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 راكشسرالا .نلع ََ
 ةدج ۔٧٢١١) ب.ص

 7 . س س اة س ا

 ةيدوعسلا ةيكبملا ةكلم

 ةلفح عباتلل ے رخمي
 ١٩٧٢ ۔ ھ٢٩٣١ ةيناخل ةعبطلا
م١ا٥٨٩ ۔ھا٥٠٤ ةخل ةثلاَخلا ةَحبطل



 لتيامارافشرريتنللشاتك
 فيلات

 هناع . ىنتززملاع زر او اضرب

 .ه٣٢٢١ تت قزتما

  
 همزََملا 7 مرب 'فيل ا

 شيفطأ_ز سول
 هتلاه حت

 سداتلا ءزثجلا

 اشرلا ذبحتلك
 ةلح ۔- ٧ َبت.ص

ةيدوعسلا ةجبعلا ةكلمملا





 عالنب ١ ق : أملا س ات6 ١

 هلامعتسا رثك و .0 مضلا هنإ : لاق نم زوجت و « لخادتلاو مضلا : ةغل وهو

 لاقو ص دقعلاو ءطولا ىف 7 ةقيقح وه:ليقو“هببس هنآل دقعلاب يمسو “ءطولا يف
 : اولاق اذإو ى دقملا دارملاف نالف تنب وأ ةنالف حكن : اولاق اذإ : يسرافلا
 ك هيلع ايلعتسم ءيشل ءيش !موزل هلصأ :موق لاقو . ءطولا دارملاف هتجوز حكن

 ُناصغأ تاخد يأ ء راحشالا تحكانتك و ى ءطولاك تاسلا يف نوكيو

 . نيملا ؛ساعنلا حكنك : يناعملا يفو ضرالا "رطملا حكنو « ضعب يف اهضعب

 يف درب ملو ى “ضعب ححص ام ىلع ازاجم ءطولاو ى “ةقىقح دقعلا : اعرش و

 امأ و“أدقعلا هيف دارملا نإف 'يهريغ اجوز حكنت ىتح هنمو“دقنعلل الإ نآرقلا

 مث توملا وأ ةمرحلا وأ قيلطتلا نم دب ال هنإ اك “ةنسلا نمف هيف ءطولا طارتشا

 : ليقو ى دقعلا ي "زاجم ءطولا يف "ةقيقح : ليقو « لوألل "لحت مل الإو ى ةدعلا
 » . ۔. .
 . رحح نب ١ هححرو > ايهف هممح

 ) ١( ةرقبلا : ٢٣٠ .



 ا

 عست حاكنب : ويو دم انيبن صخ

 نود هضعب نع وأ قالطالا ىلع « هريغ نع للع انيبن هب آضخ" اييف (باب)
 'صيصختلا قلطي"( ؟صخ') ةيصوصخلا لومشل هل اعبت هريغو حاكنلا رمأ نم“ضعب
 هريغ ناك ءاوس “ءيشلا رك ذ ىلع راصتقالا ىنعم ىلعو ى انه اك رصحلا ىنعم ىلع

 هدارفأ ضعب ىلع "ماعلا رصق ىلع : لوصالا رابتعابو « نكي مل وأ ركذي" ملو
 ةئام دواد جوزت دقف ى هتمأ نع ( عست ) ثانإ ( حاكنب لب دمحم انيبن )
 ىنثم ل :لجو زع هلوق كلذ يف آالواتم اعست ةمألل حابأ نمو ى ةئامثلث ناييلسو

 تفلتخا ولو صاع ءىطخامالك و٬كرشألوأتم ريغ وأقفات'١ عابرو ثالثو

 ام همالك يف سيل ذإ ‘ لصألا بحاص مالك يف لاكشإ الف اطخلاو ةيصعملا
 عستلا حاكن ضفاورلا تزاجأ دقو “ ناكرشم وآ ناقفانم اميمج اهنأ ىلع "لدي

 مهنمو « هلإ بلاط يبأ نبا يلع : لوقي نم مهنم “عاونأ مهيفو يي يبنلا ريغل
 نم مهنمو“ كرشم نيعونلا الكو ىللع دمح ىلإ ليربج طلغ ث يبنلا وه :لوقي نم
 مهنمو ى رمعو ركب ابأ ضغبيو يللع هللا لوسر دمحم لا “الإ هلإ ال : لوقي

 . كلذ ريغ

 ح جب ءاسنلا ) ( ١



 :ليق ؟نوشمت ام : لاقف وه وه : اولاقف ايلع اوأر مهنم اموق نأ يورو

 بر الإ رانلاب قرحي ال:اولاقو رفك اودازف ى رانلاب مهقرحاأف “هلإ كنأ نونعي

 . رالللا

 لاخدإ اوديري نأ لمتحيو ى مهبولق نم كلذ نوكي نأ لمتحي : لوقأو
 الو نيدلا هناحبس هللا ظفحو « نيدلا ةنتفو للخلا لاخدإو ىمالسإلا يف ةهبشلا
 . )١ 4 هلهأب ال ١ ۔"يّسلا ُركمل ١ ُقىحي

 وه لب ى اهعاقيإ زوجي لب “ وأ ىنعمب ةيآلا يف واولا ؛لمج نيعتي ال هنإ مث
 :ليق هناك ص مكل ةزئاج بتارملا هذه نم الك نأ : ىنعملا ذإ حيحصلا لصألا
 نا زوجيو ى اثالث جوزتي نا زوجيو ى نيتنثا ىلع مكنم ءاش نم رصتقي نأ زوج

 . ةحابإلل ةيآلا يف ُرمألا و ڵامبرأ جوزتي

 لوق سيلو . رست وأ ِموصب اهعفد "قطي ملو َتتعلا فاخ نم ىلع "بجيو
 ناطلسلا تلأسو ةيبر تلأسو “ اذكب يدبع ترمأ كلوق كلذو :ءايركز يبأ

 ترمأ : كلوق يف يوغللا رمآلا نأ دارأ لب « يوحنلا رمألل هنم اكيثمت اذك

 : كلوق ف يوغللا ءاعدلا ناك ا 4 يوغللا ءاعدلا هف يوحنلا ءاعدلا و٤يدبءع

 : هلوق يفف ..خلا كلوق كلذك و“اذكمه خسنلا ضعب يف ام كلذللديو.يبرتلأس

 ءاعدلاو رمألا ةبسن نإ مث . دسأ ديز : قيرط ىلع هيبشت خلا كلوق كلذو

 رظنلاب ال ص كلذ مهنم ركذ نم رثك ذ ىلإ ارظن يه امنإ نييوحنلا ىلإ سايتلالاو
 ع ظفلل اىلع مالكلا نأل٬يحالطصا "رمأ هك كلذ هنوناق نإف ىهنوناقلو وحنلا لصأل
 نمل كلذ كلوقك“«احالطصا » رمآ “دعقأ : كيواسملو مق : ناطلسلل كلوقف

 )١( فاطر:٣ ٤



 . . .. . . ءةبهلاظفلبو يلوو ي رهم البو

 ّنهيلعو ى عستلا ىلع للع انيبن تامو . سابتلالا ءايركز وبأ ركذي ملو كنود

 ةرشع ىدحإ هدنع تعمتجا : ليق دقف الإو ى نهيلع ديزب ال ناب هرمأ مت

 ءايبنألا نم هريغل زاجو « عستلا ىلع ةدايزلا هيلع "مرحت مل : ليقو “ كلذ لبق
 نأ اضيأ ركذ'و . «بهاوملاه يف كلذ ركذو “ عستو عبرأ ىلع ةدايزلا اضيأ

 . ةئام عبس ليقو ى ه ا افلأ ىرست ناملس

 ِ عست حاكنب : ليق هنأك ٠ مست حاكنب : هل وو ىلع “فطع ) رهم البو (

 .رهم الب ”حاكنو :يأ “فوطعم فوذحمب هقيلعت زوجيو“حاكنلا يف رهم مدعبو

 . قادصلا : مملا حتفب رهملاو

 ين بغر ول»:«بهاوملا»ه يفو ،اهنمَىضر الو دوهش الو ( يلو ) ال ( و )
 ةجوزم وأ ںاهتبطخ هريغ ىلع مرحو ى ةباجإلا اهلتمزل ,ةيلخ ةأرما حاكن

 جوزلا بناج نم هيف "رسلا لمل : يلازغلا لاق ى اهقالط اهجوز ىلع بجو
 مكدحأ نمؤي ال ه : لاق للع هنإف « هلهأ نع لوزنلا فيلكتب هناميإ ناحتما

 راتخاو )١) نيعمجأ سانلاو هدلوو هلهأ و هسفن نم هىلإ “بحأ نوك ا ىتح

 جاتحي ال ليقو :لاق ،دوهش و يلو نم دب ال هنأ ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 كيلمتلاوأ حاكنإلا وأ جيوزتلا ظفلب الإ هريغل زوجي الو (ةبملا ظفلب و) يلو ىلإ

 نع بماوملا يف ركذو ى ةبحلا ظفلب هزاجأ هنإف٬ضمبل افالخ ؛ كلذ وحن وأ

 ص دوهش الو يلو الب لي هحاكن ةحص ةيعفاشلا دنع حيحصلا نأ : يوونلا
 حاكنلا هل زوجحم هنأ رك ذو“ اهيلع ص وصنمف يه امأو > بنز ريغق فالخلا نأو

 جيوزتلا وأ حاكنإلا ظفل نم دب الف هتهج نم امأو ءةأرملا ةهج نم ةبهلا ظفلب
 هلوق رهاظل يلازغلا حيجرت نع يمفارلا هاكحو « ةضورلا لصأ يف ‘ حصألا ىلع

 )١( هجام نباو يئاسنلاو دححأر ملسمو يراخبلا هاور .

_ ٨ - 



 . . > ىحضلا ربوجوو ‘;& هسفنل مكحلاو > ةل ادع بوجو الب و

 :لاق سابع نبا نأ ضعي ركذو )١' اهحكنتسي "نأ يبنلا دارأ "نإ » ىلاعت
 هنإو“ نيمي كلم وأ رقادصو دقعب الإ "ةأرما هدنع نكت ملو طق ًةبهاو جوزتي م

 تنب بنيز هدنع تناك : ليقو “ طرشلا قيرط ىلع 4تبهو نإف لاق امنإ

 ةلوخ ليقو « ةيدسآلا رباج تنب كيرش مأ ليقو ىةيراصنالا نيكاملا مأ ةميزخ"

 لاق هبو حيحصلا ىلع ( ةلادع بوجو البو ) ةيبلسلا صقوألا ميكح تنب
 ( و ) نيرثكألل بسنو ى اهبوجو ةيعفاشلا روهشمو ى ةيعفاشلا نم يرخطسالا
 هسفنل ةداهشلابو “ بضغلا لاح ىوتفلاو ؛ءاضقلابو هدلوو ( همسفقنل مكحلا ) ب

 . فالخ هيقف هربغ امأو ى اقافتا هملعب :اضقلا هل زوجيو ى هدلوو

 هنأ يور دقو . داز ةاش نإو ، نيتعك ر ( ىحضلا ) ةالص ( بوجوو )

 ترمأ » دمحأ دنسم يفو ى ةرشع يتنثاو 77 اعبرأ و نيتعك ر اهالص

 مل : ليقو « ءايبنالا ىلع ةبجاو اضيأ تناكو « اهب اورمؤت" ملو ىحضلا يتمك رب

 للع هنع يناربطلاو اضيأ وه ركذو ى دمحأ ثيدحل لوآلا حيحصلاو هيلع بجت

 }٢' «ىحضلا اتعك رو رجفلا اتمك رو رتولا ؛عوطت مكل نهو ةضيرف يلع ثالث»

 ةحبس حبسي نلع هللا لوسر تيأر ام :اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور ام امأو

 موي اهالص:ءيناه مأ نعو “ حيحص ربخ يف تبثي م هنإ:رجح نبا لاقف “ ىحضلا

 اضيأو ى يفانلا ىلع مدقم "تبثملا : لوقنو ىدعب الو 'لبق اهلصي" مو اينام حتفلا
 هلعلف ى اهيلصي هتيؤر مدع نم هدنع ام ىلإ رظنلاب نوكي نأ لمتحي ىفن نم نإ
 اهالصو ى دعب الو لبق ال اينامت اهلصي م : ءىناه مأ دارم لعلو « هرب ملو اهالص

 اذه لمعلو ص للا ءاش ام ديزيو اعبرأ اهيلصي ناك : ةشئاع نعو . رثك أ وأ لقأ

 أ . ه. : بازحألا ةروس )٠)

 . مكاحلاو دمحأ هاور (؟)



 . ٠ > ريثكلا ودعلل ةرباصملاو 2 ك اوسلاو دجهتلاو ةحضتلاو

 نب رباج ةياورلو « نيقباسلا نيثيدحلل ناتنثا اهنم ةضورفملاو ى هلاوحأ بلاغ

 ترمأو مكيلع بتكر" ملو رحنلا يلع بتلك » : سابع نبا نع ةمركع نع ديز

 نم ءيجي نا الإ اهيلصي" ال }: ةشئاع نعو )١' « اهب اورمؤت" ملو ىحضلا ةالصب

 دعي اهيلع بظاو هنأ : يدرواملا ركذو « ببسل ىلصت" اهنأ موق نعو « هبيغم

 يف اهدنع نوكي ال ولع ناكو ى ةرم امل يناه مأ ةياور هيلع دري الو « حتفلا موي

 يفو . آرضاح نوكي دقو ى ارفاسم نوكي دق هنأل ردانلا يف الإ ىحضلا تقو

 لاق “هريغو هتاجوز تويب نم تيب يف نوكي دقو دجسملا يف نوكي دق رضحلا

 . ةرشع اتنث اهرثكأو نام اهلضفأ : يوونلا

 : لاق نلع هنا سابع نبا نع ينطقرادلاو مكاحلا ىور ( ةيحضتلاو )

 . «رجفلا اتمك رو ى رتولاو « رحنلا : عوطت مكل نهو ضئارف ؟يلع نه ثالث»

 . يلازغلا ىكحو ى روهمجلا لوق كلذو ايل ةالصلاب دبعتلا ( دجهتلاو )
 . هريغ قح يف خسن اك « هقح يف هبوجو خسن" هنأ يمفاشلا نع

 ينماج ام د :ةمامأ يبأ ثيدحل ى هيلع بجاو ربغ ليقو ( كاوسلاو )
 لايتحالا هيفو « يلع ضرفي نأ تيشخ ىتح كاوسلاب يناصوأ الإ ليئاربج

 . روكذملا

 دحاولا ةرباصم بجت ال هنإف ى هتمأ فالخب ( ريثكلا ودعلل ةرباصملاو )

 . نيلثملل ةرباصملا بجت لب ى ةعبسلل ةثالثلاو ى ةسمخلل نينثالاو ى ةثالثل

 ٠ يناربطلاو دحأ هارر ) ( ١

 ۔. ١٠



 هك اسمإو حلصب و موثك هيرك لك أو هل آ ىلعو هلع ةقدصلا ةمرحو

 رك ذو“بلئطملاو مشاه ينب (هلآ ىلعو هيلع) ةاكزلا يأ ( ةقبصلا ةمرحو )

 اضيأ هيلع ةمرح ةقدصلا نأو ى هل آ ىلعو هيلع ةمرح ةاكزلا نآ : بهاوملا يف

 لاق نم ناو )١' « ةقدصلا لكأن ال انإ »:مالسلا هيلع لاق « روهشملا حيحصلا ىلع

 ال اهزنت كلذ كرت هلعلف ى اهميرحت اهلكأ نم هعانتما نم مزلي ال : لوقي اهتحإباب
 ى ةقدصلا لكأ نع عانتمالا هصئاصخ نمف “ ثيدحلا رهاظ فالخ وهو ى اميرحت
 ةبهلا هل تلحو.ه ا سانلا لاومأ خاسوأ نع هبصنم ةنايص اهزنت امإو ابوجو امإ
 مرحت حيحصلا ناك ولو ى ةاكزلا ثيدحلا يف ةقدصلاب دارملا نأ ىتحلاو ى قافتاب

 نمم اهبحاصلو امل عوضخلا هنراق ام يه :اهنأل ةاكز ريغ ولو © هيلع اضيأ ةقدصلا

 اهلبقي مل كلذ يطعملا داقتعا ملَع اذاف كلذ نع ىلغأ ةوبنلا بصنمو ى اهذخأي
 اهاون ولو هنع ذخأب مل اهب ظفلت نمو ؤ ةقدصلا ظفلب يطعملا ظفلي مل ولو “ هنع

 ةمحلا هل لحت امنإو « هل لحت هنأ مهوب هظفلت عم اهذخأ نأل ؛ كلذب ملعو ةيده

 ءادهالا امأو ى اهب ظفلتلا يف الو اهيف سأب الو « كيلمت اهنإف ةبحلا امأف ؛ ةيدلاو
 رذنلا فرصو ى ةاكزلا ىلع آلايع هلآ نوك مرحت حيحصلا نأ ركذو « عفنف

 . ةيكلاملا هتعنمو ى مهيلا عوطتلا ةقدص فرص حيحصلا نأو 9 مهيلا ةرافكلاو

 يحولاو ةكنالملا عقوتل ( هكاسمإو لصب و موثك ) هتحئار ( هيرك لكأو )
 امهوحنو ثاركلاو لصبلاو موثلا نأ ؛ ةيعفاشلا دنع حصألاو 2 ةعاس لك يف

 «ال» هلوق ق مل ليلد الو ى مالسلاو ةالصلا هيلع هقح يف هيزنت ةهارك ةهوركم

 ء كقح يف امارح تسيل اهنأ ديري نأ زاوجل ؟ يه مارحأ : لئاسلا باوج يف

 هلكأ ماعط رخآ نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو ى امئاد هكرتي ناكو دشأ موثلاو
 . دجسملا لوخد نم لصبلا لكآ عنم هنأ هنع تبثو “ لصب هيف تللم هللا لوسر

 )١( هيلع .قفتم .



 عفرو > هريغل هتحوكنمو ‘ ةَمأ وأ ةب ابك حاكن و ي هج اوزأ لدبتو

 . . همساب هئادنو ، هيلع توصلا

 مهضعب لدبت لمشي ام نههدبتب دارملا و“ ةعستلا مامت دعب ( هجاوزأ لدبتو )
 نايمه ه ب ىمسملا انريسفت رظناف « هيلع مرح ام دعب لدبتلا هل حيبأ : ليقو
 . ( داعملا راد ىلا دازلا

 ص ةرخآلا يف هل تاجوزو « نينمؤملا "تاهمأ هجاوزأ نآل ( ةيباتك حاكنو )
 . ةرفاك محر يف هءام عضي "نأ نم فرشأ هنألو ى ةنجلا يف هتجرد يف هعمو

 ردق ولو ( ةمأو ) هل ةةتمارك مالسإلا ىلإ تيدهف ةيباتك حكن ولو : اولاق
 هقح يف طرتشي الو « اهبرل هتميق همزلت الو ى آرح اهنم هدلو ناك “ةمأ هحاكن

 ةمألا هيرست امأو : بهاوملا يف لاق ؛ ل" وطلا دقف الو ى تمعلا فوخ ذئنيح

 ىلعو ى ملست نا لبق ةناحير هتمأب عتمتسا هنأل ى هتلح مهضعب ححصف كرشلا

 هيف ؟ اهقرافيف اهنيد ىلع مقت وأ اهمكسميف ملست "نأ نيب اهربيخت هيلع لهف اذه
 ضرع امل هنأل «ال:يناثلاو “ةرخآلا يف هتاجوز نم نوكتل “معن امهدحأ :ناهجو

 . تملسأ مث عاتمتسالا ىلع ماقأو ى هكلم نع اهلزي مل تبأف مالسإلا ةناحير ىلع

 نع وأ هريغ ىلع يأ ( هريفل ) اهب لخد يتلا يأ ( هتحوكنم ) ةمرح ( و ) .
 رهحح ٥ .

 ( همساب هنادنو ) ث هثيدح ركاذ توص ىلعو ( هيلع توصلا عفرو )
 هها "ىنو للالوسرلثمبزاجو “مساقلايبألشم ةينكلابزاجو ىامهوحنو دمحأ و دمحم

 يف زمهلاب أرقي عفان ناكو ى زمهلاب ءيبنلا نم ىلوأ ديدشتلاف ى "يبنلاو ى هللا يفصو

 ءيبن اد : لجر لاق > نل هللا لوسر ةغل وهو > هك رت رابتخالاو > نآرقلا عيمج

 دارملا نأ مهوي هنآل زمهلا ركنأف ى كلا ؛ين ينكلو هللا ةين تسل : لاقف ى هللا



 . يفصو 7 ‘ مارحإ الب ةكم لوخدو ‘ لاصولا ةحابإ و

 ىلا ةكم نم جرخ نم اي ؛ دارأ لجرلا نأل وأ ڵ ضرأ ىلا ضرأ نم جرخ نم
 . ليق اك ةفل ريغ زمهلا نوكل ال ى ةنيدملا

 ى دصقلاب راهنلاب رطفي امل مايصلا يلايل يف كرتلا وه ( لاصولا ةحابإو )
 ص رجح نبا هلاق ى ليللا ضعب كسمأ نم لخديو ى كاسمإلا هل قفتا نم جرخف

 هل هركب نكلو ؛ لىللا ضمب كسمأ نم لخدي ال هنأ فسو بوقمب يبأ رهاظو

 موص نع ةرابع لاصولا : بهاوملا يف لاقو « ادصق راطفألل هريخأت لجأل كلذ

 انل زوج : ريبزلا نب للا دبع لاقو . اهنيب برشو ,لكأ ريغ نم ادعاصف نيموي
 ليلدبو ث يهنلا دعب ةباحصلا لاصو ليلدب“ممرحت الفيفخت هنع يهنلاف“ لاصولا
 مل 'ذإ مهل « ليكنتلاك س مكتدزل رخأت ول : لاقف لالهلا اوأر مث نيموي مهب هلاصو

 انبهذم وهو هميرحت ىلع رثكألاو ى انقح يف لاصولا ةهاركب ليقو . اوهتني
 رحسلا ىلإ قاحسإو دمحأو بهو نبا هزاجأو ى ةفينح يبأو كلام بهذمو

 ةحلصفلف مهب هلاصو امأو“ىتشي ام اوفلكتي الئل ؛ةمحرو ةقفش ممرحتلا حيحصلاو

 : . مهرجز ديكات
 هكف

 هنأب كلامو يرهزلاو ديز نب رباج حرص ( مارحإ الب ةكم لوخدو )
 الب اهلخدف ةكم لهأ ردغ فاخ هنإ : ليقو “ مرحم ريغ حتفلا ماع ةكم لخد
 رركتي نميفو « ال : ليقو ى مارحإ الي لوخدلا هل زوحي فئاخلاو « مارحإ

 نمالإ اقلطم ةيفنحلا هتبجوأو ى مارحالا بوجو مدعب ىلوأ وهو ةجاحل هلوخد

 . اقلطم بوجولا مدع يمفاشلا بهذم نم روهشملاو“تاقيملا لخاد ناك

 . ةعاس هل تلحأ اهنأ روهشملاو ى اهيف لتقو ( رلاتقبو )

 ىنعمب ليمف نزوب ءايلا ديدشتو ءافلا رسك و داصلا حتفب ( [يفض) ذخأب( و)
 يهو ةوفصلانم ءايلا اهيف تمغدأو ءاي واولا تبلثق“نزولا اذهب ويفص هلصأ و لعاف



 . ٥ .. 7 و, ..

 ةاش نمو © هسه نم ج وزيو ك سل او ك منغم ١

 ةددشم نونلا حتفو اهدعب نيعلا حتفو مملا مضب ( متفملا ) رادكم نم صولخلا
 . هل امناغ ينلعج يأ نونلا ديدشتب اذك هللا ينمنغ : لاقي

 ى ةقيقحلا هب "دارم اضيأ هيلع طلسم يفصلاف « منغملا ىلع فطع ( سملاو )

 ةمينغلا نم راتخي نأ هل للع هنأ كلذو “ سخلا يفصو :يأ فاضم ردقي وأ

 ةمىنغلا سمخ نم راتخي نأو ى ةمسقلا لبق كلذ ريغو ةقانو ةمأو دبعك ءاش ام

 ةمرحب صخو « داعملا راد ىلا دازلا نايمه » همساو اتريسفت رظناف ى ءاش ام اضيأ

 بهاوملا يف اك ‘ه"ودع نيبو هنيب هللا مكحي وأ ى لتاقي ىتح اهسبل اذإ هتمأل عزن
 . هنع اوقرفت نإ عوجرلا هلزاج اهسبلي مل نإو

 سيل نمم ( ءاش نمو ) اهل يلو وه نمم اهريغو هتنبك ( هسفن نم ج"وزيو )
 ديزل للع للا لوسر اهجوزو ورمعل اهيلو اهجوز ولف « اهيلو هرك ولو اهف ايلو
 فقوت الب ءاش نملو ى هسفنل ةأرملا ج"وزب دارملا نوكي نأ زوجيو ى ديزل تناكل
 كاسمإ ممرحتبو“هل زوجي ال:ليقو“رجاهت مل نم حاكنب "صلخو ى اهيلو ىضر ىلع

 اذك و ى هل زوجي : ليقو نيدلا رومأ يف يأرلاب لمملا ميرحتو ى هتهرك نم
 لاق امي رقأ اذإ نكل ى زاوجلا حيحصلاو ص هنامز يف داهتجالا زاوج يف فلتخا

 يفف ؛ مهلتقب مكحف ةظيرق ينب يف ادعس مكح دقو ى ريرقتلاب تبث دقف دهتجملا

 جوزتلا ميرحتو ى ىلوألاب هل حابأ هريغل حيبأ اذإف ءداهتجالا ةحابإ ادعس هميكحت

 ينب إ » : لوقي ربنملا ىلع للع هللا لوسر ةمرخم نب "روسملا عمس « هتانب ىلع
 م ُنذآ الف بلاط يبأ ن نب يلع مهتنب اوحكنش نأ ف ينونذأتسا ,. ِب مشاه

 امنإف « مهتنبا حكنيو يتنبا قتلطي نأ بلاط يبأ "نبا بحي نأ “الإ ى نذآال
 . (١ اهاذآ ام ينيذؤيو اهبار ام ينبيرب ينم ةعضب يتنيا

 )١( هجام نباو دمحأو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا ءاور .

- ١٤ - 



 هكراشو ء هؤالخ ىري الو 2 هت وم دعب هماظع رخنت الو ‘ ثروي" الو

 ١ ضعب يف 7 ايبن ل ٠ . ٠. ٠ . ٠ . ٠
 م

 : ضعب لاقو اهت ايح ةمطاف ىلع حكني نأ يلع ىلع هللا مرح : دو اد وب أ لاق

 . اهنع للا يضر ةمطافب اصاخ كلذ نوكي نأ لمتحي

 هئاقبل ثروي ال : ليقو « نيملسملا ىلع ةقدص وه لب هلام ( ثروي"الو )
 نيهجوو ى هتثرو ىلع افقو ريصي له هنأ يف. نيهجو مهضعب ركذو ى هكلم ىلع

 هنأو « هكلم لاوزب مزجلا باوصلاو ؟ فقاولا وه له افقو راص اذإ هنأ يف

 همهس و“زاجل هلك ءارقفلل هب ىصوأ ولف ى ةثرولا هب صتخي ال ى نيملسملا ىلع ةقدص
 ( . هكلمي الو سخلا نم قفني : ليقو « هل كلم سخلا يف

 ىلبت ال : يأ ءاخلا رسكب رخ : يضاملاو س ءاخلاو ءاتلا حتفب ( رخنت الو )
 دعب)هملالو ( هماظع ) ةيدعتملا ةزمهلاب رخنا نم لوعفملل هؤانب زوجيو“تتفتتالو

 ءايبنألا هكراشو) ںاهب ىلخي هنأل ايتس « هلوبو هطئاغ ( هؤالخ ىري" الو هتوم
 مدعو ى مهنم ثرإلا مدعو ى محل ةحوكنملا ةمرحك “(ضعب يف مالسلا مهيلع

 هنع يبنلا تايصوصخ يف مالكلاو ى مجالخ ةيؤر مدعو “ مهموحلو مهماظع رخ
 . هلحم اذه سيل « عساو

 ى هيف مالكلل ىنعم الف ىضقنا “رمأ اهنأل اهيف ملكتلا ةيعفاشلا ضعب عنمو
 طبخ صئاصخلا لئاسم يف فالخلا نأ نيققحملا نع نيمرحلا مامإ يلاعملا وبأ ركذو
 ملكتلا بابحتساب مزجلا باوصلاو ى ةدئاف ريغ نم بيغلا ىلع موجهو ى ديفم ريغ

 صئاصخلا ضعب لهاج ىأر امبر هنأل ةلملا يف بجاو وه لب “ ملع ةدايز هنإف اهيف
 فرمتل اهنايب بجوف ى يمأتلا لصأب اذخأ هب لمعيف حيحصلا ثيدحلا يف اتبا

 . يوونلا لاق اك اهب لممي الف

 س ٥ ١ _



 اهنع وا اهيف بغر" نميف ( باب )
 زرحأ دقف جوزت نم : ليق دقو ص الامجإ هيف بكغرم حاكنلاو

 نم نأ ىلع لديو “ يقابلا فصنلا يف هللا قتتيلف “ هنيد فصن
 )١) » نمؤم وهو ينزب نح ينازلا ينزي الو ( ينزي هنأل ؛ هلك هنيد هتاف جوزتي

 : للع لاق ٠ ًادىك أتو ةغلابم هنيد فصن انزلا نم هملقو هحراوج ةمالس لعج

 '٢؛« ممالا حب رثاكأ ينإف اوحكنا » ةياور يفو « ممالا مكب رثاك أ ينإف اوجوزت »
 تاياورلا رثكأل قفاوملاو > هرهاظ ىلع هؤاقبإ زوححمو > جوزتلا : حاكنلاب داراو

 هتمأ ةرثك يهو ى هسفنل ريخلا بح : ممألا هترثاكم ىنعمو ى لوألا ىنعملا
 ممالا نم لك روهظ هبش . مظاعتلاو سيرتلا ال ى ةنجلا نيلخادلا هلل نيدباعلا

 روهظب هتمأ رثكت نآ ين لك بح عم اهتيمك روهظو اهف اهتلباقمو ىرخالل
 ضعب ىف كلذ ىمس دقو كلذ هراهظإو رخفلل هدادعتساو ناسنإلا هب رخافي ام

 ًايلشمت [ابك رم ازاجم كلذ نوكي اهلك تاياورلا ىلعو ازاجم و ارخف تاياورلا
 "عطتسي مل نمو ى "جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي» : للع لاق

 )١() هجام نبا هارر .

 )٢( رثاكأ لدب ( رثاكم ) هجام نبا هاور .

 س ١٦



 ,ركب حاكن يف بغري نأ رداقل بدن

 "نآل يمس ى حاكنلا : ةطوقنم ءاهو ةزمهب ةءابلاو ، ءاه الب فلالا دعب ةزمه
 ةدش هتافلب ءابلا :لبقو “هراد نم أوبتي اك اهنم نكسي ىأ هلهأ نم أوبتي لجرلا

 حاكنلا ف ظحلا وه هابلا نإ : لصألا بحاص لوق هبساني يذلا وهو ث حاكنلا
 ىنعم نوكي نأ زوجيو ث جوزتلا عطتسي مل نم «مصيلف عطتسي مل نمو»:هلوق عمو
 جوزتي ام كلم : يأ حاكنلا يف بيصنلا عاطتسا نم “هابلا كنم عاطتسا نم هلوق

 ةفطنلا جرخي نأ انز فئاخ زاجأ نم ىلع درلا ثيدحلا يفو يصخلا ثاجولاو « هب

 ثيدحلا يفو . هليزم يأ كلذ ةاجو وه موصلا ةنأ نيب هنأل ؛ ةبعالم هديب

 ءابلاو فلألا دعب نونلاب نابشلا ىورو ٥ )١) “ءاج و هل موصلا نإف > مصيلف

 زاوج يف صن ثيدحلاو ، نييصخ يأ «٢' ني.وجوم نيحلمأ نيشبكب ىحض »

 . امهريغو ةكسنلاو ءاضعألا ةاش و ةاكزلا اهيلع سيقو “ ةيحضلا يف يصخلا

 عنملا اندنع يذلا و. رانلاب زوجمالو“نيلوق ىلع. . يصخلابنا ويحلادمعت يف اوفلتخا و

 نمريخ نهنعربصلا:ليقوىوقيو اهب نمسي هنأل ناويحلل ةحلصم وهو ى اقلطم
 كرهمنز وو “هلك رمعلا يأ« رهد ُمغو ىرهش حرف جوزتلا :لثملا يفو .نهيلع ربصلا

 بجوم جوزتلا يأ ادبع امل نوكي يا ؛رهظ ةيدوبع يا رهظ ق رو “قادص يأ

 (ِركيب) جوزت يف يأ ( حاكن يف بغري نأ رداقل بدلن ) كلذ ببس وأ كلذ

 حاكن يف بغر امنإو ى ههرك اذإ هنع بغرو هبحأ اذإ ءيشلا يف بغر : لاقي

 “زحككنيل : هنع هللا يضر رمع نعو “ امرض نمآ وأ اخيش نكي م "نإ ركبلا

 نأ دارأ ؛ نسلا يف لثملا ةمللاو ‘ لاجرلا نم اهتمل "ةأرملاو ءاسنلا نم هتمل لجرلا

 نأ كلذو ث هنيرق “لك حكني نأو « زوجعلا "باشلا الو َةباشلا خيشلا حكني ال

 ٠ يمرادلاو دمحأو هحام نباو يئاسنلاو ملسمر يراخبلا هاور ) ` (

 . دمحأ هاور ( )٢

 ١٧ ۔ لبنلا ٦ح ( س ٢ )

  



 ك ند تاذو ك ةفيفعو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 « ةايحو ابح دشا نهناف راكبألا اوجوزت » يللع لاق ٠ هتلتقف ةباش جوزت اخيش
 بذع ىنعمو «١‘ اماحرأ قتنأو هاوفأ بذعأ نهنإف راكيالا اوجوزت » يورو

 دلولا لبقي نهماحرا نأ : [اماحرا قتنأ ىنعمو . مفلا ةحير نتن مدع : هاوفألا

 فاشكنالاك“هيعاودو انزلانع ةعروتم( ةفيفعو) ةدالو رثكا نوكيفهل عستيو

 ينفو “ كلذ وحنو مهم ربغ يف مهعم ملكتلاو لاجرلا ةطلاخم و ٠ مرحم يذ ريغل

 للع للا لوسر لاق ( نيد تاذو ) نهجاوزأل ددوأ نهناف زاجعالا تاوذ

 تبرتنيدلاتاذب رفظاف ٠اهنيدواهبسحو اهلامجو اهلامل: لاصخ عبرألةأ رملا حكنت»

 رشلاب ةاعدو ًآرابخا كلذو طرشلا فذحف ى اهتكرت نا ترقتفا يأ '؟)«كادي

 هرمشأ ام هلا هلتاق :نولوقي اك٤نيدلا تاذ رمأ ماظعإ دارأ وأ ءاهك رتلفنأتسم

 اك هنإف اتنغتسا : كادي تبرت ىنعم وأ“مذلا نوديري الو ى هملعأ ام هللا هازخأ و

 ىنغتسا ىنعمب برت لمعتسي “ ىنغتسا ىنعمب برتأو « رقتفا ىنعمب برت لمعتسي
 . دربملاو بلعث رايتخا لوالاو ى رقتفا ىنعمب برتأو

 نيب مم ،عبرألا كلتل سانلا دصق قلطم يف حكنت ةأرملا نأ ثيدحلاب دارملاو

 يفاني الف“ كادي تبرت نيدلا تاذب ترفظ ناف : هلوقب اهنم ةبغرلاب قيقحلا وه ام

 هينيع يف هللا اهحْبق امامل وأ « رقفلاب ىلتبي اهلامل ةأرما جوزت "نم آنأ ضعب لوق

 جوزتلاب دصقي امناو ى هللا هلذأ اهزعو اهبسح وأ ںاهنتفو اهلامج اهافطأو“ هبلق و

 اهب زعلا وأ ةأرملاب لومتلا دصقو جوزت نمف “ باوثلاو ةنسلا عابتاو هنيد ظفح
 ريخلا ىلع نواعتلاو ايندلا ءاقبو نيدلا ظفحل للا هعضو ام لمعتسا دقف اهلام وأ

 رمآلا هيلع سكعنيو « دصق ام هل حجني الف ىوهو "زعو لومت نم « كلذ ريغ يف

 ٠ يناربطلاو هجام نا هاور ) ( ١

 . لبنح نار هحام نار يئاسنلاو دراد وأر ملسمو يراخبلا هاور ) ( ٢



 تبنم ف ءانسح نعو «{ غطم بسحو «{ لامو > نتفم لامج تاذ رعو

٠ 
 و ب ٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 م

 امم دعبأو ى ىقتا ام برقأ هلعف ناكف ع ىلاعت هللا ةيصعمب ءيش ىلا لصوت هنأك و

 اوحكنأو ل : ىلاعت للا لاق ى ىنغلا بلجي ةربقفلا وأ ربقفلا جوزت لب “ ىجر

 مهنغي" ءارقف اونوكي "نإ » : لاق اسن وأ الاجر مهوج وز يأ 4 ىمايألا

 جوزتلا ناف مهحاكنإب اوحكتن اذا هلضف نم هللا مهينغي هنأ ركذف )١' ي هلا

 وأ هحراوج نم ةحراج وأ هبلق وأ ى هنيعب هللا ىصع هكرت اذا نم ىلع بجا و
 ىلوألاو “ بجي : ليقو جوزتلا هل بدني : ليقف كلذب يصعي ال ناك ناو“هجرف

 ى اهجوز ىلع هب مظاعتت نأب (نتفم لامج تاذ 'نعو) سانلا دسف ثيح هكرت هل
 ءابآلا نساحم وه ( .بسحو ) غطم ( ,لامو ) كلذ وحن وأ سانلل هب ىءارتت وأ
 لعاف مما اهل ( غطم ) اهقرفتم عمجي يذلا ةبارقلا دومع بسنلاو « مهمراكمو

 تمض ولو ءارمح نزوب دملاو ءاحلا حتفب ( ءانسح نعو ) ةزمهلاب يدعتملا ىغطأ

 عضوم : يا ناكم مس ا ايلاو مملا حتفب , ( ءوس تبنم ق ( رصقلاب ناكل ءاحلا

 ىتابنلاب ةحبقلا هلاصخ وأ هلاعفأ و ض رأ اهدلو نم هبش ناكم مسا وهو ىهتابنا

 قحال كلذ ناف ماذج" وأ انز وأ ةيدوبع « ءابأ ةعبس ىلإ ولو يق ع يف نمك كلذو

 نمدلاو ى ةليمجلا ةمعنتملا دملاب ءارضخف '؟) « نمدلا ءارضخو مكايإ » : لع لاق

 بوغرم نسح ءيشك اهلامج ثيح نم يهف “ لبزلا : ميملا ناكسإو لادلا رسكم
 :للع لاق ى امهالك وأ اهمأ وأ اهوبأ ءاوس لبزلاب اهءابآ هبش “لبز يف دجو هيف
 مضب رجحلاو [ سنأ هاور ] "< ساسد قرملا نإف حلاصلا رجحلا يف اوجوزت »

 هنإف داوسلا اذه اوبنتجاو مكفطنل اورتيخت » : قلع لاق لصألا اهرسك و ءاحلا

 ٣٢ : رونلا )١(

 . يراقلا يلع الل ةعوفرملا رارسألا يف ايك عوضوم ثيدح وه )٢(

 )٣( يدع نيا هاور .

 س ١٩



 . ٠ ٠ ٠ ٠ . ءايحو ند ةليلقو > قلخ ةئيسو

 هابشأ نأدلي ءاسنلا نإف 7 ك هنعو [سنأ هاور ] '١«هوشمنول

 دملاب ( ءايح و نيد ةليلقو قلخ ةنيسو ] [ ةشئاع هتور ] ا" «نهتاوخأو نهناوخإ

 ص ةايحلا نم هب باعي امم ٠ فوخ نم ناسنالا يرتعي راسكناو رسفت : ةغل وهو

 ‘حيبقلا بانتجا ىلع تعبي "قلخ : اعرمشو رصقلاب هنكل ايح رطملا يمس كلذلو
 ءانسح نم ريخ دولو ةاؤس » للع لاق رقاعنعو“قحهل نم قحيف ريصقتلا هنمو

 .ءوسلانم ءالعفوهو“ ةح .بقلا يه ءارمح نزوب فلا اهنيب نيتزمهب ءاؤسلاو '"'« رقاع
 ص ةربهش » نعو ى رقاملا :أرملا نامزلا اذه يف ىل'وآلا نكل لادلاب ءادوس يورو

 « هربهنو » ةلوزهملا ةليوطلا يهو « ةريهل و » ةيذبلا يورو ى ةيدنلا ءاقرزل يهو

 ةميمدلا جوزت نم نإف ٠ ةمسمدلا ةريصقلا يهو « ةردنهو » ةربدملا زوجملا يهو

 ىلعأ : نوراه يبأ نب نابلس عيبرلا وبأ لاق. هفرط اهب ضفي ال هنألجوزتي مل نمك

 ةجوزك ص الالح "ةغلب ايندلا نم ذختا نم هيليو “ممرم نب ىسيعك دهز نم سانلا

 لصآلا بحاص ديرب "نأ لمتحيو ى اهب ايندلا ةرثاكمو 0 وهلي ال هفرط اهب ضغي
 رك ذل بسنأ وهو ى ةرثاكملاو وهلل ايندلا درب مل “ةرثاكم الو اوف اهدري ملو :هلوقب

 « ًاتوفلو » ملعأ هللاو امارح و الالح ايندلا نم رثاكي لجر هيلي : هلوقلو ةرثاكملا

 هل ىجرت نهيلع ربص مث آنهب يلتبا نم ةثالث : نيدلج مأ تلاق ى دلولا تاذ يهو

 ىنعت “ لبسلا تاذ ةيرقو ى نارقألا لذو ‘ بئابر تاذ بيث ؟ ةاجنلاو ةمالسلا

 بئابرلاو اهب لجرلا ىلتبي نا يهف“بئابر تاذ بيثلا امأنهنم ةدحاوب ىلتبا نم
 ركبلا نيب قرف نكي مل لجرلا نم دالوال تناك ول ذا ببث اهف وق هل لديو ى اهنم

 امو مالغلا : لوق اضيأ كلذل لديو ؟ بيثلا صخي فيكف اهربص يف بيثلاو

 .ميعن وبأ هاور )١(

 . فيض هدانساو يدع نباو ركاسع نبا هاور )٢٧)

 .ها ) ريغصلا عماجلا لع يوانم ( هاو هدانساو يناربطلا هاور )

٢٠ 



 تاذ ةيرق : نيدلج مأ لوقو ث اوبحا ام لعف بئبر تاذ جوزت نم : يا اوبحأ

 ناف ابلاغو ص ةداع هريغ فضي "نآل لهأتملا هنآل لجرلا بساني هناف ؛ لبسلا
 اهيلع فاضالا رثكتف اهريغ ىلا ةلصوملا اهيلا لبسلا ةريثك : لبسلا تاذ ىنعم

 تومي تلا ليقو ى هلام ذخأتف تومي نآ اهجوز بقارت يتلا يهو « بوقرلاو »

 اههجو سبعت يتلا يهو « بوطقلاو ه بضغلا ةريثك يهو « بوضغفلاو » اهدلو
 ةأرملا بنتجتو ةفلاخخلاو « ةقسافلاو نودلا ه نعو هسفنو هلامب اهلاني ال قلا نعو

 . هنم اهقح ذخا ىلع ردقت ال وأ هسكيو مارحلا لكأي نمو . لجرلا هىنتجي ام

 ةرثك و ى ءانبلا فيوستو “ قادصلا ةالاغم ةينغلا جوزت ف : ناويدلا يفو

 . كلذ سكعب ةريقفلاو “ قالطلا رسعو “ ةمدخلا توفو « ةقفنلا



 ا

 مرحت نميف ( باب )

 رك ذو ءاسنلا نم ةرشع نامث لجرلا ىلع مرح : لصألا بحاص لاق
 اهيفو خلا ) « تاهمأ كيلع تمرح » ىلاعت هلوق اهبف يتلا ةيآلا
 اهنم لك ذا نينثا ي نيتخألا نيب اوعمجت نأو » يف بسحي" نأب طقفةرشع عبرأ

 ةيآلا يف ةروكذم اهلك ةريشع يناثلا نأ دري ملو ث اهنيب عمجلا ثيح نم ى ةمرحم

 ام اوحكنت الو 9 لجو زع هلوق يف ةروكذملا ةأرملا اضيأ دارأ لب ع رك ذ يتلا

 تانصحملاوإيهلوق يف رشع ةسداسلاو ةرشع سمخ كلذو'٢؛ءاسنلا نم مكءابآ حكن

 ةنماثلاو “ ةرح ةيباتك نكت مل يتلا ةك رملا : رشع ةعباسلاو ") « ءاسنلا نم

 امو ثيدحلا نم ذوخأمث عاضرلا نم نهيف ركذي مل ام امأو .اهب ىنز نم : رسثع

 لحيالو ص كلذ ةدايز هيلع دروي الف « نيتخألا ممج ىلع سيقفف ملا نم ركذي م
 دق ام الإ » ىلاعت هلوق امأو ى هلبق وأ مالسإلا دعب عقو ءاوس كلذ نم مرح ام

 كرشلا يف فلس دق ام الإ ، باقعلا وهو ممرحتلا مزال نم ءانثتساف ؤ ي فلس

 )١( ءاسنلا : ٢٢

 ) ٢( ءاسنلا : ٢
 )٣( ءاسنلا : ٦١

 ( ٤ :ه انلا ٢١.
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 اقلطم اهدلو امو ء لفس "نإو ء تدلو امو هّمأ حاكن لجرلا ىلع مرح"

 تدلو امو ًاقلطم هتخأو « الفس نإو تدلو امو هثنباو ى الع "نإو

 'نم هتخأ قوف امو « اهمأو اهيبأ نم تا دج نم هبوبأ نم هتخأ قوف امو

 اهقوفامو همأ نم هتخأو « اهمأ لبق نم اهقوف ام ال اهيبأ لبق نم هيبأ

 اتدلوامو هتخأو هيخأ تنبو 0 اهيبأ نم اهقوف ام ال اهمأ نم

 . كلذ ىلع كرتي الو هدعب قارفلا همزليو ى هيلع باقعالف

 ابب رَبع ه ( تدلو امو ) اهجوزت يأ ( هتما حاكن لجرلا ىلع م"ارحو )
 دلوو اهدلو دلوو اهنطب نم اهدلو لثم هعاونا رابتعا ىلع وأ ةلقلا ىلع ملاعلا نع

 اهتنب نبا تنب لثم ( لفس نإو ) اهدلو امو : هلوقك دمب ابف اذك و اهدلو

 مأ يبأ مأ لثم ( الع نإو ) ةوبآلا وأ ةمومآلا قيرط نم ( اقلطم اهدلو امو )
 (اقلطم هتخاو) هتنب تنب نبا تنب لثم ( لس نإو تدلو امو هتنباو ) اهمأ
 ( هيوبا نم هتخا قوف امو ) لفس "نإو ( تدلو امو ) ةيمأ وأ ةيوبأ وأ ةقيقش
 قلعتي امب قلعتم وأ « هيوبأ نم ةنئاكلا يأ ى تخألل تعن ةفوذحم ةفرعمب قلعتم

 قوف اهتهج وأ همأ ةهج وأ هيبأ ةهج هيوبأ ةهج نم تبث امو : يأ “ قوف هب
 اهنبأ ةهج نم تانئاك تاَدج نم يأ( اهيبا نم ) امل نايب ( تاَدج نم ) هتخأ

 رسكب ( ليق نم اهقوف ام ال ى اهيبا لبق نم هيبا نم هتخا قوف امو هاهمأو )
 نم كتخأ مأ نيبو كنيب ةبارق ال هنآل ( اهمأ ) ةهج نم يأ ءابلا حتفو فاقلا

 مرح ( و ) كيبأ ةجوز اهنأل تمرح امنإف يه امأو اهقوف ام كل لحف كيبأ
 (اهيبآ)لبق ( نم اهقوف ام ال اهما ) لَبق (نم اهقوف امو همأ نم هتخأ) حاكن
 مرح ( و ) هقوف ام كل لحف كمأ نم كتخأ يبأ نيبو كنيب ةبارق ال هنأل

 فلألا ( اتدلو امو) ةهج يأ نم ( هتخأ تنبو ) يأ ( هيخأ تنب ) حاكن

٢٣ 



 تاهمأ نم هخأ تنب قوف ام ال . كلذك همخأ ونب دلو امو > لفس نإو

 هلتلاخو هلمعو ‘ اهيبأنم تادج نم اهقوف ام حاكن و( اهمأ نم تادجو

 ربتعاو فاضملا هيف فذح امم كلذ نوكيف « تخألا تنبو خآلا تنب ىلا دئاع

 تنبو خألا تنبب ةقداصلا ةقيقحلا اهب "دارم تنب ىلا دئاع وأ ريمضلا عوجر يف
 فاضم ردقي الف اذه ىلعو نينثالا ريمض اهيلإ عجر ةيقداصلا هذهو تخألا

 فلآلا بتكي ملو (هيخأ ونب دلو امو)هتخأ نبا تنب نبا تنبك ( لفس نإو )

 ركذملا عمج يف واولا دعب فلأ دازت" ال هنأ "نم ؛نييرصبلا بهذم ىلع ءانب ونب دعب
 نويفوكلا زاجأو ث ةمزال ريغ واو اهنأل ى هب قحلا امم هوحنو رهاظ ىلإ فاضملا

 سنوي ةروس يف تبتك دقر « اوبرضي ملو اوبرض واوب واولا كلت هبشل اهتدايز
 ىلاعت هلوقي و'`)ي نيملسملا نم انأو ليئارسا اونب ىلاعتو هناحبس هلوق يف زدتتتت
 ذ خأ يف هتداع ىلع كلام نبا ةرابعو « هفانلا اولسرم انإ ف رمقلا ةروس نم

 اوبراض مهو ٠ وعدي :وحن يف تديز امبرو نييفوكلاو نيي رصبلا يتقيرط نيب ةقيرط

 ام ال ) فوذحملا اهدئاع نم وأ ام نم لاح وهو لفس "نإو يأ ( كلذك ) ديز

 ناسنإلا نآل ٢أ نم : لوقي نأ ىل'وآلاو « امل نايب ( تاهمأ نم هيخأ تنب قوف
 ىاهمأب “لك خآلا تنب ددعت ىلا رظن عمجلا لعل و “هريغ اذك و “ةدحاو مأ هدلت امنإ

 دعب تادجلاب داريفءاذكمهو“ مألا مأ مأو مألا مأو“ مألا تاهمألاب دارملا نأ ىلا وأ

 نم تادجلاو مآلا لمشي ام تاممألاب دارأ وأ ى اهمأ يبأ لبق نم تادجلا كلذ
 ( اهمأ نم تادجو ) : هلوق نوكف مألا يبأ لبق نم تادجلاو ى مألا مأ لبق

 يأ ( اهيبأ نم تادج نم اهقوف امحاكن ) مرح ( و ) ماع ىلع صاخ فطع
 يوبألا خآلا اذه ث تاهمأ نم يوبألا خآلا تنب قوف ام ال ص خأل تذب يبأ نم

 لبق نم يمألا اذه تاهمأ نم يمألا خآلا تنب قوف ام الو « همأ لبق نم
 (هتلاخ و) هنمأ نم وأ هيبأ تخأ وأ هيبأ ةقىقش ( هتمع ) "حاكن مرح ( و ) هيبأ

 ٩٠ .د سن ب ) ( ١
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 بسنلاكعاضرلاوءكلذك ايهتالاخومن وبأ تاّعوءايهتحتام ال ايهقوفامو

 تدلو امو امهقوف ام وأ كسأ وأ كابأ وأ كتعضرأ :هل ةلئاق :تمرحو

 ام ال ايهقوف امو ) اهمأ نم وأ اهسبأ نم همأ تخأ وأ 0 همأ ةققس

 وأ تايوبأ وأ تاقيقش ( ايتالاخو هيوبأ تامع ) حاكن مرح ( و ايهتحت
 نم روكذملا كلذك تانئاك يأ ؟ تالاخو تامع نم "لاح ( كلذك ) تايمأ
 نم ةيوبألا ةمعلا قوف ام مرحي الو ع تحت ام ال « قوف ام ممرحت يف هتلاخو هتمع
 قوف ام الو ى اهيبأ ةهج نم تاهمأ نم ةمألا قوف ام الو ث اهمأ ةهج نم تاهمأ

 نم تايمآلا قوف ام الو نهتاهمأ ةهج نم تاهمأ نم تايوبآلا مألا وأ بآلا تامع
 لفط ةعضرم ( بسنلاك عاضرلاو ) ةلاخلا يف كلذك و “ نهابآ ةهج نم تاهمأ

 تدلو ام دلو امو “هتخأو هيخأك تدلو امو “هتدجو هدجك اهقوف امو ةمأك

 ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نعف اذكهو « هتخأ دلوو هسخأ دل وك

 لزن نأ دعب يلع نذأتسا ةعاضرلا نم يمع سيعقلا يبأ ابأ حلفا نأ » ةشئاع نع

 هلينذئإ : لاقف هتربخأف قلع هللا لوسر ىلا تئجف “هل نذآ نأ تيباف "باجحلا
 لوسرو انأ ةدعاق تنك » : تلاق دنسلا كلذبو '١ا؛؛بسنلا "لثم عاضرلا نإف

 هللا لوسر اب : تلقف ةصفح تبب ف نذأتسي ناسنإ توص تعمس ذإ 4 نل هللاا

 عاضرلا نم ةصفح معل ؛ انالف ءارأ : لاقف كتيب يف نذأتسي لجر اذه
 اهف همل ؛ يلع لخد ايح نالف يمع ناك ول هللا لوسر اي : تلقف

 0٢ « بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي ؛؟ ممن : لاق عاضرلا نم

 ذئنيح انأل ( كلتمضراأ : هل ةلئاق ) لجرلا ىلع ( تمآرلحو )
 هنآل ( تدلو امو ) هتدجك ذئنبح اهنأل ( اهقوف ام وأ كمأ وأ كابا وأ ) همأك

 )١ ( كلامو لبتح نباو هجام نباو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور .

 )٢( هجام نباو لبنح نباو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور .
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 نإ هتلاخو هلاخ تانبو هتمعو هَمع تاانب ةلزنمب هب ريصي ام الإ اهدلو امو

 وأ > اهلثم اهلثم عاضر نكمأ نإ 2 هت ادج وأ هدا دجأ نم تعضرأ

 وأ ء كتأرما "تعضرأ : كلاق

 هتدجك هنأل ( اهدلو امو ) هيخأ تنب وأ هتخأ تنبك هنأل لفس نإو هتخأك
 امو ىام ىلا دئاع رتتسملا ريمضلا ( ريصي ام "الإ ) ادعاصف اهيبأ مأو اهمأ لثم

 هيبأ ةعضرم نبا تنبك ( همع تانب ةلزنمب ) لجرلاب يأ ( هب ) ىثنالا ىلع ةعقاو
 هتمع تنب ةلزنمب اهناف هيبأ ةعضرم تنب تنبك ( هتمع ) و معلا تنب ةلزنمب اهنإف

 ( هتلاخو ) لاخلا تنب ةلزنمب اهنإف ' همأ ةعضرم نبا تنبك ( هلاخ تانب و )
 وأ هدادجأ نم تعضرأ نإ ) ةلاخلا تنب ةلزنمب اهنإف همأ ةمضرم تنب تنك

 تنبو 0 هيبأ ةعضرم نبا تنك همأ وأ هابأ تعضرأ وأ “هب ُتلتثم اك ( هتادج

 حتفي (عاضر َنكمأنا) همأ ةعضرم تنب تنبو همأ ةعضرم نا هيبأ ةعضرم تند

 لعفلاو رسكلاب ةعاضرلا زوجيال :يعمصألا لاقو“ايهيف ءاتلا زوجتو٬اهرسك و ءارلا

 يدث نم ةيبصلا وأ يبصلا ٩٦صم وهو“برض باب نم دجن لهأ دنعو“عمس باب نم
 عيضرلا وه ( اهلثمل ) هلوق يفو تعضرأ ةلئاقلا ( اهلثم ) هلوق يف لثملاف « ةأرملا
 نأ زوجيو « عيضرلل العف نوكيف عاضر لوعفم املوخدمو ى ةيوقتلل ماللا هذهو

 ةدارملا نوكتف ةريبكلل العف نوكيف “ عاضرإلا ىنعمب ردصم مسا عاضر نوكي

 يف ةلثاملا دارملاف لاح لك ىلعو ى ةيبصلا وأ يصلا هب“دارم يناثلاو لوألا لثمب

 نسلا يف اهلثم !عاضرإ نكمي ال "ذإ ى امهوحنو ربكلاو رفصلا يف ال ى ةيناسنإلا
 هوبأو لجرلا : يهو ةروكذملا ةعايجلل يناثلا تعجر نإو “ةريبكلل ناريمضلاو

 يف ربتعملا ناك هتا"دجو هدادجأو اهدلو امو ةلئاقلا تدلو امو اهقوف امو همآو

 "الإ : هلوق ىلإ دئاع لوآلا طرشلاو ى رفصلا ةيناثلا يفو « ربكلا ىلوالا ةلثامملا

 ةلئاق ىلع فطع ( تلاق وأ ) عاضرلا ةلئسم عيمج ىلإ يناثلاو . خلا هب ريصي ام

 وأ كتأرما تعضرأ ) تلاق وأ كتعضرأ : هل تلاق ةأرما تمرح : لاق هنأك
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 ام ال ڵاهعضرأ امو اهدلو امو اهحاكن مرحيف نكمأ نإ اهابأ وأ اهّسأ

 ه اهعاضر اهيلإ تبسن يلا هتأرما عم ًنهْعمجي الو ، تانب نم تدلو

 اهدلو امو امهدالوأ وأ كتنبا وأ كبا تعضرأ : كلاق "نإ تلحو
 و

 ام ال > رمت ل نإو ًاتلطم هدجو هبأ ةأرم | تمرح و [{ هتدلو امو

 ٠ ايهتبل نم ال > هتعضرأ وأ امهريغ نم هتدلو امو اهدلو

 مرحيف ) مهلثل اهلثم عاضرإ ( نكمأ نإ ) امل ةدج وأ ادج وأ ( اهابأ وأ اهمأ

 حاكن ىلع فطعلاو “ الع نإو ( اهعضرا امو ) الع نإو ( اهدلو امو اهحاكن
 ولو اهنأل بصنلاب اه ىلع وأ ى اهعضرأ امو اهدلو ام "حاكنو : يأ فاضم ريدقتب
 زاوج ىلع ءانب ضفخلاباه ىلع وأ “هب لوعفم اهنكل ةفاضالاب ضفخ لحم يف تناك
 نم تدلو ام ال ) ضفاخلا ةداعإ الب لحلا ضوفحلا لصتملا ريمضلا ىلع فطعلا

 يتلا ىلإ دئاع رورجملا ريمضلا ( اهيلا تبسن يتلا هتأرما عم نهعمجي الو “ تانب
 ةتثش نإو ى ةريبكلا ةأرمال ريمضلاو ‘ عاضرإلا ىنعمب ردصم مسا ( اهعاضر )
 هتنألامهربمض يف الماع .ةقلعتم ناك ولو “ ةريبكلا هذه ىلإ دئاع ىلإ رورجمف

 ردصم مسا عاضر نوكي نأ زوجي ذئنيحف “كيلع كسمأ :لثمىلإب هيلإ ىدعت

 كنبأ تعضرأ : تلاق نإ اتتلحو ) اهمأ ةبصلا تعضر ردصم نوكي نأو

 ىلع فطعلاو ةريبكلا ىلإ دئاع بصنلا ريمض ( اهدلو امو امهدالوأ وأ كتنب وأ
 هدج يأ ( اقلطم هدجو هيبأ ةأرما تمرحو هلتدلو امو ) تلح يف رتتسملا

 ريبعتلا هيلإ دشري اك ى دقعلا حص اذإ ( سمت مل نإو ) همأ نم هدجو هيبأ نم
 اهدلو ام ال ) مرحت مل سيسم عقي ملو دقعلا حصي مل نإو ى اهيلإ ةأرملا ةفاضإب

 نأ زاوجل دجلاو بآلا نبل ( اهنبل نم ال هنتعضرا وأ ى امهريغ نم هنتدلو امو
 . عاضرلا قحالت نم رذحي ام الا سكعلاو ى اهمأ هثباو ةأرما لجرلا جوزتي
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 اهدلآو ام الايأ سمت مل نإو كلذك هتنب نباو ،لفس نإو هنبا ةأرماو

 اهدلو امو هتأرم ا مأو . ايهنبل نم ال » هتعضرأ وأ امهريغ نم هتدلو امو

 . هدنع يتل ١ عم تدلو ام عمجي الو > تدلو ام ال > الع نإو

 . اهيلع" دقعلا ال مألا سم تدلو امو آتنب مرحيو

 هنبا ىلع "تمرَح هداسفب الهاج اهب لخدو دساف ادقع ةأرما ىلع دقع نمو

 ك اهنيب قرفيف مرحي وأ هتمأ نم نإو هدج ةكيرت جوزتي نأ هل هركيو ى هيبأو
 يبأ ةكيرت جوزتي نا”ضعب هرك و ! لاوقا ححصو هركي ال وأ ٦ضعب هححصو

 طوحأ وهو هنبا ىلع ةوهش اهىلإ رظن وأ اهسم اذا بآلا ةمأ تمرحو“هتجوز

 هنبا ةأرما ) تمرح ( و ) ادمع اهجرف ىري وأ ركذلاب سمي قح:ليقو حصأو
 ةأرما "ترمأ نإو“الفط ناك وأ ( اضيأ سمت مل نإو اذك هتنب نباو٤لفس ناو

 ىلع هنباو هيبأ ىلع تمرح “تريغ اهفلب املف « لجرب اهج"وزي نأ هريغ وأ اهيلو
 . اهيلع اهمرحي م دقعلا دعب تيضر وأ الإ هتبثي مل نإو “ دقعلا توبثب لوقلا

 : ليقو “ ضرت مل ولو هنباو هيبأ ىلع تمأرَح لجرل بيثلا ريغ هتنب جوز نمو

 هتنب نباو هنبا ريغو ( امهريغ نم هنتدلو امو اهدلو ام ال ) ضرت مل نإ لحت
 تمرح (و) عاضرلا قحالت نم رذحي ام الإ لالحف ( اهنبل نم ال هتمضرأ وا )
 ةمومالا ةهجو ةوبالا ةهج نم ( اهدلو امو ) هتأرما سمي مل نإو ( هتأرما مأ )

 ( تدلو ام "عمجي الو ) افاف تدلو ام دلو امو ( تدلو ام ال الع نإو )

 اهتلاخو ةأرملا نيد الونيتخألا نيب عمجي ال ذإ (هدنع يتلا عم) تدلو ام دلو امو

 ءاوس ةهج يأ نم ةدجلا وأ ( مالا رمم ) لفس نإو ( تدلو ام اتنب مرحيو )

 ،“ديق ال بلاغلا ىلعف ليزنتلا ف روجحلا ركذ امأو“ال مأ هرجح يف تنبلا تيبر

 نأ مهضعب نعو ى ةلمجلا ف اهيبري هنأ ىلا رظنلاب ةبوبرم يأ ةبيبر تيمس اهنإ امك
 ىلع دقع ولف ( اهيلع "دقعلا ال ) لوخدلاك ةوهشل ركذلا ريغب سملاو ةوهشل رظنلا

 



 رمت : نأ لبق 'تمًرُح وأ ة مأ تقلط نإف . تنبلا ىلع هب مالا مرحتو

 نالوق ؟ال وأ هلبق اهأ تتام نإ لحت لهو 4 ا تلح

 مُرحتو)انموق ضعبل افالخ يتاي اك اهتنب هيلع مرحت مل لوخدلا لبق اقرتفا و“اهتمأ
 قلمتم تلفس نإو تنبلا تنبو نبالا تنبو (تنبلا ىلع) دقعلاب يأ ( هب مألا

 . ريمضلاب قيلعتلا زاوج ىلع ةانب دقعلا وهو هب قلعتلا حصي ام ىلإ اهعوجرل ءاهلاب

 ىلع دقع نإو ءاملا نم لاح فوذحمب قلعتم وأ هب قيلعتلا حصي ه ام ىلإ عجارلا

 اهرمأ الب ركب يهو اهوبأ اهيلع دقع نإ و“اهمأ تلح تركنأ ا اهرمأ الب تنبلا
 . ضرت مل نإ لحت : ليقو ى ضرت مل ولو اهمأ تمرح

 دنع اهمأ حاكن هلف غولبلا دعب هتركنأو اهب لخدي ملو ةيبص جوزت نمو
 . اهب لخدي م ولو هتبثي نم دنع ال ؛ غلبت ىتتح ةيبصلا حاكن تبثي" ال ًنم
 حكن لجر ايأ » : لي هنع صاملا نب ورمع نب كلا دبع نع يذمرتلا ىورو
 ص اهتنبا حكنيلف اهب لخد نكي مل "نإف“اهتنبا حاكن هل لحي الف اهب لخدف ةأرما

 . ١" « اهمأ حاكن هل لحي الف لخدي مل وأ اهب لخدف ةأرما حكن لجر اتيأو

 تقدص" ةولخلا ناكمإعم رسملا مدعب مالا ترقأ "نإف٤آسم ةولخلا : لوقنو

 سملا مدعبجوزلا رقأ ولو ءمالا دتعتو تنبلا تمرحو قادصلا فصن اهل نأ يف

 تمّرح' وأ ) تتافو اهنم رهوظ وأ تعلوخ وأ تيدوف وأ ( مأ تقلط نإف

 اهمأ تتام نإ لحت لهو ث اهتنب تلح ) ةولخلا ناكمإ لبقو ( سمت نا لبق
 لوخدلا ةلزنب توملا آنأ ىلع ءانب ( ؟ال وأ ) ةولخلا وأ سملا لبق يأ ( هلبق

 نالوقلاو ى قالطلا ةلزنمب توملا آنأ حيحصلا نأل ؛ لوألا حبحصلاو ( نالوق )
 . نيفلاخلا ضعبل يناثلا مهضعب بسنو . بهذملا يف

 . يذمرتلا هاور ) ٠(



 "دبع اضيأ اهيلعو س لجرلا ىلع مرح ام ةأرم ا ىلع مرحو

 قتعب نإو ،اہكلم نم جرخ نإ لحو ى هضعب وأ هتكلم

 اهتسم نإو ى اهتنبو اهمأ تلح اهب لخدي ملو اهتدع يف ةأرما جوزت نمو

 : ليقو “اههنيب قرفي مل اهمأ جوزتو اهكرتف ةدملا يف اهتنأ نيبت مث جرفلا ريغ يف
 هنبا َةبيبر ربألاو اهتبيبر ةأرملاو هبيبر َةةجوز لجرلا جوزت هرثك و « قرفي ٠

 : ليقو « همأ جوز ةجوزو هتمأ جوز همع ةجوز لجرلاو ى هيبأ َةبيبر نبالاو

 ةبيبرلا تنب تمرح اك هتنب تمرحو ى مارح : ليقو“بيبرلا ةجوز هركتال
 ةأرما مهضعب هرك و ى ةبيبرلا ةجوز يف لاوقألا و«تهرك : ليقو“تلح :ليقو

 . اهب لخ د "نإ بيبرلا

 اهنباو اهمعو املاخو اهيبأك ( لجرلا ىلع مرح ام ةأرما ىلع مرحو )
 اضيأاهيلع)مرح ( و ) قباسلا ليصفتلا ىلع اذكهو هوبأ اهسمي مل نإو اهبيبرو
 "يلع يقفنأ : اهل لوقي "ذإ ماكحألا "داضتل ( هتصعب ) تكلم ( وأ هتكلم دبع
 يدبع كنأل رفاس : لوقتو ى كتجوز ينأل ؟يلع قفنأ : هل لوقتو كدبع ينال

 ىوقألل حاكنلا وهو فعضألا لطمف ‘ يجوز كتنال يمم يرفاس : .لوقيو

 هضورمل ناًدحي" الو بسنلا تبثي الو ارفك اهتسمو هتجوزت 'نإإو “كلملا وهو

 وأ ، دوصقم ( ٍقتعب 'نإو اهكلم نم جرخ نإ لح و ) نيميلا تكلم ام ةهبش
 . هب لثمت نأ : لثم دصق ربغب عقاو



 ب

 فلاختب وأ رست وأ ر عاضر نم نإو نيتخأ نيب مج ا م رح

 ةأرملا جوزت نم عنمي امو امهنيب عمجلا مرحي نميف ( باب )

 عمجلا زراك ( وأ عاضر نم ) اتناك ( "نإو نئيتخا نيب عمجلا مآرلح
 يف اهعمج دّسمت نإو ى حاكنب ىرخألاو رستي امهادحإ ( رفلاختب وأ "رمتب )
 نإو هسم "نإ اتمرح : ليقو « حكنملاو دوهشلاو وه رفك و « اتمرثح ةدقع
 ءَسمي ملو ‘نيتخأ امهدمعتي مل ولو اتمرح : ليقو ى ىرخألا تتلح ةدحاو آسم
 بسن الو ى تمرح تملع نمو عمجلاب ملعت مل "نإ قادصلا اهلف ةدحاو "سم نإو

 ىلوآلا بسن تبث ًادمع اهبتر "نإو ى اتلحو بسنلا تبث ملعي مل "نإو ثرإ الو
 لحتو ةريخألا قرافي : ليقو ى ىلوآلا ؟رسم وأ اتتسلم "نإ اتمرحو ثراوت الو

 رأ بتر ءاوس نْيتخأ امهدممتي م "ناب هل اتلح اذإو «ةريخآلا سمت مل "نإ ىلوألا
 ءىرخألا دتعت ىتح ةدحاول دجي مل ايهتسم "نإو“ءاش نمل دةدج "سي ملو بترب م
 "رسم “نإو ى اهَسم نإ تمرح ىرخألا دادتعا لبق وأ ةدعلا يف دادج نإو
 ىتحف ىرخألل ديدجتلا دارأ "نإو “ةدمل جتحت مل اهل ديدجتلا دارأ و طقف ةدحاو

 'لجلا نابو دارأ يتلا جوزتف ضيح ثالث ىرخألا تأر اذإو ‘ ةسوسمملا دتعت

 هنأ نابف تام نإو ى اثالث ىرتو عضت ىتح جوزت يتلا لزتعا ىرخألا كلت يف



 . مارح نيتمرحم نس مجلا ناف ةلاخلاو ةمعلاو مألاو تنبلا نبب اذكو

 هتثرو نيتدقع يف نإو « ثرإلا ال املعت ل "نإ اهقادص اهلف ةدقع يف اهجوزت

 كلذ ركذ ى اهتسم نإ طقف قادصلا ةريخأللو « ناك نإ قادصلا امل و ىلوألا

 ٠ ناويدلا ق

 ام "الإ » هلوق مومعل يرستلا نيتخألا نيب عمجلا زوجي هنأ ةفئاط تمعزو

 هتأ ىلع عامجإلا عقو ام "الإ ةيآلا عيمجل ءانثتسالا ةنأ ىلع ١١ مكناميمأ تكلم

 نيب اوعمجت "نأ و ل مومع نم نيميلا كلم جرخيف ى ءانثتسإلل هيف ێريثأت ال

 6٢١ نيتخألا نيب اوعمجت نأو ىقبيف روكذم برقأل هتنإ : ليقو « نيتخألا

 ىرخأ يرستو ةدحاو حاكنب اهنيب عمجلا اضيأ يعفاشلا زاجأو ى همومع ىلع
 ماقملا ةلئسم نم سيل اذه ( مألاو تنبلا نيب اذكو ) ةفينح وبأو كلام هعنمو

 (و ةمعلا ) عم ةأرملا ( و ) "رم ام ىلع "مارح ىرخألا دعب امهادحإ حاكن ةنال
 اهمأ وأ اهيبأ ةلاخو ةأرملاو اهمأ وأ اهيبأ ةمعو ةأرملاو ( ةلاخلا ) عم ةأرملا

 نيب عمجلا نإف ) لثفسلا وأ ولعلا اذكهو اهتمع مأ وأ اهتلاخ مأو ةأرملاو

 "نإ الإ هنم اهتتدع مامت لبق اهتبطخ وأ امهادحإ جثوزتب ولو ( مارح سنيتمرنح
 . هكلمي ال نكل و حصي ناك وأ : ليقو « ةعجرلا هيف "حصت ال قالطلا ناك

 دقو ى اهتمرح جوزت هيف زوجي ايعجر ولو قالطلا : نيفلاخخلا نم موق لاقو

 ةمرح ةنأ هدنع ةهبشلا عضومو : مالك دعب هتصن ام زئانجلا باب يف خيشلا لاق

 قالطلا "نإف اضيأو : لاق مث قالطلاب عفترت اك توملاب عفترت نيتخألا نيب عملا
 قالطلاب عمجلا ةمرح عفر آنأ هرهاظو ى "دتعت مل ام ةمرحلا عفرب ال مهضعب دنع

 قالطلا دارأ : لاقي" نأ "الإ مهالا ى ويثكلا وأ « ريهشلا وه ةدعلا عاطقنا لبق

 )١( ةيآ ءاسنلا : ٢٤

 ( ٢ ) ء ء :ب ةيآ ءاسنلا



 "تناكول ايبحاكنعنيي امعاضرلا وأ ةبارقلانم ايهنيبنيتأرما"لك:هطباضو
 . .. ... ... ... سىثنآ ىرخألاو آركذ اهادحإ

 تايئزج ماكحأ اهنم فرعتي ةيلثك "ةيضق : طباضلا ( هطباضو ) نئابلا
 ( حاكن عنمي ام عاضرلا وأ ةبارقلا نم امهنيب نيلتارما) عمج ( "لك ) اهعوضوم
 ثيدح ءاجو (ىئنأ ىرخألاو اركذ اهادحإ تناك ون امه ) ىرخأل امهادحإ

 فيرمتلا ةنأ هيلع دري الف ؛ لك دمب ام دحلا اذه يف ربتعملاو « مومعلا اذهب
 ع طباضلا ريسفت يفاني الف زئاج ريغ دارفألاب فيرعتلاو ث دارفألل “زكو ى ةيهامل

 يف هيرحت ىلع صوصنملا نيتخألا نيب عمجلا ىلع سايقلاب "ذوخأم طباضلا كلذو
 ةديبع يأ نع عيبرلا ىور ؛ ثيدحلا يف هيلع صوصنم هدارفأ ضعبو ى نآرقلا

 الو اهتمعو ةأرملا نيب عمجي" ال » : للم يبنلا نع ةريره يبأ نع ديز نب رباج نع
 ىلع "ةأرملا حكنت نأ للع يبنلا ىهن » : يراخبلا لاق )١' « اهتلاخو ةأرملا نيب

 ريغ طباض وهو ى ها اهتلزن اهيبأ ةلاخ ىرتف : لاق « اهتلاخو ةأرملا و اهتمع

 يف ركذو . اهنيب عاضرالو ةبارق ال هنآل ؛ اهتبيبرو ةأرملا نيب عمجلل لماش

 نيتدقع يف اهعمج "نإو“بسذن الو اتمرح اهتنبو ةأرما عمج دمعت "نإ هنأ ناويدلا

 ص هدعب اهسم نإ ال ى اهعم بسنلا تبث ةريخألا جوزتي نأ لبق ىلوآلا ٦سمو

 "سمي ملو ملع الب نيتدقع يف عمج "نإو ى اقلطم ايل ثرإ الو تملع نمل قادص الو
 ص تنبلل د"دجي : ليقو “ اتمرح مآلا سم نإو ءاش نمل : ليقو “ تنبلل ددج

 ةريخألاب ملعت ملو ة ريخألا "رسم دعب الإ لوألا “رسم ل "نإو مألل ددح اهسم نإو

 ىلوآللو ى قادص اهلف ةريخألا آرسم "نإو ، قادص ةريخأللو فصنو قادص اهلف

 ناقادصف ىلوآلا آ؟سم ٦مث اهتسمف ىرخآلا جوزت مث ىلوآلا ؟سم "نإو ى فصنلا
 ضرف نإو “عبرو ناقادص اهلف اهتسمو ىلوألا تلهج نإو ى دحاو ةريخأللو

 . يمرادلا و يناربطلاو هحام نباو دواد وبأو ملسمو يراخدلا هارر ) آ (

 ٣٣ _ ) ج ٦ لينلا ۔٣ (



 عبرو “قادص ايهلف ملعت ملو ةدحاو "رسم "نإ و٤نمتو ناقادص ايهلف طقف ةدحاول

 قادص اهلف ملعت ملو ةدحاو "سمو ةدحاول ضرف ثنإو ص ةدحاول وأ ايمل ضرف

 اهنيعب ال ةدحاو "سمو هفالخ وأ ىرخأل ام رثكأ ةدحاول ضرف "نإو ى نمتو
 ةسمخ “لك تذخأ امل ضرف ام "لك ملعت مل نإو ضرف ام نامثأ ةسمخ الك ىطعأ

 قادصف ايهَسمو ايمل ضرفي مل نإو نيفصن اهنيب نامسقتف ىرخآلل ضرف ام ناغأ
 نيتدةعيف وأ؛ثاريمالف هتوم دعد ةدقع يف ايهلعمج ناب "نإو“ةدحاو لكل لثملا

 "نإ ايف ثرإ الو ى ثاريملاو ضرف نإ قادصلا ىلوللف ىلوألا سم وأ“ًسم الو
 تسم" نم ُزكو “ فصن ىلوأللو قادصف طقف اهسم نإو ى ةريخألا وأ اهم

 وأ ايهنم ةدحاو قارف ىلع ربجي اهنيب عمج نْيتمرلس لكو ى قادصف ملع الب
 مهنيب ُثرالاف ةدحاو وأ تام ناو . ةدحاو قارفب ليقو “ بتر "نإ ةريخألا

 ث فصنف الإو ايهتسم "نإ اهقادص اهلف اهقارف ىلع ربجأ "نإو ك ايهقادص ايلو
 هتتاف وأ هحوب تمرح وأ ةدحاو تتام ىتح رجي" ل نإو ايهعتتم ضرفي نإو

 ضقنت مل نإو ىرخالا قارفب ربجي مل راهظ وأ ءاليإ وأ ءادف وأ نئاب قالطب ولو

 وأ اتباغ وأ هب ذخألا لبق نج" "نإو “ ةدحاو قالطب ذخأ توملا ريغ ةدع
 مل قيلعتب وأ دوهش الب اهجوزت "نإو ى ةدحاو قارفب ذخأ امهادحإ وأ اتدقف
 لفطلاو هلكوم ذخأ هلكوم ىلع اهدقع نإو ى متي" وأ دهشي" ىتح اهقالطب ذخؤي

 لقتنا نمو رمأ وأ ىضمأ وأ ج"وز اذإ دبعلا ىلومو قافأ اذإ نونجملاو غلب اذإ
 رأ هوبأ ال قافأ وأ غلب اذإ ذخأ نونجم وأ لفطل لقتنا نإو “لقتنا اذإ هيلإ
 ذخأ قارف لبق قتع نإو قلطي نم رمأت نأ تذخأ ةأرما ىلإ وأ “ هتفيلخ
 ذخؤيو ص يقابلا ذخؤي مل دقف" وأ باغ وأ نيكيرش "دحأ [نج' "نإو « وه

 . اقلطم لالا بر :ليقو “ حبر هيف ناك نإ لاملا ؛برو ضراقملا

 . ھا نيتخأ نيب عماجك هبلع اتمرح "سمو نستمرحم نب ممج نم : 7
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 افالخ ؛ ةيباتك نإو { .ةكرشم ةمأ يرستو : ةينثو وأ ةيسوجم حاكنو

 ك ٠ هلل ١ هجح ر س و رمعل

 ىلع امهاتلك : ليقو ى ةريخألا تمرح اهتلاخ وأ ابتمع ىلع ةأرما جوزت نمف

 ،ًدمع نيتمرحم نيب عمج نم ىلع ليق دحالو بيترتب نيتخأ جوزت نميف فالخلا
 نيتمرحم ىلع ةدع الو ى ةدح ىلع هل اهنم لك ةيلح ةهبشل كلذ مرحت ملعي مل نإ

 تالاخلاو تايملاؤمامعألاو لاوخألا تانب نيب عمجلا هركيو“ةسم الب اهنع تيم
 وأ اهتلاخ تنب وأ اهلاخ تنبو ةأرما نيبو ى ناويدلا يف اك محرلا عطق لجأل

 . اهمع وا اهتمع تنب

 لهأىلإ باتك لهأ ريغ'نم وأ« باتك لهأىلإ باتك لهأنم ةدترم (حاكنو)

 جوز نم نهدّسعت نم رفك و(ةنثو وأ ةيسوجم) ىلوأ وهو زاوجلاب : ليقو باتك

 كرش ةلصخ ىلع علطا نإو ى ملعي مل ‘نإ بسنلا تبثو “دقاعو ج"وزمو ردهاش و

 الو “ تبات نإ ال : ليقو ث "سملا تقبس نإ تمرحو بسنلا تبث هتجوز ي

 لبقو ]ةيسوجم جوزت ةفيذح نأ “ضعب معزو “كرش ةلصخ اهب نم جوزت دمعتي

 نيبو نهنيبو ةيباصو رةينارصنو ةيدوهي نيب عمجلا زوجيو « تسجمتف ةينارصن

 نعو “مهنيد ىلع مهناقيإل ةيزجلا نأل ضرفلا اهموص يف ةيباتك أطي الو « ةدحوملا
 الو ى هل تلح اهعماج مث تلصف ىلصت نأ ىلع ةيسوجم جوزت نم "نأ ضعب

 يةومتو) هيلع ربجأ ايسوجس ةملسم الو مالسإلا ىلع تربجأ ةيسوجم ملسم جوزتي
 ةمألا يرست هتزاجإ يف ( هلا همحر سورممل افالخ ةيباتك انإو ةكرشم ةمأ

 حاكنل ةينثو ولو ةمألا يرست انموق ضعب زاجأ ىتحنيميلا كلم مومعل ةيباتكلا

 ١ '4تاكرىمملا اوحكنت الول :هلوقل عنملا حيحصلاو ءساطوأ ةوزغ ف تاببسملا

 )١( ةرقبلا : ٢٢٠

 ۔ ٣٥



 ةدهاعم ةيب اتك ة رح "حاكن لح و

 . خلا ١١ 4 اوكسمت الو ل

 ٠ نيميلا كلم مومعل تايباتكلا ءامإلا يرست زاوج ىلع انموق قفتاو

 امنإو « تاكرمثملا اوحكنت الؤ » : هلوقل ؛ منملا قحلاو “نهجوزت يف اوفلتخا و
 '٢٢چ تانمؤملا كتايتف نم » :هلوقل جوزتلا يف تايباتكلا تانصحملا هنم ونثتسا

 جوزتيلف ةرحلا جثوزت ىلع نوملسملا اهبأ اي كنم ردقي مل نم“جوزتلا يق اضيأ اذه و

 مامإب تيبس اذإ ةيباتكلا ةرحلا يه ةيباتكلا ةمألاو ' كناميأ تكلم امم ةمأ
 هبئان وأ مامإلانع اهارتشا وأ همهس ين تناك نملف ؛ةمأ ريصت اهنإف هبئان وأ لدع

 اهجوزتي الف يباتكل ةمأ ةيباتك امأو ى هجوب اهكلم نم اذك و « اها"رستي "نأ

 ركذ اميرست ميرحت ىلعو ،اهكلم اذإ اهيرستسورمع زيجيو ،اهارستي الو دحأ

 .دلولا ةميق اهبرل يطعيو تبثي :ليقو ‘بسنلا تبثي الو نهنم تتسلم "نم مرحي

 ةلفط وأ ةغلاب (ةيباتك ةرح "حاكن) لفطلاو غلابلاو دبعلاو رحلل ( لحو )
 ىلإ مالسإلا نم دترت م "نإ ث اهيلع مكحلا ءارجإ ىلع هبئان وأ مامإلل ( ةدهاعم )

 اهلهأ تفلاخو اهلهأ نود تنعذأو تدهاع نإو ى اهلهأ ةدهاعمب باتكلا لهأ

 تبراح نإو ى اهاقع ةحصو اهغولبل اهسفن مكح اهف "نأل ةصخر هيفو ى زجي ل
 ماقأ تبتكتو دهعلا ىلا تعجر نإو ‘ خسفنا باتكلا لهأ نيد نم تجرخ وأ

 تلطبأ و ادةدج الإو“اهتمرحع وأ اعبرأ جوزتي وأ جوزتت مل "نإ لوآلا دقعلا ىلع

 لخدي الو ى عجرت مل ام كلذ لبق ةيزجلا هيلع دؤت مل ام ىبسيو “ كلذب اهقادص
 اهارستي ؛ هتمأف اهجوز مهس يف تعقو "نإو ى دحوملا نم اهلمح ةمينغلا يف

 ) ١( ةنحتمملا : ١٠ .

 ( ٢ ) ءانلا : ٢٤ .

_ ٣٦ 



 عاضر "نإ وءاهي رست وأ همرح حاكن دمعتم روهظ يف ه ادح ُلتقيأ و `

 ٠ , اهنودب نإو سم نإ لزتعب قح ناتك ين ي لني و

 لتقال "دح لتق يأ (اةدح) فيسلا ("لتقليو ) لوآلا ىلع مقي الو اهجوزتي ال
 ريغ وأ انصحم هنوك نيد اضيأ قرفي الو ى لتقلا ةبوتلا هنع عفدت الف رفك و رجز
 حاكن دمعتم روهظ يف ) هدلج وأ ينازلا مجر باب نم سيل كلذ ةنأل ى نصحم

 'تاإو ( ,عاضر انإو اوت وأ ) اهتي م ولو اهتمرحم جوزت يأ ( ةمرلح
 ( 'لتكنليو ) ةرورضلاب نيدلا نم ملعب كلذ نآل ى يرحتلاب ملعي مل وأ اهب لخدي م
 : ليقو ى هبئان وأ مامالا ىأر ام ردق ىلع امهريغ وأ برض وأ سبحي عح وي يأ

 نيسمخ برض لزتعي م "نإو ( لزتعي ىتح ناتك يف ) نيسمخ نود ام برضي
 زوجيو “ اهجرف نود اهف يأ ( اهنودب نإو سم أنإ ) رثكأ وأ لقأ وأ ىرخأ

 لتقت اذك و ى هيلع ردق ام روهظلا مكح نم '١ا)دبجي هنأب لوقلا ىلع ناهكلا يف هلتق

 وأ ليلعتلل ىتحو ، تدمعت "نإ كلذ يف ناهكلا يف لكتنتو روهظلا يف ةرحلا
 هرك ذ امو ث هنع آفئكل همامت لبق وأ لاكسنلا يف عورشلا لبق لزتعا ولف ةياغلل
 نب كلملا دبع يف ديز نب رباج لوق نم ذوخأم هلا اهمحر ءايرك ز يبأك فنصملا
 جوزت نم لك اذكهو ى نسحأ هنأ هيبأ ةأرما جوزت يذلا لتق ريح ناورم

 هتنأ هلك كلذ .ف يدنع يذلاو تاكرسملا زم وأ مراحملا تاوذ نم هل لحت ال نم

 ؛ىنزلاو كرسثلاب لتقلل لهأت دقف لخد "نإ مثع ك رشل لتقيف كرشأ لحتسا نإ

 ى مجر لخد."نإو لخدي مل نإ ر"زلع لحتسي مل "نإو « دترملا لآق لتقي نكل
 هنم مهفيو “ لزتعا ولو ةبوقع لكني هنأ حيحصلاف هاركذ ام ىلعو “ دلج وأ

 "جوزتم لكنيو : ناويدلا يف لاق لككني هنأ حضاولاو ءلكني مل سمي مل نإ هنأ

 و أ ك ال ء ن ١ و هب أ و أ ك لفس ن ١ و هنب ١ ةح و ز و أ > ة دع ف و أ . جو ز 4 ت اذ د

 )٠ ( لصالا يف اذك .

_ ٣٧٢ 



 ؛ قلطم اهنم هبسن تبثي الو س هتمرخم اهملع نإ ميرحتلا لهجب رذعب" الو
 دوهشلا رفكو . نالوق ؟"سمب وأ دقعب رفك لهو ، طقف مال ا يف ليقو

 ةدقعب سمخ ىلع دقاع سبحب ربجيو ء اوماحت "نإ آضيأ "جو زملاو

 ةنس وجم وأ ى اهتخأو ةأرما وأ“عبرأ نم رثكأ وأ « رهص وأ عاضرب "نإو هتمرح

 بسن تبثي الو ى ملعو دمعت عم اهدهاشو اهج".زمو ةأرملا اذك و ص ةينثو وأ

 دبعل زوجي الو « ناةدحي الو تبثي : ليقو “ ناةدحيو ادمع ةدعلا يف جوزتم

 . ه ا ةيباتكلا ةمآلا حاكن

 ' لتقت : لقو “ تعواط نإ تمجأرو لتق هتمرح ءطو دمعت نم : لمق

 ةحص عرف قالطلا نأل ؛ قلطي ىتح لقي ملو ‘ نصحي مل "نإو مجري : رباج لاقو

 نا ميرحتلا لهجب رذعي الو ) نيتباث ريغ اهب رستو ةمرحملا ىلع دقعلاو ى دقعلا
 وأ تمأ تناك ءاوس ( اقلطم ) اهماع نإ ( اهنم هبسن تبثي الو هتمرح اهملع
 ( طقف مألا ) جوزت ةلأسم ( يف ) تبثي ال ( ليقو ) مراحملا تاوذ نم اهريغ

 ملع ءاوس هيلع دح الف هتمرح اهنأ لهج اذإو ال مأ اهماع اهريغ يف تبثيو
 هبسن تبثي مل هتمأ اهنأ فرعي مل نإو “ هبسن تبثو ىال مأ مراحملا تاوذ ممرحت

 سمي ملو دقع ولف ( ؟ سم وأ ) حبحصلا وهو ( ,دقعب رفك لهو ) اضيأ اهنم

 نيذللا هيينعمب ( اضيأ ج“وزملاو دوهشلا رفكو . نالوق ) ىصعو هرفكب مكحي م
 ةجوزلا ترفك و جوزلا "بئان اضيأ رفك و ص دقاعلا عم هبئات وأ ىلولا امه

 ال ذإ ی تمجر اهيلع لخد نإو لكنت كلذك و ى هتمرح اهنأ تمع "نإ اضيأ
 ةهبش لجأل اهنع أردُي : ليقو ى اهمرحم هنأ تملع دقو ميرحتلا لهج يف رذع

 كرشأو اوصع : ليقو « ميرحتلا اولهج ولو هتمرح اهنأ ( اوماع نإ ) جوزتلا

 دقاعب ناقلعتم ( ةدقعب سمخ ىلع دقاع ,سبج ربجيو ) كلذ لحتسا نم
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 مل نمل ددجيو ى بسنلا تبثو ء نهّسم 'نإلنهميرحت دبأتو ، نهلزع ىلع

 .نْيتمأ جوزتم ربجي و ، ن ْساعب مل نإ قادصلا نهلو ، اش "نإ سمي

 ٠ . ٠ ٠ ‘ برضب اهقالط ىلع ةدقعب ةمأ و ةرح وأ

 ةدقعب عبرأ ىلع دقعو ةدحاو هدنع تناك "نإو “ربجرب قلعتم ( نهفزع ىلع )

 دازام لزع ىلع ربجأ نيتنثا ىلع دقعو ثالث وأ ى ثالث ىلع دقعو ناتنثا وأ
 'نَمو > نادهاشلاو دقاعلاو يلولا نم و > نهنم سمح نهنأب ملع نمو وه قفانو

 . كرشأ لحتسا نمو انه كرشأ : لبقو ى اضيأ قفان ليوأتلاب لحتسا

 عبرأ ةلل ( بسنلا تبثو نهَسم نإ نهميرحت ) آدبأ ماد يأ ( دباتو )

 مل ذنرا قادصلا نهو ى ءاش نإ سي مل نمل دجيو ) ال : ليقو « ةلمجلا يف نهنم

 ك قادص فصن الو قادص الف "رسع . نإو 2 نهَّسم دقو "سمخ ن اب ( نماعي

 اذإو “ تملع نم نود قادص ملعت مل نماف ؛ نهسمف ضعب نود ”ضعب تملع "نإو

 سلا هب متي ام ىلع دقع اذإ : ليقو . سجلا ميرحت نلهج ولو قادص الف نملع

 تمع "نإ :ليقو “ نهضعب وأ نهَّسم "نإ : ليقو ى اقلطم هدنع ةقباسلا تمرح
 وأ“عبرأ ىلع دقعيو ةدحاو هدنع نوكت نأ لثم لمعلا هيلعو . سيسملاب ةقباسلا

 . ةسماخلا قارفب ربجأ تادقع يف نإو ث ةسماخ ىلع دقعيو عبرأ نوكت

 ص ةدعلا متتو آنهادحإ قلطت ىتح ةسماخ جوزتي نأ عبرأ هل نمل لح الو

 ةدعلا متت مل ولو تومت وأ ةدعلا متت مل ولو ؤ ةعجرلا هيف زوجت ال اقالط قلطت وأ

 اهقلطي ىتح اهتمرح جوزتي الف "ةأرما هل نمو « ةدعلا متتو مرحت وأ توملا دعب

 ( بوضب ايهقالط ىلع ةدقعب ةمأو آةرح وأ نيتمأ "جوزتم ربجيو ) ةدملا متتو
 َرحلل زاجأ ءاملعلا آضعب نأل اهلزع ىلع لقي ملو بسنلا تبثو “ سمي مل وأ سم
 ةرحلا هفكت مل اذإ ةرحو ةمأو عبرأ وأ ثالث اذك و < ةدحاو هفكت مل اذإ نيتمأ



 ‘ ةريخأل ا قالط ىلعفةدقع ريغ ق نإ و 2 ادب ] انم ةسوسم ‘تمرُحو

 رئارح ثالثو ةمأ وأ ناترحو ناتمأ اذك و « اهعم رئارحلا نم اهريغ غطتسي ملو

 تنعلا فاخو رئارحلا نم عطتسي ملو “كلذ الإ هفكي مل اذإ ءامإ ثالثو ةرح وأ

 نيتمألا وأ ةمآلا جوزت زاجأ ضعبو ى ديبعلا حاكن باب يف لوقلا اذه ركذي ملو

 تمرحو ) هلا ءاش نإ هبا يف يتأي ام ىلع تنعلا فخي مل ولو عبرألاو ثالثلاو

 ريغ يف ) اهجوزت ( نإو ) سمي مل نمل ددج ءاش ‘نإر ( ادبا ايهنم ةسوسمم
 "نإو ىلوألا هل تحصو ( ةريخالا قالط ىلع ) "سمي مل نإ ربجيل ( ف ةدقع
 ص ةقباسملل قالط ةرحلا ىلع وأ ةمألا ىلع ةمالا حاكن : لبقو ى ةيناثلا ؟رسم
 كحي ةلطاب ةيناثلاو ى ةيناثلا جثوزتب ىلوآلا اعم نامرحت : لبقو ةيناثلا تحصو

 تج رخ !ذإ اهجوزت اهسمي نأ لبق ةريخألا قلط "نإو ث قالط الب عرشلا
 [نئاب قالط وأ اثالث اهقلط وأ هىلع تمرح وأ تتام نأب ؛ هتمصع نم ىلوالا

 "نإو ةدملا تمتو هيف اهتعجر كلمي قالط اهقلط وأ ، هنيح نم ىرخألا ڵجوزتي

 ةرحلا ق۔افإ اذإو اهقرافمف ةمآلا 'تمأرَح : ليقف ى زاج ةمأ ىلع ةرح جوزت

 ةرحلا جوزت امدعب اهسمي مل نإ ةمألا كلت هل تلح ةرح ىلع وأ اهيلع ردقي ملو

 هل تلح نيح ةمألا جوزت هنأل ةرحلا عمو ةمألا كلت عم ءاقبلا هل زوجي : ليقو

 يبأ لوق ةريخألا قالط ىلع ربجي هنأ فنصملا لوق عفادي لهف : تلق "_رإو
 وأ ةدحاو ةدقع يف ةمأو ةرح وأ ةدحاو ةدقع يف نيتمأ .جوزت نمو : ءايرك ز

 : تلق ؟ برضلاب نهقالط ىلع ربجي هتنإف ةمأ ىلع ةمأ وأ ةرح ىلع ةمأ جوزت
 ثدحأ امنإو ‘ج"وزتملا هثدحأ ام ىلا دئاع نهقالط ىلع ربجي هلوق "نأآل؛ عفادي ال

 ربجيلف ةمأ ىلع ةمأ وأ ةرح ىلع ةمأ وأ ةدقعب ةرحو ةمأ وأ ةدقعب نيتمأ "جوزت

 هلوق اذم لدبو ى ثدحأ قلا اهنأل ةمأ ىلع وأ ةرح ىلع يتلا ةمآلا قالط ىلع
 نهنم ةرخآلا قالطب . ذخؤىلف ةرح ىلع ةمأ وأ ةمأ يلع ةمأ جوزت نإف : دعب

 ههرك و ى اعم اهتمأو ةأرما حاكن زوجيو ى اهَسم "نإ تمرحو 4 ىلوآلا نود
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 غولبدعب امهحكانت زاج ةلفطو لفط نيب ةيلوفط يف ءطو عقو نإو
 نإو نيغلاب نب نإ ال > رثكألا دنع هدلو امو رخآل دلو ام لكلو

 ايهب نْيفلاختم نيب وأ نين ونج

 حاكنو اهتالوم قالط دعب ولو ةمألا حاكن “ضمب عنمو “ ضعب همآرحو « ضعب
 ولو (“ءطو عقو نإو ) ةمعلاو اهتنبا وأ تخألاو تذبلا تنب وأ تنبلا ةمأ

 دمب ايهحكانت زاج ) هديب اهجرف سم وأ (ةلفطو لفط نيب ةيلوفط يف ) جالبإب
 ( و ) ىلوالاب اهمهفل نيتروصلا ركذي ملو امهدحأ غولب هلبقو اهنم ( غولب
 ءابآلا نم ( هدلو امو ) تانبلاو نينبلا نم ( رخآلا دلو ام لكل ) زاج
 لكل الو اهحكانت زوجي ال : ليقو ڵ هركي : ليقو ( رثكألا دنع ) تاهمألا و
 كبوبحم نبا لوق وهو . جلو نإ كلذ زوحي ال : لقو “ هدلو وأ رخآلا دلو ام

 دادجألاومآلاو بألا ادع امو امهادع ام امأ و.ىهتشاو قهار نإ زوجي ال:ليقو

 عقو نم حكانت زاج امنإو ٠ زئاجف كلذ ريغو تاوخألاو ةوخإلا نم تاةدجلاو
 "هرك ذو “حاكنلاب ذذلتلا غلبم نيغلاب الو نيفلكم ريغ اهنأل ةيلوفطلا يف كلذ اهنيب
 ) نا ا ( يبنا زلا دحأ حاكن وه امإ مرحملا و نينىناز ناسمسب ال اهنألو“ عبصإلاك

 عم نونجو غولبب يأ ( امهب نيفلاختم نيب وأ نينونجب نإو نئيفلاب نيب ) عقو
 الفط امهدحأ ناك 'نإ ى لحي الف هادلو وأ امهدلو ام الو نالحي الف ايهىلباقم

 "ريغ غلبي مل نم نآل؛سكع الب غلبي مل نملع غلب نم مرحي :ليقو انونجم رخآلاو
 ةلفطلاهتجوز ىأر نم نألو عبصألاك يبصلا "ركذو ع كلذب "ذتلم ريغو ناز

 هب ينزت لفطلا اهخوز ةفلابلا ت أر "_ رإ اذك و ث هيلع مرحت ال غلاب اهب ينزي
 نافلاب امهو كلذ اهنيب عقو اذا رخآلا ىلع نينونجملا 'دحأ م"رح امنإو “ ةأرما
 غلب دق هنكل فلكم ريغ ناك ولو نونجملا نأل ، غلاب لقاع عم غلاب نونج وأ

 ع ميرحتلا عقيف "ذتلا دقف عامجلاب ذاذتلالا غلبم

 اهنيب قرف اهب لخدو اهغولب دنع اهجوزت مث ةيبصجرف ىلع هجرف عضو نمو
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 ء هدلو 107 رخآلا هدلو ام ز ك عنمأ نيلجر نبب ةذخافم عقو نإو

 . لسن : ليق لحو « ةطاولب عقو نل ال صخرو

 ةفشحلا بويغب بجي امنإ : ليقو “ حاكنلا لبق هسمب رخآو لوخدلا قادص اهلو

 زوجي الف بات مث اهجرف رظن وأ جلوي ملو هركذب ةيبصلا ناتخ عضوم سم "نإو

 هئانبل اهنيب قرف الإو سم وأ رظن ام لجأل نكي مل نإ هيف صخرو ى اهحاكن
 ملو قهارت مل نإ : ليقو . اقلطم اهحاكن زوجي : ليقو ى ال : ليقو “ دساف ىلع

 امو اهدلو ام يفو ى هتمطلو ةركنمو ةهراك تناك نإ : رباج لاقو . هتشت

 ك اهدلو امو تدلو ام لحو لحت ال : ليقو فالخلا كلذ بسحي فالخ هتدلو
 ةغلاب تعقوأ "نإو « هتحت تناك نا اهمأ قراف اهجرف سم "نإف ممرحتلا ىلعو
 . قهار نإ : ليقو ث لقعي ناك نإ : ليقو ى اهيلع مرح اهجرف يف يص ركذ

 . نكمب هنم تدتفا "الإو اهفَدص نإ اهقرافو اهقدصأ هتربخأو اهجوزت نإو

 ( ةذخافمب عقو نإو ) فيعض هريغو ميرحتلا نم فنصملا هرك ذ ام حيحصلاو
 نيب ) ربدلا ريغ دسجلا رئاس نم نيذخفلا ريغ يف عقو وأ ذاخفألا نيب عقو يأ

 ةهج يأ انم لفس نإو ( رخآلا هدلو امم“لك عنم ) يصو لجر وأ (.نيلجر
 ربدلايف ( ةطاولب عقو نإ ال “صّخر'و ) ةهج يأ نم الع نإو ( هدلو امو )
 ( لسمن ليق “ لحو ) ةفشحلا بغت مل ولو هدلو امو رخآلا دلو امم لك عنمي هنإف

 ةذخافغملاب لحلا يف صيخرتلا نمئفعضأ هنأ ىلع كهبنيل : ليق “ ظفلب هركذ

 خلا ةفلب تمرحو صخرو ةطاولب عقو نإ الإ صخرو هدلو ام : لاق ولف الإو

 لعاف دلو يأ خلا لسن ليق لحو : لاقف ى ةرابع هل فنأتسا كلذلو ‘ ىفكل

 امب مرحت مآلا نأل تاةدجو مأ نم هقوف ام ال ةطاوللا ةلأسم يف ولو هب لوعفم
 دقعلاب مرحت ال تنبلاو تنبلا ىلع دقعلاب مرحت اهنا ىرت الأ ؛ تنبلا هي مرحت ال

 ريغ دساف “%طو كلذ نآل هقوف ام اضيأ لح : ليقو « مالا آسمب لب مآلا ىلع
 الضف رخآلل ةجوز امهدحأ هب ىمسي الهنأل نيحكانتملا ريغ جيوزت عنمي ال يعرش
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 ىلع تدلو امو اهدلو امو ةغلاب تمرح و ى هسكعك لعافل لوعفم

 . .. ... ... رهشألا ىلع .أطخب نإو اهجرف رظان

 هب ( لوعفم ) لسن اضيأ لح : ليقو ى هتنب وأ هجوز أ هبلع مرحت نأ نع

 ام لحي : ليقو ى هب لوعفملا تنب لعافلل هركي : ليقو “ ( هسكعك لعافل )
 تباغ "نإ الإ هتحت وأ غلابلا وأ يبصلا قوف ام مرحي ال : ليقو ىايهتحت امو اهقوف

 لسنو لعافلل هب لوعفملا لسن ةيلحب لوقلا هجوو ى لوألاب لمعلاو « ةفشحلا هيف
 هنإ : ضعب لاق اك ي كح هيلع بتتري" ال دساف "ءطو كلذ نا لوعفملل لعافلا

 رخآلل اجوز هب ىمسي امهدحأ سيلو ىنزلا وهو دسافلا ءطولا نم ةدملا مزلت ال

 اعرش دراولا امنإو « هتحت امو هجوز قوف ام هيلع مرحي : لاقي نأ نع الضف
 رظان ىلع تدلو امو اهدلو امو ةغلاب تمأرَح و) هتحت وأ جوزلا قوف ام مرحت

 . حيحصلا ىلع أطخب تلحو ( رهشألا ىلع اطخ نإو ) هديب هسام وأ ( اهجرف

 امهسأ "حاكن هنبال : ليقو ؟ ال مأ عضولا باطخ نم كلذ له فالخلا أشنمو

 ى ىقشلا : ليقو “ عامجلا لح بقنلا دسفملا جرفلا دحو ى دمعت ولو ى اهتنبو

 ولو رتاس قوف هفرعو هديب كلذ سم نإو رعشلا لحم ليقو ى هبناوج ليقو

 ثبع نإو ى جلوي مل "نإ ىنمأ وأ هجرفب ولو ال : ليقو ى هبلع تمرح اظيلغ
 "نإ الإ ال : ليقو “ حيحصلا ىلع تمرح اهنطبو اهتيلإك كلذ ريغ يف هركذي

 : ليقو “ ةفطنلا كلتب تلمح نإ الإ ال : ليقو “ جرفلا تلخدو ةفطنلا تلاس

 ةوهشب سم نم لك : ليقو ى اهنيب قرفي الف اهجوزتو هيف اهناليس دمعتي مل نإ
 يأ يف ركذلا سمي الإ مرحت ال : ليقو “ ركذلاك عضوم يأ يف هب مرحت ديلاب

 ءةوهشب ديلاك ندبلا رئاس : ليقو ى هلوح امو جرفلا يف هب الإ : ليةو “ عضوم

 رظنلا سيل : ليقو “هيف فلخلا ةرمو دسفملا جرفلا يف الإ ةوهشب رظنلاب مرحت الو
 اهب ضقتناو امهريغ يف رظنلاك ةآرملاو ءاملا يف رظنلاو « هب مرحت الف آسملاك
 الإ الام : ليقو “ الماك قادصلا هب مزل هتجوز تناك ناو ، موصلاو ءوضولا
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 رض الو 2 لجر ةروع ةرظان مكح اذكو ،دمعب ةىبص جرف يف ددشو

 ةب وكرم لسن لح و ء دمعب نايصعلا عم نيتأرما وأ نيلجر نيب عقو نإ
 ,ضاعو لبقملو ةأرما جرف ريغ سام نسحتساَو ، هسكعك ةبكارل

 ك اهج وزتي ال نأ اهل

 ةأرملا رظن و ‘ فصنلاف الإو لماكف هيف وهو ءاملا يف هرظن نإ : ليقو “فضنلا

 نمو . ال : ليقو ى هلك كلذ يف هتسمو اهايإ هرظنك هايإ اهتسمو زجرلا ىلإ
 (يف دّدش'و) . ال : ليقو “ جوزتلا هل زاج لوصولا ىقبتي ملو جرف ىلإ هدي دم

 ,ةرظان ) ةغلاب ( كح اذكو ) كلذ ريغ رمو ( دمعب ) ةغلاب ( ةيبص جرف ) رظن
 روهشملا ىلع تمرح دمعتت مل نإو .صخرو “هجوزنتت ال ادمع ( ,لجر ةروع
 "نإو لزنأ ىتح هتّسم نإ عنملا “ضعب راتخاو .سملا اذك و حيحصلا ىلع تلحو

 رظني هنأ دمعتت ملو اهجرف رظن دمعت وأ رظنت اهنأ دمعتي ملو هجرف رظن تدمعت
 ؛سكع الو دمعت نم ىلع دهعتي مل نم مرحي : ليقو ى ميرحتلا يف اعم نيدمعتملاكف

 نم لئاسم يتأيو ى هميرحتب بقاعي نا نع الضف مآرحمب ذتلي مل دمعتي مل نم نأل
 ( رضي الو ) هتمتاخ لبق يذلا بابلا يف رشع عساتلا باتكلا يف بابلا اذه

 ص دمعب ) ريبكلا ( نايصعلا عم نيتأرما وأ نيلجر نيب عقو نا ) ةروع رظن
 ىلع ةظلغم اهتمزلو اههجاوزأ هب مرحت الو ( هسكمك ةبكارل ةب وكرم لسن لحو
 ص ةريبك وهو ىنز كلذو . لاوقأ ؛؟ ءيشب قدصت وأ ةلسرم وأ ةدحاو لك

 ناضمر يف عقو "نإو ى لاستغالا اهمزل ايهنم تلزنأ نمو ى امهؤووضو ضقتنا و
 كلذ عم مدهنا اتلزنأ "نإو ةدحاو لسقو“لك ىلع ناتظلغم ايهتمزلو اهموي ضقتنا

 ةوهش ( "سامل نمسحلتساَو ) ث اهموي : ليقو ى اهيضام : ليقو “ امهرهش
 (اهجوزتي ال 'نا) ةوهشل ( اهف [ضاعو لتقمو ) هركذ ريغب (ةأرما جرف ريغ)
 مرحت الو ى هتمطلو هتعفاد نإ لحت : ليقو 6 ادمع اهجرف _ساك مرحت : ليقو



 ج وذ قوف نمل هركو امهنيب سمل ةجلاعمل زاجو « لجرل ةأرما مكح اذكو

 قالط وأ ميرحتب هنع ةجراخ اهدلت ةيراج لوأ جوزت همخالو هتحت نملو

 ةثلاثب سأب الو « نالوق ةيناثلا يفو { رخآ عم توم وأ

 لوقي ةصورقملاو ةضوضعملا مرح نم لعلو ى اهصرقي وأ اهضعي هتأر نإ هتأرما

 ناسنإلا نم نوكي امنإ صرقلاو ى ليبقتلا يف اذك و هتأر " _.رإ هتأرما ممرحتب

 ( ةجلاعمل زاجو ) فال_خ{لا رمو ى ةوهشب ( لجرل ةأرم مكح اذكو ) عباصألاب
 اهترضح وأ هترضح نإو هب نامرحي الو “ جرفلا ولو ( امهنيب "سمل ) و رظن

 ‘ اجوزت تعفود نا : ليقو « اجوزتي مل ةوهشب اسمو آرظن اتبثاو ى ةذللا
 اعوقو تدارأ ةأرما رداب نمك طخب وأ ةجلاعمل ولو جرفلا سمب نامرحي : ليقو

 تخألاو خآلاك تاهمألاو ءابآلا ادع ام مرحي الو«اهجرفىلع هدي تءاجف ةباد نم

 وأ ركذلاب ولو ى سملاو رظنلاب ميرحتلا لئاسم يف ةلاخلاو لاخلاو ةمعلاو معلاو
 قوف نمل هركو ) لجرلا ربد وأ اهربد وأ ةأرملا لبق يف ماتلا ءطولاب وأ جرفلا
 جوزلا كلذ تنب هيلع مرحت نم لكو هلاخو همعو ( هيخألو هتحت نملو جوز

 راهظ وأ ءادف وأ ( قالط وأ ميرحتب هنع ةجراخ اهدلت ةيراج لوا "جوزت )

 اهنا لاتحال ةجراخ نم لاح وأ دلتب قلعتم ( رخآ عم توم وأ ) كلذ وحن وأ

 لوقو ةهاركلاب لوق ( نالوق ) اهتهارك يأ ( ةيناثلا يفو ) كاذ وأ اذ تنب

 يراوجلا ءالؤه تدلو ام مكحو ( ةثلاثب ) ةهارك ال يأ ( ساب الو ) اهنودب

 نم لكل اهتهاركب تلق كلذلو « نبللا قحالت ةفاخم كلذ هرك امناو “ نهكح

 عطقني نبللا نآل معرحتلاب ال ةهاركلاب كح امناو « لوألا جوزلا تنب هبلع مرحت

 اهيلع هلوخدب : ليقو ى يناثلا نم اهلمحب : ليقو “ حاكنلا دعب رهاظلا مكحلاب
 جوزلا امأو يناثلا دنع تدلو ام ءالؤهل هركي مل نبل لوآلا دنع اهيف نكي مل نإف

 تدلو نم اك « ةدح الب هل "بئابر هدعب نم دنع تدلو امف لوألا دسلا وأ لوألا

 س 1 ٥



 همأ و هتخأو > اهتحت امو لوألا ةنب ( حاكن هعم دلت مالغ لوأل هرك اذكو

 نم تجرخ ةيرس مكحو ص ثلاثب سأب الو 2 نالوق يناثلا يفو { هتدجو
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ كلذك جيوزت وأ عيبك ب دس

 نطبيف نك نإ نهقوف ام وأ ثالثلا وأ ناتنثالا هركتو ىهيلع مرحيف بئابر هلبق
 اذك و هب لصفنت ام ىرخاو ةدحاو نبب نكي ملو ددمتم وأ امم ندلوو دحاو

 جوزلا (ةنيا 'حاكن) رخآلا عم يأ (هعم) ه (دلت مالغ لوأل هرك اذكو) هلوق يف

 جوزلاكلذ نبا اهيلعمرحيزم لكو ادعاصف (هتآدجومماومتخاواهتحت امولوألا )
 مهكح ناملغلا ءالؤه دلو ام كحو ( ثلاثب ساب الو “نالوق يناثلا يفو ) لوألا

 توملاو ةبحلاك عيبلا لثمب يأ ( عيبك ب ديس نم تجرخ ةيوس ) دلو (محو)
 وأ ) كلذ ريغ وأ ةرجأ وأ قادص وأ ثرإ يف الاطعإ وأ قاتعإ وأ

 ةهاركلاب فنصملا ريبعتبو “ىشثنألا اهدلوو "ركذلا اهدلو ءاوس ( كلذك جيورت

 حرص دقو ى هيزنتلل ىلوألا جوزتي ال هريغو ءايركز يبأ لوق يف يهلا "نأ ملع
 اهلك لئاسملا كلت يف ةثونألاو ةروكذلاب دالوألا فلاخت و س هيزنتلل هنأب ءايرك ز وبأ

 ركذلا هركيف «سكملابو ىثنأ يناثلاو آرك ذ لوألا نوكي نا لثم ى اهعبا وتك
 . ملعا هللاو اذكهو هيبأل ىثنألاو لوألا مال
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 باب

 هتبوت دعب وأ هرك ب "نإو هتينزم حاكن لجرلا ىلع مرح

 كلذ يف رخآ ( باب )

 لصألاو ءايلا ديدشتو ميملا حتفب ( هتينزم حاكن لجرلا ىلع مآرح )
 يةدع' امنإو ى اهلبق ام ريك و ءايلا يف تمغدأو ءاي واولا تلدبأ هتيونزم

 ء لاصيالاو فذحلا باب نم كلذو “ عالا وأ ءطولا ىنعم هنطضتل ىنزلا
 تحصوظفللا ثنأف ًارتتسم بئات ريمضلا ناكءابلا تفذح املف ىاهب نزم لصألاو

 اهسأر يف ولو اهدسج يف وأ فوفلم وأ ربد يف وأ ( مارد ب "نإو ) هتفاضإ
 ربدلا : انموق ضعب لاقو “ تباغ "نإ : ليقو « ةفشحلا بغت م وأ ةلفط ولو

 احلصأو ابت نإ : ليقو اهتبوتو ( هتبوت دعب وأ ) فيعض وهو ادحأ مرحي ال
 ةفينح يبأو يعفاشلاو كلام لوق وهو ابوتي مل ولو : ليقو ى اهحكانت زاج
 الثم انباحصأ نع مهتياورتسيل و سابع نباو ديز نب رباج نع نوفلاخلا هاورو

 هنأو “ حاكن هرخآو حافس هلوأ سأبال هنأ : سابع نبا نع يور امو “ ةجحب

 هنإف ةكرشب ىنز كرشم هلحم « هرخآ اهارتشا و راهنلا لوأ ةلخن نم لكأ نمك

 تبثت ال نمم وأ نييبرح اناك "نإ : ليقو ى اقلطم اهمالسإ دعب حكانتلا ايمل زوجي
 لصألا ناك "نإ الإ ال : ليقو © اهنيد يف مرحي ملو“اههتقو يف مالسإلا ماكحأ هيلع

 ةكرشمو كرسشل لحيال : ءايرك ز وبا خيشلا لاقو “ هميرحتب انيدي مل ولو امارح

_ ٤٧ _ 



 ناك نإ زوجي الو زاوجلا حيحصلاو “ مالسإلا دعب رخآلا امهدحأ جوزتي نأ اينز

 ةأرماب ىنز نم : ديز نب رباج نع ةحيحصلا ةياورلاو ى ادحوم امهدحأ

 ادبأ اهيلإ رظني ال نأ ردق نإو 6 رضخألا رحبلا امهنيب لعجلو اهجوزتي الف ٠

 هانز نم رش اهنج وزت : لاقف اهجوزت ةأرماب ناز نع يباحص لئسو . لعفيلف
 رركتلو“ ”هشت ىنزلا و لالحتسا هنأل يأ هتمرح يأ“ هتهةركف ةشئاع تلئسو

 اهجوزت مث ةأرماب ىنز لجر اميأ » : للع هنعو.هيلع ينبي امو ج"وزتلاب ءىطولا

 ةشئاع نعو ى '!) « حافس دعب حاكن ال » : نلع هنعو ى )١' « ادبأ نايناز ايهف

 حاكن ينازلا ىلع مرح هنأ ى '" ي نينمؤملا ىلع كلذ مآرحو » : ىلاعت هلوق يف

 كلذ يفو « للع يبنلا ىلا عوفرملا ثيدحلا "كح شلا اهمحر اهمالك كلح و« هتّينزم

 لاق نم لوقلو “اقلطم هتّينزمب ينازلا حاكن ليلحتب نيفلاخلا نم لاق نم لوقل ةدر
 اهب ىنز ةأرما جوزت ةفينح وبأ زاجأو ى ةبوتلاو حالصإلا طرشب هليلحتب مهنم
 جوزت اعنم اذك و اهتنب جوزت اعنمو ى اضيأ كلذ يعفاشلا زاجأ و“اهجرف رظن وأ

 تلح فيك انباحصأ ضعب اهيلع باعو « نطب ام هوبأ رظن ةمأب هيرستو نالا
 تنبلا ممرحت يف ايهيلع بيع ال هنأ يدنع يذلا : لوقأ و ؟ اهتنب تمرحو ةينزملا

 مرح مألا "رسمو “اهب ىنز نمل ةجوزك تراص اهمأ "نأ ثبح نم اهامرح اهنال

 ص اهب ينزملا ميرحت ىلع ةلدألا نم مدقت امب امهيلع جتحيو اهيلع باعي امنإو تنبلا

 لو ث تينزممب لجرلا حاكن ميرحت يف امع ام اًمع ءايركز ابأو فنصملا "نأ ملعاو
 نظي نأ لثم؛مرحت الامدحأ الو ادمعتي مل نإ امهنأل ادمعتي مل وأ ادممت الوقي
 رخآلا ؟رزظو زج" وأ اناركس وأ امات امهدحأ ناكوأ هجوز رخآلا نأ امهنم لك

 يذمزتلاو دواد وبأ )١(

 نايح نبا )٢(
 ح : رونلا )ح(
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 ك هتحت نمو هقوف نمو هحاكن اهيلعو « اهتحت امو اهقوف اهو اهيرستو

 ‘..ىرىحم ساو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ىنزلا دُسعتهيف سيل امم كلذ وحنو هجوز هتظو“هشارف يف هدجو وأ هجوز هنأ

 ( اهتحت امو اهقوف امو اح رمتو ) يلو ريغ وه اذاف يلو هنأ نظي لجرب جوزتك

 تدلو يتلا اهتانبو اهتاهمأ هنبل زوجو “ نهريغو اهتمعو اهتلاخو اهتخأ زوحتو

 كلذ "ريغ لحو ( هتحت نمو هقوف نمو هحاكن اهيلع )مرح ( و ) اهب هانز لبق
 ةناثراوتي الو ب-نلا تبثو اهقدصأو اهقراف احكانت نإو “همعو هلاخو هىخأك

 اهعم دلوو ىنزلاب ةروهشم ةأرما عم مارحلاب يراجيمتلا سادرم نب فسوب ناكو

 لوقآو“هيلإ بسنيو هثري : زيزع وبأ لاقف “ فسوب دلو راجيمت لهأ هيمسي ادلو

 نأ لمتحي هنآل « هبسن تبثي حاكنب هتّينزم عم دلو نم ةنأ يف اصن اذه سيل

 نوكلا امأو ث ةداهشلا مدعو ىنزلاب فسوي رارقإ مدعل بسنلا تبثأ نوكي
 وأ رظنب تم"رح نإ امأو “ناقرفي : ليقو“هريغو ىنزلا لمتحيف مارحلاب اهعم

 اهتعضرأ نمف“«ناويدلا» يف هلاق ناقرفي : ليقو “احكانت نإ ناقرفي الف دي "سم

 لالحلا مرحي مارحلا نأ كلذو ملعلا لهأ رثكأ دنعو اندنع كل لحت ال كتينزم

 ى كلام عجر هيلإو هتحت وأ هقوف نمل اهتحت وأ اهقوف ام الو لحت ال بآلا ةينزمك
 ميرحتب ةدرو ى الالح “۔ارح م"رح ام : سابع نبا نع يور دقو ى ال : ليقو

 مرحي له ةأرماب ناز نع لئسو : هصن ام طقللا يفو ‘ لح ام ساجتآلاو رخلا

 . اهمأو اهتني الإ هيلع مرحي ال : لاق ؟ اهلسن هيلع

 مرحت الف طلغ ةأرما ءيط ونم لكو“ لقعي ال لفط ةرضح ةأرماعايجمسسأب الو

 توم دعب كلذ ةنأ حص مت ك اهب لخدو ملع ىلع بئاغ ةأرما جوزت نمو « هيلع
 نممحتسا و ) هتينب “ضعي اهمرح و رفك : لبقو“ىصعو هل "تلح ةدع ءاضقناو

 - ٤٩ - ) ج٦ ۔ لينلا ٤ (



 { اهارستي وأ اهجوزتي ال نأ عقي ملو هتعواط نإ ىنز ىلع ةأرما ,دوارمل

 ريغص يبسملو ء رصم ريغ يف دجو ذوبنملو ى ةفيفع عافد هتعفاد نإ زاجو

 هبف ةينازلو ء اليل ةأرماب هبفرنازلو هيلا عجر نإ هيف هبسن فرعأال هنم
 ةطوح هيف اوجوزتي ال "نأ كلذك لجر

 (اهاآرستيوأ اهجوزتي ال "نأعقيإلو هتعواط 'نإىنزىلع ةأرما)بلاط(دوارمل
 افرفي ل عقو ناو ى هتعواط ذإ ال : ليقو “ زاج اها“رست وأ اهجوزت نإو

 ةهراك هديب اهَّتسم نإو ( ةفيفع عافد هتعفاد نإ ) ةهارك الب ( زاجو )

 تركنأ و هتمطل "نإ رباج نعو « ةديبع وبأ اهعنمو رباج امهزاجأ ةركنلمو
 ملاجوزتو عنمت ملو حصت ملو “ جرفلا ريغ هلك اهدسج سم نإو الف الإو تزاج

 نإ : ليقو ى تمرح : ليقو ى تلح رةوهشل اهرظن نإو ى اهنيب قرفي
 . ةغلابلا ريغ يف رم اك تلح ةرظنلا كلت ريغل اهجوزت

 ،ىرقلاك كلذو ريبكدلب يأ ( رصم ريغ يف دجو رذوبنمل ) نسحتسا ( و )
 ديرب نأ لمتحيو ى حضاولا وهو ةيرقلاك ناسحتسالا كلذ يف اضيأ رصملا : ليقو

 يبسملو ) ةيرقلاو رصملا لخادل ناسحتسالا ىلوألاب مهفيفرصملا جراخ رصم ريغب
 مهفيف ريغ ىلإ ءاملا دوع زوجيو « رصملا ريغ اذك و ع رصم نميأ ( هنم ريغص

 نم لب رصم ريغ نم يسملا يف ناسحتسالا ناك اذإ هنإف « ىلوألاب رصملا كح

 هيف هبسن ) وه ( فرعي ال ) ىلوأ هريغ لخادو هلخاد نم يسملا يف ناك هجراخ
 لجرب ىنز لجرلو ( لجرب هيف ,ةينازلو ذايل ةأرماب هيف نازلو هيلا عجر نإ
 فرمي ال نمب اراهن ىنزلا ناك وأ هيف هبسن فرمي الو اليل يأ (كلذك ) لفط وأ
 وأ ةيرق وأ تيب يف مرحم تاذ هل تناك نملو ى هتحت نم وأ هقوف نم فرعي ال وأ

 ( ةطوح هيف اوجوزتي ال نأ ) كلذك مرحم وذ امل ناك نملو اهفرعي ملو رصم

 ۔» ٠ ٥ ۔_.ه



 . . . . . . .مهيلع مرحي نمب اوعقي نأ

 مرحي نمب ) ةسبالم ىندأل حصت اهنأل ةفاضإلا زوجتو ( اوعقي نأ ) نع نيونتلاب
 "نإ ) : لوقي للع هللا لوسر تممس : ريشب نب نايعنلا هللا دبع وبأ لاق ( مهيلع
 نمف “سانلا نم ريثك نهملعي ال تاهباشتم رومأ اهنيبو نيب مارحلاو نيب لالحلا
 مارحلا يف عقو تاهبشلا يف عقو نمو هضرعو هنيدل أربتسا دقف تاهبشلا ىقتا

 نإو الأىمح ,كلم "لكل “نإو“هيف عترب نأكشوي" ىمحلا لوح ىعرب يعارلاك

 "نإو “هلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضم" دسجلا يف "نإو الأ “همراحم هللا ىمح

 . ") ( بلقلا يهو الأ هلك دسجلا َدَسَف تدسف

 : للع هللا لوسر نم تظفح : بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا دمحم وبأ لاق

 ضرامت اهيف اوجوزت نإف )٢' 2 كبيري ال ام ىلا كبيريام عد »

 رظنلل رهظي هنإف رهاظلاو ص مارحب اونقيتي مل ام للا وهو لصألا
 : ةيعفاشلا ضعب لاق مارحلا يف عوقولا ةفاخم امأو امتح راجزنالا باوصلا "نأ

 نإ : يناسارخلا يرخأتم نم ةعامج لاقف رهاظو لصأ وأ نالصأ ضرامت اذإ

 نإف ى هرهاظ ىلع سيل قالطإلا اذه :يوونلا لاق ع نيلوق كلذ نم ةلأسم لك يف

 لمعيو نظلا ديفت اهنإف يلدع ةداهشك ؛فالخ الب رهاظلاب اهيف لمعن لئاسم انل
 الي لصألاب اهيف لمعن لئاسمو ى ةم؟ذلا ةءارب لصأ ىلا رظنن الو ى عامجإلاب اهب

 لمعي ه۔_نإف اعبرأ مأ اثالث ىلص وأ قتع وأ اقالط وأ اثدح نظ نمك فالخ

 : لاق "ذإ حالصلا نبا هررح ام طباضلا يف باوصلاو : لاق ‘ فالخ الب لصألا

 ضراعت يف اك ى حيجرتلا يف رظنلا بجو رهاظو لصأ وأ نالصأ ضرامت اذإ
 رهاظلا ليلد حجرت ‘نإو ى نيلوقلا لئاسم يهف حجارلا يف ددرت "نإف ى نيليلد

 . ھ .ا فالخ الب هب لصألا ليلد حجرت نإو “ فالخ الب هب مَحكَح

 ؛ [آمزج لصألا هيف حجرت ام امهلوأ ؟ ةمبرأ ماسقألاف : رجح نبا لاق

 )١( يئاسنلاو دمحأو هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو ملمو يراخبلا هاور .

 )٢( يذمرتلا هاور .

 س ٥١



 هطباضو ؛ًامزح رهاظلا هيف حجرت ام :اهيناث ‘درجع لاتحا هضراعي نأ :هطباضو

 ةياورو ىوعدلا يف ديلاو ى نيلدعلا ةداهشك "عراشلا هبصن ببس ىلا دنتسي نأ
 حجرت ام : اهثلاث . ةدملا يف اهضيح اهرابخإو ى لالهلاو تقولاب هرابخإو ةقثلا

 فيعض ببس ىلا هيف لاتحالا دنتسي نأ : هطباضو ث "حصألا ىلع لصألا هيف
 بطر همثو هجرخأو ءانإ يف هسأر "بلك لخدأ اذإ اك رصحنت داكت ال هتلثمأ و

 وأ هفتن له كشف رعش ىأرف مرحم طشتما اذإ اكو < رهاط وهف هغولو ملعي ملو

 هطباضو لصألا ىلع رهاظلا هيف حجرت ام :اهعبار ىهيلع ةيدف الف فتن الب طقس
 وأ ةينلا ريغ نك ر كرت يف ةالصلا دعب ةكش ولف ع اطبضنم ايوق ابيس نوكي نأ

 ثيضم رهاظلا نآل ؛ ةداعإلا همزلت مل اهضقان يف ةكش و ةراهطلا نقتي نأك طرش

 نإف ى نهيلع مرحي نمب اونقيتي ملام زاج اوجوزت نإو ى ةحصلا ىلع هتدابع
 الو ص هريغ اوقفاو نإ نومنأي ال : ليقو اومثأ هربغ اوقفاو نإو « اوكله هوقفاو

 خيشلاو فنصملا رهاظ كلذو « بوبحم نبا لوق رهاظ وهو هوقفاو نإ نوكلمي
 نأ مرحي اغفمإ : الاقو كلذ ف اوجوزتي ال نأ نسحتسأ : لاق دإ ءايرك ز يبأ

 كتحت و قوف امو هدلو وأ همأ وأ هوبأ وأ هب ينزملا كلذ هنأ اونقبت نمي اوجوزتي

 مرحي الف ميرحتلا امأو : ءايرك ز يبأ خيشلا لوق امأو « هلك كلذب مرحي امو

 ايهنم دحاو لك ىلع مرحي هنأ هانعمف ؛ مراحملا يوذ نم اهلسن نم ناك ام الإ اهيلع
 يود نم : هلوق لىلدب ةّمعو معو دلوو مأو بأك همراحم م نيذلا رخآلا موق

 دارملا ناك ولو ى دلولا ىنعمب نوكي اك قلخلا ىنعمب نوكي لسنلا نإف ؛ مراحملا

 هنم لوسنملا ىنعمب لسنلا نوكي نأ زوجيو “ مراحملا يوذ نم لقي مل طقف دلولا

 نم ضعب ىلع اهضعب مرحف امه امأو « ةنباو نباك ؛هيلا لوسنملاو ى مأو ربأ نم
 مرحي الف ميرحتلا امأو : كلذ ريظن يف هلوق اضيأ تركذ امل لديو ى ىلأ وأ باب
 فصولا يف اهيلع مرحملا نأ هدارمو دلولا ىلع رصتقي ملف خلا اهب ىنز يتلا الإ هيلع
 ص اورهظ نإ صيخشتلاو نييعتلا ىلع وأ رمآلا سفن يف وأ « رخآلا ىلع لك مراحم

 ۔ ٥٢ ۔.
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 . .. ...... ... . هتنبا ةرضال

 مرح نمم سيل هنوجوزتي نم “نأب اوملعي ىتح كلذنم جوزتلا مل زوجي ال : ليقو
 ركذو « فالخلا ىلع كلذ يف ىنزلاك نامرحلا ؟رسملاو رظنلاو « ىلوأ وهو مهيلع

 جوزتي نأ هلف هجرفب "نإو اهجرف سمو اهَمضف اليل ةأرما يقل نم : بوبحم نا
 نمو ى اهتنبا جوزتي الف نالف نب نالف تنب انأ : تلاق نإو اهملعي مل نإ اهتيرق نم

 هنم جوزتي ال : ليقف هل زيمتت ملو ناتأرما هيفو لزنم يف ادع ةأرما جرف رظن

 . هنم جوزتلا هل : لىقو “ نيقي ىلع الإ

 دعب ( ههبأ ريغ دنع ) "ةرض تناك "نإ ( هلمأ ة“رض حاكن لجرل هركو )
 تتام كلذ دعب وأ هيبأ ج'وز نوكت نأ لبق ةرض تناك هتدالو لبق وأ هتدالو

 ( هتدج ) ةرض ( و ) ةدحاو دعب ةدحاو هبأ ريع ايهجوزت وأ تبح وأ همأ

 ةرض تسم ءاوس ى هيبأ مأ وأ همأ مأ تناك ةاوس ( اقلطم ) هدج ريغ دنع
 ةرض تناك ءاوسو « ست ممأ هتدج وأ همأ تتم ع ست ممأ هتدج وأ همأ
 يهف اهتعج ر كلع ةأرما ةدع ف همأ .جوزت نإو “هدوج و دمب وأ هدوجو لبق اه

 نمجوزتي ال اهتعجر كلمي , ةدع ي 'نَم ةنأ : ليلدب اهجآوزت هل هركي كاهل ةرض
 ةدحاو قّلطف عبرأ هدنع نم نأو 9 تخأو ةلاخو ةمعك اهعم عمتجت ال

 هدج وأ هيبأ دنع ةرضلا امأو اهتعجر كلم نإ ةدملا متت قح ىرخأ جوزتي ال

 معز يف همأيأ ةجوز حاكن هرك و ى هدج وأ هيبأ ةجوز اهنأل ةمرحم

 الب ةزئاج اهنإف ( هتنيا ةرص ال ) هريغب لممي الو اهميرحت باوصلاو “ ضمي
 لثم هتمأ جوز نوكي امك هنإف « هيبأ ريغ دنع همأ ةرضك اهنأ رهاظلاو ك ةهارك

 هتنب ةرض نوكت كلذك ى بآلا ةجوز ميرحتل جوزت ام جوزت هل هركف هيبأ

 هجو رهظ مث !لمات تنبلا جوزت ميرحتل هركتف دحاو لجر اهعمج اهنأل هتنبك



 اهجوزتي الف كتمرحم انأ : ريغص يسم وأ ذوبنمل ةأرما تلاق نإو

 . ةيراجل لجر كلذ لاق 'نإ اذكو نايب الباهسفن تبذك ولو

 كلذ هركُيف تنبلا "قح نم مظعأ مآلا "قحو ى كلذب ظاتفت مألا نأل ةهاركلا

 . اهتوم دعب قيدص وه نم ىلإ ناسحالا بدني اك « تتام ولو

 (اهجو“زتي الف ى كتمرحم انأ : ريغص "يسم وأ ذوبنمل ةارما تلاق انإو )

 ( نايب الب ) امقاو بيذكت ( اهسفن تبذك ولو ) اهب مرحي نم الو اهاآرستي الو

 ( ةيراجل كلذ لجر لاق نإ اذكو ) اهب مرحي نمو يه تلح نايبب اهبذك نإو
 . ملعأ هللاو

٥٤ 



 ا

 . . . ملسم ةبطيخ ىلع بيطخي نأ لجرلا يهنن

 ةبطخلا يف ( باب )

 يهنو روهلا دنع مرحت يهن "ةأرملا هثلتمو ( لجرلا يهن" )

 ى ميرحتلل هنإ : ليق ولو دقعلا لطبي الو “ ,ضعب دنع ,بيدأت
 بهذمو انبهذمو . لخدي ل "نإ : ليقو 0 اقلطم حاكنلا خسفو لطب : ليقو

 كلذ نوك و “ بطاخلا ىصعو [قلطم حاكنلا ةحص ةيكلاملا نم ريثك و ةيفنحلا

 يهو ى ةبطخلا هنع يهنملا "نأل ؛ خسفلاو نالطبلا هنم "مزلي ال ممرحتلل يهنلا

 انهيهنلا :يوونلا لاق لب ؛ روهملا بهذم كلذو حاكنلا يف اطرش تسيل

 يذلا اهشل و وأ يه تحرص اذإ ام يعفاشلا دنع ميرحتلا آلح و :عامجإب ممرحتلل

 ( بطخي انأ ) كنع ةبغر ال : اهلوقك تضرعت وأ لوألل ةباجإلاب هل تنذأ
 ( ملسم ) ءاخلا رسكب ( ةبطخ ىلع ) مرك اك بطخأ وأ بنكك بطخ نم
 الف هئاق وأ هيبأ ةبطخب لفط وأ انونجم وأ ابوبج وأ انينع ولو دحوم يأ

 ىلع بطخيف ىلوتم :ليقو ى هنم أَربتنم وأ فوقوم وأ ىلوتم هبطخ ىلع بطخي



 نعو “«ناويدلا» يف ردص هبو لوألا رهاظلاو ى هنم أربتلمو هيف فوقوم ةبطخ

 نأ فيفعلل زاج اقساف ناك اذإ لوآلا بطاخلا آنأ : كلام بحاص مماقلا نبا

 تناك اذإ هجتتم وهو : ليق . يبرعلا نب ركي وبأ هحتجرو هتبطخ ىلع بطخي
 ى ةبطخ ال اك هتبطخ نوكتف اهل ءوفك .ريغ قسافلا نوكيف ةفيفع ةبوطخلا
 دنعو اندنع زوجيو ى لوبقلا ةمالع اهنم تردص اذإ اذه فالخ ىلع روهلاو

 ىلع ةبطخلا عنمب : ةيعفاشلا روهمج لاقو “ كرشم" ةبطخ ىلع ةبطخلا روهملا

 ال ) :يف خألاو : اولاق اهتبطيخ ملسمل زجي مل “ةيمذ ؟يمذ بطخ ولف ؛ يمذ ةبطخ

 ىََبو ى هل موهفم الف بلاغلا ىلع راج 6١١ ( هيخأ ةبطخ ىلع مكدحأ بطخي
 “قح وأ هل مارتحاو دقعلل ؟قح يهنلا اذه له فالخ ىلع فالخلا مهضعي
 صيصتتلاب هل وأ ةبطخلا طقف هل تزاج يناثلل لوآلا ن ذأ "نإو ؟ نيدقامتمل

 يف رصتقا هيلعو لوألا يدنع بحصلاو . نالوق حجرو ع قاخلالاب مهرينلو
 ى لجرلاك كلذ يف ةأرملاو ى هرمأ يلو نمل لوآلا ةبطخ تناك ولو : لاق ناويدلا

 ةبطخ ىلع اهسفنل الجر بطخت الو ى رخآ ةبطخ ىلع "ةأرما لجرل بطخت الف
 لجر يف بغرت نأب ىرخأ ةبطخ ىلع هايإ اهتبطيخ يبرملا نبا رثوصو “ ىرخأ
 هدّهزتو اهسفن ىلإ هوعدتف ىرخأ ةأرما ؛يجتف ىاهبيجيف اهجوزت ىلإ هوعدتو
 دقو : لاق ى هدتهزت م وأ هتدتهز اهشهن حضاولاف كلذ ىلعو : تلقو ى اهيف

 ناك اذإ اذه لحم "نأ يفخي الو ى لاجرلا نم لضفلا لهأ بابحتساب اوحرص

 ةبطخلا وه كرت وأ لوألا تعنم اذاو ها ةدحاو جوزتي ال نأ مزع بوطخلا

 . ةبطخلا تزاح

 ةمطاف نأل اهتبطخ تزاج اهنوكر الو اهاضر ملعي مل اذإ هنأ يعفاشلا معزو

 )١( هيلع قفتم .

_ ٥٦ 
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 هربخت مل امل ةماسأب نل هللا لوسر راشأف ى مهج وبأو ةيواعم اهبطخ سدق تنب
 ةبغرلا اهنم هل رهظ هنأبو ةبطخ ربغ هتراشإ "نأب بىجأو ى دحاوب اهاضرب

 اهنيبو هنيب عقونم ةبطخ ىلع الإ ةبطخلا عنتمت ال هنأ ةيكلاملا ضعب معزو“ايهنع
 ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم كلا دبع وبا لاق اك نالوقلاو ى قادصلا ىلع يضارتلا

 . ليلد ريغل رهاظلا نع جورخ

 ملعي قح اهيلو وأ يه تبأ "نإ بطاخ ىلع بطخم الو : «ناوبدلا» ف لاقو

 تإ "الإ ردبعو نونجمو لفط ةبطخ ىلعبطخيو .ةدر نيح زوجو « اهكرت هنأ
 هجرخأف هدبعل وأ هنذإ الب دحأل بطاخ ةبطخ ىلعو ص ديسو ىلو نذإب اوبطخ

 مل ام دحأ لك ةبطخ ىلعو « هكلم نم اهدّيس اهجرخاف ,ةمأ بطاخو هكلم نم
 ى ةسماخ وأ ةمرحم ةبطخو ةدع يف ةبطخك ؛ زوجت ال ةبطخ ىلعو « لصت

 يلولاو ى اهيلو ريغ ىلإ ةأرما ةبطخو ى اهسفن ىلا ةلفط وأ ى ةنونجم ةبطخو
 لحتال نمل "ةأرما بطاخ ةبطخو « ريغلا دي يف اهحاكن رمأ ناك "نإ “الإ رضاح
 مهتبطخ ىلع بطخي الف ديسلاو يلولاو بآلا "الإ هتبطخ ىلع بطخي نمل وأ ى هل
 بسراودلا مالك ه ا مهتبطخ ىلع بطخي ال نمم اوناك نإ دبعلاو نونجملاو لفطلل

 . فرصتو راصتخاب

 نأب راجئتسا وأ ءارتكا وأ ءارش وأ .عيب يف ( هموس ىلع مواسي وأ )
 ىلع اهيف ررضلا ىلوألا ةروصلا ؛ عئابلا دنع ىرخأ ةعلسب يتأي وأ نمثلا ىلع ديزب
 ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ لاق اذك ى عئابلا ىلع اهيف ررضلا ةيناثلاو ى يرتشملا
 ةيناثلا نوك مهضعب ركنأو “يرقشملا ىلع اهيف ررضلا قيقحتلاو « ةتس يبأ نبا

 “هريغ ىلا يرقشملا نع عيبلا ليزت ةمواسم اهنأل طلغ وهو“يرقتشملا ىلع ةمواسم

 نأ ) مرحت يهن (“ةأرما ) تيهنأ ( و ) هلا اش نإ كلذ ىلع مالكلا يتأيو

 س _ ٧٢ ٥



 . ...... .... ةملسم قالط لأست

 ةديبع يبأ ةياور يف ةملسملاب تخألل ريسفت فنصملا نم . اذه ( ةملاسم قالط لأست
 كدحأ بطخي ال ) ثيدح يف خآلا رتسف اك ") ( ا قالط ةأرملا لأست ال )
 امو ديحوتلا يف ةَوخالاف ى اقلطم ةدحوملا دارملاو ملسملاب '؟} ( هيخأ ةبطخ ىلع

 ةرفاكلا كلذب قحلت : ىوونلا لاقو ةيباتكلا قالط لاؤس زوجيف 6 هعبتي دق

 سنجلا يف اهتخأ اهنأ وأ بلاغلا دارملا نأل ى نيدلا يف اتخأ نكت نإو مكحلا يف

 الو “ةقسافلا قالط لاؤس مساقلا نبا ىأر ىلع ءىيجي « ةيجوزلا يف وأ « يمدآلا

 . روهمجلا دنع ىرف

 لع لاق « اهل ا ًراضم ناك "نإ الإ هلأست نأ اضرأ مارحف اهسقن قالط امأو

 ()٢' ةنجلا ةحئار اهيلع مارحف سأب ام ريغ نم قالطلا اهجوز تلأس ةأ رما انأ (

 مرحت 5 سأبل قالط تا 'نإ اهنأ هنم مهفيو ] ةباحصلا نم وهو نابوث هاور ]

 رأ ةأرمال لح ال ) ةياور مي رحتلل يهنلا "نأ ىلع لديو ى ةنجلا ةحئار اهيلع

 سيلو .ها بدنلا ىلع يهنلا اذه اولمح : نابح نبا لاقو ( اهتخأ قالط لاست

 يغبني ال ةبيرل اهقالط لاؤس ناك نإ وةلئاسلا حاكن خسفني ال :لاح لك ىلعو يشي

 نم امل لصحت ررضل وأ ةضحم ةحيصن تناكو « جوزلا ةمصع يف اهعم رمتست نأ

 ةلئاسلابو ع ةجوز تناك يتلا اهقالط لوؤسملاب دارملاو ى زاج هسكع وأ جوزلا

 ترج دقو ءايرك ز وبأ لاق اك © ةقباسلا كلت قالط طرقشتف ع اهيلع بطخت لا
 قالط امهادحإ لأستف لجرلا تحت ناتأرملا نوكت نأ دارملا وأ « نهتداع كلذب

 (نيجوزلا قح) باب ي هلوق هيلع لدي يذلا وهو“ربلا دبع نبا لاق هبو ىرخألا
 لمتحيو“ةرضلا ىلإ دئاع رورملا نأ ىلع ها رم دقو اهترضل نإو اقالطهلأست الو

 )١( دمحأو يئاسنااو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور .

 )٢( هركذ رم .
 . ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبآو دحأ هارر )ء (

_ ٥٨ 



 اموابتنبا ال اهيرست وأ اهتدج وأ اهتمأ حاكن ةأرما بطاخل هركو .

 . . . زاجو 4 دج وأ بأ ةبوطخم هتحت نمو نالو اهتحت

 اهنإف اهيلع ةلئاسلا هذه لخدت يتلا يهو ةوقلاب ةرضلاو لعفلاب ةرضلا ىلإ هدوع

 لعفلاب ةرضلا لمشي امب ةلأسملا ريسفتف ى لعفلاب ةرض تسيل اهيلع لخدت مل ام

 نأ ةأرمال حصي ال ةياور يفو يفبني ال ةياور لوألل لديو .« ةوقلاب ةرضلاو

 نوكي نأ مهضعب نسحتساو . ردق ام ال "نإف ى حكنتل و اهتخأ قالط طرتشت

 معي ام طرشلا ركذ الو ك خلا حكنتلو ةدايز هف تسيل يذلا ثيدحلا ق دارملا

 مالسالاو ةيسنجلل اتخأ ةرضلا ىمسو ربلا دبع "نبا هزاجأو ع هلك كلذ
 . فاطمتسالاو

 : لاقو : هصن ام« طقلل ١ »يقو“ اهقنعو : ليقاهرمش رظن ةأرماجوزت رديرملزاجو

 بطخ اذإ »: قلع هنعو اهيتبكر تحتو اهترس قوف ام ىري نأ بطاخلل زوجي

 نإو ةبطخل اهيلإ رظني امنإ ناك اذإ اهيلا رظني نأ هيلع حانج الف ةأرملا كدحأ
 ٠ ] يباحص وهو يدعاسلا دمح وبأ هاور [ » ملعت ال تناك

 وأ اهَسأ "حاكن ) اهيلع دقعي ملو اهجوزت هل زئاج ( ةأرما بطاخل هرلكو )
 جوزت ناكمإل ةمأ وألا ةهج نم وأ بآلا ةهج نم اقلطم تلع نإو ( اهتدج
 ( اهتحت امو اهتنبا ال )َةمأ تناك "نإ امهادحإ يرست وأ ( ا"رست وأ ) ةمألا

 ال اهتدج وأ اهمأ ؛رس. اهمرحي امنإ تنبلا نأل اهبرست وأ اهحاكن هل هركي الف

 مألا فالخ ع اهتكدج وا اهمأ ةبطخ درجمب هركت الف ى اهتتدج وأ اهمأ ىلع ُدقملا
 نإو ںاهتنب ىلع ةبطخلا درجمب هركتف كاهتنب ىلع دقعلا درجمب مرحت اهنإف ةدجلا وأ
 هركني مل كلذ وحن وأ اهتمرحم هدنع وأ ةسماخ اهنوكك هل زوجت ال نم بطح

 'ةبوطخم هتحت نمو نبال ) هرك ( و ) اعرش زوجي اك اهتدج وأ اهمأ جوزت هل
 ةهارك الب ( زاجو ) ةبطخلا دعب اننجت وأ ى اتام ولو اقلطم ( ةدج وأ ربأ
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 هيبأ ىلع ةأرم ا هريغ وأ وه دقع "نإ هتحت نمو نبال نسحتسا و ي هسكع

 دةْع ام حاكن دح وأ بال زاجو > اهجوزتي ال نأ هركن ف هرمأب ال

 هركنأ نإ هرمأ الب غلاب نا لع

 ةهيبش دجلاو بآلا ةبوطخم نأل دج وأ بأل دلو ةبوطخم وهو ( هسكع )

 ى تاذلاب ةمرحم نبالا مأو ، هنبا مأك انأل ةمرحم امهتجوز و ى ايهتجوزب

 ى نبالا ةجوزب ةهيبش اهنإف نبالا ةبوطخم فالخب اهتبوطخ نبالا ىلع تهركف
 ةلعلا ةذهل ( و ) اههبشأ ام هركي ملف هدقعب لب تاذلاب ال ةمرحم نبالا ةجوزو

 هرمأب ال هيبا ىلع ةارما هريغ وأ وه دقع نإ هتحت نمو نبال نسحلتسا )

 نسحتسا بئان ( اهجوزتي ال نأ ) هدر ىنعمب دقعلا بآلا ركنأف يأ ( هركناف
 كلذك هتحت نم كحو “نبالا ىلإ نادئاع هريغ وأ :هلوق يف ءاملاو رقتسملا ريمضلاو

 اهجوزتي ال نأ : لاق هنأك دحألا ىلا دئاع رتتسملا ريمضلا وأ مالكلا همهفي اك

 لوعفم ءانبلاب ( دقع' ام 'حاكن دج وا بأل ) ةهارك الب ( زاجو ) امهدحأ
 ام ال ( هركنأ "نإ هرمأ الب غلاب نبا ىلع ) امهريغ وأ دجلا وأ بآلا هدقع ءاوس

 : لاق نمو « لفطلا هنبا ىلغ بآلا دقع يضمل زئاج ريغ هنإف ى غلاب ريغ ىلع دقع
 ىلع تمرح نالا ىلع وأ بآلا ىلع ةجوزلا دقع "حص اذإو « زاجأ هيلع يضمي ال
 نم بطخي : «ناوبدلا» يف لاق هنبا وأ هيبأ جوز اهنأل ؛لوخد نكمب مل ولو رخآلا

 اهربخي"و اثلاث ايهنيب دقعي "نأ ةأرما بطاخل بدثنو “ تقولا يف هحاكن زاج

 الو جوزتلا دعب ولو اهنحتمي الو ابذكي الو يه اذك و ص لمحتي امو هقالخأب

 الو اهتنب بظخ ام الو هتمأ نم هتدج ولو هيطخ ام الو اهدرب مل "نإ اهبطخي
 ىفبأ بطخ نإو ، راتخي نأ دارأ "نإ الإ ةعبرأ قوف الو ةبطخلا يف اهعمجي

 ٠ يناربطلاو دجأ هاور ) ( ١



 ل تزوجأو . اهبطاخ ىلع اهت دعب ةبوطخم ميرحت ديبأت روهشملاو
 . . . ‘ هتقراف مث رخآ تجوزتف تضقنا ىتح اهكرت نإ

 وأ ردّسس نذإ الب "دبع بطخ نإو « اهتبطخ _نإللف هل زوجي الام وأ ةدع

 . راصتخاب ها اهتبطخ مهينبلف كرشم وأ نونجم

 ةدع تناك“ءاوس ( اهتآدعب ةبوطخ ميرحت ) ةمادإ يأ ( ديبات روهشملاو )

 مأ هيلع تمرح مأ ى ةعجرلا حصت ال مأ « كلمي ال مأ اهيف اهتعجر لوآلا كلمي

 ءاهيف ةبطخلا ال ةعجرلا اهيفكلمي ال قلا ةدعلا ف ضيرمتلا زئاجلا امنإ و“تام
 هيف كلمي ال يذلا قالطلاك توملاو ،ةعجرلا اهيف كلمي تلا ةدعلا يف ضيرعتلا الو
 “ءاوس اهيف ( اهبطاخ ىلع ) بطخي الو ى هيف ض؟رعي مظعأ وه لب ى ةعجرلا
 ولو « هدمعب وأ هلهجي اهيف اهجوزتي نأ ىلع وأ ةدعلا دعب اهجوزتي نأ ىلع اهبطخ

 ملع ىلع دمعت نإ يصعي : ليقو ىهتفراقمل اقلطم ىصعو اهيف ةبطخلا ميرحت لهج

 يصعي الو مرحت الو .ناودلا »لوألا ىلعو “هب لمعي ال فيعض وهومي رحتلاب هنم

 اهتدع يف ةأرما “لجر ىمرو ت كلذ "فالخ نيبتو "تم ةدملا نأ ىلع بطخ نإ

 كوجوزت نيذلا ةنيلوآلا لاجرلا لجأل كتيمر يأ نيلوآلا لجأل :اهل لاقف ةاصح
 كيمر ىلا جايتحا نودب كتج.وزتل مهالولو « رخآ دعب ادحاو تقولا اذه لبق

 يف ديلاب زمغك ى اهندبب لصتم لمف اهيمر نأل اهجوزتي ال : "ءاملعلا لاق . رجحب
 نأو حابم يف ولو “ضعب همرح دق زمغلاو “ بوثلا قوف نم وأ ةرشابم اهندب

 اهنم عنم هركي وأ زوجي ال امب اهيلإ لصوت املف ى ةبيرلا لهأ لعفب هيبش اهيمر
 تضقنا ىتح اهكرت نإ هل تز وج و) هب ذتلتف هبيرت دق ةاصح اهبرض نألو

 ميرحت وأ هوحن وأ رقالطب ( هتقراف مث ) اهيلع لخدي مل ولو ( رخآ تجوزتف
 ةدعلا تمزل نإ تدتعا مت ««ناويدلا» رهاظ لع راتخملا وه وهو توم وأ ميرحت وأ

 راهظب اهجورخ وأ اهقراف اذإ اهجوزت همدع اونقنت اذإ نسملا مدعل مزلت مل نإو

 نوكت نأ لثم تقفاو وأىلوآلا ةدعلا تفلاخ ةدملا تمزلأ اذإ ءاوسو ماليإ وأ
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 باتنإ ىلوألا مامت دعب ولو :ليقو.ىلوألا دعب ىرخأ تدتعا نإ:ليقو

 ىرخألا يفوضيحلاب امهادحإ يف تناك ام ربغ ةيناثلا يفو.“ةمأ وأ ةرحىلوألا يف

 تفلاخت ولو ( ىلوألا دعب ىرخأ ) ةدع (تًدتعا نإ ) هل لحت (:ليقو)رهشألاب
 يفو ةمأ امهادحإ يف تناك وأ « رهشألاب ىرخألاو ءارقألاب امهادحإ تناك نأب
 ى اهردق اهتدع مامت دعب اهك رتي :«ناويدلا» يف اك سابع نبا لاقو “ةًرح ىرخألا

 نيح نم باسحلا فنأتسي : 7 ىرخأ ةدع اهردق : هلوقب ديرب نأ لمتحمو

 ةدعلا ( مامت دعب ) اهجوزت ( ولو) هل ؛لحت (:ليقو) تنمت اذإ ج وزتي مث بطخ

 نب لئاو لاق « افلاحتي وأ ادعاوتي مل ام سأب ال : ليقو ( بات نإ ىلوألا )
 تمت اذإ هدعتف اهسفن يف اهملكي نأ اهنع هلا ىهن يتلا ةدعاوملا : بويأ

 سيلو ص ةدمب اهبطاخ جوزتت نأ ةبوطخملل : ليقو اهجيوزت اهتدع
 ص هيلع تمرح هنأ وأ مثإلا ىلإ رظنلاب كلذو ع اهجوزتي نأ هل

 يفو ص رهاظلا وهو اذه ىلع بسنلا تبث له رظناو . اهيلع مرحي ملو

 ء ةقافإ وأ غولب دعي هل "تلح ةدملا يف نونج وأ لفط بطخ نإ : ناوبدلا

 ربس نذإ الب بطخ نإ : ليقو ى هل "لحت الف قتع" مث "دبع اهيف بطخ نإو

 اك تلح : ليقو “ لحت مل ةنونجم وأ ةمأ وأ ةلفط سفن بطخ نمو “ تلح

 اذإ هل تكح اهتدع يف اهبطخ مث اثالث ةأرما قلط نمو ى لجر نبطخ نإ
 نمو ص ز"وثجو ى اهتمع الو اثالث ةقلطملا تخأ تنب بطخي الو ‘ هريغ تحكن
 اهيخأ ىلإ اهبطخ نإو ع هل تلح اهمأ ىلا وأ اهيلو ربغ ىلا اهيف ةأرما بطخ
 ىلا وأ اهيلإ ةدملا لبق هتلاسر وأ هتداتك تفلب نإو « نالوقف رضاح بآلا و

 ' طقف ليكولل تلح هل الهاج هيف اهناب ملاع ل٥ٌك و نإو يه وأ وه مهفنإ اهيلو

 دقو معي مل نم اهيف اهبطخ نإو « ال : ليقو ى اضيأ هل تلح اعم املع "نإو

 اذإ ةدملا مامت يف “ضئاح قدصتو “ تباجإ نإ اهل زوجي الو “ هل تزاج تفع
 مل نإ بطخو . لاوقأ نيرشعو امست وأ نيثالثو اعست وأ نيعبرأو اعست تفلب
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 نونج وأ ميتيىلع وأ نونجملا وأ لفطلا هيلو ىلع ةدعب ةأرما بطاخل زاجو

 هتقافلدعب نونجملل وأ هغولب دعب لفطلل "زحت مل ولو « هيلع فلختسا

 هماع دعب

 ةيباتكلاو “نيرشعو ةتس : ليقو “ نيرشعو ةعست تزواج نإ ةمألاو برست

 بطخت : ليقو تمت : لوقت ىتح جوزت" مل "دتعت ام ردق تدعق نمو “ رشع ةثالث

 تلاق ايف تمت اهنأ ةنيمأو نيمأ :لبقو نئيتنيمأو نيمأ وأ نسنيمأ لوقب بطختو
 ىلع ىدامتو تمت نكمم ريغ يف تلاق نإو « الف انل تلاق اهف اولوقي مل ناو ى انل

 وأ اهجوزتف تمت : تلاق "نإو “ برت مل نإ تبطخ انكمم تفلب ىتح كلذ

 الو اطملغ تعدا نإ اذك و « اهب لغتشي الف اهسفن تبذكأ مث ةسماخ وأ اهتخأ
 ةًدتعم لوقب لغتشي الو “ تجوزت ذنم آمو نيعبرأ نود طاقسإلا يف قدصت

 وأ اهوبأ الو « ءانمألا لب ةنونجم و ةلفط قدصت الو ءانمألا ريغ لوقو رهشالاب

 ىتح بطخت الف رهشأ ةعبرأ نود تعضو مث لماح نع تيم نإو اهديس
 . راصتخاب ناويدلا مالك ه .ا نيلجآلا دعبأ يضقني

 ةأرملا تبطخ "نإ : مهنع يضرو هلا مهمحر ركب نب دمحأ سابعلا وبأ لاقو

 بطاخل زاجو) ةبطخلا كلت اهعم كرتشي مل اذإ هج"وزت اهل زاج ةدعلا يف لجرلا

 ع ماللا ىنعمب ىلعف ص هيلول يأ ( لفطلا هيلو ىلع ) ةدع يف يأ ( ةدعب ةأرما

 ؛ يأ ةردقم ةفوذحم لاحي وأ هب قلعتم يزاجملا ءالمتسالل وأ بطاخ قلعتم

 اقرفو عقو وأ مقب ملو هل اديرمو هيلع دقعلل اردقم يأ لفطلا هيل و ىلع دقاع

 ولو هيلع فلختسا نونجب وأ ) هيلع وه فلختسا ( ميتي ىلع وأ نونجملا وأ )
 وأ هغولب دعب ) ميجلا مضو ماتلا حتفب هتفيلخ وأ هيلو وه يذلا ( لفطلل زهت م

 نم لكلو ى ةقافإلا لبق وأ غولبلا لبق هل حصت ال اك ( هتقافإ دعب نونجملل

 لدب لوآلا دعب نم لدب ( دعب ) ه۔لع رمأ وأ هيلع لتك و" وأ هيلع فلختسا
 ( هلع ) لوألل هلثم ردقيف يناثلا نم وأ يناثلل هلثم ردقيف يلاطبإ ريغ بارضإ



 ولو نونج وأ ِلفطلو « رخآ نونج وأ ميتيل وأ هسفنل اهجوزتي نأ كلذب

 ء ةدع ءاضقناو ةقافإ وأ غولب دعب ةدع يف هسفن ىلع هتب وطخ حاكن دبع

 وأ ةدع يف ةأرما اقلطم هدبع ىلع "ديس بطخ نإو

 ،ةدعلا يف اهيلع ةبطخلا نم روكذملا (كلذب) نونج وأ لفط نم ركذ نم ملع يأ
 مئاق وه نم اهرشاب نكل ةدع يف اهتبطخ اورشابي مل ولو مهنأل مهل زجت مل امنإو
 ىلع “ةفىلخ وأ”بأ دقع ولف مهيلع ,راج همكحو ى اهورشاب مهنأكف ى مهماقم

 ( متيل وأ هسفنل ) زاج لعاف ( اهجوزتي نأ ) مهيلع ىضمل نونجم وأ لفط
 هل آرومأم وأ الك و وأ هل ةفىلخ ناك نم لتك و وأ ( رخآ نونج وأ ) رخآ

 وأ نونجملا وأ لفطلا جًوزت نإو ى مهلو هل "تلحف مهل الو هل بطخي مل هنال

 زوجت :ليقو “دعب وأ ةقافإ وأ غولب لبق اهجوزت امهنيب قرف هل ةبوطخلا امهوحن
 غولب لبق اضيأ زوجت :ليقو ىابأ بطاخلا ىلولا ناك ولو ةقافإ وأ غولب دعب امهل

 اذه سيل ( ادبع ) امهدحأ ناك ( ولو نونجب وأ لفطل ) زاج ( و ) ةقافإ وأ
 ادبع امهدحأ كي مل ول يأ هيلع فوطعملا ردقيو “زاوجلا يف ميمعتلا درجم لب ةياغ

 اضيأ هيف ناك ول اذك و ةيلوفطلاو ةيدوبعلا هبف نآل « زاوجلل "برقأ دبملاف الإو

 دّسس ربغب وأ هتفيلخ ربغو هيلو ريغب وأ هسفنب ( هتبوطخ حاكن ) نونجلا امهعم

 ةقافإ وأ غ ولب دعب ةدع يف هسفن ىلع )هديس رمأب هيلع "رمآلا هل "نم وأ « دبعلا
 مل لجر اهتدع يف تبطخ نإف « لجرلاك ةبطخلا يف ةأرملاو ( ةدع ءاضقناو

 [مالك اهملك وأ اهدر وأ َتَكَس نإ هل تزاج : ليقو رخآلل امهدحأ زجم

 يف اهبطخ اذإ امف ةقباسلا لاوقألا اهيفو ط اهل زجي ملو تءاش ام ىلإ ةباجإ سيل
 تتكس نإ اهل زاج :ليقو “ًرم اك رخآلل امهدحأ زجي مل اهيف اهبطخ "نإو ىةدعلا

 (ديس بطخ ‘نإو) هل زجت ملو ءاش ام ىلإ هل ةباجإ سيل امالك هتملك وأ تدر وأ
 وا ةدع يف ةأرما )الفط وأ اغلاب دبعلا ناك يأ ( اقلطم هدبع ىلع ) هرومأم وأ



 { هكلمنم هجرخأ ولو كلذ دعب اهجوزتي الف هسفنب غلابلا دبعلا اهبطخ
 رخآلا هدبعلوديسللو اهدمتب ةدع يف هسفنل ريس ةبوطخم حاكن دبعلزاجو

 كتأرما قلط :رخآل لاق نمو 2 هسفنب وه وأ ةدع يف دبع ىلع بطخ ام

 ٠ ٠ ٠ ك اهقلطف اذك كيطعأو

 ولو كاذ دعب ) هدبع ( اهجوزتي الف هسفنب ) هسفنل ( غلابلا "دبعلا اهبطخ
 ديس ةبوطخم ) اقلطم ( دبعل زاجو ) قانعإب ولو ام هجوب ( هكلم نم هجرخأ
 ( اهدعب ) اضيأ هب قلعتم ( ةدع يف ) ةبوطخم قلعتم دبعلا سفنل ال ( هسفنل
 بطخي مل يذلا ( رخآلا هدبعلو ديسللو ) حاكنب وأ زاجب ىقناعتم ةدملا دعب يأ
 وه ) دبعلا بطخ ( وأ ةدع يف دبع ىلع ) ديسلا ( بطخ ام ) ةددلا يف هل
 فوذحمب قلعتم دسلل و رخآلا دبعلاو هديسل ةزئاج هتبوطخ نإف هسفنل (هممفنب

 خلا بطخ ام رخآلا هدبعلو ديسلل زاجو يأ فوذحملل لعاف امو ازاوج

 ديسلل وأ “حاكن ىلع فوطمم امو دبعل ىلع فطع ديسلل وأ “ وغل ةلضف فرظلاف

 يف اذكهو ى أدتبم امو ربخلا بئان وأ ربخلا هنآل ةدمع وهف ربخ فوذحمب قلعتم

 هديب هرمأ نم ىلع بطخ نم نأ اهلك لئاسملا كلت طباضو « يتأي وأ ةرم امم هلثم
 كلذل ةأرما هريغ ديب "هرمأ نَم بطخ اذإ وهل بوطخملل لحت الو هل لحت ةأرما
 . ريغلل "تلحو القاع فلاب ناك نإ هل "لحت مل ريغلا

 نمو ى رانيد ةئامب قدصتي نأ هتبوتف هتجوز ىلع الجر دقع نم ليق : ةدئاف

 وأ : ضعب لاق 0 ناعلب تناب "نإ الإ هل لحت ل تمعنأف كتنب ينبجوز : لاق

 ( كيطعأو كتأرما قلط : رخآل لاق نمو ) اهسفن تراتخاف ةمأ اهيلع جوزت
 لقي مل نإ مرحت اذك و ( اهمتلطف “اذك) رمألا باوج يف عمجلا واو دعب بصنلاب

 ٦٥ - ) ج٦ ه ۔ لينلا (



 . هبلع تمرح ى تلعفف « كجوزتأف هعميقرتفاةأرمال وأ

 اهدرفأ اذلو ددملا صوصخ نعال اقلطم ءيشلا نع ةيانك اذك و « كيطعأو

 ري ركتلاودارفإلا اهيف لقيف ددملا نع اهب "ينك يتلا امأو ى فطعب اهريركت زاجو

 عم يأ ( هعم يقرتفا :ةأرمال وأ ) ادرفم لهمتست ال :فورخ نا لاقو“واو الب

 ىلإ امهدحأ نم عقي امهنيب عقاو يبسن “رمأ قارتفالا نأ ةيعملا هجوو ى كجوز

 ( تلعفف ) رمألا باوج يف بصنلاب ( كجوناف ) اعم ايهنم عقو دقف رخآلا
 وأ اهزوشنل اهعلاخ وأ اهاداف وأ اهنم ىلآ وأ رهاظ وأ اهقلط ىتح تزشن نأب

 لب اهجوزتأل لقي مل ولو ( هيلع تمرح ) اهديب اهقالط ناك اذإ اهسفن تقلط

 : هل لاق نإ امأ و“ةًدعلا يف “باطخ كلذ نآل كتأرما قلط : هلوق ىلع رصتقا

 امنإو ى ذخأ ام جوزلا ىلع مرحيالو هيلع مرحت الف اهجوزتي نأ دصقي ملو اهقراف

 جوزتلا بلط ناوأ نإف هناوأ لبق ءيشلاب هلاجمتسال فنصملا ةلأسم يف تمرح

 ةدع يف وأ جوز امل ناك نيح يف امأ ى جوز نم ةأرملا "ولخ تقو وه هلوانتو

 انه دآدشي نكل اهمرحي ال ناك ولو « انزلا بلطب هيبش اهجوزت "بلطف ء ةيعجر

 عنم دقو ص هذه مرحت ال فيكف « ةدعب ةبوطخلا تمرح دقو “ جوز تاذ اهنأ

 دقو ؟هذه فيكف , يمجر قالط نم : ليةو ؟ اقلطم قالط نم ةدعل ضرعتلا

 ص ةدعاوملا اذك و « ةدعلا يف يتلل ضرعتلا نم دشأ جوزلا تاذل ضرعتلا نإ :ليق

 نم وأ كلذ هنم بولطملا جوزلا نم ةأرملا ربخلا لصو اذإو ى نوهأ امه : ليقو

 اهتدع يف بحصلسا دق اهنإف اقرتفاف كجوزتأف هعم يقرتفا : اهل لاق وأ هربغ

 مم رحتلا دتشي و ى ةدملا يف اباطخ اضيأ ناكف هيلع تدتعا و بلاطلا كلذ مالك

 تزشن يذلا اهيلع مرحف “تزشنو تلجعت اهنآل ع تلعفف “يقرتفا : اهل لاق اذإ

 :لاق نإو“ةهارك الب لحت : ليقو“ىلوآلا ةروصلا يف هركت : ليقو “ًامطق هيلإ
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 . . يك يماسأ : ةكرشمل لاق نإ اذكو « هنم ذخأ ام اهجوز ىلعو

 ص تربخأ وأ تعمس "نإ هيلع "تمرح اهتجوزت اهنع تام وأ اهجوز تقراف ول

 وأ تام اذإ : لاق نإو ى اهنعال وأ لوآلا اهفذق نإ :لحت : بوبحم نبا لاقو
 وجرأف يع “فك : تلاقف ءوسب اهدارأ نإ اذك و ك هل تهرك كقتحوزت كق لط

 نم اهوجرغخأاف اهلهأ عمسف اهيواه ينإ : ةيبص يف لاق "نإو ‘ يجوز تومي نأ
 تمرح هيف امل ض"ةرع وأ كحاكن بحأ : ةأرمال لاق نإو ى هل تهرك اهجوز
 كقراف نإ:لاق نإو“هل تهركاهجوز اهقراف مث اهسفن ةأرماىلا بلط نمو هيلع

 . كاح دنع لوألا اهنعال "نإ الإ تمرح : ليقو “هل تهرك )١‘ دقفف كتجورت

 هل لئاقلا لوق "نأل ع قالطلا ىلع ( هنم ذخأ ام اهجوز ىلع ) مرح ( و )
 :.همزلف ةيصعمىلع لام ذخأ هتعواطمىلع ةرجألا ذخاف «مارح هلعفو مارح كلذ

 .هلثم قدصت عجر ملنإو هلثم قدصتو > هللا عجر نإ هقدصت هيطعم مزلو هدر

 ةصمم ف ىدصت نم : لسىقو ك هلا عجر ولو طقف هلثم وا وه همزل : لقو

 دنع اهقالط نهرب نأ هل زوجي هنأل ذخأ ام مرحي ال :ليقو “طقف ةبوتلا هتمزل

 : امل لاق نإو ى اهجوزتي هنأ قالطلا بلاط هل ركذ اذإ اعطق مرحي معن ‘ ضعب

 اهنم بلط الب اهقلطي نأك اهنم ببست الب تقرتفاف كج وزتأف كجوز عم يقرتفا
 عقت ( اذكو ) حيحصلا ىلع كجوزتاف لقي م وأ تمرح توي وأ هيلع مرحت وأ
 اهقالطب دهش وأ « هقرافتل امل بتك وأ ص اهجوزتأل اهقراف : لاق نإ ةمرحلا

 اهعم قفتا وأ اهقارفلع هربجأ وأ الظ اهجوز لتق وأ اروج هل كح وأ ك اروز

 'نإو « « ناويدلا » يف اك لتق اذإ وأ اهقراف قح تزشنف اهقراف اذإ اهجوزتي نأ

 . اقح هب دهاش الدع اهقالطب مكال تهرك و : هيف لاق ى اهنيب" رف اعمتجا

 مالسإلا عطقي ( يك يملسأ ) ةيباتك ولو كرسثم تحت (: ةكرمشمل لاق نإ ) و

 )١( لعفف وأ اهقرافق : اهباوص لملو ث لصالاب اذك .
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 هؤارش۔ كيرتشأفكالومعم قرتفإ:قيقرللئاقل۔ هرك وءتلعففكجوزتأ

 دهشي وأ هريغل ا_بتبطخ وأ اهحاكن ةأرما نم انز إ ملاع ىلع مارحو

 الو هتيلو هل جوزي ال ء لجر نم هملع 'نإ اذكو ء اهل ريشي وأ اهحاكنب

 ء امهريغ الو هتمأ

 ( تلعفف )هتين يف وهو كج وزتأف لقي ل وأ ( كجوزتأ ) ف كجوز نيبو كنيب

 . نالوق ؟حيحصلا وهو ةروكذملا ةلعلل تمرح وأ«ناويدلا»يف اك هل تلح لهف

 لئاقل هرلكو ) آدحاو الوق تمرح تلعفف دحوم تحت ةيباتكل كلذ لاق نإو

 امأو ص هرك بئان ( هؤارش ) بصنلاب ( كيرتشاف كالوم عم قرتفا : قيقرل

 يبأ باتك يفو «ناويدلا»يف يور اك ةريبك و مارحف خلا كالوم عم قرتفا : لوق
 قرف نمو“ءاروحفلأ هللا هاطعأ لالحي ةأرماو لجر نيب عمج نم ةنأ : ءايركز `

 ث ةعطق يأ يازلا مضب ديدحلا نم ةربز' فلأب برض اعمتجا نأ دعب اهنيب
 جوز نيب وأ امهنيب اهقيرفت يف ةأرملا اذك و ى هدّبسو دبعلا نيب ق"رف نم اذك و

 مرحو ) كلا ءاش امم ءاروح فلأ باوث لدع اهل ناك لالب تعمج "نإو هتأرماو

 ( دهشي وأ هريغل اهتبطخ وأ ) اهيآرست وأ ( اهحاكن ةأرما نم انز ملاع ىلع
 جوزتت نأ ( اهل ريشي وأ اهحاكنب ) ةبطخ وأ حاكن ىلع هردصمل افطع بصنلاب

 ع اهجوزتي الف اهب ىنز نم الإ هلك كلذ زوجي : ليقو ع اهجوزتي نأ هريغل وأ
 امنإو انزلا ىلع دح "نإ : ليقو ى اهريغب اهلثم ناز اهحكني" نأ زوجي : ليقو
 يزئاج لاجر ةعبرأ ةداهشب وأ انيقي هتدهاشمب وأ اهرارقإب انزلا لع لصحي
 هل هركي امنإف هبشلا رئاسو طقف ةولخلا لثم كلذ نكي مل نإ امأو « ةداهشلا

 لئاسملا يف ثحبلا اذكهو طقف ةهارك هلك ركذ امو « اهبطخي وأ اهجوزتي نأ

 دق هنأ "نهيف ميرحتلا هجوو ى خلا لجر نم هملع نإ اذك و : هلوق يهو ؛ ةيتآلا

 حاكنلا دعب ينزي نأ هبار وأ اهبار دق هنأو حاكنلا نم امنام اببس هنم وأ اهنم ملع

 آيلو ال ,ةأرماك (امهريغ الو هتمأ الو هتيلو هل ج"وزب اللجر نم هماعنا اذكو)
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 :هجوزتت ال ةأرما هنم هتملع نإ اذكو « دهشي الو هل بطخ الو

 . اهتبوت ذعب ابحاكن دقعيو اهجوزي نأ هتيلو نم هملعل صخرو

 ؛للا دنع ام يغتبي 'نأوءكلذ ىلع ةرجأ ذخأي ال نأبطاخلل نسحُتساو

 اهبلط 'نإ سأب الو

 الو ( دهشي الو هل بطخي الو ) هتطيقلك و اهيلو هلتك و ةأرماكو هتلكوف اهف

 :ليقو ( هجوزتت ال ةأرما هنم هتملع نإ اذكو ) افنآ روكذملا فالخلا ىلع ريشي

 امهريغ وأ هتمأ وأ ( هتيلو نم هملاعلصتخرو ) اهب نزي مل اذإ هجأوزت اهل زوجي
 بات قسافل ج"وزي نأ صخر" اذك و ( اهتبوت دعب اهحاكن دقعيو اهج"وزب ن )
 مرحم الو ‘لممي هبو حصأو حضوأ فنصملا هرك ذ امو ةبوتلا مهضعب طرتشي ملو
 وأ هب ترقأ "نإ الإ جربتت تناكو انزلاب ترهش نإ ةداهشلاو اهجيوزتو اهجوزت

 نملو ، اهجوزتي نأ غلاب اهب ينزي اهآر نملف ةلفطلا امأو ةعبرأ دهش وأ تنيوع
 وأ ملع مث ةيناز جوزت نمو : «ناويدلا»يف اك هجوزتت نأ ةغلاب هب ينزت الفط تأر

 اهقرافي : ليقو « حيحصلا ىلع اقرتفي نأ اهمزلي مل تملع مث ايناز تجوزت
 ىنزلا ةدع يف تجوزت نإو “رخآلا قيدصت امهدحأ مزلي الو « اهقادص اهيطعيو
 . حيحص حاكن ءطو نم "الإ ةدع ال : لسىقو ى هتقراف

 وه يذلا ( كلذ ىلع ةرجا ذخاي ال نأ )هريغ ىلع ( بطاخلل نسحتسا و )
 اهنيب عمج ىتح لجرل “ةأرما بطخ نم نإف ( هللا دنع ام يغتبي نأو ) ةبطخلا

 نم ةربز" فلأب هبرض ايهنيب قرف نمو ى نيعلا روحلا نم فلأ للا هج“وز لالجب
 عبسب مويلاو ء هلل اموب ماص امنأكف ملسم حاكن دهش نمو « منهج ران يف ديدح

 الفاغ ةبطخلا لاح ناك اذإ اهيطعأف ( اهبلط ) وأ اهذخأ ( نإ ساب الو ) ةئام

 اهذخأف اهطعأ وأ ةرجألا بلط مث للا باوث ىون نإ امأو « ةزجألل ايوان وأ



 همزلي الو « ةريبك لمملا لاطبإو ى هلمع لطبأ هنإللمفلا اذه هل زوجي الف ةرجأ

 وأ ةيده وأ ةقدص اذه ذخ : اولاقف هللا باوث ةياب اهذخأ نم عنتما "نإو درلا

 دقف ةقدص اهنأ ىلع اهذخأف ةرجأ اهنأ ىلع اهوطعأ نإو ى هل زاج ةرجأ ال ةبه

 ىطعملا هب لعفي وأ ديقلا كلذ الإ ديق ىلع ىطعملا ءيشلاب لمفي ال "له : اوفلتخ
 ذخأ ناك امنإو ى هب ركحستف هذخأف هب رطفأ اذه ذخ : لاقي نأ لثم “ءاش ام هل

 طوحشو ءانع كلذ نألو « نيعم يأ “ صوخشم ءانع اهنأل ةبطخلا ىلع ةرجألا
 أرقي يذلا بطاخلل لحت الو « همد يف حيرجلا بلقتك ص بعت يف بلقت يأ

 هنعو “ كلذ ريغ ىلع زوجتو ى ةداهشلا ىلع دوهشلل الو هتءارقو دقع ىلع ةبطخلا

 هتنامأو هنيد » يورو «_ هوحكناف هقلخو هنيد نوضرت نم 5 ءاج اذإ » : ةل

 ءايركز وبأ هركذ « ريبك داسفو ضرألا يف ةنتف نكت اولعفت الإ هوحكنأف

 ك رمع نيا نع يدع نباو ةريرهيبأ نع مكاحلاو ةجامنباو يذمرتلا هاورو . هللا همحر

 نم مكاتأ اذإ » : ظفلب مهلك ينزملا متاح يبأ نع هننس يف يقهيبلاو آضيأ يذمرتلاو

 « ضيرع داسفو ضرآلا يف ةنتف نكت اولعفت الإ هوجوزف هقلخو هنيد نوضرت

 مدع هتنامأ ىنعمو ص كلذ وحنو هتقفنو هترشاعم يف هلاصخ : هقلخ ىنعمو

 . كلذ ريغو اهقوقحو هتجوز يف هتنايخ

 تناك نامز ينمي - ناوريقلا نامز يف دولوم سانلا باصأ : ايركز وبا لاق
 اهقفنىل يأ رانيد ةئم اهيف ةرص هعمو اهتاناَبَج ضعب يف - هللا مهمحر انباحصأل

 ردق ةريغص ناتك ةعطق وأ ةدلح و أ ةقرو يأ ة ةعقر هعمو ؤ هطقتلى ن نم هملع

 همأ وه كلذ بتاكو ةينغو ينغ نبا اذه : بوتكم اهيف قرخل ام هب قرب ام

 اهب ينازلا نفلاب اهدارمو ى ديرت ام ملعي ال وأ اهنع متكي نم اهرمأب وأ اهسفنب
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 يمه ةينغلاو ى اعرش ءابأ نكي مل ولو هحاكن نم ناك ذإ فرعلا بسحي هوبأ هنال

 اهجوزتيلف ةرئكي هتيلو هيلإ تبطخ نمو « ةّيلب نمأي الف ايندلا يف ناك نم
 بطخت نأل لماش دصقلا اذهب وهف “ هنع ةيانك و لمجمتلل ليثمت اذهو ى ةيشع

 نب رباج نع يورو ى كلذ نم برقأ وه يذلا تقوللو « ةركب جوزتف ةيشع
 هاور ] تانبلا راوب نم هللاب ذوعنف «هوُدرت الف ؤفك كيلا بطخ اذا» :السرم ديز

 . ] ةدبع يبأ نع عيبرلا
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 با

 وأ كبايث نسحأ ام : ک فورعم لوقب ةدتعمل ضيرعتلا زاج

 كلثم تدجو ينتيل :ؤأ كلغش

 ضيرعتلا يف باب

 نأ وه : يرشخمزلا لاقو « هريغب حيولتلا هانعم يف لمعتسا "ظفل وهو

 ىلع لادلا ظفللا وه : ريثالا نبا لاقو “ هركذت مل ءيش ىلع هب "لدت ائيش ركذت

 > ةراشإلاو حيولتلا ةهح نم لب يزاجملا وأ يقيقحلا عضولا ةهج نم ال ىنعم

 هل عضوي مل هنأ عم بلطلاب ضيرعت هنإف ى جاتحم ينإ هللاو : ةلص عقوتي نم لوقك
 ةيروتلا وه لقف تئش نإو دحاو اهلك دودحلا هذه قدص امو ى ازاجم الو ةققح

 لوق لثم كلذ نمو “ بناج يأ ,ضرع نم ىنعملل مهفم وهو ءيشلا نع ءيشلاب
 ةدملا يف يتلل يأ ( ةةدتعمل ضيرعتلا زاج ) كبايث نسحأ ام : جوزتلا ديرم

 اهنال لقعلا هركني حيرصتلا نإف حرصي الو ضرمي نأ وهو ( فورعم لوقب )
 هلوت ( ك ) دارملا هب فرعت اهنأ افورعم هنوكب دارأ وأ هبف حكنت ال تقو يف

 وأ كنف “بغار و أ كبحأ ينإ وأ ) كلحم تدجو ينتيل وأ كبايث نبسحأ ام (

 عمجم هللا لعلو > كيف بغار ينإو كحجوزتأ نأ يتين وأ ةحلاص وأ ةلمج كنإ

 نإو ص كتدع ءاضقنال رظتنمو كيف بغار نم مك لوقي : ليقو « لالحلاب اننيب
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 قالط وأ تومب ةدع يف ًاحاكن دعاوت ل ام ء دوصقملا مهوت ةرابع لكبو

 \ نئ ‘ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ءاش امو ناك هللا ءاش ام : يه لوقتو “ اذه وحنو ناك ارمأ اننيب هللا قفو

 يف يأ عماسلا مهو يف دوصقملا لخدت يأ ( دوصقملا مهوت ةرابع لكبو ) ىفق
 ص مالكلاب وه امنإ ضيرعتلا نأ يف صنلاك كلذو ى هريغب دوصقملا سبلت وأ هبلق
 تأ ضيرمتلا ىنعم : مهنع هللا يضر ركب نب دمح نب دمحأ سابعلا وبأ لاقو

 ماعطلا يف ةيدهلا ع لثم اهج“وزت يف هتبغر ىلع لدي ؟ىنعبب :ةأرمال لجرلا ضرعتي
 . ها مالكلا نم كلذ ريغو بارشلاو

 هلاق“ال :ليقو زاج كجوزتآ انأف وأ ينيربخأف كتدع تمت اذإ : لاق ناو

 زاج اهل راتخيل ينيربخأف تمت اذا ٠ لاق ناو . يناثلا حيحصلاو « « ناويدلا » يف

 اهيلإ يدهيو اهيلع ملسيو لخدينأضعب دنع ٢" مكسفنا يف مشتننتنكأ ىنعمو
 ةدتعملا ىلع لخدي لجرلا ناك ؛ هريغو ديز نب رباج نعو « ءيشب ملكتي الو
 نمع هللا ىهنف « كتجوزت رترهطتو كتدع تلح اذإ : لوقنو حاك.ذل ضرمىف

 مل ام وأ لعافلل ءانبلاب جوزتلا ديرم اي تنأ وأ ةرابعلا يه ( دعاوت ملام ) كلذ

 زاجي قلعتم ( ةدع يف ) حيرصتلاب ( احاكن) لوعفم ءانبلاب ةأرملا يأ يه دعاوت
 ةدعلا يف يتلل ىنعمب ,ةدتعمل : هلوق هنع ينغي هنأ عم هركذ ةدئافو ضيرمتلاب وأ

 ديفيف اهيف اهنوك نع رظنلا عطقب ةدع ةبحاصل ىنعمب ةدتعم هلوق وأ“2حاضيإلا»
 وأ ةدعب قلعتم « ناويدلا » راتخم ىلع طقف ( تومب ) ةدع يف هلوقب اهيف نوكلا

 حيحصلاو ؛توملا ريغ ةدع يف اذه ىلع ضيرمتلا زوجي الو 0ةدعل تعن فوذحجب

 اهقالط نميف نينثا قالطك و ثالث قالطك (نئاب قالط وأ) تومب ةدع يف هزاوج

 حصت ال هنأب كح اذإ دحاو قالطك و ث دحاو اهقالط نميف دحاو قالطو نانثا

 ( ١ ) ةرقبلا ةروس : ٢٣٥ .
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 حصت ال ليق نإ علخ وأ ءادفب وأ ميرحتب ةدع يفو ‘ هروص يتأي اك اهتعجر

 هللا يضر ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ لاق . اهتحص روهشملاو ايهيف ةعجارملا

 نهلك ءاسنلا نم نئاوبلا يف كلذف ةدعلا يف ضيرمتلا نم هللا ركذ ام امأو : مهنع

 .اهنع ىفوتملا ريغ اهوحن و اثالث ةقلطملل ضيرعتلا 4٦ضعب هرك و ها هربغ وأ توملا

 : تلق ها رثك ألا دنع هملع مرحت ل ةركنتم اهجوز “ةأرما تأم وأ : «جاتلا» يفو

 يف يهو اهجوز اهقراف تلاق نإو : لاق هتجوز ريغ اهنأ ىلع اهئطو نإ اذك و

 تضاإ هيلع مرحت مل جوزتلل يناثلا اهبلط ام دعب اهقراف مث « ةبذاك يهو هنم ةدعلا

 . ةدملا ف نم الو { جوز تاذل اباطخ دصقن

 ليلدلاو ع دشأ ليقو 0ةدتعملل ايهنم نوهأ جوز تاذل ضيرمتلاو ةدعاوملاو

 ةبطخ نم هب متضآرع ايف مكيلع حانج الو » ىلاعت هلوق ضيرعتلا زوجي هنأ ىلع
 غلبي قح حاكنلا ةدقع اومزمعت الوؤج :كلذ دعب هلوق رهاظ وه اك خلا 3 ءاسنلا

 هيلإ اوح"ول لب ة"دملا مامت لبق حاكنلا ىلع اوعطقت ال يأ '") هلجأ باتكلا

 هريغ دبعل بطخ نمو “ ضيرعتلا زوجي هنأ حرصت ال : هلوق نم مهفي هنإف احيولت

 غلابلا ريغ رمأ رضي الو “اهجوزت هل بوطخللف ةدملا يف هنم رمأ الب غلاب رح وأ
 ام دعب كلذل اليمج هعم لعفو كلذل هل مسبتو غلابلا يضر "نإو ى ادبع وأ ارح

 كلذ نأل ى ةلماجملاو كلذل مسبتلاو ىضرلا كلذ هل زوجي الف هنم رمأ الب هلعف

 اهنأ ريغ “ بونفلا مالع ٹلا نأل كلذب هل حرصي مل ولو اهب ىضرو ةيصعلل ريرقت

 ةلماجملاو مسبتلاو هناسلب هلعف زجي ملو هنذإب بطخي مل هنأل يدنع هيلع مرحت ال

 نهتياغو ضيرمتلا نع نجرخي مل ةأرملا عم ةدملا يف اهلعف ول بلقلا يف بحلاو

 )١( ةرقبلا : ٢٣٥ .

