق نإ :ليقو“عباتتلاهمزلي ال: ليقو«عباتتلا
 ةنس :لاق نإو ى سافنلاو ضيحلاو دايعألاو ناضمر مايأ اضيأ يضةي الو « طقف

 هنأل ثنح رهدلا موصي نأ فلخ نمو ى هلك كلذ ىذضقو ةنسلا ددع متأ اذكه
 امل وأ ناكف ةنس لوأ نم موي لوأ موصي نأ فلح نإو ع ديدلا موص لحي ال
 ثنحف اذك ناك نإ نيرهش وأ ةنس موصي نأ فلح نم : ليقو “ ثنح ادبع

- ٣٨٩ 



 مم اذك لعفأ ال راهظلا ةرافك وأ ةففخم وأ ةظلغم هيلع : لاق وأ

 نإ ءيش الو ص هب فلح نل تيبلل يشميو 0 مزتلا ام همزل هلعف

 . . . . . . . > هريغل .يئم فلح

 موصي : ليقو ى هيلع ءيش ال : ليقو “ ةلسرم هيلع : ليقو “ كلذ ماص
 قتع هازجأ هنع زجعو ثنحف نيرهش موص هيلعف لعف نإ : لاق نمو “ نيرهشلا

 : لقو ى ةلسرم : ليقو ص ردق ىتم موصي نأ هيلع : ليقو “ نيتس ماعطإ وأ

 : لاق نإو ى هلل لاق نإ الإ قلع ولو هسفن امهمزلأ نم قاتعإلا الو موصلا مزلي ال

 نإو ى ةرشع ىلإ ةئالثف مايأ موص : لاق نإو موي هلقأف موص لعف اذك ناك نإ

 ةنس وأ ةرمع ىون نإ :لوقأ نكلو « هيف ظفح الف وني ملو مايألا ىصقأ : لاق

 ةرمشعلا ىلإ ةثالثلا نم ماص نإو ى هيلع الف ائيش وني مل نإو ى رهاظف الثم

 ريتخا السرم عمج سمخ : لاق نإو ث ةعجلاف اهلضفأ : لاق نإو ى هازجأ

 ء لعف دقو اذك لعف دق ناك نإ ضقتنم هموص نأ فلح نإو ى تايلاوتم

 قرف ءاش نإو “ رهشلا مايأ قرفي ال نأ همزل نيرهش موص هيلع لاق نم : ليقو

 ةففخع وأ ةظلغم هيلع : لاق وأ ) رهشلا مايأ ىرفي نأ ضعب زاجأو ارهش

 نيمي هيلع : لاق نإو ث ( مزتلا ام همزل هلعف مث اذك لعفا ال راهظلا ةرافك وأ

 ةرافكب فلح اذإ هجوز هنع بهذت الو ى هملع ال :ليقو ى ةظلغم اهل ةرافك ال

 . رهشأ ةعبرأ تضم ىتح ثنحلا دعب اهدؤد ملو راهظاا

 تيبلا ىلإ يشملا هيلع : لاق نأب ( هب فلح نإ ) مارحلا ( تيبلل يشميو )

 نم ىون امو ابك ار ولو اقلطم يشم نم وأ بوكر الب يشم نم ىون ام هيلعو

 نإ ءيش الو ) ةرمع نم وأ جح نم فاوط نم وأ ‘ طقف هلوصوو تيبلا ةيؤر

 ه اهيلإ همزلي : ليقو ، سدقملا تيب وأ ةنيدملا دجسمل ولو ( هريغل يشمب فلح

 



 فلح نإ قالطلا همزلو ‘ رذنلا ىنعم يف وهو ةعاط هيف امب مزليو

 . . . . . . 2 ًاقافتا كنجلاب راهظلاك هب

 نإو ى هللاب فلح نإ الإ ةثالثلا يف هيلع ءيش ال : ليقو ايهيف ةلسرم : ليقو
 هف عضوم ةدابع وه امم دحم ريغ وأ ةثالثلا ريغ دحسم ىلإ يشملاب فلح

 رمآلا فنصملاوخيشلا قيلعت هللديو“ ةعاط كلذنأل همزلي :ليقف ٠مهروزي هناوخإ
 تيب : ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت" ال » : ثيدحل هيلع ثنحال : ليقو « ةعاطلاب

 فلحلا ماقمل موزللا حجارلاو 'ا« سدقملا تيبو ؤ اذه يدجمو « مارحلا هللا
 عمةثالثلا ريغ دجسم ىلإ لح رلا دش ىلإ يعادلا ام :لاق هنأك فلحلا ريغف ثيدحلاو
 عضاوملا ضعب نأ اذه يمالك ىلع لكشي الو ؟ ةثالثلا ريغ يف ءاوس تانسحلا نأ
 هيلع :لاق نإو ، تانسحلا ءاوتسا يف مالكلا نأل ةباجإلا ةنظم يف ضعب نم دشأ

 .هيلإ بهذي:ليقو ى هيلع ال : ليقو ى ةلسرمف تيبلا ىلإ وني ملو يشملا

 ىضتقم يأ فلحلا مزلي وأ « ريفكتلا وهو هاضتقم يأ ثنحلا ( مزليو )
 يأ ( وهو ) : هلوق يناثلا هجولا ىلع لديو ث ( ةعاط هيف امي ) هبلع ثنحلا
 ىتعم يف ) فلح هنآل ركذو “نيميلل نيريمضلا عجر زوجيو غامدعممازلإلاب فلحلا
 خيشلا ركذي ملو ص ( اقافتا ثنحلاب راهظلاك هب فلح نإ قالطلا همزاو رذنلا

 دقو ص ةدابعلا يف لخاد وهف ةدابع هنأل اعامجإ امهلثم هنأ عم قتعلا فنصملا الو

 اضيأ ثنح ةدابع قتعلاب وني ملو « ثنح نإ هتمزل اهب فلح ةدابع لك نأ ررقت
 قولخل ىح هنآل ى بضغو الهج وأ ةلفغ اهوني مل ولو لصألا يف ةدابع هنال
 ٠ هك رت حصب ال

 .دراد وبأ هاور ) ( ١
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 { نيعباتتم اهنم لكل ماص رقفب زجع نإف ى هتمزل ةجح نيثالثب نإو
 لك نع معطأو موصلا نع زجع نإو ى جحيلف دعب ردق نإف
 نإ : ليقو ى هريغ ال جحلا همزل : ليقو ص نيتلك أ انيكسم موي

 ، هيلع الف الإو هيلع ردق

 زجع ناف ‘ هتمزل ) رثك أ وأ لقأ وأ ( ةجح نيثالثب ) فلح ( ناو )
 عباتتلا يف اسايق ( نيعباتتم ) نيرهش ( اهنم ) ةجح لكل يأ ( لكل ماص رقفب
 ناضمر وأ ديع وأ ضرمب الإ رذمي الو « لتق وأ راهظ نم تار ةكلا رئاس ىلع

 هومزلأ امنإو « رفسب موصلا عطق يف رذمي الو ى كلذ وحنو رمافن وآ ضيح وأ

 بعص رفسلاو ى جحلل رفسلا نم لدب هنأل سفنلا ىلع قشأو بعصأ هنأل موصلا

 نوتس ةجح نيثالث ىلع همزل ام ةلمجو ص ةكم ىلإ برقلاب لهسي دقو ؤ قاش
 نع زجع نإو ) الثم ةجح نيثالثلا ( جحينلف دعب ردق ناف ) ‘ اهموصت ارهش
 ةئام نامثو نيكسم فلأ كلذو ( نيتلكا انيكممم موي لك نع معطأو موصلا
 : ليقو & جحيلف دمب ردق نإو ث ةجح لكل ماعطإ ةظلغم كلذف نيكسم

 ملو موصلا وأ ماعطإلاب اولاق امنإو “ رذعب ماعطإلا وأ موصلا دمب هيلع جح ال
 ى اقتع ال ىذألا ةيدفك اموص وأ اماعطإ هيف نإف ى جحلا قفاويل قتعلاب اول وقي

 جحلا همزل : ليقو ) “ تارافكلاك مهل ليكي نأ هلف ماعطإلا ىلإ راص اذإو

 هيلع ردق نإ: ليقو ) يصوي وأ نهنع رجاتسيلف الإو ى ةردقلا رظتنيلف ( هريغال
 ص قاطي ال ام لك يف اذك و ص ( هيلع الف الإو ) ى ًنهنجح ه۔فنب جحلا ىلع يأ
 ىلامت هلوق لوألا هجو ى ثنح : ليقو ص هب فلحلا يف هيلع ءيش ال : ليقو
 همزل اذإو “ رذنلاب هيبش هنأ يناثلا هجوو )١' ي اهمسو الإ افن هللا فلكي ال ف

 )١( ةرقبلا : ٢٨٦
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 تاقيملا نم وأ هرصم نم وأ ثنح ثيح نم وأ فلح ثيح نم همزل جلا
 ههزلت نكمي ال ام نإ الإ ص رثكأو نيثالث نم لقأ يف مالكلا كلذك و ؛ لاوقأ

 ي ةدحاو هيلعف ةريثك ججحي فلح نم : ليقو « ةلسرم : ليقو ، ةظلغم هبلع
 ثنحف اذك نلعفيل ةجح نوعبس هيلع وه الإ هلإ ال يذلا هللاو : لاق نم ليقو

 . ةظلغم ةجح نوعبس هيلع يفو ى ةل۔رم « هلاو :يف هيلعف

 ى جح رسيأ ىتمو ى اريقف ناك نإ ةجح لكل نيرهش سيمخ خيشلا راتخاو

 رجأتسيو ةدحاو جحي نأ هلو « ددملا متي ىتح ةكمب ماقملا هلف هنيمي يف لسرأ اذإو

 هلف جحلا ال عوجرلا و باهذلا يشملاب ىون نإو ص دحاو ماع يف كلذ لك يقابلل
 ص ةمات ةجح وأ مات موي هيلعف ةجح فصن وأ موي موص فصن : لاق نمو ى هتين

 .: ليقو “ ضرفلا جح هزجي مل ضرفلا وني ملو اذك ناك نإ جحلا ؟يلع : لاق نمو

 ةتيملا نلك أيل فلح نإ اذك و ى ضورفلا اذك و ى هازجأ هايإ الو هريغ وني من نإ

 ص هيف رذعي الام لعف وني ملو اروذعم كنذ لعفف ناضمر نرطفيا وأ اهوحن وأ

 ص رخأو هعم جَحأو جح تيبلا ىلإ الجار يشملاب ةريزج يف نم فلح نإو
 لك اذك و « ثنحلاو هب فلحلاب جحلا مزلي ال : ليقو “ ةضيرفلا نع هنزحتو

 لاق نإو ى جحي ىتح مرحف ى مرحم انآ : هرهشأ يف لاق نمو ى ةعاط نم مزلي ام

 ثنح نإ : ليقو“نيميف الإو امرحع ناك اهيف ثنح نإ:لبقو ؤ نيمف اهريغ يف

 لام الو جحب ثنح نمو ى نيميف الإو ‘ امرحم نوكي الو ى ةجح هيلعف اهيف
 رجأو ةقفن هل نكت مل نإو ص رخآل دلب نم رباص ايشام جح ابكار هب جحي هل
 موصي :ليقو ى هيلع ءيش ال روذمم وهف كلذ عطتسي مل نإو “ جحي ىتح هفن

 نم اهجوز ءىربت ال .ةجح نيثالثب تفلح نإو ٠ جح دمب ردق نإو ى نيرهش
 ججحب فلح نمو “ ثنحت مل هءاربإ كلذب درت ملو اهنبا هتطعأف اههرك أ و اهقادص

_ ٣٩٣ 



 نم برشف عجر شطع اماك هب فلح نيح لاق نميف ليقو

 طقست مل هذه هنيم نع رفكي ملو تام نإف ةندب يده همزل نامع

 :يور امل ،۔يش همزلي الف عنتمي اذه : ليقو « ىلوتم ناك نإ هتيالو

 جح هيلإ يشمي : ليق فلح نمو ‘.« عاطتسي ال ايف رذن ال ه

 نيترم بك ار

 : ليقو عيمجلل :ليقو “ نارهش لكل : ليقو “ ثنح نإ هتمزل اهيلع ردقيال
 جحا : لاق نإو ى لاهجلا نع لوقلا اذه رتسيو ‘ بوتي : ليقو ى مايأ ةثالث

 فلح نمو ى يلع :لوقي ىتح همزلي ال : ليقو ى هل جحهمتلكف هتملك نإنالفل

 بكر ييعاذإف ث ابكار هكولمم هعمو ايشام جرحي نأ هل زاج الجار جحلاب
 ص ةأرمال سابعنبا ىتفأ اذك ى هقتعأ لصو اذإو « اذكهو ى هكولمم هنع ىشم و

 هيلع تام نإو ؛ يشميف تاقيملا ىلإ بك رب نأ جحلل يشملاب فلح نمل صخرو

 جحلاب يأ ( هب فلح نبح لاق نميف ليقو ) 0 هدلب نم اورجأتسيلف ججح

 ( همزل ) رذعتي امم اذك دلب نم وأ ( نامع نم برشف عجر شطع الك ) اقلطم
 ًادمع ةروكذملا ةندبلاب ( هذه هنيمي نع رفكي ملو تام ناف ى ةندب يده ) و جح
 تامو اناسنإ تمزل ةرافك لك اذك و ى ( ىلوتم ناك نإ هتيالو طقست مل )

 > طقف جح : ليقو “ جحو ةلسرم ةرافك همزل : ليقو ى اهب صوب ملو اهذفني مل

 رذن ال ) تللم هللا لوسر نع ( يور امل ‘ءيش همزلي الف عنتم اذه : ليقو )
 نأوجحلاب فلح نميف اذك و )0١ «ةيصعم يف الو كلمي ال اهف الو ( عاطتسي ال ايف

 نيترم ابكار جح ) جحلا ىلإ ( هيلإ يشمي : ليق فلح نمو ) ى لبجلا هعم جحي

 )١( يئاسنلاو دواد وبأ هاور .
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 ٠ > شم ل نإ هلام نم نيبك ار ججنج وأ & هنع زحع نإ

 ابك ار ججحي وأ ( هلام نم نيبكار !ججنجي' وأ ) ‘يملا نع يأ (هنع زجع نا

 بوكرلا ىلع ردق ولو يشملا قلطي م يأ ( شعي مل نا ) رخآ هعم ججحيو

 هيزجي الف هقاطأ نإ امأو ى هيلع هتردق مدعل لتخا دقو يشملا ىلع هنيعي نأل
 لعف نإ رم دقو « لاعفألا يف هريغ هيزجي الف هقاطأ ام لك اذك و ، يشمي نأ الإ
 لعفب ثنح مل هنع فلح نإو « لعفلاب فلح اذإ ثنحلا نم هيربي ال هرمأب هريغ

 ى ةظلغملا :ليقوةلسرملاهمزلتو ابكار جحي :ليقو“ زاج ايشام "جحأ نإو ىهربغ

 هقطي مل اذإ هيلع فلح ام لك يف ح..حصلاو “ زجعو ايفاح جحلاب فلح نم اذك و

 للع هلوقل ةثالث موصيو هنكمأ اك هقطي ملام لعفيو هقاطأ ام لعفي نأ هلك
 نأ كتخأ "رم »:سأرلا ةفشكنم ةيفاح جحلاب هتخأ تفلح دقو رماع نب ةبقعل

 اسفن هللا فلكي ال تقاط ام ريستو ماي أ ةلنالث موصتو اهس أر رمختو .7

 ثيدحلا ءاج اذإ ءافجلا تقاطأ ام ةفاح ريست نأ كلذ يف لخد و١«اهعسو الإ

 اهسفن هتمزلأ ءافحلا اذه ناك ولو '؟«نيعراسم ةافح هوتاف ءيشب مترمأ اذإ »

 نإ بك رت نأ يورو ىاهيلع الف ةلعان تجح نإف “ عرشلا نم اهمزلي ملو امازلإ
 ى اهعم ىرخأ ةأرما ءاحلا رسك و ءاتلا مضب جيحلت يأ اهعم ىرخأ جحتو تزجع

 . ءازجإلاي ىلوأف ةبكار يه تجحو الجر تّجحأ نإ و

 تجح يتلا ةنسلا كلت يف هجحت نم جحي نأ نم دبال هنأ ثيدحلا نم رهاظلاو

 وأ رخآ ماع يف رخآ جحت وماع يف جحت نأ زوج : ليقو ؛«اهعم»: زنل هلوقل هبف

 وه اذه لب وه جحيو هريغ جحي نأ مزتلا اذإ لجرلا يف كلذك و ى اهلبق جحي

 :هلوقنأ الإ دحاو ماع يف نيتجح جحي ال وهو هسفنب هجح لدب اذه نآل رهاظلا

 ٠ دراد وأ هاور ) ( ١

 . دراد وبأ هاور ) )٢
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 : لقو ك ثنح نإ هرشع همزل ةقدص وأ نيك اسمل هلام فلح نمو

 طقف ىك زي لام يف همزلي ريخألا يف

 ص ديق ريغ ناك ولو فعض الب دحاو ماع يف امم ناجحي امهنأ هنم ردابتي « اهعم»
 ىرخأ جحتو : هلوقب ديري نأ لمتحيو ، بقامتلا تيم نع موصلا يف روهشملاو
 نوكيف رخآ ماع يف ىرخأ ديزت يأ ى ةجحلا هذه عم ىرخأ ةجح جحتو اهعم

 . ءاحلا مضو ءاتلا حتفب

 نينيعم ريغ وأ نينيعم نيكاسملا نم ةعامج ( نيكاسمل هلامب فلح نمو )
 (ةقدص )وه لاق ( وا) دعب ام اذك و لأب نيكاسملل :هلوق مكح اذه مكح نأ كدافأ

 هكلمأ ام : لاق وأ كلذ ريغل وأ ءارقلل وأ نيبتاكمل وأ ليبسلا ينبل وأ مهل
 هلك هلام ال طقف رمثلا همزل امنإ و “ ( ثنح نإ هرنشعأ همزل ) “ كلذل ةقدص

 اهطسنتةالو ل ىلاعت هللا لاق ى هلام لكب ناسنإلا قدصت نعيهنلا درو هنال

 ٢١' «ثلثلا زاجأو ،هفصنب وأ هلاب يصوي نأ لجرلا قل هيهنل»'٢١ه طسبلا لك

 اومكحيلف :تلق نإو هضعب كسمي نأ هلام نم جورخلا دارأ نم رمأ دق هنألو
 يف هيلإ جاتحي هثلث نأل هب اومكحي مل : تلق ث ةيصولاك هلام ثلثب فلاحلا ىلع

 اسايق رشعلا هومزلأ و ى تومي ك ىلع الو ع تومي ىتم يردي الو ی اضيأ هتيصو

 همزليف هب برشت اميلع هل اوسيقي ملو ‘ رجز الب برشت ىتلا بوبحلا باصن ىلع
 ةاكز ىلع هل اوسيقي مل اذك و “هلك هلامب تنح دق وهو ليلق هفصننأل رشعلا فصن

 يف) هنإ ( ليقو ) ى هلك همزلي هنأ هلاب ثنحنميف ليقو كلذ ةلقل دقنلاو ماعنألا

 ( طقف ىكزي لام يف ) رشع ( همزلي) ث ةقدص هلام نإ : هلوق وهو ( ريخألا
 لمك ءاوس“الصأ ولو رحتل ناك ام زكو ةضفلاو بهذلا و ماعنألاو تسلابوبحلا وهو

 )١( ءارسإلا : ٢٩ .
 . ملسم هاور ) ( ٢
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 هلام ثلثب فلح نإو ‘ ماعف ةقدص هكلمأ ام : لاق نإو

 ص رشعلا هرثك أبو ، ثنح نإ مهل هجارخإ همزل نيكاسمل هنود اه

 ماعنألاو هتوسك و هتقفن يف الو رجتل سيل ايف مزلت الف٤ لمكي م مأ باصن هدنع

 هللا نأ لوقلا اذه ةهجوو ع ةراجلا لبإلاو رجزلا لمجك ةاكزلا اهيف مزلت ال يتلا

 رك ذ اموي ذخاي مو''؛«مهرطت ةفدص مهلاومأ زم "ذخ" :لاق ىلامتو هلابت
 هنأ(و)“اهعاونأ نم الإ رمثعلا همزلي ال هلاب فلح نا كلذكف « ةاكزلا عاونأ نم

 نإو) “هلامعيمج نم رشملا همزلي ( ماع ) : هلوقف ( ةقدص هكلمأ ام : لاق نا )

 يأ ( هجارخإ همزل نيكاسمل ) ثلثلا نود يأ ( هنود ايف هلام ثلثب فلح

 رثكاب يأ ( هرثكاب ) نإو ( ثنح نإ مهف ) هنود ايف ثلث نم فلح ام جارخإ
 ى ثحبم ثلثلا ريمضل رثكأ هتفاضإ يفو ى نمثو ثلثك ليلقب ولو “ ثلثلا نم

 ص .هضعب وهام ىإ الإ ليضفتلا ىنمم هيف ىون اذإ فاضي ال ليضفتلا لعفأ نإف
 ظفل نآل هتوخإ نسحأ فصوب زوجب الف هىلإ فضأ ام ضعب نوكي نأ ينعأ
 باجي و “ ثلثلا ظفل. هلمشي ال ثلثلا نم رثكأو « الماش لمعتسي مل ذئنيح هتوخإ

 ريثك ىنعمب رثكأو « لوضفمل لضاف ةفاضإ ال ة۔بالم ىندأل ةفاسإلا هذه نأب
 نأ نم ينيمامدلا هركذ امب وأ هيلإ ةبسنلاب رثكألا ىنعمب هرثكأ نأب وأ

 مهفاف لاملل ءاملا نأب وأ ى هل اضعب سيل وهام ىلإ هتفاضإ اوزاجأ نييفوكلا
 نم هلك هب فلح ام همرل : ليقو ى لاملا عيمج نم ( رشهلا ) همزل ثنحو
 . ٥ ريغ و فصن

 ( ` ) !وتلا : ١٠٣ .

_ ٣٩٧ - 



 ‘ هاغلث هىشلثب و ‘} هرشع فصنف هفصنب فلح نإ : لىقو

 رشع يأ ( هرشع فصنف ) هلام فصن يأ ( هفصنب فلح نإ : ليقو )

 اذك و ث. هلام رشع اثلث يأ ( هاثلث ) هلام يثلث ( هيثلشثب ) همزل ( و ) « هلام
 رك ذ ولو « ثلثلا نم رثكأ تناك اذإ هلام رشع نم تربتعا اهب فاح ةيمست لك

 لوق لعج فنصملاو “ هرشع نمال هنم اهانعو اهركذ وأ هلام نم ةصستلا
 نأل انباحصأ دنع رشعلا ىلإ مجر هثلث نم رثكأب قدصت نإو « رثألا نع خيشلا
 . رشعلا مهدنع ةقدصلا

 : نيلوق خلا رشعلا فصن : لاق نم لاق دقف فصنب قدصت نم .: خيشلا لاق

 ةيمستلا موزل خيشلا لوقو “ رشعلا موزل رثألا لوقف ى خيشلا لوقو ى رثألا لوق

 ىنعمب رشعلا ىلإ عجر هلوق نوكي نأ زاوجل انيعتم كلذ سيلو ى رشعلا نم
 : خيشلا لاق : هلوق نوكيف“هلك هجارخإب ال هنم ةيمستلا جارخإب هيلإ عوجرلا

 واولاب : خبشلا لاقو : لقي مل هنأ اذهل لديو ى هل انايب خلا فصنب قدصت نم
 ى رخآ الوق .كانه نأ . خلا لاق نم لاق دق : هلوقب رخآلا لوقلا ديفي نكل
 نأل : هلوق فنصملا هيلع ىرجام وهو اذهل لديو ى هلك رشعلا جارخإ وهو

 هبثلثبو“هرشع فصنف هفصنب فلح نإ ليقو : هلوق وأ « رشعلا مهدنع ةقدصلا

 ثلثلا نمرثك أب فلح نإ : ليقو “ ثلثلا نم رثكأب ىصوأ اذإ اهف وه امنإ“هاثلث

 عفريو طسوأ ةميق هلام لودعلا موق همزل ام جارخإ دارأ اذإو ‘ ثلثلاجرخاف

 ضبق اذإو“اهسبلي ىتلاهبايث هل عفرتو لاحلاو لجاعلاعفرب :ليقو «ال : لىقو“ هنيد

 همزلي الو “ جارخإلا مويف فرعت مل نإو هثنح موي موقيو ى هنم جرخأ هل انيد
 تردق نإو لاحلا اهقادص نم ةأرملا جرختو « ثنحلا لبق يتلا ةلغلا نم جارخإلا
 ادحأ فلاحلا مسي مل نإ : رفعج نبا لاق ‘ ضبقت ىتح اهيلع الف الإو هضبق ىلع
 ؛ فرصتب . ها هيلع ءيش ال نأ ريتخاو : ةلسرم ليقو ‘ نيكاسمالف اسنج الو
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 { هسكعب همزلو ءيش همزلي مل اريقف ثنحو ىنغ اذ فلح ولو

 رومأل وأ دجسمل وأ ةبعكلل هلام فلح نإو س هثنح موي ربتعاو

 هللا ليبس يف هلام لعج نم : ليقو ى ثنح نإ هلك همزل نيملا
 نإو ، نيدهاجملل نوكب : ليقو ، ثنح نإ ءارقفلل هرشع جرخأ

 ليبسل : لاق

 ص ثنح موي : ليقو “ فلح موي هلام ىلإ رظنلاب همزل ام وأ رشع جرخي : ليق

 مل موقب نم لك وب وأمه رضحي نم رمأي وأمامإلامهل رضحيو رفوألا جحي: ليقو

 ماق ولو زاج لاملا بحاص مهيلإ لصوأ وأ اوضبقو اورضح نإو ى مل ضبقيو

 ريغ ائيش كلمي مل (اربقف ثنحو ىنغ اذ ) رمأ امب وأ هلابب ( فلح ولو ) < هسفنب
 هرسبغ وأ رشع نم ليصفتلا ىلع هانركذ ام ( همزلو“ءيش همزلي مل ) هسابل

 موب ربتعاو ) ىغ اذ ثنحيو اريقف فلحي نأ وهو « رك ذام سكع ( هسكعب )
 مكو ص هيف هلام مك رابتعا هثنح موي رابتعاب ديرب نأ لمتحيو ى تيأر اك ( هثنح
 هلك هلاب فلح نميف لبقو ؤ هيف الثم هثلث وأ هرشع مكو ميوقتب ىوسب
 نم ( دجسملوأ ةبعكلل هلامب فلح نإو ) ى هثلث جرخأ ةقدص وأ نيكاسملل
 وأ ) للع ىفطصملا دجمو سدقلا تيبك ماع وأ ى ةيبهولا ةيضابإلا دجاسم

 ءارش وأ ءةرطلا حالصإك اهريغو ةاكزلا ديقي امل ةلماشلا ( نيملسملا رومأل

 .. هثلث : لىقو “ هرشع : ليقو “ ( ثنحنا هلك همزل ) فحاصللا

 ، ثنح نإ ءارقفلل هرشع جرخأ هللا ليبس يف هلام لعج نم : ليقو )
 امهو حالو ابكرمو سابلو ةقفن ( نيدهاجملل ) هرشع ( نوكي : ليقو
 لاح يفو ث مهعوجرو هيف مهثكمو داهجلا ىلإ مهجورخ لاح هيلإ نوجاتحي
 لا ( ليبسلل : لاق نإو ) ص هل ؤبهتلاو داهجلا راظتناب مهدالب يف مهلافشأ مهك رت
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 هلعج ناو ‘ هملع ءيش ال : لقو > ءارقفلل هرشع" همزل : لقف

 هرشع همزل ءانغالاو نيقفانملاو ىراصنلاو دوهىلاك مهل لحب ال نمل

 ى نيكاسملل

 ‘ ءارقفلل هرشع همزل : ليقف ) هللا لببس وهف فلاحلا مالك يف ينهذلا دهملل

 ' رشعلا همزل هاون اذإو ى هللا لبس وني ل اذإ كلذو ى ( هيلع ءيشال : ليقو

 اذإو ى هللا ليبسيف همزل : لبقو ث ءيش الف داسفلا وأ ناطيشلا ليبس ىون نإو

 نم هجو يأ يف : ليقو ك داهجلا يفف عون يأ وني ملف هللا ليبس يف ىون
 :. هيفف اصوصخ اعون ىون نإو ص ربلا هوجو

 نإف ( ءاينغألاو نيقفانملا و ىراصنلا و دوهيلاك مهل لحي ال نمل هلعج نإو )
 ءارقفلا كلذ لحم نأل ص هارجم ىرج امو رذنلا مهل زوجي ال مومعلا ىلع ءالؤه

 الف ةقدصلا لطبت هنأب الوق ءاينغألا يف نأ الإ “كلذ وحنو دجاسملاو نودحوملا

 هرشع همزل ) ءاينغألا ىلع ةقدس يلام:لاقنإ اذك و :هلوق يف اك نيكاسملل ىطعت
 تعجر مهريغل اهلمج نمف « مهل للا اهلعج ةقدصلا نأل ، نيدحوملا ( نيكاسملل
 ةبوتلاك اهيف ةقدصلا مهل حصت لاح ءالؤه ىلع ىتات دق هنأل كلذتبث امنإو“مهيلإ
 اهلاسرإ دجي الو توملا فاخيو هيطعي نم دجيال نأ لثمو ى راقتفالاو مالسإلاو

 قفانم “ ةوعدلا قفانم مدقيف ى ءارقف اوناك اذإ ركذ نمل اهيطعي هنإف اهلهأ ىلإ

 يف هرك ذ نم ءارقفل : ليقو ى ةاكزلا باب يف رم اك اذكهو ى يباتكف ى فالخلا

 يف اقلطم نيدحوملا ءارقفلل ىطعي مهل هل ثنح امف ،نيقفانملاو ءاينغألا الإ هنيمي
 نأ وه ذاش لوق كلذ يفو «مهيلع هرصةيو نيقفانملا دصقي الو ى اهريغ وأ ةيالولا
 همزل ام ىطعأ ءيشل ثنح نم نإ : لوقو ى اقلطم هلك هيطعي هلامب ثنح نم
 ثنح نإو ى مهاطعأ نيك رشملل ثنح نإف ، ةيصعم نكي مل ام ءيشلا كلذل
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 همزل كلذ وحن وأ مئاهبلل وأ نجلل وأ . ةكنالدلل ةقدص : لاق نإو

 : ءاينغألا لع ةقدص يلام : لاق نإ اذكو 0 ال : ليقو ي هرشع

 .نيكاسم هأرشعف ث نيقفانملا وأ نيكرمثملا وأ ةاصعلل : لاق نإ امأو

 . . ...... . { نيماملا

 :لاق نإو)‘ رجآلا هوجو يف ىطعآكلذ وحنو رامزملل وأ سفنلا لتقل وأ ىنزلل
 هل حصت ال امم ( كلذ وحن وأ ) لابجلل وأ ( مئاهبلل وأ نجلل وأ ةكندلمل ةقدص
 وأ " يهب وأ ؤ ةكنالملاك لقعو ةا مدآ ينبب هبش هل امم ناك ءاوس ةقدصلا

 خيشلاو فنصملاو “لابجلاك مدآ ينبب هل هبش ال امم ناك وأ « ةميهبك لكأو ةايحب

 ؛ممل ءيش الف.وذخأ مهنأ رهظي الو اوطعأ ام ذخأت ال نجلاو « هبش هل امب التثم

 مسإ تركذ كنآل نوملساا نجلا هلك أيف للا "مسو همظع عضف امح تلك أ اذإو
 : ليقو ) نيكافلل ( هرشع همزل ) مهل ةفدصلا كلذب ِولناو عضولا نيح هلا

 . نالوقلا هبف ( ءاينغألا ىلع ةقدص يلام : لاق نإ اذكو ى ال

 نيكاسممل هرثهف ص نبةفاذملا وأ نيكرشملا وأ ةاصهال : لاق نإ امأو )

 وأ انغ وأ نيةفانم وأ [ةفانم وأ نيك رمثم وأ اك رمثم نيتع نإ و ى ( نيملسملا

 ص مهل يهف ديبعلل لاه ةقدصب فلح نم نأ ضعب ركذو ى نيئع نملف ءاينغأ
 نإو ع ىماتبلا ءارقفلف ىماتيلل وأ فقولاب : ليقو ى هيلع ءيشال : ليقو
 ص ءارقفللف مدآ ينبل لاق نإو “ ىمس نملف ءاسنلل وأ لاجرلل : لاق

 قتعب فلح نم نأو ص مهل : ليقو “ مجئارقفلف لافطألل : لاق نإو
 ص .“در ثنح اذإو ى هريغ كلل كلذ لازأ هلام ةقدصب وأ هديبع
 : لسقو 0 مهتم ثراو يطعأو مهبئاغل دع نينيعل ثنح اذإو : رباجل بسنو
 الو ث ءار ةفلل : ليقو ى هيملع ال : ل.ةو ى ةلس رمف زينتعم وأ نعل ثنح نم
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 ةميق هل ام موقي : لاق ًاضمب ن إ و > ثنحلا دعب هكلم لخد ام ثناجلا رشعد

 هل و ‘ لدع نإ هسفنب هموقب نأو > دحاو لدع هموقب نأ زوح هنأو > صخر

 ى ثنح اذإ جارخإلا ىلع ربجي الو هلام سبحيو ميوقت الب ءيش لك نم يطعي نأ
 ةفلاح تثنح نإو ى نمثلا نم جرخأ هدعب ثنحو عيبلاب هلام لاز اذإ : ليقو

 ناكو “ تصوأ نإ هب ال : ليقو ى رابجإب تتام نإ اهقادص اهثراو رشع

 . ثلثلا نم

 نم نأو ى نالدع هب دهش وأ هثروم ثنح ملع اذإ جارخإلا ثراولا مزلو

 يقاب رمثع مث ع يقابلا رشع مث “ رشعلا جرخأ تارم ثالث ةقدص هلامب فلح

 ارمع وأ اديز ملك نإ هب فلح نإو ى ةلماك راشعألا : ليقو ى ثنح اذإ يقابلا
 رشعلا هلام رشءي نأ همزل ةدحاو ةملكب اعم مهملك مث ةرشع ددع ىتح دلاخ وأ

 لك : لاقف اهتماعو اهيسن ةضف يف هتجوز هتبلط نمو ى هلك بهذي ىتح ماتلا
 هيلع الف انيمي ال هتجوز نم اراذتعا دارأ نإف « ءافعضلل يهف ةدروتسم يل ةضف

 نإو ى رثكأ تناك نإ اهرشعو “لقأ وأ هلام ثلث تناك نإ اهلك اهجرخأ الإ و

 مل نإو “ هيلإ برقأ ةارشلف اونوكي مل نإو ى هدلب ةارشلف ةارشلل هلابب فلح
 ءارقفو “ هرشع ىطعأ مهرد الإ هنيد دعب قبي مل نمو ى مهدجي ىتحف ةارش دجي

 يف ال مهاطعأءارقف مهو ثنحو نينيعمل فلح نإو“مهريغ نم ىلوأ ثناحلا ةبارق

 هدلب ءارقفلفهللا قلخل فلح نمو ى اقلطم نيع نمل يطعي : ليقو “ سكملا

 ضعب ركذو « لكلا نم : ليقو ى ثلثلا نم جرخأ جارخإلا لبق رضتحا نمو
 اهتميق وأ ى ادعاصف مهرد فلأ ريثكلاو ى رثكأ نإ هرشعي هلابب فلح نم نأ

 ء ةمبس كلذ نيبام وهو طسوت نإو ى ةئام سمخ ليلقلاو « هسمخ "لق نإو
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 نإ ةندب ىدهأ .0 يده هبلع ًابنجأ ولو نالف وأ هنبا : لاق نإو

 ٠ ٠ > ةبقر قتعاو ثنح

 كرم اك هرشعي : ليقو “ هسمخي : ليقو ى هنمثي : ليقو ““اقلطم هثلثي : ليقو
 . طقف ةلسرم هبلع : ليقو

 ولو ) ةنالف وأ ( نالف وأ ) هتنبا وأ ( هنبا ) وأ هسفن ( لاق نإو )
 ادعاصف ةعذج رقب وأ لبإ نم ( ةندب ىدهأ يده هيلع ) ةيبنجأ وأ ( ايبنجأ

 قلطم يف ميهاربإ برقت قاتعإلاو يدهلا نم لكو ( ةبقر قتعأو ثنح نإ )
 اوظلغ امنإو ى قاتعإ عم ةندبب ال شبكب برقت زدشتعنت هنأل برقتلا
 ىلع ناسنإلا حبذب برقتلا زوجي ال ام .لواح هنأل قاتعإ عم ةندبي هيلع

 لب هلعف متي ملو قح ايؤرب هلعف امنإ ميهاربإو “ هوحنو يدهلا ليبس
 نم ءازجلا نأل ىتتعلا ةللا يف لتقلا مزاول نم نألو ث َاخسان ناكف ءادف ىطعأ

 ى ةبقر كفب بقوع يدهلا رحن قيرط ىلع ناسنا لتقب برقتلا لواح املف هسنج
 نودب قفانم وأ رفاك لتقب برقتلا نم آزارتحا يدهلا رحت قيرطب تلق امناو
 ةلالدلا سايقو ى لالدتسالا سايق ىمسي روكذملا سايقلاو ع هلاكيإ الو همل لكأ

 كحلا ىلع ةلاد ةلعلا نوكت نأ وهو “ رخآلا ىلع نيريظنلا دحأب لالدتسالا وهو

 كحلا نوكيام وهو ى هل ةيضتقم نوكت ال ينعأ ى مكحلل ةبجوم نوكت الو

 ص فلختي نأ زوجيو ى عرفلا يف اهيلع كحلا بترتي نأ زوجي ةطبنتسم ةلعل هيف

 يدهي : انموق ضعب لاقو ى قتعالب ةندب : ليقو ى هيدهب شبك همزل : ليقو
 ريع وأ حبذي "اناويح وأ ً اماعط وأ ةضف وأ ابهذ مرحلا ءارقف ىلع قرفت هتيد

 ضعب لاقو ى متت م مأ ةيدلا ماعنأ ةدع اهيف تمت ءاوس ى ةيدلا ةميق وه امم كلذ

 : ليقو > ةلسرم : لبقو ' ةظلفم هملع : لبقو > لبإلا نم ةئام يدهي مهنم

 دحاو لك نع قتعىلف > اذك لعف نإ ةرح هدالوأ : لاق نإ كلذكو > بوتي
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 تيبلل يده آدبع ولو هريغ وأ بوثلا وأ مهاردلا هذه : لاق نإو

 وأ ةندب هنمث غلب ام : ليقو ث هيلع الو هتميق وأ هنيعب هادهأ

 وأ .س ةبعكلا هب بطب نأ هلف اهغابي ال امو ى هتزجأ ةاش وأ ةرقب

 هادهأ 8 يده همالغ : لاق نم : ليقو 2 ةكم ءارقف ىلع قدصتي

 ندب هب يرتشي ةكمل اهنمث ثعب ، هراد : لاق نإو ص تيبلا ةمدخل

 . اهيف هنع رحنتف

 يف هيلع ءيش ال هنا : ليقو ، فالخلا هيفو ، ةكمف دحاو لك نع ةندب رحنيو
 ناو « هيف ءيش ال : ليقو ى يده ؟يلع وه لثم اذك يدهأ انأو « دلولا ريغ
 بوتي هنإف ‘ ةقدص الوَاديده : لقي ملو ى انالف وأ هنبا وأ هسفن رحد : لاق

 ٠ ىقاتعإلاو 1 همزلب : لقو > هملع ءيش الو

 ءادهأ تيبلل يده ادبع ولو هرمغ وأ بوللا وأ مهاردلا هذه : لاق نإو )

 : ليقو ) ؤ تيبلا حلاصم ين لعجو ى ( هيلع ) ءيش ( الو هتميق وأ هنيعب
 ناب ايده ( هتزجأ ةاش وأ ةرقب وأ ةندب ) ضرع وأ لصأ نم ( هنمث غلب ام
 ‘كلذ ريغ وأ اماهط رأ ةضف وأ ًامهذ هتمق ثعبي نأ هلو ى ايدو هب ارتشي

 هطلخي رأ ةكم ءارقف ىلع هب قدصتي وأ ةبمكلا هب بيطي نأ هلف اهفلبي ال امو )
 : لاق نإو “ تيبلا ةمدخل هادهأ يدم همالغ : لاق نم : ليقو ) “ هربغ عم

 . ( اهيف هنع رجذتف ندب هب يرقشي ةكمل اهنمث ثعب “هراد

 ةندب هنمثب يرتشي هنأ يده همالغ : لاق نم نأ : ليعامسا خيشلا راتخاو

 ثنحف اذك تلعف نإ ىده قباد : لاق نإ هنأ ركذو « نيكاملل ةكمب رحنت
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 .هانعمب ها هلامنم ةبادلا ريغ كلذكو ىاهتم.قف الاو « لكؤي ام تناك نا اهدهيلف

 نا : لاقنم :عيبرلا نعو يدهو قتع هيلعف ‘يدمه نالف مالغ :لاق نإو

 هيلع : لاق نو “ رشعلا وأ سخلا هأزجأ ثنحف يده هلك ىلاف "انالف تدك

 يمحملا هيلع : ليقو ى هتين هل نأ قحلاف هموق دجسم ىنعو هللا تيب ىلا يشملا
 . . ةبعكلا ىلا

٤٠٥ 

 



 باب

 نثل وأ ء ماعلا جبحأ نأ الام ينقزر نإ لع هلل : لاقو رذن نإ

 مدق نئل وأ > اذك و اذك “رموصأل وأ ربيلصأل مالغ يل دلو

 ةعاط وهو هقيطي امم اذك ۔نلعفأل هضرم نم ءىرب وأ هرفس نم نالف

 لأس ام يطعأ نإ كلذ همزل

 ( رذنلا يف)

 بجاوب سيل ام باجيا هنأب بغارلا هفرعو٤فيوختلا ىنعمب راذنإلاهلصأ و

 . رمأ ثودحل

 ى اذك ماع يف وأ ( ماعلا جحأ نأ ألام ينقزر نإ يلع هلل : لاقو رذن نإ )

 نموصأل وأ ) ‘ اذكو اذك ( نيلصأل مالغ يل دلو نئل وا ) ‘ جحأ نأ وأ
 هقيطي امم اذك نلعفأل هضرم نم ىر وأ هرفس نم نالف مدق نئل وأ ٠ اذكو اذك

 هقيطيال ام امأ و“(لاس ام يطعأ نإ ) هسفنمزاأ يذلا ( كلذ همزلاةعاط وهو
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 ماعطإ وأ ةرشع موص يه لهو س رذنلا ةراشك هتمزل ثنح نإو

 وأ نيميلا ةرافكك وأ ةرشع ماعطإ وأ ةثالث موص وأ اهلثم

 وأ موصأ نأ وأ جبحأ نأ رذن لع : لاق نإو ، لاوقأ ؟ ةظلغم

 كلذ سيلف ، اذك ًنلعفأل اذك ناك نئل : لقي ملو 3 كلذ وحن
 يه امن ١ و { ءيشب

 ثنح الف الإو « نيميلا دارأ نإ نيميلا ىف "رم ام لثم ايهكحف ةيصعم وه امو
 . نيميلا درب ملو ةيصعم ناك وأ ةعاط نكي م ذا

 نإ هتقو تاف وأ السك وأ الهج ؤا ادمع هلعفي ام تاف نأب ( ثنح ناو )

 ، رذنلا ةرافك هتمزل)نيميلا يف رم ام ىلع تقوب مل نإ رضتحا وأ زجع وأ تقو

 موصي رييختلاب دحاو لوق امه ( اهلثم ماعطإ وأ ةرشع ) مايأ ( موص يه لهو
 راشملا يناثلا لوقلا يف اذك و «موصلا قاطأ ولو معطي وأ ى ماعطإلا قاطأ ولو

 ىلإ راشأ و “ناث لوق هلك اذه ( ةرشع ماعطإ وا ةثالث م'وَص وأ ) : هلوقب هبلإ
 ماعطإو ةوسكلاو قاتعإلا نيب ريخي نأب ( نيميلا ةرافكك وأ ) هلوقب ثلاثلا
 قتعي ( ةظلغم وأ ) ص مايأ ةثالث مصيلف عطتسي مل نإف « مهل ليكلا وأ ةرشعلا

 ص .ةميرأ ( لاوقأ ) ، نيعباتتم موصي وأ مهل ليكي وأ ى نيتس معطي وأ
 ىلع ليكلاب زوجيو ى ءاشعلاو ءاذغلاب زوجي اهلك ةروكذملا لاوقألا يف ماعطإلاو

 . موي لك يف ناتلك أ كلذو « افالخو قافو تارافكلا يف ام "دح

 رذن يلع :لاق ناو) ةمودأم ةلكأ يفكت : يرصبلا نسحلاو نب ريس نبا نعو

 وحن ال و( اذك نلعفأل اذك ناك نئل : لقي ملو « كلذ وحن وأ موصأ نأ وأ جحأ نأ

 ثينأتل هثنأو كلذ ينإ ( يه امنإو ى ءيشب كلذ سيلف ) ث تاقيلعتلا نم كلذ
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 وأ موصأ وأ جحأ نأ وأ رذن يلع : لاق نإو 4 اهرفكي ني

 : ليقف ث يل هللا هلعف وأ 0 اذك تلعف نإ تاعاطلا نم كلذ .وحن

 : ليقو ‘ مزتلا ام لعف بجوي لوالاف س آنيمب : ليقو ،ًارذن ىمسي

 وأ نيموي وأ موي موص هيلعف ث هلل : لقي ملو رذن هيلع لاق نم

 اهلثم ماعط)

 لسرم اريفكت ( اهرّفكي نيمي ) مالكلا ىنمب ةدكلل وأ ةدقملل ريمضلا وأ ربخلا
 عقو ام كلذ وحن وأ موصأ وأ جحأ نأ وأ رذن يلع :لاق هنأ كلذو « ثنح نإ

