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 ر ) س ر ل ا 1 - س ) ٠.

 ةدج ۔٧٢١١) ب.ص
 ةيدوعسلا ةيحهعلا ةكلملا

 :تنك نبال ےنرخ
 م٢٧٩١ ۔ هھ٢٩٣١ ةيناتخلا ةعبطلا

م٥٨٩١ - ها٥٠٤ ةخلاخلاةَعيطلا



 لتيلمارافشرريتللشاتك
 نيلت

 هننارمع .ينيم زملابع بزلا ءايضب
 ١٢٢٣. نتن رتملا

  
 ةسزتَملاماَمرن'فيلأ

 شيفطأ_ زيول
 هتلاهحعحَر

 سماخلا ثدحلا

 اشلا ذبستلع
 ةدح ۔ ١١٢٧ َت.ص

ةيدوعسلا ةيجبرعلا ةكلملا



مانن



 ىوقملا ف عساتلا باتلدا

 باب

 ٠ ٠ ٠ . . هردلا و رب دلولا ىلع ضرف

 باب اي

 بلقلاو ناسللاو حراوجلاب اهتلزنم لزن نمو ننيدلاولا قح يف

 ايل رمضأ نمل اديدهت" مكسوفن يف امب ملعأ مكبر ل : العو لج هللا لاق دقو

 ةيصعملاو ‘ ةيصعم كلذ رامضإ نأل ص اهاتقحتسا نإ ةءاربلا "الإ ناهركي ام

 . هلعف ىلإ يدؤي كلذ رامضإ "نألو ى اهرامضإ زوجي ال
 ص ادارأ اهف اهتقفاومو اهيلإ ناسحإلا يأ : ( هيدلاو "رب دلولا ىلع ضرف )

 اهتعاط ىنعم نآل ى اىلإ ناسحإلاو امنهثرب : لاقي اك ى نيدلاولا ةعاط : لاقيو

 درو دقو ائيش اهبحب ملع وأ هارمأ اذإ اب صتخي ظفللا اذه نكلو ى ايهتعواطم

 )١( ءارسالا : ٢٥ .

  



 افورعم اشاع ام امهبحاصيلو ى ىلاعت برلا ةيصعم يف ال نيرفاك نإو

 > مالك نيلو ندب و لامب

 لكلا نأل نيدلاولا يف اهزاوج ملعف “رمآلا يلوأو للع هللا لوسر يف ةعاطلا ظفل

 نيقفانملا لخديو نيك شم يأ ( نيرفاك نإو ) : اهيف اضيأ درو دقو قولخ
 ةيصعم يف ال ) اهبف ءيطوتملا كرشلاو قافنلا يف دوجوملا رفكلا دارأ وأ «ىلوألاب

 . صقن لك نعو “ دحأ ةعواطم يف ىصعي نأ نع ( ىلاعت برلا

 اهعمطي امنإ و 'ا« قلاخلا ةيصعم ف قولحخل ةعاط ال »: نلع هنع ناويدلا يفو

 ريغ هنأل اضيأ هوركملا يف ايهعيطيو “ حابملاو بودنملاو نونسملاو بجاولا يف

 هوركملا نآل امثآ نكي مل هيف امهاصع ولو ص هكرتب فلكم ريغو ى ةيصعم

 . هنأل يهنم

 ال آايلوم وأ فورعم ةبحاصم يأ ( افورعم اشاع ام اهبحاصيلو )
 امهراد نع جرحي ال نأ افورعم اهتبحاصم ةلمج نمو « يريسفت رظناف ث افورعم

 ال ةيصعم امهراد تناك نإ الإ هدحو راد يف ميقي الو « امهدنع مقي نأ دارأ نإ

 لوخدبلايتحا وأ هجوب دوعقلا يف اكلسم دجي مل نإ اهنع جورخلا هلف ى هيهنب كرتت

 (لامم) اهفطاليو اهضريو ىرخأ راد نم هدهج امهربيو ى هيف دجوت ال تقو يف

 ايل اعفان يأ فوذحمب وأ هلامب عفنلاب اهبحاصي دارملاو ع بحاصيب وأ ربي قلعتم

 يأ )٢' ي امهرهنت الو فأ ايل لقت الو ف ( مالك نيلو ) ءاجو ( نّدَيو ) هلاب
 دارأ وأ ، فنعب اهملكت الو ى لوقلا ظيلفتب ديرت ام ىلإ وأ ادارأ امع امهرجزت ال

 رهنلا وهوصاخلل آلايعتساهجويأب رهقلا لمشيف لعفلاو لوقلاب فينعتلاقلطم رهنلاب

 )١( هيلع قفتم .
 ( ٢ ) ١ ءارسإل : .



 لذلا حانج ايل صفخاو اميرك الوق ايمل لقو ف فينعتلا قلطم وهو ماعلا يف
 ال ةيورخألا ةمحرلا بلطو « 0١ اريغص ينايبر اك ايهمحرا يبر لقو ةمحرلا نم
 ةمحرب امل اعد ال وتي مل نمف ص رافغتسالا اذك و نييلوتم اناك اذا اب صوصخم

 و ص اهب ءاعدلا ىلع راصتقالاب ناعزجي ناك اذإ ايندلاب ايف حرصي الو ى ايندلا

 نمضتي امنإ هنأ ههجوو ى اهب اهل وعدي نأ زاجأ ةيادهلاب ىلوتملا ريغل ءاعدلا زاجأ
 مالسإلل ةيوقت اهب ءاعدلا نأو ى اقلطم ال اهلوصح ريدقت ىلع ةنجلا اهب ءاعدلا
 مهللا ه : لاق للع هنإو ى انموق دها مهللا : لوقت ءايبنألا نأو ، هيلإ رجو

 هبحاصل ناك ءاوس قلطملا دييأتلا دارملا لاقي الو «٢' نيرمعلا دحأب مالسإلا ديأ

 ٢6)؟مهل قالخ ال ماوقأب نيدلا اذه هللا ديؤي » :لاق دقو ىال مأ ةرخآلا يف قالخ

 لاقي الو ث ثيدحلا قايسلو ص انمؤم امهدحأب هديؤي نأ هللا هدعو لوقن انأل
 انآل ى هللا دنع هب دوعوملا لمتحيف هنيعي ملو امهبم امهدحأب هديأ مهللا : لاق هنإ

 هجوو « ةيلدبلا ليبس ىلع امم ايهلمشيف نيرمملا دحأ ظفل يف لمجأ دق : لوقن
 كلذو ى اهيلإ هل ببستو هلو ةئنَجلل بلج ةيادهلاب ىلوتملا ريغل ءاعدلا نأ عنملا

 ولو ةيآلاو ى روهمج لوق اذهو ؤ هيف فوقوملا يف فقوتلاو يصاعلا ضفب ضقاني

 الو للا اودبعاو » : اهمكح هافلبي مل نم كح نكل ى ربكلا اغلب نميف تءاج

 ةيآلا 6٨ ي كبر ىضقو » ةيآلا ه ١ اناسحإ نيدلاولابو ائيش هب اوك رش

 . ةيآلا '`» ي ناسنإلا انيتصوو ,

 )١( ءارسإلا : ٣

 )٢( لمو يراخبلا هاور .
 )٣( هجام نيا هاور .

 ) ٤ ( ءاسنلا : ١

 ) ٥ ( ءارسإلا : ٣

 )٦١( فاقحالا : ه١ .



 ٠ ٠ . > اي هطخسو هناحبس بزلا ىضرو

 اهبضغأ نمو (ايهه) خطسو امهاضر ( ب هطخسو هناحبس برلا ىضرو )
 ةياور يفو ١" هيدلاو كردأ نم »:ليربج لوق ىلع للع نمأ دقو ، هبضغأ دقف

 ملو هيدلا و دحأ كردأ نم » : ةياور يفو « هلا هدعبأ رانلا لخدف هيدلاو دحأ »

 ! اهقتعي مث اهيرتشيف نيكولمم اهدجي نأ الإ هيدلاو يزجي الو ةنجلا هب لخدي
 ىلع يه وأ ىال هئارشب ناقتعي اهنأل يركذلا بيترقلل مث لملو “ يور اذك

 ءارشلاب هعوقو دعب هب حيرصتلا قتعلاب دارملا نأ ىلع كحلا يف بيترتلا نم اهلصأ

 دق هنأب امهل حيرصتلاب ةلجعلا نسحألا نأل ص لاصتاب كحلا يف بيترتلل نوكتف
 وأ ى اقتع دق اهنأب حيرصتلاب وأ “ هب ناقتعي امهءارش نأ ناملعي اناك نإ امهارتشا

 هابأ ىرتشا نم نأ ثيدحلا اذه رهاظو موزلم ىلع مزآل فطع نم واولا ىنعمب مث

 لثمو ث لضف ايل هملع نكلو “ اميظع ءازج دارملاو < امهازاج دقف همأ وأ

 وأ ى هتمأل قادص وأ شرأ وأ ةرجأ وأ ةبهب اهكلمي نأ يف ىعس اذإ ام كلذ

 ثمح لضفلاو ص اهتمآل وأ امهل اقادص انوكي نأ يف وأ « كلذك ةأرملا تعس
 . هللا هلعج

 نأ لثم ى هب العف ام امل لعف ولو اهقحب يفي ال هنأ ةريثك راثآ يف ررقت دقو

 لثمو “ طئاغلاو لوبلاو بعللاو طاخملا ال حسميو اهمعطيو ى هرهظ ىلع ايهلمحي

 ء هءاقب نابحيو كلذ نالمفي اهنأل كلذو ى اهعضرتو كلذ اهتنب اهب لعفت نأ

 نم اهقاتعإ نإف اضيأو ى اهتوم هيلع قشي الوأ « ايهتوم بحيو كلذ لعفي وهو
 ص اقتعي مل ام امهربغل عفن امهو اهسفنآل ناعفتني الو “ لتقلا نم اهقاتعإك ةيدوبعلا
 ىضرو بحب هب العف ام ايهب لمعف نإ رهاظلاو ع اهسفنأل اناك دقف ايهقتعأ اذإف
 . ايل ايزاجم ناكل هتوم اهرك امك ادج ايهتوم ةهارك و

 ( ١ ) ور ١ ٥ يئ انلا ٠



 نم اغلب ياوبأ نإ ه : قلع هللا لوسرل لاق الجر نأ يور ام اذهل لديو
 اناك اهنإف ال : لاق ؟ اهتضق لهف رغصلا يف ينم ايلو ام ايهنم ىلأ ينأ ربكلا

 قلعف ١" اهتوم ديرت تنأو كلذ لعفت تنأو ى كءاقب نابحي امهو كلذ نالمفي
 > اضاق ناكل ههرك لب هدرب مل ول هنأ هموهفم “ايهتوم هتدارإب اهقح هئاضق مدع

 ص مهفاف كلذ وحمو ةيتآلا هنع هللا يضر باطخلا نب رمع عم ةأرملا ةصق لثمو

 ءاضقلا يفن يف رصتقا قلي هنكلو كلذ لعف ولو ايضاق نوكي ال نأ لمتحيو
 عم ايل ءافولا ىعدا ثيح هتلاهجو هتلفغ مظع ىلع اهيبنت اهتوم هبحب ليلعتلا ىلع

 مظعو اهمظمل ةلعلا هذه ىلع رصتقاف “ ةيلكلاب ايل لصأتسملا اهتوم بحي هنأ
 ينإو اهتوم بحأ ال ينإ : هل لاق ولف “ اهدوجو مم ايه ءافولا نأ كمأ ءاعدا

 ببسلا اهنأل ايه فت مل كنإ اضيأ هل ولع لاقل ص ءاوس هاهرك اك ادج هتهرك

 نانكمت ال ناتلصخلا ناتاهو اهنطب يف كتلمح مآلا نألو ص كدوجو يف رهاظلا

 ص رثكأ وأ ءاوس هل اهبحك هيدلاول دلولا بح نوكي نأ 77 هنأ عم ايه كنم

 لصف ام لعف ول ه : ثيدح تلق اميلع صنيو سكملا بلاغقلاو“لد۔لقف دجو اذإ و

 دؤي م اهقتعأ ول هنأ معي اذهو ى ةدالولا تاقلط نم يأ « ةدحاو ةقلط ىدأ ام

 ال هانممف « نيكولمم امهدحم نأ الإ هيدلا و يزجم ال ه : ثيدح امأو ء الماك اهقح

 بوجو ىلع قافتإلل اهقحب ايفاو ءازج سيلو قاتعالاب الإ اميظع ءازج ايهيزجي

 . قاتعإلا دعب اهنم ءيش صقنالب ايمقوقح

 لاق > ماع ةئام سمخ ةريسم ق دحوت يهو ةنجلا ةحئار اهقاع دحم الو

 ٠ هحام نباو يئاسنلا هاور ) ( ١

 . يهقيبلا هاور ) ٦(
 . هركذ مدقت )٣(



 سنأ اي : لاقف ؟ ةنس فلأ ةدابع مأ كيلا بحأ نيدلاولا رب » : قلع هل سنأ
 )١' « ةنس يفلأ ةدابع نم بحأ امهرب « لطابلا قهزو قحلا ءاج دق
 هعدي مل نم دالوألا ريخ نأو ص لمملا ليلق امهرب عم يفكي هنأ مهضعب ركذو

 اهب لمي الئل طارفإلا بناجي امنإو ص قوقعلا ىلإ ريصقتلا الو طارفإلا ىلإ ربلا
 نإ لاملاب اهتاساوم بجت و “ كلذ نم اضعب صقن اذإ هيلع ناريغتي وأ عطقنيف

 وأ لمعف اتفص ايهف هلهأل باقعلا هدادعإ و هيضغو هناحبس هللا طخس و ى اجاتحا

 باوثلاهدادعإ وأهتباثإ هاضرو“تاذ ةفص ايهف رانلا وهوهلهأ هقحتسي باقعب هع

 نمحرلا طخسأ دقف هيدلاو طخسأ نم ه : ثيدحلا يفو ى لعف ةفص وهف هلهأل
 ةيانك ثيدحلافطخسلا نم دشأ بضغلاو ") « نمحرلا بضغأ دقف ايهبضغأ نمو

 بقوع امرض يف غلاب نمو .ةرخآلا يف لعف ام لثمب بقوع امهرضأ نم هنأ نع
 يف موزلم وه امل قالطإ يوغل زاجم ةيفرع ةقيقح هلا ىلع اهقالطإ و مظعأ باقعب
 ق اذك و ى ببسملا نع ببس وه املو هدادعإ وأ 0 باقعلا وهو مزاللا ىلع ةللا

 ابضغمو اطخسم ناك ىتح لعفلا كلذ مظع ىلع لديل ةمحرلاب ربعو “ ىضرلا
 هدعبأ رانلا لخدف هيدلاو كردأ نم »ه: تلع هنعو ىاهربثك و ةمحرلا مظع وه نمل

 « نيمآ دمحم اي لق » : لاقف ليربج هلاق ص مالسلا هيلع ليربج نع هاور "") « لا
 نم » : ةياور يفو « هيدلاو دحا كردأ نمو » : ةياور يفو « نيمآ : لاقف

 ايهقع نأب اهببسب اهلخد هنأ رانلا لخدف هلوق ىنعمو امهدحأ وأ هيدلاو كردأ

 )١( يذمرتلا هاور .
 ( ٢ ) دواد وبا هاور ٠

 . هركذ مدقت ) ٣)
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 ايهنع جرخي الو « هب هارمأ نإ هلامو هلهأ نم جورخب نإو ايهعيطيو

 داهج وأ ى هلايعل نإو توق بلطو جح ك نيعت ضرف ريغ يف

 جيتحاو هبلإ هرمأ عجار

 يأ فطعملا درجمل نوكت نأ فعض ىلع زوجيو ى ةيببسلا ىلع ةلادلا ءافلا ليلدب

 دهتجي مل ذإ اهلك ربخلا تاماقمو ةنجلا نع هللا هدعبأ هيصاعمب رانلا لخدف ايهك ردأ

 ىلعو ريخلا ىلع انوعو قىفوتلل آاببس اهل هتعاط نوكتف « اهعطسف

 . رشلا بانتجا

 جورجي نإو ) بوجو الب ولو اهعيطي نأ هنأش نمو يأ ( ايهعيطيو )
 هايأر اذإو ڵ جاوزألا نيب قيرفتلا ايمل زوجي ال ناك ولو اهريغو هتجوز ( هلهأ نم

 هلامو ) اهيدلو ارمأي نأ رمعو ركب يبأل قلع يبنلا هزاجأ اك ايل زاج ةحلصم

 نم الإ هصالخ نأ دجي ال نيد اهمزل نإ الإ ماي الف لمفي مل نإو ( هب هارمأ نإ
 تناك وأ يورخآلا وأ يويندلا نيدلا ءاوس ىال لام ال نوكي نأب اميج هلام

 وأ ص قلخلا ةئيس تناك وأ ى اهيلع مايقلا هل اهوركم وأ ى هيلع امارح هتأرما

 يهتنت الو ىهنتو لاجرلل رهظت وأ ينزت تناك وأ ى هايند وأ هنيد داسف اهيف ناك

 هلامع كرتي نأ هامأ نإ امأ و ى هل حالص كلذ نأل امهعواطر نإ يصعي ذئنيحف

 : ثيدح يف ام تلق امل لديو ى ةيصعم كلذ نأل اهعمطي ن أ زوجحم الف ةعَضلل

 نم اههقتعأ نمو )١' « جرخاف هللا قحب كلهأو ككلم نم جرخت نأ كارمأ نإ »

 . رانلا نم قتع نأ يجر ُ قرلا

 ( هلايمل نإو توق باطو جحك نئيعت ضرف ريغ يف اهنع جرخي الو )
 همف ( جيتحاو ‘ هيلإ هرمأ عجار داهج ) و ةقفن ( وأ ) هتنوئم هتمزل نم وا

 . يذمرتلا هاور ) ( ١

  



 . ء هاعنم ولو زاج الإو ى هيلإ اجاتحا نإ اممنذإب الإ هل

 رومأ نم رمأب [:اق وأ « هروضحل جيتحا الداع امامإ هنوكك هيلإ يأ ( هل )

 جرخلا ( زاج "الإو © هيلإ اجاتحا نإ ايهنذإب الإ ) ‘ هريغ هب موقي ال برحلا
 لوق نم موهفم نيعتم ضرف ريغ هيلإ جرخي ام ناك وأ ع ( اه ولو ) ايهنع

 ،هجورخل ناهراك ناريقفدحاو وأ يأ ناوبأ هل ناكو داهجلا دارأ نم :عيبرلا

 لضفأ وهف اهعم مقي نأ ىنغ ايل نكي مل نإ ىراف “ناضيرم وأ ناريبك وأ يأ

 ح رظنلاو لقملا بسحب لضاف اهنم الك نأ لضفأ ىنعمو ‘ لضفأ ةماقإلاف يأ
 جورخلا نيمتي مل ثيح كلذو « زئاج ريغ جورخلاف ‘ لضفأ ةماقإلا نكل
 . بجو الإو

 اذك ث ىنغ ايل ناك نإ اهرك ولو داهجلا ىلإ جرخم نأ هيلع : خبشلا لاق

 ع هيلع لا هيلع هرظحي مل ام نارظحي ال انآل : خيشلا لاق “عيبرلا مالك نم همهف
 هب هرمأ هللا نإف داهجلاك هاعنم ولو « هب هرمأو هنم هللا هعنمي مل امم هناعنمي ال يأ
 اذإ هل هنسحتساو نبمت اذإ هبلإ جورخلا هيلع بجوف هيدلاو ىضر طرتشي ملو

 يقابلاف جايتحا وأ ربك وأ ضرمل هيلإ اهجايتحا الإ ةنسلا طرشت ملو « نيعتي مل
 لوق يف ريمضلا لعل : تلق نإو “ اهرك نإو هناسحتسا وأ هبوجو ىلع قإب

 :تلق ؟تنؤم هنإف ةماقإلا فالخي ركذم هنأل داهجلاىلإ دئاععلضفأ وهف:عيبرلا
 : هلوق 7 هدوع نيعتف هنع اينغتسي مل اذإ داهجلا ىلإ جرخي ال هنأ ةنسلا تنيب دق

 بجي : ماشه نبا لاق دقو « ةماقإلا ظفلب حرصي ل هنآل هركذتو ى مقي ن

 اناك ولو ايهنم لصاحلا ىنعملا ىلإ يأ ص لعفلاو نأ ىلإ دئاعلا ريمضلا :

 ىلع لضفأ هماقإ و يأ ارك ذم ردصملا ردقي نأ زاوجلو ى ثنؤم ردصمب ناكبسي

 ريكذتلل ةغوسم هنأل هفاضإلل ا ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو :ىلاعت هلوق دح

 . ماللا يلعلا لعفتساو لعفأ ردصم باب يف

 ج : ءايبنألا )١(

_ ١٢ _ 



 ضرف ريغ يف هنع اونغتسا نإو ى ايهنذإ نم دب ال : ليقو

 اهب مارحإ لبق ضرف ءاضق دعب جح ةلفان نم هعنم ايلو { نيعت

 ء هاعنم ولو اهدسفأ نإ اهلادبإ و اهمامتإ همزل و 2 هدعب ال

 هيف امأو ( نيعت ضرف ريغ يف هنع اونفتسا نإو اهنذا نم دب ال :ليقو )
 هبف امأو “ هبلع مثإ الو جرخ هاعنم نإو ى انذإ نم دب الف هنع اونغتسا دقو

 ص ناك امب لغتشا الإو ص كاذف ايهيلع وأ هبلع هنع موقي نم دجو نإف اونغتسي ملو

 ٠ ريخأتلا لمتحا ام رخؤيو ضرفلا ىلإ جورخلا وأ ايمعم دوعقلا اذك و

 دعب ) لفنلا نم اهريغو ةرمعو ةالصو موصو ( جح ةلفان نم هعنم الو )
 ص يفرع زاج ةيوغل ةقيقح “يوغل ءاضق وهف ىهب ءافولاو هئادأ يأ ( ضرف ءاضق
 هلعف ءادآلاو ءهل ردقملا هتقو دعب بجاولا كاردتسا يهقفلا فرعلا يف ءاضقلا نإف

 ىمستو ى للخل ادعاصف آبناث هتقو يف هلعف ةداعإلاو ص آلوأ هل ردقملا هتقو يف

 مارحإ لبق ) قاطأ نمل اهب الإ مالسإلا متي ال هنأل مالسإلا ةجح ةضيرفلا ةجحلا
 عطق نال هعطق هل زجي مل ةقباسلا ةلثمالاك دح هل لفن يف لخد نإف ( هدعب ال اهب

 دمب ( اهسفأ نإ اهلادبإو اهمامتإ همزلو ) ةريثك هلاطباو < هل لاطبإ لمملا
 اهلادبإ همزلي ال : ليقو ى ( هاعنم ولو ) اهدسفأف اهداسفإ ىلع هالمح نأب مارحإ

 نراسنإ لخد اذإ لفاونلا رئاس يف لوق وهو ى هاعنم نإ لدبي الف اهدسفأ نإ
 اذإ ةلفانلا مزلت : لاق نمو “ همزلي : لقو ء لادبإلا همزلي ال تضقتناف اهيف

 اينغتسا اذإ هاعنم ولو ءافولا هامزلأ ظفلتو ىون اذإ بجت : لاق نمو ى اهاون

 ةرمملاك “ايهمطي الف هامنموبجاو ريغ امهدنعو ابجاو ءيش هدنعناك اذإ و ؛هنع

 اهعواط هدنع بجي ملو امهدنع بجو نإو ى ةبجاو ريغ : ليقو ى ةبجاو اهنإف

 هعنم نرإو هدنع بجي مل ذإ هيلع الو امهرمأ يف مثإلا اهيلعو هكرتب امهرمأ يف

_ ١٣ _ 



 هبب هارمأ نإ هيف لخد ولو همزلي م داج نم جورخ هلو

 فإ دبأ ف رجت نم هاعنميو 2 الفن ولو جح ف عورش ك ال

 رثاكتل ناك

 رخآلا بجوأو امهدحأ هعنم نإو ى لعفي الف رخآلا حابأو ءيش نع امهدحأ

 اهنأل مآلا هبحت ام لعفي : ليقو “ ىرحألا لعف هدجي مل نإف ى ايهقافتا بلط
 يف يل رهظ اذك 0١١ « كمأ بجاف كمأو كوبأ كاعد اذإ » : ثيدحلو “ محرأ

 . ليلعتلا

 واولا ( هيف لخد ولو ) هل دحال هنآل ( همزلي مل داهج نم جورخ هلو )
 نينمؤملا مازهنا هجورخ يف نكي ملو جورخلاب ( هب هارمأ نإ ) ةدك وملا لاحلل
 نم جورخلا هل زوجي ال هنأ مهوتي دق امل ايفن هل ب ربع امنإو «جورخلا هيلع بجي هنإف

 ( ال ) هل زجي مل مهمازهنإ هجورخ يف ناك نإو ى جورخلا بوجو مدعل ال داهجلا

 دعب جورخ ( ك ) مازهنا هيف نكي ملو هب هارمأ نإ هنم هجورخ نوكي
 ءاسا لفن جح نم جرخ نإ هنإف جورخلا مدع ين ( لفن ولو جح يف عورش )
 . ىصعو

 هعنم ىلع فوطعم ردصملاو “ ةرمضملا نأب بصنلل نونلا فذحي ( هاعنميو )

 ناك نإ ال ( رثاكتل ناك نإ دعب ) ناكم ( يف رجت نم ) هعنم امهلو : هلوق يف
 > هب جحم ام دحم ملو هتمزل ةححل باستكإلاك » يورخأ 5 يويند نيد وأ ةقفنل

 دعس وبأ لاق « هنم دب ال 11 الإ اقلطم رقس نم هاعنميو ك كلذك تارافكلاكو

 : لاقف يتأي ام هيلع لدي اك نميلا لهأ نم يأ لجر هيلإ ماق لع يبنلل يردخلا

 )١( نابح نباو يئاسنلا ءاور .



 م نمو ص هنيد لاك يأ ن اوبأ هل نم "1 : لىق . حصي الو

 امهدعب ةب وتلا ديدجت بجو

 ؟ نميلا يف دحأ كل له كرسلا ترجاه : يقل يبلا هل لاقف ‘ ترجاه ينإ »
 بوجو خسن دعب اذهو ١ « اهنذاتساف بهذاف : لاق “ ياوبأ معن : لاق

 لصوتيل ةرجملا هيلع تبجو هدلب يف هللا نيد ىلإ دحأ لصوتي مل نإو ى ةرجهلا

 وأ امئاق ايمل كرت وأ هعم اهلمح قاطأ نإف ى هادلاو هعنم ولو ناك نامز يأ يف

 رهاظو “ ىضمو اهكرت هعم جورخلا نم ايبأ وأ كلذ قطي مل نإو ى ايهب موقي ام
 هعنم ايل سيل هنأ ديعبلا يف ةراجتلل رافسألا نم هعنم ايل كلذك و : خيشلا لوق

 نكلو ى هعنم ايل نسحي ال هنأ ىنعمب كلذك وهو “برقلا يف ةراجتلل رافسألا نم

 الو سانلا نويد همزلو هنع اينفتسي مل اذإو ى ايههصمي الو عانتمالا همزل هاعنم نإ

 امأو « نيملسملل وأ خأك هلثم وأ نبا نباو هنباك هنود نمل ايهك رتو رفاس ءافو دجي

 . هنع اينغتسي مل نإ اهصالخ يونيو اهعم موقيف هللا نويد

 مدعو هتفرظ ( يأ )دحاو وأ:ليق ( ناوبأ هل نم سنيَك ليق حصي الو )

 كاعواط وهفالخ تنأ تدرأو ءيشب كارمأ اذإ كنإف (هنئيد لايك) كلذو ههفس

 ةب وتلا ديدجت بج و مث نمو ) “كنم ةءاسإ هذهف “اربص كل ًآربص :لقف ى هيلع
 ىنعمو ى هقح يف ةبوتلا ددجي هنإف امهدحأ توم دعب وأ ايهتوم دمب يأ ( امهدعب
 نأ هانعم وأ « فنصملا لاق اك امهدعب بجحت اهنأ « نيوبألا دمب ةبوتلا : ضعب لوق
 . امهب دسفت دقف اهتوم لبق امأو ى امهدعب ةتباث ةلماكلا ةبوتلا

 نع ركذو : «ناويدلا» يف لاق ركبنب دمحم هللادبع يبأ خيشلا نع «نارثآلا» و
 > نوبألا دعب ةبوتلا : لاق هنأ هنع هللا يضر ركب ن دمحم ةلا دبع يبأ خيشلا

 ٠ دواد وبأو ملسم هاور ) ( ١

_ ١٥ 



 . . . .. . طحقو ةنتف ك

 دلولل نيدلاولا ةوعد نإ : ليق دقو ى ناوبأ هل نم سبَك حصي ال : اضيأ لاقو

 يفو « ةبوقعلا لجعت ديلاب ذخالاك كلذك اضيأ امهمتشو « قزرلا عسوت ةكربلاب
 اهعحضأ وأ امهاقس وأ اهمعطأ وأ هرهظ ىلع ايهلمح ول : لسق اضيأ « ناويدلا »

 هللا يضر ركب ني دمحم هللا دبع يبأ خيشلا نع ركذو « اهقوقح متي مل هرهظ ىلع

 تججحف ةكم ىلإ كرهظ ىلع اهتلمح ول : لاقف ، همأ ربب الجر ىصوأ هنأ هنع

 ةنتف (ةنتف) باهذ دعب بجي اع ( ك ) « اهقح تيدأ ام كلزنم ىلإ تعجر م اهب
 سبتلا نم بنذلا نم أربي ال تحكلذ رمأةدشل كلذو (طحقو) لاتقلا وأ نسلألا

 هيف راص نم كله ةنتفلا دلب يف تاب نم :انلوق ىنعمو“هداهتجا ةياغ دهتجا ولو هب
 مسلا لكأ نم : كلوةك اذهو ى اهيف نكرب مل نإ كلهي الف كالملا ةنظم يف ناك
 لصاحو “شدخي ال دقف هتشدخةردسلا براق نمو“كلهي' الو لكؤي' دقف “تام

 فراق هيف راص نم هانعم وأ ى هيف عوقولا ةنظم ىمحلا لوح يعرلا نأ كلذ

 هل زاجو ى كاله الف اهيف لخدي مل نإف ةنتفلا يف لوخدلا هببسو « كالهلا ببس
 رخآلل هنم نيجراخلا نيخمشلا دحأ لوق ترك ذ ام ىلع لديو ى هيف ريصي نأ

 نأ ركذ دقو ث عوجرلا كل زوجي تنأ اعيمج نيقيرفلا كاله ديرأ ينإ : لئاقلا

 هللا يضر رمعب ترمف اهرهظ ىلع هلمحت تناك ىتح هربك يف اهابأ ت"ربت ةأرما
 هيلع أطوأ ناكل هل تدهم ول : امل لاق « يبأ :تلاق ؟ اذه نم : اهل لاقف هنع ٠

 ى حيصي ال اذهو ى ينعت هحايص دتشا يأ « ىفطنا عاج اذإ يصلاف : هل تلاق
 نإو هدالوأ رغصأل ينإو ى هب ملعأ الو ى عوجيف لزنملا يف هعضأ نأ هركل ينإو |

 نم هتعضرأ عاج اذإف انبل ييدث ىلاعت هللا “ردأ دقو ركبل ينإو ى ةنس ةئام هل
 : اولاق ؟ اهيبأ "رب يف هذه تفلب ام نوردتأ : هباحصأل رمع لاقف « بيرق

 لثم يف تنك ينإ : تلاق ؟ فيك و : لاق ؟ هرب تفلب ام رمع اي : تلاق ى معن
 . رمع نم هقفأ تنأ : لاقف « هتوم ىنمتأو يئاقب ىنمتي ةريغص هلاح



 { هسكعك ةنجلل باب امل ًايضرم حبصمل حتفو ، ايبن زحأ نم ايبقعو

 . ...... .... ى فسلا نم ثحأ ايهتوعدو

 ذاش رمأ اذهو امهربي ملو امهاصعو اهيلإ ءاسأ يأ ( ايهنزحأ نم ايهقعو )
 ايل عفن ال ام وأ آدج هيلع رصي ام دلولا اهمازلإب ناملاظ امهو نانزحي دق اهنأل

 وهو ( همسكعك ) ةنجلا ىلإ ( ةنجلل باب ايمل ايضرم حبصمل حتفو ) هبف هل الو
 [اضرم حبصأ نم » : ةياور يفو ى امهدحأل وأ ايل اطخسم حبصم رانلل باب حتف

 دحاو ناك نإو كلذ لثم ىسمأ نمو ى ةنجلا ىلإ ناحوتفم ناباب هل حبصأ هيوبآل

 وأ رانلا ىلإ ناحوتفم ناباب ايل حبصأ امل اطخسم ىسمأ وأ حبصأ نمو “ دحاوف
 ىنعمو )١' « املظ نإو املظ نإو املظ نإو ، دحاوف دحاو ناك نإو ى اسسمأ

 لصو اك رانلا وأ ةنجلا ىلإ لصوي لمع ريسيت رانلا ىلإ وأ ةنجلا ىلإ باب حتف
 <يرامتسا ليثمت كلذف طاخ ۔إلا وأ ءاضرإلا وه لمملا كلذو « لخاد ىلإ بابلا

 حتفلا لمح زوجيو ص لاصيإلا عماجي باب ظفل هل رامتساف بابلاب لمملا هبش وأ
 هلا لع دقو تانسحلا وأ تائيسلا ةباتكب رمؤي اك بابلا كلملا حتفب ةقيقحلا ىلع

 نم هعنمي امب هقح يف قلغأ اهب حتف يتلا هتفص نع لوحت اذإف ٤ هحتفيف ىحمتس هنأ

 كلذ تلق امنإو « ءاج ول هلوخد قبطي الو احوتفم كرت وأ هريغ نود لوخدلا

 دحاو تقو يف نوطخسم فالآو مهتاهمأو مهئابال نوضرم فالآ عمتجي هنأل

 . باوبأ ةينامث الإ ةنجلل سيلو

 اه"رب امهل عطقي نأ لأس غلب املف امل ايبص تقرحأ ةأرما نأ : « جاتلا » يفو
 ةرمعلاو جحلاو موصلاو ةالصلا نم لضفأ نيدلاولا ربو 2 شرألا اهمزلو عنمف

 ايندلا ريخ عطقت يأ ( فيسلا نم آدحأ اهتوعدو ) “ ضرفلا ريغ يأ داهجلاو
 . امه"رب اذإ امهرش هنع مطقت اذك ؤ « ءيشلا فيسلا عطقي امم رثكأ ةرخآلا و

 . دواد وبأو دمحأ هاور ) ( ١

 - ١٧ - ( ج ٥ لدنلا - ٢ (



 اي , ال هتينك وأ هما : لىق ‘ هاعد وأ بح لف هدلاو هاعد نمو

 هعنم وأ ىذأ ةلازإل ال همادق يشم وأ > هنمتنا دقو هناخ وأ > تبأ

 دقف هتوم دعب نإو هتمشل ضرعت وأ . هيلع ردقي وهو لأس ام

 ؛ هقح

 ادمع ( بجي ماف ) مآلا وأ بآلا ءاوس دلاولا ناسنإلا ( هدلاو ءاعد نمو )
 ىلوآلا و« مسالاب ءاعدلاب قوقعلا لصي ال ذا هفعض ( ليق ءاعد وأ ) « هنكمأ دقو
 همقل وأ ( هتينك وأ همساب ) .كلذ دلاولا هركي نأ طرشب قوقع نوكي نأ
 تاغل نم كلذ ريغو بأ ايو ابأ ايو يبأ اي ك هوحنو ( تبأ اي ب ال ) :هلوق ليلدب

 رس وأ لام يف ( هنمتنا دقو هناخ وأ ) 0 ءايلل نيفاضملا مأو بأ ءادن يف يتلا
 هيلع ردقي وهو لأس ام هعنم وأ ىذا 3 ال همادق ىشم وأ ( 6 امه ربغ وأ

 ناسنإلا متشيف ناسنإ ابأ متشي نأ لثم “ ( هتوم دعب نإو همتشل ضرعت وا

 ص ( هتقع دقف ) امهرهن وأ آرزش اهيلإ رظن وأ امهيلإ رظنلا دحأ وأ ى هابأ
 مساب ال كلذ ريغو أ يمأ اي وأ تمأ اي وحنب اهيدانيو ى :مظعأ لب كلذك مألاو
 نأ حضاولاو « بجيف موقي وأ ادعاق ناك نإ هنأ رهاظلاو “ بقل وأ ةينك وأ

 لصاحلاو راهن اهفلخو ايل اهمادق يشي :ليق دقو “ةدحاو لاحب موقيو بيجي
 هيقاليل اراهن ولو اهمامأ ىشم ناك نإف اهمامأ ىدأ نكي مل اذإ ايهفلخ يشمي هنأ

 اهنذإب الإ اهسلجم ين ملكتي الو ؛هىف ىشم اهبناج يف ةرضم فاخ نإو ايهنود وه

 ولعي الو “ ةربغلا اهيلع عقت الئلو ى امهيلع ولعي الئل هتحت امهاحطس ىقري الو
 اذإ ه ةريره يبأ ثيدح يفو .ص هيلع امهو شارف يف دعقي الو ى اهناكم هناكم

 تاهمأ ةريره ابأ اي تمتش اذإ ةلب ينمي ١١ « امهومتش لاجرلا تاهمأ تمتش

 ٠ يقهيبلا هاو ر ) ( ١



 هللا ىلإ عجر نيقاعملا نم بتك نمو هيفو امهومتش : هلوق ليلدب مهءابآو لاجرلا
 احيولت هللا ىلإ عوجرلا نآرقلا يف رك ذي اك « هقوقع ىلع ءازجلل حيولت وهو قاع
 هقلخي نأ لبق هدنع ناك ذإ قيقح توملاب هيلإ عوجرلاو “ ءازجلاو باسحلا ىلإ
 هجوتلا دارملاف ڵ زاجملا مومع ىلع لمحيلف مهدنع نكي ل هنآل زاج ةينابزلا ىلإ و

 لوالا عوجرلا نأ ىلع ةينابزلا ىلإ عجرو ردقي وأ ‘ نيعوجرلا نم لك يف دوجوملا

 نيب عمجلا نم ىلوأ كلذو ةينابزلا ىلإ بهذو ردقي وأ ى زاج يناثلاو قيقح

 : ةياور يفو “ ايندلا يف فعض دلولا ىلع دلاولا ىتح هيفو “ زاجملاو ةقيقحلا
 ةياور يفو “ طقف ديزملا رك ذ فعضلا ةياور يفف ى ةافانم الو “ « نيفعض »

 پجاو يأ ردقملا ربخلاب ةيفرظلا ىلع بصنلاو : هيملع ديزملاو.ديزملا رك ذ نيفعضلا

 دح ىلع نيتفعاضم يأ نيفعض فعاضي يأ قلطم لوعفم وأ « نيترم هيلع
 ايندلا يف فعاضم هقح رثأ نأ ىنعملاو“اتابنإ يأ" ١ اتابن ضرألا نم مكتبنأ ح

 همزل ام ينثي وهف “همزل امم رثكأ هيبلا نسحي نأ وه ايندلا يف هتفعاضمف“ ةرخآلاو

 ايهمارتحا وه اهقحو ص امهقح رثأ وه هلك كلذو ناسحإلاو ةمدخلا يف غلابيو

 قرخت هدلول دلاولا ةوعد » : هىفو “ باوثلا ةفعاضم ةرخآلا يف هتفعاضمو

 اهناك ضرألاو تاولمسلا اهل موقت ال ةميظع اهنأ ينعي "") « ضرألاو تاولمسلا

 اهنأ ىلإ كلذب حولو “ هدح ةدشو هتوقل اههبقث نع زجعي الو امهذفني داح مسج

 ضرألاب دارملاو ع ضرآلا تحت رانلا ىلإ وأ ةعباسلا ءامسلا يف ةنجلا ىلإ لصوت
 نم محرأ اهنأل عرسأ مألا ةوعد هيفو « قارفغتسالل اهيف 'لأف ‘ عبسلا نوضرألا

 اهريثك ناك نم نأ ينمي“ةمحرلا ريثك ءايلاب محرلا طقست ال محرلا ةوعدو“بألا

 )١( حون : ١٧١ .

 )٢( نابح نبا هاور .



 هب ارمأ نإ هل حابم لكف ةلججلابو ء ةباجإ عرسأ مأل ا ةوعدو

 { ةعاطلاب هيف عرسيلف

 ىلإ برقأ ناك محرأ ناك املك و > مأ ريغ وأ امأ ناك ءاوس هتوعد طقست ال

 ٠ هطوةس مدعو هئاعد ةباحإ ةعرس

 هاوعد اذإو ى نافعض دلاولا ىلع اه“ربو ( ةباجإ عرسأ مألا ةوعدو )
 حالصلا نكي مل ام اهعبتا هيلع افلتخا اذإ ايهنأ هرهاظو “ ثيدح يف اك ايهبجيلف
 ةنمؤملا وهل معنلو يمرلاو ةحابسلا مكينب اوملع ه : ثيدحلا ظفلو « بآلا عم

 كنسح ثيدح وه يواخسلا لاق'١ كمأ بحأف كمأو كوبأ كاعد اذإ وءاملزمغم

 اهيلع فسوي هنبا ىلع بوقعي لخد املو ى اهيلع ملسيو هيدلاول هناكم نم موقيو
 يتزعوف كيبأل فقت نأ فسوي اي مظامتت : هيلإ للا ىحوأف ى هل مقي م مالسلا

 الوقف » ىسوم ىلإ هناحبس كلا ىحوأ املو ى ايبن كبلص نم تجرخأ ال يلالجو
 دقو انيل الوق هل لوقأ « بر اي : لاق “ انيل الوق ف نوعرفل يأ.'"» ي هل

 : للع هنعو « كنع هتيافكب ىلوأ انأو كابر يذلا هنإ : لاق ؟ لاق ام كيف لاق

 نيملسم اناك اذإ هيدلاول اهلعجي نأ ةقدصب قدصتي نأ دارأ اذإ مكدحأ ىلع اذام »
 .'"){ ءيش امهرجأ نم صقني نأ نم امهرجأ لثم هل نوكيو اهرجأ ايل نوكيف

 هارمأي مل وأ هارمأ لمفي نأ هل زوجي امم هقح يف ( هل حابم لكف ةلمجلابو )
 يف هلام فرص هل زوجيال هنأل ؟رمخ هب نايرتشي امهل لام ءاطعإ يف اهعواطي الف
 نع هايهن نإو ى ( ةعاطلاب هيف عوسيلف هب ءارمأ نإ ) ءارمأي مل وأ ءارمأ رمخ

 . ي واخللا هاور ) ( ١

 . ٤٤ : هط )٢(

 )٣( ملم هاور .
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 ريغ رجهب هارمأ وأ رجتو حاكنو ملعتك فورعم نع هايهن نإو

 . . امهدري قح عرضتب امل فطاليلو ء هيلع قضي مل هل قحتسم

 ش يرجم هدلاو هاعد نم نإ : مهضعب نعو اهعطب نأ تجو هوركم وأ مرحم

 قح ىدأ ام لعف ام لعف ول ه : ثيدحلا يفو ص ناهركي امب اهملكي الو ى هبيج

 يفو ك « ةدحاو ةرفز » ةياور يفو ص ةدالولا تاقلط نم يأ ()١' ةدحاو ةقلط

 اهنأ كلذو < آريثك ليلقلا ىلع بيثي هللا نكلو « ةئام نم ةدحاو ال ه :ىرخأ

 حلص اذإ : ليق دقو “ بآلا اذك و « اهتومل ديرم اهمدخيو هتايح ديرت همدخت
 كتاهمأب كيصوب ىلامت هللا نإ ه :ثيدحلا يفو ى هتوم ىنمت دلولا ىلع دلاولا صيمق

 لدي اذهو '؟ برقألاف برقالاب كيصوي مث كابآب كيصوي مث كتاهمأب مكبصوب مث
 كمأ ةيحصلا نسحب كب سانلا قحأ »: ةريره يبال هلوق اذك و مظعأمألا ىقح نأ

 فقوويابث سبل هلزنم نم ادغ اذإ ةريره وبأناكو «'"كوبأ مث كمأ مث كمأ مش
 اريخ ينع هلا كازج ى هتاكربو هللا ةمحرو هامأ اب كيلع مالسلا : لاقف ٤ همأ ىلع
 ينتررب اك اريخ ينع هللا كازج ينب اب تنآو : هيلع درتو “ اريغص ينتيبر اك

 . كلذ لثم لعف عجر اذإو ى جرخي مث « اريبك

 رتك هيلإ جاتحي ام نع وأ ميلعتو ( ماعتك فورعم نع ءايه ناو )
 ني متي مل ( قضي مل ) رجهلل ( هل قحتسم ريغ رجهب ءارمأ وأ رتو حاكنو )

 نأ فطلب اهبلطي لب ايهدناعي الو ايهرباكي ال نكل اهعواطي نأ ( هيلع )
 امهدرب ىتح عرضتب ايمل فطاليلو ) : هلوقب فنصملا هيلإ راشأ اك هل ازبجي

 . هحام نبا هاور ) ( ١

 . نابح نبا هاور )٢(
 . دمحاو دراد وبأر ملم هارر ) ء (

 ۔ ٢١



 كرت ف مل ةعاط الو .هب ر ةعاط نع هاعنمي الو > ةرباكم الهدارمل

 لالحلا بسكو > هتعاط

 هنع هايهنام لعفي نأ هلف ى اهتفلاخم يف اهيلع ىلاعتو مظاعت ( ةرباكمب ال هدارم
 يف ةعاط وه ام راهظإب سأب الو ى ءافخإلا هنكمأ اذإ ايهنع ةيفخ كلذ نم

 جاتحي ام ملع هدنع ناك اذإ : ليقو « دانعلاب اههجاوي ال نكل مملا ملعتك هسفن

 ةفك ةدايزلاب لاغتشالا نع هايهنو لام نم هيفكي ام وأ ةيرس وأ ةجوز وأ هيلإ
 ملعتلا نع فك هاوس سانلا ملعي نم ناك نإ اذكو “ هل ازيجي نأ اهفطالو

 لعفيلف ةاكزلاو ناضمر موصو سفحلا تاولصلاك ناك ام امأ و“ازيجي نأ ايهفطالو

 . اهرك ولو ارهج

 ءافولا همزلي مل هيلإ هاوبأ هبلط وأ هتجوز قالطب رذن نإ : « ناويدلا » يفو

 ايل ةعاط الو ى هبر ةعاط نع ءاعنمي الو ) هبف اهعيطي نأ هبلع قيضي الو « هب
 لاحلا ملع نم ناك ام ايس الو ى اهرك ولو ملعتيف « ملعلا ملعتك ( هتعاط كرت يف

 ى هاوس سانلا ملم نم نكي مل نإ ا ذكو ث كلذ يف هيلع مثإ الو ى روفلاو

 ولو اهرك ولو ضعب دنع كلذ لعفي ى الفن ولو ى امهريغو ةالصلاو موصلاكو

 ايهنأ ديرب ن أ زا وجل اذه ف اتصن فنصملا م الك سل و 0 مهاربإ لاق هبو “ ارهح

 ريغ نع رهاظلا يف عنتما هاعنم نإ نكل ى ايهعنم مرحو ى كلذ نم هناعنمي ال

 . ازيجي ن ] ايهفطالو ضرفلا

 ى هيلع مثإ الو ص هاعنم ولو هبسكيلف ى ( لالحلا بسمك ) كرت يف ال ( و )
 الإ اهجاتحي ال ةدايز ناك اذإ هنع هامّنم اذإ عنتمي نأ هيلع بجي هنأ حيحصلاو

 لحي ال هنأ ديرب نأب فنصملا مالك هلمتحيو ى ازيجي نأ فطاليلو ءارس لعفي نإ
 تححص فنك : تاق نإو ى ارهج امهدنامي الف هامنم نإ نكل ى هعنم آم



 يف امهريغك امهو . ملاظ ةنوعم يفو ى نيعاسملا أجف اذإ ودعلاو

 . . . ..... ..... . ةءاربلاو ةيالولا

 : ةعاط نهبف نيدلاولل سيل ةعبرأ » : نل هلوق عمو 0 عانتمالا بوجو

 اذإ زاغل وزغلاو ملاظلا ةنوعم كرتو “ لالخلا بسك و “ ىلاعت هلل عضاوتلا

 ص هنم دب ال ام ىلع لالحلا بسك تلمح ينأل : تلق ؟ )١١' « نيملسملا أجف
 نم هنع هناعنمي ام رئاسك اهامنم اذإ عنتمتف ث ةحابم هيلع ةدايزلا امأو

 نم ناك ىدأ نإو < نبد داسف وأ 1 ذ وأ كاله ىلإ هكرت يدؤي يذلا حابملا

 . بجاولا

 دب ال نكي ملو هاعنم ولو ى هل هحابأف «هرهاظ ىلع لالحلا بسك مهضعب لمحو
 ةنسحلا هباشو همىلجرو هيديو بارتلا ف ههجوب دوحسلا هلل عضاوتلا لاثمو ى هنم

 هقمطي ال نم أجف اذإ ليلقلا هلثمو ى ريثكلا عمجلا : راغلاو ى هاعنم نإ عنتمي الف

 دنع هل زوجي هنأ نم رم ام ثيدحلا يقاني الو ى هامنم ولو عفدلا هيلع بجي هنإف

 اذه نآل هيلإ اجاتحي مل اذإ هل نيعتم ريغ ناك ولو داهجلل جورخلا « عيبرلا »
 دوعت هتدئاف داهجلا نأل كلذ « عيبرلل » غاس امنإ و اهعيطي ال هنأ يف ثيدحلا

 قافن يف هب الخدأ امهرض وأ اهلاومأ بلس وأ ايهلتقل ودملا بلغت ول ذإ اهيلع
 . ةبلغلا ةرامأ ري ملو نيعتي مل هنأل جورخلا بجوي ملو « كرش وأ

 ولو مهعافد هيلع بجيف ى ( نيماسملا أجف اذإ ودعلا ) كرت ين ال ( و )
 زوجي الو ى هتناعإ ادارأ ولو هنيعي الف ى ( ملاظ ةنوعم يف ) ال ( و ) ى هاعنم
 اهرمأو اهيأر نع جرخي الو ص ةيصعم لعف يف الو ى بجاو كرت يف اههميطي نأ
 ( ةءاربلا و ةيالولا يف امهريغك امهو ) “ اهيأر فالخ يف دشرلا هل نيبت نإ الإ

 . د راد وبأ هارر ) ( ١



 ىتح ةيالولا ايل دقع املاح فرعي مل ام : ليقو ص طسقلاب مايقلاو

 و فقوتي : لمقو ‘ ايهتء ١ ر حص

 لوقلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم ( طسقلاب مايقلاو ) فوقولاو
 نكلو ص ءاوس هيف سانلا نآل ث ىحلا يف امهربغب ايهتيوستو ايهتنهادم الب قحلاب

 بدأ وأ "دح اهيلع بجو اذإو ى نيللاب اهريغل اهنم فصنيو امهاهنيو اهرمأي
 ى هوبأ هل ضرعت نإ لاتقلا يف اذكو ث هريغ كلذ يلي نأ ىلوألاف “ سبح وأ

 فرعي ل ام : ليقو ( > هملع سان الف كلذ لعف نإو > هلتقي ال نأ ىلوألاف

 ملمب ىقتح(فقوتي) : رم اك ( ليقو ى اهتءارب حصت ىتح ةيالولا امل دقع ايلاح

 . حيحصلا وهو 0 املاح

 هلف عرولاو نيدلاب ايمل ةفرعم الو لهجلا الإ ايهنم فرعي مل نم : ليق ( و )

 : ىلامت هلوقل فوقولا تححص امنإو ى اهدعي ال اهتايح يف ايمل رفغتسي نأ
 اونمآ نيذلا اهيأ اي ل : ىلاعت هلوقلو ى )١\0 ملع هب كل سيل ام 'فلقَت الو ل

 كلذف اهبجوم اهنم هل رهظي نأ ربغ نم امه“الوت اذإف ..خلا '"} ي نيما.وق اونوك

 ص اهبجوم العف اذإ ايهنم ةءاربلا بوجول ليلد ةيآلا نأ اك س روجو نوكر
 '") اهمحرا بر لقو » : هلوق مومع امأو ى ءاوس قحلا يف سانلا نوكلو

 ى صاخشألا ةءارب بوجو ةلدأبو نيك رشلل رافغتسالا نع يهنلاب صوصخف

 :ىلاعت هلوقبو ى ماعلا رفكلا يهو قسافلا يف ةدوجوم كرشلا يف ةدوجوملا ةلعلاو
 لمجف « م٤) ي ءايلوأ مهوذختا ام هيلإ لزنأ امو يبلاو هللاب نونمؤي اوناك ولو »

 )١( ءارمالا : ٣٦ .

 )٢) ه : ءاننلا ٣ ١ .

 )٣( ءارسإلا : ٢٤ .

 (٤) :ةدئاملا ١ ٨ .

_ ٢٤ 



 . . « اهسكعب هفخ و ء اهاضتقم امهل رهظأ امهالوت نإ

 نولوتي الف ص نيك راك مهلمجف ءايلوأ نيك رحلا اوذختا ثبح ناميإ الك مهناميإ
 اضيأو “ هريغ وأ هدلاو ايلو هذختملا كرشملا ناك ءاوس “ كرشملا ىلوتي ال ايك

 دلاولاف « كرشلاك قافنلاف ى قافن وهو كرشلاك ايلو كرشملل ذاختإلا رص دقو

 مل اذإ نيدلاولا ةيالو حابأ نم لدتساو ت ةءاربلا توبثو ةيالولا مدع يف كرشملاك

 « 0١١ ي هنم أربت هلل ةودع هنأ هل نيبت املف » : هلوقب ةءارب بجوم ايهنم رهظي

 اك اهالوت هيدلاو لاح هل نيبتي مل اذإف « لل ةودع هنأ نيبتب ةءاربلا قلعت ثيح

 نيبت ىتح هكرتي ملو هزاجنإ نم هعنمي ملو هب دعولا هل زجنأو هدلاول ميهاربإ رفغتسا
 ى هل نيبتي ىتح اهالوتي هيوبأ لاح ملمي مل يذلا اذه اذكف ى هلل "ودع هنأ هل

 ى اهنم هل ةريبك نيبت وه هل نيبتلا نإف ميهاربإل نيبتلاو هل نبتلا فلتخا ولو
 كلذ صخو ى نيبتلاب ةيالولا نع كاسمإلا قيلعت نم ظفللا رهاظب ذخأ كلذو

 يرجي نأ لوقلا اذه بحاص ىلع درب الف ى هيبأ يف ميهاربإ ةيآ نآل ى نيدلا ولاب
 امهالوت نإ ) “ فوقولا نم تركذ ام حيحصلاو ى هلاح ملعي مل نم لك يف كلذ

 محرتلا نم ةيالولا همزلتست ام يأ ى ةيالولا ىضتقم يأ : ( اهاضتقم ايل رهظأ

 بوجو هدنع تبث نإو اضمالوت نإو : هلوقب دارملاف ‘ يورخألاو يويندلا
 ةيالولا سفن وه محرتلاف الإو ةيبلق ةيالو امهالوتو هبلق يف اهدقتعاف اهتيالو

 ى هناسل يف اهاضتقم رهظيو ةيبلقلا ةيالولا يمالك نم ملمت اك دارملاف ى ةيناسللا

 يف مدقتملا وه ناك ولو “ ةيالولا ىضتقم هنأ ىلع ال ىضتقل ءاملا ( هيفخيو )
 سكع يف يأ (اهمكعب) مادختسا كلذف ةءاربلا ىضتقم هنأ ىلع نكلو « ركذلا

 نامهركي اهنأ ملع دقو اهيف فقو نإ هنأ رهاظلاو « ةءاربلا وه يذلا ةيالولا

 ايل رهظي نأ هل نأ رهاظلاف ى ايهيف فقاو هنأ هب ناملعي ام ايهنع فخيلف فوقولا
 ` .. امهريغ ديرب وأ ظافلألا ريغ ديريو ةيقت ةيالولا ظافلأ

 )١( ةبوتلا : ١١٤ .

_ ٥ ٢ 



 . اجاتحا نإ امهتلص يف مرواش هبجومب نوملسملا امهرجاه نإو
 . ..... .. ... ... ... تفك هوعنم نإف

 مج رسكب ‘ نارجهلا بجومب يأ ( هبجومب نوملسملا امهرجاه نإو )
 زوشنو “ ةبوت الب همرحم سفن لتقو “ ىقح عنمو “ نبدلا يف نعطك ؤ بجوم

 يف رواشي الو اهلصي الف الإو ( اجاتحا نإ اهتلص يف مهرواش ) “ جوز نع

 روجلا مامإ كلذ ىلع ايهرج اه نإو ص ( فك هوعنم نإف ) « ايهك رتيو اهتلص
 لك نم لقي قحلاو .0 نيدلل رصنو ىقح هنم كلذ نأل كلذكف روجلا ةعامج وأ

 )١' « مهل قالخ ال ماوقأب نيدلا اذه هللا ديؤي » : للع لاق دقو « هب ءاج نم

 حالص هيف امم ةيصعم سيل اهف ريمآلا ةعاط بوجولو نيدلا ديؤي نم ةناعإ بجتو

 يف نألو ص ثيدحلا يف دراو اذهو « مالسالا رمأ يف ابس الو ى اهريبذتو ةماملا
 ام ردقب هل ةناهإ كلذ نم اومربأ ام لح يفو نيدلل ةيوقت كلذ ىلع ايهترجاهه

 قحلا يف ةبئان روجلا ةمئأ نألو ص هورجاهي نأ لبق اهلصاو اذإ ام فالخب اووق

 هئاسن حاكنو يباتكلا ةحيبذ هل زوجي هنأ ىرت الأ ى لدملا ةمأ نع هب اوتأ اذإ

 اذك و 94 ملظلا مهنع درب يذلا رئاجلل ةيزجلا نايطغي ناك اذإ يسوخملا ةحمبذو

 ىحلا اوفلاخي مل اذإ حيحصلا ىلع مهعم نيك رشلا لاتق كل لحيو « مهنع درب نم

 وأ اهل يلو الزنم جوزيو مهب دابعتسالاو يبسلاو مهعم ةمينغلا نم مهسلا ذخأ و هبف

 رصاح ولو “زاج ادحأ تلكو نإو ث هيضاق اهجوزب وأ هنود نم نكي ملو باغ

 كدلاو رجه يف مربأ ام تللح اذإف هعنم كل زجي مل قحلا هنم جرخيل آدحأ رئاج

 فلكن الو رئاجلا لدع نيبت اذإ هلك كلذو ت هف ىحلا ذافنإ نم هتعنم دقف

 نينمؤملا ليبس عبتا دقف هعبتا نمو “ نينمؤملا ليبس يف ىرج هنم كلذو ؛ هرس

 . ٥ رك ذ مدقت ) ( ١

_ ٢٦ 



 هللمو هسعقتب امهلصاو اق رتسا نإو > ابوتي ىتح همزلت ال . لقو

 . هكلام هب رضي ال امب وه قرتسا نإ امهلصيو ى امهقتعأو

 بذلاو ىحلا ذافنإ يف لصألا مهنأل ركذلاب نيملسملا صخو ى هتفلاخمب ققاشي الف
 . مه ريغ نود كلذب نوقفشملا و نيدلا نع

 امهورجاهنإ و “امهورجاهب مل ولو ( ابوتي ىتح ) اهتلص ( همزلت ال:ليقو )
 دارأ نإو 60 مهنع آ رس اهلصاو عقاولا ق هبجومب ال نورذمي اك مهدنع هبجومب

 يأ نيقيقر اذضختا يأ لومفملل ءانبلاب ( اقرتسا ناو ) “ مهرواشيلف ارهج
 نأ هسفنب امهايإ هتلصاوم لاثم ع ههاجو ( هلامو هسفنب اهلصاو ) نيك ولم
 ؛احيرتسيو ايهتمدخ ايهديسل مدخيو“اييع اذإ اہًبكيو« هيلإ اجاتحا ايف اهمدخي
 نسحيو“هابلطي مل ولو هب ناحرفي امو هابلط ام امهيطعي نا هلامب امهتلصاوم لاثمو

 اهربدي وأ امهبتاكي وأ امهقتعيلو اهريغو ةمدخلا يف مهيلع قفريل امهديس ىلإ
 يف وأ امهب قفرلا يف امهديس ملكي نأ هها امهعفن لاثمو “ بيرق تقو ىلإ
 نم ردق امب ( امهقتعأو ) ديسلا سفن بيط عم هجو يأب نيرح امهرييصت
 ريغب وأ هل اهمدخي ةمدخ ةرجأ وأ ةبه امهايإ ايههكلام هكلمي نأ نم وأ امهئارش
 ايهكلام نم بلطي نأنم وأ اقتع ايل اكلام ناك اذإ هنإف “كلملا هوجو نم كلذ

 نيرح ( امهلصيو ) امهقتعيف ائيش هل لعفي وأ ائيش هل يطعي نأ نم وأ امهقتمي نأ
 نم ( هكلام هب رضي ال امب ) امهدلو يأ : ( وه قرتسا نإ ) امدلو نيدبع وأ
 نم هديس هعنمب مل ام هنم نذإ الب ولو هديس لغش نم غارفلا دمب هندبب ةمدخ

 الب كلذ هل غاس امنإو “ هسفنل ال هل وهف هل كولمم هنآل عنتميلف هعنم نإو « كلذ
 اوكرتي نأ نودب لقي امم اهريغل اهكيلامم لعفي ايف حمست سوفنلا نأل نذإ

 يف لمج ,نانج ةلفك مهيديأ يف لعج امم مهتيطع لوبق اوزاجأ اك ى مهلاغشأ
 امال اهنم ءيشب ءاج وأ ى منغلا يف وأ « نانجلا يف ناك اذإ منغ ةلغو ى مهيديأ



 اهتيجنتف اهفلت فخي مل نإ هسفنبو هلامب امهاساو ماذجك اضرم نإو

 رافغتسالاو مدنلا هتبوتف امهتومل امهقع نإو ث هريغ سفن نم ىلوأ

 لاملا كلمي دبعلا نأب لوقلا ىلع لام .هل ناك اذإو “ هديس راد لخد

 . هنم ايهساوسىلف

 وأ ودمي امم يردج وأ ماذجك اضرم اضرم يأ ى ( ماذجك اضرم ناو )
 ناك وأ رركتي ال يردجلا نآل ى نيرودجع امهرشاب ايردج ضرع نإو ى رذقتسي

 ( و هلامب امهاساو ) “ فينكلل باهذلا نع ازجع وأ ى اقلطم رذقتسي ام امهيف

 نمو ى ًاراذقتسا وأ رجض وأ ةهارك امل رهظي نأ ريغ نم ( هسفنب ) و ههاج
 ص هسفن فلت يأ ( اهفلت فخي مل نإ ) امهنم ةحئار نم هفنأ ىلع يطغي نأ ريغ

 . هيدلاو سفن ولو ( هريغ سفن ) ةيجنت ( نم ىلوأ اهتيجنتف ) هفاخ نإو
 نإ ايهترضاحم ميديو ‘ اضرم اذإ اهجلاعيو هسفن ىلع هيوبأ رثؤي : « جاتلا » يفو
 لصاويو امهتاراوم رضحيو اتام اذإ امهتزانج عيشيو امهتدايع مادأ الإو ى هتنكمأ

 ودعي هنأ دقتمد هنكل ودمي ضرملا نأ داقتعا زوجيو « فرصتب ها ى امهت رايز

 )١' « ىودع ال ه : ثيدحو ى هسفنب ودعي هنأ دقتعي نأ مرحلا امنإ و ى هللا نذإب

 ملك ه : ثيدحو « لحي ال ررضلاو حصم ىلع مئاه لزني ال ليلدب اذه يف وه امنإ

 هللا نم يذلا يدنسم يف كلذ تركذ دقو ى ا" ي اذك هنيبو كنيبو موذجملا

 يف بحلا ةفحت ه : هتيمس يذلا يباتك يف ودعت يتلا ضارمألا عم هتركذو هب ؟يلع

 . ؟يلع هللا نم ةمعن وهو « بطلا لصأ

 رافغتسالاو مدنلا هتبوتف ) “ ي +وم لإ يأ : ( اهتومل اهنقع ناو )

 )١( ملسم هاور .

 . يذمرتلا هاور ) ٢(



 . ٠ ٠ > هلل نإو امهن ويد ءاضقو آ بيرقل ناسحإلاو

 ءاضقو ) امهالوت رإ امهل رافغتسالاو ث ايل قيدصو ( امف بيرقل ناسحالاو
 كلذ لعف اذإف > ايهىلع: ةقدصلاو اهتيصو ذافنإو > ) هلل ( تذزاك ) نإو اهنود

 اهيلع يلصي نأ اتام اذإ امهرب نم : تاياورلا ضعب ىفو ى ايهتوم دمب امهرب دقف

 لبق اهقع نإف « اهب الإ لصوت ال يتلا محرلا لصاويو امهدهع ذفنيو ايل رفغتسيو
 عييضت نم رافغتسالاو ةبوتلا دعب امهرب دقف هتوم دعب قوقحلا هذه ىدأو اهتوم

 نم فرمل هب رمأي ملو اهقح هللا رك ذي مل ول : ليق دقو ى اهقح وهو ممظع قح

 . هبتك عيمج يف هركذ دقو فيكف ى لقملا

 دعب امهقح ىّدأ دقف سملا تاولصلا دعب هيدلاول اعد نم : ءاماعلا ضعب نعو

 زكذو ص بتيلو امه"رب دقف ةيصو وأ انيد امهنع ىدأ نم نأ ركذو « امهتوم
 مل نإو ى اهتوم دعب همأ رب دقف همأ مأ وأ همأ تخأ "رم نإ هنأ ةباحصلا ضعب

 للا ءاش نإف “ةبوت كلذف “ رفغتساو قوقعلا نع مدن نكل ى كلذ نم ًائدش لعفب

 ةءارب هل بتك و ةجح هدلاول هللا بتك هتافو دعب هدلاو نع جح نمو 6 اهلبق

 . رانلا نم

 ء ةئام سمخو ةملك فالآ ةثالث مالسلا هيلع ىسوم ملك هلا نأ يورو

 عبس هل لاق > انسح كمأب كسصوأ : لاقف > ينصوأ بر اط : همالك رخآ ناكف

 اهطخسو 0 ياضر اهاضر نإ الأ ىسوم اب : لاق « يسح : لاق « تارم

 ينرست ام : لاقو ‘ يلصي رخآ تابو هيبأ لجر سبكي ردحنملا نبا تابو
 ةقفنلا نم لضفأ نيدلاولا ىلع دلولا ةقفن » : قلع هنعو « يتليلب يلصملا كلذ ةليل



 . . . . .. . مظعأ مألا قحو

 هينب يف ىأر همأ رقو نمو ى همايأ ليطأ هابأ رقو نمو ى ١١" هللا ليبس يف
 . هدلو هقع هيدلاو ع نم : ليقو ‘ هرسي ام

 ك اهنطب لخاد ناك ذإ ث هتساق ال بآلا قح نم ( مظعا مألا قح و )
 هللا نألو « بلج وأ عفد ىلع هل ةردق ال هنأ لاحلاو « هرمأ نم هجراخ ناك ذإو

 انهو هتلمح اهنأ وهو “ بآلا ىقح يف هركذي مل ام اهقح ضرعم يف ركذ دق ىلاعت

 اهنأو ى نيماع يف اهنع لصفني الو عاضرلل اهمزالي اهمضو دمبو « نهو ىلع
 هعضت ىتح هيف هماقمو اهنطب يف هنوك نأ ينعي ، اهرك هتعضوو اهرك هتلمح

 تلعف ام تلعف ول ه : ثيدحلو ى قاش بعص هعضو اذك و ى اهيلع بعص رمأ

 لوسر اب ه : لاق ذإ 0 ةريره يبأ ثيدحلو « '؟) « ةدحاو ةقلط ىلع اهتيزاج ام

 ثكمأ : لاق ؟ نمم مث : تلقف ى كمأ : لاق ؟ ةبحصلا "قحب ينم سانلا "قحأ نم
 كاعد اذإ ه : ثيدحو ى '") « برقألاف برقألا مش كوبأ : لاق ؟ نمم مث : تلق

 سانلا "قحأ » : ةريره يبال لاق ى ةياور يفو « ) « كمأ بحأف كمأ و كوبأ

 هنأل مظعأ بآلا : ليقو ى 6ث) « كوبأ مث كمأ مث كمأ مث كمأ ةبحصلا قحي كب
 ص غلاب ريغ ناك اذإ هرمأ الب ثلثلا نود يه يتلا هتيانجيو اهلك هتنؤمب ذوخأملا

 ثح هيفو “رهاظلا مكحلا يف هيبأل هبسك نوك ةلباقم يف وه امنإ كلذ نأب باجيو
 “با وجلا و ليلعتلا يف يل رهظ اذك ٠ ةجاحلاب هلام عزن هل نألو ى هلا ءاش نإ يتأي

 )١( ىلعي وبأ ءاور .

 )٢( هجام نبا هاور .
 ٠ دراد وبأو ملسم هاور ) ( ٣

 )٤( نابح نبا هاور .
 ( ٥ ) يذمرتلاو يئاسنلا هارر .

_ ٠ ٣ 



 دنع بالاك ريبكلا خألاو نيوبألاك براقتب دادجألا ةلص هتمزلو
 ة

 ٠ ٠ ٠. ٠ مالاك ةلاخلا و لاخلاو كلذك معلاو > هدقف

 هبف فوقولابو بألا ةءاربب هيف فقويو بألا ةيالوب ىلوتي هنأ بألا هب حجر اممو
 يذلا وه بآلا نأ و ى للبلا نم ةساجنلاو ةراهطلا يف هيبأ كحي هبلع مكحي هنأو
 كرشملا هيبأ ىلإ رظنلاب كلميو ىبسي دلولا نأو ى مآلا ال هتكلم امو هتنب جوزي
 نكل ةقشم هيفف هدلول يبسلا الإ بآلا ىلع كلذ يف ةميظع ةقشم ال هنأب باجيو

 ٠ مزلأ ةدلاولا ًربو > مظعأ دلاولا ىح : نسحلا نعو > هنداإب الو هدب سيل

 فاتلز نب ىلفي رزخ وبأو مساقلا وبأ خياشملا فلتخإ : « ناويدلا » يفو
 وبأ لاقو ى اقح مظعأ مألا : مساقلا وبأ لاقف ؟ اقح مظعأ امهيأ ايهنع للا يضر
 ةهج نم اثانإ وأ آروكذ ( دادجألا ةلص هتمزلو ) ‘ اقح مظعأ بآلا : رزخ
 » ا . بألا ةلزنمب ريبكلا خألا « : ةل هنع يور ى ( براقتب ( مألاو بألا

 ع رخآلا دقف رخآلا ةلزنم ءيشلا ليزنت نم ردابتملا نال بالا دقفب اودّيقو

 طالتخالا ثيح نم سيلو ى رخآلل ابأ امهدحأ سيل ناوبأ نكمي ال هنالو
 سفن يف دحاو مهيف بألاو ص هلا ءاش نإ هلع يف يتأي اك ةكرشلا وأ
 بألاك نوكي ( كلذك مهلاو ) : هلوق يف ثحبلا اذكو ع رمألا
 هىلي يذلا ناك ريبكلا خألا تام اذإ و > هلشم وأ ةّسملا هنودو همخأ نبال

 يذلا ناك باغ نإ اذكو « ةلاخلاو لاخلاو معلا اذك و ى اذكهو “ باآلاك

 :اهازغ ةوزغ يف للع لاق ( مألاك ةلاخلاو لاخلاو ) ‘ ىروشلا لثم يف هلثم هيلي
 دحأ لاخلا « :` لاقو « هنع هللا يضر ساسملا همع يمي » ٤ )٢( يبأ "ىلع اودر «

 العو لج هللا نأل بأ لاخلا : بعك نب دحل لاقو « مآلا ةلزنمب يأ '") « نيدلاولا

 ٠. دواد وبأ هارر ) ( ١

 . يقهيبلا هاور )٢(

 ٠ دراد ربأ هاور ) ( ٣



 نم ءابآ ضمب انيدهو يأ )١' مهئابآ نمو ل : هلوق يف هلاوخأ ىلإ ىسىع بسن
 ؛هلاخ ىسيع وبأو بأ يبن لكل : لاق “مهيف ىسيع ركذ دقو « ءايبنألا نم ركذ

 ٦ '«ش رملاىلع هيوبأ عفرو ط :لجو زع هلوق يف نيوبألا ريسفت دورول ى مأ ةلاخلاو

 دادجألاو ءابآلا ريغ امأ وأ ابأ ىمسي الوكلذ لبق تتام همأ نآل ةلاخلا و بألا
 راثآلا يف ةثالثلا يف ةيمستلا دورول ةلاخلاو لاخلاو معلاو تادجلاو تاهمألاو

 ةبسن نع يهنلا نمضتي هنإف '") مهئابآل مهوعدأ ) : ىلامت هلوقل ى ةروكذملا
 ىلإ دحأ ةبسن نع يهنلاب اقاحتلا هريغ ىلإ هسفن هتبسن ىلعو « هيبأ ربغ ىلإ دحأ

 . ملعأ هللاو هيبأ ربغ

 همع نأ اضيأ هيف ركذو ى مدقتملا سابعلا ثيدح « ناويدلا ه يف ركذو
 ءابضملاو انأ » : لاقف تلع هللا لوسر كلذب ربخأف ءابضملا هتقان بك ر سابملا

 ةعاضرلاب تادلاولاو ى مظعأ وهف برقأ براقألا نم ناك نم لكو ى )٤' « سابعلل

 . بسنلاب نيدلاولا قح نودو ىقح اهل

 هنم مالاك عاضرلا نم ماحرألا هلص بوحو : لىق ‘ ملعت الو : ) جاتلا , يقو

 محرلا مطاق الإ مثأي الو لضفأ مهلصوو مهعطق بحن ال انآ الإ مهوحنو ةوخإلاو

 وهو هابأ ملك الحر نأ يور ) : «رطانقلا» يفو خيشلا اهبجوأو .ها بسنلا نم

 6٨ ذخأي هابأ ينعي اذه نإ هللا لوسر اي : لاقف لع هللا لوسر دنع ريبك خيش

 )١( مامنألا : ٨٧ .

 )٢( فسوي : ١٠٠ , -

 ه : بازحالا (ء) .

 ) ٤( هركذ مدقت .
 )٠) دمحأو ملم هاور .



 وه !_ هللا لوسر اي وه لايع يأ : لاقف خيشلا ىكبف ى هلابع ىلع هقفنيو يلام
 : هنبال اطاخس لوقب اشنأف > هتخأو همأ

 اعفاي كتنلعو ادولوم كتوذغ

 تبأ مل وكشلاب كتبان ةليل اذإ

 لهنتو كيلع يجأ ا۔؛ لعت

 لمشأ ًارهاس الإ كاوكمل

 يذلاب كنود قورطلملا نأ ينأك

 قلا ةيافلاو نسلا تفلب ادف

 ةظاظفو ةظلغ يئازج تلعح

 ليت ينيعف ينود ه۔ب تقرط
 لمؤأ كيف تنك ام ىدم اهيلإ

 لضفتملا معنلا تنأ كنأك

 لعفي رواجملا راجلا اك تلعف

 لخبت كلام ن ود لامب يلع

 لقعت تنك ول دىنفتلا كيأريفو

 نكت ملو راوجلا ىح ينتيلوأو

 هبأر دنهملا مساب ينتيمس و

 . « كيبأل كلامو تنأ : لاقف قلع يبنلا هل قرف

 ةدعاق

 ءقافشالاو رذحلا وهو اعبط مزال قلخي ايهلاوحأ تملس اذإ ناموسوم نادلولا

 لخبلاو لهجلاك افاصوأ نيدلاولل بسكي دق اذهو تالاحلا ربغتب ريغتي ال كلذو

- ٣٢٣ - ( ج ٥ لسنل ا۔_ ٣ ()



 لاق “لاحلا بسحب صقنتو ديزت يتلا ةبحملا وهو هباستكاب ثداح قلخيو “نبمجلاو

 : ةهنتمنت ىسيع لاقو « بلقلا طابنب قلعتي هبح يأ ١١" « طونأ دلولا » : ل
 هريصقتو هقوقمل الإ هتبحم نع نافرصني الو دلولا بلقلا ةرمثو “ةرمث ءيش لكل

 . قافشالاو رذحلا ءاقب عم

 )١( نابح نبا هارر .

_ ٤ ٣ .- 



 باب

 . راقفإلل هتومب ءاعدلا نع ايهنو قح هيوبأ ىلع دلولل

 باب

 دلولا قوقح يف

 اي » : لجر لاق ى ( قح هيوبأ ىلع ) ىثنخ وأ ىثنأ وأ ركذ ( دلولل )
 ص كدلو رب : لاق « نادلاو ىل سيل : لاق « كيدلاو : لاق ؟ ربأ نم هللا لوسر
 دؤي مل نمف ينعي )١' « ىتح كيلع كدلول كلذك اقح كيلع كيدلاول نأ امكف

 نكل ص قوقحلا توبثو ‘ لكل قحلا توبث لصأ يف ايوتسا دقف ايهقع دقف امهقح
 هلوق يفو “ قباسلا ثيدحلا يف دارملا وه كلذو ىفخي ال اك مظعأ ايهقوقعو ايهقح
 نع ايهنو ) '"ا « اهقوقع نم امهدلو مزلي ا۔م قوقعلا نم نيدلاولا مزلي » : رقللع

 )٢' « رقفلا ثرو هنأل توملاب كدلو ىلع عدت ال » : لاق ذإ ( راقفدالل هتومب ءاعدلا

. ٣٥ 



 هملع هنع كلذ يور > هرب ىلع هدلو ناعأ دلا و هللا محرو

 > مالسلا

 لجاع امل هب رقفلا نمو هتنؤم نم افوخ توملاب هيلع هؤاعد ناك اذإ ملعأ هللاو

 ءاعدلا امأ و “لممعلا سنج نم ءازجلا لصأ و ى ًاقافو ءازج هب بقوع رقفلل توفلا

 زوجيو ى هريغو رقفلل اهتانب لتقت ةيلهاجلا نآل هثروي نأ لمتحيو ث مارحف هتومب

 . هب مالسإلا وأ سانلا ةرضمل توملاب هيلع ءاعدلا

 . خلا هللا محر يأ ( كلذ يور “ هم ىلع هدلو ناعأ ادلاو هللا محرو (

 ىلع هلمحي مل يأ ( مالسلا ) و ةالصلا ( هيلع هنع ) توملاب هيلع ءاعدلا نع يهنلاو

 نأ هرب ىلع ةناعإلا نمو“ هقيطي ال ام لمملا نم هليمحتبوهلاحو هلمع ءوسب قوقعلا

 هرب ىلع هتناعإ نأ ضعب ركذو ع باقعلا نم هيلع امو نيدلاولا قوقع ام هملعب
 مهربل راربأ اومس" راربألا نإ ه : يور دقو ى هربي ىتح هيلا نسحيو هيطعي نأب

 هنعو “ هرب ىلع نيعي امب هربي نأ دلاولا ىلع دلولا ىتح نم لب '١' « ءانبألاو ءابآلا

 ص ءابآلا نم بدآلا : لاقيو «٢"' كؤانبأ كربي كءابآ اورب » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 هب ةرس اريغص هبدأ نمو “ هدساح مغرأ هدلو بدأ نمو “ هللا نم حالصلاو

 فلاوم دلولا نإف قاع ربغ هل اراب آاديبشر نوكيل هربي نأ هيلع بجوو ى اريبك

 دلولا ناك نإف ص هل دلاولا ةيحل هدلاو ىلع لدمو ى هيلع دلاولا قافشال هدلاول

 يواغ دلولا ناك نإ و اماظعإ و ارب لالدإلا اذه راص افوطع ارب بآلا و ًادمشر

 . هبلع وعدي نأ هب ءافجلا نمو ى قوقعو ةعيطق لالدإلا راص ايفاج دلاولا و

 1 معن : لاق ؟ هملع توعد له : لاقف “ هدلو كل راسمل نب ا ىلإ لحر اكش

 . دواد وبأ هاور ) ` (

 . هحام نبا هارر )( )٢



 نمو ث ادغ رانلا نم آرتس هب نهنوكل تانبلل ناسحإلا بدنو

 . . . . . . . . . هبيدأت امهيلع هقح

 دلولا مزلي ام ىوقملا نم .نبالا ولا مزلي « : زنل هنعو “ هتدسفأ تنأ : لاق

 نم أرتس ) ناسحإلا ببسب يأ ( هب نهنوكل تانبلل ناسحالا بدنو )
 تآ لكو هبرقل كموي دمب يذلا مويلا مساب هامس ةمايقلا موب يأ ( ادغ رانلا

 هل نك نهىلإ نسحأف تاننلا هذه نم ءيشب يلتبا نم » : للع هنعو ؤ بدرق

 نونفو ةحاصفلاو ملعلا هماعي نأب ( هبيدأت اهيلع هقح نمو ) "« رانلا نم ارتس

 هل هبشيو “ لكألا ةرثك بانتجاو « سجنلا بانتجاو ةراهطلاب هرمأيو « ملعلا

 لكألا و “ناطيشلا لكأب ههبشيو « لامشلاب لك آلا بانتجاو « ةميهبلاب لكألا ريثك
 هد"وعيو «ماعطلا بادآ نم كلذ ريغو لكألا لوأ دنع ةلمسبلاب هرمأيو ى هيلي ال ام
 ص رتس ام سبلو رسيت ام لكأ هدوعيو ى نايحألا ضعب يف مادإ الب زبخلا لكأ
 هفرتلا مدعو ةعانقلاو ماعطلاب هريغ راثيإو معطملاو سبلملا يف ةنوشخلا هدوعيو
 نيرق نعو ص جورخلاو مالكلا ةرثك و بعللا و ءوسلا ظافلأ نع هاهنيو 0 معنتلاو

 وغللاو ‘ هدسفي نم لك ةطلاخو رخافلا سبلو معنتلل دوعتملا يبصلاك ءوسلا

 خياشملاو ريبكلا ريقوتو هلاوحأ عيمج يف عضاوتلاب هرمأيو ص ىقاسفلا راعشأو

 هملعتو هب ىلحت كلذ يف هب مئاقلا هل فطات اذإ يبصلا نإف « قدصلاو نيملسملاو
 شقني ام لكل لباق ‘ شقنو ةروص لك نم لاخ رهاط هبلق نآل هبلق يف مستراو

 ةرضملا ىلإ هب اوجرخ ناطيشلاو ىوهلاو سفنلل كرت اذإو “ هيلإ لئام هيف

٣٧ 



 هنيد حالصو ى هجاتحي امو هضئارفو باسحلاو نآرقلا هميلعتو

 و ٥ اين ٥ ك ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 هللاو ى هيوبأ دنع ةنامأ وهو هب مئاقلاو هيبأ ىلع رزولا ناكو ى ةيويندلاو ةينيدلا

 نإ ه : لاق تللم يبنلاو ) ي ا ران كلهأو كسفنأ اوق' » : لوقي العو لج

 هدلو نوصي فيك و ؛ هللا رمأ هتيب لهأ لهج نم ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ

 . )٢' « ؟ ةرخآلا ران نع هنوصي الو ايندلا ران نع

 آل وأ ةحتافلا هملعب > هللا ةفرعم دعب .7 ام لوأ وهو ) نآرقلا هميلعتو (

 نأ يغبنيو > نسحأ ناك داز املك و > كلذ بحاولا و > ادعاصف تايآ ثفالث .

 ةروس متي نأ يغبنيو “ صالخإلا ةروس نم وأ رثوكلا ةروس : ثالثلا نوكت

 نمو : « ناويدلا » يفو « ةذاعتسالا همىلعت دمب الإ ةءارقلا هملعي الو “ صالخإلا

 ص همسإ ةءارق جرختسيو هب يلصي ام ملعتي تح بتكملا يف هدرب نآ دلاولا قح

 ى غولبلا لبق اهلك مالسإلا عئارش و ى اهيناعمو ةالصلاو « هلهج عسي ال ام هملعيو

 دحاو ( باسحلاو ) ةحابسلاو ةسارفلا هملعيو ‘ غولبلا لبق اضيأ هل نتخمو
 . جيردتلاب باسحلا رمأ نم كلذ ريغو ى اذكهو ةعبرأ ةثالث نانثا

 هملعي نأ اضيأ هيلع بجيو « غلب اذإ هب فلكيس ام يأ ( هضئارفو )

 تابودنملا نم ( هنيد حالصو ) ةعانص نم ( هجاتحي امو ) “ غلب ولو
 ٠ تانونسملاو

 يف بقوع ايندلا رمأ ميلعت ىلع هل هوبأ رصتقا ولو « رجتتلاك ( هايندو )

 ) ١( ميرحتلا : ٦١ .

 ( ٢ ) ور ١ ٠ \ ح ام نب ٨ .



 رايتخاو ى بلطلا ىلع ردقيو ةيبرتلا نسحب غلبي ىتح هب اهمايقو

 . .. . ءايبنألا ءامسأب هتيمستو هلاوخأ

 هملعو بدالا الو نآرقلا هدلو ملمي مل يذلاب كلذ ربتعاف“ رضلا هيلإ عجرو ةرخآلا

 نم كنأ نظ هنإ : لاقف ملامل هاكشف مايألا نم اموي ابرض دلولا هعجوأ و“ ةعارزلا

 الإ نمولت الف كسأر رسكي مل ذإ هللا دمحاف كبرضف ةعارزلا رقب رقبلا ةلمج

 . بدألاو نآرقلا هملعت مل ذإ كسفن

 ةبطاخلاو ةراهطلا يف هبرل عباتو ايبص ناك نإ قحلا موزل يف دلولاك كولمملا و

 غلبي ىتح ) بيدأت ىلع افطع عفرلاب ( هب اهمايقو ) اكرسشم هوبأ ناك ولو
 يأ ( هلاوخأ رايتخا ) لجرلا ىلع ( و “ بلطلا ىلع ردقيو ةيبرتلا نسح
 ىلم دلوللف مهب هدلو بسي مل مهنم ادلو دلو ول موق نم جوزتي نأي دلولا لاوخأ
 الو اهبدؤيو ث ةفيفعلا ةليصألا راتخي نأ كلذ مامتو هدلي نأ لبق قح دلاولا

 كلذ نوكيف لاجرلا نم هريغ ىلإ اهنيع حمطت الئل اهقوقحب مايقلا عم اهلمه
 ص ءاسنلا نابلأ رهطأ هعاضرتسا ( و ) “ هبسن لالتخاو هشارف داسفل اببس

 ! دم ه وهو نلع انيبن مسإ اهئامسأ لضفأو ع ( ءايبنألا ءايماب هتيمست ) و
 : ةيكلاملا بتك ضعب يفو ى امومضم كلذك هب هدلو يمسيف ىلوألا ميملا مضب

 نوحتفي مهارت كلذلو «مساقلايبأب ىمسب نأ رمأو هب ىمسي نأ ىهن نل هنأ »

 نميلا بارعأ ضعبو اندالب لهأ ةيمست كلذ نم لعلو “رييغتلل ادصق ىلوألا مملا

 يبأب ىنكي نأ ىهن » هنأ : يورو ى ميملا ناكسإو ةزمهلا حتفب « دمحمأ :مهريغ وأ

 برقأ وهو :ليق يللع هتايحب يهنلا صخو ىاقلطم كلام هزاجأ و ٢٨" مساقلا

 )١( ىلعي وبأ هاور .
 )( يئاسنلا ءاور ٠



 يص حيرفت بدن و ‘ ءاحلصلاو

 ‘ضعمب دنعحيحصلا وهو دمح همسإ نكي مل نئل ضعب هزاجأ و اقلطم يمفاشلاهعنمو

 نابعأك ( ءاحلصلا و ) '") « قىنكب اوتنكت الو ىممإب اومس » ثددح رهتشاو

 حلفأك بهذملا ةمئأو كرباجك نيعباتلاو٤نمحرلادبعو رمعو ركب يبأ لثم ةباحصلا
 ءامسأ ءامسألا نسحأو « آالؤافت زيزعلا دبعك ءاملعلاو ءايلوألاو ، باهولا دبعو

 < يداهلا دبعو ى زيزعلا دبعو ى نمحرلا دبعو ى هللا دبع : اهقدصأو ءايبنألا

 ةنحو ةشئاعو ةمطافو ةجحيدخك : تاحلاصلا ءامسأب ىشنآلا يمسيو ؛ كلذ وحنو

 ص ةرمعو ةزمحك : ىثنألاو ركذلل نوكي مساب هامس اطنقس ناك نإو ع ةنمو

 ص انموق ضعب هرك ذ اتيم هامس اهلبق تاف مايألا عباس ىلإ ةيمستلاب رظتنا نإو

 . همسإب هممسي ال نأ هدلو ىلع دلاولا قح نمو

 ال حرفلا باب ىمسي اباب ةنجلل نإ » : للع لاق ( يبص حيرفت بدنو )
 ىلإ قوسلا نم ةفورطأ لمح نم ه : لاقو ى "« نايبصلا حرفي نم الإ هلخدي ال
 انسح دعي ام يناثلا ءاط مضب ةفرطلاو ةفورطألاو'"« ةقدصلا لماحك ناك هدلو

 قدصتملا ةاكزلا لماحك هنأ ةقدصلا لماحك : هلوقب دارأو ى هتزمل هلاذتبا مدمل

 ال دلولا تيوقت بجاولا نإف ، هللا نم الضف ضرفلا رجأك هرجأ لفن وهف اهب

 ف.عض ىلع [اعوطت ىطعي ام ةقدصلاب دارملا نوكي نأ لمتحيو ص هفارطتسا

 ةيدهلا هل تلحو ل هيلع اتمرح اذك و “ةاكزلا لصأ اذك و ى هيلع ةقرلل نهتم

 . اممظعت ىطعي ام اهنآل

 )١( ملسم هاور .
 ٠ هج ام نب ٥ ١ اور ) 1 (

 . ىلعي ربأ هاور )٣(



 نمو ىثنأ نم رفيرطب ةئادبلاو هيلإ رظنلاو هليبقت راثك إو

 . .. .. ابهل قر

 :لع هنعو ،ةنتف فخ مل نإ زيجأو “ىثنآلا لبقي الو ( هليبقت راثكاو )
 : هقلع لاق ( هيلإ رظنلاو )ء ًارحأ ةلىق" لكل نإف نايبص لسق اورثكأ »

 لكب هل ناك _ هرظنب هدلو دلاولا حرفأف _ يأ ه"رسف هدلوىلإ دلاولا رظن اذإ »

 : لاق ؟ ةرظن ةئام ثالث هيلإ رظن نإف : هل ليق “ ةنسح ةئام ثالث ةرظن

 ءايلاب ءيدب ةفل ىلع الإ فلألا دعب ةزمهلاب ( ةئادبلاو ) ؟ بيطأو رثكأ كلذ

 ام ( ىثنأ نم فيرطب ) فلألاب اموت برضك لادلا حتفبو يضر نزوب رخآ
 ركذلا يطعي هنأ ضعب ركذو “ لوكأملا ريغ هلثمو “ ديج لوكأم نم ثدح

 اقلطم ىثنالاب : ليقو “ هريغ يف اهبو محللا يف هب أدبي : ليقو ى ىثنألا لبق

 ص ©" « تانبلل قري لجو زع للا نإف روكذلا لبق ىثنآلاب أدبيلو » : ثيدحل
 اومعنيف نهيلع اوقرب نأ سانلا نم ديرب نهل قرب ىنعمو « ثانإلل » : لاق وأ
 اهراسكناو نهبولق ةقر اوربجأف بلقلا ةقرةقرلا نهيف قلخي وأ“ةأدباا يف نهيلع

 . نهب ةأدبلاو مامنإلاب

 مث ديبعلا مث ةجوزلا مث راجلا مث هيدلاوب محللاب أدبي : « ناويدلا » يفو
 ظفل الإ ةقرلا ةدام نم هللا قح يف ساقي الو ص روكذلا مث هدالوأ نم ثانإلا

 ةدام هلزنمب هيف هفيراصت تزاج درو ذإ : ليقو “ ثيدحلا يف دراولا هنألو « راب

 ام رذحي نكلو ث يطعي ام رادقم يف رخآلا ىلع امهدحأ ليضفت هلو ‘ محر

 امل قر نمو ) “ رثكأ ركذلا يطعيو ىئثنالاب أدبي نأ لثم اهنيب ضغبلا ثروب

 )١( نابح نيا هارر .

 ( ٦٢ ) يئاسنلا هاور .

 آ ( ٣ ) يئاسنلاو يذمزتلا هاور .



 تانب ثالث هل نمت .: يورو ى نزحلا موي اهحرفم" حرفو هل رفغ

 : هل ليقف ‘ ةنجلا هل تبجو 0 نهرتسو “.بلفكف تا وخأ وأ

 ‘ اضيأ معنأل ةدحاو ولو : هل لىق ولو معنأف ؟ ناتنثا ولو

 لاق ص هل رفغ هتيشخ نم ىكب نمو ى هللا ةنشخ نم ىكب نمك هنأل ( هل رفغ

 ةيشخ ‘نم ىكب نمو ى هللا ةىشخ نم ىكب نمك ناك ىثنألل قر نم ه : نلع

 . ٠ اهفعض مم اهل ءافولا نأل هللا ةمشخ نم ىكب نمك ناك امنإ و 3 7 هل هلا رفغ هللا

 . هللا ةىشخك كلذو بيغلاب اناميإو هلل اعوضخ اهتلذو

 لابقتسالا يف لمعتسم يضاملاو ى ةمايقلا موب ( نزحلا موب اهحرفم حرفو )

 للا هحرف ىثنأ حرف نم » نيع لاق ع رضاحلا ةلزنم ةمابقلا موي لزن وأ : ًآزوجت
 '« نهلفكف تاوخا وأ تانب ثالث هل نم ) : لع هنع (يورو) « نزحلا موب

 لدب نهلاع يورو ( ةنجلا هل تبجو نهرتس ) و نهناعأ ( و:) نمهرماب ماق يأ

 ولو : هل ليقف ) جيوزتلا ممي رتسلاو“« نهجوزو نهلفك » :ةياور يفو كنهناعأ

 ( معناف ) ؟ هل تبجول كلذ نهب لعفف ناتنثا دحأ دنع ناك ول'وأ يأ ( ناتنثا
 امو يأ ص ناتنثا امو يأ روهشملا يهو « ناتنثاو » : ةياور يفو ى معن : لاق

 اهتابثإو نيتنثا ةزمه عطق زوجيو « فاضملاو ماهفتسالا ةادأ فذحف نيتنثا كح
 ص كلذك ناتنثاو يأ ربخلاو ع لصولا ةزمه فوذحملا نوكيف ماهفتسالا ىلع

 : هل ليق ولو ) ص واولا دغب ةزمحلا لصوتف ربخلاو ماهفتسالا ةزمه فذح زوجيو

 ةدحاو انلق ولو » : روهشملاو ى ( اضيأ معنأل ) ةدحاوو وأ ( ةدحاو ولو

 ٠ دواد وبأ هارر ) ( ١

 ٠ هجام نباو يئاسنلا هاور ) ( ٧٢

 ۔-۔ ٤٢ ۔



 . كلذ يف بيغرتلا رثكو

 عم فوذحم هربخ ةدحاوو ىنعملاب ثيدحلا فنصملا ةياكح لمتحيو « معن : لاقل

 ول مهنأ اومهف نيأ نم : تلق نإو « كلذك ةدحا وأ لصألاو ملع ماهفتسالا فذح
 ةدحاو ةنسحب ولو لخدت ةنجلا نأل : تلق ؟ معن : لاقل ص ةدحاو : اولاق

 ى تخألا اذك و اضيأ قاش اهرمأ تانبلا نم ةدحاولا نألو ؟ تانسحب فيكف
 هل .رك" نهنلإ نسحأف تانبلا هذه نم ءيشب يلتبا نم » : ك هلوق نم وأ

 نأ اومهفو ةدحاولا لمشي ءيشو ص تانبلا نم ءيشب لاقف )١' « رانلا نم ارتس
 داحآ ال تانبلا داحآ رابتعاب وه امنإ "نك : هلوقو نهسلإ نسحأف :هلوق ف عجلا

 نم ظفلل رظن هل ق دارفإلا و ك تددعت ثح ددعتلاو تدحتا ثح لاجرلا

 . مهفاف ددمتم يف تضرف اذإ اهانعمو اهظفللو ‘ دحاو يف ةلأسم تضرف ثيح

 صاصتخا ةدئافو ٤ ضئارفلا ءادأ عم كلذ لعفب ةنجلا هل بحت هنأ دارملاو

 كلذو ى هتعاط رئاس لوبقو هقبفوتو هتدامسل اببس نوكي نأ اهباجيإب كلذ لعف

 : للع للا لوسر نع د واد يبأ ننس يف افلاخم ولو هب ءاج نمم لبقي بيغرت ثيدح
 رثكأ نك نإو“ةنجلايف يعم وهف نيتّتع وأ نيتلاخ وأ نيتخأ وأ نيتنبا لاع نم »
 نم : ةل هللا لوسر لاق » : ملسم حبحص يقو « رورسمو حرفم وهف كلذ نم

 هفيس ًآرهاش حارو ادغو هراهن ماصو هليل ماق نمك ناك ماتيألا نم ةثالث لاع
 ناتنبا هل تناك نمو “ بعتم وهف ةنبا هل تناك نم » : قلع لاق « هللا ليبس يف

 تس هل تناك نمو ى ةنجلا يف يقيفر ناك تانب سمخ هل تناك نمو « لقثم وهف
 بيغرقلا رثكو ) '؟) «هنم ةنجلا لوخد ءاش ةنجلا باوبأ يأ نع بححح ل تانب

 . ( كلذ يف

 )١( يقهيبلا هاور .
 ٠ دراد وبأ هاور ) ( ٢

_ ٤٣ 



 اووتسا نإف“هليضفتلف رابلا الإ عيش لك يف هدالوأ نيب ي"وسي نأبآلا ىلعو

 دوفولاو سلاجملا رضحي نم امهوحنو سبلملاو بك رملا يف مهنم لضفي نأ هلف هرب يف
 . للا ءاش نإ هلع يف يتأي اك كلذ وحنو

 عرف

 ككيرش وأ كودع وه مث ي اميس كمداخو ى اعبس كتناحير كدلو : لاقب

 لوسر نع معن “ ثيدحب سيل و “قيدص وأ ودع م اعبس كبجاح مث : ةياور يفو

 « ةنجلا نم دلولا حير ه : لضفلا لاقو « )0١ « ةنجلا نم ةناحير دلولا » : قلع

 هرك "أل ينإ : هنع هللا يضر رمع نعو « قسفي الئل هيلع عسوب نأ دلولا قح نمو
 اورثكأ : لاقو « هركذتو هحّيست ةمسن ينم هللا جرخي نأ ءاجر عامجلا ىلع يسفن

 اذإو ى اذه يف ال نامزلا كلذ يف اذهو ى نوقزرت نمي نوردت ال مكنإف لايملا نم

 يف اهتنب ةأرملا رشابتو “ هشارف نع لزع امبس غلب اذإو بدأ نينستس غلب
 اهرشابت : ليقو ى نيتنس زواجي مل ام اهنباو نينس عبرأ زواجت مل ام دحاو فاحل
 تنبلا عم مآلاك نبإلا عم بالاو اعبرأ زواجي مل ام هرشابتو ى اعبس زواجت م ام
 ةرشع تس غلب اذإو » ص ةالصلا ىلع برض ةرشع ثالث غلب اذإو ى نيلوقلا يف

 ( ١ ) يئاسنلا هارر ٠

 



 نم هللاب ذوعأ > كتحكنأو كتملعو كتبدأ دق : لوقىف هديب هذخأي ش > جوز

 برضيو نامث نبإ ةالصلاب رمؤي » ; رخآ يفو س ثيدح كلذو ى )١' « كتنتف

 . متح اهثودحو عبط دلولا ةىحمو )٢' « رشع نبا اهيلع

 . نابح نب ١ هاور ) ( ١

 . هيلع قفتم )٢(

_ 1 ٥ 



 باب

 اب اوث ريخلا عرسأ : يورو ص ًاعطاق ولو محرلا ةلص بجت

 . رفاك محرلا عطاقو » يغبلا ةبوقع رشلاو .« محرلا ةلص .

 باب

 ماحرألا ةلص يف

 ىبرقلا اذ تآو » : هناحبس هللا لاق ( اعطاق ولو محرلا ةلص بجت )
 ةعيطق اوقتاو يأ '") ي ماحرألاو هب نولءاست يذلا هللا اوقتا » و "_) ي هقح

 رمأ ام نوعطقي ف و """ مهراصبأ _ ىلإ _ متيلوت نإ متنيسَع لهف » ماحرألا
 اباوث ربخلا عرسأ » : يورو ) ‘ '4 رادلا ءوس مهلو - ىلإ - لصوب نأ هب هللا

 دجوو ( « رفاك محرلا عطاقو يغبلا ةبوقع رشلا ) عرسأ 'ث) ( و محرلا ةلص

 )١( ءارمإلا : ٢٦ .

 ( ٦ ) ءاسنلا : ١ .

 )٣( دمحم : ٢٢ .

 ) ٤ ( ةرقبلا : ٢٧ .

 . دمحأو دواد وبأ هاور ) ( ٥



 امل تققشو ميحرلا تقلخ {ةئكي وذ هلل انأ » :ةبناربلاب باتك ميهاربإ ماقم يف
 )١ « هتعطق اهمطق نمو هتلصو اهلصو نمف 0 يمسإ نم امسإ

 مظعأ يمه ذإ اهيلإ هللا ةفاضإ ركذب تصخ ذإ ةكم مظعت ثيدحلا ينو

 ى دالبلاو ىرقلا مأ يهف ةبعكلا تحت نم تطسب ضرألا نألو « ةمرح دالبلا

 لوسر اولصاويل لصا وتلايف بيغرتو“عطاقتلا ىلع شيرقنم اهينكاسل ديدهت هيفو
 بحاص ىنعمب وذ ةفاضإ هيفو “ العو لج هللا نع غيلبتلا ىلع هونيميو لع هلا

 لصوب دارملا و“هتزعل هيلع ساقي الو ى ميملاب ةكم ىنعمب ءابلاب ةكب وهو مَلَلا ىلإ
 ء طقف ةرخآلل رخدي دقو ڵ همحر لصو نمل امم ةرخآلاو ايندلا ريخ هؤاطعإ هلا

 ريخ عطق هعطقب دارملاو « همحر ةلص ىلع طقف ايندلاب هلصي يقشلاو « ليلق وهو
 ظفل يمسإ نم : هلوقب دارملاو :< طقف ةرخآلا ريخ مطقي دقو ع ةرخآلاو ايندلا

 لصو نم ةمحر يف غلابيف ميحرلا ظفل نم ةمحرلا يف غلبأ هنأل هتصصخو نمحرلا

 : ثيداحأ امأو '") « محرلا يهو نمحرلا انأ ه : ثيدح اذهل لديو ڵ همحر
 رّدقف تئشنإو عيمجلا ال عومجملا دارملاف عمجلاب '") « يئامسأ نم امسا امل تققش د

 امسإ كل تققش ميحرلا نمحرلا انأ » : ثيدح اذك و«يئامسأ ضعب نم يأ افاضم

 يف هدحو ركذ هنأو غلبأ هنأو مدقتملا هنأل طقف نمحرلا دارملا ") « يئامسأ نم
 ركذ امنإو ى نيظفل نم نوكم ال دحاولا ظفلل قاقتشالا نأو ى رخآلا ثيدحلا

 لاقي نأ الإ مهللا “ نمحرلا هتبسانمل ىنعملل ةراشإ ميحرلا ركذ دعب اضيأ ميحرلا

 قفتم )١(
 ٠ دواد م ق هاور ) ( ٢

 . دواد وبأ هاور )٣)

 ٤ ) يذمرتلا هاور . (
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 ذئنيحف ى ظافلا وأ ى نيظفل نيب قيفوتلا عم يونعملا بيسنتلا قاقتشالاب دارملا
 يف عمجلا نوكيو ى سنجلل ةفاضإلا نوكت نأب ملا مساب دارملا نوكي نأ حصي

 ؛محرألاو محارلاو محرلاو نمحرلا:كلوق ىلع امقاو هرهاظ ىلع يئامسأ ثيدح
 ء عمجلا ةغيص ليلدب نيرخآلل اهب ريشأ نالوألا الإ ثيدحلا يف ركذي مل ولو
 وأ دلولا هيف نوكي يذلا آامحر ىمسملا عضوملا ثيداحألا يف محرلاب دارملاو
 رجح دجو » : ةياور يفو “ ثيداحألا يف امك ثنؤيو ركذي ى ةبارقلا هانعم

 : ةيناربعلاب هيلع بوتكم تيبلا ساسأ مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ رفح نيح
 هتلصو اهلصو نمف يئامسأ نم امسإ اهل تققشو محرلا تقلخ ةكب وذ هلا أ

 انأ : لاق محرلا للا قلخ امل هنأ ه : يورو « هتعطق يأ ١' هئنتبت اهعطق نمو

 يلالجو يتزعوف « دابعلا كب فطاعتيل يئامس أ نم امسإ كل تققش محرلا نمحرلا
 يتيصو عّيض نمب عنصأ اذك و “ كمَطَق نم نمطقأو ى كمركأ نم “نمركال
 امسإ امل تققش محرلا يهو نمحرلا انأ » : ةياور يفو « ") « يقحي نواهتو
 ءيسلا يف ةكئالم هللو ص هتعطق اهمطق نمو هتلصو اهلصو نمف يأ ى يئامسأ نم
 ء'")« هعطقاف اهعطق نمو 2 هلصف محرلا لصو نم : نوعدي ءاعدلاب مهدبعتسا

 ةكئالملا ءاعد نأل ى اهعطق نع مظع بيغرتو اهتلص يف ميظع بيغرت اذه يفو
 جرخف .. انبحصي الف همحرل امطاق ناك نم ه : قلع هنعو ى دري ال رش وأ ريجي
 هتلصوف ل محرل امراصم تنك : لاق ؟ كل ام : لاقف ى عجر م لجر

 ص ددعلل ةانم محرلا ةلص نإ : قلي لاقو ى للع ينلا كلذب رسف ى هتبتعف

 )١( هركذ مدقت .
 )٢( هركذ مدقت .

 )٣( هركذ مدقت . ِ



 ى )١' « رمعلا يف ديزت اهنأو “ لجألا يف ةأسنم ى لهألا يف ةبحم ى لاملل ةارثم

 هقحليف ةعاطب نولمعي ةيرذ اهلصأ و بلص نم جرحم نأ هف اهتدايز ىنعم نأ و

 ،ينعطق نم عطقاو ينلصو نم لص : ةمايقلا موي قلذ ناسلب ملكتت اهنأ و « مهلمع
 ىإلامعألا بحأ “نأو ى ةرخآلا يف مكل ريخو « ايندلا يف كل ءاقب اهتلص نأو

 تقلعت اهنإ : ليقو ى اهعطقو كرلا هيلإ ءايشألا ضغبأ و ى اهتلصو ناميإلا هلا

 رابحألا بعك نعو ى هللا هراجأ اهراجأ نمو « تعطق بر اي : لوقت « شرملاب
 : ابوتكمل ةاروتلا يف نإ نارمع ني ىسومل رحبلا قلف يذلاو » : هنع هللا يضر

 كل رسيأو “كرمع يف د زأ ع كمحر "لصو ى كدلاو ربو “كبر ىتا مدآ نبا اي
 ةلماش ماحرألا يف ةدراو ثيداحألاو ى « كريسع كنع فرصأ و « كريسي يف
 . اضرأ نيدلاولل

 كماحرأ اولصو « كؤانبأ كربي مكءابآ اورب » : قلع هنع : « ناويدلا » ينو

 : «نا ويدلا »يفو 3 7 مكتاروع هللا رتسب كراصبأ اوَضغ > دالوأ ف كل كرابد

 ناك نإ ةنجلا ىلإ ناحوتفم نايا هل حبصأ هيمدلا ول اراب حبصأ نم « : ةلع هنع

 "ر رب لك قوف نإ « : لاقو < )٣( « نانثاف نانثا ناك نإو دحاوف دحاو

 سراح وتفم ناياب هل حبصأ هبدلا ول ًاقاع حبصأ نمو > هيدلا و رغي لج ر لا نإ ىح

 روجف لك قوف نإ و « نانثاف نانثا ناك نإو « دحاوف دحاو ناك نإ ى رانلا ىلإ

 «حاضيإلا»و « ناويدلا » يفو هنعو “‘٤ء هيدلاو قعيل لجرلا نإ ىتح ى آروجف

 ٠ دواد وبأو يذمرتلا هاور ) ( ١

 . دواد وبأ هاور ( ( ٢

 . ٥ رك ذ 1 دقق ) ( ٣

 . يقهيبلا هاور (؛ )

 ٩} ج ( ۔ ٥ - لسنلا ٤ (



 ء كرشلا نود ام له ةبارقلا دح يف فلخلاو

 ص نوئيسيف مهيلإ نسحأ اماحرأ يل نإ هللا لوسر اي » : لاق الجر "نأ : خيشلل
 ن دإ : ك ل اقف ؟ مهئفاك افأ > ن وعنمىف مهيطعأ و ‘ نوعطقنف مهلصأو

 ى اوعطق نإو ملمنلصو ى اوءاسأ نإو مهيلإ نسحأ نكلو ى اميمج هللا كضفرب

 ناسحإلاب دارأو )١' « ريهظ هللا نم مهيلع كل لازب الف اوعنم نإو مهطعاو

 فطل وأ هللا قيفوت وهو ى نيعم ريهظ ىنعمو ى ةلصلا نم بجاولا ىلع ةدايزلا
 ديرجتلا يف برملا مالك قيرط ىلع ءاج وأ « هرصني هللا هثعبي كلم وأ رصن وأ
 ثيدحلا اذكف ى ةعاجشلاب هفصو يف تغلاب اذإ ادسأ ديز نم تيأر : كلوقك

 . صقن لك نع هللا ىلاعت « نوملاب ىلاعت هللا فصو يف ةفلابم هيف

 كسمأ نمو > همحر لصيلف هلام زرحم نأ دارأ نم : لق : [ ناوبدلا , يفو

 رمع نع « حاضيإلا ه و « ناويدلا ه يف ركذو « مهعطق دقف مهمنميل ايلك هتيارقل

 عم مهيف أطخلا ةفاضخ يأ هتبارق لصي ام ردقب الإ باسنألا عفر هرك هنأ
 بسنلا راكنإ ىلإ يدؤي هنآل ههركف « كلذ ىلع دئازلا يف لوخدلا نع ءانغتسالا
 اذإ كنأل ص يحبحص يف هتيور يذلا ثيدحلا يف اك ص قد نإ و ى هللاب رفك وهو
 كلذ يف أطخلا ىلع مزلي هنألو « كبسن تركنأ دقف كل سيل نم ىلل تبسن

 ام عطقو « كلذ وحنو محر قوقحو ثاريمو يناجلا ىلع لقع نم مزلي مل ام مازلإ

 . كلذ نم مزل

 كرشملا نأل كرشلا يف تلخد ولو اهل دح ال ( له ةبارقلا دح يف فلخلاو )

 ناك اذإ ديعبلا ةلص تبجو هبسنل بيرقلا كرشملا لص تبجو اذإ هنألو ‘ محر

 ةعبرأ نم لقأ ناك ولو ( كرمثلا نود ام ) يه وأ « امكنيب بسنلا عمجي بسن

 . يناربطلا هاور )١(



 كئريو هثرت نم وأ ،راتخلا وهو ؟ ةعبرأل وأ ةسمخل وأ ابآ ةعبسل وأ

 { هسعنتب نإو ‘ رداقلا ىلع يهو ةلصلل دح الو ؟ طقف

 وهو ةعبرأل وأ ةسمخل وأ ) ةرشعل أ ( ءابآ ةعبسل ) يهتنت ( وأ ) { رثكأ وأ

 ،لاوقألا هذهف ثلاثلاو عبارلاو سماخلاو عباسلا لوخدب ةثالثل وأ ( راتخا
 ريدقتلا وأ ، خلا نم ةبارق يأ ( نم ) يه لصولا بجوت يتلا كتبارق ( وأ )

 نمىلإ يهتنت .وأ «اذكمه ريدقتلا وأ “خلا نم هتلص بجت يذلا بيرقلا وأ « اذكه

 ص كثرب ال راك ولو هثرت نم : _ ملعأ هللاو _ دارملاو ( ؟ طقف كثريو هثرت )

 عماج لبح ثرإلا نأل رك ذ نم ىلعو كيلع ةلصلا بجتف كتمعو كيخأ تنبك
 عماجلل هثرت ال تنك ولو ‘ كثرب نمو كدحو هب عفتنملا تنذأ تنك ولو ى امكنيب

 : نيعون ىلع عقاو نم اذه ىلعف ‘ كثرت ال تناك ولو كلصت خألا تنبك روكذملا
 ردقت وأ ص ال مأ كثري ءاوس هثرت نم عونو ى ال وأ تنأ هثرت ءاوس كثرب عون

 هثرت نم : دارملا نأ رهظ مث ی كثربو هثرت نم يأ ى لوألا ةلالدل يناثلا يف نم

 الوأ ترك ذ اك ناك ول ذإ ى طقف وه كثرب وأ “ طقف تنأ هثرت نم ن ود كثريو

 يف حلاص هنأل دحاو يفكي لب ث كثري ظفلو هثرت ظفل ركذ ىلإ جتحي م

 كلذ لاح لك ىلعو ى يناثلا هيجوتلا اذه وه ةرابملا رهاظ نألو « نيتهجلا
 كيخأ نيبو كنيب لصو ال : يناثلا ىلعو “ هدصقت ال نأ يغبني مظع صيخرت

 نع لك بجح اذإ نُيذبوجحم لك اذكهو ى اكنم لكل ناك وأ بألا ناك اذإ
 كلذو “ صمخ زقلا اذه ىلع دبع وأ كرشم نيبو كنيب لصو ال اذك و ص رخآلا

 همأل مألا نباو ى ءابآلا ددعك تاهمألا ددع نترأو « مألاو بآلا ةهج نم ءاوس

 . بسنلا ماحرأ نود يهو ةبجاو ةعاضرلا ماحرأ ةلصو “ بآلا لثم قح هيلع

 هها اهك رت يف بنذ آلو اهكرت نم لضفأ اهنكلو بجت ال اهنا : « جاتلا » يفو
 وهف هلاب لصو نإو ( هسفنب نإو رداقلا ىلع يهو ةلصلل دح الو ) . فرصتب

 س ٥١



 نع لغشب نإو زجاعلاو ‘ عوجب مهكاله فيخ نإ هلام يف بجتو

 ك هاون عطقي ام هب ناد نإ مهعطقي ل هماحرأ لوصو

 نع لغشب نإو زجاعلاو “ عومجب مهكاله فيخ نلا هلام يف بجتو ) ‘ لضفأ
 ىلوألاو ى غرفت ىتم مهلصي هنأ دقتعاو “( هب ناد نإ مهعطقي مل هماحرأ لوصو
 قلطم لوصولاب دارأ نإ الإ ى ندبلاب لوصولا نم معأ هنأل لصولل ءاهلا در
 . ( هاون عطقي مل ام ) ‘ مالسلاب وأ اهب وأ لاملا وأ ندبلاب مهب لاصتالا

 يفو ى همالسب هلصو هسفنب هيلإ هلوصو همحر هرك نم نإ : « جاتلا » يفو

 بجوأو اهنم مظعأ يف يزجت اك ةرملا ةلصلا يف يزجتو نالوق « بلقلاب ءازجإلا
 بجيف اهيف اك اضيأ فالخلا اهيف يرجي دقو ى للع يبنلا ىلع ةالصلاو ديحوتلاك

 مل تإ هراج وأ همحر نم لحلا يزجيو لابلاب روطخلا وأ ركذلا دنع اهديدجت
 اننيب : دحأ هل لاق نمو “ بألا محرك مألا محرو « ةبوتلاو اهداقتعا عم هلصي

 : لسقف ى ةأرما ولو ةقث هل دهش وأ ى هلوق لبقي نمم ناكو امهدحأ نم ةبارق

 هيدلاو دحأ نم عمس نمو « اهموزل الب هلوق نم هبلق ذخأ ام ردقب هتلص نم دقتعي
 هنإ : ةقث لاق نإو « برقألا ةيصو نم ذخأو هتلص هتمزل يبراقأ نم انالف نأ

 اذإ هندبب مهلصو هيلع بجيو . فرصتب ى ها اهيف مهعم لخد تيملا براقأ نم

 امأ و ‘ةبيطو ةيجنتك هندبب مهل لمعي مل نإ مهنم وضع كاله وأ مهكاله فيخ
 مهنيبو هنيب نأ دقتعاو ص محرلا ةلص بوجوب ناد نإ : ليقف “ هنع اونغ اذإ

 مهل ءافجلا دقتعا اذإو ى فاك عماج مهنيبو هنيب لبحك كلذف محرلاب الاصتا

 ةينلا عطقي مل ام : خيشلا لوق يف نمضم اذهو “ كلاه لبحلا كلذل امطاق ناك

 سنرأ الو مهيلإ يشمي ال نأ وني ملو لبحلا كلذ رعشتسا اذإو ‘ لوصولا نع.