 )٢( ةرقبلا : ٢٣٠ .
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 نوكي نمل الو « كلذ ال لصوم وأ اهيلول وأ اهسفنل ةدتعم ابطخ الو
 مايألا يف ال ء هيف منت نا نكمم يف اهئاضقنا يف قدصتو هديب اهرمأ

 ء تبيرتسا نإ روهشلاو

 يف ضآرع نمو ى اهريغ عم نهلعف دقو فيكف زئاج ضيرمتلاو ضيرعت نهنأ
 ين يلا يأ ( "ةدتمم بطخت الو ) مرحت ال : ليقو “ تمرحو ىصع ةيعجر ةدع

 نإ نكل « ةنونجم وأ ةلفط ولو اهسفن دنع وأ اهسفن ىلا يأ ( اهسمفنل ) ةدملا

 نم ىلا اهبطخ ولف ێ اهحاكن دقعي يذلا اهيلو يأ ( اهيلول وأ ) امرحت مل اتبطخ
 لصوم وأ ) مرحت مل اهتخأو اهمأك ةأرما ىلا وأ اهبراقأ ىلا وأ ءايلوآلانم هنود

 ديب ناك 'نإف ى يبنجأ ولو ( هديب اهرمأ نوكي نمل الو ) بانكب ولو ( كلذ اهف
 ص مهيلإ اهتبطخ هل زجت مل مهريغ وأ برقأ دجو دقو ديعب يلو وأ اهتخأ وأ اهمأ

 هدعو ولو اهيبأ ىلا ةغلابلا باطخب سأب ال :ليقو “نالوق اهتمرح يفف لعف نإف
 ةبطخ ديرمل زوجيو ى اهسفنل اهباطخك اهيبأ ىلا ةيبصلا باطخو « يه هدمت مل ام
 تدر امو “قوف اهت"رم ت%“ر ام ىرب نأ زوجي :ليقو « اهرعش ىرب نأ ةأرما

 فسوي نب ركب يبأ طخي رطقل يف اذك و “اهريغك اهنأ حيحصلاو “لفسأ اهاتبكر

 ضئارف يشحم اوُرو ينب نم ةكيلم لمهأ نم يبعصملا دمح نب بوقعي يبأ ذيملت
 :ىلامت هلوقل ضيحلاب تناك نإ ةدملا يأ (اهناضقنا يف قدصتو) ليعامسا خيشلا

 نكمم ) نيح (يف) 'ا) « نهماحرا يف للا قلخ ام نمتكي نأ نهل ‘لحيالو
 يفال ) رم ام ىلع ةمألل نيرشعو ةتسو ةرحلل نيرشعو ةعستك ( هيف متت نأ

 رهشلا لوأ نم تأدتبا نأب ( روهشلاو ) رهشلا لخاد نم تأدتبا نأب ( مايألا
 ذخؤي امنإف ةرهاظ روهشلاو مايآلا نإف ضرحلاب ال كلذب ةدعلا تناك اذإ يبرملا

 اهجوزت نإو ( تبيرتسا نإ ) ليقو ى اقلطم زيتنيمأو نيمأب وأ نينيمآلاب اهيف
 قادص الف هتينك و تضقنا : تلاقف اهلأس وأ سمو هنود تملع دقو ةدع يف

 )١( ةرقبلا : ٢٢٨ .
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 لبق ضقنت مل اهنأ تمعز ء تضقن ا دق تلاق نأ دعب تجوزت "نإف

 دعب كحلا يف امهنيب قرفي" الو « قدصتو اهثبوت تفرع نإ اجنم
 هنيب ام يف اهل قادصالو « اهعم ميقي نأ جوزلا ىلع مارحو ح اهرارقإ

 هجوز اهل فرع نإ اتوم وأ قالط ةيعدم قدصت الو « هللا نيب و
 اهل ملعي مل نإو ، اهاعدم رهظي ىتح جوزتت الو

 ص ةدعلا يف حاكنلا ةمرح تلهج نإ قادصلا امل : ليقو “ آدبأ تمرحو
 تجوزت ناف ) تضقنإ :لاقف هلأس نإ الإ يلولا ىلع مرغ الو لوآلا حيحصلاو

 تفرع" 'نإ) اهلوق (اهنم لبقا ضقنت م اهنا تمعز مث تضقنا دق :تلاق نأ دعب

 ةرم لوأ ءاضقنإلاب ( اهرارقإ دعب كحلا يف اهنيب قرفي الو قدصتو اهتبوت
 لك : لاق نم لوق ىلع الإ نيقيي الإ لحني الف دقعلا ةحصل اهيلع لخدي مل ولو

 ( جوزلا ىاع مرحو ) ناقرفي امهنإف كيلع هب مكحي للا نيبو كنيب ايف كمزل ام
 مرحو هعم ميقت "نأ اهيلع مرحو ( اهعم ميقي "نأ ) اهقدص نإ للا نيبو هنيب ايف
 ةدع دعب دبدجحي تلح اهقدصو دمعتت نإ : لىقو ى دمعتت مل نإو ادبأ اهيلع

 نامض اهمزلأ اهاطخ نآل دمعتت مل ولو ( هللا نيبو هنيب ام يف ام قادص الو )
 ال لحي الو “ اهانكس و اهتوسك و اهتقفنبو كحلا يف قادصلاب ذخؤيو ى اهقادص

 اهعنم طقف هل تفرتعا نيح نم اهل لحي هنإف اهليبس يلخي نأ دجت مل نإ الإ كلذ
 راهظ وأ اهجوز نم ( اقالط“ةيعدم قدصت الو ) رم اك هدرتف مدقت ام امأو

 مل ولو ( جوز امف فرع نإ ) هل ( اتوم وأ ) كلذ وحن وأ ةمرح وأ ءادف وأ

 وحن وأ توملا نايبب ( اهاعًدم رهظي ىتح جوزتت الو ) اذه ممأ اذهأ نيعي

 ث"قح هفالخ قلعتي م اذإ ايف ةجح قيدصتلا نوكي امنإو “هب هرارقإ وأ قالطلا
 نإ جوزلا "قحل اتيوفت اهقيدصت يف نأل تقلط اهنإ اهلوق يف قدصت الف قولخ
 جوز ( اهف ماعي مل نإو ) ابيرق يتأي امو "رم ايف اذكف رمآلا سفن يف اهف ناك
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 ىتح اهلزع همزل ينع تام وأ ينةلطف جوز يل ناك : كلاق مم تجوزتف

 همزل ايح هتعّدا "نإو اهل ملعي مل نيح ال : ليقو ء اهبذك وأ اهقدص حضتي

 . هروهظ ىلا حل ١ ين اهندب قرفي الو { هتفرعم ناكمإل ه اقافتا

 يناداف وأ ( ينقّلطف ) ينجوزتت نأ لبق ( جوز يل ناك : تلاق مث تجوزتف )
 انزع همزل ينع تام وأ ) هيلع تمرح وأ كلذ وحن وأ تتفف ينم رهاظ وآ

 نإو ى اهل ملعي مل نيح ) يحلا ريغ يف ( ال : ليقو اهبذك وأ اهقدص حضتي ىتح
 يأ ( همزل ) الثم يناثلاب جوزتلا دعب اقلطم ايح وأ قلطم ريغ ( ايح هتعّدا

 ( هروهظ ىلا كلا يف اهنيب قرفي الو ث هتفرعم ناكمال اقافتا ) ا۔لزع يناثلا

 'نأ ىلا اهنيب قرفن اتإ :لاقي ال ىنعملا وأ « اهنيب قرف اجوز اهف نأ رهظ نإو

 ىلع قادص الف جوز تاذ اهنأ نيبت نإو ى اهبذك وأ اهقدص نم يفخ ام رهظي

 نإو ص نيرادلا جاوزأ اهيلع مرحو 4 رهشأ ةتس دعب تدلو ام يناثللو ى امهدحأ

 نإو اهلبق هب تتأ نإ : ليقو ى اقلطم لوألل دلولاو يهو وله دح يناثلا ملع

 امل ناك نإو "سم لكل : ليقو ى ادحاو اهقدصي و دحي'و هل تبثي مل اهبصغ

 اهملع الب اثالث قالطلا دعب آ سم لكلو اهلبق هتدلو نإ : ليقو ى هل دلولاف جوز

 مزلو مكاحلا قّرف "نإ “الإ بسنلا تبثو ى 'قادص رابجإ وأ دوحج عم وأ نهب

 و ص ةزشانلا ىلع نيرادلا جاوزأ مرحو ى "دحيو ةتسلا لبق تدلو ام ذئنيح

 ربعا و ى هيلا تزشن نم ريغ ايندلا جاوزأ و :ليقو “ةرخآلا جاوزأ اهل ؟لح تبات

 ةثراوملا يفو “لوألل : ليقو “تدلو ام هلو ى امهدحأ ىلع قادص الو اهقارف ىلع

 تننظ :تلاقو جوز تاذ تجوزت نإو :«ناوبدلا» يف كلذ “للج رك ذ “نالوق

 هنأ ةتناظ اهمالغ ةجوزتم نع ءىرد اك ى "دحلا اهنع ءىرد ةعبرأ يل لحي هنا



 لوألا ىلع مرحتو تمجر" كلذ لقت مل نإو « انل “لح اك اهنيمي تكلم ام اهل لحي

 ةنيب تماق نإو ارتس ىخرأ وأ اهب الخ نإ هلوخدب هلوق لبقيو يناثلا لوخدب
 : ليقو . ال : ليقو “ لوآلا ىلع“قادص اهلف اهفالخ نيبت مث قالطلا وأ توملا
 ىنزب مرحت امنإو ى ةهبش ىوعد الب ةيناز هب نوكت امب الإ يناثلا لوخدب مرحت ال
 ليقو :«جاتلاهيفو « لوآلا ىلع تمرح لوخدلاب ترقأ اذإو ةهبش الب دمع ىلع

 . ىهتنا جاوزألا ىلع هب مرحت الف ى مارح لصألا يف ولو ةهبشب ءطو لك
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 ا

 . ى ضيرعتلاك اهلبقو ةبطخلا ةحابإ دعب ايادهلا حابت

 جيوزتلا ىلع ةيدلا يف باب

 يياده لصأ لصالا بسحب دجاسمك لعافم هنزو ةيده عمج ( ايادهلا !حابت )
 ةروسكم ةزمه تلدبأ ةيدهيف ةثلاث هنكاسلاةدئازلا يهو ةروسكم ىلوألا نبءايب

 ةملكلا مال يه يقلا ةيناثلا ءايلا تبلقف ةحتف ةزمهلا هذه ةرسك لادبإب ففخف
 تافلأ ثالث كانه ناكف نيفلأ نيب ةزمحلا تراصف ةحتف دعب اهك رحتل افلأ

 ةحابإلا لبق يأ ( اهليقو ) ةًدملا ماتب ( ةينطمخلا ةحابإ دعب ) ةاي ةزمحلا تلدبأف
 اهدعبو ةدملا يف زئاج هنإف (ضيرعتلاك) ضيرمتلا زاوج تقو وهو ماتلا مدعب
 ةدع مامت لبق الو قالطلا لبق ضيرمتلا الو ةبطخلا الو ةيدهلا زوجت الو
 حاكن ديرمل «ناويدلا» يف اك ه رثك و ى اهلبقت الو هيلا ضرعتت الو يعجرلا قالطلا
 دّسس وأ يلو نذإب ةنونجع وأ ةمأ وأ ةلفط ولو اهدرب نأ اهتمجر كلمت ال ة“دتعم

 تون نإ سبلتو هنم لكأت نأ املو اهتدع تت ىتح ةوسك و قافنإب هسفن ىلإ

 ى نذإب “الإ حاكنل نونجم وأ غلبي مل نم ىلع لكوي الو ى لجرلا اذك و هج“وزت

 جوزتلا ىون تإ هتنظ يف جيوزتلا ىلع رخآلا ةيده لكأي نأ نيجوزلا نم لكلو
_ ٧٩ 



 نإ اذكو ‘ ُتبأ نإ اهمزلو ‘ 7 اهيلع هل سيلف كرت مش ىدهأفبطخ نمف

 هل ١ ت دهأ :

 ام يلولا لكأي الو « اهيبأل لعج ام اذك و حاكنلا هل ركذي مل ام ولي مل وأ : ليق
 جوزتلا دارأ نإ لكألا امل و ص هديرت ال اهنأ ملعي م ام ز"وجو ى هديرت اهنأ ملعي مل

 غلبي مل نم يبأو ديسللو “هدّيس دنع ام ملعي ىتحدلولمملا لكأي الو يلولاهدري مل ولو
 ىلع ةيدهلاك مرح اذإ حاكنلا ىلع !لكألا دحال لحي الو « لكألا نج نم ؟يلوو

 . « ناويدلا » مالك ها لكألا مُأللو عبرأ ىلع وأ نيتمرحم نيب عمجلا

 ص "در اهيلع هل سيلف ) اه ( كرت مث ) اهيلإ ( ىدهاف ) ةأرما ( بطخ نمف )
 تكرت مث اهجوزتي نأ ىلع ( هيلإ تدهأ "نإ اذكو ) تعنتما ( تبأ نإ اهمزلو
 اذإو ص رخآلل "لك دربلف اميمج اكرت "نإ اذك و ى ىبأ نإ همزلو هيلع "در الف

 ةهري ليك وأ نزوي ام : ليقو « نكمأ "نإ لثملا : ليقو ى ةميقلا تدر تفلت
 وأ صقن نإو ى ةقفنلاو ءانعلا كردي الو ى عفنلاو ةلغلا درتو ى ةميقلاب هاوسو هب

 صقانلاو دئازلا ال بيعلا شرأو هنيع فلت هيف نكي مل نإ هصقنو هدر بيع

 داز نإو هيف نزو وأ ,لبكب ناك نإو ى هتميقو هيف ريخ رّنغأ نإو ى رعسلاب

 نإو ءادهإلا موي هتميق يفو دئازلا ةميق "در عم هيف رسخ ةطايخو ِغبصك هيف

 ناك نإو ضوعلا ذخأ يفو ى هبحاصل سرفلاو اهيف رسخ اهسرغف اضرأ ناك

 ولو ى ةميقلا نا"دارتي : ليقو ى ءادهإلا موي هتميق هلف هضرأ يف هسرغف آرجش

 ى هيلإ تيدهأ نم ىلع اهتقفنو اهتاكزو اهيف ينج امو ةيدهلا ةيانجو “ رجشلا ماق

 زوجي و“«ناويدلا»يف اكقالطوحاكنو قتعو نهرو ,ةبهو .عيبك اهيفهلعف زاجو

 الف ةمرحلا ىلع ةيدهلا تناك اذإ الإ اقلطم "درلا مزل اذإ ةللاحملاو ةئربتلاو يضاقتلا

 اآدارت «ا"دقرانإو یرهظي امىلع ةخوسفملا عويبلاو تامرحملا عيب يف اككلذ زوجي

 جوزت نإ "الإ اعوجر هجح وزت سدلو > هماع دري" الو در امهدحأ "دترا نإو
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 رخآللادبف ؛ اهدعب ثدح وأ ايادهلا لبق ناك بيع امهدحأب دجو 'نإو

 نأ كلذ لّصحمو . ىطعأ ام هيلع هرين الوذخا ام بويعملا در

 الب ولو عوجر اهجوزتو “ دوهش الب ولو ى اهعم عمجت ال نمو 0 ًادساف وأ اعبرأ
 عوجرب سيلف ًادساف وأ اعبرأ وأ اهعم عمجت ال نم جوزت "نإ : ليقو “ دوهش

 اقفتا نإو عجارف داز وأ صقن نمف تقو وأ ,طرش وأ قادص ىلع اقفتا نإو

 نم نراب "نإ الإ عوجرب سيلف هريخأت رخآلاو هليجعت امهدحأ دارأف حاكنلا ىلع
 وأ ايادهلا لبق ناك "بيع امهدحأب دج'و نإو ) ةدتعي مل ام طرتشا وأ امهدحأ

 نوححصي ميمت ةغل اذه ( بويعملا در ) كلذل كرتلا ( رخآلل ادبف اهدعب ثدح

 ةمضلا تبلقو واولا فذح و ى اهلبق امل ءايلا ةمض لقنب بيعم : لوقي مهريغو ءابلا

 دنع اهلبق ام رسك و اي واولا تبلقو ءابلا تفذح و“ هيوبيس و ليلخلا دنع ةرسك

 ام هيلع درب" الو ذخأ ام ) ةرورض اهحيحصت :دربملا سابعلا وبأ لاقوشفخألا
 اذإ امأ ى ال مأ بيع هنأ ملع "ءاوسو ى ال مأ هبيعي بويعملا ملع ءاوس ( ىطعأ
 يفاني ام هيف نأل "درلاف ملعي ملاذإ و ‘ لطابب ,لام "لكأو ررغ هذخأ نالف ملع
 وأ عيبلا خسفني هنإف ى هب ملعي ملو بيع هيف ام عاب نمك ؛ هقاقحتسا و كلذ ذخأ

 ص مولعم ريغ هنأ عم رثأ هارتف ى بيعلا شرأ عزني وأ « ريبختلاب اهنيب نوكي
 درب : ليقو “ىطعأ ام بيعملا هل درب الف هاطعأف هبحاص بيعب رخآلا ملع "نإو
 امهدحأ بيع نإ هنإ : «ناويدلا» لوق هديفي اك ذخأ ام بيعملا دريو بيعملا ىلع

 : رهاظ نكل ها نالوق اعوجر هنوك يفف بيعلل رخآلا عجر "نإو“عوجرف عجرف

 اك ةعبرألا بوبملا يف هنأ فنصملا رهاظو “ بيعلا قلطم يف كلذ نأ «ناويدلا»
 عماج يأ لعاف مسا وهو ةددشم داصلا رسكب ( لصحو ) : هلوق هيلع لدي

 نم ررقي ام يأ « لوعقم مسا ص ةددشم داصلا حتفب وأ هريغو روكذملا ( كلذ )
 نأ ) هريغو كلذ هيف لصحتي يذلا يأ يزاجم ناكم مسا وأ ‘ هريغو كلذ
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 يهو ىطعأ ام هلع درب الو ذخأ ام هف بومعملا درب مسق : ةثالث بومعلا

 هب عجارلاف همدعك هدوجو سقو > تأتسو حاكنلا ف درت يتلا هع رألا

 عانتمالاف لتفلاو قترلاو ى ةعبرألا ىوسام وهو هيلع ةريأ الو دري

 هب دري مسقو ی عجارلا نم تآ

 يطعملا ملعي مل نإ ( ذخأ ام هيف بويعملا دري ممق : ةئالث )ماسقأ ( بويعلا

 اذه بويع مظعل ( ىطعأ ام هيلع دري الو ) بويعملا هيلإ درب مل ملع نإو هبيعب
 ص 3رم امل ال مأ ابيع هيف نأ ملع ءاوسو ى ال مأ ابيع هسفن يف ةنأ ملع .اوس مسقلا

 ىلع بترتي هنال فلح هل ةنيب الو بيملاب ملاع هبحاص "نأ امهدحأ ىعدا اذإو

 تناك رجآ بيعب ملعي ملو ,بيعب ملع نإو "درلا مدع وأ لاملا در وهو "قح كلذ

 بئان ى بيع ال : ك مولعملا بيملا ناكو « رخآلا عيبلا يف اهلك ةروكذملا ماكحألا

 ريمض ثآنا ( يهو ) هقوس رهاظ وهو هيلع وأ ىطعأ ام ىلإ دئاع ريمض درب
 دب خلا ال عجرملا ةاعارم يدنع راتخملاو « مهراتخم وهو ربخلا ثينأتل مسقلا

 بيع باب :لوأ :لاق ثيح كلا ءاش نإ ( يتاتسو حاكنلا يف درت يتلا ةعبرألا )

 ( ب عجارلاف همدمك هدوجو مسقو ) نيلنعو شحاف صربأو موذنجمو نونج
 ام وهو ) ىطعأ ام ( هيلع ثدري"الو ) ذخأ ام ( دري ) رخآلا يف ( ه ) دوجو
 محللاب جرفلا دادسنا وه ءاتلاو ءارلا حتفب ( قترلا ) ىوس ( و ةعبرألا ىوس
 يتأيو ث ةليتفلاك رك ذلا ءاخرتسا وهو ( لتفلا و ) ماتلا عامجلا هيف نكمي ال قح

 روهظ وهو نوكسف حتفي وأ نيتحتفب نرقلا مهضعب دازو « هللا ءاش نإ كلذ

 لعفلاب هنع ىفتكي نأ نكميو امل نوكي دقو ى ةاشلا نأرق هبشي لحملا يف مظع
 وهو قلطملا دوهعملا عانتمالا مزال نأل يأ ةروصلا هذه يف ( تآ عانتمالاف )

 بيعملا دري يأ لعافلل ءانبلاب ( هي دري ممقو “ عجارلا ) لبق ( نم ) "درلا
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 ناكمإل س بيعلا كلذ ىلع لوخدلانم هبحاص عنتما نإ هيلع دريو

 ف 7 مزلي ال نأ نسحتساو قترل او لتفلا وو 0 ةلمحلا ف هعم ِ ع اتمتسا

 اهدعب وأ اهلبق ةمرحتعقو نإو ءايادهلا دعب كدح نإ هللا لبق نم تآ

 > هملع درب" الو در هلبق نم ن و 24 ذخأ ام ك ار امهدحأ نم ال

 كلذ ىلع لوخدلا نم ) ملاسلا وه ( هبحاص عنتما نا هيلع درليو ) ذخأ ام
 ءاملاو ؤ لتفلاو قترلا هنأ نيبيسو ى هيلع دريو هب درب مسق هنأ روك ذملا ( بيعلا

 هلوق يف عنتما عم عزانت لعافلل ينبم يناثلا دريو مسقلا كلذ ىلا ةدئاع هبحاص يف

 ىنعملا يف بحاصلا وهو لعافلا نع بئانلا لوعفملل هؤانب زوجيو “ هبحاص
 امآ ؛ ماتلا عاتمتسالا نع رظنلا عطقب يأ ( ةلجملا يف هعم عاتمتسا ناكمال )

 عاتمتسا ناكمإل دري هنإف هيف بيع ال نمو هبيعل ذخأ ام درب هنإف بيملا هيف نم

 ( يف هر مزلي ال "نا نسحتساو ى قترلاو ) ءاتلا حتفب ( لتفلا وهو ) هنم
 ةطساوب ناك ولو هبحاص بست الب يأ ( هللا لبق نم تآ ) ام عنام وأ ببع

 ىمملا لثم ( ايادهلا دعب ثدح نإ ) هيف هيلإ دقني ملو هب هرمأي مل "نإ ناسنإ
 ريغ ىلع ناك ءادهإلا نأل ةدرلا مزلي : ليقو ى ارهق لجرلا وبأ اهب ينزي نأ لثمو
 نونج هب نوكي ام لعف نمو “ دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ هيلعو ؤ ثدح ام
 ركذ نودب فنعب ةرزجيملاك مدلا عضاوم يف لمعلاو مهيطاعتو نجلا مادختساك
 وأ صربلا وأ ماذجلا ببس لمع وأ نونجلل ببس هنأ ثيداحألا يف درو امو هلا

 الإ ءيش الو هببسب هنأل هلبق نم رتآ كلذ "نإف كلذ وحن وأ لتفلا وأ ةنسلا

 جرخت نأ لبق ( اهلَيق ةمرح تمقو نإو ) ىلامت هللا نم ,قلخو ردقو ماضقب
 ( نإو “ ذخا املك ًدراامهدحا نم ال اهدعب وأ ) اهب ىنز هنأ نيبتي وأ ةمرح

 . ( هيلع ةري الو در ) ربخي ملو ملع وأ امهدحأ لبق نم يأ ( هلبق نم ) تمقو
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 الو هبحاص "لتاق أرّيو . نالوق ؟ال وأ اهدحأ تومب ناَدارتي لهو

 نم ىلإ تيدهأ نإو شرت اهدر يف ريص نإ ايادهلاو ،هيلع ري

 . . . . . . بوطخملا رمأ هديب

 نم وأ ا"دارت امهريغ لبقنم "نإو اهنيب ميرحتلا مو "نإ : ناويدلا يف لاق
 ملع نإو ى ا"دارت هنم مرحم وأ لعب تاذ تجرخ نإو “ هدحو در امهدحأ

 اذإو ى د"دارت الف حاكنلا ىبأف قتع وأ قافأ وأ غلب نمو “ هدحو در امهدحأ

 مل "سملا لبق ولو اقرتفا مث امات احكانت نإو ى ا"دارت ادساف حاكنلا جرخ

 . ھا اًدارتي

 ( ؟ ال وا ) ناويدلا يف اك ام.مج اهتوم وأ ( امهدحأ تومب ناًدارتي لهو )

 نأل يناثلا رايتخا روكذملا ناسحتسالا رهاظو “لوالا رايتخا «ناويدلا» رهاظو

 اه ةنأ ؟رسملا لبق اهنع ىفوتملا يف مهدنع راتحملا نألو ى هلا لبق نم تآ توملا
 ىلع الوجوزلاىلع ددارت ال نأ هب ذوخأملا نأ :زيزع يبأ «طقل» يفو ى امات قادصلا

 ( هيلع درب" الو هبحاص 'لتاق دريو ؛ نالوق ) جوزلا وأ ةلفطلا تتام نإ بآلا

 لعف وأ هلقع لازف هرحس "نإ : لثم هبحاصل بيع ثودح يف برست نم اذك و

 در هنإف « كلذ وحن وأ لتف وأ ةتنع وأ صرب وأ ماذج ببس هب نوكي ام هب
 . هيلع "دري" الو

 نراك نم فرصتي ام ءانب زاوج ىلع ءانب اذه ( اهدر يف ريص نإ ايادهلاو )

 ىلوأ وهو ةماتلا راص نم كلذ نوكي نأ زوجيو ى ربخلا ةباينو لوعفملل اهتاوخأ و

 وأ آايلو ( بوطخلا رمأ هديب نم ىلإ تيدهأ ) ةيللصو هذه نإ ( نإو درت )
 'نيجوزلا دحأ لامنم ال ذخأ نم لام نم نوكي "درلاو « ىثنأ وأ اركذ « هريغ
 يفنم "دريو “ذخأ ام ىلولا دريو ذخأ ام نيجوزلا دحأ "درب ‘هةدر ائيش ذخأ نم

 ىلولا امأو ى هنم عانتمالا "نألف نيجوزلا دحأ امأ ى ذخأ ام امهدحأ رمأ هدي



 حاكنلا تعفد مث هايإ اهجوزف اياده ةلفط يلول "لجر ىدهأ 'نإفءاذه ىلعف

 ةأرم ١ كحو .نالوق ؟ ال وأ > ىدهأ ام جدرل اىلع 7 لهف غولبلا دعب

 ىلع ة هيده ذخأ درلاب ربحو( كلذك اهايإ هج هج وزف لفط يلول 'تدهأ نإ

 بطخ نإو هج وزت هسفن يف نكي ملو جيوزت

 زجع اذإف ى هنكمأ امب اهضأربي" وأ ىضرت قح اهدوا ريلف حاكنلا دقعي يذلا هنألف

 يطعأ هديب اهرمأ نم اذك و ى اهج"وزيل هل يطعأ هنأل ذخأ ام ةدريلف كلذ نع
 براقألانم يطعأ نم درلا مزلي الو ى "دريلف هعواطت مل اذإف « ج ثوزتلا يف هعواطتل

 لمعي ملو ائيش لمعيل هل يدهأ نم ىلع لب “كلذ وحن وأ "بحلا نوكيل وأ ةلعاج
 رمأ هديب نم ىلإ تدر ولو ايادهلا "درت هنأ نم روكذملا اذه ىلع يأ ( اذه ىلعف )
 دعب خاكنلا تعفد مث هايإ اهجوزف اياده ةلفط يلول لجر ىدهأ نإف )بوطخلا

 "رملاب هتقحتسا دق هنأل قادصلا درب الو (ىدهأ ام جوزلا ىلع 3 لهف غولبلا
 هنأل؛حيحصلاوهو (؟ال وأ)قادصلا."درت: ليقو“دقعلابهفصنتقحتس تسا وأهوحن وأ
 ملع دقو اهب لوخدلاهل حابأ ايعرش : [حُوزت اهب ج “وزت دقو اهب ج “وزتي ن ] ىلع ىدهأ

 « راكنإلا ةفلابلا ريغل "نآ ررقتو ىةفلاب اهنأ ملعي مل وا ةغلاب ريغ الو ةغلاب ريغ اهنأ
 غلبت نيح حاكنلا تركنأ تاش نإ اهنأ ىلع لخاد هنأكف « ال مأ اهل هنأب ملع

 ةغلاب ريغ يه اذإف ةغلاب اهنإ : اولاق نإو ( نالوق ) ؟ ىدهأ ام هيلع ةدرب الف

 نإ ةأرما كحو ) قدصأ امو ىدهأ ام هل اودر غولبلا دعب حاكنلا تركنأو

 درب : ليق (كلذك) غولبلا دعب حاكنلا عفدف ( اهايإ هجوزف لفط يلول تدمأ
 اهذخأ نأب ( جيوزت ىلع ةيده ذخأ درلاب ربجيو ) ال : ليقو تدهأ ام اهيلع
 ديعب وأ بيرق اهذخأ وأ جوزب نأىلع "يلولا اهذخأ وأ جثوزتلاىلع نيجوزلا دحأ

 وأ هجيوزت وأ ( هجوزت هسفن يف نكي ملو ) هب رمأيو جيوزتلا يف نيعي نأ ىلع
 ء لا نيبو هنيب امف مزلي امنإو كحلا يف در ال : ليقو ( بطخ نإو ) ةناعإلا



 الإو ِ عدم ةنيب تدجو وأ رفأ نإ ايهنيب ةموصخ مكاحل ا بصنيو

 هالع ىعادمل ا فلح

 { "رم امك احيرصت حاكنلا طرش ىلع ذخأ ايف الإ ًدر ال : ليقو ى رابجإ الف هيلعو
 ىلع ءاطعأ ام الإ هيلا يدهأ ام در بآلا ىلع سيل : ليمتف بطاخلا كرت "نإو
 نظ اذإ جيوزتلا ىلع يطعأ ام لك "در موزل حيحصلا روهشملاو“هج"وزينأ طرش
 بصني) ف هيلع ( و) كحلا يفو “ها نيبو هنيب ايف ملع وأ جيورتلاىلع هنأ ذخآلا

 ملو اهيلع ذخأ هنأب رقأف ةناعإلاىلعذخأ وأ ذخألاب ("رقأ 'نإ ايهنيبةموصخ مكاحلا

 ةنيب دجوت ملو "رقي من يأ ( "الإو عآدم ةنيب تدجو وأ) نمي ملو هبلق يف نكت
 ينتيطعأ كنأ ردأ مل : رخآلل امهدحأ لاق نإو ى ذخأ ام (هيلع ىعدملا فلح)

 ص هيلع در الف هيلع ةرامإ الو جوزتلاىلع ىطعأ هنأ رخآلل ةنيب الو جوزتلا ىلع
 سانلا ملعي مل نإ هنا حيحصلاو “ فلحي ال : ليقو ى كلذ ملمي مل هنأ ىلع فلحيو

 ىلع ةرامأ كلذ نإف هناوأ غولبو جوزتلا رك ذ نيح يف الإ ةاداهمو ايهندب ةبحص
 ،ةدرلا ناكو هأفاكو رخآلل امهدحأ ىطعأ اذإو در ىبأ نمف ‘ جثوزتلل ةيطعلا نأ

 ثيحب جوزتلا ىبأ نم وه داز يذلا ناك نإف ى رخآلا ىلع داز نم ملعيل ابساحت

 نإو ى داز ام هل در ىبأ يذلا ريغ ناك "نإو ى داز ام هيلع درب الف هل "درب ال
 . ةيده وأ ةأفاكم لاق نمل لوقلاف ةيده الو ةأفاكم ريغ رخآلا هاطعأ هنا ىعدا

 ةناعإلاىلع يطعأنمو امهرمأ هديبزمو ةجوزلا وأجوزلا دري امنإ :سابعلا وبأ لاق

 : ليقو . هرمأب هل يطعأ ام الإ ءيش هريغل يطعأ امم يلولا ىلع سيل و نعي ملو
 جوزتلا ىلع ةأرملا هتطعأ ام لجرلا دريو ى هدبعو هلفطل ىطعأ ام يلولا درب

 . هتبارقل يطعأ امم ءيش هيلع سيلو ث ال ليقو ! تلق ى هدبعو هلفطل
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 باب

 ..«نندهاشو يلوب الإ حاكن ال»: ةل هلوقل حاكنلا لع داهشإلابجي

 حاكنلا ىلع داهشالا ف باب

 حيحص ربتعم وأ يعرش ( حاكن ال : لإ هلوقل حاكنلا ىلع داهشالا بجي )
 نبا نع رباج نع ةديبع يبأ نع هلشمو [نسحلا هاور ] ١) ( ندهاشو يلوب الا )

 ىكلم دمب الإ قتع الو حاكن دعب الإ راهظ الو ى حاكن دعب الإ قالط ال ه سابع
 يتلا ةعجرلا ىلع ةنسلاو نآرقلاب هبوجولو ى « ةنيبو قادصو ىلوب الإ حاكن الو

 "دعتو ى ةهج نم ىنعملا لوقعم حاكنلا ىلع داهشالا نأ انبهذم حاكنلا عرف يه

 لفش و رخآلا ىلع نيجوزلا دحأقوقح نم بترتي املف ىلوألا ةهجلا امأ « ةهج نم

 الب اهجوزت ول هنأ نم ةذوخأمف ةيناثلا امأو “ كلذ وحنو ثاربملاو « هب ةجوزلا

 كلتيف كلام ًنَمطو ى دعب داهشإلاو ںاهلحجب لقن ملو اهتمرح انلقل اهّسمو دوهش
 دوهشب ولو رسلا حاكن مرحو هب نلعأ اذإ دوهش الب ةيرهاظلاو « هزاجأو ةياورلا
 ى دقعلا ةحص يف ال لوخدلا يف "طرش داهشإلا نإ :هنع ليقو ى ةقرفلا بجوأو

 . ةنئاب ةقلطب حاكنلا خسف هنودب لوخدلا عقو نإو

 . نسح دانساب يناربطلا هاور ) ( ١



 عبرأو د>او وأ ةللا لهأ نم ةثالث وأ ناتنيمأو نيمأ وأنانيمأ زاجو

 نالجر وأ 4 مهنم عب رأو نيمأ وأ مهنم ناتأرما و نالجر وأ { ةوسن

 جوزلاب : ليق ةعب رأف ىنزلا يف الإ نالجر اهلك تاداهشلا يفو « ناتنيمأ و

 .هريغب :ليقو .مهيف ناك نإ

 ةلمجلا لهأ نم ةثالث وأ ناتنيمأو نيمأ وأ نانيمأ ) حاكنلا يف ( زاجو )
 مهنم ناتأرهاو ) مهنم (ناللجر وأ) مهنم ( ةوسن عبراو )مهنم ( دحاو وا
 يف ) زاج ( و ناتنيمأو ) مهنم ( نالجر وأ مهنم عبرأ ) ةوسن ( و نيمأ وا
 لهأنم نالجر زاجو ى ناتنيمأو نيمأ لجر وأ نانيمأ ( نالجر اهلكتاداهشلا
 جوزلاب ) ددملا متي (ليق ى ةعبرأ) لاجر هيف زيئاجلا ( ف ىنزلا يف الإ ) ةلجلا
 [عامجإ زوجي الو ( هريغب ليقو ) مهزوجأ وه :"ضعب لاق لب ( مهيف ناك نإ
 «نعالي وأ ةعبرألا دوهشلاب نايتإلاب رمأ ذئنيح هنأل ى كلذ يف مئاقلا وه ناك "نإ
 ىنزلا ريغ يف زوجت : ليقو ث اهيف زوجت ال ءاسنلا نإف ى اقلطم دودحلا يق الإو
 مل هرهاظ هب ديرأ ول هنأل ى لاكنلاو ريزمتلاو بدألا لمشي ام : دودحلاب دارملاو
 ام ديرأ هنأ ىفخي الو « ذئنيح بدآلا لخدي ال اك “ لاكنلاو ريزعتلا لخدي

 “نإوهبدألا ىلإ كلذك اعطق هجرخأ دقف امهيلإ هلعضو امع هجرخأ اذإف “اهلمشي
 اهعم دهشو « ةمهلتو ةبير عم هتمرح ريغب الخ لجرلا "نأ ىلع ناتأرما تدهش

 ضنكي مل نإ زوجت الو “ىنزلا ىلع ال ةولخلا ىلع باقع كلذ نال بيدأتلا مزل لجر

 "عبرأ هيف زوجتف ى لاجرلا هرشابي ال ام ءاسنلا نادبأ ف ناك ايف الإ لجر

 ق زوحت الو ٦ ضعب هححصو 0 ةنيمأ ةدحاو : ليقو ث ناتنثا : ليقو ع نهنم

 ؛لجرلاك لجرلا كحي هب موكحملا ىثنخلاو ص هرشابت ال ايف لاجرلا نادبأ
 ةداهش نكمت مل امل هنأ عبرألا هجوو « ةأرملاك ةأرملا كحي هيلع موكحملاو لكشملا و

 هنأ نيتنثالا هجوو “ لجر ناكم ناتأرماو “ لجر ناكم ناتأرما تلعج لاجرلا



 > راكنإ ال ثمح كحلا يفو ى هللا دنع ةلمحل ١ لهأ ةداهشب حاكنلا متيو

 > لوق ىلع ةأرملا دلاو ال هريغ عم جوزلا دلاو هلع زاجو

 هتلزن تنّبعت ثيح تراصف دحاولا ناكم ةدحاولا تلعج مهتداهش نكمت" م

 نع يزجت ءاسنلل ةياغال هنأ ةدحاولا هجوو ص زاج ثيح وأ تنيعت ثيح

 امنإو تنيعتو ى اونكمي مل ثيح ددعتلل هجو ال ناكف اونكمأ ثسح لاجرلا

 ةداهشب حاكنلا متيو ) اونكمي مل ثيح لصوتف ةنيعم ةياغنهل ناك ول ددعتلا بلطي

 ( راكنإ ال ثيح مكحلا يفو) اقلطم (هئلا دنع) نيقسافو نيفلاخم ولو ( ةلمجلا لها
 الف راكنإلا يف ءانمآلا ريغ دجو نإو راكنإلا عقو ولو“اضيأ هبف متي : ليقو
 راكنإ نكي مل "نإ ةلجملا لهأ نم نادهاش هيف زوجي : ليقو ى مْجرالو َدْنلَج

 “ضمب امهزاجأو “راكنإلا عقو ولو مكحلا يف نازوجي : ليقو ى اقلطم هللا دنعو
 : ةقلع لاق دقو ى ةداهشلا لطبي ام ايهنم رهظي مل "نإ دودحلا ريغ تاداهشلا يف

 نارمع نع هننس يف يقهيبلا هاور ] ( لدع "يدهاش و يلوب الا حاكن ال )

 نإو ص لوخدلا زاوج ال اهب مكحلل وه امنإ ةلادعلا طارتشا : ليقف ه [ ةشئاعو

 : ليقو ى ةمهت نكت مل وأ ةداهشلا تحص اذإ ةلادع الب ولو زئاج لوخدلا
 نم ةلدألا مايقل لفطلاو دبعلا ةداهش زج مل امنإو “ بوجو ال لامك اهطارتشا
 ةداهش اذك و ص قالطإلا اهيلع لمحيف “ دبعلاو لفطلا ةداهش حصت ال هنأ جراخ

 يلوب الا قالط ال ) قالطإ هيلع لمحف ى "حصت الا جنأ ىلع ليلدلا ماق كرشملا

 ٠ ) ن ده اث و

 دلاو ) حاكنلا ىلع يأ ( هيلع زاجو ) ضعب ىلع ضعب كرسثلا لهأ زوجيو
 دهشي ال "ذإ رثكألا هيلعو “ حصأ ( لوق ىلع ةأرملا دلاو ال هريغ عم جوزلا
 ء هتداهش تزاجل وه دهشو جيوزتلا ىلع ادحأ لك و ولف ص هسفن لعف ىلع

 : لع هلوق رهاظ يفاني هرهاظب وهو هريغ عم “ضعب هزاجأ و“ مظمتلل ريكنتلاو
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 ريغ نإو الثم تحن أ وأ تجوز : لئاقلا وهو هتدقع ىلوت يذل ١ يفو

 ؟ قادصلا ىلع وأ طقف حاكنلا ىلع زوجت له هديب رمألا لعج" نإ يلو

 دهاشو يلوب جوزت اذإو ؛ نادهاش و يلو همفف «» نيدهاش و يلوب الا حاكن ال »

 ةداهشو ىلوب 8لا حاكن اله ردق هنأك و “ طقف دهاشو يلوب جوزت دق ناك

 يزجم ال هنأ لوقلا رثكأ : ءايرك ز وبأ لاق .0 ايلو امهدحأ ناك ولو ي نيدهاش

 يذلاف ) اوفلتخا ( و ) عنملا ىلع «ناويدلا» يف رصتقاو ى يلولا عم دحاو ةدهاش
 لجرلا اذهل نالف تنب ةنالف ( تحكنأ وأ تجوز لناقلا وهو هتدقع لوت

 ةراشإ فالخلا رابتعاب ةياغ يلولا ريغ لعج امنإ ( يلو ريغ ) ناك ( نإو لثم )
 ناك نكل يلولا ريغ هنآل زوجي لب « فالخ هيف نوكي ال لصألا بسحب هنأ ىلإ
 نإف “ تحكنأ وأ تجوز : لوقلا رابتعاب وأ « ىلولا نع هتباينل فالخلا هي

 وأ هايإ هليك وت وأ يلولا فالختساب ( هديب رمألا لعج نإ ) يلولا هبف لصألا
 وأ مامإلا هنوكب وأ ى "يلو ال : ثبح ةعامجلا وأ ناطلسلا وأ مامإلا ةماقإب

 ص هيلع ةأرملل ”قح جوزتلا نأل ( طقف حاكنلا ىلع زوجت له ) يلو الو ناطلسلا
 فالخب « هلام عيبب "رقأ هنأكف جيوزتلاب رقأ اذإف ى هعاب هل كنللم اهنأكو

 اضيأ و“اعفن هيف رجي اهف هلوق لبقي الف عاب ام نمت يف هلوقك هيف هلوق نإف قادصلا

 دهش و اهجوزل اهسفن تكلم يه اهنأك اضيأو ى هب عفن هتيلو نم هيلإ دوعي دق
 وأ هسفنل عفن بلج هنم رهظي مل ام « طقف ( قادصلا ىلع وا ) وه كيلمتلا ىلع
 ء ضعب ىلع ٥ضعب براقألا ةداهش تزاج دقو ى هل سيل قادصلا نأل 6١ ةنح

 هىف هملع ىدعت نم ذخاؤي هل "قح هدقع نإف ى حاكنلا فالخب هتداهش تزاجف

 دعب هيلع وأ كالمإلا لبق ىضرلا ىلع وأ ىضرلا ىلعو هيلع وأ ى حيحصلا وهو

 . لصالا ف اذك ) ( ١
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 نإ يلولاو نيمأ ناك 'نإ ةبطخلا ءىراق نم ًاعطق امهيلع تزاجو«فالخ
 نإو ابأ نكي مل نإ اضيأ ايهيلع تزاج هيلع رمأ وأ دقعلا ىلع فلختسا
 قيفر كلذك الوس هتداهش تزاج مهنم دحاو اهجوزف ءايلوأ ةأرمال ناك

 ءارش نيب

 يبأ خيشلاك ؛ ماكحألا نم ةداهشلا بابيف نيلوقلا فنصملا ركذو ( فالخ ) دقعلا
 ىلع عاديتسالا لبق يذلا بابلا رخاوأ يف ءايركز وبأ خبشلا رصتقاو ى ءايركز

 تزاجو ) هنم "رايتخا هلعلو « هتنبل بآلا نم حاكنلا يف زوجت هنأب : لوقلا
 مل يذلا ( ةبطخلا ءىراق نم اعطق ) ىضرلاك قادصلاو حاكنلا يا ( ايهيلع

 ع قساف ولو ةلملا لمهأ نم ولو زيجأو ( انهمأ ناك نا ) هديب جيوزتلا لعج

 هتبثأ نإ "الإ « قافتاب قادصلا ىلع بآلا نم زوجت الو ى اقلطم هللا دنع تزاجو
 هتبثأ وأ “ هريغو وه هيلع ادهاش مولعم ددعب بآلا هتبثأو هظفحي ملو جوزلا

 هجوزلا لاق امب هريغ عم بآلا دهش و « ربكأ ددع ىلع ةجوزلاو « ددع ىلع جوزلا

 بألاك مألاو ث هدلول ال هدلو ىلع هتداهش زاوج لصاحو ى ةضام هتداهش ةنإف

 ,يلولاو ) لجرو ةأرما عم حاكنلا ىلع اهتداهش زاوج يف فلخلا يفو ى كلذ يف

 اهيلع تزاج هيلع ) . ( رمأ وا دقعملا ىلع ) هلتك و وأ هريغ ( فلختسا نا

 ىلع امطق قادصلا ىلع هتداهش زحت مل هناك نإو ( ابأ نكي مل نإ ) هتداهش ( اضيا
 ى ج"وزملا وه ناك نيح ناك اك حاكنلا ىلع اهزاوج يف فلخلا ناكو ى "رم ام "دح

 بألا هزوحي ال امم ناك "نإ ةزئاج لاح يف هنبال بآلا ةداهش ةنأ ةلمج دوجوملاو

 هتداهش زوجتف ى كلذك قادصلا ةنأ ىفخي الو « شرأآلاو ةقدصلاو ثاريملاك
 دحاو اهجوزف ءايلوا ةأرمال ناك ناو) جيوزتلا ىلع هريغ وه فلختسا اذإهيلع

 ( ءاكرش نيب قيفر كلذك الو ) حاكنلاو قادصلا ىلع ( هتداهش تزاج مهنم
 جوزلا "يلولا لك وّنإو“نيقابلاةداهش و دحاو جيوزت حصي ال هنإف ادبع وأ "ةمأ
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 ء نيكر شم وأ ديبع ةداهشب اهحاكن ن اسم دعب ملع نإ ةسوسمم .مرحتو

 الب اهئطاو ا وأ ه ديدحت ف رصخ ر و

 لك و "نإو « زئاج : ليقو ى زجي مل رخآلا ؟يلولاو وه دهشو هسفن جوزب نأ

 لك و "نإو ص رخآ لجرو ىلولا اذه ةداهشب زاج هسفن اهجوزف الجر "يل ولا

 تحص ادحاو ءاكرشلا لتك و نإو « مهتداهش تزاج مهريغ ءاكرشلا وأ ءايلوألا

 : ليقو ى هتداهش تزاج هاوس قيقرلا ىلوم لك و نإ اذك و « مهيقإب ةداهش

 اذك و ى اهحاكن ىلع ادهاش ةأرملا وبأ نوكي ال :«ناوبدلا»لوق رهاظ وهو « ال

 مهتداهش زجت مل"مط وأ ىراكس وأ ماين ةرضحب جوزت نمو:لاق“ ةمألاو دبعلا ديس
 : اولاقف سلجملا نم دوهشلا ماق "نإو ؛ « نالوق ه باجح ءارو نم نيعماسلا يفو
 الو تسم "نإ تمرح : ليقو 0"سملا دعب نإو داهشإلا اوداعأ متلق ام انعمس ام

 وأ مهدهشلي ملو سان ةرضحب يلولا اهجوز نإو ى ءانمأ ريغ اوناك نإ مهيلإ تصني

 . ھا حاكنلا زاج ى دهشن ال : اولاقو مهدهشأ

 زاوج روهشملاو “ هللا دنع ل .قو ؛ اقلطم اعم ريصبو ىمعأ ةداهش زوجتو
 ل "نإ : ليقو ى ابات نإ نيدودحم ةداهش زوجتو « هنوك ردي امف ناسمعلا ةداهش

 ةأرما ةداهش نَْسَثْنْخ ةداهش نأ ضعب معزو “ ديدجتلا ىلوألاف اهب لخدي

 دبع وأ ( نيك رمثم وأ ديبع ةداهشب اهحاكن اهتنم دعب ماع نإ ةسوس مرحتو )
 نيملسملا غّكبلا رارحألانم مهعم ناك "نإو ءاسن عم نيكرشم وأ ديبع وأكرسشمو

 هريغ امأو ( ةدع الب اهنطا ول هديدجت يف صخرو ) ءاسن وأ زاج زجعأ ددع

 ء دحاول انه ءاملاو نَءاملا نيب لصفلل ةدعلا نأل كلذ لمق امنإو ؟ ةدعب الإ الف
 ص اعرش هل تباث ريغو زئاج ريغ لوألا ءاملا نأب هيف ثحبيو ى ليق اذك
 ؛ زئاج ريغ ,سيسم نم ةدع ال هنأو ملعلا ريغ يق بسنلا تبثي هنأ ىلع ةانب اذه
 ؛ ءايرك ز وبآ لاق اك ملعلاب كردي ال كلذ نأ فنصملا هركذ يذلا صيخرتلا هجوو

 



 هتداهش درت نم وأ نيناجم وأ لافطأب وأ ركذ نمي ملعلا دعب اهئطو نإ دبأتو

 ةبوت وأ ةقافإ وأ غولب وأ قتع وأ مالسإ عقو مم ركذ نمب اهجوزت نإو
 . نالوق ؟ لوألا ىلع موقي وأ ددجي لهف هئطو لبق

 دقعلا ددجي لب ةأرملا م"رحي ال ملعلاب هتمرح كردي ال مارح مطو٦لك "نأ اندافآف

 رذمي الف ملعلاب زي كلذ نأل ( ركذ نمب ملعلا دعب اهنطو نإ ) اهميرحت ( دتباتو )
 تمرح رسف ءاسن داهشإ دمعت نإ : «ناوبدلا » ف لاقو ى هلهج ف الو هدمع ف

 وأ نيناج وا لافطاب وا ) سم ولو ًنهريغ دهشأ دقعلا دعب نهب ملع نإو « هياع
 نإو ناركىلاكو ى ملعلاب زسمي كلذ نأل رذمي ال نيح فلقألاك (هلتداهش درت نم

 دمعت ال أطخ كلذ نألل نالوقف دبع ريغ وأفلقأ ريغ رأ لقاع وأ غلاب هنأ نظ

 ص تمرح "سم ىقح "نهب ملعي مل انإو ى الهج وأ ادمع عرملا "دح امع ةزواجمو

 سف لافطألا ةداهشب جوزت "نإ : «ناويدلاه يفو . كلذك ددجي نأ صخرو

 `مريغ دهشأ "الإو ملع نإ تمرح ؟سمف نيناجملا ةداهشب وأ ى اقلطم تمرح

 قاتعإلا ىنبمب ردصم مسا ( قتع وأ مالسإ عقو مث ركذ نمب اهجوزت ناو )
 ءانبلا دبعلا قتع :لوقي نم ةغل يهو ةفيعض ةغل يف يدعتملا قتع نم ردصم وأ

 مانىلاب دبعلا قتع : لوقي نم ةفل يف مزاللا قتع نم وأ دبعلا تقتعو لوعفم

 وأ غولب وأ)هدعب امو هلبق امب بسنأ وهو ًا-رحهتروريص يأ ردبعلا عفرو لعافلل

 تمرح سمو ددجي مل "نإو مهب ولو حاكنلا ( ددجي لهف هنطولبق ةبوت وأ ةقافإ
 ةقافإلاو غولبلا دعب هيلع دهش ام نونجملاو يصلا لقع نإ (لوألا ىلع موقي وأ)

 الو ص كلذ القع اهنأ ةفافإلاو غولبلا دعي ايهنم ملع' "نإ الإ عامس الب نارضحيف

 ةداهش )١' نازعو يضاقلا "حيرش زاجأو ( نالوق ) ؟ مال۔إ دعب كرلا رضحي
 سمو نييباتك وأ نيئيبصب وأ يهب جوزت نمف « عملا ىلع رثكالاو ى ننيدبعلا

 )١( لصألا يف اذك .



 الو > امهدحأ تام نإ .يلو وأ دوهش الب نبحكانتم نب ثراوت الو

 كلذ ىلع تئطو نإ مرحت و « كلذب تملع نإ اهل قادص

 ك زاخ نيبباتك ةداهشب ةيباتك جوزت نم : ةيفنحلا تل اقو ٠ اهقدصأو هيلع تمرح

 ةثجحلاو؟هتداهش زوجت له :قهارملا يففلتخاو“عنملا يعفاشلا بهذمو انبهذمو

 الإ حاكن ال» هنأ : ثيداحأ كرشملاو دبعلاو لفطلا ةداهشب حاكنلا حصي ال هنأ ىلع
 هلوقو ؤ » دبعلاو كرملاو لفطلل ةداهش ال » : هنأ : ثيداحأ عم _ نيدهاشب

 6'١؛همنكننم لدع "يوذ اوديهنشأ وف :حاكنلا عرف يه تلا ةمجرلايف ىلاعت

 : عويبلا يف هلوقو “فيلاكتلاو حاكنلل نولهأتملا نونمؤملا رارحألا اهأ كنم يا

 داو نم ناوخأ حاكنلاو عيبلاو ١}"' « كلاجر نم _نئيديهش اودهشتساو

 زمهب ( ثراوت الو ) '"> چ كنم لدع اوذ : ةيصولا يف لاق اذك و « دحاو

 ىلوأ وهو ةثارولا نم هنأ ىلع ةصلاخ واوب وأ ثرإلا نم لعافت كلذ نأ ىلع واولا

 ( امهدحأ تام نإ يلو ) الب ( وأ دوهش الب نيحكانتم نبب ) دحاو ىنعملاو

 ةزئاج دوهشم ىلع لمتشي مل هنآل ردقعنم ريغ حاكنلاو “ حاكنلاب انه ثرإلا نآل

 " « دوهشو يلو الب حاكن ال ه :ثيداحأل يعرش حاكنب سيلف اهيلع لمتشي مل اذإو
 نا ) نامضلا ليزب ال أطخلا نأل تأطخأ ولو اهنع عاضوأ ( امل قادص الو )

 مم رحتبتفلع « ءاوس “يلو الب وأ دوهش الب اهجوزت هنأ نم روكذملا (كلذب تمع

 دقع الو « حيحصلا دقملاب قادصلا "نأل ى هتمرح تدقتعا وأ هتلهج وأ كلذ

 وأ رخآ فصنلا همزل ملو < هتحص مدعل فصنلا امه دقعب مزلي ملف > حبحص

 تنطو' نا ) ملعت مل ولو ( مرحتو ) ى هبلع اهرهقي م انرز سم هنآل "سملاب لكلا
 ءايركز يبأ راتخم وهو ى اهبسن يف اهلثم قادص الف ملعت مل نإو ( كلذ ىلع

 . ٦ه : ةرقبلا )١(
 . ٢٨٢ : ةرقبلا )٢(

 ( ٣ ) ةدث ا : ١٠٦ .

_ ٩٤ 



 اهيلو عم دهشي ' نأ هلو .نالوق بسنلا توبث يفو . اهقدصأ ام اهل : ليقو

 جوزلا هدهشأ نم لول ادَمْشأ اعمتجي مل'نإو سي انأ لبق دوهش
 2 ريغال

 امل ) : ليقو ىمعت مل اذإ اهلثم قادص اهل : ليق يأ فوذحم ىلع فطع( ليقو )

 ( نالوق بسنلا توبث يفو )؛« ناويدلا » راتخم وهو ملعت . نح ( اهقدصا ام

 نأ لوآلا هجو ى هتوبثب « ناويدلا » يف مزجو “ توبثلا مدع ءايركز وبأ راتخا
 نبا ىنزلا نباو ىنزلا رئاس نم دلولاك هتسم نم دلولاف “ حيحص ريغ حاكن كلذ

 هيلع كردت الو “ همسرو حاكنلا قيرط ىلع عقو رملا نأ يناثلا هجوو ى هتمأ
 ى ةدملا يف اهبطاخل وأ اثالث اهقلطمل اهئاحي مل ٦سم نإو ى حاكنلا "متي ىتح اقح
 كسمتسا نإ اذكو ى هيلع كردي مل داهشإلا ىلع اهيلو وأ يه تكسمتسا نإو

 هللا ةداهش ىلع جوزت نمو « هبحاص ىلع لك كردي : ليقو ى هيلع يلولاب وه

 نأ هلو ) ممت م "نإ اهقدصأو اقلطم بسنلا تبثو سم نإ تمرح هنتكنالمو

 عضوم يف داهشإلا ىلع ( اعمتجي مل ناو سي "نا لبق ادوهش اهيلو عم دهشلي
 نم جوزلا دهشأ آلةوأيلولا دهشأ نإو ( جوزلا هدهشاأ "نم يلولا دَهنشأ ) دحاو
 نيدهاش ىلع ناقفتي وأ “يناثلا دهشتسا نم ايهنم لوآلا دهشتسي وأ ،ةيلولا هدهشأ

 '(ريغ ال) اهنأ دهشيف رخآ دهاشىلعو امهدحأ نع دهش "نم ضعب ىلع وأ نيرخآ
 ء زاج سملا لبق رخآلا هدهشأ مث رخآلا هدهشأ نم ريغ امهدحأ دهشأ نإو

 نإو ى "سم نإ اقرتفو زجي مل دحاو حضوم يف داهشإلا ع ةي مل نإ : ليقو
 سم "نإو « رخآ داز سمي ملو زوح ال امهدحأ نيدهاشب و أ دحاو دهاشب ج “وزت

 . روكذملا فالخلا بسنلاو قادصإلا يفو « تمرح

 ولو هديزي نأ ةبراغملا ُضمد صخرر4 اهندب ةثرإ الو تلع نإ ىادص الو

 ءىراق وأ ةدهاش ىلولا رابتعا هزاوج هجو نكلو “ فيعض وهو سملا دعب

 س ٩٥ _



 هحاكن ىلع دهشي نم هل فلختساف هلقع لاز مش دوهش الب ج وزت نمو

 يلو داهشإ حصي الف تام وأ يلولا ننجت 'نإ اذك و ى هديدجتب الإ زجي مل

 و س ( ٥ ٠ ٠

 وأ هدبع وأ هلفطل جوزت نمو ، هنم اناسحتسا رخآلا ةدايز نأكف ى ةبطخلا
 ص هدعب حاكنلا ديعأ 3الإو ةقافإ وأ قتع وأ غولب لبق دهشأ دوهش الب هنونج
 نإو يلولا عم قنفملا و ءاتلا حتفب قتعملا و غلابلا دهشيو > داعب ال : لقو

 دوهش ا و هتمأ هل جوز وأ د وهش الب دقعلا دعب هكلم نم هضعب وأ هجرخأ

 وأ وه دهشأ دوهش الب هلك ومل جةوزت نمو “ديعأ هكلم نم اهضعب وأ ايهجرخأف
 نإليك ولا ال يلولا عم "جوزلا دهشأ تام وأ ليك ولا دترا نإف “يلولا عم هلكوم
 جوزلا لسك و جوز ناو > ةّد“رلا لاح “داهشإ حصي الو ك ملسي ىح جوزلا دترا

 . جوزلاو "يلولا وأ ادهشأ

 مل هحاكن ىلع دهشي نم هل فلختساف هلقع لاز م دوهش الب جورت نمو )

 الف « هنم عقو امل لاطبإ حاكنلا مامت لبق هلقع لاوز نآل ( هديدجتب الإ زجي

 داهشإ الب جوزت نمك لب داهشإلا لبق تامو جوزت نمك « لطب ام ىلع ءانبلا حصي

 دعب الإ آروصتم ديدجتلا سيلو جوزتت نأ اهل نإ : لاق نم لاق دقف ‘ باغو
 زاحو > حاكنلا ددح هلقع هل ا عجر اذ اف ك ن وذجم ىلع دقع ال دإ هلقع عوجر

 ةأرما وأ لجر نونجملا جيوزت زاجأ اضعب نأ الإ ى داهشإلاب لوآلا ىلع ءاقبلا هل
 ملف ءامهاضرب رابتعا ال هنأ عم ُةيبصلاو ؛يصلا جوزي" اك ى هلقع هيلا عجري مل ولو

 ريغ ى اربتعم ىضر نكي مل عقو ولو © هطرتشي مل ينعأ نونجلا نم ىضرلا ربتعي
 هتفيلخل زوجي اذه ىلعو « الماك نكي مل ولو هلقع نأل نونجملا نم ىلوأ يصلا نأ

 مهضعب زاجأ اك اذهو « فيعض هنكلو اهريغب وأ ديدج حاكنب ىلوألاب هجيوزت

 وه نم ثدح وأ ( تام وا يلولا ننجت "نإ اذكو ) “ ةيبصلا وأ يبصلا ىلع ءادفلا
 لاطبإ لقعلا لاوز نأ نم "رم امل ( هاوس يلو داهشإ "حصي الف ) حاكنإلاب ىلوأ



 . ةيباتك ىلع نإو نيملسملا داهشإ بجي و 4 ددجي لب جوزلا عم ةأرملا وأ

 فطعلاب جوزلا عم ةأرملا داهشا وأ : يأ ( جوزلا عم ةأرملا وأ ) ى هلبق عقو امل

 امأو » "يلو الب حاكن كلذ نأل جوزلا عم ةأرملا داهشإ حصي الو : يأ ةيلو ىلع

 ى حاكنلا ناكرأ نم داهشإلا نآل )١' « لطاب اهحاكنف يلو الب تحكن ةأرما

 ىلع ءاقبلا زاجو ى حاكنلا ( ددجي لب ) هنودب حصي الف "يلولاب وه امنإ حاكنلاو

 وأ "يلولا دترا نإو “ باغ وأ ىلوأ وه نم لاز وأ احص نإ داهشإلاب لوألا

 ةأرملا تنج" نإو « مالسإلا ىلإ "دترا نم عجري ىتح داهشإ الف ةأرملا وأ جوزلا
 ناك اذإو ى امهالك و وأ رخآلا عم امهدحأ ليك و وأ جوزلاو ىلولا دهشتسا

 دعب داهشإ الف جوزلا ملعو تنز نإو “تمأرح "سمو دحاو بناج نم داهشإلا
 حاكنلا خف امهدحأ دارأ نإو « ناويدلا » يف اك "يلولا عم دهشأ ينزي هتأر نإو

 لبق اوملسأو ننيكرشم دهشأ نإو ى اقفتي ىح ال : ليقو “ زاج داهشإلا لبق

 نادهاشلاتام "نإو “مهتداهش تد'رل ق اوةدتراف نيدحوم وأ “جوزيلا لبقي نأ

 . للا دنع : ليقو « اقلطم يدنع تبث آرملا لبق امهدحأ وأ

 ملسم اهجوزت ( ةيباتك ىلع نإو ) نيدحوملا يأ ( نيماسملا داهشإ بجيو )
 الو ولعي مالسإلا نرأل نيباتكلا داهشإ ءىزجي الو « اهيف ةيفنحلا فالخ "ةرمو

 ى نيملسم دوهشلا ناك ةيباتك ةجوزلاو ادحوم جوزلا ناك اذإف “ هيلع ىلعي
 ىلع كرشم ةداهش ينمي ٦٢١) . ملسم ىلع رفاك ةداهش زوحت ال » : ل هلوقل و

 يوذ داهشإ الإ ةعجرلا ىلع داهشإلا يف ركذي مل ىلاعتو كرابت هللا نألو ‘ دحوم
 ص كلذ الإ تاداهشلا يف ركذي ملاذك و«كلذب ىلوأ وهف اهلصأ حاكنلاو«انملدع

 . يذمرتلاو دراد وبأو دحأ هاور ) ( ١

 ٠ دواد وأر ملم هاور ) ( ٢

 - ٩٧ - ) ج ٦ ۔ لينلا ٧ (



 زاجو « دوهش الب قبس حاكن ىلع هسكعو « يلولا نود هداهشإ حصي الو

 عم دحاو حاكنلا يف زوجو }ءطو لبق دحاوب قبس نإ هيلع رخآ امهداهشإ

 اهتخأ وأ دوهشب اهدعب ًاعبرأ مث ةدحاو هنودب جوزت نمو صيخرتب يلولا

 نام وأ نهقّلط "نإو ث ةلّوألاب ةربع الو تخألا وأ نهكاسمل هل زاج
 ةريخألا تخألا قّلط وأ نهلك وأ نهضعب

 (دوهش الب قبس حاكن ىلع هسكعو يلولا نود) جوزلا يأ (هداهشإ حصي الو )
 الإ حصي ال حاكنلا نأل ص ةرم اك تمرح "سملا ناكو طقف امهدحأ دهشأ نإو

 هلوبقب حاكنلا متي اذك و « "يلو نم الإ حصي الف حاكنلا نم نك ر داهشإلاو“"يلوب

 يأ ( هيلع رخآ امهداهشإ زاجو ) هداهشإ نودب حصي الف لوبقلا ىلع هداهشإو
 كلذلبق اعم هادهشأ دق ( دحاوب ) داهشإلا وأ حاكنلا ( قبس نإ ) حاكنلا ىلع

 داهشإ زاجأ نم لوق ىلع الإ تمرح دحاوب ءطولا عقو نإو ى ( ءطو لبق )
 عم ادحاو ادهاش زاجأ نم لوق ىلع وأ ى ةرم اك فيعض وهو ءطولا دعب رخآلا

 كلذىلع حاكنلا ينب ولو ( يلولا عم "دحاو حاكنلا يف ز"وجو ) “ لاف اك يلولا

 صتخر :ضعب يفو (صيخرتب) هدعب وأ "رسملا لبق رخآ ةدايز الب ةرم لوأ نم
 « ةنيعظلا ةلأسم » ةلأسملا هذهل لاقي هنأو سملا دعب رخآ ادهاش ادهشي" نأ نابإ

 . عنملا لوقلا رثكأو

 دوهشب اهدعب اعبرأ مث ةدحاو ) داهشإلا نودب يأ ( هنودب جوزت نمو )
 عمجت ال نم وأ ( تخألا وا نهكاسما هل زاج ) اهعم عمجت ال نم وأ ( اهتخأ وا
 : ليفو « ءاتلاب هثينأت زاج اذلو ةقباسلا يأ ( ةلةوألاب ةربع الو ) ىلوألا عم
 مل اذإ خسفلا امهدحأ دجي ال : لاق نم لوق وهو ى ىلوألل ةاعارم كلذ زوجي ال

 ى زاوجلا رايتخا هرهاظو « ناويدلا » يف نالوقلاو ى اقفتا نإ الإ داهشإلا نكي

 ال نم وأ ( ةريخألا تخألا قلط وأ نهلك وأ نهضعب تام وأ نهمقلط نإو )

 ۔ ٨ ٩



 تحورزت نإ ةأرم الو ‘ ءاش نإ ددح لب ىلوألا ىلع دهشي الف تنام وأ

 هيلع دهشي مل ام تاش نم جوزتت نأ دوهش الب

 ىلع دهشي الف ) ام هجوب كلذ يف ةقرفلا تعقو وأ ( تتام وأ ) ىلوالا عماجت
 هنيح يفو نهتسمت عقي مل نإ هنيح يف ولو حاكنلا ( ددجي لب ) ديدجت الب ( ىلوألا
 ريغ يف ةدملا دعبو « ثالثلا ريغ نئاب قالطب وأ اثالث قالطب ني و نتم نإ
 تءاشو ( ءاش نإ ) اهتمرحم آسم وأ “ لقأ وأ « طقف ثالث "سم اذإ ايفو كلذ
 نيتمرحم نيب عمج دق هنأ مزليف هب ةدتعا دق راصل ىل وآلاىلع داهشتسالا زاج ول هنأل

 "نإ ةأرم الو ) “ داهشتسالا زاجأ كلذ هل زجي مل نمو « اسمخ جوزت دق وأ

 زوجي ال نينثاب وأ دحاو دهاشب وأ ةزئاج ريغ ,دوهشب وأ ( دوهش الب تجوزت
 ام يأ لوعفملل ءانبلاب ( دهشي مل ام تءاش نم جوزتت نأ ) يلو الب وأ امهدحأ

 ولو : ليقو ى يلولا اهجوزب وأ حاكنلا ىلع يأ ( هيلمع ) يلولاو وه دهشي مل

 . يلولا جيوزت دعب زجت مل ام اهجوز

_ ٩٩ - 



 بان

 تحن ةأرم ١ امأ و» ثدحل «يلوب الإ حاكن «: ةنع هنع ريش

 اهيلو نذإ ريغب

 ءايلوألا يف ( باب )

 ىتح ( ثيدحلا ) أرقا 'ا) ( يلوب الا حاكن ال :) رتاوتو ( لج هنع رهش" )
 يناثلاو “ىلولا لوآلا : ةثالث ىلع لمتشم "ددع نادهاشلاو يلولا « رم دقو لمكي
 الف ث حيحصلا ىلع رصحلا ديفي ال ددملا موهفمو رخآ دهاش ثلاثلاو "دهاش

 ىلومك اهمئاق وأ ةأرملا ىضر ىلا اضيأ جاتحي حاكنلا نأ ثيدحلا ىلع 'لكنشي
 رصحلا اضيأو ث قادص ال نأ ىلع دقعلا ةين مدع ىلاو جوزلا لوبق ىلاو ى ةمآلا
 ء "يلو ريغب ال يلوب حاكنلا : ليق هنأك ركذ ام "دض ىلا هيف روظنم يفاضإ
 اوناك اذإو “ ىلأوآلاب "زئاج ايهنم رثكأف نادهاشلا امأو ى امه ريغب ال نيدهاشبو

 . ةرمب ولو اميلع داز ام دازو اهب عقو دقف رثك أ

 فوطعملاو فطاعملافذحفهجيوزتو يأ (اهيلو نذإ ريغيتجكن ةأرما اميأ و)

 هركذ مدقت )١(



 . ...... ...... . الثاهلاقع لطاب اهحاكنف

 نذإ ىنعم : لوقت نأ كلو « زجي مل اهسفنب جوزتت نأ اهل نذأ ول هنأل كلذو

 يأ ( لطاب اهحاكنف ) الثم اهمكلتنج"وز : هل لوقي "نأب لجرل اهيف هنذإ اهيلو
 لطب هدعب الإ هزجي مل نإو ى ححص هزاجأ نإو « آسملا لبق يلولا هازجي مل نإ
 نأو ىةمألا ةأرملاب دارملا نأ ةيفنحلا تمعزو“هدعب ولو حصي هنأ يتأيسو ى يدنع

 نع اهرصقب ملو“اهئْضْنك يف اهسفن تعضونإ حيحص اهيلونذإ ريغب ةرحلاحاكن
 {“دودرم“ديعب وهو اهنيبآرفي وأ اهلهلكيىتحجوزلامصاخينأ ؟يلوللو“اهلثم رهم
 هذه لاقو ىاثالث لطاب اهحاكنف :هلوق يه ىتلا ةلمجلا هذه لاق يأ ( اثدلث اهفاق )

 اهحاكنف :ةياور امأو “ةلمجلا ىلع قلطنت ةملكلا نإف ةروكذملا ةلملا ىهو ةملكلا

 ص ةدرفنملا ةملكلا ىلا دئاع ريمضلاف تارم ثالث ,لطاب ركذب لطاب لطاب «لطاب
 نمو لطاب لطاب لطاب اهحاكنف اهيلو ريغب اهسفن تحكنأ ةأرما اميأ» ةياور يفو
 ىلا لطاب اهحاكنف اهيلاومو اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ ه ةشئاع قيرط

 ١6!ءهل يلو الزنم يلو ناطلسلاف اورجتشا نإف اهنم باصأ امب اهرهم امهلو “ثالث

 قالطإل سملا دعب زاجأ نإ ُيلولا زاجأ ولو ى اهنيب قرفي هنأ الطاب هنوك ديفيو
 ىلع ادبأ مرحتو ى هلا ءاش "نإ يتأيسو “ قيرفتلا ثيدحلو ى ثيدحلا يف نالطبلا

 لجر اميأ » : تلل لاق دقو « حافس وهف حاكنلا نع جرخ اذإ هنآل ع حيحصلا

 دعب حاكن ال » : لاقو ا" « ةمايقلا موي ىلا نايناز ايهف اهجوزت مم ةأرماب ىنز
 "نإ كلذو اهب ىنز نمي جوزتي نأ لجرلا ىلع مرج : ةشئاع تلاقو « حافس
 ء ةهبششلل نامجرب" الو نادلجي الو لهج وأ كلذ عنمب ملع ءاوس “ىيلولا مدع هدمعت

 هب قدصتيو هيلإ هدرت ىنزلا يف ىطعأ نكف اهاطعأ ام لكف الطاب ناك اذإو

 اك بسنلا تبثي الو ى هتجوز اهنأ ىلع وأ اهعماجي نأ ىلع اهاطعأ اذإ ءارقفلا ىلع

 )١( يقهيبلا هاور .

 ٠ هجام نبا هاور ). (

 س ٠١ ١ _



 مّألا , ا١) :هلوقب اه ًءوفكناك'نإ اهراتخمنم اهيورت بجيف ٬ثيداحأ يف

 اهيلو نم اهسفنب قحأ

 يف يأ نيثيدحلا نم“لاح ( ثيداحا يف ) ص تبثي : ليقو ى ىنزلا نم تبثي ال
 اهنمو « ةنيبو قادصو يلوب الإ حاكن ال » : اهنم ثيداحأ نم وأ ثيداحأ ةلمج

 اذإ ةأرملا نإ ه : قلع هلوق اهنمو « نيلدع نيدهاش و قادصو يلوب الإ حاكن ال »

 هنكل عوفرم ريغ رثأ وه لسقو « ةنجلا ةحئار حيرت الف اهل و نذإ ربقب تحكن

 لك قح يف اذكه « اهنقح يف ةريبك يلو الب دقعلا نأ اندافأ و ‘ عوفرملا مكح يف

 اندافأ و« مهريغو ةبطخ ءىراقو دهاشو جوز نم يلولا مدعب ِملعىلع هب لمع نم
 ماع ةئايسمخ ةنجلا نع اهدعب ناك ذإ «ماع ةئامسمخ نم رثكأب ةنجلا نم ةديعب اهنأ

 نع ةيانك كلذو « ماع ةئامسمخ ةريسم نم دجوي اهحير ةنأل ةنجلا ةحئار تحارل

 اريظن يأ ( امن اؤفك ناك نا اهراتخم نم اهجيوزت بجيف ) ى ةنجلا لخدتال اهنأ
 وبأ هاور ] قلع هلوقو ") « نهلهأ نذإب نهوحكناف ه : ىلاعت ( هلوقل ) اهل
 < ةددشم ءابلا رسك و ةزمهلا حتفب ( مّيألا ( : ] سابع نبا نع رباج نع ةديبع

 'نإ يأ ( اهمنفتتب قحا ) : هلوق ليلدب تابثلا نم اهل جوز ال نم ؛دارملاو

 وأ اركذ هل جوز ال نم ممألاف الإو ( اهيلو نم )افهؤفك يف اهََفَن تمضو

 كتاقالطإلارثك أيف اهجوز توميزنم يه: رجح نبا لاقو .ًايث وأ ًارنكب“ىثنأ

 ةنأ اهيلو نم اهسفنب قحأ اهنوك ىنعمو ى اهتدع يضقنتو اهجوز نم 'نيبت نمو
 تءاش ول اهنإف٬رثكأومظعأ اهديبهنكل اهيلو ديب اضيأ اهمكحنأو اهديب اهمكح
 امهو رخآ تدارأو الجر دارأ وأ « جثوزت الب ثكملا اهيلو دارأو ؤفكب اجوزت

 عم ءايلوألا باب يف ثيدحلا اذه هقوس هجوو ى اهلوق لوقلا ناكل امهل ناؤفك

 )١( يناربطلاو هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور .

 ( ٢ ) ءامنلا : ه٢ .
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 نهئاوهأب نهوقحلأو نهعاضبإ يف ءاسنلا اورمأتسا » : هلوقو

 قيقح هنأو “هل سيل امفو هل اهف يلولل دوقعم بابلا نأ يلولا نع مكحلا يفني هنأ

 : ثيدحلا مامتو “ انه ركذف اهب يلولا 'ةّئقَحأ هيفف قحأ اهنكل اهرمأب
 ةديبع يبأ نع عيبرلا هاور ] « اهثتاص" اهنذإو اهسفن يف نذأتسلت ركملاو »

 ( ءاسنلا اورماتسا : هلوقو ) 0 [ للا مهحر سابع نبا نع ديز نب رباج نع
 ردصم ةزمهلا رسكب )١' (نهعاضبا يف) ةنهورواش وأ رمآلا نهنم اوبلطا يأ
 ريغ ىلع داضلا ناكسإو ءابلا حتفب عضب عمج اهحتفب وأ ى اهحكنأ ىنعمب اهمضبأ
 عادلا ىنعمب داضلا ناكسإو ءابلا مضب حنضلب عمج وأ “عاهلا وأ جرفلا ىنعمب سايق

 همزلي مل ناريجلا دنعو اهدنع رهلشو هتيلو جوز نإ : اولاقو ‘ دشلا وأ

 ءاملا حتفب "ىوه عمج ( نهناوهاب نهومتحلاو ) “ ازجت ةرهشلاو « اهؤاضرتسا
 وبأ هانعمب هاور [ بوبحم ىنعمب يلو نزوب ىوه عمج وأ “لامجأو لمجك رصقلاو

 اذإ » : للع لاق ، اؤنفأك هاوهت نم ناك اذإ كلذو ى ةشئاع هظفلبو [ ةريره

 اذإ » :قلع لاقو “تانبلا راوب نم هللاب ذوعنف ") « هوثدرت الف "ؤفك يلا بطخ

 » هوححكنناف هتنامأو هنيد ه يورو ١)٣' « هملح و هنيد نوضرت نم 5 اج

 "داسفو » ةياور يفو « ريبك داسفو ضرألا ف "ةنتف نكت اولعفتالإ » و

 اوصب رَت الو نهوحكنناف ءافكالا ُ ءاح ادإ » : نلع لاقو «» ضيرع

 مهلك ديحوتلا لهأ نم زارحألا » : نلع لاقو ى ] رمع نبا هاور [ « (٤)

 دبعلاو رفاكلا دريو « لاقبلاو “جاسنلاو « ماجحلاو ى ىلوملا : ةعبرأ , .افا ١

 رانلا ىلا ناعد و آنه ردق طاطحنال تايباتكلا اوقلطي نأ ةباحصلا رمع رمأو

 )١( معن : لاق ؟ نهعاضبإ ين ءاسنلا رمأتسي هللا لوسر اي تلق : ظفلب يراخبلا هارر .
 ) ٢ ( يئاسنلاو دواد وبأ هاور .

 )٣( نابح نباو يقهيبلا هاور ..

 . ملمو يذمزقلا هاور ) ٤(
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 > هنباف > معلاف , هنباف .ب خالاف > دحلاف > برألا حاكنلاب ءايلوألا ىلوأو

 . دلولا نم لتقلابو ى هب ىلوأ خالا نا ىلع رثكألاو

 مل رفاكلا ريغ ءالؤه نم دحاوب ىلولاو ةأرملا تيضر اذإو « نمل هميرحت ريغ نم

 'نإو ىلوألا حيحصلاو“ًسم ولو : ليقو سمي مل نإ قّرفي :ليقو ثايهنيب قرفي
 « ال : ليقو “قالطلا ىلع ربجي : ليق “قارفلا رخآ يلو بلطو يلوو يه تيضر

 قرفينأ هلف اهتريشع ريغنم نإو “لجرهركف ةيبرع ىلوم جوزت 'نإ:ضعب نعو
 اهثلاث “نالوق ضقنلا يفف هابأ ماجحلا وأ لاقبلا وأ "جاسنلا ناك نإو“آسمي مل نإ

 امهرغ نإو ث قباسلا يف وأ لاحلا يف كلذ لمع ناك ءاوسو “ سمي مل نإ ضقنلا

 جوزت نإو ثةيفنحلا ضعب هلطبأ و اقلطم : ليقو “ايضر نإ حاكنلا زاج ناب مث
 ناك نإ حصو ٠ ةيفنحلا ضعب دنع دقملا لطب اهريغ نم نابف ةليبق نم هنا ىلع

 نأ يدنع قحلاو « اورّرخ' هنود ناك نإو « فرشأ وأ هرهظأ ام لثم همتك ام

 نأ ءاشي نأ الإ اهل آلالح ادحوم جوزلا ناك اذإ آسمي مل ولو رضام حاكنلا

 فصن سمت مل نإ اهلو ع اهنيب قآرف هريغ وهو نالف انأ : لاق نإو ى قلطي
 ى نيملسملا ضعب اهجوز اهئايل وأ نود ىلوم تضر نإو ى ال : ليقو “ قادصلا

 اهؤايلوأ هرك ولو « زاج ةيباتك ةرح "دبع جوزت "نإو « ناطلسلا : ليقو
 زجي مل تيضر ىتح اهل ىقرتساف ادحأ تهرك نإو ا"وبأ نإ ناطلسلا اهجوزب و

 . اهلقع ريغتي مل نإ زاوجلاب ليقو « اهعم ميقي نأ

 خألاف ) « برقألاف برقألا ى بالل ( دجلاف بألا حاكنلاب ءايلوألا ىلوأو )
 مالا نم آمعلل كح الو ع يوبألاف قيقشلا ( آمعلاف ) برقألاف برقألا ( هنباف
 "يوبألا خألاو ‘ برقألل برقألاف بألل معلا نباف « برقآلاف برقألا ( هنباف )

 نباو بألل وأ قيقشلا ( خألا "نأ ىلع رثكألاو ) ص قيقشلا خآلا نبا نم ىلوأ

 (دلولا نم) اهلتق نمل ( لتقلابو ) حاكنلاب يأ ( هب ىلوأ ) بألل وأ قيقشلا خألا
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 ء طقن يوبألا نم ىلوأ قبقدكلاو ‘ خال ا نم ىلوأ وه : لمقو 4 هل ةيدل او

 هيف مكح الو

 هنباو معلا نم ىلوأ نوكي نأ ىلوأف خألا نم ىلوأ لوقلا اذه ىلع دلولا ناك اذإف

 نأ اعامجإ لصحتف « "معلا نم ىلوأ خألا ةنأل رثكألا ريغ بهذم يف خآلا نبا نمو
 زجي مل اذإ ( ةيدلاو ) نبالا دلولاب دارأو “هنباو معلا نمو خآلا نبا نم ىلوأ دلولا

 ص تنبلا دلول كح الوءلّفَستَ ولو ىثنأ ولو دلولل يأ ( هل ) هنع لدع وأ لتقلا
 ص ةلالكلاو جاوزألا اهيف ثرب ال : لبقو « مهلك ةثرولا اهيف ثرت دمعلا ةيدو

 ؛لتقلا نم ٦ضوع ةيدلا آنأ نورب ؟ هللا همحر دمحم يبأو قارعلا لهأ بهذم وهو

 ى هك رت يذلا لتقلا نع اضوع ةيةدلا هلف لتقلا لتقلا ٤يلو كرت اذإف “ هنم لدبو

 ص عنملا اودج مل ةلالكلا وأ جوزلا وأ ةجوزلا هتعنمو لتقلا دارأ ول هنأ ليلدب

 هنأب لدتساو « مهروهمج ينعي انباحصأل هبسنو « اهلك ةثرولل اهنأ ٢ضعب راتخاو

 ىتح همومع ىلع لمح" درو اذإ ربخلاو “اهجوز ةَّيد يف اهبيصنب ةجوزلل مكح للع
 لمتحيف ادمع اهلج وزلتق" هنأ ربخلا يف ركذي مل هنآل “كلذيف ليلد الو ى صصخي

 لتاقلا ىلع لتق ال "ذإ ى اعامجإ مهلك ةثرولا اهيف ثري أطخلا ةيدو "أطخ لتق" هنأ
 ةعقاو يف هنأل نايب ىلإ فقوتي لامجإ لب ثيدحلا يف مومع الو ى اطخ

 اذإ : قلع لاق ول انه مومعلا ىلع ربخلا لمحي لاقي "نأ هجتي ايتنإو “ ةصوصخم
 ،أطخلاو دمعلل ماعلا لتقلا ىلع لمحي ذئنيحف « هتيد يف "مهس هتجوزلف "جوز لتق"

 امل مكح الإو ى أطخ لتقلا نأب "رعشم ةيدلا نم اهبيصنب هكح : لاقي ال مهللا
 يف رشع عساتلا باتكلا يف يتأيو ى لتقلا يف اهل تح ال ةجوزلا نال « لتقلاب
 يف تيأر مث « طقف بصامل ةيانجلا ثروتو : هصن ام خلا يلول زاج باب : هلوق
 ( وه : ليقو) ص ادمع لوتقم ةأرملا هيف ثروأ يذلا روكذملا لوتقملا نأ ةياور

 اقافتا هب ىلوأو ( خألا نم ) لتقلاو حاكنلاب ( ىلوأ ) َدْمَب وأ برق دلولا يأ
 نم ىلوأ قيقشلا ) خآلا ( و ) “ الع ولو ةدجلاو بآلا هنم ىلوأو خآلا دعب ام
 يف يأ ( هيف كح الو ) يوبألا نبا نم ىلوأ قيقشلا خآلا نباو “ ( طقف يوبألا
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 نم يلو جوز نإو بيترتلا ىلع مكاحلا دنع اهيف لو ذخؤيو « يلالكل

 . قيقرك ال س مهيقاب نذإ الب "نإو « زاج ةجرد يف وتسم ددعتم

 ةأرملا يف يأ ( اهيف ؟يل رت ذخؤيو ) مالل خآلا وهو ( يلالَكل ) حاكنلا
 دقو « تبأ اذإ هايإ اهذخأ ىلعو "قحلا ءادأ ىلع ربج و امهوحنو اقفنإو اجوزت

 وحن ومكحلل و "دحلاو بدألل و سبحلل اهنايتإ ىلع ربجو هلوبق هؤاطعإ هيلع نم ىبأ
 ص دلولا نكي مل اذإ هنباف حخاآلاف دجلاف بآلا ( بيترتلا ىلع مكاحلا دنع ) كلذ
 نأ : ىيحي خيشلا ةرابعو « هنباو معلا ىلعو خآلا نبا ىلع مدق" دلولا ناك اذإف

 نبالا ميدقت يّثحملا بوصو ى هوحنو قافنإلا يف نومدقم هتباو معلاو خآلا نا

 عماجي نمو لبق نبالاف “ ةوسكلاو قافنإلا بناج يف خآلا "الإ : ليقو ى امهيلع
 ىلإ ةمكاحملا زوجي لهف : تلق نإو ةوسكلاو قافنإلا يف هعماج ثرإلا يف نالا

 ال نأ هلف عانتمالا دجي ملو هيلإ يعد نإ الإ زوجي ال : ُتلق ؟ دحلا ىدعتي رئاج
 هنأ ملع نإو ى هل اقح سيل ام رذحيو يشي نأ هلو “ عقي ام لمحتيو هيلإ يشم

 "نإ الإ قحلا يطعي نأ قحلا هيلع نم ىبأ نإو ى هيلا شميلف ةدحلا ىدمتي ال
 هل زوجي : ليقو ى هللا ىلإ هرمأ 'لكيلف دحلا هيف ىدعتي ناكو رئاجلا كلذ هربج

 نودو ى رئاجلاب هنم ماقتنالا ةين نود طقف هتقح ذخأي نأ ةينب هيلإ هوعدي نأ

 اذك و قحلا بحاصب ال رثاجلاب قلعتم رئاجلا "رأزورَت‘ رئاجلا لعف امب ىضرلا ةين

 ال تراك اذإ هقح هل ذخأيل مكاحلا يشري نأ هل قحلا "نأ نتقيت نمل له فلتخا
 هلام صيلخت ىلعو قحلا ذافنإ ىلع هاطعأ اغ هيطعي ام نآل ةوشرب الإ هل هذخأي

 كلذ نأل هيشرب نأ زوجي ال وأ ةن خألا رئاجلا ىلع مرح ولو ءاطعإلا هل زئاجف

 ددعتم ) عمج ( نم يلو جوز نإو ) نالوق ؟لطابلاو ةوشرلا ىلع رئاجلل ريرقت
 ىضمو (زاج) كلذك مامعاك و بأل ةوخإك و ءاقشأ ةوخإك ( ةجرد يف وتسم

 ولو ( مهيقاب نذإ الب ) وأ لقعي لفط وأ القع مهلقأ وأ مهرغصأ ناك ( نإو )
 (قيقرك ال ) كلذل لهأتلا نوكينأ بدثنو : «ناويدلا » يف لاق ى نوقابلا عنم
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 . . . بئاغ نم دعبأ ناكولو رضاح دقع حصو « كرتشم

 "نإف “زخجي مل نيرخآ نذإ الب مهدحأ هجوز ول هنإف هيف ( كرتشم ) ةمأ وأ دبع
 نإو ى زاج "سملا دعب نورخآلا زاجأ "نإ : ليقو ع تمرح ةزاجإلا لبق"سم
 فلختسا نمل وأ هلفطل هكيرش بيصن ىرتشا وأ زاجأف زجي مل نمىلإ دبعلا عجر
 فلختسا نم وأ وه حاكنلا زاجأف نج" وأ وه تام وأ 0 هبيصن عاب وأ

 ةدر وأ هتَدر يف زاجأ "نإو . نالوقف هتفيلخ وأ هثراو وأ هلعف ةحص دعب هيلع

 وأ هكيرش زاجأ مث هثج"وزم دترا نإو ى زلجي مل هكيرش ةزاجإ لبق دبعلا
 هجةوزم ىلإ عجر نإ ال زاج هكلم نم هجارخإ وأ هنونج وأ هتوم دعب زاجأ

 ى زاجأف هيلإ عجر "نإ زوجي : ليقو ى هرمأ يلوت نم ىلإ هكيرش بانم وأ
 نم وأ مهنم ادحأ مهريغل وأ مهنيب ايف مهجيوزت اودارأ ديبع يف نوكرتشملا رمأيو

 نسحألاو ‘ زاج ,ضعب نود “ضعب هجوزف هوقتعأ نإو ى بسنلا تبثو مهريغ
 هنونجم وأ هلفط نيبو هنيب ةكرتشم ج"وز نمو «ناويدلا» يف اك مهنذإ وأ مهعاتجا

 نب نابلس ىيحي يبآل ريخلا نب دمحم كلادبع وبأ لاق اك [يلو ( دقع ححصو ) زاج
 يبأ ىلل فسوي يبأ ةباتك و هل هايإ بينم نب فسوي يبأ لاؤس ةطساوب سوطام

 جورخب ( بناغ ) يلو ( نم دعبا ناك ولو رضاح ) هلا دبع وبأ هلاق ام ىيحي
 . مايأ ةثالث : ليقو ، ةزوحلا : ليقو “ لايمألا

 وأ موي وحن برق يف ناك نإف جيوزتلا ىلإ تجاتحاو باغ نإ : ناويدلا يفو
 "نإو . يتأي "نأ ىلإ اهكرتي الو اهل حلصأ رظنيف هترمأتساو هيلإ تلسرأ نيموي
 ها ةعامجلاف الإو ‘ دجو" نإ هنود "نمم اهجوز تجاتحاو دسب هتبيغ تلاط.
 ص هريغك وه : ليقو ى ةجحلا هلانت ال ثيح ناك "نإ الإ هتنب جوزت" الف بآلا الإ

 نإو « مايأ ةثالث قوف ام دعبلا نأو ى بيرقلا برق عم ديعبلا اهجوزي ال : ليقو

 مل نإو ى ايهنيب قرفي مل سمو بئاغ ريغ بيزهقلاأ ' ةغلاب تناكو ديعبلا اهجةوز
 نإ سي مل ولو ال : ليقو « سم ولو اهنيب قرفي : ليقو “ بيرقلا ددج سمي
 “ضعب معزو ع تمرح يلولا زيجي نأ لبق سمو يبنجأ اهجوز نإو “ تيضر
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 وأ ؟هسكع وأ اهيلو نم اهيلع اهيبا ةفيلخ ةميني ىلع دقعلاب ىلوأ لهو

 نسحألا وهو ؟ هيلع ناعمتجي

 يلو اهجوز اذإو ى افةرفي مل زجي مل نإو :ليق . زاج سملا دعب ولو زاجأ نإ هنأ

 نإ : ليقو “ هريغك وه : ليقو ث تمرح هتزاجإ لق سمو رضاح بالاو
 :ليقو“اقرفي مل سمو مألا وأ بآلا لبقنم اهماحرأ وأ اهتريشعنم دحأ اهجوز

 نرالطب : حيحصلاو “ "صخر هذهو ى ةريشعلا نم ال ةليصفلا نم ناك نإ زوجي

 يلولا لطب اذإو ى يلولا ةزاجإ لبق سملا ناكو ينجاب تجوزت نإ حاكنلا
 جيوزت يفو نكي ل هنأكف كلذ وحن وا ةبيغ وا دقف وا ممص وأكرش وأ نونج

 ناطلسلا ىلع ماحرألا يوذ ميدقتو لكشملا ىشنخلاو فلقألاو َمصألاو ىمعألا

 كزاج اهجوزي" نأ هنترَمأو "يلو "نالف : ةأرما تلاق اذإو ى فالخ ةعامجلاو

 افالختسا بآلل نأل (اهيلو نم اهيلع اهيبا ةفيلخ ةميتي ىلع دقملاب ىلوأ لهو)
 ةنأل حصأ وهو ؟ ( هسكع وا ) ؛ملحاكن اذكف اهلامو اهندب ظفح ىلع ءاش نمل

 وأ ) هيلإ رظنيف بسنلل قح وه امنإ جيوزتلاو “ جيوزتلا يف هل ظح ال تيللا
 وا “ ءاوس ةفيلخلاو وهف آدج ىلولا ناك نإ وأ ، ( نممحأل وهو هيلع ناعمتجي

 يبأ لوق وهو « زاج ايهنم اهجوز نمف ى ةفيلخلل زوجيو اهجيوزت يلولل زوجي
 . ىلاعت هللا همحر نسا دلج نبا دمحم هللا دبع

 ءايركز ز ابأ لأسف ,ةميتيل ةفيلخ ناك « تولال » لهأ نم الجر نأ يور

 نم فوختي له نسا دلج نب دمحم هللا دبع أ ل لأسإ : هل لاق وأ يت ولاللا

 يف اهيلع يلولا دقع نم فوخلا رعشتسي يأ اهحاكنب لجعي نكل اهيلع يلولا دقع
 داقتعاىلع يلولا اهجوزي نألبق اهجيوزتب لجعيل هلوانتيو فوخلا بستكيو هبلق
 فوختي ال ناك نإف : لاق ،ةفياخلا دوجو عم زوجي اليل ولا دقع نأ ةفيلخلا كلذ

 ةنإف اهيلع يلولا دقع زوجي هنأب : باجاف ؟ اهحاكنب صبرتيف اهيلع هدقع نم

 س ٠٨ ١ _



 ٠ ٠ . . . ةلوو جوز كاسمإ يلوللو . فالخ .

 دقع زوجي اك يلولا دقع زوجي هنأل ى فوختلا يف كل ةجاح ال دارأ هنأ هرهاظ

 كنإ : هل لوقي نأب كلذ ريغ باوجلا ناك ةفيلخلا دقع زوجي ال ناك ولو ى ةفيلخلا

 نايبلا ريخأت حيحصلا ىلع زوحي ال هنآل ؛ ىلولل دقعلا زوجي لب دقعلا كل زوجي ال
 ةنونجملاو مكبألاو نونجملا و "لفطلاو ث ةهبشلا يف لئاسلا ءاقلإ الو ةجاحلا تقو نع

 ازاجو ص ه.فيلخلاك ليكولاو ى ( فدلخ ) روكذملا فالخلا يف ةميتيىلاك ءايكبلاو

 الو « مكاحلا هضقن اههر :كأ وأ اهؤفك ريغب اهجوز نإ نكل ص نيقساف ولو
 برقألا ى آضيأ هريغ نم نازوجت : ليقو “ بألا نم الإ ةلاكولاو ةفالخلا زوجت

 نإ بآلا ريغ ةلاكو زوجت : ليقو “ بآلا نم ولو نازوجت ال : ليقو “ برقألاف
 وأ هتلاكو ربتعت مل تام وأ باغ اذإف عنمل ىلعو “ توملا دعب هتفالخ ال باغ

 < بصاع نكي مل نإ هقتلعلم قيقرلا "جوزيو “ هنود نم اهجوزي لب هتفالخ

 دي ىلغ "ةملسم اذك و ى اهطقتلم : ليقو « ةيعامجلا ةطيةللاو اهتبصع مألا تنبو
 اذك و « رخآلل ةدحاو نذأي وأ امهريغ نالكوي وأ امهالك ناوبأ امهل نمو “ لجر

 تدتر' وأ "نجأ وأ باغ وأ نيوبألا دحأ تام نإو « ىرخأ عم تطلتخا ةيبص
 ةيباتكلا رمأتو تئافلا يلي نم عم قفتي يقابلا نإف ةطلتخملا فالخب يقابلا اهجوز

 « لوبق الب ةرامإ حصت :باب » :هلوق رخاوأ يف كلذ يتأيو ملسمل اهجوزي املسم
 . اهوبأ هرمأ ملسم خأ اهل ناك "نإ : ليقو ؛ اهجوز ملسم بيرق اهل ناك نإو

 وأ كرشم اهجوز "نإو ى ةعامجلاف ملسم “بيرق امهل نكي ملو ةكرشم تملسأ "نإو
 اك رشم ولو اهويأ اهجوز نإ : ليقو “ تمرح ؟رسمو اهسفن وأ اهمأ وأ دبع

 سابعلا وبأ راتخاو ى انسحأ نإ لفطلاو ملسملا دبعلا جيوزت زوجي : ليقو ى زاج

 ناكو تحوزف ةأرما لكو نمو ؛لفطلا عنم و دبعلا زاوج ركب نب دمحم نب دمحأ

 قّتعملاو (يلوللو) جوزي الجر رمأت لب ةصخر هيفو « ةسوسمملا تمرح سملا
 ةقعلمو ( ةيلوو جوز كاسمإ ) هل جيوزتلا نمم مهوحنو طقتلملاو رسكلاب
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 نل مهفلحيو اورقأ 9 مهبدؤيف مكاحل ا دنع هدوهشو « هنذإ الب اهيلع دقع

 يفابنباو يلوالب اهيلع دقع ةأرماو جوز نيب قرف دقو ، اوركنأ

 ‘ سملا دعب نإ و حاحن ا هتزاجإ حصو / اهرجح

 حاكنلا دوهش يأ ( هد وهشو هنذإ الب اهيلع دقع ) آنهوحنو ةطيقلو حتفلاب

 ( مجدؤيف مكاحلا دنع ) دوهشلا كسمي هنأ دافأ دق نوكيف جوز ىلع فطعلاو

 ى ريزعت الو بيدأت ال هنأ مهضعب معزو « ةدلج نيعبرأ نود مهرآزعي : ليقو

 كلذ دمعتي ( اورقأ نإ ) يناثلا حيحصلاو ص زيزملا دبع نبا مالك رهاظ وهو
 زيزعلا دبع نبا دنع ناثراوتيو “ دمعتلا وأ لصأ كلذ ( اوركنأ "نإ مهفلحيو )
 ةنيدملا لهأ دنعو ى اندنع ال اهحاكن ناطلسلا وأ يلولا خسفي مل ام نييفوكلاو

 ول "ذإ «مد الو لام ىلا عجري ال كلذ "نآل اوركنأ "نإ مهيلع نيمي ال هنأ يدنعو

 وبأ قرف يأ لوعفم ,ءانبلاب ( قرف" دقو )"مد الو“لام يلولل مهمزلي مل اورقأ
 ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ قرف : دمحم وبأ لاق وأ دمحم وبأ هلاق ءايركز

 جوزي مل يلو امل نوكي نأب قداص ( يل و الب اهيلع دقع' ةأرماو ج"وز نيب )
 سيلو اهيلو هنأ معز لجرب وأ دحأ نودب اهيلع دقع هنإ مث ى اهل يلو ال "وأ

 يف هنوكب ربعف دوجولا يف يأ ( اهرجح يف ) دقعلا كلذب ( اهنياو ) اهيلو
 نوكم هنأل اهتلافك اهرحج دارأ وأ هل مزالوهل ببسم هنأل هدوجو نع اهرجح

 اذه ص ( "سملا دعب نإ و حاكنلا هتزاجإ حصو ) هبسن تبثو ابلاغ هيبرت اهدنع
 داهشإلاب هل طاتحاو ى ةيلو الب حصي حاكنلا ةنأ "نم انموق ضعب لوق ىلع ءانب
 اميأ ه : هقلع هلوقل اهقادص اهلو ى هدعب الإ زجي مل نإ اهميرحت حيحصلاو ى دعب

 امنإو يلولا زيوجت صخي ملو اثالث )١' « لطاب اهحاكنف اهيلو ريغب تحكن ةأرما

 نب ورمع نب هللا دبع ىورو “ نْيَيناز ريغ ذئنيح اهنأل رملا لبق هتزاجإ عفنت

 )١( هركذ رم .
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 ٠ ٠ . . هتمأك ؛ هالوم نذإ الب دبع ةحوكنم تمرحو

 )١' « لطاب اهحاكنف اهلر نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ » : نلع هنع صاملا

 ناك نإو ى امهنيب قرفيو اهجرف نم لحتسا امب اهقادص اهلف اهب لخد ناك نإف

 ةنأ ىلع ليلد هيفو ى هل "يلو ال نم "يلو "ناطلسلاو ع اهنيب قرف اهب لخدي م
 ديس وهو ى اهبيرقك وه نمو ةأرملا بيرق هوحتو ثيدحلا اذه يف يلولاب دارملا
 ىلع يلولا قالطإو ى ةمألاو ةرحلا ةأرملا نأو ى دحأل اهجيوزت دارأ اذإ ةمآلا

 الواو ةمألاو ةرحلا لمشي ام ةأرملاب دارملا نأو ڵ زاجلا مومع نم كلذ
 نوكي ال _راطلسلا نإف « هل يلو ال نم يلو ناطلسلا ه : لاق ال كلذ

 الب نراتوكي ال ةمألاو دبعلاو “ جيوزتلا يف ةمألاو دبملل ايلو

 ضرإ : ةفينح يبأ لوقو “ هل ديس ال نم ديس ىنعملا : لاقي "نا نع الضف كلام

 ى حيحص ليلد الب "صيصختو « ديعب "فلكت ، اصوصخ ىوملايلولاو ةأرملا ةمألا

 مدعب ءايرك ز يباو فنصملا لوق لمعلو “ يلو الب ةرحلا ةأرملا حاكنل ًازيجم ناكو
 ةفضح ابا نإف ةمألا فالخ لوقلا اذه ناكمل لبق ال سملا دعب زاجا ولو قيرفتلا

 تجوزت اذإ ميرحتلا يف اهلخدي ام ىلع لب ةمألا "جرخي" ام ىلع ثيدحلا لمحي م
 ول هنأل '") ي نهولضمت الو » : ىلاعت هلوقب هيلع دودرم وهو ى اهديس ريغي

 ثحب ةيآلا يفو ى ىنعم يلولا لضَمل_ نكي مل اهسفن جيوزت نم ةأرملا تنكمت
 قبس طرش فنصملا مالك يف يتأيو « داعملا راد ىلإ دازلا نايمه » يف هتركذ

 هّتبِلَو يلولا جيوزت يفو « ءايرك ز وبا اذك و ةمألاو دبعلا يف "سملا ىلع ةزاجإلا
 تمرحو ) نالوق هسفنل اهف يلو ال نم ناطلسلا وا يضاقلا جيوزتو هسفنل

 اهَسام ىلع ( هتمأ ) ةمرح ( ك هالوم نذإ الب ) دقعلاب هتسوسمم ( دبع ةحوكنم

 )١( هركذ رم .
 )٢( ءاسنلا : ١٩ .
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 دهشي الو ، يلولاك ؛ ليقو س رثكألا دنع هدعب هزاجأ نإ هنودب

 عنتما نإ يلولا ربجيو ، كلذك دحأ اهجوزي الو هنودب ةأرما حاكنب

 تإ اهفك نم 7 ىتح ددع الب برضب : لقف ك رذع الب

 . رضح

 وهو ( رثكألا دنع ) هزجي مل "نإ اك ( هدعب هزاجا نإ ه ) نذإ ( نودب ) دقعلاب
 ص "حص سملا دعب ولو زاجأ نإ هنا يف ( آيلولاك ) ديسلا ( : ليقو ) ‘ حيحصلا
 لئاقلا اذه دنع يلولا آنأ ههجوو « هلبق دنسلا وا يلولا زاجأ "نإ لاكشإ الو

 ةيلو ال ةمآلاو ص يلو الب جُوزتلل وه امنإ ثيدحلا يف ميرحتلاو ى ىلوملا لمشي م

 ( ةأرما حاكنب دهشي الو ) هجيوزت مدعب "يرحتلا عقي نا نع الضف ربتعم اهل
 وحنب امهبئان وا ديسلا وا ىلولا نم نذإلا نودب يا (هنودي) ةمأ وا ةرح ةلفط وأ

 وه اهجوزي ملو جوزتت نا اهرمأ اهيلو نا حص ولو “ كلذل رضحي الو ليكوت

 "نإو ڵ لح ال حاكن لك اذك و “ نذإلا نودب يا ( كلذك دحأ اهجوزب الو )

 ى ةزاجالا لبق تسم" "نإ تمرح اهجوزي نم تلكو "وا اهسفن ةأرملا تجوز

 ىلع ردقي ال هنأ “ضعب معزف زجي مل نإو ى سملا دمي ولو زاجأ نإ ال : ليقو
 . اهنيب قرفلا

 امل ملظ وهو ( رذع الب ) هنم ( عنتما نإ ) اهجيوزت ىلع ( يلولا ربجيو )
 امهؤفك دي مل نإ برض الب ربجيو « لح يف هلعجت وا هيلع اهيضري ةريبك و
 اهجوز وا اهجوزي نم ذئنبح تلتك و عنتما نإو“انزلا اهيلع فاخو هريغ دجوو

 بوضي ) : ليقو ؛ حيحصلا وهو سدح رهجي ( :ليقف ) ةعامجلا وا مامإلا و 1 اجلا

 ( رضح "نإ) اهناكسإو ءافلا مضب ( اهؤلفك نم اهجوزب ىتح ) دودحم ( ددع الب

 نولتك وي وا ةعامجلا وا هوحن وأ مامإلا اهجوزيو بيدأت برضي : ليقو ى ؤفكلا

 -س ١١٢ -



 ىلع هتيلو نم لام ذخأ يلولا ىلع مرحو ى هكولم هبلط 'نإ ديسلا اذكو

 . .. . . : عنتما نإ اهسفن بيط الب اهجيورت

 كيوبأ اهجو زيف بأ قيقشك عنتمملا "يلولا نود "يلو اهجوزي وأ يه لكوت وأ اهل

 ىلا ةراشإلا ىلوألا هجوو ى ةدتحوم فاقلا دعبو تحت ةانثمب لبقي ةخسنلا يفو

 اذكو) يلولا ةقفن فالخب جيوزتلا مدعب سفن تومت" ال هنأل ؟برضلا لوق فعض

 ى سبحلاب : ليقو ى ددع الب برضلاب ربجي حيحصلا ىلع ( هكولمم هبلط "نا ديسلا
 ى ال .: لسقو « ةمأ وأ دبع حاكن حصي ال : باب » : هلوق يف كلذ ضمب يتأيو

 يف ءايرك ز وبأ لاق اك امهؤامإ .وأ امهديبع هبلط اذإ نونجملا وأ متيلا ةفيلخ اذك و

 . روكذملا بابلا

 نإ اهسفن بيط الب اهجيوزت ىلع هتيلو نم لام ذخأ يلولا ىلع مارحو )

 ضرف ىلع رلام ذخأ هل لحي الو ضرف اهايإ هجيوزت نآل « لاملاب "الإ هنم ( عنتما
 رماف )١' مكنم ىمايآلا اوحكنأو » : ىلاعت للا لاق ؛ يطمت نأ اهل لحو

 الو » : ىلامت للا لاقو “ ندرأ نإ يأ بوجولل رمألاو ى حاكنإلاب ءايلوألا

 نهوك" "نأ مهاهنف اجاوزأ نذختينأيأ'"١چنهجاوزأنحكنينأ نهولضمت

 ةرجألا ىلإ هب لصوتيو عنملا لعفي "نأ هل زوجي الف ى ةنيرةب الإ ميرحتل يهنلاو
 نه نم آنهجاوزأب ديري نأ لمتحيو . ةرجألا هلف دقعلا ىلإ رفاسي ناك نإ الإ
 زوجي هنأ ىلع ةيآلا لدت دقو . عوجرلا نع آنهوعنمي نأ مهاهن ؟ مهقالط ةدع يف

 نذختي نأ نهجاوزأ نحكني ىنعم : انلق اذإ نافكأ ريغ نع ؟نهعنم

 )١( :رونلا : ٣٢ .

  ( 7 )ءاسنلا : ٩ ١ .
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 > رثكأف مايأ ةث هثالث ةفاسم ف اهيلو باغ نإ ةأرما جيوزت ةعامجل او مكاحللو

 . . . .. .. :. . وأثلبقيأالاب عنتما وأ

 ةفاضإلاو مهل نلهأتي نيذلا جاوزألا نئحكني "نأ ىنعملا : لاقي نأب اجاوزأ
 تابيطلا » : ىلاعت كللا لاق اك ؟نهنارقأ نحكني نأ : ليق هنأك ىنعملا اذهل

 سيل نالفو ى امهل ًاؤلفك : ىنعمب ةنالفل جوز "نالف : لاقي خلا ") ي نيبيطلل
 نم ندرأ اذإ آنهولضعي نأ مهل "نأ مهفيف « اهل ًآؤلفك سيل يأ : اهل اجوز

 عنمت الف ةعجرلاب ةيآلا انرسف اذإ امأ“اجوز "نمل حلصي الزم :ينعأ نمف اجوز سيل
 اهعجارب لب ذئنيح اهيلإ حاكنلا سيلو ى اهل ؟ؤلفك نكي مل ولو ى اهجوز نع
 لاملا هب دارأ نإف هعنم يف نوملسملا رظني : « ناويدلا » يف لاق ى تهرك ولو

 الو ل : ىلاعت هلوقل : ىلاعت هللاب هوف"وخيلو ى كلذ ىلإ هوكرتيالف اهت رضمو

 ةأرملا ىلإ اوعجر اهجو اهل اودجو "نإف اورظن ةتلعب "لتعا نإو « نهولضمت
 ىلوت نأ اهرمأ اهرارضإ دارأ نإو اهل رظانلا هنأل ى اهيلو ةعاطب اهورمأ و

 نوكي لهف رثكأ وأ هدرف رخآ مث هةدرف ادحاو هيلا تبلط "نإو « هريغ اهرمأ

 "در امبر هنآلكلذل دح ال "ذإ اهرارضإىلا رظني امنإو نالوق ؟ال مأ ليطعت كلذ

 نمو مامإل ( لو ) "رضأ هيف وهو ادحاو "در امبرو ى هجو هلو ك ] وأ ادحاو

 زئاجلا : ليقو مامإلا نكي ل "نإ ارئاح ولو هرمأ نمو ناطلسلاو هضاق هرمأ

 وأ ( ةعامجلاو ) رئاجلل ولو ايضاق نكي مل "نإ ( مكاح ) للو ةيعرلا نم دحاوك
 ةثالث ةفاسم يف اهتيلو باغ نإ ةأرما !جيوزت ) مكاحلا نكي مل نإ مهنم ةثالث

 ام ,عنتما وأ ) هنود "يلو نكي ملو ةزوحلا نم جرخ نإ : ليقو ( رثكاف مايا

 وأ ) كرشمو دترمو نونجمك مدعلاك ىل يلو امل ناك و أ هنود نم نكب ملو (لبقي ال

 )١( رونلا : ٦١ ٢
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 ملاظ نم الو س اهؤُفَك ريغ نم هتيلو "جوزي الو ء يلو امه نكي م
 . . . . . . . . [( اهقح هنمذخؤ ال

 اونوكي مل نإو ى ةعامجلا وأ ناطلسلاب "يلولا ىلع موقت موقت ةنحلا و ( (يلو اف نكي مل

 سكملاب “ضعبو ‘ ناطلسلا نم ىلوأ محرلا نأ”ضمب راتخاو « نيتقش
 كرسلانم ىلوأ "محرلاو ى محرلا ُناطلسلا لك وب "نأ نسحالاو . ًآرئاج ولو
 ءمكاحلا وأ يضاقلا وأ ةعاجلا " ,ناطلسلا عم كرشملا بألا رضحي نأ نسحتساو

 ناطلسلا رمأ لو نم نكلو : ليق ؛ نراطلسلل ام ضعب دنع دئاقللو

 تماقأ "_رإ ركذ" نم اهجوزب امنإو ى ةراحلا يف فيرع ولو : ليقو . دلب يف

 ى لماح وأ ةدع يف اهنأ الو « اجوز الو دلبلا يف ايلو اهل نوملعي ال مهنأ آدوهش

 تومكحي الو « هسفنب كلذ يلاولا يلي : ليقو امل ليك و ةماقإ مهل زوجو
 حم ةيبنجأ وأ اهتمرح وأ اهسفن تح وز ُنرإو ىع مهدعب كلذ ىف ف

 وأ ةج"وزملاو ةجوزلاو جوزلا ةدح" مهيلا اهرمأ عفرت ملو ركذ محر دوجو

 اهجوزي اركذ تلك و ءالؤه دجت مل "نإو “ال : ليقو ى اورزع" وأ اوسبح

 "نإ : ليق ى اهتليصف نم الإ زوجي ال : ليقو « اهتريشع نم نوكي "نأ ريتخاو

 نم هتيلو ج"وي الو ) اهعم نمم لضفأ اهجوز اهعم يلو ال ةرفاسم تضرم

 وأ مارك ىلع اجوز هتيضرف ًآرهق اهؤفك ريغب اهجوز "نإو ( اهؤلفَك ريغ
 ةملاع ريغ اهنوكل وأ هلاح اهتفرعم مدعل ؤفك ريغ هناب ةملاع ريغ هب اهجوز وأ
 هنع ىضرت نأ اهنم بلطيلف « كلذ وحنل وأ ةنونجمو ةيبصو ءاهلبك رومألا

 دجونمب اهجوز تفاخ وأ ىنز اهنم فاخ نإ اهل ملاظ هنألهب ىضرت امب اهيضرثيو
 ىنزلا نع زةرحتلاو ءاهنم نوهأ ةرورضب عفدت ةرورضلا نآل ؛ديحوتلا لهأ نم
 اهتوقل اهقح هنم ذخؤي ناك نإف ( اهقح هنم ذخؤي ال ملاظ نم الو ) “ نومأ
 نإ اذك و ث هايإ اهحيوزتب سأي الف ةعامجلا وأ دلبلا مئاق وأ اهراصنأ ةوق وأ هبلع
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 نمالو يودبل الو ،ملظب اسفن لتاقل الو ء اهنيد يف اهنتفي فلاخم نم الو

 ص يودبلاو لتاقلاب ةأرملاو دوهشلاو وه كلهو اهنوصي ال

 ىلعو “ عونلا كلذ نم ةأرملا تسيل عون ىلع وأ هجاوزأ ريغ ىلع ُروجي امنإ ناك
 نم الو ) ث اهيلع داع امبرف روجلا هنم ناب دق هنآل هريغ اهل ىلوآلاف « لاح لك

 اهيف عطقي ال يتلا عورفلا وهو بهذملا لمشي ام دارأ ( اهنيد يف اهنتفي فلاخ
 هنعفرصلا بجي القح « ةيبهولا ةيضابإلا نيد ةم اهنتفي ال فلاخم امأ ؛رذعلا
 ىلوآلا نكل ص سأب الف كلذب هئاذتعا مدعل وأ كلذ فرعيال هلبأ هنوكل وأ

 الو ( ماظب اسفن لتاقل الو ) اهفرص ىلإ داع امبرف فالخ هنم ناب هنأل هريغ

 (اهنوصي ال نمل الو يودبل الو) مارحلا اهلكؤي نمل الو « اقلطم هقافن رهظ قفانم
 اهلسرب وأ مهلوخدب ىضرب وأ سانلا اهيلإ لخدي وأ قاوسألا اهب لخدي "نأ لثم
 دقاملاو اهيلإ حاكنلا رمأ "نأل ( ةارملاو دوهشلاو وه كلهو ) نسحي ال ام ىلإ
 اهدر نإ فلاخملاو 2 هايإ اهمعطأ نإ ما رحلا بحاصبو اهقح اهعنم "نإ رابجلاب
 ى لتقلا قحتسيف لوتقملا مدو همد افاك ثمحب ادمع ( لتاقلاب ) و ى هنيد ىلإ

 هتجوزت اذإو < لتقب وأ هنع ىفعي وأ ةيدلا يطمي ىتح ىووؤي الو ُرقيال هنآل

 ول هنأ عم “ مالسإلا رمأ تةداض دق نوكتف « هتعفنو هترآو هتنمآو هترقأ دقف

 وأ هيلإ أجتلاو اجراخ لتق ولو « هيف لتلقل نمآ وه يذلا مرحلا يف ادحأ لتق

 لتقو « لحلا ىلإ جرخآل ثيغتسي نم لكب ثافتسا وأ اهيف لخد وأ ةبعكلا ىلإ

 وأ صتقي نم دحي ملو بات "نإف “ مارحلا سفنلا لتق مظعل هتثاغتسال كرتي ملو
 هتالص يلصت اهنأل ( يودبلاو ) “ هجوزتت نأ امل زاج هنع وفعي وأ ةيدلا ذخأن

 . اوملعي مل نإ كاله الو ى ةريبك وهو يودب نوكي نأ يرضحلا ىلع مرح دقو
 ىلع اولعفي مل مهنآل هنيد ىلإ فلاخملا اهدر ولو « يودبلا ريغب نوكلمي ال : ليقو
 حاكنلاو حئابذلا وحن يف ةدحاو نيدحوملا ماكحأ نآل ‘ حيحصلا وهو اهدرب نأ
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 دعب هتجورت نإ هلتق د ارأ نمم هفخت الو > قوقح لتاقلا ىلع اهل سيلو

 تقتع نل هعم ميقت نأ امل لحب الو دابلرةمأ جيوزت رضي الو ‘ لتقلا

 تمجر اذإومه الو يه كلهت الف رذع عطقىلإ عجرب ال امم كلذ ريغو ةراهطلاو

 نرأب ضعي ددشو . ءالؤه نع قرفت" الو ي اهدحو اهعوجرب تكله هنيد لإ

 تذختا عقو نإ : ليقو ى دك'أوأ يودبلا نع اهقيرفتو فلاخلا نع قرفت

 دقف ةرورض رابجلل تجوز" نإ : دمح نب دمحأ سابعلا وبأ لاق . انطو اهسفنل

 هتيضر نإف تجوزتف اهلتق وأ اهب ىنز الإو رابجلا اهبلط نإو ى كلذ يف صخر

 “لك مرحو ى ثراوت الو ُقادصلا اهلف الإو ثرإلاو رهملا اهلف مرك ىلع اجوز

 دحأ لك نم هقوقح عاضأ دق هنأل ( قوقح لتاقلا ىلع اهل سيلو ) ‘ رخآلا ىلع
 هنع ىفمي“وأ ةيدلا هنم ذخؤت وأ “لتقيقح رهقلاو درطلاو رجزلا الإ هل قبي و

 ص هلتق اهقوقح لطبي ال : ليقو ى لوتقملا يلو دجوي ملو ث ةبوتلا ربهنظي" وأ
 لوألا ىلعو “ب امب ءاصيإلاو ى ايح ماد ام اهلهأل قوقحلا ءادأ هبلع نأ ههجوو

 ص ةايح ىلع رقي ال لاحي وهو « هتجورت دق اهنأل قوقح هيلع اهل سيل : لاقي دق
 الو ) : هلوق كلذ نمو ںهل ءاذيإ هل اهءادأ نأل قوقح اهيلع هل سيل : لاقي دقو

 هتجوزت نإ ) قوقحلل "عنمو ملاظلل “نوك ر هءافخإ ةنأل ( هلتق دارأ نمم هيفخت
 ؟ لوتقملا يلو وه هبلاط لهو ؟ لتاقلا وه له تبثتل هتعنم نإ الإ ( لتقلا دعب

 صاصق ال هنأ ىلع انب اقلطم وأ لتقلا هيلع تبثي ىتح هتعنم هدعب هتجوزت نإو
 . شأرالاو ةيدلا لب ناتكلا يف

 يلصت اهن ال ( ردابل ةمأ جيوزت ) دقاملاو َدوهشلاو ج وزملا ( رضي الو )

 لعافلل ءانبلاب ( تقتع' نإ هعم مقت نأ امل لحي الو ) “ اهجوز ال اهديس ةالص

- ١١٧ - 



 . ةزاجإلاب اتكلهو ةقافإ وأ غولب دعب ةن ونج وأ ةلفطل الو ،هب تكلهو

 وأ اهقلط "نإ هدعب ي ودب جوزتت نأ ًايرضح تجوزت ةيودب ىلع مرحو

 2 هنع تمرح وأ ت ام

 يأ ( هب تكلهو ) هعفرافتو اهسفن راتخت لب ةرح تراص نإ يأ حصفألا ىلع

 فرحو لعفب هنع ربعملا ردصملا ىلإ دئاملا ريمضلا نإف ميقت نأب وأ هرايتخاب
 :لثم اهماقإب وأ ةماقإلا ردصملا نإف انه اكاثنؤم ردصملا ناك ولو ركذي ردصم
 'حاكنلا نالطبت لب ( ةقافإ وأ غ ولي دعب ةن ونج وأ ةلفطل الو ) ى ةالصلا ماقإو

 ىلع "ةيقاب غلبت "مث ةغلاب ريغ يهو الثم بآلا اهجوزي نأ ةنونجملا جيوزت ريوصتو
 ص قيفت مث هدعب هيلع ىقبتو غولبلا لبق َنجتو ةنونجم ريغ اهجوزي وأ ى اهنونج
 ولو « جاتلا ه يف اك حلصأ ناك نإ ةنونجملا يصولاو يلولا جيوزت "ضعب زاجأ لب

 : باب » : فنصملا لوق يف يتأيسو ى دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ لاق هبو “ تفلب

 ةزاجإلاب اتكلمه امنإ و ( ةزاجالاب اتكلهو ) « هلو لفطك ىلع جوزتي نأ زاج
 ناك نأ دعب انطو ودبلا لعج ىلإ نايدؤت ةماقإلاو ةزاجإلا نأل ةماقإلاب ةمألاو
 نالصوت ةماقإلاو ةزاجإلا تناك املف “ دصاقملا كح لئاسوللو ى يرضح نهنطو

 ةيرضح تناك نأ دعب ةيودب الثم ةأرملا نوكت نأ عنمو ى امارح اتناك مارح ىلإ

 . مهلهجو ودبلا لمهأ ءافجل

 وأ اهقلط نإ هدعب ايودي جوزتت نا ايرضح تجوزت ةيودب ىلع مارحو )

 جّوزتب ةيرضح تراص دق اهنأل ى ام هجوب اهقراف وأ ( هنع تمرح وأ تام
 ةلفطل ولو رضحلا قبس اذإ :هنأ همالك لصاحو « تكله تلعف نإو “ يرضحلا

 مث الوأ ودبلا ناك نإ اذك و “يودبلا مكح ىلع ءاقبلا نهف زجي مل ةنونجم وأ ةمأ وأ

 . ةنونجملا اذك و بألا كح يف ةلفطلاو « ودبلل نعجري ال رضحلا ناك
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 الو ى رست الو كرش رادب ملسم جوزتي الو 2 كرشم حاكن ةماسه ىلعو

 اهيف قتعي الو انطو اهذختي

 نإو اباتك ولو ( كرشم "حاكن ) ةدحوم يأ ( ةلسم ىلع ( مرح ( و )

 هتملع نإ امل قادص الو ى ةدحوم اهماع نإ دحيو « بسنلا تبثي مل تلعف

 كرشلا نم ةلصخ وذ كرتي"الو ص ةهبثشلل ناةدحيأال : ليقو “ دحتو اك رشم

 مرحت ال :ليقو “تمرحو “بسن الو ‘ تملع ‘نإ اهل قادص الو ى اهجوزتي نأ

 . بات نإ

 اهيف جوزتلا هركي :ليقو ( كوش رادب ) دحوم يأ ( "ماسم جوزتي الو )
 هل كحلاو اكرشم اهيف مكاحلا ناكو © كرشلا ماكحأ اهيف رهظ يتلا ةدلبلا يهو

 ؛ امهوحنو همايصو هتالص راهظإ اهيف ملسملا قاطأ ولو « كرلا ماكحأب كحي اهيف

 ؛ حاضيإلا يف رماع خيشلاو ص ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا هيلعو روهشملا وه اذه

 ص منغو يبس نم لدعلا مامإلانم اهلهأ ىلع أرطي ام انطو اهذاختا عنم ةلع لمج ذإ

 :ليقل هسابل يف مالسإلا ةمالع لعج ولو هنيد ىلإ اهيف لصوت نم ممت ةلعلا هذهو
 راهظإ دجو نإ كرش راد تسيل : ليقو ؛ نيك رملا ةناعإ دارأ وأ دترا هنإ

 ىرست وأ آرسمو جوزت نإو ( ىآرصتي الو ) هرارسإ ولو : ليقو ى اهيف هنيد
 هنأل ( انطو اهنختي الو ) ؛ اهمدع حيحصلا ؛ نالوق اهتمرح يفف سمو

 نآل اهيف قتعي نأ يهن امنإو ى قتعلا تبث قتعأ نإو ( اهيف قتعي الو ) ةريبك
 دوجول هقاتعإبضرمت دقنوكميف ىاملسم ارح ناك هقتعأ اذإف "لام هتمأ وأ هدبع

 ريغلو اك رشم هنظي هدبعتساو لدملا مامإلا هامس امبرف “ كرشلا راد يف ملسم رح

 ةمألا وأ دبعلا ينعأ وهو كرشلا دلب يف هقتعأ وأ هقتعاف اك رشم ناك نإف ى كلذ
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 ادجسم اهب يبي ال و ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥

 دلب يف ديسلاو ةمآلاو كرلا دلب يف دبعلا ناك نإو ى زئاجف مالسالا دلب يف

 ناك هانب نإو( ادجم اهب ينبي الو )؛يل رهظ اذك جرخي ىتح هقتمي الف مالسإلا
 < ضعبل افالخ يرستلاب وأ اهيف جّوزتلاب هنم أربي الو اتيب وأ اراد الو ادجسم

 : ليقو ، انطو اهذاختاب لب ى قتعلاب وأ تيب وأ راد وأ اهيف دجسم ءانبب الو

 . "رس هيلإ لصوت ام ليقو ى اهيف هنيد راهظإ دجو ام هلك كلذ زوجي
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 .اهتمص اهنذإو اهسفن يف رمأَتْنسَت ركبلا ه تلم هنع ءاج

 اهراكنإو ةأرملا ىضر يف ( باب )

 هربغ وأ بصاغب اهتراكب تلاز ولو جوزتت مل نم ( ُ ركبلا : كر هنع ءاج )

 تننذإلاو رمألا اهنم بلطي يأ ( اهسفن يف رماتسنت ) ةرذع الب تقلخ وأ

 اهتوكس نوكي ليقو ى هقالطإ ىلع اذهو ى اهتوكس يآ 'ا) ( اهلتمص اهنذإو )
 : لاق ى « ناويدلا » هيلعو “ ىضر كتوكسف تتكس نإ اهل ليق نإ ىضر

 اهناربخيف نينيمأ اهيلا لسرب نأ هتابثإو هريرقت يأ اهجيوزت دارأ اذإ هل يغبنيو

 تإ : اهل نالوقيو قادصلا نم اذك ىلع ينالفلا نالف نب نالف نم اهجوز هنأ

 مهضعب بحتساو ص ه ا تتكس نإ اهمزلي اذه ىلعف “ كاضر وهف "تكس

 دمب تلاق ولف : ةيعفاشلا نم رجح نبا لاق ؛ نذإ اهتوكس نأ ركبلا مالعإ
 ء ةيكلاملا ,ضعب هلطبأ و « روهلا دنع دقعلا لطبي مل نذإ يتمص نأ تملع ام دقعلا
 ٍتنهرَك نإو ث يتئكْساف تيضر نإ اثالث اهل لاقي : مهنم نابعش نبا لاقو

 ةعراسملا نم كلذ اهعنميف لجخت الئل اهعم ماقملا لاطي : مهضعب لاقو “ يقطناف

 )١( ملسم هاور .
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 حيحصلاو “ تتكس ولو حكنت مل اهنم طخسلا ةمالع ترهظ نإ : ليقو ى ه ا

 تاف هلقاعلا ةغلابلا ركبلا يف ثيدحلاو ى كلذ اهل لقي مل ولو اهتمص اهنذإ نأ
 نم ةدب ال : ليقو ى هنع اهت بوني نأ نع الضف اهل نذإ ال ةنونجملاو ةلفطلا

 رهاظو ڵ ثيدحلا رهاظ وهو انذإ اهل نأو ى ةفلإب ريغ ول و ركبلا راهئتسا
 كلذب تحرصو ى رايئتساب الإ هريغ الو بآلا اهج"وزي ال ركبلا نأ ثيدحلا

 هبو لطب تركنأو عقو نإف « 'نَذاتنست ىقح ركبلا ؛حكننتال » : ةياور

 اهيلع ضام بآلا دقع : لوقي ةنيدملا لهأك هنإف . هللا همحر دابع "نا الإ ى انلق
 )6١ « توكسلا ًنئهاضرو ۔نهناآ ىلإ ءاسنلا رمأ » تلل هنعو ى هنتدر ولو

 ناك ولو ؟نهاضر نم دي ال هنأ ىلع لدي اذهو [ يرعشألا ىسوم وبأ ءاور ]

 نب رباج ىور دقو “ ىضرلا ركذف توكسلا ؟نهاضر : لاق هنآل ى ابأ جوزملا
 اهج"وز ةيراصنألا )6٢ « مازح تنب ءاسنخ تناك » : لل هنع ةشئاع نع ديز
 درف هتربخأف تللم للا لوسر ىلا تتأف « كلذ تهركف ؤ بّبَث يهو اهوبأ

 : ركبلا يف ليقو:«ناويدلا» يفو “ركب يهو ةحوجرم ةياور يفو “'"اهحاكن

 ص ةلفطلا "ركبلا بآلا ج"وزيو ٤ اهل راكنإ الو ث اهيلع زاج اهيلو اهجوز نإ
 الو ى ةغلابلا ركبلا جيوزت ؟يضم" يف بألاب "دجلا يعفاشلا قحلأو « عناملا اذش و

 اهناذئتسا لبق عقو نإف “ةروكذملا ةياورلل اهاضر دعب الإ ركبلا ىلع دقعلل مدقي

 مادقإلا نوزيجي مهنأ مهضعب مهفو .انباحصأ دارم اذه كلذ دعب اهيلإ رمآلا در

 اهنأل اهاضر اهتوكس لعج امنإو ى اهيلا رمآلا درب مث « ناذئتسا نودب دقملا ىلع

 ُةقّلليملاو ى ةحيصلاو ى ءاكبلاو كحضلاتوكسلا لثمو “حصفت نأ يحتست دق

 )١( يقهيبلا هاور .
 ( ٦ ) ةيراصنألا > مادخ تنب ءاسنخ » : لاقي ٠.

  9ًالسم ١٦لا ةعاجملا هاور ٠

- ١٢٢ 



 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ثيداحأ ف اهسفن نع برعت بيثلاو

 اذك و قادصلا يف الإ دعب اهجوزب نأ اهلو دارأ اذإ بّيثلاك دقلا سلج يف

 ى بيثلاك اهمكحف تنفلبو هتقراف مث ةيلوفط يف وأ « اهتسمو آدساف تحكن لا

 اهترذع تليزاف اهسفن ىلع ةبولغملاو ‘ كلا يف ركبلاكف ةرذع الب تدلو نمو
 ركبلاك انز رأ بوك ر وأ ءام وأ ةبثوب اهترذع تلاز يتلاو “قادصلا يف بّثلاك

 فيفختب ( ب رمت" )اهتراكب لزت مل ولو تجوزت نم يه ( بتيثلاو ) ىضرلا يف
 : لوقت ( اهسفن نع ) حصفت يأ ديدشتلاب ءارفلا لاقو ى حبحصلا ىلع ءابلا

 جوزلا اهيلع لخد نم اهب قحلأ ؛نكلو “طقف اهتراكب تلاز نم يهو ى معن وأ ال
 لب بتشلاب قحلت ال : ليقو ى افنآ رم امم كلذ وحنو سلجملا يف تقلط" نمو

 تدلو وأ ى قالطإلا ىلع تليزأ اذإ بتيثو اقلطم اهتراكب لزت مل ام ركب يه
 دابع نبا الإ اندنع آ ةلطم يلولا لعف اهيلع ضمي مل بّدثلا تعنم اذإو ى اهنودب

 . هنتدَر ولو بآلا لعف اهيلع اوضمأ مهنإف « ةنيدملا لهأك

 ؛ها اتركنأ ولو اهيلو لعف بيثلاو ركملا ىلع زاج ليقو : « ناويدلا ه يفو
 ركبلاك بألا اهج؟وزيف ةلفطلا بيثلا اتمأو ى ةلقاعلا ةغلابلا بيثلا يف ثيدحلاو

 يف ) ، ءطولاب اهتراكب تلاز نإ يعفاشلا عنمو ى ةفينح يبأو كلام دنعو اندنع

 ةلمج يف ثيدحلا اذه يأ ك هربخ وه أدتبم ردقي وأ : هلوقب قلعتم ( ثيداحأ

 يف نذأتست" ركبلاو “ اهيلو نم اهسفنب قحأ ميلا » : رقللع هلوقك ثيداحأ
 هاور اك بيثلا يأ « مّيألا حكنت ال » : قلع هلوقو 0١١ « اهتاص" اهنذإو اهسفن

 هلوقو "") « نذأتست ىتح ركبلا حكنت الو رمأتست ىتح ه بيثلا ظفلب نسحلا
 ركبلاو رمأتست ىقح حكنت ال بيثلا نإف نه رمأيف ءاسنلا اورمأتسا » : رلك

 )١! يئانلا .

 )٢( نابح نباو دواد وبأ .

_- ١٢٣ 



 نهعاضبإ يف ءاسنلا اورمأتسا ه : قلع هلوقو ا «اهتوصاجذإو نذأتست"

 :اولوقت نأب نهجورف يف نذإلا ؟زهنم اوبلطا ىنعملاو "") « ًزهاوهاب آنهوقحلاو
 اذإو « كاذف "تممننأ نإف ؟ نالفب جوزتلا نيديرت له وأ ؟ جوزتلا نيديرت له

 يورو « اهعنمي الف اهل حلصيو ؤلفك امل وه نمم هربغ توهف ادحأ "يلولا امل ركذ

 نيلي نهنأل نهورواش يأ «)٢' نهتانب ين اسنلا اورمأ » : نلع هنع رمع نبا نع

 برعي بتيثلا » : قلع هلوقو اهمأ ةأرملا رمأتست هنأ لصحتف ، تانبلا جئاوح

 ؟رمأتستأ ةيراجلاه نع ةشئاع هتلأسو ٤ اهسفن يف رمأتست" ركملاو اهناسل اهنع

 6'٨(تتكس يم اذإ اهنذإ كلذف : لاق ؟تكستو يبحتست : تلاق ك معن : لاق :

 "نإ : لاقو ى اهاضرب الإ اركب ولو ةأرملا جيوزت زوجي ال : « ناويدلا » يف لاق
 هللا لوسرب ءادتقا اركب ولو هلبق اهنذأتسا هتيلو ىلع حاكنلا دقعي "نأ يلولا دارأ

 نالف نإ : لوقنف هنود ارتس نلعجي نأ نهرمأ تنب هيلإ تبطخ اذإ هنإف تلع
 ك هنثك رحف "الإ و هلاحىلع رتسلانك رتاف هب نتضر نإف ةنالف انيلإ بطخ نالف نا
 اهمزلي :ليقو ى اهمزلي مل تركناأف اهجوزف تتكسف اهيلو ركبلا نذاتسا نإو
 تفلعأ نإو ى تبضرف اهتج“وز وأ اهج"وزأ نأ ينترمأ : هلوق اهيلع لبقي الو

 ىضم نإو ى دعب تركنأ ولو ى اهمزل ام لمع يف تذخأ وأ تدعق وأ تماقف
 "نإ اهيلإ تصني مل هيف تركنأ تقو يف الإ ملعت مل اهنأ تعداو ت ركنأف نامز

 تسبل وأ جوزلا ماعط بّيثلا تلكأ نإو ى هلثم اهنع ىفخي ال نمم تناكو رهش"

 )١( يذمرتلل .
 )٢( يئاسنلاو يقهيبلا .

 )٣( دراد وبأو دمحأ .

 . دواد وبأ ) ٤)

 . يذمرتلاو دواد وبأو يئاسنلا ( ه )

- ١٧٢٤ - 



 تزاجأ مم ةبلغ تثطو م تركتنأف اهيلو نذإب ةأرما تجوزت نإو

 ذ انريغ دنع مرحتو > اندنع زاح ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 اهسثنة هتنكمأ نإو ىال : ليقو “ ىضرف جيوزتلا ىلع هراد تنكس وأ هبايث

 تإ ال؛ىضرف حاكنلاب اهلع دعب نطب ام ىأرف همادق تّرَستَ وأ ى اهعماجف
 هريغ جرخف تيضرو نالف نم اهجوز اهيلو نأ نانيمأ اهربخأ نإو “ يه هتسم

 يف جيرزتلا وأ ى امل ليق امم لقأ قادصلا جرخف تيضر اذإ اهمزلو ى اهمزلي مل
 ولو بلقلا يف امهاضرب "حاكنلا بّيثلاو ركبلا مزلو ى اهل روكذملا تقولا ريغ :

 ص هيلإ تنأمطاو هب تنقيت نم لكب هللا دنع اهيلع ةجحلا موقتو ى نيع ةفرط
 وأ حاكنلا رهتشي ىتح : ليقو “ توكسلا وأ رارقإلاب مكحلا يف اهيلع موقتو

 اهيلع ةجح امهدحأ لوسر وأ جوزلا وأ يلولا مالعإ : ليقو ى نانيمأ هب ربخي
 دقعلا دعب ربخت نأ نم ةدب الف تئش نمب ينج"وز : تلاق نإو ى رتاوتملا ربخلاو

 ال : ليقو “ كلذكف هب اهج"وزف نالفب ينئج"وز : تلاق نإو ى درت وأ لبقتف

 اهجوزينأ هل تحابأ اذإ راكنإلا دجت ال اهنإلوق كلذ يفو ى اعوجر اذه يف دجت

 . الجر نيعت مل ولو

 نأب اهيلو جيوزتب جوز تاذ تراص يأ (اهيلو نذإب ةأرما تجوزت نإو)

 دقعملا دعب ( تركناف ) اهنذإب وأ اهنذإ ريغب ىلولا اهجوز ءاوس هب لجر اهجوزت

 ةبلغ تنط'و مث ) هتلطبأ اهنأو دقعلا لبقت مل اهنأ تركنأ ىنعمو ى ءطولا لبقو

 انم ليلقو ( انريغ دنع مرحتو ان ) روهمج ( دنع ) حاكنلا ( زاج تزاج مث
 امأو 6 اهيناز ىلع ةينزملا ميرحت ىرن انألف انم ليلقلا امأ ىنز عامجلا كلذ نأل
 الف ضحم ىنز كلذ يف نأىأر نكل اهيناز ىلع ةينزملا مرحت ال ناك ولو هنإف انريغ

 امرحم هيف يعرشلا رمآلا ةفلاخمو جوزتلا يف أطخلا لعجو ى ميرحتلا يف هب دتعي

 يل رهظ ايف اهميرحت مدعب انروهمج لوق هجوو “ يدنع حيحصلا وه اذهو ةأرملل

_ ٢٥ ١ 



 ترمن ف يلوب التحكتن "نإ وءزيحت نأ لبق اهبرقي نأ جوزل !ىلع مرحو

 ه رثكالا دنع زاج يلولاو يه تزاجأف تئطو 7

 يف أطخأ ولو نيدهاش و يلوب حاكنلا مسر ىلع لب ىنزلا ةين ىلع اهعماج مل هنأ
 مل املف « ةبولغم اهنأل ةيناز تسيل كلذك و ى نازب سيلف اهاضر لبق اهب هلوخد

 تبثي ميرحتلاب لوقلا ىلعو ى سملا دعب زيجت نأ طرشب هيلع ءاقبلا زاج مرحت
 . ال : ليقو “ بسنلا

 ءارلاو ءايلا حتفب ةوهشب رظن وأ آسمب ( اهبر نقيت انأ جوزلا ىلع مارحو )
 اك اروهمج دنع مرحت مل لعف نإف حاكنلا ( زيجت نأ لبق ) اهنيب فاقلا ناكسإو

 قحأ مّيألا » : للع لاق دقو “ تمرحو ى انم ليلقو انريغ دنع لطبو ركذ

 يزجت ال هنأ ىلع ةانب فنصملا هركذ ام نوكي نأ لمتحيو « اهلو نم اهسفنب

 عيبلاو ءارثلا اذك و ى دقعلا دعي ةزاجإلاب اهبيقعت نم دب ال لب ىلوآلا ةزاجإلا
 الب وأ ص مرحت مل تّسُمو حيوزتلا دعي تركنأف اهنذإب يلولا اهجوز نإ : ليقو

 لجرب اهجوزي نأ اهيلو "ةأرما ترمأ نإ : بوبحم نبا لاق “ تمرح اهنذإ

 امهف نأ نامع لهأ لوق نم بجعتي ناكو « اهيلع تبث تركنأ مث اهجوزف
 بسنو دقعلا دعب تركنأ مث تيضر نكل هرمأت مل نإ فالخلا اذك و « عوجرلا

 اهنذإ ريغب وأ اهنذإب يبنجأب (تحكن نإو) ؛ فاتصَو نبا هراتخاو رثكألل يناثلا

 تزاجاف تنط'و مث تركناف ) لجر الب وأ يلو ريغ ,لجرب لب ( ,يلوب ال )
 اهتزاجإ لبق اهاطو نأل « ميرحتلا حيحصلاو ( رثكألا دنع زاج َيلولاو يه

 .نالوق بسنلا توبث يفو “هيلع تمرح ةأرماب ىنز نمو“اهب ىنز يلولا ةزاجإو
 عقو حاكن لكف م١) « در وهف انرمأ هيلع سيل ءيشب ءاج نم » : للع لاق دقو

 )١( ملم هارر .
 س ١٢٦ _



 ةغلاب هب تجوزت نإو ڵ رسملا ! ب زاجأ ولو هنودب تجوزت ةلفط مرحت و

 5 . ءاهراكتنإ لبق ناوت الب اهعامس دنع تركتنأف رهاظ حاكنب

 ؛ ححصي نإ الإ دودرم لطاب وهف ةأرملا نم ىضر الب وأ دوهش الب وأ ىل"والاب
 "ذإ ىنز ءطولا كلذ نأل ائيش ديفت ال هتزاجإف رسملا دعب امأو رسملا لمق زاجيو
 لب اضحم ىنز سيل كلذ نأل هولطبي مل مهلعلو ع الطاب آدودرم دقعلا كلذ ناك

 م"رحتو ) روصلا رئاس ىلع مهمالك يف آدرتطم اذه دجت الركل “جثوزتلا مسر ىلع
 دعب ) يلولا ( زاجأ ولو ) تسم" "نإ يلو نودب يأ ( هنودب تجوزت ةلفط
 تركناف رهاظ حاكنب ةغلاب هب تجوزت أناو ) هلبق زاجأ نإ تلحو ( سملا
 ءابلا رسك و فاقلا مضب ( اهراكنإ لبثق ) ءطب الب يأ ( رناوت الب اهعامس دنع
 جوزللف تناوت "نإ دارأ هلعلو ى اهنم لبقي مل تركنأ مث تناوت نإ اهنأ هرهاظ

 اهفيلحت هلو ى بلقلا يف ام ىلع نيميلا زاجأ نم لوق ىلع اهفيلحت هلو ى اهتموصخ
 بيثلاف الإو ى راكنإلاباماطبإو حاكنلا ةوهشل كلذو “ ىضرلاب رقت مل اهنأ

 اہنيكمتك هيلع لدي ام اهنم ردصي وأ هب حرصت مل ام ىضرلاب اهيلع مكحي ال
 ز“وجأ ال وأ لبقأ ال وأ ىضرأ ال : تلاقف حاكنلاب تربخأ نإو ى اهنم اهجوز

 وأ ضرن ل وأ لبقأ مل : تلاق "نإو ى زح تيضر مث لمفأ ال وأ ديرأ ال وأ

 ى ةريسي ةدايزب «ن'ويدلا» يف اك هددجت ليقو “ ددجت لب دعب لوبقلا دجت ل امه وحن

 قارتفا لبق هتمأ "نإ متي : لسىقو ؤ متي مل رييغتلا دعب هتمتأ مث همتت ملف تربخأ نإو

 ص اهمايق دعب ولو : ليقو “ اوقرفت ول و مقت مل ام : ليقو ى سلجملا نم دوهشلا

 ام لوبقلا زوجي : ليقو ص راكنإلا دعب تيضر نإ ديدجتلا يدنع حيحصلاو
 تيضر دق ينإ : تلاق ش تركنا نإو ى مهتداهشب دوهشلاو ى اهب جوزلا كسمتسا

 وأ قادصلا ةلقل وأ رهقلل راكنإلا نأ تعدا "ءاوس “ حاكنلا حص راكنإلا لبق

 اهقىلطتب رمؤي و ى هديدحت مهضعب بجوأو ى هديدحت نسحألاو ء ال مأ كلذ وحن

 ءاهجثوزت دارأ نمل ةهبشلا لوزتل كلذو اهكرت دارأ لب ديدحلا درب مل "نإ

 ۔- ١٢٧ ۔

 



 رارقإلاىلع تفلح هل نايب الو ءاهعامس دعب هب ىضرب اهرارقإىعدا نإو

 «يلولا لعف اهتزاجإ ىعدا نإ اضيأ نيم اهيلع هلو «بلقلاب ىضرلا ىلع ال

 ملام ةهاركلاب سأب الو « راكنإلا لبق تيضر دق اهنأ نيب "نإ قافتاب حصيو
 حص ممت اهل ملع الوهب تدضر نالف اهجوزتي نأ تدقتعا نإو“راكنإ ةهارك نكت
 نادهاش دهش نإ و «ال : لبقو “اهيلع ترث داقتعالا لبق هب اهيلو اهجوز دق اهنأ

 . ىضرلا يدهاشب لمع راكنإلاب نارخآو جيورتلاب ةأرملا ىضر ىلع

 اهعايم دعب ) حاكنلاب يأ ( هب ىضرب اهرارقإ ) اهجوز ( ىعدا نإو )
 اهيلع نيمي ال : ليقو ( بلقلاب ىضرلا ىلع ال رارقالا ىلع تفلح هل نايب الو
 نيميلا اهيلع نأ حيحصلاو “ لام ىلإ عجرب ال كلذ نأ « جاتلا ه رخاوأ يف اك
 ثا ريملاو هفصن وأ قادصلاو جوزلاىلع ةقفنلا بوجوىلإ لوؤت حاكنلا ةحص نأل

 ةقفنو امهيلع هتقفنو هنم اهثرو ايهنم هثرإو “ ناك نإ دلولا بسن توبثو اهنيب

 نيبو هنيب ةلادملا بوجوو « مكحلا يف هبسك امم هديب ام بالا ذخأو ى هيلع هيبأ
 ىلع اهفتلح اذإ ناسللاب ةزاجإلا ىلع ( اضيأ نيمي اهيلع هلو ) هدالوأ نم هريغ

 ىنعم كلذ نأل سكملابو يلولا لعف ةزاجإب رارقإلا ىلع اهفلحي مل ىضرلاب رارقإلا
 : ليقو ث تعقو ايل ةروص يأ يف فيلحتلا هل ةنأ فنصملا دارأ امنإو « دحاو

 يف ءيجي ملو هراكنإل ركنملا ىلع كردي قح فلحلا نأل ؛ بلقلا يف ام ىلع فلحت
 الو ةنيبلا نع زجعلا عم دراوتي نيميلا نأ لوآلا هجوو ى بلقلا ءانثتسا ثيدحلا

 اهتزاجإ ىلع ال ( يلولا لعف اهتزاجا ىعدا نا ) بلقلا يف ام ىلع ةنيبلا روصتي
 باغو اهفلحي نأ ىبأ نإو “ تيضر ام اهنأ فلحت اهيف : ليقو ى اهبلق يف
 توبث يف حبرص وأ ع حيرصلاك حاضيإلا ضعب يف رماع خيشلا مالكو . تجوزت
 ىلع نيمي ال هنأ روهشملا حيحصلاو ى بهذملا يف نالوقلاو ى بلقلا يف ام ىلع نيميلا
 ام ىلع ةنيبلا ماقت الو دحاو لحم ىلع نادراوتي ةنيبلاو نيميلا نأل بلقلا يف ام

 -س ١٢٨ س



 وأ مكاح دنع يلولا ىلع تَرَجَح ام دعب اهاعدا نإ اهيلع هل نيم الو

 نأ مكاحللو « هن ودب اهجوزف « اهنذإب الإ اهجوزب ال نأ دوهش وأ ةعامج

 وأ آرارضإ هنم ىأر نإ هرمأب الإ اهجوزي ال نأ ةلفطلا يلو ىلع رجي

 وفك ريغ يف اعضو

 راكنإلا مدقتب رقأ نإو ع هيف ام ىلع نيميلا مزلي الف رارقالا ىلع لب بلقلا يف

 نيمي الو) سم "نإ اف"رفو حاكنلاب هل ال قادصلاب هيلع مكح هتركنأو ىضرلا ىلع
 يلي نمم هوحن وأ اهيلو جيوزتب تيضر اهنأو هل "ةجوز ( اهاعدا نإ اهيلع هل
 ديدشتلاب وأ فيفختلاب ( ترجح ام دعب ) اهيلو جيوزتب ترقأ اهنأ وأ اهجوزت

 ضاق وأ ناطلس ( دنع ) هوحن وأ ( يلولا ىلع ) تمرحو تعنم يأ ةغلابملل
 الو ةيردصم نأ ركذ نم دحأ ( اهج"وزب ال نأ دوهش وأ ةعامج وأ مكاح ) وأ
 ةيهإن وأ ةيهانلا ىنعمب ةيفان الو ةرسفم نأ وأ « جيوزتلا هيلع ترجح يأ ةدئاز

 ا+تزاجإ يفنك ركذ نم دنع هيلع اهرجح نأل ( هنودب اهجوزف اهنذإب الإ )
 وأ مكاحلا ىلا تبهذل هتزاجإ تدارأ ول "ذإ ى هتزاجأ اهنأ ىعدا يذلا حاكنلا
 اهرارقإ ىلع نايب الو كلذ لمفت مل املف هدنع ترج اهنأل هدنع زيجتف ركذ نم

 . نيميلا اهمزلي م
 ( ةلفطلا يلو ىلع رجي نأ ) ناطلسلاو ةعامجلاو يضاقلاك ( مكاحللو )

 ارارضا هنمىأر نا هرماب الإ اهج"وزي ال نآأ) جيوزتلا هل نمم هلثم ىلعو ةأرملا وأ
 نم الإ ءاسنلا نمنمآل » : هنع هللا يضر رمع لاق « ( ءولفَك ريغ يف اعضو وأ
 يأ نم يلابأ ال ينأ ريغ ىيش ةيلهاجلا رمأ نم يقب ام » : هنعو « ءافكألا

 اهيفس هتمرح جوز 'نَم ه : ثيدحلا يفو « تحكنا مأو تحكتن نيلسملا

 نأ نمؤي ال هنأل هنم اهدلو ةبارق يأ 'ا) « اهحر عطق دقف قساف وأ اهنقَع دقف

 . هح ام نب ا ها ور ) \ (
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 اهجوز نمو 4 هزجح نإ لطب و هلحم يف مكاحل ا هزاجأ ولو ،لعف نإ هبد ؤيو

 هتيضرف لوألاب تملع مث هتزاجأف ريخالا "لعف اهغلبف اهرمأ الب نالو
 بسنلا تبثو دتعتو اهقادص هنم اهلف تئطو نإف « هيلإ عجرتو كلذ اهلف

 ريخألاب اهاضر دعب هيلإ عجرتال : ليقو ء تدلو نإ

 انجوز يأ «ىرنسف ىرفلا انحكنأ » :لثملا يفو “حافس ىلع اهعم ريصي و اهقلطي

 ييأ ( لعف "نإ هبدؤيو ) “ شحولا رامح ىرفلاو ى ةبقاملا ملمنسف هيف ريخ ال نم

 اهب هجيوزت يف سيل يذلا اهؤلفَك وهو ( هلح يف مكالا هزاجأ ولو ) اهجوز
 هَمَسَم ,رمأ يف هلوخدو مكاحلا رجح رسك اهب سفن ىلع بيدأتلا نأل رارضإ

 كاحلا وأ يهترجح اذإف ىضر اهل نإف ةأرملا فالخب امل ىضرال ةلفطلاو ى هنم

 قفاو ولو (هزجي مل نإ لطبو) اهتزاجإل بيدات هيلع نكي مل تزاجأ مث هوحن وأ
 ص طوحأ قيلطتلاو قيلطت ىلا كلذ يف جاتحي الو ى ؟سم ولو اهنيب قرفيف لحملا

 ص رارضإ الب اهؤفك يف اهجوز نإ هلاطبإ مكاحلا دجي الو ىضم لعف نإ : ليقو
 لعف اهفلبف اهرمأ الب ) اهاقتمم وأ ( ناتيلو اهجوز نمو ) اقلطم : ليقو
 يأ ( عجرتو كلذ اهلف هتيضرف لوألا ) لعف ( ب تماع مث هتزاجاف ريخألا
 تضرف ريخألاب تملعف رثكأ وأ ةثالث اهجوز نإ اذك و ى (هيلا) لوحتتو ريصت
 اهلف دمب اضيأ اذه لبق يذلاب تمع نإو هيلا عجرت نأ اهلف هلبق يذلاب تملع مث
 م ادحاو تبضر نإو “ تءاش نإ لوألا لصت ىتح اذكهو ى هيلا عجرت نأ

 نم دعب نم ىلا عجرت الو تءاش نم ىلا عجرت نأ اهلف هلبق رثكأ وأ نينثاب تملع
 وأ هب الصتم هدعب يذلاب تيضرف هدعب يذلاو دحاوب تفع اذإو “ تيضر

 هركنت ملو هب ضرت مل ولو ى دحاولا كلذ ىلإ امل عوجر الف الثم رخآب الوصفم
 ىضرلا دعب هب تمع اذإ دحاولا كلذ لبق ام ىلإ عوجرلا امهل و “ هب تملع نيح

 تبثو ث دتمتو اهقادص هنم اهلف ) ريخآلا اهئثطو يأ ( تنطوا نإف ) هريغي
 اهَسي مل ولو ( ريخألاب اهاضر دعب هيلا عجرت ال : ليقو “ تدلو نا بسنلا

 س ١٣٠

 



 . .... .زهتسم ج وذ 'نإو ابأ لوألا نوكي نأ ال

 حاكن دوهش و يلوب جيوزت دعب هب اهاضر نأل ث يدنع حيحصلا وهو « ريخألا اذه

 وأ راهظ وأ اهايإ هقرلطتب الإ هنم لحنت الف كلذك ناك !ذإو “ قوثوم حيحص

 لوألا جيوزت نأ عوجرلا امل نإ : لاق نم هجوو ‘ كلذ وحن وأ ةمرح وأ ءاليإ
 ى لمي مل مأ لوألاب ملع ءاوس ى اهيف رخآلا يلولا فرصت نم عنام امل كسام اهل

 ممت نأ ىلا ةفوقوم اهنأ عم رخآلا اهجوز املف ركنت وأ « لوألاب ىضرتف

 ىتح هب تيضر ولو ى اه امزال اهب رخآلا دقع نكب مل ركنت وأ ىضرتف لوالاب
 راتخت نأ اهل ناك نانثا اهجوز هنا تملع ول : اضيأو ى هدرتو لوألاب ىلمت

 فشكنا يناثلل اهلوبق دعب لوألا جيوزت اهل ناب امل نآلاو ، امهركنت وأ امهدحأ

 عمجت ال نم جوزتي ال ى لوألا لوقلا ىلعو ى تملع ول ريبخت ةروص يف اهنأ بيغلا

 نال ى جوزت نم نيبو هنيب قرفي مل لعف نإو “ هدرت ىتح اهنودب امبرأ وأ اهعم

 الو ( ابآ لوألا نوكي نأ الإ ) دعب اهلوبق هرضي الف اهل لاطبإ كلذب هجورت
 بآلا روضح عم بالا ريغ جيوزت نإف بآلا هزاجأ نإ الإ يناثلا عم اهل ءاقب
 لب ى « ناويدلا ه راتخم وهو “ يدنع حيحصلا وهو “ تهرك وأ تءاش لطاب

 مل ول لب “ بآلا حاكن ىلا تمجر تلبقف اهوبأ مث تيضرو اهوخأ اهجوز ول
 'نإو“هيلاعجرت الليقو “بأآلا هزيجي ىقح حيحصلاىلع رخآلا حاكن حصي مل هلبقت
 الف ريخآلا اهتسم نإو “ لطب اههتيضر "نإو ى يناثلا ىلا عجرت مل لوألا تيضر

 مث تيضرو اهيخأ نبا اهجوز "نإو ث لهجلا امهرضيو ناًدحي"الو اهل قادص

 دحاول اهاج"وز نإو ‘ فقولا دحلا يفو ى َقادص الف الخدو تيضرو اهوخأ

 وأ ثلاثناب تضرف رثكأ وأ ةثالث اهجوز "نإو لوآلا وه دقملاف نيتدقع يف

 « هب تربخأ اذإ يناثلل وأ لوألل عجرت نأ اهل : ليقو « هريغل عجرت م يناثلاب

 .امم مهتيضر "نإ لطبو ى زاج هنيعب ال ادحاو تضرف لاجرل اهوج“وز "نإو

 ,دتهمك نوكيف اهفذحو يازلا دمي ءاي ةزمهلا بلقب ( زهتسم جوز نإو )
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 'نإو س زاج هازاجأ نإف ء هب ايمالعإ بجو اهيلوو اهنذإ الب ةأرما هلثمل

 يذللع وجرلا اهلف لبق رخآ نم اهجوز يلولا ناكدقو هايضرف هب امهاملعأ
 2 رمام ىلع اهلو هنم اهجوز نَم عدتو ؛ هتيضر

 ءىزهتسملا كلذ نأ نظ نمل وأ ءازهتسالا يف ( هلثمل ) ةزمهلا تابثإ حصفألاو

 (بجو ) قتعملاك جيوزتلا هل نم وأ ( اهيلو ) نذإ ال ( و اهنذإ الب ةأرما ) يلو
 امهدحأ مالعإ يزجليو ص الثم اهيلوو ةأرملا مالعإ يأ ( ايهمالعإ ) و اهفيقوت
 ( هب ) ازاجأ نإ حاكنلا تبثي نأ هدارم نآل اعم امهركذ امنإو « حاكنلا عنم نإ

 نم الو « اهنودب اعبرأ جوزتي الف اذه ىلعو «( زاج هازاجأ ناف ) جيوزتلاب يأ
 نوكيف جوزت نم نيبو هنيب قرفي مل لعف نإو “هةدرتف هب ملعت ىتح اهعم عمتجت ال

 وهو هب اهمالعإ بجي ال : ليقو ى دعب اهلوبق هرضي الف اهل آالاطبإ هجوزت
 اعبرأ جوزتي نأ لوأللو ص لوألا ريفباهجوزي نأ اهيل ولفَ ص يدنع حيحصلا

 امهأزجأ تعنمف طقف ةأرملا املعأ نإو ى اهعم عمتجت ال نم جوزتي نأو ى اهنودب
 وأ يضرف هاماعأ نإو ى اضيأ هاماعأ تيضرف اهاملعأ نإو ى يلولا مالعإ نع

 لوآلا لوقلا هجوو « نانثا ةزاجإلاو مالعإلا يف يزجيو ى اضيأ اهاملعأ ركنأ

 هدربو “ هاضرت وأ هدرتف هب ملعت ىتح اهل قيثوت رخآلاب امل ءىزهتسملا جيوزت نأ

 ءايضرف هب امهاماعأ 'ناو ) “اهيلو نم رمأ الو اهنم ,رمأ الب اهقيثوتل هجو ال هنأ

 دعبو امهاضر لبق يا ( لنبق رخآ نم اهجوز ) هوحن وأ ( يلولا ناك دقو
 « رخآب اهجوز مث هضري ملو ءىزهتسملا جيوزتب يلولا ملع ءاوس ءىزهتسملا جيوزت

 احاكن بجوي ال هاضر نأل ركني ملو ضرب مل وأ ى رخآب اهجوز مث هيضر وآ
 لصحو امهاضر عمتجا هنأ هايضر : هلوق ىنعمف ؛ ةأرملا ىضر هعم نوكي ىقح

 ( عوجرلا اهلف ) امم الصح وأ ةأرملا ىضر هدعب ءاج مث "يلولا ىضرقبس ءاوس

 يذلا وهو ( هتيضر يذلل ) هتيضرو ىلولا هب اهجوز يذلا نم لوحتلا يأ

 اهجوز نميف ("رم ام ىلع اهيلو هنم اهجوز نم عدتو ) ءىزهتسملا هب اهجوز
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 تبحأ 'نإو هتهرك ولو لوألا حاكن تبث اهاج وزف نييلول تنذأ نإو
 م اےل

 رظن رخآ اهيلوو الجر

 عجرت ال :ليقو“هيلإ عجرت اهنإف لوألاب تملعمث رخآلا تيضرف اهرمأ الب ناّيلو

 هيجوت "رم دقو « ةلأسملا هذه يف هب ءىزهتسملا اهجوز نم ىلإ عجرت الف هيلعو

 دشأ اهنم ةيناثلا يفو ““لكشم" نيتلأسملا يف عوجرلا زاوجب لوقلاو ى كلذ

 دحأ وه ىلوألا يفو ءيزهتسملا وه آلوأ ةيناثلا يف اهل ج"وزملا نآل ؛ الاكشإ

 . روكذملا فالخلا .ىلع كلذك نيتلأسملا يف ريغلا لام عيبو 4 ءايلوألا

 مهنم نانثا وأ اهوجوز وأ ( اهاج.وزف ) رثكأ وأ ( نييلول تنذأ "ناو )
 امل زوجي ءوفَكل اهحكنأ نإ حاكنإلا يف قباسلا يأ ( لوألا حاكن تبث )

 دب ال : لاق نم لوق ىلع الإ هريغ ىلإ لاقتنالا وأ هلاطبإ دجت ال ( هتهرك ولو )
 ص نيعت مل وأ 'تتنّيع هنع قباسلا ىضرلا يفكي الو دقعلا دعب اضيأ ىضرلا نم
 هملعو ى ايهنيب قرف ريخألا اهَسم نإو ى عيبلاو حاكنلا يف درطم لوق وهو

 فصن اهلف اهقتلط نإو ى دتعت ىتح لوألا اهب رلقي الو ڵ بسنلا تبثو اهرهم
 امّيأ ) : قلع هلوق فنصملا لاق امل ةجحلاو “ امل ددج يناثلا ءاش نإف ى قادصلا

 لوألل وهف نيلجرل اميب عاب لجر يأو « ايهنم لوألل يهف ناتيل و اهجوز ةأرما
 اهترمأ نإ ىلع لمحي ثيدحلا اذهو [ يباحص وهو ةرمس هاور ] )١' ( ايهنم
 نمت « اهاضر ىلإ رمآلا درل امهرمأت م ول اهنأل «ةلأسملا فنصملا ضرف امك جيوزنتلاب

 ىف اك اهسفنب قحأ اهنألو ص رماتست اهنأل لوآلا اهمزلي ملو امل اجوز ناك هتيضر
 . الثم اهترمأ وأ هترمأ ول لوآلا اهمزلي امنإو ى ثيداحألا

 رظن ) نانثا اهبطخ وأ ( رخآ اهيلو ) "بحأ ( و ذاجر تبحأ نإو )

 . دحأر يئاسنلاو يذمرتلا دراد أ هاور ) ( ١
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 ملو اهنذاب اهاج“وز نإو اه راتخم حجر ايوتسا نانف ةعامجل ١ وأ مكاحلا

 فا خرأ نمل مكحلا ف تحصو "رك نيب نإ خيرأت فتك لوألا ملعي

 : رخآلا خرؤي مل

 'ناف )اه قيلأو لضفأ اهيأ ناطلسلا وأ ( ةعامجلا وأ ) يضاقلا وأ ( مكاحلا

 فاك اضيأ اهل وثفَك هنكل يلولا هبحأ يذلا نود هتبحأ نم ناك وأ ( ايوتسا

 ةنامأ اهنأل هللا يلولا ىقتتيلف اهاوه امل اقالإ ( اهراتخم حتج'ر ) اضيأ امل حلاص

 :» رثألا » يفو ةبوتلا همزلت ى اهلفك هعنم ملاظ وهو ًادغ اهنع لأسن" هقنع ف

 اهمعل زاج هنم لقأب تيضرو ؤفك جوزلاو ريثكي الإ ىباف هتنب هيلإ تبلط نم
 يلولل اضيأ زاجو ى بلاطلا عنم اهل زاجو ى هتيضر نمب اهج"وزي نأ اهيخأ وأ
 (اهاجةوز نإو) اهيلإ ريشي ىتح ه"دري الو هيلإ بلطت ىح اهل يأر ال تناك نإ
 نيمضتلو لوعفم ءانبلاب امزلأ يأ ( افالك لوألا ملعي ملو اهنذإب ) اهابلو يأ
 هل3 اهجوز هنأ ( ؟لك نيب نإ ) اتيقوت ( اخيرات ) نينثإل هادع مازلإلا ىنعم
 هنيب ايف رن ميالو ( رخآلا خ "روي مل نا خَرو نمل كحلا يف تحصو )"يلو
 هنأ ملع نإ الإ اهنع 'عروتيلف « خروي مل يذلل رمآلا سفن يف تناك نإ هللا نيبو

 نإو ع قوبسم هلعل اهنع عروتي خروي مل يذلا اذك و ى هيلع سأب الف قبس دق
 يف اذك و اهقلطي نا همزلي مل خرأ يذلل اهب مكح" دقو هل نايب الو قباس هنأ ملع
 هيلع مكحي مل قباس هنأ هملعل هتوطسب اهذخأ نإو ى اهب برهي نأ هلو “ سكلا

 اهقلط نإو ى كحلا ىصع هنأل هنم أربي نكل ى قبسلا ىعدا دق هنأل ىنزلاب
 ولو اهنع ؛ساملا عروتيلف "سملا عقو نإ نكل ى رخآلل تزاج تدتعاو امهدحأ

 ةزمهلاب اخيرات : هلوق ىضتقمو ث رخآلا كلذل ةجوز اهسم هلعل “ رخآلا اهقلط
 نيب عمج هنكلو ةزمهلاب خرؤي مل نإ خرأ نمل لوقي نأ فلا اهلادبإب وأ ةنكاسلا

 ى واولاب اخيروت حرو ي خ رو َو واولا ربغب اخيرات خرؤي خرأ : لاقي هنإف نيتغل
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 ددجي 'فا لكل زاجو ء انناب اهقالط ىلع ربجأ دحتا وأ اخرؤي مل نإو
 هلبق رخآلا قلط وأ قلطي نأ لبق اهدحأ تام نإف اهاّسم مل نإ
 اهيلع ميقي الف

 هنأل ' زاجل واولا ناكسإو فيفختلاب خروي مل نإ فيفختلاب خَرَو نمل أرق ولو
 مركاك هخ"رؤي هتخ"رأو ى فيفختلاب هخ روو باتكلا رأ ا : اضيأ لاقب
 لك لوقي ناب ( انئاب اهقالط ىلع اربجأ ) اهخيرات ( دحتا وأ اخ"روي مل ناو )
 امم كلذ وحن وأ انئاب قالط قلاط وأ ى هيف ةعجارم ال قالط قلاط ىمه : ايهنم

 امهدحأ قلط نإو ى هلا ءاش نإ روص هل يتاتو ى نئاب قالط هنأب هيلع كحي
 كلذ وحن وأ رخآلا رهاظو اهنم امهدحأ ىلآ وأ اثالث امهالك وأ انناب رخآلا وآثالث

 "رسم يف كش نإ امهدحأ اهب جوزتي ال نكلو ى أزجأ اهنيب فلاختلا عاونأ نم

 يذئللف رخآلا لبق امهدحأ نم اهتدع تمت اذاو‘ىلوطلا ةدملا رخآ متي ىقح رخآلا

 ص رخآلا نم اهتدع مامت دعبو هنم اهتدع مامت لبق اهجوزتي نأ هنم اهتدع متت م

 دعب حاكنلا اهل ( ددجي نأ لكل زاجو ) نينثا نم رثكأل تجوز" نإ كلذك و
 اهب امهولخ مدع ةنيب تماق نأب ( اهاتسمي مل نا ) قالطلا بقع ولو ايهنم قالطلا

 اهنم سم نمو ى مكحلاو عازنلا ناك ىتح هتداهش زوجت نمب تنرق وأ انرق نأب
 ىنزلا ةين ىلع اهسمي مل هنأل مرحت ال : ليقو “ ديدجتلا رخآلل زاجو هيلع تمرح
 لوألا هنأ ةنيب رخآلل تماق مث رخآلاب ملعت ملو امهدحأ اهّسم نإو ى دقعلا لب
 ريخألا نم تقرف نآلا هتيضر دقف هتيضرل هب تملع ول : تملع نيح تلاقو

 تيضرو نيلجرب "يلو اهجوز ‘نإو“ًدتعت ىتح لوألا اهبرقي الو اهقادصتذخأو
 ص هنم تذخأ اهف همرفي نأ هلف اهقادص هنم تذخأو ريخألا ؟رسم دعب لوألاب

 ه“رَغ ٠"نرإ همزلو طلفب ةىطو وا ةلاهجب لخد اذإ يلولا ىلع نامض ال : ليقو

 قلط وأ قلطي نا لبق ) ةدعملا ردق ىضم ىقح “دترا وا ) امهد>أ تام ناف (

 ددجي ال نكل ددجي لب ( اهيلع ) يقابلا ( ميقي الف ) وه قلطي ملو ( هلبق رخالا
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 هفصنف الإو اهاقدصي مل نإو ةدحاو اهاعم اهاّسي ملو اهاقلط نإو

 اضرف "نإو ،ةعتم فصن هبحاصو هعبر همزل ايهدحأ اهل ضرف نإو « امهنيب
 اهاعتمو ال ضرف ام الك مزل اسمو

 هنأب لوقلا ىلع امأو ى لوخدلا ةلزنمب توملا ةنأب لوقلا ىلع ى ةافولا ةدع متت ىقح

 ؛ توملا نيح نم ددجي نأ يحلل و ى نيلوقلا يف اهيلع قالط ةدع الو قالطلا ةلزنمي

 نج "نإو اهقلطم نم اهتدع متت ىتح ددجي ال اذك و ى ةولخ الو "سم عقي مل نإ
 قلطي وأ اهقلطيف قيفي قح جوزتت الف قالطلا نم عنتما وأ باغ وأ امهدحأ

 ىلع ديسلا ربجأ ادبع امهالك وا امهدحأ ناك نإو ى “دتعتو عنتمملا وأ بئاغلا

 ال "ذإ هلو وأ هوبأ هنع قلطي الو ى غلبي قحف الفط امهدحأ ناك 'نإ و ى قالطلا

 ناو ) ، لطب هدر ‘نإف غولبلا ىلإ قلعتي لب “ لفطلا حاكن خسفي نأ حصي

 ناكسإو ءايلا مضب ( اهاق دنصي' مل نا ةدحاو ) ةعتم ( اهاعتتم اهاتسمي ملو اماقلط
 لباهاق دصي مل انوكي ( الاو ) اقادص اهل اض رشي مل نإ يأ لادلا رسك و داصلا

 ام "عْب"راههنم لك ىلعف ايهنم عومجملا قادصلا فصنيأ (ايهنيب هفصنف) اهاقدنصأ
 امهدحأ ضرفيل هنأ اذه دعب ركذ هنأ اذهل لديو طقف اهيلع فصنكلذف“فقدْصأ

 مل يتلل الإ ةعتم ال هنا ىلع ءانب اذهو ك ضرف ام عبر ضرافلا ىلعف رخآا ضرفو

 ضرف ناو ) يتأي ام هيلع لدي امك اهب لوخدملل و « "سملا لبق تقلطو امهل ضرفي
 امإو هفصن اهلف هل ةجوز امإ اهنأل ضرف ام عبر يأ ( هعبر همزل امهدحأ اهن

 (ةعتم فصن هبحاص) مزل ( و ) اهل فصنلا مسقف ى اهل ءيش الف هبحاصل ةجوز

 ريغ قلط هنأل ص هدحو هلام نم اهفصن جرخيو ى هلام يف لودعلا رظنب ِةموقم

 هيلع امإ هنألو ص رخآلا ضرف اهنع هبهذأ رخآلا فصنلاو « سام الو ضراف

 ث ةعتملا هل تمسقف جوزلا ريغ هنأ ىلع هيلع ةعتم ال وأ جوزلا هنأ ىلع ةمات ةعتم
 لثملاقادص وأ رقملا ذئنيح اهيلع "نال اسمو اضرفي مل وأ ( اسمو اضرف نا و )
 موقت "دتعت ال اهنأل ى نْيتعتم ال ةدحاو ةعتم ( اهاعتتمو امف ضرف ام ذاك مزل )
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 عبر سمي ل يذل او ةعتم فصنو ضرف ام همزل اهدحأ ريم نإو

 عبرو قادص امهمزل ايهنم ساملا ملعي مل نإو ء عتمي الو قادصلا
 ك ةعتم فصن و

 ضرف وأ تسم نمل ةعتم ال هنأ ىلع ءانب اهل ةعتم ال : ليقو ى ايلام يف رظنلاب

 هنأل ( ةعتم فصنو ضرف ام همزل امهدحأ سم ) و اعيمج اضرف ( نإو ) ى اهل
 ص ةعتملا هيلع اقلطم ساملا “نأ ىلع ةانب اعيمج ةعتملا هيلع جوزلا هنأ ريدقت ىلع

 (يذلار) مزل ( و ) “ هل تمسقف هيلع اهنم ءيش الف هبحاص جوزلا نأ ريدقت ىلعو

 ىلعو هفصن هيلع جوزلا هنأ ريدقت ىلع هنأل ( قادصلا عبر سي مل ) و ضرف

 ىلع ءانب اه ( هتمي الو ) فصنلا هل مسقف هيلع ءيش ال هبحاص جوزلا نأ ريدقت

 اضرف دقو ( امهنم ؛ساملا ملعي" مل انإو ) "سمت ملو امل ضرف نمل ةعتمال هنأ
 ناك اضرف ام توافت نإو ى اضرف ام ةلمج نم طقف ( عبرو "قادص ايهمزل )
 ى قادص "لك نث" قادصلا عبر يفو “ قادص لك فصن لماكلا قادصلا يف ايهيلع

 يذىلعو نوسمخ ةياملا يذ ىلعف نيسمخ رخآلاو رانيد ةئام امهدحأ ضرفي نأ لثم

 ىلعو فصنو رشع انثا ةئاملا يذ ىلعو “ قادص كلذف “ نورشعو ةسمخ نيسلا

 اهيلع ناك امنإو “ مكحتلا مزلي ةالئل قادص عبر كلذف عبرو ةتس نيسخلا يذ
 ىلعو « لماك ”قادص ساملا هنأ ريدقتب ايهنم دحاو لك ىلع هنأل عبرو قادص
 قادص كلذ فصنو ى ناعبرلاو نالماكللا اهندب مسقف هعبر "ساملا ريغ هنأ ريدقت

 ص نورشعو ةسمخو ةدحاو ةئام ايهتمزل ةئام ايهنم دحاو لك ضرف ولف “ عبرو

 فصن امهىلع "رسملا لبق اقلطو ايمس اذإ اهنأل : دمحم هللا دبع وبأ لاقو ؟ رهظ اذك
 لجأل لماكلا قادصلا ماقم مئاق آسم نمل مزاللا عبرلاو ‘ دحاو لك ىلع قادصلا
 اهنأل ( ةعتم فصنو ) ى هيلع انمكحت انكل الماك امهدحأ اننمز نلأ ولف ى "رسملا

 نأ ىلع ءانب ع اهف ةعتم ال سمي مل نم ىلاو ةلماك ةعتم اهل ‘ "سم نم ىلا رظنلإب
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 عابرأ ةثالث ضرافلا مزل هنيعب ال اهدحأ اهّسمو اهدحأ ضرف "نإ و

 مل نإو ، ةعتملا فصنو رقعلا فصن رخآلاو ةعتم عبرو ضرف ام

 ةعتملا فصن و رقعلا فصن "لك لعف هنيعب ال اهدحأ اهّسم دقو اهاقدنصُي

 ءةعتم عب رو قادصلا عاب رأ ةثالث لك ىلعف سلمل ملعي ملو اهاقدصأأنإو

 ددعتت ال ةعتملاو “ًاقلطم "رملاب وأ ،اعيمج سملا مدعو ضرفلا مدعبمزلت انإ ةعتملا

 ادحاو الإ نوكي ال جوزلاو “ةيجوزلاب اهنال ددعتي ملو فيكف ى"سملا ددعت ولو

 يذلاا نم قادصلا عبر نأل وأ « ةلملا يف قالطلاب وأ سملاب هنإف قادصلا فالخب

 . نيلماك ةعتمو اقادص تذخأ اهنأكف ى اهفصن ماقم ماق "سمي م

 تبات ال امهبم يإ ( هنيعب ال اهدحا اهتسمو ) هنيعب ( ايهدحأ ضرف نإو )
 هنأ ريدقت ىلع هنآل ( ةعتم عبرو ضرف ام عابرأ ةثالث ضرافلا مزل ) هنيعب
 فصن هيلع هبحاص "ساملا ريدقت ىلعو ى ةعتملا فصنو لماك قادص هيلع ساملا

 ةعتملا فصنو فصنلاو قادصلا هل مسقف ضرف دق هنأل هيلع ءيش الو قادصلا

 رقع هيلعف ساملا امإ هنأل ( رقعلا فصن رخآلا ) مزل ( و ) ‘ مكحتلا نم ارذح
 بّيثلا ةيد رشع فصن رقملاو “ هل مسقف ى هيلع رقع الف هريغ امإو لماك

 ىلا رظنلاب ركملاك ركبلاو ى بيثلا ةرحلاك بيثلا ةمألاو « ركبلا ةيد رشعو

 مل تاو ) سمي مل وأ سم اهفصن هيلعف ضرفي م هنأل ( ةعتملا فصنو ) امهتميق
 ( ةعتملا فصنو رقملا فصن لك ىلعف هنيعب ال اهدحأ اهتسم دقو اماق دنصلي

 ء"رسشلل الماك رقعلا همزلىف ضرفي مل وهو 4 ُرساملا هنأ لمتحم ايهنم دحاو ةرك "نأل

 ةعتملا وقادصلأ ايهنيب مسقف اقلطم هب همزلت اهنأ ىلع ءانب اضيأ ؟رسملل ةلماك ةعتملاو

 فصنو امبرو آقادص اهل نأ مدقت دقف آساملا ملعي" ملو اقدصأ نإو ى نالماكلا

 ةثالث لك ىلعف ساملا ماعي" ملو اماقدصأ نإ ) : لوقب نم مهنم ( و ) ، ةعتم
 “رماملا هنأ ريدقت ىلع الماك اقادص دحاو لك ىلع نأل ( ةعتم عبرو قادصلا عابرا
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 اجرحتيو ى مكحلا يف دحاو ثاريم اهنم اثرو اهاقلطي نأ لبق تنام نإو
 فمصن لك نم اهلف اهدحأ وأ اتام ناو ءاللاحت 'نإ سأب الو ء اعروت نإ

 نا كحلا يف تدلو ام ايهمزلو ى تجرحت تعروت نإ و ةأرما ثاريم

 اتام نإو ‘ هاثرو ترام ناف ‘ تدلو

 دحاو لك ىلعو ىايهيلع فصنلاو قادصلا مسقف ى "ساملا ريغ هنأ ريدقت ىلع افصنو

 ا إ يهو ى هيلع ةعتم ال "سام ريغ هنأ ريدقت ىلعو « ةعتملا ‘رساملا هنأ ريدقت ىلع

 اهنم اثرو اه ةلطي نأ لبق تتام نإو ) ى اهفصن امهيلع مسقف ةدحاو ةلاحب مزلت
 نإ فصنلاو ى نبا دلو وأ ادلو تكرت "نإ "عب٣رلا ‘ ( دحاو ) لجر ( ثاريم

 هلوق يف لعفلا لحم ىلع فطعلل نونلا فذح ( اج رحتيو مكحلا يف ) “ كرتت م

 ليلد هنآل هدعب ال باوجلاكو ص باوجلا ىلع هفطمل هلبق ال باوجلاك وهو ى اثرو

 'نإ ساب الو ) « اهجوز هنأ نيقي ىلع امهدحأ سيل هنآل ( اعروت نإ ) هباوج
 تذخأ امم "لح يف تنأف يل ثرإلا ناك نإ :رخآلل ايهنم لك لوقي نأب ( اللاحت
 اهنم ثرو ةدعلا دعب تتامو اهةلط وأ امهدحأ تام نإو ؤ كلذ وحن وأ هنم

 "نإو ى اهتثرو ل اح نإ سأب الو هنع جرحتيو « لجرلا ثاريم فصن يقابلا
 امدحأ وأ ) امه ( اتام نإو ) نئاب هنأل اهل ثاريم الف اهقالط ةدع يف تتام
 دلو الو ادلو اهنم كرتي مل نمم نمثلا ذخاتف ( ةارما ثاريم فصن لك نم اهلف

 نإ الإ ثرإلا نع ( تجرحت تعروت "نإو ) ى هكرت نمم نمثلا فصنو ى نا
 ى "ساملا وأ ايهنم ضرافلا نيبتي مل اذإ ةعتملاو قادصلا نعو “ ةثرولا عم تلناحت

 ( مكحلا يف تدلو ام ايهمزلو ) ث اهتوم دعب اهتثرو تالاح وأ امهتللاح نإ الإ
 "نإ ) ملعي ملو امهدحأ نم وأ ايهنم سملا عقوو لوآلا ملعي مل اذإ اكرتشم نوكيو

 ص ليق اك دحاو بأ ثاريم فصن ال دحاو بأ ثاريم ( هاثرو تام نإف تدلو

 (اتام "نإو) هلام اذخأ امهايإ الإ كرتي مل نإو هلك ايلام ذخأ هايإ الإ اكرتي م "نإو
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 نالقعيو امهيلع لقعيو ى نبإلا ثاريم فصن ,لك نم ثرو اهدحأ وأ

 ذ خأ اهنم تام نمف ( نبالا ثاريم فصن لك نم ثرو ايهدحأ وأ ) امم

 انبا كرت ‘نإو ى يقابلا فصن ذخأ هكرت "نإو ى اثراو كرتي مل "نإ هلام فصن

 اهعم تناك نإو ى امبر ذخأ بآلا تامو اتنب ناك نإو “ هعبر ذخأ طقف هاوس

 لقعيو ) “ فيراصتلا رئاس اذكهو آاسدس ةكرتشملا هذه تذخأ اهكرت تنب

 ةدحا و لك عم اهيتلقاع عم يطعي ينعي امهيتلقاع ةيدلا تمزل اذإ غلب نإ ( امهيلع

 ندلقعيو ) ) دحاو لجرك ىطعأ ةدحاو اهتريشع تناك نإو « لجر فسنك
 و ؛ ةريشعلا ةلقاملاو دحاو لجرك هتلقاع تمزل اذإ غلبي مل ولو ( هيلع

 : عوزلاو ٤ نمثلا ىلإ ىثنآلا جوزلاو “ سدسلا ىلإ م ألا هوحن و كرتشملا اذه

 . اذكهو عبرلا ىلإ



 با

 . . 2 ءاسنلل و ادص ةبرتلاو عاضرلاو لحل ا ةقحم ضرف

 قادصلا يف ( باب )

 نأل ذذلتلل ال ( ءاسنلل قادص ةيبرتلاو عاض.رلاو لمحلا ةتقَشَمل ضرف" )
 ةأرملا ةذلو لجرلا ةذل نيب ام لضف » : يقل لاق « رثكأ وأ لجرلل ام ةأرملل
 هنعو [سابع نبا هاور] )١' « ءايحلاب نهرتسي هلا آنأ الإ نيطلا يف طيحلا رثأك

 قادصلا نأ يدنع يذلاو )٢‘ « اهتذل يف ءزج ةئام نم ءزج هتذل نإ ه : يقلتم

 نب ىيحي هاور ] « مكلاومأ بيطاب ءاسنلا جورف اولحتسا » : قلع هلوقل عايجلل

 نإ الإ نيبجاوب اسيلو اهيلع ابجول عاضرلاو ةيبرتلل تناك ولو « السأرثم [ رمعي
 ص ةيبرتلاو عاضرلاو لمحلا .مزلي ال اضيأو ى حيحصلا ىلع اهريغ نع دلولا لبقي مل

 ىقبي الف ادرطم كلذ نوكي الف دلت ال ميقع نم مكو مقع لاجر وآ ءاسن نم مك
 اذإ لماحلا ىلع قافنإلا بجي مل لمحلل اناك ولو لصألاو “ بلاغلا ىلع لمحلا الإ

 ىلإ عجرتو ى هنودب دقعلا ححصو ى اندنع لاك طرش وهو ؤ بجو دقو تقلط

 )١( يةهيبلاو ينطق رادلا هاور .