 ىلع رصتقا لب اذه لثم ركذي مل نإ امأو “ ثنحف عقيس وأ عقو دق وأ اذك

 : ليقو ى رذن : ليقف “ كلذ وحن وأ موصأ وأ جحأ نأ وأ رذن يلع : هلوق

 جحأ نأ وا رذن يلع :لاق نإو ) ‘ قلطم رذن وهف رذن هنأ ىلعف“ هيلع ءيش ال

 يل هلعف وأ ( يل هللا هلعف وأ اذك تلعف نإ تاعاطلا نم كلذ وحن وأ موصأ وا

 هدييقتل ديقم رذن وهو ى رذىلا كح همكحف ى (أرذن ) هلوق ( ىمسي ليقف ) ديز

 مكح هكحف ( انيمي ) ىمسي ( :ليقو ) طرشلا ىرجم يرجي امب اذك و ‘ طرشلاب
 دنسأ وأ “لوألالئاقلاف دارأ وأ “لوآلا لوقلا بحاص يأ ( لوألاف ) “ نيمإلا

 هسفنب يناثلا فالخب ( مزقلاام لعف بجوي ) دانسإلا يف ًازوجت لوقلل باجيإلا
 ناك رذن يلع لاق اذإ اك ع رشلامازلإب وأ كلذ وحن وأموصأ نأ ةلع :لاق اذإ اك

 : لىقو 0 مايأ ةثالث : ليقو ى ةظلغم : ليقو ى ةلسرم ةرافك هيلع هنإف اذك

 ملو ) نكي مل نإو اذك ناك نإ ( رذن هيلع لاق نم : ليقو ) ى موي وأ ناموب
 نيروكذملا لثم يأ ع ( امهلثم ماعطإ وأ نيموي وأ موي موص هيلعف هلد :لقي
 ص نانيكسم نامويلا لثم و ، نيكسم مويلا لثمف « ناموي ةرخآلاو موي امهدحأ

 ناموي هيلع : ليقو ث انينيكسم معطأ ءاش نإو ث انيكسم معطأ ءاش نإف
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 ملو اذك لعفأ انأو اذك يل لعفأ مهللا : لاق نإو 2 ثنح نإ

 ٠ رذنلا ةرافك هتمزل لعفب

 ى ةئالثف هلاق نإ : ليقو ى هلك فالخلا هيف ليقف ى هلل : لاق نإ امأو ى ةثالث وأ

 يل لمفا مهللا لاقنإو “ ثنح نإ)؛ فنصملا ىرج هيلعو “ناموي وأ مويف الإو

 ( رننلا ةرافك هتمزل ) لمفو لمفأ الوأ “ ( لعفي ملو اذك لمفا اناو اذك
 انأف للا اي اذك و اذك يل تلعف نإ : ةلزنمب هنأل ديقم رذن وهو اهيف فلخلا رمو

 . اذك لعفأ

 ةعمجلا موي موصأ و يخأ فاع مهللا :ةأرما تلاق نإ هنأ مهضعب ركذو

 ىلإف تون نإو « ادحاو اموي : ليقو ث ةعمج لك موصت نأ اهمزل ، اهل ةين الو
 ىلوأ اهنأ دارأ هنأكو « ونت مل ولو اهتين ىلإ درت : لاق نم لوقل هجو الو ى اهتين

 ص رذن ريغ نم نيرهش موص يلعو نالف يدلو مهللا ينرأ :تلاق نإو ى اهسبلب
 فلتخا دقو ى اهتربي : ليقو ى رذن ريغ نم اهلوق اربي الو ى اهيلع تباث رذنلاف

 ؟ ال مأ ءانثتسالا همده له :رذنلا يف

 نيعباتتم كل موصأ انأو ةنالف يتجوز نم ينحرا مهللا : لجر :لاق نإو

 يدلو يلع در مهللا : تلاق نإو ‘ كلذ همزل توملا وأ قالطلا عقوف ‘هسكمك

 تماص اهب تأدبف ناضمر نم مايأ اهيلعو « اهيلع هدرف آلاةوش كل موصأ انأو

 نيكاسم ةرشع اهرذن ترتفك و تثنح ةدعقلا يذ نم مايأب هتمتأو لاوش ةيقب

 . ةرشع موص وأ

 مزل ام ةثرولا مزلو ى اعباتتم هترذن نإ قافتاب بجيو ؛ معن حبحصلاو ؟ هعبانت
 ص ضمب دنع هب صوي مل نإو ى هلام نم دابعلل وأ هلل قح نم هب اوملع اذإ مهثروم
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 دابعلاقوقح يف لمتحا نإو ص هب يصوي ىتحف الإو مهمزل دابعلل ناك نإ : ليقو
 مل هنأ اومعي ىتح هذافنإ لبق مهمزلي مل اهذافنإب صوي ملو اهذفنأ هنأ
 :تلاق نإو ى عيطتسي ال امب نيميلا يف رم ام عيطتسي ال ابب رذنلا يفو ى هذفني

 معطت وأ نيموي وأ اموي : : ليق موصت رذن هنإف اذك و اذك هل لمفت اهنبا حص

 ‘تثنح تامتح هيطعت ملف الام هيطعت اهنإ: تلاق نإو « نينيكسم وأ ..
 نيطرق اهنبال غوصت نأ ترذن نإو ى هنم اهثرإ املو < مهل وهف ةثرولل هتمتأ نإو

 ترذن ام هل متتو مايص وأ ماعطإب اهرذن رفكت نأ اهل ريتخاغلب ىتح لعفت ملف
 ناك ى هل اهلامف اهدلو هللا ىفاع نإ : تلاق نإو ى اهيلع بجي مل هطعت مل نإو « هي
 ملف حصف اهناريج نم نيتأرما تمعطأ حص نإ ترذن نإو ى امهل ةعجرالو ى هل

 : ليقو ص ثنحت : ليقو ى ةربقفو ةيحلا تمعطأ امهادحإ تتام ىتح لعفت

 . لكأت ام ردق اهتثرو يطعت
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 ءافولا بح لوالافءحابم وأ ةيصعم وأ ةعاط امإ هب روذنملا

 ةمولعم امايأ فكتعي نأ رذن نمف س هيلإ قلع ام ىضق نإ هب

 ( لصف )

 هركذي مل هلعلو ث هوركم وأ ( حابم وأ ةيصعم وأ ةعاط امإ هب رذنملا )
 برق طقف ىلوألا فالخ ناك نإو « ةيصعملاب ىتحتلا هتهارك تدتشا نإ هنأل
 ( هيلإ قلع ام ىضق نإ هب ءافولا بجي ) ةعاطلا وهو ( لوألاف ) “ حابملا نم

 ؛لمفأ نأ وأ ، كلذ وحن وأ « اذك لعف وأ اذك لعفأ نأ آىلع لل:رذن يف لاقو
 .ليقو“ءافولا بجو ؛اذك لعفأ نأ “يلع :الثم لاق ناب هاونو للا هركذيمل نإو
 وني ملو اوركذي مل ولو بجي : ليقو “ هاون ولو هرك ذي مل نإ بجيال

 . لوألا حيحصلاو

 ءامسألاب تملع ءاوس دعلاب ( ةمولعم امايأ فكتعي نأ رذن سف )
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 ءافيإلا نع هزحعل رذن ةرافك هتمرل هريغ وأ مدهب هنم عنمف نيعم يف

 . قدصتي وأ ةلسرم يه له مث هلدب يهو ،هدقعب

 ناو'دْمَك ( هريغ وأ مدهب هنم عنمف ى .نيعم ) دجسم (يف)ال مأ صاخشالا وأ

 هنم هعنم ىلصم هلثمو نعط وأ لهجي ًافينك وأ ةرزج هريبصتك و تقو

 دعب ىنب نإ : ليقو ى ( هدمتعب ءافيالا نع هزجمل رذن ةرافك هتمزل ) كلذب

 صوصخ وني ملو لمهأ وأ ءانبلا يف قالطإلا ىون نإ هيف فكتعا مده
 فكتعاو ص ضعب هنم يقب نإ امطق فاكتعالا هيفكيو ى لوألا ءانبلا

 مسا هل قاب وهو ع دجسملا مسإ هل يقب ام هيفكي هنأ لصاحو ى هيف
 لخدملا ضرأ قوف نوكي ام ينعأ ص بابلا فقسم ماد ام هكحو دجملا

 يقب ام : ليقو “ اهضعب يقب وأ « لخدملا ةحسف ىلع ةضرعتم ةبشخ وحن نم
 ءانبلا قالطإ ىون اذإو « اجراخ ضرألا ىلع زيمتم اتباث هلك ريدتسم هساسأ

 ءانب نم سيأ نإو « ينبي ىتح رخؤيلف دوجوملا هءانب صصخي ملو لهأ وأ
 ى اهيف ءانب مدعو همادهناب هتتافو ةمولعم امايأ رذن اذإ هرفكي اك هرذن رفكيلف

 نم اهريغ نمه متأو اهيف لخد هلك هرذن كردي الام اهنم يقب دقو اهيف ىنب نإو

 ىلإ ةدابع نم قلع ام لك : ليقو ى اذه هبشأ ام اذك و ع دجسملا كلذ يف مايألا
 تيب وأ يوبنلا وأ مارحلا دجسملا "الإ ام دجسم وأ هدلب دجسم يف ةءافك دجسم

 قدصاملاو فاكتعالا لدب وأ هدوقعم يأ هدقع لدب يأ ( هلدب يهو ) ث سدقلا

 فطع اهلبق ةلمجلا ىلع فطعلل وأ ت هل اهئيس زيجم دنع فانئتسالل ( مث ) ‘ دحاو

 اماهفتساناك ولو ىنعم رابخإ اهدعب ام :لاقي دقو ‘ فيعض وهو ربخلا ىلع ءاشنإ
 ءاذكهو لوق يف ءارقفلا ىلع قدصتيو لوق يف ةلسرم يه كلوق ةلزنمب هنإف اطفل

 زجع يذلا رذنلل اليزنت ةلسرم نيمي ةرافك يأ ؟( ةلسرم ) ةرافك ( يه له )

 نأب بدنلاب ( قدصتي وأ ) ‘ اهرب زع زجع يتلا ديميلا ةلزنم هب ءافولا نع
 ةفص ناك ولو ةرافك نأل ،ةلسرمبتوعنملا ةرافك ىلع هردصم افطع ازاوج ةرمضم
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 رظنلا وأ س فاكتعالا لمحت يف ةقشملاو ةنؤملا ردقب ءارقفلا ىلع

 رايخلاو ص امهنيب لضفلاب هنومزليف ةنؤملاو ةرافكلا نيب ءارقفلل

 الف الاو ص رذنلا ةرافك هتمزل عيض نإ : ليقو ، فالخ ؟ مهيلإ

 { راتخملا وهو لحملا مدعب رذعلل

 امسإ تراصف ةيمسإلا اهيلع تبلغت دق لاحلا يف اهنإف لصألا ب۔ي نكل ةغلابم
 ردقب ) ادعاصف دحاولا ربةفلاب قدصيف ةقحال لأ ( ءارقفلا ىلع ) اصلاخ

 هلك هيف هيلإ جاتحي ام عجو هفاكتعا لاح ينهبرسشيو هلك اي ام يهو ( ةنوؤملا
 ريقفلا فاصنإو هفاصنإب كلذو فاكتعالا لاح يف هسبلي سابل ءارك ىقح

 سبحو درب وأ رح نم ةلصاحلا ( فاكتعالا لمحت يف ةقشملاو ) لودعلا موقت وأ

 ءارقفلل رظنلا وأ ) ‘ كلذ ةرجأ ردق مهيطعيف لاغشالا كرتو دجسم يف هسفن

 نم لعافلل ءانبلاب ( هنومزليف ةنؤملاو ) ةلسرملا نيميلا ةرافك ( ةرافكلا نيب

 يف ةدئاز ( امهنيب لضفلاب ) هلوق يف ءابلاف هيلعو « مازلإلا نم وأ موزللا

 ( عيض نإ :ليقو“فدلخ مهيلإ رايخلاو ) رثك آلا عيمج مهيطعي يأ ى لوعفملا
 لبق ةروكذملا( رذنلا ةرافكك هتمزل ) عنام هعنم ىتح وأ مدهنا ىتح فاكتعالا

 ماهطإ وأ ةثالث موص وأ اهلثم ماعطإ وأ ةرشع موص يه له “ لصفلا اذه

 ىلع ( لما ) ءاقب ( مدعب رنذعلل الف الإو ) ةظلغم وأ نيميلا ةرافك وأ ةرشع

 تلاقو : لاق ؛ ةقرف لوق سفن وهو ؤ خيشلا دنع ( راتخملا وهو ) هلاح

 هلعفي نأ رذن يذلا لعفلا ىلع ةردقلا مدعل بجو دق رذعلا : ىرخألا ةقرفلا
 نكي م هنأل :لاق ى ائيش رذنلا اذه هيلع بجوي ال يأ ائيش هيلع بجوي ال
 لاخ ةقرفلاكلت لوق سيلف عيضت ريغ نم خيشلا لوق ةلزنمب امول هيلعبجوي ام

 حيرصتلا مهل ىلوألا نأ ىلإ راشأ هلملو ى خيشلا مالك همهوي اك ديقلا كلذ نع

 ناك اذإ ايف بنذ نع ةبوقع امإ ةرافكلا نأ ديقلا كلذ هجوو ى ديقلا اذهب
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 اذك .ريقفلا انالف يطعي نأ هلام وأ هبئاغ ملس نإ رذن نمف هيلعو

 همأ نإو { ءارقفلل همتي نأ همزل تام دق نالفو 2 كلذ ملسو

 همادعنال هل طعي مل ثيح ةرافك همزلت الو ص نسحف ريقفلا هئراول

 . فقولاف فلسلا بهذم ىلعو ص هيلع بوجولا لبق

 دحأ رذانلا كلذ سيلو ع هيف بنذ ال داسفل ةحلصم امإو ابنذ هب تمزل ام

 فاكتعإلا هيفكي : ليقو “ عييضت الب رذن ام هتاف هنأل نيعونلا نيذه يحاص

 صوصخ وني مل نإ لحملا هيزجي :ليقو ضرالا نع ةجراخ هماسرأ تيقب ام هيف
 نأ ىلوآلا ( هيلعو ) ؛ فنصملا هراتخا امب لمعلاو “ كلذ رم دقو ى ءانبلا
 عجار هلعلو ى همتي نأ همزلي مل لاق الإو ءافلاو هيلع طاقسإب رذن نمو : لوقب

 لوقلا ىلإ عجر وأ ةنؤملا وأ ةرافكلا موزل نم عيض نإ ليقو : هلوق لبق ام ىلإ

 . رذملل الف : لاق ذإ ى رذعلا رابتعاب راتخملا

 كلذ ماسو ى اذك ريقفلا انالف يطعي نأ هلام وأ هبئاغ ماس نإ رذن نمف )
 هثراول همتأ نإو ) ادعاصف ادحاو ( ءارقفلل همتي نأ همزل “ تام دق نالفو

 ردق ىلعأل مهاطعأ نإو “ ( نسحف ) ءاينغأ ةثرو هعم ناك ولو هدحو ( رققلا

 ىطعأ وأ ضعب نود اضعب وأ ثرإلا ردق ىلعأل مهاطعأ نإو ع نسحاف ثرإلا

 ‘ مهثرإ ردق ىلع ءاينغأ ولو هتثرو يطعي : ليقو ص هازجأ ءارقفلا نم مهريغ
 هتثرو ىطعأ الإو ى ىلوأ هتثرو نم مهو ءارقفلا هاطعأ هرقف هدصق نإ : ليقو

 ءاينغأ ولو هتثرو هاطعأ نالف توم لبق ملس نإو ثرإلا ردق ىلع ءاينغأ ولو

 هل طعي مل ثيح ) ةيرذن ( ةرافك همزلت الو ) ادحاو الوق مهثرإ ردق ىلع

 نيميلا ةلزنمب كلذ ىري نم وهو “ مهضعبل افالخ ( هيلع بوجولا لبق همادعنال
 مهبهذم ىلع مكحلا امأو يأ ( فلسلا بهذم ىلعو ) ى اهب ءافولا نع زجع يتلا
 هومزليف عيضي ملو ىنو دق هنإ اولوقيف “ هب رذن ام لعفي مل هنآل ، ( فقولاف )

 س ٤١٤



 . مهثرإ ردق ىلع هتثرو ىطعأ ثنحلا دعب مدع نإ و ى ةرافكلا

 فاع مهللا لاق نمو ؛ ھ ا نحل مدعناف دجو نيملكتملا لوقو : سوماقلا يفو

 هلغتسيل هذافنإ درب مل نإف “ ريعبلا تام مث « يفوعف ةقدص اذه يربعبو يخأ

 ىتح هذافنإب هسفن ثدحيو هلغتسي مل نإو “ نيكاسملل هلثم هيلعف يفوع ام دعب
 هيلعف كله ىتح هذفني ملو هنكمأ نإ : ليقو ى هيلع الف هنم ريصقت الب كله
 ىطعأهطعي نأ لبق نالف تامو "حصف اذك انالف ىطعأ حص نإ رذن نمو“ هلثم

 هثراو يطعي : ليقو ى ىناوتف هتوم لبق ءاطعإلا هنكمأ نإهرذن رفك وهثراو

 هنكمي مل ولو هرذن رفكيو هثراو هيطعي : لاق نم ددشو ى هيلع ريفكتالو

 : لبقو ى هازجأ هولحأف ثنحو نينيعمل رذن نمو ؤ نالف تام ىتح ءاطعإلا

 نأ لبق هتطقسأف اذك لعف امالغ هتأرما تدلو نإ رذن نمو “ اوضبقي ىقح ال
 ص ىلوأ طايتحالاف ىثنا وأ اركذ فرعي ملو ةقلخلا تنيبت نإو ى هيلع الف فرعي
 . طقسلا يف ءيش الف ابح هدلت نإ :لاق نإ الإ
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 نأ رذن ام ددع دحاو يف ىلص د>سم ةئامب يلصي نأ رذن نم

 . . . .. . ةئاملا يف يلصي

 ةمتاخ

 ددعدحاو يف ىلص ) نييعت الب وأ نييعتب ( دجسم ةئامب ىلصي نأ رذن نم )
 لقاف تامك رلا نم آاموصخم اددع وني مل نإو ؤ ( ةناملا يف يلصي نأ رذن ام

 ولو“ دحاو دجسم يف اهيلصي ةعكر اتئام كلذف “ دجسم لكل ناتعك ر ةالصلا

 دجسم لكل ةمك رب فتكي ملو « دجاسملا ددعل طخ الب هنم دحاو عضوم يف

 الول و«ناتعك ر ةبسنلاب يه ذإ دجسملا ةيحتب بسنأ هنألو ى يتآلا ةأرملا ثيدحل

 ةنحتب ةعك ر دحسم هثام ف وأ ي دحاو دجسم يف ةعكر ةئام تزاجل كلذ

 ليقف دجسم يف ةدحاو ةعكر رمع ىلص امك ةعك ر ةعك رب لقنلا ةزاجإ ىلع ءانب
 ددع وني مل اذإ هلك كلذو ى ةدحاوب رتولاك كلذو ءىزجت ةالص هذه :لاقف 6 هل

 هنآل هنزجي الف دجسم لكب ةعكر ىون نإو ى هاون هلف ىون اذإو « تاعكرلا
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 هنع يور امل ، رذن ام هيف يلصيو دحاو يف اهددع طخي : ليقو

 نأ كلذ يلصت نأ ترذن ةأرما رمأ هنأ ه : لسو هيلع هللا ىلص
 اهيف لصب ملو دجاسملا نّبع نإو ث دحاو يف ةعكر يتئام يفتكت

 ةراشك هفعض وأ انيكسم : : ليق ، معطأ

 طخ : ليقو )0 ةأرملا ثيدحلو ى هملع دكأتت وأ دجسملل ةحت ناتعكر همزلي

 بارلاوأدجسملا ةروص همزليال هالصم ردق طخينأب دجاسملا ددع يأ (اهددع

 طخ لك يف ىون ام ردق ىلع “رثك أ وأ نيتعك ر( رذن ام هيف يلصيو “ دحاو يف )
 دجسم ىلإ بهذي لب ث دجسملا ريغ ين اهطخي الو ى ةالصلا لقأ امهنأل نيتعكر
 لك يف يلصيو « دجاسملا ددعب هيف طخيو دجاسملا نم دجسم وأ ى هبرقب
 . نيتعكر طخ

 [بارحمو اباب هيف لعجيو«اهلك هبناوج نم اعبرم اطخ طخي نأ طخلا ةيفيكو
 طخت نأ ةأرملا للع رمأي مل هنآل ناسحتسا طخلا اذهو ع هعيبرت مدع رضي الو

 نكلو ى هوحميالو ا رخآ ًادحسم هيونيو هناكم يف اضيأ هلو طخب ال نأ هلف

 ص اذه نم ىلوأ الوأ تركذ اهو يونيو لوآلا ةطخ يف اهربغ وأ ةديرج ديعي

 رمأ هنأ ملسو هيلع هئا يلص هنع يور امل ) بارحم الب هطخ مدع رضي الو

 نيعت ملو دجسم ةئام يف ةالصلا نم روكذملا ( كلذ يلصت نأ ترنن ةارما

 ملو “ ( دحاو يف ةعكر يتنامب يفتكت نأ) اهنم لك يف يلصت مك الو “ دجاسملا
 يف ةالصلا نم نالوقلا هنمضت ام درجمل ليلعت كلذف ع ددعلا طخت نأ اهرمأي
 ةىفاو تناكل دجم ةئام يف تلصول اهنأو قلع هنم صيخرت اذهو ؤ دحاو

 . لصألا ىلع اهرذنب

 ( ةرافك هعض وأ ا۔يكسم :ليق ‘معطأ اهيف لصي ملو دجاسملا نيع نإو )
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 . . ءاش ثمح 7 ء هرذن

 يف ( ءاش ثيح ىلصو ) ‘ لاق اك ءاش ثبح ىلصي نأ دارأ نإ ( هرذفن ) ةفلاخ
 دجسم يف يلصي نأ نم دبال هنأ يدنع حضاولاو ص ليق اك هريغ وأ دجسم
 يف لصألاو : خيشلا لوق لمحلا اذه ىلع لديو ى هيلع فنصملا مالك لمح حصيو
 ص دجسم يف يلصت نأ هيف اهرمأ انإو « مدقتملا ثيدحلا رظنلا هبجوي ايف اذه
 رثأ نم ىوقأ وهو “ كا ءاش نإ ابيرق يتآلا ةنوميم ثيدح اضيأ هل لديو
 . هيلع ماعطإ ال : ليقو“ هللا ءاش نإ ابيرق يت آلا هنع هللا يضر ةديبع يبأ

 تزهجتو ى اهافشف ؛ سدقملا تيب يف نيلصأل هللا ينافش نئل : ةأرما تلاقو

 يسلجإ: تلاقف اهتربخأف « اهيلع ملست اهنع هللا يضر ةنوميم تءاجف “ جورخلل

 ريخ هيف ةالص »: لوقي هتهس ينإف قلع هللا لوسر تيب يف يلصو كزاهج يبك و

 همحر ةديبع يبأ تنب ةنيهج ترذنو 'ا) « مارحلا دجملا الإ هاوس ايف فلأ نم

 دعبلاو سانلاو فعضلا هيلإ تكشف ةرصبلا دجاسم ةدع يف ىلصت نأ هلا

 يلصت مث دوع وأ ارجح اهمامأ لعجت ىلصم لمعتف نابجلا ىلإ زربت نأ اهرمأف
 هتخأنع لم هللا لوسر رماع نب ةبقع لأسو ؛ اهسفن ىلع تلعج ام هيف

 هيطغتو تعاطتسا ام يشمت نأ هرمأف “سأرلا ةرساح ةيشام جحت نأ ترذن
 ملو هيلإ يشمتو اذك دلب ين موصت نأ ةأرما ترذن نإو + كلذ نع رّفكتو
 اهريغ بوك ر اهعفني ال هنأ رهاظلاو .ليق اذك “اهريغ عم تبكر عطتست

 ريقف اهعم بكر يذلا ناك نإ الإ٤هفعض وأ نيكسب رفكتو بك رت لب اهعم
 سأرلا ةيفاح يشمت ةأرما للم ىأردو ى دلبلا كلذ ىلإ باهذلا يف ةجاح هل

 دراد وبأهاور ) ١(
 ٠ رك ذ م دقت ) ( ٢
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 مدقف اذك لعفأ نأ لع ه دقي موي : هرذن ف لاق نإو

 وهو نعم تقوب هدق ٠ > 7 قلطأ نإ هرذن همزل اليل

 . . : لاق نأ : لىقو > همزلي ل > راهنلا

 رمتخت بأ اهر .هاف ع ركذ اك جحت نأ ترذن : ليقف ؟ اهلام : لاقف نيلج رلاو
 ترذنو “نينيكسم وأ 2 انكسم معطت نأ اهيلعو : لبق «« بك رت ولعتنتو

 نبا تلأسف تبك رف ص تمعأف قيرطلا ضعب تفلبف “ ةبعكلا ىلإ يشملا ةأرما
 تبك ر ناكم نم يبكرتو لباق نم يجحت نأ نيمطتستأ : امهل لاقف 2 سابع
 . هيلإ يبوتو هللا يرفغتسا : لامف ، ال :تلاقف ؟ هنم يشمو هنم

 هل رجؤتسا تامو طاوشأ ةثالث فاطف عيباسأ ةرشع فوطي نأ رذن نمو

 رذن نمو ى هب يصوت ىتحف هدعب ام امأ و ى هيف عرش يذلا عوبسألا هل متي نم

 مهنيمي يف رمام كرشملاو دبعلاو يبصلا رذن يفوتامنإ هنع جحي نأ زاج اجح

 نأ ةىلهاجلا يف ترذن : هنع هللا ىضر رسع نعو ى نونحل رذن الو نيمي الو

 «٢ هب فيإ » : لاةفرتللع هللا لوسر كلذب تربخأف « دجسملا يف فكتعأ

 ريغ رذن لب ى دجسم ةئامب الو ةالصب صتخي ال هتركذ امو فنصملا هركذ امو
 ةئام نود ام رذنو ى ةالصلاب رذنلا لثم موصلاو فاكتعإلاو ةءارقلاك ةالصلا

 لعفا نأ يلع هلل نالف مدقي موي:هرذن يف لاق نإو ) اهرذنك اهقوف ام وأ ةعكر
 صوصخ درب ملو ( هاون قلطأ نإ ) ايل هاضمأو ( هرذن همزل ؤليل مدقف اذك

 نيعم تقوي هديق نإو ) “ هاون يف ممعو نامزلا قلطم دارأ وأ لهذ لب راهنلا
 :لاق نإ :ليقو)“هرذن ريفكت هيلع :ليقو ى راتحلاىلع ( همزلي مل راهنلا وهو

 ٥. رك ذ م دقت ) ( ١

 . ىلعي وب أ هاور )٢(
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3 ً 

 > همزلي ل اراهن مدقف ‘ مويلا كلذ موص يلع هلل ف نالف مدق اذإ

 مدقف نإ همزلي الو > نالوق ؟ ال وأ راتخملا وهو هلدب هملع لهو

 ليل

 ةينلا تدميت مدعل ( همزلي م اراهن مدقف“مويلا كلذ موص يلع هل ف نالفمدق اذإ

 اعزش لاحتسا امل هنأل( راتغلا وهو هلدب هيلع لهو ) آ رطفم لعف نإ ايس الو

 همزلتو ‘ ثنحي لاحم ىلع فلاحك ناك راهنلا نم موسلا ءاشنإ قيقحتلا ىلع

 هبشيام لعف ىلإ كرادتو ڵ هل ريفكتو « لاحتسا امع ضوع هلدبف ؤ ةرافكلا

 نم موص ءاشنإ الف راهن مدق نإو « ليلب موص الف اليل مدق نإ هنأل ڵ هرذن

 هومزلأف ‘ ةيلكلاب هدقع ءاقل ! اونسحتسب ملف مويلا ف ناب نإ ناضمر ف الإ راهن

 موصو “راهنب هؤاشنإ الو ليلب موص هنكمي ال هنأل ، ( نالوق ؟ال وأ ) لدبلا

 ضيح نم ةرهاط نمو “ رطفم رفس نم مداق نم الإ ةبرق نوكي ال راهنلا ضعب
 الب هموب ضقانو 0 كرش نم ملسم وأ «غلااب 5 نونج نم ىقىفم زمو ى سافن وأ

 ۔ كلذ وحنو هتيقب ماصو باتو دمعب وأ دمع

 همودق موي موص رذن دارأ وأ رذن دقو كش وأ اراهن مدقي هنأ نظ اذاو

 كلذ لبق وأ تداك وأ سمشلا تفقو اذا هنأ طرشيو ع موصلا تيبي نأ هلف
 هازجأ و همايص مادأ ركذام لبق ءاج نإو ى ءاش نا رطفأ هرفاسم ءيجي ملو

 نإ الإ هزح مل هراطفإ ىلع ماد دقو لاوزلا دمب الإ ءيج مل نإو “ هرذنل

 همزلي الو ) ص رذن موص كلذف هراهن يف ءاج نإ هنأو ى امئاص حبصي هنا ىون

 هتليل راهن موصي نأ ىون نإو ى ليللا موصي هنأ يف ضعبل افالخ ( ليل مدق نا
 . اليل مدق نإ راهنلا كلذ موص همزل اهيف مدقي يتلا

 .نوكي يذلا مويلاف اذكو اذك ناك اذإ هنأ ترذن نم نأ مهضعب ركذو
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 ضرمل تمس ترطفا نإف 0 ادبأ هتماص تدلا موب ناكف & ادبأ هموصأ : هىف

 كلذ تماص ديعلا موي يف هيلا ترذن ام ناك نإو ى هلدب اموي تداعأ دبع وأ

 آدبأ موي مايص رذن نمو ى اديع قفاو ام تلدبأو ى ديعلا ريغ يف ادبأ مويلا

 رفك و اموي لدبأ رذعل نكي مل نإو ى رذمل. هيف رطفأ اذإ هناكم اموي لدبأ
 راطفإ داعأ اذاو ، هلدبأ و همأ ملعي ملو ابنج حبصأ نإو « يتأي ام موصيو هرذن

 ص ةين موي لكل ددجي وأ دبألا ةين هئزجت له فلتخاو « اريفكت دعي مل رذع ريغل

 رطفأام لدبي : ليقو ى انيكسم معطأ و رطفأ هريغ وأ ضرمل زجع اذإ : ليقو
 نأ ردقي ملو هيلع هللا هدرف نيرهش موصأو لع در براب : لاق نإو « حص اذإ

 نع ناوتي مل نإ موي لك نع ادحاو : ليقو ى ةثالث ماص وأ ةرشع معطأ موصي

 ص ال : ليقو ص ردق نإ موصيو ث موصلا ال ةرافكلا هتمزل : ليقو “ موصلا

 ص ادحاو موي لك نع معطي : ليقو “ هيلع ماعطإ الو ماص ردق اذإ : ليقو

 هتمزل قيطب ال قح ىن وتو قاطأ نإو ى ماص ىقاطأ اذإو
 يف اهجوز اهل نذأي ملف عضوم يف موصلاب ترذن نإو “ لاح لك ىلع ةرافكلا

 ةبهاذ اهارك ردق نيكاسملا معطتلف عضوملا دب نإو ى اهتيب يف تماص جورخلا

 فصن لك نع تماص ماعطإلا نع تزجع نإو ى ةبهاذ : ليقو ى ةعجارو

 : ليقو “ رذنلل ترئفك و دعلا تلدبأ رهدلا موص ترذن نإو ى اموب عاص

 نم تءاش ام رطفت نأ اهل : ليقو ؤ طقف لدبت : ليقو “ ريفكت الو لدب ال

 . انيكسم مي لك نع معطتو مايألا

 ذ رم اك ها رك ردقب قدصتو هدلب ق م اص هنع قيعف دلب ق اموص رذن نمو

 قاطأ اذإ و ى هيلع الف ردقي ال هنأ نابف همزل نيح نمو رذنلا موص يف ع رش نمو

 . ماعطإلا ىلع ردق نإ معطي هنأ اذ يف : ليقو ى امايأ نيع نإ اذك و ى ىب
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 يلع : لاق نمو ى ال : لبقو “ ناضمر تاعمج لدبأ تامملا موص رذن نمو

 نإ الإ اعوطت : لاق ولو ى هئزجي : ليقو ع ناضمر هزجي مل هلل ارهش موصأ نأ

 امايأ كرت نإف موزللا ىلعو رهدلا موص رذان ىلع ءيش ال : ليقو ى ائيش ىون

 نيعي مل نإو لالحلا نم اءدب نيدم .رهش موص رذن نمو ى اهئاص ةرجأب ىصوأ

 ص هازجأ ضرفلا جحف اجح رذن نم : سابع نبا نعو ى نيثالث ماص مايألاب أدبو
 ض رفلاب ءدبلا يغبنيو < ضرفلل داعأ رذنلاب أدب نإو « رذنلل ديعي :هربغ لاقو

 . دحاو نع يزجت ال هنأ حيحصلاو ‘ ضعب دنع هتزجأ ةجحي امهاون نإو

 : لبقو > ةعمس ماص مايألا موص وأ ‘ ةرسع ماص مايألا رثك ] موص رذن نمو

 دغ موص رذن نإو ى هلمك أ وأ هافوأ وأ رذنلا مظعأ رذان ىلع ءيش الو “ ةرشع

 ص هلدبأو هرطفأ فلح نإو ى ال : ليقو ى هلدبي : ليقو “ هرطفأ اديع قفاوف

 ٠ فلحلا ف ةرافكلا هبلع :لىقو

 ى ةلسرم هملع:ليقو ى نيعباتتمنيرهش موصف دجي ملف ةبقر قتعي نأ رذن نمو

 ةرشع ماعطإ ثنح نإ مهللا_ رذانلا لوق يفو ى نالوق رذنلا ةرافك موزل يفو

 موص وأ اهماعطإ : ليقو ى اهمعطأ الإ و « ردق نإ اهموص : ليقو ى اهموص وأ

 نإو ص ءاوس :ليقو ى ةرشع موص “ بر اي :يفو ى ةلسرم نيمي : ليقو ى ةثالث
 . دحاو ريفكتف امهعمج

 كنهردق متي ىقح ردق ام ىلص مث ردق ام ىلص يلايلوأ ةليل يلصي نأ رذن نمو

 ىلصي ال قلا تاقوألا لدب يف فلتخاو « كلذكف امايأ وأ اموي يلصي نأ رذن نإ
 . نيتلأسملا يف فلح ول ثنحيو ى بورفلاك اهيف
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 لع رذن ال « ى ملسو هلع هللا لص هلوقل هب ءاف ولا مرحت يناثلاو

 ايف الو عيطتسي ال اميف الو كلمي ال يف الو ةيصعم يف دبع

 نمو 0 ال : لىقو ‘ هلدب نيملا ةرافك هملعو ى « محر ةعطق هف

 ء آامايأ يلايللا لدبأو مايألا ماص اهيلايلو ًامايأ موصي نأ رذن

 نيم ةرافك اهدب : لقو ‘ هملع الو طقف همانأ : لبقو

 اذه لمجي حضاولا نأ ىفخم ال ةيصعم وه يذلا هب روذنملا وهو (يناثلاو )
 هلا ىلص هلوقل هب ءافولا مرحي ) خلا ثلاثلا كلذ دعب هلوق اذك و ى ةمتاخلا لبق

 دبع قاتعإك ( كلمي ال ايف الو ةيصعم يف دبع ىلع رذن ال » :ملسو هيلع
 هقنع ىلع جاجحلا لمحك ث ( عيطتسي ال ايف الو ) هتبتاكم وأ هريب'دت وأ هربغ
 ركذلاب اهتصخو“ ةيصعملا يف ةلخاد يه ( امح ر ةعيطق هيف ايف الو)‘ ةكم لإ

 ةيصعم نم هسفن ىلع دقع ام لدب يأ ( هلدب نيميلا ةرافك هيلعو ) اهرمال البوهت
 «جاتلا» يف راتخلاوهو ( ال : ليقو )محر ةعيطق وأ عيطتسي ام وأ كلمي ام وأ
 . لوألا راتخا انه .رهاظو

 رطفي ال نأ امإ اهربغ يلابل وأ ( اهيلايلو امايأ موصي نأ رذن نمو )
 امات ةليلنا موص سيلف ليللا ضعب رطفي نأ امإو ى امهيلايلو نيموي ىلع ردقي الف
 اهموص رذن يتلا يلايللا موص لدبأ يأ ، ( امايأ يلايللا لديأو مايألا ماص )

 لاحتسا امل رذن امع ضيوعتلاب نكل رذنلاب ءافولا ةهج ىنع اهددع ىلع مايا موصب

 لكالا نع كسمأ ولو مئاص ريغ ناك ليللا ناك اذإ هنإف ليللا موص اعرش

 يلايللا ددع ف ( هيلع ) لدب ( الو طقف همايأ : ليقو ) 0 موصلا ىونو هوحنو

 ءافولا ةهج ىلع ال امايأ يلايللا ددع موصي يأ ( نيمي ةرافك اهلدبي : ليقو ) امايأ

 قيطي ال رذن ىلع ريفكتلا ةهج ىلع لب لاحتسا نيح هضوعب ءافولا وأ رذنلاب

 )١() هركذ مدقت .
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 نع ريفكتلا قيرط ىلع وأ “ ليحتست يتلا نيميلا يف ثنحلا قيرط ىلع هب ءافولا
 لايل لدب الو مايألا ف هملع موص ال : 17 ك ةيصعم للللا موص نأل ةيصعملا

 . لاصولا يهو ، ةيصعم ىلع لمتشا رذن هنأل

 ةهج ىلع امايأ اهددع موصي لوألا لوقلا ىلعف اهدحو لايل موس رذن نإو

 اذك و “هلع موص ال:يناثلا ىلعو “ هنيعب لاحتسا امل هضوعب نكل “ رذنلاب ءافولا

 رذن ىلع ريفكتلا قيرط ىلع امايأ اهددع موصيف ثلاثلا ىلع امأو ى عبارلا ىلع

 > ةصعم ليلل ١ موص نأل ك ةيصعم نع ريفكتلاك وأ نيمىلا ف ثنحلاك زوح ال

 . سافنلا وأ ضمحلا مايأ وأ ى ديملا موص رذن يف فالخلا اذك و

 يفوي : ليقف ملسأ ىتح هب فوي ملو موص وأ فاكتعاك ةعاط كرشم رذن نإو
 لبق هرذن فاكتعاب ءافوب همالسإ دعب هنع هللا يضر رمع رمأ للع هنآل هب

 رماوألا رئاسو رذنلاب ءافولاب هكرش لاح يف فلكم كرشملا نأل ع مالسإلا
 طقسي ال هلمع هيف هعفني ال لاح يف هرذنف « ةداهشلا ةملكب فلك اك يهاونلاو

 طقسيو . ضئارفلا نم هتاف امي ةبلاطملا مالسإلا هنع طقسي امنإو هب ءافولا هنع

 وأ اتقو ةدح ول طقست امنإو ى هدحي ملو اهتقو لسرأو اهاون ةعاطإل ممئإلا هنع
 هرذن هنآل هب ءافولا بجي ال : ليقو ى مالسإلا لبق كلذ هتافو (اموصخ ائيش

 يف رمآلا نإو ى يتأي ام الا ةعاطلا فيلاكت همالسإب هنع طقس و هيفهعفني ال الاح

 دقعك صخ ام الإ ص مالسإلا لبق دقع لك خسف مالسالا نإو ‘ بدنلل ثيدحلا

 نيد يف زاجو“اعرش زوجي ال ام هطلاخ هتاذ يف زئاجحاكذ دقعك و كابر ريغ عيب

 . نيك رشم ةداهشك كرشم

 اذإ ايف قباسلا فالخلا ىلعف قتعي مل وأ قتعف دبع وأ غلبف لفط رذن نإو

- ٤٢٤ 



 ملكتي الو رهش موصي نأ رذن نمك هب ءافولا بجح ال كلاثلاو

 ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ معطي : لىق و &{[ هملع ال و ملكت

 مايأ مايص ةأرم' ترذن نإو ى قتع لبق ثنح وأ قتع وأ غولب دعب انثحو افلح

 اهموص نأل ءافو الو اهيلع ةرافك ال : ليقف اهضعب مايص دعب تضاحف ةدودحم

 مرح ديعلا موص ترذن نإو « ةرافكلا اهيلع : ليقو ‘ ةيصعم ضيحلا يف

 :تلاقنمو ى اهتمزل : لىقو ى ةرافك الو اهيلع موص ال : ليقو “ هريغ تماصو

 ضيح ماياو ديع لدب الب يقب ام موص اهيلع : ليقف ةنسلا هذه موص يلع
 امئاق فوطي : ليقو © امئاق فاط هرذن نمف ى ةنسلا فالخ اوبح فاوطلاو

 . زجع نا هيلع فاوط الو رفكب : ليقو ى نيعوبسأ

 رذن هنأل ةرافك الو هبلع الف اعيمج هلام ةقدصب رذن نم : ةكرب نبا لاق

 ص هنم ائيش الو ةرشع جرخم نأ هب افلاح مهضعب مزلي مل هوحنو اذلو ى خلا ةيصعمب

 مصأ لسرأ وأ امارح ولو ىونو مهرد ةئام يديب تعقو نإ مهللا : لاق نمو

 نإو ى الالح : لاق نإ الإ ص ةرشع موص وأ ةرشع ماعطإ همزل اهقرسف ارهش

 هاطعأ وأ هب قدصت وأ هلك هلام الجر ىطعأ اذك و اذك هللا لعف نإ : لاق

 ء هرذن رّفكيوةيصعم هنأل ءاير كلذب دارأ نإ الإ ى ءافولا هيلعف ايمذ وأ اينغ
 هدالوأ ضعب ىلع دارأ نإ كلذك و « ءايرلاكف ثراولا ىلع فمحلا هب دارأ نإو

 . هرذن رتفكيو يوسي نأ همزل

 إو ى ( هب ءافولا بجي ال ) “ حابم وه يذلا هب روذنملا وهو ( ثلاثلا و )

 وني ملو هريغل ةعفنم هيف احابم رذن نإو ى هب ال اهب ءافولا همزل ةعاط عم هرذن

 ملكت ) ماصو ( ملكتي الو ارهش موصي نأ رذن نمك ) ى هب ءافولا همزل ةعاط

 معطي : ليقو ) ص رذن : ليقو ى ةيصعم مالكلا كرت ( هيلع ) ريفكت ( ال
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 . هفعض وأ انكسم

 هلف ملكت موي لكل رفكي : ليقو ص هلك هملكتل اريفكت ( هفعض وأ انيكسم

 . موي موصب

 نإو ‘ هرذن كرتيو هكرتي نأ نسحألا « هوركملا هب روذنملا وهو عبارلاو

 هملع ءافو ال بجوي « ةعاط سيل اهف رذن ال هنا ه ثيدحو ى هيلع الف هب ىفو

 ىقح هيف ناك نإف اهوني مل هنكل ةينلاب ةعاط وه ام رذن اذإو ى ريفكتالو

 همزل هللا ىلإ برقتلا وني ملو اذك و اذك نالفل يطعي نأ رذني نأ لثم قولخ

 . نيعملا قفوملا وهو « ملعأ هللاو ال : ليقو ك هي ءافولا
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 عئاب زلاف سانلا باتللا

 .ام يه « ةتيملا مكيلع تمرح » : ىلاعت هلوق اهيف لصألاو
 كمس ريغ هفنأ فتح لك ألا للع نم تام

 ( حنابذلا يف )

 زئاجو ص ةحوبذم ةباد وأ ةحوبذم سفن يأ ى ةحوبذم ىنعمب « ةحيبذ عمج
 :اعرش و ى ىقشلا :ةغل ةاك ذلاو ى ةاك ذلا : حبذلاو ى رئاطلا ىلع ةبادلا قالطا

 مكيلع تمرح" ظ : ىلاعت هلوق اهيف لصألاو ) دمب فنصملا هرك ذي ام

 ليلحتلا نيمتي اهميرحتبف حوبذملا فالخ ةتيملا نا الصأ هنوك هجو :0١ } ه ةتيملا
 يف ةتيملا : حابصملا يفو “ ةيكذت ريغ نم حورلا هقراف ام يهو ث حوبذملا يف

 كمس ريغ هفنأ فتح لك ألا للحم نم )' يأ ( تام ام يه ) عرشلا فرع

 ( ` ) ةدئاملا : ٣
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 لبجك نم وأ ريب ك ةوه يف طوقس وأ برض وأ قنخب وأ ء دارج وأ

 > عورشمب هتاكذو هتايح كردت

 حبذ ايف لوعفملا وأ لعافلا يف امأ « ةعورشم ريغ ةئيه ىلع لتق وأ ( دارج وا
 اذك و « ةتيم مرحلا ناويح نم وا موقلحلا هنم عطقي مل وا مارحإلا يق وا منصل

 صن هيف ام لجحلا كلذ نم ىنثتسيو « ةراهطلا الو لحلا ديفي ال لك ؤي ال ام حبذ

 فنألا فتحي دارملاو ع ديصلا نم حوبذملا ناك اذإ ام مارحإلا يف وأ :هلوقب دارأو
 احبذ رحن وا حبذ ام ىلع قلطي ةتيملاف ةغللا ين امأو ى دحأ لعف الب توملا انه

 لعف الب حورلا هقراف وا ؤ لتق عونب لتق وا “ اعرش وأ يعرش ريغ ا رحن وأ

 ص رحني وأحبذي مل ام صوصخ ىلع آضيا اهيف قلطيو ى اهيف لصألا وهو ، دحأ
 مدع ديسلا دنع توملاو « يعرش ريغ آرحن وا احيذ ولو رحن وأ حبذ ام هلباقمو
 دنعو ى اتيم دلو امع هقدصل فيعض يدنع وهو ص ةايحلا هنأش نم امع ةايحلا

 «حابصملاو بحاص لوقب جرخو “ رهاظلا وهو اهب فصتا نمع ةايحلا مدع ديسلا

 قنعلا ىلع دشب يأ ( قنخي وأ ) : فنصملا لوق “ ةعورشم ريغ ةئيه ىلع

 . ءاوتلا وأ دبجحي اهسفنب ولو

 رجحب ( برض وأ ) ‘ هبشو لبحب سفنلا اهنع عنمام ةقنخنملا : ضعب لاق ا
 (لبجكنموأ)“رئب لثم يأ (ريب ك ةَوهأ يف طوقس وأ) ، امهريغ وأ بشخ وأ
 سرفلا ( عبس سارتفا وأ ) “ هل رخآ نم ( حطنب وأ ) ى ةيلاعلا عضاوملا نم
 هللا ريغل حبذ وأ ) ‘ هداطصا هسرتفاو « لتقلا سيرفلاو ‘ لتقلا ءارلا ناكسإب

 اريخ هيف دقتعي نمل وأ صل ملسم حبذك دحوم يا ( ملسم ) حبذلا ناك ( نإو

 هلحت بصنلا ىلع حبذ ام ةيكذت نابحيرصت ( هتايح كردت مل نإ ) كلذ ريغل وأ

 عجار طرشلا اذهو ‘ هوحنو ديدح نم هب ىكذي ام وه ( عورشمب هتاكذو )
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 وأ ةحوطنملا وأ ةطقاسلا وأ ةبورضملا وأ ةقنخذملا ةايح تكردأ اذإف 4 عيمجلل

 وأ ةروحنملا حبذتو تلح ترح وأ تحمذو ى هللا ريغل حبذ ام وأ ةسرتفملا

 اهبرض لثم وه امنإ هللا ريغل حبذلاو ى لوألا عضوملا ريغ يف هللا ريغل ةحوبذملا

 رحنلا وأ حبذلا عضوم يف ديدح ملسمب ولو هريغل رحنلا اذك و ى امهريغو اهقنخو

 نإف“ ركذام عيمجل عجار ةيآلا يف ءانثتنالااذك و ايناث اهرحن وأ اهحبذ رضي الف

 لاق هيو ت روهمجلا دنع عيمجلل عجار بترم ريغ فطامب ددعتم دعب ءانثتسالا

 ؛ ةمركع ةياور يف سابع نيا لوق وهو “ هريغو ةدبع يبأ : انباحصأ رثك أ

 وأ حبذلا هلحيال هلبق امف عبسلا لك أ ام وهو ريخألل عجار ةيآلا يف وه : ليقو
 متك ردأ ام نكل يأعطقنم ءانثتسالانأ كلام معزو ص هتايح كاردإ عم رحنلا

 هتايحتك ردأ ولو ةاكذب لحي الف كلذ نم امأو مكل لح كلذ ريغ نم هتاك ذ

 نأ هدريو ى ةاكذب لحي مل هتايح نم سيأ نإو « كلذب تومب ال نأ يجر" نإ الإ

 ص حبذم وأ رحنم يف ديدح وحنب حورلا قاهزا اهنآل ايح ناك ابف تعرش ةاكذلا

 حبذ نم قبس امب ال كلذب اهحور قهزأ دقف تحبذ وأ ترحن و ةيحتك دأ اذإف

 ناكل ص لاق اك رمآلا ناك ول هنأ [ضيأ هدريو “ هدعب امب وأ قنخب وأ هللا ريغل
 مل يتلا ءانثتسالا يف صخت م ةيآلا نأل ةاكذلاب لحي ال كلذ نم هتايح نم سبؤي مل ام

 نم ااقي نم سأين يتلا ةايحلا ربتعا هنكل ص اهنم انسيأ يتلا نم اهتايح نم سأين

 ع يح وه ايف ةاكذلا عرش نم انرك ذام هدربو ؟ ؟ حبذلا ةعفنم امف ةامح الك كلذ

 حصل توفلا اهتفراشمو اهضرم ةدشل ةضيرم ةايح نم سيأ ول هنأ اضيأ هدربو

 نطبقشك هب تويام ناننإ يف لعف ول هنأ اضيأ هدريو ى ,لحتف ةاكذلاب اهك رادت
 موكحم هنآل نارصملا وأ نطبلا قوقشملا اذه هثرول هلبق هثراو تامو نارصم وأ

 مل يتلا ةبادلا مكحي اهيلع مكحيلف ةيح يمه ةبادلا كلت اذكف « ةايحلا كحي هيلع

 . كلذ اهبصي
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 لحب امنإ لوألاف > ال وأ هلع رودقم امإ > هتاكذ طورشملا ناويحلاو

 منغلا يفو ، رحنلا ،لبإلا يف ؟نسو س ةبل وأ ةرجنح يف ةيعرش ةيكذتب
 > ًاقافتا ناهجولا رقبلا يو 1 حبذلا ‘ ريطلاو

 اهلكأ زوجي الف اهيف ةاكذلا دفت مل اهلتقم ذفن يتلا نأ ةيكلاملا ضعب ركذو

 يجابلا ىكح دق اهتايح نم سيأو ذفنت مل يتلا نأو ى اندنع كلذك وهو

 لكؤت الف ىكذت ال اهنأ يناثلاو ى لكؤتف ىكذت اهنأ :امهدحأ الوق اهيف هريغو

 عاخنلا عاطقنا اهيلع قفتملا لتاقملا : لاق يجابلا نأو ى روهشملا وه لوألاو

 ةوشحلا راثتناو ڵ نارصملا باقتناو ى جادوألا يرفو ث غامدلا راثتناو

 ناويحلاو ) ص جدولا قاقشناو ت عاخنلا عطق ريغ نم قنعلا قاقدنا ين فلتخاو

 ص ( ةيعرش ةيكذتب لحي امنا لوألاف س ال "وا هيلع رودقم امإ هتاكذ طورشملا
 ةيكذتب : هلوق يف لخاد هنأل نايب وأ ديكأت ( ةبل وأ ةرجنح يف ) : هلوقو

 . قنعلا لفسأ رحنلا عضوم ةبللاو ‘ موقلحلا ةرجحل ةيعرش

 ناهجولا رةبلا يفو ‘ حبذلا ريطلاو منفلا يفو “ رحنلا لبالا يف نسو )
 اك زوجيال اهرحن نأو حبذلا رقبلا يف ةنسلا:لاق نم مهنم نأب هيف ثحبي ( اقافتا

 : ىلاعت هلوقب كلذ لاق نم جتحا : لاق ى فنصملاب ىمسملا ينايعلا هركذ

 “خسني مل ام انل عرش انلبق نم عرشو 6١ ةرقب اوحيذت نأ مكرمأي للا نإ »
 حبذو ى رقبلاو لبإلا رحن هنأ للع هلمف نم تبث ام كلذ لئاق ىلع دري نكل
 ةندبلا ةيبيدحلا ماع للع هللا لوسر عم انرحت » :هللا دبع نب رباج ةياورو ى منغلا

 نع ةرقبلا انحبذو :ردتي نألمتحي هنأ ريغ '") « عبس نع ةرقبلاو عبس نع

 )١( ةرقبلا : ٦٧ .