 هنوك ىنعمو “لوصولا نع ةينلا عطقي مل هنأ هيلع قدص يشمي نأ ىون وأ ى يشمي

 ص هكرت يوني ال نأ يفكي هللا ىتح هنكلو ى هعطق وني مل هنأ لوصولا ةين ىلع
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 مهراز نم مهلصاو دقو ى مالسلا لاسرإ اهفعضأو { ةيدهلا ةلصلا لضفأو

 مبابب فقو وأ « مهلحم مهدجي ملانإ غيلبتب نإو مهيلع ملسو
 هعم السرم وأ هل لخدم هب دحح ل نإو ‘ لوخدلا نم ءايحتسا

 ةلصلا لضفأ و ) ‘ لوصولا مدع درجمب كلهي مل مهيلإ لصي ملو تام ول هنأ ليلدب

 اهدحو ةيدهلا مث مالسلا لاسرإ عم ةيدهلا مث مالسلاو سفنلاب لوصولا عم ( ةيدهلا

 اهزيجم دنع ةلصلا ةن اهفعضأو 2 هدحو مالسلا لاسرإ مث هدحو لوصولا مث

 ( مالسلا لاسرا اهفعضأو ) “ ةرورضلا دنع الإ اهزجي مل نم دنع امأو ى اهدحو

 . ناسل وأ باتك يف

 نم هوحن وأ ااا « مالسلاب ولو كماحرأ اولص » : نلع هنع « ناويدلا » ىفو

 ماسو مهراز نم مهلصاو دقو) ةزئاجلا ةيحتلاقلطم مالسلاب دارأ وأ ىريخلا مالك
 ك أرقأ و ارئاز نالف كءاج دق : ناسنإ مهل لوقي نأب هنع ( غيلبتب نإو مهيلع

 الو “ ( لوخدلا نم ءايحتسا مهبابب فقو وأ ى مهلحمب مهدجي مل نإ ) مالسلا
 : ليقو “ مهدوجو مدع عم مهلحم هلوصو دعب كلذ مهيلإ اغلبم رمأل نأ همزلي

 مهاقليل ىرخأ ةرم مهيلإ عجر نإو « غيلبقب نإو : لبق هلوقل دارملا وهو « مزلي
 يف يأ ( هب دجي مل نإو ) هكرت نم نسحأ غيلبتلاب رمآلا نأ ىفخي الو « نسحأف
 رسكي ( هعم لسرم وأ هل ذاخدم ) اجراخ وأ بابلا نم ابيرق الخاد بابلا
 ترج و“ لوسرلل هعم ءاهو دئاع وه ظفلو هعم وه السرم اناسنإ يأ نيسلا

 رهظ اذإ زاربإلا مدع زاوج ىلع ءانب ريمضلا زربي ملو ص هل يه ام ريغ ىلع ةفصلا

 وهو هب لوعفملا دوجول هعم لعافلا بئان لمجتو نيسلا حتفت نأ فعضيو ى دارملا

 . ملسم هارر ( ( ١
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 محرلا نأ : يورو 0 نسحأف عجر نإو ‘ لعب كلذب مهملعأ امالس

 « اهباسنأ برعلا تظفح مث نمو ء تعطاقت تسانت اذإ

 . ( نسحأ ) هعوجر ( ف عجر نإو ى دعب كلذب مهماعأ امالس ) « امالس

 تهبو ةميمنو مهل ملسم بايتغاك مهرسي مالك وأ لام نم مارحي مهلصاو نمو
 هرامشتساب نوكي هنأ ريغ ةعاط نوكت ال ةيصعملاو “الصاو كلذب نكي مل ءيرب
 امأو [« عطقلا مدعو لصولا دقتعا يذلاك ‘ لصا و لصولا راعشتساو مهتبارق

 ‘نوكي : ليقو “الصو نوكي الف داسفلا ىلع لدي يهنلا نأل دسافف مارحب هيشم
 الصو يشملا سفنب وني مل اذإ معن < مارحلا ةلوانم وه الصو نوكي ال يذلا امنإو

 يمالك نم ملعتو « روكذملا رامشتسالا لي الصو يشملا نكي مل طقف مارحلاب لب

 فيك : لاق اذإف ى امالك ولو لالح نم ممترسي ام لكب نوكي لصولا نأ

 لضفأ و“مهلصو دقف مهلصول ادصاق كلذ وحن وأ ؟ تيسمأ فيك وأ ؟ تحبصأ

 ' تويبلا يف بجاولا ةاقالملا دنع عورشملا نونسملا هنأل مهيلع ملستلا كلذ نم

 ديعو نم وجني هنكلو باوث هل نكي مل للا ىلإ برقتي ملو ةلص دمي ام لعف نمو
 . برقلل كلذ لعف اذإ ايندلا يف لصولا باوث هل نوكيو ى ةميطقلا

 نع هذه تلفغ ١. ( تسانت اذإ محرلا نأ ) » : لل هنع ( يورو )

 ص تعطاقت ) ى اهتفرعم مدعو نايسنلا ىلإ يدؤي كلذو ؛ هذه نع هذهو“هذه

 ظفح زوجي الو ى اهاسنت الئل اهنع لفغت مل يأ ( اهباسنأ برعلا تظفح مث نمو
 مل نإ نكل ع همحر وأ هبسن هنأ نقيت نم الإ تبثيو ظفحي ال لب كش ىلع محر
 ذخأي الئل همحر هنأ دحأ ملعي نأ ريغ نم طقف طايتحا اهل طاتحا محرب نقيتي

 . تفطامت تيسانت اذإ ماحرألا نأ ضعب ركذو “هل محر هنأ هنع

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١
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 هملكي الو دح ر لصي ال ةحح نيثالث وأ نيرشعب فلح نم : ليقو

 هفورعمب هلصاو همدقب هلصي ال فلح نإ ال \ ثنح هلصاو ام فيكف

 > ثنح الو همالسو

 رثكأ وأ لقأ وأ ( ةجح نيثالث وأ ) ةجح ( ني وشعب فلح نم : ليقو )
 لدب وأ لامب انايسن وأ ادمع ( هلصاو ام فيكف هماكي الو همحر لصي ال )

 وأ ةيدهلاب لصاو ءاوس هلصو املك : لاق نإ الإ « رثكأ ال آدحاو ثنح ( ثنح )

 ةدحاو :ليقو “تاجحلا نم هسفن مزل أ ام همزلف مالل اب وأ مالكل اب ةرايزلاب

 ةرافك و ى اهلعف يه ةعاطلا ىلع ثنحلا ةرافك نأ ىلع ءانب هيلع ثنح ال : ليقو

 مزلي : ليقو ص ريفكتلاب اهيف ثنحلا مزلي : ليقو « اهك رت ةيصعملا ىلع ثنحلا
 وأ ةلصاوملا ةداعإ يف هيلع ثنح الو ى كلذ طسب رمو ى ىناثلا نود لوألا يف

 ء ةصوصخلا ةرملا ىون لب ى ادبأ مهلصي ال هنأ ونني مل نإ “ كلذ دمب مالكلا

 لعف ىلع فلحلا رئاس يف اذك و ؛ نالوقف الإو امومع الو اصوصخ وني م وأ

 امك ةرافكلا ريركت يفف الإو ى هتين ىلعف اصوصخ ىون نإ هك رت وأ ءيش

 ملو ؤ هملكي الو : هلوق يف مالكلا خيشلاك فنصملا ركذ امنإو “ نالوق ؟ ثنح

 يف مالكلاب هدارم نأب ًارامشإ ‘ هلصاو نم فيكف : هلوق يف هركذي
 :هلوق يف لخدف ةلص هب يوني يذلا مالكلا وه « هملكي الو همحر لصب ال : هلوق

 ةلصلا نيب ىتح ثنحي مل اقلطم مالكلا مالكلاب دارأ ولو « هلصاو ام فيكف

 نإ الإ اميمج اهميلكتب الإ انالفو انالف ملكي ال فلح نم ثنحي ال اك « مالكلاو

 هللاو : كلوق ىنعم دارأو كلذ لاق هنأ « هملكي الو همحر لصي ال : هلوقب ىون

 مالك يف «ال » ريركت هيلع لدي اك ى دحاوب ثنحي هنإف هملك أ ال هللاو ى هلصأ ال
 . يفنلا داعأ اذإ دحاوب ثنحي انالف الو انالف ملكأ ال : لاق نم نأ اك ‘ فنصملا

 ن لف ) ثنح الو همالسو هف ورمع هلص او همدقب هلصي ال فلح ن ١ ل (



 هدلب ريغ يف ناك نإو ى هيلع در ولو هقح نم ءيرب لصاولاو

 الو ‘ امالس ولو هلإ لسرأ الإ م هنكمأ نإ همدقب هلوصو بدن

 نزح وأ حرف وأ ضرم دنع هلصب : اولاق ام الإ كلذل تقو

 ك ر دق ام

 ركذ امنإو ى ةعاط مدقلاب هتلصاوم نأل ، فالخ ثنحلا يفف ى همدقب هلصاو

 ءيرب لصاولاو ) « محرلا ريك ذت زوجي لب « ناسنإلا دارأ هنآل هثنؤب ملو محرلا

 هل حتفي الف < هباب ىلإ بهذي نأب هلبقي ملو هب لصاو ام ( هيلع در ولو هقح نم
 ص ضبقي الف هيلإ يدهي وأ مالسلا هيلإ "هري الف ى ةلاسرب ولو هيلع ملسي وأ

 امل ناك نإو “ نسحأف داعأ نإو « ءيرب هنإ لاق اك « دمب كلذ ةداعإ همزلي الو

 ىلع ىقبي لب “ مهعطق دقف دعب كلذ مهل لعفي ال وأ مهلصي ال نأ ىون هبلع اودر

 يعاد دوجول ةنحملا مظعت ذئنيحو « درلاب هوعطق ولو هنيبو مهنيب لبحلا لاصتا

 الو همحر لصيو هللا "قتيلف هلتق اودارأ ولو « مهعطق زوجي ال هنأ عم “ عطقلا

 . كلذل مهلصو نع ناطشلا هبلغي

 هيلإ لسرأ الإو هنكمأ نإ همدقب هلوصو بدن هدلب ريغ يف ناك نإو )
 ةنس ةريسم نم ماحرألاو ، نيتنس ةريسم نم نيدلاولا ةلص همزاتو ى( امالس ولو

 الإ كلذل تقو الو ) ص محرلا ةلص يف ةنسو نيدلاولا ةلص يف نيتنس رس : لاقيو
 ص ( ردق امب ) ةبيصم وأ تومم ( نزح وأ حرف وأ ضرم دنع هلصي : اولاق ام
 رك ذ نإ هازجأ ى اهنع اهاونو ةرم هلصا و ىتح اهك رتف تاهج نم ةلص هتمزل نإو

 ص هل لحي ال ام ىلع نزح وأ ث لطاب ىلع هحر وأ ‘ هراج حرف نإو ى اهبابسأ هل
 حصنلاو يهنلاو رمألاب هلصي نأ دقتعا نإ الإ زوجت ال لبكلذ ىلع هتلص همزلت م

 ىلع ردقي نأ عمطي ملو هلزنم يف اركنم عمسف هيلإ بهذ نإو ى نسحف كلذ يف
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 ىلع اومزعو هورقحو هوضغب ولو هماحرأ ةلصاوم همزلت : ليقو

 يهنلل مهيلع هبلق رتوت ولو ، كلذب نوقفانم مهف هدلب نم هئالجإ
 ةلاسرب مهفطاليلف الإو ، همد ىلع نمأ نإ مهنع فغيلو ء ةعيطقلا نع

 ة لضفأ يهو ةيدهب مهنكسي و باتكب نإو مالسو

 ةدايعلا مكح نعو هسفن ىلع نمأ نإ يهنلاو راكنإلاب هتلص كرتي الف هراكنإ

 فافختسا ةثالث دعب ةئنهتلاو ةبيصصملل ديدحت ةثالث دعب ةيزعتلا و“ ةبجاو ةثالث دعب

 مهرقحو مهضغبب ةلصلا طاقسإب لباق ال هنأل ركذو يأ : ( ليقو ) ؛ ةدوملاب

 : هلوق ليلدب هندبب يأ : ( هماحرأ ةلصاوم ) دكأتت ( همزلت ) ‘ كلذ وحن و

 هجارخإ يأ ( هئالجإ ىلع اومزعو هورقح و ءوضغفب ولو )“همد ىلع نمأ نإ
 وأ ةوادع دتشا وأ اظيغ دقوت ( رغوت ولو “ كلذب نوقفانم مهف هدلب نم )

 . ( مهيلع هبلق ) ادقح

 : هلوقو ( مهنع فعيلو ةعيطقلا نع ) مزلت ب قلعتم ( يهنلل ) : هلوقو

 همزل همد ىلع نمأي مل نإف ى حلا همزلتو : هلوق ىلإ دئاع “ ( همد ىلع نمأ نإ )

 ةلاسرب مهفطاليلف ) ‘ همد ىلع نمأي ( الإو ) : لاق اك هندبب دكأتي ملو رذحلا

 يهو « ةيدهب مهنتكسيو باتكب ) اناك ( نإو ) ، باتك ريغب اناك نإ ( مالسو
 لضفأ » :ثيدحلا يفو ى هومرح نإو مهيطعيو ‘ هوعطق نإو مهلصي ى ( لضفأ
 ى ةوادع كل رمضأ يذلا يأ : )0١١ « حشاكلا محرلا يذ ىلع ةقدص ةقدصلا
 ةبحتسم مالسلاب ولو مهتلصاوم تناك همد نمأ ولو“لاحلا كلتب اوناك اذإ : ليقو

 اعونمم ناك نم : لاقيو > هنمأ وأ همد نمأي م ءاوس مهعطق 1 الو > ةمزال ال

 . يذمرتلاو نابح نيا هاور ( ) ٠١
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 هل نمو : اهعطق دقف اهري ملو لزنمب هتبيرق ىلع زاج نمم : ليقو

 يف اهنم سياف قيرطلا ضعب اهبلطل مهيلإ ىشمو هتبارق دنع ةجاح
 . مهعطق دقف مهعنمل ًابلك ىنتقا وأ عجرف هسفن

 . (هتبيرق ىلع زاج نم :ليقو ) ى اهيف اوناك يتلا ةهجلا ىلإ رظنيلف هتبارق ةلص نم
 : هري مل وأ ( اهري ملو ) ‘ هبيرق وأ هتبيرق هيف ادلب لخد وأ ( لزنمب ) هبيرق وأ
 ةيؤرلا مدعب لصولا مدع نع ربعف ى ايهئاقلب وأ امهيلع لوخدلاب ولو اهلصي مل يأ
 ى روصلا ضعب يف ناعمتجي امهنأ ينعأ ى ةلمجلا يف ناسبتلم ةيؤرلاو لصولا نال
 هرسي امالك هملكت نأ الإ نسحي م هتيأر اذإ ةلملا يف لصولل ببس ةيؤرلا "نألو
 ىلع الإ اذهب ذخؤي الو « قافن رفك رفك و هعطق وأ ( اهعطق دقف ) ى مالسلاك

 ؛ لصو لصولا ةينب مالسلا نأل ريثك قييضت لوقلا اذه يف سيلو « ةبغرلا هجو

 يف نم لكو همعي امب ولو ملسيو هباب دصقيلف “ لصو مه رسي يذلا مالكلا نألو

 :ليقو « هب رم اذإ هازجأ لصولا ةسنب هلزنم ىلإ رظن اذإ هنإ : ليق لب « رادلا
 هل نمو ) ‘ لبق امهلصو دق ناك وأ اهوني مل اذإ كلذ يف ةعيطق الو رفك ال

 ( همقن يف اهنم سياف قيرطلا ضعب اهبلطل مهيلإ ىشمو هتبارق دنع ةجاح
 ةلأسم امأ ى ( مهعطق دقف < مهعنمل ابلك ىنتقا وأ عجرف ) ى اهيف عمطي مل وأ

 وأ اوؤاج اذإ مهماعطإ نع الخب وأ محل اضغب هب مهعنم ءاوس ةرهاظف بلكلا

 نم عوجرلا ةلأسم امأو ط ريفحو روقع لمَجك هلثم بلكلا ريغو « كلذ ريغل
 ص دعب عطقلل لصوملا مهنع دصلل ءادتبا عوجرلا نأل ى امطق تناكف ى قيرطلا

 يف يضمي نأ ص عمطي مل وأ سيأ اذإ « هيلع بجي لب ى مارح مارحلا ىلإ لصوملاو
 سيل عمطلا كرت ىلع وأ هسايإ ىلع بترملا هعوجر نآل مهلصي ىتح مهيلإ هقيرط
 متي ملو مهيلإ باهذلا يف عرش ذإ ى دقحلل ىعدأو آدشأ لب عوجرلا قلطمك
 هعوجر نإ :لاقي نأ الإ دقح نكي مل مهيلع ملاس هبلقو عجر ولف٤باخو ضقتنا و
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 . .. . ،باوثلا ليزجب ىضرملاو ةبارقلا ةرابز يف بغرو

 مدع ناك اذإ هنإف « ىبس فالخ هيفو « هرب ملو هبيرق ىلع زاج نم ةلزنم لزنم

 ىلوأ مهدصق نأ دعب هعوجرف « مهل ادصق مهيلإ شمي مل هنأ عم ى هل امطق هتيؤر
 ءوس “نظ ةجاحلا يف مهيلإ يضملا هكرتو مهنم هسايإ نآل وأ « امطق نوكي نأب
 نوكي امم هلثم وأ كلذ مهنم ىقمقحت دق ناك نإف ى عطق هب ءوسلا نظو ى مهب

 . عطقلا ىون نإ الإ ص مهل اعطق هعوجر نوكي الف « زئاج ريغ هعم هنظ

 : « ناويدلا ه يفو “ ( باوثلا ليزجب ىضرملاو ةبارقلا ةرايز يف بغرو )
 هللا هاطعأ ) هراز وأ هنع لأسف هنم مرحم يذ وأ هتبارق ىلإ ىشم نم » : لسىق

 نوعبرأةوطخ لكب هل ناك هلامو هسفنب هلصوو هنع لأس نإو ى ديهش ةئام رجأ

 هللا دبع امنأك و ص ةجرد فلأ نوعبرأ ةوطخ لكب هل عفرو ى ةنسح فلأ

 نم هيلع ناكو ى هنعلو هيلع هللا بضغ محرلا ةعيطق يف ىشم نمو ى ةنس ةئام

 . ه ا « رجألا نم محرلا لصو نمل ام رزولا

 : ثيدحلا يفو “ تانسح رشع ةوطخ لكب ضيرم وأ ُهَمح ر رئازلو

 رشع كلذ نم ةوطخ لكب بتكي كناو امهنع متفلخت ام امهيف ام متملع ول »

 الام هعم لمح نميف هنأل م دقتملا افلأ نيعبرأل ا ثيدح يفاني الو « ؟) « تانسح

 < فيعضتلاب وه امنإف هك رتو لاملا يف قافتا عم ددملا يف توافتلا درو اذإو « هل

 عم ةوطخ لكل رشعملا ركذ م : تلق نإو ى ءاشي نمل ءاشي ام فّصضي' نأ هللو

 نأ مهوتي دق امل اعفد :تلق ؟اماع ةيآلا يف اصن اقلطم رشعب ةنسح ةنسح لك نأ

 يف اضيأو ى ةنسح ةوطخ لك هنأ ىلع هبنف « ةدحاو ةنسح هلك ةرايزلا يف يشملا

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١

 )٢( يقهيبلا ءاور .
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 لب “ ةيآلا مومع يف هصوصخل هبتني الو هنع لفغي دق ام ىلع هيبنت كلذ ركذ

 إلا م ومع ىلع رم دق نمل مست رب ال ام نلع هنم بسغرت و بلقلا ف م استر ا ه رك ذ

 . اذه الومش ىلإ هبتني الو

 { "انه

.
٤
 

 ىلإ لصي ال عضوم يف هتبارق تناك نم نإ : ليق دقو : « ناويدلا » يفو

 لكب هلف هتبارمق راز نمو ى مهتلص كلذ نإ مث ‘ مهتيحان ىلإ رظنيلف مهترايز
 اضيرم داع نم ,« 2 ةل هلل ا لوسر نعو > عجر ىح تانسح رشع ةوطخ

 ىتح هيلع نوتلصي كلم فلأ نوعبس هب لكو" ماق اذإ ىتح ةنجلا فيراخم يف دمق

 اذإف ى ةمحرلا يف ضاخ للا هجو ءاغتبا ضيرملا لجرلا داع اذإ هنأو « ليللا

 ص ىضرملا دئاع : شرعلا لظ يف ةثالث نأو « اعاقنتسا اهيف عقنتسا هدنع دمق

 . « هيدلاو عئاطو » : ةياور يفو ١6}م ىلكللا يزعمو ى ىتوملا عبشمو

 موي ةدايعلا قح نأ مهضعب ركذو ى ةدايعلا يف سولجلا فيفخت ةنسلا نمو

 ال نأ مهقحف كلملا ىلع داوملا لخد اذإ : ليقو “ نيموي دعب موي وأ موي دعب
 هل اوعد مهظحال هنأ اوملع اذإف « هوعبتيو مالسلا در ىلإ هوجوحيف هبلع اوملسي

 ةقرلا راهظإ و ى لاؤسلا ةلقو ى ةسلجلا ةفخ : ةسمخ دئاعلا بادآو ى اوفرصناو

 نم » : للع هنعو “ عضوملا تاروع نع رصبلا ضغو « هل ةيفاعلاب ءاعدلاو

 فيك هلأسيو ص هدي ىلع وأ هتهبج ىلع هدي مكدحأ عضي نأ ضيرملا ةدايع مامت
 ىلع ةكرابملا هديب حسم ضيرم ىلع لخد اذإ ناك هنأ ه: يورو « ") « وه
 يفاشلا تنأ كنإ فئنشاو سانلا بر سابلا بهذأ : لوقيو “ هردصو ههجو

 )١( يقهيبلاو نابج نبا هاور .
 ( ٢ ) دواد وبأ هاور ٠

- ٦٠ - 



 دارأ نمو س اورواجتي الو اوروازتي نأ براقألا رمأ : ليقو

 دارأ نم هتبارق رواجي الو س هتريشع ريغ سلاجيلف هلمع رثكي نأ

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ممت دوم رثكت نأ

 لأسأ هللا مسب : لاقف اضيرم داع نم ه : لاقو )١' « امقس رداغي ال ءافش
 .هلجأ رضحي مل نإ هئاعد ببسب يفوع«'")كيفشي نأ ميظعلا شرعلا بر ميظملا هلا

 ةدزاف

 نإف بارسلاو ماعطلا ىلع مكاضرم اوهركت ال » : للع هللا لوسر نع
 نمو ؤ هومتدع اذإ ضيرملا دنع اولكأت ال » : هنعو ي مهيقسيو مهمعطي كبر

 اوروازتي نأ براقألا رمأ :ليقو ) « ةتداىمع نم هظح كلذف هدنع لكأ

 اهبف نكل « « حاضيإلا ه و « ناويدلا » يف اك رمع كلذ لاق ( اورواجتي الو

 ناتتفإلاو مهب ةناهتسإلل اببس نوكي رواجتلا نإف “ خلا براقألا اورمأ : هنع

 مهنأل ( هتريشع ريغ سلاجيلف هلمع رثكي نأ دارأ نم ) : « ناويدلا » يف ( و )
 رثكت نأ دارأ نم هتبارق رواجي الو ) 2 هيلع هنودسفي وأ لمعلا نع هنولغشي
 دحاو ريغ ىهن كلذ نمو « مدقلل سيل ام يرطلا ديدجلل نأل ص ه ا ( مهتدوم

 كلذ ىدأ امبرو « قوقحلا ىلع محازتلا بجوي رواجتلا نإف ى ةكم ناطيتسا نع

 . يئاسنلا هاور ( ١(

 . يقهيبلا ءاود )٢(
 . يذمرتلا هاور ) ( ٣

 . دمحأ هاور ( ) ٤



 هتجوز عنم لجرل زجي م ممم نمو « ىثنأ ىلع نإو ةلصلا بجتو

 ةيدهو امالس امهل حابأو ةرايز امهعنم نإو ى امهمحر لوصو نم هتنباو

 امالس ولو لسرت نأ اهيزجيو ، لضفأ ةأرملا رتس نأل كلذ هلف

 ى ةدوملا مهنيب تماد هتبارق نع دعابت نم : ضعب نعو “ قوقعلاو ةعيطقلا ىلإ

 ص ةرايز مهرزبو هتريشع ريغ سلاجيلف اميلح نوكيو هملع رثكي نأ دارأ نمو
 « عاطقنالا لك مهنع عاطقنالاب نوكت مهتسلاجم سفانتلاو ةاداعملا نوكت امكف

 ص لابو لاخلاو ى مغ معلاو ط خف خألاو ‘ دمع دلولاو بأ بآلا : :ليق دقو

 ًادالوأ هعم كرتشا نم قوقح لجرلا مزلي : «ناويدلا» يفو “ براقع براقألاو

 عنم لجرل زجي مل مث نمو ) “ اهل نكمأ امب ( ىثنأ ىلع نإو ةلصلا بجتو )
 نأب ( امالس امل حابأو ةرايز امهعنم نإو ى امهمحر لوصو نم هتنباو هتجوز
 نأل ) ص لضفأ اهقح يف وهو ( كلذ هلف ةيدهو ) ناسل ىلع وأ باتك يف هلسرت
 هتلسرأ نإو ، ةيده الب هدحو ( امالس ولو لسرت نأ احزجيو لضفا ةارملا رتس
 امالس ال ةيده حابأ نإو “هلسرتلف امالس حابأو ةيده اهعنم نإو ى لضفأف ةيدهو

 امهل ناك دقو ص اهنم عنم ام لعفت الو ‘ تشم هيلإ ايشم حابأ نإو ى اهلسرتلف
 يف ,قولخ ةعاط الف ةالص ىمسي ام لك نم اهعنم نإو ؛ هنم اهعنمي مل كلسم

 وأ ةيده نم اهيبأ وأ اهجوز دنع اهرك لقأ نوكي امب مهلصتلف « قلاخلا ةيصعم

 مهتلص نال كلذ لعفت ال : ليقو « تفاخ نإ كلذ متكتلو ع مالس لاسرإ

 نم عنم نمك تلعف اهل مهتلص تنكمأ اذإ هنأ دقتعتلف اورطضي مل ام ةعسوم

 :لاقنم لوقب اهعنم اذإ ذخأت نأ اهلو ڵ ةرمعو جحك هنكمي ىقح هرتخاف ضرف
 ص اهنيب لبحلا عطق وني مل ام هازجأ اهنيب ةدهعلا تبثأو محرلاب الاصتا فرع نم
 ذخأتلف حيجرتلا نود ديلقتلا ةجرد يف تناكو لوقلا اذهب ذخأت نأ اهمزلأ نإ و

 ديقم لوقلا اذه نآل اهعنم ولو هيلإ اورطضا امب مهلصتلف اورطضا اذإو ى هب
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 يف ةئنهتو ةبيصم يف ةيزعتب اهمحر ةردخم لصتو « مهتلص دقتعتو

 عم غيلبتب وأ « هلزنم اهلوصوب اهسفن هل رهظت ال نمل نإو ةرسم
 . .رذعل الإ كلذ عدت الو هل غلبم

 ةأرملا نآل اهيلع رصتقاو ص تنبلا لثم نبإلاو ع هريغ اذك و « رارطضالا مدمب
 فطالتو ى ةمنام تناك نإ مآلا اذك و « زيجي ىقح بألا نافطاليو رتسلاب قبلأ
 ( لصتو مهتلص ) لك يهو ( دقتعتو ) كلذك اهعنم اذإ اهجوز ةأرملا

 و “اهريغابس الو « ةباشلا يهو « ردخ يف روتسملا يأ ( ةردخم ) امتح
 رتسلا وهو هتلخاد وأ ردخلا ةبحاص ىنعملاف ترسك نإو “ لادلا حتفب

 امأو نيسلاو مملا حتفب وهو حرف وأ رورس يأ ( ةرسم يف ةننهتو ) “ رببصتلا
 وعدي نأ ةئنهتلاو ةحرفم ةلصخ هانعمو ى اضيأ زئاحف نيسلا رسك و مملا مضي

 رفاسم مودقك كلذو ص صخفنم ربغ اصلاخ الهس ائينه هب حرف ام نوكي نأ هل

 سرملا يف دمقتو نهل اهتنيز رهظتو ءاسنلل نيزتت نأ زوجي ال اهنأ ريغ « جوزتو
 ص ( هلزنم اهفلوصوب ) معلا نباو لاخلا نباك ( اهسفن هل رهظت ال نمل نإو )
 فرمي وأ ى ةرتتسم اهآر اذإ اهفرعي وأ هل رهظت نمم تناك نإ هل اهروهظو

 الوصو دعب ( هل غلبم عم غيلبتب وأ ) “ هل اهمالك يف ةنتف فخت ملو اهمالك
 وأ هل رهظت نمم وأ “ لفط وأ ةأرما نم بلطت هل رهظت ال نمم ناك نإ هلزنم

 وأ كبنهت تءاج انه يه وأ انه تناك ةنالف نإ هل لوقي نأ هتنتف فاخت ال نمم

 . زاج هب اهفرعي هجوك اهل زوجي امم هل ترهظ نإو ى كيزعت

 وأ ةبيصم ف اهلزنم نم غيلبت وأ مالسب فتكت الو ) كلذ ع دت الو (

 : « جاتلا » يفو ى اهل بأ وأ جوز عنمو ودعو ىمعو ضرمك ( رذمعل الإ ) ةئنهت
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 مثأي الو “عنمت مل نإ رذعت الو ةرسم وأ ةءاسم دنع اهمحر لصت نأ ةردخم ىلعو

 نم مداقب بيحزقلا اهمزلي الو « ةميطق دقتمي مل نإ اهعنم نإ اهدلاو وأ اهجوز
 لعب وأ لايع تاذ وأ ةباش ولو ةلصلا نع رذعت الو ص ةزانج عييشت الو رفس

 منم جوزل هرك و > ك__لذ وحنو ىمعب وأ ض رم 5 فوخم وأ > ركذ نمم الإ

 ص اهوبأ اذك و « هنذإب الإ جرخت الو ص جورخلاب ولو اهمحر لوصو نم هتجوز

 تملس اذإ نهباوبأ ىلع وأ يرط يف لاجرلانهيقل اذإ ءاسنلا ىلع ميلستلاب سأب الو
 امل دح ال محرلا ةلص نأ كل لصحت دقو . فرصتب ها بيرلا نم بونقلا

 امب اورطضا املك بجت اهنأو ى دعب امل عطق ةين نودب ةدحاولا ةرملا يزجتو

 امالك بحت اهنأو “ ريسيتلاو ناكمإلا بسحب دح الب ارارم ولو هيلإ اورطضا
 ةلض نم هل مدقت ام يزجي الو ى دح الب تددعت ولو ةئنهت وأ ةبيصم مهل تثدح

 وأ ثودح يف مهلصو ىتح مدقتت مل نإو “رارطضالا لبق وأ كلذ ثودح لبق

 ةعقاولا ةلصلا هذهو “ بجاو ةلصلا قلطم نآل ىةمامعلا ةلصلا نع ازجأ رارطضا

 رطاخلا بيبطت اهيفو ط ةبجاولا ةلصلا قلطم نم عون رارطضا وأ ثودح دنع

 . يواسي وأ ةقلطملا ةلصلا نع ديزب ام



 باب

/ 

 2 هلامو هب مايقلا هت ريشعو ميتي يلو مزل

 باب

 ميتيلا قح يف
 همأ تتام نم باودلا نمو « غولب نود هوبأ تام نم وهو

 مل نإو هيلع يلولا نوميقي مهنأل يلولا عم مهعمج ( هتريشعو ميتي يلو مزل )
 > (هلامبو هي مايقلا ( هريغ وأ هدلو دلد ق هوبأ تام ءاوسو > هب مايقلا همزل هومىقي

 نإف “ يصع ةردقلا عم هب مقي مل نإف « ةريشعلا لبق كلذب بطاخ يصولاو
 ص هب مقي مل اذإ هب مايقلا ةريشعلا ىلعو « هنمض هلام وأ كله هندب يف ءيش عاض

 اعيمج اونمص الإ و « اعيمج هب اوماق اعيمج ةريشعلا ىلإو هيلإ رمأ يف جاتحا وأ
 ازجأ هب ماق نم لك بجاو متيلا قح نأ كلذ لصاحو ع يلولاو ةريشعلا

 مل نإو ى هل ةريشعلا هتماقأ هب مقي مل اذإف “ برقألاف برقألا هب بطاخلاو
 مزلو ى نامضلا اهمزل الإو “ احلاص هل ميقي ىتح اهمزل بره وأ عنتما وأ اولعفي

 نمم هب ملع نم مزل ةريشملا هب مقت مل اذإو ى قاطأ نإ براهلا وأ عنتمملا كلذ
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 رضح نم ىلعف ‘ باغ وأ يلو هل نكي مل نإو ى ةلصلا نم وهو

 فلختس ل ميتيل نيمأ مئاق فالختسا ةريشعلا ىلعو { نبملسملا نم

 هوبأ هملع

 دلب لهأف الإو ص الزنم برقألاف برقألا لزنملا لهأف الإو ، ام بسن يف مهيلي

 برقألا هب بطاخملا ناك ولو « ةيافك ضرف هب مايقلا نأ كلذو ٤ دلبلا كلذ يلي
 ى قباسلا اذه ماق نإف «مايقلا ىلإ هقباس جعزي برقلا يف قوبسم لكو برقاألاف
 ٠ اذكهو ‘ هدعب نم هحعزا مقي ل نإو قوسملا ماق الإ و

 نامض الو 2 انمضة مقي ملف هجعز نإو ى قوبسملا و قباسلانمض هجعزب مل اذإ و

 ءاحلصلا ديعب وأ بيرق نم مايقلا همزل نمم نمضي امنإ : ليقو « هب ملعي مل نم ىلع
 ص موقي نأو « [الاص نوكي نأ حلاصلا ريغ مزلدق هنأ لكلا مازلإ هجوو “ طقف
 اذإف ص موقي نأو ، احلاص نوكي نأ هيلع يقبو هازجأ ةماقإلا ريغ ىفك اذإف
 الف هريغ مقي مل نإو ‘ احلاص نوكي نأ هيلع يقبو هازجأ ةماقإلا : ىفك

 نود ام ةريشملا : « ناويدلا » يفو ؛ (لاص نكي مل ولو « نامضلا نم هل يجنم

 مهعطق ولو وأ “كرسثلا مهعطقي مل ام وأ « ةعبرأ وأ ةسمخ وأ ةعمس وأ ءابآ ةرشع

 ك رارحألا غلبلا لاجرلا هل اوفلختسي مل ذإ ةريشعلا نم نمضي امنإ و “لاوقأ كرلا

 نم مهف ىلاوملا امأو ص ءيش مهيلع سيلف نيناجملا و لافطألاو دسملاو ءاسنلا امأ و

 نكي مل نإو ى ةلصلا نم وهو ) اياصولا يف للا ءاش نإ كلذ يتأيو .ه ا ةريشملا

 ناك وأ ى امهريغ وأ ربك وأ ضرمل زجع وأ نج وأ عنتما وأ ( باغ وأ يلو هل
 مهريغ نأل ى مهريغو ةريشعلا ( نيماسملا نم .7 نم ىلعف ) كرشأ وأ نئاخ

 ء هللا دنع هب نوعفتنملاو كلذل نولهأتملا مهن ال نيملسملا صخو “ بطاخ اضيأ

 متيل نمأ مئاق فالختسا ةريشعلا ىلعو ) 7 مهف هتريشع مهيف ناك ىرإو

 زجع وأ نج وأ باغ وأ ةفيلخلا تامو فلختسا وأ ى ( هوبأ هيلع فلختسي
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 ص كلذ ةعامجلا وأ مكاحلا ىلعف الإو س ترضح تإ هل لام ال ولو

 نمضي مل ظفحو فرصتف هلامو هب موقي اليكو رابج هل ماقأ نإو

 ا روج وأ هنم عييضتب ال ، لعف ايف ءيش هنم عاض نإ

 مل وأ لعفي مل نإو ص نيملسملاب رابجلا لعف متي نأ هل نسحتساو
 { نمضي مل هيف فرصتي ماقو هتني ملو هنع هوهن وأ كلذ هل اوّمتي

 يأ ( ترضح نإ هل لام ال ) ناك ( ولو ) ى اهل لهأتي مل وأ ةفالخلا لبقي م وأ
 ةريشملا تفلختسا ناو ص هريغ ةفيلخ لطب بألا ةفيلخ عجر اذإو ص ةريشعلا
 : ليقو “ةريشملا تضر نإ الإ سكملا زوجي الو “ زاج نيملسملا ةرضح الب

 معن “ حيحصلا وهو لوألا رايتخا : « ناويدلا ه رهاظو ““ضرت مل ولو ةزئاج

 اهوربجأ وأ اوفلختسا حلصي ال وهنم الإ تبأ وأ فلختست نأ ةريشعلا تبأ نإ

 يزجيسو ث ةريشعلا نم برقألا فلختسي نأ ىل'وآلاو ة حلاص فالختسا ىلع
 ةعامجلا وأ مكاحلا ىلعف الإو ) ص نيدلا يف نيمألا هنم ىلوأو لاومآلا يف نيمألا

 ءارك و ءارشو عيبب ( فرصتف هلامبو هب موقي ليكو رابج هل ماقأ نإو ؤ كلذ
 لعف ايف ءيش هنم عاض نإ نمضي مل ظفح و ) « ميتيلا لال حلصي اع كلذ وحنو
 نمضي ال اك ‘ فرصتلا لبق عاض ام نمضي ال اذك و ( روج وأ هنم عييضتب ال

 ء نيمأ ريغ ولو عييضتب نكي مل اذإ “ هيلع نامض ال اذك و « هدعي عاض ام

 يف نيملسملا عم انيمأ :خيشلا لاق اك ةيالولاو ةنايدلا نيمأك زئاج لاملا يف نيمألاو

 . مهدنع انيمأ يأ ى خلا هلام ضبق

 ( نيماسملاب رابجلا لعف متي نأ ) رابجلا هماقأ يذلل يأ ( هل نسحتساو )

 ل ناو ( ك ةفنأتسم هدقع هل اودقعي وأ رابجلا لمف اوز" وجي نأ مهنم بلطي نأب

 ك نمضي هيف فرصتي ماقو هتني ملو هنع هون وا كلذ هل اومتي م وأ لمفي



 هب مايقلا ضرف دقو « ايوق ةقث ناك نإ كلذ نم هعنم مهل لحي الو

 2 هنم ريخ ةماقإ و هعرن مل زاح هومهتا نإو » ةيافكلا ىلع

 رابجلا لعف نم قحاو زوجأ ومف هأ وس اليكو اوماقأ نإو

 ؛ هليكوو

 هاوس اوميةي مل ام ( ايوق ةقث ناك نإ ) اومنأو ( كلذ نم هعنم مهف لحي الو

 و ) “ لدعلا هسفن نم فرع ولو ةلاكولا ىلع ءاقبلا هل زجي مل هاوس اوماقأ اذإف

 ضقن زوحم الو 0 قحلاب ماق دقف هب ماق نم لكف ( ةيافكلا ىلع هب مايقلا ضرف

 ؛مهريغو نوملسملا هب رمأ هب مايقلا نال ىلوتم ريغ هب مئاقلا ناك ولو ىحلاب مايقلا

 زوجيو ضقني فيكف « هيلع ابجاو اضرف ىدأ دقف نيملسملا ريغ هب ماق اذإف
 وأ ءانمأ ريغ دوهشلا ناك ولو 0 انيمأ فلختسا اذإ رابجلا فالختسال روضحلا
 ص حيحصلا وهو ةروصلا هذه يف ال : لبقو ى ءانمأ دوهشلاو نيمألا ريغ فلختسا
 فال_ختساو روضحلا زوجي الف ءانمأ ريغ ةفيلخلاو دوهشلا ناك اذإو

 بسحي هءامإو ميتيلا ديبع رابجلا ةفيلخ جوزيو ع رابجلا فالختساك ةريشعلا

 . نيملسملا ليك وك ةحلملا

 حلصي ال ناك نإ اذك و “ ( هنم ريخ ةماقإو هعزن مهف زاج هومهتا نإو )

 ص اوعاطتسا نإ ا۔ هريغ ةماقإ مهمزل رصقم وأ نئاخ هنأ اوملع نإو ڵ ةقالخلل

 ح رهاظلا يف زئاج رمأب ةلاكولا لخد دق هنآل طقف اماهتإ هومهتا اذإ مهمزلت مل امنإ و

 هتنايخو لدع ليك ولا ةماقإو “ لدع ىتلا ةلأسملا يف لداعلا ماقم مئاق رئاجلاو

 . نيقلا م دع عم هلاطبإ مهمزلي زف نيكم ريمأ هريصقت وأ

 لعف نم نحأو ) مثإلا مهيلعو ( زوجأ وهف هاوس ذايكو اوماقأ نإو )
 هنإف ايوق ةقث ناك ولو امل حلاص ريغ نكي ملو هومهتي مل ولو ( هليكوو رابجلا
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 وأ طلغ الب لعف ام زاج الإو مهليكوب ملع نإ هتلاكو تلطب و

 لك تماقأف ا وقرفت نإ اذكو ‘ راوج

 تلطب و ) { تمثأ هولكو يذلاو « هعزن مهل لحي ال ناك ولو ى هولطبأ اذإ لطبي

 هزاجأ نإ الإ “ هلعف لطبو ملعلا دعب لعف ام نمض و ( مهليكوب ماع نإ هتلاكو
 ( طلغ الب لعف ام زاج الإو ) “ نوملسملا هزاجأ وأ هزاجأف غلب وأ « مهليك و

 لمك وت لطبي ال : رثؤملا وبأ لاقو ( روج وأ ) ابرلاك ىحلا ةفلاخم طلغلاب دارأ

 ص دحاو تقو يف هعم ناك وأ“ نيماسملا ليك وت هقبس نإ الإ احلاص ماقأ نإ رابجلا

 ص ناسنإل متيلا لام هليك و عاب اذإو « رابجلا ليك و نود تباث مهليك و ذئنيحف

 نيبتي مل نإ و 2 رخآلا ةلاكوب ملعي ملو هع۔ب قبس نمل مكح « رخآل مهليك و هعاب و

 داسف الب نايبلا يجر نإو ع خسف تقولا داحتا نيبت وأ ص هنايب جرب ملو قبسلا

 ليكوت اهيف لطبي يلا ةروصلا يف الإ هنم اوسئي وأ نيبتي ىتح رخآ عيبم
 وأ . عيبلا تقو ف داحتالا نيبت ش هريغ لوق وأ 0 رثؤملا يبأ لوق ق رابجلا

 ام ال ضحم ام هنم حصي امنإ هنآل 3 لطاب رابجلا لبك و ؛لعفف لعفف ناسلا نم سيأ

 ليك وو ةفئاط ليك و اذك و ى جيوزتلا يف مهليك وو 7 لضف اذك و “هىف كش

 لطبي الو هليك و عزني الف اهعفانمو ةدلدلاب امئاق رابجلا ناك نإ : ليقو ى ةفئاط

 ال وأ انئاخ ناك نإ الإ هعم رخآ ليكوت مهل زاجو ع هريغ نيملسملا ليك وتب

 بوجولا دارملاو ع همدعو بوجولاب قدصف عنتمي ال يأ “ هعزن زوجيف حلصي
 اليك و رابجلا ماقأ اذإ هنأ : رثؤملا يبأ لوق ىضتقمو « ةنتف دلوت الب اوقاطأ نإ

 نال٬ةلاكولل احلاص هليك وناكولو مهليك و ةلاكو تلطب هدعب اليك و نوماسملا ماقأو
 نإ اذكو ) ةنتفلا تفيخ نإ ايس الو “ ضقني الف قحلاب مئاق كلذ يف رابجلا
 لك تماقاف ) تعنتما وأ ةريشعلا نكت مل نإ نوملسملا وأ ةريشعلا يأ ( اوقرفت

 



 { ليكولا وه لوألاف ، ىرخألا لعفب ملع الب اليكو ةفئاط

 عوطتملاو 2 طلغي وأ ملعي مل ام نمضي الو ، رخآلا لعف دري الو

 احالص ىأرو ، لدع نإ عاض ام نمضي ال هل ميقم الب هب مايقب

 ناخ فإ بأ ةفيلخ نإو ى مئاق غزن زاجو ى لعف ايف
 . عبض و

 رخآلا لعف در الو « ليكولا وه لوألاف “ ىرخألا لعفب ملع الب ليكو ةفئاط

 ص ىحلا ةفلاخم طلغلاب دارأ ( طلغي وأ ) هريغ لبكوتب ( ملعي مل ام نمضي الو
 وأ لوألا ملعي مل نإ و < طلغلاب لمع ام لطب طلغ نإ لوآلا اذك و ى ابرلا لمعك

 . ءالكو لكلاف تقو يف فالختسالا ناك

 ريغ ناك وأ لوآلا حلصي مل نإو ث زاج دحاو نييعت ىلع ةريشعلا تقفتا نإ و

 لدع نإ عاض ام نمضي ال هل ميقم الب هب مايقب عوطتملاو ) هيلات ليك ولاف نيمأ

 ،هب ملع وأ هب ملعي مل هريغ ليك و ناك نإ الإ ع رصقي ملو ( لعف ايف احالص ىأرو
 هعزن لاق نم ىلع در كلذو “دارملا وهو بجاولاب قدصيف عنمي مل يأ ( زاجو )
 ص زجع وأ نج وأ ( عيض وأ ناخ نإ بأ ةفيلخ نإو مئاق عزن ) زوجي ال
 نم هيلإ مضي نكلو بأ ةفيلخ عزني ال : ليقو “ بات نإ فالخ دادترالا يفو

 : ليقو ث هيلع نامض الو حالصلا لعفب ناك نإ ليك ولل ام بستحملاو “ حلصي

 ملو كلذ ناك وأ نيماسملا ةعامج نكت ملو ةريشع هل نكت ملو يلو هل نكي مل نإ

 نإ الإ هلام يف لوخدلا زئاجلا ليك و وأ بستحملل زوجي ال : ليقو ى هل اولك وي

 . فلتلا نمض الإ و « ةقث ناك

 ۔س ٠ ٧ _



 الإ الف هضبق وأ لاملا عفد يف الإ ةقثلا ريغ هل بستحي نأ ديمس وبأ زاجأو

 يف الإ ى يصولل ام هلو ' بستحملا ةنيبب مكحي نأ مكاحلل نإ « جاتلا » يفو « ةقثلا
 مدع دنع زوجو ى ماححلا مدع دنع الإ باستحإلا زوجي ال : ليقو ع نيميلا

 نأ كاحلا ىلع سيل : ليقو ى ليكولاو يصولا مدع دنع زوجو ى ماكحلا

 كلذ يلي لب: « لام هل نكي مل نإ هوتعملا وأ متيلا يف ادحأ هلاكولا ىلع ربجي

 ناطلسلا نأل هيلع ربجيو هيف مايقلاب ةقثلا رمأي نأ هلف “هل نكمي ال ايف الإ ‘هسفنب

 لام يف هسفنب ىلوتي نأ هنكمي ملو هب قثي نم دجي مل نإو ى هل يلو ال نم “يلو
 دح يف ميتيلا ناك نإو « لعف دجو وأ ردق ىتم هنأ دقتعاو هيف يهنو رمأ متنلا

 ةيد الو صاصق الف تامف ةفشحلا لني ملو دزي ملف ناتخلا هب مئاقلا رمأف ناتخلا

 الو هرمآ ىلع ال هرلعف ةفشحلا باصأو نتاخلا داز نإو “ امهدحأ ىلع

 . امهدحأ ةلقاع

 نإو ى ايلو نكي مل نإ رمآلا نمض ناتخلاب متيلا تام نإ : بوبحم نبا لاقو

 ةعامجلا وأ مكاحلا هل يلو ال نم ناتخ رمأ يليو “ اعم انمض هيلو ريغ ناتخلا هملع

 هيف هللا ىقتاف هريغل وأ هل متيلل ىلوت نم » : قل هنع يورو 2 ادعاصف نانثإ

 ريشي )١' « هتبابسو هاطسو نيب عمجو نيتاهك ةنجلا يف يعم ناك هيلإ نسحأو

 كلذ لثمو ص طقف اهيلع بترتي امو ى ةوبنلا ةجردب هقوفي امنإ يللع هنأ ىلإ
 يف وهو انأ تنك ه ريغل وأ هل ًامىتي ىر نم » : « ناويدلاو » “ خيشلا ثيدح

 ٠ دواد وبأو ملم هاور ) ( ١



 يف ةدايزلاو « ىطسولاو ةبابسلا : ناويدلا داز ‘)١‘ هيمبصإب راشأو نيتاهك ةنجلا

 نأ دعبيو .ى ثيدحلا ن نم اهنأ ىلع لودع نم. فيكف لدع نم ةل وقم ثيدحلا

 نيتاهك : هلوق خيشلا مدقو ى نييبتلل جاردإ « ناويدلا ه مالك نم كلذ نوكي

 ةطلاخلا قلطم ىلإ ثيدحلا يف ةراشإلا نوكت نأ لمتحيو ى ةنجلا يف : هلوق ىلع

 نأ هلك كلذ نم ىلوأو « توافتلا ىلإ ةراشإ نود قلع هب نارتقالاو ةنجلا يف
 مايقلا همزل هيلو هنأ : هل متيلا نوك ىنعمو ى اميمج كلذ ىلإ اريشم نوكي
 متيك همل و ريغ هنأ : هريغل هنوك ىنعمو ى همع نبا و همخأ ناك « همزلي ل مأ هب

 حبسي هنأل ةحابس تدمسو ى ىطسولاو ةحابسلا : يراخبلا ىورو « ينجألا

 كلذ لاق نبح للع هاعبصإ توتسا : ليقو ث اهب ببسي هنأل ةبابسو « اهب
 ةجرد عم هتجرد توتسا دق هلفاك نأب ةفلابمو 2 متيلا ةلافك رمأل اديكأت

 جاتحي لب لاتحالاب تسشثي ال اذهو “ تناك اك هاعبصإ تد اع مش م رقللع هللا لوسر

 ةبابسلاو ىطسولا نيب سيل هنأ ةلزنلا برق تابثإ يف يفكيو “ لقن ىلإ
 . عبصإ

 وهو ى « ىقتا اذإ نيتاهك ةنجلا يف يمم » : دعس مأ نع يناربطلا ىورو

 ص اهيف ال ةنجلا لوخد لاح ةلزنملا برق ديرب نأ لمتحيو ى اندنع هنم دبال ديق

 ةأرما اذإف ى ةنجلا باب عرقي نم لوأ انأ ه : ةريره يبأ نع ىلعي وبأ هجرخأ امل

 ىلع تمبأت ةأرما انأ ؟ تنأ نم :لوقأف _ هرثإ ىلع وأ هعم لخدتل يأ _ نردابت

 ٠ يذمرتلاو دراأد وبأ و ملسم هاور ) ( ١
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 كلذ يف ةمكحلاو ع ةلزنملا ولعو لوخدلا ةعرس ديرب نأ لمتحيو « يل ماتيأ

 . مهدشراف > هنامز لهأ مهو 2 مهنيد رمأ نولقي ال موق ىلإ ثعب ُ للع هن هنأ

 وأ اهتلزنم تبراقتف ى هايندو هنيد رمأ لقعي ال نمب مئاق متيلا لفاك اذك و

 « هريغل وأ هل متيلا لفاك » : ةياور يفو « هنيد هماعو متيلا رمأب ماق اذإ اتهباشت
 كلذ وحن وأ اخأ وأ اع وأ ادج نوكم نأ هل : هلوق ىنعمو : رحح نا لاق

 همأ تتام وأ « هماقم همأ تماقف تام دق دولوملا وبأ نوكم وأ 2 براقألا نم

 تام نمب اقاحلإ اميتي همأ تتام نم ةيمست هيفو « . ها اهماقم ةيبرتلا يف هوبأ ماقف
 ةرعش لكب تذخأ ام هل بتك هل ةمحر هسأر ىلع هفك عضو نمو ع هوبأ

 هتملا نيفيعضلا يف هللا اوةتا » : لاقو “ ةئيس ةرعش لكب هل تيحمو “ ةنسح

 . اي ةأرملاو

 '٢)ةتبلا ةنجلا هل تبجو دقف ينغتسي ىتح نيماسم نيوبأ نم اميتي "ىبر نمو»

 نم رجأ عيضي الو ص هللا ىلع هرجأ عقو اباستحا هب ماقأ وأ اميتي ىوآ نم » و

 نم تبب "رشو “ هيلإ نسحم ميتي هيف تيب نيماسملا نم تبب ريخو « هل لمع
 لاومأ نولكأي نيذلا نإ » :لئاق نم زع لاقو « هيلإ ءاسي متي هيف تيب نيملسملا

 نإ و ةقث هل ماقيو ى '١٤ي طسقلاب ىماتبلل اوموقت نأو ى ةيآلا'٣) 4 املظ ىماتنلا

 ى هنم عنتما نإ ءاودلاىلع هبرضتو“همأ الإ ةالصلا ىلع هبرضي الو هلام نم ةرجأب

١( 

٢ ( 

) 

) 

 يقةميلار نامح نباو يذمرتلا هاور )

( 
 ٣ ( ءاسنلا :

 :لا (

 ٠ هحام نبا هاور

 ؛
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 نإ هبدؤي نأو اهيلع هبرضي نأ هب ماق نم لكل زوجو « هل ررض هكرت يقو

 ددهي نأ زاجو ى بدألاو ميلعتلا ىلع هبرض هملعلو ى هبيدأت يف احالص ىأر

 ءيش همزلي مل احالص هب دارأو هطبر ولو ص هل احالص ناك نإ برضلاو ةءاسإلاب

 . هبلع نامض الو هبدجت نم هيف لبحلا رثأ ولو ى ابستحم نإ و



 لصف

 نأ ةفيلخ ال ًاعوطتم وأ هيلو وأ همأ نإو 4 ميتي مئاقل زاج
 ‘ ةجاحلاو نمثلا ردقب جاتحا نإ هلصأ نم عيبي

 لصف

 اعوطتم وأ هيلو وأ ) هيلع دعقت مل ولو ( همأ نإو ميتي مئاقل زاج )
 وأ هءايلوأ ملعي نأ همزلي ال هنأ الإ ىلوألاب ةفيلخلل زوجيو بصنلاب ( ةفيلخ ال

 ال هنآل ةفيلخلا ىنثتسا نوكف كلذ هل بحتسي ناك ولو ى ةفيلخ هنأل ءاحلصلا
 ةفيلخ نكي ملو اعوطتم هيلو وأ همأ ناك نإو ث لاو هنأك و « مالعإلا همزلي

 مل نإ الإ “ صخ رلاب ال ءالغلاب وأ ( نمثلا ردقب جاتحا نإ هلصأ نم عيبي نأ )
 تقو ىلإ هب لصي ام ردقب عيبي ( ةجاحلا ) ردقب ( و ) “ صخرلا الإ دجي
 يضقني ىقح عيبلا رخؤي الو ى هيلإ جاتحيام دجوي وأ ى ماعط هيف هل دجوي
 عيبلا عناوم ضرتمي ام ملعي ال ذإ ماعطلا نم ءيش هدنعو “عرسشي لب الثم همامط

 هدنعو :هلوقب خيشلا دارم اذه ى ةموصخلا تابجوم وأ نمثلا ليجعت عناوم وأ

 نأ طايتحاب ةجاحلا تقو ىلإ هيفكي ام ردقب عيبي هنأ دارأ وأ«ماعطلا نم ءيش

٧٥ - 



 مكاح نكي مل نإ ءاحلُصلاف الإو { اوناك فإ هئايلوأ ملعب

 ء لدع

 ةجاحلا نم رثكأ عب الإ دجي مل نإو ص ماعط نم ءيش تقولا دعب هدنع ىقبي

 حالص ىلإ عجرملاو ى رثكأ ولو « سخب الب هعيب دجو ام عببلف سخيبب ميس الإ و

 مل-هب ( ف الإو ) ص ةريشملا ملمبف الإو “ ( اوناك نإ هنايلوأ ماعب ) “ متيلا

 ص عيبلاب وه رمأ وأ ،هملع ىفك ناك نإو ( لدع مكاح نكي مل نإ ءاحلصلا )
 الب ولو هب مئاقلا لعفبو “ ةريشملا تدجو ولو © ءاحلصلا ملعب ضعب هزاجأو

 هرض دومي امو متيلل حالصب سيل ام كلذ يف رذحي امنإو ءايلوألا وأ ةريشملا ملع

 اونوكي مل نإو ى امم ءاحلصلاو يلولا رظنب نوكي نأ نسحألاو « هلعاف ىلع

 لطبأ نبغلاب وأ ةاباحملاب وأ نيبلا صخرلاب عاب نإو ى ةروشملاو يأرلا لهأف
 . عيبلا ةريشملا وأ ءايلوألا وأ ةعامجلا وأ مكاحلا

 ء هس وفن لبحب تام الحر نأ : هنع هلا يضر نالسيو دمحت وبأ خيشلا ركذو

 ى ريناند ةثالثب ميتيلا كلذ نوتيز ةلغ ةفيلخلا عابف ى ةفيلخ هنبا ىلع فلختسا دقو

 يرقشملا هنم درطف ةاباحم هعيب يف ىأرف ص هنع هللا يضر رصاهم وبأ كلذب ملعف

 هب رمأف هوعمجو هوطرخف راثلا نوتيزلاب ىنعي “ نوتيزلا كلذل ءارجألا ذخأف
 كلذ دعب هنم عاب مث “ ةنس متيلا ةقفن هنم عفرو ةرجألا هنم ىطعأف " نحطو

 هل لاقف “ نيملسملا ةعامج ىلإ ميتيلا كلذ ةفيلخ هب اكشف ارانيد رشع ينثاب هلك

 ةفيلخ ينعي ؟ انالف وأ انأ اذه نع هلا هلأسي نم نيملسملا رشعم اي : رصاهم وبأ

 مهنأل اذه لثم يف نيماسملا نم هدعب نمل ةريس رصاهم يبأ لعف راصو ؛ متيلا كلذ
 . .ه ا رظنلا نسح نملسللل اولاق

 نأل قحلا قفاوي مل ذإ ةقيلخلا لعف لطبأ للا همحر هنأ ىرت الأ : خيشلا لاق



 ىماتىلل اوموقت نرأو » : ىلاعت هلوقل مومعلا ىلع طسقلاب مايقلا نم هلك اذه

 كلتو « عجاب متيلا كلذ نيتايز ةلغ ةفيلخلا عابو : خيشلا ناررو 6١ طسقلاب

 ق دارملا وأ 94 مجلا ةياور قفا وتف “ سنجلا اهسىف ىف دارملا لعل و “ دارفإلاب ةياورلا

 ىنعمو « انوتيز نصغ لك ىمس ى ةدحاو ةنوتيز نم رابكلا ناصغألا عمجلا ةياور
 نع هللا لأسي نم : هلوق ىنعمو “هنأش يف :لاق خلا رشعم اي : رصاهم وبأ لاق

 لعفي مل ولف الإ و ى ةماملا رومأ نم مهريغو ىماتيلا قوقحي مايقلا ثيح نم ؟ اذه

 . لعف مل لعافلا لأسو « كلذ يف ىحلاب مقي مل مإ هللا هلأسل

 وأ هلام بستحم عاب ولف ى مومعلا ىلع ابجاو متيلا قحي مايقلا ناك اذإو
 رهاظ نئاخ هسفن ق ناك ولو “ نمضب مل عييضت الب عاضف ةحلصمل هيف فرصت

 نم هريغ مزلن ام الإ همزلن الف«ءاوس قحلا يف سانلا نآل ،امهتم ناك وأ « ةنايخلا
 ٠ خيشلا هلاق > ةيدعت و عيمضت

 ام نمضيف متيلل اليك و نوملسملا هميقي ال نمم هنآل نمضي : رفعج نبا لاقو

 بستحملا مدقت اذإو ، مكحلا يف اذه لعلو : خبشلا لاق ى مهنم رمأ الب هيلإ مدقت

 هنأل دسف ام نمضي :ليقف “مهنم رمأ الب ناطلسلا وأ يلولا دوجو عم ميتي لام

 هلعف لطبو “ كلذ ةيالو يف هيلع نومدقم مهنأ ينعأ « ناطلسلاو يلولاب قوبسم

 لوقلا خيشلا رهاظو“مهعم رومأم هنآل هيلع نامض ال :ليقو « اباوص قفاوي مل نإ

 لاقي نأ الإ ص بستحملا مدقت يف ناطلسلاو يلولا دوجو مدع طرش ذإ لوألا
 وه مدقت هاكرت نإو ى هيلإ اقباسو وه مدقتي مل دجو اذإ هنأبلاغلا بسحب هطرش

 يذلا عاب نإو : لاق ذإ لوألاب دمب حرص هتيأر مث « دعتي مل نإ هيلع نامض الو

 ( \ ) :ء انلا ٧ ١ .
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 . هيلع قافنإو عيب ىلع مهدهشيو

 عاب نم ةلزنمب وهف دلبلا لهأ نم نيملسملا ةعامج يأر ريغب متيلا لصأ متيلا لفكي
 ل نإ الإ لصالا عدبي الو ؤ 1 رثؤملا ب نع هاور > د ود رم هعمبو > ماجحلا ةرصحم

 دوحو عم لصألا عيب ه زيج أو > هبل ! جاتحي ام رثكأ عيبي ١ د الو ء اضورع دحم

 . حالصلا ةهج نم جاتحي . ر أ عيبو ى هريغ

 ريخ دهشأ ءاحلصلاو يلولا دجي مل نإو ى ( هيلع قافنإو عيب ىلع مهدهشيو )
 ءهيلع قفناو عاب هنأ مهدهشي هنأ كلذىلع داهشإلاب هدارم و“هلمجلا لهأ نم دجونم
 نإو “ هقح هل ماقيف هريغ وأ متيل همدعو كلذ دعب قافنإلا يف لدملا نيبتيو

 هقفني نأ دارأ اماك هنأ دارملا سيلو ع طوحأ وهف اذك موي لك قفني هنأ دهشأ

 يصولل زوجي : ليقو ى احالص هيف هل اجر نإ ةادانم الب هعيب هل زاجو ى دهشأ
 الإ عابي ( : ليقو ى نمثلا يف ءافوبو ى 1 احلا يأرب ناك نإ ةادانم الب هعىب

 لام عيب دارأ نمو ى عمج عبرأ ى ءادنلاب الإ هعيبي نأ مكاحلل سيلو ى ءادنلاب

 الو اذه كميابأ : دقملا دنع هل لاق هيرتشم نم كرد همف همزلي الو متم

 هىلع نامض ال ذئنيحف ى هبيع روهظو هك رد ىف يلع نامض الو ى هب ىل ملع

 . متيلا ىلعالو

 زوجو ص هل فوي مل نإ نمض “ةئيسن عاب نإو « الجاع وأ ادقن الإ عيبي الو
 هعاب نإ : ضعب نعو ى هل فوي مل نإ نمضو « احالص ىأر نإ ةئيسن عيبي نأ
 وأ سلا هنبغ نإ : ليقو “ لقأ ناك نإ متو “ ضقتنا رشعلا هنبغو ةمواسم

 نمض ةقث ريغ عم هيف ولغي ناكم ىلإ هلمح نإو ى مت سدسلا هنبغ اذإ اك الإو رثك

 هب رطاخ ال نأ نامزلا اذه يف هب يلتبا نمل نسحألاو “ بلاغ ريغب فلت نإ



 دعب ميتيلا ماق نإو ث لدعو هسفنب كلذ ىلوت اونوكي مل نإو

 { هيلع ليبس الف « ةجاحلاو نمثلا ردقو ةحصب عاب ايف هعزانو

 الإ ميتي لصأ عابي ال : ليقو ث هناخ ام ءاش نإ هفلحب هنأ ريغ

 ليكو وأ ةنبلخ

 ىلع هلمح نإو « رطخلا عم هريغ يف هنم رثكأ هلاجر ولو هدلب يف رفوأ هل رظنيو

 . جاتل ١ (, ف ١ ذك ك هل حالصف رف و ا ن اكو ٥ ريغ

 ص فلتلا عضومو « ةمالسلا عضومو ‘اهمدعو ةيفاعلا ىلع رادملاو
 الإ هل دافن الو هريغ وأ بح هل ناك نإ : بوبحم نا لاقو ؛ رحبلاك
 فلتو هيف هلمحف هفلت هيصو فاخو “ هعضوم يف قفني ملو رحبلا يف
 هضبق يف ةقث لك وي نأ هبصولف جنزلا يف الام هوبأ هل كرت نإو ى هنمضي ال هنإف

 دقو ص رحبلا نم الإ لصي ال ذإ عيض نإ الإ نامض الو « رحبلا يف هيلإ هلصوبو
 ضعمب نم هريغ اذك و ى هب رفاسي نمل رحبلا يف ميتيلا لام تطعأ ةشئاع نأ يور

 . رحبلا يف ولو ةباحصلا

 نإ اريخ هيف اجر نم دهشأو ( لدعو هسفنب كلذ ىلوت اونوكي مل ناو )
 وأ ، عبت مل : لاق نأب ( هعزانو دمب متيلا ماق نإو ) ص رم اك اطابتحا هدجو

 عاب ايف ) عيبل جتحي م : لاق وأ ‘ صخرب تمب : لاق وأ « رثكأب تعب : لاق
 لثم نأ نيبت اذإ ( هيلع ليبس الف ةجاحلاو نمثلا ردقو ) عيب يف ( ةحصب
 هنأ ريغ ) ةدملا كلت لثم يف متيلا كلذ ىلع قفني هقافنا ىعدا يذلا نمثلا كلذ

 . ( هناخ ام ءاش نإ هفلح

 وأ مكاحلا نم وأ هيبأ نم ( ليكو وأ ةفيلخب الإ ميتي لصأ عابي ال : ليقو )

 



 ىلع وهو ص نمثلاب هيلع رتشم عجريف بستحم لعف دريو

 لصأآلايف اذهو ‘ يراوحلا يبأ لوق وهو « خيشلا هححصو ى ةريشملا وأ نيملسملا

 ضرقيلف هل ضورع الو جاتحاو ةفالخلا وأ ةلاكولا رسيتت مل نإو “ ضورملا يف ال

 لصأ نم نهرلاب الإ دجي مل نإو « هل نيادي وأ هريغ لام وأ هلام نم هب ماق نم هل
 وأ راطلسلا وأ مامإلا متيلا لصأ عيبيو ، ةرضملل وأ عوجلل كرتي ال ذإ متيلا

 مهدج مل اذإ نيماسملا رظن البو ى ةفالخ وأ ةلاكو الب ولو هل ظفحو لدمب ك احلا
 نم ةعامج يأر الب بستحملا نم هنوكل متيلا لصأ عيب لطب اذإ و ى هل نورظني

 وه ذخأو نمثلاب يرتشملا هقحل هيلع قفنأو ى مهدوجو مم مكاحلا نم وأ نيملسملا

 هنوكل لطب اذإ اذك و ى دجي ىتحف الإو ى هدجو نإ قفنأ ام لثم متيلا لام نم
 لام نم ذخأو ى نمثلاب يرتشملا هقحل هعئاب هيلع قفنأ و ى ةفالخ وأ ةلاكو الب

 ك يلايع ةلمج يف هلام نم وأ “يلام نم هيلع اذك تقفنأ : لاق نإو “ قفنأ ام متيلا
 اذإ كلذك و“هلام نم هذخأ هرك ذ ام ىلع يتأي ام رادقم هلايع يف ماقأ هنأ نيبتو
 اذإ كلذو « هتقفن همزلي يذلا هيلوو هديبعو هتجوزك متملا لايع ىلع قفنأ

 رادقم يف هيلع هفرصيو ميتيلا هب معطي" مولعم رادةم يهو ةضيرفب متيلا ذخأ

 امأو ى متيلا لام نم هذخأي نأ ىلع هلام نم وأ متيلا لام نم نامزلا نم مولعم

 قحلي الو « نمثلاب يرتشملا هقحليف ةلافك ىلع ةداهش الو ةضيرفب هذخأي م اذإ

 قحلي ال هسفن لام نم هقافنإك هنمث نم هقافنإف لطاب هعيب نآل قفنأ امم متيلا وه
 : لمقو “ دعب كلذ ضعب فنصملا رك ذ دقو ى هلام نم ًاعربتم دعي لب ى متيلا هب

 . جوزتلا نع هيلع تدعق نإ مألل زوجي

 بستحم ) و « دعقت مل نإ وأ اقلطم مآلا ( لعف دري ) لوقلا اذه ىلع ( و )

 ىلع ) +؛_ب ( وه ) عجرب ( و ‘ نمثلاب هيلع رتشم عجري ) ايهنم هعاب نم ( ف

_ ٠ ٨ _ 



 ء هيلع قفنأ امب اعربتم دعأ الإو ث كلذ ىلع دهشأ نإ ميتيلا

 فورعم لصألاو ى هعيب زاجف هديب ناك نم هيف دعاقلا لصألا ريغو

 اذإ مهيلع داهشإلاب انرمأ دقو ء حيحص هجوب الإ هريغل لقتني الف هل

 الف نايبب ءيش هديب نم لك اذكو ء مهغولب دعب مهلاومأ مهل انعفد

 هج رخي

 ناك « جؤزت يف ولو ى هيلع هش قافنإ نم دوهعملا ( كلذ ىلع دهشأ نإ ميتيلا
 امي ) هلام نم آاقدصتم ( اعربتم "دعا "الإو ) ى اركذ وأ ىثنأ متيلا ناسنإلا

 متيلل هيلع عوجر الو ى هيلع نامض ال : ليقو ى هلصأ نمت هل نمض و ( هيلع قفنأ
 حيحصلا وهو قافنإلا ىلع دهشي مل ولو « نمثلا ردقب عيبلاو ةجاحلا تحص اذإ
 ىلع دهشأ نأ كلذ ىلع دهشأ نإ : هلوقب ديري نأ لمتحيو “ هفالخ زوجي ال يذلا

 نوكيف نمثلا ردقب عيبلا ىلع دهشي مل نإو ى الإو : هلوقبو “ نمثلا ردقب عيبلا
 نوكيف ى قافنإلا ىلع دهشي مل ولو « متيلا ىلع هعوجر يف ايفاك هيلع داهشإلا

 ريغو ) ؛ تيرتشا ينإ : يرتشملا لوق يزجي الو “ حيحصلا ىلع ايراج فنصملا
 ص غولب دعب هيف متيلل عوجر الو ( هعيب زاجف هديب ناك نم هيف دعاقلا لصألا
 ى هعيب ىلع عئابلا قثوتي مل ولو دبلا ةوقو هفعضل هيف عيبلا حصو متيلل هنأ ملع ولو
 هنإف لصألا فالخب ى نايبب الإ هلبق هديب نمل ال هل وهف دحأ ديب ضرع ناك اذإ و
 تضم نإ الإ < هدعب وأ آبناث هديب ناك نمل هلقني نايبب "الإ الوأ هديب ناك نمل

 لقتني الف هل فو رعم لصألاو ) امل ضقان الب دحأ دي يف ةزايحلا ةدم هيلع

 . هل هنأ ملع اذإ لصألاك كلذ يف لصألا ريغ : ليقو « ( حيحص هجوب الإ هريغل

 سانيإو ( مهغولب دعب مهلاومأ مهل انعفد اذإ مهيلع داهشالاب انرمأ دقو )
 نم وأ هبحاص ىلإ ( هجرخي الف نايبب ءيش هديب نم لك اذكو ) « مهنم دشرلا

 ٨١ - ( ج ٥ - لسنلا - ٦ (



 ىلعو هلام يف اهلعجو الجر 77 ىلع فلختسا نمو « هب الإ

 آ ادف ةص ولا ةفلخ عابف رخآ هدالوأ

 دق نوكيف راكنإلا عقو نإ نمض الإو « ( هب الإ ) هيلإ جارخإلاب هبحاص نذأ
 هنأ حص نإ الإ هريغ وأ الصأ متملا لا۔م ءارش مكحلا يف زوجي الو ى هلام عبض

 ء كلذ ف الإ هعدب ال ةقث ناك نإ نانئمطإلا يف زاجو ى هيف هعيب زاج ايف هعاب

 وأ ةياصوب الإ هناوبح ىف عنمو « هل بستحم ةقث نم هناويحو هضورع ءارش زاجو

 هنأ نسب نإ الإ « هل ناك هغولب دعب هبلط مث هيصو ريغ هلام عاب نإ و « ةلاكو

 ص هحلاصم موقي نمم عئابلا ناك نإ هعيب تبثي ذئنيحف هلام وأ هحلاصم يف هقفنأ

 جارخ يف عابي الو « هديب ناك نمم هنم لكؤيو لاملا اذه نم يرتشي نأ زاجو
 هعاب هنأ ملعي ىتح هتنوئم يف هعاب هنإ لاق نإ هتلاكو تحص ةقث نم هؤارش زاجو

 هتقو يف ذفني ام الإ هلصأ عابي الو : ليق ى هيف عابي ال ايف وأ ى مزال ريغ يف
 هتجاحوهتنوئمل هلصأ نم تعابف همأ عم ناك نإو ىريغ ال موي توق وأ نئيد ءاضقل
 الو ى ال : ليقو “ جاتحا دقو تنمأ نإ ةقث نكت مل نإو ى اهنم ءارشلا زاج

 عيبي ال : ليقو ٤ ةقث ليك و وأ يصو نم الإ : ليقو ى ةقث نم الإ ىرتشي
 . هجايتحاو اهل فلتلا ضورمل ةقث ناك نإ ناويحلا الإ بستحملا

 : الثم لاق نأب ( هلام يف اهلعج و لاجر هتيصو ىلع فلختسا نمو )
 ى يلامنم اذك و اذك نم ذفنت : لاق وأ ص ذفنت ىتح هلك يلامب ةقلعتم يه

 لثم لقي مل نإو “ يلام اهيف تنهر وأ ص اذك عضومب يذلا نادفلا لثم

 ىلعو ) “ةيصولا اونمضيو ى عيبلا وأ ةمسقلاب لاملا يف ةثرولا لعف "حص كلذ

 وهو تيملا لام نم ( انادف ةيصولا ةفيلخ عابف رخآ ) الجر مهلامو ( هدالوا
 ضرأ ىلع مهلايعتسا يف قلطيو « «ادفت » هل اولوقي امم ربكأ نييسوفنلا فرع يف

 يف يطويسلا ركذو ص نانجلا لمشيو اهلمشي ام ىلع آضيأ قلطي دقو ى ثدحلا
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 دنع ةيصولا ىلع ماصخلاو هتفالخ توبث لبق ةادانم ءاصقتساب هنم
 هرمأىلو ‘ كلذ ىلإ هكرتي ال نكلو > مهتفيلخ هضراعي الف مكاحلا

 ىماتيلا يرتشملا عفدي الو ك هدنع هرمأ تبثي ىح هل زاج ام لعفب

 نإ هيف هل اولخد نإ مهغولب دعب نادفلا نم

 ص ةبصق ةئام عبرأ نادفلا نأ : « ةرهاقلاو رصم رابخأ يف ةرضاحملا نسح »

 ىلع ماصخلا وهتفالخ توبث لبق ةادانمب ءاصقتساب هنم ) 0 عرذأ ةرشع ةبصقلاو

 هلثم رةدقيو “ ماصخلاب وأ “ توبثب قلعتم فرظلا اذه ( مكاحلا دنع ةيصولا

 هتيصو تيملا لعجيو “ ةيصولا ىلع هتفالخ هملعل ( مهتفيلخ هضراعي الف ) رخآلل
 كلذو لصألا عابو لصألا ريغ كرت دق تيملا ناك ولو ‘ حيحص عيبلاف ى هلام يف

 لطب هفلاخو هنم صوصخ يف اهلعج نإو « مومعلا ىلع هلام يف هتيصو هلعجل

 زاج ام لعفب هرمايلو ) هصبرب لب لوأ نم ( كلذ ىلإ هكرتي ال نكلو ) “ عببلا
 كا جحلا دنع قثوتلاب هرمأي 90 مكاحلا دنع يأ ( هدنع هرمأ تبثي ىتح هل

 دالوألا ةفيلخ ملعي مل نإو ى دعب الاكشإ دالوألل كرتي الف ‘ ةباتكلاو داهشإلاب
 ص كلذ حصي ىتح يرتشملا هنع عفدو ميبلا يف هضراع ةيصولا ىلع عئابلا ةفالخب

 نأ ىلع يرتشملا عفدو ع هتضراعم دالوألا ةفيلخلف هلام يف ةيصولا لعجي مل نإو

 ضورع نم وأ لصأ عيب الب تيملا لام رئاس نم متيلا نع ةيصولا بانم يطعي
 ٠ متيلا نع اضرق هسفن لام نم وأ

 مهغولب دعب نادفلا نم ىماتيلا ) هريغ وأ مكاحلا الو ( يرتشملا عفدي الو )
 هيلع مملوخد ىنعمو ى هيلع اولخد نإ يأ ى ىلع ىنعمب ماللا ( هيف هل اولخد نإ

 هيف ءاه نم لاح فوذحمب ةقلعتم اهلصأ ىلع ماللا وأ ى هنم هايإ مهعازتنا هبف

 نإ ) ص دئاز ريغ فرحب رورجملا هبحاص ىلع هبئات وأ لاحلا مدقت زاوج ىلع ءانب



 ميتب مئاق بهي الو ء هسفنل قثوي ملو ء كلذك ةفيلخلا نم ىرتشا
 > هف ةقدص بج ١ و نم ال ا هريغ معطي الو هل ام نم

 هيلإ لوصولا لبقو “ كاجلا دنع هرمأ توبث نودب (كلذك ةفيلخلا نم ىرتشا

 راضحإب كاجلا ىلإ اهباهذ اهقاثيإو « يرتشملا وأ ةفيلخلا يأ ( قثوي ملو )
 يفو ى فالختسالا ىلع داهشإب ( هممفنل ) كلذك هلوق هنع ينغيو « ةفالخلا ةداهش
 ةففخم نإو ى لاحلل واولا نأ اههجوو ط هسفنل قثي مل نإو : خسنلا ضمي

 نإ عئابلا ىلع يرتشملا عجري لب ى هسفنل قثوي مل هنإو : لاق هنأك ص ةيطرشال

 عجرف اونوكي مل اذإو عيبلا حص اوناك نإو « هل عاب هنأ ىلع دوهش هل نكي م

 هنأل ذفنيل هوطعي نأ مهيلع عجرب الو ، ىماتيلا ليك و نمض و ىماتيلل لصألا
٠ .. - 

 كفنا دو ٠

 هربغ معطي الو هلام نم ) امأ وأ ةفيلخ وأ ايصو ولو( ميتي مناق ب الو )

 هلام يف اهكرتي الو اهيدؤي هنإف ى هرمثو هعرز ةاكزك ( هيف ةقدص بجاو نم الإ
 ؛ اعفن امل بلجي وأ « قبس ام ىلع ميتيلا لام نم اهبهي هنإف ‘ باوثلا ةبه الإ
 ص هضورع نم بهي ال هنأ متيلا لام نم ائيش بهي نأ سيل : خيشلا لوق ىنعمو
 الو هضعب وأ هلوصأ نم الص أ ه ريغ يطمي ال هنأ هد ريغ عطقي الو : هلوق ىنعمو

 وأ “هايإ ءاطعأ اضرأ هَمَطقَ : لاقي “هلغتسي نأ ىلع هضعب وأ الصأ هريغ يطعي

 نم هجوب متيلا نع هعطقي الو ميتيلا لام نم هريغ ائيش بهي نأ هل سيل ىنعمل
 . .بهيل رخآب لوعفم هريغف اذه ىلعو « هداسفإك عطقلا هوجو

 نونجملاو متيلا ةفيلخ يف : ليقو : هللا همحر دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ لاق
 مزال لك بتكي : ليقو ى ال : ليقو ى هدي يف ايل امم ةقدصلا يطعي نأ هل زوجي

 ام فورعملا لعجي نأ هل : ليقو ى همزل ام ملعيو قيفي وأ غلبي قح لاملا يف
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 ناك نإ هماعط لضف لكأو . هل احالص ىأر نإ هطلاخي نأ هلو

 . . ...... ... هل لمعي

 اذك و ى سانلاك هنم يطعي نأ هلخن مرص اذإ اك « هل عفنأ ءآر نإ هيلع فلختسا

 : ليقو « هنم ةكربلا عزنو لاملا ةرضم اببس هعنم يف نآل « ةلغ لكو ى داصحلا يف

 ص كلذ يف ىقح هل نمم امهوحنو محرو راجل قولخلا نم هيف بجاو لك هنم يطعي

 : ليقو ى لاملا حالص نم هبف ىأر اه ردق ىلع معطيو فيضي نأ هل : ليقو

 لهأ نم ءاحلصلا ءآر امم اهريغ وأ ةفايض نم ةداعلا هب ترج ام لك هنم يطعي

 لاملا ىلإ ةرضملا رارجنا كلذ كرت يف نأل ص هوأر ام ردق ىلع يحلا وأ لزنملا

 . ها اضيأ كلذ بئاغلا لام يف بيصي : ليقو ى هنم ةكربلا عزنو

 لام وأ عفن كلذ ىلع بترتف ةفايضلاك متيلا لام نم ائيش لمف اذإو
 نإ همأل متي لام نم رانيد نود ام يطعي نأ مهضعب زاجأو ى متيلل بسحيلف

 : . هىلع تدمق

 نمو “ فالخ الب ميتيلا راث ةاكز جارخإ يصولا ىلعو : سيمخ خيشلا لاق

 هلوحت هنكمأ نإف « هارتشا هنأ معز نم ديب مث بئاغ وأ ميتي دنع ائيش ىأر

 هب مئاقلا ىطعأ نإو ى هلاقتنا حصي ىتح ال : ليقو ى هقيدصت هلف لالحي هيلإ
 وأ ‘ كلذ لثم مئاقلا لام نم متيلا لاني ناك نإ هذخأ هلف دحأل هلام نم ائيش
 نأ لثم ( هل احالص ىأر نإ ) آاقهارم نكي مل ولو ( هطلاخي نأ هلو ) ى رثكأ

 كلذ يف ميتيلل تناك نإ كلذ ريغو حخوبطمو عرزو رمثك هماعطب هماعط طلخي
 . امارح نكي مل رض الو كلذ يف ةدئاف هل نكت مل نإو ى ةدئاف

 هلثم ( هل لمعي ناك ) وأ راخدا الو عيبل حلصي مل ( نإ هماعط لضف لكأو )
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 > رسأ اذإ دريو .0{ جاتحا نإ هسفنل هلام نرم ضرقيو > رثكأ

 . ام اعفن وأ ةمدخ و أ ءاطع هل لممي ي ذلا هلمع ناك ءا وس ( رثك ] وأ (

 الو ص ( رسيأ اذإ دريو ) رثاكتل ال ( جاتحا نإ هفسنل هلام نم ضرقيو )
 كلذ وحن وأ ضرق وأ ةاكز وأ نيد صالخك متيلا ةجاح يف هفرصي ىتح أربي

 لام يف داسفإلاو متبلا هانج اذإ شرألاك متملا يف وأ © متيلا لام يف قوقحلا نم

 ادحاو ةفيلخ هعم لعج ولو رخآ ةفيلخ دي وأ غولب دعب هدي لصي وأ « سانلا

 ضبقي نم اولك وي وأ هل اوفلختسي نأ امهوحن وأ ةعامجلا وأ كاحلا هبلطي نأ هلو

 اذإف « هاطعأ و اولعف احالص كلذ اوأر نإف ى اورظنىلف كلذ بلط اذإف ى هنع

 عبيضتب آلإ هنمضي ال هديب ام رئاسك نوكيف لوآلا دي يف هدري نأ هلف هاطعأ
 :لبقو رب هنمث وأ هل دب ال هسفنب هبف هدر نإ : ليقو ى ءاعولا يف هدرب أربي الو
 حبرلا متيللف جايتحا مدع عم رجتل ضرقأ نإو ى ءاعولا يف هدرب اقلطم أربي

 6١ فورعملاب لكاأيلف » :ىلاعت للا لاق دقو “افورعم سيل 'ذه نأل لاملاسأرو

 ردق ىلع ةرجألا ذخأ لمشيو ى جايتحالا دنع ضرقلا لمشي ماع فورعملاو

 ميتيلا لام نم ضرقي نأ جاتحاو ك ضورع وأ ريثك لصأ هل ناك نمو « ءانعلا

 مث ی ضرقلاب فورعملا خيشلا رسف دقو “ ضورملا عيبي نأ "بَحألاو « هل زاج
 : لاق ذإ ماع هنأب اآمالعإ اقلطم عفنلاو ةمدخلاو ءاطعلل لماشلا لعفلاب هرسف

 هلوقل ‘ كلذ نم رثكأ هل لعفي ناك اذإ ميتملا ماعط لضف لك أي نأ هل زئاجو

 نم رثكأ هل لعفي : هلوقب ينعيو « فورعملاب لك أيلف اريقف ناك نمو » : ىلامت
 ص ةرجألا ةيآلا تلمشف ىرثكأ همدخي وأ رثكأ هعفني وأ رثكأ همطعي هنأ ى كلذ

 نإ اضيأ هؤانع هلف مظع وأ رثك نإو ث امتح هبعت "لق اذا ففعتسيلف ينغلا امأ و

 ( ١ ) ءاسنلا : ٦ .

_ ٨٦ _ 



 هقح ىلع مصاخملا و هبيبطو هملعم ةرجأ يطعيو هغولب دعب هلاحو

 بسحيو هودع نم هيدفيو ، كلذل جاتحا نإ هلام نم هلامل زرحملاو

 كلذ ىطعأ نإ هيلع

 تلق امنإو “ باوصلل اقفاوم هتدجو نإ الإ هب لمعت الو “ تلق اذك « ءاش

 نع طايتحا ( هغولب دعب هتلاحيو ) فافمتسالا مومع يف ةيآلا رهاظل اجرحت اذه

 هنأ عم هلام نم ضرقلا يف هللاحي نأ دارملا وأ « هملعي ال قح هيلع هل نوكي نأ

 رسيأ اذإ درلا هيلع بجحي الو ى هانع ام ردقب فورعمب هنم لك أي نأ هلو « در دق

 زوجيو “ رسي مل نمل كلذ نع ففعتلا يغبنيو « هيف ينتعا امم رثك أ لكأ نإ الإ

 رسيأ اذإ دريو : هلوق نوكيو ى لك ألل ضرقلا ضرقلاب فنصملا دير نأ
 وهو هزاوج ىلع ءانب هللاحيو : هلوق يف وأ ىنعمب واولا نوكت نأ و “ اناسحتسا

 درلا هبلع بجو لك ألل هنم ضرقأ نإ هنأ ضعب معزو ى ماشه نبا دنع أطخ

 . رسيأ اذإ

 ريطستو مالقألا يارَبََك اهذخأ ملمملل زوجي اك ( هماعم ةرجأ يطعيو )
 همئاقل نإف ص ةنايدلاو ضورفلاو ملعلا ميلعتك زوجي ال اك وأ ، كلذ وحنو حاولألا

 ميلعت مهضعب زاجأو ، كلذ ىلع ذخألا ملعملل لحي ال ناك ولو كلذ ىلع يطعي نأ

 ةيدهب حيرفتلا يف ةداعلا قيرط ىلع ذخألاو ءاطعإلا زاجو « ةرجأب نآرقلا

 ىلع مصاخناو ) ءاودلا نمثو ( هبيبطو ) “ ريخلا ىلع ةناعإلا و سفنلا بييطتو

 ص ةغلابملل زارحإلا نم وأ زيرحتلا نم هب ءاجو زرالا يأ ( زرحاو هقح
 رمأيو ء هلام حالص وأ اهحالصل اهب بهذ اذإ هتباد بك ريو ( هلام نم هلامل )

 دارأ وأ رئاجلا وأ ودملا هذخأ اذإ ( هودع نم هيدفيو كلذل جاتحا نإ ) كلذب

 ةرجأ نم روكذملا ( كلذ ىطعأ نإ هيلع بسحيو )هضعبب هلام يدفيو ى هذخأ

 



 عيبو هتمدخل لمجت وأ دبع ءارشو هلصأ عيب هل زوجو ، هسفن نم

 لعجيو ص كلذ يف احالص ىأر نإ بيرق وأ لخاد ءارشو فرط

 ةسفنطك جيوزت يف هجاتحت ام ةميتيل

 ىلع ءاطعإلا دنع دهشيو ى هغولب دعب هذخأىل ( هسفن نم ) هلك اهدعب امو ملعملا

 ص غولب لبق هلام نم هذخأي نأ زاجو ى ةثراو وأ ميتملا هيلع موقي الئل كلذ

 عجوي نأ الو ميتيلا ىلع هب عجوي ال نأ وني ملو هلام نم مبتيلا ىلع ىطعأ نإ و
 ميتيلا ىلع هئاطعإب هسفن ىلع هتوف نإ الإ هلام هتوفي ال هنأل عوجرلا يدنع هلف

 . كلذ وحن وأ هيلع ةقرلل الثم ميتيلا عفن قيرط ىلع وأ « هللا هجول الثم

 (هتمدخل) هريغ وأ ( لمج وأ )ةمأ وأ ( دبع ءارشو هلصأ عيب هل زوجو )
 اهثرحو هضرأ لسف زاجو « هلام لمحك ميتيلا ةعفنمل وأ لصألا ةمدخ يأ

 مدخم وأ همدخم نم لكل هلام نم ةرجألا ءاطعإ و هعىيو هلخت نم لمسفلا عطقو

 حلصألا ناك نإف ‘ هعرذ سودو هلمحو هرمث عطقو همرصو لخن ريكذتك ى هلام

 نم اءزج وأ ةضف وأ ابهذ ثراحلا رجأ يطعيو هل هضرأ ثرحت نأ ميتنلل

 يطعيو هسفنل انهثرحي نمل اهيطعي نأ هل حلصألا ناك نإو ى لعفيلف اهران
 ولو داهسلا هل يرتشيو “ لعف مهريغ وأ ةضف وأ آبهذ هضرأ ةرجأ ميتيلل

 نم ديعب وأ ( فرط عيبو ) ى مدلاو طئاغلا فالخ لصألا رهاط هنأل « اسجن
 ( بيرق وأ لخاد ءارعشو ) ارئب وأ اراد وأ اضرأ وأ آرجش وأ الخن لصألا

 ص ةحلصملاو رظنلا بسحي ديعب هنوك الإ ةرضم وأ فوخ ديعبلا يف نكي مل ولو

 نونجملاو بئاغلاو ميتيلا لام نأ لصاحلاو « ( كلذ يف احالص ىأر نا ) لاق ايك

 . هل حلصي اهف هملع ةعيدولاو ةنامألاو ةاكزلاو فقولا لامو دجسملا و

 اذإ ى ( ةسفنطك جيوزت يف هجاتحت ام ) فارسإ الب ( ةميتيل لعجيو )



 نم سانلا ماعطإ هل صخرو « اهلصأ ةميق نم يلحو نوعامو

 : ليقو ، كلذ نم رثكأ وه هلام نم هل فلخي ناك نإ هللم

 دعب هثراو هبلط وأ 2 رابجل هيصو هنع ى٥أ ام بلطف غلب اذإ

 الو : تلق ء هبلاطل كلذ ءادأ يصولا ىلعف ، غولبلا لبق هتوم

 { هفالخ قفرألاو س ةدشلا نم هيف ام ىفخي

 جاتحت امم مامطو ى( يلح و ,نوعامو ) “ هوحنو كلذب الإ جوزتلل لصت ال تناك
 جوزقلل لصت ال تناك وأ .0 حالص هيف اهل ناك نإ قرفي وأ لكؤيو ى اهريغل هيلإ

 لام نم يأ : ( هلام نم سانلا ماعطإ هل صخرو « اهلصا ةميق نم ) هب "الإ
 .نم هل فلخي ناك نإ ) « ةدحاو اهماكحأ نإف ىثنأ وأ ناك اركذ متيلا ناسنإلا
 ص هوحنو اذه يف رثكألا مهضعب طرش امنإو ى هلثم وأ « ( كلذ نم رثكأ وه هلام

 . ةطوحلا دارأ "وأ عفتنا دق هنأل درب ناك ولو

 وأ لبك و وأ هتفيلخ وأ ( هتيصو هنع ىدأ ام بلطف غلب اذا : ليقو )
 ءادأ يصولا ىلعف غ ولبلا لبق هتوم دعب هثراو هبلط وأ ى رابجل ) بستحملا همئاق

 ص هطمي مل نإ هلك هذخاي ناك ولو رئاجلا طمي الف اذه ىلعو ى ( هبلاطل كلذ

 وأ “ رم اك عيبلا تبثي ال ثيحب هعيبل ميتيلا لام نم نامض همزل نم اذك و
 لبق تام نإ ثراولل هيطعي وأ « غولب دعب هبلط اذإ هيطعي هنإف ى كلذ وحن
 ء هبلطي نأ هثراول حصي الف ى هبلطي ملو كلذب ملعو غولب دعب تام ول امأ « غولب

 دمب هثراو هك رديو ى هغولب دمب هك ردي هلامل ءادف هلام نم هنع ىطعأ ام اذك و

 ى ( هفالخ قفرألاو ى ةدشلا نم هيف ام ىفخي الو : تلق ) “ غلاب ريغ هتوم

 ىلع ةارادم متيلا لام نم ىطعأ ابف بستحم وأ متيلاب مئاق ىلع مرغ ال هنأ وهو



 هنم رابجإ الب هنم اعوطت كلذ هل ىطعأ نإ ام ىلع لمحي وأ

 ‘ هبلع

 ىلع افطع عف رلاب ( لمحي وأ ) ى نييبتلا يف اذهب حرصو « هلام ىلع وأ ى متيلا
 ( هل ىطعأ نإ ام ىلع ) “ فالخ ىلع هردصمل افطع بصنلاب وأ ى ةيمسإلا ةلجملا
 ء سكملاب وأ .0 ديك أتلل ةدئاز « نإ » و ةيردصم « ام » ( كلذ ) رابحلل ىأ

 هاطعأ يأ فوذحم ريمضو ى ءاطعإلل « ام ه و ى ةدئاز ةزمحلا حتفب « نأ » وأ

 لوعفم ءاملا هذ_هو “ امهرد اديز هتيطعأ يذلا ءاطعإلاب تبحمت : لوقت

 ىطعأ ل قلطم لوعفم وأ ى اعوطتم وأ ي عوطت اذ يأ : ( اعوطت ) قلطم
 ىلع يأ ( هيلع ) ص رابجلا نم ( هنم رابجإ الب هنم ) عآوطت ىنعم انمضم
 هنم لواني ال نأ متيلا لام هدنع نم مزلأ لوقلا اذه بحاص :لاقي وأ ، ءاطعإلا
 ص لوان ام نامض همزل هلوان اذإف « هسفنب هنم ذخأي نأ رئاجلا كرتي لب « رئاجلا

 اذإ : لاقي نأ الإ ى هل لواني نأب الإ رئاجلا ىضري ال دق ذإ ؛ قاش اضيأ اذهو
 ص متملا لامب هاضر بلطي ال هنأ اذه يف ثحبيو « نامض الو هلوان ةلوانملا ضرب مل

 مل رابجلا نأ عم ت اعوطت رابجلل ءاطعإلا يمس امنإو « ةعاطلا باستكا عوطتلاو

 ص هرمأب هئاطعإب هرمأ الب هئاطعإ ةهباشمل ةعاط نوكي نأ نع الضف هب رمأي

 هنوكل راهظإ هنآل وأ ى هب رمآلا رابجلا نأش نم نآل ى ةعاطلا ةوق يف هنأو
 ءاطعإلا وهو & ديقملاب درجملا ءاطعإلا وهو قلطملل ةمست وأ ء هاطعأل هرمأ ول

 . هب رمألا دعب

 ص هل رخديو ى اهنم همعطي ةيحضلاو ى مداخلا ميتيلل لعجي هنأ : ضعب ركذو
 ص « حاضيإلا ه يف اذك و ص ةيحضلا نأش كلذ نأل « ميتيلل هتين ىلع اهنم قدصتيو

 باىث هل ذختيو مدخم نمم ناك نإ هل مدختسيو > اعساو هلام ناك نإ هل يحضي

 زوجت هنأو ى نبللا ةحينم هل ذختتو « كلذل لصأ عيب الب هلام ردق ىلع دسلا

 ۔ . ٩



 ص هبحب هبح طلخيو « هماعطل ريفوت اهيف ناكو “ تحلص نإ قهارملا ةطلاخ

 ع دجو نإ متيلا لامل ءاملا ىنطيو “ ىطعأ امم رثكأ ذخأي مل ام اعم نالك ايو

 نإو ى هلثم ميتيلل ناك ولو ص يلام نم اذه : يصولا لوق لبقيو ص هل ىرتشا الإ و

 ابف نكيلف « هلام نم هفلكأ : هتمع تلاقو ص يلام نم هفلكأ : متيلا ةلاخ تلاق
 الو هرسي ناك نإ ميتيلا بايث غبص زاجو ى راتخا لقمي ناك نإ و « حلصأ وه

 ص رظنلاب وأ رهش لك يف محللا دهامتيو « هل بيطلاو لعنلا ءارشو ى هلام "رضي
 ههيفرتو“هلام ردق ىلع هيلإ جاتحي امو ع هيبأ دنع داتعا ام دايعألا يف هل ىرتشيو

 . ضرم نإ لاغ وه ام هل ىرتشيو « ةلغلا لضف نم فارسإ الب

 لاف رئاجلا هدارأ نإف « رئاجلا دنع هلام يف ةحلاصملا زوجت ال هنأ ضعب معزو

 يف هلال رفوأ تناك نإ ةموصخلا يف هلام يف ةحلاصملا مهضعب دنع زوجتو « هالوتي
 سيلف هل وح ىلع اهنمتئاو هتجوز ىلإ هدلو ةلافك لعج نمو « مكحلا يف ال رئاجلا

 يف هعسيو ى مكاح وأ لودمب الإ هيلإ جاتحي هنأ لوقت ايف اهقدصي نأ يصولل
 نإ الإ الام هل يرتشي نأ متيلا يصول سيل : ليقو ى اهقدص اجر نإ نانئمطالا
 اعفد ناك نإ عاشملا ريغ هل عفشي نأ زوجي : ليقو ث عاشم يف هل ةعفش ناك
 نإ الإ اينغ ناك نإ هيصو هلام نم ضرقي الو “ كرتشملا انه عاشملاو « رضل

 ؛حلصألا هل رظن اهب ىرخأو ةرجأ الب ةعضرم هل دجو نإإو‘رطضاو هيلإ جاتحا

 ء ءادننالب ولو درب ال زئاج هميبق هقح نم لقأب هتعب : لاقو « هلام عاب نإو

 نإ الإ ى ةنيبلا توم وأ هتومب اهتوبث نم ارذح ةيقاس اهبف لعجت هضرأ رجاؤي الو
 عرزلل هلخت ضرأ ءاطعإ زوجيو « متملل عفن اهيف ناكو قثوتساو ةنيبلا رثك 1

 عيبي نأ زوجيو « هل هذخأ متيلا بناج ىلع لضفلا ناك نإو ى لخنلا برشتل

 هلصأ لدب اذك و ال : ليقو ى رفوأ ءآر نإ لضفأ وأ هلثم هل يرتشيو هلصأ

 



 بستحملو “ فلخ هلك كلذ يف هيصو نم هلام ةعارزو رايخلاب مسقلاو لصأب

 ردقب هلفاكل اهنم ملس و هل ةنامأ هدنع نمو“تام اهبف هملع نامض الوهضرأ لسف

 دعي هل ةعجر الف هنم لبقو هلحأف هغولب دعب هلحتسا نإو « هعسو هتنوئم
 الإ متيلا لام يرقشملا نع طحي الو ى هلح لبقي مل نإ فالخ ا۔ميف ى نيمآلا ىلع

 . رض عفد وأ ةعفنم رجل الإ ىلوي الو لبقي الو بيمعب

 نيميلا بجتو ى نيميلا نم رفوأ و ىلوأ تناك نإ هلام يف ةحلاصملا هل زوجتو

 هل ناك نإو ى ةقث رخآ م احلا هلإ مض نئاخ هىصو ناك نإو ى ك اجلا غلب اذإ

 نإ الإ هريغ ىلإ هيف يصو نأ يصولل سيلو « رخآ هل ماقأ امهدحأ تاف ناصو

 ك رفوأ هعيب ناك نإ الإ هلفاكل هبطحو هلخت صوخ عفد زوجيو « يصوملا هل نذأ

 ميتيلا ةلخن عيب زوجيو ى متيلاك بئاغلاو ى هيف ليك و وهف لام هل ثدح نإو

 حالص يف بستحم ىلع نامض الو ى اهنع هتجحل ليزم هتعفش كرت نوكي الو

 ايف متيل ةبسح ال : ليقو ى ناتتخإلاك كلذو ى رصقي مل نإ آرض دلوت نإ

 . رض هنم دلوتي

 هل ةين الف ‘ لحي ال ام وأ ارمخ هاونو ائيش _ ميتي ريغ ولو _ يص رصع اذإو
 عاب ام ةقثلا بستحملا نمضي هنأ : مهضعب معزو ى الخ نوكيل هب مئاقلا هعفربل و
 ص هل ءاركلاو هئامو هلزانم ءارك زوجيو ث نزو وأ ليكب عبي مل نإ ةلغلا نم

 ص هتنوئم يف هنم عيبت نأ هل ليك و الو ‘ اهرجح يف ناك نإ هلصأ عيب مأللو

 عفديو ى هحلاصم يف لصألا عيب اهلف هوبأ تام نإ اقلطم بالاك يه : ليقو

 نيدتست نأب رمؤت نأ رثكألاو ى جاتحي ام ردقب اهيلإ عفدي : ليقو ى نمثلا اهيلإ
 . هيلع تقفنأ ام ردقب اهيلإ ملسيو رعسلا رظني مث آرهش هيلع قفنتو هل



 ص ةقث ريغ هرامث ضباق ناك نإ ميتي لخن لمعل ناسنإ ضرعتي ال نأ يفبنيو

 < هصقن فاخمو > هرمس ةدايز ىحرت ام همو رمسب متيلا رامت عيبي : صعب لاق

 > اضبق هلإ جاتحي ام هرامث نم هل عدي : لبقو هيلإ جاتحي ام هل يرقشيو

 نامض الو حلصألا هل رظني نأ حيحصلاو ى يقابلا عيبيو ةنسل كرتي : ليقو
 ماعط نمو ص قوسلا يف عابي ام هَءارشو نزو وأ لكب هتلماعم زوجت و ى هيلع

 هللا دمع وبأ عنمو > سانلاك هضرأ عرزب نأ هلفاكلو > ةباد ءارك و دامس و مادإ و

 : لىقو > ماهتسا رخفب مباقي وأ هب ضرياقي وأ هلام ق لسافي نأ هلك و

 ضياقي : ليقو ى رايخجب مساي الو ضياقي الو لسافي : ليقو “ كلذ زوجي
 . مساقي الو

 ص نمضي : ليقو ى أطخأ ايف هيلع نامض الف ى متيل ؟صق وأ قّلَح نمو
 ىلع نامض الو ص صقلاو قاحلا لثم اذك و ى هيبأ نذإ الب متي ريغ يص اذك و

 نمو ث عرص نإ هيلع نامض الو ‘ هحلاصم نم هلمح ناك نإ ةباد ىلع يص لماح
 ىلع : ليقو ى هلام يف هتيد هتمزل هنم تامف هلثم ىلع دازف باستحإ ميتيل نتخ
 نأل ةيدلا مزلت : ليقو ث هلثم ةميتيلاو ‘ هحالص دصق اذإ ى ال : ليقو ى هتلقاع
 لمعي ال نأ هيلع مدقتو هاهنف هلام يف لممي اميتي ىأر.نمو “ ةمركم اهنتخ

 يف هلايعتسا زاج متيلا يوق اذإو ى ةرجألا هلف هلمعب يضر نإو « هيلع الف
 :ليقو ى ظفحي نم دحجي هنأل هترجأ هيلإ عفدتو ى امهريغو رجزلاو لخنلا عولط
 عفدت" : ليقو ؤ همدع ربتخا ؛ نالوق هنامض موزل يفو “ فوخ يف لمعتسي ال

 لإ هتيد هيلعف الإو ص هب مئاق نذإب الإ لمعتسي ال : ليقو ت هب مئاقل هترجأ
 ص ىثنأل نإو ى هفلت فاخي "يلح متي ىلع كرتي ال : « نازع ه نعو “ تام

 متيل ولو ى بقثت : ليقو ى هنذإب وأ مهوبأ ولو ةيبصلاو يصلا نذأ بقثي الو



 . . . . ،هاسك وأ هنم همعطأف ميتيل قح همزل نمو

 نم : ليق٠“ « د وهلل [آذفالخ كنايبص ناذآ اوبقث » : يورو “ هحالص يف

 اقفتا نإو ى هثرب نمم هريغو ى هيبأل هتيدف تامف « هيبأ نذإ الب اهدلول تبقث

 وهو شأرآلا هيلعف بألا نذإ الب ايهريغ هل بقث نإ و « اهنود ثراوللف ‘ تايف
 نإو ص ةميقلا نم ادبع ناك ولو بقثلا ضقنأ ام ةيدلا نم هيلع : ليقو ى ةذفان
 . هثرب نمو همألو هل ةيدلاف « تايف هبئان نذإ الب بقث

 ملام همال زوجي : ليقو « هيوبأ نذإ الب يبصلا بيقثت نسحلا وبأ زاجأو
 دعيو ى ةثالث يف نذألا ى ةيدف ةعبرأ نذأ لك يف هتبقثف اهاهن نإو « هوبأ اہبني

 . ىثنأ ولو ى احرج عبارلا

 ك اههني مل نإ بآلا نذإ الب مألل مالغلا نود ةيراجلا بيقثت بوبحم نبا زاجأو
 شرألا تملس الإو ى هحلاصبب مئاقلا هتيصو نذإ الب همأ هل بقثت ال : ليقو
 : ليقو « اهل بآلا نذإ ملع نإ الإ مدقتي الف هفيقثتب مآلا هترمأ نمو © هيلإ
 . زاج مسي ال ابف لخدت ال اهملع نإ : ليقو ى مدقتي نأ زوجي

 نم ىطعي له فلتخاو « رئاجلل جارخلا هنم ىطعيل متيلا لصأ عابي الو
 ريغ عنملاب لوقلاو “ هل ضرعتي ال نأ ضعب نسحتساو ؟ جارخلا هلام رئاس و هتلغ

 هيلع ردقي مل اذإ ذخأي « كرتي هنأ دارملا لعلو ث هنم دب ال جارخلا نإف « رهاظ

 ص هوطعأ ول امم رثكأ وأ لكلا ذخأ هوطعي مل نإ ناك اذإ اهس الو ى لواني الو

 ص هيلع ءاقبإ جارخلل هلصأ عيب زوجي هنأ ضعب رهاظو ى هوطعي نأ حضاولا نإف

 . للا ءاش نإ تابهلا باب يف طسب يتأيو

 و أ هل ام بح أ و ف ٥ اطع أ و ] ) ٥ اسك و أ هنم همعط اف متيل قح همزل نم و (
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 الو > لد عألا وهو ض ةوسكلا يلبي ىح : لىقو 2 هنم ھىیر

 أربي الو ء هلال هظفح وهو ؛2 هدشر سن ؤيو غلبي ىتح هلام هل عفدي

 كرات نمضو ك هلبق هل عفاد

 هيلع قفني لب ى ( ةوسكلا يلبي ىتح : ليقو ى هنم ءىرب ) هلام ةحلصم يف
 دعب هدي يف هيطعي ىتح ءىربي ال : ليقو “( لدعألا وهو ) اهنم قلخ ام نت
 هلام هل عفدي الو) ى انيمأ وأ ىلوتم ناك نإ هب ماق نمو هيصو هيطعي وأ ى غولب

 : هلوقب وأ « دمب هل راكنإ الو « هغولب نكمأ نإ هرارقإب ولو “ ( غلبي ىتح
 ينم تلزن وأ ةبانجلا وأ ينم تجرخ وأ ةفطنلا تلزنأ وأ لاجرلا غلبم تغلب
 ص تدلو وأ اهنم تلستغا وأ ى ابنج تنك وأ « بنج انأ وأ « كلذ وحن وأ

 ريخألاب الإ ال : ليقو “ لماح وأ ةغلاب وأ ىلبح وأ ضئاح ينإ : اهلوقب ةأرملاو

 وأ تملتحا وأ لجر انأ : هلوقب ال ؛اهتلزنأ وأ « عامجلا دنع ةفطنلا لزنت اهل وقبو

 دنع اهلوقب الو ى ةبانجلا نم تلسغ وأ ى ةبانجلا ىنتباصأ وأ « قفادلا تلزنأ

 ءاسنلا وأ لاجرلا غلبم غلب هنأ وأ اهنأ يفو ‘ عامجلا دنع ةفطنلا لزنت اهنأ ضعب
 . غولبلا تارامأ نم ايهنم دهوش امب هاغلبيو ى فالخ

 ظفح : ليقو ى غولبلا دمب ( هلال هظفح وهو هدشر ) رصبي ( سنؤيو )
 هيلإ عفد “ ضقنلا نعو ةدايزلا يف بغر نإف ى ةميابملاب ربتخي : ليقو ى هنيد
 ةيراجلاو “ةشبعملا يف لاملا يف دصقلا ناسحإب ربتخا طلاخي ال نمم ناك نإ و ى هلام

 عفاد أربي الو ) 0 هيلع يلوتو هنع يقابلا كسمأ هفّسلا رهظ نإو « لزغلا ظفحب

 هتئربتو ميتيلا ةللاحم نأ اذه اتديفيو “ هدشر سنأ ولو غولبلا لبق يأ ( هلبق هل

 ال اك ص غلب دقو هدشر سنؤي مل اذإ هل قحلا هيلع .نمت يزجت ال هلام نم ادحأ
 كرات نمضو ) هنمض كلذ لبق هاطعأ نمو “ دشر لبقو ى غولب دمب هلام ىطعي
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 . هلام عاض ىتح ةفيلخ الب ميتي

 ىلع بآلا فالختسا زوجيو ى مكحأو ملعأ هللاو ( هلام عاض ىتح ةفيلخ الب متي
 . ةريشعلا نم نينثا عم الإ الف انونجم ولو غلابلا امأو 0 غلبي م ام هدلو

 ةدناف

 امل له ص تجوزت مث اهدالوأ ىلع تدمق ةأرما نع هتلأسو : « رثألا ه ىفو

 . معن : لاق ؟ هنم يسكتو مهلاومأ نم لكأت نأ
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 لصف

 ء هظفح همزل س هفلت ىلع فرشأ ملسم لام رداق ىأر نإ

 لصف

 فلت ءاوس ( هفلت ىلع فوثأ ) دحوم يأ ( ملسم لام رداق ىأر نإ )

 عبسو لْيَسَك « ال مأ نامضلا هب قلعتي هفلتم ناك ءاوس “ فلتي مل وأ هضعب

 نوامتلاو « مهتصاخ و نيملسملا ةماعل حصنلاو مالسإلا قح بجاول (هظفح همزل)

 اهبحاصل اهيكذتف توملا ىلع تفرشأ ةباد وأ ةاش ىرت نأ لثم“ىوقتلاو ربلا ىلع

 ناكو الإ و ‘ دوهش كل ناك وأ « هيلع تفرشأ اهنأ يف كقدصي اهبحاص ناك نإ
 ىرت نأ لثمو ى اهيكذت نأ كمزلي الف نايضلاب كضراميو كبذكي اهبحاص
 ىرت نأ لثمو ، كلذ حلصتف قارحإلا ىلع فرشأ رونت يف وأ ةالقم ىلع ازبخ
 يف تلكأ وأ تدسفأ ام كمزلي الو ص اهدرطتف ناسنإ لام لكأت وأ دسفت ةباد

 هلكأب وأ الام دسفي القاع [فلاب وأ انونجم وأ الفط ىرت نأ لثمو “ اهدرط

 نم هدسفي يذلل هتملع نإو ى هريغل لاملا نأ ملعت مل نإ الإ ‘ هيجنتف تردقو

 بحاصل ةبادلا تمع نإ اذك و “ىماتيلل طسقلاب مايقلا بجاول هظفح كمزل متي
 ىلع هفرش يعدي نم ىلع ناض الف ضيرم :ن!ويحلا نأ حص اذإ : ليقو ى لاملا

 ٩٧ _ ( ح ٥ -_ لبنلا - ٧ )



 : همالعإو هراذنإ همزلي ، دحأ لتقب نودعوتي آموق عمس نمم اذكو

 ! هدحو هلام يف هتيد هتمزل هولتق ىتح ىناوت نإف

 هظفحي مل نإو “ رضح ولو هبحاص ىبأ ولو حبذي : خياشملا ضعب لاق “ توملا
 ىلوتم ناك نإ الإ مزلي ال : ليقو ى هنمض

 ريغ ولو هبرضب وأ ‘ دحوم ( ,دحأ لتقب نودعوتي اموق عمس نم اذكو )
 همزلي ) نأ همزلي الف كلذ نأ لصألاو 2 قح كلذ نأ يردي ال وأ املظ ىلوتم

 هشرأ وأ ( هتيد هتمزل ) هوبرض وأ ( هولتق ىتح ىناوت نإف ، همالعإو هراذنإ
 الف لتاقلا اهادأ نإو ث لتاقلا ىلع اهب عجربو « هتلقاع نود ( هدحو هلام يف )

 ى نامض الو ةيد الو راذنإلا الو لاملا ظفح هملع سيل : ليقو ى ةبوتلا الإ هملع

 ام كمزل هتربخأ نإ و « هربخت الف هلتقىف دعوتملا ىلإ قبس هربخأ نأ ناك نإو
 مل رشلا ىلإ قبسي مل هربخأ نأ ناك نإ ىلوألاف ال : ليقو < هلعفو هيلإ قب

 موي وأ ‘ اذك عضوم نع هسفن نع زرحتي نأ هربخت نأ كلذ نم ىلوأو ى هربخي
 ص هدعوتي نم ملعي مل ذإ ءوسب ادحأ دصقي ال ذئنيحف دعوتي نمب هربخي الو « اذك
 لكأ وأ هبرض وأ هلتق نم ملع اذإو ‘ ةطوحلا نم هيف ال فنصملا دارم اذه لعلو

 ءازرإ وأ “ ابرض وأ التق هسفن ىلع فخم مل نإ رابخإلا همزل هدسفأ وأ هلام

 رئاجلا هب ملع هب ربخأ اذإ ناك نإو « رخآ دهاش هعم نكي مل ولو « ريثك لام يف

 ءةيدعتلا هتمزل ىدمتف هربخأ نإو “هب ربخم الف زوجي ال ام لعفو دحلاهبف زواجو

 هل : ليقف ‘ يدعتملا رابجلا الإ هل فصني الو « هل كلذ ناك اذإو ى ال : ليقو

 ص هب هربخي ال : ليقو ‘ طقف هقحل لوصولا يونيو هيأدمت يف هيلع الو هربخي نأ
 مزل اذإف ى ىدعت اسم همزل رابجلا ربخأ و رابج الب قحلا ىلإ لصي ناك اذإو

 ؟ كلذب دعوت نم عمس اذإ بضغ وأ ةقرسل مزلي لهف برض وأ لتقل هراذنإ
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 > همقسآسم ىقسي وأ ! هدش رتسم قيرطل ١ دشرب ل ول كل ذكو

 . . . . . . . كل ذب كله ن ١ هم رل

 دعوت ام ٥ ر ١ ذن ١ ىع ] > هظفح ةلح نم ١ ذه و > هل ام ظفح بوح ول > معن : تلق

 . هل ظفح هلامل ةق رس و ] بصع نم

 ملي" ىنعم دشري نمض وأ قيرطلا ىلإ يأ ( قيرطلا دشري مل ول كلذكو )
 يف داشرتسإلا كلذ ءاوس ( هدشرتسم ) ماللا رسك و نيملا ناكسإو ءايلا مفب

 ص امهريغ يف ناكم ىلإ وأ دلبلا وأ ةيرقلا يف ناكم ىلإ دلب وأ ةيرق يف وأ ءارحص
 كله نإ ) هدحو ةيدلا ( همزل هيقستسم قسي ) مل وأ همعطتسم معطي ( مل وأ )
 وأ عوج وأ قيرطلا نم لالض ىلع هنأ ملع دقو هبلطي مل نإ اذك و “ ( كلذب

 باهذك“توملا نود وه امم كلذ نم هباصأ اهف نايضلا همزل اذك و “كلهم شطع

 دجو اذإ كل مرغي نأ كاقستسا وأ كمعطتسا نم ىلع طرتشت نأ كلو ‘ وضع

 ريغب الإ ىبأ نإو ى هعم قفتا اب : ليقو “ لحملا كلذ رعسب هلثم وأ كلذ نم
 نإ و ص كيلع نامض الف ررضت وأ كلهف ىبأ نإف “ مرغت : هل لقو < هطعاف مرغ

 ةداهشلا مدعل ةموكحي دجت مل نإ ارس هلام نم مرغلا كلف مرغلا نم ىبأف ذخأ

 . هسفنب دجت ملو ى الثم

 يشملا همزل فصولاب لقعي ال ناك نإو « هل فصي نأ داشرإلا نم مزاللاو
 ريغ نم هوحنو عبسلا نم الإ ةيجنتلا همزلت ال : ليقو ؤ طقف لاسمآلا لخاد هعم

 كرت نميف لاقو : « طقللا بيترت ه يف فسوي جاحلا ةمالعلا لاق ث ناسنإلا
 نم كلذكو ى ةبقر قتعيو هتيدل نماض هنأ ادمعتم ريفح ىلع عقو ىتح افوفكم

 نماض وهف هجني ملو هتيجنت ىلع رداق وهو كالملا ىلع فرشأ ىتح اناسنإ كرت
 . همفر قتعيو



 0 هجوب ةنامأك هدنع راص اذإ لاملا ظفح همزلي امنإ : ليقو

 دقف هوَلد وأ هوطعأف ابارش وأ اماعط وأ ةلالد بلط نم : ناويدلا « يفو

 ص هتيد مهتمزل فلتف هيلع ىضمف اهنوملعي ال مو قيرطلا هذه : اولاق نإو “ اوحن

 ' مهيلع الف عوجلاب كلهف جرخف اوبأف ينومعطاو ينودوز : مهل لاقو مهب رم نإو

 مهعم دمق نرإو > امهدنع نامضلا هملع ن اف > خيشلاو فنصنللل ام فالخ وه و

 ٠ هونمض كله ىح اوعنتما و ةرم دمعب ةرم ماعطلا مهيلإ بلطو

 مهةمزل كلهو لضو قلطناف هوطعي نأ اوبأف اليلد ةيرق لهأ نم بلط نمو
 هودشرب نأ اوبأف مهدلب يف قيرطلا ىلع هولدب نأ مهلك مهيلإ بلط نإ و « هتيد

 ص كلذ مهمزلي الف هولديل هعم اورفاسي نأ مهيلإ بلط نإو ى هتيد مهتمزل كلهف

 لقعي مل نإ ط ةلالدلل هعم يشملا مهمزل لايمألا لخاد ةلالدلا بلط نإ هموهفمو
 لخاد هلف ةرجألا ليلدلا بلط نإو ى ةدلبلا ةلزنمب لايمآلا لخاد نأل « فصولاب
 ىلإ يشملاب مهمزلت مل ذإ ةلالدلا بلاط ىلع اهجراخو لزنملا لهأ ىلع لايمألا
 بولطملا تمزل آاعرعت دحأ لك هنم ىبأ ذإ ةيافك ضرف لك اذك و ث اهجراخ

 . لوقأ اذك ى ةمامإو ناذأك ةنايد نكي مل ذإ هيلع اهبلاطل

 طاقتلاك ( هجوب ةناماك هدنع راص اذإ لاملا ظفح همزلي امنإ : ليقو )
 ؛ ضوبقملا نهرلا و ص دعب هخاسفناب ملع ءارشب هديب هنوك و ت ءارك و ةراعتساو

 نودب تكسيف كلذ وحن وأ هيلإ رظنا وأ ى "يلع هظفحإ : هل لوقي نأ لثمو
 ءهل ظفحي هنأ اكاش وأ اناظ هليبس يف لاملا بحاص يضميف “ معن الو ال لوقي نأ
 لئاقلل لام هنأب هملع عم هل لوقلا تكسيو هل هنظي “كلام ذخ :لوقي نأ لثمو

 . لئاقلل هنأ لئاقلا يضم دعب ملعو تكسف هل هنأ نظ وأ ى اطلغ هل هبسن
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 كرت انيلع قاضل ًاقلطم كلذ مزل ولو ، همزل نإ حصنب دهتجيلو

 يف لوخدلا يف ربخم مكاحلا نإ : ليق املو س هوحنو بئاغلا لام

 دنع هعايض فخ اذإ ميتيلا لام هنم قيضأو 3 همدعو هلام

 نورداقلا هب بطوخ لب { نيع لك ىلع هظفح ضرفي ملو هتدهاشم

 اقلطمكلذ مزل ول) هنأ لوقلا اذه ىلع لدي “( و همزل نإ حصنب دهتجيلو)
 لام كرت ) .ةنامألا هلزنمب هدنع رصي مل ولو امثإو اجرح ناك يأ ( انيلع قاضل

 لوخدلايف ريخم مكاحلا نإ :ليق املو ) سبح وأ ضرمب زجاملاك ( هوحنو بناغلا
 الو هدنع ةنامأ نكر ل دإ هف لخدي ال نأ هل ةحلا نأل ) همدعو هلام يف

 مايقلا نم هتيعر حالص نع لأسن عار هنأل لخدب نأ اضيأ هملع ةححلاو ةنامأك

 حجريو > لوألل حيجرت ه ريخت يفو اناسحتسا هوربخ نالىلدلا لباقت املو > هب

 يف تعاض نإ ةاش نع لأسأ نأ فاخأ : رمع لوق يف ظفللا مومع يناثلا
 ٠ تارفلا ءىطاش

 ةداشم يأ ( هتدهاشم دنع هعايض فيخ اذإ متيلا لام هنم قيضأو )

 هب بطاخملاو ( نورداقلا هي بط وخ لب نيع لك ىلع هظفح ضرفي ملو ) لاملا
 مقي مل اذإو ‘ ردقو ملع نم لك مهدعبو ى اوردق اذإ رمألاب نومناقلاو مكاحلا آلوأ

 لهأ نم هوحنو مك احلا فنصملا مالك يف نيرداقلاب دارملا نكل ى مهلك هونمض لكلا
 قاس هنإف ى رداق لك ىلع لمح نإ همالك ضقانت مزلآلاو مدقتلا لهأو ةوقلا
 نأو » : ىلاعت هلوق يف ليق دقو ى لاملا ظفح رداق لك مزلي ال نأ ىلع مالكلا

 رمآلا ىلو'أل : ليقو ى مهلك سانلل باطخ هنأ 0١١ « طسقلاب ىماتيلل اوموقت

 ( ١ ) ه اسنلا : ل٧\ا٢ ١ ٠

 ۔ ١٠١



 هنيعب دحأب هنامض قلعتي مل نإ

 ةماعلا عم : ليقو “ مهدحو نايضلا مهمزل اوموقي مل نإف ى ةمدقتلا لهأو مكاحلاو

 مزلي مل هنيعب دحأب قلعت نإف ص ( هنيعب دحاب هناض قلعتي مل نإ ) نيرداقلا
 ةيجنت ىلع رداق لك نأ وهو « هلك كلذ مازتلاب مصخلا ثحبيو 2 هاوس نيرداقلا

 . هظفح همزل لام

 مدعب لوقلا وه امنإ هلوخد مدعو بئاغلا لام يف مكاحلا لوخد زاوجو

 لوقلا اذك و ى هيف ليلد الف « عازنلا لعو “مصخلا لوق وهف لاومألا ظفح موزل
 مهنم حلاصلا همهوزناب وأ ص طقف ميتيلا ةريشع وأ طقف بئاغلا ةريشع هموزنب

 عاضو الإو « كاذف هناممض يف ناك نم هظفح نإ : لوقي ظفحلل بجوملاو طقف

 نأ نيب ليصفتلاب : ليقو “ سفنلا يف اذك و ، هظفح ىلع ردقو هب ملع نم لك مزل
 مالسإلا قحل لاملا ظفح ناك اذإ لوقأ و ى مهريغ نم وأ مدآ ينب نم لتاقلا نوكي

 ريخلا ىلع اونوك » : قلع لاق اك ربخلا ىلع نواعتلاو ةصاخلاو ةماعلل حصنلاو

 رضحي نأ نيب ظفحي م ذإ رداقلا ىلع نايضلاو ظفحلا موزل يف قرف الف )« اناوعأ
 مزلف ث اورضحي ال نأ نيبو ى ةنامألا وحنب هدي يف ناك نم وأ لاملا بحاص

 ى هبحاص ردقي مل اذإ فلتلا نم هذقني نأ فلتلا ىلع هفارشإ وأ هفلتل دهاشلا
 ؛هظفح ىلع ردقي ملف دحأ ديب ميتيلل ناك نإ اهس الو “هذاقنإ ىلع هديب ناك نم وأ

 هلوق يف روك ذملا طسقلاب مايقلاو نواعتلاو حصنلاو مالسإلا ىتح هذاقنإ يف نإف

 هلوق يف روكذملا هل حالصإلاو ص )٢' « طسقلاب ىماتيلل اوموقت نأو له : ىلاعت

 بحاص رضحي مل اذإ ظفحلا بوجو ةاع نإف '")ه ريخ مهل حالصإ لق » : ىلاعت

 )١ ( ملسم هاور .

 ( ٦ ) اه رك ذ مدقت .

 )٣( اهركذ مدقت .