 ( ٧ ) يذمزتلا هاور ٠
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 مهارد ةعبرأ وأ هلقأ وأ كاوسب 'نإو هب ايضارت امب لهو

 ىلع ربجيف ضرفي قح زوجي ال لوخدلا ثيح نمةحص طرش :ليقو ىلثملا قادص
 :للع هنعو “حصي ال : لاق اضعب نأ ٢ضعب ركذو ىاقافتا دقعلا حصو “ ضرفلا

 ك كلم دعب الا قىاتع الو > حاكن دعب الإ راهظ الو > حاكن دعب الإ ىالط ال «

 نبا نع ديز نب رباج نع ةدع وبأ ٥ اور [ » ةنيبو قادصو ىلوب الإ حاكن الو

 قادصلا ركذ نإ ال حاكنلا دقع حصي ال هنأ هانعم : هلثم يف ليقف [ سابع

 نكل ى قادص ال هنأ ىلع ادقمي ملام هركذ نودب حصي : ليقو ى هيف ضرفو

 هلع هيهن يفو « رقملا وأ لثملا قادصف هضرف لبق سم نإو ، كلذ دعب ضرفي
 ةيكلملل قادصلا : ليقو “قادص ال نأ ىلع حاكنلا مرحت نمضتي ام رافّشلا نع

 روصتي ( لهو ) ص ةيكلملا فصنلاف الإو قادصلا ىطعأ ءيطو نإف ءطولاو

 : ةفينح وبأ لاق هبو ى حيحصلا وهو ( كا ومسب ) ايضارت ( نإو هب ايضارت امب )
 تايدلا رانيدك امهرد رشع انثا وهو رانيد عبر يهو مهارد ةثالث ( هلقأ وأ )

 ؛كلامو انباحصأ ضعب لاق هبو « ةقرسلا يف عطقلا ىلع سايق كلذو “ ضيحلاو

 هنإف ةقرسلا يف عطقلا ىلع اسايق روهمجلا لوق وهو ( مهارد ةعبرأ ) هلقأ ( وأ )
 خيشلا ركذو “ عطقلا باب يف بهذملا وهو ى حيحصلا ىلع مهارد ةعبرأ يف بج

 حضاولاو “رانيد عبر اهنأو مهارد ةعبرأ قادصلا لقأ ةنأ اياصولا باتك يف رماع

 عطقي ام ىلع اسايق : لاق ى امهرد رشع ةتس نم رانيدلا لعج نإ الإ ةثالث اهنأ

 ى فرصتب ها ديلا هب فلتت ام لقأب حابتسي ال وضع جرفلا نأل قراسلا دي هب

 دورول صنلا ضرعم يف سايق اهنأ ديدحتلا لاوقأ نم امهريغو نيلوقلا دريو

 نولهآلا هيلع ىضارت امبو « ام ءيشبو ديدح متاخمو نيلعنب يزجي هنأب ثيدحلا
 لاقف > البوط تككف يسفن كل تيهو تلاقف ةأرما تماج هنأ « : نلع هنعو

 له : قلع لاقف ٠ ةجاح اهب كل نكت م نإ هللا لوسر اي اهينُج"وز : لجر هل
 : للع لاقف . اذه يرازإ الإ يدنع ام : لاقف ؟ هايإ اهقردنصت" ءيش نم كل
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 ةسمخ وأ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ص ائيش دجأ ام : هل لاقف ى هريغ سمتلاف رازإ الب تدعق ثارازإ اهتطعأ "نإ
 كدنع له : لي لاقف ى ائيش دجي ملف ‘ ديدح نم امتاخ ولو سمتلإ : لاقف

 ؛ اهامس روسل “ ادك ةروسو ى اذك ةروس يمعم معن : لاقف ؟ نآرقلا نم ءيش

 نأ هرمأ هنأ ىرتف ص « '`) نآرقلا نم كعم امب كل اهتجوز : تللم هل لاقف

 نود امب ولو زوجيف هدجي ملف ، ريثكلاو ليلقلا ىلع قدصي ءيشلاو ائيش اهقدصي
 هنود ا٤ زوجيف اديق ال اليثمت ديدح متاخب ةلقلا يف هل لتشم هنأ ىرتو كاوس
 ال هنأ يور اك ريقفلا كلذب صوصخم امل نآرقلا ملعتب جيوزتلا امأو “ اضيأ

 : نلع هنعو سابع نبا نع ديز نب رباج ثيدحلا كلذ ىور « كريغل كلذ زوجي

 تدريو "") « كارأ نم ةضبق ولو نولهآلا هب ىضارت ام ىلع ىمايآلا اوحكنأ »
 بجي قورسملا نأو « كلذك جرفلا سيلو ص نيبتو عطقت ديلا نأ اضيأ نيل وقلا

 ةيصعملل الاكن تمطق ديلا نأو ءطولا عم دري قادصلا سيلو عاطقلا عم ه"در
 ىلع يعفاشلا لدتساو ى ميبلاك ةلماعم جوزتلا نأو “ بحم دقو ى حابم حاكنلاو

 همحر ةكرب نبا هضرتعاو ى ليلق لقأب تيرتشا ةمأ يرست زاوجب هلقأل دح ال هنأ
 \ كذلملا درجمب ىرست" ةمألا نأل كلذ ىلع سايقلا حصب ال هنأب هلا

 ةبحلا هيف حصت ال جثوزتلاو “ تبهو ولو ىرستف ا" « كناميا تكلم امو <

 نيمهرد ىلع عقو حاكن ق يلع نب ىسوم "فقوتو 60 ينم حاضيإو ةدايزب ها انل

 ناكو ى قناود ةعبرأب عقوو ةفيزم تناك "نإ هلطبأو ةعبرأ ىلع ريشب هزاجأو
 يبأ لوق وهو ( ةسمخ ) مهارد هئلقأ ( وأ ) ت اهنيب يلع نبا قرفي ملف رمملا

 )٠١( هيلع قفتم .
 )٢( يقهيبلا هاور .

 . ) ه ٠ : با زحألا _ ٣٦١ : ءاسنلا ( ) ( ٣



 ٨ً_>ح ال وأ اهتميقب ةم ال ١ ذكو ء هفصن بيلثلل و اهتيد رشع رعكبلل وأ

 ذإ هبف فرلا هركو ، فالخ ؟ةميقلاو ةيدلا زواج ولو ، هرثكأل
 ء ةيقوأ رشع يتنثا نم رثكأب جوز الو جوزت ام تلع هنأ يور

 نبا هملعو ى ةرشع لقو مها رد ةسل يهو ةاون هنعو « بوأ نب لئاو بويأ

 [ ينطق رادلا هاور ] يلع لوق وهو “ ةرشع هلقأ وأ « ثلثو ةثالث ليقو ةكرب

 ( وأ ) نوعبرأ هلقأ : يعشلاو يمخللا لاقو ع رباج يبأ نب ىسوم لوقو افوقوم

 فصن يأ ( هفصن بتيثللو ) ةكرشم وأ ةد_ًَءحوم ( اهتيد رشع ُ ركبلل ) هلقأ

 تإ لوقلا اذه ىلع ( اهتميقب ةمأل ) قدصلي ( اذكو ) ةكرشم ولو اهتيد رشع"
 دح ال وأ ) اذه زواجي الو اهرشع فصنف بيث وأ اهتميق رشعف و اركب تناك

 فلآلا طاقسإ ىلوآلا .ةمألا يف ( ةميقلاو ) ةرحلا يف ( ةيدلا زواج ولو هرثكأل

 ىلع دئازلا نوكي هلعلف "وأب "حص "نإف واولاب نوكنف ( ةدح ال وأ ) هلوق نم

 الثم ةعبرألا نوكف قادصلا نع اجراخ لاوقألا نم امهريغ وأ ةسمخ وأ ةعبرأ

 تور ( ذإ هيف فرّسلا هركو ‘ فالخ )"دحال وأ هلوقب لباقىف ةرثكلل ادح
 يورو ١ '؟ًارهم .لقأو اهوجو ترزبحصأ يتمأ ءاسن ريخد» : تلل هنع ةشئاع

 هيلع لولدملا حاكنلا ني" يأ ؤ٢) « هنم ليلد قادصلا يف رسيلا ه : قلع هنع
 تذإب ة أرملا هب ممةتست كرابم قادص هنأ ىنعمب قادصلا نمع وأ قادصلا ركذب

 ةلقب هيف ةلوهسلا ي « هنمأ لىلد حاكنلا يف رسيلا ه : يورو 6 اهب عفتنيو ى هللا

 هتانب نم اتنب ( جوز الو ) ةأرما ( جوزت ام قل هنأ يور ) و قادصلا
 نوعبرأ يهو ةيقوالا فصن وهو '" "شنو ( ةيقوأ رشع يتنثا نم رثكاب )

 )١( نابح نبا هاور .
 )٢( هرسيأ قادصلا ريخ ) ظفلب مكاحلاو دواد وبا هاور ( .

 )٢( ملسم ءادر .
- ١٤٤ 

  

 



 اهلف قادص الب ج وزت نمو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 نع نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نبا ةياور ىلوألاو “شنلا طاقسإ ةياور يفو ى امهرد

 زوجيالو « نلع هنع باطخلا نب رمع ةياور ةيناثلاو ىقللع هللا لوسر نع ةشئاع
 نأ الإ « كريغل لح ال » : لاقو ى هب لجرل ةأرما لل جةوزو « نآرقلا ملعتب

 ‘١© « نآرقلا نم كعم ام ىلع وأ كعم امب اهتجوز » : لاق هنأ اندنع ةياورلا
 ص كتءارق لجأل اهتج"وز ىنعملا نأ لمتحاف « كريغل زوجي ال » هنأ ركذ ن ود

 ص اذه نيعت « كريغل لحي ال » ةياورو اهملعت نآرقلا ةرجأب اهتج"وز هنأ لمتحمو

 وأ هتنامأبو “ لحي مل وأ هلجأ ؟لح هربغ وأ انيد اهيلع وأ انهريغ ىلع امب زوجيو
 ضراقملل نمضيو ى ضارقلاو ةعاضبلابو تمع نإ اهريغ دنع وأ اهدنع هتعيدو

 راجئتسالاب قادصإلا زوجيو امل يقابلاو لاملا نم هل وه : ليقو “ حبرلا نم هبانم
 ء«ناوبدلا»يق هوعنمو«جاتلا» هيلعو ةيآلا ٢؛«كحكنأ نأ ديرأ ينإ :ىلاعتهلوقل

 الو ، انعرش ريغ يف كلذ نأ ههجوو ى لوخدلا لبق ماتلا طرشب ضعب هزاجأ و

 وأ ًازيفق اذكب زوجي لهو ى انريغب صوصخم كلذ نأ يف حيرص "صنب الإ ملسد

 دي يف امب وأ اشحاف وأ ائيدر ارانيد اذك و اذكب وأ مهاردلا وأ ريناندلا نم اعاص

 وأ كلذ هبشأ ام وأ اعنقم وأ ةزج وأ ابوث وأ ةفحلم اذكب وأ قبآب وأ بصافلا

 اهديرت ةموصخ راد ىنكسبو ؤ شرأ نم هل اهيلع امب زاجو “ فالخ هوركم

 . نييودب اناك وأ الثم رادلا كلت نود ناكسإلا نم همزلي يذلا ناك ذإ

 امل قادص ال نأ ىلع وأ زئاج ريغ قادصب وأ ( قادص الب جوزت نمو )

 ال نأ ىلع اهجوزت نإ حاكنلا ُلحي ال : ليقو ى هيلع "بجاو قادصلا ( اهلف )
 حيرصتلاب دقعلا ددج ؟سمي مل نإو حيحصلا وهو اهتسم نإ تمرحو ى اهل قادص

 . رخآ ظفلب دواد ودأ هاورو . ملم ظفالاو هملع قفتم ) ( ١

 . ٢٧ : صصقلا )٢()
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 اهقدصي ىتح هعم . ٠. . ٠ 5 ٠ . .

 الو ى دقعلا زاج قادص ال هنأ ادقتعم ال الفاغ هددج نإو هتينب وأ “ قادصلا

 نم اهيطعي ال نأ ىونف ةأرما جوزت لجر اميأ » : للع هنعو ‘ قادص نم دب

 اميب لجر نم ىرتشا لجر ايأو ى ناز وهو تومي موي تام ائيش اهقادص
 «١' رانلا يف نئاخلاو نئاخ وهو تومي موي تام ائيش هنمث نم هيطعي ال نأ ىونف

 ىون دقو اهقادص نم ائيش اهيطعي ال نأ هتينب ايناز ناك اذإف « [ بيهص هاور ]
 ال نرأو كلذ لبق ىون اذإ هنوكب نأ ىلوأف قادصلا تابثإو دقعلا دعب كلذ
 الف كلذ لبق امأو “ ينازلاك مثإلا يف ناك ولو اهيلع مرحي الف هدعب امأ ى دقعني

 بيطاب ءاسنلا جورف اولحتسا » : قلع لاق اهقدصي مل نإ هتملعأ ولو اهيلع مرحي

 ريغ وأ روك ذم لجآ وأ لجاع وأ رضاح لامب جرفلا لحي امنإف "") « مكلاومأ

 هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم » : قلع لاق قو ‘ دعب ضرفيف روكذم

 يف اهلو ىنز عامجلا ناكو دقعلا در قادص ال نأ ىلع دقع اذاف ") « ةدر وهف

 ( اهقدصي ىتح ) جرفلا نود ابف ولو “ امب ذذلتلا نم ( هعنم ) هللا دنعو مكحلا

 افو اقفتا ام بسحي الجآ وأ الجاع هضرفي وأ اهيطعيو قادصلا امف ضرفي

 ىتح هتجوز ىلع لجرلا لخدي ال : كلامو رمع نباو سابع نبا لاق لي اهقوقح
 اهطعي مل رأ اهقدصي مل ولو لخدي نأ زوجي : ليقو ع هنم ائيش اهيطعي و اهقدصي
 اذإ مث ى اهقدنصيلف هلها مكدحأ عماج اذإ » : قلع هنعو « قادصلا نم ائيش
 6٤ « اهتجاح يضقت ىتح اهلجعي الف اهتجاح يضقت "نأ لبق هتجاح ىضق

 )١( ريغصلا عماجلا عجار فيمض دانساب يناربطلاو ىلعي ودأ هاور .

 )٢( رمعي نب ىيحي نع السرم دراد وبأ ءاور .
 . دمحأو هجام نباو ملسمو يراخبلا هاور (+ )

 . ريغصلا عماجلا عجار . سنأ نع ىلعي ويأ هاور ) ٤(
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 هعنم اهلو لوألاب بج وو ى دعب هعنمت الف ةعواطمب وأ ةرم آرسق اهئطو نإف

 الو اههاركإ هركو « رسقب ءطو دعب ولو هيدؤي ىتح الجاع اهقدصأ "نإ
 هتعنم لح ىتح اهسمي مل نإو لجأ نإ هعنمت

 ةنونجم وأ ةلفط ولو ارهق يأ ( ارعسق ) ولو ( اهنطو ناف ) [ سنا هاور [

 ناك وأ « ناويدلا ه يف اك جرفلا نود ولو ( ةعواطمب وأ ةرم ) ةمأ وأ

 ( ب ) لثملا قادص ( بجوو ى دعب هعنمت الف ) [آ_نونج وأ ادبع وأ الفط
 قادص هب همزلي مل اهتسم ىلع هترهق "نإو رقلعلا وأ ( لوألا ) سملا
 هرهقب وأ اهاضرب اهسمي ىتح كلذ دعب هعنم اهف حصو ى هرايتخاب اهسمي ىتح مات
 همزلأف هاضرب لخد دقو ى هلوخدب لثملا قادص وأ رقعلا مزلي هنأ قرفلاو اهايإ

 هجو الف ؟رسملاب رقُعلا وأ قادصلا دجأو دقو « قدصل هعنمت امنإو “ هسفنب هسفنل

 ملف اهسفنل اعفن هب رجت اهنم لعف اهنأل هب همزلي الف هايإ اهرهق امأو “ دعب عنملل
 يأ ( هيدؤي ىتح ) لجآ عم وأ هدحو ( لجاع اهقدصأ نإ هعنم اهلو ) رَبجي
 'لبق املو ى هعنمت الف ىضرب امأ ( رمقب ) ناك نإ ( ءطو دعب ولو ) لجاملا
 نإ لجأ تدملط مث لخد نإو “ يدؤي ىتح دالبلا نم تءاش ثيح جرخت نأ

 الف اهاضرب اهئطو نإو ى اهنومي ام املو هعم نوكت نأ رمؤتو “ آرسعم ناك

 ى اهقفني ماد ام هعنم اهل : يعفاشلا لاقو ى اهقوقحب ذخؤيو اقلطم اندنع هعنمت

 اذإ ءطو ىلع ( اههاركإ هركو ) لجاملا اهيطعي ىتح هعنم اهل : ةفينح وبأ لاقو

 لجأ وأ هلك ( لجأ نإ هعنمت الو ) لجاعلا اهيطعي وأ قدصي ىتح هتعنم
 (هتعنم لح ىتح اهتنم نإو ) هتعنم هايإ اهطعي مل نإو لجاعلا اهاطعأو هضعب
 ك هايإ اهيطعي ىتح هب هعنمت لجاعلاو « لجاعلا ةلزنمب راص لح اذإ هنأل تءاش نإ
 هب هعنمت نأ نع الضف « هلولح لبق هيقف امهل قح ال هنإف هلولح لبق لجآلا امأو

 يف اك ص سمي مل وأ آسم ع لحي مل وأ آلح « لئجع وأ لتجأ « هعنمت ال ليقو

 س ١٤٧ -



 ةّمعو ةدجك اهباسنأ لثم ضرف الي تئطو نإ اهلو ى يدؤي ىتح

 . بيثو ركب يف ره ام وهو مكحي هب و ، اهرقع : ليقو تخأو

 اغلاب جوزلا ناك ص هيف اك فالخلا كلذ يف "ءاوسو ى اهقادص كردتو « ناويدلا »

 الو ث هنم هذخأ ىلع تربجأ لجآلا ذخأ هتجوز ىلع ضرع نمو ى ال مأ القاع
 يف طورشلاو “ قادصلا نم وهف دقعلا دنع هيلع طرتشا ام لكو “ يدنع ربجت

 ال ضرفب وأ ( ضرف الب تنطأو نإ املو “ يدؤي ىتح ) قادصلا ةلزنمب حاكنلا
 تنبو ( تخاو ةمعو ) بآلا نم ( ةدجك اهباسنأ لثم ) يزجي ال وأ تبثي
 امل بجو ةأرما يف « ناويدلا ه يفنو بآلا ةهج نم نهوحنو معلا تنبو خآلا

 الإو بآلا نه الإو اهقيقشف ملعي مل نإو اهمأ قادص لثم اهل نأ لثنا قادص
 ى لكل ام فصنف اهيتخأ اقادص توافت نإو “ بألا ةهج نم ىبرقلاف ىبرقلاف
 لقعلا ةحصو مالسإلاو ةفرحلا يف تناك اذإ كلذو اهتاوخأ ترثك نإ اذك و

 نم ا۔ملثم قادصف « اهتدارق قادص ملعي م وأ الإو ى حراوجلا ةمالسو لامجلاو

 لامجلاو لاملاو لاحلا يف اهلثم قادص اهف "نإ : ةيكلاملا لاقو . تاملسملا

 لوخدلاب كلذ قحتستو دقعلا موي ربتعم كلذ "نأو ص نيدلاو ىنسحلا تافصلاو

 نسلاو لاملا يف اهلثمل ام اهل : ليقو ى اهتبارقو اهتخأ ىلا رظني الو ى دقملاب ال

 ى ةصنصلاو قلخلاو ندلاو ردقلاو ىنغلاو نامزلاو دلبلاو بسنلاو ةراكبلاو

 وأ لق لبق هب تجوزت ام اهل : ليقو ى اهتامعو اهتاهمأ طسوأك اهل : لبقو

 الب تئطو 'نم :لكل (:ليقو ) ةكرشلاو ةمالا يف اضيأ فالخلا كلذو ، رثك

 ام وهومكحي هب و اهرنقعع') ارهق ىنزب واتبثي ال ضرفب وأ «دعاوقلا» يف اكرضرف
 اهج"وزت نإو رشعلا فصن نم ( بيثو ) ةميقلا وأ ةيدلا رشع نم ( ركب يف رم
 ناو ص اهل ةعتم الو « قالط الب ضقتنإ لوخدلا لبق افلتخاو ضرت ملو ضرف الب

 َقادص الف يلولا ةزاجإلبقو لوخدلا لبق يلو الب قادصو دوهشب جوزتم اهقلط

 ءرقعلا ال روهشملا وهلئملا قادصو “فصنلا اهلف هاضر تطرش "نإ الإ ةعتم الو
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 اهلف اهسمف نورشع لب : تلاقف ريناند ةرشع كقادص : لاق نإو

 ةرشع "لب : لاقف نورشع كلاق "نإو اهباسنأل درت : ليقو 2 نورشعلا

 تاراجإلا ف اذكو > كلذك درت : لقو ‘ ةرشعلا اهلف هتنكمأو اهسمف

 وه هب كحي يذلا نأ ركذو ى اهقادص ةأرملا هب لطبلت.ام باب يف ةتس وبأ لاق اك

 ىقادص ( لب : تلاقف ريناند ةرشع كقادص ) لشم ( : لاق نإو ) . رقْلا

 اذكهو ةعستلا اهلف ةعست لب : تلاق نإو ( نورشعلا اهلف اهتسمف نورشع )
 قادص لثم ( ل درت : ليقو ) هنود ناك وأ هقاف وأ هاواس هب تمتخ امب ذخؤي

 ( اهتسمف ةرشع لب : لاقف نورشع تلاق نإو ) رقْعلا امل : ليقو ( اهباسنأ )
 ام اهلف نورشعو دحاو لب : لاق نإو ( ةرشعلا اهلف هتنكمأو ) هاركإ الب
 : ليقو ) هنود ناك وأ هقاف وأ تلاق ام ىواس هب متخ امب ذخؤي اذكهو ى لاق

 اذك لب : لاقو ى اذك تلاق نإو رقعلا اهل : ليقو ( كلذك ) اهباسنأل ( درت

 رخآ هبقع دحاو ملكت اماك « كلذ نم رثكأ مالكلا ر"رك وأ « اذك لب تلاقف

 مالكلا هب متخ نم لاق اك قادصلا ناك "رسملا ناكو قادصلا نم لاق ام ريغب
 "نإ و رقعلا :ليقو “لثملا:ليقو “هريغ وأ قادصلانم لبق هركذي ام وه ناك ءاوس

 ديري وه ال : لاق وأ قادصلا كلذب جوزتأ ال : رخآلا لاقف اقادص امهدحأ ركذ

 لاق اب كلذ يف ذخؤي" ال نأ :يدنع حيحصلاو ى رقعلا : ليقو “ لثملا ناك هيفن

 مكحلا يدنع زوجيو ص لثملا قادص وأ رقملاب ذخؤي لب « ءيش ىلع اقفتي مل ام

 لوقب ذخؤي ( تاراجالا يف اذكو ) ى رقملا اهيف ةروص لك يف لثملا فادصب
 ص ريخآلا لوقب : ليقو لطبيف عيبلا يف امأو لثملا ةرجأ ىلإ درب : ليقو رخآلا
 اذإو ص لثملا قادص : ليقو « جوزلا لاق ام الإ اهل امف اهسفن نم هتنكمأ "نإو

 سمو ديلاب جرفلا “سمو نطب ام رظنو ى اهضرف زوجي الف اضرفف لثملا هيلع ناك
 :ناويدلا هيف لاق“اهلبق لئاسملاو ةلأسملا هذه يف رهقو ناكمإ ءطولاكركةذلاب ندبلا

 7 عم ضرفت وأ هعم ضرفي نم لكوت نأو هعنم اهلف ضرف الب تجوزت نإ
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 قافتالا ناك امع عوجر الو ص نيك ريشم وأ نيدبع وأ نيلفط ولو اعم الكوي وأ

 ضرفي نأ هتبلط نإو « هاضرلف نالف ىضرل اهاقلعو ةضيرف اضرف نإ و هلع
 ص امهؤايلوأ ضرفي الف امهدحأ وأ اننجت نإو “لثلماف اهتسمف اهب آ ضرت ملو ضرفف

 ناليك ولا ضرف انجف ضرفي نم الك و نإو ةقافإلا دعب هازاجأ نإ زاج الإو
 :ليقو ى زاج اضرفف اقافأ مث ناليك ولا ننجت نإو ى ةريشعلا يتفبلخ ضرف زاجو

 ايف ضرف وأ اضرفف دحأ وأ ناجوزلا الإ ذترا نإ زاجو ايهتلاكو تلاز

 هضرفيو “ هاضرب الإ تبثي مل جوزلا لام نم ائيش ليك ولا نيع نإو « ناليك ولا
 متيلا ةفيلخو قرلا ديسو “ ءايلوالاو ةنونجملاو نونجملاو ةلفطلاو لفطلا وبأ

 ى ربحي : ليقو ى هنودب جوزت "نمم ضرفلا ىلع ربجي الو ى امهديبعل و ايمل نونجملاو

 تدترا وأتّنج وا تتامف ربجأنإو ربجي مل الإو هب تيضر نإ ضرف ام زاجو

 ةآرم وأ ءام وأ ردق وأ رانل ولو نطب امىأر وأ ةمئان وأ ةبلغ اهئطونإو “ربجي م

 وأ هتس هتروع اهنكمأ وأ هتبلغ وأ هديب اهجرف وأ هرك ذب اهدسج ؟سم وأ

 . قادص ال : لوقأو ى كلذي لثملا بوجول ربجي ن هدسج ريغ اهجرف يف لخدأ

 وأ ضرفب هلبق تجوزت دقو ضرف الب اهجوزت نإو ى هايإ اهرهقب رقع الو هيلع
 فصن يناثلا ىلع اهل : ليقو “هثلك : ليقو « لوآلا فصن اهلف اهتسمف اهيلع عقو
 ضرف الب اهجوزت نإو « اهلثمك اهل : ليقو ط يناثلا فصن ثلاثلا ىلعو لوألا
 تلاز نإو ى ركملاك اهلف كلذك تقلخ وأ ءامب تلاز وأ ةرذع الب اهدجوف

 لبق تام "جوز اهل ناك دقو ضرف الب اهج"وزت نإو “بذثلاكف اهسفنب وأ لجرب
 ًادساف تححًوزت نمو “ بدثلاك : لىقو &ى ركبلاكف سلجملا يف قلط وأ ةرملا

 اهجوزت نإو ى ركبلاكف الإو بّيثلاكف لوألا لخد نإف ضرف الب احيحص مث
 ه ا لثملا : لبقو ! ضرفلاف ضرف نإو « ”لثملاف سمو ضرف الب آدساف

 . اه رصي
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 الو 0 ةافولل تّدتعاو هتث ر و سي ملو تامف ضرف الب ج وزت نإو

 جوزت نإو ، هنع اطقسو اهث رو كلذك تتام نإ و ، ةعتم الو اهل قادص

 . . ولو «نافصن انيبف نيعم ضرفب ةدقع يف نيتأرما

 اهجوزت نإو « هدسج ريغ اهجرف يف لخدأ نإ مرحت ابنأ "ضعب معزو
 نمضو هتيلو ج“وز نمو ىاهلثم قادص ىلإ تدر" هتلازأ مث امهل ام ةرثك ىلع ريثكب

 ًضتفا نمو « "يلولا بلطي وهو جوزلا بلطت : ليقو ى اهل هيلع وهف اهقادص اهل

 ص لجآ وأ لجاع وه اك قادصلا هبلع ليقو “ قادصلا هيلع امنإف عبصإب هتجوز
 : ليقو ى مهرد ةئاتس وهو نْيَلدَع 'مأوس شراألا هيلعو ى لجآف نكي مل نإو

 هيلع دح الو كله اهتوم دعب هتأرما عماج نمو ‘ سأرلا مدقم حرج شرأ
 . [.دث تناك نإ رعلا فصن ثلثو اركب تناك نإ اهرقع ثلث همزلو

 دقعلاب هتجوز اهنأل ( هتثرو سمي ملو تامف ضرف الب جوزت نإو )
 اآمنآل رقع الو امل ضرفي مل هنأل هفصن الو ( امهل قادص الو ةافولل تّدتعاو )

 ع امل ضورفم ريغ يأ ( كلذك تتام نإو ):قلطت م اهنأل ( ةعتم الو ) سم م
 الو قادص فصن ال اذك و ةعتملاو قادصلا يأ ( اطقسو اهث رو ) ةسوسمم ريغو
 نبا نع يورم وهو نتروصلا ف لمملا ُ"قادص امل : لسىقو > ) هنع ( رقع

 يف كلذب يقل ىضق : لاقف نانس نب لقعم ماقف قادصلا عم هب ىتفأ دوعسم

 دعب اهسم نإ و ث اضيأ ةعتملا اهل :ليقو “ تيضق ام لثم قشاو تنب عورب
 'نإ اذك م “ امنم عوطقم وضع سم يف امل قادص الو ى اهلثمك اهثراولف اهتوم

 دعب اهمو ضرف نإو لثشملاكف ةب رصب اهب نإو هنم اعوطقم اوضع تلخ دأ

 ادمع اهترذع تلازأف ضرف نإو اضيأ رخآ اهيلع : ليقو “ ضرفلاف توملا

 ضرفب ةدقع يف ) رثكأ وأ ( نيتارما جوزت "نإو ) اهضرف : ليقو بيثلاكف
 وأ اتفلاخت ( ولو ) اذكهو عابرأ وأ ثالثأ نهنيب وأ ( نامفصن ايهنيبف نيعم
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 نبأ مل 'نإ دبع دنع ةمأو ةرحوأ ةيباتكو ةدحوم وأ ًابيثو اركب

 وفعت نأ الإ هفصتف سملا لبق قلط مث ضرف نإو ء دقعلا دنع لضافت

 . .. .. ... .... .... هلمكمف وفعي وأ هكرتتف

 ( و اركب ) ابهادحإ وأ ءانسحىرخألاو ةميمد امهادحإ نوكت نأ لثم نفلاخت
 ال ( دبع دنع ) نيتتباث ( ةمأو ةرح وأ ى ةيباتكو ةدحوم وأ ابنيث ) ىرخآلا
 ثيح وأ اقلطم مملا زاوج لوقلا ىلع امأو « يتأي ام ىلع اهعمجي ال ذإ رح دنع

 كلت يف ءاوس ناك امنإو ط ءاوس نهنيب وأ امهنيب آضيأ قادصلاف ةرحلا هيفكت ال

 جاتحت ىوعد ةدايزلا ءاع"داف “ءاوتسالا ةكرشلا لصأ نآل نهف هميسقت مدعل لئاسلا
 لعج وأ هد قأ وأ هاطعأ وأ هب ىصوأ وأ ءيشب قدصت نم نإ 1 > لسىلدل

 ى ةبراغملا دنع ثرإلا ىلعف برقألا ةصو الإ سوؤرلا ىلع نوكي ددعتل كلذ لثم

 دنع "لضافت ) لوعفدل ءانبلاب ( نيبي" مل نإ ) سوؤرلا ىلع : ةقراشملا تلاقو

 نمجرب : 7 > ,لك رهم ردق ىلع نصصاحتي : ليقو » حيحصلا وه و ) دقعملا

 هل لحت ال نمم وأ ةدع يف نهادحإ تناك نإو “ "نهب لخد نإ لثملا ىلإ كلذ يف

 قادص اهل : ليقو ‘ سوؤرلا ىلع اهبوني ام اهل : ليقو “ىرخأآلل هلك قادصلاف
 . رقعلا : لقو > لشلا

 وأ هكرتتف ) ةأرملا ( وفعت نأ الإ هفصنف سملا لبق قلط ث ضرف ناو )
 يذضر رمع دنعو ى اندنع حاكنلا ةدقع هديب يذلا وهو ( هلمكيف ) جوزلا ( وفعي

 هنمضي ةنونجملا وأ ةلفطلا هتيلو قادص نع وفعي يلولا وه : ليقو ى هنع هلا
 رظناف . ىعفاشلا لوق كلذو ى اهقادص نع وفعي ةمألا دسو ى هلام نم اهف
 ةرسم وأ هرهاظ وأ اهجرف نطاب سم وأ رظن نإو « داعملا راد ىلا دازلا نايمه »

 هركذب اهربد "رسم "نإو ،هلك :لبقو قادصلا فصن همزل اهقلطف هركذب اهندب ا
 الإ الماك قادصلا مزلي ال ليقو ى ال : ليقو ى لكلا همزل هعبصإ هيف لخدأ وأ
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 وأ هتلغ فصنو هفصنف كلذك قلط مث اناويح وأ الصأ ضرف 'نإو

 هلبق قلط نإ هفصنو سم نإ هنمض هديب كلهف انيعم ضرف نإو ،هلسن
 ء كلهف هتضبق نإ هفصن تنمضو تام نإ هنمضي الو ،عييضت الب نإو

 هلبق اهقلط نإ عييضت الب نإو تومب ال

 امفارتعا عم اهيلع لخد اذإ همزلي : ةفينح وبأ لاقو « لبنقلا يف ةفشحلا بويغب
 ىنزب اهديس ىضرالب ةمأ وأ ةلفط وأ آرهق هتجوز ريغ سم نمو . اهأطي مل هنأ
 سملاو رظنلا يفو “ هتفشح بويغب : ليقو “ جرفلا يف ركذلاب الإ رقعلا همزلي م

 . جرفلا ريغ يف امهب مزلي الو فالخ

 هفصنف ) سملا لبق يأ ( كلذك قلط مث اناويح وا ذاصأ ضرف أناو )
 دعب ثدح ولو ناويحلا ل۔ن يأ ( هلسن وأ ) لصألا ةلغ يأ ( هتلغ فصنو

 نمض ( و سم نإ هنمض هديب ) فلت وأ ( كلهف انئيعمئ ضرف نإو ) دقنلا
 ءاليإو راهظك ام هجوب اهقراف وأ "سملا لبق يأ ( هلبق قلط انإ هفصن )
 للا رمأب كله "نإ هنمضي مل اذلو .ص هيف انيمأ سيل هنآل ( عييضت الب نإو )
 ص رهاظ قولخ ببس الب ( تام "نإ ) هفصن الو هلك ( هنمضي الو ) : لاق اك
 وحن و ] ِعلبسب و 1 لبسب وأ لع نم هعوو و أ ةلخن و أ را دج عوقوب ت ام نإف

 ىلخف اهيلإ هملس نإو نمضي مل ةقعاصب تام "نإو “ عيضي مل ولو هنمض كلذ

 عبيضت الي كله "نإ هنمضي مل يل هزرحإ : تلاقو هتضبق وأ اهنيبو هنيب

 الب نإو تومب ال ) فلت وأ ( كلهف هتضبق نإ هفصن ) درلاب هل ( تنمضو )
 ءاهيلإ عفد ام فصن درت ناويحلا يف : ليقو ( هلبق اهمتتلط نإ ) اهنم ( عييضت
 نمق فلت امو « اهيلإ عفد ام فصن : ليقو ى اهديب يقب ام فصن لصألا يفو
 قالطإو ث هريغو لصألا نم فلتملاو ىقابلا نم فصنلا "درت : ليقو « اهلام
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 تقلط نإو ى لكلا اهلف سم مث آريثك حب رف نيعم ضرفب رجتا نإو
 ٠ ٠ رثكألا دنع نجوزل ا نيب ءانع الو > نافصنن هلبق

 ةايح لاوز ىلعو زاجم ضرألا نم "يدنلل ةذباجلا قورعلا ةوق عاطقنا ىلع توملا
 هزاوج ىلع ءانب زاجملاو ةقيقحلا نيب عمج ةدحاو ةملكب اهعمجف ى ةقيقح ناويحلا

 اهقئلطو تفلتو اهتضبقف ةنيعم ةرعبأ ةرشع ىلع اهجوزت نإ : « جاتلا ه يفو

 فصن ت"در تلسانت نإو ى ةنبهم اهنأل ال : لبقو اهتميق فصن هلف رسملا لبق
 نمث فصن : ليقو ط لسنلاو ةرشعلا فصنف نيعت مل نإو ضعب دنع عيجلا

 فلأ ىلع اهجوزت نإو ىلوآلا فصن همزل قالطلا لبق لسنلا فلت نإو ةرشعلا

 هدجي مل فصنلا اهيلإبلطو "سملا لبق اهقلطو اهضبقو هل اهتبهو مث اهتضبقفمهرد
 ملو هتطعأ ام فصن فصن وهو عبرلا : ليقو هدجي : ليقو ى راتخملا ىلع

 تام نإو ى لخنلاو رمتلا فصن ت"هر هلبق قتلطو لخن اهاضق نمو “ هقحتسي

 دالوألا فصنف تتامو تدلوف ةيراج ىضق نإو « هضرأ فصن تدر لخنلا

 ُااله ببس يف اهتلمعتسا نإ اهفصن وأ اهتمدخ فصن الإ اهمزلي الو ى طقف
 : لقو يقابلا تدر امهدحأ تامو اهالصوو نيدبعب جوزت نإو “ تكلهف

 اهل هظفح ىلع رهملا هىلإ تدر نإو يحلا ةميق فصن : ليقو ى ايهتميق فصن

 . اهناخ ام فلحو « هفصنب اهعبت فلت هنآ معزف

 لكلا اهلف آسم مث ) اليلق وأ ( اريثك حبرف نيعم ضرفب رجتتا نإو )
 هل سدل ( و نافصنف ) ءاليإو راهظك ام هجوب تقروف وأ ( هلبق تقلط" نإو
 لام يف امهدحأ ىمعت ابف ( رثكألا دنع نيجوزلا نيب ءانع ال ) ذإ هتراجت ءانع
 ةحماسملا ىلع امهانبم ةنأل ى حيحصلا وهو نيضوافتملا نيكيرشلاك امهو ى رخآلا

 ىلع هل هب كح رخآلل امهدحأ هب "رقأ نإو ءانعلا اهنيب : لبقو ‘ نواعتلاو

 ىففالخلا اذك و ةمألا ةجوزلاو ةرحلا ةجوزلا كلذ يف "ءاوسو ثاميمج نيلوقلا
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 ء هلك اهلف اهم لبق تامو ضرف نإو كلذكف هب ترجتا نإو

 . . . اميفهفصن : ليقو « رثكألا دنع تتام نإ اهثراولو

 هيلع قفتا ام "حصلامعالانم ام لمعيف ءانعىلع رخآلا عم امهدحأقفتا نا وءانعلا
 ال هنأل هل كحي الف هل دقع ريغم ءانعلاب رخآلل امهدحأ ىصوأ نإ امأو ى هب كحو

 هلك فصنلاو تسم" نإ لكلا اهل ( كلذكف هب ترجتا نإو) ثراول ةىصو

 نإ هلك فصنلا اهل : ليقو “ حبرلاو اهيلإ عفد ام فصن : ليقو ى سمت مل نإ

 هؤانع اهنم ىنعت نم ىطعي ءانعلا اهنيب "نأب لوقلا ىلعو ةدحاو ةقفص ترحتا

 ( اهثراولو هلك اهلف اهئسم لبق تامو ضوف نإو ) لودعلا رظنب قادصلا نم
 نإ هعبرو ت نبا دلو الو ادلو كرتت مل "نإ هفصن وهو هنم هثرإ جوزلا ذخأيو

 هتوم دعب وأ هتوم لبق ( تتام نإ ) اهلام رئاس نم كلذك ثريو كلذ تكرت

 رهاظف اهتايح يف امأ لوخدلا ةلزنمب توملا نأ ىلع ( رثكألا دنع ) ذخآلا لبقو
 نيتلأسملا يف يأ ( امهيف هفصن : ليقو ) ةوعدلا ءايحا طرشبف توملا دعب امأو

 اذه ىلعو ت قالطلا ةلزنمب توملا نآ ىلع ايهنم دحاو لك توم يأ ايهتوم يف وأ

 مل نا هنم رخآلا فصنلا عبر ثرتو ى دقعلاب قادصلا فصن اهلف تام اذإف

 نم كلذك ثرتو كلذ كرت نا رخآلا فصنلا نمت"و نبا دلو الو ادلو كرتب

 . هلام رئاس
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 لصفم

 ضرفلا اهلف هتمرحم يه اذإف تسمأ مث ترف مولعم ترجتا نإ
 اهب رجتاف ةنيعم رانيد ةئامب اهجوزت 'نإ اذكو اهؤانع هيلعو « حبرلا هلو
 هتمرحم تجرخف سمح حبرف

 لصف

 ( هتمرحم يه اذإف تنممأ ث تحرف مولعم ) ضرف ( ب ترجتا نا )
 ( {ضرفلا اهلف ) اهعم عمتجت ال نم عم ةعومجمب وأ ام هجوب هنع ةمرحم وأ

 لام هب ترجتا نيح هنآل سملا لبق هدوجول ( حبرلا هلو ) مولعملا
 مدعلو هب قادصلا فصن قحتست الف ى دقعلا نالطبل هيف امل ءيش ال لجرلا

 هل ةجوز تسبل ذا ( اهؤانع هيلعو ) هقحتست الف تقولا كلذ يف رملا
 ترحتاف ميرحتلاب تماع ناو ى جاوزألا نيب ءانع ال : لاقب نأ نع الضف

 عم سملا دعب ام حبر اهلف هدعبو سملا لبق ترجتاف ملعت مل نإو « اهل ءانع الف
 وأ رثكا وا لقأ وأ ( رانيد ةنامي اهجوزت نإ اذكو ) هلبق ام حبر ال ؛ قادصلا

 ىلع هيلا اهتدر مث اهتضبقف اهايإ اهاطعأ نكل اهنيعي مل وأ ( ةنيعم ) ريناندلا ريغب
 وأ ام هجوب هنع ةمرح وأ ( هتمرحم تجرخف سم مث حب رف اهب رجتاف ) زرحلا
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 . خسفلاب اماع مث رملا دعب اهب ترجتاف اهعفد "نإو ،حب رلا هلو ةئاملا اهلف

 نإو ءهؤانع اهيلعو ك كلذ اهلف هدعب رجتتا نإ اذكو ك حب رل او ةئاملا اهلف

 وأ هتعلس هلو ةئاملا اهاف هب اماع مث سم مش آراد وأ ةعلس ةئاملا يف اهل ىضق

 ص كلذ فصن اهلف هلبق اهقلط مث اهل ىضق ام اهلف هدعب ىضق نإو ، هراد

 ىلع ايضارت نإو

 ى اهربخ هتمرحمف “ تراص ىنعمب :تجرخ « نمض اهعم عمتجت ال نم عم ةعومج
 هتمرح نوكيف كلذ هنمضي مل وأ “ كلذك اهروهظ هل ةمرحم اهترو ريص ىنعمو

 'نإو ( حبرلا هلو ) الثم ( ةئامل اهلف ) اقلطم لاحلا فيرمت زاوج ىلع ةانب الاح
 قادصلا تقحتسا دق يهو رجتا هنأل امل نوكي هدعب حبر امف سملا دعب حبر

 ام حبر هلو "سملا دعب حبر نا هل حبر الف اهميرحتب ملع ام دعب رجتا اذإو ى سملاب

 سملاب الثم ( ةئاملا اهلف خسفلاب اماع مم سملا دعب اهب ترجتاف اهعفد نإو ) هلبق
 نم روكذملا ( كلذ اهلف هدعب رجتا نإ اذكو ) سملا دعب ترجتا اهنآل ( حب رلاو )

 يف امل ىضق نإو ) ابصاغ الو اهل اجوز سيل ذإ ( هؤانع اهيلعو ) حبرلاو ةئاملا
 مث ) اهريغ وأ ( اراد وأ ) آاضورع يأ نيسلا رسكب ( ةعلس ) لشم ( ةناملا

 ءاضقلا نآل ءاهيف اهل ىضق ام ال سملاب ( ةئاملا اهلف ) خسفلاب يأ ( هب اماع مث سم
 هتملس هلو ( دقعلا ةحص مدعل ائيش سملا لبق قحتست مل اهنأل جوزلا لام يف عقو

 ام اهلف ) سملا دعب يأ ( هدعب ىضق نإو ) ىضق امب كلذ ريغ وأ ( هراد وأ
 ناكو ( هلبق اهقلط مث افىضق ناو ) سملاب هتقحتسا امف عقو ءاضقلا نأل ( ىضق
 خسفنا نإ امأو ى ىضق يذلا ( كلذ فصن اهلف ) آاخسفنم ال احيحص حاكنلا

 اذإ لثملا قادص امهل نأ خسفنم حاكن لك يق : لثمو . سمت" مل نإ اهف ءيش الف
 رثكأ وأ نارهظ امم لقأ ( ىلع ) ارس ( ايضارت ناو ) اهل ضرف ام ال تلم
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 اهيلع اهج ورتف نيعبرأ ارهاظ اهقدصأ دق نوكي 'نأ ىلع رانيد نيرشع
 كلذ ملع نم اهل دهشتي الو هللا دنع ال ء كحلا يف امل تتبث سانلا دنع

 اهل دهشيو آضيأ هدنع اهل تتبث : ليقو نيعبرالا ىلع الو نيرشعلا ىلع ال

 اوملعي مل "نإ اهيلع دوهشلا دهشت نأ اه زاجو « كلذب ملاع اهب

 دق نوكي نأ ىلع ) ارس ( ارانيد ني رثع ) اهقدنصي نأ : لثم نارهظي ا+ء

 نيعبرأ ) : هلوق نم لاح وأ ارهاظ اقادصإ وأ رهاظ يف يأ ( ارهاظ اهقدصا

 اذك و نوعبرألا يأ ( تتبث سانلا دنع ) نيعبرألا ىلع يأ ( اهيلع اهج"وزتف
 كلذ مكاحلا ملع ولو ( مكحلا يف امل ) ةرسلا يف امم لقأ رهاظلا يف اهقدصأ ام لك"
 الو ) حيحصلا ىلع ( هللا دنع ال ) نيعبرألا لب دقعلا دنع نيرشعلا اركذي مل اهنأل
 كحلا رهاظ ةفلاخمل ةرسلا يف وه اء ( نيرشعلا ىلع ال كلذ ماع نم امف دهشي

 نأ امل زوجي الو ى رمألا سفن يف ام ةفلاخمل الثم ةرهاظلا ( نيعبرالا ىلع الو )

 اضيا ) لا دنع يآ ( هدنع امل تبث :ليقو ) لوقلا اذه ىلع نيعبرألا ىلع دهشت
 دنع ادهشأو لجب اهيلو 'نم ( كلذب "ملاع اهب ) لوقلا اذه ىلع ( امف دهشيو
 نوكي قح امهنيب هابفخأ ام اهرضي الو ى اهلف الجاع هتبلطف لجاعي دقعلا
 نإ فنصملا رك ذ قلا ةلأسملاف الجآ آرسو الجاع ارهاظ اهقدصأ نإو ؤ اهاضرب
 ملاع اذك و « قافتاب اهب ةداهشلا هل زوجتف طقف نيعبرألا ملاع امإو ى تيضر
 ىلع يأ ( اهيلع دوهشلا دهشت" نأ ) لوقلا اذه ىلع ( امل زاجو ) طقف نيرشعلاب
 نيعبرالابو ةرس نيرشعب قادصإلا نم روكذملا كلذب ( اودعي مل نا ) نيعبرألا
 دقو “ اهنوعواطي ال دقف لوألا لوقلاب اوذخأو اوماع نا نكل اوملع وأ « ارهج

 ىلا ةروصلا ىلع رصتقا دوهشلل ددرت هيف كلذ ناك املف ، اهتعواطم يف نوددرتي
 :لوقت نأ كلو “فوطعملا و فطاعلا فذحف اوملعي مل اذإ ام يهو ى اهيف ددرت ال

 همهفب هنع ىنغتسا هنكلو ص فطعلا قيرط ىلع هردقي ملو اوملع اذا ام ركذي ل
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 ىلع مهلمحت الو « كلذب اوملع اذإ نيرشعلا ىلع لوألا ىلع اهل اودهشي الو

 نوزوم وأ ليكم يف دوهشلل ةئزجتلا زيجي نم يأر ىلع الإ كلذب ملعلا

 اضيأ مهدهشت نأ اهلف نيرشعلاب اوملع ناو : الثم لاقل هركذ دارأ ولو مالكلا نم

 ال هنأ لوآلا لوقلا يف حرص اك لوآلا لوقلا ىلع ال لوقلا اذه ىلع نيعبرألا ىلع

 الو نيمبرألاب اوملعي مل نا هدارم : لوقت نأ كلو ى اودهشي نأ مهل زوجي
 ىنعمو لصاحلا ليصحت هنال مهداهشتسا ىلا ةجاح الف اوملع اذا امأو « نيرشعلاب

 اودهشيآ الو ) ةداهشلا لمحيف جوزلا ناسل نم عامسلا ىلا مهوعدتنأ مهايإ اهداهشإ
 رهاظ يف الا نيعبرالا امل تبثي مل يذلا لوآلا يف يأ ( لوألا ) لوقلا ( ىلع اهف
 نم روكذملا ( كلذب اوماع اذا ) للا دنع امل تتبث ولو ( ني رشعلا ىلع ) كحلا

 ( كلذب ماعلا ىلع مهلمحت الو ) نيمبرأ ةينالعلا يفو نيرسثع رسلا يف اهقدصأ هنأ
 نورشعلا وه يذلا ددعلا كلذب وأ طقف نيرشعلا ىلع ةداهشلا ىلعو روكذملا
 امإ دب ال اقح امهل نأ ىضتقم ىلع مهلمح ملعلا ىلع مهلمح ىنعمو “ كلذب اودهشيل

 ةلامإو هل اليهست طقف نيرشعب :هل دهشي نأ ىلإ هليمتف ى نيمبرأ امإو نيرشع
 ىلعالا ) للا دنعو مكحلا يف نيعبرأ اهل نأ وهو يناثلا لوقلا ىلع اهرمأ ينبتو

 نوكرتيو “حص امب نوذهشيف (نوزوم وأ ليكهيف دوهشلل ةئزجتلا زيجي نم يأر

 ةداهش امهوذخأ ولو “ شب مل ام نوك رقيو قحلا بحاص ءاش امب وأ “ حصي م ام

 لوقلا ىلع امأ و “اهيلع داز ام نوكرتيو نيرشعلاب ةلأسملا يف امل نودهشيف ةدحاو

 تدارأ نا نكلو ث نيرشعلا صيصخت ىلا جاتحت الف نيمبرألاب نودهشي امنإف يناثلا
 ةداهشلا ةئزجتو ى ةئزجتلا زيجع لوق ىلع الا آضيأ زوجت الف طقف اهيلع ةداهشلا

 : ليقو ى لثملا قادص ىلا كلذ يف ناعجرب : ليقو ى اهنم ءزجي دهشي نأ : يه
 تيضرو مولعم ءيش وأ مولعم ددع ىلع حاكنلا لبق يلولاو جوزلا طراشت نإ

 رانيدب اهجوزت "نإو ى هب تيضر ام : ليقو . رثكألا اهلف رثك أ ىلع اهجوز مث

 الو لكلا تذخأ كلذ وحنو ةعبرأو ةثالث وأ رانيدو نيرانيدب وأ نيرانيدو
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 هل تنمضو ، حاكنلا مامت دنع اهيلع تررح اهنم ةمرحم ةمأ اهقدصأ نإو

 . . ؛سمانإاهلهيلع نايضالو سم لبق تقلطأ نإ اهفصن

 ابذك دقف العف اذاو ث رسلا يف ام فالخ ىلع رهجلا يف داهشإلا كلذ ايمل زوجي

 وأ ءايرلا وأ ةعمسلاو رخفلا دارأ وأ ى بذكلا درجم دارأ ءاوس مارح بذكلاو

 الف هوحن وا ,رئاج ةرضم كلذب عفد ناو ى كلذ ريغ وأ رخآلاب امهدحأ نواهت

 وأ اهب هربغل اهيلو اهج"وزيو نيرشعب رئاجلا اهبلطي نأ لثم للا ءاش نا سأب

 ص ىطعأ ام ةلقل اهجوزي مل امناهنأ رئاجلا ىريل نيعبرأب اهجوز اهنأ رهظيو ى لقأب
 هميرغ هل يدتسي امب ةداهشلا ديرب نأ : لثم ى ريثك ةداهشلا ةئزجت ىلا يعادلاو

 'ذا طقف ضعبلا هل اوركذي نأ : لثمو ى دئازلا نع تكسيو ؤ عضوم لك يف

 اوركذ ول ذا ضعملا هل اورك ذي نأ : لثمو “ ىصامتو ركنأل لكلا اوركذ ول

 . كلذ وحنو يناثلا اذه نم صالخلا مهويف لبق هصلخ دق اددع قفاول لكلا

 ءابنجلاك.ف عاضرلاب ةمرحملا امأو .بسنلاب ( اهنم ةمرح ةمأ اهقدصأ نإو )
 امأو حيحصلا ( حاكنلا مامت دنع ) اهتمرحم اهنأب ملعت مل ولو ( اهيلع تررح )

 قادص اهل لب اقلطم حخسفنملا يف ررحت ال : ليقو سملاب لب هب ررحت الف خسفلا

 مل وأ اماع ص تقروف وأ ( تقلط" نا اهفصن هل تنمضو ) رةمعلا : ليقو « لثملا

 ال لاما نامضو اهتتوف اهنآلف اماعي مل وأ ملعي مل اذإ امأ . هنود تملع وأ ى املعي

 يدنعو ى ملع ولو ى وه ال يه اهتت"وف اهنألف اماع اذإ امأو ى دمعلا هيف طرشي ال

 ه_.فأ "بدستمو هلام تدوفتب ضار ه زأل 2 ةريخالا ةروصلا هذه ق نمضت ال

 كلام دسفي نأ دحأل َتذنذأ ولف ء اهل ةمرحم اهنأ املاع اهقدصأ ذإ تيوفتلاب

 ضعبل افالخ فصنلاب ةمآلا ىعنستست' الو ( "سم لبق ) نامضلا همزلي مل هدسفأف
 اهلك وأ دقعلاب اهفصن تكلم 7 اهقدصأ امل هنأل ( "سم نا اهف هيلع نايض الو )
 ُدمعلاو ى ررح هضعب وأ هنم مرحم اذ كلم نم نآل 9 ا_مكلمب تررحف ٦رلاب
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 هلبق اهقلط "نإ اهفصن وأ سم اذإ اهل اهتميق نمض اهسلدو كلذب ملع نإو

 . . .قلطم هل اهتميق فصن تنمض ةمألا كلت فصن اهقدصأ 'نإو

 قش قتعأ نم » : فلع هلوق نامضلاو ررحتلا يف ةجحلاو « ءاوس كلذ يف ةمألاو

 هاور ] )١' ص هبيصن ةميق هل عفد هيف كيرش هل ناك نإف هعيمجب رح وهف دبع يف

 “ريرحت اهل وبقف اهفصن كلمت دقملابف . [ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 لئاسملا يف اذكهو ىهتميق هل عفدتف جوزلل رخآلا فصنلاو « اهلك ررحتف اهفصنل

 . هنود تملع وأ امعن ل وأ املع ءاوس فصنلا الو لكلا اهل نمضي الو ى ةيتآلا

 يتلا اهنألف املعي مل اذإ امأو ى ادمع اهتتوف يتلا يه اهنألف اهدحو تملع اذإ امأ

 ،دمعلا هيف طرتشي ال عضولا باطخ نم اهكلم اهقتع نأل ى دمع الب.ولو اهتتوف
 اهنأل نامضلا ههزلي ال اهعم جوزلا مئلعو ى ادمع اهتتوف دق اهنآلف اماع اذإ امأو
 هنألقادص الب احاكن كلذ "دمي الو ءاوس همدعو جوزلا منلعو “اهتتوفو تملع

 هلو۔.ةب راك اهكلمو اهكلمي تررح امنإ و ى اهقدصأ ام تكلمو اهقدصأ دق

 . اهل “لعف لوبقلاو

 ع سيلدتلاب فصويو اهآرغ (اهمستلدو) اهتمرح اهنأ وهو ( كلذب ملع نإو )
 ولو "رورغ لهجلاب هلعف يذلا هلعف نأل ؛ هيلع ررح مرحم اذ كلَم نم نألهج ولو

 نإ ) هنمضي امنإو ( اهفصن وأ سم اذإ اهل اهتميق نمض ) رورغ هنأب ملعي م
 نمضي الو سملا لبق "يأ ( هلبق) تمرح وأ هوحن وأ مءادفب اهقراف وأ ( اهمتلط
 جوزلا نود كلذ ىلع دقعو ُيلولا ملع اذإ : ليقو ى اوملع ولو آيلولاو دوهشلا هعم

 ةمألا كلت فصن اهقدصأ نإو ) سي مل نإ هل افصنو سم نإ اهل اهنمض ةأرملاو

 رخآلا فصنلاو “ ملعي مل ولو ؟سمي م وأ سم ( اقلطم هل اهتميق فصن تنمض

 ٠ دمحأر ةجام ناو يذمرتلاو دراد وبأو ملسمو يراخبلا هارر ) ( ١

 - ١٦١ - ج) ٦ ۔ لينلا ١١(



 فمصنلا نايض هيلعو « يابلا فصنلا هل نمضت مل اهرغو اهنود ملع نإو

 فصن تنمض امهادحإنم ةمرحم ةمأ نيتأرمال قدصأ نإو ءاهلقدمملا

 قلطم اهتبحاص

 لكلا فصن عم عبر وهو اضيأ هفصن هل تنمض الإ و “ًرسم نإ هلك اهيلع “بهاذ
 هل نمضت ال اهنأ يدنع يذلاو ‘ رخآلا عبرلا اهيلع بهذو اهعابرأ ةثالث كلذ و

 اهل وبقب ررحت اهنأ ملع ثذإ ؛قتعلاب ةمألا اهتيوفت يف "ببس هنأل اهنودملع وأ املع اذإ
 نإو ) كنذإب كلام دسفأ نم ىلع نامض ال اك ،امل امف لوبقلا ناك ول و اهقدصأف

 نامض هيلعو ) هل عيضملا هنأل ( يقابلا فصنلا هل نمضت مل اهرغو اهنود ملع
 تايمستلا رئاس كحو « اهتس٤ي مل نإ عبرلاو اهّسم "نإ ( امل قدصملا فصنلا
 ؛لبق ةلأسملا يف مهكحك انه دوهشلاو يلولا كحو “فصنلا كح عبرلاو ثلثلاك

 امل نمضي الف ناويدلا رايتخا رهاظ وهو « جوزلا ملع ولو ةأرملا ىلع ررحي :ليقو

 ) نبيتأرمال قدصا نإو ( فنصملا هرك د ام حيحصلاو اضرأ هلنمضت ال اهنأ رهاظلاو

 ص كلملاب ررحي ال عاضرلاب مرحلا نأل بسنلاب (امهادحإ نم ةمرحم “ةمأ) رثكأ وأ

 مملا دلوك هجيوزت لحي يذلا ةبارقلا وذ اذك و مرح :ليقو . هعيب هرك نكلو

 ص عاضرلا نم خآلا عابي ال : لاق عيبرلا نأ هتارصتخم ضعب يف ركذو ى لاخلاو

 مادختسا هل : ليقو « ةوخإلاك مهف امهدل و وأ عاضر نم هيدلاو َكَلَم نم نإو

 خألا نرإو ث ةسام ةجاح وأ نيد يف الإ مهعيب ال عاضرلا نم هتبارق
 وهف هريفل عقو اومسق اهو ك هنم هوخأ مهدحأ ةثرو نيب ناك نإ عاض رلا نم

 اذك و « هل اديبع اوناك اذإ ةعاضرلا نم هتوخإ عيب هركي ناويدلا يفو « هكولم

 ةأرما تعاب نإ : رثألا يفو ها مرحي ال نمو “ عاضرلاب هحاكن هيلع مرحي نم لك

 اهدلوك هنإف هقتمتف هيرتشت نأ تردق نإف ى هنمث تلكأف هتعضرأ دقو اهمالغ
 .ه ١ كلذ ريغ لسىقو ارح جرخم ل مرحم ربخ محر اذ كلم نم : ناويدلا يفو

 ضود تملع وأ املعت مل وأ انماع ( اقلطم ) اهتآرض ( اهتبحاص فصن تنمض )
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 اها رو وأ ةمأ نانثا ىرتشا نإ اذكو ى الف اهترغو كلذب تملع نإ الإ

 . . هبحاص مهس نمض امهدحأ نم ةمرحم يهو امهل تبهو وأ

 ( اهتترغو كلذب ) اهتبحاص ( تمع نإ الإ ) اهعبر تنمض سمي مل "نإو اهبحاص
 ص جوزلاىلع الو ةأرملا ىلع امل نامض (داف) كل ةمرحم ةمآلا هذه نأ اهربخت مل ناب
 ك هلام نم تحرخ جوزلا ملعو املعت نإو ص ناويدلا رهاظ وه اك هىلع : ليقو

 « اهلام نف اودع نإو ص اهنم مرحم تاذ يه يتلا لام نم : ليقو « ايل نمضو
 وأ ى اوملعي مل وأ اوملع “ نمهلام نمف رثكأ وأ نيتأرملا نم مرزع تاذ تناك نإو

 ؛ ملعت مل نم ىلعو “ ضعبلا لامو هلام نمف نُمضعبو وه ملع نإ و ‘ هنود نملع
 ص ةملاملا ريغل ةملاعلا تنمض و نهلام نمف جوزلا ملعي مل نإو . جوزلا ىلع اهبيصن

 اهدحو تداع ولو ةمألا ىلع ةياعس الو “ فيعض وهو ملع ولو نملام نم : ليقر

 تذخأ ةرح تجرخو ةمآلا هذهب اهجوزت نإو اهيلع : ليقو “ حيحصلا ىلع

 قادصف وضعب وأ ةمسقلا : ليقو “لثملا قادصف تملع نإو ى ةمأ اهنأ ىلع اهتميق
 . وضعلا ةيد : ليقو ‘ لثملا

 وأ ةيصولا البقو ( ايمل تبهو وأ اهاثرو وأ ةمأ نانثا ىرتشا نإ اذكو )
 امهدحا نم ةمرحم يهو ) ام هجوب اهاكام وأ اشرأ اهايطعأ وأ اهب ارجؤتسا

 ص لبقف كلذ وحن وأ ةبحلاو ءارشلا لاح ملع نإ الإ اقلطم ( هبحاص مهس نمض

 . اهملع ةياعس الو « لوبقلا ىبأ ولو لب ى لوبق الب كلملا لخديف ثاريملا امأو

 ادبع اذكب اهجوزت نإو . هنم مرحم تاذ تسيل نم بيصنب ىعستست" : ليقو
 ص [مداخ وأ اقيقر اذكب وأ قرب وأ ثانإلاو روكذلا : لبقو : روكذلا تذخأ

 ام : ليقو ى غئلْبلا نم ذخأتو نافصن : ليقو ى ىثنآلا لبقو “ ركذلا اهلف
 وأ ةدعقم وأ ءايمع وأ ءاجرع وأ لماح وأ دلت ال ةيراج زاجو مسالا هيلع عقو

 نإ ليلع وأ حيرج وأ توملا ىلع فرشم نيعبو “ كلذ وحنو ءاصرب وأ ةمره
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 ى بيعب دري ال قادصلا نآل ممت مل ولو “ عطق هيلع بجاو وأ ناج وأ تلبق

 زوجي : ليقو . توت ال ةيراج ال « هتيانج هتقرغتسا نإ يناجلا ةميق اهل : ليقو
 . بوحم نباو > ناودلا راتحس لوآلاو 7 ةيراج ذخأتف

 الو “ قادصلا لهج زاوجل ىرخأ هيلعف ةدحاو تتام املك هنأ ضعب معزو

 اهلام نم اذكب الو ص اذك اهل درب نأ ىلع اهتيراجب الو اذك هل درت نأ ىلع هذهب

 كلذك و ةميق وأ ضوع وأ لثمب هلام نم كلذ ردق : ليقو 0 اهلثمك كلذ يف الو

 . ءامإلاو دسملا ريغ
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 باب

 حاكن يف دقعلا دنع دقنلاف ء لجآ وأ لجاع وأ دقن امإ ضرفلا

 هدقنب نأ ةأرما يلو عم قفتا نمو ص قارتفا دعب ال عيب وأ

 ءريخاتو قادصلا دقن يف ( باب )

 رضحم ريغ يأ ( لجاع وأ ) رضحم ىنعمب دوقنم يأ ( "دقن امإ ضرفلا )
 لكو ص نبل وذ ىنعمب نيالك لجأ وذ يأ ( لجآ وأ ) هيلإ رخؤي هل لجأل نكل
 قادصلا وهو معأ تعححت هعم جردنم رخآلل رياغم الك نأل رخآلل 7 مسق ةثالثلا نم

 لعجو “لجأ هل 4بورضم الو ،آرضاح سيل ام فرعلا اذه يف لجاملا نأل الثم
 هتحت جردنمو هنم : هنأ ىنعمب لجاعلل امسق دقنلا عويبلا باب يف رماع خشلا

 عفدأام ( دقنلاف ) دقن ريغ لجاعو دقن لجاع نيمسق ىلع لجاملا : لاق ذإ

 يبأ لوقو ( ( دعب . ) ةرجأ وأ ءارك وأ ( ( عيب وأ حاكن يف دقعلا دنع )

 وهف ى هسفنب ءيشلل فيرعت ث حاكنلا دقع يف دقن" ام دقنلا : ناوبدلاك ءايركز

 نإو ى يوغللا دقنلا قلطم بناج دقن ام ايل وق يف اربتعا : ليق نإ الإ يرود
 اهنأىلع ةرجش وأ هذخأت : ليقو ى لثملا قادصف ملعت ملو ذخأي مل ليسفب اهجوزت

 مضب ( هدقني" نأ ةأرما يلو عم قفتا نمو ) اهتمطق ترثأ ىتح اهتك رتف اهملقت
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 ناك نإ هدنع داقنإلاب اهنذأتسيو ى ابأ ناك'نإ زاج دقعلا دنع رانيد ةئام

 هطعي ام لكف ه نودب هعفد 'نإ زيجت وأ اهلصي ىتح هنم أربي الو ، هريغ

 نم وهف : ليق اهرمأ كلامل وأ اهيلول "نإو هب الإ احاكن دجي ال امع جوزلا
 هنم ناكام سبح هريغ وأ يلول لحت الف { ءادفلا دنع دريو 4 قادصلا

 اهنذإب الإ

 زاج دقملا دنع ) الثم ( رانيد ةئام ) دهاشمو ارضاح يأ ادقان هلمحي يأ ءايلا

 ىطعأو هعنمت مل نإو “هتعنم نإ الإ ةأرملا نذأتسي مل ولو جوزلا أنبيو (ايأ ناك نإ
 ص حيحصلا وهو هتزاجأ نإ الإ هنم رسي" مل دقعلا سلجم ريغ يف اهقادص بآلا

 اهتذاتسيو ( ذخآلا "ىلولا ىلع وه عجرو هيلع تعجر ري ل اذإو أربي : ليقو

 هنم أربي الو ) بأ ريغ ىأ ( هريغ ناك نإ ) دقعلا دنع يأ ( هدنع داقنالاب
 نب دمحا سابعلا وبا لاق اهنذإ ( نودب هعفد نإ ) هلعف ( زيجت وأ اهلصي ح

 هماقمب زم وأ ىلولا ىلإ قادصلا عفدي نأ جوزلل زوجي : هللا مهمحر ركب نب دمحم

 ةدقعلا دعب امأو < كلذ يف ةأرملا نذإ ىلإ جاتحي الو ى هنم أربيو دقعلا لاح يف

 قادص لكأ ابأ ولو يلول سيلو . ىهتنا اهماقمب ماق نم وأ ةأرملل الإ هعفدي الف
 هيطعي ام لكف ) كلذ تملع نإو زاج اهيلع هل ام يف بآلا هلك أ نإو ى هتيلو

 نم وهف : ليق ، امهرمأ كلامل وأ اهيلول نإو هب ةالإ احاكن دجي ال امم جوزلا
 ( اهنذاب الإ هنم ناك ام سبح هربغ وأ يلول لحي الف ‘ ءادفلا دنع ةدرو قادصلا

 مهيلع الردت الف اهجوز دنع هريغ وأ ماعطب هيلع اهافاك ناو ءادفلا ناك اذإ

 وأ مهدنع ام لثم اهسفن نم جوزلل درتو اوكسمي نأ مهلف م تنذأ نإو ى ةدرلا

 الإ جوزلا مهيلع كرديالو 90 مهيلع تكردأ مهتبلاط وأ مهل نذأت ل نإف هتمق

 اهتطساوب مهاطعأ نإ مهنم درت نأ ةجوزلا ىلع كردأ الإو ى مهيدياب مهاطعأ نإ
 امأو “مهايإ هئاطعإب الإ جوزتلا كردي ال هنأ ثيحنم مهاطعأ اذإ ام يف هلك كلذو
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 ٠ ...... ..... . آةرانيد اذكو اذك اهل قدصب نأ : لجاعلاو

 در النف اهورمأف جّوزتلاب اهورمأيل وأ هوبحيل وأ ارخف وأ ءاير مهاطعأ نإ
 لبق ةدع وأ ءابح وأ قادص ىلع تحكن ةأرما ايأ » : لم لاق « مهيلع

 ام ؛قحأو ى هيطعأ نمل وهف حاكنلا ةمصع دعب ناك امو ى اهل وهف حاكنلا ةمصع

 لاق [يصاملا نب ورمع نب للا دبع هاور ] )١' « هتخأو هتنبا لجرلا هيلع مركأ
 مث اهقح نمف اهيلا عفد"ام لك نأ ىلع جوزت نم : هتارصتخ ضعب يف فنصملا
 وأ اذك غوص اهل غاص هنأ ىع داف هتبلطف اهقلطو عربتم هتنظو « عفد مث سم

 هل وهف سملا لبق هعفدي ام نأ طرش نإو ى عربتم هنأب هيلع مكح ابوث اهل عفد

 نرإ الإ اهلجآو اهلجاع نم اهيلا ىدهأ ام ثدعي" الو ى قادصلا نم هنأب هل كح"

 اقرتفا مث كلذ لبق زجت مل ءايشأ ال هنم ناكف ةأرما بطخ نمو ى اهيلع هطرش

 ابف در ال : ليقو ى اهقحب هتقحتسا نإ الإ هل در" جيوزتلا ناك نإف سملا دعب ولو

 نم هنأ فروعت ام الإ هل درب ال : ليقو « هكاوفو محلو زبخك ماعط نم ناك
 ام “لك : ليقو “ فورعم ىنعم ىلع هعفدو هطرش ام الإ : ليقو “ قادصلا

 بلطو تتام وأ تدتفا نإ اهيلع هل "دعي اهيلع يحضي ام ىتح سملا لبق تضبق
 ى اهيلع طرش نإ الإ هعم تناكو اهب ىنب اذإ سملا دعب ناك ام ال اهقادص اهثرا و

 امل هضبة ولو اهيدي نيب عضو ام هنم بسحيو ى هطرتشي مل ولو هىبق ناك ام هلو

 الو كح الو طرش الب اهالح امو اهاسك ام هلو “ سملا لبق ناك نإ اهريغ

 . ھا ةىه امل هتسمست

 رثكأ وأ نيتبح وأ ةبح الإ وأ ( ارانيد اذكو اذك امل قدصي نأ لجاعلاو )
 عضوم رايدب وأ كلذ فطمعب وأ > كلذ وحن وأ اطا ريق الإ وأ [مه رد الإ وأ

 مها رد وأ ريناند اذك نزوب وأ > ريناند ةمولعم ءاش أ ددعب وأ اذك ةكس وأ اذك

 . هجام نبا هارر ) ( ١
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 تءاش ىتمو ص نيعي مل نإ هتميقب كحيو كلذ وحن وأ ابوث وأ امداخ وأ

 اذكو ، هضبقت مل ولو انيع ناك "نإ وههطقسيو هيكزت و هب هيلع اهل دهشي و
 رم دقو ك لجاعلا نيدلا كح

 اذه فصنب وأ رثكأب وأ لقأب وأ رانيد فصنب وأ لمملا املو “ ىه اهنزوب نإ ال

 عجريو « ريناندلا هذه وأ مهاردلا هذه فصن وأ ال : ليقو “ مهردلا وأ رانيدلا
 : ليقو « نيسمخ وأ ةئام وحنب ال الجاع دارأ ولو ذئنيح هذخأتو ادقن هنَسع ام

 وأ اذكب : هلوق اذك و .لكلا فصن : ليقو “ تءاش ايهأ : ليقو ى لوآلا اهف
 (امداخ وأ) مهاردلا هذه وأ ريناندلا هذه فصنبهلوقو اذك وأ اذك ةك۔ب وأ اذك

 لثملا 'قادصف الإو ةداعلا زواجت مل ام رابشألاب نييعتلا زاج وىثنآلاو ركذلا لمشي
 اذك و اذكك (كلذ وحن وأ)"رم اك ابوث اذك وأ اذكب زوجي ال :ليقو (ابث وأ)

 صةضفزم اذك و اذك وأ انيع لاقثم ةئام وألاقثم ةئامب ال كلذ ريغو ةاش وأ امهرد

 . اهلثمك اهلف اهريغو ةبورضملا "معت ةضفلاونيملا اذك و ةضفلاو بهذلل لاقثملا نآل

 نإو “لاوقأ ىلعألا وأ ىندألا وأ طسولاف ،ايهذ الاقثم اذك و اذك :لاق نإف
 ص ةبورضملا مهاردلا قرولاف ‘ ق رو نم اذك وأ ةبورضملا ريناندلاب انيع ابهذ :لاق

 ى ضرفلا تقو ىلا رظنلاف سكملاب وأ فيزلا ناك مث « ءاقنلا مايأ يف جوزت نإو
 لوآلا : يدنع حيحصلاو ى اقلطم يقنلا اهل رثؤملا وبأ لاقو .داقنإلا تقو :لبقو

 هتميقب مكحيو ) ةثداحلا ةكسلا هيلع دإ :ليق دقف تصقن وأ ةكسلا تداز نإو

 : ليقو . نيع امم وأ نيع ام تذخأ نيع نإو ( نيعي مل ) و فصو ( "نإ

 : ليقو “ كلذ وحن وأ يريناند وأ يبايث نم : لاق وأ نيعي مل اذإ طس والاب كح

 ىلع يأ ( هيلع امل دهشيو ) هنك ردأ ( تعاش ىتمو ) ىلعألاب : ليقو ى ىندألاب

 مل ولو ) ةضف وأ ابهذ يأ ( انيع ناك نإ وه هطقسيوهيكزتو هب ) جوزلا
 مامنألا ، لثم هضبقت ىتح هيكزت الو هطقسي الف نيملا ريغ امأو ( هضبقتأ
 يف ( رم دقو لجاعلا نيدلا كح اذكو ) رجتتلل ةدوصقملا لوصألاو ضورعلاو
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 اهفصن ىلع تدأ رانيد ةئامك اهتدصأ نإو ، هتضبق ولو ًاَبَح يكرت الو

 . . « ىضمام اضيأ هيلع تدأ تكسما 'نإف رخآلا ىلع نابسح و

 امنإو ى ةاكزلا باتك نم هيف لصف يف خلا كلملا رارقتسا اهيف طرش باب : هلوق

 ء هيلع ينبت ام هنم اهدنع يقب وأ “كلذ لبق باصتلا اهدنع مت نإ ةاكزلا اهمزلت
 ةاكزملا تالغلا نم ةلغ امل قدصأ "نإو لوحلا رودي ىتحف الإو قادصلاب اهل "متو

 اهقدصأ "نإو لوآلا حيحصلاو ى اهيلع ليقو ‘ هيلع ةاكزلاف تك ردأ دقو

 غلب اذإ اهناويح عم هتكز هتضبق "نإو ى هنيعي مل هنآل هطقسي مل ىكزي" اناويح
 ُلوحلا رودي ىتح هيك زت الف هيلع ينبت ام قبي ملو باصنلا متي مل "نإو « تقولا

 هب تدصق "نإ الإ ( هتضبق ولو ) اضرع وأ ( ابح يكزت الو ) ٢مت ثبح نم
 ةاكزلاب لوقلا ىلع ع هتضبق نإ ةاكزلا يف “اهتقو غلبم دنع ةميقلاب هك زتلف ى رجتلا

 كردت" ل ةلغد اهجوزت نإو مها رد اهيف لعجي ل ولو “ رحتلل تناك اذإ ضورعلل

 ين فلخلا اذكو « كردت" مل ةلغب زوجي ال : ليقو « تك ردأ اذإ اهيلع ةاكزلاف

 ى لثملا قادصف عنملا ىلعو ث قادصلا يف لهجلا زاوجل رز جلاك يفخ امب اهجوزت

 ملو عطقلا ىلع ةباد يف هوحنو فوص وأ تابنب وأ كردت مل ةلغب اهجوزت نإو

 نإو كردأ ولو كلذ ذخأت : ليقو ى ةميقلا اهلف مايأ ةثالث تضم ىتح نهعطقت
 ( ةناك اهقدصأ نإو ) لثملا قادصف ى ةمولعم نينس ناتسدلا اذه ةلغب تجوزت

 ةاكزلا ( نايسحي و اهفصن ىلع ) اهثراو وأ يه ( تدا رانيد ) ةئام لثم يأ
 وأ آسملاب قحلي ام اهب لعف وأ رهق ولو ( تسم ناف رخآلا ) فصنلا ( ىلع )
 هاىسح ام وهو ( ىضم ام اضيأ ) فصنلا ىلع ( هياع تدأ ) تتام وأ تام

 ضعب دنع اهدعب ةنسلل يكزت نأ تدارأ اذإ ةنس ؟لك ةاكز طقست الو هياع

 'نم "لكلاىلع تدأ نإو عيضت مل اهنأل ىلوأ انه وهو “ةرم اك ضعب دنع طقستو
 ال : ليقو . اهأزجأ تسم" مث آسمت اهنأ تونو طقف فصنلا ىلع ال ةرم لوأ
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 : سمالب اهقلط نإ دقعلا موي نم هيضام ىلع يدؤيو جوزلا هطقسأو

 هنودب تقلط نإف ، سمت نأ لبق 'نإو ء لوأ نم ةئاملا يكرت : ليقو

 فأ لبق امهنيب هتقفنف آنيعم دبع اهل ضرف ناو « اهفصنل تفنأتسا

 تقلط ولو ء سمت
 يأ ( جوزلا هطقسأو ) فصنلا ىلع يكزي لب كلذ جوزلا زجي مل سمت مل نإو
 هيلع هابسح ام وهو ىضم ام طقسأ وأ فصنلا كلذ ةاكز يأ ى هتاكز طقسأ

 موي نم) نامزلا نم فصنلا يضام وأ جوزلا يضام يأ ( هيضام ىلع يدؤيو )

 لبق تام وأ تتام ‘نإ اذك و ( "سم الب ) هجوب اهقراف وأ ( اهقلط نإ دقملا
 ملو دقعلا موب نم فصنلا ىلع "ىكز نإ و “ قالطلاك توملا : لاق نم لوق يف آسملا

 ةئاملا يكزت : ليقو ) هزجي : ليقو ى هزجي مل سم الب اهقراف مث سمي له رظتني
 ( سمت نأ لبق ناو ) اهطق۔يو دقملا تقو وهو لوأ نامز نم يأ ( لوأ نم
 اذإو ى دقعلا موي نم هلك اهل اكلم نوكيف دقعلاب قادصلا قحتست اهنأ ىلع ءانب

 لديو ص قيلطتلا نيح نم اهكلم نم جرخو هيلإ فصنلا تدر سملا لبق اهقلط
 نأ ةرمو هلك هتذخأل تام ولو « هلك اهتثرو هذخأل ةرسملا لبق تتام ول اهنأ هل
 ص ريخآلا لوقلا اذه ىلع الثم ( تقلط ناف ) لوخدلاك رثكألا دنع توملا
 لوقلا ىلع امأو قالطلا لثم ةقرفلا هوجو نم قالطلا ريغ نأ الثم يلوقب تدرأو

 هلك قادصلا جرخ اذإ تقولا ( تفناتسا هنودب ) تقولا فنأتست الف لوألا
 تراد اذإ ىرخآلا ةنسلل ءادأ ( اهفصنل ) ةقرفلاب هفصن امل ثدح و ى اهنع
 الو كلذ دعب هفصن ىلع وه يطعيو « هنع تطعأ ام ىضم امع اهأزجأو ةنسلا
 لخدو هيلإ هفصن عجر اهقلط املو ىاهقلط ىتح اهكلم ناك هنأل ىضم ام همزلي

 وأ ةقفن ىلا جاتحي ام وأ ( انيعم ادبع امف ضرف نإو ) قالطلا نيح نم هكلم
 امهنيب ) بيبط ةرجأ وأ "ءاود ولو هيلإ جاتحي امو ( هتقفنف ) اهريغ وأ ةوسك
 هدحو وأ ةعربتم تدع اهدحو تطعأ "نإو ( تقلط ولو سمت نأ لبق
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 دنع حصي مل سمي نأ لبق هقتعأ نإ و س هلبق قفنأ ام تسمأ "نا هيلع رتو

 . .... ...... . هلبق ضرفلا ةاكز اهيلع بجوأ نم

 اهطرش ىلعف هفصن رخآلا هلإ درب نأ ىلع امهدحأ ىطعأ 'نإ و ى اعربتم دع"

 ةدرب نأ ىلع رضاحلا ىطعأ وأ ى دوهنلا هيلع دهش وأ « طرشلاب رخآلا رقأ "نإ

 "نإو ‘ لقع وأ غلب وأ ءاج اذإ ايهنم ؟نج' نم وأ غلبي مل نم وأ باغ نم هيلإ
 وأ تكس وأ قفني "نأ ىبأو رخآلا ىبأف ىلإ درت نأ ىلع يطعأ : امهدحأ لاق

 : لاق نمو ى هبوني ام "دري نأ هيلع "نإف « قفني ملو ال : لاق وأ رم وأ بضغ
 لمق اهقراف نإو “ لوق ىلع اهدح و طمتلف دقعلا تقو نم هلك قادصلا كلم اهنإ
 “رمأ عوجرلا اذه نأل « هيلإ عجري يذلا فصنلا بوني ام اهل دري مل "سملا

 “ديق قالطلاف “ فطعلل ال لاحلل واولاو ى هكلم يف ديدج لوخدو فنأتسم

 افرص امدعب تقلط اهنأ لاحلاو ى اعم اهيلع بهاذ هيلع هافرص ام يأ فوذحم
 ى اهيلع [ارهاذ ناكل تقلط ولو “ اذكه ردقيف فانئتسالل وأ « "سملا لبقو
 اعم ءاقفني نأ ايهمازلإ هلبق امب دارملا نأل ى هلبق رك ذ" امل اديق كلذ لعجأ م امنإو
 ريدقتلا ةنأل فطعلل واولا لمجأ مل امنإو “ ايهيلع بهاذ ءاقفنأ ام نأ رابخإ ال

 لابقتسالا ىلع لمحلاب "حصي دقو “ حصي ال اذهو تقلط ولو “ قلطت مل ول هيلع

 يف ربتعيو ى ايهيلع باهذلاب رابخإلاو ايهف ةقفنلا مازلإ .ىنعمب ةينبملا لايعتساو
 هيفو “ قلطت تناك ولو قلطت ال تناك ول : ليق هنأكف ى قالطلا عوقو رابخإلا

 . لمأتلا دنع ثحبلا اذه نع ينغ ريغ مالكلاو فلكت

 نإو "سملا لبق يأ ( هلبق ) فرص وأ ( قفنأ ام تتمم' نا هيلع درتو )
 7 اقفنأ هعرر اهقدصأ ولف دحاو لكل ام ردقب ةقفنلاف هنم ةمست اهقدصأ

 قافنإ يف مالكلاك عبرلا قافنإ يف مالكلاو ى اذكهو عابرأ ةثالث هدحو قفنأو

 حصي مل سمي نأ.لبق ) دبعلا يأ ( هقتعأ نإو ) عبرلا ريغ اذك و ع فصنلا

 هبهو وأ هفصن عاب "نإ اذك و ( هلبق ) هلك (شرفلا ةاكز اهيلع بجوأ نم دنع
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 هلبق قلط نإ حصو قتعي مل سم نإف « باسحلاب ل_ناقلا دنع فقويو
 ةمأ يرست نم اذكو ، ةدملا يف هماكحأ فقوتو هفصن ةميق اهل نمضو

 ةدملا يف اهماكحأف ايح نإف ء اهعضول اهرمأ فقو تامف هنم تلمحف

 _ : ةمف تيم نإو ةرحلاك

 . )١' كلمي ال ابف قتع ال » : قلع هلوقل هدنع حصي ال هب رجآ وأ

 قلط نإ) قاتعإلا ( حصو قتعي مل سم ناف باسحلاب لئاقلا دنع فقويو )
 لبق هقتعأ نإ حصي : ليقو ( هفصن ةميق امل نمضو ) هجوب اهقراف وأ ( هابق

 ( هماكحأ فقوتو ) "سم نإ لكلاو ث لبق ىتلط "نإ هفصن اهل نمضيو رملا
 : لاقي دقو « ةدملا يف مدختسي الف ى مادختسالا ىتح مجرلاو دلجلار لتقلا نم

 ( ةدملا يف ) "سمي مل نإ طقف اهفصنو اهل سملب نوكتف هتمدخ فقوتو مدختسي

 [اجوزتم ولو نيسمخ انزلا ىلع دلج سم ‘نإف ؟سملا لبقو قاتعإلا دعب ام
 مجر" نصحأ "نإو ةئام دلج سي مل "نإو « نيعبرأ فذقلا ىلعو ى ةرح ريغ هنأل
 جثوزلا هدُسسل امهس هيف نأ سملا لبق قالطلاب نيبت ذإ رح هنآل نينامث فذقلا يقو

 ‘اهعضول اهرمأفقو" تامف هنمتلمجف ةمأ ىً رصت نم اذكو ) ةمألا كلذك و

 ( ك ) اهعضوو دسلا توم نيب ام ( ةدملا ف اهماكحاف أتيح ) تعضو ( ناف

 ،هتمرحم اهنال ةرح جرختف ںهيبأ نم اهضعب وأ اهثري اهدلو نأل ( ةرحلا ) ماكحأ

 الف ارح سيل هريغ ىلعو ‘ ثرب "رح ةارستملا ةمآلا دلو نأب : لوقلا ىلع اذهو

 تعضو ( نإو ) ةجوزتملا ةمألا دلو يف فالخلا اذكو « ةرح هب جرخت الف ثرب

 وأ ةأرملا لاعفأو « رخآ دلوك هب ررحت نم اهثرو نإ الإ ( ةمأ ) يه ( ف اتيم )

 اهلامفأ متتف داهشإلاب حاكنلا مامت ىلإ داهشإلا لبق ةفوقوم نيعملا قادصلا يف جوزلا

 ص هيلع فرص ام هل درتو مت اذإ هنم دلوت امو هذخأتو هلاعفأ متتف ماتلا مدعو

 دح أ هار ر ) ( ١
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 ا وث وأ امهرد وأ آرانيد اذكو اذك اهقدصي ُنأ امهدحأ : :ناهجو لج

 تسم ولو «لحي ىتح هيكرت الف ىّسسم ىلإ كلذ وحن وأ ةاش وأ : ا

 اهدحأ تام وأ تقلط وأ

 جراخ نم دازام درتو ى ماملا دعل هددحت ىتح هعبب امل حصي الو هب عفتنا ام دريو

 لمع وأ نحط وحنب هرّدغ نإو ى رعسلا ءالغب ولو هسفن يف داز ام ال « غبصك

 نإو نكمأ نإ نزولا وأ ليكلا وأ ريغم ريغ هتميق تذخأ تءاش نإو ى اهلف

 امرنس اهقدصأ نإو كردت : ليقو « ائيش مت نإ هيلع كردت مل ماتلا لبق قحتسا

 ءيشلا عبتي ام قادصلا عبتيو 0 رم ام ىلع قتع "مت نإف ماتلا ىلإ فقو اهنم

 .اهيف ام لخدي م اهيف امو لقي ملو ‘ ضرالا هذهب اهجةوزت نإ : ليقو ‘ عيبللا
 . اتاىن ولو

 وا مهرد وا ارانيد اذكو اذك اهقدصي نأ امهدحأ : ناهجو لجآلا و )

 اوس مسالا روكذم يأ (ىًمسم ) ,لجأ ( ىلا كلذ وحن وا ةاش وا ةمأ وا ابوث

 رطملا لوزنو رفاملا مودقك الوهجم وأ ةعجلا مويك و ناضمرك [آمولعم ناك

 اذؤاف ( لحي ىتح ) رجتلا هب تدصق وأ “ ىكزي امم ناك نإ ( هيكزت الف )
 وا تتمم' ولو ) هضبقت ىتحف الإو « هتنكز ةضف وأ ابهذ ناك نإف لح
 ( امهدحأ تام وا ) اف زوجي نيح اهسفن تقلط وأ هجوب اهقراف وأ ( تقلط

 > هملع وه نم تام ادإ لجؤم لك "لحي : كلام لاقو 90 بهذملا وهو حيحصلا ىلع

 الإ مهطورش ىلع نونمؤملا ه : للع هلوق هدريو “ كلا ءاش نإ عويبلا يف يتأي اك

 ٢}٢يدوقملاب اوف وال :ىلامت هلوقو ١" الالح مرح اطرش وأ امارح لحأ اطرش

 ٠ نوملدملا : ظفلب يراخبلا هاور ( ١)

 . ١ : ةدئاملا ) (
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 ىسسملال ةلجؤم رانيد ةئامك اهقدصي نأ : يناثلاو ء ىرست وأ جوزت وأ

 ةمرحب و ، يعجر اهتدع ءاضقنابو ء انناب اهقالطب و ء ايهدحأ تومي لحيف
 ى ةوخإ راجئتسالاو عيبلاو حاكنلا نألو كلذ ثيداحأو دوهمعلاب ءافولا تايآو

 اقفتا ام نود ةرجألا وأ ةمسقلا وأ قادصلا ناك ولو ص نمثلا نم طسق ريخأتلل و

 اميأ » : رقم هلوقو ‘ كلذ ىلإ هريخأت رجأتسملاو عئابلاو ى ةأرملا لبقت مل هيلع
 )١' « اه وهف حاكنلا ةمصع لبق ةدع وأ ءابح وأ قادص ىلع تحكن ةأرما

 اك اهل نكيلف « اهل هب دوعوملا لعج دقف دعولا هرك ذ اممو « امل رك ذ ام لمحف

 ج"وزت وا ) هيطعي نم غاشي نأ الإ لجأ ىلا دعو" نإ لجأ ىلإ هب دوعوم وه
 هنإف تاروكذملا هذه دحأ ىمسملا لجألا ناك نإ الإ ( ىرست وا اهيلع

 اهوحنو تاروكذملا هذه دحأ ىلا قيلعتلاب خسفني : كلام لاقو “ هب لحي

 لبق اهعجارو اهاداف نإو ةفينح وبأو يعفاشلا هزاجأو ى ؟رسم عقي مل نإ لهجلل

 رانيد ةناك اهقدصي" نأ : يناثلاو ) لجألا لحي ىقح ال : ليقو “ لح لجألا

 مهمحر مهدارم اذه .الجأ ركذي الو ةلجؤم اهنإ امل لوقي نأب (ىتمسمل ال ةلجؤم
 يضر ركب نب دمحم نب دمحا سابعلا يبأ مالك تيأر مث “مهتارابع نم رهظي ايف هلا
 ىتح هك ردت الف قادصلا نم لجآلا امأو : لاق ذإ كلذ يف حيرصلاك مهنع لا

 الف رست وأجيوزتب وأ هريغ وأ تومب امهنيب عقت ةنونيب هلجأ لولحو ى هلجأ لحي
 اهقالطب و امهدحا تومب لحيف ) ها حاكنلا ةدقع دنع طرشلا ىلإ اذه يف جاتحت

 قالطلاو“امل زاج اذإ اهسفن اهقالطو ءادفلل لماش هيف ةعجر ال اقالط يأ ( انناب

 وأ ةيببس ءابلاو ى اهتدعب قلعتم ( يمجر ) قالطب ( اهتدع ءاضقنابو ) مكحلاب
 الضف ةدع نكت مل هالولو قالطلاب نوكي اهءاضقنا نأل ص ءاضقناب وأ اهنم لاح
 قلط نإو « هديب قالطلا لعَج نأب يلولا_وأ جوزلا قلط "ءاوسو يضقنت نا نع

 ةمرحب و ) راهظ وأ ءاليإب اتاوفبو ءادفلا دعب اهئاضقنابو ‘ عقو هلبق جوزلا

 )١( هركذ مدقت .
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 . اهجوزتي نأ لبق هنم ةيدتفم ةعجارمبو رسب وأ اهيلع حاكنب و

 ص هل تنذأ ولو ىرستي ال وأ اهيلع جوزتي ال نأ طرتشت مل ولو ( اهيلع حاكنبو

 هفوخو اهزوشنب اهيلع حكن نإو ةيبص وأ اهتدع يف هنم ةيدتفم جوزت ولو
 قادص ال نأو اهيلع جوزتي نأ امإو هعيطت نأ امإ اهيلع جتحا ولو ى تنملا
 وأ ى اهقادص امهل عجر زوشنلا نم تبات اذإ اهنأ لوق ىلع تبات نإ اذهو ى اهيلع

 ”لطبم زوشنلاف الإو ص هتيب نم جرخت مل ام اهقوقح ةزشانلل : لوقي نم لوق ىلع

 يف تنذأ ولو اهنذإب ىرست وأ حكن ولو ( [وممتب وا ) قادصلا ىقح قوقحلل
 ةيدتفم ةحجارمبو ) قادص ضبق لبقو سم لبق ةريخألا قراف وأ ةنيعم ريغ

 تقلط نمك اهاضرب الا اهتعجارم كردي ال نم ةعجارمو ةيدتفمب قلعتم ( لبق هنم
 ى اهقادص ىرخألا ةأرملا كردت هنإف اهاضرب اهعجارف كلذ امل زاج اذإ اهسفن

 لجأ اهقادص يتلا جوزت لبق ؛ لبق ىنعمو ع جوزتك ةعجرلا كلت نإف
 دعب ةقلطم وأ ةيدتفم ةعجارمب ل حالو ى اهبال : ليقو ( اهجوزتي نا )
 "جوزت قالطلا قبس اذإ هعجرلا هيف حصت نئاب فالط ٠لك ءادفلا لثمو ى ج"وزتلا

 ىمسملا ريغ لجألا لمح ؟ : تلق ‘نإو اهجوزت دعب ةعجرلا تناكو ى ةيناثلا
 لجاعلاو ى عقاو ريغ دقنلا نأل : تاق ؟ كلذ عقو اذإ قادصلاب كحو كلذ ىلع
 تقو ىلع هلحو عقاو ريغ لجألا ديدحت كلذك و لجألا امهرك ذل كلذك

 ى توملاب دحف هل ةدح ال توملا دعب تقول هريخأتو حجرم الب "حيجرت صوصخم
 هللاو كلذب رسكني "ذإ اهبلقل اربج ةعجارملا وأ يرستلا وأ حاكنلاب آلح امنإو
 مزلي ثيح مالكلاك طقف قادصلا فصن اهيف مزلي يتلا روصلا يف مالكلاو ى ملعأ
 يبأ دنع هلجأ ىلا ىمسم ريغ الجأ يأ لجؤملا نأ « جاتلا ه يفو « هلك قادصلا

 : هلوقب هنيب اك مداخ ىلا اهجايتحا وأ امهدحأ توم وأ جوزتلا وهو ى ةديبع

 ُبحي الو “ امهدحأ تومي وأ مداخ ىلا جاتحت وأ ىرستي وأ اهيلع جةوزتي ىتح
 قادصلا لحي ال : يلصوملا ركب وبأ لاقو ى ريشبو ىلع يبأ دنع يرستلاب اهف
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 : ليقو “ لجاعف وه ام لجألا مسي ملو اهب لخد اذإ : ليقو آرستب الو جوزتب
 ُجحو هتقفن اهتمزل نم ةقفنك اهمزل امل ذخات : ليقو « ءيشل اهلجأ نم ذخأت ال

 مداخ ءارشلو ث اهموزلب لوقلا ىلع “ رطفلا ة۔ةدصو نيد "صالخو ةضيرف
 فرصتلف لام امهل ناك نإو ضرفلا جحو اهتمدخل : ليقو . اهيوبأ وأ ى اهمدخي

 .ىلوآلا بلط لبقو سملا لبق اهقرافو ىرخأ جوزت نإ "لحي ال : ليقو ت هنم

 ال : ليقو ى قالطلا لبق اهلجاع ىرخآلا تضبق "نإ لحي : بوبحم نبا لاقو
 اهقلط "نإو ع ةنيعم ريغ يف تنذأ نإ : ليقو ى ج"وزتلا يف هل تنذأ "نإ لحي
 حاكنلاك ةعجرلا نأل اهلجأ : ليقو ى ةريخألا ال اهلجأ "لح اهمجارو اهاداف وأ

 ،ةلخادلا جرخت ىتح لحي الف هتأرما ىلع جوزت نم : ليقو ةريخألا لجأ : ليقو
 ال : ليقو ص لحي مل جوزت نيح هبلط نع تتكس نإ هنإو ‘ ىرخأ جوزتي مم
 امنإو هب كبلاطأ الو ةنالف جوزت : تلاق نإ الإ ةنيعم يف هل تنذأ ولو لحي

 ولو هملك ةلح جوزت نإ : ليقو ى هلكف هلبق "سم "نإ الإ هفصن ج" وزتلاب لحي

 ىلع جوزت نإو ؤ ىضرتو غلبت ىتح ةيبصلا جؤوزتب لحي ال : ليقو ى "نس .

 ينجوزت : هيتأرما اتلك تلاق نمو “ غلبت ىتح آلح مل "ةأرما اهب لخد ةيبص

 "رح جوزت نإو ى تخرأ نمب ذخأ اتنشب نإو ى تنّيب نم لجأب ذخأ « لبق
 وأ اهاداف دق ةرح اهيلع عجار وأ ةرح اهيلع جوزت مث ىمسم ريغ لجأب ةمأ

 اذهل لديو . ىةرست نإ اذك و « "لحي هنأ يدنعف ةمألا ج"وزت لبق انناب اهقلط
 لولح مومع يف لخدتف ، تكس لب ةلأسملا هذه صوصخل ضرعتي مل فنصملا نأ

 هنإ : هللا همحر ةمالعلا ةتس يبأ نب ورمع ني دمحم نادبع وبأ يشحملا لاقو . لجألا
 رحلا نصحت ال ةمألا نأل ى صقان لوآلا جوزتلا نآل ةمألا ىلع ةرحلاب ؛لحي ال

 قالط ريغ ةرحلا حاكن نأ ىلع ينبم وهو ى هقح يف حدقي ال هنصحي ام ىلا يقرتلاب
 . ءايرك ز يبأ لوقنم كلذ مهفو ةقرفلالوصحل لحيف اهل قالط هنإ ىلع امأ 4 ةمألا
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 نم جورخب وأ دس تومب دبع ىلع وأ ةمأل رح ىلع "لجؤم لحي الو

 اذإ هسفن راتخ ١ نإ لحو > اهدحأ وأ اقتع ولو ةمأ ىلع دبع ميقيو > هكلم

 هلطبت و ثالثب هدنع تناك دعب اهجوزت نإ و « قالط الب ةقرف ناكو قتع
 . . . ء تقتع اذا اهسفن تراتخا نإ ةمأ

 وأ جوزلا تام نإ لحي هناف قادصلا كلذ لثمب اهجوزت اذإ ةمألا كلذك و

 ناك اذإ اهيلع جوزت وأ ، ةرحلا قالط يف ان ركذ ام ىلع اهقلط وأ ةمألا تتام

 نْسمتمب سيل و « ادبع ناك اذا : هلوقب ديقف ‘ًارح ناك اذا اهيلع ئّرست وأ ادبع

 ةدحاو ةمأ لب : نيتمأ جوزتي ال رلا نوكل وه امنا دييقتلا نوكي نأ ناكمإل

 ناك ة ٥ رح ح وزت نإ هنوكلو > هلح ف تركذ ام ىلع روهملا ىلع تنعلا فوخل

 ض لوقلا اذه ىلع هؤانب لمتحي ذا ى حاكنلاب ال قالطلاب اهقادص :لحي ةمألل افالط

 زاجأ كلمي : لاق نمو « اهريغ وأ ةمألا كلمي ال دبعلا نآل رحلاب ي"رستلا ديق و
 . كلم ام ي رست هل

 ةمألا هتجوزل ( دتيس ( ىلع وا ةمأل رح ىلع "لجؤم لحي الو )
 امهدحأ جورخ ) ور وأ ( دمصلا دس وا ةمألا دس ) ديم توم ) ) ةرحلا وأ

 اك اهادص لطد اهسفن تراتخاو تقتع نا 'نكل ى ىقتعب ولو ( هكام نم )

 لجألا ( ةلح و ، امهدحا وا ) امه ( اقتع ولو ةمأ ىلع دبع مقيو ) تأي
 لبق راتخا نإ هاوس هملع امو طقف : “لح و ( قتع - اذا هسفن راتخا نإ (

 تإو ( حاكذ خسف يهو ) قالط الب ةقرف ( هسفن هرايتخا ( ( ناكو ) "رسملا

 نيتنثامف الاو ةرح تناك نا ) فكداعث ( تاقىلطت ( ب هدنع تناك ام دعب اهجوزت

 اهسفن تراتخا نإ ةما ةلطبتو ) ةقرفلا كلتب دادتعالل ال ، ايهب نيبت ةمألا نأل
 الاو “اهدمسل قادصلا هيلعف اهسم نإ : ليقو “ ضبق نا اهيلا دريف ( تقتع اذا

 جوزلا 7 سم ىفادصلا اهدسسل : : ركب نب درح نب دمحا سابعلا وبأ لاقو . هفصنق
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 ف اذكو ء دقعلا نبح نم لصالاكهقحتتو ء نيعم ف "ليجأت حصي الو

 «لجاعلا اهيطعي ىتح ًآلجآو الجاع اهقدصأ نإ اهنطو نم هعنمتو 4 عيبلا

 اهيدؤي ىتح اهعنم زاج لجالا ؟لح ىتح اهسمي مل نإو

 هقحتستو ) باغ وأ رضح ( نيعم ) قادص ( يف ليجات حصي الو ) سي مل وا
 هنييعت نال (دقملا نيح نم) قادصلا يف لهجلا زاوجل بئاغلا وا رضاحلا (لصألاك
 هذهب اذك هل عاب نأب ( عيبلا يف اذكو ) اهيف هلوخد نمو ةمذلا لوبق نم "عنام

 لاق وا اذك تقو ىلا ككلم لخدت نا ىلع ةصخشملا ةبئاغلا وا ةرضاحلا ريناندلا
 عيبملاو « دقعنم عيبلا ناف اذك تقو ىلا عيبملا اذه ككلم لخدي ال : عيابلا
 يذلاو هنيح يف عيابلا كلم يف لخاد ؛نمثلاو هنيح نم يرتشملا كلم يف لخاد

 الو ةلجع ركذي ملو قدصأ نمو “ هضقانتو عيبلا يف للخل عيبلا نالطب : يدنع
 الجاع تناك نإ و ،اهب لمع تناك نإو“ةداع نكت مل نإ يدنع“لجاع وهف اجأ

 امو تومب لحي :ليقو سم نإ : ليقو ى اقلطم لجاع : ليقو ص لجامف الجآو
 ص اهتنيبب ذخأ لجآ هنأ ىلع نبو “ لجاع هنأ ىلع تنتيب ناو لبق هعم ركذ

 ريغ يف ولو اهب عاتمتسالاو ( اهنطو نم هعنمتو ) لاحلا ةلالد ىلع ةنيبلا مدقتو
 لجاع : تلاق ناو “ ةمالا ديس حابأ نإ الا ةلفط وا ةمأ ولو ديلاب وأ جرفلا

 لجألا ىلع اقفتا ناو ى ةأرملا لوق : ليقو “ جوزلا لوقف ةنيب الو لجآ : لاقو
 ِعدمف لجآلا نم اذك و اذك يقب :امهدحا لاق ناو “فلخلاف هلولح يف افلتخاو

 [اصوصخ انيعم لجألا ناك “۔اوس ( ذهجآ و لجاع اهقدصأ نا ) «ناويدلا» يف اك

 يرستلاو جةوزتلاو توملا وحن ىلع لحيف نيعم ريغ ناك وا صوصخم ريغ وا

 ( اهعنم زاج لجألا لح ىتح اهسمي مل نإو ى لجاعلا اهيطعي ىتح ) قالطلاو

 جوزت ىتح اهسمي مل ولف “ لجاملاك هلولحب راص لجآلا نال ( اميدؤي ىتح ) ه

 اذا اك لجآلا يدؤي ىتح هعنم اهلف "رم ام "دح ىلع عجار وا ىرست وا اهيلع

 "لح ىتح سي ملو انيعم ريغ وا نيمم صوصخ ءيش وا ةصوصخم ةدم ىلا لجأ
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 حو زت مث اهل لجأ "نإو . كلذب ؟لح هتمرحم تجرخف اهسمف لجأ نإو
 لحي مل خسفنم اهؤارش اذإف ةمأ ى رست وأ ء هتمرم تجرخف ىرخ ] اهملع

 كلذك رست وأ دساف حاكنب

 وا ةنونجم وا ةلفط وا مون يف وا ارهق اهسم نإ و ‘هيدؤي ىتح هعنم هل نإف «لجألا

 ,ةمأ :عنم ديسللو ةنونجم وا ةلفط عنم يلوللو هعنمت : ليقو ى دعد هعنمت مل ةما

 لفطلا جوزلا عنم ةمألا ديسو ةنونجملاو ةلفطلا يلوو ةأرمللو ‘ يدؤي ىتح

 وا رهش وا ماعك تقوب ( لجأ نإو ) ديسلاو يلولا يدؤي ىتح دبعلاو نونجملاو

 اهسمف ) يرستلا وا حاكنلا وا ةقرفلا دنع هب هيلع كحي ثيحب لجألا قلطأ

 اهنا بسغلا فشكناو ( كلذب لح )ام هجوب هنم ةمرحم وا ( هتمرحم تجرخف

 حيحص ريغ دقعلا نأل لجآلا مامت ىلا هب راظتنالا مزلي الو سملا نيح هتقحتسا دق
 هتقحتسا انا اذه قادصلاو حيحص ريغ ىلع دنسأ هنآل ص دقعنم ريغ لطاب لجألاف

 وا ةقرفلا عوقوب رسفي يذلا وهو اقلطم الجأ ( اهف لجأ ناو ) دقعلاب ال سما
 ىرخالا هذه ( تجرخف ىرخأ اهيلع جوزت مث ) يآرستلا وا حاكنلا
 ةرح يه وا ( خصسفنم اهؤارش اذاف ةما ىرست وا ) هنع ةمرحم وا ( هتمرح )

 وا جوزتي ىتح دساف يا ( كلذك "رمت وا دساف حاكنب لحي مل ) هنع ةمرح وا

 . اقرتفي وا احيحص ىرسآي
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 ا

 ص كاحلا دنع هب كسمتست نأ اهلف ًانوزوم وأ ًاليكم اهل قدصأ نإ

 نزو وأ ليكب سنجلا ءادأب تنيب وأ "رقأ نإ هربجيف

 ( باب )

 الجاع ناك وأ آلح اذإ (هب كسمتت نأ اهلف انوزوم وأ ذليكم امل قدصأ نإ )

 ( سنجلا ءاداب ) هيلع ( تنيب وأ ) تلاق امب ( ةرقا "نإ هربجيف مكاحلا دنع )
 ص هليكو وأ وه نزي وأ ليكيو ءادب قلعتم ( ن"زو وأ ليكب ) ربجيب قلعتم
 ,افطلا ةيلو ربيو “ تيضرو اهل زاجأ نإ الإ نزت وأ ليكت نأ اهيلع سيلو

 مل "نإ هيف اهجوزت دلب نزو وأ لىكب كلذو دبعلا دنسو اهتفيلخو نونجملاو

 طس والابف انيعي ملو نيزاوم وأ لسئاكم هيف تناك نإو ى نازيم وآ الاىكم انيعي

 . اذكهو ةثالث ناك "نإ ثلثو “ نانثا ناك نإ افصن لك نم : ليقو

 نإ قوسلا رايعبف هيف رايع ال "ثيح اهجةوزت "نإو لثملا قادص : ليقو
 ثمح وأ :تلق رفسلا يف اجوزتو اهيدلب "رابع دحتا نإو “برقاألابف الإو ى ناك
 رايعبف تقلط "نإ : ليقو : لثملا ليقو ع هدلب رايعبف دحتي م نإو هيف رايع ال
 لوهجملاعجرمو ىس ام اهلف فلت 'نإونالف رايعب وأ اذهب زاجو“هب تقلط عضوم
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 قادص وأ عيب يف رانيد نم ةيمست يف مهارد و ةعلس وأ ناويحك ةمسقب ال

 نأضلاو رانيدب ةسخ زعملاو ،ةقانلو ةمأل ريناند ةعب رأ مهدنعديتعا دقو
7 ٠ 

 ١ هعب ر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 : ليقو “ ريمشلاو ةربلا نم : ليقو : ةتسلا نمف ماعطلا انيعي مل نإو ى لثملا ىلا

 ةميقلاب :ليقو ددعلاب هربجأ ضيبو نامرك دعي" ابب اهجوزت "نإ و “امهدحأ نم

 وا ناويح ) يف اهب هربجي ام ( ك ةميقب ) نوزوم وأ ليكم يف هربجي ( ال ) و
 عارذك حسملابف حسإ امو افصو "نإ ةفصلابو امهددعب هربجي : لبقو ( ةعلم

 تمن فوذح: قلعتم ( ةيمست ف مها ردب ) قحلا هبلع نم رهجي ( و ) ربشو

 فعضيو ث ةيم۔ت يف ةربتعم يأ صاخ تعن ردقب وأ ةممست يف ةتباث يأ مهاردل

 ( رانيد نم ) ةيمست يف مهارد ءادأب .يأ ءابلا هيف قلعت فوذحم ءادأب هقيلعت

 ةيمستلاو ى مهاردلا ذخؤت نأ لبق سلجملا نع اقرفتي نأ زوجيو ث هثلثو هفصنك

 ةقالعب لسرم زاجم وهف ى رانيد نم ىمسم ءزج ق يأ لوعفم مسا ىنعمب ردصم

 نم ءزج ةيمست يأ "توعنم ردقيف ث ةيردصملا ىلع ىقاب وأ قلعتلا وأ قاقتشالا

 ءابلا هيف تقلع يذلا ردقملا ربجيب :قلعتم امه وحن و ( قادص وأ عيب يف ) رانيد

 ريناندلا كلذكو ى مهاردلاب ال اهب ذخأ ةكم رانيدلا ةمستل تناك نإ و « ةرعخألا

 اهقلط "نإ : ليقو “ ج ُوزقلا عضوم اهيف ربتعيو ى اهب ذخؤي ةبو مذملا مهاردلا و

 نازيملاو لايكملا يف مالكلاك اهيف مالكلا نوكي نأ دعبي الو ٠١ قالطلا عضوم

 ( ”زعملاو ةقانل ) ةعبرأ ( و ةمأل ريناند ةعبرأ ) ءالغلا يف ( مهدنع ديتعا دقو )
 يأ فوذحم طبارلاف لك ىلعو ع ناث أدتبم وأ لاتشا لدب ( "ةسمخ ) أدتبم

 ص لاتشا لدب “ةسخو ةعبرأ ىلع فوطعم. زعملا وأ "ربخ ( رانيدب ) هنم ةسمخ

 أدتبم رانيدب ةسمخ وأ لماع 'يلومعم ىلع فطعملا نم وهف ديتعاب قلعتم رانيدبو
 اهوحن و بايثلا م َوقت"و ةقانلا فصن ةرقملاو “ فوطعملا نم لاح ةلمجلاو « ربخو

 كحي رانيدب هنم ( ةعبرأ ناضلا و) اهالعأب : ليقو اهاندأب : ليقو اهطسوأب
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 ه ترثك وأ تلق ةميق لع دقعلا دنع اقفتي وأ 2 فرعأ نكي مل نإ

 . .. ... هيلع يدؤت الف ةميقل ًاعوجرم اهقدصأ نإو

 لوعفم ىنعمب وهف هيلع حلطصم فورعم قيرط يأ ( “فرع' نكي مل نإ ) كلذب
 ةميق ىلع ) هدمب وأ ( دقعلا دنع اتفتي وأ ) لوك أم ىنعمب ةزمهلا مضب لكأك
 رمةأر .ال كحف ى ةأرملا دل۔ب ةداع رباج يبأ نب ى.وم ربتعاو ( ترثك وأ تلق

 :اولاقو خايشألا ضب هيلع باعو ىةلخن نيعبرأ ي.راف لكب نيي۔رافب تجوزت

 ةفللا دنع ضيبأ فصو ىلع زاجو ؤ سرفلا نم نيلجر ةميق الإ امل ام

 راكم نولعجي نامع لهأو ى ارانيد نوعبرأ ةفينح يبأ دنع هتميقو ى اندنعو

 هسبح يدؤي نأ ىبأ "نإو ةميقلا ىلإ رظنلا قحلاو « ايدنس ضيبألاو يسرافلا
 ةئام تس ناك نإ هنأ "ضعب معزو هرد ةب هل لجأ عطتسي مل نإ و . مك اجلا

 اهرشاعي هنأ حيحصلاو ى ةثالث ىلإ ةعبرأف "لقأ ناك نإو ى رهشأ ةتس هل لجأ

 ءادأ ىلع ربجي نكل ى ماضرب الإ عضوم وأ اهدلب ىلا باهذلا دجت الو « اهن"ومي و

 ىتح تبأ نإ اهرشاعي نأ د جحي ال هنأ مهئضعب ىعداو « "لح وأ لتجع ام

 اهل وق لوةلا نأ حيحصلاو ‘ لجاملا اهافوأ هنأ هلوق لوقلا “نأ "ضعبو “ يدؤي

 ىلع تءاش ام هيف تلعف مكاحلا رابجإب ولو اهقادص.تضبق اذإو ى هيفوب مل هنأ

 لابح يف تماد ام بجاول الإ اهكلم نم هجرخت ال : ليقو ‘ يدنع حبحصلا
 ( اهقدصأ نإو ) هيلإ عفدت ام دجت الو ىنعمب جوزلا ىلإ عجري امبر هنأل جوزلا

 لصألاو لاصيإلاو فذحلا نم وهف الإو يدمتملا عجر نم ( اعوجرم ) اقادص
 ال اهنأل ةاكزلا ( هيلع يدؤت الف ) اهنتيعي مل وأ اهنيع ( ةميقل ) هب اعوجرم
 ةمسقلا قحتست الو « لوهجس هنأل ةمىقلاب لب هب اهل هيلع كحي الو « هسفنب هقحتست

 اهقادص لعج لب اقادص القتسم ةضفلاو بهذلا نم امولعم اددع امل لعجي مل هنال

 مكحي انيعم اهقدصي مل هنأ لصحتف ى نيمي مل وأ ةميق هبف نيعو « ميوقتل جاتحي ام
 اهل محح' اذإف اهب مآوقي ءايشأ لب ةدرجم مهارد وأ ريناند اهقدصي ملو ى هب اهف
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 اذكو . جوزلا مهب يتأي كح دنع لودع ةئالثب موقي ىتح هطقسي الو

 . .. ...... . يقحلا همزل نم لك

 ةاكزلا اهتمزل تضبقف هتميق وأ اهقدصأ ام اهاطعأ نإو ى اهتقحتسا ةميقلاب
 ايمطحيف نيدَرجم ةضفو ابهذ سيل هنآل ( هطقسي الو ) قادصلا دقعب ال ضمقلاب
 لودع ( لودع ةثالثب موقي ىتح ) هب اهل هيلع اموكحم امهريغ انيعم ائيش الو

 هومآوق اذإو ( جوزلا مه يتاي مكح دنع) ةيال ولا يف اونوكي مل ولو ةفرعمو ةنامأ

 بهذلل م وقتلاب اهعوجرل ؛ هضبقت مل ولو هتك ز الحاع ناك وأ لجألا لحو

 اهنإ اك ةيالو الدع اتاك نإ عامجإ نايفكي و نالدع ىفكي : لبقو “ ةضفلاو

 ك زاح امهدحأ مم وقت ىلع وأ دحأ ىلع وأ لدع يلع اقفتا نإ و “ لام الدع

 ةلخن اذك و اذك وأ همنغ نم وأ هلام نم ةاش اذك و اذك اقدصي نأ كلذ ةروصو

 الب ذخات نيح نم هيكزتف انيعم اهاضق وأ انيعم اهقدصأ نإ امأو كلذ وحن وأ
 ك احلا هربجي : لوقي نم لوق يف ددملا ذخأت نيح نم هيكزت اذك و « لودع موقت

 رم لك اذكو ) هيلع مهترجأو اقفتيلف لودعلا يف افلتخا نإو ةميقلا ال ددملا ىلع

 تلغش" يذلا وه هنأل مهترجأ هيلعو لودملاب يتأي ميوقت ىلإ جاتحملا ( قحلا همزل

 ألو ‘ ميوقتلل لودعلاب نايتإلا نم اهصلخي امب دهتجيلف هيلع يذلا قحلاب هتمذ
 بجو لودمعب الإ هزييمت بيصي ال ناك نإف هبحاص ىلإ قحلا لاصيإ هيلع بجي
 . ل :نإو ةرم ام هيلع اقفتا نم ةيافك و نينثا نيتلوتم ةيافك يفو مهب يتأي نأ هيلع
 : ىحلا هل نم هبلطي مل نإ هدحو مهب تأيلف لردمي الإ اقح هيلع ةنأ نيبتي
 :مهترجأ همزل هملع "قحلاتوبثناب نإف مهب اي اىتأ ايتا هملط نإو“هدحو مهترجأ هملعو

 لودملا اذإو مهب اميمج ايتأ اذإ اهيلع لودملا اهك رديو بلاطلا تمزل الإو

 ل نم دجي مل قحلا هيلع نم م م ىتأو ةعامجلا وأ ناطلسلا وأ مكاحلا مهجرخ دق

 هجو الإو ، نكي مل ام قحلا هيلع يذلا مهفرع هنأ ىعدا نإ الإ مهضقن قلا

 _لنروكرلاب وأ ةنايخلاب مهمهتا نرإ اذك و « لودع ىلع اقفتي ىقحضقنلا
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 اهل هردؤأل يلع هوم وق : لاق نإو . حلاص ىلع اوقفتيلو اودهتجيلو

 ص طحب الو اولعفي ال_ف ةاكزلا نم رارف هطحيل ال « تباغ ولو هوم وق

 وأ هيلع نم رضح "نإ الإ قحلا هل نمت مهب يتأي الو تاعابتلا يف اذكو
 ٠ ٠ ك يض ر

 اهنم ةرصق نمو ( حلاص ) رمأ ( ىلع اوقفتيلو ) لودملا يأ ( اودهتجيلو )
 "يلع هوم وق : لاق نإو ( اضيأ حلا يفو : لبق هللا دنع نامضلا همزل ناخ وأ

 يف فرصتلاو هسفن نم فاصنإلا ىلا مهاعد هنال ( تباغ ولو هومآوق اف هيدؤأل

 ولو ( "طحي ال وأ اولعفي الف ةاكزاا نم ارارف هطحيل ) مهرمأ نإ ( ال ) هلام
 ةيصعمىلع ةناعإ ذئنيح مموقتلاف ،اهيدؤي ةاكزلا نم ةرافلانآل ؛هتضبق ول و اولعف
 اونواعتو » :ىلاعتو كرابت هللا لاق "لحت ال اهيلع ةناعإلاو ةاكزلانم رارفلا يهو

 ( تاععابتلا يف اذكو ) )١' چ ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع

 هيدؤأل : لاق نإو ى مهل زاج هطحأل الو هيدؤأل لقي ملو هوم"وق : لاق نإ و

 ةاكزلا نم رارفلا ؟ركل ةبجاو ةعاط ناك ولو قحلا ءادأ نأل ى الف هتطحألو
 نآلواهل ةحابإ كلذ نأل ةيصعم هيف امب للا ىلا برقتي الو “ ةمرحم "ةيصعم

 ا۔منآلو ى ةدوجوم ريغ اهنأكف ى ةعاطلا كلتب دتعي الف ةعاطلا طبحت ةيصعملا
 مهل لاق اك "رفيل هومآوق ول لب ؛ صلاخلا نيدلا لبقتي امنإ هللاو ى ةصعي ةنورقم .

 : هل اولاق نإ اذك و “ مهيف حدقي لب تبثي الف ةبصعم ىلع هنآل ى مهميوقت زجي مل
 دصق نإو “كلذك هوم“وقف مهرهن وأ معن : لاق وأ تكسف يكزت الئل كل هم"وقن

 رضح نإ الإ قحلا هل نم مهب يتاي الو ) ال : لبقو ى هتاكز هتمزل رارفلاو ءادألا
 هنألو ء اعفن هسفنل رح هنال مهعوقتب دتعي . الإ و ( ضر وأ ) ىحلا ( هيلع نم

 )١( ةدئاملا : ٢ .
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 يف ءاضقلا دسف اهنودب الصأ وأ ةميقل عوجرم يف ةعلس اهل ىضق نإو

 نم قح وذ أربأ نإ و > هللا كدنع ايف صخرو > تاعبتلا ف اذكو > كحلا

 ٠ . . موقي ىتح ال : ليقو ‘ موقي ل نإ و حص 4:م همزل

 ،اقح هسفن ىلع تبثي" هنإف قحلا هيلع نم فالخب هريغ لام يف فرصتلا يف مهلخدي

 وأ ةميقل عوجرم يف ةملس امل ىضق نإو ) هسفن لام يف فرصتلا يف مهلخديو
 يف اذكو « مكحلا يف ءاضقلا دسف ) ةميقلا نودب يأ ( اهنودب ) هريغ وأ ( لصأ

 هيف ءاضقب فرصتي نأ نع الضف م"وقملا كلذ هل سدل هنأ هداسف هجو ( تاعبتلا

 يف افرصت ناكل اضيأ هل ناك ول لب هتميقب هب كحي لب « كلذ وحن وأ ةبه وأ

 يف سيل ابف افرصتو ى زوجي ال وهو “ كلذ وحن وأ ةبه و عيب وأ ءاضقب لوهجع
 حصي ملف مموقتلا لبق هتاكز مزلي ال هنأ ليلدب ؛مةوقي ىتح هتميق هل سيل و ى هنامض

 انلق ولو ى ةيصولاو اضيأ ةبهلا زوجت الو ث مموقتلا لبق اهيف هفرصتو اهب هؤاضق

 ناكو يصوملاو بها ولا كلم نم حص لوهجم يف اتزاج اهنأل لوهجملا يف امهزاوجب
 مكحلا يف مهضعب صتخرو ( ها دنع ايف صتخرو ) انه كلذك سيلو هنامعض يف

 اهجوزب "ةأرما تكسمتسا نإو اهنبغي ملو ط ةلقاع ةغلاب يهو تيضر نإ اضرأ

 ااهل هفقوب وأ ى اهقادص اهيطعي ىتح هيلع ام هنم يضقي الو هلام يف فرصتي ال نأ

 هلام يف لعفي نأ هل نأ حيحصلاو ص فلتلا تفاخ نإ دجت : ليقو « كلذ دجت م
 نإ ايس الو “هيف فرصتي الف اهقادص لثم الإ هنم قبي مل اذإ : لوقأو ى ءاش ام

 نم قح وذ أربأ نإو ) ذئنيح هيف فرصتي ال : ليق لب “نيعم ءيش ىلع اهجوزت
 امو لوهجملا ةبه زاوج ىلع ةانب ( موقي مل انإو ححص ) أربأب قلعتم ( هنم همزل
 وأ شرآلا نم هحرجل ام ملعي نأ لبق لح يف هلعجيو هحرجي نأ : لثم ةمذلاب
 لمجلا وأ ةقانلا م"وقت نأ لبق "لح يف هلعجف لمج وأ ةقان وأ ةمأب مكاحلا هل كح

 هميقلانم هيربيف ( موقي ىتح ) ءاربإلا حصي ( ال : ليقو ) كلذ وحنو ةمألا وأ
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 ةوعد يف اعمج" الو ى كلذب دهشي الف ةمذب ارقتسم و 7 اهقدصأ نإو

 همزل ارضاح ًآنيعم اهقدصأ نإو ى مكاحل ا دنع

 هأربأ اذإ هنأل « ةفرعملاو موقتلا لبق هأربأ نإ هيف عوجرلا هلف ى روهشملا ىلع

 ةتباثب سيل و اهقحل ةحابإ امإو “ ةيصعم يهو ةيانجلل ةحابإ امإف مموقتلا لبق
 “لوأآلا يدنع حبحصلاو ى ميوقتلا لبق هتاك ز همزلت ال هنأ ليلدب “مموقتلا لبق هل

 موزل مدعو ململا اهيف طرتشي الو ڵ اهوحنو ةقدصلا باب نم مزاللا نم ءاربإلا هنأل

 هذه وأ دبعلا اذهك ( انيعم اهقدصأ ناو ) عرشلا نم “صيخرت موقي ىتح ةاكزلا
 وأ مع ;خ رشعك و رانيد ةئاك اهتمذ وأ اهريغ ةمذ ( ةمنب ارقتسمو ) ةلخنلا

 نم ائيش وأ زعم وأ نأض نم اذك و اذك و مدخ وأ قون نم اذك و اذك اهقدصأ

 كلذب ) يهنلا ىلع مزجلاو لوعفملل ءانبلاب ( دهشي الف ) مهارد وأ ريناند عه كلذ

 ماع ىنعمب ةوعدلل آلايعتسا اعمحيو دهشب هيف عزانت ةدحاو (ةوعد يف اعمجي الو

 ةداهشب دهشي الف يأ فو ذحع دهشيل ردقيف اعمجيب قلعتم وأ ةداهشلا ءادأ لمشي
 نولوقيف كلذك هيف يعديو ةدحىلع دحاو لكب دهشي لب ( مكالا دنع ) ةدحاو

 اذاف“'دعب هب ءيجن رخآ مالك اهل وأ هدعب هب ءيجن رخآ مالك انلو ،اذك امل قدصأ

 اوؤاش ام ميدقت مهلو نالف ةمذ يف الثم رانيد ةئام اضيأ امهل قدصأ : الاق كح

 ولو لضفأ هجو ىلع قحلا هلزم كسمتي فيك و ةداهشلا ىدؤت فيك ميلعت كلذو
 امنإو“مهاردلاو ريناندلا نيبو زعملاو نأضلا نيبو قونلاو مدخلا نيب عمجيو زاجل اممج

 ريغ ةمذب ام ناك نا اجس الو افالتخال كلذ يف نيعمو ةمذب ام عمجي ال ناك

 هتميقب لب ذئنيح ةمذلا يف امب كحي ال هنأل نيعملا عم عمجي ال هناف ةضفو بهذ
 .ةمذب امنأ يدنعو .زوجي ال ام ىلعو زوجي ام ىلع تلمتشا ةدقمك اهنيب عملاف
 كحي امم سيل و نيعملاك هب كحي هنآل نيعملا عم هعمج يف ةهارك ال ةضف وأ بهذ نم

 عاتم وأكلذ وحن وأ اناومح وأ امدخ ةمذلا يف ام ناك اذا ام فالخب « هتميقب هيف

 همزل ارضاح انيم اهقدصأ نإو ) ةميقلاب كلذ يف مكحي هناف نييعت الب الوصأ و أ
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 دوهشلا هفرعو باغ نإ و « كانه هب دهشيو بلط نإ هبلإ هب نايتإلا

 رانيد ةئامك .ب اهجوزت نإو 4 عيب يف اذكو « ةفصلابف الإو ث تاتبلابف

 . .... ... ...... .... .... ‘نتعمال لجأل

 رضاح صخشم نيعم ىلع مكحلاو ةداهشلا عةتل مكاحلا ىلا يأ ( هيلا هب نايتالا

 هبئان وأ يلولا وأ ةأرملا هتبلط يأ لوعفملل ءانبلاب نايتالا ( بلط نإ ) كلذل ةيوقت
 كحلا حصيو هروضح مزلي الف هروضح مصخلا بلطي مل نإو . مكاحلا وأ جوزلا وأ

 هياع نم وأ قحلا هل نم ءاوس رضحيلف هروضح امهدحا بلط اذإو ابئاغ ولو
 رئاس نم هيلع عزاني ام رئاس اذك و هديب ناك يذلا مصخلا هراضحاب فلكي امناو

 نم دب ال : ليقو ؛ ليلق هنم رضحا رثك ناو ى اهوحن و تاراحالاو تالماعملا

 ءانبلاب ( دهشيو ) هلحم يف يتآي امك هروضح مدعب نايصخلا يضر ولو هراضحإ
 اودهشيمل ( ف دوهشلا هفرعو باغ نإو ) كاحلا دنع يأ ( كانه هب ) لوعفم

 هتجوزل قدصأ ينالفلا نالف نب نالف آنأ اندهش ‘ عطقلاب يأ ( تاتبلاب ) هيلع

 (ةفصلابف) هوفرعي (الإو) هنيعب هانفرع دقو اذك و اذك ةينالفلا نالف تنب ةنالف

 هتلخت وأ ضيبألا وأ ريغصلا وأ ريبكلا وأ ريصقلا وأ ليوطلا هدبع امل قدصأ
 هءانمأ لسري نأ كاحلل يغبنيو كلذ وحنو « اذك و اذك نيب اذك ناكم يف يتلا

 . ( رانيد ةنامكب اهجوزت نإو) هوحنو ( ,عيب يف اذكو ) هايإ اهقدصأ نإ لصالا ىإ
 رطملا وأ ليسلا ءيج وأ رفسلا نم ينبا مودق وأ رست وأ ج.وزتب ىمسم لجأل

 آلاوش و ناضمرك هدمأو هتياغ !لهجت ال فورعم ىمسم لجأل وأ كلذ وحن وأ

 "موق لاق اك ريغ ىنعمب امسا ال لعجت نأ امإ ىمسم الو ( نتيعم ال لجأل ) وأ
 ال نيعم ريغ لجأل يأ فوذحم ىلع ةفطاع لمجت نأ امو « داز الب تئج : يف
 ريغ وأ لجأل وأ ةلجؤم رانيد ةئام كتقدصأ : الثم لوقي نأ كاذو « نعم

 نييعتلاب هدارمف “ لجأ ةيمست هيف سيل امم كلذ وحنو ى ةلجاع ريغو ى دقن
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 هب تكسمتساف اهد وهش ملعب ال ىرست وأ ۔اهيلع ىرخأ جوزت 3

 مهل رقأ 'نإف ، هيلع قادصلا لولحب اوملعي ىتح ، اهل نودهشي الف

 هيلع اهل : اولاقو « هب اهل اودهش نانيمأ هب مهربخأ وأ يرمدلا وأ ج وتلاب

 رهاب رانيد ةئام

 ( ىر مت وا اهيلع ىرخأ ) الثم ( ج“وزت مث ) امولمم وأ ناك الوهجم هل ةيمستلا
 ةباتك دحاو ريغ ةزاجإ ىلع ةانبف فلأب فلؤملا طخب دجوأ نإو ءاي ةروصب

 وأ ىمملا :لجألا ةلح وأ اهقراف وأ ى ءاي ةروص ريغ ىلع ءاي نع ةبلقنملا فلألا
 هب لحي امم امهوحن وأ الثم هيآرست وأ ىرخأ هجثوزتب ( اهدوهش ماعب ال ) نيعملا

 اومامي ىتح امف نودهشي دالف) كلذل اهةادص اهل يدؤي نأ ىلع (هب تكسمتساف )

 هب اودهشي الف قادصلا لولح وه اعفن اهسفنمل رمت اهنأل ( هيلع قادصلا لولح

 نإو “ةداهشلا يف يزجي ال نم لوقب وأ اهلوقب ءادألا بوجو وه يذلا هبجومب الو

 رقيل جوزلا ىلا مهب تتأف اوملعي مل نإو “زاج الجؤم اقادص اهل هيلع ناب اودهش
 ةداهشلا اولمحتي نأ مهلف اوقتلا وأ مهل ةرقبل مهيلإ جوزلاب تءاج وأ اودهشيف

 ص كاملا دنع اودهشف لولحلاب اوملع اذإو “ يه اك اهولمحتيو “ لجآلا "لحي مل ولو
 انيد ىمسي اهيف ام نآل ص هتمذ يف وه يأ نيد وهو ى اذك و اذك اهل هيلع : اولاق
 وأ قادصلاب وأ رهملاب اولوقي نأ دب الو “ زاج نيد وه اولوقي مل نإو لح ولو

 : ليقو “ نيدلا نم اولاق امب مكحي : ليقف « اولوقي مل نإو ى كلذ وحن وأ حاكنلاب

 ءايرك ز وبأ خيشلاو فنصملا رصتقاو نيدلا كلذ ىلعتم اونيبي مل اذإ هب مكحي ال
 وأ يةرستلا وأ ج ُوزتلاب مهف آرقأ نإف ) : لاق اك لولحلاو نيدلاو رهملا رك ذ ىلع
 دق هنإ : نانيمآلا وأ جوزلا لاق وأ ( نانيمأ ) ايهنم دحاوب يأ ( هب مهربخأ
 (هب امل اودهش) نيجوزملا ماو !وناك وأ يرستلا وأ ج"وزتلا ىلع ًآدوهش اوناك و آلح
 رهملا ببسب يأ ( رهملاب ) ( رانيد ةنام هيلع اهف : اولاقو ) قادصلاب "يأ
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 الو ‘ يعدت ىتح اهنيب ةهوصخ ُكاح بصني الو 0 لح دقو هلع انبد

 وأ نينيمأب وأ هرارقإ ملع دقو اهقلط نا اذكو > هلولحب ملعي ىتح كحي

 اودهشي الف الإو ى رهاظ اوماعو تتام وأ تام اذإو هدنع تبث مكاحب

 تاداهشلا يف مكحلا اذكو 7 انم تيملا اوهاعي ىتح

 ابيس ءيشلا نوك مزل الإو « قدصملا ءيشلا ىنعمب ال ردصم وهف قادصإلا يأ

 مهفاف ةلمجلا يف جاوزآلاىلع بجاولا قادصلا دارأ : لاقي نأ الإ لاح وهو هسفنل

 نإو جثوزتلاك هلولح ببس رك ذ مهيلع قيضي الو ( "لح دقو 0 هيلع انيد )

 تال « زاج لولحلا ركذ الي [رستو جوزتك هلولح بجومبو قادصلاب اودهش
 تعدا اذإف « زاج لجؤم هنابو قادصلاب دهش نإو ط هل “ركذ هبجوم ركذ
 . هب اودهش مكاحلا هنع مهلأس وأ لودلا

 م.

 هلولح ( يعدت ىتح ) نيجوزلا يأ ( ايهنيب ةموصخ مكاح بصني الو )
 هدنع ناك نيقيب امأو ى ةنيب وأ رارقإب ( هلولحب ماعي ىتح ) هئادأب ( مكحي الو )

 قيلطتلا (ماع دق و اهقلط نإ اذكو) هملعب كحي "نأ مك حلل زاجأ 'نملوق ىلع زئاجف
 ضاب ( هدنع ) قيلطتلا ( تبث مكاحي وأ نينيماب وأ هرارقإب ) لوعفملل ءانبلاب
 نودهشيو كحي رنئن.حف “ يدنع تباث هقيلطت "نأ قادصلا دوهش مكاحلا ملعأ
 مل كاحلاب هوملع نإو ى نينيمآلا وأ رارقإلاب هلولح اوملع "نإ هلولحو قادصلاب

 مل يذل! لوآلا دنع تبث ام هيلا نودؤي رخآ مكاح ناك نإ الإ هرك ذ ىلا اوجاتحي

 مهنأ ( رهاظ ) رمآلاف توملاب ( اوماعو ) اتام وأ ( تتام وأ تام اذإو ) حرجي

 تيملا اوماعي ىتح اودهشي الف ) اوملعي ( الإو ) لولحلابو قادصلاب نودهشي
 نيدب اودهشي الم ( . تاداهشلا ف كجلا اذكو ) اعيمج نيتزيم امه وهلعي وأ ( ايهنم

 الف لجألا دنع اهئادأ ىلع اهولتمحت مهنأل « هلولحب اوملعيو "لحي ىقح ىدؤرل
 . هلبق اهودؤد
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 فرع نإ مكاحلا اذكو ، ه__توم لعي" ىتح قحلا يذ ثراول دهشي الف

 نإو ‘ هت وم ملعي ىتح هل وأ هملع ايف الو هلام ةمسق ف بصتني ال الجر

 رقع هلع تع ٥ او 7 حاكن ىلع مكاح كنع اقداصت

 ( هتوم ملمي' ىتح قحلا يذ رثراول ) لومفمل ءانبلاب ىحب ( دهشي الف )
 فيك و“هثلث مكو هلام مك اوملعيل « هلجأ لحي مل ولو ى هب هثراول دهش هتوم ملع اذإو
 ولو وه كو وه ام هيلا لقتنا يذلا لاملاب اوملميلو . كلذ وحنو « ةمسقلا نوكت
 ( بصني ال ) هنيعب ( ذهجر فرع نإ مكاحلا اذكو ) ثلثو ةمسق رابتعا الب

 مل نإو ( هتوم ملعي ىتح هلوا هيلع ايف الو ى هلام ةمسق يف ) اكح الو ةموصخ

 لصأو « هتوم ىلع _رامصخلا قداصت نإ بصنلا هل زاج هب عمسي ناك وأ هفرعي

 ذخألاب اهيف دحأ لخدي ال اكف ع اهثيداحأو لاومألا ةمرح تايآ يدنع كلذ
 ا هناش يف لوخدلا لحي ال كلذكف ى اهباحصأ نذإب الإ عافتنالا وأ لكآلا وأ

 ىتح طقف ناسللاب ولو كلذ وحنو ةثرولا وأ ءايصوألا وأ ءامرغلا نيب ةمسقلإب

 اذك و اذك كرتو تام نميف لوقت ام :لاق نمف لجأ ام لولحو “كلذ تبثي
 فيك و اذكل نوكي مكو نالفل نوكي مك كلذ وحن وأ ةصصو وأ ةثرو وأ اميرغ

 باوجلا لوأ لوقت نأ الإ لأس امع هبحت الف تيملا نّنع "نإو .هبجاأف ؟ هل نوكي

 ركذ امو نيدلا تبث نإ وأ هتوم تبث نإ وأ هتوم حص نإ : هصن ام هرخآ وأ

 الثم ةنالف هتنبل نإ : تاق اذإ كنآل . يدنع اذكه ى كلذ وحنو اياصولا نم
 اف تحجبأ و اهل اكلم هتلعجو ى هلام يف بيصنلا كلذ كظفلب امل تتبثأ دقف اذك
 ري_غ اذكهو هطرشت ملو « هتوم كدنع تبثي ملو ى هزييمت دعب هيف فرصتلا
 قدصلا ايهنم لك بسن "يأ ناجوزلا يأ ( اقداصت نإو ) ةصاحملا نم ثرإلا

 افقادص انتبي ملو ( سمو حاكن ىلع ماح دنع ) امازتلا وأ احيرصت رخآلل
 يف رم ام وهو رقع ىمسي ام اهقدصأ نوكي ناب ( ارقع' هيلع تعداو )
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 ىعداو آرقع" تبلطو قادص الب ًاحاكن تعدا نإو ، اهل هئادأب هربجأ

 ركنأو هتعدا وأ « هنم لقأ َقادصإ

 يفكي الام وأ حصي ال ام قدصأ وأ اهل قدصب 7 نوكب نأب وأ بدثو ركب

 هب كحي م احلا نأل ( اهل هناداب هربجأ ) رقملا همزلف ادح هلقأل لعج نم دنع

 امل نإو 0 م احلا هب مكحيلف 2 ء كلذ يف لثملا ادص اهف نأ حيحصلاو ى لاقي ايف

 امل ناك ليلقب اهجوزت اذإ هنإ : ضعب معزو “لق ولو ‘ طقف اهه قدصأ ام

 دعب تملع نإو تسم نإ تمرح “ضعبو « قادصلا لقأ : “٦ضعبو ى اهلثمك

 ضرف ام الإ اهل ايف ‘ قادصلا نود حاكنلا تيضرو اليلق اهل يلولا ضرفب "سم

 نإ اهلثمك اهل : لبقو “ ضرف ايف الإو اركب نإ : لقو ى اقلطم اهاثمك : لبقو

 ام اهلف امات اهقادصب الإ آضرت ملف ةميتي تغلب نإو يلولا ضرفف الإو غلبت م
 ال : ليقو “غلابكف اهاسن نم لقأب هتيلو يص جوز "نإو ںاهلثدك : ليقو ضرف

 يف ةيبصك الو “ "يبص جيوزت يف ةغلابك تسيل : لبقف كلذك ةيبص جوز نإو

 هب قفي يذلا راتخلاو ى فالتخالا يف ءاوس كلذ ُلك : لىقو 4 غلاب جيوزت

 ك هنم “زقأ ُيصلا هب اهجوز ام ناك نإ لثملا "قادص ةمبصلاو ةغلابلل نأ يدنع

 . سم ىتح اهملعي مل نإ اهاسن طس وأك اهلف لقأب اهب هسفن يلولا جوز نإو

 ءامهوحن و اهتمعو اهمأ قادص لوألا نأ اهلثم قادصو اهاسن قادص نب قرفلاو

 اىقرلاب "لقأب اهاضرتساف تلغأ نإو ‘ تافصلاو لاهلا يف اهلثم قادص : يناثلاو

 هيعدت ام همزلي ملو “ فلح اه نايب الو ركنأو انسم تعدا نإو ى لماك اهلف

 ىلا هب عجرت قادصب وأ ( قادص الب احاكن تعدا "نإو ) قادص وأ رقع" نم

 ناك : تلاق اهنأ ريغ آرقع بلطت مل وأ ( ارقع' تبلطو ) ةركنم يهف رقنلا
 رقعلا نم يأ ( هنم لقأ قادصإ ) وأب ال واولاب ( ىعداو ) قادصإ الب حاكنلا
 ىعداو ( ركنأو ) ةيعدملا يه قادصب احاكن يأ ( هتعدا وأ ) يعةدملا وهف
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 ى رقعلا ىدأو رعكنمل ( فلح الإ و اب لمع يعدم ةنيب تحص نإف

 ىلوآلا ةروصلا يف جوزلا وه ( يعدملا ةنيب تتحص نإف ) قادص الب احاكن

 قادصإلا نكي مل اذإ لثملاب كحي نأ حيحصلا نكل ( اهب لمع ) ةيناثلايف ةأرملاو
 وأ اجوز ( ركنملا فلح الإو ) رهتشا امل افالخ رقعلاب ال تدثي ال امب ناك وآ

 يف ركنملاو ى لوعفملل ءانبلاو ديدشتلاب وأ لعافلل ءانبلاو “ فيفختلاب ةجوز

 ص اهنايب لطب قادصإلا مدع ىلع تنيب نإو « جوزلا ةيناثلا يفو « ةأرملا ىلوألا

 اك تقولاب رصح ناك اذإ يفنلا ةداهش توبث يدنع يذلاو ى يفن ةداهش اهنال

 الف هدعب وأ دقعلا لبق امأو ، قادصلا هيف ارك ذي ملو دقعلا انرضح انإ نودهشي

 ص ممداهش تتبث دقعلا دنع اهقدصأ هنأب دوهش كلذ عم دهش نإو « هل ةربع

 لاق ص ححصو لثملا : ليقو ( رققعلا ) "جوزلا ( ىدأو ) يفنلا ةداهش تلطبو

 عم فلتخاف تتام نإو ى يعدملا وهف ايهنم ةضيرفلا ىعدا نم : «_ ناويدلا » ق

 : لاةف ىلثمك يلف يل تضرف ام : تلاق نإو . هلوق لوقلاف ةضيرفلا يف اهتثرو

 هلعف ق دصلا ايهنم ىعدا نم نأ كلذ لصاحو ها لقألا تذخأ اذك و اذك لب
 ناك ءاوس نيملا هيلعف هركنأ نمو ى نايبب الإ تبثي ال ثداح “رمأ هنآل نايبلا
 وأ رثك أ ناكو ص ةجوزلا وأ ءاوس وأ رثكأ وأ رقعلا نم لقأ ناكو "جوزلا هيعدم

 ص ىواعدلا يفبلاغلا هنآل هيعدم بناجيف ثرإلا ىلع رصتقا امنإو ٠ءاوس وآ لقأ

 رقعلا يعدم ىلع 'ةنيبلاو 2 رقعلا ىواس اذإ قادصلا ركنم ىلع نيميلا تتبث امنإ و

 ولو رةعلا ريغ قادصلا نألو )6١ « ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا »
 مزلو نيبي" نأ هسفن ىلع رثكألا يعدم مزل امنإو ايواست اذإ ددملا يف ايواست

 هل بج مل ام لبةي نأ ناسنإلا مزلي ال هنآل «نايب الو ركنأ نإ فلحي نأ رخآلا

 ٠ هجام ناو يذمرتلار يراخبلا هاور ) ( ١
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 هيلع هلو 3 هتنيب حصت مل نإ هبحاص فلحي ةرجأ ةيمست عدم اذكو
 مل ًآرقعأ تبلطف ةحص الب امولعم ًاقادص تعدا نإو . ركنأ نإ هؤانع

 لجر نم يعبب اسم تعدا نإو > مولعم ءاعدا لدعب اهل تصني

 فلحي ) لمع ىلع ( ةرجأ ةيمست عدم ) مدقت ام يف ( اذكو ) ةرورض يف الإ
 (ركنأنإ) هلوقو (هؤانع هيلعهلو“هتنيب حصت مل) وأ ةنيب هلزكت مل (نإ هبحاص
 هتمزل اذإ هنأل ،هتنيب حصت مل :هلوقىلع رصتقاو هيلع بترت امو فلحي :هلوقل ديق
 : هلوق نآل وأ ث الصأ ةنيب نكت مل اذإ همزلت نأىلوأف حصت مل ةنيب دوجو عم نيمي

 . اهنوك مدعبو ‘ الصأ اهمدمب قدصي ةنيبلا توبث مدعو « تبثت مل ىنعمب حصت مل
 لعفلاب ةنيبلاىنعمب ةنيبلا لايعتسا يناثلاىلع مزلي هنأل ىل'وأ لوآلا هجولاو « ةزئاج
 ( أرقع تبلطف ةحص الب امولعم اقادص تعدا نإو ) ناكمإلاب ةنيبلا ىنعمو

 دعب ) لوعفملل وأ كاملا يأ لعافلل ءانبلاب ( امل تصني مل ) لثم َقادص وأ

 تاصنإلا مدع ىنعمو . هفَلح الو ى هيلع كحي الف ( مولعم ) قادص ( ءاعدا

 قادصلا ىلع تنيب نإ نكل . هفتلحي الو « رقملا ىلع ةنيبلا اهفلكي ال هنأ : اهل

 تيبي مل اذإ امأ امهل مكحأ تنيب نإو « يدنع هب امل مكح رقملا ىلع وأ كلذ دعب

 نايب الو “ لبق قادصلا ءاعدال رقملاب الو « ةنيبلا مدعل قادصلاب اهل مكحي الف
 ىلع نيبت مل اذإو “ يدنع هب اهل مكح قادصلا ءاعدا دعب هيلع تنيب ولف . هيلع

 تعدا نإ امأ . ةضحملا ةحيرصلا ىوعدلا يف كلذو امهدحأ هللا دنع اهلف امهدحأ
 وأ قادصلا ينطعأف لوقت اك رمألا ناك نإ : تلاق مث نايب الو ركنأ و قادصلا

 ىعدا نإو . رقملا يطعيف “ هفلحيو ةموصخلا بصني هنإف ى ةرابعلا هذه وحن

 ين مالكلاف يه تسكع وأ وه سكع وأ رقلعلا ىعدا مث نيبي ملو قادصلا وه

 لجر نم) ىنز يأ ( يفبب اسم تعدا نإو ) هتركذ ام لثم « ءاوس هلك كلذ
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 ال : ليقو ث همزل نإ رقعلا همًرغو ء اهنيب ةموصخ مكاحلا بصن

 كلذ هم رغي الو ‘ يدعتلا قح هنم جرخت لب ؛ كلذ يف اهبصني

 اهرقع ناتكلا يف كحي : لىقو ‘ ةمأل ولو

 عم ( هم"رغو ) اهل نايب الو ركنأ نإ هفلحيف ( اهنيب ةموصخ مكاحلا بصن )
 هايإ .همزلأ يأ رقعلل امراغ هلعج يأ ىلوألا ءارلا ديدشتب اهل ( رقعلا ) دحلا

 ص ةفشحلا بويغ عم رارقإ وأ ى دوهش ةعبرأب اهب هيغب حص نأب ( همزل نإ )
 ى فالخ ربدلا يفنو هديب هسمو جرفلا هرظنب هموزل يقو . بغت مل ولو : ليقو

 يف مكاحلا همرغي : ليقو ث عبصإب ال : ليقو “ عبصإب ولو ةركبلا ةلازإب مزليو
 نكل ص الفط وأ انونجم وأ القاع ناك كلذ يف “ءاوسو ى لثملا قادص هلك كلذ

 . اهتلقاع ىلع

 تناك. نإ "رقي ملو ى هيلع نيبت مل ولو ةدحيو مرغي هنأ ءاماعلا ضعب معزو
 اهبصني ال ) نسحي ال ذاش الوق ( : ليقو ) ءيشب سيلو ةرامأ تيأرو اركب
 "رقأ نإ لاكنلا : ليقو ى ريزعتلا وهو ( يدعتلا قح هنم جرخي لب « كلذ يف
 وأ هب ذخؤي ال لوق كلذو “ روهظلا يف ولو ( كلذ همرفي الو ) نايبلا ناك وأ

 لام اهنأل ( اهرقع ناتكلا يف كحي : ليقو ى ةمأل ولو ) ناتكلا لاح ىلع لمحي
 ام زاوجي لوقلاو روهظلا يف امأو « ناتكلا يف اذهف دحلاب هيبش هنآل ةرحلا رقع ال

 مل اذإو ص ةرحلا رقعب اضيأ مكحيف نراتكلا يف دودحلا نم هيلع ردق

 ُفصن ةمألاو ، ةدلج نينامث تدلج" "رقي ملو يبلا هيلع تعدا نم ىلع ةأرملا نيبت

 باجيإلا ىنعم هنمضتل هاةدع امنإو “ لوعفملل وأ لعافلل ءانبلاب كحي ظفلو ى ةرحلا

 عدف ضرفلا امهدحأ ىعدا نإو ى ةتيم يف ولو لوآلا حيحصلاو « مازلإلا وأ
 يف كلذ لئاق دارم لمل و ص ىنزلا ضرفب دتمي" ال هنأ يدنع قحلاو . ليق اذك
 ةراكبلاو ةرثكلاو ةلقلاو سنجلا يف لجرلا لوق لوقلاو : لاق . ةلطاب ةيجوز
 الو ةيد الو . ةيدلا هتلقاع ىلعو ى لثملا وأ رقملا هيلعف تتام نإو ى ةيبيثلاو
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 بصاخلا ىلع اهيلع ميقأ ةملاع ريغ ةقلطمو انزلا تكسمأ ةبوصغمل لهو
 ٠ ٠ فالخ ؟ طقف لح ١ و وأ رع "رسم لكب قلطم او

 همرغ نإو « ايهنم لك ىلعف رخآ اهمكسمأ نإو . تعواط نإ لثيم الو رقع
 ةأرما هيلع لخدأو هتيب الجر لخدأ نم اذك و « ينازلا ىلع هب عجر كسملا

 همزل هتدهاجمب ابيث تراص نإ و ى اههرك أ نم اهيلع "لد وأ اههركأف هب ملعت ال

 رقأ نمو “ لالحلا يف اذك و “ بيثلا رهم ناصقن : ليقو ى رقعلا وأ لثملا قادص
 عورشلا لبق ركنأ نإ "دحي ال : ليقو “ قادص ال "دح هيلعف ركنأ مث هاركإب

 مقأ ) قيلطتلاب ( ةملاع ريغ ةقلطملو ىنزل تكسمأ ةبوصغمل لهو ) دحلا يف

 ةمرح دعب اهيلع ماقأ نملو “تاقيلطت ثالث وأ ةدع دعب وأ ةعجارم الب ( اهيلع

 ربلا رارقتسالا وهو ماللا هب قلعت امب قلعتم ( بصافلا ىلع ) اهنود هماع عم
 وأ ماهفتسالا ىلع داتعالل هفرظ وأ وه ةيلعافلا ىلع عفارلا وأ دعي أدتبملا نع هب

 دمب ءابلا اذكو رارقتسالا كلذ نع هتباينل اهرورجم و ماللا وهو فرظلاب

 بجو ام ريغ لثم قادص وأ ( رقع "سم لكب ) ةمرح عم ميقملاو ( قلطملاو )
 ناكم لكب وأ ( طقف ) لالحلاب ال بجو ام عم ( دحاو وأ ) لالحلاب اهل
 ى هب اهجوزت يذلا عم دحاو “قادصف اهب ينزي عضوم يف اهسبح نإ وأ ك قادص

 ءيشلا سفنب تملع نإ و ( فالخ ) قادص "سم لكبف اهدريف برهت تناك نإو

 كلذ سفنب عقي كلذ نأي ملمت ولو ى ةقرفلا وأ قالطلا وأ ةمرحلا هب تمقو يذلا

 قادص الإ امهل نوكيب الف تفراق دقو 0 ملعلاب كردي ايف لهجلا يف رذعت مل ءيشلا

 حيحصلا :تلق ؟فنصملا ركذ نيذللا نيلوقلا نم حيحصلا ام : تلق نإ و ى لالحلا
 مارح سم لك نأل ص هدعب امو لوألا سملا نيب قرف ال هنأل سم لكب همزلي هنأ

 دحأ برض ددعت ولف “هردهي ام رن ملو «ةقح دحاو لكب اهلف « بصغو ملظو
 لك زيمتت مل نإ عومجملابو ‘ تنيب" نإ ةدح ىلع ىقح ةبرض لكل هل ناكل رخآل
 ةمصعلا ىلع روهشملا ىلع ةدحاول ةرافكلا موزل ىلع كلذ ساقلب الو « ةدحاو
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 . ىنزب اهديس رمأب ةمأ ولو ةنونجم وأ ةلفط ريغ ةعواطمل ءيش الو

 دحاو مالكب ةريثك بونذ نم ةبوتلا ىلع الو جرخت مل ام دحاو سنج نم ةددعتملا

 نآل ص مزل هب ام ددعت ىتح جرخي مل اذإ دحاولا دحلا ىلع الو ى دحاو داقتعا وأ
 اهرهقب ةراتو ىضرت ةرات تناك نإ و ى قولخمل ىقح كلذو ىلاغت هلل ىقح هلك كلذ

 ذبحت و هعزانت تناك اذإ و “حمحصلا ىلع اههرك أ ام لكبو “ لوق ىلع دحاو همزل

 نإو لاتقلا ضرف تعيض ولو ى اهنم ىضر مدعو بصغ كلذف ى اهبلغيو اهسفن

 بصغ كلذف تومت الئل كلذل تكرتف اهسفن تبذاج نإ اهلتقي هنأ اري ناك

 . ينزي الو تومت نأ اهيلع بجاولا ناك ولو ى اضيأ

 تناك ( ولو ةنونجب وأ ةلفط ريغ ) واولا رسكب ( ةعواطمل ءيش الو )

 ةنونجملاو ةلفطلا امأو (ىنزب ) امل ( اهديس رمأب ) اهب ىنز نإ ( ةمأ ) ةعواطملا

 ةمألاب رقعلا مزلي ال : ليقو ‘ نيضر ولو نهب رقملا مزلف اهديس رمأ ريغب ةمألاو
 نايب رم دقو “ تيضر نإ بيثلا ةغلابلا ةرحلاب الو تيبضر نإ بيثلا ةغلابلا

 تناك نإو ؛ فصنو ةلاير هرشع اتنثا ةأرملا ةيد رشع فصن : ضعب لاق . رقملا
 بيثلا ةيد رشع" فصن لب : تلق ى ةلاير نورشعو سمخ اهتيد رشعف اركب
 ص بدثلا رقع هلو“ةلفطلاك لفطلاو نونامث ركملاو لفطلا ىلع اذكهف“ةلاير نوعبرأ

 ،لوخدلا عقو نإ بغت مل ولو :ليقو “ةفشحلا تباغ نإ ارانيد رشع انثا :ليقو

 مل نم لوق ىضتقم وهو يتالتلا هركذ « هل ءيش ال : ليقو ى لوآلا حيحصلاو

 . لفطلاو ةأرملا ربد يف ائيش هب همزلي

- ١٩٦ - 



 باب

 مه سملا لبق اذك لعفي نأ اهقالطب فلحف قدصأو جوزت نإ

 . تمرح هليبق سم

 باب

 ( لعفي نأ ) ىلع ( اهقالطب فلحف ) اهل ( قدصأو ) ةأرما ( جوزت نا )
 اهسي مل مأ فلحلا لبق اهسم دق ءاوس ( سملا لبق اذك ) امهربغ وأ يه وأ وه

 فلح امنإ هنأ عم يرحتلاب هيلع كح امنإو (تم'رح) لعفلالبق يأ (هلبقسم مم)
 هفلح يف هنأك و > هيلع فولحلا عامجلاب عقو قالطلاب ثنحلا نأل 2 طقف قالطلاب

 ؛لمفلا لبق سملا ممرحت هسفنل ”مزلمو ى هسفن ىلع سمل م"رحم سملا لبق لعفلا ىلع
 تمرحف ىنزلاب اهيبش لعفلا لبق هسم ناكف ى هايإ هانمزلأ ائيش هسفنل مزلأ نمو
 ناكف ص قالطلاب تجرخ نم جرف يف "لمع عامجلا دعب هرك ذ هجارخإ اضيأو ى هب

 ىنز ةفشحلا جولو دعب ام اذك و ص رخآ ضعب دنع ىنزك وأ “ ضعب دنع ىنز

 ءجاليإ ةدايز الب ولو اهجولو دمب ثكا اذك و « ضعب دنع ىنزك و ى 3“ضعب دنع

 راج ميرحتلا نم هرك ذ امو ى اهب ىنز نم ىلع ةينازلا ميرحت يف ةجحلا ترم دقو
 نأ كلذو يناثلا سملاب الإ رفكي ال هنأب لوقلا ىلعو لوالاب رفكي هنأب لوقلا ىلع
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 بجو اسم دواع نإو ى لعفي ىتح هعنم اهيلعو ، قادصلا هب همزلو

 . . . . تبلغ وأ مي رحتلاب ملعت مل نإ رخآ .اهلا هب

 لك نأ هبهذم ذإ « رفكي مل ولو ةديبع يبأ دنع هب تمرحف زوجي ال ءطولا اذه

 لوق ىلعو رفكي مل ولو « ادبأ لحي الف « زوجي ال هجوب يأ مارحي ءيطو" جرف

 مرحت مل هب رفكي م انلق نإو ىنز دع هنأل تمرح لوألاب رفك انلق نإ هريغ
 تلق نإ رخآ اسم اهلآدعي م هنآل باطخلا يف اهبطخيف قالطلا عقو دقو ى لوألاب

 سملا اذه نأ باوجلاف “ سمي مث لعفي مث لوقلا اذه يف اهعجارب نأ نم عنام ال

 اهجوزتيو ةمجر الو ةدع الف « زئاج سم لبق قالطلا هب عقو دقو “ زوجي ال

 (لعفي ىتح هعنم اهيلعو قادصلا) سملاب يأ ( هب همزلو ) ةدعب هريغو ةدعالب
 اهيبش لعفلا لبق سملا نأكف لعفلا لبق سملاب قالطلاو لمفلاب سملا قلع هنأل
 جاليإ ةدايز وأ ددرت وأ ثكمنم ةفشحلا جولو دعب ام اضيأو “هعنم اهمزلف“ىنزلاب

 دقو ى هنم عنملا اهمزلف جارخإلا اذك و « نيرخآ دنع هب هيبش و ضعب دنع ىنز

 ناسنإ لخد ول هنأ ىرت الأ « اهب ىنز نم ىلع اهب ينزملا ميرحت يف ةجحلا ترم
 “نذإ الي الوخد وأ اجورخ دسفأ ام نامض همزل داسفإب الإ حرخم الو رخآ عرز

 طقف الخاد هداسفإب وأ ابئات جرخ اذإ هداسفإب مثأي له نكل ! ابئات جرخ نإو

 دواع نإو ) كلذ هبشأ ام اذك و ى يناثلا حيحصلا ؛ نالوق ؟ بئات ريغ اجراخو

 قادص تبثاذإ هنأ ىلع "ءانب لوألا لثم ( رخآ ) قادص ( امل هب بجو اسم

 ال : لبقو ى هلثم اف بجو لاوحألا نم لاحل قادص بجوم اهب لعف اذإف لالحب
 كهمالك كلذ لمتحيو ى لثملا قادص :لبقو ى دقعلا قادص دعب رقملا امل لب ربتعي

 رخآ قادص وهف اهلثم يطعي ام ىلعو ى رقملا ىلع قادصلا ظفل قالطإ زوجي هنال

 وأ اثلاث اسم سم نإو ( تبلغ وأ يرحتلاب ملعت مل نإ ) لثملا قادص حيحصلاو
 :ليقو “تبلغ وأ ملعت مل نإ لثم وأ رقع وأ قادص سم لكلف « رثكأ وأ اعبار
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 .ذ ..... نالوق ؟ دواعي ىتح وأ لوالاب رفكي لهو

 لعفلا لبق اهسمب ةمرحلا عوقو تلهجو هفلحب تداع نإ امهل قدصأ ام عم دحاو

 اهل قادص الف اهنم عييضت لهجلاب اهتقرافم « ملعلاب كردي امف لهجلا يف رذعت م
 اضيأ هب اهلف ضرمب اهلقع ابئاغ وأ ةمئان وأ ىركس اهسم نإ معن . لوآلا الإ

 بجومب ملعت مل نإ : ممرحتلاب ملعت مل نإ هلوق ىنعمف فلحلاب ملعت مل وأ رقع وأ قادص
 سملا نم ةفشحلا بويغ دعب يذلا سملا ( ب رفكي لهو ) هفلح وهو ميرحتلا

 : لجرلا لاق ولف ى زئاج وهو ناثب هل عطقي مل ام ىلع لوآلا قلطأ ( لوألا )
 ۔ رخآ هدعب دلت مل ولو تقلط [امالغ تدلوف قلاط تنأف مالغ لوأ تدلو اذإ

 امنإو “ رخآ تدلو نإ الإ قلطت الف إناثب عطق اذإ الإ هقالطإ زوجي ال : ليقو

 لب يناثلاب وأ لوألاب رفكي له لقي مل هنأل « لوآلا لوقلا ىلع فنصملا مالك تلمح

 ىلع هلمح زوجيو « دجوت ال دقو دجوت دق ةياغلاو ‘ دواعي ىتح وأ لوألاب : لاق

 نيح رفك له : لاق هنأكف ناّسملا هنم ردص نم يف همالك نوكي نأ ىلع يناثلا

 عزني ناب ( دواعي ىتح وأ ) ؟ لاق اك داعا ىقح رفكي ل وأ لوألا سملا سم
 ريغ ةفشحلا نوكت ىتح هعزني وأ ةفشحلا بيغت ىتح هدرب مث جرفلا نم هلك هركذ

 لب ، ممرحت هقبسي مل لوألا سملا نأل ؟ حيحصلا وه لوقلا اذهو ى اهبيغي مث ةبئاغ
 وأ ىنز جاليإلا ةدايزو ثكملاو جارخإلا نأ "رم ام هدريو ى هب ميرحتلا عقو

 رفكيو ادحاو الوق ةفشحلا ةبويغب م"رحت اهنأ : لصاحلاو ( نالوق ) ىنزك

 نإو “ رخآ لوق ىلع ةدواعملابو ى لوق ىلع دحاو عامج يف اهيلع ةدايزلاب

 رفك اذإ : تلق ى ةيناثلا هتلاحب رفك امنإو لوآلا سملاب رفكي لاق فيك : تلق
 رفك هنأ هيلع قدص ةفشحلا بوبغ دعب ام ىهو لوآلا سملا نم ةيناثلا ةلاحلاب
 ثكي ملو ةفشحلا تباغ ول هنأ لصحتف هنم يه ةيناثلا ةلاحلا نأل ع لوآلا سملاب

 يف ذذلتلا دمعت نإ الإ آادحاو الوق رفكي مل الاخدإ دزي ملو هنيح نم عزن لب

 ص ىنز ريغ هنأ رم دقف هدمعتي مل نإو جارخإلا يف ذذلتلا هدمعتب رفك جارخإلا
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 هفصن اهل همزلو هيلع عجر امولعم هل تقدصأو اهجوزت نإو

 هذخأف ينجورتف لاملا اذه ذخ : هل تلاق نإو ، رملا لبق اهقلط نإ

 هذخأب الإ اهجوزتي مل نإ هدر همزل اهقلط مه رخآ قادصب اهجوزتو

 فلحلا ةيفيك و . هب همإ يف فلتخا بات نإ لب “ هب رفكي الف هب هيبش نكل
 ام لوقي وأ لعفت مل نإ وأ اذك تاعف نإ قلاط يه : الثم لوقي نأ۔قالطلاب

 لثم ركذ ءاوس . قلاط هلوق يف همالك ىهتنا قلاط يه وأ اذك "نلعفأل : هصن
 دكأت عم قالطلا عقوم مظعل افلح قالطلا قيلمت درجم يمسو . ال مأ هللاتو هللاو

 . هعوقو مدعب قالطلا قلع ام لعف دكأتو « هعوق وب قالطلا قلع ام لعف مدع

 عجر ) تكس وأ لبقف رانيد فلأك (امولعم هل تقدصأ و اهجوزت نإو )
 قادص ىلإ كلذ يف نامجرب : ليقو ( سحلا لبق اهقلط نإ هفصن اهف همزلو هيلع
 اهسم نإ اهميرحتب اوكحي ملامنإو « رقملا ىلإ : ليقو “ يدنع حيحصلا وهو لثملا
 ال نأ ىلع حاكن وه اهقدصي نأ نود هايإ اهقادصإ نأ عم اهسمي مل نإ ديدجتلابو
 ىلع سملاب ةأرملا مرحت ال هنأ ىلع ءانبلل وأ قادصلا ركذ ةهبشل « جوزلا ىلع قادص

 لاملا اذه ذخ : هل تلاق نإو ) رقملا وأ لثملا مزلي لب اهل آقتادص ال نأ طرش

 وأ لاملا كلذ ناك وأ لاملا كلذ ريغ ( رخآ قادصب اهجوزتو هذخاف ينجوزتف

 وني ملو اهجثوزتىون اذإ هضعب قادصإ وأ هقادصإ زوجي امنإو هكلم دق هنآل هضعب

 الإ اهجوزتي ملنإ هدر همزل ) ام ,هجوب اهقراف وأ ( اهقلط مث ) قالطلاب اهعدخ
 ليلد ال ذإ كحلا يف ال للا دنع ةدرب" هنأ رهاظلاو ى اهزرح ةين نود ( هذخأي

 هثدرب الف لاملا يف هتبغر عم اهزرح ةينب اهجوزت نإ امأ ى هتين يف ام ىلع مكاحلل
 قيلطت وأ همرحمب ىنز وأ هب ملع ىنزك قارف بجوم يه تلمع نإو ںاهقلط نإ
 قالطب هفلح يف هايإ اهثينحت وأ مولعم ىلإ اقلعم اهديب هلمج وأ اهريخ نإ اهسفن
 اهنيب بجوي ام "لئاقلا هنأل هدر اهنَعال نإ هنأ رهاظلاو ى اهل هدرب مل ءيش ىلع
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 همزلي الف هب ينجوزت : تلاق نإو ى هفصن وأ ابقادص اضيأ همزلو

 . اهقلط نإ هريغ

 اهّيلو اهقلط نإو “سملا مدمل ( هفصن وأ ) "سل (اهقادص اضيأ همزلو) ناعمللا
 يف ببست نإ الإ درلا همزلي مل امهدحأ ديب قالطلا لعج ذإ اهسفن تقلط وأ

 الإ و اهغلب نإف :طقف وه همزل اهقلطو اهنم ذخأ امب اهجوزت نإو ط قالطلا
 اهقلط نإف زاج اهجوزتيل ةرجأ لجرل تطعأ نإ : ناويدلا يفو . هايإ اهطميلف
 ال ةقرافملا يف ببست اذإ دريو اهسمي مل ولو : ليقو ى اهسم نإ ال : ليقو اهدر

 وأ دساف وأ دوهش الب جوزت نإو ى ءادفلا تلبق وأ آقرفم تلعف وأ تتام نإ

 جوزتلاىلع اهريغ هاطعأ نإو تتام ولو در داهشإلالبق اقرتفا وأ ةمرع تجرخ

 اهقلط نإ هدر هدبع اهجوزب نأ ىلع هتطعأ نإو درب ليقو ى اقرتفا نإ درب الف
 (:تلاق نإ) اذك ( و ) هيرتشم اهقلط وأ هسفن راتخاو ى هقتعأ نإ ال هدبع ىلع

 نإ نكل « اهقراف وأ ( اهقلط نإ هربغ همزلي الف هب ينجورت ) و لاملا اذه ذخ
 دقو ى ةيلاب هكلم لخد هنأل « طقف فصنلا اهل ةدر سملا لبق اهقراف وأ اهقلط
 قراف وأ قلط ولو « هلك هدرب هنإف كاسمإلا تطرش نا الإ جثوزتلاب امل ىفو

 اهنم ردابتملا ههجوو “ سم نكي . ولو هلك هدرب هنأ يشجلا رهاظو . سملا لبق

 دقف سملا لبق اهقراف اذإو « هب ينجوزت : تلاق اضيأو كاسمإلاو سملا ديرت امنأ

 دقف ؛ لكلاب قادصإلا و جوزتلا عوقول ىلوأ هتركذ امو « طقف هفصنب اهجوزت
 هكلمتو هذخأ هنأل هب قادصإلا هل حصو اذكب هنأو اهجوزت اهنأ عوبش ديرت

 ىلع اهجوزتف اذك كل "يلعو ينجةوزت :تلاق نإو “ حصي مل الإ و “هل اكلم ناكف

 ام لثم اهل يقب نإ : ليقو “ قادصب اهجوزت نإ : ليقو “ اقلطم اهمزل كلذ
 .يناثلا اوراتخاو فيعض وهو اقلطم ال : ليقو “ جوزتلا هب زوجي امم هب اهجوزت

 "حص ص كيلع سيلف اذك قوف كيلع اوعضو ايف يلهأ-ىلإ ينبطخا : تلاق نإو
 ينجوزت : تلاق نإو ى فلخلاب تقفانو لكلا اه : ليقو « حيحصلا ىلع كلذ
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 وأ ينقلطت ال نأ ىلع وأ ينقلطت وأ ينجوزت يك هذخ : كلاق نإو

 لزعت وأ كتيرس عيبت نأ ىلع وأ ىرستت ال وأ لع جوزتت ال

 هبلع تطرش ام ضقن نإف ء ةقلعم هل ةبه وهو ء هذخأ هلف اهنع
 ض قادصلاو ةدرلا همزل

 تلاق ناو ) كرتي ال نأ ثراوللف كرتت ملو تتايف لعفف “ كل هكرتأ و اذك

 وأ كسفنل تنأ ينجوزتت يأ ءات فنح ىلع ءاتلا حتفب ( ينج وزت يك هذخ

 جوزتت ال وأ ينقلطت ال نأ ىلع وأ ينقلطت وأ ) هربغل اهجوزب يأ اهمضي

 وأ ىرستت ال ) نأ ىلع ( وأ ) ىرستت وأ "يلع جوزتت نأ ىلع وأ ( ؟يلع

 لزعلا قلطيو “ ابشارف كرتت يأ ( اهنع لزعت وأ كتيرس عيبت نأ ىلع
 اذه ديرب نأ لمتحيو « جرفلا يف عامجلا دعب جرفلا ريغ يف ةفطنلا غارفإ ىلع اضيأ

 ضرفالو هيلع مارح ال هل كلمو ىهل زئاج هلعف كلذ نأل ( هذخأ هلف ) دمب" ىلع

 هيلع تطرش ام لعف ىلإ ( ةقلعم هل ةبه وهو )هيلع ةرجالا ذخأ هل زاجف “هيلع
 مل نأبو اهجوزتي نأ تطرش دقو اهجوزتي مل نأب ( هيلع تطرش ام ضقن ناف )

 م وأعبي ل وأىرست وأجوزتنأب وأ سكملابو اهقلطي نأهيلعتطرش دقو اهقلطي

 لكلا يفف درلا امأ( ةدرلا همزل)اهدر مث اهعاب وأ كلذ فالختطرش دقو لزمي
 . هدري نأ نع الضف امل قادص الف اهجوزتي م هنأل ىلوألا ريغ يفف قادصلا امأو

 هنأل اضيأ درلاهمزل اهقلط مث اهجوزتف جوزتلا تطرش نإ هنأ رهاظلاو(قادصلاو)
 اتقو نإتقولاتاوفب هيلع تطرش ام هكرت نيبتيو اهكسمي نأ اهدارم نأ ملع دق

 دقو يه تضقن اذإ و هلعف نكمي امل لعاف ريغ سلجملا نم همايقبف الإ و ناكمإلا تاوفيو

 زئاج هلك كلذو لمف اذإ درلا همزلي مل تطرش ام فالخ هل تزاجأ وأ اهجوزت
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 كلذ ىلع الام هل تبهو نإو . اهترض قالط لأست نأ اهيلع مارحو

 يجوزتت ال نأ ىلع لاملا اذه يذخ : ىرخأل كلاق نإو ، هذخأ هلف

 ءادف وه لبف اهأطي ال نأ ىلع هايإ هتبهو نإو ى هذخأ اهلف يجوز

 نالوق ؟ ال وأ

 عطق هنأل هيلع ءاطعإلا الو هبلط اهل زوجي الف اهلزع وأ ةيرسلا عيب الإ اضيأ اهل
 هقارف تبحأ نإو ى لزملا يف هنم هبحت ام نيبو هنيبو عيبلا يف ةمألاو ديسلا نيب

 ةأرملل زوجي ال هناف اهايإ هقيلطت الإو هنم هبلطت وأ كلذىلع هيطعت نأ ةأرمللزاج
 ناك ام الإ “ بحي ام بحت نأ اهيلع بجي هنأل اهجوز اهقلطي نأ بلطت نأ
 بلطت نأ اهل نإفكلذ وحن وألوطي ارفس دارأ وأ اهجوز اهرضأنإ الإ ايرورض

 قالط لاست نأ اهيلع مرحو ) هنود وأ لامب هرطاخ بيطو هاضرب قالطلا هنم

 ."رم ام ىلع ةكرشم ولو ( اهت رض

 مرحو « هل لالح قالطلا نآل ( هذخأ هلف كلذ ىلع ألام هل تبهو نإو )
 هتدعاسمف“امل زوجي الكلذنألهنع جرحتلا عرولاو “كلذ ىلع هيطعت نأ يه اهيلع

 يجوزتت ال نأ ىلع لاملا اذه يذخ :ىرخأل تلاق نإو ) مارحلا ىلع ةنوامم اهل

 هجوزت ال نأ ىلع لاملا اذه ذخ : ةمألا ديسل تلاق نإ اذك و (هذخأ اهلف يجوز
 اهءاطعإ امل زجي م ةأرملا كلت بلاطي اهجوز نأ تملع اذإو ى هذخأ هل زاج اهب

 نأ ىلع اذه ذخ : اهيلول تلاق نإو « دسلل وأ اهجوزتي ال نأ ىلع ةأرملا كلتل

 (هايإ) اهجوز يأ ( هتبهو نإو ) ضمبل افالخ هل زجي مل تقلطأ وأ انالف ينجوزت
 وهو (؟ ال وأ ءادف وه ) كلذ ( لهف ) لبقف ( اهاطي ال نأ ىلع ) لاملا يأ
 اذإ ايف ( نالوق ) هانع الو اهدحأ ءادفلاب ظفلتي مل ذإ هةدر اهئطو نإف حيحصلا

 نوكي الف اصوصخ اتقو تنع نإ امأو « ادبأ اهأطي ال : تلاق وأ تقلطأ
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 الإ هعواطت مل نإ ءطو ىلع جوز نم لام ذخأ ةجوزل لحي الو

 مل ىرست وأ اهيلع جوزتف ابقلطي ال نأ ىلع هل هتبهو نإو ى هب

 لالحلا اهلف اهماعب ال آمارحو الالح ابقدصأ نإو س هدر همزلي

 مارحلا ةمق

 مل نا ) اهنود هدارأ ( عطو ىلع جوز نم لام ذخأ ةجوزل لحي الو ) ءادف
 لح الجآ وأ الجاع اهل قدصي نأ لثم اهملع بج ال ائطو الإ ( هب الإ هعواطت

 نأ لبق ءطولا كل زيجأ ال : لوقت نأ اهلف “ اهيطعي ىتح ةرم اك هعنم اهل نإف
 اهنم لام ذخأ هل الو « يقادص ريغ اذك و اذك ينتيطعأ نإ الإ يقادص ينيطعت
 هتبهو نإو) ءطولا نم اهقح ىلع ةدايز ناكنإ هزاوج يدنع رهاظلاو “ءطو ىلع

 اهسفن تقلط ولو ( هآدر همزلي مل ىرست وأ اهيلع جوزتف اهقلطي ال نأ ىلع هل
 نإ الإ ىرست وأ جوزت اذإ اهسفن رمأ كلمت نأ اهطارتشال ىرست وأ جورت امل

 ه"دريلف قالط هيرستو هجوزتف قلاط يهف تي"رست وأ اهيلع تجوزت اذإ :لاق

 ممع اذإ !ابف امل هدر اهقلطف ىرستي ال وأ وا جوزتي ال نأ ىلع هل هتبيهو نإو ى اهف

 “نمضتم 7 طارتشا اضيأو ى اضيأ اهقلطي ال نأ تدارأ اهنأ ةرامأ تناب وأ

 اهقلطف اهيلع ىرستي الو جوزتي ال نأ ىلع تبهو نإو ك اهقلطي ال نأ طارتش ثال

 ى هل ةجوز ريغ يهو ىرست وأ جوزت هنأل كحلا يف درب ل اهمجار مث لمفف

 تاذلاب (امارح و الالح اهقدصأ نإو ) ةجوزلا كح ي ةدعلا يف يتلا نأ هفعضيو

 ةرجأ وأ ىنز ةرجأ وأ قورسم وأ بوصغم لاك ضرامب وأ ةتيمو ريزنخك

 ءاوس مارحلاب ( اهماعي ال ) دمي ابف اذك و ابر وأ ةوشر وأ ضرف ةرجأ وأ مارح
 لالحلا اهلف ) دمب ابف اذك و لجآلاو لجاملا دقنلا ءاوسو ى ملعي مل وأ وه ملع

 مل وأ اهسم ءاوس ى هل ةميق ال مارحلاف الإو لالح هنأك موقي ( مارحلا ةميقو

 هجوو .فصنلا اهلف الإ و كاذفرسملا كحمبهيف كحي ام ناك وأ اهسم نإ نكل ىاهسمي
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 لوهجملا ةميقو مولعملا اهلف الوهجم و امولعم نإ و «تماع نإ طقف لالحلا اهلو

 ك لدعلا يوذب

 لمجي نكل ى ركذ ام ةىكب ذخؤيف امل هركذ دقو هنم دب ال قادصلا نأ كلذ

 اهف : لىقو 0 مارحلا لطبيو لالحلا الإ اهل ام : لبقو لالحلا هنم مارحلا لدب

 الاق نم دنع خسفنم قادصلا دقع نأ نيلوقلا هجوو رقملا :ليقو “ لثملا قادص

 اهنأل ص فنصملا هركذ ام حيحصلاو زوجي ال امو زوجي ام ىلع لمتشم هنأل اهب
 فالخب لالح نم. اهنأ ىلع ةيمكلاكلتب الإ اهجوزل اهسفن تكلمو جوزتلا تلبق ام
 املو ) لاق اك طقف لالحلا ىلع اهسفنل رصق اهملع عم اهلوبق نإف تملع اذإ ام

 ةمقو لالحلا اهل : لبقو » ناويدلا » راتخم اذه مارحلاب ( تملع نإ طقف لالحلا

 ريزنخو رمخك همساب هامس امارح و الالح اهقدصأ نإ و«لثملا قادص: ليقو“مارحلا
 ثيح مارحلا يف اهفارتقاب تقفانو “ طقف لالحلا اهلف هتمرح تلهج اهنكل هتملعو

 حمحصلاو ط الالح هتميق ذخأت اهنأ انتقراشم ضعب مالك ىضتقمو « اقادص هتلبق

 . تركذ ام

 انوزوم وأ ىكم ناك نإل۔ف اهلعب ال آمارحو الالح اهقدصأ اذإ : ليقو

 نإ هلثمف الإو مارح مهاردو مارح ريمش زيفقك « نزولاو ليكلاب هلثم تنخأ
 وأ مرحملا ءيشلا سفن تملع دقو ميرحتلا تلهج نإو ى ةميقلاف الإو ى نكمأ

 نم مكحب اهيلع موكحم يهف “ لهجلا يف رذعت م اهل تفصوو اهب مرح يتلا هتفص
 امولعم ) اهقدصأ ( نإو ) ! مالسالا يف لهاجت الو لهج ال ذإ لمأت ؛ تفع

 يف وأ هيف حرجلا ةميقو ثرحو رجشك هلام نم دسفأ ام ةميق لثم ( الوهجو
 راتخو « حيحصلا وه اذه ( لدعلا يوذب لوهجملا ةميقو مولعملا اهلف ) هتمأ
 غاسف “آاضحس اعربت الو آاضحم آاضوعسيل هنآل قادصلا يف لهجلا زاوجل ؛«ناويدلا»
 . رقملا اهل : ليقو ى قالخألا مراكمو عزبتلا ضعب هيف نأ ثيح نم لهجلا هيف
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 اهل لهو س لالح نم هتميقف اهماعب ال ًامارح نإو ء اهباسنأل درن : ليقو

 ؟ اهل ءيش ال وأ ؟ رقعلا اهل وأ ؟ اهلثمل هرت وأ تماع نإ هنم هتميق

 ( نإو ) “ طقف مولعملا امهل ليقو : « ناويدلا » يف لاق ( اباسنآل درت : ليقو )

 اهقدصأ نإو . اهباسنأل درت : ليقو لدملا يوذب هتمبقف طقف الوهجس اهقدصأ

 نم لاملا اذه وأ ريناندلا وأ مهاردلا هذه اهقدصي نأ لثم ( اهملعب ال امارح )

 ( لالح نم هتميقف ) ابر وأ مارح ةرجأ وأ مارح ةميق وه اذإف لصأ وأ ضرع

 انوزوم وأ يكم ناك نإ هنزو وأ هليك : ليقو « رقملا ليقو ى لثملا : ليقو

 ال : لمت مل اذا لئاق الو ‘ « ناويدلا » رصتقا هيلعو ى ةميقلاف الإو ى هلثمف الإ و

 ذخأي الو ى عيبلا لطبيف مارحلاب ءارشلا وأ مارحلا عيب يف : ليق اك ى امهل ءيش .