 ( ٢ ) يئ اسنلا هاور ٠.
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 ءامو انبتاهتفلع : هلوقو ى ناميإلاو رادلا اؤوبت : هلوق باب نم نوكف ‘ عبس
 هنأك ولوآلا ثيدحلا نم اهرحن زاوجو ةيآلا نم رقبلا حبذ زاوج ذخؤيف ًادرإب
 حبذل اهيف زوجي رقبلاو : هلوق ىلع طلست دق خبشلا مالك يف قافتالا نأ مهوت

 باجيو « فناتسمف اذه هلوق امأ ‘اذه هلوق لبق ام ىلع طلست امنإو « رحنلاو

 ربخو «أدتبمفنأتسملا مكح يف ضرتعم ص ناهجولا رقبلا يفو : هلوق نأب

 . هلبق ام ىلا عجار افافت' : هلوقو ى نس لومعم ىلع فوطعم ال

 لجلا الخ ام حبذلا ناويحلا عيج يف ةندلا نأ : دمحأ ساسعلا وبأ ركذو

 لغبلاو سرفلاو رامحلا امأ و“رقباا حبذ مهنم ريثك بحتساو « رحنلا هيف ةنسلاف

 ديز نب رباج هزاجأ نممو ‘ رحنت وأ حبذتف هتهاركب وأ اهلك زاوجب لوقلا ىلع
 رهاظ و« اهتهارك و اهزاوجب لوقلا ىلع لبفلاو دسألاك عابسلا كلذك و « نسحلاو

 حبذلا منغلاو ريطلا ةنس نم نأو٬حبذر رحن ماعنألاةميهب يف ةاكذلا نأخخبشلا لوق

 قافتا ال هنأ مم لبإلا حبذو ريطلاو منغلا رحن زاوج ىلع قافتإلا رحنلا لبإلاو

 رحني ايف رحن يأ مبزوتلا « حبذو رحن : هلوقب هللا همحر هدارمو « كلذ ىلع

 يف ضيمعبتلاب راثأو ع رحني اهو حبذب ام كلذ دعب نيب دقو ى حبذي ايف حبذو

 نكت مل اذإ نعطلارأ رحنلا يهىرخأةنس ىلإ حبذلا منغلاو ريطلا ةنس نم :هلوق

 بلك وأ ديدحب بيرق وأ ديعب نم ديصلاب الإ وأ رحنلاب الإ اهيلع رودقم
 دبارأك دباو ماعنألل نإ » رقت هنع تبث دقو ى ديصلا هب زوجت ام وأ مّلَسَم

 ةنس ىلإو “ رف!ونلا : دباوآلاو '_ه؛ شحولاب نوعنصت ام اهب اوعنصاف شحولا
 رحنلا يه ىرخآلا ةندلا نإ انلق ول ذإ « بيذعت الب اهحبذ زيوجت يه ىرخأ

 ٠ هجام نبا هارر ) ( ١
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 ‘ نالوق ؟ال وأ راتخل وهو هسكعك ح ذي اه رحن نإ لكوي لهو

 ةاكذلا تفرعو ‘ ًاعامجإ ةرورضل لكلا زاجو

 رحن نإ لكؤي لهو ) ى ريطلاو منغلا يف هزاوج ىلع قافتإلا ةرابعلا تدافأل
 ؟الوأ راتغفا وه ) لوقلا اذه ( و ) ص رحني ام حبذي نأ وهو ( هسكعك حبذيام

 نإف ث حبذت منغلاو رقبلاو ص لكؤت مل تحبذ" نإف “ رحنت لبإلا امهثلاث ( نالوق
 ص رحن نرإ اهريغ نود تحيذ نإ لبإلا لك أ زا وج امهعبارو « لكؤت مل ترحت
 . اهميرحت الب ةمئاق ةاشلا رحن مهضعب هرك و

 ةدعاق

 ريزنخلاو ةتيملا ادع امو “ ةىكذت ىلإ هلكأ يف جاتحي ال هيف مد ال ام

 زاجو )؛ لاوقأ “اقلطم ال "وأ داعي ملو بلغ هل نكي مل نإ وأ اقلطم هلك أ زوجي

 نأ لثم ص ( اعامجإ ةرورضل ) حبذي وأ رحني ايف رحنلاو حبذلا نم ( لكلا
 اضرأ كلذ زاوج ىلع لبلد اذه يفو “ سكملاب وأ اهحيذ نود ةباد رحن عاطتسي

 ص ةرورضلا ريغ يف زوجي ال ناك ولو ى ةبادلا هب مرحت ال هنأو « ةرورضلا ريغ يف
 ةتيم ىلا رطضا نإ الإ ةروزتقلا يف زجي مل ةبادلا هب-لحت ال ةرورضلا ريغ يف هنأو

 وه امنإ لبإلا يف رحنلا ركذ نأ ملع ةتيم ىلإ رطضي نأ نودب كلذي تلح املو
 تناك املو ‘ بوجولا ليبس ىلع ال اهتوف يف عرسأ هنآل حيجرتلا ليبس ىلع
 رمأ لهس املو ة ءاوس دح ىلع رجنلاو حبذلا اهيف درو منغلاو ليإلا نيب رقبلا

 . اهرحغ عنتمي ملو اهحيذ درو ةاشلا

 هملع رودقملا ريغ امأ 2 هملع رودقملا ناوبحلا ةاك ذ ( ةاكذلا تفآرعو )
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 نيج دولاو ءيرملاو موقلحلا عطقب

 ء افهفاتقو اهتدشل قاطت ال ىتلا تاشحوملا ةاشلاو ةرقبلاو ريعبلاو ديصلاك

 كلذك اهنمط دعب اهيلع ردق نإف « ةاك ذلا ةينب دجو اك ' نعطتف اهبوره وأ
 تتاف نإو حالس وأ ناويحب ديص ام اذك و ى تحيذ وأ ترحن ةيح تكردأو

 ص سفنلا جرخم وهو ى ( موقلحلا عطقب ) تلح رحنت وأ حبذت نأ لبق كلذب

 رمحأ محل وهو بارشلاو ماعطلا ىرجم ( ءيرملاو ) ى بلص نشخ ضيبأ وهو
 ص ةزمه اهدعب ءايلا ناكسإو ءارلا رسك و ميملا حتفب وهو الوط موقلحلاب قصتلم

 مغداو ءاي ةزمهلا بلق دقف ةزمه نودب يرملا فنصملا خسن ضعب يف دجو نإو

 ( نيج دولاو ) “ يلعلا نزوب ءيبلاو ‘ ميركلا نزوب ءيبنلا لاقي اك « اهيف ءايلا
 اذا » دنلل لاق « قنعلا يتحفص يف نادودمم ناقرع امهو لادلاو واولا حتفب

 يفو “تومت ىتح يآ ١ دربت ىتح اهعدف موةلحلاو نيجدولاو يرملا ىلع تتأ

 عزن هبش تومت ىح اهعد يأ « ةميهبلا حرأو ءيرملاو جادوآلا رفأ » : ةياور

 ةرفشلا ديوجتب اهحبذ نسحأ اهحرأ ىنعم وأ حيرتست اهكرتب اهنع ةبصقلا
 عطقإ اهحرأ ىنعم وأ ةوقب ديلاب عارسإلاو للفلا نع اهديرجتو اهديدحتو
 ص قحال ىلع قباس فطع نوكي اذه ىلعو ى اهتبذع مطقي مل اذإ هنآل اهموقلح
 هريغولوألا ثيدحلا نم :تلق؟هعطق ذخؤي مم اذه لبقنيهجولاىلعف تلق نإو

 هلوق نمو “ تحت نم حبذلا نع هيهنل موقلحلا عطق نإف مازلإلاب اضيأ ذخؤيو
 اهددح و ةرفشلا دحأب حرأ رسف اذإف امهل بذعم موقلحلا كرت نإف ةميهبلا حرا

 رمأ فلاخ نمو ؟ موقلحلا عطقب اهيلع ففخي ال فيكف فيفختلا ةلعل عرسأو
 هملع سيل المع لمع نم » : ةشئاع ثيدحل لحت ملو تدسف ةاكذلا يف ةعيرشلا

 . دواد أ هاور ) ( ١
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 نيجدولا ريغ عطق اذإو س داربإلاو ركذلا عم رفظ وأ نس ال ددحم

 ةرشقلا تيقب اهلكأ يف صخرو « كلذ نع يهنو تمرحو تبذع

 تتام ىتح تكرتف اهنيرم عطق نإ : ليقو ء ءيرملا نم ىلفسلا
 ص نيجدولا دحأ عطقي مل نإ تدسف

 ةدحاو يهو ( .نس ال ) لىلكلل جرحم ( ددحمب ) '١ا‘ در وهف اذه انرمأ

 رسكبو ى نيتمضبو ‘ ناكسإف مضب رافظالا دحاو وه ( رفظ وأ ) مفلا نانسأ
 ريغ وأ نيعوزنم رفظلا وأ نسلاب حبذلا زوجي ال يأ ذاش ريخألاو « ناكسإف

 ٢٢' ةشبحلا يدم رفظلاو مظعملا نسلا نإ ه لك هنع ةياور يفو “ نيعوزنم

 “تام يأ درب : لاقي ى اهتوم نقيتي ىتح اهكرت ( داربالاو ) هلل ( ركذلا عم )
 ؛ اهتوم يأ اهدرب يف لخد يأ لوخدلل ةزمهلا نوك زوجيو ى هلتق هدربأ و

 طرتشي ال نأ ةيكلاملا دنع روهشملاو “ ةتيم يأ ةدراب اهرّيص يأ رببصتلل وأ
 . ةيبهولا ةيضابالا رشعم انبهذم وهو هطارتشا حيحصلاو “ءيرملا عطق

 تبذع ) هريغ عم امهدحأ عطق وأ اعطقب ملو ( نيجدولا ريغ عطق اذإو )

 يقبو موقلحلاو ناجدولاعطق نإ تمرح اذكو ص ( كلذ نع يهنو “تمرحو
 صخرو ) ص حبذي مل ام حبذ دازي نأ هلك كلذ يف صخرو ى هضعب وأ ءيرملا

 نم ىلفسلا ةرشقلا تيقب ) و ءيرملاو ناجدولاو موقلحلا عطق نإ ( اهلك أ يف

 ص قنعلا يلي امو بارشلاو ماعطلا يلي ام ىلفسلا ةقبطلا يهو “ ( ءيرملا

 ح( نيجدولا دحأ عطقي مل نإ تدسف تتام ىتحتكرتف اهنيرم عطق نإ :ليقو )
 ينو ص ىلفسلا ةرشقلا الإ ءيرملاو نيجدولا دحأو موقلحلا عطق نإ صخرو
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 ناحبذي روثلاو ةاشلا نع هتلأسو : ومح نب فسوي جاحلا ةمالعلل طقللا بيترت

 اذإ : ليقو معن : لاق ؟ نالكؤي له « امهقلح ضعب وأ جادوألا ضعب ىقبتف

 يضر دمحأ سابعلا وبأ مامإلا لاقو ى أزجأ لجرلا قاقش ردق ءيرملا نم عطق
 جا ودألا :كرت ناك نإو 2 جادوألا يرفو موقلحلا و قلحلا عطق حبذلا : هنع هللا

 ءيش امهنم يقب نإف موقلحلاو قلحلا ىلإ كلذ يف رظني امنإو ث ائيش مرحي ال
 , موقلحلاوقلحلا عطق طرتشي هنإ :انموقضعب لوق نم بيرق وهو ؛ ه ا لكؤت الف

 مل ولو امهعطقب لحتف نيج ولا عطق الإ طرتشي ال هنأ ضعب معزو ، طقف
 عم امهدحأ عطق ءازحإب لوقلا فيك : تلق نإو & موقلحلا الو قلحلا عطقي

 ثيدحلا يف هب رومأم كلذ نأ عم فالخلا مهل غاس هلعل : تلق ؟ موقلحلاو قلحلا

 لهسي هنإف ةبادلا ىلع قفرلاو ةحلصملا ىلإ داشرإلا ىلع ثيدحلا لمح ثيح نم

 . بوجولا ىلع هلك هولمح ملو ع رسيو كلذ عمج اهتوم

 برشلاو لكألاو سفنلا عطق ربتعا طقف موقلحلاو قلحلا عطق بجوأ نف
 طقف نيجدولا عطق بجوأ نمو ‘ نهمدع عم ةايحلا حصت الف ةايحلا ةدام نهو

 موقلحلاو قلحلا عطق بجوأ نمو ى امهعطقب دسنت ةثالثلا يراجملا كلت نأ ربتعا
 وهو ثىدحلا رهاظ ىعار لكلا بجوأ نمو ؤ كلذ نيب عمج نهجدولا دحأو

 قلحلا عطق عم دحاو جدو ءاقب رافتغاب لوقلا اضيأ هجوي دقو ؤ حجارلا

 كحال هنأ رابتعاو « لقألا ءاغلإو رثك آلا اهرابتعاب رخآلا جدولاو موقلحلاو

 . ءيرملا نم ىلفسلا ةرشقلا تيقب اذإ اهزاوج هجو وه اك لقألل

 هلك قلحلا عطق عم ءيرملا نم لجرلا قاقش لثم عطقب ءافتكإلا هجوو
 ص يحيحصت هجوو “ءيرملا عطق يف ءامسألا لئاوأب رخألا نيجدولا عم وأ طقف
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 زوجو ص تدسف هموقلح الو هقلح عطقي ملو ريعبلا رحن نإو

 يلي امل اهترجنح تعجرو تحبذ نإ تهركو « حبذك ال هن ودب

 ايطسو وأ الصأ نم موقمحلاو قلحلا عطق زاوجل داسفب ال رحنملا

 )١' « ةمسبلا ح رأو ءيرملاو جادوألا رفأ ه : للع هثيدح هلك كلذ بوجو

 ةنيرمتب الإ ممرحتلل يهنلاف جادوألا كرت نع هيهن اذك و “ بوجولل رمألاو
 ءيرملا ىلع تيتأ اذإ :لاقهنأ و در وهف هفلاخ ايف كلذ لمعي هنأ وءانه ةنيرق الو

 نم دب ال هنأ روهشملاو « هلك كلذ ىلع نايتإلاب متت ةاك ذلا نأ هرهاظف ى خلا .

 ؟ ناطيشلا ةطيرش نع يلي ىهن ه دقو ث موقلحلاو قلحلاو جادوألا عطق

 ( عطقي ملو ) هريغ وأ ( ريعبلا رحن نإو ) اهجادوأ عطقت م يتلا اهناب ترسفو
 زوجيو تَّدَسفَ ) رخآلا نود امهدحأ مطق وأ ( هموقلح الو ) هئيرم ( هقلح

 ايف ولو لفسأ مأ امهعطقي ملو امهلحم ي رحأ ءاوس ى عطقلا نودب يأ ( هنودب

 ةباد ( تحبذ نإ تهركو “ حبذ ) مكح ( ك ال ) كلذ :اوج رحنلا مكح حبذي
 ص سأرلاو ةرجنحلا نيب حبذلا عقر ناب ( رحنملا ياي امل اهترجنح تعجرو )
 ص ةهجلا كلتل ةرجنحلا كرت دقف موقلحلاو قلحلا لفسأ رحنلا عضوم رحنملاو

 قلحلا عطق زاوجل داسفب ال ) ‘ رحنلا عضوم يأ ميم الب رحنلا يلي ةخسنلا يو

 نم امهعطق زاج اك ( امهطسو وأ ) “ دسجلا يلي امم ( امهلصا نم موقلحلاو
 عقوي نأب امهتاذ يف امهلصف امهعطقب قلع هرمأ ىنعمف “ سأرلا يلي امم اهرخآ

 ص دسجلا ىلإ وأ سأرلا ىلإ امهلك الصفي نأب دسجلا نع امهلصف وأ امهيف عطقلا
 عارذلا نم وأ فكلا نم وأ ديلا عباصأ نم عطق نم نأ اك « دحاو كحلا نأو

 موزل وهو “ دحاو همكح دضعلا طسو وأ عارذلا طسو نم وأ فتكلا نم وأ

 دواد وبأ هاور )٠(
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 نإو ء أطخب نإو افق نم حبذ اهدسفيو ى ةبللاو رحنملا يف رحنلاو

 دمعت نإو ث تلكأ اهكرحتب افقلل ىسوملا تبلقناف داتعملا دمعت
 . ...... .... .. افقلا فداصف طلغف ًاحبذم

 نم اهغارفتسا ىلإ سأرلا نم حبذم ةبقرلا لك : « جاتلا » يفو ى ةيدلا فصن

 موقلحلا نأ روهشملاو « موقلحلا ةرجنحلا : « رسوماقلا ه يف يذلاو ى لفسأ
 .مخض وهو سأرلا يلي يذلا هسأر ىلع اضيأ قلطيو ى قلحلا وهو سفنلا ىرجم

 ةرجنح يف : لاق ذإ هلك قلحلا ىضم ايف ةرجنلاب دارأ فنصملا نأ رهاظلاو
 زوجيو ةنسلا هنأو ؛ لضفأ هيف حبذلا نأ دارملاف قلحلا سأر دارأ نإو ى ةيلو
 عطقيف سأرلا ىلي امم قلحلا سأر انه اهب دارأ هنأ رهاظلاو « قلحلا نم هربغ يف
 ىلإ تعطق نإ هنأو “ لضفأ اذه نأو ، ىنعلا ىلإ ةضعبو سأرلا ىلإ هضعب
 هنأ « جاتلا » مالك رهاظو ع زاج قنعلا نم اهنود ايف حبذلا عقوو اهلك سأرلا
 ص لوق ىلع مرحت مل هضعب عطقي ملو دسجلا ىلإ وأ سأرلا ىلإ هلك قلحلا لصف نإ
 ( رحنلاو ) ص نايحللا در ايف حبذلا زوجي : مهضعب ةرابعو « داسفلا حيحصلاو

 صاخ فطع ( ةبللاو ) قلحلا رخآ ىلإ اهيلي امو ةبللا هلك ( رحتنملا يف ) زئاج
 . ةبللا ادع ام رحنماب دارأ نإ رياغم فطع وأ ماع ىلع

 نإو ى اهك رحتب ال هنم ( اطخب نإو ) بناج وأ ( افق نم حبذ اهدسفيو )
 فعض وأ ةملظلل افق ال مادق كلذ نأ مهوتي نأ أطخلا نايبو ى ةاكذلا ءاضعا مطق

 اهكرحتب افقلل ىسوملا تبلقناف داتعملا دمعت نإو ) ‘ كلذ وحن وأ هسحو هرصب
 رخآلا عضوملا يف حبذلا ةداعإ ريتخاو اهعطقف ةاك ذلا ءاضعأ لصو نإ ( تلك ا

 نم هديعي نأ اهتايح كردأ نإ هلف افقلا نم حبذلا دمعت نإ : ليقو “ رحنملا نم
 ةلظل ( افقلا فداصف طلفف احبذم دمعت نإو ) 0 هنم رخآلا عضوملا يف رحنملا
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 لاخدإ هركو ، دسفت مل هنم اهحبذف اهسانتخاب حبذمال ىسوملا تعجرف
 هنع يبنلل قوف ىلإ ةاكذلا ءاضعأ عطقو قلحلا تحت نم ديدح

 نإو ث افقلا ال ةبللا ةهج نم ءاضعألا عطق اضيأ هيفو ، ميرحت الب
 دلجلا نيبو هنيب موقلحلا قوف محل يقب

 اهجبنف اهسانتخاب حبذمال ىسوملا تعجرف ) لوهذ وأ رصب فعض وأ

 ءيرملا هب دارأ نيجدولاو ( قمللا تحت نم ديدح لاخدإ هركو « دسفت 2 هنم

 تحت ام نإف ص ىلحلا ةقيقح هب دارأ وأ ، رخآلا مساب نيرواجتملا دحأل ةيمست

 قلحلاو ناجدولا يهو ( ةاكذلا ءاضعأ عطقو ) ءيشلا تحت ام تحت ءيشلا

 لاخدإلا ةدايز هيف نآل (. هنع يهنلل قوف ىلإ ) قباسلا فالخلا ىلع ءيرملاو

 عطقلاو لاخدإلا نم ركذ ام يف يأ ( هيفو ) هب : ليقو ةحيبذلل ( ميرحت الب )
 ( ةبللا ةهج نم ءاضعألا عطق ) ةاك ذلا ءاضعأ عطق دوجوم عم يأ ( اضيأ )
 مدعل ديك أت كلذو ص روذحملا وه اك ى ( افقلا ال ) ‘ بولطملا وه اك رحنملاو

 عطق عم هيف نال هنع يهن ولو “ قوف ىلإ عطقلاب مرحت ال : لاق هناك ث ميرحتلا
 هيف يف ءاملا عوجر زوجيو “ رحذملاو ةبللا ةهج نم عطقلا نوك ةاك ذلا ءاضعأ

 نأ زوجيو«قلحلا تحت نم لاخدإلا مزلتسي هنألطقف قوفلإ ةاك ذلا ءاضعأ عطق ىلإ
 انايب قوف ىلإ عطقلا نع يهنلا يف نأ ىنعملاو ى يهنلل ةدئاع هيف ءاه نوكي
 ةهجلا نم عطقلا نوك وهو ى اهتيهام نم وهو ى ةاك ذلا ةيهام يف هنم دبال ءيشل

 ص ةيئال ةهج اضيأ كلذف دعق وأ ناويحلا فقو اذإ قنعلا نم ضرألا يلت يتلا

 . بوصأ ريسفتلا اذهو ى افقلا وهو ءامسلا يلي ام اهلباقمو

 يه يتلا ةروصلا هذه يف ( دلجلا نيبو هنيب موقلحلا قوف محل يقب ناو )
 لخدي نأ يه ىرخأ ةروصل افانئتسا اذه نوكي نأ لمتحيو « قوف ىلإ عطقلا
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 دادرتلا نعو ى روكذملا لاخدإلا وهو: لزخلا نع يهنو ‘ تدسف

 يف ةديدحلا سأرب نعطلا وهو زخولا نعو ى ةليلكب حبذلا وهو

 تمرحو 2 ةبقرلا رسك وهو عخنلا نعو ، حبذلا دعب ةبقر

 دمعت نإ تدسف هدنع اهسأر ابأ نإو نيلوألاب ال نيريخاألإب

 فلاخ هنكلو ص بولطملا وه اك لفسأ ىلإ حبذيو محللا و دلجلا تحت ةديدحلا

 كرتي ملو لفسأل عطقو لخدأ نإف “ ( تدسف ) ث امهعطقي ملف اهتحت هلاخدإب
 . دسفت مل دلجلا نيبو اهنيب ةديدحلا قوف ام

 ص لفسأ وأ قوف ىلإ عطقلا عم ( روكذملا لاخدالا وهو لزخلا نع يهنو )

 موقلحلا تحت نم نيكسلا لخدأف محللاو جادوألا عطق نمو : « جاتلا » يفو
 لاقو “ رك ذ ام لعفو محللاو ادحاو اج دو عطق نإ اذك و ، تلك أ هعطقو

 اهلخدأ نإو ى اهلك أي الف عطق ىتح اهعفر مث ةّيدملا لخدأ نإ : يراوحلا وبأ
 مث قلحلا ىلع اهارجأف نيكسلا داعأ نإف جادوألا عطقف اهعفر مث موقلحلا تحت
 . تلك أ تكرحت

 نراببتاا لثم اذو ادش رسكلاب : ليقو ى ءاتلا حتفب ( دادرتلا نعو )

 يف ةديدحلا سأرب نعطلا ) انه ( وهو زخولا نعو ى ةليلكب حبذلا وهو )
 ى حبذلا دعب ( ةبقرلا رسك ) انه ( وهو علخلا نعو “ حبذلا دعب ةبقر
 نإو ) ى دادرتلاو لزخلا ( نيلوألاب ال ) عخنلاو زخولا ( نيريخألاب تمرح و )
 حبذلا يأ ( هدنع ) ةحيبذلا نيلوآلب تهرك و يأ ( اهسأر ) لصف « ( نابأ
 ص داسفلا مدع ةيكلاملا روهشمو « بيذعتلا نم هيف امل ( دمعت نإ تدسف )
 ةدايزلاو بيذمتلا نم مدقت ام ههجوو ى انباحصأ بهذم وهو ى داسفلا حيحصلاو
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 . . . . . . . ء نالوقف الإو

 يف لصألا نإف “ تمرحف حبذلا ريغب تتام اهنأكف ةاك ذلا ءاضعأ نم ةقرفتسملا
 ةاك ذلا ءاضعأ ءاضقنال حبذ ريغ اهيلع ةدايزلاو < طقف ةاك ذلا ءاضعأ عطق حبذلا

 دحي مل ذإ ةدايزلاب مرحت ال نأ :ع رشلا صخر نكل ى اهب مرحتف « حبذ ال لتق يهف
 كلذ نأل تمرح دلجلا الإ قبي مل وأ سأرلا لصفو لكلا عطق اذإف ادح كلذ يف

 . اهبف ةهبش ال ةحضاو حبذلا نع ةدايزو « همف ءافخ ال لتق

 دسفت در وهف نلع هرمأ هبلع سيل سأرلا لصف نأ اضيأ ميرحتلا هجو نمو
 لصفلا دعب اهتايح تك ردأ نإو « مرحت مل ةدلجلا تيقب نإ : ليقو ى ةاك ذلا هب
 لصفلا نآل زوجي ال :ليقو “ اهرحن وأ اهحيذ ديعي نأ زوجي :ليقف هب مرحت يذلا

 دعب اهرحن وأ حبد ةين الب ةميهب سأر دحأ عطق ولف ى حبذلا ةين ىلع عقو لوألا

 انباحصأ نم مشاه بهذم وهو ى اهسأر ريغ لكؤت نأ امهثلاث ( نالوقف الإو )
 ى دمعلا مدعل صيخرتلا لحلا هجوو ث دمعلا يف مدقتت ام ميرحتلا هجو « ةقراشملا

 ص ادج هب دمعتلاب رمأو « ردق ام هب حبذي ام ديدحتب حباذلا رمأ هنأو
 نإف ص رذعف دمع نع ال هب رمأ امع ةدلوتم ةنابإلا تناكف حيرتستل عارسإلابو
 هذه سأرلا ةنابإ نأ ىفخي الو ع تلح اهعم محل يقب نإو ؛ نالوقف ةدلجلا تيقب

 حبذلا دعب اهرسك عخنلا نأو ص حبذلا دنع ىسومب ةنابإلا اهنأو ' عخنلا ريغ

 . ةنابإ الب

 سأب الفعطقف ةرفشلا هتقبس نإو 4 ادمع سأرلا عطق :عخبلا « جاتلا ه ينو
 ٠. اهلجرب اهورح ك هللا هعحم اهمخم : لاقف ةاش لجر محم رمع نبا نأو

 هرهاظ و“ تلك أ نيكسلا قبس نإو “ لكؤت الف دمعت نإ : عيبرلا [ لاق ]
 عخبلا نأ يل رهظي يذلا : لوقأو « تيأر اك امهترياغم انه دارملاو « دحاو امهنأ
 اهحتفو نوتلا مضب عاخنلا لصي ىتح حبذلا يف ةفلابملا ثيدحلا يف هنع يهنملا
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 { هسكع حصو ًآرحنم بئذك بعوتسا نإ حبذلا حصي الو

 3 اهحبذم نم ءيش يقبو رحنملا ملس نإ لكلاو

 هنم بعشتيو غامدلا نم ردحني ..اقفلا فوج يف ضيبألا طيخلا وهو اهرسك و

 ةيهاركلل هنع يهنلاف « ةحيبذلا هب مرحت ال اهوركم نوكيف مسجلا يف بعش

 ( بعوتسا نإ حبذلا حصي الو ) ص ةحيبذلا هب مرحت ال هنأ ريغ مرحلل وأ

 حصو ) « هلك حبذلا عضوم وهو ( ارحنم ) بئذ لثم يأ ( بنذك ) ىصقتسا
 هيف اهحيذ زوجيف امهرحنم نم ءيش يقب نأب باعيتسالا مدع وهو “ ( هسكع
 ىلا ةحصلا دنسأ نكلو ص حبذلا وه حصي ىذلاو « ةيح تدجو نإ لكؤتف

 نم ءاش ام يأ ( لكلا ) حص ( و ) “ حبذلا نوكي هبو حبذلا ببس هنآل سكملا

 ملس نإ ) قايسلا وأ هلبق رحنملا ظفلب وأ “لاقملاب هيلع لولدملا رحنلاو حبذلا
 وهف دسجلا يلي امم قنعلا لفسأ وهو “هيف رحني يذلا عضوملا دارأ “ ( رحنملا

 هب ريض الو « ةركنلاب دارأ ام ريغ ةفرعملاب دارأ دقف “ روكذملا رحنملا ريغ

 : هلوق وهو “ ىتحاللا قايسلاو « قباسلا قايسلا انه يهو ى ةنيرقلا دنع هزاوجل

 . ( اهحبذم نم ءيش يقبو )

 مل حبذلا عضاوم بئذك بعوتسا نإ يأ “رحنلا سكعلاب ديري نأ زوجيو

 حبذملا هجولا اذه ىلع اضيأ رحنملاو ى رحنملا ةمالسل رحنلا حصو حبذلا حصي

 رحنملا مدع اذإ :لاقينأ هريغو كلذ عماجو ى ايناث روكذملا رحنملا ريغ وهو

 يقي نإو ى ةاكنب لحت مل امهريغ وأ عطق وأ لك أب اعيمج امهالك حبذملاو

 يقبو لفسأو قوف نم مدع ولو ى اهب لح اليلق ولو رحنلا وأ حبذلا هيف عقي ام
 هلف مدع ام عضومب ةلصفنم اياقب تيقب وأ لفسأ يقبو قوف نم مدع وأ طسولا
 . اياقبلا نم ءاش ايف رحنلا وأ حبذلا
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 ص هتايح تكردأو هسأر لكأ نإ هقنع نم كيد ك حبذ زوجو

 ةاش حبذ نمو . هب تتام نأ ايهدحأ نم نيسأر تاذ حبذ حصو

 . ابقالطإ دعب كرحتت مل تإ تدسف تتام ىتح ايكسمأو

 بيصأ وأ( هسأر لكأ نإ هقنع نم ) لمجو ةماعنو ( كيدك حبذ زوجو )
 قنع هل يقبوهسأر تلكأ ام لك يف كلذو ( هتايح تكردأو ) عطقك هبهذأ ام

 هسأر تلك أ يذلا اذه رحن زوجيف هرحن زوجي هحبذ زاجام لكو ى هيف حبذي

 ع سأب الف دمعتي نأ الب اهسأر نابأف هاش حبذ نم : بوبحم نب دمح نعو « اضيأ

 .كلذ نم لقسأ حبذلا دعيلف اهيلع للا مسا ركذي نأ يسنو اهسأر عطق نإو

 يأ اهدحأ نم سوؤر تاذو ى ( امهدحأ نم نعسأر تاذ حبذ حصو )

 دحاو ىنعملاو « اهدحأ وأ امهدحأ لفسأ نم وأ امهدحأ ىنع وأ امهدحأ قنع

 ( هب تتام نإ ) نيسأرلا ركذب امهيلع لولدملا نيقنعلل ءاملا وأ ؟ فاضملا فذحف

 نم تجن دق ناسأر اهل ناك نإ هنأ : (( جاتلا ) يفو ى رخآ نم تحيذ الإو

 اهحبذ بوجو دارأ هنأك و . ه ا يزجي ال هلعف هب توقت اهنأ نظلا بلغو امهدحأ

 . فقولا بتكلا ضعب يفو ى اعم امهنم

 ريغب كاسمإلانأ رهاظلاو «{ هديب ( اهكمممأو ( اهربغ وأ ( ةاش حبذ نمو )

 تتامدق اهلعل اهنأ كلذ هحوو ك كرحتت لو اهكسمي ل نإ اذك و > ال مأ ةضىرم

 اهك رحت نكس نإ تلح همامت لبقو حبذلا عوقو دعب تكرحت نإف حبذلا لبق

 نم يزجملا ردقلا يف قباسلا فالخلا ىلع اهعم وأ ةاكذلا ءاضعأ ىلع نايتإلا دعب
 مامت لبق اهك رحت نكس ولو اقلطم حبذلا يف عورشلا دعب تلح : لىقو > حبذلا

 حبذلاب تتام اهنأ نقيتي مل هيف عورشلا دعب اهتايح نقيتي مل اذإو ى يزملا ردقلا
 هنأ لمتحا كرحتي مل نإو “ تلح هريغ وأ اهنم هكسمأ ام كرحت نإف « لحت ملف
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 ء ةضيرم تناك نإ ال اقلطم ةحيحص تناك نإ اهلكأ راتخلاو

 ناك نإ ال ةضيرم وأ دعب كرحتت مل نإو ليل تحبذ نإ زوجو

 اهلج ر ةكرح تربتعاو 4 آراهن

 ملف هقلطأ ول وكرحتي الهنأ لمتحاو ڵ هكاسمإ اهنم هكسمأ ام كرحت نم عنم

 راتحناو ) ةاكذلا دهب ةكرحلا ملع طارتشال اهلحب كحي ملف همدع الو اهك رحت نقتي

 الصأ اهكسمي مل مأال مأ قالطإلا دعب تك رحت ( اقلطم ةحيحص تناك نا اهلكأ
 ى اهكسمي م وأ اهمكسمأ كرحتت ىتحف ( ةضيرم تناك نإ ال ) اهانكذ لب

 اهلكأ زوجي: ليقو يأ ( زوجو ) { حبذلا دعب كرحتت مل ةحيبذ لكؤت الو

 نإ قالطإلا دعب وأ ةاكذلا دعب يأ ( دعب كرحتت مل نإو هيل تحبذ نا )
 اليل تحيذو ( ةضيرم ) تناك ( وأ ) اهكسمي مل مأ اهمكسمأ ءاوسو ىاهكسمأ
 ثمح ةايحلا وهو لصألا باحصتسال ( اراهن ناك نإ ال ) ةياغلا ىلع فطعملاف
 دنعو اقلطم ةكرحلا طرتشم دنع دب الف ران ءوضل تحبذ نإو ى رمألا يفخ

 تاراهطلا يف خيشلا لوق ليلدب « حبذلا دعب اهتكرح رابتعا نم كيل اهطرتشم
 نم هريغ حيرصتو ى ران ىلإ ايل نكمم وهو نكمأ اذإ سجنلا ىلإ رظالاب
 خيشلا حيرصتو ى رظنلا يف راهنلا يف سمشلا ءوضك ليللا يف رانلا ناب انباحصأ
 حضاولاو ى حبذلاك رحنلاو ى رانل ايل عيبلا زوجي هنأ عويبلا باب يف هريغو

 دعب كرحتت مل ولو تلكأ ةيح يهو اهيلع نيكسلا عضو اذإ هنإ : لاق نم لوق
 يهو ةاكذلا ءاضعأ عطق اذإ : لاق نم لوقو “ ةضيرم تناك ولو اراهن ولو

 كرحتي مل وأ مدلا جرخي مل نإ لكؤت ال هنأ روهشملاو“مدلا جرخي مل ولو تلكأ ةبح

 . اهنم مدلا رطق نإ حبذلا دعب كرحتت مل ةحيبذ لكؤت :« رثألا ه يفو ى دمب

 اهلثمو “ ةاشلا يأ ( اهلنجر_ ةكرح ) ةكرحلا طرتشم دنع ( تربتعاو )
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 ه اهنودب اهتكرح ال حبذلا دعباهضغو اهنيع حتفو اهينذو اهناذأو

 نذألاك هحانج ةكرحو ريطلاو روثلاو لمجلا بؤاثتو

 كر حيأ( اهتكرح الحبذلا دعب اهضغو اهنيع حتفو اهبنذو اهنذأو ) اهريغ
 نيعةكرح امأ و ،امهدحأ يفكيو “ضغلاو حتفلا نودب يأ ( امهنودب ) ى نيملا

 نع يورو“لكؤت : ليقو « لكؤت ال : ليقف ى اهنفج ال اهسفن يف اهريغ وأ ةاشلا

 هه ا هتك رح يأ اهبنذب تفصع وأ اهنيعب تفرط اذإ ةاكذلا رخآ : لاق هنأ ىلع

 ى اهنفج كرحتي مل ولو اهيلإ اهنيع كرحتتف ةهج ىلإ ترظن تفرط ىنعمو

 بؤاثت ) ربتعا (و ) رظنلل اهنيع عم اهنفج كرحت اهفرطب ديرب نأ لمتحيو
 يف يزجي ام نهريغ يفو نهيف يزجي هنأ رهاظلاو ص ( ريطلاو روثلاو لمجلا
 نم نهيف يزجي ام اهريغ يفو اهيف يزجيو رك ذ امو لجرلا ةكرح نم اضيأ ةاشلا

 ركذام ريغ وضع كرحت وأ عيمجب تاذلا كرحت عيمجلا يف يزجي هنأو ؟ بؤاثتلا

 ىرجم راج ءاضعألا كلت صيصختو هقالغناو مفلا حاتفناو سأرلا كرحتك
 هذه صيصختب مهدارمو : هلوقب ليثمت هنأ ىلإ راشأ خيشلا تيأر مث ليشمتلا
 نأ ركذلابهوجولا كات صيصختب مهدارم يأ؛ه ا وضع اهنم كرحتي نأ هوجولا
 (نذألا) ةكرحك ( هحانج ةكرح و ) ناك وضع "يأ اهئاضعأ نم وضع كرحتي
 لاح نذأآلاكو « بؤاثت ىلع ةكرح فطع وأ ى ربخو أدتبم كلذو ى هريغ نم

 . تيأر اك فاضم ريدقتب

 نكل “ ركذ امم اهريغو لجنر كرحت نم هريغ يف يزجي ام رئاطلا ف يزجيو
 روثلاو لمجلا بؤاثت ركذ دعب خيشلا لوق] امأو « بوانتي رئاطلا نأ ظفحأ م

 مهب لكؤت يتلا هوجولا امأو : هلوق ىلإ ةدئاع ةراشإلاف « حانجلا تاوذ كلذك و
 ص كلذ لثم روثلاو لمجلا يق بؤاثتلا ف ضعب لاقو : هلوق ىلإ ال ص خلا ةاشلا
 . ه ١ ماعنألا نم نذألا ماقم يف رئاطلل حانجلاو : لاق
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 مل وأ اذك نم تكرحت : هل ليقف س اهكرحت حباذ ري مل نإو

 ولو هحبذ حصي ناك نإ لئاقلا قدص لحملل حباذلا رظن نكي

 ري ملو لحملل آرظان ناك نإ ال اهريغ وأ هديب هسم نإ ىمعأ
 : هنم ًآكرحت

 رئاطلا نأب حرصم فنصملاو ى فالخ هلح يفو طاوطولاك نذأ ريطلا ضعبلو

 ةمالعلا طقل بيترت يفو ى حانجلا تاوذ كلاذك و ى خيشلا : لوق رهاظل بوانتي
 ص كرحتت ملو ةرقب اوحبذ نواسرم لهأ نإ لاقو : هصن ام فسوي جاحلا خيشلا

 اوعطقإ : مهل لاقف اهنع هولأسف « راجيمت ه يف ينرفيلا سورمع انمع ىلإ اوءاجف

 لزن وه نإف « ءاملا يف محللا كلذ اومراو ءاملاب ةعصق اوثلماو ائيش اهم نم
 هلثم رقبلا ريغ نأ رهاظلاو « لك ؤي الف لزني مل نإو “. اولكف ءاملا يف بسرو

 ( لحمللحباذلا رظن نكي ملوأاذك نمتكرحت :هل ليقفاهكرحت حباذ ري مل نإو )
 ص ضام لعف رظنو « نأشلا ريمض نكي مساو: هنم تك رحت نإ ليق يذلا

 فاضم نكي مسا رظن وأ ، هربخ ةلمجلاو ' رظنب قلعتم لحلاو « لعاف حباذلاو

 ةين يف هنأ ىلع حباذلا ريمض هيف ضام لعف رظن وأ « هربخ لحملل و ث حباذلل

 نكي لعاف رظن وأ ص رظنب قلعتم لحلاو ى همسا حباذلا و « نكي ربخ ريخأتلا
 . هب قلعتم لحمل و