 . . . .. . يغلابلا لام يف اضيأ اذه نوكي دقو

 هنأكف ردقي ملو رضح اذإف ى هتبيغل هتردق مدع هديب ناك نم وأ لاملا

 . بئاغ

 هراذنإ و هلام ذاقنإ و هذاقنإ بجي ةيزجلا ىطمي ىذلا ىمذلا نإ:آاضيأ لوقأو

 ملظلا در قلطم بوجول هبصغ وأ هلام ةقرس وأ هبرض وأ هلتقل ًادعوتم عمس اذإ

 ةيجنت وأ هسفن ةيجنت نم لجرلا ىلع بجي ام لك : دمحأ سابعلا وبأ لاق ى هنع .

 نماض وهف هريغ دسج وأ هسفن كله ىتح كلذ لعفي ملو داسفلا نم هعنم وأ هريغ

 ةلزنمب هنآل هثاريم لطب سانلا نم هثري نم عيض يذلا ناك نإو “ كلذب رفكيو

 هتيصوو هثاريم لطبي الف مدآ ينب نم لتاقلا ناك نإ الإ ‘ هتيصو لطبيو هلتاق

 . يهنلا همزل و لتقلا يف هكرتب

 درغلل وأ رحلل هكرت وأ ،هتمسل ىتح برقعلا وأ “هتلتقىقح ةبحلل هكرت نإو

 هيلعو نماض وهف “ تافف هلك أف هيلع هتلد وأ « مسلا لكأي هكرت وأ ، كله ىتح

 وأ وه كله نإ و > ىصع اجن و رضم ق هسفن عقوأ نإ و > دولا ن ود ةيدلا

 يف اممط كلذ لعف نإ صخرب نم مهنمو “ قيرحلا ماحتقاك ڵ رفك هنم وضع

 . هسفن صالخ عم هريغ ةمحنت وأ هسفن ةىجنت . :1

 وأ هسفن فلت فاخ ولو هريغ لام وأ هلام ىلعو هريغ ىلع لاتقلا هل زوجيو

 . .ه ا طقف نييمدآلا لتق يف اذهو “ روجأم وهو ودملا رثك

 هرتس نيملسملا ىلعف ةالصلا هب زوجت و هيراوي هل بوث ال نم : مهضعب نعو
 موزل نم روكذملا اذه يأ ( اذه نوكي دقو ) ى مثأ “الإو اضيأ هب يلصي بوثب
 يبصلا لامو لقاعلا ( غلابلا لام يف اضيأ ) هظفح مل نإ نامضلاو رداقلا ىلع ظفحلا
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 رصق نإ هللا لبق نم شطع وأ قرح وأ قرغ كب هفلت فيخ اذإ
 : ليقو . هنامض هب قلعت فلت ىتح هذاقنإو هظفح ىلع رداق

 دقو 0 رصقم وأ آرداق ولو هل دهاشم ىلع اذه لثم يف نامض ال

 هيلع ردق دقو اركنم ركني مل نمك .4 شأ

 وأ ديبع شطمك ( شطع وأ قرح وأ قرغ كب « هفلت فيخ اذإ ) بأ هل
 رداق رصق نإ هلا لبق نم ) “ رجش وأ لخن وأ عرز شطع ال اهريغ وأ لامج
 ال : ليقو 0 هنايض هب قلعت فلت ىتح هذاقنإو ) ى رداقب قلعتم ( هظفح ىلع
 وأ ص واولا ىنعمب وأ ( ارصقم وأ ارداق ولو هل دهاشم ىلع اذه لثم يف نامض

 ء هنع رصقو ةردق ضعب ردق نم رصقملابو “ ةضحم ةردق ردق نم رداقلاب دارأ

 ىلع يأ ( هيلع ردق دقو اركنم ركني مل نمك مثأ دقو ) اهلصأ ىلع وأ نوكتف
 وأ هقرح وأ لام قارغإ يف لقاملا غلابلا ناسنإلل ببستي نأ لثم هراكنإ
 مثإلا قلطم يف هيبشتلاو « رفك دقف هآر نم هيلع ركني ملو كلذ وحن وأ هشطع

 ال لجو زع هللا لبق نم وه امم ةيجنتلا يف رصق نم مثإو « ريبك اذه مثإف "الإ و
 . رك مأ ريغصأ هللا دنع وه ام ءاملعلا يردي

 كلذ ةيجنت ىلع ردق نمو ص لمف هناسلب لام وأ سفن ةيجنت ىلع ردق نمو
 الو ملكي نأ الإ قطي مل نإو “ لعف همالك فني ال وأ هناسلب ردقي الو هديب

 . ركنملا نع يهنلا قلطم نم همالك ناكو « ملكت همالكب هبجني

 رمألا همزلي له لقي ال همالك نأ هدنع حجرت وأ ملع نميف اوفلتخا دقو

 ذخؤي مل ولو « هل ةيوقتو مالسإلل راهشإ اهنأل موزللا يدنع حبحصلا ؟ يهنلاو
 ال هنأ حجر وأ ملع ولو “ يهنيو رمأي تلع للا لوسر نأش كلذ نإف ى همالك

 س _ ٤ ١١٠



 ال ذإ مثأ و ء نايض يف قافتا لحم سفنألا يف كلذ ةلعل { معن

 نم سفنلا ةيجنت ىلع رداقلا : ليق هنأ ىلع 2 لاملاك اهيف ضوع

 هلتاقب هقلعتل نماض ال رصق نإ مثآ لايتحا وأ لامب ملاظ

 همزلي ال :لاق نم ةجحو “كمالكب لوبق هل ثدحي هلعل ملعت ال كنألو هنع ذخؤب
 لمتحيوكلذ لمتحي هنكلو ١ مولب تنأ امن مهنع لوتف » :ىلاعت هلوق٤كلذ

 ام آريثك و « اهدعب امل قيدصت ( معن ) ى مهلاتق يف عرشت ال مهك رتأ ىنعملا نأ

 (سفنألا يف) ةيجنتلا بوجو وه يذلا (كلذ لعل )< كلذك نوفنصملا اهلمعتسي
 ال : انلق ى ( مإو نامض يف قافتا لحم ) نيدحوم ادبع ولو ةيمالسإلا ةيمدآلا

 هنأ مثإ و نامض يف قافتإلل الح ةيجنتلا بوجو نوك ىنعمو : نامضلا يف قافتا

 روكذملا كرت لعل يأ فاضم ردقي وأ ڵ ةيجنتلا كرت ىلع مثإلاو ، نامضلا مزلي

 ضوعلا ( لاملا ) يف نأ ا (ك اهيف ضوع ال ذإ ) ى ءاجنإلا كرت وأ ةيجنتلا نم
 اهب لفكتيو دحأ اهلمحتي نأ نكمي ال اهنأ ينعي ى خيشلا لاق امك اهيف لاتحا الو
 الو ص لاملا يف ليق اك ع ارداق هريغ ناك ولو اهنم هربغ ءيربي الفكتو المحت

 مل لام ةيجنت كمزل اذإف كلذ عمو ث هيجني دق هبحاص نإف ى لاملا فالخب ةحابإ

 عيبضتو فارسإ كلذ نآل هبحاصل نمضت نأ ةين ىلع اهنع ريصقتلا كل زجي
 ةقشملا عفدي نأ هلف هردقب لام فرص وأ ةقشم هل هتيجنت يف تناك نإ الإ « لاملل

 يأ ( ىلع ) هظفح مدع يف انامض هلام فرصي وأ “ نمضيو بهذي هعديف هلامب
 ى ءيشب قلعت ال ةيكاردتسإلا ىلعو ى قافتالا ءاعدإ ىلع كاردتسإلل ىلعف ى نكل

 وأ لامي ) نونجم وأ ريغص وأ ( ملاظ نم سفنلا ةيجنت ىلع رداقلا : ليق هنأ )

 افلا ناك نإ ( هلتاقب هقلعتل نماض ال رصق نإ مثآ ) هدسجب وأ ( لايتحا

 )١( تايراذلا : ٥٤ .
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 مهكرت نإ رداق امهوحنو ًاقيرغو ًاقيرح نمضي معن ‘ نسح وهو

 ملاظ هيلع ىدعت نإ اضيأ لاملا يف اذه نوكي دقو ى اقافتإ

 بجاول هنامض همزل ، فلتف لعفي لف { هنع عفدلا ىلع رداق دهاشملا و

 لدعلاب مايقلا

 سابملا يبأ لوق وهو“( نيسح وهو ) انونجم وأ اريغص ناك نإ ةلقاملابو ى القاع

 ( امهوحنو اقيرغو اقيرح نمضي معن )نمضي :ليقو“هبتك نم دحاو ريغ يف
 ص هريغ ىلع هلعف قلعتي الامم كلذ وحنو برقعو ةيحو عبسب دوصقمو ممدهك

 ( رداق ) ص ةيجنتلاب تومي هنأ نقيت اذإ قيرحلا وحن نم هريغ ةيجنت هيلع مرحيو
 الإ ةيدلا يف قافتا الو ى اضيأ فالخ هيف لب ( اقافتا مهكرت نإ ): هنع عفدلا ىلع

 رمآلا ناك اذإ رمآب وأ در وأ كاسمإ وحنب لتقلا ىلع ناعأ وأ لتق نم ىلع

 ص هيلع هريغ ةباد وأ هتباد طلسم هنايض مزلو “ ىصعي ال نمم هنود وأ ناطلس

 نإ هلتق يلولل نكل ى اقافتإ ةيح لثم ىلع هل ايقلمو « ةيح لثم هيلع ايقلمو
 اذإ ضعبلا نايض موزلو ى ةيدلا يطعي لب هتباد طيلستب لتقي ال : ليقو ى دارأ
 لاملا يف اذه نوكي دقو ) كله اذإ لكلا نابض موزلك ناسنإلا ضعب كلم

 امنإو “ قمقحتلل دقو « قافتالا ديقب ال نايضلاو ظفحلا بوجول ةراشإلا ( اضيأ

 خلا هفلت ىلع فرشأ :هلوق يف هركذ دق هنإف هللميو هيوقيل رم امب هملع عم هركذ

 ببس الب فلتك هلأسملا ادع ام نيل وقلاب دارأ :لبق نإ الإ “خلا ةنامأك : هلوق يفو

 رداق دهاشملاو ملاظ هيلع ىدعت نإ ) هريغ وأ طاقتلاب ةنامأ لثم هنوكك و ناسنإ

 دقو :هلوق وه يذلاباوجلا ليلدل ديك أت «( همزل فلتف لعفي ماف هنع عفدلاىلع

 ص اباوج ناك ظفحلا بوجول ةراشإلا انلعج نإو ث اضيأ لاملا يف اذه نوكي
 لدملاب ) بجاولا مايقلل وأ ث مايقلا وه بجاول يأ ( مايقلا بجاول هنايض )
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 ء هرودقم نع رصقي نأ هل سيلف س هيف ردق لحم يف رداق لك ىلع

 عفدلا نع هلهأ زجعل ةنامألاك هدنع راص ةباثملا هذهب راص اذإ هنألو

 ابنمض ةنامألاو ‘ كانه هيلع هعم هلثم رداق مدعل وأ مهتبيغل وأ

 . .. ..... .... .... .... .س اقافتا اهعيضم

 راص اذإ هنألو هرودقم نع رصقي نأ هل سيلف هيف ردق لحم يف رداق لك ىلع
 قرفتلا دمب عاتجالا عضوم هلصأ و “ ناكم مسإ وهو ةلزنملا يأ ( ةباثملا هذهب

 ؛نورضاح مهو (عفدلا نع) هديب ناك نم وأ ( هلهأ زجعل ةنامألاك هدنع راص )

 هريغ ناك ولو “ ( كانه هيلع هعم هلثم رداق مدمل وأ ) ، هنع ( مهتبيفل وأ )
 نايضلا نإ :يلوق نم رم ام يوقي عفدلا نع هلهأ زحمل :هلوقو“ايهمزل ارداق هعم

 نأو ى لاملا بحاص ةيجنتلا قطي مل اذإ لاملا بحاص رضح ولو « ردق نم مزلي
 اذه اذكف ( اهعيضم اهنمضي ةنامألاو ) 0 ردق نم ذئنيح ةمزال ةجنتلا

 ةنامألا عيضم ناضو ى هيف فلتخم هنايض نكل « ةنامآلاك هدنع وه ام نمضي

 . ( اقافتا ) هيلع قفتم

 ثحب وهو « هنامألا ةلزنمب هدنع كاذ ذإ لاملا نأ ملسي ال هنأب مصخلا ثحبيو

 نم اهنايض مزل امنإ ةنامألا نأو ى ةنامآلاك هرّيصي ال هنع عفادلا مدعو ى حضاو

 اذإو اهظفحي نأ هنم امازتلا هلوبق ناك ةنامأ اهلبق امل هنأل اهنع عفدلا قاطأ نم

 ةنايخ هريصقت ناكو ى نامضلاب بقوعف مزتلا ام ضقن دقف ردق دقو اهظفح ل

 بابلا ةلأسم فالخب « قراسلا نمضي اكو ى اهنم ذخأ نم نمضي اك اهنامض همزلف
 امازتلا هلوبق نوكي نأ نعو ى هلبقي نأ نع الضف ةنامأ هديب لاملا لمجي ل هنإف

 ص نايضااب بقاعي نأ نعو ى مزتلا امل اضقن هظفح مدع نوكي نأ نعو ع هظفحل

 ۔ ١٠٧



 .مهل ةعناصملاو مهيلإ ناسحإلاب انرمأ دقو « بجاو نيكاسملا قحو

 . . ميظع رجأ كلذ يفو

 نم نأ حيحصلاو ص نئاخلا مزل اك نامضلا اهب مزلي ةنابخ هريصقت نوكي نأ نعو

 ناب هيف ثحبي دقو ى ليق اذك ةنايض همزلي ال هنجني ملو لام ةيجنت ىلع ردق
 عاض يذلا اذهو ى هل نومضملا ظفح موزل نم وأ دحأ لعف نم نوكي امنإ نايضلا

 ارمآ الو ى لاملا داسفإل الو لتقلل العاف سيل هتردق عم هجني ملو لاملا وأ سفنلا

 تام ىتح هماعط بلس وأ هبايث نم دحأ بلسك هيلع ابترت العف العاف الو اهب

 هنم مزلي ال هنع عفاد ال نومضملا نوك و « هنمضي نأ نع الضف هنايض يف سيلف

 نإ اذك و “هتجني ملو لام وأ سفن ةيجنت ىلع رداق ىلع نايض الف « ةنامأك هنوك

 هنمضي لاقي نأ نع الضف هتقفن كلذ لبق هدهاشم ىلع سيل هنإف اعوج تام
 هنأو ى هتيجنت مدعب صاع هنأ ريغ ‘ حيحصلا وه اذه ى تام اذإ هقفني مل اذإ

 . ملعأ هللاو يل رهظ ام اذه ى ليخي

 يأ ( مه ةعناصملاو مهيلإ ناسحالاب انرمأ دقو ‘ بجاو نيكاسملا قحو )
 كلو ص ماع ىلع صاخ فطع كلذو « مهيلإ بارشلا وأ ماعطلا ءادهإ وأ ةنيالملا

 ( مظع رجأ كلذ يفو ) فدارت فطع فطعلاف دحاو امهب دارملا : لوقت نأ

 مظعأ ىلوتملا نيكسملا قحو ى دحوملا نيكسملا ىتح نود ىقح نيكسملا يمذلل و

 ص هنم أ"ربتملا قح نم مظعأ هيف فوقوملا قحو « هيف فوقوملا نيكسملا قح نم
 نعاط وأ ى قح عنام نيكسمل قح الو ى يمذلا نيكسملا قح نم مظعأ هقحو

 بات نإ الإ كلذ وحن وأ « هسفن لتاق وأ ى مارح شارف ىلع دعاق وأ « نيدلا يف

 :ىلاعت هلوق يف اك “ةئام عبس ىلإ رجألا فعاضي هريغو نيكسملا ىلع ةقدصلا يفو
 ةفعاضملا فعاضي ىلاعت هنأ “ءاشي نل فعاضي هللاو :ىنعمو خلا 'ا؛ه ةبح لثمك »

 )١( ةرقبلا : ٢٦١ .
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 ؛ طقف ارشع نوكي ىتح كلذ تود ءاشي نل فعاضيو ى ءاشي نمل ةروكذملا

 ى ةئام ةرشع عبرأك كلذ نم رثكأ ءاشي نمل فعاضي ىنعملا نوكي نأ لمتحيو

 امإ ط و ٢١ ي ىبرقلا اذ تآ ط و 0١١ « اناسحإ نيدلاولابو » : ىلاعت هللا لاق
 6 همح ىلع لاملا ىتآ ل و 3 4 رهقت الف متيلا امأف ط و خ مهنع “. ضرعت

 تيأرأ ف )١' « متمنغام نأ اوفعا ف و )٦ ىقح مهلاومأ يف نيذلا لف و
 .تايآلا )٠\' ي متيلا نومركي ال لب ف '٠هه رقس يف ككلمام ل '٠اه يذلا

 6١١ كل ريخ وهف ءارقفلا اهوتؤتو اهوفخت نإ ويه ايمنف تاقدصلا اودبت نإ له

 ىلإ اودممت ال 'ا٢منوقفنت هنم ثيبخلا اوممبت الو لمكت آئيس نم مكنع :رفكيو

 لاحلا و يأ '٨١”ههيف اوضمغت نأ الإ هيذخآب متسل ول هنم قافنإلا نيدصاق ثيبخلا

 )١( اهركذ مدقت .

 . اهركذ مدقت ( )
 )٣( ءارسالا : ٢٨ .

 ) ٤ ( ىحضلا : ٩١ .

 . ١٧٧ : ةرقبلا ( ه )

 . ٢ؤا : جر امملا ) ( ٦

 . ؛١ : لافنألا )٧(
 ) ٨( نوعاملا : ١ .

 )٩( رثدملا : ٤٢ .

 )١٠( رجفلا : ١٧ .

 )١١( ةرقبلا : ٢٧١ .

 )١٢( ةرقبلا : ٢٦٧ .

 )١٣( ةرقبلا : ٢٦٧ .

_ ٠٩ ١ 



 تلزن ص ءيدرلا هنمث ىلع اوديزت نأ الإ ص ىتح وأ كل نبد يف هنوذخأت ال كنأ

 نل هب رمأف فشح قذمب هاتأف « ةقدصلا ىلع هباحصأ رتل ثح ه لجر يق

 ص عفن ام يأ ؟ قذملا اذه لعف ام : لاق ءاج نم لكف دجسملا باب ىلع قلعف
 نيذلا نإ ف لزن املو“يفن وأ بجعت ماهفتسا وهو ؟ هب قدصت نم وأ ى رثأ ام وأ

 ىلإ ملسم لجر دمع : ةيآلا ١١ ةينالعو ارس راهنلاو ليللاب مهملاومأ نوقفني
 امهردو آرس امهردو ىاراهن امهردو اليل امهرد قفنأف اهريغ كلمي ام مهارد ةعبرأ

 كملطأ هللا ناك نإ :لاقف ؟اذك لعف يذلا تنأ : هل لاقف قلع هاعدف “ ةينالع
 يذلاو ى كلعف ىلع هللا ينعلطأ معن : لاقف “ هيلع هللا كملطأ ام وهف ءيش ىلع

 ص هتبره الإ ابرهم رانلا نع الو « هتبلط الإ ابلطم ريخلل تك رت ام هديب يسفن
 : « ناويدلا »ه يف لاق « تفوخت ام كنمآو تبلط ام للا كاطعأ دقف بهذإ
 ركب وبأ هنإ : لبقو ى ؟يلع هنإ : انموق : لاق .ها ى للا همحر رذ وبأ هنإ لبقو

 ص ةينالع فالآ ةعبرأو ارس فالآ ةعبرأو اليل مهرد فالآ ةعبرأ قدصت
 ةرمز يف ينرشحاو انيكسم ينتمأو « انيكسم ينييخأ مهللا ه : للع هنعو

 دجسملا لخد اذإ كلملا نم يتوأ ام عم مالسلا هيلع نايلس ناكو 6" نيكاسملا

 لاقت ةماك نم امو ‘نيكسم ىلإ سلج نيكسم : لاقف هيلإ سلج انيكسم ىأرف
 يف ام : بمك لاقو ص نيكسم اي : هل لاقي نأ نم هيلإ بحأ مالسلا هيلع ىسيمل

 بر اي : ين لاقو ى نيكسملا اهيأ اي ةاروتلا يف وهف اونمآ نيذلا اهأ اي نم نآرقلا

 )١( ةرقبلا : ٢٧٤ .

 )٢ ( دواد وبأ هاور .

 س ٠ ١١

  



 ىضر فيك رظنت نرأ كلذ ةمالع : لاق ؟ ينع كاضر ةمالع ملعأ نأ يل فيك

 . كنع نيكاسملا

 يمهو مهلاومأ اوطمي نأو ، مهرقفل مهيلع ربكتي ال نأ مهل قوقحلا هلمجو
 . ءارقفلا هليبس امم كلذ ريغو ةاكزلاو تارافكلا

- ١١١ =- 



 باب

 . هيف درو ام ةحصل راجلا قح ضرف

 باب

 راجلا قح يف

 6١ ثلا اودبعاوإ» :العو الج لا لاق(هيف درو ام ةحصل راجلا قح ضرف)
 سيلو ص همأ ةمرحك هراج ىلع راجلا ةمرح » : للع هللا لوسر لاقو ةيآلا
 ص واط هراج و اناعبش تاب ءىرما نم امو ى امئاج هراجو اناعبش تاب نم نمؤملا

 ؛ هنم ءيرب انأو ى هنم ائيرب هللا ناك الإ همعطب ملو هب ملعو _ يواط : يورو -

 لبق راجلاو ى هطعي ملو هيطعي ام هدنعو “ عئاج هراجو ًامئاج تاب نإ اذك و

 رم اك رادلا لهأ لبق راجلا طعأ : ىنعملاو ١"' « ىتيرطلا لبق قيفرلاو ى رادلا

 اہهنوكس وأ راد ءارش تدرأ اذإ ىنعملا نوكي نأ لمتحيو « ناويدلا ه نع

 لاق اك ال مأ هترواجم حلصت له ى اهراج يف كلذ لبق رظناف ةيراع وأ ءاركب

 ( ١ ) ءاسنلا : ٣٦١ ٠

 ( ٦ ) اور ١٠ ن ايح نب ٠

- ١١٢ - 



 لبللا موقتو راهنلا موصت ةنالف نإ ه: للع هل ليقو ؛ قيرطلا لبق قيفرلاو

 هراجي قلمتي ربقفلا راجلا نأ اوركذو 6١ رانلا يف يمه : لاقف ى اهناريج يذؤتو

 ى ينود هباب ةدس و هفورعم ينعنم م اذه لس برااي : لوقيف ى ةمايقلا موي ينغلا

 الو « هراج مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم » : قلع هللا لوسر لاقو

 ى هتيذآ دقف كراج بلك تيمر اذإو ١" « هقئاوب هراج نمؤي ىتح ى دبع نمؤي
 ص لاحلا نانسحيو ى لاملا نايرثيو ى رايدلا نارمعي راوجلا نسحو ماحرألا ةلصو

 ىلإ هرمأ راصو بابسألا هب تعطقنا كلذ كرت نمو ى رامعألا يف ناديزيو
 غلبي ال هديب يسفن يذلاو ؟ راجلا قح ام نوردتأ » : ريلم هنعو ‘ بابت ىلإ

 نمؤي ناك نمو ى ناراج ةمايقلا موي نيمصخ لوأو “ للا همحر نم الإ راجلا قح

 يف دارملاو "" « ادبأ هراج ذؤي الو تمصيل وأ آريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب

 كلذ نم لصحتيو ى كلذك نكيلف لماكلا ناميإلل ديرم ناك نم هوحنو كلذ
 وأ ريخلاب الوق هللا قلخ ىلع ةقفشلاب فصتم وهف ى ناميإلا لماك ناك نم نأ

 . رضي امل اكرت وأ 4 عفني امل العف وأ “ رشلا نع اتوكس

 لع قيضيو ينمتشيو ينيذؤي اراج يل نإ : لاقف دوعسم نبال لجر ىتأو

 رباج ىلإ لجر ىتأو ى هيف كلا عط أف كيف هللا ىصع وه نإف بهذاف : هل لاقف
 حلصأ كسفن كيذؤت امنإ : لاقف ى ينيذؤي اراج يل نإ ءاثعشلا ابأ اي : هل لاقف

 نأ قلع ىهن ه و “ كيلع كراج بلقب هللا فطعي ىقح للا نيبو كنيب يذلا

 لوزنلا لحم غلب املو « ةوزغ ازغ » و ى ؤ٤) « هراج رادج لصأ ف لجرلا لوبي

 ٠ هحام نبار يذمرتلا هاور

( 
ِ ( 

 ٣ ) دواد وباو ملم هاور .

 ( أ هاور

 ١١٣ - ) ج ٥ لينلا - ٨ (



 اراج تيذ7آ ام : لجر لاقف ى انبحصي الف هراجل ايذؤم ناك نم : لكآلا ىدان

 حيرصت اذهو & )١' « انبحصت ال : هل لاقو « هرادج لصأ ق لوبأ ينأ ريغ طق

 ىف لوزنلا يف ولو بجاو هقح نأ ىلإ زمرو 4 حيرصتلاك وأ راجلا قح مظعب

 ؛ ربصإ : هل لاقف ى هراج هيلإ اكشف يع يبنلا ىلإ لجر ءاجو » « ءارحصلا
 ع لففف “ قيرطلا يف كعاتم حرطإ : ةعبارلا يف هل لاق مث “ تارم ثالث

 : نولوقىف “ ىراج ىناذآ : لوقف ؟ كلام : نولوقىف هبلع نورمي سانلا لعجف

 لاقو «‘"١ادبأ كيذوأ ال للاو ال كعاتم در : هل لاقف هراج هءاحف « هللا هنعل
 ىذ 7آنم » : ةياور يفو ى '") « هراد هللا هثروأ هراج ىذأ ىلع رهص نمم »: نل

 . « هرايد هللا هكلم » : ةياور يفو ى « هراد هللا هثروأ هراج

 ةمطع رّقحم نأ ىهنو ؤ ءوسلا راج ةرواجم نم ريخ رحبلا بوك ر : لاقيو

 هنأ ىلع هعفر وأ ى ةرواجملل قرحم رجي : يورو ى اقرحم ةاش عارك ولو هراج

 ءارلا ناكسإو نيسلاو ءافلا رسكب _ ةاش نس رف : يورو “ فوذحم ربخ

 الو « ةاش نسرف : ةياور يفو “ لمجلا لجر نم ضرألا يلي ام وهو ى - اهنيب
 ص هئادهإب ةداملا رجت مل ذإ « ةغلابم كلذو ‘ ىطعأ ام اضيأ يطعملا رقحتسي

 ةاش عارك ولو اهتراجل نكادحإ نرقحت ال تانمؤملا ءاسن اب ه : ثيدحلا ظفلو

 لمحي الو ى ىلوأ وهو ى ايه وأ اهيلإ ىدهملل وأ ةيدهمل يهن وهو « 'ث) « قرح

 بحلا ةدام "نهنأل "نهب يهنلا صخو « نم ىنعمب ماللا لمجم الإ اهيلإ ىدهملا ىلع

 )١( ىلعي وبأ ءارر .
 )٢( دواد وبأ هاور .

 )٣( هجام نباو هاور .

 ( ٤ ( يذمرتلا هاور .

_ ١١{ 



 { رفاكك طقف راوجلا قح هل امإ وهو

 ليربج لاز ام » : للع للا لوسر لاقو ى اضغبو ابح" عرسأو « ضغبلاو
 ينو ى )١' « هراج راجلا ثريس هنأ تننظ ىتح راجلاب ينيصوب _ مالسلا هيلع _

 ص ثرإلا قلطم دارأ « دلاولا نم دلولاك هثروبس هنأ تننظ ىتح » : ةياور

 نأ راجلا ىلع راجلا ىتح نم نأو ى هملع هثروي ضعب نعو « دلولا مهسك امهس وأ

 تننظ ىقح راجلاب يناصوأ » : يورو ى انه مئالم ريغ وهو هيلإ جاتحي ام هملعي

 ال وأ رب لك هل بجوي لب هنع ربلا نم ائيش كرتي ال يأ « ائيش هدعب ىقبي ال نأ

 . هب هل يصوي وأ « هلك هيطعي لب هلام نم ائيش هنع ىقبي

 ؛ براقألا عم لاملا نم امهس هل لعجي نأ ثيروتلاب دارملا : رجح نبا لاق

 ى رمتسا دق يناثلا نإف « لوألا رهظألاو“ةلصلاو ربلاب ثرب نم ةلزنم لزني : ليقو
 ص يونعمو يسح ثاريملا : ةرمج يبأ نبا لاق « عقي مل ثيروتلا نأب رعشم ربخلاو
 نم نإف ص انه ظحالي نأ نكميو « ملعلا ثاريم يونعملاو ى انه دارم يسحلاف

 دباملاو رفاكلاو ملسملا لمشي راجلا مسإو ت هيلإ جاتحي ام هحلمي نأ راجلا قح

 بيرقلاو ص راضلاو عفانلاو « يدلبلاو بيرغلاو « ودملاو قيدصلاو « قسافلاو

 ص ضعب نم ىلعأ اهضعب بتارم هلو « دعبآلاو اراد بيرقلاو « يبنجألاو
 ص دحاولا ىلإ ملهو « اهرثكأ مث « اهلك لوآلا تافصلا هيف تعمتجا ام اهالعأو
 بسحب هقح الك يطميف كلذك ىرخآلا تافصلا هيف تعمتجا نم هسكعو
 . يواسي وأ حجربف رثكأف ناتفص ضراعتت دقو ى هلاح

 ردصم هنأل « سايقلا ىلع مجلا رسكب ( طقف راوجلا قح هل امإ وهو )

 فاكلا «&إ/} كرشم يأ ) رفاك ك ( حتفلا ريثكلاو > ليلق كلذ عم وهو . رواج

 )١( يةهيبلا هاور .

١١٥ - 

  



 ملسمك مالسإلاو راوجلا قح وأ

 هل راج جراخلا يف انل عون الف الإو « ةيجراخلا دارفألل وأ ةينهذلا عاونألل امإ

 نأل كرسملاب رفاكلا ترتف امنإو ‘ راج وه يذلا رفاكلا الإ دحاو قح
 مالسإلاب دارملا نآل ص هديحوت قحو ى راوجلا قح : ناقح هل قفانملا رفاكلا

 ءاوس “ دحوملاو ديحوتلا ( لسك مالسالاو راوجلا قح وأ ):هلوق ق 7

 قفانملاو كرشلا لمشي امب رفاكلا انرتف ولو “ فوقوم وأ ى هنم أربتم وأ ىلوتم

 ققح وهو ص دحاو ىقح قفانملل نوكيف ى زاجل يفوملاب ملسملاو ماتلاب مالسإلاو
 بحاص لوألا هجولا ىلعو ص هيف فوقوملا اذك و ى هلامعأب هناميإ هصقنل راوجلا

 ضعب يف ةتس يباب يدارم وهو ص ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ ىشاوملا

 : ةثالث راجلا نأ يور : لاق ذإ “ فنصملل « جاتلا ه يناثلا ىلعو « عضاوملا

 « د رفلا دوجول اهرهاظ ىلع فاكلا نوكتف ص خلا قسافلاو يمذلاك ىقح هل راج

 ابيرق ناك نإو ى راوجلا قحو « ديحوتلا قح : ناقح هيف فوقوملا دحوملل و

 . ةلئالثف

 مملا راجلاف ص ناقح هل يذلا امأو : هصنو ى هيلإ ريشي ام « ناويدلا » يفو

 ص راوجلا ىتحو ةبارقلا ىتح هلف « ىلوتب سيلو ابيرق ناك وأ ى بيرقب سيلو
 ىقح وهو ى دحاو ىتح هل ناكل بيرق ريغ ناك ول ىلوتم سيل يذلا نأ هموهفم

 يذلا راجلاف « دحاو ىتح هل نم امأو : هلوق يف اضيأ هيلع صن لب ى راوجلا

 هتلباقم ليلدب ىلوتملا ملسم دارأ هنإف راوجلا ىتح هلف ملسمب الو بيرقب سيل
 رسأ يذلا قفانملا امأو ى ناقح هل يذلا مسقلا يف ىلوتم سيل يذلاب ملسملا
 كرسثملاو “ [اييرق ناك نإ ةبارقلا ىحو راوجلا قح الإ هل سيلف ى كرشلا

 . كلذك اقلطم

 : ليقو ث نيبراحم ريغ يسوجمو يباتكل الإ هل راوجلا يف قح ال : ليقو

 ۔- - ١١٦



 { بيرق ملسم راجك اضيأ ةبارقلا قحو ايه" وأ

 ىوقأ مالسإلا ثيح نم يفوملا ىقح نوكيلوأآلا ىلعو “راوجلا يف يسوجمل قحال
 ىقح اذكهو « ءاوسف راوجلا ثيح نم اهقح امأو « كلذك قفانملا قح نم

 كرشملا رفاكلاب ديرب نأ زوجي يناثلا ىلعو ى لضافتي ال راوجلا ثيح نم راجلا

 ةمجراخلا دارفألل كلذكف « ملسمك يف فاكلا امأو ص فاكلاب قفانملا لخديو

 قفانملا لخدأو ى يفوملا ملسملاب دارملا نأ ىلع « جراخلا عونلل وأ ةينهذلا عاونألا وأ

 بيرق كرشمك مالسإلا ةروص ريغ يف نكل ى ناقح هل نم انلو ‘ فاكلاب
 ء راوجلا ىقح : نيتقح هل نإف ص كرشملا _ ءاتلا حتفب _ قتعملا راحلاك راج

 لاخدإلو _ ءاتلا رسكب _ قتعملا كرسلا راجلا لاخدإلو ى هل ىلوم هنوك قحو

 ةحبصنلاك مظعأ هقح يفوملاف ' توافتي دحوملا قحو ى كرشملا بيرقلا راجلا

 راوجلا قح يأ ( امهث وأ ) ‘ هحصن كيلع بجحي ال هريغو “ هحصن كيلع بجي

 ةقداصلا ةقيقحلا : هب دارملا نأل « هلبق روكذملا قحلل ريمضلاف ‘ مالسإلاو

 ( ماسم راجك اضيأ ةبارقلا قحو ) ى مالسإلل فاضم ردقملو ى هل "وأ نينثإلاب
 يتلاك فاكلا هذهو “ بسن برق ( بيرق ) يفوملا هب دارأ وأ اقلطم دحوم يأ

 وأ ءاتلا حتفب _ قتعم ملسم راجك هذه ريغ قوقح ةلنثالث هل نم انلو ى اهلبق

 ص كلذ ريغ وأ _ رسكلاو حتفلاب _ قتعم بيرق كرشم إراجك و _ اهرسك

 امل بيرق ملسم ةأرملل رراجك و “ كلذك قتعم بيرق ملسم رراجك رثكأ هل نمو
 . امل قتعملا اهجوز ةبارق ةربت نأ اهيلعو ى اهجوزلو

 قيدصلاو ص ىسافلاو دباملاو « رفاكلاو ملسملا : لمشي راجلا : مهضعب لاق

 برقأو ، بنجألاو برقألاو « راضلاو عفانلاو ؛ يدلبلاو بيرغلاو « ودملاو

 لهو اهرثكأ مث اهلك لوألا تافصلا هيف نم اهالعأف ؛ بتارم هلو دمبأ وأ راد
 ف ددملاف 0 يواسي وأ حج ريف ص رثكأف ناتفص ضراعتت دقو “ دحاولا لإ

- ١١٧ - 



 : اينثو وأ ًايسوجم ولو راجلا نع ىذألا فك مالسإلا نمو

 يف فلخلاو ‘ مهلوزنو نيرفاسم ةلحر يف نإو نكاسملاب راوجلاو

 ك رم دق ه رح

 ةروكذملا فاصوألل قحلاف “ رصحلا دارأ هنإ : انلق نإو ى رصحلل سيل ثيدحلا

 امنإ ةيولوملا قح ىقتعملاو قتعملا نيب نأ نم مدقت امو اهريغ ةدايزب ىوقتيو “هيف

 . لوق وه

 ىبرقلا يذ راجلاو « ىنعملاب ها طقف راوجلا قح اهنيب :«جاتلا» يف لاقو

 ىبرقلا وذ راجلا : ليقو ء امحر سيل يدلا بنجلا راجلاو ى ابسن بيرقلا راجلا

 . رادلا دعب بنجلاو ص رادلا بيرق

 ابس الو ص دحأ لك نع بجاولل آلاثتما ( ىذألا فك مالسالا نمو )

 ص نكاسملاب ناوجلاو 0 اينثو وأ ايسوجب ولو ) هيلإ ناسحإلاو ( راجلا نع )
 يذلا عضوملا يأ مهتلحر عضوم ( نيرفاسم ةلحر يف ) وأ نفسلاب ( نإو
 يأ ( مهلوزنو ) ى هيلإ رفاسملا عضوملا ىلإ مهلوصو مدعل هنم نولحتريو هنولزنب
 ةلحرلا نكاسم لوزنلاو ةلحرلاب ديرب نأ لمتحيو “ لوصولا دمب محل وزن عضوم

 راوجلا قح نأ ديرب نأ لمتحيو ى اهولصيو مهناطوأ ىلإ اوعجرب مل ام لوزنلاو

 يف وأ عضوم نع ةلحرلا يف هراج نيعي نأ لوزنو لاحترا يف نإو نكملاب

 راوجلا قح نأ ديرب نأ هنم "معأ و ى زئاج هلك كلذو ث هيلإ نسحيو هبف لوزنلا

 امو لوزنلا يف اذكهو ى رخآ عضوم يف لوزنلا ىلإ هدعب امو لاحت رإلا يف مزال

 اهنأل دارفنا ىلع "لك ىشم ولو ص يشم يف اناك اذإ راوجلا قح مزليف ى هدعب
 . لوزنلا ق ناعمتجس

 بابلا نم ثلاثلا لصفلا يف ( "رم دق ) راوجلا دح يأ ( هادح يف فلخلاو )
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 نم اعارذ نوعبرأ ضعب دنع راوجلا ثدحف ع ترافكلاو ناميألا باتك نم يناثلا

 ء ةهج لك نم كلذك اتيب نوعبرأ : ليقو © ةديبع يبأ لوق وهو ى ةهج لك

 ىلإ هراج لجر اكش » : ىرقلا يف ةهج لك نم كلذك اراد نوعبرأ : ليقو
 ‘١' « راج اراد نيمبرأ نإ الأ دجسملا باب ىلع ايدانم رمأف ى تلت للا لوسر

 نكل لصتم بيرق وه وأ ى هبرق مدعل اراج هنم وكشملا هدعي مل يكاشلا نأك
 بيرقلاب فيكف ص نيمبرأ دح ىلإ زواجتيل هنأ ىتح راوجلا قح مظع ىلع هّبن
 . ملعأ هللاو ؟ لصتملا

 ف طسوت نم ةداع لمشي ام ردقب رانلا سبق ردق ةالفلا يفو حارملا دمد و

 ال مأ سابتقإلا عقو ءاوس “هيدامتو دوقولا ةعرس يف طسوتو اهرغصو ةلعشلا مظع

 ام ردق : لسىقو > ردقلا ةحئار كردت ام ردق : 7 ك امهضمب نم وأ اهنم

 مالسلا هيلع بوقعي رصب باهذ ببس نأ يور اك ى يوشملا محللا ةحئار كردت

 بلك هيمحي ام : ليقو ى هنم هطعي و هتحئار هراج دجوف لمج محل ىوش هنأ

 ردق : ليقو .ث عضوملا كلذ ىلإ ينع 2 هلإ دحأ ءاج اذإ هحابني هظفحي نأب

 برقيو “ دمب صعب تدسبلا فقس ف الثم افص هلامعتساب دمبىف فرفملا توص

 ةحئار كردت ةراتو > ال ةراتو عضوم نم ةرات عمسي ناك اذإ و > كلذ ريغ ف

 ف امه ك هل قحلا موزل ف نالوقف > كردت وأ عمسي ل اذاف > ال ةراتو 90 ردقلا

 ةحئار امهدحأ لممتسي ال ناك اذإو ‘ هراجل ثدح امب راجلا ملعي مل اذإ ام لك

 > كلذ ناك ول عمسب وأ حارب ام رادقميف > توص هل عمسي ًافارغم الو ردق ف

 رشع راوغلا نأ مهضمب ركذو > ةهح لك نم هلك كلذو دحاو راجلا : لبقو

 . دواد وبأ هاور ) ) ١
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 دحاوو انيمي نانثإ الامش و ًنىم ترطس اذإ تروببلا ف وه : لبقو

 دحاو فلخو لامشلاب و ناننإ مامألا وأ طقف نيميلاب و ص الامش

 نإ : ليقو ث بابقلاو ةيبخألاو صوصخلا رودلاو تويبلاكو

 دعب الو ترطس نإ ال تطلتخا

 ى ةهج لك نم ةثالث : ليقو ص ةهج لك نم ةعبس : ليقو ى ةهج لك نم تويب

 يف دميو ى نارمعلا دعب برخ ولو راوجلا يف دعي الو بارخلا ربتعي ال : لبقو

 راجلا روصتي بجوأ هقح ناك برقأ ناك تيب لكو ى ديبعلاو ةمذلا لمأ راوجلا

 . اهريغبو ةذفانلا ريغ ةكس يف امامأ

 ادحاوو انيم نانثإ الامشو انيم ترطس اذإ تويبلا ف وه : ليقو )

 طقف ( مامألا وأ طقف ) هيف ترطس اذإ نيميلا يف راجلا يأ ( نيميلابو الامش

 طقف هيف ترطس اذإ ( فلخو ) “ طقف هىف ترطس اذإ ( لامشلابو نانثإ )

 رئاس يفو “ مهلك مهاطعأ رثكأ وأ نىرانثا هب تلصتا نإو ( دحاو )

 . تسلا تاهجلا

 لاوقألا كلت يف ( بابقلاو ةيبخألاو صوصخلا رودلاو تويبلاكو )
 لوق ىلعو الامش ادحاوو انيمي نينثا نآب لوق ىلع اهيف خيشلا راصتقا و 4 اهلك

 ريخ امهلوأو ى اهيف نيلوقلل رايتخا اضيأ الامش ادحاوو يأ « انيمي ادحاو نأب

 راصتقال نيل وقلا ىلع رصتقا وأ“هريغو دلج نم نوكت بابقلاو « هدنع يناثلا نم

 . امهىلع « ناويدلا »

 وه هباوجو “ فنأتسم طرشلا اذه ( ترطس نإ ال تطلتخا نإ : ليقو )

 ةدئاز ءافلا تلعج نإو ص دعي ال وهف يأ « أدتبملا ريدقتب ( دعي الف ) : هلوق
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 اهنم نولوانتي ةوك اهنيب تناك نإ الإ اراج همامأ نم الو هفلخ نم

 . . ., . .. . مهنيب يذلا طئاحلا مدنا وأ

 دمي ناكسإ ىون ءاوس ى أدتبملا ردقي الف ى زاج اطرش هتيحالصل باوجلا ىف
 اظفل اهطرش يف اهلمع مدعل ةادألا هنع لمهت نأب وني مل وأ باوجلا ىلع امزج
 تناك نإ الإ اراج همامأ نم الو هفلخ نم ) ةىهان « ال » لمحت وأ اهنم هبرق عم

 يأ ( اهنم نولوانتي ) ‘ رطسم ريغ يقابلاو ‘ ناترطسم امهف ( ة"ونك امهنيب
 اهعسو نوكي نأب اهتيحالصو“اول وانتي وأ اهنم اولوانت ءاوس اهنم لوانتلل حلصت

 نم لصوت تناك نإو ‘ ذخأيو لوانتملا اهلصي ام ردقب اهبرقو “ كلذ ردقب

 يذلا وه تركذ امو ى امهيلع الف ةلطعم اهنأل ءيش اهب مزلي مل رخآ نود بناج
 ىلع فقسي وأ ةذفان ريغ ةكس يف نوكي نأ مادق نم راوجلا ةروصو “ يل رهظي

 مزليف كلذك هيلإ تنأ فقست وأ ، فقسلا يف مادق نم كب لصتيف قيرطلا
 : « ناويدلا » يفو ى اهنم نولوانتت ةوك امكنيب ناك نإ وأ ى اقلطم راوجلا قح

 نولوانتي تاوك نهنيب ناك نإ الإ راي تسيلف همادق قتلاوهفلخ ىتلا رادلا امأ و

 هنم نولوانتي اريصق امهنيب يذلا طئاحلا ناك اذإ كلذكو « مهجئاوح اهنم

 ص ًآراج ضعبل مهضعب نوكي هنإف امهنيب يذلا طئاحلا مدهنا وأ « مهجئاوح
 ضعبل ضعب نوكي الف مهجئاوح اهنم نولوانتي ال ةوكلا تناك اذإ امإو

 نولوانتي هلوقب دارأ : لاقي نأب تركذ يذلا ليوأتلل لباق وهو ؛ ھا ڵ اراج

 تل"وأ امنإ و « لوانتلل حلصت ال اهنأ نولوانتي ال :هلوقبو “لوانتلل حلصت امنإ اهنم

 نع مهضارعإو هحالصو هلوبق يفكي لب « لوانتلا طارتشال ىنعم ال هنأل كلذ

 اهولع وأ لوانتلا نع اهقض مدعلاك اهريصي لب ى مدعلاك اهريصي ال اهنم لوانتلا

 . لصوت ال قح

 ةوك نكت مل وأ طئاحو ةوك تناك ثيح ( مهنيب يذلا طئاحلا مدهنا وأ )
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 . ءيش لك يف هنم ءادتبإلاو نيمي نانثإ ةثالث راجلاف هيلعو

 ‘ الامش دحاوو

 ولو امهنم دمي : لاق نمل افالخ “ بصقلاو دوملا نكاسمو هتوىبو نيطلا رودك
 ةذفان ريغ ةكس يف مادق نم راجلا روصتي امنإو “ طئاحلا مدهني ملو ةوك نكت م

 امهنيب ناكف قيرطلا ىلع فقس اذإ ةذفانلاو عراشلا يفو قيرطلا لصف ولو

 تاهج وا ةهج لإ تالبقتسم هوحنو رعش توببو > فقسلا فقوف نم طقف رادج

 . ريودت الب الب نمضو اذإ

 ةعباتتم الو ةرطسم ريغ توسبلاو صوصخلا كلذك و : « ناويدلا » ىف لاقو

 دحاو : لوقي نم مهنمو ى راسيلا نع دحاو و نيميلا نع نانثاف ى ةطلتخ تناكو

 ص هفلخ تويبلا يف ديزي نم مهنمو « همامأ دحاوو راسيلا نم دحاوو نيميلا نم

 امل نوكي امنإف ص ةطلتخم تناكو ةعباتتم الو ةفطصم ريغ تناك نإ رادلا امأو
 . راسملا نع دحاوو نيميلا نع نانثإ “ راج

 لك يف ) نيميلا نم ( هنم ءادتبالاو انيمي نانثإ ٠ ةثالث راجلاف ى هيلعو )
 جارخ ال ةيولوآلاو نسحلاب ءيشلا تفصو امنإ و ى هفالخ نم ىلوأ نسح ( ءيش
 رسيألا هيف مدقي هنإف لمنلا عزنك و رسيألا هيف مآدقي هنإف فينكلا لوخدك ام

 نإو ى مامأو فلخ اذك و جورخلاب لامشلاو نيميلا ربتعيو “ ( الامش دحاوو )
 مث ءاطعإلاب باهذلا : دنع لوألا ىطعأ هب ةقصتلم تويب دحاو بناجب لصتا

 ام لوألا هجوو “ نوقصتلم مهنأل مهلك مهيطعي : ليقو “نيمم كلذو ى هيلي يذلا

 ليلدلاو ى ةعفشلا يف ءاوس مهنأ يناثلا لوقلا بسانيو ى برقألل ءاطعإلا نم درو

 جورخلا دنع همادق ناك ام همادق نأ جورخلا دنع انيمي ناك ام نيميلا نأ ىلع
 هنألو ى نيميلا وهف مادقل انيمي ناك امف مادق وه كلذ “نأ تبث اذإف ى امطق
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 لمكت مل نإ تحتف قوفف لايثف انيمي طعيلف ، هقوف تيب ناك نإف
 . ةثالث ىلإ اللشمشو 7 ةعبرأ ىلإ انيم يطعب : ليقو ء ةئالث
 فلخو نينثال ًامامأو

 يف ىلوآلا نالو ى كلذ هدوعق يف انبمي ناك ام وه هنيمي دعف انبل برحثف دعق تلع

 هئاطعإ لاح للع هربتعا اك ءاطعإلل جورخلا لاحنيمي وه ام رابتعا نيميلا رابتعا

 هىلع نوكي امنإ تالاسعب ةنوكسمتويب اهىف اراد رواج نم نألو كبرشي نمل انىل

 هارتف « مهضعب دنع ءاطعإلاب مهراد مهيلع لخد اذإ هنيميب نوكي نمل راوجلا قح

 نم تجرخ نيح اهرابتعا ىلوألاو « مهفاف رادلاب مهيلع لوخدلاب نيميلا ربتعا
 دحاو دحاو كلذ لك ( قوفف الايشف انيم طعيلف هقوف تيب ناك نإف ) “ كراد

 هنيمي نكي مل وأ هقوف تيب نكي مل نأب ( ةثالث لمكت مل نإ تحتف ) ةهج لك ىلإ
 دجو نإف ‘ تويب ةثالث راجلا نأ لوقلا اذه ىلع لصاحلا « هلامش نكي ل وأ

 دجو نإو ى تيب ةهج لك يف يطعاف ص تاهجلا ثالث ريتخا تاهج يف تويبلا
 ى راسدلا عم نيمىلاك تيب رخآلو ناتيب امالضفل ىطعأ توسبب اهيف ناتهج

 . فلخ عم مادقك و ى مادق وأ فلخ عم راسيلاكو

 نأ آلامش دحاوو انيمي نانثإ « ةثالث راجلا نوك نم مزلي ال هنأ ىفخي الو

 ء هقوف تيب نكي مل نإ اهعم هتحت .زمو لايشلاو ص نيميلا عم هقوف نم يطعي
 نإ الإ ص ةيببسلا ريغل انه ءافلا لعج نإ الإ واولاب ناك نإ و : لوقي نأ ىلوألاف

 اذإف ص تويب هثالث ربتعي لوقلا اذه بحاص نأ خلأ راجلاف هيلعو : هلوقب دارأ

 نيميلا يطعي هنذأ مهضعب نعو ى يقابلا يف هيلع الو اهئاطعإ نم دب الف تدجو
 . فلخلاف مامآلاف تحتلاو قوفلاف لايشلاف

 افلخو نينثال اماماو ى ةثالث ىلإ أليشو ث ةعبرأ ىلإ انيمي يطعي : ليقو )
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 نإ هديبع هيف دعيو ى هيلإ اباب امهبرقأ نم ةئدبلا : ليقو ، دحاول

 . . . . . . . . هئام] ريغ اوج ورت

 نم ةئدبلا : ليقو ) اهيلإ ىطعأ اذإ دحاول تحتو قوف يطعي اذك و ( دحاول

 نأب راوج برقأ بابلا ديعب ناك ولو ( هيلإ اباب ) لايشلاو نيميلا يأ ( ايب رقأ
 اهاف نيراج يل نإ هللا لوسر اب : تلق ه : ةشئاع لوقل رخآ قيرط نم هباب ناك

 لديو ؟ الوأ يدأ اهيأ ىلإ ينمت « كيلإ اباب اهبرقأ ىلإ : لاق ؟ هيلإ يدهأ
 ص هب أدبت امع لأست اهنأ نيبتف « قح هل راجلاو ى نيراج اهسفنل تتبثأ اهنأ اذهل
 نمو يطعت نمع تلأسو ى رخآلا دعب امهدحأ ننراج امه نأ ديرت نأ لمتحيو

 نم هب لدتسيو ى رخآلا كمزلي الو ينعي ى اباب ايهبرقأ يطعت : لاقف ى اهمزلي ال
 ناك ولو “ لاتحالا هيف نكل ى لايشلا نم دحاوو نيميلا نم دحاو راجلا : لاق

 ىلع هلمح راجلا ظفل نأ ريغ « باوجلاو لاؤسلا يف ظفللا نم ردابتملا وه اذه

 نيراجلا ذخأ نوكي يناثلا لاتحالا يفو “قلطملا يوغللا ىلع هلمح نم ىلوأ يعرشلا
 توص غلبي ام ردق راجلا : ليقو ث ايعرش رخآلاو اقلطم ايوغل الاؤس نم

 يف هتيب بسحي هنأ مهضعب ركذو « ادحا و نيميلا نع يطعي : ليقو « فرغملا

 دنع وأ هدحو هتيب نم نإو ى ال : لبقو ى ةروكذملا دادعألا نم هريغو نيعبرألا

 ى افرع تويبلا يف طسوألا ربتعي هنأو ث اهردق ضرآلا يف دعي اهنم لقأ تويب
 نم بجوأ راجلا ةلصو « ةحئارلا لوصو ربتعيل مهلزانب فوطي نأ همزليالو
 . ءابآ ةسمخ هنيبو كنيب

 هريغ ءامإ لب ( هئامإ ريغ اوجوزت نإ هديبع ) راوجلا يف يأ ( هيف دعيو )
 مهدع امنإو ى هتلاخو هتمعو هتخاك هلايع نسل يئاللا هرئارح وأ هربغ رئارح وأ

 ريغ نجوزت نإ هءامإ دعي اذك و « هلايع الو هءامإ نسل يئاللا مهجاوزأ لجال
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 نإ تاغلابلا هتانبو هرديبعك هءامإ مهل جوز نإ هنيناجمو هلافطأ ال

 لجرلا لايع نم دعي ال نم لكو ، تاجوزتم ريغ هتحت ؟نك

 { هراوج نم دعي مهزاحأ نإ نيغلابلا هدالوأو ةنئابلا هتجوزو هي وب أك

 دعب نونج ثدح وأ ى اغلب ولو ( هنيناجمو هلافطأ ال ) نهجاوزأ لجأل هدبع
 وأ هءامإ اوجوزت وأ « اوجوزتي مل نيذلا ( هديبعك هءامإ مهف جوز نإ ) غودب

 هتممك هدبع ةجوز نكت مل ولو لاحلا يف هتقفن هتمزل نمو هتنبك هلايع نوكي نم

 هقحلي ال لفطلاف الإ و « ديق ال هيزنت تنعلا طرش نأ ىلع ءانب كلذو ى ةريقفلا

 جاوزأ دنع نك ولو ( تاجوزتم ريغ هتحت نك نإ تافلابلا هتانب و ) ' تنعلا
 ةراج ةغلابلا هتنب دمت : ليقو « هنع نهانغ مدعل نهتقفن هتمزل نإ مهنم نبو

 . طق جوزت م ول و

 يف دعي : ليقو ت هناريج كيلاممو هكيلامم تويب دعي هنأ « جاتلا » يف ركذو

 ى هسكمك هدحو هنكسأ نإ هالوم ةلص ديبملا ىلع نأ و « بارخلا يف ال نارمملا

 الو“ُهَمح رت اذك و ىنغ اذ وأ اجاتحم هفرعي مل نإ هراج لاح ناسنإلا دقفتي هنأو

 عطقي الو هلايع نم دمي نم يطعيو ى هملعي ىتح امحر هفرعي مل نمع لاؤسلا همزلي
 همزلت ل نيذلا ) هيوبأك لج رلا لايع نم دعي ال نم لكو ) هدعب نمع راوجلا

 الو ى اهيطعي هلايع نمف هنع امهانغ مدعل ايمل هتمزل نم امأ و « هنع امهانغل اهتقفن
 ةمرح وأ ثلاث قالط وآ ءادفب ( ةنئابلا هتجوزو ) امهدعب نمع راوجلا نامطقي

 وأ اهكلم اذإ امأ ى اهكلمي مل اذإ ةعجرلا تزاج ولو نئابلا نم كلذ هوحن وأ

 ( مزاحأ نإ نيفلابلا هدالواو ) هلابع نمف اهتقفن همزلت امم لمح وحنب اهلطع

 هلابع مهناف هل مهبسك ناكو ناكسإلاب الإ مهزحي مل نإو « هتقفن نع اونغتساو

 ٠ هريغ وا نيعبرالا ددع ددملا ق ءالؤه توبب بسحتف ) هراوج نم دعي (
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 عطقيو ض اوجوزتي مل نإو ى اهلافطأ ةأرملا نعو هقح هنع عطقيو

 نم نودعيو ى اهترضب نإو 3 هدحو تيب يف نكس نإ اهجوز

 ك اه ر | وح

 ولف « راوجلا قح يأ ( هقح هنع ) هلايع نم دمي ال يذلا كلذ ( عطقيو )

 لوقلا ىلع امهدعب نم ءاطعإ مزلي الو < امهاطعأ همأ هدعبو هوبأ هنيمي نع ناك

 . نينثا هنيمي نم يطعي نأب

 و اهئامإ ريغل نوجوزتملا اهدببع راوجلا قح ( ةأرملا نع ) عطقي ( و )

 اهنيمي نع ناك ولف ى اهناريج مهف ( اوجوزتي مل نإو ) اهغ"الب ايس الو ( الافطأ )
 اہأ ليلدب بناجألاك مهأل امهدعب نم نود اهل راوجلا ىتح اهمزل امل نالفط

 مهل نكي مل نإف ى شارفلا رانيد ولو تارافكلا عاونأب اهتارافك و اهتاكز مهيطمت

 لكو همأ نباو تبنف نمك اهل آراج اودعو « مهتقفن اهتمزل مهتقفن همزلت بصاع

 اذإ تافلابلا هتانب لثم ثدح امم هءاطعإ مزلي هدعب ام دميو اراج دعي ال نم

 نم نهنأل راوجلا قح هنع نعطقي ال نهنإف هراوج نكسو نجوزذتي ملو هتحت نك
 . هدنع ثدح امم نهمطمي نكلو « هلامع

 نم دمي ال هنأل ( هدحو تيب يف نكس نإ اهجوز ) راوجلا اهنع ( عطقيو )
 نم اهنأ اك املاع نم وهف امل ىلوم ناك نإ الإ لجرلالايع نم دعت ةأرملا لب اهلابع

 اهت رض عطقتو ( اهترضب نإو ) هقفني وه كلذك و هقفنت تناك نإ هدعت الف هلايع

 . ( اهراوج نم نودعيو ) اضيأ اهعم جوزلا نكي مل نإ

 اذإ هديبع كلذك و « راوجلا هزع عطقي كرتشملا دبعلا : « ناويدلا ه يفو

 زرفي ال ىتح هريغ عم طلتخا اذإ هلفطو “اوزرفي ال قح مهريغ عم اوطلتخا
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 محل ىطعي له دترملاو عطاقلاو عناملاو نعاطلاو ةصاعلاو قبآلاو

 . . عطقيو ؛ نالوق ؟ ال مأ هقح نوعطقيو نودعيو

 اهنم دمحاو لك ديس نإف رخآلا يقبو نئيدبعلا نم دحاو بهذ اذإو ى مهنيب

 نم امهدحأ لاز اذإ نيطلتحخلا لافطألا دحأ كلذك و « راوجلا ىتح هسفنل طاتح
 نكي مل اذإ كرتشملا دلولاو هسفنل نيوبآلا نم لك طتحيلف رخآلا يقبو « راوجلا

 رخآلا نع ايهدحأ عطقي ال ناديقعلاو ص راوجلا مهنع عطقي ال هنإف هيوبأ نع

 راجلا قح هنم هل هنإف رخآلا نود اهدحأ هب درفنا نإ امأو ى اهنيب اهف راوجلا

 اراج ايهنم دحاو لك نوكي ناديقعلاو ى اضيأ راوجلا عطقيو هل اراج ناك اذإ

 اهنم دحاو لك نوكي لاملا يف ناكرقشملاو ى ةبراقتم نكاسم يف اناك اذإ هبحاصل

 نمو “ اراج مهل نوكيو اراج هل نانوكي ىماتيلا ةفيلخ كلذك و ى هبحاصل

 ةثالث وأ ناتيب هاذاحو « اهوحن وأ راد وأ “ يأ ضيرع ريبك تيب هل ناك

 هنإف اهريغ وأ يأ لايشلا وأ نيميلا نع هلك كلذ هب لصتا يأ ، رثكأ وأ يأ

 ناراج متي ىتح مهدعب نم اضيأ دميو “ ثدح امم هنوطعيو ثدح امم امهل يطمي

 . فرصتو ةدايزب ها الثم رخآ دمب ادحاو ناراج مزلي ثيح رخآ دمب ادحاو

 (عناملاو) نيدلا يف ( نعاطلا و ) اهجوزل (ةيصاعلاو) هالوم نع ( قبآلاو )
 لتاقلاو “ مارحلا شارفلا ىلع دعاقلاو ( دترملاو ) قيرطلل ( عطاقلاو ) قحلل

 اوردقي ملو كلذ ىلع اوعلطا وأ دترا وأ عطاق هنأ ىلع راجلا ريغ علطي مل اذإ املظ

 نودعيو مهل ىطعي له ) اوققحي وأ اوردقيل اوصبرت وأ ىحلا ذافنإ ىلع
 هنود يناثلا للع ولو « هترابع نم رهظي ايف خيشلا راتخم وهو ( هقح نومطقيو

 ؟ نيدلاب فافختسا مهتلصاوم نأل هقح نوعطقي الو نودمي الو نوطعي ( ال مأ )

 عطقيو ى نالوق ) ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم لا دبع وبأ هركذ اك راتهلا وهو
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 تويب اهنيب ناك نإ و 4 رود نيب ناك نإ داوو قيرطو قوس ةق ةقاوذلا

 اهضعب حمق لهف . لايعب اهف نكس ناريغ وأ صوصخ وأ

 ر روح ٥ ١ وح ر ١ هن ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠

 قيرط : خيشلل اياصولا يفو « عراش ( قيرطو قوس ) راجلا ىحو ؛ ( ةقاونلا
 دحاو ( ناك نإ ) نكي م وأ ءام هيف ( داوو ) عراشلا هب دارأ هلعلو « ريبك

 . تويب وأ ( رود نيب ) كلذ نم

 داو وأ عراش زئاح قيرط عطقي ملام راجلا ىتح بجي : « دعاوقلا ه يقو

 تقوس وأ راج ,داو وأ زئاج قيرط : « رطانقلا ه يقو ‘ جراخ قوس وأ ذفان
 راد باب لباقن يذلا نإف قاقزلا ق رودلا تناك اذا : « ناويدلا » يفو > عماج

 ص آراج هراد باب لباق يتلا نوكي الف عراشلا امأو ص اراج :هل نوكي لجرلا

 وأ ةيقاس وأ داو رودلا نيب ىرف اذإو ص راج هل نوكي : لوقي نم مهنمو

 . ھا ضعبل اراج اهضعب نوكي الف قيرط

 هدارمو “ رواجتلا هب نوكي ام لكو ناربغلاو تويبلا كلذ يق رودلا لثمو

 تذفن ءاوس عراشلاك ةماعلا ةكسو “ صاوخلل يتلا ةذفانلا ريغ ةكسلا قاقزلاب

 بوجو عطقي دارملاو ‘ قوذلا واولا فيفختو لاذلا حتفب ةقاوذلاو ‘ ذفنت م وأ

 يف لمجي ام يأ واولا فيفخت و لاذلا مض زوجيو ى ةبجاولا ةقاوذلا وأ ةقاوذلا

 كلذو ى ةبجاولا ةقاوذلا وأ « اضيأ ةقاوذلا بوجو عطقي دارملاو “ قاذيو مفلا

 ناريغ وا صوصخ وأ تويب اهنيب ناك نإو ) « رثك وأ لق مامطإلا نع ةيانك
 ( هبناؤجب راد راوج اهضعب عطقي لهف ) « لايع ريغب وأ ( لايعب اهيف نكس
 هب لصتا امب لصتملا تيبلا وأ ةلصتملا رادلا نود راجلا وه نوكف هبناوج دحأب
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 ؟ مل ىطعملا وأ رودلا ددع ىعاري له هراثم ص فالخ ؟ ال وأ

 نك اس لل يطعي له الجر تويبب اهيف راد ترواج نإ اذكو

 هيلي نمل وأ فيرط هيلإ ثدح نإ ابب

 هادع ام نودو ؛ الثم نيميلاك نيتيبل هيف جاتحي ثيح ناك نإ تيب وأ راد نم

 وهو لايشك دحاو تيبل هيف جاتحي ثيح ناك نإ هب لصتم ولو هتهج نم

 همزلي اذه ىلعو ؛ ( فدلخ ) اضيأ مهيطعي نكلو ؟ ( ال 'وأ ) حبحصلا
 ( رودلا ددع ىعاري له هراثم ) « مهيطعي لوآلا ىلع آضيأ اذك و « مهؤاطعإ
 يطعي هنأ يف رهاظ ( ؟مهل ىطعملا وأ ) مهدعب رادلا نع راوجلا ءالؤه عطقي الف

 لاح لك ىلعو ص نومطقيف مهدمي ال ناك ولو ناربغلاو صاصخألاو توسبلا لهأ

 ص ضعبل راج ضعب ناريغلا وأ صوصخلا وأ تويبلا كلت لهأو ‘ نوعطقي مهنإف .

 اذك و ؟ ال مأ كلذك تيبلا ىتح رادلا عطقت له تويب نيب راد تناك ول اذك و

 عون نيب عون لكو “ ناريغ نيب تيب وأ 2 توميب نيب راغ وأ ، ناريغ نيب راد

 راوجلا قح مزلو “ هريغ نيي طسوتملا عونلا يف راوجلا مزلو « ها فلاخم دحتم

 . نينكاسلا نيد

 نم ( ذاجر ) اهوحن وأ صوصخ وأ ( تويب اهيف راد ترواج نإ اذكو )
 ءمادق قح تبث ثيح هفلخ وأ همامأ وأ هتحت وأ هقوف وأ هلامش وأ هني

 ذإ دحا و تيبك اهنأل ( اهب نكاس لكل ) لجرلا كلذ ( يطعي له ) فلخلاو
 ؟اقلطم راوجلا قح هيف مزلي ام لب ( فيرط هيلإ ثدح نإ ) دحاو راد اهتلمش
 يتلا رادلل ىطعأ ناراج اهيف مزلي بناجي تناك نإف « فيرطلاب دارملا هلمل و

 هيلي نمل وأ ) ‘ كلذك هوحن وأ راغ وأ تيب نم اهدمب امل وأ ث كلذك اهدمب
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 نإو ص لاوقأ ؟ لخد اذإ هنيميب نمل وأ 3 اقلطم طقف اهيف

 راوجلا رابتعا يفف ٤ تدب ف باجح اهنيب تالابع نكس

 نكسي مل نإ تيناوحلا يف ربتعيو ؛ نالوق ء همدعو اهنيب
 .ابن

 ص هلامش وأ لخد اذإ هنيمي ءاوس “ اهبف هيلي تيب لهأ يأ ( اقلطم طقف اهيف
 تبب لمهأ يأ ) هنيميب نل وأ ( مهلك هىلي نم يطعي هىلي نم ددعت ول اذك و

 هنيمي نع اناك نإ نيتيبل وأ ى رادلا كلت ( لخد اذإ ) هنيميب اهيف نوكي دحاو
 ؛ ( لاوقأ ) حيحصلا وهو «ى هلامش نع ناك نإ تيبلو ى هراد نم جرخ اذإ

 . وهف هتمنصب الو آليل مونب اهبحاص اهنكسي ال ةروكذملا رادلا نم تيب هالت نإو

 . اهيف ناك نم الثم ةحئارلا تقفاو نإ الإ تيبلا كلذل قحال توناحك

 ( اهنيب اوجلا رابتعا يفف تيب يف باجح اهنيب تالايع نكس ناو )

 امهثلاث ( نالوق همدعو ) ى ةنيفسلا يف مهلام كلذ نمو ى مهدعب نمع نوعطقنف
 ام ربتعا "الإو ى ربتعا دوع نم احاولأ وأ ءانب باجحلا ناك اذإ هنأ حصألا

 . رضلاو برقلا ةدشل و هلايمك مهنأل مهيطعي لاح لك ىلعو ى امهدعب

 تلعج وأ لام اهيف نزخ لب ( اهيف نكسي مل نإ تيناوحلا يف ربتعي الو )
 نكسم الو اهيف عنصي ناك وأ اهيف تسب ناك نإو « كلذ ربغل وأ ءارشلاو عيبلل

 : «ناويدلا» يفو « هنع ةحئارلا ةرضم عفد الإ مزلي مل الإو ى راج يهف اهاوس هل
 همزلي الو . ها مهتيناوح يف اونكس نإ الإ راوج مهنيب سيل تيناوحلا لهأو
 . ملعأ هللاو ثدح امب ملعي مل اذإ هيطعي نأ
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 ةدزناف

 ةك ق رخآ رادح نم تمسب وأ راد هلراقت نأ مامأ نم راجلا نوك هحو

 لخاد نم هبابو هباب قيرط قوف راد وأ تيب نوكي نأ و “اهيف امهبابو ةذفان ريغ

 ٠ روصلا نم كلذ ريغ وأ ةوك امهنىب وأ هتىب وأ هراد
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 لصف

 ه كناعتسا اذإ هنيعتو ث كبلط اذإ هضرقت نأ راجلا قح نم

 ءترام اذإ هتزانح دهشتو > ضرم اذإ هد وعت و > كاعد اذإ هبجتو

 ةءاسمب هيزعت و

 لصف

 بلطي هنأ ملعت مل ام ضرقلا يف ( كبلط اذإ هضرقت نأ راجلا قح نم )
 ىلاخلا ةيصعم يف قولخ ةعاط الو ةيصعم ذئنيح ضرقلا نإف ةيصعمل ضرقلا
 ء رقتفا اذإ هملع دوعتو كثافتسا اذإ هثيغتو ( كناعتسا اذإ هنيعت و ) هناحبس

 اهبلإ لصوم وه رمأل وأ امهل كاعد وأ ةيصعمل كنامتسا نإو(كاعد اذإ هبيجت و)
 دهشتو ضرم اذإ هدوعتو )“كلذ يف هقفاوت نأ كيلع مرح كلذك كتثاغتسا وأ
 كاهلجأل وأ اهيف يأ ( ةءاسمب هيزعت و ) “ هيلع يلصتو اهعبتت ( تام اذإ هتزانج
 لاتقك و ىمالسإلا رصن ىلع نزحك ةيصعم يف هتءاسم وأ هتوم وأ هضرم ناك نإو

 هل ىدؤت لاق نمل افالخ هتءاسم يف هزمت الو هتزانج رضحت الو هدمت الف ةنتف
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 : ليق ، كردق رلتقب هيذؤت الو ث هبيغم يف هظفحتو 2 ةرسمب هينهتو

 ٠. . . . . . مالسلا هملع بوقعي ةيلب وهو

 عطاقلاو عناملا و .نعاطلا و ةيصاملاو قبآلاو : هلوق فالخلا ىلع لديو « هقوقح

 ؟ خلا مل ىطمي له دترملاو

 ىحلا نيوهتك ةيصعمب تناك نإ الإ اهلجأل وأ اهيف وأ ( ةرسممب هيتنهت و )

 سمشلا هنع بجحتف ءانبلاب هيلع ليطتست الو ( هبيغم يف هظفحت و ) هرهقو
 . هنذإب الإ بورقلاو عولطلا عضوم وأ حيرلاو

 نإ الإ كئاوش وأ ( كردق ) ةحئار يأ فاقلا مضب ( راتلقب هيذؤت الو )
 ( و : ليق ) “ نارمعلا يف محللا "يش زوجي ال : ءاملعلا ضعب لاق دقو « هتيطعأ

 هيلع بوقعي ) ماللا ناكسإو ءابلا رسكب ( ةيلب وه ) ردقلا راتقب ءاذيإلا

 ملو لمج محل خبط هنأل ذالتتنن فسو هدلو هنع بّسغو هرصب هلللا بهذأ ) مالسلا

 هراج دجوو لمج محل ىوش ةياور يفو ؤ هتحئار دجو دقو هنم هراج طعي

 ى ءاملاب المح ىوش : يورو ى همل يأ المج ىوش : يورو ى مهطعي ملو هتحئار

 فسوي ىلع هنزحل هرصب باهذ : تلق نإو ى ىلوألا ةنسلا يف ةاشلا دل و وهو

 كلذل هرصب ظفحي مل هلالج لج هللا نكل ى لجأ :”تلق « هيلع ءاكبلا ةرثك و
 هقيرفت هنع هدلو بييغت ببس نإ : ليقو ؛ ملعأ هللاو ءاكبلاو نزحلا هيف رثأف

 راجلا ءاطعإ مزلي ال هنأ ىلإ ةراشإ ةصقلا هذه يفو “ عيبلاب اهدلوو ةمآلا نيب

 . كلذ ةحئار كراج دجوف : لاق هنأل هب ملعي مل اذإ ثدح ام

 ءينلا هاطعا نإف محللا نم هراخجل يطمي نأ دارأ اذإ : « ناويدلا » يفو

 محللا نم هيطعي هنإف خبط ام دمب الإ هطعي مل نإو « قرملا هيطعي نأ هيلع سيلف
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 فإو « هنم هتقاذإ همزل هراج دنع نكي مل اع دحال ثدح امو

 وأ اهفرخي ةلخن هل ىطعأ نإ الإ بطرو نبلك موي لك ثدحي ناك
 موي لك ه.ا ضخمم ال ام هل ىطعأ ناف > اهبلح ةاش

 قافتاب محللا اورتشي وأ مهتالايعل منغلا اوعفدي نأ ناريجلا قفتا نإو « قرملاو

 هنإ : ليقو ى مهدنع امم مهنوقوذي مهناريج نإف ضعب لعفي ملو كلذ اولعفف مهنم

 . ءيش مهنم مهيلع سيل

 همزل هراج دنع نكي مل اع ) بورشم وأ لوكأم نم ( دحأل ثدح امو )
 وأ عيبلل وأ راخدإلاك لكألا ريغل ناك نإو « لكألل هلعج ناك نإ ( هنم هتقاذإ

 ص همزلت مل اولك أف مهعنم نإ و ى هلايع وأ وه لك أي مل نإ ةقاذإ همزلت مل كلذ وحن

 اهيف يفكي هنإو “ راجلا ةيطع يف دح ال هنأ ىلإ ةراشإ ةقاذإلاب نوربعي امنإو
 لىقث ءاعو يف هبطمي نأ ىل'وآلا نأ اوركذو ى ارجأ مظعأ وهف رثك امو ى للق

 يفو ؛ لق نإو ثدح امم ءاطعإلا مزلو هيف يطعي يذلا ءاعولا هل نزوي هنآل
 ثدح اذإ هنم ءاطعإلا همزلي ال مهردلا ةميق نود ام لك يف :لبقو : « ناويدلا »

 ارارم ثدحي ناك نإو ‘ دبزو ( بطرو نبلك موي لك ثدحي ناك نإو ) ى هيلإ
 ،ثداحلا عونت نإ الإ“اعم ةليللاو مويلانع دحاو ءاطعإ همزل ةليللا يف وأ مويلا يف

 ءارحصلاو ةدلبلاك رادلا جراخ نم وأ هتاش بلحك هراد يف هيلإ ثدحي ءاوس و

 ؛ ةرب تثدح ولو عون لك نم ءاطعإ همزل ثداحلا ددمت اذإ و ى ىرخألا ةدلملا و

 نم هب هلغشي امم كلذ ريغ وأ ( اهبلحي ةاش وأ اهفرخي ةلخن هل ىطعأ نإ الإ )

 رخآ اعون فرحم ناك و ةلخن هاطعأ نإو ى هل ثدح ام هيلإ هنم ثدحي ام سنج

 ءا هريغ وأ ى هبحاص وأ « همحر هيطعيل ابطر ىنج اذإو ى اضرأ هنم هاطعأ

 نم ( موي لك هب ضخي الام هل ىطعأ نإف ) “ هراج ءا۔طعإ همزلي مل هلك ايل ال
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 هاطعأ زعم نبل هراجل ناك نإف ‘ ضخمي ال موي دبزلا هل ىطعأ

 نبللا نأ ف صخرو ‘ امهريغ يف اذكو > هسكعو نأض نبل

 . . . اهعاونأو راملا سانجأ فالتخا اذكو ء دحاو

 ناك نإف ) ص .راج ( ضخي ال موب ) وه ضخ نإ ( دبزلا هل ىطعأ ) مامنألا
 إذكو ( هسكع لمفف وأ ك بحاو ( هسكعو نأض نمل هاطعأ زمم نمل هراج

 . ( امهريغ يف

 سنجلاب دارأ ( راثلا سانجأ فالتخا يف اذكو دحاو نبللا نأ يف صخرو )
 دنع ناك اذإف ص ديكأتو ريسفت ( اهعاونأو ) هلوقف ص ةغل نافدارتم امهو عونلا

 ص هدنع امم اهنم لك ىطعأ الثم ءارملا بطر رخآلا دنعو ةلادآلا بطر ايهدحأ
 صخرو ؛اذكهو دوسأ رخآلا دنعو دوسأ ريغ بنع امهدحأ دنع ناك نإ اذك و

 دب الف بنع رخآلا دنعو بطر ايهدحأ دنع ناك نإو ى دحاو كلذ نأ يف

 ال اناك ولو ث تفل رخآلا دنعو رزج ايهدحأ دنع ناك نإ اذك و ى امطاعتي نأ

 هقوف ام عونلابو عاونأ هتحت ام سنجلاب ديرب ن أ لمتحيو ى راثلا ظفل اهيلع قلطي

 عونلاو سنجلاب فالتخالاف لبق ركذ امو فالخلا ةلأسم ىلإ مالكلا عجريف سنج

 نوكي نأ لثم عونلاب فالتخالاو « بنع رخآللو بطر ,/" نوكي نأ لثم

 طسوو ءيدر هيف عون ثدح اذإو ءارمحلا بطر رخآلو ةلادالا بطر ايهدحال

 وأ لك نم ىطعأ طسوأ و ءيدر وأدوجأو ءيدر وأ دوجأو طسو وأ دوجأو

 نإ و « ءيدرلا هيطعي نأ حبقيو « لضفأ ناك ديجلا ىطعأ نإو “ طسوألا نم
 ناعون كلذ لاق نم ص ءارملا رمثو ةلادالا رمثك ةدحاو ةرمثلاو عونلا ددمت

 لب ىندأ وه امم هيطمي نأ حبقي نكل « يفكيف دحاو لك نم هيطعي د نأ همزل
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 محل ديدج اذكو . اهب ايطاعت نبج رخآلو نبل دحاول ناك نإو

 ٠ ةلغ ديدحو ك هديدقو

 .'١هي نوقفنت' هنم ثيبخلا اومّسيتَ الو » :ىلامت هلوقل “ ديجلا عونلا نم هيطعي

 وأ ةدحوملا ناكسإو ميجلا مضب ( ”نبج رخآلو “ نل دحاول ناك نإو )
 دنعو ءيش ايهدحأ دنعناك اذإ رخآلانمموقي ام لك اذك و“(ايهب ايطاعت) اهمضب

 ى نمسو دبزو ى نمسو نبلو ى رم اك دبز و نلك ءيشلا كلذ هنم موقي ام رخآلا
 . لخو رسب'و ‘ طقأو نبل و

 .ها ءيش كلذ نم هيلع نوكي ال نأ صخرب نم مهنمو : «ناويدلا» يف اولاق

 رادقم وأ ةلىلاو مويب الإ وأ ةليلو موب نم .رثك أب الإ عنصنال ام نأ يدنع يذلاو

 ال هنأل لخلا يف مزليف هيف مزلي ال لقأ يف عنصي امو ع ءاطعإلا هيف مزلي كلذ
 دحتا ايف ءاطعإلا همزلي ال هنأ كلذل لديو ص اموي نيعبرأ يضم دعب الإ دجوي

 همزل نمو هدعب موي يفو موب يف ثدح نإ همزلي هنأو “ تارم مويلا يف ثدحو

 وأ نينس وأ ما: نم هتمزل ةريثك تاءاطعإ عمج ولو ى هك ردتسا طعي ملو ءاطعإ

 دنع ناكو ءيش هيلإ ثدح نإو : « ناويدلا » يف لاقو ؛ نيموي وأ موي نم
 مهيطعي نأ هيلع سيلف وه لكأي نأ لبق مهدنع ام هناريج لكأ نإف هلثم هناريج

 نم ةليللا كلت مهدحأ ىلإ ثدح مث مهتليل يف اميمج اولكأ نإو ى ائيش كلذ نم

 ص ةصخرلاب : لقو ع هناريجل هنم ىطعي هنإف ءىش هلكأ ىذلا فنصلا كلذ
 ` ..... كل هتركذ ام يدنع حيحصلاو

 اهيطا۔هت مزلي بورشم وأ لوكأم ءيش لك نم ميدقلاو ديدجلا ( اذكو )

 ةلغ ديدجو ) راخدإلل هعوطقم يأ « هدودقم يأ ( هديدقو محل ديدج )

 ( ١ ) :ة رقدلا ٢٦٧ .
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 الإو كراج نع اهرتساف ةهكاف تيرتشا نإ : ليقو 0 اهميدقو

 ملعي مل نإ هلعلو « هيف راجل قح ال حيري ال ام : ليقو ء اهنم هلنأف

 ٠ ٠. ٠ هارتشا ايف هل قح ال : لبقو .هب

 نع اهرتشاف ةهكاف تيرتشا نإ ) : ةبقع نب حاضولا لاق يأ : ( ليقو ث اهميدقو
 ملو كراج هب ملعي مل ام لكف “ ةهكافلا ريغ اذك و « ( اهنم "هلن اف الإو كراج
 نأ ملعي مل ولو هتحئار هتغلب وأ ملع نإ و ص هنم هؤاطعإ كمزلي الف هتحئار هغلبت

 ملعي ملو ابطر" ىنتجا نم : لوقلا اذه ىلعو “ ةيطعت نأ كيلعف كنم ةحئارلا

 ثدح امم ملع نم ىطعأ رخآ ملعي ملو هراج ملع نإو < ءاطعإلا همزلي الف هراج

 دحأب وأ لاملا بحاص رابخأب راجلا ملع هاوسو ص هئاضقنا دمب الإ ملعي مل نإ الإ

 ملعي مل نإ و “ ةلفط دي يف هتيؤرب ولو كلذ ىلع هعالطاب وأ مهريغ نم وأ هلايع نم
 ملعي ملو اراج ىطعأ نإو ى هتقاط ردق رتس دق ناك نإ ءيش همزلي مل ملع هنأب
 اذهل يطعي نأ همزل هرابخأ ريغب وأ هرابخأب راجلا اذه نم الإ رخآلا راجلا

 قح ال ) ةحئار جري ال يأ ءايلا مضب ( حير ال ام ليقو ) اضيأ رخآلا راجلا

 :: هلوق نآل لئاقلا دارم وه لب “ حضاو وه اك ( هب ماعي مل نإ هلعلو ، هيف راجل
 ملمي راجلا نال ةلع تناك امنإو ث ةحئارلا موزللا يف ةلملا نأب رعشم ص حيرب ال ام

 ءيشلا ثودحب ململا هل لصح هجو يأبف « ململا ىلع رادملاف < ءيشلا ثودح اهب

 . ءاطعإلا هل مزل ةدهاشم وأ ةحئار نم

 همزلي ال ةلخن يف ابطر ىرتشا نإف اذه ىلعو ( هارتشا ايف هل قح ال ليقو )
 ص قوسلانم ءارشلا نوكي نأب ضعب هديقو ى لخنلا ريغ يف اذك و « هنم ءاطعإلا
 يرقشي ن ] لبق غرف وأ هلعابي ال ناك وأ هب يرتشي ام هراج دنع نكب ل اذإ و

 همزل عناوملا نم كلذ وحن وأ هب عابي امم هلدب قيطي الو هدنع سيل امب عابي وأ
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 ايف راجلا قح هباحصأ ىلع سيل هنأ قوسلا لزنم يف مهضعب نعو “ هيطعي نأ

 مهقوس يف نكي مل نإو ص هلثم مهقوس يف رخآ قوس نم وأ مهقوس نم هورتشا
 ٠ ه اطع ل ا هم زل هلمم

 همعطب نأ هب ملعو هربغ وأ ازرأ خبط اذإ هراجل راجلا مزلي هنأ ضعب ركذو

 نم يتلاو هتراج لصي لجرلا نأ و ى ةلصلا موزل يف محرلاك راجلا :ليق 7

 لخد نإ امهيلع سأب الو ىاهيلع هلثم لخدي نمم تناك نإ اهيلع لخديو هماحرأ
 ءارو نم وأ بابلا نم اهملك الإو نكمأ نإ ةرقتسم ةمئان ولو ةضيرم اهيلع

 راوجب نكس بيرغ ىلعو « هب مالعإو مالسب اهلصاو الإو نكمأ نإ باجحلا
 ةيصو مسقتو 4 ارصقم ناك وأ هريغل تيبلا ناك ولو هولصيو مهلصي نأ موق

 نأ لهألاو ةجوزلاو راجلا قح نم نأو ى راجلا يف فلخلا ردق ىلع ناريجلا

 ص مههوجو يف مهبويع رهظي ال نأ مهل نآل نيئيسم ولو نونسحم مهنأ مهل رهظت
 الف هنذإب الإ همف هيلع لخدي ال تيب هيف لكل لزنمب ةعامج تنكس نإ هنأو

 نإ و مهتويب يف مهضعب دجي مل نإ و ،اميمج مهلصي نأ الإ مهتلصاوم هتمزل نم يزجي
 دق ينإ مكنم باغ نم ملعا هل لوقي نأ مهضعب دجو نإ هازجأ هتيبب لك صتخي م
 نذؤي ملف نذاتسا وأ هبف هدجي ملف همحر وأ هراج لزنم لصو نمو “ تلصاو

 ايناث داعأ نإو هازجأ هلاح هيلإ ملعأ وأ هبقل نإف ى اهتداعإ همزلت مل هتلص ىونو

 هملعيلو هيف هلوصو همزلي مل اذك عضوم هنإ تيبلا نم : هل ليق نإو « لضفأ وهف
 راجلا ناك نإ و « هلوصوب هماعي نم هيلإ لسرأ هنع رتتسا نإو ى دعب همقل نإ

 ةلصلا ال هب مابقلا مزلو هتلص تبجو ربلا نم افجلاو رشلا نم ريخلا فرعي اريغص
 اتيب انكس نيجوزلا وأ نيوخألا وأ نيوبألاك ناك نإو ص كلذ فرعي ال ناك نإ
 امماملوصو دبقتعا نإ الإ رخآلا نود امهدحأ ىلإ لوصولا زحي : ادحاو
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 ىذألا فكوم مهيلإ ناسحإلا محرو بحاصو راج نقح نمو

 ام : ليقف 0 اهيلع تردقو اهوجاتحا ةجاح كولأس نإو .« مهنع

 راكنإلا يف مهمكحو ، كيلع الف مهتعنم نإ مهفلتو مهكاله فخت

 . . . . . . . ‘ مهريغك مهيلع

 لصت نإ ءامح تاذ يزجميو > امهدصقب هدحو يذلا ملعي نأ هملعو > هدصقو

 محل لىلق هدنعو هناريج رثك نم نأو > اهصخش فرعي نأ اهملع سبلو هلزنم

 نإ مثأي الف الإو هنم مهليني نأ هيلعف هراتق مهيلع جاه نإف هخبطي وأ هيوشي

 . مهضعب لصو

 ‘ مهنع ىذألا فكو مهيلا ناسحالا محرو بحاصو راج قح نمو )

 مهكاله فخت ل ام : ليقف ى اهيلع تردفو اهوجاتحا ةجاح كولأس نإو

 مهمكح و ‘ كيلع الف مهتعنم نإ ) مهنم هتعفنم وأ وضع فلت يأ ( مهفلتَو

 بوجولا يف ( مهريغك ) فورعملاب رمالا وآ اركنم اولعف اذإ (مهيلع راكنالا يف

 . مهريغ نم دك آ مهف الإو

 اذه نإ بر اي : لوقيف هراج اقلعتم ةمايقلا موي لجرلا ءيجي : نسحلا لاق

 بر اي : لاق ؛ لام الو لهأ يف هتنخام كلالجو كتزعو : لوقيف ؛ ينناخ

 . رجؤيف اهنع ينهني ملو ةيصعم ىلع ينآر نكلو قدص

 ةلصلاو مالكلا عطق نود قسافلا هراج ضغبي نأ هل نأ مهضعب ركذو

 وأ هرمأ اذإ ًارض هنم فاخ نإ حيبق نم هنم رداص يف هنع توكسلا هعسيو

 مرحي ال هراوج نأ ىلإ ءامل بجاو هضغب نأ عم ىلعب ال ماللاب ربع امنإو ى هاهن
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 > رجتل ىرتشا نإ رجاتلاو ‘ عيبل داص نإ دايصلاو

 . . رازجلاو

 مالكلا هعم ليطي الو مالسلاب هأدبي نأ راجلا قح نمو ةيقت راجلل : ليقو
 ى هتاروع ىلإ حطسلا نم علطتي الو هتالز نع حصفيو هلاح نع لاؤسلا رثكي الو

 الو ص هيلع فرشي ناك نإ اورتتسيل هملعأ هحالصإك ةجاحل حطسلا دارأ نإو

 قيضي الو ى هئانفب بارتلا حرط يف الو ى هبازيم نم ءاملا بصم يف هقياضي
 نم هفشكني ام هل رتسيو « هتيب ىلإ هلمحي اهف رظنلا هعبتي الو ى هراد ىلإ هقيرط

 نم لفغي الو “ هرمأ عيمج يف ةبئان هتبان اذإ هتعرص نم هميقيو ى هتاروع
 نع هرصب ضغفيو هرس شئنفي' الو همالك عمستي الو ص هتبيغ دنع هراد ةظحالم

 ام ىلإ هدشربو همالك يف هدلول فطلتيو “ همداخ ىلإ رظنلا ميدي الو ى هتمرح

 هلعفي الو مهطعي ل نإ هدلو ظمغي امب هدلو جرخم الو { هايند و هنيد رمأ نم هلهحم

 . مهاطعأ ولو هظيفي ام

 امامط ذخأ نمو ى راحلل اهيف قح الف ةتسال رطضا نمو :« ناويدلا » يفو

 ناك نإ و ى ةجاحلاب هدالوأل هعزن ام اذك و ص راجلا ءاطعإ همزل هتيب ىلإ ةلالدلاب

 ىح الف ةلالدلاب هريغ ماعط نم لكأي نم كلذك و “ ءاطعإلا همزلي الف عوزن الب

 امالإ هل سيل هنآل : لاق ذإ عنملا يف خيشلا مالك لمحي هيلعو ى هناريجل هيلع

 هيلإ نئمطي ام ردق ىلع اهنأ ةلالدلا طباضو ى هتيب ىلإ ذخأ نم ىلع ال « لكأ
 . ءاطعإلا مدعو راجلل ءاطعإلا بترتي كلذ ىلعو « بلقلا

 ( ىرتشا نإ رجاتلاو ) ‘ حبني مل وأ حبذف ( ,عيبل داص نإ دايصلا و )
 حبذ وأ رجتلل اهحبذف باود ىرقشا نإ ( رازجلاو ى رنجتل ) هريغ وأ [
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 هنم ذخأ ولو ث كلذ مهراجل مهمزلي الف كلذ نم اولكأي مل نإ

 > مهنذإ الب مهجاوزأو مهلافطأ و مهديبع

 مهمزلي دهف كلذ نم اولكايل مل نإ ) رجتل هباود حبذ وأ محللا نم ةرجأب سانلل
 اذك و “ هراج ىطعأ هلكأيل محللا نم ةرجأب حبذ نإ : ليقو “ ( كلذ مهراج

 ةقدصوةبهك عصبأ عتبأ عتكأ عمجأ اهلك كلملا هوجو نم هجوب ائيش كلم نم لك
 وأ هلخن ةلغ نم ثداحك و “ كلذ ريغو ءارش و ةرافك و شرأو قادصو ةرجأو

 ةليوط ةدمب راخدإلل هلعج اذإ كلذ وحنو هعرز وأ هرقب وأهلبإ وأ همنغ وأ هرحش

 ى كلذ دمب هوجولا نم هجوب هكلم نم هجرخيل وأ هبهبل وأ هعبببل ةريصق وأ

 هرخآدا وأ هوجولا نم هجوب راخدإ الب هنيح يف هكلم نم هجارخإ دارأ وأ

 راشأ اك مهاطعأ كلذ دعب هنم لكأ اذإو « ناريجلا ءاطعإ همزلي الف ى دعب هلك أيل
 ةلأسم نم هركذي امو “ فنصملا هركذ ام هركذ دعب : هلوقب هلك كلذ ىلإ خشلا

 امأو “ نولكأي امم اوطعي نأ مهلع امنإ “ هصن ام هلك اذهف “ هصن ام ليبسلا رباع

 لكألاب مزاللا ءاطعإلا قلع هارتف ؛ ھا ‘ ءيش هنم مهيلع سيلف هنم نولكأي ال ام
 نم هركذ ام معتف اضيأ ميمعتلا ةغيصب ىتأ هارتف « مهمزلي مل اولكأي ىلاف

 هيلع ءاطعإ الف كلذ ريغ معتو « رباعلاو رازجلاو رجاتلاو داصلا ةلأسم

 . كلذ ىف

 مهلافطأو مديبع ) ىلوأ باب نم لكألا ريغل وأ لكألل ( هنم ذخأ ولو )
 هتروص امم اذه ( مهنذإ الب ) ذخألا ناك نإ مهلايع نم كلذ ريغو ( مهجاوزأو
 ماحقإ سكع ى طقف ىنعملا ال ى ىنعملاو ظفللا ردقم راجلاو « ةفاضإ ةروص

 ةصتخملا سنجلل ةيفانلا يه هذه «ال» نآل كلذ تلق امنإو ى نيفياضتملا نيب مزاللا

 ى لاح لك ىلع رورجم وهو « نذإ نيونت مهنم نذإ الب : ليق هنأكف « ةركلا
 كلذ دجوي ام اريثك و ى ريغك يفنلا قلطم يف اهلمعتسا هنأ وه رخآ هجو كلو
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 مهيطعي نأ همزل مهدنع سيل ام هعمو موقب رباع فيض لزن نإو
 هنم > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ناريجلا ءاطعإ مهمزلي مل امنإو « ملعأ هللاو تركذ ام هباوجو “ فنصملا مالك يف
 ةقرس نذإ الب مهذخأ نآل عنم عم وأ هنم لوهذ عم نذإ الب ءالؤه ذخأ اذإ

 بحاص مزلي امنإ راجلا قح نألو « هاضرب نكي مل اذإ هب دتعي الف ةقرسلاك وأ

 ناك نإو ى لاملا بحاص الو ءاطعإلا مهمزلي الف نيكلامب ءالؤه سيلو ى لاملا

 لاملا باحصأ ينعأ « ءاطعإلا مهمزل قالطإلا ىلع وأ اولكأي نأ ىلع مهنذإب ذخآلا

 ءءاطعإلا مهمزلي مل ءالؤه ذخأي ملف نذأ نإو“اولكأي مل وأ اولكأف ءالؤه ذخأ نإ

 ركذ امو اولكأ نإو « مهمزلي مل اوذخأ ام اولكأي ال نأ ىلع ذخألل اونذأ نإو

 ثيح عضوملا وأ قالغإلا وحنب ظفحتلاب وأ يهنلاب ذخآلا نم مهعنم اذإ ايف وه

 يضر اذإ امأو ع ةزاجإ الو اعنم هلاب يف رضحي مل اذإ ايفو « الوخد مهل حيبي ال

 عزنو مدن نإو ى اولكأ نإ همزلي هنإف هنم نذإ الب اوذخأف اوذخأي نأ هبلق يف

 مهنم مهضعب لكأ وأ اليلق ولو اولكأ وأ لكأ نإو ى همزلي مل لكآلا لبق مهنم

 ةزاجإ الو عنم هلاب يف رضحي مل نإو ى همزل مهلكأب مزلي ثيح اليلق طقف
 نذآ اذإو « همزل ةملكلاب هسفن باطو مهلكأب يضر وأ اولكأ مث ى عنم رضح وأ

 ام اودارأ نإ الإ مهل زجي ملو ‘ ءاطعإلا مهمزلي مل اولكأ و اوذخاف ذخألا يف مهل

 نم مهل زوجي ذئنيحف “ اوءاش ثيح هلعج مهل هحابأ مهل امهس ناكو اوذخأ
 مهلو امل هنذإ نأ الثم هتأرما تمهف نإو 1 ءاطعإلا همزل اوطعي ل نإو > مممهس

 . ءاطعإلا اهمزل اهدي يف هلام رئاسك اهدي يف ثداحلا كلذ هلمجك

 وأ مهيف يأ ص لزنب قلعتم ( موقب ) ليبس "رام ( رباع فيض لزن ناو )
 لزن نإ ( هنم مهيطعي نأ همزل مهدنع سيل ام هعمو ) قاصلإلل ءابلا وأ مهيلع

 كراد يف لزن اذإ هنإف ى اهريغ وأ رودلا يف مهضعب رواج وأ هوفاضأ وأ مهبرقب
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 اولك أو تيبب موق خبط نإو ث هنم لكأيل كلذ ءاعو حتف نإ هراجلو

 يف راج ةللاحم يزجت الو , هيف لكأ تيب راج ءاطعإ مهمزل رخآ يف
 لصاوت عنم

 اوملع نإ : ليقو ى هب اوملعي مل ولو ( هراجلو ) لاق اك هل ناريج كراد نا ريجف

 هيلع قلغم ريغ ناك اذإ كلذو ى الف الإو ى ءاطعإلا همزل هحير اودجو وأ هب

 اقلغم ناك ( نإ ) و ى راجو لماحك ةرورض ىطعأ نإ راجلا ءاطعإ ةمزاي الو
 نإ وأ اقلطم ركذ نمل يطعي نأ همزل ( هنم لكأيل كلذ ءاعو حتف ) اذإف ى هبلع

 لوزن لبق هحتفي ناك وأ « عيبلاك لكألا ريغل هحتف وأ هحتفي مل نإ ال هب اوملع

 (هيف لكأ تيب راج ءاطعإ مهمزل رخآ يف اولكاو تيبب موق خبط نإو ) ، هب
 نإ و : ليقو ى اوملع نإ راجلا دح يف قباسلا ددعلا باسحب اهريغو آلامش و انيي

 . اوملعي م

 اوخبط يذلا تيبلا لهأل نوطعي : لوقي نم مهنمو : « ناويدلا ه ينو
 لهأو ى اوملع وأ هراتقب مهرض هنأل خبط تيب راج لهأ ىطعي" : تلق . ها هيف

 امم هريغ ىف لك أو تيب يف ثدح ام لك يف فلخلا اذك و ى هيف لك أ راج تيب

 . . اخيبط سيل

 نإ الإ مهيلع ءيش الف هيف اولك اف نانجلا يف اوخبط نإو : « ناويدلا » يفو

 هيلإ ثدح نإ و ى مهراجل اوطميلف مهتيل كلذ اوعفر نإو ط هيف راج مهل ناك

 نم مهنمو ى هنم مهل عفري هنإف مهتويب يف مهناريج رضحي مل يذلا تقولا يف ءيش
 . ھا ءيش مهيلع نوكي ال نأ اورضحي مل نإ صخري

 ولو هنأل لبقتسملا يف هعطق يف يأ ( لصاوت عنم يف راج ةلاحم يزجت الو )
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 هكسمأ هاطعأ ام هل در نإو { ضعب ىلع ضعب ريجحتب لغش الو

 . . . , دئازلا لبقي الف هل داز نإو > هملع الو

 ءاقبل هب انرمأ هلالج لج هللا نأل هلل قح هنأك هنكل « نيعم قول اقح ناك

 ء لوقأ اذكهو ى بارخو رفانت كلذ كرت يفو ث اهتدم ايندلا نارمعو ةفلألا

 نإ راجتحالا مدع يف لوقن اذك و ؛ ىلامت هلل قح هنإ : خبشلا لوق ىنعم هلعلو

 الو) ه هنم للاحتلا مهئزجيو هنم اوبوتيلف ىضم ام امأو ى هيطعي نأ هيلع رجح

 ،هيلع رجح ولو هيطعي نأ بجاولاف هيطعي نأ (ضعي ىلع ضعب ريجحتب لغش
 ةرم لوأ هاطعأ ام ىلع ( هل داز نإ ى هيلع الو هكسمأ هاطعأ ام هل در نإو )

 نوكتف الثم ةلقلل درلا نأ هنم انظ هداز نوكي نأ ةفاخم ( دئازلا لبقي الف )
 نإو “ةدايزلا هيلإ دريو ةرم لوأ هاطعأ ام ذخأي نأ هلو «سفن بيط الب ةدايزلا

 ص مهريغ نم وأ هلايع نم دحأ وأ فنصملا لاق اك لزنملا بحاص وه دارلا ناك

 وأ نظ وأ ملع اذإ تلصح هجو يأب لحت مل بيط الب تلصح اذإ ةدايزلا نأل
 لدبأ اذإو “هقوف دمج لدبأف "دار هدر نإ اذك و « ةلقلل ةدايزلا نأ ةرامأ تناب

 'لوألل هتميق نم نوكي ام ذخأ هلف درلا دعب عونلا كلذ ريغ نم هاطعأ وأ اديج
 هدر اذإو ى هنم هاطعأ اضيأ “ىش ثدح اذإو ى هكسمأ هل درو هاطعأ اذإ و

 . . اذكهو ؛ هكسمأ

 هنإف هماعط لكأب ال ام هريغ وأ ايد وه هراح ناك نإو : « ناويدلا » يفو

 : هيف ليقو : « ناويدلا ه يفو ى هاطعأ املك هدرب ناك ولو نونمعى 0 هطعي

 يدوهي نم هماعط لك أي ال نمل يطعي ال نأ ةصخرلاب كلذ يف :ليق يأ “ةصخرلاب

 هلكأي ال نمو ؤاكرشم وأ ادحوم انيدت هلكأي ال نم لك هريغب اودارأ وعهريغ وأ
 ص هل ءاطعإلا كرتي الف هل ةاداعم هذخأي ال نم امأو « كلذ وحن وأ هل آراذقتسا
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 ةرومطمو ةيباخ ك نم هيطعيو ص هراج هبارتسا ولو ءاطعإلا همزلو

 . . . . . . : لك أل اهحتف اذإ ةرم ٣7

 ص ةبيرلا بناجي نأ لاح لك ىلع هيلعو ( هراج هبارتسا ولو ءاطعالا همزلو )
 راجلا بيرتسب ا : لمق دقو ؛؟ هراجح ريغ اذك و ء لالجلا الإ هراج يطمي ال نأو

 لام ديملا الو > هنايدم لام ميرغلا الو > اهجوز لام ةجوزلا الو > هراج لام

 > ةميرلا ىوقت وأ مارح هنأ نقتي ل ام كلذ زوجيف ةكسلا بارقتست الو > هدمس

 طباض امأ و 0 نُسحف اعثروت اوننتجا نإو ى كلذ بانتجا مهمزلي ال هنأ دارملاو

 ريع ءاملعلا لاوقا نم لوقب هلح دقتعا امم هراح راجلا يطعي امن اف ءاطعإلا

 ملعي مل اذإ اهنم هطعيلف اهتحابإ لاوقأ نم لوقب ذخأ اذإ ةضراعلا ةبيرلاف ى كورتم

 مارحلا نم هيطمي الو هب ذخأي هنأ ملع وأ هلاح لهج لب لوقلا كلذب ذخأي ال هنأ

 ام لك اذكو ص لحت اهنأ يف ةضراملاك ةققحملا : ليقو ى ةققحملا ةبيرلا نم الو

 ذخأ اذإف > صضعب نود صمب دنع هب مرحت اهف حقو ةحبذ محلك همف فلتخم

 اذإ عقاولاب هربخي نأ طوحالا و “ةمرحلالوقب ذخآ هنآ ملعي ملام هاطعأ لحلا لوقب

 . اهىف هداقتعا ملعي ل

 ص ماللا ديدشتو ءاتلا رسكب ( سيتلتو ةرومطمو ةيباخك نم هيطعيو )
 ص ءاتلاب نرقيو اضيأ هيف نزخيو ماعطلا هب لمحي لخنلا قرو نم لمعي ءاعو

 اذإ ةرم ) رئا رغلاك هريغ نم وأ فوص نم وأ لخنلا قرو نم لمع ام انه دارملاو

 كلذ يف هنزخي نأ لبق كلذ ثدح نبح مهاطعأ دق ناك ولو ( اهلكأل اهحتف
 نم احوتفم ناك نإو “ عيبك لكلا ريغل تحتف نإ ءاطعإلا مزلي الو ى ءاعولا

 اك ءاطعإلا همزل هنم لك آلا يف عرش مث لك أ ريغل قالغإ دعب حتف وأ ؤ ةرم لوأ
 ص لك آلا رخأتو لك ألل حتف نإ اذك و ‘ كلذل لماش حتفلا لب “ لكأف حتف اذإ
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 قالغإلاو حتفلا ددعت ولو ، حتف املك ديدجتلا همزل دعب اهقلغأ نإو
 ، هنع هفك ال هاذأ لمحت ۔لسىق۔ هقح نمو \ ضعب دنع

 ثداح نم مهذخ أ ق مالكل اك مهلك أو هل ايع حتف ي ؟ الكلاو ى همزل لك أ اذإف

 . رم دقو نذإ ريغب وأ ندإب

 دنع قالغالاو حتفلا ددمت ولو حتف املك ديدجتلا همزل دعب اهقلغا نإو )

 نإ ءاطعإلا مزلي هنا ال مأ ةحئارلا هتلصو « ملعي مل وأ راجلا ملع اقلطم ( ضعب

 ء لوألا حتفلا دعب الإ ءاطعإلا همزلي ال : لبقو ص ةحئارلا دجو وأ جتفلاب ملع

 ءاطعإ همزلب ل كلذ دعب هنم لك أ مش هقلغي ملو هيف عورشلا دعب لك آلا كرت اذإ و

 ةيباخك يف لعجي ام هدنع ثدح اذإ ءاطعإلا همزلي امنإ هنأ ىلإ بهاذ بهذ ولو

 الو ی رخآ لوق ىلع اهدجو وأ ملع نإ وأ ى لوق ىلع اقلطم سيتلتو ةرومطمو

 ناك ثودحلا دنع هطمي مل نإو اهدجو وأ 2 ملع ولو حتفلا دعب هيطعي نأ همزلي

 . هللا ءاش نإ احيحص ابهذم ناكل هيلع ةعابت

 ءاهلل هتفاضإ رابتعاب ال ىذألل ءاهلا ) هفك ال ءاذأ لمحت : ليق هقح نمو )

 اقح سيل ىذآلا فك نأ ىنعملاو ى ( هنع ) هنم بيرق وأ مادختسا كلذف
 فك نأ ىنعملا وأ « هاذأ يف عرشلا نذأي مل نم لكل قح لب راجلا صوصخل
 بوبحم نب دمحم كلذ لئاقو « هعم ناسحإلا نم دب ال لب ايزجم اقح سيل ىذألا
 ء كاذأ هنع فكت نأ راجلا قح نم سيل : هصنو “ هنع يضرو هللا همحر

 اهقَدَص امو نيروكذملا نيهجولا دحأ هانعمو ى هاذأ لمتحت نأ راجلا قح نكلو
 هك رتب يصعي ضرف ال هبلع دكأتم هنأ اقح ىذألا لاتحا نوك ىنعمو ، دحاو

 مل رجزني ملو هرجز ام دعب اهيف مكحلل هعفار وأ ةرضم ىندأ يف هرجز ول هنإف

 وأ ديلع دقح وأ هصقنبل ضعبل وأ سانلل هرشن وأ هاذأ ىلع هبقاع اذإف « صعي
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 وأ رمخ براش ءوس راج هل نم : ليقو ى هلاتحا نكمي اب ديقو

 هلوحت ال هبلقب همزل هناسلب نإو هيلع راكنإلا نع زجعو وهل بحاص
 . . . . . . . . «. هلح ل هل زنم نم

 يهني نأ همزلو هاذآل لمتحم ريغ وهف هريغ وأ ماعط نم هعنصي ناك امم هل صقن

 امم رضلا ناك نرإو “ هربص باوث هل نكي ملو رفك ههني مل نإو هرض نع هراج
 ء هملعأ ءاش نإ و باوثلا هلو مالعإ و يهن الب ربصي نأ هلف هب ملعي ملو ملعلاب كردي ال

 نإف هنع ءاضق هنع ىذألا فك يف سيل : مهضعب لاق ( هلاتحا نكمي امب ديقو )
 مل ول ذإ هتناعإو هتاساومو ءهاذأ لاتحا هقح لب « هاذأ فك دق اضيأ داجلا

 ص روطلاو شحولاو روبقلا باحصأك اوراصل اونوامتيو ناريجلا ساوتي ل

 وأ ( ومل بحاص وا ) ناخد وأ ( رمخ براش ءوس راج هل نم : ليقو )
 نم هلوحت ال هبلقب همزل هناسلب نإو هيلع راكنالا نع زجعو ) ركانملا نم هريغ
 . ( هلجأل هلزنم

 يضقي ىتح هنم دب ال عضوم وأ دجسملا وأ قوسلا نم جورخلا مزلي ال اذك و

 ردق نإو ى هبلق ىفف الإو « ردق نإ راكنإلا همزلو هيف ىري ركنم هتجاح هنم
 زاجأو ى رملا قيربو وهللا ةلآ رسكي نأ لثم َلمف“ هديب كلذ يف راكنإلا ىلع

 يرتشن وأ س كنع لوحتنف انم رتشإ : هل اولوقي نأ ءيسلا ناريجل يناسارخلا
 هردقب هلزنم اورتشي نأ سأب الف ىبأ نإف ؛ رشلا عدت وأ “ انع لوحتتف كنم

 . رانجإلاب يأ مهراوج نم هوجرخخيو نمثلا نم

 . خلا وهللا عم رلا ذيبن ن وب رشي ءوس ناريج هل ناك نمو : ;_ رثألا , يقو

 وأ بلاغلا ىرج ىرح لب اربتعم ًادىق وهلل ١ مم هلوق سدلو خيشلا هركذ ك

 راكنإ ةعاطتسا مدع نإف ى راكنإلا عيطتسي الو : هلوق هبلع بتربل وأ داتعملا
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 اذكو س رذع هب أزهتساو هنم هلبقي ملو هب رداق هناسلب ركنأ نإو

 هنيدل احالص هيف ئأر نإ ءىّيس راج رجه زاجو { محرو بحاص
 ، رفك الإو ، ضرفلا كرت ةينب ال ،هايندو

 ع هيلع عمتجم ريغ راكنإ ةعاطتسا مدع نم برقأ اوهل هيلع عمتجا ركنم
 رمخ براش ءوس راج هل نم : هلوقب فنصملا ربع “ طرش ريغ كلذ نوكلو

 يفو : هلوقب خيشلا هنع ربع اك « ركذ لبقو : هلوق ىنعمو “ وهل بحاص وأ

 راك ءاوس ( هب ازهتساو هلبقي ملو هب رداق هناسلب ركنأ نإو ) “ « رثآلا »

 ملام هدعيو كلذ دنع (رذع) هب ثارتكالامدعب وأ ةحراجلاب وأ ناسللاب ءازهتسالا

 ص ىنعمب هرذعأ و هرذع : لاقي ى لوعفملل اهئانبب رذع ىنعمب رذعأ و “ لوبقلا ج
 ارذع ثدحأ وأ رذع اذ راص ىنعمب لعافلل ءانبلاب انه رذعأ نوكي نأ زوجيو

 مدعو ةقاطلا ردقب هيلع راكنإلا بوجو يق ( محرو بحاص اذكو ) ى هرهظأ وأ

 [نزيهم هركنم ناك وأ هسندت هتبحض تناك نإ الإ محرلا عطقو ةبحصلا عطق

 فالخب آ قلطم هركنمل هتعيطق تزاج و ى هتعيطق تبجو نيماسلل وأ نيدلل

 . هبف مالكلا رمو ؤ محرلا

 نيد ( هنيدل احالص ) رجملا يف ( هيف ىأر نإ ءيس راج رجم زاجو )
 ام ىلع احش وأ ضرفلاب انواهت ( ضرفلا كرت ةينب ال هايندو ) هرجاه يذلا

 ( رفك ) هتينب لب ضرفلا كرت ةين ريغب رجهلا نكي ( الإو ) هيطعي وأ هب هعفني
 بوجو لوأ نإ الإ ى هلحتسا نإ كرش رفك و “ عطقلا لحتسي مل نإ قافن رفك
 لاثم هرجهب قفاني لب كرشي الف ءيس ريغ هنوك ديقب هبوجوب راجلا ىقح
 نم هبف عمتجي وأ كل اهتنيز رهظت وأ يتنغي نوكي نأ كنيد حالصل هايإ كرجه
 وأ كموص وأ كتالص كيلع نودسفي وأ قسفلل وه وأ كوعدت وأ كلذك وه
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 قيدصت نع ىهنو ‘ قفان نإ تومو رقفب هيلع وعدي نأ هل زاجو

 ٠ ٠ ٠ . ٠ > راج ىلع هيمتسلا دلولاو ةجوزلا

 كلذ وحن و هتقرسو ك__رلع هعالطإ كايند حالصل هرحه لاثمو ك كلذ وحن

 . كب هرارضإو سانلل كب هئارزإ و

 لام اذ هنوك نم ارداص ءوس ناك اذإ ( رقفب هيلع وعدي نأ هل زاجو )

 هباودو هدبعك هاضرب هلام نم ارداص وأ “ داسفلل هغارفو هنابغطو ههئفرتك

 (تومو) كريغ لصي وأ هنم راجلا اهيأ كلصت ىذألا ناك ءاوس هردق ةحئارو
 لك ىلع وعدي نأو هقح :نم رارفلل ال ( قفان نإ ) سانلل وأ هل هرارضإو هقافنل

 هب ءاعدلا ال كتجوزو كدالوأ توم بحت نأ كل زاجو ٠ توملاب نيدلل رضم

 . ثرإل وأ رقف فوخل

 اقفانم ناك نإف هيذؤي ءوس راج هل ناك نمو : « رثألا ه نع خيشلا ةرابعو

 ص ءاذيإلا ركذ دمب قافنلا طرش امنإو “ توملاو رقفلاب هيلع وعدي نأ زاج
 دقو هب قفاني الو هل لحي امب هنم ىذأتي دق هراج نأل اعطق قفانم راجلا يذؤمو

 امم نوكي نأب لهجلاب رذعي ثيحو هيذؤي هنأ ملعي ال ثيح نم لحي ال امب هيذؤي
 دلولاو) ةهيفس ريغ ولو ( ةجوزلا قيدصت نع ) ع ( ىهنو ) ملعلاب لصوي ال
 هدلو نم هيفسلا ريغ امأو ( راج ىلع ) مهريغ وأ هلايع نم هيفس لكو ( هيفسلا
 ص هب ينتلسرأ ام هيلإ تلصوأ ينإ :هلوق يف هراج ىلع هقيدصت هل زوجيف هلايع وأ
 در دق وأ“اندنع ثدح ام لثم هدنعناك دق وأهةحنم هب أربت ام تمطعأ دق وأ
 رودص ىلع هقدصي نأ امأو ى كلذ وحن وأ هيلإ هب ىنتلسرأ ام وأ هتيطعأ ام

 ةيلكلاب راجلا قح عطقت يتلا ةلصخلا وأ ةحيبقلا ةلعفلا وأ هلإ هنم حيبقلل مالكلا
 مهريغ وأ هلايعو هدالوأ نم قداصلا هيف قدصي الف رم ام ىلع نيدلا يف نمطلاك
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 ملو هنذأتسا نإ هرادج ىلع ةبشخ زرغي نأ مكدحأ هعنمي الو

 رضي ٥ > ٠ ٠ ٠

 ريغ نم مهمالك نوكي ثبح نم ادعاصف نينثا ءانمأ ىلإ جاتحي لب “ هيفسلا الو
 ام يفن هيلع بجي هنآل هيفسلا صخ امنإو ى مهريغ نم وأ هلايع نم ةميمنلا قيرط

 وأ هرابخاب نظلا ءاقب هل زوجي هنإف هيفسلا ريغ فالخب ةيلكلاب هراج قح يف هلاق
 . كلذ كرت ىلوألاو « هتبثت

 نم رهاظلا نإف ث بئاغلا يهن نم مزجلاب راجلا يأ ( هعنمي ال ) : لاق ( و )
 ص رونلاب دمك أتلاب )}0١ « هراح كدخحأ نعنمي ال » : ةياور ديؤيو ى ةبمغلا لبق

 هعفر زاجو ى ةيفانلا دعن ال عئاشلا ريثكلا وه ةيهانلا ال دعب لمفلا ديكأت نإف

 ،دارفالاب (ةيشخ زرفي نأ مكدحأ) يهنلا ىلع ىنعملاو ةيفان ال نأ ىلع ةياور يف اك
 (و “ هنذاتسا نإ هرادج ىلع) مهلاب هبشخ رثكألا ةياور قفاويل سنجلا دارملاو

 هيلع كح عنتماو ررض الو هنذأتسا اذإف ( هرضي مل ) نأب ديقم ثيدحلا اذه

 اذه نوكيف هعنم زاج هنذأتسي مل نإ هنأ هموهفمو ى هعنمي ال نأو هل زيجي نأ

 يف ةبشخ زرفي نأ هراج ؟دحأ عنمي ال ه : ةياور مومعل اصصخم ناذئتسإلا

 ديقب ديقم اضيأ ادهو ى ناذئتسالا ديقب هيلع بجاو قح كلذ نإف « هرادج

 لب ىرخألا ةياورلل آاصصخ آ ديق سيل ناذئتسالا نوكي نأ لمتحيو « رضلا مدع

 هل تحابأو عنملا يف هسفن هيلع مظامتت مل هنذأتسا اذإ ةنأل ةحلصم ىلإ داشرإ

 ناذئتسالا مدع سيلف ابجاو اقح ناك اذإ زرغلا نإف ى حضاولا وه اذهو ى زرغلا

 ولو هراج رادج يف بشخلا زرغ راجللف عنملاو سفنلا مظامت بلجي معن ى هلطبي

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١
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 2 اعامجإ هنم زاج الإو

 ء ثيدحلا باحصأ نم ايهديغو قاحسا نباو دمحأ لوق وهو“هعنم ولو هنذأتسي ل

 . ميدقلا ق يمفاشلاو ك ةكلاملا نم بيبح نبا و

 اذإ راجلا نإ : ديدجلا يف يعفاشلاو ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ لاقو

 : ثيدحلا رخآ يف هلوق هدريو ى هيزنتلل ثيدحلا يف يهنلا نأو ى ربجي مل عنتما

 ص .هرصع لهأ نم دحأ هيلع ركني ملو هب ىضق رمع نإو < هيلع قح كلذ نإف
 كربجي مل ىبأ نإف كلاملا نذإ طارتشا امهرهشأ نالوق ديدجلا يف يعفاشلل : ليقو
 هنيب اممج هيزنتلاىلع يهنلاو بدنلا ىلع ثيدحلا يف رمآلا اولمحو ىةيفنحلالوق وهو

 ةصوصغخع اهنأ حيحصلاو « هاضرب الإ ملسملا لام ميرحت ىلع ةلادلا ثيداحألا نيبو

 ص دارملاب ملعأ وهو ةريره وبأ يوارلا لاق اك بابلا ثيدح وهو راجلا ثيدحب
 قرف الو “ زرالا هنذأتسي ملو عنمو نذأي ملو هرك ولو زرفلا هل نأ بهذملاو

 حتفنملا دسي عذجلا سأر نأل آلوأ رادجلا بقث ىلإ عذجلا عضو يف جاتحي نأ نيب

 . هب ررضتي ام هيلع عضي الو هرضي ال معن ى رادجلا يوقيو

 يورم ثيدحلاو ى ( اعامجإ هعنم زاج ) هرضي لب هرضي مل نكي ( الإو )
 اذإ » ةريره يبأ نع خيشلا ةياور يف هصنو “هنذأتسا نإ : هلوق هرخآو « ىنعملاب

 هلوقو ص خلا 'ا) « هعنمي الف هرادج يف ةبشخ زرفي نأ هراج كدحأ نذاتسا

 ى ةريره يبأ مالك نم وه كفاتكأ نيب اهنقلأل متضرعأ دق 1 ارأ يلام : اهىف

 نيب اهب نيَمرأل ه : ةياور يفو “ بوقعي يبأ ةياور يف كلذ نكي مل كلذلو

 حتفب فنكلاونونلابو ةاتنئملاب أطوملا يف هانيور : ربلا دبع نبا لاق « مكفانكأ

 نأ نيمرحلا مامإو نابح نباو يقهيبلا صن دقو “ بناجلا اهلبق فاكلاو نونلا

 )١( هركذ مدقت .
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 أؤاطأط كلذب ةريره وبأ مهثدح امل هنأ ضعب ركذو ى ةريره يبأ نم ةدايزلا كلت

 : نيمرحلا مامإ لاق « اضيأ كلذ يف صن وهو ؟ مك ارأ يلام : لاقف “ مهسوؤر
 ضعب يف ناورم نع ةباين ينعي ةنيدملا رمأ يلي ناك نيح ةريره يبأل كلذ عقو

 كلت ىنعمو « متهرك نإو مكنيعأ نيب اهب "نَممرآل » : ةياوم يفو “ نايحألا
 برضي اك اهب كنعرقألو مكيف ةلاقملا هذه نميشأل اهتاور فالتخا ىلع ةدايزلا
 اولمعتو مكحلا اذه اولبقت مل نإو ى هتلفغ نم هبتنيل هفنك نيب ءيشلاب ناسنإلا