 .بجاو قادصلاو “نيبجاو ريغ ءارشلاو عيبلا نآلهمارحيف ائيش مارحلا بحاص

 نأل ( تملع نإ ) نكمأ نإ هلثم اهل و لالحلا نم ( هنم هتميق امل لهو )
 ذخأ امارح ناك املو © اهل هركذ دقو « قادصب الإ حاكن الو دقعنا دق حاكنلا

 وهو « ناويدلا » رصتقا هيلعو ( ؟ اهلثمل درت وأ ) مموقتلا ىلع لالحلا نم هب
 مكحف « اهقدصي مل هنأكف « مارح اهقدصأ ام نآل ( ؟ رقعلا امل وأ ) حيحصلا

 سمي مل نإ نكل = سمي مل وأ سم _ اهف وهف “ قدنصت' مل يتلل مكحي امك رقملاب اهف
 ركذي مل يتلاك لمجت ملف اقادص اهل ركذ دق هنأ كلذ هجوو ى طقف هفصن تذخأ
 اهل قدصأ هنأكف ى رقعلا ركذك مارح وه ام اهل هركذ اولمجف ى قادص اهف
 ىتح هعنمت نأ املو ى ضرفي نأ هبلطتلف ى امل ضرفي مل ام ( اهل عيش ال وأ ) رقملا

 دقو “ ضرفي ملو تام وأ سم نم مكحل مكحلاف تام وأ سم نإو “ ضرفي

 قرفلاو « قادص الب جرف حابي ال ذإ ى الصأ امل ءيش ال هنأ هدارم سيلو . رم

 قلط نإف ص سمي مل ولو لثملل لوقلا اذه يف درت اهنأ لثملل ةدرلا لوق نيبو هنيب
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 اهملعب ال ارح اهقدصأ نإو . لاوقأ ؟كلذ ىلع اهسم نإ هملع تمرح وأ

 . . . .. ًآرحهتيد : ليقو ى آدبع ناكول هتميق اهلف

 تمرح وأ ) فلخلا ىلع فصنلا وأ لكلا تذخأ تام وأ لثملا فصن تذخأ

 امل لعج هنأل امل قادص ال نأ ىلع تجوزت نمك اهنأل ( ؟كلذ ىلع اهسم نإ هيلع
 ىزئاج ربغ ىلع ةدقملا لاتشالو“اهذخأت هل ةميق الو “امل لحي ال مارحلاو ى امارح

 يهنلا نأ ىلع ى هيلع دقعلا دسفف ىهيلع دقعلاو “ مارحلا قادصإ نع ىهني" هنآلو
 نإو “ددجي قادصال نأ ىلع ج"وزت نم نأ اك كلذو ى هنع "يهنملا داسف ىلع لدي
 مارحلا عم اهقدصأ ولو ىلثملا وأ رقملا اهل و“مرحت ال : ليقو ى هيلع تمرح سم

 رمخ وحنب ةيباتك دحوم جوزت نإو ( . لاوقأ ) مرحت مل قادصإلا هب حصي ام
 سملا لبق املسأ نإ : ليقو « املسأ نإ نايباتك اذك و ى لاوقالاف ريزنخ وأ
 اهسم نإو “ ةميقلاف مالسالا لبق سم نإ : ليقو “ هدعب اذك و لثملا قادصف

 دقو اغلاب ولو هدلو لامي اهجوزت نمو 0 ملسأ نإ ءىرب مارحلا كلذ اهل دقنأو هلبق

 هب اهلحتساو هيبأ لامب جوزت نإو 4 هلثم هيبأ لام نم ذخأيو « اهلف اهلحتسا
 ىلعو ى هتضبق ولؤ هذخأي نأ هل نأ حيحصلاو « هتضبق نإ هدجي الف هوبأ هدرف
 ( اهملعب ال ارح اهقدصأ نإو ) دلولا لام نم هتميق وأ هلثم هلف هذخأي مل نإ ,لك
 ص حيحصلا وهو ( ادبع ناك ول هتميق ) اهل ( ف ) ملمي مل مأ وه ملع ءاوس رح هنأ

 اهقادص نأ ىلع حاكنلا تلبق يهو ملعي مل وأ رح هنأ ملع ادبع قدصأ جوزلا نال

 ادحوم ناك نإ دحوم رح ةيد ( ارح ) ناك ول ( هتيد ) اهل ( : ليقو ) دبملا
 لاح ارح نوكي نأ زوجيو _ ناك ول - فذحف ى اك رشم ناك نإ كرلا ةيدو

 ءيش هيلا فاضملا وأ فاضملا نأكف وه اهنأك ناسنالا ةيد نأ ىلإ آرظن ءاملا نم

 هلمع يضتقي ال فاضملا ناك ولو « هيلا فاضملا نم لاحلا ءيجم رضي ملف دحا و

 هب ديرأ هنكل دمي دعوك يدي ىدو ل اردصم لصألا يف ناك ولو ةيدلا نإف

 هئزج لثم وأ ى هيلا فاضملا ءزج فاضملا ناكالإ و « تيملا نع اضوع ىطعي ام

_ ٢٠٧ 



 . طسوألا اهلف امهوحنو هن وتيز وأ ةلخ ةئام نإو ٠ ل اوقألاف تملع نإو

 هنأك يردصملا ىنعملا ىلإ وأ ى اقلطم فاضملا نم لاحلا زيجم لوق ىلإ آرظن وأ

 هجوو ى هتيد اهيطعي يأ اهل هيدي نأ بجاولا وأ امهل هيدي نأ امل ليقو : لاق
 ،ةيدلا مزلتف دحأ هلتق نإ الإ ىطعت هل ةميق الو دحأ هكلمي ال رحلا نأ لوقلا اذه

 مل جوزلا نأ هدريو « هتميق هيلعف ادبع كلهتسا نم نأ اك ، هل ةميقلاك تناكف
 ةجوزلا و دبعلا امل قدصأ لب ث ردابتي ام ىلع هبلقب الو هناسلب ال ةيدلا امل قدصي

 هفصنك ةيمست اهقدصأ نإو ى طقف دبملا ىلع هتلبق لب ةيدلا ىلع حاكنلا لبقت م
 ةيدلا نم كلذ ةيمست : ليقو ى ةيمستلا ةميقف كلذ ريغ ةيمست وأ هثلث وأ

 وأ هايإ اهمقدصأ دقو "رح هنأ ( تمع نإو ) كلذ وحنو اهثلثو ةيدلا فصنك

 يف راتخاو “ هدحو مارحلا قادصإ يف ةروكذملا ( لاوقألا ) هيف ( ف ) ةيمست

 هنم وضعب اهجوزت نإو ى هتميق ليقو : لاق ى اهلثمك امل نأ : « ناويدلا »

 لمج وأ ريزتخ وه اذإف روثلا اذهب :لاق نإو “وضعلا ةيد : ليقو ى لثملا قادصف

 لجلاك الالح هيلإ راشملا جرخ اذإ هذخأت : ليقو “ لثملا قادصف كلذ وحن وأ

 . فرصتب ه ا

 رجش نم ةرجش ةناك ( امهوحنو ةنوتيز وأ ةلخن ةنام ) اهقدصأ ( نإو )
 ةنامر ةئامو ةضمب ةئامو سرف ةئامو ةقان ةئامو ةاش ةئامو دبع ةئامو نامرلا
 :ليقو“بيع هب نكي مل امع حيحصلا ىلع (طسوألا اهلف) يلامنم:لاق وأ قلطأو

 نب دمحأ سابعلا وبأ امهرك ذ « بيع هب نكي مل نإ مسالا هيلع قلطي ام ىندأ اهف

 امم ايهوحنو ءايشلا يف ذخاتو “ ىلعألا اهل : ليقو “ مهنع هللا يضر ركب نب دمحم

 فصنلاو ءاش ام : لبقو “ىثنأ فصنلا وأ ركذ فصنلا ىثنألاو ركذلا "معي وه
 يف نيمي مل اذإ :« ناويدلا » يف راتخاو لوألا لوقلا ىلع ىزعم فصنلاو انأض
 نّسع نإو اهيمسي ىقح زوجي ال : ليقو ى نانسألا لدب ام ذخأي نأ ناويحلا

 ةمرهو “ لجعو ليصفبو يدجو فورخ زاجو ى زاج نينسلا وأ نانسألاب
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 . . . . طس وألاف يليخن نم : لاق نإو

 ى نيرهش شبك و نيتنس فورخك روصتي ال امب ال « كلذ وحنو ةنيمس و ةليزهو

 : ليقو ص منغ هل نكي مل نإ اذك و “ ىمس ام اهل "متأ يمنغ نم اذكب : لاق نإو

 رشع الإ ةئامب وأ منغلا هذهب لثم ءانثتساب زاجو ى يمنغ نم لاق اذإ طقف هدنع ام

 ى مقاوعلابو تافوصملاو ڵ دوسلابو ضيبلابو ى اهثانإبو هذه روك ذب زاج وأ
 اهجوزت نإ : ليقو ريطو شحو نم هضبق امو “ كلذ سكعو ى ردلا تاذبو

 يسادس ثلث ليقو حتلم عبرو رمأ عبرو سدس عبرو يسامح عبرف مالغ ىلع
 برضو سنج لك نم تموق ) ءافصوب نإ : ليقو حتلم ثلثو درمأ ثلثو

 بلغألا : ليقو ‘ طسولا يطعيو “ ضعب يف ضعب برضو سنج لك نم تموق
 الو « هيف اهجوزت ,دلب يف كلذ كردتو دوسأف اقر قلطأ اذإو ى دلبلا مدخ يف

 ثيحف الثم لخن هيف نكي مل نإ الإ هب تكسمت ثيح : ليقو « اهل هقدصأ الخ
 « يليخن نم :لاق نإ هليخن نم هتثرو اهيطعيو اهيلإ واملا برقأ يف : ليقو ک

 ةنيعب اهجوزت نإو < مهريغ مهلخن نمف يليخن نم لقي مل وأ مهعم تضارت نإ الإ
 ىضقت :ليقو ص « ناويدلا ه يف كلذ ركذ رجشلا اذك و ى اهلف كردي مل "رمت اهيلع

 يف لاق هيلإ برقأ نم متأ امل ىضقي ثيح نم متي مل نإو « نكس ثيح اهقادص
 ةهج لك نم عرذأ ةثالث ضوح ءامب تناك اذإ ةرجشلا وأ ةلخنللو : « ناويدلا »

 : لاقنإو- ةثالث اومضىلف اهضوح ةدحا و لكل نكمي مل نإو بعكلا ءاملا غلبيو

 فاضملا هسنجىلإ “ قدصأ ام ةيمست هف امم كلذ وحن و ينيتايز نم وأ (يليخن نم

 قباسلا فالخلا ىلع ىندألا وأ ىلعألا وأ ى هلخن نم ( طسوألا ) اهل (ف ) هسفنل

 ص ىلخن نم ةنوتيز ةئام وأ ى ينىتايز نم ةلخن ةئام : لاق نإ اذك و ى هللا دنع ابف
 ةئام : الثم ليق هنأك ةميقلا نم ذخآلا ىلع هل المح وأ ضيعبت نم كلذ وحن وأ
 اهف امنإو ى رقملا وأ لثملا ذخأتف هقادصإ لطبي : ليقو ينيتايز ةميق نم ةلخ

 )١( هركذ مدقت .
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 بيعب "قادص ةري الو ، لودعب ةميقلاب لب كلذب مكحي الو ء مكحلا يفال
 . . . . . اقلطم نيع هف درت الو ‘ رثكالا دنع

 (كلذب كحي ده ) ف كلذب مكحلا يف امأ (و“مكحلا يف ال) للا نيبو اهنيب اهف كلذ

 : ليقو (لودعب) طسوألا ةميق (ةميقلاب لب) اهلبق يتلاو ةلأسملا هذه يف طسوألا

 ص رقعلا ضرفي مل : لاق نم لوق لوقلاف ةأرما =لجر رقع نإو كلذب مكحي
 بيث وأ ركب اهنأ يفو « نمثلا نم سنجلاو ةرثكلاو ةلقلا يف لجرلا لوق لوقلاو

 نإو « كلذ يف رقاملا نونجملا وأ لفطلا يلو لوقو ت ةمأ وأ ةنونجم وأ ةلفط ولو

 وأ ةلفط ينكل تعواط : تلاق نإو ع اهلوق لوقلاف ينبلغ تلاقو تعواط لاق

 دق : ةجوزلا وأ جورلا لاق نإو هلوق لوقلاف ةلقاع ةغلاب لب : لاقو ةنون
 وأ سنجلا وأ ةرثكلاو ةلقلا يف افلتخا نإو ى ركنملا لوق لوقلاف قادصلا انضرف

 هنأ وأ لجآ وأ لجاع قادصلا نأ يف افلتخا نإو « جوزلا لوق لوقلاف سانجألا

 ةثروو 0 اهلوق لوقلاف ى هب لطبي ام وأ ضبقلا وأ ةئربتلا يف وأ هلجأ لح دق

 . هلك كلذ يف هلثم ايهنم تام نم

 نإو ث مولعم هنإ لاق نم لوق لوقلاف لوهجم قادصلا : ايهدحأ لاق نإو
 ىتح اضرفي مل اهنأ اقفتا نإ و عدمف دقعلا دعب سملا قادصلا انضرف : ايهدحأ لاق
 . بيث وأ ركي اهنأ :جوزلا لوق لوقلاو “لثملا قادص : اهدحأ لاقو رسملا ناك

 ك ضوع ضحم سيلو قالخألا مراكم نم هيف امل ( بيعب قادص در الو )
 نأل بصلا شرأ ضومت الو ( رثكألا دنع ) لهجلا هلجأ ينو هيف زاج كلذلو

 هيف درت الو ) هب دري ليقو ث هض"ومت :ليقو ‘ قالخالا مراكم عون حاكنلا يف
 هماكحأ نم مكح ق وأ همف رخآلل نيجوزلا دحأ ركني نأ كلذو ( اقلطم نيم

 : يعدملل لوقيف ركنملا نيميلا مزلتف ى كلذ وحن وأ هليجأت وأ هليجمت وأ ةفص وأ
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 ال قدصأ نإو « نوزومو ليكم ف درت : لقو

 :«ناويدلا ه يفو (نوزومو ليكم يف درت : ليقو) كل وهف لوقت ام ىلع فلحإ
 كالف ةيدمت يف الإ :ليقو “رضاح لكيف رتو “وفعو قتعو قالطو حاكن يف درت
 ص لام هنآل قادصلا يف فلحلا حص امناو ه ا ءيش يف درت ال : ليقو . لوهجم يف ال

 حص ول هنآل « ةمجارملا تركنأ وأ ةأرملا هتركنأ اذإ حاكنلا يف حصت مل كلذلو
 اذك ىنكسلاو ةوسكلاو ةقفنلا هيلع نأل جوزلا ىلع حصو « لاملا ال جرفلا تبثل

 ` طقف لاملا يف نيميلا“نأ متلسن ال انأل اضيأ ةجوزلا هموزل يدنع ُقحلاو « اولاق

 '١×ركنا نمىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا» : ثيدح مومعل اقلطم قوقحلايف لب

 نكلو مهءامدو موق لاومأ “لاجر ىعدال مهاوعدب سانلا ىطعي ول » : ةياورو

 لاملا يف نيميلا نأ اهنم رهظ ولو '؟) « ركنا نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا

 توبث ىلع بترتم ثاريملاف انملس نئلو ةلمتحم لب ى احيرص تسيل نكل مدلاو
 يف الو حاكنلا يف نيمي ال : ليقو ى اميمج اهيلع هيف نيميلا موزلب : ليقو “ حاكنلا
 . اهيلع الو ايل ال ةعجارملا يف الو بسنلا

 لب ص ال : ليقو “ هفصن وأ هتقو يف كلم ام اهلف كلمي ام ( امل قدصأ نإو )

 نإ و “لثملل تدر" هدعبو خسف زاوجلا ليق افلتخا نإ و “ لهجلل ءيش ىلع ناقفتي

 .لثملل تدر ضرت ل نإ و « هديب ام اهلف هتوم ىلإ ىعسي امو هديب ام امل قدصأ

 تجوزت نإ هديب ام الإ ال ام : ليقو “ لبق اهجوزت نم قادص لثم وأ : ليق
 وأ هتفرع نإ الإ زوجي ال : ليقو “هدلب يف هل ام ىلع اهجوزت نإ كلذك و « هيلع

 ضعب معز ايف اقفتي مل نإ قالط الب تجرخ اهحالص ىلع اهجوزت نإو « ىلولا
 كاقفتي مل ام هخسف - ليق - هلف هيلع نايضارتي ام ىلع اهجوزت نإو ى اهسمي مل نإ

 .ه رك د مدقت ) ( ١

 ٠ هحام نباو يئاسنلاو ملسم هاور ) ( ٦
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 ربخلا اهأزجأ هثراو وأ كلذ دحج مم ايستقا مث لصألا يف هلام فصن

 دحج نإ هدلاو عم ةمسقو ةبه يف دلول يزجي اذكو ةمسقلاو قادصلا ىلع

 اضعب ايستقا نإ ربخ الو ةداهش "حصت الو 2 اضرأ هل عيبلا يفو . هتثرو

 > ةثرولا د وحح عم

 نأ : يدنع ىقلاو . لاقي كلذك هتوبث وأ هخسف ىلع اقفتي نأ ىلإ قلعي : ليقو

 ال هنأ ىلع اهجوزت نإ الإ “ قادصلا ةهج نم ءيش هخسفي ال حص حاكن لك
 قادص يف مكح نمو ىلثملا قادصف قادصلا لهج" اذإ امأو ى امهل قادص

 نإو “لثملا قادصف مكحي نأ لبق سم نإو ى زاج قادصإلا هب زوجي امب هتجوز
 كلاذ العف نإو ص دقعلا موي هفصن اهلو زاج ( لصألا يف هلام فصن ) امل قدصأ

 قادصإلا نم روكذملا ( كلذ ) جوزلا ( دحج مث ) ةأرملا معزت ابف ( امستقا مث )

 دارملا ( ةمسقلا و قادصلا ىلع ربخلا اهأزجا هثراو وأ ( اهلك وأ ماستقالا وأ

 مل ولو ى امستقا اهنإو آقادص هلصأ فصن اهف "نإ : دوهشلا لوقي نأ انه ربخلاب

 امهورضحي م مهنأ نيبت ولو “ةمسقلاو قادصإلا انرضح لوقي مل ولو اندهشا اولوقي

 قرفو .هل رخآ ريسفت يتأيسو “كلذ اهقدصأ هنأ اهريغل وأ اهل ركذي هاعمس نأي
 . هللا ءاش نإ هلح ق ةداهشلا نبو هندب

 وأ هتبه ( هتثرو دحج نإ هدلاو عم ةمسقو ةبه يف دلول يزجي اذكو )
 نم ءزجلاف الإو بآلا ةبه يف ولو ى ضبقلا طرتشي مل نم لوق ىلع اذه هتمسق
 ص طقف بألا ةبه يف وأ اقلطم هطرتشم لوق ىلع وأ ؤ هضبق حصي ال كرتشم
 الف ( ربخ الو ةداهش حصت الو © اضيأ هل عيبلا يفو) ةمقلاب لصحت دق نوكيف
 ناجوزلا امهلثمو دلولاو دلاولا يأ ( امستقا نإ ) كلذ وحن الو قادص الو ةمسق

 وأ قادصلا صقنل قادصإلا وأ ةبهلل ( ةثرولا دوحج عم اضعب ) قادصلا يف
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 تدهشأ نإو ، نيعم انادف الإ لصألا يف هلام فصن لجر قادصإ حصو
 تدفتسا ينإ :لاقءةمسقلا دنعف هب اهل كحو كلذ فصن اهايإ هقادصإ ىلع

 الف الإو ى هل ناكنإ ءانمألا ربخ وأ ةنيب هيلعف قادصإلا دعب اذك نادف

 . ... . اهيلع هل نيع

 ءادأ لبق ةمسقلاب كلذ ريفت دقو ى ةداهشلا وأ رابخإلا نوكي اذام ىلعف ةيهلا
 هب اورقأ وأ ماستقالا كلذ اودحج : لاقي نأ نم ىلوأ اذهو ربخلا وأ ةداهشلا
 اينبم ماستقالا اذه نوكي دق هنأل ص ةداعإلا اودارأ لب ى دلولل هومتي نأ اوفنو

 ص يقابلا يف صقنأ ذخأي نأ ىلع لضفأ امهدحأ مهنس نوكي نأب يقابلا مَسَ ىلع
 ةمسق ىلع اذك و نالماك ةبهلا ىلع اهنأل ؛ ربخلاو ةداهشلا يف يزجتلا موزل ال
 .زوحلا مدعل كلذ ةحص مدعل الو عقو اهيلعو ى ضمبلا الإ اهنم عقي مل ذإ ضعبلا

 نإو ضعبلا زيح دقف كلذ ناك ول : لوقن اتأل ع عيمجلا يف ةمسقلا متت مل ثيح
 تام ىتح هدلاو عم دلولا مسقي مل نإو “ تزاج ضعبلا كلذ ةمسق ةثرولا زاجأ

 قادصلا هيف ام ناجوزلا مسقي مل نإو “ ضبقلا طرتشم دنع ةبهلا حصت مل امهدحأ

 . ماقملا ريرحت اذه ‘ ضبقلا هيف طرتشي ال هنآل حص

 وأ رثكأ وأ هعبر وأ هثلث وأ ( لصألا يف هلام فصن لجر قادصإ حصو )
 ءانثتسا ىلإ جاتحي الو ى ًادرف وأ ًاددمتم اضعب الإ وأ ( انيعم انادف الإ ) هلك
 ةنمد هقدصأ يذلا كلذ نآل ى هريغل وأ كلذ هل ناك يأ ةربقم وأ دجسم
 نإ ةربقملا ءانثتسا بجول ةنمد ال اموصخ قدصملا كلذ ناك ولو ى صوصخ ال

 (كلذ فصن امايإ هقادصإ ىلع تدهشأ نإو) كلذك دجسملاو هئابآل وأ هل تناك

 هيلعف قادصالا دعب اذكناَدف تدفتسا ينا : لاق ةمسقلا دنمف هب اه كح و) الثم

 اهتوقل ( اهيلع هل نيمي الف الإو “هل ناك نإ ) هراضحا يأ ( ءانمألا ربخ وأ ةنيب
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 توم دعب اذك تدفتسا : لاقو اهيخأ عم ".خأ تمسنتقا نإ اذكو

 ٠ ٠ ٠ ٠ . > اندلا و

 اهقدصأ اذإ اذك و ى الامجإ اذكه لصألا يف هلام فصن قادصإب اهل مكاحلا كحي

 لنبق ثودحلا ىعدا ولو « ضعب ثودح ىعدا مث امل مكحف هلك هلصأ

 اك ةلغ اهيلع هري مل نيب اذإو قادصإلا نيح دوجوم هنأ نيمي اهيلع ناكل مكحلا
 كلذ يف %+اوسو ى لصألا يف الإ اهيخأ ىلع كردت ال تجرخ اذإ تخألا نأ
 نأ نيعملا ف لجآلاو لجاملا نايبو دقنلاو لجآلا و لجاملا قادصلا قادصإلا
 تقو ناك اذإ وأ « لجاع اذهف ى اقادص ىلصأ فصن كيطعأ : لثم لوقي
 وأ الجاع نيعملا قادصإ حصي نيترابملا نيتاه لثمبف « اقادص هفصن كيطعأ اذك
 نيميلا هيف حصت ةنيبلا هيف نكمت ام لك : بيصخ دمحم وبأ خيشلا لاقو ى الجآ

 . راكنإلا دنع

 لعفلاب تمسق وأ ةمسقلا تدارأ نبأ ( اهيخأ عم تخأ تمستقأ نإ اذكو )

 نيميالف الإو ربخلاو ةنيبلا هئزجي ( اندلاو توم دعب اذك تدفتسا : لاقو )

 هضرامي ضراعم دوجو الب لصألاب تكسمتسا اهنأل هنم اهمهس ذخأتو ى اهيلع

 نإ هدحو هذخأيو ص هيلع نيمي ال ثمح اضيأ ةلعلا وهاذهو “ هضقني وأ
 هنأ نيبت ايف الإ ائيش كردت ال ذئنيح اهنأل امهدلاو توم دعب جوزلا ىلل تجرخ

 ؛ رماع خيشلا لوق ىلع لوصألا يفو ت ادحاو الوق لقتنملا يف تيملا ةكرت نم

 نيب ال نوكي نأ نم تأربت اهنأك تناك جوزلا ىلإ تجرخ ام اهنأ كلذ هجوو

 ٠الف نكت مل نإو ى اهيلع نوكت ةنيبلاو ث اهيبأ نم هنأ تنيب ام الإ امل تبثي ملف

 اوثرحي نأك هلبق هوحتتفا وأ اهجورخ لبق هوعس اهتوخإ نأ نتيبت اهو هبلع نيمي
 ءيشب نوصتخي الف هتوم لبق تجرخ نإو ى هيف اهف هنإف هدعب اودصحيو ى هلبق
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 « هيلع نايبلا : ليقف اهتيلبق تعتاو جوز ىلإ اهجورخ دعب اهاعذا نإو

 هف هلو ‘ لصألا ف هل يذل ا فصنلا فصن ابقدصأ نإو > اهملع : لقو

 . اههلآنادفالإ كيرش

 اهيبال لاملاو تجرخ اهنأل ةجحلا اهيلع مقت مل ذإ هتوم دعب هوعس مهنأ اونيب ام الإ
 ةعربتم هب دعت لعف امهل سيلف ةنامآلاك اهيخأ ىديب ناك تام املو ى "ىح وه ذإ

 اهاخأ تكرتو اهيبأ توم دعب تجرخ اذإو“هنم ةئربتملاك هب دمت لعف الو اهلام
 ضرأ وأ لخن وأ رجش ةلغ اهيخأىلع كردت الو ' طقف لصألا يف اهلف لصألا يف
 دعب هوعس ام لكو “طقف ءاركلاو ةلغلا يف ةعربتم دمتو اهوحن وأ راد ءارك وأ

 يف للا ءاش نا كلذ يتأيو ى ائيش اومستقي ملام هيف اهلف اهجورخ لبقو هتوم

 . ةكرشلا باب ينو ماكحألا

 دعب ( جوز ىلإ اهجورخ دعب ) اهعوقو يأ ةدافتسالا يأ ( اهاعدا نإو )
 هتيلبق ةخسنلا يفو جورخلا لبق ةدافتسالا نوك ( اهتيلبق تعداو ) دلاولا توم

 نإو ( هيلع نايبلا : ليقف )هتدافتسا ةيلبق يأ فاضم فذحىلع اذك ةيلبق يأ

 فالخلا عقو امنإ “ امهيلع نيمي الو هلف نيبت مل نإف ( اهيلع : ليقو ) ةكرشف نيبي

 لصأب “لك كسمت ذإ نيلوقلا يف نيميلا طقس كلذلف ى ايعدم ايهنم لك نوك ةحصل

 وه يعدملا نأ يدنع يذلاو ى ءاعدا مدقتلاب لوقلاو « ءاعدا قبسلاب لوقلا نأل
 نقيتي ىتح مدعلا نم اهلصأ ىلع يهف « ةدافتسالا مدع لصألا نأل قبسلاب لئاقلا
 ثراإب هدافتسا هنأ نيب نإو ط اهمدقت ال اهرخأت لصألاف هيلع عمتجيو اهثودح
 . اقلطم هل وهف كلذ ريغ وأ ةبه وأ ةرجأب وأ هعم هتثرو نم ريغ نم

 ( هيف هلو ) قالطإلا ىلع ( لصألا يف هل يذلا فصنلا فصن اهقدصأ ناو )

 هكيرشلو هل يأ (اههل اناةدف الإ) هبف امئاش افصن هل نأ ينمي (كيومش) لصألا يف
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 ؛افورعم اهقدصأ نإو ‘ ها وس ام عبر اهلف _ قادصلا هيف لخدي اذك يف

 هيف ام لكو هلكب اذكو اذك ناكم يف يل يذلا نادفلا : لوقي نأ همزل

 ‘ ةبه وأ عيب يف اذكو > سانل سان نم

 كلذ ىوس ام يأ( هاوس ام عبر اهلف قادصلا هيف لخدي من اذك ) عضوم ( يف )
 نع اجراخ اذك نادف الإ : لاق نإو ص لكلا عبر فصتلا فصن نأل « نادفلا
 اهقدصأ يذلا عبرلانم هيف هكيرش مهس ضوع طحي : ليقو ى كلذكف قادصلا
 عبر ذخأتف ى اهقدصأ يذلا عبرلا نم ءانثتسا اذك نادف الإ : هلوق نأ ىلع ءانب

 نم دري هنإف « ىنثتسملا نادفلا يف هكيرش مهس رادقم الإ هك رتشا يذلا لصألا
 هظفل يف ىنثتسا دقو ءانثتسالا دارا امل هنأ كلذ نايبو ى جوزلل عبرلا كلذ

 هنأل “ هيف بوغرم رهاظ "هجو عبرلا نم هيف همهس طحل نكي مل هلك نادفلا

 ةهجو الو ى هلام هنآل كلذل جاتحي ال ذإ ‘ هريغ لام نم هلام طحي ال هنأ مولعم
 ىنعمىلع لمحف ى ةجوزلا وه يذلا رخآلا ريغلا لام نم هريغ لامو هلام ءانثتسال

 طحي ةميقلاب طحلاو ى ىنثتسملا نادفلا يف هكيرشل ام رادتمب اهعبر نم هل "طحلا

 نأ ىرب لوآلا لوقلا بحاصو “ رخآلا نادفلا يف هكيرش مهس يوسي ام هنم هل

 وهو لصألا رئاس يف ذخؤي اك « هفصن هنم ذخؤي نأ نع هبيصنل ءانثتسا كلذ
 ١ حيحصل .

 اهتقدصا ( : لوقي نأ همزل ) آاموصخ ( افورعم ) الصأ ( اهقدصأ نإو )
 نم يأ ( سانل سان نم هيف ام"لكو هلكب اذكو اذك ناكم يف يل يذلا نادفلا )
 عيب يف اذكو ) دحلا هب لصحي امم كلذ وحن وأ نالف ىنب لصأ ىلإ نالف ينب لصأ

 رجش نم هيف ام لخدي م هيف ام "لكو : لقي مل نإو نهر وأ ةيصو وأ ( ةبه وأ
 اف جاتحت الو هلكب : هلوقب لخدي : ليقو ك « ن اوبدل ا » ق اك ى ءانبو تابنو

 سانلا ىلإ سانلا نم ينالفلا عضوملا الإ : لوقت ليقو ى هتبثت نأ الإ هينثتست
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 امهوحن وأ ةقان وأ ةمأ اذك هيلع ةيعدم مكاح دنع هب تكسمتسا نإو

 ، ضبقو نمثب لودع ميوقت ركذي ىتح هزجيي مل كلذ ءافيتسا ىعداو قاف
 لمع يذب ريجأ وأ هعتم ف ١ ذكو

 دقو رئبو تيبك امهريغ وأ ىلصم وأ ربق هلصأ يف ناك اذإو ى هيف ام لكو هلكمب

 قدصأ نإ و ى ءانثتسا ىلإ جتحي مل ةيمست ىلع هنم قدصأ وأ قالطإلا ىلع هقدصأ

 : ليقو "ةيصوو نهرو ةبهو عيب يف اذك و “ءانثتسالا ىلإ جاتحا اصاخ انادف

 نثتستلف هيبأل لصألا يف اهوحن وأ رئبلا ناك نإو “قادصإلا يف الو نهيف جاتحي ال
 نإ كلذك ةدجلا نأ رهاظلاو هريغل وأ هل ناك ى اتيم وأ ايح هوبأ ناك ؟ ءاوس

 . بآلا ةهج نم ناك

 امهوحن وأ ةقان وأ ةمأ اذك هيلع ةيعدم مكاح دنع هب تكسمتسا نإو )

 در ف نوكيب الف 0 باوجلا "در ق كلذ ( هزحي م كلذ ءافيتسا ىعداو “رقاف

 ى أطخأ دقف كلذب هلجاع نإو ى ةنيبلاب بلطلاب كاجلا هيلع لجمي الف باوجلا

 لب ت كيزجي ال اذه : هل لاق ءاش نإو « باوجلا ددرت مل لوقي وأ تكسي لب

 فيك نسب اذإف ؟ هم مأ لودع مموقتب مأ كلذ ذخأبأ تفوتسا فيك انل نيب

 ذئنيحف ( ضبقو نمثب لودع ميوقت ركذي ىتح ) لاق اك باجأ دقف ىفوتسا
 ةميقلاب ال كلذب مكحي نم لوق ىلعو ى ةنيبلا فلكف “ باوجلا "ةدر دق نوكي

 عفرلاب ( ريجأ وأ ةعتم يف اذكو ) ضبقلاو مموقتلا ركذي مل ولو ةدر دق نوكي

 هتىفوأ : لمملا بحاص لاقف (لمع يذب ( ربجأ كسدتسا وأ يأ ةىعدمىلع افطع

 ؛ ةميقل عجري امب هرجأتسا اذإ ضبقلاو ميوقتلا ركذي ىتح در دق نوكي الف
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 نيبي مل نإ هنيمي عم هلوق لوقلاف اهفصن لب : لاقو رانيد ةئام اهمقدصأ نإو

 لوخدلا ىفتنا نإ هسكع : ليقو « اهب لخدي مل ولو

 لوهجمب هرجأتسا اذإ وأ كلذ لثمب راجئتسالا زيجم دنع "نسو هتفصب ناويحك

 لب :لاقو ) اهمعز ين ( رانيد ةئام اهقدصأ نإو ) لودعب هلمع ميوقت ىلإ جاتحاف
 سنج يف افلتخا وأ هب "رقأ امم رثكأ هيف ىعدت امع كلذ لثم وأ ( اهفصن

 : تلاق وأ مهرد ةئام رشع انثا : لاقو رانيد ةئام : تلاقف قادصلا
 مل نإ هنيمي عم هلوق لوقلاف ) كلذ وحن وأ هايش رشع : لاقو “ المج

 عم ةنيبلا لوق لب هنيمي عم هلوق لوقلا سيلف نّيب نإف ةخسنلا يف ةيتحتلاب ( نيبي
 ىعدا نم ىلع ةنيبلاو ةيعدملا اهنآل ةيقوفلاب نوكي نأ لصألا و ى نيميلا ءافتنا
 (هسكع : ليقو) «ناوبدلا , رايتخا رهاظ وهو حيحصلا ىلع ( اه لخدي م ولو (

 هجو ال ذإ ى فيعض وهو (لوخدلا ىفتنا نإ) اهنيمي عم الوق لوقلا نوكي نأب
 ص اهدي يف نوكي نأ ةنوعم ريغنم اهسفنل اعفن ه"رجت ءيش يف اموق لوقلا لعج يق
 سانلا نم آريثك نأل كلذ ىلع ةيوق ةنوعم نوكي الُسملاو « ام "ةنوعم الو

 هضبقت مل يه لب “ لوهجم ىادصب نوجوزتي اريثك و « قادص ركذ الب نوجوزتي
 يف هلوق لوقلاو ى هماقمب لك ةثروو ى هنيمي عم لوخدلا فتني ملنإ و ؟ جتحت اذابف

 الب الوق : ليقو “ نيمي الب هلوق قادصلا يف لوقلا : ليقو « ركب وأ بيث اهنأ
 لوخدلا لبق هلوق : ةفينح وبأ لاقو ى اهلاثمأ زواجت مل ام اهلوق : ليقو “ نيمي
 اهقلط نإ : كلام لاقو ى ةفلاحملا دعب لثملا امل : يعفاشلا لاقو . هدعب اهلوقو

 : ليقو “ جوزو بأ نم هدنع يهنم لوق : عيبرلا لاقو ى هلوقف لوخدلا لبق
 جوزت نمو “ بآلا لاق ام طعأو لخدا وأ لوقت ام فصن طعأو قلط لاقي
 ناصاحتت : ليقو « ايهنيب وه : ليقف كلم ام ىلع ىرخأ مث ةلخن ةئام ىلع ةأرما
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 ى هيلع نيد ىلوآلا قادصو اهل وه : ليقو “ لكلاب ةيناثلاو ةئاملاب ىلوآلا لزنت
 نأ ىلع تلخد نإ الإ ةيناثلل ةدايزلاو « ىلوألل ليخنلا ةميق نأ يدنع رهاظلاو
 اضيأ هبلع ىرخأ مث كلم ام ىلع جوزت نإ و « هقدصأ دق نكي مل لثم لخنلا

 هضبقت مل يذلا لجاملاو لجآلا يف هلك كلذو ت ائيش ىلوآلا كردت ال : لبقف
 . ىلوآلا
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 باب

 نالوق ةفالخلا يفو ، لوبق الب ةرامأ حصت

 ةفالخلاو جوزتلا يف ةرامالا يف ) باب (

 مملا حتفو دملاب رمأ ردصم مسا ةزمهلا حتفب ( ةرامأ ) و ةلاكو ( "حصت )

 هتزمه لوألا رمأ نأ قرفلاو « اضيأ مملا حتفو "دملاب رمأ ردصم اهرسك وأ
 حتفب لعاف هنزو يناثلاو ى لعفأ هنزوف ةيلصألا ةزمهلا نم لدب ةفلأ و ةدئاز

 اذك "عب : كل لوقي نأ لثم كلذو ى ةدئاز هفلأ و ةيلصألا يه هتزمهف ى نيملا

 < حصيف لوبق الب لمفتف ، كلذ وحنو يل جوزت وأ ينجوز وأ اذك ىلرقشا وأ

 ىلإ تمجر مم « ال :تلقف كرمأ نإو ى هلاطبإ كرمأ يذلا دجي الو رمألا يضميو
 اذه ىل رتشا : لثم نيعم وه ابف اذك لمفإ : لوقي نأ رمألاو ى نالوقف لوبقلا
 ص اذك عون نم ىل رتشا وأ ىل جوزت : لوقي نأ ةلاكولاو « ةنالف يل "جوز وأ

 املك و ، رخآلا ماقم يف "لك لمعتسي دقو ص ءيش لك يف هماقم هميقي نأ ةفالخلاو
 اهنأ حيحصلا ( « نالوق ةفالخلا يفو “ لوبق الب ) اهلثم ةلاكولاف ةرامألا ركذ
 ك صوصخ ءيش يف رمألا ةرامألاو ى « ناويدلا » يف رصتقا هيلعو هب الإ خصت ال
 نأ ةراهآلاو رمألاف يظفل قرفلاو دحاو امه : لاقي دق لب ةلاكولا اهنم برقيو

 نأ كتلكو : هل لوقي نأ ةلاكولاو هلعفت نأ كترمأ وأ اذك لعفإ : الثم لوقي
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 نإو . ديسلاو يلولا ا ذكو { فالختسا وأ رمأب وأ هسفنب هجّوزت زاجو

 . .. . همزل هلوبق لبق لعفف هيلع اجوزتم رمأ

 يف لمعتست دقو ةماع ةفالخلاو هلعفت نأ فاكلا فيفختب كيلإ هتلكو : وأ ى هلعفت

 يف ةلاكولا عنم اضعب نأ « ناويدلا » يفو ى ماع يف ةلاكولا لمعتست دق اك صوصخ

 مكاح نم الإ ةباتكلاب ةلاكولاب كحلا يف حاكنلا تبثي الو ةنيعم ةأرماب الإ جيوزتلا

 أطخأ هنأ نانئمطالاب ليك و وأ دهاش وأ جوز نم هيف لخادل لاقي الو « رخآل

 وأ همفنب هجوت ) لجرلل ( زاجو ) “ رخآل مكاح ريغ نم ةباتكلا تناك نإ
 نارمأي وأ دبعلاو ةمآلاو ةيلولاناجوزي (ديسلا و يلولا اذك و“فدلختسا وأ رماب

 ى هسقنب اهجوزب نأ اهيلو مزتلت نأ ةأرملل سيل و ط هيلع نافلختسي وأ مهجيوزتب
 ص اهجوزب نم فلختساو لتك و وأ رمأ ءاش نإو ى هسفنب اهجوز ءاش نإ لب
 كلذ يفاني الو ى أزجأ لصح كلذ نم يأبف جوزتلا يف نذإلا هيلعاف امنإو
 « جيوزتلاب رمأي وأ جوزب يلوب الإ : هانعم ذإ )١' « يلوب الإ حاكن ال ه ثيداحأ

 نأ ىلع تفلح ولو « هب ملكتلاك مالكلاب رمآلا نإف هيلع فلختسي وأ لكوي وأ
 مالكب الكتم ترمأف ملكت ال نأ تفلح ولو ككنممي ترمبل املكتم ترمأف ملكت

 ٠ نم وأ ايحو الإ هللا هملكي" نأ رشبل ناك امو ل : ىلامت للا لاق “ تثنحل

 . امالك مالكب لوسرلا لاسرإ لعجف ا" الوسر لسري وأ .باجح ءارو

 الجر هتيلو وأ هتمأ ىلع وأ ةأرما هدبع ىلع وأ ( هيلع اجةوزتم رمأ نإو )

 هلوبق لبق لمفف ى طقف هناسلب ليبق “ءاوس ع هلعف ( همزل هلوبق لبق لعفف )
 نود هبلق يف لبق نإو ى لباق ريغ وهو لعف مث هبلقب الو هناسلب لبقي مل وأ هبلقب
 اذك و ى زئاج هللا نيبو مهنيب ام يفف ع لوبقلاب قطنلا لبق لمفف هتوكسل هناسل

 )١( هركذ مدقت .

 ( ٢ ) ىدر وشلا : ٥٠١ .
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 دعب فلو ةرامألا يف هيلع دقعي نأ زاجو س رلوق ىلع ةفالخ يف اذكو
 ال عرزت لعب فلختسمو رومأم دقع همزلو ‘ ةفالخ يف حصي الو > اهدر

 3 قتعو قالط يف ال : ليقو ، ةعيابم يفو قتعو قالطو حاكن يف ملعب

 ى حيحصلا ىلغ حصي مل لوقلا لبق هل جوزتف جيوزتلا ىلع هفلختسا نإو مكحلا يف

 ( زاجو ) لوبق الب حصت : لاق نم "لوق وهو ( لوق ىلع ةفالخ يف اذكو )
 نأل ( اهدر دعب نإو ةرامألا يف ) ركذ نم ىلعو ( هيلع دقعي نأ ) لجرلل
 ءيش لعفب الثم “ناطلس كرمأ ولف ى ةيصعملا دعب ءيشلا يف ةعاطلا ةلزنمب كلذ
 نود لضفأ نوكي لب ى هيلع اموجه ناك امو “ كلذ "حصل هتمطأ مث هتيصعف

 رمألا ىضتقم ىلع رمأي نم ءاقب عم هل الطبم هدرو رمآلا كرت سيلو ى كرتلا
 هفلختسا يذلا زاجأف ةدر دمب ليبق نإ الإ ةدر دمب ( ةفالخ يف حصي الو )

 ( ملعب ال ) دقعب قلعتم ( عزت دعب فلختسمو رومام دقع همزلو ) هلوبق

 ( ةعيابم يفو ى قتعو قالطو ) دقعب وأ مزلب قلعتم ( حاكن يف ) عزنلاب اهنم
 :ليقو) عزنلاب هملع مدمل كلذو “هللا نيبو هنيب ابفو هبف مزل : لىقو 0 كحلا ف

 ص هلك كلذ نم ءيش عقي ال هنأ : يدنع يذلاو ( قتعو قالط يف ) مزلي ( ال

 ص عزنلا دعب حاكنلا وأ ةعيابملا وأ ىتملا وأ قالطلا لمف هنأ بيغلا فاشكنال

 هيف هل نذأ ام لعف ىلع مدقتلا حيبيو « مثإلاو نامضلا عزنلا ملع مدع هنع عفري امنإو
 نامض هيف ايف نمض هملع دعب لعف نإو ى هضاقتناب ملمي مل ام “ لصألل باحصتسا

 قالط الو كلمي ال اهف قتع ال ه : ثيدح قتعلاو قالطلا موزل عنم هجوو « مثأيو
 ص هل ادبع قتعالو هل ةجوز قلطي مل قتع وأ قلط يذلا اذهو )١' « حاكن لبق
 دجي احبحص العف كلذ لعف الو ى ديسلا وأ جوزلا نم قاب نذإب كلذ لعف الو
 . لزه الو

 ٠ ظفللا ق ريسي فالتخاب دواد وبأ هاور ) ( ١
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 هل نهموزل يفف ةدقعب ًاعب رأ هيلع دقعف نيعي ملو فلختسا وأ رمأ نإو

 ‘ نالوق

 فاشكنا دمب "حصي ملف “ربغلا عم ادقع اسيل قتعلاو قالطلا نأ رخآ هجوو
 اك اعقو دقو ى ربغلا عم ايهنإف حاكنلاو عيبلا فالخي ى اهعوقو لبق نذإلا لاوز

 اهلعف دقو ضح هل رارضإ قالطلاو قتعلا : اضيأو ى ضقنلاب لقتسي ملف زوج

 حاكنلا نف نع الصأ اهجورخل ةعيابملا "عم يف داعأ امنإو ى الطبف عزن دعب هيلع
 لثم قالطلاو حاكنلاب نرق" ام اريثك هنكل اضيأ اجراخ ناك ولو ى قتعلاو

 قالطلا قيلعت حصي فيك :تلق نإ و “ةدح "نمل زهو آنهّدح ةنئالثلا نإ : مهل وق

 نإو ) همازلإو ءيشلا تابثإ دقعلا تابثإ : تلق ؟ قيرفت اهنأ 3 دقعب قتعلاو

 هيلع دقعف ) اددع الو: اصاخشأ ( نتيعي ملو ) ه ( فلختسا وأ ) اجوزتم ( رمأ

 هنْمزل : ليق ( “ نالوق هل نهموزل يفف ةدقعب ) نيتنثا وأ آ لالث وأ ( اعبرأ
 نوكي جوزتلا نآل ى لصالاك « ناويدلا » مالك رهاظ ىلع حيحصلا وهو ى "نهلك
 جوزت لك يف هيلع هلعف 7 حص هل ديقي م املف عبرألا نود امب نوكي اك لاحلا هذهب

 جيوزتلاف لصألا نألو ‘جيوزتلا يف :داملا يك ولا ةفلاخل رتم : ليقو “ يعرش

 ى هيلع ةلادعلا ضرف نم ةمالسلا هيف "نألو ص ريثكلا وهو « ةدحاوب نوكي نأ

 لئاوأب ذخألاو ى جوزتلا مسا هيلع عقي ام تد وه ةدحاوب ج ورتلا نالو

 ء ةريثك قوقحل مازلإ نيتنثا 7 ثالث وأ عبرأب جوزتلا نألو ى ىلوأ ءامسألا

 هتاذل يضقي ال ءيشلاب رمآلاو ص تادقع ةلزنمب ةدقع يف كلذب جةوزتلا نألو

 عبرالاو ثالثلاو نيتنثالا جوزت العو "زع هللا مآدق دقف تلق نإو ى راركتلا

 ؛لجأ : تلق خلا '"} « كل باط ام اوحكناف » : هلوق يف ةدحاولا جةوزت ىلع

 حابأ امنإ اضيأو ى هدابع ىلع عيسوتلا ركذو نانتمالا ضرعم يف "نهمدق أن

 )١( لصألا يف اذك .

 )( ) ج : ءاسنلا ( .
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 . . . اقلطم هتمزل عبرأب رمأ نإو ‘ تدر نإ ىلوأل ١ هتمزلو

 هفلختسم نأ يردي ال ةفيلخلا اذهو لدمي ال نأف , نمل ةدحاولا قوف ام هللا

 ؟لع مدمل ء ةدحاولا قوف امع فقوتلا همزلف ى ال وأ لدمي هنأ و لدملا قىطب

 هلكوم ىلع جوزت نم ءالكولا "رش هنإ : ليق دقو ى اهقوف ام هل حيبي ام دوجوب

 كنالوقف ةدقع اثالث وأ نينثا ج “وزت نإو ( تبتر نإ ىلوألا هتمزلو ) اعبرأ

 زيجي وأ درب وأ زيجي ىتح نفقوتو ى تايقابلا يف ربخيو ث ةيناثلا ةدقعلا يف رمحيو

 نإف نفقوي ال : ليقو ى ريحي هنإ ءايركز يبأ لوق اذهل "لديو “اضعب دربو اضعب
 انه حيحصلاو ص لوآلا لوقلا نود اذه ىلع ىضم هراكنإ و هتزاجإ لبق نجوزت

 عبرألا (هتمزل) فلختسا وأ ( عبراب رمأ نإو ) جوزتلاب رمأ دق هنأل ؛لوأآلا
 هل زاج ةدحاولا قوف ام جوزب هرمأ اذإ هنآل “ ةدقع يف ولو يأ ( اقلطم )

 نهجوزت "ءاوس هنمزل انه اذكف “نيتدقع يفو “ةدقع ىفو “تادقع يف آنهج"وزت

 وأ ةدقع يف نيتنثاو ى ةدقع يف نيتنثا وأ ةدقع يف ةدحاو لك وأ ى ةدقع يف هبلع

 ء ةدقع يف ثالث مث ةدقع يف ةدحاو وأ « ةدقع يف ةدحاو مث « ةدقع يف ثالث

 نيتنثا وأ كةدقع يف ةدحاو لك وأ « ةدقع يف هيلع جوزتف ثالثب هرمأ نإ اذك و

 ىفو “ ىرخآلا يف نيتنثالاو ةدقع يف ةدحاو وأ “ ىرخأ يف ةدحاوو ةدقع يف

 نهنيب قرف نإو ث لقاف اعبرأ هل جوزت تابترم سمخ هلك و نإ : « ناويدلا ه
 هل جوزتي الف تتامف ةدحاو ليكولا جوزت نإو ى ءاش ام هل جوزت ةلاكولا ي

 هلك و نإ الو “دوهش الب جوزت نإ الإ كدعب هل جوزت حاكنلا داسف ناب نإو ى دعب

 ةأرما نُسع نإ اذك و ى هنم :نب وأ نتم ولو « هدعب هسفنب اعبرأ وه جوزتف

 نإو ى كلذ ىف ةلاكولا نم هجورخل « اهعم عمجت ال نم وأ اهتنب و أ اهمأ جوزتف
 الو ص همزلتو “ ىرخأ هل جوزتي نأ ليك وللف ةدحاو وأ اثالث وأ نيتأرما جوزت

 نإو & ليكوتلا دعب نهقراف ولو « ثالث هدنع تناك نإ ةدحاو الإ هل جوزتي

 ةأرما يف الو ع ةدقعب سمخ يف ةلاكو "حصت الو اعبرأ هل جوزتي نأ هلف "نهب ملعي م
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 ةمرح وأ ةينثو وأ ةيسوجم وأ ةدع يو ص جوز الو ى اهعم عمتجت ال نم عم
 اذإ ةنيعم ىلع هلكو نإو « الجر امل جوزتي نم تلكو اذإ لجرلاك ةأرملاو ى هيلع

 تدتعاو اهجوز تام اذإ ةنالفىلع وأ هتجوز تخأ ىلع وأتماسأ وأ اهتدع تمت

 الو ث ملسأ اذإ كرشم وأ قتع اذإ هل جوزتي نأ الجر "دبع لتك و نإ ال ى زاج
 لفط وأتقتع اذإ ةمأ وأ تملسأ اذإ ةكرشم وأ تدعت اذإ :ةأرما هلتلاق نإ
 دلو اذل : لاق نإ الو “ يل جوزتف ملسأ وأ قافأ وأ غلب اذإ كرشم وأ نونجم وأ

 اعضوم وأ انامز ةلاكولا يف هل ةدح نإ و “ ىل اهج"وزتف ةمأ ىرتشا وأ ةلفط نالف

 ثرحلا ءاج نإ : لثم لوهجم تقوب هثدح زاجو ى رخأ وأ مدق نإ هلغف حصي م

 ىلإ جوزتلا ىلع كتلكو وأ ص يل جوزتف كلزنم تلصو اذإ وأ داصحلا ءاج اذإ وأ

 نّسعملايف هنذإ الب هل جوزتف هلام نم نيعم ءيش ىلإ دصق نإو “ال : ليقو ى كلذ

 مل ليكولا هل اهج"وزف هتأرما قلطف ةأرما يل جوزت : لاق نإو « هتلاكو تلاز

 ليكولا جوزتف ت ةأرما : لاق نإو .نالوق اهقلط نإ ليكولا ةأرما يفو ى همزلت

 لسك ولا اهجوزتف اهقلط مث “هدبعل لكوملا اهجوزت وأ هل اهجوزت اهقلط و ةأرما

 اهقلط مث لكوملا وأ هريغ وأ هسفنل ليكولا اهجوزتف اهنيع نإ ال « هتمزل هل

 اهادحإ هل لحت نيتأرما يف هلكو نإ و “هل اهنَّسع هنأل همزات :لبقو “هل اهجوزتف

 نإو ص رسخ" ايهعمجف هذه وأ هذه : لاق نإو « نالوق اهيف ةلاكولا زاوج يفف

 لبقف لكوملل اهج"وز وأ ى ليك ولا ليقف هيلع هل اهج"وزف لكوملل اهيلو ىلإ اهبطخ
 اهتجوز :هل لاق نإو زاج رضح ولو « هيلع وه لبقف هيلع اهج"وز وأ « ليكولا
 : ليقو « قادصلاب ذخؤي الو « ليك ولا هلبق ولو هيلإ حاكنلا قلع" نالف ىلإ كل

 يلولا اهج وزت نإو « نيلوألا يف قادصلا همزل و ليك ولا لبق نإ لكوملا ىلع زاج
 لبقو وه ركنأ نإ ال دعب ليك ولا ركنأ ولو ى زاج وه لبقف لكوملا ىلع ليكولل
 هتثرو تام دق هدجوف هل جوزت نإو “دعب لكوملا لبقو ركنأ نإ الو « ليك ولا
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 3 نالوقف ةقوتعم نإ و يتأي امم الإ هزيجي الو ،.تعفد ةمأ هيلع جوزت نإو

 نإ غولبل قلحن و ،ةن ونم نإ لطب و «تفلختسا وأ ترمأ نإ ةأرما اذكو

 . ى ةلفل

 نإ اذك و “دعقأ ةايحلا نأل اضيأ تثرو قباسلا ملعي" مل نإو « هتوم لبق دقع نإ
 وأ وه كردي الو > اهلع فرص ام لكوملا ىلع كردي الو > نحل وأ "دترا هدحو

 كقادصلاو ةوسكلاو ةقفنلا هيلع كردت الو “اهلصوي وأ اهبلجي نأ ليك ولا ىلع يه

 . ھ ا لكوملا ىلع اهب عجربو ةثالثلا كردت : ليقو

 لصألا ُفالخ اهب جوزتلا نألو ةبيعم اهنأل ( تعفد" ةمأ هيلع جوزت نإو )
 : هلوق يف ( يتاي ام الإ هزيجي ال ) نكل ( و ) جوزتلا زاجأ نإ الإ ؤفك سيلو
 . تنملا فوخو لوطلا مدع نم خلا نيتأرما حاكن دعل زاج لهف

 اهموزل ي ( ف ) هيدعت ةفل يف قتع لوعفم مسا (ةقوتعم) هل جوزت ( نإو )

 ص ةيدوبعلا قرعب ةبيعم اهنأ همدع هجوو ى ةرح اهنأ موزللا هجوو ( نالوق )
 اهف نوكن يدنع كلذكف ءاضىب تناك نإو > بسنلا ريغت نع يجن دقو

 وأ ترمأ نإ ةأرما اذكو ) ةيدوبعلا بيع اهنع ليزي ال اهضابب نأل ص نالوقلا

 ٠ عفد" ادبع وأ > نالوقف ءاتلا حتفب ًاقتعم امهل جوزتف ادحأ ) تفلختسا

 زاوج ىلع ءانب زاج هلبق نإو (ةنونج) هل جوزت ( نإ ) جوزتلا ( لطي و )

 ص اهدرو اهلوبق اضيأ هلف اهوحص يف ةنونجم هل جوزت نإو ص ةنونجملا جيوزت

 متي اك اهب عافتنالا متي ال ةصقان ةبيعم اهنأ درلا هجوو ى امهل لماش فنصملا مالكو

 وه اهجوزت ولو ؟ ةنونجمب هيلع دقعي فيكف نونجلاب "دري حاكنلا نالو « ةلقاعلاب

 جوزت ( نإ غولبل قلعو ) اهدر هل ناكل قباس نونج اهب رهظو هسفنل هسفنب

 قلع ةأرما : لاق نإو ى ةأرما لقي ملو يل جوزت : هل لاق دقو ( ةلفط ) هل
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 ةلفطب و « هل تلح نإ ةمأبو اهب "فلاح أربتيو « ال : ليقو ى ةيباتك مزلت و

 ةمرحم آرمآ مزلت و ك .دساف نإو عيب وأ حاكن ىلع غ ولب لعب تزاجأ نإ

 . . . . . . . . . هتنبال رومأه

 ص حيحصلا وهو هنيح نم هتمزل : ليقو « زاج اهليبتق نإ : ليقو ى اضيأ غولبل
 ةبيعم اهنآل هنيح نم لطب : لبقو ى ةلفطو ةغلاب نوكت ةجوزلا نآل لبقي مل نإ و

 زاوجو « ةيدوبعلاب ةمألا تصقن امع غولبلا دعب راكنإلا اهل نأبو ى صقنلاب

 نإو ، يدنع كلذكف ت الفط جوزتف امهل جوزتي هتلكو نإ و “ قتع دعب اهراكنإ
 هنبا ريغ امل جوزت كيلو :تلاق نإو “ تلبق نإ الإ لفطلا زجي مل الجر : تلاق

 لاق نإ ( ةيباتك مزلتو ) هتمأو هتنب ريغف « كتيلو : لاق نإ اذك و « هدبعو

 ( اب فلاح أربتيو ) ةرح اهنأل هتمزل ةأرما لقي مل نإو ( ال : ليقو ) ةأرما

 اقلطم ( ةلفطب و ) لوط مدعو تنع فوخل ( هل تلح نإ ةماب و) ربتيب قلعتم
 هل زئاحو “اجوزتم ىمسي ةلفط ىلع هل دقع" نم نأل ، هفلح ف لسرأ اذإ يدنع

 وأ ) فلاح قلعتم ( حاكن ىلع غولب دعب تزاجأ نإ ) أربتي ليقو « اهعامج
 ص هتمرح وأ كلذب ملع ولو “ابر عيبو ةمرحم حاكنك (دساف ) دقع ( ب نإو عيب
 نإ هنأ هموهفم نأل هل تلح نإ هلوق ضقا الإو لوق يف دسافي نإو هدارمو

 حبحص دقعب الإ أربتي ال : يدنعو “دسافب أربت : لاق وهو « هنيمي ربي مل لحم

 عيبلاو حاكنلا مدع ىلع فلحلاو س برملا ةفل ةاعارم ىوس لوألل هجو الو
 مزلتو) ناميإلا يف كلذو .حاضيإلا يف ايهركذو نالوقلا مدقت دقو “كلذ سكمب .

 ىلع فطع !؛ هتمأو ( هتنبال ) اهجوزي يذلا وه ناك ولو ( رومام ةمرح أرمآ
 تءاج الو ص ديز ال لجر ءاج : زوجي ال ذإ « هتنبال هتنب ريغ يأ فوذحم تعن
 ناك وأ « ننجت وأ اهوبأ تام نإ تنبلاك ةمزالف نبالا تنب امأ و ى دنه ال ءاسنلا

 الو ةباتكب الو ى ةراشإلاب مهفي الو ملكتي ال سرخأ ناك وأ باغ وأ ملكتي ال
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 ابقادص رومأملا نمض سم دعب رمآلا ةمرحم تجرخ نإو « هل نيعي ل نإ

 قادصلا ىلع جوزلاب كسمتستو ، بسنلا تبثو ء هرغو ملع نإ

 وأ انونج وأ اتيم بآلا وبأ ناك نإ بالاك بآلا ةدجو ى مزلت مل الإ و ى بتكي

 نبالا تذبو تنذنلا تمزل امتإ و مزلت الف تنبلا تنب امأو > مدقت ام كلذ وحن

 ةعفنملا ةرج ةوقل و ‘هسفنك لجرلا تنب نآل روكذملا طرشلا ىلع نبالا نيا تنيو

 هامس امبرو ص ريغلا لعفي امم رثك أ ةلالدلاب وأ رهقلاب اهقادص لك أي هنأل « هسفنل

 ص هتوف ءيش ىلع بثو املك ث دسآلاك بآلا نألو ص هدلو بسك لك أف اهل ابسك
 اذك و ص دقعلا ةحص مدعل قالط ىلإ جتحت مل اهلبقي ملو ى ةأرملا رمآلا مزلت مل اذإ و

 . نّيع ام ريغ همزلي مل نيع نإو ( هل "نيعي مل نإ ) هلك يتاي ايف

 هدنع نم مم عمتجت ال وأ هنع ةمرحم وأ ( رمآلا ةمرحم تجرخ نإو )

 كلذ نأ لهج ولو ص كلذك اهنأ ( ماع نإ اهقادص روماملا نمض "سم دعب )

 ( قادصلا ىلع جوزلاب كسمتستو ‘ بسنلا تبثو هرغو ) اعرش مارح
 الو ك امل ىادص الف سملا لق كلذك تحرحخ نإو > رومأملا ىلع هب مجريو

 دسافلا حاكنلا : مهنع هللا يضر ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ لاق « فصن

 'قادصف ضرفي مل نإو “ ضوف ام اهلف "سم نإ الإ ةعتم الو هيف َقادص ال هلك

 ضرفي مل نإو ؛ نالوق اهفصن وأ اهتضيرفف سملا لبق ميرحتلا ثدح نإ و ى لثملا
 هل ىضر ال نم ىضرب وأ ارهق مارحلا “رسمو ك ةعتم الو قا دص الف رسع ملو

 جت وزت : هل ليق نمو ها ضرف نإ ضرف ام : ليقو ص لثملا قادص هيلع ةلفطك
 هنيب امف هيلع : ليقو « هسفن مزلأ ام هيلعف ج"وزتف هنم ةيمست وأ قادصلا آيلعو

 نإ لثملا قادصف ضرفي مل نإو ص هب جوزلاو جوزلاب كسمتستو “ طقف هللا نيبو
 ةدملا يف عجار نإو ى ءيرب ايدافت نإو « ةأرمال كلذ لاق نإ كلذك و « سم

 . اضيأ همزل
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 وأ اهرقع ىواس نإ همزلو « هب هيلع دقع قادص الب حاكنب رمأ نإو

 نإف هن ودب هملع دقعف ًاقادص هل نبع نإو . حاكنلا عفذ نإ هقوف ال هن ود

 ص هنم رثكأ وأ هاواس نإ مزلو ى حاكنلا لطب اهرقع نم لقأ نيعملا ناك

 امهل قادص ال نأ ىلع يل جوزت : لاق ناب ( قادص دالب حاكنب رمأ ناو )

 نأ وهو يعرش ريغ رمأو حاكنلا وهو يعرش رمأب هرمأ هنآل ( هب هيلع دقع )

 ص هب هرمأ نم ىلع در وهف يعرشلا ريغ امأو « يعرش وه ام لعفيلف « قادص ال
 نأ ىلع دقع نإو )١' « ةدر وهف انعرش فلاخ امنإ ه : ثيدحلا يف درو اك

 الف رقملا وأ قادصلا امأو حصي ال : ليقو دقعلا حصي : ليقف هرمأ اك قادص ال
 وأ ى قادص ال نأ ىلع يلع جوزت : هل لاق دقو قدصأ ام ( همزلو ) هنم"دب
 هنود ناك اذإ امأ ( هنود وأ اهرقع ىواس نإ ) هركذت الو "يلع ج"وزت : هل لاق
 ى رقملا همزلل امهل قادص ال نأ . ىلع هيلع جوزت ول هنآل ى اهعفن هيلا "رج دق هنآلف

 جوزت ول همزلي ام سفن هنألف هاواس اذإ امأو < لقأ رومأملا قدصأ ام ناك دقو

 ء هرضأ هنآل ( حاكنلا عفد نإ هقوف ال ) هرمأ فلاخي مل هنأكف قادص ال نأ ىلع

 نإو لكوملا ريخ" هب جوزت نإ : ليقو ى رقعلا قوف ناك ولو همزل هعفدي مل نإو

 . رومأملا رقعلا قوف ام مزلو حاكنلا تبث آسم ىتح ملعي م

 م نأب قادص الب يأ ( هن ودب هيلع دقعف ) ةأرما ال (اقادص هل نتيع نإو)

 لطي اهرقع نم لقأ نيعملا ناك ناف ( امل فىادص ال هنأ ىلع جوزت نأب وأ هرك ذي

 كدرطي ال اذه نكل““ةَميضو هل جوزت هنآلوءفلاخ هنآل هزاجأ نإ الإ(حاكنلا

 رثكأ ) نيعملا ناك ( وأ هاواس نإ ) حاكنلا ( مزلو ) ليلقب ةفيرش جوزتي ذإ
 | رثكأ ناك ولو « ليكولا هركذي مل ولو نيع ام ذخأت اهنأ همالك رهاظو ( هنم

 . هركذ مدقت )١(
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 فرإ و « رثكالاب ريخو لقأ وأ ىواس نإ مزل ةأرما و ًاقادص نيع نإو

 ال هضوف نإو ء ًاقلطم : ليقو ي دئازلا رومأملا نمضو همزل ملع لبق سم

 يف ال دئازلا نمضو . مزل اهلاثمأ هب جوزتي امم رثك أب اهعم ىباحف نييعتب

 رثك ألا دنع كحلا

 مكاحلا كحيو رقملا وأ لثملا قادص ىلإ عوجرلا هل نأ يل نيبتي يذلاو ى رقملا نم

 . هنبع ام ىلع هل ذقعي مل هنآل "رم اك رقملاب

 نيعملا هب دقع ام ( ىواس نإ ) حاكنلا ( مزل ةأرماو اقادص نتيع نإو )
 رثكألاب حاكنلا زيجي نأ نيب ( رثكألاب رتيلنخو ) نتمملا نم ( لقأ ) ناك ( وأ )

 نمضو ) حاكنلا همزل يأ ( همزل ) رثكألاب ( ملع لبق "سم نإو ) هلطبي وأ
 رومأملا نمضي نكل ث اقلطم حاكنلا مزلي (: ليقو) نتمملا ىلع ( دنازلا رومأملا
 قراف نإ هنإف جوزلا هب بلاطت الو ‘ سمي مل وأ جوزلا سم ( اقلطم ) دئازلا

 جوزتفنيثالثب هرمأ ولف “هبوني ام هنايض عم رومأملا دقع اص فصن اهلف "سملا لبق

 ىطعأ نإف ى ةسمخ رومأملاو رشع ةسمخ ىطعأ ٦رسملا لبق قرافو نيمدرأب هل

 ص "ىلع جوزت : لاق نأب قادصلا يف ( هض"وف نإو ) ةسمخ رومأملا هل ةدر نيرشع

 ءاوس قادصلل ( نييعتب ال ) الصأ قادصلا رك ذ نع تكس وأ هنيعي ملو قادصب
 ةاباحلا رإف ى اهل اعفن اهعم قفتا يأ ( اهعم ىباحف ) اهنيعي مل وأ ةأرملا نّبع

 ه (هزل اهناثمأ هب جوزتي امم رثكاب ) ليملاوصاصتخالا و رصنلا سوماقلا يف اك
 (دئازلا) رومأملا (نمضو) رومأملا هب ىباح يذلا دئازلا ريغ قادصلا عم حاكنلا

 لوقلا اذه لباقمو “ نمض و مزل هيف عزانت ( رثكألا دنع ص كحلا يف ال ) للا دنع

 تناك اذإ اجف لوقلا اذهو “رومأملا ىلع نامض الف مزال ريغ حاكنلا نإ : ضعب لوق

 يف دئازلا نامض موزلو حاكنلا موزلب لاق نم لوقو اهيف نباغتي ال ةشحاف ةدايزلا

 هركذي مل نكلو ص دوجوم لوقلا اذهو امل صقن نإ ةأرملا كلذك و ى اضيأ لا

 مدعب لوقلا هلباقم نوكنف عزانت الو ( ( مزل ) ب دنع قيلعت زوجيو ى ءايرك ز وبآ
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 الو “ ليصفت هيف لوقلا اذه : تلق نإو . ةدايزلا تشحافت اذإ حاكنلا موزل

 هيف ناك اذإ مكحلا نأ ررقت دق : تلق رثكألل بوسنملا لوقلا يف ليصفتلل هراشإ

 يهنلاو لاملا عييضت نع يهنلا نامضلا موزل ىلع ةجحلا و « هب ضرتعي ال ليصفت
 هبحاص نع اقلطم هفالتإل لماشلا ‘ لطابلاب لاملا لك أ نع يهنلاو فارسإلا نع

 لكو نم لكلو « اقلطم نيماسملل ةحيصنلا بوجوو شفلا نع يهنلاو ى ىنعملاب
 كلذو هل ملظ هيلع لاملا ةدايز نإو “ نمثئا دق كلذ يف هنأل « ءيش يف آدحأ

 ص آضيأ ناضلا همزل ةاباحملا دمعتي مل نإو هبحاص ىلإ هعنم لاصفنالا بجي هلك
 عيبلا يف دشرلاو راعسألا ةفرعم بجي ال هنإف ص ةقرافملا دعب لهجلاب رذعي الو
 عيبضتيف عقي الئل كلذ ةفرعم همزليف “ءارشلاو عيبلا ناسنإلا ديريقح ءارشلاو

 ءانفإ و “حاكنلاك اهلك لئاسملا كلت يف ءارشلاو عيبلاو رك ذ اهفو “هنع يهنملا لاملا

 ص ءانعلا كرديو ةلفلا درتو “ ءانفإلا تقو ةميقلا يف ربتعيو ةأرملا ؟سمك عيبملا

 ملعي مل اذإو ى نامضلاب جارخلاف لغتسي مل نإف ى ةلغلا كردي الف اهدرب ال : ليقو

 يطعيو ص ءارشلا همزل هانفأ وأ رومأملا هل ىرتشا ام لكأ ىتح ةدايزلاب رمآلا

 ىلعو “ تواس وأ تداز وأ ىرتشا امع تلق هانفأ وأ هلكأ موي نوكت اك هتميق

 هرمأ دقو نيرشعب ىرقشا ولف « رمآلا هانفأ وأ هلكأ موي هتميق نع داز ام رومأملا

 ص كلا يف رومأملا ىلع ءيش الو اهاطعأ نيرشع ىوسي هفالتإ موي ناكو ى ةرشعب

 ىوسي ناك نإ و ىرخآلا ةرشعلا رومأملا ىطعأ و اهاطعأ ةرشع ىوسي ناك نإ و
 . رشع ةعبرألا رومأملا مزلو اهاطعأ ةتس

 هفلتأ موي هتميقب هنمضف هل اكلم نكي مل ام فلتأ دق رمآلا نأ كلذ هجوو
 هتميق نع داز ام همزلف ادقع دقع دقو هب رمأ امع عيبملا صقن يفببست رومأملاو

 خسف كانه نكي مل امب هارتشا ول ذإب رمأ امب هرقشي مل هنأ هببست نايب . فلتأ موي
 دقعلا دنع ىلولا هيلع طرش و ليكولا هل جوزت نإو « عيبملا ةميقل در الو عيبلل

 هرمأ نإو همزل : ليقو لكوملا ريخ ىةرست وأ اهيلع جوزت نإ اهديب اهرمأ نأ
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 نإ همزل اقرتفا مش تجوزت ىتح ىناوتف ركب يهو ةنيعم هرمأ نإو

 . . ءاهلاب تناكو هل اهجوزت

 :لاقنإو ى ةأرملا اذك و« رايخلاب لكوملاف “كلذ يف فلاخف ةضيرفب هيلع جوزتي نأ

 كاهنمضي :ليقو ىةدايزلا تلطب نيثالثب لعفأ انأو نيرشعب هل كجوزتأ نأينلكو

 اذكب كترمأ : لك وملا لاق نإو « لكوملا هيضر نإ الإ حاكنلا تبثي ال : ليقو
 تفلاخ اذإ ةيعدم ةأرملاو “لكوملا لوق لوقلاف فالخلاب وأ رثكأب :لسك ولا لاقو

 :لكوملا لاق نإو « اهتلزنم لك وملا ةثرو اهتثروو .طورشلا يفو كلذ يف اهليك و
 عبرأ يدنع تناك وأ دبع وأ كرشم وأ نونجم وأ لفط انأويل جوزتت نأكترمأ

 . « ناويدلا » يف هلاق . هبذك نإ ليك ولا لوق لبثق

 ام هجوب ( اقرتفا ث تجوزت ىتح ىناوتف ركب يهو ةنيعمب هرمأ ناو )
 ملو كاهتراكب بهذت مل اركب (اهلاحب تناكو هل اهجوزت نإ) جوزتلا يأ ( همزل )

 اهنأل “ اهتراكب لزت مل ولو "سملب اهلاح ريغتل « حاكنلا همزلي مل تسم" نإو "رست
 ىضر يف اهتوكسب كلذ دمب ىفتكي ال اهنإ ىتح « بيثلا مكحب امل موكحس ذئنيح

 ص امل جوزلا آسمي هضعب وأ اهئايخ لاوزل اهسفن نع زوجعلاك برمت لب ى حاكنلا
 حاكنلا همزلأ بيثلا مكحي موكحم ريغ ركب يه :لاق نمو « اهتراكب لزت مل ول و
 هرمأ ولف ص اهتراذع لاوز مدعل اهسم ولو ى لوآلا قارف دعب هبلع اهجوزت اذإ

 ' حاكنلا همزل : ليقف “اهتراذع لزت ملو تسم نم هيلع جوزتف ةنيعم ريغ ربب
 . نالوقلا ؟ ال مأ بيث هذه لهف ى ةنيعم ريغ بيثب هرمأ نإ اذك و ى ال : ليقو
 ل مأ اركب تناك ءاوس : لاقو رمألا سفن ق ركب يمه ةنيعم ةأرماب هرمأ نإ و

 نإو ى اقلطم هتمزل هل اهدقعف تقروفف تجوزتف اذه نمضتي ام لاق وأ نكت
 تسيل ىلوألا هتلاكو نأل ريخ تلح تقو هل اهجوزتف لحت التقو ةمأ يف هلكو

 ةنيعم يف هلكو نإ و حصي مل لحت ال تقو هل اهجوزتو لحت تقو يف نإو “ءيشب
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 باغو عبرأب هرمأ نإو > لوألا دنع تسم ولو ًاييث نع نإ همزلو

 الو > هلعف لطب هدعب عبرأ ىلع رومأملا هل دقع م ‘ ًاعب رأ هسفنب جوزتف

 اعبرأ هسفنب دقع م اهب رومأملا دقع قبس نإو س رمآلا ىلع الو هيلع ءيش

 اذك و ى املسأ نإ ال :ليقو ىهتلاكو تلاز املسأ مث لكوملا وأ تدترا وأ تمرحف

 مث لحت ال نم نيع نإو قافأ مث ليك ولا وأ وه نج وأ ملسأ مث ليكولا دترا نإ

 ةمألا وأ ةيدوهيلا وأ ةنونجملا وأ ةلفطلا وأ ةنسعملا ةنالف : لاق نإو “ تلاز تلح

 ليقو “ هل اهجوزت تقتع وأ تملسأ وأ تقافأ وأ تغلب وأ تئرب دق اهدجوف

 تيو « اهويغي ال اهتسم نأل ( لوألا دنع تسم ولو ابيث نيع نإ همزلو ) ال
 همسن نإو ى هلوق لبقيو “ امهدحأل اهجوزتي نأ زاج ةنيعم ىلع نانثا هلكو

 جوزتي نرأ هلكو نإو « ةعتملا ضرفي مل نإو قادصلا فصن اهايطعأ و اهاقلط

 وأ نجأ نإو ى رسخ امئان هترضح وأ هتوم دعب وأ هرضحم الب جوزتف نالف رضحمب

 . رضح نإ همزل مصأ وأ مكبأ وأ الفط ناك

 جوزتف ) رمآلا وأ رومأملا ( باغو ) اهنود ام وأ ( عبراب هرمأ ناو )
 يأ ( هلعف لطب هدعب )مهنود ام وأ ( عبرأ ىلع رومأملا هل دقع مث اعبرأ هسفنب

 اذك و ( رمآلا ىلع الو ) ةعتم وأ قادص نم ( هيلع ءيش الو ) رومأملا لعف

 ديزب ام ىلع رومأملا هل دقع مث آددع هسفنب جوزتف عبرأ نود ام ىلع هلتك و نإ

 هنإف الثم نيتدقع يف هل دقع نإ امأو ةدقعب هل دقع نإ رمآلا جوزت امب عبرألا ىلع

 نإو ى اهيلع ديزب امم ةدقع يف عمتجا ام وأ ى اهيلع داز ام لطبيو عبرألا هل متت

 فنصملا لاق اك بسنلا تبثو قادصلا مزل هتركذ وأ هركذ امم ءيش يف سملا عقو

 هلك و نإ و : هلوق ىلإ دئاع هنإف ى "نهقادص "نمفو بسنلا تبث نهَسم نإو « دعب

 . خلا ىبس نإو هلوقو خلا عبراب

 ام وأ ( اعبرأ هسفنب دقع مث ) دقعب قلمتم ( اهب رومأملا دقع قبس نإو )
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 نهلو بسنلا تبث نهسم ىتح ملعي مل نإو ى لوألا دقعلا تبث هلعفب ملع الب
 هرمأب ال هيلع جوزت نإو ،رومأملا هيلع دقع نملزع همزلي الو «نهقادص
 تناكننإ هلك : ليقو ء قادصلا فصن يلوضفلا مزل هماع دصي ركنأف

 ه هل لحت ال

 هيلع جوزت ام قالط اهجوزتب وني ملو ملع نإ اذك و ( هلعفي ماع الب ) نهنود
 دقعو عبرألا نود ددعىلع رومأملا دقع نإ اذك و ( لوألا دقعلا تبث ) هرومأم

 بنرا و ةدقعب رمآلا جوزت نا رومأملا ج وزت امب عبرألا ىلع ديزب ددع ىلع رمآلا

 عمتجا ام وأ رمآلا دقع يف داز ام لطبيو عبرأ هل متت هنإف الثم نيتدقمب جوزت

 بسنلا تبث ) نهضعب وأ ( نهسم ىتح ملعي مل نإو ) اهيلع ديزب امم ةدقع يف
 نه ( دقع نم لزع همزلي الو ) سمي مل نل قادص الو سملاب ( نهقادص نهلو
 اوضرف دقو “ لطاب نهايإ هجوزت نآل ‘ نهتسم نم دتعت ىقح ( روماملا هيلع )
 سملا لبق اهقلط هنأكف ص تلح نم فالخب اهلك هب اهقلعتل كلذ و قادصلا هبلع

 . فصنلا اهل ناكف

 ركناف ) اديعب وأ هل ابيرق ابئاغ وأ ارضاح ( هرماب ال هيلع جوزت ناو )
 هنأك و ى هينعي ال امب لغتشملا وهو داضلاو ءافلا مضب ( يلوضفلا مزل هماع دعب

 ةلاكو آل ذإ ةزاجإلا يف عمط ولو يلوضف عرشلا هآدعي ى ذوذش عمجلا ىلإ بسن

 نذإ الب هدبع وأ هتمأ جيوزت ىلوملل نأ اك ةماع ةيالو الو فالختسا الو رطأ الو

 اقلطم( قادصلا فصن ) هتلفط جيوزت الثم بآلل زوجي هنإ اكو “ىضر الو مهنم

 ( هل لحت ال تناك نإ هلك ) و هيلع جوزتمال لحت تناك نإ هفصن ( : ليقو )
 ىلع دقعلا نأل دقعلا ةحص مدعل يدنع حيحصلا وهو اقلطم هيلع ءيش ال : ليقو
 ص كلذ دعب هزجي مل نإ مكح هيلع بترتي الف ى دقعنم ريغ هنم رمأ الب ناسنالا .
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 زاجأ هيلع دقع نم ءاش نإف ء يلوضف هنأ حاكنلا لبق اهلهأ ربخأ نإ الإ

 در ءاش نإو . . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 هنأ اونظ دوهشلاو ىلولاو ةأرملا نأ هذصن وأ قادصلا موزلب لوقلا هجو لعلو

 هفصن الو قادصلا مزلي ملف « يعرشلا دحلا ىلع هسفن يف دقعلا عقو دقو رومأم

 هب مزلي العف لمعف ذإ يلوضفلا هب بقوعف ى دعب هلوبق مدعو هنذإ مدعل لجرلا
 مدع نإ ىتح ى هسفنل هلعف هب كلذ هيلع مزليو هفصن وأ لوبقلا عقو ول قادصلا

 ءاج احيحص ًادقع دقع هنأك كلذ يلوضفلا مزلف “ قالطلاك ملع ذإ لجرلا لوبق
 تتام وأ هملع جوزتملا تام نإ و ى اقلطم هلك قادصلا همزل : ليقو قالط هدمب

 ربخأ نإ الإ ) هبحاص توم دعب يحلا يضر نإ اهنيب ثراوت الو ى لاوقالاف

 اهلصي مل اذإ امأ « يلولا وأ ةبارقلا نم اهيلي نم مه نيذلا اهلهأ نم اهلصف ( اهلهأ
 جوزتأ يذلا نرأو ( يلوضف هنأ حاكنلا ليق ) مهربخي مل هنأكف كلذ رثؤي الف

 ىلع ءيش الو ( در ءاش نإو زاجأ هيلع دقع نم ءاش ناف ) ينرمأي م هيلع
 ص يلوضفلا مالك نم خلا ءاش نإف : هلوق نأ ردابتملاو ى قافتاب ذئنيح يلوضفلا
 لقي مل اذإ ائيش هيلع نأ مزلي هنإف الإو ع فنصملا نم هنأ ىلع لمحي نأ ىلوألا و
 مل ولو يلوضف هنإ : لاق اذإ هيلع ءيش ال هنإف « كلذك سيلو ص كلذ ىلوضفلا

 مل ةوسكلاو ةقفنلاو قادصلا يف يلوضفلاب تكسمتسا نإ و ى خلا ءاش نلق لقي .

 ةوسكلاو ةقفنلا هملع كردت : لوقأ و هملع نهك ردت : ليقو ى ائيش هيلع كردت

 ص دري وأ هيلع جوزتملا ىضري ىقح فقوتي يلوضفلا حاكن يف لوقي نم دنع طقف
 ال : لوقي نم دنع هيلع ءيش الو ى اهلطع هنأ ثبح نم لب جوزتلا ثيح نم ال

 ىطعأو قفتا نإو ى يل رهظ اذك تءاش ول اهنبح نم جوزتت لب “ هيف فئقوت

 ىتحيلوضفلا اهسمي الو“ال :ليقو“كلذ هيلع كردأ حاكنلا جوزتملا يضرفقادصلا

 جوزت نإو غ هيلع تمرح هيلع جوزتملل انيا ناك نإ ليقو “ هسفنل دقعلا ددجي

 :ليقو ثزاج ةقافإ وأ غولب دعب يضرف يلو وأ بأ نذإ الب نونجم وأ لفط ىلع
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 ملع مث نتم وأ نهقلط : اهتخأ وأ هيلع اهجوزت يتلا دعب ًاعبرأ جوزت نإو

 نإو © اهيلع ددجي قح اهيلع ميقي الف اهزاجأف يل وضفلا اهب هيلع دقع يتلاب
 . اهجوزف مولعم مولعمل اهجوزي نأ ايلو ةأرما ترمأ

 'نم ىلع ةأرما وأ ةينثو وأ ةيسوجم وأ كرشم وأ نذإ الب دبع ىلع نإو ددجي
 ةقرافم وأ مالسا وأ قتع دعب اوضرف اهعم عمتجت ال نم وأ ى عبرأ هدنع تناك

 ىلإ ليق قلع انونجم هدجوف هيلع ج"وزت نإو “ اوددج مزلت ثيح ةدع ءاضقناو
 تجوزت ةأرمال وأ “ يضرف ةأرما كيلع تجوزت : لجرل لاق نمو ى هتقافإ

 . اهيمسي ىتح ال ليقو ى حاكنلا مزل تيضرف الجر كيلع

 نم وأ ( اهتخأ وأ ) يلوضفلا ( هيلع اهجوزت يذلا دعب اعبرأ جوزت نإو )

 كام هجوب نهقراف وأ ( نتم وأ ) هدعب وأ سملالبق ( نهقلط مث ) اهعم عمتجت ال
 يلوضفلا اهب هيلع دقع يتلاب ماع مث )ضعبلا توم وأ ضعبلا قيلطت لمشي ام دارأ

 جوزلا ضقنل ى اعرش هزاوج مدعو لوألا دقعلا داسفل ( اهيلع ميقي الف اهزاجاف

 هنأل هنالطب داقتعا بجي لب ى همامتإ زوجي ال ابرلاك وهف اهتمرحمب وأ عبرالاب هايإ
 دعبو ى اقلطم توملا دعب ( اهيلع ) دقعلا ( ددجي ىتح ) امرحم عقو مقو امل

 ىلإ ةبسن نتم يف ةيعوقولاو نهقتلط يف ةيعاقيإلا ةبسنلاو قالطلا وحن يف ةدملا

 ةيلكلاب قدصت اك نهضعب توم وأ نهضعي قيلطتب قدصتف عيمجلا ال عومجملا
 ءاوس مهنم ءيجملا عقو نإ ديرت مهمركاف نوديزلا ءاج نإ : كلوق قيرط ىلع

 امإف قالطلا دعب امآو رهاظ توملا دعب ديدجتلا نكل و “ مهضعب وا مهلك اوؤاج ٠.
 . هتعجر حصت ال وأ قالطلا نوكي نأ وأ ةدملا مامت نوكي نأ

 اهج"وزف مولعم )قادص ( ب ) ( مولعمل اهجوزينأ ايلو ةأرما ترمأ نإو )
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 نمضو حاكنلا مزل تسم ىتح ملعت ل نإو ‘ درو ةزاجإ ف تريخ لقأب

 نإ الجر ال « هيف فلاخو ًاقادص هل تنيع نإ اهمزلي الو « صقنلا يلولا

 / الب همادختسا ىصعو « هريغل نإو دبع دقع رمآ ىلع زاجو ء تعفد

 ١ هب ر نذ . ٠ .

 هنأب ( ملعت مل نإو ) هب هترمأ امع اهصقن هنأل ( درو ةزاجإ يف ترتيخ لقاب
 ىنعمب ردصم ( صقنلا يلولا نمضو حاكنلا مزل تتسلم ىتح ) لقأب اهجوز
 ليوأت نم "ةدب آلو يدمتملا صقن لوعفم مسا ىنعمب وأ ى مزاللا صقن لعاف مسا

 نإ ) حاكن ( اهمزلي الو ) صوقنملا وأ صقانلا وأ صقن ام ىنعمب صقنلا اذ يأ
 نإ ) قادص ىلع فطع ( هجر ال ) رثكأب ولو ( هيف فلاخ و اقادص هل تنتيع
 هدعب طرشلا باوج ليلد هنوك ديقب « اهمزلي الو هلوق هباوج للد ( تعفد

 ولو تعفد نإ اهمزلي مل الجر ال « هيف فلاخو اقادص هل تنيع نإو : لاق هنأك

 ملعت مل نإو اهمزلي ال : هلوق نم ملعي هنآل ىلوأ ناكل تعفد نإ هلوق طقسأ
 املو ت حاكنلا تلبق : تلاق نإو “ صقنلا نمضو « مزل تّسلم ىتح ةفلاخملاب

 ص لثملا قادص اه : ليقو ى قادصلاو حاكنلا مزل تركنأ قادصلا ةلق تماع

 . اقادص نيعت مل اذإ لوألا حيحصلاو يلولا صقنلا مزل : ليقو

 هنأل 6 اغلاب ناك نإ ( هريغل نإو ) هرمأ ( ,دبع دقع رمآ ىلع زاجو )
 سنج نم وهو “ موصلاو ةالصلا هتمزل هنأ ىرت الأ ڵ فلكيو ماكحألا هيلع يرجت
 ص كولمم لام هنأ الإ « مهنيبو هنيب قرف الو رارحألا لاجرلا مهو حاكنلا دقعي نم
 الأ « نامضلا مزليو “ لمع ام حصي كولمم لام هنأ ثبح نم هلايعتسا عنم ناك امو

 نأ الإ اذهك اذهف ى زاجل سملا لبق هل زاجأو هديس نم نذإ الب جوزت ول هنأ ىرت
 ةرجأ هبرل يطعيو ( هبر نذإ الب همادختساب ىصعو ) لاق اك ةعابت هيف

_ ٢٣٧ _ 



 ء ايب همزلي مل لقأب وأ رثكأب هيلع دقعف ةنيعم ال مولعم حاكنب رمآ اذكو
 ةرامإ حصت الو س دئازلا رومأملا نمضو « همزل سم ىتح ملعي مل نإو

 . . . لفط

 :ليقو . « ناويدلا » هيلعو “ هديس نذإب الإ ردبمل دقع ال : ليقو “ همادختسا

 ةبصع : ليقو “ هدنس : ليقو ى هنود "يلو هتنب ج دزي امنإف هملعو اقلطم ال

 ل اهوبأ اهجوز نإو 0 م اجلا وأ يضاقلا وأ ةعامجلا وأ ناطلسلا : ليقو ى اهمأ

 حاكنب رمآ ) خلا اهمزلي الو هلوق ىلإ راشأ ( اذك و) تسم نإ قيرفتلا ىلع مدقي

 ( همزلي ىل لقأب وأ رثكاب هيلع دقعف ةنيعم ال ) ةنيعم ريغ ةأرمال ( مولعم

 7 حاكنلا ىضرب نأ ءاش نإ الإ هيلع دقمي مل هنأل < نسع امب الو ( اهب ) حاكنلا

 روماملا نمضو همزل سم ىتح ) رثكألاب ( ملعي مل نإو ) هيلع اوضارت امب وأ
 . صقانلا ال ( دئازلا

 هجوزت حصي فيكف هسفنل هجأوزت حصت ال هنآل ( لفط ةرامأ حصت الو )
 اوحكنأو » : ىلاعت هلوق يف باطخلا هلمشي الف فلكم ريغ هنآلو « هريغل

 جوزتي نأ “لجر هرمأ وأ الجر اهيلع جوزتي نأ هترمأ اذاف '١؛هئمكنم ىمايألا
 جوزي : ليقو ى ال مأ هتيلو تناك "ءاوس زجي مل لعفف ةيبص وأ ةأرما هيلع
 7 يلوب الا حاكن ا « : ل لاق دقو «&0{ (ابلو هنوكب ىوقي هنأل هتمىلو

 ص الف هترمأف "قحالب عنتما وأ باغ وأ "يلو امل نوكي ال نأب اهريغ امأو

 ص ةرجأ الب يضر ولو هترجأ همدختسا نم مزلو “ فنصملا مالك ةروص هذهو

 ص غلبي ىتح هتيلو جوزب ال هنأ حيحصلا نأل ث حصت آل هترامإ نأ حيحصلاو

 ول هنألو “ دحأ ىلع جوزب الف « ىمايآلا اوحكناو ف باطخ هلمشي م هنآل

 )١( رونلا : ٣٢ .

 )٢( هركذ مدقت .

- ٢٣٨ 



 ه قالط وأ حاكن ىلع اهيلو نم « اهسفن ىلع نإو ةأرماك

 فقوي ال ليقو « هل يلو الب هل اوجوز ول اذك و هغولب ىلإ فقول هيلو هل جوز
 ةرامإ حصت ال ام ( ك ) غلب اذإ هلطبأ ءاش نإف هنيح نم يضمي لب هيلو زاجأ اذإ

 ( قالط وأ حاكن ىلع اهيلو نم اهسفن ىلع ) اهترامإ تناك ( نإو ةأرما )
 ه ىمايألا اوحكناو » : ىلامت هل وةل قالط وأ حاكن يف ةأرملل ببصن ال هنأل
 يلوب الإ لقي ملو « يلوب الإ حاكن ال » : قلع لاقو ، انيلإ ىمايآلا حاكنإ لعجف

 ١ ةيناز يهف اهيلو ريغ نم اهسفن تجوز ةأرما اميأ » : نلع لاقو ى ةيلو وأ
 الو » : ىلامت هللا لاقو « اهريغ جوزت نأ "حصي ال اهسفن جوزت ال تناك اذإف

 جاوزألا ذاختا نع نه مهلضع لعجف ٢١) 4 نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت

 ةضراعملا لمتحت ةيآلا نكل ى مهلضع ىفليف نهسفنأ نجوزل هريثأت الول ذإ رثؤم
 ركذي ملو ى مهتضراممو مهعنم رثؤي ال ناك ولو ى يهنلا لمتحت و ى ةعجارملا يف
 لجرلا ديب الإ نكي ملف “ةنسلا يف اذك و “لاجرلل ابوسنم الإقالطلا هناحبس هللا

 هلصأ و اهنم "حصي قيلطتلا نإف ع ءيشل قيلعتب وأ قيلعت الب هتجوز رّيخنإ الإ
 هلوقب قلعتم ؤ حاكن ىلع : هلوقو ، هءاسن ك هللا لوسر ربخ يذلا ريمختلا

 امهل نذأي جوزلا لب ى قالطلا ي يلولا اهف نذأي نأ ةأرملل روصتي الو ى ةرامإ

 دحأل ٌ حصي ال يأ ء اهدبع نع قلطن نأ يلولا رمأت يهو 0 اهسفن قلطت نأ ق

 اهيلو اهرمأ نإو اهسفنل وأ هل جوزتت وأ هل جوزتي نأ ةأرما وأ الفط رمأي نأ

 نم :« ناويدلا » يف لاقو ‘ قالطلا كلذك و ديعأ ادقع نإ و اهسفنب جوزتت نأ

 ةنونجم وأ ةلفط تلكو وأ جوزتي نأ هبر نذإ الب ادبع وأ انونجم وأ الفط لتك و

 تجوز نإو ‘زجي مل هل جوزتي وأ جوزبنأ اك رشم وأ ةأرما وأ اهجوزب نمةمأ وأ

 نبا لاقو ى اهجيوزت يف ةيصو تلعج ولو .ص اهنيب قرف" "سمو ىرخأ نم ةأرما

 كاهتنب جوزي نمو اهجوزي نم لكوت لب ها يهأ هتدقع نإ هلح ىلع ىوقأ ال :بوبحم

 . هركذ مدقت )١(
 . ٢٣٢ : ةرقبلا ( ) ٢

- ٢٣٨٩ - 



 اهيلول اهل آزوج فلختستو > 7 ىلع "أ رشم دقعب ال نأ نسحتساو

 ةعاجملا وأ

 هتيلو جيوزت لعج نم : بوبحم نبا لاق ى اهسفن جوزت نأ اهوبأ امل لعج ولو

 تتسمو نێيلدمي اهمأ وأ اهسفن تجوزف لكوت نأ امهل لقي ملو اهمأ ىلإ وأ اهيلإ
 ليك و جيوزت يف فلتخا و « اهقرفن مل الإ و هب اهرمأي مل ولو “لكوت اهل نأ راتحلاف

 اهجوزتف اهجوزي نم تلكو نإو “ سم عقي مل نإ ديدجتلا طوحألا و ‘ ليك ولا

 جوزتب ضرت مل نإو ى نالوقف هسفنل اهجوزتف هتيلو جوزب نم لكو وأ ى هسفنل

 الو زوجي : ليقو ى لكوي نأ ليكولل زوجي الو “ حاكنلا حصي مل اهب ليك ولا
 دعب ادحاو اهجوزي : ليقو “ةرم الإ اهجوزي نأ هفلختسا وأ ىلولا هلكو نمل زوجي

 يلولا "رمأ :ليقو “ةرم الإ اهجوزي الف هرمأ نإو « لكوملا يلولا تمي ملام دحاو

 هتّسل و اباتك ولو ( كرشم دقعي ال نأ نسحتسا و) ابأ ناك نإ :ليقو “هلىك وتك

 وأ اىلو كرشملا ناك "ءاوس و؟ملسم حاكن تدارأو تملسأ ول فيكف 6ةيباتك ولو

 دحوم يأ ( ملسم ىلع ) كرشملا ةيلو ريغ ىلع هل حاكنلا دقع ىلع ملسملا هلكو

 . نالوق قيرفتلا يفف تسمو ًةدحوم ”يمذ جوز نإو ى بأ ربع ولو زيجأ و

 يلي الف ةبرق عون هيف يوق رمأ حاكنلا نأ ملسم ىلع كرشملا دقع ةهارك هجو
 :قلع هلوقلو ىاهباب يف ةرم ام ىلع اهوحن وأ ةيحضلا حبذ يلي ال اك ص كلذ كرشملا

 « نيكرشملا اولمعتست ال » : لز هلوقو '١ا) « انرومأ نم ائيش نوكرشملا يليال »

 ةرامإلاو ى ةيالولا لثم ةرامأو ةيالو حاكنإلاو « ءيش ىلع ةالو مهولمجت ال يأ

 ملسملا كلذ مزلت هنآل ادقع هتيلو كرشملا ءاطعإ ىمس امنإو « ركسع وأ ةدلب ىلع
 نأ كرشملا لتكو ملسملا ىلع دقعلاب دارأ هلعلو « كرشملا اهجوز اذإ اهايإ هلوبقب

 ةكرشملا وأ ةملسملا ةأرملا ( فلختستو ) اهنيمي م وأ اهنّيعو هريغ نم هل جوزتي
 كاحلا وأ يضاقلا وأ مامإلا وأ ( اهيلول امن ازوجب ) رمأت وأ لكوت وأ ةيباتكلا

 ىلوأو “ آزوجم ىلع هفطع زوجيو « فلختست ىف رمضملا ىلع فطع ( ةعامجلا وأ )

 . هركذ مدقت )١(

- ٢٤٠ 



 اهدبع حاكن حصو 4 اهتمأ جوزيو { ايصق ولو هاوس يلو نكي مل نإ

 هت زاجأ نإ هسفنب

 يلو نكي مل نا ) تدارأ نمل هسفنب هدعب ركذ نمو مامإلا اهجوزي نأ كلذ نم

 هسفنل اهيلو اهجوز يأ هب اهج"وز ديعبلا ناك نأب اديعب يأ ( ايصق ولو ءاوس
 هنأ ههجوو « « ناويدلا » يف رصتقا هيلعو « عنملا حيحصلاو “ ضعب دنع زاج

 اوحكنأ و » : ىلاعت هلوقل و ايرتشم اعئاب نوكي ال دحاولا ناسنإلاو «يرتشملاك '

 لصوب مكسفنأب نهوحكنا : لقي ملو « مكزيغل اهوجوز يأ )١' مكنم ىمايألا
 متي ال يأ « يلوب الإ حاكن ا « : نلع هلوقل و مكسفنأب نهوحجوز : يأ ةزمهلا

 رئاسو ثيدحلا اذه لثم اذك و « ايل ثلاث ىلوب آلإ ةأرماو لجر نيب حاكن
 جوزتلل اهبلطي نأ ىلإ ىدأل هسفنل اهجوزي ناك ول هنألو نينثا نيب اهنإف دوقملا
 ءامو ديبع نم هل قلعت نم لكو ى اهطيقلو اهدبعو ( اهتمأ ) اهيلو ( جوزي و )
 هتزاجأ نإ : ليقو ى سملا دعب ولو ( هتزاجأ نإ هسفنب اهدبع حاكن حصو )
 ىورو '٦' « ناز وهف هالوم نذإ الب جوزت دبع امأ » يور “ حيحصلا وهو هلبق

 ةأرملا تلكو نإو زيجي نم رمأت لب هل زيجت ال : ليقو ى لطاب وهف : رمع نا
 : نالوقف اهجوزي نم رمأب وأ فلختسي وأ لك و الجر ترمأ وأ تفلختسا وأ

 وأ ابتفيلخ يه نم وأ اهتمأ وأ اهتنب.وأ اهسفن تجوز نإ ضقني ال : ليقو
 . ال ةصو

 )١( رونلا : ٢٢ .
 )٢( هركذ مدقت .



 . . . . ةرامأ يف نيرومأم رمآ نرق نإ

 ( باب )
 رم ل ١ ق نرقت ١ يف

 ملعي" ملنإو رخآلاب امهدحأ اهجوزي نأ زاجو“لوأآلا دقعلا تبث نيلجر تلكونإ

 هريغو الماك اقادص "ساملا يطعيو « قادصلا عبر “لك ىطعأ و ى اهاقلط لوألا

 يقادصف اسم نإو “ةمتملاف اضرفي مل نإو اهنيب عبرو ىادصف ملمي مل نإو “هعبر

 قادصف ملعي مل نإ و“ ةعتملا فصن هريغىلعو “لثملا قادصف دحاو سم نإ وللا

 ءاهنيبكلذف ملعي مل نإ و اهفصن رخآلاىلعو “هعبرف دحاو ضرف نإ و“اهنيب اهفصنو
 اهنيب كلذف ملعي مل نإ و “ لثملا قادص رخآلاو هضرف ضرافلا ىلعف اهاسم نإو

 ى لثملا قادص سمو ضرفي مل نمو ى اهفصن رخآلاو هضرف سمو ضرق نم مزلو

 رخآلاو « هضرف نامأ ةسمخ ضرافلاف ساملا ملعي مل نإو ‘ هضرف عبر ضرافلاو

 نرق نا ) كلذ انيبف اضيأ ضرافلا ملعي مل نإو ى اهعبرو لثملا قادص فصن

 ،ادحاو صخي مل هنأو دحاو لك رمأ هنأ ايهنرق ىنعمو ( ةرامأ يف نيروماأم رمآ

 دحاو مالك وأ دحاو ماقم يف ولو ةدح ىلع الىك و دحاو "لك لعج هنإف الإو

- ٢٤٢ - 



 رخآلا ةيلوب لك ناك ولو « زاج عاتجاب وأ ةدح ىلع ُ هيلع جوزتف - 2 , |

 هتنب ال > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥. 5 ٠ ٠

 هيلع اجوزت ( وأ ) دمي دعوك دحي دحو؛ردصم ( ةدح ىلع "لك هيلع جوزتف )
 ناك ولو ى زاج ) هدحاولا وأ نيتأرملا ىلع ( عاتجاب ) ةدحاو وأ الثم نيتأرما
 ءاولاق اذك هتمأو ( هتنبال ) هتمأو هتنب ريغ( رخآلا ةيلوب ) هل جوزت دق ( "لك

 يف ركذ اك ص هتمأ وأ رخآلا تنبب هل دحاو "لك جوزت زاوج ؛ حيحصلاو

 تنب ال هتمأ وأ هتنبب امهدحأ هل ج"وزب نأ عنمي امنإو ى تنبلا زاوج « ناويدلا »

 ةثالث مكحو ى مالك كلذ يف رم لب كلذ زجي مل اهعمج ول : معن ى هتمأ وأ هريغ
 نيتنثا دحاو جوزت نإو ص زاج اعبرأ هل اجآوز نإو ى نينثا مكح ادعاصف

 ' نهضرف عبر نه ىطعأو نهقراف ملمي" مل نإو “ قباسلا تبث اثالث رخآلاو

 تسم" نمو ضيارفلا عبر لكلا ىطعأ نهنم املعت" مل نإو ى اهضرف عبر ايهل و
 نم رثكأ اجوزت نإ و ى رقعلا وأ لثملاف نكي مل نإ و « الماك ضرفلا اهلف تملع و

 لكلا قلط ملمي مل نإو “ تادقع يف نإ عبرأ متتام رخآلا نم زاج عبرأ

 اهبوني ام اهريغلو ى اهضرف اهلف اضعب “سم نإو « عبرألا ةضيرف فصن نمَسقو
 ضعبل اضرف نإ و « فصنلا سامخأ ةعبرأو ًاقادص نمسق ملعتأ مل نإو فصنلا نم

 الاو ص ناك نإ لماكف سم نمو ط اهضرف سامخأ ةعبرأ اهلف اهسمي مل نإف طقف
 ملو امل ضرفي مل نم نأ تملع دقف ةسوسمملا الو امل ضورفملا ملعت" مل نإو ى لثملاف

 قادصلا نم نمف ام نعمجيلقف اهسامخأ ةعبرأ انه اهلو ى ةلمجلا يف ةعتم اهل سمت
 ممتأ ملو نيتنثا سمو طقف ثالثلا وذ ضرف نإو 4 [سامحأ هنمسقيو ةعتملاو

 ةعبرأ سامخأ ةتسو لثملا قادص سامخأ ةعبرأ َنْمسق ةسوسمملا الو “نمف ضورفملا

 نإو ص هقصن سامخأ ةعبرأ سامخأ ةعستو ضرف ام سامخأ ةتسو ث ةعتملا سامخا

 ةعبرأو ى ضرف ام فصن سامخأ ةعبرأ نمسق سيسم الو ملعت" ملو ضعبل ضرف

- ٢٤٣ 



 ء هسفنب وأ رخآلا ىضريو امهدحأ هيلع جوزتي وأ اعمتجي ىتحق اعمج نإو

 كلاثلاو ع نيتنثا رخآلاو ء ةدحاو مهدحأ هيلع دقعف ةثالث قرف نإو

 ( اهحاكن حصو ةدحا ولا ريغ قالط ىلع ربجأ مدقتم ملعي" ملو ‘ انال

 نيماقم يف وأ؛دحاو مالكب دحاو لجرك اهلعج نأب (ايهعمج نإو) ةعتملا سامخأ

 جوزتي وآ ) هيلغ ( اعمتبي ىتح ) حاكن زوجي ال ( ف ) دحاو ماقم وأ نيمالك وأ
 جوزت يزجيال :ليقو (هسفني ؛) جوزلاىضري ( وأ‘ رخآلا ىضريو امهدحأ هيلع

 جوزلا لخدو رخآلا ً ضري ملو دحاو ح “وزت نإف لك ىلعو ء رخآلا ىضرو امهدحأ

 :«ناويدلا هيفو “نينثالا كح ادعاصف ةثالث مكحو اهنيبقرفي مل اعمتجا امهنأ اناظ
 رّيخ' نذأي مل نإو همزل رخآلا نذإب امهدحأ جوزتف ةدقع يف نيلجر لتك و نإ

 امهدحأ جيوزت زاج : ليقو ى مزل زاجأ نإ : ليقو ص رخآلا زوج ولو لكوملا
 وأ "نج" وأ امهدحأ باغ نإو « اعم الإ ىل اجوزتت ال : لاق نإ الإ رخآلا نود

 الجر وأ نونجم وأ لفط عم اغلاب عمج نإو « يقابلا هل جوزتي الف دترا وأ تام

 ص هل حصت نمل ةلاكولا تزاج : ليقو ى اذكف اك رشم وأ ادحوم وأ ةأرماو

 لصألاف عمجلا و ةلاكولا يف قيرفتلانأش يف عازن عقو نإ و كةأزما مهتلكونإ اذك و

 . نايب نكي مل نإ قيرفتلاب مكحيف “ ةدح ىلع الك لتك و هنأ

 اثدعث كلاثلا و نبعتنثا رخآلاو ةدحاو مهدحأ هيلع دقعف ةثالث ١ قرف نإو )

 ص سبحلابف هتني مل نإو رجزلاب ( ةدحاولا ريغ قالط ىلع ربج أ مدقتم ملعي' مو

 هنآل > طقف ةدحاولا ي ] ( اهحاكن حصو ( قلطب ىقح برذضلابف هتني ل نإو

 دقعف ةثالثلا دقع مدقت وا ةثلاث تناك ةدحاولا دقعف نيتنثالا دقع مدقت نإ
 دقعف نيتنئالا دقح . مدقت نا و زئاح عبرأ وأ ثالث جوزتو ةعبار تناك ةدحاولا

 ناتنثالا لطبت سكملا ف اذك و عبرالا ىلع ةدايزلل اعطق فالثلا تلطبأ ثالثلا
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 صناك نإ ةعتم فصن لكلف الإو ، ضرف نإ اهقادص عبر" لكلو
 قلط ةلوأك دقعب درف لك درفنا نإو 2 ىرخأ يف ثالثلاو ةدقعب ناتنثلا

 ملعت ملو ضرفي ملو قلطي نأ لبق تام نإو ي ركذ ام لكلو 4 عيجلا

 دقع ناكو قلطم ريغ تام نإو س ءاوس نهنيب نهثاريم مسق ةقباس
 . .... ... .... .... .. نيتنثلاو ةرب ثالثلا

 ةدحاولا امأ و ى سفحلا نم ( لكلو ) ةعبار سكملا يفو ةثلاث ةدحاولا نوكتف
 الك نأل سمي ملو ( ضوف نإ اهقادص 'علبر ) همدعو سملا مكح اهل و اهحاكنف
 تضرإو « فصنلا فصن تذخأف « “يش الف ةرخأتم وأ « فصنلاف ةمدقتم امإ

 .لثملا وأ ُرقملاف ةرسمو ضرفي مل نإ و ى امهل قدصأ ام لكلف سم

 ةعتمف حبحص امإ دقملا نأل ) ةعتم فصنت لكلف ( سم الو ضرف ) الإو (

 ةدقعب ) ممت ةغل ( ناتنثلا تناك نإ ) فصنلا تذخأف ءيش الف دساف وأ ةدحاو

 اهقلط اذإ "سمت مل نإو ى قادصلا فصن اهلف ةدحاولا الإ ( ىرخأ يف ثالثلاو

 نمسقو تسلا قلط ملعت ل ناو > امج ةلماك ةمتمف سع ملو اهل ضرفي . نإو

 . هنع هلبق ام ءانغإل خلا ناتنثلا تناك نإ هلوق طاقسإ ىلوألاو ى نهلام

 انمالك يف ةقباسلاك يأ ( ةلواك دقعب ) نهنم ( درف ٠لك درفنا نإو )
 ( ركذ ام لكلو “ عيمجلا قلط ) ةدح ىلع اهيلع دقع ةدحاو اهنأ هيف ةروكذملا

 قلطي نأ لبق تام نإو ) قدصي مل نإ ةعتملا فصنو قدصأ نإ قادصلا عبر

 وأ ادلو كرتي مل نإ هلام "عبر وهو ( نهثاريم مسق ةقباس ملعتأ ملو ضرفي ملو
 ليوأتلف ءاتلب تمسق فنصملل ةخسن يف دجو نإ و ى هكرت نإ هنمثثو ى نبا دلو

 ( ءاوس نهنيب ) يلدبلا مومعلا ىلع حلصي نمل اباطخ حتفلابو 4 ةضيرفلاب ثاريملا
 ہتنثلا و ةرمع ثدالثلا دقع ناكو > قلطم رمغ تام نإو ) ةتس "نهنال ةتس ىلع
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 ةحصل ةعست ثالثللف ء امهس نيرشعو ةصبرأ ىلع نهثرإ مسق ىرخأب

 { رشع ةينامث يهو « هعابرأ ةثالث نهلف نهعم ضرفتف ةدحو حاكت

 ايهعم تضرف نإو نيتنثلل ،يش الو ، ةتس وهو عبرلا يه قحتستو

 ثلثلا يه قحتستف ثالثل ءيش الو ص رشع ةتس امهو نيثلث اتقحتسا

 ام فصن ةفئاط لك ذخأتف { عنم لاحو رشرإ لاح لكلو « ةينام

 ثالثلا عم تضرف نإ ةدحاوللو ء اهديب

 يفف ص دحاولا ىثنخلا ةلأسمك ( امهس نيرمشعو ةعبرأ ىلع نهثرإ مسق ىرخاب
 ى نراتنيابتم امهو اثالث تاثراولا نوكت ةلاح يفو امبرأ تاثراولا نوكت ةلاح

 نيرشعو عبرأب ناتلاحلا اهيف برضتو رشع يتنثاب ىرخالا يف امهادحإ برضي
 ةدحاو لكلو ةينامث نمف نوكيف ةيناثلا يف ثالثلا نم ةدحاو لكل برضتف

 ءاهديب ام فصن ةدحا و ُلك يطعتو ةتس ةدحاو “"ركل نكمةتسلا ف عبرألا نم

 جرختف ةعبرأ ىلعو ةينامث جرختف ثالثىلع نيرشعلاو ةعبرألا مسقت نأ دعب كلذو
 يمهو ًامطق ( ةدحاو حاكن ةحصل ) ةثالث ةدحاو لكل ( ةعست ثالثللف ) ةتس

 لعافلا نع بان لوعفم هل ناك ىتح هسفنب ضرف ىدع (ضرفتف) ةدقعب ةدرفنملا
 نورشعو ةعبرأ وه يذلا ددملا كلذ نم ( "نهلف ى "نهعم ) تبثت ىنعم هنسضتل
 عبرلا يه يتلاًةتسلا يف ةثالث برض حطسم ( رشع ةينامث يهو “هعابرأ ةثالث )

 اهتدايزل ( نيتنثلل عيش الو ةتس وهو عبرلا ) ةدحاولا يأ ( يه قحتستو )
 برض حطسم ( رشع ةتس امهو نيثلث اتقحتسا ايهعم تضرف نإو )عبرألا ىلع
 تداز دقو ةدقع يف نهنأل ( ثالثلل عيش الو ) ثلث يه يتلا ةيناتلا يف نينثا
 ( ةينامث ثلثلا ) ةدحاولا يأ ( يه قحتستف ) اميمج ندسفف عبرألا ىلع ناتننا
 لاحو ثرإلاح لكلو ) فوذحم ربخ وأ فوذحمل لوعفم وأ نايب وأ لدب
 ثالثلا عم تضرف نإ ةدحاوللو 0 اهديب ام فصن ةفناط لك ذخاتف ه عنم
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 قادصلاو ‘ ةعبس ايهفصتف ةينامث وهو كلث نيتنثلا عمو 2 ةتس وهو «{ عبر

 ام فصن نيتنثلاو ثالثللو « هعبمج ةدحاوللف ، لوخدك تومب لمكي

 . .. ...... ..... .... نيلاحلاب نهف ضرف

 اهفصنف) رشع ةعبرأ اهعومجبو (ةينامث وهو ثلث نيتنثلا عمو “ةتس وهو عبر
 رشع ةينامئثشالثللو ةينامن وهو اهفصن اهلف رشع ةتس ثرإلا لاحف نيتنثلل و( ةعبس
 ملو تالماك نهنذخأي م تلق نإ (و) تالماك نهتاقدص نهف و “ةعست اهفصن نهلف

 اذهو ( ,لوخد )ب لككتي ام ( ك ,تومب لمكتي قادصلا ) ذإ ُتلق ؟”سم نكي
 ى دقعلاب مزلي قادصلا فصن : مهضعب لاق دقو لوخدلاك توملا نإ لوقل حيجرت

 نهرلا باب يف رماع خيشلا ىرجو “ رهظي ام وهو “ لوخدلا وأ توملاب فصنو

 ّنأ ةاكزلا باب يف ركذو فصنلا تدر سمت مل نإف « دقعلاب هقحتست اهنأ ىلع

 فصنلا امل ضرف عقي مل نإف «سملاب هقحتست اضعبو « دقعلاب هقحتست : لاق اضعب

 نمل ضرف ام فصن نيتنثلاو ثدالثللو ) اهقادص عيمج يأ ( هعيمج ةدحاوللف )
 دقملا ةحص مدعل .نمل قادص ال ةلاح "نهنأل 0 عنملا لاحو ثرإلا لاح ( نيلاجلاب

 جوزت نإو نهف مسقف تالماك نهتاقادص نهف ثرإلا للحو ت هزاوج مدعو

 نهقلط قبس نم ملعي" مل نإو ؤ للناوألا عبرألا تحص تادقع يف اتس لكوملا

 مل نإو “ اسادسأ لكلا نمسق هيف نلضافت دقو لك قادص ملعي" مل نإو ى اميمج
 اسادسأ سم نم تاقدصو هثلث نمسق ملعت ل نإ و “ اهقادص ثلث اهلف اضعب ًسمي

 ضعبل ضرف نإ و سم نإ لثملا تاقدصو ضرفلا نمسق امل ضرف نم ملعي مل نإو
 نإ لثملا اهربغلو < ةسوسمملا تناك نإ اهقادص ثلث امل ضورفمللف اضعب ً‘رسمو

 ضورفملا ملعت" مل نإو “امل ضرفي ملو سمت مل "نم "لكل ةعتم يثلثف الإو “ تتسلم
 اضعب ً‘رسمو ضرفي مل نإو ى ةعتملاو قادصلا نم نهف ام نمسق ةسوسمملا الو اهل
 < لثملا قادصو « لكل ةعتملا اثلث وهو رست مل نم لك هب ءيجت ام نمسق ملعت ملو
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 جوزت نإو ٤6 [اسادسأ ثاإلا نمسق لئاوألا عبرألا ملعت ملو تامو قلطي مل نإو
 : ةدقع يف نيتنثا دحاو لك ج وزت نإ ٤0 رك ذ ام لثم باوجلاف كلذك ءالكولا

 رثكأ وأ لقأ وأ ةتس نالكوملا جوزت اذإ هنأ حضاولا : تلق ى « ناويدلا » يف هلاق
 دقعي نأ لثم ى آلوأ هملع دقع ام دحاو لك تادقع نم تبثي امنإف تادقع يف

 جوزتلا ليك ولل نأل ص دعب هيلع ادقع ام ال ناتأ رلا تبثتف ةأرما دحا و “لك هيلع

 . حصألا ىلع ةدحاو ةرس
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 ( باب )

 ح اكنلا دقع ي

 -ليق- زوجي الو“هبئان وأ جوز عم هبئات وأ يلو نم ( حاكنلا دقع زاج )
 لبقي الو لخد نإ اهنيب قرفي الو ددج لعف نإف “ةقث ريغ لكوي نأ ةأرما يلول
 نيبو اننيب امف لبقي : ليقو “ بوبحم نبا ناك ولو ةحصب الإ ةلاكو يعدم .نم

 نإو ؛ لوقلا اذبه ىلع اودهشي نأ دوهشلل زاجو ى هيلا سفنلا تنأمطا نإ هلا
 : ليقو “ تنيب ولو زجي ملو اهنع لبقي مل اهسفن جيوزت يف اهلكو اهيلو نأ تعدا

 وأ لكوف“يلو هنأ ىعدا نمو اقلطم : ليقو ى ةقث تناك نإ قدصتو زوجي
 ص اتخأ وأ اتنب تناك نإ ليقو « ترقأ نإ : ليقو « "بّربث ملام زاج جوز
 اودهشي نأ دوهشلل زاجو ةحصلاب الإ اقلطم ال : ليقو ى اتنب تناك نإ : لبقو

 لفطلا يلولا جيوزت زاجو « ال : ليقو « هبذك اوملعي ىتح ايلو هوملعي مل ولو

 ع نيقلتب الإ لوقي نأ فرمي مل ولو « ريثكلا نم ليلقلا ددملا لقع نإ هليك وتو
 ,تس نبا زوجي بوبحم نباو عيبرلا نعو ى ايسادس ناك نإ كلذ زوجي : ليقو

 سنوأو ص حبرلا نم نبغلا فرع نم زاوجب : ليقو “ جوزي فيك فرعو لقع نإ.

 تإ رابشأ ةتس غلب نم : ليقو ى رثكالل بسنو « ًآؤفك جوزلا ناكو « هدشر
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 بوجويو \ هتوف فيخ ضرف نع لغشي مل نإ تقوو ةعقب

 . ...... .. :.. ... .... . هب نالعإ

 هلامش نم هنيمي فرع نم : ليقو طرشلاو ةداهشلاو حاكنلا نسحأو ايسادس ناك
 : ليقو ص رابشأو ربك يف دح الو ى صقانلا نم دئازلا وأ ضرآلا نم ءامسلا وأ

 قهارم جوز نإو ںاقرفي مل تسلمو دحلا نود لفط اهجوز اذإو غلاب الإ زوحمال

 . قافأ اذإ عرصي نمم زاجو « ؟ؤفك جوزلا ناك نإ زاج غلب" ةوخإ هلو همأ

 راثكإ عم دجسملا يف بدنيو ( ةعقب ) لك يف يأ ( لكي ) دقملا زاجو
 جوزلا اوفرع نإ ران الب ليل ولو ( تقو ) لكب ( و ) هيف قثوتلاو دوهشلا
 دقع نإ رابخإ قادصلاب اوربخيو « اقلطم : ليقو ى راهنلاك انايع ج"وزملاو

 نامز ةعمجلا ةالص يق مالك ترمو (هتوف فيخ ضرف نع لفشي مل نإ) را الب ايل
 : ليقو « حص دقع نإو مامإلا نامز رهظلا تقو لخد ذإ دقعي ال هنأ مامإلا

 تقو يف هدقع زاجو “ ةما مهيلع بجت نمم اوناك نإ لاح لك ىلع اوصعو .لطب

 ةالصلا نأل هريخأت نسحألاو ع هلوأ دعب امو رهظلا ةالص لوأك عسوملا ضرفلا

 سيل حاكنلاو ‘ ةضحم ةبرقو ضحم ”ضرف ةالصلا نالو ى دقعلا توفي الو توفت
 الف رصعي ملو جوزتي ملو فاخ ول لب ؛ انزلا فيخ نإ الإ ص اضرف الو ةضحم ةبرق

 :لبقو اورفك و ى دقعنا تاف قح ضرف تقو يف دقعلاب اولغتشا نإ و ى هيلع مثإ

 حافسلا نيب ام 'قرف ه : ثيدحل هب راهجإ يأ ( هب ,نالعإ بوجوبو ) دقمني ال
 بوجو اضيأو ممرحتلل يهنلا لصأ و رارسإلا نع ثيدح الو '١«نالعإلا حاكنلاو
 ؟ داسفلا ىلع لدي له يهنلا يف اوفلتخا دقو ع دقعلا ةحص عم نكمم نالعإلا

 كلانه ربتعي نأ نودب ةرسلا يفن درجم ديك اتلا نالعإلا بوجوب ديري نأ نكميو

 . دراد وأ هاور ) ( ١
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 الب هدقع زوجي هنأ هانعمف ةينالعو ارس هدقع زوجيو : خيشلا لوق امأو « هريغ

 ام امأو ى نادهاشلا هيف متكتسا ام وه هنع يهنملا رسلا حاكن نأ ىلع ءانب راهشإ

 وأ ط يتأي اك مهضعبل لوق وهو « رهشي مل ولو “ هب سأب الف ماتكتسا الب عقو
 نع ىهني : ليقو هب نلعي ملو نالعإلا بجو ولو دقعلا ةحص زاوجلاب خيشلا دارأ

 ةريغص ةدم ولو متكتسا نإو ى هماتكتسا نودب ارس هعاقيإ نعو هماتكتسا
 وأ ادغ اوربخأؤو آدحأ مويلا اوربخت ال : دوهشلل لاقي نأ لثم هنع يهنملا وهف
 .ضعبو كلامل افالخ همتكب دسفي الو ى اهدعب اوربخأ و ةعاسلا هذه يف اوربخت ال

 نع يللع هللا لوسر ىهن : هللا همحر نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ لاق ى انباحصأ

 .ىتح حاكن ال » هنعو « نالعإلا حاكنلاو حافسلا نيب ام قرف » هنعو رسلا حاكن
 برض حافسلاو حاكنلا نيب ام قرف » هنعو « ناخد ىرب وأ فدلا نينح حمسي
 ‘0١ « فدلاب ولو هورهشاو دجاسملا يف هولعجاو حاكنلا اونلعأ » هنعو « فدلا

 اولمحو .ةيهارك عم هزاوج انباحصأ لوق لجو ى الم يف عقو ولو هناتك هركيو
 مهنم ليلقلا نأ مهروهمج يأ انباحصأ "لج هلوق نم مهفيف “ ةيهاركلا ىلع كلذ
 زيجي ال ركب وبأ :ناكو ى كلذك وهو اهنيب قيرفتلاو رسلا حاكن داسفب نولوقي

 دعب لاق ةكرب نبا لاق كلذب .رمع اذك و “ايهنيب قرفيو هلطبي هنأ ينعأ رسلا حاكن

 رمع نع يورو « رسلا حاكن زنجي ال ناك قيدصلا ركب ابأ نأ يور دقو : مالك

 كهزيجأ الو رسلا حاكن اذه : لاقف دحاو لجر هيلع دهشأ حاكن هيلإ عفر" هنأ

 ةبتع نب هللا دبع نع هنع يورو “ تمجرل هيف تمدقت ول : لاق هنأ هنع يورو
 حاكن يف اهسم .نإ هنأ باهش نبا نع يورو « رسلا حاكن حاكن رش : لاق هنأ
 نأ ةسصفاشلا هوجو ضعب ركذو “نادهاشلا بقوعو “ تدتعا و ايهنبي قرف رسلا

 )١( يقهيبلا هفعضو يئاسنلاو دمحأو هجام نباو يذمرتلا هاور .

_ ١ ٥ ٢ _ 



 ناي ] ةلع ينلا ن أ يدنعو ك اموتكم رسلا حاكن زاجأ نعباتلاو ةباحصلا صضمب

 . ها هب الإ زوحم الو نالعإلاب ح اكُنلا

 نإ الإ رم حاكن نوكي ال وأ رهشي مل اذإ رس حاكن وه له اوفلتخاو

 قرفي الو 0 مرحي ال هنأ رهاظلاف ملاظ نم افوخ هومتكتسا نإ و ى نالوق متكتسا

 ك زيغ النيتبرض وأ ةبرض حاكنلا راهشإل انباحصأ دنع فدلا برضي امنإو “ايهنيب
 ةيانك اذه امنإ :ثيللا وبأ لاق «فوفدلاب هيلع اوبرضا و حاكنلا اونلعأ» ةياوريفو

 برض يق وه امنإ فالخلاو : لاق ى هنيعب فدلا برض درب ملو حاكنلا راهظإ نع
 تالجالجلاو تاجنصلا فد برض امأو“مدقتملا نامزلا يف هب برضي يذلافدلا

 برض نأ «بيدألا ةهزن» رخاوأ يف يتالتلا ورمع خيشلا معزو « قافتالاب هركيف

 برض كلذك و « هيف هحابقتسال اذه اننامز يف زوجي ال حاكنلا ةرهشل لبطلا

 مدع طرشب اه ازاج نإ و « حابقتسإلا كلذل اضيأ زوجي ال ةرهشلا كلتل فدلا

 :لوقأو .ها كحناكمو نامز لكلو “هيف اهحابقتسامدعل اميدق فدلاىلع ءانغلا

 ال ،قالطإلا ىلع ثيدحلا هب درو حاكنلا راهشإل فدلا ابرض نأل ؛ كلذك سيل

 ابلك ناك ولف “هحيبقت ةلعل نامز يق هزاوج مدعب مكحلا دحأل زوجي الف “نامز دسقتب

 ،ةئنس قبت ملةبجاوتناك نإ و زاج وأ اهك رت بجو نامز لهأ فرعيف ةئنستحبق

 حيبقتلل هريغب هراهشإ ىلإ فدلاب هراهشإ نع نامزلا اذه يف لدعي : لاق ؤل معن
 ى فدلاب ولو : لاق ذإ ةياغ ريخألا ثيدحلا يف هلعج هنأ ثبح نم انكمم ناكل
 نأب ثحبلا نكمي هنأ عم ديقلا ةروصي ناك ولو ى ًادىق ال الاثم هلبق نيثيدحلا يفو
 ك حابقتسالا بناجل ةاعارم « هك رت نم ريخ ايل ءايحإ اهيف هدورو ةينب هبرض

 مرحم وأ هركي وأ زوجلا راشن زوجيو « ول نودب هب رمآلا تاياورلا رثكأ نكل
 ءكلذك رمآلاو ءادعألل افيوخت و اببيهتبرحلل لبطلا برضزالتلا زاجأ و.لاوقأ

 يراوج تلعف اك “زوجي امبو “نبملسملا حدمب ءانغو عاتجاب ولو جوزتو حرفلا زوجيو

_ ٥٢ ٢ 



 و

 { ملعب رهشلا رخآ ءاعبرأ نم اهوحتو رفسو ءارشو عيب يفو هيف رذحيو

 . . . . . . . ٤ مرحم و مئاصل حصو

 ةنيدملا يف ل هرضحب سرع يف لعف اكو « ةنيدملا ع همودق دنع راجنلا ينب
 هيف نكي مل ام كلذو مهعد : لاقو هجاوزأ نم ةجوز تركنأ لب ‘ ركني ملو
 . صقر مم ضحمب هعنمو .. ءاسنلاو لاجرلا روضحك ركنم

 ( اهوحنو رفسو ءارشو عيب يفو ) حاكنلا دقع يف يأ ( هيف رذحيو )
 وأ ةداعب ال ( ملعب رهشلا رخآ ) ةدحوملا ءابلا ثيلثتب ( ءاعبرأ نم ) ةماجحك
 3 » رمتسم سحن رهشلا ق ءاعبرأ رخآ » نل هللا لوسر نع يور دإ > بيرحت

 ٠ رافكلا ىلع رمتسم سحن هنأب 7 صضمب هل وأو

 إل : ليقو ت اهب وأ ةرمع وأ جحب ( مرو مئاصل ) ةهارك الب ( حصو )

 لتك و نإو ڵجحلا باب يف حاضيإلا يف نيلوقلا ركذ “دقملا ينعأ حاكن مرحم زوجي
 ناك نإ نالوقلا اذك و ال : ليقو ى اضيأ زاج امرحم سيل نمم هل دقعي نم مرحملا

 رعابع نبا نع ثيدحلا يفو ى نيمرحم دوهشلا وأ ى ةمرحم ةأرملا وأ « امرحم يلولا
 ٬مرحم وهو سابعا ةلاخ ةيلاليلا ثراحلا تنب ةنوميم جوزت لع هللا لوسر نأ

 رمابع نبا » نع رباج نع مامض نع عيبرلا ىور . ةهارك الب زاوجلا ليلد اذهف
 ااثع نعو )٢‘ « مرحم وهو ثرحلا تنب ةنوميم هتلاخ جوزت قلع هللا لوسر نا
 ليلد اذهو '"‘ « بطخي الو حكني الو مرحلا حكني ال » : لإ هنع نافع نا
 ؛ لالح وهو ينجورزت ةنومىم : تلاق سابع نبا مهو : بيسملا نبا لاقو ٠ عملا

 )١( يوانملا هفعضو ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هدروأ .
 ( ٦ ) دجأ هاور .

 ( ٣ ) كلامو هحام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دراد وبأو ملسم هأور .

- ٢٥٣ _ 



 رفكتعمل هركو . ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠

 نبا ثيدحو ص ىتش قرط نم لالح وهو اهجوزت هنأ ةياورلا ح ربلا دبع نبا لاق
 ى ةعاجلا ىلإ مهولا نم برقأ دحاولا ىلإ مهولا نكل ى دانسإلا "حيحص سابع

 ثيدحو « ةدعاق ديفي هنأل «.دمتعملا وهف ٤ مرحملا عنم يف حبحص نامثع ثيدحو

 نأ هبهذم نإف « يدهلا ديلقت مارحإلاب هدارم نأ لمتحت ةمقاو ديفي سابع نا

 هبو ى مارحلا رهشلا وأ 92 رلا لوخد مارحإلاب دارأ وأ < امرحم ريصي هدلق نم

 ثيدح ةحصل دساف 7 حاكن نأ حيحصلاو : يبزعلا نبا لاق « نابح نبا لاق

 ًاىلعو رمع نأ تبث دقو 0 ايف رابخألا تضرامتف ةنوميم ةصق امأ و ى ناثع

 الإ اذه نوكيالو ٠ع هتأرما ن نيدو حكن مرحم نيب اوق رف ةباحصلا نم امهريغو

 . تبث نع

 نم مارحالا لاح جوزتلا نكل “ حيحص سابع نبا ثيدح نإ : ليقو

 دنع نيهجولا حصأ وهو : يوونلا لاق ى هتمأل زوجي الو “ للع هصئاصخ
 الو ، هجح متي الو جوزي الو فلقألا جوزتي الو ةيعفاشلا ينمي ى انباحصأ

 ص هطاسب ىلع وأ هبوثب يلصي الو ادجسم لخدي الو ى هريغ نيبو هنيب صاصق

 ىلع ماقملا زوجي : ليقو ص ددج نتتخاو سمي مل نإو “ تمرح سمو جوزت نإو

 ال و س نتخلا كرت يف رذع هل ولو “ هرظنو جرفلا هسم اضيأ ا مرحت : ليقو ى لوألا
 جوز نإو ى يسوجمك هنأل 2 عنملا ريتخاو ةيمذب جوزت نإ فلتخاو ى قادصلا

 )6١ اهتنهوأ اهمأ هل“لحت الو ضعب دنع قرفي مل اهب لخد نإو « امل ددج هتيلو
 . نتخ نإ هىيأل يه الو

 بئات وأ هرضحي نمو دوهشلاو يلولل اذك و ( فكتعمل ) جوزتلا ( هرلكو )

 نم فكتعملا لك و ولف ى هيف هنيعي نمل هرك "ءيش دحأل هرك اذإ هنال « يلولا
 ى هوركم ىلإ دنتسم هلك كلذ نأل كلذ يلي نملو ى هل اهوركم ناكل هل دقعي

 )١( اهتنب : اباوص لملو لصألا يف اذك .

- ٢٥٤ 



 ةأرما ىضرو جوز لوبقو قادصو دوهشو يلوك ث هطورش حص نإو

 هل دقعف فاكتعالا لبق هل دقعي نم لك و نإ و « دقعي نم :لمك وتب هلاغتشا وهو

 دوهشلاو فكتعملا يلولاو ةفكتمملا ةأرملا يف مالكلاو « هركي" مل هفاكتعا لاح

 ال لاحلل واولا ( حص نإو ) فكتعملا جوزلا ىلع مالكلا لثم مهوحنو نيفكتمملا

 ةدعلا يف وأ جوز تاذ نوكت ال نأ فاكلاب لخدأ ( يلوك« هطورشب .) فطملل
 ىلع لاك طرش وه لب ( ,قادصو دوهشو )اهتمرح هتحت نال وأ ،امناد لحت ال وأ
 ةغلابلا ريغو ةمألا اضر طرتشي" الو ( ةأرما ىضرو جوز لوبقو ) حيحصلا
 نونجملاومرهلا اذك و ى هجيوزت زاوج لوقلا ىلع ى لقمت ال يتلا ةمرهل او ةنونحملاو

 وأ ىرخأ دوهش وأ دوهشلا ةرضحب ىضرتو دقعلا رضحت نأ ىضرلا نايبو دبعلاو

 هقدص نم هربخأ نإ لبق نم اهفرعي مل ولو ى اهيلع لخديو جوزلل ىضرلاب "رقت
 اهنك رتو نمقف ءاسن عم تناكو تيب يف اهيلإ لخد وأ هتجوز اهنأ امداخ ولو

 ك اهلاسي مل ولو ى اهيلإ مدقتي نأ هلف هبلق نكسو سورع ةئيه اهيلع ىأرف « هيف
 اضيأ هفرعت مل اذإ ةأرملل اذك و . « ناويدلا » يف هلاق ؛ كلذب فرملا ئرج دقو

 نأ « ناويدلا ه يق ركذو ع نسحف اضعب اهضعب لأس نإ و ى فاصو نبا لاق اك

 :تلق هنكمت : ليقو ى اهسفن نم هنكمت ال كيلو ىل كجوز : اهل لاق اذإ نيمألا

 ص “رسم نإ اهقدصأ هبذك نابو هلوقب هتنكم نإ اهنإو « ةداهشب الإ لوآلا قحلا

 وأ ى نانثا دهش وأ اهيلو هقدص نإ هنكمت اهنأ ٦ضعب ركذو « نالوق بسنلا يفو

 ةنالف هذه : لاق نإو : كل تجوز يتلا هذه : لاق اذإ اهيلو قدصي هنأ و رهش

 : ليقو ص كل اهتجوز يتلا لوقي ىتح ى الف هب هل اهجوز يذلا مسالاب نالف تنب

 ص ةأرملا اذك و « ةليبقلا كلت يف بسنلاو ممالا يف تكروش نإ الإ لقي مل ولو

 « هحاحكنب عمست مل ولو 4 "هنب رت" مل نإ غولبلا دعب اهجوز عم دوعقلا ةلفطلل و

 غولبلا دعب تلقعو ةلوفطلا يف هب تملع نإ و “ نيبي ىتح هتقدص ولو ل : لبقو

 اهسمف كتأرما هذه : نانيمأ لاق نإو ى ةنونجملاو نونجملاو لفطلا اذك و ى زاج

 ه٢0٥٥ -



 هجو ىلع اهتعب وأ كل اهتبهو وأ ةنالف كتجوز : لجرل اهيلو لاق نإو

 > اكللا 1 دح نهلزهو ادح نهج ةثالث : درو دقو > زاج . حاكنلا

 . .. ...... ... ... .. يقاتعلاو قالطلاو

 امهدحأ نيلجر ةداهشب اهيلع دقعي الو ةأرملا اذك و ى امجر نإ ايهب لغتشي الف

 يفو ص دقعلا دنع ركذلا راثكإ بدنو زئاج : ليقو “ اهيلو رخآلا نإ اهجوز

 الو { حاكنلا نم هللا ىلإ بحأ ءيش سلل » : نلع هللا لوسر نع : « ناويدلا »

 . دقعلا مت اذإ اثالث سانلا ربكي نأ ةنسلا نإو ڵ ) « قالطلا نم هيلإ ضغبأ

 ىلع اهتعب وأ ت كل اهتبهو وأ ى ةنالف كتجوز : لجرل اهيلو لاق ناو )
 اهتبهو :يلولا لوقي نأب لك يف ىعارم وهف ىاهتعبو اهتبهو هعزانت ( حاكنلا هجو

 (زاج) حاكاا هجو ىلع كل اهتعب وأ حاكنلا هجو ىلع لقي ملو كل اهتعب وأ كل

 جرفلاو “ زجي م حاكنلا هجو ىلع لقي ملو كل اهتعب وأ كل اهتبهو : لاق نإو

 ٠ بهو ال

 يف ىرج هيلعو « جيوزتلا ةين ىلع اذهو ى ةبهلا ظفلب زوجي هنأ ”ضعب معزو
 نع لب “ اقلطم طقف اهمسا نع ةيانك فنصملا مالك يف ةنالف سيلو « ناويدلا »

 هللا لوسر نع ( درو دقو ) رثكأ وأ طقف اهمسا ناك “ءاوس “هب زيمت يذلا ردقلا

 دجلا نع هب ربخأ ( ةدج ) بعللا دض وهو ميجلا رسكب ( نهدج ةثالث ) تلل
 رابخالا دافأ كلذبف ةيدجلا ىلع ,قاب ىنمم وأ ى هب موكحم ىنعم نمضت هنآل
 فورظم ةفاضإ ناتفاضإلاو ( ؟ةدج ) بمللا وهو يازلا ناكسإب (نمفلزهو ) هب
 ح نيعلا رسكب )٦' (قاتعلا و قالطلا و حاكتلا) دج نهيف لزهلاو دجلا يأ فرظلل

 . دواد وبأ هارر ) ( ١

 )٢( هركذ مدقت .

- ٢٥٦ - 



 تبطخأ ‘ ةذ۔صب حصو 4 هط هرش تمع نإ هملع زاج اهنم ءيشب بعل نمف

 . حصفأ امهو { تجوزو تحمكنأب و تكلمأو

 يبأ ةياور يهو ص حاكنلاو قاتملاو قالطلا بفيعض هجو نم يدع نبا هاورو

 زوح ال » : تماصلا نب ةدابع ثيدح نم ةماسأيبأ نب ثراحلا ىورو “ ءادردلا

 فيعض هدنسو « نبج و دقف نهلاق نمف قاتعلاو حاكنلاو قالطلا :ثالث يف بمللا

 '١»«ةمجرلاو قالطلاو حاكنلا آدج نهل زهو :آدج نهآدجثالث» ةريره وبأ ىورو
 قالطلاو حاكنلاو راهظلا ةياور يف لب ى ءاليإلا اذك و قالطلا يف راهظلا لخدو

 ى هل ادبع ناك نأب ( هطورش تمت نإ هيلع زاج اهنم ءيشب بصل نمف ) قاتملاو
 ابف حاكنإ الو قيلطت الو قاتعإ ال هنإف « اهل ايلو ناك وأ ، هل ةحوز تناك وأ

 دحاولا طرشلاب طورشلا قدلنصتف “ سنجلل هطورش يف ةفاضإلاو « كلمي ال

 نوك و « دبعلل اكلام قتعملا نوك اهطرش قيلطتلاو قاتعإلا نإف ى ادعاصف

 امهدحأ ناك نإف « دحاو طرش دحاو لكلف ى جوزتلاب ةقلطملل اكلام قلطملا

 ةغلاب اذك و «جوزملا وأ وه بعل « هيلو مكح هيلع ىرج اقر وأ انونجم وأ الفط

 نوك طرشب حمكنملا مزلي حاكنإلاو 6 اهلوبقل اهيلع ىضم لوضفلاب ملعت ملو ةلقاع

 ع طورشلابو “ جوزلا ىضرو اهاضرب متيو “الثم هل ةلكوم وأ هل ةيلو تابق ةأرملا

 : دحاو لاقف ؟ يتنب هحكنأ كيأ : لامق نمو ط ذافنو ةحص طورش هذهو

 :ليقو “نانثا رضح نإ هتأرما يهف مدنو “اهكثتحكنأ معن : لاق . اهينحكنأ

 . لطاب وهف دوهشلاو يلولاو جوزلاو حكنملا ةعبرأ هرضحي مل حاكن لك

 كتبطخ تزجأ : يأ ك ( ةبطخأ ) ةداملا انه ه دارملا ( ةغيصب حصو )

 (!كلام كتلمج : يأ ك(ةكلمأو) جوزلا ةبطخ م دقتت نأ اذه طرشف“اهتىضمأو

 ام عم هتيزمل ءابلا داعأو «اجوز يأ اهل احكات كتلمح :يأ ك ( تحكنابو ) اهل

 دشأ ريخالاو ( حصفأ امهو ) اجوز كتلعج : يأ ك (تجًوزو ) « هدعب

 ٠ هحام نباو يذمرتلاو دراد وبأ هاور ) ( ١

 ٢٥٧ ج ) ۔ ٦ - لينلا -١٧ )



 . . . . . . فرعب غاس ظفل لكبو

 ءامهديدشتب كلامم و تكلم و“كلمم و بطخ ةداملاب ةقمصلا ريسفتب لخدو ةحاصف

 لامعتسا يف راج يأ ( .فرلعب غاس ظفل لكبو ) كلذ وحنو جآوزمو حكنمو

 < صاصتغا نودب الثم قلحلا يف ءاملا سلسب هيف الوبقم هلايعتسا هنش ى هلهأ
 ةغلب حاكنلا ةدقع حصت : مهنع هللا يضر ركب نب دمحم نب دمحا سابعلا وبا لاق

 مهدنع نوكي امم «مهمالك يف ةداملاهيلع ترج ام عيمج يف«تناك ام ةنئاك حكملا

 : ىنمماو ى مالكلا يف امرحم اوفراقي مل ام جوزلا لوبق اذك و ى جيوزتلا هانعم

 جوزت وأ هرمأ ريغب لجر ىلع جوزت نمو ‘ رضح ولو لبقي نم رمأي نأ جوزلل

 ال وأ جوزلاو ةأرملاو يلولا ىضر ىلإ ُقلعي لهف ى اهيلو رمأو اهرمأ ريغب ةأرما
 'تللحأ و؛تحأ الهتز"وجو “تمطعأ :زوجي «ناويدلا هيفو .ها نالوق ؟قيلعت

 .ها فرملا ىلإ تحنمو تلح عجريو ى تلدبأ وس تضّوعو ى تضرقأو < تعبو ---

 اذإ و قادص امل و بسنلا تبثو “تسم" نإ مرحت اهنأ «تبهوب» جيوزتلا يف ليقو

 زاج دوهشلا رضحو يلولا نذإب جيوزتلا دصق دقو مات ريغ جوزملا ظفل ناك

 وأ تحكنأ وأ تجوز زوجيو « ةنالف حاكن ةمصع كتيطعأ زاجو « رصق ولو

 انالف تجوز نم ىلوأ كلذ : لبق “ نالف نم وأ نالفب وأ نالفل ةنالف امهوحن

 : لاق نإو ى ةنالفب انالف تجتوز : لوقيو لجرلا مساب أدبي : ليقو ى ةنالفل
 الو ى هلك كلذ زاوج نم ترك ذ ام حيحصلاو « اق"رقي مل لخدو نالقب ةنالف

 مسا ميدقت بوجو ىلع ) 4 نيع روح مهانجوزو ط : ىلاصمت هلوق يف ليلد

 كيلامم روحلاو مهو ص روحلاب هدابع للا جيوزت يف ةيآلا نأل ى هبابحتسا وأ جوزلا
 . هدبعب هتمأ ناسنإلا جيوزت يف تسيل اهنإف ى انتلئسم فالخب ةأرملاو جوزلا .؛ .هلل

 ( ١ ) ( ناخدلا : ٤ ه ) .
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 ال : لىقو ء ىب أ ن ١ هعفد وأ ه وبق ىلع جوزل ربجت و

 ومو « هدنع ابب ملكتي نأ ( ىبأ نإ هعفد وأ هلوبق ىلع جوزلا ربجيو )
 الطعم نوكيف 4 اهدرب وأ اهلبقي مل ام حاكنلا نم ةعونمم اهنأل ع يدنع حيحصلا
 'ءاسنلا اولضعي نأ ءايلوألا لجو زع هللا يهن ةلع سفن وهو كملظ اهليطعتو « اهل

 ىلع بجيف « بجاو لدملاب "مايقلاو ى ةقتلمملاك ةأرملا كرت نع يهنلا ةلع سفنو

 عفدلا وأ ‘ لوبقلا ىلع هوربجي نأ ةعامجلاو يضاقلاو مامإلا اصوصخ سانلا

 ص ةقرف وأ حاكن ىلع اربج سيلو برضلابف الإو سبحلابف لثتمي مل نإو ى رجزلا
 اهجيوزت آنأ تملع دقو ى اهنم ءاش ام لمفي نأ ىلع آرهقو ملظلا نع رجز لب

 ةدرلا مدعب اهيطعت نأ عم ط اهاطعم كرتي فيكف هيلع ربجي يلولا نأو بجاو
 ( ال : ليقو ) هجوز يهف اهلبق نإف اهدري مل ام جوزتت ال اهنأل مظعأ لوبقلاو
 ىلع اربج سيل كلذ نأب دريو “ ىضر نعالإ ةقرف" الو حاكن الو عيب ال هنأل
 الو هثرت مل تام نإو ص لوآلا لوقلا يف هحاضيإ رم اك “ ةقرف" ىلع الو حاكن

 ركنيف قيفي" ىتح جوزتت الف ؟نج" نإو ى اهثرو لبقو تتام نإو ى اهل ةقادص
 وحنو ىنكسلاو ةقفنلا ىلع هب تكسمتسا نإو ى راكنإ هدادتراو ، لبقي وأ

 اهآر نرإ و “ لبقىف ملست ىقح ريشب سيلف لبقف تدترا نإو ى ربجي م كلذ

 دقف اهقلط نإو “ زاج لبقف ينزي هتأر نإو ٤ هلوبق دسف املاح يف لبقو ينزت

 نإ : ليقو ص راكنإف اهعم عمتجت ال 'نمت وأ اعبرأ جوزت نإو ال : ليقو « لبق

 ةجاح الف هيلعو . « ناويدلا ه يف هركذ “ حاكن الف لبقي نأ لبق جوزلا ماق
 هحوزف "يلولا جوزلا بلط نإ و ى داتعملا نع هثكم ةدم تلاط نإ الإ هربج ىلإ

 بهذم وهو « جيوزتلا دعب لبقي ىقح هدجي : ليقو “ًراكنإ دجي الف ‘ تيضرو
 ركذي مل ولو ى دحأ هبلط اذإ دقملا عوقوب نومكحي نوضاملا ناكو ى هللا همحر نابأ

 ملو كتيلو ةنالف ينجآوز : هل لوقي نأ لثم ءيشلا بحاص هل دقع اذإ لوبقلا
 هركذ وأ ى هركني ملو هركذ وأ ‘ هركذي ملو هايإ هجوزف “ قادصلا ركذي
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 ، هلوبق دنع هيدلاو ىضر طرش ولو همزلو

 ل هرك ١ وأ ل هعب_ وأ اذك يل بم : لاق وأ > هملع بولطملا هل دقعو بلاطلا

 ملكتي ام دعب لبقي قح حصي ال : ليقو ى كلذ وحن وأ اذكب هيلع ينرجأتسا وأ
 اوناكو ص نابأ لاق اك “ حضتتو ةداهشلا عقت دعب هلوبقبو ڵ ءيشلا بحاص

 نابأ ناك ىتح ص بولطملا ىضر دعب هتداعإ نع آلوأ بلاطلا مالكب نوفتكي

 ١ راكنإ دحم ل الوأ هبلط دقو بولطملا ىضر دمب ركنا نإف > ةداعالا .مزلاف

 يضرف اذك ركذي مل وأ اذكب بلط نإ و « يناثلا ىلع هدجوو “ لوآلا لوقلا ىلع
 حاكنلا حصي نكلو « نيلوقلا ىلع همزلي مل هفلاخي امب وأ بلط امم رثكأب بولطملا

 همزل سي مل نإ نكل “سمي مل ولو رقعلا وأ ى لثملا قادص مزليف هيف اذه عقو نإ

 هنونجم وأ هلفط وأ هدبعل لبقي مل نإو “ رقعلا فصن وأ « لثملا قادص فصن
 الو > د دح قتع نإ : لبقو > اودر وأ مه اولق قافأ وأ غلب وأ ىتع ىح

 لفطل هتيلو جوز نمو “حصي : ليقو ى هضعب وأ دبعلا هيلا لقتنا نم لوبق حصي

 ص "×ص ىلولا زاجأ نإ : ليقو « ةقافإ وأ غولبل قلع هيلو نذإ الب نونج وأ

 كرشم وأ « هيلا قلع هديس نذإ الب دبعل وأ ى قلعي الو هحاكن زوجي ال : ليقو
 آالام جوزلا اهيلو ىطعأ نإو ى زجي مل هلبق دترا دحومل وأ ى دقعلا مامت لبق ملسأ

 . « ناوبدلا » يف هلاق ى هذخأ لوبقلا ىلع

 طرتشانإ همزلي نأ ىلرتآلابو (هلوبق دنع هيدلاو ىضر طرش ولو “همزلو)
 ال : ليقو ى هيلا قلعملا ىضري ىتح همزلي مل طرشلا مدق نإو امهريغ ىضر

 يبنجأ ىضرب ولو هقلع نإ : ليقو . « ناويدلا » هيلعو ؤ طرشلا رخأ ولو همزلي

 اهبلو ىضر ىلع ينجأ اهجوز نإو ى هاضر لبق سم نإ ناقرفيو هيلا قلع
 قيقحتلاو:“ىلولا همتأ نإ حاكنلا "متو ى هل عوجر الف يلولا ملع لبق جوزلا عجرف
 ىلع تيضر وأ “ اذك ناك نإ وأ ى نالف يضر نإ تيضر : لاق نإ هنأ يدنع
 تاودأ نم كلذ وحن وأ نالف ىضر نأ طرشب تضر وأ ؤ نالف ىضر طرش
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 . . . ةدحاو ولو اهمساب ةحونمملا نييعت بجيو

 ص مزال هنإف انالف رواشأو تيضر : لاق نإ امأو 0 مزلي مل لاصتالا و قيلمتلا

 هب قطن ولو “ هطارتشا زح مل لوبقلاب ملكتلا دعب هبلق يف طرشلا هل ثدح اذإ و .

 ناك وأ لصف نإ و ث هللا نيبو هنيب اهف مزليف لاصتاو قيلعت ةادأب ناكو « الصتم
 همزل لوبقلاب ملكتلا لبق لوأ نم هبلق يف كلذ ناكو « اهب مزلي ال ةيفيك ىلع
 دامجو إةميهبو تمك ىضرلا هنم نكمي ال نم ىلا قلع نإ و “ هللا نيبو هنيب اهف

 وأ اذك تلعف نإ تلبق : لاق نإو ى ةأرملاو ىلولا يف اذك و ع هنيح يف زاج

 نإو اهيف اذك و « طرشلا لطبو زاج : ليقو « زجي مل اذك ناك وأ < اذك تلعف

 نإ وأ هللا ءاش نإ : لاق نإو “ ةقافإ وأ غولبل قلع نونجم وأ لفط ىضرل قاع

 تمضرو 0 تابق زاجو ى نالوقف رخأ وأ مدق كلذ وحن وأ ةنوعملا تبصأ

 الوبق نسل نهنأل ؟ تيضرأ وأ ؟ تلبقأ رثإ ال ى لجأو ىلبو معن ال ڵ تجوزتو
 ص يلولا هب ملكتي يذلا ءاشنإلاك اهوحن و رابخآلا يف قيدصت ثلاثلاو لوآلا لب

 كيرحت ءيزجي الو « الثم اقيدصت ال بلسلل ايباجيإ هلايمتسا هيف حصفألا يناثلاو
 . سأرلا

 وأ يتنب كتجوز : لاق ولف ( ةدحاو ولو اهمساب ةحوكنملا نييعت بجيو )
 نيبو مهنيب اهف زئاج : ليقو ى زجي مل ةدحاو ةمأ وأ ةدحاو تنب هدنعو ىتمأ

 كلذب تفرع نإ يدنع اضيأ مكحلا يف زئاج وه : تلق ى هب دهشي الو هللا

 ةنالف كل تجوز زاجو : هيف لاق ؛ « ناويدلا ه يف لوق رهاظ وهو « هب دهشيف
 نإ و ص ينالفلا نالف نبا نالف تدب ةنالف لوقي ىتح ال : ليقو ث ينالفلا نالف تنب

 اهبسن وأ امهوحن وأ هتنب وأ نالف تخأ لاق وأ كاهابأ ال اهامس وأ اهتليبق مسي م

 زارخلا نالف نبا نالف تنب : لاق نإو . اهب تفرع" نإ الإ ڵ زجي مل اهمأ ةليبق ىلا

 : لاق نإو ى زاج هب فرمي امم كلذ وحن وأ فيرشلا وأ يكملا وأ غايصلا وأ

 ةريبكلا وأ ةريغصلا وأ يتنب :لاق نإ ال كزاج اهمساب ةاعسم هدنع سيلو ةنالف يتنب
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 « نهقالطب ربجأ اهمسا دوهشلا يسنو تامف لجرل هتانب نم ةنالف جوز نمو ة - . م
 تفرإ ةدحاول ءاش نإ ددحي و ى ةعتم الإ , ضرف نإ قادصلا فصن نهلو

 سم > . . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 زوجو ى كلذ وحن وأ ءايمعلا وأ ءاروملا وأ ءاضيبلا وأ ءادوسلا وأ ىطسولا وأ

 اهجوز نإو ث نالوقف هنبا تنب الإ هل امو يتنب : لاق نإو “ كلذب تفرع" نإ
 “جوزلاو دوهشلاو اهدارأ اذإ هللا دنع زوجي : ليقو “تسم" ولو اقرف اهمس ريغي

 الو © اهقيلطت همزلو “ مكحلا يف قادصلا فصن اهلف مسالا تاذ هتمكاح نإو
 نإ لجرلاو ةأرملا يقلب زاجو ى اهدارأ يقلا يه “ هتجوزو دقعلا كلذب اهأطي

 اضيأ زاجو ى هب زاج بيجيف هب ىعدي رخآو هلهأ دنع مسا هل ناك نمو « افرع
 مساب نيتايسم نيتخأ اجوزت نمو رخآلاب تفرع" ولو هب بيجت تناك نإ لوألا
 طقف دحاو جوزت نإ و “اددجي و امهاقلطيلف نايب الو الثم ةريبكلا ايهنم لكىعداف

 . اهقلطو اهقدصأ هذه تسيل : لوخدلا دعب لاقف

 ايح بآلا ناك وأ ( دوهشلا يمنو تامض لج رل هتانب ؛ نم ةنالف جوز نمو )

 نإ قادصلا فصت نهلو ، نهقالطب ) لجرلا ( ربجأ اهمسا ) دوهشلاو وه يسنو
 نهنيب ( ةعتمف ) سم الو ضرف ( الإو ) هلكف سم نإو آسمي ملو ( ضرف
 لاتحال اهل ددحي مل ةدحاو سم نإو ةدحاو (سعي مل نإ ةدحاول ءاش نإ ددجيو)

 لاتحال اهريغل الو « هل لحت الف اهب ىنز دق نوكيف ىاهيلع دوقعملا ريغ نوكت نأ
 نمو “ هتمصع يف يهو اهتخأ سمي مرحتف اهلع دوقعملا وه ربغلا اذه نوكي نأ

 عنمي مل ادعاصف ةدجلاو دجلاو اهمأ و اهيبأ ريغ اهمراحم سمي ةجوزلا مرحت ال : لاق
 اح بألا ناك ولو 0 امج هملع نمأ رح ًاعىمج نهسم نإو “ سمي ل نمي ددجم ن 1

 جوزلا تام نإو ع هلك كلذ يف هلثم بألا ريغو ى زاجل جوزلا ليقو دوهشلل نيعف
 ثرإلا و قادصلا نمسق « يه انأ ى "زك تااقو قلطم ريغ وأ قالطلا ةدع يف
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 نيسمخ ىلع دقعف يلولا طلغف ،دوهشلا ملعو آرهم رانيد ةناك ىلع ايضارت نإو

 ايضارت ام ةأرمللو ى مزل هطلغب اوملعف ء حاكنلا لبقف ةئام نم رثكأ وأ

 نسحتساو اوماعي مل نإ اودقع امي نودهشيو ةداهشب ال ْلوأ هيلع

 . اهريغ اهيلع دوقعملا نأ تملع ام لك تفلحو

 ةئام نم لاح ( ارهم رانيد ةنامك ىلع ) ةأرملاو جوزلا يأ ( ايضارت نإو )
 ىنعمب فاكلا نال وأ اقلطم هملإ فاضملا نم هزاوج ىلع ءانب اهيلإ افاضم تناك ولو

 وأ لمعلا يضتقي لعافلا مساو ‘ لعاف مما وه يذلا لثامم ىنعمب لثمو ى لثم

 هفاضإلا نكت مو 2 غوسم الب ةركنلا نم لاحل زاوج ىلع ءانب فاكلا نم لاح
 لبق اهصصختب لاق نمو “ فرمت الو صصخت ال هوحن و لثم ةفاضإ نآل ةغوسم

 طلفف دوهشلا معو ) هلوق ىلع دوجوم انه غوسملاف ةفرعملا لبق اهفيرعتو ةركلا
 نم رثكأ ) ىلع ( وأ ) ةئام نم لقأ وه امم اهريغ وأ ( نيسمخ ىلع دقعف يلولا
 ايضارت ام ) هللا دنع ( ةأرمال و ) حاكنلا ( مزل هطلفب اوماعف حاكنلا لبقف ةنام

 ةىن ىلع اهحتفب وأ ى اهانعم ةينو اظفل ةفاضإلا نع اعطق ماللا مضب ( لوأ هيلع

 ناك ولو ص نونم سيل هنآل « ىنعمو اظفل ةفاضإلا نع هعطق ىلع ال ةفاضإلا ظفل

 (ةداهشب ال) ةقباس ىنعمب اهنأل فرصلا عنمت ال هذه لوأ ةظفل نآل « ن"ونل كلذك

 (اوملعي م نإ اودقع امب نودهشيو) لبق هيلع ايضارت امب اودهش ولو “ دقعلا دنع
 اودقع امب الو “ هيلع دقعلا مدمل هب اودهشي مل اوملع نإو « آلوأ هيلع ايضارت امب

 لقأب ةأرملا ترقأ نإ نكلو ص كلذ يف مالك رمو ى هب ايضارت امب مهملعل هيلع

 مل نإو ڵ امهرارقإب ذخأ هيلع عقو امم رثك أب جوزلا "رقأ وأ دقعلا هيلع عقو ام

 لمجلا لبق اهسم نإو كاقادص امل لمحم نأ مك احلا دنع هتذخأ رارقإلا كلذ نكي

 نسحتساو)ألوأ هب اضارت ام هللا دنع اهل و «لثملاقادص اهل لمجي وأ رقملاب ذخأ
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 |ئاعسأبةأ رما و احوز اومس نأ د وهشلل نسحتساو طلغلا حو نإ هديدحت

 جوزي نملو 4 ابأ نكي مل نإ دقاعلا لبق يلو ال هنأ ا وماعي نأ و ى ايئابآو

 هن ودب حاكنلا مزلو ، كلذ نيعي نأ ةبئاغ وأ ةنونجم وأ ةلفط

 نكي ملو “ىضم سم نإو سأب الف ددجي مل نإو سي ملو ( طلقلا عقو نإ هديدجت

 جوزي نأ ليكولل زوجيو ى هيلع ايضارت ام الإ امل سيل نكلو ع ديدجتلل هجو
 ىلع هلكو نإو ث قادصلا يف هل قح ال هنأ تيضر نإ يلولا هرمأ امم لقأب ةأرملا

 نإ : ليقو ى فالخلاو قادصلا يف يلولا جيوزتكف هسفن ج"وزف اهلثم نم لقأ

 حاكنلا تبثو & تيضر ولو ى لقأب اهج"وزب نأ هل هرثك فلأ قادص ىلع هلك و

 . اقلطم لطب هرمأ فلاخ نإ : ليقو ى اذكي الإ اهجوزي الأ طرش نا الإ

 (ايهنابآ) ءامسأ ( و انام۔اب ةأرماو اج وز اومسي نأ دوهشلل نسحتساو )
 . عجلاف اهيوبأ ركذ يفكي : ليقو ى اهيدج ركذ نم دب ال هنأ ىلع ءانب عجلا

 ريمض ىلع وأ « تيأر اك فاضم ريدقت ىلع ءامسأ ىلع ءابآ فطعو ةينثتلا ىنعمب

 دقاملا لبق يلو ال هنأ اوماعي نإو ) هزاوج ىلع ءانب ضفاخلا ةداعإ الب ضفخا
 مهل تلصح نإ زاج كلذ اوملعي مل وأ ايهيمسا ىلع اورصتقا نإو ( ايأ نكي مل تإ

 ءامسا نع اولأسي ملو ائيش الو اهيمسا اورك ذي مل نإ اذك و “ةبير نكت ملو ةفرعملا
 نكلو اقلطم :لبقو ثًألم يف ناك نإ ؟زاج ىلولا اذه لبق يلو ناك لهالو ىاهئابآ

 وأ ةنونجي وأ ةلفط جوزب نل ) نسحتسا ( و ) ةحص ىلإ جيتحا مكحلا ناك اذإ
 نأل ى ةسقلاو نونجلاو ةيلوفطلا نم روكذملا ( كلذ نيعي نأ ) ءايمع وأ ( ةبناغ
 ةعفنم كلذك اهنأ عم اهب جوزلا ةحصل نييعتلا بجي ملو “ ناصقنو بيع كلذ
 ( حاكنلا مزلو ) لجرلا ىلع لهس رفسلاو ءاش اذإ تباغ نإ اهيلا رفاسيو ةمات
 نإو « زاج ةنونجملا جوزلا "در نإ نكل ى نييعتلا نودب يأ ( هنودب ) حص يأ
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 حاكنلاب هلع د وقحمملا يلوضفلا ربخأ نإو ؛ىمعأ و بئاغو لفطك ف بجتو

 قادصلا ةيمكب هملع دعب هركنأ ولو همزل لبقف قادصلاب ال

 الإ زجحي مل كلذ فالخ جرخف روضلا وأ لةعلا وأ غولبلاب رب_خأ وأ ى متك و لئس

 . جوزلا ىضرب

 اهنأل بجو امنإ ( ىمعاو بئاغو ) نونجمو ( لفطك يف ) نييعتلا ( بجيو )
 تلبق دقو نيعي مل نإ و ى اهيلع بعص بئاغلا ىلا رفسلاو “ مهب ةعفنملا امل متت ال

 “ضعبو “ فقو “ضعبف مكحلا يف امأو « هلا نيبو مهنيب ايف حاكنلا مزل حاكنلا

 وأ ةلقاع نونجلا سم نإو ةنونحجملاو نونجملا جوزت ام دسفأ "ضعبو « هاضمأ

 طارتشاف ةزاجإلا ىلعو “دقملا دعب نونجلاناك نإ الإ آدبأ تمرح ةنونجم لقاعلا
 نأ هؤايلوأ ذخأ انونجم جرخ اذإ : ليقو ى ءالقعلب صوصخم جيوزتلا يف ىضرلا

 ربخم ملو ىمعأ وأ بئاغ وأ نونج وأ يص لام ةفيلخلا عاي نإ و « هيلع اوقلطي

 .:ليقو “مكحلا يف فقولاو ، للا نيبو مهنيب ايف يرتشملا مزل ى رك ذ" نم لام هنأب

 غولبلا دعب مهسفنأ ىلع نوحتح دق مهنأل كا ف مزلي ال : لىقو 0 كحلا يف مزلي

 نإو ) ءارثلا اذك و كلذ وحنو رب م هنأب ىمعألا جتحيو ى روضحلاو ةقافإلا و

 هربخي ملو هلوضف يف اهقدص (( قادصلاب ال حاكنلاب اهيلع دوقعملا يلوضفلا ربخأ

 ( قادصلا ةيمكب هماع دعب هركنأ ولو ) قادصلاو وه ( همزل ) هب ( ليبقف ) هب
 مولعم قادصب نوكي بأ حاكنلا يف لصألا و « قادصلل لوبق حاكنلا لوبق نال
 ص جوزلا بناج يف لهجلا هيف زوجي قادصلا نأ اهس الو « قادصلل لوبق هلوبقف
 ام : يهو ددملاو ردقلا ةيمكلاو ‘ لثملا قادص اهل : ليقو ت ةأرملا بناج يفو

 وأ ةففخ ةروسكم مملاو ةحوتفم هفاكف مك ىلإ ةبسن يهو « مك باوج يف لاقي

 ديدشتلاب هيلا بسني ملو نمو نعو ك نيفرح ىلع عوضوملا نآل ص ةددشم
 لصتم طرش ىلع حاكنلا لبق نإو “ احيحص [آفرح يناثلا ناك نإ فيفختلاو
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 دعب هتعفد ولو ء اهمزل هتيضرف حاكنلاب تربخأف مولعم هتيلو جوزم اذكو

 اهئامسأب ال نإو نيرضاحل آريشم ؛ اذهب هذه تجوز زاجو . هتلقب ملع

 اك وأ اذك ددع وأ اذك لثم قادصلا ناك نإ حاكنلا تلبق : لوقي نأ لثم

 نإو « حاكنلا همزلي مل طرش اك نكي مل نإف هطرش هلف كلذ وحن وأ اهلثم ذخأي

 هترمآ وأ ( هتيلو جةوزم اذكو ) :لاق اك ةيتآلا لئاسملا يف اذكهو هزاجأ ءاش

 حاكنلاب تربخاف مولعم ) ىادص ( ب ) لوضفب وأ هتفلختسم وأ هتلكوم وأ

 لثملا قادص : ليقو ( هتلقب ملع دعب هتعفد ولو ) ىادصلاو ( اهمزل هتيضرف
 ءاه نم لاح ( اريشم ) "رم ام ىلع هذهب اذه وأ ( اذهب هذه "تجوز زاج و )
 نيرضاحل) لوقملا هنع بانولوقلا فذحو خلا تجوز :هلوق زاجو « يأ ةفوذحم

 يضر ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ لاق ( امهئامساب ) ةراشالا نكت ( ال نإو
 جوزلل ةفرعملاو “ موهفم عاتساب الإ حاكنلا ىلع دوهشلا ةداهش حصت ال : مهنع هللا

 تجوز زاجو .ها اهلئابقو اهئابآ ءامسأو اهئامسأ ةفرعمب وأ امهروضحم ةأرملاو

 يهو ةمألا هذه : لاق نإو ث اهمسا كل تجوز زوجيالو “ةأرملا هذه ندب كل

 ص زاج نوفراع مهو ةغلاب يهو ةلفطلا هذه وأ ةأرما وهو لجرلا اذه وأ ةرح

 هفالخب جوزلا ىمس وأ اهريغب اهامسف ةأرما صخش ىلإ دصق نإ اذك و ال : ليقو

 تجآوز : زوجي الو « زجي مل لجرلا اذه فصنل وأ ةأرملا هذه فصن : لاق نإو

 هذه وأ هذه وأ۔؛ لجرلا يف اذك و « كلذ وحن وأ اههجو وأ اهدي وأ اهسأر كل
 اذك تقو ىلإ : لاق نإوهربغ وأ كوبأ اهبحأ وأ كبحأ نم وأ ايهنم تئش نم وأ

 ىلإ : لاق نإ اذك و « نيحلا يف زاج لجألا لهج" نإو لبق نإ زاجو هيلا قلع
 كل اهتج"وز : لاق نإو امهريغ يف وهو ةرصبلا وأ ةكم يف وأ ى مايأ ةثالث رايخ
 نأ لبق وأ كنوك لبق وأ ايندلا وأ يه قلخت نأ لبق وأ ةلفط يهو وأ سمأ
 اهتجوز : لاق نإو ى زجي مل كلذ وحن وأ ك.أ نطب:يف وأ كتيلوفط يف وأ دلوت
 ُرضي الو . « ناويدلا ه يف كلذ ركذ ى زجي مل هدعب وأ دغ ءاج اذإ وأ ادغ كل
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 ولو همساب هيلا ريشأو رضحأ الإو س تفرح نإ همأل بالا لوهجم بسنيو

 { دسف امهدحأ وأ اتيضرف البقف ةدقعب نيلجرل هتيلو جوز نمو 4 ةأرما

 امو انالف تجوز هلوق نيب الو ى اقلطم خلا ُتج"وز هلوقو ةبطخلا نيب "توكس

 اطبقل ( بألا لوهجم بسنيو ) داعأ الاو مسالا نايبل وأ سفنتل ناك نإ هدعب
 الإو ص تفرع" نإ همأل ) همأ دلوو دوسلاو ضيبلا ديسملا نم ابولجم وأ هريغ وأ

 ىإ ةكرتشم بسنتو : « ناويدلا » يف لاق ( ةأرما ولو همساب هيلا ريشأو رضحأ
 نبيب ةالوملا اذك و « زاج طقف هتلسقو امهدحأ ىلإ اهبسن نإف اهلئابقو اهيوبأ
 نكلو ص طقف امهدحأ ىلإ الو امم اهملا نيلجر نيب ةطلتخم بسنت الو ى ددعتم

 ؛ىنعمب فرعت وأ رضحت قح ةذوبنم حكنت الو ى نالفو نالف نيب ةطلتخملا : لوقي
 اهبسن فرمي' ال ةأرما ج"وز اذا ةكرب نبا ناكو . ها اهبسن فرعي ال نملك اذك و

 لوقي مث ى ممنيف نالف تنب ةنالفب نالف نيا نالف تجوز : لوقي اهيلو الو

 قادصلا اذه كيلع نأ رضح نم كيلع دهشأ :لاق معنأ اذإف ؟ تلبقأ : جوزلل
 نبا نالف هنا ال ‘ هسفن ىلع بجوأ امب رضح اذإ هبسن فرعي ال نم ىلع دهشيو

 رضحأ نإو ى رابخألا ءيطاوتب وا ةلداعب الإ هريغ هامس وأ هسفن ىمس اك نالف

 اذك و ص زاج هيبأ نود هركذب وأ هل الو هيبأل ركذ الب هيلا ريشأو با هل نم

 ايف زاج دجلا ىلإ بسن وأ « بأ ايلو مألا ىلإ يه وأ وه بسن نإو ى ةأ رملا

 وأ هتلكوم وأ هتأرما وا ( هتيلو جوز نمو ) مكحلا يف ال للا نيبو مهنيب
 امهتيضرف ) اولبق وأ ( البقف ةدقعي ) رثكأ وأ ( نيلجرل ) نه ريغ وأ هتفلختسم
 ايهقرافتو ةدقعلا داحتال ص هجيوزت ( دسف ) مهضعب وأ مهتيضر وأ ( امهدحأ وأ

 ةدقعب درفنا نمم ادحاو تلبقف ةدحاو ريغ يف تجوز" نإو « ايهنم قالط الب
 فالخلا ىلع كلذو ى ةدحاو ةدقع يف ولو تءاش نم لبقت نأ اهل : ليقو « زاج

 اهنم حصي : ليقو ، لطبت : ليقف “زئاج ريغو زئاج ىلع تلمتشا اذإ ةدقعلا يف
 ةأرملا جوز نإو ع زوجي امم دحاولاو « زوجي ال امم اهقوف امو نانثالاو « زوجي ام
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 عب رأ دعب اعبرأ ةوسن ينامث دحاو وأ نالجر هيلع جوزت نم اذكو

 . .. ...... .... لئاوألا هنمزل نبضرف

 ،لوألل يه : ليقف لكلاب تيضرف دحاو دعب دحاو لجرل“لك “رثكأ وأ نايلو
 لطبي هنأ رهاظلاو « هدمب امل اهلوبق حصي مل الوبق يف بيصن لوألل ناك امل هنأل

 نمل لوبقلا ددجتلف « زوجي الام ىلع تلمتشا ةدقع لكلا اهل وبق نأل « اهلوبق

 ص لوألل يهف لكلاب تضرف اذكهو رخآل مث دحاول اهمل و اهجوز نإ و تءاش

 اهاضر زجي ملمهتيضرف ةدحاوةدقعبرثكاوأ نيلجرل اهجوز نإ وترك ذ امرهاظلاو

 .هدحو هبلع دقعاا ديدجتب الإمهدحأحاكن زوجيالف دقعلا نالطبلمهدحأب الومهب

 ةلأسملا هذه هتش هنأ :كلذ لصاح و“ندسف دمب هلوق ىلإ دئاع هبشتلا (اذكو)

 نالجر) وأ ةثالث وأ لاجر ةمبرأ ( هيلع جوزت نم) .اهليضفت فرط رابتعا يف
 نيتنثاب دحاو ى ةثالث وأ ةدحاوب "لك ( عبرأ دعب اعبرأ ةوسن ينامث دحاو وأ

 رخآلاو ثالثب دحاو وأنيتنثاب رخآلا ونيتنثاب دحاو وأ ةدحاو ةدحاونارخآلا و
 ص ىرخأب ةدحاوو “ةرمب ثالث وأ نيتنثا نيتنثا وأ ةرم "نهب "دحاو وأ « ةدحاوب

 كلذ نودب وأ ث ةوسن ينامث تمت ىقح كلذك اولعف مث ي ةدحاو دعب ةدحاو وأ

 ةدحا ومث اثالث وأ اعبرأ مث اعبرأ هملع جوزتينأك « ةيفيكلا كلت نودبو بيترتلا

 كلذك رخآلا مث رثكأ وأنترم وأ ةرمب ًامبرأ “دحاو جوزتي وأ كلذ وحنو اعبرأ ش

 (لئاوألا) عبرألا ( هنزل نهيضرف ) اذكهو ةدحاو رخآو ةدحاو دحاو وأ
 يذلاو“رخاوأآلا عبرألالوبق هلف امه رمأي مل ناو“قباسلا لعف همزلف الكرمأ هنال

 لوبقلا ددج ءاش نإ لب لئاوألا عبرألا همزلت الو هلوبق حصي ال هنأ : يدنع
 لبق ءاش نإو ، عبرألا نود امم نهنم ءاش نمل وأ رخاوألا وأ لئاوألا عبرألل

 نهعم عمج لب “ ةدح ىلع نهلبقي ل هنآل « رخا وألا نم اضعبو لئاوألا نم اضعب



 ، سه ملام ءاش نمل ددجيو 4 لقأ وأ اعبرأ وأ نهيضر نإ ةدقعب ندسفو

 6ال : ليقو اهثراو هفلح همودق دعب لبقو تتامف رمأ الب بئاغ ىلعدقع نمو

 نم لاح ةيناثلل ةدحاو ( ةدمقعب ) نهلك ( ندسفو ) دحاو ظفلب امارح آلوبق

 ( لقأ وأ ) نهنم ( اعبرأ ) يضر ( وأ نهيضر نإ ) ندسفب قاعتم وأ نونلا
 . سي م نمل هددج اضعب سم نإو ( سي مل ام ءاش نمل ددجيو ) رثكأب ندسفي اك

 دعب ) بئاغلا ( لبقو تتامف رمأ الب بناغ ىلع ) ةأرما ( دقع نمو )
 هبف جاتحيف ةلصلا ةلمج ىلع فطعلاو لوبقلا ىلع ةداهشب ى همودق لبق وأ ( همودق

 يأ ص هدقعو همودق دعب ليقو هدقع دعب تتامف يأ « فوذحم وهو طبار ىلإ
 هفتلح يأ فوذحم طبارلاو ربخلا ةلمج هنه ( اهثراو هفثلح ) دقع نم دقع
 رقأ وأ نيميلا نع لكن نإ ثرب الو « ثرإلا يف ةبغرل ال هدقع لوبق ىلع اهثراو

 نيمي الب اهثريو هفلحي ( ال : ليقو ) « ناويدلا » يف اك ثرإلا يف ةبغر ليبق هنأب

 يف ام ىلع نيميلا لوألا لوقلا يفو اهثري الف اهثريل اهلبق هناب حآرص نإ الإ
 نم هعنمي الو ى هملع نيمي الو اهثرب : ليقو ى اندنع روهشملا فالخ وهو “ بلقلا

 وبأ هنع هاور “ يتركنمتلا بويأ وبأ لاق هبو « اهثربل اهلبق هنأب هحيرصت اهثرإ

 نم عنمي مل امثرإل هتلبق ينأ حرص ولف « هللا اهمحر نوراه يبأ نب نايلس عيبرلا
 ،هلوبقق لبق توملاب اهتاوفل حرصي م وأ حةرص ى اهثرب ال هنأ يدنع يذلاو ىاهثرإ

 هضبقهل حصي مل هضبقلبقو هدلولوبق لبق رضتحاف ائيش هدلول ناسنإ بهو ول اك

 حص ولو دقاملا لعف نأ رهظف ى:هلوبق حصل اتباث لوبقلا كرادت ناك ولف ى هلوبقو
 لبق هيف ربخلا عيبملا تاف ول هنألو ى اهتوم دمب هتزاجإ حصت ال نكل هتاذ يف

 ىضرو دوهشلاو ةأرملاو يلولا ممتجي ال هنألو « عئابلا ىلع تافل رايخلا هل نم لوبق
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 ملعب" ملو هيلع دقع" بئاغ تام نإو « تامو رضاحل ةبئاغ ىلع دقاع اذكو

 ثريو ، ضري مل هنأ هثراو ىلع اهل نيمالو ى هثرت ل عفد وأ لوبق هنم

 كلذك اتامو نيبئاغ ىلع دقع نإ و س تتام نإ كلذك اهيلع دقع ةبئاغ

 ‘ 3 ر وتي م

 رضاحل ةبناغ ىلع دقاع اذكو ) تتاف ىقح جوزلا ىضر رخات لب « جوزلا
 نيمي ال : ليقو “ ثرإلا يف ةبغر تلبق ام فلحت هتوم دعب ولو تلبقو ( تامو

 ٠ هثرإل تلىق : تلاق ولو ثرت : 7 > ثرتو اهملع

 امن نيمي الو هثرت مل عفد وأ لوبق هنم ملعي ملو هيلع دقع بئاغ تام نإو )
 . اهف قادصالو ى حاكنلاب بئاغلا ىضر ملعي مل هنأب الو ( ضر مل هناب هثراو ىلع
 نإ ) عفد الو لوبق اهنم ملعي مل يأ ( كلذك اهيلع دقع ةبئاغ ثريو ) ةعتم الو
 هنأك و اهيل و اهيلع دقعي ةأرملا نأ اهلبق ىتلاو ةلأسملا هذه نيب قرفلاو ( تتام
 وأ هسفنب دقعي هنإف لجرلا فالخي هضقنت مل ام احيحص هلعف ناكف ى اهماقم مئاق

 :ليقو “ ىضرلا لبق تتام ولو ى اهثرو اركب اهوبأ اهجوز نإ : ليقو لكوي
 ص ىضرلا لبق تتام نإ اهجيوزتب جوزلا اهثري الف بالا ريغ امأو ابّيث ولو
 اورمأتسا» موممل ؛ اهوبأ اهجوزو ،ًاركب تناكولو اهثرب ال هنأ يدنع حيحصلاو

 . بآلا صخي ملو )١١' « نهعاضبأ يف ءاسنلا

 ةبئاغ هتنب جوز نم : ليقو ( اثراوتي مل كلذك اتامو نيبناغ ىلع دقع نإو )
 قادصلا اهلف هتيضرل تمع ول اهنأ تفلح ملعت نألبق جوزلا تامو دقفف “بئاغب

 كلذ ىلع هوجوز نإف ينرمأ وأ ينلسرأ : لاقو بئاغ ىلع جوزت نمو ى ثرإلا و

 . هركذ مدقت ) ( ١
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 نأ دلولا همزلو ء قادص الو حاكن همزلي ل همودق دنع بئاغلا رن أ نإو

 . ٠. ٠ > هىلو هملع دقع نإ همودق لبق هب تتأ

 همزلي الو ع اهقالط ىلع ربجأ هبلع نايب الو ركنأ مث جوزلا ىلع قادصلا اولعجو

 فوخ اهقالط ىلع ركنملا ربجيو « فصنلا همزل لقي مل نإو “ ءيش لوسرلا الو
 . بلحي و هرمأ دق نوكم نأ

 مزلو “ اهقلط نإ )١‘ قالطلا مزل اهملمي ال اهيلو نم ةبئاغ جوزت نمو
 متيلا جوزتي نأ ضمب راتخاو ص متي وأ يص وأ بئاغ ىلع اجوزتم قادصلا

 ةدقعلا لبق لسرملا تام نإو ى هتيلو جوزب نأ زوجي نم دح يف ناك نإ هفنل

 نأ لبق خفلا اهلو هل ادب مث ةلاسر الو نذإ الب لجر ىلع جوزت نمو ع همزلي م
 هثرت الو “ فلح نإ اهثرو يضر مش ملعي نأ لبق تتام نإ : ليق ى زاج ملعي

 لبقي نأ لبق تامو تيضرف هلسري مل نإ : ليق ى ملعي نأ لبق تام نإ
 لبق نإو “ فلح نإ اهثرو يضرف ملمف ةيضار تتام نإو ى ثرإ الو قادص الف
 الو ىضر انم ممي ملو ةبئاغ تتامو ابئاغ تام مث ى هتوم لبق ابئاغ لجرلا

 يهوتلبق نإ و. .جلا اهيلع دقع ةبئاغ ثريو : هلوق يف "رم ام ىلع اهثرو راكنإ
 تامو اميمج البق نإو ى هثرت مل تتام مث بئاغ وهو اهلوبق دعب تامو ةبئاغ
 همزلي مل همودق دنع بنافلا ركنأ نإو ) تام نم ايهنم يبح نم ثرو نيبئاغ

 دنع هنم نذإ الب هل اهجوز يذلا كلذ قادصلا فصن مزلي لب ( قادص الو حاكن

 هنأ يدنع يذلاو ى جوزلا كلذل لحت ال تناك نإ هلك قادصلا : ليقو ضعب

 نإ همودق لبق هب تتأ نإ دلولا ) بئاغلا يأ ( همزلو ) فصن الو قادص ال

 بالا مزلي ام لكالو هسابل الو هتقفن همزلت الو ‘ مكحلا يف ( هيلو هيلع دقع

 نيبو اهنيب ايف اهنيب ثرإ الو “ سمي مل نإ هللا نيبو هنيب اجف هتلادع الو 6 هدلول

 )١( هححصم ،باوصلا يمه اهلملو قادصلا :.ةملك تدجو ةيشاحلا يو لصألا يف اذك .
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 هرارضإ ديري نمم هيلو رغ ناكنإ اك س هابأ نكي مل نإ ال : ليقو

 .اهل قادص الو لطب اهمودق دنع ةبئاغ تركنأ نإ و « اقافتا تبيرتساو

 يف همزل اضيأ جوزلا نمو اهحاكن دعب دلوي نأ نكمي دلو اهعمو تتأ نإف

 جوزت نإ اذكو , مكحلا

 ص هيبأل دلولا مزلي ام هل همزلي ال دلولا اذك و « ةجاحلاب هلام هنع ذخأت الو ى هلا
 مل نإ ال : ليقو ) لئاسملا نم كلذ هبشأ ام اذك و « مكحلا يف هلك كلذ مزلو

 يف نذإ الو لوبق الب شارف ال ذإ ؛ حيحصلا وهو اقلطم ال : ليقو ( هايأ نكي

 ( تبيرتساو هرارضا ديري نمي هيلو ريغ ناك نإ ) همزلي ال ( اك ) لقاملا غلابلا
 هيلو ريغ ناك نإو موزللا مدع ىلإ عجار ( اقافتا ) لاح وأ ناك ىلع فطع

 يفتني امنإو “ مكحلا يف دلولا همزل ةأرملا برتست ل وأ هرارضإ دارأ هنأ نيبتي لو

 هرارضإ تدرأ امنإ « ةأرملا ةبارتساو ررضلا ىلوأ ريغ ةدارإ عمتجا اذإ موزللا

 جرخ رارضإلا ديرأ "نإهنأ كلذو“دلولا همزلي مل هرارضإ دارأ هيلونأ نيبت نإو

 يفو “ حاكنلا الو دلولا همزلي مل ايبص بئاغلا ناك نإو ٤ يعرشلا حاكنلا باب نم

 نأ ىلع ءانب قادصلاو حاحنلا همزلي : ليقو ى افنآ ةروكذملا لاوقألا قادصلا

 . دلولا ال ص هتلفط ىلع هدقعك مزال هلفط ىلع بآلا دقع

 لطب ) دوهشب اهتبيغ يف تركنأ وأ ( اهمودق دنع ةبئاغ تركنأ نإو )
 حاكنلاب اهاضر مدعل جوزملاىلع الو جوزلا ىلع فصن الو ةمتم الو (اهل قادص الو

 دمب رهشأ ةتس مال هدلت نأب (اهحاكن دعب دلوب نأ نكمي دلو اهعمو تتأ ناف)
 اغلاب نوكي ناب ( اضيا جوزلا نم ) نوكي نأ نكمي ( و ) دقعلا يأ اهحاكن
 فلتخاو ى همزلي مل الفط ناك نإ و « ال : ليقو (مكحلا يف همزل) اهب هلاصتا نكمي

 جوزت نإ اذكو ) لاصتالا نكمي ال ثيحو ى يصخلاو لصأتسملاو بوبجملا يف
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 هيلع قيضت الو ى اضيأ هيف همزل رهشأ ةتس دعب تدلوف ةرضاح "بئاغ
 لوخدلا تقو نم دلولا موزل اندنع راتخملاو { هدالوأ نيب و هنيب ةلادعلا

 . دقعلا ال

 موزللاىلع ( و) ال :ليقو ( اضيأ هيف همزل رهشأ ةتس.دعبتدلوف ةرضاح "بناغ

 تقو نم دلولا موزل اندنع راتخاو « هدالوا نيب و هنيب ةلادعلا هيلع قيضت ال )

 ةفينح يبأو هللا همحر دابع نبال افالخ (دقعلا ال) روهملا بهذم وهو (لوخدلا

 عم دقعلا سلجم نم ايهمايق لوخدلاب قحلأو ءطو الب ًادبعت جوزلاب هقوحل نايرب
 وأ امرحم' وأ ناضمر راهن ىف اهب الخ نإ ال « اهب هوتلخ اذك و ص لوخدلا ناكمإ

 الإ دلولا همزلي مل ةولخلا حصت مل نإو ى اهب لخدي مل هنأ هلوق لوقلا نإف « فكتعم

 ء همزل عامجلا مدعب ترقأو اهعماجي ملو تحص نإ و ى هيلع نيمي الو "رقأ نإ

 وأ ةقرخ يف ولو هتفطن تلخدأ نإو ى لزني مل ولو ى عامجلاب همزلو ال : ليقو
 ىلإ الوصو تعدا نإ جرفلا لخاد لوأ تلصو ولو ى همزل ناليسلاب تلخد

 لقيلو“هركني الو هب رقي الو لوخدلا ةحص ملعي مل نإ همزلي ال : ليقو 3زتخدأ

 ىفف تلخد وأ اهتلخدأف اركب تناك نإ و « هلام هثروأ نإ سأب الو ةهش هنإ
 . . نالوق هموزل
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 لصف

 هثري لمف حورجملا تامف اج وزت مث هتحرج وأ ةأرما "لجر حرج نإ

 امهب نيفلتخم وأ نين ونجم وأ نيلفط ىلع دقع نإ و ى نالوق ؟ال وأ حراجلا

 لصف

 تامف ) ضعبب اهضعب ( اجوزت مث هتحرج وأ ةأرما لجر حرج نإ)
 لاجمتساب مهتي الف اثراو نوكي نألبق هحرج هنأل ( حراجلا هتري لهف حورجيما
 لتقلا يف هببستل و هلمتق '١»«لتاقلا ثرب ال« ثيدح رهاظ موممل ( ؟ال وأ) ثرإلا

 رخآلا حرجي نأ دصق امهدحأ نأ رهظ نإو : لوآلا يدنع رهاظلاو ( نالوق )
 نإو ص كلذ ةرامأ تناب نإ اذك و « هثرب ال هنإف هثريف حرجلاب توميف هجوزتيف

 نالوقلاف اميمج اتام نإو : نالوقلاف امهدحأ تامف اجوزتف رخآلا اهنم لك حرج

 ةروكذملا لئاسملا يف ثاريملا تبثأ نمف اتوم ادحتا وأ ملعي مل نإو“ىياسلا ملع" نإ

 .اهنيب ثرإلا لمجي ملو “بناجألاك اهلعج تبثي مل نمو “ىقرغلاكهذه يف اهلعج

 نونجلاو ةيلوفطلاب يأ (امهب نيفلتخم وأ نين ونجم وأ نيلفط ىلع دقع نإو)

 . يمرادلاو هجام نباو يذمرتلا هاور )١(
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 ثرو ًالقعو انونج وأ ةيلوفطو ًاغولب افلاخت نإو اثراوتي مل امهؤايلوأ

 نمو ، حاكن دعب ثداح نونج اثرإ لطبي" الو ، تام نإ لقاعلا وأ غلابلا

 هب ال ةدحاو قلط مث نييعتب ةدحاو سمف لكل ضرفف نيتأرما جوزت

 . ةقلط

 (امهؤايلوأ) هبلوخدلا زاجأو نونجملا ىلعو غلبي مل نمىلع دقعلا زاجأ نم لوقىلع
 لفط دارملا ذإ ريبعتلا يف ىثنألا ىلع ركذلا بلغو ( اثراوتي مل ) دقع لعاف

 اوَحَص وأ اغلب نإ الإ هثرت ملو اهثري ملو ةفلتخمو فلتخمو ةنونجعو نونجمو ةلفطو
 يف روكذملا فالخلاف زاجأف كلذ دمب قافأ وأ امهدحأ غلب نإو « اثراوت ازاجأف

 ( القعو انونج وأ ةيلوفطو اغولب ) ةجوزلاو جوزلا يأ ( افلاخت نإو ) هلوق

 ركنأ ول و(تام نإ لقاعلا وأ غلابلا)لوعفملل ءانبلاب (ثروأ) انونجو ةيلوفط وأ
 :لمقو “كلذ لبق اهكلم ثاريملا لوخدل وحص دعب نونجملاو غولب دعب لفطلا

 ريغ غلابلا ثري : ليقو ى ناثراوتي ال :ليقو ىاهثاريم ادر كلذ دعب اركنأ نإ

 ءلقاملا لقاملا ريغ ثري اك لقاعلا ريغ لقاملاو ى غلابلا غلابلا ريغ ثري اك غلابلا

 ص قرغلاكهريغ وأ نفدلاب تيملا تاف دقو «غولبلا يف ثراولاو يحلا فلتخا اذإو

 لقعلاو نونجلا يف فلتخا نإو ى اهب لمع ةنيب تناك نإ و ةيلوفطلا لصألاف

 . ىلوأ ةيلوفطلاو لقملا ةنيبف ناتنيب تناك نإ و “ كلذك لقملا لصألاف

 ضرفف نيتأرما جوزت نمو 0 حاكن دعب ثداح نونج اثرإ لطبي الو )
 قلطي ناب امإ ى نييمتب ال يأ ( هب ال ةدحاو قلط مث نييعتب ةدحاو سمف لكل
 وأ اوتومي وأ « همم دوهشلا ىسني وأ اهاسنيف اهنيمي نأ امإو « نييعت الب ةدحاو

 ريغ (ةقلط) اهريغب تطلتخاف نيع وأ وه يسنو مهتداهش زوجت ال لاحي اوناك

 وأ ردصم مساف قلط ددش" نإ هنكل قلطم لوفنم نيتنئاب ريغ نيتقلط وأ ةنئاب
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 لاتجال س ثرإلا عابرأ ةثالثو اهقادص اهلف تسمأ نم ةدع يف تام مش

 ثرإلا عب ر سمت مل يتللو اهل مسقف ،هلكف اهريغو هفصن اهلف ةقلطملا اهنوك

 ء عب رلا وهو هفصن اهلف فصنلا اهل رخآ ىلعوءاهل ءيش ال ريدقت ىلع اهنأل

 فصنلا رخآ ىلعو « امات هقحتست ريدقت ىلع اهنأل قادصلا عابرأ ةثالث اهلو

 ظفلت نيح نم ضمي مل هنأ نيبتي نأب ( تسم" نم ةدع يف تام مث ) ردصمف هففخ

 ةئالثك و ضيحت تناك نإ ءورق ةئالثك اهيلع تذيمت وأ ةدملا رادقم قالطلاب

 عابرأ ةثالث يأ ( ثرالا عابرأ ةثالثو اهقادص اهلف ) ضيحت ال تناك نإ رهشأ

 ( هفصن ) ثرإلا نم ( اهلف ةقلطملا اهنوك لاتحال ) عبر وأ نمث نم ةأرملا ثرت ام
 مسقف هلك ) اهل ( ف ) ةقلطملا ريغ يأ ( اهريغ ) اهنوك ( و ) ةكيرش اهل نأل
 انيمس امنإو ث عابرأ ةثالث : عومجملا كلذ فصن اهلف ى فصنلاو ثرإلا عومجب ( اهف

 انس نيعبرلا رابتعا لصحت اذإف « نيعبر نمضتي ثرإلا فصن ركذل اعابرأ لاملا

 عبر سمت مل يتللو ) ةتسب نيعبرلا ىلإ عابرأ ةعبرأ وهف ثاعابرأ رخآلا ثرإلا لك
 لوخدلا لبق ةقلطملا اهنوك ريدقت وهو ( اهل ءيش ال ؛ ريدقت ىلع اهنأل ثرالا

 : ليقو ى دتعت الو ثرت ال اهنإف هضرم ىف اهقلط ولو ص ةدع الو ى اهل ثرإ ال

 ص قادصلا فصن تذخأو هتثرو اهتمزل ول ةدعلا رادقم ثكمت نأ لبق تام نإ

 قالطلل : لبقو ى ةافولل تدتعاو امات تذخأو هتثرو اركب تناك نإ : ليقو

 ( ىلعو ) ى هثرت ل ةدملا رادقم دمب تام وأ تحوزت نإ و “ ضعب هراتخاو

 اهلف ) ةكيرش اهل نآل ةقلطملا ريغ اهنوك ريدقت وهو ( فصنلا امل : رخآ ) ريدقت
 ءيش ال ةقلطملا اهنوك ريدقت ىلع اهنأل ( عبرلا وهو ) فصنلا فصن يأ ( هفصن
 امل راصف فصنلا امهل مسقف « ثرإلا فصن اهل ةقلطملا ريغ اهنوك ريدقت ىلعو اهف

 اهنوك وهو ( امات هقحتست ريدقت ىلع اهنأل قادصلا عابرأ ةثالث اهلو )` عبرلا
 اهنوك ريدقت وهو (فصنلا) قحتست (رخآ ىلعو) لوخدلاك توملاو ةقلطملا ريغ
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 { ةسوسمملا تلهجو ةقلطملا تفرح نإو .4 ركذ ام عومجملا فصنو

 عابرأ ةثالثو اهق ا دصاهريغلوثرإل ١ عب رو ق ( دصلا عابرأ ةئالث ةم د ٩ الف

 . ثرإلا

 ( ركذ ام عومجملا فصنو ) اهل مسقف عابرأ ةتس فصنلاو ماتلا عومجمو « ةقلطملا

 تناك نإ و ى اقلطم فصنلا اهاطعأ قالطلاك توملا : لاق نمو عابرأ ةثالث وهو

 قوف ام وأ ةدحاو ةقلطملا وأ ةسوسمملا تناك ءاوس “نيتأَرما نم رثكأ ةلأسملا يف

 اهنأىلع اهقالط يف كش نم لاح ربتعيو ت اهقادص سم نملكل كلذكف ةدحاولا
 سمت مل نمو ثرإلا نم امهل عمتجا ام اهل مسقيف ط ةقلطملا ريغ اهنأ ىلعو ى ةقلطملا

 وأ ايل ضرفي مل اذإو “ قادصلاو ثرإلا نم امهل لصحتي ام فصن امل كلذكف
 نم مدقت ام لثملا قادص يف وأ رقملا يف اهل ربتعا سم نمف طقف ةدحاول ضرف

 مدع لاحو اهترإ لاح ربتعا سمي مل نمو “ ثرإلا يف اذك و مسقيف لاوحألا

 ص اهتدع يف تام نإ الإ امل ثرإ الف ةقلطملا تنيمت نإ امأو ى اهل مسقيف ثرإلا

 قالطلا ناك اذإ اذك و « اهل مسقو “ اهلاوحأ ربتعا ً؟رسم نم ةدع دعب تام نإ و

 لاوحأ ربتعي هنا روصلا نم ههشأ امو هلك كلذ لصاحو ى ةقلطملا نيعت ملو نئاب

 نإو ) هلوق يف طبضلا لوصحو روصلا فيراصت اذكهو “ اهف مسقيف ةأرملا
 قحتست اهنأل ( قادصلا عابرأ ةثدلث ةقلطمالف ةسوسمملا تلهج و ةقلطملا تفرع'
 اهنأل ( ثرالا عبرو) اهل مسقف اهريغ تناك ول فصنلاوةسوسمملا تناك ول الماك
 اهريغ تناك ولو ةكيرش امل نآل طقف ثرإلا فصن تذخأل ةسوسمملا تناك ول

 اهاطعأ قالطلاك توملا : لاق نمو “ عبر اهل ناكف فصنلا اهل مسقف “ ثرت م

 توملا نأ ىلع ( اهقادص اهريفلو ) كلذ لثم يف اذكهو قادصلا نم فصنلا
 ةسوسمملا اهنأ ريدقت ىلع الماك ثرإلا امل نآل (ثرالا عابرأ ةثالثو ) لوخدلاك
 هفصن امل و ؛ سام ريغ اقلطم اهنع تام ريدقتلا اذه ىلع اهنآل ةقلطملل ءيش الو
 امل مسقف ى امل قلطم ريغ اهنع تام هنآل هقحتست ةسوسمملا ريغ اهنأ ريدقت ىلع

 فصنو ةتس كلذف اهفصنو ةعبرألا : هلاثم “ عابرأ ةثالث كلذو هفصن ثاريملا
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 امهدحأ مجر نإو > عب ر الإ ناقادص املو ‘ ءاوس هاتثرو اتلهجن نإو

 اهنيعب ال ةدحاو قلط نمو « هيلع نّتب نإ ال هبحاص هثرو ىنزب فا رتعاب

 . . . ِ . . عبرأ نم

 ءاوس ءاتثرو اتلهج" نإو ) ةعبرألا نم “ عابرأ ةثالث يه ةثالثلاو ةثالث ةتسلا
 ام ةلهأتملا « قادصلا عابرأ ةثالث ناممجت اهنأ كلذو ( اعبر الإ ناقادص املو

 كلذ نامسقتو ى ةقلطملا ريغ هل ةلهأتملا قادصلاو افنآ قباسلا هجولا ىلع ةقلطملا

 هناثرتف هعابرأ ةثالثو ثرالا عبر ناعمجت اك عابرأ ةثالث ةدحاو لكل « ءاوس

 ى اعبرأ الإ ناقادص ايلؤ “ ثرإلا يف نيوتسي َنهلهلجو َنرثك نإ اذك و ءاوس

 نلهج" وأ تلهج" نمو ‘ لاوحالا رابتعا نم مدقت اك لموع "نهنم لهجي" مل نمو
 مجر" نإو ) قادصلا نم نممجي ام نمسقي “ نهل ىقبي ايف نيوتسا كلذ دمب
 ةداهشب وأ ( ىنزب فارتعاب ) اقلطم ةأرملاو لجرلا نيجوزلا دحأ يأ ( امهدحأ

 الو اهب تفي ملو اهب ضقن مل و امه دحأ ناك وأ امهدحأ اهب نيدهاشلا دحأ نكي ل

 نإ ال هبحاص هثرو ) هنودب دوهش ةعبرأ تمتو اهب كحي ملو اهك زب ملو اهتحصب

 تمرح دقو اهثري فيك “ثحب يقب . مجرف دوهش ةعبرأب هبحاص ( هيلع نيي
 رارقالا نأ كلذ هجو وأ هقدصت مل وأ اهقدصي مل هلعلو ؟ ىنزلاب اهرارقإب هيلع

 يفو مجرلا يف هب لمع ولو “ثرإلا بناج نم اهقيدصت هيف ىفليف ثرإلا تيوفت
 ءامل قادصالو اهثرب ال : ديلولا وبأ لاقو ص اهلجوز ةموجرملا ثرب : جاتلا

 ثرب ال : ليقو © هب ذخأن الو هثرت الو مجر نإ هلام نم قادصلا ذخأتو

 ءىش هنم هرهظ ىلعو الإ و ى هبلع ردق نإ اهيلإ قاس ام هلو “ اهجوز ةموجرلملا

 ص هبحاص هيلع نّيب يأ ى هيلع نسب نإ الإ فنصملا لاق امنإو ها هرهظ ىلع ام هلف
 نأ هرهاظو « دوهشلا عمج الإ لعفي مل ولو ى هثري الف همجر يف عاس ذئنيح هنال
 هتقدص ولو هيلع مرحت ال : لاق نم لوق وهو “هقدص ولو فرتعا اذإ هثرب رخآلا

 وأ ) عبرأ نم اهنيعب ال ةدحاو قلط نمو ) دوهشلا دهش وأ ينزي هتلداع وأ
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 فوعت ة ملو ؛تامف ًاضي ] ىرخأ جوزت م كلذك قلط 2 .ىرخأ جوزت م

 تيقبو رشعةتس عبرلا ةريخألاف ءنيتسو ةعب رأىلع نهثرا مسق نيمقلط

 ةعست لكل ةعب رأ ىلع نوثالثو ةتس يقب و اهعبر اهتيلاتلف نوعب رأ و ةينامث

 ةبحاصلف اهيلع موسقملا ةعبرألا يف هجرخم برض نمث ناك نإ : هنايبو

 . يقابلاو ةينامث عبرلا

 راظتنا همزلي ملف انئاب قالطلا نوكي نأب ( ىرخا جوزت مث ) تلهلجو اهنيعب
 نهنم لك ضحت وأ نهنم لك دلت نأب ةدملا ردق رظتنا د۔ةو ى نئاب ريغ وأ ةدملا

 تفلتخا وأ ص رتاسئاي نك وأ ، نضحي مل نإ رهشأ ةثالث نهيلع يضمت وأ ى اثالث

 ال ( كلذك ) ةدحاو ( قلط م ) ةدح نهل نوكي ام نهىلع ىضمو “ نهتآدع

 ( نهثرإ مسق نهنم ةقلطم فرعت ملو “ تامف اضيأ ىرخا جوزت مث ) اهنيعب
 نم ( عبرلا ةريخألا ) هتجوزل ( ف نيتسو ةعبرأ ىلع ) هعبر وأ هلام نما وهو
 عبر يأ (اهعبر اهتيلاتلف نوعبرأو ةينامث تيقبو رشع ةتس) نيتسلاو ةعبرألا
 ىلع يأ ( ةعبرأ ىلع نوثالثو ةتس يقبو ) رشع انثا وهو نيعبرألاو ةنناملا

 ءاقلطم ثنؤملا ددع اهلهأ ثنؤي ةفيعضلا ةفللاىلع ددملا ثسنأ وأ ةعبرأ صاخشأ

 نإ ) هنأ نهثرإ نايب يأ ( هنايبو ةعست لكل ) مودعملا فذح اذإ هثنؤي ضعبو

 رسكلا جرخم نأل ةينامث وهو (هجرخم بوض) نبا دلو وأ آدلوكرت نأب (انمث ناك

 يف ) ةينامث نمثلا هنم حصي ددع لقأو « رسكلا كلذ هنم حصي ددع نع ةرابع

 يف برضلا ىلإ جيتحا امنإو “ نوثالثو نانثا جرخيف ( اهيلع موسقملا ةعبرألا

 ةبحاصلف) “برضلاب كلذ دعب هربغ ىلع ةمسقلا ىلإ لصوتنل “هيلع موسقملا ددملا

 مسقي نورشعو ةعبرأ وه يقابلا (و) نيثالثلاو نينثالا عبر يهو ( ةينامث عب رلا
 دمب ( يقابلا ) و ةتس هعبرو يقابلا عبر ذخات يتلا لجأل ةيددع ةعبرأ ىلع
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 برضيف فصنب اقفاوتو ،يقابلا عبر ذخأت يتلا لجأل ةعبرأ ىلع مسقني ال

 يف هجرخمف عبر ناك نإو نيتسو ةعبرأب نيثالثو نينثا يف ةعبرألا قفو
 ء ةثالث قابلا عبر تاذلو ى ةعبرأ عبرلا تاذلف ، اضيأ ةعبرألا

 ةعبرأب رشع ةتس يف سوؤرلا برضتف نيابتو ةعبرأ ىلع مسقنت ال يقابلاف

 . رنيسسو

 يتلا لجأل ) تبثت ةيددع ( ةعبرأ ىلع مسقني ال ) رشع ةينامث وهو ةتسلا هذه
 اذه لبق ام ةعبرأ ىلع اهلجأل مسقي اهنألو رسكني هنآل ( يقابلا عبر ذخات
 ةيقابلا ةوسنلا ةعبرأ ىلع اضيأ مسقي الو « يقابلا اذه يف امهل "ظح الو يقابلا
 اقفاوت ) عبرألا ددعو رشع ةننامث وه يذلا يقابلا نكل ( و ) اهيلع هراسكنال

 بورضيف ) نانثا وه فصن ةمبرأللو ةعست وه فصن رسع ةيناثلل نأل ( فصنب
 براضلا لصحتي (نيثالثو نينثا يف) نانثالا وهو اهيلع رسكنملا ( ةعبرألا قفو

 مل نأب ( اعبر' ) نهثرإ ( ناك نإو') نيتسو ةعبرأ ىلع يأ ( نيتسو ةعبراب )
 ةعبرأ وهو عبرلا جرخم يأ ( هجرخم ) برضيمل ( ف ) نبا دلو الو دلو كرتي
 يهو ( ةعبرأ عبرلا تاذلف ) رشع ةتسب ( اضيأ ) اهيلع موسقملا ( ةعبرألا يف )
 ينثالا عبر يهو ( ةثالث يقابلا عب ر تاذلو ) رشع انثا ىقبت رشع ةتسلا عبر

 اهرياغت يأ اه ( ديابتو ةعبرأ ىلع مسقنت ال ) ةثالثلا هذه دمب ( يقابلاف ) رشع
 ةيمستو ةمبرألل عست الو عست ايلعلا ةعستلا ةيمست نآل « ةيمستب اهبسانت مل ذإ
 الو فصن كلذ نود يه ىتلا ةعستلا ةيمستو ةعستلل عبر" الو عبر ايلعلا ةعبرألا

 يأ (سوؤرلا) لعافلل ءانبلاب زوجيو لوعفملل ءانبلاب ( بوضثتف ) ةعستلل فصن
 هنثثرب نأ ؛ كلذ طباضو ( نيتسو ةعبراب رشع ةتس يف ) ةعبرأ يهو اهددع
 نييعت الب اجوزت ديزيو اقيلطت ديزي ناب هركذ امم رثكأ "نك ول اذك و « نهلك
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 نأب برضلا نم لصحتي ام وه نهيلع مسقني يذلا ددملا نوكيو « ةقلطملل

 ةلأسم يف ةعبرألا يف عبرلا جرخو “نمثلا ةلأسم يف ةيناثلا يف عبرلا جرخم برضي

 نم عبرلا ةريخآلل يطعن اتآل هجرخم هل لصحت ىتح ركذي امنإف عبرلا امأ ى عبرلا
 نمت نم "نهل ام عيمج لاملا عيمجب يدارمو ى نمثلاو عبرلا ةلأسم يف لاملا عيمج

 كهلام عبر نهل ناك نيح ةعبرألا يف جرخلا كلذ برضتف « تيملا لام يف مبر وأ

 ةرخآلا مهس هنم يطعأ برضلاب لتصحت اهف « هلام نمث "نهل ناك نيح نمثلا يف

 رذعت اذإو ىاذكهو هذه ةيلاتل يقابلا عبر مم اهتيلاتل يقابلا عبر مث « هعبر وهو

 كل لصحتي ام برضتف اهاضتقمب تلمع و « ةقفاوملا وأ ةنيابملا تلط ابلا عبر

 يفوتو ى اهنب ال عبرأ نم ةدحاو قلط نمو ط لوآلا برضلاب كل لصحت ايف
 نئابلا قالطلا يف كلذو “ نفلحيو هلك ثرإلا : ليقو “ ثرإلا عابرأ ةثالث نهلف

 ةدقع يف ثالثب جوزت نإو : ليقو ى اعامجإ هلك فثرإلاف الإ و « ةدعلا تمت ثمح

 يأ ملعت ملو اهب لخدي ملو تام مث اهنيعب ال ةدحاو قلطو ىرخأ يف نيتنثابو
 عبرو قادص فثالثللو ءاوس ثروو « ةافولل سلا تدتعا تقبس نيتدعلا

 . ملعأ هللاو عابرأ ةثالث نيتنثلل و ى ءاوس
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 باب

 وأ هنكستو هوسكتو هقفنت نأ دقعلا دنع اهيلع جوزتم طرش نإ

 وأ اهعماجي ال وأ اهقالط كلمي ال نأ هيلع تطرش وأ { كلذ اهل لعفي ال

 ‘ كلذ وحت

 ( باي )

 طرشلا يف

 لعفي ال وأهنكستو هوسكتو هقفنت نأ دقملا دنع اهيلع جوزتم طرش نإ )

 هيلع تطرش .وأ )لدميال وأ ناكسإلاو ةوسكلاو قافنإلا نم روكذملا ( كلذ اهف

 اقلطم ( اهعماجي ال وأ ) هزيجت قح هقالط حصي ال نوكيف ( اهقالط كلمي ال نأ
 وأ بيث وأ ركب اهنأ وأ دلت ال نأ وأ دلت نأ طرتشا وأ « راهن وأ ليل يف الإ وأ

 لزمي نأ وأ هثرت ال نأ وأ “ بسنلا ةفورعم وأ اذك ةليبق نم وأ ةربقف وأ ةينغ

 تعدا ىتم وأ ص هتقراف تءاش ىتم تطرتشا وأ امل قادص ال نأ وأ عامجلا دنع
 اهجوزت اذإ وأ ى اهديب اهقالطف اهيلع جوزت ةأرما لك نأ وأ ع تقدص" قالطلا
 هلزنم جورخ وأ عامجلا يف “مدقم اهأر "نأ وأ ةرح يهف ىرست اذإ وأ؛قلاط يهف

 هقالط كلمت نأ لثم ( كلذ وحن وأ ) فصنت ال نأ لثم اهيلع هل امم كلذ ربغ وأ
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 هديب اهقالطو اهانكسو اهتوسكو اهتقفن هيلعو 4 حاكنلا مزلو ى لطب

 . .. ...... .. هاش ىتماهؤطو هلو

 اهقالط كلمي ال اهلوقو اهثري ال وأ < مزلي ال ام كلذ وحنو تدتفا تءاش اذإ وأ
 اهيطعي نأ همزليف مكحلا يفو « هللا دنع طرشلا (لطب) هقالط كلم اهنإ اهلوق ريغ

 عقو نإ امأ « طرشلا كلذل هيلع تفرص ام اهيلا دريو « اهقوقح نم اهطعي مل ام

 نإ و ى هلبقي نأ هيلع سأب الف اهرايتخاب هتمزتلاو هتلطبأف بات مث اهيلع طرشلا
 اهتقفن هيلعو حاكنلا مزلو ) اهل مكح طرشلا كلذل هيلع تفرص ام ىلع هتمكاح

 ىلعام : ليقو ى هيلع ؟نكي ال نأ هطرش عم ةلادملاو ( اهانكسو اهتوسكو
 اهطرش عم (هديب اهقالط و) هرك ذ ام حيحصلاو ى هيلع نكي الف « نهيف اهطرش

 وأ اهيدي وأ هديب اهقالط نوكي نا اهيلو طرش نإ هنأ ضعب معزو “ هكلمي ال نأ
 امنإو طرشلا تبث دبعلا بر ديب ال هديب اهقالط نوكي نأ ةمألا بر وأ ايهليك و
 ،هيلع اهل ىلاعتو هناحبس هللا اهضرف مايقلاو ةقفنلا نأل ؛روهشملا ىلع طرشلا حصي م
 همالكل ةضقانم ةيلكلاب كلذ لقن يفف “ لجرلا ديب قالطلا اذك و ى هل اهيلع ال
 وهف؛عرشلا هيلع سيل رمأب ءيجم و ى انل اهآر يتلا ةحلصملا نع ةرداصمو ى ىلاعت

 ىلع نونمؤملا ه ثيدح هيلع درب ملف « امارح كلحأ اطرش كلذ ناكف در

 اذإ ام فالخب 0١ « الالح مرح اطرش وأ امارح لحأ اطرش الا مهطورش
 ى “وفعو "حماست لب كلذ يف ةضقانم ال هنإف اهقوقح نم ءيشب هيلع تلضفت

 هنأكف ءيشلا عقو اذإ هناف ءيش عوقو ىلإ قالطلا ال قتلع اذإ امأو
 تقلطف ءيشلا عقوف ءيش ىلإ اقلعم اهديب هلعج اذإ اذكو ع قلطملا

 ىتم اهؤطو هلو ) اهنم هزاجأو وه هقلع ذإ امل قلطملا وه هنأكف اهسفن
 اهؤايلوأ هيلع طرش ولو اذك تقو يف وأ ،الصأ اهعماجي ال نأ اهطرش عم ( ءاش

 )١( لمو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا .
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 ١ سافن وأ ضح يف ال ‘ ٠ . ٠. ٠ ٠ . .