 ( اهريغ وأ هديب هسم نا ىمعأ ولو هحبذ حصي ناك نإ لناقلا قآدص )
 ىمعألا ريغ اهتسم نإ اذك و “ رحنلاو حبذلا نسحأ نإ هرحن و ىمعألا حبذ زاوجل

 ا ;مإف لحملل رظان ريغ وهو حباذلا هقدصف اهك رحت آسحأف اهريغ ىلإ رظنو
 ملو ) هنم تك رحت لبق يذلا ( لحملل ارظان ) حباذلا ( ناك نإ ال ) ، تلح
 . ( هنم اكرحت ري

.-- ٥ ٤ ٤ 



 ملو رئب يف ىدرت نإو ، دسف تايف لبنب هامرف هلمج درش نمو

 ىلع رثكالاف . ةاكذنلا لحم ريغ يف هنعطف هتبل وأ هقلح لصي

 ةرورضب ايهيف زوج و“ هداسف

 دعب اهتايح نايبب ةإشلا لكؤتو : دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ مامإلا لاق
 ةاشلا يف اورك ذ ام دعب الإ لكؤت الف حبذلا دعب اهيف ةامحلا نيبتت مل نإف ى اهحيد

 نم فشخلاو “ اهذخأ بعصي يقلا روفنلا ةاشلاو “ حيرلاو ةملظلا يف حبذت يقلا

 الف ةيح يهو نيكسلا اهيلع عضو نإ كلذ ريغو بنرألاو ى لازغلا دالوأ

 لجرلا كيرحت ىلإ كلذ يف رظنيو ى كرحتلا اهب فرعي مل نإ كلذ دعب امب سأب
 نم اذك وضع كرحت هل لاق نم عيمج كلذ يف قدصيو « نذألاو نيملاو بنذلاو

 قدصيو ص هتحيبذ زوجت نمم كلذ هل لام نم ناك اذإ اهظفحتي م اذإ اهئاضعأ

 . ه ا حوبذم ريغ وأ حوبذم اذه نأ يف اضيأ

 ى هتحيبذ ثزجت مل ولو اذك عضوم كرحت : هل لاق نم قيدصت زوجي : ليقو

 خسفنا وأ امب رس مسدل ا جرخ ن إف ى هيف كش وأ توملا ىلع فرش أ ام حبذ نإو

 . لالح وهف ًادعابتم قرفتو حبذلا عضوم

 (لبنب هامرف ) هتاش وهترقبك هريغ وأ ( هلج ) ابهاذ رفن ( دوش نمو )
 عقو ( ىدرت ناو ) ي هاتكذف ايح هك ردأ نإ الإ ص ( دسف تايف ) هتاكذل ادصق

 زثكألاف ةاكذلا لحم ريغ يف هنمطف هتبل وأ هقلح لصي ملو ) اهريغ وأ ( رثب يف )
 شحوك ناكو درش ذا لبنلاب هيمر يف ( ايهيف ) هلكأ ( زوجو هداسف ىلع
 هتايح دارأ ناو ( ةرورضب ) لحمل لصي م ذإ ةاكذلا لحم ريغ يف هنعط يفو
 دجو وأ هئادب تام نإ الإ «هيلع مرحي مل تامو هاوادف حبذلا ةينب هامر امدعب

 . هحبذي ملف هب هحبذي ام
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 نإ كلذب لحيف فيسب هبرض وأ حمر وحنب دراش نمط زيجأ اذك و
 :للع هلوق وهثيدحل كلذ يف دنتساو « كلذب الإ هيلع ردقي ملو هتايح كردت م
 نونلاب وهو ؤ شحولاك درش دن ىنعم« اذكمه هب اوعنصاف مكل "دن ام »

 ىنعمو ‘ رفن يأ ص فيفختو ءابو ةزمهب دبأ وأ برهو “ مكيلع يأ ءابلاب وأ

 فاخو ةعرسب هكاردإ هنكمي ملو اهوحن وأ رئب يف عقو ناو ى يمرلا اذكم

 . هب ىك ذي ام وأ هب داطصد امم هريغ وأ لبنب قوف نم هيمر هلف هتوم

 تاهيبنت

 عجضا اذإ حباذلا نأ : دايز نع رثؤملا يبأ نع « جاتلا » يف ركذ :لوألا

 .ةضيرم اهمجضأ نإ ال لكؤت اهنإف كرحتت ملو اهحجبذف ةحيحص

 اهعدي لب اهحيذ دمب ةحيبذ ىلع كسمي نأ حباذلل هركي هنأ هيف ركذ : يناثلا
 كاسمإلا ناك نإو ص اهكرت كلذ ين ةمالس اهل اجر نإ الإ ع تومت ىتح كرحتت

 نإ هنأ تظفحو ه ا هب دسفت الف الإ و امل تادسفملا نم وهف ةداع اهتوم ىلع نيعي

 . اهضعب قلطأ نإ صخرو تدسف اهلجرأ كسما

 تبلقناف ةاش قلح ىلع نيكسلا ىرجأ نم :نسحلا يبأ نع هيف رك ذ :ثلاثلا

 هتقبسنا اذك و ىال :ليقو “ تلكأ اهيلع للا ركذو هتدارإ الب اهافق ىلع ترجف
 نمو “ دسفت : ليقو يأ ى اهب سأب الف هنم دمع الي نيبناجلا دحأ ىلع نيكسلا
 . ةاكذلا ءاضعأ تعطق ولو اهدسفأ نيتلأسملا يف اهدسفأ
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 ىمحت ال يذلا وه هب ةحبذلا لك ] زئاجلا حبذلا دح لبق هنأ هىف ركذ :عبارلا

 ىيحت ام حباذلا فرمي :مل نإو جادوآلا نم ءيش عطقي مل ولو « هب تتامو هيلع
 زاج“هيلع ىيحت ال حبذلا كلذ نا :كلذب فراع هل لاقف ى هيلع ىبحت ال امب هيلع

 . ةقث نكي مل نإو هلوقب ذخألا هل

 هحيذةزاجإ روتس هسأر لكا كيديف ىسوم نعو :هصن امهيف ركذ :سماخلا
 رئاس اذك و : لاق يراوحلا يبأ نع اذك و « ايح كردا نإ هلك أو هقنع نم

 تكرحتو لفسأ نم تيكذ اذإ اهيف زئاج : ليقو ى مامنألا يف عمسي ملو ريطلا

 هيف زاج ءيش اهنم يقب اذإف يأ اهلك ةبقرلا نم حبذلا زوجي هنإف حبذلا دمب
 ةيدملا ىرجأف اك رحتم هجرخأف راج يف عقو مث نخس حبذ نم :ليقو « حبذلا
 . هلك ا هلف هقلح ىلع

 ةاش نطب بئذ ىقش نإو “ حبذملا نم ءيش يقب نإ :« يراوحلا وبأ » لاق

 تك رحت نإ ال اهدعب تك رحت نا اهلكأ زاج اهتاكذ تكردأف هريغ يف اهباصأو

 نإو ص نيع وأ نذأ وأ بنذ وأ لجر وأ دي ك ةحراجلا ربتعملا نإف ىةعيضب اهنم

 اهلكأ زاج تكرحتو لفسا نم دسجلا يكذ نإو ى ةتيمكف ةبرضب اهسأر ناب
 يكذيو ى ةتيم وهف لق نإو ءيش اهنم نابف اهزجعو اهرخؤم يف تناك نإو
 كلذناكل ةيحان نالجرلا وةيحان سارلان!ب ولو“الف الإ ولك أ كرحت نإف “يقابلا
 يحنممطقام لح وه اكرحت نإ لكؤي و“حبذملل ايلاوم يقب اميك ذيو“ ةتمم هلك

 .2 ةتيم يح نم عطق ام» ثيدح رهاظ مومعلال:ليقو ءكمسك هحذطرتشي ال

 قتعيو كلذدعب حبذي الف ةاش فلا حبذ اذإ رازجلا نأ ضعب ركذ:سداسلا

 . هتحبد تلكأ حبذ نإو « ةقر
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 لصم

 برض وأ ، بارطضاب اهنم ال۔اهب ثدح نإ ةحيبذ لكؤت ال
 ، اهتوم يف كارتشاك ةيح تناك ول اهلتقي ام۔ ةرخصل نإو سأر

 لصف

 ( بارطضاب اهنم ال ) اهريغ نم اهيف يأ ( ا ثدح نإ ةحيبذ لكؤت ال )
 نم لاعتفا “ حمر اهيف ذفنيف برطضت نأ هنمو « هريغ وأ اهنطب يف امهل رضم
 وأ سأر برضب وأ ‘ بارطضإ اهنم ال يأ س داضلل ءاط ءاتلا تلدبأ برضلا
 كرحتلا ةدش دارملاو ‘ رضي الف اهنم هريغ وأ كلذ ناك اذإ امأ ى كلذ ريغ

 وأ : هلوقو “ بارطضاب هلوق نم لك [ ةرخصل نإو سار برض وأ ) “ بناجل

 اهسأر قلفو ںاهتبقر رسكك 6 اهنم : هلوق ىلإ دئاع ةرخصل نإو “سأر برض

 ى دب الو ةداع لتقي امم كلذ وحنو اهلجر وأ اهافق قورع عطقو اهخم جرخي قح
 (اهت وميفكا رتشاك ةيح تناك ول اهلتقي ) ثدح لعاف (ام) لتقي هنأ ردابتي امعو

 داسفلاب لوقو ، ةحصلاب لوق : نالوق اهنم ابفو ةيعرشلا ةاكذلا هيف درفنت مل ذإ
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 ذ تدسف هحبذ حصي ال اهدحأ ةاش نالجر حب د ول نمو

 ىلع نيعي ام اهيفثدح نإ امأ و « دسف اضداقعجرفراطف رثاط حبذ اذإ : لبق اك

 ت : ليقو “ هوركم اهلك أو لكؤت ال نأ طوحألاف ةيح تناك ول اهلتقد الو اهلتق

 ةاكذلا دعب اهنم ةعطق عطق نإ هنأ معز نم معز دقف “ لالح : ليقو “ مارح

 (مح نمو ) ى ةعسلا يف اذهب ذخؤي الو « مرحت الف اهخلس يف عرش وأ توملا لبقو
 قلعتيو « زاجب فرظلل آالولدم كلذ لعجو اهعم ةيعرشلا ةاكذلا ريغ كارتشا ىأ

 فوذحمب وأ “روهشملا فالخ وهو “ باوجلا مدقت زاوج ىلع ءانب ول باوج راجلا

 ال امهدحأ )امهرغ وأ ( ةاش نالجر ) رحن وأ ( حبذ ول): اولاق مث نمو يأ

 ريغل وأ ايسوجم وأ ايبرح ايباتك وأ اك رشم وأ فلقأ هنوكل ( هحبذ حصي
 ةهجلا ىلع رخآلاو ص بصغلا ةهج ىلع امهدحأ حبذ ناك ولو « ( تدنف ) كلذ

 ةهجلا ىلع نالجر اهحبذ ولف ‘ بصاغلا ةحيبذ يف فالخلا اهيف ناكل هل ةزئاجلا

 وأ ناتأرملا اذك و ى نينثإلا لثم هلك كلذ يف نينثا نم رثكأو ى تزاج ةزئاجلا

 عم وأ رخآ عم غلابلا ريغ اذك ؤ « رثكأ وأ لجر عم رثكأ وأ ةأرما رأ رثكأ

 دعب ادحاو دحاو عضوم يف حبذلا ةلآ ىلع ددمتملا ضبقي نأ كلذو غلابلا

 رحنلاو ص اهنم عضوم يف لك وأ ى هدي ىلع هدي لعجي وأ ى لاصتاب دحاو

 لكؤت ال : هلوق ل بلعت حص فيك : تلق نإو ى اهلثم ةاشلا ريغو “ حبذلاك

 حصي ال امهدحأ ةاش نالجر حبذ ول مث نمو : هلوةب ؟ خلا اهب ثدح نإ ةحيبذ

 اتم ايعرش اصلاخ ال وأ اهيف حبذلا ضحمت ىلوألا ةلأسملا نأ عم « تدسف هحيذ

 اهيف حبذلا ناك ةيناثلا ةلأسملاو ‘ هثودح رضي الف هدعب اهلتقي ام ثدحي مل ولو

 ب رذلا لثم وه امنإ هتحيبذ زوجت ال نم حبذ نإف ى بوشم لب اضحم يعرش ريغ
 ىلوألا يف لحلا مدع للع دق : تلق ؟ لحت ال نأ ققحف ةبشخ وأ رحح وحنب

 توملا نوكي نأ لحلا طرش نأ اندافأف « اهريغو ةاكذلا نيب اهتوم يف كارتشاب
 اهلوأ نم اهكراش ءاوس ‘ لحت مل اهريغ اهك راش اذإف “ اهدحو ةيعرشلا ةاكذلاب
 ةامحلاك ةاكذلا دعب ةايحلا نإف اهمامت دعب اهك راش وأ ى اهرخآ وأ اهطسو وأ
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 مث اهحبذ نإ لكؤت الو ۔اهنطب هب قرخنا نإ و « اهبارطضا رثؤي الو

 . . ..... ... . ءاهتول نيعم عوقوو ، فنعب اهامر

 الراشمن ود ةد رجتملا ةيع رمثلا ةاكذلا ضحم الإ ةامحلا ةلازإب لحت ال اكف ى اهلبق

 ى ءاوس ناتايحلاف ةاكذلا دعب لتاق ءيش ةك راشمب لحت ال كلذك “زوجت ال ةاكذب

 طرتشي اك ،ةاكذلا دعب ءيش نوكي ال نأةاكذلا دعب قلا ةايحلا لاوز يف طرتشيف

 . ةاكذلا لبق ىتلا ةايحلا لاوز يف

 اهنأل حبذلا دعب تك رحت ةحيبذ لحت مل ءاوس ناتايحلا تناك ول : تلق نإ و

 الب هلجأل ءيشلا تومي اك تتام لب ى حبذلا ريغي اهتومف حبذلا دعب ةدمب تتام
 يف ءاوس امه امنإ : تلق ى هلبق اهلثم حبذلا دعب اهتايح تلعج ذإ لحت الف ى حبذ
 حبذلادعب ةيحلا هذهو “ كتملعأ اك ةيعرشلا ةاكذلا الإ املاوزل ببس نوكي ال نأ

 عقوأ اك ,ناث حبذ عاقيإ يف ال ‘ ريغ ال حبذلا كلذب ةدملا دعب تتام دق ةدم

 .رخآ حبذ عقوي ال نأو « اطرش حبذلا دعب ىتلا ةايحلا كلت اوطرمث لب ى لوألا

 . لوألاب تومت تناك اذإ

 نأ لثم 0 اهسأر هب قلف وأ ( اهنطب هب قرخنا نإو ابارطضا رثؤي الو )
 اهبارطضاب تثدحأ امب تتام اهنأ نيبت نإ : ليقو « اهريغ وأ ةرخصل هب هبرضت
 ٠ اهلك ا بحأ الف اهسفن تحرح نإ : مشاه لاقو ‘ تدسف

 (عوقو) ب ( و) “ قفرلاو نيللا دض (فنعب اهامر مث اهحبذ نإ لكؤت الو )
 نآل عوقوب اهامر : لاقي نأ حصو “ فنع ىلع فطع “ فينعلا يمرلا كلذل
 ى حبذلاك كلذ يف رحنلاو ى ( اهتومل نيعم ) هل مزالو يمرلا نع ببسم عوقولا
 . يتأي ابف اذكهو ى اهلثم ةاشلا ريغو
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 ةداع اهلثم هب تومب امب حبذ دعب لاع نم وأ ءام يف تدرت نإو

 طقسف هلع ىمسم مهس لاع يف يمر نإ رئاط اذكوم > تدسف

 2 ًاقلطم ًاتىم

 حبذلانم ( هب تومي امب حبذ دعب لاع ) عضوم ( نم وأ ءام يف تدرت نإو )
 يدرقلا دعب اهحبذ ةداعإ زوجيف اهلثم هب تومب ال امب امأ و ( تدسف ةداع اهلثم )

 : ليقو “ كرحتت مل وأ : ليقو ى يناثلا حبذلا دعب تك رحت و اهتايح تك ردأ نإ

 ل ول و : لقو ‘ هدعب تك رحت نإ تلح اهحمذ دعأو ءاملا نم تجرخأ نإ

 ذإ اهيف ببسلا هنآل اهريغ نم ال اهنم هنأ عم دقب تدسف امنإو ، هدعب كرحتت

 وأ ارقب اهنطب اهقرخ وأ اهسأر اهبرض فالخب يدزتلا اهل أيهتي ثيح اهحيذ
 ىمرذنإ هنأ كلذ بسانيو ى كلذب دسفت ملف امل هحيذ ريغ ببس الب اهنمف ى هريغ
 هعوقوب تلازو ةايح هف تيقب هنأ ردابتل دسف رشان ريغ طقسو لاع يف ارئاط

 يدرتلا اهف أيهتي ال ثبح اهحيذ ولف ى لاع يف هامر ذإ ببسلا وهو ضرألا ىلع

 هيلإ تكرحت اذإ اهنطب قرخي ام برقب اهحبذ ولو ، دسفت مل تّدرقف تدهتجاف
 ال هنأ لتاق ربغ ايدرت اهيف تدرت ىتلا ةلأسملا يف ليقو “ تدسفل كلذ وحنو

 اهك ردي الو 0 مارح : ليقو ى ةهوركم : ليقو “ لالح يه لب اهحبذ ديعي
 ٠ رخ ١ حب ذب

 اتيم طقسف هيلع ىمسم مهسب لاع ) عضوم ( يف يمر" نإ رئاط اذكو )
 ولو هل عجوم هنم ةدارإ الب هطوقس نأل ى ارشان وأ هيحانج اضباق ( اقلصم

 ىلع وهو هامر ذإ هطوقسو هيةدرت يف ببسلا هنآل « ضرألا لوصو لبق

 ص دسفي مل طقسف لاع ىلإ راط مث لاع ريغ يف هامر ولف ى لاع عضوم

 ةوهلا يبو هنيب ةفاسملا دعبل هي"درتو هطوقس مهوتي ال ثيح هامر ولو

 اهنم ثدح ام نإ : لاق نم لوق ىلع الإ دسفي مل ىّدرتو اهلصو ىتح دهتجاف

- ٢ ٥ _ 

 



 هطوقس ءام ريط رضي الو ، هيحانج رشان طقس نإ هلكأ زوجو
 نإ ال س لكأ رشان طقس مث راطف رئاط حبذ نإ اذكو ء هيف
 اضاق طقس

 .اههركي وآ اهدسفي اهنيعي نكل اهلتقي ال امم اهنم ثدح امم و؛اهدسفي اهلتقي ام

 عوقولا هرضي ال ذئنيح هنآل ( هيحانج ارشان طقس نإ هلكأ ز"آوجو )

 نآل آاضياق طقس ولو لحي : ليقو ى رهظ اذك ى اهلصو ىتح هكساتل ضرألاب
 ٠ هريغ نم ال ةرورض ولو هنم كلذ

 هنأل ءاملا هرذضي ال هنأل ضمبل افالخ ( هيف هطوقس ءام ريط رضي الو )

 دهاشم اذهو ث شيرلا دساف ريغ املاس جرحي هنأل ءاملا هرضي الو « ءاملا يف بيغي

 . ةاك ذ الب ءاملا ريط لكؤي الو « هذه اندالب ؤ

 افالخ ( اضباق طقس نإ ال ،لكأ ارشان طقس مث راطف رناط حبذ نإ اذكو )
 ىلع ه .ضيف كسامت الب ضرألا ىلع هعوقو ناك ضباق طقس اذإ هنآل اضيأ ضعبل
 هتومب ملع لصح ول ,هنم كلذنأ ربتعاهزاجأنمو؛ض رأآلاهلوصودنع يح هنأ لاتحا

 ص ةرضم طوقسلا نإ : انلف اذإائنإمثع اضباق الوصو عم لكأ ضرآلا لوصو لبق
 ء ١ا_هدسفي ال حبذلا دعب اهنم ناك ام لك يف مومعلا ىلع ليق دقف « التاق ناكو

 لحلاو ةهارككلاو داسفلاف ؛ التاق ال توملا ىلع انيعم ناك نإو « دسفت : ليقو

 الو نيمي اممو “ ءاو۔ كلذ يف هريغو طوقسلاو ى ربخألاف يناثلا اهحصأ “لاوقأ

 ص ءاوهلا يف يشملا فلأ ولو هنأل ارئاط ولو ضرألا ربق تتام ولو طوقسلا لتقي

 ءاملا ف طوقسلا نأ كلذل لديو “ كلذ همؤي هنإف هنم ةدارإ الب طقس اذإ هنكل

 ىلاخلا ءاضفلا ينعأ ءاوهلا نإف ع هيف عقو ام فوح يف ءاملا لخدي مل ولو رضم

- ) ٥٣ 

 



 ىلع لديو“ءاملا نم آقرآ ءاوهلا نأ الإ مسج ءاملا نأ اك كمسج ضرألاو ءايسلا نيي
 تتام اهن ١ نظف ةحيبذ حبد نم نأ : مهضعى ركذو ‘ هماسقناو هزبحت مسج هنأ

 ترثا نإ الإ ى اهلك أ هلو اهتوم ملعي ىقح اهعدي هنإف تك رحتف اهبوقرع ب رضف
 . اهيف ةبرضلا

 رمي نأ هنكمأ نإف ث كرحتت تعقوف تيب رهظ ىلع ةاش حبذ نم نأو
 ردق عفترا نإ : ليقو « الف الإ و ى اهلك أ ؛يمسيو جادوآلا ضعب ىلع نيكلا
 نم تطقسف ةاش حبذ نم نأو ى تلكأ هلبق وأ اهطوقس عم تتامو عرذأ ةتس

 قورعلا نم يقابلا عطقو ىمس , ةيدملا هيلع داعأ اهحيذم غرفتسي مل نإف « لاع
 ملو هيلع ةيدملا در نإو ى لك ؤتف هللا ركذيو هيلع اهبرجي : ليقو « جادوآلاو

 ةاش تدرت نإ هنأو ث نالوقف محالا الإ هيف هعطقي ام قورملاو جادوألا نم قبي

 ص ءاوس : لبقو ى الف الإو « اهلبق نم يدرتلا ناك نإ تلكأ حبذلا دعب لاع نم

 ناعأ نإف ، اهتوم لبق اقرع اهحيذم نم عطق نم ءاجو ىتحنتو ةاش حبذ نم نأو

 ةجاجد حبذ نم ةنأ و « لكؤت الف حبذلا هجو ىلع هنم نكي ملو اهلتق ىلع كلذ

 هريغ ناعأ نإ الإ هلك أ هنع بغر مل نإف « تام مث عقو مث راطف هك رتف اريط وأ

 ىلع اهسفنب ةحيبذ تّدرت نإو ى آرشات عقو نإ الإ لكؤي ال : ليقو ى هلتق ىلع
 الإ ترقع نإ اهىلع ىًدرتملا لكؤت الو ى تلكأ ةيدرتملا ترقتعا نإف ع ىرخأ
 وأ اطخ ولو ءيش ةحيبذ ىلع عقو نإو ى اهتيكذت ديعأو اهتكرح تكردأ نإ
 ال تناك نإ الإ : ليقو ى تك ردأ نإ الإ ى اهيف رثأ نإ تدسف دحأ لمعف الب
 . حبذت ول هب تومت

 ه_نع لحي مل ام هلك أ زاج ؛اتيم هدجوف هعبتف ، راطف ارئاط لجر حبذ نإو
 ثدح هنأ ملعي مل ام اهلكأ زاج اهتوم لبق حباذ وأ ةحيبذ تباغ نإو ليللا

_ ٤ ٥ ٤ - 



 ايناث اهحبذ م ؛ اهديرو لبح نمي ملو تماق : ةحبذ حبذ نمو

 ؛ يناثلا زاج لمتحا نإو ث تدسف لوألاب تومت تناك ناف

 و ليل اهار و ۔ إ لكؤت ال : ليقو ؤ زوجي ال : ليقو ى اهمرحي ام اهيف

 ٠. -" ناك نإ و ص لكؤت مل ايح ناك نإ هب اهلثم تومي رثأ اهب دجو

 ديرولل لبح ةفاضإ ( اهديرو لبح نبي لو تماق مث ةحوبذ حبذ نمو )
 . اتريسفت رظناف ص قلحلا نم بيرق قرع وهو ث دحاو ءيش امهو ى ةينايب
 نم بربرقلا اضيأ وهف ه ص انه دارم لعلو نيديرولاب نيج دولا نع ربعي مهضعبو

 قاسلاو ذنخفلا يف ىمسي ناويحلا يف ادحاو اقرع نأ : ضعب رك ذو « قلحلا

 يقو 6 رهبألاب بلصلا يفو ى نيتولاب بلقلا يفو ع بلاحلاب نطبلا يفو ى ءاسالاب

 هضعب مساف ‘ رظانلاب سأرلاو نيملا يفو « ديرولاب قنعلا يفو ى لحكألا نيديلا
 ناف ث ايناث اهحبذ مث ) ي رخآلا عضوملا يف رخآلا ضعبلا مسا ريغ عضوم لك يف

 ولو حيبذلا دسفي ال هلك حبذلا دعب حبذلا : ليقو ؤ ( تدسف لوألاب تومت تناك

 ( يناثلا زاج ) همدعو هب اهتوم ( لمتحا نإو ) ، ةرورض الب ادمع هدي عزن
 7 رحت الف حبذ ريغ هنأكف ى ربتعم ريغ هب تومت ال يذلا حبذلا نإف ى هب تلحو

 وأ حبذ زوحم تو ال نأو هب تومت نأ لمتحا ام اذك و « رحنب وأ رخآ حبذب

 . هدعب رخآ رحن

 امذخاف يشمت ترف هبلع ىيحت ال احبذ ةحيبذ تحيذ نإ هنأ مهضعب ركذو
 يسنو ةداع هب توت ال تناك نإو ع تلك أ هدي يف تتايف لوألا يف اهحبذو
 وهو تتايف ركذو لوآلا يف اهحبذو اهذخأ داعأ مث ةعاس اهك رتف ى اهيلع رك ذلا

 لشم نم فاخيال ناك نإو « ريخألا دعب كرحتت مل نإ اهداسف فيخ اهحبذي
 لتقي ال احبذ اهحبذ نإو ،لكؤت نأ وجراف ركذو يناثلا حبذف اهتوم اهيلع لرألا
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 تتام مث تكرحتف ااهتوم .آربتخم .حبذلا دعب ةدشب اهببذ ضع نإو

 هب اهتوم ىلع ناعأ نإ تمرح

 اهلك أ كرت دعب كرحتت ملف اهحبذ داعأ مث اهك رتف “رمأ هقاع م اهيلع ركذو اهلثم

 . اهلتق ىلع نيعيو اهملع توملا هنم فاخي امم ناك نإ

 بيرق نع تتامو دعي مل وأ برق نع حيذلا داعأ نإ هنأ : ضعب ركذو
 نب دمحأ سابعلا وبأ خشلا ركذو ى عاب ةئامثالث بيرقلا دحا : لاقو ى تلك أ
 نأ هيف جاتحي امنإو ى موقلحلاو قلحلا عطق ىلإ هيف جاتحي ال رحنلا نأ : دمع
 يتلا ةديدحلاب بلقلا دمعتي نأ رذحيو ى بلقلا هيف نوكي يذلا توباتلا ىلإ ذفني

 دمب حبذلل ةاشلا مرحي ال امك ‘ حبذلا دعب رحنلا لمجلا مرحي ال هنأو ٤ اهب رحني

 رحنلا دعب رحنلا كلذك و ك ةحسمبذل أ دسفىف هلك حبذل ١ دعب حبذل ١ ام ١ و > رحنلا

 يف عطق اذإ رحنلا دعب حبذلا كلذك و “ هعضوم يف حبذلا رخآ ناك نإو ى هلك

 . ه ا هلك اذهب سأب ال : لوقي نم مهنمو ى موقلحلاو قلحلا رحنلا

 المج اورحن موق نع ثةلأسو : فسوي جاحلا خيشلا ةمالعلا «طقل» بيترت ينو
 نمو كلذ نولعفي سانلاو لكؤي ال : لاق ع تومي نأ لبق لدسلا عضوم اوعطقف
 . ه ا آروحنم هنمث نمض كلذ لعف

 اربتخم حبذلا دعب ةدشب اهبنذ ) امهريغب وأ هنانسأب وأ هديب ( ضع نإو )
 يأ ناعأ نال يأ ةزمهلا حتفب ( ناعأ نإ تمرح تتام مث تكرحتف اهتوم

 تناك ولو امل دسفم اهتوم ىلع اهتناعأ نأب لوقلا ىلع ( هب اهتوم ىلع ) هتناعإل
 ول اهلتقي امب الإ مرحت ال ن أ صخرو ص هركت : ليقو ى ةيح تناك ول هب تومت ال
 . للا يقتي الزمو ث لاهجلل صخرلا نم تركذ ام ءاشفإ نسحي الو « ةيح تناك
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 ناف ء تام م كلذ ىلع رحنف قّسض رشبا 5 ف لمج عفو نإو

 الإو > مرح رحني ل ولو ناكملا كلذ لثمي هلثم توم نظ وأ ديتعا

: . . 
 يف يقبو لمج رحن نإو س لكأ

 ك اهلك أ هل بح أ ال ةحيبذ نم ابن د قش ر أ ا رعش فتن نم ن 1 مهضعب رك 7

 ع ابنم ناك نإ الإ هب توت ال تناك ولو اهلتق ىلع نيعم لكب مرحت : ليقو

 . قشلا دعب تك رحت نإ ةتيملاك مارح يهف اهبنذ قش نإ هنأ : مهضعب ركذو

 اهحمذ داعأ تمت ل يهو اهبنذ قشف تتام اهنأ نظ نإ هنأ : « جاتلا » يفو

 تنأ ءيزجي : ليقو ع تلك أ ريخألا دعب تك رحت نإف « هللا ركذو لفسأ نم
 ريخألا دعب تك رحت نإ لكؤتو تكردأ ام حبذي و لوألا لحملا يف ةيدملا يرجي
 .انباحصأ ضعبل رثأ ف ك ھ ا يدنعنسحأ اذهو

 رهاظ مسإ يهو فاكلل تعن (قيض رثي ك يف ) هريغ وأ ( لمج عقو نإو )
 ديس باب نم فيض اضيأو ى ركذيو ثنؤي هنآل رئبلل تعن وأ ى رئبلل فاضم
 هريك ذت زوجي ليعفو“يناكملا بلقلا هيف عقو ليعف هنزو : لاقي نأ حصيف تيمو
 تومنظ وأ ديتعا نافتام مث كلذ ىلع رحنف)لعاف ىنعمب ناك ولو ثنؤلا عم
 امل فلاخم لوق رك ذ امو ( لكأ الإو مرح رحني م ولو ناكملا كلذ لثمب هلثم

 ص هيف قيضال رم ام : لاقي وأ ، هنكمأ عضوم يأ يف هيكذي هنأ نم رم
 قباسلا رقعلا رئاسك كلذ امنإ كلذب ال ةاكذلاب تام هنأل لالح هنأ حيحصلاو
 : ىلاعت هللا لاق ع ال مأ هب هلثم توم ديتعا.ءاوس ى ةبادلا هب مرحت ال ةاكذلا ىلع
 يف يقبو لمج رحن نإو ) 6١٢ متيثكذ ام.“الإ ) : اهريغو ةيدرتملا ركذ دعب

 )١( ةدئاملا : ٣ .
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 نإو س صخرو 2 ةدش هيفف رحانلا ديب ضبقملاو ديدح هرحنم

 ام حبذ ديعأ وأ ةرجنحلا يف مش ةبللا يف حبذ وأ ديعأ مث رحن

 لكأ حبذ مث هريغ رحن وأ رحن مث لمج حبذ نإو ص مرح حبذي

 زاجو « اهنم عطق ام لكؤي الو س داربإ لبق ةحيبذ نم عطق مرحو

 يتابلا

 تزاإو “ ( صخرو “ ةدش هيفف رحانلا ديب ضبقملا ) يقب ( و ديدح هرحنم
 ءاةب نأ نيتلأسملا يف ميرحتلا هجوو “صيخرت هيفو ى مرح ديدحلا هيف رسكنا

 فيخل يح وهو رجح ولو هلخد ولف « لتاق لب توملا ىلع نيعم ملؤم هيف ديدحلا
 هجوو“ لتاقملا نم هوحنو هبلق بناج يف فيكف ى هلخاد يف يقب اذإ توملا هيلع

 دق اهب توت يتلا ةاكذلا نأو ى اهب رومأملا ةاكذلا ىلع بترم كلذ نأ صيخزتلا

 ۔ كلذ تقس

 وأ ( ةبللا يف حبذ وأ ) رحنلا ( ديعأ مث ) رحنلا هلصأ ام ( رحن نإو )
 دبعأ مث رحن وأ ( حبذي ام حبذ ۔يعا وا ) اهريغ وأ ( ةرجنحلا يف مث ) اهريغ
 يبأل مالك افنآ مدقتو “ ةصخر هيفو ى لوألاب تومي ناك نإ ( مرح ) رحنلا

 رحن وأ رحن مث ) رحنلا هيف لصألا امم هريغ وأ ( لمج حبذ نإو ) “ سابملا
 رقعلا ةلزنم ال وأ لعف امل "اليزنت ( لكأ حبذ" مث ) حبذلا هيف لصألا امم ( هريغ
 هبو كلذ زاوج ىلع امأو ىةاشلا وحن رحنو لهلا وحن حبذ زيجي ال نم دنع اذهو

 ةاكذلا ةداعإو ى ةاكذ وه ايهنم الوأ لعف ام لك نأل مرحيف انباحصأ دنع لمملا
 دع]ب حبذلاو ى رحنلا دعب رحنلاو 4 حبذلا دعب حبذلا : لاق نم دنع الإ دسفم

 . كلذب ناويحلا دسفي ال حبذلا دعب رحنلاو “ رحنلا

 يقابلا زاجو “اهنم عطق ام لكؤي الو “داربإ لبق ةحيبذ نم عطق مرحو )
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 ًاعامجإ

 هميرحت رهظألا لب ، هيف فالخلا دوجو مهمالك رهاظ نإف « هيف ثحبي ( اعامجإ
 ع فالخ توملا ىلع ةناعإلا يفو “ توملا ىلع ةناعإ توملا لبق اهنم عطقلا نأل

 ل ول اهلتقي ام عطقلا ناك نإ اهس الو « ال : ليقو ى ةحبذلا هب مرحت : لىق

 . يقابلا مرحت يغبنيف حبذت
 فلتخا اذإو : رخآ باب هلوق لبق تاراجإلا باتك يف خيشلا حرص دقو

 : لاق ذإ تومت نأ لبق اهنم عطقلاب اهلك دسفت اهنأب خلا عونصملا برو عناصلا
 وأ هرمحنا وأ روثلا اذه حبذا وأ ريعبلا اذه رحا : هل ليق ول رازجلا كلذك و
 وه اهنم عطق نمنا توت نأ لبق هربغ وأ وه اهنم عطق مث حبذف ةاشلا هذه حبذا
 ام اهنم عطق هنأ دارملا : تاق نإو . ه ا اهلهأ ىلع اهدسفأ هنأل اهتميقل نماض

 ال هنأ ملسن ال : تلق ى يقابلا زوجي ذئنيحف نذألا نم ليلقك اهلتق ىلع نمي ال
 ةناعإلا نإ : ضعب لاق دق هنإف ع فالخ ىلع نكل تمرح نيعي ناك اذإف « نيعي

 فالخلا اندجو لب ص ةيح تناك ولو اهب تومت ال تناك اذإ ةحيبذلا هب مرحت ال

 اهتوم ربتخم ةدشب اهبنذ ضع ول هنأ رم دقو ى كردت م ول اهلتقي ايف اضيأ
 نوعمجي فيك يل رهظي ملو هب اهتوم ىلع ناعأ نإ تمرح تتام مث تكرحتف
 توملا ىلع ةناعإلا تناك اذإو ، توملا ىلع نيعي عطقلا نأ عم « يقابلا زاوج ىلع

 حص اهتومىلعنيعي الو دلج وأ محل اهنم عطقي نأنكمأ نإو“فالخاهداسف يفف

 روصتي الف الإو ص يقابلا "لح ىلع عامجإلا تبثيف ؤ فندهملا مالك لمح

 مهحر باحصألا عامجإ عامجإلاب ديرب نأ فعض ىلع لمتحيو ى عامجإلا
 يح وهو ةميهب نم عطق ام ه : نل هلوق موهفمب مهنم اذخأ هللا

 لمشي ثيدحلا نإف ص لالح عطقي مل ام نأ هموهفمف اا 2 ةتيم وهف
 لبق اهنم عطقلا ناك يتلاو ‘ توملا لبقو حبذلا دعب اهنم عطقلا ناك يتلا ةميهبلا

 اهتلجاممنع يهنلاو ةحيبذلا داربإب رمألا نآ لاتحالا اذه فعض هجوو ى حبذلا

 )١( هركذ مدقت .
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 .دسعت نإ عطاقلا ىصعو

 هب انرمأ ام دض ممرحت نم اندنع يهنلاو رمآلا يف لصألا ىلع ميرحتلا ىلع نالدي
 نم عطق ام ه ثيدح نم مهفي ام لاقيف ى داسفلا ىلع لديف هنع يهن ام ميرحتو

 نم بابلا ثيداحأ ليلدب ةاكذلا لبق اهنم عطق يتلاب صوصخ ص خلا « ةميهب

 ام لكؤي الو : هلوق ىلإ دئاع اعامجإ :هلوق نإ : لوقت نأ كلو ى داربإلاب رمألا
 ص حبذ ام ىلإ ال اهحبذ ديرأ ىتلا ةبادلا ىلإ دئاع اهنم يف ريمضلا وأ ى اهنم عطق

 نمام اهيلإ رمضأ ثيح اهب داري نأب مادختسالا قيرط ىلع ةحيبذلا ىلإ وأ
 وأ تحيذ مث ةباد ن" عطق نإ هنأ ىنعملا نوكيف حبذ ام ال حبذي نأ هنأش
 مرحو “هللا همحر رماعخيشلامالك هجولا اذه ىلع لمحيو“اعامجإ يقابلا زاجترحت

 ديعي ريغ باوجلا اذهو ى اعامجإ زاجو لكؤي؛عزانتيف اعامجإ اضيأ اهنم عطق ام
 وأ ص هلتق ىلع نيعأ ام لكأ زاوج ين عامجإ ال هنأ ىلع ةنيرقلا روهظل
 مالك يف لاكشإلاو ڵ“ رو۔حنم وأ حوبذم ريغ ناك ول هلتقي ام هب لمف

 اذبه لبق يذلا الإ ال ةحلاص ةبوجألا هذهو ص ءاوس فنصملاو خيشلا
 . خيشلا مالك يف حلصي ال هنإف ريخألا

 نأو ةريغص هللا دنع نايصعلا اذه نوكي نأ لمتحي ( ىصعو )
 عامجإلا عجرو اهلك تالاتحالا هذه ىفلأ فنصملا لعلو “ ةريبك نوكي

 كرحتت يهو تخلس نإو ص ( دمعت نإ عطاقلا ) عطق مرح : هلوق ىلإ
 رهاظ وهو 0 ةديدش ةهارك هركت : ليقو ؤ دمع الي ولو تمرح

 . رثألا نع خيشلا مالك

 ةد_زنناف

 اهسأر نايباف ةيدم وا فسسب ةرقب وأ ةاش برص نم نأ رثألا « ف ركذ
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 يقبو اهرخؤمو وه ناب نإو ى اهسأر نود اهلك أب سأي الف اهحبذي نأ لبق
 اهنمناب ام لكؤي الو“حبذلا دعب كرحتنإ لك أو حبذ كرحتييذلا لحمعم اهطسو
 نإ الإ لكؤت الف حبذلل ديرم ريغ كلذب اهبرض نإ : ليقو ى اهرثكأ ولو كلذ نم
 الإ سأرلا لكؤي الو ، دسجلا ىلإ حبذملا وأ رحنملا يقب نإ اهحبذ وأ اهرحن كردأ

 سأرلاب 3صتم حبذم ضعب يقب نإو ى سأرلا لصف دمعتي ملو اهحيذ ديرأ نإ
 ٠ لك أ اضيأ هب لصتملا رحنملا ضعب يف دسجلا يك ذ" نإو ى لكأو سأرلا يكذ"
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 لصف

 دوجو هتمالعو > هتقلخ تت نإ اندنع همأ ةاكذ نينجل ١ ةاكذ

 . ةايحلا مايت نم وهو رعشلا

 لصف

 نإ ( هتقلخ تمت نإ اندنع ) ةاك ذ ىلإ هيف جاتحي ال ( همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ )

 ةاكذ نأل ابح جرخ ولو حبذ الب لكؤي : يعفاشلا لاقو ى اهنطب يف اتيم دجو"
 بابلا ثيدحو ص قحلل فلاخم فيعض ذاش وهو ى هتاكذ اهنطي يف وهو همأ

 عبمج يف ( رعشلا دوجو ) اهمامت ةمالع يأ ( هتمالعو ) “ ىنعملا اذه ىلع سيل
 : ليقو “ تارعش ثالث تبن نإ ليقو “ هدسج ضمب يف ولو : ليقو « هدسج
 توم لبة كرحتيو تبني ىتح : ليقو ى ةدحاو ةرعش : ليقو ى هلك هرمش

 ىنعم نأ ىلع { حبذيو عزنيو اهتوم دعر كرحتي قح : لسىقو > حبذلا دعبو همأ

 الف نينجلا ضعب رمشأ اذإ : نيننايعلا ضعب لاقو « همأ ةاكذك هتاكذ ثيدحلا

 دجوي مل نأب هتقلخ متت من نإ امأ ( ةايحلا مامت نم وهو ) ى هلك رمشي ىتح لكؤي

- ٤٦٢ 



 كرعت نإ لك أ دلو اهبو ةاش حبذ نمو « ةكرحلاب ربتعت : ليقو

 . . . . . . .. . الف الإو 4 حبذلا دعب

 ةقلخلا مات هتيأر اذإف ى لكؤي الف يحب سيل هنأل همأ ةاك ذ هيف لمعت الف رعشلا هيف
 دجو" ولو دجوي مل هنإف حورلا خفن اهنم يقب ةمات ريغ هتقلخف هيف رمش الو

 وأ اهحيذ دعب همأ نطب يف ( ةكرحلاب ) ةابحلا ( ربتعت : ليقو ) ث رمشلا ناكل
 حبذ نم ) ف هيلع ( و ) ث دم نب دمحأ سابعلا يبأ خيشلا لوق وهو اهرحن

 وأ رعشلا هيف نكي نإ ( حبذلا دعب ) اهنطب يف ( كرحت نإ لكأ دلو اهبو ةاش
 هيف يفكتو 0 ديعب وهو رش الب اك رحتم ايح نوكي نأ ريدقت ىلع نكي مل
 دعب ةحبذلا كرحت طارتشا ىلع ءانب ( الف الإو ) ، خيشلا راتخ وهو همأ ةاك ذ
 يذلا هحيذ دعب هيف ةك رحلا طرش انيقبأ اهحيذب هحيذ نع انيفتكا امل هنإف “ حبذلا

 يف كرحتي آ ولو همأل حبذلا لبق يح هنأ نيبت اذإ لكؤي : ليقو ، همأ حبذ وه
 : ثيدح ى حبذلا 7 ةحبذلا ةك رح طارتشا م دع ىلع انب اهحبذ دعب اهنطب

 . ةاكذلا قحتسب هنأ ىلع لدب 0 همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ »

 ال ايح سيل امو هيف رثؤتو هيف دصةتو يحلا يف لعفت امنإ ةاكذلا نأ مولعمو
 ةاكذلا هذه يف فلتخا نكل ى ءاوس اهكرتو هيف اهملعفو هبف رثؤت الو اهب دصقي

 نطبلا يف ةكرحلاب فرعت ةايحلاو ؟ال مأ همأ ةاكذ اهنع يزجت له اهقحتسي يتلا
 ةاك ذ هيف وثأتت ملو هسفن يف ةاك ذلا يف رثاتت م ةايحلا نكت م اذإف ؛ رعشلاب وأ
 : هلوقب خيشلا هيلإ راشأ ی ضعب دنع اهتفضمو اهتقلعو ةفطنلا ةلزنمب هنأل همأ

 ينت ةاك ذ هل نأ نسب ثمح ى اهتاك ذ هتاك ذو اهنم ةعضب اضيأ وه : لبقو

 )١( مدقت ٢ ه رك .
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 لق نإو رعش هب ناك نإ : ليقو « اهنم ةعضبك اقلطم زوجو

 يف ةكرح وأ رعشب ةامحلا نيبتملا نينجلا يف لوقلا اذه نأ نيبتف « همأ ةاكذ اهنع

 ةك رحلا طارتشا مدع يف خيشلا ةرابع يف هلبق يذلا لوقلا فلاخ امنإو ع نطبلا

 مل وأ كرحت ( اقلطم زوجو ) : هلوقب فنصملا راشأ هيلإو ى همأ حبد دعب

 مأ هتقلخ تمت ءاوس لكؤي : ليقو ى ( اهنم ) محل ةعطق يأ ( ةعضبك ) كرحتي

 ل وأ كرحت ، نكي م مأ رمشلا هيف ناكو ى نكت مل مأ ةايحلا هيف تناك “ متت م
 . كرحتي

 همأ ةاك ذ يفكتو ى ( لق نإو رمش هب ناك نإ ) هلك أ زاوجب ( : ليقو )
 : ليقو ى اقلطم ال : ليقو ى اقلطم اهلكأ زوجيف اهب لصتي امو ماحرألا امأ و

 ةرا.عو ث هنود محرلا تلكأ الإو « محرلا نود لكؤي نينجلا يف رمشلا تبن نإ
 : ليقو ؤ دشر يبأل بسنو « لالح ةروك ذملا محرلا يهو ةميشملا نأ : ضعب

 ص هرعش تبنو هقلخ متو همأ ةاك ذب نينجلا لك أ لح نإ لالح : ليقو ى مارح
 : كلذ ريغ يق مارحو

 دلولل عابتاو "رظح و "لح درو دق فالخ ةميشملا يو

 ص محل هءأ نيبت اذإ نينجلاك هلكأ زوجي ةحيبذلا يف ام عيمج "نأ حضاولاو

 ال : ليقو ع اهلسغو اهلوب ةلازإ دعب ةلوبملاو ركذلاو اهب لصتي امو محرلاو
 اهؤام لبزأ ول وةلوبملا لكؤت ال ليقو “ لسغو قش نإ ال : ليقو “ ركذلا لكؤي
 ركذلاو ةلوبملا نل هرك و « رهاط اهؤامو لسغ الب لكؤت : ليقو “ تلسغو
 هنأ ركذ ام حيحصلاو ى سجن : ليقو “ لالح بلقلا مدو « ىثنألا نم جرفلاو
 اهعيمجس حبذلا دعب ةاشلا لكؤتو : لاق ذإ دمحأ سابملا وبأ خيشلا هيلعو « حضاو

 ةميهب نأ : ريسافتلا ضعب ينو « هلكأ زاج لسغ نإو « اهنم سجنلا عضوم الإ
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 . اهنينج ١ 4 ماعنألا ةمهب مكل تلحأ < : لح و زع هلوق ي ماعنالا

 ى حبذو ايح همأ نطب نم جرخأ نإ الإ نينجلا لك ؤي ال هنأ ةفينح وبأ معز .
 اكو نثتسي مل نإ اهنطب يف يذلا نينجلل قتع ةمألا قتع نوكي اك هنأب ضرتعاو .