 صن كلذك و ص ةغلابم كلذو نيهراك مكباقر ىلع ةبشخلا نلعجأل نيبغار هب

 ةريره وبأ لوقي مث : هصن ام لاق ذإ ةريره يبأ نم ةدايزلا نأ اضيأ يراخبلا

 للا ىلص هلوقو ص مكفاتكأ نيب اهب َنَسمراآل هللاو نيضرمم اهنع مكارأ ىلام

 ديكوت حيحصلا نإف « نونلاب نمنميي ال ةياوو ليلدب يهن عنمي ال ملسو هيلع
 ظفل ىلع منمي عفر ءاوس “ رم اك ةيفانلا دمي ال ةيهانلا ال دمب لعفلا
 نإ : هلوق هرخآو ى ىنعملاب يورم ثيدحلاو « مزج وأ ى يهنلا ىنعملاو رابخألا
 نأ هراج مكدحأ نذأتسا اذإ » : ةريره يبأ نع خيشلا ةياور يف هصنو ى هنذاتسا
 سبل هنذأتسا نإ :هلوق نوكي نأ نكميو “« خلا هعنمي الف هرادجيف ةبشخ زرفي
 مامإلا ةياورل قفاوملا وهو “ هرضي ملو : هلوق هنم سيل هنأ اك = ثيدحلا مامت نم
 زرفي نأ هراج كدحأ عنمي ال » : للا همحر ميهاربإ نب فسوي بوقمي بآ ربكألا

 ء كلذ نكمي ال : لاقي الو 6 « هيلع بجاو ىقح كلذ نإف هرادج يف ةبشخ

 هعاقيإل هب ,رازمو يوارلاب آلخم وهو هيف ثيدحلا يف سيل ام لاخدإ مهوي هنآل
 ىور هنأ هلعف ام ةياغ : لوقن انآل ى اثيدح كلذ اوور اذإ بذكلا يف سانلا

 نإو ص هدنع نم ال ىرخأ ةياور ينعأ ى رخآ ثيدح نم عوضوم هضعب اثيذح
 قيرط نم ةعوضوم ةلوقلا هذه تناك ثيدحلا مامت نم “ هرضي ملو : هلوق انلعج

- ١٥٢ - 



 هذه يف ماهيإ ال هنأ قحلاو ص "لحي ال رضلا نأ : وهو ى هيلع قفتم لوبقم ىنعم
 رظن نم نإف ى هيلع دمتعا دقف « « حاضيإلا » نم رصتخم اذه هباتك نأل ع ةلوقلا

 : ةلوق يهو “ ىلوألا ةلوقلا نوكت نأ ىلوألاو ى ثيدحلا نم تسيل اهنأ ملع هبف

 فرمياآل نم هيف لوقي الئلو ؛ « حاضيإلا » قفاويل « ثيدحلا مامت نم هنذأتسا نإ

 . نسحم ال ام ءاملعلا ردق قح

 ىنعملاب هتياور زاوج اندنع راتخاو ى ىنعملاب ثيدحلا ىور دقفلاح لك ىلعو
 لوق وهو ى مالكلا عقاومو ظافلألا تالولدم فرمي نمم فنصملا لثم فراملل

 ع ظفللا يسن نمل ىنعملاب ةياورلا زوجت : يدرواملا لاقو ةعبرألا ةمنآلاو رثكألا
 لاقو «“ ء بالا ثيدحك المع ثيدحلا بجوم ناك نإ زوجت ال : لبقو

 ص مالكلا عقومو بيك وقلا ءاقب عم فدارم ظفلب زوم : يدادغبلا بيطخلا
 ق طسدلاو توافتلا نم ارذح اقلطم رمع نياو : ليق “ نيريس نبا هعنمو

 ص كلذ هيلع بجي مل هراجب آرضم نكي مل اذإ زرفلا نأ اوعمجأ و : خيشلا لاق
 يبلهملا لدتساو ى ىبأ نإو زاج ررضلا لصح مل اذإ هنأ هموهفمو : ةتس وبأ لاق

 كلذ يف لمملا نأ ىلع « نيضرمم اهنع مكارأ يل ام : ةريره يبأ لوقب ةيكلاملا نم
 ال بوجولا ىلع كلذ ناك ول هنآل ص ةريره وبأ هيلإ بهذ ام فالخ ىلع ناك رصعلا
 ررقت دق حلا نأ الولف ى هب مهثدح نيح هنع اوضرعأ الو هليوأت ةباحصلا لهج

 كلذف رمألا اولمح مه :أ ىلع لدف ةضيرفلا هذه لهج مهيلع زاج امل هفالخ مهدنع

 | . بابحتسالا ىلع

 اوناك مهنأ و ‘ ةباحص ا وناك ناضورعملا نأ هل نبأ نم يردأ امو : رجح نبا لاق
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 وه كلذ . لب « ءاهقف ريغ اونوكي نأ زوجي ال ملو “ مكحلا مهلثم لهجي ال اددع
 مهرظن مهل نأل ينعي ‘ كلذب مههجاو ام ءاهقف وأ ةباحص اوناك ولف الإو نبمتملا

 ليوأت محلو ت مهفنعي الف اوور اهف مهتياور مهلو « ةياور هيف مهل سيل ايف
 ءاضقب بوجولا يمفاشلا ىوقو « ليلد هل يذلا لوبقملا هجولا ىلع ثيداحألا
 اذه ىوعدو ى مهنم اقافتا ناكف ، هرصع لهأ نم دحأ هفلاخي ملو ى هب رمع

 بلاغو ء ةباحص اوناك رمع رصع لهأ رثكأ نأل « بلهملا ىوعد نم ىلوأ قافتالا
 نع ةباين ةنيدملا رمأ يلي ناك امنإ ةريره وبأو “ هتيالو لوطل ةرشتنم هماكحأ

 . ناسحألا ضعب يف ناورم

 : حيحص دنسب هنع وه هاورو كلام هجرخ ام ىلإ يعفاشلا راشأو أ

 دمح اع ضرأ يف هب رميف هل اجبلخ قوسي نأ ةماسم نب دمح لأس ةفيلخ نب كاحضلا

 ؛ كنطب ىلع ولو هب نرمىل هللاو : لاقف ى ىبأف كلذ يف رمع ةملكف ى عنتماف

 نم هب عافتنإلا ىلإ راجلا جاتحي ام لك ىلإ هءادعو هرهاظ ىلع رمألا رمع لمحف

 . هرادو هراج ضرأ

 يقهيبلاو ةجام نباهاور ام هفالخىلع لمملا نأنم ةروكذملا بلهملا ىوعد دريو

 هبشخ زرغ امهدحأ دارأ ةريغملا ينب نم نيوخأ نأ »: ةماس نب ةمركع قيرط نم

 : اولاقف راصنألا نم ريثك لاجرو ةثراح نب دم لبقأف ى هعنمض رخآلا رادج يف

 كنأ تفع دق يخأ اي : رخآلا لاقف ، ثيدحلا لاق للع للا لوسر نأ دهشن
 هملع لمجاف يرادج نود ًاناوطسا لمجاف تفلح دقو ٢ لع كل آىضقم

 هعنمف هنذإ ريغب هبحاص رادج ىلع ةمشخ عضي نأ لجر دارأ و : لاق {( كشخ

 ربخأف هعنمي نأ هاهن هنأ قلع هللا لوسر نع نوث"دحي راصنألا نم تئش نم اذإف
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 . رفاك هيذؤمو

 ام هيلع عضي الو راجلا هيلإ جاتحي نأ هب لاق نم دنع بوجولا لحو « كلذ ىلع
 ٠. كلاملا ةحاح ىلع مدقي الو كلاملا هب ررضتي

 نأ ملع اذإو ى « حاضيإل ا » م الك نم ذخؤي اك بهذملا وه اذه : ةتس وب أ لاق

 مل نإو ى روك ذملا فالخلا دئازلا يف فلتخيف اهتكرش ردق ىلع هيف اهف ايل رادجلا

 . اقافن ( رفاك هيذؤمو ) ءاوس هيف مهف امه نمل ملعي
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 لصف

 هلام يف اهضوف نإو « جوزو ةجوزك لاملا بر ةقاونلا مزلت

 هنود اهمزل

 لصف

 تيطعأ اذإو ى راجلا ىطعي امل دح ال هنأل ةقاوذلاب ربع ( ةقاوذلا مزلت )
 يطعت نأ كمزلي ل تطعأ امم ءاطعإلاب كقبس نإ و “ هراج هنم وه طعيلف اراج

 ةمقل قبت ملو ةمقل ةمقل تيبلا لهأ ىلع عزوت نإ و“هيطعت ام هدنع هنأل راجلا كلذ

 امهريغو ( جوزو ةجوزك لاملا بر ) يطعأ ام يطمي نأ راجلا اذه مزلي م
 هتلعج نإ الإ جوزلا نود اهتمزل ةجوزلل لاملا ناك نإف ى هل لاملا نمم غلاب دلوك

 جوزلل لاملا ناك ( نإو ) ى اهنود هيف فرصتملا وه ناكو هيف هتضوفو هدي يف

 ذئنيحف اهيلإ لصو ايف اهبساحي الو ( هلام يف اهضوف ) نإ الإ ةجوزلا نود هتمزل
 ص ةقاوذلل وأ ماقملا نم هملعل ىتحلل ريمضلاف ى ةقاوذلا وهو راجلا قح ( اهمزل )

 . ( هنود ) قحلاب اهليوأتل اهثنؤي ملو اهركذو

_ ١٥٦ 



 هيلإ لمحي وأ هلفط وأ هدبع نإو هب قثي نمت عم هراجل لسريو

 نإو ث لجرلا هب دصق مهتيب يف مهلك مهناريج دجو نإو { هسفنب

 هتيب يف مهافاوو مهيلإ اههجو

 قوقح اهيلعف “ بهذ امب اهبساحي الو اهديب هلام لعج نإ : « ناويدلا » يفو
 هنع اهبساحي ناك نإو ى هلوعي نم لكو هديبعو هدالوأ نم اهتيب يف نمو ناريجلا

 قوقح دؤت م اهنأ ملع اذإ هنكل ؛ ها ،اهيلع ال كلذ هيلعف اهديب هلام لعجي م وأ
 همداخ وأ هتيرس ىلإ كلذ ضوف اذإ اذك و « يدؤي نأ همزل اهمهتا وأ ءالؤه

 اذك و « مهمهتا وأ اودؤي مل مهنأ ملع نإ الإ هنود مهمزلي هلايع نم امهريغ وأ

 دلوك و٬كلذ يف اهجوز تضوف جوزك كلذ يف هريغ ضوف اذإ لام بحاص لك
 لمحي وأ هلفط وأ هدبع نإو هب قثي نم عم هراجل لسريو ) همأ وأ هابأ ضوف
 ( دجو نإو ) “ الوصو قثوأو ارجأ مظعأ هنأل ىلوأ وهو ى ( هسفنب هيلا

 ( لجرلا هب دصق مهتيب يف ) مهضعب وأ ( مهلك مهناريج ) ناك ايأ لماحلا
 نإ هنأ خيشلا رهاظو « لايملا ةلمج ىلع هقرفي نم هاطعأ الإو مهيف ناك نإ
 ققنملا وه سيل لجرلا ناك نإ هنأو “ مهيلع هقرفي مل نإ هيلع الف لجرلا هاطعأ
 تلمح نرإو ى هلايع مه نم وأ قفنملا وه نم ىطعأ هلايعب اوسيل اوناك وأ مهيلع

 وأ ناك الجر لماحلا دجو نإو « ةأرملا همطعت نأ اهل بحتسي هنإف كلذ ةأرملا

 ناكو مهلصو هنأ ملع نإ الإ هزجي مل هاطعأف مهريغ نم هراج تيب يف ادحأ ةأرما
 هنوك سيلو ٤ ملعي م وأ مهريغ نم هنأ .ملع كلذ يف ءاوسو ى مهتّينب ءاطعإلا

 الإ هئربي الف هباحصأل ىحلا ءادأ همزلي هنأل ملعلاب هيف رذعي ام مهريغ نم

 . مهنيعب مهتفرعم
 ( هتيب يف ) هعم لسرأ نمب وأ هسفنب مهاقال ( مهافاوو مهنلا اههجو ناو )



 هازجأ هف مهيلإ اهاطعأف > اجراخ مهضعب وأ مهيقل وأ

 . الف الإو هيلإ ثداح نم مهمهس كلذ ّ_٠رأ مهربخأ نإ

 يف راجلا لاصيإ دايتعالو ،ث كلذب لضفتلا لامتحال

 . هش

 هلوسرب وأ هسفنب ( مهيقل وأ ) نذإلا مزلي ال ثيح ع نذإ الب وأ نذإب نيلخاد

 هريغ وأ اقلطم [بأ مهيلع امناق وأ تيبلا نع ( اجراخ مهضعب ) يقل ( وأ )
 هلوق يف ىلإب هادع اذلو ى اهاهنأ يأ : ( اهاطعاف ) الومأم نوكي نأ طرشب

 هبف مهيقل نإ جراخلا وأ هبف مهافاو نإ تببلا نم دحاو يف يأ : ( هيف مهيلا )

 ( لضفتلا لاتحال الف الإو هيلإ ثداح نم مهمهس كلذ نأ مهربخأ نإ هءازجأ )

 ى ناريجلا قحل ايضاق نوكي الف ى مهبولق قلعتيف ى مهدنع ( كلذب ) هنم

 ةداع ىلع نكي مل هتيب ريغ يف مهلصو اذإف ى ( هتيب يف راجلا لاصيإ دايتعالو )
 مهمهس كلذ نأ اوملع دق مهنأ ملع اذإو “ يراجلا لصولا هنأ نوملعي الف لصولا

 هنأ مهربخأ نإ مهازجأ مهاعد وأ ةقاوذ هيجوت الب هتيب يف مهدجو نإو ى مهازجأ

 اذإ هازجأ ى هتمأ وأ هلفط وأ راجلا دبع عم راجلا قح لسرأ اذإو ى مهمهس

 يف اهمادختساب ىضري هراج نأ هبلق نأمطا اذإ كلذ يف هيلع ةعابت الو هب قثو

 هئمجم يف ررضتف هلمحيف راجلا ىقح هيطعيل « لاهت :هراج لفطل لاق نإف ى كلذ

 مل هنع عوجرلا دعب ررضت نإو “ صخرو هنمض كلذ وحن وأ طوقس وأ شدخل

 ببسب اقيرط لدب وأ هيف ناك يذلا عضوملا لبق ررضت نإ هنأ : يدنعو“نمضي

 لامت : لقي مل نإو ى هل طاتحا هنم ام لوصو لبق ر رضتف هبعاد دنع هنوك

. ١٥٨ 



 الف ص لاعت ىنعم هبف سيل امم كلذ وحن وأ « ذخ : لاق وأ « نالف اي : لاق لب

 راجلا قح لاسرإ يف راجلا لفط لب ى راجلا لفطب اصتخم كلذ سيلو « نامض
 نم كلذ نوك عمو “الفن ال ابجاو ا[ ةح اهنوك عم هل ةعفنملا نأل ى نوهأ هعم

 نمو تيبلا عفانمو لفطلا عفانم يف هسفن لفط مدختسي راجلاو « راجلا حلاصم

 . لفطلاك كلذ يف ةمآلاو دبملاو ى هيف

 س ١٥٠٩



 باب

 ه هيلإ ناسحإلاب انرمأو س بنجلاب بحاصلا قح ضرف

 ٠ ٠ ٠ ٠ ! ةجوزلا : لقو « رفسلا ف بحاصلا وهو

 باب

 بحاصلا قح ق

 ق بحاصلا وهو ى هيلا ناسحالاب انرمأو ؛ بنجلاب بحاصلا قح ضرف" (

 فرصتو ملعتك نسح رمأ يف بحاصلا : ليقو ى ( ةجوزلا : ليقو “ رفسلا

 نم و > كبنج لصح دقف رفس و أ رضح ق كبحص نم ن اف > رفس و ةعانص و

 :لبقو “ ةبحصلا قوقح ايهنم لك دقف “رفسلا وأ رضحلا يف هريغ عم ةبحصلا دقع

 : يورو ى هريخل ءاجر هبحاصيو لجرلا مزالي نم : ليقو « قصالملا راجلا
 افوخ هراجنود هباب قلغأ لجر اميأف ى هقئاوب هراجهنم نمأي ال نم نمؤمم سيل »
 > هللا براح هراح ىذآ نمو ك نمؤع كلذ هراج سيلف هلام وأ هلهأ ىلع هنم

 اهقفرأ العو زع للا ىلإ ايهبرقأو رجأ اهمظعأ ناك نإ نالجر بحطصا امو

_- ١٦٠ 

 



 ه ةعاس ولو هبحاص ةبحص نع بحاصلا لاسي » : ىوريو « '٠؛« هبحاصي
 ى )٢( » ؟ ال مأ هللا ىح ىدأ لهو ؟ ال مأ هسفنل بحأ ام هل بحأ له

 ةبحص يف ريخ الو ص هيخأب ريبك ءرملاو طشملا نانسأك سانلا » : ثيدحلا يفو

 > كناعأ تركذ اذإ نم كباحصأ ريخو هسفنل ىر ام كل ىر ال نم

 : سدقملا تيب ديرب وهو مهدأ ن مهاربإل لجر لاقو ي )٣( » كرك ذ تسن اذإ و

 :لاق ،:كنم كئيشب كلمأ نوكأ نأ ىلع : ميهاربإ لاقف « كقفارأ نأ ديرأ ينإ
 . كقدص ىنبحعأ : لاق > ال

 همرحم ريغ يف هيلإ طاسبنإلاب هسانيإ مث هتدوم داقتعا بحاصلا قوقح لوأو
 هبوني مف هتنواعم مث هنع لاقثألا فيفخت هقوقح نمو ى ةينالملاو رسلايف هحصن مث

 يف هك رت و“قافن رسلا نود رهاظلا يف هتبقارم نإف ى ةبكن نم هلاني وأ ةثداح نم

 . ةريرسلا ءادعأ ةينالعلا ناوخإ عابط نم كلذو ى مؤل ةدشلا

 نم مهظفحي نأو ربصلاو قحلاب يصاوتلا ناوخإلاو باحصالا قوقح نمو

 نأ ديرأ : ةريره يبأل لجر لاق ؛هلامو هسفنب مهيساويو « ردق نإ ملظلاو ءوسلا

 كرانيدب نوكتال :لاق « ال :لاق ؟ ءاخإلا ىقح ام يردتأ :هل لاقف ؛ كيخاؤأ

 ناكو ؛ بهذإف : لاق ى ةلزنملا هذه غلبأ نا : لاق ‘ ينم قحأ كبوثو كمهردو

 ص نيرشعب قدصتأ نأ نم يلإ بحأ امهرد ىلاعت هللا يف اخأ يطعأ نأل : لوقي

 )١( هركذ مدقت .
 ( ٦٢ ) دراد وبأ هاور ٠

 ( ّ ) يئاسنلاو يذمرتلاو د راد وبأ ر ملسم داور ٠

 - ١٦١ _ ( ح ٥ - لسنلا - ١ ١ )



 للا يف يخأ اهيدهأ ةيدهو « ةئامب قدصتأ نأ نم ىلإ بحأ نيرشع همطعأ نألو

 ٠ همف ر ىتع ١ ن أ نم . ! تح 1

 ى ريصقتلا ىلإ عاد طارفإلا نإف ى هتبحص يف طارفإلا ىقوتي نأ يفبنيو

 نع ثيدحلا يفو ى ةيهانتم نوكت نأ نم ىل'وأ ةيقاب مهنيب لاحلا نوكت نألف

 ضغبأو ءامو كضمغب نوكي نأ ىع انوه كسح بسحأ « : للع هللا لوسر

 : هنع هللا يضر رمع لاقو )١' « اموي كبيبح نوكي نأ ىسع انوه 77

 . افلت كضفب الو افلك كبح نكي ال

 اهليلقتف “هترايز يف طسوتلاو ،ابئاغ وأ ارضاح هظفح بحاصلا قوقح نمو

 [ع_بغ رز ةريره ابأ اي » : ع هنعو ى للملل ببس اهترثك و « نارجهلا ىلإ عاد
 ى ةميطقلل ببس باتعلا ةرثكف ى هباتع نكيلف كلذ بسحيو « ايح ددزت

 . قيدصلا رمأب ثارتكألا ةلق ىلع ليلد هعيمج حرطاو

 ص كطخس مهيلع نوهيف كناوخإ ةبتاعم نرثكت ال : ءامكحلا ضعب لاق

 يفو ى اهنع وفعلاو بحاصلا تالز رتس تجوف تالزلا نم ائيرب دحأ سيلو
 لثم هبلع ناك لبقي ملف هوخأ هيلإ رذتعا نم ه : للع هللا لوسر نع ثيدحلا

 ثحبي الو ى ىلوتم نكي مل ولو بحاصلا ىقح مزليو ا" « سكملا بحاص رزو
 ىرميو سبلي ال نأ ملسملا ىلع ملسملا قحو ى هيخأ نع الضف سانلا لاح يفخ نع

 . عوجيو عبشي الو

 )١( يذمرتلا هارر .

 )٢( دواد وبأ هاور .

 . يذمرتلا هاور ()

- ١٦٢ - 

  



 ابيلع مهلزنم نم اوجرخ اذإ نيرفاسمل نإو ةبحصلا قح مزلو

 اهقح هبحاص ىلع لكلف « لاسألا جراخ ولو اهودقعو

 يف ةبحصلا قح نأ ةياغلا هذه رهاظ ( نيرفاسمل نإو ةبحصلا قح مزلو )
 يفو للزلاو للملا نم رذحيلف لوطت اهنأ ههجوو « رفسلا يف هنم كوأ رضل
 رفسلا يفو رضح يف نإو هب رومأم ةبحصلاو ةرشعلا نسح نإ : « جاتلا ه

 مرك و « لاجرلا رهاوج ةرهظمو « رارحألا نع ةئبنم رافسألا نإف دك وأ
 ص نرانثا هزهج دحاو تام نإف « هثالث نم لقأل رفسلا حلصي ال هنأو « لاعفلا

 ريخو « بك ر ىوريو “ رفس ةثالثلاو ى ناناطيش نانثإلاو “ ناطيش دحاولا و

 ولو « كيلع اريمأ هولعجأ يأ مكدحأ او"رمأف رفس يف متنك نإو « ةعبرأ بك رلا

 . هدحو ليلب دحأ رفاس ام ةدحولا يف ام سانلا ملعي

 سيلو ى لزنملا لخاد مزلي ال هنأ هرهاظ ( اهيلع مهلزنم نم اوجرخ اذإو )
 ابهذي نأ اقفتي نأ لثم لزنملا جراخو لزغملا يف دقعت ةبحصلا نإف « هدارم كلذ
 يفف نرانجلا ىلإ وأ اذك عضوم وأ نالف راد ىلإ وأ دجسملا وأ قوسلا ىلإ اعم

 جورخلا ركذ ىلع رصتقا امنإو ى اهيف هيلإ جيتحا ام ردقب ةبحصلا ىقح هلك كلذ

 نايرجل لزنملا نم اوجرخي ىتح مزلت مل رفسل تدقع اذإ هنأ ىلع كهبنيل لزنملا نم
 ادحاو اتيب وأ ايح وأ ةيرق لزنملا نم رفاسملا جورخ ىلع رفسلا قالطإ يف ةداعلا

 نم هاون ثيح نم هيلعف مهدحأ ىون وأ ءيشب اوحرص نإ الإ هجورخ لبق ال
 دحأ بحصي ال هنا » : للع هلوق ةبحصلا ىتح مومع ىلع لديو ى دلبلا لخاد
 ) لايمألا جراخ ولو اهودقعو ) )١' « هقح ىدأ له ها هلأس الإ ةعاس ادحأ

 ك اوح رخ : هلوقب دارأ و < ( اهقح هبحاص ىلع لكلف ) : هلوق وه اذإ باوجو

 )١( ملم هاور .

- ١٦٣ 



 اقيقر وأ ى الفط ولو

 جراخلا يف اهودقع اذإ اهلخاد وأ لايمألا جراخ اوناك ءاوس « جراخلا يف اولصح

 :هلوق يه قلا ةياغلا ىلع اوجرخ اذإ : هلوق قدسيل كلذ تلق امنإو « لخادلا وأ

 ىتح : ليقو ى ةدلبلا يف ولو “ تدقع ثيح نم اهقح مزلو لايمألا جراخ ولو
 اذإ لوخدلا يف فلخلا اذك و ع لايمألا نم اوجرخي ىتح : لبقو ث اهنم اوجرخ
 : ليقو “هدحو لك أي ناك ولو دازلا هعم طلخم مل ولو اهقح مزليو كاهيلع اوعجر

 . يتاي اك كلذ ريغ

 دقع آنونجم وأ ةلفط وأ ( افط ) بحاصلا ناك وأ دقاملا ناك ( ولو )

 نازيمي اناك نإ اهنادقعيف ةلفطلاو لفطلا امأو “هب مئاقلا اهدقع وأ احص ذإ ةبحصلا

 نونجمو ال قحلا مزليو ايهمئاق اهدقميلق ازيمي مل نإو < ايهب مئاقلا اهدقعي وأ

 يف مزلي كلذ لب ى امهوحنو برشلاو لكألا يف مهبوني ام الإ مهريغل مهمزلي الو
 دقو “ لفطلاك : ليقو ى اهايإ امهدقع حصيف غلابلاك ةقهارملاو قهارملاو ‘ مهلام

 نونجملا دقع ىلإ جاتحي ال : لاقي دقو ىال هدقع حصي زّسمي يذلا لفطلا نأ تملع

 يف ولو هقح اهمزلي نأ نودب اهقح همزل هعم ايه غلابلا دقع اذإ لب ث لفطلاو
 اهغاق وأ اهيبأ نذإب الإ ايف ةبحصلا دبقع الو امهب رفسلا هل زوجي الو ى ايلام
 ص ةمأ وأ ادبع ( اقيقر وأ ) قيرطلا يف ارطضاف اجرخ نإ الإ“ابيرق وأ ايبنجأ
 دقعي الو ًامىتي ناك نإ همئاق وأ هتفيلخ وأ اهكلام نذإب الإ اهب رفاسي ال نكل

 اهب رفسلا زوجيف نينوذأم وأ نيح"رسم اناك نإ الإ ؟ كلذب الإ اهعم ةبحصلا
 اجرخو هل نذإ الو « كلذك انوكي نأو « هيلإ نأمطا ام ردقب اهعم اهدقعو

 ءةحلصملا هجوىلع ايمل دقعلاو ايهب رفسلا زاج نبقبآ انوكي ملو قيرطلا يف ارطضاف
 نم ابات نإ هل اضيأ كلذ زاجو هل حلصي اهف بئاغلا لام ملعو “ بئاغلا لام امهو

 . امهديس ىلإ عوجرلا ىلع امهرهق نمل اضيأ زاجو « ايهتقابإ

- ١٦٤ - 



 هبحاصل قح ًادقاع مزلي لهو « اهل هيلع ةرجأب ًاكرشم وأ ىثن وأ

 هل ١ بلط نإو ا ق افت ( اهدقع بحص ال رو ٤؛٤؟ فالخ ؟ طقف هديقع وأ

 هب م زلد لهف ‘ تكسن

 هانرسف نإو ى اقيقر : هلوقب ةلخادف ةمآلا امأو ىثنخ وأ ةرح ( ىثنأ وأ )

 . ىثنأ هلوق يف ةلخادف طقف دبعلاب

 الإ بحاصي ال : لبقو ، [براحم وأ املاسم هريغ وأ اباتك ( اكرشم وأ )

 نآل قلطأو ى لوقلا اذه فنصملا ديرب نأ نكميو « نيملاسملا يسوجملا وأ يباتكلا
 هنأل ةمتأتم اهلعج لوآلا لوقلا بحاصو « اهتبحص ىتأتت ل ىنثولاو براحملا

 دقو « عضوم ىلإ نامألاو ةبحصلا ينثولا وأ براهلا كلا بلطب نأ نم عنام ال

 ىلع ( هيلع ) ترثك وأ تاق ( ةرجاب ) كلذب اوطلتخي ىتح نوماملا فعضي
 اك ( هبحاص بحاصل قح ادقاع مزلي لهو ) ؛ ةبحصلل يأ ( اهف ) كرشملا
 هلغشب هندب لافتشاو هب هماتهاو هبحاصب بحاصلا بحاص قلعتل هبحاصل همزلي

 نم كلذ يف ءاوسو ى اهب هعم مايقلا هدقاع مزلف هل الاغشأ هبحاص لافشأ تناكف

 ىلع لك كلذ ممو اذ عم دقع نمو ى هعم اهدقع رخأت نمو هعم ةبحصلا دقع مدقت

 هب هل يفي ءاوس ى رخآلا ىتح ةثالثلا نم لك مزليف دحاو تقو يف كل ى ةدح

 هعم دقع نم قح لوقلا اذه ىلع ولو مزلي الو رخآلا هبحاص ةطساوب وأ ةهجاوم
 ص 2 راودلا » يف اك طقف لفطلاو نونجملا ىقح لب ةبحصلا لفطلا وأ نونجملا
 دقع هنأل ؟ حيحصلا وهو ؟ ( طقف ) ةبحصلا هعم دقع يذلا يأ ( هديقع وأ )
 (اهدقع بجي الو ؛ فالخ ) هقوقح همزلت نم لك يف ال هتاذ دح ين هعم ةبحصلا

 ىلع اسفن وأ الام ىآر اذإ نكلو ى دقعت مل ام امل ىتحالو ( اقافتا ) ةلمجلا يف

 ريمض وأ ( هيلإ ) اهدقع ( بلط نإو ) “ قباسلا دحلا ىلع ةيجنتلا همزل عايض
 توكسلاب يأ ( هب ) اهقح ( مزلي لهف تكسف ) دقعلل ءاملاو ناسنإلل بلط
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 نم قح : ليق س همرلي امنإو ؛ نالوق ؟ ال ٠وأ كلذك ابحطصا نإ

 > طقف هلك أ و هد 5 هعم طلخأ

 هتوكس ىلإ نئمطي هنآل هبلق يف ضري مل ولو “دقع الب يأ (كلذك ابحطصا نإ )
 ارورغ هتوكس ناكل تكاسلل اهمزلن مل ولف ى كلذ ىضتقمب لمعيف ىضر هنظيو
 كلذ ىتح همزلي مل هيلإ نئمطي مل وأ ىضر ريغ هتوكس نأ املاع ناك اذإ و ى هل

 ( نالوق ) ؟ كحلا باب يف حيحصلا وهو هبلق يف يضر ولو ( ال ‘وأ ) تكاسلا
 هعم طلخأ نم قح : ليق ى همزلي امنإو ) هبلق يف يضر نإ همزلت اهنأ ايهثلا
 كلذك هاكلم وأ اكرتشم لوأ نم هايرتشا وأ امهاطلخف دازب لك ءاج ءاوس (هداز

 الب وأ ضوعب رخآلا هيف كرشأف اهدحأل اكلم ناك وأ ى كلملا هوجو نم هجوب

 لك ءيجي وأ “ لودلاب نالك آتي اناك نإو اضعب وأ الك" اطلخ ءاوسو ى ضوع

 امو لك آتلا امهاعروي مل ام تباث طلخلا مكحف ى هناطلخيف ضعبب ايهنم لك تقو

 قح ناك اذإو ى كلذكف تقوب اطلخ وأ الك ات اددج اذإو ى اطلخ ام الك أي م
 حيحصلاو ى ماعطلاك هلك كلذ يف ءاملاو ى هلاوزب لاز دازلا طلخم مزلي ةبحصلا

 نإ و هضعب لك أ يأ ( طقف هلكأو ) اداز اوطلخي مل ولو اهدقعب مزلي اهقح نأ

 ريغب نكل آاميمج الك أ وأ ضعب نود ضعب لك أ وأ ى هنم الك اي ملو اطلخ
 ىلع اهقح مزلي مل دارفنا ىلع لك لك أ نكل تقو يف "وأ ‘ دحاو تقو يف عاتجإ
 . لوقلا اذه

 لوقلا كلذ ىلع همزلي مل اذإ و ى اهدقع درجمب هموزل حيحصلا نأ تملع دقو
 ةعصقىلع لايعلاعايتجاك هيلع نيممتجم دحاوتقو يف مامط نم ةلكاؤملاب خسرت اهنال

 مل وأ ضعب لك أي وأ الك أي نأ لبق ولو اهقح مزل دازلا طلخ اذإ : ليقو ى ماعط

 . هجوب اهكلم نم هاجرحي وأ هاقرفي ىتح الصأ هالك اي
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 عوجرلا ىلع اهودقع اوعاش نإو هيلإ اورفاس لزنم لوصوب عطقنيو

 لوصولا لبق ةرورضب اوقرتفا نإو س آلوأ هيلع اقفتي مل نإ ًاضيأ
 عم دقعت الو ، اولصي ىتح هلبق اوعمتجا نإ مهتمزلو مهيلع الف

 ث ةزشانو قبآو ملظب لتاقو ,نعاطو عنامو رجاهمو غاب

 اهودقع اؤاش نإو هيلإ اورفاس لزنم لوصوب ) دقعلا وأ قحلا (عطقنيو )
 ص عطقني : هلوقل ديق ( الوأ هيلع اقفتي مل نإ ) : هلوقو ( اضيأ عوج رلا ىلع
 الإ نكمت ال اهدقعل مهتئيشم نأل اوءاش نإو : هلوقل اديق نوكي نأ زوجيو
 اديق نوكي نأو لصاحلا ليصحتل ةئيشم ةئيشملا تناك الإ و ى آل“وأ اقفتي مل نإ
 مزل "الإو “ آلوأ هيلع اقفتي مل نإ الإ نكمي ال اهدقع نأل ص اهودقع : هلوقل

 . اضيأ لصاحلا ليصحت

 ىتح (دلف) دةملاكف ىلع اوقفتا وأ ( لوصولا لبق ةرورضب اوقرتفا نإو )
 ىلع ةبحصلا يأ ( مهتمزلو ) دقعلا كف دمب اوبحطصا ولو ( مهيلع ) ةبحص
 افاضم هربدقتل كنأو ىقحلل ريمضلا وأ ةبحصلا قح مهمزل يأ ى فاضم فذح

 ىتح هلبق اوعمتجا ) ةرورضل اوقرتفا ( نإ ) قوقحلل ريمضلا وأ ‘ ةبحصلل

 هب ءافولا بجي دعو كلذف عوجرلل اهودقع اولصو اذإ مهأ اودقع نإ و ( اولصي

 . اهقح مهمزلي م هب اوفي مل نإو « رارضإ الب نكمأ نإ

 ريغ هملع هرجاه ولو “ميجلا حتفب “ ىحلا ىلع( رَجاهمو غاب عم دقعت الو )
 قحلل ( عنامو ) ص هرجاه نم ىلإ ال هيلع رج وله ام ىلإ رظنلاو ةيالولا لهأ

 اهجوز نع ( ةزشانو ) هديس نع ( قبآو ماظب لتاقو ) نيدلا يف ( نعاطو )
 ىلع دعاق عم الو ىغاب ةظفلب امهدارأ هلعلو « ةنتف بحاصو قيرط مطاقو
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 اهدعب هثدحم رجه مزلو { كلذ ثودحب اهدقع خسفنيو

 عم اهدقع نإف ص ردترمك هم رج مظعي نمم كلذ وحنو ةحئانو مارحلا شارفلا

 نإف ص هبف مه ام ىلع مهل رارقإو ، هيف مه ام ىلع ةناعإو ث نيدلل ةناهإ ءالؤه

 ام ىلع اوقبو اوسنأتسا ةبحصب اوسنوأ اذإف ى قحلا ىلإ اوعجريل نوبناجي ءالؤه
 كلذ طباضو « اهيلإ قبأ يتلا ةهجلا ىلإ دقعب ةدبع بحاص نم ايس الو ى هيف مه
 دارملا نآل «رجتاهمو : هلوق يف لخد فنصملا هركذي مل امو “بونذلا نم مظعي ام

 كلد مهلعف لاح يف مهبحص كلذ يف ءاوسو “ رجاهي مل ولو نارجهلا ىتحتسي نم

 . هيلع مزملا دعبو كلذ لبق وأ اوبوتي مل ام هدعب وأ

 الو هرجاهو اهدةع خسفنا ‘ نيقيب هل نّسبت مث ءالؤه نم دحأ عم اهدقع نمو

 ولف ى نيبتي ىتح هقح طقسي الو هرجاهي الو خسفني الف نيبتي مل نإ و ى هل ىح

 يلو هلك و نم مدب وأ هيلو مدب لجرلا بلطي نم ءاج مث ايَضمف لجر عم اهدقع
 هري مل نإ و نيبي ىتح عاطتسا ام هنع درب نأو هيلإ هماسي ال نأ همزل هيلع مدلا
 . هيلع ىقح ال جرخ نإ هتيد موزل يف فلخلاف “ عاطتسا دقو ى هنع

 ىمسي لجر ءاج ذإ 4 هل باحصأ عم قيرطلا يف رئاس سادرم وبأ انيب
 موق ءاج ذإ كلذك مه انيبف ى ال : سادرم وبأ لاقف ؟ كعم بحطصن : لاقف

 ول « انعم بحطصت ال : هل تلق اذه لثمل : هباحصأل لاقف « مهيلو مدب هنوبلطي
 . هملع نوعدي ام اوتبثي ىتح هعنم انيلع بجول ةبحصلا هل تمعنأ

 يغب نم روكذملا ددمتملا ( كلذ ) نم دحاو ( ثودحب اهدقع خسفنيو )

 دمب وأ ؤ ةدوقعملا ةبحصلا يأ ( اهدعب هثدح رجم مزلو ) ، امهريغو ةرجاهمو
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 كل ىري ال نم ةبحص يف ريخ ال ه : يورو ى هثدحي هقح طوقسو

 ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ . » ؤ هسفنل ىر ام لثم

 اوبات اذإو “ مهقح طقس كلذ ثدح اذإف ى ( هثدحب هقح طوقسو ) ةدقعلا

 . ةبحصلا ىح مهل مزل ىحلا ىلإ اوداعو
 ( « هسفنل ىري ام لثم كل ىري ال نم ةبحص يف ريخ ال » : يورو ) ى )١(

 ةلالدلاهجو امأ “اهقح دح ىلعو ةبحصلا قح بوجو ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو
 مدلا نع جورخلاو > هسفنل ىر ام لثم همحاصل ىر ال نمل مذ ثيدحلا اذه نإف

 ريخ : يفمملا ريخلاب دارملا و > هسفنل ىر ام هل ىر نأب هنع جرخم امإ و > بحاو

 نوكي نأ ىلع ريخلا قلطم وأ ى ايندلا ريخ : ليق ولو « حضاو اذهو ى ةنايدلا

 لثم : لاق هنإف اهقح دح ىلع ةلالدلا هجو امأو « زاجل « مذلا نع ةيانك مالكلا

 هل ىأر نإو “هسفنل ىرب امم لقأ هل ىرب نأ يزجي ال هنأ انماعف “ هسفنل ىرب ام

 جاتحا ام هحر وأ هراج وأ هبحاصل لعفب م نمو“نسحاف هسفنل ىر امم رثكأ

 نأ نسحي ال نكل « سأب الف هلمف مدعب نوررضتي الو نوكلهي ال هنأ ريغ هيلإ

 : هسفن ىلع هيف ررض الو هيطعي ءيش يف هلخبي

 رهوجلاو توقايلا نم ىفصأ هدو نم ناوخإلا نم بحصإ
 رشحملا ىلإ رسلا ركذي ل هتعدوأ كًةرس اذإ "نمو

 رجي ملو كنع ارذتعم ىتأ ابنذ تبنذأ اذإ "نمو

 ربصي ملف قوشلا هقلقأ هنيع نع تبغ ام اذإ نمو

 ص ةبهر الو ةبغر نع هتَدوم نكت مل نمم ةدوم سانلا صلخأ : مكح لاق

 ٠ هحام نباو يئانلا هاور ) ( ١
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 ةيدوبع ةيدوبملا : مدقتم لاقو ‘ دوجوم ريغ لامكلا نآل دوجولا يف ليلق اذهو
 ليدع كلعح دقف هتدومب كل داح نم : مكح لاقو ؤ قرلا ةيدوبع ال ءاخإلا

 نيعملا كباحصأ ريخ» : للع هنعو/ةمرح رخآلاىلع نيبحاصتملا نم لكلو“هسفن

 ريخ » : "يلع نعو ى )١' « هموي يف ءوسب كل ىعس نم مرشو ى كرهد ىلع كل
 ولو هيلإ نسحيلف ائيسم بحص نمو « كافك نم هنم ريخو كاساو نم كناوخإ
 ك بحصب دحأ قىب ل هنإ :لوقيو هلهأو نامزلا مذي الجر مكح عمس و « ءاسأ

 ى فصتني الف هنم لانتو ص رصتني الف هيذؤت ابحاص تبلط تنأ اذه اي : لاقف

 ملف بلطلا يف فصنت ملف ى ملحيو هيلع وفجتو ى ائيش كنم لاني الو هلحر لكأتو

 ى مقتنت الف كوفجيو رصتنت الف كيذؤي ابحاص تدرأ نإ نكلو « كتجاح دجت
 لوأ انأو ى انالخو اناوخإو باحصأ تدجو ى ائيش هنم لانت الف كلحر لكأيو

 . كبحصي نم

 ثمح ملعلا ةبلط نوقرفي نيذلا ءالؤه عم ةبحصلا دقع زوجي لهف : تلق نإو

 مملاالإ مهل لغش ال مهنأ عم ملعلاو ةءارقلل اوعمتجي نأ نورجحيو ى اوعمتجا
 ؟ اعرش زوجي اك هنوركذي امنإف هوركذ نإو ادحأ نوركذي الو ى ةءارقلاو

 نوعنام مهنأل ، كلذ ىلع مهنيعي نم عم الو مهعم اهدقع زوجي ال : تلق
 . ىلا

 ىحي هادّئقي ملو ى قحلا عنام عم اهدقع نم عنملا خيشلاك فنصملا قلطأ دقو
 اضيأ نوعنمي ملعلا ةبلط نوقرفي نيذلا ءالؤه لب ى هريغو نيدلا قح لمشف ايندلا
 ال نأ اورجحي ناب كلذو “ هوهرك يذلا ملعلا بلاطل اقح ناك اذإ لاملا قح

 ( ١ ) يناربطلا هاور ٠
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 هن ود وأ هلثم هلك أو هبحاص داز مث هداز نم اهلكأ ءادتبا َالكأ مزلو

 نأ حانج مكيلع سيل» : ىلاعت هلوق نأ ريغ { ةعابتف هيف هنبغ نإو
 2 رسف ام ىلع هفالخ ىلع لدب 4 ًاتاتشأ وأ اعيمج اولك أت

 نع هورحز امبرو “ هعفني الو دحأ همىلكم الو هنم ىرتشي نأ الو دحأ هل عيبي

 هنىمي ال نم مهلضفأف دحأ نم هقح بلط اذإ و ك ندسف ىح هئانبو هرامتو هثرح

 . هقح هطمت ال : ىحلا هملع نمل لوقي نم مهأد"رأ و > هملع نيعي الو

 داز مث ) هداز ءاقبإب هبحاصل راثيإ ( هداز نم اهلكأ ءادتبإ الك مزلو )
 ك هتعواطم مزلت آ;&“وأ كلذ بلاطف هدازنم ءادتبالا دحاو لك دارأ نإ و‘(هبحاص

 اهنم الك مزل هتلحار ىلع فيفختلاك اهنم لكل ةعفنم دازلاب ءادتبالا ناك نإ و
 تناك نإ ايس الو ى هبحاص ةباد نع فخيل هبحاص داز نم لكألا ىلإ ردابتي نأ

 ( هيف هنبغ نإو هنود وأ هلثم هلكأ ) مزل ( و ) هيلع ىقح كلذ نإف ى ةفيعض
 نكي ملو ى هبحاص ىضر نع نكي مل نإ ( ةعابتف ) هنم رثكأ لكأ نأب لكالا يف
 : (ىلاعت هلوق نأ ريغ)‘هبحاص نم رثكأ هلكأ ردق ىلع هبحاص داز نم رثكأ هداز

 533 « جرح ضيرملا ىلع الو ‘ جرح جرعألا ىلع الو « جرح ىمعألا ىلع سيل ظ
 ( هفالخ ىلع لدي ه اتاتشأ وا اعيمج اولكات نأ حانج مكيلع سيل ) : هلوق ىلإ

 زاوجب ضعب لاق كلذلف ص ةعابت وه رثكأ لكألا نوك نم ركذ ام فالخ يأ

 لكأي ال هنأل ضيرملا عم لكألا نع اوجرحت مهنأ نم ( وسف ام ىلع ) رثكأ لكأل
 هدي نأل ديلا جرعأ عمو ى مامنطلا عضوم رصبي ال هنآل ىمعألا عمو ى حيحصلاك

 ؛هريغلو كلذل ةحابإ ةيآلا تلزنف ‘ ةحيحصلا ديلا ةوق ماعطلا لوانت ىلع ىوقت ال

 . « داعملا راد ىلإ دازلا نايمه ه ب ىمسملا يريسفت رظناف

 )١( رونلا : ٦١ .
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 ةرورض الب هنود برشي وأ لكأي الو هبحاص نع لك يجاني الو

 > هنذإب الإ

 ءافخإب نعنثا نيب عقاولا ملكتلا : يجانتلا ( هبحاص نع لك يجاني الو )

 وأ مالك وأ وضعب ةراشإلا يجانتلا لثمو ث نينثا نم رثكأ نيب وأ « امهريغ نع

 بحاصلا نكل ى بحاصلاب صتخي ال كلذو اهمهفي ال ةغلب ملكتلاو ى امهريغ
 الجر بحاصلا كلذ مم ناك ولو ع يجانتلا لثم ركذ ام لعفي الو هنع يجاني ال
 عم يقب اذإ بحاصلا ريغ ةرضحي كلذب سأب الو « رثكأ وأ ةثالث وأ نالجر وأ

 جانتي ال « : ثيدح موهفم ك نونجع وأ لفط وأ ةأرما ولو دحأ بحاصلا كلذ

 زوجي لب صوصخم ريغ : لبقو “ بحاصلا ريفب صوصخ )١ « دحاو نع نانثإ

 . ناسنإ هعم يذلا بحاصلا نع بحاص يجانت

 ،(هنذإب الإ ةرورض الب )لكلل هروضح لبق ( هنود برشي وأ لكاي الو )
 زاوج ىلع لدي « ةيآلا .. '"' چ جرح ىمعألا ىلع سيل » : ىلاعت هلوق نأ ريغ
 ناكم يف مهماعط اولعج اورفاس اذإ مهنإ:ليق ام ىلع لكالل هروضح لبق لكألا

 الب لكألل ةحابإ ةيآلا تلزنف ى مثإلا ةفاخم هورظتنا دحاو لاغ اذإف ى دحاو

 اذك و هنم نذإ الب ةرورضل برشلاو لكألا زاجو ص كلذ ريفلو هنم روضح
 ريغ يف هسفن بيطب برشلا وأ لكألا وأ يجانتلا يف هل نذأ نإو ى يجانتلا

 :هلوق عجرت نأ كلو ، هحابأ اذإ حابيف هل ىقح هنأل مولعم اذهو ى زاج ةرورض

 لكأي الو هبحاص نع لك يجاني الو : هلوق ىلإ ى هنذإب الإ ::هلوقو ةرورض الب
 نهعيمج ىلإ آدعاصف نيتلمج دعب ءانثتسالا عاجرإ ىلع ءانبطقف هنود برشي وأ

 ٠ د راد وبأ هاور ) ( ١

 )٢( اهركذ مدقت .
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 هل ةحاح ف لغتشا نإو > هبحاص دنع نكمب ل ام ردق ام هساويو

 دنع آلوأ هبحاص ةلوح ىلع عفري وأ اهنم هغارف رظتنا هلام وأ هسفنب

 > هسكعك لاحترالا

 : هلوق وهو كلذ يف ءانثتسالاك ديقلاو « اهب لصتي ام عم وأ « طقف هتيلات ىلإ ال

 هزاوجو « نذإلاب يجانتلا زاوج دافأ لكلا ىلإ امهانعجرأ اذإو “ ةرورض الب

 اذك و « يجانتلا هل زاج هنع يجانتلا هركي ال هنأ ملع اذإ و “ ةرورضلل نذإ الب

 . بحاصلا ريغ

 هاسآ ىحصفلاو 0 ايهمف واولاب ىساو اهضام ةفل وهو “ هيطعي ( هيساويو )

 اهلهس وأ اواو ةزمهلا بتك و اهيلع ىرج نوكي نأ زوجيو“ايهيف ةزمهلاب هي۔اؤي
 ةوسأ لاملا يف ىطعملا لمج دق يطعملا نآل ،ةاساؤم ءاطعإلا يمس امنإو “واولا ىلإ
 نم ناك نإو فافك نم الإ ةاساؤم ءاطعإلا ىمسي ال : ليقو “ ءاطعإلا كلذب

 دنع نكي مل امم ) ابس الو ةلحارب ولو هلام نم ( ردق امي ) كلذب مسي مل لضف
 ةاساؤملا ديكأتلو حاضيإلا ةدايزل رهظأ نكل و “رايضإلا رهاظلا ىضتقم ( هبحاص
 . ةمحدلا ةدام ركذب

 فخي ملام ( اهنم هغارف رظتنا هلام وأ هسفنب هل ةجاح يف لغتشا نإو )
 ( الوأ هبحاص ةلومح ىلع عفريو ) هلجمتسن نأ هلو هراظتنا يف اميظع رض
 آلوأ اهنع طحي نأ وهو ى ( هسكعك لاحترالا دنع ) هبحاصل عفنأ اذه ناك نإ
 عواطي نأ يناثلا ىلعف هبحاصل عفنأ لعف ىلإ ايهنم لك ردابت اذإو “ لوزنلا دنع
 ناسحإلا ىرحتي نأ اضيأ ايهنم دحاو نكلو لعفلاب وأ لوقلاب كلذ يف قباسلا
 ريخلا كلعف يف اروصحم ربلا سيلف « هيف ريخلا لعف نم دارأ اف رخآلا ةعواطمي

 هتبغرل كيف ريخلا لمف نم هيلإ ردابت ايف هعواطت نأ ربلا نم نإف ى كبحاص يف
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 ه هعفن يف هتقاط نع هل رصقي الو رض لك نم هيقيو ةعيابمل هل فقيو

 هتكرت ظفحنف تومي وأ أربي ىتح هلامب نإو هجئاوح ماق ضرم نإو

 تركذ اذإ نم كب احصأ ريخ : يورو ب هثراول كلذ لصويو هتيصوو

 رامحو لمج نم هيلع لمحي ام ةلومحلاو « امهريغو ةلوَمحلاو دازلا ماكحأ يف اذهو

 تاإو ى لاقثألا نم ءيشل الماح نكي مل ولو كلذب ىمسيو “ امهريغو
 هراظتنا همزل هبحاص اهدقع لب وه ةبحصلا هعم دقعي مل امب هبحاص لفتشا

 هل ريشيو ‘ يرتشي وأ عيبي قح هل ارظتنم فقي يأ ( ةعيابمل هل فقيو )
 هريغو عاتم ا بمع هيريو ا ذك نمثب يرتشي وأ عيبي ن أ وأ 2 يرقشي و ] عيبي ن 1

 وأ “ نمثلا نم هل دز : هل عيبي نمل لوقيو “ قح وه امب هنيعيو « يرتشي ام
 . كلذ وحنو ى نمثلا نم هل صقنا

 ماق ضرم نإو ى هعفن يف هتقاط نع هل رصقي الو “ رض لك نم هيقيو )
 ء ةبحصلا عم تيملا قحي هل موقي ( ف تومي وأ أربي ىتح هلامب نإو هجئاوحب
 ( هثراول كلذ لصويو هتيصوو هتكرت ظفحي ) و نفدو ةالصو نفك و لسغك
 الإ هعيب ةثرولا زجي مل نإ اهدر همزلو اهنمض هتكرت عاب نإو ى هنم ءيش عيب الب
 نرامضالو هعبيلف هب امل يركيل هعيب ىلإ جاتحا ام وأ ص ريخاتلا لمتحي ال ام
 لام كلذ نكل ى لوألا حيحصلاو مهاردلاو ريناندلاب ةكرتلا عيبي : ليقو ى هيلع

 ام هتك رت يف لعفيلف هل حلصي اهف هملع بئاغلا لام نأ تملع دقو ى هباحصأ باغ
 . كلا ءاش نإ هلحم يف كلذ يتأيسو ى امل حلصي

 ص كناعأ ) ةرخآلا رمأو للا ( تركذ اذإ نم كباحصأ ربخ » : يورو )
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 ذ كركذ تبسن اذإو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠

 رمأ كركذي خأ ه : يورو )١' ( « كرئكذ ) كلذ نع تلفغ يأ ( تيسن اذإو
 كل وعدي اخأ نسحأ امو « ارانيد موي لك كيطعي خأ نم كل ريخ كترخآ
 ' ةوعد : هنع هللا يضر ركب وبأ لاق دقو )٦' ( هلقأ امو همظعأ امو بئاغ تنأو

 ى هداز بيطي نأ لجرلا مرك نم نأ : مهضعب ركذو “ باجتست هللا يف خالا

 . كباحصأ بلك نكت الو « بلك ءاقفر لكلو

 : لوقي نأ لثم ى مومملا ىلإ ءءاعو لجرلا فيضي نأ ةبحصلا نسح نمو

 لعفلا مركو هبف ةبحصلا نسح نمو ى هل ناك ولو هسفن ىلإ ال انحدقو انؤاقس

 هباحصأ قلخ ءوس فاخ نملو « مؤل هب دارفنإلاو 2 ةنس يف وهو دازلا طلخ

 هنع بهذي الو ‘ هبحاص نود ةلفان هيف موصي الو « هدازب درفني نأ طلخلاب
 رخأت نإو ى ليجمتلا هنم باطاف عنام الب كنع أطبأ نإو ى هنذإب الإ هكرتيو

 صوصللا جرخف ابحطصا نإ و ‘ تبهذ نإ كيلع الف هراظتنا كرضي نأ تفخو
 هلعلو “ ردق نإ ناضلا همزل بلس وأ لتقف هبحاص كرتو امهدحأ برهف امهيلع

 دح يف ناك نإ كلذو « اقلطم فعض نع بره نإ آلو ى مكحلا يف ال للا دنع

 هتقفن مهتمزل هداز دفنف موق عم رفاس نمو ى ودعلا فصنك ناكو داهجلا همزلي ام

 عبس هلكأ و هوكرتف مهدحأ لض نإو ى همعطي وأ هعيابي نم دجي مل نإ هؤايحاو
 نإو “ ةبحصلا قح اومَضو ةفاخم يف ناكو هراظتنا ىلع:اوردق نإ هتيد اونمض

 يجني الف الإو « هتيد هتمزل اشطع تامف ىبأف ءاملا نم لضف اذ بلطو شطع
 هل زجي ملو مهنم فلخت نم مثأ ةعاط يف اوجرخي نأ موق دهاعت نإو « هسفنب اسفن
 امهدحأل حلصو دلب ىلإ نالجر جرخ نإو “ رض هب مهقحلي ناك نإ فلختلا

 )١( نابح نبا هاور .
 )١( يذمرتلا ءاور .



 ف هحصن هلع هنم ملعتلل ملاع عم بحطص | نإ ملعتم قح نمو

 بدأو ملع نم هدنع امم مهعي ل ام همهفي نأو ‘ هارخأو هايند

 ربج _۔سهو > ٠ ٠ ٠
- 

 رخآلا ناك نإ هعم جرخي نأ هبحاص مزلي مل اقيفر دجي مل رخآلا هرك و هيف ماقملا

 عبضت الئل هركت نم بحاصت الو ى ضمبلا مالك . ها هسفن ىلع نمايو دلبلا يف
 ٠ هق و هحص

 هنم ماعتلل ) رفس وأ رضح يف ( ملاع عم بحطصا نإ ماعتم قح نمو )
 نع هاهنيو ( هارخأو ءايند يف هحصن ) هبلع هقح نم يأ ماعلا ىلع يأ ( هيلع
 مهف ءوس و مهتنتفو ةبلطلا بويع ركذب لاغتشالا نعو سانلا ركذي لافتشالا

 لغشي كلذب لاغتشالا نأل هيلإ ءاسأو مهنم هضغبي نم ركذو ى همهف ءاس نم

 ناك نإ هقح ىلع ةدايزلاو « بذكلا ىلإ ةعيرذ نوكيو ظفحلاو مهفلا نع لقملا

 كلذو « هرذحيل قساف هملعي مل نم دنع هرهشيلو هنم أربيلف قسف نم الإ قح هل
 . هملع رتس بات نمو “ قسف ةريبك لكو « هب رتغي نأ دارأ اذإ

 ص لعلا نأش يف اهعاتجا ىلع ادئاز اثيش ملعملاو ملاعملا باحطصاب هدارم سيلو

 ناكل خلإ ملاع ىلع ملعتم ىقح نمو : لاق ولو « هنم ملعتي كلذو هملعي ذه
 ملاع عم ملعتم هدارم نأ مهوتم مهوتي الئل كلذ لاق هنأك و اراصتخا دشأو رهظأ
 ةدئاف معأ هتركذ امو ى هريغ عم بحطصي و ملاعلا اذه ريغ نم ملعتي ناك ولو

 نأو ) ى سانلا ةنسلأ ىلع وأ قاروألا يف لاؤسلاب ملاع نم ملعتي ملعتم هلومشل
 همزالام يهو ةريس عمج ( ريسو بدأو ماع نم هدنع امم مهفي مل ام همهفي

 ةقيرطلاو ةنسلا : رسكلاب ةريسلا « سوماقلا ه يفو “ نسح رمأ نم نوملسملا
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 هب ولطم يف هبغرو هركذ لفغ نإو { هيلع رتسو هرجز لز نإف

 هركي نم عم بحطصي الو هنع جانتب هبلق ضرمي ال نأ هماعمل هيلعو

 . . . . . . درح اذإ هلأسي الو

 هبتغرو هركذ لفغ نإو ںهيلع رتسو ) هباتتساو ( هرجز ةلز ناف )سةئيهلاو
 . ملعتلا وهو ( هبولطم يف

 هسفنل هركي ام هركيو « هسفنل بحي ام هل بحي نأ ماملا ىلع هقوقح نمو

 دريو “ هروضحو هتبيغ يف هظفحيو “ داهتجالا يف هبغربو ى هلامو هسفنب همساويو

 ىلع ابلاط لضفي ال نأو « اجحيردت نف لك نم هملعيو :ى هنيشي ام عيمجو ةبيغلا هنع
 بدألاو ملعلا يف مهدحأ رّهمت نإو ى مهنيب يوسيو ضغبلا ثروي اليضفت رخآلا
 اهب هرمأيو ةدابعلا ىلع هلدي نأو ى داهتجالا يف مهبغرب ام ردقب هليضفت زاج

 . اهيف هبغريو

 همهفي ال امب ةراشإ و حيولت وأ ( هنع جانتب هبلق ضرمي ال نأ هملعمل هيلعو )
 نم عم بحطصي الو ) ص كلذ هركي ال هنأ ملع نإ الإ اهمهفي ال ةغلب ملكت وأ

 ائيش ءاش نإ هنكلو ى هباحطصا هركي نأ هل لحب ال ناك ولو هملعم ( هركي
 دنع أرقي نأ هلو « هب هربخي دحأ هارب الو هارب ال ثبح هلعف هملعم ههركي آلالح

 يف زئاج كلذو ى هبهذم فرع اذإ هلئرقي ال ناك نإ هبهذم يفخيو « فلاهملا

 ؟ نيدلا ىلإ هب لصوتي امو ململا بلط يف فيكف « ءارشو عيبك تاحابملا رئاس
 يف كلذ عنمي امنإو « درجملا ءافخإلا زوجي ال فيكف ى كلذ يف بذكلا زوجي لب

 لحي ال هنإ ةقراشملا ضعب لاق اك سيلو “ هضبقي ال ذئنيحف هتقفاوم ءيش ءاطعإ

 . هفلاخ كنأ ملع نإ الإ فلالا نع ملعلا ذخأ

 هانعمو > اهرسكب د رح هعراضمو ءا رلا حتفب ) درح اذإ هلأسي الو (
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 ؛سولجو أ مالك وأ رظن يف نإو هفطاليلو ، لاؤسب هتنعي الو بضغ وأ

 انقفو ، ىصحت ال هقوقحو « هقوف وأ بأك عوشخو ع رضتب هعم بدأتيلو

 . اهيلإ مكايإو هلل

 طبضلا كلذ وهف بضغ ىنعمب درح امأو ى هعنم هدرحو « لزتعا وأ عنتما

 هقلي ( هلتنلعيت الو “ بضغ وأ ) : هلوقل انه دارمب سيلو “ هكعو روكذملا

 وأ مالك وأ رظن يف نإو هفطاليل و “ لاؤسب ) بصعتلاو ةقشملا وهو تنملا يف

 نإو “ رييختلل وأ ( هقوف وأ باك عوشخو ع رضتي هعم بداتيلو ‘ سولج
 بآلا ىقح نم ربكأ ملعملا ىتح نأب حرص دحاو ريغ نإف « بارضألل لقف تئش

 . « رطانقلا » يف ملعتملاو ملاعلا بادآ رظناف ( ىصحت ال هقوقح و )

 امو هردص الإ هملعم نم رظني الو هملعمل هناكم نم موقي نأ ضعب زاجأو

 يف نيقيفرلا نم الك مزلي اذك و “ هخيش وهف لود ثالث هدنع أرق اذإو ى هنود
 ام هملعيو هدش ريف “ رخآلا قح ةعانصك حابم وأ ى ملع ملعتمك ةعاط نسح رمأ
 الف دحاو ناكم يف اهماعط ناك نإو ى ملاعلا عم فنصملا ركذ ام دح ىلع لهج

 صخرو « هلام نم كلذ لثم هل لعجيو كلذ ين هيلع لدي وأ « هنذإب الإ لكأي

 ين هولاق ى هبلق لغتشي الو ى هبحاص هب جرحي م اذإ ماعطلا نم ريسيلا يف هل

 . نيمآ ( اهيلإ مايإ و هللا انقفو ) ملعملاو ملعتملا ايهلثمو « نْسملعتملا يف «ناويدلا»
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 باب

 هتُمشيو ث هيقل اذإ هيلع ملسب نأ هيخأ ىلع ملسم لك قح نم
 > سطع ١ ذإ

 باب

 نيملسملا قوقح يف

 نكلو ص هل حزحزيو : كلذ دعب هلوقل ى فوم ( ملسم لك قح نمو )

 ؟ نالوق ابوجو "وأ ةنس ( هيلع ملسي نأ هيخأ ىلع ) ىلوتم ربغل ولو قح مالسلا
 ص ةرخآلا ريخب هل وعدي ةددشم ميملا رسك و ءابلا مضب ( هلتّمَشليو « هيقل اذا )
 ؛سطاملل ءاعدلا وهو « تيمشتلا : تيمستلا « سوماقلا » يفو « هللا كمحر لثم

 هانعم لامهإلا تيمستلاو ى ةتامشلا كنع هللا دعبأ هانعم تيمشتلا : بلعث نعو

 نأ لشم للا ركذف ( صطع اذإ ) قيرط يأ : نسح تمس ىلع للا كلعج

 مل هللا ركذي مل نإو “ هوحن وأ هلك كلذ لوقي وأ ث هلل دملا وأ ربكأ هللا : لوقي

 ى كلاب حلصأ و كل هللا رفغ : هتّمَشمأ ىلع دري نأ سطاملا مزليو « هتيمشت مزلي
 مك دحأ سطع ا ذإ » : ةل هنعو ص كلذ ريغ وأ « كلاب حلصأ و هللا كاده وأ
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 ص لا كمحر : هدنع نم هل لبقيلف “كلذ لاق اذإف « نيملاملا بر هلل دمحلا : لقنلف

 ص نيع ضرف وأ « ةيافك ضرف وهو ١١ « مكلاب حلصيو هللا مكيدهي : هيلع دريل و
 جاتحاو ىلوتم ريغ سطاعلا ناك نإو ى لوآلا رهاظلاو ؟ لاوقأ « بدن وأ

 لثم وأ امحر وأ ابحاص وأ اراج وأ هل املعم وأ ادلاو هنوكل هتسمشتل رضاحلا

 محر يأ افاضم ىون وأ ى ةيويندلا ةمحرلا ىنعو « هللا كمحر : هل لاق كلذ

 هيلع در ىلوتم ريغ تمشملا ناك اذإو «مدآ ولو نيلوتملا هئابآ دحأل ريشم هلا كابأ
 ص ثالث ىلإ تمش سطع اذإ» : ثيدحلا يفو « ةيالولا مهوي ال ءيشب وأ ضيرامملا
 يف وأ عباتتلاب كلذ نأ رهاظلاو )٢' « هب تيمشت الو ماكزف تالث ىلع داز اذإو

 ةيناثلا يفو ص ىلوألاب هتيمشت بجي : ليقو « برقلا ربتعملا نأو ى دحاو سلج
 > موك زم تنأ : هل لاقي

 هعمس نملو “ تمشي الف لقي ل نإو ى هلل دمحلا : سطاملا لوقن : «جاتلا» يفو

 ص نيمآ هللا كمحر :هلتلق ايلو سطاملا ناك نإ و “وه هدمحي نآ هلل دمحلا لقي ملو

 ُقباس ,« : ىورو > كلاب حلصأ و هللا كاده : هبلع دربو > كلو انل هللا رفغ

 اهوركم هيبنج يف ىرب الو عادصلاو ةرصاخلا و نطبلا ءاد نم نمأي دمحلاب سطاملا

 : رجح نبا لاقو ") « تومي ىتح

 ادرو اذك صولعو صولو صوش نم نمأي دمحلاب [اطاع ىقبسي نم

 ادش ر عمتسا . نطبلاو نملل هىلب ام ش سرضلا ءاد صوشلاب تدنع

 . هيلع قفتم )٠(
 )٢( نابح نبا هاور .

 ( ٣ ) يذم رتلا .أ ور ٠



 > باخ نإ هظفح و ك سلجملا ف هل حزحزيو > هءاعد بحصو

 : لاقف مدآ سطع ‘ ناطشلا نم بؤاشثتلاو ى هللا نم سطملا : سابع نبا نعو

 تلاق : :7 ؛ كلذ نسف «{ مدآ 1 هللا كمحر : هلللا لاقف 0 آ ماهلإ هللل دجلا

 . للا ال ةكنالملا

 : يور ام هضراميو “ ىذألا اهسفن نع ىفنت ةئرلا نأ سطملا ببسو
 ص «١١}© هتئر غولب لبق هناسلو « هميشابخ حورلا تفلب امل سطع مدآ نإ ه
 :لاقي وأهركذ ام روهشملاو ى ةئرلا غولب دعب الإ سطعي مل كلذ لئاق لاق نإ الإ
 رئاس يف تناكو هبف تيوق هغامد يف ترج امل : لاقي وأ « ةداع قراخ كلذ نإ

 سفنتف دسجلا ق حورل ا ترج : ليقو ى همدقتي ءاملا ىرت اك افيعض هدسح

 ضغيو سطعلا دنع ههجو يطغي نلع ناك » و “ ةسطع هميشايخ نم تجرخف
 . '") « هف ىلع هبوث وأ هدي عضي ناك » : ليقو ا! « هب هتوص

 ( سلجا يف هل حزح يو ) حابم وأ ةعاطل هاعد اذإ ( هءاعد بيجيو )

 ءاش نإ رخآلا باتكلا يف يتأيو _ مالسإلا ارع عطق نمك ىلوتم ريغل حزحز نمو

 لثم ث هدسجب ( باغ نإ ) هلهأو هدالوأو هلامو هضرع يف ( هظفحيو ) - لا
 وأ ىممي وأ مكبي نألشم هتساحي وأ ، “نجي نأ لثم ث هلقعب وأ « رفاسي نأ

 نإف هتحصو هلقعو هدسجب رضح نإ كلذك و ى ضرمي نأ لثم هتحصب وأ “ مصي
 ذئنيح هظفح نآل هتبوبغ رك ذ ىلع رصتقا نكلو ى هنع كلذ طقسي ال هروضح
 . هيلإ اجابتحا دشأ هنألو مأ

 )١( يةميبلا هاور .

 )٢( دواد وبأو ملسم هاور .

 )٣( ملسم هاور .

 ۔ ١٨١ _



 هظفحم و ‘ هتزانح دهشيو 2{& ضرم اذ هدوعيو < هج وع موقيو

 ىلع رتش نمو . هسفنل بحص ام هل بحصو 2 ردق ام هدعب هدالوأ ي

 ث ىرخألا يف هيلع رتس ايندلا يف ملسم

 نيدلا بئامم نم هنيشي امع هدشرب يأ ( هجوع ) ديدشتلاب ( مآوقيو )
 هلعف نم جوعا ام حلصي يأ واولا حتفو نيملا رسكب جو ملاو“هنيزب ام ىلإ ايندلاو

 وحن يفنو ى اهحتفب جوع هبف لاقي ىصملاو طئاحلاك بصتنا ام : ليقو ى هلوقو
 اذه ليقو « نيملا رسكتو واولا حتفت يناعملا نم نيدلا وحتو طسبنملا نم ضرألا

 . انريسفت رظناف اهحتفف اهريغ يف امأو يناعملا يف

 : ثيدحلا يفو “ هيلع يلصيو اهعبتي ( هتزانج دهشيو ضرم اذإ هدوعيو )
 طاريقلاو ناطاريق هلف نفدي ىتح ماق نإو ‘ طاريق هلف ةزانج مت عش نم »

 هسفنب هتبسغ وأ هتوم دمب يأ ( هدعب هدالوأ يف هظفحيو ) _ }0١ دحأ لبجك

 نم ( هسفنل بحي ام هل بحيو 0 ردق ام ) مهل بدألاو ململا ملعتو هلامو ههاجو

 هبح يف هلوخدل هركذي ملو ص هسفنل هركي ام هل هركيو « ةرخآلاو ايندلا ريخ

 ال ه : ثيدحلا يفو « هركي ام مدع هسفنل بحي امم نأل « هسفنل بحي ام هل
 ىلع سفن نم » : يورو "؟ هسفنل بحي ام همخال بحم ىتح كدحأ نمؤي

 نمو ) « ةرخآلا برك نم ةبرك هنع هللا سفن ايندلا برك نم ةبرك نمؤم
 ال نأب املك هبويع ( ىرخألا يف هيلع رتس ) ابيع ( ايندلا يف ملسم ىلع رتس
 ةرخآلاو ايندلا يف هبلع هللا رتس نمؤم ىلع رتس نم » : للع هنعو ى هبونذب ذخاؤ

 ولو هحضفي هتاروع عبقت نمو « هتاروع للا عبنت ملسملا هيخأ تاروع عبتت نمو

 )١( يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم ءادر .

 )٢( هيلع قفتم .
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 هاخأ رجاهي نأ ملسمل لحب ال و > هاخأ ناعأ ام دبعلانوع ف هللا و

 . ...... ..... ةثالث قوف

 ىلع ماد ام يأ اي ( هاخأ ناعأ ام دبعلا نوع يف هللاو ) تدب فوج ين ناك

 هتقاط مدعل وأ « هنع هئافتكال هنس وأ هناعأ ءاوس ؤ هللا ق همخأ نوع ةين

 رقأ نم »: نلع هنعو ى هلذخي م ولو هلذخ نالذخلا ةين ىلع ناك اذإ و « نوملا ىلع

 وأ لىل نم ةعاس همخأ ةحاح ق ىشم نمو ى ةمايقلا موي هنيع هللا رقأ نمؤم نيع

 : للع لاقو ى كلذ وحن لاق وأ '") « ةنجلا هل تجو اهضقي ل وأ اهاضقو راهن

 6٢١ « نانجلا تاجرد ىلعأ هلمحي نأ هللا ىلع اقح ناك نمؤملا هاخأ مركأ نم »

 «حاضيإلا» نم خسن يفو ى ةيلاع ىنعمب وهف ليضفتلا نع جراخ ليضفت مسا ىلعأ و

 وا بوركم نع جرف نم » : لل لاقو ص اهلبق ةزمهلا مدعو نيملا حتفب ىلع

 ملسملا هيخال ةجاح ىضق نمو ص ةرفغم نيعبسو اثالث هل هللا رفغ امولظم ناعأ

 رضلاو هللاب كرسثلا :رشلا نم ءيش اهقوف سيل ناتلصخو ڵ ةجاح نيعبس هل ىضق

 ك هلا دابعل عفنلاو هللاب ناميإلا : ربلا نم ءيش اهقوف سيل ناتلصخو «ى هللا دابعل

 يضقي وأ مغ هنع جرفي نأ نمؤملا ىلع رورسلا لاخدإ هللا ىلإ لامعألا بحأو
 نمو 0 ادغ هللا هرس هرسي امب هاخأ يقل نمو .0 عوج نم معطي وأ نيد هنع

 نأ ملسمل لحي الو ) نانجلا جرد ىلع هلمحي نأ للا ىلع ىقح هاخأ مركأ

 يف ريصقت ىلع لقأ وأ ةثالث رجاهي نأ زوجيو ( مايأ ٠١" « ةثالث قوف هاخأ رجا
 هرجاهيو “ةريبكب سيل امم يغبني ال ام لوق ىلع وأ يغبني ال ام لعف ىلع وأ هقح

 . يذمرتلاو دواد وبأ هاور ) ( ١

 . يذمرتلا هاور )٢(
 .ملسم هاور (

 . يئاسنلاو د راد وبأ هاور ( ) ٤
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 هملكي ملو اهقوف هرجاه نم : ليقو 4 مالسلاب يدابلا امهريخو 4 مايأ

 . كلذ ىلع نام نإ ىلوتي الو ‘ هملكم ىتح هنم ءىر اهدعب

 نينناإلا ةمشع ىلاعتو هن احبس هللا ىلع ضرعت لامعألا نأ يورو

 ىلع هرجه زوجي هنأ يل رهظ مث ى هتباتتسا ريخأت هل زوجي الو « بتي مل ام هيلع
 لعف يتلا ةريبكلا كلت نع هبصنم ناك اذإ بات ولو لقأ وأ ةثالث ةريبك لعف

 ءايلاب ( يدابلا امهريخو ) بيدأتو هل رجز كلذو « ةيالولا ىلإ هدر عم اديعب

 نكلو ص نيرجاهملا يف اذه ( مالسلاب ) ىلوأ يهو ةزمهلاب وأ ةزمهلا لدب

 ىتح هنم ءىرب امدمب هملكي مو اهقوف هرجاه نم : ليقو ) “كلذك امهريغ
 هريغل رقأ نإ هريغ وأ خآلا كلذ ءاوسو < هنم أربي مث باتتسي ليقو “ ( هملكي
 . هريغ هدهاش 5

 هتوم لبق ةقباسلا هتءارب ىلع ىقبي يأ ( كلذ ىلع تام نإ ىلوتي الو )

 نم لك ءىرب نإو “ ةريبك ريغ ىلع هرجاه نإ كلذو ص لوقلا اذه ىلع كلذو

 . اهتيالو ىلع ايقبأ اهنم قحما ملعب ملو رخآلا

 ؛ ةعمطق دقتعا نإ هل ةيالو الف اثالث هرجاه نإهنأ رثألا يف ءاج :«جاتلا» يفو

 الف هتلصاومو هتيالو دقتعاو هقوقح ىدأو بتعلا هجو ىلع همالك كرت نإ و

 ناوخالا يلتبا دقو ثالث نم رثكأ هملكي مل ولو هتيالو ىلع وهو “ كلذ هل بحن

 هملكي ىتح هنم ءيرب اهدعب هملكي مل نإ : دايز وبأ لاق “ آريثك كلذب
 .ه ا بوتيو

 )١) ) نينثالا ةيشع لاعتو هن احبس هللا ىلع ضرعت لامعألا نا : يورو (

 . يذمزقلا هارر ) ( ١
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 ء همد كفاسك ًةَنَس هرجاهم : ليقو ةئالث قوف نّيعطاقتمل عفرت الف ۔۔- ۔ و »

 نيمطاقتمل عفرت الف ) يريسفت يف امهنيب عمجلا تلواح دقو كلذ ريغ يف : ليقو
 نأ ملسمل لحي ال ه : يورو « ( همد كفاسك ةنس هرجاهم ليقو 0 ةثالث قوف
 ءيدابلاو «'١ةنجلا يف اعمتجي مل اهمرص ىلع اتام نإو « مايأ ةثالث قوف هاخأ رجهي
 دارملا اذك و ‘ اهيلايل عم مايآلا « مايأ ةثالثلاب دارملاو “ لضفأ مالكلاب هبحاص
 قوف هاخأ رجهي نأ لجرلل لحي ال » : ةياور يف « اهمايأ عم يلايللا ى يلايللاب

 ءانثأ يف ةرجهلاب أدب ول ىتح لايل ثالث ربتعملا : يطرقلا لاق "« لايل ثالث

 يف ولف « مايألا ةياور يف اذك و .ه إ هدعب ةليللا تربتعاو ضعبلا يفلأ راهنلا
 يف رسكلا يفلي ال نأ طوحألاو ص هدعب مويلا ربتعاو ضعبلا يغلأ لبللا ءانثأ

 ال ام لعفل هرجه امأ اموي تقولا كلذىلإ هيف أدب تقو يأنم بسحيف نيهجولا
 هبيذهت هب دارأ نإف هقح يف هريصقتل هرجه امأو ى هل ةحلصم هنأ حضاوف يفبني
 هعبط يف يمدآلا نأل ةثالثلا يف هل تحيبأ امنإف هسفنل بضغ نإو ڵ كلذكف

 ضراملا كلذ لوزيو عجربل ردقلا كلذب حموسف امهوحن و « قلخلا ءوسو بضغلا
 .ةثالثلا يف هتلق وأ هلاوز بلاغلاو

 :لبنح نب دمحأ لاقو هدرو مالسلا درجمب ةرجهلا لوزت : ءاملعلا رثكأ نعو

 : « رثألا » يفو ى آلوأ اهيلع ناك يتلا لاحلا ىلإ هدوعب الإ ةرجملا نم نم أربي ال
 هل ةيالو الف الإو مايأ ةثالث دمب هملك نإ مايأ ةثالث قوف ملسملا هاخأ رجاه نم
 ص هريغو مالسلا لمشي مالكلاو ع مثإلا نم جرخ مايأ ةثالث بقع هملك نإ يأ
 ولو هرجه دقف مالكلا كرت نإ : مساقلا نبا لاق ع مالكلاب رجهلا لوزي هنأ دافأف

 )١ ( هيلع قفتم .
 . دمحأو دراد وبأو ملم هاور ) ( ٢



 افلاختي ال نأو ‘ هوخأ ىرعي وم يستكي ال نأ لك ىقح نم : ليقو

 همدعو اجوزتو ًاعبشو اعوج

 كلذ نآل يأ ى ملس ولر مالكلا كرت نإ هيلع هتداهش لبقت ال : ضايع لاق « ملس

 . ائيش هيلع هنطاب يف نأب رعشي

 نارحملا زوج ال هنأ اوعمجأ : _ سلدنألا ءاملع نم وهو - ربلادبع نبا لاقو

 هسفن ىلع هنم لخدي وأ هنيد هملع دسفي ام هتملاكم نم فاخ نمل الإ ثالث قوف
 ةبطاخم نم ريخ ليمج رجه برو ص زاج كلذك ناك نإف ص ةرضم هايند وأ

 . ةبدؤم

 ثالثلاب قيضتي ال هتجوزل جوزلاو هدلول دلاولا رجه نإ : يباطخلا لاقو

 ىندأو ىلعأ نيماقم انه نإ : ليقو ى ارهش هءاسن رجم مقلع دمع ينلا نال
 ص قيرط لكب ةدداوملاو مالكلاو مالسلا لذبيف ةلمج ةرجاهملا بانآجا ىلعألاف
 ص ىندألا ماقملا كرتي نمل عقو امنإ ديدشلا ديعولاو « مالسلا ىلع راصتقالا ىندألاو
 لخدي هنإف براقألا فالخب مالملا هقحلي الف بناجالا نم هكرت نمف ىلعألا امأو

 . محرلا ةعيطق يت

 ضعب يف دجو نإو ( هوخأ ىرعيو يستكي ال نأ لك قح نم : ليقو )
 قفوألا ىلوآلا نكل ءاي نع تناك ولو ى كلذ زاوجلف ةمئاق فلألاب ارعي خسنلا

 فرصت ام الإ ى ءاي اهلبق نكت ملو ءاي نع تناك اذإ ءاي ةروصب بتكت نأ ةدعاقلل

 اعبشو اعوج افلاختي ال نأو ) ءاي هلبق نأ عم ءاي فلأ بتكي هنإف ةايحلا نم

 ضفاخلا عزن ىلع بصنلا زاوجلا يف وأ ءابلا عزن ىلع بصنلا ( همدعو اجوزتو
 زوجيف ةفاضإلاب ةفرعم مدملا نأل زييمتلا ىلع هلعجأ مل امنإو “ اقلطم ضعب دنع
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 ءردق نإ هعابتسا وأ هضرقتسا نإ هاخأ لك عنمي الو ٨ ةلق

 ؛ نونمؤت الو ، هيخأ ةآرم نمؤملا : يورو

 عوجلا ركذ ىلع رصتقا ولو “ هفيرعت زاوجب يفوكلا لوق ىلع زييمتلا ىلع هنوك
 وأ اهشطع وأ فلتخم اهعوج نأ مهوتل جوزتلا ركذ ىلع وأ شطعلا ركذ ىلع وأ

 رخآلاو شطع وأ دتشي ملو عئاج رخآلاو امهدحأ عوج دتشي نأ لثم اهجوزت

 رخآلاو اددع جوزت وأ لام تاذ وأ هليمج جوزت امهدحأ وأ ڵ كلذ نود شطع

 ىتح هساويلف لاملا نم ( ةلقب ) “ فنصملا دارم كلذ سيلو « كلذ نود جوزت

 . كلذ دحم

 اهبك ريلف ةباد دحاول تناك نإو « كلذك رفسلا يف بوك رلا رأ رهاظلاو

 وأ امهادحإ هل عاب ناتمأ وأ ناتيرس امهدحأل تناك اذإو ى ةرات وهو ةرات رخآلا

 سنرأ هل نسح ةيرسو ةجوز وأ ناتجوز هل تناك اذإو ص اهارستنل هل اهبهو

 كلذ ىلع هعم وأ اهعم قفتي نأ ريغ نم اهجوزتيف هيتجوز ىدحإ قلطي وأ هكلم
 . نيرجاهملل راصنألا لعف اك

 ائيش هل عيبي نأ بلط ( هعابتسا وأ هضرقتسا نإ هاخأ لك عنمي الو )

 ص اهبلط ةجاح هعنمي الو « ( ردق نإ ) ةدحوملا ىلإ اهحتفل القن افلأ ءايلا بلقب

 ةآرم نمؤملا ه : يورو ) “ امنب فلتي ال ناك نإ اهنبب ىصعي ال نكلو
 :لاقو “هنع هطميلف ائيش هب ىأر نإ :همامتو هئا رآب هبوبع اهب ىر ( '١(هيخأ

 يذلاو ه : يورو ( و ) '"أ× ىرخألا امهادحإ لسفت نيديلاك نيوخألا لثم ه

 نإو ى ديحوتلا ناميإلاب دارأ نإ مكناميإ لمكي ال يأ ( نونمؤت ال ) هديب يسفن

 . ه رك ذ م دقت ) ( ١

 . يئاسنلاو دمحأو ملسم هاور )٢(
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 . آدج ةريثك كلذ ف رابخألاو اوباحت ىتح

 كضعب بحي يأ ( اوباحت ىتح ) )١' يفنلا نم هرهاظ ىلع وهف ءافولا هب دارأ

 يف ناممتج لعافتو لعاف نأل اوباحتت اذكه ءات ريدقت ىلإ ةجاح الو ى اضعب
 نع يراجلا نأ ريغ ى ةيماللا حرش يف هترك ذ قرف اهنيب ناك نإ و « ىنعملا لصأ

 هنأ ىلع اهمض زوجيو نيءاتب اوباحتت لصألا نأ ملمف ى ءاتلا حتف نيثدحملا ةنسلأ
 اونمؤت ال : ثيدحلا ظفلف الإو ى ىنعملاب ةياور كلذو “ ىرخأ ردقت الف يعابر

 ةريثكل قلطم لوعفم ( ادج ةريشك كلذ يف رابخألاو ) فيفختلل نونلا فذحب

 بحأ ةجاح يف ملسم خال يشملا » : قلع لاق ةميظع ةرثك ىنعم دج نيمضت ىلع
 «٢١' هرمع هللا مدخ امنأكف هاخأل ةجاح ىضق نمو “ نيرهش فكتعأ نأ نم إ

 '٢){امولظم وأ _ ملظلا نع هدرو هنم فاصنإلاب يأ _ املاظ كاخأ رصنأ »:لاقو

 هل هللا ثعب قفانم ةبيغ نم انمؤم ىمح نم » و هل فاصنإلاو ى هنع درلاب يأ
 رظني نأ ملسمل لحي ال » : لاقو « مث « منهج رات نم ةمايقلا موي همل يمحي اكلم
 نأ امهدحأل لحي الف هلا ةنامأب ناسلاجتملا سلاجتي امنإو « هيذؤت ةرظن املسم
 « رابتعالا و ءاعدلل هربق رازب نأ ملسملا قح نمو “'ث؛« هركي ام هبحاص ىلع يشفي

 ىزمب نأو « '`آ>)« هنم عظفأ رهقلاو الإ ارظنم تيأر امه : يور

 )١( هيلع قفتم .
 )٢( هركذ مدقت .

 )٣( ملم هاور .

 )٤( دراد وبأ هاور .

 . هجام نباو يئاسنلا هاور (.ه)

 . يقهيبلاو نابح نبا هاور )٦(
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 لالجإ هللا لالجإ نمو ى ريغصلا ةمحرو مالسإلا يف ريبكلا ريقوت بجيو
 مهنذإب الإ مهيديأ نيب ملكتي ال نأ خياشملا ريقوت مامت نمو “مالسإلا يف ةبيشلا يذ

 ام مهيف لبقي ال نأو ؛ تاقدصلا لضفأ وهو مهنيب حالصإلا نيملسملا قوقح نمو
 « رافصتسالا نيعب ملسمل رظنلا لحي الو مهب نظلا ءيسي الو داسحلاو مانلا نم عمسي

 « مهعفن و هفك لب طقف مهنعىذألا فك مهل اقح سيل و“ ميظعتلا نيعب يويندلا الو
 نم مهضعب ديفتسي مالسإلا ةوخأ هلا عرش امنإو « مهاذأ اوفك دق روبقلا لهف

 : سابع نبا لاق ى رانلا نم اباجح هل ناك هيخأ ضرع نع بذ نمو ى ضعب
 هضعب دشي ناينبلاك نوملسملاو ى ملسملا ريغ بآلا قح نم بجوأ ملسملا قح »
 همغنب هللا مهصخ ادابع هلل نأو ، هيف نيملسدلل ةعفنم ال نميف ريخ الو « اضعب
 هلل نأو ،مهريغ ىلإ اهلوح اهوميض نإو ى ى اهولذب ام مهيف اهرقي “ هقلخ عفانم

 ص قالخألا مراكم بحي للا نأو ى دهلا يف نوبغرب هقلخ جئاوحل مهقلخ اهوجو
 اريخ ,دبعب هللا دارأ اذإو ى مويلا سانلل مهعفنأ ادغ اباوث سانلا لضفأ نأو
 يف ربخلا لعف نمب فيكف ى سانلا ةماعل اذهو “ سانلا جئاوح ءاضق يف هلمعتسا

 مهمحارتو مهدداوت يف نينمؤملا ؛لثَمو دسجلا نم سأرلاك نمؤملا نم نمؤملا و ه ملسملا

 ملسملا ريغي الو « رهسلاو ىمحلاب هرئاس ىعادت هنم وضع ىكتشا:اذإ دسجلا لثمك
 هنع اهدرب مل نمو ى ةبيغلا هنع دريو هلذخي الو هشغي الو ى ام ًآرض هرضي الو

 . هنع بذلا ىلإ مالسإلاو ةقفشلا هكرحت ملو هقزمت بالكلا ىأر هنأكف

 هب اكربت نيدلا يف مظعملا دي ليبقتب سأب الو ى ةحفاصملا هاخأ نمؤملا ةلبق"و

 دي ليبقتو “هدي لبقو هحفاص هللا همحر _ رمعل حارجلا نب ةديبع وبأ لعف ايك
 ءةقنامملا ريبكلا خألاو مامعألاو دادجألاو نيوبآلا ةحفاصم و ةدابع لداملا مامإلا
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 قنعلا بناوج ليبقتو“ةقناعملا للا يف يأ“هاخأ خألا ةحفاصمو سوؤرلا ليبقتو

 ىلوتملا ريغ حفاص نإو « اهب هحفاص يتلا هدي لبقيو نيديلاب ناحفاصتي : ليقو
 كلذك و ى دخلا ىف ليبقتلا اهدلو ةأرملا ةحفاصمو ى هقنع الو اهلّبقي الف هديب

 هدي لمحيو « ثانإلا رشابي الو « سأرلا يف هلبقي ركذلا ريغ هدلوو هدلول لجرلا

 ى غلبت مل نإ سأرلا ىلع اهلبق ةوهش فخي مل نإو « ديلا لبقيو ىثنألا سأر ىلع
 ص ةوهش ةأرملا ةلبقو “ةمحر دلولا ةلبقو “نبملا يف ليبقتلا خآلاو تخألا ةحفاصمو

 ليبقت الإ دحأ ليبقت ؟لحي ال : ليقو “ نيز خآلا ةلبقو ى ةدابع نيدلاولا ةلبقو

 ةءارب ال اقح نيثالث هيخأ ىلع ملسملل نإ » : ىوريو ى ةمحر دلولاو ةوهش ةجوزلا

 ص هتربع هحربو هبنذ رفغي نأ يهو ى هنع هوخأ وفعي وأ اهئادأب الإ ادغ اهنم هل

 رضحيو“هضرم دوميو“هتئلخ ظفحيو هتبحص يضريو“ هتروع رتسيو“هترثعلىقيو

 « هتلص ءىفاكيو « هتيده لبقيو “ هتوعد بيجيو “ هتزانج دهشيو ى هتوم

 تمشيو « هتلأسم عبشيو ى هتجاح يضقيو ى هترصن نسحيو ى هتمعن ركشيو

 ص همامنإ أدبيو ى همالك هل بّسطيو ى همالس دربو « هتلاض دشريو “ هسطع

 هل بحمو “ امولظم وأ املاظ هرصنيو ى هيدامي الو هالوتيو ى هماسقأ قدصبو

 «١' ٠ هسفنل هركي ام هل هركيو ى هسفنل بحي ام

 ى كلذب قحأ هنإف هيتأي يذلا وه نكيلف هيخأ ىلإ ةجاح هل نمو : اولاق

 يف مث ى ملسملا مث : تلق ص محرلا مث ى نيدلاولا ىلع مث لضفأ لايملا ىلع ةقفنلاو
 نم لضفأ بحاصلا ىلع ةقدصلا : ةريره وبأ لاقو ى بحاصلا مث « هللا ليبس
 هجولا قلط قلخلا ةفاك عم ناسنإلا نوكي نأ بجيو ى ى للا ليبس يف ةقدصلا

 )١( نابح نبا هاور .
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 ى « بيرقلا لهسلا نيللا نسملا ىلع رانلا تمرح د : للع لاق ى اقيفر ارشيتسم

 ع هلهأب كفطلأ و ى ءاقل كلمجأ و « اقلخ مكنسحأ هللا دنع كرايخ نإ » : لاقو

 برلا لوقيف ى ةنجلا اهب هل ىجرت ةنسح هلامو ادغ يتمأ نم لجرلا ىتؤي هنأو
 نأ امثإ هرملاب ىفكف « )0١ « هلايع محرب ناك هنإف ةنجلا هولخدأ : هؤانث لج

 ىلع اعد دقف توملاب مهتيافك هللا لأسف هلايع نم رجض نمو ى هتوقي نم عيضي

 . ءاعد الب مهتوم بحي نأ هل زاجو « هل لحي ال امب نمؤم

 )١( نابح نبا هارر .
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 باب

 هلهأ نع عطقنملا وهو س بوجوب ليبسلا نبال ناسحإلاب انرمأ
 ًانيدت الو اضرق دحح ملو ‘ لام هدنع الو > هلايمأ نم اجراخ

 باب

 ليبسلا نبا قح يف

 هل انبإ يمسو ى هيف هباهذل ليبسلل فيضأ ( ليبسلا نبال ناسحالاب انرمأ )
 هروهظل وأ ى هب هلاصتاو هدلاوب دلولا باحطصاك هب هلاصتا و هعم هباحطصال

 هتدلو اذإ همأ نطب نم دلولا روهظك هيف هئافخ دمي هنم

 رركي مل ( لام هدنع الو هلايما نم اجراخ هلهأ نع عطقنملا وهو بوجوب )
 “عطقنملا هلوقف امل ارابتعا وأةتلقلاىلع ءانب ةيمسإلا ىلع اهلوخدو اهلامهإ عم «ال»

 ي وه الو هلهأب لصتم وه ال يذلا وهو : لاق هنأك 0 يفنلا نم اجراخ : هلوقو

 ركذ سيلف خلا ( اضرق دجي ملو ) : هلوق امأو ى لام هدنعالو هلايمأ لخاد
 لام هدنع الو : هلوق ين واولا تلعج نإ الإ هلبق «ال» راركت نع ينغي هيف يفنلا

 . نيدلل اذخأ ( انيدت الو ) اضرق دجي ملو : هلوق يف هيلع فطملا ناكو ى لاحلل
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 وه : ليقو « غابك نكي مل نإ هيلع زاج نم هقح مزليف ، هلامل

 ؛ ةقدص اهقوفو مايأ ةثالث هيلإ ناسحإلا بجيف لزن نإ فيضلا
 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم : يورو

 لايمآلا يف نوكي دق فبضلا نإف « فيضلا فالخب اذه : هللا دبع وبأ لاق
 فلخاو لايمألا جرخ نم فيضلا نإ : ليقو ؛ ها لام هعم نوكي دقو
 لب مزال فيض ريغ لامآلا لخادو مزال فيض لايمألا جراخ نإف “ يظفل
 : هلوقب كلذ ىلع خيشلا صن دنقو ى رطضا نإ الإ هقح مزلي ال مزال ريغ فيض
 لايمآلا نم اجراخ ناك نمن سانلا عيمجل بجت اهنإف ةفايضلا هذه هل بجت نم امأو

 هبو : هلوقو ت هلزنم ىلإ لوصولا دجي ملو ةجاح هب وأ لايمألا نود ابف ناك ولو
 مزليف) هلام ىلإ يأ ( هل امل ) « لايمألا نود ابف ناك نمو : هلوقل ديق خلا ةجاح

 يف رفاسم لكو ص هعم ركذ امو رجاهمو ( غابك نكي مل نإ هيلع زاج نم هقح
 دالبلا يف ددرتي نمل سيلو ى نوعفني الو نوقسي الو نومعطي ال مهنإف ةيصعم

 الو دجسملا لام يف هل قح الو ت ليبسلا نبا قح اهدصقي هل ةجاح الو جرفتم

 ءيشال نم هقح مزلي الو ، اهريغ وأ ةاكزلاب ليبسلا نبا ىلإ نسحيو « فاقوألا يف

 . طقف هموب توق هدنع وأ هدنع

 نأ مهمزل مهممم ةاكز الو هيف فوس ال لحم موق ناك نإو : _) جاتلا , ف لاق

 دحاولا ىلع قلطي ( فيضلا وه : ليقو ) ليبسلا ءانبأ نم مهيلع دري نم اوممطي
 اهقوف ) هيلإ ناسحإلا ( و مايأ ةثالث هيلإ ناسحالا بجيف لزن نإ ) علاو

 وأ « الماك [نزاميإ 6١ ( رخآلا مويلاو هلناب نمؤي ناك نم » : يورو “ ةقدص

 . .د واد وبأ و ماسم ١. ور ) ( ١
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 ؛ ةليلو اموي هتزئاج ، هفيض مركيلف
 ه

 ةراشإ رخآلا مويلاو هللا صخو “ديحوت الك فيضلا مركي ال نم ديحوت نأ ربتعا

 هةيض مركيلف ) لعف امب ءازجلل هيلإ دوميو هدجوأ للا نإف داعملاو أدبملا ىلإ

 هتزئاجو ى فطللاو ةفحتلاو ةيطملا ةزئاجلا ( « ةليلو اموي هتزئاج

 « مركيل فرظ امويو ى نينثال ىدمتف « يطمي ىنعم انمضم مركيل هب لوعفم

 امويف هيلعو « ازوجت فرظ وأ نسحلا ماركإلا ىنع قلطم لوعفم هتزئاج وأ
 ةياور هل لدي اك ى ةيللاو موملاسقن يه ةزئاجلا نأ ىلع اقباطم الدب هنم لدي

 ى هتزئاج هفيض مركيلف ةياورو ى رابخإلاو ءادتبالا ىلع عفرلاب ةليلو موي هتزئاج

 ى ةليلو موي امنأ ربخأ ذإ ى ةليلو موي : لاق ؟ هللا لوسر اي هتزئاج امو : ليق

 . لاقشا لدب اموي نإ : بصنلا ةياور يف يليهسلا لاقو

 وأ لمف وحن ىلإ رطضا اذإ لب بارشلاو ماعطلا يف ةرصحنم ةفايضلا تسيلو
 كلذ مهمزل هريغ وأ سابل نم هريسم يف كاله نم هب وجني ام وأ هتروع رتسي ام

 مالسإلا لوأ دمب ةفايضلا بوجو مدمب لاق نم لدتساو “ يدنع ام اذه ى هل
 رضحلا لهأ ةيعفاشلا دنعو اندنع اهب بطاخلاو ص ماركإلا ظفلو ةزئاجلا ظفلب

 ريسيتلو بلاغلا يف جاتحم رفاسملا نأل ةيدابلا لهأب ضمي اهتصخو ى ةيدابلا لهأو
 رفاسملل هيف ةرسيتم لوزنلا عضاوم نإف ى رضجلا فالخ ابلاغ اهلهأ ىلع ةفايضلا

 ضعب يفو « كلام لاق هبو ص هوحن وأ قوسلا نم ماعطلا ءارش نم نكمتم وهو
 . هيلع ةلالد ثيداحألا

 ىلع تسيلو ردملا لهأ ىلع ةفايضلا ربخ : انموق نم نيسح يضاقلا لاقو
 رضحلا لهأ ىلع ةفايضلا بجت : ضمب لاق ثيدحلا اذهبو ‘ عوضوم ربولا لهأ
 لمتحمو : ناسح لاق > هل دهشت قرط هل و اعوضوم سلل رحح نبا لاقو > طقف
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 ؛ ةقدص اهقوفو ى مايأ ةثالث ةفايضلاو

 الف مهوحنو يذؤملاو عدتبملاو ىتسافلا ريغل فيضلاو راجلا ماركإ صيصخت

 نم نومركيف نيتهجلا تاوذ نم مهلعج لمتحيو « مه اعدر نوناهي لب نومركي
 ؛ هراوج ىقح ىعارب رفاكلا نأل روجفلا ىتح نم نوناهيو ةفاسضلاو راوجلا قح

 وحن ىتح : ضعب لاق ) « رجأ ,دبك لك يف ه ءاجو ع ىلوأ هقسف ي دحوملاف
 معطي ال : تلق لتقي مث كلذ ىلإ رطضا اذإ ىقسيو معطي روقملا بلكلاو ةيحلا

 ىقس وأ معطأ اذإو ت روفلا ىلع اهلتقب رومأم هنآل روقملاو ةيحلا لثم ىقسي الو
 ىنثتسم كلذ لثمف بارشلا وأ ماعطلاب يوق اذإ توفي دقو « رضلا ىلع نيعأ دقف

 . ( ةقدص اهقوفو مايآ ةثالث ةفايضلاو ) ‘ رجأ دبك يذ لك يف :ثيدح نم

 اموي هفحتيو همركي : لاقف ثيدحلا ىنعم نع كلام لثس : لاطب نبا لاق
 فلكتي : ليقو ىةرابعلا رهاظ اذه « مايأ ةعبرأ كلتف ةفايض مايأ ةثالثو ى ةليلو
 ام هيطمي مث هرضح ام هل مدقي ثلاثلاو يناثلا يفو ‘ فاطلألا و ربلاب لوألا يف هل

 ىلإ لهنم نم رفاسملا هب زوجي ام ردق يهو ةزيجلا ىمستو“ةليلو موب ةفاسم هبزوجي ۔

 ء '٢؟} « مهزيجأ تنك ام وحنب دوفولا اوزيجأ » : رخآلا ثيدحلا هنمو “ لهنم

 مدقيو ى اهيف فحتي هنأل ةزئاجلا اهل وأ ىمسي ‘ طقف مايأ ةثالت دارملا نإ : ليقو
 هرخآو لوآلا مويلا لاحل نايب ثيدحلا لوأف « رضح ام نيريخألا نيمويلا يف هل
 موي هتزئاجو مايأ ةثالث ةفايضلا » : ةياور يفو ى ةثالث اهنا ةفايضلا لاحل نايب
 : ليقو ى بترت ال واولا نأل لاقتحالا يف فنصملا هركذ يذلاك اذهو « ةليلو

 نوكي نأ زوجيو « هزيجيو ةزئاجي ىمسملا وه اهمبار مايأ ةعبرأ ىلع لدي اذه

 . د واد وبأ و يذمرتلا هاور ) ( ١

 انلا هاور ) ؟ (
 ب .٠
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 ‘ هقمضم قلقي ىح ميقي نأ هل لحن الو

 ماقأ نإ فيضلا نأ كلذو ع ىرخأ ةلاحل انايب ةليلو موي هتزئاج : هلوقب دارملا

 اهقوفو : هلوق يفو ث ةليلو اموي هب زوجي ام يطعأ مقي مل نإو ى ةثالث هقحف

 بوج وك ةزئاجلاب ىمسملا لوألا مويلا دعي ةبجاو ةثالثلا نأب رامشإ ى ةقدص

 نم ريثكلا نأل ريفنتو لفن ةزئاجلا ىوس ةثالثلا دمب ام نأ ىلإ ةراشإو « ةزئاجلا
 . ءاينغألا اصوصخ ةقدصلا لك أ نع نوفنأي سانلا

 نأل ةثالث يهو ى ةبجاو ةفايضلاو ى ةبجاو ربغ ةزئاجلا : لاطب نبا لاقو
 مهزيجأ ام وحنب دوفولا اوزيجأ » :هلوق يف ركذ اك يأ ناسحإو لضفت ةزئاجلا

 هركذ ام حصي ملف رعاشلاو دفاولا هاطعي ام ىنعمب ةزئاجلا هي دارملا نأ « هب
 نكل « نيعباتلا ءارمأ ضعب اهثدحأ امنإ رعاشلاو دفاولا ةزئاجلا نأ مهضمب

 هريغ نع فيضلا ينفي ام فيضلا ثيدح ثيدحلا يف دارملا نأ حضاولا

 . ةفحتلا وأ

 نأ كلذو ص زاوجلا نم ةزئاجلا لصأو « هلامعو ناطلسلا ةفايضلا مزلتو

 اريثك زاوجلا ىلع ناثع هاطعأف ركسملا ضعب .زاجف يداولا هضراع ًاركسع

 موبلا فيضلل ماركإلا يمسو ص اقلطم ةزئاج كلملا يطمي ام ذئموي نم رطسف

 ٠ كلملا ةمطمب اهيبشت ةزئاج هب لافتحالل لوألا

 هقيضب ملع اذإف “هيلع قيضي يأ ( هفيضم قلقي ىتح ميقي نأ هل لحي الو )
 هدنع وأ لزنملا ةلمج يف مايأ ةثالث مامت لبق ولو هنع لقتني نأ همزل هب سحأ وأ

 وأ قوسلا يتأي نأ لثم ث حيرصت الب جاتحا نإ هريغ دنع ةفايضلل ضرمتيف

 فيضلا هدنع يذلا ناب سانلا نظ اذإو “ حيرصتلا هلف رطضا نإو ؛ دجسملا
 نأ كلذ نع قاض وأ هدصقي ملو كلذ وني مل هنأ عم مايأ ةثالث متت ىتح هب موقي
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 ؛ مركلا نم كلذو « هسفنبهب موقيو همركي نأ هب لزن نمل بدنو

 ءهشيعب هل عرسيو ، تيبلا يفام نسحأ نم هيلإ مدقي نأ هقح نمو

 نع بيعي الو > يعسو فلعب هتب ادو > ةالصلا تاقوأ هل ظفحب و

 ث جاتحا نإ عيضي الو « هب اوموقيل ةثالث هب امئاق سيل هنأ سانلا ربخيلف هاون
 . ازحا فضل خلا مهربخا نإو

 وأ هلاده.مل مهلكو نإو ( هسفنب هب موقيو همركي نأ هب لزت نل بدن و )

 فضلا بحم هنآل ل أ ×<لنع مه اربا ينك و ؤ زاح كلذ ريغ وأ همداخ

 رمأ يبلي تلل ةلل هللا لوسر ناك كلذك و ص هسفنب همدخمو همركيو هنع ثحبيو

 نأ هقح نمو موركلا نم ) هفنب هب مايقلا يأ ( كلذو ) ث هسفنب فيضلا
 ظفحيو ) همامط يأ ( هشيعب هل عرسيو “ تيبلا يف ام نسحأ نم هيلإ مدقي
 ى رادلا يف لسغلاو ناسنإلا ةجاح ءاضق عضوم ىلإ هدش رب و “ ( ةالصلا تاقوأ هل

 ماللا حتفب ا فلعلا راضحإب يأ ماللا ناكسإب ( فللعب هتباد ) ظفحي ( و )

 ص هاضري وأ هنم دب ال امل الإ ( ههجو نع بيغي الو ‘ يقسو ) لكأت ام وهو

 ال ام ريغل وأ هنذإ الب نإو ةبيغ ليلق زوجيو « هربخأ دب ال امل ةبيغلا دارأ اذإو
 . هنم دب

 خسنلا ضعب يف دجو نإ و « ةنكاس ةزمه اهدعب ماللا مضب ( مؤللا نمو )
 ةمض اهتقبس ذإ هزاوجل اواو ةزمهلا لادبإ نم هنأ ههجوف واولا ىلع ةزمهلا نودب
 ةحوتفم ماهفتسالا ةزمهب ( مدقأأ لاسي نأ ) مركلا دض وهو « ةنكاس تناكو
 ةزمهب خسنلا ضعب ف دحو نإو > مملا مضو > ةمومضم ةعراضملا ه زمه اهدعب
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 لكأ ءافجلا نمو ى هنود ال ءامب ماعطلا هل مدقيو ؟ ال مأ ائيش كل

 ‘ اكلم نكمب ل نإ هعم تيبل ( بر

 وهو ص ليلدل حيحصلا ىلع اهفذح زاوجل ماهفتسالا ةزمه فذح باب نمف ةدحاو

 دعب فلأ نودب ءيش خسنلا ضعب يف دجو نإو ( ؟ ال مأ انيش كل ) مأ انم

 فقي نم ةفل ىلع فلأ نودب نيونتلاب ةبقعملا ةحوتفملا ةزمهلا بتك زاوجلف ةزمهلا
 حتفلا نيونت دعب فلآلا نوبتكي ال لئاوآلا نأ يور ام ىلع وأ " نوكسلاب هيلع
 فاقلا لبق ةدحاو ةزمهب ءيش كل مدقأ دجو نإو“فلألاب هيلع نوفقي اوناك ولو

 حتفب أرقي نأ وهو رخآ هجوهيفو“ههجو تفع دقف ءيش ةزمه دعب فلأ نودبو

 اذه ىلعو ى ءيش هبئان لوعفملل ينبم ضام هنأ ىلع مملا حتفو فاقلا مضو ةزمهلا

 هيلإ وه مدقي مل هيلإ مدق نإف ؟ ال مأ ائيش دحأ كل مدق له دارملاف هجولا

 مدقي نأ باوصلاو ؟ال مأ ائيش كيلإ انأ مدقأأ ىنعملاف اذه ريغ ىلعو ى ائيش

 . لكأي ناي هرمأ دعب هعفر الإو هيلإ

 مأ همدقأأ : لقي الو ى هل حلصي ام مدقي ءوضوو شارفك مامطلا ريغ اذك و
 ُ . . ٤

 لمتحمو » ال ما ءاملا كل مدقا ١ لقب الو ) هب ود ال ءام ماعطلا هل مدقيو ( > ل

 ٠ دْفا وهو امهريغو ءاملاو ماعطلا ءيشلاب فنصملا ديرب ن

 لمشي ام هب دارملا ( اكلم نكي مل نإ هعم تيبلا بر لكأ ءافجلا نمو )

 كلملاو ‘ هلهأ يف هعضيو قحلا ذخأي نم ةفيلخلا : ليقو “ ةفيلخلاو ناطلسلا

 يطعيو ىتح ري_فب ذخأي نم ناطلسلاو ى هلهأ ريغ يف هعضيو قحلا ذخأي

 . قح ريغب

 زوجي كلملا : « ةرهاقلاو رصم رابخأ يف ةرضاحملا نسح ه يف يطويسلا لاق

 ى ىقح يف الإ هعضي الو اتقح الإ ذخاي ال ةفيلخلاو ‘ اذه يطعيو اذه نم ذخأي
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 رخآ نود ًاضعب ليني وأ يجاني الو ، الضاف وأ ًاسينر وأ

 . . ٠ . ‘ ك رمغ ةدنام ىلع ًانيش آدحأ "لوانت الو

 نإ : ؟ ةفيلخ مأ انأ كلمأ لاق امل هنع هللا يضر رمعل هنع هللا يضر ناملس لاق
 ناطلسلاو“ ةفيلخ ريغ تنأف هقح ريغ يف هتعضوف نيملسملا نملقأ وأ امهرد تبج
 لثم وأ ماشلا لثمو رصم لثم كلميف كولملا كلم نوكيف كولم هتيالو يف نم

 ' اهوحن وأ سراف فالآ ةرشع هركسع نوكيو ث سلدنألا لثم وأ ةيقيرفا

 ناطلسلا هيلع قلطي نأ زاجو « مظعأ ناك شيجلا يف اددع وأ دالب راز نإف

 قارعو ناسارخ لثمو ةريزجلاو ماشلاو رصم لثم يف هل بطخ نإف ى مظعألا

 ناطلس هتمس ناك سلدنألاو طسوألا برغملاو ةيقيرفإ لثمو ‘ سرافو مجملا

 (اسينر وأ) ، دحاو قدص املاف ةغللا يف امأ ‘ حالطصا قرفلا كلذو « نيطالسلا

 :ليقو ى اقلطم هفيض عم لكأي : ليقو « ( لضاف وأ ) رثكأ وأ لقأ وأ ةليبق يف
 ناك نإو ع هعم لكأ هدحو لكالاب شحوتي ناك نإ هنأ ىتحلاو ص اقلطم ال

 لكألا نوبحي ال سانلا نم اريثكف ص هعم لكأي الف هدحو لكأي نأ حلصألا
 ماهطلا كلذل ةوهشلا ديدش وأ اعئاج ناك اذإ هنأل هفيضم ابس الو ى دحأ ةرضحب
 ص لكألا ةيفيك نم وأ لكألا ةرثك نم هب قيلي ام هلكأ ىف لعفل هب ةولخلا بحأ
 . اصتنم الإ نكي ملو هلك أ لقل هنم ايحتساو رضح ولف

 الو ث مهفاضأ نمم ( رخآ نود اضعب ليني وأ ) اضعب ( يجاني الو )
 ص نيسلاجتملا رئاس يف اذكهو ى رخآلا اهمهفي ال حيولت وأ ةغلب ضعب عم ملكتي
 نانثا همهفي ال حيولت وأ مالكب ملكت وأ ص ادعاصف نينثا نم يجونت نإ الإ

 لوانتب قلعتم ى نم ىنعمب ىلع ( كريغ ةدنام ىلع انيش ادحا لوانت الو )
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 > مهم دحختست ال و 2{ وشح وتمف كفاضأ نع ًات وكس لطت الو

 نإو مهترضح بضغت الو . مهيلع لقثي نم مهعم سلمت الو

 طورش ىلع باجأف ماعطل هيقف يعد دقو ، كتمأ ىلع

 . نأ

 ص فيضلا ىلع قح اذهو ص هل لاح وأ ءيش تمن فوذحمب قلعتم ءالعتسالل وأ

 > ءاطعإلا ق هل نذأ وأ امه ريغ وأ اطق وأ آلئاس ىطعأ ماعطلا بحاص ءاش نإف

 ق دب ال ام ىآر نإو > زاح اعرش ةلوقم ةحرحص هملع ةلالدب ىطعأ نإو

 ءاح ماعطلا بحاص دلو لثم > لاملا بحاص رواش هئاطعإ نم رظنلا نسح

 يبص « يبصلا يف يل رهظ ام اذه ىلك :هل لقي الو ث هعنمي الف لكأي ءاج نإف يبي
 . ماعطلا بحاص

 مالكلا يف طرفت الو “ ( اوشح وتيف كفايضأ نع اتوكس لطت الو )

 > ءافح كلذف جاتحت ا_ع لضف كدنع نوجاتحي ايف ) مهمدختمت الو ( اًولمىف

 مهمارك إ مامت نمو“ رادلا باب ىلإ مهعّيشي نأ يفبنيو ى هسفنب مهمدحي نآ ةنسلاو
 ٠ ةدئاملا ىلعو جورخلاو لوخدلا دنع ثيدحلا بطو هحولا ةقالط

 بضفت الو مهيلع لقثي نم مهعم ) ماللا رسك و ءاتلا مضب ( سلجت الو )
 مهتفايض ردكتف = بضغلاب مهدنع فصتت الئل ( كتمأ ىلع نإو مهت رضحب

 س مهب ترجض كنأ وأ مهيلإ ت رشاف مهب ترجض كنأ اونظي 3الئلو

 اهيلع بضفت نأ الإ اهنم ردص ام لمحت نع كفعضأ يذلا وه مهب كرحض نأو

 اهريصقال كلذ نأ نودهاشي ثيحب اهل ابيدأتو ى مهل اميظعت مهقح يف اهريصقتل
 كهجو ىلع انزح وأ ابضغ رهظت الو ى ةمألاك ةمألا ريغو ، لوقأ اذكه « هبف

 (نأ)هل وقب اهرّسف(طو وشىلعباجاف ماعطل هيقف يعد دقو)“مهيلع هنأ اونظيف
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 ص كدنع امب نضتف نخت الو { كلايع مرحتو ، كفيض يرقتف رجت ال

 . كدنع سل ام فلكتت ال و

 ( كفيض يرقتف رجت ال ) ابهن اهدعب نال ةيردصم اهنوك فعضيو ى ةرسفم
 ىلع ةبيغلل ملكتلا نم تافتلا كلذو ى هيقفلا وه فيضلاو “ ,لمجملا نايبل ءافلا
 ى اقلطم فيضلا يف لمعتسي بدأ كلذ نأ هديفي نأ هتتكنو ة يكاكسلا بهذم

 يطعي نأ كلذ يف ءاوسو ى لكأي ام وهو ث هل هارق راضحإ فيضلا ءارقإو
 لك ى هنم هلهأ قيذي الو افيرط ائيش فيضلا يطعي وأ 4 هلهأ عوجيو فيضلا
 . زوحي ال كلذ

 رسكتو حتفت ةعفترم ريغ ةمجعم داضب ( نضتف نخت الو كلايع مرحتو )
 هملعل ةبناثلا ةلاقملا لاق امنإو ( كدنعام ) تمدقت قلاك ءافلاو “ لخبت ىنعمب

 هملعبل هل اهلوقي نأ راتخاو هيلع هتلالدو كلذ هتلاقمب هاضرو هتفايض يف هتبغرب
 يذلا ديجلا مامطلاب ينع لخبت ال نا عورشلا نمو : لاق هنأك يعرشلا رمألا
 ةيآلا ااه نوقفنت هنم ثيبخلا اومميت الو : العو لج للا لاق دقو ى كدنع

 ىلع مارحو > موق ىلإ هلزنم ق هرقحح ام لح ر لا مدقي نأ مارح « : نل هنعو

 : للع لاق « ( كدنع سيل ام فلكتت الو ) "٢‘ هيلإ مدق ام رقحي نأ لجرلا

 ك دحو ام م دقي و ففمصضتتلل ضرقتسي الو 3 » ٥ وبضفتف فضلل ١ وفلكتت ال «

 ام : نولوقيو فشحلاو سبايلا زبخلا نومدقي ةباحصلا نم هريغو سنأ ناكو
 تأ هدنع ام رقتحن يذلا وأ هىلإ مدق ام رقحح يذلا ارزو مظعأ اجأ يردن

 ؟ هم دقب

 . اه رك ذ م دقت ) ( ١

 ٠ يئ اسنلا ها ور ) ( ٢

 . نابح نبا هاور )٣(
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 حرفي تيبلا بحاص ناك نإ الإ يهتشي امب تدبلا بحاص فيضلا بلطي الو

 نأ تيبلا بحاصل ىيقفبنيو « لهسألا رتخيلف تيبلا بحاص هريخ اذإ و ى كلاذب
 امب نمؤملا هاخأ ذةنل نم ه : يللع : لاق ى هتوهش فداصي يك فيضلا يهشي

 همعطأو ث ةجرد فلأ فلأ هل عفرو ى ةنسح فلأ فلأ هل هللا بتك يهتشي

 . )١' « دلخلا ةنجو ندع ةنجو سودرفلا ةنج نم

 . دواد وبأو يئاسنلا هاور ) ( ١
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 لصف

 ةيافكب هوحن وأ رفاسم ال لزتم لهأو ايح ةفايضلا مزلت

 لصف

 نأ انمزلي الو “ لوصألاك عورفلاب نوبطاخم مهنأل نيك رسملا ةفايضلا مزلت

 هتيجنت مزل هكاله فيخو اهيطعي ناك نإو ى ةيزجلا يطمي ولو اك رشم فيضن
 نطب ( ايح ةفايضلا مزلت ) ايبرح ال زاج اقلطم فيضأ نإو ى كالهلا نم
 يف امأو ص ملعأ هللاو هدارم اذه ع ءالخلا يف ءام ىلع اولزن ث رثكأ وأ لقأ وأ
 ةليبقلاو نطبلا نيب قرفلا ريسفتلا يف تركذ دقو “ سوماقلا يف اك نطبلاف لصألا

 وأ نيناجم وأ انايبص وأ ءاسن ( ال ) اههبش وأ ةيرق ( لزغم لهأو ) 2 ةريشعلاو
 لاملا كلمي دبعلا نإلامق نمو“نهمزلتف ءاسنلا الإدجي ملو فيضلا رطضا نإ الإ ديبع
 ذئنيح هلغشب هيلع سأب الو ص اغلاب ناكو ص ءيش هدنع ناك نإ ةفايضلا همزل

 اهيف لمعلاو ةاكزلا باسحب لاغشألا يف هيلع ريض ال اك ديس نذإ الب فيضلا رمأب

 مزلت الو .ها ةأرملل ةفايضلا بجت:«ناويدلا»يفو “اباصن كلم اذإ اهلهأ اهلاصيإو

 ( ةيافكب ) مهريغو ءالؤمل بجتو حايسو ضرألا يف رابسك ( هوحن وأ ارفاسم )
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 يزجت الو ض هريغ نع طقستو س هتصاخ همزلتف آدحأ دصقي مل نإ

 ةيبخألا لهأ اذكو «ابراقت ولو رخآ ىلع لزنم لهأ ةفايض

 { نيطابقلا و

 ادحأ دصقي مل نإ ) ةيافك ضرف اهنأ ينمي ‘ ةفايضلا نم لاح ع ةيافكلا ىلع
 ايف اهيلع ردق نإو ص هتفايض ىلع ارداق ناكو “ هدصق نإ 0 ( هتصاحم همزنلتف

 وأ جاتحا نإ هريغل ضرعتيل فيضلا ربخيف طقف ردق ام همزل مايأ ةثالث نود
 له ادحأ هدصق نم خيشلاك فنصملا هركذ امن تلق نإو ى هب اوموقمل هريغ ربخي

 لوق ىلع الإ زوجي الف جتحي مل نإو ث اعطق جاتحا نإ زوجي : تلق ؟ هل زوجي
 ملظ ادحأ هدصق يف سيلو ى ماعط هل ناك ولو فيضلل قح ةفايضلا نإ : خيشلا

 ص مهربي مل نم نود اوأرب ةفصب وأ نييعتب لزنملا لهأ ضعب أربأ نإ هنأ ليلدب هل

 نإ : ليق ام اضيأ تركذ امل لديو 0 مايأ ةثالث نم لقأب آدحأ دصقي نأ هلو
 . هقح اوعض اذإ لزنملا لهأ لام نم اذخأ هل

 ( ىلع لزنم لهأ ةفايض يزجت الو هريغ نع طقست) ادحأ دصق اذإ ( و )

 الو © مايأ ةثالث لزنم لهأ لك ىلع هلف ( ابراقت ولو رخآ ) لزنم لهأ نع يأ
 يف لزانملا تناك ولو ى مهريغ دنع اهيف لزن نيذللا نيمويلا وأ مويلا هل اوبسحي
 ردم توبك “تفلتخا وأ لزانملا تقفتا ءاوس “ لصتت تداكو “ ةدحاو لايمأ
 ةدح ىلع الك مزل دحاو لزنم مسإ اهيلع قلطي مل اذإ هنإف ‘ رطش تويبو

 ىلع الك مزل دحاو لزنم ممإ نهيلع قلطي ملو تيب لك درفنا اذإو < امات هقح
 (نيطايقلا و ةيبخألا لهأ اذكو) ادحاو اسنج تومسبلا تناك ولو “امات هقح ةدح

 يف نروطيقلاف الإو ى ءابخلا هبش هب دارأو “ نوطيق عمج نيطايقلاو ى اهوحنو
 بهذيمث عضوم يف الثم نيطايق لهأ يف فيضي نأب نزملا عدخلاو ى عدهلا ةغللا
 ص ناعضوملا براقت ولو اموزل هنوفيضف رخآ عضوم يف نيرخآ نيطايق لهأ ىإ
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 نايدمل ميرغك ص لزنم لهأ نإو :ء هقح نم فيضلا هاربأ نم أربتو
 ماقأ نإو ى ةلاحب طقسي الف هلل امهقح نأل 4 محرو راجك ال

 كلذب طقسي مل دحأ هفيضي ملو مايأ ةثالث يح وأ لزنب فيض

 امهنيب افياضتف هوحن وأ لزنمب نافيض ىقالت نإ اذكو ى هقح مهنع
 . مايألاب ال ةمذلاب هقلعتل

 اريقف ناكنم لك هئاربإك ةفصب وأ نييعتب « ( هقح نم فيضلا هءاربأ نم أربتو )
 تافصلا نم كلذ وحن وأ اذك دلب نم هلصأ ناك نم وأ نالف ينب نم ناك نم وأ

 راذقتسا وأ هبل وأ هفعض وأ هرقفل هأربأ نمل ةقفش هؤاربإ ناك ءاوس “ ضرمك

 ىتح ةفايضلا نآل مهلك ( لزنم لهأ نإو ) ‘ كلذ وحن وأ هتءادرل وأ « هماعط
 نم نايدملا أربأ اذإ مرغلانإف(نايدملا ممرغك)ءيرب همزل نم هنم أربأ اذإف٤فيضلل

 فيك رظنأ ( ةللاحمب طقسي الف هل اهقح نأل محرو راجك ال ) ءيرب هقح
 بارخ ىلإ يدؤي كلذ يف قحلا كرت نأ نم رم ام دارملا لملو ى هل اهقح نوكي
 ىنعم وأ ‘هوزاجأ ولو زوجي ال كلذو « رومآلا لطمتو يسانتلاو عطاقتلا و ايندلا
 ىضم امع مهتللاحم زاوجف الإو “ هكرت ةزاجإ نع نويهنم مهنا هلل اقح هنوك

 وأ لزنمب فيض ماقأ نإو ) فاكااب ةجوزلا تلخدو ، قولخم ىقح هنأ لدي

 ةزئاجلا نأب لوقلا ىلع مايأ ةعبرأ وأ ةثالث هقح نأب لوقلا ىلع ( مايأ ةثالث يح

 ؤ ( هقح مهنع كلذب طقسي مل دح أ هفيضي ملو ) ةثالثلا ريغ موب اهنإو ةبجاو

 . يقابلا هل ديز هضعبب هل يفأو نإو “ هقح هوفوب نأ مهيلعو

 نم ( ةمذلاب هقلعتل ايهنيب افياضتف هوحن وأ لزنمب نافيض ىقالت نإ اذكو )
 ىلإ هنم لاصتنالا مهمزل هوعيض دقو مهلام بهذ ولف ( مايألا ال ) لاملا ثيح
 اذهو « لحملا كلذ نط.و وأ هلزنم فيضلا لصو وأ « ةدملا تلاط ولو “ فيضلا
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 نإ ةقفرو ث هنطوي مل نإو هيف انكاس وأ هلهأك لزنمب ًاميقم مزلتو
 . مقي ملو هدازل اهبلط نإ زئاجل مزلت الو ‘ تيبم وأ ليقم دنع اودصق

 دقو < هتيدب هيلع مكحيلف تام نإ الإ كحلا يف همزلي الو “ هلا نيبو هنيب ايف

 نأ هل نأ اك ص ءاش نم هب دصقي هوعيض لزنم لهأ نم هقح ذخأ هل زوجي : لبق
 ى زاج اوتلق اذإ الىلق ادحاو لك نم ذخأ نإ و “ هدنع فضي نأب ءاش نم دصقن

 ايس الو ، كلذ نسحي ال نكلو « ءاش نإ هنم ذخأ اكرتشم الام مهل دجو نإو

 . هب يضميو كلذ ذخأي ناك نإ

 ام ذخأي فيضلا نإ : لاقو “ لبنح نب دمحأ ةفايضلا بوجوب لاق نممو

 لكو ؤ ىضر ريغ نم هعرز وأ هناتسب ىلع وأ هملع لزن نم لام نم هىفكي

 . فيعض كلذ

 مالسإلا لوأ ىلع بوجولا اولمحو ى ةبجاو ريغ ةفايضلا : انموق روهمج لاقو
 كلت لكىلعبجا و ةعمجلا لسغ يف اك ى ديكأتلا ىلع وأ ‘ةبجاو ةاساوملا تناك ذإ

 لا۔م ىلع لحو ذخأ ام لدب مرغيو « رطضملا ىلع ىضر ريغ نم ذخألا اولمح و
 ملسم مىرما لام لحي ال ه : ثيداحأل مهب ةفايضلا مهيلع طورشملا ةمذلا لهأ

 ك بوجولا مدع ىلع نالدي ماركإلاو ةزئاجلا ظفلو ى )١' « سفن بط نع الإ

 انكاس وأ هلهاك لزنمب ) كلم ريغ وأ كلم تيبلاو ال وأ تيب هل( اميقم مزلتو )
 دنع اودصق نا ةقفرو ‘ هنطوب مل نإو ) هل كلم ريغ وأ هل كلم“ تيب هل ( هيف

 مزلت الو ) اودصق اذإ اقلطم مهلوزن دنع مهمزلت هنأ رهاظلاو ( تيبم وأ ليقم

 . اهب رفاسأ اهينوطعأ : لوقي نأب ( مقي ملو هدازل اهبلط نإ زئاج

 ءاسنلا نع هتلأسو :هن امالك طقثللا بيترت يف فسوي جاحلا ةمالعلا ركذو

 )١( هيلع قفتم .
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 ؟ ءيش كلذ نم يقبو حلملاو سافرتلاو نابلجلا لثم فاضألل لعجي ام نلأس اذإ
 ةنعللا نإ : ليقو “ فايضألا ىلإ كلذ نذإ عجري : ليقو “ كلذ كسمت : لاق
 رجض نإو “سيلبإ ىلع تمقو هللا دمحب هفيضم هللا دمح اذإف « فيضلا عم تنرق

 هرك و دلب يف تاب ليبس رباع رفاسم نع هتلأسو : لاق ، هيلع تعقو امهدحأ

 نع لأسي هسفن لمجف ؟ لمعي فيك ربدف تيبلاب هيلإ دصقيو ادحأ دمعتي نأ
 ضرمتي امنإ ةجاح هل تسيلو ةفايضلل همزلف لجر هيلإ جرخ ىتح هتجاح

 مهربخأ وأ همساب مهربخأ نإ و٤كلذ هل .ركد : لاق ؟ ال مأ بنذ هملعأ « ء تيبملل

 مرغ هيلعف ءايرلا نم سنج ؤهو ى نيدلاب لكألا وه كلذ يف هاوه ناكو / هبحاص

 . ھا هترخآل ةمالسلا دارأ نإ هنم لاصتنالاو « كلذ
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 لصف

 الوصو دجي مل نإ هلايمأ يف نإو صاع ريغ جاتحم بجت

 فضلاو ، هتمزل نإو ، مدقت نع صاع دنع فاضي الو « هلزنم

 وأ ملع بلط يف يشاملا وهو ى هتا فيض ى ةثالث : ليق

 ةرايز يف

 لصف

 فيضلاف ىهلايمأ يف نإو :هلوقل جايتحالا ركذ ( جاتحم ) ةفايضلا ( بهت )
 م نإ هلايمأ يف نإو ) هرفسب ( صاع ريغ ) 0 هلايمأ يف هل مزلت ال جاتحملا ريغ
 لامأ لخديف ةىصمم ربع رقس نم مجر نأ كلذ نايب ) هلزنمل الوصو دحي

 هل تمزل هلايمأ جورخ لبق رفسلا دنع جاتحا نإو هيلإ الوصو دجي ملو هلزنم
 ( مدقت نع صاع دنع فاضي الو ) ارفاسم نكي مل نإ اذك و ى اضيأ
 ص هقح لكأ هنأل هوفاضأ نإ هيلع مرغ الف ى هيزنت يهف امهريغو رجاهمو غاب نم

 . ( هتمزل ناو )

 ةرايز يف وأ ملع بلط يف يشاملا وهو هللا فيض : ةثالث ليق فيضلا و )
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 ناطيشلاو . حابم ف يئاملا وهو : ةنسلاو > كلذ وحن وأ حح وأ

 الو ايضاق الو قوس لمأ مزلت الو ،‘ ةيصعم يف يشاملاوهو

 تسبم وأ لبقم مهريغك مهتمزلو ‘ كلذ ىلع تال ابيبط الو ًاتفم

 اهدصقب مهدنع

 يف يشاملا وهو ةنسلا ( فض ( و ) > تاعاطلا نم ( كلذ وحن وأ جح وأ

 يف يشاملا وهو ناطيشلا ) فيض ( و ) ى ةفايضلا قح ايلو رجت ريغ ( حابم
 ٠ هل ةفامض ىح الو ) ةيصمم

 ريسي فيض : مهقوقح مزلت نيذلا ينعي ص ةثالث فاضألا : 2 رطانقلا » يفو

 ص محر وأ هللا يف هل خأ نم هروزب نأ هل يغبني نم رئاز فيضو ى ملعلا بلط يف

 ةفاكلا مزلت فايضأ مهوحن و ءالؤهف ءامل وصو لبق لبللا هك ردأ ةجاح وذ فيضو
 نمل ةفايضلا بجت ال هنأ لدي هنم اذهو ى ماعط مهل نكي مل اذإ مهتفايض

 . ماعط هدنع

 ( ايتفم الو ) “ نيمصخلا نيب يضقي نم ( ايضاق الو قوس لهأ مزلت الو )

 ص هل "وأ اذك لعف نم ىلع ىحلا نأب وأ 2 ميرحت وأ ليلحتب لئاسلا يتفي نم وه
 بطلاو ءاتفإلاو ءاضقلاو قوسلا رمأ نم روكذملا (كلذ ىلع تآل ابيبط الو )

 اودصق نإ ( اهدصقب مدنع تيبم وأ ليقمل مهريغك ) مايأ ةثالث ( مهتمزلو )
 نإو ى الصأ اودصقي مل نإ اذك و « مهمزلت مل ةفايض دصق الب لبقم وأ تدم

 ركذ امب اودصقو اهب اودصق نإو ى ةفايضلا مهمزلت ل ركذ املو ةفاسضلا اودصق

 مل امنإو “ اهب اودصق نم تمزل ‘ رخآ اقوس وأ ، رخآ ابيبط وأ ى رخآ املاع

 . ىرخأو ايند سانلل ةماع مهتحلصم تناك ذإ مهيلع فيفخت ءالؤه مزلت

 - ٢.٠٩ - ( ج ٥ - لللا - ١٤ (



 ةفايض الو رجتل هدصاقل لزنم لهأ مزلت الو ص هماعطب ناك نإو

 هلهأ ىلع امل ال ةحاحل الع نآل

 ةماعلا رمأب لغتشا نمم امهريغ الو و يتفملاو يضاقلا ةفابضلا مزلت ال : ليقو

 (هماملطب ( فضلا (ناك نإو) ك فضلل فصضلل ةفاضلا تمزلو 0 هلاغتشا ىلع ةرحأ الب

 ال ناكو ى مامط هل نكي مل نإ الإ هل ةفايضلا مزلت الف هلايمأ يف ناك نم الإ
 ناك ولو ى اقلطم يحلاو لزنملا لهآ ىلع فيضلا قح بجي اذك و « هلزنم لصي

 ناك نإ فيضلا ماعطإ مزلي ال هنأ « رطانقلا ه نع رم ام موهقمو « ماعطلا هدنع

 ثيداحالا مومع ماعط هدنع ناك ولو هايإ خيشلاو فنصملا مازلإ هجوو ى مامطلا هل

 ثيداحألا لمح «» رطانقلا « مالك هحوو 0 ماعطلا مدعب ديعن دسسقت الب فضلا ىح ق

 مزلت امنإو “ هنع ءانغتسالا عم رخآلا لام يف دحأل ىتح ال هنأ نم لصألا ىلع

 ناك نإو ص كلذب ثيداحألا مومع صخف « رم ام لع اكاله فاخ اذإ هتىجنت
 كلذ ىلإ لصي ال ناكو > ًامامط هب دحي لام وأ عنصب الإ لكؤي ال اعط هدنع

 . هتفاض بحت ال نأ » رطانقلا » مالكب .7 ك ةرضملا و ,7 ا لبق

 (رجتل) “لزنملاك يحلاو « لزنملا دصاق يأ ( هدصاقل لزنم لها مزلت الو )
 لهأ ىلع هل هتفايض الف ةجاحل امضوم ىتأ نم لك نأ لدي اذه : خيشلا لاق

 . فنصملا همبت ولو « ملعأ هللاو كلذك سيلو .ه ا عضوملا كلذ

 لزنملا لمهأ مزلت رخآ يف ةجاحل وأ رخآ يف رجتل الزنم م دمك نأ خيشلاك همالك
 مزلت هنأ يدنع يذلاو > هتفاض هودصق يذلا ىلإ لوصولا لبق هولزن يذلا

 الب ةنامأ لمل رفاس نمل مزلتو رطضا نإ الإ رجت ديرمل ال رخآ يف ةجاح ديزملا
 . هريغل وأ هل رجتل ال امهريغ وأ سابل وأ ةباد يرتشيل رفاس نملو « ءارك
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 ث هل مدق ام رقحي ال نأ هيلعو فيضل لزنمب ريقح مدقي الو

 يور ث نيعبسل هلايع ىلع لجرلا ةقفنو { ةرشعل هتقفن فعاضتو

 اوباحت ام نيموحرم ضرألا لهأ لازي ال هنأو { احيحص كلذ

 لخبلا نم ءيرب هنأو ، قحلاب اولمعو فيضلا اورقو ةنامألا اودأو

 ةبئانلا يف ناعأو هفيض ىرقو هلام ةاكر ىدأ نم

 ةيرقلا لثم يف ريقحلا ماعطلا مدقي ال ىنمملا(فيضل لزنمب ريقح ردقي الو )

 نيرفاسمك كلذ ريغ يف امأو « ديجلا ماعطلا هل مدقي لب ى فيضل ةنيدملاو رصملاو
 نم نكمتي نم نأ لصاحلاو « ناكمإلا بسحب رسيت ام اومدقف اناسنإ اوفاضأ
 فعاضتو “ هل مدق ام رقحي ال نأ هيلعو ) “ءيدرلا مدقي ال فلكت الب ديجلا
 ةقفنو ) “ تابح رشعب هتبادل ةبحلاو « تايقل رشعب ةمقللاف ( ةرمثعل هتقفن

 يذ ىلعو “ فمض ةئام عبسل هموص ىلعو ى افعض ( نيعبسل هلايع ىلع لج رلا

 يور ) نيمبسب للا ليبس يف هسفن ىلعو “ فعض فلأ همأو هيبأ لبق نم محر
 . ةيحالطصالا وأ ةيوغللا ةحصلا دارأ ( احيحص كلذ

 نبا لاق ؤ عوضومب سيل ام نيملوصألا دنع حيحصلا ثيدحلا نأ كلذو

 ريغ نم ءاهتنم ىلإ لدعلا نع لدعلا لقنب لصتملا وه حيحصلا ثيدحلا : حالصلا
 عاونأ تركذ دقو ى حيحصلا تافص هبف عمتجت مل ام فيعضلاو ى ةلع الو ذوذش

 ىوترابيبح نب عيبرلا دنسم نيبو هنيب عمج نم هب يلع هللا "نمم ردنسميف ثيدحلا
 اوباحت ام نبموح رم ضرألا لمأ لاب ال » :هنأ ( يور ) و ( ؤ ثيدحلا نف نم

 يمري ىمرك يرقي ىرق نم اهلبق ةزمه الو فاقلا حتفب ( اورقو ةنامألا اودأو
 ىرقو 0 هلام ةاكز ىدأ نم لخبلا نم ءيرب هنإو ص قحلاب اولمعو “ فيضلا )
 امو سانلا ىلع رابجلا هبقلي ام لثم ةثداحلا ينعي ( ةبئانلا يف ناعأ و ى هفيض
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 ‘ مكضغبيف هللا ا وضغبتف ٥ وضغبتف فمضل اوفڵلكتت ال نإ و .4 هم وق

 . تيبلا لهأ بونذب لحريو هقزرب لزني هنأو

 هجاتحي امو ص ةيدلا نم ةلقاملا ىلع امو ى سانلا نيب حلصلل تايدلا نم هنولمحتي
 سراح ةرحأ ور نيصحت و ةمدخ نم هحاتحي امو ث هلهأ نع وأ هنع ةارادم لزنملا

 ةمأو دبعو ةجوز نم هتقفن همزلت نمل هلام يف هل مزاللا قحلا ىدأو اس (هموق .