 نإو ص هموي يف ولو تقاطأ اهآر اذإ لخدي نأ هلف اهرغصل اهيلع لخدي ال نأ

 هلو ضرملا اذك و « اوطرتشي مل ولو فكي نأ همزل ضاضتفالا ىلع ردقت ال تناك

 اذإو اهبرقي ال نأ اوطرش ولو ى هقيطت ال تناك اذإ ضاضتفا نودب اهب عتمتي نأ

 دك ؤي ملوفلحي م هنأل ءاليإ نكي مل اهسمي ملف رهشأ ةعبرأ اهسمي ال نأ هيلع اوطرش
 نأ لصاحلاو « الثم اهتحلصمو مهطرش ىعار لب « فلحلا ىرجم يري اديكأت

 بجاو موص وأ هنذإب فاكتعا وأ (سافن وأ ضيح يف الإ ) اهتقاط ىلع اهسم هل
 :تلاق نإ و ى كلذ وحنو ةراهطلا كردت ال ثح وأ هنذإب لفنلا ناك نإ لفن وأ

 وأ ڵ يرادو يلام يظفحت نأ ديرأ امنإ : لاقف هب ىل ةجاح الو لجرلا قيطأ ال

 : ليقو ى اهل همأ اهئطوف كلذل اهقادص نم لقأب اهجوزتف عامجلا قيطأ ال : لاق

 تجرخو بسنلا ةفورعم وأ اذك ةليبق نم وأ ةريقف وأ ةينغ اهنأ ىلع اهجوزت نإ

 وأ اركب تناك نإ ةئامم اهجوزت نإو “ حاكنلا توبث يف رايخلاب ناك كلذ ريغ
 ال وأ '١ةفيرع ريغ وأ ابيث تناك نإ نيسمخو «اهب لخد نإ وأ دلت وأ )١' ةقيرع
 وه : ليقو ى اضيأ بيث : ليقو “ طرشلا لطبو زاج اهب لخدي مل نإ وأ « دلت
 نإ : ليقو ى هفالخ جرخ طرش لك يف فلخلا اذك و « حاكنلا زاوج يق رايخلاب
 دنع اهديب هلعج ولو « همزلي مل اهديب اهقالطف اهجوزتي ةأرما لك نأ تطرش
 اذكف ى حاكن لبق قالط ال ذإ هديب هلعج نإ همزل : ليقو “هدعب وأ ةيناثلا دقع

 اذك ىلإ رهملاب ىتأ نإ تطرش نإو ى هليبق ول طرشلا همزل : ليقو ى هلبق هطرش
 هب تأي مل نإ تطرش نإو ى هب تأي مل ولو هتأرما يهف الف الإو « هتجوزف
 هيبأ عم نكست نأ ىلع ريثكب اهجوزت نإو ى فصنلا اهلو تناب تأي ملف قلاطف
 دقعلا دنع تطرش نإ و رخآ الزنم اهنكسأو اهلثم قادص ىلإ اهدر تهركف

 )١( لصألا يف اذك .
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 قلعم اهديب اهقالط نوكي وأ اهدلب نم اهلقني ال نأ هيلع تطرش نإو
 ىلع يهو « زاج كلذ وحن وأ نيلوح ةبيغ وأ اهيلع رست وأ حاكنك مولعمل
 ه هنم هربت ملام اهطرش

 : لاق نإو < هتربأ نإ آلإ اهلقن ولو اهيلإ عوجرلا اهلف اهراد نع اهلقني ال نأ
 هلو حاكنلا دسف : ليقو « تبث نافلأف كتلقن نإو “ فلأ كلو اهيف ككرتأ

 اهرمأف اهجرخأ نإ هنأ ىلع اهجوزت نإو ى دقملا دعب اهراد تطرش نإ اهلقن
 . تبثي ل اهديب

 ( ل اقلعم اهديب اهقالط نوكي وأ اهدلب نم اهلقني ال نأ هيلع تطرش نإو )
 يأ( نيلوح ) وأ ماع وأنيرهش ( ةبيغ وأ اهيلع رست وأ حاكنك مولعم ) ءيش
 (كلذ وحن وأ) ةصوصخم ةدلب وأ كرش وأ مالسإ دلب يف وأ رثكأ وألقأ وأ نيماع

 وأ اذك ةليبق وأ اذك دلب نم يرستلا وأ حاكنلاو “ اهبرست وأ ةنالف حاكنك

 كلذ وحن وأ اذك عضوم غولبو ةنونجم وأ ةلقاع وأ ببث وأ ركب وأ اذك تقو

 هنأ هيلع طرتشت نأ : لثم ى امارح لحي الو الالح مرحي ال طرش لك نم

 تءاش نإ اهسفن تقلط اهتعجر كلمي ال نم وأ اهتمجر كلمي نم اهنع عجار نإ
 لطت رأ اهلف « الثم نيماع باغو دقعلا دعب جوزلا نج ولف طرشلا ( زاج )
 طلغلاو نايسنلا لب ث دمملا هيف طرتشي الف عضولا باطخ نم كلذ نأل « اهسفن
 راتخلا كج هيلع مكحي راتخم ريغ باغ ولو نونجملاف « دمملاك رايتخالا مدعو

 مزلي ايف نايسنلاو دمعلا ىعار امنإ : ءوضولا يف رماع خيشلا لاق دقو « ةبوبيغلل
 . طورشلا نم نيلوح ةبيغ هبشأ ام اذك و « مثالا هلعاف

 نأ طرتشت نأ لثم هفالخ تلعف ولو ( هنم ه ربت مل ام اهطرش ىلع يهو )

 :لثمو .يطرش تكرت دق :لقت مل ام اهرمأب وأ ىضرب وأ اهرك اهلقنيف اهلقني ال
 ددح و ] ةدحا و و ] ةصوصخم ق اهنم رم ب وأ اهنم رم ] الب ى رستي و ] جوزتي ن ]
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 عضوملا نم وأ هيلإ اهدر اذإ اهدلب نم ىرخآلا ةلقنلا ىلع هعنمت نأ اهلف عون وأ

 ىرست وأ جوزت اذإ اهسفن قلطت نأ اهلو « اهدلب ىإ اهدرب نإ الإ اهلقن يذلا
 ملو “ ىرستت وأ جوزتت نأ كل تحيأ دق : هل لقت مل ام رخآ ايرست وأ اجوزت

 سيلف اهبلق يف هل تحابأ اذإو « ةدم الو « آعون الو اددع الو ةصوصخ دسقت

 وه طرتشي مل ولو « اهلقني ال نأ طرتشت مل نإ و ‘ حيحصب لعف اذإ اهسفنل اهقالط
 نإ قالطلا همزل ““قلاط يهف اذك عضوم ىدعت نإ امهل طرش نإو « اهلقني نأ

 تنب نرإ الإ اذك تقو ىلا طرشلا نأ هلوق لبقيو « اهطرش تكرت ولو هادعت

 : لبقو اهقادص طرش نم هنأل « الوهجم ولو زاج طرشلا اهنم ىرتشا نإ و هفالخ

 طرتشيو زاج امهريغ وأ“اهدي وأ يلولا ديب رمآلا لعج نإو “طرشلاعيب تبثي ال

 رايخلاف تقافأ وأ تقتع وأ تفلبف جوزلا تطرتشا نإو ىهتنونجعو هتمأو هتنبل

 نيبتت ملو ةدحاول طرشلا لعجف ةدقعب نيتنثا جوزت نإو “ نهديب :ليقو ى هديب

 ،هدعب اهاضرب وأ اهرمأب الإ هريغو يلولا طارتشا حصي آل : ليقو طرشلا لطب

 نكت ملو نالف تنب ديب هلعج نإ و ‘ زاج ةنالف ديب اهرمأ امهل جوزلا طرتشا نإو
 ىلع رمآلا كل تطرتشا دق : اهيلو اهل لاق نإو ى هنبا تنب ديبف نبا ةنبا الإ هل

 ى امل رايخ الف اهنذإب جوزت اذإو ى نينيمأب الإ لغتشت مل اذك ىلا هتقلعو كجوز
 حمحصلاو“كل هتكرت وأ رمألا كل تعزن :تلاق نإ اذك وءامل :ليقو“قالط الو

 . اقالط دحت الف ى كرتلاو عزنلا موزل

 نيملاع نيلدعو “رمألا اهل نأب نملاع نيل دع ةرضحب لوقت نأ اهقيلطت ةيفيك و

 > يرمأ تذخأ دق ينإ نيلدعو “ الثم اهيلع ىرست وأ جوزت دق اهجوز نأب

 يدنعو لبق اذك ى كتداهش اوكسمأ “نالف نب نالف يجوزنم يسفن تقلطو
 وأ ى يرستلا وأ الثم جوزتلا ركنأ اذإو ى رمآلا ذخأ يف نالدع اهيفكي هنأ

 نالدع هلك كلذب ملع نإ و ى انايب تفلك جوزتلا تدارأ وأ ى رمألا لعج ركنأ
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 ةقلطم اهيلع عجار وأ 4 خسف وه اذإف اهسفن تقلطو اهيلع جورت نإف

 . . . . ةيدتفم يفال حصو ى اهقالط لطب يعجرب

 : تلاق نإو ى أزجأ يرمأ تذخأ لقت ملو « يسفن تقلط : تلاق نإو ى ايفك
 امنإو : لاق « ناويدلا » يف هلاق ى نالوقف يسفن تقلط لقت ملو يرمأ تذخأ
 اهيلع جوز ناف ( هدعي ولو تدثب : لىقو حاكنلا ةدقع دنع ناك اذإ رمألا تبثي

 وأ هتمرح جوزت يتلا نوكل (“خسف ) جوزتلا يأ ( وه اذاف اهسفن تقلطو

 وأ اهب ىنز وأ اثالث اهقلط دق نوكي نأ لثم “ هوجولا نم ام هجوب هنع ةمرحم

 ةمألا اذإف ى اهسفن تقلطف اهيلع ىرست وأ دوهش الب وأ يعرشلا هبئان وأ يلو
 عجار وأ ( ةرح وأ ام هحوب عيبلا حصي ل وأ ك ام هحوب هنع ةمرحم وأ هتمرح

 تقلطف ةدملا يف امل ددج وأ هتعجر كلمي ( يعجر ) قالط ( ب ةقلطم اهيلع

 ءلوألل عجرت اهنإف تجوزتو اهتدع تمت ىتح ملعت مل ول و ( اهقالط لطب ) “اهسفن

 اجوزت اسيل ناكولمملا جوزتلاو ةعجارملاو ى ادسف ثيح يرستلاو جوزتلا مدعل

 ٠ اهسفن قلطت نأ امل زاح احرحص ىرست وأ كلذ دعب جوزت اذإ و ءاهقالطل احم

 اهلف اهسفن تقلط اهيلع عجار اذإ هنأ حاكنلا ةدقع يف هيلع تطرش اذإ امأو

 ىلع هتجوزت نإ و « لئاسملا كيلع سبتلت الئل مهفاف “ عجار اذإ اهسفن قلطت نأ
 ع هتمصع يف اهنأب الهج وأ انايسن وأ اعادخ « ةجوز اهنع متك و هل ةجوز ال هنأ

 كلذ ثدمي" الو ع ىرخآلا اهنع متك يتلا قلطي نأ ينعأ اهقلطي ىتح هعنمت نأ اهلف

 ةمجارم (يف) اهقالط( اهل حصو ) اهمتك يتلا قلطي نأ هلأست الو اهنم نايصع
 نهجوزت ينفو ى ةدملا يف اتاب اقالط ةقلطملا ةعجارمو ى ةملتخم وأ ( ةيدتفم )

 نآل ى انئاب ةقلطم وأ ةعلتخم وأ ةيدتفم عجار اذإ اهل حص امنإو “ ديدج حاكنب
 حصت يذلا نئابلا نمو “ةأرملا ىضر ىلع هفقوتل ديدجلا حاكنلاك تاعجارملا ءالؤه
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 بهو وأ تتام وأ ةريخألا قلط ىتح رست وأ حاكن دنع قلطت مل نإو

 قلطت نأ اهل سيلف اهقتعأ وأ تتام وأ اهجوز وأ ةيرسلا

 صءيش ىلإ اقلعم اهديب هقيلعتل اهسفن تقلط يذلاقالطلا اهكلمي الو ةعجرلا هيف
 اهسفن تقلطف ةدملا ءاضقنا لبق ءيشلا عقو مث اهقلط مث ءيشل اهديب قلع اذإو

 ةعجرلا هيف حصت ال نئاب اهسفن اهقيلطت : لاق نمف ى اهتدع ءاضقنا لبق اهقلطو
 يعجر قالط : لاق نمو . قالط اهقحلي ال : لوقي اهاضرب حصت وأ ثالث وه وأ
 اهسفنل اهقالط اضيأ حصي ال : « ناويدلا » يف لاقو ص هقالط اهقحلي : لاق هكلع

 ةدملا يف اهجوزت وأ ى اتاب ةقلطملاو ةيدتفملاك « اهتمجر وه كلمي ال نم عجار اذإ

 كلميال اقالط اهقلط وأ اهملاخ وأ اهادافف رمألا هيلع طرتشت مل نإوديدج حاكن
 نإ و كلذ اهلف رمآلا اهل لمحي نأ الإ ةعجارملا نم تعنتماو اهاضرب الإ اهتمجر

 ص تباث وهف طرشلا ركذي ملو اهمجارو اتاب اهقلط وأ اهملاخ وأ اهادافف تطرش
 هتذخأ تقافأ اذإف اهلقعلازف اهرمأ ذخأ دارأ نإ و(حبحصلا وهو لئاز:ليقو

 دقف اهرمأ تذخأف ينزي هتأر نإو ى هدادترا وأ اهدادترا يف هتذخأ نإو

 اهفذق نإ اذك و “ًحص اهرمأ تذخأف ينزت اهآر نإ و اهسفن قلطت الف ع تمرح
 هنأ تعمس نإو ص نىتنثا وأ ةدحاو اهقلط وأ « مامإلا ىلا عافترالا لبق هتذخأف

 فرصتب ها هذخأت نأ اهلف ةنالف تسيل اهنأ تملع مث « هل تزوجف ةنالف جوزت

 ٠ ة د اي ز و

 اهاداف وأ ( ةريخألا قلط ىتح رست وأ حاكن دنع )اهسفن ( قلطت مل نإو )
 اهقلط وأ اهعاب وأ ( ةيرسلا بهو وأ تتام وأ ) ام هجوب هتتاف وأ تمرح وأ

 ( اهقتعأ وأ تتام وأ ) هريغل ( اهج"وز وأ ) قالطلا اهيلع زاجأ نم لوق ىلع
 (قلطت نأ اهل سيلف) اهل قتع ةيرسلا قيلطت نأب لوقلا ىلع هقالط وأ هليثمتب ولو
 . هيرست وأ هحاكنب ملعت مل ولو كلذ دعب اهسفن
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 نم تبسح رفاس نإو

 كلم ًاقالط ةقلطملا ةدع ضقنت ل ام اهسفن قلطت ن ] اهل :« ناويدلا » ق لاق

 دقف تيرست وأ تجوزت نإ : تلاقف اهملع الب ىرست وأ جوزت نإو “ هتعجر
 وأ هنم تبره تملع نإ و « هللا دنع هنم تناب ىسفن تقلطو ىرمأ تذخأ

 اهتعجر كلمي ال٤ةدحاو ةقملطتف اهل زوجي ثح اهسفن ةأرملا تقلط اذإ و تدتفا

 : ليقز “ ثالثلاك ةدحاو : ليقو « ناودلا » م الك هملع لدي اك تبضر نإ الإ

 نم عضوم يف ةروكذملا لاوقالاب حرصو « جاتلا ه يف اك اهتمجر كلمي ةدحاو

 الو ثالث ةدحاولا نأ ىلع ليلد ال ذإ ى لوآلا يدنع حبحصلاو ى « ناويدلا ه

 اهل نوكي نأ اهسفن قيلطت اهطارتشا ةدئاف ذإ « اهتمجرل اكلام هنوكل هجو
 ىيلطتك رييختلا قيلطتو “قالط مدمك اهقيلطتف اهتمجر كلمي ناك اذاف ى اهكح

 اهجوزت وأ اهمجار مث اهسفن تقلط اذإو ، روك ذملا فالخلا يف اهديب رمآلا لعج
 تصعونْيضم وأ اتضم اثالث وأ نيتنثا اهسفن تقلطنإ و “اهدي نم قيلطتلاجرخ
 هقالط اهقحل ةدملا يف اهقلط مث اهسفن تقلط نإ و “ نالوق نيتنثالا يفو “ ثالثلاب

 نع ةجراخ اهنأ ىلع ءانب اقلطم آل : لبقو “ سلجملا يف اماد ام : ليقو ى اقلطم

 يف ولو ى اهسفن قلطت نأ "حصي مل هقالط قبس نإو « اهسفن اهقالطب هتمصع
 ص هدي يف لمج" نإو ث هدي يف رمآلا لعج اهريغ اهقلط اذإ كلذك و « ةدملا

 :ليقو ث عقي مل ريغلا اهقلطو « اضيأ جوزلا اهجوزت مث ةدعلا تمتو جوزلا اهقلط و

 ص تعجور مث تملوخ وأ تيدوف وأ تقلط اذإو « اثالث آلوأ اهقلطي مل نإ عقي

 ام لعف اذإ و ى ةدملا دعب اهجوزت نإ ال « اهقيلطت حص هب اهسفن قلطت ام لعف مث
 ص اهسم ولو “ تع اذإ قلطت نأ اهلف ملعت ملو هب اهسفن قلطت نأ هيلع تطرش

 اهلف قيلطتلاب هقبست نأ اهنكمي ملو ربج اهسم نإو ى ربج الب ملعلا دعب اهسمي مل ام
 . اهسفن قلطت نأ

 ( :نم ) رمآلا اهلف اهباغ نإ تطرتشا يتلا ةدملل ( تبممح رفاس ناو )
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 ةلبقملا نمف سمشلا عولط دعب ناك نإف « هنكسم نم نيخسرف هتزواجم

 اهقلط نإ اذكو ى ةيضاملا نم تبسح اهلبقو

 نإ : « ناوبدلا ه يف لاق ( هنكسم نم ) نيبوسحم ( نيخسرف هتزواجب ) تقو

 ةزوحلا نم جرخ نيح نم تبسح" مالسإلا ضرأ يف نيتنس باغ نإ هيلع تطرش
 اه نيبت نإو ع هلوخد اهل نيبتي ىتح ةبيغلاب هيلع كحيو ءانمآلا كلذ نيبي امنإ و

 نيتنس رفسلا يف ثكم نإ تطرش نإو “ دعب بئاغب سيلف هلزنم لخدي ملو
 لايمآلايف نيتنس ثكم نإ و ى رفسلا مسا قحتسا نيح نم تبسح اهديب اهرمأف

 رخآ ادلب هتبيغ يف نطو نإو اهرمأ ذخأت نأ اهل سيلف ةزوحلا نم جرخ دقو

 نونجملاو لفطلاو ى ال : ليقو “ اهرمأ تذخأ ةدملا هيف تمتف لبق هنطوب ناك

 ذخأ حصو « هنع قلطي وأ هب يتأي نأ هديس ذخأتو “ رحلاك دبعلاو غلابلاك

 .تقلط ةدملا تمت اذإ هنأ يدنع حضاولاو ى ةنونجملا ال « ةمآلاو ةكرشملاو ةلفطلا

 هنأ تطرش اذإو ى هالوم ىلع جتحت نأ جاتحت الو ى دبعلا اهجوز نم اهسفن ةأرملا

 زواج نيح نم تبسحو ىرفسلا ىلع اهمالك لمحا اهرمأ اهلف اذك رادقم باغ نإ
 نإ و ى اهجراخ وأ لايمآلا لخاد نم ايهتزواجم دعب هارت تناك ولو « نيخس فلا

 اهرمأ اهلف ثكم برإ هنأو اذك رادقم رفسلا يف ثكمي ال نأ هيلع تطرش

 اذإ اك ص كلذك ثكم اذإ اهرمأ اهلف ىرخأ ةهج ىلإ ترفاس وأ هعم ترفاسف

 بسحتم ( ف سمشلا عولط دعب )ةزواحملا تقو (ناك ناف) هعم رفاست ملو تدمق

 تبسح اه ) عولط ( لبق ) ناك نإ (و ) اهلبق ام غلتو ( ةلبقملا ) ةليللا ( نم )
 لبق امهزواج نإ ةضاملا ةليللا بسحت : ليقو ةلماك ةليللا بسحتف ( ةيضاملا نم

 نإ : ليقو ع هدمب امهزواج نإ ةلبقملا ةليللا نم باسحلا ءىدثبتو ى رجفلا عولط
 ص ةلبقملا ةلمللا نم تأدتبا هدعب وأ ث ةيضاملا ةليللا تبسح لاوزلا لبق امهزواج
 لاوقألا هذه رماع خبشلا ركذو ى اقلطم هيلا تقولا كلذ نم بسحت : ليقو

 اهقلط نإ ) فالخلا ىلع ( اذكو ) « ريخألا لوقلا ىلإ ةراشإب ضيحلا باب يف اهلك
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 وأ سافن يف اذكو « اهنم ىلآ وأ دقف وأ تام وأ ، ضمح ال نم يهو

 يف هتحص يفو « مولعمل اقلعم اهديب اهقالط عوجر تطرش نإو ضيح
 تءاش ىتم تداز نإ اهراظتناو اهيناوتا هرضي مل : فالخ لوهجملا

 مامت وأ هعوقو دنع لعفت مل نإ اهتاف الإ و اهسفن تقلط

 ضيحت نمم تناك ءاوس رهاظ وأ(اهنم ىلآ وأ دقف وأ تام وأ ضيحت ال نمم يهو
 ام ةخسن يقو ( ضيح وأ سافن ) تقو درج ( يف اذكو ) ضبحت ال نمم وأ

 اذك و “ضيحت ال نمم يهو ى اهنم ىلآ وأ اهقلط وأ دقف وأ تام نإ اذك و : هصن

 قلط ق رتتسملا نم الاح ضحت ال نمم يهو :هلوق نوكيف ها ضح وأ سافن ف

 يأ ( اهقالط عوجر تطرش نإو ) هب هلصوو هريخأت ىلأوآلاو هلوعفم نم وأ

 يأ ( هتحص يفو ) اهيلع ينبيل ةلأسملا داعأ ( مولعم اقلعم اهديب ) هتروربص
 وأ فرمي نأ نكمي نكل ص فرمي ال يذلا ( لوهجملا يف ) اهديب هعوجر ةحص

 : لبقف ( .فالخ ) كلذ دعب فرميو هعوقو لوأ فرمي" ال وأ هتفرعم بعصت
 هذهو “ لهجلل اهديب نوكي ال : ليقو “ قيلطتلا عقو وه اهقلط نإ و اهديب وه

 يأ ( اهيناوت اهَوضي مل ) هلوق وه يذلا باوجلاو طرشلا نيب ةضرتعم ةلجملا
 تقلط تءاش ىتم ) اهلوق طرشلا كلذ ىلع ( تداز نإ اهراظتناو ) اهؤطب

 تقتلاو نيخسرفلا زواج نإو ى رم اك رمألا اهتاف اهسم اذإف اهسمي مل ام ( اهسفن
 كلذ دزت ( الإو ) ةياغ الب اهمماج ول و اهدي نم رمألا لطبي مل رفسلا يف هعم
 عوقو يأ ( هعوقو دنع ) اهسفن قلطت مل نإ يأ ( لعفت مل نإ )قالطلا ( اهتاف )
 اجوزت عقوأ ولو “رفسلا يف نيلوحلاك ةدملا ( مامت وأ ) حاكنك هيلا قلعملا مولعملا

 لثم © اهلثم ءاضقنال تقلط ةدمل قلطت مل اذإ : ليقو “ الثم نيرخآ ةبيغ وأ

 نيماع باغ اذإ تقلط قلطت ملو اهباغ اذإف نيماع بيغي ال نأ طرتشت نأ

 اذكهو نيرخآل تقلط اضيأ اهماتل قلطت مل نإو “ هدلبل عجري مل ولو نيرخآ
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 رثك ألا اهلف نبتنام لجآ يفو ةئام لجاع يف نوكي نأ ىلع اهقدصأ نإو

 ىمس ام امل و ‘ حاكنلا زاح ةبحو وأ ةمح الإ آرانيد اهقدصأ نإ و ‘ الحاع

 . مكاح كب ال

 وأ اهيلع جوزتلا داعأ اذإ : ليقو رثكأ وأ لقأ وأ ماع طرش يف اذك و“ةياغ الب

 الو اهتوفي ال : ليقو عجرب مل نإ ال “ تقلط ةدملا باغو رفاس مث رفس نم عجر

 اهلف كلذب ماعت مل اذإ لاح لك ىلعو ى اهف اقح اهدي ين هلمج اذإ يناوتلا اهآرضي

 قلطتنأ املو “حصي مل ةدملا متت نألبق اهسفن تقلط اذإو دعب تملع اذإ قالطلا

 رفاسي ىقح قلطت نأ حصي مل قلطي نأ لبق لايمألا لخدو تمت اذإو تمت اذإ
 لجاع يف ) قادصلا ( نوكي نأ ىلع اهقدصأ نإو ) ملعأ هللاو ىرخأ ةدم متتو

 الجآ لقألا :ليقو ( ذاجاع رثكألا اهلف ) كلذ وحن وأ ( نيتنام لجآ يفو ةئام
 .لدعأ وهو “اقفتي نأ لبق لخد نإ لثملا قادص :ليقو “ الجآ رثكألا : ليقو

 ( وأ ةبح الإ أ رانيد اهقدصأ نإ ) هنأ مدقت ( و ) اهفصنف سملا لبق اهقراف نإو
 :ليقو (مكاح مكحب ال ىمس ام املو حاكنلا زاج) كلذ وحن وأ ( ةبحو ) ارانيد
 تينثتسا وأ هيفتديز امب كحي الف ،ةداع ةمولعم ريغ ةبحلا نأ ؛ لوألا هجو هب
 اك ص مهردلا نث سدس تاحالطصالا ضعب يف ةبحلا نأ يناثلا هجوو “ لهجلل هنم

 . ملعأ هللاو اهعم امو اهب كحي مل رادقملا اذه ادصقي مل اهنأ ملع اذإف . سوماقلا يف
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 باب

 ىلع ماقأ نهدقع بتر ناف « هعم نماسأ و نامث هتحتو كرشم ملسأ نإ

 > الإ ولت اوألا عبرألا

 باب
 اوملسأ اذإ نيكرشملا حاكن يف

 بتر ناف هعم نماسأو ) رثكأ وأ لقأ وأ ( ,نامث هتحتو كرشم ملسأ نإ )
 ديدجت الب ( لئاوألا عبرألا ىلع ماقأ ) ةدقعب ةدحاو لك جوزت نأب ( نهدقع

 الب نهجوزت ولف “ اعرش زوجي اك جوزت هنأل ؛ ةماقإلا ةين ديدجت الو ى حاكن

 يف هل مالسإلا صيخرت ةينب نهيلع ماقأ نيضر مث ىضر الب وأ يلو الب وأ دوهش
 جوزت نإ اذك و « عانتمالا ندجي الو زوجي ال كلذ نأ دقتعيو “ ديدجتلا مدع
 يأ ىرخأ اعبرأ جوزت مث ةدقع يف ةدحاوو ةدقع ي اثالث وأ ةدقع يف نيتنثا

 ىلع وأ رخاوألا ىلع مقي نأ هل : ليقو “ لئاوألا عبرألا ىلع مقي هنإف ‘ جوزت
 ام حاكنب بقامي مل هنأ كلذ ين ام ةياغ نآل « امم رخاوآلاو لئاوآلا نم ءاش نم
 ىلعو “ كلذ نم ءيشب هوعنم لو ع كرشلا دقعب الو نهعايحم الو عبرألا قوف

 ىلإ ديدجتب عجرب نأ هلف نهنود امأ « لئاوألا عبرألا ىلع ماقأ اذإ لوألا لوقلا
 ةدحاو وأ ،ةدقع يف نهجوزت نأب (الإو) مهضعب وأ لئاوألا قراف اذإ رخا وألا

 يتلا تادقملا نم كلذ وحنو ، ىرخا يف اثالثو ع ىرخأ يف امبرأو ةدقع يف
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 ةدقعب ًاعب رأ حكن نإف ء ديدجت الب هيلع هل ماقملا زوجو ء ءاش نمل ددج
 ءنهمملع ماقأ رخاوألا و وه ملسأ ناف > ل اوألا ىلع ماقأ ىرخأب اعبرأ ش

 { دعب نماسأ نإ لئ اولل عجريالو

 ص كلذك نيتدقع نم رثكأ وا « ىرخأ يف ثالثو ةدقع يف سمخك ىنزجي ال

 زجم مل نكل نامث لمكت ل وا ىرخأ يفن يقابلاو ىرخايق نيتنثاو ةدقع يف ف ثالثك

 ىرخأ يف ثالثو ةدقع يف تالث وأ ىرخا يف ةدحاوو ةدقع يف سمخك دقملا

 ديدجتلا نإف ى ديدجتلا هيلع لدي اك نربجي مل نعنتما نإو ( ءاش نل دآدج )
 نإ ابس الو ص ديدجتلا ركذ املك اذكهو ى ربجي حاكنلا دقعني الو ديدج حاكن

 زوجو ) ربجي هنا ةروص يف فنصملا مالكيف لوق يتأي وأ ءاش نإ ددجيو : لاق

 عبرألا ىلع رصتقي نكل يمفاشلاو كلام هيلعو هدقع ىلع يأ ( هيلع هل ماقملا

 ى مهتنايد يف كلذ ناك نإ اثالث اهقلط وا دوهش الب اهجوزت ولو( ديدجت الب )
 : ليقو « هتقبس وأ تقو يف املسأ نإ نبيمذلا ةماقإ ىلع عامجإلا ضعب ىكحو

 ىلا هيلع يف ءاهلا دوع زوجيو ى مهتنايد يف هل زجت مل ولو اثالث اهقلط نم هل زوجت
 اسيسأت ديدجت الب ذئنيح هلوق نوكي هنآل « ىلوأ وهو ظفللا رابتعاب ءات نم

 : لوقي نم مهنمو ى ءايركز يبأ لوق عجرأ فنصملاو ى هلوقل ىنعملا يف اديكأت

 ةدقعب يناثلا ىلع دقعلا ةلأسم ىلإ نهنم ءاش عبرألا يا ىلع ميقي نا هيلع سأب ال

 دقعلا ةلأسم يهو ى اميمج اهلبق يتلا ةلأسملا ىلعو هيلع هعاجرإ زوجيو ى ةدحاو

 ماقأ ىرخاب اعبرأ م ةدقعب أعب رأ حكن ناف ) ةدقعب عبرأ ىلعو ةدقعب عبرأ ىلع

 نملسأ نإ لئاوذال عجري الو نهيلع ماقأ رخاوألاو وه ماسأ ناف “لناوألا ىلع

 ةماقإلا هبلق يف دقعي مللئاوآلا عم ملسأ امل ناكنإ نهيلإ عوجرلا هل :ليقو (دعب

 دقو ص اهيلع هلثم رثكا وا نامث نم لقأ ىلع مالكلاو ى رخاوألا سمي ملو نهيلع
 اوهسأو ةدحاو مش نيتنثا مث اثالث جوزت ولف عضوملا اذه ليصافت هنم ملعي ام "رم

 نإو . اهايإ مث نهمدق وا ثالثلا مث اهمدق نإ اذك و ةدحاولاو ثالثلا كسمأ
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 زوجو 2 تعنتما نإ ربجتو ‘ افن ًأتسا تملسأ م كرشب ةجوز فلخ نإو

 . [« اهتدع ضقنت . ام امهماقم

 وا ةروص يا ىلع ءاش نمب جوزتي نا هل نإ : ليقو ى اهكسمأ قبس نم لكشأ

 حاكنو . ادعاصف ةسماخلاب ايناز كرشلا لاح نوكي نا هتياغ نأل « تناك ددع

 لحي ال حاكنب اهسم نم هيلع مرح نم مهنمو ىاماسأ اذإ لح اهب ىنز نمب كرشملا
 زوجي الو 0 هيلع تمرح نتخلا لبق هتجوز "سمو ملسأ نإو “ ىنزب وا هنيد يف

 ء قالطإلا ىلع هيف نمأي تقو ىلإ هرخؤي هنإف ى فاخ نإ الإ ناتخلا ريخأت هل

 ؛مرحت مل رذملا مايأ يف اهئطو نإ و « )١' مئامسلاو ىلايللا يف رذعي هنا ضعب نعو
 ىلع اوقفتا وا “ دحاو تقو يف هتاجوزو جوزلا ملسأ اذإ وه امنإ هلك مدقت امو

 نإ اماو ةمصعلل امطاق مالسإلا نكي مل كلذلو « رخآلا مهدحأ قبسف مالسإلا

 الب ماقملا زوجي ال : ليق ‘ فلتخي هلئاسم عيمج يفف كرشلا يف امهدحا فلخ
 نيتجوز وا ( ةجوز ) همالسإب ( فلخ نإو ) : لاق اك زوجي : ليقو ديدجت
 تنعذأو (تملسأ مث) ،ةبراحم ةيباتك وا ةيباتك ريغ هيف يأ ( كرشب ) ادعاصف
 نيب ةمصعلا عطقي مالسإلا نا ىلع ءانب « حاكنلا دقع (افناتسا ) ةبراحملا ةيباتكلا

 نإ ) فانئتسإلا ىلع ( ربجتو ) اك رشم امهدحا وا اناك اذإ هنيح نم نيجوزلا

 نكي مل ولو لوألا دقعلا ىلع ( امهماقم زوج و) ربجت ال نأ حضاولاو ( تعنتما
 . « ناويدلا » يف اك اهتنايد يف كلذ زاج نإ ى اثالث مالسالا لبق اهقلط وأ دوهشب

 مرحي ام لعفي وأ اهمالسإ لبق اهمماجي وأ ةملسملا ةدمك ( اهتدع ضقنت مل ام )

 عمتجت ال نم وأ ى اهتخا جوزتي وأ جوزتت وأ “ جرفلا نطاب رظنك اهب جوزتلا
 نإف “ عرحتلا بابسا نم كلذ وحن وا اهتنب وا اهمأب نزب وأ اعبرأ وا اهعم

 اهعم عمتجت ال نم جوزت ناو تمرح امرحم لعف نإو “ اهل ددج اهتدع تضقنا

 )١( لصألا يف اذك .
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 دعب امل هديدجت زاجو ء اعبرأ وأ اهتخأ جوزتي وأ جوزتت ل ام : ليقو

 نإ حب رأ وأ تخأ ةدع دعب وأ > تح وزت نإ ةدع م ةمصع نم جورخ

 م

 . اقلطم هديدجت الو ى هماقم حصي مل اتماسأ و نيتخأ ىلع ملسأ نإو ، نقلط

 لق د دح و تمأ رح و ا تتام و ١ ث الثب تن اب ن ا ال ! ك ةدع دمب ال د دح هق ر اف و

 ( اعبرأ وأ اهتخأ جوزتي وأ جوزتت مل ام ) ةماقإلا هل ( : ليقو ) مرحت مل ةدملا
 لعفب و ١ اهم الس ! لق اهعم احم ل ام و ١ > ة ر امعل ١ ره اظ ق » ن ا ويدل | « ر اتخ وه و

 ٠ كل ذ وحن و ١ رظن و | سم نم اهب ج وزتلا م رحح ام

 ةأرملا كلمت هبش « ,كلم يا ( ةمصع نم جورخ دعب اهل هديدجت زاجو )
 كلملا نع ربع كلذلو « اهيفام بابصنا نع اهل عناملا اهوحنو ةبرقلا طابرب
 وأ تخأ ةدع دعب وأ تجوزت نإ ةدعو ) . ظفحلاو عنملا يه يتلا ةمصعلا

 ص ضعبلا ىالط وا عبرألا نم ”ضعب وا نهتوم وا نمرح وا ( نقلط نإ عبرأ
 هنأو “ لوالا ىلع نامقي الف تبأف مالسإلا اهيلع ضرمف ملسأ نإ : كلام نعو
 وباو يمفاشلا لاق اذك و « اهب“ىتحأ وهف ةدعلا يف اهك ردأ و وه مث يه تملسأ نإ
 مالسإ عقو اذإ : لاقف آلوا اهمالسإو آلوا همالسإ نيب يمفاشلا ىوسو ى ةفينح

 ةيباتك نع يباتك باغ نإ : ليق . اددج الإو “ حاكنلا تبث ةدعلا يف رخأتملا

 دعب ملسأ هتماع نإو « ةدع دعب جوزتت نا اهلف ملسي مل وا ملسا هنا ملعت الو تملسأف

 اهنأ ملع م اهتخا جوزتو ملسأ ناو « همالسإب اهمالعإ هيلع نآل هيلا درت مل اهتدع
 ردق رظتنا ةكرشم نع ملسأ نمو نييباتك ريغ اناك نا اهب هحاكن مت هلبق تملسأ

 ولو اهك ردا اهجوز مش تملسأ نإو . فالخ اهقادص يفو ى اهتخا جوزتو اهتدع

 ىلع ملسأ نإو ) اهتخا وا امبرا اهدعب جوزتي ملو جوزتت مل نإ اهتدع تضقنا
 هديدجت الو ) لوآلا دقملاب ةدحاو ىلع الو اهيلع ( هماقم حصي مل نيتخا
 اهنيب علاو < نيتخا نيب عمج دإ 90 هلع ًاظىلفت ةدحاو سم مل ولو ( اقلطم
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 ىلع اضيأ هماقم صخرو ى امهدقع دحتي ملو اهسمي مل نإ ةدحاول صخرو
 . ملسأ نإو ى امهعمج مهتلم غاسو ددعت نإ ىلوألا

 اوزاجأ ذإ يناقلا ةلأسم فالخب « لطبم الو قحم ليوأت هلوانتي مل .صنب مرح
 - هلا مهحبق اول"وأت دق ضفاورلا نيلطبملا نأل ى ةرم اك عبرأ ىلع مايقلا هل

 نكل الطاب ناك ولو مهفالخو ت عست هل زاج اك « امست للع يبنلا ريغل اوزاجاف

 ديدجتلا ( صخرو ) ريثأت هل ناكف يناثلا حاكن نيك رشملا داقتعا عم عمتجا

 ةدحاو سم وا اههسم نإ عنتميف“سملا عقوي مل نإ يا ( اهسمي مل نإ ةدحاول )
 ص دحتاو اهتسم ولو صخرو “عمجلا لح مهداقتعا ىلإ ارظن (امهدقع دحتي ملو)
 آلإ ص ةمصعلا ق تناك نم ةلزنم اهنال : ةتس يلا نب ورمع نب دمح هللا دمع وبا لاق

 يف امبرا كرت ول هنا ةمصملا يف نم ةلزنمب اهنوكل ُلديو ى حاكنلا اهل ددجي هنأ
 وا نيتنثا وأ اثالث كرت نإو “ نهضعب ةدع وا نهتدع مت ىتح جوزتي مل كرشلا

 "صني اك ربجت ال اهنأ يدنع يذلا و « ةدملا "متت ىتح نهتمرحم جوزتي مل ةدحا و

 وهف “ دوهش و يلوو ىضرب الا ‘حصي ال ديدج "حاكن ديدجتلا نإف ى ديدجتلا هيلع
 . ديدجتلا ركذ املك اذكهو “ ىضرب آلإ حصي ال هنا يف ةحكنألا رئاسك

 غاسو ) دقملا ( ددعت نإ ) ديدجت الب ( ىلوألا ىلع اضيأ هماقم صخ رو )
 لاقو . ايهَسم ولو ددجي نكل « مهتلمب 'غسي مل ولو صخرو « ( ايهعمج مهتلم

 : نوشجاملا نبا لاقو & ديدحت الب مقيف ايهنم ءاش نم راتخي : يمفاشلاو كلام

 اعبرأ جوزت نإو “مهتمصع تلاز جوزتو عبرا نع "دترا نإو ى ءاش نمل دآدجي

 كرشلا ةعبرأ تملسأ مث ص نهتدع تمتو نهقلط و اعبرأ جوزتو “ باتو ةدرلا يف
 عبرا هلف ةدملا يف وا تاماسملا ضعب هدنعو نماسأ نإ و « ليق ايف لوألاب هل نهف

 ةمصع تلاز ةدملا يف رخاوآلاو نملسأ نإو“راتخي : لبقو “ ىلوألاف ىلوآلا آنهب

 ملأ نإو ) اهتدع ق ج وزت رثكأ وأ ةدحاو تدتراف عبرأ هدنع نمو ى لئا وألا
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 ددحص الو ‘ ةدحاو ىلع نإو ميهي الف هعم اتماسأ و اهتمرحمو ةأرما ىلع

 تتام وأ تامف هتمرحح جوزت نإو ء دقعلا دحتاو سملا ىقفتن ١ ولو > اهل

 همالسإ لبق مسق نإ در ايهنم ثراو مزلي مل تملسأ وأ ملسأ مش

 ولو اهل ددجي الو ص ةدحاو ىلع نإو مقي الف هعم اتملسأو اهتمرحو ةأرما ىلع

 ىفتنا نإ صخرو ى ايفتنا نإ ددجي نا صخرو ( دقعلا دحتاو سملا ىفتنا

 كاهقراف املسا مث لعب تاذ وا ةدع يف ةأرما جوزت نإ : « ناويدلا » يفو ؟ سملا

 "سم نإ و “ تنبلل د ةدج سي مل نإ و ء اتمرح اهسمو ةدقع ىف اتنبو امأ وا

 ددح اتنب نإ و اتمرح امأ نإ : ليقو © اتمرح : ليقو &ى اهمكسمأ ةدحاو

 وأ الإو ص ةريخألا “سمي مل نإ اهئسم ولو ىلوآلا كسمأ نيتدقع يف نإو ى تنبلل
 . ھا اتمرح ايهَسم

 اهثروف (تتام وأ) هتثروف ( تايف ) هنع ةمرحم وأ ( هتمرح جوزت نإو )
 يحلا وهو ( اثراو مزلي مل ) هتوم دعب ( تماسأ وأ ) اهتوم دعي ( ملسأ مث )
 ةهج نم اذك و مالكلا قاسم وه اك ص ةيجوزلا ةهج نم ثرو امل ( در امهنم )
 )6١١ « هلبق امل "بج مالسإلا » : ثيدحل ( همالسإ لبق ) لاملا ( مسق نإ ) ىرخأ
 : ليقو “.ثري هنإف ى ملسملا هبيرق لام مسق لبق كرشم ملسأ اذإ ام سكع

 بسنو ى ًالسم توملا لاح ناك نإ الإ رخآلا امهدحأ ثرب الف نيجوزلا

 « ىقابلا يف ذخأي الو ى هلف هثرإ ُيجلا ذخأف لاملا ضعب مسق نإ و : انباحصأل

 كعرشلا ةمسق فلاخت ةمسق ثاربملا مسقف امهدحأ تامو هل تلح نم جوزت نإ و

 ص كلذكف كلذك ضعب مسق نإو ى هل دزب ملو ذخأ امم صقتني مل ؛يحلا ملسأ مث

 )١( هلبق ام بجي ظفلب دمحأ ءاور .
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 حاكن هل حصي مل ةبراحم ةيباتك وأ ةينثو وأ ةيسوجم كرشب كرت نإو

 نإ اذكو « همالسإ لبق اهّسم نإ ةكرشملا دتعت ح ؛ مالسالا يف اهتخأ
 ةدحاو ةدع تضقنا ىتمف « نهضعب وأ نهتدع يضقنت ىتحف ًاعبرأ هب كرت

 ملابئاضقنا لبق جوزت نإو ، اذكهو ءاش نإ ةدحاو جوزت تتام وأ

 وأ اثالث هتجوز ملسم قلط نإ اذكو . مرحت ملو ء امهنيب قرفي

 وأ ةينثو وأ ةيسوجب كرشب كرت نإو ) قحلا ىلع همالسإ دعب يقب ام مسقيو
 ىتح مالسالا يف ) اهعم عمتجت ال نم وأ ( اهتخأ حاكن هل حصي مل ةبراحم ةيباتك
 ةدحوم مالسالا يف جوزتي يتلا تناك ءاوس ( همالسإ لبق اهتسم نإ ةكرشملا دتعت

 ءانب 0 ملسأ نيح نم اهعم عمتجت ال نم وأ اهتخأ ج وزت اهسمي مل نإو ى ةيباتك وأ

 ةجوز تدترا نإو ““ةدع مزلت مل اهسمي مل املو « ةمصعلل "عطاق مالسالا "نأ ىلع

 دق ناك نإو « اهنودب عبرأ وأ ى اهعم عمتجت ال نم جوزت هلف اهتسم لبق ملسملا
 اذكو ) اهئاضقنا لبق جوزت نم نيبو هنيب قرفي" نأ ريغ نم يضقنت ىتحف اهّسم

 نمسأ ول نهنأل ( نهضعب )"ةدع ( وأ نهتدع يضقنت ىتحف اعبرأ هب كرت نإ
 ىتمف ) هتمصع يف "نهنأكو ناث دقعب : لبقو “ دقع الب هل تاجوز نكل

 تتام اهلك ( اذكهو ى ءاش نإ ةدحاو جوزت تتام وأ ةدحاو ةدع تضقنا

 “رسمي مل نمو ى ءاش نإ "عبرأ هل متت ىقح ى ىرخأ ج وزت اهتدع تت وأ "ةدحاو

 جوزت نيتنثا ةدع تضقنا نإ و ى اهبلع ةدعا ذإ ى هنيح نم اهَضو ع جوزت

 نود ام هيف كرت نإو ى اعبرأ جوزت اعبرأ وأ ى اثالث ج“وزت اثالث وأ « نيتنثا

 اذه لبق هركذ امو ى ةدملا ءاضقناك توملاو كلذك اعبرأ هل متي ام جوزت عبرأ

 (ءاضقنا) و اهتوم ( لبق جوزت نإو ) :هلوق ليلدب فالخلانم "جورخو "ةطوح
 وأ ص اثدلث هتجوز ملسم قلط نإ اذكو “ مرحت ملو اهنيب قرفي مل اه ) تدع
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 ىح ًاعبرأ وأ ،امتخأ جوزتي ال هيلع تمرح وأ نئاب اهقلطوأ اهاداف
 ىتح جودتي ال ثالث اعبرأ قلط نإ اذكو ى تومت وأ ىلوألا ةدع يضقنت
 نإ مرح الو { جوزت نم نيبو هنيب قرفي الو 4 نع وأ نهتدع يضقنت

 ك ءاضقنالا لبق هب لجعت

 ام ىلع مفلا عامج وأ ادمع ربدلا عايج ( هيلع تمرح وأ ع انناب اهقلط وأ اهاداف
 وأ ةرم ام ىلع ( رخآلا مرحمب امهدحأ ىنزب وأ سافنلاو ضيحلا عامج وأ « يتأي

 جوزتي ال ) اهلك يرحتلا هوجو نم كلذ ريغب وأ ى ةمجرلا لبق ةدملا يف اهعايجي

 ص تومت وأ ىلوألا ةدع يضقنت ىتح اعبرأ وأ ) اهعم عمتجت ال نم وأ ( اهتخأ

 ص ةعجارملا هيف حصت ال اقالط نهقلط وأ نمأرح وأ ( اثالث اعبرأ قلط نإ اذكو

 (نتمي وأ) نهضعب ةدع وأ ( نهتدع يضقنت ىتح جوزتي ال ) هجوب هتنتف" وأ
 كلذيف جوزت نم ( مرحي الو جوزت نم نيبو هنيب قرفي الو ) نْبضعب تمي وأ
 (ءاضقنالا لبق هب ) م'رحي ال : هلوقو “قرفي ال :هلوق ىلإ عجار (لجعت نإ) هلك
 ص ايمجر نوكي نأ قالطلا يف لصألا نآل ثحبلا لبق هنم أربي نكل ى توملا وأ
 راطفالا هل "لح نمك هنيدو هضرع نوص همزلف هماظي مل هنم أرب نمف “ ليق اذك
 هضرع نوص امأف هسفن نم ةءاربلا حيبي الئل آرس رطفي هنإف هجوب رضحلا يف

 ةءاربلا نع فقوتلا بجي هنأل ى فيعض وهف هتءارب ىلإ مدقتلا امأو « قحف هنيدو

 ردص نإو ى هيف فوقوم نم رمآلا ردص ولو “ لالح هجول المتحم رمآلا ماد ام
 ءالف رداصلا رمألا كلذب هنم ةءاربلا امأو ى ةيقاب ةقياسلا هتءاربف هنم ىربتم نم
 ال نم وأ اهتخأ هنيح نم جوزتي نأ اهجوزل زاج ةأرملا تتام اذإو المتحم ماد ام

 الو ى اهنودب اهريغ هدنع ناك نإ اعبرأ مي وأ ى اهنودب اعبرأ وأ ى اهعم عمتجت

 وأ ىلوألا ةدع يضقنت ىتح : هلوق كلذل لديو « هنع رجز" الو كلذ هركن

 قالطلانم وأ “ثالثلا قالط نم ىلوألا ةدع ءاضقنا لبق كلذ جوزت امأو “ تو
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 نإ ءطولابو ، دقعلاب اتمرح ءاضقنا لبق ًايعجر ةقلطم تخأ جوزت نإو

 . طقف ةريخألا تمرح بتر نإ و ء دقع داحتاب اعبرأ

 مرحت مل عقو نإ نكل ى هركيو هنع رجزبف ءادفلا نم وا ةمرحلا نم وأ « نئابلا
 . خيشلاو فنصملا لاق اك اهنيبو هنيب قرفب ملو 2 هملع

 اہمم عمتجت ال نم وأ هتعجر كلمي ( ايعجر ةقلطم تخأ جوزت نإو )
 ص امهادحإ سمي مل وأ امهس مل ولو ( دقعلاب اتمرح ) توم وأ ( ءاضقنا لبق )
 مل ولو ىلوآلا تمرح اهسم نإو ى ةيناثلا سم نإ الإ ىلوآلا مرحت ال : ليقو
 نأ ىلع ءانب ى اهسمي م وأ ىلوآلا سم ةيناثلا سمب لوآلا مرحت ال : ليقو ى اهسمي
 ةيناثلا مرحت و ى اهقوف امو اهمأ و 0 اهنود امو اهتنب الإ مرحي ال ىنزب ةأرملا سم

 سم مأرحت : ليقو “ةءاوس كلذ يف مراحملاو ناتخألاو ى ىنز هنآل سملاب اعطق

 هلف ؟رسم عقي مل نأب مرحت مل اذإو ث طقف تحت وأ قوف امو تنبلاو مألاو تخألا

 رأ دقعلاب اهميرحت هجوو ص تتام وأ ةدملا تمتو ى ىلوآلا قراف اذإ اهجوزت

 دقعلاب اهميرحتف ةيناثلا امأو ى ىلوألل قيلطتلاك ىلوآلا عماجت ال نم ىلع دقعلا

 قارف لبق ةيناثلا لجمتسا هنأبو عماجت ال نم عم اهعمج ذإ ؛ مارح هجوب اهيلع
 ذإ امرحت مل اهتمرع بطخ نإو « اهنامرحب بقوعف زاوجلا تقو لبقو “ ىلوألا
 . دقعي م

 اجوزت ول اهتمرح يه اهضقانت يتلا نأل ى هقباسلا ةأرملا ال عبرألا مرحت (و)
 تمرحف اهضقانت ةمرحلاف ،زاجل طقف اثالث اهيلع جوزت ول هنإف ‘ عبرألا ال اهيلع
 وأ "نهل ( ءطولاب ) ددملاب لب تاذلاب اهضقاني لف عبرألا امأو ٤ اهعم اهب

 نإو ) سم نم الإ مرحت ال :ليقو ( ,دقع داحتاب اعبرأ ) جوزت ( نإ ) آنهضمبل
 عبرألا تملع نإو “ ةسماخلا اهنأل اهسم اذإو ( طقف ةريخألا تمرح بتر
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 وأ اهيلع ميقي لهف ، كلذك كرشب ةجوز كرتو دهاعم "يباتك ملسأ نإو

 ٠ نالوق ؟ ددح الو ال

 . ىنز اهجوز نم تملع اذإ ةأرملا ميرحت يف فالخلا ىلعف « اهسمب نهضعب وأ

 ةدهاعم ةيباتك يأ ) كلذك كرشب ةجوز كرتو دهاعم يباتك ملسأ نإو (

 هنأ كب لمي ( الو ) ميقي (ال وأ ) ةيباتك ملسم جوزت زاوجل ( اهيلع ميقي لهف )
 يظفللا ديكوتلا نرقف مقي الو ميقي ال وأ ى كلذ مهوتت ال وأ ملسمل ةيباتكلا زوجت

 هناحبس للا نم ةصخرو ى لصألا فالخ ناك امل اهزاوج نإف ى ةلقلا ىلع وا ولاب

 كرشلا دقع ىلع ميقي الف ى ةيوقت مالسإلا يف اهيلع دقعلا نوكي نأب تديق" ىلامتو

 رهالث . ( نالوق ) ءاش نإ ( ددجي ) هنكل ى كرشلاو مالسإلاب ايهنيابت دمب
 نادقعي الف ةأرملا ملست ملو جوزلا ملسأ نإ : لاق ذإ « يناثلا رايتخا « ناويدلا »
 نّسبتدقو ةدهاعم تناك اذإ نادعقي:ليقو.اءاش نإ ناددجي لب يأ“ايهحاكن ىلع

 تجرخ امنإو٤فنأتسم تابثا ددجي : هلوقو ةيناثلا ال ىلوآلا ىلع فقولا نأ كل

 مالك نم ردابتملا هنألو « جيرختلا اذه هجو روهظل جيرختلا كلذ فنصملا مالك
 ء ديدحت الب اهيلع مقي هنأ نم رصن يبأ لوق يف صنلاك همالكف الإ و « « ناويدلا »

 ءايركز وبأ امهرك ذ نيذللا ددجي الو « مقي ال هنأ نم يفردلا ىيحي يبأ لوق يفو

 ناك وأ > دهاعم ريع اباتك وأ يباتك رغ جوزلا ناك نإو > لصألا بحاص

 مايقلا زاج همالسإ دعب تدهاع مث ةدهاعم ريغ ةيباتك ةجوزلاو ًآدهامم ايباتك

 رئاس يف فالخلاك ددجي لب “ ضعب دنع زجي ملو “ ضعب دنع اضيأ ديدجت الب
 ةبراحم ةمنا رصن ملسم “ريسأج"وزت نإو > مهجاوزأ تملسأ وأ اوملسأ اذإ نهك رملا

 دارأو اهب ءاج نإو “ ىنز كلذ نأل تدهاع وأ تملسأ ولو « هل لحت مل بره مش
 يباتك جوزت نإو ى مالسالاب اهدلو ىلع مكحيو ةنامأي تلخد اهنأل عنمت مل عوجرلا

 اوعفرو يسوجملا ةمرحم وأ يباتكلا لهأ كلد هركف هتمرحح يس وجع وا ةمس وجع
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 هتميقف الإو هتضبق نإ هنم أربت ريزنخ وأ رمخك اهقدصأ دقو املسأ نإ و

 . . . . . ‘ مرحم ةمسق ةملسمل هركو » محل ودعب

 ص ضرت مل نإ الإ هتلم ريغ نم ةكرشمو كرشم نيب لوحن الو « امهنيب انقرف انيلا
 تزاج ربد وأ ضيح يف هتجوز كرشم ءىطو نإو ںاهةلم نم اهؤفك ىلع ربجتو
 ى هنيح يف جوزت عبرأ نع يبرح يباتك ملسأ نإ : ضعب نعو ى اهمالسإ دعب هل

 ص نهب قحأ وهف هلبق وأ نم'رح هج"وزت دمب نملسأ نإف هتجوز تخأ هركتو

 اذإ تايبرحلا ةمصع عاطقنال اهيلا ليبس الف نهنم ةدحاو تملسأف جوزت نإ و
 نك نإو 0 نملسأ نإ نهب قحأ وهف ةدحاو جوزتف لقأف ًانالث .ك نإو 2 جوزت

 لطب تملسأ مث ةدعلا يف تجوزتف ملسأ نإ و ى ثالثلا تدسف نيتنثا جوزتف اثالث

 ،هنودب اهكرتي ال : ليقو قالط الب اهكرت يف وأ اهيف ريخو ضعب دنع اهحاكن
 امهدحأ تام ىتح لوق ىلع قلطي مل نإو ىملسأ مث اهيف تجوزتف تملسأ نا اذك و
 رظتنت الو جوزتت نأ اهلف تملسأ مث رحبلا ءارو ةيدوهي جوز باغ نإو ى اثراوت

 ص نملسي مل نإ نهتمصع تعطقنا تايبرح عبرأ نع : ليق ملسأ نمو ى همالسإ
 ال : ليقو ص نهنم هيلع ةدع ال : لىق لوألا يفو ص هؤاسن “نهف امذ ناك نإو

 تلاز دقف هنود تملسأ نا اذك و « اهدمي الإ نهادحإ تخأ وأ نهربغ جوزتي
 لاق نإ اهقحلي الف اهدارأ مث اهدرب ملو ملسأ نإو ى ”فالخ ةدملا يفو « اهتمصع
 . اهديرأ ال : الوأ

 ( ريزنخ وأ رمخك اهقدصأ دقو) اقلطم ناكرا ناجوزلا يأ (املسأ نإو)
 هتميق ) اهل ( ف الاو ) اهكرش لاح يف ( هتضبق وأ هنم أربت ) مترع وه امم
 ( مرحم ةميق ةملسمل هركو ) مهلودع ميوقتب يأ نيك رملا لودعب يأ ( مهنودعب
 تذخأ ال نكل هنمث تذخأو “عيب الو هنيعب هذخأت مل ولو اهنأل ى ىحم اهل تبثم

 كلذ تقحتسا دقو ٤ مارحلا نمثل ايواسم نوكي نأ هيف ربتعا ام لالحلا نم
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 الو س هن ود تملسأ نإ هيلع هكردت و كرشب كرت نم قادص همزلو

 ه ةقفن تملسأ نإ كرشم ىلع لماح كردت

 ى هركف مارح نع اببستم آلام ناك اهل مارحلا دقع ببسب لالحلا نم ذخأت يذلا

 ذخأت ال نأ اما رح تقدصأ ةلصأ ةملسملو ًامالسإ تثدحأ يتلا هذهل نسحألاف

 ريزنخ لك ناكم : هللا همحر ةديبع وبأ لاقو « ةميقلل امهدري نم لوق يف هتميق
 هزاوجل مرحم ىلع ىضم اهحاكن نأل اهف ءيش ال : ليقو “ لخ رغلا لدبو ةاش
 : ليقو ى لثملا قادص : ليقو ى اهنيبو هنيب مالسالا لاح املسأ املو ى اهنيد يف
 ملسم جوزت نإ كلذك و ى اهلثم قادص اهل نأ « ناويدلا » يف راتخاو ى رقملا

 ص كرشب كرت نم قادص ) كرشلا نم ملسأ نم يأ ( همزلو ) رمخ وحنب ةيباتك
 اليزنت نيينثو اناك ولو « نيتروصلا يف اهسمي مل ولو ( هنود تملسأ نإ هيلع هكردتو
 ص سي مل ولو ى امات قادصلا مزلف ص توملاب قارفلا ةلزنم ايهنم ملسأ نم مالسإل
 ةلتاقلاو ةزشانلاك ى اهقادص تلطبأف هنم اهسفن تتةوف اهنأل امل قادص ال : لسقو
 ص كرش يف عقو دقع وأ حاكن ىلع همزتلا لام هنألو « هب مرحت ا ةلعافلاو اهسفن

 لوقنب اذك و > ملسأ نم هطمي الو > ملسا نم هذخأب ال ريزنخ وا رمخ نمت هتأكف

 اهاضرب اهسم هنإف اماسأ مث «كرملا حاكن يف اهشسم اذإ اهجوز ىلع ةأرملا مرحي نم

 مل اهسمي مل نإو ص ىنزك كلذ مالسإلا ريص ذإ ‘ امهدحأ ملسا نإ امل ءيش الف

 اه : مامض و عيبرلا لاقو ى مدملاك دقملا اذه مالسإلا رييصتل « فصنلا ذخأت

 ةمسوجم وآ ةدترم تناكو “ سمت مل نإ امل قادص ال : ليقو ى رمت مل نإ هفصن

 ههحوو“ كردت لوعفم ) ةمقفن تملسأ نإ كرشم ىلع لماح كردت ال و) ةنثو وأ

 اهنينج ترج اهنأ ههجو نإ : ليق اك سيلو « اهمالسإب هنع اهسفن تتّوف اهنأ
 اهلمطمتل لماحلا ةقفن نأل > ثرالا اهجوز نيبو اهندب تمطقو > مالسإلا ىلإ

 مالسإ :لاق نم لوق وهو . اهنطب يف يذلا نينجلل ال ی جوزتلا نم اهعنمو لمحلاب
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 ايهنم ملسأ نم رجحو ./ ملسأ جوز ىلع ةكرشم لماح اك اردإ رهظتساو

 > مالسإلل هدالوأ راغص

 ( "لماح ) لوعفملل فاضم ردصم ( اهكاردا رهظتساو ) اهدلول مالسا مألا

 بحاص ءايرك ز وبأ كلذ رهظتسا (ملسأ جوز ىلع ةكرشم) ردصملل عفرلاب لعاف
 يه امنإو ص هنم أربتو اهقح كرتك اهمالسإ ناك تملسأ امل اهنأ ههجوو ؤ لصألا

 اهسفن تتوف نم لك اهك ردت ال اك ى ةقفن هلع كردت ملف هنم اهسفن تتوف يقلا

 الضف هل قحلا سيل هناف جوزلا فالخ ؛ هنم نذإ الب ةرفاسملاو ةزشانلاك ؛ هنم

 لب اهسفنل ةتوفم ىه الو ى هملع “قح كلذ لب ى هل اكرت همالسإ نوكي نأ نع
 دمحم هللا دبع وبا لاقو ى همالسإ يف هعم قحلا ناك ولو ى اهنع هسفنل ت"وفملا وه
 نأ نم روهشملا وه ام ىلع هدلو بلجي راهظتسالا هجو نإ : ةتس يبأ نب ورمع نبا
 هيفو ةيدوبعلاو ةيرحلا يف مألاو ‘ كرشلا ماكحأو مالسإلا يف بآلا عبتي دلولا

 ال : ليقو ٤ دلولل ال جوزتلا نم اهعنمو لهجلاب اهليطمتل لماحلا ةقفن نآل ع رظن
 اهنأ يدنع رهاظلاو « نوره يبا نب نابلس عيبرلا يبأ هخيش لوق وهو اهك ردت

 نمضي ىتح نهيلع اوقفناف < مومعلو “ لخلاب اهلطع نأل ةقفنلا هيلع كردت

 جوزتي ال هنأ : ليلدب ةدملا نم جرخت ىتح هل ةجوزلا مكح يف اهنألو ) « نهلمح
 (هدالوأ رافص ايهنم ملسأ نم رجيو) ةدعلا لبق اهنودب اعبرأ الوهعم عمتجت ال نم
 وأ ةمأ تناكو ى مألا وه ايهنم ملسأ يذلا ناك ولو ( مالسالل ) غلبي مل نم مهو

 دلولا رجي مل رح ريغ ايهنم ملسأ نم ناك نإ : « ناويدلا ه يف لاقو ى ةيبرح

 لاقو « هل ةيزمو مالسالل ةدايز ليق ايف فنصملا هركذ ام حيحصلاو ى مالسإلل
 نإ الإ انباحصأ ضعب لاق هبو « اهدلول امالسإ مآلا مالسإ نوكي ال : كلام
 لافطألا هبني دالوأ رجي ال همالسإ : «ناويدلا» يف لاقف دجلا امأو ص همأ نيا ناك

 )١( قالطلا : ٦ .
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 تملسأ نمو : يتآلا هط رشب هددج تملسأ و ةمأ هتحت نم ملسأ نإو

 مل نإ نيكرشملا حاكنب دتعبأ الو ، اددج اهسمي نأ لبق هتجوز هعم

 { سم عقي

 مالسإ يف اولاق اذك و “قارملا لهأ لاق لوآلابو .ها مهوبأ تام نإ مهرجي : ليقو
 ةيدوبعلاو ةيرحلا يف همأ دلولا عبتيو مهرجي هنأ اهمالسإ يف ليقو « مآلا مأ ةدجلا

 ( يتآلا هطرشب هددج تملسأو ) جيوزتلاب ( ةمأ هتحت نم ملسأ نإو ) ى هايأ ال

 يضر نإ ةرحلا ىلإ لوطلا مدعو “ يرستلا ىلع ةردقلا مدعو تنعلا فوخ وهو
 : يناثلاو ى كرشلا يف هنأ امهدحأ : نيهجو نم دقعلا كلذ فعضل ملسملا اهكلام
 هيلع لدي اك ص لوآلا ىلع ايقيف ديدجتلا مدع اهل لحي : ليقو ى ةيدوبعلا يف هنأ
 ؛ نيلوقلا ىلع ديدجتلا وأ ءاقبلا هل زوجيو ى مهتحكنأ ىلع نيك رشملا ءاقبإ مومع

 لصح دقو الإ ملسي مل ناك نإ طرشلا ىلع لصاح ريغ كرشلا لاح يف ناك نإ

 تاك ولو ةرح تجرخ تملسأ اذإ اهنإف اك رشم اهكلام ناك نإ امأو ى هيلع

 وأ مامإلا اهميبي وأ اهعيب ىلع ربجي ةمأ يه : ليقو ى اهيلع ةياعس الو « ايباتك

 ص هيلا درت مل اهالوم ملسأو تئطوو تعيب نإو ى دبعلا اذك و « يضاقلاك هوحن

 لصي مل نمو « رح وهف نيك رشملا ديبع نم ىلص نم : مهضعب لاق . درت : ليقو
 نذإ الب ملسم جوزت نإو “ هسكع ال رحف هالوم لبق ىلص نإو “ اهيلا يعد"
 نمو ) نيملسملا نم ديرب نميف اهدالوأ عيب ىلع اهالوم ربجأ ةيدوهس ةمأ هدمس

 املسأ ءاوس ةيعملاب هدارم اذهو ى مالسإلا يف اممتجا يأ ( هتجوز هعم تملسأ

 ع سكملاك وه ام لعفي وأ ( اهسمي نأ لبق ) رخآلا امهدحأ قبس وأ تقو يف
 وأ اهجوزب نأ ةأرملا مآرحي وأ قادصلا هب مزلي هنأ نم"رم ام ىلع نطب ام هرظنك

 . ايضر نإ ( ادّدج ) اهتنب وأ اهمأ مرحي

 اذه (“سم عقي مل نإ نيكرشملا حاكنب دتعي ال ) ذإ نيباتك ول ( و )
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 اعبرأ وأ ى ءاش نإ اهتخأ جوزتي نأ هلف كرشب اهسمي مل ةجوز كرت نإو

 سم ل ةقلطملو > جوزتت نأ كلذك هتكرتو تملسأ نإ اهلو > همالسإ مل

 م . . ث ه د . +

 اعب رآ وا اهتخا حاكن اهجوزلو ى ةدع الب اهمويب حاكن ميرحتب ةجراخ وا

 « هنيح

 هتحت كرشم ملسأ نإ : هنأ اوركذو ى هيلع نابقيف هب دتعي" : ليقو « طوحأ

 الف اهسمي مل كرشم تحت ةكرشم تملسأ نإو “ اهمأ جوزتي الف اهسمي مل ةكرشم
 ،“سم عقي مل ولو هب ”دتعم كرشلا دقع نأ هلئاق نم اذه لدف ى هنبا وأ هابأ جوزتت

 كلذب اهئسم هل لحي هنأ ىرت الأ رهاظلا وهو سمي مل ولو دقعلابهتجوز ىمست اهنال
 كرت نإ ) لوألا ىلع ( و ) هل اخسفم همالسإ سيلف ى ملسي نأ لبق هسفن دقعلا

 ءاش نا ) اهمم عمتجت ال نم وأ ( اهتخأ جوزتي نا هلف كرشب اهسمي مل ةجوز
 اهسمي مل يأ ( كلذك ) كرشب ( هتكرتو تملسا نا املو « همالسإ موب اعبرأ وأ
 مالسإلا عطق ةطساوب نكل كلذك يناثلا ىلعو ى اهموي تءاش نم ( جوزتت نأ )
 هجشوزت "لح اك ءىلوألا جوزتي مل هنأك ىتح « مدعلاك هلمق ام مالسإلا ريصتل اهنيب

 الصفو ”سم هدمب ناك ذإ ى دقملل ارابتعا تدتعا تسمأ نإو “ اهب ىنز نمب

 . نيئاملا نيب

 اهمويب حاكن ) سمت مل ( ميرحتب ةجراخ وأ "سمت مل ) ملم نم ( ةقلطملو )
 ى بصنلاب ( اعبرأ وا ) اهعم عمتجت ال نمو ( اهتخأ حاكن اهجوزلو “ ةدع الب
 حاكن نوني وأ ، ردصملا هيلا فيضأ لوعفم هنأل هبلا فاضملا لحم ىلع افطع
 ردصملا لامعإ زاوج ىلع ءانب اذهو “ ظفللا ىلع فطعملا نوكف ى اهتخأ بصنف

 [اقافتإ امطق هوحنو فرظلا يف زوجيو ص ليلق هنكل حيحصلا وهو ى نونملا

 يضمت ىتح اقلطم يه جوزتت الو ص رك ذ ام جوزتي الف سملا عقو نإو ( هنيح )
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 . اقلطم تام 7 ١ رتعت و هتحوز تت ام نإ اذك و

 اهتخاك اهعم ممتجت ال نم وأ اعبرأ جوزتي ( هتجوز تتام نإ اذكو ) ةدملا

 قالطلاك توملا لعجي نم لوق ىلع سي مل وأ "سم (اقلطم تام نإ دتمتو) هنيحب
 نونفو تيأ ن نيذلاو « : ىلاعت هلوق مومعل لوخدلاك هلعجي نم لوق ىلعو

 ؤ 6١ ي ارشع و رربنشأ ةعبرأ نيهمسفنناب َننصّبَرَتَي اجاوزأ نورذيو

 2 و ةريره وبأ ايهيف لاق اك ى اهريغو لماحلاو ةمآلاو ةرحلاو اهريغو ةسوسمملا

 حمحص يف روك ذم مالكلاو “نيلجآلا دعبأ ثكمت : سابع نباو يلع لاقو ى ةملس
 . ملعا كلاو ءاش نإ كلذ يتأيو هللا همحر عيبرلا

 ج ٤ ٣ : ةرقبلا )١(



 لصف

 > كلذك تدترا وأ هلا عجر 9 مالسإلاب ةحوز كرتو دترا نم

 ؟ اقلطم ناددجي وأ ةدع ضقنت مل نإ لوألا ىلع نايقي لهف

 لصف

 رقأ ناب ( هيلا عجر مث مالسالاب ةجوز كرتو ) كرشلا ىلإ ( دترا نم )
 نوكي الو ى هتابثإب كرشأ ام يفنو “ هيفنب كرشأ ام تابثإبو ثالثلا لهاب

 مالسإلا نم جرخ دقف كرش ةلصخ لاق وأ لمف اذإ هنآل ؛ كلذب رارقإلاب امجار

 نم ى دعاوقلا ةيشاح يف ام امأو « ىل رهظ اذك « لهلا نودب هيف لوخد الو

 “نهضعب يفن وأ < نهمفنب هدادترا ناك اذإ ام ىلع لومحم نه رارقإلا هتبوت نأ

 وا) لمجلا فنأتسا : كرش ةلز نهربغ يف لز نمل نولوقي خياشملا ىرت ام آريثك و

 ناميقي لهف ) مالسالا ىلا تعجر مث مالسإلاب اجوز تك رت يأ ( كلذك تدترا
 ذإ ع معدملا ةلزنم ةدرلا كلتل اليزنت ( ةدع ضقنت مل نإ لوألا ) دقعلا ( ىلع

 ؛ ضقنت مل ولو ( ؟ اقلطم ) اءاش نإ ( ناددجي وأ ) مالسإلا ىلإ عوجرلا اهبقعأ

 هناف ص دادترالا رمأ مظعل قالط الب تجرخ هدادترابف هتعاس نم ملسأ ولو

 باتكلا لهأ ىلإ ةدترملا نأ ىرت الأ . مالسإ هقبسي مل يذلا كرشلا نم مظعأ

 للب رهطب لاق نم لوق ىلع الإ اهللب رهطي الو اهتحيبذ الو اهجوزت انل ُلح ال
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 اددجو . ًاقافتا اددج تماسأ : ةدرلا يف تج وزت نإ و ، نالوق حجرو

 يضعقنت نأ لبق اعجر نإ ماقملا يف صخرو ، اعجر مش ادترا نإ

 لحت ال دترا اذإ لجرلا اذك و « ةيزجلا اهنع لبقت الو لتقتو ع مهلك نيك رغملا
 له !؛ اضيا اوفلتخاو ى ةيزجلا هنع لبقت الو “ كلذك هللب رهطي الو هتحبذ

 دادترالا يف هملع ىضم ام يضقي لهو ؟ دادترالا يف ام بجي دادترالا نم مالسالا

 ريغ آلوأ هل ىيحي خيشلا ركذ نم هحيجرت.ذنخأ ( حجرو ) ؟ ضئارفلا نم

 لاق اذإ هنأ ةدعاقلا ناف “ مهضعب لاقب وأ ليقب هيف اربعم الو ‘ دحال بوسنم
 هاكح الو دحأل هبسني ملو زئاج ريغ لاق وأ ، زئاج اذك و اذك نإ الثم فنصم
 لاق وأ "ضعب لاقو : كلذ دعب لاق مث ‘ كلذ وحن وأ ”٢ضعب لاقب وأ لقب

 نم هلعج ذإ الوأ هركذ ام وه هرايتخا “ناف : لاق نم مهنمو وأ ليق وأ نالف

 ضعب لاق وأ ليق وحنب ًارّعم آلاوقأ ركذ اذإ امأو ى ليلدب الإ ع همالك سفن
 ذخأف ءاماعلا ضعب لفغ امبرو ى هرايتخا ىلع اليلد دحاوب هريدصت نوكي الف

 ىلع ربع اذإ هب مزجي اك مزج ال حيجرتلا ةنظم وهو ص ريدصتلا درجم نم حيجرتلا
 راتخم وهو ةدملا تضقنا ولو _رامقي اهنأ اهثلاث ( نالوق ) ةد_عءاقلا كلت

 . 2 ناويدلا »

 جوزت وأ ملسأ مث هتدر يف جوزت وأ ( تملسأ ح ةدرلا يف تجوزت ناو )

 ينُسملا عقو نإ ( اقافتا اددج ) اهعم عمتجت ال نم وأ ًامبرأ اهتدر وأ هتدر يف

 وهو ى ديدجت الب ماقملا ايمل نإ لوقي نم لوقيف الإ و ى اهيف اجوزت نم نيب ةدرلا
 لبق ( ادترا نإ اددج و ) ,دقع الك سم الب كرشلا دقع لعجي نم لوقل بساملا
 ةدملا ( يضقنت نأ لبق اجر نإ ماقملا يف صخرو ى اعجر مث ) هدمب وأ سملا
 جوزتي ملو اهيف سمي مل نإ تضقنا ولو صخرو ى ةدرلا يف اهسمي ملو اهسم موب نم
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 وأ املسأ مث ةكرشم جوزتو دترا نإ ا ذكو 7 ةدرب اهسم نإ تمرحو

 اهيف اهسع ل نإ اددح كلذك تدترا

 هتدرب وأ ايهنم ( ةدرب اهّسسم نإ تم'رح و ) جوزتت ملو اهمماجت ال نم وأ ى اعبرأ
 ص كرشم عماج ملسم ةلزنم هل ليزنتو ێ ىنزلا ةلزنم اهايإ هسمل اليزنت اهتدر وأ

 نإ :ليقو ى مالسإلا ىلإ امجر دق اهنأل ی كرشم اهعماج ةماسم ةلزنم اه اليزنتو
 امهدحأ دترا نإ و 2 م"رحت الف كلذ ىلع سمف هلوق هغلب ام ملعي ملو امهدحأ "دترا

 نإو ى عزتلا الإ ةدرلا دعب نكي مل نإ الإ مرحت : ليقو « مرحت مل لعفلا لاح
 ( دترا نإ اذكو ) ناددجي : ليقو ط دترا نم بات نإ اماقأ ةلز دادترالا ناك

 ملف ص دترا نم ىلع اظيلغت ةكرشملاو وه ( املسأ مث ةكرشم جوزتو ) لجر
 ريغ ةكرشم جوزت دحومك هولعج لب ى دادترا نودب لوأ نم كرشأ نمك هولعج
 تجوزتو يأ “(كلذك) ةأرما يأ ( تدترا وأ ) مالسإلا ىلإ عجر هنأل ةيباتك

 اظيلغت تمرح الإو ( اهيف اهسمي مل نإ اددج ) كرشملاو يه تملسأ مث كرشم
 نأل “كرشمي ةدحوم وأ ى ةكرشم دحوم ىنز ةلزنم كلذ اولزنف اودترا نم ىلع

 هيلع كحي الو باتكلا لهأ ىلإ دترا ولو دعب امجر دقو وجرم مالسإلل اهعوجر

 نإ اذك و ى نمؤي الو دهع هنم لبقي الو لتقي وأ ملسي لب ‘ باتكلا لهأ مكحي

 بسنلا تبثو ى لتقي وأ ملسي لب دهع هنع لبقي ال باتكلا لهأ ريغ ىلإ دترا

 ام رظنو ص ةدرب عقو حاكن ؟لك نم اهوحنو ى اهلك اهلبق لئاملا و ةلأسملا هذه ىف

 جرفلا ؟سمك عامجلا ةلزنم لزني ام لك اذك و ى اهلك لئاسملا كلت يف سملاك نطب

 اهوحن و ةروكذملا لئاسملا يف ديدجتلاب ليق اذإف : تلق نإو « رم ام ىلع ديلاب
 الو ‘ ىضرب الإ حاكن الو ى ديدج حاكن ديدجتلا نأل ربجت ال : تلق ؟ ربجت لهف
 ربجت تناك ول اضيأو ص مالسإ هقبسي مل يذلا كرشلا نم مظعأ هنإف “دادترإلا اجس
 صنلاك ديدحتلا ظفل و “ لصألا وه اذهو ع هتدارأ اذإ رمحي ناكل اهدارأ اذإ

 نإو : لاق ذإ هي حرص اك حيرصتلا دجو اذإ الإ هريغىلع مالكلا لمحي" الو « هيف
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 لكؤت الو ء اددج رملا لبق اماسأ مث اهيف احكانت مث ةأرما عمدترا نإو

 » عجر مث نبجوزل ١ دحأ يأ امهدحأ لتر | نإو . رم دقو دترم ةحبذ

 . هيف اساتي مل نإ افنأتسا

 ربجلا اذه نأ عم تعنتما نإ ربجتو ى افنأتسا تملسأ مث كرشب "ةجوز فتلخ

 لجرلا نيب ةدرلا يف عقو ,سم لك نأ لئاسملا كلت طبضيو « هيلع قفتم ريغ
 دقعلا ىلع ءاقبلا عنمي دادترالا يف ةدترملا وأ دترملا جوزت نإو ع اهمرحي ةأرملاو

 لجرلا امأو « قالطالا ىلعف ةأرملا امأ ڵ املسأ اذإ دادترالا ىلع قباسلا لوألا

 . مالسإلا كرت نم عماجت ال نم وا امبرأ جوزت اذإ ايفف

 لبق املسأ مث اهيف ) اجوزت يأ ( احكانت مث ةأرما عم ) لجر ( دترا نإو )
 تبثي : لسىق و “بسنلا تبثي الو كال ىادص الو تمرح سم نإو ( اددج سملا

 ولو هللب لحي الو ى ةدرلا يف دلو يتلا هتنب ُلحت الو ( ,دترم ةحيبذ لكؤت الو )
 لب ى باتكلا لهأ كحي هيلع مكحي الو ص لئاسملا كلت يف باتكلا لهأ ىلإ دترا

 لمهأ ريغ ىلإ دترا نا اذك و ص نمؤي الو دهع هنم لبقي الو ى لتقي وا ملس

 باب : هلوق رخآ يف ( رم دقو ) لتقي وأ ملسي لب دهع هنم لبقي ال باتكلا
 . حئابذلا باتك نم رحبلا ديص لح باب : هلوقب الصتم ةرفشك ب ةاكذلا حصت

 حجارلا ىلع ( افناتسا “ عجر مث نيجوزلا دحأ يا امهدحأ دترا نإو )

 : هلوق هبلع ينبيل هداعأ هلعلو “ حجرو اقلطم ناددجي وأ هلوق هنع ينغي اذهو

 تمرحو : هلوق هنع ينغي اضيأ اذه نكل “تمرح اسامت نإ و ( هيف اساتي مل نإ )

 ا"دترا نميف مالكلا ى ةدرب اهسم نإ تمرحو : هلوقب دارأ هلعلو ةدرب اهسم نإ

 اذه ىلع علطأ مل ذإ مومعلا ىلع لي ى كلانه اذه ىلع رجأ ملو. < طقف اعيمج

 ص اهنيبُسملا عقي نا لبق"دترا امهدحا نأ فنصملا دارم"نأ رهظ مث “ عضوملا
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 الإو «ضيحت نمم تناكنإ ءورق ةثالث دتعت ىتح دترم ةجوز جوزتت الو

 ء طقف هب صخ رو ص ءورق ةثالث عضولا دعب لماح دتعتو رهشأ ةئالثف

 . . ٠ .ءاليإ وأ ميرحتب لماح ملسم نع تجرخ نإ ا ذكو

 نكل و“هلك كلذ يف "صن ءايركز يبأ مالكو “ةدرلا يف سملا اضرأ عقي ملو عجر مش

 . سملا لبق ناك دادترالا نأ ركذي مل فنصملا

 يأ ( ھورق' ةثالث دتعت ىتح ) تسم" نإ ( دترم ةجوز جوزتت الو )
 الإو “ ضيحت نمي تناك نإ ) بهذملا هنآل لوألا دارملاو ‘ ضيح وأ راهطأ
 . ناتضيح وأ اموي نوعبرأ ةمالا ةدع نأ تملع دقو ( رهشأ ةثالثف

 تناك نإ ( ءورق ةثالث ) اهجوز دترا نإ ( عضولا دعب "لماح دتعتو )

 يأ ( هب ) دتمت نأ ( صخرو ) ضيحت ال تناك نإ رهشأ ةثالثو “ ضيحت
 رهشأ وأ ءورق ةثالث اعامجإ تدتعا عضولا دعب دترا نإو ( طقف ) عضولاب

 لمشي ام هب دارأ ( ءاليإ وأ ميرحتب ”لماح ملسم نع تجرخ نإ اذكو )
 يدنع حيحصلاو ى عضولاب دتعت : ليقو ى ةثالث عضولا دعب دتعت : لق ى راهظلا

 صنل بسانملا هنإو “ كلذ لثم لاق يشحملا تيأر مث “ طقف عضولاب دتعت نأ

 دصق ىرخأ ةدع ىلإ جاتحت : لاق نم لعل هنإو ى ىلاعتو هناحبس للا باتك
 هللا باتك صن امأ ى ءاليإلل ظيلفت ال نكل ص ميرحتلاو دادترالا يف ظيلفتلا

 يف ةقلطملا ىلإ سايقلاب جاع وهو ١ نهلمح نضي نأ نهللجأ » : هلوقف ىلاعت
 وهف ص دادترالا مظعل وه امنإف ظيلفتلا امأو < قيلطت الب اهجوز تقراف نم لك

 وهو ى هبناجب ناك نم ىلع باقعو ى هبناج نم ذادترالا نكي مل نم ىلع ةبيصم

 )١( قالطلا : ٤ .
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 نم تفن أتسا دتراف اهفعض وأ ةضيح تدتعاف ًايعجر هتجوز قلط نمو

 يتاب ىضقنا نإ اهحاكن زوجو س رهشالاب ةدتعم اذكو ى ةثالث ةدرلا موي

 نوكت نا لمتحيو ص رهشأ ةثالث وأ ءورق ةثالث عضولا دمب اهيلع قفنيف جوزلا
 مزلاف “اهنيب "ددرتم قالطلاو “ توملاب هيبش هدادترا نأ عضولا دعب دادتعالا ةلع

 دتعت ذإ « لماحلا نع توملاب هبشلا بناج نم عضولا دعب دادتعالا قلطم

 رشعو رهشأ ةعبرأ هب متت ام عضولا دعب سابع نبا لوق ىلع اهنع ىفوتملا لماحلا
 صوصخ مزلأو “رشملاو ةعبرألا مامتلبق تعضو اذإ توملا دعب لمحلا مايأ باسحب
 دادتعالا ةلع نوكت نا لمتحيو ى ةقلطملاب هبشلا لبق نم ءورق وأ رهشأ ةثالث

 هنأ اك « ةدع لمحلا عضو نوكي ال ضقان لمحلا مايأ ين هدادترا نأ عضولا دعب

 اك ةدرلا تقو نم رهشأ وأ ءورق هثالث تفنأتسا هتجوز قلط ام دعب دترا ول

 . لاق

 وأ ( اهفعض وأ ) اهنود وأ ( ةضيح تأدتعاف ايعجر هتجوز قلط نمو )
 اذك و “ةثدالث ةدرلا موب نم تفنأتسا ؛دتراف )ثالثلا لكت ل نكل رثكأ وا لقأ

 ةئالث لمكت ملو رثكا وا نيرهش وأ ارهش يعجرلا قالطلل تدتعا ( رهشالاب ةدتعم

 ىلعو ( اهتدع يقاب ىضقنا نإ اهحاكن زوجو ) ةدرلا موي نم فنأتست دتراف
 جوزتي الو “اهنودب اعبرأ جوزتي ال ؛ ةدرلا موب نم فانئتسالا وهو لوألا لوقلا
 ص قالطلا ةلزنم دادترالل ليزنت كلذو ى ةيناثلا ةدملا متت ىتح اهعم عمتجت ال نم

 يناثلا لوقلا ىلعو ص اهكلمي يتلا ةعجرلا ةدع يف ناك اذإ قالطلا قحلي قالطلاو

 حيرص قالط اهبقعي مل هنأل ى اهب ءافتكا ىلوآلا مامت دنع جوزتتو ى كلذ جوزتي
 نإو ى ىلوآلا ىلع ترصتقا هكلمي ال ايمجر وأ يعجر ريغ ناك ولف هتيانك الو
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 ةدع نم لقأ تثكف ىلآ وأ ًايعجر قلط ملسم كخنو ، اهنم ىلآ نإ اذكو

 . . . .،كلذك دتعت ىتح هدعب جوزتت ال تمرح مث

 لبق "دتراف رهاظ وأ ( اهنم ىلآ نإ اذكو ) ةدع ددجت مل قالطلا يف يه تدترا

 ىلع ىقبت : ليقو « هدادترا موي نم قالطلا ة"دع دتعت اهنإف رهشأ ةعبرأ مامت

 رادقم مامت لبق تمت ءاوس “تجوزت رهاظو ىلآ موي نم تمت اذإف رهشألا ةمبرأ

 موي نم قالطلا ةدع تمت نإ لوألا لوقلا ىلعو « اهعم وأ ى اهدعب وأ قالطلا ةدع

 اذإو ى رهشأ ةعبرأ متت مل ولو ص اهعم عمتجت ال نمو ًامبرأ جوزتو تجوزت دترا

 هجوو ى رهشأ ةعبرأ تمت ولو ى جوزتت ملو كلذ جوزتي مل قالطلا ةدع متت مل

 ةدعلا فنأتست نأ رمأي نم لوق يف قالطلا ةلزنم ةدرلا ليزنت : لوآلا لوقلا

 امأو ى ليزنتلا كلذ مدع : يناثلا هجوو ع رخآ ىلع اقالط جوزلا فدر اذإ

 . فانئتسا بحوب ال اهدادتراف ةأرملا

 رهاظ وأ اهنم ( ىلآ وآ ايعجر ) اه ( ةلط ملسم ) ةأرما ( كح'و )
 وأ ناملب ( تمرح م ( رهشأ وأ ءورق ةثالث يهو ( ةدع نم لقأ تثكمف (

 ضيحلا وأ ربدلا يق حسمب وأ راهظلا يف ريفكتلا لبق رسب وأ ةعجارم لبق سج
 وأ هنبا وأ هيبأ ريغب ينزت اهآر "نأب وأ مفلا يف ,عايج وأ ءاليإلا يف سافنلا وأ

 ى ةيردصملا نأ فذح دعب عفرلاب ( جوزتت ال ) ميرحتلا تابجوم نم كلذ وحنب
 ردصملا فرح ردقت ال نأ كلو مكح" هلوق وه يذلا أدتبملل ربخ ردقملا ردصملاو

 كلا نإف ىنعملا يف أدتبملا سفن هنأل “ طبارل جاتحت ال اربخ ةلملا نوكتف

 ( كلذك دتعت ىتح هدعب ) جوزتلا مدع وه هب موكحملاو ى هب موكحملا ىنعم
 اذإ اهحاكن ز"وجو ى لبق تثكم ام ىلع ةدايز رهشأ ةثالث وأ ءورق ةئالث يأ
 رخآ ىنعم تدج و مث ىنعمل ةدتعم لك : قاحسا وبأ لاق “ اهتدع يقاب ىضقنا

 لبق تضاح مث روهشلاب تةدتعا نإ الإ ى اهتدع لطبت ال ةدعلا ءاضقنا لبق
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 ةثالث ؛ ءورق ةتس تدتعا سم هتجوز هنع هنبا وأ جوز وبأ دسفأ نإف

 اهدسفأ نإو الماح تناك نإ: عضو دعب ولو جوز نم قارفل ىرخأو هل
 رثكألا هركو س طقف رهشا وأ س ءورق ةثالثف اهمأ وأ اهتنب ءطوب جوزلا

 ضعب هب اهمرح و اهريغ ةوهشب ةليلح عامج

 اهنإف اهمامت تامو يمجرلا قالطلل دتعت وأ « ءورق ةثالث ىلإ عجرت اهنإف « اهمامت
 ةهج يأ نم ادعاصف هدج وأ ( جوز وبأ دسفأ ناف ) ةافولا ةدع ىلإ عجرت

 تّدتعا سمي هتجوز هنع) كلذك هتنبا نيا وأ الفاسف هنبا نيا وأ ( هنبا وأ)
 ةثالث ( و ) سملا اذهل يأ ( هل ةثالث ) ضحت ال تناك نإ رهشأ وأ (ءورق ةتس

 نع قباسلا هئسم اهبجوأ ميملا رسكب ( جأوز نم ) نيونتلاب ( قارفل ىرخأ )
 وأ هيبأ نم الماح اهس نأب ( لماح تناك انإ عضو دعب ولو ) ىنزلا آسم
 اذؤف رثكأ وأ اهنطب يف رخآ يقب ناو ڵ ةتس تةدتعا تعضو اذإف هنبا

 سجمب جوزلا تاذ ىلع ةدعلا بجوي ل نمو “ ةتس تدتعا هيف ام عيمج تمضو

 ص جوزلا نع قارفلا ةدع يهو “ عضولا دعب ةدحاو ةدع الإ اهمزلي مل مارحلا

 يف عضولاب فتكي م امنإو “ جوزلا كلذ اهسم يذلا قباسلا اهتسم وه اهبجومو
 اهجوز يأ ( جوزلا اهدسفأ نإو ) جوزلا نم ردصت مل ةقرفلا كلت نأل كلذ

 دعب ( طقف رهشأ وا ءورق ةثالثف ) ,دمع الب اهتخا وأ ( اهمأ وأ اهتنب ءطوب )

 ىلع الإ نهئطوب مرحت ال : ليقو « ىنزلا نيح نمف الإ و « الماح تناك نإ عضولا
 فالخلاف تملع نإ و « ملعت مل نإ دمعت ولو اهتخأ ءطوب مرحت ال : ليقو ى دمع

 تيمس ى ةجوز يأ ( ةليلح عامج رثكألا ء ركو ) ىنز اهجوز نم تملع نميف
 هتجوز هبلق يف رضحتسي نأب ( اهريغ ةوهشب ) هتيرس عماج وأ هل تلح اهنال
 ةنسلأ يف رهتشا يذلا وهو ( ضعب هب اهمرح و ) امهريغ وأ هتيةرس وأ ىرخألا

 وأ هتجوز ريغ اهنأ ىلع ةأرما عماج نميف اوفلتخا دقو طغل يف رثك و « سانلا
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 اهميرحتف مرحت : ليقو ى مرحت ال : ليقف “اهريغب ةهبشتم ةركنتم اهسفن هتأط وأ

 ح اهريغ عماجي هنأ مهوت ذإ ى اهريغ ةوهشب اهعماج هنآل امإو ىنزلا ةينلاامإ
 رك ذ اهعامج درأ اذإف ةليمج ةيراج هلو ةدوم هتأرمال دجي ال "لجر : ليق ناكو

 هلوقب سانلا ذخأفىسوم هيلع اهمرحف هبلق يف ةوهشلا بالجتسال هدنع هتيراج

 ركذ وا عامجلا رمأ ركذ اذإ امأو ى ةقراشملا انباحصا نم امهو "ريشب اهلحأ و

 مث ى جرخم ملو هلخاد يف هلام نع ءاملا لصفناف “ ءاسنلا وا هدنع عامجلا سانلا

 . مرحت الف هتجوز عماج



 باب

 ه

 . . يهنلاب وأ ثرإلا ةيآب رثكالا دنع ةعتملا حاكن خسن

 ( باب )

 رافشلاو ةعتملا حاكن يف

 اهيف ركذ يتلا ةيآلاب يأ ( ثرالا ةيآب رثكألا دنع ةعتملا حاكن خدن" )

 ببسب ثرإلا تبث امل : ضعب لاق هيف ثرإ ال ةمتملا حاكن ذإ « نيجوزلا ثرإ

 قالطلا ةيآب : ليقو هيف ثرإ ال هنأل « خوسنم ةعتملا حاكن نأ ملع حاكنلا
 }6١ ي نهنم هب متمتمتسا امف » : ىلاعت هلوقل ًآزئاج ناك نأ دعب ةدملاو ثاريملا و

 ( يهنلاب وأ ) ةدم ىإ عتمتلا درجم هنم دوصقملا نال ةعتملا حاكن يمسو ةيآلا

 ةعتم نع للع للا لوسر ىهن» : يلع نع هل ىور نمع رباج نع ةديبع وبأ لاق
 ينا سانلا اهيأ بطخو « م" « ةيسنألا رملا موحل لكأ نعو ربيخ موي ءاسنلا
 نمو « ادبأ همرح دق هللا “نإو الأ ى ءاسنلا نم عاتمتسالا يف كل تنذا تنك

 ةياور يفو > ائيش نهومتتآ ام اوذخأت الو > نهلىبس "لخيلف نهنم ءيش هدنع

 )١( ءاسنلا : :٢ .

 ( ٣ ) دمحأو يراخبلا هاور ٠
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 قادصو دوهشو يلوب جوزت : وهو « مالسالا لوأو ةيلهاجلاب لعف" دقو
 . .. ... ... ... ى ىمسم لجأل مولعم

 ةياور يفو “ كوبت ةوزغ يف ةياور ينو ى « حتفلا موي ةعتملا حاكن نع ىهن »

 هتبثأو ساطوأ ماع ةياور يفو ى ءاضقلا ةرمع يف ةياور ينو « عادولا ةجح يف

 هب متمتمتسا ايف ط : لجو زع هلوقب جتحاو نميلاو ةكم نم هباحصأ و سابع نبا
 ةمتملا تسيل :لاقو كلذ يف تسيل ةيآلا نأ بيجأو“'١١ مكيلع حانج الف نهنم
 ةثعبلا لبق امع ةرابع (ةيلهاجلاب لعف" دقو) ىوقلل دمع ةمأ اهب هللا محر ةمحر الإ
 ةثالث هلحأ امنإ : ليقو قلع يبنلا ليلحتب( مالسالا لوأو ) ةرتفلا دوجو دعبو

 "نهدمب هنع ىهنو ةبوزملا مهيلع تقش و ءاسنلا ىلإ اهيف اوجاتحا ةوزغ يف مايأ

 ع يقش الإ ىنزلا يف دلج ام هيف رمع يندعاس ول : سابع نبا لاق « نهلبق هلحي ملو
 ىلع انعتمت :هللادبع نب رباج نع ءاطع نعو هيلع تدلجل همف تمدقت ول : رمع لاقو

 تلاق « اهنع رمع ىهن مث ‘ رمع ةفالخ نم فصنو ركب يبأو للع هللا لوسر دهع
 ال و ى قحال هيف دلولاو « دحلا ايب غلبي الو نابقاعيو سم ولو حخسفي : ةكلاملا

 هبئان وأ (يلوب "جوزت : وهو) .ه ا لثملا قادص : ليقو حجرو “ىسسملا "سملاب
 لجألا زاج : ناويدلا يف لاق ىضرو ( ىتمسم ,لجأل مولعم قادصو دوهشو )
 اقفتا ام ىلع زاج لوطأ ىلإ رثكأب وأ اذك ىلإ اذكي اهجوزت "نإو لاط ولو
 تجوزت نم مكح ايهكح ناكو ص زاج قادصلا ركذي مل نإو ى نيلجألا نم هيلع
 ثرحك لوهجم ىلإ وأ اذك ىلإ وأ اذك ىلإ اهج"وزت "نإو “ ةعتملا ريغ يف هنودب
 . لاجآلا هذه يف تبث : ليقو “ طرشلا لطبو زاج : ليقو ى زجي مل دصح وأ

 لبق اقفتا نإو اهقلط ءاش نإو هنادجي الف هضقن ادارأ مث مولعم ىلع اقفتا نإ و

 ايل ؛لحي الو رجآلا يف ناديزيو ى حاكنلا تبثو ى زاج داهشإب هعزن ىلع لجألا

 ( ١ ) ه اللا : ٢٣ .
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 اهنمو قا دصلا ف هنم ةدايز : ىلع اقفتا نإو ‘ قالط الب تجرخ ح اذ اف

 ه لجألا لبق امهدحأ تومب ناثراوتي الو ، دوهشو يلوب العف لجألا ف

 . . . . ٠ هىجوأ لب خ وسنم ريغ هأرم نم هز وجو

 "نإو « رجآلا يفو هيف اداز كلذ ادارأ نإف “ لجأ الب ادمقيو لوألا اكرتي نأ
 ىلع هدنع اقفتا نإو ، "حاكنلا آمص هدنع هاركذي ملو دقعلا لبق مولعم ىلع اقفتا
 ص رخآ ىلع اقفتا اهيلع سبتلاف لجأ ىلع اقفتا نإو “ هدنع اركذ ام حص هريغ

 الب ىرخألاو مولعم ىلإ امهادحإ دقع يف نيتأرما جوزت نإو ع لوآلا عزن ىلعو
 ولو « نافصنف ةدحاو ةضيرف ايمل لعج نإو “ زاج اهقادص لكل نبو « لجأ

 امهادحإ جةوزت نإو ى اهدضب ىرخألاو ةملسم وأ ةرح وأ آركي امهادحإ تناك

 دبعل "نإو ةعتملا تزاجو ى حاكنلا زجي مل اذك ىلإ ىرخألاو اذك ىلإ اهنيعب ال
 امهادحإل يتمس" نإ : يمفاشلا لاق ه ا قوقحلا اهيف مزلتو « نونجمو لفطو ةمأو

 الب تجرخ ) لجآلا ( مت اذاف ) لثملا رهب تبث ادح المجو اعم امه وأ قادص
 رباج ناكو ى قالط ال هنأ يناثلا هجو ؛ نالوق "دمي ال وأ اقالط دميو ( قالط
 . قتع وأ غولبل اهسفن ةأرملا رايتخا يف اوفلتخاو ى قالط ءادفلا "نإ لوقي ال

 ةدايز ( و قادصلا يف هنم ةدايز ىلع ) لجألا مامت لبق ( اقفتا نإو )

 لجألا ءاضقنا دمب كلذ ىلع اقفتا نإو ( دوهشو يلوب العف لجألا يف اهنم )
 اضيأ رخآ ديدج "حاكن كلذ نآل ى زاج دوهشلاو قادصلاو "يلولا ىلإ اجاتحا
 ةّدع الب هدمب اقافتا زوجىف رك ذ اك اقالط لجألا دعب اهجورخ دمي الو لقتسم

 ةيآب اخوسنم هاري نم قافتاب ( لجألا لبق امهدحا تومب ناثراوتي الو )
 (هزَوجَو ) يهنلاب اخوسنم هارب نم دنعو خوسنم ريغ هاري نم ضعبو « ثرإلا
 لب ) خوسنم ريغ ءارب نم روهمج يأ ( خوسنم ريغ هاري نم ) ثراوتلا يأ
 هقالط و راج اهنيب ثاربملاف لجآلا يف ايهنم تام نمو :ناويدلا يف لاق ( هبجوأ
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 و

 راغشلا حان م رح و > . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 يضقنت نأ لبق لجآلا كردأ نإو “ لجألا نود هيلع زئاج هؤاليإو هراهظو
 هنأ رايتخاف صنلاك «ناويدلا» مالكو “ءاليإلاو راهظلا لطب ءاليإلا و راهظلاةًدع

 ليق نهنم هب متمتمتسا ايف » < هيلع جرخو هتبثأو هيلع ىرج ذإ خوسنم ريغ
 حاكن "نا ,ضعب نع :همالك رخآ يف لاقو لجألا دعب نم ةضيرفلا دعب نم :هانعم

 وبأ زاوجلا ىلعو ه ا تباث هنإ ضعب نعو هوركم هنإ ضعب نعو ى حخوسنم ةمنملا
 لجرلا نإو « ءامإلا ةرمع يف ةيآلا "نإ : ليقو ى ركب نب دمحم نب دمحأ سابملا

 لجلا مت اذإف ى يولا نذإب هياع ناقفتي امب اهنم عتمتسيف ةيكم ىلإ قلطني
 انم دحأ لصفي ملو ى يلولا رضحي مل "نإ لوألا دقملا ىلع اناك ةدايزلا يف ابغرو
 تقولا ىضقناو اهقلط اذإ : لبقو “ تلعفل هدجأ ول : لاقو ةرفص وبأ هزاجأو

 عقي ال : ليقو ى اهنع ىفوتملا ةدعف لجألا يف تام "نإو « ةقلطملا ةدع اهيلعف
 انينب اذإ كلذ اهقحلي اهنأ باوصلاو ءادف الو ءاليإ الو راهظ الو قالط اهيلع

 ص جيوزت الب تناك اهنع يهنو تخسن ىتلا "نإ : ليقو ى ةعتملا حاكن زاوج ىلع

 اهقرافي مث اذك اهعم ميقي نأ يونيو ةأرما جوزتي نأ ةعتملا حاكن نم سيلو

 رسكب ( راغشلا "حاكن مآرحو' ) هبلقب هفلاخيو ارمأ اهدمي ال نكل ى قالطلاب
 :ليقو ى عامجلا :ليقو لصألا يف لوبيل هلجر بلكلا عفر : رافشلاو “ةمجعملا

 بلكلا سخ اك « حاكنلا كلذ ةسخ : ةيمستلا هجوو ؟ لوآلا روهشملاو ى دقعلا

 حاكن درجم وه امنإ ى ىطعي هيف قادص ال هنأ وأ ى هلوبو هلجر عفر سخ اكو

 :ضعب لاق ى هيطعي ءيش الب لوبلا نم هرطو يضقي بلكلاك ى هنم رطو ءاضقو
 مث لوبلل اهعفر اذإ هلجر بلكلا رفش : مهلوقك“ عفرلا ى ةغللا يف رافشلا لصأ
 مث ص عايجلل كلذ اهل لعف اذإ ةأرملا لجرلا رفش : اولاقف ههبشأ ابف هولمعتسا

 : لوقي لجرلا ناكف ث ءطوب ائمطو ناك اذإ رهم ريغب حاكنلا يف هولمعتسا

 يمس : ليقو « قادص الب يتيلو كحكنأو قادص الب كتيلو ينحكنأ ينرغاش
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 ه اضيأ هتيلو هل وه جوزي نأ ىلع لجرل هتيلو لجرلا جوزي نأ : وهو

 اهلثم"قادص لكل بج والعف نإو ء كلت قادصب هذه قادص العجيو

 . . . . . > اتمرح : لىقو ‘ تسم نإ

 ى اهلهأ نم ةيلاخ يأ ةرغاش ةدلب : مهلوق نم قادصلا نع هولخ رافشلا حاكن

 ةديبع وبأ امهاور هميرحت و هنع يهنلاو < هركذي يذلا حاكنلا اذه يف لمعتساو

 حتفو ةدودمم ريغ ةزمهلا حتفب سنأ امهاورو . قلع هنع ديعس يبأ نع رباج نع

 وه جوزي نأ ىلع لجرل هتيلو لجرلا جوزي نأ وهو ) هتلزع يبلا مداخ نونلا
 ال "ليثمت ثيدحلا يف نهركذ و ى نيتخالاو نيتنبلاب صتخي الو ( اضيا هتيلو هل
 يوارلا مالك نم هل ليثمتلاو هريسفت لب “ صصخي ال لاملاو “ قافتاب دييقت
 جرف وأ « ىرخآلا حاكنب لك قادص وأ ( كلت قادصب هذه قادص العجيو )
 الو “ ال مأ ايهيقادص انيع ءاوس ةيلهاجلا لامعأ نم وهو ڵ ىرخأ جرفب لك

 قادصلا نإ : الشم ايهنم لك لوقي لب هانّسع ولو ى ائيش رخآلل امهدحأ ىطعي

 ليطعت كلذ يفو « "ىلع بجو يذلا قادصلا لدب هتكرت دق كيلع بجو يذلا
 . هنابب فيكف اهيل قادصلا سيل اضيأو < قادصلا نودب حاكنو ص قادصلل

 نم "سمت مل نإ امل ءيش الو ( تتسمم نإ اهلثم "قادص لكل بجو العف نإو )
 الباقم سيلو اتمرح اهنأ :رثألا يف ركذو يأ ( اتمرح :ليقو ) ةعتم وأ قادص
 دارملاو ع هيف ثرإ ال هنأ مهقافتال هيلع ءاقبلا زاوجب لئاق ال ذإ رخآ لوقل
 الوق لحلاب ديريو ى اتمرح : ليقو ى اتلح اهنأ ديرب "نأ دعبيو ى انباحصا قافتا

 : ربلا دبع نبا لاق « حيحصلا وهو سم نإ ادبأ ناعمتجي الو ناقرفيف انريغل
 ىلع روهلاف ؛ هتحص يق اوفلتخا نكل ى زوجي ال راغشلا حاكن نأ اوعمجأ
 اوبجوأو ةيفنحلا هتزاجأو ى هدعب ال لوخدلا لبق خسفي : كلام نعو “نالطبلا
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 . . ٠ ٠ ٠ > بسنلا تبثو > ًاقافتا هف ثراوت الو

 : ليق نإو 4 هيزنتلا ىلع يهنلا اولمحو « لبنح نبا نع ةياور وهو ى لثملا رهم
 ميرحتلا ىلعو ى هيلع لدي ال"وأ داسفلا ىلع لدي يهنلا "نأ يقب مم رحتلل يهنلا

 ثراوت الو ) تمرح سم نإو : لاق ذإ ؛«ناويدلا» يف اورج "سملاب قيرفتلاو

 : يمصاملا لاق فرصتب ناويدلا مالك ه ا ( بسنلا تبثو ى اقافتا ) يأ ( هيف

 ُرارق هل سيل هثدقعو رافشلا وه ضعبلل ضعبلاو

 هيف لعجي ال نأ وهف راغشلا "حيرص امأ ؛ راغشلا حاكن : ةيكلاملا رثأ يفو

 نأ وهو راغشلا هجو امأو . ًادالوأ تدلو ىتح لاط ولو لطاب وهو “ قادص

 كتيلو ينجوَز : لوقي نأ لثم ت توافت وأ ايواست “ قادص ةدحاو لكل لعجي

 لبق خسفيو ى نيسمخو ةئامب وأ ةئامب وأ نيسمخب يتيلو كج؟وزأ نأ ىلع ةئام
 ء ىت امم لقأ لثملا قادص ناك نإ الإ ى لثملا قادصب هدعب تبثيو لوخدلا

 انيع نإ : ليقو « اهمكح ىلع “لكو ى نيهجولا نم "بك رمف ةدحاول ايمس نإ و
 ىرخأللو ى اهل وهف ةدحاول هانيع نإ اذك و ى ايواست ولو رافشب سيلف ايهيقادص

 نيقادصلا انس نإ : « ناوبدلا » ين اولاقو ى رافش ال حاكن وهو « لثملا قادص

 تيلو كج"وزأو « اذك ىلع كتيلو ينج"وز : لاق نإو ًارافش سيلف الضافتو

 نع هولخل رافشلا حاكن يمس" هنأ ةيكلاملا ٢ضمب ركذو ى رافشف قادصالب
 حيرص امإ هنإو.'١( مالسالا يف رافش ال ) قلع هلوقل قافتاب مرح هنأ و«قادصلا

 'نإ لثملا قادص اهلو ى ادبأ حخسفيف ءيش ريغب كتيلو ينج"وز : لوقي نأ وهو

 حخسفيف ةئامب كج"وزأ نأ ىلع ةئام ينجّوز : لوقي نأ وهو هجو امإو “ سم
 الو ص رثكأ وه ام لثملا قادصو ىّسسملا نم املو “ةسم نإ تبشو“لوخدلا لبق

 )١( ةجام نباو ملسمو يئاسنلا هاور .
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 . . . نهيلاومل نهقادص نأل ءامإلا يف راغش الو

 نأ ىلع ءيش ريغي يننج؟وز : لوقي نأ وهو بكرم امإو . سمت مل نإ ءيش
 امل يمس نمو « لثملا هب املو "سم ولو ى مسي مل نم حاكن خسفيف ةئامب كجةوزأ
 . ه ا لثملا اهل : ليقو "سملا لبق خسفيو ى لثملا وه امإ رثكألا اهلف

 زوجي الو“هيف اوصصاقت دقو ( نهيلا ومل نهقادص نأل ءامالا يف رافش الو )

 ي ابهاوتيو اقادص انيعي نأ زئاجلا امنإو “ قادص الب حاكن هنأل يدنع كلذ

 هتمأ “لك ج"وز هيف "ءاوس فنصملا مالكو “ اهديسل كلم ةمألا َقادص "نأل

 نأ لوآلا ةروصو ؛ افلاخت وأ رخآلا ديعل “لك وأ نارح" امهو ىهل“لحت رخآل

 عتمتسا هوبأ ناك وأ هبأل ةيرس تناك نأب اهي"رست هل لحي ال ةمأ ديزل الثم نوكت

 ام اذك و ى اهنم متمتسا وأ ةيرس هنبال تناك وأ “ نطاب رظن وأ سمي ولو اهنم

 مم رحتلاب لوقلا ىلع سافنلا وأ ضيحلايف اهعماج هسفنب وه ناك وأ “ هتحت وأ هقوف

 ال سيلو كلذك ةمأ ورمعل نوكتو “تامرحملا نم كلذ وحتو ربدلا يف وأ ى يهب

 امنإ و س ًآرافش يسمي الو كلذ زوجيف رخآل هتمأ ايهنم "لك جّوزيف ةرحلا ىلإ لوط

 ةمأ حاكن هل زجي مل هل تلح اذإ هنآل هتمأ اهنم "لكل "لحيال ناب كلذ تديق
 لوطلا مدع ةمألا ج"وزتل طرتشي مل نمو “ اهب يفتكيو هتمأ ىرستي لب هريغ

 ةمأ اهنم لكل لحت ال نأ طرتشي مل طقف داشرا كلذ نإ :لاقو تحَملا فوخو

 مل ةرح هب جوزتي ام اهنم يف نكي ملو ى هيلع ايهنم لك ةمأ تمرح نإو ى هسفن

 رارحألا نيب راغشلا حاكن نوكي : « ناويدلا » يف اولاق « اعطق آرافش نكي
 اهنم "دحاو جوز نإ مهمالك رهاظو ؛مهنيب ايف ديبعلاو رارحألا عمو < ديبملاو
 ى راغش وه لب ىدنع كلذك سيلو ت ًارافش سيلف هتمأ هل رخآلاو « هتملو رخآل

 نم ةعناملا ةلعلا نع اذهو ى اهريغ قادص اهقادص نأ ىلع ةرح جوزت هيف نأل
 هنإف ى ءامإلا نيب راغش ال : نولوقي مهأ كلذل لديو . عنملا بطقو “ قادصلا

 نأ يدنعو ى ةمأو ةرح نيب امو « رئارحلا نيب ام وهو ى كلذ ريغ يف هنأ ديفي
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 : تلع لاق دقو ى حاكن هنأل نهيف عونممو ى ءامإلا نيب "روصتم اضيأ راغشلا
 نأب ليلعتلا امأو “ مومعلا اذه نم ءامالا حاكن صخي ملو « قادصب الا حاكن ال »

 ءاهقادصل ةكلام اضيأ ةرحلا نإف « ةحيحص ةلع ضهني الف نهيلاومل ءامالا قادص
 ال مهو ص كلت قادص اهقادص نأب تيضر اذإ رافشلا حاكن اهل زوجي نأ مزليو

 اهجرفب هتقحتسا « اهسفن امهل كلم هنآل « تبثأ امل قادصلا نأ عم كلذبنولوقي ال
 الاثم هولعج امكف تخالاو تنبلا ىلع ثيدحلا يف راصتقالا امأو ى اهيلع دقعلاو

 ةما وأ ةرح نم هجيوزت ناسنالا ىلوتيزم لكل الاثم هلعج حصي “ تايلولا رئاسل
 راغشلا حاكن زوجي ال عرشلا كحي ةيبنجأ جيوزت يلو نإف ى كلذ يف ُكشي' الو

 ٠ اهدي الو هدي ىلع اضرأ
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 باب

 ءاليإ الو راهظ الوةعجارم الو قالط الو ةمأ وأ دبع حاكن حصيو

 هتعيابم هب زاجو ،نذإب نإو ةداهش الو ثرإ الو ء ديس نذإب الإ ءادف وأ

 ( باب )

 كيلاملا حاكن يف

 لمج نإو “ ةمأ وأردبع نم ( قالط الو ةمأ وأ دبع حاكن حصيو )

 ( ديس نذاب الإ ءادف وأ ءاليإ الو راهظ الو ةعجارم الو ) اهدَّسس نذإب اهديب

 ثيش ةمأ وأ دبع لمف نإو . ديس نذإب الإ زجي مل ءادف نع اهج"وز اهعجار ولف
 هيف لمج يذلا هكولمم جوزي نأ هلو “زاج ديسلا زاجأ مث ديس نذإ الب كلذ نم
 دعب عجر نإ زيجأو ص هكفي ىتح بصغ وأ هنهر يذلا ال هرجأتسا وأ هتيصو
 ص نذإ الب انانع كرتشم وأ ديقع جيوزت يف فلتخاو ى لوألا دقملا ىلع كف" وأ

 نإ ال : ليقو “ ضراقم نذإ الب هل زاجو ى لاملا بر نذإب ضراقملا نم زاجو

 دنع هيناج جوزيو هبحاس نم زاجو “ هحير يف كراشملا هجوزب الو « حبر ناك

 ىلإ عجار ( نذاب نإو ةداهش الو ثرإ الو ) لوتقملا يلول ال ى هل هنإ لام نم
 لب “ اثرإ نكي مل هثرإ هثراول زاجاأف هدبع وأ هتمأ تتام ولف “ةداهشلاو ثرإلا

 اهريغو ةراجالاو“هنم ءارشلاو هل عيبلا ( هتعيابم هب زاجو ) .اهب حرص نإ ةبه
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 ه هتبهو هيف هبيصن عيب زاجو ص رخآ نود هيف كيرش هيلع دقعي الو

 . . . . هقتعأ وأ هبتاك وأ هربأ نإ هكيرش صقش نمضو

 ملسيو ى هنم ذخؤيو ى هتعيض يف هرارقإ زاج ةراجتلل هجرخأ اذإف ى كلذك
 هنيادي الو هديس اهزاجأ نإ الإ هتياصو ال ةراجتلا يف ليك وتلا هل زاجو ى هيلا
 دقعي الو ) اهنود امف هتبقر همزلت : ليقو ى هديس مزل لعف نإو “ نذإب الإ دحأ

 تمرح سم ىتح رخآلا زجي ملو دقع نإو امهريغو عيبو حاكنك ارمأ ( هيلع

 ( هتبهو هيف هبيصن عيب زاج و ى رخآ نود هيف كيرش ) « بسنلا تبثو
 ام لك نم “ كلذ ريغو نْيد يف وأ « قادص وأ شرأ يف هبيصن ينعأ هاطعأ و

 عاب ولف ى ءاضعأ وأ هنم وضع ال رثكأو ى لقأو ثلثو فصنك همزتلا وأ همزل

 يأ ( رصقش نمضو ) زحي م كلذ وحن وأ هسأر ىلإ هترس نم وأ هدي وأ هسأر

 نمضي“هتوم ريغ وأ ى هتوم ربد ىلإ هقتع قلع نإ يأ ( هربد نإ هكيرش ) مهس
 هلو ى هكيرش ىلع ال هسفن ىلع ريبدتلا ناصقن ثدميو ى هنيح يف هبحاص مهش

 مهسلاب هبلاطي ل كيرشلا ءاش نإو دعب هكيرشل اهنم ءيش الو اهلك هتمدخ
 ص لبق نمثلاب ال ارح جرخ نبح نمثلاب هتثرو وأ هبلطيف ى ارح جرخم ىتح
 مهس كلذك هربدمىلعف ارح جرحي نأ لبق دبعلا تام نإ و“ايهنيب هتمدخ نوكتف

 ىلع هعم قفتا يأ ( هبتاك وأ ) . هريبدت دقع ةحصل ربدم ربغ هنأ ىلع ى هكيرش

 وأ ) موجنب هل عاب نإ هموجن نايبو “ كلذ ممر ىلعو اذكب هل هسفن عاب نإ
 وأ هلك هربد نإ اذك و ى هبيصن ىلإ ةدئاع هدقتعأو هبتاكو هربد ءاهو ( هقتعأ

 نع رباج نع ةديبع وبأ لاق « هكيرش مهس نمضيو ى رح هنإف هبتاك وأ هقتعأ
 نإف كهعيمجي رح وهف دبع يف اصقش قتعأ نم » : للع هللا لوسر نع سابع نا
 كلذ ناك نإو دبعلا ىلع ةياعس الو . ها )0١ « هبيصن ةميق هيلا عفد كيرش هل ناك

 )١( هركذ قبس .
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 ال هديسل قيقرلا مكحأو { دؤي مل نإو ، اندنع "رح وهو بتاكم لعف زاجو

 ص امهيلو وأ امهتفيلخل نونجملاو ميتيلا قيقر حاكن و { ارح ولو هيلول

 ءامستسا ةثرولل و ص لكلا نم هكيرش بيصنو “ثلثلا نم هبيصنف هتوم ضرم يف
 رثكأ وأ لقأ وأ ثلثك دبع نم اضعب قتعأ نم : ليقو « كيرشلا بيصنب دبملا
 حيحصلاو ى هامستسا كيرشلا بحأ نإ و « .هكيرش مهسب دبعلا يمستسي نأ هلف

 ص كيرشلا ةصح ةميق ىتعملل نكي مل نإ هيلع يه : ليقو 4 هيلع ةيامس ال هنأ

 ام ال « كيرشلا مهس ةميق ةبتاكملا يف هيلع امنإو “كيرسلا رارضإ دصق نإ مثأيو
 ص ريبدتلاب اهنم هتاف ام هتصح ةميق عم ريبدتلا يف كيرشلل رظنيو ى هيلع بتاك

 ىمسي نأ الإ كيرشلا ةصح تفقوو هتصح تقتع ًارسعم ناك نإ : انموق لاقو

 ًارسوم ناك نإو ربخم : ليقو ى هيلع ةياعس ال : ليقو ى هيلع قوقشم ربغ اهف
 هتيرح لمكيل :ليقو ى رانلا نم قتعملا ذاقنا لامكتسال:لاطب نبا لاق ى هلك قتع

 ءاعستسالا ةيعورشم ةمكح كلذ لملو : رجح نبا لاق . هدودحو هتداهش متتو

 : ىلامت هلوقل ( اندنع رح وهو ) رارحألا رئاسك ( بتاكم لعف زاجو )

 هل لحت م ادبع ناك ولو ةاكزلا وهو ) ي ك اتآ يذلا هللا لام نم مهوتآو ل

 : لاق لب ادح الو انت هل ركذي مل وأ هيلع بتوك ام ( "دؤي مل نإو ) ةاكزلا
 مل يذلا بتاكملا “نأ انم "ضعب ىعداو « هتميق يدؤي "رح وهف كسفن كل تمب

 : انريغ لاقو ى عابي ال نأ يغبني هنأ و 2 عيبلا فيعض "رح هب بتوك ام دؤي

 مكحو) ةمألا وأ دبملا ىضرب الإ ةبتاكم الو ى هيلع ام عيمج يدؤي ىتح "دبع وه
 قتع اذإف ( ارح ) هيلو ناك ( ولو ث هيلول ال ) اقيقر ماد ام ( هديسل قيقرلا
 ةفيلخ اهل ناك نإ ( اهتفيلخل نونجملاو ميتيلا قيقر حاكنو ) رحلا هيلول مكحلاف
 جيوزت يلولاو ةفيلخلل زاجأ نم لوق ىلع « ةفيلخ ايمل نكي مل نإ ( امهيلو وأ )

 ( ١ ) :ى رونلا ٣ .
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 جوخ الو > زاج هريغ ترمأ نإو > اهيلول ةأرما كولمم ف دوجاألاو

 « امهنيب ايف طقف ازوج و س طقف هدبع زوجو . هتمأ وأ هدبع ميتي ةفيلخ

 ديسلا ربجيو { احالص ، ىأر نإ امهريغل نإو : ليقو

 اهحاكن يف كح ال هنأ ىلإ انه كلذ ركذب راشأو ى يتأي اك نونجملاو متيلا قيقر
 جيوزت هل زاج هتيلو جوزب نم "دحي ناكو متيلا لقع اذإ : ليقو “ نونجملاو متيلل
 هجموزت لكت نأ ةمأ وأ ادبع ( ةأرما كولمم يف دوجألاو ) ةمأ وأ ادبع هقيقر

 نإو ) هجيوزتي هرمأت نأب ( اهيلول ) رايخلاو ةعجرلاو ءادفلاو هنع قيلطتلاو

 جوزت نإو ى ةمرحلا تمقو سمو هتجوز نإو ( زاج ) هجيوزتب ( هريغ ترمأ
 هجوزم جيوزت تزاجأ نإو ى كلذكف سمو اهرمأ الب هربغ وأ اهيل وب وأ هسفنب

 نإف جورتلاب اهتمأ وأ اهدبع رمأت الو هدمب ولو زاج : ليقو ى زاج سملا لبق
 جيوزتب سملا ناك اذإ : ليقو ى زئاج : ليقو « قيرفتلا بجوو ى زجي مل تلعف
 زاجاف تتام نإو ى قرفي مل اهرمأ الب اهريغ جيوزت وأ اهجيوزتي وأ هسفن

 ام لك درتو ى امل قادص الف هكلام نذإ الب ادبع تجوزت نمو ص زاج اهثراو

 يف اهقادص كردت : ليقو . هيلع تقفنأ ام كردت الو 0 ملعت مل ولو هنم اهلصو

 هدبع ) هيلو وأ نونجم وأ ( ميتي ةفيلخ ) ضعب لوق يف ( ج"وزي الو ) هتبقر
 زوج يأ ( از.ونجو ) يلولا وأ ةفيلخلا همال نإو( طقف هدبع زوجو هتمأ وا
 ةفيلخلا هل لبق نإ و “دبعلا لبقيو ( امهنيب ايف طقف ) رخآلاب امهدحأ جوزب نأ هل
 دقو“هدبع وأ هتمآل نإ و ( احالص ىأر نإ ايهربفل نإو : ليقو ) زاج يلولا وأ
 هءامإ وأ نونجملا ديبع جوزب ال : لسىقو ىاف حلصي ايف متىلاو نونجملا ملع نإ حص

 ديبع جوزت هل زوجي اذك و ى ةريشعلا مهل تفلختسا الاو ى ةيلوفطلا نم ننجت نإ

 تفلختسا الاو ةيلوفطلا نم اوننجت نإ : ليقو ى اقلطم هنيناجمو هلافطأ ءامإو

 ديسلا ربجي ) هنأ ةرم دق ( و ) ةفيلخب الإ بئاغلا هنبا كيلامم جوزي الو ةريشملا
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 حاكن حصو « مكاح دنع هوبلط نإ هديبع جوزي ىقح عنتما نإ برضلاب

 هراكنإ عم ولو بسنلا تبثو 2 سم لبقو ء دقع دعب ديس ةزاجإب قيقر

 لوبق لبق قتعب نإو هديس كلم نم جرخ مم ؛ دبعل هتيلو جوز نمو

 هنودب ماقم يف صخرو س هددج هيلا لوقنملا وأ قتعملا هلبقف ء حاكنلا

 لبقي ملو لجرل ةمأ تجوز نإ اذكو

 اذك و ( مكاح دنع ءوبلط نإ ) نكل ( هديبع جوزي ىتح عنتما نإ برضلاب
 ةفيلخ برضلاب ربجي اذك و ى اهلمشي ام ديسلا ظفلب ديري نأ لمتحيو ى ةأرملا
 يف هنذإ ىلإ قيقرلا كلام جاتحي الو ى مهئامإو مهديبع جيوزت ىلع نونجملاو متيلا

 ءاش نإ هكلم نم هربجأ جوزتلا قيقرلا ىبأ نإو « هلوبق ىلإ الو « جوزتلا
 حصو ) اقلطم هربجي ال : ليقو “ رح ريغ وه نمم هسنج ىلع : ليقو ى اقلطم
 زوجو ( سم لبقو دقع دعب ديس هزاجاب ) ةمأ وأ ناك دبع ( قيقر حاكن
 حاكنلا هديس لاطبإ ( هراكنإ عم ولو بسنلا تبثو ) اصيخرت سم دعب اضيأ

 ( نإو هديس كلم نم جرخ مم دبعل ) امهريغ وأ هتمأ وأ ( هتيلو جوز نمو )

 حتفب ( قتعملا هلبقف حاكنلا لوبق ) جرخب قلعتم ( ,لبق قتعب ) هجورخ ناك
 عيب وأ ثرإب جورخلا ناك اذإ ( هيلا لوقنملا وأ ) قتعلاب جورخلا ناك اذإ ءاتلا

 امهدحأ سملا لبق ( هددج ) كلذ ريغ وأ ىرخأ ةأرمال قادصإ وأ ةبه وأ
 الإ ديدجتلا مزلي ال هنأ ديدجتلاب ريبعتلا رهاظو ى هيلا لوقنملا وأ حتفلاب قتعملا

 لوبق هطرش هيلع لدي اك « كلذك وهو ةأرملا ىضرو ى هيلا لوقنملا ىضرب
 صخرو ) هيلا لوقنملا وأ قتعملا هلبقف : لاق ذإ هيلا لوقنملاو ءاتلا حتفب قتعملا

 قتعملا وأ هيلا لوقنملا يضر نإ يأ ديدجتلا نود يأ ( هنودب ) هبلع ( ماقم يف
 هيلا لوقنملا وأ حتفلاب قتعملا لوبق ىلع مالكلا ءانب هيلع لدي اك ءاتلا حتفب

 وأ لجرلا كلذ ( لبقي ملو )دبعل وأ رح ( لجرل ةمأ تجوز" نإ اذكو )
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 لك ديسب ةمأو دبع حكانت نإو . فلخلا ىلع اهديس نم تجرخ ىتح

 . . . . .¡[٤ زاج هدىس هل زاجأو لبقف دععلا ريغ قادصب

 «ديدجتي الإ حصي ال : ليق ( فلخلا ىلع اهديس نم تجرخ ىتح ) دبملا ديس
 ظفلو خلا اذك و : لاق ذإ هيبشتلا قالطإ رهاظو ى ديدجتلا مدع يف صخرو

 مل نإ هيلا تلقن نم وأ حتفلاب ةقتعملا ضرت مل نإ هنأ ؛ فلخلاب هيلا راشملا ديدجتلا

 ى حاكنلا دعب تقتع اذإ اهسفن راتخت نأ امل نأ حص دقو ى حاكنلا حصي مل قتعت

 لإو « ربدم هتربدم جوزي نأ ةفيلخللو ى دبعلا اذك و ؟ توبثلا لبق فيكف
 ديعلا سي الو «مولعم لجأ ىلإ وأ دعب وأ ‘ ديس توم ىلإ ريبدتلا ناك نإ هريغل
 ايضر نإ الإ اساتي مل نإ افنأتسا ةدملا يف ديسلا تام نإو ى ةدملا يضمت ىتح

 رجأتسا وأ دوهش الب وأ آدساف هعابف هنذإ الب جوزت نإو ى دقعلا لاح حاحنلاب

 بصغ وأ هنهرف نذإ الب جوزت نإو “زاج زاجأ مث لمملا يف لخدي ملف ًآريجأ هب
 ةدر" وأ هلك وأ ابيصن هنم عاب نإو ى نالوقف عوجرلا وأ كفلا لبق زاجأف هنم

 ى هكلم نمم زوجت : ليقو ى ددجي لب ص كلذ دعب ةزاجإلا زوجت الف بيعب هيلع
 ةزاجإ كلذ سيلف امهريغ وأ .راهظل اب وأ قالطلاب هرمأ وأ هديس هيلع قلط نإو

 ادحاو اهديس نوكي نأب ةفاضإلاب ( لك ديسب ةمأو دبع حكانت نإو ) هحاكنل
 سفن اهقادص لمجي مل : يأ “قادص تمن وهو ىريغ رجي ( دبعلا ريغ قادصب )
 ( هديس هل زاجأو ) ةمألا تلبق اذك و « دبعلا ( لبقف ) هب اهجوز يذلا دبعلا
 ء ةمألاو دبعلا حكانت يف قادصلا نم دب ال هنأ هرهاظو ىاهحكانت ( زاج ) هلوبق

 نم تلك و ةأرما هتكلم نإو « هلوبق هكلام ةزاجإو دبعلا لوبق نم دب ال هنأو .
 هدبعب هتمأ جوز نإ : ليقو . ضعب دنع كلذك وهو ى هل لبقي وأ هلوبق زيجي

 ىلا جاتحي ال هناو ى زاج قادص الب ةمأب رح وأ هريغ ةمأب ء'دبع جوزت وأ

 هتمأب هدبع ج"وزي نأ دارأ نم : « ناويدلا » يف لاقو ى ةمألا وأ دبعلا لوبق

 الإو “ارضحي مل نإ مولعمب ةنالف يتمأب انالف يدبع تجوز : لاقو دوهشلا رضحأ
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 مل الاو “ دوهشلا اهملع نا يتمأب يدبع : لاقو اهيلا دصق اهيمسا فرمي' م وأ
 جوزب ال : كلام وبأ لاقو . ها زاج ةمست الب وأ ضرف الب اهجوز نإو ى زحي

 . روصتي" ال اذهو ى هسفنل هيلع قادصلاو ى هلامب هلام جوز هنأل هتمأي هدبع

 ى ةدحاو سفن ال ناسفن اهنأو « يعرشلا حاكنلل قيقحت قادصلا نأ باوجلاو

 وأ نج وأ اهنم دحأ غلبي مل ناو “ هيلع نايرجيو امل يعرشلا مكحلاف اغلب نإف

 اذإ اهقادص كلمت : ضمب لاق اضيأو . الفط وأ ةلفط اجوز نكف ؛ كلذك اناك

 هتيراج وأ همالغ ج"وز نإ : جاتلا يفو “ لضفلا فقوتو اهديس هايإ اهاطعأ
 6١ ءيش ىلع ردقي ال اكولمم ادبع :ىلاعت هلوقل ايل رايخ الو هادجي مل اركناف

 لعجيف لمملا هيلعو : ليق ع دبعلا ةبقر يف قادصلا لَمَج زاجأ نمو : ليقو
 ىلع ةديسلا وأ ديسلا قادصإ هجوو ى زاج دسلا لبق نإو : ليق “ دبعلل لوبقلا

 زوجي هنأ ؛ اهكلم نمل قادصلا عجريف دبملا كلم نمل ةمالا نأ اهدبع وأ هدبع

 هنا ىقح ى كلاملا فرصت هيف فرصتيو هكلتميف ائيش هيطعي نأ دبعلا كلم نمل

 دقف هنع قادصلا هكلم نم ىطعأ اذإف ى هل بهو' ام كلمي دبعلا نا : ليق دق

 تكلم اذإف ةرجأ وأ دحأ نع انيد صلخ نمك ى هكلم نم قادصلا كلذ جرخأ

 قادصلاكلذ لخد هل يطعأ ام دبعلا كلمت يف مالكلا دح ىلع قادصلا كلذ ةمألا
 ص هكلام هنع هكلمي كولمملا ديب امو ى هتمأ لام هنأ بناج نم « اهديس كلم
 ديسلا قادص عنم يف اهسفنب ةلعلا وه كلذو ع ةرجألاك قادصلا نأ ايس الو

 وأ اهل امرحم ريصيف ص هكلم نم هبشت وأ هكلمت ذإ « دبعلا كلذ ةجوزل هدبع
 ص جيوزتلا يف لحي هب جرفلا نأل ص قادصلا نم دب آل هنأ حيحصلاو ى مرحم

 ؛ نيك ولمم اناك ولو اهنأل لوبقلا نم دب الو « زاج ديسلا هكرت مث ضرف نإ : معن
 دقو ى هب ايضري مل جرف ايل لحي فيكف ى ماكحالا اهيلع يرجت نالقاع اهنكل

 . ه لعنلا ) ( ١
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 ةرح وأ لجر ةمأ هل دقع نإو ، هفالختساب وأ هرمأب وأ هسفنب حصو

 . . . . .. .. .. . تلطباها هقدصف

 اهقلط اذإ هديس ديب دبملا ةأرما قالط "ناب كولمملا ىضر نودب زيجملا لدتسي
 مل ولو ىضم ى قلطي لجر ُهتدمس ترمأ وأ تقلطف اهقالطب رمأ وأ 2 هدمس

 ىلع ةمألا لكشت الو « هدرو هركنأ ولو هبلع اضام دقعلا نكيلف « دبعلا هزجي

 ى هبئات وأ جوزلا ديب قالطلا نأ ثيح نم ى اهقالط كلمي مل اهديس نآل كلذ
 اهيلع ىضم ادبع تناك ول اهنآل ص هتَدر ولو ى لوقلا اذه ىلع اهيلع هدقع زوجيف
 هنأل ى هتزاجإو لوبقلا ركذ فنصملا نأ لمتحيو ص هةدر ولو هتجوزل هقىلطت

 لك نع لبقف هدبعب هتمأ هجوز ولف “ دحاو لجرل ةمأو دبع يف ةلأسملا ضرف

 زاوج « ناويدلا » نع افنآ ةرم نكل ى جيوزتلا مدع ةروص يف ناكل هدحو

 اذا هنإ ىتح ى هيلع فنصملا مالك لمحيلف لوبقلا نم دب ال هنأ حيحضلاو ى كلذ
 زجيو الباق دبعلا نكيلف هدبعب هتمأ وأ هتمأ وأ هدبع جيوزت يف هنع هريغ بانأ
 وأ هريغ دبعب اهدحأ و “هتمأب هدبع ديسلا حيوزت ( حصو ) هلوبق ريغلا كلذ هل
 هل لبقي نأ آدحأ هرمأو ديسلا لوبقل لماش جيوزتلاو « ةرح وأ "رحب وأ هتمأ

 هسفنب ايهدحأ جوزي وا ( هفالختساب ) وأ ليكوت ( وأ هرمأب وأ هسفنب )
 وأ ى اهنيب اهف ولو ايهدبعو هتنبا وأ لفطلا هنبا ةمأ جوزب اذك و ى هريغب رخآلاو

 م م

 ٠ هتما وا هسفن دعد

 فاو ) اهنيب قرفي مل سملا ناك نإو ص زجي م غلابلا هدلو كولمم جوز نإو
 امل اقادص هلمج يأ ( اهايإ هقدصاف ةرح وأ لجر ةمأ ) وأ دبع ( هل دقع
 هفصن تكلم اهنأل « بسنلا تبثو امهنيب قرف ةرحلا سم نإف “ حاكنلا ( لطب )
 امأو ى ددج الاو ى اهنم مرحم وذ امل لحي ال اك امل لحي ال ةأرملا كولمو « دقعلاب

 اهنأكف ءاهببسب دقعلاب هفصن كلم اهديسنألف اهب هجوز دقو هريغ ةمآلهقادصإ
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 رانيدب هرمأ نإو ء قدصأ ام همزل حاتب هتمأ وأ هرمأ نإو

 هجرخي موي ديسلا هيدؤي هتبقر يف دئازلاو ى رانيدلا همزل رثكأب جوزتف

 . ء هكلم نم

 هتمأب هجيوزت امأو ى كلذب ةمألا ديس وأ ةرحلا ملعل امل قادص الو ةكلاملا

 : قادصال هنأ ىلعو « قادص ريغ ىلع جيوزتك كلذ نآل اهنالطبف اهايإ هقادصإ و
 ليقو ى اكلام نوكي قيقرلا نأب لوقلا ىلع ةكلام وأ هل ةكلاملاك اهنألو اهل

 ( قدصا ام همزل حاكنب هتمأ وأ هرمأ نإو ) . نيتروصلا نيتاه يف حاكنلا زاوجب
 ص لبقأ ال : هدبعل لوقي نأ ديسلا دجي الف ى دبملاو ةمألا لمشيل لوعفملل ءانبلاب
 دئاع رتتسملا ريمضلاو ى ليلقب تجوزت كنإ ةمألل الو ى ريثكب تجوزت كنأل

 ةمآلا تلمج امو ى هيدؤي نأب هتجوزل اقادص دبعلا لمج ام همزل يأ ى ام ىلا

 نَسع نإو ى ائيش اهجوز ىلع ديزب نأ كردي ال طقف هذخأي نأب اهسفنل اقادص

 وأ : لبقو سملا لبق هزاجأ نإ الإ « لطي افلاخف ةأرما هل نيع وأ الجر اهل

 حاكنلاب هرمأ اذإ :ليقو “هزاجأ نإ الا زجي مل هلام نم نيعب جوزت نإو < هدمي

 بهو" نإ هتمذ يف قادصلا : ليقو ى هتبقر لباق ام الا قدصأ امم همزلي م

 هجرخم تح هيلع كردت ال : ليقو ص هنم صلخت قتعأ وأ « هل يصوأ وأ ءيش هل

 نإو ى لثملا قادص ديسلا مزل ؟سم نإو “زاج ةضيرف الب جوزت نإو ى هكلمنم

 نإ زاجو ى لوآلا هرمأب جوزتي الف هكلم نم هجرخأ وأ نج" وأ تايف هرمأ
 ع اهنذإب الا جوزتي مل قافأ وا غلبف هنونجم وأ هلفط دبع رمأ ناو .دترا وأ باغ

 ال ذإ زجي مل اهارستيف ةمأ يرتشي نأ هرمأ نإو : لاق : « ناويدلا » يف هلاق
 دحأ اهجوزتي الف جوزتت نا هتمأل نذأ نمو . كلمي ال وهو « كلمب الإ يرست

 الثم ( رانيدب ) جوزتي نأ ( هرمأ نإو ) دبملا اذك و « هرمأ نم وأ هنذإب آلإ

 نم هجرخي موي ديسلا هيدؤي ى هتبقريف دئازلا و ، رانيدلا همزل رثكاب جوزتف)
 يف ال هديسل هيطعي نا قتع اذا دبعلا ىلعو ى دبعلا تومي موي وأ قتعب ولو ( هكلم
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 نأ كرتشملا ءاكرشلا ضعب رمأ نإو س هقتع هب رظتني هتميق زواج امو"
 ةرشعلا بحاص مزل ةئامب جوزتف مسي ملو رخآلا هرمأو { ةرشعب جوزتي

 الو دبعلا يف مسي مل يذلا بيصن يف يتابلاو ص نوسمخ رخآلاو « اهفصن

 { هزواج ام همزلي

 هرمأ امم رثكأ همازلإ نآل تايانجلا رئاسك هنيح يف ديسلا هيطمي : ليقو ى مكحلا
 لاومألاو سفنألا يف ةيدعتلاب دبعلا دسفأ ام لك : « ناويدلا» يفو ى هيلع ةيانج هب

 الو 4 هنيح يف هالوم ىلع كردي" كلذ ناف ةيدمتلاب تاقدصلا نم هملع بجي امو

 نم رثكا راك ولو لمف ام لك همزلي : لقو « انيقر نم رثكأ هلع كرد

 زواج ام ) امأ ( و ) ةميقلا زواجي مل ايف وه امنإ فنصملا هركذ امو . ها هتبقر
 مزل دبعلا ىنج ام لك : لاق نم لوق ىلع الإ ( هقتع هب رظتني ) ف ( هتميق
 :ليقو ى اضيأ هكلم نم هجرخي موي هيطعي هنإف هتبقر نم رثكأ ناك ولو ى هالوم

 هرمأو ) الثم ( ةرشعب جوزتي نأ كرتشملا ءاكرشلا ضعب رمأ نإو ) هنيح يف
 نأل ى طقف ىمس ام فصن ىمس نم ( مزل ) الثم ( ةئامب جوزتف ممي ملو رخآلا
 يف هبيصن يف ةميقلا زواجي مل امم يقابلاو قادصلا فصن "مسي مل نمو ى كرتشم دبعلا
 ام ىلع دئازلا قادصلا يطعي نأ نع الضف هلك هل سيل كرتشم دبملا نآل ى دبعلا
 رمأ نإ هنأ نم مدقت امل هل "مسي مل هنأ عم فصنلا همزل امنإو ‘ هدحو رخآلا ىمس
 ى اكرتشم هنوك ثيح نم فصنلا همزلف قدصأ ام همزل جوزتلاب هدبع وأ هتمأ

 يذلا وه هنألو ى دبملا يف هبيصن يف يقابلا همزل كلذلو ى هلك همزلل كلذ الولو
 ةرشملا بحاص ) لاثملا ق مزليف قادصلا ف هل دحم ل دإ 2 قالطإلا ببسب ه رغ

 يف ) نوعبرأو ةسمخ وهو ( يقابلاو نوسمخ ) مسي مل يذلا ( رخآلاو اهفصن
 ولو هكلم نم جرخ اذا هىطمي بيصن نم لاح ( دبملا يف ممي مل يذلا بيصن

 مل ذإ ‘ طةرف هنآل هدحو نيسخلا هومزلأ امنإو “هنيح يف : ليقو « قتع وأ تومب
 يف هيطعي هنإف “ ضعبل افالخ ( ه ) ةميق ( زواج ام همزلي الو ) قادصلا نتمي
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 دبعلا ىلعف اهزواج اموءهتبقر يف يقابلاو نتع ام فصن الك مزل انّيع نإو

 كلذ نم لقأب جوزتف نيرشع رخآلاو ةرشع امهدحأ نيع نإو « قتع نإ

 وأ ايمسي ملو هارمأ نإ : « ناويدلا » يفو ى فالخلا ىلع هجرخأ اذإ وأ هنيح

 نعو امهدحأ لسرأ نإو ى ايمس ام وأ « اريثك ولو هب جوزت ام اهمزل هل ايمس.