 عون يأب كئلملا نم اهجارخإو اهتبه اذك و ى نغتسي مل نإ هل اعيب اهعيب نوكي

 اهمونب ماني وه اضيأو ى اهنطب نينجل احبذ ناويحلا حبذ نوك غوسي كلذك
 نهعم هلك كلذو ى اهترجشب ةلصتم ةرمثب ءابطألا هلثم دقو ث اهتظقبب كرحتيو
 نع اهحبذ ةيافكب هرهاظ ىلع 'آ). همأ ةك ذ نينجلا ةاكذ » : قلع هلوق لمح ىلع

 ِمعاط ىلع امَرع يلإ يحوأ ايف دجأ ال لق < : ىلاعت لاق آاضءأو « هحبذ

 ناك هنآ ناب اذإكلذ نم ائيش اذه سيلو..خلا '") « ةتيم نوكي نأ الإ همعط

 . رعشلاب وأ ةك رحلاب امإ حبذلا لبق اهنطب يف ح

 ىكذيو آبح اهنطب نم جرخأ نإ الإ لك ؤي ال : ليقو : « جاتلا » يفو

 ةاكذ نينجلا ةاكذ ه : للع هللا لوسر نع يور هنأ كلذ و ‘ هدعب كرحتيو

 ص ةيكذتلا هل ددجت ال هل ةاكذ همأ ةاكذ : لاق ةك ذ عفرب هاور نمف «٤ همأ

 وهف همأ ةاك ذك يأ فاكلا بصن ىلع بوصنم وه : لاق بصنلاب هاور نمو

 ص رك ذ !كف بصنلا ىنعم امأ : لوقأو ى اولاق اذك “ همأ تيكذ اك ىكذي

 ىلعو ث ةاكذب لصحت نينجلا ةاكذ "يأ ءاب راجلا ردقي نأ وهو رخآ هجو هيفو

 ( . ) ةدئالا : ١ .

 . ٥ رك د م دقت ) : ( ٢

 . ١٤٥ : ماعتآل ا (ء (

 . ٥ رك ذ 1 دقت ) : (
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 حص ايح آدلو عزنف اهت وم ًاناظ حبذلا دعب ةاش .7 قش نمو

 اهنينج دجو ةميهب لك اذكو س همأ تمرحو « هلك أ زاجو س هحبذ

 دعب هتايحل۔ًايح دجو نإو ۔ لكؤتف بنرألا الإ قشلا دعب ابح

 2 اهتوم

 امأو “ بسنأ فاكلا ريدقت نكلو « هحبذ نع يفكي همأ حبذ هجولا اذه

 : مهلوقك نوكي نأ زاوجل هتاكذ نع يفكت همأ ةاك ذ نأ هنم نيعتي الف عفرلا

 ةراعتسالا نم نوكيو “ غيلبلا هيبشتلا باب نم نوكيف ى ةفينح وبأ فسوي وبأ
 فاضم ردقي وأ “ ةراعتسالا نم سيل : ليقو “ دسأ ديز لثم يف قيقحتلا ىلع

 بصنلا نم لك يف نأ كل نابف همأ ةاك ذ لثم يأ ‘ فذحلاب ازاجم نوكيف

 .هل حبذلا ديدحت رخآلاوهحبذ نع همأ حبد ةيافك امهدحأ نعلمتحم نيهج و عفرلاو

 : اعبس تحسذ اذإ ةاشلا نم هركب ناك » : رتل هنأ هننس ف يقهيبلا ىور

 ناك و ى ةناثملاو ةرذعلاو _ جرفلا يأ _ ءايحلاو ةرارملاو مدلاو ني .كلاو ركذلا

 . « اهمدقم 4 اإ ةاشلا بحأ

 زاجو 0هجبذ حص ايح ادلوع زنف اهتوم اناظحبذلا دعب ةاش نطب قش نمو )
 املو ايح اهدلو دجوي مل الإو « ةيح ىشلا دنع اهنأ روهظل ( هما تمرحو هلكأ

 حبذلإب ال قشلاو حبذلاب توملا نوكيف ةيح يهو اهنطب قش هنأ ملع ابح دجو
 ٠ م ر حتف هدحو

 ص لكؤتف بنرألا الإ قشلا دعب ايح اهنينج دجو ةميهب لك اذكو )
 نإو ص ( اهتوم دعب ) اهنطب يف ( هتايح ) ةحص ( ] ) قشلا دعب ( ايح دجو
 حبذو يبح نإ اهنينج "لحو تمرح اهنطب قشو بنرالا يف ةايحلا ةراما ىار

- ٤٦٦ - 



 الك أ همأو هحبذو س ابح اهنم عزنو حبذلا لبق ةميهب نطب قش نمو
 تلك أ حبذو تحبذ مث > اهنم هسأر جرخ نإو { ىصعو ًاعم

 . . .. . . .. . . . . ز هنود

 . ؤ لجب الف هحيذ ناكمإ لبق توملا هردابو ايح نينجلا جرخأ .7
 ترح وأ همأ تحمذ" نإ ديصلاب هلتاقم تذفنأ امي هل نيهبشم ةيكلاملا هتزاحأ و

 ., ايح نينجلا جرخأ و حبذلا دعب نطبلا "قش نمو ى هب مرحت ام اهب لعفي ملو

 لبق هقش نإ اذك و ٠ نينجلا لثم تلح ةيكذتلا هذه دعب تك رحت و همأ ىكذو
 دعب هتاك ذكردت مل نإو آلح وه ءاكذ نإو “ تلح اهحبيذو نينجلا جرخأ و حبذلا

 لبق تحيذ ولو الكؤب مل ةيح يهو اهنطب قش نأ دعب همأ ةاكذ الو هجارخإ

 . هلكأ و هحمذ لح ايهنم هتايح تك ردأ امو ٠ قشلا

 همأو هحبذو ايح ) نينج ( اهنم عزنو حبذلا لبة ةميهب نطب قش نمو )
 مزجو ( ىصعو ) رخآلا لكأو لكؤي امهدحأ ةاكذ كردت" مل نإو ( اعم داكأ
 مث ) ةدالولاب ( اهنم ) هقنعو ه۔أر وأ ( هسار جرخ نإو ) “ هكالهب مهضعب

 لاح يف رخآ هحيذو ںاسنإ اهحيذ نأب اهعم وأ اهلبق وأ اهدعب ( حبذو تحبذ
 نإو ی صخرو هيف وه يذلا قيضلا هتوم ىلع نيمي هنأل ( هنود تلكأ ) ةدحاو
 هلاحهبش ممرحتلا ةلع تسيلو “ هتيكذت لالحف تديعأو هتايح تك ردأو جرخأ

 ى تيك ذ" نإ ةقنخنملالك أ زاوجل هلكأ زاجل الإو يل رهظي ايف يدنع ةقنخنملا لاحي
 امهريغ وأ بورشم وأ لوكاأمب اهقانخنا ناك اذإ قانخنالا لاح يف نإو

 لح راظتناب اهتوم فيخ اذإ جراخ نم اهقلح ىلع دشلاب وأ ص اهقلح يف
 ميرحتلا ةلع امنإو “جرخي ىقح كرحتي نأ نكمي دق نينجلا اذه اضيأ و « الثم دشلا
 لاحلاو اهب هتوم ناك اهب تام اذإف ى هلتق ىلع نيعم لاح يف ةاكذ عاقيإ

 ۔ ٤٦٧



 . هردص جرخ نإ لكؤيو

 فيخ ولف ‘ طقف هلبق ال ةاكذلا لاح يف هب تقنخ قنخي و اهب تومك ةروكذملا

 اهقانخنا لاوز لبق ةقنخنملا ةاك ذ زاوجل هلاح يف هتاك ذ زاج هجورخ لبق هتوم

 ذإ خيشلا لوق لمحي ليوأتلا اذه ىلعو « اهقانخنا لاوز راظتناب اهتوف فيخ اذإ

 توملا ىلع ة_ناعإلاب ممرحتلا يف فلخلا مدقتو ؛ ه ا ةقنخنملاب همشأ مهو : لاق

 . رثكأ وأ ( هردص جرخ نإ لكؤيو ) 6 انه هربتعاف

 نم جرخ و تح دو هحو رخ متتس ل و اهح امن نم جرخ أ ن ١ : جاتلا « ق و

 . اهكح هكحف هلك جرحي مل امو هلك أب ساب الف تتام وأ دعب



 . . ةلبقلا لابقتساو ،ةىنلاو ‘ ةيمستلا > ةاكذلا طرش نم

 يباب

 هنأل هدرفأ وأ ف!ضملا درفأ ذلو سنجلل ةفاضإلا هذه (ةاكذلا طرش نم )
 يأ (ةيمىتلا) : هلوق ف فاضم ردقب وأ طو ركلا هب دارملا ناك ولو ردصم

 ء ةيمتلا طارتشا ةاكذلل طارشالا نم يأ ث ةيردصملا ىلع ىقبيف ةيمستلا طرش

 هليلحت وأ ناويحلا لتقب يوني نأ (ةينلاو) ٠ هللا ءامسأ نم مسا رك ذ ةيمستلاو

 ربفل وأ اماقتنا وأ ارصغ اهلتق ولف ث ةيعرشلا ةقيرطلا ىلع عافتنالاو لكألل
 ةدابع ةاكذلا نأ يوني اضيأو ى هب ىكذي" امو ةاكذلا لحم يف ولو ى لحت مل كلذ

 هم نع نم مزلي طرشلا نأ روهشملانس و ٠ ( ةلبقلا لابقتسا و ) « للا ىلإ هب برقت
 لابقتسا نودب وأ ةين الب وأ ةيمست الب رحات رحن وأ حباذ حبذ ولف ‘ مكحلا ءدع

 !مو ث لوق اذهو « لكؤت الف ةيعرش ةربحن وأ ةيعرش ةحيبذ اهنأ اهيلع مكحي م
 دارملا وأ ى ةافانم الف لوق ةينلا مدعب وأ لابقتسالا مدعب مرحت ال اهنأ نم يتأي

 ۔- - ٤٦٩



 ام وأ س ًآقلطم هيلع ىمسي ال ام وه له : حئابذلا نم لكؤي ال امو

 فالخ ؟هريغل ال منصل كرشم هحبذ ام وأ ؟ دمعب كرت

 ةيفيك و ا( دجملا يف الإ دجسملا راجل ةالص ال ه : لثم ةماتلا ةاكذلا طرش نم
 م نإو ؤ ركذلا نم يزملا ردقلا مامت دعب رحني وأ حبذيو هللا ركذي نأ ركذلا

 عطق دقو الإ ردقلا متي مل نكل ث رحنلا وأ حبذلا يف عورشلا دعب الإ ركذي

 . ةاكذلا ءاضعأ ضمب ركذلا كردأ اذإ لحت :لبقو ى لحت الف هذفنأ وأ هلك قلحلا

 نايسن وأ ادمع ( اقلطم هيلع ىمسي ال ام وه له حئابذلا نم لكؤي ال امو )
 دئاع كرت ريمضف ؟ هيلع هللا مسا ركذ ( كرت ام وأ ) ؟ كرسثم وأ دحوم نم

 فذحو ص هيلع ءاه لوصوملل طبارلاو ةىمستلاب وأ ىمسيب هيلع لولدملا ركذلل

 كرت ام وأ يأ امل دئاع كرت بئان وأ ‘ هفذح طرش دجوي مل رورجم هنأل ةلقلا ىلع

 ركذي ملو ركذلا ىون وأ ةحيبذلا ىلع كرشم للا ركذ ولف « ( دمعب ) ةيمست الب
 نإف يأ '") « ىقسفل هنإو » : لجو زع هلوقب اذهل لدتساو ى تاحل انايسن
 ص هلك ال ةدئاع ءاهلا : ليقو « دمع الب اقسف نوكي ال هكرتو ىتسفل هركذ ارت

 ال ) منصلا مسا عم وأ هدحو هللا رك ذ ولو لحي الف ( منصل كرشم هحبذ ام وأ )

 للا مسا ركذي مل ولو لحل منصلا هب دصقي ملو هريغ وآ زك لل هحبذ ولف “ ( هريغل
 هلبق يذلاو اذهو ؤ يمذ ريغ ولو يباتكلا ةحيبذ لحت وأ « يباتك. ريغ ولو ادمع

 هللا مسا ركذي مل امم اولك أت الو ل : لجو زع هلوق يف روكذم ( فالخ ) انريغل

 مومعاا وهو ةيآا رهاظ ربتعا لوآلا لوقلا بحاصف ى انريسفت رظناف ") ي هبلع

 . يئاسنلاو لمر دواد وبأ هاور ) ` (

 . ١٩٠١ : ماعنألا )٢)

 . ١١١ : ماعنالا (ء)
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 . .. ةقث ناك نإ اهملعي ال نمل ةيبرعلا ريغب نإو ۔ ءىزجتو

 هلعقب هتالص داسف مدع يف هل صخرب اك هنايسنل يسانلل صخر يناثلا بحاصو

 ال هنإف ةساجنلا نايسن ىرج هنايسن لوألا بحاص ىرجأو ى دمع الب ءايشأ
 "در ةيآلا نأ ربتعا ثلاثلا بحاصو « اهمدع كح نايسنلا ببسب اهيلع كحي

 اولك ات ال : لاق هنأكف ى منصلل ةاكذب تام ام لحي نولوقي نيذلا نيك رشملا ىلع

 ، هريغل ركذ هريغ ةينو « هريغ مسا هيلع رك ذ لب « هيلع للا مسا ركذي ملام
 هنأل امم هنع ربعملا حوبذملا ىلإ ةدئاع ءاملا نوكت نأ لمتحي ‘ ىقسفل هنإ : هلوقو
 د_.هعت ءاوس لكؤي ال سجر ركذ الب حوبذملا نأ ىنعملا نوكيف روك ذم برقأ

 ركذي مل ام لكأ ىلإ ةدئاع نوكت نأو “ لوألا لوقلا وه « ال مأ هركذ كرت

 اقلطم ىسفل هللا مسا هيلع ركذي مل امم لك آلا نأ يأ اولك أتب هيلع لولدملا هيلع

 كرت ىلإةدئاع نوكت نأو“اضيأ لوآلا لوقلا وهو انايسن وآ ادمع ركذي مل ءاوس

 هكرت نأل ى اطخ وأ اناسن هك رتب لكؤتف ركذب مل : هلوقب هيلع آالولدم رك ذلا

 ادمع كرتلا نوك ىلع ابترم لك ألل ةدئاع وأ ى دمعلا مدعل اقسف نوكي ال كلذك

 . اقسف اهلك أ ناك ىتح

 لهو ٠ ةيسرافلاو ةيربربلاك ( ةيبرعلا ريغب نإو ) ةيمستلا يأ ( عيزجتو )
 ةيربربلاب شياو ى ةممورلاب يدمو ط ةيسرافلاب لاشمشك ةيبرعلا ريغب يزجت

 ال نمل وأ ( اهملعي ال نمل ) قحأو لضفأ ةيبرعلاو . ةيناربعلاب لياو ث ةميدقلا
 .نالوق حيحصلا وهو اهملعي نمو اهملعي

 نإ الهب رهجي مل نإو “ نالوق نذآلا عامس وأ ناسللا كرحت ركذلا يف يزجيو

 ملوافوحن وأ ةيسرافلاب ىمس هنأ رحانلا وأ حباذلا لاق نإو ، هسفن يف هرسأ

 اقلطمقدص نإ ز"وج"و ى الف الإ و ( ةقث ناك نإ ) تلك أ هلوق نم الإ كلذ ملعي

_ ٤٧٢٧١ 



 . . . . . . ىلاعت هل ركذ لكبو

 الإ و رك ذلا بوج و مدعب اذخآ نوكي نأ فاخ اذإ هةيدصتهلوق ىلإ جاتحي امنإو

 . ركذلا ىلع هلمحاف

 :لثمو “ميحرل نمحرلا هللا مسب : لثم ( ىلاعت هل ركذ لكب ) يزجت ( و )
 ل : لثمو ٠ كيلإو كنم مهللا : لثمو « ربكأ هللا هللا مب : لثمو ث هللا مسب

 وا هللا : لوقي نآو “ هللا ناحس لوةب نأ لثمو ث ربكأ هللاو هللا الإ هلإ

 ناحبس وأ ميظعلا هللا ناحبس : لاق نإ : ليقو “ كلذ ريغ وأ دود ولا رأ نمحرلا

 هللاا مسب : لقي ملو ؤ مح رلا يبر ناحبس وآ م ركلا يبر ناحبس وأ ى ىلعألا يبر

 الف آلاسرإ لوقلا لسرأ نإو ع هدحو اهلكأ هلل ركذ دارأ و ةينلا رضحأو

 بجاو ىنعم هركذ امب ديرب نأ هللا ركذ ةدارإ ىنعم ى هربغ الو وه اهلك أب
 ىلع اذهو ى هللا : كلوق ىنعم وهو هملقب ىنعملا اذه رضحتسي و ٠ هتاذل دوج ولا

 ةلالجلا ظفل صيصخت و تاذلا دارملا وأ“هللا : كلوق وه ةيآلا يف هللا مساب دارملا نأ

 ةيآلا نأ هللا ءامسأ رم م۔ا لك زاجأ نم هجوو ى حبذلا يف ةنسلا يف دراولا هنآل

 نايبلل نوكت ال نأ ةفاضإلا يف لصألا ذإ ىلاعت هئامسأ رم مسا لك اهرهاظب تمع
 هللا مسا ىنعمف ث ظفللا ال تاذلا مسا هيلإ فيضأ امب داري نأو ى ةريافملل لب
 هوعداف ينلا ءامسالا هللو لف : لاق ۔ةو ؤ ةاذل دوجولا بجار ءامسأ نم مسا

 '٢'ه ىنسحلا ءامسآلاهلف اوعدت ام ايأ نمحرلا اوعدا وأ للا اوعدا لق للء'١هاهب

 . باجيإ نييعت ال ًارارتخ ا حبذلا ين ةنسلا يف ةلالجلاظفل دوروو

 ريغ صوصخ .يش وأ ناكم وأ نامزب قلع اذإ هنأل بلقلاب ركذلا زوجي الو

 ۔ ١١٠ :ب ءا ر۔إل' )() . ٠٨٠ :ب فارعالا ) `)
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 ىصعو تلكأ اهجبذ م" هللا اهنعل وأ اهيف هللا كراب ال» : لاق نإو

 : لاقف « هنا مسب : لق : هل ليق نمو .4 يناثلا ف مرحت : ليقو

 > كلك أ اهيلع ةيمستلا هب دارأ ناف > حبذ مث > هثدا مسب لوقأ ال

 ، فقولاف يفنلا دارأ نإو

 ث اهيلع لاق ذإ ةيآلا يف ناويحلاب قلع انهو ناسللاب الإ قدصي مل روك ذملاو رك اذلا

 ولو هكيرحت لبق : ليقو ع يك اذلا نذأ عمسي ثيحب ناسللا كيرحت يزجيو
 وحن وأ هللا اهحَبق وأ ( هللا اهنعل وأ اهيف هلا كراب ال : لاق نإو ) “ عامس الب
 : ليقو ى ةريبك ةنعللا يف هنايصعو لكلا يف ( ىصعو تلكأ اهحبذ مث ) كلذ
 :ليقو “(ىيناثلا يف مرحت : ليقو ) “ كا ءاش نإ ريخآلا بانكلا ين يتاي اك "ال

 نإو “ حيحصلا وهو اهليلحت هب ركذي مل هنآل للا ركذ هب درب مل ذإ عيمجلا يف مرحت
 لق : هل ليق نمو ) : هلوق ترك ذ ال لديو ى لكؤت اهنأ حيحصلاف ةيمستلا دارأ
 لوقأ ال : هلوقب يأ ( هب دارأ ناف ى حبذمث هللا مس لوقأ ال : لاقف ع هلا مسب
 ص ىفن يذلا هيفنل ةصقات ةيمستلا هتدارإ نأل ، ( تلكأ اهيلع ةيمستلا ) للا مسب
 زاجأ اهطرتشي مل نمو ى ةيمستلا طارتشا ىلع ءانب ( فقولاف يفنلا دارأ نإو )
 طرتشي نمم اضيأ موق اهلكأ زاجأو ، كرشلا هه دري مل ام يفنلا دارأ ولو اهلكأ

 : لوقأ ال : لاقف ، للا مسب لق : هل ليق نمو : فنصملا باتك نمو “ ةيمستلا
 ةيمستلا .كلذب دارأ ناك اذإ يدنع كلذو ى هللا ركذ هنإ : اولاق دمف ى هللا مدب

 . انفنصم هيلع ىرج ام وهو ى ه ا ملغأ هللاف يفنلا ىلع ناك نإو

 مسا ركذي مل امم اولك ات الو ف : لاق ىلاعت هلا نأ ماقملا اذه مالك لصاحو

 ركذلا نم يفكي ال هنإ : ليقف ؤ ةحيبذلا ىلع رك ذلا باجيإ دافاف ي هيلع شلا

 ۔ ٤٧٣



 افغمنإو ، تلكأ" ؟ ال مأ اهركذ له كش مث اهب نيدتم حبذ نإو

 . . .. .. ... ... ... . معفني

 حضاو وهو هحبذ زجي مل ةحيبذلا ىلع هوني ملو هرك ذ ولف حبذلا ةين ىلع ناك ام الإ

 وأ ركذلاب هدصق هيلع ىنعمف ةيآلا لثم ثيداحالاو ى هملع : لاق هنأل ردابتم

 اذلو ث دصقت مل وأ هب تدصق ءاوس اهدنع ركذلا يفكي : ليقو ث هلجأل هانعم

 هلوق لثم “ يفنلا ةهج ىلع ولو ىفك ركذ اذإ هنا : لوقلا اذه لهأ نم موق لاق

 لوقلا اذه باحصأ نم موق فقوو « ركذلا قلطم لوصحل “هللا مسب : لوقأ ال

 . حبذلاك هريغو رحنلاو “ فنصملا هلاق اك يفنلا ةهج ىلع ركذلا يف

 رك ذلامدع دمعتنإ و (تلكأ ؟ال مأ اهركذ له كش مث اهب نيدتم حبذ ناو )
 الو > ركذلا ف كشلا ىلع حبد نإ فلجلا اذك و > لكؤتو ءاسأ : 17 ‘ لكؤت ل

 ولو براحم يباتك وأ يباتك ريغ كرشم اهرحن وأ اهحبذ نإ حمحصلا ىلع لكؤت

 . ركذ

 الإ ةلبقلا لابقتساوةصستلا ركذب الإ ةحيبذلا زوجت ال : دمحأ سابعلا وبأ لاق
 ؛ مهلك نيدحوملا ةحيبذ زوجتو ى امهيف رذعي هنإف نايسنلاو ةرورضلا لاح ىلع

 ريغب غلابلا فلقألا الخ ام غلبلاو لافطألاو ءاسنلاو لاجرلاو ديبعلاو رارحألا

 ى نتتخي م وأ نتتخا لفطلا كلذ يف ءاوس و “ سأب الف رذعب ناك اذإ الإ « رذع

 نمم ديبعلاو رارحألاو ءاسنلاو لاجرلا نم مهلك باتكلا لهأ ةحيبذ زوجتو

 الو “لكؤت الف اوبراح اذإو ى ةمذلاو دهعلا يف اوماد ام نتتخي مل نمو مهنم نتتخا

 . ه ا رارقإل لهأ نم باتكلا لهأ ىلإ "دترا نم ةحيبذ لكؤت

 ( عفني امنإو ) امهاوبأ براحم مل نإ نيباتكلا ةلفطلاو لفطلا ةحيبذ لكؤتو
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 نإ مالك فيفخ رضي الو . هيف كارتشاب ددعت ولو حباذلا نم

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ > ةيمست و حب ذ نيب لصف

 ( هيف كارتشاب ددعت ولو ) حباذلا ىلع ركذلا طرتشيو ( حباذلا نم ) ركذلا

 دحاولك رك ذيف حبذلا ةلآ ىلع رثكأ وأ نانثا ضبقي نأب « ركذلا يف وأ حبذلا يف
 هطرتشم ريغ دنع لكؤتو رك ذلا طرتشم دنع لكؤت الف دحاو ركذي مل نإو ى هللاا

 اداقتعا مهنم لكل نآل فيعض ليصفتلا اذهو « لفسأ ضباقلا ركذ نإ : ليقو

 حباذلا دهاعت نإ : ليقو ى هئزجي الف هريغ حبذو ناسنإ هللا رك ذ نإ و ى اهيلع

 . زاج حبذي رخآلاو هللا ركذي امهدحأ نأ ىلع هريغو ٠

 ههرك و ( ةيمستو حبذ نيب لصف نإ ) لمع وأ ( مالك فيفخ رضي الو )
 ىسوم ديدحتك ةحيبذلا نأش يف ناك نإ ليوطلا لصفلا زوجيو ضعب
 ةرمب كلذك رحن وأ رثكأ وأ امهريغ وأ نيتاش حبذ نإو < ةحيبذلا عاجطضاو

 دص هل زوحي اك 2 آزجأ كلذ ىلع أدحاو ارك ذ رك ذو نيديب وأ ةدحاو ديب

 ركذلا طرشلا نأ و « ادحاو اركذ ايهيلع اركاذ ةدحاو ةيمرب ادعاصف يناويح

 . كلذ نع يهنلا دري م هنأ عم هلك كلذ لصح دقو ث ةاكذلا ءاضعأ عطقو

 نكمأ اهيف صخ رفهيلع رودقم ريغديصلاةنابديصلاب ريظنتلايف ثحبي دقو
 وأ نيقصتلم نينيكسب حبذ نإر ةاكذلا عضوم طرتشي ملو “ نعط ثيح زاج اذلو
 مل نإ امأو « اهل ابيذعت كلذ نكي مل نإ زاوجلا رهاظلاف ى اهنيب ةحسف ال رثكأب

 دحاو حبذ ال ناحبذ كلذ نآل ص زوجي الف الثم اهضباقم اهنيب دعاب لب اقصتلي

 ةعباتمو « ىلوأ باب نم ةرمب نازوجيف “ حبذلا دعب حبذلا زاوج صيخرت ىلع الإ

 . قحأو ىلوأ راثآلاو ةنسلا
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 نإو 0 ةريخألا تدسف طقف ىلوألا ىلع ىمسف نيتاش حبذ نإو

 { زاج هتيمست ىلع اهب حبذف ىرخألا ذخأو نيكسلا ىقلا مث ىمس

 ملك وأ هيف لاطأ ولو ةيمست دعب ةيناث ديدحت يف ذخأ نإ اذكو

 حبذلا صقتسي ملو حبذو ىمس نإو ي اهدعب هتلاطإ هركو ء ناسنإ

 دسف طقف ىلوألا ىلع ىمسف ) اهحبذ دارأ يأ ( نيتاش حبذ نإو )
 اهيلع ةيمستلا مدع دمعت نإ ةثلاثلا اذك و ث لكلا ةيمستلاب دصق ولو ( ةريخألا
 . انايسن وأ ادمع ةيمستلا كرت يف قباسلا فالخلا اهيفو

 ح زاج هتيمس ىلع اهب حبذف ىرخألا ذخأو نيكسلا ىقلا مث ىمس نإو )
 ىلع ( ةيمست دعب ةيناث ) نك۔ دبردحت ق وأ اه ( ديدحت ف ذخأ نإ اذكو

 اذهو ةيناثلا ديدحت عم ( اناسنا ماك وأ ) ديدحتلا ين ( هيف لاطأ ولو ) ىلوالا
 (هتلاطإ هرك و ) « مدقت دق اذه نالحبذف اناسنإ ملك و ىمس هنأ ديري نأ نم ىلوأ
 موهفملا رضلا يه ةهاركلا هذهو ى ةيمستلا دمب يأ ( اهدعب ) ملكتلا ةلاطإ يأ

 رمأو ىس نإو ثليوطب لب فيفخ لصفلا نكي مل اذإ ى خلا رضي الو هلوق نم
 نم غرف ىتح همالك يف يقبو ادحأ ملك مث مدلا جرخو محللا عطقو نيكسلا
 اهعجضأ مث تماق مث اهيلع هللا ركذو ةاش عجضأ نمو ث اهلكأب ساب الف اهحبذ

 ديدجتلاو حبذلا رمأ ريغب اهنع لغاشتي مل نإ لكؤت اهنإف ركذلا دعي ملو اهحبذو
 ةيمستلا يف ىلوآلا هتين ىلع هنأل لصفلا زاج امنإو “ اقلطم ىلوأ لصفلا دنع

 . لوهد هيف ناك ولو لصف هرضي مف

 انيكس سمتلي بهذف حبذلا ) غرفتسي ( صقتسي ملو حبذو ىمس ناو )
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 لوالاب برطضت تناك نإ دسفت ركذ الب هصقتسم ءاحف ‘ ىرخأ

 . . . ... .. .. .ةينلاباهريغك ةاكذلا حصتو

 لابقتسالا دارملا نأل ةيظفل ةفاضإلاو لالا ىلع بصنلاب(هيصقتسم ءاجف ىرخأ

 مل ركذ ) ديدحت ( الب ) ءءاصقت۔ا ردقمو يوان ءاج ىأ ةردقم لاح يهو

 برطضت م ولف ركذلاب الوأ هيف عرش دق هنأل ( زوألاب برطضت تناك نإ دسفت

 لصفلاعم اهزاوج نم آرم ام ىلع الإ عفان ريغ ذئنيح لوألا ركذلا نآل تدسفل
 ص لوآلا ريغ يناثلا حباذلا نوكيف العاف نوكيف هيصقتسم ءاي نكست نأ كلو

 . نيلسملا رثأ يف اميمج امهودافأ يناثلاو ‘ ىلوأ لوألا هجولاو

 اهارجأ مث .دي نم ديدحلا ذخاف للا ركذي ملو هتباد حبذي املاظ دجو نمو

 ب دنيو > كلذ زاح هلح زم لفسأ اهحبذ وأ ةمح يهو هللا ركذو حبذملا ىلع

 ديدحت هركيو « هلبق سأب الو قلحلا ىلع ةديدحلا عضو نيح ةحيبذلا ىلع ركذلا

 حباذلا طحشيو 0 لتقلاو حبذلا ق قفزنا بحي و » اهآرمم وأ اهعمس ةديدحلا

 اهيلع ركذلا يسن نإو ىرخأ ىأرمب حبذلا ي ةمني الو > از = زحح الو > اطحش

 ام دح حبذلا اهب غلب نإف « هدنع هللا رك ذف ةطحشلا بذج يف ذخأ دقو ركذ مث

 طرتشي مل وأ يسانلا رذع نم لوق ىلع الإ دعب رك ذلا هعفني .مل هعم اهلثم شيعي .

 نم وأ لوألا عضوملا ريغ نم اهحبذ نإ الإو ى ركذلا ىلإ جاتحي ال هنإف ى ةيمستلا

 . ريخألا حبذلا ف محللا و قورعلا ضعب حطق ن نإو . ث تك رحنو رك ذ دو لوألا

 تلك أ > دعد تكرحتو هللا

 نإ الإ هلوق لبقي مل ةيمستلا يسن هنأ معزو هل اهحيذي ةاش الجر ىطعأ نمو
 ( ةينلاب ) تاعاطلا نم ( اهريغك ) ةعاط اهنأل (.ةاكذلا حصتو ) ى ةقث ناك
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 ولو { لكؤي مل ةاكذ ةين الب رحنم يف حمرب لمج نعط ول مث نمو

 نإ ةلبقلا ريغل حبذ ام مرحي الو س بودنم لابقتسالاو س هيلع يمس

 { ةفلاخملا دصقل ال هلايشب حبذ نإ اذكو ى ةنسلا فالخ دقتعي مل

 اهنوكل ةينلل تجاتحاف ىنعملا ةلوقعم ريغ اهنأو ةدابع اقلطم ةاكذلا نأ هرهاظ
 ةيحضلاك ناك ام نأ رهاظلاو ىاهليلحت ةاكذلاب يوني نأ ةينلا ةيفيك و ةلوقعم ربغ

 كلذ ىوس امو ص ةدابع هتاكذ نوكت ةدالولا كسنو ةيدفلاو ةعتملاو يدهاو

 هب قدصتلا ةينب ةدابع نوكت امنإو اهب الإ لحي ال نكل « ةحابم هتاكذ نوكت

 هدصق ةدابعلا نم نوكيو « ةدابعلا ىلع هسفن ةيوقت وأ هلهأ حيرفت وأ هنم وأ

 الإ هل لحي ال هنأ هتينو ى امهب رومأم اهنأ راعشتساب نييعرشلا حبذملاو رحنملل
 ىري هنأل الإ اهزاجآ امو “قراسلاو بصافلا ةاكذ مهضعب زاجأ دقو ى كلذب

 ول اك “هب صاع نم ولو « زاج طورشملا هجولا ىلع هب ىتأ اذإ احابم ارمأ ةاكذلا
 . ارهاط ناكل ابوث بصاغ وأ قراس لسغ

 ولو) ث رم اك (لكؤي مل ةاكذ ةين الب رحنم يف حمرب لمج نعط ول مث نمو )
 هيلإ( بودنم لابقتسالاو ) ، رحنلا هجو ىلع ىتأ نإ لكؤي ليقو ( هيلع يمس

 نإو “ ( ةنسلا فالخ دقتعي مل نإ ) دمعب ولو ( ةلبقلا ريغل حبذ ام مرحي الو )
 نإ الإ هكرتب دسفت بجاو لابقتسالا : لبقو ى ال : ليقو “ تدسف دقتعا

 ىلع ةردقلا مدعك و ص هريغ وأ تومب اهتاوف فوخك ةرورضل وأ نايسن هك رت
 ضئاحلاو بنجلا ةاكذب مرحت الو داسف الب ءانأ دمعت نإ : ليقو ع اهب لابقتسالا

 . ءوضو ىلع سيل نمو سج هيف نمو ءاسفنلاو

 اهدصق نإو ادمع ولو ( ةفلاخملا دصقل ال هلايشب حبذ نإ ) مرحت ال ( اذكو )
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 اهب البقتسم رسيألا اهقش ىلع عجطضت نأ ةعورشملاو

 ناسحإ ىلع هنيمي ردقي ال نأ لثم ةرورضل الإ دمعلاب مرحت : ليقو ى نالوقف
 نمع هتلأسو : هصن ام هطقل بيترت يف فسوي جاحلا خيشلا ةمالعلا ركذو ى حبذلا
 هليوارس الإ هيلع سيلو حبذ نإ : تلق « هوركم اهلكأ : لاق هلايشب ةاش حبذ
 ركذ مث ةحيبذلا ىلع للا مسا ركذي نأ يسن نمع هتلأسو “ لكؤت سأب ال : لاق

 ١ . لكؤت : لاق ؟ حورلا اهيفو تمت ملو تحيذ ام دعب هللا مسا

 نإ اهنبل برشي الو اهم لكأ اهمحر وأ اهمد تلكأ ةاش حبذ نم نأ ركذو

 قح اهنبل برشي الو اهمحل لكؤي الف اهريغ مد تلكأ نإو ع اهموي نم حبذت م
 ىتح اهنبل برشي الو اهم لكؤي الف مدلا تلكأ اذإ ةرقبلاو « مايأ ةعبس زواجت

 اهنبل برشي الو اهم لك ؤي الف مدلا تلكأ اذإ ةقانلاو ى اموي نيرشع زواجت
 تلكأ اهموي نم تحبذف ناسنإ ردق ةاشلا تلكأ نإو ، اموي نيعبرأ ۔واجت ىتح

 . ه ا اهنارصمو اهشرك لسفيو

 اسجن لكأت ةجاجد رصبأ نمو ث لوألا باتكلا يف ةلالجلا رك ذ رم دقو

 سبحيو “ اهسبح الف لكأت اهرهبي مل نإو « ةليلو اموي اهسبحيلف اهحبذ دارأو
 همل لك آ رهطت هبرش نيح نم حبذ نإو ى حبذي مث اثالث هلوبل براشلا سيتلا
 ءاملا ونيجملا اهمعطيلف ةلالجلا حبذي نأ دارأ نم : ليقو “ باتو هسم ام لسغو

 دوهيلا تهرك يتلا منغلا لكأب ساب الو اهنطب يف ام ليزي هنإف ةليلو اموي راحلا
 . ةصخر وهو هنمث مهيطعي ال نأ هلف محشلا مهنع ىرتشا نمو ى اهلكأ

 رسيألا اهقش ىلع ) ةبادلا ( عجطضت نأ ةعورشملا ) ةاكذلا ( و )

 ص زاج اهب لبقتساو برغملل اهسأر لمج نإو “ قرشملل اهسأرو ( اهب لبقتسم

- ٤٧٩ 

 



 . ةمئاق تحبذ نإ مرحت الو { ةيمستلاو ةينلاب نيميب حبذتو

 ةيمستلاب يعفاشلا اهبحتساو 0 هللا ركذ ( ةيمستلاو ى ةينلاب نيميب حبذتو )
 : ةياورب جتحاو ى ةالصلا هركت : ةفينح وبأ لاقو ى للع يبنلا ىلع ةالصلاو

 ىمسملا ينايعلا هرك ذ '١؛‘ ساطعلا دنعو ةحبذلا دنع اهيف ركذأ ال ناعضوم »

 زاج توملا اهيلع فخف آريثك اماعط تلكأ اذإ ةبادلا نأ ركذو “ فنصملاب

 .ملعأ كلاو ( ةمئاق تحبذ نإ ) رم اك ةاش ولو ةبادلا ( مرحت الو ) اهعيب و اهلكأ

 )١( يقهيبلا هاور .
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 باب

 ‘ تحت وعا وأ تفرحتا نإو ةداح ةرفش كي ةاكذلا "حصت

 ضا رقمو فيسب و

 باب

 ةاكزلا هب حصت ايف

 فارحنالاب دارأ (تّج وعا وأ تفرحنا نإو ةداح ةرفش كب ةاكذلا ُحصت)

 نم ضرع امو « ميظعلا نيكسلا : ةرفشلاو ‘ ةربب ليملا جاجوعالابو ةرمب ال ليملا
 ك يهب هعفد وأ هلك ه"رجي سأب الو هنم عضوم يأب ( فيس بو ) ‘ ددحو ديدحلا
 :ليقو ى هعفدت كنإف لجنملا تحبذ نإ الإ كيلإ رجت نأ حبذلا يف ىلوآلا نكلو

 يلي امم ربشب حبذي : ليقو ص يقابلاب حبذيو هفرط وهو فيسلا رخآ نم كرتي

 اهنم لك ىمسيو “ نآزج اهيفو صقملا يهو ضرقلا ةلآ ( ضارقمو ) هضبقم
 :قلع هلوقل ايهب عطقلا ةداعىلع اعم اهب حصتو امهدحأب ةاك ذلا حصت اضيأ اضارقم
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 رمحأ وأ ضببأ ناك نإ : لبقو > اقلطم ددح رجحب و ‘ ىسومو

 . . . .. . .امهريغ ال

 ضا رقملاب ضرقلاو'١)سرفظلاو نسلاسيل "لكف هللا مسا ركذو مدلا رهنأ ام لك »

 هفلأ رأ ىلع نيونتلا عنمب ( ىسومو ) « ةاكذلا ءاضعأ ىلع تآ مدلل زهنلم

 ىلع نيونتلاب وأ رمشلا قلح وهو « سوملا نم ىلعف وهو ى لصأ ميملاو ى ثينأتلل
 خيشلا ركذو ى هتقلح هسأر تبسوأ نم لعفم وهو « ةدئاز ميملاو لصأ هفلأ نأ

 جوعم لك هلثمو « ءاجوملا ةيدملاو فرحلا ديدحلاب حبذلا عنم نم انباحصأ نم نأ
 نع رثألا نع هاكح . ها كلذ زاوج ىرن نحنو ضارقملاو ىسوملابو

 امنإو “ ةريغصلا ديدحلا نم ةبصقلا ىسوملاب دارملاو “ دمحم يبأ

 ايش اهب عطقي راك لب اهرفصل ةرب اهب رجلا نكي مل اذإ اهيف اوفلتخا
 امنإو “ يل رهظ اذك ص ةحيبذلا بذميف محللا ف لخدت تناك وأ ائيشف

 راك اذإ ءزجي امأو ى هتداع ىلع هب ضرقلا ةهج ىلع ضارقلا ي فلتخي

 بناج نم ه "دح ىلبي ام ناك اذإ فلتخم اذكو ؤ هنم عنام الف اليوط

 ال اك فرح وأ سأب الف اهبذمي ال اك لعج نإو ى ةحبذلا ب"ذمي ائتان ادئاز

 يأ ىلع ( اقلطم ) عطقي ناك ىتح ققر يأ ( ددحم رجحو ) ‘ سأب الف اهبذمي
 ص ( امهربغ ال رمحأ وأ ضيبأ ناك نإ :ليقو ) ص ناك عون يأ نمو « ناك نول

 '٢)هدلا رهنأ ام لك » : قلع لاق دقو ص امهريغ نيبو اهنيب قرف ال هنأ رهاظلاو
 دق فصض امهريغو “ ىوقأ رمحألاو ضيبألا رجحلا : لاقي نأ الإ ى « خلإ

 ٠ يذمرتلاو دواد وبأو دجأ هاور ) ( ١

 . ٥ رك ذ مدقت ) ( ٢
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 وأ فزخ وأ ماخر وأ جاجز وأ رفظ وأ "نس وآ مظعب الو

 بصق وا ةضف وأ بهذ

 ةراحلا وهو 0 ورملا نم ناك نإ : لسقو > زوجيف مالا رهشي ام امه ريغ ف نوكب

 ٠ رانلا حدقت يتلا

 امب حبذ نإ : ضعب نعو ىال : ليقو “ تمرح بذعم / ليلكب حبذ نمو
 نإ كلذو ث رحنلا اذك و ى اهميرحت ىلع مدقأ الو اهلك أ بحأ الف تتامف هل دح ال

 : ليقو ‘ هريغ وأ اورم رجحلاب زوجي ال : ليقو “ ةيكذتلا هب زوجت امم ناك

 ( رفظ وأ "نس وأ ,مظعب الو ) ‘ رطضملل : ليقو “ طقف اقلطم ورملاب زوجي
 هزاجأو 4 ممرحتلل سيل هنع يهنلا نأو ، هوركم ره حبذلا نإ : ليقو

 ضعب يف نل لاق “ةشبحلا ةيدم ثيدحلا يف رفظلا : ليقو ى طقف رفظلاب مهضعب

 « )0١ « ةشبحلا ىدمف رفظلا امأو “ مظعف نسلا امأ » : مالك دمب تاياورلا

 مظملاو“ مظعف :كلوق ةلزنم هنآل روحت ال مظعلاب ةاك ذلا “نأ «مظعف :هلوق دّقيو

 عنملاو ى مظع هنالف : لاق هنأكف ى ثيدحلا قوس خيشلا مهف اذك « هب ىكذي ال

 محل ذبجك عنامل وأ ى ةاكذلا تزاجل تلسغ ولف اهتساجنب مكحلل ةشبحلا ىدم نم
 ملامنإو “ هررحف تلق اذك ص تزاجل عناملا لاز ولف « كلذ وحن وأ بيذعت وأ

 عرو مهل سيلو سجنلا هب لواني امم اهنأل سجن اهيلع ري مل ام اهتراهطب مكحي
 وهو “ نالوق فدصلا يفو ( ماخر وأ جاجز وأ ) ‘ ةخسار ةنايد الو مهزجحي

 : عيبرلا نعو ى ( ةضف وأ بهذ وأ ) راتخف ( فزخ وأ ) « رهوجلا ءاعو
 مهضعب زاجأو « ( بصق وأ ) ‘ ةضفلاو ةورملابو "دح هل ديدح الإ حبذلا اوري م

 )١( هركذ مدقت .
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 فيخ نإ ديصلا ريغ يف ًابرض ال ارج هب "ريو ، بشخ وأ

 { ةتيم وأ ناسن إ هب برض ديدحب ه ركو . هتوف

 بصقلا رشقب ةيواعم وبأ هزاجأ و “اقلطم بصقلا زيجأو ء ركسلاو ةرذلا بصق

 ةمنصب ددحم وأ علطلا ءاعوك ديدح ( بشخ وأ ) ى ريطلا يف ضعب هزاجأو
 صاصرلا و ريدزقلاو ساحنلاب زاجأو “ بلخم وأ نرق وأ « كلذ وحنو رجنك

 وأ اجاجز وأ ابهذ ولو عطقي ام لكب ضمب هزاجأو ى ال : ليقو ى اهوحنو .

 نيا نعو ى "دح هل ام كلذ ريغو اماخر وأ ابلغ وأ انرق وأ ابشخ وأ راخف .