 مازلإ نم ىلوآلاب مهفي هنآل كلذ ركذي ملو هئايلوأ نم ريقف جاتحم يلوو ناريجو
 كلذ ىدأ نم اذك و ص حيحش وهف كلذ نم. همزل امب في مل نمو “ ةفايضلا قح

 هسفنل ىأرو كلذ ىدأ وأ ص سانلا نم هريغ وأ لدع مامإ نم افوخ هنكل هلك

 وأ رثكأ وأ لقأ وأ هلثم هوطعي نأ ىلع كلذ ىدأ وأ هيلع مهاذآ وأ مهيلع ةنملا

 هملع نمي نأ زيجأ دقف هتمأو هدبعو هدلوو هتجوز الإ “ لمخم كلذ وهف هوعفني

 قلطم ءاملاو ص دوجوملاب هورقأ لب مكيلع بمصي ام ( فيضلا اوفلكتت ال نأو )
 ى للا ضغب فيضلا ضفب نإف ( كضفبيف هلبا اوبضفتف “هوضغبتف ) “ فيمضلا

 ( تيبلا لهأ بونذب لحريو هقزرب لزني هنأو ) للا هضغبأ هللا ضغبأ نمو

 «'"'فيضي ال نميف ريخ ال ه :لاقو ى هببسب اهلك مهبونذ تلاز دقو ى لحتري يأ
 . نوطبلا عاستا ىرقلا ةحيضفو “ ةحيضف ءيش لكل : اولاقو

 )١( دواد وباو يقهيبلا ءاور .
 )٢ ( يقهببلا هاور .
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 لصف

 هللا موليف تيبلا لهأ مولب هقزر ي الو هل مدق ام رقحي ال

 لصف

 بحاص دنع هنادلب الو هبلق يف (ملي الو) افنآ مدقت ( هل مدق ام رقحي ال )

 هقزرل مول تيبلا بر مول نأ ينمي “ ( تيبلا لهأ مولب هقزر ) هريغ وأ تيبلا
 هلل مول قزرلا مول نإف “ قزرلا مولب ( هللا موليف ) تيبلا بر هيلإ مدق يذلا
 ةئالث دنع متب مكنإ ةفايض ال » :هنع هللا يضر رمع لاق ى ( رفكيف ) ى هناحبس

 دقف مكقزر متل نإو 4 كقزر متل دقف ينومتمل نإف ى هللا دنعو مكقزر دنعو يدنع

 دحوملا قسافلا ةيمست ىلإ ةراشإ اذه يفو « مترفك دقف هلا متل نإو ى هللا متم

 ى هللا مول نيع سيلو ى ارفك هللا مول هبلع بترتي يذلا قزرلا مول يمس دإ .رفاك

 هنأ رهاظلاو ى هفيضل بارشلاو ماعطلا ريقحت هل زوجي ال تيبلا بحاص كلذك و

 . اذه نم نسحأل وأ اذه نم رثكأل لهأ تنأ : هل لوقي نأ زوجي
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 رسب ربخي الو ض نذإب جرخيو لخديو ث هيحاونل هرصب يمري الو

 ء هاعد اذإ نذإ الب هريغ هعم هبرل بلجي الو ، تيبلا لهأ

 هدنع ميقي٠ نأ فيضل لحي الو ‘ فيضي ام دجي مل ريقف رذعيو

 كلذ ىلع

 ال ( و لخدي ) ال ( و ) تيبلا يحاون يأ ( هيحاونل هرصب يمري الو )

 نإف ى لايعلا ضعب فاشكنا فوخ هل تيبلا لخي مل نإ ( نذإب ) الإ ( جرحي )
 نإ الإ جورخلاب ناذئتسالا همزلي مل رادلا باب يلي عضوم لثم فاخي ال ثيحب ناك

 . اوؤاش نإ اورتتسيل مهربخيلف هسابحنا ىلع اوماقأ مهربخي مل نإ ناك

 الو “ تيبلا بحاص نذإب الإ كفن مصي الو ( تيبلا لهأ "رسي ربخي الو )

 زاج نم ىلع ملسيو « هبحاص هسلجأ ثبح تيبلا يف سلجيلو « هنذإب الإ لحتري
 هربغ هعم هبرل بلجي الو ) “ هرصب ضغيلو “هءاذح سلج وأ لوخدلا دنعهيلع
 وه هللا دنع هب ذخاؤم مارح بولجملا هلكأ امف لعف نإف ث ( ءاعد ذإ نذإ الب

 ب ريصقت هقح يف ىرج نإو سفنلا بيط فرصني نأ فيضلل يفبنيو « بلاجلاو
 نم رسكلاو ديدشقلابو ةفاضإلا نم ناكسإلاب ( فيضي ام دجي مل ريقف رذعيو )
 لحيال ه : قلي لاق ( كلذ ىلع هدنع مقي نأ فيضل لحي الو ) ‘ فييضتلا
 هاخأ مش ؤي : هلوق ىنعمو ١ « مثأبف هدنع ءيش الو هعم مقي هاخأ مث ؤي نأ دحأل

 مثألا ةروص يف نوكي نأ مثأيف : هلوق اذك و ى اقيقحت ال اريوصت مثإلا يف هعقوب

 الإ اسفن هللا فلكي ال ى ةفاضإلا ىلع هل ةقاط ال هنأل هبلع مثإ ال هنأ كلذو

 )١( نابح نبا ءارر .

 - ‘؛٢١٤ -



 دجي الو هب همعطي رسيتم ءيش هدنع سيل ريقف ىلع ثيدحلا لمح زوجيو ى اهمسو
 مثأي هب تلزن ةمصمم نوكيف كلذ مم هب لزنو رسعو فلكتب الإ همامطإ

 مثايو كلذك ى ماقأف ملع مث ةلهج وأ هب املاع كلذ هلاح نم ىلع هلوزنب لزانلا

 . فلكتب اهيلإ لصي ناك دقو ك هتفاضإ مدعب ريقفلا

- ٥ ١ ٢ 



 اب

 ؛ مهب قفرلاو ديبعلل ناسحإلاب انرمأ

 باب

 ديبملا قح يف

 هللا اودبعا و ظ : هناحمس هللا لاق ( مهب قفرلاو ديبعلل ناممحالاب انرمأ (

 لتتلانع ليربج ييبح يناصوأ « : للع لاقو ‘ ةيآلا 3 « ائيش هب اوك رشت الو

 مدختسي ال ه : يورو '؟× مدختسي ال مدآ نبا نأ تننظ ىتح « كولمملا قفرب

 وأ « ادبأ طاقسإ ةياور رهاظ وه اك مادختسالا ىلع بصنم يفنلاف « ادبأ

 هنأكف « يناعملا يف هتطسب اك ديقلا ىلع هبابصنا بلاغلا نإف ص ادبأ ىلع بصتنم

 ال مث ةد۔م يف مدختسي لب « ادبأ مدختسي ال مدآ نبا نأ تننظ ىتح » : لاق

 يصو مالسلا هلع ليئاربج لاز ام ( : ةدا ور ق :ر هل وق هل لديو > مدختسي

 : رخآ يفو » ارح هف جرحم الحأ هل برضمس هنأ تننظ ىح كولمملا قفرب

 . ٦ : ه انلا ) ( ١

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ٢

- ٢١٦ - 

 



 كوخأ كولمملا : لاقيو « نيميلا تكلم امو ءاسنلا يف للا اوقتا ىن لك ةبطخ ه

 بألاب ينعي ص باسحلا هيلعو « نارجأ هلف كب ىتناو 7 تنلتبا كمأو كيبأل

 اضيأ دبعلا ىلع نأ عم باسحلا كيلع : لاق امنإو «مالسلا امهيلع ءاوحو مدآ مألاو
 نيلمع هيلع نأل نارجأ هل ناك نإ و « طلسملا ىوقلا وه ذإ دسلل اديدهت باسحلا
 دحاو ضرف هيلع نمم رثكأ ناضرف هملع نم لكف ء هكلام ةمدخو هللا ةمدخ

 ابنذ مظعأ اضرف كرت نمف ةالص هيلع نمو ى ةاكزو ةالص هيلع نمك « ىدأ اذإ

 هلمعي لمع لك نإ : ليقو ى ةيقرلا ةقشمل دبعلا ديزم : ليقو “ لقأ كرت نمم

 دبعلا فامض ىرخأ ةهج نم فيعضتلا دينلل نوكي دقو ع نيلمعك هل نوكي
 هيف دحتا اذإ ايف دبعلا لمع ةفعاضم وأ ع رحلا نم حجرأ دبعلا نوك مزلي الف

 ةهجلا فلتخملا لمعلا امأو ى نيترم رجؤي دحاو لمع وهف ديسلا ةعاطو هللا ةعاط
 هديس لممل داز هنأ فيعضتلا ببس : ليقو ، رجآلا فيعضتب هل صاصتخا الف
 يفو ى اهيلع ةدايزلا رجأو نيبجاولا هل ناكف ث اناسحإ هبر ةدابع يفو ى احصن
 لجرل ةريره وبأ لاقو « داهج الو دبعلا ىلع جح ال نأ ىلع ليلد هوحن و ثيدحلا

 هحور كوخأ وه امنإف لمحإ هللا دمع اي : هفلخ ىمسي همالغو هتباد ىلع بك ر

 ص هفلخ يشم ام هللا نم ادعب دادزي دبعلا لازب ال : لاق مث هلمحف “ كحور لثم

 كناميأ تكلم امو : ةياور يفو '١'س ديبعلاو ءاسنلا يف للا اوقتا » : رتل هنعو

 . « نوست امم مهوسكاو ى نومعطت امم مهومعطأ

 مهوفلكت الو» ‘كحو بوحو ال ناسحتسا اذه : هللا همحر سيمخ خيشلا لاق

 نإف للا قلخ اوبذمت الو“اوعسف متهرك امو “ اوكسمأف متببحأ ايف“نوقمطي ال ام

 . يذمرتلا هاور ) ( ١

- ٢١٧ - 



 هيلع ردق امب هلمعتسيو هوسكيو هقيقر عبشي نأ كلام لك مزلو

 ، هيلع هللا نم ةمعنو 2 هديب ةنامأ هنإف "رض" لك نم هيقيو

 نكيلف اكولمم كدحأ ىرتشا اذإ :لاقو « مكايإ مهكلم ءاش ولو“مهايإ ككلم لا
 ةعنص اكولمم مكدحأ ىفك اذإ : لاقو ى هسفنل بيطأ هنإف ولحلا همعطي ام لوأ

 ةمقل ذخأيلو ى هعم لك أيلو هسلجيلف هيلإ هبرقو هتنؤمو هرح هافكف هماعط
 رسكب - ركم ةنجلا لخدي ال : لاقو ى هذه 'لك : هل لقىلو “ هدي يف اهعضمف

 ًبخ الو « فلألاب ركام : « رهاوجلا دقع ه يفو ى ةغلابم ةفص وهو - فاكلا

 . ةكلمملا ءيس الو نئاخ الو « عادخلا لجرلا يأ - اهحتفو ءاخلا رسكب

 جاتحي امم دربلاو رحلا هيقي ام ( هوسكيو هقيقر عبشي نأ كلام لك مزلو )
 مهنوطب اوعبشأ ه : كيلاملا يف قلع لاق « لمعنو ءاسك و ةبجك ندبلا هيلإ
 نمو “ نوقيطي الام مهولمعتست الو لوقلا يف مهل اونيلأو مهروهظ اوئفدأو

 ؛لاملا عييضت نع يهن دقو )١' « لاملا عّئضو مهملظ دق» ءارعلل وأ ءافحلل مهكرت

 ام ىلع رصتقي نأ همزل هنأ ىنعمب “ لمعتسي بصنب ( هيلع ردق امي هلمعتسيو )
 هنإف وض لك نم هيقيو ) « موزللا هبلع طلستي الف عفرب وأ « لمملا يف هيلع
 وفعيو ءاردزالاو ربكلا نيعب هيلإ رظني الو “ ( هيلع هلا نم ةمعن و هديب ةنامأ

 نم مظعأ هللا قحو ى هريصقت نإف هتوفهو هيلع هبضغ دنع ركفتيو هتلز نع
 لك بهذي رمع ناكو ى هدبع ىلع هنم هبلع ردقأ هللاو « هقح يف هدبع ريصقت

 . هنم هيلع عضو هب هل ةقاط ال لمع ف ادبع دجو اذإف يلاوعلا ىلإ تبس

 نع وفمن 1 هللا لوسر اب » :لاقف نلع هللا لوسر ىلإ لجر ءاج : هنبا لاقو

 ٠ دواد وبأو ملم هاور ) ( ١

_ ٢١٨ - 

  

 



 ٠. ٠. ٠ . . . ‘ بلط تإ هعدب و

 : للع لاقو )١' « ةرم نيعبس موي لك هنع فعا : لاق مث هنع تمصف ؟ مداخلا
 رسكلا ناك اذإ يأ '"؛؛كلجأك الجأ هل نإف كئانإ رسك ىلع مكءامإ اوبرضت ال »
 ص لايملاو لافطألاو دملا اذك و ى ابيدأت نهبرض زاج دمعب ناك اذإ و « دمع الب

 هلللا لعف : عوفرم ريغ هللا همحر ديز نب رباج هاور هنع هللا يضر رمع نعو

 > اءوس م هلل ا لمعف يأ > مهعم اولكأي نأ مهناميأ > امع نوبغرب موقب

 بهذنل ةفوذحملا تاريدقتلا نم كلذ وحن و“ باقعلا نم ن وقح سي ام م هلللا لعفو

 ةلي ناك دقو “كولمملا عم لكالا نع ربكتي نم ىلع اليوهت بهذم لك اهيف سفنلا
 ص ابوجو ال اناسحتسا ( بلط نإ هعيبيو ) ص هنع ربجتي ال نأ رمأيو هعم لكاي
 عيبلا همزلي مل عيبلا بلطو كديرأ ال : هديسل لاق اذإو ث انموق ضعبل افالخ
 يف رصق نإو ى فاصنإلا ىلع ربجأ فصني مل نإو ى هتنوثم يف هفصني نأ همزلو

 اوعبب » : ثيدحل هل مسق امم هعيبي نكلو ىا : لقو ى هلمتحي امب هبدأ ةمدخلا

 ةيرق يف نالجر هيف كرتشا نإو « '") « للا قلخ اوبآنمت الو رعش نم طخب ولو

 وأ هب ارمأ نيتيرق يف امهو هاعيبي نأ بلط نإو ى هعيب ىلع اربجي مل نيتيرق وأ

 نإو ص ىرخأل ةيرق نم اهيلإ فالتخإلاب : ليق « فلكي الو امهدحأ هصلختسي
 ؛امهدحأ اهارتشا وأ اهاعاب اهميب اهدحأ بلط و نيتيرق يف امهو ةباد اهنيب تناك
 هالوم ىلع كولملل » : للع هنعو ، وكشي دبملاو وكشت ال اهنأل ةيرمق يف اذك و
 اذإ هعيبيو ؤ همامط نع هميقي الو ى هتالص نع لحمي ال : لاصخ فكالث

 ٠ نابح نبا هار ) (

 )٢( يقهيبلا ءاور .
 ) + ( يقهيبلا هاور .

 ۔ه = ٧٢١٩٦



 هوسكيو « هب ملعو هن ود فيرط لكأ داتعا نإ هماعط نم هيطعيو

 ماق نإو ص بايثلا دوجأ وه سبل نإو ى ادربَو ارح هيلع دري ام
 ‘ هملع الف . هنذاب هبسكل ًابعاس هسفنب

 ‘ةرورضل هماعط نع هميقيو اهنع هلجعي نأ زوجي هنأ يل رهظيو « )١' « هعابتسا

 هرجز هلو « رم اك حالصإلا دعب ءانبلاو حالصإ ىلإ جورخلا زوجي هنأ ليلدب

 . ةسوسولا ىلإ وأ اهداسف ىلإ يدؤملا اهبف ءطبلا ةدش و ةالصلا يف ةسوسو نع

 هب ملعي مل نإو ( هب ماعو هنود فيرط لكأ داتعا نإ هماعط نم هيطعيو )
 هدبعل هنم يطعي نأ همزلي هدتعي ملو افيرط لكأ نإو ى هنم هيطعي نأ همزلي الف
 عم لكأ املك داتعم نم ءاطعإلا همزلي هنأل ىلوألاب ملعي هنأل هركذي ملو ملع نإ
 ءءاطعإلا رركت موزلب ةقشملا ةدايز مزلملاو“لذتبملا ماعطلانم هبرقي يذلا هرركت
 اذكهو “ قوشأ هيلإ سفنلا نوكت دتعي م ام نإف ؟ دتعي مل امب همزلي ال فيكف

 . هلايعو هجاوزأو هلافطأ كح

 لعنك لجرلا سابل كلذ يف لخدو ( اد'ربةو ارح هيلع دري ام هوسكيو )

 هب لصتا - لعن وهو _ قرقك و ‘ لصتم ريغ وأ همدق يطغي ادلج هب لصتم
 لصتي مل قاس سابل وأ « ليلقب هفصن نم لقأ وأ رثكأ وأ قاسلا فصن ىلإ دلج
 . ءاتشلا وأ فصلاب قيلي ام كلذ نم هسبلي دلجي

 دبعلا ( ماق نإو ) ‘ لجرلا سابل دوجأ وأ ( بايثلا دوجأ وه سبل نإو )
 'نالوق ذئنيح بسك ام يفف «(هيلع ) ةنوئم (الف هنذإب هبسكل ايعاس هسفنب )

 . هح ام نب او نابح نب ١٠ اور ) ( ١

- ٢٢٠ 

  



 > هراهن ىصقتسا نإ اهدعب ال ةمتعلل رجفلا ةالص نم هلايعتسا زاجو

 ربحو > ءيشب هاضرأ نإ راهنلا عم نإو > اليل همادختسا صخرو

 ‘ نالوق هريغ لمع يفو , هلمع ىلع

 همزلتف ءاش فيك هيف فرصتيو ءاش نم هيطعي نأ هل و دعلل كلم وه : لسق

 لكأي ناك ولو حرسملا دبعلا اذك و ى هيف دبعلل لعف الف ديسلل وه : ليقو « هتاكز
 بويغ تقول ( ةمتعلل رجفلا ةالص نم هلايعتسا زاج و ) “ هديس نم يسكيو
 زيجأ يأ ( صخرو ىهراهن ) هتمدخ ( ىصقتسا نا اهدعب ال ) رمحألا قفشلا
 هاضرأ نإ ) هتمدخ ءاصقتسا عمو ( راهنلا عم نإو ذليل همادختسا ) اليهست
 لمع يف ناك وأ دبعلا ءاش نإ الإ راهنلا لدب ليللاب هتمدخ لعجي الو ى ( ءيشب
 لاملل اررض راهنلا ةمدخ ىف ناك وأ ى اليل ةمدخلا دلبلا ةداع ناك وأ ڵ اررض

 . هتباد و رح زلا ةلآ داسفك

 مدخيل هارتشا ناك نإ الإ “ ( نالوق هريغ لمع يفو ى هلمع ىلع ربجيو )
 اذك و ى امطق زئاج اذهف هسفن ةمدخ يف هديس هلمعتسي الو ى هل ةرجألا و سانلا

 ىضم امل ءازج هريغل هلمعتسا وأ كلذ هل رهظ مث كلذ ريغل وأ اقلطم هارتشا نإ
 هلام هنأل هربجيو ى هللا باوثل ادصق هيفل هلمعتسيو دمب هبيشمل وأ هريغ نم

 . هلام رئاسك هترخآل هب لصوتي

 ردقي امم هب هرمأ ايف هعطب نأ هدبع ىلع دسلا قوقح نم :« ناوبدلا ه يفو

 هربجي الو هعمطي نأ هيلعف هريغ لمع لمعي نأ هرمأ نإو “هللا ةيصعم يف الإ هبلع
 هك ولمع لجرلا اعد اذإ ه: قلع هنعو ؛ ها هرهني الو هديسل مالكلا دري الو هيلع
 تنأ لب : ةكئالملا لوقت « كيدمس الو كسبل ال : هل لاقف :لاقف كيبل :لاقف

- ٢٢١ 



 . املظ" ه رضت الو تنعل هكرتي الو ‘ بلط نإ هج وزيو

 نإ هجويو ) املظ وأ ربك كلذ لاق نإ كلذو « اا( كيدمس الو كسبل ال

 '(اماظ هلب رضي الو تنعل هكرتي الو ) اناسحتسا :ليقو“اتح جوزتلا ( بلط

 تكلم امو ةاكزلاو ةالصلا : لاق للع هللا لوسر رضتحا امل » : ةياور يفو

 ‘"'ءاهدعب ملكتي ملو ؟تغلب له شرعلا عيفر : لاق مش ى ارارم اهددر « نيميلا

 ءيسلا تًّطأ نوعمست ال ام عمسأو “نورت ال ام ىرأ ينإ سانلا اهيأ اي » : لاقو

 ؛همدق وأ كلم ةهبج هيلعو الإ عباصأ عبرأ عضوم اهيف سيل“طئت نأ امل قحو

 « ليقثلا توص طيطألا و « اي عبيلف هرك نإف ى هيلإ نسحيلف لوخ هل نمو
 ام مهوفلكت الو ‘ نوسكت امم مهوسكاو « نولكات امم مهومعطأ » : اضيأ لاقو

 اوبذعت الو ص مهوميبف مكوفلاخ نإو ى مهيلإ اونسحأف مكوقفاو نإف « نوقيطي ال

 )٤ « رجشلا نم اوعطقي ملو “ رخصلا نم اوتحني مل ءامدو موحل مهنإف هللا قلخ

 ال ام مهوفلكت الو ‘ نوسكت امم مهوسك او نوممطت امم مهومعطأ « : قلع هنعو

 رسكب وأ ص فلأ ءارلا دعبو ءاحلاك ءارلا حتفب "« نوجنت ارَحلابف نوقيطي
 لوقأف يأ ص قيقحلا وهو - دحاو ىنعملاو ‘ ةددشم وأ ةنكاس ءاي اهدعب ءارلا

 وأ مهقح نم نوجنت لزه الو ةقيقح ريغ الو ابذك سيل يذلا قيقحلا لوقلاب
 . هللا باقع نم

 طوسب ل امالغ “براض نأ انيب : ردب لهأ نم > يراصنألا دوعسم وبأ لاق

 ءادنلا فرح طاقسإب ةياور يفو « دوعسم ابأ اي ملعإ :لوقي يفلخ اتوص تممس ذإ

 )١( ىلعي وبأ هاور .

 . دراد وبأ هاور ) ( ٦

 )٣( يناربطلا هاور .

 . يئاسنلاو دواد وبأر ملم هاور ) ( ٤

 . نابح نباو دواد وبأو يقهيبلا هاور ( ه)

- ٢٢٢ - 



 لبق فلخ نم باطخلا ةتكن اضيأ وه اك ى مكحلا نم دعب امب باطخلا ىلإ ةردابم

 لاقي ام “ بضغلا لجأل لقعأ ال يأ ى بضغلا نم لقعأ ال تلعجف : لوصولا

 مل امم هبطاخي يذلا وهو « نلع هللا لوس.ر يناتأ ىتح دوعسم ابأ اي ملعإ : هلوق الإ

 اك هتبمف يأ يدي نم طوسلا عقو هتيأر املف ى هتركذ ام الإ هباطخ نم لقعي
 اذه ىلع كنم كيلع ردقأ للا نإ دوعسم ابأ اي » : لاقف ع ةياور يف هب حرص

 كثعب يذلاو هللا لوسر اي تلق :لاق ى ملحي هنكلو ةبوقعلاب ردقأ يأ ١' مالغلا

 . ادب أ اكولمم : لاق وأ ك ) درأ ادمع تبرض ال ىلاب

 ناك اذإو ‘ىلوأ هعمبو ملسأ هك رت : لبقو > عيطي ىح هدمع برض دسلل و

 كرمع بدأ وهو نوعبرأ هبدأ رخآ :ليقو “هزواجي الف تابرضلا نم ددعب بًداتي

 ادإ هدىق زهجم هبرض عنامو « همالغ بوبحم نبا برض وهو نوعسس : لسقو

 . قابإ وأ قرس ىلع هبرض : ليق ى حلصي الو هنم نمأي ىتح ابره هنم فاخ

 > هعيب رمأ لعفب ل نإف > ناسحإلاب رمأ هدصل دس ةءاسإ تفرع اذإ و

 ن۔هو > هعمب ىلع ربجأ ناسحإلاب هرمأ دعب ءاسأ اذإ : لسىقو > سدح ىبأ نإف

 . دبعلا لحتسي نأ بدنيو ى ديسلل شرالاف هريغ دبع برض

 )١( هجام نبا هاور .

-٢٢٣ - 



 باب

 هنمتنا ايف هظفحو هتعيض يف هتحصانم هدبع ىلع ديس قح نم

 ةيصعم نكت مل نإ هلاوحأ يف هتعاطو هتمدخ يف هناسحإو ء هيلع

 . هنذإب الإ مدقت ام ريغب لقنتي الو ى هلل

 باب

 هدبع ىلع ديملا قح يف

 ةلغملا هضرأ وأ هراقع ( هتعيض يف هتحصانم هدبع ىلع ديس قح نم )

 ص امهريغ وأ مالك وأ لام نم ( هيلع هنمتنا ايف هظفح و ) هتراجت وأ هتفرح وأ

 ةيصعم نكت م نإ هلاوحأ يف هتعاطو ) هئاعد ةباجإو ( هتمدخ يف هناسحإو )
 كرت نرآلو “ كلذك وهو ةيصعم ربغ هنأل هوركملا يف هعيطي هنأ هرهاظ ( هل
 كرتي لفنتي فيكو ى الفن نوكي هوركم هنأ ثيح نم [اباستحا هوركملا

 لفنتي الو ) 0 لاق اك هنذإب الإ لفنتي ال هنأ عم هالوم هكرتب ايصاع هوركملا

 مدقت دق هنأ هرهاظو ى ( هنذإب الإ ) ةبودنملا ةنسلا ةالص نم [ مدقت ام ريغب
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 & هنودب نإو موص وأ ةالصب طاتحي نأ زاجو

 ى هشعي ايف الو دبعلا صوصخ يف ءيش هل مدقتي مل هنأ ه دبعلا لفنت ىلع مالك هل

 سيل ام ضراقملاو ريجأآلاو ةجوزلا الس ىلع ةالصلا باتك رخآ يف ملكت امنإو

 هديس نذإ الب نإو موصلاب دبعلا رفكي : ليق هنأ ناميآلا يف هل مدقتو “-ضرفب

 رخاوأ يف بودنملا موصلا رد ذ هل مدقتو ںالفنت كلذ سيلو “ يصعيو ثنح غ
 موصلاو ةالصلا مدقت امي ديرب نأ امإف ى دبعلا هموصي له ركذي ملو٤موصلا باتك

 م ةدقت امب ديرب نأ امإ و ى دسملا نأش ق امدقت دقت ايهنأ د رب .ملو نيبودنملا نينونسملا

 ضراقملاو ةجوزلا نأش يف اهيلع مالكلا مدقت يتللا ةنونسملا ةبودنما ةالصلا

 ق نيتعك رلا دمعلا يلصيو « ةالصلا ةمتاخ رخآ ف هل م دقت هنأ رهظ مش مش ريجألاو

 ةمألا وأ دبعلل زوجي : لبقو“ةدجسلاو ةزانجلاو ديعلاو برغملاو رجفلا يتمك ر

 هب مقي مل اذإ اجس الو ى هعنمي مل ام ديسلا نم نذإ الب هفعضي ال امو ةالصلاب لفنلا

 هديس لمعب رضي ال ايف هديس ريغل لمعي نأ دبعلل زاجأ نم لوق وه كلذو“هديس
 . زئانجلا لبق ةالصلا ةمتاخ يف هرك ذ هنأ ىلع تعلطا مث « ديسلا هعنمي ملو

 ١ اهئادأ .م دع ق وأ داسف ق كش اذإ ( موص وأ ةالصب طاتح نأ زاج و )

 نولخدي ةثالث لوأ »: زنل هنعو ‘ءاضقلاو ةداعإلا هل زوحم اك «( هنودب نإو )

 ففعتم ريقفو ‘ هديسل حصنو هبر ةدابع نسحأ كولمو « ديهشلا : ةنجلا
 ء هفعضي الئل هنذإب الإ اعوطت موصي ال نأ هديسل هحصن نمو «١' لايع وذ

 هعانتما حضاولا و“عوطتلا موص هل زاج فعضلا نمأ اذإ هنأ هرهاظو «اولاق اذك

 ص لصحي مل نإو كلذ موصلا نرأش نم نآل هل نذأي مل ام بابلل ادرط اقلطم

 ص 0٢١ « نيترم هرجأ هلف هبر ةدابع نسحأو هديسل دبملا حصن اذإ» : للع هنعو

 ( ١( دراد وبأو دمحأو ملسم هاور .
 . يقهيبلاو دواد وبأ ٠ارر ) ( ٢

 ( ١ه لينلا - ٥ ج ) - -. ٢٢٥

  



 وأ يطعي الو 2 ابب ماق هبر هعفني الو هسفنب مايقل رطضا نإو

 ذ هنم فورعم عنص هل صخرو . هن ذإب الإ ىعس ام عيبي

 ك اضنأ هنم ذخؤيو

 ى هديس قحو هللا ىقح :امهاَدأ دقو هيلع نيقح عاتجال رحلا فعض رجألا يف وهف
 ى اهادأ و طقف ةالصنا هيلع نمم اباوث لضفأ امهاَدأو ةاكزلا و ةالصلا هملع نف

 روكي ام هللا ةعاط نم بستكا اذإ كلذو « لضفأ رجأ رحلل نوكي دقو

 رجأ فصضتلا نإ : ليقو ص هدسل هتعاطو هبرل دبعلا ةعاط نم رثكأ هباوث

 لمحم لك : ليق “ قرلا ةقشم نم هبلع لخدي امل هللا ةعاط ف الإ وه ام دصلا

 ةدابع يفو ص احصن هديسل داز هنأ فيعضتلا ببس : لبقو « هل فعاضي هلمعي

 لاح لك ىلعو ى امهيلع ةدايزلا رجأو نيبجاولا رجأ هل ناكف ى اناسحإ هبر
 هللا قح اهقحو ال فيك و ى ةيدوبعلا ىلع روجأم هنأ ىلع هيبنت كلذ هيفف

 دبعلا حيجرت دارملا نأ لمتحيو : ليق “ هب رمآ هنأ ثيح نم اضيأ
 لمملاب اصتخم رجألا فصضت نوكي نأو « دحاول يدؤملا ىلع نيقحلل يدؤملا
 نيرجأ هيلع رجؤيو ادحاو المع لمميف ديسلا ةعاطو هللا ةعاط هيف دحتت يذلا
 ىلع هيف رجألا فصضتب هل صاصتخا الف ةهجلا فلتلا لمملا نأو ى نيرابتعالا
 . رارحألا نم هريغ

 امم عيبي وأ يطعي الو ى اهب ماق هبر هعفني الو هسفنب مايقل رطضا ناو )
 اذهو “ ( اضيا هنم ذخؤيو هنم فورمم عنص هل صخرو « هنذإب الإ ىعس

 ءاش ام لك هيف لعفي هل وه : ليقو « هسفنب ماقو هعفني ال هدمس ناك اذإ ايف هلك

 :ليقو ڵ ءاش ام هيف لمفيو هل بهو ام كلمي اقلطم دبملا نإ : ليقو ى هديسل ال
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 . . . . . . رضي نإ هبر ريغل هلمع يفو

 ثرحلا نم هدي ق لعح ام لىلقب كلذو هسفنب مقي ل ولو هنم فورمم ذخأ زوجحم

 .كلذ وحنو منغلاو لخنلاو رجشلاو
 ام نرأو ى اقافتإ هديسلف هبستكا ام نأ دمحأ نيا نع « جاتلا ه يف ركذو

 . يصوأ هب هل رقأ وأ هيطعأ امو ى اقافتا هيف هديسل ءيش الو هبلع فوقوم هثرو

 . هذخأ هالومل سيلو دبعلل وه : ليقف هيلإ هب

 هل سيل و هبرل هديب امو دبعلا : لبقو “ هذخأ نإ هنم عنمي ال : مشاه لاقو

 عفدي نأ لبق تام نإف “هل هب يصوأ ام هيلإ عفديو « هنذإب الإ هيف فرصتي نأ

 قدصتي الو يصوملا ثراول هتيصو تعجر يصوملا لبق تام نإو ىهبرل وهف هيلإ
 ؛هجوزتب هَرَصأ نم ةقفنو ةقفن نم هدمس ىلع هلام الإ هنم ذخأي الو هلام ضعبب
 ام ذخأ هلو ى هديس هعنم ولو هاتكز لام هل ناك اذإو « هدالوأ ةقفنل ذخأي الو

 هذخأ هلو « اهفلتأ نإ اهنمضو هيلإ اهدر ةطقل : لاق نإو “ هبرب مل ام هدبع ديب

 . هىذك نإ

 ىلإ تفتلي الو هذخأ كلف مكديبعو كدالوأ يديأ ق ام : رثؤملا يبأ نعو

 لبق هنأ هالوم ىعداو لام هديب ناكو قتع نإو « مارح وأ مهريغل هنأ مهرارقإ

 . هدعب هثودح نكي مل نإ الإ « هدمب هنأ دبعلا لوق لوقلاف قتعلا

 روكذملا صخرو ى هلمع ف صخرو يأ “ فوذحم لعفل بئان ( هلمع يفو )
 كلو “ عنص وهو ى هبئات هب لوعفملا ناكف « هسفنب يدمف زيجأ ىنعم نمضم هلبق

 ى [۔ايق هضوفخ بصنو ضفاخلا عزن زاوج ىلع ةءانب يف ريدقت ىلع هعنص بصن

 رضي ل نإ هبر ربفل ) ةردقملا يف ىلعو هعنص ىلع فوطمم هلمع يف : هلوقف هيلعو
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 ناك نإ هنذإ الب نإو هبر لام ىلع لتاقيو ى هنم هعني ملو هلمع

 زاجو ء هريغ لام ىلع ال لقألا يف فلخلاو { رثكأ وأ هتميقك
 هنذإب

 لأست نأ ةصخرلا هذه يف كمزلي الو ى هعنم رهظي مل ام يأ ( هنم هعنمي ملو هلمع

 ةرجألا طنعاف فكت مل نإو ى هنع "فلفلكاف عنملاب تدع اذإو « هعنم له
 رضي مل ولو ى ال : ليقو ى ةتبلا هلمعتست الف كلذ عم ىبأ نإو ى دبملا ال ديسلا
 . هلمع رضي ملو هديس هعنمي مل نإ نذإ الب امهريغو موصلاو ةالصلا لفن هلف هلمع

 نم لكأي الو ى هنذإب الإ ائيش هديس لام نم يطمي الو : « ناويدلا » يفو

 نم مهنمو “ هنذإب الإ هتقفن نم رثكأ وه امم داسفلا هيف نوكي ام اضيأ هلام

 لئاسلا هنتم ز وحمو > داسفلا همف نوكب ام هتقفننم هالوم لاصل يطمينأ صخر

 لمعي نأ هالوم ديرب ال نمل لممي الو « هنذإب الإ يرتشي الو عيبي الو رضي ال اب
 . ها هنذإب الإ هل

 اجر اذإ ( رثكأ وأ هتميقك ناك نإ هنذ إ الب نإو هبر لام ىلع لتاقيو )
 اذا لاملا صالخ هؤاجر فمض ولو هسفن صالخ وأ لاملا صالخو هسفن صالخ

 وه صلخمو هصلخم نأ ناكمإل هتميقك ناك اذإ هل زاج امنإو “ هسفن صالخ يوق
 نأ هيلع مرح اسأر ءاجرلل هجو نكي مل اذإو ى اعم ابهذ نإ هيلع مثإ الف لاملاو
 ىلع اررض لقألا ىلع لاتقلا يف نأل ( لقألا يف فلخلاو ) لاملل بامذإ هنأل لتاقي
 .ىلإ ةمسنلاب ةرثكلاو ةلقلا ربتعت اذك و ى تام نإ ليلقلا ىلع ريثكلا فالتإب ديسلا
 اذك و.ع بهذي وضعلا نأ نظ اذإ هيلع لتاقي يذلا لاملاو لاتقلاب وضع باهذ
 هنذإب ) هريغ لام ىلع لاتقلا ( زاجو “ هربغ لام ىلع ال ) ةساح ةعفنم
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 هسابلو هحالسو هسفن :ىلعو اقلطم رحلا هيلع لتاقي ايف صخرو

 يمرو تومل هسفن ميلست هل لحي الو ‘ ضرف وه ذإ 4 هاهن ولو

 . ادغ هتيعر نع لوؤسم يعارلا نأ يورو « هسابلو هحالس

 امو جوزلا قحب مايق نع ةجوزلاو . هسكعك هتيعر نع مامإلاو

 . هنكعك عيض امو هبر قح نع قيقرلاو 4 هكعك تعيض

 كلذكو . هسكعك هدلاو قح نع دلولاو هراج قح نع راجلاو

 . ةبآلا .. « نيعجأ مهن أنسَتَل كبَرَوَك » : لدعلا مكحلا لاق

 لام نمو هلام نمو ريثك و ليلق نم ( اقلطم رحلا هيلع لتاقي ايف صخرو

 ريغ ٥ دمب ٥ .

 لحي الو “ ضرف وه ذإ هاهن ولو هسابلو هحالسو هسفن ىلع ) لتاقي ( و (
 حالس يمر زوجي هنأ رهاظلاو ‘ ( هسابلو هحالس يمرو تومل هسفن ميلست هل
 ى ةاجن كلذ يف اجر نإ هتروع رتسي رخآ ءاقب عم سابل يمرو رخآ كاسمإو

 ىلع ىلوتسا نم لكل ماع اذه ( أدغ هتيعرنع لونسم يعارلا نأ يورو )
 نع مامالاو ) : هلوقب ثيدحلا مومع لصفو «منغك القاع سيل نم ىلع وأ ى دحأ

 قيقرلاو « هسكعمك تعيض امو جوزلا قحب مايق نع ةجوزلا و “ هسكعك هتيعر
 هدلاو قح نع دلولاو هراج قح نع راجلاو “ هسكمك عيض امو هبر قح نع

 ؤ٢( ةيآلا نيعمجأ ملهنلانسنل آ كبرو ف » : مكحلا لاق كلذك و « 6١ هسكعك

 )١( يقهيبلاو دواد وبأو دمحأو ملم ءاور .
 ( ٦ ) رجحلا : ٩٢ .
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 اوملعي نأ مهرمأو مهبدأ ايف كلذو ء ةبكلا .. « مكسفنأ اوقأ » : لاقو

 مارحلا مهورذحيو مهلهأ نم وه نمو مهديبعو مهدالوأو مهجاوزأ

 . ماركإلاو لالجلا يذ ةعاطب مهورمأيو . ماثآلا باكتراو

 هيفو “رفاكلاو نمؤملا اقلطم قلخلل ريمضلا نأ ىلع ءانب هنم اذهو “نولممي اهمامتو

 اولعج نيذلل ريمضلا : ليقو ص اهمومعل انه ركذت الف ةاعرلا يف تسيل ةيآلا نأ
 اهمامتو “(ةيآلا)اهومنماو اهوظفحإ (١ مكسفنا اوقإ» :لاقو )نيضع نآرقلا

 ( مهرمأو مهبدأ ايف ) رانلا نم لهألاو سفنألا ةياقوب رمألا ( كلذو ) ‘ نورمؤي
 يأ ى ةلقلا ىلع فوذحم طبارلاف « ممإ وأ مهرمأو مهبيدأت يف يأ ى ةيردصم ام

 ؛ردصملا ريمض طبارلاف ع رمآلاو بيدأتلا ىلع ةعقاو وأ ى هب مهرمأو هب مهبدأ امف

 وأ ى نراث ربخ !خلا ( اوملعي نأ ) : هلوقو ربخ ابوجو فوذحم قلعتم كلذو
 مهجاوزا ) اربخ اولعي نأو « ةراشإ ممإ هنأل أدتبملا نم لاح فوذحمب قلعتم

 اونوكي مل ولو مهتبارق نم ( مهلهأ نم وه نمو ) مهضئارف ( مهديبعو مهدالوأو
 لالجلا يذ ةعاطب مورمايو > ماثآلا باكتراو ؛مارحلا مهورنذحيو ) 0 هلامع نم

 لصوتلابو ص نومهفي ام بسحب مهل ماهفإلا ين هناكمإو هتقاط بسحب ( ماركالاو
 . هتردق لصت ثح ًامضومو ايسن دعبألاف دمدألا

 هولأسي مل ولو ةالصلاو تاراهطلا هرافص ملعي نأ لجرلا ىلع : ديعس وبأ لاق

 مزلي الو نوُهأف هماحرأ نم مهريغو هرابك و هتحوز امأو > مهلهج ملع اذإ

 ٠ ردق نإ هملع رنيف ضرف عييضت وأ اركنم مهدحأ نم ىأر نإ الإ ءالؤهك

 ةالصلا كرتو رابكلا ريكانملا ىلع دبعلا برضي : "يلع يبأ نع « جاتلا ه يفو

 )٠( ميرحتلا : ١ .
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 بيو < "لصي مل نإ هيلع الو ةالصلا ىلع دحوملا برضيو ى ةمدخلا كرت ىلع ال
 هعمسي هىلع الف يلصي هارب الو يلصي" هنأ يج زلا يعرا نإو بارعإلا ف كرشملا

 الب ةراجتلا ديبع كرت زوجي هريغ نمو « غلب اذإ نوتخم ريغ هك رت هركيو « مهيف
 . نتخ الو ملعت

 مامطلا نم هعنم زاج اهقيطي وهو ةمدخلا نم ىبأ نإ : نسحلا يبأ نع هيفو

 .وسكي نأ زاجو ص هعوج فاخ اذإ هعبش نع لأسيو “ بلغي ىتح همدختسيو
 ء آدربو ارح هاقو نإ الإ هئزجي ال هنأ قحلاو ى هتالصل هافك نإ ادحاو ابوث

 ى دايز ظفح اذك اهسأر يطغي نأ ةمآلا ىلوم ىلع سيلو ى هل دارم اذه لعلو

 . درب وأ رح اهسأر ذؤي مل نإ هلعلو

- ٢٣١ 



 باب

 هونبي نأ دجسم ءانب ىلع اوردقو لزنمب اوناك موقل بدن

 ! هيف لضفلا محلو

 باب

 ضرأف ولو ( هونبي نأ دجسم ءانب ىلع اوردقو لزنمب اوناك موقل بدن )
 هؤانب يفنيو ( هيف لضفلا مهفو ) مالسالا رمأ عنمي ال ثيحب مالسإو كرش اهيف
 ص هيف ءانبلاو عضوم نارمع دارأ اذإو ى ةقشم الب هيلإ اووتسيل لزنملا طسو
 هؤانب مهلو ، هلوح مهنكاسم اونبي مث هونبيو اعضوم دجسملل اوطخي نأ ىلوألاف

 ةماقإو ةعامج ةالصلا وه بجاولا نأل بدن : لاق امنإو ى لزنملا جراخ
 لهأ ىلع دجسملا ءانب بجي : ليقو ى أزجأ كلذ اوماقأ انيحو ، مالسإلا دودح
 . ةنيدملا دجسم ىنب للع هنأل وعاطتسا نإ مهتيافك و مهتقاط ردق ىلع ىرقلا

 . دجسم اهيفو الإ ةربتعملا مالسإلا ىرق نم ةيرق ىرت الو ى ءانبلاب رماو
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 هللأ هح و ءاغتب محلاومأ بضطأ نم ةحلاص ةحابم اضرأ هل اوراتخو

 ءايرل ال ادجسم ىنب نم : يورو .0 ركذللو ةعامج هف اولصيل

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ةاطق صحف ولو ةحمس الو

 نم ) الالح اهكلم نمم اهورتشي وأ هل ( ةحلاص ةحابم اضرأ هل اوراتخيو )
 نم ىنبي الو “ ( ركذللو ةعايج هيف اولصيل هللا هجو ءاغتبا مناومأ بيطأ

 وأ ، هركت وأ ةالصلا زوجت ال ثيح الو « ةهبش وأ مارح يف الو ةهبش وأ مارح

 ض رالاك هيف نونكمتي ال ثيح وأ ى مهعنم وأ مهرضي و ودعلا هلخدي ثيح

 الإ بارتلا نم هيف لعجي الو « ةيوست الب لبجلا روخصك و « ةيوست الب ةردحللا
 < هىلإ جاتحيام اذك و “ لالح وه ام

 : م لاقف ء آدحسم اوسسأ دق راصنألا نم اموق ىأر » : للع هنأل ى ركذلاو

 نيزب الو “ ةعمس و ءاير ىنبي الو لضفأ ناك هلهأ رثك ام لكو )١' « هولمت هوعتسو

 . شوقنو ةرفصو ةرضح

 ناسنإلا راهظإ ءايرلا '") ( ةعمس الو ءايرل ال ادجسم ىنب نم » : يورو )
 لعاف نزوب ىلاو لثم ىءار ردصم وهو “مهبولق يف ةلزنملل ابلط سانلل ربخلا لمع
 نم قتشم ةعمسلاو “ ةيؤرلا نم لعاف لعفلا ينعأ وهو ع الاتق لتاقك نيملا حتفب
 صوصخ ال اهريغ وأ ةبلغلا دصقل ريخ لممي ركذلا راشتنا هب دارملا و « عامسلا
 ولو ) ةيصممو هوركمو حابم يف ةعمسلاو ءايرلا نوكب دقو ى ةلزنملا بلط
 ءاطقاطق : لوقي رئاط ( ةاطق ) صحفم لثم ةياورلا نأ اك ردق يأ (صحفم

 ٠ دواد وبأو ملم هاور ) ( ١

 . يذمرتلاو يقهيبلاو دواد وبأ هاور )٢(
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 . ى ةنجلا يف تيب عسوأ هل ينبأ

 عضوم وأ ص اهمشثْنجت ءاحلا حتفو ءافلا ناكسإ و مملا حتفب اهصحفمو « كلذل يمس

 وأ رجش ىلع ال ضرآلا طسب يف ضيبت اهنأل كلذب تصخ و هرفحت هيف ضبت
 : ليقو ى ةاطق نم قدصأ نالف : برعلا لوقت ؛ قدصلاب فصقت اهنألو « لبج
 جراخ كلذو ى هترادتسال دجسملا بارحم هبشي هنأل اهصحفمب دحسملا هبش امنإ

 وهو ظفللا عوضوم نود ةلقلا قلطم وهو اهمزال ديرأ ةيانك و بيغرقلا جرحم
 ةياور اذهل لديو « ةالصلا هرادقم يفكي ال اهصحفم نأل “ صحفملا ردق

 هيف ركذي مل هنإف ")« ةنجلا يف اتيب هل هللا ىنب ادجسم لل ىنب نم » : رباج
 دجسم يف ديزي هنأ ىنعملاو < هرهاظ ىلع كلذ لب : ليقو ى ةاطق صحفم

 ءانب يف ةعامج كرتشي وأ ص ردقلا اذه ةدايزلا كلت نوكت هيلإ جاتحي اردق
 رهاظل فلاخ كلذو « ردقلا كلذ مهنم دحاو لك ةصح عقتف دجسم
 لوأتيف اهصحفم لثم وه هلك ىنبي يذلا دجسملا نأ هرهاظ نآل « ثيدحلا
 « ةاطق صحفمك ضعبلا كلذ ناك ولو “ دجسم ضعب يأ “ فاضم فذجب

 ءانبلاب اعضوم هيف لصح وأ هيف داز يأ دجسم يف هلل ىنب نم يأ راجلا فذحي وأ
 هل ينب ) ةهبجلا دوجس عضوم دجسملاب دارملا : لاقي نأب وأ ى عضوملا فلخ نم

 عسوأ هتيب نوكيف « ةنجلا يف تيب عسوأ هل للا ىنب يأ ( ةنجلا يف تيب عسوأ

 مسإ جارخإ نم ىلوأ اذهو « ايندلا يف اتيب لل ىني هنأل ةنجلا تويب رئاس نم
 ىنب نم ه : ةياور يفو ى عساو تيب هل ينب ىنعملا نوكي ناب هباب نع ليضفتلا
 :هناحمس هلللا لاق '"« ةنجلايف ارصق هل للا ىنب ةاطق صحفم لثم ولو هلل ًادحسم

 اهممظمت وأ اهؤانب اهعفرو « دجاسملا ينمي . عفرت" نأ هللا نذأ تويب يف ط

 )١( هيلع قفتم .
 )٢) يناربطلا ءاور .

 )٣) رونلا : ٣٦ .
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 محلزنم ريغ نم نإو مهتوعد لهأ هيف اورواش هءانب اودارأ نإو

 اوعمج اذإف ى هلهأ رايخ هيلع قفتي مل نإ ال ،هيلع هلهأ قافتا دعب

 . . محلو ء هحلاصم ف لعج لضف ناف { هنم هونب الام هل

 اورواش هءانب اودارأ نإو ) ةيآلا ١" هلاب نمآ نم هللا دجاسم رمعي امنإ

 رايخ ( قافتا دعب مهلزنم ريغ نم نإو مهتوعد ) لهأ رايخ يأ ( لهأ هيف
 ربتعي الو ( هلهأ رايخ هيلع قفتي مل نإ ال ى هيلع ) لزنلا لمأ يأ ( هلها )
 ى ةهاركلاب مهضعب ربعو هريغ اودجي مل ولو كرسشم هيف ينبي الو ى رايخلا ريغ
 هانب ام سيلو دجسملا يف كرلا ءانب انموق زاجأو ع رظحلا ىلإ اهفرص رهاظلاو
 نيح هانيون ولو « هل دجسم ةمرح الو ى ادجسم هنم دجسملا ةن ىلع انل كرشملا

 تناك ولو “ دجسم وهف دجسملا ةينب هونبف نيدحوملا رمأ نإو ى ساسألا عضو

 . هنم هب ىنبي امو ةرجألا

 باوبأك ( هحلاصم يف لمج لضف نإف “ هنتم هونب الام هل اوعمج اذإف )

 نم ام اموي دجسملا هيلإ جاتحي امل هورخدي نأ ( مهلو ) تيزو ليدنقو رصحو

 دجسملا لام ملعو دجسملا لام نم ذئنيح هنإف مده ام ءانب ةداعإو ةيوقتوصبصجحت

 . تركذ اك دجسملا هلإ جاتحي امل هراخدا لصألاو « هل حلصي ايف

 ال دجسمل لعج امو “ دجسمل لمجي ال دجملا حلاصمل لمج ام نأ يتأيسو
 زاوجي ادحاو الوق لب نيلوق انه ركذي ملو صخري نم مهنمو < هحلاصمل لمجي

 عمج لام ىلع يقب ام ىلع انه همالك نأل ةصخر هتمسي ملو دجسملا حلاصم يف هلعج

 )١( ةبوتلا : 6١٨
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 نايتإل وأ رجح عطق وأ بوطل نإو لماعو ًايناب هنم اورجأتسي نأ

 دحسم ةىن ىلع هساسأ اوعض و > هب الإ ىنبي ال امم نمط وأ ام كم

 . تقبس نإ رضي مل رضحت مل نإو

 رخدي نأ ىلوألا معنامئاض يقب دجسملا حلاصمل لمجي مل نإ اذهو “ دجسللا ءانبل
 مهلو ى هئانب دعب لام هل لعج اذإ اف كلانه همالك نآل نيلوق كلانه ركذو هل

 نيط نم ةعطق يهو ةبوط عمج ( بوطل نإو ذاماعو ايناب هنم او رجاتسي نأ )
 عوذجو دئارجو ( نيط وأ ءام كب نايتال وأ رجح عطق وأ )اهب ىنبيف سبيت

 ( دجسم ةين ىلع هساسأ اوعضيو ) لاملا ما مطإ و ( هب الإ ىنبي ال ام )

 ناك اذإ دحاو رجح وأ ةدحاو ةبوط وأ ةدحاو ةنيط عضو دنع ةينلا يفكتو

 عضولا كلذ دنع ىون اذإ هقوف وأ هبنجي ىنبيامم هريغل يزجيو “ لوألا وه كلذ
 دارأ املك ناك نإو ى هريغل يوني نأ جاتحا طقف هل ىون نإو < هلك دجسملا
 ادعاصف ةثالث وأ نيمويل ىون نإ اذك و ص زاج هموي يف هينبي امل ىون ساسأ ءانب

 ى تيون : لاق اذإ نأب لك يفكيو ى رثكأ وأ لقأ وأ موي فصنل ىون وأ
 : تلق ؟ لوألا عضولا دنع لكلل يوني نأ يزجي فيك : تلق نإو ى هوقدصو

 كلذ نألو ى هيلإ دنسي هنأل هبنج املو هيلع بكرب هنال هقوف ال ساسأ هنأل
 ص ءوضولا يف عورشلا ةدارإ دنع ثدحلا عفر يوني نأ يزجي اك ءانبلا يف عورش

 نإ نكل ص رادجلا رئاس نم ساسألا قوف ىنبي امل ةينلا صيصخت ىلإ جاتحي الو
 لام نم دحلل هداعأو هعزن دجسملا ري _غ نم هنأ هضعب ءانب دنع ينابلا ىنع

 . دحسللل لمج ام ال هسفن

 ملو ( تقبس نإ ) اهروضح مدع ( رضي مل ) دجملا ةين ( رضحت مل نإو )
 عضولا يف اوعرش اماف دجسملل دسألا عضو اوون نإف ‘ اهدسفت اهدعب ةين نكت
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 ىلصمل سسأ امو ى هسكعك دجسم ىلع عضو نإ ىلصم لعجي الو

 سسأ نإ اذكو ص ناث عضوب هيلع درو عزن دجسمل هدر دد رأ ش

 { هريغل نإ ال هيلإ لكلا در ديرأ ممم ه ريغل ضعبو دجسمل ضعب

 . ةينل جيتحاف ةبرق دجسملا ءانبو

 ام مزجي الف دجسملا ريغ ةين ىلع هيف اوعرش نإ امأو « كلذ أزجأ اوركذتي م
 دجسملا ريغ ةين ىلع رخآلا ضعبلا مهضعب عضو نإ رظناو ى دجسملا ةين نم قبس

 مث ث هتين ىلع داعيو عزنيف دجسملا ةين ريغ ىلع عضو ام حصي ال هنأ رهاظلا

 . دعب هرك ذ فنصملا تيأر

 يأ ( هسكعك دجسم ) ةين ( ىلع ) ساسألا ( عضو نإ ىلصم لمجي الو )
 دجسمل هدر ديرأ مث ىلصل سسأ امو ) “ىلصم ةين ىلع عصو نإ ادجسم لعجي ال

 در ديرا مث هريغل ضعب و دجسملضعب سسأ نإ اذكو“ناث عضوب هيلع درو ع زن
 ديرأ (نإ ال) دجسملا ةينب عضو مث دجسملا ريغل عوضوملا ضعبلا عزن (هيلإ لكلا
 دجسملا ريغ ىلإ دجسملا ةين ىلع عضو ام در زوجي ال هنإف ( هريغل ) لكلا در
 : تلق نترإو ث دجسملا ريغل هدر زوجي الف دجسملا مكحب ىلصملا ىلع مكحي ضعبو
 دجسملا ةينب اعوضوم ضعبلا ناك دقو ى هيلإ لكلا در ديرأ مث : لاق ؟ فيك

 : تاق ؟ لصاحلا ليصحت مزل الإ و دجسملا ةين يلإ درب ال دحسملا ةينب عضو امو

 عضو ام وه ضعبلا كلذو ، هيلإ لكلا ضعب در هيلإ لكلا درب ديري نأ امإ
 نأ امإو عومجملا لكلاب ديرب نأ امإو « فاضملا فذحف دجسملا ريغ ةين ىلع

 ىلصملا نم مظعأ دجسملا نأل الف ىلصمل دريو دجسم ةينب عضو ام عزني

 ءانب نيب قرفلاف ( ةينل ) هيف ( جيتحاف ) للا ىلإ ( ةبرق دجسملا ءانب و )
 ولو ادجسم ناك "الهف : تلق نإو ى اهمدعو دجدملا ةين هريغ ءانبو دجملا
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 طئاح ال دحسم وهف تيب وأ راد طئاحل لحسم : لمق > يتب نإو

 هضعبو دجسم هضعب ءيش نوكي ال ذإ ث هسيل : ليقو ، كلذ
 . ..... .. .. هريغ

 طرش ةينلاو “ةين الب حصي ءاجنتسالاك طقف باوثلل اطرش ةينلا تناكو ى ةين الب
 ص ىنعملا لوقعم ريغ دجسملاو هانعم لقع اف وه امنإ كلذ : تلق ؟ باوثلا يف
 سجنلا فالخب تويبلاو ضرألا رئاس نم هريغ يف هلمع ىتأتي هيف لممي ام لك نإف
 ٠ ردذقتسم ثيىحخ هنإف

 ناطيحلا رئاسو امهوحن وأ ( تيب وأ راد طناحل دجسم ليق ينب نإو )
 وهو باوجلا ديفيل كلذ تلق امنإو ى دجسملا ةين ىلع ءانب ينب يأ دلبلا روس ولو
 الإ هب طاحأ امو ى ينبملل ريمضلاو “ طرسلا هدفي مل ام ( دجممم وهف ) : هلوق

 هيلإ ينبملا تيبلا وأ رادلا نم روكذملا ( كلذ طئاح ال ) : لاق امك طئاحلا كلذ

 ءانثتسالا ىنعم ةفطاملا ال نمض وه ىلع الب فطعلاو “ دجسملا نم ءزج سيل يأ

 اذك و ى ةفطاملا ال ناكم ةيئانثتسالا ال نأب : « ناويدلا » يف حرص دقو عطقنملا

 دجسملا ةينب ينبملا هرهاظب معي امل ريمضلا انلعج نإ و :« حاضيإلا ه خسن ضعب يف
 دجسم هنأ مهوتي ال طئاحلا نأ كلذو «لصتملا ءانثتسالا ىنعم اهنمض دقفطئاحلاو

 هنوك طئاحلا اذه نع يفني نأ نع الضف ادجسم هدحو طئاحلا نوكيال ذإ

 :ى ركب نب ديز نذأ الإ وأ ورمع نذأ الإ ناويح ن وديزلا :لاقي ال اك ادجسم
 ص ناويح هنأ هنع ىفني نأ نع الضف 1 نوكي نأ روصتي ال نذآلا نآل
 : ليقو ) “ دجسملا ضعب نوكي نأ نكمي طئاحلا اذك و ؛ ناويح ضعب وه لب

 ءيش نوكي ال ذإ ) ادجسم طئاح ىلإ ينبملا دجسملا كلذ سيل يأ ( هسيل

 هنأك و « هنم اضعب سيل يأ « دجسم ريغ يأ ( هريغ هضعب و دجسم هضعب
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 > اضيأ هملعو ٤ هفقس و هنىطو هبمشخو هطئاح ىلع عقي همسإ نإف

 . . . . . . ناكد وأ فقس ىلع ينب نإف

 هطئاح ىلع عقي همسإ نإف ) دجسملا ضعب ريغ اذكمه هريدقت فاضملا فذح
 راد ام ميجو هنطبو هرهظ ) هفقسو ( هضرأو هبارتو ) هنيطو هبشخو

 . طئاحلا هبلع

 كلذ ريغ ادجسم نوكي : ليق ى ةلخنل وأ لبجل ادجسم ينب نإ اذكو
 ص ةرجشك كلذ هبشأ ام اذك و ص ادجسم نوكي ال : ليقو ى ةلخنلاو لبجلا

 رثك ءاوسو ى ال مأ امهوحنو لبجلاو طئاحلا لاط فالخلا كلذ توبث يف اءوس و
 . لقأ وأ اربش ناك ولو لق مأ اهضرع

 ريمضلا در هلعلو ى هطاقسإ ىلوآلا ( اضيأ ) لوقلا اذه ىلع يأ ( هيلعو )
 هيراوس ينعأ هدعو هنبل وأ هتراجحو هضرأ وهو دجسملا 7 هيلعو :هلوق يف

 . خلإ هسيل : ليقو : هلوق ىلع ع"رفيف هرئاس ىلع يأ فاضم ردقيف

 تلعج هريغ وأ دحسم فقس وأ راد وأ تدب فقس ( فقس ىلع ىنب نإف )

 اهبناوج ىلع ينبو دجسملا ةين ىلع ال هتين ىلع تحلصأ اهنأ عم ادجسم هضرأ
 هضرأ تينب وأ دجسملا ةبن ىلع تحلصأ و هضرأ ءانب مده ولف « دجملا ةينب

 ىنبي ام ناكدلا دارب نأ زوجيو ى آدجسم زاج دجسملا ةين ىلع لوألا اهئانب قوف
 - فاكلا ديدشتو لادلا مضب ( ناكد" "وأ ) تيب سيل و رجتلا عاتل تيبلا مامأ
 يبرع هنأ يدنع يذلاو « برع مث ةمجملا يف هلصأ : ليق “ توناحلا وهو
 اذخأ كلذ هنأش نمو ى ةلملا ف ضعب ىلع هضعب عاتملا هيف بك رب هنآل لصألا

 هضعب بكرت ىنعمب عاتملا عفرو فاكلا حتفب _ عاتملا نَكد : برعلا لوق نم
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 يتب نإو > هايإ نوكي ال هربغل يتب ُ امف 2 هاسمل انأل دجسم سيلف

 { دجسف ةرفح يف وأ راغ ىلع
 ه

 هضمب تمك ر يأ عاتملا بصنو لادلا حفب _ عاتملا ُ تنك محل وقو - ضعب ىلع

 فقسلا يأ ) اهنأل دجسم سيلف )فاكلا مضب نك دي اہهعراضمو ضعمب ىلع

 . هنم اضعب الو ادجسم اسيل يأ ( هاسيل ) ناكدلا و

 تذاك نإف لوألا لوقلا ىلعو ‘ هضعب الو ( هايإ نوكي ال هريغل ينب ايف )
 اهنأل دجسمب تسيلف اناكد" وأ فقس اهلك دجسملا ةسنب ةينبملا ردجلا نيب ىلا ضرألا
 هنوكل هجو ال هدحو رادجلا نأل دجسم ردجلا الو « دجسملا ةين ريغل ىنب ءانب
 اهضعبو اناكد وأ آفقس ضرآلا ضعب ناك نإو ث ةالصلل ىتأتي ال هنآل آةدحسم

 ادجسم دجسملا فقس نوكي الو « دجسم ناكدلاو فقسلا ريغ ناك كلذ ريغ

 بارلا هىف لعج و هبلع طوحو ًادحسم نوكم نأ ةيني ةرم لوأ نم فقس ولو

 دنع اهتهارك و دجسملا قوف ةالصلا نع يهنلا ليلدي & ضرألا بارحم قوف ولو

 . ةرورض ربفل رخآ دنع اهداسفو ضوعب

 نكل دحسملا نم دحسملا فقس نأ رم دق هنإف دححلل اضعب رم اك ناك ولو

 اغإ دحسملا نإف هب طاحم ا دجسم هلعج حصي ن ] دحسملا نم هنوك نم مزلي ال

 . عقي دق فقسلاو 0 مودي ام وه

 ةرفحلا لفسأ نم اونبو اورفح نأب ( ةرفح ف وأ راغ ىلع ينب نإو )

 اعونصم رافغلا فقس ناك نإ الإ ك ( دجسمف ( ا روفحم الفستم اهلفس أ يقاب ناكو

 هنوك يف نالوقف هبناوجنبي ملوةرفح اورفح نإف ءًادحسم هيلع ءانبلا نوكي الف

 ءيشلا نوك زاجأ نمف ه اهىناوج ىلعأ ىلع اونبو ة ةرفح اورفح نإو > دحسم
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 ينعو بج وأ صخ وأ شيرع عنص وأ راغ رفح نإ : ليقو

 هذه ىلع عقب له اههراثم س نالوق هايإ هنوك ةحص يفف ادجسم
 مسإ نأ ريغ « ءانبب رهظألا يف نوكي هنإف ؟ال "وأ همسإ يناعملا

 اهيلع عقي تريبلا

 سيل يذلا ضعبلاو ى ادجسم ةرفحلا لعج دجسم ريغ هضعبو ادجسم هضعب
 ادجسم ءيشلا نوك زاجأ نمو “ ةرفحلا لفسأ ىلإ افاس ءانبلا درام وه ادجسم

 ةرفحلا :اخا زوجيف هيلعو “ دجسم اضيأ هدنع ضعبلا اذهف ءانب طرش الب

 . ءيش اهيف نبي ل ولو « دجسملا ةىنب ترفح اذإ ًادحسم

 عنص وأ ) “ بناوج ءانب الب لفسأل رفح وأ ( راغ رفح نإ : ليقو )

 وأ ) ةعباتتم هبشخف صخلا فالخم فقستو اناكرأ بصنت بشخ وه ( شيرع
 ء دجسملا ردجك ردج ءالعإ الب بج ةروص ينب يأ ( ةبج وأ آصخ"
 يفف ) لمملا لوأ نم ( ادجسم ينع ) دق ( و ) فقسي مل ولو ادجسم ينع دقو
 ( هنإف « ال وأ همسإ يناعملا هذه ىلع عقي له : امهراثم نالوق هايإ هنوك ةحص
 ص ادجسم نوكي الف هيف ءانب ال كلذو ى ( ءانبب رهظألا يف نوكي ) دجسملا يأ
 نأ ريغ) “ةمنألاو نيمباتلاو ةباحصلا نمو تلع هنم داتعملا هنأل اذه ىلإ عجرملاو

 اضيأ دجسملا نأل ادجسم اهنوك ةحص يضتقي اذهو ( اهيلع عقي تويبلا مسإ
 نإف ىنبت نأ يأ '١١ي عفرت' نأ للا نذأ تويب يف :لجو زع هلا لاق امك تيب
 . امفر داز ءانب داز املك و « عفر دقف ساسألا عضو اذإف « عفر ءانبلا

 ةضفب هؤانبو ص ةنيفسلا يف وأ ضرآلا يف بشخو داوعأب دجملا ءانب زوجيو

 . ه رك ذ 1 دقت ) ( ١
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 ناك وأ ، هيف ةدايزلا ديرأ مث دجسم سسأ نإ ًاضيأ هيلعو
 ديدجت زاجو ، هصقن ال همدهب نإو زاج هربك ديرأو اريغص

 ريغ هانب ولو ، حالصل همدهو اهطوقس فيخو تفعض نإ هناطيح

 هدعب هريغ هانب ولو ‘ هب عبتيف داسفل نإ ال همداه

 ىلصي ال امم هردجو هيلع ىلصي امم هضرأ تلعج نإو ى هيلع ىلصي ام لكو ةضفب
 دانتسال هجو ال ذإ بجاولا لب اهطاقسإ ىلوآلا ( اضيأ هيلعو ) ي زاج هيلع
 ى هراثم يهجو دحأ ىلع الو ى فالخلا اذه ىلع هربك ةذارإو دجسملا يف ةدايزلا

 حصيف « دحسلملا ىلإ هملع ءاه داعأ هلعلو 2 ءانبب دحسملا نوك ةيرهظأ ىلع الو

 . هلوق لبق واولا تبثتف ى اضيأ :هلوقو ى هيلع : هلوق تابثإ

 ه زاج هربك ديراو اريغص ناك وأ 0 هيف ةدايزلا ديرأ مث دجسم سسأ نإ )

 اك عسوو هلك ةبعكلاب رئادلا دجسملا مده امك بارحمل نإو هلك ( همدهب نإو
 نم همده ال فلخ نم ةدايزلل همده زوجي : ليقو “حيحصلا لوقلا وهو كنآا وه

 هصقن ال) هبارحم الإ : لبقو “همامأ الإ بناج لك نم زوجي : ليقو « هفلخ ريغ

 حالصل همده ) زاج ( و ‘ اهطوقس فيخو تفعض نإ ناطيحلا ديدجت زاجو

 ولو هب عبتيف داسفل ) زاج ( نإ ال ) “ هبلع ةعابت الو ( همداه ريغ هانب ولو
 يف لمحيو 0 انيمأ ناك نإ همناقل همدهب همزل ام يطعيو ( هدعي هريغ هانب

 مدهنا نإ و 0 مداملا أزجأ مدامملا رمأب وأ مداحلا ةمن ىلع دحأ هانب نإو ى هلاصم

 ص هفتس عفر زوجيو « ءيرب داسفلا نم همزل ام لثمب هاوق وأ هانبف فض وأ اموي

 هنأل هضفخ زوجي ال هنأ حضاولاو « مهنكمأ ام ردق ىلع هضفخو : لبق

 . هنم ناصقن
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 ديرب دجسملا رادج نع هتلأسو : هصن ام رطقل بيترت يف فسوب جاحلا ركذو

 . ىنبيو مدهني ىتح : لاق ؟ حلصيو مدهي له “ مدهني نا

 ددحتل ةمئاق يهو دحاسملا ينمي اهضقن .ىر أ ال : هللا دبع يب ] نع جاتلا ق و

 . اهمامت لبق ثدحي ام ثدحي نأ نمآ ال ينأل “ يه امم لضفأ

 ةلبق تلاز نإو اهنم نسحأ ددجتل اهضقنب ساب ال : يراوحلا يبأ نعو
 ٠ ايجو لد هلابقتساو هضقن زاجح ةلمقلا نع دحسم

 لعجي :ليقو “هميسوت زاجو دجاسملا نم صقني ال هنأ : نسحلا يبأ نع هيفو
 دارأ نم لام نم ناك نإ الإ ال :ليقو “ زوجي :ليقف « حلضأ هعفر ةعامجلا ىآرو ص رصق اذإ دجاسملا ءامغ يف فلتخاو ى ةحرصلا عفرت نأو ، كلذ نم حلصأ اهف

 ١ هنف ةدا زل ..

 حالصإ نوكيو زوجي : ليقف دجسملا لام نم ال هلام نم دجسم يف داز نمو

 ىصوأ نمو ث دجسملا لام نم ال ى حالصإلاب مئاق لام وأ اهثدحم لام نم ةدايزلا
 الو ص اهيف ةدايزلاو لوآلا كراشت هيف ديز نأ دعب ةيطع هاطعأ وأ ةيصوب دجسمل

 . هنم ممدقلا الإ مدقلا لاملاب رمعي

 رممي الو “ هعضوم نع الو هساسأ نع دحسملا ريغي ال : هلا دبع يبأ نعو

 امساو ناك نإ قيضيو عفرب نأ زاج هباب رصق نإو “ هضعب برخيو هضعب
 ال:لىقو ص آدحأ رضي هكرت ناك نإ الإ هلاحب كرتي نأ ضعب بحتسا و؛هسكمك
 ى رايعلا هيفرقل كلذ عنصي الو هل احالص ناك نإ الإ صقني الو هئانب يف دازب ال



 ث حالصل ةذفان ريغ نإو تاركو هدمعأ نيب داوعأو داتوأ هيف لعجيو
 هكعك ةذفان قلغ زاجو

 حلصأ هوأرو ضقنب هيف ىنبيو هرسك اودارأف ديرج هيلع يمغأ اذإ : ليقو

 . هلام نم هؤارك يطعيو ى زاج

 قلعيل ( داتوأ )هدعو هناطيح ىف ( هيف ) هئانب دمبو هئانب دنع ( لحيو )

 ( هدمع نيب داوعأو ) ‘ هب قلعي نج اهب قلعي وأ ى اهوحن وأ ءام ةبرق اهب
 ص هرامع حالصو “هحالص ( حالصل تاذفان ريغ نإو تاًولكو ) ص هيراوس يأ

 ةيؤرو ءوضلل ةذفانلا نإف “تاذفات تناك نإ اجس الو حيباصم نهيف لعجي نأ لثم

 . ةعفنم مظعأ و ىلوأ كلذ وحنو بورغلاو رحفلا

 هراعل ءام ةبرقل دتو دجسملا رادج يف دتوي نأ ليق سأب ال : «جاتلا»يفو
 :تو < قبسي مل ولو دجسملا ىلع رض هنم دلوتي الو نيلصملا رضي ال ناك نإ

 ةابتبصمس و

 . جارسلل ةوك هرادج يف رفحت نأو نجحمفل هعنج يف لبحلا قلعيو ةبشخ هيف

 ؛ةحلصملا بسحي هلك كلذ نأل هدعبو هئانب دنع ( هسكعك ةذفان قلغ زاجو )
 ةذفان ةوك ثادحإ زوجي ال فيكف دجسملا ةحلصمل هلك طئاحلا ةلازإ زاج دقو
 لوق امأو ؟ عفدت ال ةحلصملاو هذفان ريم حتفو ةذفان قالغإو ةذفان ريغ وأ

 جتحي م اذإ ام ىلع لمحيف حاضيإلاك ذفنت مل ة ةوك همف اوثدحم الو : « ناويدلا »

 حابصملا ة ةوك اهنع نفتسي مل نإ امأ « اهنع ىنفتسم ةليلق ةعفنم وأ نييزتل الإ اهيلإ
 ناكم يق ه ءوضك ةردابتم ةريثك اهتحلصم نإف “ ةذفانلا نع زرتحاو ى ةزئاجف

 وأ ص هتملظ يف بعتي وأ ص هيف ةباد نم فاحي وأ ى هيف مداصتي دجسملا نم ملظم
 ةوكلاب هضعب وأ هلك دجسمل ءوضك وأ ى ةلبقلا ةهج هداتعي ال نم هيف يردي ال
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 نم ال هفوفص رخآ يف هدعب هثودحو هئانب دنع هيف رتس لعجو

 ء هسكع ال. ىلصم نم هيلإ دازيو 30 هحالص نم وه نإو .« هلام

 . ةبتع هل لعجت ىتح هقوقح مزلت الو

 ءانبب وأ ءيشب تقلغأ ءاتش ترض نإف ث فيصلل هب حير لاخدإك و « ةذفانلا

 لوق هيلإ ريشي اك ةحلصملا بسحب حتفتو قلغت اذكهو ى افيص اضيأ حتفتف

 . .ه ا هب سأب الف دجسملا لهأل حالص هيف امم هنم دب ال ام لك لمل : خيشلا

 هفوفص رخآ يف هدعب هثودح و ) 0 ءاسنلل ( هئانب دنع هيف رتس لعج و )

 (هحالص نم) اهفذح دمب رهظو لصفنا ةفوذحم ناكل مسا ( وه نإو ںهلام نم ال
 نيطمي وأ ى دجسملا نم هنأ ىلع لوأ نم ينب اذإ دجسملا لام نم ينبي نأ ىلوألاو
 هلهأ حالص نم وه نإو يأ فاضم فذح مالكلا يفو ص رخاوآلا فوفصلا نم
 دجسملا لام نم ىنبي ال كلذعمو“ءاسنلا نيبو مهنيب رتس هنأل دجسملا لهأ يأ

 . دجسملا نم سنل هنأل

 يف فلتخاو ( هسكع ال ) ساسأو لصأ ديدجتب ( ىلصم نم هيلإ دازيو )
 نم هيلإ دازي نأ زوجي الف اذه عمو “ دجسم هنأب هيلع كحي ضعبف ى نحصلا

 دازب نأ نع الضف ى رخآل دجسم نم ال دحل دحلا ريغ نم دازي امنإ دجسملا

 ؛دجسملا كحب نحصلا ىلع ضعبلا اذه كح ولو نحصلانم ىلوأ هنأل نحص ىلإ هنم

 نحصلل ممإ ىلصملا نأ ىلع لدي ام مهضعب ةرابع يفو « دجسملا ىلإ هنم دازيو
 اذه ىلع لدي اه فنصللل تيأر مث « دجسمب سيلو ى ةالصلل لمج امم هوحنو

 . ابيرق يتايو

 ص ىلعأ ( ةبتع هل لمجت ىتح ) هفيقستو هؤانب مت ولو ( هقوقح مزلت الو )

_- ٢٤٥ 



 اذإ طقستو.روذو سسأ اذإ : ليقو ع تلاز ىتح مده نإ اذكو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ء كلذ ليزأ

 فذح ىلع دجسمل « هل : هلوق ف ءاملاف ى اهماقم ماق ام اذك و « ةبتعلا يه

 هل لمج نإو ع دجسملل ةبتع دجسملا باب ةبتع اضيأو ى .هبابل يأ « فاضم

 ةبتعلاو بابلا ينب وأ هئانب ليقو هريودت دمب وأ هريودت لبق آلوأ ةبتعلاو بابلا

 موزل يف ةلملا اهنأل قوقحلا موزل رهاظلاف ڵ قالطإلا ىلع هنم ءيش لك لبق

 . ينب نيح مزلت مل ذإ قوقحلا

 هتبتع تيقبو مده نإو ص هقوقح مزلت الف ( تلاز ىتح مده نإ اذكو )
 امل هنآل ص اهفوقسو اهلصأ نم ةردج تلاز ولو “ ةبتملا بيقب ام هقوقح تمزل

 باب نم ةبتعلا تيقب ام ةيقاب يهف ةبتعلل ةدنتسم هقوقح تناك ةبتعلا هل نكت م

 ةبيش ينب باب نم لوخدلا يف مهبيغرت لوقلا اذه بسانيو “لولعملا و ةلعلا نارود
 امل ديدج ءانب اضيأ بابلا نأ عم ى بابلا الإ قبي ملو ‘ دجسملا لصأ لاوز عم
 ةتنسل ءاقبإو ى ةبيش ينب بابب ًارامشإ اصوصخ بابلا ينب مدقلا محم
 . هنم لوخدلا

 الو هل بابلا لمجي م ولو ( ر"ودو سسأ اذإ ) هقوقح مزلت ( : ليقو )
 مل ذإ فالخ هوحنو اندلب يف رباقملا تويب يفف ىال مأ هل هلمج ديرأ ءاوس ى ةبتعلا
 ( كلذ ليزأ اذإ طقستو ) 0 ال : لبقو “ دجاسم : ليقف « باب امل نكي
 ىقب ولو هلصأ نم ليزأ اذإ طقف ساسآلا ضعب ليزأ ولو ريودتلاو سيسأتلا

 .هقوقح تمجر دجسملا ةينىلعليزأ ام در نإف؛فوقسلاو ردجلاو ةبتعلاو بابلا
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 نإ تزوجو « هناكرأ ىلع اهيف صخرو : تافار شب نإو نزي الو

 . . . . . . . . ء ةملظلا فخ

 اهيف صخ رو ) رادجلا ىلع ىنبي رتس ةفا رلا ( تافا رممب نإو نيزب" الو )
 > دشلاب ةفا" رش اضنأ درفملا يف لاقيو ) ةملظلا فيخ نا تزوجو > هناكرأ ىلع

 تفَة رشو > ةئاملا تدبنب > هضرأ ق هللا توبب دحاسملاو > فيرلا رش علا يفو

 موق ءاس ام » : يورو ى اهيف هللا ركذ اهميظعتو ى اهتفاظن اهتنيزو ى ةماركلاب
 «'١)مهسئانك و مهمَمي_ ىراصنلاو دوهيلا تفرخز امك مهدجاسم اوفرخز الإ طق

 نم امه ريغ وأ ةرفص وأ ةرمح مومعلا ىلع فنصملا هركذ ك دحسملا نزي الو

 كلذ زوجي : ليقو ى ةفرخزملا شارفلاب الو روتسلاب الو شقنااب الو “ لوألا

 دجاسملا ينبن نأ انرمأ ه : ثيدحلا يفف « فنصملا هرك ذ ام حيحصلاو ى هلك
 ءارمحك اهحتفب ءامج عمج ميجلا مضب امل نرق ال ةاشك اهيف ةفارش ال يأ «ا٦) امج"

 > ءارلا و نعشلا مضب اف | ) ,ش رش روصقلاو إ ء امل نورق ال هايشب هيبشت شت كلذو ٤ رمح و

 وقت ال « :ب ثيدحلا يفو اهنع هللا يضر سابع نبا هاور ؟ ىنعملاب .ه ١ ءافرش

 للع للا لوسر دجسم عضوم ناكو «‘")دجاسملا يف سانلا ىهابقي ىتح ةعاسلا

 هملع ذخأن ال اوفلحف “ نمئثلاب هباحصأ ىلإ هبلط نيك رشم روبقو الخن و ابرخ

 لمجو روبقلا شبنو لخنلا عطقو برخلا ىوسف“ىلاعت لا دنع هنمث وجرن امنإ ان
 ةيراوس تناكو > ةراحح هتيداضع اولعح و > دحسملا ةلق افص عوطقملا لخنلا

 )١() يئاسنلاو يذمرتلا ءاور .

 )( يقهيبلا ءاور .
 ٠. نابح نب ١ ها ور ) ( ٣
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 بصاخغل هؤانب حصي الو > صخرو فوخل راخ هف رمح الو

 ضوعلا فاضب غلب نإ هنبا ضرأ يف زاجو ث اهبصغ ضرأب

 ءانبف هنع هللا يضر ركب يبأ ةفالخ يف رختو « لخنلا ديرجي ةللضم عوذج

 ى ةشوقنملا ةراجحلاو رجآلاب هانبف ناثع ةفالخ يفنو « ةديرجو لخنلا عوذج

 هانب : ليقو اريثك هبف دازو “ جاسلاب هفقسو ةشوقنم ةراجح هياروس لعجو

 هتاضق ضعب ىلإ ؟يلع بتك و « هدمع داعأ و ديرجلاو نبللاب هنع هللا يصر رمع
 : ةكرب نبا لاق ، مج دجسملا نإف ع دجسملا يف تافارشلاو قيوازتلا اورذحإ
 هيف لعجي الو ظعاوملا نم وأ يآلا نم ءيش دجسملا ةلبق يف بتكي نأ زوجي ال
 رفحي الو ) . « جاتلا ه يف هلاق سأرلا ةبهاذ ةروصب : لبق 0 ساب الو ربواصت

 الو ) مامإلا ىلع افوخ هيف ةروصقم ءانب زاجو “ ( صخرو فوخل راغ هيف
 حابأ ولو ع دجسمب سيلف ( اهبصغ ) ضرأ ين يأ ( ضراب بصافل ءؤاني حصي
 ضرأ يف زاجو ) ؤ هل اوحسبي نأ لبق بصغلا ىلع هسسأ هنأل دعب هباحصأ هل

 ح اقلطم ال : ليقو “ غلابلاو لفطلل ( ضوعلا نايضب غلب ) وأ غلبي مل ( نإ هنبا
 . غلب نإ ال : ليقو ى غلبي مل نإ ال : ليقو

 ق مالك رم دقو > هدلو لام نم دلاولل ايف ثحبلا ىلإ اذه ف ثحبلا عجريو

 . كلا ءاش نإ هلح يتأيو ى ةاكزلا

 ىلع ةالصلا هيف تزاج تامو موقل ضرأ يف ادجسم ىنب نم :« جاتلا ه يفو

 ثدحملا بهذ نإف ى هيف ةَبهال مرلاو هلهأل عضوملا ةميق هذخأ نم ىلعو ێ لوق
 هبلعو ث حصت ال ةبحلاو « ةالصلا هيف تزاجو ص مدهي ال دجسملا نأ رثكالاف

 هلل هولعجو لفط الو بئاغ الو مهيف متي الو مهلك مرلا لهأ بهو نإف « نايضلا

- ٢٤٨ - 



 هعفني الو ‘ دجسمف ةمولعم ةدم هيف سانلا يلصيل هضرأب هانب نمو

 . . . . . . . . . هشو

 ادجسم اهيفىنبو اضرأ بصتغا نمو “تبثت ال هيف ةبهلا و“ينابلاىلع مهل ءيش الف

 ليق ضرآلا برلو “ فالخ هريغ ةالص يفو ى هيف هتالص زوجت الو « باثيالف

 هل : لىقو < همده الو اهتمىقب هقب يدعملا ىلع عجري : لىقو > اهب عافتنالا و همده

 . ھ ا اهؤارش

 دارأ امب هيف فرصتي مث ( ةمولعم ةدم سانلا هيف يلصيل هضراب ءانب نمو )
 نمو : هصنو « ناويدلا » ىف اذك و ى ( هتيقوت هعفني الو ) ادبأ ( دجسمف )

 خسفنا هءارش نأ كلذ دعب ملع مث ادجسم اهيف ىنبف خاسفنا ءارش اضرأ ىرتشا

 . ادجسم نوكيو هتميق وأ ناكملا كلذ ضوع مرفيلف

 ص دجسم وهف ضرآلا كلت تقحتساف ادجسم اهيف ىنبف اضرأ ىرتشا نمو

 . ها دجسم كلذف ةمولعم ةدم ىلإ سانلا هيف ىلصبل هضرأ يف ادجسم ىنب نمو

 ال دجسم وه ام نأل هؤانثتسا هعفني ال هنأ مهنم لدي اذهف : « خيشلا » لاق

 ادجسم هامس هنأ ءانثتسالا رثأت مدع هجوو . ه ا دجسم نوكي نأ لقتني

 ى هصمصخت هعفني لف دبألل هكح دحسملاو 0 هئانب ةدارإ دنع ًادحسم هانعو

 نمكو ى دبأللو تقولل رح هنإف اذك تقو ىلإ يدبع تقتعأ : لاق نمك ناكف

 ءاهمجار نإ الإ دبألل هنيح نم تقلط اهنإف اذك تقو ىلإ يجوز تقلط : لاق

 لب “دبألل دجسم هنأ نم خيشلا همهف ام ريغ « ناويدلا» دارم نوكي نأ لمتحيو
 هتيقوتل دجسم ربغ هنأ مهوتي دق ذإ ‘ دجسم ريغ ال دجسم هنأب رابخإلا دارملا
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 يف هذه لبق ةروكذملا لئاسملا يف دارملا وه اك دجسم هنأ ربخأف كلذ ىفنف

 اهيف امأ و “نهسف تبث ولو ماودلا نع رظنلا عطقب ڵ كل اهتدرس اك « ناويدلا »

 وأ امارح لحأ اطرش الإ مهطورش ىلع نونمؤملا ه : قلع هلوقل هطرش هلف

 قالطلا امأو « تقولا نم هدح يذلا دحلا ىلإ دجسم وهف )١' « الالح مرح

 ، هلحم يف يتأي ام ىلع اهريغب ال ةعجرلاب لحت ةقلطملا نأ ليلدلا مايقلف قتعلاو

 هلاعل و هل ادجسم ىنب نإ هنأ نم يتاي ام كلذل لديو ادبع عجرب ال رحلا نأو

 هصيصخت رثأ هارتف ى دجسملا ىلع ينبي الام هيلع ينبي نأ هلف صوصخل وأ

 ص هيلع ينبي ال رخآ لوق هيف نكلو ‘ صصهلا ريغ دجسملا يف زوجي ال ائيش
 فالخب تقوب دودحم ريغ هيف دجسملا نآل انتلأسم يف حدقي ال لوقلا اذهو

 كلذ حيبي هنأ يوني لب ادجسم هيوني الف هؤانثتسا هل ملسي نأ دارأ نمو

 يلصي نمو هلايملو هل هراد يف ادجسم ىنب نمو “ اذك تقو ىلإ هيف يلصي نمل

 ناك نإ امهريغو روتس وأ فرغ نم ءاش ام هقوف ينبيو هرهظب عفتني نأ هلف هعم

 باب الو هل قيرط الو هنذإب الإ هيلإ ليبس ال ثيحب وأ « هراد باب هيلع رودي

 لام وأ ينابلا لام نم ءانبلا ناكو ى هيلإ هدارأ نم لكل لوخدلا هنم حابم نم

 هب عفتني الف هللا هب دارأو ادجسم ءامس اذإ : ليقو هلابعل وأ هل هنأ ىلع هنيعم
 هلزنم وأ هناتسب يف لمع نإ اذكو ڵ دجاسملا نم هب عافتنالا زوجيال ام

 )١( هيلع قفتم .
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 ك ةسينك وأ دحسسم ءانبل ياتكك فلاخ اهتبهو ضرأ عيب مرحو

 . . . . هلام نم ال هيحاون نم ىلصم هل ىنبيو

 هريغ برح نأ هلف هسفنل هدختاو اكلم راك نإف هلوحي نأ دارأو ىلصم

 . هرمعيو

 ءانبل ) نيكرشملا نم هريغو ( يباتكك فلاخف اهتبهو ضرأ عيب مرحو )

 يف رضلاب وأ لتقلاب ةبهلا وأ عيبلا ىلع هورهق نإ الإ ةعيب وأ ( ةسينك وأ دجسم
 هل زوياكقف مهل مهريغ هرهق نإ اذك و “ مه اهب وأ اهعيبي نأ هلف ندبلا

 ى رهقلاب كلذك اهولعجي نأ ىلع اهعسب هل زوجي رهقلاب اداقتعا ال اظفل كارشإلا

 نإف ىرهقلاب هلهأ و رافكلا يلوتو لهأو مالسإلا نم يربتلا هل زوجي يكو

 تتأ عم كلذب ةيقتلا زاج دقو ى مالسإلا ةناهإو كارشإلا اهيف لممي ام ةياغ

 نونبي مهنأ ملعي ملو مهل بهو وأ عاب نإو « ةزئاج يهو لاملاب ةارادممهل هءاطعإ

 وأ ًاقادص وأ ةبتاكم وأ اش"رأ وأ ةرجأ اهءاطعإ نأ رهاظلاو “هيلع الف كلذ هيف

 . زوجي ال كلذ ءانبل ةبولطم اهنأ هلمع عم كلذ ريغ

 ى ( هلام نم ال ) هلام ريغ نم ( هيحاون نم ىلصم ) دجسملل ( هل ىنبيو )
 < با ودلا عنمت اهيلع اهيلع رادج ال دحسم ةحرص تناك نإو : « جاتلا » يفو

 نإ هنم برخ ام اهب رمعي نأ سأب الف رماع وه ام ةرامع نع .لضفت مهارد هلو

 هيفو بارخ هلوح ناك نإف“هنم دجسملا ةحرصو هنم هنأ حصو“ هترايمل حلصأ ناك

 نإ هلام نم هترايعف هنم ناك اذإف ى احرص ناك هنأ ىلع لدت ةرامع اياقب لئالد

 الإ الف هيف ةدايز هب دصق امنإو هنم هنأ حصي مل امو ع هل حلصأ هنأ هب مئاقلا ىأر
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 رظن بارت ةبرخلا ةحرصلا يف ناك نإو ى حلصأ ناكو كلذ نع لضف هيف ناك نإ

 ىلع هلام نم هل لمجي نأ زاجو ص هنم هجارخإ وأ هيف هتيوست نم دجسمل حلصألا
 رايعلل احالص ناك نإو ى هل حلصأ ناك نإ نايبصلاو باودلا عنمت اباوبأ هحرص
 . مل ام نود مهيلع وهف
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 نحصلا يهو ةحرصلا وهو هةالصم هلثمو دجملا يف يأ ( هيف ادسفم مزل )
 هنألو ى دسفملا ىلع حالصإلا بوجول هللا لام ناك ولو ( هحالصإ دمع الب نإو )
 لزنملا لهأ ريغ هيف ىلصي ال هنأ ىرت الأ ، ىح همف قولخمل و قولخمل لام اضيأ

 افف ىوقأ ناك نإ الإ ع هريغب ال دسفأ ام لثمب هحلصي امنإو ى مهنذإب الإ ةعامج
 ء هلثم صحي هحلصأ صج نم هدسفأ امو ث هلثم نيطب هحلصأ نيط نم دسفأ
 فقس يف اذكو ى هنيعب هعضوم يف هحلصأ رادج يف هدسفأ افف دسفأ ثيحو

 ف حلصأ احلصم هدج و وأ عضوملا سفنل لصي مل نإو “ كلذ وحنو بابو ضرأو

 مل نإو ؛ اذكهو “فقسلا يفف فقس يف وأ رادجلا يفف رادج يف ناك نإف ى هلثم

 ي سكملاو رادج يف حلصيو فقس يف دسفي نأ لثم « عونلا ريغ يف حلصأ دمي
 ةبشخ و باب يف ةبشخو « ضرأ يف نيطو فقس يف نيط ك براقتلا اضيأ مدقيو

 ناك اذإو ص داعأ همزل ال لوصولا عاطتسا دقو همزل ام ريغ لعف نإو “ باب يف
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 . اقلطم هقدص نم لكب صخرو هرمأب انيمأ ناك نإ هريغب هيزجيو
 ك همزل ام لك اذكو

 ناك اذإ ام لثم دسفي نأ لبق ناك ام ىواس ولو “ صقن ام داز آاصقات هحالصإ

 ريغ دجسم ىف حلصأ اذإ كلذك و « هنع ضوعملا هلصأ نم ضقنلل عرسأ عقرلا
 دح ىلع دسفأ ام عونبو داسفإلا عضوم عون يف حلصي امنإف هيف دسفأ يذلا دجسملا

 نم لكب صخرو هرماب انيما ناك نإ هريغب ) هحالصإ ( هيزجيو ) هلك رم ام
 نم لكب : هلوقب ديك وتلاك ى اقلطم : هلوقو « هتحلصأ :لاق اذإ ( اقلطم هقدص

 ا معنأ وأ هحالصإ لمحت اذإف نعمأل ا امأ و “ هقدص

 :لاق نإ الإ ال : ليقو ث هلاؤس نم دب الف نيمآلا ريغ فالخب هتحلصأ ,له هلاؤس

 نإ هازجأ هقدص نم هنع هادأف ( همزل ام لك اذكو ) هلوق يف اذك و ى تحلصأ

 : لىقو ى نينيمألاب الإ ال : لىقو ٠6 انهأ ناك نإ الإ ال : ليقو ى هتيدأ : لاق

 يطعيو داسفلا هبلع م"وقي لب ‘ دسفأ ام هيف حلصي نأ هيف دسفأ نم يزجيس ال
 . نيمآلا دجسملا مئاقل هتميق

 ؛هازجأ هيف همزل ام ردقب ًاريجأ هتمدخ يف لممتساف دجلل نامض همزل نإو

 ٠ .ىرب ريجألا هأ ربأ نإو

 ن اطيح نم ائىش تتف نمع هتل أسو : فسو جاحل ا ةمالملل طقل بيترت يقو

 نم فنصملاو خبشلا لاق ام فالخ وهو ى دمعتي مل نإ سأب ال : لاق « دجسملا
 ىمسي ام ىلع اهمالك لمح يفبنيو « اريثك وأ يلق أطخ وأ ادمع اقلطم نامضلا
 ىلع ةروكذملا طقللا لمح يفبنيو ى هل دح الف دمعلا دنع الإ « سانلا دنع ًاداسفإ
 امب ءيش يف دسفم ىلع نامض الو ى هلثم ىلع سانلا نيب بساحت الو هل ةميق ال ام
 . . هدومقب دحسم ريصح د اسقك ى هلمع ق رصقب ل نإ ءيشلا كلذ هل لمج
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 تإ دجسملا كلذ يف هلثم حالصإ همزل ًاحلصم هداسف دجو نإو

 يف هلعجي ىتحف الإو ى انيمأ ناك نإ هماقل هتميق مرغ الإو 2 ناك

 ج هداسف عضوم هيلع لك اشت نإ اذكو ء هحلاصم

 الب دحأ هحلصأ يأ “ ماللا حتفو مملا مضب ( احلصم' هداسف دجو نإو )

 ةرجأب هحلصم هحلصأ نإ و «( ناك نإ دجسملا كلذ يف هلثم حالصإ همزل ) هرمأ
 مل ولو أربيو ى ( انيمأ ناك نإ همناقل هتميق مرغ "الإو ) هأربأ كلذ هاطعأ و نمثو

 كلذ ( هلعجي ىتح ) أربي ال ( ف ) انيمأ نكي ( الإو ) ي هحلاصم يف هلمجي ملمي
 وأ لاملا ي انيمأ ناك نإ هيزجي : ليقو ، ( هحلاصم يف ) وه هلمحي وأ مئاقلا
 دحأ هحلصأ دق هداسف دجو نإو ى دجسملا حلاصم يف هلعج لمه ملعي مل ولو هقدص

 عضوم هيلع لكاشت نإ اذك و ) ، هنع اضوع هحلصأ هنأ ملع اذإ هازجأ هنع ةيافك

 ص كشي ال قح حلصأ هداسف مك ملعي مل نإو ى هبف هلثم اعضوم حلصأ ( هداسف

 وأ هنبإ هداسف حلصأ نإو « رم ام ىلع مئاقلل كلذك مرغ امضوم دجي مل نإو
 ناك نإ ءىرب دجملا مئاق ىلإ همزل ام ملس نإو ى هازجأ هل دحأ هحلصأ وأ هدبع

 هاطعأ ىلوتم امئاق دجي مل نإو ى هفقاوم ضعب يف هلمحي نأ لبق فلت ولو ىلوتم
 ىلوتملا ريغ يزجي الو ؛ دحاو يف صخرو ى نانثإ يزجيو ى نيلوتم لاجر ةثالث

 نإ الإ اقلطم ال : ليقو “ هقدصو هعضوم يف هفرص دق هنإ لاقو ءاج نإ الإ

 . نانسمأ هل دهش وأ هدهاش

 هنإف هل هضبق نأ دمي هيلإ هدرو ةقث ىلإ هتميق ملسو دجسمل ناهض هيلع نمو
 هتلمح ًاريصح فلتأ نإو “ هازجأو هحلصأ هريصح يف دسفأ نمو“ةنامآلاك هديب

 : ليقو هيلع ةبقارم ال : ليقو “ ىنفي ىتح هبقارو هلدب دجسملا يف رخآ لمج
 . همئاقل مرغلا الإ كلذ نم ءيش يف هيزجي ال
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 هداسف لثم حلصيو « هل نينابلا مه اوناك نإو هلهأ ليلحت هيزجي الو
 ترإو لدبب ناضلا لازيو > هن ود لمح وأ مدها نإ هريغ ف

 حالصإ دجاسم يف دسفل زوجو « اهيف طاتحا هريغب لكاشت

 دحا و يف

 ص هللا تيبو هللا لام هنآل ( هل نينابلا مه اوناك نإو هلهأ ليلحت هيزجي الو )

 دحال ليبس ال ثبح وأ هراد يف هلمجو ىمهوحن وأ طقف هلايعو هسقنل هانب نإ الإ
 اذإ ةصوصخم ةدم ىلإ ادجسم هلعج اذإ اذك و « هتللاع يزجتف هنذإب الإ هيلإ

 . هيف ثحبلا رم دقو « خشلا لاق ام فالخ وهو « طقف ةدملا ىلع هتابثإب انلق

 كلذ هيزحي الف كلذ نم لح يف دجسملا لهأ هلعج نإ و : « ناودلا » يقو

 . ھا لح يف هانب نم هلعج نإ صخرب نم مهنمو “ هونب نيذلا مه اوناك ولو

 دمب ىنبيث ناك نإ هنأ رهاظلا ‘ ( مدهنا نإ هريغ يف هداسف لثم حلصيو )
 يطعي وأ هئانب يف اوعرش اذإ هبف ينبي لب ى هريغ يف حلصي نأ هيفكي ال همادهنا
 نإو ، لطعتو مدهنا نإ فنصملا دارمف ى هب امئاق اهيطعي وأ هئانب يف هداسف ةميق

 ؛ هنود ليح وأ ) “ احالص نوكي ثيحب همزل ام هيلإ داز مدهب مل عضوم يقب
 حالصإلا نم الدب هبف حلصأ يذلا دجسملا ةلأسم يف لدبلا ( لديب نايضلا لازيو
 ( هريغب ) هيف دسفأ يذلا دجسملا ( لكاشت نإو ) ، هيف دسفأ يذلا دجسملا يف
 زاجأو ك نهسف وأ ( ايهيف ) حالصإل اب ( طاتحا ) ادعاصف نيدجسم وأ دحسم نم

 حالصإ دجاسم يف دسفمل زوجو ) : هلوق هل لدي اك دحاو يف حالصإلا مهضعب

 دجاسملا نأل ى اهريغ نم وأ اهيف دسفأ يتلا دجاسملا نم ددمتم يف وأ ( دحاو يف
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 . هب ملع نإ هل ام نم هحالصإ همزل هتمىہب وأ هدبع هدسفأ نإو

 همزل هحالصإ لبق غلب نإف . هل دسفملا ناك نإ هلفط لام نمو

 > وه

 ء'٠) ي ل دجاملا نأو » : العو لج كا لاق اك للا ىلإ سانلا كلم نم ةجرخ
 يزجي ال هنأ راتلاو ى هبلع لكاشقت ملو لكلا يف حالصإلا ىلإ لصوتي ناك نإو
 هئاقل ءاطعإلا نكمأ و أ ، نكمأ ام هيف حلصأ يذلا دجسملا يف الإ حالصإلا

 زاوج هنم مزلد ال هلل دحاسملا نوك و 90 مادهنا دعب رمعي نأ يجر وأ ؤ نيمألا

 ال ةدح ىلع هبحاص نم فقو دجسم لك نآل ى هيف دسفأ يذلا ريغ يف حالصإلا
 ام عونب اهلثم يف وأ اهيف حالصإلاو فاقوألا رئاس يف داسفإلاو رييغتلا لبقي
 يف دجسملا يف حالصإلاو داسفإلاك ى هريغو دسفأ يذلا عونلا يفو ى هلثم وأ دسفأ
 ١ . رم ام ميج

 (هب ملع نإ هلام نم هحالصا همزل هتميهب وأ ) هلفط وأ ( هدبع هدسفأ نإو )
 ام لك يف اذكهو “ عيضيو طرفي مل نإ مثإ الو هيلع نامض الف هب ملعي مل نإو

 همزلي هعوقوب طئاح وأ ةلخنك هلام هدسفأ ام كلذك و « هتباد وأ هدبع هدسفأ

 الإ كحلا يف همزلي الو ى ىناوتو عوقولا ىلع فرشم هنأب ملع وأ هيلإ مدقت نإ
 هتميهب وأ هلفط وأ هدبع هدسفأ ام هتانسح نم جرحي : ليقو ى هيلإ مدقت نإ

 لبق غلب نإف ى هل دمفملا ) وه دسفملا ( ناك نإ هلفط لام نمو ) 0 ملمي مل ولو

 نم : ليقو « هوبأ كحلا يف ذخؤي : ليقو ى هيبأ نود ( وه همزل هحالصإ

 . اهركذ مدقت ( ) ١
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 امه دبعلاو هتبقر نود ام همزل دقف هلبق هقتعأ نإ دبعلا امأو

 . هكلم نم هجرخأ وأ نام نإ اذكو . اهقوف

 ( هتبقر نود ام همزل دقف هلبق هقتعأ نإ دبملا امأو ) ى هنبإ نم وأ هنم اوءاش
 ام لك همزل هرمأ نإو ى هللا نيبو هنيب ايفو 2 ك۔لا يف اهنود امو « هتميق يأ

 ولو هتملوفط يف هلعف ام ناسنإلا مزلي ال : ليقو ى هتميق نم رثكأ ولو اودسفأ

 . هسني م

 ايف اهنود امو هتبقر يواسي ام دبعلا مزلو ى ( اهقوف ام دبعلا ) مزل (و)
 ص ءازجأ هنع هديس ىدأ نإ نكلو ى لقاع غاب فلكم هنأل للا نيبو هنيب

 هتبقر ةميق الإ همزلي ال ( هكلم نم هجرخأ وأ ) دبملا ( تام نإ اذكو )

 كلذ يف ءاوسو ى قتع مويل اهب عبتي وأ اهب تام دبعلا ىلع ةعابت يقابلاو

 . هريغو دجسملا

 هتبقر لباقي اهف هديس ىلع اهلك دبعلا تايانج نأ : « ناويدلا ه تانامض يو
 تايانج كلذك و ‘كلذل نماض هدّسف هتبقر نم رثكأ هيف دسفاف همف هلعج ام الإ
 يف مهتيانج تناك اذإو ، مهئابآ ىلعف مهتيلوفط يف اوننجت نيذلا نيناجملاو لافطألا

 ىلع هقوف امو ثلثلاو « ةيدلا ثلث نود ام الإ مهنابآ ىلع سيلف اهنود امو سفنالا
 لام مهل نكي مل ناو ص مهلاومأ نم اهنوطعي مهءابآ نإف ام مهل ناك نإف « مهلقاوع
 تاحارجلا نم اهنود امو سفنألا وأ لاومألا فلتب مهورمأ نإو « مهنابآ لام نمف

 عيبضتب وأ مهرمأ ريغب هودسفأف هيف مهولمج ام لكو“هلك كلذ مهنابآ ىلعف اهريغو

 . مجنابآ ام نمف نكي مل نإو ى مهلام نمف مهنم

 سفنلا يف ةيانجلا اذك و 0 هلام يف اهلك لاملا يف هتيانج غولب دعب ننجت نمو
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 . هتفيلخ هلام نم هحلصأ هتمىهب وأ هدبع وأ ميآي هدسفأ نإو

 ص ةلقاعلا ىلع هقوف ايف ثلثلاو « هيلع نبَدف لام هل نكي مل نإو “ ثلثلا نود ام
 ملع نإ سفنألا يف همزليو ى لاومآلا يف اقلطم همزلي لجرلا ناويح دسفأ امو

 هتباد هنع تبره نمو “ىلوألا ةرملا يف نايضلا هنع اولازأ ماعي مل نإو “ روقع هنأ
 ديسلا مزلي : ليقو “ حيصي وهو اهعبتأ نإ همزلي : ليقو “ تدسفأ ام همزلي م
 ريفب ةلماعملا نم دبعلا ىلع ام همزلي الو « هتبقر نم رثكأ ولو هدبع هلعف ام لك

 لثم ناك نإ هنذإ الب ةيدمتلاب ىنز وأ جوزت نإ هنيح نم قادصلا همزليو « هنذإ
 ہمق ر _٨4 ٠

 دسفأ ايف لفطلا يبأ ىلع ءيش ال : لبق هنا فنصللل « ماكحأل ا ضاير ه يو

 ىتعأ نمو ،امدعم ناك نإ لفطلا مألا نبا ىلع ءيش الو « لام لفطلل نكي مل نإ
 ناكنإ سفنألا ف هدسفأ امنمض و “آضيأ امدعمناك نإ هدسفأ ام نمضي الف الفط
 . ال : لىقو ى ةيدلا ثلث نم "لقأ

 اهلعف نم هيلع نوكي ال نأ ناويحلا يف لبق دقو :هصن ام سابعلا وبأ ركذو
 لثم هيلع نوكي نأ نيناجملاو لافطألا هيلاوم داسف يف لبقو ى اهتبقر نم رثكأ
 ىلع هب كسمتساف غلبف هتيلوفط لاح يف لفطلا دسفأ ام امأو : لاق « هلافطأ
 نم مهنمو “بآلا أربيو كلذ هيلع كردي : لوقي نم مهنم “ فالتخا هيفف كلذ

 : لاق 6 هيبأ ىلع كلذ كردي نكلو كلذ يف ةموصخلا 1 احلا تبثي ال : لوقي

 ىلع ردقي وهو دسف ىتح هكرتف هيلع زاج نإ اهلك ةبارقلاو ملسملا لام يف ليقو
 . هل انماض نوكي نأ داسفلا نم هظفح

 هب م اق و أ ) هتفيلخ هلام نم هحلصأ هتميهب وأ هدبع وأ متي هدسفأ ن إو )
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 هردب ملو دجسمب دسفأ نمو .03 هنع طقس الإو > ناك ترإ

 نإو ث فالخل هماع نإ ال هحالصإ همزل فالخ وأ قافو لهأل

 هلعف هرك

 مئاقلا اذك و ى ةفيلخلا نع يأ ( هنع طقس الإو ) لام هل ( ناك نإ ) همأ ولو

 . متيلا ىلع انيد ناكو ىلوألاب هب

 نأل ( هحالصإ همزل فال _خ وأ قافو لمأل هردي ملو دجسمب دسفأ نمو )

 ةفص هذهو © اورّسغي ملو اول"دبي مل نيذلا قحلا لهأل نوكي نأ دجسملا يف لصألا
 نأ هريغو خيشلا ركذ دقو ‘ لصألا بحصتسا لهج اذإف ى ةيبهولا ةضابإلا

 ( فالخ ) لمأ ( ل هماع نا ال ) ليلدلا مدع اذإ قحلا وه لصألا باحصتسا

 ينبي آل امكف « مهتنايدو مهبهذم ةناهإو « قافولا لهأ دجاسمل لاطبإ هءانب نأل

 نوكرتي ال لب ص دسفأ ول هبف ينبي ال كلذك فالخلا لهأل ناك اذإ قفاوملا هبف
 نونبي مهنوك رقي الف مهكرت يف حالصلا رمآلا يلوأل رهظ نإو « ادجسم اونبي نأ

 بهذملالهآل ناك نإ و٬دايعألاو ةعمجلا موي عماجلا دجسملا نع هب نونغتسي اعماج
 يأ ( هلعف هرك نإو ) هيف حالصإ همزل هيف دسفأ نمف هورمعو انموق هبصغو
 ةءارقو ةالصو مالسإ دجسم هنوك قلطمل هرك امنإو ى نيفلاخلا دجسم يف داسفإلا

 نبي" ملو مالسإلا ةمس ىلع ينب سان لام هنوكلو ى ةنتفلا مقافت ةفلاخلو ‘ نيتيعرش

 ىلع ينب ام مدهي امنإو ط نآرقلا يف هيلع صوصنم الو هميرحت ىلع قفتم رمأ ىلع
 ص هميرحت ىلع نوقفاوملا قفتا ام ىلع قفاوملا هانب اه وأ«رفلاو ىنزلاك اقافتا مرحم
 رذملا هب عطقي سيل امو ى ةعاطلا وه مهدجاسم يف نوفلاخلا لعفي ام رثكأ نألو
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 { ةيدعتب الام دسفآ وأ هقرحأ نإ اذكو ، دجسم داسفإ دمعتم رفكو

 هنمأ مئأيو

 “هريغو خيشلا لوقي اك رثكألل كحلا نإف“لقآلا يفلنو رثكألا ربتعنف عورفلا نم
 زوجيف ث بهذلاو ريرحلاك هلوادت زوجي مرح املو لح امل ناك اذإ ءيشلا نالو

 ءايشألاو تيزلاكو ط ةأرملل "الح" اهنكل ، لجرلا ىلع امرح ولو اهنأل اهعيب
 اهح رم ًاداسفإ دسفت الف هريفل تحلص اذإ وهللا تالآكو“ تسحنت ادإ ةرهاطلا

 ا_ہمدهب انكل كلذ الولو ى اهب وهتللا نع اهجرخي ًاداسفإ لب هل تلح امع

 دجاسم بارخ يف دجاسملا مهناينب يف نومسي مهنإ خيشلا لوق هل قفاوملا
 . نكسملا

 دسفأ وأ هقرحأ نإ اذكو ) ، قافولا لهأل ( دجسم داسفإ دمعتم رفكو )
 امأو ى هلام لحي ال كرس وأ هدجسمل وأ فلاخ الام ناك ولو ( ةيدعتب ألام

 زيزعلا دبع نب رمع ناكو ى مالسإلا دعي ناكام اهنم مدهيف نيك رملا سئانك
 مل هجو ريغب ةسينك تمده اذإو ص رخأت امو اهنم قبس ام مدهي - هرد هللو

 . يكبسلا هلقن عامجإب اهتداعإ زجي

 مالسإلاو ديحوتلا مساب هتمرل فالخ لهال ناك ولو ( هسجنم مثأيو )
 ،لام دسفمك هكلمي ال ايف ملظ كلذ نأل رفكي : ليقو “رك ذلاو ةالصلاو نآرقلاو

 سيما ودلا لثم نيفلاخلا دجاسم نأ هلا مهمحر باحصألا نم يريغ لوق ىضتقمو

 يفام الإ دحأ ةيؤر الب هيف يرعتلاب الو دحأ رضي مل اذإ هسيجنتب سأب ال هنأ

 دممت الو نىفلاغلا دجاسم م ده زوجحم ال هنأ يدنعو ‘ هدحو ناسنإلا يرمت
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 . هدمعت نإ مارحلا دجسملاب رفكبو

 ةمسجملاو ضفاورلاك اكرش مهفالخ نمضت نإ الإ ابهقارحإ الو اهيف داسفإ

 . هللا مهحبق

 هف ىرمت نم اذك و “ ( هدمعت نإ مارح ا دجسمملا ) سيجنت ( ب رفكيو )

 . ىصع دجاسملا نم هريغ يفو ى رفك
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 لصف

 هباب يفو ص هل لعج لام نم هفوقسو هدنعو هناطيحل لعج

 ٠ ٠ { ريصح و حابصمك هلهأل ةعفنم هف 11 ال > نالوق

 لصف

 اذك و ( هل لعج لام نم هفوقسو ) هيراوس يأ ( هدمع'و هناطيحل لعجي )
 يفو ) ص هب ازيمو بشخ نم هدمع نيب لعجي امو « داتوأ نم هيف لعجي امو هضرأ

 هيف امل ال ) صيخرت نود ثحبلاب ( نالوق ) دوع وأ ديدح نم هلفقو ( هباب
 قذ و ةلقو ليتفو تيزو ( حابصمت )اثحب ال اصيخرت نالوق هيفف ( هلهأل ةعفنم

 هلهأ عفانمل لمجي نأ صخرو ى هل لمج امم دحاو لكل لمجي لب “ ( ريصحو )
 الف دجسملل لاملا نم لمج امو « دعي رثألا نع خيشلا لاق اك هل لمج لام نم
 ,نم مهنمو دجسملل هولعج الف يناعملا هذهل لعج امو ى يناعملا هذه هل اورتشي

 حلاصم وهف دجسملا لهأل حلاصم وه ام نآل تبث امنإ كلذ لعلو “ صخري
 حلاصملا وأ عفانملا معي لهف : تلق نإو “ فنصم هلثم و ؛ ها ملعأ هللاو دحسمل

 لعجي نأ لكلل لعج ايف صخر الف همعي ال :ُتلق ؟ هلهأ هلك أبل لعج ام
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 هيف صخرو ‘، هسكعو دجسمل لعج ام ىلصمل لعجب الو

 ص هيف ةصخر ىلع تملطا مث ص رمعي مهبو هب ىتحأ هيلك آ نآل هحلاصم وأ دجسملل
 اضيأ صخ رب الف كلمت الب هب نوعفتني ام مهتحلصمو هلهأ ةعفنم ظفل نم ردابتملاو

 اهنمو عفانمو ءفد اهيف ل : ىلامت هلوق كلذل لديو ى هلهأ سابلل لمج ايف
 )٢' « نولك أت اهنمو ةريثك عفانم اهيف مكلو » : ىلاعت هلوقو ))١‘ ي نولكأت

 عفانم اهيفمهل انلعج و“نولكأي اهنم و مهبوك ر اهنمف مهل اهانللذو ظ :ىلاعت هلوقو

 ص برلاو لك لاو ةعفنملا تايآلا يف تفطامتف ا" 4 نوركشي الفأ براشمو

 ليلدل صاخلاو ماملا فطامت تلمتحا ولو تايآلاو ى رباغتلا فطعلا يف لصألاو

 برشلاولك آلا ريغ هيف ةعفنملاو ةحلصملا نأ ىلع ليلدلا ماق دق انتلأسم مالك نكل
 . دحسملا ىلع ناسنإلا ىتح ةوقل

 “سكملايف يأ ( هيف صخرو “هسكعو دجسمل لمج ام ىلصمل لعجي الو )
 الف دجسملل لمج امو : رثألا نع لاق ثيح لكلا يف ةصخرلا نأ خيشلا رهاظ

 نإف “ صخري نم مهنمو ى دجسملل هولمجي الف ىلصمال لعج امو “ ىلصملل هولعجي
 ىلإ دئاع اهدعب ءانثتسالاو « لمج دعب ءانثتسا لثم “ صخرب نم مهنمو : هلوق
 نذؤملا لومعملا فذح اضيأ لكلا يف ةصخرلا نأ ىلع لديو « راتخا ىلع لكلا

 درب ى هيف صخرب نم مهنمو : فنصملاك لاقل لومعملا هتدارإ الولو “ مومملاب

 لديو ى هيلإ ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت زوجي ال ذإ روكذم برقأل ريمضلا
 دحاو ىنعم ۔ىلصملاو دجسملا نعي_ امه له :هلوق آضيأ لكلاف ةصخرلا نأ ىلع
 زوجحم دحسدلل لعج ام نأ هاضتقم دحاو ىنعم اهنوك نإف ؟ نافلتخم نابنمم وأ

 )١( ه : لحنلا .
 )٢( نونمؤملا : ٢٠١ .

