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 راكشثسلإلا ةلك د
 ةذح ۔- ٧ ِ ب .ص

 ت - _ س ١ - س 4 ١

 :كفك نبلل ے ن
 ٧٢ ۔ ھ٢٩٣١ ةيناتلا ةح | ةناخلا ةحعبطل م . ه ر ا
م ٥ ۔ ھا ٥ 1 ٠ ١ ةنخل احخل ١ ةَعبطل



 لتيلمبلارافشرليتلاشاتك
 فيلات

 هلام .ينيم يزملابع بزلا ءايض يب
 .ھ٢٢٢١؟ تت فررَتملا

  
 همرّمَملا م امب ايل ١

 شيفطأ زيريس
 « , ف س

 عباتتلا ءزجلا

 اشلا ةبتتلك
 ةدج ۔٧٢١١ ب.ص

ةيدوعسلا ةيهلا ةكلملا





 ج اهجوز نذإب الإ ةرورض الب اهدلو ريغ ةأرما عضرت ال

7. 

 عاضرلا يف

 مل يذلا يمدآلا آ صم : آ_حالطصاو “ يدثلا نم ريغصلا صم : ةغل وهو

 . ةيمدآ يدث نم نيماع زواجي

 هنذاتست مل نإو ( اهج وز نذاب الإ ةرورض الب اهدلو ريغ ةأرما عضرت ال )
 اهنبلب الفط يحنت ناك 9 عنم ولو ةرورضل هنذإ الب زاجو « اهيلع ةعابتف

 رئاج اهربجي وأ امهريغ نع لبقي مل وأ يه الإ اهعم نكي مل نأب توملا نم
 بلسب الو هبرضب توت ال تناك نإ رئاجلا نايصع اهل و « لام بلس وأ برضب
 دجي مل نإ اهيلع بجاوف اهنبلب عاضرلا دح نع جرخ نم يجنت نأ امأو ى اهلام

 يفف دجوي مل نإو ءانإ يف هل تبص افلاب ناك نإ و ال : ليقو . هاوس هب توقي ام

 اهيفك و اههجو ريغ ةيؤرو “ اليبس دجو ام اهئسم بننتجيو هيفبف نكمي الإو هدي
 مالك رهاظو . ءوضولا باب يف رم ام ةي"ؤر هل زاج امرحم ناك نإ و ، “رم ام ىلع
 نم ةغلابلا رمشف “ لاصفنالا يف اهنوكي لاصتالا يف ةروع نوكي ام نأ ضعب

 اههجو ريغ نم عطق امو اهرهطو اهضيح مدو الثم اهطبإ وأ اهجرف وأ اهسأر



 اهدلو ريغ مف نم اهل ريخ ةيح مف ي ىف اهيدث لعجت نأل : لق دقو

 ء باسنألا كيبشت ةهارك ةجاحل ال

 وحن و حاكن نم اهحرف مدو اهىتبك ر فىوذفو ةلفطلا ةرس تحت نم عطق امو اهفك و

 طاخلاو قيرلاو طئاغلاو لوسلا وحن سيلو ةروع ةغلاملا نيلف > تاروع كلذ .

 . كلذك

 هل نم وأ اهجوز نذإب الإ اهدلو ربغ ةأرما عضرت الو : « ناويدلا » يفو
 لوآلا نم اهدلو عضرت الو « "نج وأ تام نإ هيلو وأ لفطلا يبأ نذا وأ اهنبل

 تنب اذك و “ نبللا بحاص نذإ و هنذإب الإ اهنبا نبا الو اهنذإب الإ ريخألا نيلب

 الإ ادحأ عضرت الف انونجم وأ الفط اهجوز ناك نإ و اهنم مرحم يذ لكو اهتنب

 ص دبملا نذإ ىلإ جاتحت ال : ليقو . هكلامو هتنذأتسا ادبع ناك نإ و رارطضإب

 الإ ,لفطلا وبأ نام نإ هعضرت الو « "دترا نإ اذك و ى هتنذأتسا اك رشم ناك نإ و

 الو هنذإؤاب الإ اهجوز تقراف نإ الو هنذإب الإ هعضرتال : ليقو “ ىلولا نذإب

 مل نإ هيلو ا.ذك و « هنذإ زوجي الف الإو « نذإلا هل نمم ناك نإ هيبأ نذإب الإ الفط

 . ھا اهجوزو اهبرو هبأ نذإب الإ ابص ةمأ عضرت الو « بأ هل نكم

 نم ردصملاو ى نأ ةزمه حتفو ءادتبا مال يهو ماللا حتفب ) 'نذل : ليق دقو )

 ي هلمحت نأ ( نم امل ريخ ةيح مف يف ايدث لعجت ) ريخ هربخ أدتبم اهدعب لعفلا

 هل عضرم دوجو مدع ةرورضك ( ةجاحل ال ) ةجاح ريغل ( اهدلو ريغ مف )

 زوجيو . عاضرإلا ىلع رابجإلاكو ث هئاكب ةدشب ررضلا ةفاخم هعاضرإ ةجاحك و
 مامط وحن ىلإ جاتحت نأ كلذ نمو.“ هلك كلذل ةلماش .ةرورضلا ةجاحلاب ديري نأ
 كيبشت ةهارك ) ةرج" أي اهريغ دلو عضرتف اهجوز اهطعي ملو اهل لام الو سابل وأ

 ليلعتلا هيلع لدي اك ‘ نبالا هل نم نذإب ولو هقالطإ ىلع رجز كلذو ( باسنألا
- . - 

 م ٦



 تكشو لفط ممب اهبدن تلعج نإو ٠ هتدارأ نإ كلذ ىلع دهشتلو

 حرجب وأ ، هرخنم وأ هنيع وأ هنذأ يف هترطق وأ . اهنبل عرجت هنأ

 ال ةببشف هفوج هلوصو يف تكشو وادتب هقلحب

 كلذ عم وهو ى داهشإو نذإب ناك اذإ مثا ال نكلو « باسنالا كيبشت ةهاركمب
 الب تعضرأ اذاف ، ةرو رضل الإ كلذل مدقت الف دوهشلا ىسني دق ذإ هوركم هلك

 ل نإ باسنألا كمسبشتو هل نيللا نآل > ةق رس تمح دقف هنم نذإ الو ةرورض

 . ةهارك الو رجز الف هيلإ جيتحا ام وأ ةرورضل ناك اذإ امأف “ دهشت

 ىلع عاضرلا يف هتداهش يزجت نم وأ نيتلداعو الداع وأ نيلداع ( دهشتلو )
 اذإ ال لماشلا ماقملا نم مولعملا ماملا عاضرإلا ( كلذ ىلع ) للا ءاش نإ يتأي ام

 هوحنو كلذل لماش حالطصالا ق عاض رإلا نإف هنم هبرشو الثم ءانإ ف هتلمح

 نأ نبللا هل نلو ةجاح وأ ةرورضل الإ هديرت نأ يغبني ال نكل ( هتدارأ نإ )
 يه الإ د۔جوي مل نإ الإ ةرورضل ولو هنم ةأرملا تعضرأ اذإ هيلع ةرجألا ذخأي

 ةيجنتلا ىلع ءانب كلذو ال : ليقو ، ةرجألا هل : ليقف اهنع الإ دلولا لبقي مل وأ

 ءاج ن نمل نمضي نأ يجن نمل نامضلا موزلو اهبوجو حيحصلا ؟ ةبجاو يه له
 . هءانع ال انبل ولو لام نم هملع فرص ام

 هترطق وأ اهنبل ) علتبا ( عرجت هنأ تكشو لفط مفب ايدث تلعج ناو )
 تمن هقلح يف يأ ( هقلحب ) حرج يف يأ ( حرجب وأ هرختنم وأ هنيع وأ هنذأ يف
 نيع يف نبللا بصي اك هريغ وأ ( ٍوادتب ) هفوج لصي ثيح هتلعج وأ حرجل
 ءابلا هذهو مقي نأ يغبني ال ثبهلاك هريغ نآل يوادتلا آصلخ و دمرل. يبصلا

 اه ) ف ةهبش بجوم يأ ( ةهبش ) كلذ ( ف هفوج هلوصو يف تكشو )لبلمتلل

_ ١٧ 

 



 . اهحفاصي الو اهجوزتي

 تاذ حفاصي اك ( اهحفاصي الو ) فوجلا لصو دق نوكي نأ ةفاخم ( اهجوزتي

 تلعف ول اذك و امهب مرحي نمم اهريغو هريغ اذك و لصي مل نوكي نأ ةفاخم مرحم

 نبا ا۔متنب جوزتي الو اهدلو اهجوزتي الف اهتنب يهف لوصولا لمتحتف ةلفطب كلذ

 بجي الو رفكلاب الو ممرحتلاب مكحي مل ةحفاصملا وأ جيوزتلا عقو نإ و “ةريبكلا

 ةدح ال هنأ يف صنلاك همالكو ربد وأ نذأ يف ةرطقب سأب ال : ليقو “ قيرفتلا

 نباو ىلعو كلامو انباحصا لاق هبو ٠ حيحصلا وهو عاضر ليلق لقأف عاضرلل

 ةفينح وبأو هنع ةياور يف دمحاو كرابملا نياو سابع نباو رمع نياو دوعسم

 مدعل نييقارعلاو نييزاج٨لا ضعبو نيعبا:لا نم ةفئاطو يعازوألاو يروثلاو

 . « مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو » : ىلامت هلوق يف ديدحتلا