 نع يهنلا درو ام :ليقو “ بانلاو دوعلاو رفظلا الخ ام تئش امب حبذإ : دوعسم

 درو امو “ ةرورضلاب صتخم هاوس : ليقو “ هوركم هاوسو مارحف هب حبذلا

 نب بعك ةيراج حبذ اولمحف ةهارك ال۔ب زئاج وهف ةرورض الب عاش و هب حبذلا .

 رهنأ ام لك هثيدح اولمحو ى ةهاركلا ىلع وأ ةرورضلا ىلع رجحب ةاش كلام

 ىلع ال هب مرحت مل اهنأب مالعالا ىلع رفظلاو نسلا سيل لكف هللا مسا رك ذو مدلا

 ام الإ رحنلا ةلآ لاخدإ يف هل دح الو “ةحبذلاك رحنلاو حبذلا تالآ نيب ةيوستلا

 ءاملعلا نأ لوصألا يف دوجوملاو ى ةدح هل امب الإ نوكي الو “ ةريحنلا هب ىيحت ال

 ىلع لمحي له ت عامجإلا يف الو ةنسلا يف الو نآرقلا يف صن هيف دري مل اجف اوفلتخا

 ةحبذلا لئاسم نم هريغو هب ىكذي ام لمشي فالخ وهو « ةحابإلا ىلع وأ عنملا

 ريغ يف ابرض ال ارج ) حبذلاب وأ هب حبذي امب يأ ( هب ثرجيو ) « ةحيبذلا ريغو
 ص نعطلا هب زوجيف هتوف فيخ نإ ديصلا يف امأ ( هتوف فيخ نإ ديصلا
 ريغو سج وأ ( ةتيم وأ ) همل لكؤي ال ام وأ ( ناسنإ هب برض ديدجب هركو )
 . هلثم ديدحلا
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 وأ دامر هحسم معني ىح فيس كر حب ذ ال : لىق م نمو

 آمل ذبج نإ لجنم كب تدسفو ‘ هنودب مرحت الو ث بارت

 . رانب ىمحب ةحيبذ لكؤت الو « هنابأو

 وآ ,دامرب هحسم ) وأ هلسغ ( معني ىتح فيس كب حبذي ال : ليق مث نمو )
 ةل الاب حبذلا نأل لسغلا نودبو (هنودب مرحت الو) « ىقني امم امهريغ وأ ( بارت
 اهنكل اموبغب وأ ةحيبذ مدب وأ كرشمب تسج ءاوس ةحيبذلا مرحي ال ةسجنلا

 حبذلاب مرحت الو ةسجنلا حبذلا ةلآب مرحت : ليقو « هب ذوخأملا وهو ةهوركم
 هلكأ “لح ام اهب حبذ نإ : ليقو “ هيف ضعب ددش و اندنع قورسم وأ بوصغم

 اهب حبذ ام لكأ زجي مل هلكأ لحي ال ام اهب حبذ نإو ى ريهطتلا لبق اهب حبذلا زاج

 مسلاناك نإ الإ مرحي الو ى حبذ ام لكأ زاج ةمومسمب حبذ نمو ط ريهطتلا دعب الإ

 الإ ةساجنل ال توملا هب فيخ نإ ةمومسب حبذ ام لكأ مرحيو « اهتوم ىلع انيعم
 . ةتيم نم مسلا ن اك نإ

 هنأل اقلطم لحت ال : ليقو « ( هنابأو امل ذبج نإ لجنم كب تدسف و )
 هرجي الو اعفد همادق ىلإ حباذلا هعفديو لجنملاب حبذي : ليقو ث ةحيبذلا بذعي

 نإ هنأ ىلع ةعوضوم هنانسأ تناك نإو ى اهبذمي وأ محللا دبجي الئل هتهج ىلإ
 صهوحن و راشنملا لجنملا لثمب دارأ و « اهيلإ هرج زاج محللا دبجي مل هتهج ىلإ هرج

 هنأل ىال : ليقو ع محللا دبجي مل نإ ةملث هيف امم حبذلا زوجيف ةملث هيف امو
 وأ ناتملث تناك نإو ى هب حبذ ام زجي مل ملث ثالث هيف ناك نإ : ليقو “ بذعم

 . زاج ةملث

 فصلا سمشب يمحأ ام هلثمو « بيذمتلل ( ران ىسحمب ةحيبذ لكؤت الو )
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 ىلإ برقأ كلذو ص بيذعتلا ةلعل سمشلا ةرارح هب رثأتي امم هوحت و ديدحلا نم

 حبذ نمو ث رج الب ولو هسم درجمب هب بيذعتلا عقي هنأل ةاكذلا ىلإ هنم "يكلا
 مل نإ اهنمضي مل ةحيبذلا هب مرحت ام هيلع ىرجو اريط وأ ةباد هريغ وأ متيل

 نمضي : ليقو “نمضي : ليقو ط « ليبس نم نينسحملا ىلع ام ف رصقي ملو دمعتي
 . ليك ولا وأ يصولا ال بسقحملا
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 لصف

 ًاضئاح وأ ًاقيقر وأ ىثنأ نإو لقاع غلاب دحوم ةاكذ "حصت

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ انايرع وأ ابنج وأ

 لصف

 هتاك ذ مرحت نميف

 ليلدب ( اقيقر وأ ) ىثنخ وأ ( ىثنأ نإو لقاع غلاب دح وم ةاك ذ ؛حصت )
 دافأف ورمب اهتحيذف ةاش ىلع تفاخ ذإ “كلم نب بمك ةيراج ةحيبذ قلع هتزاجإ

 زاوحو > هتوف فيخ اذإ رعغلا لام حبذلا زاوحو > ةمألاو ةأرملا ةحبذ زاوح

 مل امل هنكل ةيرورض ةعقاولا تناك ولو “ ةرورضلاب كلذ صخي ملو « ورملاب حبذلا
 ص هنيبل صتخا ولو ةعسلا يف زئاج هنأ ردابت ةرورضلاب صتخم كلذ نا لقي

 ناك نإ مصأ وأ انمجعأ وأ ) انايرع وأ ابنج وأ ( ءاسفن وأ ) اضناح وأ (

 ص دحوم هنأ ملع وأ ةيمستلاب قطني ناك نإ سرخأ وأ مالكلا حصفأو ًادتحوم
 ٠ حصفي « كبأ نم هركتو
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 ‘ نالوق يصلا يفو > ان ونج وأ ان اركس وأ ًاقراس وأ ًايصاغ ال

 نتتخي مل نإو { نسحأ نإ زاوجلا حجرألاو

 ص هللا ركذ ولو يمجعألا الو ىمعألا حبذ زوجي ال : ليقو : « جاتلا » يفو

 ص ليأ : تافللا ضعببو تلق ‘ لاشمشلا ةيدنهلاب هللا مسا نأ : رثؤملا يبأ نعو
 زوجت : ليقو “ يراملاو بنجلاو ءاسفنلاو ضئاحلا ةحيبذ زوجي ال : ليقو

 ص ةروع ىمسي ام ءارعلا يف ربتعيو “ طقف لاورس هيلع نمم زوجت و “ ةرورض

 تحيذ نإف ى اهقوف ام وأ ةبك رلا ىلإ اهتحت ام وأ ةرسلا ةأرملا عم ةأرملا ةروعف

 ص ةأرملا عم تناك وأ تدرفنا نإ اهتحيبذ تزاج كلذ ادع ام ةنايرع يهو الثم

 لحم ال نم دنع هقوف ام تلرع نإو ى اهتاك ذ حصت ل كلذ نود ام تيرع نإو

 « درفنا ولو هتاكذ حصت مل ركذ ام لجرلا يرع نإ اذك و “ حصت مل اهرظن هل

 نايرلا ةاك ذ زاوجب الوق ةمث نأ تملع دقو “ تحص كلذ ادع ام يرع نإ و

 عجرملاو ك ايهتروع ىلإ رظنلا هل زوجي ال نم ةرضحب ولو هقالطإ ىلع وهو ةنايرملاو
 وأ ابصاغ ال ) « ءوضولا باب ه يف رم دقو ةروملا يف فالخلا ىلإ لحملا اذه يف

 ةدابعلا نم برض ةاكذلا نأل اهيف القع لاح ىف الإ (انونجت وأ اناركس وأ اقراس

 . ةاكذلاب ةبادلل ليلحتلا ةين ىلإ جاتحتو

 ناك وأ ( نتتخي مل نإو نسحأ نإ زاوجلا حجرألاو ، نالوق يبصلا يفو )
 اهزاجأف ورمب اهحيذف بنرأ داص امالغ نأ هللا دبع نب رباج ىور دقو “نامت نود

 ال ذإ نسحي مل نإو زاوجلا ال ناتتخالا طرشب زاوجلا حجرألا لباقمو ى تلل

 هنم حصت له يبصلا يف اوفلتخا مهنأو ى ةدابع ةاكذلا "نأ ررقت دقو ث هب لاقي

 ص 0١ « رجأ كلو معن ::لاق ؟ جح اذهلأ ه : ثيدحل حيحصلا وهو ةدابعلا

 )١( هركذ مدقت .
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 غلاب نم "حصت الو > هركو ‘ ان وتخم رنرامئ نا زوجو

 . . . .. ... .. ... .. ... تفلأ

 نبا ضعي هرك يأ ( هركو ) “ ثلاث لوق اذه ( ان وتخ نامث نبا زوجو )
 لوق اذه . نامث نود نمم اهدسفأو ى انوتخم هقوف نم هركي ملو « انوتخم ولو نام
 ص غلبي مل ولو ركذلا غولب نسلا لوأ يف لخدي نأ طرتشا هنأ ههجوو ث عبار

 ال ذإ "يلإ بحأ لوقلا اذه : مهضعب لاق “ ةعساتلا ةنسلا يف لوخدلا وه كلذو
 اهيف مهتم وهف هلقع صقنل ةحيحص اهب نابتإلل لهأتي ال ينمي « ةاكذلا هنم "حصت

 ص نتخ نإ الإ يص نم زوجت ال : ليقو ، ةهوركم تناكف رهظي ايف اهنسحأ ولو
 لاحف امأو « هلاوحأ رئاس يف للا ركذي عمس" نإ اقلطم يبص نم زوجت : لبقو
 هللا رك ذ اذإ ةدابعلاب فراع هنأ فرعي هنأ كلذو « ركذلا يف هريغك وهف ةاك ذلا

 داتعا نإ ليق دقو « هلاوحأ رئاس نع ءازجأ ركذي هعمسف هتاكذ اندهش نإو
 ىلإ كلذ عجرمو « هلاوحأ ضعب يف للا ركذي عم۔ي ىتحف الإو تلكأ ةاكذلا
 . دتعي مل ولو تزاج ركذو نسحأ ولف « ركذلاو ةاك ذلا ناسحإ

 :ليقو “نتتخ مل نإو رقم يص نم لكؤت : ةيواعم وبأ [ لاق ] « جاتلا ه يفو
 :يراوحلا وبأ [لاق] “نيفلابلا نود نايبصلا اهلكأي : ليقو “ ةالصلا فرعي ىح
 ءهانتتخت مل نإو ةيباتك نمو ايباتك نإو فلقأ يبص نم زوجت

 : ليقو “ تنسحأ نإ زاوجلا حيحصلاو ى ال : ليقو ى ةرقم ةيبص نم زوجتو
 . ةالصلا تفرع نإ

 نوتلا ةروص ىلع دلو نإو نوتخس بغ يأ ( فلقأ غلاب نم حصت الو )
 زجم ل هركذ ىلع ةيدملا ءارحإ همزلأ نمو > نتخللا همزلي ال هنأ ىلع ءانب هحمد زاح



 تحصو > ءاتشلا ف اهلثمو ‘ فصلا ف ًاموب نيعبرأ يف رذعيو

 > لصأتسمو بوبحمو يصخ نمو اقلطم ءافلق نم

 ( رذعيو) ى اعيمج فشكنت ىتح ةفشحلل ةرتاسلا ةدلجلا عطق : ناتخلاو ى هحيذ

 هتحيبذ زوجتف « رحلا ةديدش ( فيصلا يف اموي نيعبرأ يف ) هطيرفت نم ب نإ
 اذك و ى اضيأ اهيف هتحيبذ زوجتف ى دربلا ةديدش ( ءاتشلا يف اهلثمو ) ى اهيف

 مدعك و “هسفن نتخ ىتطي مل نإ نتاخ دوجو مدعو ضرمك اقلطم رذع ثيح زوجت
 فلك نأ ىلإ فلكي ل نح نم عناملا لصتا وأ بآت نإ كلذو > نقخلا ةلآ دوحو

 ىرج هيلعو « نتتخي ىتح اقلطم هتحيبذ زوجت ال : ليقو ى نتخلاب نادو دجي ملو
 . هتارصتحم صمي ف فنصملا

 ةنس ناتخلا :لاق نمواهيف رذمي يتلا مايآلا يف اهزاوج ةبراغملا دنع روهشملا و
 ء كلام بهذم وهو « اقلطم فلقألا ةحبذ زاجأ ى ةبجاو ريم

 ةيضابالا رشعم انبهذم وهو “ ابوجو باوصلاو « ءاملعلا رثكأو : ليق
 . ةصفاشلاو

 اهريغ وأ نيناثلا كلت يف ( اقلطم ) نتتخت مل يتلا يهو ( ءافلق نم تحصو )
 ص بجاو : يمفاشلا لاقو « ةثسس : ليقو “ بجاو ال ةمركم اهل ضافخلا نال

 وأ نيتيصخلا عوطقم ( يصخ نمو ) ى جرفلا ريفش ىلع يتلا ةدلجلا نم عطق وهو
 هلصأ نم ركذلا عوطقم ( لصاتسمو ) ركذلا عوطقم ( بوبجو ) ى اهقوقدم
 باتك » يف نونجم ببع « باب » هلوق ين يتأيو ى اهنايب مدقتو ؛ ديدح ريغب ولو
 ىرج لوق وهو ى هريغب نإ ال ديدحب لصأتسم نم ةحيبذلا تح هنأ « حاكنلا
 7 ط رك ر وب أ هملع
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 قراسو بصاغ نم مرحت لهو ، قدب يصخ نإ لكؤت ال : ليقو

 ةيدجم وأ سوجنم وأ بوصغمب حبذ ام اذكو ؛ نالوق ؟ ال "وأ
 ٠ ٠ ٠ ٠ . . . ٠ يتو وأ يسوحم

 لاق “ هركذ قد نم اذك و ( قدب يصخ نإ ) يصخ نم ( لكؤت ال : ليقو )
 ثحبيو هرابتخاب كلذ ناك نإ قدلاب هاضر ىلع هل ةبوقع كلذ لمعل : هللادبع وبأ

 ى هرايتخاب ناك نإ اقلطم يصخلاو لصأتسملاو بوبحملا ةاكذ عنم يضتقي هنأب هيف

 ضزودي سانلا لام نم فرصت اهتاكذ نال ه قراسو بصاغ نم مرحت لهو )
 نوكي الو ةدابع ةلمجلا يف ةاكذلاو ص ةيصعم يهف مهاضر نودب هل كلمتو ث مهنذإ

 رمأ ةاكذلا نأ ىلع ءانب ( ال "وأ ) ةيصعمو ةدابع دحاو تقو يف دخاو لعف
 هطورشب حصي حاكنلا دقعك يهف ةينلاب اهيلإ مضني ام ةدابعلا امنإ و ةدابع ال حابم

 يف تناك اذإف ى ةدابع ةين الب ولو اهطورشب حصت ةاكذلا اذكف ةدابع ةين الب ولو

 لصح اذإ طرش ىلع تحيبأ اهنأ لصاحلاو ‘ تزاج يعرشلا هجولا ىلعو اهلحم
 ىلع للا ناركذي اعمس" نإ لحت اهنأ اهثلاث ؛ ( نالوق ) ؟ ةدابع وني مل ولو تحص

 ديعأو ةيح تكردأ نإف عنملا ىلعو ى انركذ الاق نإ ال ةقث هب ربخأ وأ ةحيبذلا
 : ليقو “ دعب تك رحت نإ تلح حبذي ام هبف يقب دقو لحم يف تحيذ وأ ى اهحيذ

 . ةيح تكردأو زوجي ال اك تيك ذ اماك اذك و ى اقلطم

 ثمح نم خسفنم ءارشب وأ ةهباشملاب وأ طلغلاب وأ ةلالدلاب حباذ نم لحتو

 ص ىضرلا نظك هيف رذمي ام لكب وأ ةفيج اهلهأ ىلع تومت نأ ةفاخل وأ ى ملعي ال

 . هالوم نذإب الإ دبع ةحيبذ حصت ال : ليقو “ عيبل ةمواسم وأ : ليق

 مل هالوم نذإ الب هعجحبذو ريط كولمم داطصا نإ : ليقو : ( جاتلا ) يفو

 وأ ( ينثو وا يسوج ةيدمب وأ سوجنم وأ بوصغمب حبذ ام اذكو ) ، لكؤي
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 الب حب اذ اهنم حبذف سرع وأ ديع كل حبذل منغ تسبح نإو

 بلطف ةاش ةعامج ترتشا نإو ، هريغ كلذب رمؤي مل نإ زاج رمأ
 . .. ...... . ماهتسا مهيلإ

 بصاغلا يف مدقت ام ةلملاو ىال : ليقو « مرحي : ليق “ نيكرشملا نم مهريغ

 ل ضعب و . اهتساجنب مكحلل ينثو وأ يسوجم ةيدمب ةاكذلا عنتما امنإف ى ىراسلاو
 وا بارت وا ءامب ترهط وأ ةرهاط اهنأ نقنت ولف & فالخلا ءاحف اهتساجنب كحي

 ةراهطب لاق نمف “ ةشبحلا ىدم اذك و ث اهب ةاكذلا تزاجل نامز وأ امهريغ

 نم عنملاو “ هيلع رب مل ام كلذب ةاكذلا زاجأ سجن هيلع رب مل ام كرشم هلوان ام

 عمو ى ةساجن ىلإ ,لك عجرم نإف “ سجنتمب رايجتسالا نم عنملاك سجنلاب ةاكذلا
 عقو نرإ هنأ ريغ ى ةرهاط ديب ءاجنتسالا اذك و ى ةراهطلا مدقت طرش كلذ

 هّمع لغب لحملا ىلع ىتأو ةسجن الثم ى ديب ءاجنتسا وأ رهاط ريغب رايجتسالا
 برقتلا زاول بوصغب حبذلاب سجنتمب حبذلا ةيوست ينبجعي الو ى رهط ديلا معو
 ءاعو يف هللا هجول ءيش لمحو ، سجن بوث قدصتك ص رهاط ريغ ءيشب هللا ىلإ

 فرطلا امأو ى ةاكذلا ىلي ام هنم سجن ام سجنلاب دارملا نأ ىفخي الو “ سج
 ولو رضم هنإف قورسملا وأ بوصغملا فالخب هتساجن رضت الف ةاكذلا رشابي ال يذلا
 رفسلا قوف وأ اضبقم وأ “ ضيقلا قوف افرط ناك ولو هب ىكذي امم اليلق ناك

 ء . . م

 ٠ هالعا وا همم ادتمم

 توم وأ ةدالو وأ ناتخ وأ ( سرع وأ ديع كل حبذل مغ تمبح نإو (

 رمؤي مل نا زاج رمأ دلب حباذ اهنم حبذف ) كلذ ريغ وأ ةيصو وأ ةفايض وأ
 نإو ) ص قراسلاو بصافلاك فلخلاف وه يهن وأ هريغ رمأ نإو « ( هريغ كلذب
 مهن ذاختا يأ ( ماهتسا مهيلإ ) لومفملل ءانبلاب ( بلطف ةاش ةعامج ترتشا
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 نإ زاجو { ىدعت نإ تمرح اهحبذف مهنم دحاو ماقف . اهيف مهعم

 اهحبذ يف اوفلتخا نإو ى ًاعم هورمأي مل نإ مرحت : ليقو ث مهل اهحبذ

 ، اوقفتي ىتح زج ل ادغ وأ مبهوي

 اهجبذف مهنم دحاو ماقف اهيف مهعم ) بيصنلا وم هو مهسلا نم لاعتفا هنزوو
 هب هنم يضر ماهتسالا بلاطل امهس اهيف نأ ىلع اهحمذ ناب ( ىدعت نإ تمرح
 بلاطلل مهس ال هنأ ىلع وأ ڵ اوتكس وأ 0 اهبلاط نم ةمهاسملاب اوضرب مل مهن ] عم

 . م رحت ال : لق و > مم اهس نم مهضعب و أ اه وطع ا دق و اهىف

 وأ بلاطلاب اوضرب مل ثبح ماهتسالا بلاطلو مهل ال ( مهل اهحبذ نإ زاجو )

 ةباد يف ءاكرشلا دحأل زوجي اذكهو ع هب اوضر ثيح بلاطللو مهل اهحمذ
 تإ مهدحأ باغ ولو هوهني مل ام مهرمأ الب اهحبذي نأ هريغ وأ ءارشلاب اقلطم
 دحأ ابجيذ اذإ ( مرحت : ليقو ) ى هل نكت مل ولو : ليقو ث حبذلل تناك
 ( اعم هورماي من نإ ) ةكرشلا لئاسم نم اهريغو ةلأسملا هنه يف ءاكرشلا
 . اميج يأ

 اهبابرأ نذإ الب اهحبذ وأ « هل يه اذإف ةقرسلا وأ بصفلا ةينب ةباد حبذ نمو

 مل وأ هلصي مل وأ نذإلا يسن اهحيذ لبق نوذأم وه اذإف ى اهيف هئاكرش نذإ الب وأ
 ةاشلا حبذ ( اهحبذ يف اوفلتخا نإو ) ، مرحت : ليقو © هتينب ءاسأ و تلح همهفي
 اهحيذ مهدحأل ( زجي مل ) امهريغ وأ ( ادغ وأ مهموي ) ةروص يأ يف ةكرتشملا
 تمرح قافتالا لبق حبذ نإو “ تقو ىلع ( اوقفتي ىتح ) احباذ رمأي مل نإ وأ

 ع حيحصلا وه كلذو ث مرحت م ول ةنيم اهتميقو ةيح اهتميق نينمثلا ىلغأ نمضو
 لزنو هتقويف اوفلتخا ولو حبذلا لصأ ىلع مهقافتال ينعي لالح اهنأ خيشلا راتخاو
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 > دهاعم يباتك ةاكذ حصتو

 انأب ثحبيو ى حبذت عضوم يأ يف وأ حبذت م مهفالتخا ةلزنم هتقو يف مهقافتا

 اذهو ى حابأ ام الإ هنم حابي الو ربغلا لامف عنملا لصألا نأل ليزنتلا اذه ملسن ال
 ول لب عنملا ىلع تاقوألا رئاس يقبف اذك تقو الإ هحبي مل هنكل حبذلا حابأ نإو

 نمو ىهبلع ساقي الف فالخلا هيف ناكل اذك ةلآب وأ اذك عضوم يف الإ اضرأ عنم

 ىطعأ ءاوس ( دهاعم يباتك ةاكذ حصتو ) ث اهمرحي مل بصاغلا ةحيبذ زاجأ
 كرت ذإ هتاك ذ تلح هتبراحم مدعبف « براحم ريغ هنأ ىلع رادملا ذإ ىال مأ ةيزجلا

 . هللا مالك عمسيو رظنيل وأ احلصو انامأ ةبراحملا

 خمشلاو فنصملا هديرب نأ لمتحيو “اهيطعي ال دهاعم نم لحت ال هنأ روهشملاو

 ص نيئباصلا نم ولو ةيزج ءاطعإب وأ برح كرتب دهاع نم ىلع دهاعملا لمحي نأب
 تلاقو ى هلهأ كح مهكح نكلو « باتكلا لمهأ نم نوئباصلا سيل : ليقو

 : ليقو ال وأ [زوتخ يباتكلا ناك ءاوسو « لحت الو مهنم اوسيل : ةيكلاملا
 هنأل يدوهي نم ال ، نتخلاب نيدي ال هنأل نوتخ ريغ دهاعم ينارصن نم زوجت

 . هب نيدي

 ص كلا مهنم ةهلآ ةثالث اهيلع ركذ ينارصن ةحيبذ لكأ زوجي : « رثألا » يفو
 تلح فيك سابع نباو يلع لئسو “ مانصألا ريغل ولو للا ريغل حبذ نم لكؤي الو
 مهحئابذ انل لحأ نيح هللا نإ : الاقف ؟ هللا ريغ نوركذي مهو باتكلا لهأ ةاكذ
 . نولوقي ام ملع دق

 هيلع هللا ركذو مهتملل هنم ادصق نيك رشملل ملسم هحيذ امو : « جاتلا » يفو
 مهيلع امرحم هيف اودجوو باتكلا لهأ هحمذ امو ى هلكأ زاج اهلإ دصق الب وأ
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 . رثكأ عنملاو ؛ نالوق يبرحلا يفو

 هحيذ امو « مهماعط ريغ نم هنأل لكؤي ال : هريغ لاقو ى لالح هنأ : رينم نعف

 يف مهل لحت ال اهنأل اهنم دوهيلا هحبذ ام ال « هلك أ نيملسملل زاج لبإلا نم ىراصنلا
 هسفنل لحلاو ةاكذلا ىون نإو “ لكألل ةحببم ةاكذ ال ةلتق امهل مهحبذف « مهداقتعا

 نم نأ مهضعب ركذو ص بلغت ىراصن ةاكذ لحت ال : ليقو “ تلح نيفسملل وأ

 الام هفنل حبذ نإف ى هلحتسي ام هسفنل حبذي نأ يباتكلا ةحيبذ لكأ طرش

 نإو ى رفظ يذك انعرشب هيلع هميرحت تبث نإ الإ هلكأ ملسملل زاج هلحتسي
 فيرطلا كلذ نمو.ها نالوق هلكأ يفف ملسملل هحيذ نإ امأو ‘هرك هرابخاب تبث

 مل ولو ىمحت ال اهنأو مارح اهنأ نودقتعي اهرهظب ةقصتلم اهتثر نودجي يتلا يهو

 يباتكلا ( يفو ) 0 ةيكلاملا دنع لحت ال هعم ىبحت ال اب تبرض يتلاك يهو حبذت

 لح قلطأ ىلامتو هناحبس هللا نأ زاوجلا هجو «( رثكأ عنملاو ‘ نالوق يبرحلا )

 زاج ول هنأ عنملا هجوو « ةيزجلا ءاطعإب الو ةبراحملا كرتب اهديقي ملو مهحئابذ
 ملسم نهحكتن ول هنأل عنتمم نهحاكنو مماسن حاكن زاوج ىلإ ادنتسم ناكل كلذ

 نللحيو نهكلمي نمل ءابسلاب نللحيف نيبسل برحلا دالب ىلإ نبهذ وأ نبراحو
 . نيلجرل لحت ال ةأرملاو © ملسملا نهجوزل

 ى مهبالك ديصو باتكلا لهأ نم برحلا لهأ حئابذب سأب ال : « رثألا ه يفو
 لهأ حئابذ لك أ ىرن ال : « رثآلا ه بحاص ريغ يأ ع هريغ لاقو خيشلا لاق
 حصأ لوقلا اذهر “ مهبالك ديص الو مهاسن حاكن الو ى باتكلا لهأ نم برحلا

 يطعي يذلا امأ و ، مهؤاسن الو مهحئابذ اهب لحت ةمرح مهل نكت ملف اوبراح مهنأل

 لمتحيو ‘ ىلوأ ةقفاوم مهف دهاعملا ةاكذ ةحص نم مهفي اك هتاكذ حصتف ةيزجلا

 اهيطعم ريغ وأ ةيزج يطعم براحملا ريغ اهب ديرب نأب دهامملا ظفل يف عسوتي نأ

 . ايعرش ازاجم ةيوغل ةقيقح دهاعم ةظفل نوكتف
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 يسوجم لخد نإو 4 يباتك يصك ، فالخ برعلا ىراصن يفو

 حبذك ‘ اودهاع نإ مهنم لح ام هنم لح باتكلا لهأ ةلم ف ينثو وأ

 . مهيلإ دترا نإ ملسم نم ال ، ديصو حاكنو

 ابسن نويبرع مهنأ دارملاو ‘ ءاسن وأ نايبص ولو ( برعلا ىراصن يفو )
 نم نود ليجنإلا أرقي نمم زاوجلاو ت عنملاو زاوجلا ( فالخ ) انيد نوينارصن

 ، هلك ليجنإلا مامتإ طرتشي الف ةيعرش ةاكذ يكذيف مارحلاو لالخلا فرميل هأرقي ال
 نانثا عمجلا لقأ نأ ثيح نم نيتيآ وأ تايآ ثالث ةءارق معي ام ديرب نأ لمتحيو

 متت ثالثلاو نيتيآلاو ةيآلبو ى ةدحاو ةيآ ىلع ليجنإلا قلطي هنآل ةيآ وأ
 هنأ ىلع عنملاف هنود نم ىلإ عجرو « لضفأ برملاو ى ايبرع ناك ذإ هتينارصن

 ديقب زاوجلا اذك و « مهلمشي هنأ ىلع اقلطم زاوجلاو باتكلا لهأ مسا مهلمشي ال

 :ليق ( يباتك يبصك ) ى مهل طيتحا اوثدح امل نكل محللاب بعللا مدع وأ ركذلا
 . ال : ليقو “ هحيذ زوجي

 مهنم لح ام هنم لح باتكلا لهأ ةلم يف ينثو وأ يموجب لخد ناو )
 ( ال ) و ؤ ( ديصو حاكن و حبذك ) "رم فالخف اودمهامي مل نإو ى ( اودهاع نإ

 لخد نمم لحي : ليقو : ( مهيلإ دترا نإ ) دحوم يأ ( ملسم نم ) كلذ لحي
 لبق مهلوخد ناك نإ مهنم لح ام سوجملاو نيك رشملا نم باتكلا لهأ نيد يف
 نيد يف لخد رباص وأ ينارصن وأ يدوهي نم لحو ى هدعب نإ ال للع ينلا ثعب

 وأ ةيدوهي ىلإ لوحت ولو يسوجم ةحيبذ زوجت ال : « جاتلا ه يف لاقو ى رخآلا
 . ةنارصن
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 ةدناف

 ص ءيشب قدصتي : ليقو ى ةلسرم : ليقو ى ةظلغم هتمزل ةتيم لك أ نم
 وأ هرحن وأ هعجحيذب ةريحن وأ ةحبذ دسفأ نمو ى اهردق يكذب قدصتي : ليقو

 حبذلل نكت مل نإو اهلك أ لح اهناك ةتيم موقتو « اهبحاصل اهتميق نمض امهريغ
 لسغ لبق ىلص يتلا هتالص داعأ ةتيم لكأ نمو “ ةيح تناك ثمح اهتميق نمض
 الو « ةالص لكل : لسقو ىراتحلا ىلع ةظلغم ةالصلل ةدحاو رفك و اهنم هسم ام

 . هعطق دعب محل كرحت رضي

 - ٤٩٧ - لمنلا _ ( ج) - ٣٢ (



 باب

 . ريزنخ وأ ربلك ةروصب نإو رحبلا ديص لح

 باي

 ديصلا ةاكذ يف

 : ليقو يمدآ وأ (ريزنخ وأ بلك ةروصب) ناك ( نإو رحبلا ديص لح )
 مرح امب اهيبش رحبلا يف ناك ام : ليقو « يمدآ وأ ريزنخ ةروصب ام هنم لكؤي ال
 حيحصلاو « امهاوس ام لحو هوركمف هوركمب اهيبش ناك امو « مارحف ربلا نم

 تاللحملا نم ربلا باود نم لثم هل ام لك : لبقو : « جاتلا ه يفو “ عيمجلا لح
 . مارح وهف تامرحملا نم ناك امو “ لالح وهف

 : ليقو “ بذمعلاو حلاملا ىلع قلطي رحبلاو “ ءاوس هايملا نم هريغو رحبلاو

 الإ هگبيلع ردقي ملو ربلا يف مليغلا ناك نإو قرفم لك رحبلا : ليقو « حلاملا وه
 شيعي هنأل ةاكذب الإ مليغلا لكأ زوجي الو ى لكؤت الو تعطق اهريغ وأ هدي عطقب
 الو ةاك ذ الب هلك أ زوجي : لبقو « اهيف هشيعل فالخ همد ىفو ى رحبلاو ربلا يف

- ٤٩٨ 



 » هف ت ام ام لكؤي ال : لىق و 0 هامر وأ > هف ترام وأ

 ءاملاب سشدميو كمسلا ودغي ناك نإ : لسىقو » ةاك ذب الإ رم ك ءالا ريط لكؤي

 ( هامر وأ ) هيلع يفاط وأ هلفسأ يف ناكو ( هيف تام وأ ) ى اهنودب هلكأ زاج
 . ءام هنع فشن وأ ربلا يف هكرتو ءاملا هنع بهذ وأ ربلا ىلإ هجاومأب

 : ليقو “ ءاملا قوف وأ ضرألا يف ( هيف تام ام لكؤي ال : ليقو )
 ناك ولو هلكأ زاج لحاسلا ىلع كمس دجو نإ هنأ مهضمب ركذو ؤ هتهاركب

 : ليق هنأو « مارح عدفضلا محل نإو ى ةرضملا لجأ نم هركيو آالوك أم هضعب

 يهو ةكمسلا نم عطق ام لكأ زوجي هنأو “ نيتهج نم مرحيف تامومسلا نم

 اهوركم ةيح اهيف اهحرطو “ ةمح رانلا يف تحرط ولو لكؤتو ةيح

 بسرإ الإ اهنود ةكمسلا تلكأ ةكمس نطب يف مخل ةعطق تدجو نإو « اميرحت

 اضيأ اهلكأ زوجيف يكذ ام اهنأ نقيت وأ ى ةاكذل جاتحي ال امم ةعطقلا تناك

 ءوضولا باب يف خيشلا هرك ذ ام رحبلا هامر ام لكأ زاوج ىلع لديو “ ةكمسلاك

 مهلك أب قلع هوربخاف امايأ اهنم اولكأف رحبلا لحاسب ةيرح ةباد اودجو مهنأ

 لكأف مهدنع امب اوتأف ؟ ءيش اهنم مكدنع له » : لاق هنأ : يورو ت هزاجأف اهنم

 هنع رزجو رحبلا ىقلأ ام » : للع هلوق نم بابلا يف هاور امو )١' « هنم

 ء همف تام ام ممرحتب لاق نمل ليلد هيفف ؟ هولكأت الف هيف تام امو هولكف

 اذإف ى رم اك ضرألا ىف وأ ءاملا ىلع دجوو تام ءاوس فنصملا هركذ لوق وهو

 نال رحبلا ةتيم ةيلح مومع ثيداحأب ال هصوصخب هب لمع ثيدحلا اذه حص
 ج هنع رزجو رحبلا ىقلأ ام ه هلوق يف امو ص اضراعت اذإ ماعلاب ال صاخلاب لمملا

 . دواد وبأو دمحأو ملسم هاور ) ( ١

 . نابح نبا هاور )٢(
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 . هلكأ حابملا شحوتملا وهو . ربلا ديصو

 لوصوملا فذح لوقت نأ كلو < هنع رزج امو هاقلأ ام نيعون لمشتف سنحلل

 ليلقلا رزجلا لمشي ام رزجلاب دارأ وأ ى هنع رزج امو يأ ى لوألا ةلالدل يناثلا

 وه يذلا ليلقلا رزجلاب رحبلا هاقلأ ام دارملا نوكي ذئنيحف طقف جوملاب يذلا
 كمسلاو توحلاو هفرط نع رحبلا ءام باهذ وهو « ريثكلاب وأ جومتلا بع

 كمسلا وه رحبلا ديصمو “ناتمحلا وه رحبلا ديصو : هلوقل خيشلا دنع نافدارتم

 ىنعمب ديصلاو ى دحاو ىنعمب ديصملاو ديصلا نأ ديفيل نيمالكلا نيب عمج هنإف
 نم معأ توحلا : ليقو “ دحاو ىنعمب كمسلاو توحلا نأو ص لوعفم مسا

 امو » : ثيدح هدنع تبث نمو “ سولفلاك روشق هل ام كمسلا : ليقو “ كمسلا

 لب > همف تام امب ه هماعط و ظ : ىلامت هلوق رسفي مل « هولكأت الف هىف تام

 لكأ يأ همعطو رحبلا ديصم مكل لحأ يأ ص لكألا يأ معطلا ىنعمب وه لوقي

 ديصلا لالحإ ركذف “هيلإ ةدئاع ءاهلاو لوعفم مسا ىنعمب ديصلاف « ديصملا كلذ

 ص هلك أ ركذ مث هلكأل ديهمتللو هب عافنتسالا رئاس لحو هدايطصا لح ثيح نم
 يأ ص ءاملا هبلع دوعت فاضم ردقيو ةيردصملا ىلع قاب ديضلا لوقت نأ كلو

 رسفي .نأ هل حص ثيدحلا كلذ هدنع حص نمو ى هلكأو رحبلا ناويح ديصو

 ردصم وأ اضيأ ديصلا ىنع ديصلاو رحبلل ءاملا دوعتف رحبلا يف تام ابب همامط
 رحبلا ناويح نم لكؤي ال : ةفينح ىبأ نعو ء رم ام دح ىلع فوذحمل فاضم

 . . كمسلا الإ

 ضمب كلم نمو ى هل كلام الو ( هلكأ حابملا شحوتملا وهو ربلا ديصو )

 هبلع هكلمي نمل لحي الف كلذ ريغ وأ ةبه وأ ءارش وأ ةيبرتب اهب داصي يتلا رويطلا

 ( ١ ) ةدئاملا ةروس : ٩٦. ١
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 . .. . -- - . زاب وأ بلكبو حمر وأ لبنب و رديب داصيو

 مث ةبه وأ ءارش الو ةيبرت الب هعم نطوتسا نإو ى ديعب ىلإ رفنو هنع بهذ ولو

 توسبلا ق ذختيو كلمع ماح اذك و > هداطصب نأ ٥ ريغلف هلاح نعو هزع رفن

 ةمالع ةيشحولا رمحلل و ى هبابرأ نذإب الإ كلذ دايطصا لحي ال اهوحن و جاجدلاو
 [اصوصقم ًارعط دحو نمو > صبب اهنأ و اهنورق باصتنا يهو اه فرت

 نوكي نأ ريطلا نم لمتحا امو “ هب ىلوأ ةلاضلا مساو ، ةطقل ناكو بوبرااكف

 راصو ذخأ اذإف ى ابوبرم ملعي ىتح جراخو ةيرق نم هديص زاج هريغو ابوبرم
 اديص ةيرقلا يف نوكي ال جاجدلاو ص نيلدعب الإ بوبم هنأ لوقلا زجي مل اديص
 بلغألا : ليقو ى هلمتحا نإ ديصف ةيربلا يف امأو ع ابوبرم سيل هنأ ملعي ىتح

 ريطلا ديصب سأب الو “ بوبرم ريغ هنأ ملعي تح بوبرم هنأ جاجدلا رومأ ف

 . تويبلاو رديبلا نم

 ريبك ولو امهريغو خرفو ضيبك حمر الب ديصلا نم نكمتلل ( ديب داصيو )
 فيسو ( حمرو لبنيو ) « ضيبلا ريغ يف رحنلا وأ حبذلا بجيف نكمأ ثيح
 الف ريعبلا نم عون يرهملا نأ اك بلكلا نم عون يقولسلاو ( بلكب و ) كلذ وحنو
 ال ام بدأتيو ملعتي يذلا وه هنآل بلكب الإ زوجي ال :ليقو (زاب وأ)٠هيف فالخ

 اهنيذختم يأهينيبتلكمإ :لاق ذإ ةيآلا يف هظفل روكذملاهنآلو هريغبدأتيو ملعتي
 يف و “ ةفورعملا بالكلا ىنعمب حراوجلاف “ديص ريغ بالك تناك نأ دعب ديص بالك
 نم هجوو“عابسلا ىلع قلطي دق ناك ونو “داتعملا بلكلا ىلع بلكلا ظفلل لمحكلذ

 ءاوس ث ديص بالك اذختم نيبلكم ىنعم ابالك ىمست اهنأ عبس لكب زاجأ
 هريغ ىلع ودمي وأ بسكي ام لك حراوجلاف « ابالك نكت م وأ ديص بالك تناك

 انإ ه : متاح نب يدع ثيدح زابلاو فورعملا بلكلا صخ نم هجوو “ هحرج و
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 كردت م نإ حبذب ال . اهب لتق ام لكؤيو ‘ بدأو ميلعتب

 هنم ةحراجلا لكأت ملو هتايح

 متملع ام كل لحي : مقلع لاقف ى انل لحي امف نازيبلاو بالكلا هذهب ديصن موق

 زابلاو بلكلا نع لئس دقو ةيآلاب باجأ املف ع ةيآلا متأو ١0س حراوجلا نم
 نم معأ وه امب باجأ هنإ لوقن لب اذه ملسن الو « ةيآلا يف دارملا امهنأ انملع

 اهيلع رصتقا نلوقنل طقف زا .لاو بلكلا نع باجأ هنأ انملس نئلو لاؤسلا

 ملسن الو “ ايهنم معأ تناك ولو اهيف امهرعشتساف ةيآلا التف لاؤسلا يف امهركذل

 نمو ص داتعم هبحاص ىلع كاسمإلاو هريغ لوبق لب ملعتلا لبقي ال بلكلا ريغ نأ
 طرتشي مل نمو “هبحاص ىلع كسي ال هريغ نأ معز وأ سايقلا زجي مل بلكلا صخ

 ملعتب ) ملعتلا لبقي ال هنأ ملس ولو بلكلا ريغ زاجأ هبحاص ىلع كاسمإلا

 كلتب (اهب لتق ام لكؤيو) بيدأت يأ ردصم مسا وأ بدأ لوصح يأ ( بدأو
 تكردأ نإو “ ( هتايح كردت مل نإ حبذب ال ) هدعب امو لبنلا نم ءاشألا

 لثم اهلكأ زوجيف عييضت نودب رحنلا وأ حبذلا لبق تاف نإ الإ رحن وأ حبذ
 كلذ يف تامف ةسجن تناك ذإ اهلسغ وأ ةليلك تناك ذإ ىسوملا ديدحتب لغتشي نأ

 تلكأ نإو ةحراجلاب داص نإ بلكك ( هنم ةحراجلا لكات ملو ) لح هنإف

 سيلف هشير ةحراجلا تفتن نإو “ هتيكذتو هتايح تكردأ نإ الإ تمرح

 ع محللا نم لكأت ملام لكؤي : ليقو ع لكؤي الف همد نم تلكأ نإو « لكاب
 نكل محللا نم لكأ ولو لكؤي : ليقو “ توملا دعب هنم تلكأ نإ لكؤي : ليقو
 لكؤي : لىقو هنم لكأ ولو 2 لح ا ريط ةحراجلا تناك نإ : لبقو “ توملا دعب

 )١( هيلع قفتم .
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 دحو نمو .0 ردبب دص ام حبذيو ‘ اهلاسرإ دنع دنئاصلا ىمسو

 هلكأي الف رخآ هبلك عم ديص ىلع

 اذإ لكؤي ال هنأ ىلع رثكألاو “هربغ وأ ابلك وأ ارئاط ناك ءاوس ايح هنم لكأ ولو

 لكأ مش ةدم هالوم رظتناو كسمأ اذإ ام يدنع ىنثتسي دقو اقلطم هنم لكأ

 ةبلغل ةقرسلاك دصب هلك أو هالومل لب هسفنل دصي مل هنأ ةمالع هراظتنا نأل هنم

 هنأل وأ “ ديصلا حرجي هنأل ةحراج هب داصي يذلا ناويحلا يمسو « الثم عوجلا

 . ةيفصولا نم لقنلل ءاتلاو ڵ بسكي يأ هبحاصل حرجي

 رم ام ةيمستلا كرت يفو ى ( اهفاسرإ دنع ) للا ركذ يأ ( دئاصلا ىمسو )

 ى لاسرإلا كلذب ةاكذلا ديصلاب دئاصلا ىون اذإ فالخ نم حبذلا دنع اهك رت يف

 دنع ديلاب كاسمإلاب تام ولو لكؤي الف تام نإو < ( ديب ديص ام حبذيو )
 احراخ هملع هتردقو هديب هلوصحب راصو ديدح ءيش نم ةاكذ هلنت ل ذإ هدايىطصا

 لالح هنإ : ليق اله : تلق نإو « اهيلع رودقملا ماعنألاك وهف ديصلا كح نع
 دنسأو امم ةيآلا يف انرق" دقو حالسلاب تام اذإ لح اك ديلاب كاسمإلاب تام اذإ

 دق : تلق ؟'١ي كحامرو مكيديأ هلانت » : لاق ذإ اهيف امم اهيلإ ديصلا

 لحي الف ديلل دحالو دح اهل نوكي نأب ةاكذلاو دمصلا ةلآ ةنسلا تديق

 ةذيقولا تمرح دقو ةذيقو هب بورضملا ذإ هل دح ال حالسب لحي ال اك اهب
 . ةيآلا ي

 رخآلا هلتق هلعل ( هلكأي الف رخآ ) ابلك ( هبلك عم ديص ىلع دجو نمو )

 ( ١ ) ١  11ة دف : : ٩ .
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 ل نإ دوع وآ صاصر وأ رجح ك ددحم ريغ لىتق :مرحو

 هتاكذ كردت

 الو هبحاص هلسرب ملو املعم ناك وأ ملعم ريغ ناك نإ مرحيف هلتق ىلع ناعأ وأ

 نإ اضيأو ى ةملعم ريغ وأ ةملعم اهنأ ملعي مل نإ ةحراج هتداص ام لكأ ىلإ مدقي

 وه هنوك نكمي هنألو ى سانلا لام هنأل هداص ام لكأ هل زوحي الف هريغل ناك

 ريغو “ لسر أ يذل ا هملك ىلع الإ مسي مل اضيأ هنألو ى ه دمس نم لاسرإ الب لتاقلا

 . رئاط وأ رئاط ريغ بلكلاك بلكلا

 مل نإ دوع وأ صاصر وأ رجحك ددحم ) ةفاضإلاب ( ريغ ليتق مرحو )
 دوعلا وأ صاصرلا وأ رجحلل ناك نإو “ لحو يكذ تك ردأ نإ و ( هتاكذ كردت

 زاج نسلا وأ دحلا وه ديصلا باصأ يذلا نأ ملمف نس وأ دح هب حبذلا زيجم دنع

 : ليقو “ هلكأ لح مد هب وأ قرخ هدجو نرإ : ليقو ى اتيم دجو نإ هلكأ
 وأ دح كلذل ناك ولو صاصرلا و دوعلا هلثمو “ اقلطم رجحلاب ديص ام لكؤي ال

 « اهباصأ ةدح وأ نس هيف ناك ولو رجحب تبرض نإ ةيبظلا لكؤت ال : ليقو “نس
 برض ولو "دح وأ نانسأ تاذ ةراححلاب ةصاخ ريطلا دابطصا زوجي هنإ : ليقو

 ص لكؤي مل دحلا ريغ هباصأ نكل دح هيف “مهس وأ هيف ًدح ال مهسب ولو ديص

 ء "زكف لتقو هةدحب ضارعملا باصأ اذإ »: متاح نب يدمل لاق هنأ تلل هنعو

 ص مارح ةذوقوملاو ةذوقوم يأ ') « ةذيقو هنإف لكأت الف هضرعب داص نإو

 ٠ هحام نا هارر ) . ( ١

 ب ٠
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 زاجو ى هتحراج وأ همهس هلتق هنأ ملع نإ باغ نإو 4 هلك أي و

 هتاكذ كردت مل نإ هبو ء آاعامجإ دوسأ نكي مل نإ ملعم بلكب

 . . . . . . . . فالخ

 مهسلا لوط ىلع فيسلا دحك دح ةشيرلاو ى هل شير ال يذلا مهلا : ضارعملاو
 ص تلح امهب وأ هتشيرب وأ دةدحملا هفرطب باصأ نإف ى هفرط ديدحت ىلع ةدايز
 هضرعب وأ ةشير هيف تسيل يذلا هضرمب وأ ددحي مل يذلا هفرطب باصأ نإو

 احانج اضيأ ىمستو ى رئاطلا ةشيرب اهيبشت ةشير تيمسو ى الف هيف ةشير الو
 ديص ام يفو ( ربلا دئاص لصف ) هلوق رخاوأ يف كلذ ريغب ريسفت يتأيو ى اهيبشت
 ىلع عونصم دح اف ناك نإ الإ هعنمن نحنو « فالخ انموق ةنودم يف قدانبلاب

 : نوبرجملا لاقف “دورابلا رانب هيمح امأو باصأ اذإ دب ال اهب بيصي يتلا ةيفيكلا

 هل دح ال ام عنم ىلع ليلدلاو ‘ ديصلاو ةاكذلا نم عنامب سيل و ادج ليلق هنإ

 هنأ هعنم ةلع نإف « روكذملا ضارعملا ثيدح امهريغو دوعو صاصرو رجح

 نإو ى هلكأيو ) ةذيقو هضرعب بورضملا نأو ى هب باصأ اذإ هضرمل ةدح ال

 وأ هلتقو هباصأ امهريغ نأ ملعي مل ام ( هتحراج وأ همهس هلتق هنأ ماع نإ باغ

 . هسفنب دبصملا يف ثدحي ام رضي الو هلتق ىلع ناعأ

 ( هبو ى اعامجإ ) هرثكأ وأ هلك ( دونسأ نكي مل نإ متلعم ,بلكب زاجو )
 . ( فدلخ هتاكذ كردت مل نإ ) دوسألا بلكلا ليتق يفو يأ ى دوسألا يفو يأ

 نم لع هيهن كردت مل اذإ عنملا هجوو ، فالخ الب زاج يكذو تكردأ نإو
 ديصلا نع ىهن هنأكف ىعافتنا هب ديصلاو ى هب عافتنالل وه امنإ هؤانتقا و 0 هئانتقا
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 . آدهف وأ اباقع نإو .ب ًابلكم بلكب زاجو

 يهنلا نيع اضيأ وهو هلتقب انرمأ ائنألو حيحصلا ىلع داسفلا ىلع لدي يهنلاو ى هب

 . هئانتقا نع

 نيهاش وأ اقشاب وأ آرقص وأ ( أدهف وأ اباقعا نإو ابلكم بلكب زاجو )

 ص رهك عبسلا ريفبو ع اهريغو ريطلا عابس نم كلذ ريغ وأ رمن وأ آرسن وأ

 ٠ عبس وه : لىق و
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 لضف

 { لثتمتف رمؤتو 2 رجزنتف رجزتو «بيجتف ىعدت ىتح ةحراج ملعت

 ٠ ٠ ٠ { هنم لكأت الو اهبحاصل كسةو

 لصف

 لثتمتف رمؤتو “ رجزنتف رجزتو ‘ بيجتف ىعدت ىتح ةحراج ملعت )
 : يطويسلا لاق ى ( هنم لكات الو ) هبلإ تلسرأ ام ( اهبحاصل كسمتو
 ام الإ كلذ لبق لكؤي ال هنأ هرهاظو ، تارم ثالث كلذ هب فرعم ام "لقأو
 قباسلا اهميلعت يفكي ذإ ةرم لوأ تداص ام لكؤي هنأ يدنع رهاظلاو ى يكذ
 نأ انملع لك أت مل املف ى تداص امم لك آلا اهعبط نم نأ عم هنم لك أت مل اهنأ ةنوعمب
 ءيش حراوجلا نم سيل هنأ معزت ديصلا باحصأ نأ ركذ اهيف رثأ دق ميلعتلا

 . بلكلا نم هسفن ىلع كسمي الو هبحاص ىلع كسمي ن أ ردجأ

 ١) ه للا ك لع امم نهن ومت < : ىلاصت هلوق ف ملعتلا دارملا : « جاتلا , ق و

 ( ١ ) ةدئاملا : ٤ .