 )٣( سي : ٧٣ .
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 هناطمح ةيوقتو > اجراخو الخاد هلام نم زئاكرب هريودت زاجو

 هف ىزاك نإ هتعموص هنم ىنبتو « كلذ ف حالص يئر نإ 7

 . . ٠ . . . . < هنع تح رخ ن ا ال

 ىضتقمو « دجسمل هنم لعجي نأ زوجي ىلصملل لمج امو “ ىلصملل هنم لعجي نأ
 امم لعجي هنأ : اهثلاث نالوق كلذف رخآلل امم امهدحأل لعجي ال هنأ نيينعم اهنوك

 لعلو ى دجسملا ةوقل سكع الب دجسملل هنم دازي اك سكع الب دجسمل ىلصملل
 ىلإ وأ ڵسوكمعملاو سكملا وهو ص روكذملا ىلإ ةدئاع هؤاه “همف : فنصملا لوق

 همالك لمتحيو « هسكعو :هلوق هنمضت يذلا ىلصملاو دجسملا ىلع طلسملا لجلا

 . ةثالثلا لاوقألل لمتحع وهو “ سكملل ءاملا نأ ىلع ثلاثلا

 نم ضرألا بحاص نم هيلإ قيرطب هلامب هل مكح دجسملل قيرط نكي مل نإو
 نم ( زئاكرب هريودت زاجو ) “ لاملا تيب نمف لام هل نكي مل نإو ى هيلإ برقأ
 ينرأ نا ءانبب هناطيح ةيوقتو 0 اجراخو ذعخاد هلام نم ) بشخ وأ ءانب
 ةرتس هل نولعحيو : هصن ام اودازو « ناودلا » يف اولاق اذك و ( كلذ يف حالص

 . دجسملا لام نم دجسملا فقس فقوف

 ( هنع تجرخ نا ال هيف تناك نإ هتعموص ) هلام نم يأ ( هنم ىنبتو )

 دجسملا ررادج وه فرطتملا اهرادج لمج ولو ى اهلك يقابلا ناكو اهضعبب ولو
 ناك امو ث دجسملا لام نم ىنبي اهنم دجسملا يف ام نكل دجسملا يف فرطتملا

 ربدتسي ال ثيح بناج وأ فلخ نم ىنبت نأ يفبنيو ص هنم ىنبي ال هجراخ
 نم هتحرصو دجسملا ءايغ نأ مهضعب ركذو ى اجراخ اهنم ردحنا ةلبقلا نذؤملا
 امم تسيل اهنآل هلام نم ىنبت ال اهنأ حضاولاو ؟ ھا ءيش ةرانملا يف ملعن الو هلام
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 يف لمجت مهاردب ىصوأ نمو ى هفقس عفرت ةيراسك الو دجسم هنأ ىلع هيف ىلصي
 نهد ءارش زوجي : ليقو « مامإلل ىلصم الو ريصح اهنم ىرتشي الف دجسملا رمأ

 هحالصل : لاق نإو ى ءانبلل ناك هئانبل وأ هل : لاق نإو ى اهنم هريغو جا .مسلا
 . هترامع نم هل حلاصو هئانىل : 7 > هئانبلو هلف

 كهترايعل : لاق نإ زوجي الو « نهدو ريصحو ليدنق اهنم ىرتشي نأ زيجأو

 ملف هترايعل لام فقو نإ : ليقو “ برخ ام اهنم ددج هترامعل لاق نإ : ليقو

 نمو “ هيلإ ىصحلا لقنو جارسلاو هرصحو هباوبأ حالص يف ذفني نأ زاج مدهي
 كلذ نم زئاج هجو ىلع هل تناك ابف رايملا اهب عفتنا ةبرق وأ ةرجي هل ىصوأ
 همكحف وه فيك هلصأ اوملعي ملو كلذ نم هيف هب نوعفتني ام دجو نإو « دجسملا

 هبارحم ريصحلو هجارسلو هحالص يف لمجت مهارد ةرشعب هل ىصوأ نمو “ دجسملل
 يفو هحالص يف : لاق نإو عبر رصحلاو هجارس نم لكلو “ فصنلا هبحاصلف
 . اثالثأ ناك هبارع رصح يفو هجارس

 نوكت نأ حضاولاو ى تمدهنا اذإ اهناطيحيلف دجسملل ةرجش تلعج نإو

 اودارأ اذإ دجسملا لام نم دجسملا لهأ لك أيو « هضرأو هيراوس و هفقسل اضيأ
 وأ ضبقلاو لوبقلاب ناحصت اهنأل ة۔۔ه الو دجسملل ةيطع تبثت الو « هونبي نأ
 لب : تلق ى خيشلا هضعب ىلإ راشأ ى ضبقي الو لبقي ال دجسملاو ى لوبقلاب

 ةعامجلاو لدملا لامإلا هلثمو « هلوبقب وأ هضبقو دجسملا مئاق لوبقب هل ناتبثت
 فاقألا نم دجسملا ريغو ؤ بستحاو دلبلا رمأ ىلي نمو يضاقلاو مكاحلاو

 : ليقو « لوبق ىلإ اهجايتحا مدمل هلك كلذ يف ةيصولا تبثتو ك دجسملاك
 . هلوق فنصملا ىنب لوألا ىلعو ص ةيطعلاك ةيصولاف هيلعو ى جاتحت
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 ضرأكب نإو ث هحلاصل فرصيو دجسمل ءاصيإو لعجن زاجو

 رظنلاو هلالغتساو هكرت زاجو «: نمثب عيب دعب لخنو

 , هلهأل
٠١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ( دجسمل ) ذفنأ بتك وأ اهنم هب ظفل ُيأ 'يأ ( ءاصيإو لنعنج زاجو )

 مده نإو ى لاق اك هلاصملف هل يصوأ و دجو نإو ى هب ينب دجوي مل نإو دوجوم
 وأ س ريصحو تيزو حابصمك هلخاد ( هحلاصمل فرصيو ) ى هب ىلوأ وهف هضعب
 تبثأ ام ىلإ دئاع فرصي ريمض و « هراهعل ءاملا نيخستل لطس و بطحك ةجراخ
 . ءاصيإلاو لعجلا ةلالدب دجسملل

 رهنو رئبو رجشو ( لخنو ) رادو ( ,ضراأكب ) ءاصيإلا ناك ( نإو )

 ريناتدلا وم هو ( .نمثب عيب دعب ) لجملا اذك و كلذ وحن نم ءزجو ناويحو
 نم عيبي ال اذكهو ى مهتروشمب دجسملا مئاق وأ « نيملسملا ةعامج عئابلاو مهاردلاو

 ناكو اهنودب لعف نإو ى راتخن ابف مهتروشمب الإ لدبي وأ يرتشي وأ دجسملا لام

 مهضعب دنع حيحصلا وهو دجسملا لام عيب مهضعب مهنمو ى هلطبن مل احالص هلعف

 زاوج ىنعمو « ىلوأ هنأ ىلع لدي دعب فنصملا مالك لب ى هزاوج يدنع راتخملاو

 نمثلا رمتسا عيب اذإ هنإف “ هكح ارمتسم ازاوج هزاوج نمثب عيب دعب كلذ
 هل يصوأ وأ لخنلاو ضرألا لثم هل لمج اذإ ام فالخب هفرص ىلإ جاتحي نأ ىلإ
 لب كلذك ىقبي ال نكل « هب هئاصيإ وأ هبحاص لعلجي زئاج هنإف هوعيبي ملو هب
 . راتخن ايف عابي

 ق ولو حالصلا رهظ ولف حلصي ايف ) هلهأل رظنلاو هلالغتساو هكرت زاجو (

 لمحت وأ هتلغ نولكأي هراعل فقو ام امأو « زاجل مهاردلا و ريناندلا ريغي هعيب
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 ص حالص وه امب اضيأ هيف رظنلا زيجأو ى عابي الو لدبي الف هترامع حلاصمل هتلغ

 لسانتلل وأ هلامةمدخل وأ ءارتكالل وأ لالغتسالل هناويح ءاقبإيف حالصلا رهظ ولو
 . تام نإ هيقبم ىلع نامض الو « زاج

 كلذ ريغو اهب لصتا امو ضرألا دحسمللل لعج نإو : نا ويدلا « ةرابعو

 مهنمو ى دجسملا حلاصمل هنولعجيو هنوعيبي مهاردلا و ريناندلا ىوس لاومألا نم

 دحسمفلل ا ب+نولغفتسب راجشألا و توسبلاو رودلا اوك رقي نأ اوأر نإ لوقنب نم

 نم مهنمو “ هريغ دجسمل لاملا نولعجي الف دجسملا كلذ برخ نإ و « كلذ مهلف

 . ھا صخ ر

 ىطعأ وأ بهو وأ هل "قأ نإو > ثلثلا نم هلتىث دحسملل ءيشب ىصوأ نمو

 زارحإلا لبق عجر نإف ى زارحإب الإ ال : ليقو “ زارحإ الب تبث قدصت وأ

 بستحملا زارحإ يزجيو ع زارحإلا ىلإ رارقإلا يف جاتحي ال هنأ حيحصلاو ى حص
 نإو > هلشم ىلع زرحأ نإ الإ كرشم ال > هدمس نذإب دصلاو > هبأ نذإب يبصلا و

 هريغ وأ متيل بستحا نإ اذك و « هفيلحت بستحملل زجي مل رقملا وأ يطعملا ركنأ

 ص هثراول الو هذخأ هل سيلف ءيش يقبو هنم ينبف هئانبل اذك هلام نم لعج نمو
 . فالخ هل عوجرلا يفف عجر نإو ؛ مهف ناك ى ءارقفلل وهف يقب ام : لاق نإو

 يف ناك نإ ءاكرشلا ةمساقم هيلعف دجسملا يف اهلعجف كرتشم يف ةصح هل نمو
 امو يهف ص مرص اهتحتو ى دجسملل ةلخنلا هذه : لاق نإو ى مهل "رض اهك رت
 ٠ اهدحو ةلخنلا هلف > هذه. يتلخن : لاق نإو ك هل مرصلا ريغو ضرأ نم هق .ت

 يقني نأ دحأل زوجي الو « ليبس يربامل هنإف دجسملا فورعمل لعجي امو
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 حالصلا لهأ نم ةثالث هرمأ نإ الإ هنادف وأ ، هنادف يف تناك اذإ دجسملا ةرجش

 ولو دجو امب بطحلا كلذ عيبيو ذئنيح اهيقنيف دجسملا كلذ لزنم لهأ نم
 اهويغي اهلدبي نأ هل زجي مل هترضو ه نادف يف دجسملا ةرجش تناك نمو“آاريسي

 نإف ث ملاع وهو ينرفيلا نمحرلا دبع نب ءايرك ز انمع كلذ لعفو ص هسفنل اهكسميو
 : هميرغل لاقف ِلطوم نمو “ فيعض لعفلا يف ديلقتلاف كلذ زاوجب قطني م
 وأ ى هسفنب دجسملل هعفربو هلام هيطمي امنإف “ دجملل كيلع يل يذلا تلعج
 ۔ ديرب ام هل لعفي

 نأ زوجيو “ دجسملا عفانمل اهراثف انادف وأ دجسملل ةرجش لعج نمو : ليق

 نمو ث ةحلصملل ارظن برقألا يف هب يرتشيو دجسملا لام نم دعب ام عابي
 ناتسبلا وأ نادفلا يف ءافعضلا دسفأف رجألل هناتسب وأ هعنادف يف ةرجش لعج
 يف كرتشا نم كلذك و ص مهسفنأل اهوكسميو نيكاسملل اهتميق اوطعي نأ هتثرولف

 نيكاسملل هتميق يطعي نأ كيرشللف نيكاسملل هبيصن لعجف رخآ عم نادف
 عفريو رجألا ةرجش نم لك أي نأ ناسنإللو ‘ ةصخر هذهو هسفنل هكسميو
 لوخدل نادفلا ترضف رجألل اهلعجو هريغ نادف يف ةرجش هل نمو ى هلهال

 . اهكسيو اهتميق يطعي نأ هبحاصلف ى سانل
 : لقو > هل عوجر الو رارقإف دحسملل هذه يتلخنف تم نإ : لاق نمو

 . عوج ر لا هل > ةصو

 هئاهغ ف كلذف هترامع ق وأ هحالصإل وأ هتراهعل وأ دحسملل ىصوأ نمو

 لك يف زوجي : ليقو “ هاصح الو هجرس يف الو هرصح" يف ال هترامعو هحالصإو
 رصحلاو ىصحلاو “ هترامع يف لعج هعفانم وأ هتعفنل ىصوأ نإو ؤ كلذ
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 هنىعب ال دحسمل ىصوأ نمو « ال : لقو ، برخ نإ هريغل دريو

 . . 2 هل ناك نإ هدجسمل لعج

 سيلو “ رذع نم الإ سمخلا هيف يلصي نمل وهف هرايعل ىصوأ نإو ؟ جارسلاو
 هنوصيو “طقللا طقلي نم ءارك هفقو نم ىرتشي الو ى هل نينابلا راعلاب دارملا

 دجسملا لخن يف اوضارتي نأ راتمعللو ى هل حوارملا الو ، هيف هبلع أرقيل عفرم الو

 ىلع كا حلا مهربجأ "الإو اوقفتا نإف « هيلع هونمأ نإ مهريغ ديب نإو هولعجيو

 دجسملل اهريغ وأ ةلخن فقو نمو ى هحلاصم يف هذفنيو هب موقي نيمأ ديب هلعج

 . رايعلا يأر ىلإ كلذ يف اهذافنإو هريغ نم اهظفحو اهمايقب ىلوأ وهف

 دنع هريغ ءارشو هعيب زجي مل هبره فيخو دجسم ةمدخل .آ دبع لعج نمو
 دجسمل لخت فقو نإو « هنم رصقأ هرمع نوكي نأ يردي ال هنأل بوبحم نا
 هزاجأ هضعبو ى عابي الف لوصألا نم هنإ : ليق “ فالخ همرص عيب يفق
 يصوأ وأ دجسملل لمج ام ( دربو ) “ لسفلا ىلإ جاتحي ال لاملا ناك نإ ةرمثلاك

 هترامع ىلإ فقوي لب ( ال : ليقو “ برخ نإ ) دجاسملا نم ( هريغل ) هب هل
 نإ ثراوتت دجاسملا نأل هيلإ دجسم برقأل دري هنأ مهضعب ركذو ى ام اموي

 اك أزجأ برقألا ريغ يف لعج نإ هنأ رهاظلاو « دحأ هيف قبي ملو لزغملا الخ
 رهاظلاو ص هل اهلك دجاسملا نأب خيشلا ليلعت ةطساوب فنصملا قالطإ هيلع لدي

 عبي مل نإ هب عفنتسي ال ناك نإ الإ مهللا ‘ لصألا عابي نأ نودب طقف راملا در
 ناك ءاوس ؤ جرب ملو مدعو فاقوألا نم هفرصم لطعت ام دجسملل درب اذك و

 . كلذ ريغ وأ آرجش وأ اراد وأ آاضرأ هفرصم لطعملا فقولا

 دجسم ( هل ناك نإ هدجسمل لعج ) ءيشب ( هنيعب ال دجسمل ىصوأ نمو )
 لهأ نم وأ ؤ لصالا يف رخآ دجسم لمهأ نم ناك ولو هيلإ بستنيو هيف ىلصي
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 . . . [- دحاو يفف تواست نإو هلإ برقألا يفف الإو

 دجسملل وأ ىرخألا ةيرقلل هلاقتنا ىلع اقباس هتيصو خيرات دجو ولو ى ىرخأ ةيرق

 قبس ولو هخيرات نأل هتوم موي هدجسم ىلإ ارظن تلق اذك “هنطوي مل ولو رخآلا

 الإو ) ث هيلإ فرص هتوم دجسم نع زارتحإلا هكرتو “ كلذك هكرت نكل
 ىلإ دجسم برق نإ نكل « هلزنم ىلإ يأ “ يصوملا ىلإ يأ ( هيلإ برقألا يفف

 . هلزنم دجسملف ديعب دجسم هلزنم يف ناكو هتيرق يف وهو « هلزنم

 مل اذإ : ليقو “ ( دحاو يفف ) هيلإ برقلا يف دجاسم ( تواست ناو )
 : لاق نإو ع ةيصولا لطبتو ةهبش هذه : ليقو ى ريبكلا عماجللف ادجسم نيمي
 الح حصل دحاو دجسم يف ذفنأ ول : لسقو ث هدلب دجاسم يف ذقنأ ث دجاسمل

 نإو : ليق ث زاج اهريغو هدلب دجاسم يف ذفنأ نإو : لبق “ ةقيقحلا ىلع لأل

 دجسم ةرامع ىلع آلام فقو نإو ى زاج هيف ذفنأ دجسم يأ يفف دجسمل لاق

 دجسم لهأ هراعأ امب سأب الو ة هب رمعي نأ زجي مل هريغ هقحتساو هيلإ جتحي ملف
 هناكم لغتسيو اهناكم هلوحي نأ بحأو ضرأ دجسملاب تلصتا نإ و “ هربغ ةراهعل

 برخ نإ و ص هلامو دجسملل حلصأ ناك نإ رظنلا يف زاجو “ مكحلا يف زجي مل اهنع
 مست مل نإ رظنلا يف زاجو ى هيلع هتعطق عيب زجي مل هؤانب موقي ال ليلق لام وذ

 يقبو لازف دجسم ءانب ىلع الام فقو نمو ى اهب الإ هترامع جرت ملو هيلع افقو

 ھطاق نمو “ هعضوم يف الإ فقولا نوكي الو « هبرق يف هب ىنبي الف ءام هناكم

 هترجأ هلف طقس ءايلا دح غلب املف هيلع نومغيو دجسم رادج ءانب نم الحر

 وأ هدلوب نإو هيف لمعي نأ هل زاج دجسملل مهارد هبلع نمو ى ءامغإلا هلعو
 . هملع ام بسحي و هتباد وأ همداخ
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 ريغ ءارش زجي مل حيباصمو رصحو لَلَقَك هلهأ عفتنمل لام لعج نإو

 هل لوعجمب مهتعفنم ءارش زوجو ، صخرو هنم هل لعج ام

 زاجو . ةعطق هنم تيقب ام هل ريصح لعاج بيئأو 3 هسكعك

 . ةعفنم اهيف قبت مل نإ هنم اهجارخإ

 فذحلاب لوعفم مسا ءافلا حتفو ميملا مضب ( هلهأ عفتنملا لام لعج ناو )

 ص هلهأ عافتنال يأ يميم ردصم وأ ص لعافلل فيضأ هب عفتني امل يأ لاصيإلاو

 امل يأ راجلا ردقيو « هلعافل عفار لعاف مسإ هنأ ىلع هلهأ عفرو ءافلا رسكب وأ

 هنم هل لعج ام ريغ ءارش زجي مل حيباصمو رصحو لتلنقتك ) هب هلهأ عفتني
 ىرتشيف للقلل لام لعجي نأ لثم ‘ اليهست كلذ زيجأ يأ ( صخرو
 . ريصح هب

 نأ وهو ( هسكعك ) دجسمل يأ ( هل لوعجمب مهعفتنم ءارث زوجو )
 دقوأ نم ( و ) ص نيهجولا عنم حيحصلاو ى مهعفتنمل لعج امم دجسملل لعجي

 ه ءوض دجسملا يف ماد ام هل نورفغتسي شرملا ةلمحو ةكنالملا لزت مل هيف احابصم

 نكمأنإ رصحلاب دجاسملا ىسكتو(ةعطق هنم تيقب ام هل ريصح لعاجبيثأ )و
 ةعدبف رصحلاب اهشيرفت امأو ى ةتنس ىصحلاب اهشيرفت نإف ى ىصحلاب تشرف الإو
 هنم ) ةعطقلا يأ ( اهجارخإ زاجو ) « اهقوقح نم ءاملعلا هلعج هنأ ىتح ةلوبقم
 هيلع دوجسلل حلصي ام هب عفتني ام لقأ نأ يل رهظيو ( ةعفنم اهيف قبي مل نا
 ركذو « هنم جرخأ ام سجني الو قرحي الو ةبك رلا وأ دبلا وأ لجرلاب وأ ةهبجلاب
 اريخ هناكم لعجيو هذخأي نمل زاج دجسم يف ريصح لثم ثر نإ هنأ مهضعب
 هدنع نم هلدبيو شوحأملا نم لبحلا ذخأي مهضعب ناكو ى دئازلا ىلع باثيو هنم
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 اجراخ ىمريو © ريغصب زوجو ث ةريغص نإو اهداوعأب عفتني الو

 دوقرلاو ، نالوق هدسفأ نإ هتميق نامض يفو « هب عافتنا دعب

 هف هرصح ىلع د وعقلاك

 عمج هلف دجسم لخن هبرقب نم نإو ى نسحاف ءالملا يأرب ناك نإ و « هنم دوجأب

 يف يلصي نملو هيف تاولصلا ىلع ظفاحيو ت هرامع نم ناك نإ هحالصإو هعيبو هرمث

 هعوذج نم عوذج تقرس نإو ى ابستحم هب موقي نأ عيضي ام ىأر اذإ هريغ

 ىنفتسا نإو ص نمضي مل قرسف افوخ بره مث اظفح هلزنل لجر يقابلا لمحف
 لخديناك نإ الإ هسفن ىلع دحأ اهم"وقي الو « هملاصم يف اهميب زاج هعوذج نع
 نم ةطقاسلا داوعألاب الو ةعطقلا يأ ( اهداوعاب عفتني الو ) اهنم آريخ اهناكم
 ةريغص نإو ) سأرلاو رهظلا كو نذآلا كحو نانسألا ليلخت لثم ريصحلا

 هيقلب مزليف ادحأ رضي الئلو خسو نم هيف امل ( اجراخ ىمريو ريغصب زوجو
 ء هب عافتنا دعب ) همزل هب "رضلا قفتاف اجراخ هاقلأ نإ نكلو ى هدي نم هنأل

 بجوملا عافتنالا كلذب وأ هوحن وأ رسكلاب ( هدسفأ نإ هتميق نامض يفو
 عفتني نأ زوجيو ( نالوق ) ةبوتلا الإ هيلع اف ةميق هل نكت مل نإو جارخإلل
 وأ هنم هعفر ام دعب دجسملا يف ادوع عضو نإ و ص دجسمل هيف عفن ال ام لكي

 لوح نأ اك « دجملا نم هجرخي مل ولو هررض هنمض دحأ هب ررضتف هلآوحي م
 ررضت هنآل نمض دحأ هب ررضتف رخآل عضوم نم قيرطلا يف هريغ وأ ارجح
 . هلوحي مل نإ اذك و هعضوب

 مضوم نم اهليوحتب ولو ( هيف هرصح ىلع دوعقلاك دوقرلا ) زوج ( و )
 دسوتل ىوطتو ى ةالصلل زاجو دوعق وأ مونل هبف لوحت ال : ليقو « هيف رخآل
 .دسوتو ىرخأ شرفتو مونلا يف اضيأ اهب ىطغيو “ كلذب رسكنت ال ناك اذإ
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 اهسجنم اهلسغ مزلو ؛ اهريغ اذكو ث هب عافتنال هنم اهجارخإب ال

 ى فيصك اهل حلصي نيح اهعفر زاجو س اهدسفم اهلثم وأ اهتميقو

 هل لعجي هنإف ةلمجلابو ث اهيلع فيخ نإ زرحل هنم اهجارخإو
 هلامو

 ةالص توف فاخ نمل اضيأ زيجأو “ فسضلل كلذو ةحارتسإلل كلذك و ى ىرخأ

 لكل صخرو « ةدابعلا عاونأ نم كلذ وحنو ملعلا وأ نآرقلا ةءارق وأ ةعامجلا

 لعجتو « هلالج لج هلل كلم هنآل دوعقلا ىلع [ا۔امق فنصملا رهاظ وهو دحأ
 دجسملا حلاصم نم كلذ نأل فوفصلا رخآ ءاسنلا نعو سمشلاو حيرلا نع ارتس

 ( اهب عافتنال هنم اهجارخإب ال ) هل لعج ام ءيشب ىدمتي ال : ليقو ص هرامعو
 هصقنأ امو ( اهسنجنم اهلسغ مزلو ) هلامك ( اهريغ اذكو ) هريغ اذك و دوقرلل
 دجسملا سحن نمو “ دحسملا لام نم ائيش سجن نم اذك و « اصقنم ناك نإ لسفلا

 هريصح سحن نمو ى همرح اذك و كلذك هريهطت همزل جراخ نم ول و هرادج وأ

 صقني سجنلا نأل صقن ام ةميق يطعي نأ همزل هفرعي ملو امهريغ وأ هليدنق وأ
 . ءينثلا ةميق

 همزلي : ليقو ى رييختلا هرهاظ ( اهدسفم اهلثم وأ اهتميق ) تمزل ( و )
 (فيصك اهف ) عفرلا ( حلصي نيح اهعفر زاجو ) « ةميقلاف الإو هدجو ام لثملا
 دربلل برقأ ضرألا نوكلو ى ءاتشلا فالخ اهرسكت لهسيف رحلاب اهسسيت ةدايزل
 يف ةدراب اهنإف ءاتشلا فالخب ىاهترارح مم اهلايعتسا يف ةدئاف الف فيصلا يف اهنم

 نم ريصحلا ربتعت الف هبارتو دجسملا ضرأب باتثلا قاصتلا امأو « ةنيل ءاتشلا
 اهجارخإ ) زاج ( و ) « ةالصلا يف هفك و بوثلا ريمشت نع يهنلا ليلدب هلجأ
 هلاملو هل لمجي هنإف ةلمجلابو ) “ دسفت وأ قرست نأ ( اهيلع فيخ نإ زرحل هنم
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 . م٫؛ مل حلصي ام ةاكزلاو بئاغلاو ميتيلا لاملو

 لام ديزأو ى ةنامألاو ةميدولاو ( ةاكزلاو بئاغلاو ) نونجملاو ( متيلا لاملو

 لامب لك كلذ نع ربعم ىفتكا ولو « قرف الب دجسملا لاك هنآل فاقوألا رئاس
 اذك و ، هلصت ىتح اهقحتسم وهو بئاغ لام ةاكزلا لام نأل يدنع زاجل بئاغلا
 ةنامألا لام اذك و ص هملع قرفي نم لصي ىقح بئاغ لام فقولاو دجملا لام
 بئاغلا ماكحأ يفف نونجملاو ميتيلا امأو « هبحاص لصي ىتح بئاغ لام ةميدولاو
 ارضح دقف نونجملا قافأ و متيلا غلب اذإف ث امهراكنإو امهاضرب رابتعا ال ذإ

 ءاهل:لوقي نأ ىلأوآلا“ ( محل حلصي ام ) هلاح نع عاشملا ريغي الو اهلقع روضحب

 ناك ولو « نالقاع اهنأل بئاغلاو متيلا بلغ نكل ى ةلقاع ريغ لاومألا نأل

 نم هيطعي نأ هلف دجسمل لخت يلو نمف ى ايمل حالص ايهلام حالص نأل لاملل حالصلا
 لضفأ وهف هلامو هسفنب ماقف لضفت نإ و ى هيف لدعلا هجو ىلع هنم بيصنب هلمعي

 ةلخن ىنطأ نمو ى كلذ هعسو دحسملل حلصأ همايقب هنم مهس عفد ىأر نإ و ى هل

 ام : ليقو “ هنمض اهصوخ نم ائيش رسكف بستحم وأ لكو نم متي وأ دح سمل

 ىلع هطوقسو ى أطخلا ىلع هيف نامض ال هلثم ىلع سانلا نيب بساحت الو هل ةميق

 . متيلا وأ دجسملل حالصلا دصق اذإ برقأ بستحملا

 ىنطأ نمو > هرسك مو هتمىق نمض دحسمللل ةلخن قىودغ ريجألا رسك نإو

 دجسملا لاج ضايقلا يفو “ هطرش نإ الإ هصوخ يف هل ءيش الف دجسم لخت
 . ضمب هعنمو ى حالصلا رظن ىلع ضعب هزاجأ فالخ

 ى يقشملا ركنأ نإ اهنمض داهشإ الب ةئيسن هضرأ وأ دجسم لخ ةلغ عابنمو
 هل زجي مل هلام ىلع رادجي طيحي نأ هلو دجسم ةلخن هبناجم نمو “ هفلحي نأ هلو
 ص ةلخن وأ ةرجش اهيف اولسفي نأ هرايعل زجيرل هتحرص تعسو نإو ى هيف اهلاخدإ
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 ، كلذ ىون نإ هل زاج هعفر مث ةدم دجسمل ًاريصح لعج نمو

 اذكو

 ناك نإف نمثلا هيفوب نأ لبق يرتشملا تامو دجسملا عابض نم اتيش عاب نمو

 هلمع ىلع عطاقو دجسم لام هدنع نمو ى همزل الإو هنامض عئابلا مزلي مل ائيلم

 الو ث هل زاج مت اذإ دجسملا لام نم ذخأيو وه هلام نم هيلع قفنيو هل الماع

 اذإ أربيو نومأم ةقث نم الإ نمثلا ملسيو ميتيلاو دجسملا لام نم دحأ نطي
 نم دجي ملو هعايض فاخو دجسم رمت هدنع نمو ى اهنم فلت ول و ةقثلا دي لصو

 ص هل احالص ناك نإ هضرقي نأ هل زاج ذفنلاب قفني الو ةئيسن هل هعسي هب قثي

 . ضعب فقوتو

 تبث نإ هل زجي مل هنع طحي نأ ينطملا هيلإ بلط مث دجسم لام ىنطأ نمو
 وأ دجسم لام نم هسفنل ينطي نأ ليق زاجو “ طح الب هذخأ ىلع ردقو هقح

 رخدا ءيش يقبف نصح وأ دجسم ءانبل دفرتسا نمو « اهبستحم رعسلا لدعب ميتي
 نأ هلف دجسم لام نم ائيش عاب وأ ىنطأ نمو ع رخآ ءانب دجي مل نإ هحالصإل
 هرظن يف هب مئاقلا هآرنإ الإ هب هسكع ال فرصلاب ةيفاصلا ةشوشفملا مهاردلاب ذخأي

 ءامل مام ءانطو ردبو هضرأل دامس ءارشك دجسملا لامل هلك حالصلا زوجيو “حلصأ

 ءارشك و ى هلام نم ةرجألا ءاطعإو ى اهبف ليسفلا لسفو اهيلع رادج ءانبكو

 ؛اهمرص لضف عيبو ىاهيف سرغي امم ءزجب اهسرغو اهثرحي نم اهئاطعإو امل مرص

 كلذ ىلع لسف نمو ى هلاديإ وأ هلثمب همرص نم ضايق زوجي الو ىال : ليقو
 . دجسملا ةمرص ةمسق هتمزل هتمرص تشاعو دجسملا ةمرص تتامو

 اذك و ) ىون لوعفم - تيقوتلا يأ _ كلذو ى لعجلا ريمض زاح لعاف وأ ىونو
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 مل نإ لكأل هرصح ىلع ماعط لعج يف هراهعل سأب الو ؛ هريغ
 لعجيو ، اهل اوجاتحا نإ اهيلع هبوبح رشنل هنم اهجارخإو 3 اهرضي

 هادقي و هب موقيو هظفحي ڵ هل عمج وأ هحابصمل لعج ام نيمأ ديب

 ، همف هل حل اص تقوب

 دق هلوق وأ « اذك ةدم ىلإ هتلعج ينإ :هلوق يف نيديو ى ريصحلا ريغ يأ ( هريغ
 لمج يف هرايعل ساب الو ) “ كلذ فالخ نيبتي مل ام اذك يقب وأ ةدملا تت

 هرصح ىلع ) هترايعل هقيرط يف وأ دجملا يف اوناك نبح مهل يطعأ ( هماعط
 رسكتب اهرضي ناك نإو “ ( اهرضي مل نإ ) ءاش عضوم ىلإ هجرخيل وأ ( لكأل
 هبوبح رشنل هنم اهجارخإو ) ى راملا قلزب وأ دعاقلا بايث دسفي خطلتب وأ
 اوجاتحا يأ ث رصحلل ريمضلاو ‘ ىلإ ىنعمب ماللا : ( امف اوجاتحا نا اهيلع
 اهرشن ىلإ يأ ث فاضم فذح ىلع بوبحلل ريمضلا وأ رثنلا ثبح نم اهيلإ

 عافنتسالا هراسمل زوجيو“جارخإ ريغ نم هريصح يف دجسمل بوبحلا رشن زاجو
 ،دجسملا يف اهب عفتني نآل تلعج امنإ اهنآل هولعفي نأ مهل زوجي ءيش لكل هرصح
 ص لعفلا كلذل اهب عافتن الاب هولعفي نأ سأب الف دجسملا يف هلعف مهل زاج ام لكف
 . ليق اذك

 نإ الإ ريهطتو حالصإك هل عفنل الإ هل لعج ام دجسملا نم جرخي ال اذك و

 يف وأ هيفاهب برشلل هيف لمجت ةلقك ى هل ال هيف لمجو “رجألل لمج
 . 4 حر اخ

 هظفحي ) دجسملل يأ ( هل عمج وأ هحابصمل لعج ام نيمأ ديب لعجيو )

 هسفنب دق و ىدع امإ و( هيف ) داقنإلل يأ : ( هل حلاص تقوب هادق و هب موقيو
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 الإ ال : لبقو > هلام نم لئاتفو ليدنقو هتيزل ءاعو ءارش زاج و

 > حابصملا

 : لاقي فيعضتلاب وأ ةزمهلاب ىدمتي امنإ مزال دقوف الإو ‘ لغش ىنعم هنيمضتل
 لام نم ءيش لمجي ال كلذك و « نالف اهدقوأ و « تلعتشا يأ رانلا تّدو

 هظفحي نم هديب لعج دجوي مل نإو “ ىلوتم نيمأ ديب الإ هترامع لام وأ دجملا
 حابصملا يأ (هلام نم لناتفو ليدنقو هتيزل ءاعو ءارش زاجور“هيف نوخي الو
 حابصملا نأ ليدنقلاو حابصملا نيب قرفلاو ، هلام نم هل تيز ءارش زوجي اذك و
 :لاق كلذلف “هنم قلعيو هيوحي رخآ ءاعو ليدنقلاو ى دقوتو ةلتفلا هيف لعجت ام

 اذك و ث ( حابصملا الإ ‘ ال : ليقو ) < حابصملا لام نم ليدنقلا ءارش زوجي

 نأ لثم دجسملا هيلإ جاتحي ام هب ىرتشي له دجسملل امم ءيش لك يف فلخلا
 ىرتشيو ى لئاتف حابصملل ام ىرتشي وأ ؟ سكملا وأ لئاتف تيزلل امم ىرتشي
 ؟كلذ رم دقو ؤ كلذ هبشأ امو سكعلاو كلذل لعج امم ريصحلا

 . عنملا حيحصلاو

 دحمملا ق دسفأ ام لك لعحح نأ هبزح : لوقب نم مهنمو : _ نا ويدلا « يفو

 رحألل يدلا ءاملا ق دسفأ نإف > اهفوةسو دحسما ناطح اهريغ وأ رصحلا نم

 قفني : لوقي نم مهنمو ى هبرشي نمل هناكم يف كلذ لثم دري هنإف
 . ھا كلذ

 فقوآلا رئاسو “ برشي ىتح هبقاري لب هناكم يف درلا هيفكي ال : ليقو
 الإ هتيافك مدعو “ لوق يف هعضوم يف درلا ةيافك يف دجسملا لاك رجألا لاومأو

 يف هكلهتسيف هقحتسم يتأي وأ ، هقحتسمل ىطعي نأب هليبسل يضمي ىتح ةبقارملا
 وأ مامإلا وأ لاملا مئاق ديب لعجي ىتح اقلطم ةيافكلا مدعو ى لوق ىلع ههجو
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 هيف هدر هئاعو نم هدسفأ نإو هف هد ر حابصم ف اتيز دسفأ نمو

 هدقوأ نإ هيزجيو 2 دقوي ىتح دعقيو . حابصملا يف : ليقو 4 اضيأ

 . . . . . . . . { دعقي ل نإو

 رجألا ءاك اهمدعو رخآ يف سنج نم دسفأ ام مرغ ةيافك يفو « لوق ىلع ةعاجملا
 ٠ رخآلا ق مرغي و دحاو ف دسفي هنوك و

 ح هدنع نم هلثم هيف در ين صي ( هيف هدر حابصم يف اتيز دسفأ نمو )
 يف يأ ( اضيأ هيف هدر ) ةطبو ل_قك تيزلا يأ ( هناعو نم هدسفأ ناو )

 ةقارإلا معيل داسفألاب ربع امنإو ( حابصملا يف ) هدري : ( ليقو ) 0 ءاعولا

 ء فالتإلا ىنعه هل ًانيمضت نمم 0 دعو كلذك لكألا نأ هنم مهفيو < سدحجنتلاو

 هنممضتل وأ هنم هتقارإ نم ذئنيح “دب ال هنأل حابصملانع هفلتأ دقف هسحن اذإ هنال

 دريو رهطي نأ زوجيو ى ءاملاب تيزلا ريهطت زاجأ نم لوق ىلعو ى ةلازإلا ىنعم

 حابصم نم هدسفأ اذإ ( و ) “ قباسلا ليصفتلا ىلع ءاعولا يف وأ هبف

 يف ولو اليل غرفيو هلك تيزلا ( دقوي ىتح دعقي ) حابصملا يف هدرف ءاعو وأ

 نإو ) هتليتف لشأ يأ ( هدقوأ نإ هيزجي ) ليق ( و ) دحأ هيف نكي مل تقو
 دقوي ىتح دوعقلا نأ يف صن خبشلا مالكو « تيزلا كلذ يضقني ىقح ( دعقي م
 ىتح هتدقوأ : لاق نم يزجيو ى انه نالوق ال فنصملا مالك وه اك بابحتسا

 الإ : ليقو “ نيمأ الإ ال : ليقو “ هقدص نإ ةروكذملا لاوقألا كلت ىف ىضقنا
 يف ال حابصملا يف وأ هيف هدر زوجي هئاعو نم هدسفأ اذإ هنأ رهاظلاو ى نانيمأ

 يف هتيأر مث ى ءاش امهيأ يف هدرب نأ هيزجي لب طقف ءاعولا يف وأ ى طقف حابصملا

 ىلإ رظن حابصملا يف درلاب لئاقلا لمل و « هلل دمحلاو ترهظتسا اك : « ناوبدلا »
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 . هباب ةبتع ىلع دقويو رانب هيف لخدي الو داقيال دجسم نم جرخي ال و

 هنمو تيزلا لحم هنأ ىلإ رظن ءاعولا يف درلاب لئاقلاو ءهملإ هاهتنمو هل توزلا نأ

 هتميق وأ هلثم يطعينأ همزل حابصملانم وأ هئاعونمهدسفأ ننم :ليقو“دسفملا دسفأ

 الإ لوق ىلع كلذ وحنو ص ريصحلاو حابصملا سفن اذك و٤كلذ الإهيزجي الو همناقل
 يف درلا لوق يف « ناويدلا » يف طرتشي ملو ى هلثم هناكم لعجيلف مئاقلا دجي مل نإ

 هلثم در رجألا ءام يف دسفأ نإو ع دقني ىتح دمقي نأ الو ى هدقوي نأ حابصملا

 مهضعب طرتشي ملو لامعتسإلل ناك نإ لمعتسي وأ برشي ىتح هبقارو هيف
 دجسم نم جرخي الو ) كلذ قفني :لبقو ةمئاقل ةمسقلا يطعي : ليقو ى ةبقارملا

 ةبتع نرأ ىلع اذهو ى هيف دقويو ىلفسلاو ايلعلا ةبتملا نيب لمجي لب ( داقيال
 ء الصتم لخاد ةمتعلا دعب هدقوملف هريغ نم يمه : لاق نمو “ تيبلا نم بابلا

 . دلبلا تويب نم تيب ىلإ ولو هداقيإل هجارخإ زاوجب : ليقو

 ةعمشب امأ“ةفعسك ران اهسأر يف بطح ةلزجي دارملا ( رانب هيف لخدي الو )

 هحيباصم داقيإل حلصأ اذه نأل ةرهاط ةعمشلا تناك نإ زاوجلا رهاظلاف ةدقوم

 عضوم ىلإ حابصم لك لقني نأ نم ىلوأ اذهو « حلصألا هل ربتعي دجسملا و ى اهلك
 ص دحاوب اهيلع فاطي وأ هنم دقوي رخآل حابصم لك وأ دجسملا ةبتع يف رانلا

 نأ عم « داقيإل دجسملا ةبتع ىلإ هعفر لهس دحاو حابصم هيف ناك نإ معن
 دجسملا ىف دسفي الئل ران ةلعش تمنم امنإو “ ةلعشب هيلإ لوخدلا حلصألا و ىلوألا
 عرذتيو كلذ يف هب ىدتقي ناك نإ الإ ةعابت الف دسفت ملو تلخدأ نإو ى ءيش

 . اهلاخدإب سأب الو « اهرازو هبلع نوكي ةئيس ةتنس نس دقف داسفإلا ىلإ هب

 بابلل حابصملا برقيل هلخدي نم فاخي الئل هيف ةيذؤم ةبادك ةرورضل
 . هرضت أ
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 نإ هلصي نأ لبق هنم لكأ ام ةعابت هتمزل هدقوأف هنم هجرخأ نمو

 هنم دقوي الو > دحسملل هنم لعج ال هل اكلم هتلتفو هت ز ناك

 : لىق > عنملا ةلعو ‘ صخرو هريغ ةجاحل'ةلعش الو هل ال حابصم

 هئ وض صقن ١ حص ن > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 هرات تلكأ يأ حابصملا ( لكأ ام ةعابت هتمزل هدقوأف هنم هجرخأ نمو )

 ناك نإ ) هتبتع لخدي نأ لبق يأ ( هلصي نأ لبق ) تيزلا نم يأ ( هنم )
 ، نيلومجم يأ ( لعج ال ) دجسملل يأ ( هل اكلم هتليتفو ) حابصملا يأ ( هتيز
 هدقومو هحرحم نم يأ ( هنم ) “ لوعفم ىنعم يف ناك ولو ردصم هنآل هدرفأ و

 ناك نإ الإ ىطعأ ايف عوجرو هدعو فلخ هيفو ثزاج هنم ناك نإ و « اجراخ

 ( هل ال ) هريغل ( حابصم هنم دقوي الو دجسمال ) جراخ نم هلمشي نأ ىذن
 هعفري نأو ث دجسملا يف رخآ عضومل هنم دقوي نأ زاجو ص لافطألا ةرضحم ولو

 هءوضو ضقتنا له وأ ى عئاض لام وأ ةباد ةيؤرك هيف ةجاحل هلقنيو هعضي وأ

 هتروع هيف فشكي الو “صيخرت كلذو ؟سجن هقحل له وأ هعضومنم مد جورخ

 .مهترضح ايس الو ( صخرو ) “لافطألا ةرضحم ولو ( هريغ ةجاحل ةلعش الو )

 ىفخي ال هنإف حص دق : لوقنو ( حص نإ هنوض صقن : ليق ى عنملا ةلعو )
 ام لظبو هلظبةءاضإلا ضعب نع هءوض عنم لعتشت ام حابصملا رانب لصو اذإ هنأ

 اضيأو ث اهيلع هيف لمتشت ام عضو دنع ران ضافخنا دهاشت دق لب ى هيف لمتشت

 نوكي ثيح دوعقلاو يلا ةحابإب لظلا ةروص ضرتعت الو هفعضتف هران قرفت

 ربقل هنم داقيإلا فالخب هوحنو كلذل ةلوعجم حابصملا ران نأل لظ دعاقلاو يشاملل

 هنم ةلقتنم اهنأ كش الف هنم لمشأ ام يف هنم ةلصتملا رانلا نوك امأو ى دجملا
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 . هيف دقوتل ران هنم ذخؤت نأ سأب الو

 سابتقإلا عنم ءاملعلا نم دحاو ريغ نأ ليلدب هرابتعا يغبني قيقد ناصقن يهف

 هنم ذخؤت نأ ساب الو ) ى ةبيرلا ران نمو قورسملاو بوصغملاك مارحلا ران نم
 ةرورضو رذع نم الإ ءالطصال نإو ران هيف دقوت ال : لبقو ( هيف دقوتل ران

 . ملعأ هللا و لىللا يفرط هحابصم دقويو “ كلذ وحنو
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 لصف

 هدري ىتح هلام ىلإ هل حلصي ام فلستي نأ دجسم مئاقل زاج

 داقيإ زاجو هريغل هضص رهب ال هتبز ( ذكو ك ٥ ريغل هفلس ال و 03 هنم

 > هلهأل حلاص لحم لعحتو & دجسمم حيب اصم

 لصف

 دحسملل يأ ) هل حاصي ام ( سانلا نم (( فلمستي نأ دجسم مئاقل زاج (

 هتمىق وأ ) “ ( لثم ) درب ىتح ( دحسمللل هب عفتنيو دحسمل ١ ي 1 ) هلام لا (

 هسفنل دجسملا لام نم فلستي نأ هل زئاجو < دجسملا لام نم يأ ( هنم )

 يأ ( هريغل ) دجسملا لام يأ ( هفلسي الو ) “ مهتروشمو نيملسملا رضحمب

 ةرايمل دجسمل ام راعي نأ ضعب زاجأ و ى ( هريغل هضرقي ال هتيز اذكو ) دجسملا
 نم فلستب ن ] لشم < دح ١ و دحسم ق عونل عون نم فلستي ن أ زوحح و > رخآ

 حيباصم داقيا زاجو ( > هتيزل دحسملا ناطح لام نمو حيباصملا لامل ريصحلا لام

 نولصي ثيحو ةلبقلا نيأ نورظاي ثيحب ( هلهأل حلاص لحمب لمجتو دجسمب
 باسحلا شوقنك ت كلذ وحن وأ ةباتكلا نورظنيو نوجرخم و نولخدي ثحو
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 وأ ممحاولأ هيلع اؤرقيلو س رمعي مل نإو ث هلك ليللا دقوي نأو

 كدوب دقوي الو 4 صخرو هتجاحل صخش هيف هعفري الو 4 مهبتك

 ، هتاذ يف وه وأ سحن تيز وأ ةليتفب وأ ةتيم

 ( رمعي مل نإو هلك ليللا ) وأ ليللا يفرط ( دقوي نأو ) ميلعتلاو ملعتلل ثاربملاو
 ةملظلا نم دجسملاب قيلأ وهف هبف بوغرم نسح رونلاو ةهوركم ةملظلا نال
 ك هت رامع مدع تقو يفةدابملل دحأ ةلخدي دق هنألو دحأ هىف نكي ل ولو هتمرحل

 ء دحأ هيف نكي مل ولو قالطإلا ىلع احابصم هيف دقوأ نمل رجألاب رثألا دورولو

 (اؤرقيلو) رصبينبح وأ الثم ماعلا كلذ يف“لق وأ هتيزلام وأ هتيز لقنإ نكل
 رمألل اهنوك زوجيو “اؤرقيلو سلجملل يأ فوذحم ىلع فطعلاو ليلعتلل ماللا

 نايبصلا هلخدي الو « آالاؤس وأ اباوج ةقرو ولو ( مهبتك وأ مهحاولأ هيلع )

 الو ) ص ساجنألا نع ظفحت نأ هلوخدل قهارملا كرتيو باتك وأ حول ةءارقل ولو
 دق اضيأو “ هضفخ لمشف هناكم نع هليزب ال يأ ( هتجاحل صخش هيف هعفر

 الو ( صخرو ) هضفخ ةدارإ دنع قوف نإ اليلق عفر ولو ءيشلا عفر ديتعا
 (سجن تيز وأ ) ة۔جن ( ةليتفب وأ ةتيم كدوب دقوب الو ) دجسملا نم هب جرخي
 دجسملا ةمرحل كلذ ريغ وأ اعمش وأ نحش وأ انس ناكام انئاك سجن ءيشب الو

 الئلو ت هللا تيب ىمسي هنوكبو ص ربخلا رمأو ملعلاو نآرقلاو ركذلا و ةالصلاب

 وأ هرمعي نم ندب وأ هنم ءيش وأ هريصح وأ هفقس وأ هرادج وأ هضرأ سجني

 الب سجن يف رقتسملا ىلع فطع حابصملا يأ ( وه وأ ) : هلوقو ى هئيش وأ هبوث
 حجارلاو ، احوجرم لصاف الب لصتملا عفرلا ريمض ىلع فطعلا زاوجل لصاف

 وه نوك زاج ى لاح فوذحمب لب دقوي ب قلعتم ريغ كدوب انلعج نإو “ لصفلا
 لاح ةلمجلاف جراخ وأ تاذلاب سجن ( هتاذ يف ) وه وأ يأ ى ربخلا فوذحم أدتبم
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 ‘ هتلبتف درب لب ء ةلع ثرو هن أل دحسم ربغل نإو خفنب ًأفطر ال و

 ء عرزلا اذكو . اهعطق زاج هميرح يف وأ هيف ةرجش تتبن نإو

 > هعفانملف رمثلاك كردأ نإو

 نإف ى ةلقلا ىلع ديك وتلا يف ةدئاز يفف لاح لك ىلعو ى لاحلا ىلع فطعلا ةطساوب
 يه وأ “ ضيوعت ربغل ولو ةعسلا يف اهتدايز زاوج ىلع ءانب هسفن ىنعمب هتاذ

 ص دجسملا حابصمك ىلصملا حابصمو « هتاذ نأش يف وأ هتاذ دح يف يأ ةيفرظلل

 الو ليتفو نمسو تيزك ةرهاطلا ءايشألا نم سجنت امب حيباصملا رئاس دقوتو

 (افطي الو) “ ىلصملاو دجسملا حابصم ريغ حابصملا سجنتب سأب ال اذك و « ساب

 افلأ ةحتف دعب افرط ةزمه لك بلق ةغل ىلعف ءاي ةروص ىلع فلأب دجو نإو زمهب
 بهذي : لبق ( ةلع ثروي ) خفنب ( ه ) ءافطإ ( نأل دجسم ريغل نإو خفنب )
 حيرلاب هؤافطإو ى فنألاو مفلا حير نتني هنأ سانلا ضعب ركذو ى هجولا رونب
 قبطلاو ةحورملا حيرب هئافطإ يف ررض الو ى دبلا ةك ربب بهذي ديلا اهريثت يتلا

 ( هتليتف دري لب ) “ فنألا حيرب يدنع أفطي ال اذك و ص يدنع كلذ بوثلاو

 ءاقلإ زوجيو “ فنألاو ديلا حيرب الو خفنب سيل امم اذه ريغب وأ هتيز يف اهسمغو

 . ءيفطنبل حيرل هئاقلإ وأ هبلع ءام وأ قير ءاقلإ وأ هب هزمغ وأ هيلع ءيش

 يف ةحلصملا تناك نإ ( اهعطق زاج هميرح يف وأ هيف ةرجش تتبن نإو )
 ريمشلاو تفللاو رزجلاك عرزي نأ هنأش نم ام يأ ( عرزلا اذكو ) ‘ اهمطق

 ( هعفانملف ) همكح يف ( رمثلاك ) هنوك لاح عرزلا ( كردأ نإو ) “ حمقلاو
 هيرح وأ دجسملا يف كلذ تبن اذإ رجشلا رامثو لخنلا رثو عرزلا نم لكف
 زوجي هنأ مهضعب ركذو هبطحو كلذ نم كردي مل ام اذك و « دجسملا عفانمل
 لوق ىلع دلبلا يف سانلا نيب فروعت امم هريغو بطح نم دجملا لام يف فراعتلا
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 يقس وأ رجش وأ عرزلا بئامب عفتني الف نيع هيف جرخ تلو

 ناويح

 فلتخا هنأو“هباهذ نم ىلوأ هلكأ و هل ةميق ال ناك نإ هرادس قبنب سأب الهنأ و
 نيب تناك نإ هنأو ى ءارقفلل : ليقو اهل : ليقف “ دجاسملا يف تبانلا يف

 ى مهل فصنلاف ةميق امل ناك نإو ى اهترمث لكأ مهل زاج ةرجش قيرطلاو دجسملا

 . ينفل هلكأ زوجي الو ى هحالص يف عابي هل فصنلاو

 اهئامب عفتني الف ) رئب هيف تناك وأ ( نيع هيف ) ت ( جرخ نإو )
 ءاوس هناويح وأ هرجش وأ دجسملا عرز "الإ ( ناويح يقس وأ رجش وأ عرزل

 كلذ مكح نأ حيشلا لوق هل لدي اك كلذ نم هل أشني ام وأ كلذ نم هل مدقت ام

 لاستغالا و ءاجنتسالل ءانإ يف هجارخإ زوجي اذك و « دجسملا لام مكح ءاملا

 : ليقو “ راعلا هجاتحي امم كلذ وحنو دجسملا رايعل سجنلا لسغو ءوضولاو

 دجسملا سيجنت الب بوثلا لسفل ولو اقلطم دحأ لكل ءاملا كلذ لايعتسا زوجي
 الو ى ةربقملا ءام اذك و قيرطلا رابآو اهولد اذك و ى ةراهطلاو باودلا يقسو

 ؛ةرم نيعبس اهمداهك :لبقو ى ةبعكلا 1 دوع رساكو“ةربقملا ةرحش رسكم

 . اهحالصإل : لبقو ى ءارقفلل ةربقملا رامثو اهبطح ةربقملا ةرجشلا تقبس نإو

 روبقلا وأ قيرطلا وأ دجسملا يف رجش رمث نم ينغ لكأ نإ : ةكرب نبا لاق
 حابملا جرخم كلذ نم ءيش جرخ نإو ى مهل هنأل ءارقفلل هتميق ىطعأ مرحلا وأ
 زاوج يفف ربق ىلع تبن امو ى هحالصإل قيرطلا يف ام : ليقو ى اعيمج سانللف

 ص اونيعت نإ اهبابرألف هيف ربق ال ثيح ةربقملا ضرأ يف تبن امو « نالوق هلكأ
 اهبطحب : ليق “ سأب الو “ اهرجشب الو اهردمب الو روبقلا رجحب عفتني الو

 . ابطر ولو هب عافتنالا زاج عطق اذإف ‘ مرحلا رجش عطق نع يهنو ى سبايلا
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 ىلع ىرجو هنم اهؤام جرخ نإو نكمأو هرض نإ نفدتلو

 . . . ؛نالوق ؟ ال وأ براقتب هب عفتني لهف ضرألا

 اهفامضإو هردج داسفإب ( هترض نإ ) دجسملا يف رئب وأ نيع ( نفدتلو )
 لام هنأل كلذ وحنو هبايثو ىلصملا لالبإو دربلاو قالزإلاو اهليلبتب هضرأو
 هنأل لوق ىلع هجورخ دعبو لوق ىلع هيف سجنلاب هت رشابم عاش امنإو ى دجسم
 > ضرألا لخاد نم ءيجم لب “ هل ارادج الو ى هل ًافقس الو دحسملل اضرأ سنل

 سجنلا لسغل ءاملا نألو ‘ دجسملا نع ةجراخ نم دجسملا ضرأ لخد امبرو
 هيتبتع نيب عبن نإو “ دجملا نم جرخ اذإ ايس الو « قلخ كلذ وحنو برشلاو
 .اهنفد ( نكمأو ) “ نالوق ؟ ال وأ دجسملا نم هنوك يفف

 لهف ضرألا ىلع ىرجو ) دجملا يأ ( هنمامهؤام جرخ ناو )
 نم لعفي مث هتجاح يضقي ىتح ىلوأ ناك برقأ ناك نمف ( ؟ براقتب هب عفتني
 وأ عرز وأ لخن وأ رجش يقسل ءاملا ىنات جاتحا نإف « اذكهو كلذك هيلي

 هك رقي مثلعف هضمبل وأ كلذ عيمجل وأ لسغ وأ بارش وأ ماعط وأ ءانب وأ باود

 ركذ امل هدر كلذ دعب اضيأ هدارأ اذإ و ى دبألل هكلمتي الو ى هىلي نمم هبحأ نمل

 ةليلو موي نم رثكأ ماعط وأ برشل ذخأي الو ڵ اذكهو هتجاح يضقي ىتح

 كلذ هل مزلي نم بارشو ماعطك ةريثك ةيعرش رومأ يف اهب ريدقتلا ىرن انأل
 ءاذغ ةليلو مويل نوكي امب الإ كلذ هل همزل نم ذخؤي ال هنإف ةجوزو يلوك

 ص ءاشعو ءاذغ هيفكي ام سلفمل مهكرتك و ص تارافكلا مامطإك و « ءاشعو

 وأ اثالث برشلا رركت نإف ث نيترم مويلا يف لكألا لضفأ نأ ررقت دق هنألو

 ايل اراركت ةليللاو مويلا ىلع داز ام نألو “ طقف هلىل و موي ماعطل نكيلف رثكأ

 هل حلصألا رظنيف ى دجسملل هنأ امهثلاث ( نالوق )؟هب عفتني ( ال وأ ) ايل راخدإو
 . هريغ وأ عيب نم
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 نإو ث رطم نم هفقس ىلع امب ال هبازيم نم بوبصم سأب الو

 زاجو « اهب هررضتل اهيلع ىنبي الو . اهلهأ اهب عفتنا نيع هتقبس

 بنج هلخدي الو ، سجن لسغني وأ اهيف ىجنتسي الو س اهيقاسم ىلع

 . هيف لسنغمل

 ىلع امب ال ) رادحنالا يأ بوزولا ةلآ ( هبازيم نم بوبصمب ساب الو )
 بيترت يف هللا همحر فسوي جاحلا خيشلا ركذو « ضعب هزاجأ و «( رطم نم هفقس

 .ها حطسلا ىلع تبن يذلا هشيشحو دجسملا ءامب لجرلا عفنتسيو : هصن ام طقل

 نأب ريبخ تنأو ى همف ءاقبلاب فقسلا فمضي الئل فقسلا ءام نم ذخألا ىلأوآلاو
 نإو ) “ دجسملل : ليقو ى ءارقفلل وه شيشحلا : ليقو “ جلصي ايف هلع دجسملا

 لثم دجسملا سيجنت ريغ نم اودارأ ابب ( اهلهأ اهب عفتنا ) رئب وأ ( نيع هتقبس
 ص رئبلا وأ نيملا اونثتسيو هجو يأب مهكلم نم اهوجرخي وأ ضرألا اوميبي نأ
 وأ قيرط وأ رئب وأ نيع تقبس نإ اذك و « اضيأ نيعلا وأ رئبلا كلت عيب مهلو

 . ةربقملا ةرحش

 الو اهيقاسم ىلع زاج و « اهب هروضتل اهيلع ) دجسم ( ىنبي الو )
 زاج هنم جرخ اذإو ( سجن لسفي وأ ) ‘ دجسملا يف تناك ذإ ( اهيف ىجنتسي
 دجسملا نم جرخأ ولو “ سجن هب لسغي ال ةبعكلا بازيم ءامو هب سجنلا لسغ
 . هنم جرخأ اذإ هب سجنلا لسغ زوجيف مزمز ءام امأو

 ناكم مسإ نيسلا حتفب ( لستغمل )ولو (بلتنج) دجسملا يأ ( هلخدي الو )
 هيف عايجي ةبانج هيف ثدحت الو ءام نيع هيف تناك نأب ( هيف ) يميم ردصم وأ
 نيرضاحلا يذؤي هنأل ديدشت ادمع هيف حيرلا جارخإ يفو“هيف عماجي الو هريغب وأ
 وأ دمب [ةلطم : 7 > فمض وأ رهظ عجول روحم : لىقو ك هف ىتح الو
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 : يورو ڵ تيم هبف لخدي الو “ بطخي بطخلاو ةعجلا م وب ه وزاجأو ؤ بوث

 نإو ت هللا هنمل هقوف ةجاحلا ىضق نمو )١' 2 تيم ىلع هيف ىلص نمل ةالص ال ه

 ص ءاسفنلاو ضئاحلا اذكو « مميت هيف بنجأ وأ هلوخدل بلج : ليق “ رطضا

 ىشمو رهاطلا بوث بحس هيف بنجأ نم : ليقو ى هلوخد مهل زوجي : ليقو
 هيف لخدي الو اهجارخإ هل بدن دجسم يف ةساجن ىأر نَمو « جرخو هيلع
 وأ متخني الو سجن اهيف نكي مل نإ ةهاركلا ىلع زيجأ و « لجرألا يف لاعنب

 . هيلإ ريشيس اك دجسملا ريغ ام ءيش وأ هندب وأ هبوث يف الإ هيف قزمي

 . ٨ ح ام نب ١ ها ور ) ( ١

 - ٢٨٩ _ ) ج ٥ - لينلا - ١٩ (



 لصف

 ظفاح نيمأ هل نذؤم ذاختا هلهأ ىلع دجسم ىقح نم

 نإو > نيتعايجب ةدحاو الو > ىدارف ال اعمج هب ةالصلاو تاقوألل

 ؛ بقاعتب

 لصف

 ( ةالصلاو تاقوذلل ظفاح نيمأ هل ن"ذؤم ذاختا هلهأ ىلع دجسم قح نم )
 ةقلطملا ةملوعفملا ىلع بصنلاو ( ىادرف ال اعمج هب ) ذاختا ىلع فطع ةضورفملا

 ةيلاحلا ىلع وأ “فاضم ريدقتب ىدارف ةالص ال مامإب عايتجا ىأ “ عمج ةالص يأ

 بحاصو ى نيممتجمب لوؤي وأ ‘ عاتجا يأ « عمج يوذ يأ “ فاضم فذح ىلع

 ص ردصملاو ردصملا مسا فذح زاوجل لعاف فوذحم وهو ةالصلا لعاف لاحلا
 لوق وهو ةالصلا يف هراتتسا زوجي همساو ردصملا يف ريمضلا راتتسا زاوج ىلعو

 نإ و ال دعبو ىدارف لبق ةردقملا ةالصلا ىلع فطع ( ةدحاو الو ) “ نيىفوكلا

 ةدحاو نيلصم الو يأ ث فوذعمل لوعفم ةدحاوف لاحلا ىلع رمام تبصن

 ثحبم رم دقو ى هلهأ نذإب نيرفاسملل زيجأو “ ( بقاعتب نإو ى نيتعامجب )
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 . . . .. ... ... ... ... ركذلاب هنورمعيو

 ك فيض وهو ريخلا يف روهشم لضفلا لهأ نم خيش مدق اذإ : ليقو ى كلذ
 . دحسملا نود هعم اولصي نأ دحملا لهأل لضفلاف

 اذإو » : ىلاعت هلوق يف هركذل ةضيرف : ليقو < ةبجاو ةتنس ناذألاو
 ةنس نذؤملا ذاختاف كلذ يف مالكلا رم دقو ى )١ ي ةعمجلا موي نم ةالصلل يرون

 ص تقولل نذؤي نكل نيمأ ريغ انذؤم اوذختا نإف « ةضيرف : ليقو ى ةبجاو
 زاج اك ى سأب الف تقولا ظفحم نم لوقب الإ نذؤي ال نكل تقولل ظفاح ربغ وأ
 . ظفاح رصبم لوقب نذؤي ىمعأ نذؤم ذاختا

 تإ » : هناحبس هللا لاق ى ملعلا سردو نآرقلاو ( ركذلاب هن ورمعيو )

 يف رهطت ,دبعل ىبوطف ى اهرامع مه اهيف يراوز نإو ى دجاسملا يضرأ يف يتويب
 : نلع هنعو ى ا؟) « هرئاز مركي نأ روزملا ىلع قحف يتيب يف ينراز مم هتيب

 داتعي لجرلا متيأر اذإ » : [ تقلع ] لاقو ى '" « ها هفلأ دجسملا فيلأ نم »
 ةليللا يف يشملا نأ نوري اوناك : يمخنلا نعو ث _٨' « ناميلا هل اودهشاق دجسملا
 دجسملا ىلإ حار وأ ادغ نم » : قلع هنعو ى ةنجلل بجوم دجسملا ىلإ ةملظملا
 هللا لبس يف دهاجملاك ناك هتيب ىلإ عجرب مش هحلعي وأ ا ريخ ملكتيف هريغ ديرب ال

 نب نسحلا نعو « '٦؛« دجاسملا ةرامع يتمأ ةينابهر ه : لاقو ") « اناغ عجرب

( . 
 . ملسم هاور (

( 
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 ةمحر وأ ى هللا يف ًادافتسم اخأ هللا هقزر دجسملا ىلإ فالتخإلا نمدأ نم : ىلع

 ء ىدر نع هفرصت وأ ىده ىلع هلدت ةملك وأ ى افرطتسم امع وأ « ةلزنتسم
 ؛ةمكحس ةيآ :هيف دازو كلذ ءاملعلا ضعب ركذو ؟ ءايح وأ ةيشخ بونذلا كرتي وأ

 تويب دجاسملا » : ك هللا لوسر نعو ى ةلزنتسم لدب ةرظتنم لمجو
 دالبلا ضخغبأو ء اهدجاسم هللا ىلإ دالبلا "بحأ « : لع هنعو « )١' « نقتملا

 ع ةدلب عمج دالبلا نأ ىلوآلا هجوو ؛ عاقبلا : يورو ى ا" « اهقاوسأ هيلإ
 ص هللا فاضأ اهلهأو “ ةرخآلا قاوسأ نم قوس دجاسملا » و ى ةعقب ىنعمب دلب وأ

 : ليقو « اوعتراف اهيف متلخد اذإف 4 ةنجلا مهتفحت و ى ةرفغملا اميف مهارقو

 : يورو ى « هيلإ ةبغرلاو هللا ركذب كيلع : لاق ؟ عترن فيك هللا لوسر اي

 هباثأ الإ اعوطت ولو نيتعكر هيف ىلصف هللا دجاسم نم دجسمب رم نمؤم نم ام »
 نم نيصح نصحو ماركلا سلاجم يهو دجاسملا نم ضرألا يف ام ءلم
 وأ ًاراقحتسا فحصمو دحسم ظفل رغصب نأ للع ىهن ه و “ '") « ناطشلا

 . )٤' { هظح وهف ءيشل دجسم ىلإ ىشم نمو ى صاقتنا

 : لقو ص لاملا تيب يف هترامع عماجلاف هب رمعي لام دجسملل نكي مل اذلو

 دحأ هب ذخؤي ال عماجلا ريغو « نيرضاحلا ءالقعلا غلبلا روكذلا دلبلا رارحأ ىلع

 همف امو هبشخو برخلا ةراجح لقنت الو ى دلبلا لهأك هرامع هب ذخؤي : لبقو

 هل زاجل هضعب وأ برخ ةرامع ناسنإ دارأ ولو « هترامع جرت مل ولو رخآ دجسمل
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 شام لضف هيف ةضيرفل شام : لمق . هحابصمو هفيض نوظفحيو

 نع هزنم رادلا ديعب لضفو ‘ هلفنك لفنلو ‘ ةضب رف جحل ةكمل

 . . . . . . { دعاق نع ز اغك هيل ( بيرق

 هيأ رب الإ هملع مدقي الف > هرمعن نحن : اولاق نإف > هت رامع هتمزل نم ةروشم الب

 . هلايمل نإو “ توقو مزال نيد ءاضق نع لضف هل نم دجسملا ةرامع مزلت و

 اهتالص همزلت نم هترامع مزلتو ‘ ةعمجلل دلبلا لهأ عمجي ام وه : عماجلاو

 ص كلذ هعسو هترامع ىلع ردقي الو برخ هلزنم برقب نمو ى اريقف ال ةماسقلاو

 ام داجيإب امإو ث امهوحنو ركذلاو ةالصلاب ةرامع امإ دجسملا ةرامع نأ ىفخي الو

 . همف هرامع وأ وه هلإ جاتحي

 هب نوسيقي مالسإلا هبف ىجرب نمم ناك نإ :ليقو“اقلطم (هفيض نوظفحي و)

 لامناك نإو ‘دجسملا لام نم هوطعأ“اورسعو لام مهل نكي مل نإو مهلاومأ نم
 ءادأ ىلإ يأ ( ةضيرفل ,شامل : ليق “هحابصمو ) هنم يطعأ فيضلل دجسملا يف
 ( و ةضيرف ) ةجح ( جحل ةكمل ,شام لضف هيف ) ةضيرف ءادأ لجأل وأ ةضيرف
 ( هلفن ) ل ةكمل شام لضف ( ك ) لضف هيف ( ,لفنل ) هيلإ شام
 . جحلا يأ

 لضف ( ك هيلإ بيرق نع ) دجسملا يأ : ( هنم رادلا ديعب لضف و )
 ينثاب ىلصملا يفو ص ةالص نيرشعو عبرأب دجسملا يف ةالصلاو ( دعاق نع زاغ )
 ةالصفلأ نم ريخ يلع ينلا دجسم يفو ى ةئام سمخب سدقملا تيب يفو “ ةرشع
 لهأ معزو ى ةالص فلأ ةئامب مارحلا دجسملا يفو ى مارحلا دجسملا ريغ هاوس اهف
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 3 هاطخ براقت هيلإ شامل بدنو

 فعاضتو “ مارحلا دجسملا يف اهنم ريخ للع يبنلا دجسم يف ةالصلا نأ ةنيدملا
 . تائيسلا فعاضتت اهفعاضتبو « كلذك دالبلا كلت يف تانسحلا

 ةلبع ينلا دجسم يفو ى فلأ ةئامب مارحلا دجسملا يف ةالصلا : سابع نبا نعو

 نورشعو عبسهلف دجسم يف ةعامجىلص نمف فلابىصقألا دجسملا يفو“فال7آ ةرشمب

 لفنلاو “ دجملا ةهج نم نورشعو عبرأو ةعامجلا ةهج نم نورشعو سمخ وأ
 ‘دحأ هارب نأ نودب هيف لفنلا اذك و « تيبلا يف هنم ريخ ءاير الب دجسملا يف
 بحتسملا و : اولاق ‘ ريخ تيبلا يف لفنلا نأ قالطإ نم رهتشا ام ال قحلا وه اذه

 دجسملا نأ رهاظلاو ث ةعمجلا موب مامإلا عوك ر اذك و ى تيبلا يف رجفلا ةنس ةالص

 رم اك ةرشع ىنثاب ىلصملاو ى ىلصم كلذ نال “ طئاح هب طاحملا هعرحل لماش ريغ

 ىلع ةيرهاظلا ةلمحو ءةلماك ةالص ال : ) « هيف الإ دحسملا راجل ةالص ال }ه:ىنعمو

 ص ناذألا : ليقو « ةماقإلا عمسم نم : ليقو ث اعارذ نوعبرأ هراجو هرهاظ

 ةثالثل الإ لاحرلا "دشت الو “مامإلا عم كرديو أضوتيو هعمسي ثيح نم : ليقو

 . ىصقألاو يوبنلاو « مارحلا : دجاسم

 ةثالثلا نم وأ ةثالثلا ريغ نم اقلطم دجسملا ىلإ : ( هيلإ شامل بدنو )
 نأ دارملا لب ى هداتمم نع اهبراقت دارملا سيل هنأ رهظي يذلا ( هاطخ براقت )
 نيب ام ةلاطإ نم هفلكتي ام كرتيو داتعملا هيشم دصقي نأب هداتعم نع اهليطي ال

 لسىلقب اهبيرقت دارملا وأ ى اهبراق دقف هداتعم نع اهتلاطإ كرت اذإف “ نيتوطخلا

 فيكف اذكه ناك اذإف ص تانسح رشمب ةوطخ لك نال كلذو س هداتعم نع

 . ه رك ٣ م دقت ) ( ١
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 أطخلا براقتي رمألاف ى لضفأ لوآلا هيجوتلاو رجألا ضقنيف اهتلاطإ دصقي

 . همشم رئاس ف داتعملا نع اهتلاطإ فلكت نع يهنلا نع ةيانك

 اطخلا بيرقتب هيشم يف ةهوتشلا لصحت دق هنأ هفعضيف ىناثلا هجولا امأو
 دادملا ءاقلإ دمعت ول هنأ ىرت الأ « هل ريظن ال هنألو « ةبراقملا يف غلاب نإ ايس الو
 ام كلذك هل نوكي امنإو ث كلذ هل نكي مل ءادهشلا مدك هل نوكيل هبوث يف

 هلحارم يف ءاطبإلا دّسمت ولو هبهتاقالم ىلإ رطضا امو ةبصملاك دمع الب هل لصح

 ؛كلذ هل لصحي مل رجألا هل مظعيف هسفن ىلع قفني ام رثكل هلزانم يف وأ جحلا ىلإ
 وأ بعصلا قيرطلا نم ربخلا رومأ نم هوحن ىلإ وأ هيلإ باهذلا دّسمت ول اذك و

 رجالا ريثكت ريغ ةجاح وأ ةرورضالب هرتيتو بيرقلا لهسلا ناكمإ عم ديعبلا
 ام لصحي لب ص كلذ هل لصحي مل ةدشلا هئاقل وأ قافنإلا ةرثك و اطخلا ةرثكب

 كلذ هلعف امأو ث ةجاح ريغل فلكت الب رستو نكمأ اك بهذ ول هل نوكي

 كاردإك توفي دق ام تاوفنم هيف ام عم هبيصي ايف مثإلا هبلع فاخأ وةلاطب هارأف

 يف لوصحلا باوث نم لضفأ قيرطلا باوث سبلو ى انتلأسم يف مامإلا عم ةالصلا
 ةالصلا نم لضفأ الو ةالص اهراظتنال هيف لوصحلا نإف “ ةالصلا راظتناو دجسملا

 ثيداحألا ىف دارملاك الإ ثيدحلا كلذ ىرأ ايف ع سكعلاب رمألا لب ركذلاو
 . مهفاف ‘ دجسملا ىلإ باهذلا يف راقولا

 ردقىلع يشملا يف لهمتلا كلذب دارأ هنأ وه رخآ هجو هللا لضف نم ىل رهظو

 عرسملا ىلإ ةسنلاب اطخلا براقت كلذ نم مزلنف ' هشم ف عرسي ال نمم ةداع

 نيهجولا نيب هجو اذهو“ تلاط طاشنلا وأ ةعرسلا تديرأ املك اهنإف ى طشانلا وأ
 :_ اهحتفب _ اطخلاو “اهمضب ةوطخ" عمج : _ ءاخلا مضب _ اطخلاو « نيقباسلا
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 سنكب هدهعت و ص طابرلا وه ركذلاب ىرخأ دعب هيف ةالص راظتن او

 ٠ ٠ ٠ > رخآل تقو و نم

 وهف ةالصلا رظتني دجسملا يف دمق نم نأ » : يور دقو ى اهحتفب « ةوطخ ممج

 مكدحأ نإو « اهراظتنا الإ جورخلا نم هعنمي مل اذإ اهباوث يف يأ ى 0١١ « ةالصلا يف

 ام لعفي الو هيشم يف بداأتي هنأ كلذ مهفيو ى اهيلإ يشملا يف ناك اذإ ةالصلا يف

 هل رفغتست ةكئالملا نأو ةرخآلا رمأ يف ركفتلاو ركذلا نع لغشي وأ هركي
 يف د۔هق نإو « ةالصلا يف سيلف ةجاحو ةالصلا راظتنال دمق نإف « ثدحي" مل ام.

 ةكئالملا رفغتست نكل ةالصلا يف سيلف دجملا يف يلصي نأ رظتني دجسملا ريغ

 . ام عضوم يف ةالصلا رظتني نمل

 ىف اك طابرلا وه ( طابرلا وه ركذلاب ىرخأ دعب هيف ةالص راظتناو )
 . تاح ردلا عفريو ك اياطخلا وحمي و > امهوحنو حمر الو فس الب غ ثيدحلا

 الإ لظ الو هشرع لظ يف ةمايقلا موي هللا هلظيو ى ودعلا رغث ةمزالم طابرلاو

 فطع ( هدهعتو ) “هيلإ عجرب ىتح هب هبلق قلعت دجسملا نم جرخ اذإ نم هلظ
 وه : هلوقو ع فوطعم راظتنا وأ ضرتعم 2 خلا راظتناو : هلوقو « براقت ىلع

 ةبقارملا : _ ةددشم ءاهلا مضب _ دهمتلاو ‘ (سنكب) لاح وأ ضرتعم ع طابرلا
 ( رخآل تقو نم ) : هلوقب ادكؤم هيلإ راشأ اك ةظفاحملاو ىرخأ دمب ةرم
 ةزمهلا نأ ىلع ,ءانبف « زمه الب فنصملل ةخسن تدجو نإو ‘ فلأ مال لبق ةزمهب
 ىضر قيدصلا ركب ىبأ نعو “ يطوسلا هيلع هبن “ اقلطم بتكت ال نأ زوجي

 لىلق الإ هيف نكمب . ول و : ي أ ك 7 م اص نمك وهف ا دحسم سنك نم : هنع هللا

 )١( مل م هارر .
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 عفتني الو هسينك سيجنت دمعتي الو س روحلا رهم : ليق ، وهو

 ىنميلاك رغصألا جورخلا يفو ربكألا هلوخد يف مدقيو ‘ هب

 . .. .. ...... . .رم ام ىلع ىرسيلاو

 موي موص رجأ دحاو لكلف ى ةعامج هسنك ىلع عمتجا نإو ، دحاو عضوم يف

 ام لق ولو هسنك يأ ( وهو ) ص هدحو هسنكل هعم اوسنكي مل ول هنأ ىون نإ

 . نيعلا ( روحلا ) قادص يأ ( رهم : ليق ) ى هنم سنك

 يور امل “ قيرطلا نمو دجسملا نم ىذألا ةطامإ تبب دن" : _ جاتلا » يفو

 سيجتنت دمعتي الو ) “نيملا روحلا روهم :ظفللا طقل و « ةنسح كلذ نم هتطامإ

 ءةلبزملاكس جتني هنأ حجرتي ثيح وأ ،ةرزجملاك سجني ثيح لمجي الو « ( هسينك

 دجسملا نم دمي امم كلذ ريغ وأ ًاداوعأ وأ ابارت ناك ءاوس ( هب عفتني الو )
 زوجي : ليقو « اهفارطأ و هريصح داوعأ و « جراخ نم هب ءيج ولو هبارتك

 اورخاتي ناب ةرخآلا رمأ يف (ربكألا ) لجرلا ( هلوخد يف مدقيو ) هب عافتنالا
 ى لخدأ : هل نولوقي وأ « هنم بيرق يف وأ بابلا يف اوقتلا اذإ لخدي ىتح
 ىتح اورخأتي نأب نسلا ريبك ناك ولو ةرخآلا رمأ يف ( رغصألا جورخلا يفو )

 هل اورك ذ جورخلا ددصب اوناكو « اجورخ مهرخآ نوكيل وه رخأت نإو ى جرخي
 ص كلبق لخدأ الو يلبق اوجرخأ : ربكألا لقي الو ى الوأ جرخي رغصألا نأ

 ةرخآلا رمأ يف اوقفتا نإو ى كلبق جرخأ وأ يلبق لخدأ : لوقي نأ رفصأللو
 ىلع لضفلا بسحب نوبترب اذكهو ى اجورخ رخؤيو الوخد مدقي نسلا ريبكف
 هريغب ىقتلا نإ لوخدلا يف مامإلا لاقي دقو « ةمامإلا يف مدقتلا يف رم ام دح

 عدقت ( ك ) هقبسي نم هلطمي الئلو بارحلا يف مدقتي هنأل لضفأ هريغ ناك ولو

 باب يف ( رم ام ىلع ) اجورخ ( ىرسيلا ) ريخات ( و ) الوخد ( ىنميلا )
 . ناسنإلا ةجاح ءاضق
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 عيمسلا ىلإ كتمحر باوبأ انل حتفا مهللا : لوخدلا ديرم لوقيو

 هبارع د صقيو اريصن ىلإ ينلخدأ بر : جورخلاو ‘ ميلعلا

 ه هل ةبحت نيتعكر عكري مث عرضتيو وعديو

 يأ اهيف انلخدأ و ( كتمحر باوبأ انل حتفا مهللا :لوخدلا ديزم لوقيو )
 نمو رانلا نم انذعأو ،ةمحرلا لوخد اهلوخد مزلتسملا باوبألا يف وأ كتمحر يف

 : ليقو ى ( ميلعلا عيمسلا ىلإ ) لاق اك ى ملعلا عيمسلا كنإ ميجرلا ناطيشلا .

 ،'١)ي اريصن (ىلإ) قدص جرخ ينجرخأو قدص لخدم" يلخدأ "بر :لوقي
 ( اريصن ىلإ ينلخدا بر : جورخلا ) ديرم لوقي ( و ) جورخلا يف لوقي ايك
 هللا لوس ر ىلع مالصلاو ةالصلاو هلل دمحلاو للا مسب : لوخدلا ديرم لوقي : ليقو

 يل حتفاو يل رفغا مهللا « نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا ى هللا ءايلوأ ىلعو

 ؛ تفرتعا ينذبو “ تفرصنا كمساب ينإ مهللا : جورخلا ديرمو “ كتمحر باوبأ
 لوقي : ليقو ى لع يبنلا ىلع يلصيو « تفرتقا ام ءوس نم كرفغتسأ ينإ مهللا

 ،كترفغمب انجرخأو كتمحرب انلخدأ مهللا هللا نمو هلابو هللا مسب:لوخدلا ديرم

 باوبأ يل حتفا مهللا : لوقي لخادلا نأ يورو “جورخلا دعب كلذ لوقي : ليقو

 اذإ ناك هنأ ه هنعو ، كلضف نم كلأسأ ينإ مهللا : لاق جرخ اذإو « كتمحر

 ناطيشلا نم ميدقلا هناطلسبو ميركلا ههجوبو ميظعلا هللاب ذوعأ :لاقدجسملا لخد
 . مويلا رئاس ينم مصع : هللا هنعل _ ناطشلا لاق 0 كلد لاق نمو ى «» مج لا

 ةعكر يزجتو ( نيتمكر عكر م عرضتيو وعديو هب ارحب دصقيو )

 ةعاطب حرفي هنأل دجسملل يأ ( هل ةيحت ) هنع هللا يضر لمعف اك اهتيحتب ةدحاو

 ( ١ ) ١ رس إ ١ ه : ٨٠ .

- ٢٩٨ - 

 



 شممب 4 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 بيوصت نع ةيانك كلذ نأ امإو ى هيف زييمت قلخب امإ ةيحتلاب اندحأ حرفي اك هلا
 دجملا نيميو « دجسملل ءاملا وأ « بارحلا نيمي يأ ( هنيمي ) ؛ هبيغرتو هل عرشلا

 ى بارحم هيف ءاملا نإف هلباقم ثلاثلاو : هلوق لوآلل لديو “ بارحملا نيمي وه
 راك ولو ى رم ام ىلع ثلاثلاو يناثلا اذك و “ هاتزجأ ءاش ثبح ايهعك ر نإو

 دقو ى امهالصو ماق سلج نإو “ سلجي نأ لبق اههيلصيو ى هرك ذ ام ىلوألا
 ثيدح هدريو ى هاتتاف دقو اهك ردي مل سلج اذإ : ليقو « حيحصلا ىلع ايهك ردأ
 ؟ نيتمك ر َتَْكَر أ » : قلع لاقف دجسملا لخد هنأ رذ يبأ نع نابح نا
 دحسملا لخد ةداتق ابأ نأ » : ثىدحو ااي اهمك راف مق : لاق « ال : لاق

 ؟ عك رت نأ كعنم ام : هل لاقف ع مهعم سلجف هباحصأ نيب اسلاج لي هدجوف
 سلجي الف دجسملا مكدحأ لخد اذإف : لاق ؛ سولج سانلاو اسلاج كتيأر : لاق

 لبق اهتقو لاقي نأ لمتحي : يربطلا لاقو ؛ ملم هجرخأ خلا )٢' « مك رب ىتح
 لمحت وأ « ءاضق هدمبو ءادأ هلبق وأ / زاوج تقو هدعبو ةلضف تقو سوملا

 "لصيلف ةالصلا ةماقإتقو هلخد نمو لضفلا لصي مل اذإ ام ىلع هدعب اهتيعورشم

 ةيفنحلا دنعو اندنع اهيلصي الف هبف ىلصي ال تقو يف هلخد نإ و ى اهل ماقملا ةالصلا

 كلت يف ةالصلا نع يهنلا نيصصخع اهتالص حضألا : ةيعفاشلا تلاقو « ةيكلاملاو

 '"}) « اهلصيلف ادجسم كدحأ لخد اذإ » : مومعب نيلماع اهريغب تاقوالا
 دحسملا لهأ ريغ نم ناك ولو هلوخد رركت ولو لخادلل اهتالص نست نأ طوحألاو

 يف فلتخاو قافتاب هرثكأل موهفم ال ددملا اذه : رجح نبا لاق ى منام عنمي مل ام

 )١( نابح نيا هاور .
 )٢() ملم ءاور .

 )+( يذمرتلا ءاور .

- ٢٩٩ - 



 ٠ . . . ‘ هلباقم ثلاثلاو ‘ ها رسنبف رخآ ىتأ نانف

 ةشممأ قفتاو « نيتعكر نم لقأب ةنسلا هذه ىدأتت الف هرابتعا حيحصلاو ى هلقأ

 نمو “ بوجولا مدعب مزح نبا حرصو “ بدنلل كلذ ي رمآلا نأ ىلع ىوتقفلا
 ملو 'ا) ص تيذ7 دقف سلجإ ه : ىطختي هآر يذلل نل هلوق بوجولا مدع ةلدأ

 لاتحالو امهالص دق هنأ لاتحال رظن همفو 2 يواحطلا هب لدتسا ب 77 رمأي

 وأ ڵ ال مأ امهالص لهو لخد ىتم ردي ملف اهلصي مل هربو لخد نيح هرب مل هنأ

 اك « بوجو الب نيتمك ر دكأت انبهذمو « ال مأ امهةالصأ هبقاري ملو لخد هآر

 رسغو ةدكأتم ةنس وأ لفنف سلا ريغ امأ ى سجلا الإ ةبجاو ةالص ال هنأ

 رهاظلا لهأ نع لاطب نيا لقنو ى دكأتلا اهيف توافتي ةدتكأتملاو « ةدكأتم

 : «دعاوقلا» لوق رهاظ نأ ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللادبع وبأ ركذو “بوحولا

 لوخدلا دنع ايهعوك رب الإ لصحت ال ةنسلا نأ خلا نيتعكرب هلوخد دنع همحي مل نمو
 رخآ ىتأ ناف ) ثيدحلا نم ردابتملا هنأو سولجلاب ايهتاوفب لوقلا قفاويف
 دعبلاو بارحملا نم برقلا تاهجلا هذه يق ءاوسو ى ( هلباقم ثلاثلا و “ هارسمييف

 نكل ى هلباقم برقلاو دعبلاو “ فلخ ىلإ وأ راسيلا وأ نيميلا ةهج ىلإ هنم

 الإ ' نمآلا مدع دنع لضفأ دعبلاو « ءايرلا نمأ دنع لضفأ هلك كلذ يف برقلا

 . هءاج نإ ءايرلا عفد يف دهتجيو هرهظيف ضرفلا

 هترامع ىلع ثحلا نم رثألا يف امل لوآلا فصلا يف كلذ نأ يل رهظ يذلاو

 يف كلذكف ةعامج ةالصلا يف اذه ناك اذإف اثلاثو ايناث افص اولعج مث ى متي ىتح

 ءايرلا امأو “ ىدارف هتالص مهل قفتا اذإ ىدارف ضرفلا وأ ىدارف لفنلا ةالص

 )١( هيلع قفتم .

٣٠٠ 



 نو > مامإلاب بارحملا هبشت اذهو » ءاش ثح عب ارلاو

 ء هلس دمحلا كل مهللا ب امهدعب وعديو هللا ركذ عوكرلا هنكمي

 هتينالعو هرس( هرخاو هلوأ: هلك رمألا عجري كيلإو هلك ريخلا كديبو

 يلصب هنأ يئارلا ردي مل اجرو « لوآلا فصلا يف لقنيف بنتجيو رذحيف لفنلا

 برقلاو ىنمبلا ةهجلا هل لضفألا نكل “ ( ءاش ثيح عبارلاو ) اضرف وأ الفن
 ؛لضفأ دعبلاف ءايرلا فيخ نإو ‘ كلذك بارحلا لباقم مث ى كلذك ىرسيلا مش

 رهظي لب ى ءايرلا فوخ هرتس وأ همتك زوجي الف ضرفلا امأو « لفنلا يف كلذو

 دبجيلف ناث ءاج نإف مامإلا نيمي دحاولا يلصي اك « هءاج نإ ءايرلا كرت يف دهتجيو

 اراسي زوجيو انيمي نوكيف ثلاثلا ءيجيو ى امهنيب مامإلا نوكيف نيميلا يف يذلا

 نارمع قلطم ةينثتلا يف دارملاف ى انيمي نوكي نأ ىلأوآلاو ص ءاش ثيح عبارلاو

 وه نوكيو امهرجيف ثلاثلا ءيجيو انيمي نانثإ نوكي نأ لمتحيو ع تاهجلا
 فلخ نم بهذيو ع ثلاثلا راسي فصي انيمي مامإلا يلي يذلاو مامإلا فلخ
 ايلات هنع ديعب وهو مامإلا نيمي يذلا نوكيو ى همادق نم ال هازسي ىلإ ثلاثلا

 ريغ تقولا نوكب ( عوكرلا هنكمي مل نإو مامالاو بارحملل هيبشت اذهو )
 دبقوالإ هيف اهعكرب ام رادقم ىقبي ال نأ لثم “ كلذ ريغب وأ ةالصلا تقو
 ركذ ) ايهعك ر نإ ضرفلا كردي ال نأ فاخف تقولا قاض وأ ةالصلا تميقأ

 يفام لضفأ كلا الإ هلإ الو ث نآرقلا ركذلا لضفأو ث ناك ركذ ةيأ ( هللا
 امهدعب وعديو ) “ تارم عبرأ تاحلاصلا تايقابلا ركذي : ليق دقو ى نآرقلا

 هرس هرخآو هلوأ هلك رمآلا عجرب كبلإ و ( هلك ريخلا كديب و هلك دمحلا كل مهللاب
 تنأ الإ بونذلا رفغيال هنإف يبونذ ىل رفغت نأ كلأسأ « هنطابو هرهاظ هتينالعو
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 . نيمحارلا محرأ اي تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإف ىلإ

 ه (نيمحارلا مح رأ اي تنأ الإ بونذلا رفغي ال هناف :ىلإ ):لاق اك نيمحارلا محرأ اي

 ى كلذب اعدف امهالصف دجملا يف لجر ىلع لخد اصخش نأ » : يور اك
 اذه كملعي هللا لسرأ كلمم كلذ : لاقف كلذب قلع ىنلا لجرلا ربخاف

 0 ٠ 7 ءاحللا

 ٠ يذمرتلاو نابح نار دواد أ هاور ) ( ١

 ۔ ٣٠٢٣



 لصف

 . دودحلا اهيف ماقت نأ نم دجاسملا ترهظ

 لصف

 لمشي ام اهب دارأ ( دودحلا اهيف ماقت نأ نم دجاسملا ) تمًزن" ( ترهط )

 لوبك يأ ص ثدحلا ةفاخم كلذ يف ةلعلا نإ : خيشلا لوق ليلدب برضلاب بدآلا

 ولعو ةفنألاو ءوسلا مالكو كلذ لمشي ام ديرب نأ لمتحيو ع مدو طئاغو

 نادبألا نإف بدألاب لصحي امهوحنو ريزمتلاو دلجلاب لصحي اك كلذو ى تاوصألا

 ثدحي وأ ليلق برضب ولو ثدحيف هبلق قر نم سانلا نمف « فلتخت بولقلاو
 نإو ع ثدح نكي مل ولو ةعيرذلل ادس لكلا عنمي اضيأو ص هندب يف فعضل

 لعف ولو هبف برضي الف ى هريهطت كساملاو براضلا مزل ثذحاأف هبف برض

 نإ هيف برض دجسملل ميظعتلاو مارتحالا ةلملا انلق نإو “ هيف برضلا بجوم
 ام لعاف ىلع ةكم دجسم يفو مرحلا يف دحلا ماقي اك اؤاش نإ هيف لمف
 ٠ همف همح ول

_ ٣.٠٣ 



 ةل اضب اهيف دشني" وأ قوس وأ قيرط اهب ذختي وأ

 ص نيبراقتم ولو رخآ نم جرخيو باب نم لخدي ناب ( قيرط اهب ذختي وأ )
 ه نيتعك رلا طرشب رخآ نم جورخلاو باب نم لوخدلا دصق زوجي هنأب اوحرصو

 الإ ءاش باب يأ نم جورخلا هل زاج هجرخي وأ ائيش هيف عضيل ادجسم لخد نإو
 ص هيف لوصحلا لبق رخآلا بابلا نم جورخلا عم جارخإلا وأ لاخدإلا دصق نإ
 رحبلا يف هليبس ذختاف ف : ىلامت هلوقك انه ةرمب ولو رداص قيرطلا ذاختاو

 يف اقيرط مهل برضاو ف '") ي ابجع رحبلا يف هليبس ذختاو ل )١' ي برس
 برقأ هذه نكل ةرم هيف يشمي مهنم الك نأ عم اقيرط هامسف '") ي اسيت رحبلا

 نم لخدي نمب آاضتخم دجسملا يف مرحملا قيرطلا ذاختا سيل و ى نيراملا ددمتل ددمتلل

 ةرملا لمشي لي ص كلذ دعب امل اقيرط كلذ دايتعا ةين ىلع رخآ نم جرخيو باب
 قلطم يوني لب هيف هلوصح دمب هاون اذإ قيرطلا ةين لمشيو ى اضيأ ةدحاولا

 . جورخلا

 وأ عابي الو لقأ وأ رثكأ وأ موي يف وأ ةعيابملا ىلع رمتسي ( قوس وأ )
 . ليلق ءيشب ولو هيف ىرتشي

 داشنإ اذك و “كيلع هللا عمج ال : اهدشان باجيو ( ةتلاضب هيف دشني وأ )

 الف هباوج ديرأ نإ ىنعملا لب ةمزال كلذب هتباجإ تسيلو ى اهوحنو ةطقللا
 دنع وأ ىدنع اهنأ دجسملا لخاد نم باجي نأ زوجي الف « كلذ الإ هل باوج
 نم باجيإلا اذك و ع هداشنإل ةدعاسم نوكي امم كلذ وحن وأ ناكم يف وأ نالف

 )١( فهكلا : ٦١ .

 )٢( فهكلا : ٦١٣ .

 )٣( هط : ٧٧ .

_ ٤ ٣٠ _ 

  

 



 مل نإ رهنيو ، جرخيو اهب كلذ لعاف عنميو ةعيابم اهيف عقوت وأ

 ام اهيف لتقي الو ‘ برضي وأ فلحب وأ اهب كح الو . .هتني

 . . يمدي

 يه نم ق مالكلا كلذك و > دحسملا ق هداشنإ ءوسل كلذب الإ دحسملا جراخ

 ءاوسو « اذهل لماش فنصملا مالكو كاهب ملع هل نمو “اهبحاص نع دشنأ اذإ هدنع

 . هريغ وأ دشنملل نوكت نأ هلك كلذ يف

 وأ “ قوس لمج الب ليلق لقأ ولو دجملا لامل ولو ( ةعيابم اهيف عقوت وأ )

 نأ نم رذح كلذو ‘ خوبطم ريغ ديدج محلب اهيف رمي وأ ، فويسلا اهيف "لست"

 < ريراوقلاب ىنبت وأ اهيف عضوت وأ 2 ربواصت اهيف ىنبت وأ 4 سجن مد هب نوكي

 . اهفرش نم اهيف ةيصعملا كرتو اهيف ىصعب وأ ، قوبلا وأ ى ريمازمب اهيف خفني وأ

 الإ يهتني ال ناك نإو ( هتني مل نإ رهنيو جرخيو اهب كلذ لعاف عنميو )
 تارمملا نم ءيش وا كلذ لعاف يجن ىلع اوردقي ل نإو > ب رضأ برضب

 . كلذل دجسملا ةرامع اوكرتي الو مهبولقب او ركنيلف اهيف

 الإ عقي ال : ليق هنإف نامللا الإ ( فلحي وأ ) نيمصخلا نيب ( اهب كحي الو )

 . انريسفت رظناف رصملا دعب اهيف

 ٠ نذ آلا دنج برضلا نم سيل و ‘ اسك وأ دسب نإو ) برضي وأ (

 ام لتق زاوج همالك رهاظو “ توف فوخل الإ ( يمدي ام اهيف لتقي الو )
 عنملاب : ليقو “ دجسملا سجني ال هنأل ع كلذك وهو ى هلتق لح اذإ هيف يمدي ال

 ٣٠٥ _ ( ح ٥ . لبنلا ٢٠ )

 



 وأ 2 تلخد نإو ء ةالصلا ف نإو ةحك لتق ةرورضب زاجو

 . نكمي مل نإو داسفب ال اهجورخل ليتحا اهناطيحب برقع

 هجارخإ قطي مل نإو ى لتقيف جرخي نكلو ى هلخادل اناميإ و دجسملل امارتحا

 . هيف لتق

 الإ و “ اولعف هنم اجراخ هولتقي نأ اواصأ نإ برقعلاو : خيشلا لاق

 0١١ « مكتالص يف متنك نإو برقعلاو ةيحلا اولتقأ ه : قلع هلوقل « هيف هولتقيلف
 عضاوم تلخدف «ؤ ةالصلا ق متنك ولو : لاقو 1 عضومب هصخم ملو لتقلا مممف

 يف برقعلاف سجنلا فوخ دجسملا صخ امنإ و “ اعضوم صخي م ذإ اهلك ةالصلا

 امم سيلو مد هل اع نوكي نأ مزل الإ وا ةيحلا ىلع فوطمم ال أدتبم خشلا لوق

 لاح يأ آالاحلثم لعجو لتقلا مدع يف هيبشتلا قلطم دارأ نإ الإ مهللأ « مد هل

 . مهفاف همدعو مدلا نع رظنلا عطقب برقعلاو ةيحلاك كلذ نوك

 ( ةالصلا يف نإو )اهتوف فوخل مد هبف امم هيف (ةيحك لتق ةرورضب زاج و)
 هزاوجللصاف الب رتتسملا ريمضلاىلع فطع ( برقع وأتلخد ناو ) دجسملا يف

 زرابلا لعافلا نأل ىلعفلا نم ءزجك اهنأل ةلصافب ءاتلا تسيلو ى "ةرم اك احوجرم
 ( داسفب ال اهجورخلليحا“اهناطيح )ا ريمض وأ ارهاظ ناك ءاوس “اهدعب نوكم

 يف تلخد نإ اهنأ رهاظلاو؛ تارضملا نم برقعلاو ةيحلا ريغ اذك و ى طئاحلا يف
 : هلوق هبسانيو “طئاحلاك يه : ليقو “ ضرألا مدهب اهنع ثحبلا زوجي ضرألا
 حيحصلاو ى خلا لمن نكسم دجسملا ناك نإ اذك و : هلوق هبسانيو “طئاحلاك يه

 ( نكي مل نإو ) ى ةحلصملا مظعو تصصج ولو داسفلا ةلقل ضرألا مده زاوج

 . دمحاو يراخبلاو ملم هارر ) ( ١

 ۔- ٣٠٦ _

 



 . راف رحج وأ لمن نكسم دجسمب نإ اذكو س هيف اهيلع نيط هب الإ

 وأ لام هيف نفدي الو ، هنيح يف رهط مد هغلبو هيف لتق نإو

 ةعابت كلذ لعاف مزلت الو ص هل نإو { هطئاحب هيلع نيطب

 ءايلا ناكسإو ءاطلا رنسكب ( نيط ) طئاحلا يف داسفب يأ ( هب الإ ) اهجورخ
 :لاق ذإ هيلع ىرج يذلا وهو « ةددشم ءايلا رسك و ءاطلا مضب وأ عيب : لثم

 ناط ه لاقي “ طئاحلل دئاع هيف رتتسم ريمض نيط بئانو ( هيف اهيلع ) نيط وأ

 مده نإ و ى اهيلع هبئات وأ « ىلع رورجم نملاح هيفو « طئاح نيط و طئاح ديز
 . هلام نم همداه هانب طئاحلا

 كارتشإلا هبشلا هجو ( راف رحج وأ لمن نكسم دجسمب ) ناك ( نإ اذكو )
 جراخ ولو لتقي" ال لمنلا نكل ةرورضل الإ .دجسملا يف لتقلا مدعو جارخإلا ين
 ردقي ملو ارضم لمنلا ناك نإو < هتوف فيخ اذإ هبف ولو لتقي رافلاو 2 دجسملا

 يف ذؤم لك اولتقأ » : قل لاق دقو هيف لتق" قاش فلكتب الإ هجارخإ ىلع
 . ااا « مرحلاو لحلا

 لام نم رهطيو ص ( هنيح يف هرهط مد هفاب و هيف ) ءيش ( لتق ناو )
 ع هجارخإ نكمأ نإ لتاقلا لام نمف الإو ع هيف هلتق زوجي امم ناك نإ دجسملا
 نم حلصأ هنأل كلذل هضرأو هطئاح مده يدنع زوجيو 4 دحسملا لام نمف الإ و

 لوعفملل ءانبلاب ( نيَطي وا لام ) هضرأ يف ( هيف نفدي الو ) ‘ نييطتلا
 ( نإو “ هطئاحي هيلع ) زاجل عابيك ناطي وأ : لاق ولو “ ةيناثلا ءايلا ديدشتو
 نم ركذ ام ىلإ ةراشإلا ( ةعابت كلذ لعاف مزلت الو ) دجسملا يأ ( هل ) ناك

 )١( نابح نباو دمحأو ملم هاور .
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 لخد نإو هريغل ناك نإ هنمضيو 0 هحلصأ وأ هيلع مدهي مل نإ

 وأ عوكرب امنيب لصف رخآ نم جرخيل باب نم هب رام دجسم باب
 يهنلا نع جرخيل ءاعد

 هجرخيل وأ هيف هلعجيل همده نإف ى طئاحلا ( هيلع مده مل نإ ) نيبطتلاو نفدلا

 مدع ةروصو ى مدهي مل ىلع افطع لاق اك 9 حالصإلاب اهنم صلختي ةعابتف هنم

 دجسملا نم ةلومعم ريغ وأ ةلومعم ةقباس ةوك يف هلام لعجينأ مدهلامدعل نامضلا

 . طقف ىنب ام مدهب هجرخيف هيلع نّسطيو

 رهاظلاو ى كلذك هريغ لام نأ رهاظلاو “هلام ىلإ همده نإ ( هحلصأ وأ )

 مل هنأل هيلع نامض الو دجسملل امداه نكي مل نيطلا نم داز ام الإ مدهي مل نإ هنأ
 . هلام ظفح ةين ىلع لب دجسملا ةين ىلع نيطلا دزي

 نيط يذلا ريغل يأ ( هريغل ناك نإ ) هيلع نيط يذلا لاملا يأ ( هنمضيو )
 هل مزاللاف مده وأ هيلإ رقح نإف ث هيلإ مدهلا وأ رفحلا ىلإ كرتي ال هنأل « هيلع

 الف هيف لعب د۔ة -....اص نأ ملمي نأ نودب هريغ لام ىلع نيط نإو ى حالصإلا
 . هل زوجي ام لعف هنأل هيلع نامض .

 هعزانت ( باب نم ) هبف رورم ديرم يأ ( هب "رام ادجسم لخد ناو )
 رثكأ وأ نيتعكرلا ( عوكرب اهنيب َلَصَف رخآ نم جرخيل ) رامو لخ
 زئاج كلذو ث اقيرط دجسملا ذاختا يف دراولا ( يهنلا نع جرخيل ءاعد وأ )
 ملو دجسملا لخد ذإ يهنلا نع جرحي مل هنأ هيفو ى ةرابعلا يف هارت امك دمعلا ىلع

 هنأ عم اقيرط هذاختا نع يهنلا نع جرخ ولو ى ةالص تقو تقولاو هيف "لصي

 . هلوخد باب نم جرخ ولو “ هيف فالخ الب هك ولس قيرط ذاختا : لاقي دق
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 امل يويندب هيف ملكتي الو . هريغل نإو هبابب ةلاض داشنإ زاجو

 وأ ركذ وأ ةالصب ال هيف مالك لك ه : يور

 هنع ينغي اهف اقيرط هذاختا دصق دق هنأل كلذ . زوجي ال هنأ يدنع يذلاو

 هذاختا ةحابإ ىلإ عرذتلا الإ هيتعك ر وأ هئاعدب دصقي مل هنأ عم هاتعك ر وأ هؤاعد

 ناك عرذتلا قلطم ال اضيأ برقتلا هبتمك ر وأ هئاعدب دصق نإو ط اقيرط
 ولو ةالص الب جورخلاو لوخدلل اقيرط هذاختاب داري نأ نم عنام الو ى هيف فلخلا

 ماعدل فوقو وأ نيتعكر نودب اقيرط هذختي نأ دارأ نإو ى دحاو باب نم

 وعدي نأ ءاعدلا يف يفكي ال هنأ مهمالك ىلع رهاظلاو ، هل زاج ةرورض لجأل

 يزجيو يفكي هنأ ىلع لدي مهقالطإ نأ ريغ « فوقولاب زاتمي هنأل فوقو الب
 وأ بارحلا وأ لامشلاو نيميلا يف ءاوس هنم عضوم يأ ين ناتمك رلا وأ ءاعدلا
 تلع دق اك لضفأ هنكل مهوتي دق اك بارحلاب ءاعدلا صتخي الو ى ءاش ثمح

 ةجحلا ام رظنا و٤كلذ ىوس ايف بارحملا لباقمف رسيألاف نميألا ةالصلا يف لضفألا
 تايقابلا وأ ءاعدلاف يف نكي م اذإ امأ ى ةالصلا اتقو يف هنأ عم ءاعدلا ةيافك يف

 زج رك ذلا وأ تاحلاصلا

 ءابلاف ، هتبتع نع اجراخ فقي نأب ( هريغل نإو هيابب ةلاض داشنإ زاج و )
 ى هيباب برق يف يأ ص فاضم ريدقت ىلع ةيفرظ وأ ص ىلع ىنعم وأ « قاصلإلل

 زاجأ ث هنم سيل تيبلا باب : لاق نمو « آدشان هسأر لخديو هجراخ فقي الو
 الخاد فقو نإو ص هسأر لخدي نأ نودب دشانلل بابلا ة۔۔تع نيب فوقولا

 . احراخ عقو همالك نأل زاح ًادشان هسأر جرخأف

 يف هنع لأس هبحاص فرمي ملو دجسملا يف ائيش دجو نمو : « نلويدلا » يفو
 ھ ا دحسملا

 وأ ركذ وأ ةالصب ال هيف مالك لك » : يور امل يويندب هيف ماكتي الو )
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 . وُغَلَك قح لاؤس

 هنع يهنم (“وغلف ) “ هنم هل فصني نمم وأ هيلع نمم ىقح بلط ( قح لاؤس
 لوقلا ىلع ءانب ماهبإلاو مومعلا يف طرشلا مساب أدتبملا هبشل ربخلا يف ءافلا داز

 افوصوم الو ، ةيفرظ وأ ةيلعف ةلص الوصوم أدتبملا نكي مل ولو اهتدايز زاوجي
 افوصوم الو هب فوصوملا وأ ركذ امب لوصول افاضم الو فرظ وأ ةيلعفب

 شفخألا طرتشي ملو «نيتلبقتسم ةفصلا وأ ةلصلا هل نكت مل ولو روكذملا لوصوملا

 سردو “فنصملا ةرابع يف لاكشإ الف هماهبإ الو أدتبملا مومع الو “كلذ نم ائيش

 نآرقلا لب ص ركذلا و ةالصلا ىلع اسايق نازئاج نآرقلا ةءارقو هتءارقو همف مملا

 عنص ىلع قافتاب صخ اك صوصخ ماع كلذ : لاقي وأ « ركذ ملعلا ضعبو « ركذ
 اذك ىح لاؤس يف اضيأ كلذ دعب لوخد نكمي لب هدعب ركذ امو “ فورعم

 وأ : هصن ام هبف نأل هريغ دحأل بجو ام ثيدحلا يف قحلا نأ دريو “ ليق
 :ةكئالملا مهتدان ايندلا مالكب دجسملا يف اوماكت اذإ و « هقح هوطعأف هقح لئاس

 . هللا ءاضفب اي اوتكسا ى هللا ءاتقم اب اوتكسا

 ةنس ةرشع ىدحإ للع هللا لوسر تلأس » :اهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 ه!ور اذك )١' « ًاديدشت الإ هيف ينداز امف دجسملا يف مالكلا يف يل صتخي نأ

 نأ نكمي ال ريغص وهو الإ نلع يبنلا رصامي مل سابع نبا نإف رظن هيفو “ خيشلا
 لاؤسلاب هيف بغريو ململا فرعي لاحب اهيف وه ةنس ةرشع ىدحإ هعم نوكي

 ىلإ نيتنس نبا وهو هلأسي فيكف ةنس ةرشع ثالث هرمعو لزي يبنلا تام هنإف

 ةنس ةرشع ىدحإ مامت دنع هلأس هنأ دارأ نإ الإ ؟ امهدعب ةرشع ىدحإ متي نأ

 الإ هدزي مل هلوق لب ى ًاديدشت الإ هدزي ملف كلذ يف لاؤسلا رركف هرمع نم

 )١( يناربطلا هاور .