 : نالوقي دوعسم نباو ىلع ناك : لاق هنا للا همحر حيرش نع يقهيبلا ىور
 هريغو يرهاظلا دوادو روث وبأو ديبع وبأ لاقو ط هريثك و هليلق عاضرلا نم مرحي

 ةشئاع نع ملسم هاورو “ تاصم ثالث نم لقأب ميرحتلا عقي ال : ةيرهاظلا نم

 :هنع ةياور يف دمحأو يمفاشلا لاقو “ لضفلا مأ نع اضرأ يورو اهنع هلللا يضر

 ،تامضرسمخ هبمضرأ :لاق قيإع هنأ ملاس يف ةلهس ثيدحل سمخ نم لقأب ميرحت ال
 هنع ةشئاع نع ملسم جرخأو ى يمفاشلا لاق اه ريبزلا نباو ةشئاع نع يورو

 ينب نم الجر نأ ا۔نموق ىورو ى ناتجالمإلاو ةجالمإلا نم مرحت ال » : لع

 "لاقو “ ال : لاق ؟ ةدحاولا ةعضرلا مرحت له هلا يبن اي : لاق ةعصعص نب رماع

 ةعاضرلا ميرحت ناك ؛ تالاؤسلا يفو . رشع نم لقأب ممرحت ال : نييزاجحلا رثكأ
 . اميمج مكحلاو مسرلا خسنف ىلتي ايف ناكو ، تاعضر رشعب

 خسن مث ‘ نمرحي تامولعم تاعضر رشع نآرقلا نم لزن اهف ناك ةشئاع نعو

 ل اهنأكو ص نآرقلا نم أرقي ايف "نهو تلل هللا لوسر ينوتف ص تامولمم سمخ

 ۔= - ٨



 . عاضرف لوصو دعب هءاقولو اهيدث نم وأ ءانإ نم هيفب هتبص نإ م

 دنع هكح يقبو هظفل خسن امم وهف ى ىلتي ال اذه نأ اوعمجأ و . كلذ خسن اهغلبو

 . هب نيلئاقلا

 نأ رمع نيال ليق هنأ يور ا۔هو ةروكذملا يقهيبلا ةياور انباحصا ةجح و

 ريخ هللا ءاضق : لاقف ناتفطحلا الو ةفطخلا مرحت ال : لوقت اهنع هللا يضر ةشئاع

 نبا نأ ليق امو “ مرحي هنم ليلق لقأف ی عاضرلا قلطأ هللا نأ ينمي « كلذ نم
 هللا ءاضق : لاقف ناتصملاو ةصملا الو ناتعضرلا الو ةعضرلا مرحت ال : لاق ريبزلا

 نأىلإ همه مكتاهمأ مكيلع تمرح » : ىلاعت للا لاق ى ريبزلا نبا ءاضق نم ريخ
 : هل ليقو “ « ةعاضرلا نم مكتاوخأو مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأ و ه : لاق

 قدصأ هللا باتك : لاقف ثالث وأ ناتعضر مرحي ال : الاق ريبزلا نباو ةشئاع نإ

 . مرحي هريثك و عاضرلا ليلق : سابع نبا نعو “ عاضرلا ةيآ أرق و ايمل وق نم

 مرحت ام مرحت ةعاضرلا نإ » : للع هلوق عاضرلا نايرس يف انباحصأل لديو

 77 ] اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةرمع نع ملسمو يراخبلا هاور [ . « ةدالولا
 . « ةعاضرلا نم مكتاوخأو » : ىلاعت

 هءاقولو اهيدث ) وأ اهدي ( نم وأ ءانإ نم ) هيف يف يأ ( هيفب هتبص نإو )
 لاحلاو هءاق هنأ هدارم وأ لوصو دعب هءاق اهنأ يدارم يأ هفوجب ( لوصو دعب
 هيلع قدص هنآل ( عاضر ) هعرجت نم يصلا نع لصاحلا كلذ ( ف ) لصو هنا

 ايبص عضرت نأ َةأرما "رئاج رهق وهف رهق نع ولو نوكي عاضرلاو « اهعضر هنأ
 عضولا باطخ نم عاضرلاو « همأك نوكتو يبصلا ىلع مرحتف اعاضر ناك تلعفف

 حتفبو ناك۔إف حتفب اعضر لاقيو ى ءاتلاب. ةعاضرلا يف اذك و رسك و حتفب وهو

 ةأرملاو صملا ىنعملاو“عضارلا لعف لكلاو برضو عمسك عضر لعفلاو رسكف
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 ةاش نبل وأ .امك ف هتلعح نإ و ‘ هءاق ولو رمخ براش دحح اذكو

 لقألاو ث عاضرف رثكألا وأ لكلا هتمعطأ وأ هتقسف { ماعطب وأ

 ، عاضرف هليلق ولو هتمعطأف { سباي ماعط وأ قيقدب نإو ى ةهبش

 دلو تاذ اهنا امأو “ ةعضرم يهف اهنبل هتمعطأ و ى آصام هتلعج يأ ى هتعضرأ

 .. عضرم يهف هعضرت

 رمخ) ك ركسم(براش دحي) ءءاقولو اعاضر كلذ نوكي اك يأ ( اذكو )
 قراف اذبو مفلا دح هتهج ىلإ زواج نكلو فوجلا لصي مل وأ ( هءاقولو

 اك رلا ريكذتو اهوحنو رملا نود فوجلا لوصو هطرش عاضرلا نإف ى عاضرلا

 (ماعطب وا ) اهريغ وأ ( ةاش نبل وأ ,ءاك يف هتلعج نإو ) ةليلق ةغل فنصملا لمف
 بطر هنكل هعضوم ملع وأ ةأرملا نبل ينعأ هنم نبللا عضوم ملعي ملف سباي ريغ

 ىلإ عجار ( هتمعطأ وأ ) نبل وأ ءاك ىلإ عجار ( هتقسف ) يرسي ثيحي آريثك
 عنملا رهش ‘ فالخ ريغو ضعبو لك ىلعو لأ لوخد يفو هاعزانت ( لكلا ) مامط

 كلذ (ف)ليلق ريغ هنأل فصنلا لمشف ريثكلا يأ ( رثكألا وأ ) عنملا حيحصلاو
 ( ةهبش ) همامطإ وأ هيقس فصنلا نود ام وهو ليلقلا يأ ( لقألاو “ عاضر )

 ول : ليقو ى ةهبش الو عاضر الف برشي ملو نيبتو بناج يف نبللا درفت نإو

 ال : ليقو ، اعاضر ناكل يبص اهنم برشف رثب يف ةأرما نبل نم ةرطق ترطق

 ءاملا ناك نإ آضيأ ال : ليقو 0 ءاملا هلع بلغو هنولو نبللا نيع تكلهتسا نإ

 . هب ءعيضوتلا زاوج هل لديو « جاتلا ه يف هركذ رثكأ

 (عاضر)كلذ(ف هليلق ولو هتمعطاف سباي ماعط وأ قيقدب) هتلعج ( نإو )

 همعطتملونيبتي مل نإ ةهبش : ليقو“ماعطلا كلذ هب تنجع وأ هعضوم نيبتي مل نإ
 هلك هتنجع نإ كش الو همعطت مل ام اعاضر نكي مل نيبت نإو رثكألا الو لكلا
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 ثتلعح نإو ‘ عاضرف رثكأ ,أ نالفط هب رشف دحاو ءانإ هتلعج نإو

 الو جوزتي الف ةهبشف هضعب لفط برشف ، دحاو يف نهنابلأ ءاسن
 . ر , رس .ر سم ر حف - ددعتم هضعب أ هر ,ش نا ٥ & ,ث.يش ةدحا ٠ اصر

 نم برش وأ يدص هنم لك أف زرأ يف اهنبل تخبط نإو « عاضر هنإف هدحو هب

 هنم ةبوطر هقحلت ال [آفوفج زرالا "فج نإ الإ اعاضر نوكيو ةهبشف هئام

 ضعب يف فنصملا ركذ اذك طايتحالا ريتخاو ى هنيع بهذ و هلمتحاو ريغتو

 ماعط وأ ءام وحن ىف هتمعطو هنول بهذ اذإ : نالوق « ناويدلا » يفو “هتارصتخ

 عاضر وه : تلق اعاضر نكد ل رانلا هت رّسغ ىتح هريغ عم وأ هدحو خبط نإ و

 اعاضر نكي مل يبصلا هلك اف هتبوطر تبهذ ىتح سبيتو ماعط يف اهنبل عقو اذإ و
 مكحلا لصأو ى ةدملا يضمو سبيلاب رهطي سجنلا عضوملا نأ ىرت الأ « هلا وزل