  

 



 ارهاط معطيو لسغيف همأ عضري نأ لبق دلو اك ورج ذخأي : ليقو

 اهظفح اذإف ڵ صالخإلا ةروس ملعتي يبص هعمو سجن نم ظفحيو

 هنم دلو ام بلكملا : ليقو ى املعم .ورجلا راص

 لك أ نع يهنلاك يأ فيلكتلا ملع نم مكملع يذلا ملعلا بورض نم نهميلعت

 لسرتسي نأ وهو « ميلعتلا تافص نم مكل هنيبي ام : ليقو ى ةتيملاو ساجنألا
 7 همحاصل ريقوت لك آلا نع فحكنو هرجزب رجدزيو هلاس رإب بلكلا

 هالشأ اذإو لسرتسا هبر هلسرأ اذإ يذلا وه ملعملاو ى ةحراجلا وأ اذه داتعيو

 هنم رفي م هدارأ اذإو هباجأ هاعد اذإ و « لك أي و كسمأ "ضع اذإو ى ىلشتسا

 ص ملعم وهف تارم ثالث كلذ لمف اذإف ى كسمأ امم لك أي الو ةرذملا لكأي الو
 ثالث طرتشي ال : ليقو ى لحي ال هنأ رثكألاو ى هيف فالخف هنم لكأ اذإو
 فرصتب ه ا ى ملعتف كلذ ضعب هملع اذإ ةرم لوأ نم ملعم وه لب تارم

 . ةدايزو

 ةردابملل فاكلا هذه ( دلو اك ) مجلا ثيلثتب ( ورج ذخؤي : ليقو )
 نم ظفحيو ارهاط ) امامط ( معطيو لسغيف ) اهلثم وأ ( همأ عضري نأ لبق )
 ولو هدحو يبصلا يأ ( اهظفح اذاف ‘ صالخالا ةروس ملعتي يبص هعمو سجن

 مكحو ى ( املعم ورجلا راص ) اهلثم وأ همأ عضري نأ لبق رثكأ وأ نيموي يف
 اهملعت اذإو « ةروسلا يبصلا ملعتي مل ام بالكلا رئاسك وهو “ سجنلا هللب

 كلذ دمب معطيو "رم ام رخآ ىلإ بيجيف ىعدي ىتح ملعي نأ نم دب الو ‘ رهط
 . همأ ىلإ دومي كرتي الو رهاط وه ام

 دلو ام ) ديصلل ابلك ذختملا وأ بدؤملا يأ ماللا حتفب ( بّلكملا : ليقو )

 ص نطب دعب نطب نم وأ “ دحاو نطب نم دعب ولو ورجلا اذه نم يأ ( هنم
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 { هتاكذ كردت ل نإ ةتمك ان وأ هنم لكآ لىتق لكوؤب الو

 ةيمسقلا بجتو ، هيف غلي مل نإ ديص مدب بلك باضتخا آرضي الو
 . . . . خا رتب هدعب وأ هلبق ال لاسرإلا دنع

 ورجلا اذ۔ه نوكي نأب وأ هريغ نع تظفح ةلك ىلع عقو نأب كلذل ةياغ الو
 ةياغ الو ىرخأ دعب ةرم وأ ددعت ولو اهنطب نم تدلو ام بلكملا نوكف ىثنأ

 ىلع الإ دلو ام لحي يذلا امنإو ى سجنلا روكذملا لوسغملا مكحف اذه ىلعو « كلذل
 . بلكملا ريغ للب يف فالخلا

 ةرم امك رثكألا دنع ( هنم لكآ ) ملمم :هلوق ىلإ هتفاضإب ( ليتق لكؤي الو )
 ص ( هتايح كردت م نإ ةتيمك اسجن ) لكآ ( وأ ) آرمش وأ اشير لكأ ولو افنآ
 : ( هيف غلي مل نإ ديص مدب بلك باضتخا رضي الو ) ‘ يكذ تك ردأ نإو
 الف مدلا غلو اذإو ى هناسلب هسحل بلكلا غولوو “ نيغلا ناكسإ و ماللا رسكب
 لك أ ضرألا يف بصنملا مدلا يف غلو نإو ى ةرم اك ضعبل افالخ كسمأ ام لكؤي

 . كسمأ ام

 هدعب وأ هلبق ال ) مهسلا وأ بلكلا لاسرإ (لاسرالا دنع ةيمستلا بجتو )

 . مل ام هدعب ةيمستلا زوجتو « زاج خارت الب هدعب وأ هلبق ىمس نإو ى ( خارقب
 ىلوألاو ى سوقلا دبك يف هعضو اذإ مهسلا ىلع يمسيو ديصلا ىلإ هلسرأ ام لصي
 اهلاسرإ دعب ةحراجلا ىلع ىمس نإو هتنانك يف وهو مسي الو هلاسرإ دنع يمسي نأ
 فقت الو لاسرإلا دمب ىمس نإو ؤ هدنع ةفقاو ىهو ىمسي نأ ىلوألاو < زاج

 نإ اذك و « ائيش اهرمأ نم كلمي مل نيح ىمس هنأل هلكأ زجي مل اهفقوتسا نإ
 الب ديصلا ىلإ بهاذ هنإف هفاقيتسال فقت ال ناك اذإ هنألىمس و فقت ملو اهفقوتسا
 :ليقو “فقي ملو هفقوتسا نيح ىهتنا هنآل ، لاسرإ الك لوألا هلاسرإو لاسرإ
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 ةحراج لسرأ نم لوألا ىلعف ، هيلإ لسرم وأ لسرم ةدارإ

 هيلع يمس ام لكأو ايهلكأ زاج نينثا فداصف دحاو ىلع مهسك وأ

 { رخآ فداصف ديص ىلع ىمس نإ اذكو ى يناثلا ىلع طقف

 لاسرإلا دعبو لوصولا لبق ىمس نإ هفاقيقسال فقت مل ولو نامسن مسي مل اذإ هلكأي

 يف عورشلا ةلزنم اهيلع ردقي مل ذإ ، كلذل اليزنت فاقبتسالا دعب هلبق وأ ءاوس

 (هيلإ لسرم وأ) “بلكو لبنك نيسلا حتفب ( لسرم ةدارإب ) ةيمست الب ةاكذلا
 نم ) ثلاثلاو ص ( ل“وألا ىلعف ) 0 اعم اهتدارإب وأ « اضيأ اهحتفب « لازفك

 ادعاصف ةثالث وأ ( نينثا فداصف دحاو ىلع مهس ك وأ ةحراج لسرأ

 ىمس اك ركذلب شحولا نيع نإ الإ “ابلكأ وأ ، ( ايههلكأ زاج )
 . لسرملا ىلع

 ى اهكرت هياع هبتشا نإ و ( يناثلا ىلع طقف هيلع يمس ام لكأ ) زاج ( و )
 ىلع اضيأ ىمس دق ناك نإ الإ لكؤي مل ( رخآ فداصف ديص ىلع ىمس نإ اذكو )

 رئاطلا وأ اهديص ديرأ يتلا ةبادلا ىلع نوكت نأ ةيمستلا يف لصألاو « لسرملا
 وهف كلذ لعف نإف ى هرح وأ هحمذ ديرأ ام ىلع يمسي اك هديص ديرأ يذلا

 ةبلاط اهنأل ديصلاب اهرمأ يذلا اهبحاص ةلزنمب اهنأل ةحراجلاىلع ىمس ةالإ و لصألا

 ول يه اهتيمستك اهيلع ةيمستلا نوكتل اهيلع مسيلف هيف ةبهاذو هلثم ديصلل
 ىلع رحانلا وأ حباذلا ةيمستك هيلع ةيمستلا نإف ى مهسلا وحن فالخب ى تردق

 هرحن وأ هحبذ ديرأ يذلا رئاطلا وأ ' ةبادلا لب اهيلع ىمسي ال يهو ى ةبصقلا

 ص لصألا فالخ ىلع زاج مهسلا ىلع ىمس نإو ى ديصلا ىلع مهسلا بحاص ميلف
 . زوجي ال : ليقو

 م ٠ ١ ٥ ۔_



 نأ دعب ديصلا ةهج يف ال ىضف ىمسو ابلك وأ آريط لسرأ نإو

 هب ر ىلإ مجح د نإ ال ‘ هلك ] هلتقو هلإ اهيف عج ر ش هرب ل وأ هآر

 هملع مسي ل ليتق لكؤي الو 0 هلتقف هيلإ لاسرإ الب داع ش ت

 { نايسنب نإو

 لسرأ نمو ى لك أت الف رخآ كمهس وأ كبلك عم تدجو نإ : « رثألا ه يفو

 ص رجزني مل نإ الإ ، لكأ « هلسرأف ركذو رجزنا نإف ى هرجزيلف مسي ملو ابلك
 ل۔بق ركذ نإ هرجزي مل ولو « هلك أ زاج رجزنال هرجز ول ناك نإ هنأ رم دقو

 نإ لح هلا ركذ ديصلا نم اند املف « هملك حرس نإ : « رثألا ه يفف ى لوصولا

 ع كلذك اضيأ ؟لح ركذ مث هبر نم لاسرإ الب بهذ نإو 2 ذخألا لبق ىمس
 يف لحو « لحي الف هذخأف هتيمستل رجزناف يسوجم ىمسف ملسم هلسرأ نإ و
 هلكأ يفف لوصولا لبق ًدتراو ركذو ابلك لسرأ وأ امهس ىمر نإو ع سكملا
 اك رشم لاسرإلا لاح يف ناك نإ اذك و « لك أ هلبق دادترا نم بات نإو “ نالوق

 وا اريط لسرأ نإو ) « ال : لبقو “ لك أ لوصولا لبق ىمسو ملسأف ةدترم وأ
 ح اهيلع وأ هيلإ لسرملا وأ لسرملا ىلع ( ىتمسو )امويغ وأ ( ابلك
 ديصلا ريطلا وأ بلكلا ىأر يأ ( هآر نأ دعب ديصلا ةهج يف ال ىضمف )

 وأ ءآر ( اقلطم هبر ىلإ عجر نإ ال ؤ هلكأ هلتقو هيلإ اهيف عجر مث هرب مل وأ (

 ءاضقنال هتاك ذ تك ردأ نإ الإ “ لكؤي الف ( هلتقف هيلإ لاسرإ الب داع مث ) هرب م

 امهس لسرأ نإو ثةرم اك لكأ ذخألا لبق ىمس نإ : ليقو “ لوآلا لاسرإلا
 . "لح ديصلا ىلع مث ءيش ىلع عقوف

 مسي مل ) هربغ وأ مهس وأ حمرب وأ هوحن وأ بلكم ( ليتق لكؤي الو )

 هصن ام طيسولا يف ركذو ى لكأو حبذ ايح كردأ نإو “ (نايسمنب نإو ى هيلع
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 2ِ ۔ ج . ِ .
 اقلطم مهسلا هلتق ام لكأ امهس وأ ةحراج ًاماسم يسوجم راعأ نإو

 تكردأ ام الإ ةحراجلاو
ف
ن
 

 ىلع اهومتقلطأ و بالكلا متلسرأ اذإ ينعي 6١ 'ه هيلع للا مسا اوركذاو » : هلوق

 “هدمص لك أ لح يسن نإف للامسا ىلع ةحراجلا لسرب نأ دئاصلل ىلوألاف ديصلا

 . ه ا ى اهلك أ لح هتحيبذ ىلع للا مسا يسن نإ نيملسملا نم حباذلاك

 ةيمست الب ةاكذلا يف رم ام ةيمست الب مهس وحن وأ بلك وحنب ديص لتق يفو
 خيشلاك لك آلا مدع ىلع انه فنصملا رصتقاو ى افالخو اقافو انايسن وأ ادمع

 ةحراجلا امأ « رحنلاو حبدلا ىلإ ةبسنلاب مهسلا وحنب وأ “ ةحراجلاب لتقلا فعضل

 امأو “رومأملل رمآلا ةمست يزجت الو « رمآ وهو رحنلا وأ حيذلاب رومأملاك اهنآلف

 اهتوقو “رحانلا وأ حباذلا دي يف ةبصقلا ةوق وةي ملف ديلا نع هلاصفنالف مهسلا وحن

 ديصلا لب العو لج هللا رمأب هتحيبذ تكح وأ ركذلا دقتعي نمب اهلاصتاب يه امنإ

 ىوقيف رحنملا وأ حبذملا يف ةاكذلا لصألا نآل العو "لج هللا نم صيخرت اقلطم

 ثيح نمف ديلا نع لصفني مل اذإ حمرلا وحنب ديصلا امأو « دب الو ركذلاب
 . صبختلا

 ادحوم يأ ( اماسم ) هتحيبذ لكؤت ال نمم هريغ وأ ( يسوج راعا نإو )
 ( مهسلا هلتق ام لكأ ) ام هجوب هنع امهدحأ كلم وأ هوحن وأ ( امهس وأ ةحراج )

 ( و) يكذ تكردأ نإ نكل تكردأ وأ هتاكذ كردت مل ( اقلطم ) هوحن وأ
 تكردأ ام الإ ) ملسملا اذه اهملعي نأ لبق تذخأ امم لكأي الف ( ةحراجلا ) امأ

 )١( ةدئاملا : ٤ .
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 لكأي الو اهبئدأو املع هل اهبهو وأ ملسمل اهعاب نإو 2 هتاكذ

 ردقي مل نإ ليتق لكؤيو هتاكذ كردت مل نإ ميلعتلا لبق تلتق ام

 نإ ةيسنإ ةميهب يمر زوج مث نمو « اعامجإ تبجو الإو هتاكذ ىلع

 { اهيلع ةردقلا ۔افتنال تشَّحوت

 اهنأل تلتق ام لك أي نأ لسرأو ركذو ع تفقوف اهفقوتسا نإ صخرو ( هتاكذ

 اهعاب نإو ) “هب لومعم ربغ وهو هفاقيتساب تفقو ذإ ملسملا بدأب تبدأت دق
 اهدجو ولو ( اهبدأو اهملع ) ام هجوب هنم هكلم تلخدأ ( هل اهبهو وأ ملسمل
 ام لكاي الو ) ديدجتلا اذه هيفكيف ملعتلا قيرط اهيلإ هجوي هنأ كلذو ةملعتم
 يبرحلا يباتكلاو ينثولا مكحو ( هتاكذ كردت مل نإ ) بيدأتلاو ( ميلعتلا لبق تلتق

 دقو ى هتاك ذ لحت يباتك نم ملسم كلم ةحراجلا تلخد نإ امأو يسوجملا كح

 امهدحأ نم اهرامتسا وأ كلذك رخآ ملسم نم وأ اہ دأو يباتكلا اهملع

 ابف اضيأ فلتخاو ملسمك ديصلا يف يباتكلا سيل : ليقو “ لالح تلتق ايف
 . هداطصا

 ( هتاكذ ىلع ردقي مل نإ ) ةحراج وأ .وحن وأ مهسلا ( ليتق لكؤيو )
 ةيكذتلا لبق هتايح تاوفل وأ هيلإ برقتي نم رضي هنوكل هتايح كردأ ولو
 قوف وأ ةردس ؤأ راغ وأ رحج يف تنّصحت وأ ةرجش قوف هنوكل وأ هدمبل

 ىتح هبرضيلف هنم فاخ اذإ هفعضي ىتح هب هب رضت ام دجو نإ هنكل « رادج
 ءابهيلع رودقم ريغ هتاكذ نأ هىلع قدصي كلذ نإف ى هحيذيف هيلع ردقي

 اهبرضو (تشح وت نإ ةيسنإ ةميهب يمر زوج مث نمو ى اعامجإ تبج و الإو )
 نإ مث نم : هلوق نم لدب ( اهيلع ةردقلا ءافتنال ) حمر وحنب انمط و فيسب
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 نإف لك نم ضعب لدب ليلعتلل لدبملا يف ماللا نأ اك « ليلعتلل « نم ه تلعج
 معأ اذهو ى اهيلع ردقي مل ثبح ةيكذتلا طارتشا مدع قلطم ىلإ ةعجار ةراشإلا

 « نم ه تلعج نإو “ تشحوت ةيسنإ ةميهب صوصخ يف ابهطارقشا مدع نم
 عومجم اليلعت ماللا لمج زوحي دقو ى آلدب خلا ءافتنال هلوق نكي مل ءادتبإلل

 الإ ةشحوتملا ةيسنإلا ةميهبلا لحي ال : ليقو « مث نم : هلوقب هليلمتو زيوجتلا

 .دوعسم نبا لاق هبو للع ينلا نع يورملا وهو ى لوألا حيحصلا وهو “اهتيك ذت

 تاهيبنت

 نونجملا ديص ال حيحصلا ىلع زيمملا يبصلاو دبعلاو ةأرملا ديص زوجي : لوألا

 كرشم وأ ناركس وأ نونجب نإو رحبلا دمص زاجو ى القع نإ الإ ناركسلاو
 ٠ . زيم ال يص وأ

 هعبط بدلاو : اولاق ى رسنلا اذك و ملعتلا نالبقي ال دسألاو رمنلا : يناثلا
 ٠ هسفنل الإ كسم الف ملعتلا لمق نإو > ردقلا

 'ميلشي نأ اههبشأ امو روقصلاو تازابلا ميلعت نأ مهضعب ركذ : ثلاثلا
 نكمم الو رجزنتف امهرجزب نأ اهىف سيلو ك بسحتف اهوعديو > يلشتف

 . اهنم كلذ

 هدي يف نكت ملو اهلسرأ وأ لاسرإ ريغ نم ةحراجلا تثعبنا نإ : عبارلا
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 روهشملاو ى ةيكلاملا لوق وهو ث ال : ليقو “ ذخآلا لبق اهيلع ىمس نإ لكأ
 اهنم عبدأ : لاقو “ لكؤي ال ءالشأب اهعبتأ مث لاسرإ الب تثعبنا نإ هنأ اهدنع

 اهؤالشاو “ لكأ ةوق كلذ :اهداز نإ آضيأ اهنم : نوشجاملا نبا لاقو ى لكؤي

 . ملعأ هللاو الثم ديصلاب اهؤارغإ

 وأ ةتىم عم هلوصو لمق ةحراجلا تفقو نإ هلكأ ةكلاملا تعنم : سماخلا

 لزن وأ ى حيرتسيل لزنف رئاطلا يبع وأ ى كلذ وحن وأ مش الب وأ ى هتمشي بلك
 عجرت مل نإ هزاوج بهذملاو ‘ فوقولا فخ نإ اهضعب هزاجأو ى كلذ ريغل

 لغاشتلا لوطي ال نأ طرتشي نأ ىل'وألا نأ ىفخ الو “ ةرم امك اهبحاصل
 . دمصلا نع

 ديصلا هب لكؤي امب اهلتقو ةشحوتملا ةميهبلا يمر زاوج نم رم ام : سداسلا

 ضعبلا هعنمو يقلم هنع ةياور دوعسم نبا لاق هبو ى انباحصأ ضعب بهذم
 اهدنع رقبلا يف روهشملاو ث منغلاو لبإلا يف هعنم ىلع ةيكلاملا تقفتا و ، رخآلا

 شحولا رقبب اههبش وهو شحوتلا يف الصأ اهل نأل اهيف بيبح نيا هزاجأ و“عنملا

 معنلا لكؤت ال نأ اهدنع روهشملاو ‘ يظلاب ةهيبش اضيأ ةاشلا نأب هيلع اودرو
 ي نمطلاب لكؤت :بيبح نبا لاقو ى اهتاك ذ ترّسعتو ةرفح يف تعقو اذإ رقعلاب

 . هوحن و فتك وأ بنج

 مث ديصلاب لعف ام ةرفح يف ةيدرتملا وأ ةشحوتملا ةميهبلاب لعف اذإ : عباسلا

 ص تيكذ ةيكذتلل عضوم اهيف يقب دقو ةايحلا ايفو اهتيكذت ىلع ردق
 عضوم ىقبي مل نإو طيرفت الب اهتيك ذتل لوصولا لبق توملاب تتاف نإ الإ دب الو
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 : هلك أيف تومب تح اهسمتلا حبذلا ةلآ دقاف ابح هدجو نإو

 ةردقلا ءافتنال تام قح رحج وأ ةردس ك يف عنم نإ اذك م

 زاب بلاخم يف بشتنا نإو لكؤي ال : ليقو . هتاكذ ىلع

 زجعو

 ديصملا يأ ( هدجو نإو ) “ كلذك ديصلا آنأ اك ‘ اهتايح تلاط ولو تلكأ
 وأ ةردسك يف عنم نإ اذكو ، هلكايف تومي ىتح اهسمتلا حبذلا ةلآ دقاف أيح )

 كلذ يف ناك وأ ةرجش وأ لبج ىلع ال راط وأ راغ وأ « مجلا مدقتب ( رحج

 ء نيتروصلا يف ( لكؤي ال : ليقو 0 هتاكذ ىلع ةردقلا ءافتنال تام ىتح )

 ص هرحني ملو هحيذي ملف هيلع ردق دق هنأل ى عنملا ةروصو حبذلا ةلآ دقف ةروص
 دقف قدصل حبذلا ةلآ هنم عزن نإ لكؤيو هريغ وأ ناسنإ هكسمأ نإ لكؤي الو

 نأ دئاصلا ىلع مهضعب بجوأو ؤ ىرخأ سمتليلف ذئنيح هيلع حبذلا ة ةل آ

 ' هديو همازح و همكك هنم اهل وانت لهسب عضوم يف اهدعيو حبذلا ةلآ

 هكذي ملو هتايح كردأ ام لك أي مل لوط دعب الإ اهيلإ لصي ال لح يف اهلعج نإو

 ايح كردي نأ ءاجر ادجس هتحراج عابتا ضعبلا اذه بج وأو “ ضعبلا اذه دنع

 هنأ نقوي نأ الإ لكؤي مل حراجلا هلتق تح هعابتا يف ىخارت نإف ى هيكذيف
 . هرثأ يف ةدج ولو هك ردي ال

  

 ةغل ىلع ضاق بارعإك هبارعاف ( زاب بلاخم يف ) ديصلا ( بشتنا نإو )
 ةغل ىلع يازلا ىلع هبارعإب وأ « ةاضقك ع ةازب ىلع هعمجيو ءايلاب يزابلا : لاق نم

 هبحاص ( زجعو ) « ناميقو عاقك نازيب ىلع هعمجيو هئاز دعب ءايلا لعج ال نم
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 نإو ص هحبذ ديصلا توم وأ هلجر راسكنا فاخ وأ ، هعزن نع

 نإو ،هنم لكأي مل نإ هشير فتن ولو هليتق لكؤيو ، هتلصوح يف

 اهل هسح وأ اهريغ ادص هتحراج ىلع 7

 ( هتلصوح يف نإو ، هحبذ ديصلا توم وأ هلجر راسكنا فاخ وأ هعزن نع )
 حيذلا فنصملا لمج امنإو ى هقنع يف حبذلا دجي مل نإ قنعلا لفسأ ماعطلا عمج

 هلعجي ملو اهتحت قنعلا فالخم حباذلا ءىطخي دقف اهئافخو اهرغصل ةياغ اهيف
 داطصاو زابلا لسرأ نمو : « رثألا ه يفو : لاق نيح ةياغ رثألا نع خيشلا

 هل لدي امك ى هبلاخم نم هعزن دعب يأ هتلصوح يف هحمذي هنإف هبلاخ يف بشتناو
 نأ مهف فنصملا نوكي نأ لمتحيو « خلا هعزن عطتسي مل نإف : كلذ بقع هلوق

 يف تومي ىتح هكرت زوجي ال هنأ ىلع هيبنتلا ى هتلصوح يف هحبذي هنإف : هلوق ىنعم
 وأ امالك فنأتسا مث ی كلذ زاوج مهوتي دق هنأل هيلع ردق دق هنأل هبلاخمب هبلاخم
 اذإ هنأل ث عزنلا عطتسي مل نإ هبلاخم وهو هحيذي امنإ هنأب انايب كلذ ىلع هعرف
 اذه ىلعو ى زابلا بلاخمب هلتق ىلع ناعتسا دقف اهيف هحيذو هعزني ملو هعاطتسا

 دق اهريغ نوكيو آلوأ مدقت ام وه ةياغ ةلصوحلا لعج هعجو نوكي لاتحالا

 . باشتنالاب لطعتيو ىفخي

 يأ ( هنم لكاي م نإ هشير ) زابلا ( فتن ولو )زاب لبتق ( هليتق لكؤيو )
 زوجيو « ال : ليقو ص كذي مل نإ دسف هشير نم ولو هنم لك أ نإو ى ليتقلا نم
 ىلوأآلابف دسف شيرلا نم لك أ نإ هنأ طرشلا موهفمب ديفيفشيرلل ريمضلا عجري نأ

 ( اهريغ اديص هتح راج ىلع در نإو ) « فلخلا رم دقو همل نم لك أ نإ دسفي
 ال وأ هديص وأ هتاكذ زوجي هريغ وأ يمدآلا كلذ ناك ءاوس ث هريغ وأ يمدآ

 اضيأ رك ذ نم ( امل هممبح وأ ) ‘ بلكم ريغو يسوجمك « هتاك ذ وأ هديص زوجي



 ۔ليل نإو۔ديص نود لاح نإو ، لكأ هلتقو هذخأ تلوتف

 هنت وم لاتحال هركو > لك أ مهسلا وأ هدنع بلكلا دحوو

 اممف زاوجلا حجرألاو ‘ افص ال ءاتش ز وج م نمو [{ ةغدل كر

 ، هريغ رثأ هيف ري مل نإ

 نآ سايقلا يف يفبنيو : ليق ى اهبحاصل وهو ( لكأ هلتقو هذخأ تلوتف )

 هايإ اهكاسمإو هيلع اهقييضتو ديصلا اهعابتا عومجب ةحراجلا ةاك ذ نأل لكؤي ال

 لجلا هجوو“اهريغب كلذ ضعبف تك روش دقو ضع وأ برضب هلىلذتو هنيوهتو

 اه هحبذ زوجي نم حبذو ةباد هتاك ذ لحت ال كرشم ضبقك اهريغ نم كلذ نأ

 . اهحبذيف هحبذ زوجي نم ىلإ اهايإ هدرك و

 هدنع بلكلا دجوو ) ودع وأ دعب وأ ( ليل نإو ديص نود لاح نإو )
 نأل ( افيص ال ءاتش زوج مث نمو ى ةغدل كب هتوم لاتحال هركو“لكأ مهسلا وأ
 نادئاع زيوجتلاو فنصملا رك ذ يذلا ليلعتلا اذهو ى ءاتشلا يف ال ابلاغ غدللا هيف

 هيف ري م نإ اهيف زاوجلا حجرألاو ) ، ليللا لاح اذإ ام ةلأسم ىلإ ىفخي ال اك
 : لاوقأ ةثالث هذهف ( هريغ رثأ

 هذهو اهب ري وأ حجرتي وأ تومىلع انيعم رب مل نإ ةهارك الب اهلك أ : لوألا
 . اهيف خيشلاو فنصملا اهركذي مل نإو ى لوآلا لوقلا يف ةدارم دويقلا

 ةغدلب اهتوم لاتحال اهب رب وأ حجرتي وأ كلذ ري مل نإ هلك أ ةهارك : يناثلاو
 . كلذ وحن وأ ةمدص وأ ةعسل وأ

 امه ريغل داعبتساو “ عسللا وأ عذلل ابيرقت افيص ال ءاتش هلكأ زيوجت : ثلاثلا
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 هنم نابأف ادص ىمر نمو ٠ هنم تب رهف ةاش حبذ نم اذكو

 ض اتيم هدجو نإ تابلا لحو وضعلا مرح هسأر ريغ اوضع

 . . . . . . . ‘ هاكذ الإو

 يأ )١' « تيغنأ ام عدو تيمصأ ام "لك" » : للع لاق دقو © هل ةمالع ةيؤر الب

 ةبرضلا لمحت اذإ ام هلثمو 4 هناكم يف تام لب كنع بغي ملو تلتق ام 'لك

 ث كبرض دمي كنع باغ ام كرتأ يأ تيغمأ ام عدو ؤ كنع بغي ملو برهو

 ى هلكأ هركف ى هيزنتلا ىلع ضعب هلمحو ى بوجولا ىلع عد : هلوق مهضعب لمحف
 نب يدع لاقو “ فمصلا يهو عسللاو عذلاا ةنظم يف بوجولا ىلع ضعب هلمحو
 ةليللا انع بيفغيف ديصلا يمرنف ديص ضرأ انضرأ نإ هللا لوسر اي ه : متاح

 هبف دجت ملو هيف كمهس تدجو اذإ : قلي لاقف ث انمهس هيفو هدجنف نينليللاو
 ص هلتق كمهس تملع : هلوق ىنعمو '") « لكف" هلتق كمهس تملعو هريغ رثأ
 . توما نع نيعم رثأ رت ملو ةداع لتقت ةميظع كمهسب ةبرض تدجو كنأ

 وأ اهلتقي امم هريغ رثأ اهيف رب مل ام اهلك أي ( هنم تبرهف ةاش حبذ نم اذكو )

 :لبقو ى اهلك أي ال : ليقو “ هركت : ليقو ںاهلك أي ال : ليقو ى اهتوم ىلع نيمي

 لكؤي حبذلا وأ دبصلا نأ لصحتن اهلثم ةاشلا ريغو ى ليل اهاراو نإ اهلك أي ال

 هتمالس ملعي مل ام ال:ليقو “ناعأ وأ ى هربغ هلتق هنأ ملعي مل ام بيغلا يف تام ولو

 هنم ناباف اديص ىمر نمو ) “ لبللا ريغب ىراوت نإ لكؤي : ليقو “ كلذ نم

 يقابلا يأ ( هدجو نإ ) ةيمرلاب ( يقابلا ملحو وضعلا مرح هسأر ريغ اوضع
 درجمب تام نإ اضيأ وضملا لحي : ليقو 0 ةىك ذتلاب لحو ( هاتكذ "الإو اتيم )

 ٠ ىلمي و أ ها ور ) ( ١

 ٠ دواد وأ هارر ) ( ٦
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 لحم دقفل مرح الإو س اتيم هدجو نإ لكلا لكأ هسأر نابأ نإو

 . ةاكحنذلا

 ام ه : للز هلوقل المح اهريغ يف الو سأرلا ةهج يف هدعب ةايحلا قبت ملو ةنابإلا

 حبذ نمف ى ديصلاو ةاكذلا ريغ ىلع 6١١ « ةتيم وهف ةيح يهو ةميهبلا نم عطق

 عوطقم ليلق هنأ عم سأرلا لحو « هيلع ةحيبذلا مرحت مل دمع الب سأرلا ن ابأ و

 دعب ةحيبذلا ىمحت ملو هديصب اوضع عطقو داص نمف “ عطقلا دعب يح ريثك نم
 ىلع ثيدحلا لمح اقلطم وضعلا مرح نمو ى لالح امهالك يقب امو وضعلا نإف
 . هقالطإ

 مكحلا يف ةدلجلا اهلثمو محللا ةعضب لمشي ام عطقلاب فنصملا دارمو

 (ةاكذلا لحس دقفل مرح الإو اتيم هدج و نإ لكلا لكأ هسأر نابأ نإو ) “روك ذملا
 تيوفتب تدسفأ ةبرضلا كلتو هيكذي نأ ايح هديصم دجو نم ىلع بجي هنأل
 عطق ام ه ثيدحل مرحف يح نم عوطقم اليلق هنوكلف سأرلا امأ « ةاك ذلا لح

 ىرت الأ « ادساف هنوكل عطقلا كلذب لحي مل هنوكلف دجلا امأو « حلا يح نم

 دسجلا يف قبي ملو هريغ لحي ال دسافلا عطقلاف “ ليلقلا عوطقملا كلذ دسف هنأ

 دجو ولو ىكذي نأ حصي ملف سأرلا هيفو دسجلا ىكذي امنإ هنأل ةاكذلا عضوم
 لك أ زاوجب لاق كلذلو ‘ سأرلا عطق دعب ىيحي ال هنأ داتعملاو ى ايح يقابلا كلذ

 نإف “ يح نم عطق هنأ اهيلع قدصي الف توفت هعطقب ذإ اتيم دجو نإ لكلا
 دارملا نأ هنم ردابتي « ةتيم وهف ةبح يهو ةميهبلا نم عطق ام ه : للع هلوق
 ةعسلا يف ةبك ذتلاو « هدحو عوطقملا كح رك ذ ىلع رصتقي مل الإو يقابلا ةتايح

 . ه رك ذ م دقت ) ( ١

 ۔_ ٠ ٢ ٥ ---

 



 نبمصن دص عطق نإو ‘ رم دقو ‘ اهسأر نيبأ نإ ةماعن رحن حصو

 > رخآلا مرحو سأرلا يلي امم حبذ الإ و ًاتسم دحو نإ هلك لكأ

 . . . . . .. ًآمكح نئابف دلج نئاب كسمأ نإو

 يف اهمدع هيف طرشو « رم ام ىلع اهدعب ةك رلا اهبف طرشف“دايطصالا فلاخت

 ديصملا ىلع ردق اذإف « ةردقلا مدعل حيبأ امنإو ‘ قيضم صيخرت هنأل عطقلا عون

 وأ هيف حبذي يذلا عضوملا ضعب دجو نإ هنأ قحلاو « ايح دجو اذإ رحن وأ حبذ

 تدجو نإ هنأو كلذ يف مالك رم دقو لحو يكذ سأرلا ريغ ةهج يف هيف رحني
 . تلحو تيك ذ ةيكذتلا هيف حصت ام اهب قصتنا دقو ةيح سأرلا

 زجملا ناك نإ و ى اعم الك أ نيفصن ديصلا ةبرضلا تلصف نإ : « جاتلا » يفو

 : لاق ذإ ( رم دقو اهسار نيبأ نإ ةماعن رحن حصو ) “هنود مدقتملا لك أ رثكأ
 فاكي هيف تلخد ةماعنلا نإف ى هسأر لك أ نإ هقنع نم كيدك حبذ زوجو
 ماملل ةيمست حبذلاب وأ رحنلاب تناك ءاوس ةيكذتلا قلطم حبذلاب دارأ و ى هيبشتلا
 كيدك حبذ اذكه فطعلا كانه ردقيو انه رحنلاب دارأ اذك و ى صاخلا مسإب

 ةيمست ةنابإلا قلطم كلانه لك لاب دارأ و ةماعن حبذو اهرحن اذكمه انهو هرحنو

 . صاخلا مساب ماعلل

 امي حبذ الإو اتيم دجو نإ ) رم اك ( هلك لكأ نيفصن ديص عطق نإو )
 ل اتيم لكلا دجوو فصنلا ن ود ام عطق نإو ‘ ) رخآلا مرحو سأرلا يلي

 يقابلا دجو اقلطم عطق اذإ لكؤي ال فصنلا نود ام نأ لصحتف هنم ءيش لكؤي

 ايح دجو نإو « اعم الك أ هعم ايح قابلا دجو نإ فصنلاو ى اتيم وأ ايح

 اسح ال ( امكح نئناببف دلج انناب كسمأ نإو ) ‘ عوطقملا مرحو يحلا يكذ
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 ىلع ردق ىتمو ى لق نإو محل دلجلا عم ناك نإ نئاب ريغ وهو

 عم نعطب نإو 4 سأب الف الإو تبجو هتبل ف ديص ةاكذ

 ك ةيمست

 هعطقف اديص برض نإف ( لق نإو محل دلجلا عم ناك نإ نئاب ريغ وهو )
 نإو ى ايح هدجو نإ هب لصتا امو سأرلا لحو ى هاكذ طقف دلجي لصتاو

 بلق وأ شرك وأ نارصم لصتا نإو “ لكلا لح ءاكذو محل هيف دلجي لصتا

 وه له : هيف فالخلا نيميلا باب يف رم امع كلذ وحن وأ موقلح وأ ءيرم وأ

 رسكف ًآرامح برض نمو ى لاصتا : ليقو “ لاصتا مدمك هنإف ؟ال مأ محل

 ملام اهلكأي : ليقو “ عقت نأ فاخ نإ الإ اهلك أ هلف عقت ال نأ عمطو هلجر

 « . جاتلا « ق هركذ ى نبت

 « ساب الف الإو تبجو ) هحبذم وأ ( هتبل يف ديص ةاكذ ىلع ردق ىتمو )
 ةكبش يف شحو رامح عقو نإ : « جاتلا ه يفو ى ( ةيمست عم نمطب نإو
 هنعط يف اوفرسي ال نأ بدنو ى هلكأ مهلف تام ىتح هيلع اوركذو هونمطف موق

 فنصملا هيلإ راشأ اك قحلاو ص تام ىتح نعط اذإ مهضعب ههرك و . ها هوكذيو

 متخ اذإ وه امنإ ضعبلا هركذ امو ى هوك ذيف هتاك ذ ىلع اوردقي ىتح هونعطي نأ

 هتومل اهنأ ةين ىلع اهب نمطلا أدب وأ ةريخألا ةنعطلا ىلع ىمس نأب ةيمستلاب نعطلا
 نإ هركيو ى هيلع ىمسو تام ىتح نعط نإ هركي هنأ خيشلا ركذو ى تام قم

 هنأ نيهجولا يف ةهاركلا هجوو « ءاملعلا ضعب لوق وهو يكذف عرص ىتح نعط
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 كرقيلف الثم ةكبشلا هتسبح دق هنأ هيلع ةردقلا نايبو ى لوألا هجولا يف ضعب

 هنإف هريغب ةنامتساب وأ ةليم ىكذي وأ هتاكذ ىلع ردقيف الثم عوجب فعضي ىتح

 :خيشلا لاق ى ةاكذلا نع ةبعصتسملا ةيسنإلا ةرقبلاك ناك الثم ةكبشلا هتسبح اذإ

 ينعيو ى اهريغ هل لحي الف ةبللا يف هتاكذ ىلع ارداق ناك اذإ هنأ اذه يف لصألاو

 ىنفتسا دقو نمطو برض ميدقت عم اهيف ةاكذلاو ى ةبللا ريغ يف ةاكذلا اهريغب

 ص كلذ لعفي نأ هيلع مرحو مرحت مل دمب هاكذف نمطو برض نإ نكلو ى امهنع
 عم تام قح هنعطب مرحي الف يأ ص سأب الف هبلع رداق ريغ ناك نإ و : لاق

 امأ و ى ممرحتلا يفن سأبلا يفنب دارملاو ى هتاك ذ قا۔طأ ىتح هنعطب الو ركذلا

 . ةىقابف ةهاركلا

 يف لبحلا ناك نإو « فقولاب : ليقو ع هذخأي الف لبح يف اديص دجو نمو
 الإ دبلا باود نم هنآل سخلا يك ذيو لبحلا برل وهو هذخأ زجي مل اهريغ وأ ةبشخ
 . هتيكذت ىلع ردقي مل نإ

 ردقي ال قح يمرلاب هنايإ هبش توف نع ( هقثواف مهسب اديص ىمر نمو )

 قتشاو ى نايإلل قاثيإلا ظفل رامتساف “ لبح وحنب هقاثيإب بورهلا ةدش ىلع

 رخآ ءامر مث ) « هفعضأ ( هنهوأو ) : هلوقب هرسف اك نهوأ ىنعمب قثوا هنم
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 لوألا هتبثي مل نإو س هتميق نامض رخآلا ىلعو لوألل وهف هلتقف

 يبيع ىتح اديص درط نم اذكو « هتبثأ نإ ريخألل وهف هبرضب
 هريغ نع مرح هتلابح وأ هتكبش يف عقو وأ همهس وأ هدرط نم

 . هفلخ ريثملا ناك ولو هسفن ةيجنت ىلع ردق نإ زاجو ى هدابطصا
 رخآ دايص نم هماع نإ هذخأي الف هل ًانهوم ديصب احرج دجو نمو

 . هذخأ هيلع مرح ًالبن هب دجو نإو ى زاج الإو

 ىكذم هتميق يهو هلتقب همرح هنأل ( هتميق نايض رخآلا ىلعو لوذلل وهف هلتقف

 وأ ث هل داصي ايم ناك نإ ابح هتمىقف ىنتقىل ديص نإ و ى لك ألل داصي امم ناك نإ

 ٠ لك ألل د اصب ايم ن ك ول و هل ٥هد ر ] هن 1 ن اده اش هل دهش

 وأ هضرم وأ هفعضل هتوفي نكل هتبثأ وأ ( هبرضب لوألا هتبشي مل نإو )

 نم اذكو ت هتبثأ نإ ريخألل وهف ) كلذ وحن وأ أجلم نم برق وأ اخيش هنوكل

 وأ همهس ) نم زجملا هقحلف مهسب هامر ( وأ هدرط نم ييع ىتح اديص درط
 ةكبش تسيل ( هتلابح وأ ) ربلا ةكبش وأ رحبلا ةكبش ( هتكبش يف عقو

 وأ درطلا دمب ( هسفن ةيجنت ىلع ردق نإ زاجو 0 هدايطصا هربغ نع مرح )
 ( ريثملا ناك ولو ) “ رم اك اهعطقب ولو ةلابحلا وأ ةكبشلا نم تلفنا وأ يمرلا

 نم هماع نإ هذخاي الف هل انهوم ديصب احرج دجو نمو ى هفلخ ) ص جعزملا

 لكو ( هذخأ هيلع مرح ) هل سيل ( ذابن هب دجو نإو “ زاج الإو رخآ دايص
 . هريغل لحي مل هنع برهف هديب دئاصلا ضبق ام

 س ٥٢٤



 عرف

 تام ام لكأ هلف ىمس دقو ادحاو دصقي ملو ريثك ديص ىلإ ىمر نم : ليق
 اهنبل ىلع ماق ولو هلك أ زاج ةاشك هريغ وأ اديص ةأرما تعضرأ نإو ى هنم

 نكي مل ام لك أ آريزنخ "يدج عضر نإ : ليقو ى ةبلك نيل اذك و « ربك ىتح
 . اثالث سدحيف ةلالجلاك نوكيو هنم هعاضر رثكأ
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 لصف

 نوكيال نأ طرشب دازو ى اعنمو ازاوج حب اذلاك ربلا دئاص

 مرح مرب اتيم عقوف ىمسو ؟لح يف اديص ىمر نمو ى ًآمرحم

 > هركو نم الل ريطلا دص هركو ك هلكأ

 لصف

 ى هتحيبذ زوجت يباتك هداص ام زوجيف ( اعنمو ازاوج حباذلاك ربلا دئاص )

 ديص زوجي الو ى ةيكلاملا روهشم وهو ٠ انه دحاو ريغ لاق هبو « ال : ليقو

 ام نإف “ ( امرحم نوكي ال نأ طرشب دازو ) “ هتاكذ زوجت ال يذلا يصلا

 هنأ اهحصأ نالوق هيفف لحم هاكذف ى هتاكذ تك ردأ نإ الإ مارح مرحم هداص
 دقو اقلطم مزال ءازجلاو لحملل لحي : ليقو ى ةتيم وهف مرحم ءاكذ نإو ى لالح
 اتيم ) هسفنب ( عقوف ىمسو لح يف اديص ىمر نمو ) 0 هيف مالك جحلا يف رم
 . هيف عقو ىقح لماحت هنآل جحلا يف رم اك ( هلكا مرح مرجب

 اهنم هديص هركي الو ، هشع نم وأ ( هركو نم ليل ريطلا ديص هركو )

_ ٦ ٢ --- 



 . هدعب زاجو .4 آراهن وأ هريغ ولو دري نأ لبق دروملا ىلعو

 ص ريغلل رفادنم كب وأ حمر ركب وأ سرفب اديص لتق نمو

 هيلع مرحي لبف

 ( درب نأ لبق ) ءاملا دورو عضوم ( دروملا ىلع ) دبصلا هرك ( و ) « اران

 نأل ريطلا ريغب ىبغو ع ريطلا ريغ يأ ( هريغ ) دبصملا ناك ( ولو ) ى ءاملا

 ( وأ ) ع شحولا فالخب برق ضعب مهنم برقي ذإ سانلاب نمأ ضعي هل ريطلا
 اذك و ى دورولا دعب يأ ( هدعب ) ةهارك الب( زاجو ى اراهن ) دايطصالا ناك

 ىرب ناك نأ لبق هديصي نأب دروملا نم بيرق ىلإ لوصولا لبقو ى دورولا لبق

 نع هدوروو « اليل شملاو روك ولا نم دايطصالا نع يهنلا دورول كلذو ى ءاملا

 ليللا نإف اهتانك و يف ريطلا اوقرطت ال ه : للع لاق « دروملا نم دايطصالا
 ليللا يف وه كلذ نع يهنلا نأ ىلع كلذو ع ايل نايتإلا قورطلاو )١' « نامأ

 لمتحف ٢١) ي اهتانك و ف ريطلا اورقا » : هلبع هنعو ى نامأ ليللا نإف : هلوق

 نأ لمتحيو ى مدقتملا ثيدحلل اليل اهتانكو نم اهوديصت ال اهوك رتا دارملا نأ
 ةايح لمج العو لج هللاو ى ريطتلل يه ثيح نم اهتراثإا اوكرتي نأ دارب

 ريثكف ىعرملا امأو ى لسنلل عطق ايهنع ةعطاقملا يفف ى مونلاو ءاملا يف ناويحلا

 . روصحم ريغ

 الب ( ريغلل ) ضابقمك ( فادنم كي وأ حمر كب وأ سرفب اديص لتق نمو )
 بحاصل مرغيو ةتيم نوكيف هريخ ىلعو ( هيلع مرحي لهف ) ةلالد البو هنذإ

 )١( ملسم هاور .