  

 



 عنص ىلع قافتاو س فيضك نم حالس ذخأو ةحفاصم هب زاجو

 تومو 0 رفاسم ةمالسو ‘ رطم نع رابختساو ‘ فورعم

 ىرتشا وأ هل دلو نم أنهيو > هيلو تام نم هف ىزعيو ى دوقفم

 ٠ ٠ . ٠ . هبئاغ مدق وأ > اديدج سبلو ائيش

 ملع دق هنأل دجا و لاؤس عم ولو حيحص ًاديدشت الإ هد زب ل : هلوق لب 0 ًاديدشت

 . اعنم هداز هنأ قدصي هملع دعب دحاو عنمبف لاؤسلا اذه لبق عنملاب

 تمزال : لاق لجر نع : ليقو : هصن « ناويدلا ه يف هاور ام رهاظلاو
 يف مالكلا يف يل صخرب نأ ىلع ةنس ةريشع ىدحإ هنع هللا يضر سابع نا
 نامز سانلا ىلع يتاي ه : ثيدحلا يف وأ « ًاديدشت "الإ ائيش يندزي ملف دجسملا

 ص اهرومأ يف رظانتلاو ايندلا يف الإ ركذ مهل سيل اقلح دجسملا يف هيف نوسلجي
 يتأيس » يورو «١' ةجاح نم مهيف _ هنيدل يأ _ هلل اوسدل مهنإف مهوسلاجت الو

 .'٢؛« هئانب ىلإ رظنلاب نولغشيو دجسملا هلهأ لخدي نامز

 قافتاو ) ةيصعم يف سيل ( فيضك نم حالس ذخأو ةحفاصم هب زاجو )
 روجهم ريغ (رفاسم ةمالسو) رعسو ( رطم نع رابختساو فورعم عنص ىلع
 ىزعيو ( ؤ كلذ وحن وأ هلوق هل لدي اك هريغ وأ ( دوقفم تومو ) عابك

 ث ىثنأ هل دلو ولو ( هل دلو نم انهيو ) هتيزعت تزاج اذإ ( هئيلو تام نم هيف
 ايعرش ءارش(انيش ىرتشا وأ) ‘كلذ وحن وأ هلوق هل لدي اك هدالوأ نع لأسيو
 صوصخ ال اقلطم باغ نم ( ةبئاغ مدق وأ ) الالح زئاج ( اديدج سبل وأ )

 ٠ دراد وبأ هارر ) ( ١

 . يقميبلاو دواد وبأ هاور ( ) ٢
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 لهو ، عجاريو ةنسلل قلطيو حكنيو هيف بطخيو { كلذ وحن وأ

 قح لاؤس نم وهو مكاح دنع هيف مصاختي

 زاج اذإ حيحص ضرَمو ضيرم رلبك ( كلذ وحن وأ ) ةدم هل لومجملا بناغلا
 . دجسملا يف ناك ول دجسملا يف اضيأ هلك كلذ زاجو « هلك كلذ

 (حكنيو) اعرش ةزئاج ةبطخ ( هيف ) جوزتلا ةأرملا نم بلطي ( بطخيو )
 نآل حكني : هلوق ىفكف دقع ولو “دقعني ال هريغ نإف اعرش زئاجلا حاكنلا دقعي
 هقيلطت قلطي نأب ةنسلا ىلع يأ ( ةنسلل قلطيو ) هزاوج مهوتي الف حافس هربغ

 هبئان (عجاريو) هللا ءاش نإ هلحم يف يتأيو ى اهيلع هيف لخدي مل رهط" يف ةدحاو
 ء هيف عجاربو هربدقت لسىلدل لعافلا فذحو هفذح زاوجب لوقلا ىلع ءانب فوذحم

 يهو ةيعرشلا ةعجارملا اضيأ دارملاو “ جوزلا عجاريو يأ لعافلل هؤانب زوجيو

 . مرحت ملو اثالث قلطت مل يتلل ةدملا ءاضقنا لبق نيدهاشب

 ال مأ ايضاق لعج ءاوس سانلا نيب مكحي نم (؟ مكاح دنع هيف مصاختي لهو )

 : لع هلوقل رم اك دجسملا يف زئاج ىحلا لاؤسو ، ( قح لاؤس نم وهو )
 هوطعأف هقح لئاس وأ هللا ركاذ وأ لصم : ةثالث الإ وغل دجسملا ف مالك لك »

 حيبستو ميظعتو نآرق نم هتالص يف ركذي ام وهو لصم مالك يا ) « هقح

 يأ هقح لئاس مالكو > ركذلا وهو هلللا ركاذ مالكو > ريبكتو تايحتو ريبكتو

 كلذنإف«هقحلئاس لاؤسو ركاذ رك ذو "لصم" ةالص ردقت نأ كلو“هبلاط

 مالكلاب دارملا نوك نم عنام الف الإو لاصتالا ءانثتسالا يف لصالاو ى مالك هلك
 . امطقنم ءانثتسالا نوكيف ى ايندلا مالك

 )١( هركذ مدقت .

- ٣١٢ _ 

  



 مخني الو > نالوق ؟ ال وأ اضيأ هف زوح و هح ر اخ ال ١ كحي ال و

 هف ١  5ق زي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 مكحلا نأل بسنأ وهو ( اضيا هيف ) مكحلا ( زوج و هجراخ الإ مكحي الو )
 قح لاؤس مصاختلاو < ناضرف امهو ؤ ركنم نع يهن و ف ورمعب رمأو ضرف

 ام زوجي ال فيكف ابجاو سيل ام هيف زاج اذإف 2 ةلمجلا يف بجاو ريغ وهو
 امهدحأ : نالوق ايل وأ نامض يف ( نالوق ) الصأ هيف مصاختي ( ال "وأ ) بجو
 . هزاوج رخآلاو ص هلخاد مكحي ال نأ

 هريغل هبف هسولج قفتا نإف دحسلملا يف ءاضقلا هركيو : .« جاتلا » ف

 هيف نكمم لك يف ر ى هيف هزاوج : ليق رثكألاو ى سأب الف هف ف ةموكح تقفت -.قفت
 . قيرط يف ول و هبلع يضقتسا هذلا رصملا نم

 يوزني اك ةماخنلا نم يوزني دجسملا نإ : ليق ( قزبي وأ هيف متخني الو )
 لج هللا نأ امإف س كلذ ههرك نع ةيانك وهو “ ضبقني يأ ع رانلا نم دلجلا

 ميرحتلا نع ةيانك ةيانكلا هذه نأ امإو “ كلذ هركف ازييمت هل لمجي العو

 وأ هلخاد نم هفقس وأ هرادج وأ هضرأ يف ةماخنلا عضوب وه امنإ ءاوزنإلا كلذو

 ةلبق يف ةماخن للع ىآرو ه ص كلذ يف امل عضو الب مخنتلا توضب ال هجراخ

 مكيأ : لاقف ص _ رمثلا ناولأ نم عون وهو - باط نم نوجرمب اهنكحف دجسملا
 نقصبي الف ههجو لبق هللا نإف ىلصي ماق اذإ كدحأ نإ هنع هللا ضرعي نأ بحأ

 هب تلجع نإف ص ىرسيلا هلجر تحت هراسي نع قصببلو ى هنيمي نعالو هَلَسق

 دتشاف ؤ ةحئار مهنم بلطو هكلد مث مث هيف ىلع هعضو “اذكه هبوثب لعفلف ةرداب

 مث نوجرعلا سأر ىلع هلمجو هذخأف ث هتحار يف قولخب هءاجف هلهأ ىلإ ىف

_ ٣١٣ _ 



 بارتلا هيلع ةر الإو نكمأ نإ جرخأ تيم هيف تام نإو

 هناكم يف

 قولخلا متلعج كانه نمف : هللا دبع نب رباج : لاق ١١ « ةماخنلا رثأ ىلع هي خطل

 نبو هندب هب ر نإف « : ةياور يقو ٤ هدب اهنكحف « ةيا ور يفو > مكدجاسم ق

 . « ةلقلا

 يف ناك ءاوس مارح ةلبقلا يف قازبلا نأ ىلع ليلعتلا اذه لدي : يباطخلا لاق
 الو قافتاب مم رحتلل ةماخنلاو قازبلا نع يهنلاو“يلصملا نم ابس الو ىال مأ دجسملا

 ممرحتلل وأ ه_يزنتلل له دجسملا يف قازبلا ةيهارك نأ يف فالخلا هيف يرجي

 : ةياور يفو ى ‘"«هينيع نيب هلفتو ةمايقلا موي ءاج ةلبقلا هاجت لفت نم ه : يورو

 < ثيدحلا ف هلك كلذ و ى اكلم هنيمي نع نإف ى نيميلا ةلبقلا لثمو « ههجو يف »

 نم نأل ص ةاجانملا نع ةيانكلا ةلبقلا نيبو هنيب وأ ههجو لبق هللا نوك ىنعمو
 ال كمادق ناك اذإ الثم ناطلسلا نإف ةمظعلا نع وأ “ كمامأ نوكي هيجانت

 لوألا هجولل لديو ى اهانعم ال اهانعم مزال ديرأ ةيانك كلذف ى كمادق قصبت
 يف ماد ام للا يجاني امنإف همامأ قصبي الف : قيرط نم يراخبلا هاور ام ىلع

 مهفي ةلبقلا ىلإ ههجوت نأ هانعم وأ ، اكلم هنيمي نع نإف هنيمي نع الو ه"الصم

 . هتلبق نيبو هنيب دوصقم ناك هبر ىلإ هنم دصقلاب

 ( هناكم يف بارتلا هيلع درأ الإو نكمأ نإ جرخأ تنيم هيف تام ناو )
 دجسملا يف هنأل ربقلا كلذل ميرح الو “ هرثأ هنم لاز ولو « هربق كلذ نوكيف

 ٠ يئ اسنلا ها ور ) ( ١

 . ملمر دواد وبأ هاور ) ( ٢

_ ٣١) 



 وأ ءانبك فدح عنميو ك هررض هنم فخ نمع هقلغ زاجو

 ةينا وه لهو ص هميرحب سجن وأ ةباد طبر وأ سرغ

 ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ . اعارذ رشع

 الو هملع يشع الو هملع فقو وأ هملع دمقي الو ىطختي ال هنأ ريغ ةرورض نع

 ٠ لاز وا و ةالصلا باتك باتك ف رم اهم هلع يلصي

 ص هيلع ةقباس دجسملا ضرأ نأل لاز اذإ هب "دتعي ال هنأ يدنع يذلاو

 ء دحسملا ضرأ رئاسك تناكف اهلصأل تعجر لاز اذإف « ةرورض نع ناك امنإ و

 هبارخ يف "يعسو هللا مسإ هيف ركذي نأ نع هل عنم هقالغإ نآل دجسملا قلغي الو

 حتفلا بلطي ناك نإو الوخد دجي الف هقالغإ تقو ةدابعلل دحأ هدصقي دق ذإ

 ص للا تيب وهو دجسملل كلمت هنم كلذ نأل زوجي ال كلذكف ى هل حتفيف
 بلط اذإ و ص رتسلا بجيو لفنل ءيجي دق هنألو ى هبلط يف بلاطلا ىلع فيلكتو
 . هرمأ رهظ

 لوخدو ةقرسو مذهو سيجنتك ( هررض هنم فيخ نمع هقلغ زاج و )
 غ ( هيرحب سجن وأ ةباد طبر وأ سرغ وا ءانبك ثدحم عنميو ) “ كرشم
 اوأر وأ كلذ الإ اودجي الو « دجسملل باودلا وأ سرفلا وأ ءانبلا ناك نإ الإ

 وأ ودع رطضا نإو ص نكمأ ام هرادجل سبجنتلا رذحيو « زئاجف هبف ةحلصملا

 هميرح يف هتباد طبر هلف ‘ آدحأ راضملا نم كلذ وحن وأ قيرح وأ ليس وأ. عبس

 سجن نم داسفلا حلصأ ةلعلا تلاز اذإو ‘ كلذ الإ دجي مل اذإ هيرح سيجنتو

 رثع ةينامث ) وأ ى « ناويدلا » يف هب ردص اك رشع ةعبس ( وه لهو ) “ هريغو

 ىلع ةرشع ىف اهتبثأ و ى اهطقسأل هثئنأ ولو ى ءاتلا تبثأف عارذلا ركذ ى ( اعارذ
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 . . . . . فالخ ؟ نونامث وأ نوعبرأ وأ

 ةشاح يف هللا دبع وبأ لاق ؛ ( فالخ ؟ نونامث وأ نوعبرأ وأ ) ىحصفلا ةغللا

 خيشلل نيبي ريمضو ص ها هب ردصملا هلعلو هب لومعملا وه ام نيبي مل : « دعاوقلا »

 ضعب ةداع نم ناكو ثرشع ةينامث : «دعاوقلا» و خيشلا مالك يقو“انه هب ردصملاو

 . هليلعت ركذ امل حيجرتلاو مدقتلاب حيجرتلا ءالعلا

 ملكت نإ الإ ى ةرامإلاك مدقتلا لب « امزج ىنل مدقتلاب حيجرتلا : لوقأو
 ع كلذ وحنب وأ ضعب لاقب وأ لقب هيكحي نأ نودب الثم باتكلا بحاص

 نوكي ذئنيحف ركذ امم هوحن وأ لبقب هريغ ىكحو « اذك وأ اذك له نودبو
 “نوعبرأ :ليقو اعارذ رشع ةيناث دجملا مرح لوقي نأ لثم لوآلا حجر دق

 . نونامت : لبقو

 ررقت امل دانتسا ضعب دنتسم هلعلف ليلعتلا ةطساوب حبجرتلاب كحلا امأو

 ينعأ ى ةلملا هيف تركذ يذلا مدقي نيضرامتملا نيلوقنملا نأ لوصألا يف

 . هي لممي

 دجسملا رادج تحت ىجنتسا نمو “ ناعارذ دجسملا ممرح : « جاتلا » يفو

 دجسم ءانبل دجسملا ميرح امأ و“هرادج ىإ يرمتلاو هيرح سيجنت نيب عمج دقف
 أضوتو لوبلا قارأ ناذآلا لجرلا عمس اذإ ثيحي ناك اذا هنإ : هيف ليقف « رخآ

 مارحإلا ةريبكت كردي مل ينمي ى ةعامجلا عم ةالصلا كردي مل دجسملا ىلإ بهذ مث

 ء رخآ دجسم ءانب زوجي كانهف كردتسي وأ اهدعب ام كردي ناك ولو ى مهعم

 . ةيرق يف اذهو “ زوجي ال كلذ نودو

 لوألا برخي ال وأ ةراهملا يف ةيرق يف نادجسملا ىءارتي ال ناك نإ : ليقو

 . هئانبب سأب الف هيلإ سانلا لوحتب ريخآلا ةرايعب
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 ىلصم ةراجحب عفتني الو ص بدأ هرسك نإف هرضم ىلع رجحيو

 لعجي الو « اهناكمل اهدرو لعف نإ اهسجنم اهريهطت موزل ، سجنت الو

 . . . . . . ن 71 ةرم ےحع دحسم

 هانب نإ فاخو هريغ اهىف ةيرق ف دحسم ءانب دارأ نم نأ : مهضعب ركذو

 كلذ فاخ نإ : ليقو « لوآلا رارضإ دصقي مل نإ هؤانب زاج لوآلا برخ

 برق هؤانب زاجو « هلباقم برخ رمع اذإ ام وه : لبق “ رارضلا دجسملاو

 ملعي ملو ىرقلا ةرواجتم دجاسم تدجو امبرو “هيلإ لصي نأ ردقي ال نمل رخآ
 . كلذ ف راكنإ نيملسملا نم

 لزنملا لهأ ضعب نع دمب .نإو رخآ يف ةالصلاو دجسم نف ناذآلا زاجو

 دجسم برخ نإو « هبارخ اودصقي مل نإ زاج لوألا اوك رتو رخآ ينبف
 هونبو هنم دوجأ هبرقب عضوم ه رامع نسحتساف هب رمعي هل لام الو

 . زاج مهقافتاب

 هيرح يف وأ هيف ثادحإب دجسملا رضم يأ : ( هوضم ىلع رجحيو )
 > بدأ ( هوحن وأ دوع رسكب رحجلا . يدعت هش رحجلا ي ] ) ءرَسَك ن اف (

 هنأ همالك دافأ > هتيب وأ هراد ق هانب ىلصم ولو ) ىلصم ةراجح عفتني الو

 اهرىپطت مزلو > سجتت الو ( > هلاطبإ الو رادلا ق ولو ىلصملا مده زوحي ال

 اهف سحن نمو > دحسم ٣ ر احح ١ ذك و > ) اهناكم اهدرو لعف نا اهسجنم

 ل نإ درلا همزلي الو > باتو هحرخأو ارهاط هلثم هىلإ در > بارت وأ ىصح

 . هيلإ اجاتحي
 ناكم مسإ وهف مهف روضح عضوم يأ ( نايبصلل ةرضحم دجسم لعجي الو )
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 { هولخدي نا مهيلع رجحيو

 ريغ يميملا ردصملاو ناكملاو نامزلا مسإ يف اهنإف طقف ءاتلاب سايقلا فلاخ

 عابسلاو مئاهبلاو نيناجملا هنم عنميو “ ( هولخدي نأ مهيلع رجحيو ) ى ةسبقم
 اذ_ك و ى مهلغشيو نيلصملا ذؤي مل ام هبف دمقي نأ فئاخلل زوجيو « ناركسلاو

 الو ‘ اوردق ىتم ريهطتلاو اهثور جارخإ مهمزلو كلذ ىلإ اورطضا نإ باودلا

 ص سفن وأ لام يف فوقو وأ جورخ وأ لوخد دنع باودلا تثدحأ اهف نامض

 كلذنم دلوتي مل امن ودع وأ رطم فوخنم هيف لام لاخدإ ىلإ اورطضانإ اذك و

 اناسنإ رقعف هل زوجي ثيح هيف ًاديدح عضو نمو“هب سأب الف هرامع ىلع ولو رض
 وأ ةحيرلاب لخدت تناك نإ الإ هنم ةأرملا عنمت الو “ هيلع نامض الف ةياد وأ
 وأ مهل فشكت وأ لاجرلاب طلتخت وأ ث هرم_غوأ بوث نم ةرخافلا ةنيزلاب

 همف رظنو “ اهريغو ةباشلا نيب مهريغو ةيكلاملا نم ريثك قرفو « اهتوص عفرت
 يف كتالص نم ريخ كتيب يف كتالص ه : ديعس مأل لاق هنأ للط هنعو « ضمب
 كراد يف كتالصو ى كراد يف كتالص نم ريخ كترجح يف كتالصو “ كترجح
 كتالص نم ريخ كموق دحسم ىف كتالصو “ كموق دحسم ق كتالص نم ريخ

 - - . «)١' هعاجلا دجسم

 مهضعب معزو هيلإ دنتسي الو جراخ نم هلظب لظتسي الو كرشم هلخدي الو
 نولخدي ةمذلا لهأ اوكرتي الو : « جاتلا ه يفو ؛ ةموكحل هلخدي نأ زوج هنأ
 لوخد نم كلا دارأ نم عنمب ال : نسلا وبأ لاقو > ةرورض نم الإ دحاسملا

 فيقث دفو لع يبلا لزنأ دقو ى مارحلا الإ رفاكو بنجو ضئاح نم دجسملا
 ٠ دحللا

 . يذمرتلاو يئاسنلاو نابح نبا هاور ) ( ١

_ ٣١٨ - 

 



 > بُجك لوخد هركو > هلهأ رضأ ًاسحن 1 و هب عضو نمو

 ى هنورمعيو هيف نولصي نيذلا مهو ( هلهأب رضأ اسجن ابوث هب عضو نمو )
 اهضقني رادقم همادق ناك وأ هتسم نم ةالص بوثلا كلذ داسفإب نوكي رارضإلاو

 هلقنبو ى هنم فوخلاو ى هنع زرحتلاب سانلا هلافشإبو “ رم ام ىلع ريصح ىلع وأ
 نامض ال ناك ولو ى عاض اذإ هلوحم هنمضي ءيش هيف نوكي نأ ةفاخنو هعضوم نم

 قيلعتلا نم عضولاب زرتحاو “كلذ الإ دجم مل اذإ هيف يلصيل هناكم نم هلوح نم ىلع

 مامإلا عم يلصملا امأو ص هلك كلذ يف ضقنلا رادقم رم دقو “ راض ريغ هنإف

 ؛هب لصتم ريغ سجنب الو رورمب دسفت الف“ هتالصل ةياقو : ينعأ “هل ةرتس مامإلا
 زئاجف “ هب هرامعو دجسملا عافتنا دتعي مل امم كرت امو اهريغك دجسملا ةطقل و

 . هذخأي الف دجسملل هكرت هبحاص نأ ىلع لمحيلف كلذ هيف ديتعا امو هذخأ

 تقصلأ يأ 0 قاصلإلل وأ ى هلهأ ةرضأ يأ ع لوعفملا يف ةدئاز ءابلاو ى دحأ

 . ًارض مهب

 هنع هلزع هلف ىلصملا لغشي امم امهريغ وأ بوث وأ لمن ك ام هيف ىأر نمو

 ىونلاك ام هيف دجو نإو هريغ ىلإ دجسم طسب لوحي الو « هيف هبلع نامض الو

 . نمض زرحلا .ريغ يف هكرت نإ : لبقو ى هيلع الف هامرو بطحلا وأ رمثلا وأ

 ام بصناو ترسكناف هبف ةروراق عدسف هءادر "رجي دجسملا ريشب لخدو
 ى دجسملا نم هوحنو بوثلا جرخي ضعب ناكو « انامض هسفن مزلي ملو فرصناف اهيف

 هل زلينلفَ هيلإ فصلا لصتانإ الإ هيفيلصي امضوم دجونإ نايضلاموزل حضاولاو

 . هملع نامض الو هلحم نع

 اهب داري ناب ةهاركلا هلمتحت و مرح : ليقو ى ( ربنجك لوخد هركو )
 > هركم : لق > جراخ نم هرادح ىلع بنجلا لشم دانتسا اذكو > ميرحتلا
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 > همل { ودع هرصح نم وأ هحلصم ال هعلط الو > هف رط اق وأ
.٥ 

 > هت راح ىمر الو هداسف نم رذحو هملع هتلتاقم زاجو

 كلذل تلعج نإ زاجو

 روذعم ريغو بئات ريغ غلابلا فلقألاو ءاسفنلاو ضئاحلا وه هلثمو “مرحي :ليقو

 هلظ يف هدوعقو جراخ نم دجسملا رادج ىلع كرشملا دانتسا عيبرلا هرك و

 زجي مل هلخد ول هسيجنت نم دب ال ناك نإو “ هسيجنت نم ارذح ( هيف رطاق وأ ) .
 ءلاستغالا ىلع ردقي مل نإ مميتي وأ لستفي ىتح هلخدي الف بنجأ نمو“هلوخد هل
 تلزن نمو ى هيلع ردق ولو هلخديو مميقي نأ هل زوحي هنأ : ءاملعلا ضعب معزو

 ناك نإ دقري وأ هيف دمقي نأ هل صخرو ى هنم جرخيلف دجسملا يف ةبانج هيلع .

 لوخد يف درو يهنلا نآل سايقلا ىرب ال هلئاق لعل و “ دجسملا سجنلا لصي ال

 نم ىلع هيف هبانجإ دعب هسقي ملف بنج ريغ وهو هلخد دق اذهو « بنجلا دجسملا
 بنجلالوصح ةلعلا نأل “جورخلا همزلي ابنج هلخادك هنأ جبحصلاو ى ابنج هلخد
 . دجسملا يف

 هرصح نم وأ ) هنم حرط هيلع ابوث لمع نمو ( هحلصم الإ هعلطي الو )
 رذحيو ) دجملا قوف نم "ودملا ةلتاقم يأ ( هيلع هتلتاقم زاج و ث هيلإ ةودع
 وأ هئانب نع تلضف هيلع ىتلا ةراجحلا يأ : ( هتراجح ىمري الو هداسف نم

 هملع وأ هيف تناك اذإ ةراجحلا نأل ى ( كلذل تلعج نإ زاجو ) “ هل تظفح
 . هل لايك

 اهعم دحم ١ و ُ ام نم ا و رخ همف دح وف ا دحسم لخ د نم : جاتل ١ ] ق ل اق
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 هرات ف ىري الو اهحالص يئر نإ نوناك يف ران هب دقوت نأو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ، ابيط نإو روخ الو ذ نتن الو لمق

 ء اضيأ لهج دقو ءارقفلل وهف لسبسلل ناك نإ هنأل “ اينغ ولو هنم
 عفتني ناك نإ ءاوس اذه يف لاملاو اهنآل هل دجسملا يف ةعوضوملا ةراجحلا مكحو

 ١ . ھا اهلثم

 رطضا اذإ اهيلإ فقس وأ رادج مده الب دجسملا ةراجحب لاتقلا يدنع زوجيو

 هيلعو اهب لاتقلا نع ءانغتسالا هنكمي ملو هيلإ ءيجملا نم وأ هورماع كلذ ىلإ

 ملو اهيلإ جاتحا نإ امأو ع هل الالح لاتقلا ناك اذإ كلذ هل زوجي امنإو “ نايضلا

 فرصتلاو “ ةعاط ودملا لاتق نأل اهب لاتقلا هل زوجي الف « ةرورضلا كلتب نكمي

 . ةيصعمب ةعاط الو “ ةبصعم دجسملا لام يف

 هضرأ يف اهداقيإ زي_جأو ( اهحالص يئر نإ نوناك يف ران هب دقوت نأو )
 هران يف ىمري" الو ) ص دامرلا لازباو هوحنو ريصحلا قرحت نأ رذحيو ‘ حالصل

 ى حيحصلا وه اذه “ ضرألا يف ىقلي الو هربغ رات يف اضيأ ىمري الو ( لمت

 ء ضرألا يف هيمر مهضعب زاجأو « دجسملا ريغ ران يف هءاقلإ مهضعب زاجأو

 همزل دجسملا نتنأ نمو ( نتن الو ) ، لتقيو رانلا يف ىقليو ىمري : ضعب نعو
 مدقتملا رباج لوقل زيجأو ى ( ابيط نإو روخب الو ) ةبيطلا ةحئارلاب هبيطي نأ
 هنالو ص مكدجاسم يف قولخلا متلعج كلذ لجأ نمو : لاق ذإ هزاوج ىلع لادلا
 امأو ى اهتلازإ دعب هلعج لب اهيف نتن ال اهنأ عم ابيط ةماخنلا ناكم لمج يلك
 ءاسنلا ثدحأ ام يقل هللالوسر كردأ ول:ةشئاع لوق ههجو لمل : لبقف ى عناملا
 ى سانلا نلغشي الئل نهنم ةبيطتملا عنمل يأ ، دجسملا نهعنمل - بيطلا نم ينعت -
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 ةعامج روضح نارأ ميقمل نو صخرو > رفاسمل هف دوقرلا زاجو

 امنإ : ليقو ص ةالص تقو ناح وأ سلجملا لهأب رضأ نإ 7

 . ٠ ٠ ‘ ٠ ةلن اق ف وه

 ةأرملا نم بيطلاف « اهيف بيطلاك ةأرملا ريغ يف بيطلا سيل هنأل هيف ليلد الو
 . هريغ نود اهنم هنأ ملع اذإ

 ميقل نإو صخرو .رفاسمل ) دجسملا لخاد يف يأ ( هيف دوقرلا زاجو )
 « هيف نكي مل نإ اهتوف فاخو نآرقلا ةءارقل وأ ةالصلل ( ةعامج روضح دارأ

 ص مونلا ىلإ هلاح ءاعدب وأ هطبطغ وأ م ونسَفب ( سلجملا لهاب رضأ نإ ماقيو )

 هنأ رهاظلاو یكلذ ريغ وأ هتروع فشكب وأ « مونلا ىلإ وعدت مئانلا لاح نإف

 برق" (ناح وأ ) همونب بئاغ هنأل مونلا هذخأ دقو هيلع لخد فورعمل هبني ال

 لوأ درب ملو ى اهل ةماقإلا يف عورشلا تقو : دارأ « ( ةالص تقو ) رضح وأ

 ةالصل مئانلا هبني امنإو ص هلوخد دعب نكل ى زاجل اهتقو لوآل هَسن ولو ى اهتقو

 هل زوجي ال ثمح ى همونل وأ ماعطل وأ هنم هريغ بيصت وأ هبيصت ةرضم وأ

 رجفلا دعب وأ رصعلا دعب وأ باب وأ قيرط ف وأ“روك ذملا ثحبلا ىلع دجسملاك

 : ليقو ص رخآلا يف هضعبو امهدحأ يف هضعب لظو سمش نيب وأ ىحضلا يف وأ
 باب نم وهف ع هبتني مل نإ هقحلت ةرضم ههببنت امأو ى همزلت ال هنآل ةالصلل هبني ال
 اهب بطاخي مل ولو هنإف هنم هريغ بيصت ةرضم امإو “ هثحب رم دقو ى ةيجنتلا

 هنإف هريغ رضي ثبح مونلل ضرعت نإ اهس الو ى ررضلا ةمرحل اه هبني هنإف
 . مونلا يف هيلع بترت امبو تاذلاب هضرعتب بطاح ذئنيح

 : ليقو ى ( ةلئاق يف ) هيف ميقم ١ مون ف صيخ ز تلا ينمي ( وه امنإ : ليقو )
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 > احالس ولو هلاه هف نزخع وأ هزح وأ هماعط رفاسم هب خبطي ال و

 ًاناومح ال هلإ رطضا نإ كلذ زرمجو

 ِىهن ه و ؤ رارضإ نكي مل نإ ةالص راظتنا نودب ولو ميقل ولو هيف مونلا زوجي
 ح «١_' هرهظ ىلع قلتسم وهو ىرخآلا ىلع هيلجر ىدحإ لجرلا عضي نأ رقت
 ح دجسملا يف ابقلتسم ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ امضاو كلذ دمي يئر مث
 يهنلا : ليقو ع ممرحتلل ال ةهاركلل هنأ هبهنل نيبم هلعف نإ : لوقأ ام برقأف
 تبثي ال خسنلا نأب ثحيو ى ةروعلا ودبت نأ ىشخي ثيح هلع وأ ى خوسنم

 ماتلا هراقو نم فرع ال سانلا عمجم دنع ال ةحارتسالا تقوف هلعف ناكو لاتحإلاب

 . سانلا ةسلاجم ىف

 ءةحارتسالا عاونأ و عاجطضإلاو دجسملا يف ءاكتإلا زاوج هيفو :يباطخلا لاق

 . سلاجلاب صتخي ال هيف ,ثبالل_ دراولا رجألا نإ : ليق هيفو

 لثم لعفي وأ هيوشي وأ هيلقي وأ ( هزبخي وأ هماعط رفاسم هب خبطي الو )
 ( ال هيلإ رطضا نإ كلذ زوجو “ احالس ولو هلام هيف نزحم وأ ) “ كلذ

 هلك كلذ هيف العفي نأ ليبسلا نياو فيضلل زاجو ى ( اناويح ) هبف لعجي نأ

 . هبف هالخدي الف اناويح الإ

 )٠١( نابح نبا ءارر .
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 تاهيبنت

 هدشنأ نمو 0 دحسملا يف رعشلا داشنإ زوج ال هنأ : «جاتلا» يف ركذ : لوألا

 هملإ ظحلف هيف دشني ناسح هنع هللا يضر رمع رمو ى كاف هللا صق :. هل لبق

 نيتأتل : هل لاقف “ كنم ريخ وه نم دنع هيف دشنأ تنك : هل لاقف ى هاهن وأ

 ء هل اودهشف ةباحصلا نم ةعامج دهشتساف ى ةردلاب كتولع "الإ و كلذ ةحصب

 . هنع كسمأف

 هنأ كلذو « )١' « رعشلا هيف لوقي اربنم ناسحل ىنب للع هنأ ه : يورو

 ركذي وأ ى مذلا قحتسي ال نم مذي وأ ى حدملا قحتسي ال نم حدمي نم هنم عنمي
 دشني نم هنم عنمي الو ى فورح ةدايزو ناحلاب دشني وأ ى بولقلا لغشي ءاسنلا

 رذحي وأ ى ةعاطلا ىلع ثحي امو « نيملسملاو مالسإلا حدمو ى ةظعوملاو ململا رعش

 . ةدايزلاو ناحلإلا نودب ةيصعملا نع

 تيب بيرغك هرهظ وأ دجسملا لخاد ف مونلاو لكألا نأ هيف ركذ : يناثلا
 الو > ةرورض نم الإ انكسم وا ةداع هذختي نا ال كلذب ساب ال > رثكأ وا ةلسل

 وأ هنم ذخؤي الو ث اذه ريغ : ليقو ى هبارتب هب؟رقي نأ هيف اباتك بتك نم ىلع
 ةعضلا رخآ زاجأو دجسملا يف لمعلا موق هرك و « ءاربتسالل هتلافط نم

 ٠ يئانلا دواد وبأ هاور ) ( ١
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 رظتني لماملا ناك نإ آدحأ يدؤي ال امم امهريغو جسنلاو ةطايخلاك ةفيفخلا م
 . . ةالصلا

 . هلام نم ىرتشت الو دجسملا يف حيوارمب حورقلا زوجي : تلاثلا

 فرصت الف اهلكأي نم دجوي ملف هريغ وأ ناضمر يف ةلخت فقو نم : عبارلا
 رمثلا ىون يفو ث هيف لك آ امهل دجوي نأ ىلإ امل رظتنيو اهعضوم ريغ ىلإ اهترغ
 رابتعا ريتخاو ى رمثلا لك آل : ليقو « هل : ليق “ فالخ دجسملا يف هب رطفملا
 هب بهذ ول ناكو هدي يف رمثلا يطعأ نإ هنأ رهاظلا : لوقأو ‘ عضوملا يف ةداملا

 راطفإلل دجسملا يف ىطمي يذلا رمثلاو « هكرت نإ الإ هل ىونلاف “ عنمي مل هرادل

 . ريقفلاو ينغلا هذخأي هب

 عاض ىتح رذع الب ةبسحلا دعب هكرتو دجسم لام يف بستحا نم : سمخلا
 نورداق مهو عاض ىح هلام نم ائيش وأ ةلخن هرامع كرت نإو > نايضلا هملع فخ

 . اضيأ مهمزل هظفح ىلع

 . لزنملا ةسارحو ميلعتلاو ناذألاو ةالصلا لزنملا ىقح نم : سداسلا

 ىلإ تقو نم سنكلا هودقفتي نأ مهل يفبنيو : « ناويدلا ه يف : عباسلا
 ديدجلا اودجي مل نإو ى ديدجلا لمرلا هيف اولعجيو “ كلذ ىلإ جاتحا نإ « تقو
 طئاح سحن نمو ى هلثم دريو هجرخيلف دجسملا بارت سجن نمو « مهيلع الف
 .وسنك يذلا لمرلاب عفنتسي الو ،هحلصيلف ائيش هيف دسفأ نإ و“هلسغيلف دجسملا
 نممحل نكمي ثيح هوسنكي ىتح هوعضيو ى سجنلاب هدّسمتي الو يناعملا نم ىنع
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 ى هسجنت الئل لمرلا لمحت قلا باودلا دجسملا اولخدي الو “ ادحأ رضي ال ثيح

 العن همف دجوو هسنك نمو ى هنولخدي مث دجسملا باب ىلع لمرلا نوعضي نكلو

 ى هقفنيلف دجي مل ن إف ‘ هيحاص نع ل اس و هكسمىلف كلذ همش أ ام وأ ادلج وأ

 ى ةطقللا ةلزنمبف هعفر نإو ‘ هعفرب ال انوفدم تماصلا نم هيف اودجو ام اذك و

 دجو ام امأو « هذخأي الو هريغو مامطلا نم دجسملا ةوك يف دجو ام كلذك و

 . ها نيماسملل طعبلف ضرألا هجو ىلع ارهاظ تماصلا نم
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 لصف

 « قرولاك ايهبونذ رثانتت ىتح هنلا يف نبحفاصتم افك قرتفت ال ه

 ةحفاصم تزاج و ه » ٤ِ : امنأكف ًالاع حفاص نم » هنأو ‘ كلذ يور

 ٤ غابك نكي مل نإ اقيقر و أ { اريغص وأ ىثنأ نإو دحوم

 لصف

 ةحفاصملا ( نيحفاصتم اتفك قرقفت ال ه)و “هريفك دجسملا يف حفاصتلا زوجي

 للا لجأل يأ ( هللا يف ) ةبحملل ادمع سملا : احالطصا و ى ادمع سملا : ةفللا يف

 : اضيأ يور ( و كلذ يور ى'١) « قرولاك اهبونذ ) طقاسنت ( رثانتت ىتح )
 نإو دحوم ةحفاصم تزاجو ى ا" « ينحفاص امناكف املاع حفاص نم هنأ » (

 لوق يف هيلإ رظنلا زوجي ام لك ؟سم زاوجل وأ لئاح وأ ةقهارم ريغ ( ىثنأ

 اهلغشي الئل اطبي الو ديس وأ بأ نذإ الب نإو ( اقيقر وا اريغص وأ )
 مهعم هركذ نمو نوملسملا هرجاه نمو ةنتفلا لهأو ( غابك نكي مل نا )

 ٠ يمتهيبلا هأور ) آ (

 . نابح نبار دمحأر ملسم هاور ) ( ٢

_ ٣٢٧ 



 { ريبكلا هيخأو هلاوخأو همامعأو هدادجأو هيوبأل لجرلا ةحفاصمف

 هقنع بناوج هللا يف هيخألو ، سأرلا ليبقتو ةقناعملا هبرل قيقرلاو

 ريغ دي لبقت الو ث اهل ليبقتو ديب ناحفاصتي : ليقو ى ةقناعم عم

 هقتع الو نيم ]

 ( هصماعأو ) “ تادجلا معي ام دارأ ( هدادجأو هيوبأل لجرلا ةحفاصم )

 ريبكلا هيخاو ) ، تالاخلا لمشي ام دارأ ( هلاوخأو ) “ تاهعلا لمشي ام دارأ

 يف مازتلاو مض ( ةقناعملا ) هبر ريغلو ( هبرل ) لجرلا ىلع فطع ( قيقرلاو

 ولخت الو قنعلاب ةلماعملا اهلصأو ى ةراشإ « حابصملا » يف هماإ راشأ اك دسجلا رئاس

 ( بناوج هلا يف هيخأل ) لجرلا ةحفاصم ( و سأرلا ليبقتو ) كلذ نع
 دقو ( هقنع الو ) ىلوتم ( نيمأ ريغ دي لبقت الو ى امل ) بناوج ليبقت يأ
 وأ هدي ضبق نأب ديلاب هالوتي ال نم حفاص نإ كلذك و ى كلذ يف مالكلا مدقت

 ال يذلا كلذ دي نم اهعزن اذإ هسفن دي لبقي الف هالوتي ال يذلا كلذ هدي ضبق
 ةلأسملا هذه « ناويدلا » خياشمو خيشلا دارأو ى هالوتي ال يذلا عزن وأ هالوتي

 ص زوجت لب قنعلاب ةحفاصملا عنم ديرأ تسلو ى ىنح امهالكو فنصملا هركذ ام ال

 خيشلا دارأ ام فنصملا ديري نأ لمتحيو « هب اهسمم ولو هيفي اهلبقي ال نكلو
 ىلع ءانب ضفاخلا عزن ىلع « ريغ ه بصنيو ى نيمأ ريغ دي:هلوق نم«دي»نوني ناب
 نم يأ ى نيمأ ريغ نم دي لبقت الو : يأ “ شفخألا بهذم وهو ى اقلطم هسايق

 يف وأ فوقولا يف ناك نم : نيمألا ريغب دارملاو ى نيمألا ريغ ةحفاصم لجأ

 يف مظعملا دي ليبقت زاجو ى ميظعت هنأل ىلوتملا ريغ يف كلذ عنم امنإو « ةءاربلا
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 مامإلاك دلاولاو 2 ةوهش ةأرملا ةلبق و ةمحر دلولا ةلبقف

 دلو ريغص لبقيو 2، نبز هثللا يف خألاو { ةدابع هديب لدعلا

 دخب
 م

 : لاقف ‘ لجرلا دي نم اهعزنف هدي لقيل لجر ماق هلج هنأ » : يورو « نيدلا
 دق هنأ ليلدب ممرحت ال ةهارك هنم اذهو « )١' « اهك ولمب مجاعألا كلذ لعفت امنإ

 ؛سانلا فوخي نأ يغبني ال هنإف ةفاخغ كلذ ناك اذإ عنملاو“ ةباحصلا نامز يف لعف

 مظعملا كلذ مزليو ع زئاجف اميظعت ناك اذإ امأ ' لجرلا نم فوخلا مهف هنأك و
 ىلع « ناويدلا هو خيشلا مالك انلمح نإ و ‘ هدي دبجي لب كلذل هلهأت دقتعي ال نأ

 :خيشلا لوق نم ىلوتملا ريغ دي نم كدي كليبقت عنم اندفتسا حفاصت نم دي كليبقت
 ىرت الأ « هدي نم ةعوزنملا كدي وأ هدي تلبق ءاوس ميظعت هنإف مظعت ليبقتلا نإ
 فنصملا هركذ امو ى دوسألا رجلا اهب َتْنسَسمم اذإ يصعلا وأ كدي لبقت كنأ

 . خيشلا مالك نم ردابتم

 الفةلمج فطمل وأ فانئتسالل ءافلا لعج نإ الإ واولا ىلوآلا ( دلولا ةلبقف ):
 : - ءابلاناكسإ و فاقلا مضب _ ةلبقلاو ى فيعض ءافلا يف كلذو ةيببسلا ىلع ةلالد

 ( ةوهش ) ىثنألا جوزلا ( ةأرملا ) ةلبق ( و ةمحر ) « ليبقتلا ىنعمب ردصم مسإ
 ءاهلكي وأ اهلبقي لب :« ناويدلا ه ىف اك ءافجلا نم ةجوزلا ةحفاصم و ءاهتشا يأ

 ىلإ دئاع ( ةدابع ) طقف مألل دئاع ( هديب لدعلا مامإلاك دلاولا ) ةلبق ( و )

 دلو ريغص لبقيو ) ى ةدابعو ( نيز هلدا يف خألا ) ةلبق ( و ) ى دلولاو مامإلا

 لبقي اذك و ى هدلو بآلا لبقي اك هاخأ ربكألا خألا لبقي اذك و ى ( ,ةدخب
 م -

 )١( يذمرتلاو ملسمو يراخبلا ءاور .
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 اهلبقيو ى ةلفط سأرب هدي لبقم لعجيو ى اركذ ناك نإ سأرب هريغو

 وأ عاضرب نإو مرحم ةلبقو { لفطكف الإو . ةنتف فاخ نإ

 نسحتساو { مالكب اهريغكف الإو 2 ًاضيأ فخت مل نإ ةقناعم ةرهاصم

 ىهتشت ال زوجع ةحفاصم زاجو ، باجح ءازو نم ريغلل هنوك

 قنعب نإو ةمأك

 بألا ةلزنمب مهنأل ى ةلاخلاو لاخلاو ةمعلاو معلاو ةدجلا اذك و ى هدلو دلو دجلا

 ةلاخلاو لاخلاو “اهنم ةدجلاو ى اهنم ةمعلاو “اهنم معلاو 2 مآلا نم دجلا "الإ مألاو

 : ليق ى ماكحألا يف نالوق قهارملا يفو ؛ غلبي مل نم ريغصلاب دارملاو « مالاكف

 ليبقتب وأ ديلاب وأ ةقناعملا حفاصي ريبكلا دلولاك وه : ليقو ى ريغصلاك

 هريغ دلو كلذب دارملاو “ لبقملا دلو يأ دلو ريغ يأ ( هريغو ) قنعلا بناوج

 ( اهلبقيو ) هريفل ( ةلفط سأرب هدي لبقم لعجيو ث اركذ ناك نإ سأرب )
 . اهسأر يف اهلبقي هريغل ( لفط كف "الإو ةنتف فاخ نإ ) هدي يأ

 ةرهاصم وأ عاضرب ناو ) هلبقت نأ لمشي مرحم ناسنإ ( مرح ةلبقو )

 ص مالكب ) هتمرحم ريغ يأ ( اهريفكف الإو ى اضيا ) ةنتف ( فخت مل نإ ةقناعم

 نم ) هتمرحم ريغ يأ ( ريغلل ) هب حفاصملا مالكلا نوك يأ ( هنوك نسحتساو

 (ةماك)تجمسل تنيزت ولو ( ىهتشت ال زوجع ةحفاصم زاجو “ باجح هارو

 دحأ هقناعي نأ نم دحأ ىحتسا اذإو ى( قنعب نإو ) ةنتف فوخ الب ةاهتشم ولو
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 ةدابع الف ههرك هنأل هب رارضإ كلذ نأل هقناعب وأ هلمقي نأ زح ل هلقي وأ

 ريغ ‘هب رمأ اك هقناع وأ هلبق الإو ىحتسا هنأ نظ نإ اذك و “ملظو ةيصعمب

 نوهركي تاهمألاو ءابآلا ناك نإ الإ اهيلإ بودنم اقلطم ةحفاصملا رأ

 . اك رت
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 باب

 تبط : ءامسلا نم يدون اضيرم داع وأ هاخأ راز نم » : يور

 » الزنم ةنجلا نم تأوبتو كاشمم باطو

 باب

 ةرايزلا يف

 ىلوتم ريغ ولو ( اضيرم داع وأ ) هللا ين ( ءاخأ راز نم » : يور )
 اهقلختب كدسج و كبلق باط يأ ( تبط ءاهملا نم ) كلم هادان يأ (يدون)
 عضوم بيط هنم مزليف “كيشم يأ ( كاشمي باطو ) يعرشلا رمألاب امهر"ونتبو
 باط وأ «عضاوملا نم هريغ ىلع رختفيو هريغ نم نسحأ ةدابعلا عضوم نأل هيشم
 تأ“وبتو) ناكم مسإ وأ ردصم وهف يشملا بيط هنم مزليو كيشمب كيشم عضوم
 فطاعلا طاقسإب تأةوبت : ىوريو هتذختاو هتددعأ يأ اا( « ًألزفم ةنجلا نم

 نم نإف ى كاشمم باط نم يلاتشإلا لادبإلا ىلع وأ « ليلق كلذو هريدقت ىلع
 . هلضفو ىلامت للا نذإب ةنجلا يف لزغح ذاختا ىشمملا بيط تايببس

 )١( هيلع قفتم .
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 { مهتسلاجمو مهتحفاصمو ءاملعلاو ةبارقلا ةرايز يفو كلذ يف بغرو

 يفو ( مهتسلاجبو مهتحفاصمو ءاملعلا و ةبارقلا ةرايز يفو كلذ يف بغرو )
 بتكي اهنع متفلخت ام ىضرملا ةدابعو ةبارقلا ةرايز يف ام متملع ول » : ثيدحلا

 حفاص نم و ك ينراز نمك ءالعلا راز نمو ك تانسح رشع كلذ نم ةوطخ لكل

 اينذلا يف ينسلاج نمو ث ينسلاج امنأكف ءاملعلا سلاج نمو “ ينحفاص ءاملعلا

 يتبحم تبجو » : لجزؤ زع هبر نع لع لاقو ١١" « ةنجلا يف يعم شا هلجأ
 ناك اذإ : ليق '") « “يف نيلدابتملاو يف نيروازقملاو يف نيسلاجتملاو يف نيباحتملل

 نكي مل اذإو «مهقلاخ نيبؤ مهنيب ايف داهتجإلاو مزعلا مهل مت دقف موق نيب روازتلا
 كرتلا نمو لسكلا نم هللاب ذوعنف مهقلاخ نيبو مهنيب ايف لسكلا مهيلع مت دقف

 . روسم ول أ هل اق ك هتع اطل

 ةءارقو ع هللا يف ةرابزلا : نامزلا رخآ لهأ اهيف دهزب ةثالث : « رثألا » يفو

 ةرايزلا ىلإ ىشم نمو.“ هيلإ عرضتلاو هللا ىلإ ءاعدلا ةرثك و ى هللا دنع امل نآرقلا

 هلامش نع ةعبسو هنيمي نع لايمأ ةعبس اهوطخم ةوطخ لكب هلف هللا دنع ام ءاغتبا

 ضراألاىلإ هتحت ةعبسو ةعباسلا ءامسلا ىلإ هقوف ةعبسو هفلخ ةعبسو همادق ةعبسو

 ةعباسلا ضرآلا اذك و شرملل لباقملا اهرهظ ىقح ةعباسلا ءايسلا تلخد و “ ةعباسلا

 ضرأ هنأك ص نيضرألا عم نيضرألا نيب ام هل نزويو ‘ لفسألا اههجو ىتح
 ضرألا نيب امو ى ةلصتم ءامس هنأك تاومسلا عم تاومسلا نيب ام اذك و ع ةلصتم

 ةعبس ةوطخ لكب هل نزويو “ايندلا ءامسلا ىلإ ةلصتم ضرأ لب ءامس هنأك ءامسلاو

 لايمأ هيف تهتنا يذلا عضوملانم ضرألا نم فلخو مادقو لامش و نيمي ىلإ لايمأ
 ص ضرأ هنأك نزوي ‘ نيضرألا ءاوه عم ةعباسلا ضرألا ىلإ افاف هتاوطخ

 ٠ هجام نباو يذمرتلاو ملسم هاور ) ( ١

 . دواد وبأو يقهيبلا هاور ( )٢
_ ٣٣٣ 



 لعلو « ةيناثلا ضرألل لباقملا ضرألا نم نطابلا هجولا ىلإ لفاس نزولا لمتحيو

 هلا يف هل اخأ راز نمو ؛ ركذ ا۔ه غلبت رابك تحتو قوف ىلإ لايمألا نأ دارملا

 هل عضو اذإ كلذك و « ةنجلا يف اشارف نيمبس هل هللا شرف اشارف هل هوخأ شرفو

 نيمبس هللا همعطأ ماعطلا همعطأ اذإو ص ةنجلا ين ةداسو نوعبس هل عضوت ةداسو

 بكر نأ دارأ اذإو ى ةنسح ةبح لكلف هتباد فلع اذإو “ ةنجلا يف اماعط
 يأ ةريبك نبمبرأ هل رفغيو « ارهم نيمبس ةنجلا يف هللا هبثكر باكرلا هل كسمأف
 كاسمإلا كلذل حوصنلا ةبوتلل قفوي وأ “كاسمإلا كلذل هتبوت لبقيف اهنم بوتي

 اذإف ى ةنجلا ىلإ ايراوت ىراوت ىتح هعيش اذإو “ ةمحرلا ايهترمغ هيلإ دعق اذإو
 ماق نإ راصنألل ام روزملل و 4 نيرجاهملل ام رئازلل و “ اهبونذ نع امقرفت اقرتفا
 . رئازلا قحم

 راصنألاو نيرجاهملا يف مهفالتخاك لضفأ اهيأ روزملاو رئازلا يف اوفلتخاو
 ء«لماشلا» يف كلذ تنيبو رجاهملا اذك وعلضفأ رئازلا نأ رهظآلاوعلضفأ ايأ

 ةمحو ةنجلا بجو امم هللا يف ةرايزلاو ى رك ذ سلجم ىلإ راس نمل ام لثم رئازلل و
 تقحو 0 يلجأ نم نوباحتي نيذلل يتبحم تبجو » : هناحبس هللا لاق ڵ رئازلل هللا

 تقح و“ىلجأ نم نوفرامتي نيذلل يتبع تقحو “يلجأ نم نوحفاصتي نيذلل يتبحم

 . )١' « يلجأ نم نورصانتي نيذلل يتبح

 متفراعت اذإو « متفرامت متروازت اذإ مكنإف اوروازت : خياشملا ضعب لاق
 مل نإف ى اوفرامتت مل اوروازقت م اذإو ص ةنجلا متلخد متيلاوت اذإو < متيلاوت متبباحت

 ٠ رانلا متلخد متيداعت اذإ و > اودامتت اوباحتت ل نإف > اوباحتت اوفرامتت

 . ه رك ذ م دقت ) ( ١

_ ٣٣٤ 

  



 ةثالث ملسملو ، فالخ ؟ ىحضل وأ ةلئاقل وأ موي ضيرمل راسي لهو

 نيروازتم نيب داهتجاو مزع : ليق مت دقو { ةعبس مح رلاو مايأ

 . هقحب ماقيو رئاز خأل لغش كرتيو ركرنل رئاسل ام رئازلو { مهقلاخو

 امو هيلإ ريسلا مدع نوكيف ( موي ضيرم ) ةدايع ( ل راسي لهو )
 ص اهيلع رجؤي ةقشم فلكت مويلا قوف هيلإ ريسلاو نسحي ال ةدايعلا يف ريصقت
 ( ةلئاقل وأ ) : هلوق يف لاقي اذك و ع لضفأ اهنم ىلعأ يه ةعاطب لافغتشإلا نكل

 ملسم ) ةرايز ( ل ) راسي ( و “فدلاخ ) ريغص ( ىحضل وأ ) ريبكلا ىحضلا
 م دقو ( ك ةنس : 17 > رثك ] وأ ناتنس نيدلاولل و ) ةعبس مح رل و مايأ ةثالث

 لك ناكف اضعب ضعب روزي نأ مهنأش نم ( نيروازتم نيب داهتجاو مزع : ليق
 ) مهقلاخ و ( هقلاخ نبو هنيب مم اروزم ال ارئاز ناك نإو رخآلا روزي دحاو

 . هريغ نع هل اىكاح هللا همح ر روسم وبأ هلئاق و > رم ام رخآ ىلإ

 ركذلل رثاس باوث ابيرق يايو ( ركذ ) سلجم ( ل رئاسل ام رنازلو )
 ماقيو رئاز خ ) أ لجأ ( أل ) كرتلا وأ ريخأتلا لمتحا نإ ( لغش كرتيو )
 . تاعاطلا نم هريغو كلذ ىلع للا انناعأ ‘ لغشلل غرفتي مث ( هقحب

_ ٣٣٥ 



 باب

 دنع ةمتع لعب و « ايويند نإو مهم ىلع عاتج] فلسلا ةرمس نم

 ف | وواست نإف ث ءاعدلاو نآرقلاب ماتخو سلجمب ركذلل مهلضفأ

 اليل هيف اوعمتجا دجسم مهل ناك نإو ث ًانس مهربكأ دنعف لضفلا

 سلجمب مهنكمأ نإ

 باب

 هقح و سلجملا يف

 دنع ةمتع دعب ) عاتجا ( و ايويند نإو مهم ىلع عاتجإ فلسلا ةريس نم )
 ( ف لضفلا يف اوواست نإف ءاعدلاو نآرقلاب ماتخو سلجمب ركذلل مهلضفا
 مهنكمأ نإ ذايل هيف اوعمتجا دجسم مهف ناك نإو انس مهربكا دنع ) اوممتجيلم
 ص هيلإ جتحي مل ام هملع ناكمب هللا دبعي نأ ملاعلا ىلع » : رقللع هنعو ى ( سلجمب

 )6١ « نيممجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف لعفي مل نإو “عفن هيلإ جيتحا نإف

 ( ١ ) يناربطلا هارر ٠

- ٣٣٦ - 

  



 هيلعف لعفي مل نإو “هملع رشني نأ ملاعلا ىلعف يتمأ يف عدبلا ترهظ اذإ » : لاقو
 للا دبعي دق » : لوآلا ثيدحلا ىوريو )١' « نيممجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعا

 نوكي نأ نم ىلوأ اذهو ى رمآلا هانعمو ى ربخلا ظفلب خلا « هملع ناتك ملاعلا

 نمؤملا ىلع رفكي حلاصلا سلجملا ه : للع هللا لوسر نعو ط كلذ ةلق نع رابخإ

 الإ هللا نورك ذي موق سلج ام »ه: قلع هنعو '"'« ءوسلا سلاج نم سلجم يتفلا

 هنعو '؟)« هدنع نميف هللا مهرك ذو ةمح رلا مهتَيشَغو ةكئالملا مهب تفح

 ص اهب موقي نم ناك اذإ ةزانج فلأ روضح نم لضفأ ملعلا سلجب روضح د : لج
 فلأ نمو ى مهرد فلأ ةقدصو « موب فلأ مايصو ى ةعكر فلأ نم لضفأ و

 لا نأل 2 ةبجاولا ىوس سفنو لامب ةوزغ فلأ نمو “ ةضيرفلا ىوس ةجح
 ةرخآلاو ايندلا رشو 0 ملعملا عم ةرخآلاو ايندلا ريخف ى ملعلاب دبعي و ملعلاب عاطي
 ةءارق ام !كحيو :لاقف ؟ هللا لوسر اي نآرقلا ةءارقف : لجر لاقف ى لهجلا عم

 ةنسلا نأ كفلب امأ ؟ ملع ريغب داهجلا امو ؟ ملع ريغب جحلا امو ؟ ملع ريغب نآرقلا

 نيببتلا ءاضقلاو '؛ع ةنسلا ىلع يضقي ال _رآرقلاو ؟ نآرقلا ىلع يضقت

 . صبيصختلاو

 همف دعاقلا لوقيو ط نآرقلاب نومتخي سلجم سلاجملا ريخ نأ :روسم يبأ نعو

 هلوسرو هدبع ادمحم نأوهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :هدوعق لوأ
 ‘فصو اك مالسالا نأو 94 عرش امك نيدلا نأ دهشأ « هبر دنع نم ىقح هب ءاج امو

 ٠. يئاسنلاو يذمرتلا هاور

 . يةهيبلا هاور

 _ ٣٣٧٢ _ ) ج ٥ - لينلا - ٢٢ (



 هللا ركذ نيىملا قحلا وه هللا نأو “ ثدح اك لوقلا نأو « لزنأ اك نآرقلا نأو

 نآرقلا ةءارق اودارأ نإف ى وعدي مث « مالسلاب هايحو هيلع ىلصو ى ريخلاب ادمح

 نيطايشلا تازمه نم كب ذوعأ بر :لقيلو ميجرلا ناطيشلا نم هللاب اوذيمتسيلف
 ىلع مالسو نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس “ نورضحي نأ "بر كب ذوعأو
 نوؤاشي ام اوأرقي مث ةحتافلا ةءارق يف ذخأيلو ؛ نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا

 اعد ءاعد ةيآب وأ « ربك و حبس حيبست ةيآب رم اذإو ى هيناعم نومهفتيو
 ص هبلق وأ هناسلب كلذو ى هنم ذاعتسا فوخمب وأ < لأس "وجرمب وأ « رفغتساو

 انعفنا مهللا ى ميركلا هلوسر غلبو ميظعلا هللا قدص : لاق ةروس نم غرف اذإ و

 وه الإ هلإ ال يذلا مظعلا هللا رفغتسا نيملاملا بر هلل دمحلا ص هيف انل كرابو « هب

 متخ دنع مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقي ام لاق ةءارقلا نم غرف اذإو “ مويقلا يحلا

 مهللا ‘ ةمحرو ىدهو ارونو امامإ يل هلعجاو نآرقلاب ينمحرا مهللا : نآرقلا
 ليللا ءانآ هتوالت ينقزراو “ تلهج ام هنم ينملعو تيسن ام هنم ينركذ

 ؛ مدقتي ال دحاو توصب هنوؤرقيو 4 نيملاعلا بر اي ةجح ىل هلعجاو “ راهنلاو

 . رخآ رخاتيو

 ص كدوج هل تنالو ى مكبولق هيلع تفلتئا ام نآرقلا اوءرقإ » : ثيدحلا يقو
 نكلو ى ةنسلألا قافتا بولقلا فالتئا ىلع ليلدلاو )١' « اوموقف متفلتخا اذإف

 نوبلافتيو نولواطتي اوناك اذإف ص ليترتلا يف طسوتو هديوجت فرع نم ىلإ رظني
 نأل ريخ مهقارتفاف ى ريخ يف اوسيلف ةفلتؤم ريغ مكبولق نإف ًادقح وأ ًادانع هيلع
 نأ درو دقو ص همف ام ىلع ذئنبح اوسيلف ربخلا يف ةقفاوملا ىلع ثحلا نآرقلا يف

 . ملمر يراخبلا هاور ( ١(

. - ٣٣٨ - 



 . . . . . . للخ الب ريودتلا هقح نمو

 يف انبهذم اذه دحاو توصب ةدحاولا ةروسلا ةءارق ىلع نوعمتجي ةباحصلا نأ

 أرقي هنأ نيينامعلا انباحصأ هيلع انكردأ يذلاو ث ةيبهولا ةيضابإلا رشعم برغلل

 هبحتساو يكلام وهو سنوت ءايلع نم ينزاملا لاق لوأآلابو “نوقابلا عمتسيو دحاو

 ههرك و ى يسنوتلا زرحم ةيقيرفإب كلذ ؟نس نم لوأ : لاق « يسرافلا رهاطلا وبأ
 هيف نأ معز “هتمامإو هبلع نمدأ نم ةداهش حرج ىتح نابعش نبا هعنمو ى كلام

 كةليلق سان يف لاخ ناكم يف يجابلا هزاجأ و “توصلا لايعتساو فورحلا عيطقت
 .نآرقلل ريق وتلا نم كلذوهب طسوتي وأ توصلا ضفخي و“رك ذلا يف فالخلا اذك و

 ى ريغصلا تصنيو ملكتيف ريبكلل مالكلا ريغصلا د ري" نإ : سلجملا قح نم( و)
 مالكلا أدتبا ريبكلل مالكلا ريغصلا درب مل نإو ، نذاتسا امالك ريغصلا دارأ اذإو

 يف لوقت ام ريغصلل لوقي هنأ ىنعم ريغصلل مالكلا ريبكلا درب :خسن يفو “هدحو
 هيلإ مالكلا ريبكلا دري طورشم ريغصلا مالك نأ ىنعب وأ ‘ لهج نإ هملعيل اذك
 . ريغصلا ناذئتسا دمب امإ و ه"ءدب امإ

 عيبب ال هماتخ ىلإ هلوأ نم ةقلحك ( ريودتلا ) سلجملا يأ ( هقح نم ) و
 الب ) اوفرصنا اجوع اوأرف سلجملا ةكئالملا تءاج اذإو ى امهريغ وأ ثيلثت وأ

 :نولوقي مهانممس و « هيف تناك اذإ ةجرفلاب حرفي ناطيشلاو “ ةجرف" يأ ( للخ
 ناطيشلا يف لأو « ذئنيح هتسوسو ىوقتو « خيشلا لاق اذك و « اهيف دعقي هنإ
 وأ فصلا يف ةملث دس نمو ‘ اصوصخ سيلبإ ال نيطايشلا دحأ دارملاو ى ةقيقحلل
 ء ةسمخ اوغلب اذإ هعمسن اهف ريودتلاو “لا ليبس يف اهدس نمك ركذلا سلجم يف
 قيلحتلا حلصي ام لقأ نأل ةثالث اوناك اذإ هنأ هللا راج مالك هيلع لدي يذلاو
 . انريسفت رظناف ى ةثالث



 ههح وو “هاندح و نمم عمسن اك ادعاصف ةسمخ نم ريودتلا نأ يدنع قيقحتلاو

 رخآلا تمس نم لك نادرف اهنأل ريودتلا الو قيلحتلا اهنكمي ال نينثإلا نأ يدنع

 رب ودتلا الو قيلحتلا مهنكمي ال ةثالثلاو “:تاهجلا معي قيلحتلاو ى تاهجلا نايمي

 ريغ ةقلح اوقلحي نأ مهنكم ةعبرألا و ء عبرأ نهنأل تاهجلا نوّسمي ال مهنأل اضيأ
 ى رودملا ىلع قالطإلا هب ىلوالا ةقلحلا مسإو “ ريودتلا مهنكمي الو ةرودم

 ةعبرألاو ى هترودم ال لكشلا ةثلثم ةثالثلاف « عسوت رودملا ريغ ىلع هقالطإ و
 مالك همهفي اذهو « ادعاصف ةسخلا يف ريودتلا روصتي امنإو « لكشلا ةعبرم

 قدصي ال ةرئادلا فيرمتو ةرئادلا نم ذوخأملا ريودتلاب اربع ذإ خيشلاك فنصلا

 طوطخلا لك © ةطقن هلخاد يف دحاو طخ هب طبحي حطس يهو ةسمخ نم لقأ يف

 ى طسبنا ا۔م حطسلاو ى ةيواستم طيحملا ىلإ ةطقنلا كلت نم ةجراخلا ةميقتسملا

 دئاز ءيش كانه ناك ءاوس تاهجلا عيمج نم ادح ربتعي ام طيحملا طخلاب دارملاو

 طسو يذلا عضوملا سفن ةطقنلاب دارملاو ى ال مأ هريغ وأ طيطخت نم حطسلا ىلع

 ململا وأ ركذلا سلجم يف مسبتلا دمتعي الو؛ىرخأ نم رثكأ ةهجل برقي ملو حطسلا

 . اهب ناهي ال كلذ سلجمو ةباعد هنآل

 يف الو كلذ سلجم يف كحضي الو ‘ حازم يأ « ةباعد مسبتلا : رمع لاق

 رخاوأ يهو هذجاون تدب ىتح للع هللا لوسر مسبت دقو : خيشلا لاق « هريغ

 ةلق يف ةغلابم امسبت هامسو ، توص الب كحضلا مسبتلاب هدارمو « سارضألا
 : اهنع هللا ىضر ةشئاع لوق امأو « كحضلا أدبم هنأل وأ ى هئافخ ةرثك و هتوص
 نوكي امنإ « هتيلكب كحضلا ىلع البقم يأ اكحاض طق اممجتسم هتيأر ام »
 ناك دقو ص ةيؤرلا تفن امنإ اهنآل قلع هكحض نم تبث ام يفاني الف )١' « مسبتي

 )١( هجام نباو يذمرتلا هاور .

٣٤ . 



 . . . . . . . هءاغصالاو ةنيكسلاو

 الإ رهظت داكت ال ذجاونلا نأل هكحض توبث : « حاضيإلا » مالك يفف “ هرت ملو

 ناضمر يف هلهأ عقاوملا ربخ يف يراخبلا ىور دقو ى كحضلا يف ةغلابملا دنع
 هوركملاو ى كحض امبرو « مسبتلا هتاقوأ رثكأو ‘ هذجاون تدب ىتح كحض هنأ

 ىور دقو «ال مأ ةهقهق هعم ناك ءاوس كحضلا نم طارفإلا وأ هاركإلا وه

 هنأ تبثو “ بلقلا تسب هنأو هترثك نع يهنلا ةجام نباو هبدأ ف يراخبلا

 نم جرخي نم رخآ نأش يف دوعسم نبا نع ثيدح يف هذجاون تدب ىتح َكيحَض
 ء ةنجلا لخدي نم رخآ يف اومعز ايف هيف رذ يبأ ثيدح يف اذك و «مهمعز يف رانلا
 ص هلجرب لاشأو هيمرب بلقنا اك رشم الجر قدنخلا موي دعس يمر ثيدح يفو

 ص يل رفغا بر : لاق اذإ هدبع نم بجميل هبر نأ ىكح امل هكحض تبثو
 هملع هللا ىلص هللا لوسر كحض ناك ام » : ثراحلا نب هللا دمع ثيدح ل"وأبو

 الإ رتل ينآرام » : هللا دبع نب رباج ثيدح امأ و )١' « امسنت 7

 «حاضيإلا» ثيدح سكع مسبتلا ىنعمب كحضلا لممتساف ، مسبت يأ 6" كحض

 يتأي » : ملسو هبلع هللا ىلص هنعو ى مسبت الإ : رخآ قيرط نم ةياور هل لديو

 ايندلا يف الإ ركذ مهف سيل اقلح' اقَلح دجاسملا يف نوسلجي نامز سانلا ىلع
 ص كنا نيدل سيل يأ ا" « ةجاح مهيف هلل سيلف مهوسلاجت الف اهرومأ يف رظنتلاو
 نم نإف ى اهانعم ال اهانعم ديرأ ةيانك كلذ لقف تئش نإو “ فاضملا فذحف

 دنع ءارقح مهنأ ىنعملاف ى ةلهجلا يف هنع ىنفتسم ريقح هنأ هيف ةجاح ال ام مزال

 تصنيو ريبكلا ملكتي ( ءافصالاو ةنيكسلا ) اضيأ سلجملا قح نم ( و ) « هلا

 . دح أ و ملسم ه رور ) ( ١

 . يقهيبلا هاور )٦٢)

 . دواد وبأو يذمرتلا داور (ء)

- ٣٤١ 



 بلقلا تسمأ هناف كحضلاو 2 يويند ف مالكلاو يجانتلا كرتو

 ‘ ةًّحم هملع نم جم ملاعلا كحض اذإ و > هجولا روتب بهذيو

 ى ملعلا يف ولو ( يجانتلا كرتو ) “ ريبكلا نذإب ريفصلا ملكتيو < هريغ و ريفصلا

 صخرو رفاسملا مودقو رطملا نع لاؤسلا ق صخرو “ ( يويند يف مالكلاو )

 هلثم دجسملا يف كلذ عم ركذ ام نأ رهاظلاو ى كلذ وحنو يبصلا ةدالوو رامسألا

 ظامتإلاو عوشخلا هنع ليزي (بلقلا تيمي هنإف كحضلا و) ضرمو دوقفم لثمك
 هبش“مالسإلل هيف ةوالح الو ظعولا هيف رثؤي الو عشخي ال ايساق نوكيف ظعولاب

 نآرقلاب سح ال هنإف عافتنإلاو ساسحإلا مدع عماجي توملابتةلاحلا هذهب هنوك

 وضوي ناك نأ دمب )0١ وضوي ال نوكيف ( هجولا رونب بهذيو ) هب عفتني الو
 كلذك ناك نإو « نوهيف هتباهم لوزتو ‘ اليمج ناك نأ دعب ليمج ريغ نوكيو
 . هدعب داز كحضلا لبق

 ظفل نمك اءزج هلع نم بهذأ يأ ) ةحب هلع نم جم ملاعلا كحض اذإو (

 يفو ، ةدشب هجرخأ يأ ى هبف نم ءاملا جم : لاقي « ةرمث ةعمق وأ ةاون هيف نم

 ةيصعم ةدعو ءازهتسا كحضلاو ى هبلق نم ةلفغ نمؤملا كحض : مكحلا روثنم

 تلق هكحض رثك نمو « ةرنبكلا نايب زاجأ نم دنع ةريغص « مسبتلاو ةريبك

 اوبحأ « :: للع هنعو > ةمىه الو هل راقو ال هنأ اوركذو > هراقوو هتبىه

 اوطعأ »:لاقو '"؛؛هللا ةمظع ىلإ اورظنت عوجلاب اهورهطؤ “ كحضلا ةلقب مكبولق

 لك ضغبي ىلاعت هللا نإف اهمكحذ لقيو اهركف رتكي ماعطلا نم اهظح مكبولق
 . "« كاحض لفاغ

 ) هححصم ( ٠ ءيضي : اهلعل و لصالا ف اذكم ) ( ١

 . ملسم ءاور )٢(
 . يناربطلاو رعلا دمع نبا هاور ) ( ٣
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 اغل نمك ، عجر مث ماق نإ الإ هدوعق رجأ سلجمب كحاضل سيلو
 حزحزيو 4 سبتب سأب الو . هناكمب بات نإ صخرو ى ةبطخلا دنع

 . .. ... .... .ةقلحلا هجول برقيو هل لهأتم

 (عجر مم ماق نإ الإ ) هكحض دعب ( هدوعق رجأ سلجمب كحاضل سيلو )
 بات نإ صخرو “ ةبطخلا دنع افل نمك ) دمب امل هنبح نم رجألا هل نوكيف
 باوث اضيأ هل عجرب : ليقو ‘ كحضلا دمب يذلا هدوعق هل نوكي نأ ( هناكم
 . خيشلاو فنصملا مالك هلمتحيو « بات اذإ قباسلا هدومق

 يذلاعوضوملل لهاتملاو“ىلوتملا وهو ( هل لهاتمل حزح زي و ممبتب سأب الو )
 ى ةرادملل الإ مالسإلا ارع عطق نمك ىلوتم ريغل حزحز نمو ط هب هل حزحزي
 يتأيو هيلإ راشي وأ ىعديو ى اهيف نسحالا عضوملا وهو ( ةقلحلا هجول برقيو)

 قييضت الب نكمأ ثبح دعقيلف هل حزخزب مل نإو ى اهب مركأ ةمارك كلذ امنإف
 موقي نأ يفبني الو ‘ در هل حزحزي نأ نودب كلذ ىلإ ىشم نمو ، دحأ ىلع

 الو س ةبقر قتعأ نمك ملسمل حزحزت نمو “ حزحزي لب سلجملا يف هريغل دحأ
 دارأ اذإ و ، دمقي ىتح هتماق وسيل و “ سلجملا يف دوعقلا دارأ اذإ هسأرب ىتطأتي
 لاتكي نأ دارأ نمو“دعقي نأ دارأ نإ اذك و « هايندو هنيدل هللا عديلف موقي نأ
 . ةيآلا كبر ناحبس : سلجملا نم ماق املك لقيلف ىفوألا لايكملا

 الإ هلإ ال كدمحبو مهللا كناحبس :لقيلف سلجملا نم موقي نأ دارأ اذإ : لبق
 وفّلل ةرافك اذهف "يلع بتو يبونذ يل رفغا مهللا ‘ كيلإ بوتأو كرفغتسا تنأ
 اولأسي وأ ةقاطب اوأرقي نأ اودارأ اذإو ناك سلجم يأ سلجملا يف هنم ناك نإ
 سلجملا اوعطقيلف رمأ ىلع اوقفتي وأ هريغ ثيدح يف اودخأ وأ رابخألا نع
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 سلجمي لجر وأ سأر سابلو صيمقو ةبجك قّوطم عزتب سأب الو

 نإو ث هيف سبلت الو

 مث يلق دعابتيو مقيلف ىرخأ ةيحان ىلإ هيف لوحتي نأ دارأ نمو < ءاعدلاب
 ف لعفب ال ام لعفي وأ 1 لكاي وأ ًا رفظ ملقي وأ ابراش صقي وأ ك حيرتسي

 نأ زوجيو ى رذعل الإ هلجر هيف دمي الو ءاش ثيح دعقبف عجرب مث ڵ سلجملا

 كلاذ ىتحتسي هنأ نظف ناكم نع هل حسف" نم نأ مدقتو راذلا سلجملا يف اودقوب

 سونربو ( صيمقو ةبجك ) ذ_فان رودم يأ ( قوطم عزنب ساب الو )

 لج ر وأ سأر سابل ) عزنب سأب ال ( و ) “ متاخو ةمامعو ةلالغو ليوارسو

 سأب الو هيف اهعزني ال : ليقو “ اهوحنو ءايشألا هذه ( هيف سبلت الو سلج؛

 نكلو “كلذ يف سلجملا ىلع فوقولا هركيو ءاقوط سيل امم هوحن و بوثلا لاتشاب

 . لمتشيو اطسو لخدي

 سلجملا يف هسبل اذإ قوطلا لجرلا عزني نأ سأب الو : « ناويدلا » ةرابعو

 امأو ى لجرلاو سأرلا سابل اضيأ عزنيو ى كلذ هبشأ امو صيمقلاو ةبجلا لثم
 الو سلجملا يف مهسبلي : لوقي نم مهنمو ، كلذ لعفي الف يناعملا هذه سبلي نأ
 لكألاب سأب الو “ ةروملا فاشكنا رذحملو رذع هل ناك نإ الإ هلجر هيف دمي
 ريسيلا برسثلا لملو ى ةرخآلا مالكو فيغرلا نم ةرسكلاو ةرمتلاك ريسيلا

 ص اوورب قح نوبرشنف ءاملا امأو « نبللاك ءاملا ريغ يف اذهو ، ريسيلا لكالاك
 اوبرشي مث مالكلاب سلجملا اوعطق نبللا ريغ برش وأ ريثكلا لكألا اودارأ اذإو

 الو اثفت مطقي الو رفظ ملقي الو براش صقي الو لمت هيف عزني الو ى اولك أيو
 نإو ) ص دلا ةضبق نع داز ام وهو هتيحل نم هتلازإ هل زاج ام الو فنأ رعش
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 اوعمتسيو هورضحب نأ مهيلع هقح نف 4 موق دجسم سلج ملاعل ناك

 2 مهسفن اب أب نإو هنم ملعتي نمو ‘ هونيعيو مهايندل نإو مهحالص هنم

 ام ث مكب الو 0 مهل ربصلاو ءارقإلاو ميلعتلا يف مهحصن هيلع محلو

 ا لئاس نع ملع ناتك عس الو . مهيلع هدنع

 مهحالص هنم اوعمتسيو هورضحي نأ مهيلع هقح نمفموق دجسمب سلجب ملاعلناك

 اذإ ( مهممفنأب هنم ملعتي ) ءاملا ىلع فطع ( نمو « هونيعيو مهايندل نإو
 لمعف املع اناسنإ ملع نم امدن هقفرم ىلإ هدي لكأيو « رمأ يف ةناعإلل اوجاتحا
 نم ةاكزلا دؤي مل نمو “ هرضحي ملف ملاع سلجم هلزنم يف نمو “ هنود ناسنإلا هب
 نم نورب امو كلذ لصيفل لضفلا نم نورب امل هنم اهاًدأف ناسنإ هثروف هلام
 نم اضيأو ى بسكلاو لمملا ةلآ ةلمجلا يف اهنأل ديلا صخ و < مهيلع ةبوقملا
 ملعي لف رضحي ملف ململا سلجم روضحب كلذ ملعيو ص ديلاب وه ام ةعاطلا لامعأ
 . لمعي مف

 هلوخدب قفرملا ىلإ لكألا ناكو“ديلاب هقح نم هعنمو ديلاب لاملا بسك اضيأو
 ىلعو ص رشحتلا ةدش نع ةيانك ديلا لكأ وأ لمعلا كرت يف هبلع ءىكتي هنأل
 اهولكأ الكو ى هضعب الو اعوج ليزب الو هيف مهل ةذل ال يقيقحلا لكألا
 . محل تدر

 وأ هسأر نم هريغو نرآرقلل ( ءارقالاو ملعتلا يف يف مهحصن هيلع محلو )

 الو ى مهيلع هدنع ام متكي الو « مهن ربصلاو ) مهبتك وأ مهسوءر نم وأ باتك
 سانلاو ةكنالملاو هللا ةنمل هلعف متك نإو ) ملسم لناس نع ملع ناهك غسي

 مهلك نونمؤملاو ةكتالملا هنعلي وأ ى سانلاو ةكئالملا ددعل هنعلي يأ ع نيعمجأ
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 ٠ . . . الح نم بلطتلف ةريئك بابلا لئاسم و

 مهلك ولو سانلا سانجأ هنملت وأ « ةلمجلا ةءارب نمض يف هونعل دق مهنأل سانلا نم

 هب نورضي الام الإ كرشمو قفانم نع متكيو ى مهتنسلأ الو مهبولق هنملت مل

 مهملظ اهلهأ ةكحلا عنم نم نإف امهءادتهإ هب اجرو احالس مهل نوكي الو مهريغ

 دتلقنك ناكو اهبر ىلإ هتمكاحو اهملظ اهلهأ ريغ اهاطعأ نمو ى اضيأ اهملظو يأ
 هب رضت نمل اماع ىطعأ 'نَمو “بالكلا هاوفأ يف ردلا يقلمو “ ؤلؤللا ريزنخلا
 . قيرطلا عطاقل حالسلا يطممك

 لوقأ يذلاو “هيناجل عنمأ ملعلا نإف ادحأ ململا اومنمت ال : ءامكحلا ضعب نمبو
 ايندل املع دارأ نمو « صاع قساف وه يذلا ميلعت زاوج هللا ءاش نإ ىحلا وهو هي

 نإ سانلا هملعيل ملعلا ناسنإلا ملعتي نأ زوجي هنأو “كلذ نعايهعدرم ام املمي نأ
 ملعلا نم اباب ملعت نم » :قلع هنع اثيدح هتيأر مثءهريغ ال هللا باوث كلذ يف دصق

 ك ةسائرلاو ءايرلا رذح عناملاهجوو ث١'ءاقيدص نيمبس باوث يطعأ سانلا لصيل

 دنع امل ةلأسم قفأ نمو ص رطانقلاك ( اهلحم نم بلطتلف ةريثك بابلا لئاسمو )
 قفنأ نيمك فقوتلا هل زوحي ثيح هدنع تناك ولو اهب ءاتفإلا نع فقوت وأ لا

 ةيدك قفنأ نمك : ليقو “ ضرألاو ءامسلا نيب ام تألم ةضف وأ ابهذ ةيدنك

 ىنعمب وأ»لححت نأب هذه ىلإ ىلوألا ةياورلا در لمتحيو « اتلك ةضف ةيدك و بهذ
 نم كش انأ ردابتملاو ‘ ةضف ةيدك وأ يأ « اهدعب فاضم ردقيو ى واولا

 اهصالخإ طبضو ةلأسملا طبض بسحب كلذ لب “ كشلا ريغل يه وأ « يوارلا

 ةيدك قفنمك ضعبو ص بهذ ةيدك قفنمك ضعبف لل عنملاو هلل ميلعتلا طبضو
 ى هراهن امئاص ةليل امئاق ةنس ننتس دباعك ةلأسم ملمتمو ط اهقفنمك ضعبو ى ةضف

 سلجم رضحو ةزانجلا ترضح اذإ ه : ثيدح يف فلألاب دييقتلا نأ ملعت اذه نمو

 )١( يةهيبلاو دراد وبأ هاور ٠
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 هيف اماع نيتس نإف ددملا بتارم ةياغب ليثمت وه لب اربتعم سيل ى خلا "ا ملعلا
 تسيل ةزانج فلأو ةجح فلأك فالآلا رئاس يف اذكهو « موي فلأ نم رثكأ

 وأ ممصل عمسي مل ولو “ ركذ ام فالآ نم ريخ سلجم روضحف ى ليثمت لب اديق
 ه خلا ملعلاب عاطي للا نإف : هلوق كلذل لديو “ىفصأ اذإ عنام وأ حير وأ ,دنب

 ليللا مايق يف فلألا ركذي ملو ى ململاب الإ ققحت ال اهلك تادابعلا كلت نأ نيب ذإ

 اماع نيتس نأ ىرت الأًاديق نكي مل ذإ فلألا ركذ مدع وهو “ لصألا ىلع ءاقبإ
 ا ۔ا فاضملا فذحف ى ةليل فلأ مايق نمو : لصألا وأ ى ةليل فلأ نم رثكأ اهيف

 ممو ص ةروصحم ةصوصخم يلايل مهوي الئل هيلإ فاضملا فرع مث هلبق امو هدعب
 جحو ةزانج نم اضرف ناك ايف : تلق نإو ى اضيأ اديق سيل فاضملا اذه ريدقت

 ارجأ رثكأ هلفن ناك ام نأل رثكأ ململا ىلع اضيأ رجألا : تلق موصو وزغو
 كلذ ضرف يدؤيف “ كلذ لفن نم ارجأ رثكأ ملعلا لفنو ارجأ رثكأ هضرف ناك

 ملعلاب عاطي هللا نإف : هلوقب راشأ كلذ ىلإو ى رثكأ هئادأب ملعلا ىلع رجآلا هلو

 نإو « ىلوألاب اهمكح ملعيف ةبتثرلا يف جحلا نود اهنأل ةرمعلا ركذي ملو “ رم اك خلا
 ًاطايتحا : تلق ى خلإ ؟ اهنفديو اهمبتي نم ةزانجلل ناك اذإف : لاق ملف : تلق

 هلف اهاتفأ وأ سلجملا يف ىلوألا ةلأسملاب لأس نمو ى اهقوقحب موقي ال اهلماح لمل
 مظعأ ى ريخلا سانلا ملعت يف دحاو مويو ‘ سلجملا كلذ يف ترج ةلأسم لك رجأ
 ةكئالملا هل رفغتست سانلا ملعي نمو ى ةنس ةئام دباملا ةدابع نم ارجأ هللا دنع
 دحاولا ملاعلاو رحبلا يف ناتيحلاو ءاوهلا يف ريطلاو ضرألا يف باودلاو ءامسلا يف

 ،لج وزع هلا ىلإ ةبرق هملعت نإف ململا اوملعتدباع نمؤم فلأ نم سيلبإ ىلع دشأ
 فرشلا عضوم يف هبحاصب لزني ملعلا نأو ڵ ةقدص هملعي ال نمل هميلعتو

 )١( ملسم هاور .
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 هيخأ ىلإ لجرلا ىدهأ امو “ ةرخآلاو ايندلا يف هلهأل نيز ملعلاو « ةعفرلاو

 . .. ىد رلا نع اهس هدرب وأ ىدهلا اهب هلل ا هديزب ةملك نم لضفأ ةقدص

 نإو : انلوق ىنعمو “ كلذب متخيو ةرخآلاو ايندلل ءاعدلاب سلجملا أدبيو

 هنع ةبوذكم تسيل يتلا لع هنع ةتباثلا ثيداحألا نأ “ ثدح اك لوقلا

 انذخأ نم انثدح اك تاتباث نيفلاخلا ةئطختو مهبيوصتو مهتنايدو انباحصأ داقتعاو

 تناك اهطض و اهمهف ناك نمف سلجملا لوأ ةلأسملا ذسملتلا أرق اذاو < نهتوبث هنع
 اهنقتي مل وأ اهمهفي مل نمو ‘ سلجملا يف آلوأ يتفملا اهب ىتفأ ةلأسمك هقح يف ذيملتلل

 . خيشلا اهرسف اذإ سلجملا لوأ لئاسك هقح يف ذيملتلل تناك هعايسي
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 باب

 . ةعجلا مو اهلضفأ و . اهقلاخ اهيف عاطي" نأ مايألا قح نم

 . هيف تامو « هيلع بيتو ضرألا ىلإ طبهأو مدآ قلخ هيف
 ك ةعاسلا موقت و

 باب

 مايالا قح يف

 دقف هللا ىصع نمف نكامألا اذك و ( اهقلاخ اهيف عاطي نأ مايألا قح نم )
 ص ليللاو راهنلا مايألاب دارملاو ى ايهيف ىصع يذلا ناكملا كلذو مويلا كلذ ملظ
 راهن يف ىصع نمو ث هدعب راهنلاو ليللا كلذ ملظ دقف ليل يف هللا ىصع اذإو
 روص يأ ( قلخ هيف ةعمجلا موي اهلضفأو ) ى هلبق ةليللاو راهنلا كلذ ملظ دقف
 بيتو ضرألا ىلإ طبهأو) حورلا هيف خفنو ةنجلا لخدو ( مدآ ) دودمم امسج
 ىتح ةعجلا ةليل ةخبصم يهو الإ ةباد نم امو ( ةعاسلا موقتو ؤهيف تامو هيلع
 ىلإ طوبهلا اوركذ امنإو “ سنإلاو نجلا الإ ةعاسلا نم ًاقفش سمشلا علطت
 نوحلاصلاو ءايلوألا رشتنتف دلي اهيلإ هطوبهب هنآل ةعاسلامابقو هيف توملاوضرألا
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 . ةباجالا ةعاس هيفو

 ةنجلا ىلإ هحور عجرب توملاب هنألو « مهنود هنم تناك نأ كعد رثكتو ءامبنآلاو

 ةماركلا راد ىلإ جورخلا ةعاسلا مايقب نأل و“سنلبإ ركم نم الا إ و اهنم جرخ قلا

 ىح هتلىلو ةعجلا موب با ودلا فر لهف :: : تلق نإو ك ءادعألا نم ماقتنإلا و

 امل تلمج ةمالعب وأ ىلاعت هللا نم ماهلإب اهفرعت معن : تلق ؟ اهناذآب يغصت
 ةئام تس ةحج مدي لك ق هلل و ى مايألا رئاس فرمت ل ولو روصتم كلذو > ايهىلع

 يقوو دهش رحأ هل بتك همف ت تام نمو ى مايألا دمس وهو رانلا نم ىىتع فل 1

 موي مالس مالس : لوقتو “ هيف اضعب اهضعب ىقلي ماوهلاو ريطلاو ربقلا ةنتف
 تبسلا ىلإ دوهيلا هكرتف باتكلا لمهأ ىلع هميظمت ضرف موي يهو “ حلاص

 ضرف : 17 > ثيدح ف يورم كلذو ناصع كلذو دحألا ىلإ ىراصنلاو

 وأ “ ةعجلا موب ىلإ اودتهي ملو مهنيد هيف اومر.قيل هنوراتخي عوبسألا نم موب مهيلع

 اوأطخاف هلدب اوزاجأف ؟رخآ مويب هلادبإ غوسي له اودهتجاف احيرص هب اورمأ
 هرابتخاب مالسإلا و يحولا لبق راصنألا صعب هلإ تقفوو“ يحولاب هىلإ هلل ا انادهو

 ٠ ةداملل قوللا ناسنإلا قلخ همفو ةداملل هوراتخا

 ثيدحل در “موي ماع لك يف كلذ :بعك لوق سيلو ( ةباجالا ةعاس هيفو )
 وبأ لاق اك هدجوف ةاروتلا أرق املو نايسنب ةريره ابأ مهتا هنكلو ع ةريره يبأ

 ةمهبم ةريصق يهو ةريره يبأ نم ناسن ال افل هلاق ام وه هنأ ملع ةريره

 يف تانسح رشعب هيف ةنسحلاو “ ميظعلا رجألا لصحيف هلك مويلا اودهتجيل

 يلصي مئاق وهو ملسم دبع اهفداصي ال هنأ » : يور ام اهماهبإ ىلع لديو ى هريغ
 دقو ناسنإلا ىسني دق هنأب اهنيع نم ثحبيو )١' « للا هاطعأ الإ ائيش هللا لأسي

 )١( هيلع قفتم .
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 هدنع يهو اهفداص دقف اهيلإ غرفتو ركذ نإو “ ادع اهكرتيو اهنع لفتشي
 ىلإ ربنملا ىلع بيطخلا سولج نم وأ ى ةريخألا ةعاسلا وأ < ةعملا تاعاس رخآ
 دعب ةالص ال هنأب ثحبو ى بورغلا ىلإ رصعلا دعب نم وأ ى ةالصلا ىلإ هفارصنا
 زاجم اذه نأ هيفو ص ةالص ءاعدلا نأب بيجأ و ى ىلصي : رتلع لاق دقو « رصعلا

 ث ةبظاوملا يورملا مايقلاو « ةالص ةالصلل راظتنالا نأبو ؟ ةنيرقلا نيأف يعرش

 ةعمج يف : ليقو ى ةعمج لك يف ةيقاب يهو ثلاثلا لوقلا ىلع باجي اضيأ كلذبو
 ىلعو ؟ هيف مهبت" وأ تقولا بعوتست له نييعتلا ىلعو “ةنس لك نم ةدحاو
 له لاقتنالا ىلعو ؟ .لقتنت وأ رمتست لهو ؟ هؤاهتنا امو هؤادتبا ام ماهبإلا
 ءاقبلا حيحصلا ؛ لاوقأ ؟ تعفر وأ ةيقاب يه لهو ؟ هضعب وآ مويلا قرغتست

 ةلْسلك ةعمجلا تاعاس يف لقتنت اهنأ « رطانقلا » يف راتخاو ؛ ةريخألا ةعاسلا اهنأو
 عم. : لقو > لاوزلا تقو : لبقو 3 سمللا عولط تقو : لسقو > ردقلا

 ىنإ اوماق اذإ : ليقو “ ةبطخلا يف ذخأو ربنملا مامإلا دمص اذإ : ليقو ى ناذألا
 نمو “ بنذ وأ ملظ ءاعد اهيف باجي الو ‘ سمشلا بورغ دنع : ليقو « ةالصلا
 . هل.مسق.,رش نم اهيف ذآوعت نمو 0 هنم مظعأ وه ام هل رخذ هل مسقي مل امب اهيف اعد
 .فو )١' «.مايآلا تملس ةمجلا تملس اذإ » : سنأ نعو “ هنم مظعأ وه امم ذيعأ
 الإ تقولا كلذ يف اولصت الف لاوزلا لبق موي لك يف رمست منهج نإ ه : ثيدح

 ٠ ةالص هلك وه و 3 7 هف رعست الف ةمجلا مل

 :ليقو «نيتعك رب دجسملا ىتيحي' : ليقف ' بطخي مامإلاو دجسملا لخد نمو

 ( ١ ) دواد وبأ هاور ٠
 . يذمرتلا ءادر )٢(
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 : ليقو ى ةرم ةئام هسمش عولط دنع صالخإلا ةءارق هقح نمو

 ةفاظنلاو لاستغالاو ركذلا سلجم روضحو . هبورغو هرصع نيب

 ةحتافلاب هتالص لبق تاّتحت عبس عوكرو , ةرايزلاو ةقدصلاو

 . صالخإلاو

 هروس ) ةءارق هققح نمو ( ك اهالص مامإلا هل تكس نإ : لبقو ك تصني

 تقو وه وأ > رحفلا تقو جورخ تقو وهو ) همممش عولط دنع صدقخالا (

 نوكي يذلا داوسلا ءاضقنا تقو وأ ص هيلي امو يبرغلا قفألا يف ةرمحلا روهظ
 لبج وحن يف سمشلا روهظ تقو ديرب نأ لمتحيو ى ةيلفسلا ماسجألا نيبو هنيب

 رهظلا نيب : ليقو ى ( هبورغو هرصع ) ةالص ( نم : ليقو ى ةرم هنام )
 وبأ : هلاق “ سمشلا عولطو رحفقلا نب ةرم ةرشع يتنثا اضيأ أرقيو < رصملاو

 أرق نمك انيب ةرشع ىتنثا اهأرق نم نوكي : لاقو “ فلخي نب ديعس حون

 . ةمبرآلا بئتنكلا

 ةمجلا موي لسفلا ه : قلع لاق ( لاستغالاو ركذلا سلجب روضحو )
 لوقو « تمعنو اهبو ه : ثيدح ليلدب دكاتم يأ « ملتحع لك ىلع بجاو
 نينمؤملا ريمأ اي ءوضولا ىلع تدز ام : هل لاق نيح ناثمل يقن ءوضولا : رمع

 ءاقلإ نم ميهاربإ ننسب ( ةفاظنلاو ) ط ةالصلا باتك يف مالك مدقتو ى ائيش

 نم ليزي ام دجو اذإ هنكل “ بوجولا دحي رفظلا وأ رعشلا نكي مل ولو ثفتلا

 نم ىلع ةقدصلا ةمجلا قوقح نم : « ناويدلا » يفو “ ( ةقدصلاو ) هلازأ كلذ

 ةرايزلاو ) “كلذ ىلإ اوجاتحا نإ هتبارق ىلع قدصتي نأ كلذ لضفأ و ى جاتحا

 امأرقي ( صدالخالا ) ةروسب ( و ةحتافلاب هتالص لبق تايحت عبس عوكزو

 )١( هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور .
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 ٠ ٠ ٠ هاحضب ةالصو موصو ‘ ةعكر لك ف اثالث

 نم بجاو الو ى ( هاحضب ةالصو ) ,تبيبنب ( موصو 0 ةعكر لك يف اثالث )
 ٨ ةكنالملا الإ هلعجي ال اقح اهل لعج دقف ضالخإلا ةروس اهمف أرق نم :ليق “كلذ

 نيقفرملل هيعارذ و ههجو لسفيلف هنكمي ملو لستغي نمم ناك وأ امميتم ناك نمو

 ص امميتم نات نإ مميت نم هل دب الو ‘ لستغا نمك نوكيف نيبعكلا ىلإ هيلجرو
 وأ ضمح وأ ةيانج نم هيف لسغ نمو ءوضولابو سجن نم هنكمأ ام لسغ نمو

 . تيم لْسفل_ لسفمك كلذ ريغل لستغا نإ اذك و « هازجأ سافن

 نأ رهاظلاو ص ةالص نيرشعو سمخب هب ةالصلاو “ كثوستلا ةفاظنلا نمو

 دنع الاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع “ولشأ نأ الول » : نلع هنعو < كلذك ءوضولا

 ذإ بوجولل قلطملا رمألا نأ ىلع لىلد هيفو )١' « ءوضو لك دنعو ةالص لك

 هقرعو “ لضفأ كارألا دوعب وهو ، كاوسلا اوكرتي ال نأل ًادىقم هرمأ لعج

 ،ماذجلا قرع ناريثي اهنإف ناحيرلاو نامرلا دوع ربغ دوع لكب زوجيو ى لضفأ

 للخي نأ صخري نم مهنمو : « ناويدلا » يفو “ صوخلاو بصقلا ريغو

 الو ص هب كاتسي ال امب للخم الو ص لخنلا قرو وهو صوخلا وهو . ه ا فعسلا

 دق هنإف ى نامرلاو ناحيرلا دوع الإ : خيشلا لوق ليلدب “ هب للحي ال امب كاتسي
 ٦6؟) « ناحيرلا دوعب الو نامرلا بصقب اوللخت ال : للع للا لوسر نع يور

 للخت نمو ى اهب للختلا عنمب ناحيرلاو نامرلا دوعب كايتسإلا عنم ىلع لدتساف

 للا هثروأ بصقلاب للخت نمو ، دكب الإ ةجاح اموي نيعبرأ هل ضقت مل ضوخلا

 )١( نابح نباو ةجام نباو يقهيبلاو يذمرتلا هاور .
 ( ٦ ) دواد وبأ هارر .
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 . لوطم يف بلطت هلضفو هقوقحو

 .ةمايقلا موي ءاج رهاط ريغ وهو براش صق وأ رفظ ملق نمو ى ةليلو 7 ملا
 وهو كلذ عطق اذإ امأ “ ينرهطي ملو ينعضو بر : لوقيف ى قوثوملا لفبلاك

 الإ هك ردت مل ءاسفن وأ ضئاح تناك نإو ى هريهطت كرادت ابنج وه ناك وأ سجن

 ءوضو ريغ ىلع عطقلاب سأب الو «لسفلا لبقو “كلذ نم اهجورخ دعب تعطق نإ
 الإ ارعش صقن الو ًارفظ كدحأ مّلقي ال ) : ل هنعو “عوطقملا ربغ يف سجنل

 صقلاو عطقلاك ةلازإلا عاونأ و ؛ هيزنت : ليقو “ مرحت يهن : ليقف « رهاط وهو

 ٠ دوعب كوستملا رجأ هل نوكيف هعبصإ وأ هبوثبف هب ك"وستيت ام دجي مل نإو

 ةعمجلا موي دجي مل نمو “ تالوطملا نم ( لوطم يف بلطت هلضفو هقوقح و )

 لبق تامك ر نامث اهموي ىلص نمو ط "لصيو هيف عأدَيو دجسملا رزيلف روزي نم
 هللا لعج هماص نمو “ ةكئالملا الإ هلعجي ال اقح هل لعج دقف رهظلا ىلصي نأ

 ص مرهلاب تومي ىتح ريطي نيح نم بارغلا خرف ناريط رادقم رانلا نيبو هنيب
 ى فلتخم اهمره نأو فلتخم نابرغلا ناريط نأ ليلدب اهنم هعنم ىلع ةيانك كلذو

 هب آدارم هرهاظ ىلع نوكي نأ لمتحيو “ رخأتي ضعبو همره لجعي ضعبف
 نيب ام اهنيبو هنيب لمجم : ليق دقو ى برغملاو قرشملا نيب ام راط ام ناريط

 ىلع اهيف ةعمج الو يأ ص ةنس فلأ نيسحح ماص نمكو ص اهبرغمو سمشلا علطم

 نمك ناك ول هنأل لسلستلا مزل الإو ى مايآلا رئاسك اهعمج مايأ وأ ريدقتلا ليبس
 اهماص نمك ناك ىتلا ةعمجلا همايصف نينسلا تاعمج ماص دق ناكل نهتاممجحب نهماص

 فلأ نيسمخلا هذه نم ةعمج لكو ص ةنس فلأ نوسمخ اهب هل لضحيف ةنسلا يف
 ةمح موب نيعبرأ ماص نمو > نهماص نمك هنأل ةنس فلأ نوسح هل لصحم ةنس

 بحتسيو ى هللا دنع ملسمل الإ : لبق « كلذ قفاوي الو هبونذ ترفغ تايلاوتم

 ةعمجلا ةليل اهأرق نمو « فهكلا ةروس اصوصخ ةعجلا ةليل ةءارقلا نم راثكإلا

_ ٣٥٤ - 

 



 ىرخألا ةمجلا ىلإ هلرفغو ةكم ىلإ اهأرقي ثيح نم ارون يطعأ اهموي وأ
 صربلا نم يفوعو “ حبصي ىتح كلم فلأ نوعبس هيلع ىلصو مايأ ةثالث لضفو
 ؛لاجدلا ةنتفو هبنج لخاد ناسنإلا بيصت ةحرق" يهو “بنجلا تاذو ماذجلاو

 وه لقو“نورفاكلا اهيأ اي لق ب ةعجلا ةليل نم برغملا ةالص يف أرقي للع ناكو »

 قوقح نمو : لق )١' « نيقفانملا ةروسو ةمجلا ةروسب ءاشملا يفو ص دحأ ها

 نإ الإ ‘ سيفلا موي للع هب رمأ امنإو ى رهاظ ريغ وهو سأرلا رعش قلح ةمجلا
 ركذو ص ةفاظنلا اهقح نمف ةفاظنلا محع ىلإ هلوط جرخو رعشلا لاط

 عبرأ كلذو ص ةرمع وأ جح يأ كسن يف الإ هسأر قلحي م تلل هنأ نوفلالا

 . تا رم

 ص ناتمك ر هريغ يفو تامك ر نام ةمجلا موي ىحضلا ةالص : « ناويدلا » يفو

 نم هريغ رزيلف ملسملا ضيرملا دجي مل نإو < ملسملا ضيرملا ةعمجلا موي روزي امنإو

 روزي نم دجي مل نإو هتبارق روزيو ريبكلا خيشلاو ملسملا ملاعلا روزيو ىضرملا

 ى سمشلا لاوز دنع ةمجلا موي ءاعدلا باجيو < هيف ىلصو اعدو دجسملا راز
 . سمشلا بايغ دنع اومتخيو ى ةعبسلا ءامسلا باوبأ حتفتو

 وأ سمشلا عولط بقع هيف اومتخ اذإ موي لك نومتي مهنأ «نالسيو» ركذو

 لضفل سمشلا بايغ ىلإ سيفلا ةمتخ رخؤت : ليقو “ برغت نأ لبق هرخآ يف
 نمو ى هرخآ وأ ةمهلا راهن لوأ اهرضح نمل ال اهرضح نمل نوكيف ةعجلا ةليل

 ى باقر عبس قتعأ نمك ةعمجلا موي اهبورغ دنعو سمشلا عولط دنع امهرضح

 ٠ دراد وبأ هاور ) ( ١
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 دجي مل نمو ى اعبس : ليقو ى ةبقر قتعأ نمك ةعمجلا ريغ يفو ى ارشع : ليقو
 مهاربإ نإ » : ىلاعت هللا لاق « ةعامج هللا ةعاط يف دحاولاو < هدحو متخ هريغ

 راهنلا هل بتك رافغتساو ركذب هدحو هراهن متخ نمو ١ 4 هل ًاتناق ةمأ ناك

 . ملعأ هللاو هلك

 س - ٣٥٦



 باب

 ٠ ٠ كيلع مالس ر هيبحي نأ هاخأ يقل ملسم لكل بدن

 باب

 مالسل ١ ف

 هييحي نأ ) رثك أ وأ نينثا وأ هللا يف هتخأ وأ ( هاخأ يقل ماسم لكل بدن )

 "كيلع وأ مالسلا مكيلع : انموق ضعب زاجأو « مكيلع مالسلاب وأ ( يلع "مالسب

 هنآل ركذلاب ملسملا :صخ امنإو ى ءاوس كلذ يف هريغو ملسملاو « هل درب اك "مالس

 لاعفأ لعفي املسم نوكي نأ ناسنإلا دهتجي هنأ ىلإ حيولتللو « كلذب عفتنا
 نملو هل ادصق روكذلا ةعامج فالخب ادعاصف ثنؤملاو ركذملا يمحي امنإو ى ملسملا

 ريغ يف ولو مالسلا بوجوب : ضعب لاقو ى دارلا دصقي اذك و « ةكئالملا نم هعم

 هنأ حيحصلاو ى راثآلا نم ريثك و « جاهنملا » و « جاتلا » يف اك تيبلاو رادلا

 مالسلا لاق نم ه : للع هللا لوسر لاق ڵ تيبلاو رادلا يف بجي امنإو ى ةنس
 هلل تبتك هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : لاق نمو “ تانسح رشع هل تبتك مكيلع
 نرؤلثالث هل تبتك هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا : لاق نمو ؤ ةنسح نورشع
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 اوتلصو ماعطلا اومعطأ و مالسلا اوشفأ » : لاقو ى ةدر نم اذك و )١' « ةنسح

 . '") « مالسب ةنجلا اولخدت ماين سانلاو ليللاب

 نيب نامأ مالسلاو « ةبقر قتعأ نمك ملسم ىلع ملس نم : « رثألا » ينو
 دهش كيلع هللا : ىنعملاو ك نيحلاصلا ىالخا نم وهو مهنيب امف هب نونئمطب سانلا

 يف نميلف هيلعو“نوهركت امم ةمالسلا :ىنعملا وأ“هللا ءامسأ نم مالسلا نإف هوقتاف
 ؟متبباحت هب متلمع اذإ لمع ىلع مكلدأ الفأ » : للع هنعو ى هل حلصي ام ىلوتملا ريغ

 رمع لاقو م" « اوداهتو مكنيب مالسلا اوشفأ : لاق ص هللا لوسر اي ىلب : اولاق

 ص هتيقل اذإ هيلع ملست نأ « كيخأ بلق يف دولا نتبثي ةثالث : هنع هللا يضر

 ةمحت نراك : ةداتق لاقو > هلإ هئامسأ بحأب هوعدتو > سلجملا ق هل حزحزتو

 للا لاق ى ةنجلا لهأ ةيحت وهو مالسلا ةمألا هذه للا ىطعأف دوجسلا مكلبق
 الو ملسم ىلع رمع ملسم نم بحمتت ةكنالملاو » 4 مالس اهىف مهُتيحت ط : هناحبس

 < هملظ نمع افع نم مهماحأ و همرح نم ىطعأ نم سانلا دوحأو > هملع ملسي

 قرسي نم مهقرسأو ى ءاعدلا نع زجع نم مهزجعأو ى همالسب لخبي نم مهلخيأو
 «س ود رفلا دنسم هين يمليدلا ىورو مالسلاب مهأدبي نم هلللاد سانلا ىلوأو ك هتاولص

 :ينغي الو ى ىمعألا ريرضلاو « ة۔ذايخ ريرضلا ىلع مالسلا كرت » : ةريره يبأ نع

 نع ريحم كاسم : : وأ“ ريحم هللا كحَص : وأ تيسمأ فنك : وأ تحصأ فك

 نساحم نم كلذ معن > درلا نع الو ك نونسملا مالسلا نع الو { بحاولا مالسلا

 نم ءاسملا ركذيو ى لاوزلا ىلإ رجفلا علط اذإ حابصلا ركذي امنإو ى قالخألا

_ ٣٥٨ 

  



 ثىلوتم ناك نإ هتاكربو ىلاعت هللا ةحرو مالسلا مكيلعو ب درلا دمزليف

 ء مالسلا مكيلعو ىلع رصتقا الإو

 ىلإ ريخألا ليللا فصن نم حابصلا ركذي : ليقو « رجفلا عولط ىلإ لاوزلا
 . لوآلا ليللا فصن مامت ىلإ لاوزلا نم ءاسملا ركذيو “ لاوزلا

 اذإ هنإف تيبلا اذه يف يسمي ال فلح نمو : ناميألا باتك يف خبشلا لاقو

 '١\“نوسمت' نيح هللا ناحبسف » :ىلاعت هلوق ليلدلا و“ليللا ءاسملاو ثنح ىسمأ

 اذإ لوقلا اذه ىلعف ءاشملاو برغملا ةالص ىنعي نوسمت نيح ريسفتلا لهأ ركذف

 ىلإ ليلخلا نع رثألا يف ركذو ى ليللا فصن إ سمشلا بورغ نم ءاسملا نوكي

 برغملا ىلإ نوسمت نيح : سابع نبا نع نيرسفملا ضعب لاقو “ ليللا فصن
 وهو “ قفشلا بوبغ ىلإ سمشلا بورغ نم ءاسملا نوكي اذه ىلعف « ةصاخ

 برغملا تقو ءاسملا : لاق نمو ليللا ىلع لاوزلا دعبام لمحب و “ برغملا تقو

 كيلعو ب درلا همزليف ) رادلا نم رادلا بابك ءاسملا ةلمجل هتقو نأ دارأ افإف
 هتصممب اوكح و ى هللا مهمحر انفلس دنع رفكب مل مالسلا درب مل نمو ى ( مالملا

 . هرفكب او.زحي نأ نودب

 اهنم نسحأب اوّيحف » : ىلاعت هلوقل ضرف درلا نأل رفاك هنأ يدنع يذلاو

 ديزي نأ بحتسيو 2 ليلد هفرصي مل ام بوجولل رمألاو ا" 4 اهو"د ر" وأ
 ةءاربلا وأ فوقولا يف ناك نأب ( الإو ‘ ىلوتم ناك نإ هتاكرب و هلا ةمحرو )

 « اهلثم وأ اهنم نسحأب ي : ىلاعت هلوقو “ ( مالسلا كيلعو : ىلع رصتقا )
 . اهقحتسي ال نم ةيالو مدع تايآ ثيداحأ هتصخ ماع

ًُ 

 ( ١ ) مو رلا : ١٧ .

 ) ٢( ءانلا : ٨٦ .
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 هللا ةمحرو مالسلا كيلعو : تلقف هالوتت ال نم كيلع ملس نإ : ( جاتلا ) يفنو

 نإ الإ هتاكربو هيف فقوتمو قساف ىلع درب الو « زوجي ال : ليقو “ كملع الف

 نم هيلع ام ىنع نإ آلإ كيلع هللا مالس : ىلوتم ريغل زوجي الو < هقزر يف ىنع

 ،ًدر "درلا ةينب هللا كايحو در ال ءاعد هوحن و كءاقب هللا لاطأ و ةيفاعلا وأ بايشلا

 ىتح ةمحرلاو مالسلا : لا۔ة نم ىلع در مزلي الو “ فالخ يلو ريغل هتزاجإ يفو

 ليق نمو “ همدمك هب رارسإلاو ى اضيأ درب سيل الهسو الهأو ، كيلع : لوقي
 لوقي نأ بجاولا : تلق ؛ ها مالسلا كيلعو هيلع : لاق “كيلع ملسي نالف : هل

 يوار ناك نيمتاشلا دحأ يوارلا ناك امل هنأ هلاق ام هجو لملو « مالسلا هيلع

 ءيدابلل ى ةمحر ةئام للا يف نيحفاصتملا ىلع لزنت : لاق “ ريخ يلعاف دحأ ريخلا
 ٠ دارلل ةدحاوو نومستو ةعست

 لّبقملا ناك نإ انموق ضعب هعنمو ى زئاج ميلستلا يف لجرلل لجرلا ليبةتو
 را رسإلاك "درلاب رارسإلا و“ دحأل رحأ نحني الو ءاك رشم ة ددحملا ءابلا رسكب

 > مالسهنأ ملعي ملوهيلع َرمنمم اتوص عمس نمىلع در الو“عمسي ل ادإ يزجم ال ءدىل اي

 الو ك مالس كلذب دارب ولو > امه ريغ وأ هدي وأ هسأر هلإ كَرح هآر نم ىلع الو

 مهدنع أزجأ ءدبلا ظفلب در وأ درلا ظفلب ملس نإو ى درلا يف اضيأ كلذ يفكي
 . ملف ريخأتلاو مدقتلاب تفلتخا امنإو « ظافلألا كلذك و « دحاو ىنعملا لصأ نآل

 :العو زع هلوق يف اهيلإ راشملا ةِلنثملانع الو ةنسألا نع اجرخم كلذ اورب

 لو درلاو هدبلا يف ةنسلل افلاخم هودع امو « اهو"در" وأ اهنم نسحأب اويحف »
 ىلإ ةلجاعم مالسلاب ماتهإ ى كيلع مالسلا : كلوق نإف ث ةتباثلا ةفلالا اوربتعي

 رصحلل وأ بطاخلاب ماقهإ مالسلا كيلعو هب ظعولا ىلإو ى الثم فوخلا ةلازإ
 ةمبرعلا ةغللاب باوجلاو درلا توافتي اك كسنج ربغ ال كيلع يأ « اعم ماتهالاو
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 . .. .4- غابك ال غلاب دحوم لك ىلع ملسيو

 درلا وأ مالسلا ءىدتبم بطاخ نإو ى زعأو لضفأ اهنإف اهريغ عم ةميركلا
 اوهنأ » : للع هنعو « ازجأ امهريغو ريكذتو دارفإ نم رهاظلا يضتقي ام بسحب
 ضعب لاق ى هتاكربو ىلإ يأ م١) « مالسلا مهيلع ةكئالملا هتهنأ ثيح ىلإ مالسلا

 اا ةكربلا ىلإ يهتنيو ى ءادتبالا ظفلب درلاو ص درلا ظفلب ءادتبإلا زوجي : انموق

 متيتح" اذإو » ىلاعت هلوق يفو “كلذ ىلع ةدايزلا ركنأ هنأ نم سابع نبا نع ءاج

 اذإ درلا يف ةكربلا ىلع ةدايزلا زاوج ىلع ليلد "" ي اهنم نسحأب اوّيحف ةيحتب
 :لاقو رمع نب للا دبع ىلع لجر مسو ى اهيلإ همالس يف مالسلاب ءيدتبملا ىهتنا

 تايدافغلا رويخلاو يأ تاحئارلاو تايدافلاو هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا

 ص فلأ كيلعو : رمع نبا لاقف احاوَر و اودغ تابتآلا يأ 2 تاحئارلا رويخلاو

 : لاقف ؛ كيلع مالسلا : رتل هللا لوسرل لجر لاقو ه “ كلذ هرك هنإ مث

 كملع مالسلا : رخآ لاقو 0 مالسلا : رخآ لاقو '") « هللا ةمحرو مالسلا 7

 كيلعمالسلا: رخآ لاق » و هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو : لاقف « هللا ةمحرو

 ؟ للا لاق ام نيأف ينتصقن : لجرلا لاقف “ كيلعو : لاقف ى هتاكربو هللا ةمحرو

 هنم اذهو ى « هلثم كيلع تددرف الضف يل كرتت مل كنإ : لاقف ى ةيآلا التو

 . ءيدتبملا هلصو اذإ “هتاكربو : هلوق ىلع هباوج ف دزب ل نم ريصقت مدعب رامشإ

 . كلذ ىلع درلا يف ةدايزلل ممرحت ال مظعب هباوج يف ىتأ دق هنأبو

 ال ) نذإب : ليقو ص نذإ الب ادبع ولو ( غلاب دتح وم لك ىلع ملسيو )
 هللا ءامسأ يف دحلي نم ىلع الو ى ةيصعملا لا۔ح يف نمو ى هعم رك ذ نمم ( غابك

 )١( يناربطلا ءاور .

 )٢( هركذ مدقت .