 لسرملاو < نيع ام نيعملا مزل رثكأب وأ ايهنيبف لقأب وأ نيع امب جوزتف رخآلا
 دئازلاف "مت اذإف « هل نيع ام فعض متي مل ام اهنيب رثكألا كلذ : ليقو ى يقابلا
 نييعتلا مدعو قالطإلا : لاسرالا و “دبملا ةبقر يف هفصنو لسرملا ىلع هفصن هيلع

 درفدحاو ةقادص الإ بجي ال ذإ هلك ال ( نتيع ام فصن ٨ مزل انتيع نإو )

 اذإ هنايدؤي ( هتبقر يف ) انيع ام ىلع دئازلا ( يقابلاو ) ىمس ام فصن ىلإ "لك
 كلذ نأل ص فاصنأ هاكرتشا نإ اهنيب نافصن كلذو « تومب ولو اهكلم نم جرخ
 بحاص ىلعو “ىقابلا نه ناثلث نيثلثلا بحاص ىلع ناكف اثالثأ هاكرتشا ولو ةيانج
 امهدحأ هقتعأ نإو “هبانم ىطعأ امهدحأ كلم نم جرخ نإو يقابلا ثلث ثلثلا
 امو ) هتبقر يف يذلا هبانم ال هبحاص مهس نمض همهس قتعأ وأ رخآلا نذإ الي

 . كلمي دبعلا ناب لوقلا ىلع ائيش كلم وأ (قتع نإ) هيدؤي ( دبعلا ىلعف اهزواج
 الو “ايهنيبف كلذ نودب وأ نيرشعب وأ اهب جوزتف ةرشع ايهنم "لك هل نع نإو
 ارانيد امهدحأ هل نّبع نإو ى هتبقر يف وهو هب جوزت نإ اهيلع داز ام اهمزلي

 الك مزل اعم هل انيع ابب جوزتف هيف افلاخت امم كلذ وحن وأ رب نم ًازيفق رخآلاو

 جوزت نإو “ هل نّيع ام“الك مزلي : ليقو « هتبقر يف رخآلاو ى هل نمع ام فصن
 انيع ام ةميق ىلع اهنيب :لبقو ءاضيأ اهيف رخآلاو هفصن همزل امهدحأ هل نّسع امب

 نتيع نإو) كلذ ىلع ايهمزل ةئيسنو ادقن افلتخا ناو .هنيعم ىلع وه : ليقو ى هل
 رخآلا فمض ىلع امهدحأ امم كلذ وحنو ( نيرشع رخآلاو ةرثع امهدحأ
 ددملا نم لقأ نوكيب نأب امج نيددملا ق روكذملا ( كلذ نم لقأب جوزتف (



 سم مث هكلم نم هجرخأ م مولعب ةمأ هدبع ىلع دقع نمو ى نافصتف

 نإ هسفن ىلع وأ ء فصنلا هيلإ لقن نم ىلعو ى قادصلا فصن لوألا ىلعف
 رخآلاو هل هفصن "رسم لبق ديس نم تجرخ نإ ةمأ قادص اذكو س هقتعأ

 ء دعب تسمأ نإ هبلا تلقن نمل وأ « اهل

 فصنلاو دحاوىلع ةعستلا فصن (نافصتف) لاثملل ةمستلاك ليلقلا ددعلا نم لقأ

 كلذكف هغلب اذإف « ةرشع لاثملايف وهو ليلقلا ددملا غلبي مل ام رخآلا ىلع رخآلا
 ريثكلا ددعلا بحاص ىلعف هبلع داز امو دحاو لك ىلع ةسمخ ليلقلا ددملا فصن
 اذإ دبملاىلمف اهيلع داز امو هتبقر يف داز ايف مت اذإف“ ريثكلا ددملا فصن متي ىتح

 لاقو “ناثلث نيثلثلا يذ ىلعو ثلث ثلثلا يذ ىلعف اثالثأ دبعلا ناك نإو « ىت

 نود هب جوزت ايف اهفعض رخآلاو ةرشع امهدحأ هل نّسع نإ : « ناويدلا » يف

 ؛ةرشع قدصأ نم ىلع ثلثو نيرشع قدصأ نملع ناثلث يأ اثالثأ انيبف نيثالث
 ىف اهيلع دئازلاو _ « ناويدلا » دارم اذهو _ « اثالثأ دبعلا اكلم امهنأ دارملاو

 (مم مث هكلم نم هجرخأ مث مولعمب) ةرح وأ ( ةمأ هدبع ىلع دقع نمو ) هتبقر
 نوك لاح يف مزل هنأل ( قادصلا فصن لوألا ىلعف ) رخآلا كلم يف دبملا اه

 هيلا لقن نم ىلعو ) ص هكلم يف وهو عقو دقعلاو دقعلاب هنأل هكلم يف دبعلا
 وأ ) هيلا لقتنا يذلا اذه كلم يف وهو عقو سملاو ؛ "سملب هنأل رخآلا ( فصنلا

 ى هيلا لقن نم ( هقتعأ نإ ) هيلع نوكي امنإو ( هسفن ) دبعلا كلذ ( ىلع
 لطب سمت مل نإ و دقعلاب قادصلا توبث ىلع ءانب « لوألا ىلع هلك قادصلا : ليقو
 نإ امأو “نينثا نم رثكأ هلوادت وأ هقتعأ نإ اذك و“يناثلا ىلع : ليقو « فصنلا

 ىتعملا دبملا الو يناثلا ىلع ال هلك قادصلا هيلعف هقتعأ وأ لوآلا كلم يف “سم

 رخآلاو هل هفصن آسم لبق) و دقع دعب (ديس نم تجرخ نإ ةمأ قادص اذكو)
 ىلع ءانب لوألل هلك : ليقو ( دعب تسم" وأ هيلا تلقن نمل وأ ) تقتعأ نإ ( اهف
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 .يناثلل : ليقو “ فصن هنم لطب سمت مل نإ نكل ى دقعلاب هلك تبثي قادصلا نأ

 قادصف يناثلا دنع سمف ضرف الب هدبعل جوزت نإو ى اهلف تقتعأ نإف ؛ هيلعو
 ,ضرف الب هتمأب هدبع جوز نإو ى دبملا ىلعف لوآلا هقتعأ نإ و ى يناثلا ىلع لثملا

 وأ لثملا قادص هيلع هلف يناثلا دنعرسمف هضعب وأ هكلم نم هجرخأو لوهجمب وأ

 نإو ى كلذ ةمألا بحاص كردأ ًرسمف اهضعب وأ اهجرخأ نإو ى هيف هبانم
 امهدحأ وأ اهقتعأ نإ اذك و ى لوألا ىلع كلذ اهيرلف اهنم ابيصن وأ ايهجرخأ
 اهقتعأ وأ "رسملا دعب هكلم نم امهدحأ وأ اهجرخأو ىمس نإ و لوآلا ىلع ادمقو
 هيلع اهبحاصلف هكلام دنع اهسمف مسي مل نإ اذك و ع هل قادصلاف امهدحأ وأ
 هكلم نم هجرخأ نإ اذك و ى هيلع كردي الو هك ردي ال عئابلل رخآلاو ى هفصن

 نإو ث راص ام ثمح هتبقر يف قادصلا : ليقو “ هفصن هكلام ىلع هلف اهنود
 يف اذك و هفصن : ليقو ص اهقادص هيلع اهيرتشماف سمي نأ لبق هكسمأو اهعاب

 . « ناويدلا » يف هلاق ع ببصنلا
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 لصف

 نإ نهيلع ماقملا هلو « امهقوف ام ةمرح الب نيتأرما "حاكن دبعل زاج
 . اهتعجارم حصت مل ةدحاو ىداف نإف ، قتحن

 لصف

 اهيلع رصتقيو ةمأو ةرح وأ نيتمأ وأ نيترح ( نيتأرما حاكن دبعل زاج )
 رئارح امبرأ جوزتي نأ هلف داز نإ عبرأ وأ ثالث وهو ( امهقوف ام ةمرح الب )

 ًامبرأ جوزتي نأ زوج ال ليقو ى ءامإلا نم ضعبو رئارحلا نم ضعب وأ ءامإ وأ

 ص ةمأو ةرح وأ نيتمأ وأ نيترح جوزتي نأ هلو ى ءامإلا نم الو رئارحلا نم
 عبرأ هل : ليقو ى ةمأو ةرح وأ نيترح وأ ءامإ عبرأ جوزتي نأ هل : لبقو
 ًامبرأ نك ولو ( نهيلع ماقملا هلو ) اهيف ةمأ ال ناترح وأ نهيف ةرح ال ءامإ

 قتعلا دمب ( ىداف ناف ) هل نزج ثيح نهجوزت هنال ءامإ نك ولو ( قتعع نإ )
 يف ىوقي سيل هنآل “ [احاكن افنأتسا اقفتا نإو ( اهتعجارم حصت مل ةدحاو )
 حصت ملف ةأرملا ىضر ىلع اهفُئقوتل ءادفلا ةمجارم يف الو ى هديس دقاملا نأل دقعلا

 ام نبي الف نئاب يف اهنأل ى ديدج حاكنك هدض ةعجارملا ذإ ى نيفعضلل ةمجارملا
 ةمأ اهنأ وه ي ثلاث فمضو نيفعضللف ةمأ ناك نإو ى فيمض ىلع جوزتلاك
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 امهبو , تنع فوخ و ل ْوط مدعب ةمأ حاكن رحلو « ًايعج / ايعجر ناك نإ زاجو

 ٠ ةدحا و تز اج

 ال هنأ وه عبارو ى ةئالثللف ةرحلا ىلع ةردق هل تناك نإو ى رمآلا ةفيمض ةكولم

 . ىرخأ ةجوز هدنع تناك نإ اذك و « ةرح ىلع رداق ةمألا جوزتي

 "نك اذإ اذهو ى اهمجارب الف نهادحإ ىداف نإف : لصألا خسن ضعب يفو

 اذإ هدنع ىقب نمب اهنع ينغ هنآل اهمجارب ال امنإف ةخسنلا هذه ىلعو . ها ءامإ

 اهليوأتل هركذو ةعجارملل ريمضلاو ، اهمجاري نأ ( زاجو ) اهب ةينغ هل تلصح
 حاكن رحلو ايعجر ) اقالط اهقلط دق ( ناك نإ ) هلعف زاج يأ لعفلاب وأ درلا
 فوخو ) هل لحت يتلا ةيرسلا مدع عم ةرحلل هب لصوتي ىنغ ( لوط مدعب ةمأ
 ؛ مثإلاو داسفلا نم ىنزلا يف ام ىفخي الو “ةقشملا وأ مثإلا وأ داسفلا وهو ( تنع

 ىنزلا وهو هببس وأ تنعلا موزلم دارملاف « ةقشملا نم عامجلا نع ربصلا يف ام الو

 ىلع ةبوتكم ال رطسلا يف ةرورجم ءاتب وهو ريسفتلا رظناف « ىنزلاب "ضعب هرسفو

 نإو ص ةملكلا مال يه لب ءاهب اهيلع فقوب الو ثينأتلا ءاتب تسيل ذا ءاه ةروص

 ص يفتكي ىتح ادعاصف ةمأ جوزت رئارحلا هلبقت مل وأ ةرح دجي ملو لام هل ناك

 فوخلاو مدملاب يأ ( ايهبو ) ةرحلا ىلع ةقاطلا مدعو تتعلا عفد ىلع رادملا نال
 هعنمت ملو ةدحاو هفكت مل نإو ( ةدحاو تزاج ) هل لحت يتلا ةيرسلا مدع عم اعم

 وأ ةرح ىلع ردق نإو ى ةمبرا متت وأ تنعلا نم جرخي ىتح جوزت تنعلا نم

 ص آضيأ ادعاصف ةمأ جوزت رثكأ ىلع ردقي ملو ةدحاولا قرف ام وأ هدنع تناك

 فاخ نم "نأ خيشلاو فنصملا مالك رهاظو ى ةوسن عبرأ متي وأ يفتكي ىتح

 هيبأ ةمأك اهنم هدلو قتعي ناك ولو اهجوزتي نأ هل لوطلا 3 دقو تنلا

 نم قرس نإ هنآل الام يف هل ةهبش هنأل كلذ طرتشي مل ذإ كلامل افالخ ى همأو
 ةيباتك ولو ةرح ىلإ لوط هل ناك نإف ى دح امهدحأ ةمأب ىنز وأ عطق الام
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 . . .. . . .. ... هلو

 كرتيف ةمالا هل تزاج طقف ةيباتك ىلإ لاط نإ : ليقو ى ةمألا هل زجت م
 : ثيدحلا يفو ىلاعت هللا لاق اك ءامإلا ج"وزت نم لضفأ ربصلاو “اهرفكل ةيباتكلا
 مدع طارتشا نأ فاصو نا معزو © « هكاله ءامإلاو تيبلا حالص رئارحلا د

 ةردقلاعم ةمألا جوزت زوجي هنأو باجيإ ال بيدأت ةيآلا يف تنعلا فوخو لوطلا

 دبعلا جوزت ةرحلل زوجي هنألو «هديؤت لقملا ةجحو هبجوي رظنلا نآل ع ةرحلا ىلع
 : ىلاعت هلوقب جتحاو < كلام بحاص مساقلا نبا لاق هبو . ھا رمحلا تدجو ولو

 تنعلا فاخو ةرحلا عطتسي مل نمل نهوحكنأ لقي ملو '١؛ي ىمايألا اوحكنأ و ل
 ىوقأ خلا الوط مكنم عطتسي مل نم يف باطخلا ليلد نأل س هفالخ حيحصلاو

 فوخو لاملا دقف هنم ملع نمل الإ ةمألا جوزت ال : « ناويدلا ه يفو « رهظأو
 داعف . ال لاقف ديز ن رباج ترواشف اهتمأ ةأرما ىلإ لجر بطخو ى تنعلا
 تينز اهينجوزت نإ : لاقف « آل : لاقف تداعف دامف ى ال لاقف هرواشت تداعف

 طرش هنأ هرهاظو ى تنعلا اذهف هيجوز : لاقف لاق ام هل تلاقف تداعف اهب

 وبأ هب حرصو خلا ركذ ام الإ : لاق ذإ ءايرك ز يبأ ءانثتسا هديفي اك طقف تنعلا

 يقبو ريقف لجرلا نأ ملعي رباج لي ؛ الاق اك رمآلا سيل هنأ يدنع يذلاو ى ةتس.
 لاق ىتح ىرخأ دمب ةرم اهتالوم هتدوارم نم اهملعف تنعلا فاخ هنأ ملعي نأ
 عمالو ةدحاولا عم تنعلا نوكي الو ةدحاو الإ زوجي الو امارح اهمقا وأ

 بسنلا تبثو سم نإ تمرحلاملا دقفو تنعلا فوخ ريغب جوزت نمو ىةرحلا
 ملو لاملا دقف نإ اذك و « زاح ةرح دحم ملو لام هدنعو تنعلا فاخ نإ : ليقو

 ولو هل تزاج ةمأيف هتبغرل تنعلا فاخ نإ : ليقو “ فيعض وهو تنعلا فخي
 > عبرأ ولو هل تزاج ءامإلا حاكن ىلإ رطضا نإ : ليقو ع ةرحلا ىلع ردق

 هلو ) ةداازو فرصتب ها هل تزاج ةمأ ىلإ جاتحاف ةرح هل تناك وأ رئا رحلاك

 )١( رونلا : ٣٢ .
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 ف ناف هدعب رسأ نإ اهعج ١ رب الف اهاداف ن اف ‘ رسأ نإ و اهعم ماقمل ١

 .دج رقتفا مث ىنغ يف اهجورت نإو « ًاحاكتن افنأتسا اهب رقتفا مم اهتدع

 . ةمأ ىلع ةرح حكنت الو ء سي مل ن

 اهقلطي نأ يغبني هنكلو ص هل تلح نيح اهجوزت هنال ( رسيأ نإو اهمم ماقملا
 هيف حصت قالط اهقلط وأ ( اهاداف ناف ) اهعاطتساو ىنفتسا نيح ةرحلا جوزتيو
 رسأ ولو قالطلا كلذ دمب وأ ( هدعب رسيأ نإ اهمجارب الف ) اهاضرب ةعجرلا

 حاكنلا كلذ هنم جرخ اذإ ىحاكنلا كلذ لطبي رسيلا نآل هرسي لازف ةظحل هدعب

 رسعف اهقئلط وأ اهادافف اينغ ناك نإ و ءادفلل ءاملاو < هتعجر كلمي قالط ريغب

 وأ ءادفلا نم ( اهتدع يف ) رسيأ ( ناف ) اهعجارب الف قالطلا وأ ءادفلا مامت دنع
 قالط اهقلط نإو ( أحاكن افناتسا ) اهيف يأ ( اهب رقتفا مث ) قالطلا كلذ نم

 قالطلا دمب تنعلا في مل وأ اينغ ناك ولو ى اهتعجارم هل زاج هتمجر كلمي
 تنعلا فاخو ( رقتفا مث ) تنعلا فوخ مدع وأ ( ىنغ يف اهجوزت نإو )

 ةينزملا ميرحتب لوقلا ىلع ىنز كلذ نأل “ تمرح سم نإو ( سي مل نإ ددج )
 : ليقو . دبع ولو باتكلا لهأ ةمأ جوزتي الو ‘ حيحصلا وهو ى اهيناز ىلع

 “تنعال ذإ لفطب ةمأ جوزت الو “اهب هجوزب نأ زاجنايدوهي ةمأو دبع هدنع نم
 فخت مل ولو ةرحل دبعلا زاجو ى هنم تّتعلا فاخ نإ نونجملا ىلول زاجو « هيلع

 هتكلم مث هتجوزت نإو ى اهلسن ريغت نأ امل هرثك نكل ارح تعاطتساو ى اتنع
 مرح هضعب وأ هتكلم نأ دعب اهسم نإو هتقتعأ نإ حاكنلا تددج هضعب وأ

 ، ةدملا متتو ةمألا قرافي ىقح ةرحلا تيضر ول و (ةمأ ىلع ةرح حكنت الو)
 جوزتي ال هنأىرت آلأ اهيلع جوزت هنأ هيلع قدصي جوزتو ةدملا يف تماد ام هنال
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 ةمأ ىلع ةرح جوزت نمو .« مايألا يف ثيلثتب اتناكو تيضر نإ زوجو

 > ةمأل أ قالط ةرحلا حاكن : لقو ٥ هدعب ركنت نأ اهلف اهماع الب

 ىتعأ نمل نأو ى ةدملا يف تماد ام اهتمرح وأ اهنودب ةعبرأ ةأرما قلط نم

 نأ هل “نأ ةمأ قلطو آرسعم ناكو رئارح ضعبو ءامإ ضعب نع وأ ءامإ عبرأ

 نإ الإ ةمأ ديزب ال ةمأ هل وأ ةرح هل نم نأ عم ٤4 ةدعلا يف تماد ام اهعجارب

 ز"ولجو) ةمالا ةدعضقم م ولو ةرحلا جوزتي نأ هلف تتام وأ ى نئاب اقالط ناك

 ةليلو اهل ناتليل ( مايألا يف ثيلثتب اتناكو ) ةمأ هتحت نأ تملع نأب ( تيضر نا

 عبر اهل ةرحلا نآل ى مايأ ةينامث نم كلذو ادبع جوزلا ناك ول كلذك و « ةمألل
 وهوعبرلا فصن ةمالل ناك اهفصن ةمألا تناك اذإف دحاو موي وهو مايأ ةعبرأ نم
 رشع ةتس نم موب ةأرملل : لوقب نم باسح ىلع اذكو مايأ ةينامث نم موب وهف نمث

 هجوال هنأل رشع ةتسلا لوق ىلع اذكهو نيثالثو نينثا نم موي ةمألل نوكي
 > م هل ىقبىف اهنم موب ةمألل هموزلو > مايأ ةعبرأ نم ةرحلل نامو جوزلا موزلل

 لكف ىرخالا نم ىلوأ ةدحاو تسيل ذإ رئارحلا ةعبرالا يف محازتت امنإ هنال
 ) اهلع الب ةمأ ىلع ة ةرح جوزت نمو ) رشع ةتسلا لوق ىلع اذك و عبر ةدحاو

 بنرأ الو ى ةمألاب ململا دعب يأ ( هدعب ركنت } نأ اهلف ) ةرح اهنإ : اهل لاق وأ
 نم : :عيبرلا نعو > ةمألاب ممت ولو رامخ ال : “ضمب لاقو كادص امل و ىضرت

 ل نإو . ها بقامي الو ًارغاص هنم تعزن ُ اهنع رمألا متكف ةمأ ىلع ة هرح ج وزت

 اهيلع جوزت نإ اذك و ى ركنت نأ ةأرملا ىلع بجو اهجوزت نيح ةمألا هل زجت
 ةدملا نم دب الو “ قالط الب ةقرف هلك كلذ يف راكنإلاو ي اتنع في ملو ةمالا

 ٠ ةنئاب ةقرف يهو > تسم" نإ اهىلع

 ىلع ةردقلا مدع ةمألا جوزت طرش نأل ( ةمالا قالط ةرحلا حاكن : ليقو )
 ؛لصألل باحصتسا ةرحلا قاطأ ولو ء اهيلع ءاقبلا زاج ةمألا جوزت اذإو ى ةرحلا
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 ةمألا قالط ةرحلا حاكن : ليقو ، ةرحلاو ةمألا قالط اهحاكنو

 مولعم نيلجرل ةمأو "دبع احكانت نإو ‘ اعم اتمرحو ‘ هسكعو

 عمتيحت ال اهنأ ثيح نم ةمألل اقالط اهايإ هجوزت ناك ةرحلا جوزت اذإ نكل
 ( ةمألا قالط ) ةمألا يأ ( اهحاكنو ) ةرحلا عم ةمألا لحت الو ى اهمم ةرحلا
 ناك نإ و ى ادبع ناك وأ ى ءامإلا هل تزاج ثيحب ةمأ هدنع تناك نإ ىرخألا

 الو ةمأ جوزت مث ةمأ نود ةرح ال وأ هدنع ( ةرحلاو ) نهل قالطف ءامإ اهتحت
 جوزت اذإف ““رم امىلع ارح ناك نإ ةدحاو ةمأ هل لحت امنإ هنأل كلذو ى نمرحي
 اهيلع جوزت اذإف “ةمآلا عم عمتجت ال ةرحلاو ى ةقباسلل قالط اهجوزت ناك ىرخأ

 كرشلا يف كرت نمم ةمرحم جوزتو ملسأ نمك . ةرحلل اقالط اهايإ هجوزت ناك ةمأ
 وأ اهتمرح جوزتو ةبئاغ ىلع هل دقع نمكو ى اهل قالط كلذ نوكي ى اعبرأ وأ

 هيف كلمي ال ص نئاب هلك كلذ يف قالطلاو“ةرضاح ىلع اذك و “ىضرت نأ لبق امبرأ

 تبث (و) اهل ةقرافم يأ (ةمألاقالط ةرحلا حاكن :ليقو) تءاش نإ الإ ةعجرلا
 اهجوزتل ةمألاو ، ةمآلا حاكن وه يذلا قالطلاب ةرحلا ( اعم اتمرح و « هسكع )

 مل تإ طقف تقولا كلذ يف اهميرحت دارملا لعلو “ لاقي كلذك لحي ال هجو ىلع
 حاكن اهقلط ىتلا ةمألا كلت هل تزاج تنعلا فاخو رسعأ اذإ هنأو ةيناثلا سمي
 ،ديدجي ةرحلا هذه هل تزاج ةرحلا ىلع اهجوزت يتلا ةمآلا قلط اذإ هنأو ى ةرحلا
 ىلع ةأرما جوزت رئاسك لب « مألل م"رحملا تنبلا ىلع دقعلاك دبألل ميرحتلا ال

 نم.ةنأ باتكلا لئاوأ يف مدقتو ى ةيناثلا سمي مل ام ميرحتلا هب عقي ال اهتمرح

 ص ىلوألا حاكن حصيو ى ةيناثلا قالط ىلع ربجي ةرح ىلع وأ ةمأ ىلع ةمأ جورت
 ةمألا ىلع تلخد نإ ال ؛ ةمأ اهيلع تلخد اذإ رايخلا ةرحلل : بوبحم نبا لاقو

 . . ةًرح اهيلع تلخد نإ ةمألل الو

 مولعم) قادص ( ب ) الثم ( نيلجرل )ناكرتشم ( ةمأو دبع احكانت نإو )
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 ص عقو مث سملا لبق ةمألا رخآلاو دبعلا امهدحأ ذخأف ايهامسق مث ا

 ك ديعلا بر ىلع ةمألا برل يناثلاو امهنيب قادصلا نم لوألا فصنلاف

 اقىق ر ى رتش نمو ٠ ٠ ٠ ٠ ه ٠ ٠ ٠

 فصنلاف) 'سملا(عقو مثت“سملا لبقةمألا رخآلاو دبملا امهدحأ ذخاف امهايسق مث

 ةمألاو دبعلاو ى مقو دقعلا نأل ( ايهنيب ) دقعلاب بجاولا ( قادصلا نم لوألا
 نأل « هيف نايضاقتي لب رخآلا ىلع امهدحأ هنم ائيش كردي ال ى اعم ايل كلم
 نايضاقتيف هنامسقيف افصننارضحي وأ رخآلل هيطعي عبر دحاو لك ىلع“افصن اهيلع

 ناكرتيو امهدبع ىلع اههتمأ قادص نم هنأ ىلع ايلاومأ نم هنارضحي اهنأل كلذ يف

 هلام نم عبر اهنم لك رضحي نأ ايمل و همسقو هراضحإ ايه و « مسقلاو راضحإلا

 رخآلا ايهنم "لك يطعب" نأ ايلو ى ةمآلا لبق نم رخآلا ىلع "هلام ةلباقم يف هأدربف

 ناك ام دعب دبعلا نم عقو “سملا نأل ( دبعلا بر ىلع ةمألا برل يناثلاو ) امبر
 اهعاب مث ةضيرفي هتمأ جوز نمو “ قادصلا فصن ةمألا برل همزلف ى هل اكلم

 ريخألل و “ةضيرفلا فصن لوآللف ريخألا دنع تسلمو رخآل لجرلا اهعابف لجرل
 تسم الو وه اهجوزب نمل الو “ هدنع تسم" نم دعب نمل ءيش الو ع فصنلا

 . عابرأ ةثالث عئابلل و ةضيرفلاعبر هلف اهييرتشم دنع تسمف اهفصن عاب نإو هدنع

 ملنإ و ى اهلك اهارتشا نإ هدنع تسم" نمل هلك اهقادصف اهج"وزم" ضرفي مل نإو

 ضرف نإو ى اهلك اهعئابل ءيش الف ةضيرف ىلع جوزلا عم يرتشملا قفتاو ضرفي

 جوزلا ءطو لاح اهعاب نمو ى دقعلا ف ضرف نكف جوزلا عم دقعلا دعب اهجزم

 مرغ اهاتز نم عزني نأ لبق عيبلا اهل وادتف رةمأب ىنز نمو“هل لثملا وأ قادصلاف

 . اهلثم قادص لكل

 ىلع قلطيو ى ةمأ وأ ادبع ناك ءاوس اك ولمع يأ ( اقيقر ىرتشا نمو )
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 ناك نإ بمعب هدر دح الو > راتخملا ىلع بع وه ذإ هًدر اج ورتم هملع مث

 ه هشرأ هلو { هدنع حاكن دعب ءارشلا لبق هيف

 ى ءاش نإ ءارثلا ددجو ( در اجوزتم هلع مث ) دحاولا ىلع قلطي اك ةعاجملا

 يأ ( وه ذإ ) اهبابيف لاوقأ هدرب وأ شرأ الب هلبقي نأ امإ وأ شرأآلا هلو همزلو

 هتجوز ةقفن نألف دبعلا جوزت امأ ( راتخا ىلع ) اقلطم ( بيع ) جوزتلا

 وأ ةرح كلذك اهنامو اهقفنأ قلط اذاف ى هنع قلطي مل ام ادبأ هديس ىلع اهتنؤمو
 نأ ىلإ هوعديو ىهلافشأ و هديس نع جوزتلا هلغشي دبعلا نألو “ةدملا متت ىتح ةمأ

 هدالوأو دبعلا قتعي دق هنألو “كلذ وحنو اهعم هدلي املوهتجوزل هديس نم قرسي

 نإ و « مهيلع لقعلاو مهتقفنك هديس ىلع مهرمأ عجريف ةمأ مهتدلاو تناك نإ

 ىحي لفشت اهنألف ةمألا جوزت امأو « دبملا قتع اذإ كلذك اوعجر ةرح تناك
 ثمح اهعاب ول هنألو ى اهب تومت دقو ةدالولا اهفعضت هنألو « طقف اليل ولو اهجوز

 وأ دعل اهجوزهلك كلذ ف “ءاوس و “ضمعب دنع اهقادص لطبل اهجوز اهك ردي ال

 ص هملع قلطي نأ هيرتشمل نأل دبعلا جوزت ال بيع ةمألا جوزت : ليقو “ رح

 ةدر راتحملا ىلع انه هلوق لعلو « يتأي ايف فنصملا مزج هبو « حاضيإلا » هيلعو

 ص مهعومجب يف "نأب هيلع ةدرف ابيع سيل ةمألاو دبعلا جوزت نإ : لاق نم لوقل
 يف نأب لوقلا نأ دارأ وأ ى طقف ةمآلا جوزت يف هنأ كلذو ى اهعيمج يف ال بيع

 دبعلا جوزت ف بيع ال : لوقي نم لوق ىلإ ةبسنلاب راتخلا وه بيع امهنم لك

 دعب ءارشلا لبق هيف ناك نإ ) و ( بيعب هدر دجي الو ) ةمألا جوزت يف الو
 هريغل اهجوزف اهارتشا اذإ يرستلا حاكنلا لثمو درلاب وأ دجيب قلعتم (حاكن

 حاكنلا قالطإ هل لدي اك“ اهسمي مل مأ اهسم اهجيوزت يف ءاوسو وه اهارست وأ
 تبث اذإ خلا ةجوز اذ ىرتشا نمو : دعب هلوق لدي اكو ى دقعملا درجمب قداصلا

 قلعتم ( هدنع ) مهفاف عئابلا دنع ج ورتلا ناك ذإ “ يرقشملا دنع اهسم ولو درلا

 هجيوزت لبق هب ملع ولو ى.ءارشلا لبق هيف ناك نإ ( هشرأ هلو ) هتعن وأ حاكنب
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 نمو «{ كلذك " رح نم ةم أ تقلط و أ ًانئ اب دبع ىلع قلط نإ درلا ز ا ٠3

 لبق بع هب اذ اف هدنع هسم مم . عناب :ايلا دنع اهس مل ة هح وز اذ ىرتس 1

 > كل ذك ةمأل | كش و « ف وا دصل ١ فصن همزلو > ءاش نإ درل ا هلف ءا رشل (

 ةلغلاك بيعب اهدر نإ ، هفصن اهيرتشملو

 هنأب لوقلا ىلع هل شرأ الو «شرأآلا يرقشمل و «ةمزال بيعملا عيب “نأب لوقلا ىلع

 نمو “”ةرم ام ىلع بيعو لوبق جيوزتلاو ةدرب نأ امإو شرأ الب لبقي نأ امإ

 اهيف ابيع اسيل ةمألا جوزتو دبعلا جوزت :لاق وأ ابيع سيل دبعلا جوزت : لاق
 ولو ءارشلا لبق ناك بيعب اهدحأ وأ اهجوز اذإ "درلا يرتشملل نإ : لاق

 . سملا عقو

 جوزت ( دبع ىلع قلط نإ)هئارش لبق يذلا بيعلاب ( درلا ) هل ( زاجو )
 وهف ( "رح نم ) اهجوزف اهارتشا ( ةمأ تقلط وأ انناب ) قالط ءارلا دعب هل

 ةعانصلا يف العاف نكي مل اذإ نمب لعافلا رج زيجع دنع تقلطب قلعتم اهل جوز

 .قيفوتلاو ديزب برضلا : لوقي عناملاو ى هللا نم قيفوتلاو ى ديز نم برضلا وحن
 نمو « رح نم اهقالط عقو يأ : فوذحمب قلعتم وأ « ليزنتلا هب درو امك هلا

 زييمتلا ف باجيإلا يف اجتدايز زاجأ وأ باجيإلا يف زييمتلا يف نم ةدايز زاجأ
 رحو ةدئاز نم نوك زاجأ لوعفملل ءانبلا دمب لعافلاب زيمتلا زاجأو < هريغو

 م عئابلا دنع اهس ة ةجوز اذ ىرتشا نمو ) انئاب قالط يأ ( كلذك ) ا زيمت

 ( ءاش نأ درلا هلف ءارشلا لبق بيع هب اذاف )ىرتشا نم دنع يأ ( هدنع اهسمم

 ا ليقو ى عئابلا ىلع فصنلاو ( قادصلا فصن همزلو ) افنآ رم ام ىلع

 "سمل ( هفصن ارتشملو كلذك ةمألا كح و ) رم اك ىرتشملا ىلع : ليقو هيلع
 اهتمدخ يهو هل اهنوك يق ( ةلغلاك ) ءارشلا قبس ( بيعب اهدر نإ ) و هدنع

 اذك



 يفو اهعم ةماقإ ف ريخأ ةرح نإو ةجوز وذ قتع نإو « اهعم هدري : ليقو

 نإ ثالث ىلع هدنع يهف دعب اهجوزت نإف ء قالطب سيلو هسفن رايتخا
 رح توت ولو ةمألا اذكو > ةمأ تناك نإ نيتنث ىلعو > ةرح تناك

 ك قالط امهرايخ : ليقو اهسمو

 "نأ ةمآلا ديسلو ةمألا عم يأ ( اهعم ) فصنلا يأ ( هدري : ليقو ) اهترجأ و

 كلذب لطبي الو ى اهجوز اهكردي ال ثيح ولو هكلم نم اهجرخي وأ اهميبي
 "نم ةمألا قحتسا نإو ى «ناويدلا» ي اك اهك ردي ال نيح هلطبي : ليقو“اهقادص
 مامعألاو ةوخإلاو دادجألاو نيوبآلاك هدنع تناك يذلا اهجوز دلو ام كلمي ال

 بنجألا عم مهدحأ اهقحتسا نإو « دلولا ةميق ال « قادصلا مهل ىطعأ لاوخأآلاو
 . طقف قادصلا نم هبانم برقأللو ى آضيأ ةميقلا نم هبانم بنجألا ىطعأ

 م وأ سم ) رتخأ ةرح ) ةجوزلا تناك ( نإو ةجوز وذ قتع نإو )
 امنإ هنال ى اهلثم ارح هقتعب ناك ولو ( همقن رايتخا يفو اهعم ةماقإ يف ) سمي
 مل ام كلذ يف هل دح الو ى قتعلا دعب هخسف هلف هاضر ربتمي الو هكلام هج"وز

 ناف ى قالطب ) هسفن رايتخا ( سيلو ) هديس دقع ءاقبإ دقتعي وأ ى اهتسي
 نيتنث ىلعو « ةرح تناك نإ ثالث ) تاقيلطت ( ىلع هدنع يهف دغب اهجوزت
 اه "ممت ىةزجتي ال قالطلا ناك امل نكل ص ةرحلا فصن ىلع اهنأل ( ةمأ تناك نإ
 ص تقتع نإ رببختلا يف ( ةمألا اذكو ) ةرحلاك ثالث ىلع : انريغ لاقو ت نيتنثا

 :ليقواهتسمم)ول( و "رح تحت ولو) ثالثىلع هل دمب يهفقالط ريغرييختلا نوك و
 تقتعأ ثنإ اذك و ى ةدحاو ىلع ةمآلاو نيتقىلطت ىلع ةرحلاف ( قالط ايهرايخ
 نإ قادصلا ديسلل و : نالوق ثالث وأ نيتنث ىلع يه ادّدجو دبعملا اهجوز "ةرح
 جوزلا عم اهل ضرف وأ « قتعلا لبق اهسمو اهجوز وأ ى اهسفن ةمألا تراتخا
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 سم نإ قتعملالو « اهل : ليقو ، قتع نإ دبع تحت ةرح رايخ الو

 ةمأو ادبع رد نمو ، رضح نإ هب ملع مدع عادم لوق ء قتع

 { امهاضرب الإ امهيلع دقعي الف رثكأ وأ لقأ وأ هتوم لبق

 دعب

 رهشل

 تَّسمأو ضرف نإو “ تقتع ىتح ضرفي مل نإ املو تسم" مش اهقتعأف دقملا دعب

 "ذإ ( قتع نإ دبع تحت ةرحل رايخ الو ) لاوقأ اهنيب وأ هل وأ اهلف قتعلا دمب
 اهتقفنف هلبق ام فالخب قتملا ةقفن قيضل ( اهف : ليقو ) ةيدوبعلا نم "ريخ ةيرحلا
 ديسلا ةعيبط نالو هديس يف ةبغر اهل “نألو ى ديسلا لام ردق ىلع اهنأل ةعساو
 : ناودلا ف لاق « هتريسو هيأرو دصلا ةعبط نم ةلملا ف “ريخ هتريسو هيأرو

 هرْسع يف ديسلا ىلإ كلذ يف رظنيو ى "رحلاك اهقوقح هتمزل ةرح هل جوز نإو
 : لسىقو > ًاقنطم امل “وح“ةمأ هل جوز نإ همزلي الو كلد ريغ : ليقو > هرسيو

 ءاتلا حتفب ( قتعم ) ناسنإ ( ل ) رايخ ( الو ) ه ا اهبلج نإ اهقوقح همزت

 اهايإ هتسمو دبعلا ةمآلا ؟سم لمشيل لومفمل ءانبلاب ( “سم "نإ ) ةمأ وأ ادبع
 امل رايخالف هتّسم دقف اهعماج اذاف 'ا) ي اساتي نأ لبق نم » ىلاعت هلوقك

 وأ ىضرب رارقإلا نكي مل ام رييختلا لطبي الو « هاركإ الب ( قتع دعب )

 لبقي" الو ىدعب رايخ الف قتملا دعب سفنلا رايتخا نكي ما نإ : ليقو ى ءطولا
 اهيف هب معي" ةبيغ باغ وأ ( رضح نإ ) قتملاب ( هب ملع مدع عّدم لوق )
 ) رثكا وأ لقأ وأ هتوم لبق رهشل ( امهدحأ وأ ) ةمأو ادبع ربد نمو ) ةداع

 امم كلذ وحن وأ نالف ينب ةدلب رطمت نأ لبق وأ نالف تومي نأ لبق اذك ةدمل وأ

 الإ ) امهويفل وأ اهنيب ايف ( امهيلع دقعي الف ) نيح دمي الإ هعوقوب ملمي" ال
 هيلع دقعي" امنإ رلاو ص نارح دقعلا تقو يف اهلعل يردي ال هنآل ( امهاضر

 ( ١ ) ةلداحملا : ٣ .
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 دعب تام نإو ى امهنم دحاول رايخ الف لجألا لبق تامف لعف نإف

 عوقو دعب هتوم لبق امهنيب يذلا رملا اهرضي الوءدقعلا موي نم هئاضقنا

 ، غولبلا لبق امه رايخ الف جوز تاذ ةلفط تقتعأ نإو ى امهيلع ةيرحلا

 ه فلختسي وأ ، اهل راتخي نأ ارح ناك نإ اهيلول الو

 نكي مل ولو هضمو ى دبعلاو ةمألا ىلع دقملا زاوج مهفي" انه همالكو ى هاضرب

 هلباقم ىلإ راشأو انه هيلا راشأ لوق وهو ها"درو هاركنأ لب ى اهنم ىضر

 “ةمأو“دبع حكانت نإ و : "رم ابف هلوقب اهنم ىضرب الإ "حصي ال هناب لوقلا وهو
 ايضوي ملف ةمأ وأ دبع ىلع دقع نإف . خلا لبقف دبعلا ريغ قادصب لك ديدي
 كلذف ةجوز ريغ اهنأ ةين ىلع هنكمت وأ جوز ريغ هنأ ةين ىلع اهيلع لخدي ناكو
 اهرك حاكنلا ايضر اهركأ امل ناك نإو “امهاضرب الإ حاكن ال هناب لوقلا ىلع ىنز

 اهبلق نم حاكنلا تلبقو اهرك تجوز" اذإ ةرحلا اذك و “ ىنز نكي ملو تبث

 ( لعف ناف ) ىنز ناك ةيجوزلا مدع ةين ىلع تناكو لبقت مل نإو “ زاج ةهراك
 وأ لقأ وأ رهشلا وه يذلا ( لجألا ) مامت ( لنبق ) الثم ( تاف ) امهاضرب

 دقعلا نيح ايهنأ بيغلا فاشكنال ( امهنم ردحاول رايخ الف ) دقملا موي نم رثكأ
 نيح اهنأ فاشكتنال اهلف ( دقعلا موب هناضقنا دعي ) الثم ( تام نإو ) نارح

 هتوم ليق امهنيب يذلا سملا ) رايخلا لاطبإب ( امهآوضي الو ) ناقيقر دقعلا
 دقع نإو ى قوللا ةقاط يف سيل كلذ كاردإ ةنأل ( امهيلع ةيرحلا عوقو دعب
 ص اقرتفا لجألا لبق تامو ةيجوزلا مدع ىلع امهدحأ ناك وأ اناكو امهاضر الب

 . رايتخالاو ماقملا ال زاج هدمي وأ تمرح اهسم نإف

 ( اهيلول الو غولبلا لبق امل رايخ الف جوز "تاذ ةلفط تقتعأ نإو )

 ةهج نم امل راتخي نم ( فلختسي وأ ال راتخي نأ ارح ) يلولا ( ناك نإ ) و
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 ال نأ هلل ةمأ قتعأ نل نسحتساو > ةجوز هل و قتعأ افط اذكو

 نإو ادبع تقتعأ نإ ةأرما اذكو « اهمدختسي الو اهجوزتي

 بان نم اهسفن راتخت نأ تفلب اذإ امل نكلو > دعب تفلب ولو > ثداحلا ىتعلا

 اهسفن راتخت نأ اهلو « حخارت الب تغلب اذإ اهسفن ةيرحلا يف ةقيرملا ةلفطلا رابتخا

 'يف اهقح كرتت وأ « اهيلع لخدي مل ام رايتخالا ىخارت ولو « ىتعل غولبلا دعب

 ى غولبلا ةهج نم رابتخالا هل قتعأو ةجوز هل يذلا لفطلا اذك و « رابتخالا

 ص ةجوز هلو قتعأ "لفط اذكو ) هلوق يف هيلإ راشأ اك « قتعلا ةهج نمو
 اهاضرب ةرجأب ) اهمدختسي الو اهجوزتي ال نأ هد ًةمأ قتعأ نمل نسحتساو

 نإو « نسحتسم ال مارح وهف اهنم ىضر الب امأو ى ةرجأ الب اهنم ىضرب الو

 ى هركي" نكل ى سأبالف ةارادمو ءايح نع درجم ىضرب اهمدختسا وأ اهجوزت

 هل فعاضي نمم "نأ ثيدحلا يف ءاجو ى امف فصني ناك ولو ىلوأ كلذ كرتو
 املاحل“ةقر ى هللا هجول اهجوزت نم ىلع لمحيف « اهجوزت مث ةمأ قتعأ نم رجألا

 تقتعأ نإ ةأرما اذكو ) ءاول اهجوزت نم ىلع : رثألا يف امو ى اهنم ةبغرو
 ةأرما وأ ادبع قتعأ لجرو ى هجوزتت الو همدختست ال نأ بحتسي لل ( ادبع

 ص اههج“ثوزت لثم دلولاك هرمأ يلو نمل جوزتلاو « امهامدختسي ال نأ ةمأ تقتعأ

 ولو هب عفتنا مث ىلاعت هللا ىلإ ابرقت ةمألا وأ دبعلا قتعأ نم نأ هلك كلذ هجوو

 ص هب"رقت لطبأ نمبو ى هتقدص يف عجر نمب ةهباشم ضعي "هيبش ريثك ,ضومه
 نمك نوكيف “ام“"عوجرو هيلإ دونع ضوعب ولو هب عافتنالا يف هتبغر ةنال
 ى هكلميل هارتشاف هبجعأف . عابي هآرو ىلاعتو هناحبس هللا هجول اسرف ىطعأ
 رمع ةصق كلذو !؟ هيلا عوجرلا اهئاهتشا يف سفن ةعواطم هلعف يف آنأ هارت الأ

 تاو ) هيف ةهارك الف آضيأ هب قدصتبل هارتشا اذإ ام فالخ هنع هللا يضر ٠
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 مث اهجوزتي نأ طرش ىلع ادبع تقتعأ نإو ع زاج مزال نيدب ناك
 نالطبو قتعلا ةحصل ةمألا اذكو ص قرلا يف درب الو ربجي الف عنتما

 . . . .. ...... ... ... ... . ءطرشلا

 ةريبكلا لعف وأ نيميلا وأ راهظلا وأ لتقلا ةرافكك ( مزال نيدب ) قتعلا ( ناك

 نم : لوقي نأ لثم برقت الب ءيش عوقول هقتع قلع وأ ةريغصلا ىلع قتعأ وأ
 ارح يدبع ۔ننوكيل اعقاو اذك ناك نئل عقي مل هنأ دكؤيو يش عوقو ركني
 :ليقو ںامهريغك ايل فاصنإلا هيلع بجيو ةهارك الب كلذ ( زاج ) كلذ ريغو

 نإ "لحو « كلا هب دصق اذإ هعب عفتني وأ هج“وزتي نأ اقيقر قتعأ نمل لحي ال
 . كلذ وحن وأ هدنع تناك ةلزنمل وأ هب هل ةأفاكم هعم هتبحص لوطل هقتعأ

 الف ) اهجوزت نم ( عنتما مث اهج“وزتي نأ طرش ىلع ادبع تقتعأ ناو )
 اهقتعأ نإ ( ةمألا اذكو ) ةيدوبعلا يأ ( قرلا يف ري الو ) جوزتلا ىلع ( ربجي

 هنالطب هجوو ( طرشلا نالطب و قتعلا ةحصل ) تبأف اهج"وزتي نأ ىلع لجر
 امنإو ى هسفن يف كولممل دقع الو ص كولمم وهو هسفن ىلع طرشلا دقع كولمملا "نأ

 وه يذلا مادختسالا باب نم اهنأل « هتزاجإ و درسلا رمأب هؤارش و هميب زوجي
 ؛هدحو قتعلا حصو ى همزلي مل هسفن ىلع جاوزلا طرش دقع املف « دبملا ىلع "قح

 قتعلا عقي ةبتاكملا "نآل ع هسفن بتاك دبعب اذه ضرامي الو « الزه ولو عقي هنأل

 :هللا دبع وبأ لاقو “قتعلا عوقو دعب هلعفي هنإف طرشلا كلذ فالخب“اهدقع ماب

 مل طرش اذهو خلا )١' « مهطورش ىلع نونمؤملا ه ثيدحل ؛ هطرش هلو قتعت ال

 جوزتلا ىلع ربجي لب “ قرلا يف دري ال : ليقو ى الالح مرحي ملو امارح "لحي

 )١( هركذ مدقت .
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 اهيلع هتماقإ يف ريخ هايإ اهجوزف هتمأب هًرغف لجر نم اتنب بطخ نمو
 ةميق الو 0 سم ولو همزلي قادص الب راكنإلا يفو « ةمألا هل تلح نإ

 . . . . .. ... ... ... . اهعم دلو ام

 هل ىري نمو « رثؤملا يبأ مالك هلمتحيو ى اميمج طرنثلاو قتملا نم لكل ءاضما

 نأ ىلع هيأرب اهقتعأ نإ : ليقو “ قادص الب اهتسم نإ هيلع اهمرحي ال هطرش
 اهجوزتي نأ ىلع اهقتعي نأ هتبلط نإو “تءاش نإ الإ اهيلع تبثي الف اهب جوزتي

 ص تيضر نإ اهقادص اهلف كلذ ىلع هتج"وزت نإف « ةلوهجم ةبتاكم كلذف لعفف
 اهقادص وه اهقتع "نأ ىلعو اهجوزتي نأ ىلع اهقتعأ نإو ى اهتميق هل اهيلعف الإو
 ىاهلثمك اهلف اهل "مسي ملو هتجوزتو هيلع اقفتي مل نإ و “كلذب تيضر نإ ايل زاج
 . ةبتاكملاك ناكو كلذ تبث اهقادص هنأ ىلع امماتت نإ و « اهتمسق اهيلعو

 هريغ ةمأ وأ ( هتماب هرتف لجر نم ) ةيلو وأ ( اتنب بطخ نمو )
 نأ 'نم دب ال نكل ( ةمألا هل تتلح نإ اهيلع هتماقإ يف رتيخ" هايإ اهج"وزف )
 الو ، اهسم نإ هل "لحت م هل ةزاجإ الب ماقأ نإو ى لوالا دقعلا ةزاجإ يوني
 "نإ امهل "لحي الف تع نإ اماو ى اهب رورغم هنأب ةملاع ريغ ةمألا نوكت نأ ةدب

 دقعي مل جوزلا "نأ تملع اذإ ىنزلا مسر ىلع اهنال زيجيو وهو ملمي "نأ لبق اهتسم
 : ليقو ى اهريغب جوزو ةأرما بطخ نم لك اذك و « ةرح اهنظي هنأو « اهيلع

 راكنالا يف ) ريخ" ( و )سملا ناك نإ هلك كلذ يف رخآلا ىلع اهنم لك مرحي
 ؛ اهرقع وأ هتمأ قادصل عيضملا وهف ه"رغ هنآل ( سم ولو همزلي قادص الب
 ددجي نأ يدنع طوحألاو ى همزلل "رسملا لبق ولف ةيطع الب هتمأ ىنزب يضر نمك

 نإ تمرح تدمعت نإف ى اهريغ ىلع دقعلا نيح هتين نآل ' كلذ لثم يف حاكنلا

 هذخأي رح وهف سملا لبق ملعي مل ذإ ( اهعم دلو امل ةميق الو ) مرحو تسمأ
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 اهماع مث ةرح اهنظي الجر ةمأ ترغ نإو س سكعلا يف قادصلا همزلو

 هَرغ نإو ، ديبع اهعم دلو ام نأ رهظتساو ء اهسم نإ اهرقع هيلعف ةمأ
 . اهريغ اهب

 ىلإ اريشم دقع نيح لاق نإو ى اهب رورغم هنآل ةمأ همأ تناك ولو ى جوزلا

 ص اهلف قادصلا الإ هلك روكذملا كحلا جوزلل و ة"رح يه : ليقف يتنب هذه : هتمأ

 بذكلا لب هب ةيرخسلا الو قاتعإلا«يتنب : هلوقب دصقي مل هنأل ةمأ يه : ليقو

 هجوزيو “هريغ ةمأ وأ هتمأ هيلإ بطخي نأ وهو ( سكعلا يف "قادصلا همزلو )
 الإ و بلط يتلا ةمألا اهنظي هنأ ملعت مل نإ زوجي اك “ هربغ ةيلو وأ هتيلو وأ هتنب

 . ةلفط وأ ةنونجم تناك نإ الإ امل قادص الف

 الو ص هللا همحر يشحملا لوق يف ةرح ىنإ : اهلوقب ( الجر "ةمأ ترغ ناو )

 ص دحاو مكحلاو ةرح اهنظ هنأ هنم تأر وأ ةيرحلا ةرامأ هترأ اهنأ نم عنام
 ملو ةنالف وأ كب وأ اذهب هذه تجوز : لجر لوقي نأ جيوزتلا ةروص نوكتف

 ( اهتسم نإ اهرقع هيلعف ةمأ اهماع مث ةرح اهنظي ) ةمأ اهنأ هب فرعت ام ركذي
 هت"رغ اهنأل ى هيلع « ءيش الو ى اهقتلط ءاش نإف ضرف ولو لثملا قادص : ليقو
 وأ اهدّيس اهجوز نإ لمملا وأ رقعلا ىطعأ و "سم وأ ضرفو ماقأ ءاش نإو
 اهجوزت ةمأ مهمأ "نأل ( ديبع اهعم دلو ام نأ رهظتساو ) هديس زاجأو هريغ
 لمحيف اهديس هرغي ملو اهتيرحب ررغلا عقو امنإو ى اهريغب دحأ ه"رغي مل ةنيعم
 ذخأو رصق املف “ ثحبلا هيلع بجاولا "نأ عم جوزلا ثحبي ملو « هقح يف هيلع

 ةيانج ةمألاب هرورغ اضيأو “دلولا ديبعتو الثم رقملا مازلإب هيلع لمح نانئمطالاب
 عم اهسفن يف اهاطخ نال « دلولا ديبعتو الثم رقعلا جوزلا مزلاف اهديس ىلع اهنم

 لبق ملع ولو ى اهيف ديسلا "قح طحي ال هلك كلذ وحنو اهسفن اهتحابإو < اهريغ
 ءاوس ( اهريغ اهب هةرغ نإو ) امطق اديبع امم دلو ام ناكل اهتيدوبعب سملا

_ ٣٥٤) 

 



 ًاموق رغ نإو ء دحاو لك ىلع نادبع يهو كلذ ةميقو اهقادص هيلعف

 هتبقر يف اهقادصف سم دعب دبع هتماع مث مهتيلو هوجوزف هسفنب دبع
 > كلذ نم رثكأ هدىس ىلع سلو > هف ٥ ذخأتف

 ةداهشب وأ هل اهناعذإو يلو هنأ هئاعداب حاكنلا دقع ىلوت يذلا وه هرغ يذلا لاك

 هتلكوف ةرح اهنأ هل دهش نم ةداهشب وأ اهقالطب ملعي ملو “ اهيلو هنأ لهج وأ روز
 اهنإ : اولاقف مهريغ وأ دوهشلا هةرغ يذلا ناك وأ ةرح اهنإ لاقف اهجوزي نأ
 يأ ( هيلعف ) مهريغ نع اوكحي ملو هولاقف كلذ مهل لبق وأ اروز ءاوس ةرح

 لك ىلع نادبع ,يهو ) اهبرل اهعم دلو ام يأ ( كلذ ةميقو اهقادص ) اهريغ ىلع
 تإ ال : ليقو ديسلا عنتما ولو ةميقلاب مهوبأ مهذخأيو اهعم دلو امم ( دحاو

 يف فنصملا لاق . رثك وأ "لق عاب اب هعيب ىضم مهيبأ ريغل مهعاب نإو ث عنتما
 ةمأ تناب مث آدالوأ هنم تدلوو ةرح اهنأ ىلع ةأرما ج"وزت نم : هتارصتخم ضعب

 ةمأ قادص اهبر هنم ذخأيو ص حاكنلا دسفو هبلع اهجوزت يذلا الإ اهلثمك هيلعف

 لشب هر نم ىلع اهب وه عجربو مهدلا و مهذخأيو اودلو موي اهدالوأ ةميقو

 )١' ةرح اهنأ ىلع اهديس ه"رغ نإ و «قادصلاب ال اهب هيلع عجرب : ليقو ك مهتميق

 رمأو رفاس مث هتنب الجر جوز نمو“اهل قادصلاو زئاج حاكنلاف ةرح يمه اذإف

 رمألا ناب مث اهدلوأ و اهئطوف هتجوز اهمهوتف هتيراج هبلع اوزاجأف اهزيهجتب

 :ليقو“هةرغ نم ىلع هب عجريو « اهبرل ةيراجلا رقع هيلعو هتجوز هيلع مرحت الف
 عجريو اودلو موي مهتميق يطعيو ى هب نوقحلي دالوألاو اهب هعاتمتسال عجرب ال

 مث مهتيلو هوج"وزف ) رح هنأ ( هسفنب ةدبع اموق "رغ نإو ) ةرغ نم ىلع اهب
 دارأو هدنس هرك ولو ( هيف هذخاأتف هتبقر يف اهقادصف سم دمب ادبع هتمع

 جوزت 'ذإ ىنز كلذ نأل ص هيلع تمرحو كلذ هل : ليقو ى هتميق اهيطعي نأ

 ناك نإ ةبقرلا نم روكذملا ( كلذ نم رثكأ هديس ىلع سيلو ) ديس نذإ الب

 )١( ةمأ : اهباوص لملو لصألا يف اذك .
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 جوز نمو { فلتملا ال طقف مئاقلا : لبقو > اهيلع قفنأ ام عيمج درتو

 { ادبع ناكنإ هيبأل وأ هيخأ وأ هنبال هتمأ

 : لاق نم لوق ىلع الإ « هديس ىلع ال يقابلا هيلعف قتع اذإف ى هنم رثكأ قادصلا

 هيلع نأب لمعلاو ى هتبقر نم رثكأ ولو ديسلا مزلي < هديس ىلع دبملا ىنج ام “لك

 مامط نم ( اهيلع قفنأ ام عيمج درتو ) ةيانجلاب وه هرمأ نإ الإ طقف هتبقر
 اذإ نكلو « هالوم هزجي ل وأ حاكنلا زجت مل نإ كلذ ريغو سابلو بارشو
 "درت امنإو اهكلم نم هجرخت وأ هعست وأ هقتمت ىتح اهل "لح الف ى هتكلم هتذخأ

 طقف مئاقلا : ليقو ) مرحي : ليقو حاكنلا "حصي ملو ى ديسلا ُلام كلذ "نأل
 ص اهنم عفنتسمو اهل ”سباح هنأو « مهل "راغ هنأب ملعت م اهنأ ههجوو ( فلتملا ال

 يف هيلع الو ص زاج ملعي نأ لبق قتع نإو ىسم ولو حاكنلا خسفي نأ هالوملو

 اهقادصو “ ترّسخ' هتجتوزتف ةرح ينإ : ةرحل ى دبع لاق نإو : ليق اهف هتأرما

 اهنيكمتل اهل قادص ال : ليقو « اموي قتع اذإ هيلع : ليقو ى ةيانجلاك هتبقر يق

 هديس همأ نإ الإ حصي مل "رح ينإ : ةكولممل لاق نإو“هنع لاؤسلا لبق هنم اهسفن

 لقي مل نإو “ لثملا قادص : ليقو ى اهل ىادص ال : ليقو ص هتبقر يف اهقادصو

 "درتو ى مه"رغي مل هنأل “ هديس متي مل نإ امل قادص الف هوجتوزو "دبع وا رح هنأ
 . قتع نإ قادصلا هيلعف ةرح ينإ دقعلا دنع معز تإو ى متي مل نإ ماق ام هل

 يف هل نذأ نإو ى "حص ةدحاولا قوف ام جوزتف جوزتي نأ هدبعل نذأ نمو

 . لطب ةرح جوزتف ةكولم

 بآلا ناك نإ ( ادبع ناك نإ هيبأل وأ هيخأ وأ هنبال هتمأ جوز نمو )
 نم اهعزتي نأ هل نآل ى ةمألا جثوزت هل زجي مل رح بآلا ناك نإ نأل ى ادبع
 نإف ص ةرح دجو ولو ةمألا حاكن زاجأ نم لوق ىلع الإ ى اريقف ناك نإ هدلو
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 ررح هكلم نإ هيلع قتعي نمم هبسن نم هحاكن هل لحي ال نم لكل وأ
 هتمرحح جوزي نأ لجلرل هركو { همع وأ هلاخل نإ ال ‘ اهعم دلو ام هملع

 . . . . . . . .. أ رمالو ‘ هدبعل

 هيبأ نم هوخأ هكلم هنأل "رح اهدلوف تدلوف هنبا نم ينغلا بآلا اهجوزت

 نم ال ( هبسن نم ) دلو ام !حاكن الو ( هحاكن هل لحي ال نمم لكل وأ )
 هكلم درجمب هيلع رةرحي ال عاضرلاب هيلع مرح نم كلم نم "نأل ‘ عاضر

 كلملاب هيلع قتعي نم نأل “ ضيعبتلل ال نايبلل "نم ( هكلم نإ هيلع قتعي نمم )
 ناك ولف ( اهعم دلو ام هيلع ررح ) بسنلا نم هحاكن هل “لحي ال "نمت وهأ
 هل لام الو « جاتحا نإ اهعزن هنكمي هنأل هنبا ةمأ "حاكن هل زجي مل ارح بآلا
 . ةرم ام ىلع ةمألا "حاكن هلُلحي ال "رست ىلع ردق نمو ى اهاَرستيف

 هيلع مرحي نمم امهوحنو ( همع وأ ) ( هلاخ ) اهجوز ( نإ ) ررحي ( ال ) و
 نإف « اهادسل ةمألا دلو نأل « هحاكن “لح نممو “ دلو ام حاكن ال هحاكن

 ص قيقرف الإو ى هنم مرحم وذ هكلم هنآل ے ةرح وهف هج وزت هل "حصي ال نمم ناك
 امو ى آرح نوكيف هنبا نيا وهو هيبأل اكلم نوكي هيبأ ةمأ نم لجرلا دلو ام
 نم هدلو امو ع ارح نوكيف اهنبا نيا وهو اهل اكلم نوكي همأ ةمأ نم هدلو
 هتخأ همأ نم دلو امو « ارح نوكيف هوخأ وهو نالل اكلم نوكي هنبا ةمأ

 امو مراحم مهلك ءالؤهف ص اذكهو رةرحيف اهبخأ نيا وهو تخألل اكلم نوكي

 امو ى ارح جرخيف هتخأ نبا نبا وهو هلاخل اكلم نوكي هلاخ ةمأ نم هدلو

 ال لاخلا دلوو ص هلاخ دلو وهو هتخأ نبال اكلم نوكي هتخا نبا ةمأ نم هدلو

 همخأ نال اكلم نوكم همخأ نبا ةمأ نم هدلو امو هتلاخ دلو جوزتهيلع مرحي

 . همع دلو جوزت هيلع مرحم ال مملا دلوو ى همع دلو وهو

 جوزت نأ ( ةأرمال ) هرك ( و هدبعل هتمرح جوزي نأ لجرل هركو )
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 . . ةأرما وأ ًابيصن هتجوز يه ةمأ نم ثيرو نمو « اهدبعل اهتمرح

 قالطلا نأل ى اهتمرح ةمصع لجرلا كلذ ديب نوكي الئل ( اهدبمل اهتمرح )
 اك لاجرلا نم اهدبع ىلع قلطي نم رمأت ةدسلا "نأ ريغ « ةديسلاو ديسلا ديب
 اذهو «ى ةمرحملا نيبو اهنيب ةوادع تناك ةديسلا وأ ديسلا ىقّتلط اذإف ى "رم

 امل امنإ ةهاركلا كلت ليلعت يف هجوألاف ى اديبع وأ ارارحأ براقألا يف درطي

 ةديسلا ةأرملاو هتمرحم جوزت نم ةروصب ناك دبعلا كلمم نم ديب قالطلا ناك
 ريغ ةلفط جيوزت ىلع ةفيلخ نوكت نأ كلذ نم “ هتمرح ج"وزت لجر اهنأك
 جوزي نأ هركي امنإ « ناويدلا » يف اك : ليقو اهتمرحمل اهجوزت الف اهتمرح

 هتنب ج"وز نإف ى اقلطم ةيهارك ال نأ راتخاو هتحت اهمأ تناك نإ هدبعل هتنب

 تثرو نم ذك و ى حاكنلا خسفيف هلك وأ دبعلا نم تثرو تام اذإف هدبعب

 تأ هلو 2 اهيمرحمب اهتمأ جوزت الو هدبع جوزي ال : ليقو 4 هلك وأ اهجوز

 هل ناك نإ اذك و « ناتخألا اذكو ی اتنب وأ اهمأ اهدبعلو ى ةأرما ج"وزتي

 هل هركب : لبقو « هنباو هدبع اذك و اهتنبو ةأرما وأ نيتخأ ال ج"وزب نادبع

 ىلع اهقلط وأ اثالث اهاداف وأ اهقلط يتلا الو هتينزم هدبعل جوزي الو « كلذ لك
 نيتنثا اهيلع قلطف هل ةمأ لك تحت نادبع هدنع ناك نإ اذك و « كلذك هدبع

 وأ هلفطل نإو هبهو وأ امهدحأ عاب نإو “ هبحاص ةجوز .لكل جتوزي الف نيتنثا

 ركذ نم ىلإ هنم ةيمست ةكلم نم جرخأ نإ ال « هل اهجوزي نأ هلف هرمأ يلو نم
 كلذ ركذ اهنم لوألا اهجوز ريغل اهجوزب هنإف اهنم ةدحاو هنم جرخأ نإو

 . « ناويدلا » ق

 ريمخ ىلع فطع ( ةأرما وأ ابيصن هتجوز يم ةمأ نم ثرو نمو )
 ةيطرشلا نإ ركذ طرشلا مسا ىلع فطعلا يف طرتشي ال هنأل ى "نمت ىلع وأ ثررو
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 ىلع اهانكسو اهتوسكو ةمأ ةقفن بجتو 2 حاكنلا لطب كلذك دبع يف

 ىضرب الإ هيلع الو ك ديس نم جوز ىلع كردي الو ؛ اهبلج نإ اهجوز

 ( كلذك ,دبع يف ) ابيصن تثرو بلاغلا ىلع هنم لادبإلا يف طرشي اك ، الصأ
 نإ و ص ‘لكلا يه وأ وه ثرو اذإ اجس الو ( حاكنلا لطب ) اهجوز وه يأ

 مل هنآل ى يةرستلا ةحص مدعو ةيجوزلا نالطبل تمرح اهضعب ثرإ دعب اهسم
 "نأ دمب هتيرس يهف ى هكلم اهنأ ثيح نم مرحت م اهلك اهثرإ دعب وأ اهلك اهكلمي
 عمتجي الو ؛ اهنالطبل ةيجوزلا ثح نم آل ةدع الف « دحاولا ءاملاو هجوز تناك

 ‘ةمرحم يهو ادبع ءاد ام هجشوزت امل لحي مل ادبع تكلم نمو « "رستو "جوزت

 ةيككللاو ةيمستلاب افورعم ناك فنصملا ركذ يذلا بيصنلا يف “ءاوسو هلباقت و

 تلهج" ى ةكرتشم ةمأ يف ثروملل ام فصنك طقف ةيمستلاب وأ ةمألا فصنك

 دقو لماح نع ةيمك لاقحاب افورعم وأ « اهنايب نع ثحبيف هجوب ةكرشلا ةيمك
 نإو « دبعلا يف هتخأ ثرت مل اركذ هتأرما تدلو نإف ص هتخأل هدبع ج"وز

 تبصع رثكأ وأ نينثا تدلو نإو دبعلا فصن تخألا تبصع ىثنأ تدلو
 لاتحا ناك اذإو لهج" وأ بيصنلا فرع" ءاوس هنأ لصاحلاو ى دبعلا يف اثلث

 . اهبرست هلف اهلك اهكلم اذإو سملا مدع نيبي ىقح “سم زجي مل ثرإلا مدع

 ص حيحصلا ىلع ادبع ولو (اهجوز ىلع اهانكسو اهتوسكو ةمأ ةقفن بجتو )
 دسلا دارأ ولو ‘ اهديس ىلمف الإو ( اهبلج نإ ) كلذو ص هالوم ىلع كردتو

 ( جوز ىلع ) لومفمل ءانبلاب اهبلج ( كردي الو ) ةرحلاك ال جوزلا عنمو اهبلج
 الإ ) بلجلل اهملسي "نأ اهديس ىلع الو يأ (هيلع الو) اهل (دييس نم) هل ديس وأ
 نم اهبلجي نأ "جوزلا ةضرب مل نإف “ ىضرلاب بلجلا تبثي نكل يأ ( ىضرب
 اهوسكيو اهقفني ديسلا دنع يهف جوزلا اهبلجي نأ ديسلا ض رب ل وأ ى اهدس

 نأ ىلع اقفتا اذإو ى ادبع اهجوز ناك نإ اهقادص دبعلا ديس ىلعو ى اهنكسيو
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 : آراهن اهديسو ةوسكو قافنإ هيف همزل ج وز دنع ليل تن اك نإو

 اهنذإب الإ ابنع لزعي الو « هتمدخ نع اهيف اهلغشي ال تاقوأب اهيتأي و

 انأ : لئاق مادختسا هركو ء ةرحك ال هتالص يلصتو ى اهديس نذإ وأ

 لصأ ملعي مل نإ صخرو ، هحاكنو قتعم

 الإ قافتالا اذه ضقن امهدحأ دجي الف تاقوأب آاموصخ وأ اماع ابلج اهبلجي

 هديسو ارح ناك نإ ( همزل جوز دنع ) طقف ( ليل تناك نإو ) رخآلا ىضرب
 ةوسكلاو قافنإلا مزل ( و )”شارفو ( ةوسكو قافنإ هيف ) ادبع ناك نإ
 ةمدخ يأ ( هتمدخ نع اهيف اهلغشي ال تاقواب اهيتايو ى اراهن اهديس )
 شارفو اهتوسك و اهتقفن اهجوز ىلعف اراهنو اليل جوزلل اهالخ نإو ى اهديس
 كلذف اهيف اهديس اهسبح نإو ى ديسلل مدخت تناك ولو ى اهيف اهانكسو اهمون

 لزعي الو ) اهدتس لب اقلطم اهجوز ىلع ةمألل ةقفن ال : ليقو هيلع هلك

 ( اهديس نذإ وأ اهنذاب الإ ) اهجرف جراخ لزني ال وأ اهعامج كرتي ال يأ ( اهنع
 كاهجوز ةالص نود ( هتالص يلصتو )اهل ةجحلاف رخآلا عنمو امهدحأ نذأ نإو
 هديس وأ اهجوز ةالص يلصت ( ةرحك ال ) ادبع ناك نإ اهجوز ديس ةالص نودو

 ىلصي دبملا اهجوز نأل ى اهجوز ةالص ىلصت لاح لك ىلع يهف ى اهيبأ ةالص ال

 ز ةتعم انأ : ]لئاق ) ناسنإ ( مادختسا ) مرحت ةهارك ( هركو ) هديس ةالص

 ىفبني الف « ةيدوبعلاب هسفن ىلع هنم رارقإ كلذ "نأل ةمأ وأ ناك ادبع ( هحاكنو
 وأ همدختسا نمو ى ىثنأ مأ ارك ذ ناك ءاوس اهنع جورخلا ءاعدا هنع لبقي نأ

 كلذلو ى جوزت نم ديس نذإ الب جوزتلاب وأ رحلا مادختساب هيلع عطقن م هجوزت
 . ةديدشلا ةيهاركلا يهف ى ميرحتلا نع ةيهاركلاب ربع

 لصأ ملعي م نأ ) ةمأ وأ ناك ادبع هحاكنو همادختسا ف ) صخرأو (
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 ف ةرح جوزت نمو { ةراجإلاو ءارشلاو "عيبلا حا اكنلاكو ‘ هتىق ر

 2 اها" رسي وأ دعب اهجَ وزتي الف موق ةمأ يه اذاف اهنس هنظ

 هلوق همهفي امو ةيرحلا لصألا نأ كلذ هجوو ص قتعم انأ هلوق نم الإ ( هتيق ر
 هنوك عم ةيرحلا لصألا "نأب ىفلم « هسفن ىلع ةيدوبعلل اتبثم هنوك نم قتعم ينإ
 هتابثإ راصف ىهتيدوبع ةحصب ملعلا مدعل قتعم ينإ : هلوقب تابثالا اذه لطبأ دق

 ( "عيبلا حاكنلاكو ) هتحصب ململا مدع يذلا موهفملا كلذل خسنلاك هسفنل قتعلا

 يف ةرح جوز نمو ) تالماعملاو رئاسو هل ( ةراجالاو ) هنم ( "ءارشلاو ) هل

 اهيملو نأ مهل ترهظأو ةما اهنأ سانلا ربخت مل ( موق ةمأ يمه اذاف اهتسمف هنظ

 ا د أ تلكو وأ هوحن وأ يضاقلا وأ مامإلا وأ ةعامجلا اهجَ وزف رضاح ريغ

 وأ يتأي ام لئاسملا نم كلذ هشأ ايف اذكهو اهيلو هنأ ةرخأ ر وز وأ اهجً وزف

 تمرحف مارح سيسم سملا كلذ "نأل ( اها"رستي وأ دعب اهجوزتي الف ) "رم
 : لىقو )١) » ناز وهف هدمس نذإ ريفب ح “وزت ةمأ وأ دمع امأ « نل هلوقل هب

 اهملع مرح : : ليقف يه امأو { ىنرلا ةىن ىلع اهسمي ل هنآل هدعب هركذ اك مرحت ال

 ملمت مل نإو “ زاج سملا دعب ولو اهديس زاجأ نإ : ليقو ى ةمأ اهنأ تماع نإ
 دعب ولو زاجأ نإف ى ال : ليقو اهيلع مرحي : ليقف سملا دعب تعو ةمأ اهنأ

 مل نيح كلذكو ةمآلا جوزت طرش جوزلا عمج نإ نكل زاج اذه ىلع سملا
 اذإ امأو “ اها"رستيف اهكلمي نأ هل زاجو ديدجتلا هل زاج اهنيب ق"رفو “ مرحت

 لا عوج رلا 7 حص اذإ ةدملا مزلت الو > اهىلع مرحم ال و هملع مرحت الف اهس ل

 زوححعو يهنلا ىنعم ق يهو فلألا تدث اذلو > ةىفان الو 2 رست وأ ديدحتب ولو

 اهىلع ةمضلا ردقت مدعب مزجلا يف ح ىف ءافتكالا فلألا توبث هحوف ةمهان اهنوك

 ٠ هركذ مدقت ) ( ١
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 اهديس ديبع مهو > دالوأ تدلو نإ هبسن تبثو
 كلذك اهجوزت نإو

 اهل رست وأ حاكن نم عنمو ، اضيأ تبث ، بيصن اهيف هل ةمأ تجرخف

 اهتطوف هنظ يف اهديس نذإب ةمأ جوزت نإو 2 اهيف صخرو « دعب
 . كلذكف هريغل تجرخف

 مهذخأيو مهتميق مهوبأ هيطعي ( اهديس ديبع مهو ادالوأ تدلو نإ هبسن تبثو )
 نم رح تدلو نإ : ليقو "راغلا ىلع ةميقلاف دحأ ه"رغ نإو ى ةرم ام ةدح ىلع
 مهءابصنأ هئاكرسثل نمض و ارارحأ اوراصو « طقللا ه يف هركذو ى )١' رح ةمالا

 ةمأ تجرخف ) هنظ يف ةرح يأ ( كلذك اهج"وزت نإو ) نومستسي وأ مهيف
 نم جرخ اذإ امف ( حاكن نم عنمو اضيأ ) بسنلا ( تبث بيصن اهيف هل
 يفو ( صتخر'و ىدعب ) اهلك اهكلم اذإ ( ام "رست وأ ) هريغ وأ عيبلاب هبيصن
 فيعض كلذف هيلع مرحت الو ىاهيلع مرحي هنأل ىنزلا ىلع امل ةناعإ صيخرتلا اذه
 يف يأ ( ايهيف ) هل اهلك تناك اذإ اهاةرستيو هريغل تناك اذإ اهجوزتي نأ كلذو

 امنإو “ بيصن اهيف هل ةمأ اهجورخ ةروصو موق ةمأ اهجورخ ةروص نيتروصلا

 الب ةمأ جوزت هنأ مارح “سم كلذ نوك هجوو ى ىنزلا دمعتي ل هنأل صخر

 كلذ : لاقي الو “اهيف هكيرش نم جيوزت الب ةمأ جوزت وأ اهكلام نم جيوزت
 ةأرما لك ىف ءاملعلا ٢ضعب صخر اذكهو ى ةكرتشملا يرست لحي ال هنأل رست

 ناك نأب رخآلا نود امهدحأ نم دمعتلا عقو اذإو “ ىنزلا دمعت ريغ ىلع تئطو

 ىلع دمعتي مل نم مرح : ليقو ىرخآلا ىلع "لك م'رح : ليقف لالحلا امهدحأ نظي

 . دمعتي مل نم ىلع دمعت نم مرحي : ليقو “ دمعت نم

 كلذكف هريفل تجرخف اهنطوف هنظ يف اهديس نذاب ةمأ جوزت نإو )

 . لمألا يف اذك )١(
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 اهسمف هنظ يف دحاو نم اهجوزت نإو ى ًاصيخرتو س ًاعنمو « اثوب

 ارهاظ اهديس نذإب اهجوزت نإو ، كلذكف كيرش اهيف هعم جرخف

 ةكرتشم تجرخف ةارتشم ىرست نمو ، كلذكف ةرح تجرخف اهسمف

 اهيف ثرو مث ةمأ ج وزت نمو « كلذكف عئابلا ريغل وأ ةرح وأ

 مث ثرإلاب ملع الب اهنم مث ًابيصن

 اهحاكنل ( اعنمو ) زيمتلا ىلع بصنلاو ةميقلاب مهوبأ مهذخأيف بسنلل ( اتوبث
 اهكلم اذإ اهارستي امنإو “ يرستلاو حاكنلا يف ( اصيخرتو ) دعب اهي"رست وأ
 ولو « زاج حاحنلا اهدّسس زاجأ نإف ع زاج اهجوزت ىتمف حاحنلا امأ و « دعب

 نرأل ى ةدملا هيلع مزلت الو « ديدجت الب حصي ال : ليقو “ لوق ىلع سملا دمب
 دق دحاول اهيف يرستلا نوكي وأ حاكنلا اهيف ددجي ةلأسم لك اذك و ى هل لاملا

 اهسمف هنظ يف ) هل كيرش ال ( دحاو ) ديس ( نم اهجوزت نإو ) لبق اهسم
 جرخف رثكأ وأ نينثا نم وأ ءاكرش وأ ناكيرش وأ ( كيرش اهيف هعم جرخف

 نذاب اهجوزت نإو ) آاصيخرتو اعنمو اتوبث ( كلذكف ) رثكأ وأ رخآ كيرش

 تجرخف اهسمف ) ةرح اهنأل امل ذ كلام ريغ نطابلا يف وهو ( ارهاظ اهديس
 وأ ةبوهوم وأ ( ةارتشم ىآرست نمو ) اصيخرتو [امنمو اتوبث ( كلذك ةرح
 رثكأ وأ دحاو نم كلذ وحن وأ ءاضق يف وأ شرأ يف ةذوخأم وأ اهب ًآروجأم

 وأ ) هريغو رثكأ وه ام نيب وأ هريغو دحاولا كلذ نيب ( ةكرتشم تجرخف )

 كلذ وحن وأ ءاضق وأ شرأ يف يطعملاو رجآلاو بهاولاو ( عئابلا ريفل وأ ةرح

 . اصيخرتو اعنمو توبث ( كلذكف )

 مث ثرالاب ) هنم ( ملع الب اهتمم مث ابيصن اهيف ثرو مث ةمأ جوزت نمو )
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 . اقافتا دعب اهيرستو اهحاكن نم عنم ملع

 اهكلم اذإ ( ارستو ) هكلم نم تجرخ اذإ ( اهحاكن نم عنمأ ) هب ( ملع
 اهب ىنزلا دمعتي مل ذإ هل نوصخ رملا اهزاجأو « نيدآدشملا نم ( اقافتا دعب ) اهلك

 دهش وأ ى ةداعلا يف ملمي ال ثيحب ناك نإ الإ هاعدا اذإ ململا مدع يف قدصي الو

 . ملعأ هللاو امطق تباثف بسنلا امأو ارضاح ناك ولو ى ملعي مل هنأ لاحلا
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 باب

 3 هتريشع وأ هيبأ ةفيلخ وأ ،هيلو لفطك ىلع جؤزتي نأ زاج

 باب

 ' نونجملاو لفطلا حاكن يف

 لفطلا لثم نآل انه دئاز مسا فاكلا هذه ( لقطك ىلع جوزتي نأ زاج )
 امو مكبألا "ركذ نوكيف دئاز ريغ وأدعب روكذم يتأي ابف هدعب امو مكبآلا وهو

 ةهبتشملا ةقهارملاو“همتشملا قهارملا فاكلاب لخدأ وأ فاكلا ىنعمل احاضيإ هدعب
 ضرألاو ءامسلا نيب زيمي نم هنأب ط نونجملا نيبو هنيب قرفلا ىلع ءانب هوتعملاو

 الو ةحار دحم ال هلقع ىلع قبطملا وه هوتعملا : ليقو “ امهنيب زبمي ال نم نونجملاو

 ص هوتعم ةنس هلقع بهذ نم : ضعب نعو ى هفالخ نونجملاو « تقو يف وحصي
 نع ةيانكلا ى لفطك : هلوقب ديري نأ زوجيو “ نونجمف"لق ولو انيح قافأ نإ و
 جوزتلا زاج اذإ هنأ « اهنايب غلبأ ةيانكلاو هعم هريغ ديرب نأ نود طقف لفطلا

 ص هريغو لفطلا لمشت اهرهاظب ةرابعلاف لفطلا ىلع زوجي نأ مزل لفطلا لثم ىلع
 ولو « هيبأ ةفيلخ وأ هيلو لفطلا ىلع جوزتلا وهو « مزاللا كلذ الإ دارملا سيلو

 :ليقو ى يلولاىلع مةدقم هنإف بآلا رضح ولو ى هلىك و وأ هرومأم وأ يلولا دج و"

 رظنب ةعامجلا وأ يضاقلا وا مكاحلا وأ مامإلا وأ ( هتريشع وأ ) يلولا هيلع مدقي

 . حالصلا
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 ه غلبي ىتح هريغك آضيأ هعنم : ليقو . هيبأ ريغ هيلع دقعي ال : ليقو
 كبألاو ى اناك نإ هحاكن ىلع هيلوو هتفيلخ يأر عمج نسحتساو

 . غورب دعب نونجلا ثدح ولو ي كلذك ةنونجمو ءامكبو ةلفطك نونجملاو

 نذإب ركذ نم دحأ هج؟وزيلف نكي مل نإو هوبأ الإ هجوزي ال ( : ليقو )
 هوبأ رمأي نمو ( هيبأ ريغ هيلع دقعي ال ) : ليقو غلبي قحف نكت مل نإو ى همأ
 وه : ليقف ى بألا وبأ دجلا امأو يح بألاو 0 هجوزيف هفلختسي وأ هلكوب وأ

 كرشي وأ نجي نأ لثم ارضاح ولو مودعملا ةلزنم لزن وأ بألا مدع اذإ باآلاك
 ه.تحت ردج عم ردج ُلكو ى ال : ليقو “ ةححلا هلانت ال ثيح باغ وأ كبي وأ

 جتحي ملف ىوقأ بألا نأ "دجلا يفو هبف وأ بألا يف رصحلا هجوو بآلا عم دجلاك

 تهرك و تفلب ولو تنبلا هجيوزت يضمي اضعب نأ ىرت الأ .لفطلا ىضر ىلإ هعم
 ىتح هريغك اضيأ هعنمب : ليقو ) “هلفط لامب باصنلا هيلع متي نأو « تركنأ و

 ريغ ةشئاع جورت هنإف للع يبلل الإ رباج لاق هبو ‘ لفطلل ىضر ال هنآل ( غلبي
 نإ هحاكن ىلع هيلوو ) هيبأ توم دمب ( هتفيلخ يأر عمج نسحتساو ) ةغلإ
 وأ هلصأ نم كلذ ناك ءاوس قطني ال نم ( مكبألاو ) يلولاو ةفيلخلا يأ ( اناك
 ةراشإب هنع مهفي الو مهفي ال ناك نإ كلذو انه هدارم اذه ى اثودح هل ثدح

 أدتبملا نم ”لاح ( ةلفطك نونجلاو ) هاضرب الإ جوزي" ال وهف الاو ى ةباتكب الو

 بلغتت مل نإ ةيناثلا لأ نم وأ نونجمو مكبأ يف رتتسملا نم وأ هزاوجي لوقلا ىلع
 رارقتسالا ريمض نم وأ هلوصوم ةيفانلا الو “هيف ريمض الف الإ و “نونجع ىلع ةيمسالا
 ربخ وأ ى هيلع رارقتسالل ةلومعملا لاحلا ممدقت زاوج ىلع ءا۔نب كلذك هلوق يف

 كلذك هلوق وه يذلا هربخو أدتبملا نيب ةضرتعم ةلمجلاو ى ةلفطك امه يأ فوذحم

 غولبلا دعب نونجلا ثدح ولو “ كلذك ةنونجمو ) دملاو ءابلا حتفب ( ءايكب و )
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 اهقدصاف ةأرما هيلو لفطك ىلع جوزت نإو دةرت هدعب مكبلا ثودح يفو
 لك الف ءطولا دعب ركنأ نإف « زاج لفطلاك لام نم وأ هلام نم
 . تام ولو > يلولا ىلعف هلبق نإو > قادصلا

 قباس مكلبك لعجي" نأ نيب ( ددرت هدعب ) فاكلاو ءابلا حتفب (مكبلا ثودح يفو

 ولو مكبألا جوزت زاوجي مهضعب مزجو « امطق جوزي الف « ال وأ جوزيف غولبلا ىلع
 نم ائيش عنم نمو ط نونجملا كح" فرخلا خيشلا كحو « غولبلا دعب هكب" ثدح

 زاجأو ى نفلاب ريغ ةجوزلاو جوزلا ناك نإ الإ « تسم" نإ اهمرح كلذ

 ءامجع وأ مجعأ وه نم امأو « ةراشإلاب مهفي ناك نإ سرخألا جيوزت مهضعب

 وأ ى هلهأ ىلإ هرمأ وأ دسفي وأ هركي وأ جوزب نأ ءاميإلاب مهفي ناك نإ زئاجف

 . لاوقأ احالص ناك نإ وأ ىضرلا هب فرعي امب زوجي وأ هملو الإ هجوزي ال

 نيح لوقي ام لقعي مل نإ ىركس وأ ناركس جوزت نإ سملاب ميرحتلا حيحصلاو

 جيوزت زوجي : ضعب نعو « قرفي مل سملا عقو اذإ هنأ "ضعب معزو “ جوزتلا

 :ليقو ىاولقع اذإ تبثي : ليقو “غولبلا ىلإ فقوب : ليقو “امتضر" ولو راغصلا

 ص مهبارتأ غلب اذإ : ليقو ص صقانلا نم دئازلاو ريثكلا نم ليلقلا اوفرع اذإ

 ةرعبك اهايدث راص اذإ : لبقو كاهبارتأ غلب وأ اهيدث كرحت اذإ ىثنألا يف : ليقو

 ىلع جوزت نإو ) هوحنو بآلا ال ةلفطلا وأ لفطلا جيوزتلا لبقي امإ و ى ريعبلا

 وأ هتفيلخ وأ ( هيلو ) رك ذ نمم امهريغو كبألاو ةلفطلا فاكلاب لخدأ ( لفطك

 لاملا ةفاضاب ( لفطلاك لام نم وأ هلام نم اهقدصاف ةأرما ) رك ذ نمم امهربغ
 وأ وحصلا وأ غولبلا دعبو (عطولا دعب ركنأ ناف ى زاج ) اهقدصي م وأ فاكللل

 يف ءطولا دعب راكنإلا دجي ال هنآل ص غولبلا لبق عقو روكذملا ءطولاو ى قطنلا

 يلولا ىلعف ) غولبلا دعبو ( هلبق نإو ) لفطلا ىلع ( قادصلا ُلك اهلف ) غولبلا
 مهتوم نوكي الف نوثروي ال مهنأل ی مكبلا وأ نونجملا وأ لفطلا ( تام ولو
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 ركنأ نإ هيلع ءيش ال نأ دقعلا دنع ةأرملا يلو ىلع طرتشي مل نإ هفصن

 . .. ... . ةقافإ وأ غولب دعب

 ال نا دقعلا دنع ةأرملا يلو ىلع طرتشي مل نإ “ هفصن ) قالطلاك الو لب سملاك

 كلذ ( وا ) قاطنا دمب مكبآلا وأ ( غولب دعب ) لفطلا ( ركنأ نأ هيلع ءيش
 الو“سم ال ،“ءيش هيلع هب بجي ام هنم ردصي مل يبصلا نأل (ةقافإ ) دعب نونجملا

 ص رقعلا وأ لثملا قادص هيلعف ؟رسملا ناكو ضرفي مل نإو ص ربتعم ىضر الو دقع

 لومعملا وه كلذ ساملا جوزلا اذه مزل قطنأ وأ قافأ وأ غلب ىتح سمي مل نإو

 وأ « يلولا مهيلع هطرتشي ملام قادص ءالؤه جوز نم ىلع سيل : ليقو ى هب

 مزلي ال : لبقو “ هنمضي ملو هملع طرتشي مل ولو طقف بألا مزلي : لسىقو « هونمض

 نم هك ردأ ءالؤه جوز نم ىلع قادصلا كردأ اذإو ى غلابلا ريغ "سم قادصلا

 الإ ى عناملا دنع المهجيوزت زيجع دنع حالصلا مهجيوزتب دصق اذإ ةفإلخ ولو مهلام

 ى قالطنإلا و غولبلاو ةقافإلا دعب الإ ذخأي ال : ليقو “ذخأي ال نأ ىلع ىطعأ نإ
 ءيش هئطوب همزلي الو ى فصنلا اهلف اهقلط مث متأف غلب مث ةغلاب يبصلا ءيطو نإ و

 ةغلاب تكسمتسا نإ : « ناويدلا » يفو .. هل مزال لكلا : لبقو “ ضعب دنع

 كاهقوقح عيمج اذك و « الاح ناك نإ اهسمي مل ولو هتك ردأ اهقادص ىلع لفطلا يبأب

 اذك و « لام نبالل نكي مل نإ اذك و ى بآلا لام نمف الإو هلام نمف سم ناف

 ام امهيلع كردأ حاكنلا البقو قافأو غلب نإف “ هرغص نم نج نإ نونجم يف
 نونجو رغص لاح “لام امهل ناك نإ : ليقو « ذخاي نأ ىلع ىطعأ نإ ىطعأ
 وأ نونجملا قافأ وأ لفطلا غلب اذإو اقلطم امهيلع هكردي ال : ليقو . الف الإو
 دعب نوكي امنإ قالطلا نأل ى لوبق هنم كلذف قلطف سرخآلا ناسل قلطنا وأ

 ى ةقلطم ةجوز يهف هل ةجوز سيل ام ناسنإلا قلطي الو “ ةيجوزلاب ىضرلا
 هلبقو ى مولعمل اهديب قالطلا ءاكبلا وأ ةيبصلا وأ ةنونجملا يلو قلع نإ كلذك و
 تقلطف « اهناسل قالطنا وأ اهتقافإ وأ اهغولب دنع مولعملا عقوف هسفن ىلع جوزلا

- ٣٦٨ 



 نونجمو ,ةلفطلو 7 ةفيلخ وأ لو الو نونجمو لفط ُقالط "حصي الو

 ال ةقرف ةيلوفطلا راكنإو ,ةقافإو غولب دعب اتركنأ'نإ قادص اتس نإ
 .ةعجارملا حصت قالط ليقو ى هديدجت زاج و ، قالط

 لفطلا سمب قادص ال : ليقو ى اهقالط حصو ى دقعلل لوبق اهنم كلذف اهسفن

 حصي : ليقو < قهار ولو ( لفط قالط حصي الو ) دقعلاب قادصلا فصن مزلو
 غلبي ىقح قهاري مل ولو اهقلط اذإ هدي نم عزنت لاح لك ىلعو “ قهارملا قالط
 سم اذإ الإ هسمب مرحت الو اهعزن مزلي ال هنأ حيحصلاو “ ركني وأ متيف “ ليق ايف

 نإ : ليقو ( ةفيلخ وأ يلو الو نونجب ) قالط ال ( و ) راكنإو غولب دعب
 اوذخاي نأ مهلف سملا دعب انونجم هوملع مث هنوملعي ال موق نم نونجملا جورت

 ءاكبك ( ةنونجبو ةلفطلو ) مهقالط حصي ال : ليقو ى هيلع اوقلطي نأ هءايل وأ
 لطبي" الو “ قالطناك ( ةقافإو غولب دعب اتركنأ نإ ) و ( قادص اتسمأ نإ )
 نم دنع نهل ءيش الف « كلذ دعب نركنأو ننسَسي مل نإو ““راكنإ امهقادص
 ،هوحن و سملا وهو امات قادصلا بجوي ام نهيف عقي مل نهنأل ،ةقرف راكنإلا لمج
 نكي ملف ى هنلطبأ دق نهنكل قادصلا فصن هب بجي ناك ولو هنإف دقملا امأو

 جورخلا دعب ( راكنإ ) اا ( و ) اقالط هلعج نم دنع فصنلا "نمف و “ فصنلا نهل
 فيضأ كلذك ةيدوبعلا نمو“ىثنألاو ركذلل مكبلاو نونجلاو ( ةيلوفطلا ) نم

 فاضم ردقي وأ “هتزاجا يف ببس ةقباسلا ةيلوفطلا نآل « ةيلوفطلا ىلإ راكنإلا
 الو حاكنلا يأ ( هديدجت زاجو “ قالط ال ةقرف ) ةيلوفطلا حاكن راكنإ يأ
 دعب اهقلطف الفط جوزلا ناك وأ ى اهسفن تقلط ( قالط : ليقو ) ةعجارملا حصت

 ص ةعجارملا تزاج املك زئاج هنإف ديدجتلاك اهنذإب ( ةعجارملا حصت ) هغولب
 تمرحو « قالط الب تناب غولبلا دعب تركنأو ةيبص غلاب ءيطو نإ : ليقو

 ص ةعجارملاو : ليقو ع ديدجتلا زوجي هنأ حيحصلاون ، رثكألل بسنو ادبأ هيلع
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 نيمي الو ، روفلا ىلع ناسللا قالطناو ةقافإلا و غولبلا لوأ دنع راكنإلاو

 . هنيح يف ركنم ىلع

 هريغ اهج"وز وأ الإو اهسم نإ ديدجتلاو ةعجارملا هلف بآلا اهج"وز نإ : ليقو

 نإف هروهظ بسحب ( غولبلا لوأ دنع ) وه امنإ ( راكنالاو ) طقف ديدجتلاف
 ةلجع يأ ( روفلا ىلع ناسللا قالطناو ةقافالاو ) للا هممي امنإ هققحت ىلع هلوأ

 هنونج نم قيفملل ربتعي نكلو “ قالطنا وأ ةقافإ وأ غولب نع خارتب ال لاصتاو

 وذ هنأ هنونج يف زييمت ضعب زّبم نإف ى ةداع هل اوجوزت دق مهنأب اهيف ملعي ةدم

 هدعب راكنإلا هل سيلف ركني ملو ركني ام رادقم زييمتلا ضعب ازيمم يقبو ةجوز
 ى ءاوس كلذ يف ىثنالاو ركذلاو “ هوجتوز دق هنوك ىلع ةدايزلا لقمي مل نإ الإ

 دعب رهطت مل ام : ليقو ى دعب هدحت الو امد تأر نيح ركنت نأ اهل : لبقو

 ى ضرت مل ام كلذ اهلف الإو اهسم نإ اذهو “ تدارأ ىتم اف زاج الإو “ عماجتو

 ملام تفلب ولو راكنإلا مكح ىلع يه : ليقو ى غولبلا تامالع رئاس اذك و

 ناكل ةهراك تفلب ذنم ينا : تلاق مث ةنس تثبل ولو : ليقو ى اهأطي وأ ضرت

 تبث تلسغ ىتح ركنت ملو تضاح اذإ مكحلا يف : ليقو ىاهنيمي عم اهلوق لوقلا

 ُرسمو “هبلع تبث اهب الخو هغولب دعب اهرشاعو ةفلاب جوزت نإ : ليقو ى اهيلع
 هنأ ناعطقي اغولب تفلب وأ غلب اذإو ى ال : ليقو “ ءطولاك هنطاب رظنو جرفلا

 لوطو ى اهنطب يف للا كرحتك ريثكب هيف ايمل رهظ يذلا تقولا نع قباس
 ام ال : ليقو ى راكنالا ايهتاف ثداحلا يف داتعملا فالخ هداوسو هظلغ عم تابنلا

 الو ص غولبلا ةمالع لهجي نأ رذعي الو « كلذ ثودح دعبو كلذ لبق ايف اسي مل

 : لوقي نأ همزلي ال يأ ( نيمي الو ) قتعلا رايخ اذك و « راكنإلا ايل نأ لهجي

 نيح وهو (( هنيح يف ركنم ىلع ) الثم غولبلا دعب حاكنلا ضرأ مل ينإ هللاو

 هقالطنا وأ هتقافإ وأهغولب لوأ نع رخؤي ل هنأ هناسل قالطنا وأ هتقافإ وأهغولب
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 لوأو اهتهبشو اهتيلوفط يف ةلفطلا ركنتو ، خارت دعب مكحلا يف لبقي الو
 راكن اب جوز دب نم عزنت الو > رذعت نإ ءانمأ وأ مكاح دنع اهغولب

 . ، اهيلع نمأ نإ ةيلوفطلا

 امأو افنآ فالخ ةرمو « هب لوممملا حصألا ىلع ( خارت دعب مكحلا يف لبقي الو )
 وهو غولب دعب تركنأ نإو “ ضرت مل ام ىخارت ولو لبقيف هللا نيبو اهنيب ايف
 تدهشأ دقو تجوزتو تلعف نإف تيضر دق اهلعل « اهل مكحلا يغبني الف بئاغ

 تناك ام وأ بأ اهل ناك كلذ يف "ءاوسو ى هتجح بئافللو ى عنمت مل راكنإلا ىلع

 > هوبأ هح"وز يصل الو : ليقو ى اهوبأ اهجوز ةمبصل رابخ ال : ليقو ى ةمستي

 زوجم ال : ليقو “ حلصأ هآرو "يصو وأ "ىلو هجوز نإ امهدحأل الو : ليقو

 ةدب الو غولب دعب هومتأ ولو ‘ لطاب وهو امهريغب وأ اهنيب ابف ةيبصو يبص جيوزت
 رمأ تإو زاج زيجأ نإف ‘ بآلا نم ولو غولبلل فوقوم : ليقو “ هديدجت نم
 تناك هريغ تجوزت نإو ى لطاب اهراكنإف اهجوز نم راكنإلا اهلهأ ةيبصلا
 لفطلا راكنإ يف طرتشي الو ى هتارصتخم ضعب يف فنصملا هلاق « امارح هدنع

 « جوزلا ديب وه امنإ ةقرفلا لصأ نآل « هلفطلاك اعم غولبلاو ةهبشلا يف نوكي نأ
 مل اضيا كلذلو ، هدي يف نهوحنو ءال_يإلاو راهظلاو قالطلا لصأ ةنأ ىرت الأ

 فالخب رصعلاو رهظلا نيب و لا وزلاو عولطلا دمب ءانمألا هرظني نأ هيلع اوطرتشي

 ( اهتهبشو اهتيلوفط يف ةلفطلا ركنتو ) لاق اك اهيف ربتعم كلذ ناف ى ةلفطلا
 ص ةققحتم كلذ لبق اهنإف ةيلوفطلا ىلإ ريمضلا دوع زوجيو ى غولبلاب ةلفطلا ةهبش
 ةقرفلل ةيوقت راكنإلاب لاوحألا هذه ممت ( اهغولب لوأو ) غولبلاب ةهبتشم دعبو
 لهأيفو نينيمأو نيتنيمأ وأ نيتنيمأو نيمأ وأ نينيمأ وأ ( ءانمأ وأ مكاح دنع )

 جوز دي نم عزفت الو ) هيلا اهلوصو وأ كاجلا ( رةنعت نإ ) . نالوق ةلجلا
 برهي وأ ةعاجإوأ رحس وأ ربرضب اهآرضي نأ (اهيلع نمأ نإ ةيلوفطلا راكناب
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 دنع ًاثالثم وي لك اهن رظنف ‘ تهباشت اذإ تانسمأل درتو ‘ اهؤطو هل زاجو

 ه نهدنع تركنأ غولبلا ناب نإف رصعو رهظ نيب و ى لا وزلاو عولطلا

 . ربخلا ءيزجيو هل نوغلبيو ءانمألا دنعف الإو ، رسيت نإ مكاحلا دنع مش

 مكح يف مهفالتخال ص نالوق ةهبشلا راكنإب هدي نم اهعزن يفو « كلذ وحن وأ اهب

 . لاوقأ ؟ ةدحاول وأ نيتنث وأ عبرأ (تانيمأل درتو اهؤطو هل زاجو) قمارملا
 انطو يعدتو ركنتف ةيبصلا غلبت نأ لثم لاجرلا ال ءاسنلا هرشابت ايف اذكهو

 اماوعد لبقت : ليقو ث اهجرف“سم نهل زاجو ى اهترذع َنرظنيف ابصلا يف
 اهييدث نرظني ( اهنرظنيف تهباشت اذإ ) ابصلا لاح قدصت الو رثك ألل بسنو

 الف ةرورض هنأل اهتروع رظن نارخؤيو ص زاج رظنلا يف نمدق ايأو « اهيطبإ و
 كاهرارقإ ىفك مالتحالاب ترقأ نإ و“اهريغيف غولبلا ةمالعن"دجي مل اذإ الإ زوج

 ( موب لك ) ءاوس د_ح ىلع ركنأ نإ لفطلا نرظني كلذك ةلفطلا ن"رظني اكو

 دنع ( و ) سمشلا عولط ) عولطلا دنع اثالث ( اتاقوأ وأ تارم وأ تارظن

 فصتنا نيح ( وصعو رهظ نيبو ) رهظي ام بسحب ( لاوزلا ) لوأ لوصح
 يف ندجو امب نلمع نيترم اهنرظن نإف ى موي لك يف تارظن ثالث كلذف اهنيب ام
 "نهنوك و ى ثالثلا طوحألا نكل ةرملا اذك و ى تقو يأ يف ولو ىفك و ى ةيناثلا

 ص هسمش تملط اذإ همف رظنلا ريخأتل هجو ال راهنلا لوأ نأل تاقوألا كلت يف
 عولطلا دعب هلوأ يف ىلوألا ةرظنلا نكتلف دحاو موي يف ثالث ىلع رظنلا مسق دقو

 امأو ى سفنلا هنع ضبقنت ال بوبحم هئوض يف بوغرم "ءيضم تقو اضيأ وهو
 ءاقبلف رصعلاو رهظلا نيب امأو « ءوضلا ةدش عم راهنلا فصن ققحتلف لاوزلا دمب

 مث نهدنع تركنأ غولبلا ناب ناف ) صقنلا يف رصعلا دعب عرشيو “ الماك ءوضلا
 كاهراكنإ مكاحلا ىلإ يأ ( هل نوفلبيو ءانمألا دنمف الاو “ رسيت نإ مكاحلا دنع

 اهتوسك و اهتقفنو (ربخلا عىزجيو) زاج "نهدنع ال مهدنع وأ هدنع تركنأ نإو
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 ريغ يف "حصيالو « زاج ةيلوفط يف ال غولبو ةهبش يف تركنأ نإ
 ه كحلا يف غولبلا

 دارم اذه ؛ هدي نم عزنتو تانىمال "هرت نيح جوزلا ىلع اهتنؤمو اهانكسو

 . فنصملا

 غولبلا تبراق اذإ : ليقو « غلبت مل ام اهراكنإب لغتشي ال :« ناويدلا » يفو

 علطم لك تانيمأ اهيلا رظنتو 0 ةنىمأ دي يف تلعجو هنم تعزن تركنأو

 ىلوأ ةبراقملا دنع عزنلاو . ها اهلىبسل تضم راكنإلا ىلع تدامت نإف « سمش

 تماق وأ راكنإلا ريغ يف تذخأ وأ اهسفن هتاطوأ و تغلب نإو : لاق ؛طوحأ و

 غولبلا لبق راكنإ تعدا نإو ص حاكنلا اهمزل دحأ ىلإ هتقلع وأ ى اهناكم نم
 ُلبق اهغولب ىعدا نإو ى هلوق لبق" ةعاسلا تركنأ امنإ : جوزلا لاقو هدنعو
 (غولب و ةهبش يف تركنأ ناف) .ها اهلوق لوقلاف ةعاسلا تغلب :تلاقو اهاضرو

 بير اهيف ناك طقف غولبلا ف تركنا اذإ نكل ( زاج ةيلوفط يف ال ) هيف وأ
 لوق ىلع الإ غولب نع ترخأ وأ غولبلاو ةهبشلا يف تيضر دق نوكت نأ ةفاخم

 ءايرك ز وبا عنم كلذلو ى "رم اك كلذ وحن وأ "سم نكي مل ام ريخأتلا زاجأ نم
 ركنت ملو غولبلاو ةيلوفطلايف تركنأ نإ كلذك و :لاق ذإ هدحو غولبلا راكنإ
 زوجي ال هدحو غولبلا يف راكنإلا نأ ديفي اذه نإف “ اهراكنإ زجي مل ةهبشلا يف

 راكنإ زجي مل غولبلاو ةيلوفطلا راكنإ زجي مل اذإ هنإف ى ةهبشلا راكنإ مدعل
 . ىل'وأ باب نم هدحو غولبلا

 امأ امم اهيف تركنأ نأب ةهبشو ةيلوفط نم ( غولبلا ريغ يف حصي الو )
 ( كحلا يف ) للا دنع اهراكنإ حصي هنأب لئاق الف طقف ةيلوفطلا يف تركنأ ول

 باحصتسا ربتعي نأ همزلي الو ‘ هدنع ال غولبلا لبق تركنأ نإ ماقملا اهجوزلف
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 > ةلوفط ف هدعب ٢ نأ كعم ميهت ُنرأ املو > ران الاب هتمع نإو

 . ةركنملا تنب حاكن راكنإلا دعب لفطلو ى ةهبشب ناك نإ ددجتو

 ( هتمع ناو ) ةربتعملا ةلاحلا وه هنأ مم غولبلا دنع ىضرت نأ ناكمإل اهراكنإ

 يف تركنأ نإو ع ركنت مل تفلب امل نكل ( راكنالاي ) غولبلا ريغ تع يأ
 غولبلا دنع اهراكنإ اضيأ اوزاجأ و نوينامعلا هزاجأ و “زجي مل غولبلاو ةيلوفطلا

 راكنإك هدحو ولو ةهبشلا راكتإ : ليقو ى اهلبق الو ةهبشلا يف ركنت مل ولو

 دعب يأ ( هعم تمدن نإ ) ديدجت الو ةعجارم الب ( هعم ميقت نأ املو ) غولبلا
 وأ اقلطم هيلا فاضملا نم لاحلا زيجع دنع ءاملا نم لاح ( ةيلوفط يف ) راكنإلا

 ( ددجتو ) هب قيلعتلا زوجي امع هب ىنكملا ريمضلاب قيلعتلا زيجع دنع اهب قلعتم
 ةفاخم ماقملا تبحأ و تمدن ولو غولب وأ ( ةهبشب ) راكنإلا ( ناك نإ ) حاكنلا

 لمتحيو ةقرفلا ةحص عم اهعجار دق نوكيف اهراكنإ آحصف تغلب دقنوكت نأ
 تضإو ى ةبيرلا نم جرخ ددج اذإف « اهراكنإ حصيالف ةغلاب ريغ نوكت نأ

 نأ عم ‘ همدعو غولبلا لاتحال ةقرفلا ىلع مدقأ امل ةعجر الو ديدجت الب ماقأ

 كلذ يف لفطلاو “ قالط اهراكنإ نأ ىلع ءانب ةعجارملا تزيجأ و « همدع لصألا

 قالط ريغهنإ انلق اذإو « ُسملا ناك نإ ةدعلا اهتمزل قالط هنإ انلق اذإف ةلفطلاك

 ءاوس و “كلذك ةهبش يف وأ ةهركم وأ ةمئان غولب دعب اهسم نإ الإ اهيلع ةدع الف

 ص اهيلع ةدع الف دعب الو اهتيلوفط يف اهسمي مل نإو اغلاب وأ الفط ناك كلذ يف

 دارأ ترإو ى لفطب ةدع ال : ليقو “ سم نإ ةدملا اهب مزلت ةقرف وه : ليقو
 جوزت" الو “هل لوألا ءاملا نأل ى ةدملا اهمزلت مل ديدج حاكنب اهيلا عوجرلا جوزلا
 الف كلذك تج"وُز ناف ى مهدرت وأ غولبلا دمب مهنم راتخت نأ ىلع ددمتم ةلفطلا

 تبث : ليقو ص كلذكف مهتيضر نإو “ خسفنا مهتدرو تفلب نإف ى اهوبرقي
 ص لوأ ريغ ولو تيضر نم تبث : ليقو ص قادص لك ىلعف اهوئطو نإو لوالا
 ىلا ةغلابلا ( ةركنملا تنب حاكن راكنالا دعب لفطلو ) اودسف ةدقع يف نإو
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 { هنب ١ ال ركنمل ١ بأ ةلفطلو ‘ اهمأ ال

 ؛هغولب مدعل ةقيقحلا ىلع اجوز سێئيل هنال ةتبيبر تسيل اهنأل فاكلا حتفب ركنأ
 لخدت الف هثرت ال هنأو « هلاطبإ و حاكنلا حيحصت يف غولبلا دعب ريع هنإ ىقح

 اهتاذ ةدح يف ةقيقحلا ىلع ةجوز ةركنملا تناك ولو )١' « مكبئابرو ل : هلوق يف

 ىلع هل ةحوز يم نمل" مأ اهنأل ) اهمأ ال ) هنم عاتمتسالا اهل زوحي هنأ ليلدب

 اهنأ ىرت الأ ا" ي مكئاسن تاهمأو » ىلاعت كلا لاق ةرم اك اهتاذ دح يف ةقيقحلا
 يف رثؤت ال اهنإف مألا فالجص ى دقملا درجمب مآلا اهميرحتب مآلا يف ريثأتلا ةديدش

 غلب اذإو ى هتسب ةبيبر كت ملف ى "سم الك لفطلا سمو « سملاب الإ تنبلا
 ص ربتعي ال لفطلا سم نآل "رسي مل وأ سم هلك كلذ يف ءاوسو ى كلذكف قلطو
 مزلاف ى هتجوز يف لمعو هنم “فرصت هنآل هلك قادصلا موزل يف ربتعا اغإو
 فالخب ى هلحم يف ام ىلع ندب وأ لام يف دسفأ اذإ اك ص قولخلا قح هلام يف
 . ميرحتلا

 تنب جوزت زاوج يف راكنإلاك فنصملا ةلأسم يف قالطلا نأ ىلع ليلدلا و

 تنب زاوج يف للملا نم تركذ امو ى "سم الك ةيلوفطلا يف هسم نأ ةركنملا
 اهتنب هل زاجأ اذه عمو ى ةرم اك اقالط مهضعب هدع دق راكنإلا "نأو ةركنملا

 قطنلا ف هفذحل اعبت طخلا يف واولا فذحي وأ صقنلاب ( بأ ةلفطلو ) مهفاف

 طخلا يف مهتدعاق نع تجرخ ولو “ فحصملا طخ يف هلاثمأ تدرو اك نكاسلل

 ى ةقيقحلا ىلع هل ةجوز تسيل اهنأل فاكلا حتفب هتركنأ يذلا غلابلا ( ركنملا )
 تسيلف “هلطبت وأ حاكنلا زيجت نأ نيب غولبلا دعب ةرسع اهنإ ىتح ؛ اهغولب مدمل
 ص هتاذ دح يف ةقيقحلا ىلع امل جوز هنآل ( هنبا ال ) اهثرب ال هارت الأ « نبا ةليلح

 ( ١ ) و ( ٦ ) ءانلا : ٢ .
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 ال ضرف نإ قادصلا اهلف اهس ملو ةأرما نع نونجم وأ لفط تام نإو
 الو « اهقادص اهثراولف سم لبق تتام نإ ةنونجم وأ ةلفط اذكو 2 ثرإلا

 2 اهجوز اهثري

 : العو لح هللا لاق دقو “ هثرت اهنأ و اهنم عاتمتسالا هل زوحي هنأ ليلدب

 وه امل اجوزتم ناكل هنبا اهجوزت ولف ا١) ي مكوابآ حكنام اوحكنت الو

 اهسفن تقلطف اهغولب دنع عقوف مولعم رمألا امهل قلع نإو ى هيبأل ةجوز

 دعب اهنم ,"لكلف نيلفط ناجوزلا ناك نإ و“نبالا ال بألا جوزت يف راكنإ الكف
 . هدلو امو رخآلا دلو ام راكنإلا

 نإ قادصلا اهلف اهسمي ملو ةأرما نع ) مكبأ وأ ( نونجب وأ لفط تام نإو )
 : ليقو ( ثرالا ال ) قالطلاك هنأ ىلع هفصنو لوخدلاك توملا نأ ىلع ( ضرق
 ملو ضرفي مل نإو ى رقملا وأ لثملا "قادصف سمو ضرفي مل نإو . لفطلا ثرت

 نإ ) ءاكب وأ ( ةنونجم وأ ةلفط اذكو ) الف ثرإلا امأو ى اهل ءيش الف "رسي

 "دح ىلع ضرف" نإ ( اهقادص اهثراولف ) قطان لقاع غلاب نم ( سم لبق تتام
 لبق تتام هيبصل ءيش ال : ليقو ى اهثرب : ليقو ( اهجوز اهثري الو ) رم ام
 نإ : فنصملا لاق ى هل فلاخخلا رخآلا هثرو ايهنم لقاعلا غلابلا تام نإو ى "سم

 هتيضرل يبحول تفلحو غولبلا دعب هتمتأنإ ثرإلاو قادصلا اهلف سم "غلاب تام
 قادص الف تلكن نكل "سع مل نإ اذك و “ طقف قادصلاف تلكن نإو ى اجوز

 تبضرف غولبلا لبق تجوزت مث اهب لخدي مل ةيبص نع تام نمو “ ثرإ الو
 ةعجارم الو اهتسمنإ ريخآلا اهلق دصبلو “ةدعلاو ثرإلاوقادصلاف لوالاب هدعب

 اك فلحت و ى ريخآلا حاكن حصو لوألا ثرت : ليقو ى هنع مرحت : ليقو هل

 ( ١ ) :ه انلا ٢٢ .
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 غولبلا دعب راكنإلا عقو مث 3 ةلفطك جوذ وأ لفطك ةجوز تتام نإو

 ةلفط قلط 77 > ثرإو رع تمزلو > توه دعب حصي ل ةقافإل ا وأ

 ٠ ٠ ٠ ٠ قالطلا همزل ه تركنأف تغلب مش اثالث

 ءهتثرو تغلب نيح لوألاب تيضرو ةافولل ةدملا لبق هتجوزت نإ : لبقو . "رم

 هتجوزت نإ ريخآلل ةجوز تناكو هتثرو اههتيضر نإو ىضرلاب تفلحو تةدتعاو

 بترإو « لوآلا ثرتو ريخآلا تبثي : لبق وأ دسف ايهتيضر نإو « ةدملا دعب
 تةدتعاو تثروو تفلح لوآلا تيضر تفلب املو ةافولا ةدع لبق تجوزت

 قادص ريخآلا ىلعو لوآلا تبث : ليقو ى ادسف اهتيضر نإو « ريخألا تقرافو

 سم نإو « غولبلا لبق تام نإ سم ولو لفط ىلع قادص الو : ليق « "سم نإ

 . اقلطم هسمب قادصلا امل : لبقو “ فالخف هدعب تامو هلبق

 دعب ) يحلا نم ( راكنالا عقو مث هلفطك جوز وألفطك ةجوز تتام نإو ).
 (ةدع تمزلو توم دعب ) راكنإ ( حصي مل ) قالطنالا وأ ( ةقافالا وأ غولبلا

 لخاد“هرك وأ دارأ“هل ةىجوزلا بيصتف (ثرإو) لفطلا اهجوز تام نإ دتعت

 هل ناك اذإف ى مهريغ وأ ةثرولا ىلع هب قدصت وأ هاقبأ ءاش نإف غلب اذإف هكلم

 هورظتني نأ هل بجي الو ى ةمسقلا ىلع هتفيلخ وأ هوبأ وأ هتريشع تربجأ اعطق
 ريغو ةاكزو يلو ىلع هتقفن نم لاملا قوقح روكذملا هلام يف كردتو « غلبي ىتح

 فلح تفلب وأ غلب اذإ : لوقي نم ةرابع يف حيرصلاك وهو حصي : ليقو “ كلذ
 . اجأوز هضرل ايح هبحاص ناك ول هنأ تفلح وأ

 وأ تقافأ وأ ( تفلب مث اثالث ١ ءايكب وأ ةنونجم وأ ( ةلفط قلط نمو )
 ) قالطلا همزل ) اهدمب اهراكن ل هحو ال دإ ةدعلا ق ي أ ) تركن ف ) تق طز
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 حصي مل ةهبش يف لفطك سفن ىضرلا لخد نإو س هريغ حكنت ىتح
 فإ ةلفط جوز وأ هتجوز تعداو اهيف تام نإو س غولبلا يف هراكن]

 ثرإ الف الإو ربخلاب نإو ناك نإ نايبلاف توملا لبق ًاغولب اهيف تتام
 ملعلا نيمي ةثرولا مزلو

 ةقلطملا للحن ال ديبملا : ليقو ادبع ولو اقلطم ( هريغ حكنت ىتح ) هكحو

 م ) ةلفطلا فاكلاب لخدأو ( ةهبش يف لفطك سفن ىضرلا لخد نإو ) اثالث
 هل حصي الف [آفلاب هاضر لاح يف نوكي نأ ةفاخم ( غولبلا يف هراكنإ حصي

 تإ الإ ى غولبلا دعب راكنإ حصي ال هنأ ىلع ينبم اذهو ى ىضرلا دمي راكنإلا
 هل زاج ةهبشلا يف ركنأ نإ هنأ اذه نم لصحتيو 0 ةهبش يف راكنإ هقبس

 ةبير هيفف غولبلا يف ركنأو ةهبشلا يف يضر نإ هنإف الإو ى غولبلا يف ىضرلا
 هل حصي فيكف « هراكنإ "حصف غولبلا يف ركنأو لفط يضر نيح هلعل
 الف راكنإلا نيح غلاب هلعلف غولبلا يف يضرو ةهبشلا يف ركذأ نإو ى ةماقإلا

 يف ايفاك الصأ ةهبشلا راكنإ مدع اولعجو كلذ اوغلأ مهنكل و دعب هاضر حصي

 وأ ) ةغلاب يهو ( هتجوز تعداو اهيف تام نإو ) ى اهدمب راكنإلا مدع
 نإو ص ناك نإ نايبلاف ی توملا لبق اغولب اهيف تتام نإ ) اغلاب ( ةلفط جوز
 نمو « توملا دمب هوأر ولو لفطلا تام نإ ءانمألا وأ نينيمألا نم ( ربخلاب

 نفد" وأ تنفد" نإو اهتوم دعب اهنيأر ولوءةنيمأ وأ نيتنيمأ وأ عبرألا تانيمألا

 ص اهثري : ليقو ةيلوفطلا لصألا ذإ ى غلابلا اهثري ملو اهليبسل ايضم ةيؤرلا لبق
 ( الإو ) هلوقب لمع غولبلا ةمالع يندب يف وأ ضئارفلا ينتمزل تلاق وأ لاق نإو

 ( ملعلا نيمي ةثرولا مزلو ) ايرب ملو اتام اذإ ال لماش ( ثرإ الف ) “نايب نكي
 ررقت ام اذه يفاني الو تفلب ةنالف انتتيم نأ وأ غلب انالف انتيم نأ انملع ام هللاو

 رهطلاو لالحلاو ةايحلاو ديحوتلاو روضحلاو لقعلاو ةيلوفطلاو ةيرحلا لصألا نأ
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 ص نيمي هل الو ء ةيلوفطب تيمل غولب ِعدم ةنيب لبقت الو ى ةلفطلا قادصو

 هغولب برقو « اهنوصي ناك نإ هلفطل اهجوزت نإ ةأرما بلج يلول زاجو
 ِجوزلو ، تبلط نإ ةوسكلاو ىنكسلاو ةقفنلا اهل هتمزلو \ تهرك ولو

 . اهمأ نع تنغأو اهب "عتمت نكمأ نإ ةريغص نإو ةلفط بلج

 امأ " ت اتب نعمي ال هنأ دا رملا ن أل ء كلذ نم دحاوب كسمت نم ىلع ني ال هنأو

 ةنيب لبقت الو ) لجرلا وه تيملا ناك نإ ( ةلفطلا قادصو ) ةتباثف ململا نيمي
 تس تاذك ى اهيف ةهبش ال ةضحم ( ةيلوفطب تيم ) ناسنإ () اغولي ,عآدم

 تإ : ليقو ى ةعباسلا ةنسلا يف لوخدلا لبق ناغلبي ال هنإف تس يذو نينس

 نإ همزلو ص دمي هلوق هبساني يذلا وهو ةعساتلا يف لوخدلا لبق غلبي ال لفطلا
 ص ةعساتلا يف لوخدلا لبق لفط يف ةهبش ال : لوقلا اذه ىلعو ةعساتب لخد
 ام للاو : ةثرولا ىلع ( نمب هل الو ) ةرشاملا يف لوخدلا لبق ةهبش ال : لبقو

 . فلاب هانملع

 ( اهنوصي ناك نإ هلفطل اهجوزت نإ ) ةلفط ىلإ ( ةأرمإ بلج يلول زاج و )
 هغولب برقو ) كلذ وحنو قوس نم جاتحت امب اهل موقيو ى اهيلع لفطلا ظفاحي
 ىنعمب لفطلا تمزل وأ لفطلا لام وأ هلام يف يلولا يأ ( هتمزلو تهرك ولو

 ( تبلط ) وأ تبلج" ( نإ ةوسكلاو ىنكسلاو ةقفنلا امن ) هلام يف تبجو هنأ
 اهنومي ال اريغص هنوكل بلجلا نم تعنتماو كلذ تبلط نإو ًابلج وأ كلذ

 اومزتلاو لفطلل اهوجةوزت مهنأل ‘ةوسكلاو ىنكسلاو ةقفنلا كردت اهنأ يدنمف

 نوكي الف اهيف اهمزلي بلج ال ىتلا ةلاحلا هذهب لفطلاو ى اهولطعو اهتيجوز

 نكمأ نإ ةريغص نإو ةلفط بلج جاوزلو ) اهقوقحل الطبم بلجلا نم اهعانتما
 ىنعمب وأ ى اهنع ىنغ تاذ تراص يأ ( اهمأ نع تنغاو ) سملا ( اهب "عتمت
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 اهقوقح هيلعو ةعيضر نإو هتجوز بلج هيلع هلو ى اهعنم اهيلو دجي الو

 ص تباغ ولو ةلفط ةنؤم هيلعو اهتعضرم ةرجأو

 اهمماجي نأ هلو ( اهعنم اهيلو دجي الو ) اديكأتو ةغلابم ةزمهلا تديزف تنغ
 ام ردق اهعماج لمتحت ال تناك اذإو “ عست تاذك هلمتحت تناك اذإ امات عامج

 اذإ : ليقو ى غلبت ىتح ةميتي ىلع زاجي ال : ليقو « نيذخفلا وأ قوف نم"قيطت
 نعو ى هلبق اهجيوزتو غولبلا لبق هميتي ىلع لوخدلا هرك و ى اهربجي الف هتعنم
 نإو يضر اهنم ملعي ملو اهئطو نم بتيلف هسم ريغب تتامو اهسم نإ هنأ ضعب
 : ليقو ى اقلطم يدنع اهجوز ىضرب الإ دجي مل اهب رفاسي ن أ ةيبصلا وبأ دارأ

 ال : ليق لب ى حاكنلا توبث مدمل اهب رفسلا اهيبآلف هنم تعنتماو اهب لخد ثدإ
 مل اهقادص ضعب غلابلا اهيلا ملس نإو « اهسفن كلمت ال اهنأل ةيبصلا ءطو عسي
 تفلب ىتح اهسمي مل نإو ص نآلوقف قادصلا نم هنأ اهماعأ نإو هتفلتأ ام اهمزلي
 . تث اهاطعأف اذك ينتيطعأ نإ الإ ال : تلاقف ؟اجوز ينتيضر أ : لاقف

 ص ةعيضر نإو هتجوز بلج ) جوزلا ىلع يأ ( هيلع ) يلولل يأ ( هلو )

 ص ةعيضرلا ىلع دقملا زاوج ين آ"صنلاك اذهو ( اهتعضرم ةرجأو اهقوقح هيلعو
 زيزعلا دبع نبا لاقو ى ادعاصف نينس عبرأ تاذ ىلع دقعلا زوجي : ليقو
 ام : حيحصلاو اهؤطو نكمي ال ناك نإ اهتوسك و ةلفط ةقفن مزلت ال : يراكلا

 خلا ءاسنلا ةقفن "رم ام تفرع دق باب : هلوق رخاوأ يف يتأيس اك فنصملا يف ركذ

 دشلا نأل ( تباغ ولو ) اهجوزت ( ةلفط ةنؤم هيلعو ) تاقفنلا باتك يف
 لبقتو ىضرتو غلبت ىتح تبثي ال : لاق نمو « اهلوبق بلطي الو ضام اهيلع

 عم « اهتنؤم موزل ةيفيك و اهلوبق ملعي ىتح هيلع ةقفن الف ركبلا ىمر يف ةرم اك
 يف سبلتو برشتو لك ات ام اهيلإ هجويو ى اهقوقح هيلع نأ ملعي نإ ةبئاغ اهنأ
 رظتنت اهعضوم يف هيلإ جاتحت ام عيمجو ءارك نم هيلإ جاتحت امو « قيرطلا
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 ولو ةلفط ىلع ةجوزتم نومي نأ يلولا ىلعو ي لوبق اهنم ملعي مل ةغلابك ال

 يفف هلوبق ملعي ملو ارضاح ولو غلاب ىلع اهجوزت نإو غلبي ىتح باغ

 . نالوق همدعو اهل ةنؤملا موزل

 ى قيرطلا نم ودملا لاوزو قيرطلا فرعي نمو « نيملسملا ةقفرك ءيجملا ناكمإ
 مل ولو اهنأل ڵ ةنؤم الو هيلع اهل ةقفن الف يلاولا اهعنمو بلجلا بلط نإو
 ال : ليقو “ اهب نوفلكملا مهف ةعتمألا نم عاتمك سانلا يديأب نكل فلكت
 ى اهقوقح تلطبأ تعنتماو ىه تركنأ نإ الإ اهقوقح كلذ طقسي
 ص اهلطبت ل تعنم نإو « اهقوقح تلطبأ تعنتما اذإ ةفلابلا نأ اك
 ولو تانيمأل درت نيح اهجوز ىلع ةركنملا ةقفن "نأ مهلوق يفاني لوقلا اذهو

 الف ةبئاغ اهب هجوزتل ( لوبق اهنم ملعي مل ةفلابك ال ) جوزلا يدي نم تعزن

 ولو هلفط ىلع ةجوزتم نومي نأ يلولا ىلعو ) اهلوبق ملمي ىتح اهقوقح مزلت ا
 هسفن لام نم هب اهنام ام هيلع كردأ غلب اذإو ( غلبي ىتح ) لفطلا ( باغ

 لفطلا لام نم اهقفنأ نإو « ائيش هيلع كردي ل هركنأ نإو حاكنلا زاجأ نإ

 ص قفنأ ام هيلع كردأ ركنأ نإو ى ائيش لفطلا كردي الف غولبلا دعب زاجأف
 نم ىلولا قفني لب ى هلام نم قافنإلا نع "يلولا فك غلب اذإ يدنعو كلذ زوجيو

 كردي الف هدر ربخ وأ هقفنأ ام هيلع كرديف هلوبق ربخ مهلصي ىقح هسفن لام

 . "رم ام ىلع

 يفف هلوبق ماعي ملو ارضاح ولو غلاب ىلع ) يلولا يأ ( اهج"وزت نإو )
 ىلولا "موزل مث دنا حمحصلاو ( نالوق همدعو ) يلولا لام يف ( اه ةنؤملا موزل

 هنأ ههجوف يلولا اهمزلي" مل نمو “ هرمأ نإ جوزلا مزلو ى اهلطعو فلكت "ذإ
 لجرلا جةوزت نإو ص ىلولا ال هتمزل لوبق هنم ملعأ اذإ و ى انماض الو اجوز سيل
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 همزلو هما نبا وهف دلوب هتوم دعب نينس نامث هل متت مل لفط ةجوز تتأ نإو
 رثكأف ةعساتب لخد نإ

 هسفن ىلع بآلا لبق نإف ى اهب يل ةجاح ال : لاق ملع املو ةأرما بئاغلا هنبال
 ام هيلعف ىرخأ ىلإ ,ضرأ نم تلمح" نإ الإ الف الإ و ى هفصن هيلعف اهقادصب

 لمحت الو 2 اهب هنبا رمأي ل نإ هسفنل اهل ددجم نأ هلو & اهلهأل "درت ىتح اهنوع

 ىلع ج"وزت اذإ قادصلا نم “%%يش بألا مزلي ال هنأ دنعو . ليق اذك هرمأ نإ
 هلفطل ج وزت وأ هرمأ دقو ىادصلا نمضو هل جوزت نإو > هرمأ الب غلابلا هنبا

 نإو ص حاكنلا زاجأو غلب اذإ هب ذخؤي : ليقو “ ثلثلا نم ال "لكلا نم وهف

 ملو بآلا نمضي مل نإو : ليق . فصنلاف سمي مل نإو “ بآلا ىلعف سم دقو "در
 اههرك و هنبا ةحوز رهم لبق ناو ك حاكنلا دسفو ايهىلع ءيش الف نبالا ضري

 وأ ا ريغص هنبال ج وز نم : لبقو ى قالطلا نبالاو قادصلا بألا ىلعف نبالا

 الو « ركنأ نإ هفصنو بالا ىلع قادصلاف حاكنلا زاجاف مدق وأ غلبف ابئاغ

 . هوبأ هنمض اذإ غلابلا وأ لفطلا ىلع عجرت

 ةعساتب لخدي ملو تمتو ( نينس نامث هل متت مل لفط ةجوز تتأ نإو )

 نم ةعساتب لخدي مل نمو غلابلا الإ دلي ال ذإ ( همأ نبا وهف دلوب هتوم دعب )
 هل وهف هلبق جوز اهل ناك نإو ى ايح ناك نإ كلذك و « هغولب نكمي ال روكذلا

 نامز نيب ناكو ( رثكاف ةعساتب لخد نإ همزلو ) هيلع قالطلاب مكاحلا مكحي مل نإ
 همأ نبا ناك الإو « لقأ ال رثكأ وأ ى رهشأ ةتس دلولا ةدالوو ةعساتب هلوخد

 ؛ةعساتب لفطلا لوخد تقو نم رهشأ ةعبرأ لبق كرحت دق ناك نإ اذك و “آضيأ

 نإ الإ همزلي الف ةرشاملا يف لوخدلاو “ مست مامت لبق ركذلل غولب ال : ليقو

 كرحتي ملو رثكأ وأ رهشأ ةتس اهب هلوخد نيبو ةدالولا نيب ناكو ةرشاعب لخد
 كلذك و ث اتيم مأ هتجوز تدلو نبح ايح لفطلا ناك ءاوس رهشأ ةعبرأ لبق
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 نود ايف هن رت الو ةظيلغ ءادوس ةرعشب غولبلاو ك عبس نال زيجأ دقو

 دلولا همزل نإو « غولب ةمالع هب نكت مل نإ ةنس ةرشع ثالث

 هغولب ناكمإ ىلع ءانب هل متت مل ولو( عبس نبال زيجأ دقو ) : هلوق يف لاقي هلك

 دلولا ) : للع هلوق دلولا موزل يف لاوقالا هذه هجوو ى ةعباسلا يف لخد ذإ

 شارفلا نآل دلولاهومزلأ ةجوز هل ةأرملاو اجوز لفطلا اذه ناك املو'١( شارفلل

 ولو هل دلولا نإ ليقو “غولبلا هنم نكمي نم "دحب نوكي نأ اوطرش نكلو ى هل
 ولو جوزلل دلولا موزلب لاق نم لاق اك ( شارفلل دلولا ) : موممل كلذ نود ناك

 عبس نبال زيجملا اذه دنع ( غولبلاو ) هتجوز ىلإ هلوصو نكمي ال ثيحب ناك
 دوس ثالثب هنأ روهشملاو ةناعلا وأ طبإلا يف ( ةظيلغ ءادوس ةرعشب ) لصحتي

 ىلع هينذأ ىلعأ نم ساقي نأ يصلا غولب ليلد : ليق “ نيوادوس نيتنثب ليقو

 غلاب يفف صقن نإو غلب دقف ايوتسا نإف هتبقر ىلع ىوليف طيخب هسأر طسو
 ضعمب يف فنصملا امهركذ ى يبصف قتفت مل امن ثالثب هفنا ةبنرأ قرفت : ليقو

 يص نع فشك نإ : ليقو نادرطي ال اهنال ءيشب يدنع اسيل و “ هتارصتحم

 مل هغولبب هيف عطقي ام نينسلا نم غلبي ملو غلاب ريغ دجوف هدعب وأ هتوم لبق
 نإ دلولا يف حيحصلاكف تام وأ بوبجم وأ يصخ قلط نإو « دلولا همزلي
 أدتبم غولبلاو ى يصلاك اهمزلي مل الإ و « حقليو لزني يصخ "برو « نالزني اناك

 زيجأ يف ريمضلا ىلع غولبلا فطع زوجيو ص يمالك نم تلع اك « ةرعشب ةربخ

 ةنس ةرشع ثالث ) مامت ( نود ايف هثرت الو ) زيجاب وأ غولبب قلعتم ةرعشبو
 دلولا ) ثيدحل همزل دلولا نأل ( دلولا همزل نإو غولب ةمالع هب نكت مل نإ

 ةجح الو نيقي الب تبثي ال هنإف ثرإلا فالخب جوزلا غولب ناكمإ عم ( شارفلل
 . هنم ضعبب ملكت لصألا ىلع يشحملا تيأر مث تلق اذك

 ٠ دحأو يماردلاو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور ) ( ١
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 اهمزلو ، رشع ةعبارب ةلخاد جوزلا ثريو « هتثرو رشع ةسماخب لخد نإو

 ٠ ٠ > اهيف لخاد ةيانجب دىقأو اهؤادف زيجأ دقو ءاسنلا مزال

 لخد اذإىثنأك ركذلا غولبب مزجي نم دنع هتثرو رشع ةعبارب (لخد نإو )
 ركذلا امأ و “ ىثنألاب“صتخ اذه : ليقو “ غولب ةمالع نكت مل ولو رشع ةعبارب

 ةسماخب) لخد نإف هيلعو رشع ةسماخب لخد نإ الإ ةمالع نودب هغولبب كحي الف

 ةرابعلا يف لاكشإ الف لبق ام فالخب ى انباحصأ نم اقافتا يأ ( هتثرو رشع

 يف هلوخدب لفطلا غلبيو رشع ةثلاثلا يف امل وخدي ةلفطلا غلبت : ليقو ى الف الإو

 ى اهب امه : ليقو ؤ رشع ةسماخلاب وهو رثع ةعبارلاب يه : ليقو ؤ رشع ةعبارلا

 نأب غولبلا ليلد هب رصبي ملو تاف اذإ كلذو انريغل لوقف رشع ةعباسب لوقلاو
 مالتحاك هتمالعب وأ غولبلاب ا"رقأ نإ و ةلفطلا يف اذك و “هورظن الإ وقرغ وأ نفد

 نود كلذب رقأ نم الإ يه اذك و مهتا نإ الإ رظنل جتحي" ملو « هب لمع" تابنو

 نكت مل ولو ( رشع ةعبارب ةلخاد جوزلا ثريو ) غولبلا هيف نكمي يذلا دحلا
 غولبب ترقأنإ الإ كلذ لبق اهغولب نكمأ ولو “كلذ نود ام ال غولب ةمالع اهب
 ى برتست مل "نإ نينس عبس يف لوخدلاك ناكمإلا تقو هب ترقأ "نإ هب مكحي هنإف

 اهتدالو تدهوش اذإ امأ ،اهتدالو دهاشت ملو هتدلو انأ :تلاق اذإ فالخلا كلذو

 . اعامجإ اهدلو وهف

 غولب ةمالع نهب يتاللا ( ءامنلا مزال ) رشع ةمبارلا ين اهلوخدب ( اهمزلو )
 نم اهسفنب ( اهؤادف زيجأ دقو ) كلذ ريغو جوز قوقحو موصو ةالص نم

 اهنم ثرإب الو ى اهغولبب مكحي الف غولب ةمالع اهب نكت مل ‘نإ : ليقو ى اهجوز
 درجملا ىنعمب وهف ديق ىنعمب ( ديقأو ) رشع ةسماخب تلخد نإ الإ اهئادفب الو
 رشع ةمبار يف يأ ( اهيف لخاد ةيانجب ) اديكأتو ةغلابم ةزمهلا تديز نكل
 هتاكرب نم انيلع ضافأ و هللا همحر ريخلا نب دمحم هللادبع وبأ وه هدبقمو اهئادف زيجع
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 توملا دنع ةعساتب تلخد نإف دلوب تتأ مث اهقلط وأ ةلفط نع تام نمو

 . ةعباسب زوجو « ةنماثب ليقو ، همزل قالطلا وأ

 ءايلوأ هلتقي نأب هريغل لتاقلا ةرشع عبرألا لخاد ىلع مكح هنأ ةداقإلا ىنعمو
 دنع ةعساتب تلخد ناف هدلوب تتأ م اهقلط وأ ةلفط نع تام نمو) هلوتقم

 وأ هتوم نيب ناكو « اهدعب وأ ةعساتلا يف هب تتأ "نإ ( همزل قالطلا وأ توملا

 مل ثيحب لقأ وأ رثكأ وأ رهشأ ةتس اهتدالوو ى ةنس ةرشع ىدحإب ولو هقالط

 يف كرحت وأ ةنماثلا نم رهشأ ةتسلا مايأ ضعب ناك "نإو ى ةنماثلا نم امايأ ذخأت

 تاذ ةقرفلا وأ توملا دنع تناك نإف ث همزلي مل ةنماثلا دعب رهشأ ةعبرأ نم لقأ
 لجلا ناكمإ لبق اهقراف هنآل ى همزلي مل اهدعب وأ ةعساتلا يف تلمحو تييحو نات

 دنع ( ةنماثب ) تلخد نإ ( ليقو ) : هلوق يف لاقي كلذ لثمو “ همأ نبا وهو
 يف دلولاب تتأو نامث نود هقارف دنع تناك نإ و « هلك هب تتأ ام همزل اهل هقارف
 كلذ لثمو“همأ نبا وهو لمحلا ناكمإ لبق اهقراف هنأل ى همزلي مل اهدعب وأ ةنماثلا

 وأ توملا دنع تناك نإف ( ةعباسب ) تلخد نإ ( زآولجو ) هلوق يف : لاقي
 ناكمإ لبق اهقراف هنأل همزلي مل اهدعب وأ ةعباسلا يف تلمحو عبس نود ةقرفلا

 مازلإلابو ةحابإلاب قدصي هلباقم و “ عنملا لباقم زيوجتلاب دارأ ءهمأ نبا وهو لهلا
 . ملعأ هللاو مازلإلا : انه نيعتملا و

 ٣٨٥ - ) ج٦- لينلا - ٢٥ (



 باب

 شحاف صربأو موذجمو نونجم بيع

 ( باب )

 بيعلا يف

 اهدعب احص و نونحي ةرم عرص ولو هوتعملا لمشي ام دارأ ( "نونجم بيع )

 ةتنعلاو صربلا كلذك و ع هب نادرب" بيع كلذف ةأرملا اذك و « ةنس نيرشع

 ولو ةأرملاو لجرلا يف اهب درلا نوكي “ بويع قترلا و لفعلاو لتفلاو ماذجلا و

 ةلمعب باصم ( موذجمو ) عوجرلا ةفوخم اهنأل حاكنلا دقع لبق ةيلكلاب تلاز
 ىهتنا امبرو“اهتائيهو ءاضعالا جازم دسفتف هلك ندبلا يف ءادوسلا راشتنانم ثدحت

 ىمسملا يجنرفإلا ,ضرملا وه سيلو ع حرقت نع اهطوقس و ءاضعألا لك آت ىلإ
 ناطلس ركاسع عاقجا ببسب نماثلا نرقلا يف سلدنألا يف ثدح هنأل يسنارفلاب

 ميدق ماذجلاو « بطلا لصا يف بحلا ةفحت » يف هتنيب اك ةينادو اينابسإ نم مورلا

 عاذجلا مكحي هيف مكحيو « عاذجلاك هررضو هأدبم وه وأ فيعض ماذج هلمل و

 اهتربتعا دقو نماثلا يف سلدنألا يف ناك نكل و “نماثلا لْبققبس هلعل و رهاظلا يف
 ( شحاف صربأو ) ءاضعألا طوقسو حرقتلاو توصلا ةحبك رومأ يف ناقفتي

 يف رهظ ام : ليقو ى رهظلاك ىري ال ثيح ناك ولو ريثكلا وهو شحافلا صربلا
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 تيعو( ةل وفك ربألا ريغص : لبقو ‘ ءاسنلا ديرب ال نموهو (/ نيعو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ كلذك ءاصربو ةموذحمو ةن ونج

 درلا بوبع نم صوبلا سيل : كلام لاقو ى لق ولو قاسلا وأ عارذلا وأ هجولا
 ديرب ال نم وهو ) ةروسكم ىلوالا نونلا ديدشتو نيعلا رسكب ( نينعو )
 ىلع يوتسي ال هنأب كلذ .نع "ضعب ربعو < نهنع زجع نم : ليقو ( ءاسنلا
 مدع ينعأ ةأرملا يف ابيع ةنعلا نوكت الو جرفلا يأ زرسلا خسن يفو "جرسلا
 ىلع ةملغلا “ةفيفملا مكئاسن ريخ ه : للع هلوقل لضفأ ءاهتشالا نكل و “ءاهتشالا
 مضب ( ةلوفك ) ركذلا يأ ( ريآلا ريغص ليقو ) )١' « اهجرف يف ةفيفعلا اهجوز
 دنع لوفلاو ‘ سئابلا : ليقو : ُالقابلا وهو 0 اهمضب لوفلا دحا و وهو ءافلا
 نمو“هتنعب يضاقلا كح نمت وهف حيرج نزوب نينع امأو كءالقابلا نم رهشأ ةماعلا

 نتنمو رخبأو شخنأ ال اهقيفرو لجرلاو ديلا عوطقمو “ هنطب يف حيرلاب سبحني
 نم اهل رايخ ال : ليقو « دلولا ديرت اهلعل همقعب "رابخإ همزليو “ هريغ وأ طبإلا
 اتنثا هرك ذ لوط نم مهضعب دنع"دربو ى كلذك ةأرملاو « عامجلا قاطأ نإ مقعلا

 : رثألا يفو ى ةيقرلاو رفكلاب الإ لجرلا درب ال : ليقو ث اضرع اعبصأ ةرشع
 هنم رذعتي “ عباصأ ةعبرا ضرع نم لقأ هل يذلا وهو ركذلا ريغص نينعلا

 عوطقم يصخلاو ی ةصاخ هلصأ نم ركذلا عولقملا بوبحلاو « ركبلا ضاضتفا

 يخرم لو_تفملاو ت نييثنألاو ركذلا عوطقم لصاأتسملاو ع اهلصأ نم نيبثنألا

 يتلا ءالفملاو “ كلذك قلخ نايثنأ الو ركذ هل سيل يذلا سلمألا و ى ركذلا

 نكمي ال نيبابلا نيب ةمحش : ليقو ىةريغصلا ةنيطقيلا هبشي ءيش اهجرف نم جرخي
 ءاصربو ةموذجمو ةنونجم تبيعو ) . هدا حصأ لوألا لوقلاو عاجلا اهعم

 قاسلا وأ لجرلا وأ عارذلا وأ هجولا يف رهظ ام وهو اشحاف اصرب يأ ( كلذك

 ٠ فيض دانصاب سردرفلا دنسم ف يمليدلل هازعو ريغصلا عماجلا ف يطويبلا هركذ ) ( ١
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 ةنس ناجلاعي قترلاو لتفلاو 2 اضيأ ءالفعو

 ربتعيو “ىاسلاولجرلاو عارذلاو هجولا ريغ يف ولو ريثكلا وه : ليقو ةلق ولو

 نود ءاسنلا هارتو عضوملا ةأرملا فشكت ثيح ىرخأل ولو ةأرملا يف هروهظ
 ص ةنتنم حير اهمف نم جرخت يتلا يهو ءارخبو : ضعب لاق ى قاسلاك لاجرلا

 جرخ يتلا يهو ( اضيأ ءالفعو ) كلذك حير اهفنأ نم جرخت يتلا يهو ءاشخنو

 هيلع ىلدتت ةريغصلا ةنيطقيلاك هيف ةم : ليقو “ لجرلا ةيصخك ءيش اهجرف نم
 :« طقللا » يفو “[باح ناك نإ لفعلاب "درت امنإو اهيف ةجلاعم الو « عامجلا عنمتف
 مكبلاو ممصلاو ىمملاك ث بويعلا كلت ريغي ةدر الو ى اهتسم اذإ "قادص ءالفعلل

 مدعو للشلاو نيقاسلا سييو ضيحلا مدعو يدثلا مدعو رظنملا حبقو ةمجعلاو

 دنع لقعلا ةبويغو “ شارفلا يف لوبلاو مسعلاو جرملاو روعلاو نيلجرلا قالطنا

 نإ و “ هدر ةأرملل سيلف لجرلاب ناك نإف كلذ ريغو “ هدنع ثدحلاو ى عالا

 ( لتفلا و ) فصنلا وأ قادصلا ىطعأو اهقئلط ءاش نإف ث كلذكف اهب ناك

 وهو هركذ يف دادسناب هريسفت زوجيو « ةلبتفلاك نوكي ثيح ركذلا ءاخرتسا

 ص عامج هيف نوكي الو ى هيف "قش ال ةافصلاك اهجرف ماحتلا ( قترلاو ) ىلوأ
 اهعامج عاطتسي ال ىقترلا ةنيب ءاقتر ةأرما كلوق ردصم ةقترلا : سوماقلا يفو

 ناجلاعي ) امالك هنسحأ امو . ها لابملا الإ امل قرخ ال وأ ى اهجرف قيضل يأ

 نإ الإ عطقلا ريغب هجالعف ءاخرتساب لتفلا انرسف اذإو “ اهريغ وأ ىسومب ( ةنس
 امنإو ص ىلوأ وهو اهج"وز وأ ءاسنلا اهجلاعت ةأرملاو ‘ ءيش عطق بيبطلل رهظ

 ؛نمو ى لاجرلا لجرلاو ةيبنجأف انسحت مل نإو « اهتخأ وأ اهمأ نهنم اهجلاعت
 اهملع ةعبرألا ةنمزألا رورمل ءافيتسا ةنس ايف لجأ امنإو نمض داتعملا ىدعت

 قترلا جالعو “ملعأ هللاوفيرخلاو عيبرلا لادتعاو ءاتشلا ةدوربو فيصلا ةرارح

 ءافدتسالاب درب نم ناك "نإ لتفلا جالعو « نطبلا ةهج ىلإ قوف ىلإ اهل عطقي نأ

 ةراحلا ةبرشألاو ةمعطألاو هقرحي ال ام ردق رانلاب راحلا ماعطلاو رانلاو سابللاب
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 ةبيعم تبطخ نإو 4 عيبك قتعو حاكن يف زوجت ال ىلوألا ةعبرألاو

 لآسي مل نإ هب بطاخ مالعإ ةأرملا الو همرلي مل هب ملع دقو اهيلول اهب

 ًاقلطم اهمزلي : ليقو

 هروشق عزنتو ركذلا نابللا هيف حرطيو ةنيل رانب هتوغر عزنت لسعلاك تاذلاب

 ّيقن هءادغ نوكيو « مونلا دنعو قيرلا ىلع كلذ برشيو بوذي ىتح كرحيو
 كعوزنملا بئارلا برشب جلوع ةرارحلاب لصح نإ و «يلوحلا شبكلا محلو ةطنحلا
 اهنأ نظ ام دضب ءاهتشالا مدع يه يتلا ةنعلا ىوادت اذك و « ةرذلا ريمخ ديجو

 هب ىلطيو نيتليل بيلحلا يف سجنلا عقني وأ “ ةرارح وأ ,درب نم هب تلصح

 ةنس لجؤي نينعلاو “ ابيجع العف لعفيو « ىلاعت هللا ةردقب هميقي هنإف نينعلا ركذ
 دهع ثيدح ناك نإ نونلاب ةنس : لبقو ى ةتس : لقو 0 رهشأ ةرشع : لقو

 ةعبرألاو) مكحلا موي نم هلك كلذف لجألاو “مدق "نإ نيرهش وأ رهشأ ةسمخو
 ى لجرلا يف ةنملاو ةأرملاو لجرلا يف شحافلا صربلاو ماذجلاو نونجلا ( ىلوالا
 : هلوق رهاظو ص لاجرلا يهتشت ال يه ةنبنهلاو ى ابيع ةأرملا يف ةنعلا نوكت الو

 ( حاكن يف زوجت ال ) ىلوأ هتركذ امو ةأرملا يف ببع اهنأ اهب ةبيعم تبطخ نإ و

 مل نإ ( عيبك ) ةرافكلاو لتقلاو راهظلل قتملاك مزال ( قتعو ) تلبق نإ الإ
 . يرتشملا لبقي

 دقو اهيلول ) ةعبرألا كلت ضمببيأ ( اه ) مضعب ( ب ةبيعم تبطخ ناو )
 م نإ هب ربطاخ مالعإ ةأرملا الو ‘ همزلي م ) بيعلاب وأ ضعبلاب يأ ( هب ماع

 حيحصلا وهو ( اقلطم اهمزلي : ليقو ) مالعإلا همزل امهدحأ لأس نإو ( لاسي
 هب ؛درت بيع اهب له لأس "نإف ى يلولا ال ديسلا مزلي : حبسملا نبا لاقو ى يدنع

 ص قادصلا انمض املع دق وأ ربخم مل "نإف ى لاؤس كلذف كلذك اهلأس وأ ؟ ءاسنلا

 وأ اذك وأ ماذج وأ نونج كب له « اهل وأ اهب له : هل لاق نإ الإ ال : ليقو
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 قادصلاب يلولا لع عجر هب اهقلط و اهّسف اهبملاع ريغ تجوزت نإف ؛ هيلعو

 . اهيلع وه عجريو

 نعو يلولا يف رمعل بسنو . ءاسنلا اهب درت يتلا بويملا ام نايردي ال اهلعل ؟اذك

 اهسفن ىلإ اهبطخ نإو «. ملع ام فلح الإو مرغ ملع نإ » : يرهزلاو ةداتق

 : لاقف يلولا ريغ لأس "نإو ملع ولو ‘ مكحلا يف مالعإ اهيلو ىلع سيلف تممنأف

 (هيلعو) هبلع مرغ ال "نأ مكحلا باب يف رهاظلاو ى ضعب دنع مرغ بيع اهب ام
 ناف ) الأسي مل ولو رابخإلا و ةأرملاو 2 بمملاب ملاملا يلولا موزل لوق ىلع يأ

 ہبس ( ب اهقلطو ) هب ملع مث هب ملاع ريغ ( اهتسمف اه ) بيع ( ب ملاع ريغ تجوزت
 دقع هنأل « ملعي مل وأ بيملاب يلولا ملع ( قادصلاب يلولا ىلع عجر 4 )
 مرغ بيعلا ببسب سملا لبق اهقلط نإو ى هب ربخت مل اهنأل ( اهيلع وه عجريو )
 فصنلا اضيأ جوزلل تدرو ى اهيلع هب عجرو اهلصو اذإ هل قادصلا فصن يلولا

 ىلع ءيش الف جوزلا نم ءيش اهلصي مل نإ و ، هلك قادصلا اهلصو نإ رخآلا

 ببسب "سملا دعي قلط اذإ كلذك و .ةأرملا الو “يلولا ىلع مرغ الو هيطعي جوزلا
 ءاقادص اومسي مل نإ كلذك و“مرغ الو جوزلا ىلع الف«قادصلا اهلصي ملو بّملا

 الإ و « هلك قادصلا همزل ؟سم نإؤف لوبق كلذف ىقتلطف بيملاب ملع اذإ و

 لثملاف ةقادص الو ملعلا دعب ؟سم "نإو “ ضرفي مل "نإ ةعتملاو کضرف نإ فصنلاف

 قلطي مل هنآل « لوبق هقالطف ى قلط هنأل ةأرما الو ٦يلو ىلع مأرغ الو ى رقملا وأ

 مرغ جوزلا الو ةأرملا ملعت ملو يلولا ملع نإ و ى امهدحأ وأ هارغ ولو هتجوز الإ
 ثحب بيعلا نوكي نأ اهملع مدع هجوو “تمرغ يلولا نود تملع "نإ و « يلولا

 يتلا لئاسملا يف ةغلابلاك ةلفطلاو يلولاك ديسلاو 'اهرمهد يف صر ربك هارت ال

 )١( لصالا يف اذك .
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 وه اذاف ةعتملا وأ ضرفلا فصن تذخأف " سم لبق ةبىعم تقلط نإو

 فلإ هب دري الو « هنرب دعب نإو هبيعب بيعم دريو « ةرلا اهمزلي مل اهب

 { دقع دعب ثدح

 هجوز اذإ لفطلاو “ بيع اهيف رهظ اذإ هريغو مرغ نم اهركذ يتلاو ى تركذ

 مهل جآوزملا مهيلو ملع اذإو “مكبآلاو نونجملا اذك و « هلك كلذك ببع هيفو هيلو

 اوركنأ اذإف لفطلل ةبيعم جوزت اذإ اذك و ى مهنع نمض مهيلع ج وزت نم بيعب
 . "رملاب مهمزل ام مهنع نمض قالطناو ةقافإو غولب دمب

 ( وأ ) ضرف ذإ ( ضرفلا فصن تذخاف "سملا لبق ةبيعم تقلط" انإو )
 فصنلل ( ةدرلا اهمزلي مل اب وه ) بيعلا ( اذاف ) ضرفي م ذإ ( ةعتملا ) تذخأ

 نأل لع ولولب قلط ام دمب هب ملع "ذإ ع بيعلا ببس الب قتلط هنأل ةعتملل وأ
 مل نإف ع اهقلط لب بيعلا كلذل حاكنلا لطبي مل هنأل « حاكنلل تابثإ قالطلا
 ناسنإ ( دربو ) بيملا روهظو قالطلا دعي ولو اهتذخأ ةعتملا وأ فصنلا ذخأت

 وأ غلاب ريغ وأ اكولمم ناك وأ ت هدهع مداقت وأ ( هنرب دعب نإو هبيعب بيعم )
 ص آضيأ هلبق لازو دقعلا لبق ناك وا هالوم ةدرب كولمملا نكلو “ لقاع ريغ

 دري الو ) قادصلا هيلا عجر اهدر اذإ هنأ قالطلاو "درلا نيب قادصلا يف قرفلاو

 ( دقع دعب ثدح ) وأ انايسن ىعدا ولو لخدف ملع وأ هناسلب يضر ( نإ هب
 يف ةأرملاو قلط َءاش "نإف “قادصلاو حاكنلا همزل ملع الب ولو لخد اذإ : ليقو

 فقوتو ! ال وأ لوخدلاك له “ فلخ" هتسمو جرفلا رظن يفو ى لج راك كلذ كلذ

 لخدن ل ام "ثالث بوبحم نبا نع درت : هتارصتخم ضعب يف فنصملا لاق .

 :لىقو “لخدب مل ام لجرلا دريو “ةنونجعو ءامذجو « شحاف صرب تاذ : نر : نه

 لبق ملع نميف رايخلا ةأرمللو ى ريخت : ليقو ص جورخلا تبلط اذإ لخد ولو
 ىلع هب عجريو ى هيلع قادصلا اهلف ءايمع تجرخف هتجوز "ضتفا نإو ‘ لوخدلا
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 تام نإ هثرإ و هبحاص در لكلف ى هب دري بيع "لكب و « احك انت نإو

 بيعم در نمو س هب درلا هلف هدعب رخآب ملع مش ًابيع يضر نمو ء رلا لبق
 ابيغت دقو قالط عفو وأ هب هدر نإو 0 هب دعب هدري الف هج وزت مم بيعب

 هب تتأ نإ دلوو ةدع تمزل ءطولا مدع ىلع اقداصتو دقعلا دوهش نع

 . .مكحلاف

 درلا لبق تام نمو .ها متكف لأس "نإ الإ يلولا ىلع مرغ ال : ليقو ى هستلد نم

 "در لكلف هب هري بيع ) اهنم ( ,لكبو احكانت نإو ) دمب هركذي اك ثرو
 دحاو يف صربك فلتخا وأ دحاو "لك يف ,صربك اهبيع قفتا ءاوس ( هبحاص

 وأ حبحصلا وأ بمعملا تام ءاوس ( درلا ليق تام نإ هثرإو ) رخآ ق نونجو

 كرتب رايخلا اهل : لبقو ى ُرسملا ناك نإ "در الو ى امهدحأ تان نيبىمم اناك

 ةأرملا رايخ لطبي ال ءيطولا "نإو “ ءطولا لبق اهل هتوبث ىلع اسايق قادصلا
 ،اهنم ال هنم "لعف هنأل ءال مأ ةلع اضيأ اهيف تناك ءاوس هيف يتلا ةلعلاب اهل تباثلا
 يضر نمو ) “ليق اذك قادصلا عفدو ءطولا دعب جوزلل رايخلا ةزاجإ دعبي الو

 نإ اذك و « لوالاب ىضرلا دعب "سم ولو ( هب "درلا هلف هدعب رخآب ملع مث ابيع
 نمو ) هب "درلا هلف رخآ جرخو هعفد وأ دحاو دعب ادحاو رثكأ وأ نينثاب يضر

 كلذ دادزا وأ هنايسن ىعدا ولو ( هب دعب هدرب الف هجآوت مث بيمعب ابيعم در

 رخآ عضوم ىلإ ماذجلا لاقتناك لقتنا وأ ماذجلا و صربلاو نونجلا دايدزاك ُبيملا

 ملع نإ و هريغب ةدرلا هلو فصنلا وأ قادصلا ىطعأو قلط ءاش نإف ‘ هدسج يف

 درلا زئاجلا هبيعب ايهنم بيعملا ةأرملا وأ لجرلا در يأ ( هب هدر نإو ) اهبيعب
 اهنم لك قدص يأ ( اقداصتو دقعلا دوهش نع ابيغت دقو ى قالط عقو وأ ) هب
 ةدع ) اه ( ةمزل ) قافتإلاىنعم هنمضتل ىلعب هاآدع ( ءطولا مدع ىلع ) رخآلا

 نأ كرتي الو « ةدع الب جوزتت كرتت الف ( مكحلا يف هب تتأ نإ تدلو ) هايا ( و
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 . . . سلجملاب كلذ عقو نإ ال قادصلا فصن ةقلطمللو

 يف جوزتت نأ اهلف هللا نيبو اهنيب ايف امأو ى ةدملا متت نأ لبق اهتمرح جوزتي

 نأو ى “سمي ل هنأ ملع دإ اهنودب ًامبرأ جوزتي نأ هلو «ةرسمت ل اهنأ تملع ذإ اهنيح

 (ةقلطمال و) اهسمي م هنأ هملعل اهمأ جوزتي نأو “تخاأك اهعم عمتجت ال نم جوزتي

 ولو ى ةمتملاف الإو ى ضرف" نإ ( قادصلا فصن ) ءطولا مدع ىلع اقداصت اذإ
 ء اهل اهف عقي مل ءطولا نإ : اهلوق يف قدصت اهنأ كلذو دقملا دوهش ةرضحب تقلط

 وه ايف امه الو وه الو يه قدصت الو “ طقف قادصلا فصن امهل نوكي نأ وهو

 اهتمرح جوزتي ال نأو ىدلولا همزليف ةةدعلاموزلو دلولا موزلك“هعرل و هلل قح

 دق نوكي نأ ناكمإل كلذو “ة؟رسع ل هنأ هئاعدا عم اهمأ الو ى اهنودب اعبرأ الو

 الخ اذإ هنا اولاق دقو ى ُسملا وه سانلا نع ةبوبغلا دعب لصألا ةنآلو ى اهسم
 نأىلع اقداصت اذإ : قارملا لهأ لاقو « اهلوق لوقلاف هركنأ و "سملا تعةداف اهب
 جوزتي نأ هلو ع اهمأ جوزت هلف ى ةدملا مزلت ملو ى امات قادصلا همزل ءطو ال

 موزل الو ةدع ( ال ) و اهنيح يف جوزتت نأو ى هنبح يف اهنود اعبرأ وأ اهتمرح

 سلجملا ناك نإ الإ ( سلجملاب ) قالطلا وأ ةدرلا نم روكذملا ( كلذ عقو نإ ) دلو

 ناك نإ الإ ص هيف اهقراف ولو دلولاو ةدعلا مزلت هنإف اهصاخشأ ىرت الو املظم

 ناكو ى رخآلا عضوم ريغ عضوم يف اهنم“لك نوكي نأ : لثم "سملا مدع"نبقي

 رضحو اهنم دحاو الإ سلجملا رضحي مل نإو « هي ملعل لقتنا ول نم ايهنم لك دنع

 دقملا مت اذإف اهنع بان نمو هنع بان نم رضحو رضحت ملو رضحي مل وأ رخآلا بئان
 ى اهنم الو هنم ةرضح الب مت اذإ اذك و ى ةدعلاو دلولا مزل ايهنم رضح نم باغو

 ال اذكهو « "رملا لبق "هر وا قالط مقو ىتح نادهاش امهدحأ عم رضح نإ الإ
 امزلو ى دقملا سلجم يف ةقرفلا تمقو وأ ةأرملا تقلط اذإ ةدملا الو دلولا مزلي

 "در نإ اذك و ص هنود وأ بيعب كلذ ناك ءاوس ى اباغو هنع اجرخ نإ مكحلا يف

 امهدحأ عم ناك دق نكل « دقعلا سلجم نع ةبويغلا دعب اهقلط وأ رخآلا امهدحأ

-٣٩٣ - 



 ةدودرم هتعةا نإو . نالوق هب ملعب ال سم دعب هب درلا ةحص يفو

 اذكو ءاهيلع هل نيمي الو ءاهتراكب ىعدا ولو ،هلوق لبقي مل همدع جوزلاو

 هب درلاو ، نيمي هيلع اهل الو « اهب لغش ال همدع يهو دودرم هاعذإ نإ

 قالط ال ةق

 موزل الو ةًدعالف درلا وأ قالطلا ناك ىتح اقرافي ملو ناتأرماو لجر وأ نالجر
 نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإ و » :العو لج هلا لاق ة دقو ءسملا ءافتنال دلو
 دعب ) بسلاب يأ ( هب درلا ةحص يفو ) ١١. ي اهن و دتعت ةدع نم "نهيلع مكل ايف

 ( ةدودرم ) "رسملا يأ ( هتعدا نإو ) ةدايزب امدقت ( نالوق هب ماعب ال َسم

 لبقي مل ) ائيش ذخأت الئل ( همدع جوزلا ) ىعدا ( و ) الوأ قادصلا اهل تثبل

 سلجم نع قرفتلا درجمل هب كحي لب « تسم" اهنأ ف ةأرملا لوق لوقلا "نآل ( هلوق

 ؛ندبلا عيمج يف ركذلاب نوكي هنأل اركب تدجوو (اهتراكب ىعدا ولو) دقلا
 تكسمتسا ا ہأل اهسسم هنأ ( اهيلع هل نيمي الو ) ةراكب ةلازإ الب جرفلا يفو

 تبثتل ( دودرم ءاعدا نإ اذكو ) سلجملانع قارتفالا دعب ءطولا وهو “ لصألاب
 فذح املو همدع تعداو يأ ( همدع يهو ) ى الثم هنع جورخلا دجت الو هل

 امنإو ،اباوج سيل هنال ءافلاب نرقي مل ( اهب لغش ال ) لصفناو ريمضلا زرب لماعملا
 ص لصألا تاف نإ لبق ام هيلع "لد اك مكحلا اذكف ؛ هريدقت فوذحم "باوجلا
 اه الو ) ىنعملا يف ديكأت اهب لغش ال : هلوقف ”دودرم هاعآدإ نإ 'مكحلا اذك و

 ىلع دعب اهف ( قالط ال ةقرف" ) بيملاب يأ ( هب درلاو ) اهسي مل هنأ ( "نيمي هيلع
 ةقرف ُلك : ليقو “ثسملا ناك ولو بويعب ارارم رخآلا امهدحأ "در ولو ثالث

 دعب نوكتف ةقلط دعت اهنأ يف قالطلا كح" اهكحف "سملا دعب وأ "رسملا لبق تمقو

 )١( بازحألا : ٤٩ .
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 نإو ، نايب هب ىضرو هدعب املع وأ حاكنلا لبق هب ًامالعإ ِعدم ىلعو

 ةبيعم ذر لفط لو دجي الو ص نيمي دحاجلا ىلعف الإو 0 ناك نإ ربخب

 املو بيعب ةيلوفطب اهّنسم نإ اهجوز ةلفط ةرت الو ى ركنيف غلبي ىتح

 ‘ غ ولب دعب راكنإ

 رابتخاب تناك ءاوس .رمملا عقو نإ انالث اهقلطمل اهبُلحت و س الثم نيتقيلطت ىلع

 احص نم وأ ى تفلب نم وأ غلب نم وأ تملسأ نم وأ ملسأ نم وأ ةقتعملا وا قتعملا

 حيحص نم ناك و أ ص سرخ نم تملكت وأ ملكت نم وأ نونج نم تحص نم وأ

 وخ وأ ةبيعل بيعم نم وأ بيعمل ةبيعم نم وأ حيحصل ةبيعم نم وأ ى ةبيعم
 ( هب ) رخآلل "يلو ةطساوب ولو هنم ( امالعإ ) اهنم ( عّدم ىلعو ) كلذ
 ىضرو هدعب ) ةدارلا نم ( اضع وأ ) دقملا يأ ( حاكنلا لنبق ) بيملاب يأ
 هافن ام نا ( "نيمي دحاجلا ىلعف الإو ناك نإ ربخب نإو نايب ) بيعلاب يأ ( هب
 نالف كملعأ وأ دقملا لبق كتملعأ : امهدحأ لوقي نأ ؛ روص كلذ يفو ى فتنم
 لبقو دقملا دعب كتماعأ : لوقي نأ وأ دقعلا لبق تملع وأ « دقعلا لبق ةنالف وأ

 : لوقي نأ وأ ى سملا لبقو دقعلا دعب تمع وأ ةنالف وأ "نالف كملعأ وأ "رملا

 ۔سملا دمب تملع : لوقي نأ وأ ، سملا لبقو هدمب وأ دقعلا لبق تيضر

 نالف ينملعأ ام وأ ملع ام وأ ىضرب رقأ ام هنأ كلذ ركنم فلحيف “ تيضرو

 ى بلقلاب ىضرلا ىلع فلحي الو « رخآلا هيلع هيعاديام بسحب كلذ وحن وأ
 : لاقو « حاكنلاب اهرمأ نم ىلع نيميلا كرديو ع بلقلا يف ام ىلع ةنيبلا كلذك و

 هتلبق نونجم وأ (لفطلا يلو دجي الو) كلذب بيملا يفن كلذب رمأي مل وأبيع ال
 وأ ( "ةلفط درت الو « ركنيف ) قطني وأ قيفي وأ (غلبي ىتح ةبيعم ثدر) ةأرملا
 وأ نونج وأ ( ةيلوفطب اهسسم نإ اهجوز ) يلولا الو ةلوبقم ةنونجم وأ ءاكب

 ناسل ةقالطنا وأ ةقافإ وأ (غ ولب دعب "راكنا اهلو ) درتب قلعتم ( بيعب ) مكب
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 دقع ضقني ال : لبقو ‘ جرف نود ام نإو ‘ سمو ملع لعب هب 7 الو

 قادص الو 2 هب 7 ام هب ناك نإ هيلع جوزلا ربحو > قالط ال يلو

 7 ‘ قالط : لىقو ‘ ًاقالط هلع لع الو 7 الو هملع

 اذإ بيعلاب درلا "نهلف ننسم مل نإو « بيعلاب ال « لاوحألا كلت يق اهيلع دقعلل
 مل اذإ لفطلا اذك و غولبلاب ن"ددر نئش نإ و « اهناسل قلطنا وأ تقافأ وأ تفلب

 ( ,سمو ماع دعب ) بيعب يأ ( هب در الو ) هتيلوفط يف ةبيعملا هتجوز "سمي
 نكي مل ام درلا هل : ليقو “ جرفلا يف ديلاب اذك و ( جرف نود امي نإو ) ركذلاب

 موزلو ميرحتلا يف باتكلا لوأ "رم ام "دح ىلع .ؤ ملع دعب جرفلا يف ركذلاب ؟سم

 لعف لكب بيعلا همزلي نأ قيقحتلاو نطب ام رظن يف فلخلا اذك و « قادصلا

 ال ص ىضر ىلع لدي لوق لكبو نطاب رظنب وأ ، اهسمب ذذلتلاك ةجوزلاب آصتخي
 يلو دقع ضقني ال : ليقو ) هلك كلذ يف لجرلاك ةأرملاو ممرحتلاو قادصلاك

 وأ ةقافإ وأ غولب دمب ءاكبلا وأ ةنونجملا وأ ةلفطلا تركنأ اذاف ( قالطي الإ

 هر نإ اذك و « قالطلا ىلع جوزلا ربج بيعالب ولو لوقلا اذه ىلع قالطنا
 امنإ : فنصملا لاق ى هيلع قادص الو قالط هبلعث دميو اهقلطبلف بيمعب هتأرما
 غلب اذإ لفطلا جوزلا ربجيو « اهمكسمأل ءاش ول ذإ دقعلا ةحصل قالطب هنم جرخت

 ام هب ناك نإ ) قالطلا ىلع يأ ( هيلع جوزلا ربجيو ) ركنأ نإ قالطلا ىلع
 ىلع ربجأ هنآل “رسم ولو ( ةعتم الو هيلع قادص الو ) هتأرما هتةدرو ( هب درب
 (اقدلط) قالطلا اذه ( هيلع دعي الو ) اهذخأي هنإف لبق امهاطعأ نإف قالطلا

 ( : ليقو ) تاذلاب ال راكنإلل ذافنإ هملع ربجأ هنأل كلذو “ ثالث ىلع هل يهف

 هل نوكتف ثالثلا تاقيلطتلا نم ( دعيف ) قحلا وهو هبلع ربتعم ( قالط ) وه
 ص اهقلطي نأ ىبأف ادر هب اهدرو هتجوز يف بْيملا ناك نإ اذك و « نيتنثا ىلع

 الئل نيتروصلا يف قالطلا ىلع ربجي امنإو “ قالطلا ىلع ربجي لوقلا اذه ىلع هنإف
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 ةجوزب دجاو يتأيو ء دقاعلا ىلإ ال هيلع دوقعملا ىلإ كاسمإلاو درلاو

 . ةنساهل لجؤيف ، هدنع اهركنيو امكاح ًاقتر

 مل امنإو « جوزتلا اهف جدي ال لوقلا اذه ىلع درلا قلطم ذإ ى جوزتلا نع اهلطعي

 ال » : للع لاق دقو رابجإب هنآل ص اقالط نيتروصلا ىف قيلطتلا كلذ هيلع دعي
 نم وه هملع دقع ال يذلا رجملا "نأل قالط دعد هنأ حيحصلاو « هركم ىلع دقع

 ءآاعرش قيلطتلا همزل دقف اذه امأو ىرابجإلا هل زوجي ال اك هوحن وأ رئاج هربجأ

 ملو هنع "كفنت "نأ ممر ىلع هبيع وأ اهبيعل اهقلط نإ و ى هيلع "دعي ال فيكف
 ًاقالط ء"دع يفف “قالطب الإ ىلولا دقع ضقني ال :لاق نم لوقب ذخأ هنكل ىربجحي

 نإ امأو "عقاو هركملا قالط نإ : ةعامجو ديز نب رباج لاق دق لب ص نالوقلا
 لوقلا اذه هداقتعا الو مسرلا اذه ىلع هقيلطت نكي مل نكل بيعلا ببسب قلط
 اهمف اهب ملاع ريغ اهجوزت نإف : هلوق دنع يمالك يف "رم اك « قيلطتلا رئاسكف

 ةجوزلاو جوزلل اذك و هضقن ديسلاو ىلوللف ديسلا ريغويلولا ريغ دقع امأ و © خلا
 تأ مكاحللف هيلا لصوي ال ثيح هل ام باغو ربجي ال ثيح لجرلا باغ اذإو
 كرتي الف حرسي وأ فزؤرممب رشاعي نأ هيلع "نأل « اندنع تءاش نإ هتجوز قلطي

 : يمفاشلا لاقو اهتقفن نع زجعو رضح نإ اذك و « اعيمج نيرمألا نع جرخي نأ
 دوقعملا ىلإ ) نالوك وم ( كاسمالاو ةدرلاو ) نيتروصلا يف ك احلا قالط حصي ال

 دبع نم هملع دوقعملل ال هل كاسمإلاو درلاف دمدلا الإ ابأ ولو ( دقاعلا ىلإ ال هيلع

 وأ هتمأ جوز يف وأ هدبع ةجوز يف ةدرلا بوبع نم بسع رهظ اذاف ى ةمأ وأ

 . ةمألا وأ دبملل ال لوبقلا وأ ةدرلا هلف هتمأ جوز قتع

 ةفصلاو اردصم "رم اك ءاتلاو ءارلا حتفب (اقتر) هل ( ةجوزب "دجاو يتايو )

 نإو ( ةنس اهل لج ؤيف هدنع اهركنيو ) تأي لوعفم ( امكاح ) ءارمحك ءاقتر

 اهقح كلذ نآل ع هيلع اقفتا ام مكاحلا امهل لتجأ رثكأ وأ ةنس نم "لقا ىلع اقفتا
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 ىلعو 0 اهتوسكو اهتقفن اهيف هيلعو س الف الإو ى هتجوزف اهيف تجلاع نإف

 : اهيف تومب ناثراوتيو نكسملاو ريقاقعلا اهلهأ

 ىبأ نإو ى زاج كلذ ىلع اهقفاوو ليجأت الب هل آدرت نأ ةأرملا تدارأ نإ اذك و

 الو جلاعت ال نأ ةأرملا دجت ملو « ةنس الإ هل لجؤي مل اجالعو اليجأت الإ
 'ناف ) آالوتفم جرخ اذإ يه اذك و ى رخآلا ىضرب الإ ةنس نم رثكأ امهدحأ دجي

 اهقلط ءاش نإو ع اهكسمي ( هتجوز ) يج ( ف اهيف ) اهسفن تبط ( تجلاع
 “بجاو الو « هتجوز يه ( الف الإو ) اهب لخدي مل ذإ قادصلا فصن اهاطعأو

 اهطعيو اهمكسميلف اهلبقي نأ دارأ نإ الإ ى امل قادص الب اهك رتيلف اهقوقح هيلع
 وأ هقفاوو “لجألا مامت دنع ةقرفلا ىلع كاجلا نم لجألا ناك نإ كلذو ى اهقوقح
 . جوزلا تكس

 لاق اذإ امإو . لجؤي ام هل مكاحلا لجؤيف اهدر بلطي "نأ كلذ ؟نيمو
 ص كلذ هلف "تددر تئش نإو اهبيعب اهتلبق تئش نإف لجألا مت اذإ : مكاحلل
 هملا جاتحت امو ( اهتوسكو اهتقفن اهيف هيلعو ) آلوتفم جرخ اذإ يه اذك و

 ص ديدشتلاب راقع عمج (ريقاقعلا) اوؤاش نإ مهلام نم وأ اهلام نم( اهلهأ ىلعو )
 عيمجو (نكسملاو) ملعأ ثلاو انه هدارم اذه ابكرم وأ ادرفم هبىوادتي ام وهو

 هب ىوادتت ام جوزلا مزلي ال اذكهو ى ةرجألا و ىسوملاك جالعلا يف هيلا جاتحت ام

 ق هلا جاتحت ام الو ةرجألا الو ةلع وأ حرج وأ نونج وأ ضرم نم هتأرما

 يذلاو “ضيرملاب قيلي امم بارشو ةوسك و ىنكسو ماعط هيلع ؛ معن ى كلذ
 نأ اهيلع هنأ مهلوق هجو لمل و“اهجوزىلع اهجالع ةدم ءاقترلا نكسم آنأ يدنع

 هيف نكمتيل ؛ ةلمجلا يف نكسملا همزلي امنإ جوزلاو ى اهقترب اهتهج نم رتآ عنمل
 اهليطمتل هنامزليف ةوسكلاو ةقفنلا فالخب اهيف عفن ال هذهو « هتجوزب عافتنا نم

 "نأ لبق اهقلط نإو ى اهنيب قرفي مل ام ( اهيف تومب ناثراوتيو ) اهيلع دقملإب
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 تمةلك ةنسلا ءاضقنا لبق هتعدا و تجلاع دقو نيتنس دعب مكاحلا تتأ نإو

 ملعي ملو جرفلا نود اهّسم نإو « هيلع اهل نيمي الف الإو ث هتدجو نإ انايب

 تركتنأ نإوامهموزلب ليقو ، ابقادص الو يه كلذب همزلت مل اهبيعب

 امكاح هب هتدجاو هب تنأ جوزب لثف دجأو نإو 4 تانيمأ اهترظن ًاقتر

 . ةنس هلجؤيف

 تتأ ناو ) هفصنف الإو رم ام ىلع هرظن وأ اهجرف سم نإ اهقادص اهلف متت
 يأ ( هتعداو تجلاع دقو ) نيتنسلا نم لقأ وأ رثكأ وأ ( نيتنس دعب مكاحلا

 عم وأ اهل لجأ اما ءاضقنا وأ ( ةنسلا ءاضقنا ) ءاهلا نم لاح ( لنبقَ ) جالملا

 (هيلع امل نيمي الف الإو هتدج و نإ ) هب لممي ( انايب تفللك ) هدعب ال اهئاضقنا
 نود اهتمم نإو ) اهقادص هل درتف اهسفن تواد اهنأ ملمي آل هنأ فلحي ال يأ

 يه كلذب همزلت مل اهبيعب ملعي ملو ) هنطاب رظن وأ هديب هيف وأ هركذب ( جرفلا
 : ليقو ) اهتَيجأوز همزلت م اهنأل هيلع قالط الو اهقراف دارأ نإف ( اهقادص الو

 . بابلا يف ةرم اك هنطاب رظن وأ هديب جرفلا "سمي اهموزلب : ليقو يأ ( ايهموزلب
 ام ىلع ناتنثاو ةدحاو تزيجأو عبرأ ( تانيمأ اهترظن اقتر تركنأ نإو )
 ص تانيمألا رظنب نايبلا دجي هنأل عطقنن مل جوزلا ةجح نأل اهيلع نيمي الو ى ةرم

 اهنإ : الاق وأ نلق نإ و “ ةريغص ىمهو ءاقتر اهافرع وأ اهاج"وزت اناك نينبمأب وأ

 ال اهل ةجحف ءاقتر ريغ اهنإ وأ « نيميلا ىلإ اهعم جاتحي ال هل ةجح كلذف ءاقتر
 ناجوزتملا نانيمآلاو تانيمألا تمدع ول نيميلا اهمزلت معن ع اهعم نيميلا اهمزلت
 نأ تركنأ نإ : رثآلا يفو . ىل رهظ اذك ى اهرغص نم اهب نافراملاو ى لبق اهف

 رثألا دارم لعل و“كلذب نايبلا جوزلا ىلعو « كلذ تملع ام تفلح ءاقتر نوكت
 جوزلاب يأ ( هب تتأ ج"وزب لتف دجو' نإو ) نايبلا مدع اذإ انيم اهيلع نأ

 نإ الإ قالط الب تجرخ الإو ردق نإف ( ةنس هلجؤيف امكاح هب هلتدجاو )
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 هدعب هاعداو حاكنلا لبق هتعَدا نإو س انكسم ولو اهتنؤم اهيف هتمزلو

 ءاضشمألا هبرج هركنأ نإو « اهيلع نيم الف الإ و « هثودجب ًانايب فلك

 اهتناعب دجو نإف { ًافتكم اهيلا لسريو هيغفرو هتناع ىلع نارفعزب

 3 كلاق امكف الاو ص لتف الف اهيغفرو

 قرفي ل ام اهيف تومب ناثراوتيو.رثكألل بسنو “قالطب : لبقو “ مقت نأ تعاش

 يفو ى هلتفب اهل عناملا هنأل ( انكسم ولو ) اهلك ( اهتنؤم اهيف هتمزلو ) امهنيب
 ص ةجوزلا يف "رم ام لجآلا دعب ةجلاعم ءاعداو لقأ وأ ةنسلا نم رثكأ ليجأت

 لجأ الف لتف وأ ةنع وأ ةلعل كلذ دعب زجعف ةرم ولو هتأرما “لجر عماج نإو

 هنإ لاق نإ هيلع تقو الف هتنثأ و اهجوز نم عامج تفن نإو ى راظتنا الو هيلع

 ىوادتي نكلو اهل تقو ال : ليقف هنع هزجعل هيفن يف اهقآدص نإو ى اهاشغي

 ولو اهعماج نإ هيلع ربجي الف جرخت نأ تبلطو هزجعب تكتشا نإ و ع صبرتتو
 هتعّدا نإو ) هربكل اهئطو نع زجع اذإ اضيأ خيشلا ةجوزل رايخ الو « ةرم
 دجي ( الإو ) هدعب ( هثودجب انايب فلك هدعب ءاعداو ) دقملا يأ ( حاكنلا لبق

 لتفلا يأ ( هركنأ نإو ) تءاش نإ هنع جرختف ( اهيلع ) هل ( نيمي الف ) انايب
 (هتناع ىلع) هريغ وأ ( نارفعر ) ةلمتفلاك ءاخرتسا هنأ ىلع ( ءانمألا هبرج )

 كلذ ةرشابم ءانمألل زاج امنإو “ هيذخف لصأ يأ ( هيغفرو ) رعشلا تبنم
 كلذ نكمأ نإ نكل ةرورضل اهتيؤر ى الثم لجرلا ةروع لجرلا ةرشابم زاوجل

 نينثا لمشي ام ءانمألاب دارأو ، نوتس الو نورظني الف "سم البو رظن الب

 اهتناعب دجأو ناف ) هادي ( افتتكم ) فوفجلا لبق ( اهيلإ لسريو ) ادعاصف
 نوكي ال هنأ يدنع يذلاو ( تلاق امك )لتفأ ممه ( ف الإو لتف الف اهيغفرو

 ةهج ىلإ وأ لفسا ىلإ هرك ذ عجري دق ذإ لتفلا مدع ىلع اليلد اهتناعب هدوجو
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 ‘ نالوق يمحلا يفو > الصأتسم الو ًانينع ال ابوبحم دلولا مزلو

 ال ديدجب لصأتسمو بوبحم نم تلحو { نينع ةحيبذ لكؤت الو

 . . . ء‘هريغب نإ

 لمجت دقو هحسمت دقف اضيأو اهيغفرو اهتنامب هريغ وأ نارفعزلا لصتيف اهربد
 قدصي ال هنألكلذو اضيأ اهادي فتكي :لاقي نأ الإ نارفعزلا لصتي الف الئاح

 ارشتنم ه"وربفهرك ذ لاجرلا ؟رسمينأ رهاظلاو الئاح تلعج وأ هتحسم :لاقنإ

 اهتناع ىلإ قباسلا ددملاب تانيمألا ىرت امنإو « هيف رشتني ام ردق رشتنم ريغ وأ

 ةرورضل اهتسمو ةأرملا ةروع ىلإ رظنلا ءاسنلل زوجي اذكهو ةرورذلل اهيغفرو

 الو انينع ال ) لزني" ناك نإ ركذلا ضعب عوطقم يأ ( ابوبج دلولا مزلو )
 نيتيصخلا عوطقم يأ ( يصخلا يفو ) هلصأ نم ركذلا عوطقم يأ ( ذلَصاتسم
 دلولا همزلي الف اهدحو ولو ىرسيلا تعطق نإ : لبقو ( نالوق ) نيتضيبلا يأ

 لصأتسملاو“هلصأ نم ركذلا عوطقملا بوبحملا : ليقو ى اهنم نوكي امنإ دلولا ةنأل

 . نيتضيبلا عم عوطقملا

 نإ ال ديدجب لصاتسمو بوبجم نم تلحو نينع ةحيبذ لكؤت الو )
 رماع خيشلا ركذي ملو ؤ رثألا يف اذك ةلعو ؤ دوعو رجحو ةورمك ( هربغب
 ةحيبذ نأ ىلع "لدف هتحيبذ لحت نم ركذ دق هتأ عم هتحيبذ لحت ال نينعلا نأ

 نميف “"ضمب لاق اذك و “"ةقدي َيصخ" نإ لحت ال : ليقو “ لالح نينعلا

 لصاأتسملاو بوبجملاو يصخلاو نينعلا نم لح اهنأ يدنع يذلاو ى هركذ قد"
 نمب نينعلا انرسف ولو . ىثنخو لفطو ةلفطو ةأرما نم تزاج امك اقلطم
 مكح يف سيلف هناكمإ مدعل نتخلا همزلي ال هنآل « هنتخ نكميال ةلوفك هركذ
 ابطاخم وه الو هيلع ابجاو نتخلا سيلف « نتخلا ناكمإ مدعل روذعم وهف فلقألا
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 . ةلادعلاب مهتداهش لبقتو

 لحت ال فيكف هركذ ةقلخ مامت عم ةحيبذلا لالح هرذع مايأ يف فلقألا لب نتخلاب

 نينوتخملا نيبو هنيب قرف الف نتخو نينعلا نتخ نكمأ نإو ى هنتخ نكمي ال نم
 (ةلادملاب مهتداهش لبقت و) فلقالاك وهف نتخت ملو نكمأ نإو “مهتحيبذ لحت نيذلا
 . ملعا هللاو
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 لصف

 حيرصتب ال هنع ةيانكب اهيلو تعنم هتعب تبطخ مث ةأرماب ينأز نإ

 نإف { جيوزتو ةبطخ نم هب

 لصف

 ىنزلا ةدمب يأ ( هتًدعب تبطخ" مث ) ىضرب وأ ارهق ( ةأرماب ينز نا )
 يف اهب ينز نم حاكن زوجي له : هل لوقت نأ لثم ( هنع ةيانكب اهيلو تعنم )
 تقولا اذه يف حاكنلا يل زوجي ال وأ ى ةدعلا يلع تبجو : لوقت وأ ؟ ىنزلا ةدع

 تحرص نإ ى يب ىنز كلجر "نإ : لوقت نألثم ( هب حيرصتب ال ) كلذ وحن وأ

 أربي الف رهقلاب قطنت ارهق ناك نإ نكلو « زاج هركذت ملو لجر اهب ىنز اهنأب

 الجر تركذ وأ ىنزلاب تحرصو رهقلا ركذت مل اذإ ام فالخب اهعمس نم اهنم
 اذإ اهنم أربيو “ ىنزلاب اهرارقإل رهقلا ركذت مل اذإ اهنم ربي هنإف ةفصب وأ بيعم
 مل وأ رهقلا تركذ ءاوس يمرلاب اهيلع كحي هنأل ةفصب وأ انيعم ؟جر تركذ
 ( نم ) اهيلع هللا هرتس امب رهجلاو ةءاربلا يف اهمقوب ام ركذ اهيلع مرحف ى هركذت

 الف اهسفن ىلإ ولو تبطخ ( ناف جيوزتو ) ةبطخلا يف اهلعجو ( ةبطخ ) لوبق
 نإو ى تبطخ نيح نم ةدملا ديدجت مزلي الو اهبطاخ ىلع مرحت الو ى سأب
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 هتعدا نإ مكحلا يف قّلصت الو س هللا دنع ايف دسفو ص لطب اهب اهجوز

 نإو ى بيث انأ هتفرع اركب اهنظي ًابيث بطخ نمو ء حاكنلا دعب
 هقعصن تذخأ ركبك ابقدصأ و هتسل د

 اهمزلو ، بسنلا تبثو .( هللا دنع ايف دسف ‘ لطب ) ةدملاب يأ ( اهب اهجوز )
 ٠ تسم ول و ى ١ دصل ١ 7 ر

 لثملا اهل “نإ ”ضعبو ى اهقدصأ ام اهلف تّسمو تلهج نإ اهنأ “ضعب معزو

 كحلا يف قدصت الو ) هلتقت الو نكمأ امب ءادتفالاو « دساف لك يف ليق اذك و

 اهقرافيل دقعلا لبق ىنزلا اهئاعدا هلثمو « ىنزلا ةدع يف جوزتلا يأ ( هتعدا نإ

 عم حيحص دقع نم الإ ةدعلا مزلت ال :ليقو « دقعلا يأ ( حاكنلا دعب ) اهجوز

 حاكنلا ين ةدملا ركذ هناحبس هلا نأل ص ىنز نم الو دساف نم مزلت الو “ ءطو

 روهمجلا باجيا هجوو ى ىنز وه يذلاو ى دسافلا حاكنلا يف هركذي ملو يعرشلا
 نيب لصفلا امإو ى دلولا نم محرلا ءاربتسا امإ ةلعلا آنأ ىنزلاو دسافلا نم هدملا

 ىنزلا نم دلولا نوكي دقف “دّبعت لصفلا اذهو ى لالحلا ريغو لالحلا ءاملا نيماملا

 ريغ مهل اثراو موق ىلع تلخدأ دق نوكتف ث اهنطب يف وهو اهب لجرلا جوزتيف
 دسافلاو ىنزلاب ةدملا مدع لهسي امنإو < مف ثورومم سيل مهل اثورومو “ ثراو

 . ىنز نم ناك ولو شارفلل دلولا نآل « جوز دنع تناك اذإ

 هناف ىنزلا ةين ىلع ال دساف حاكن نم اتس الو “ًاقلطم ةدملا موزل ققحتلاو

 وأ اهيلو لوقب اركب اهملع وأ (.اركب اهنظي بيث بطخ نمو ) حبحص حاكنك
 اهنأ ) امتح ( هتف"رع ) حرصي م ولو هملعب وأ هنظب تملعو اهلوقب وأ ، هريغ
 ( هتسلد نإو ) ةعيدخلاو شقلاو ررغلاو سبلدتلا ةمرحل ءارلا ديدشتب ( بيث
 كاهسم نإ اهقدصأ ام فصن يأ (هفصن تذخأ ركبك اهقدصأو ) فيرمتلا كرتب
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 دتعت نأ لبق اهّسم نإف ، آرهق اهب ىنز مم ةأرما جوزت نمو ، طقف
 دوقفم ةجوز مرحتو « نالوق هيلع اهتمرح يفف هلبق اهسم دقو هل

 . .. ..... ...... ... . بئاغك

 تطرش نإ الإ لماك اهل : ليقو “ حيحصلا وه اذه ( طقف ) اهسمي مل نإ هعب"رو

 تركنأ نإو « تطرش اذإ لثملا قادص : ليقو ؤ فصنلاف ركي اهنأ هل يه

 . نالوقلا لثملا وأ فصنلاف تلكن نإ و « تفلح اهطرش

 نإ و “نيقادصلا نيب ام لضف هيلعف ابيث اهملع دقو ركب اهنأ اهيلو طرش نإو

 تناك نإو ى رقعلا وأ لثملا قادص اهلف ابيث تجرخف لئاسملا كلت يف اهقدصي م
 :تلاق نإ اذك و « ركبك اهلف بيثك اهقدصأ دقو بيث اهنإ : ىلولا لاقو اركب
 تتكس نإ كلذك « هل كرتت نأ تءاش "نإ الإ ركبك اهلف ركب يهو ببث اهنإ

 نمو) ضرف نكي مل اذإ لثملا قادصو رقملا يف كلذك و “بيث اهنأ ىلع اهجوزتو
 رهق ىنز يأ فاضم ريدقت ىلع قلطم لوعفم ( ارهق اهب ىنز مث ةأرما جآوزت
 هيلع اهتمرح يفف هلبق اهسم دقو هل دتعت نأ لبق ) ىنزلا دعب ( اهتسم ناف )
 اهَسم نإو ى اهبوجو مدعو « ىنزلا نم ةدملا بوجو ىلع ناينبم ( “نالوق
 ص ال : ليقو ى هيلع تمرح دتعت نأ لبق جوزلا اهسمو اهسمي نأ لبق يدعنملا

 الف لوخدلا لبق ىنز نم تلمح نإو « "سم الب ولو دقعلاب شارف اهنأ ىلع ءانب
 تهرككتسا نإ اذهو “ةمرحلا يف "ضعب فقوو “تمرح الإ و عضت ىتح اهعماجي

 جرفلا نود ايف ولو اهسم نإ جوزلا ضرف ام لثم يدمتملا ىلعو “ لوخدلا لبق
 اهتسم نإو اهلثل ام يدتعملا ىلع : ليقو ث كلذ اضيأ جوزلا ىلعو « ربد يف وأ

 { « ناويدلا » يف اك لثملا : ليقو جوزلا ضرف فصن يدعتلا ىنمف آلوأ اهجوز ٠ ا
 الإ و هلف يدعتملا لبق اهَّسم نإ : ليقو “ يدمعتملا الا اهسمي مل ولو جوزلل دلولاو

 هتومب هيف مكحي ام رادقم باغ ( بناغك دوقفم ةجوز مرحتو ) همأ ناف
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 . اهس .جوز نم اهذخأ نأ دعب و دتعت نأ لبق همودق دنع اهنطو نإ

 تسم و تعجور نإ ةدعلا يف اهمطلغب تماع ش تسف تجوزت ةلهاوك

 نإف ى ًابيث اهدجو نإ اهلاؤس اركب جو جوزت نم مزلي الو ، دتعت نأ لبق

 .لبق اهحاكن ناب نإ اهيلع ميقي نأ هلف هدنع تناكج وزب هل تفرتعاف اهلأس

 تمرح : ليقو هل هرك اهب ناز ةبلغب تلتعا نإف الإو

 دنع اهنطو نإ ) هتجوز تجوزتف هردع نم ىضم ام باسحب اماع نيمبسك
 يف ةطلاخغ ( ةلهاوك ى اهسم اهجوز نم اهذخأ نأ دعب و دتعت نأ لبق همودق
 لبق تسمو تعج ور نإ ةدعلا يف اهطلغب تملع مث تسمف تج وزت ) ةدملا مامت

 لوق ىلع تطلغ امم رثكأ ىضم ولو اهتعجارم هلو « يناثلا ؟سم نم ( دتعت نأ
 دعب املامكل هتتاف : لاق ص جاتحت ال : لاق نمو ى ةين ىلإ ةدملا جاتحت : لاق نم

 ؟ يناثلل اهقراف نإ لوآلا دمب لحت لهو ، هيلا اهعوجر دمب لوألا اهقراف وأ
 . نالوق

 اهدج و نإ ) اهتراكب لاوز ببس نع ( اهلاؤس اركب جوزت نم مزلي الو )
 ص ءارذملا هلبق ىضم ابفو انه ركبلاب دارأ ى اهعم ميقيو اهب نظلا نسحيو ( ابيث

 :لزت مل نملو « هتّرغ ذإ بيثلا قادص ةرذملا ةلئازلف ابيث اهدجوف : هلوق ليلدب
 تناك جوزب هل تفرتعاف اهلأس ناف ) “ تجوزت ولو جوزتت مل نم ُقادص اهترذع

 ليزي نأ ناكمإل انينع وأ ايصخ وأ ابوبجم وأ لصاتسم وأ لفط ولو ( هدنع

 ( الإو “لبق اهحاكن ناب نإ اهيلع مقينأ هلف ) امهربغ وأ دوع وأ عبصإب اهتراكب

 ( اهب ناز ةبلغب تلتعا ناف ) اهفارتعا نودب وأ هب اهفارتعا دمب اهحاكن "نبي
 دق نوكت نأ ةفاخم اهيلع مقي نأ ( هل هرك ) ) مونب ر ءطو وأ هدي وأ هركذب

 وا رهقلا تعداو ى . مارح عايمي ت ترقأ دق اهنأل ( تمرح : ليقو ) ىضرب تنز
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 ةيثو وأ لسغ وأ حرقب ىلاق نإو « هب ةع واطملاي تفرتع ١ نإ فالخ الو

 نم رهشأ ةتس مام لبق دلوب ةحوكنم تتأ نإو - اضيأ زاج بوكر وأ

 . . ., . . . مامت لبق كرحت وأ دقعلا موي

 ةهاركلا لوقو ص مرحت ملو هركت مل نايب اهل ناك ولف ى اهل رهق نايب الو مونلا

 حاكنلا دقع ىلع قباس ىنزب ت"رقأ اذإ ةأرملا نأ ىلع ناينبم ميرحتلا لوقو

 الو) دقملا ىلع هقبسل مرحت ال : ليقو ى مرحت عبرأ هب :دهش وأ اهجوز اهقدصو

 نم ناك نإ هديب ولو ىنزلاب وأ ( هب ةعواطملاب تفرتعا نإ ) اندنع ( فالخ
 مدقتل هيلع مرحت ال اهنإ : انم ذاش لاق « دعب تبات ولو اهتبوتب هملع مدعل غلاب
 نإو ) هكلم نم جورخلا ديرت اهنأل اهبذكي نأ اضيأ هلو “ حاكنلا ىلع ىنزلا

 رايجتسا نم وأ ءاجنتسا يأ ( لسغ وأ ) ضرم وأ ( حرقب ) تلاز ( تلاق
 زاج ) كلذ وحن وأ كلذك تدلو : تلاق وأ دتو وأ ( بوكر وأ ةبثو وأ )

 وأ “طق جوزتت مل اهنأ نيبتف ى جأوزب : تلاقف اهلأس نإو اهعم ميقي نأ ( اضيأ
 الو ةبثو نم الو جوز نم كلذ سيل : تلاق وأ هسحت نأ تبأف تتكسف اهلأس

 كلذ نم رثكأ تّدع وأ رهق الو دتو الو ضرم نم الو حرق نم الو بوك ر نم

 ى تتكسف تينز دق : اهل اولاق نإ اذك و « ىنزب رقت مل اهنأل < مرحت مل لقأ وأ
 ى اهقلطي نأ هل بدن" اهبار اذإو ط اهيلع ةداهشلا مدعو اهرارقإ مدمل مرحت ال
 ةدملا لبق اهسمي ال نأ لاتحت و “هل تلحو هنع ترتس اهيلع دقعملا دعب تنز نإو

 هل تحرص نإف “هل حرصت الو « حيحصلا وهو ىنزب ءطو نم اهموزلب لوقلا ىلع

 'نإو ى دتعت ىتح اهكرتيو هيلع مرحت مل اهاركإ تعدا نإو ى اهقراف اهقدصو
 مل ولو هيلع تمرح دقف هنم مرحم يذب تنز نإ الإ ضعب دنع مرحت م اهسم
 . كلذب آرم هربختو تبره لبةي مل نإو “ تكلم امب نإو هنم يدتفتو ى ملعي

 لبق كرحت وا دقملا موب نم رهشأ ةتس مامت لبق دلوب ةحوكنم تتأ نإو )
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 اهحاكن هل لهو همزل هلبق جوز امه ناك نإفءهمرلي مل هنم رشعو رهشأ ةعبرأ

 ‘ ًاقافتا مرحو همأ نباف الإ و ٠ نالوق ؟ ال وأ لعب

 ص دلولا كرحتي ام ىندأ يهو دقملا موي نم يأ ( هنم رشعو رهشأ ةعبرأ مامت

 ركذلا نأ ةيآلا '٬١ج مكنم نأوتفوتي نيذلاو » :ىلامت هلوق يف يواضيبلا ركذو

 ةثالثلا دعبو ةعبرألا لبق كرحت نإف « ةعبرأل ىثنألاو « رهشأ ةثالثل كرحتي
 هركذ ام اندنع روهشملاو “هل لحت مل ىثنأ وأ هل تلح اركذ تدلو نإف ى اهل زتعا
 ةعبرألا نوركذي دقو ى ىثنألاو ركذلل همومع ىلع ةرشعلاو ةعبرألا نم فنصملا
 دزي مل مهضعب نأل ع يمالك يف ةعبرألا ىلع رصتقأ ام آريثك و ى ةرشع ةدايز الب
 الف يدابملا يف هتكرح فعضت امبر ذإ ى اراهظتسا اهداز نم اهداز امنإ و ةرشملا

 ( هلبق جوز اهل ناك ناف “همزلي مل ) الصأ اهلبق كرحتي الف فعضي دقو اهب سحي
 ولو « دلولا همزلي نمم ناك نإ هلبق يذلا جوزلا دلولا مزل يأ ( همزل ) اهقرافف

 ء نينس عبرأ دعب همزلي ال : ليقو ى اهقارفب مكاحلا مكحي م ام هل اهقارف لاط
 يناثلا الو همزلي ل اذإف<ةدملا دعب همزلي ال : لقو ؤ نيماع دعب همزلي ال : 7

 . همأ نبا ناك

 مل ذإ ى حيحصلا وهو ديدجب ( دعب اهحاكن ) يناثلا جوزلل "يأ ( هل لهو )
 همحرةديبعيبأ لوق وهو (؟ ال وأ) لمحلاب يه ملعت ملو «لئح ةلاح اهجوزت دتمتي
 تمرحو اهيلع مرح هب تجوزتف لمحلاب تملع نإو “لوآلل تلحو (نالوق) شلا

 رهشأ ةعبرألبق كرحت مث ملعت مل نإ اذك و هيلع مرحت الو اهيلع مرحي :ليقو“هيلع
 لصأتسمو عبس نباك دلولا همزلي ال جوز اهل ناك وأ لمق جوز اهل نكي ( الإو )

 ايف ( اقافتا ) يناثلا ىلع اهحاكن ( مرحو همأ "نبا ) دلولا ( ف )رم ام ىلع
 ليصفتلاو « افنآ هتركذ يذلا فالخلا هيف لب ؛ كلذ يف قافتا الو . ليق
 ،اهيلع مرح رهشأ ةعبرأ لبق هك رحتب هملع دعبو عضولا لبق اهتسم نإف روكذملا

 . ٢٣٤ : ةرقبلا )١(



 تزاج هب تملع مث تجوزتف مايأ ةثالث ةدعلا يف يعجر ةقلطم تطلغ نإو

 > سمت ل نإ ةع الب اهقلطمل - مايال ا ضقنت ل ام _ اهتعج ارم

 ى ميرحتلا حيحصلا ؛ نالوقف ديدجت الب عضولا دعب اهتسم نإو ى هيلع تمرحو
 آال : لبقو ى اهئطو نع "ةفك ةتسلا لبقو رشعلاو رهشألا ةعبرأ دعب كرحت اذإ و

 الإ و « ناك نإ هلبق جوزلل : ليقو ى هل دلولاف ةتسلا دعب هتدلوو اهلبق كرحت نإو

 الإ و « ناك نإ لوآلا جوزللف اهدعب رخآو ةتسلا لبق ادلو تدلو نإ و«همأ نباف

 ص يناثلا دلولل "عبت لوألا دلولاو « رخآلل : ليقو ‘ دحاو لمح امهنأل اهمأ انباف
 نيب ام لاط نإ و . رخآلل يناثلاو ى هما نباف الإ و ناك نإ لوألل لوآلا : لسقو

 «قالطلاب مكاحلا مكحي ملام هل دلولاف ؛هبرق مكحك مكحلاف يناثلاو لوألا جوزلا

 هقحلي ال : لبقو “رشملاو ةعبرألا دعب كرحتي وأ ةتسلا مامت دعب هدلتف جوزتت وأ

 ثالث وأ نئاب قالط وأ تومب هتقراف ءاوسو « عبرأ دعب : لقو “ نيتنس دمب

 . ةمرحب وأ يعجر وأ

 يف ) مايالاب ةدتعم ( ايعجر ) اقالط ( ةقلطم ) وأ ةيدتفم ( تطاغ ناو )
 ريدقت ىلع بوصنم وأ تك رت ىنعم هنمضتل تطلغل هب لوعفم ( مايأ ةثالث ةدعلا
 لوخدلا لبق اهنع لب ة نالثليف نكي م طلخلا ن ةيفرطلا ىلع ال ٤ ابلا وأ نع

 ةثالثلا (مايألا ضقنت مل ام اهتعجارمتزاج هب تملع مثتج وزتف ) مهفاف ث اهيف
 ىلإ ةدملا جاتحت ال :لاق نمو « ةدملا تلاط ولو ص طلغلاب ملعلا دعب اهفنأتست يتلا

 ناقلمتم (ةًدع دلب) وأ هنم تدتفا يذلا (اهقلطمل اهقلطمل )ملعلا لبق ةثالث "يذب هتتاف ةينلا

 رظني الو اهتسي ال نكلو ى اهتعجارم تزاج تسم نإو ( "سمت مل نإ ) تزاجب
 هل زجي مل نئاب قالطلا ناك نإو ى ةدعلا متت ىقح هتأرما نم جوزلا رظني ام

 . ةدملا يف عقو هنال ى اثالث اهقلط نمل سملا كلذ اهلحي الو «اهجشوزت الو اهتمجارم
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 دعب عجارم لازتعاو ةدع تمزل الإو ، هنيح نم اهؤطو هل زاجو

 وأ ةتسلا نود تدلو ناف { دتعت نأ لبق اسم نإ تمرحو «{ عاجترا

 ةعجرلا موي نم هتدم لبق اهلمح كرحت

 مل نكت ( الإو ) رخآلا اهسمي ملو اهعجار اذإ ( هنيح نم اهؤطو هل زاج و )
 دعب ) "رملا نع ( عجارم" لازتعاو ةدع تمزل ) تسم دق تناك لب سمت

 الخ نكلو اونقيتي مل وأ اهتسم يناثلا نأ اونقبت ءاوس “ةدملا متت ىقح ( عاجترا

 باغ وأ سلجملا يف اهقلط ولف “سملا مدع نقيتي ملو ‘ دقعلا سلجم نع اوباغ وأ اهب
 وأ امهاداف وأ اهقلط ىتح هاقرافي مل وأ اهاقرافي مل نادهاش اهعم وأ هعم ناكو

 ىنز وأ “ هنم هملع تعلطا ىنزك كلذ وحنب اهقراف وأ اهنم ىلآ وأ اهنم رهاظ

 تطلغ اهنأ رهظ ىتح وأ تام وأ ى هلك كلذ يف ةرم ام ىلع هب مرحت نمب وأ اهمأب
 عميناثلا آسم نم ةدملا تمزل امنإو “ هنيح نم اهسم هلف لوألا اهمجارو ةدعلا يف

 ءالخو ىضرو دوهش و يلوب يهو وه هيف روذعم يعرش حاكن هنأل ؛ ةدملا يف هنأ
 ص اهمجارب نأ هل اك ةثالثلا ءاضقنا لبق اهجوزتي نأ لوأللو “ اهنظ يف جوز نم

 لبق افنآ هتركذ امم كلذ دعب ام وأ هراهظ وأ هؤادف وأ يناثلا قالط ناك امنإو

 ءادف وأ راهظ مدعو قالط مدعك ناك ولو ت ةدعالب لوآلا لوخدل احيبم سملا

 ناضمر امئاص وأ امرع يناثلا اهجوزت ول اذكف ى سملا نع هب يناثلا “فكي هنال
 اهجوزت نمم ةدملا موزل حيحصلاو « ةدعالب اهتسم لوألل ضمب دنع افكتعم وأ