 ٠. دواد وبأ هاور ) ( ٦
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 ًافادنم دجو نمو ؛ نالوق ؟ هبرل كلذ ءارك مرغيو هكس وأ

 هتكبش بصان اذكو « اهبرلف آديص اهيلإ درو تبصن ةكبش وأ

 برل دسفأ ام مرغيو دصلا هلف هريغ ماعط ىلع هفادنم وأ

 ء ماللا

 ص هوحنو فادنم ريغب تام نإ ( هكسمي وأ ) ؟ هئيش لامعتسا ءارك ءينلا

 كلذ ) لايمتسا ( ءارك مّرغيو ) ى ةتيملا نم لح ام الإ هنم هل ايف ةتيم هب تام
 نإو “يدعتملا كلذل ءانع الوءءيشلا بحاصل ديصملا نأ :اهثلاث ( نالوق ؟ هبرل

 كلت لمعتسا نإ و ه ءاركلا مرغيو يدعتملل : ليقو “ ءيشلا بحاصل وهف تمي م

 لتق ىنعمو ص اهؤارك هبحاصلو هل دصملاف « رذعي ثيح نم وأ اطلغ ءاشألا

 هريفل بلكمي داطصا نإو ى هريغ وأ حمرو لبنب هيلع هلتق سرمقب ديصلا

 . يتأي اك هبحاصل ديصملاف ى ةلالد الو ع هنذإ الب

 ا وأ هيلإ ( درو تبصن ةكبش وأ ) بصن" ( افادنم دجو نمو )

 وأ هبرل ديصلا ( ف ) اهيف وأ هيف عقو ىتح هسفنل هدرط وأ وه هذخأيل ( اديص
 كلذ هبصن ءاوس “ ( هربغ ماعط ىلع هفادنم وأ هتكبش بصان اذكو ى اهبرل )

 نم هبصن وأ هب ًاقصتلم وأ م اعطلا نم ابيرق ولو ماعطلا كلذ ىلإ قيرطلا ىلع

 بصانلل يأ ( هلف ) 0 :كلا وأ فادنملا يف هلعجو هذخأ وأ ماعطلا قوف

 وأ ديصلا هدسفأ وأ وه هدسفأ ءاوس ( ماعطلا برل دسفأ ام مرغيو “ ديصلا )

 لخدي ىتح هنامض يف وهف هعضوم نم هكرح دق هنكلو دسفي مل نإو ى هلكأ وأ
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 شحول آديدح بصن نمو ى هبرلف هريغ ةحراج كب هلتق نإو

 ديدحلا برل امهف رخآ اشحو ديدحلاب شحولا برضف هديدح هذخأف

 ةروصلا يفف ريغلا لال ىحلا تابثإ كلذك هلوق يف هبشلا هجوو “ هبحاص دي

 دارلل ءانع الو ناتضباقلا اهنأل ةكبشلاو فادنلا بحاصل ديصلا تبثأ ىلوألا

 ةيناثلا يفو ى هسفنل ذخألا ةين ىلع ايدعتم وأ عربتم دعي نأ امإ هنآل اهيلإ

 . هريغل ماعطلا نآل هل ديصلا ناك ولو ماعطلا نم دسفأ امل مرغلا تابثإ

 ةدئاز فاكلا هذه ( هريغ ةحراج كب ) ايح هكسمأ وأ ( هلتق نإو )

 دارفألل يه وأ « نييفوكلا لوق وهو ى اهزاوج ىلع ءانب ءامسألا ةدايز نم كلذو

 رم دقو ريغلل فادنملا لثمو حمرلا لثمو سرفلا امأ«جراخلاف الإ و ‘ ةينهذلا

 دارفألل وأ ركذ ام ريغ اههبشي ام انل سيلو اهسفن ةحراجلا امأو « اهكح

 وأ ى اهب دامطصالا نكمأ نإ لجاو رامحلاك سرفلا لثم اهب الخدم ةيجراخلا

 ى بلكلا يهو ةلماكلا ةحراجلا : ةحراجلاب دارملا نأ ىلع “ ةيجراخلا دارفألل

 برل يأ ( هبرل ) ديصلا ( ف ) اهركذ مدقتملا حراوجلا نم هلثم فاكلاب لخديف
 . ةحراجلا لثم

 ديدحلاب شحولا برضف هديدح هذخأف شح ول ديدح بصن نمو )
 برضف هب ىضمو لبن وأ حمرب هبرض نإ اذك و ( ديدحلا برل اهف رخآ اشحو
 ذوخأملا اذك و « هتىك ذت تك ردأ نإ الإ لحي ال ديصلا هب رض ام نكلو رخآ هب

 كلذ وحنو ضابقم وأ ةكبش وأ عوضوم ضارمعمي ذخؤي ام نإف بوصنملا ديدحلاب

 - ٥٢٩ - ) ج ٤ - لسنلا - ٣٤ (



 لحب الو 2 هلف هسفن ىلع هقلغأف هب اب ًكحف ديص هتيب لخد نإ امك

 . . . .بابلا قلغي مل نإ زاجو 4 هذخأ ريغلل

 : ضعب نعو ث هب يمرملا ضارعملاو لابحلا اذك و ى هتاكذ كردت مل نإ لكؤي ال
 ص دح هل دوعب ديصلا زيجم دنع الإ طسولا ظيلغ نيفرطلا قيقر دوع ضارعملا

 دوع ضارمملا : ليقو “ هب يمر نإ هلكأ لح هدحي ديصلا ضارعملا باصأ نإف
 : لبقو ؤ دح اهل ناك نإ لكأ ةديدحلا هتباصأو هب يمر نإف ةديدح هسأر ف

 ديص هتيب لخد نإ اك ) هضرمب باصأ ام لكؤي ال هل شير ال مهسلا ضارمعملا
 هكسمأ وأ ( هسفن ىلع هقلغاف ) هلخاد نم هب محدزا وأ هسم يأ ( هباب كحف

 وأ حير وأ ديصلا كلذ ريغ لخاد نم ةباد وأ ناسنإ هيلع هقلغأ وأ ءيش هيف

 وأ انونجم هقلغأ يذلا ناسنإلا كلذ ناك ولو هيلع هسفنب هدحو بابلا قلفنا

 وه ( ف ) هريغل هيلع هتقلغأ يتلا ةبادلا كلت تناك وأ هربغل ادبع وأ هريغل افط

 مل ولو تيبلا بحاصل هنمض ديصلا جرخو هحتف نمف « تيبلا بحاصل يأ ( هل )

 ص ام هجوب نذإ الب هيف لوخدلا هل زاج ولو هتافو ظفاحف ملع وأ هيف هنوكب ملعي

 ص اذك هيف لعفا وأ ى هيف ينرظتنا وأ “ هيف منو تببلا ىلإ بهذإ : هللاق نإ الإ

 املاع وأ هيف ديصلاب ملاع ريغ لخدف ى اذكب هنم تئا وأ ص اذك هيف عض وأ
 . نامض الف تافف هتوف نع ًازرحتم لخدف

 مل ولو هريغ الو ديصلا ( بابلا قلغي مل نإ زاجو “ هذخأ ريغلل لحي الو )
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 هل زجي مل ذإ هلوخدب ىصعو هل حص هذخأ نإ هنإف نذإب الإ هيف لوخدلا هل زجي

 هل نإف برض وأ حيولتي ولو هب جرخي ام لعف وأ بابلا يف هبقترا نإ ايس الو
 ذخأ ام حبذ نم دب الو “ هيف لوخدلا هل لح اذإ اك هيلع نايصع الو هذخأ

 . ةتيفف الإو ةزورغملا ةديدحلا وآ ةكشلا وأ ةلابحلا وأ فادنلا



 لصف

 لحو ، امهديص دارجلاو كمس ريغ نإو رحبلا ديص ةاكذ

 صاخ ةتف يح نم عطق امو . يسوجمو ئنثو نم نإو انل

 ا_مهرغ

 لصف

 دصق هلعل و ی كمس رحبلا ىف ام لكو ( كمس ريغ نإو رحبلا ديص ةاكذ )
 ء رحملا يف لقي امم هوحنو ناسنإ ةروص ىلع هنم ناك ام كمس ريغ هلوقب

 ( يسوجمو ينثو نم نإو انل لحو ى امهديص ) ديص ىلع فطع ( دارجلاو )
 ثيدح ( و ) ص يسوجم نم ضعب هعنمو « اهيف رذعي ال يتلا مايألا يف غلاب فلقأو
 ،دارجلاو يرحبلا ديصلا ريغب ( امهريغب صاخ ةتيم ) وه ( ف يح نم عطق ام )
 التق هجو يأبف ى ايل ةاكذ ال اهنأل لالح نييحلا دارجلا و رحبلا ديص نم عطق امف

 ٠ لتق الب اتام نإ اذك و ى الح
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 ص هنذإب الإ كاسمإ دعب هناعو وأ دايص ةكبش نم طقاس "لحي الو

 رخآ ىخرأو 3 ه رجو كمس ىلع هتكبش دايص ىخرأ ول 3 نمو

 . . . ...... .. ذخأل هفلخ هتكبش

 اهالولو رانلاب هحضن دمب الإ هلكأ حلصي ال دارجلا نأ ةقراملا ضعب معزو

 حلملا عم ءاعو يف ءاملاب هرمغي اهيف هئاقلإ نع جرحتي نم نأ ركذو ع ريثك هلكأ ام

 > رانلاب يحلا بيذمت يغبني ال هنأل اهىف هئاقلإ نع جرحتي امإ و توع نأ ىلإ

 . ةينايرسلاب ابوتكم مظعألا هللا مسا هحانج يف نإ : لبق املو

 هللا مسا ركذي مل وأ خبطي نأ لبق تام اذإ دارجلا نأ ةبراغملا ضعب معزو
 . لكؤي الف هلع

 بحاص نم ( كاسمإ دمب هناعو وأ دايص ةكبش نم طقاس لحي الو )
 عم وأ ةكبشلا ىلع كاسمإلا اذهو“اهيف ام وجني ال ىقح اهيلع ءاعولا وأ ةكبشلا
 اذإ ضرألا ةكبش فالخب ( هنذإب الإ ) توفب ناك ولو اهيف ام لحي ملف ضبق رجلا

 اهنم جرخو ةكبشلا كمسلا لخد نإ امأو “ يوق وهو اهوحن و اهيف ام بهذ

 دحح راصو اهنم عقو اذإ : ليقو ‘ ةكسلا ريغ اذك و هذخأ اهبحاص ربغلف

 امأ و « ربلا ديص يف اضيأ نالوقلاو ‘ هذخأ هريغلف رحبلا نم جرخي مل ولو فلتلا

 تإ الإ هذخأ لحي الف رحبلا نم جورخلا دمب اهريغ وأ ةكبشلا نم طقس ام
 . اكورتم ناك

 دايص ىخرأ ول)اهبحاصل وه ةكبشلا هتكسمأ ام نأ لجأ نم يأ (مث نمو)
 ذخأل)اهتحت وأ اهبناج وأ (هفلخهتكبش رخآ ىخرأو “هرجو كمس ىلع هتكبش
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 اهيف ام جرخف تقرخنا هتكبش لوألا جرخأ املف اهنم جراخ

 نم كلذ نمو 0 يار ىلع لوألل هب هب مكحن رخآلا ةكسش ف لخدو

 لحب الف رخآ دلبل بهذف هتفكتف ةح وم هتب رضف هماجال كمس ءاح .

 رجفنا اذإ و > هريغل ًاإأحو ل لوألا نم هتالفناب ملاعل هذخأ

. 

 ضر اب رهن

 لفسأ نم عفرلاب اهجارخإ يف ذخأ يا ( هتكبش لوألا جرخأ امف ، اهنم جراخ
 ما ءاملا رهظ تلصو ءاوس ( رخآلا ةكبش يف لخدو اهيف ام جرخف تقرخغا )

 > هكاسمإو هرح و هسدىلع هتكش طاضنال ) يار ىلع لوألل هب كح ( ال

 . رحبلا كمس رئاس دحيو فلتلا دحي راس هنآل رخآلا يأرلا ىلع يناثلل و

 يف امامط ىقلأ نأب ( كمسب ) ءاج نم مكح يأ ( ءاج نم كلذ نمو )
 ةزمهلا رسكب ( هماجإل ) ماجإلا هلخدأ ىتح رحبلا يف ماعطلا هل رج وأ ماجإلا
 ةجوم هتب رضف ) ءاملا يف ءيجي كمس .اهيف عمتجيل رحبلا لحاسب رفحت ةرفح وهو
 هافك نم اهفيفختب وأ فكلا نم هماجإ نع هتعنم يأ ءافلا ديدشتب ( هنفكف

 اضيأ هتفرصو هتبلق ىنعمب اهدعب ءاتلا نوكسل اهفذحف ةفل ىلع افلأ اهبلق ةزمهلاب

 لوألا نم هتالفناب ملاعل هذخأ لحي الف رخآ دلب ) ةهج ( ل بهذف ) هماجإ نع
 ىلع امأو ى يأر ىلع كلذو هبحاصل هنمضيلف ملع مش هذخأ اذإف ( هريغل لحو

 . فلتلا دحب ناك اذإ هريغلو هتالفناب ملاعل هذخأ لحيف رخآلا يأرلا

 هسفنب وجني ال قح فمضو دايص ةكبش نم ديص جرخ نإ : « جاتلا » يفو
 يأ دصب دحو نمو ك هداطصا نمل لح جوملا ف وحني نأ ردق نإو > اهلهال وهف

 ضرابرهن رجفنا اذإو )دحأ نم هملعنإ هذخأ زجي مل هسبحي احرج يرحب وأ يرب
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 نإو ،ًايراج نكي مل نإ مهنذإب الإ دصي مل كمس هلخدف موق
 لمح دايصل لجي الو 0 اهذخآل يبف ةنيفس يف ةكمس تعقو
 مل عيبي ىتح هلهأ هجاتحا نإ رخآل هيف هداص دلب نم كمس

 هوجاتحا ام

 دصي مل ) هريغ نم ( كمس هلخدف ) ارهن تناكف اهريغ نم ءام اهلخد وأ ( موق
 ىلإ اهنم ايراج ناك نإو ى اهريغ ىلإ اهنم ( ايراج ) ءاملا ( نكي مل نإ مهنذإب الإ
 داصي نرذإ الب هكمس ديص زوجيف اهريغ نم اهاتأ وأ اهبف ىقلأ ءاوس اهريغ
 نكي مل نإ مهنذإب الإ مهريغل لحي الف هيف قلخ نإ اذك و « هجراخ نمو هنم

 هيلإ لخد ءاوس ى هلخاد يف هنوك هيف كمسلا لوخدب ديرب نأ لمتحيو ى ايراج
 يق ةملكلا لايمتسا نم كلذ نوكيف نيتلأسملا لمشيف هيف قلخ وأ هريغ نم

 قالطإ نم وأ ى هيف قلخلا وهو اهزاجع و « هربغ نم هملإ لوخدلا يهو اهتقيقح

 . دوجولا قلطم وهو ماعلا ىلع جراخ نم ءينلا 1 دوجولا وهو صاخلا

 وحن وأ اهيلإ ةبثو وأ اهيف ةجوم لوخدب ( ةنيفس يف ةكمس تعقو نإو )
 قيطت الو ى اهتسبح دق هتنيفس نآل حيحصلا ىلع ةنيفسلا بحاصل ( يهف ) كلذ
 نأ اهيلإ قبس نمف اهنم بوثولا تقاطأ نإو ص ءاملا قارفل اهفعضل جورخلا
 رادج ىلع تناك نإ اذك و « رحبلا يف تمجرل اهذخأي مل ول تناك نإ اهذخأي

 ولو ذخألاب اهيلإ قباسلا ( اهذخآل ) : ليقو ع هيف اهبالقنا فيخ ثيحب ةنيفسلا
 . ةنيفسلا اهتسبح

 يأ ( هجاتحا نإ رخآل هيف ءداص دلب نم كمس لمح دايصل لحي الو )

 لعف ىنعم جاتحا نض وأ ى رورلا لع بصتناو راجلا فذحف ى هيلإ جاتحا
 هوجاتحا ام مهل عيبي ىتح هلهأ ) لوعفم ءاملاف اذه ىلعو “ قحتساك دمتم

- ٥٣٥ 



 طسولا ىلعف نمثلا يف طرش نإو . كلذ ىلع ربجيو . نمث نم داتعم
 نإ اهعسب ىلع مهربجت الو مهلاومأ . سان ىلع ماه ه رعسم ال : لقو

 مزعو ء ماعطل ةجاحب اورطضا ن نكلو ، كلذب مهسفنأ بطت م

 نمثب هعيب ىلع مهرابجإ هل زاج س هنع مهئانغتسا عم هعنم ىلع هلهأ
 حص

 هتميق يف الدع نوكي

 ءا اذو > مهجايتحال عيبلا د رجح ىلع يأ ) كلذ ىلع رمحيو > نم نم داتعم

 . عيبلا درجم ال نمثلا نم داتعمب عيب روكذملا عيبلا نإف ى مادختسالاب هيبش

 ( طسولا ىلع ) ربجيل ( ف ) ءالغ نم دارأ ام ( نمثلا يف :7 ناو )
 وه قفتا نإ الإ .- ريناندلا و مهاردلا ىلع ربجأ نمثلا نم اعون طرش نإو

 ريناندلاو مهاردلا نم اعون هيلع اوطرش نإ اذك و ص زئاجف ءيش 7 يرتشملاو

 اهرمغ رخآ ائيش اوطرتشاو اهريغ ائيش طرش نإ اذكو ع اهيلع اوربجأ
 . اهىلع اوربجأ

 ىلع مهربجي الو مهلاومأ سان ىلع ) هريغ الو ( مامإ رّعسي ال : ليقو )
 رطضا ط ( كلذب مهسفنأ بطت مل نإ ) نمثلا نم عونب اهعيب ىلع وأ الصأ ( اهعيب
 ( نكل ) و “ حضا , ههجو حيحص لوق اذه ( و )ة‘ اورطضي مل وأ سانلا هيلإ
 ماعطل ةجاحب اورطضا نإ ) هنأ وهو ‘ ىلوأ طوحأو قفرأ وه ام ىلإ هكرت
 يف طرفم نمثب "الإ وأ ( هنع مهنانفتسا عم ) الصأ (. هحنم ىلع هلهأ مزعو

 ال نأ زاجو ى ( هتميق يف الدع نوكي نمثب هعيب ىلع مهرابجإ هل زاج ) ءالغلا
 زوحي الو “ هنع دمحم ال آرارطضا ىأر ذإ ريعستلا هيلع بجي : ليقو « مهربجي
 نأ ءالغ يف يللع للا لوسر لئس ه كلذلو ث هنع ديح ال رارطضا رب مل نإ
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 !6١ هلا اولس نكل و رعسلا وه طسابلا ضباقلا» : لاقف « عنتماف قاوسألا رعسي

 ى ريعستلا هل زجم ملف هنع ديحم ال يذلا رارطضالا ري مل هنوكل عنتما : ليق

 رارطضالا ىأر ولو 0 [۔۔جاو ال ؟زئاج هنوكل ريمسلا نم هعانتما : لبقف

 وبأ لاقو « اودارأ امب نوعديو عيبلا ىلع نوربجي : ليقو ؤ هنع ديح ال يذلا

 هوأر امو مهرظن ردق ىلع اورعسي نأ ةعامج وأ ضاقل زوجي :دمحم نب دمحأ سابعلا
 . نمثملا ىلع وأ نمثلا ىلع حلصأ

 )١( يقهيبلا هاور .

_ ٧ ٣ ٥ _ 

 



٠٥ 

 ةماخ

 ىثنألو { نيتاشب هل كسني نأ "ركذ هل دلو نل بدن
 ةدا وب

 ةمتاخ

 ةكيسنلا يف

 دلو نمل ) أطخو عدب : لاق نمو “ بجو : لاق نم طرفأو ( بدن" )
 نم عباسلا مويلا ىحض يف ( هل ) للا ىلإ برقتي ( كسني نأ ركذ هل
 ص تاف عباسلا تاف نإو ى مويلا كلذ بسح الف رحفلا دمب دلو نإ و ى هتدالو

 لبقو يشملاب هركيو اليل يزجي الو ثلاثلا وأ يناثلا عباسلا رظتني : ليقو

 ح نيتهباشتم يأ ثيدح يف اك نيتئفاكتم ( نيتاش ) حبذ ( ؛ ) سمشلا عولط
 ةاك ذلا يف يزجي امل نيتلداعتم يرشخمزلا لاقو ى نسلا يف نيتبراقتم : ليقو

 وأ نيحياذب [ا۔هم ناحبذت لب ىرخألا نع امهادحإ حبذ رخؤي الو “ ةيحضلاو
 نيتحعن نمو ةحعنو شيك نم ىلوأ ناشيكلاو “ ىرخألا بقع ةدحاو ناحمذت

 ىف دوهيلل ةفلاخم ( ةدحاوب ىشنألو ) زعملا نم ىلوأ نأضلاو ث كلذ لك يزجيو
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 ىئثنأللو ةدحاو ركذلل : كلام لاقو ى ىثنألل مهحبذ مدعو ةدحاو ركذلل مهحبذ

 )6١ « ىرخاب نيسحلل و ةدحاوب نسحلل كسن للع هنأ » : يور امل ةدحاو
 كلذب رمآلا اهيف ثيداحأل روهملا لوق وه فنصملا ركذ امو ! شبك امهاتلكو

 ص اذكهو ةتسبف روكذ ةثالث وأ عبرأب كسني هنإف ناركذ هل دلو نإف هيلعو

 الو ص اذكهو ص ثالثبف ثالث وأ نينثاف نابثنأ وأ ةدح ىلع ركذ لك يتاش مكحو

 روهملا ناك ولو ع فنصملا رهاظو ص روهشملا وهو “ كلام دنع هايشلا الإ يزجي

 ص لبإلا نم يهو رقبلا نم وهو زعملا نم ىلوأ نأضلاو ع لبإلاو رقبلا ءازجإ ىلع

 رسك رذحي الو ص زعملا نم وهو نأضلا نم يهو رقبلا نم ىلوأ لبإلا : ليقو
 . ةيلهاجلل ةفلاخخ بحتسم اهرسك : لبق دقو « ةكيسنلا ماظع

 ص نيل وتملل الإ ىطعت الو اليصفت لصفتو اهماظع رسكي ال : « جاتلا ه يفو

 عضف يبصلا قعت نأ تدرأ اذإ ه : ثيدحلا يف ناو اقرمو ازبخ اهمم مسقيو
 ةيآو ةحتافلا أرقا مث هارسي يف مقأو هانمي يف نذأو '") هسأر طسو ىلع كانمي

 هللا ناحبس : حبذلا دنع لوقتو ‘ كلذك صالخإلا ةروسو اعبس يسركلا

 ىلع نالف نب نالف نع ةقبقع هذه ى كب اناميإ ربك أ هللاو هللا "الإ هلإ الو هلل دمحلاو

 ملعأ تذأو ادلو انل تبهو كنإ مهللا “ مقلع دمع كببن ةنسو كنيدو كتلم

 .ه ا هلآ نمو نل دمحم ةعيش نمو قزرلا عساو ايقت آ"راب هلعجاف تبهو امب

 اضيأ مهل ةفلاخ اهمدب يبصلا خطلي الو “ كلا ةلم لاقي ال بتكلا ضعب يفو

 )١( هيلع قفتم ,.
 ( ٢ ) ها ور ١ ن امح نب .

_ ٥٢٣٨٩ _ 

 



 . ةقيقع ىمستو

 ص مالسإلا يف اعقاو مدلاب خطللا .سيل و ى مدلا لدب نارفعزلاب وأ قولخلاب خطلي لب

 ٠. ضعبل افالخ خسن ش

 ناك نإ هتدالو موب يف : ليقو ؤ عباسلا يف ليقو « دلو موي دلولا ىمسيو

 ص عباسلا يف نتخيو : ليق ی كسنلا عم عباسلا يفف "الإو هنع كسني ال هدلاو

 : ليقو “ ىوقي ىتح كرتي لب دوهيلل ةفلاخ عباسلاو لوآلا يف هركي : ليقو

 قدصتيو عباسلا يف هنذأ بقثتو : ليق “ ةالصلاب رمؤي ىتح نينس عبس نم
 ذه : ليقو “ نيسحلاو نسحلا يف ةمطاف هتلعفو “ةضف وأ ابهذ هسأر رمش نزوب

 . حابم :ليقو هوركم قدصتلا

 نأ زوجيو “ نيتقيقع ناتاشلاو ( ةقيمقع ) اهب كوسنملا ةاشلا يأ ( ىمستو (

 دقو ؤ ةهوركم ةقسقملاب ةسستلا نكلو ء دحاو نع اهب ؟قع ذإ ةققع ايمست

 كلذل هنم ةهارك اذهو '١)ي قوقعلا بحأ ال : لاقف « ةقىقملا نع رتل لئس ه

 اذهو '") « لعفيلف هدلو نع كسني نأ بحأف دلو هل دلو نم ه : لاق مث ع مسالا
 : يممصألل اعبت « هللا راج » : لاق ث ةكيسنلا وهو نسح مسا ىلإ داشرإ هنم

 < هب دلو يدلا هرمش يهو دلولا ةققع اهحيد دنع لازب و حبذت اهنأل ةققع اهومس

 وأ ؤ عنملا نم ةبيرق ةلازإلاو 4 اهحذ دنع لازي هرعش و عنملا قعلا نأل : لىقو
 لقن « هللا راج » ركذ ام ىلعف ءارقفلا ىلع قرفت وأ اهحياذم قشت يأ قعت :

 نم وأ : لمق “ رخآلا ىلع نيمزالتملا دحأ قالطإ نم حبذي ام ىلإ رعشلا نم

 . مام .ار ر ) ( ١

 ٠ د ماد وبأ هارر ) ( ٢

- ٠ ٥٤ 



 . ةيحضلاك ةقدصلاو لكألاو ءازجالا يف اهمكحو

 تيمس هيف حبذت يذلا عضوملا ةقيقعلا لصأ : ليقو ى ببسملا ىلع ببسلا قالطإ
 ف ةبع رش ةقيقح وهف لك ىلع و ؤ اهنم ٥ رعش يمس ام ا و .0 امل مس ! : ليق و ؛ همس اي
 . ءاطع لاق هبو « اهحبذ لبق قلحي : ليقو ى حوب ذملا

 سابقلا ( ةيحضلاك ةقدصلاو لكألاو .ءازجالا يف اهكحو ) ، هدمب زاجو
 : ليقو ى ةطراشم ىلع اهحياذل ادلج ولو اهنم ائيش يطمي الف “ ربخلاب ال
 ضعب ركذو « يعفاشلا ىلوق دحأ وهو ةيحضلا يف طرتشي ام اهبف طرتشي ال

 : كلام لاقو ص نيكاسملا ىلع اهنم قدصتي : ليقو ‘ قدصتيو اهنم لكؤي هنأ
 خبطت نأ هركي : دشر نبا لاق « ناريجلاو تيبلا لهأ اهنم لكأيو خبطت

 ينعأ هلام نم بآلا اهجرخيو ى رخفلا نع آرذح اهيلإ سانلا وعديو اناولأ
 . ملعأ هللاو هلام نمف اميتي ناك نإ و « ةكبسنلا

 4ه همه اج

 كرت نإو ث زاج موقلحلاو قلحلا عطقو نيجدولا كرت نإ هنأ ضعب ةرابع

 حيحصلاو ى رضي ال ليلقلا ءاقب : ليقو “ تمرح موقلحلاو قلحلا نم اليلق ائيش
 دقفب دقفت ةايحلا نآل موقلحلا وأ قلحلا عطق يفكي هنأ ضعب معزو « لوألا

 تلح هللا مسا ركذي مل نإو ى تلحو ءاسأ ادمع ةلبقلا ريغل حبذ نإ و ى امهدحأ

 يف رك ذ نإ و ع تلح دمعتي مل نإو مرحت اهنأ روهشملاو ى ةلمجلا يف هللاب نمؤم هنال
 . نالوقف هينذأب عمسي ملو هناسل كرح وأ هبلق

- ١ ٤ ٥ - 



 ص ةبللا وهو لفسأ رحنلا لحم ىلإ ةزوجلا قوف سأرلا نم حبذم ةبقرلا لكو
 قلحلا عم هيديرو دحأ عطق ام ضعب زاجأو ةزوجلا قوف زوجت ال : ليقو
 دمع الب سأرلا نابأ نإو ‘ مرح مدلا هنم جرخي ملو ائيش حبذ نمو 2 موقلحلا و

 هدصقب ال اهك رحتب بناج نم وأ اهافق نم اهرحت نإو“تمرح دمع ىلع وأ تلح
 . افقلا نم يزجي ال : ليقو “ فالخلا ىلع هعطق يفكي ام عطق نإ تلح

 او رحني الأ نيماحللا ىلع اومدقتي نأ قاف آلا ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك و

 اورسكي الو ص نيكسلاب اهعارك اوبرضي الو < مادق نم ةبقرلاو ى رحنملا يف الإ
 . اهقنع

 اديص حبذ نمو ى اهسأر الإ تلح اهسأر ةنابإ دمعتي مل نم : مشاه لاقو
 ص اميمج اهباقر نم رثكأ وأ نيسأرلا تاذ حبذتو “ زاج هتالفنا فوخ اقوثوم

 ةحبذلا لحت : ضعب ةرابعو ى هب اهتوم نظلا بلاغ ناك اذإ ةدحاو نم يزجيو

 هلامشب حبذ نإو “ كلذ بحن الو زاج ةمئاق ةاش حبذ نمو « هب ايحت ال حبذب

 يهو )١' « ناطشلا ةطيرش نع للع ىهنو ه ةنسلا فالخ دصقي مل نإ تلح

 هادخك و « ةيبرملا نسحي نمل ولو ةغل يأب رك ذلا يزجيو ى اهجادوأ عطقي م يتلا

 رصان نع ضعب ركذو ى ةيجنزلاب اوجنمو « ةيدنهلاب نايرهمو اشجنو ى ةيسرافلاب
 : لاق نمو ؟ كلذك سبلو ى ربكأ هللا رعكأ هللا : الإ يزجي ال هنأ ناهبن يبأ نبا

 نإ الإ لحت ال : تلق « كلا مسا ركذل تلحو كلم اهيف كراب ال وأ هللا اهنعل

 وعأ : لاق نإو ى كلذ دصق ولو لكؤت ال : ليقو “ لحتل للا ركذ كلذب دصق

 هللا ترك ذ دق : يمجعملا لاق نإو « دصق نإ تلح ميجرلا ناطيشلا نم كاب

 . دراد وبأ هاور ) ( ١

_ ٢ ٤ ٥ 



 ةيدنمهلاب هللا مسا نأ رثؤملا يبأ نع يراوحلا وبأ ركذو ث هوقدص نإ ىزجأ

 لخدأ نإو “يسراف نيتمجعملاب لاشمش : ليقو « نيتلمهم نينيسب « لاسمس »

 نإو ص يناثلا دعب تك رحت نإ تلح يقب ام عطقف عزن مث قوف ىلإ عطقف ةيدلا
 ربغ هللا ركذ نإو « ال : لبقو ؤ“ تلح طقف امهدحأ هللا ركذو نانثا اهحيذ

 دعي ملو اهعجضأ مث تماقف هللا مسا ركذ نمو ع تلح : ليقو ‘ تمرح حباذلا

 عطقي ملو مالكب وأ ىسوملا ديدحتب لغتشاو هللا رك ذ نإ اذك و ع تلح ركذلا

 تكرحتو ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةطحشلا يف هللا مسا ركذ نإو “ حبذلا نع هدصق

 اهتمرح مهضعب بسن نالوقف نايسن هللا مما ركذي مل نمو “ تلح اهدمب

 . تلح تك رحت نإف كلذ نم لفسأ حبذلا داعأ و هللا مسا ركذ نإو ى رثكال

 يبصلاو ةيباتكلاو ةمألاو ءابنجلاو بنجلاو ءاسفنلاو ضئاحلا ةحيبذ زوجت و

 : ليقو ت هركت : ليقو 0 غلبي ىتح يبص نم زوجت ال : ليقو ى اباتك ولو
 فرع نإ الإ : لىقو ى اتوتخناك نإ الإ زوحت ال : لقو « نايبصلا اهلكأي

 زوجت ملكتي ال يذلا مصألاو ى هتحيبذ لاحت ال يلصي ةراتو يلصي ال نمو ى ةالصلا

 . ال : لىق و ؤ هللا ف رع ن ! هتحب ذ

 ةحبذ يفو « يراعلا ةحيبذ زوجتو “ ناركسلاو نونجملا ةحيبذ لحت الو

 نوكي نأ الإ : ليقو ص يصخلا ةحيبذ زوجت و « لحلا حيحصلا : نالوق ىمعألا
 ةحبذلاو ى اقلطم اهيف يدمتملا و قراسلاو بصاغلا ةحبذ يفو « ركذلا قوقدم

 ةبوصغملا يف لحلا بسنو ص رثكألل ةمرحلا مهضعب بسن فالخ ةبوصغم ىسومب
 الإ و ع تلح قثوي نم ركذ هنأب مهربخأ وأ هللا اوركذ مهآر نإ : لبقو ى رثكألل

 مرحلا هحبذ ام مرحو “ لجو زع هللا ركذ هنأ ىلع لمحلا لع يف سيل هنأل لحت م
 . مرحلا ديص نم دحأ حبذ امو ى ديصلا نم

_ ٥٤٣ 



 ص طلافغلاو لادلاو عايضلا فوخ حبذلب بستحملا ةحيبذ يف فلتخاو
 ىلإ بلقلا نأمطا نإ تلكأ ءارحص يف ةحيبذ تدجو نإو « لحلا حيحصلاو
 يف مسالا هلهأ ركذي لح يف تناك ذإ اهيلع للا مسا ركذ هنأو ةكورتم اهنأ

 . همدقت زوجيو « حبذلاب هنارتقا ركذلا يف لضفألا و « حبذلا

 :ليقو “تلك أ ليجنإلا اوأرق نإ : ليقو “ برملا ىراصن حئابذ لكؤت الو
 ةحبذ يفو “ تلح للا نوركذي مهوأر نإ : ليقو “ لكؤي مل محللاب اوبعل نإ
 وأ دوهيلا نم لقتنا نم اذك و « نالوق ءيباصلاو باتكلا لمهأ ىلإ دترملا

 ص باتكلا لهأ نم نتتخي مل نمو ى ءالؤه نم نيرخآلا ىلإ نيئباصلا وأ ىراصنلا

 نيمي مسلا نآل ةمومسملا تمرحو ى نالوق ةسجنلا ىسوملاب رحنلاو حبذلا ينو
 دعب حبذلا يفو « رقبلاو لبإلا حبذو ةبللا يف منغلا رحن يف فلتخاو “ توملا ىلع

 نإو ص حبذم اهلك ماعنألا نم ةبقرلا : انباحصأ ضعب رثأ يفو ‘ سكملابو رحنلا
 اهتوم ىلع اهنيمي كلذ نأل تمرح هنم تعقوف لاع يف الثم ةاش ترح وأ تحيذ

 هدمب تك رحت و رخآ عضوم يف اهتىك ذت داعأ نإو ص اهريغب وأ اهسفنب تدرت

 ةاك ذلا ءاضعأ نم عطقي ام ىلوألا ةيكذتلا عضوم يف يقب نإ اذك و « تلكأ

 ؛ نالوقف تكرحتف عضوملا يف ىسوملا رجو عطقي مل نإو “ تكرحتف هعطقف
 : ىلاعت هلوق هدربو « ةك ذتلا د۔هي مل ولو سأب الف اهسفنب تّدرت نإ : ليقو

 تعقو نإ و ى اهريغب ةيدرتملا يف هنم اهسفنب ةيدرتملا يف رهظأ هنإف چ ةيدرتملاو ل

 لتاق ءاملا نأل تك رحت و رم ام دح ىلع اهلدبعأو تجرخأ نإ الإ تمرح ءاملا يف
 . هىف هعوقو هرضي الف ءاملا ريط الإ

 ول ام فالخ ضرألا ةاقالم هرضت ال هنأل لك أ ارشان طقسف رئاط يمر نإو
 ةاش ىكذ نمو “ سأب الف اهسفنب تعرصف تماقف تيكذ نإو ؤ ًاضباق عقو

_ ٤ (٥ 



 اهلجر برض نإ و ى اهلتق ىلع نيعي ال كلذ ناك اذإ كلذ هل هرك هديب اهمكسمأو

 . نيعم فنعب برذضلا ناك ذإ اقلطم : ليقو ى اهيف ترثأ نإ تمرح ىسولملاب

 نإ الإ : ضعب لاق “ توملا ىلع نيمي امم اهنم ردص ام ةحبذلا دسفي الو

 ص ةكرح ناةدمي ال مفلا حتفو قالغإ وأ حتفب راقنملا ةكرحو « اهلتق كلذ نأ نيمت

 . ةيكذتلا دعب تك رحت نإ الإ ةضيرملا لحت الو

 فصن همأ نم ثرب هنإف كرحتي يح نينج اهنطب يفو ةأرملا تتام نإو
 ماد ام ةيح اهنأب كلذ ريغ رهشو “ وه ثروي مث ، ىثنخلاك ىثنأ فصنو « ركذ

 ايح جرخأ وأ جرخ نإ الإ نينجلا لكؤي ال ليقو ى لمملا هبو س ايح نينجلا
 ىتح لصألا ىلع يدنع تلح راهن وأ ليل يف ةحيبذلا تباغ نإو « دعب حبذو

 نإو ص ةقيرغ دجوت نأ لثم ى اهلتق اهريغ نأ وأ توملا ىلع تنبعأ اهنأ ملعت

 . تمرح ليل اهاراو نإ : ليقو “ تمرح لتقي وأ نيمي امم رثأ اهب دجو

 ال نأ ريتخاو ى نالوق اهلح ىفف لوصولا لبق دتراف امهس لسرأ نمو

 مدلا ةحراجلا تلكأ نإو ، اهلسرأ ذإ ، كلذك ةحراجلا نأ رهاظلاو ث لكؤت
 لكات مل نإ : لسىقو ث همل نم لكأت ىتح مرحم ال : ليقو “ تداص ام مرح

 رثأف نانسأ هل رجحي رئاط ىمر نإ هنأ : ضعب معزو ى سأب الف تام امدعب الإ
 لفسأ وأ ةديدحلا ال مهسلا هيف لخدف اديص ىمر نإو “لح نانسألا عضوم هيف
 . اهيلإ قبس نملف ةنيفس يف ةكمس تمقو نإو « اددحم سيل يذلا ةديدحلا

- ٥ ٤ ٥ 



 : باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 ليلعلا ءافشو لينلا حرش

 جحلا يف : سداسلا باتكلا

 هجورخ دنع جحلا ديرم لعفي ايف

 تيقاوملا يف :

 مارحإلا ةيفيك يف :
 ابهب نراق وأ ةرمعب عتمتم وأ جحي درفم امإ مرحملا : لصف

 م رحلا هلعفي ال ايف :

 خلا ِثفت ءاقلإ نم مرحلا عنم : لصف

 ءطولا نم آضيأ عنم : لصف

 رب ف دايطصا نم مرحملا عنم : لصف

 مرحلا يق نإو مجتحي نأ مرحملل زاج :

 ةكم لوخد ةىفىك ىق :

 فاوطلا لصأ : لصف

 س - ٥٤٦

٢٩ 

٩ 

٥٨ 

٧١ 

٨٨ 

٩٥ 

١١٩ 

١٢٥ 

١٣٦



 يمسلا لصأ :

 جحي مارحإلاو ىنمل جورخلا ديرمل بدن :
 خلا كلذب ةفرعو خيورتل موب يمس :

 خلإ عمج اذه نإ مهللا : اممج : : لوقي : لصف

 كلذ ريغو يذلاو قلحلاو يمرلا يف : باب
 خلا قلحاف تحيذ اذإ : لصف
 ًارقبو البإ ندبلا معي : لصف

 ةرونب نإ و رحنلا دعب قلحلا : لصف

 كلذ ريغو جحلا تاوف يف : باب

 فوطيو تيبلا ىلإ يتأي نأ ةكم نم فارصنالا دارأ نمل نس : ةمتاخ

٢ 

 خ

 تارافكلاو نامألا ف : عباسلا باتكلا

 ءانثتسالا يف : باب

 لبقتسملا ىلع ناميألا يف ثنحلا بجوم ةفرعم يف : باب

 خلا يلح سابل ىلع ةفلاح تثنح : لصف
 هأرقف هيلإ بتكف الجر ملكي ال فلح نم : لصف

 وأ 7 ب هل ةمن الو ةهكاف لكأي ال فلح نم : لصف

 ثنحي مل ابطر
 خلا افينع ابرض وأ تق فاخ نإ ءاقتا هركمل زاج : لصف

 تارافكلا يف : باب

 خلا امهرد نيرشع كلام موصي ال : لصف

 ثنح عم مزتلا ام لعف مازلإلا ةرافك : لصف
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 رذنلا يق : باب
 حابم وأ ةيصعم وأ ةعاط امإ روذلملا : لصف

 صم ص , ص ي

 حنابذلا يف : نماثلا باتكلا

 خلا اهب ثدح نإ ةحيبذ لكؤت ال : لصف

 خلا اندنع همأ ةاكذ نينجلا ةاك ذ : لصف

 ةلقلا لابقتسا و ةمنلاو ةممستلا ؟ ةاكذلا طرش نم : باب

 ةاكزلا هب "حصت ايف : بان

 هتاك ذ مرحت نميف : لصف

 دمصلا ةاكذ ق : باب

 بىجتف ىعدت ىتح ةحراج ملعت : لصف

 اعنم و ازاوج حباذلاك رعلا دئاص : لصف

 امهدص دارجلاو كمس ريغ نإو رحبلا دص ةاك ذ : لصف

 ةكسسنل ہسنلا ق : ةمتاخ
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