 عاضرلا يف هتبوطر لاوز الإ نبللا يف طرشي الو “ سجنلا ةبوطر لاوز هرهطب

 وأ نالفط هب رشف دحاو ءانإب هتلعج نإو ) سجنتملا ءيشلا يف ضعب لعف اذك و
 . عاضرلا نم ةوخإ مهو ( عاضرف رثكأ

 برشف دحاو ) ءانإ ( يف ) اهنبل نيتأرما وأ ( نهنابلأ ءاسن تلعج نإو )
 نبل وأ هذه نيل بورشملا ضعبلا نوكب نأ لاتحال نهنيب ( ةهبشف هضعب لفط

 الو جوزتي الف ) همأ ريغ نبل برش هنأ ققحت دقف وه امأو ى نهنبل وأ هذه

 لوآلا لمعأ ول هنأل ريخآلا لمعاف حفاصيو جوزتي ه۔ءزانت ( ةدحاو حفاصي
 مل لمهأ هنإف لوآلا فالخب ةمس هفذح زيجمل افالخ ًاريمض ريخآلا لومعم تدناأل
 ال۔ف : لاق هنأكف كلذ هبشأ ايف اذكهو “ ةدمع نكي مل نإ هلومعم ركذي

 ( نهنم ) ةدحاو حفاصي الو ص دمب ةروكذملا ةدحاولل ريمضلا ةداعإب اهجوزتي

 (ددعتم) قيرف ( هضعب ) برش ( وأ هبروش نإو ) نهنم عاضرف هلك هبرش نإ و
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 نبا نإ ال [ عاضرف لقأف نيلوح نا تعضرأ نإ و { هببشف

 . ةعبرأ ةبيرلا دعبأ : ليقو ‘ حفاصي الم جوزتيلف رثكأف هةنالث

 مقلأ نإو ث اميج نهيلعو ص رخآلا عم دحاو لك قح يف ( ةهبشف ) لافطألا نم
 كلذو ى ةهبشلا تكرتو ع هب ىلوأ عاضرلاو “ ةهبش تعقو هصمو يدثلا يص

 اله صمي دق هنآل « اعاضر بجوي ال نيللا روهظ نود آصملاو ى نيل همف ناك نإ
 يفرط يف نيللا روهظب وأ ةحصلاب الإ مكحي الو ةهبش هنأ الإ « نبللا هل ردحني

 : ليقو ى اهيف يتأي ام ىلع ةداهشلابو ى اهنم بلحتي نبللا اهساسحإب وأ هيتفش
 ةبسنلاب لفطلاك ةلفطلاو عاضرف هفوج لصو هنأ اهنظ ىلع بلغو صمي هتأر اذإ

 . يتأي ابف اذك و ى اهعاضرب مرحي نمو اهتعضرم نبا ىلإ

 هعرجت ( ف لقاف ) ‘ ثلاثلا يف لولحلا لبق ( نيلوح نبا تعضرأ نإو )
 عاضرف عاضرلا و لك آلا عمجأ نإ :ليقو ‘ عاضرلا نع ىنغتسا ولو ى ( عاضر )
 ( نبا ) تعضرأ ( نإ ال ) “ عاضرب سيلف هب ىزتجا و ماعطلا ىلع دمتعا نإ و
 اهنم جرخي مل ام ةثلاثلا ةنسلا يف لخادلا وه ثالثلا نباو “ ( رثكاف ةثالث ) نينس

 نم( حفاصي الو )“نذإلاو ةحابإلل رمآلا اذهو ى اهتامرحم و هتعضرم (جوزتيلف )

 لخدي ىنح عاضرف نفتسي مل نإ : ليقو ‘ عاضرلا نع نفتسي مل ولو
 . ةمبارلا

 هلئاق ‘ عبارلا لوخد يأ ( ةعبرأ ) ماوعأ ( ةبيرلا دعبأ : ليقو )
 نأ ىلع ءانب اهنع دعبلاو ةبيرلا ركذو ث امزج ضمب هلاقو ى اطابتحا ةديبع وبأ
 ىلع رادملا نأ ىلع لديو ى هيذغت يف نبللا ىلع يبصلا داتعا ىلع عاضرلا يف رادملا

 ع عاضرب سيلف نيماعلا نم جورخلا لبق ماعطلاب ىزتجا نإ هنأ ضعب لوق كلذ
 عاضر ال ه : للع هنع رهشو . نيماع ىلع ةدايزلا نم ىورب ام ةطوحلا هجوو
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 حفاصي نيتنس نبا مهلوق : ىنعم وهو هجوزتت ال اهنود هتعضرأ نف

 > حفاصي الو حك اني عبزأ نباو ، الو ال ثالث نباو 4 حك اني الو

 عيضرف ةيرس رثكأ وأ ،اهعم وأ ةجوز نم رثكأ لجرل ناك نإو

 ة د _> (

 ةفينح يبأ لوق وهو ط ةتسو :ةياور يفو رهشأ ةعبرأ و : يورو “« نيلوح دعب

 هلمحو آ رهش نوثالث هلاصفو هلمح وه ىلاعت هلوقل آرهش نوثالث عاضرلا ةدم : لاق

 هلقأ و هيف ةلخاد لمحلا ةدم نآل ى عاضرلا ةدم رثكأو لمحلا ةدم لقأ ىلع روهملا

 الو ص نيلوحلا ىلإ عاضرلا ةقفنب جوزلا بلاطت نأ مألل نأ اوعمجأو « رهشأ ةتس

 مرحي ال هنأو ط اهيلع هب مكحي مل امهدعب عاضرلا بلط ول اك اهدعب اهب امل مكحي
 . ةعبرأ ةبيرلا دعبأ نأب لوقلا ىلعو هتجوز نبل نم عضري نأ هيلع

 ىنعم وهو ى هجوزتت ال ) ةعبارلا ةنسلا نود يأ ( اهنود هتعضرأ نمف )
 ء هتمرع األ اه ( حكاني الو ) هتعضرم ( حفاصي نيتنس نبا : مهلوق
 مرحت نأ ةبيرل حكاني ( الو ) هيلع مرحت ال نأ ةبيرل حفاصي ( ال ثالث نباو )
 كلذل ( حفاصي الو ) هل ةمرع تسيل اهنأ نقيتل ( حكاني عبرأ نباو ) هيلع
 . "رم ام ىلع عبرأ نباك ثالث نباف لوألا لوقلا ىلع امأ و ‘ اضيأ

 دقو اهلهأ ىلع كلذ يفخف اهيف انايبص تعضرأف ةلع ةأرما تلخد نإ و
 ضعب اهعنمو ط رخآل خأ هنأ ملع" نم الإ موقلا ةحكانم تزاج عاضرلاب اوملع

 ةدحاولا ةجوزلا عم يأ ( اهعم ) ناك ( وأ ةجوز نم رثكأ لجرل ناك نإو )
 اريثك ادعاصف نينثالا ىمس تاجوزلا نم ريثك وأ يأ ( رثكأ ) عم ( وأ )
 ةدحاو عيضرف) رثك أ وأ ناتيرس هل تد رجت وأ رثكأ وأ ناتيرس وأ ( ةيوس )



 . هل نبللا نأل ، لحفلا داحتال هنم ىرخأ عيضر جوزتي ال هنبل نم

 عطقنا اهسم نإف ، هريغ تجوزت مم اهنع تام وأ ةجوز قلط نمو

 :ليقو لمحت ىتح :ليقو ،لوألا دلو عضرت تناك ولو نبللا

 عضت ىتح

 نم هيبأ نم هوخأ هنأل هنبل نم يأ ( هنم ىرخأ عيضر جوزتي ال هنبل نم
 نأل ) : هلوقو ( لحفلا داحتال ) عاضرلا نم اهبيبر هنآل اهجوزتي الو “ عاضرلا

 نإ اذك و ى هب للع امو هل ليلعت وأ لحفلا داحتال :هلوق نم لاتشا لدب ( هل نبللا

 هدنع تاعضرملا عمتجت مل ولو لجرلا دلو نم دحأل لحت الف ةيراج عيضرلا ناك
 يف اذك و “ ع.ضرلا ىلع ةعاضرلا نم تخألا وأ خالا مدقت ولو « نيتلأملا يف

 امالغ هنبل نم تعضرأف رخآ تجوزتفتناب مث ةأرما تدلو نإف « لئاسملا رثاس
 ريخآلا دلو نم جوزتي نأ هلو “ لوألا دلو نم دحأل امهدحأ لحي الف ةيراج وأ