 دقف « تاذلاب مآرحم ريغ ءالؤه عامج نأل ى افكتعم وأ ناضمر امئاص وأ امرحم

 نآ لبق اهتسم نإ تمرحو ) اهقراف اذإ ام فالخب اهعماجيو كلذ لاطبإ دمعتي
 لبق اهلمح كرحت وأ ةتسلا ) رهشألا ( نود تدلو ناف ) يناثلا سم نم ( دتعت
 موي نم ) كلذ بسحيو “ رشعو رهشأ ةعبرأ يهو كرحتلا ةدم يأ ( هتدم

 وأ سملا نكي مل ولو ةثالثلا يف اهجوزت نإ جوزتلا وأ اهعجار نإ ( ةعنجرلا
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 دعب دتعت ىتح عجارملا اهبرقي الو عضت ىتح اهتقفن هيلعو ء ريخالا مزل
 ء عجارملا لوألا مزل ةدملا دعب كرحت وأ ةتسلا دعب هتدلو نإو ، عضولا

 ` . اهتدع تضقنا ىتح اهعجاري ملو مايألا كلت يف طلغلاب تماع نإو

 ى اندنع هب ذوخأملا وه اك جوزتلا وأ ةعجرلا دعب "سملا ناكمإ موي نم كلذ بسحي
 اهتصن ليلدب يناثلا لوقلا وه لصألا بحاصو فنصملا دارم نوكي نأ لمتحيو

 وه هنأل ( عضت ىتح اهتقفن هيلعو ي ريخألا مزل ) اندنع هب ذوخأملا هنأ ىلع
 ‘هنم هنأ روهظل رشعلاو ةعبرألا لبق كرحت نيح نم اهقفنيف“لمحلاب اهلغشأ يذلا

 اهتدالو ةروص يف وأ كلذ لبق دلولا هل نيبت نمل عجرت نأ ىلع اهلام نم تقفنأ نإ و
 دلولا نكي ملو قفنأ نم مرغ كلذ ىلع يناثلا وأ لوآلا قفنأ وأ رهشأ ةتس نود

 (عضولا دعب دتعتىتح عجارملا اهبرقي الو) اهتقفن هيلع :هلوقب هدارم اذهو؛هل

 ص ةقلطم ريغ هذهو « ةقلطملا يف هللا هرك ذ عضولا نأل عضولاب ةدملا ضقنت مل امنإو

 يف لصألا ىلإ تمجر عضولاب ةدملا نكت م اذإو « قالط الكف يناثلا اهقلط نإو
 ةحوزك سم لك دعب لصألا وه اذه نأل ‘رهشأ وأ تاضىح ثالث وهو ؛ ةدعلا

 . ىناثلا اهسم دقو اهراتخاو جر اذإ دوقفملا

 لوألا مزل ( ةتسلا دعب هتدلوو (ةدملا دعب كرحت وأ ةتسلا دعب تدلو نإو )

 لوآلا : لسىقو 4 ريخألا تمزل ةتسلا دعب هتدلوو اهلق كرحت نإو ( عجارملا

 اذإ ةثالثلا يف اهجوزت نإ لوآلا جوزتملا وأ عجارملا لوآلا مزلي اذك و ى عجارملا

 ص الثم ةمجرلا موي نم رشعو رهشأ ةعبرأ لبق كرحت وأ ى رهشأ ةتس لبق تدلو
 تملع نإو) ىلوأ باب نم هل وهف لوآلانم قبس هنأ روهظل يناثلا اهجوزت موي نمو

 وهو « ةدملا يقاب يأ ( اهتدع تضقنا ىتح اهمجاري ملو مايألا كلت يف طلفلاب
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 دعب هريغ الو لوألا اهجوزتي الو ء ةدع الب اددجو ص رخآلا اهقراف

 تملع نإو ، رخآلا سم نم دتعت قح دحأ اهبطخي الو ء مايألا ءاضقنا

 نإ ددجيف ، ملع دعب ةثالثلا دتعت ىتح رخآلا اهلزتعا اهئاضقن ا دعب هب

 حامكتنلاب ريخألا اهيلع ميقي : ليقو ى امهريغ جورتت نأ امل وا . اَءاش

 يضقنت ىتح اهلزع همزلو « لوألا

 ( ةدع الب ) ةأرملاو ريخآلا يأ اءاش نإ ( اددجو “ رخآلا اهقراف ) مايألا ةثالث
 اهملع دعب اهسمي مل نإ لوألل ال هل دلولاو ع يعرش حاكنب اضيأ هل قباسلا ءاملا نأل
 كلذب دهش نإ لوآلا اهجوز ىلعو ى اهب هانزل ادبأ هىلع تمرح الإ و « طلغلاب

 :ليقو“اهقدصي ال نأ هل : ليقو ںاهقةدصو هل هب ترقأ وألاجر ةعبرأ سيسللا
 نإف ،ةرم دقو اهآر وأ دوهشلا هب دهش وأ اهقدص ولو اهجوز ىلع ىنزلاب مرحت ال
 رقت مل نإ هل ينكتو لوألا اهسمي نأ لبق تدتعا اهقدصي مل وأ هل "رقت ملو ملعي مل

 . ملعي ملو
 مايألا ءاضقنا لعب ( اقراف يذلا الإ ) هربغ الو لوألا اهجوزتي الو (

 دعب ) طلغلاب يأ ( هب تملع نإو “ رخآلا سم نم "دتعت ىتح دحأ اهبطخي الو

 خارتب ولو طلغلاب ( ماع دعب ةثالثلا ) مايآلا ( دتمت ىتح رخآلا اهلزتعا اهناضقنا

 نأ دعب ( اءاش نا 'ددجيف ) ةدملا ريغ ةينب اهنع تضم قلا ةثالثلا مايألل اك رادت

 دعب ددجي نأ هل زاجا ىنعملا ةلوقعم ةدابع ةدعلا : لاق نمو “ مايا ةثالث دتعت

 ةثالثلا دعب (امهريغ جوزتت نأ امف وأ) ىرخأ ةثالث ةدع ديدجت الب ىلوالا ةثالثلا

 يف اك ( لوألا حاكنلاب ريخألا اهيلع مقي : ليقو ) ىلوألا دعب زيجأ و“ىرخألا
 يضقنت ىتح امزع همزلو ) اهقلط اثي مل نإو “ءاش نإ تهرك ولو «ناويدلا»
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 ةلالثلا يف اهتعجارم لوألل زوجو « همدع يف صخرو ى ملعلا دعب مايألا
 . > امهدحأ نام نإ اهيف ناتراوتيو 2 هب اهيف تملع يتلا

 يف صخرو ) ىلوألا ثالثلا نع ملعلا ىخارت ولو ( ماعلا دعب ) ةثالثلا ( مايألا
 ص اهيفكت ةطلاغ اهنع تضم يتلا ةثالثلا نأ ىلع ءانب لازتعالا مدع يأ ( همدع

 ةلفغ عم اهردق ‘يضم يفكي لب ى اهتينو اهب ململا اهيف طرتشي ال ةدعلا نأ ىلعو

 يناثلل اهيلع دقملا ةحص ىلع ناينبم نالوقلاو “اهاوس ةين عمو ى ملع مدع وأ اهنع
 مهنظل ؛ دوهشلاو يناثلا ج"وزلاو اهيلوو يه ةروذعم اهنأل « لوآلا نم ةدعلا يف

 ىلوآلا ةثالثلا دعب ديدج آلإ حصي ال هنأ قيقحتلاو “نافيعض امهو تمت ةدعلا نأ
 مدعو ع مثالا مهنع طلغلا عفدي امنإو ى ةدملا يف هعوقول ىرخآلا ةثالثلا دعب وأ
 مدع طلغلا مهنع طحي الو ى ةأرملاو دوهشلاو يلولا باقع مدعو يناثلل ةدحلا

 لازتعالا جوزلا هلئاق مزلأ ذإ ؛ضقانت هبش نيلوقلا نم لوألا لوقلا يف وهديدجتلا
 فانم لوآلا ةدع نم اهنوك و « لوألا ةدع مامت نم اهنأ ىلع ملعلا دعب مايأ ةثالث يف

 مايالا ( يف اهتمجارم لوألل زوج ) هنأ "رم دق ( و ) يناثلا دقع ةحصل
 طلغلاب يأ ( هب اهيف تملع يتلا ) اهتداعأ يتلا اهتدع رخآ يه يتلا ( ةثالثلا )

 اذك و ( امهدحأ تام نإ اهيف ناثراوتي ) اهف تجآوزت ول ( و) هتمصع يف يهف
 لصألا بحاص ءايركز يأ نأ يدنعو ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللادبع وبأ لاق

 لوألل زاح رخألا ةثالثلا تددج اذإ : لوقي نم مهنم نأ دارأ لب « كلذ درب ل

 ام هلباقم و ى اهيف ناثراوتيو < هسم نم يه يتلا ةدملا نم هنال اهيف اهتعجارم

 مدع نم خلا رخآلا هيلع ميقي : لوقي نم مهنمو ؛ هلوق لبق يذلا لوقلا هيضتقي

 مل الاق اك ناك ولو ت اهثراوت مدعو اهددجت يتلا ةثالثلا يف اهل لوألا ةعجارم ةحص

 يف اهثراوت مدمب لئاق ال "ذإ خلا لوالل ناب لوقي نم مهنمو . ءايركز وبأ لقي
 . هتعجارم زاوج مدعو ىلوالا ةئالثلا

- ٤١٣ 



 ددجت ملو عجارت مل نإو ، هديدجت رخآلا مزل اهعجاري مل نإاف هيلعو

 همزلي الو ء فالخ يناثلا يفو ص لوألا رخآلا مزل امهريغ تجوزت الو

 نم رثكأ الو س رهشلا لوأ نم تدتعا نإ اهطلغ زوجي الو ، كلاثلا

 ى ةثالثلا

 يأ ( هيلعو ) هللا دبع وبأ ركذ ام ال تركذ ام فنصملا ديرب نأ لمتحيو

 ى تءاش و ءاش نإ ( هديدجت رخآلا مزل اهعجارب مل ناف ) روكذملا زيوجتلا ىلع

 ىلوألا ةثالثلا ءاضقنا لبق طلغلاب تملع اهنأل « ديدجتلا مدع يف هل صخرب الو

 لوعفملل ءانبلاب ( عجارت مل نإو ) ءايركز يبأ مالك هللا دبع وبأ هيلع مهف ام ىلع
 ( رخآلا ) جوزلا ( مزل امهريغ تجوزت الو ) لعافلل ءانبلاب ( ددجت ملو )
 ص قبس ام ىلع هلوخد ناكمإو هدقع موي نم ةتسلا دعب هتدلو نإ ( لوألا ) دلولا

 لبق هب تتأ نإو ؟ همأ نبا وأ هل له ( فالخ يناثلا يفو ) لوألا جوزنلف الإو

 لوآللف اهلبق هب تتأ نإ الإ همأ نبا لب (ثلاثلا همزلي الو ) اضيأ لوأللف ةتسلا

 يناثلل اهتلح نم ةأرملاو يناثلا جوزلا يف هتركذ امو فنصملا هركذ امو ى اضيأ

 مدعو ةثالثلل ديدجتو ديدجتب وأ حاكنلل ديدجت الب اهيلع همايقو « اهلح مدعو

 اذإ اهف اضيأ ررقتم هلك كلذ ريغو لزع مدعو ةددجملا ةثالثلا يف لزعو “ ديدجت

 ال يأ ( اهطلغ زوجي الو ) تامو قلط وأ قلطي ملو ؤ اتوم لوألا جوزلا تام

 تإ ( الو ) ةثالث نم لقأ يف ولو ( رهشلا لوأ نم تدتعا نإ ) هيف حماست
 تمرح يناثلا اهتسم نإو هلوأ ريغ نم تدتعا ولو ( ةثالثلا نم رثكأ ) تطلغ

 اهَسم ةدع دمب رديدجي يناثلل زوجت : ليقو ى اهتمجارم لوألل حصت الو هيلع
 . ىنزلا يناثلا الو يه دصقت مل ذإ اهتعجارم لوآللو
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 موي اهل زاج رهشلا لوأ نم تام نإو ةسمخب طلغ اهنع ىفوتملل صخرو
 .. ..... ...... .. ... ... . ةرشعل

 سماخلا ناك ولو موب رهش "لكل ( ةسمخي طلغ اهنع ىفوتملل صتخرو )
 تًدتعاف ( رهشلا لوأ نم تام نإو ) ةدملا مامت مايأ ةرشع هنم اهل نأل ى متي ال

 طقف دحاو ( موي اهل زاج ) هلوأ نم تبسحف ةدم دعب تملع وأ هلوأ نم
 اهنال س رهش لكل "موي اهل زجي ملو ‘ طقف رهشألا ةعبرأ ىلع ةدئازلا ( ةرمشعلل )
 امل زاج امنإو ى رهشلا لوأ نم ةدتعملا ةقلطملاك تراصف رهشألا لوأ نم تأدتبا

 ةرشملا يف تناكف ربتعي مات "رهش ال بسحت مايأ ةرشعلا نآل ص ةرشملل دحاو موي

 قالطلاب اهملع تقو نم ةدملا تأدتبا اذإو ى رهشلا لوأ ريغ نم تدتعا يتلاك

 ناك ولو « روكذملا اهطلغ اهل ناك رهشلا لوأ ريغ نم اهؤادتبا ناكف توملاب وأ

 ايف مايأ ةثالث يف لهولا بيصت : « ناويدلا ه يفو . هلوأ نم قالطلا وأ توملا
 هدجت الو « مايألاب تذخأ نإ رهشالاب ةدتعم يف الإ لهولا نوكي الو « اهنود

 : ليقو “ ةعبس : ليقو ى مايأ ةسمخ لهولا : ليقو . رهشلا ةرغب تذخأ نإ
 تنظو رهشلاب ضئاح تةدتعا نإو « الصأ لهولا ببصت ال : ليقو ى ةعست

 ءورق ةثالث تأر نإ الإ تمرح تسم" نإو “ لطب تجوزتف اضيأ كلذ امل نأ
 ءآرشعو رهشأ ةعبرأ متت ملو اهتمتأ ىتح ءورقلاب ةافولايف تّدتعا نإ اذك و ى اهيف

 تلستغاف ترهطف مايأ ةثالث تثكمف ةرشع اهضيح تقو نم تقلط نإو
 ةثلاث تضاح مث « كلذك رهط تأرف مايأ ةثالث تضاح مث اهداتعم تلصو

 جوزتت ةرشع ىلإ ةثلاثلا تعجر نإ كلذك و « كلذ ىلع جوزتت اهنإف كلذك

 ثلاثلاو ةرشع يناثلاو ةثالث اهيلع لوالا ثكم نإو ى نيترم اهل وزنب اهلاقتنال

 يناثلاو ةرشع لوألا ثكم نإو « جوزتتو لوآلا اهب متت ةعبس تداز ةرشع
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 ثلاثلاو ةثالث يناثلاو ةرشع لوالا ثكم نإو ى تجوزت ةثالث ةثالث ثلاثلاو

 اهتمزلف "لاجر "ةأرما "سم نإو “ طسوالا ماتل ةعبس متت ىتح جوزتت الف ةرشع
 .ها ءورق ةثالث امئزجي : ليقو ىلوألاف ىلوألا نهتدتعا تافلتخم تاآدع

 . ملعا هللاو

 ۔ ٤١٦ س

 



 باب

 هدوح نم افوخ مكاح دنع ةأرما حاكن . تابثإ جوز دارأ 7

 ةلحلا لهأ وأ ءانمألا ر

 (باب )

 حاكنلا يف ةوعدلا يف

 نم افوخ مكاح دنع ) ةمأ وأ ةرح ( ةأرما حاكن تابثإ "ج"وز دارأ نإ )
 ليلدب ربخلاو ةداهشلا لمشي ام دارأ ( ءانمألا ربخي ) ةجوزلل ( اهدوحج
 نيمأو مهنم نينثا وأ ( ةلمجلا لهأ وأ ) انايب فلك :هلوق ىلإ ةنالف :هل لاق : هلوق
 عم ةلجلا لمهأ ةدئافو ى ةلملا لهأ نم ةوسن عبرأو نيمأ وأ نيتنيمأو نيمأ وأ

 يعدا اذإ دلجلا وأمجرلامهب عفدينأو ںاهب ىنزلابهمهتي نم ةمهت "مهب مكحي المهنأ
 هل كحم نأو 2 اهب دحأ هنم أربتي ال نأو 2 دوهشلا هب دهش وأ ؤ اهب ىنزلا هملع

 ص كاجلا دنع كلذ تبثي نأو اهتثرو نم وأ ى اهنم راكنإ عقي مل نإ ثرإلاب كاجلا
 اوسن وأ ةفآ وأ مكب" وأ نونج وأ كرش لاحي اوناكو ى اوتام وأ اوركنأ ولف

 لاح مهل ثدحت مهلعل هنأو : يدنع ةدوجوم ةلمجلا لهأ ةداهش نأ مكاحلا ركذل
 يف مهلعل وأ رخآ مكاح دنع ةيالولا يف مهلعلو ى هريغ وأ مكاحلا كلذ مهب مهالوتي

 . عفدي نأ : لثم اطقس ةرابملا يف لملو لصألا يف اذك ) ١(
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 انايب هفلكيف « اهتجوزت دقو اهجوز انأو يتأرما نالف تنب ةنالف : هل لاق

 تبثيف اهجوزت دقو لجرلا اذه ةجوز نالف تنب ةنالف :هل نيلئاق دوهشب

 يف كلذك يه لعفتو ء ابتوم دعب نإو ربخلا يزجو . اهيلع حاكنلا

 نإ ةلمجلا لهأ نم ةثالثلاب وأ ءانمألاب ربخلا هغلبتف \ كلذك هحاكن تابثإ

 نإو كلذ عقو نإ ءانمألا ةداهش بجتو ض راكنإ عقي ملو ى اوبارتسي مل
 2 هت وم لدعب

 ءةلملا لهأي هل مكحي امكاح دجي هلعلو ص مهسفنأ ىلع مهن وزيجيف ةثرولا دنع ةيالولا

 :هل لاق ) ةلمح لهأ ولو مهن وزيج ةثرولا لعل و “ لوق وه اك راكنإ عقو ولو

 داز اضيأ هب نيبتت مل نإو اهيبأب نيبنت مل نإ اهدج مسا ديزيو ( نالف تنب ةنالف
 فرمي مل وأ بأ امهل نكي مل نإو “ اهريغ وأ ةليبق وأ رخآ "دج نم اهنيب ام
 دقو 0 اهجوز انأو يتأرما ) اهب زاتمت ةفصب اهفصو وأ اهيلا راشأو اهرضحأ

 اذم ةجوز نالف تنب ةنالف : هل نيلئاق دوهشب انايب هفلكيف . اهتجةوزت

 © اهيلع حاكنلا تبثيف 0 اهجوزت دقو ) افنآ ةرما كلذ وحن وأ ( لجرلا

 تابثإ يف كلذك يه لعفتو ) ةداهشلا ايس الو ( اهتوم دعب نإو ربخلا يزجيو
 كا خلا يأ ( هفلبتف ) هثراو دوحجو هدوحج نم افوخ يأ ( كلذك هحاكن

 نيمأ وأ “نيمأو مهنم نينثا وأ ( ةلمجلا لمأ نم ةثالثلاب وأ ءانمألاب ربخلا )

 هتركذ ام يه ةلمجلا لهأ ةدئافو“ةلمجلا لهأ نم ةوسن عبرأو نيمأ وأ “نبتنيمأو

 م نإ ) ةلمجلا لهأ زوجي امنإو حاكنلا يف ةأرملا ةداهش زوجت ال : ليقو ى افنآ

 (هتوم دعب نإو كلذ عقونإ ءانمألاةداهش بجتو “راكنإ عقي ملو اوبارتسني
 قحلاو “مكاحلا دنع يتجوز اهنإ :لجرلا وأ يجوز هنإ : ةأرملا 'لوق لبقي" الو
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 لجألا يف ةنؤم هيلع اهل سيلو نايب تفلك ركنأف اجوز تعا نإو

 اهيعدم ىلع ةدحاج قافنإ مزلو ء فلح هدجت مل نإف « هب اهنايتإل لجتأ نإ

 لجألا يف

 اهتداهش لبقت" حلاصلا نارهظيو ةبير الو ءوسب افرمي مل نيادحوم لك نأ يدنع
 . راكنإ عقو ولو ث ةموصخلا امهب عطقتو

 نا لجألا يف ةنؤم هيلع امل سيلو انايب تفلك ركناف اجوز تعدا نإو )
 وه بئانلا نوكيف ريمض هيف نوكي ال نأ زوجيو « لجألا يأ وه يأ ( لتجأ

 ص لوعفملا يف ةدئاز ءابلاف اهيلعو ( هي ) اهتابثإل ةخسنلا ينو ( اهنايتال ) : هلوق
 اهنأو “ ةيجوزلا وهو ةقفنلا هب تبثت امل ةيعدملا اهنأل ةقفن هبلع امل نكت مل امإ و
 ال : ليقو ى اهجوز سيل هنأ ( فلح هدجت مل ناف ) وه ال هب اهسفنل ةلطعملا يه

 هتجوز اهنأ تنقيت اذإو ى نايبب "تتأ نإ ةقفنلاب هيلع اهل عوجر الو هيلع نيمي
 سروكتف ى اهقلطي نأ هيلع كردت ال اهنأ ردابتملاف مكاحلا هفلحو اهل نايب الو

 ةقفنلا هنم لانت ثيح هلام نكي ملو « باغ وأ اهتقفن نع اهجوز زجع يتلاك

 هربجي وأ ى ةرورضلل هل ةج"وز اهنوك يف هنم كش ىلع ولو 4 مكاحلا اهقلطيف

 لوقيف دلوو ثرإو ةقفن نم قلطملا مزلي ام هيلع طقسيو ى قالطلا ىلع ةرورذلل

 نمو ى ةدملا ق اهتقفن نم ءيرب تنأو اهقلط : هتجوز يه ام فلحي نأ دمب هل

 لق : هل لوقي نأب قالطلاب ةرم لوأ نم هفلح ءاش نإو ص دلو نمو كثرت نأ

 ةيجوزلل (ةدحاج قافنإ مزلو) اهلطمي الئل كلذو “قلاط يهل يتجوز تناك نئل
 . ىلعب هادع امنإو ى مزلب قلعتيو ةجوز ( اهيعدم ىلع ) اهانكسو اهتوسك و

 تدحج ولو اهنأل ى نايبلاب يتأيل لجأ نإ ( لجألا يف ) بجو ىنعم هنمضتل
 اهل لحي الو ى ةيجوزلا هئاعداب اهلطع .دق هنأل « اهقوقح كلذ لطبي ال تصامتو
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 كلذ اهلف ةلإ تأي مل نإ اثالث قالطلاب ًانيمب وأ ليمح هيلإ تبلط ط نإف

 يف ( هيمح هيلإ تبلط ناف ) اهلببس لخم مل نإ الإ اهدوحج يف تقدص نإ هلام

 راهظ وأ ةعجرلا هيف حصت آل قالط وأ ( اثدلث قالطلا٫ انيمي وأ ) اهوحنو ةقفنلا

 امل لعجي وأ انئاب وأ اثالث اهسفن قلطت نأ اهديب رمآلا اهل لمجي نأ وأ ءاليإ وأ
 هنأ مكاحلا هفلحيف ( كلذ اهلف ) نايبلاب لجألا ىلإ يأ ( هيلا تاي مل نإ ) رايخلا
 تقلط نايبلاب هيلإ تأي ملو فلح نإف ى اثالث قلاط يهف لجآلا كلذل تأي ما نإ

 لمتحيو ،اثالث اهقلط دقف اثالث قلاط هتجوز : لاقنم "نأ ىلع ءانب اذهو ى اثالث
 فيلحتلا نم ركذ امو “ اهل ىوقأ هنآل اثالث قالطلاب هدارم اذه نوكي نأ

 . لصألا فالخ قالطلاب

 ءاليإلاو راهظلا اذك و « لزع" هب مصخلا فلح اذإ يضاقلا نأ اورك ذو

 عيبلا ركني نأ لثمو “ فنصملا ركذ يتلا ةلأسملا هذه لثم كلذ وحنو ميرحتلاو

 دقو ةرورضلل اهوحنو فنصملا ةلأسم يف هوزاجأ امنإ و “عاب ام قالطلاب هفلحيف

 هنأ يردلا ىيحي يبأ نع لهس يبأ نع نوره نب نايلس عيبرلا وبأ خيشلا ركذ

 تأ مكاحلا ىلإ ةأرملا هتبلطف هتجوز اهنأ ةأرملا ىلإ لجرلا ىعدا اذإ : لاق
 نإ : لاقو ع كلذ اهلف لجؤي لجأ ىلإ ةنيبب تأي مل نإ اثالث اهقالطب امل هفلحي
 هنأ تعدا اذإ ةأرملا "نأ وهو “ كلذ زاوج هنم دافتسي ام نولعفي هنامز خويش

 اهل هفلحي نأ مكاحلا ىلإ تبلط مث اهتنيبب هيف يتات لجأ مكاحلا اهلتجاف اهجوز
 مكحيل ى اهتنيب هيلع َمقتل ى لجألا دنع مكاحلا دنع رفوي مل نإ اثالث اهقالطب
 متخ سانلا فلح اذإ لضفلا وبأ ناكو « كلذ اهلف اهوحن و ةقفن نم اهمزالب هيلع

 :خايشآلا تلاقو هرصعلهأ " ضعب هبلع ركنأو ى تاقىلطت ثالثب نامألا دعب محل

 ناميألا هذهب تثنح نإ : فلح نمل لوقي نأ ناميآلاب فلح اذإ مكاحلل نإ
 ديدش ىتح هيف ناك اذإ هنم اوف“وخت نمل كلذ نولعفي « كتمأك كيلع كتأرماف

 . توفي "رمأو
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 .. ...... .. .. ... نيبي مل نإ تفلحو

 الو قالطلاب الو “هللا دودح نم "دحم مكاحلا فلحي الو : « ناويدلا » يفو

 قالطلاب هل متخيلف ناميألا رسكي نأ هنم فاخ نمو ى جحلاب الو “ قاتعلاب

 وأ ةجح اذك و اذكب هفلحي نأ اهلك ناميألا يف بصنلا زةوجي نم مهنمو « ةدحاو
 هلامب هفلحي ال : لوقي نم مهنمو ص نيكاسملل هلامب وأ ط ةبقر اذك و اذك قتعب

 : ليقو ( نيبي مل نإ تفلحو ) . ها يعدملا هبلع ىعدا ام رادقمب الإ نيك اسملل

 فلحلاب اهىلع مكح امنإو ط « ناوبدلا » هملعو ؛ نيتروصلا يف فلحلا روهشملاو ى ال

 اهيلع هل "قح نيميلا نأل ص لجألل نايبلاب تأي مل ذإ اثالث قالطلا عقو ولو

 اولاق نايبلاب نايتإلا مدع ىلإ قلعملا قالطلا عوقو هلطبي الف « ةيجوزلا اهراكنإ
 اهجوز هنأ تعدا وأ « هتجوز اهنأ ةأرما ىلع "لجر ىعدا اذاو : «ناويدلا» يف

 جيوزتلا ايهنم يحلا ىعدا نإ اذك و ص نيميلا ركنملا ىلعو « نايبلا يعدملا ىلعف

 وأ هتمأ وأ هتّسلو هجوز هنأ لجر ىلع ىعدا نإ اذك و « ايهنم تمملا ةثرو ىلع

 ىلولا وأ ج"وزلا ىعداف تركنأف هتيلو جوز اذإو « كلذ لجرلا هبلع ىعدا

 اهيلع جوزلا وأ يلولا لوق نوكي الف جيوزتلا دعب حاكنلا تيضر وأ هتلكو اهنأ

 . اهفيلحت دنع اههجو جارخإ نم دب الو « ةجح

 ةقث اهيلإ مكاحلا لسرب نيميلا اهتمزل اذإ ةفيرشلاو ةردحلا نأ ضعب معزو

 ىلإ جورخلا اهمزلي ال ايهنأو “ نيهجولا يفوشكم اهتيب يف مصخلا رضحمب اهفلحي

 الب ولو ع تيعد ىتم ماكحألل جورخلا ةأرملا ىلع نأ قحلاو ى اراهن كحلا سلج

 نم اهثرإ بلطت اهنع للا يغر ركب يبأ ىلإ ةمطاف تجرخ امك اهجوز نذإ
 ص هنذإ الب نايفس يبأ نم وكشت للع هللا لوسر ىلا ةبتع تنب دنهو ى كدف

 . سيق نب تباث نم وكشت هللا دبع تنب ةبيبح اذك و ى هملع عم اهيلع ركني ملو
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 هاوعد تقدصو اهسفن ت ذكأف تام 2 هل نابب الو تدحح نإو

 وأ « تتام نإ اهجوز هنأ ةيعدمل ركنم اذكو ء ال : ليقو « هثرت : ليقن

 كلذك اهسفن تبذك أف تام مث نايب الو ركنأف « نئاب وأ أثالث اهقلط هنأ

 ء فلخلا ىلع

 : ليقف هاوعد تقدصو اهسفن تبذكاف تام ح هل نايب الو تدحج نإو )

 هايإ اهقيدصتو “ ةيجوزلا ءاعدا ىلع تام هنآل « رهظي ابف حيحصلا وهو ( هثرت

 هراكنإ دعب قحلاب رارقإ ثرإلا يف ةبغرلا عمو هتوم دعب ولو راكنإلا دعب
 ا;مأل ( ال : ليقو ) جوزلا وهو اهمصخ ءاعدا امب ترقأ اهنأل ةمهتلا تفعضف
 ىلع هب تمكح ام فالخ ىلإ عجرت فيك « ردابتملا وهو “ ثرإلا ةدارإب ةمهتم

 عطق اهايإ هفيلحت نأل « ثرت مل تام مث اهدوحج دعب اهفتلح نإ : ليقو ؟ اهسفن
 اهقيدصتف ى ةيجوزلا ءاعدا مدع ىلع “توم هدعب هتومف ى اهل ميلستو اهتموصخل

 . اهعفنب ال دعب

 وأ ) ا هوم دعب اهقدصو ( تتام نإ اهجوز هنأ ةيعدمل "ركنم اذكو )
 اهنم رهاظ وأ ىلآ وأ اهاداف وأ تمرح اهنأ وأ ( انئاب وأ اثالث اهقلط هنأ

 ةقدصم يأ ( كلذك اهسفن تبذكاف تام مث ) اهل ( نايب الو ركناف ) تتامو

 ثرو هبحاص تومو هراكنإ دعب نيتلأسملا ف نسب نمو ( فلخلا ىلع ) هراكنإل

 هئاليإ وأ يعجرلا هقالط ةدع يف تتام اهنأ هتجوز ىلع ىعدا نمو ى لاكشإ الب
 لاق وأ س ةدملا دعب توملا : ثراولا لاقو كلذ تعداف تام وأ هراهظ وأ
 . ثراولا نسب نإ الإ ، هنيمي عم هلوق لوقلاف ى تضقنا اهملعأ ال : يحلا

 ترقأ اهنأ ةنيب مقت مل ام ‘ ةنس تضم ولو اهثرو ءارقألاب "ةآدتعم .تتام نإو
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 عطقل ى ًانئاب اهقالط ىلع ربجأ هل نايب الو هتجوز نم ءادف ىعدا نمو

 ‘ مكاح ىلإ كلذ تبلط نإ ةمصعلا

 ى ةنيبلا اهيلعف ركنأف مولعمل اقلعم اهديب اهرمأ طارتشا '١)ىعدا نإ و«اهئاضقناب

 نأ ركنأف اهسفن تقلط اهنأ تعداف تقو وأ عضوم يف اهديب رمألا "در نإو

 اهلوق لوقلا : ليقو ى هلوق لوقلاف ع تقولا يف وأ عضوملا يف تقلط دق نوكي

 تقلط اهنأ يضقني نأ لبق تقولا يف وأ هنم موقي نأ لبق ناكملا ي افلتخا نإو
 لوقلاف“اثالث : تلاقو ةدحاو كسفن تقلط : اهل لاق نإو ى اهلوق لوقلاف هبف
 ص نيتنثا وأ ةدحاو ىلع : لاقو « ثالث ىلع ىلإ رمألا تددر : تلاق نإ و ى هلوق
 تثنح : تلاق وأ / ثالثب تلاقو 0 نيتنثا وأ ةدحاوب انأ تثنح : لاق وأ

 حاكنب وأ ص دوهش ريغب اهجوزت هنأ وأ ى اهنيب امف ميرحتلا تعدا وأ يقالطب

 . ةنيبلا اهيلعو ى هلوق لوقلاف اهبذكف دساف

 هتئربت ىلع ةنيبلا هيلع نإف ةأرملا هتركناأف اهاداف هنأ جوزلا اهيلع ىعدا نإو

 اذك ص نئاب قالط اهيلع عقوو اهقادص مرغيلف ةنيب هل نكت مل نإو “ قادصلا نم

 راهظ وأ اثالث وأ نئاب اقالط وأ ( هتجوز نم ءادف ىعدا نمو ) «ناوبدلا » يف

 نايب الو ) تركنأف هتدع تمت اىعجر اقالط وأ ةمرح وأ كلذك ءاليإ وأ اتئاف

 اقالط قلاط وأ اثالث قلاط يه : الثم لوقي نأب ( انناب اهقالط ىلع ربجأ هل
 ىلإ كلذ تبلط نإ ةمصعلا عطقل ) كلذ وحن وأ “هتعجر كلمأ ال اقالط وأ نئاب

 هنأل هل املظ قالطلا ىلع هرابجإ سيلو ى اهعم هوك رت هسفن بنك نإو ( مكاح

 عطقنتو ةأرملا جوزتتل ربجأ امنإو ى ءادفلاب ةقرفلا نم, هيعدي امل قفاومو بسانم
 بره وأ هيلع ردقي" ملو ىصامت ولف . لطعت الو اثراوتي الو ط اهنيب ةوعدلا

 كلمي يذلا يمجرلا قالطلا ىلع هربجي م امنإو ‘ كلذل انئاب اقالط مكاحلا اهقلطيلف

 بنك مث هتعجر كلمي ايمجر اهقلط ول ذإ ى اهنيب هب رمآلا عطقني ال هنآل هتعجر
 )١( هححصم . تعدا باوصلا لعلو لصألا يف اذك .
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 الب ةدعلا ف هعم ميقت نأ اه زاج ًايعجر ناف ؛ ًاقالط تعدا نإو

 سم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ءاليإلاب هفلح ولف “ هيدي نم عزنت مل اهمجارف هوحن وأ ءادف نم يعدا اجف هسفن
 قالط جوزلا مالك نكي مل امنإو ى ثالثلا وأ نئابلاب ناكف « اهك رادتل راهظلاو

 فتكت ملف « قالطلل ءاشنإ ال هبعًدي ايف عقاو نع رابخإ هنآل ى الثم هاعدا اذإ
 نيتقيلطتب فلح اهتمصمل عطاقلا فيلحتلا ديرأو ةمأ ةأرملا تناك اذإو “ةأرملا هب
 ةيباتكلاو ةمآلا هب نيبت ايفو ى نيبتف ةدحاوبف ةباتك تناك نإو ث ايهب نيبتف
 اذإو “هب نيبتة امب جوزلا فلح ةمصعلا عطق ديرأ اذإف ى هللا ءاش نإ يتأي فالخ
 قالطلا نم يقب امب مكاحلا هفلح اهمجارب مل وأ اهمجارف كلذ لبق جوزلا اهقلط

 امب مكاحلا اهقتلط ى متك و ال مأ اهقئلطأ اوملعي مل وأ هافخأ و نيبتي مل نإو ى نيبتف

 تناك نرإ ةدحاوو ى ةمأ تناك نإ نيتنثاو “ ةرح تناك نإ ثالث نم هب نيبت

 ةكرشم ٠

 همزل هل ه"درت ءيشب علخلا ىعدا نإو « نايبلاف اقالط وأ املخ تعدا نإو
 ا۔هردقب هل لجأ ةبئاغ ةنيب ايهنم ىعدا نمو ى ءيشلا نم ءاربإلا نايبو قالطلا

 قالطب فلحف هقالطب نالدع دهش نإ و «نيزئاج نيفورعم ىمس نإ اهنيب لاحيو
 امه زاجأ نإ يه قلطتو “نقلطي ملو اوقتعي مل اروز ادهش ايهنأ هديبع قتعو هئاسن

 دقف اهتقلط تلاق نإ : لاق نمو ةزاجإلا دعب اهسفنأ ابذكأ ولو ى مكاحلا

 اهيلإ "درو ةدعلا تمتو ايمجر تعدا نإ و « قلاطف اهبذكف تلاقف “ تقدص

 اهاعداوةيجوزلاب رقت ملو اثالث تعدا نإ و“متت مل نإ :ليق ربجيو “تفلح نيميلا

 ام نايب الو ركنأو ( اقالط تعدا نإو ) ى قالطلا ىلع نيبت مث « اهيلع نيبيلف
 الب ةّدعلا يف هعم مقت نأ امف زاج ) هتفلح اهئاعدا يف ( أيعجر ) ناك ( ناف )

 تعاطتسا ام هعفادتو ضعب دنع ةهبشلل ةلازإ اهدري نأ مكاحلا هربجيو ( سم



 ؛ نابب ال نكي ل نإ الام نإو تدتفاو هنم تنزره هب تنقيأو ًانئ اي نإو

 ام هعنمتو اهيلع ًايغاب هدعت و > ةعاط الو اهيلع هل وح الو هتفأح الإ و

 . ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ > تعاطتسا

 ( انئاي نإو ) داهشإ الب سملاب ةعجرلا يف فالخلا دوجول ضعبل افالخ هلتقت الو
 وأ تمرح وأ اتئاف ءاليإ وأ اتئاف ًآراهظ وأ اثالث وأ ةعجرلا هيف حصت ال ادحاو
 (نايب اف نكي مل نإ ) هلك ( اهلام نإو تدتفاو هنم تبره هب تنقيأو ) اهاداف

 وأ برهتو ى انناب اهقلط ام هنأ ( هتفلح ) "نكي ( الإو ) هب لمع" ناك نإو
 ناك نإ هيعدت امم "رقف فاخي هلعل « فيلحت الب هكرتت نأ امل لحي الو « يدتفت

 هفلحت نأ لبق هلام نم سبلتو نكستو برشتو لكأت نأ اهل لحب الو « هلعف دق

 تمطق اذإ هلك كلذ اهل امنإو « آضيأ هفلحت نأ لبق هلتقت الو « جورخلا اهعنم اذإ

 ىري الام اهنم ىري الو ( ةعاط الو اهيلع هل قح الو ) فيلحتلاب ىوعدلا
 اهدرجي وأ اهفشكي ءاج اذإو “ رظني ءاج اذإ هلتقت الو ى ةأرملا نم ىنجألا
 هنأل س ةيرعتلا ىلع اهرهق اذإ هلتقت : لمقو ى هتوم ىلإ هعفد ىدأ ولو ، هتعفد

 هلتقب ولو ( تعاطتسا ام هعنمتو اهيلع ايغاب دعتو ) ىرعتت آلو لجرلا تومي
 اذإو ى هدعب وأ اهجوزت لبق تمرح - نإ اذك و ى دعب وأ لبق ال عايجلل ءاج اذإ
 ةيدفلا لبق نإف تردق امب يدتفا وأ يبرهاف تقدص نإ : مكاحلا اهل لاق هتفلح
 اهىلا تنسحأ دقو « تبذك نإو تقدص نإ كل لحت ال اهنإف هللا قتإ : هل لاق

 هتدهاجم كلف تقدص نإ : اهل لاق اهلبقي مل نإو « رثكأ ال اهيلا تملسأ ام كلف
 لوقيو رطضت نكلو « رذملل ىلوأ هللاف اهبلغ نإف ص دعب وأ لبق ال كدارأ اذإ

 ص عايجلل اهتئج اذإ كلتق اهلف تبذك نإ ؛ لحي ال ام اهلمحت الو هللا قتا : هل
 رأ املو ى كلتق يل اوزاجأ نيملسملا نإ : اهءاج اذإ هل لوقتو مسلاب هلتقت الو

 ى ادمع ضيحلا وأ ربدلا عايجي اهتمرحل هلتقت الو ى ربغلل لحي الو اهريغب نيمتست
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 & اهليطعتل اهنومي ام لك هيلع تكردأ هنم جورخ ىلإ ًاليبس دجت نإف

 اهقادص وأ اهن ومي امي هتبلط مث ترعنأو هتجوز اهنأ ةأرما ىلع نيب نمو

 ء كلذ ىلع اهنيب ةموصخ تبصن

 اهسم ١ ذ ! و > ر اهظلل ريفكتل ١ لبق هلتقت ال م هلتقت : لمق و > ح رحتل ١ ق ف الخلل

 . راهظلا لجأ دعب اهل و « هلتق ةيناثلا ةرملا يف اهلف هلبق

 ( اهليطعتل اهنومي ام لك هيلع تكردأ هنم جورخ ىلإ ذايبس دجت مل ناف )
 ام هنم ةدب ال ام لع رصتقت اهنأ ( يدنعو اهطعب 3 نإ هلام نم كلذ ذخأتو

 ءاطعإ هطع امإ هنأل ى هذخأت الف ا دب هنم دحت ال ام ٣ ادئاز اهاطعأ اذإ هنأ

 ةعجارملا ىعدا نإو « هنم دب ال ام ىلع رصتقت لب ى اهب ىنزلا دارأ نمل ينازلا

 ‘ نعمي الو هنم تناب ايهتبىغ وأ نيدهاشلا _ توم ىعدا نإو نيمالو ث ناىبلاف

 نيبلف هلبق اهماعأ هنأ ىعداو ةدملا ءاضقنا لبق ةمجارملاب امالعإ تركنأ نإو

 هتأرما تناكو ى ءاش نإ فلح نيميلا هيلا تدر نإو “ تنابو تفلح الإو

 اهىلع تبث هلبق دهاش وأ اهملعأ نإ : ليقو « كلذ يف نيي ال : لبقو “ ةعجارملاب

 ةلمجلا لهأب ولو ( هتجوز اهنأ ةأرما ىلع نتيب نمو يناثلاب وأ نيدهاشب ىتأو
 تبصن اهقادص وأ اهنومي امب هتبلط مث ) هدعب و أ ناسلا لبق ( تركناو )

 تبصن : لاق امنإو هل نعذي . نإ اهقح اهيطعبل ( كلذ ىلع ايهنيب ةموصخ

 ذإ قادصلا 7 ملعيلو ى اهترضحيو مكاحلا دي ىلع نايبلا نوكيل اهنيب ةموصخ

 مكاحلا عنتمي الو ث هيلع نيبيف لوصولا يعدي جوزلا لملو “ لوهجم مكحي ال
 قح نم وه ب هنم اهبلطل هتلطبأ دق اهنأل > لوألا اهراكنإ ببسب كلذ نم

 ء ةنيبلاب راكنإلا كلذ لطبأ دقو اهاعدا يتلا ةيجوزلا تتبثأ دقف ةجوزلا

 ى ةنيملل ناعذإ لب ى لطابلل اناعذإ سيل اه راكنإ دعب ةيجوزلا ماكحأل اهناعذإف
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 اهل نايب الو ركنأف اثالث وأ نئاب ًاقالط هيلإ تعدا نإو « ثام نإ هثرتو

 نم يقح ينطعأ : مكاحل كلاق ولو « امهنيب مكح اهقادصو اهقوقحب هتبلط

 عفذ ايلو هقدصو تركنأف ةلفط حاكن ىعدا نإو . يجوز نالف

 كرتنو ء اهراكنإ

 وأ هسفن ىلع هتزاجأ ث تركنأف دحاو دهاشك يزج ال امي نسب نإ كلذك و

 نإ اهثريو ى هثرإ نع مكاحلا اهعنمي الو ( تام نإ هثرتو ) ةيجوزلا "قح تبلط
 ام اهسفن عنمتو هل جوزب سيل هنأ ملع نإ رخآلا ثرإ امهدحأل لحي الو تتا

 وأ (اثدلث وأ انناب قالط هيلإ تعدا نإو ) ةنيبلا بذك تملع نرإ تعاطتسا

 هفلحت مل وأ هتفلحف ( اهل نايب الو ركناف ). ةمصعلا عطقي امم كلذ وح وأ ةمرح

 ىلع ال فصنأو ( اهنيب كح اهقادصو ) ةوك و ةقفنك ( اهقوقحب هتبلط ) مثا
 نايبب اهيلع ءىجت مل اهنآل « اهاوعد ببسب كلذ نم مكاحلا عنتمي الو « ةجوز اهنأ

 : ماحل تلاق ولو ) ةيجوزلا قحل“ناعذاو اهاوعدل لاطبإ ةجوزلا &قح اهبلطف
 اهجوز هنأ وأ ص هاوعد ىف اهجوز هنأ تدارأ ( يج وز نالف نم يقح ينطعأ

 الو ص كلذ عيمج وأ ؟ قادص وأ ةوسك وأ ةقفن وه له قحلا زيم ملو “ ىضم ايف

 كلذو ى ةيجوزلا ركذت مل نإ اجس الو « جوزلا مساب هتركذ دقو “ تزيم نإ اجس

 اهاعَدا نإو ى مهفاف ةياغ كلذ دعب اهتابثإ ناكف « آلوأ ةيجوزلا تفن دق اهنأل
 كلذ نع ثحبلا انمزلي مل“ةبير رهظت ملو هتقدص مث هتيذك وأ هتقدصف ةجوز

 ليق اك ناك ولو اهقدص مث اهبذك وأ اهقدصف تعدا نإ اذك و « ةنيبلاب ةبلاطملاو .
 ال هنأو ى قالطلا هراكنإو هلوق ىلإ رظنلاب وه امنإ اهل اجوز هايإ اهتيمست نأ نم

 نإو ) ةجوزلا "قحي اهل كح ام اهل اناعذإو ةيجوزنلل رارقإ اهنم كلذ "دمي
 كرتتو اهراكنإ عفدأ اهيلو هقدصو تركناف) دوهشو يلوب (ةلفط حاكن ىعدا
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 اهيلع ملظ وأ اهدالب نم "جارخإ اهيلع فخي مل نإ هقدص نيح هديب

 امهنم لك اهاعّداف ةأرما يف نالجر مصتخا نإو ء مصاختف غلبت ىح

 اربجأ ادحتا وأ نكي مل نإف « ًاغيراتف"لك هب ىتأ نإف « نايب افلك

 . اهقالطب

 غلبت ىتح اهيلع ماظ وأ اهدالب نم جارخا اهيلع فخي مل نإ هقادص نيح هديب
 ةنونجملاو « كلذ هلف اهلهأ دلب وأ اهدلب ىلإ اهجارخإ دارأ نإو ( مصاختف

 اذإ ةمألا اذك و ص ىل رهظي ابف امصاختف قطنتو قيفت ىتح كلذك ءاكبلاو

 ةجحلا اهلف تقتع اذإف “ قتعت ىتح جوزلا دي نم عزنت ال ديسلا تبثأو تركنأ

 دوهشب وأ الثم دوهش الب جيوزتلا ةبير نكت مل اذإ هديب نكرتي امنإو ى اهسفنل
 اذإو ى جيوزتلا نايب فلك كلذ بيرتسا نإو جيوزتلا مدع ةبير وأ ةزئاج ريغ

 “جيوزتلا نايبب جوزلا بلاطت نأ اهتجحف تقتع وأ تماكت وأ تقافأ وأ تفلي

 تبث نرإو “ جيوزتلا لطبي ائيش نيبت وأ ةزئاج ريغ هدوهش نأ نيبت وأ

 قتعلاو غولبلاب هلاطبإو حاكنلا راكنإ اهلف اهتموصخو اهتثحابم دمب حاكنلا
 . ملكتلاو وحصلاو

 يف ) كلذ قوف امو ةعبرأ وأ لاجر ثالث اهلثمو ( نالجر مصتخا نإو )

 "لك هب ىتأ نإ ) و هل يهف هب ىتأ نم ( ف انايب افلك' ايهنم "لك اهاعًداف ةأرما
 اناذيإ ءافلاب هلومعم نرق باوجلا فذح امل نكلو ى اخيرات افلك يأ ( خيراتف
 ،هريغل وأ باوجلل لومعم هنأ ملعي مل ءافلا الولو “باوجلل "لومعم اذه نأبو هب
 ص ءافلاب نرقي الف اطرش نوكي نأ حلاص باوجلاف الإو ط ءافلاب نرق كلذلو
 هخيرات قبس نم ( ف ) حرشلا اذه ريغ يف هدجت ال كلعلو هظفحاو اذهب نّلطفتف
 اهقالطب اربجأ ) اخيرات (ادحتا وأ) الصأ امهدحأل خيرات ( نكي مل نإ ) و هل يهف
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 دعقو ى هتجْوزف امهدحأل نايبلا حص نإف « انيبي مل نإ امهل تفلحو نئاب

 دعقي ال : لسىقو . نايبلا همزل و .; رخآ تعفد نإ امهنم هب ترقأ نم اهيف

 . . فلخلا ىلع ، امهدحأب رقأف ًاقيقر ايعّدا نإ اذكو « اهرارقاي

 نإو هيلع قلطي نأ مكاحللف بره وأ هبلع ردقي مل نإ و 2 انالث وأ ( انناب

 اديزب نأ اربجأ ىنثم اهاقلط نإ و كانئاب اهاةلطي نأ اربجأ ايمجر اقالط اهاقلط

 نإو “ال : ليقو ( اتيبي مل نإ امف تفلحو ) دحاو لكل ثالث لمكتف ةقيلطت
 دعقو “هتج وز ) يه ( ف امهدحأل نايبلا حص ناف ) رخآلل فلحت مل امهدحأ نب

 لاق نإ الإ اهيلع لخديو ( امهنم هب تّرقأ نم ) الصأ اهيف ناك يأ ( اهيف
 ولو ( رخآ تعفد نإ ) هب ترقأ نم لخدي الو هل لجؤي هنإف نايب يل : رخآلا
 ح اهنيمي يف فلخلاف نكي مل نإو ( نايبلا ) عوفدملا يأ ( همزلو ) هديب تناك
 هنأ يدنع يذلاف امهدحأل ترقأف دحتم خيرات امل ناك وأ امهل خيرات ألو انسب نإ و

 :ليقو) انناب اهقلطي نأ ايهنم الك مزلي هنأل ى اهىف ادعاق هل ترقأ يذلا نوكي ال

 . يدنع حيحصلا وهو ى اهيف ( اهرارقاب دعقي ال

 [مزج مكحي الو نالف هيف دعق : مكاحلا لوقيف هل رقأ نمل تبثي ( اذكو )
 امهدحأل نايب الو (اقيقر ايعةدا نإ) ةلأسملا هذه لبق ةجوزلا يف اذك و هل هنأب

 ء امهدحأ ديب ناك نإ هديب نل وه : لبقو ( فلخلا ىلع « امهدح أب َرقاف )

 هدب تسيل نم نيبي نإو ى انبي مل نإ هديب نملف ةعلسلا امأ و < نافصن : :7

 رخآلل : ليقو ى ديلاب هناحجرل هل يهف امهدحأ دي يف يهو انسب نإو هل يهف
 ناكف “هدوعقلا ىلع مآدقم نايبلاو “اهيف دوعقل "تبثم هنايبل ,غلم هديب اهنوك نال
 ص نافصتف انيبو امه دحأ دسي نكت مل نإو ن افصن : ليقو ؤ نيملا رخآل

 اذإ ىرخالا نم لدعأ هتنيب نم رظني : ليقو “ اهنايب لطبي : ليقو
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 اذكو ‘ تعفذ هنب ١ وأ هابأ تعدا م كناب الو رن ف اجوز تعدا نإو

 عفدي" هنإف اهتنب وأابمأ ىعةا مث نايب الو تركنأف ةجوز ىعدا نإ

 ةتسلا نود تدلوف لجأل ا ايب تفلكف الجر تعدا نإو نهل لحي الو

 انايب نيجوزلا دحأ نيب ول اذك و « ةنيب الكف امهادحإ زجت مل نإ امأ اتتوافت

 اهتمرح نوكل اهجش وزت هل زح ل ناح وأ ةدملا اهجوزت هنأ نمضت نايبك > لطاب

 ص زئاج انايب نيب يذلل يهف عبرأ نم رثكأ اهب هل تت نيح وأ ى هنم ةدع يف
 "خيرات قبس نإو ى ةعلسلا كح" هكح" ىرقشيو عابي ام رئاسو ةملسلا يف اذك و

 دوقعلا رئاسو “قباسلل مكح" دحاو كلام نم اناكو رخآلا رخأتو امهدحأل ءارشلا

 . ىلامت كلا ءاش نإ ماكحألا باتك يف كلذ ىلع ةدايز يتأيو « ءارثلا كح هكح

 نإ الإ فيعض كلذب رارقإلاف اهيلا يوأيو اهجوز هنأ ترقأ اهنأ نيب نإو

 . رهشو اهيلا يوأي هنأ فرع

 وأ ءابأ تعدا مث ) لصألا ةرابعو ( نايب الو ركناف اجوز تعدا نإو )

 :هلوق عم هترابع . ها ( نايب الو تركناف ةجوز ىعدا نإ اذكو “ تعفد هنبا

 وأ تلفس نإو اهدلو تنب وأ تلع نإو “اهتكدج وأ ( اهتنب وأ اهمأ ىعدا مث )

 “طايتحالا ثيح نم ("نهف لحي الو) اطايتحا ( عفدي هناف ) اهعم عمتجت ال نم
 ص كلذك امهوحن وأ هنبا وأ هابأ تعدا مث نايب الو تركناف اهاعَدا نإ اذكو

 دحاوب تحًوزت وأ نهنم ةدحاوب ج وزت نإ و“ رخآلا مرحت يضتقي لك ءاعدا نال

 ال هنأل حافس ىلع اهنإ : لقت الو ى اهنيب قرف" نكي مل وأ سملا ناكو ى مهنم
 اج"وزت ام ذإ يل رهظ ام اذه ى ايهجوزت اهلطبأ دق ىوعدلاو « رارقإ الو نايب

 . امناوعد لجرلا وأ "ةأرملا تكرت دقو الإ

 ( ةتسلا ) رهشألا ( نود تدلوف لجأل انايب تفللكف اجر تعدا نإو )
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 اخرو و اهتوعد تحص نإ همزل اهدعب نإو « همرلي ل نايبلا اهتماقإ موي نم

 هنأ دبع ىلإ تعدا فإو « ةدالولل دقعلا موي نم ةتسلا نم رثكأ ناكف

 ء ثبعلا فلخت الإو حص نإف « نايب تفلك اهدّيسو ؤه ركنأف اهجوز

 . يف حاكنلا همزلو هدبع ىلع زاج رقأ نإو { فلح هديس دحجو رقأ نإف
 ، ملعي ىتح هللا دنع ايف اهبرقي ال و ، مكحلا

 ( همزلي مل ) اهمم وأ ةعبرألا لبق كرحت وأ ( نايبلا اهتماقإ موي نم ) اهعم وأ

 نإ همزل )امم الو ةعبرألا لبق كرحتي ملو ( اهدعب ) تدلو ( نإو ) دلولا
 نم ةتسلا ) رهشألا (نم رثكأ ) خيراتلا (ناكف) دقعلل ( اخ"روو اهتوعد تحص
 هنأ ,دبع ىلإ ) ةمأ وأ ةرح ( تعدا نإو ) ةدالولا ىلإ يأ ( ةدالولل دقعلا موب

 دوهشب عقاو دقعلا نأ نيبت نأ وهو ( انايب تفلك'اهدتيسو وه ركناف اهجوز

 ص هدحو ( "دبعلا فلح الإو ) اهجوز هنأ تبث ( "حص ناف ) ديسلا ةزاجإو
 مزلتست ةيجوزلا تناك ولو « ديسلا ىلع جيوزتلا ال هيلع ةيجوزلا تعدا انأل

 رقأ ول دبعلا نآل ى احيحص ناكل دبعلا ال ديسلا فلحي هنإ : ليق ولو “ جيوزتلا

 رمألا لب “ ديملا ركنأ ولو حصل دسلا رقأ ولو “ دنسلا هقدصب مل نإ حصي ل

 هركذ امو ى ةضرب مل ولو هكولمم ىلع ضام ديسلا جيوزت نأ ىلع ءانب كلذك
 حيحص دقملا دقع نأب باجأ يشحملا تيأر مث « هاضر طارتشا ىلع ءانب فنصلا

 (فلح هديس دحج و "رقأ ناف ) نذإلاب ةنيبلا تماق وأ « نذإلاب دتسلا رقأ اذإ

 هدر وأ هايإ ديسلا ةزاجإ ىلإ جاتحي ثيح « دبعلا رارقإ رمآل اميمتت ديسلا

 ايف اهبرقي الو كحلا يف ) ركنأ ولو ( حاكنلا همزلو هدبع ىلع زاج رقأ نإو )
 :لىقو ةلجلا لهأ وأ نالدع كلذب هل دهشي ى اهب هجوز هنأ ( ملعي ىتح هنلا دنع
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 حاكنلا نايب فلك هدسو يه ترمعن ف ةأرم دبع ىعدا نإ ( ذكو

 هنكمت الو ‘ تبثو اهملع ز : اح اهشر هب “قأو هتدحح نأ ذكو > ةزاجالاو

 هتعدا نإو > انيمأ ناك نإ نإامبر قدصت : ليقو > ملعت ىتح اهسفن نم

 اهديس و وه دحج و

 نأ ةَسألل "ضعب زاجأ اك ى اهبرقي نأ هل زاج انيمأ ديسلا ناكو ديسلا قدص نإ
 ص نالف ركني ملو نالفل كتجوز : اهل لاق اذإ جيوزتلا يف نيمألا اهديس قدصت

 جيوزتلا يف اهيلو قدصت نأ ةأرملل ٢ضعب زاجأ اكو ركني ملو اذهل كتجوز وأ
 ص كيلو يل كج"وز : اهل لاق اذإ جوزلا قدصت نأ “ضعب زاجأ لب ى كلذك

 ةلزنم كلذ ل"زن" هنأ زيجملا دنع كلذ زاوج هجوو . انيمأ ناك اذإ هلك كلذو

 : نيمأ لاق نإف اذه ىلعو “ بوثلل ريهطتلاو تادابملا تاقوأك تانايدلا رومأ

 كديس كل جوزت دق : دبعلل لاق وأ نالفل وأ اذهل كديس وأ كيلو كجوز دق

 لهأ وأ نيل دعب الإ هلك كلذ عنم حيحصلاو ع لوخدلاو هقيدصت ايف زاجل ةنالف

 . اوبارتسي" مل ثيح ةلمج

 (فللك هدئيسو يه تركناق ) ةمأ وأ ةرح ( ةأرما دبع ىعدا نإ اذكو )

 نإو ى ديسلا ةزاجإ ( ةزاجالاو ) دوهشو دّيس وأ يلوب ( حاكنلا نايب ) دملا
 ديبعلاو رارحألا يف « ركنأ نم ىلع نيميلا مومعل « دبعلل نيميلا اهيلعف نيبي مل
 كلذ مم رمآلا لطمت ولو “اهراكنإ يق اهيلع هقحل ءاضق كلذو ى دبعلل وأ رحلل

 "رقأو ( ةمأ يهو ادبع وأ ارح جوزلا يأ ) هتدحج نا اذكو ( دسلا راكنإب

 ( ملعت ىتح اهسفن نم هنكمتالو ی تبثو « اهيلع ) مكحلا يف ( زاج اهبر هب
 : ليقو ) ادبع جوزلا ناك نإ ديسلا ىضرو دوهشب حاكنلا ةلملا لهأ وأ نيلدعب
 اهديسو وه دحج و هتعدا نإو ) فىمض وهو ( انيمأ ناك نإ اهبر قدصت
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 اهاعاو ًاحاكن ةأرما تدارأ نإو 2 ةزاجإلاو حاكنلا نايبب تفلك

 نإف س تجوزت هتوعد تفيز نإف ، هعم مصاخت ىتح تفقو لجر
 لعفي مل نإو « هنايب ةماقإب ربجأ هرارضإ نابو لطعو مصاخي نأ ىبأ
 . تج وز»”

 )١' تيرغا ىنعم تفلك نمض وأ لوعفملا يف ةدئاز ءابلا ( حاكنلا نايبب تفلك

 اهاعداو حاكن ةأرما تدارأ نإو ) جوزلا فلح نيبت مل نإو ( ةزاجالاو )

 "نيمي اهيلع هلو (. تجوت هتوعد تفنيز ناف “ هعم مصاخت ىتح تفقو لجر
 ص زجي ملف هيعدي نايب هل ناك اذإ امأ « هل نايب الو اهيلع هيعدي ام اهراكنإل

 موبع « فيلحتلا هجو & حاكنلاب صتخم "ريغ كلذو ال : ليقو “ فلحت : ليقف

 همعدي نايب ىلإ هرماقّلع دق هنأ همدع هحوو ء«ركنأ نم ىلع نيمىلاو» ثيدح

 ص نيميلا نع تكسي نأ مكاحلل لحي الو ص هرمأ عطقنا هب قلعت ام فيز" اذإف

 نم هنأل اني كمصخ ىلع كل نإ : لوقي نأ هبلع بجي لب هل وه نمل هركذي الو
 اذإ ركنملا رقي دقو“هبحاصل "قح نيميلا نآل هبحاصل قحلا نايبو « مكحلا مامت

 دوهشلا تام : لاق وأ ( هرارضإ نابو لطعو مصاخي نأ ىيأ ناف ) نيميلا ركذ
 ص هنايب ةماقاب ربجأ ) باوجلا "دري نأ ىبأ وأ مهب تال آدوهش يل نإ : لاق وأ

 اقلعم قالطلاب فلحي نأ نسحألاو ى اهفلح ءاش نإو ( تجوزت لعفي مل نإو
 يهف ينتقراف نإ كنأ فلحإ : مكاحلا هل لوقي نأ لثم “ضعب دنع اهتوفي ام ىلإ

 )١( لصألا يف اذك .

 | - ٣٣‘(٤-۔ _ )ج٦۔للنبل-٢٨(



 هل لجؤي نأ كلذ نم "نسحأو “ تجوزتف تةدتعاو تقلط هقراف اذإف «قلاط

 نسحأو تعحوزت هنابب هللا تاب ل اذإف ‘نيموب وأ مويك اييرق ولو اجأ مكاحلا

 هدوهش نيأ نيبي وأ مصاخيو « باوجلا دري ىتح سبحي وأ برضي نأ اذه نم
 . ملعأ هللاو ةفاسملا رادقم هل لجؤيف
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 باب

 عم ، هدوهشو هسلجم نع دقع دعب غلاب اهب الخ نإ ةقلطم "دتعت
 . . . . .. . .هب تتأ نإ دلوو قادص موزل

 ( باب )

 هب قحلأ امو سيسملا يف

 عماجي ال ةلفط ىلع ةدع ال : انموق لاقو ص ةريغص ةلفط ولو ( ةقلطم "دتعت )

 ال اهنأل عبس نود نم ىلع ةدعال هنإ : ,ضعب لوق لثمو ى اهعماج ولو ى اهلثم

 انونجم ولو (غلاب اهب الخ نإ ) دلولا نم ءاربتسالل ةدملا : لاق نم لوق وهو ى دلت
 وأ مارخإ وأ نيميقم راهن ناضمر يف وأ ايصخ وأ لتفأ وأ ابوبحم وأ انينع وأ
 دقعلا سلج يأ ( هسلج نع دقع دعب ) راهظ وأ ءاليإ وأ ضيح وأ فاكتعا

 «ناويدلا» يف اك “رات الو دقعلا تقو ايل دحاو عضوم يف ادمق وأ ( هدوهشو )

 ( هب تتأ نإ دلوو قادص موزل عم ) دقعلا سلج يف امهوك رتو دوهشلا تباغ وأ
 اذإو ى ينسمي مل : تلاق اذإ لماك مزلي ال هنإف قادصلا الإ “آساهن مل انإ : الاق ولو

 ى تقلط نإ اهنيح نم جوزتلا هللا نيبو اهنيب اهف امل زاج ةدعلا هب مزلت ام عقي م

 ى هل هيلع قح الف للا نيبو هنيب ايف همزلي مل دلولا هب مزلي ام جوزلا لعفي مل نإو
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 ء سلجملا يف تقلط نإ ال

 ارقأ و "رسملا نم ايفتنا ولو ءطو ناكمإ و ةولخ دلولاو ةدملا مزلتف مكحلا يف امأو

 نوكي الف اهنم عقي سملاو ع شارفلل دلولاو ، ةهبشلل "عطق ةدعلا نآل ڵ همدمب

 دقعلا حصي مل ولو ءيش ىندأب جوزلا قحلي دلولاو ى همدع ىلع ةجح هايإ اهيفن
 دلولا هيف قحلي دحلا هبحاص نع هيف ردي" ءطو لك : ليق “ىنزلا دمعتي م اذإ

 املو ةتسل تدلوف هتجوز اهنظي هشارف يف اهدجو ةأرما ءىطو نم : ليق ىتح

 وهف اهب لخدي مل نإو ى جوزلل هنأ يدنع "قحلاو « ايهقحلي هنإف لبق اهئطو جوز

 اهل تناك وأ ملعت مل نإ لثملا قادص ءىطاولا ىلع املو . نالوق ص هلوأ ءىطاولل

 ىتح اهجوز اهبرقي الو { هملع قادص الو ص فلخلا ىلع دلولاف هتدعاس نإ و ةحح

 ; مل اذإو همأ نباف تعواطو تملع نإ الإ هل دلولاف جوز امهل نكي مل نإو “ عضت

 ' انهه اودهشي نأ دوهشلا تبلطو سملا مدعب نقيت ثيح الو سلجملا يف قارف عقي
 رأ طرتشي" الو ى اذك و اذك اهل قدصأ نالف اهجوز نأ اودهشدلف قادصلاب

 روكذملا كلذ مزلي ( ال ) و امات قادصلا هب قحتست ام وأ عقاو سملا ةنأ اوملعي
 همزلي ال ثحب رغصلا نم اهجوز ناك ( نإ ) دلولاو لماكلا قادصلاو ةدملا نم

 اهب ولخي نأ لبق ( سلجملا يف تقلط ) وأ اقلطم غلاب ريغ ناك نإ : ليقو ى دلولا
 ةدعلا مزلت : ليقو “؛سبسملا نكي ملو سانلا اهقرافي مل نكل ؛ سلجملا ريغ يف وأ
 لوقلاف ينسم :تلاقو “اهسمأ مل :لاقو اهب الخنإ :ةيكلاملا رثأ يفو .لفطلا ؟سمب
 نإ و . فصنلا ىطعأو فلح تلكن نإو ى الماك قادصلا اهلو « اهنيمي عم اهف

 لوكتنلا دعب لوكنلا : اولاق ى الماك قادصلا ىطعأ ال وكن دمي اضيأ وه لكن
 ناك ىرإ : اولاق نأ يف انوفلاخو ى اندنع هلك كلذب سأب الو “ لكانلل قيدصت

 لوقلا نأب لوقلا "نأ اومعزو “فصنلا يطعيو « هنيمي عم هل لوقلاف هترايزل ولخلا

 دارملاو : اولاق ع لمملا هملع سيل هتراز وأ هلا تيدهأ وأ اهراز اقلطم اهل

 : يمصاعلا لاق ى امهوحن وأ باب وأ بوث ديقب ال اقلطم ةولخلا زتسلا ءاخرإب
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 ‘ ركذ ام مزل مطو ماتبو > تعنم الإ و ‘ ضرف نإ فصنلا مزل هب و

 قالطلا ددحنو تومب ثرإو “لاستغاو

 انلعم “در ءطولا ءاع دالو انبلا دعب نم قلط نإ جوزلا

 ىحي يذلا اهرهم نيميلا دعب قحتسيو ةجوز لوق لوقلاف

 مزتلا ام"فصن بجاولاو ك هيلع مسقلاف ”لوكت اهنم نكي نإو

 الخ دق هءانتبالل نكي نإو الكن امهم عيمجلا ”مرفغيو

 لمع نم هيلع امو رةجاوزل 3 لب : ليقو رئاز لوق "لوقلاف

 لوقلا رأ ىلإ عجر اكلام "نأ اوركذو ى امهدحأ كلذ يف نيمي ال : ليقو
 صافمعلا ةفرممك فرع دهاش رتسلا ءاخرإ و تيدهأ وأ هتراز وأ اهراز ةجوزلل

 ص ضرف نإ فصنلا مزل ) سلجملا يف قيلطتلابو يأ ( هبو ) ةطقللا يف ءاكولاو
 يف اهنيب ةمرحلا تعقو وأ سيسملا نكي ملو تقلط نإ اذك و ( تعتتم الإو

 بويغ وهو ( ءطو ماتبو ) لماك ةمرحلاب اهل : لبقو ى هريغ وأ ,ناعلب سلجملا

 هب "لحتو ى فلب ولو بسنلا تبثو ى فل عم ولو بوبجم نم اهردق وأ ةفشحلا

 ّذطولا نأل ماتهالا درح ممدقتلا اذهو هب نصحت و ”دتعتو ى ال : ليقو“هلبق ج "وزل

 ص جرفلا ريش يف ولو رك ذلا ؟سمب مزلت ةدملا نأل ‘ رصحلل ال لاح ؛لمكأ ماتلا

 نامزلي قالطلا ددعو دلولا اذك و “ةفشحلا بوبغب نامزنلي اك "قادصلا اذكو

 هيبأىلع مرحت لجرلا اهيلع دقع نم نألو « ةفشحلا ةبويغ الب ولو جرفلا يف ركذلاب
 ديلاب ولو سم اهتنيا و "سم الب ولو اهمأ مرحت اهيلع دقع امو ى سمي مل ولو هنباو
 ةفشحلا بغت مل ولو ءوضولا ضقتنيو آقلطم ركذلاب وأ جرفلا يف وأ ى ةوهشب
 داهجإ عم اهباعش نيب دومقلاب لاستغا مزلي : ليقو ( ”لاستغاو ، ركذ ام مزل )

 ددعو ) نئاب ريغ اهقلط وأ هدنع تناك سمب ال ( رتوم "ثرا ) مزل ( و )
 دعب اهقيلطت تبثي مل سم لبق اهقلط ولف علاستغا ىلع وأ ام ىلع فطع ( قالطلا
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 ،فاكتع او > موص داسفو > ادلو امو اهدلو ام ةمرحو > ةرح “ناصحإو

 .رفكي ملو ىلآ وأ جوز اهنم رهاظ نإ ةجوز تمرحو ،ةرمعو ء جحو

 . مو اهقلط وأ

 اهقلط نإ نكلو > ةدع ف الو هل ةجوزب تسيلو اهقلط دعب هنآل > ىيلطتلا اذه

 وهو دحاو قالط همزل : لبقو « ددملا همزل دحاو ظفلب انالث وأ نبتقىلطت آل وا

 [ائطو ( ةرح ) ءطو ( ب “ناصحإ ) مزل ( و ) لوآلا حيحصلاو ى روهشملا

 تاهمأو ءابآ نم ( امهدلو ام ةمرحو ) هلا ءاش نإ يتأي اك مجرل ىنز ولف « امات

 ءطولا ءاتب ةمرحلا قيلعت ؛اولفس ولو ,تانبو ءانبأ نم ه ( ادلو امو ) ولع ولو
 هادلو امو امهدلو امم "لك ةمرح تسيل هنأل ‘ عيمجلا ىلع ال « عومجملا ىلع "كح
 امو تنبلا معن « تنبلا ىلع دقملا درجمب مرحت مألا نإف ى ماتلا ءطولا ىلع ةبترتم
 ن ١ روهشملاو ٠ انه ىرح هملعو > صضمب دنع ماتلاب نومرح هدلو امو جوزلا دلو

 ءاقلطم جرفلا يف ديلاب مآلا ؟سمي تنبلاو “دقملاب نامرحي هدلو امو جوزلا دلو ام

 مكحلاف روهشملا ىلع انينب نإو ى اقلطم ندبلا يف ركذلابو ى ةوهشب ندبلا يف وأ

 امهدلو ام : هلوق اهنمضتي قلا عاونألا نيب ايف رظنلاب ال نكل ى عومجملا ىلع آضيأ
 ناضمر موص ) موص داسفو ) هدعب امو كلذ لبق ام نبو اهنيب لب كادلو امو

 موص داسف امأ ) فاكتعاو ( هريغ وأ فاكتعا موص > الفن وأ ابجاو هريغ وأ

 داسف دافتسي نأ لمتحي'و ى لبق روكذملا موصلا مومع نم “دافتسمف فاكتعالا
 دسفيو “ فاكتعالا موص "حصي ال ذإ “ فاكتعالا داسف نم فاكتعالا موص

 (ةرمعو جح و) فاكتعالا موص ريغ ىلع لبق روكذملا موصلا لمحيف فاكتعالا

 كندسفي مل امات نكي مل ولو “درفأ امو اهنم نرق ام “ بجي مل امو ايهنم بجو ام

 . لزنأ نإ الإ

 ,و اهقلط وأ ى رفكي ملو ىلآ وأ "جوز اهنم رهاظ نإ "ةجوز تمرحو )
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 ةيرسلاو > لوأل ش ١ رف 'عاطقن ١ و ¡;. آاشمالث ةقلطم لىلحتو > عج ارب

 . . . . . . دح موزلو ء ضعبلا يف ةجورلاك

 ءاليإلا دمب وأ راهظلا ريفكت لبق وأ « ةعجارملا لبق سملا كلذ ناكف ( عجاري

 ى ةمجرلا لبق اهمماجو « ثنحف هكرت وأ ءيش لمف ىلع اهقالط فلح وه يذلا
 همزل هلعف وأ اذك لمفي مل نإ فلح هنأ دارأ هلمل و « قالطلا ركذ هنع ينغي وهو
 قالطلاك اهيف عجاري ةروصلا هنه نإف « سيسملا كلذ سمو « ثنحف ءاليإلا

 مل ولو هلوخدب مرحت : ليقو “ مرحت مل امات نكي مل نإو ى ةعجرلا لبق سمو

 يضم لبق سمو ى ماتلا ريغ دمب راهظلل رتفك نإ لوآلا ىلمف ، ةفشحلا بغت
 ماتلا ريغ دمب هتقلطم عجار نإ اذك و ى هل "تلح رهاظ موي نم رهشأ ةعبرأ
 ؛ةمجارملا لبق مات ريغ ولو اهجوز اهعماج اذإ ةقلطملا مرحت ؛ بهذملاو ى آضيأ

 وأ ى هيلع نيمت "بط ةرورض الب « ادمع هديب اهجرف ؟رسم وأ اهجرف ريغ يف ولو

 رهاظملا نم ليلحتو “ ديدجتب نكل اهقلط نمل ( اثالث ةقلطمل "ليلحتو ) ةيجنت
 تضم قح ًامآت رس ملو ريفكتلا دمب مات ةريغ اهَّسم ولف هسفنل اهل ىلوملا وأ

 رأ ىلآ ولف ى ؛لحت : ليقو ى ديدج الإ هل لحت مل مداق رضاح وهو ةعبرألا

 كلذب َءافدق : ليقو ءاف نكي مل ى رهشأ ةعبرأ لبق مات ريغ اهسمف اهسمي ال
 ص ةعبرألا لبق دلولا كرحتي مل نإ هنبلو ( لوألا شارف !عاطقناو ) هتجوز يمف
 لاستغالاو دلولاو ةدملا وهو (ضعبلا يف ةجوزلاك ةي"رسلا و) ةتسلا لبق دلوي وأ

 ةرمعو جحو فاكتعاو موص داسفو “ةرم ام ىلع اهدلو امو ‘ تدلو ام ةمرحو

 ال : ليقو ى رباج دنع ةرح جرختف هتيرس قلط نإ امأو “ شارف عاطقناو
 : ليقو “ تقتع تام اذإو ى اهميبي الو اهأطي ال : لبقو . امهأطي آل نكلو

 . ريرحتلا ىون نإ الإ ةرح جرخت الو اهميبيو اهأطي

 مزلي مل مق ريغ ناك ولف ‘مجر وأ دلج يأ ([دح ؛موزل) تبث يأ مزل ( و )
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 لوألا سملانو ة عواطم ىنزب مزلي الو % بصخغب رقعو ةظلغمو رفكو

 قادصلا مزلو ء:هتطابل رظنب و ,ديب "نإو هنسو ،اهجرف نود نإو ةجوزل

 تقلط ام مزلي لهو « هب تتأ نإ دلولاو

 ارفك ناكل "مات ريغ ناك ولو هيلع قفتم ةمعنلل ( ”رفكو )”ريزعت وأ ”لاكن الإ
 دنع ( ةظلغمو ) اقلطم ندبلا يف ةوهشب ذيلابو جرفلا ريغ يف اذك و ة اندنع
 ةظلغملا موزلب انم لاق نم دنع تمزل جرفلا ريغ يف وأ مات ريغ ناك نإو ى انروهمج

 ؛طقف ةبوتلا : ليقو “امات ىنز ولو ةريبكلاب ةلسرملا مزلت : ليقو ڵ ةريبك لكي

 ةظلغملاب ل_ئاقلاو “ هريبك لكب ةرافكلا موزل ىلع عراشلا نم "صنلا درب مل ذإ

 ةلسرملاب لئاقلاو « راهظلاو لتقلا ةرافك ىلعو “قاثيملا ضقن ىلع ساق ةريبك لكيم
 عمتجتف ءطولا "ءاتب لئاسملا نم هركذ ام مزلي هنأ : دارملاو ى نيميلا ىلع ساق

 ىنزب مزلي الو٬بصفب رقعو )ضعب نود اهضعب لصحي ماتلا نودبو ى لئاسملا
 ةعواطملا يف مالك "رمو “ردصملا وهو اهحتفب وأ ةأرملا يهو واولا رسكب(ةعواطمب
 ديسلا عواط نإ الإ اهتعواطمب رقعلا عفدي مل ةمأ وأ ةنونجم وأ ةيبص تناك نإ

 ( هسمبو اهجرف نود نإو ) ركذلاب ( ةجوزل لوألا سملاب ) قادصلا مزل ( و )
 افالخ همزلي مل ةوهشب نإو ص ديلاو ركذلا ريغب هسم نإو ( ,ديب نإو ) جرفلا يأ

 قادصلا مزلي ال : ليقو « ال : ليقو ط روهشملا ىلع ( هنطابل رظنب و ) ضعبل
 ( هب تتأ نإ ) اميمج ( دلولاو قادصلا مزلو ) انموقل وهو “ ةفشحلا ةبويغب الإ

 هنطاب رظنب وأ جرفلا يف ديلاب وأ : ليقو ع جرفلا نود اهف ولو ركذلاب سملا ناكو
 ءطولا ناك نإو ى ةولخلا درجمب نامز الف مكحلا يف امأ و « نيتفدلا نيب ام وهو

 . نكمأ اذإ ءطولاب اهيلع كحن انأل لب « اهتاذل ال نكل

 ددملا وأ قيلطتلا ىلع عقاو مسا وأ ةيردصم ام ( تقلط ام مزلي لهو )
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 ةدح او تقلط نإ ةدع اهيلع لهو .نالوق ؟طقف دحا و وأ ددعت نإ لعب

 ! كحلا يف كلذ هوزل َرهظتسأ ؟ال وأ اهيف ناثراوتيو اهتعجارم هلو

_ 

 ٤ نث /

 ) وهو ( ددعت نإ ) هنطابل رظنلاو هيف ديلاب وأ جرفلا نود اف اهسم يأ ( دعب
 عئاض اهيلع دئازلاف ث ثالث نم رثكأ اهقلط تإ دلولاو قادصلا موزلل قفاوملا

 همزلي الو ى يعرشلا ددمتلا ددعتلابو يعرلا موزللا موزللاب هدارمف « هب مثآو

 ل هنأكف ص اعرش ربتعم ريغ ثالثلا قوف ددعتلاو ثالثلا ىلع داز ام عرشلا يف

 وأ ) ددعت ام موزلب فنصملا كح يف لاكشإ الف ى طقف مثإلا هب مزلي امنإ نكمي (
 هلا نيبو اهنيب ايف ةةدعلاو دلولا مزلي ال هنأ ىلإ آرظن ( ظقف دحاو) قيلطت مزلي

 دحاو : ليقو “ ةرمب هب هظفلت نإ ددمت ام همزلو (نالوق) جرفلا نود ايفو ديلاب ,

 ص جرفلا نود ايف ركذلاب سملا دعب نينثا وأ (ةدحاو تقلط نإ ةدع اهيلع لهو)
 نع هتباينل هل ب قلعتم ة"دملايف ( اهيف ناثراوتيو اهتعجارم هلو ) هيف ديلاب وأ
 هنأ ىلإ آرظن (؟ ال وأ)ثراوتيو ةعجارمهيف عزانت وأ رارقتسالاب وأ رارقتسالا

 الف ةعجارم الف ةدع الف ى ةدملاب ءاملا عطق نع الضف ركذلاب جرفلا يف "سم ال

 نإو ى لوآلا يف هلكو اذه يف قادصلا فصن اهل و ةدملا يف نانوكي اهنأل ؟ ثرإ

 الو ةعجارم ال افنآ هب ردص يذلا وهو هموزلب لوقلا ىلعف اثالث قالطلا ناك

 موزل رهظتسا ) انه فنصملا مالك يف لخادف دحاو موزلب لوقلا ىلعو “ ثرإ

 وأ هنود وه امب رقأ ولو “ عامجلا كحي ةولخلا تمقو اذإ مكحي هنأل ( مكحلا يف كلذ

 باسنالا نع ةظفاحم و كش البو ةبير الب جاوزألل حابتلهنود وه اممو هنم ايفتنا

 ُسملا لمح كلذلف “هريغ نم اسام صخي ملو «شارفلل دلولاه : ثيدحلا يف ءاج دقو

 چ “نهوسمت نأ لبق نم "نهومتقلط نإف ف : لجو زع هلوق يف ) 0١ام لك ىلع

 )١( ةرقبلا ٠ ٢٣٧ .
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 لبق رظن وأ هديب ناوكلذك اهسمف تقلط نأ ا ذكو ددرت هللا دنع ايفو

 ًاسم دعي له ،ريفكت لبق اهب كلذ لعفف ىلآ وأ اهنم رهاظ وأ ةعجارم

 نإو . دد رت هف ؟ ال وأ مرحتف

 ديلاب جرفلا‘سم وهو هب نيصتخملا جاوزألا نيب عقاولا سملا مما هيلع قدصي

 ى لماكلا درفلا ىلع لمحي ملو ى ربتعم ريغف امهريغب سملا امأو “ ركذلاب رمملاو

 دنع ايفو ) هبشلل اعطقو اطايتحا ةفشحلا ةبويغ عم جرفلا يف ركذلاب سملا وهو
 هريغ وأ لماكلا درفلا ةيآلا يف دارملا نوكي نأ زاوجل كلذ مزلي له ( ددرت هلا

 ,ديب ةدملا بجت : « ناويدلا » يف لاقو “لوقأ هبو كلذ مزلي ال هنأ رهاظلاو

 ص كلا نيبو اهنيبو « مكحلا يف اهموزل هقالطإ رهاظو « هنطاب ةيؤربو اهجرفل

 هرك ذ ايف ' ركذلاب جرفلا يف سملا وهو لماكلا درفلا ىلع لمحلاب "لوق ةلأسملا يفو
 جرفلا ريغ يف اهعماج نإ : جاهنملا يفو ى هريغ اهركذ نالوق اددرت فنصملا
 ص نالوق ركبلا يفو ى تدلو ال بسنلا تبث بيث وهو جرفلا يف ةفطنلا تلخدف

 ى اهجرف تلخد اهنأ حص اذإ دلولا همزلو تبثي مل جرفلا ةفطنلا لخدت مل نإو

 ام بسن يف هرمأ نإف ال مأ ناناتخلا ىقتلا ردي ملو هجرفب هتمأ جرف آسم نإو
 . لكشم تدلو

 تاو ) جرفلا يف ركذلاب سيل اسم يأ ( كلذك اهسمف تقلط نإ اذكو )

 ؛ رظنو سم هيف عزانت ( ةعجارم لبق ) هنطاب ( رظن وأ ) جرفلا يف ( هديب
 اهنم رهاظ وأ ) ايهنم دحاول هلثم ردقي عنملا ىلعو “ فرظلا يف عزانتلا زيجم دنع

 ةروص يف هب ( مرحتف اتسم دعي له ) راهظلل ( ريفكت لبق اهب كلذ لعفف ىلآ وأ
 ( ددرت هيف ؟ ال وأ ) هل يهف اهك رديف ءاليإلا ةروص يف ًاقذق نوكيو « راهظلا

 ىلع كلا ءاش نإ مالكلا يتأيو ،ةدمي ال هنأب “ضعبو“اسم "دعي هنأب مهضعب حرصو

 فاو ) : ليق ايف قادصلا لب “ نطب ام ةيؤرب ةدع الو ى راهظلا يف كلذ ضعب
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 جوزتي الو . عفدف غلب نإ دتعنتو تكلستغا اهسمف الفط ةأرم ا تجوزت

 . هدلو امو رخآلا دلو ام ايهنم لك

 اهمزلي ال : ليقو ت هتفشح تباغ نإ ( تلستغا اهسمف لفط ةأرما تجو
 ةيبصلا عم غلابلا فالخم لازنإلاب اهمزلي هنإف تلزنأ اذإ الإ يصلا ءطوب لسنلا

 عبصإلاك يصلا ركذ نأ كلذ هجوو ى لزني مل ولو ى اهتبويغب اهمزلي لسفلا نإف

 ام اهنم لك جوزتي الو ) غولبلا دمب اهس ال هنأ عم ( عفدف غلب نإ دتمتو )
 . ملعأ هللاو امومع ةرم اك ( هدلو امو رخآلا دلو

 - ٣؛( -

 



 باب

 اهجوز وأ اهسفن تلتق وأ ترحس وأ تنز وأ ةجوز تدترا نإ
 ؟ال وأ تبات نإ عجري لهو ‘ اهقادص تلطب أ هب كلتق نإ هريغ وأ

 ( باب )

 قادصلا لطبي ايف

 ولو ىضرب ( تنز وأ ) باتكلا لمأ ىلإ ولو ( ةجوز تّدترا نإ ) و
 ( ترحس وأ ) ربد يف وأ جرفلا نود ايهف وأ لمفلا "تي مل وأ ةميهب وأ لفطب

 “ءاوس دامجلا وأ ناويحلا يف ارحس تلعف وأ اهسفن وأ سانلا نم هريغ وأ اهَحأوز

 ليحي لعف لك وه "رحسلاو « ال مأ اهسفن وأ اهج"وز وأ سانلل هب ةرضملا تقحل
 اهرك بحلا يف وأ رارضإلا يف هلواحت لعف لكو ى هتقيقح ريغ ىلع هرظانل ءيشلا

 لكبف ابحاص ررضتيف لتم ىسوملا اهيف نعطتف ناسنإ ةروص ريوصتك بحي نم
 تأرق نإو “ رحسب ىحلا تاملك و نآرقلا ةءارقو ءاعدلا سيلو ى لتقت كلذ

 (هب تلتق" نإهريغ وأ اهجوز وأ اهسفن)ردمعب(تلتق وأ)رحسف ةدقعيف تثفنف
 نإ عجري لهو . اهقادص تلطبأ ) تبره وأ اهشارف يف تزشن وأ هريغب يأ
 ؟ ال وأ ) تومت نأ لبق بوتت مث هب توت ام اهسفن يف ثدحت نأ لثم ( تبات
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 . . . .. ... ...... ... . نالوق

 يف اهئاقبك اهجوز نع اهسفن هب توفت ام نيب ليصفتلا يدنع يذلاو ( نالوق
 ،ىنزكو ةدرلا يف اهتدع ءاضقناكو ى هنم ولو هب “لحت ال ام ثدح ىتح دادترا
 ام نيبو « تبات ولو عجرب الف هب تلتق" نإ ريغلا لتق وأ اهسفن لتق وأ هلتقك و
 تإ : ليق ولو « ةبوتلاب عجريف زوشنو بورهو رحسك اهسفن هب توفت ال

 . هلاح نع ريغتو اهجوز ترحس نإ الإ "حصل بتت مل ولو هلطبي ال رحسلا

 تءاسأ اذإو ىاهيلع نيم الف « تركنأ و اهسفن هعنمت هتجوز "نأ ىعدا نمو

 ىتح ةوسك الو امل ةقفن الف اهقحلي ررض الب اهيلع هل امب هفصنت ملو هتفلاخ و هيلا

 ىلع اهمرحي امم تلعف ام “لكو ى هتيب نم جرخت ملام اهل وه : ليقو “ فصنت
 ى اهقادص لطبت ال اهسفن ةلتاقلا نأ ةفينح يبأ نعو ى اهقادص هب تلطبأ اهجوز

 . اضيأ اذه ريغ هيف ليقو “ ىنزلاب الإ اهقادص لطبي ال : ليقو

 ى اهب عتمتيل وه امنإ قادصلا نإف ث اهسفن تيوفت قادصلا لاطبإ يق ةدمعلاو

 تنز اذإف ىنزلا امأف ى لمعلا عنمو ةرجألا ذخأ ريجأك يهف كلذ تلعف اذإف
 مل اذإف مرحت اهنإف ملعي مل ولو ى هنبا وأ هىبأب تنز وأ ى اهقدصو ترقأ وأ ملعو

 اهيلع قفني ام "لكو ى امارح اهقادص تلكأو تنز دقف هنبا وأ هيبأب اهانزب ملعي

 ثكملا ةحابإ امأو ى اهقادص تلطبأ دقف ملعي ملو امهريغب تنز نإو ى مارح
 تكته دق اضيأو ى ملعي مل ولو اهميرحتب ليق دقو ى ءاملعلا نم امل صيخرتف هعم

 الإ,هلاطبإ نم عنم امو « ةلمجلا يف قادصلا لطبي العف تلعفو ى اهتحابأ و هتمرح
 يف مجرلل تبثم اهانز اضيأو ص اهجوز ةنج"وزل ضقنك اهانز اضيأ و < هملع مدع

 ال توملا ةرزجم يف يهف ةداهشلا مدع وأ مامإلا مدع الإ هدافنإ نم عنم امف اهتمذ
 ‘بتت م ام ةدرلا يف ةدوجوم ةريخألا ةلملا هذهو « مجرلا نم اهعنم اهجوز كله
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 مجرلاب ينازلا لتقي اك “بات ولو لتقي" رحاسلاناي لوقلا ىلع تبات ولو رحسلا يفو
 > بهذملا وهو لتقي ال بآت ادإ رحاسلا نأب لوقلا لع امأو ك بات ولو دلحح وأ

 عجر اهقادص تلطبأ نم تبات اذإ : لاق نمف ى لتقي ال بات اذإ كرلا نأ اك

 بجوي امف تلعف اهنألف عجري ال : لاقت نمو اهيلا عجري هنأ هيلع حضاوف ى اهيلا

 يف ناك نإو « اهيلع ةردقلا مدع وأ ى اهب ململا مدع الإ لتقلا اهمنم امو « لتقلا
 ةوق تلطبف هيف اهرحس رثأ نإو ى اضيأ دادترا ليبسف كرش ظفل اهرحس
 هايإ اهمنم عم ص ركذ ام ةلملاف اهقطي مل وأ اهضغبأ وأ هئام وأ هئاهتشا وأ هركذ
 نإ ىتح ث ةقرفو عنم دادترالا اضيأو ى عتمتلا لاك نع وأ عتمتلا نع كلذب

 ٠ هريغو كلذ رم دقو > حاكنلا ددح تبات نإ : لوقب اضعب

 ؛ تيم وهو اهنم عتمتي تم ال ذإ هنم اهسفن تتوف اهنأ حضاوف اهسفنتلتق اذإ و

 قادصلانع اضيأ اوفع اوءاش نإف ؛ هؤاىل وأ اهنع افع ولو ى اهقادص تلطبأ دقف
 افعف اهجوز ريغ تلتق اذإ امأو ى اهلصي نإ اهوطعأو ى اهلصو نإ هودري ملف

 نأل ى اهسفن توفت مل اهنإف اهوذخاي م وأ ةيدلا اوذخأ اهولتقي ملو اهنع هؤايلوأ

 ى لتقلا ناك رهظ اذإ موتكم رحس وأ ىنزك ال ى لتق هبقعي ال تباث وفعلا كلذ
 ةكرحلا دادترإلا ريغ تالطبملا رئاسو رحسلاو ىنزلاب قادصلا نالطب يق ءاوسو
 ريغ رخآ كرش نيد ىلإ تلقتنا اذإ ةيباتكلا يهو ةك رملا نأ ريغ ى ةلحملاو
 اذإو ى قادصلا لطبتف اهجوز نع اضيأ اهسفن تتوف دقف باتكلا لهأ نيد

 هذخأت الف اهطعي مل نإو ‘ تدر هتفلتأ وأ اهدنع ناك نإف اهقادص ةأرملا تلطبأ
 تفلتأ نإو ى هنم تجرختسا امو قادصلا تهر ةدرلا ىلإ تراص اذإو ى هنم
 اذكو . يقب ام تكسمأو « مكحلا موي رعسب هتميق تدر ضعبلا يقبو هضعب

 : ليقو “هتلغ نم تجرختسا ام اذكو ىمحلا موي ةميق ةميقلا درت هلك فلت نإ
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 3 هنالطب ىعداو هيلع اهجوزب تكسمتسا "نإ اهل مكاح تصني الو

 الو ن ايب هفلك الإو ء هدنع كلذ نراب نإ ةموصخ ايهنيب بصتني الو

 نتبي مل نإ اهفلحي

 درت ال اهنأ يدنع يذلاو . تجرختسا امم وأ هنم تفلتأ ام ةميقو يقب ام "درت

 ِراقك قادصلا تذخأ موي اهنم ادوجوم ناك امو اهدي يف اهنم يقب ام الإ ةلغلا
 و . ٠ ٠ ٠

 م =-

 قادصلا ىلع يأ ( هيلع اهجوزب تكسمتسا نإ امهف مكاح :تصني الو )
 اهنإ : لاق ءاوس هدنع ناب نإ : دعب لاق اك هنالطب نّسبو ( هنالطب ىعداو )

 تلعف اهنإ : لاق وأ اذكب هتلطيأ هنإ : لاق وأ “ تلطبأ مب ركذي ملو هتلطبأ
 ‘تّرقأ نأب مكاحلا يأ ( هدنع كلذ ناب نإ ةموصخ امهنيب بصني الو ) اذك

 :الاق وأ ى هاركذ وأ ءارك ذي ملو ى قادصلا لطبي ام تلعف اهنأ نالّدع دهش وأ
 لمقي ال هنأل هاركذي الف ىنز ناك اذإف اذكب هتلطبأ : الاق وأ 2 اذك تلعف
 الإو ) هانيبي نأ ىنزلا ريغ ناك اذإ ىلأوآلاو ى ةعبرأ اوناك نإ الإ نادلجيو امهنع

 هنأل "نيمي اهيلع نكي م امنإو ( نتيبي مل نإ اهفلجي الو ) هنالطب ىلع ( انايب هفلك
 امأو ع ركنأو رحس وأ ىنز وأ كرشأ هنأ هيلع يعدا نم ىلع ةلمجلا يف نيمي ال
 امأو « هل سيل مدلا ةنأل نيميلا كردي الف “ يلولا ُريغ ءاعدا امنإ هنألف لتقلا
 ام وأ هتلطبأ ام اهنأ ىلع فلحلا امأو “ تملع اك عنملا رهاظف كلذ ىلع فلحلا

 همجوت يف ىل رهظ اذكه « اذك تلعف ام اهنأب فلحلا نمض يف هنألف الطبم تلعف
 ال هيلع تبث ام صاقتنال ءاعدا قادصلا لطبي امل هؤاعدا اضيأو ى نيميلا مدع
 اهراكنإ نأل نيميلا موزل يدنع يذلافدمبو «صالخلا ءاعدا وأ هلصأ نم هل يفن

 . هنم هتءارب يعدي جوزلا نع لام ذخأ نمضتي
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 ث لوألاب لطبي مل اهقدصأ مش هل الطبم تلعف مث قادص الب جوزت نمو

 هلطبي الو ى هتلطبأ هل الطبم تلعفف رقعلا مزلف هن ودب تجوزت نإ اذكو

 نم تلغتساو هرامث نه تلكأف اهقادص تضبق نإو ث هبوجو لبق "لعف

 ء صقن وأ كله نإ هتميقب تذخأ ام ةر ابمزل الطبم تلعف مث هلالغ

 ء تفلتأ امو تلكأ ام تنمضو

 (اهقدصأ مث) ةلمجلا يف قادصلا يأ (هل ذاطبم تلعف مث قادص الب جوزت نمو)

 دعب هلعفت اجمب لب ( لوألا ) لمفلا ( ب ) اهقدصأ ام ( لطبي مل ) "سملا لبق
 ءانب الطبم هلبق تلعف دقو "رسملا دعب:لئملاك اهقدصأ "نإ امأو ءهلطسي امع قادصإلا
 نم هيلع اقفتا ام وأ رقملا اهقادصإ وأ سملاب لثملا قادص قادصلا موزل ىلع اهنم

 تجوزت نإ اذكو ) اضيأ هلطبت الف هلك كلذ ىلع قباس "سملاو “ ريثك وأ ليلق
 ( هتلطبأ هل داطبم تلعفف ) الثم آرملب لثملا قادص وأ ( رقعلا مزلف هنودب
 نم تلكاف اهقادص تضبق نإو “ هيوج و لبق لعف هلطبي' الو ) قادصلاك
 لالغتسإلا "نأ دارأ ى ريسفت فطع ( ذلطبم تلعف مث هلالغ نم تلغتساو هراث

 "در اهمزل ) وأ ىنعمب واولا وأ راملا يف "دارم مومعلا اذهو ى ءاركلاو راثلا معي
 وحنب ( تفلتأ امو تلكأ ام تنمضو “ صقن وأ كله نإ هتميقب تذخأ ام

 مث ةأرما هركأ نمو « "رسملا وحنب لب دقعلاب بجي ال لثملا وأ رقعلا نآل « رمملا
 بويبغ لبق هتعفاد مث هتعواط نإ الو ال : ليقو ى اهقادص تلطبأ هتعواط

 ،ممرحتلاب "ندت ملو اهتسم نإ اهقادص همزل اهب هانز دعب ةأرما ج"وزت نمو “ةفشمحلا

 نمو ى ريخألاب قادصلا اهلف اهئطوف اهقدصي ملوابهجأوز تربخأو تنز نمو

 اهربد هتنكمأ نإو < نالوق قادصلا يفف رهشأ ةتس نم لقأ ىلع هتجوز تدلو
 ءهريغهتنكمأو ءطولا نم هتعنم نإ اذك و ىهلطبت الو ىاه ناك اهلبق يف اهحكنف
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 لطب ًالطبم تلعفف رخآب هريغ تجوزت مم اهقلط م امقدصأ "نإو

 تعج ور مس تلعف مم هضعبب وأ هب تدتفاف مولعم تجوزت نإو رخآلا

 . . . .. .. .. .. .. ثلطبيم

 نع هتهنو هركذ تحابأ نإو ى عبصألا يف اذك و ع هيلإ تنكس نإ لطبو
 :تلاق اهئطو املف تتكسو اهيلجر ذخأ نإو .فقولاف عبصإلا لخداف عبصألا
 ًاقادص ىمس نإ و ى اهل قادص الف ناسل الو ديب هعنمت ملو نيذخفلا نم هتنكمأ امنإ

 الب ةقرفلانوكت ىتح دقعلاب هلك قادصلا بجي لاق نمف سم لبق الطبم تلعفو

 الإ بجي ال : لاق نمو :0 هلك هلطبت اهنإ : لوقي فصنلا عجر توم الو سم
 فصنلا اهلف توملا ناك وأ اهسم اذإف « طقف فصنلا لطبت : لاق ع فصنلا

 ام اذه ص اضيأ رخآلا فصنلا تاطبأ "رسملا دعب اضيأ الطبم تلعف نإو ع ققابلا
 ء"رىملاك توملاو ‘ اضيأ يقابلا فصنلا لطب اهسم اذإ : ءايركز وبأ لاقو “يل رهظ

 اذإف ى هيلع بترتم ىمسم قادصلا نأ ههجوو ؛ همالك يف ةروص نم كلذ مهف

 هنع تجرخ وأ ( اهقلط مث اهقدصأ نإو ) لطبي الف "رسملا يقابلا فصنلا ققحت
 مث ) رابتخا وأ راكنإ قارف وأ ءادف وأ نامل وأ ةمرح وأ ءاليإ وأ راهظب

 رخآلا لوقيل قادصلا ركذ امنإو “ قادص ريغب وأ قادص ( ب هريغ تجوزت

 العف تلعف اهنأ عم هضبقت مل ولو “ لوألا ال ( رخآلا لطب لطبم تلعفف رخآ )

 دمب الطبم تلعفو جوزتت مل نإ ايس الو ‘ ةجوزلا مساب ةاعسم يهو الطبم
 تإ : هلوق نم هركذي ام هل لدي اكو “ ىلوألاب هلطبت ال اهنإف هتًدع نم اهجورخ
 تجوزت نإو) :لاق اك ءادفلا ةدع يف هلطبت ال اهنأ نم هلوق نمو « ةدع يف تلعف
 تذخاف قادص الب وأ هتذخأف امهل نّيمف مولعم ريغب وأ ( مولعم ) قادص ( ب

 ( تعج ور مث ) الطبم ( تلعف مث هضعبب وأ هب تدتقاف ) لثملا قادص وأ رقع
 قالط وه وأ نئاب قالطك ءادفلا نأل ( لطبي مل ) ديدجي "ضعب لاقو “ كلذب
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 تلطبأ تلعفف ديدح اهجوز اهجوزت مث مولعم ىلع آانئاب تقلظ نإو

 اقلطم ةنونجمو ةلفط الو . ةدع يف تلعف نإ ةقلطم هلطبتو ص رخآلا

 . دنازلا رومأملا نيص ملع الب سمف هنم رثكأب هيلع دقعف مولعب رمأ نمو

 3 تلعف "نإ اضيأ هلطبتو

 ( ىلع انناب ) اقالط ( تةلط نإو ) “ لاق اك هلطب ال نئابلا ةدع اهلعفو “ نئاب

 الطمم ) تلعقف ديدج ( ىادص ) 7 اهجوز اهجوزت مث مولعم ( ىادص

 تلعف نإ ) مجر قالط ( ةقلطم هلطبتو ) لوآلا ال ( رخآلا ) هب ( تلطبأ )

 كلمع ال ةعجر ةدع ف الو > ةيعجر ريغ ةدع ق الو > ةدع دعب ال ) ةدع يق

 اهتيلوفط نم ءامكبو ( ةنونجمو ةلفط ) هلطبت ( الو ) تءاش نإ الإ ابتمجر
 تقلطنا وأ تقافأ وأ تغلب نإو “ قالط الب وأ اهدعب وأ ةدعلا ين ( اقلطم )

 تلعجفقّلط وأ رهاظ نإ و ال : ليقو ى اهقادص تلطبأ هعفدت ملف ىنزلا لاح

 امم اهب هلعف لعف لك اذك و « هلطبت : .ليقو‘تمرحو « هلطبت مل اليبس اهسفن ىلإ هل
 امم هتأرماب جوزلا هلعف لعف ُلكو ى امل : ليقو « "رسملا اذهب اهل رقع الو اهمرحي

 تملع اذإ الإ « ناويدلا » يف اك اهل : ليقو “ رقع هب افل سيلف هيلع اهمرح

 ييهو تنز ش ةعح رلا لمق 7 اهعماح و اهقلط ولف « ال رقع الف تعواط و

 . هبلع تمرح اهنأل اهقادص لطبت مل ةدملا

 تسمف هنم رثكاب هيلع دقعف مولعم ) قادص ( ب ) هل جوزتي نأ ( رمأ نمو )
 اك الطبم ( تلعف نإ اضيأ هلطبتو ى دنازلا رومأملا نمض ) ةدايزلاب ( ملع الب
 اهجوزب نأ اهجيوزت هل زوجينمم هربغ وأ اهيلو ترمأ نإ و “دئازلا نود ام لطبت

 ملع نإو ع الطبم تلعف نإ اضيأ هلطبتو ‘ صقنلا نمض "لقأب اهجوزف قادصب
 سملا ناكف تلاق امم صقن نيح صقنلاب تمع وأ هيلع ديز نإ ةدايزلاب جوزلا
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 اهكردي ال لحم يف اهعاب وأ اهلتق وأ اهبتر رمأب تلعف نإ ةمأ نع لطب و

 اهسفن تراتخاف تس مم هقتعأ "نإو ! ريخألاب ال : ليقو 2 اهجوز هيف
 , اهفصن لطب

 ملعي مل وأ صقنلاب ملعت ملو "سملا لبق تلعف نإ و « "لكلا لطب الطبم تلعفف
 ام فصن وأ “ هرومأم داز ام فصنو جوزلا هب رمأ ام فصن تلطبأ ةدايزلاب

 هركذ ام فصن لطبتف صقن امو دقعلا يف اهرومأم هركذ ام وهو ترمأ

 وبأ لاقو . يدنع يقابلا تذخأ اهلعفب مأاعالب سم اذإو & صقن ام فصنو

 . اضيأ هلطبت : ءايركز

 الطبم ( تلعف نإ ) دبع وأ ,رح تحت ( ةمأ نع ) قادصلا ( لطب و )
 هلطبت : ليقو ( اهجوز هيف اهكردي ال لحم يف اهعاب وأ اهلتق وأ اهب ر رمأب )
 ى اهج"وزو وه اهقدص نإ الإ ىنزب اهرارقإ لبقي" الو “ اهبر رمآ الب ولو ىنزلا

 اذك و “هنم رمأ الب ولو ىنزلاب هلطتت اهنأ لوقلا اذه وه رهاظلاو “نا۔بب ناك وأ

 ةراسخ هتمزلأ دق نوكت نأب اهدنس ىلع اهنم ةيانج كلذ "نآل هتالطبم رئاس
 هلع يف ام ىلع سفنألاو لاومألا يف اهتيانج همزلت اك « قادصلا نالطب يهو

 ك اهجوز هيف اهك ردي ال لحم يف اهعيب وه يذلا (ريخألاب) هلطبت ( ال : ليقو )

 هدبع'عيب هل زوجي اذك و « ناويدلا » يف اك ، اهديس نم زئاج عيبلا اذهو

 . هتأرما هك ردت ال ثيح

 ( لطب ) ردبع وأ رح نم ( اهسفن تراتخاف تتسم' مث اهقتعأ نإو )
 امهل سيل اهنأ امهادحإ ؛ نيتهج نم لكشم وهو ( اه ) ل يذلا ( فصخ ) لا
 امل تشي لب لطمسي ال اهقصن نأ ىرخألاو ، قتعلا دعب تسم اذإ اهسفن رابتخا
 ص "رملا لبق اهسفن تراتخاف اهقتعأ نإو : لوقي نأ حضاولاو ى قتعلا دعب "سملاب

_ ١ ٥ ٤ 



 تعيب مث مولعم ةمأ جوزت نمو ،كلذكف تلعفف رتختلو اضيأ هلبق نإو

 مولعب ًادْبع تجوزت "نإ اذكو ء لطبي رخآلا نذإب تلعف مث "سم دعب

 لطب تسم مث ًالطبم تلعف مث سملا لبق قتعأو بهو وأ عيب مث

 ه قتعملا وأ رخآلا ىلع يذلا فصنلا

 قتعلا دعب اهسفن رتخت مل ول %فصن ىقبي « دقعلاب.ديسلا هقحتسي افصن نأ كلذو

 اهقتعأ ؛نإو )انل رهظي اذك" هتلطبأ اهسفن تراتخا الو “ تسم" اذإ امل ناكل

 ام ىلع الطبم ( تلعفف ) اهتسم مث اهسفن ( رتخت ملو اضيأ ) سملا يأ ( هلبق )
 فصنلا ( ف ) ءايركز وبأ لوقي ام ىلع اهسم مث الطبم تلعف وأ يدنع مدقت

 نكل ( كلذك ) لطب "سملاب هقحتست يذلا فصنلاو ى هل تباث دقعلاب ديسلل يذلا

 امل ءيش الف سملا دعب اهقتعأ نإو ى رابتخالاب لبق ةلأسملا يفو « لعفلاب انه لطب
 دق هنآل لطبي الف “ ةرح نوكت نأ لبق هقحتسا اهديسل هلك وهف “ قادصلا يق
 : لاقي الو « تلعف نيح هل اكلم تسبل اهن ] عم ث هنع اهلعفب لطي الف هل تدث

 اهرابتخا بجوب ال اهقاتعإ : لوقن انأل هب توفيف اهرايتخايف ببس ةمألاقاتعإ
 ىلع لخاد جوزلاف هدارأ نم لكل درطم قتعلا دعب رايتخالا نألو . هزيجي لب
 . كلذ

 ريغ ىلإ هجوب تجرخأ وأ ( سم دعب تعيب مث مولعم ةمأ جوزت نمو )

 التق وأ ( رخآلا ) ديسلا ( نذاب ) ةطبم ( تلعف مث ) ةبهك لوالا اهكلام
 تقتعأ نإ اذك و ى هل ال لوألل هنأل ( لطبي مل ) كردت ال ثيح اهفلتأ وأ ريخآلا

 مث مولعمي ادبع ) ةمأ وأ "ةرح ( تج"وزت نإ اذكو ) "رم اك تلعفف سم دعب
 مث ١ لكلا يف "ديق ( سملا لبق قتعأ وأ ) ام هجوب جرخأ وأ ( بهو وأ عيب
 ( ىقتنملا وأ رخآلا ) ديسلا ( ىلع يذلا فصنلا لطب تتسم' مث ذاطبم تلعف

 . ءاتلا حتفب



 ىلعالو امهجاوزأ ىلع امهمرحي الو ى هب نيتبكارتم قادص لطبي الو

 ِموصل "دسفم وهو ى ةظّلغم الكتمزلو «هب اتكلهو ىرخألا لسن لك

 نيجوزلا نيب ًآيرحت "لخدمأ قادصلا نمضو « ةرمعو جحو فاكتعاو

 . ى ةرورضالب

 ىلع ايهمرحي الو ) بكارتلاب يأ ( هب نيتبكارتم قادص لطبي الو )
 الضف تدلو ام يأ ( ىرخألا 'لسن ) اهنم ( لك ىلع ) مرحي ( الو امههجاوزأ
 ريغ : لقو ى ةلسرم : لسقو ( “ةظلفم ذعك تمزلو 0 هب اتكلهو ) اهدلو امع

 لسنلا اهمزلي الو“موضوو ( ةرمعو جح و فاكتعاو موصل "دسفم وهو) كلذ

 اميرحت "لخدم" قادصلا نمضو ) لازتإلاب ةأرملا ىلع هبجوأ نم دنع اتلزنأ نإ الإ
 وأ هتخأ وأ همأ اهمضرتف ةعضرم جوزتي نأ لثم ( ةرووض الب نيج وزلا نيب
 ينزب ث لثمو 0 هتعضرأ نم اهعضرت وأ تدلو ام هملع مرح نمم "نهلثم وأ هتدح

 ك اهجوز هنأ ماهيإ ىلع 5 مون ق وأ ارهق هنبا نبا وأ هنبا وأ هدح وأ هوبأ اهم

 دمع ىلع امأو . اهمرحي نكل ع قادصلا هب لطبت ال يذلا ىنزلا نم كلذ وحنو

 اهَرغ يذلا وأ اهب ينازلا نوكي الف ‘ يه هتلطبأ دقف اهجوز مرحم هنأ يف اهنم

 ينعأ؛ممرحتلالاخدإ هب نوكي يذلاىنزلاب ءايرك زيبأ دارم اذهو“هل لطبملا وه

 وأ اهتنب وأ اهتدج وأ اهمأب هانزو هدلو نبا وأ هنبا وأ هدج وأ اهجوز يباب اهانز

 ص هنم ملع ىلع ال اهسفن اهتخأ وأ اهمأ هنكمت نأ لثمو ! كلذ وحنو اهدلو تنب

 اهنأ ةروص ىلع اهج"وز ىلإ اهتدج وأ اهمأ وأ اهتنباب ناسنإ ءيجي نأ لثمو
 وأ اهمأ وأ هتحوز تعضرأنم هعضرقف امضرم جوزلا نوكم نأ لثمو“هتجوز

 يف دحأ ببستي نأ يدنع كلذ نم سيلو « اهنم مرحم اذ هعاضرإب نوكي نم
 وأ اج"وزت ىتح متك و “ ةدحاو ةأرما اهعضرت ىتح ىثنالاو ركذلا عاضر نامز

 دمعلا ميرحتلا لاخدإ يف ءاوسو ص جوزنتلل ؛لبق هيف ببستلا ناك امم كلذ وحن
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 عضرم ىلع فاخي نأ ةرورضلل هلاخدإ لاثمو “نامضلا ليزي ال أطخلا نأل ى هريغو
 ؛لككلا نم همزل قادصلا نمض نمو “امرنحس اهب جرخم نم هعضرتفتوملا ةعضرم وأ

 يف ءاوسو ى ةأرملا هطعي ملو تام اذإ جوزلا اذك و « هدر ةأرملا مزل اذإ اذك و

 يذلا ضرملا يف تايضلا الإ ى هريغل "نايضلاو ممرحتلا لاخدإل ‘نايضلا ؟ نايضلا

 ج وزت نإ : « ناويدلا » يقو .0 ميرحتلا لاخدإ ريغل ناك اذإ ثلثلا نمق همف تام

 اهل : ليقو ع اهلف آسم نإ و قادصلا ال ثرإلا اهلف ؟رسي ملو ضرفف ضرمف
 ثلثلا نم :ليقو“لكلا نمف "سمي ملو ضرم يف جوزت نإ و“النثم وأ اقادص لقألا

 ام : ليقو ى قادص الف "سمي ملو ضرفي ملو تام نإو ى لكلا نمف سم نإو
 قةعأنإو ىهلك اهلف هضرم يف تامو لثملا نم رثكأ ضرف نإ و « تتام ولو لثملا

 "لكلا نم اهقادصو ثلثلا نم اهقتعف اهس ملو تايف ضرفي اهجوزتف ةمأ هيف
 يبنجأ و هدبع وأ هنبا قادص نمض نإو ث ثلثلا نم امهالك : ليقو « ثرإلاك
 ملو هلام نم قدصي ‘نأ يبنجألا نذأ نإ اذكو . نالوق ثلثلا وأ "لكلا نمف

 "نمو ى "لكلا نمف ضرم ىتح دهشي ملو قدصأ نإو « نذآلا ضرم ىتح لعفي
 نم : ليقو ى لكلا نم ثرإلاو ؛ضرفلاف ضرم ىتح دهشي" ملو ضرفب جوزت

 لعف نإ و « زجي مل نذ آلا ضرم ىتح قدي ملف قدصي نأ هثراول نذأ نمو“ ثلثلا

 دعب هضرم نم "حص اذإو ‘ لكلا نمف ضرم ىتح ضرفلاو حاكنلا ىلع دهشي" ملو
 قادصإلا لبق نذإلا "حصو هل نوذأملا ضرم نإ و٤كلذ لك يف هيلع زاجهيف نذإلا

 هل نذأ نإو ى نوذأملا !لعف زاج "دترا نإو . نوذأملا لعفي الف نذآلا تام وأ

 راجئتساو هل عيبوبئاغل ءاطعإ و ماصيإو نهرك ميثب هقلعفهدبع قدصي" نأ
 امب ىنج وأ هضعب عاب نإ اذك و ص لعفي الف دوهش الب هل نوذأملا جوزت وأ « هب

 وأ هرامتسا نإو ى قرغتسمب يناجلا يف ديسلا لعف "زجي مل نم لوق ىلع هقرغتسي
 "حصت مل "ةأرما وأ اتقو هل "ةدح نإو ى هقدصي نأ هلف آدساف هعاب وأ هرجأتسا
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 همزلي مل اهسفن هتعنمو هل نايب الو حاكنلا تدحج مث قادصب جوزت نمو

 . اهقادص

 وأ صقن وأ هيف داز وأ هرّسغف هلام نم .انيعم قدصي" نأ نذأ نإو ى هتفلاخم

 جرخف هلام نم امولعم هدبع ىلع قدصي نأ هرمأ نإ و ع قدصي الف هريغب هطلخ

 :ليقو “ىضم هلعف هل ام هل نوذأملا لعف نإ و “الف هقتعأ وأ هضعب ولوهكام نم

 ضوملا وأ ليكلا وأ نزولاو زوجت ايمف :ليقو ى اقلطم ةميقلا نذ آلا هيلع كردي

 . ائيش نوذأملا ىلع كردي مل وه هادتفا نإ : ليقو ى هيف نكمي ايف

 همزلي ل اهسفن هتعنم و هلنايب الو حاكنلا تدحجمث ِقادصب ج وزتنمو (

 . ملعأ هللاو هدعب ارهق وأ راكنإلا لبق اهئط و ولو ( اهقادص
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 باب

 ربد يف دمعب اهس نإ قالط الب نيبتو ًةحوكنم رديبأتب مرحت

 ( باب )

 اهنيبي' وأ ةأرملا مرحي ايف

 اهسمم نإ قالط الب نيبتو ) اهيلع دوقعم يأ ( ”ةحوكنم ,ديباتب مرحت )
 هي ناويدلا » يف اك مرحت ال نأ ”ضعي صخرو ( ربد يف ) ةفشح بويغو ( دمعب
 قيقحتلا دنع قرف ال ذإ ص ارارم كلذ دمعت ولو امهريغو « حاولألا ه باتك و

 ريناند ةسمخ اهنم "الك مزلأو يئاطسرفلا ىبح وبأ صخرو ى رثكأو ةرملا ننب

 كلذك ةثالث ايهنم "لك قفني نأ صخرو “اهماحرأ نم ةيالولا لهأىلع ناق دصي

 مرحت : ليقو “ ادمعتي مل نإ مرحت الو . ءيش ايهنم كلذ دمعتي نم ىلع سيلو
 ككلذ دعب رخآلا ملعنإ تمرح رخآلا نود امهدحأ دمعت نإ و“ "ضعب "هححصو

 نإ و“انيمأ ناك ولو هقدصي ال نأ هلف كلذب رخآلا امهدحأ ربخأ نإو ىال : ليقو

 هل صخرو ص هريغ ىلعو هملع تمرح اهجوز )١' اهطلخأ نإ و « نالوقلاف هقدص

 . هريغل ال اهعامجو اهعم ماقملا

 . اهربخ أ : اهب اوص لمل و لصال ١ ف اذك ) ( ١
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 اهب لخد نإ تدلو ام وأ اهدلو ام اهيلع جوزت وأ مف وأ

 ثمح اهعماجيو « ربدلا بنتجي نكل هريغلو هل لالح اهنأ يدنع رهاظلاو
 ؛ حيحصلا وهو ال : ليقو “ تمرح هدسج ريغب اهضتفا نإو ڵ اهدسج نم ءاش

 ربدلاب مرحت : ليقو ى جبحصلا ىلع مرحت مل ابيث اهجرف يف هدسج ريغ لخدأ ول لب
 نوكي ال هنال ربدلا ىلع سيقم هنأك ( مف وأ ) هتفشح بفت مل ولو لخد اذإ
 لح » : للع هلوقل لزنأ ولو آل : لبقو “همف ل زنب ل ام ال : ليقو “ لسنلا هنم

 دمع الب مفلا يف اهسم نإو ى ةرسلا قوف ام يأ ) « رازإلا قوف ام ضئاحلا نم

 نإ الإ مرحت ال : ليقو « اهمدعو ةفشحلا بويغ مفلاب ميرحتلا يف "ءاوسو مرحت م
 هرك ذ لوأ لوصحب اهمرح ةبويغ الب اهمرح نمف ى ةفشلا ةرمح مفلا ثدح و تباغ
 ناك اذإو ع تباغ ولو مفلاب مرحت ال نأ حيحصلاو ى نيتفشلا نيي ةرمحلا كلت يف

 مل نم مرح : ليقو “ رخآلا نم دمع الب رخآلاب نيجوزلا دحأ هلعفف مرحي ءيش
 لخدي نأ لثم ى رخآلا ىلع“لك مرح : ليقو “ سكعالو ى دمعت نم ىلع دممتي
 ءامربغ وأ ضرم وأ نونج وأ مونب ناركس وهو اهربد وأ اهمف يف هركذ

 . سكملا لب دمعتي مل نم ىلع دمعت نم مرحي ال نأ حيحصلاو

 ص اهايإ الو آرخآ ج"وزت يتلا هذه "رسي مل ولو ( اهدلو ام اهيلع ج"وزت وأ )
 ( اهب لخد نإ تدلو ام وأ ) ارخآ جوزت يتلا هذه "سم نإ الإ مرحت ال : ليقو
 هللا دبع وبأ يشحملا لاق « ارخآ اهجوزت ىتلا تنبلل ةدلاولا ةقباسلا هتجوزب يأ

 هعبتو “ لوخدلاب الإ نْم"رحي ال اهتحت امو تنبلا نآل : ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم

 ديفي الو تنبلا ميرحت ىلع مالكلا نأ يضتقي اذه نأل ى لكشم" وهو فنصملا

 جوزت اذإ مآلا ميرحت ىلع وه امنإ ءايركز يبأ مالك لب كلذك سيلو ى اذه الإ

 ىلع لوخدلاب الإ مرحت ال : لاقي نأ نع الضف تنبلا ميرخت ىلع ال « اهتنب اهيلع

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١



 الإو ء دمعت نإ اهيبأ ةجوز وأ ابتلاخ وأ اهتمع وأ اهتخأ وأ ء ًاقلطم ح . . . . . & .
 هب ه وأ الع نإو اهدلو ام جرف رمعب رظن وأ > نالوةف

 .و

 ءاوس ى اهتنب جوزتب مآلا مرحت يف قالطإلا ءايركز يبأ دارم نأ يدنعو ى اهمأ

 مألا سم مألا حاكنل خسف تنبلا ىلع دقعلا نأ ىرب هناك و ى ال مأ ملا ىلع لخد

 ى مالا جوزتي مل اذإ مالا مرحي تنبلا ىلع دمقملا نال ص دبالل امف ممرحت و اهسمي مل ما

 ىرو > هل ةحوز مالا تناك اذإ كلذك رمالا لمحف > تنبلا ىلع لخدي مل ولو

 مرحت ال : ليقو “ تنبلا وهو اهعم عمتجت ال نم اهيلع لخد اذإ اهل ميرحت مجلا نأ

 "سم نإ الإ مرحت ال : ليقو ى ةيناثلا سم نإ الإ اهيلع اهتمرح جيوزتب ةأرما
 دمعت نإ الإ مرحت ال : ليقو ى ال مأ يناثلا جوزتلا دمعت ( اقلطم ) تدلو ام

 دمعت نإ ) اهعم عمتجت الزمو ( اهيبأ ةجوز وا اهتلاخ وا اهتمع وا اهتخأ وأ )
 اهيلع دقعلا نأ اهعم عمتجت ال نم ىلع دقملاب ةجوزلا ميرحت هجوو ( نالوقق الإو
 ىلع هدقعل ضقانم و_ هو > ادبأ زوحح ال اهنيب عجلا ناك ثح > دبألل امل كرت

 دقع نم عماج دق هنأك و ‘ هتجوز ىلع هدقعل خسف اهيلع هدقع ناكف ع هتجوز

 ص ةقر هيفو ليق اذك ص ىلوألاب جةوزتلا لبق هلاحك سيلو هاون هنآل « ايناث اهيلع

 الإ نهريغو اهتلاخو اهتنبو اهمأك اهيلع اهتمرحم جوزتب ةأرما مرحت ال : ليقو
 ةدج وأ امأ ةيناثلا تناك نإ الإ ةيناثلا ٦سم ولو مرحت ال : ليقو ى ةيناثلا رسي

 ًاربد ولو ( اهدلو ام جرف ,دمعب رظن وأ ) ةيناثلا“سم عقوو اهنود امو اتني وأ
 وأ ةرورضل دمع الب وأ ادمع ( هديب هتسم وأ ) اهدجو اهتتدجك ( الع نإو )
 ةرورضلا لاثمو > ةرورض مدعو ردمعب الإ مرحت ال : لبقو > ةرورض ريغل

 نمف ةوهشل ادمع ديلاب جرفلا ادع ام 4رسم امأو ى ةيجنتلا وأ هل نيعت نإ بطلا

 كلذ اهدلو ام سم اذإ هتأرما هب مرح اهجوزت لبق كلذك "سم نم هب مرح

 ق انباحصأ نب : ةتس يدأ نب ورمع نب دمحت هللادبع وبأ لاق ‘ الف ال نمو > رسملا

 له امهب لخد ولو ى ابترتم ناك اذإ فالخ اهتمع وأ اهتلاخو ةأرملا ىلع دقعلا
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 هدّمعت وأ لفس نإو تدلو ام اذكو ‘ اهدسج نم عضوم يأ ف هجح رقب وأ

 نإ اذكو « نالوقف الإو « دمعت نإ ةغلابلا اهتنب جرف نطاب رظن وأ اهتخأب

 نبا ركذو اهسمي مل وأ ةيناثلا ؟سم فالخلا تبثأف ؟طقف ةيناثلا مرحت وأ نامرحت

 ص هيلع اتمرح هنم ة"دعلا يف ىتلا ةأرملا تخأ جوزت نم نأ ةبرشألا باب يف رفعج
 اذإ ةمعلاو ةلاخلا مرحت امنإو ى ةمعلاو ةلاخلا يف ىلوآلا مرحت الو ةريخألا : ليقو

 . ىهتنا ىلوالا مرحت الو ى اهتخأ ةنبا ىلع اهجوزت ٠ ح - َ . - : ٠

 ؛سم نكي مل ولو اهتلاخ وأ اهيلع اهتمع ج وزتب ةأرملا ميرحتب لوق تبث اذإف
 دقعلا ىلوآلا رحت ةلع ةنأ نيبتف مألاو تنبلا اذك و ى ىلوألاب نيتخألا يف ناك

 ىلع ةأرملا جوزت "نأ رفعج نبا مالك كديفيو ى سملا صوصخ ال ابتمرحم ىلع

 لاق “ قلطت مل يتلا اهتمرح ىلع اهج“وزتك ةيعجرلا ةدعلا يف يتلا ةقلطملا اهتمرحم

 نمك ى هتأرما هيلع تمرح هنأ هتأرما تنب وأ هتأرما مأب ىنز لجر يف يبعشلا

 كلذ يف يقهيبلا ىورو “ بجلا ءام مرحف بج" يف هبصف رمخ نم ًآزوك ذخأ
 هنأ يقهيبلا معزو ى « لالحلا مارحلا بلغ آلإ مارحلاو لالحلا عمتجا ام » هوحنو

 اهمأ هملع تمرح ةأرملا جرف ىلإ لجرلا رظن اذإ ه هنأ : للع هنعو ‘ فيعض

 كلذ ف دوعسم نبا نع يورو > هب جتحم ال فعض هنأ يقهيبلا معزو «اهتنبو

 فيض هنأ يقهيبلا معزو ىاهتنبا و ةأرما جرف ىلإ رظن لجر ىلإ للا رظني ال هنأ

 يا يف هجرفب ) هسم ( وأ ) هلك كلذ يوقت دهاوشب د ودرم يقهربلا ُفسعضتو

 نإو تدلو ام اذكو ) دمع الب ولو ركذ وأ ىثنأ ( اه ) دلاو ( دسج نم عضوم

 ام وأ > ةًرلالك ولو ) اهتخاب ( سملا يأ ) هدو.عت وأ ( اركذ ناك وأ ) لفس

 ةمرحب الو هتجوز تخاأب ىنزلاب مرحت ال : ليقو “ لفس نإو اهتخأ تدلو
 رظن وأ ) دجلاو بآلا اذك و هب مرحتف اهتدج وأ اهمأب ىنزلا امأو ى هتجوز

 نا اذكو “ نالوقف الإو “ دمعت نا ) هريغ نم ولو ( ةغلابلا اهتنب جرف نطاب
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 وأ اريغص وأ . لفس نإو هدلو اهئطو وأ هريغ نم نإو اهتلفطب هدمعت

 . . . . . الع نإو هدلاو

 ص اهريغ نم نإو ( هدلو اهنطو وأ هريغ نم ناو اهتلفطب ) سملا يأ ( هدمعت
 وأ اريغص وأ ) هتنب نبا نإو ( لس نإو ) هنم اهدلوك لجر نم اهبيبر نال

 > الفط ولو اهنبا اهئطو وأ هارك اب ناك ولو همأ يبأو هبأ يبأك ) الع ناو هدلاو

 اهدلوب مرحت ال : ليقو ى اهنم هدلوك هريغ نم اهدلو "نآل « اهجوز ريغ نمآ ولو

 اهتنب ةروع هرظنب هتج"وز مرحت ال :ليقو “هلك كلذ يف "رملاك رظنلاو كهريغ نم
 ةنأ نونعي « تيبلا يف اهمأ ةودع تنبلا : اولاقو « هنم اهتنبب مرحت اك هريغ نم

 نيجوزلا دحأ ملع ءاوس و “بسنلاو عاضرلا لئاسملا كلت يف ءاوس و اهب مرحت اهمأ

 هب عقت ال هنإف “ هنم ىنجأب اهانزو اهنم يبنجأب هانزك ال اميمج املع وأ طقف
 ‘ ةأرما هب مرحت ال هركذ نأ قهارملا ريغ لفطلا يف : ليقو ىاملع نإ الإ ةمرحلا

 اهيخآ وأ هتأرما تخأب ىنز نإ : «ناويدلا» يفو ى مرحت : « ءايضلا » يف لاقو

 ،سانلا نم هريغك وهف اهج"وز يخأب تنز نإو مرحت : ليقو ‘مرحت ال : ليقف
 اذكو ى مرحت ال دمع الب اهتدج وأ اهمأ جرف نم نطب ام ىأر نإ : ليقو

 اهيبآ ةروع "سم وأ هتنب ةروع نم نطب ام ىأر نإ دمعلا ريغ يف ضعب صخر
 ام ىأر وأ ك لفس نإو اهدب ًاغلاب اهجوز نبا ق ر وحع تسم وأ هدب اهدح وأ

 بآلا و نبالاىلع مرحت ال نأ الع نإ و هيبأ وأ “لفس نإو هنبا ةجأوزنم نَطَ

 اذك و > دمعب تسم ولو مرحت ال : لسىقو > هدح وأ هبأ ةروع اهديب تسم وأ

 جوز ةروع ةأرملا وبأ "رسم وأ ى اهج"وز ىلع مرحت له هتنب جوز ةروع رظن نإ

 ؟ ادمع هتأرما يبأ ةروع ىلإ جوزلا رظن وأ ؛ هتنب

 نأ آالوق ءايرك ز وبأ ركذو ؟ال وأ ؟سملا كح" هكح له رظنلا يف اوفلتخاو

 اهجوز نباو اهجوز يبأك اقلطم لاجرلا نم لجر ةروع رظنب مرحت ال ةأرملا

 رك ذيس و ءاسنلا لثم لاجرلا نم نطب ام نوكي الو :رلوق دعبلاق ذإ امهريغو
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 . هب ارقأ نإ ال يه تملعو ىنز وأ هنم ملعب تنز وأ

 وأ "سم نمو .خلا اهيلع مرحي لهو ؛لاوقأ“ماع ريغ هىكحيو لوقلا اذه فنصملا

 ام رظن نم : راثآلا ضعب يفف ىال : لبقو اهمأ تدسف ةوهشل ال هتنب جرف رظن

 جرف نم نطب ام رظن نمو ى اهجوز وهو اهمأ هيلع مرحت مل هتنب جرف نم نطب
 وأ اهيبأ ربد رظنب دسفت الو “ تنبلا لثم ةبيبرلاو ى اهتنب هملع تمرح ةأرما
 دسفت الو ی دسفي ال هنأ دمع الب ءطو وأ سم وأ رظن لك يف : ليقو “ ديب هسم

 ضمي دنع دسفتو ؛ ضعبل آافالخ تفع نإ الإ اهريغ نم هتنب ءطوب هتجوز
 الإ نانيمأ اهيلع دهش وأ ترقأ نإ رحدلابو : ليق ى ملعت مل ولو اهتيراج ءطو
 . اهمعزب ولو تبات نإ

 ضعمب معزو ى ناثراوتي الو ى اكرش اهرح۔ ناك نإ الإ مرحت ال نأ قحلاو

 ولو ( تنز وأ ) مرحت ال اهلهجل هنبا وأ امجوز يبأ جرف تسم نإ ةأرملا نأ

 اذإف ( هي ا"رقأ نإ ال ) لفط وأ ةميهبب ولو ( ىنز وأ هنم ماعب ) لفط وأ ةميهبب
 يف قيدصتلا عقو نإ و “هق"دصي الو هيلع مرحي مل ىنزلاب رخآلل نيجوزلا دحأ رقأ
 يبأ دارم اذه نأ لمتحيو “ كلذب بذكيو هبلق نم هفنىلف ا مهدحأ بلق

 ص ةقرفلل عضوي مل رمأب رابخإ امهرارقإ نأ كلذ هجو لعلو “ فنصملاو ءايركز
 . اهديب لعج" نإ الإ اهل قالط ال هنإف _ ةأرملا ابس الو _ هيلع بترتي لب

 امهدحأ رقأ ولو :ليقو“ةمرحلا تمقو رخآلاهقدصو امهدحأ رقأ نإ :ليقو

 لعفي وأ ةأرماب لمفي لفطلا اهجوز تأرنإ الو“اعههجوزتلبق ىنزلانمهنم عقو امب

 ايهنم ناك نم لعف نإ اذك و “ لجر اهب لمفي ةلفطلا هتجوز ىآر وأ لجر هب
 هحكتني هتأر وأ ةأرماب وأ “اهسفن يف هريغ وأ دوعب لعفت هتأرما ىآر وأ انونج

 . ربدلا ريغ يف لجر
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 مرحي لهو ء ةعجارم لبق وأ راهظ نع وأ نيمي نع هريفكت لبق اهّسم وأ

 اهريغ نم نإ و غلابلا هدلو وأ الع نإو هدلاو جرف ادمع ترظن نإ اهيلع
 ح . غ . 2ِ .. . ء

 اهتدج وأ اهمأ وا هتعضراف الفط تجوزت نإو . نالوق ؟ ال وأ لفس وأ

 ص يئارلا ىلع مرح : ليقف ث ينزي رخآلا هاري نيجوزلا دحأ يف فلتخاو

 ام ىلع فطع ( اهسم وأ ) رخآلل لك لح : ليقو رخآلا ىلع ٦لك مرح : ليقو
 يف نيميلا "رب ريفكةلاب دارأو اهقالطب ةعقاو ( نيمي نع هريفكت لبق ) ممرحتلا هب

 قيرط ىلع راهظلا بناج يف ةرافكلا ءاطعإ و ى زاجملا قيرط ىلع قالطلا بناج

 ام لعف لبق لوقي نأ حضاولاو . زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا نم كلذف ت ةقيقحلا

 قاط اذإ ( ةعجارم لبق وأ راهظ نع ) ريفكت ( وأ ) هيلع اهقالطب فلح
 . اهجرف يف هديب وأ عضوم يأ يف هركذب اهسم ءاوس هتجوز

 ( غلابلا هدلو وأ الع نإو هدلاو جرف ادمع ترظن نإ اهيلع مرحي لهو )
 ( نالوق ؟ ال وأ ) لفس نإو اهتنب نبا وأ ( لمنس وأ اهريغ نم نإو ) ربد ولو
 ال : ليقو ى اهب لخدي مل نإ حاكنلا دسف ينتجوزت نيح ةكرسثم ينإ : تلاق نإو

 تينز ينإ : هتجوزل دحوملا وأ اهجوزل ةدحوملا تلاق نإو ى اهبذك لخد نإو

 لوخدلا دعب ملع مث ةيناز اهملعي ملو ةأرما جوزت نمو “ سأب الف كرشلا لاح يف
 لطبي : ليقو “ جيوزتلا ليق تنز نإ اهقادص لطبي ال نأ ريتخا اهقرافف اهب
 نم هب تيلب" ام اهرضي الو ى اهاري ناك ولو مرحت الف ىنزلا ىلع تهركأ نإ و

 ةيراجلا هيلع الو هيلع مرحت مل هنبا ةيراج عماجي هتأر نإو “ ةرورض ةوهشلا

 ص اهعزن ىلع دهشتسي ملو اهئطو هنال اقلطم مرحت : ليقف « هنبا اهئطو نإ الإ

 . مرحت ال : ليقو

 تناكف (اهمأ وأ ) عاضرلا نم همأ تناكف (هتعضراف لفط تجوزت نإو )

 ةدجلا تناك نإ اهمعو “مآلا نم ةدجلا تناك نإ اهلاخ ناكف ( اهتدج وأ ) اهتخأ
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 ّغلاب اذكو ى اهيلع مرح اهيخأ وأ اهتخأ تنب وأ تلفس نإو اهتنب وا

 امو هتخأ وأ لفس نإو هدلو وأ تلع نإو همأ اهتعضرأف ةلفط جوزت

 نيتلفط جوزت نإو ث هيلع تمرح ةغلابلا هتجوز وأ هيخأ تنب وأ اهتحت

 امهؤايلوأ امهيلع دقع ةلفطو لفط اذكو س اتمرح ةدحاو اهتعضرأف

 تعقو تدترا وأ دترا نإو 0 ةمرح امهنيب تعقوأ ةدحاو اممتعضرأف

 عوج ر عمي ىتح

 تناكف ( اهتخأ تنب وأ ) اهتنب نبا ناكف ( تلفس نإو اهتنب وأ ) بآلا نم
 ريصت نم وأ عاض رلا نم همأ ةمع تناكف ) اهيخأ وأ ( عاضرلا نم همأ ةلاخ

 (همأ اهتعضراف ةلفط جوزت غلاب اذك و ى اهيلع مرح ) هعاضرإب هنم مرحم تاذ

 ىثنالا هدلو اهعضرأ يا ) هدلو وأ تلع نإو ) عاضرلا نم هتخأ نوكت اهنأل

 هتنب تنب نوكت اهنأل ( لفس نإو ) اذكهو هنبا ةنبا وأ هتنب تنب وأ هتنب وهو
 امو هتخأ تنب نوكت اهنأل ( اهتحت امو هتخأ وأ )؛اذكهو هنبا تنب تنب وأ

 وأ ( اهن ود امو همخأ ةنبا تنب نوكت اهنال اهتحت امو ) هيخأ تنذب وأ ( اهن ود

 . ( هيلع تمرح ) هعاضرإب هنع مرحت ن ٥ لك وأ ( ةفلابلا هتجوز

 هنأ يدنعو ( اتمرح ةدحاو ) ةأرما ( اهتعضراف نيتلفط جوزت نإو )
 ةمرحلاب دارأ و ايهنيب عمجلا هيلع مرحي امنإو ى ءاش اهتيأ جوزتيو نا"دتعتو اهقرافي

 تعقوأ ةدحاو اهتعضراف امهؤايلوأ اهيلع دقع ةلفطو لفط اذكو ( 0 ةقرفلا

 ىلإ ( عوجر عقي ىتح ) ةمرح ( تعقو تدترا وأ دترا نإو “ ةمرح اهنيب
 دنع اهسمو كرشم اهجوزت ولو اهجوز ىلع مرحت مل ةأرما تيبس" نإ و ى مالسإلا
 : لاق نمو “ نيك رملا كلم لخدي ال نيما۔ملا نم نوك رملا ابس ام : لاق نم

 يبأ لوق ىنعمو “ لخد نإ ملسملا اهجوز ىلع تمرح : لوقي مهكلم لخدي
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 جوزت رح اذك و ى اهيلع مرح هضعب وأ هتكلم ش ادبع تجوزت نإو

 قتع مش ةأرما دبع جوزت نإو ، حاكنلا لطب اهضعب وأ اهكلم مم ةمأ
 تراتخاف تقتع مث ةمأ تجوزت نإ اذكو « ددجي نأ هلو ، لطب راتخاف

 لررع عم مارحإب وأ سافن وأ ضح مطو يفو > هديدحت حصو > لطب

 . نالوق

 ىلع ءانب امهدحأ وأ نيجوزلا دحأ ىسي" نأ ةةرفلا تابجوم نم نإ : قاحسا

 مث ادبع تج وزت نإو ) كرشملل يبسلا دمب تدلو ام تابثإ ىلعو ع يناثلا لوقلا
 ريصي هنأل ص قتعب ولو اهكلم نم هجرخت ىتح ( اهيلع مرح هضعب وأ هتكلم
 ةمأ جوزت "رح اذكو ) قتع نإ اذك و “ هجوزت اهل زاج جرخ اذإف اهنم امرحم

 .ىقتعب ولو « هكلم نم اهجرخي ىقح تمرحو ( حاكنلا لطب اهضعب وأ اهكلم مث
 ءاهجوزت الو ، اهيف كروش ام ي"رست هل زوجي ال هنإف اهضعب كلم ةروص يف اذه

 مث اهأربتسا ءاش ناف 2 مرحت الو طقف حاكنلا لطبيف اهلك هكلم ةروص يف امأو

 افمنإو ى اهارستي لب هتمأ ناسنالا جوزتي ال هنأل حاكنلا لطب امنإو ى اها"رست
 . ملعأ هللاو هل هدعبو ى اهكلامل يرحتلا لبق دلولا نآل اي رست بارأ نإ اهئربتسي

 الب ( ددجي نأ هلو ‘ لطب ) هسفن ( راتخاف قتع مث ةأرما دبع جوزت نإو )

 "حصو ى لطب ) اهسفن ( تراتخاف تقتع مث ةمأ تجوزت نإ اذكو ) ةدع
 سافن وأ ضيحب ءطو يفو ) اهل : ليقو “ اهجوز قتع ةرحل رايخ الو ( هديدجت
 (نالوق ) ةفشح بويغو ( دمع عم ) ناضمر يف وأ ةرمع وأ جح ( مارحاب و ا

 اهنأ قيقحتلاو ص رثكألل سافنلاو ضحلاب ممرحتلا بسنو ى ةمرحلا مدع اوراتخا

 عجرب اهف هنع يهنملا داسف ىلع لدي امنإ يهنلا نأل 2 مارحإلا ف عالا مرحت ال

 . هنع يهنملا تاذ ىلإ
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 يدتفتو هتفلح دحجف دمعب ربد يف عاقو اهجؤز نم تعةا نإو
 ةأرما سم دمعت نمو .هنيمي يف ًابذاك هتملع نإ تردق امب هنم
 هرفك يفو رثكالا دنع مرحت اهايإ يه اذإف ةليلح ريغ اهنظ
 .. ....................................... هفالخ

 حيحسلاو . هريغ وأ هعبصأ اهجرف يف لخدأ نإ ةأرملا مرحت له اوفلتخا و
 مرحت مل هب تذتلاف هريغ وأ ًادتو اهجرف يف تلخدأ ول اهنأل ةمرحلا مدع يدنع

 اهعماج دق ناك تذتلاف هركذ هريغ اهجرف يف لخدأ اذإ هنإ : لاقي دقو “ هيلع

 اعامج يأ ( اعاقو اهجوز نم تعدا نإو ) اهب هريغ ىنز هنأكف هركذ ريغب
 كلذك مارحإ يف وأ ايهب اهمرحي نم لوق ىلع سافن وأ ضيح يف وأ ( ربد يف )

 ملعي ام ( هتةلح دحجف ) ةعجارم لبق عايجك همرحي ام كلذ وحن وأ ( دمعب )
 هعوقوب مرحت يذلا كلذ لعفام وأ < هدمعب مرحت يذلا كلذ دمعت هنأ

 اهرمأ هفلحت نأ تبأ نإو ( هنيمي يف ابذاك هتماع نإ تردق امب هنم يدتفتو )

 . هفيلحتب مكاحلا

 ( يه اذاف ) هل ةيرس ريغ وأ هل ( ةليلح ربغ اهنظ ةأرما آسم دمعت نمو )
 يه يتلا ةأرملا يأ ( اهايإ ) ةنئاك وأ ةدوجوم ةجوز ريغ اهنأ ةنونظملا ةأرملا يأ

 ليلقتو ربخلا دارفإ لصألا نآل ةيلعفلا ةلمجلا ريدقت نم ىلوأ اذهو ى هتجوز

 مدع لصألا نآل عفرلل راعتسم اهايإ نوك نم ىلوأو “ نكمأ ام فوذحملا
 وأ صقنلاب زاجملاو لسرملا زاجملل ةمسق ال ةيوغل ةرامتسالا هذهو ى ةرامتسالا

 عيمجلا دنع ىصعو هتين ىلإ ارظن ليلقلا اهمرحو ( رثكألا دنع مرحت مل ) ديزلا
 ىلع فقوتو ىصع : ضعب لاقو < هرفكب "ضعب مزج ( فالخ هرفك يفو )

 امارح دصق نم لك رفك يف اذك و “ريغص : ضعب لاقو ص ريغص وأ ريبك هنايصع
 اهوركم وأ الالح قفاوو
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 { مرحت ملالو ال يه اذإف هنم مرحم وأ جوز رتاذ حاكن دمعت نإ اذكو

 . رم ام هرفك يفو حاكنلا حصو

 ( ال يه اذاف هنم مرحم وأ جوز تاذ ) جوزت يأ ( حاكن دمعت نإ اذكو )
 لب حصي ال : لبقو ( حاكنلا حصو مرحت مل ) مرحم تاذ ( الو ) جوز تاذ

 ص هتين فالخ تجرخ ولو اهلمعو هحراوج باستكا عم هتينب اهاتز هنآل مرحت

 ىمعو فالخلا نم ( "رم ام هرفك يفو ) هديدجت حصيو دقعلا لطبي : ليقو
 . ملعأ هللاو هب لممي ال آدج فيمضف ةيصعم نود ةءاسالا لوق امأو ى قافتاب
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 باب

 نيم قطي ال ام هلمحت ال رم ( ل امو سفن ف امج هز . اهمرل

 2 هب ار اعضوم لخدت الو ‘ مداخ ةئام هل نإو اهسفنب هشع يلتو ‘ ةن ؤم

 باب

 نيجوزلا قح يف

 ،اهيف هنوخت ال ناب هلامو هسفن يأ ( لامو سفن يف اهجوز ظفح اهمزنل )
 هعدت الو ‘ عبش ىلع لكأت وأ دسفي وأ ى با ودلا هلك أتوأ قرس هلام كرتت الو

 وأ هربخت لب « كلذ وحن وأ ةوه يف مقي وأ الثم تيبلا هل ضرمتت ةكوش هبيصت
 نييزت الب اهسفن عدت آلو هشارف الو ‘ سيفانخلا وأ بابذلل هبارش وأ هماعط عدت

 ولو ( ةنؤم نم قيطي ال ام ) ديدشتلاب ( هلمحت الو ) هسفن يف هل عفن اهنييزت نال
 زبخو خبطك هلكأ رمأ ابس الو ى هلك هتيب رمأ بابحتساب ( يلتو ) هب اهل مكح

 هل ينجت نأ لثم ( اهسفنب ) هشارفو ( هشيع ) يلت نأ بحتسي هنإف “ هشارفو
 نم راثلاب هيلإ يتات نأو ى هيلإ اهب تتأ اهريغ ىنج نإو هيلإ اهب يتأتو ى راثلا
 ام لك بيطتو زبختو هل نحطتو ى هيف تعضو وأ ى هيف تنزخ يذلا عضوملا

 ( تاو ) كلذ وحنو ءاقسلا نم َءاملا هل بصتو ط هعنصتو هنحطتو رانلاب لمعي
 لاجرلا همف دمقت عضوم ءهمهتا (هبار اعضوم لخدت الو مداخ ةنام هل) تناك
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 يفخت نأ املو > سكعت وأ هضعب قداصت الو . هركم نم لزتم الو

 الو ى تعاطتسا ام هناريجو هءاب رقأ ربتو عرشلا نوناق فلاخ نإ كلذ

 هفيض مركتو > هنذاب الإ جرخت

 لخدت"الو « الطاب هتهارك ناك ولو ( هركي نم لزقم الو ) يناوزلاءهاسنلا وأ

 . هديري ال نم هتيب

 ( فأ اهلو ) اهدنع فوقولا يف ناك ولو ( سكعت وأ هضيغب قداصت الو )
 هتقداصم وأ هضغب ( فلاخ نإ كلذ يفخت ) و هقيدص ضغبتو هضيغب قداصت

 وأ ع هعنم أربتملا قداصو ىلوتملا ضغبأ نأب ( عوشلا ) ةدعاق يأ ( نوناق )
 ءاهيلع هل تبجو نم ةيالو ءيش اهنع طحي الو كام رهظي ملو هل رهظ ام ىلع هقفاو
 ةرشعلا ءوس بجوي امم كلذ ناك اذإ نكلو « اهملع هتءارب تبجو نم ةءارب الو

 اهرسك و ءابلا حتفب ( "رتو )كلذ تفخأ ةقرفلا ثروي وأ اهجوز نيبو اهنيب
 لعم ريغ هنأل ى سايق ريغ ىلع بيرق عمج مهيلإ نسحتو مهمركت ( هءابرقأ )
 ( تعاطتسا ام هناريجو ) ءامركك ءابرق سايقلاو ى ماللا فعاضم ريغو ماللا

 امل الإ ( هنذاب الإ جرخت الو ) مرضت ال نأ اهيلع بج يذلاو “ بدنلا ةهج ىلع

 نم رك ذ امو ى( هفيض مركتو ) هايإ اهفكي م ىرخأ وأ ايند رمأ نم هنم دب ال
 اهتقفن ىلع ادئاز اهاطعأ ام وأ اهلام نم وه امنإ هفض ماركإو هناريجو هبراقأ رب
 نم هنم يطعت نأ وأ ص هنم مهيطعت نأ اهل نذأ نإ الإ هلام نم ال « اهسابلو
 مالكلاب ناسللاب اضيأ مهمركتو مهربتو « تءاش ام هلام يف لعفت نأ وأ تءاش

 ناك ترإ الإ اه زاجأ ولو اغلاب اركذ ناك نإ فضلا لزنت الو ى زئاجلا بيطلا

 ةأرما وأ اهمداخ وأ لقاع لقط وأ ى اهمراحم نم غلاب لقاع ركذك اهربغ اهعم

 . هب 'لخت الو ةلقاع ةلفط وأ
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 لفنت الو اهاعد اذإ هنع اهعنمت الو ءاهسفن يف هظفحت و حابم يف هيصعت الو

 . ٠ ٠ هنذاب الإ ةميلو ال و اسرع دهشت الو ‘ رم دقو هنذاب الإ

 ، هوركم يف هتيصعم اهلو ( حابم يف ) يهنلا ىنعمب يفن ( هيصعت الو )
 ملكتت وأ هريغل فشكت ال نأب ( اهسفن يف هظفحتو ) ساب الف هيف هتعواط نإو
 انتن وأ اهجرف وأ اهجراخ يف اخسو عدت ال نأو 0 ادب دحت مل نإ الإ هريغ عم

 نأ اهدارأو لمج بتق ىلع تناك ولو ( اهاعد اذإ هنع ) اهسفن يأ ( اهعنمت الو )

 ةالصب ( لتقنت الو ) هنم لزنت نأ اهبلط نإ اهس الو هعنمت الف « هبتق ىلع اهعماج
 الإ ) بئاتلا ىدحإ تفذح لفنتت لصألاو « ةددغملا ءافلاو نونلاو ءاتلا حتفب

 ص هنذإب الإ لفنلا يلصت ال اهنأب رمشي' ام ةالصلا باتك رخآ يف ( "رم دقو هنذإب

 أ هل سيل : ليقو ى هنذإب الإ لفن مصت الو 2 اهمني ما ام لفنتت نأ صخرو
 ةمئاص تناك ولو اهيلع هل بجي امب امل ضرمتي نأ هل زوجي نكل ةدابعلا نم اهعنمي
 لفنلا موصت نأ اهل زوجي لوقلا اذه ىلعو “ ناضمر لدبو ناضمر الإ ةضيرف

 يضر نإ الإ اهراد نم جورخ ريغ نم لفنلا رئاس اذك و اهعنمي مل ام هنذإ الب

 . جو رخلا

 ًاومز وأ ًارطب يأ ءارلاو نيملا حتفب ( اسرع ) رضحت يأ ( دهشت الو )
 ءانبلاو لاحلا كلت ذاختا وهو “ءارلا ناكسإ و نيملا مضب وأ هريغ وأ جيوزتلا رمأب

 وأ اهمضب وأ اهلجرو لجرلا ةأرما وهو ءارلا ناكسإو نيعلا رسكب وأ ةجوزلاب
 ءاوسس رعلا عضوم يأ فاضم ردقيف ةميلولا ماعط وهو “ءارلا ناكساو نيعلا مض

 سرملا مامط ( ةميلو الو ) ديدج جوزت اهيف راد وهو ال مأ ةميلولا هيف تناك
 هيلع عمتجم لبطك ركنم كلذ يف نكي مل نإ ترضح اهل نذأ نإف ( هنذإب الإ )

 . هملع ىتنفغم وأ

 سرملايق ءانغلاو ةفدلا زوجي هنأهريغو يف"رةدلا نع يتالتلا ورمع خيشلا معزو
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 أم الو ةبدأم تأت الو

 ةشر اع ن أ ي ور ك > هف ةيصمم ال افيفخ ا رم ا ال ! ٨ ىشب ى دنع سيل و > ٥ وحن و

 تلق "اله للع هللا لوسر اهل لاق تعجر املف “ سرع يف تناك اهنع للا يضر

 : تلق « معن : تلاق ى رمش ينعي ائيش

 مكيبن انويحف مكاننيتأ مكانيتأ
 مكيداوب انك ام ءادوسلا ةوحعلا الولف

 : تلق "اله قلع لاقف

 مكيداوب انك ام نمحرلا ةعاط الولف

 1 حابملا وأ نيدلا رمأ ق ءاسنلل ةأرملا نم رمشلا ةءارق ةنس ةياورلا هذه يفو

 . ترفك ةآرما ولو اهجوز ريغ اهاريل تنيزت اذإ و

 رهشأ وهو اهمضو لادلا حتفو ةنكاس ةزمهو مملا حتفب ( ةيدام يتات الو )

 ةزمحلا ناكسإ و ةانثملا ءاتلاو مملا حتفب ( امتام الو ) ببس الب ذختي ماعط يهو

 عنص ماعط لك وأ سرملا ماعط ةميلولا :سوماقلا ينفو < توملل ذختي ماعط اهنيب

 لك دعقمك متأملاو ‘ سرع وأ ةوعدل عنص ماعط ةب'دأملاو ةبّداأملاو « اهريغو ةوعدل

 مضتولادلا حتفب ةوعدلاو “باوشلاب وأ ءاسنلاب صاخ وأ حرف وأ نزح يف عمتجم

 نع لوقنملا وه سرملا ماعطب ةميلولا صيصختو . ها ماعطلا ىلإ "ءاعدلا اضيأ
 نيجوزلا نآل ؛ ىنعمو انزو عمجلا وهو ملولا نم ةقتشم ى ايهريغو بلعثو ليلخلا

 لاقو ك كالمإلا ماعط : ليقو ث كالمإلاو سرملا ماعط : ليقو ى ناممتجي
 يف ةقلطم اهلامعتسا نكل ثداح رورسل ذختي مامط لك : هباحصأو يمفاشلا

 يف قلطت ال : ليقو ص هوحن وأ ناتخ ةميلو : لاقيف هريغ يف ديقتو رهشأ سرملا
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 اهترضل نإو ًاقالط هلأست الو « هنذإب فإ و اركنم وأ

 صوصخ '١!«اهتيلف ةميلولاىلإ كدحأ يعد اذإ» : ثيدحو“ةنيرقب الإ سرع ريغ

 . اهجوز نذإب الإ الف ةأرملا امأو ى لاجرلا

 هل لديو “ سرعل تناك نإ : ليقو ى اقلطم ةميلولا نايتإ بجحي : ليق

 ص ةيعفاشلا دنع حجارلا وهو ع « بجيلف سرع ةميلو ىلإ دحأ يعد اذإ» ةياور

 سيلو سرملا ةمسلول ةباجإلا بوجو ىلع قافتالا نيفلاغخلا رباكأ نم ةعامج لقنو

 “ضمبو .ةبحتسم: ةيعفاشلا ضعب لاق دقو بوجولا مهدنع روهشملا معن « كلذك

 ص كلام لاق هبو “ نيع ضرف اهنأ ىلع ةلبانحلا نمو مهنم روهمجلاو “ انك ضرف
 زوحت آلو “تصخ نإ "نيعو ةوعدلا تمع نإ ةيافك ضرف : ديملا قيقد نبا لاقو

 وأ ) هتلازإ ىلع ردقي الآركنم ناك وأ ةبير وأ امارح لاملا ناك نإ ةباجإلا

 ايورخأ الو ايويند اعفن سيل امم سفنلا هب ذلت ام لعف وهو وهل عضوم ( ىهلم
 وهللا عضوم ىهلملا وأ ةذل الو هيف عفن ال ام لعف وهو بمل عضوم ) ابعلم وأ (

 دقو صقرك لاقتناب بعللا عضوم بعلملاو « رخآل عضوم نم لاقتنا نودب
 ابعلم وأ ىهلم وأ هلوق ىلإ دئاع (هنذاب نإو اركنم وأ) دحاو ىنعم ىلع ناقلطي
 ىلإ دئاع وأ هنذإب امتأمو ةبداميتأت نأ سأب ال هنأ حوضو ةنيرقب طقف اركنم وأ

 هلأست الو ) ركنم دوجوب متأملاو ةبدأملا ديقيف هدعب ام عيمجو ةبدأم : هلوق

 دقو ) امارح فخت مل اذإ ( اهترضل نإو ) ام هجوب ةقرف الو ءادف الو ( اقالط
 لأست نأ تبهن ةأرملا نأ رشاعلا باتكلا اذه نم سداسلا بابلا لوأ يف ( "رم

 : دنع مظعأ اهسفن اهسفن قالط لاؤس نأ ةياغ ةرضلا لمح ةحص هجوو “ ةملسم قالط

 . أطوملا ف كلامو دمحأر هحام ن نباو دواد وبأ و ملسمو يراخبلا هأور ( ١٦)
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 اهئمظب وأ اهعي ال نأ همزلو كهنم تقزر ام طخست الو , هي اهدع اوب الو

 . . .. نييضرم ريغ نإو اهلهأ رجهي وأ اهثعشي وأ اهيرعي وأ

 يف نال ى ةقيقحلا يف سكملاب رمآلا ناك ولو « ةرضلا قالط لاؤس نم جوزلا

 اهل زوجيو كلذ يف مالك رمو « هل ًارارضإو ةرضلاب آرارضإ ةرضلا قالط لاؤس

 اهيلإ ءاسأ اذإ هب هقرافت ام كلذ وحن وأ ءاليإلا وأ ءادفلا وأ قالطلا هلأست نأ

 . عدترب نأ ىبأو

 ةقرفب الو ءاليإلاب الو راهظلاب الو اهسفنل قالطلاب يأ ( هب اهدعاوب الو )

 بضغلا رهظتو ههركت ال ىأ ( هنم تقزر ام طخست الو ) ةرضلاب الو ى ام

 دارأ و « تبات نإ الإ ةنجلا ةحئار مشت مل ؟ كدنع تبصأ اذام : تلاق اذإو « هب

 حص ولو“ عامجو نكسمو سابلك بورشمو لوكأم ريغ ولو هب عفتنت ام قزرلاب

 ىلإ هسأر نم هتسحل ولو اهجوزل دجست نأ ةأرملا ىلع بجول رخآل قولخ دوجس
 اهعمجي : لبق “ اقح نوعبسو نانثا اهيلع هلو هقح تدأ ام ًاديدصو احسق همدق
 يدنع كلذ سيلو ع اهاهن اذإ يهتنتو اهرمأ اذإ هعمطتو اهاعد اذإ هبيجت نأ
 وأ هب رمأي نأ هناش نم ام ديرأ نإ الإ هني وأ رمأي مل ولو قوقح هل ذإ ؛عماج
 بتت مل نإ ران نم ريماسمب اهينيع يف برض" ءوسب هتظحال اذإو ع هنع ىهني

 هيلمن عزتتو هحالس هدي نم ذخأتو رفس نم مدق اذإ اجس الو “ ههجو يف مستتو
 . اهئادر فرطب ولو هل شرفتو

 اهعدي ( اهثعشي وأ احرعي وأ ) اهشطمي ( اهنمظي وأ اهعيجي ال نأ همزلو (
 نم الإ ( نييضرم ريغ نإو ) اهترايز نع عنمب ( اهلهأ رجي وأ ) سأرلا ةربغم
 همزل و ى مهيف ءوسي اهماكي الو ى ايندلا وأ نب"دلا يف اهل وأ هل ًارارضإ هنم فاخ

 نأو ى هنع ذخات مل نإ اهحصني وأ اهرجزب نمل الإ اهشفي الو اهبئاعم رتسي نأ
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 الو زبخ الو جسن الو لزغ ايلع هل سيلو « سوبعب اهيلإ لخدي وأ

 بدن و ،عربت نإ الإ ريرح الو يلح هيلع اهل سيلو «تءاشنإ الإ نحط

 ناضمرب راهن اهثطو نم هعنم اهلو { نامزلا ىلع امهنواعت

 ص امل زجي ملو هرضي امم اهنم ردصي ام عرجتي نأو ى هيلع ةقاشلا اهقوقح لمحتي

 لخدي وأ ) اهنم مقتني الو اهقرافي ىتح ءاودلا برش ىلع ربصي اك هيلع ربصيو
 مكحلا يف ( نحط الو زبخ الو جسن الو لزغ اهيلع هل سيلو سوبعب اهيلا
 نإ الإ ) هشيع يلت نأ بابحتسا يفاني الف هللا نيبو اهنيب ايف بوجولا قيرطو
 الو « هضرم يف هب مايقلا اهمزلي الو “ عطقنم ءانثتسالاو ةزمهلا حتفب ( تءاش

 طسخت وأ ى هل شرفت وأ هرخبت وأ هحورت نأ الو ى هديربت الو هل ءاملا نيخست

 . ةعضرم دجي مل نإ الإ مهعضرت وأ مهيبرت وأ هينب بايث وأ هبايث لسفت وأ هل
 درو امب اهظعيلف اهمزلي ال امم ائيش هل لعفت نأ دارأ اذإو مهعاضرإ اهمزل : ليقو
 وأ هبسك و هتشيعم يف اهجوز تناعأ تلا ةأرملل لضف نم راثآلاو ثيداحالا يف
 نيذلا تاومسلا ةكئالم هل دهشتو شرملا لصي امل زغم توص نأ ىورب اك ى هتقفن

 محر : هتجوز تتام امل هنع هللا يضر باهولا دبع مامإلا لاق اكو ص هنوهمسب

 . ىلع رهدلا نمي ملو رهدلا ىلع ينناعأ صخشلا اذه هلا

 نإ الإ )كلذ وحنو ناحير الو ءاتح الو ( ريرح الو يلح هيلع امف سيلو )
 بيث و ) كلذ انأ ديرأ ال :لاق ولو ناحيرلاو ءانحلا هيلع كردت : لبقو ( عربت

 (ناضمر اراهن اهنطو نم) بارطضاو بورهب ( هعنم اهلو نامزلا ىلع امهنواعت
 ميرحت مدع ى هعنم اهف : هلوقب دارأ ع رذن يف امل نذأ نإ رذن وأ ةرافك موص وأ

 دارم سيلو هزاوجيو « دارملا وهو عنملا بوجوب قدصي عنملا مرحت مدعو « عمملا
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 يف هبو حايص الب آراهن هئاضق يفو ء هيف ليللا رخآ يفو س هيلع حيصتو
 ‘ ءاشعو برعم نهب و { رصعو رمظ نيب هركو ِجرمب سافن وأ ضيح

 ىأرم مرحو

 نإ لسفلا كردت ال ام ردقب ( هيف ليللا رخآ يفو ) هلتاقت الو ( هيلع حيصتو )

 ءاضق يأ ( هناضق يفو ) اهمدقتي ام عم مميتت تناك نإ مميتلا وأ لستغت تناك

 قدصت ال دق اهنألو نعم نامز هل سيل ءاضقلا نأل ( حايص الب اراهن ) ناضمر

 لب « هتاذل مرحي مل هيف عامجلا نألف ليللا رخآ امأو ص ءاضق ةمئاص اهنأ اهئاعدا يف
 موصلا لاطبإل دايقنالا نأ اهيلع لكشيو ى رجفلا لبق ةراهطلا كاردإ مدعل
 اهناىتإ هل زوجي الف دصاقملا كح لئاسولل و صاع هلطبي ام ىلع رهاقلاو « ةيصعم

 اهايإ جوزلا عنمو هيلع حايصلا زاوج نم عنام الف « ليللا رخآ يف الو ءاضقلا يف

 ،كلذ يف عنملا بجاولاو ى هيلع اهحايصو هايإ اهعنمك اهيلع هحايصو ى هتدارأ اذإ
 لفنلاموص يف حايص الو ث هب الإ يهتني ال ناك نإ الإ حايصلا ال ناضمر راهن يفو

 لتق وأ رذن وأ ةرافكل اهيلع موص نم بجو ام رئاس يف الو هنذإب تماص ولو

 . لتقلا موصو رذنلاو ةرافكلل تقو ال دإ

 هديعي له لفنلا موص نم هيف عرش ام موزلو رذنلا موزل ين اوفلتخا دقو

 ضيح يف ) هعم يأ حايصلاب يأ ( هب ) ءطولا نم هعنمت ( و ) ؟ال وأ هضقن نإ
 رهط دعب هعنمتو جرفلا ريغ يف هعنمت الو ( جرب ) مدلا ريغ يف ولو ( سافن وأ
 ة الصلل رهطتل ١ هيف ك ر دت ال تق و ق هب هعنم و هب : لىق و > حايص الب لسع لبقو

 يف اهدارأ نإو ( ءاشعو برغم نيبو رصعو رهظ نيب ) اهلو هل ( هركو )
 . ايلصي مل وأ ايلص هعنمت ال هنأ دارملاو « هعنمت الف لعفلا الإ ىبأو كلذ

 ةروصىلع فلأ اهدعب ةزمهلا حتفو ءارلا ناكساو ميملا حتفب ( ىأرمب مرح و )
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 نمضو ةريغص تناك نإ اهتقاط نم رثكأ اهؤطي الو هف هعنمتو سانلا

 . اهلح رضي ام الم اح عم احي ال و 2 نبنس ن امه نود ايف اهب لخ اد _ لبق 7

 وأ اهتروع اورب مل ولو اهصاخشال ( سانلا ) ةيؤر عضوم يأ ناكم مسا وهو ءايلا

 الو “نازّنيث ال نونجمو يص ىأرمب عامجلا "ريثك زاجأو ( هيف هعنمتو ) اهدسج

 ثمح عامجلا زوجي ال هنإف ى عامجلا توص عمسي ناك نإ الإ ىمعأ رضحمب هب سأب
 عاتسالاو 2 اهفنأ نم ولو عامجلاب ولعي يذلا ايهتوص وأ نيجرفلا توص عمسي

 . مارح كلذل

 ءاش ىتم ةريبكلا ءطو هلو ( ةريغص تناك نإ اهتقاط نم رثكا اهؤطي الو )

 هيلإ راشأ امك فيمضت ( : ليق ) اهباصأ ام ( نمضو ) تهرك ولو ةدح الب
 يف ةلخادلا نمضي ال نأ ىلإ دئاع فعضلاو : ليق دقو ى هلوقب لصألا بحاص
 الو افاس نينس ناش تدر ابف دارأ ( نينس نامث نود ايف اهب لخاد ) ةعساتلا

 لاق ى غلبت مل ام تتام نإ اهنمضي : ليقو “ تتام ولو ناثلا تزواج اذإ نامض

 اهتيدف هنم تتامف اهئطوف ةيبص اهملعي ملو اهيلو نم ةيبص جوزت نم : فنصلا
 .ها هلام يف هتمزل ةيبص اهملع نإ و هئطو نم ةغلاب تتام نإ اذك و « هتلقاع ىلع

 نود هتجوز جوز ضتفا نإو : هصن ام تاهيبنتلا لبق تايدلا باتك يف يتأيسو

 غولب ناك نإ اقلطم هتمزل : ليقو ى اهقوف نإ ال اهتيد هيلعف هب تتايف نينس ناغ

 :لاق ضاضتفالا ببسب هتأرما تيفوتنإ تيأرأ : طقل يفو .ها هتلقاع هدعبو

 نإ هيلعنامض الف هضاضتفاب تتام نإ :«ناويدلاه يفو .ها ةيد الو دوق هيلع سيل

 يدنع حيحصلاو . ها نمض كلذ لمتحت ال ةلفط تناك نإو « كلذ لمتحت تناك

 . لمتحت تناك نإ ةعسات ةنس يف ةلخادب لخاد ىلع نامض ال نأ

 تطقسف عايجلل اهجاوز نم تمنتما نإو (اهلمح رضي امب ذلماح عماجي الو)
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 نذاب الإ هنع لزعت وأ اهنع لزعي الو ؛لاخدتسالا وناكمتسالا اهيلعو

 .اهديس وأ اهنذإب ةمأو هنودب ةيرس نع زاجو

 ناكمتسالا اهيلعو ) نمض جوزلا فنع نم كلذ ءاجف عنتمت مل نإو « تنمض

 هركذ ىلع قازبلا لعجت نأو هيلجر نيب اهيلجر لمجك هيهشتو ( لاخدتسالاو
 هتك رت تءاش نإ و“ىحنت اذإ هحسمتو عايجلا دنع كرحتت نأو هيلإ جاتحا نإ
 نع يورو هنذإب الإ اهرهظ هىلا درت الو هشارف ق هنع بلقتت الو “ هسفنل حسمي

 ليق « اهسفن اهجوز ىلع ضرعت ال ةليل تيبت نأ ةأرمال لحي ال ه : قيلع يبنلا

 اهدلج قزلتو هشارف يف لخدتو اهبايث عزفت : لاق ؟ اهسفن ضرمت فيك و : هل
 رخآلا ةعجاضم امهدحأ كرتي ال يأ ( هنع لزعت وأ اهنع لزعي الو ) هدلجب

 هغرفي ال يأ اجراخ ءاملا غارفإ لزملاب ديري نأ زوجيو ( نذاب الإ ) هعامجو
 . اجراخ هغرفيل اهسفن عزنت الو اجراخ

 ( اهديس ) نذإ ( وأ اهنذإب ةمأو ) نذإ الب ( ةيرس نع ) لزملا ( زاجو )
 فالخ ال : ربلا دبع نبا لاق ىاهنذإ زجي مل ديسلا عنمو تنذأ نإ هنأ يدنع يذلا

 يلازغلا هيلعو نذإ الب هتزاجأ ةيعفاشلا نأب ةدرو“اهنذإب الإ ةرحلانع لزمي ال هنأ
 نأنع الضف عامجلا ين مهدنع ةأرملل "قح ال هنأ كلذو « نيرخأتملا ضعب هححصو

 الإ هيف اهل قح ال : يمفاشلا نع ليقو ى اهنذإ ىلإ غارفإلا لبق عزنلا يف جاتحي
 نذإ الو اهنذإ الب ةمألا ةجوزلا نع زوجي : ليقو “ بيرغ وهو ىلوألا ةأطولا
 هنع يهن دقو ع ضعب ههرك و “ةيرسلاو ةمألاو ةرحلا نع ضعب همرحو « اهديس
 ول يور “ اهل وأ ردقلا ةدناعمل وأ لازنإلا يف ةذل اهل نأل س ةأرملا قح تيوفتل
 لايملا ةيشخ دلولا نم رارفلل نوكي لزملاو “ هتدلول ةرخص ىلع دلولا ءام قرهأ
 .كلذب ةأرملا رارضإلوةمأ تناك نإ دلولا قاقرتساو عضرملا ىلع ررضلا لاخدإو
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 ٠ ةمجان اهعماحن الو امهرسب ناثدحتي الو

 عماج نمك عايجلا يف امهرمأب اهنم ثدح نم نإف ( امهرسب ناثدحتي الو )
 ى عايجلا ةذل اهتوفت نكل سأب الف لعف نإو ( ةمئان اهعماجي الو ) رزولا يف امارح

 اهلمل يردي ال دقو اهربخأنإ هقدصت ال دقو > )١) لستفتف يردت ال دق اهنألو

 ٠ هركت الو كلذب مرحت الو ضئاح

 )١( لستفت الف : لوقي نأ باوصلا لهلو لصألا يف اذك .
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 اهانكسو هتحوز ةقةن هتمزل

 (باب )

 ةأرملا هجاتحت اميف

 ةجوزلا ةقفن نأ رثكألا هملعو انموق دنع روهشملاو ( هتجوز ةقفن هتمزل )
 طسوتملاو نادم موي لك رسوملا ىلعف ث دملاب يعفاشلا اهردقو ت ةيافكلاب ةردقم

 ى انباحصأل هلثمو آضيأ كلام نع ةياور دملاب ريدقتلاو « دم رسعملاو فصنو دم
 ىلع اهنأ ىلع لدي ةبتع تنب دنه ثيدح لب هل ليلد الو رظن دملاب ريدقتلا ينو

 ظفل يتأيو )« كدلوو كيفكي ام كجوز لام نم يذخ » : لاق ذإ ةيافكلا

 اهل ردق ام يه اهدلو عم اهتيافك لاقي نأ الإ نويدلا يف يضاقتلا باب يف ثيدحلا

 نود داتعم ماوق هب ام ةقفنلاو « ليكب اه ردق اهنأ ىلع ليلد ال نكلو ى ليكي

 ةوسكلايف اوفلتخاو . هب مكحي الو ‘ عرشلا يف ةقفن سيلف فرلا امأو « فرس

 هيلعف لجر ةقفن مزتلا نمف انموق نم لهس نبا هركذ ؟ ةقفنلا ظفل هلمشي له
 اك ( اهانكسو ) ال : اهريغو دشر نباو لهس نبا لاقو “ نيزر نبا دنع هتوسك

 فيصلايف هقوف وأ هجراخو ءاتشلا يف تيبلا لخاد نوكسك ءاتش وأ افيص قيلي

 ح كاذف افيصو ءاتش دحاو عضوم قال نإو “فيص وأ ءاتشل انكسم اهل لدبي وأ

 ٠ دمحأر ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور ) ( ١
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 . . هل ردقام فورعمب فخو ةياقوو ةعنقمو نابلجك ب اهتوسكو

 يذلا ريغ اتيب لدبي نأ هل سيلف اتحاشت نإو « دربو رح نم اهثنكلي ام اهل نأل

 وأ ماللا ناكسإو ميجلا رسكب ( بابلجك ب اهتوسكو ) مدهني ىقح هبف يه
 ام : لقو ى ةفحلملا نود ةأرملل عساو بوث وهو ىلوألا ءابلا ديدشت عم اهحتفب

 قلطي هنإف رافلا وأ صيمقلا هب ديري نأ زوجيو ةفحلملاك قوف نم اهبايث هب يطغت
 ى اميمج ةفحلملاو بابلجلا اهبطمي هنإف ةفحلملا فاكلاب لخدأو ى اضيأ كلذ ىلع

 وحن وأ ناتك وأ نطق وأ فوص نم هب فحتلت بوث ةفحلملا نأ اهندب قرفلاو

 اهنود عساو بوث بابلجلا و ى دلبلا فرع بسحي و « هرقفو هانغ بسحب كلذ

 اهدسج يلي يذلا بوثلا يهو ؤ هنم نسحأ ةفحلملاو « قوف نم اهبوث هب يطغت
 هلمحت وأ “ هب هدشت ام ةنيزو هتنيز رتستلو “ خستي الئل بابلجلاب هرتست كلذلو

 وأ دلبلا فرع بسحب نوكت بابلجلا كلذ ةعسو " تجرخ اذإ بابلجلاب هيلع

 رقس نم دب الو ‘ تايودبلا بابلج نم عسوأ نهبابلج نوكي تايرضحلاف ع يحلا
 رثكب ( ةعنمو ) رثكأ وأ نينثاب وأ فخلاب وأ بابلجلاب وأ ةفحلملاب امإ «نهقوس
 نم هب ظفحتت ام ( ةياقوو ) عسوأ رسكلاب عانقلاو اهسأر ةأرملا هب دشت ام مملا

 سابل وهو ءاخلا مصب ( فلخو ) ردصم هلصأو واولا ثلثتو اهبايث ىلع اهسأر

 وه اك نيفخ ىلع قدصيف ةقيقحلا هب دارملا و؛امهوحن و قرقلاو « لمنلا ريغ لجر لا
 نأ لصألا نأل ى لصألا فالخ اذه نكل اهب قدصيل مومعلا هب دارأو ى دارملا
 درفلاو ى فافخلا نم دحاولا درفلا دارأ وأ < بلسلا يف مومعلا ىلع لدت ةركلا

 . ةفحلملا تلخدأ اك فاكلا هلخدت رخآلا

 رارضإ الب ىنكسو ابارشو امامط اهب قيليو اهردق ىلع اهرتسي (فورعمب)
 لدبي نأ امهل سيلف اتحاشت نإو « لام نم ( هل ردق امم ) دلبلا ةداع ىلع اهب وأ هب
 تلق : هصن ام « طقل ه يفو “ غبص هيلع سيلو بهذي ىتح اهاسك ام ريغ اهل
 عنقملا و ءاسكلاو طاسبلا ينفلا ىلع : لاق ؟ اححاشت اذإ اهتوسكل هلعجي امف : هل
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 بابلجلا و عنقملا ونا وجرألاب ءاسكلا غبصنلف اينغ ناك اذإف ةيزركلاو بابلجلاو
 يأ . ھا توكات وهو غابدلابف اسلفم وأ ةوفلاب تغبص طسوأ ناك نإ و كلاب

 نم رثكأ ىلإ جاتحت دقف رارضإلا مدعو دلبلا ةداع ردق ىلع رمآلاو ى توجات

 ةفحلمو صيمق امل ضعب نعو « دلب لهأ غبصي ال دقو لقأ اهيفكي دقو ى كلذ

 ةبلوحو صيمقف طسوأ ناك نإو ص قرقو فخو ةياقوو عبرمو رامخو+ادرو

 ىلصت ام ك كردت الو ةياقوو ةءابعف ا ريقف ناك نإو < قرقو ةياقوو عبرمو عنقمو

 هلام نم ذخأتو « نهدلا ريغ هب نيزقت وأ اسرع هب رضحت ام الو اهتوسك قوف هب

 اهيتأي وأ اهبايث لسغي وأ اهمدخي نم هنم يطعتو همزل امم هايإ اهيطعي نأ ىبأ ام
 ةوسك اهاطعأ نإو ى هعيض نإ هتقفن هتمزل نم هنم يطعتو « اهتالصل ءاملاب

 تناك نإ اهلوق : ليقو ى هلوق لوقلاف يلع ةبجاولا لب : لاقو ت ةيده : تلاقف

 ص اهلساغ ةرجأ ىطعأ وأ اهلسغ تسجنت وأ تخسوت نإو ى اهل بجي ام هبشت ال

 . لبقتسملا يف كردتو “مرغ الف تسبل ام يل مرغإ :تلاقو اهلام نم تسبل نإ و

 اهضرعو فصنو عرذأ ةعبرأ ىلإ ناعارذ يهو فوصلا نم ةيزركلا : رثألا يقو

 ىمستو نظأ اهف ةياقولا يهو : لاق ى ةقيض ةريثك نويع اهلو عارذ ىلإ ربش نم

 ةامسملا ةباصعلاو ى اهيفتك نيب ليذ ىقبيو اهسأر ىلع اولتو كوبشاو تيكت
 عسوأ عانقلاو “ اهسأر ةأرملا هب عنقت ام عنقملاو ى اهماقم موقت اهلعل سسأ مكدنع

 . هريغو فوصلا نم عنقملاو < هنم

 اهضرعو عرذأ ةثالث اهف وط تنرقمت افلمتو قونخبلا اندالب يف ىمسيو : لاق
 ص دوع وأ ديدح وأ ةضف لالخ اهىسحل تحت اهدشتو اهسأر ىلع اهلعحت ع كلذك

 يف نوكي نظأ ايف عبرملا يه تنيزمت افلمتوءاهيعارذو اهفاتك (ىلع يقب ام يمرتو

 ،غوبصم ريغو غوبصم هوحنو ربش هضرعو عارذ هلوط “ رعشلا يلي اهسأر طسو
 ص يراوجلاو ءاسنلا اهسبلت ريبك ءاسك و ريغص ءاسك ىلع ةعنقملا اندالب يف قلطتو
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 اينغ هتعداو آرقف ىعداف مكاحل هب تكسمتسا نأو > تلظ وأ اهبلج نإ

 رقسي بابلجلا : سابع نبا لاق ى ةوفلاب اضيأ غبصتو كللاب غبصتو مقر اهيفو
 ام وهو « ءالغو ءاسك نم هب رتسي ام لكو ةفحلملا : ليقو « لفسأ ىلإ قوف نم

 يفو “هب ىستكي ام : ةغللا يف ءاسكلاو ى ففاطعألاو سأرلاو هجولا هب "ىطغي
 نظأ اهف بابلجلا و ‘ تيبلا يف ةأرملا هسبلت يذلا بوثلا وهو فوصلا نم انفرع

 معن ؟ ىرقلاو فخلا هيلع له : كلوقو اهريغو ةرقسلل هب فحتلت يذلا وه

 قرقلا بجيو ى آربقف ناك نإ نابجي الو ى صسقلا كلذك و اينغ ناك نإ نابجي

 ةرضم ريغ نم ةنيزلاو رتسلاو بايثلا نم داتعا امو دلب ُلكو اطسوتم ناك نإ

 . رثألا مالك ىهتنا . نيجوزلا ىلع

 اهيلو وأ اهوبأ وأ اهجوز بلاطلا ناك ءاوس بلجلل (تبلط" وأ اهبلج نإ)

 جوزلا مزل اهوبأ تام دقو اهيلو دنع تناك نإ : ليقو ع يه تبلط نإ اذك و
 يذلا وه اذه نأ ىلع "تملطا مث بلجلا يه وأ يلولا بلطي مل ولو « كلذ اهف

 . يتأي ابف فنصملار « ناويدلا ه ين هيلع ىرج

 يلا ركبلا قح مزلي ال : مهنع للا يضر ركب نب دمح نب دمحأ خيشلا ركذو

 نأىلع هيلإ ءيجت وأ اهبلجإ : هل لوقي وأ اهبلجي ىقح اهقوقح هيلإ قلمتت بأ اهل
 تمزل بيث تناك وأ كلذك بأ اهل نكي مل نإو ى اهكسمأ وأ اهيبأ ىلإ عجرت ال

 اهتوسك و اهتقفن همزل اه ان واهت اهبلججوزلا كرت نإو .ها دقعلا نح نم اهقوقح

 ةباد ءارك همزلي مل ةبئاغ اهجوزت نإو “ بلجلا بلطت مل ولو اهتنؤمو اهانكسو

 اهجوز ىلإ ءيجملا نأل ع تطرش نإ الإ اهل كلذ وحن وأ لمحم وأ ةنيفس وأ

 . اهيلع“قح

 وأ طسوأ ىنغ ( اينغ هتعداو ارقف ىعّداف مكاحل هب تكسمتسا ناو )
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 رن ف ىلفسلا يف ال هتعد نإف ‘ ىطسوو ىلفسو ايلع تاجرد سانلاو

 تزراإو > ,لفسلا ىلع اهقفنيل و 0 نيبت م نإ فلح الو > ربح نإو تنبب

 ث فلحت الف الإ و هنيب الوزن ىعدا م ايلعلا ىلع اقداصت

 لصالا يهو ( ىلفسو ايلع تاجرد ) مهلاوحا يأ (سانلاو) :هلوقو ىلعأ
 عم ةيليضفتلا ءامسألا ثنأ امنإو « باوجلاو طرشلا نيب ضرتعم ( ىطسوو )
 ةلفاس و ةيلاع : لاق هنأك ليضفتلا ىنعم نع اهدرحتل ةفاضإلاو لأ نم اهدرت

 نإ :هلوقو ( ركناف ىلفسلا يف ال ) ىطسولا وأ ايلملا يف ( هتعد ناف ) ةطساوو
 :اولوقي نأ لثم ( ربخي نإو تنتيب ) هلبق ام هنع ينغي ركنأف ىلفسلا يف ال هتعدا

 نأ لثمو ى هرارقإ نع اودهشي نأ نودب ىطسولا يف هنإ اولوقي وأ ايلملا يف هنإ
 ' ىطسولا يف هب نوكي ام وأ ايلعلا يف هب نوكي ام لاملا نم هل نإ : اولوقي

 وأ ايلعلا يف دجو مهلوق ىلع ةدع اذإو ى اذك و اذك لاملا نم هل : اولوقي نأو

 اهسفنل ائيش عدت مل اهنأل ( نيبت مل نإ فلحي الو ) رابخإ كلذ لكو ىطسولا
 اهئاعدا مدع عم ىلفسلا يهو لصألاب هكاسمتسالو هلام عسو تعدا لب ى انيعم
 لثم ىقح هنع هلاقتنا ىع٠او لصأب كسمتسا نم فالخب « ىح هنع اجورخ

 ولو فلحي هنإف ريمبلا بحاص ركنأف هريعب هل عاب هنأ ناسنإ ىلع يعدي نأ

 وهو ىحم هنع هحورخ ىعدا همصخ نأل 4 عيبلا مدع وهو لصأب كسمتسا

 يف اقح امل نألو « ركنأ نم ىلع نيميلا » مومعل فلحي : ليقو ى هنمو ءارشلا

 . هلاطبإ ىلإ يدؤي هراكنإ و “ ةقفنلا عيسوت وهو كلذ

 نإو) اهئاعدال افلاخم هبَرقأ ام بسحب ىطسولا وأ (ىلفسلا ىلع اهقفنيلو )
 م اهنأل ( فلحت داف الإو هنتيب الوزن ىعدا مث ) ىطسولا وأ ( ايلعلا ىلع اقداصت
 هئاعدا و لصأب اهكاسمتسالو “ لام صقن ىعدا لب هسفنا انيعم ائيش عدت
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 وأ قفني ىتح برضب اهتقفن ىلع مكاحلا هربجيو ى ًاعولط تعدا نإ اذكو
 يف اذكو ء سبحب ناويحلا يفو ديبعلاو ءايلوألا ةقفنب اذكو { قلطي

 ف ددع الب برضب ءاتشلا ف : لقو ‘ اقلطم ةوسك

 ع اب هرارقإل الصأ ىطسولا وأ انه ايلعلا تناك امنإ و “ قح الب هنع هجورخ

 كلذ ناآلوء«ركنأ نم ىلع نيمدلاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا»: موممل فلحت : لبقو

 فنا اذكو ) هيلع اقداصت ام ىلع اهقفنيو ةقفنلا قييضت وهو هل ىح ىلإ عجرب

 . فلح م الإو نبت" ىطسو وأ ىلفس نم ( اعولط تعدا

 ىلعال ةليل وأ موي : ليقو ى ةليلو موي ةقفن ( اهتقفن ىلع مكاحلا هربجيو )

 مل ايمجر قلط نإو انئاب ( قلطي وأ قفني ىتح ربوضب ) ةعفد كلذ نم رثكأ
 جوزلا ركذب مل ولو يأنئاب قالطلا كلذ نإ :« ناويدلا » يفو . هرمأي لب هبرضب