 نابح نبا (ء) .
 . يذمرتلا هاور ) ( ٤
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 . تلق ام كيلعو ب يدوهي ىلع دريو ث ملس نإ هيلع هذر بجي الو

 حتفب رابكأ نأل ى فلأب ءابلا دميو ربكأ هللا : لوقيو دنامي نمك ةئلذ ال دانع
 هللا ىلاعت ةدحوملا ءابلاب لوبط هانعمف ربك وأ ربك عمج فلأب ءابلا دمو ةزمهلا

 تأ هلو ( ملس نإ ) يغابلا لثم ىلع يأ ( هيلع هدر بجي الو ) « كلذ نع
 ص يصاعملا نم هيف تنأ ام كرتاف بيقر كيلع هللا نإ : كلوق ىنعم ايوان ملسي

 الولوألا ىنعملاب رسف ولو“نامأ هنآل اقلطم عنملا يدنعو ةمالسلا ىنعم ايوا ال

 . ءالؤهل نامأ

 د رب : لىقف ينا رصنلا فللا و ) ةتذلق" ام كليَلَعَو ب دوج ىلع درو (

 نبالاقو“هلشم نيك رملا رئاس و؛ تلق ام كيلع ب :ليقو ى مالسلا مكيلعو ب هيلع
 مالسلا وه للا نإف كيلعو : لقف ى كيلع مالسلا : كرشملا لاق نإ : فاَصو

 ملس اذإ » : للع لاق « متشلا اهمالسب ينعت دوهيلاو ى ملعأ هللاو كرسلا ممع هارتف
 : اولوق نكلو ص توملا ماسلاو ى مكيلع ماسلا : لوقي امنإف دوهيلا نم دحأ مكيلع
 دوهيلا ىلع مالسلا در مدع “نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو ى )١' 2 تلق ام كيلعو

 شغلاب فصتي مل نمف ى مهيلع انددرل نوشقي مهنأ الولف ى مهمالس يف نوشغي مهنأ

 دحأ مكيلع متلس اذإ ه قيلع هنع سنأ قيرط نمو ىهيلع انددر نيك رملا رئاس نم
 اوديزت ال « : نل هنع اضيأ هقيرط نمو > (٢) كيلعو: اول وقف باتكلا لهأ نم

 ص فاتصو نبا مالك ناثيدحلا نأ اذه ىلع لديو ى " « مكيلعو ىلع باتكلا لهأ

 نيذلا مه مهنأل اهيف طقف باتكلا لهأ ركذ امنإ نيثيدحلا نآل فاصو نبا ممعو

 هيلع دري نأ زوجيو « مهيف مكحلا راصحنال ال مهيلع نوملسيو نيملسملا نوطلاخي

 . يةهيبلاو دواد وبأ هارر ) ( ١

 . يذمرتلا هاور ) ( ٦

 ٠ يذمرتلا هارر ) ( ٣
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 وأ لكأ وأ اهل ربطت وأ ةالص كب هدر نع لوغشم ىلع ملسي الو

 وأ ةءارق وأ ركذب وأ ةماقإ وأ ناذأب وأ ءالخ يف وأ برش

 ى كيلعوب هيلع تددر نإو ى ةراجحلا يهو ى نيسلا رسكب « مالسلا كيلعو رب
 ص كيلع ماسلا : لاق دق ناك نإف ى زاج امهيف واولاب تلق ام كيلعوب وأ
 اجيرخت واو نودب كيلع درلا يف تلق نإو ى توملا كيلعو :ىلع : تلق كنأكف
 ناك نإو ‘ حص بيرق نع وأ ى نيحلا يف توملاب ءاعدلا ىلع يدوهيلا مالكل
 تلق ام كبلعب هيلع تددر ى نيسلا رسكب كيلع مالسلا : لاق دق يدوهيلا

 . واو الب

 مالسلا : لاق ى كرشم مهيف ةعايجب رم نإو ى مالسلاب كرشملا للملا أدبي الو

 :ليقو ى هيلع الف كرشم هنأ ملع الب كرشم ىلع ملس نمو « ىدهلا عبتا نم ىلع
 نأ همزلي الو هدري ىتح فقي : لبق “ هفرع نأ دعب يمالس "يلع در : هل لوقي
 كلذب كتدصق ينأ نظت الف ملسم كنأ تننظ ينأل مالسلاب كتأدب ينإ : لوقي
 الو دوهبلا ا وأدبت ال » : لع هنعو ى همزلي : ليقو ؤ املسم تسل كنأ ملعأ انأ و

 ى »٨' « هقيضأ ىلإ هورطتضاف قيرط يف مهدحأ متيقل اذإو ى مالسلاب ىراصنلا
 . ىلوأ باب نم نيك رسلا رئاس ىلع ملسي الو ةريره وبأ هاور

 وأ سجن لسغ نم ( اهف رثهطت وأ ةالص كب هدر نع لوغشم ىلع متلسي الو )
 نم ( وا برش وأ لكا وأ ) باسحو مميت وأ لاستغا وأ ءوضو وأ ءاحنتسا

 وأ يأ ( ةماقإ وأ ناذاب وأ ) ناسنإلا ةجاح ءاضقل ةولخ يف يأ ( ءالخ يف )
 ( وأ ) هريغ وأ نآرقلل ( ةءارق وأ ركذب وأ ) « يف ىنعمب ءابلا وأ ناذاب لوغشم

 )٤( يقهيبلاو نابح نبا هاور .
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 هنفد وأ ربق رمح وأ ةز انحن و أ > لذدحسمم ف

 وأ سلجملا وأ دجسملا يف نم نإ : ليقو ى سلجم وأ : ليق ( دجممم يف ) نم
 سانلا هيلع ملسي قلع هنأل دجسملا يف ميلستلا حيحصلاو « مالسلاب قحأ ركذلا
 عيبرلا حيحص يف اك دجسملا يف ميلستلا ةنسلاو « مهيلع ركني الو دجملا يف

 رمأب وأ هيف نم ىلع ربقلا نفد يأ ( هنفد وأ ربق رفح وأ ةزانجب وأ ) ى ملسمو
 . هب رخبي ام وأ هنفك هب للحي ام ةئيهت ولو تيملا رومأ نم

 رمأب لغتشا وأ »قلا رفح وأ ةزانج يف نم ىلع ملسي ال : « ناويدلا » يقو

 رظتني تيملا هيف ناك يذلا رادلا وأ تيبلا نم اجراخ دعق نم امأو “ تيملا

 نم مهيلع ملسي هنإف اوعجرو تيملا نفد نم اوغرف نإو ى هيلع ملسي هنإف ةزانجلا
 ءاعدلا يف وأ مامحلا يننم ىلع الو هيلع ماقملا ةلالدل تيملل ءاملا د"وح زوجيو مهيقل

 وأ عمج وأ سامن وأ مون وأ ركس وأ اهعامسإ وأ ةبطخ عامس وأ ةيبلتلا وأ

 لفط وأ نونجملا ىلع الو ث اقلطم ناسنإلا ةجاح ءاضق وأ ى اقلطم عازن وأ كاحت

 . قسافلا دازو « رجح نبا كلذ ركذ ى اهب ناتتفا ىشخي ةباش وأ

 نأ ىشخأ : لاقف « هل ليقف مهيلع ملسي الو موقلاب ري فلسلا ضعب ناكو
 ىلع ملسي ال ناك هنأ ى هللا هحر « ديز نب رباج نعو ى ةكئالملا مهنملتف اودرب ال

 عبيضتل ببس يم نوكي الئل : لاقف > هل لسقف ةربابجلا نم مالسلا درب ال نم

 . ضرفلا

 ص ناسنإ هيلع ملس نإ كلذب لغش نم درلا مزلي الو قسافلا ىلع ملسي : ليقو
 دمب ملسي : ليقو “ دجملا يف نمك اعرش زاجو نكمأ نإ درلا مزلي : ليقو
 يفو ةيناسنإلا ةجاحلا يضقي نم دري الو ملسملا عمسي ناك نإ : ليقو ى غارفلا

 مدعو عمسي ملسملا ناك نإ موزللاو ٤ اقلطم موزللا فالخ غارفلا دعب هموزل
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 زاجو « هيلع درلا يف اذكو ، نالوق يبصلا يفو ، نونجم ىلع ملسي الو

 ىلع لجر مالس هركو ، صحف وأ لزنمب ءاسنو لاجر نيب

 ١ هف ةأ رم >

 ء

 ليقث لماح وآ ضيرم ىلع الو اقلطم درلا نع لوغشم ىلع ملسي الو ى موزللا
 نكل « بيقر كبلع ةللا : ىنعملا ناك ولو هنأل ع ةيصعم يف نم ىلع الو نايرع وأ
 . يصاعلل نامأ الو انامأ لعج ماللا

 ىلع ملسي اك زئاج وهف الإو دكأتي ال هنأ : دارملاو ( نونجب ىلع ماسي الو )
 هلاح يف فلكم ريغ هنأل ص بيقر كيلع هلا ال ةمحرلا داري نكل ربقلا يف تمملا
 ذإ ى مئانلاو ناركسلاو نونجملا الإ ءالؤه نم ملس نم ىلع دربو “ يبصلا اذك و

 ادصق هل نإف ‘ يبصلا فالخم همدمك مملكتف هيلع اوباجيف حيحص مهل دصق ال

 ٠ احمحص

 ناك نإ : اهثلاث ( نالوق ) هيلإ ابودنم ( يبصلا ) ىلع مالسلا نوك ( يفو )
 باقع ال هنآل هيلع ملسي ال:لاقف“هقتتاف بيقر كيلع كلا:هانعم لاق نمف اقهارم
 قهارملاو 0 ملسي : لاق ڵ ءاعدلاو ةمالسلا هانعم : لاق نمو “ بجاو الو هلع

 د رلا بوجو حيحصلاو ( هيلع درلا يف اذكو ) “كلذ هيف زيجاف غولبلا ةهبش هيف
 فالخلا ببس و : ةمالسلاب ءاعدلا ىنعم ىلع « متيب اذإو » : ىلاعت هلوق موممل

 لزنمب ءاسن و لاجر نيب زاج و)“لافطألا ىلع رمع ملسو “هيلع مالسلا يف مدقت ام
 تناك ءاوس لجر ىلع ةأرما الو ةأرما ىلع لجر ملسي ال : ليقو “ ( صحف وأ
 مالسو “ صحفلا يف يأ : ( هيف ةأرما ىلع لجر مالس هركو ) ازوجع وأ ةباش
 حيحصلاو ى عنملا ةهاركلاب ديري نأ زوجيو “ هيف ضعب ايهعنمو هيلع هيف ةأرما
 الو يهتشت ال ازوجع تناك اذإ اهيلع ملسي نأ هلو هيلع ملست نأ امل بدني هنأ
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 عدتبمو هطَرشو رابج ىلع ال هسكعك هتمرع نم زاجو
 ناركسو

 “صعنفلا وأ لزنملا يف كلذ و“هنمو اهنم ةنتفلا تنمأ نإ زوجع ريغ وأ ى ىهتشت

 ءاسنلا ىلإ لجرلا مالك نإ : هل تلاقف هترهنف ةأرما ىلع ملس رمع نأ يورو
 اذإ رخآلا هرهني رخآلا ىلع اهنم ملس نم لك اذك و « كامرلا ىلإ ليخلا ليهصك

 . ةييرلاو ةنتفلا فاخ

 صحفلا ين ( هسكعك هتمرح ىلع ) لجرلا مالس ةهارك الب ( زاج )

 ةارادم مهيلع ملس مهنم فيخ نإو ث مهل ةناهإ ( هطر شو رابج ىلع ال )
 نب رباج لاق اك نودرب ال مهنأل مالسلا كرت زوجيف نودري الو مهيلع ملس ءاجرو
 نيشلا مضب _ ةطرش" درفملاو ى ةالولا ناوعأ مهو ءارلا حتفو نيشلا مضب - ديز

 اهب نوفرمي تامالعب مهسفنأ اومعأ مهنأل كلذب اومس" ءارلا ناكسإو
 مهيلع درب ال نأ زيجأو مهيلع در اوماس اذإو ‘ طرشلاو رابجلا ىلع زيجأو
 . فصضص وهو

 ص قساف عدتبم هنإف ى ضرف ريغ تويبلا يف مالسلا : لوقي نمك ( عدتبمو )
 . للا ءامسأ ىف دحلم هنإف ةتلز ال ًادانع ربكأ هللا ءاب دمي نمو

 ناطيشلا املأ يذلا يأ ( ىهلمو مئانو ) مارحب وأ مونب ( ناركسو )

 ةيصعم يف نم لك اذك و“يمالملا نم كلذ وحن وأ ,فد برض وأ حطش وأ مانغب
 ص هيلع درب ال نأ زوجيو « ملس نإ هيلع دريو « رم اك لاحلا كلت يف هيلع ملسي ال

 ءاي اهدمي ءاملا رسك و ميملا حتف زوجيو ى لوعفم ممإ ءاملا حتفو مملا مضب وهو

 . ومل يذو : يأ ' بسنلا
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 ٍشامو ‘ ريبك ىلع ريغصو  ريثك ىلع ليلق ملسيو ؛ ىهلمو مئانو

 يزجي و ، ءىدابلا الضفأ نايشاملاو { دعاق ىلع وهو ؤس بكار ىلع
 در وأ ءادتبا ف ةعامج نع دحاو

 نم ادؤي ةنامألاكف هف ءانشتسا ريغي هلقو دحأ ىلإ مالسلا لمحت نمو

 تحصأ فيك : هتّسحتف > [باص وأ انسوجم ولو اذ . يقل نمو 0 اهىلع ردق

 ممسي ام ردقب هملع د ر ىصمو لحر هملع ملس نمو؟كلاح امو تىسمأ فك و

 ٠ هناكم نم

 (وهو “ بكار ىلع شامو ص ريبك ىلع ريغصو ى ريشك ىلع ليلق ماسيو )
 ملسي وهو لماعلا فذحو فقاو وأ ( دعاق ىلع ) ملسيو لصألاو بكارلا يأ
 ( نايشاملاو ) “ فقاولاو دعاقلا ىلع ملسي يشاملا اذك و ع لصفناو ريمضلا زربف

 نم مظعأ اقلطم ءىدابلا رجأو ى ( ءىدابلا اهلضفا ) نايوتسملا نابكارلا وأ
 لفن : لاقف ى هب زغلي امم وهو ى اضرف درلاو ةتنس ءدبلا ناك ولو « دارلا رجأ

 ناك ذإ ضرفلا رجأو ةئنسلا رجأ ءىدابللنأ كلذ هحوو“ ضرف نم ًارحأ مظعأ

 ى ةنسلا هذه دوجول بجو امنإو “ ةشحولاو ربكلا ةلازإ نم هبف ام عم هل اببس

 تانسح رشعب مهلضف دقف موق ىلع ملس نم ه: ز لاقدجوي مل دجوت م ولف
 ص ءاوس امه : ليقو “ لجر نع يدع نبا هاور ى )١' « هملع اودر نإو

 . خيشل ا رهاظ

 دحاو يزجي ال : لىقو ى( در وأ ءادتبا يف ةعايج نع دحاو يزجیيو )

 يزجيو ، نيفقاو اوناك نإ درلا اميمج مهمزلي : ليقو « دحاو لك دري لب درلا يف

 . دراد ونأ هارر ) ( ١
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 نالجر ىقالت اذإو { زاج مئاق ىلع دعاق ملس تإ : ليقو

 : ليق « بدنو لضاف ىلع لوضفمو 2 ريبك ىلع "ريغص مس قيرطب
 يذ ىلع ,عشو يذو { فئاخ ىلع نمآو { ريقف ىلع ينغك هسكع

 سرف بكارو { ليلق ىلع ريثكو . شام ىلع بكارو 3 قيض

 هريغ ىلع

 ةتنس مالسلا نآل ( زاج مئاق ىلع دعاق ماس نإ : ليقو ) ى ةاشم اوناك نإ دحاولا
 ميلست ىلوألاو ى درلا رخآلا ىلع يقبو ىفك دقف اهنم ىدأ نمف “نييقالتملا نيب

 . مون مهذخأي مل نإ عجطخملا وأ ءىكتملا وأ فقاولا وأ دعاقلا ىلع راملا

 ىلع لوضفمو 0 ريبك ىلع ريفص ملس قيرطب نالجر ىقالت اذإو )

 ى يقفلا ءىدتبي ليقو ى ( ريقف ىلع ينفك هسكع ليق “ بدنو « لضاف

 نم ىلع هقيرط عستا نمك ( قيض يذ ىلع عسو يذو ى فئاخ ىلع نمآو )
 ناك ولو ناير وأ ناعبش ناك نأب هير "وأ هلمش مستا نمو ى هقيرط قاض

 ،اينغ ولو قاض نم ىلع اريقف ولو هسابل عستا نمو“اينغ ولو قاض نم ىلع ريقف
 ءاش ىتم وأ ءاش ثيح يشمي نأ هل نمو « هيف ناك نم ىلع سبح يف نكي مل نمو
 ةحصلاب همسج عستا نمو“ هيلع طلسملا نذإب الإ لعفي ال نم ىلع ءاش ام لعفي وأ

 . ضرملاب قاض نم ىلع

 بكارو “ ليلق ىلع ريثكو ) ص ربغص ىلع ريبك و ( شام ىلع بكارو )
 بكار ملسي هنأ رهاظلاو ى رامح بكار ىلع لمج بكارو ( هريغ ىلع سرف

 بكارو « هثفرتلا بك رم هنألو ى سرفلاب هبشأ لغبلا نأل لمج بكار ىلع لعب
 بكار ملسي هنأو ى ةرقبلا بكار ىلع رامجلا بكارو ى راملا بكار ىلع لغبلا
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 ث عضاوت هب ءادتبالا نأل رفاح ىلع لعتنمو ص علاط ىلع لزانو

 اذكو » هسكع بدنو هلع اوملس هتعرو مامإ ىقالت نإ : ليقو

 ندم ىلع ميرغو > هضاقو هلماع عم

 ةلأسم يف سكملاب : ليقو دحاو عون نم ايندلا ةبادلا بكار ىلع ىلضفلا ةبادلا

 نيبتي هنأ رهاظلاو “ لضافلا بكار ىلع لوضفملا بكار ملسي ص اهلك بوك رلا
 مظعأ سرفلا بكار موق دنع نوكي دقف ص ةداملاب لوضفملاو لضافلا بك رملا
 ةميقلاب ليضفتلاف ةداملا تلوح اذإ و لضفأ ةقانلا وأ لمجلا بكار نيرخآ دنعو
 هبوك رَمألضفأهدنع وه ام يعارب نألك ىلعف ةاقالملاب تقولا قاض وأ تلهجنإو

 . مالسلاب رداب نيبتي مل نإو ى هبحاص بوكرم وأ

 وأ ةلخن وأ لبج نم ( علاط ىلع )هتحت نم ىلع ةوقلا يف ٍهمَظِمل ( لزانو )
 ىلع عولطلا يف عراشلا ملسيف ةباد نم امأو ع كلذ وحنو ملس وأ جرد وأ ةرجش

 سبال ) لمتنمو ( 2 يش املا ىلع ملسي ي ذلا وه بك ارلا ن وكل لوزنلا ق عراشلا

 ربدتسمو ى اهيف سكملاب : ليقو “ ( عضاوت هب ءادتبالا نأل فاح ىلع ) لعن

 نم عم قرشملل راس نم وأ جحلا ريغل لبقتسا نم امأو ‘ جحلل اهلبقتسم ىلع ةلبقلل
 عجر نمل يغبنيو ةقشملا يف ناك نم ىلع ةحارلا يف ناك نم ملسي هنإف برفلل راس
 . ذ ناويدلا » يف هولاق ، هيلإ لبقتسملا ىلع ملسي نأ جحلا نم

 عم اذك و ص هسكع بدن و هيلع اوماس هتيعرو مامإ ىقالت نإ : ليقو )

 ى مامإلا ىلع ناهلسيو “ هسكع بدنو اهيقل نم اهيلع ملسي ( هيضاقو هلماع
 . هسكع بدنو

 ى لاملا هيلع يذلا وهو ێ هنيدم يأ ( نيدم ىلع ) لاملا هل يذلا ( ميرغو )
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 نإ 4 ديعم ىلع دريو « هجولا ةقالطو مسبتب  فيعض ىلع يوقو

 هيلع دريو فارصنإلا ديرم ملسيو ء هب نتاف نكي م

 قحلا هيلع يذلا ناك نإ الإ ةرجأ وأ اقادص وأ اشرأ وأ املس وأ اضرق ولو

 ىلعديسو ص هيف ( فيعض ىلع ) نأشلا يف ( يوقو ) هب ثرتكم ريغ مظعأ
 :لوقي مهضعب نأ هلك كلذ طباضو « سكملاب : ليقو ى دبع ىلع رحو ى هدبع
 اقفرو هل ةمحرو هتشحو وأ هتبيه وأ هفوخل ةلازإ لوضفملا ىلع لضافلا ملسي

 ص ةمحرلاو نمآلا بلطو ريخلا ىلإ رداب ذإ نسحف لوضفملا ملس نإو ى اعوضخ و
 الو ةنسلا ءادأ يوني نكل يفبني امل ابلجو هل اميظعت لوضفملا اذه ملسي : ليقو
 من زانم سانلا ليزنت قبرط ىلع وأ ةارادملل وأ ةرخآلل لب هايندل هميظعت يوني

 ناك اذإ هنأ كلذ ةدئافو “ نسحف رم ال لضافلا ملس نإو ى ايندلا ماظنل ءاقبإ

 رخآلا باتع قوف باتعهيلع ناكو رصقم دع" ملسي ملو امهدحأ ةفيظو مالسلا

 ريغصو ريثك ىلع ليلقك درو اهف ال ثيدح هيف دري مل ايف وه امنإ روك ذملا فالخلا و

 دارملا نإف ى ةافانم الف هفالخ لبق هنأ تيأر اذإو ‘ بكار ىلع شامو ريبك ىلع

 ةقباسملا ىلإ بدنلا هفالخب لوقلا ىنعمو « ءادتبالا هتفيظو يذلا نايب ثيدحلا
 ام دعب الإ ملسي مل نمو مالسلاب هقباسيف ريفصلا ةمحر يوني ريبكك ى ريخلا يف
 . مهيلع در دعق ام دعب هيلع اوماس نإو ى هيلع اودر دعق

 مالسلل ( ديعم ىلع دريو ى هجولا ةقالطو ممبتب ) هب ءىدتبي نأ للكيلو
 مالسلاب يأ ( هب انتاف نكي مل نإ ) اذكهو هيلع دريلف ملس مث هيلع درو ملس
 اقفاوت اذإو ى مالسلا ءادتبا يف سانلا سفانتيو “ هريركتب مهتتنعت دتري نأب

 ( هيلع فارصنالا ديرم ماسيو ) “ رخآلا ىلع اهنم لك در مالسلا ءاديتبا يف

 يفو ى هيلع اودر دعق ام دمب الإ ملسي مل نمو “ يشم وأ سلجم مهعمج ءاوس
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 عبتا نم ىلع مالسلا : لئاقل بح الو ك هد ر هعمسب ل نم ىلع سللو

 يفو 0 نونجم در ةعامج نع يزعمحي الو ص ةنسلا ةفلاخل ىدهلا

 . . . . . . . . ء نالوق لفطلا

 نم هب ىلوأ ءيجملا سيلو )١' « تفرصنا اذإ ملسو تئج اذإ ملس ه : ثيدحلا

 عمسي ملو در نم ىلع ريض ال اذك و ( هدر هعمسي مل نم ىاع سيلو ) فارصنالا
 ايبص ولو ءىدتبمىلع درلا مزلو همدمك مالسلاب رارسإلا :هصن ام ضعب رك ذهدر
 ىلع راشأ نمو “ ضرفلا ءادأ درلا يفو ةتنسلا ءايحإ ميلستلا يف ةينلاو ى انونجم وأ

 الإ كرتي الو ى مصألا ىلع اذك و “ هعمسي ال ثح هازجأ ملستلاب هديب هنم ديعب ٠

 الو ص ملسي ال نمك ةرورض الب مالسلاب "راسلاو ث ءافجلا ثروي هك رت نأل رذع نم

 ص ادمع كنع ربدي ىتح ملسي ال نم اذك و ‘ كلذب تيدحلا ءاج « هيلع درلا بجي

 . الثم لجرلا لاح ةفرعمب هفالخو دمعلا فرمي دقو

 ( ةنسملا ةفلاخف ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا : لناقل ) زوحي لب درلا (بحي الو)

 در كرشم هعم ناك ملسم ىلع ملس اذإو ص كرشم هعم ناك دحوم ةبحت ةذه نألو
 بحاو الو هل دصق ال هنآل ( نونجب در ةعايج نع يزجي الو ) مالسلا كيلعو ب

 دصق هل « زبمم هنأل يزجي هنأ امهدحأ ( نالوق لفطلا يفو ) بجاو درلاو هيلع
 ص هدر يزجيف مالسلا أدتيا نم مالس يف بيصن مهعم هلو « ةدابعلا هنم حصت

 لفنلاو لفن هدرف يبصلا ىلع ضرف الو « ضرف د رلا:نأل يزجي ال هنأ رخآلاو
 هيلع ملسي ال نمم ناك ولو يزجي هدر نإف فلك نم فالخم “ ضرفلا نع يزجي ال

 وه ثلاث لوق هيلع يقب ى دعب هركذ اك مهريغو ةنتف بحاصو نعاطو كرشمك

 . ملسم هاور ( ١)
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 هللا مالس : ىلوتمل لاقي نأ زاجو ى هوحنو غابو كرشم يزجيو

 لاق نإو س درلا يف يزجي الو ‘ هريغل نإو كيلع هللا ال ، كيلع

 ٠ هيزجي ال : ليقف ء كايح وأ ةيفاعلا هلا كقزر : دارلا

 ( كرشم ) درلا يف ( يزجيو ) “ قمارب مل يذلا نود قهارملا در يزجي هنأ

 ريغ لاق نم دنع فالخبو « حيحصلا وهو عرشلا عورفب بطاخ لاقت نم قافتاب

 نم هريغل ال ( ىلوتمل لاقي نأ زاجو ) ةأرماو ( هوحنو غابو ) اهب بطاخ
 . شقلاب مهتم وأ هدر يف شاغ كرشم در يزجي الو ص هيف فوقومو هنم ءىريتم

 امم كلذ وحتو . كيلع هللا نم مالس وأ ‘ كيلع هللا ملس وأ ( كيلع هنا مالس )
 ديفي كلذ نأل « فرحي وأ ةفاضإلاب وأ دانسإلاب هناحبس هللا ىلإ مالسلا ةبسن هيف

 ريغ زجي ملف « زوجي ال قحلا فالخ مهوي امو ى ةنجلا وأ هللا ىضر مهويو اميظعت
 ص كلذ زوجي الف هتنس وأ هاضرب ءاعدو احدم مهوي كلذك و ى دصقي مل ولو ىلوتم

 ىلع كلذ زوجيو“هنم هللا كماس وأ يويند هوركم نم هللا نم همالس ديرأ ولو

 ى كيلع هللا ( درلا يف يزجي الو « هريغل نإو كيلع هلا ال ) « ءاعدلا قيرط

 كيلع تباث يأ اماع ربخلا نوك مهوي هنأل ءادتبالا يف الو درلا يف زجي مل امنإو
 وأ كيلع ديهش هللا دارملا ناك ولو « بيك رتلاو زجملاو دودحلاو لولحلا مزليف

 مل ولو زوجت ال قحلا فالخ مهوت يتلا ةرابعلاو “ صاخ وه امم كلذ وحن وأ بيقر

 نج عماس نم ولخي الو ‘ عمسي نم ىلع سيبلتو قحلل ةناهإ اهيف نأل قحلا الإ درب
 وأ هللا كمحر ( دارلا لاق نإو ) ‘ ظفللا كلذب درت مل ةنسلا نألو كلمو

 ءاملعلا ركذ يأ ( ليقف ) كلذ وحن وأ هللا ( كاتيح وأ ةيفاعلا هللا كقزر )
 نسحأب سيل اذه نألو «كلذب درت مل ةنسلا نأل ( هيزجي ال ) افيعضت كلذ سيلو
 تنيب دقو م اهوَدر وأ اهنم نسحأب اويحف » هناحبس هللا لاق دقو ى الثم الو
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 نإف ‘ مالسلا كيلع : دارلا هل لاقف . ةيفاعلاب ءاعدلاب أدتبا نإو

 درلا دارأ نإ ال مالسلا ءادتبا رخآلا هب دارأ نإ درلا لوألا ىلع

 ص هنم تمهف نإ اهئدتبم ىلع مهفت مل نإو يزجيو س ةغل يأب بجيو

 { ةراشإب نإو اًمصو

 ديزيو هلوقي نأ لثملا نأو ، هيلع ديزيو لاق ام لوقي نأ نسحألا نأ ةنسلا
 كيلع : دارلا هل لاقف ةيفاملاب ءاعدلاب ادتبا نإو ) ءاعد درجم اذه و « هيلع

 هنأ هل ناب ( نإ درلا ) ةيفاعلاب ءاعدلاب ءيدتبملا وهو ( لوألا ىلع نإف “ مالسلا

 هل نيبتي مل نإو “ ( درلا دارأ ) هنأ ناب ( نإ ال مالسلا ءادتبا رخآلا هب دارأ )

 ىتباسلا وه لوآلا نآل درلا ىلع لمحلا رهاظلاف درلا الو مالسلا ءادتبا دارأ هنأ
 درلا بجي ةيحت لكو ى درلا يف روهشمو داتعم مالسلا كيلع نألو ص ريخلا مالكب
 . مالسلا ظفل ريغ نم ولو نسحأ وأاهلثمب اهيف

 ةغللا يأ ( مهفت مل نإو ) درلا يأ ( يزجيو ةفل ياب ) درلا ( بجيو )
 يمه ىتلا ةغللا ءيدتبم يأ ( اهندتبم ىلع ) تناك ةغل يأ يه يتلا اهب دودرملا

 بجي يف رتتسملا ريمضلاب قلعتم وهو اهب مالسلا ءيدتبم ىلع يأ تناك ةفل يأ
 نيىفوكلا لوق ىلع كلذو ى هب قلعتلا زوجي ردصم درلاو ى درلا ىلإ هد"وعل

 مل انإو ( هنم تمهف نإ ) “ هب قلعتلا زوجي ام ىلإ دئاعلا ريمضلاب قلعتلا زاوجب
 ملعي مل نإ و ى درلا بج و دقف مالسلا هظفلب دارأ هنأ ملع اذإو ى هيلع درب مل مهفت

 . ةدح ىلع ةظفل لك ىنعم

 . دي وأ عبصإب ةراشإ عم يأ ) ةراشإب ناو ( درلا و مالسلا يأ ) احصو (
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 هكرت دمعتم ىصعو « ركذت نبح ءىدتبم ةبيغ دغب نإو سان هدريو

 3 لمعب هعطقي مل ام هدريو

 وأ ملس دق هنأ ملعيل يه امنإ ةراشإلاو ، ايهب ظفلت دعب كلذ ريغ وأ سأر وأ
 رش نرإ » : رتل لاق « در الو اميلست نوكي الف ةراشإلا درج امأو “ در دق

 خيشلا راشأ دقو )١' « باتكلا لهأ لمف كلذ نإو سأرلاب وأ ديلاب ام مالسلا

 يدنع هلثمو “ ةعاطو حابم يف ديلاب ةراشإلا زاوج همالك اندافأو كلذ ىلإ

 ء قحلاب انيوهت وأ ربك كلذ ناكاذإ ايفو ةيصعم يف كلذ عنمي امنإو « زمللاو زمغلا

 ةبيغ دمب نإو ) لفاغو ( سان هدريو ) اقلطم كلذ تالاؤسلا بحاص عنمو

 هعمسي ال ناك نإ : ليقو « هعمسي آل ناك نإو ى هبنت وأ ( ركذت نيح ءىدتبم
 دمعتم ىصعو ) “ هعمسي ام ردقب هتوص عفر عمسي ثيحب ناك اذإ و < هيلع الف

 درب مل نم : يراوحلا وبأ لاقو ى قافن : ليقو “ وه ام يردي ال انايصع ( هكرت

 ناك ام هدري : ليقو ( لمعب هعطقي مل ام هدريو ) “ هتيالو تطقس رذع ريغب
 . عمسي ال ثيحب ناكو عطق ولو : ليقو “ لمعب عطق ولو عمسي ثيحب

 لمعب عطق ولو درلا بوح و لمتحم » ناويدلا « و خيشلاو فنصلا مالكو

 عطقلا لبق درلا لجاعي نأ مهدارم نوكي نأب ثلاثلا لوقلا وهو “عمسي ال ناكو

 ال ديز نب رباج ناك ايجاو درلا ناك املو « عطقلاب توفلا اوديري نأ نودب لمعب

 كلهيف در الب همالس ىقبي الئل نيلوغشملاو ةربابجلا نم هيلع درب ال نم ىلع ملسي

 الوغشم ناك نم اذك و > كلذ ف ادس نوكف درلا كرت ف يصعي وأ رابجلا

 . دواد وبأ و يقهيبل - ١ هاور ) ( ١
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 نمف “كلذل هكرتف در الب همالس ىقبي نكل هيلع الف هنكمي مل نمو درلا هنكمأو
 ال نم ىلع ملسي :ليقو ى هيلع ملسف لمتحا نمو ى هيلع ملست الف د ري ال هنأ تملع
 ةماقإلا هدر مدع طقسي الو “ هوحنو لوغشم نم هريغ وأ رابج نم مالسلا دري

 . ةتنسلاإب

 نأ اهنم دحاو لك ةكئالم تعد نالجر ىقالت اذإو : « ناويدلا » يفو

 ةجاح ءاضقل ىشم نمو “ لضفلا نم كلذ يف امل هبحاص نم مالسلا ءادتبا نوكي

 لكل يفبني الف ةرورضلل هعم ىقتلا نإو ى آدحأ ىقلتي نأ يفبني الف ناسنإلا

 هنيبو هنيب تناك نم ىلع ملسي نأ لجرلل لضفلاو « رخآلا ىلع ملسي نأ ايهنم
 نودير ال مهنأ ولو “ ىحلا هبلع هل نمم هناريج نم وأ هبراقأ نم ةرجاشم

 هلل نميف هنكل ى مالسلا نودري ال مهنأ ولو : هلوق رظناف 2 .ه ا مالسلا

 تاهيبنت

 كلع مالسلا :لاق نم ىلع ادر «مالسلا كبلعو:يزجي هنأ ينامع" ركذ : لوألا

 ال ىلوتملا ريغ نأل “ىلوتم ريغ ملسملا ناك اذإ كلذ حصي امنإ هلعلو ث هللا ةمحرو

 ةكئالملا اهب ىنعو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو : لاق ولف دعبو ى ةمحرلاب هل ىعدي
 . اهوحنو ةكربلا يف مالكلا اذك و ى زاجل ايندلا ةمحر اهب دارأ وأ هنود
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 زاوج ىلع لديو ى هلثم كيلع يأ هدحو مكيلعو : درلا يف يفكي ال : يناثلا

 كيلع مالسلا : لاق يذلل اباطخ كيلعو للع هلوق “ كيلعو : هلوق ىلع راصتقإلا

 . مالسلا : لوقن نأ ليق “ يزجي و ى رم دقو4 هتاكربو هللا ةمحرو

 . ملعأ هللاو لضفأ ناك مهيلع ملس نإو متغ دييع ىلع مالس ال : ثلاثلا
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 باب

 ريغتلل نكس تيب يف الوخد دا رأ فلكم لك مزل

 باب

 ناذئتسالا يف

 : ىلامت هلوق امأو ى الفط وأ انونجم ال ادبع وأ ارح ( فلكم لك مزل )

 '١ههتارم ثالث مكنم ملحلا اوغلبي مل نيذلاو ناميأ تكلم نيذلا كنذاتنسبل ل
 لافطألل و لافطألا ريغ كيلامللونيكولمملا لافطألل ارمأ رهاظلا يفناك ولف ةيآلا

 تاقوألا يف ناذئتسالاب مهورمأي نأ نيفلكملا مازلإ دارملا نكلو ع رارحألا
 كيلاملا ايأ اي لقي ملو پ مكنذاتسيل اونمآ نيذلا اهيأ اي» : لاق اذلو ى ةثالثلا
 كيلع اولخدي مكلافطأو ككيلامم اوكرتت ال : ليق هنأكف « اونذأتسا لافطألاو

 لخدف هسفن يف فيلكتلاب غلابلا كولمملا دازو ‘ تاقوألا هذه يف ناذئتسا نودب

 تعن نكس ةلمج ( ريغلل نكس تيب يف الوخد دارأ ) فلكم لك مزل : هلوق يف
 ريغلل ةتباث ىنكس يأ ص فوذحم ردصمل تمن فوذحمب قلعتم ربغللو ڵ تيبل

 ( ١ ) ر ونلا : ٠٨ .
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 { هركنأ نإ كرشأو ص هنودب لخد نإ ىصعو « نذأتسي نأ

 ددح نأ هرمأي و هاهني و هدرب نأ هيلع ال وخدم مزل و

 اكلم تيبلا ناك ولو ص لخادلا ريغ وه لوخدلا ةدارإ لاح هنكاس نأ ىنعم

 وهأ يردن ام انايصع ( هنودب لخدي نأ ىصعو ى نذاتسي نأ ) لوخدلا ديرم
 ص ةريغصلا روهظ زاوج ىلع ءانب ةريغص وه : ليقو ى ريبك وأ ريغص للا دنع

 ء رصأ دقف عجري ملف عوج لاب رمأ نإو ص حمحصلا وهو ةريبك : ليقو
 . ةرك زارصإلاو

 ناك نإف ع ريبك الو ريغصب سيل نذإ الب لوخدلا يناسارخلا نع اومعزو
 فقو هلخد امف ولو لبق تام نإف باتتسي ىتح هتيالو نع يأ هنع فقو ايلو

 لاقتنالا زاوجي ةقراشملا لوق لع اذهو « .ه ا لخد نيح مدن هلعل هتءارب يأ هنع

 لهج نإ ناذئتسالا كرات رفكي ال هنأ ضعب ركذو ى فوقولا ىلإ ةيالولا نم

 ولو رذعي ال : ليقو ى ةبوتلا نم ىبأ نإ الإ هبوجوب نواهتي ملو ملع وأ هبوجو
 تببلا لهأ عمسي ام ردقب اهناسلب وأ بابلا قدب ةأرملا نذأتستو ى هبوجو لهج

 ناذئتسالا دعب لوخدلا لبق ملست امنإو ى اهيلع ريض الو ككلذك ملستو ءرثكأ ال

 زاج ةأرملا قد هقد فلاخ نإ هلعل و ع بابلا قدب لجرلا نذأتسي الو ى هلبق وأ
 هلاح ملعي ىتح برضي ال : ليقو ى ادمع هنودب لخد نم مد : ليق ى َرردلهو

 ص دمتم هنأ ملع اذإ هبرض : ليق زاجو « امهريغ وأ ناركس وأ جتلم هلعلو
 ناك نإف ى هلوخد ديرب يذلا بابو اهباب ىلع نذأتسا نكاسم راد يف ناك نإو

 (هركنأ نإ كرشأو) ‘ هدصق ام ىلإ نذإ الب اهيلع رمي نأ هلف روتس نكاسملا ىلع

 ٠ مالسلا ركنأ وأ

 ددجي ت أ هرمايو هاهنيو هدرب نأ ) نايسنب ولو ( هيلع الوخدم مزلو (
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 نأ هلهألو > ركذا نإ نذأتس 7 جرخي يسانلا ١ ذكو & هب ال وخد

 كلذك توببلل رظنلا مرحو نايسن لعب اضيأ اورك ذ نإ كلذب هورمأن

 ريغب هملكي الو ى هيلع لوخدملا ريغل تيبلا ناك ولو ناذئتسالاب ىأ ( هب الوخد

 ص عجري قح هتجاح يضقي الو هنم ضبقي الو هلواني الو « درلاو يهنلاو رمألا
 ص هركنأو ى هنودب : يف تآاملا نآل كلذو نذإ الب لخدو نذأتسا نإ كلذك و

 نم مولعملا نذإلا ىلإ هنودب ءاه عجرت نأ زوجيو “ ناذئتسإلل ةدئاع ى هبو
 كهلإ ناتدثاع ناتسقابلا نآ اهلاف٤نذإلا بلط ناذئتسالا نإف “ نذأتسي نأ :هلوق

 ناذئتسالل ناتدئاع وأ ى همدعب ال هب لوخدلا ةحص وهو نذإلا كح ركنأ يأ

 ههني مل وأ نذإ الب الخاد دري مل نمو “ تارمضملا عجارم فلاختل فعض هيفو

 . رفك : ليقو “ ىصع نم نذإ

 دارملاو تيبلا لهأ يأ ( هلهألو ركذ نإ نذاتسي مث جرخي يسانلا اذكو )

 ( نايسن دعب اضيأ اوركذ نإ كلذب اورماي نأ ) هل تيلا نكي مل ولو هيف نم
 هنايسنل هنأ نم مهوتي دق امل امفد زاوجلا ىلعةلادلا ماللاب ربع امنإو “ بجاو كلذو

 بوجولاب قداصلا زاوجلا دارملاو ‘ هودجي الف يهنلاو رمآلاو “ درلا مهنع لاز

 بجو اذإ :تلق نإ و«ىلع ىنعمب ماللا وأ«نيفرطلا يوتسم ال بوجولا يف لمعتسملا
 كلذ نأب همالعإ نم دي ال لب يفكي ال : تلق ؟ يهنلا درجم يفكي لهف يبنلا
 نم ملع ءاوس كلذ ميرحتل هاهن امنإ ملعي هاهن نم ناك نإ الإ“كرتلا وأ لعفلا مرحم

 : تلق ؟ مالس الب لخد نم در بجي له : تاق نإو “ هريغ نم وأ هاهن نم رهن
 اذك و “دساف هلوخدف داسفلا ىلع لدي يهنلا نأ حيحصلا نأل ،هلوخد داسفل معن
 . ملس نإ الإ هل نذأي ال نأ بجو ذإ دساف هل نذأ نم نذإ

 ص نذإ الب اهلوخد مرح اك يأ ( كلذك ) نذإ الب ( تويبلل رظنلا مرحو )
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 لفطك كلام ىلع ك ولمع لوخد ز . اجو > ءاعدلا بجحب امم لق وهو

 ، ءاشع دعبو رجف . لبقو , ةلئاق ريغ يف نذإ الب نإو ص دلاو ىلع

 ص ةكولمي نإو س ةلفط وأ ، قوف امف يسامخ لفطل هنودب اهيف هركو

 لوخد زاوج يضتقي هرهاظب وهو “ ثيدحلا يف اك رظنلل ناذئتسالا لعج امنإو

 هدارم لعلف ص رهاظ ريغ وهو ناذئتسا نودب هرتاس وأ رصبلا ضاغ وأ ىمعألا

 يأ )٨١' « ةفرع جحلا « : للع هلوقك رظنلا وه ناذئتسالا هل عرش ام مظعم نأ

 ءاذيإلا هميرحت ةلع نكل ع رظنلا صوصخ دارملا وأ « ةفرع فوقو هناكرأ مظعم
 رظنلاب رظنلا ريغ قحتلاف امهريغو سمللاو عمسلا يف دوجوم ءاذيإلا ينعأ وهو
 .عضوملا ةحابإ هبحاص نم ملع اذإ تيبلا نم عضوم يف رظنلا زاجو “ءاذيإلا ةلعل

 طلخك ( ءاعدلا بجحي امم : ليق ) نذإ الب تويبلا يف رظنلا يأ ( وهو )
 رظنك ةيصعم هسفن يف ناك نإ ءاعدلا بجحي يذلا ءيشلا نأ ريغ ى رمثلاو ىونلا

 ايندلا ءاعد دارملاف الإو “ ةرخآلاو ايندلل ءاعدلا هيف دارملاف “ تيب يق نذإ الب

 . فبنكلا ريغ يف طئاغلاو لوبلا طلخو رمثلاو ىونلا طلخك طقف

 لمشيف دلاو ناسنإ ( دلاو ىلع لفطك كلام ىلع كولمم لوخد زاجو )

 يف يأ ( اهيف هرك و ءاشع دعبو رجف لبقو ةلئاق ريغ يف نذإ الب نإو ) ى مالا
 نينس سمخ هل يأ ( يسامخ لفطل هنودب ) ءاشعلا دعب امو رجفلا لبق امو ةلئاقلا

 مهريبعت ةدئافو ى نينس سمخ اهل يأ ةيسامخ ( ةلفط وأ ) اكولمم ولو ( قوف ايف )

 مسجلا و زبممتلا يف سفلا بحاص لثم يف ناك نم نأ ىلإ ةراشإلا ةىسامخو يسامح

 يسادسب اوربع ثيح اذكه و“سفلا بحاص لثم سخلا نود وهو زبسمتلا ي وأ

 كلت فصوو ى ةروعلا رمأ يف حيحصلا زييمتلا ىلع رادملاو ( هكولمم نإو ) هوحنو

 )١( هيلع قفتم .
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٠ا\
 رطم وأ حير وأ درب وأ "رح وأ عبس وأ "ودعب رطضمل } 

 لخديو نذأتسي نأ تيب يف لوخدل هسفن فلت هب فاخ ام ؟لكب و
 لامل نإو ةيجنتل هنودب زاجو ى هل نذؤي مل نإو

.

_

 

 نإو ى نذإ الب اهيف لوخد هل هرك يسافلا نود نمم دجو نإف “ هسفن يف لاحلا

 ازييمت يصلاك نونجملاو ، هل هركي مل زيمم ريغ غلبي مل ام ادعاصف يسافلا ناك
 غلابلا امأو ، كلذ فالخ هل ىلوآلا نأ يصلا قح يف ةهاركلا ىنعمو ث امدعو

 الإ ةثالثلا تاقوألا يف الخدي ال نأ نيزبمملا ةلفطلاو لفطلا رمأي نأ هل بجاوف

 ميرحتلا ةهاركلاب ديرب نأ زوجيو « مثآ وهف هنودب نالخدي اهكرت نإو ى نذإب
 دارملاو ‘ لفطلا داش رإب رمأ نم ىلع ميرحت لفطلا ىلع ميرحتلا نإف “غلابلل امجار
 نأل هلك رحفلا ةالص ىلإ ءاشعلا ةالص دعب ام ءاشعلا دعب امو رجفلا ةالص لمق امب

 نأ بجي ال لاح ىلع دوجوو ى ةروع فشك و عامج ةنظم تقو وه هلك كلذ

 ةنظم مظعأ اهنأل ركذلاب فارطألا صخ امنإو ‘ةجوز نطب ىلع مونك هيلع ىرب
 لبق هنألو ةبعالملاو ةلبقلاو سملا اذك و ع ءاشعلا دعب نوكي عامجلا رثكأ نال

 سيل ل : هلوق ىنعمف © ةظقيلاو ةالصلا بايثب مونلا بوث لدبي رجفلا ةالص

 ليللا تاقوأ ريغ يف يأ نهريغ يف مثإ ال نهدعب ١١" حانج مهيلع الو مكيلع
 .ةيبرملا يف عئاش قارغتسالا نع نيفرطلاب ريبعتلاو ى هلمأت لوقأ اذك « ةربهظلاو

 وأ درب وا رح وأ عبس وأ [ودعب ) نذاتسي نأ هلوقل ربخ ( رطضملو )
 هسفن فلت هب فاخ ام لكب وأ ) مده وأ قيرح وأ ليس وأ ( رطم وأ حير

 مل نإو لخديو نذاتسي نأ تيب يف ) رطضمبب قلعتم لوخد ىلإ يأ ( لوخدل
 ىجني وأ تيبلا يف ىجني ( لامل نإو ةيجنتل هنودب ) لوخد ( زاج و هل نذؤي

 . ٥٨ : رونلا )١(
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 اذكو ،هل نذأي نم نكم مل نإ هب هعفني امم رفت ادمأ ضيرم ىلعو

 . . ت مهعفن ىلع هب هديرمل يلصملاو ممئانلاو مصألا

 وأ قرس نإ تيب لخدي : مهضعب لاق ع هريغل لاملا ناك ولو تيبلا جراخ نم
 اهبرضي ةأرما ىلعو “ ناذئتسا ريغب ثيىغتسم وأ ةبيصم هبف وأ مده وأ قرتحا

 ايف فلتخاو ى ةثافتسا ريغب تخرص نإ ال ، نيمسملابو هللاب تثافتسا نإ اهجوز

 ى اقلطم نذإ الب افازج هلهأ براض ىلع لخدي : لبقو ى هلام فلت فاخ اذإ

 رهظ مث « نذإلا راظتنا نودب لخديو نذأتسي نأ هلك كلذ يف يدنع ىلوألاو

 ناذئتسالا ىلإ ةدئاع هنودب :هلوق يف ءاملا تسيل هنأو ع كلذ الإ زوجي ال هنأ يل

 . هل نذؤي مل نإو : هلوق نم موهفملا نذإلا ىلإ لب

 هفعضأ ى (رفنأدمأ) كلام ىلع فطع ( ضيرم ىلع ) نذإ الب لخدي ( و )
 بارشو ماعطك ( هب هعفني امي ) نذأتسملا نذإك ملكتلاو لاقتنالا نع ضرملا

 ( هديرمل يلصملاو مئانلاو مصألا اذكو ى هل نذاي نم نكي مل نإ ) شارفو ءاودو
 ذئتسالاب وأ ىلع ىنعمب ءابلاو ‘ ركذ نمم دحاوب يأ ( هب ) لوخدلا ديرم يأ
 ديرم لخديف مهعفنل يأ ( مهعفن ىلع ) ناذئتسالا مدعب وأ نذأي نم دجي مل نإ
 توصلا عمسي ضيرملا ناك نإو ث هل نذأي نم نكي مل نإ نذإ الب مهيلع مهمفن

 دحأ هعم نوكب نأ نكمأ نإ اذكو ى فشكي ال ام رتسيل نذأتسا بجي الو

 نم مظعأ وهو ناميإلاب بلقلا ةنينأامط عم رارطضالل ناسللاب كرسلا زاج دقو
 سانلا لام يف فرصت نذإ الب لوخدلا يف تاق نإو “ ةرورضلل نذإ الب لوخدلا

 ىلع بجو دق : تلق ى هلل قح وه ام فالخب مهماظو مهقح ةحابإو نذإ الب

 هتيب يف هيلع بجاو ىح رطضملف هتيبب ةيجنتلا نم عنتمي ال نأ تيبلا بحاص
 رظتني الو اورتتسي وأ اورتسي نأ مهل مالعإ نذأتسي امنإو “ هرك وأ بحأ
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 نمف “آضعب مكضعب لتقي ال يأ" مكسفنأ اولتقت الو لىلاعت هللا لاق دقو“نذإلا

 هتيبب وجني نأ نم هعنمو كلذ وحن وأ "ودع وأ قيرح وأ لبسل ارطضم كرت
 . ربلاو ىحلا ىلع ةناعإلا و لاملا ةيجنت بوجول لاملا اذك و ى هلتق دقف

 ةد_نناف

 ىلإ رظني ال نذإب الإ لخد ال تدب لك : « رهاوجلا دقع » يف فنصملا لاق

 يف ناذئتسالا ىلإ جاتحي ال هنم قرس اذإ قراسلا عطقي ال تدب لكو ى هلخاد

 هلخدي ال هنأ عم هنبا تيب نم قرس نإ عطقي ال بألا نأب هىف ثحو هلوخد

 : لاق “ هريغو دجسم نم هب لثم ام هبش ىلع ناك ام دارأ هلعلو ى نذإب الإ

 : لع هنعو ع كلذ وحن وأ لام وأ سفن ةيجنتو تيم زيهجتل نذإ الب لخديو
 اعوطت يلصتف اهشارف نم نموقت الو « هنذإب الإ اهجوز تيب يف ةأرملا نذأت ال »
 . . ملعأ هللاو اهنع هللا يضر سابع نبا هاور ؟ هنذإب الإ

 . ٢٩ :ء انلا ) ( ١

 . د واد وب أ ٠ اور ) ( ٢
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 باب

 كلذ ريغو لوخدلاو ناذشمتسالا ةيفيك يق

 : ليقو ى ةريبك امهدحأ وأ اهكرتو؛ضرف امهالك ميلستلاو ناذئتسالاو

 نم رفكي الوضرفلاب انواهت ناذئتسالا كرت مرحو : « جاتلا ه يف لاق « ةريغص

 ص .ها الهج ولو هكرت هعسي ال : ليقو ى هنم ةبوتلا نم ىبأ نإ الإ هدمعتي م
 نم هئابإب الإ هرفكب مكحي ملف كرتلل هنم يف ءاملاو “ نواهتلل هدممتي يف ءاملاو

 كحي هنأ هكرت هعسي ال : ليقو ىهلوق ىنعمو ى ةريغص وهف ةريغصلا لاحك ةبوتلا

 ىلع ليلد ى الهج ولو : هلوقو : ةبوتلا نم هئابإ طرش الب ادمع هكرت اذإ هرفكب
 : يناسارخلا لوق ىنعمو « هبوجوب ملعلا عم هكرت روكذملا دمعتلاب هدارم نأ

 “باتقسي ىتح هنع فقو الو ناك نإف « ريغص الو ريبكب سيل نذإ الب لوخدلا

 لخد اذإ هنأ ى .ه ا لخد نيح مدن هلعل هنع فقو هلخد ايف ولو لبق تام نإو

 رطخا وأ يسن هنأ لاتحال ةريغص الو ةريبكبهبلع مكحت الف نذإ الب ناسنإ كيلع
 الب ادمع لخد هنأ نيبتو ايلو ناك نإ هنأو « كلذ وحن وأ هلقع بهذ وأ ءيشب
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 عجر الإو هل نذأ ناف ‘ اثالث نذأتسيو لوخدلا لدب رم ملسي

 امإو ةريغص هنأ ىلع ءانب امإ هنم اذهو ى هنم ءىرب" بتي ملو بيتتساو ةرورض

 ىلع ءانب هنع فوقولاب همكحو « ةبوتلا نم ىبأي ىتح ىلوتم نم ًربي ال هنأ ىلع
 ص دودرم لوق وهو ص وه ام يردي ال المتحم العف لعف اذإ ىلوتملا يف فقوي هنأ

 . طقف هلعف يف فوقولا قحلاو ص فوقولا اذه ينعأ

 لك نيب ( اثدلث نذاتسيو ) ةرم : ليقو ى اثالث ( لوخدلا ديرم ماسي )
 حيحصلاو “ءاش ام دحاو لك نيب لصفب : لبقو ‘ نبتعك ر ردق رخآو ى ناذئتسا

 ىتح مكتويب ريغ اتويب اولخدت ال » : هلوقو ى ناذئتسالا ىلع مالسلا مدقت

 ىلع قباسلا فطع نم )١' ي اهلهأ ىلع اوملستو _ اونذأتست يأ _ اوسنأتست

 ملس نيملسملا رايد نم اراد لخدي نأ دارأ اذإ ناك قلع هنأ ه : يور امل قحاللا
 ع ( عجر الإو ) لخد ( هل نذأ نإف ) '"‘ « نذاتسا اودر نإف جراخ نم اثالث
 لق مالكلاب أدب نم ه يور املو )٢‘ « هل نذؤي الف ملسي مل نم ه : يور املو

 . ٤" « هبجت الف مالسلا

 مهيلع ملسيو هبابب فقي ىتح موق تيب دحأ لخدي ال : « جاتلا » يفو
 لبق متلس هل اونذأ نإف اثالث الوأ نذأتسي : ليقو ى لوخدلا بلطي مث هل اودربو
 فداص نإ : ليقو “ ترك ذ ام اندنع حيحصلاو ى انموق ضعب هححصو لوخدلا

 لخدي الف لاح لك ىلعو « آلوأ نذأتسا آدحأ فداصي مل نإو ى آلوأ ملس ادحأ

 هدر بجوو هعوجر بجو ًادماع وأ يسان مالس الب لخد نمو ى مالس دعب الإ

 _ ٣٨٥ - ) ج ٥ - لينلا ٢٥ (



 ناوفص ينثعب ه : لاق هنأ لبنح نب ةدلك نع يذمرتلاو دواد وبأ ىور ى ملسيل

 ى ةكم ىلعأب ك يبنلاو “ سئاغفضو ةيادج و نبلب ك هللا لوسر ىلإ ةيمأ نبا

 ناوفص مالسإ دمب كلذو « مكيلع مالسلا لقو عجرا : لاقف « ملسأ ملو تلخدف

 اذهو ى ىثنأ وأ ناك اركذ ءابظلا نم ريغصلا ةيادجلا و « ءاثقلا رافص سئاغضلاو
 وأ رادلا لخاد نم هل ليق نإو ط نذإب الإ لخدي ال تيب لك يف بجاو مالسلا
 اذإو ى ءاش نإ مالس الب لخد ص لخدأ :اهيف نذأتسي نأ لبق اهجراخ وأ تيبلا
 هذه يف اذهو ‘ بوجو الب هيلع ملس تيبلا وأ رادلا لخاد يف نم ىلل لصو

 . نذأتسي نأ الب لوخدلا يق هل نذأ ىتلا ةروصلا

 )١'6 ي اتويب اولخدت ال » :ىلامت هلوق تومبلا يف مالسلا بوجو ىلع ليلدلاو

 للع هلوقو ىهفالخ ىلع ةنيرق نكت مل ام ممرحتلل اندنع يهنلاو “ يهن اذهو ةيآلا

 يهنلاو ، يهنلا ىنعم يف يفن وأ يهن وهو ٢ « هل نذؤي الف ملسي مل نم »

 نع كلذ يف يهنلا جرخت ةنيرق الو “ خلا مالكلاب أدب نم : هلوقو ى ميرحتل
 هنودب لخدي هنأ ورب ملو مالسب لخدي هنأ يور هنأ وهو للع هلعف لب ميرحتلا
 يبأ مالكك مالسلا بوجو ىلع لئالد « رثألا » نمو ى مالسلا بوجو ىلع ليلد
 ك نآرقلا ف ةروك ذملا ضورفلا ةلمج نم تويبلا يف مالسلا دع نيح هربتعم يف ديعس

 لديو ى ميلست الب لخاد ىصع : « جاتلا » لوقك و ى قباسلا « جاتلا » مالكك و
 رمألا و؟لخدأأ مكيلع مالسلا لقف عجرإ : نذإ الب هيلع لخادل قلع هلوق هبلع

 : لاقف ؟ مكيلع جلأأ لئاقل رمع نبا لوقو ث ةنيرق هفرصت مل ام اندنع بوجولل
 مامإلا نع نامع بتك ضعب يف ركذ ام امأو « لخدأأ مكيلع مالسلا لق ؟ جلأ ام

 )١ ) اهركذ مدقت .

 ( ٢ ) يذمرتلاو يقهيبلا هارر .
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 نم افيرحت نوكي نأ امإف ص ناذئتسالا وه ةيآلا ىف ملستلا نأ باهولا دبع

 يف سانئقسالا نأل هلبقن الو باتكلا كلذ بحاص نع حصي نأ امإو ى خسانلا

 . ناذئتسالا وه ةيآلا

 ه"زنتلف راركتلا اذهل ةدئاف ال وأ « اونذأتستو اونذأتست ىتح : ىنعلا نوكمف
 واولاب ال ص ءافلاو « مث » ب نوكي يظفللا دبك وتلاف اضيأ و « هنع نآرقلا ةحاصف

 عم ردان ىلع نآرقلا لمحي ال هنأ ىفخي الو « ردان ىلع دنتسم ذاش رلوق ىلع الإ

 ىلع نآرقلا لمح نأ ىفخي الو ى ةدئاف الب ريركتلا ىلع لمحي الو « هفالخ دوجو

 ناذئتسالاو مالسلا ةنسلا نأ تملع دقو « ىلأوأ هيلع ةيضاقلا يه يتلا ةنسلا

 ىلع اوملسف اتويب متلخد اذإف { : هلوق : ليق نإ الإ ى ةيآلا اهيلع لمحتلف اميمج
 ديفم اضيأ اذهو ث لوخدلا متدرأ اذإ : ىنعملا نأ ىلع مالسلل ديفم _) ه مكسفنأ

 امل فيعضت عاونأ كلذ عم ىقبيو “ مكضعب ىلع : ىنعملا نأو ى مالسلا بوجول

 ريغو هيف ةدئاف ال ريركتلا نوك نم افنآ اهتركذ باهولا دبع مامإلا نع ركذ

 يذلا هسفن تيب لخاد يف ةريخألا ةيآلا نأ حيحصلا نأ عم « ابيرق رم امم كلذ

 . هيف نكاس ال تيب وأ ى لاسع عم وأ « هدحو اهيف نكاسلا وه

 ص مشخنتلا وأ حنحنتلا ىلع سانئتسالا لمحيلف مامإلا نع يور ام ميلست ىلعو

 نمو اهيف ريسافتلا دحأ ىلع ىرخألا ةيآلا نم امإ مالسلا بوجو ديفتسنو
 نعيور ام نأ عم مالسلا بوجو صتلخت دقف لاح لك ىلعو « ةقباسلا ثيداحألا
 هريسفت لعلو “ برملا ةغل هدعاست ال ناذئتسالا ىلع ميلستلا لمح نم مامإلا

 ملسو الثم مّخنتو حنحنت اذإ هنإف ى مزاللاب ريسفت نراذئقسالاب ميلستلا

 )١( رونلا : ٦١ .
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 ناذئتسا مشخنتلاو حنحنتلا دعب هميلست ناكف لوخدلل بلاط هنأ ملع كلذ دمب

 . ملعأ هللا و

 ناتدنناف

 ةيناثلاو ‘ نوتصنتسي ىلوألا : اثالث ناذئتسالا » : رقع لاق هنأ : ىلوآلا

 . ) « نودري وأ نونذأي ةثلاثلاو ى نوحلصتسي

 ءاج نإف ى رثكأ وأ تارم عبرأ نذأتسا نمل لوخدلا زوجي ال : ةيناثلا

 نذأتسي ادحاو اومدق اعيمج اولخديل ًافيمج ناذئتسالل نئيدصاق رثكأ وأ نانثإ
 الف اثالث دحاو نذأتسي نأ ةفاخ كلذك رخآ نذاتسا هل نذؤي مل نإف ى نيترم
 ةعامج تناك اذك « هل نذؤي مل هنآل ' لخدي نأ دجي الف هريغل نذؤي مث هل نذؤي
 دحأ نذأتسا اذإ هنأب هيف ثحبي : تلق ى هيقفلا بابب لعفت ثيدحلا ةبلط نم
 نذأتسا دق اثالث نذاتسملا نأل « مهل نذأف اونذأتسا نإ هعم نم لوخد زجي م اثالث

 كلذف “ نيترم رخآلا نذأتساف نيترم نذأتسا نإ اذك و « هسفنل ال عيججلا ةينب

 رخآلا ةينب نذأتسي الك نأل ص ثالث نم رثكأ مهناذئتسال اولخدي الف عبرأ

 هناوخإ نأ هيقفلا ىلإ لصوأ هل نذأ اذإف ى هسفنل نذأتسي لك ناك نإ الإ
 نذأ نإف ؛ هريغ نذأتسا "الإو اولخد هل نذأف اثالث نذأتسا اذإف ى بابلاب
 لخدي الف اثالث نذاتسا نم لك اذكهو « اثالث الوأ نذأتسا دق يذلا الإ اولخد
 . هريغ ناذئتسال نذأ نإ الإ

 ٠ يئ اسنلا 5 ور ) ( ١
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 نم لاق نإو 0 اهب نكي مل نإو رادلاو تيبلا بر نذإب زاجو

 هتيبل الحر لسرأ نإ اذكو > هن ودب نإو هملإ لخد ‘ لاعت : لخاد

 ٠ ٠ . » هحاتفم هاطعأ وأ هيتأي نأ هسلإ لسرأ وأ

 ( اهب ) وأ هبف ( نكي مل نإو رادلاو تيبلا بر نذإب ) لوخدلا ( زاج و )
 ملو هيف وأ اهيف نكي م اذإ نكل ى اهجراخ وأ هجراخ ناك نأب « رادلا يف يأ
 هيف وأ اهيف سيل نأ نأمطا نإ الإ لخدي ال جرخ هآر وأ هنم وأ اهنم جرخ هرب
 هيلإ لخد ى لاعت :لخاد نم لاق نإو ) ى افشكنم مهريغ وأ لايعلا نم هربغ

 . ناذئتسا نودب يأ ( هنودب نإو

 لوخدل ابهت نم هيف وأ دحأ هبف سيلو ( هتيبل اجر لسرأ نا اذكو )
 ث ( هحاتفم ءاطعأ وأ ) « هتيب ين ( هيتأي نأ هيلإ لسرأ وأ ) سانلا لوخدل
 حاتفملا : « رثألا » يفو ث ) « كل نذأ دقف لوسرلا كءاج اذإ » : يقل لاق
 جاتحا اذإ مزل امنإو “ عبرألا روصلا هذه يف مالسلا مزلي الو ، نذإ لوسرلاو

 «ناذئتسالل انك ر لعجو هعم بجوو ناذئتسالاب ةيآلا ىف نرق هنأل ع ناذئتسالل
 اذإو « ةالصلل ءوضولا بوجو كلذ لشمو ى مزلي مل ناذئتسالا نكي مل اذإف
 بجي مل اذإف ى الثم موصلل ةبانج نم لسفلا بوجوو “ ءوضولا مزلي مل تطقس
 مدع نم « رثآلا » يف اندجو ام ليلعت يف انل رهظ اذك ص لسغلا بجي مل موصلا

 ص اضيأ نهيف مالسلا بوجو يدنع يذلاو ى عبرألا روصلا يف مالسلا بوجو

 داتعاك مالسلا ىلع ناذئتسالا داتعا نأ ملسن الو ى رخآ طوقسب ضرف طقسي ال ذإ

 . الثم لسغلا ىلع موصلاو ةالصلا

 ( ١ ) ور ١ ٥ ١ هح ام نب ٠
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٠ 
 ء

 ريغل نإو الفط و أ ىئن

 الب
 . وأ ادبع نإو هيف دجو نم نذإب حصو

 وأ بصخغب هلوخد ملع نإ الإ ، تيبلا بر هل نذا نمو ى نذإ

 . ةنازخلا مث تيبلا مث رادلا لخد تيب يف ةنازخلا لوخدب

 ادبع ) ناك وأ رادلا لايع نم نكي مل ( نإو هيف دج و نم نذإب حصو )

 الإ تيبلا بر ريغل نإو ) ةلفط وأ ( افط وأ ) ةرح ( ىنأ وأ ) ةَسأ ( وأ
 الوخد ناك وأ ( نذإ الب وأ بصغب ) هيف دجو نم لوخد يأ ( هلوخد ماع نإ
 لدي يهنلا نأل دساف هنودب لوخدلا نإف ‘ مالس الب لخدي نأ لثم ع رئاج ريغ
 لخد هنآل هنذإ زوجي : ليقو ؛ هنذإ زوجي الف ع لخدي مل هنأكف ى داسفلا ىلع
 لوخدلا هل زوجي الو هنذإب لوخدلا عنمي مل داسفلا ىلع لدي ال : لاق نمو ؟ نذإب

 ۔ لخدأ : هل لبق هنأ ققحت نإ الإ

 هلف هل انذإ امهوم تدباا لخاد نم اتوص نذاتسملا عمس نإ هنأ مهضعب ركذو

 . لطاب وأ فعض وهو ك لخدي نأ

 نأ هريغل زوجي ال نكلو « هدر دجي مل نذإ الب هريغ راد لفط لخد نإو
 . نذإ الب لخد هنأل هنذإب لخدي

 تيب يف رتس وأ ث تيب يف تيب يأ ( ةنازخلا لوخدب هل نذأ نمو )
 ى لاعت : ةنازخ نم هل ليق نإو ى ( ةنازخلا مث تيبلا م رادلا لخد“تيب يف )

 ءيشلا متي ال ام نأل هل نذأ دقو هريغ لوخدب الإ هلصي ال نم لك اذك و « اهلخد
 يف وهو لخدأ : لوقيف ؟ كيلإ لخدأأ : هل لوقي نأ لثم « هلثم وهف هب الإ
 مث ي دعصي ثبح نم لوألا فقسلا دعصيو رادلا لخدي هنإف ىلعألا فقسلا
 ىلإ لخديلف هل نذأو هوحن وأ كيلإ :لقي مل اذإو “ ناك ثيح ىلإ ادعاصف يناثلا

 . هيلإ نذأتسي ىتح عنملاب هبار امع فقيو عنملا بيرب ال ثيح
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 لوألا هيفكي لهف جورخو لوخدب ةجاحل هريغ تيبل فلتخي نمو

 رخآل لماع اذكو ؛نالوق هبف ؟آالوخد دارأ ةرم لك يف ددحي وأ

 هددجي له ى لمعلا كلذ ريغب لغشي مل نإ رجأ الب نإو هتيب يف
 ه مارحلا تويبب عفتني الو ؟ ال "وأ لوخدلا دارأو جرخ نإ

 : با رتسم نذإب لخدي الو . اهب عفتنم ةميق مرغ مزلو

 ناذئتسالا ( هيفكي لهف جورخو لوخدب ةجاحل هريغ تيبل فلتخي نمو )
 نإ الس جورخلاو لوخدلا رركت ىلع هل نذأ دق ناك نإ حيحصلا وهو ( لوألا )

 ( ددجي وأ ) ؟ لوآلا هبنكي ال_ذ هجورخ دعب ندرجتي الثم ءاسنلا نأ ملع
 لماع اذكو ؛نالوق ) ؟تببلا يف يأ ( هيف الوخد دارأ ةرم لك يف ) ناذئتسالا

 نإ هددجي له 0 لمعلا كلذ ريغب لغشي مل نإ رجأ الب نإو هتيب يف رخال

 لمملا كلذ ريغب لغتشا نإ هنأ رهاظلاو؛نالوق ( ؟ ال "وأ لوخدلا دارأو جرخ
 رهاظو « فالخلا هيفف هباقترا ىلع هئاقبب هيف نم وأ تيبلا بحاص نم ملع الب

 نأ لثم “ رخآ نذإب الإ لوخدلا زجي مل لمعلا كلذ ريغب لغتشا اذإ هنأ خبشلا
 هنأ لصحتي يذلاو « ةدحاو الوق “لمعلا كلذ جئاوح نم تسيل ةجاح يف جرخي

 ديدجتل جتحي مل؛عجري ال هنأ تيبلا لهأ مهوتي ال ام ردقب ه ريغب لاغتشالا "لق نإ
 . ددح الإ و نذإلا

 عفتني الو “ ( اب عفتنم ةميق مرغ مزلو ‘ مارحلا تويبب عفتني الو )

 دحأ لظتسي ال ارهق هتيب نم جرخأ نم اذك و “جراخ نم نإو مارحلا تيبلا لظب

 (بارتسم نذإب لخدي ال و) ‘ اقلطم جراخ نم لظلاب عافتنالا زياج أو ‘ هتيب لظب

 ص هتىبب عفنتسا ام تيبلا بحاصل ىدأ لخد نإو 0 ايصغ وأ نذإ الب لخد هنأ

 ىلع هديب ناك وأ هكلمت هنأ هديب وه نم وأ تيبلا نكاس لخادلا بار نإ اذك و
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 ك كلذك هديعب الو هب ه رل ا نإو > تيبلا جراخ دحو :ن إ لفطب ال رم

 ريغ لفط ليق اذكو ء هيلع انذأتسيو لوخدلاب امهرمأي نأ زاجو

 3 تيبلا بر

 ءارقفلل و < هملع اذإ هبحاصل عفنتسا ام يطعي كلذ وحن وأ ابر وأ بصغ هجو

 ظفلب نإ و ؛ناذئتسالا ضعب يف هسفنل نذأتسا نمل نذإب لخدي الو « هملعي مل اذإ

 ء الخد نانثا امهو ةينثتلا ةغيصب نذأتسا نإ اذك و ى اولخد نذأف عملا ةغيصب

 الإ ازيم ل ذإ نانثا الو ‘ محل نذؤي ل هنأل اولخدي ل نينثا نم رثكأ اوناك نإ و

 هتيانع هل اذك و ى هتيانع هلف انيعم رخآو هسفن ىنع نأب نذأتسملا اهانع نإ
 ةعامجلا ةغيصب نينثإلا ةغيص ءاوتسا نذاتسملا ةغل تناك نإ و “ةعامج يف اهصخ اذإ

 مل نم لوخد نذأتسي يذلا دارأ اذإ و < ادعاصف نانثإ اهب لخد ةيربربلا انتغلك

 : لاقف « هل اونذأف موق ىلع هسفنل رمع نذاتسا اك اضيأ هل نذاتسا هترابع هلمشت

 ( نإو “ تيبلا جراخ دجو نإ لفطب الو ) “ كعم نمو : اولاقف ؟ يعم نمو
 جراخ يأ ( كلذك هدبعب الو ) ‘ تيبلا يأ ( هبرل ) الوفكم وأ انبإ ناك
 نمم نذإلا هل ابلطي يأ ( هيلع انذاتسيو لوخدلاب امهرماي نأ زاج و ) “ تيبلا

 . ( تيبلا بر ريغ لفط ليق اذكو ) “ تيبلا ي

 نأ طرتشي ملو « مهيأرب هل نونذأبف نولخديف لوخدلاب مهرمأي : خبشلا لاقو
 يف نمم عنملا نكي مل ام اذه ص مهنذإب لوخدلا هلف تيبلا يف نمم نذإلا هل اوبلطي
 ردق لعفيو ى ءالؤه نذإ اوعمس دق تيبلا لهأ نأ ملعي نأ طرشب نكل تيبلا
 نأو ، هريغل نذإلا هلف ‘ نذإ الب لوخدلا هل نم نأ ههجوو ى اورقتسي ام
 هيف اوناك .ءاوس “ ةزاجإ كلذف اوركني ملو مهنذإ اوعمس اذإ تيبلا لهأ
 . اولخد وأ

- ٣٩٢ - 



 : تذأتسمل تيب بر لاق نإو ث هب الإ لخدب ال نم نذإب الو

 : هنم ةأرما هل تلاق نإو > ءاش نإ لخد 2 تئش نإ لخدأ

 . . ء هتطغ نإ لخد ث لخدا مش يسأر يطغأ ىتح ربصإ

 نم ةهارك فاخ اذإ دبع وأ لفط نذإب دحأ ميرح ىلع دحأ لخدي الو

 ىلع كولمملاو لفطلا نذإ زوجي الو ى ةمهت وأ ةبير وأ ةنتف وأ لايعلا بحاص

 لمق وأ ءاشملا دعب وأ ةريهظلا يف اونذأ اذإ دحأ ناك ثح وأ هدمس وأ هيبأ

 لوخدلاب ارمأ ءاوس ى نونذأي الف نذإ الب ذئنيح نالخدي ال اهنأل رجفلا ةالص
 هنذإ عمس تيبلا يف نم نأ ىلإ بلقلا نكس نإ الإ ى ارماف الخاد اناك وأ انذأيا

 . ركني ملو
 ريغ دبع الو هلفط وأ تيبلا بر دبع لمعتسي نأ هل زوجي ال هنأ حيحصلاو

 وأ ةلالدلاب اهلمعتسا نإ الإ “ مرغو ىصع لمف نإ و « هريغ لفط الو تيبلا بر

 هبيسو هيبأ ىلع لوخدلا يف دبعلاو لفطلا لامتسا زوجي :ليقو ى ايهبر ةعفنم يف

 . ايهفورعمو رئملا ىلع اهنم ءاملا ذخأ و ناذئتسالاو

 ناك نإ الإ « ناذثتسالاب يأ : ( هب الإ لخدي ال نم نذإب ) لخدي ( الو )
 نإ لخدأ : نذاتسمل تيب بر لاق نإو ) “ رم اك نذإب رادلاو تسلا لخاد

 ) يسار يطغأ ىتح ربصإ : هنم ةأرما هل تلاق نإو 0 ءاش نإ لخد “ تنش

 د۔ة اهنأ هيف حصي ام ردق ربص ( نإ لخد « لخدا مث ) « هبلإ رظني ال ام وأ

 :هل تلاق نإو ‘ لخدأ : اهلوق دعت مل ولو ى هتيطغ دق : هل تلاق وأ « (هتطغ)

 يف لمل « ال : ليقو ، لخديو ربصي ال نأ هلف يفك وأ يهجو يطغأ ىتح ربصإ

 اهيف نكت مل نإ الإ اهفك وأ اههجول رظنلا لحي ال هنأ ىلع ءانب ةنيز اهفك و اههجو
 رتسلا راظتنا نودب اهوحنو ىهتشت ال ىلا زوجملا ىلع لوخدلا زوجيو « ةنيزلا

 . اهنم هيلإ رظنلا لحي ام
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 هل لاق نإ لهو ى اليلق ربصإ : تلاق نإ هل نذأت ىتح لخدي الو

 هل 5 اح وأ ‘ نذأتسي ىح هلخ دي ال 2 تئش ىتم يتيب لخدأ : هب ر

 . ؛فالخ؟هنودب نإو دحأ هب نكي مل نإ

 ريبصإ : تلاق وأ س ( ذهيلق ربصإ : تلاق نإ هل نذأت ىتح لخدي الو )

 تقو نم مولعب هل تدح اذإو ى هلك كلذ يف لهجلل ربصإ : تلاق وأ ى اريثك
 ال ام فداصي نأ عأروتيلو ع كلذ رادقم مت اذإ لوخدلا هلف امهريغ وأ لمع وأ

 ىتح هلخدي ال “ تنش ىتم يتيب لخدأ : هبر هل لاق نإ لمو ) ى زوجي
 الوق نذإ الب لخد احاتفم هاطعأ نإ و ع هريغ وأ هيف ثدح هلعل ى ( ؟ نذاتسي
 ىتم هلخدي نأ هل زاج وأ : ( هل زاج وأ ) ع تئش ايلك لخدأ : لاق نإ ادحاو

 ناذئتسالا نآل : يناثلا حيحصلا “(فدالخ ؟ هنودب نإو دحأ هب نكي مل نإ ) ءاش
 كلذو ، دحأ تيبلا يف نكي مل نإ هنم عنام الف ى امومع نذأ دقو ءقولخلا ىقح

 س ةرم لكأي : ليقف « هل "ديا ملو ى يلام نم "لك : هل لاق اذإ ايف اوفلتخا ايك
 مل ام : ليقو “ باغ وأ لاملا بحاص رضح ى ههني مل ام : ليقو ى اثالث : ليقو

 وأ للك : لاق نإ و ى رادقم وأ ةمقب هل "دح نإ الإ لكأي ال : ليقو “ بغي

 لاق ى ليلق اهلك ايندلا نأل هتجاح برشي وأ لكأي : ليقو ى الف اليلق برشإ
 ١ . . ") ي ليلق ايندلا عاتم لق ف : ىلاعت للا

 برشي الوهنم لكأي الف“هل نذأ نمو لاملا بحاص نبب ةرجاشم تمقو نإو
 نم لكل اتقو نّسع اذإو « كلذ لعفي نأ هل : ليقو “ عنم دق هلعل عفتني الو
 لوخدلا زاوج باوصلاف كلذل هتيب الخو نيصوصخم سان"أل وأ الوخد دارأ
 ناكنإ تقولا يف لوخدلا هل حيبأ نم ضعب هيف ناك ولو «ناذئتسا نودب ذئنيح

 )١( ءاسنلا : ٧٧ .
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 يقب ام نذإ الب مهيلع لخدي نآ مكل زاج هفايضأل هتيب ىلخ نإو
 نإو : ليق ث نذاب الإ هملع لخدي الو ، دجماو نم رثكأ هف

 . . ! هنودب هلوخد هلع لد نمل زاج تيبلا بر رضحب

 ى اقلطم تيب لك يف اذك و « هيلع نذأتسا دحاو ناك نإ و ى ادعاصف نانثإ هيف

 لجرلاو “ همراحم و لجرلاك فاشكنالا مهل زوجي رثكأ وأ نانثإ ناك نإو
 . مهنذإب الإ لخدي الف هجاوزأ و

 زاج هفايضأل هتيب ىتلخ نإو ) :هلوق يف ةروكذملا فمضلا ةلأسم يف اذك و
 نذإ الب لخدي الف « ناذئتسالا لصألاو « فايضألا و تبلا بحاص نم ( لكل

 نذإ الب ) مهيقاب ىلع يأ ( مهيلع لخدي نأ )دحاو نم رثكأ هيف نأ نقيأ نإ الإ
 نم لك لخدي ال يأ ص لعافلل ءانبلاب ( لخدي" الو ، دحاو نم رثكأ هيف يقب ام
 يقابلا دحاولا ىلع يأ ( هيلع ز لوعفملل ءانبلا زاجو ، فايضألاو تيبلا بحاص
 هيف يقبو اورفاس وأ ى اوعجرب نأ ىلع تيبلا نم هباحصأ جرخ نأب تيبلا يف

 ء“يهتم هنكل هدحو هيف يقب ولو هنإف اوعجرب نأ ىلع اوجرخ نإ امأ و ى هدحو

 نأ ل۔هتحيو ص تيبلا بحاصل وأ هبحاصل هيف يقابلا نم ( نذإب الإ ) مل وخدل
 الخ اذإ هنآل ى اوعجري نأ ىلع نيرخآلا جورخ ناك ولو « هدحو هبف هءاقب ديرب
 مهلوخد بقرتي ناك ولو ‘ دحأ هعم ناك اذإ ظفحتي ام لثم هسفن ىلع ظفحتي م
 نذأو لخد نإ الإ جراخ نم تيبلا بحاص نذإب فايضألا ىلع دحأ لخدي الو
 زو جم { هزوجي الو فاشكتنإلا هيف داتعي ال تيبلا ناك اذإ و “ لخاد نم مل

 زوجي هنإف ى ةمرتحملا عضاوملا عيمجو ةمرتحملا ةسردملاو ةرضحملاو دح:سملاك

 مل نإو : ليق ) “ ناذئتسا الب رثكأ وأ ادحاو هيف ناك نم ىلع هيف لوخدلا

 اذإ ناذئتسالا نودب يأ ( هنودب هلوخد هيلع لد نمل زاج تيبلا بر رضحي

 ناك نإ الإ زوجت ال : ليقو ى ةلالدلا زاوج ىلع ءانب اذهو « دحأ هبف نكي م
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 ه انيمأ ناك نإ زوجو ى اقلطم هب لخدي الو هلخادل نذأيو

 كاسمإ وأ ةر راع وأ ءاركب هريغ تدب هدبب نمو

 هيلع لخدي الف ڵ تيبلا بحاص رضح نإو « هيلع ةلالدلاب حرفي لاملا بحاص
 رضح دقو ةلالدلاب لخدي نأ بح الف تيبلا جراخ ارضاح ناك نإ و هنذإب الإ

 نذأي يأ ث لوخدلا دعب وأ جراخ نم هل نذأ ( هلخادل نذايو ) هل نذأي نم

 هردصمل افطع بصنااب وأ ص فانئتسالا ىلع عفرلاب وهو ى هلوخد ديرمل لد نم

 الإ لوخدلا ديرمل نذأي ملو “ لخدي مل تيبلا بحاص رضح نإو ى لوخد ىلع
 . رضحي مل وأ رضح ةلالدلاب نذأي الو لخدي ال : ليقو ى هنذإب

 ه( هب ) لوعفملل ءانبلاب وه وأ «لوخدلا ديرم يأ : لخادلا ( لخدي الو )
 هنذإب يأ فاضم ريدقت ىلع لد نم ىلإ وأ "لدأ نم نذأ ىلإ ةدئاع ءاهلا

 ص طايتحا ةلالدلاب نذإلا هل زاج ولو انيمأ ناك وأ « نيمأ ريغ ناك ( اقلطم )

 هنألو ى ام ءيشب بلقلا رُشفتب ريغتي نالطبلا عيرس فيعض ةلالدلا باب نأل

 ح هريغل هايإ هتحابإب ىضرب هبحاص نأ ريغلا لام يف ءاعدا اذه نألو « نقيتم ريغ
 مهءامد و موق لاومأ لاجر ىعّدال مهاوعدب سانلا ىطعي ول » : للع لاق دقو

 . )0١ « ركنأ نم ىلع نيميلاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا نكلو

 ةحص هاوعد ىلإ سفنلا نانئمطال ( انيمأ ناك نإ ) هب لوخدلا ( زوجو )
 نذإب لوخدلا نم عنملا وه يذلا لوآلا لوقلا ىلعو “ بلقلا قيدصتل و ى ةلالدلا

 ملع نإ هنذإب لخدي نمل زوجي الف لخدي نم رماف ث لخدف لد نم لادلا
 . جرخيلف هنذإب الخاد ناك ىتح ملعي مل نإو ى ةلالد هلوخد نا

 هديب نوكي نأب ( كاسمإ وأ ةيراع وأ ءا ركب هريغ تيب هديب نمو )

 )١( ملسم ءاور .
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 ناك نإ هبر نذإبو ص هجراخ ناك فإو هنذإب لخدي نأ زاج

 لغش الف ى هيف نم هاهنف هيف الخاد هنم جراخ رمأ نإو ث هلخاد

 سكع يف لخدي الو « هنك اسب سيل يهانلا نأل « هب ر نذإ دعب هيبنب

 مل نإ نيجوزلا دحأ نذإب الو ، تيبلا هل نمل رظنيو ، كلذ
 يف الضافت ولو ، رخآلا ضري

 ص هبحاص ىلع هلام هئارك وأ هانكسب يفوتسي ىتح هريفل ؛دركي وأ هنكسي

 هكسمينأ هب ديرب نأ و“ هبحاصل هظفحي هديب نوكي نأ كاسمإلاب ديرب نأ زوجيو

 كلذ وحنو لام ةنازخو ءاركلا ةرجأ ذخأو ءارك وىنكس نم ءاش امب هب عفنتسيل

 وهو هلك كلذ معي ام ديرب نأو ط « ناويدلا » يف هل اولبوَت يذلا وهو عفانملا نم

 يذلا كلذ هنكس نإ هكلام ولو هنذإ ريغب ال ( هنذإب لخدي نأ زاج ) نسحأ

 . ( هلخاد ناك نإ هبر نذإب و “ هجراخ ناك نإو ) © هلام هيف لعج وأ « هديب

 : لىقو “ هيف افرصت كلع ل ذإ هنهار نذإب نوهرم تيب يف لخدي الو

 ص كاذف نهرلل ةعفنم لوخدلا ناك نإف نهترملا نذإب اضيأ لخديو ىهنذإب لخدي

 ام ىلع هنيد نم كلذ طقسأ وأ نهرلا خسفنا نهترملل وأ لخادلل ةعفنم ناك نإو

 ( رمأ نإو ) “ لخاد نم هل نذأ ءاش اهيأ نذإب لخديو « هلا ءاش نإ يتأب
 ديرم يأ ( ؤفخاد هنم جراخ ) هديب هنوكب وأ هكلمم تيب بحاص لوخدلاب

 ' (هنكاممب سيل ىيمانلانأل هبر نذإ دعب هيهنب لغش الف هيف نم هاهنف هيف) لوخد
 ريغ تيبلا بحاص وه رمآلا ناك ولو ص هيهنب لفتشي نأ بجول هنكاس ناك ولف

 ص هنكاس رمأيو تيبلا بر هاهني نأ وهو ( كلذ سكع يف لخدي الو ) نكاس
 دحا نذإب الو ) معأ وهام ىلإ ةراشإو هلبق امل ديق اذه (تيبلا هل نل رظنيو )

 يف الضافت ولو ) “ _ بنيب اكرتشم تيبلا ناكو ( رخآلا ضر مل نإ نيجوزلا
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 : اعنمو انذإ افلتخا نإ نئكرتشم لام نم لكؤي ال امك س هتكرش

 نإ ال س دبعلا هاهن ولو { هب رمأيو هدبع تيب لوخد ديسل زاجو

 الإو 0 هل ناك نإ اذهو ، ديسلا ىهنو دبعلا رمأ

 نيب نبلا نم عقي ام رذحي هنأ الإ ص رثكألا بحاص نم نذإلا ناكو ( هتكرش

 اك ) “ اهجوز ههرك نإ اهتيب لخدي نمل نذأت نأ يفبني الو “ هتجوزو جوزلا

 نإو ص كرتشملا يف الضافت ولو ( اعنمو انذإ افلتخا نإ نيكرتشم لام نم لكوي ال

 زواجي مل ام لك آلا هل نوذأملل زاج نذإ الو “عنتم رخآلا نم ملعي ملو امهدحأ نذأ
 ص هنذإب لكؤي الف نيمأ ريغ نذأ يذلا ناك نإو « ال : ليقو « نذأ يذلا مهس

 . همهس زواجي مل ام لك أي نأ ةصخر هيفو

 جراخ وهو لخدي نمل مهنم دحاو نذأو راد وأ تيب ف لاع نكس اذإ و

 نرإ هنوقدصدو هلوخد رادلا وأ تيبلا لخاد ق وه نم ملعي ًائىش لمعيو لخد

 نيبتي ال امم كلذ وحن وأ بابلا برق يف لخاد نم وأ « جراخ نم يل نذأ : لاق

 هلخاد يف دحأ ناك نإ اقلطم جراخ نذإب لخدي ال : ليقو ى هبذك هيف
 . لاسع نم

 ىهن ولو يأ ( دبعلا هاهن ولو هب رمأيو هدبع تيب لوخد ديسل زاجو )
 رمألا وأ لوخدلا نع هديس دبعلا ىهن ولو يأ“لوخدلا نع لوخدلاب رومأملا دبعلا
 ص يوفل بدأت ءاعد هتيمستو ى ىلعألل ىندألا نم يهنلا قالطإ زاوجلا اذهو ىهب
 نأل ةمرحم ولو دسلا نم رتتسي نمم اهريغ وأ دبعلا ةجوز تيبلا يف ناك اذإو

 ثكميلف مهعنم ثرتكي مل اوعنم نإ نكلو ى نذإب الإ لخدي الف رتست ام اهنم
 ص ديسلا ىهنو دبعلا رمأ نإ ال ) ‘ لخديف هلوخدب مهماعيو هيف نم رتسي ام ردق
 ناك نأب ( الإو ) ‘ ههجوب وأ هئاركب وأ ديسلل يأ ( هل ) تيبلا ( ناك نإ اذهو
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 . هيف نكاسلا هنأل دبعلل رظنلاف

 دمعلا ريغلو دسلا ريفل ناك نأب وأ ص اكلام نوكي نأ زاوجب لوقلا ىلع دبعلل

 . ( هيف نكاسلا هنأل دبعلل رظنلاف )

 اذكو ى نذإب الإ هتالاخو هبتامعو هتاهمأو هتخأ ىلع لجرلا لخدي الو
 ك تيبلا بر نم نإ و > نذإلا نودب لوخدلا حابي ال : _ جاتلا « يقو > ةأرملا

 عم نكس نمو « هل هتحابإ تزاج هعم هتنكاسم هل نم هيف ناك نإ هنأ ريتخاو

 لخديف امه وحن وأملكتي و حنحنحم نأ هل بدن نكل و “ناذئتسا همزلي ل همراحم

 ٠ هرظن ةز رظن هوركم ةأحافم نم ارذح
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 باب

 هيف بجي ال امو ناذئتسالا هيف بجي ايف

 اونمآ نيذلا اهيأ اي » : ىلات هلوقل ( تنكس نإ ريفلا تويب يف بجي )
 0١ ي اهلهأ ىلع اوملَستو اوسنأَتنستَ ىتح مكتويب ريغ اتويب اولخدت ال

 ص اهلهأ ىلع : هلوق نأو « ادعاصف نينثا نيب الإ نوكي ال ناذئتسالا نأ نولعمو
 نكت مل ولو هديب تناك وأ اهنكس نم اهلهأب دارملاو « اوملست و اوسنأتست هعزانت

 مكل ةبجاو ةعفنم ميلسقلاو ناذئتسالا نأ ى مكل ريخ مكلذ : ىنعمو ى هل اكلم
 ريخف “ رش هكرتو هملع ةظفاحملا انيلع بجحي انل ةعفنم ندبلا نأ اك ى اهوكرتت ال

 نسح نانسح نارمأ امه يأ ى ةهبشم ةفص ءايلا دشب ريخ هلصأ وأ « افصو سيل

 نع قاب وأ ليضفتلا نع جراخ ليضفت مسإ وه وأ “ ناضرف امه ذإ ضئارفلا
 : هللا لاقف « انسح ميلستلاو ناذئتسالا كرت يف نأ لهاجلا نظي دقف ى ليضفتلا

 ٠ اه رح ذ م دقت ) ( ١

 س ع ..

 



 رفاسم ليقمتو ء صوصخلا اذكو دولج وأ رعش وأ روت نم .نإو

 . . . . . ٠. . > كلذك ماد ام هتلبمو

 : نولوقيو ناذئتسا نودب نولخدي ةيلهاجلا ين اوناك اك ‘ لضفأ و نسحأ اذه نإ
 همف ناك ول نولعفي امم لضفأ اذه : لجو زع هلا لاقف “ ريخلا ءاسمو ربخلا حابص

 ص هبوجو مدع دصق نود بجاولا يف ةيلضفألا ركذ نآرقلا يف رثك دقو لضف

 دشأ بوجولا يف اهنأ ىنعملا وأ "اه رهطأو مكل ىكزأ مكلذ » :ىلاعت هلوقك
 ص هتوالح يف لسملا نم دشأ هتضومح يف لخلا : كلوقك ى حيبقلا يف نولعفت ام
 اهنكل ص ملسي الو ناذئتسا الب لوخدلا زوجي هنأ ريخ مكلذ ىنعم : لاق نمو

 يهنلا نأ ىلع لدي ثيدح الو ى ةيآلا هذه تخسن ةيآ لزنت ملو ، رفك دقف لضفأ

 . هيزغتلل همف

 لجرلا عامسب سأب الو ص عرشلا نايب يف اك لجرلاك لوخدلا لبق ةأرملا ملستو
 ع ةجاحلا دنع لاجرلا اهتاحابمو. اهضئارف يف ملكتت نأ اهل اك ى مالسلا يف اهتوص
 اك بجاو مالسلا : يبلكلا يئزج نبا ىلع .هتيشاح يف يطانرفلا هللا دبع وبأ لاق
 يف هب عقي دق هك رت نأل لمكأ ناذئتسالا بوجو نأ الإ ى ناذئتسالا بجو
 دولج وأ رعش وأ ربو نم 'نإو) .كلذ ريغو توسلا تاروعو نادبألا تاروع

 ريغ ( كلذك ماد ام هتيبمو رفاسم ليقَمو ) 0 اهريغ وأ ( صوصخلا اذكو
 اذإ امأ “ عاتم وأ لحرب ولو رتسو لام اهيف ناك اذإ هتيبم وأ هليقم نع لحار

 نع بدأتي ام الإ ى مهناذئتسا مزلي الف هرتس يفبني مهل لام الو نيزراب اوناك

 كلذ زرب ولو ناذئتسالا نم دب ال هنأ رهظ مث « مهتعتمأ نيب وأ مهنيب لوخدلا

 . مهمالك هيلع لدي ام ىلع

 )١( رونلا : ٢٨ .
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 كلذ راوي مل نإ بجي الو « ةبرزملا ةنجألاو ى اهلهأل نفسلاو

 ء هعاتم هف رفاسم قدنفك ‘ نكس تيب ف الو ‘ هلهأ

 رتسي ( راوب مل نإ بجي الو ى ةبرزملا ةنجألاو اهاهأل نفسلا ) اذك ( و )
 نمو “ طوحأ لوآلاو « اوماق اذإ : لبقو اودمق اذإ ( هلهأ ) هلك ( كلذ )
 مدقلا ردقب ةنجي طيحأ اذإ : ليقو ى اقلطم هيف نم لهألاب دارأ هلعل و ى هيف
 زاج ةماقلا نود امب طمحأ نإ : ليقو ط نذإ الب هلوخد زاج اهنيب امو ةبكرلاو
 مل لقأ وأ ,ربشك ريصقب ولو هب طبحأ نإ : ليقو ع عنمي مل ام نذإ الب هلوخد

 نم لوطأ نوكي نأب دحأ هاطختي ال امب طيحأ نإ : ليقو ى نذإب الإ لخدي

 ريغ هرصق و ناسنإلا لوط بسحب فلتخت لاوقألا هذهو !؛ هتدعقم ىلإ همدق

 يف عنميو « هلوطل دحأ قح يف نذإ الب لوخدلا حابي ، ريخآلا لبق يذلا لوقلا
 . طبضأ وهو حيحصلا وهو طسوألا ىلإ رظنلا : ليقو “ هرصقل رخآلا ىقح

 وأ انبت ولو لام نم ءيش هيف نكي مل نإ اقلغم ولو ( نكسي مل تيب يف الو )
 ةيآلا يف نكسلا نإف ى هبف نكس هيف هعضوو لاملاب تيبلا نارمع نال ى ابطح
 ص هل ةرامع لاملاب نكسلاو ندبلاب نكسلا نم الك نال ى لاملاب نكسلل لماش

 لخديف بطحو ِنْبِتَك هيلع لوخدلا هبحاص ركني ال ام هيف ناك ولو : ليقو
 عضوو ءافدتساو هب عافنتسال تركذ ام ىلع نكسي مل تيب يف نذإ الب ناسنإلا

 يأ '١ا) ي مل عاتم اهيف » : ىلاعت هلوق يف عاتملاب دارملا وه عافنتسالاو « لام

 نأب تيبلا نوكس : لاقي الو « اتريسفن رظناف “ كلذ ريغ هيفو ى عتمتو عافنتسا
 قدنقك ) ةكرحلا دض هنأل انه ادارم سيل نوكسلا نإف ى تيبلا ىنكس لاقي
 ص لاملا سفن وه هعاتم وأ هيف هلام لعجي نأب عتمت هل هيف يأ ( هغعاتم هيف ,رفاسمل

 )١( رونلا : ٢٩ .
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 نكسي مل نإو رعش ك نم وأ { قلغم تيب لك يف بجب : ليقو

 . ...... . . . ماق ام

 بابب رابتعا الو « ءيش هيف نكي مل ولو ( قلغم تيب لك يف بجي : ليقو )

 نيب ام بابلا دس ولو ىلغي ملو قالغم هل لمج وأ « قالغم هل لعجي ملو لعج
 نمف « ةحسف تسقيو نيتداضملا نيب وأ ةداضع بنجت عضو نإ ابس الو ث نيتبتملا

 ص ندإ الب هلوخد هلف كلذك ًا راد وأ تدب همف دجوو ةنيدم وأ ةيرق لخد

 ص ةنيدملا وأ ةيرقلا لهأ نم ناك نم اذك و « هب ريض ال امم ءاش امب هيف عافنتسالاو

 مل اذإ هيف نكسي مل يذلا تقولا يف اهرودو ةنجألا تويب لوخد زوجي اذك و
 ريغ الم الإ لام اهب نكي مل نإ اهيف عافنتسالاو ص نذإ الب هقلغم نكت

 . هب ىنتعم

 ،نكست مل ذإ اهملق ةداملا نأل ( ماق ام نكسي مل نإو رنعتشك نم ) ناك (وأ)
 . رم ام هنع ينغي اذهو

 عمسي الو ةفيقس تناك دقو هريغ راد لخدي نأ دارأ نإ « ناويدلا » ينو
 ص اونذأتسي مث مهعمسي ىتح رمعت مل نإ اهلخدي نأ هلف اهلخدي ىتح رادلا بحاص

 نأ هلو يأ ى ةأرملا لثم نذأتسي نأ دارأ اذإ رادلا باب لجرلا برضي الو

 نذأتست يأ ناذئتسالاب اهتوص ةأرملا عفرت الو ث اهبرضك سيل ابرض هبرضي نأ

 ‘تعفر توص عفرب الإ دجت مل نإ و “ ميلستلاب اهتوص ضفخت اذك و توص ضفخم

 . نذأتسي مث عمسي ىقح تيبلا بحاص ىلإ وعدي نأ لجرلل زئاجو

 لثم كلذ ريغ وأ عاتملا نم ءيش ايهيف ناك نإ راغو ن وكسم ريغ تيب امأو

 نم لمع تيب لكو ع نذإب الإ لخدي الف نيقلغنم اناك وأ ثارحلاو بطحلا و نبتلا
 الف كلذ هشأ ام وأ دولجلا وأ نطقلا وأ ناتكلا نم وأ رعشلا نم وأ فوصلا
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 ليقو اهباب حتفو عاتم اهب عضو اذإ : ليقو ، اقلطم توناح يف نذإ الو

 ٤ قدنف وأ > ةماعل رصق وأ > ةرضحم وأ . لدحسم ف الو ك ومله:سلانلل

 > ٠ . . ٠ 4 ةروصقم وأ ٤ ماح وأ

 ىلع بسقلاو صوصخلا اذك و “ نوكسم ريغ وأ انوكسم نذإب الإ دحأ لخدي
 يذلا تيبلا لخدي الو “ كلذ نكسي مل نإ صخرب نم مهنمو “ لالا اذه

 هلوخد زوجيو “ بصاغلا نذإب الو ص لام هبف نكي ملو ؤ نكسي مل ولو بصغ

 . لام وأ سفن ةيجنتك ةرورضل

 ةماملا هلمعتسا و “رخلا هيفعابت لصألا يف توناحلاو ( توناح يف نذإ الو )

 هبحاص لقي مل ولو يأ ( اقلطم ) “ ركذيو ثنؤي وهو ى اقلطم رجتلا تيب يف
 عضو اذإ : ليقو ) ‘ لاحلا ناسلب مالكو ‘ نذإ كلذل اهتئيهت نآل ، اوماه سانلل

 عضوملا ىلإ لوخدلا فرعلا ناك نإ و ( اوماه :سانلل ليقو ىاهباب حتفو عاتم اهب
 هملإ لوخدلا هركي هنأ لخادلا ملعي عضوب ناك وأ طقف رجاتلا هيف ناك يذلا

 زواجي الف بابلا يليام ىلإ الإ دحأ هملإ لخدي ال هنأ فرملا ناك وأ ى همف

 هلاح ناسلب وأ هنذإب الإ دحأ كلم حابي ال هنأ كلذ لصأو ى نذإب الإ فرملا

 . لزنملا نم عضوملا كلذل ةمرح مدعب وأ

 لاحي مهدحي نأ فاخ اذإ كلذو ص نذإب راجتلا تويب لخدي رمع نا ناكو

 هوعنم نأ افوخ هناذئتسا سيلو “ هتيؤر زوجن ال وأ ى اهيلع مما رب ه نأ نوبحي ال
 نولوقف ى هرتس محل يفبني ام اورتسيف هب اوملعمل نكلو “ ادحأ نومنمب ال مهنال

 مهل وق نم ببس الب لخدي لب مهف وق ببسب لخدي م ةمالسب يأ مالس د لخدأ : ل

 . هوعنم مل ام هولوقي مل وأ .اراق لخدي وهف

 ) ةروصقم وأ ماح وأ قدنف وأ ةماعل رصق وأ ةرضح وأ دجسم ف الو)
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 ص ةالص وأ ركذل تيب وأ . مامإ سلجم وأ ءاضقلل ضاق سلجمو

 وأ .< هنع عفادل وأ ‘ هزهحمل تمم هف وأ ‘ هلايعل ال عناصل وأ

 هعاتم ال هتيب نم هلايع جرخأ نمو ، كلذل هبر هالخ سرع ماعط

 ص هنم دب ال : ليقو ، نذإ الب هولخد هفاضأل

 الإو ث انموق دجاسم يف ىرن اك مامإلل دجسملا يف لعجي يذلا تيبلا هدارم لمل

 " ةراصثقلاك رادلا نم رغصأ يه وأ‘ةنصحملا ةعساولا رادلا ةروصقملا :سوماقلا يفف

 ٠ اهمحاص الإ اهلخدد الو > مضلاب

 نإ و ى قالطإلا ىلع كلذل لعج اذإ ( مامإ سلجب وأ ءاضقلل ضاق سلج و )
 . تسقوت الب ناك نإو ‘ تقولا كلذ رسغ ف ندذؤتسا ص رصح تقول لعج

 . نذإب الإ لخدي الف ةرات نذأيو ةرات عنمي ناكو مامإلل وأ يضاقلل اكالم ناك وأ

 هلامع نكب ل وأ (هلايعل وأ عناصل وأ ةالص وأ ( ملع وأ ) ,ركذل تيب وأ (

 . هرعغل وأ هل اكلم تيبلا ناك ءاوس و ء هعم

. + ,. . . 

 وآ ) ‘ هنيمي نمو ( هزهجن ) نذإ الب هلوخد حيبأ امنإو ( تيم هيف وآ )
 . مدهو عبسك تيملا نع ( هنع ) آرض ( عفادل

 اذك و ( كلذل هب ر) ماعطلا وأ تيبلا ىلخ ( هالخ سرع ماعط ) هيف ( وأ )

 . مازمل هلوخد حيبأ اذإ

 جرخأب قلعتم ( هفايضأل ):هلوقو “(هعاتم ال هتيب نم هلايع جرخأ نمو )
 نالوقلاو ( هنم دب ال : ليقو ) “ الوخد اودارأ الك هنم ( نذإ الب هولخد )

 حيحصلاو ؟ ال مأ هيف ىنكس وه له « لاملاب تيبلا لغش يف فالخلا ىلع ناينبم
 لوخدلا نال ع ىنكسلا مدع ةلزنمب ناكل ىنكس ناك ول لب “ىنكس ريغ هنأ انه
 . ةحابإب حابت ال ةروملاك ال هيلإ رظنلا اذك و ى هبحاص هحابأ اذإ زوجي لاملا ىلع
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 لهأ دفر دقو عجر مث جورخ ىلإ ليل مهنم جاتحم جرخ نإو

 ًاقلطم لخدي مث نذأتسي لهف & بالكلا وأ نذاتسا نإ مهظاقيإ فاخو تيبلا

 يف هتجوز ىلع جوزل زاجو ةفالخ ؟هنم دب ال ؤأ ؟ال ؤا

 مل نإ هريغل تيب يف رخآ ىلع ةلك نفأتسيو ى هسكعك نذإ الب اهتيب
 . ا مهريغل نإو تيب يف انكس نإ ال هدحو هب نكم

 لغش الو

 اقلطم فايضلا نم يأ ( مهنم جاتحم ) ةنوكسم راد نم ( جرخ ناو )
 دقو عجر مث ) جاتحمب قلعتم ( جورخ ىلإ ) جاتحمب وأ جرخي قلعتم ( اليل )
 وأ ، نذأتسا نإ ( بالكلا وأ نذاتسا نإ مهظاقيإ فاخو تيبلا لهأ دقر

 دقو اليل جرخ وأ ی كلذ فاخ و تيبلا لهأ مان دقو اليل عجرو ,ليللا لبق جرخ

 نذأ ( اقلطم لخدي مث نذاتسي لهف ) كلذ فاخ دق وأ اومان مهو عجرو اومان

 هلجأ نم عنملا نأ نظي" رادق رظتنا عنم اذإ هنأ ريغ ى عنم وأ ‘ نذؤي م وأ هل

 لوخدلا ةدارإ ةرامأ لعفي نأ هلو ،اوئيهتبل وه امنإ ناذئتسالاو “ لخدي مث

 ندإلا نم يأ ( هنم دب ال وأ ) “ ناذئتسا الب لخدي لب نذأتسي ( ال "وأ )

 مهنأ ملع نإ الإ لخدي الف ناذئتسالا دمب هل نذؤي مل نإف ى لوخدلا ةحص يف

 . لوآلا حيحصلاو ؛ ( فالخ ) ؟ لخديف هوعنم وأ هباوج نع اوتكس نوظقي

  

 ءاوس ( اهتيب يف ) هتيرس وأ ( هتجوز ىلع جوزل ) لوخدلا ( زاجو )
 الب ) كلذ ريغوأ ةيراع وأ اركب هتنكس اهريغل وأ هل وأ ال اكلم ناك

 ، هدحو امهدحأ ناك اذإ ( هسكعك ) ملسي نأ ءاش نإ الإ مالس الو ( نذإ

 امهدحأ ريغل يأ ( هريغل تيب يف ) ملسيو ( رخآ ىلع ) اهنم ( لك نذاتسيو )
 لغش الو امهريفل نإو ‘ تيب يف انكس نإ ال هدح و هب ) امهدحأ ( نكي مل نا )
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 رهاظ وأ اهنم ىلآ وأ ًايعجر اهقلط ولو اهيلع لخديو ء امهدحأ عنمب
 هيلعن قفصي : ليقو ، هسكعك نذإب ال ، ةمصع امهنيب تيقب ام

 . اهيلع هدارأ نإ حنحني و ملسي و

 نإ رخآ يف رخآلاو تيب يف امهدحأ ناك ولو «لوخدلا نع رخآلل ( امهدحأ عنمب

 نمم هريغ وأ تيبلا بحاص عنمب لغش الو ديرب نأ زوجيو ث ناسنإ هعم نكي مل

 امهدحأ هيف نكس ولو رخآلا ىلع لخدي نأ نيجوزلا دحأ نكاس ريغ همف ناك

 : ىقح وأ ءاركب كلاملا نذإب هيف اعم انكس نإ اهنأل ع كلاملا وه عناملا ناكو طقف

 نع رخآلا هعنمل هحو الف قح وأ ءاركمب امهدحأ هف نكس نإ و “ هعنمل هجو الف

 :نذإ امهدحأ ىنكس نآلو ى ءارك وأ ىحي تيبلا نكاسل مكحلا نأل ع لوخدلا
 ءارك وأ ةيراعب نكس نإ اذك و “ لفغ وأ كلذل كلاملا هبنت لوخدلا يف رخآلل :

 نم هنكاس ىلع طرش نإ الإ رخآلل عبت اهنم الك نأل « رخآلل نذإ هانكسف
 . رخآلا هيلع لخدي ال نأ لوأ

 ىلآ وأ ) هكلمي ( ايعجر ) قالطلا ناك _نرإ ( اهقلط ولو اهيلع لخديو )
 طسب يتأيو ى اهسم ىلع وآ هكرت وا ءيش لعف ىلع ا_مقالطب فلح يآ ( اهنم

 ق ادبأ هل لحت ال نمم اههبش يأ اهنم ) رماظ وأ ( هللا ءاش نإ ءال_برإلا

 ولو هنم نيبت مل نأب لاصتا يأ ( ةمصع امهنيب تيقب ام ) حاكنلا ميرحت
 كلذ ىلع هتمزل يتلا ةرافكلا هيف كردي الام راهظلا وأ ءاليإلا ةدم نم يقب

 ءاش نإ الإ مالس الو “ ,نذإ الب هيلع لخدت نأ وهو “ ( هسكعك نذإب ال )
 اذك و « ءافجلا نم سيلف كلذ يف اهيلع نذاتسا نإو ‘رخآلا ىلع ملسي نأ امهدحأ

 قفصي : ليقو ) “ كلذ لبق لح ام لك اهنم لحي مل كلذو ، تنذأتسا نإ
 ةدحاو ةعفد ىرخألاب لك" برضي وأ ىرخألاب امهادحإ برضي يأ ( هيلعن

 ( اهيلع ) لوخدلا يأ ( هدارأ نإ ) هب رعشت امع كلذ وحن وأ (حنحنيو ماسيو)
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 اهجوز هب نإ و اهتيب يف ىرخأ ىلع الوخد تدارأ ةرض نذأتستو

 هب ناك نإ اقلطم تلخد هل ناك نإو س هب دحوت نإ هنودب زاجو

 مل نإ هب الإ هل ولو ، عنملا راتخملاو س اهترض ابمعنمت مل نإ
 همف دحوتي

 هلف اهنم ىلآ ىتلا الإ ةبك رلا تحت و ةرسلا قوف نم اهيلإ رظنلا هل حابي هنأ كلذو
 تيب يف ولو ناتيبيو < هلع تلخد نإ امف وخد هب ملعي ام لعفتو “ جرفلا رظن

 ملستلا و نيلعنلا قيفصت نم فنهملا هركذ امو “ يتأي ام ىلع ضعب دنع دحاو

 كلم ال قالطلا ناك نإ و ص لبق حيبأ ام ايهنم "حبي" م ذإ حصأ و طوحأ حنحنتلاو

 وأ ةعجارملا هيف حصي ال ناك وأ اهدافأ وأ تءاش نإ الإ اهعجارب الو اهتمجر هيف

 تمرح اذإ اذك و « ميلستو ناذئقساب الإ رخآلا ىلع اهدحأ لخدي الف اثالث اهقلط

 . هوجولا نم هجوب هيلع

 دحاو ىرخأ ةأرما "جوزو اهجوز ةأرما يأ ( ةوض ) ملستو (نذاتستو)
 ص جوزلا ىلع ال اهيلع لوخدلا دارملا نأل ( اهتيب يف ىرخا ىلع الوخد تدارأ )

 نإ ) ناذئتسا يأ ( هنودب )اهلوخد ( زاجو ى اهجوز هب ) ناك ( نإو )
 هل ) تيبلا ( ناك نإو ) ع ىرخآلا ةرضلا تيب يف يأ ( هب ) اهجوز ( دحوت
 مل نإ هب ناك نإ ) اهريغ وأ اهترض هيف تناك مأ هيف دحوت ءاوس ( اقلطم تلخد
 ص امل تقولا كلذ ناك وأ « هيف اهانكس ناك ذإ هب نمم اهريغ وأ ( اهترض اهعنمت

 ناذئتسالا يأ ( هب الإ هل ) تببلا ناك ( ولو ) اهلوخد نم ( عنملا راتخاو )

 ص اهجوز اهنم رظني ام اهتراض نم رظنت نأ اهل حابيال هنال٤( هيف دحوتي مل نا )
 نم اهنأل ى مالسلاو ناذئتسالا يف اقح جوزلا عم نكس نمم اهريغو ةراضلل نالو
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 اه نمم : هلخاد لوقي ليقو . هب نم نذإب كرشم تيب لخديو

 . . ... .. ... معني مل نإ لخديف ؟لخدن ؟ انه

 وأ يم هي ملعت اهم تلمف اهتراض وأ همحم نكس نم اهعنم نإ معن > تيبلا لهأ

 رتسي ام رتس عقي ام رادقم تثكمو تذذأتسا وأ “ لوخدلا ةدارإ اهريغ

 . اهجوز نع اهعنم دحأل لح ال هنآل ڵ تلخدو

 ( هلخاد لوقي : ليقو ) « مالسب ال ( هب نم نذإب كرشم تيب لخديو )
 ةلمج كلذو ؟( انهاه ) هربخ ادتبم ميملا حتفب ( نمم ) :هلوخد ديرم يأ
 دارأ لب تيبلا يف نب ةوربخي نأ اهب درب مل هنآل هل تعضو امع ةجراخ ةيماهفتسا
 فنأتسم ( لخدن ) هلوقو “ نورتسي ام اورتسيف لوخدلا دارأ هنأ اوملعي نأ اهب

 ىرج هيلعو “ لوآلا حيحصلاو ث ( عنمي مل نإ ) مالس الو نذإ الب ( لخديف )
 دعب مهنذإب ةمذلا لهأ تويب لخدتو : لاق ذإ هتارصتخم ضعب يف فنصلا

 اوناك ذإ اقح مهل نأل كلذو ص .ه ! مهيلع مالس ال ذإ « ناذئتسا يأ « سانئتسا

 ىلإ رظنلا مرحتب نوفلكم نحنو ى رتسلاب نوفلكم مهنألو ى نمآلا يف وأ ةمذلا يف
 نذإب الإ هربغب الو لوخدب مهكلم يف فرصتي الف نوكلام مهنألو ى مهتاروع

 لخدي نأ هلف هلهأ عم نثدحتي تادرجتم ءاسن هتيب يف ناك نم نأ ركذو ى مهنم

 لخدي نأ هلو : لاق ى هب رومأملا وهف ملس نإف ع هل ةأرملاو تيبلا نأل نذإ الب
 نذإ الب هدحو هيف ناك نإ هدبع تيب لخدي نأ ديسلو ص ميلست الب هسفن تيب
 اهرظن هيلع مرح هدبع اهجوز امل هنأل یةمأ تناك ولو2هيف ةجوز هل تناك نإ ال

 ةبك رلاو ةرسلا وأ ى اهتبك رو اهترس نيب ام هيلع مرحو ى اهنم عتمتلاو ةوهشب
 الو “ لخديو رتسلا عقيام رادقم ثكميو هب ناملعي ام لعفيلف اهنيب امو

 جوز ةمألل وأ ةجوز دبعلل ناك نإو ع نذإب الإ جوز هل ناك نإ هتمأ ىلع لخدي
 ۔ هنم نارتتسيف هلوخدب نافرمي ام هنم نوكي ىتح اهيلع لخدي الف
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 وأ ملع نإ هريغيل مرحم وأ ركنم وأ ملظ هيف تيب لخديو

 لخدو هرسك لخادلا نود هباب قلغأ نإو س نذإب ال هتمهت تققحت

 هعنمو هريغ تيب يف لام هل نم اذكو ء هنم عنم نإ هرك ىلع نإو

 تيبلا بر دجي مل نإ امأو ، نذإ الب نإ هيلإ لخد هيلع لوخد نم
 . عنملا ءافتنال هب الإ الف هل نذأي نم وأ

 « رخآو قولخلا نيب ملظلا ( مرحم وأ ركنم وأ ماظ هيف تيب لخديو )
 ملع نإ هريغيل ) ريزنخ وأ رمخ سفنك مرحلاو « هللا نيبو هنيب بنذ . ركنملاو

 يأ ( لخادلا نود هباب قلغأ نإو “ نذإب ال ةتممت ) تحجرت يأ ( تققحت وأ
 يأ ( هنم عنم نإ هرك ىلع نإو ‘ لخدو ) لفقلا وأ ( هرسك ) لوخدلا ديرم
 ملو ةمهت ىلع لخد اذإ رساكلا نمضيو ص رسك الب لخد الإو “ لوخدلا نم
 . ةقداص اهدجي

 دقع » رهاظ وهو ةمهتلاب رسكلا ىلإ مدقتلا هل زوح ال : مهضمب لاقو

 ركسم ذيبن وأ رمخ وأ ىنزك ركنم هيف ناك تيب لكو : هيف لاق ذإ « رهاوجلا
 رييغتل نذإ ريغب هلخدي نمل زاج افازج هلهأ براض وأ قحلا عنام وأ نئاخ وأ
 لخدي ال : ليقو .ه ا هدنع كلذ حص اذإ مهيلع هرسكيلف هوقلغأ نإو ، كلذ

 . دقعلا مالك هلمتحي و « نذإب الإ ةمهتب

 ةفالخب هماقم ماق نم لك وأ هنونجم وأ هبئاغ وأ هميتيل وأ ( هل نم اذكو )

 يف لام ) كلذ ريغ وأ مولظم و نونج وأ متيل باستحا وأ ةياصو وأ ةلاكو وأ

 ؛ رسكب الإ دجي مل نإ رسكب ( نإ هيلإ لخد هيلع لوخد نم هعنمو هريغ تيب
 هب الا ) لخدي ( الف هل نذأي نم وأ تيبلا بر دجي مل نا امأو ى نذا الب ) و
 ص عنم كلذف هل ام ىلإ لاملا بحاص لصي الئل “ باغ نإ الإ ( عنملا هافتنال
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 مي رغمجهي الوءهن ودب هيف هبر هيلع مجه هتيب بصغ ام بصاغ لخدأ نإو
 ء قراسو بصاغك عوري الو هنم هيف ىراوت نإ هتيب يف نذإ الب نيدم ىلع

 . هراسي ىلإ هل يدؤي ام دجي مل نإ هميرغ نم ىرا وتي نأ هلو

 نم هبر ماقم ماق نم وأ ( هبر هيلع مجم هتيب بصغ ام بصاغ لخدأ ناو )

 بصاغلا ريغ هيف ناك ولو ( هنودب هيف ) مهوحن وأ بستحم وأ ليك و وأ ةفيلخ
 ؛نذأتسا نإ هيفخي وأ هتوفي وأ هببرهي نأ فاخ نإ مهريغ وأ بصاغلا لابع نم
 تيب يف هيلع مجهي الو “ لخدو لوخدلا ةرامأ لعف هريغ هيف ناك اذإ نكل

 ناكو ةحيحص ةداهش هيلع تناك وأ قرس ام دريو ى ةقرسلاب رقي ناك نإ قراس

 . بصافلاك وهف الإ و ‘ هملع آرودقم

 رقتسا ( ىراوت نإ هتيب يف نذا الب ) عيبمك ( ندم ىلع ميرغ مجهي الو )
 ةقرس وأ بصغب ال هاضرب نيدلا هاطعأ هنآل هل يدؤي ام دجو ولو ( هنم هيف )

 ءاش لام يأ نمو « هتمذ يف نيدلاو « نيدملا لام هلك لاملا نألو “ ةيدعت وأ

 نكل ص دعب فنصملا ركذ اك ىراوتي نأ هل نألو ع هل وه نمل نيدلا كلذ ىطعأ
 )١' « دحي ىتح يراوتلاب آلالب رقع رمأ ه اك ، رسعأ اذإ هل نوكي امنإ يراوتلا

 ناك ولو « هب هرمأي نأ نع الضف هيراوت هدفي مل ىراوت اذإ هيلع مجهي ناك ولو
 وه يذلا موجهلا ه_يلع بترتي يذلا يراوتلاب هرمأي مل اقح هيلع موجملا

 . لصألا فالخ

 ىراوتي نأ هلو“قراسو بصاغك) فوخي ال يأ واولا ديدشتب (ع وري الو)
 ذخأ اك ىراوتيب قلعتم (هراسيا ىلإ ) هلوقو ( هل يدؤي ام دجي مل نا هميرغ نم
 هقلع يبنلل نكي ملو هيلع قيضو لالب بلوط املو ى هرمأب قلع يبنلل نيدلا لالب
 ىراوت نم ىلع مجهي الو “ دجي ىتح هبلاطي نمع رتتسي نأ الالب رمأ يدؤي ام
 . اهب هبلاطي نمع ةعفشلا عطقل

 د يةهيبلاو نابح نبا ءاور )١(
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 ةمتاخ

 نإ هديبعو هلافطأ تيب وأ هتيب يف لجرلا ناذئتسا ءافجلا نم

 مهريغ هب نكي م

 ةمتاخ

 كانه امك رئابكلا يف دودمم ريغ حيبقلوق وأ حيبق لعفىلع قلطي(ءافجلا نم)
 يف ةأرملاو “(هتيب يف لجرلا ناذئتسا) اهيف دودعم حيبق لوق وأ حيبق لعف ىلعو

 ال ام هيف ءىجافي نأ فاخ نإ و٤هدحو ناك اذإ رخآ ىلع نيجوزلا دحأ و كاهتيب

 نأل ىلوأ ميلستلاو‘هيف نم عمسي ام ردق هوحن وأ بابلا كرح وأ ملس هرظن لحي
 تيب وأ ) ص هيف هبحاص مالسب ومني تيبلا ريخ نإ هيفو ى هلوخد ىلع هيبنتلا هبف

 ناك نإو ع ( مهريغ ) هديبعو هلافطأ تيبب يأ ( هب نكي م نا هديبعو هلافطأ
 ص مهريغل وأ هلافطأل وأ هل تيبلا ناك نإ عناملا عنمب لغتشي الو ى هيف نذاتسيلف

 هدمحع عم هنكاس وأ تمسلا كلام هعنم نإو > لخديف راتتسإلا ردق رظتني هنكل
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 ةفيلخ اذكو 2 مهلافطأ تويب يف نونذأتسي ةدجلاو دجلاو مألاو

 نإ نذإ الب لوخد تيب يكرتشم نم لكل زاجو س نونجمو ميتي

 ةالص لبق هلافطأ و هدبع ىلع نذأتسي لهف : تاق نإو < لخدي الف هلافطأ وأ
 تال « معن : تلق ؟ ءاشعلا ةالص دعبو « ةريهظلل بوثلا مضو نيحو ى رجفلا

 اهرظني ال ةجوزلا مم ةلاح ىلع دوجولاو ص ةرهلا فاشكنا ةفا كلذ ةلع

 ةجوز هل نكت مل نمو ، رهاظف ةجوز هل لافطألا: وأ ديبعلا نم ناك نمف ، دحأ
 لوخدلا هل حيبأ هنأل بوثلا ليدبتل وأ مونل اضيأ نيفشكنم مهاري نأ فاخ

 تاقوالا هيف ىنثتسيف « نذإ الب هيلع مهل لوخدلا ةحابإل اعبت نذإ الب مهيلع
 ىلع لوخدلا ةحابإ مدع كلذل لديو ى هترك ذ اك ةلعلا قافتالو ص مهيف ةانثتسملا

 دجلاو مألاو ) : لاق اك مهيف نآرقلا صن مدعل مهدجو مهتةدجو مهمآل لافطألا
 . ( ملافطأ تويب يف ) نوماسيو ( نونذأتسي ةدجلاو

 نذأ ءاوس “ مالسو نذإب الإ اهتيب لخدي ال ( نونجو مييتي ةفيلخ اذكو )
 ء زوحي اك لخد نم وأ “اهعم نكس نمم امهريغ وأ زيم اذإ نونجملا وأ زيمملا لفطلا

 دق هنأ ىلع هلمح نذأ نإف ص ملسو نذأتسا دارأ نيح نونجملا لاح ملعي مل نإو

 ص نونجملا كلذ مقن يف نذإ الب لخدو ضيرملا ةلزنم هلزن هل نذأي مل نإو ى زيم

 نونجملا ىدان نإو “ هعفن نم عنمي ال ذإ لوخدلا هلف هل عفنل لوخدلا ناك نإو

 . لخد هيلإ جرخف

 كلذ ريغ وأ كاسمإلا وأ ءاركلاب وأ كلملاب ( تيب يكرتشم نم لكل زاج و )
 نمل قيلي هلوق نأل ، همأ عم نكس ولو ص ( مهلك هونكس نإ نذإ الب لوخد )
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 . مهنم هيف مهعم نكسي مل نمل هبو

 تنك۔ مأ يف وه امنإ 'ا) « ؟ ةنايرع اهارت نأ “بحتأ ؟ يمأ ىلع نذأتسأ : لاق

 . هلوخدل ةمالع لعجي نأ طوحالاو اهنبا مسال

 لخد نمو ى ( مهنم هيف مهعم نكسي مل نمل ) ندآلاب يأ ( هب ) زاج ( و )
 ى نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انبر نم انيلع مالسلا : ابابحتسا لاق هيف نكاس ال اتيب

 : ضمي لاق هنأ رم دقو ى هيف نم ىلع ملسي : ليقو ى ادجسم لخد نم اذكو

 ىلع اوملسف اتويب متلخد اذإو ف : يف تويبلا نإ ليق دقو “ هيف نم ىلع مالس ال
 ناوخإلا لمج « اهيف مكناوخإ ىلع اوملس دارملاو ‘ دجاسملا يه '") مكسفنأ

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . سفنألاك

 . دواد وبأ هاور ) ( ١

 )٢( اهركذ مدقت .

- ٤١٤ 



 لينلا حرش نم سماخلا ءزجلا تايوتحم

 قوقحلا يف : عساتلا باتكلا

 بلقلاو ناسللاو حراوجلاب اهتلزنم لزن نمو نيدلاولا ىتح يف : باب

 دلولا قوقح يف : باب

 ماحرألا ةلص ف : باب

 متيلا ىتح يف : بإ
 ٠ خلا متي مئاقل زاج : لصف

 هفلت ىلع فرشأ ملسم لام رداق ىأر نإ : لصف

 راجلا ىتح يف : باب

 كملط اذإ هضرقت نأ راجلا ىتح نم : لصف

 جوزو ةجوزك لاملا بر ةقاوذلا مزلت : لصف

 بحاصلا ىقح يف : باب

 نيملسملا قوقح يف : بأب

 ِ ليبسلا نبا قح يف : باب

 ارفاسم ال لزنم لهأو ايح ةفايضلا مزلت : لصف
 هلاسمأ يف نإو صاع ريغ جاتحم بحت : لصف

 ه٤١1٥ -

 ن

 ٤٦

 ٦٥

 ٧٥

 ٩٧

١١٢ 

١٣٢ 

١٥٦ 

 ث١٦

١٧٩ 

١٩١٢ 

٢٠٣ 

٢٠٨



 خلا هل م دق ام رقحي ال : لصف

 ديبعلا ىقح يف : باب

 هدبع ىلع ديسلا ىتح يف : باب

 دجسملا رمأ يف : باب
 هحالصإ دمع الب نإ و هيف دسفم مزل :

 هل لعج لام نم هفوقسو هدعو هناطمحل لعحس :

 ..خلا هل حلصي ام فلستي نأ دجسم مئاقل زاج :

 لصف
 لصف
 لصف
 . خلا هل نذؤم ذاختا هلهأ ىلع دجسم قح نم : لصف

 دودحلا اهيف ماقت ن أ نم دجاسملا ترهط : لصف

 اهيبنت

 ةرايزلا يف : باب
 هقحو سلجملا ف : باب

 مايآلا ىح يف : باب

 ماللا يف : باب

 تاهيبنت
 ناذئتسإلا يف : باب

 كلذ ريغو لوخدلاو ناذئتسإلا ةيفيك نف : باب

 هيف بجي ال امو ناذئتسإلا هيف بحي ايف : باب

 خلإ هتيب يف لجرلا ناذئتسإ ءافجلا نم : ةمتاخ

- ٤١٦ - 

٢٢١٣ 

٢١٦ 

٢٢٤ 
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٢٨٣ 

٢٩٠ 

٣٠٣ 

٣٢٤ 

٣٢٧ 

٣٣٢ 

٦ 

٣٤٩ 

٣٥٧ 

٣٥ 

٣٢٧ 

٣٨ 
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