 عيضرلا دلولا عيضرلاب ديري نأ زاوجل كلذل ديفم فنصملا مالكو « ةأرملا ريغ نم

 هاو ةينغ تناك نإ الإ هعاضرإ اهعنمي مل دلو تاذ جوزت نمو ى ىثنأ وأ ركذ
 . هسفن يفكي ىت> اهعنمي ال : ليقؤ ى اهاوس عضرم

 ةيرس ىتعأ وأ ام ,هجوب هتقراف وأ ( اهنع تام وأ ةجوز قلط نمو )

 يناثلا ( اهتمم نإف ) « اهاآرست وأ ( هريغ تجوت مث ) اهعاب وأ اهلزتعا وأ
 هل" لحيف ى( لوألا دلو عضرت تناك ولو ) يناثلا ىلإ لوآلا نع ( نبللا عطقنا )

 ءالؤه هيلع مرحت "رملا لبقو نهوو اهتلاخو اهتنبو اهمأو لوآلا ةأرما جوزت

 :ليقو ) “يناثلا نم ( لمحت ىتح ) عطقني ال ( : ليقو ) « يناثلا نم هل نللحيو
 نبللا عطقي الف عامجلا هنم ردابتي سملاب هريبعتو « ( عضت ) و هنم لمحت ( ىتح
 . رظنب الو ديب جرف سب
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 ، هنبل نم اهعيضر هنباك ةأ رماب ناز وبأ جوزتي الو

 ى لفطل ال كرشمو ةغلاب سم نإ نونجم نيللا نوكي : « ناويدلا ه يف لاق

 ى سافن وأ ضيح يف وأ « نود اهف وأ ربد ىف رطاولو ًادساف حكانل نوكيو

 .بوبحم الو جرف نطاب ولو يأ دسج نطاب رظانل الو ديب اجرف 2 ال ىنزب وأ

 ى آمات اسم سم اذإ نبللا غلابلا جوزلا عطقيو « دمعب مارح حاكذ يف ,طاول الو

 ةنس نيسمخ ءطولاو )١' اهتبويغ نإف عطقي مل بغت مل ولف ، ةفشحلا تباغ نأب يأ

 الإ نبللا هب تبثي ناك اذإ نبللا عطقي سم لكو : لاق “ هاوس لاح لك يف

 مرحم حاكني الو ىنزب الو لفط "سم الو ‘ هعطقي الو هتبثي هنإف نود ابف "سملا
 يفو نبللاك دبزلاو “ دساف حاكنب هعطقيو ةدع يف وأ ةسماخ حاكنك ادمع

 ؛ها اعاضر نوكي ال لجرلا نبلو عاضر “قورسملاو بوصغملا و “نالوق سوجملا

 . ىثنخلا نبل هنوكيو نوكي : ليقو

 عيضرلا ناك اذإ ( هنبل نم اهعيضر هنباك ةأرماب ناز وبأ جوزتي الو )
 كلذو كلذك ءانبآلاو نيتهجلا نم افاس و ادعاص تاهمألاو ءابآلا اذك و ى ىثنأ

 جوزتي الف هيلإ بسنب نبللا كلذف ث اهل جوز الو هانزب لمحتف ةأرماب ينزب نأ

 ام مهوحنو هدلو الو هتدلاو الو هدلاو هتعضرأ ام جوزتي الو ‘ هب تعضرآ ام

 نبللاف جوز امهل ناك نإو « هل ادلو هتعضرأ نم ناكو ى هتجوز كلت تناك ول مرحي

 يف هيلع اهب هانز دعب اهعضر نم مرحي الف ؛ ينازلل ال هل دلولاف ينازلا هعطقي ال هل

 هنإف كلذ بنتجي نأ هل بحتسيو “ هتحت وأ هقوف نم ىلع الو مكحلا رهاظ

 . همس

 )١( لصالا يف اذك .
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 ىلإ اهزواجتي لهو ء4 عاضر وهو ةتيم نبل لفط عاضرإ مرحو

 ‘ عاضر كرشمو دبع نم ةكرشمو ةمأ نملو ‘ نالوق ؟ ال وأ اهريغ

 ةملسمو ةرحك ايهتاهمأ و امهدالوأ ف ةمرحلا رشني و > امهزواجتي لهو

 فالخ ؟ال وأ

 سجن هنأل تاتبملا رئاسك ( ةتيم ) ةأرما ( نبل لفط !عاضرإ مرحو )
 تاذ نم عضرتسي الو « ةيباتك ريغ ةكرشم اذك و « ةرورضل الإ لحي الف ‘ مارح

 الو ، ةفيفع ريغو ةليصأ ريغ نم الو .ى رض نإ هتنمض اهب ربخت مل نإو ةرضم ةلع

 : ليقو ط ةكرشملا نبلب دحوملا ُلفط ىتجني الو “ يضرم ريغ قلخ" تاذ نم
 ريغ تاكرملاكف ةبراحملا ةيباتكلا امأو ى تالاؤسلا يف امهركذ اك ىجني

 :لبقو “هوركم : لبقو ى رهاط اهنبل نإف ةدهاعملا ةيباتكلا امأو ى تايباتكلا

 ص زئاج اهحاكن نأل لاح لك ىلع عاضر اهنبل نكلو « اهنبل يف لاوقالاف ى سجن
 ( عاضر وهو ) تادماعملا ريغ تايباتكلاو تاكرشلا للب يف اضيأ فلتخاو

 ال : ليقو ص وه ام فرمي مل ولو "ءيش اهييدث نم جرخ نإ ةتيم ةأرما نم عقو نإ

 ص تلفس ولو اهتنب جوزتي الف ( اهريغ ىلإ اهزواجتي له ) عاضر هنأ ىلع ( و )
 ةمأ ىلإ دئاع ( دبع نم ةكرمشمو ةمأ نبلو ى نالوق ؟ ال وأ )تلع ولو اهمأ الو

 يف ةمرحلا رشنيو امهزواجتي لهو “ عاضر ) ةكرشم ىلإ دئاع ( كرشمو )
 ريسفت فطع زواجتي ىلع رشني فطع ( ةملسمو ةرحك ايهتاهمأو امهدالوأ
 ظفل مومع ههجوو “ ضعب دنع حصأ لوآلاو ( فالخ ) ؟ امهزواجتي ( ال وأ )

 مم.رحتلا ىلع لومحم عاضرلاب ممرحتلا "نأ زواجتي ال : لا۔ة نم ههجوو “ عاضرلا

 ص هل لحت ال ا_منأل ةيباتك تناك نإ الإ ملسملا دلول امأ نوكت ال ةكرشملاو « مألاب
 يت"اللا:كتاهمأو » : رهاظ موممل "دبالو ى اهيلع ةكرشملا يف رصتقاف ةتيملا اذك و



 نأ حص ولو ةمآلاو ع ثيداحألا يف عاضرلا ظفل مومعلو ةتيملا يف مكنعضرأ

 نمو ص دبع ةمألا دلو نأ اهب ميرحتلا ضراع دق نكل ماسملا دلول امأ نوكت
 ` > ة رح دلو هنأ عم اهنبلب ا دمع هريبصت ىلإ لبيس الو اهدلوك نوكي ة ةمأ عضرأ

 . اهقح يف الإ اعاضر كلذ نوك يفلأف

 نوك و « انئايحأ ةمرحك اناتوم ةمرح ه ثيدح ةتيملا يف زواجتلا ديؤي اممو
 ةمرلا رشنيف ملسم نم ةكرشم نبلو رح نم ةمأ نبل امأ ويحلا شرأك تيملا شرأ

 اهبناج يفو“هل نبللا نآل هبناج يف ميرحتلاف ى جوزلل نبللا نإف ملسملاو رحلاب هتوقل
 :«ناويدلا»يفلاقو“ ةمرحلا رشنيف اهب ىوقي دبع نم ةرح نبل اذك و ةعضرم اهنأل
 ةدحوملا ةرحلاك امهزواجي ال عاضر وهف مارح لحف ايهسم اذإ ةمألاو ةكرشملا نيل

 اهتاهمأ وايهتانب ىلإ امهادمتي ال هنأ وه امهزواجي ال هنوك ىنعمو.امهزواج : لىقو

 ممجوراصتخاو ريخأتو ممدقت و ىنعملاب همالك يحأ ام اريثك اذكهو فرصتب ها

 ةلأ .ملا صخ نكلو امهزواجيال هنأ رايتخا هرهاظ و ى هنم ةقرتفم عضاوم نم

 امطق امهزواجتي ةدحوملا ةرحلا نبل نأ هريغو فنصملا مالك رهاظو .مارحلا آسمب

 نباو ةيلع نب ميهارباو هعابتأو يرهاظلا دواد بهذو .روهمجلا هيلعو “قحلا وهو

 يتاللا مكتاهمأوإل ىلاعت هلوقل اضيأ امهزواجتي ال هنأ ىلإ ةعامجو يمفاشلا تنب
 . بسنلا يف امهركذ اك تنبلاو ةمعلا ركذي ملو ه مكنعضرأ