 هترك ذ اك ةقفن وحنل مكاحلا وحن نم قييضت ىلع ناك قالط لك اذكهو “نئاب هنأ

 ردق وأ ى لام هل ناك نإ قلطي وأ ىفني قح برضي امنإو « تاقفنلا باتك ىف
 قفنأ : هل لاقي : لبقو “ تحرتسا تقلط نإ و قفنأ : هل لاقيو « بسكلا ىلع

 برضب مهتقفن ىلع ربح اذك و يأ ( ديبملا و ءايلوألا ةقفنب اذكو ) قلط وأ

 ( سبحب ناويحلا يف ) ربجي ( و ) مهتقفن ببسب برضي اذك وأ ىلع ىنعمب ءابلاف
 نأ ءاش نمل هكرتي نأو هحبذي نأ هل نآل ؛ هل هيف عفن ال ناويحلا كلذ ناك ولو
 ص امىيضت كلذ “د_مي الو « سانلا لاومأ رضي ثيحب هكرتي ال نكلو ى هذخاي

 . امهوحنو جاجدلا و رملا لخدو

 ( : ليقو ) ءاتش ولو ( اقلطم ) سبحب هل مزلت نمل ربجي ( ةوسك يف اذكو )
 عيبرلاو فيرخلا نم دربلا مايأ و ( بوضب ءاتشلا يف ) و سبحب فيصلا ين
 يف ) برضو سبح هيف عزانت ( ددع الب ) فيصلاك اهنم رحلا مايأ و ى ءاتشلاك
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 وأ نيحط ال ابح تبلط نإف « لودعلا رظنب ذلبلا ماعط بلاغ نم لكلا
 نإف انيمأ هارأ ًثبدر هتعزو زبخ اهاطعأ نإف ، كلذ اهلف آرمت وأ اقيقد
 ‘ رخآ لدبأ « دمج ريغ : لاق

 هيلا جاتحت امو انكسم هيف ءيهي الجأ هل نولتجؤيو برضو سبح نم ( لكلا
 امنإو ى ريخأتلا لمتحي ال امم ةوسكلاو برشلاو لكألا فالخم ريخأتلا لمتحي امم

 يف كلذ ”ضعب ركذو “ طقف فيصلا سابل ىلع وأ طقف ءاتشلا سابل ىلع هنوربج

 ىلع هلوق نم ةقفنب قلعتم ( دلبلا ماعط بلاغ نم ) ماكحألا نم سيلفتلا باي
 اهقفني يأ فوذحمب قلعتم وأ ضرتعم خلا هقفني اذك و : هلوقف قفنيب وأ اهتقفن

 دلبلا ةقاذإ بسحي هبلاغ ريغ نم اهقيذيو ( لوسلا رظنب ) دلبلا مامط بلاغ نم
 دلبلا راك نإف « نامز لك يف معطي امم اهمعطيو « قاذي ام اهقيذيو هلام ةعسو

 جراخلا ديدجلا رمتلا اهطميلف هلام "لق نإ الإ هناوأ يف بطرلا اهاطعأ بطر دلب

 . قاطأ نإ بطرلا نع

 اهلف ارمت وأ ) ازبخ وأ ( اقيقد ) تبلط ( وأ انيحط ال ابح تبلط ناف )
 يف "لك مويلا يف رانلا هتجضنأ امو رمتلا نولكأي مهنأ دلبلا ةداع تناك نإ و ( كلذ
 نإ الإ مويلا يف نيترم طقف رانلا هتجضنأ ام وأ طقف ًآرمت لكأت نأ دجت الف تقو
 . هنورخؤي ام مدقت نأ دحت الو ى اهعواط

 امل لوقلاف ىلمعإ :لاقو آالومعم تبلط نإف اذه سكع «ناويدلا» ةقفن يفو

 ىلإ جاتحي ال امامط وأ لومعم ريغ وأ لومعم اماعط وأ ( ازبخ اهاطعا ناف )

 ديج ريغ ) وه ( : لاق ناف ) اهترضحب ( انيما هارأ انيدر هتمعزو ) لمع
 ردق ىلع همزل ام دلبلا لهأ دنع ائيدر نوكي ال ام ديجلاب دارأو ( رخآ لدبأ

 تضاف ى هاوس همزلي مل ائيدر الإ دجي مل ول لب اقئاف وأ اطسوتم ناك ءاوس ى هلام
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 كلذ اهلف هدبع وأ اهريغ نم هدلو وأ هءاسن وأ هيوبأ لكاؤت نأ تبأ نإو

 وأ نئاب تقلظ وأتام وأ تتام 2 رثكأ وأ رهش ةقفن تضبق نإو » اضيأ

 ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠.٠ ` ٠ مامت لبق تم رح

 هتقو يف ءادغلا كردتو اهفرش ىلإ رظني : ليقو ى هلام ردق ىلع ةأرملا ةنؤم

 هرسع ردق ىلع ةنس وأ رهش ةقفن كردت : انموق ضعب لاقو ى هتقو يف ءاشعلاو
 ةثالث رسوملا ىلع كردت :لبقو “ فلتخي رعسلا نآل ةنس ال : ليقو “ هرسي وأ
 هنود وأ ارهش امهريغ ىلعو ى نيرهش وأ آرهش طسوتملا ىلعو « ةعبرأ وأ رهشأ

 الإ همزلي ام لك ىلع نمثلا ءاطعإ هلو ى لاملاب رداقلاك بسكب رداقلاو « رظنلاب

 . لودملا رظنو دلبلا ةداع ىلإ كلذ عجرم نأ لصاحلاو ى نالوقف مامطلا

 ةفاضإلا هذه ( هءاسن وأ ) اهعم لكأت نأ يأ ( هيوبأ لكاؤت نأ تبأ نإو )
 نم وأ ىثنا وأ اركذ (اهربغ نم هدلو وأ ) ادعاصف ةأرملا ىلع قدصتف ةقيقحلل
 يأ ( اضيا كلذ اهلف ) كلذ ربغ وأ هتمأ وأ ( هدبع وأ ) الفن وأ اضرف هقفني

 دحت : لىقو « هلكاؤت ال نأ دحت الف اهنم هدلو امأو ى ديجلا ريغ لادبإ اهل نأ اك
 لكاؤت نأ زوجي الو « ليلقب ولو هيف هتك راش دبع اذك و « يدنع حيحصلا وهو

 غلاب ربغ ناك نإ و ى اليل وأ فكلاىلإ اهدي ةرتاس الإ هيف اهل ةكرش ال يذلا هدبع

 . ىتأي اك « ناويدلا » تاقفن هيلعو ءاسنلا يهتشي ال ناك نإ وأ

 تقلط' وأ تام وأ تتام مث رثكا وأ ) لقأ وأ ( رهش ةقفن تضبق نإو )

 مرحي هنأ مدقت اب ( تمرح وأ ) اهاضرب حصت وأ ةمجرلا هيف حصت ال ( انئاي
 ءاليإ وأ راهظب تجرخ وأ اهاداف وأ اهنعال وأ اثالث وأ اهقوقح تلطبأ وأ ةأرملا

 ى كلذب نانسبت اهنأب لوقلا ىلع ةدحاو ةقىلطت ةباتكلا وأ ةقىلطت ةمأ قلط وأ

 مايت لبق) ةمرحلا يف اضيأ ناعللا لخدو“انئاب :هلوقب ةلثمألا هذه لوخد لمتحيو
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 معطت الو اهريعت الو ، ةوسكلا اذكو هثراو وأ جوزلل يابلا ر ةدملا

 مهحع وج ر حصو ‘ اقلطم قىقرلاو يلولا اذكو > الئاس نإ و > اهتقفن نم

 ء عييضت الب لجآلا لبق مهيديأ نم كله ام قفنملا ىلع

 وأ جوزلل ىقابلا ) لوعفملل ءانبلاب ( در ) ةقفنلا نم يقب دقو “ هدعي وأ ( ةدملا
 نإ الإ "در ال : ليقو “ تيزلاو ( ةوسكلا اذكو ) هتم ثرتو تام نإ ( هثراو

 ص هنم تئربو اهتثرول وهف ةبه درجمك ف الإو ص مكاحلا ةموكحب كلذ اهاطعأ

 تبضروةمتم هنأىلع بوث اهل كرت" نإو ‘ةقلطمل ةوسك الو “اهيف عوجر ال ةبهلاو

 ؛هدعب ق ابلاهل درت ال اهنإف اهتمجر هتدعيف كلمي يذلا قالطلا امأو «نسح و زاج

 تتام وأ تمرح وأ ى ةدملا يف نئاب اقالط اهل داز نإ الإ ةدعلا يف ةقفنلا امل نأل
 اندافأ و ى درت اهنإف "رم امم كلذ وحن وأ راهظ وأ ءاليإب اهبف تجرخ وأ تام وأ

 معطت الو ) اهسبلي نمل ( اهريعت الو ) ةمرحلاو نايبلل ةقفن ال هنأ فنصملا مالك

 قيقرلاو يلولا اذكو ) افيض معطت الو ابلك وأ اطق ولو ( اناس نإو اهتقفن نم
 لئاس ءاطعإ محلو اهل : ليقو ى معطي مل نإ اكاله اوفاخ وأ تفاخ ولزؤ ( اقلطم

 مل مكحب يلولا وأ اهاطعأ نإ : لبقو ى ةيجنتلا بجت : ليقو “ كاله نم ةيجنتو

 نامجرب الو كاله َ فئاخ ايجنو الئاس ايطعأ الإو ى آدحأ ايجني ملو الئاس ايطمي

 . هب ايجن وأ ايطعأ اب هيلع
 ةدايز ديسلاو يلولاو جوزلا مهاطعأ ابف اوفرصتي نأ دبملاو يلولاو ةأرملل و

 نم ةفورطأو ى مايألا رئاس يف سبلي امم سيل ميرك بوثك « ةوسكلاو ةقفنلا ىلع
 اولعف وأ هوبهو وأ هب اوقدصت وأ هوعاب اوؤاش نإف ى امهريغ وأ بارش وأ ماعط

 دالب لجألا لبق مديأ نم كله امب قفنملا ىلع مهعوجر حصو ) اوؤاش ام هيف
 مهطعي مل نإ نوكلمي اوناك نإ الإ هيلع اوعجرب مل عييضتب كله نإو ( عييضت

 نمو ك اهعييضتب ةقفنلا ىلع داز ام نايضب يلولا ىلعو اهيلع عجريو مهيطعي هنإف
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 زاج هريغ نم نإ و رمتك ب هتلدبتساف ريعش وحن رهشك ةقفن تضبق نإو

 هريغ وأ ضرمب هيلع ردقت مل نإ اهل

 ءاوس ى ةبادلا اهلكأت وأ قراسلا اهذخأي ثيح اهتقفن وأ اهبوف عضت نأ عييضتلا
 بابلا تكرتو ى جراخ نم لخدي وأ ةبادلا وأ قراسلا كلذ تيبلا يف اهعم ناك

 نأ عبيضتلاب ريبعتلا رهاظو ‘ لخدي ام لوخدب ملعت ال ثبح تناكو احوتفم
 ال ةلمجلا يف نايسنلا نوك رهاظو عييضت ريغ هنأل عوجرلا هب ايل نوكي نايسنلا
 ببستي دق نايسنلا نأ اجس الو رهاظلا وهو ى ايل هب عوجر ال هنأ نابضلا ليزب

 . عييضت ريصقتلاو ‘ريصقتلا هيف

 ىلع وأ ةقفن نم لاحلا ىلع «وحن» بصنب( ريعش وحن رهشك ةقفن تضبق نإو)

 نذإ الب (امل زاج ) اهجوز ريغ يأ ( هريغ نم نإو رمتك ب هتلدبتساف ) ةيلدبلا
 الف اهب قيلي ام اهنمثب يرقشتل اهتعاب نإو ( هريغ وأ ضرمب هيلع ردقت مل نا )
 ص كلذ يغبني الف هوحنو ضرم الب بحت ام يرتشتل اهتعإب وأ اهتلدبأ نإو «ساب
 ءاش نإ و هملإ ةقفنلا تضبق ىذلا تقولا نع داز ام اهجوزل تدر تحبر نإو

 نأ لثم '١ةنمؤملا رئاس اذك و ط ةقفنلاك هلك كلذ يف سابللاو ع هيلع اهبساح

 ص فوصلا نم اهسابل ةميقب اهندب يلي آريرح يرتشتف فوصلاب ةكح اهب نوكت
 تفاخ نميفو لادبتسالا مدع لبقت اهتلع وأ اهضرم نميف ضورفم فنصملا مالكو

 اهجوز ىلع كردت ةليللاو ةضيرملا نإف الإو كلذ وحن وأ تيحتسا وأ اهجوز نم

 ةلعلاو ى ةنؤمو بارش و ماعطو سابل نم اهتلعو اهضرمب قيلي ام ةرم لوأ نم
 كلذ يف يلولاو ى نيدوجوملا نيقباسلاك لادبتسالا مدعب ناثدحي ناذللا ضرملا و

 . ةأرملاك هلك

 )١( لصالا يف اذك .
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 اهلكأت الو هيلإ اهتر خلسنا ىتح اهلكأت ملف رهشل اهضبق دعب تضرم نإو

 نإو ث هلوأب تضبق ام هيف تلكأ هرخآب تئربو هلوأب تضرم نإو ى دعب

 اهضعب وأ ( اهلكات ماف ) رثكأ وأ لقأ وأ ( رهشل اهضبق دعب تضرم ناو )
 دقو صوصخ رهشل اهاطعأ امنإ هنأل ( دعب اهلكأت الو هيلإ اهتدر خلسنا ىتح )
 كلذهل ركذت وأاهربغ اهيطعي وأ اهيلإاهد ريفهىلإاهدرتفءاطعديدجلل قحتستفتاف

 الإ لكالاب اهيف فرصتلا اهل حابي الو « كل ةنؤم كدنع اهيسبحإ : اهل لوقنف
 عييضت الب تعاضف كلذ نودب اهلكأ يف تعرش ولف ى كلذب امل وه هتحايإب

 باسح الإ لك أت ال نكلو اهب تفتكا دقو هأزجأ عيضت ملو تلكأ نإو“اهتمزل

 تمرح ةدودحملا ةدملا تضم امل تناك نإو ةجوزلاك ىلولاو « ةقفنلاك ةوسكلاو
 ص هتثرو ىلإ وأ هيلإ كلذ ةدر توملا ناكو اهقوقح تلطبأ وأ انئاب تقلط وأ

 يف اهنم اضعب تلكأ نإ و ى اهيلإ دريو هيلإ درتف اهتعجر كلمي يذلا قالطلا امأو

 يف تلكأ نإ اذك و . "در الب هدعب وأ ةدملا يف لكألا اهلف تضرم مث ةدملا لوأ

 . ضرملاك وه اهلكأ نم عنام "لكو « اهدعب ولو لكألا اهلف تضرم مث اهطسو

 هلك ولو ) هلواب تضبق ام هيف تلكأ هرخآي تنربو هلواب تضرم ناو (

 الإ هلكات الف ءيش ةدملا مامت دعب يقب نإو ى الثم يلاغلا ماعطلا هب يرتشت ناب

 . اهريغ اهمدخم نمم تناك نإ مداخلا ةقفن همزلي هنأ رهاظلاو “ باسح

 يف ال ( عوجرلا يف ) اهتوسك و ( اهتقفن هتمزل جح بجاول تضم ناو )
 اهجوزل "قح هيلإ اهباهذ يف سيلو اهيلع ضرف جحلا نأل ؛ حيحصلا ىلع باهذلا
 باهذلا دمب هقوقح ىلإ عوجر هنإف عوجرلا فالخب ،رفسلاب هتقراف اهنأل عايجك
 عجرت مل ام اهيلع هقوقحل كرت هيف اهل هنذإ نإف لفن جحلا ناك ول ام فالخبو كاهنع
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 هل اوفلختسي نأ هءايلوأ تبلطو اهنع باغ نإو « باهذلا يف : ليقو

 لفط يلو الو ء هلثم اهسح هتفيلخ دحت الو ء كلذ اهلف اهنرومي نم

 هتجوز سبح

 اك ( باهنلا يف : ليقو ) اهتوسك و اهتقفن لطبت الف تنكمأ ام هيلع اهقوقحل ال

 ، [سجن هب لسفتو ضيح وأ سافن وأ ةبانج نم لستفتو هب أضوتت ءام هيلع هنا
 ةقفن جوزلا مزلو جحلا اهمزل دق اهنألو سجن وأ خسو نم اهبايث لسغ هيلعو

 اهقوقح نأ ىرت الأ ص قلخلا قوقحو هللا قوقح يدؤتو ايحتل تيقب ام هتجوز
 ول هنأ عم“اهعامجنم عونم هنأ عم ناضمر راهن يقو اهسافنو اهضيح يف ةمزال

 وأ لقن همزلي الو اهقوقح تلطيأل هريغ تحابأو اهجرف نم اهجوز ةأرما تعنم
 يفاہأل عوجرلا يف همزلي الو٬امطقكلذ وحن وأ ةنيفس وأ لمحم وأ ةباد ءارك

 ةباد ءارك اهمزل اكو ع هلصت ىتح امه ال هنع دعبلا يف يهف ى يه اهتاشنا ةبوبغ

 رئاسو كلذ همزل اهعم رفاس نإو « اهبلج بلطو اهيف سيل دلب يف اهجوزت اذإ
 . اعوجرو اباهذ رفسلا يف ةنكمملا اهقوقح

 لام نم ( اهن"ومي نم هل اوفلختسي نأ هءايلوأ تبلط و اهنع باغ نإو )
 هدعب كرت نإو ،ةقفن امهل كرت هنأ نيبو مدق اذإ هتجح هلو ( كلذ اهلف ) اهجوز

 اهنكسيو اهوسكيو اهقفني لم ى اهقفنيل رخآ ةفيلخ هل اوفلختسي الف ةفيلخ
 ةريشملا وأ وه هفلختسا يذلا ( هتفيلخ دجي الو ) ىبأ وأ باغ نإ الإ هتفيلخ

 . جوزلا اهنومي اك اهنومي ناك ولو جوزلا لثم يأ ( هلثم ) جورخلا نع ( اهممبح )

 أربي مل هتصع نإو ى اهيلع كردأ اهمكاح نإو “جورخلا نع اهظعيو اهاهني نأ هلو
 اهيلع كردأ ةفيلخلا اهمكاحو كلذف جوزلا اهيلع رجح نإو “جوزلاك سيلو اهنم

 ةجوز يأ ( هتجوز سنبح ) مكبأ وأ نونجم وأ ( لفط يلو الو ) جوزلا مسرب
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 تبلطو هتجوز نع بره نمو « ءاسنلاب بأرإ هل الو ى اهن وصي ال ناكنإ

 ام هيلع اهل لعجي نأ مكاحلا وأ ء ةزوحلا يف ناكنل] اهلف هب اوتأي نأ هءايلوأ

 هيلع هربجيو هعيمج هيلع بتكيف ابقوقح نم آرارف هكرتي مل نإ اهنومي
 ، مدق اذإ هيدؤي ىتح سبحلاب

 رسكب ( ءاسنلاب ) ةجاح ( بأرإ هل الو اهنوصي ال ناك نإ ) هوحنك لفطلا
 . ايهحتفبو ءارلا ناكسإو ةزمحلا

 كلذ مهيلع ( اهلف هب اوتاي نا هءايلوا تبلطو هتجوز نع بره نمو )
 كردت امنإف لايمألا جرحي ملواهجرخ نإو لايمألا جرخ ولو“(ةزوحلا يف ناك نإ )
 ( وأ)“اهيلع هنوربجي هنأ ىنعمب عنتماو رضح ولو“مهيلع اهك ردت اهنأل ةقفنلا مهيلع
 اهف هردقي ( اهنومي ام ) ةزوحلا يف ناك ولو ( هيلع امف لمجي نأ مكاحلا ) تبلط

 هل لام الو بهذ وأ هلاب بهذ لب ى اهنومي ام هدمب كرتي مل يأ ( هكرقي مل نإ )

 ىلع ءانب لعافلا دحتي ملف كرتلا ىفتنا يأ « يفنلل قيقحتلا دنع ليلعت ( ارارف )
 اذك و ى لعافلا دحكتيف اهنومي ام هك رت طقسأ نإ ىنعم ربتعي وأ « كلذ زاوج

 ( بتكي ) ذئنيح ( ف اهقوقح نم ) رارفلا درب مل نإ مكاحلا اهل ردق ام همزلي

 امأو ( مدق اذإ ) اهل (هيدؤي ىتح ) توفي ام مدمل برضلاب ال ( سبحلاب هيلع
 نم "رف ءاوس ى الوكأم ناك نإ ةقفن هنم امل ردقي مكاحلا نإف الام هدعب كرت نإ

 ًأدّنيو الوأ ضورملا عاب "لوصأ وأ لكؤت ال اضورع كرت نإو ى رفي ل وأ كلذ
 ىلإ اهرمأ تمفر ةقفن كرتي ملو "راف ريغ بهذ نإو ى رادلاب متخيو باودلاب

 ايف ىضم امل هيلع تك ردأ هيلإ عفرت مل نإو“مدق اذإ هيدؤيف اهل ضرفيف مكاحلا
 . حلا يف ال للا نيبو امهنيب
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 تقو اهتقفن تمزلو «هنذإب الإ اهاوس لبق نإ هريغ نم اهدلو عرت الو

 ةلها وك هريغ نم لمح نإ و“ دلاو هل نكمب ل نإ هلام يف وأ هدل او عاضرل |

 ء عضت ىتح اهلغاش تمزل مدق اذإ دوقفم وأ بئاغ ةجوز وأ

 لبق نا ) امهريغ دلو نع الضف ( هريغ نم اهدلو ) اهنبلب ( عضرت الو )
 كلذىلع ةرجالا هلو هنذإ الب ولو هتعضرأ اهاوس لبقي مل نإو ( هنذاب الإ اهاوس

 عاضرإ اهف و ى اهريغل ناك وأ هتجوزل ناك ءاوس ى هل سيل دلولاو هل نبللا نآل

 تمزلو ) « اهريغب اهنع دلولا ىنغتساو اهعنم نإ الإ نذإ الب اهريغ نم هدلو
 طقل" ناب( دلاو هل نكي مل نإ هلام يف ) تمزل ( وأ هدلاو عاضرلا تقو اهتقفن

 هدلاو قفنأ اذإو“ىنكسلاو ةوسكلا جوزلا ىلعو هدلاو تام وأ ةمأ نبا ناك وأ

 نإ ال قافنإلا لاح لام هل ناك نإ دللا لام يف قفنأ امم عجر هلام نم اهيلع

 . دعن ثدح

 تجوزت ةدعلا مامت يف ( ةلهاوك )اهجوز ريغ نم يأ ( هريغ نم تلمح نإو )
 هيلع دهشف باغ ءاوس( بئاغ ةجوز وأ ) رم ام ىلع لوآلا اهمجارو تلمحف

 توملاب اهيف هيلع كحي ةدم باغ وأ ةداهشلا بذك نَمبتو تجوزتو توملاب

 دعب تجوزت ( دوقفم وأ )“ةدعلا دعب كلذو اهراتخاو آايح رهظ مث تجوزتو
 ىتح ) لملاب ( اهلغاش تمزل ) اهراتخاو ( مدق اذإ ) ةدملاو توملاب مكحلا

 شيمي ال ام ردق ةدملا تلاط ولو بئاغ تومب مكحي ال نأ حيحصلا نكلو ( عضت

 موكحملا بئاغلا وأ دوقفملا اهس مل ام يناثلل نبللاف تمضو اذإو ى ةداملا يف هيف

 نبللا ناك اهتسمو اهراتخا اذإو ى اهراتخا ولو هنذإ الب هعضرتف هتبيغ ةدمل هتومب

 ام بئاغلا وأ دوقفملا اهراتخا ولو“يناثلل وه : لبقو ع هنذإب الإ هنم هعضرت ال هل
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 ولو اهنع اهلثدحم فرصو باوبأ قلغ الب ةجوز سبح مكحلا يف هلو

 نإ هدنع نوكت ًآنيمأوأ هجو وأ ةقفن ليمح هيلع كردت وأ راج وأ اسن

 هل الو شحوم الورلظم ريغ ايب اهنكسيو اهسن ؤي نأ هيلعو ء هرش تفاخ

 اهيذؤي راج

 الف اهراتخا نيح نم هل نبللا : ليقو ى هنم نذإ الب هعاضرإ اهلف هنم لمحت م
 . . هنذإب الإ هعضرت

 اهنع ال ثدحم فرص ) هل ( و باوبأ قلغ الب ةجوز سبح كحلا يف هلو )
 الإ4ضمب دنع اهتبارق نم ابيرق وأ ( راج وأ ءاسن ) وأ تيبلا جراخ نم ( ولو

 نيبو هنيب ايف امأو ى مهررض ناب نإ الإ اهنع مهفرص دجي الف اهتخأو اهابأو اهمأ
 اهرضي وأ اهايند وأ اهنيد دسفي نم الإ اهنع عنملاب اهيلع قييضتلا هل زوجي الف هللا
 يه نمو “ تارضملا نم كلذ وحن وأ مالكب هنع اهجومي وأ هرضي وأ اهندب يف

 نإ ةقفنلا هيلع كردت ( ةقفن ليمح هيلع كردت وا) نيملسملا ضغبب نمو “ ةقساف

 كردت ( هجو ) لبمح ( وأ ) ةقفنلاك ىنكسلاو ةوسكلاو “ اهجوز اهقفني م

 نأ لمحت هنأل هجولا ىلإ فيضأ امنإو ى باغ وأ ىفتخا نإ اهجوزب يتأي نأ هيلع
 اذإ ةقفنلا ليمح وأ هجولا ليمح هيلع كردت امنإو 0 هتاذب يأ جوزلا هجوب يتأي
 نوكيو اهانكس تيب وأ هتيب ي ( هدنع نوكت انيمأ وا ) هبوره نم تفاخ
 (هرش تفاخ نإ ) اهثلاث ناطيشلا نوكي الئل نيزيمم ةلفط وأ الفط ولو ثلاث اهعم

 روضح نع هب رذميو « كلذ تبلط نإ هسفنب ( اهسنؤي نأ هيلعو ) برضك

 اهنكسيو)هنم فاخي نمم هريغب اهسنؤي وأ عجرو اهرضح الإو تفاخ نإ ةعامجلا
 وأ ةبرخ تويب هلوح نوكي نأب هبناوجي نكاس ال ( شحوم الو ماظم ريغ اتيب
 هدنع سانلا عاتجاب ( يذؤي راج هل الو ) ودملا نم ابيرق وأ هلوح تويب ال
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 { رتتسم ريغ قيرط ف وأ قوس برق وأ ةرصعم وأ هدنع عمتجي عن اصك

 تفإو « اهحابصمو اهشارفو اهبايثل نإو اهلسغمو هب لستغت ءانإ همزلو

 اهتنؤم هيلعف ةيدعت يف تسبح

 اك هتعفر اذإ وأ هتعفرف تلفغ اذإ اهتوص نوممسي وأ تجرخ نإ اهنوري ثيح
 عناصك ) كلذو « راجنلا و دادحلا لمعك هلمع توصب وأ مهتاوصأب وأ امل زوجي

 مملا حتفب الثم بنعلا وأ نوتيزلل ( ةوصعم وأ هدنع ) لوعفملل ءانبلاب ( عمتجي
 وأ “ عراضملا نيع روسكم وهو رصعلا ناكمل مما هنأل اهرسك سابقلاو داصلاو

 عراشب اهنع لوصفم ريغ ( قوس برق وأ ) رصعلا ةلآ يأ مملا رسك و اهحتفب
 لوخد جاتحت الو قوسلل رهظي ثيح نم اهباب سيل نكل قوس نم برق نإو
 وأ تويب ةثالث هلصف نإو .اهل زجم تيب كلذف ى اهتيب لوخد تدارأ اذإ قوسلا

 ةقسفلل رهاظ لب ( رتتسم ريغ قيرط يف وأ ) هريغ دجت ال تيب كلذف اهرادقم
 عضوم يأ ( اهلسغمو هب لستفت ءانإ همزلو ) عابسلل وأ قراسلا وأ ودملا وأ

 لفلا ةداملا تناك نإ اهيف اهبايث لسفت ةعساو ةعصقك ( اهبايثل نإو ) اهلسغ

 تاإو ى اهلف تنأ خسو وأ سجن نم يبايث لسغإ : تلاق نإو“تيبلا يف بايثلل
 : تلاق نإو ص كاذف تيضرف ىلام نم ةرجألا هيطعاف اهلسغي نم اهيطعأ : لاق

 افإ : ليقو « عفرلاب ( اهشارفو ) كلذ اهلف اهلسغي نم "رم وأ تنأ اهلسغإ
 . عفرلاب ( اهحابصمو ) « ناويدلا » تاقفن هيلعو فيصلا يف هك ردت

 وأ سباحلا نم وأ قحلا ىلع ةسوبحم تناكف اهنم ( ةيدعت يف تسبح ناو )

 ىلع تسبح" نإ اهنآل ( اهتنؤم هيلعف ) قحلا ريغ ىلع ةسوبحم نوكتف هريغ نم
 ىلع تسبح نإو « سبحلا يف اهيتأي نأ هل نأل ؛اهقحل ةلطبم اهتيدمت تسيلف قحلا

 اهسباح ىلع للا نيبو هنيب ايف هل نكلو “اهقح اهب لطبي ال ةبيصم كلذف ىح ريغ
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 . هباب اهعم هيلع قلغيو سبح يف اهيتأي نأ هبلطت نأ املو

 لوخدلا دجي ناك ولو هلحم نع اهلطع هنأل ى اهيلع قفنأ ام لثم قح ريغ ىلع
 لوخدلا هل تحابأ ولو هتيب ىلإ بلجلا تبأ اذإ امهل ىقح ال هنأ ىرت الأ ى اهيلإ
 ( هباب اهعم هيلع قلغيو سبح يف اهيتأي نأ هبلطت نا امنو ) اهتيب ين اهيلإ
 . ملعأ هللا و
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 باب

 رثكالا دنع عامج يف ولو نهبلج نإ هئاسن نيب لدعي نأ جوزلا ىلع

 باب

 ءامنلا نب لدملا ف

 ال حيحصلا ىلع عورفلاب فلكم هنأل اك رشم وأ ادبع ولو ( جوزلا ىلع )
 ةحصو رخصو ربكب نفلاخت ولو ( هنامسن نيب لدعي نأ ) نوزخملاو لفطلا

 امنإو ى بيعو ةحصو نونجو لقعو ك رشو ديحوتو ةيدوبعو ةيآرحو ,ضرمو

 اك هيلايلو همايأب : لبقو “ تددعت وأ تدحتا اهلىلو هتجوز مويب جوزلا أدبب

 وأ نهبلج هيلإ بلط وأ ( نهبلج نإ ) كلذو ى « ناويدلا ه يف نيلوقلا اوركذ

 . ولو نهنيب لدعلاو نهقوقح همزلت : ليقو “ نهلجاع يدؤي ىتح عنمو وه هبلط

 ` نكمملا يف لدملا بجيو ى عتمتو وه هبلطي مل ام بلجلا هيلا بلطي ملو نهبلجي م

 ثناك ولف « سفنلا هيلع" حشت ام "لك نم قالطإلا ىلع كلذ ريغو سابللاو ةقفنلاو
 ةدملاب ىرخألا هتنكس يذلا ىندألا يف ىلعألا ةنكاس نكسبلف ةتوافتم تويب هل

 ( رثكألا دنع ) كلذ نود امو تمبمو (( عامج يف ولو ) بجاو لدملا نإف
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 دنع كلبأ و ةدحا و تغرفتساف ةنس ةوسكو رهش ةقفن نهل ىطعأ نإو

 لضافلا ذخأيو ءاطعإلا يف نهنيب واسيلف ىرخألا تقبأو هلبق وأ كلذ

 صخرو طقف ةدحاو دنع هلام نزخي الو ءاه هعدب الو ، ىرخألا دنع

 ٠ . . . . . . [. اهنمتئ ( نإ

 بجي ال : "ضعبو ى اقلطم عالا يف بجي ال : ضعب لاقو “ يدنع حيحصلا وهو

 نأ فاخ نإو ى اهعامج يف هسفن تبغر نمو « اهعامج نع هسفن تبغر نم نيب
 ثالثلا اذك و “ايهيلع رصتقا نينثا نيب لدملا عاطتسا نإو“ًةدحاو جوزت لدمي ال

 ال نأ ىندأ كلذ » : لجو زع لاق مث « كلذب ةيآلا مهضعب رسفو “ عبرآلاو

 لاعأيف اذه نأب رخفلا هدرو ى مكلايع رثكي ال نأ : يمفاشلا لاق ") ي اولومت

 . اوليمت ال نأ : سابع نبا لاقو ى اولمت ال : دهاجم لاقو “ يعابرلا

 تغرفتساف ) رثكأ وأ لقأ وأ ( ةنس ةوسكو رهش ةقفن نمل ىطعأ نإو )
 هلبق وأ ) تقولا ( كلذ ) مامت ( دنع ) 4 ( ةلبأو ) امل يطعأ ام ( ةدحاو

 يف نهنيب واسيلف) املام نم تستكا وأ تقفتنا اهنوكل ولو ( ىرخألا تقبأو

 يطعي وأ “باسحب الإ (اشهف هعدي الو ىرخألا دنع لضافلا ذخايو ءاطعالا
 الب اهاطعأ نإ اهل وه : ليقو “ يقب له ثحبلا همزلي الو « هلثم ىرخألا

 تراص نإ الإ تقولا لبق اهاطعأ ام تفوتسا نمل ديزب نأ همزلي الو « ةموكح
 . داز امب اهبساحيف قحأ وه لبي ةيجنتلا موزل يف هريغك وهف فلتلا "دح ىلإ

 مايقلا ؟نسحي مل وأ اهاوس نمتأي مل نإو ( طقف ةدحاو دنع هلام نزخي الو )

 ىرخألا نود (اهنمتنا نإ صتخرو ) نهتويب ريغ رتيبىف نزخيلف يه الإ لاملاب

 ( ١ ) ءاسنلا : ٣ .
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 ال وم { عنصلا نسحت نسحتت كناك نإ صخرو ‘ كلذك هفاضأ لزني الو

 نمو ريب نم نبب الو اهي وب أ دنع نمو « هلزنم ناك نم نبب بعت

 ةرابز وأ ةرمع وأ جحل ةبهاذو هدنع نم نيب الو { نالعإب

 رهاط نيب الو ‘ ةضيرمو ةحيحص نيب الو . عجرت ىتح اهيدلاو

 . . . .. ...... .... .اهريغو

 ةلادعلا تبجو آثالث وأ نيتنثا نهنم نمتنا ناف ى نوخت ال ةنيمأ اهنأ دقتعا يأ
 ةنيمأ ريغف عابضلل لاملا كرتت نمو“اهنأي مل يتلانم ءيش الو“لاملا نزخ يف نهنيب
 ال ثيحب رتيب يف مهناكسإو مهماعطإو هفايضأ عاتم يأ ( هفايضأ لزني الو )

 ( عنصلا نسحت تناك نإ صخرو ) طقف ةدحاو دنع يأ ( كلذك ) اهب ولخي

 هجئاوح كلذك و «مهليزنت يف نهنيب ةلادعلا تبجو ثالث وأ ناتنثا هتنسحأ نإف

 . ال حلصي نم اهب صخي نأ صخرو ى اهيف لدمي هنع ىنغتسي ال ام

 بلجلا بلطت مل نإ اهيلو وأ ( اوبأ دنع نمو هلزنمب ناك نم نيب بجت الو)
 ( رعمي ) اهجوزت ( نم نيب الو ) اهاضرب بلجلا دمب اهيلإ تبهذ وأ هابلطي وأ
 مل مأ حاكنلا ةحصب انلقو دوهشلا متكتسا ءاوس حاكنلا راهشإ مدع "رسلاب دارأ

 ةرمع وأ جحل ةبهاذو هدنع نم نيب الو « نالعإب ) اهجوزت ( نمو ) متكتسي
 ص هيف اهل نذأ امم كلذ ريغ وأ ملع بلط وأ ملسم وأ اهحر وأ ( ادلاو ةرايز وأ

 ( ةضيرمو ةحيحص نيب الو “ عجرت ىتح ) نذإ الب ولو اهيلع بجو اممو
 ءارذنصملا نأل ڵ ةغلاب تناك اذإ ةعنتمم ةبعصتسم ءارذعو حوتفم بّث نيب الو

 قفرلا هنم بلطتو « اهيلع بعص ولو ضاضتفالل مالستسالا اهيلع بجي ةغلابلا
 امب ةضيرملا لضفيو اهل آقح الف ةيلكلاب تعنتما اذإف هيلع نابجيو ليهستلاو

 رهاط نب بحتو > ءاسفنلاو ضئاحلا وهو ) اهريغو رهاط نبي الو ( ىبلي
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 لكلا يف بجت : ليقو ، هيلإ هتبيرقو لزنملا ةديعب نيب الو

 تيضر اذإ هنع ( لزنملا ةديعب نيب الو ) ةضاحتسم ريغ رهاطو ةضاحتسمو
 وأ ةنلعملا وأ ةرضاحلا تداز ولف ( هيلإ هتبيرقو ) دبلا تبلط وأ دعبلاب
 نم يشب اهريغ ىلع ةعيطملا لولذلا بيثلا وأ ةبيرقلا وأ رهاطلا وأ ةحبحصلا

 ريغلاب عتمتلا مدعل هيلع سأب الف كلذ ريغ وأ سابل وأ ةقفن وأ رتابم وأ عامج

 . عتمتلا ناصقن و 1

 بورشمو لوكأمو عامج نم اهتصح اهيطميف ( "لكلا يف بجت : ليقو )
 : تلقو ص ليق اذك ‘ كلذ نكمأ ام فايضأ ليزنتو لام نزخو سوبلمو

 نودب طقف لاحلا كلذ يف نكمم يف اهبوج و ةلادعلا بوجوب لئاقلا اذه دارم "نإ
 سابللا ف اهريغو رهاطلا نيب يوسي نأ بجيف « تاف ام دمب ال يضقي نأ
 الو ص دعب هبلع ءاضق الو هنع "طوط هنإف عامجلا يف الإ كلذ ريغو ةقفنلاو

 الإ امهريغو ةوسكلاو ةقفنلا يف ةيوستلا بجت اذك و “ جرفلا ريغ يف اهنابتإ همزلي
 ضئاحلا نايتإ توجو « ناويدلا ه تاقفن رهاظو ؛ اهريغو ةرضاحلا نيب عامجلا

 رهطلا دعي كردت ال اهنأ : «ناويدلا» يفف جرف تاذ امأو “ جرفلا نود ءاسفنلاو

 عامجو سابلو ربرش"و لكأ نم تاف ام نأ يدنع يذلا : تلقو ى اهتاف ام

 ملو تضرم نيح وأ هيلع هيف لدعالف دلبلا يف اهيدلاو تيب يف ولو تباغ نيح
 هنإو “ همف لدملا همزلي كلذ ريغ نهاطعأ ام امأ و « نهسابلك سابل ىلع ردقت

 نأ ىنعمب عامجلا يف ةلادعلا يف ةدشلا نإ : ليقو “ نالعإب نمو "رسب نم نيي مزلي

 ةدشل هريغ يف لدمي مل نم ىلع اوددشي مل ام هيف لدعي مل نم ىلع اوددش ءاملعلا
 مهيلع ةلادعلا باجيإ يف لاجرلا قحلي ديدشتلا نأ ىنعمب وأ < هيف ءاسنلا ةريغ

 يف ةنونجملل "قح الو ع ىلوأ لوآلا هجولاو “ مهيلع هيف لدعلا ةبوعصل عامجلا يف
 يف يتأيو ى هب عفتنت ال ام اذك و هب "ذتلت ال اهنأل = يدنع اهنونج لاح عالا
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 ىرخألا ةبون يف فوعو نهادحإ ةبون يف ضرم نإ صخرو

 > اذكهو اهتملاتف ةريبك نم ةلىلب ةدحاو نم رثكأ ل بلاج أدبو

 . اهليل اهل نأ : تاقفنلا

 صخر “ نمضتل ةلادعلا كرت صخ ر يأ رقتسم لعافلا بنان ( صخرو )

 اہلك ( نهادحإ ةبون يف ضرم نإ ) رشمت هيف ام انيل لعج وأ لهس ىنعم
 ،اهيف ضرم يتلا ةبونلا متي نأ نودب اهقح اهيطعي نأ (ىرخألا ةبون يف يفوعو)
 ةدحاو نم رثكأ بلاج أدب و) صقنلا متأ صقن نإ و اهمامتإ همزلي هنأ حيحصلاو
 يف مدقي هارت الأ ى ةلمجلا يف اليضفت ريبكلل نال ( اذكهو اهتيلاتف ةريبك نم ةليلب
 لمشي هنإف اي انريبك رقو ل نم انم سدل » : نل لاقو “ اووتسا نإ ةالصلا

 ثيداحأ ىلإ رظناو ث امالسإ هل نأ عم نسلا يف ريبكلا لمشيو نبآدلا يف ريبكلا

 ربك » : ملكتي أدب ردفو نم ريغصل للع هلوقو ى مالسإلا يف ةبيشلا يذ ربقوت

 . اعفن تبثأ ريبكلا نألو ى مالكلا يف ربكألا مدق يأ « ربك

 لدعلا بوجول؛يدنع حيحصلا وهو عرشي :ليقو .ركبلاب ءىدتبي : ليقو
 جرد يذلاو ث رهظي اجف «ناويدلا» راتخم وهو هل اصصخم ربكلا نوكي الو امومع

 « ناويدلا» ىلع هناويد ممدقتو“ءايرك ز يبأ ناويد ىلع حاضيإلا ممدقت ىضم نم هيلع

 لصو نإ يتفملا مزل لب ؛ كلذ ىرأ تسلو ى مهنع هللا يضر خايشألا ناويد

 ص نهنيب عرق انس نْيوتسا نإ و ‘ ليلدلاب هدنع حجرت امب يفي نأ حيجرتلا ةجرد
 لبق قوقحلا بجوأ نمو عرقي : ليقو ث اهيلع دقعلا قبس نمب ءىدتبي : ليقو
 ى اهلبق اهريغ بلجي ال نأ و ى اهيلع دقعلا قبس يتلاب ءادتبالا هيلع بج وأ بلجلا

 )١( يئاسنلاو دواد وبأ هاور .
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 ، يسنف هنع نرفاس وأ آريثك ضرم وأ اليوط نهنع رفاس نإ اذكو
 ةدحاو نم جرخ نإو > َاقأ الو رثك أ ال ةليلو آموي لك طعيلو

 . همأ هيف عجر ممم اهموي وأ اهليلب

 مل يتلاب كلذ عم أدبيو ى اذه ىلع لدملا ريغ نم كلذف اهلبق اهريغ بلج نإو

 ص ةيباتكلا ىلع اهمدق ةملسم ةمأ ةدحاو تناك اذإو ص اهدقع مدقتل بلجي
 ةلمج نم اهل ممدقتلا نال اهيلع مدقتف ةملسملا ةرحلا امأو ث ةيباتكلا مةدقي : ليقو
 . مظعأ اهقح "نأ ىرت الأ لدملا

 اريثك ) نه وأ وه ( ضرم وأ ذايوط ) ارفس ( نهنع رفاس نإ اذكو )
 لكلا ىلإ عجار ( يسنف ) : هلوقو ص نه وأ وه نج" وأ ( هنع نرفاس وأ
 نإو ى ريصق ضرم وأ رفسب وأ ,ضرم وأ ,رفس الب ولو اقلطم يسن "نإ اذكهو

 لدملا ىلل عجر ةريبك نم ءادتبالا دمب ولو ركذت وأ ربخ وأ ةنيب تدجو
 نأ نسحألاو ص نيضارت نإ الإ ( لقأ الو رثكأ ال ةليلو اموي الك .طعيلو )

 ص ىلوأ هب ءادتبالا ناكف قبسأ ليللاو « زاج راهنلاب أدتبا نإ و « ليللاب ءىدتبي
 نهقوقحل ؟دعاصف ةدحاولا ةأرملل باسحلا نألو « رتسأ هنأل عامجلاب بسنأ هنألو
 يه : لق ى ةَكهألا نع كنولأسي » : العو لج ها لاق دقو ى خيراتلا ؟نف نم
 . ")) ي سانلل تيقاوم

 يقابلا متأ "يأ ( همتأ هيف عجر مث اهموي وأ اهليلب ةدحاو نم جرخ ناو )
 أدب نإ ةيناثلا يف مويلا ضعبو ى ىلوآلا ةروصلا يف مويلا لكو ةليللا ضعب وهو

 . قايسلا وه ريمضلا عجرم ىلع ليلدلاو « مويلاب أدي نإ كلذ سكعو « ليللاب

 . ١٨٩ : ةرقبلا )١(
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 بيغت ىح ماقأ ًاليل عجر نإو 4 اهتبحاصلف هئاضقنا دعب نإو

 3 برغت قحف آراهن نإو > ادغ سمسنلا

 قيرط ىلع امهالك راهنلاو ليللا وه يذلا ىنعملاب مويلا ىلإ هعوجر زوجيو
 يذلا مويلا ىلإ ريمضلا عجرو طقف راهنلا ىنعمب روكذملا مويلا نإف « مادختسالا

 ريمضلاكو ى امهدحأ كلوق ىلإ دئاعف يفب رورجملا اهأ و ث راهنلاو ليللا ىنعمب

 مويلا ءاضقنا يأ ( هناضقنا دعب ) عجر ( نإو ) هلوق يف ريمضلا بوصنملا

 بيغت ىتح ماقأ ) هب أدب دقو ( ذليل عجر نإو ى اهتبحاصل ) طميل ( ف )
 ةبحاصلاب اهنع ربع يلا يهو اهتقو ىضقنا نم يلت يتلا دنع ( ادغ سمشلا

 يذلا راهنلا اذه سمش ( برفتىتحف ) ليللاب أدب دقو ( اراهن ) عجر ( ناو )
 عجر نإو ى رفسلاب اهتاف هنآل اهليل وأ اهموي نم اهتاف ام كردت الو ، هيف عجر
 غولبلاو ى هدمب ةليللاو هّمتأ راهن وأ ، طقف ليللا متأ راهنلاب أدب دقو اليل
 قافأ وأ غلب نإف ى اهلك لئاسملا كلت يف رفسلا نم عوجرلاك نونجلا نم ةقافإلاو
 ع طقف هيقاب متيلف كيل قافأ وأ غلب نإو “دمب ةليللا وهبقاب متأ هب ءدبلا دارأو راهن

 . بورفلا ىلإ متأ راهنلا يف وأ هيف قافأو اليل ءدبلا دارأ نإو

 راهن كلذف رجفلا عولط عم أدبو اراهن ءدبلا دارأ نإ هنأ مهمالك ىضتقا و

 ص دغلا رجف نم وأ ةليللا نم أدبو راهنلا كلذ ىفلأ هعولط دعب أدب نإ و مات

 نإ امات اراهن هدمي : لىقو “ سمشلا عولط لبق أدب نإ امات اراهن هدمي : لبقو

 : ليقو ى امات هدع رجفلا لبق أدبو ليلب ءدبلا دارأ نإو « لاوزلا لبق أدب

 يذلاو ع لاوزلا لبق أدب نإ "مات : ليقو ‘ سمشلا عولط لبق أدب نإ "مات وه
 ىرخأل ةعاسنم غولبلاو ةقافإلا ةلأسم و اهلك لئاسملا كلت يف بسحي هنأ يدنع
 راهنلا فصن نم أدب نمف ى تاقفنلا يف « ناويدلا ه ف اذه ضمب تيأر مش

 نمو « هدعب ليللا فصن ىلإ متأ ليللا فصن نم وأ « دغلا نم فصنلا ىلإ متأ
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 . ِ و . .
 ءا هس : لىقو 1 هب اتكل مويو ناموي ةماسملو

 ةدحوم يأ ( ةماسملو ) اذكهو ، فصنلا ىلإ متيلف كلذك غلب وأ قافأ

 مويو ةدحوملا "يمأ وب نأ ىشمم ةدحوملا ثلث يهف ) ةيباتكل هوو ناموي (

 ةرابعب ةرحلا فصن ةيباتكلا نوكتو ةثالثلا ثلث مويلاو مايأ ةثالث ةباتكلا

 مويلاو نيموي ةرحللو اموي اهف ةنأ كلذو . ىلوآلا ةرابعلا ىلع ةدايز الو ىرخأ

 نم "موي مث مايأ ةعبرأ نم "موي ةماسمال نوكي نيترابملا اتلك ىلع و ى نيمويلا فصن

 ح ةدحوملا موي اهمويب لصتيو ى ةثلاثلا ةعبرألا نم موي ةيباتكللو ى ىرخأ ةعبرأ
 كلذ نوكي نأ نسحيو « اهعبار وأ ةثلاثلا ةعبرألا ثلاث ىلإ هريخأتب سأب الو

 نم اموي ةأرملل نأب لوقلا ىلع باسحلا نوكي اذكهو ى ةعبرأ لك لوأ يف
 هباسح ,لوق “لك اذك و « ةثلاثلا رشع ةتسلا نم "موب ةيباتكلل نوكيف“رسشع ةتس

 . باسحلا اذهك

 ةيباتكلاك ةمألاف ى ةمأ عم ةرحلا اذكو : دعي هلوقل ةرحلا عم ةمألا اذكو
 ناترح هل ناك ول هنأ ررقت ام كلذ ىناني الو « ةدحوملا ةرحلا ثلث اهنم ٦لك

 ص ةدحاولا ةعبرألا يف ةمحازتم رئارحلا نأل ى ةعبرأ لك نم ناموي ايل ناكل

 يف رخآ موي ةدحاولا ةًرحلل ديز اله : لاقي الف ى اهيف اقح اهنم ,لكل نآل
 رارضإ و ةدايزلل بجوم ال "ذإ اهيف رخآ "موي ةمألل لعجو ى ةدحاولا ةعبرألا
 لصاحلاو ى ةثلاثلا ةعبرألا يف “موي اهنم ,لكل ناكل ناتمأ تناك ولو « جوزلا
 . ةثلاثلا ةعبرألا نم "موي ةمأ لكلو مايأ ةعبرأ نم اموي ةرح لكل ةنأ

 نام وهلو ةعبرا ةدحاو لكل مول (ءاوس) ةيباتكلاو ةدحوملا : ) ليقو (

 «قوقحلايف ايوتستلف نارح ايهبتلك اهجوزتي يتلا ةيباتكلاو ةملسملا نأللوقأ هبو

 تتوافتولو“اهنم أربتمو ةالوتم توافتت ال اك “كرشلاو مالسإلاب اهيفناتوافتت الو
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 نإ ءاوس : ليقو ث اهعمج هل حيبم دنع ةمأ عم ةرحلا اذكو

 لكلف ةنملا ف امأو ‘ مايألا و يلايللا ف اذهو { دبع تحت اتناك

 اهنومب ام

 موي امل ( ةمأ عم ةرحلا اذكو ) ةيدلا ثلث اهل نإف ةيدلا يف ةيباتكلاو ةدحوملا

 حيبمدنع) ,"رح تحت وأ فالخ الب اهنيب عمجلا هل نإف “دبع تحت ناموي ةرحلل و

 فاضملل فرظ هنآل هل ب لصفلا رضي الو ةفاضإلاب وأ بصنلاو نونتلاب(ايهعمج هل ..

 ىلع اهنيب عمجيف اهجوزتيف ةرحلا ىلع ردقي مث ةمأ جوزتي نأ عمجلا ةحابإ هجوو

 الو هعامجل هيفكت الف ةرح ج هزتي وأ « ةمألل قالط سيل ةرحلا حاكن نأب لوقلا

 زاوجي لوقلا ىلعو “ ةمأ اهيلع ديزي نأ ,ضعب دنع هل زوج.ف ىرخأ عيطتسي
 (ردبعتعححتاتناك نإ ءاوس) امه ( : ليقو ) ىرخآلا ةرحلا قاطأ ولو اقلطم جا

 ص ءامإلا نيب ابف بجتو « تايباتكلا نيب ةلادملا بجتو ، "رح تحت وأ : لبقو
 اذك و ص ةرحلا فصن ةمألاو ةيدلا ىف اهثلث اهنإ اك ةرحلا ثلث ةيباتكلا نا : لبقو

 يف مويو ى ةعبرأ يف موي ةرحلل نوكي اذه ىلعو ى ةدملاو قالطلا يف فلخلا
 . ةيناثلا ةعبرألا هذه يف موي ةمأللو ص ةيناثلا ةعبرألا

 ةدحوملا ثلث ىلع اهنوك ىنعمو « ءاوس ةمألاو ةيباتكلاو ةدحوملا : ليقو

 اذك و ©ةًدملاو قالطلا يف امل نوكي ام ةبسنل ثلث ايمل نوكي ام ةبسن نأ ةرحلا

 يلايللا يف اذهو ) ائيش ةرحلا ةدحوملا نع اصقنت نأ نودب ةيدلا يف ةيباتكلا

 سابلب يفتكت مسجلا ةريغص نإف ( اهنومي ام لكلف ةنؤملا يف امأو ى مايألاو

 نم هتليلق يفكي ال ام اهيفكي رمشلا ةريثكو ث هتريبك امهب يفتكت ال نكسمو
 اذكهو ث سكعني دقو ى ةريبكلا لك ات امم "لقأ لك ات نسلا ةريغصو « نهدلا
 ص اهريغ نيبو هيف اهنيب ةلادع الف اركب اهنوكل وأ ةلعل عامجلا ةأرما هركت دقو

 ۔-ه -٣.



 . . 7 . . ح

 نم ىلوألل ىطعا ام ةرخآلل ىطعا ىرخا ىلع ةارما ج وزت نمو

 يف نهعماجي الو . هموي نم لدعي : ليقو ث ةنيزو بايثو ؟لح
 2 لح ( و تدب

 عيطتسيال ةضدرمل ةلادع ال هنا مهنع هللا يضر ركب نب دمح نب دمحأ خيشلا ركذو

 يدنع حيحصلاو“ىرخأ عم اهنع رفاس نمل الو « ميشب موقت ال ةريغصو ائيش اهب
 كلذ وحن وأ زوشن وأ نايصع وأ دادتراب ةدحاو ىقح لطب اذإو ى هذهف اهموزل

 . اهقح اهل عجر نيح نم باسحلاب ءىدتبت لب اهبحاوص بساحت مل تبات م

 ريغ ( ىلوذلل ىطعأ ام ةرخآلل ىطعأ ىرخأ ىلع ةأرما جوزت نمو )
 : ليقو ى ةيناثلا ىلع دقملا لبق اهتنفأ ولو ( ةنيزو بايثو يلح نم ) قادصلا
 همزليذئنيحف ةيناثلا جوزت ىتح اهكلم نم جرخي مل ىلوآلا دنع يقب نإ الإ همزلي ال
 نيح ىلوآلا دنع هلاحك ال ص هاطعأ نيح ىلوألل هاطعأ اك هلثم ةيناثلا يطمي نأ

 دنعيذلا لثم ىرخألل يطعيو : ءايركز يبأ لوق نم ردابتملا وهو ،ةيناثلا جوزت

 هتجرخأ ول يناثلا ىلعو لوألا ابس الو “نافيعض نالوقلاو ردنعب ربع ذإ “لوألا

 ءيشال ( هموب نم لدعي : ليقو ) هيف ةلادع الف اهكلم ىلإ عجر مث « اهكلم نم
 'حمحصلا وهو ةيناثلا ىلع دقعلا دنع ىلوآلا دنع ادوجوم ناك ولو ىضم ايف هيلع

 لدعلاب دعب بطاخي نأ نع الضف ىلوألل هئاطعإ لاح يف هل ةجوز تسيل اهنأل
 بجاو ريغ يفو قادصلا ريغ يف هلك كلذو « دالوألا ةلادع يف فالخلا اذكو
 عيبلاك قادصلا نم هب ترسبيت ام ,لكلو اهنيح يف اهقح ,لكل نإف “ قوقحلا

 ةدع يف يتلاو ى ىطعأ ام نودب اهدجو دقو قادصلا يف عربت نإ الإ ءارشلاو

 : ليقو “ عاججلا ريغ يف اهعمو اهل ةلادعلا موزلل ةقلطملا ريفك يعجرلا قالطلا

 . اهل ةلادع ال

 تناك وأ نيو ابمع انناك وأ ةملظ ف ولو ( دحاو رتيب ق نهمماجي الو (
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 اهنم لستغي الف ةدحاو نم لستغا نإو ، اهارت ىرخألاو ةدحاوو
 - ٤. ٠ ٠

 . . . اهريغ نم لستغي ىتح ىرخا ةرم

 ىركس امهاتلك وأ امهادحإ تناك وأ امهادحإ وأ نيتمئان اتناك وأ ءايمع امهادحإ

 عامجلا توصل عمتست وأ عمست الئل و “ هريغب وأ بابلا حتفب موض ثودح ناكمإل

 مل ءامص ءايمع ىرخآلا تناك ولف ى ءافلا حتفب اهسفن وأ هسفنل ولو زوجمال هنإف

 ةدحاو ) عماجي ال ( و ) روكذو ,ثانإ نم امهريغ اذك و اهترضح عامجلا عنمي
 . ايهبابث ولو عامجلا رمأ زبمي نم امهارب وأ ( اهارت ىرخألاو

 نم لستغي ىتح ىرخأ ةرم اهنم لستغي الف ةدحاو نم لستغا ناو )
 ىتح ةيناث ةرم ةدحاو عماجي نأ هل زوجي ال هنأ نع هب يتنك مالك اذه ( اهريغ

 عضاوملا يف لسفلاب ربع : لوقن نأ نم ىلأوأ اذهو « عامجلا نم قحلا اهريغ يطعي
 ةيانكلا نأل ص ىلاسرإلا زاجملا ليبس ىلع عامجلا وهو هموزلم وأ هببس نع ةثالثلا

 هدارم سيلو.“تازاجس ثالث نم ةمالسللو ى ةقيقحلا لصألاو ى ةقيقح ع ونو غلبأ

 ىلع ىقبي ىرخأ ةرم اهمماج مث لستغاف ةدحاو عامج نم لسفلا همزل اذإ هنأ

 هنألو = بجاو موصلاو ةالصلل لسغلا نأل ىرخأ عامج نم لستغي ىتح ةبانجلا
 ابنجم يقب هنأ قدصي الو « دّدعت ولو مدقت عامج رئاسل ىفك عامج دعب لسغ اذإ

 ىفكل بورفلادعب ىرخأو الثم راهنلا رخآ ةأرما عماج ولف “ لسغلا ددعي ىتح
 فنصملا مالك و ى لحلا وأ ىنزلا ةبانج عماج ولو « ةدحاو مرحت ملو دحاو لسغ

 بجت :لبقو « مايألاو يلايللاو هسفن عامجلا يف ةلادعلا بوجو يف حيرص عضاوم يف
 يف نيواست اهقزرب ةدحاو ثلك عامجلا نم عاطتسا ايفو مايألا و ىلايللا نيب اهف هيلع

 لغتشي الو ، ةصاخ لمفلا يف بجحت : ليقو ى نكي مل وأ ناك َنلضافت وأ لعفلا
 هللا يضر ركي نب دمح نب دمحأ خيشلا لاق اك ماتلا لمفلا يف كلذو مايألاو يلايللاب
 ةلبقلاو ردبلا يفو ةفشحلا ةبوبيغ نودب عالا يف بحت ال اهنأ هرهاظ و “ مهنع
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 هركذتو َلَعَف نإ هئناب هفوختلف ىرخألا ةبون يف ةدحاو يتأي الو

 نه ةليل اهلف ةدحاو هدنع نمو ‘ اهدارأ نإ هعنمت الو س ةلادعلا

 .هارخأ و هايندل ةثالثلا يف غرفتيو اهنذإب الإ اهيف لقنتي الو عبرأ

 جوزلا هعيطتسي امم كلذب لدعلا نأل بوجولا رهاظلاو < كلذ وحنو ةصرقلاو
 . هف تاسفانم نمو

 ( لعف نإ هللا ) باقم ( ب هفوختلف ىرخألا ةبون يف ةدحاو يتاي الو )
 الو“ةلادملا هركذت و) ىرخألا ةبون يف ىتأ نإ وأ عامجلا وهو لعفلا دارأ نإ يأ

 املك ةلمجلا يف اهيلع "بجاو اهيلع "قح وهو عامجلل اهجوزت هنأل ( اهدارأ نإ هعنمت
 ولو ةلادعلاو ةالص وأ ناضمر وأ سافن وأ ضيخ نم هنع يهن ام الإ اهدارأ

 هنبعبوه هداز يذلا عامجلا كلذ سيلو ى اهتمذ يف ال هتمذ يف اهنكل هبلع تبجو

 كلثم لمفأسينإ :اهل لاق نإ هنم أربت الو « هلثم لب اهتةرضُ“ح وه يذلا عامجلا
 وأ نيترم اهتيتأ دق وأ اهتضرأ دق وأ ى اهقح تلطبأ وأ تيضر اهنإ : لاق وأ

 لمتحا وأ ريذاعملا نم كلذ وحن وأ عامجلا يف لدعلا بجوي مل نم لوقب تذخأ ينإ
 مل امنإو ط اهريك ذتب ركذتي ملو نايسنلا لمتحا وأ كلذ هركذ نودب كلذ اهدنع

 هنألو٬كلذب اهسفن بسطيال اهتترض نأل كلثم اهل لعفأس : لاق ولو كلذ هل "زجي

 يف ليلعتلا اذهو “ ىرخأآلل نيترملا نم عنام عنمي وأ تومي دقو اهنع فعضي دق
 . ةعباتتم امايأ ةدحاو لك ءاطعإ عنم

 ثالث هلو ( عبرأ نم ) مويو ( ةليل اهلف ةدحاو ) ةأرما (.هدنع نمو )

 هنم دب ال ام اهيف هلو ( اهنذاب الإ ) اهموي اذك و اهتليل يف يأ ( اهيف لفنتي الو )
 هلغش نكمأ نإ نكلو ةرورضلا دحي لاغشألا هذه نكت م ولو « لافشألا نم

 ولو كلذ اهيفويو ( هارخأو ءايندل ةثالثلا يف غرفتيو ) اهترضح هلعف اهترضح

 ۔ - ٥٠٦



 نم هل نكلو .2 هيف غرفتي موي هل نوكي الف ةعبرأ ىلإ اذكهو
 هتأربأ وأ نهادحإ هتلح نإو ص هنم هل دب ال امل ةفئاط لك ةبون

 ،ىرخألل اهتبون ةدحاو يطعت الو ص نالوق زاوجلا يفف اهتب ون نم

 تناك اذإ هيلع باسح الف اهنيب ةحاشملا نكت مل نإ : ليقو ى هيلإ هبلطت م

 نراتليل هلو ناتليل اهلف ناتنثا هدنع تناك نإ و ى اقيض اهنم ر مل ام ةدحاو

 دودعملا فذحل نيعضوملا يف ثنؤملا ددع ثنأ ( ةعبرأ ) ةوسن ( ىلإ اذكهو )

 ليل وأ ( موب هل نوكي الف ) ةغل كلذو ركذملا دودعلا فذحل ركذي ايك

 هل دب ال امل ) ةمطق يأ ( ةفئاط ) ننم ( لك ةبون نم هل نكلو هيف غرفتي ) (
 طقف عامجلا امل بجوأ نمر « ةأرملل راهنلاو ليللا بوجوبلوقلا ىلع كلذ و (

 فاخي ال نمب وأ هسفنب اهسنؤنلف اراهن وأاليل تفاخ نإ الإ ءاش ثيح :لا هف هلف

 هتبلط نإ الإ .هيلع عامج ال : ليقو “ رشع ةتس نم ةليلو موب ةأرملل :ليقو ط هنم

 نم وأ عبرأ نم ةلمل اهلف هبلط ترثكأ نإو رغكأأ وأ ةنس هبلطت مل ولو

 . رشع ةتس

 وأ ) "لح يف تنأ : هل تلاقو "لح يف هتلعج يأ ( نهادحإ هتللح نإو )

 يفامأو ص هأزجأ ىضم ايف ( اهتبون نم ) ءيرب تنأ : هل تلاق يأ ( هتأربأ

 ( نالوق ) امهوحنو ةوسكلاو ةقفنلا يف ولو اقلطم ( زاوجلا يفف ) لبقتسملا
 : لبقو ( ىرخأل اهتبون ةدحاو يطعت الو) ةريبكلا ةأرملا يف زاوجلا : ايهثلات
 سأب الف رضاحلا مورلا وأ ةرضاحلا ةدحاولا ةليللا امأ و « رارمتسالا ىلع زاوجلاب
 دورولو ص تءاش نم هيطعت اهل "قح اهنأل يدنع حيحصلا وهو < ماودلا ىلع ولو

 همطمي نأ همزلي ال ؛ معن 2 لداع ريغ كلذب جوزلا نوكي الو ل ف كلذ

 مزلي ال ذإ دحأل هيطعأ الف تئش نإو هيذخف تئش نإ : لوقي ناب هتطعأ نم

 ۔- ٠٧ ه٥ _



 . تاقفنلا باتك يف ديزم اهل يتأيسو

 ءةريبكلانم ولو "لحلا ءىزجي ال :مهضعب نعو“هل نمل الإ هيطمي نأ "قح هيلع نم
 ءاش نإ ةدايز يأ ) ديرم ال يتايسو ( ةمايقلا موب هدسح نم الإ اهقح جرخي الو

 ( تاقفنلا باتك يف ) لومفم مسا وأ يميم ردصم وف ديزم مالك وأ هلا

 . ملعأ هللا و

 ٥٠٨ ۔- .



 باب

 يرستلا يف

 دسلا ذاختا : احالطصاو “ كلذ ريغو هبلطو عامجلا باستكا : ةفل وم

 كل راعأ ولف ى اهكلم ةمأ الإ ناسنإلا ىرستي الو « حاكنلا وهو "رسلل هتمأ

 لحي الف كل اهراعأ اذاف « رامت" ال جورفلا نآل اهي"رست كل زجي مل ةمأ ناسنإ
 سانلا ءامإ رئاسك يهو ةوهشب اهيلإ رظنلا الو ةوهشب اهتسم الو ى اهعامج كل

 ء هكلم لخد ءيش هل ضرقأ نم نأل اًرست كل زوجي يدنعف كل اهضرقأ نإو

 الف رسفت نإو ربفتي مل نإ لثملا در هل لب ى ايقاب ناك ولو هنيمب هدر همزلي ملو

 اجارخإ امل هدر ناكل اهئطو دمب اهنب اهدر ولف « هبحاص ىضر نإ الإ هدرب

 . هنع اهجورخ دعب لوآلا كلم يف آالاخدإو هكلم نع اهل

 عيمج يف ضرقلا زوجيو : لاق ذإ ى انموق ضعب مالك يف ام معت اذهبو
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 ك نهنم هم زات ةلادع الو ، ددعب ال ءاش ام ىر ستي نأ لجرل

 ٠. . . ة رح نبب الو

 ال هنإف يراوجلا الإ اهب ءافولا ىلع ردقيو ةفصلا اهرصح و اهعيب زئاجلا تاكلمتملا
 نيع درب نأ هلف ائيش ضرتقا نم نأل كلذو « جورفلا ةراعإ ىلإ هئادأل اهيف زوجي

 هلف ةيراج ضرققا اذإف « لثملا درب نأ هلو “ هب هذخأ ام ىلع يقب نإ ءينلا كلذ

 نيع وهو اهئطو دمب اهآدر ىلإ ىًدأل زاج ولف ى ضرقلا مكحب اهدر هل مث اهؤطو
 "نس يف تناك وأ مرحم يذل وأ ةأرمال ضرقلا ناك نإ الإ : اولاق جورفلا ةراعإ

 لوقلا در هجوو . ه ا طقف لثملا ةر طرشب كلذ زوح “ضعبو ى أطوت ال نم

 دعب هيلإ اهايإ هدرو هل تضرقأ نم كلم اهلوخد نم هب كتملعأ ام يرستلا عنم
 . رخآ دقع وهف نمث صيلختو هلام نم ءاضقو عيبك كلذ

 عم أطوت ال نم نس يف تناك نإ عنملا لوق ىلع زوجت فيك اضيأ هيف ثحبيو

 اهنأ دارأ نإ الإ نيتفدلا نيب وأ هرهاظ نم اهعامجو اهجرف رظنب ذذلتلا هنكمي هنأ

 ( لجرل ) ذئنيح اهضرق يف روذحم الف ةداع اهيلإ لبمي ال نسلا اذهب تناك اذإ

 بنرأ هل زاجأ نم هل زيميو “ هرمأ نيبتي مل لكشم ال نونج وأ لفط وأ لقاع

 العف نإو “ فكتعمو مرحم" الو رذع" نإ الإ فلقأ الو دترم الو ةأرما جوزتي

 ال زاجو“مرحت هنأ "ضعي معزو “مارحإلاو فاكتعالا دسفو حيحصلا ىلع حص

 افولأ ولو ءامإلا نم ( ءاش ام ىرسمتي نأ ) لوخد الب داہهشإ وأ رةّننب امطق

 رابتعاب وأ ةلقلا ىلع لقاعلا ىلعام عقوأو دودحم ديقم ( ددعب ال ) قالطإب
 ربتعي ملو رئارحلا طبض امك ددع نهطبضي مل ذإ لقاعلا ريغب اهيبشت وأ « عاونأل
 رجلاب وأ ال ربخ ( همزلت ) هلوقف ؛ حتفلاب ( ةلادع الو ) نهراكنإ الو نهاضر

 ماقملا نم ةموهفملا ةارستملا ءامإلا نيب يأ ( نهنيب ) ةفص همزاتف ددع ىلع افطع

 ةمأ وأ ةجوز ( ةرح" نيب الو ) ليلقلاو ريثكلا « ءاش ام ه هلوق لولدم نألو

 ۔ ٠ ١ ٥ _



 ث بوج و الب هدعب الو هلبق ال اهب لوخدلا دنع دهشيلو ي ةيرسو

 . . . ... دلو دابعتساو دلو ريغ موزل ةهارك نكلو

 رسلا ىلل بسن كلذ نآل ، بسنلا رييغت نم وهو نيسلا مضب ( ةيرسو ) ةجوز

 . عاجلا وهو رسكلاب

 ع نايلمج زيجأو ىةلمجلا لهأنم ةثالث زاجو “نيلدع يرستلا ىلع ( دهشيلو )
 الب هلوق ليلدب بدنلل رمآلاو ‘ نهدحو ال ةداهشلا رئاسك لاجرلا عم ءاسنلاو

 الو هلبق ال ) دوهشلا نع نيرتتسم عامجلا لاح يأ ( اهب لوخدلا دنع ) بوجو
 مرحت مل دعب وأ لبق داهشإب وأ داهشإ الب اها"رست ولف ى ( بوج و الب هدعب
 دهشتسي نأ لثم ( دلو ريغ موزل ةهارك ) عامجلا لاح داهشإلاب رمأ ( نكلو )
 مدعب رابخإلا لبق نجي وأ بيغي وأ مالكلا نم عنمي وأ توميف لوخدلا لبق
 لبق باسحلا هقبسل هنم سيل هنأ عم تدلو امب هيلع مكحيف ءطولا لبقو ءطولا

 كحيف دهشتسي ملو اهأطي نأ لثم ( دلو دابعتساو ) الصأ هؤطو مقي مل وأ هئطو
 َرقأ اذإ نكل ى يرستلا ىلع دهشتسا نإ الإ دلولاب هل كحي ال ذإ :دبع اهدلو نأب

 مل نإ قدصي ينم نيخجلا وأ دلولا اذه نأ وأ اذك تقو نم اهاًرست دق هنأ

 هنأ ملع اذإ هميبي هل اكلم نوكيف هريغ نم وهف كلذ نكي مل اذإو « هبذك نيبقي

 نم هتدلو اذإ اهدسل ةدبع ةمألا دلو نأل ع هدعب نم هتثرولو هئطو ريغ نم

 اك “رح هنإف ى رستب هنم اهدلو فالخم ىنزب وأ يعرش حاكنب ناك ءاوس ى هريغ

 فنصملاو ءايرك ز يبأ مالك هيلع لد اكو ى ةمالعلا يتالتلا ورمع خيشلا هيلع صن
 ملعلا مدعب ادبع نوكي هتيرس نم هدلو نأ يف “صن هنإف دلو دابعتسا وأ : الاق ذإ
 “رح هنأب هبلع كح يرستلا ىلع داهشتسا وأ رارقإب هنم هنأ ملع اذاف ى هنم هنأب

 هنأ يه ىرخأ ةلعل دهشتسي نكلو ع هيف مثإ ال لالح حاكن ةداهش الب اهي"رستف
 تفإ هنأو ى رح وهو هدلو دابعتسا ىلإ هداهشتسا مدع ىدأ دهشتسي مل نإ

_ ١ ١ ٥ _ 



 همزل يرسلا موي نم رهشأ ةتس دعب هتيرس تدلو نمو

 داهشتسالا مدع هركف « هليثمت "رم اك هل دلولا ريغ موزل ىلإ ىدأ هدعب دهشتسا

 ناكمإو « دعب هرارقإ ناكمإل كلذ ىلإ ةيدأتلا همدع نم مزلي ال هنأل طقف ةهارك

 . لخدي ىتح هلوخد لبقو داهشتسالا دعب اهظفحي نأ

 نم هل لالح هنإف حاكنلا ثيح نم بجاو ريغ داهشتسالا نأ يدنع يذلاو

 وهو ى مارح وه ام ىلإ همدع يدؤي هنأ ثيح نم "بجاو « ةداهش الب هتيرس
 ةهارك اهمالك يف ةهاركلا نوكت نأ لمتحيو ى هل دلو ريغ موزلو هدلو دابعتسا

 شارف اهنأك دهشتسي ملو هركنأ ول و هتمأ تدلو ام دمسلا مزلي : لقو > مرحت

 ن وعتي : لسىق > هتيرس نم ديسلا دلو ف ناهجو لب نالوق ةكلاملا دنعو > هل

 : يمصاملا لاق « ةيرحلا يف مهابأ نوعبتي : ليقو ى قرلا يق مهمأ

 قالطإلب بألل ال مألل قاقرت۔۔ا يف دالوألا عبتيو

 ءاقرأ مهف ةكولمم تناك نإو 4 رارحأ مهف ةرح مهمأ تناك اذإ : ةرايم لاق

 عجرب نأ - برقألا وهو _ لمتحيو :لاق ىقر مهوبأ ناك نإ رست وأ حاكن نم

 هجولا ىلع قالطإلا و « مهمأ نوعبتي لب اقلطم مهابأ نومبتي ال يأ بالل قالطإلا

 هتيرس نم ديسلا دلو نأ كلام بهذم لصأ وهو حيحصلاو ى مألل دئاع لوألا

 . ىنعملاب ھا رح

 تقو يأ ( موي نم ) ةبوسحم ( رهشأ ةتس دعب هتيرس تدلو نمو )
 هلوق لبقي الو ص دهشأ اذإ هلبق وأ ةتسلا مامت عم ال تدلو ام ( همزل يرستلا )

 اهتيرست دق وأ كدهشأ نأ لبق اهتيرست دق ينإ : صوصخم تقو ىلع داهشإلا دعب

 كاهتيرست دق ينإ ةرم لوأ نم دهشأ اذإ هلوق لبقي امنإ و«كلذ لبق اذك تقو يف
 . اذك تقو.اهتيرست ينإ : لاق وأ تقولا نيبي ملو

- ٥١٢ - 

 



 ادغ وأ هدعب رخآ مم ممتملا رخآلا بورغ لبق اهنود دحاو نإو

 وأ دقعلا موي نم ةأرما جوزت نم اذكو 2 لوالا ال رخآلا همزل

 ء فلخلا ىلع لوخدلا

 مويلا ( بورغ لبق ) ولو ( اه ) مامت ( نود دحاو ) دلوب تتأ ( نإو )
 ( هدعب رخآب ) تتأ (مث) دمب الو لبق ال هعم وأ ةظحلب ةتسلل ( ممتملا رخآلا )
 (لوألا ال رخآلا همزل) كلذ دعب وأ (ادغ وأ ) دعب وأ برقب بورفلا دعب يأ

 ددعتمبو ةتسلا خالسنا لبق ددعتمب تتأ نإ اذك و « رهشأ ةتس هل متت مل لوآلا نآل
 . ةدحاو ةممشم ق هدعب

 موب نم ) ةبوحملا ةتسلا خالسنا لبق دلوب تتأو ( ةأرما جوزت نم اذكو )
 تقو نم يأ ( لوخدلا وأ ) ةفينح يبأو دابع نا دنع هتقو نم يأ ( دقعلا

 لصف لبق دقعلا باب يف روكذملا دوهعملا ( فلخلا ىلع ) روهلا دنع هناكمإ

 وأ يرستلا موي نم رهشأ ةعبرأ لبق كرحت نإ نكلو « نهخالسنا دعب رخآبو

 لوخدلا لوخدلاب دارأ و ماع دعب دلو ولو “هل سيلف نيل وقلا ىلع لوخدلا وأ دقملا

 ى هيف ناك نم هبف اهنع الخ وأ دقعلا سلجم نع اولخ اذإ اك امكح وأ اقيقحت

 ءهلحع يف اذه مدقتل طقف ةتسلا لبق دلوب تتأ نم لمشي ام هيبشتلاب هدارم سيلو
 ى تقول تقو نم يدنع هلك كلذ يف باسحلاو « ريكذتلاو هيبنتلا دارأ نإ الإ

 ىفلأ هدعب وأ اهدعب مويلاو هذه ةليللا بسح رجفلا لبق اهارست نإ : ليقو

 ةليللا بسح سمشلا عولط لبق ىرست نإ : ليقو ى ةلبقملا ةليللا نم أدتباو مويلا
 ك ةلبقملا ةليللا نم باسحلا أدتباو مويلا ىفلأ اهعولط دعب وأ ى مويلا اذهو ةيضاملا

 مويلا ةيقب ىفلأ هدعب وأ ةليللاو مويلا بسح لاوزلا لبق اهارست نإ : ليقو
 تطرش يتلل لقأ وأ رثكأ وأ نيماع باسح يف اذك و ى ةلبقتسملا ةليللا نم أدتباو

 _٥١٣- ) ج ٦ - لينلا - ٣٣ (



 امهدحأب رقأف دهشأ دقو ةتس دعب نطب نم نيدلوب ةيترس تتأ نإو

 رقأف دغ رخآ يف امهدحأب نإو 2 هامزل ةليل وأ مويب نإف طقف
_- 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . . . رخالاب

 بمع نم جالعلا هدم باسح يفو > اذك و اذك ةدم باغ نإ اهرمأ اهجوز ىلع

 . كلذ هبشأ امو ةجوزلا

 وأ اعمتجا نأب يأ دحاو ( نطب نم ) رثكأ وأ ( نيدلوب ةيرس تتأ نإو )
 حصت ال ةلأسملا هذه . يرستلا ىلع (دهشأ دقو ةتس) رهشأ ( دعب ) هيف اوممتجا

 ريغ لوقلا اذه نكلو لوخدلا دنع دهشأ ولو دلولا مزلي ال هنأب لوق ناك نإ الإ

 تقو نيعي ملو اهتيرست دق ينأ دهشأ هنأ ىلع لصألا مالك لمح ىلوألاو ى دوجوم
 ةتس دعب هدنع هنأل « يناثلاب ارقم ناكف لوخدلا تقو مهدهشأ الو “ يرستلا

 ءاج نم هراكنإ هنع لبقي فيكف الإو ى اهلبق هدنع هنآل رخآلا ركنأو ڵ رهشأ

 رقاف ) مهدهشأ نيح نم وأ ؟ لوخدلا تقو مهدهشأ نيح نم رهشأ ةتس دعب
 يف يأ (مويب) مهتدلو وأ اهتدلو ( ناف ، طقف ) رثكأ وأ مهدحاأب وأ ( امهدحاب

 . هومزل وأ ( هامزل ةليل وأ ) موي

 انايتإ دعب (دغ رخآ يف ) رثكأ وأ مهدحأ وأ ( امهدحاب ) تتأ ( نإو )
 الإ و ادغ رخآبو اموي امهدحأب تتأ نإو : لوقي نأ ىلوألاو ى دفلا لبق هريغب
 رخآ ىف ىأ فطع ردقي نأ ةرابعلا همجوتو « ءاوس هربخأو هطسوو دغ لوأف

 ةفص ةفاضإ ةفاضإلا نوكيف ءاخلا حتفت نأ وأ فعض هيفو هطسو وأ هلوأ و ادغ
 ةلىللاو هلبق امل آضيأ دغ دقلا اذه لبق ام نأل كلذو « رخآ دغ يف يأ فوصوم

 تتأ دقف بورغلا دعب رخآلابو ل شم مويلا رخآ امهدحأب تتأ نإف ى دغلا نم

 وأ ءاخلا رسكب ( رخآلاب رقأف ) اهدمب دغلل ةعبات ةليللا نأل دغ ىف امهدحأب

_ ٤ ١ ٥ _ 

 



 ءاضيأ هامزل رخآلا ركنأو هب رقأ نإو ، كحلا يف لوألا ال همزل
 رخآ نم لوأ زرفي الو س ًاقلطم هامزل نطب نم اناك نإ : ليقو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ > هسكعو

 نالوألا وأ ( لوألا ال ) هومزل وأ ءامزل وأ ( همزل ) رخاوألا وأ نيريخألا
 نإ هللا نيبو هنيب ابف لكلا همزلو ( كحلا يف ) نوركنملا نولوألا وأ ناركنملا

 _ . لع الب ركنأ هنآل هللا دنع عقاولا هراكنإ قفاو ولو ى هراكنإىلع للا هبقاعيو هنم ناك

 رسكب ( رخآلا ركنأو ) رثكأ وأ نيلوألاب وأ لوالاب يأ ( هب رقأ نإو )
 هذه يف هل لوآلا نوك نآل ( اضيأ ) هومزل وأ ( هامزل ) رثكأ وأ اهحتفو ءاخلا

 لوقضمبلا اذم و“ضمعبلوق اذه ى رهاظلا بسحب هل رخآلا نوك مزلتسي ةروصلا

 هافن يذلا هنع يفتنيو ى ارخآ وأ آلوأ ناك“ءاوس هب رقأ يذلا همزلي هنإ : رخآ

 اهنوك ىنعمو ( نطب نم ) اوناك وأ ( اناك نإ :ليقو ) آلوأ وأ ارخآ ناك "ءاوس
 هومزل وأ ( هامزل ) لمجلا ةدم ىندأ رادقم اهنيب لصفي مل هنأ دحاو نطب نم

 . لاق اك ريخألا وه ركنملا ناك ولو امهدحأ ركنأ وأ اهب رقأ ( اقلطم )

 دلو ديسلا مزلي ال : ةفينح وبأ لاقو ( هسكعو رخآ نم لوأ زرفي الو )
 : هلوق طاقسإ ىلوألاو ص كلذك سيلو هب فرتعي نأ الإ اهئطوب رقأ ولو هتمأ
 هراكنإ لبقي الو هل ايهف رهشأ ةتس مامت دمب اهنأ نابو دهشأ اذإ هنآل دهشأ دقو
 هدعب رخآلاو هلبق امهدحأ نأ ناب نإ و ى هل اسيلف هلبق امهنأ ناب نإو ى امهدحأ

 ام فالخب « هلبق يذلل هلوبق لبقي ال اك هراكنإ لبقي الو هدعب يذلاب هيلع مكح

 نإ معن .امهدحأ ركنأو اهارست دق هنأ رقأو نيدلوب تتأف دهشتسي م اذإ
 نإ هنإف دهشتسي م اذإ اك هنإف هنيعي ملو تقولا اذه لبق اهارست دق هنأ دهشتسا

- ٥١٥ - 



 . هنبا وأ هيبأ نم اهثرو ةمأ يرست هل هركو

 دحاو مويو دحاو نطب يف اهقافتال امهدحأ راكنإ هنع لبقي مل ةليل وأمويب اهتدلو

 . يرستلا لبق داهشإلاب قثوتي مل هنأ عم “ ةدحاو ةليل وأ

 نإو : هلوقب مكحلا ىلإ راشأ امكف ةليل يف رخآلاو موي يف امهدحأ تدلو نإ و

 ناك نإفءءاش نإ هعيبيهدبع وهف هل تبثي مل اذإو ى خلا دنع رخآ يف امهدحأب

 ص هل دمع ىنز دلوف الإ و هلبق نمل ال « هل دبع هلبق نمل دلو وهف هلبق ديس وأ جوز

 كلذ ناك وأ لوألا نود يناثلل ةتسلا تمتف داهشإلا موي نع لوخدلا رتخأ هلملو

 . ماتلا شارفلا غلبم غلبي ملف جوزتلا نع يرستلا نأش فعضل

 هل لحي ال نمم امهريغ وأ ( هنبا وأ هيبأ نم اهثرو ةمأ يرست هل هرلكو )
 ولو تنبلا نباو نبالا نباو مألا ةهج نم نإو الع نإو دجلاك ٦سم ام حاكن

 وأ ث "رم ام ىلع رظنب وأ سملب اهنم ذذلت وأ اهسم دق نوكي نأ رذح عاضرلاب

 نإو ك فىادصو ثرإو ةرحأك امه ريغ وأ ةبه وأ ءارش وحنب ركذ نمم اهكلم

 هيلإ هنم تءاجننمل لحت مل نإ هل هركي الو ى انيمأ ناك نإ هقدص “لمفأ مل :لاق
 هدمي وأ اهدسح نم عضوم ف هركذب هنود نمو نبالا وأ الع اف بألا اهسم نإف

 ال :ليقو “ هيلع تمرح دمع سم وأ ةوهش و دمع رظن اهجرف رظن وأ اهجرف ق

 ال وه هجوز هيلع مرحت امكف “ةجوزلا ىلع اسايق هلك كلذو "سملاك رظنلا نوكي

 . مهتاجوزب مهتينزم تقحلأ اكو يرستلاب ناقحلم رظنلاو سملاو « ةيرسلا مرح

 ىرست ن أ زوحم ال : مهنع هلا يضر ركب نب دمحم نب دمح ا ساسملا وب أ لاقو

 الو مرحت ل لعف نإو ةنوهرم ىرستي ال : « ناويدلا » ق و ى هنبا و ] هيبأ نم ةم أ

 :لسقو ى ةلفط ولو ثرإبال هنم اهكلم وأ ؟رسم ام حاكن هل لحي ال نمم ثرو ام

 لبق اهكلم نإ نيتقيلطت اهقلط يتلا اذك و٬كلذب هربخت نأ اهمزل ةغلاب تناك نإ

- ٦ ٥١ _ 

 



 وأ آريجأ اهب رجأتسا وأ بئاغل اهبهو وأ ارايخ اهعاب امو ى هريغ جوزتت نأ

 نإ ال زاج هيلإ تعجرو لمف نإف ى اهارستي الف دوهش الب ةأرما اهب جوزت
 ال اذك و « اهكلامل اهقادصو بسنلا تبث لمف نإف « هيلإ اهقئلع نم كلم تلخد

 تمجر نإو ى لعف نإ هب مرحتو ى اهكلمي نأ لبق اهنطو هيلإ تقلع نمل زوجي
 ولو هنبا ةمأ الو ةموصخلا يف ام ىرستي الو ى ءىطاولل دلولاو اهقادص هلف لوألل

 نإ الو اك رشم وأ ادبع ناك نإ الو ىاهعزن اهبرست : لسقو ى اهعزن نإ الإ الفط
 كةيآرح ةبارتسم الو اهعفدب . ام زوجو ةىناج الو اك رشم نبالاو املسم وه ناك

 اهمم عمتجت ال نم هتحت ةمأ الو ى هب اهجوزب نم للك وت نأ اهرمأ اهدارأ نإو

 ولو مرحت وأ اهسم نإ ةدتعتو ى هكلم نم جرخت وأ قلطي ىتح حاكن وأ رستب
 . رم ام ىلع ةرح جوزتب

 يف مرحي وأ هركي ام مرحيو يرستلا يف هركي هناف اهضعب جرخأ نإ اذك و
 يرست هلف هنونج وأ هلفطل اهبهو نإو ى اميرحت و ةهارك عمجلا يف اذك و « جوزتلا

 ىلع دمق اهكلم مث اهتخأ ىرستف هتيرس عاب نإو . اهعم عمتجت ال نمو اهتخأ
 مث تدترا نإ اذك و ى اهنيب رسخ" ةريخألا ىرستي نأ لبق اهكلم نإو ةريخألا

 الب اهجوز نإو اهتخأ عديو اهيلإ عجري نأ هلف اهتخأ ىرستي نأ لبق تملسأ
 اهجَوزنإ الو«عيبلامتي وأ جوزلا دهشيتحاهتخأ ىرستي الف رايخب اهعاب وأ دوهش
 اهريعمو هتمأ يركمل زاجو “تمرح اهارست نإف اخسفنم اهعاب وأ دساف

 ملوتمرح اولعفنإ و“اهبصاغو اهريعتسمو اهيرتكمل ال اهارستي نأ هنم ةبوصغمو

 . ةدايزو فرصتب . ها بصافلل تبثي : لقو “ بسنلا تبثي

 نيبتي مل ام اهوحن وأ نبالا وأ بألا ةمأ نم ىرست ام ميرحتب هيلع مكحي الو
 اهرمأف اهدارأف اهجوز يس وىلومل تراصو ةيبرح تيبس اذإ و ى اهورست دق مهنأ

- ٥٠١٢٧ 



 نبعبرأو ةسمخ وأ نيتضحب اهي رست لبق ةمأ ءاربتسا مزلو

 مث هتيرس وأ هتجوز نوك رسلا ىبس نمو ى اهحاكن ايه متي نأ هلف ى اهالومل
 يف ةمأتعقو نمو. ليق امف دلولا يف هوك رشي نأ فوخ اهؤنطو هل هرثك هوبس

 نمو « ةيباتكلا يرست زاجأ نم دنعالإ مالسالاب رقت ىتح اهأطي الف همهس
 زوجيو نازف همهس يف عقت نأ لبق اهعماج نمو ى اقلطم ةكرشملا يرست زاجأ
 دمحأ لاقو ص روهمجلا دنع قرلا مهيلع يرجي هنأ ىلع ةيبرملا ةمآلا يرست

 . شيرق ريغ ىلع يرجي : لوقنو « مهفرشل مهيلع يرجي ال : ميدقلا يف يمفاشلاو

 نم نأ فرعي ملولو « نينج نم اهنطب ةءارب بلط يأ ( ةمأ ءاربتسا مزلو )
 اهكلام اهبعتمتي نأ اهنأش نم نأل ةدع بجوماهب لعف وأ اهارست دق هدنع تناك
 ةضمحلانآل ةرحلا فصن تناك ولو “ فصنو ةضحم ال ( نيتضيحب اع رصت لبق )
 . الئاح ىمستو ضئاحلل اذهو أزجتتال

 للا لوسر لئس ه: سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا لاق
 لئاوحلاالو«نعضي قح لماوحلا اوئطت ال»:لاقف ءامإلا نم ايابسلا ءطو نع قلع
 ىتح لماح أطوت ال»: نلع هنع ديز نب رباج نع ةدسع يبأ نعو“'١ ؛؛نضحم قح

 لمحت مل وأ كريغ نم تامح اذإ ءامإلا يف كلذو «'" ضيحت ىتح لئاح الو عضت
 ولو لوآلا امأو ى مومعلا رهاظف ريخآلا ثيدحلا امأ س ايابسلاب صوصخم ريغ وهو

 صوصخب ال هظفل مومعب ةربعلا نكل ايابسلا نع لاؤسلا باوج يف ادراو ناك
 ى لاح دعب الاح ضيحلا اهيتأي نم : لئاح ىنعم ي عيبرلا لاقو ‘ هدورو ببس

 دنع نيتضيحيو عئابلا نم نيتضيحب : ليقو ى ةدحاو ةضيحي ءىربتست : لسمقو

 نيعبرأو ةسمخب وأ ) يرتشملا دنع ةضيحو عئابلا دنع ةضيحب : ليقو يرقثلملا

 . نابح نباو ينطقرادلا هارر ) ( ١

 . يةهيبلاو ةحام نباو دراد ربأ هاور ) ( ٢

٨ ١ ٥ -- 

  



 ةسحخ و نارهشفردّبس تومب نإو عيبك ب تناك نإ ضئاح ريغل اموي

 يص وأ مام] نم هتلخد ولو ةًرخك ف الإو آدلو اهعم فلخي مل نإ

 اهم رحم نم وأ

 حيحصلا وه كلذو ربك وأ رغصل (ضناح ريغل ) اذه“رهشأ ةثالث فصن ( اموب

 ةضيحم ءىربتست :لاقزم لوق وهو“نبرشعب ليقو نيمبرأب لبقو نيرهشب : ليقو

 تناك ( نإو عيبك ب) هل اكلم ( تناك نإ ) هلك كلذو ضبحت تناك نإ ةدحاو

 تقولا ( ف ) كلذ وحن وأ هتثرو نع ءارش وأ ثرإ ةطساوب ( ديس تومب ) هل

 فلخ م نا) رشعو رهشأ ةعبرأ فصن فصن ( مايأ ةممحخو نارهش ( هب ءىرعتست يذلا

 املو مألا نم هل خأك اهضعب وأ اهايإ هثرإب ةرح جرخت نمم هريغ وأ ( ادلو اهعم
 . سكملابو بالا نم

 ةعبراب ءىربتستل(ف)هفلخ لب ع ركذ ام فلخي ل نكي ما نإو يا ( الاو )
 الثم اهنبا نأل ةرح 7 اهنإف ةلصأ ةرحك وأ اهاوس ( ةرحك ) رشعو رهشأ

 ىرست امو اهضعب وأ اهثرو دقو اهدلو دلولا نوكل اذهو « اهضعب وأ اهثرو دق

 . ولو هيلع ررح هجوزت هل لحي ال نم ثرو نمو ى نبالل مرحم وهف جوزت وأ بألا

 طاحأ نكل هب ررحت نم وأ ادلو كرت ولف حيحصلا وهو هب ال :ليقو“عاض رلاب
 اك رشم وأ ًادبع هنوكل ثرب ال هوحنو دلولا ناك وأ ليلق لقأ قبي ملو نيدلا اهب

 ةسمخ و نيرهشبءىربتست ةمأ تناكل دلولا ريغ يف بوجحمك كلذ وحن وأ التاق وأ

 .ترغص( ولو)ةدملايفجوزتك هنآلىنز كلذ نآل كلهءاربتسان ودب ةمأ ىرستنمو

 تس تنبك لمحت نرأ نكمي ال ةريغص يف ءاربتسا ال : ليقو

 لداع ( مامإ نم ) ةمأ ءاربتسا مزلو : هلوقل ةياغ ( هتلخد ) وأ اهنود امو

 نم وأ ) دلولا همزلي ال نم وأ لصأتسم نم وأ سيسملا هنم نك ال ( يبص وأ )
 اهكلم اذإهنإف ‘ عاضرلا نم اهلاخ وأ اهمعك ةرح هملع جرخت ال ثيحب ( اهمرح

 ۔- - ٥١٩



 أ رم ١ نم وأ صمش اهف هل وأ

 هيبأةيرسك و اهكلم اذإ عاضرلاب ةمرحملا ررحت :ليقو ى اهارستي ال نكل ررحت م
 يفف . هتجوز تنب وأ هتجوز "مأك و هتمرح يهو اهمرح هنإف امهوحنو هنبا وأ

 تجرخ نم اهارستي الف ام هجوب هكلم نم اهجرخأ مث هجوب اهكلم اذإ كلذ
 وأ اهكلمي نأ لبق اهب ىنز وأ ءاربتسالا لبق اهي رستب هملع تمرح ةمأك و هيلإ

 هيلع تمرح ةمأكو اهكلم مث هيلع تمرح مث اهكلام نم اهجوزت
 لئاسملا كلت يف هنم تجرخ اذإف اهكلم مث ةكرتشم يهو اهايإ هيرستب

 تجرخ اذإ اذك و « ءاربتسالا دعب الإ هيلإ تجرخ نم اها"رستي الف ام هجوب
 وأ اهتنب ىرست وأ اهقراف ولو اهتنب جوزت وأ اهمأ ىلع لخدو اهمأ جوزت دق نمم

 نمب ىنز وأ اهعم عمتجت ال نم وأ اهتخأ هتحت وأ اهقراف ولو اهمأ ىلع لخدو اهمأ

 نأ نع الضف هنبا كلم لخدت مل هنإف اهب تيملا نويد تطاحأ نم امأو ى مرحت

 ؟ءامرفلاىلإ هكلمنع تجرخ هتومبف اهمرح نم هتلخد : لاقي فيكف « اهميبي
 عيبلا ىلع ءامرغلا ءالك و مهنأ ىلعف ةثرولاو نبالا اهعاب نإ و نوعئابلا مه ءامرغلاف
 . مل اكلم تسيل اهنأل نوكلام مهنأ ىلع ال

 ىلع فطعلاو “هربغل رخآلا ضعبلاو ضعب يأ ( صقش اهيف هل ) ناك ( وأ )

 مامإىلع ةفوطعم نم نوكتف صقش اهيف هل نم وأ ريدقتلا نوك فعضيو هتلخد
 نوك هجوو « هلثم ركذ نودب هتلص ءاقبو لوصوم “فذح هيف نأل مرحم وأ
 ىتح يرستلاب هل لحت ال اهنأل امل مرحم هنأك طقف صقش اهيف هل نم نأ ةياغ اذه

 دب الف ةجوزلل ةدعلا ةدمك ةمألا ءاربتسا ةدم نأل ( ةأرما نم وأ ) اهلك اهكلم

 بلط وهو ىنعملا لوقعم وه له : ءاربتسالا يف فالخلا نوكي ذئنيحف « اهنم
 تءاج نإ ءاربتسالا مزلي ال لوألا ىلعف ؟ لوقعم ريغ مأ دلولا نم محرلا ةءارب
 ح دلولا همزلي ىتم فلخلا ىلع ةعساتلا يف لخدي مل نامث نباك دلولا همزلي ال نم

 ۔ ٥٢٠

 



 ك هذه ف صخ رو . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.

 "نالف ص ةجوزلا يف مهنم ةدملا تمزل ولو ةأرملاكو ى ةرم ام هوحنو لصأتسملاكو

 ضعب قرفو « ءالؤه نم ءاربتسالا نم ةدب ال : يناثلا ىلعو ى نآرقلا صنب ةدملا

 ةأرماكنوكيال نمو لصأتسمو لفطك هنم ءاربتسالا مزلأف اج"وز نوكي نم نيب

 . فنصملا لاق اك مزلي ملف

 ةمأ يرست يف وأ ةأرما نم ةلخادلا ةمآلا هذه يف يأ ( هذه يف صخرو )
 نيمآلاوأ مامإلا نم وأ اهنم هتلخد نإ مهضعبرصخرو“ةأرملا يهو ةروكذملا هذه
 لوآلاىلعو “سابملا وبأ هركذ ى اهسم هنم مهوتي ال لفط وأ تدتعإ :الاق نإ يأ
 وأ مامإلا اهعاب اذإ : ليقو اهتيربتسا ينإ : مامإلا لاق ولو “ ءاربتسا نم ةدب ال

 اهئربتسي ىتح اهعيب هل زوجي الهنأل اهئربتسا مل :لاق نإ الإ ءاربتسالا مزلي مل هوحن
 اهسم هيلع مرحي نمم ةلخادلا يف صيخرتلا : ناويدلا يف دازو “ نوخي ال نمم وهو

 وأ رظن وأ ليبقت وأ سملب ءاربتسالا لبق عتمتسي ال : هللا هحر يداربلا لاق

 فالخ كلذب اهتمرح يفف . ةيبنجألاك يهو « كلذ مرحو « بايث نم ديرجت
 دمتعملا روهشملاوه اذه و“ يمظنلا هناويد يق مح نب فسو جاحلا ةمالعلا اهب مزج

 كدلولاب هيلع كحي ال الفط ينعي هلثم أطي ال لفط نم تلخد نإ ءاربتسا ال : ليقو

 اهؤاقبىتأتيلعاضرلابهصخو “عاضرلإب اهنممرحم يذ نم وأ ةأرما نم وأ“ًرم دقو
 اضيأ اذه ريغب هيجوتلا "رمو ى تررحل بسنلاب مرحم وذ اهكلم ول ذإ قرلا ىلع
 ف رصتب ها اهآربتسي ىتح اهناميبي ال ذا نيمالاو نيملسملا مامإ مهضعب دازو :لاق

 مامإلا نم ةلخادلا ءاربتسا مدعل طرتشي ال هنأ يف حيرصلاك وهو تيأر اك

 نإ و ضعي دنع زاج اندنع تدتعا دق:الاق نإو تدتعا دق : الوقي نأ نيمألاو

 تجرخ نم .لاق نإو ى هكلم تلخد نم دنع هتدتعا اهتدع نم ءيش يقب : الاق

 اك يرستلا مدع يف هتقدص ولو اهؤاربتسا هتلخد نم مزل اهرستأ مل : هكلم نم

٥٢١ - 



 ائيش هيطعيو هقتعي وأ ؟ ال وأ ءاربتسا ريغب ًرستم بسن تبثي لهو

 ‘ هلع تمرحو ء فالخ ؟ هب شيعي

 مدعب نييقارعلا لوق ىلعف "سم نكي مل : ةجوزلاو جوزلا لاق ولو « ةدملا مزلت

 . هبلع اقداصت اذإ ءاربتسالا مزلي ال سملا مدع ىلع اقداصت اذإ ةدملا موزل

 هنآل رح هل نبا وهف حيحصلا وهو (ءاربتسا ريغب “رستم بسن تبثي لهو)
 لثم رخآلانع امهدحأب ةأرملامرحتف قوقحلاو اهنيب ثرإلا نوكيف هتمأ نم هدلو

 هبهو ءاش نإ هعيبي دبع وهو ؟ ( الوأ ) بالا ىلع مرحتف ةأرما نبالا جوزتي نأ

 مل مأ هل هبسن تبث هل دبع هتمأ دلو اذكهو ى تالماعملا نم ءاش امب هيف فرصتيو
 الو اهنيب ثرإ الو هدلو عيب دحأل زوجيال ذإ هعيبي الف تبث اذإ نكل تبثي

 "دب الو ( هقتعي وأ ) رخآلا نع امهدحأب ةأرما مرحت الو لوقلا اذه ىلع قوقح
 ثرإ الو ( فالخ ) اذه رايتخا ناويدلا رهاظو ؟ ( هب شيعي انيش هيطعيو )
 اذمههلع رخآلا نع امهدحأب ةأرما مرحت الو ى قوقح الو لوقلا اذه ىلع امهنيب
 .قاتعإ الب ًآ"رحناكل اتباث هبسن ناك ول هنأل هقتمي : لاق هنآل “ رهظي امف لوقلا

 دلجي الو هب مجرب ال نكل ىنز ءاربتسا ريغب سملا نأل ( هيلع تمرح و )
 ،اهبىنز نمىلع مرحت ال ةأرملا نأ معز نم لوق ىلع الإ ادبأ هل لحت الو يه اذك و
 ةدملا يف اهنأ ملع نإو ى ريخألا سملا اذه نم ءاربتسالا دعب هل لحتف هيلعف
 اها رستيالف اهارتشا اهيف اهبطخ نإو “بسنلا تبثي الو تمرح هلبق اهاَرستف

 نمو . صخرو اهارستي ال هيلإ تعجر مث ءاربتسالا لبق هتيرس عاب نإ اذك و
 ،ةأرماولو همهفي نمب امل مجرت الإ و اهلوق مهف نإ اهقدص نيتضيح تيأر:هل تلاق
 تطقس وأ تعضو مث الماح اهكلم نإ و“ةضيحلاكلت دعي الف اضئاج اهارتشا نإو

 . ءاربتسالا ديعي لب ال : ليقو ى اهؤاربتسا كلذف
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 هيلع تمرحو « نالوق اهيف كيرش نم تدلو ام بسن توبث يفو

 ءاربتسا لبق ةيرس عابت الو . هتمأ يررستب هدبعل ,ديس نذإ مرحو

 اهكلامحاكن نم تدلو امو ( اهيف كيرش نم تدلو ام بسن توبث يف و )
 هتبثي مل نمف ( نالوق ) ايل دحلا موزل يفو هريغل ةجوز يهو اهضعب كلام وأ
 هكيرش هوبأطعيلف هتبثأ نمو « ةمألا يف اهنم لك بيصن ردقب اهنيب "دبع دلولاف
 هل ريصي ام هكبرشل هملعو دبع اهفصنو نادبع يهو ادمع ناك ول هتميق فصن

 رقعلا ثلثف ثلث اهيفهل ناك نإ و رقعلا فصن هلف نيفصن امهنيب تناك نإف“ رقعلانم

 يبأ لوق يناثلاو ص عابي دبع وه : لاق رصن يبأ لوق لوآلا لوقلاو ، اذكهو

 . يف ردلا ىمح

 جوزلا ىلع الو رخآلا كيرشلا ىلع ال ىنز هنم كلذ نأل ( هيلع تمرح و )
 هدتعتلح اهيناز ىلع مرحت ال ةأرملا نأ معز نمو . فلخلاف ملع نإو « ملعي مل نإ

 نتنفإ مرحو ) هل اهجوزف هريغ اهكلم اذإ وأ اهلك اهكلم اذإ اهب لخد يذلل
 نإدسلا ىلعو ك هانزل هملع تمرح ىرستو نذأ ن اف ) هتمأ يرستب هدبعل ديَسم

 هرمأ يف هعواطت نأ امل زوجي الو ى ديسلل تلح تباتو ديسلا بات نإ و عامجلاب ملع

 دبعلانإ:لاق نم دنع الإ زجي مل اهاَرستف هل اهبهو نإو “هدبعل ةيرس نوكت نأب
 رأ رحل نذأ نإو اي رست هل لح ةمأ هب ىرتشاف الام كلم ول اذه ىلعو“كلمي

 نوذأملا كلهي الو ى ةرست عقي ملولو نذإلاب ىلوملا كلهو اهل دلولاف لعفف اهارستي

 . هوحن و لوخدلاب الإ

 . نإ زاجو ( ءاربتسا لبق ) ام هجوب كلم نم جرخت الو ( ةيرس عابت الو )
 ' امنإ : « ناويدلا ه يفو ى مأو عيبلا حصي هنإف الإ و اهئربتسي مل هنأب يرتشملا ملعأ
 , يضقنت ىتح ةنيمأ وأ نيمأ دنع اهالمجي نأ هتيرس عئاب نم ىرتشا نمل يغبني
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 تبل م نيمأ ديب تلعجف مقأ وأ نيرهشل رايخ ةمأ ىرتشا نمو

 صخ رو «[/ نيمألا دنع ةدملا هن زحت الو > زا لجألا دنع ء ارشلا

 ‘ متت نإ ءانبلا يفو > تمت نإ اهيف

 . ءاربتسا الب اهتبتاكمو اهقتع اهكلامو ى يرتشملا ىلع اهتنؤمو « ءاربتسالا ةدم

 نيرهشل رايخب ) نكل قوقحلا نم ام قحب اهذخأ وأ ( ةمأ ىرقشا نمو )
 تبث مث ) ةنيمأ وأ ( نيمأ ديب تلعجف ) مابأ ةسمخو نيرهشك رثكأ وأ ( لقأ وأ
 ةعقاولا ( ةدملا هئزجت الو ) اهؤارش يأ ( همزل ) هلبق وأ ( لجألا دنع ءارشلا

 نوعبرأو ةسمخ وأ رثكأ وأ ناتضمح اهيف تءاج ولو ةنيمألا وأ ( نيمألا دنع )

 ملعي ملو ريبختلل فيقوت لب اضح ءاربتسا اهكلام نم سيل كللذ نأل رثكأ وأ اموي
 ةلوقعم ال دعت ةدملا : لاق نم لوق اذه بسانيو . اهيرتشمل الو هل تبثت اهنأ

 . ةدملاك ءاربتسالا و ى ةينلل جاتحت يهف ىنعملا

 دنع اهنم ىضم ام ىلع ( ءانبلا يفو تمت نإ اه ) ئازجإ ( يف صخرو )
 هسفن نع اهعطقو اهلزع دق اهكلام نأل امهدنع ( متت { نإ ) ةنيمآلا وأ نيمألا
 اهنأ و ةنلل ذل جاتحت ال ةدملا نأب لوقلا بساني اذهو ى ةنيمألا وأ نيمألا دنع اهلمح

 دارأ اذإ هنأ نيمألا دنع اهتازجإ نم دافتسيو ى ةدعلاك ءاربتسالاو ىنعملا ةلوقعم
 دنع اهلعج هيزجي اك هيزجيف نيمألا دنع اهلعجي نأ اهءاربتساو هشارف عطق ديسلا
 تسيلو اب هانزب مهتي الف نيمأ هنآل نيمألا دنع كلذ أزجأ امنإو ةنيمألا ةأرملا
 نإو ى ءاربتسا ةدم ىلإ هنع اهلاصفنا دعب جاتحت : لاقي نأ نع الضف هل اكلم

 هقدص نإ زيجأو ى اهل يرتشملا ةدج نيمأب سيل و اهتأربتسا دق : عئابلا لاق
 انيمأ ناك نإ يرقشملا دنع ىرخأو عئابلا دنع ةضبح : ليقو : « ناويدلا » يفو

 ناك نإ زاج : ةدبع يبأ نعو “ تلع اك اقلطم ال : لسقو . ها اقلطم : 7

- ٥٢٤ - 



 هزيمي ال امع ناك ناف . خسفنم اهؤارش اذإف ةارتشم ىرست نمو

 تبث ةفصلا لوهجم نم وهو ى اهضعبل نإو قاقحتساك مهملعب ءاملعلا

 عيب يف طرش لالتخاك هنوزيمي امم ناك نإو س هبسن

 يضمت ىتح هتيب نم جرخت اهعدي الف ةمأ يرست دارأ نمو « هللا همحر ربج لثم
 وأ ءاربتسا درب ملو رثكأ وأ اهردق هدنع تثكم اهكلم نإو ى ءاربتسالا ةدم

 نونج وأ كرشلاح يف وأ بصغ وأ نهر وأ ءارك وأ ةيراع وأ ةعيدوب هريغ دنع

 : تلق ءاربتسالا يف ةينلل آطارتشا « رثألا يف اذك « نبي الف لقأ نإو ى فنأتسا

 تأزجأ اهملع همهتي ال نم دنع وأ نونح وأ كرش لاح ولو هدنع تمت نإ

 . ىنب الإو

 ( ناك ناف خمفنم اهؤارش اذإف ) اهارتشا ةمأ يأ ( ةارتشم ىرست نمو )

 لاوحألا ىلع عالطإلاب لي ملعلاب زبمي ال يأ ( مهملعب ءاماعلا هزيمي ال امم ) اهخاسفنا
 نيبت نأب ( اهضعبل ) قاقحتسالا ناك ( نإو قاقحتساك ) رابخإ وأ ةدهاشم

 ( ةفصلا لوهجب نم وه ) قاقحتسالا (و) عئابلا ريغل كلمو قح اهضعب وأ اهنأ
 عون نم هنوك و ا ريثك وأ اىلق هنوك و « نالفل آكلم اذك نوكك ةيعرشلا ريغ

 ع دلولا ةميقو رقع اهقحتسملو تمرحو ( هبسن تبث ) ةضرتعمةلمجلاو « اذك

 مل نأب هل تجوز نإ حاكنلاو هطورش تلمك اذإ يرستلا ةداعإ زوجي : ليقو

 كرتشملا يف كيرشلا لمف ىضمأ نم نأ رهاظلاو « ىنزلا دمعتي مل ذإ عيبلا متي
 . هيرست زيجيو يرقشملل اهتبثي ةضوافم نودب ولو ٠

 ( عيب يف طرش لدلتخاك ) ململاب ( هنوزيمي ايم ) خاسفنالا ( ناك نإو )
 لثمو ى هنممعأحخاسفناو اخاسفنا اضيأ ىمسي ابرلانإف ةئيسننبتمأب اهعيبينألثم
 عيبلا خسف لوق ىلع رثكأ وأ لقأ وأ ةنس اهزرحي نأ دقعلا يف طرتشيو اهعيبي نأ
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 3 نالوق هيفف ميرحتلا لوهجم نم وهو

 ةدئاف

 الب دبعب وأ ىرخأب عابتنأ لثم ابرنم اهنوكك و لوهج لجالعيبك و“طرشلاو

 (ه)ةوبث (يفف) ةضرتعم ةلمجلا(ممرحتلا لوهجم نموه)طرللالالتخا( و)روضح
 الو لهج ال هنأ ههجو همدعب لوقلاو “ همدعو توبثلا ( نالوق ) بسنلا يأ

 لخدي مل ذإ توبثلا حيحصلاو ى ءايرك ز يبأ دنع راتخخلا وهو ى مالسإلا ين لهاجت

 ى ءاماع مهلك اوسيل سانلاو تمرحو ى لهجلا يف رذعي مل ذإ رفك ولو ىنزلا ىلع
 ىلع لخد :لاقي نأ نع الضف اهتمرحجيهل ملع ال ذإ هنع اهل اتوفم اهيلعهلوخد سيلف

 ىلإ جاتحي ال اندنعف ءاملعلا فالتخا ىلع خسفنا حاكن لكو ى هب مرحتف ىنزلا مسر

 دميو “ هتحصب لاق نمل ةاعارم قلطي نأ جوزلا ربجي ةيكلاملا دنعو “ قالط

 امأ و ی قلطب مل ام رخآلا ايهنم لك ثريف مهدنع امأو ى اندنع ثرإ الو انئاب هملع

 : يمصاعلا لاق ى قالطل جاتحي الف قافتاب خسفنملا

 ىالطلا ق دمت ةقلطب قافو الب دس اف حخسفو

 خسن نم هثرإل ارف اذ ف خسفلا عوقو لبق تع نمو

 عقوي قالط ريغ نم هبلع حم هيف داسفلا ام عسفو
 قالطإلا ىلع اهب ىنتبمل قافتاب ةدملا مزلتو

 فلتخلاف سم نإ هيف افلتخم وأ هيلع اقفتم خاسفنالا يف ةدملا مزلت : ينعي
 وأ جحب مرحملاو اثراو لخديل ضيرملا حاكن ةعتملا حاكنو راغشلا حاكنك هيف

 . هسفن جوزلا رابتخا وأ ناملب خسفلا هيف فلتخا اممو ى ةرمع

 ( ةدنانف )

 ةركنلا لمعتسا وأ لصف وأ باب كلوق ةلزنم ةدئاف كلوق لزن
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 لجأ وأ نث ف لهجك عيب يف طرش لالتخاك ةرات خسفلا زيم
 الو ةفراقم دعب هيف رذع الو ميرحتلا لوهجم نم وهو امه وحن وأ

 رذعبأو ، هضعبل نإوعيبم قاقحتساكو ريبدتب ملع مدعك ىرخأ زيمم

 ، ةفصلا لوهجم نم هنأل هيف

 توبثلا نع ( خسفلا زيمي ) آزؤوجحت يلومش امومع ةماع تابثإلا يف

 وأ) ضرألاف رزج عيبك نمثم وأ (نم يف لهجك عيب يف طرش لالتخاك ةرات)
 ملع كلذ يف لتلا طرشلاو “ لوألا عيبلا ليكب عيب ةداعإك ( امهوحن وأ لج
 هب ءارشلاكو ى ةمذلا يف ام عيبك و ليكلا ةداعإو ى لجألا وأ نمثملا وأ نمثلا

 (ةفراقم دعب) ميرحتلا لوهجم يف يأ (هيف رذع الو ميرحتلا لوهجم نم وهو )
 امرحم فراق نمف « كلذ وحن وأ هب ىضرلاب وأ هلعف ةزاجإب وأ هلعفب ةلوانم يأ

 نأب لوقلا ىلع ولو ةروكذملا ةلثمألاك “ نايصعلاب هيف هيلع مكحي ام هنمف لهجي

 امو “لجآلا لهج سفنب تمقو ةيصعملا نآل لجاملاب هيف مكحي لوهجم لجأل عيبلا
 ىنزك و «اهليلحت و ةروكذملا ةلثمألا ةحابإك ةريبك هنأ نيعم نايصعب هبف هبلع مكحي
 . ةروكذملا ةلثمآلا ىلع رارضإو ءابرإو ةقرسو

 نأب ةمألل وأ دبعلل ( ريبدتب ملع مدعك ىرخأ ) ةرات خسفلا ( زيمي الو )
 هيف قاقحتسا يأ ( عيبم قاقحتساكو ) اهارستيو اهريبدت ملع مدع نم اهيرتشي
 هضعبل نإو ) : هلوةب هانغ كلذلو ث هضعب وأ هلك هقاقحتسا ىلع قدصي ثبح
 هضعب نوك وأ هنوك انه يهو( ةفصلا لوهجمنم هن أل ) هيرتشم ( هيف رذعيو

 هنإف عيبلا ريغ اذكهو « عيبملل تآاهلاو“كلذ وحن وأ آربدمو هعئاب ريغل اك ولم
 ءاه ةداعإ كلو اهريبدتب ملع الب ةربدملل يرستلاك هنم ةفصلا لوهجم يف رذعي
 :هلوق يف دارملا وهو “زبمي ملف هتفص تلهج ام وهر هلك عونلا اذهل هنإ ءاهو هيف
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 { ميرحتلا لوهجمو 3 نيعلا لوهجم : ةئالث لوهجملا مارحلا نإف

 يف ال هيلع علطي مل ام بيغلا نم هنأل هيف رذعيو س ةفصلا لوهجمو
 هيف هللا كح ملعي نأ لبق ءيش ىلع مادقإلا عانتمال نيلوألا

 ص اقلطم هل وانمو هيرتشم يأ فطعلا ردقيف ميبملل هيرتشم ءاهو ىرخأ زيمي الو

 وأ ةفصلا لوهجم نم هنوكل ليلعت ( ناف ) “ براشو لكآو ربدم

 ةعبت الب نيئيشب ليلعت مزلي الئل 4 خلا هنأل هلوق نم رذمي هلوقل

 رمخ عئاملا اذه نأ لهجك يأ ( نيعلا لوهجم : ةثالث لوهجملا مارحلا )

 رجلا ميرحت لهجك ( ميرحتلا لوهجمو ) ريزنخ ناويحلا اذه نأو
 يرستو ى هيف آافرصت كلمي الو هكلمي ال نمم لام ءارتشاو “ ريزنخلاو

 ف رصتهعئابل سيل اذه نأو ةربدم هذه "نأ لهجك (ةفصلا "لوهجمو ) ةربدم

 وأ بئاغلا نم يأ ( بيفلا نم هنأل هيف رذعيو ) ةتيم نم محللا اذه نأو2 همق

 (هيلع علطي مل ام) هيلع ةرامأ انل لعجي مل هنآل هملع كلا انفلكي مل يذلا بيغلا يذ
 لوهجمو نيعلا لوهجم ( نيل“وألا يف ال ) بيغلا نم هنوكلو هل وأ رذملل ةياغ

 رذع الوانموق ضعبو قاحسا وبأ هيلعو نيعلا لوهجم يق رذعي :ليقو ى ميرحتلا

 هنامصعب لب هلعاف رفكب مكحي ال ةقراشملا ضعب نأ الإ ممرحتلا لوهجم يف

 كح ملعي نأ لبق عيش ىلع مادقالا عانتمال ) لاق اك اهبف رذع ال هنأ حيحصلاو

 ميرحتلاب هيلع مدقيف مم رحتلاب وأ ةحابإلابو لعفلاب هيلع مدقيف ليلحتلاب (هيف هللا
 ولعي همحشف همحش تحت نوكي بلكلا محل نا اورك ذو ى هنع فكلا باجيإ و
 اهمحش تحت اهجل ناك ةبلك نمتعضر نإ واهمحش ولعي هنإف ةاشلا مل فالخب همل

 موحللارئاس ونأضلامحلنإ : للع ينلا دادجأننم دعم ن رازننب ةعيبر لاق“ بالكلاك

 ،كلذ سكع هنع يورو“كلذ سكع اهنإف ةبلك نم تعضر نإ الإ محشلا قوف
 محل ةقبطو محش ةقبطو محلةقبط تاقبط نوكي ريزنخلا محل نأ اوركذو
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 هن وم دعب نيرمتل ةما رب د نهو . ةفراقم عم لهج ف رذع الو

 . ... ...... هتوم ىلإ نإ ال اهيرست هلف

 قفاوف تافصلا هذهل الهاج هلكأ نإف كلذب هزيمسلف امحل دجو نمف « اذكهو

 ملع الب لمف وأ لاق نمو “ رذعي نأ ضعب صتخرو « رذعي الف ريزنخ وأ ابلك

 :ليقو “ لعفلا يف ىصعو لوقلا يف : ليقو ث لعفلاو لوقلا يف كله ىحلا قفاوف
 يف سأب الو لوقلا هل هركي : ليقو ى لمفلا يف مدقتلا هل هرك و لوقلا يف كله
 قفاو ولو “ لهج ىلع مدقتلاب كلاه هنأ حيحصلاو كله قفاوي مل نإو . لعفلا

 . لاق اك '١ا) ي ملع هب كل سيل ام فقت الو » : ىلاعت هلوقل

 نأل رذع ةرح يمه اذإف ةمأ ىرست نمف ( ةفراقم عم لهج يف رذع الو )
 هزاوج اهثلاث : نالوق اهب هجوزت يفو “ بسنلا تبثو ى ةفصلا لوهجم نم كلذ

 ةقورسم وأ ةيوصغم وأ ةرح اهنأتداع نإ و ملعت مل نإ قادص اهل و ةلفط تناك نإ

 هتمفاد آضيأ وه ملع نإ و « تذاك اك دمقتو كاهيلإ اليبس هل لعجت الو هل نيزتت الف

 اذك و“نايب الب هقدصت الف كالوم نم كتيرتشا : لاق نإ و ى هتلتاقو عفدلا دشأ

 ةيلوفط نم هتمأ سمي نمو“هل كتعب لقي ملو كديس عم يريس :اهالوم اهل لاق نإ

 لمت مل نإ اليبس اهيلإ هل لمجت الف كالوم انأ : اه لاقف اهيبري وهو تفلب ىتح
 ةمأ هل يرتشي نأ الجر رمأ نمو ص هتقدص نإ صخرو ع هلوق نم الإ كلذ

 وأ اهبر رارقإب هل ءارشلاب ملمي ىتح اهبرقي الف ؟ تكسو هيلإ اهعفدف ةمأب هاتأف

 . ارست هلف هفرمي الو هل اهملعي مل نإو « ةنيب

 ( نا ال اعرست هلف هتوم دعب ) رثكأ وأ لقأ وأ ( نيرهشل ةما رآد نمو )
 يف تيم وهو هجرف نوكيف عامجلا لاح تومي نأ زاوجل ( هتوم ىلإ ) اهربد

 ( ` ) ءارسالا : ٦ .
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 اهتوم وأ

 ال يحلاو زوجي ال كلذو “ يرستلا كح نع هتومب ةجراخ ةرح ةأرما جرف

 هب لحي ام لاز دقو ايس الو “ ءابحألا ةمرحك ىتوملا ةمرحو “ تيملا نم ذذلتي

 ( اهتوم وأ ) كلذكف اهجرف يف هتكرت نإو ىنز ناك هب تذتلا نإف ى اه
 نال رظن هيفو - لبق اذك _ ىركس وأ ةمئان اهنأ ائناظ ةتمم اهأطي نأ لاتحال

 ى كلذك سيلو “ زوجي ال ةتملا ءطوو اهريغ يفو اقلطم ةربدملا يف لمتحم اذه

 نكمي ذإ لستفتلو ةذللا اهتوفت الئلو « ةتيم اهلعل ةمئانلا ءطو نسحي ال : معن
 وأ اهتوم ىلإ اهربد نإ اهي"رست عنمي ال هنأ رهاظلاو “ ظقيتست مل نإ هقدصت ال نأ

 ةربدملا يف أضيأ دجوت دق اهنألو ةداتعم ريغ منملل فن آ ةروكذملا ةلعلا نآل هتوم

 دعب نيرهش ىلإ ي"رستلا زيجأ دق هنأ عم ى امهوحنو هتوم دعب نيرهش وأ رهش ىإ
 جرخ دقو “ تتام ولو اهعيب نم عنمي نأ اهتوم ىلإ ريبدتلا يف اهتدئافو “ هتوم

 اذإاهتوم لبق هتدلو اهنأل "دبع هنأب هيلع انمكحل انح هوجرخأ م اهنم دلولا ضعب
 ىهسيالهنإ :انلق نإ وموصلاو ةالصلا ةأرملاهب كرتت ةدالو ج.هرخلا كلذ نإ :انلق

 اهتوم دعب الإ هلك اهنم جرخي مل هنأل « "رح هنأب هيلع انمكح هلك جرخي ىتح ةدالو
 ةدلاو ىمست ال اهنأ ىلع ءانب ؟رح وهف ‘ توملاب ةرح اهنوك دعي اهنع جرخ وهف
 دالوأ اهنطب يف ناك نإو ى هلك دلولا تعضو اذإ الإ موصلاو ةالصلا كرتت الو

 ةدالو هضعب جورخ : لاق نم دنع « دبع وهف جرخأو تتايف دحاو ضعب جرخف
 ةالصلا كرتت ال اهنإ : لاق نم دنع ابس الو { ةيح ةمأ يهو ضعبلا جرخ دقو

 كرتت:انلق نإ و . حيحصلا وهو ث اهلك دالوألا نم اهنطب يف ام عضت ىتح موصلاو

 “يحوهو هوجرخأ مث ةدالو ريغ دلو ضعب جورخ نأب : انلقو ى مهنم دلو لوأب

 ىلع ءانب وأ الهج هيف ردلول اهنطب اوثةش تتام امل مهنأ روصت ول اذك و ى "رح وهف

 جرخأ نإف بنرألاك ةتيم يهو اهنطب يف هتايح روصتو كلذب انموق ضعب لوق
 ةلأسملاهذهلبق امو “ توملاب ةرح اهنوك دعب اهنطب نم جرخأ هنأل "رح وهف ايح
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 وأ هتوم لبق رهشل نإ "حصب الو هتوم ىلإ نإ زوجو « امهريغ وأ

 ك امه ريغ و أ اهت وم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ةالصلا لماحلا هيف كرتت يذلا لوقلا ىلع ضيحلا يف فنصملا مالك نم هتجرختسا

 لاوقألا نم هيلع ءانبلا نكمأ ام ىلع هذه ةلأسملا يف نباف ءاسفن ىمستو موصلاو
 ىلإ امريبدتل ىرخأ دئاوف يتأتو « حرشلا يف اهتركذ وأ « كانه اهرك ذ تلا
 . هللا ءاش نإ ابيرق اهتوم

 دحاو تيب ق اناك ولو “ هتومب ملع الب امهريغ توم ناكمإل ( امهريغ وأ (

 ةًرح تجرخ ام دعب اهعايجب نوكيف نيتدلب وأ دلب وأ راد يف اناك نإ فيكف
 دعب عقو "سملا نأ نيبتو زوجي الام ىلإ اهربد اذإو ى ىنز كلذف ريغلا توم .

 ىلع اهب لخدي م هنآل اهجوزتي نأ مهضعب صخرو « هيلع تمرح ةرح اهجورخ
 امهريغ توم وأ يأفاضم ريدقتب توم ىلع افطع رجلاب ريغ ظفلو ى ىنزلا ةين

 . ريدقت الف زاوجلا ىلع ءانب ضفاخلا ةداعإ الب « اه » ىلع افطع وأ

 نم لمفلا ةلاحتسال ( هتوم ىلإ ) اهربد ( نإ ) اهارستي نأ ( زوج و )
 يفو ملعي توملا نأل اهتوم ىلإ اهرب“%٦ نإ ضعب هزاجأو « ملعي امم هتوم نألو تيملا

 مولعم ىلإ وأ هريغ توم وأ هدعب وأ هتوم ىلإ ةربدم يآرست زاج : « ناويدلا »
 مدع هتدئاف : تلق ؟ هتدئاف ايف اهتومل ريبدتلا الإ ةدئاف هلك كلذل تلق ناو . ها

 اه+تروعو ةرحلا شرأ اهتوم دعب اهيف دسفأ نم ىلع اهش رأ نوك و عيبلا زاوج

 اضهديس ولو اهتوم دعب اهب ىنز نم ىلع ةرحلا رقع اهرقعو « هدعب ةرحلا ةروع
 . رم ام كلذ ريغو

 هتوم لبق)رثكأ وأ لقأ وأ ( رهشل ) اهربد ( نإ ) يرستلا ( حصي الو )
 هرهش وأ توم ةليل وأ “امهريغ وأ هتوم وأ اهتوم مويل وأ ( امهريغ وأ اهتوم وأ
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 :ام بسن تبث اهريبدتب ملع مث اهي رتشم اها رستف ةربتدم عاب نمو

 هنم تدلو ام ةميقالو اهرقع همزلي الو اهبرل تدرو ، هعم تدلو

 دعب وأ تومي وأ هبف تومتف الثم موب لوأ اهأطب نأ ناكمإل هماع وأ هتعمج وأ

 هنأ نرابو لعف نإ و « ةرح اهجورخ تقو ع وق و دعب اهئط و هنأ نيبتيف كلذ
 لئاسم يف ريبدتلاو نالوق بسنلا يفو ى هلام نم قادصلا اهلف اهتيرح دمب اهئطو

 رخآلا عضوملا يف هلوق يف ءاملا انعجر ولف « هب ريبدتلاك توملا ريغب عنملاو زاوجلا

 تومب واتومسيل امب قداص ايهتوم ريغ نأل كلذ لمشل اهتومو هتوم ىلإ امهريغ وأ
 . تقولا لوهجم توملا ريغ ناك اذإ نكل اهتوم سيل

 اهقدصأ وأ شرأ وأ ةرجأ ق اهاطعأ وأ 7 وأ ( ةرب دم عاب نمو )

 اقلطم هكلم تلخد وأ:( اهيرتشم اها رتف ) هجوبهكلم نم اهجرخأ وأ ةمال

 (هعمتدلوامبسنتبث) و اهنمث هيلإ اهمئاب ةدر ( اهريبدتب ) يرتشملا ( ملع مم )
 اهتمرح يفو ( اهبرل تدرو ) يرستلا ةينب لب ىنزلا مسرب اهيلع لخدي مل هنال
 اهاضرباهج وزتي نأ هل زوجي : لبقو “ تمرح : لبق « نالوق اهارت يذلا ىلع

 . جيوزتلا طورش عم اهاضربف ةرح تجرخ اذاو ى اهربدم ىضرو

 هدالوأ مهف ( هنم تدلو ام ةميق الو اهرقع ) يرتشملا يأ ( همزلي الو )
 نكي ملف هجوب اطلغ وأ انايسن وأ ادمع هلام عًّسض يذلا وه اهبحاص نآل رارحأ
 اذك و ص دمملا هل طرتشي ال نايضلا نآل هل نكب مل امنإو ، ةميق اهدلو وأ اهئطول

 ولف ص دّممتي ملولو هل نامض الف نايضلا هب لطبي ام لعف اذإ هل نايضلا ريصي يذلا

 وهف ريرحتلا اهيلع عقي نأ لبق دلو هنأ نيبت امو انايسن وأ ىرخأب اطلغ هكلم
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 دعب رثكأ وأ ةنسل هثروم اهربد نأك اهريبدت عئابلا لهج نإ هامزلو

 اذإف هل تدلوف ةارتشم ىرست نمو ، كلذب الهاج اهعابف هت وم

 ىلع هب عجرو ركذ ام مزلو تبث اهبر اهذخأف ةبوصغم يه

 ١ بص اغل . ٠. . ٠ ٠ ٠ . . ٠

 ةميقو رقعلا يأ ىرتشملا يأ ( هامزلو ) ةرح وهف هدعب هنأ نيبت امو ى "دبع
 "رح دلولاو رقملا اهلف الإ و ةمأ دقملا نيح اهنأ ناب نإ عئابلا امهذخأي « تدلو ام

 هثروم اهربد ) ةنكاس نونو ةحوتفم ةزمهب ( ناك اهريبدت عئابلا لهج نا )
 هثراو ( اهعابف ) ريددتلا روص نم كلذ وحنو لقأ وأ ( هتومدعب رثكأ وأ ةنسل

 كيرقشملااهعابوريبدتلابملعي مل نمل اهعابو اهالوم اهربد وأ ريبدتلا ( كلذب اهاج )

 ةجوزلا اهتكلم نإ قادصإو اهب راجئتساو ةبهك كدلمتلا هوجو رئاسو اذكهو

 . عيبلا لثم اهريغل

 (ةب وصفم يه اذإف هل تدلوف ) ةبوهومكاهوحغ وأ ( ةارتشم ىرست نمو )

 هل ( مزلو ) نمثلا هيلإ عجرو بسنلا ( تبث اهبر اهنخاف ) ةقورسم وأ
 هب عجرو ) اهاًرست يذلا هايإ اهيطعي ‘ تدلو ام ةميقو رقعلا نم ( ركذ ام )
 اهلبق ريبدتلا ةلأسمو ةلأسملا هذه ىف دبألل اهتمرح يفو قراسلا وأ ( بصاقلا ىلع
 هب مرحتام لعف وأ اهّتسم نإ تمرحو ىنزلا بمعتي مل ثيح اذكهو « نالوق
 اهبر اهذخأف هلوق سبل و “ ةقرسلا .وأ بصغلا وأ ريبدتلا روهظ دعب ةسنجألا
 تباث بسنلاف الإو “ مقي نأ هنأش نم امو ةداع عقاولا وه امل ںايب لب اطرش

 مل وأ اهذخأ ى ملعي مل وأ وه نبأ اهبثر ملع - روهظلا دعب نامز ال ةميقلاو .رقملاو

 اهئر هذخأيف هبسن تبثي الف روهظلا دعب حاكن نم هنأ نست ام الإ _ اهذخأي

 بصاغ ىلع هب عجري الو « همزل روهظلا دعب الإ رقع بجوم لعفي مل نإو ى اقر



 يّرستلا ىلع دهشيلو اهؤاربتسا همزلي مل اهارتشا مث ةمأ جوزت نمو

 فلنرالوق يناثلا يفو > دالوأب تتأ نإ لوألا همزل الإو > 7 اك

 أ نإ ثلاثلا ال ك هدعب هتثرو وا هركن

 7 ء

 ٠ ى ر اس و ١

 هل دلولاو هل ءاملا نأل (اهؤاربتسا همزلي مل اهارتشا مث ةمأ جوزت نمو )
 هدعبو اهالومل ديبع اهايإ هئارش لبق اهنم هدالوأ نآل ( ي"رستلا ىلع دهشيلو )
 ي"رستلا دعب دلو ايف “ ضعب لاق اهف مهميبي ال هل ديبعو “ “ضعب لاق ايف رارحأ

 دبع ةتسلا لبق دلو وأ هقبس نيبت امو ڵ قباس هنأ نيبتي مل نإ "رح رهشأ ةتسب
 هل زجي مل اهضعب كلم نإو « كلملا هوجو نم ءارثلا ريغ اذك و « لوألا ديسلل

 ديرم نأ ( رم اك ) ةكرتشم يرست زاوج مدعو ى حاكنلا خاسفنال اهؤطو

 دبعتساانهدهشي مل نإ هنإف « دلو دابعتسا وأ دلو ريغ موزل ةهارك دهشي يرسلا

 ( همزل ) دهشي مل نإو يأ ( الإو ) لوآلا اهديسل ادبع نوكي هنإف تدلو ام
 هنأ لمتحي ذئنيحو ى لوآلا ديسلل "دبع هنكلو هيلإ بسني هنأب ( لوألا ) دلولا
 تتأ نإ ) افنآ "رم اك اهًرستي مل هنأ لمتحيو « اها"رست هنأ دهشي ملو اهاًرست

 ةدبعو هل دلو هنا : ليق ( نالوق ) هب يرتشملا "رقي مل نإ ( يناثلا يفو « دالواب

 دبع همأ نبا : لبقو ى لوألا ديسلل دبعو همأ نبا هنا : ليقو “ لوآلا ديسلل

 ( هتثرو وأ )هنع تكس وأ ( هركنأ نإ ) لوآلا ىلع فطع ( ثلاثلا ال ) يناثلل
 “دبع همأ نبا وهو ( هدعب ) ءاملاب لصفلل ركنأ يف رتتسملا ىلع فطع « تام نإ
 دلولا عطقني ىتم فالخلا ىلع ينبم كلذو يناثلل "دبع همأ نبا : ليقو « لوألل

 كحي ملام : ليقو ى هقبس نيبتي مل اذإ رهشأ ةتسب عطقني : ليقف لوآلا حاكنلا نع
 ص ةيتآلا لاوقآلا نم كلذ ريغ : لبقو « نيتنسب عطقني : ليقو ى هعطقب مك احلا
 هل ةمأ ءارشلا لبق اهنأل لوألا ديسلل انه ناك عطقني مل اذإف ى هيلع انه ام ىنبيف

_ ٥٣٤ 

 



 اهكرتو تام نإو ، كلذكف دالوأب تتأ ش هتب رس قتعأ نمو

 تبث نطب نم نيدلوب تتأ نإف ، كلذكف مهب تتأ محش هثراول

 رهشأ ةتس نود هب تتأ اهف هتثرو اهمستقا نإو . اقافتا |همسن

 رئاس همبتو هيبأ دلو هنأ هدلو هب رقأ وأ هب "رقأ نإ هنأ هموهفمو « يناثلل ةجوز

 . ثروو هل انبا ناك ةثرولا

 تام نإو ) فالخلا نم روكذملا كحلا كلذك همكحف وأ هتيجوز دعب ي"رستلا

 نود هب تتأ ام همزل : ليقو “ فلخلا ىلع ( كلذكف مهب تتأ مث هثراول اهكرتو
 نإ اهنود هب تتأ ام الإ همزلي الو « ناويدلا ه رهاظ رابتخا وهو رهشأ ةتس

 حاكنلا دسفف هل اهجوز وأ تخسف مث اهسمف لجرل اهعاب وأ هل امرع تجرخ
 اهن ود هب تتأ ام تبره وأ تبصغ نإ همزلو : لاق لصفت مدقتو ك هىف اذك

 بسنلا توبثب : :7 ٠ ھا هد تةأ ام لك همزل : 7 > "دبع كلذ ىوف امو

 ضعبو ةياور يف كلامو انضعب لاق هبو ‘ لحتسملا ةلزنم هل اليزنت بصافلل

 ص جوزلا ءطو عطقناو لجر ىلإ اهجوز نع ةبراهلا يف فالخلا اذك و ع هباحصأ

 ددعت ولو اقلطم شارفلل دلولا نأ اوأر دابع نياو هباحصأ ضعبو ةفينح وبأ لب

 تتأ ناف ( كلذ ريع ناك وأ تبره وأ تصغ .اوس جوزلا نم ءطو نكب ملو

 ةميشم يف وأ نيلصتم ةرمب اهتدلو اهنأ ىنعمب ( ,نطب نم ) رثكأ وأ ( نيدلوب
 ( اقافتا ) تيملا نم ( ايهبست تبث ) توملا موي نم رهشأ ةتس مامت لبق ةدحاو

 فالخف ةعبرأ مامت لبق كرحت نودب ماتلا دعب نإو ى دحاو دلو ةلزنمب امه ذإ

 اهيف دحاو لكل ناك ءاوس ةمسقلا اهيلع اوعقوأ يأ ( هتثرو اهمستقا نإو )
 نم رهشأ ةتس نود هب تتأ امف ) مهنم ,دحاول تناك وأ مهنم ددعتم وأ ةيمست
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 ، مويلا كلذ نم اهدعب نم هب تتأ ام ال همزل ةمسقلا موي نم

 اهقوف ام ال همزل اهنود هتوم دعب تدلو امن دحاو اهثرو نإ اذكو

 تناكف ًاثالث ةجوز قلط وأ ءاربتسا دعب ةيرس عاب نم : ليقو

 همزلي الو ، قالط وأ عيبب مكاحلا مكحي مل ام هومزل دالوأب يتأت
 لولح لبق هب دارملاو ص رهشأ ةتس نود هب تتأ ام الإ هدعب

 عباسلا

 ةثرولا رئاس عم ثرب ًارح هل انبا ناكو ثروملا مزل يأ ( همزل ةمسقلا موي

 موي ( مويلا كلذ نم ) ةبوسحملا ةتسلا دعب نم يأ ( اهدعب نم هب تتأ ام ال )
 دحاول نإو “ مهنببف ددمتمل نإو “ةمآلاهل تراص نمل ةدبعو ةمأ دلو هنإف ةمسقلا

 . هلف رتب دهشتساو

 (هتوم دعب تدلو ايف ) ءاوس ثراو نكي مل نأب ( دحاو اهثرو نإ اذكو )

 ( اهقوف امال ) ثروملا مزل يأ ( همزل ) ةتسلا نود يأ ( اهنود ) ثروملا يأ
 رهشأ ةعبرأ لبق كرحت ام نأ نع لفغت الو ثراولا اذهل ةدبعو همآ دلو هنإف

 رهشأ ةعبرأ لبق كرحت نإف ، رهشأ هتس يف دلو ام لثم وه ماعل دلو ولو رشعو
 . ةمسقلا نم ةنسل دلو ولو تمملل وهف توملا موي نم

 ثالث ) تاقبلطت ( ةجوز قلط وأ ,ءاربتسا دعب ةيرس عاب نم : ليقو )
 ةجوزلل ( قالط وأ ) ةيرسلل ( عيبب مكاحلا كحي مل ام هومزل دالواب يتات تناكف

 ( رهشأ ةتس نود هب تتأ ام الإ) كلذب مكاحلا كح دعب يأ (هدعب همزلي الو )
 ةتسلا نودب يأ ( هب دارملاو ) هللا همحر تالاؤسلا بحاص هلاق اك كحلا موي نم

 لبق لصاح ةتسلا نودب دارملا نامزلا يأ ربخ فوذحمب قلمتم فصنلاب ( لبق )
 ام كحك اهدعب ال ةتسلا مامت لبق تءاج ام مكحف ) عباسلا ) رهشلا ( لولح )
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 نأ روهشملاو س كلذك ةرشعو رهشأ ةعبرأ نود اهنطيب كرحت وأ

 امج وز نم هتعدا و دلوب تتأا نإ اهجوز امنع ىفوتملا وأ ةقلطملا

 . . س هتثرو وأ وه ركنأ نإو جوزتت مل ام نيلوح ىلإ هقحل

 لبق نودلا لوصح ىنعمو ى رهشأ ةتس لئاسملا رئاس يف اذكهو اهلبق تءاج

 مهدارمف « ةتسلا نود هنأب قداص نامزلاف عباسلا لحي مل ام هنأ عباسلا لولح

 ام ىلإ دئاع هيف رقتسملا ريمضلا ( كرحت وأ ) ةنسلا نع جرخي مل ام ةتسلا نود امب

 ةلصلا ىلع ةفوطعم ةلمجلا نإف ع طبرلا لصحي هبو ع هب تتأ ام الإ : هلوق يف
 دارملا نأ يف ( كلذك ) ةنئاك ( ةرشع ) مايأ ( و رهشأ ةعبرأ نود اهنطبي )

 . ةنراقملابو قبسلاب قداص ن ودلاب

 نم هتعداو دلوب تتأ نإ اهجوز اهنع ىفوتملا وأ ةقلطملا نأ روهشملاو )
 ملام ) ثلاثلا آل مل ام يأ يفوتلا وأ قالطلا موي نم ( نيلوح ىلإ هقحل اهجوز
 نإو ى يفوتلا ةروص يف ( هتثرو وأ ) قالطلا ةروص يف ( وه ركنأ نإو جوزتت
 ،لوآللفةتسلا لبق هتدلو وأ “ةرشعلاو ةعبرألا لبق كرحت ام الإ اهجوزلف تجوزت
 اهنطب يف ثبل ولو هلف يفوتلا وأ قالطلا موب نم ةرشعلاو ةعبرألا لبق كرحت نإ و
 ءانب اروهشم هركذ امو « تام وأ هتطقسأ هنأ نيبت نإ الإ رثكأ وأ اماع نب رشع
 اهنع للا يضر ةشئاعو ةديبع يبأو روهمجلا لوق وهو ناتنس لمحلا رثكأ نأ ىلع

 : يرهاظلا يلع نب دواد لاقو ص هب لومعملا وهو يأرلا لهأ و يروثلا نايفسو

 نإ الإ اهدعب ءاج ام هب قحلي الف ءاسنلا ةداع نم بلاغلا ىلع رهشأ ةعست هرثكأ

 هرثكأ : يزاجحلا كحلا نب هللا دبع نب دمحم لاقو « ةرشعلاو ةعبرألا لبق كرحت
 لاقو “ نينس سمخ : كلام نعو ص نينس عبرأ : يعفاشلاو كلام لاقو “ةنس
 قالطلاب مكاحلا مَكَح كلذ يف ءاوسو « كلذ نم رثكأ ىلإ هب قحلي : يرهزلا
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 فذقو حرجو لتقك اهماكحأ تفقو الماح ةيرس كرتو تام نمو

 ةمألاو ةرحلا هف فلتخت امم ىنزو

 ك ةتىم وأ ةقلطم لك : نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ لاق ص ال مأ هتروص يف

 ام ىلع اهليبسف نيمي كلم وأ حاكنب تئطو ةيباتك وأ ةملسم ع ةمأ وأ ةرح

 الف مهدنع تدلوف ةيرس وأ ةجوز نوك رلا ىبس نإ و ى مهفالتخا نم انركذ

 نبال افالخ هب ةيبسم اهنم نوكي نأ يجر ام الإ يرستملاو جوزلاب دلولا قحلي
 جورخ لبق دلوب تتأ نإو 0 ايهب اقلطم تدلو ام ناقحلي اهنإف ةفينح يبأو دابع

 هب قحليو ى نطب نم اهنأل امهالك : ليقو لوألا هقحل دمب رخآبو قاحلإلا ةدم
 لاطبإ اهراكنإ نأل هنم نوكي نأ تركنأ ولو قاحلإلا ةآدم يف هب تتأ ام
 ى فيعض وهو هب قحلي مل هنم سيل هنأ تعدا نإ : ليقو “ عرشلا هتبثأ بسنل

 نم هتعأداو»:هلوقب دارأ نإ الإ « اهجوز نم هتعداو ه :فنصملا لوق يف رهاظو

 بجيو « ةنيمأ ةلباق ءىزجتو نايبلاب فلكتو ابلاغ عقاولا وه ام نايب « اهجوز

 يذلا لمحلا يف هلك اذهو « لاوقألا كلت يف ةدملا مامت ىلإ لمحلاب قلعتي ايف فقولا

 وبأ لاق اك كلذ نم برق امو ةمألا لازتعا وأ قالطنا وأ توملا دعب يعدا

 . روكذملا بوقعي

 تناك ناك ول ذإ دولوم اهنم هل دلو الو ( لماح ةيرس كرتو تام نمو )
 هابأ ثري ال هنكل دولوم دلو اهنم هل ناك وأ اهنم ثرب هنأل هتوم نيح ةرح

 تلعف ايف ( اهماكحأتفقو ) دلو الك هنإف كلذ وحن وأ اكرشم وأ التاق هنوكل

 دجو نيح نم ةرح يهف دجو نإو ى ةرح هب جرخت ام دجوي مل نإ اهيف لعف وأ
 اهتدالو رظتنت الو ، ايح دلت مل ولو ةرحلا ماكحأ اهماكحأف ةرح هب ريصت ام

 ( فذقو )اهف اهريغ نم وأ اهريغل اهنم ( حرجو ) اهريغل اهنم ( لتقك )
 رحلا فصن ىلع ةمألاو دبعلا نإف( ةمألاو ةرحلا هيف فلتخت امم ىنزو ) كلذك
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 . . . . .ةمف الإو ةرحف ايح نإف ، عضولا ىلإ

 ص ةدلج نوسمخ وهو اقلطم ةرملا فصن نادلحي لب ىنزلا يف نامجرب" الو “دحلا يف

 وهو الكن الإو نيسمخ نمزلا يف ادلج انصحأ نإ : ليقو نيعبرأ فذقلا يفو

 ( عضولا ىا ) اهيتيدل ةرحلاو "رحلا حرجك اهتميقل ةبسنلاب اهحرجو “حصأ
 ٠ تفق وب ىقلم م

 يهو اهنم ثرو وأ اهثرو دق هنأل ( ةرح ) يج (ف ايح ) تمضو ( ناف )
 نأل لطاب عضولا لبق اهيف عقاولا عيبلاف "رح ةيرسلا دلو نأل اذهو ى هنم مرحم
 ةمذ هب تصلخ وأ اشرأ تلعج وأ تقدصأ وأ تبهو نإ اذك و ى عابت ال ةرحلا

 اقادص لمجت الو بهوت ال ةرحلا نإف اهريغ وأ ةرافكل تقتعأ وأ كلذ وحن وأ

 الو ةرائفك نع قتعت الو ى كلذ وحن الو نيد صالخ الو ةرجأ الو اشرأ الو
 اهاضر الب عضولا لبق اهب ينازلا ىلعو ص قتعلا اهيف رثؤي ال ةرح اهنأل اهريغ نع
 اهنأ نايبل امهل رقع الف اهاضرب امأو“ة"رح اهنأ ةدالولا دعب تنيبت اهنآل ةرحلا رقع
 هب لتقت نمم ادحأ تلتق نإ و ، ةرحلا شرأ اهشرأو ةرح تناك تضر نيح

 ح ةلقاعلا ىلع ةيدلاف الإو تدّسمت نإ اهولتقي مل نإ اهلك هتيد تطعأ وأ هب تلتق

 اهنأل اهب لتق هتدلو ىتح تمت ملو ةداملا يف اعطق هب تومت ام دحأ اهب لعف نإو

 (ف ) بهذو اهيف تام وأ هتطقسأ وأ اتيم لب ايح هدلت مل نإ يأ ( الإو ) ةرح
 ىلعو اهقتعو اهدمب رك ذ امو ةبهلا اذك و « ضام اهيف عقاولا عيبلاف ( ةمأ ) يه
 شرأ اهحراج ىلعو ديفي ال ةمألا ىضر نأل تيضر ولو ةمآلا رقع اهب ينازلا
 املكف اهرمأ نإو اهديس اهرمأي مل نإ طقف اهتميق هيلع تنج نملو ةمألا
 « لتقي : ليقف هرمأب امأو “ تذخأ وأ تلتق هرمأ الب آدحأ تلتق نإو تلعف

 نإو ى لقعي ال دبعلا نآل لقعت الف دمعتي مل نإو « اهلك ةيدلا هيلعف لتقي مل نإو
 ال رحلا نأل اهب لتقي الف اتيم تطقسا ىتح هب تمت ملو هب تومت ام دحأ اهب لعف

 . دبعلاب لتقي
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 نم وأ لاملا نم وأ همأ اهدلو بيصن نم ةرح جرخت لهو

 . ثلثلا

 بيصن نم ةرح ) ريصتو لوحتت يأ ( جرخت له ) ايح هعضو ىلع ( و )
 نإف ىلوأ هطاقسإ و « ةرح هلوق ىلع مدقتلا ةين يف جرختل عوفرم ( همأ اهدلو

 نآل ىلوأ لوقلا اذهو “هيف ثري الو ةثرولل دئازلا نمض هبيصن نم رثكأ اهيف ناك

 دلولا ىلع تموق اهاوس .كرتي مل ولف هب تجرخ دقو ى دمعلا هنف طرشب ال نامضلا

 ةثرولاو ةلئام اهتميق تناك ولف “ يقابلا نمضيو ثرإلا يف هبيصن هنع طقسيف

 نإو نيثلثو نيتسو ةتس مهاطعأ طقف بآلا نم هاوخأو دلولا كلذ روكذ ةثالث

 ىف وه هتئامو ةئام ايهنم لك ذخأ ةئام اهتميق تناكو نيتئام لثم اهاوس الام كرت

 ال اهنأل لوقلا اذه ىلع اهيلع ةياعس ال ذإ اهيلع اهك ردي الو هب تجرخ ذإ همأ
 ثلثف ءيش يقب نإف ( لاملا نم وأ ) ةرورض تررح.ذإ اهريرحت يف ال لمعف

 امل لعف ال ذإ اهيلع ةياعس الو ى هريغو وه ايههيبف ثرب “ ثرإلل ناثلثو « ةيصولل

 وأ هريغلو هل هتنمض هملع داز امو ( ثلثلا نم وأ ) ةرورض تقتع ذإ اهقتع يف

 ةلزنمب الماح اهك رت اولزن مهنأ ثلثلا نم اهنوك هجو نامضال وأ ركذي ام ىلع هريغل
 لاملا ثلث اهيفكي ال ةيصولا تناك ولف ى اهنم هدلوب تررح ذإ اهريرحتب ةيصولا

 ةئام ةيرسلا ةمسقو ةئام الثم كرت دقو الماح هتيرس كرتيو اياصوب يصوي نأ لثم

 سنراثلثو نوتسو ةتس ثلثلاف ناتئام هلام ةلمحف الثم ةئام اياصولا تقحتساو

 يقابلاو ةئام تقحتسا اهنأل ةئامب اياصولا لزنتو“ ةئاملاب لزنتو ةي"رسلاهيفصصاحتت

 الثم اهتميقو اهاوس نكي مل نإو « ةثرولا نم هريغو هب تجرخ يذلا دلولا هثرب

 تناك نإ و ى ةثرولل اهيشلث نمضتو اهل ةيصوك هنأل دحأل هنمضت ال اهثلثف ةئام

 نهو نهل هتنمض اياصولل ناك امف ةئاملا ثلثب لزنتو اهثلث يف اهعم تّصاحت اياصولا

 . نهتميقب نلزني
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 هريغ ذخأي وأ اضيأ هل وأ اهدلو نود مهئابصنأب ةثرولل ىعستست وأ

 تررح نإ لهو ص مسقي مث ؟ هنود اهنم مهبوني ام ردق لاملا نم

 يهو ‘ لاوقأ ؟ ال وأ مهءابصنأ هريغل نمضي اهدلو بيصن نم

 ءاكرشلا نم دلو ريغ اهنم مرحمب تررح نإ ةكرتشملا و 2 ًاعامجإ ةرح

 ةثرولل ) هب رمؤتو يعسلا اهنم بلطي يأ لومفمل ءانبلاب ( ىعستست وأ )
 ماللا "لتعملا ليعف يف سيقم ءالمفأ نآل سايق ريغ ىلع بيصن عمج ( مهنابصناب
 لاملا ناك ءاوس هب تجرخ ذإ ائيش هل نمضت الف ( اهدلو نود ) فعاضملا و

 الو ةئاملا يثلث نينثال تطعأ ةثالث مهو ةئام اهتميق تناك ولف « نكي مل وأ اهاوس

 ( هل ) ىعستست ( وأ ) هريغو دلولا هثرو رخآ لام ناك نإف ى اثلث اهنبال يطمت
 ربغل بوصنملا ريمضلا ( مهب وني ام ردقلاملا نم هريغ هذخأي وأ اضيأ ) هبيصنب

 مث هنود اهنم ) ةثرولا رئاس يهو ةعامجلا ىلع عقاو ريغ ظفل نإف ىنعملل ارظن

 ةئاتسو اهك رت ولف ةيصولا جورخ دعب ثرإلا ردقي مهنيبو هنيب هيقاب ( مسقي
 ام ةئاملا تس نم نانثالا ذخأ الثم ةثالث مهو ةئايعبس كلذف ةئام اهتميق تناكو
 ةثالثو ةئايسمخ ىقبيف “دحاولا اثلثو نوتسو ةتس اهاثلث وهو ةيرسلا يف مهبوني

 . اهثلث مهنم لكل هريغو دلولا اهثري دحاولا تلثو نوثالثو

 هربغل نمضي ) لوآلا لوقلا وهو ( اهدلو بيصن نم تررح نإ لهو )
 يهو “ لاوقأ ؟ ال "وأ ) هبيصن نم رثكأ اهيف ناك نإ اهنم نوثري يتلا ( مهعابصنأ
 هريغ دولوملا نينجلاكو“ررحت نيأ نمو نامضلا يف فلتخا اك افالخ ال ( اعامجإ ةرح

 وأ اهوخأ هتثرو نمو لماح ربغ اهنع توع نأ لثم هب قتعت نمم تيملا ةثرو نم

 دلو ريغ اهنم مرحمي تررح نإ ) أدتبم اهيف كرتشملا يأ ( ةكرتشملاو ) اهوبأ
 ء هذه لمق ةروكذملا يه هتلأسم نأل دلولا ىنئثتساو مرحم ناسب ( ءاكرشلا نم
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 ذإ قتعت مل هلاب طيحأ دقو اهديس تامنإو ء دلولا مأ يف فلخلا ىلع

 > ثتنثهر دقو اهنع ترام نإ ١ ذ كو > ايش اهنم اهدلو ثمرم .

 ةررحملا مرحملا بيصن نم جرخت له ( دلولا مأ يف فلخلا ىلع ) هلوق يه ربخلاو
 ؟اهردق نوذخأي وأ « طقف مهل وأهلو مهل ىعستست لهو “ لكلا نم وأ هب يه

 ثلثلا لوق ريغ ةروكذملا لاوقألا ال "وأ مهل نمضي هبيصن نم تررح نإ لهو

 ص كلذك مهكلم يف لخدت وأ مهدحأ ةمرحم يم اذإف ةمأ ةثالث يرتشي نأ لثم

 مرحمب ررح نإ دبعلا اذك و ى اضيأ ثلثلا لوق اهيفف ثرإلاب ةكرشلا تناك نإ و
 هورتشي وأ اولبقيف هب اورجؤي وأ ةمأ وأ ”دبع مهل بهوي نأ لثم ءاكرشلا نم

 اذإ فالخلا ىلع كلذك و « ملعي مل نإ ال ملع نإ مهف نمضي : ليقو ت اهمرح مهيفو
 نم اهريغ وأ كتخأل ةكلام ةأرما جوزتت نأ لثم اهدلو ريغب ثرإلاب تجرخ

 نأ لثمو « ةمآلاك هلك كلذ يف دبعلاو كريغو تنذأ اهثرتو ةأرملا تومتف كمراح

 دلو ةمألا كلت غم هل دلوي مث اضيأ هيرتشيف هريغ نم دلو تاذ ةمأ يرتشي
 يبأ لوق سيلو٤همأ نم هيخأب ارح جرخي هارتشا يذلا دبعلاف ديسلا توميف
 فنصملا راصتخا مهوي اك ةكرتشملا ةمالاب اصتخم خلا دلولا مأ كلذك و : ءايركز

 . ةكرتشملاب هايإ

 ملو نيدلا هب طاحأ ( هلامب طيحأ دقو اهدتيس ) ةيرسلا نع ( تام نإو )

 انيش اهنم ) ةآرح هب جرخت الو ( اهدلو ثري مل ذإ قتعت ت مل ) ليلق ليلق“لقأ هنم قبي
 (تنهر دقو ) امرستي م وأ اهاآرست اهديس ( ( اهنع تام نإ ) قتعت ة ال ( اذكو
 نهرلا نم تخسفنا وأ دعب ضيوعتلا وأ نهرلا نم تتكف نإ قتعتو تضوع وأ
 نم ناك ءاوس ةثرولا نم هريغ نذإ نودب هب قتعت نم اهكف نإ و ٤ ضيوعتلا وأ

 قتعت ال ن نم “كف نإ و « اهتميقل هدحو نامضلا هيلعف نكي مل مأ هاوس هب قتعت
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 هيلع ءاربتسا الف هجوب سلجملا يف هيلإ تّدأر مث هتيرس عاب نمو

 , ء اهنع هشارف عطقني الو

 مل نمض كلذ دعب همهس كف نإو « ةرح جرخت مل هب قتعت نم نود اهنم مهماهس
 مهل متأ لقأ تناك نإ و “نهارلا اوطعأ امم رثكأ تناك ولو «مموقتلاب اهيف مهماهس

 ضعب مهس يف تلعج نإو ص هلوق لوقلاف كفلا مهنم ىبأ نمو “ هوطعأ ام
 اهكفولو “ تقتع تخسف وأ تكف اذإف ى "حصي مل خسفلا وأ ةكفلا لبق ةثرولا

 مهس اهن يفف ضيوعتلا وأ نهرلا يف تعيب نإو “ هل نوكت نأ ىلع اهمرحم ريغ

 الإ وأ هتثرو اهيف ثرو اهمرحم توم دعب الإ خسفت ملو كفت مل نإو ى اهمرح

 . نوقابلا اهثرو هجوب ثرإلا نم اعونمم هنوك دمب

 يف هيلإ تدر مث ) ام هجوب هكنلم نم اهجرخأ وأ ( هتيرس عاب نمو )
 ام ( هجوب ) بيغم الب مهريغ وأ سلجملا لهأ ةرضحب عيبلا سلجم يأ ( ساجما
 كلذ يفنو هل تدلو امُلكف ى ( اهنع هشارف عطقني الو هيلع ءاربتسا الف )
 نإ : هلصاح ام نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ لاق « اشارف ىمست نأ ىلإ ءامإ

 ء ءطولاب رارقإ ءامإلا يفو « ءطولا ناكمإو دقعلاب نوكي رئارحلا يف شارفلا

 نب دعس عم ةعمز نبا ةصق يف ةمآلا يف شارفلل دلولا لمج لج هللا لوسر نأو

 رهامللو شارفلل دلولا ‘ ةعمز نب دبع اي كل _ دلولا يأ _ وه : لاق صاقو يبأ

 اذإف “ نيم كلم وأ حاكن نم ناك شارفلا مامت هب هسفن ءطولا نأ تبثف “ رجحلا
 ةرحلا يف مومع « شارفلل دلولا » : نلع يبنلا لوقو “ شارفلا مدع ءطولا مدع

 انصح ناك نإ يأ مجرلا ىلإ هب راشأ راشأ رجحلاو ينازلا رهاعلاو . ها ةمألاو

 يأ« بلثألا رهاعللو ه : يورو “ هراضحتسا ردابتي روهشم ةدىق ناصحإلا نأل

 نأ دارملا : لاقو ضعب هفعضو روهشملا وه اذه ركذ ام دوصقملاو « رجحلا

 ةممخلا ىلإ ةراشإ بارتلا هيفبو رجحلا هل : برعلا لوقت اك دلولا نم ةبيخلا ينازلل

 _ ٥ؤ٣ ۔



 . .. ...... . . عطقني : ليقو

 يفن همجر نم مزلي ال هنآلو «نصحملاب صتخم مجرلا نأل فيعض وه : يوونلا لاق

 : ليقو “ لوألا ليلعتلا نع باوجلا ترم دق : تلق ى همفنل قبس ربخلاو « دلولا

 ص رجحلا قاقد بلثألا : ليقو ى قالطإلا انه دارملا نكلو ى اليل نازلا رهاملا

 .بارتب الو هقاقدب مجرال هنآل ةممخلاب ريسفتلاب بسنأ امهو 0 بارقلا : لسقو

 الف سلجملا يف هيلإ تعجر ولو ى اهئربتسيف عيبلا درجمب ( عطقني : ليقو )
 نب دمحم كلا دبع وبأ هلاق ام اذه ى رهشأ ةتس لبق هب تتأ نإ الإ دلولا همزلي
 ،دل ولا قوحلب شارفلا عاطقنا مدع رسف ذإ « ىنعملاب هللا همحر ةتس يبأ نب ورمع

 سلجملا يف تدر مث ءاربتسا دعبهكنلم نم اهايإ هجارخإ ناك اذإ رهاظ كلذو

 يرستلا ىلع داهشتسا ىلإ جتحي ملو اقلطم دلولا همزل ءاربتسا نودب اهجرخأ نإ و

 هيلإ اهعوجرل جارخإ الك هكلم نم اهجارخإو هل مزال دلولاو « دلولل هنآل دعب
 ع اهنيب كلملا نم جورخلا لصفل لوآلا داهشتسالا يفكي ال : ليقو “ سلجملا يف
 ىلع داهشتسالا موزل شارفلا عاطقناي ءايرك ز يبأ دارم : لاقي نأ نم عنام الو
 قالطك هكلم نم اهجورخ نوكي نأب طقف دلولل موزللا كلذ نكا يةرستلا

 اهئربتسي مل هنأىلع سلجملا يف اهعوجرل لوآلا يرستلا ءاقبهعاطقنا مدعبو“ ةجوزلا
 عطق كلملا نم جورخلا له : اوفلتخا دقو ةتس نودل دلوب تتأ و اهأرهتسا وأ

 نإ امأو ؟اهجيوزت اذك و “ اهطق ناك سلجملا يف درت مل نإ وأ اقلطم يرستلل

 شارفلاب هل كحي ال نكل فالخلاىلع كلذكف نيرضاحلا قرفت دعب هيف هيلا تدر

 سلجملا ي اهقلط مث اهجوزت نإو“حضاو رمألاف تناك نإ و«عوجرلا ةنيب مدمل
 اهقلط نإ اذك و اضيأ همزل هريغ « اهارتشا نإ و اهؤاربتسا هيلعف اهارتشاف
 . اهبرتشم اهارتشا ام دعب اهسم لبق جوزلا
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 هللاف كلذ قوف امو همزل ةتس نود تدلوف ةيرس فصن عاب نمو

 هل بهو وأ هثرو وأ اهفصن ىرتشا 7 ةمأ جوزت نمو 4 ملعأ

 ام ال انود تدلوام همزل هدبعل نإو هتيرس جوز نمو ، كلذكف

 ۔ . . دقعلا موي نم همامت لبق كرحت نإ الإ اهقوف

 ( ةتس ) رهشأ ( نود تدلوف ) رثكأ وأ لقأ وأ ( ةيرس فصن عاب نمو )
 ةرشعوةعبرأ لبق كةرحت "نإ اذك و ارح ناكو تدلو ام ( همزل ) عيبلا موي نم

 :هيف لاقم ( ف ) روكذملا ( كلذ قوف امو ) عيبلا لثم كلملانم جارخإلا رئاسو
 ردقب هكيرش نيبو هنيب دبع وهف همزلي ال هنأب مهضعب عطقو ىافقو ( ماعأ هللا )
 ءلملا ةدم ض مل ام ءطولاب يرتشملا رقي مل نإ همزلي هنأب "ضعبو هيف اهئابصنأ

 ص عيبلا موي نم ناتنس ض مل ام لوألل دلولا نوكي هنأ كلذ يف لوقلا ةصالخو

 ةتس ضقت مل ام : ليقو “ سمخ ضقت مل ام : ليقو « نينس عبرأ ضقت مل ام : ليقو

 هكلم نم اهجرخأ نإ امأو « لوآلا نم هيف قباس هنأ اهيضم لبق نيبتي ملو رهشأ

 هقحلي هنأ وه رخآ لوقو « ةروكذملا لاوقألاف رهشأ ةتس دعب دلولاب تتأ و اهلك
 . هكلم نم اهجورخب مك احلا مكحي مل ام دلولا

 وأ هثرو وأ ) رثكأ وأ لفقأ وأ ( اهفصن ىرتشا مث ةمأ جوزت نمو )
 كرحت وأ ةتسلا لبق تدلو نإ ( كلذكف ) ام هجوب هكلم لخد وأ ( هل بهو

 لاوقألاهىفو“فقولاف الإو لوآلا اهديسل ادبع ناكو همزل ةرشملاو ةعبرألا لبق

 . اهنيب دبع وهف همزلي مل ىتمو لوألل ادبع ناك همزل ىتمف افن آ ةروك ذملا

 ( اهنود تدلو ام همزل هدبعل نإو ) ماربتسا دعب ( هتيرس جوز نمو )
 كرعحتنا الإ ) ديسلل دبعو جوزلل مزال هنإف ( اهقوف ام ال ) ةنسلا مامت نود يأ
 هتقو يأ ( دقعلا موي نم ) ةرشملاو ةعبرألا وهو ( ه ) كرحت ةدم ( مايت لبق
 اقيض وأ امساو تقولا درجلعوضوم مويلا :ليقو ءًازوجت هضعب ىلع مويلا قلطأف
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 . ًاقلطم اهديس تدلو ام مزل دلو همزلي ال نمم لفطك ا نلو

 اهعاب نإو ص همأ نبا وهو رهشألا ةتسلا قوف ام همزلي ال : ليقو

 { اهقوف ام همزلي مل اهبهو وأ

 نمتمقوتلاب قداص مويلاب تيقوتلا نأ ثبح نم مويلا يف دقعلا تقو نمادارأ وأ
 همزليو لوآلا هجولا ريغ اذهو 0 رخآلاو طسولاك هلوأ دعب امم تيقوتلابو هلوأ

 وأ اهجرف ريغ يف ا۔معايجي وأ هديب هسب وأ اهجرف رظنب ,ةمأ وأ ةرح نم دلولا
 نينعلا وه (دلو همزليال نمم ) ريغص ( لفطك ل ) اهجوز ( نإو ) اهديرجت
 :ليقو“ عست يف الخاد ناك نإ و دلي نأنم يصلا ناكمإ ةدم تمدقتو لصأتسملا و

 كرحتي ملو ةتسلا دعب ولو يأ ( اقلطم اهديس تدلو ام مزل ) عبسب الخاد مزلي
 . كرحتلا ةدم لبق

 هنرقف ةفصلا ىنعم ةتس ظفل نمض ( رهشألا ةتسلا لبق همزلي ال : ليقو )

 بجاولاف ةفاضإلا ىلعو لدب رهشألا وأ اهب هملا فاضملا نارتقال فضأ ولو لاب
 مامت لبق كرحت نإ الإ هل ديعو ( هما نبا وهو ) رهشألا ةتس نييرصبلا دنع
 ( اهقوف ام همزلي مل اهبهو وأ اهعاب نإو ) همأ نبا نوكي الف ةرشعلاو ةميرألا

 عبرأ :ليقو“ناتنس ضقم مل ام:ليقو“شارفلا عطقب مكاحلا كحي مل ام همزلي :ليقو
 ةتس دعب ام لوألا مزلي مل كلذ دمب دحأ اهارست وأ تجوزت نإو “ سمخ :ليقو

 هتيرس لزتعا نمو : « ناويدلا ه يف لاق. رم اك يرستلا وأ جوزتلا موي نمرهشأ
 وأ ,قتع وأ ,جيوزتب اهشارف عطق نإ الإ هلف دالوأب تتأ مث نيتضبحب اهأربتساف

 وأ بوبحم وأ لفطل اهجوز نإو ةتسلا نود هب تتأ ام آلإ الف هكلم نم جارخإ

 نإو ‘مهوحنو نيتنعلاو لوتفملا و يصخلا هعطقيو هنع اهشارف نوعطقي الف لصأتسم
 . ھا تدلو ام لك همزل اهشارف هسفن نع عطقي ملو اهل زتعا نأ دعب تنز
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 اهمالسإ دعب رخآل وه اهجوزف ملسمل اهعاب مث ةمأ يدوهي ربد نإو
 دنع دعقتف اهعيبو اهحاكن مارحو ت٥ًدأر ريبدتلاب ملع مث هعم تدلوف

 تدلو ام عيبب ربجيو اهترجأ يدوهيلا ذخأيو 2 مهمدخت نيماسملا

 ةدحوم وأ تملسأ م ةكرشم ( ةمأ ) هريغ كرشم وأ ( يدوي ربد نإو )

 هكلمم نوملسملا لعي مل وأ ادحوم كرشم كلمي ال هنأب الهج هدي يف تكرت نأب

 دحوم يأ ( ملسمل اهعاب مث ) اهعزن ىلع اوردقي مل وأ اهديحوتي اوملعي مل وأ اهايإ

 ( اهمالسإ دعي رخآ ) ملسم (ل) ملسملا يأ ( وه اهجوزف ) ام هجوب هل اهكلم وأ
 ( هعم تدلوف ) تملسأ نإ الإ ةمأب جوزتي ال هنأ كلذو لبق نم ةماسم تناك وأ
 اهنأ نايبب اوملع مهنأ دارملاو ‘ لوعفملل ءانبلاب ( ريبدتلاب ماع" مث ) رخآلا عم يأ

 .نمثلا در هملعو هدي يف لعحتنأ نودب الثم يدوهيلا كلم ىلإ ( تدر ) ةربدم

 لحي الو ص لطاب اهعيب ةربدم اهنأل مهريغو ءالؤه نع ( اهحاكن مارحو )
 نآل دبأ هيلع مرحت : ليقف اهجوز امأف ى نقتي" مل ام باتكلا لهأ ءامإ حاكن
 ءروكذملا ارتشمللحت اك تقتع اذإكلذ دعب هل “لحت : ليقو زوجي ال ءطو كلذ

 زاوجب ليقو « اهجوزت هلف تقتع اذإ و اهيآرست هل لحي هنإف ملسأ اذإ كرسشملل و
 رهاظلا وهو تراتخا تقتع اذإف ى هعم وأ هعوقو لمق ملعي ام ىلإ ةربدملا جيوزت

 لوهجم ىلإ ريبدتلا ناك اذإ فيعض وهو ريبدتب مالعإب هزاوج : ليقو ( اهعيب و )
 (اهترجا ) الثم ( يدوهيلا ذخايو مهمدخت ) اوردق اذإ ( نيماسملا دنع دعقتف )

 . اهتنؤمب ذخؤيو

 مالسإلاب دلولا ىلع كحي هنأل ملسملا جوزلا كلذ نم ( تدلو ام عيبب ربجيو )
 رعحىلف هل ديبع مهو ادحوم كلع كرتي ال كرشلا نأل السم هبوبأ دحأ ناك ادإ
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 تبث ريبدتلاب ملع مث هعم تدلوف ملسملا اهار ست نإو هبسن تبثو
 اهدلو عم ةمأ عاب نمو ، تدلو ام ةميق الو هيلع رقع" الو ًاضيأ
 ت

 هدلو هن أ ق من

 تبثو ) لاق اك يناثلاماسملل دالوأ مهو هريغل وأ يناثلا ملسملا وهو مهيبأل مهعيب ىلع

 عيبرلا وبأ لاقو ى يناثلا ملسملل تدلو ام بسن وأ يناثلا ملسملا بسن يأ ( هبسن
 يدوهيلا نم هكلم تلخد يذلا لوألا ملسمل كلم دلولا نإ : لهس نبا نع ناهلس

 هلو ءانعلا كردي الو خاسفنالا يف ةلغلا درب ال يرتشملا : لاق نم لوق وهو ى الثم

 كرديو ةلغلا "دري نأ هب ذوخأملاو ى “نعتي مل ولو عيبلا لاح دجوت مل يتلا ةلفلا

 كردأ ءيشلا يف هبعت داز اذإ نكل ‘هؤانع كردي مل ةلغ الو ىنعت نإو ى ءانعلا

 درلا يرقشملا راتخا وأ هبف درلاب كح اذإ بيعلا امأو « هيف فرص ام وأ ةرجألا
 مل ولو ةلغلا هلو ءانعلا كردي الو ةلغلا درب ال هنأ هب ذوخأملاف ريخب هنأب لوقلا ىلع
 ةلغلا درب : لبقو ى هيف هينعت داز نإ الإ هل ءيش الف ةلغ الو ىنعت نإو “ نمتي

 : تلق نإو « ململاب زيمي ال امم كلذ نأل بسنلا تبث امنإو ى كلذك ءانعلا كرديو
 ولف "دعتم ريغ هنأل : تلق ؟ ءانعلا بيعلا وأ خاسفنالا يف يرتشملا كردي فيك
 نود هب ذوخأملا ىلع خاسفنالا يف ةلغلا در امنإو “ بصافلاك كردي مل خسفلاب ملع

 :ثيدحو هبحاص كلم ىلع قاب ميبملاو ءيشب سيل خاسفنالا عيب نأل بيعلا
 ."ماع هظفل نكل بيعلا يف دراو « نامضلاب جارخلا »

 تدلوف ) ام هجوب هكلم تلخد وأ اهارتشا يذلا ( ملسملا اهارست نإو )

 اهديسل الو امهل (هيلع رقع" الو اضيأ) ملسمل بسنلا( تبث ريبدتلاب ملع مث هعم

 . ملسمل دل و "رح لب ملسملا نم ( تدلو ام ةميق الو ) لوألا

 عيب دحال زوجي ال هنأل هدريل ( هدلو هنأ رقأ مث اهدلو عم ةمأ عاب نمو )
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 ء همنزلو لوألا هرارقإ زاج آموي هكلم لخد نإ و ى هلوق عفد
 لجرل هركو . هتبوت تفرع نإ هدادرتسا ىلع هتناعإ نسحتساو

 .اهلمح ءانثتساب صخرو هنم الماح هتيرس ميب

 بسنلا تبثي الو عيبلا حصو ةنّنبب تأي مل نإ ( هلوق عفد ) ادبع ناك ولو هدلو

 اذم ىلع مدقتملا يأ ( لوألا هرارقإ ) هيلع ( زاج أموي هكلم لخد نإو )
 ةروص وهالملال هدلو هنأب هرارقإب "رح وهف هل ىناث رارقإ الف الإ و لوخدلا

 ت ( ذسحتساو ) ارح نوكيف دلولا كلذ ( همزل ) كلمي ال "رح هنآل هكلم
 هنأ ىقح ( هتبوت تفرع نإ ) هيرتشم نم ( هدادرتسا ىلع ) زناحم ( هتناعإ )

 هل هدرت نرأ كل نسحألا : يرتشملل لاقي نأب هيلإ نئمطيو هرارقإ يف قدصيل

 ملعت ملو هتمأ نم دلوب رقأ نمو . ددر يف عرولاو كل ةفعلا نأو هنمث كبلا دريو

 اذك و اذكب هذهتما كتعب :لجرل لاقنمو “هل ةيرس اهنوك ال همزل هريغل اشارف

 ةما هدنع نمو“رارحأ دالوألاو تباث ريغ بسنلاو هل ةمألاو عةدم اهبرف ركنأو

 ءة ريغصلا ىلع ةياعسال وعم نر رح هتنب اهنا اهنيعب القتدحاوب رقأف اهتنبتنبو اهتنبو

 سوؤرلا نمسقيو ةدحاوبثرب و اهيثلثبة ريبكلاو اهتميق ثلثب ىطسولا ىعستست و

 ررحي نمم اهعم ناك نم ررحو ةرح نهنم لك تجرخ و رثكأف اعبرأ نك نإ اذك و
 . هكلم اذإ هب

 نم رهظب امف ح رحت ةدا رك ةيرس نم لاح ) ذلماح هتي رس عيب لجرل هركو (

 ولو هنإف يهنلاب لجرلا عيبي ال : ءايرك ز يبأ لوق نمو “ صيختلاب دعب هريبعت
 رح دلولا نأ كلذ هجوو ( اهلمح ءانثتساب صخرو ) رظحلل يفنلا ةغيصب ناك
 مآلا عبتي ال انه ناك ولو مآلا عبتي نينجلا نآل رحلا عاب دقف هنثتسي ملو اهعإب اذإف
 هنأ يرتشملاو وه ملع نإو ى هنثتسي مل ولو عيبلا يف لخاد ريغ وهو رح هنال
 نإ ابس الو زوجي ال امو زوجي امل لماش اهعيب نآل كلذك زجي مل عيبلا يف لخدي ال
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 اهئربتسي ىتح هدبعل اهجوزي" وأ هتمأ لجر ىرستي الو

 . . . . . . ء هنودب نإو هريغل

 ةروص نأل اضيأ عيبلا زجي مل هاينثتسا اذإو لخدي ال هنا اهدحأ لهج وأ الهج
 يف عابي امع وهام فالخب لاحي هعيب زوجي ال وهو هل ةلماش هئانثتسا لبق اهعيب

 هتحصو اهعيب زاوج يدنع يذلاو ث كلام طسو يق كريغ لام ءانثتساك ةللا

 لوق نوكيف ةهاركلا ىلع امهدارم اذه نوكي نأ لمتحيو « نينجلا ءانثتسا عم

 . ةهارك الب صيخ زقلا ادارم هارك ذ يذلا صيخرتلا

 اهجيوزت ( زاج و اهثربتسي ىتح هدبمل اهجوزي وأ هتمأ لجر ىرستي الو )
 ربخيو « ءاربتسا نودب يأ ( هنودب ) اهجوز ( نإو ) هدبع ريغل يأ ( هريغل )
 نع نكمملا اهشارفل عطق هدمع ريغل اهجيوزت نأ كلذ هجو لمعلو ى ءاربتسا مدعب

 فالخي جيوزتو قتعو كلم جارخإو عيب نمههجوأب زئاج شارفلا حطقو < هسفن
 هنع قلطب يذلا وه هنأ ىرت الأ ث هلثم هدىعف “ هديعب اهحيوزت وأ اهايإ هيرست

 ءاربتسالا لمق دحأل اهجوزب نأ زوح ال هنأ يدنع يذلاو ‘فيصض لبلعت كلذو

 ىضم اهجوز نإ هنأ هريغل اهجيوزت زاوجب هدارم لعلو « ةدعلا يف جيوزتك هنال

 ةحابإ اوديري ملو ءاربتسالا رادقم اهلازتعا جوزلا مزليف هخسفب مكحي ملو هجيوزت

 هيلع مكحي هنإف هدبعل اهجوز وأ هسفنب اهارست اذإ ام فالخي هجيوزت ىلع مادقإلا
 يبأ نع هخيش نع ءايرك ز يبأ ةرابع هلبقت ال ليوأتلا اذه نكل « كلذ نالطبب
 ريبعتلا هخيش نم عمس هللا دبع ابأ نإ : لاقي نأ دعبيو « ى نسادلج نب دمحم هللا دبع

 مادقإلا ةحابإ دفي امب الإ ربعي لو لفقغف « لبنلا ه ةراب اىعك زاوجلا مدعو زاوجلاب

 ] اذإف سابع نبا هيلع صن اك اييرست كيلع رمي كربخ نم لماحلا نإف اهمدعو
 اقلطم اهي رستو اهجيوزت نع فقوتلا بجويف لمح اهب نوكي نأ لمتحا ءىربتست

- ٥٥٠ 



 > ةىن ازو > ةكرتشمو > ةكرشم : ةكولمم ةرشع ىدحإ ءطو مارحو

 > كلنباو > كبأ ةسوسمبو > جوز تاذو ك كربيغ نم لماحو

 ة اهتخأ وأ . اهمأو ةمأو

 ولو هملع ءارعتسا الف هريغل اهجوزب نأ دارأو ةمأ. ىرقشا نم : ناويدلا « يفو

 .ءىربتست ىقح اهيلع لخدي الو . ها هدبعل

 افصو ناك ولو ددملل زييمت يرستلاب ( ةكولمم ةرشع ىدحإ ءطو مرح و )
 كولمم ىثنا وأ ةكولمم ةأرما يأ فصو ريغ فوذحم زييمتل تمن ةقيقحلا ىف هنال

 يرستلاو حاكنلا لمشيل ءطولاب ربع ةكولمم : هلوقو ًافوذحم زيمتلا نوك زوجيو

 . ةكرتشم : هلوق يهو ةدحاو الإ ةرح رشع ىدحإ اذك و

 يرست ةزاجإ يف سورممل افالخ نايبو ليصفتب كلذل ديدمت ( ةكرشم )

 . كرشلا ةسخو قرلا ةتسخ عاتجال عنملاو ةيباتكلا ةمألا

 امل عزن كلذف دلاولا اهارست نإ : ليقو “ دلاوو دلو نيب ولو ( ةكرتشمو )

 . الثم مهدحأل اهوج وز ا ودا رأ ن اف ءاكرشلا يضر ولو حصيف

 يبأ نم ردابتملا وهو اهارستي نأ لبق « هدعب وأ اهكلمي نأ لبق ( ةينازو )

 . ايرست زاج تبات ولف ةينازلا حاكن يف رم ام ىلع ءايرك ز

 وأ ) كيبأ ةسوسممو جوز تاذو ) كدبع نم ولو ( كريغ نم لماحو (

 . مآلا ةهج نم ولو ادعاصف كةدج

 ديلاب سملا كحو ص الفاسف كتنب نبا وأ كنبا نبا وأ (كنبا ) ةسوسم ( و )

 . اهجرفل كلذو سملاك نوكي ال : لبقو “ سملاك رظنلاو ‘ ركذلاك جرفلا يف

 نم لك ايهب قحليو اهتخأ عم وأ اهمأ مم ةمأ يأ ( اهتخأ وأ اهمأو ةمأو )
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 ٠ عاضر نم كتلاخو كتمعو

 . دحاو مسق هلك اذهو هعم مماجت ال

 اذإ بسنلاب كتلاخ وأ كتمع نأل هصخ ( عاضرلا نم كتلاخو كتمعو )
 باب نم ملمت ةايز تيقبو عاضرلا يف كلذك : ليق دقو “ةرح تجرخ اهتكلم

 كلب ىتعلا يف فالخلا ىلع عاضرلاب كتمرحم نوكتنأ لثم“هريغو هعمج مرحي ام
 مث هريغ اجوز حكنت ملو اهقلط مث اهجوزت دق نوكي نأ لثمو “ عاضرلاب مرحملا

 ىلع وأ اهقرافو اهتنب ىلعدقع وأ اهتنب وأ اهمأب ىنز دق نوكي نأ لثمو ىاهكلم
 . اهمأ سمو اهمأ

 ٥٢ ٥۔

 



 دلا ءزجلا سرهف

 عوضوملا

 حاكنلا يف : رشاعلا باتكلا
 : بان

 . انع وأ اهيف بغري" نميف :
 . . .. مرحت نميف :

 . ةأرملا جوزت نم عنمي امو ايهنيب عمجلا مرحي نميف

 ( ةينزم حاكن لجرلا ىلع مرح ) :

 باب
 باب
 : باب

 باب
 : باب

 : باب

 : باب

 : باب

 : باب

 : باب

 : باب

 : باب
 باب سم مث سملا لبق اذك لعفي نأ اهقالطب فلحف هقد.صأو جوزت نإ :

 لي دمحم انيبن هب "صخل ايف

 ةبطخلا ىف

 . . .. ضرعتلا ف

 . . جيب وزتلا ىلع ةيدهلا ف

 . حاكنلا ىلع داهشإلا يف

 ءايلل ف

 اهراكنإ و ةأرملا ى ضر يف

 لبنلا حرش نم سدا

٠ 

 77 مش ت ح رف مولعم ترحتا نإ لصف

 . هريخأتو ةةادصلا دقن ىف

 الىكم اهل هقدلدأ نإ

 ...77 رح هلق
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 : باب

 : باب

 : باي

 : باب

 ي : باب
 . . كيلاملا حاكن يف

 عوضوملا

 . ةفالخلاو جةوزتلا يف ةرامإلا يف
 . . رمآلا يفنرقلا يف

 اجوزت مث هتحرج وأ ةأرما لجر حرج نإ : لصف

 طرشلا ىف
 اوملسأ اذإنك رشلل حاكن ف :

 . هيلإ عجر مش مالسإلاب ةجوز كرتو "دترا نم : لصف

 . رافتشلاو ةعتملا حاكن

 نيئتأرما حاكن دبعل زاج : لصف

 : باب

 باب

 بلعلا يف : باب

 : ف : باب
 امو سيسملا يف : باب

 د اجف : باب

 ةارملا مرحي ايف : باب

 "قح يف : باب

 ف : باب

 : باب

 : باب

 ٠ نونجملاو لفطلا حاكن ق :

 . . . ءاسنلا نيب لدعلا ف

 ي رستلا يف
 ةدئاف

٠ 
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 هياب اه , ةيانك اهلو تعنم هتًدعب
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