 هنأو ‘ هادع ا_۔ع مكحلا يفن ىلع لدي ال ركذلاب ءيشلا صيصخت نأ هدريو

 . ةم رحلا رشنب ةحرحصلا ثرداحألا تءاح

 لجرلا ىلإ اهرشني فيكف لجرلا نع لصفني ال نبللا نأب٦ ضعب جتحاو
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 ء تاكرشلا عاضرك ف كرشب هتعضرأ اه ةكرشم تملسأ نإو

 لح رلا ءاه نبللا ببس نأو هل ١ تفتلي الف صنلا ضرمم ق ساىق هنأ هدربو

 دلولادلو مرحت بجوأ دلولا ببس ناك امل دجلاك وهو « ايهنم عاضرلاف اعم ةأرملاو

 مرحي» ثيدحلا يف و ' بيصن هيف لجرللف نبللا "ردي ءطولا نأو « هدلوب هقلمتل هب
 نبا لاق . بسنلا نم حابي ام هنم حابيو يأ « بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم

 عيضرلا نيب ةمرحلا راشتناو هعباوتو حاكنلا ممرحتب قلعتي ايف عامجإب اذه: رجح

 ص ةرفا ملاو ةولخلاو رظنلا زاوج يف براقألا ةلزنم مهليزنتو ةعضرملا دالوأو

 كلملاب قتعلاو قافنإلا بوجوو ثراوتلا نم ةمومألا ماكحأ هيلع بترتي ال نكلو
 ةبارق نم دحأ ىلإ ميرحتلا ىدعتي الو ع صاصقلا طاقسإ و لقعلاو ةداهشلاو

 عاضرال ذإ هيبأل اتنب الو هيخأل اتخأ ةعاضرلا نم هتخأ تسدلف “ عيضرلا
 اهجوزو ةأرملا ءازجأ نم لصفني ام ميرحتلا ببس نآ كلذ يف ةمكحلاو « مهنيب

 . ھا نيللا وهو

 ىلع روهملاف هنم اسيلو ةيبص ىرخألاو ابص امهادحإ عضرت ناتأرما هل نمف

 عاضر نم هتنب جوزتيال روهملا لوق ىلعو ‘ هزاوج ىلع مهريغو ايهحكانت ميرحت

 ‘هنبل نم عضر نم تنبو هتعضرم تنب يهو هتخأ الو هنبل نم تعضر يلا يهو
 نباتنب تناك هتعضرم دلو نم ةأرما الو هتخأ وأ هيخأ تنبو هتلاخو هتمع الو

 تعضرأف ةأرماب ىنز نمو .هنل نم عضر يذلا ردلو دلو الو تنب تنب وأ

 ةعضرمو اهتخأو عاضر نم كتنب ما جوزتت نأ كلو هيلع اتمرح ةيراج
 . كمحخا

 ةكرشماهنوك لاح يف يأ همف يأ ( كرشب هتعضرأ امف ةكرمشم تماسا نإو )
 .نرالوق ؛ال وأ ةمرحلا رثني له هنأ يف ( تاكرئملا عاضرك ) هعاضر ( ف )

_ ١٨ 



 هتعضرأ امو هدعبو قتع لبق ةمأ اذكو ء تاملسملاك مالسالا يفو

 ملسم نبل نم ةدهاعم ةيباتك اذكو س رئارحلاك ف { رح نبل نم ةمأ

 اذكو ض رئارحلاك ف دبع نم ةرح تعضرا امو ، تاملسملاك ف

 ٥ دبزلاو ، ةملسمك ف تلمح ام دعب تملسأ نإو كرشم نم ةملسم
 س

 رشن يف ( تايلسملا ) عاضر ( ك ) هعاضرف ( مالسالا يف ) هتعضرأ ام ( و )
 نم ةمألا عاضرك ( قتع لبق ) اهعاضر ( ةمأ اذكو ) قحلا بهذملا ىلع ةمرحلا
 ةرحلا عاضرك ( هدعب ) اهمعاضر ( و ) ؟ال وأ ةمرحلا رشني له هنأ يف دبع نبل

 عاضر ( كف ) إرستم وأ امهل جوزتم ( رح نبل نم ةمأ هتعضرأ امو ) اهرشن يف
 ( كف ماسم نبل نم ) تعضرا ام ( ةدهاعم ةيباتك اذكو ) رشنلا يف ( رئارحلا )

 . رثنلا يف ( تاملسملا ) عاضر

 رشنلا يف ( رثارحلا ) عاضر ( كف دبع ) نبل ( نم ةرح تعضرأ امو )
 هعاضر نوكي هنإف ( كرشم نم ةماسم ) هتعضرأ اهف جوزلاىعارب ال ( اذكو )

 . ةكرشملا عاضرك ال ةرحلا ةملسملا عاضرك

 كرشم ينزي وأ كرشم هنأ رهظف ملسم هنأ ىلع جوزتت نأ : كلذ ريوصتو

 هنم تلمح دقو كرشم تحت ةكرشم ملست ن أو ؤ هنم نبللا نيبتف امل جوز ال ةملسم

 وأ لمحب ليصفت ءافلا هذه ةكرشم ( تماممأ نإو ) اهيلع ميقي الو نبل هنم ناك وأ

 عقوأو (ةملسم) عاضر ( ك ) اهعاضر ( ف ) كرشم نم ( تلمح امدعب ) عيرفت
 ةلزنم ريغصلل اليزنت وأ عونلل ارابتعا وأ ةلقلا ىلع ءانب لقاملا ىلع كلذ يف ام

 . ةيردصم ةريخألا كام الإ لقعب ال ام

 اهنبل نم لصحت ام لكو ءابلا ناكسإو يازلا مضب ةأرملا نبل نم ( دبزلاو )



 حيق وأ مدب ريغت نإو ث مالسإلاو ةيرحلل عبات وهو نبللاك
 لحف اهسمي نأ لبق ةيراج نبل عاضر يفو ، بلغألل مكحلاو س ةهبشف
 عاضر وه له نبل صلاخ ال ًابوشم اهيدث نم ةأرما هتبلح ايفو
 نالوق ؟ ال وأ

 نأ ( وه) طباضلا ( و) رخاوألا لئاملا هذهلو “هلك بابلا يف ركذ امف ( نيللاك )
 وه اذهف دبزلا اذك و هدض عم امهدحأ عمتجا اذإ ( مالسالاو ةيرحلل عبات)نبللا
 خلا ةرح تعضرأ امو :هلوقو“حخلإ ةيباتك اذك هلوقو خلا ةمأ هتعضرأ امو :هلوق

 عرجت ( ف ) اهب وأ ( حيق وأ مدب ) نبل ( ريغت نإو ) ةملاسم اذكو : هلوقو
 جوزتيالعروتلاو جرحتلا باب يف ابولغم نبللا ناك ولو “ امل بجوم يأ ( ةهبش 7

 بولغم نيللا ناك نإف بلاقلا يأ ( بلغذلل ) ف ( مكحلا ) امأ ( وز حفاصي الو

 . عاضر هنأب مزجلا حجر هريغب ىوتسا نإ و « عاضرف ل وأ عاضر الف

 لبق ) بيث .وأ ركب ( ةيراج نبل ) صم يأ ( عاضر يف ) فلتخا ( و)
 مل زوجع يفو غلابلا انه دارملاو « امارح الو الالح ال رك ذ يأ ( لحف اهسمي نأ

 لوقلا .ووو عاضرلا ظفل م ومع عاضر كلذ نأب لوقلا هجو ةلفط يفو اهسمي

 ميرحتلاو دتحاأل نمللا ناك الو 0 دحأل طق ة ةجوز تسدل اهنأ عاضر ريغ هنأب

 يدث نيلو ‘ اهدلو ةدلاولا عاضرإ وه يذلا هلصأ ىلع لومح وه امنإ عاضرلاب

 ( ايوشم ادث نم ةأرما ) ماللا حتفب ( هتبلح ايفو ) عاضر لفطلا وأ لجرلا
 صلاخال)لجرلا يدث نبل يف اذك و هريغب آردكم طولخم يأ ناك۔إف مضك حتفب

 < محللا تبني ناكنإ عاضر هنأ :اهثلاث ( نالوق ؟ ال وأ)يعرش (عاضر وه لهنبل
 : للع هنعو . لضفلا مأ هتور « ىتف ام الإ عاضرلا نم مرحي ال » للع هنعو
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 : دعب تلاق ولو ايحكانت مرح ةنالفو انالف تعضرأ : تلاق نإو
 رهاظ حاكن دعب هتلاق نإ ال .2 قبس نإ اهنيب قرفو ، تبذك

 اهلوق لبقيو س ةالوتم تناكو ًانايسن تعدا نإ قدصتو . هترضحو

 هعضرت نأ نكمم يف

 ميدق نبلب ميرحتلا عقي ال لوقلا اذه ىلعو ى )١' « محللا دشام الإ عاضر ال ه

 .عاضر ىثنخلا نبلو«محللا تبني الو يذغي ال ثيحب ةأرملا يف هدهع لاط فيعض

 تبذك :دعب تلاق ولو اهحكانتمرح ةنالف و انالف تعضرأ :تلاق ناو )

 ول : ليق دقو ، اتحكانت اهتعضرأ اهناب اهلوق ( قبس نإ ) امتح ( امهنيب قآرفو
 اهتعضرأ تلاق يأ ( هتلاق نإ ال ) جوزتلا ىلع مادقإلا زجي مل عاضرب رئاط قطن

 هنودبوأ دق ريدقتىلع لاح وأ هتلاق ىلع فطع ( هترضح و رهاظ حاكن دعب )

 ربخلا اهغلبو تباغ نإ و ى ةداعلا يق اهلصي ثحب دلبلا يف اهنوك هايإ اهروضحو

 مهتربخأ تمدق امل وأ هتلاقف جوزتلا ةدازإ اهتغلب اذإ اك اقرف كلذ تلاقف جوزتلا
 . حاكنلا دقع سلجم يف ترضح اهنأ هللاهمحر فنصملا رهاظو“اهتعضرأ اهنأب ٠

 تناكو) هايإ اهنايسنل عاضرإلاب مهربخت م اهنأ ( انايسن تعدا نإ قدصتو )
 ريغ ولو [_ذايسن تعدا نإ قدصت : ليقو ى نايبب الإ قدصت مل الإو ( ةالوتم

 ينإ :( هعضرت نأ نكمم ) ناسنإ ( يف ) اقلطم ةأرملا يأ ( اهلوق لبقيو ) ةالوتم
 ص لىلقب اهنود وأ اهلثم وأ اهنم ربكأ وه نم تعضرأ اهنإ : تلاق ولو . هتعضرا

 ذئنيح اهنأ نيبت دقو اهب هتقاف وأ ةعباسلا ضعبو رتسب الو نينس عبسب هقفت ملو

 ٠ دوعسم نبا هامر ) ل (
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 : تلاقو ةنالف و انالف تعضرأ ةنالف : نانىمأ لاق فزرإو

 ءاسنلا ةداهش لبقت لهو ، قحأ ءانمألا لوقف ايبعضرأ مل

 عاضرب

 لاق ثءيشب اهلوق نكي مل هعاضرإ تعدا تقو يف نبل امهل نكي م وأ ى جوزتت ال

 أطخ وأ نامسن وأ اطلغ ىعدا ش عاضر نم ةم رح رقأ نم: هتارصتخحم صمب ق

 يفاهيلع ال مآلل ةمرحلا يف هرارقإ لبقيو اق"رف عدي مل نإو هتقدص نإ اهجوزت هلف
 اهح وزت و تأطخأ : تلاقو اهسفن تبذك ] ش ركنأو ةأرملا ترقأ نإ و٤قادصلا

 تدتفا تقدص نإ و تنيب وأ اهقدص نإ الإ جوزتلا دعب اهل وق لبقي الو ، زاج

 هتجوزت وىعدانإ و اهكرتب رمؤيو ى اقرفي مل اهسفن بذكت نأ لبق اهجوزت نإ و
 أطخاف هتخأل راشأ ىمعأك ى ال : ليقو “ دسف بذك مث هسفن بذكي نأ لبق

 . قتعلا يف اذك و “ عوجرلا رصبملل ال هنأب ةدرو . يتخأ هذه : لاقف هتأ رماب

 . اقرف ملعي مل نإو ث اقرفي مل اهفالخ ملع دقو بسن وأ عاضر ةمرح ىعدا نمو

 نالدع الإ هتقدص ولو “ كلذ ق لسقي ل هتعضرأ اهنأ ىعًداف ادبع تعاب نإ و

 ةدا مهش تزاجو اهيلإ دبعلا عجرو نمثلا تدر اناك نإف « لبق اهرارقإب ادهش
 . عاضرلاب ةدهاشل عوجر الو : ليق « لأست ملولو ةعضرملا

 مل : تلاقو ) امهدحأ وأ ( ةنالفو انالف تعضرأ ةنالف : نانيمأ لاق نإو )

 عم مهل وةب ذخؤي الف ةلمجلا لهأ امأو ى اهلوق نم ( قحأ ءانمألا لوقف اهعضرأ

 مل ام راكنإلا عقو ولو « مهتداهش مكحلا زاجأ نم دنع الإ اورثك ولو اهراكنإ
 .طوحأ وهو مهلوقب ذخؤي هنإف لوبارتسي

 ينإ وأ ةنالف وأ انالف تعضرأ ةنالف نأ ( عاضرب ءاسنلا ةداهش لبقت لهو )

_ ٢٢ _ 



 . .. ...... ... .نالوق ؟ ال وأ

 (نالوق)؟قارملا لهأ هيلعو نهدحو نهنم لبقت ( ال وأ) نهدجو ولو ايهتعضرأ

 ةيضرم ةدحاو وأ نيتنثا وأ يعفاشلا هيلعو عبرأ نم لبقت لهف لوآلا ىلعو

 . لاوقأ ؟ فلحتست ال وأ فلحتستو

 ىلع حاكنلا دعب ولو ى ةمأ وأ ةرح ةعضرملا ةنيمألا ةدحاولا زاوج انبهذمو

 لوخدلا نكيملولو دقعلا دعب درت : ليقو “ لوخدلا دعب اهريغ نم درتو ى "رم ام

 ةعضرملا لوق نويقارعلا لبقي الو « ابوجو ال لوخدلا لبق الوق لوبقب رمؤيو

 نود ال تباغ وأ تنج" وأ تتام نإ ةعضرم نع نيلدع نم تزاجو ةنيمأ ولو

 تزاحو “ تاكرشملا رئاس اذك و مهتت مل نإ ةيسوجملا ضعب قدصو ص كلذ

 ريغ تربخأ نإو « مهتت مل نإ ةيباتكلا ةمألا تزيجأو عاضرلا يف نيبمذلا ةداهش
 تلاق نإف ةهبش ىلع موقأ الو اهقدصأ : جوزلا لاقف دقعلا دعب عاضرب ةنيمألا

 قالطلاب هبلع مكح هتمك احو الإ و « ىادص الو قالط الب اقرتفا كلذك ةجوزلا

 . قادصلا فصنو

 ريغ تذاك نإ دقعلا لبق ةعضرملا ةداهش يف فلتخا : هتارصتخم ضعب يف لاق

 تزاجو ى نيلدعب : ليقو ى ةلادعلاب الإ زاوجلا دعب نيجوزلا نيب قرفي الو ةلدع
 تنذبلا ىلع بآلا ال مألا تزاجو « ال : ليقو ىاهنيد يف ةلدع تناك نإ ةيمذلا نم
 نود دحأل اهعاضرإ ىلع الإ اهدحو ةأرملا زوحت ال : لا دمع يبأ نعو“عاضرلاب

 . ةلدع ةلباق نم ضعب دنع تزاج و ى دحأل اهاوس عاضرإ

 تلق ؟سكملاب وأ تيسنو اهتمضرأ: تلاق مث“اهعضرأ ل : ةأ رما تلاق نإ و

.- ٢٣ . 



 ةأرما دارأ املك م ء اهتعضرأ اهنأ هتجوز تمعزف ةأرما بطخ نمو

 تدب رتسا نإ اهل وق عفد اهتعضرأ : كلاق

 دهشت ملف نيعمتجم ايهتأرو ايهحاكنب تملعو تفن نإ : ليقو “ تلدع" نإ اقلطم

 اقرفي نأ لبق تعحر ش تدهش نإ إ و ك تدرو تمهتا نامز ىضم ىح

 نإو ص ىدرفتلا مت و ىادصلا تمرغو ت در ىقدرفتلا دعب تحر نا إ و ك تلبق

 لبق تعجر مث تلاق اذإ : لبقو ءلوألا اهلوق "ةر تركنأ مش ش اهتعضرأ :تلاق

 اهأ ةمأ تدهش نإو « هنع اهعوحرل لوألا × در ةندب كلذب تدهش 7 ش كلا

 اهعمب ز" وحو > تدلو ام الو > اهحاكن الو اهعىب هل “بح الف اهالوم تعضرأ

 . اهسفنل اعفن رحت اهنأل

 وأ هتيرس وأ ( هتجوز تمعزف ) اهيرست دارأ وأ ( ةأرما بطخ نمو )

 (ةأرما دارأ الك مح) ةبوطخلا هب لحت ال نم تعضرأ وأ ( اهتعضرأ اهنا ) امهريغ
 ( تبيرقسا نإ اموق عفدا ) هب لحت ال نم وأ ( اهتعضرأ:تلاق ) رست وأ حاكنب
 نإ : ليقو ‘ تقدص يرستلاو دقعلا لبق نيلدعل كلذ تلاق وأ برتست مل نإو

 ملع نإ و ع تملع ولو بسنلا تبث هملع الب عاضرب ةمرحم جوزت نمو ى ةالوتم

 :هب مرحت نم وأ هوبأ لاقف ةأرما بطخ نإ و؛بقوعو قادصلا هل نمض بألا

 مل سملا وأ دقعلا دمب اولاق نإو ‘ اهكرت ؛ينتعضرأ وأ اهتعضرأ وأ اهتسسم

 اوعدا نإ هدعب ولو نوقدصي : ليقو “ سملا لبق نوقدصي : لبقو ى اوقدصي

 ء ا هقراف اهتعضرأف ةلفطو ةأرما جوزت نإو ى اولوتي مل وأ اورضح ولو انايسن
 قراف هسم وأ ةريبكلا قراف اهسم نإو ةلفطلل د ةدجو اهقراف ةدقع يف نإو

 تعضراأف نيتلفطو ةأرما نإو ىةلفطلا قراف اهسم نإ و “اتمريح : ليقو ى ةلفطلا



 ةريبكلا ؟سم نإو « ةدحاول فنأتسا اهتعضرأ نإو ايهكسمأو اهقراف ةدحاو

 اذك و « ةدحاول ددجو اهقراف اهسم نإو ى اهتعضرأف ايهسم نإ اذك و ى ايهقراف

 : لىقو ى ءاش نمل فنأتسا ةيبنجأ نهتعضرأف امبرأ نإو « امهادحإ ؟رسم نإ

 ىلع عجرو اهقدصأ هب مرحت نم اهتمضراف ةلفط جوزت نمو “ ءاش نم ىلع مقي

 . لقأف اهتميق اهبر ىلعف ةمأ تناك نإو مرحتلا تدمعت نإ ةعضرملا

 ۔ ٢٥



 باب

 3 هنع هللا يضر رمع دهع ىلع عامجإب دقفلا عرش

 باب

 دقفلا يف

 هنع فشكلا ناكمإ عم نامسنالا ربخ عاطقن ١ وهو

 ريسألاو رسآلا جرخف هنع فشكلا ناكمإ عم هربخ عطقنا نم دوقفملا و

 يذلا سوبحملاو سبحلا فشكلا ناكمإبو ربخلا مولعم ريسآلا نأل ربخلا عاطقناب

 هكح يأ ( دقفلا عرش ) دوقفملا كحي هل كحي ال هنإف هنع فشكلا قاطي ال

 ىرج هنأل ى هترضحو هملع يآ ( رمع دهع ىلع ) رصعلا لهأ نم ( عامجإب )
 مهتوكسو هك> ناكف هرصعلهأ نم دحأ هيلع ركني ملو “هتيالو نامز هدي ىلع

 دوقفملا ةأرما : لاق هنأ يلع نع يور ام امأو ص ( هنع هللا يضر ) عامجإ

 لاق هنأ هنع حيحصلا لب ك هنع حبحص ريغف هقالط وأ هتوم اهيتأي قح جوزتت ال

 . عامجإلا داقعنا لبق هلملف حص نإ و ناثع لاق اذك و « رمعك



 . . . . . فام هب طاحأ نم : ةسمخ ىلع عقيو

 اذإ ةسفلا يفو ، ةسخخلا ريغ يف بئاغ وهو ( ةسمخ ىلع ) هكح ( عقيو )
 هتايح ناكمإل دقفلاب هبلع مكح امنإو ى ةسفحلا طورش متت م وأ ايح اهدعب يئر

 . ةقفر نع افلختم وأ اليل اجراخ هتايحو برحلاو قيرحلاو ءاملا نم هجورخب

 ءاج لمس وأ رئب وأ نيع وأ رح ءام ( ءام هب طاحأ نم ) ةسخخلا نم لوألا

 ةنيفسلا نم عقو ءاوس و هب ابهاذ ليسلا اوري ملو اقيرغ يئرف هبناوجنم هب طاحاف
 ءاوس هيف ابئاغ ءاملاب آ رومغم هنوك ءاملا ةطاحإب فنصملا دارمف « هب ترسكنا وأ

 بولغم ناك ولو ةحابسلاو ءاملا جلاعي هوأر نإو ى ءالا وه ىبس وأ ءاملا هقبس

 وهف فلتي داكي ءام اهب راد ضرأ ضعب يف هوأر وأ كلذك هوك رتو بيغيو رهظي
 وأ ام عنام وأ هب انواهت ءاملا نم هوعزني ملو رحيو ريبك ءام يف عقو نمف “ بئاغ

 اومكح كلذ دعب هوعفر اذإو « دوقفم وهف ىرب" ال ناكو هيلإ لوزنلا نع مهزجمل

 نإ و ؤ دقفلا ةدمب تمق اهدمب امأو 2 ننس عبرأ لبق هوعفر نإ هوعفر موب هتوم

 هتومب مهبولق تنامطا نإو ؤ تسم وهف تمملا ةئيه ىلع ارمتسم ءاملا يف ىرب ناك

 هتلصو اوذقنأ و هتحوز تجوزتو هلام اومسقف مهنيعأ نع ءاملا يف ابئاغ هوأر امل

 نم هتثرو تناكو ى ةمسقلا اوداعأ دقفلا ةدم لبق ولو كلذ دهب هتوم ققحت مش

 تمرحو ى ذافنإلا اوداعأ و « لبق هل تام نمم هوثآروو هتوم ققحت نيح ناك

 اذكهو ص اهسم نيح نم هيلع مرحت ققحتي مل وأ هتوم ققحت اهَسم نم ىلع هتجوز

 لبقو هتدم يضم لبق تيملا ماكحأب هيلع لجوع اذإ دقفلا ةدم بجوي ام رئاس يف

 . اتم ه ر وهظ

 . اتيم الو امح دمب ىر ال نأ هريغو ءاملاب دقفلا طرشو
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 هل ترماع ةحاحل ال اليل جراخو > برح لاجر وآ ) قيرح وأ

 : لىقو ‘ مهب راص ام ملعي' مل نإ ةقفر نع فلختمو ‘ حالس الب

 نالوق ؛ ليس لومحم يفو ‘ بئاغ فلختملا

 ص واو اهنأكف ميسقتلل وأ ( قيرح وأ ) : لاق اك قيرح هب طاحأ نم:يناثلا

 . دعب ايف اذك و

 اقافتا دوقفمن لوألا فصلا يف ناك نإ : ليقو 0 اقلطم ( برحب لاجر وأ )
 حارجب هناكم يف اعيرص كرت نإ و اقافتا دوقفم ثلاثلا يف سيلو “فالخ يناثلا يفو

 . لتقلا هتداع رئاج هسبح نم اذك و“نالوق دوقفم هنوك يفف

 هريغ وأ هلكلذ ناك كلذ ريغ وأ ةميخ وأ راد هلزنم نم (جراخ)عبارلا( و)

 ةمولعم ةجاحل اليل جرخ وأ اراهن جرخ ولف ( حالس الب هل تملع ةجاحل ال ذليل )
 ةجاح هل اوملعي مل ع القاع وأ انونجم نوكي نأ لثم الصأ ةجاحل ال كيل جرخ وأ
 لب ادوقفم نكي مل حالسب تملع ةجاحل ال اليل جرخ وأ « نكت مل وأ تناك ءاوس

 . دوقفم هنأ راثآلا ضعب يفو “ بئاغ

 (مهب راص ام ملعي مل نإ ) اهيف هنوك دعب ( ةقفر نع فلختم ) سماخلا (و)
 . ة امح و ] توم نم ةسحلا كلتب ي أ

 اهقحليل اهدمي جراخلا امأو ( بئاغ ) هتقفر نع ( فلختملا : ليقو )
 ىهتنم ىلإ دجوي مولو ( ليس لومحم ) نوك ( يفو ) اهقبس نم اذك و بئاغف
 يف الو هيف رهظي ملف ةنيفس وأ رب يف جرخ فورعم عضوم ىلإ جراخو ليسلا
 . نادوققم ايهن أ رهاظلا ( نالوق ) نيدوقفم ه ريغ

 ۔ - ٢٨



 رادج وأ ، لبجك هيلع مدهنمو 4 اعبس نإو ةباد لومحمو

 نونج وأ ىثنأو دبع ىلع نإو دقف زاجو ث بئاغ هعزن قاطي ال

 لفط وأ

 ( اعبس نإو ) هتًرج وأ هب تحمج ( ةياد ) بئاغ هربخ أدتبم ( لومحمو )
 . كلذ وحنو دسأو لغبو سرفو لمجك كلذو هلك أ ردابتي هنأل هبابغ

 ( هعزن قاطي ال رادج وأ ) مدهنم لعاف فاكلا ( لبجك هيلع مدهنمو )
 امهدحأ دارملا نأل دارفإلاف “هملع رادجو لبجل وأ لاكشإ الو فاكلل تعن ةلمملا

 رداقوه الو نيحلا يف قطي م هنأ رادجلا هحو رخآل هلثم ردقيو “ دحاول تعن وأ

 ( بئاغ ) اولعفي مل نكل هوعزتل اوعمتجا ول سانلا ناك ولو ى كرتف جورخلا ىلع

 لثم هيلع مدهنا نم يف يناثلا يدنع حيحصلاو لوآلا روهشملا . نالوق ؟دوقفم وأ

 ةاسحلا لمتحي ال ام ردق ىضم اذإ هنإ : لبق لب هعزن قاطي ال رادج وأ لبج
 . هتومب كح مدهنملا تحت

 اوقل ىتح مهيف يقب هنأ ربخلا حصي ملو شيج يف ناك هنأ نالجر دهش نم و

 عبتا نم نأ رهاظلاو > د وققم دوسأ اهيف ةضمغ لخد نمو كد وقفمب ريلف مهودع

 دعب ةبادلا تيئر لئاسملا كلت يف ءاوسو « دوقفم هئاقلب هلقع روتفو هلوهذل ادسأ

 نم جرخ نمو اهدعب ري" ملف ب رحلا رضح نم دوقفملا :ليق و“ رت" ل وأ هنود كلذ

 . هربخ ملعي" الو هرثأ عطقني نم لك وه : لقو “ طقف هربخ ىردن الو هلزنم

 وأ ( نونج وأ ) ىثنخ وأ ( ىثنأو ) ةمأو ( دبع ىلع نإو دقف زاجو ).
 ةمألا امأو ص ةمألا وأ ةرحلا هتجوزلف دسملا امأ ؟ ةلفط وأ ( لفط وأ ) ةنونجم
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 ىلعو > ةبسغب برح : طاحأ نإ ةأرما و دبع ىلعو هماع مكحو

 ىلعو 7 نكس ىتح سان هلوحو صخ وأ تيب يف قيرح هب طاحم

 سان هلوحو امه وأ رجح وأ بارت هب طاحأو رثيبك هملع مدهنم

 , رهظألا يف توب

 ةلفطلاو لفطلاو ةنونحملاو نونجملاو ىثنخلاو ىثنألا امأو ى دبعلا وأ رحلا اهجوزف

 لكشملا ىثنخلا يف حيحصلا نأ ريغ 4 مهجاوزألو كنوثرويو نوثري مهالو مهل املف
 ص رلاك هملع ىلصي دبعلا نإف هتومب كح اذإ لكلا ىلع ىلصيل اضيأو « جوزتي ال

 ةمألا اذك و“ماكحأ هيلع بترتت هتومل اربدم ناك نإ اضيأو .هدعب رك ذ نم اذك و

 ىلعو هيلع كح ) نكل ( و) قالطو قتعو لام نم مهتومل ءيش قلعي دق اذك و
 .مهلتق يف لاجرلل ةبغر ال ذإ ص دقف ال ( ةبيغب برح مهب طاحا نإ ةأرماو دبع

 . مهلتق يف ةبغر ذئنيح لاجرلل نأل « نودوقفم نولتاقي اوناك نإ و

 فوذحمل لعاف ( قيرح ) بئان ( هب ) لوعفم مسا ( طاح ىلع ) كحي ( و)
 : كلوق باب نم نوكيو ص ركذ ام ةلالدل هب طاحأ فذحف قيرح هب طاحأ يأ

 : لاق ولو عراضك ديزب عفرو “ لوعفملل ءانبلاب ةموصخ يف عراض "ديزب كبيل
 وأ ( "صخ وأ تيب يف ) حضوأ ناكل طيحمل العاف نوكيف قيرح هب طيحم ىلعو
 ىلعو) هوأرلجرخ ول ثيحب ( نكس ىتح ) اوثكم ( سان هلوحو ) نهوحنو راغ

 فاكلا وه يذلا هلعافو مدهنم ىلع فطع ( بارت هب طاحأو ريبك هيلع مدهنم

 رجح وأ ) بارت هب طاحأو رئب لثم هيلع مدهنا نم ىلعو : ليق هنأك لاح وأ

 قلعت امب قلعتم ( رهظألا يف تومب ) هوأرل جرخ ول ثيحب ( سان هلوح و امه وأ
 ةبيغب :ليقو ى نيتيم ايهيدسج اوأر الو نييح امهورب مل ذإ دقفب : ليقو ى ىلع هب

 ۔ - ٣٠



 يف نيلصملا نم ةثالث لاق نإو . ءانمألا ريغ دقف يف لبقي الو

 ايح هانيأر هدقف حص نم يف وأ ى دوقفم هنأ هدقق يف كشأ نم

 هدقف موي نم اهدعب وأ نينس عب رأ نومد

 بئاغ هنأب هيلع مكح هعزن قاطي ال طئاح وأ لبج هيلع مدهنا نم اذه يف لخدو
7 

 ٠. تسم هنا انه حجرو

 ناتنتنيمأو نيمأ وأ نانيمأ لبقي لب ( ءانمألا ريغ دقف يف لبقي الو )
 ةداهشو . حورطم هنأو دقفلا يف ةلمجلا لهأ لوبقب ليق هنأ يتأيسو « ادعاصف

 ةرهشلازوجت و دقفلا اهيف مكحي ةغصب هوفصي وأ“دوقفم وه:دوهشلا لوقي نأ دقفلا

 نإ توملا يف ةلمجلا لهأ نم ةثالث لبقيو ى هترهش ىلع ةنيبلا ةداهشلاو ى دقفلا يف

 . اوبارتسي مل
 ةيالولا دح اوغلبي نأ نودب نودحوملا مهو ( نيلصملا نم ةثالث لاق نإو )

 هنأ ) كشلا راعشتسا نودب دقفلا لمتحا وأ ( هدقف يف كش نم ) نأش ( يف )

 كشلا ظفل وه يذلا صاخلل آليعتسا نظلا لمشي ام كشلاب دارأ ( دوقفم

 وأ دقف : اولاق وأ ى ملعلا مدع قلطنم وه يذلا ماعلا يف نيفرطلا ءاوتسال عوضوملا

 دقو "سحلا يف دوقفم اولاق يأ دقف دقو دوقفم : اولاق وأ دقفلا ةفصب هوفصو

 يبأ نب ورمع نب دم هللادبع وبأ لاق اهف ايرك ز يبأ دارم اذه . انملع يف هاندقف
 يأ ت هنم مالك وه لب مهلوق نم سيل دقف دقو هلوق نأ ديرب نأ لمتحيو ى ةتس

 نأش (يق) اولاق ( وأ ) اوبذكل يئر ول ذإ ىرب ال هنأ لاحلاو دوقفم هنإ : اولاق

 ( نينس عبرأ نود ) هتايحب ململا انل حص وأ ( ايح هانيار : هدقف حص نم )

 نود ظفلب مهقطن صوصخ هدارم سيل ( هدقف موي نم اهدعب وأ ) اولاقب قلعتم
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 نود هدقف حص نميف اولاق نإو ى مهلوق عفذ اهنود تام دق وأ

 .هب اولتقو مهيلع زاج ًانالف انلتق : اهدعب وأ هدقف موي نم ةعبرألا

 هتجوز حكنت الو هلام مسقي الو رثكأ وأ ةثالث نود نإو

 ءانمألا لوق لبقيو 4 دقفب لب مهلوقب

 دارأ لب هدقف موب نم كلوق ظفلب ؤأ عبرالا دعب هوأر ! ظفلب وأ نينس عبرأ

 بسحيف اذك تقو ايح هانيأر:اولوقي نأ لثم ال طافلألا هذه ىنعمب اوربخأ مهنأ
 يف اذكو هدقفب اوملعي ملولو اهدعب وأ عبرألا نود تقولا كلذ دجيف بساحلا

 دوقفم هنإ : اولاق نإ بئاغ وهف ( مهلوق عفد اهنود تام دق ) اولاق ( وأ ) هلوق
 كحلا دعب اولاق نإ هدقف ةدم ىلعو “لمتحا وأ هدقف يف "كش دقو اذه وحن وأ

 موي نم مكحيلف اولاق اك كلذ دعب رمألا ققحت نإو اتيم وأ ابح هانيأر انإ : هدقفب
 دةفلا يف ةلملا لهأ لوق لبقي هنأ موصلا باتك يف مدقتو“او ربخأ موي نم ال ققحت

 : هلوق هل لديو “ لوقلاب دعبو نود قلعي نأ كلذب بسنألاو راكنإ عقي مل نإ

 نإف ( اهدعب وأ هدقف موي نم ةعبرألا نود هدقف حص نميف اولاق نإو )

 لصإلا نإف ( انالف انلتق )هلوقب ال ردابتي ام ىلع اولاقب ناقلمتم دعبو نود يظفل

 لتقلاب رقأ نم ناك ( نإو هب اولتقو ) مهلوق ( مهيلع زاج ) لوممملم ريخأت
 هنأ ام مهوتم مهوتي دق هنأل ةثالث نود امب يبغتلا حص ( ةثالث ) لاجر ( نود )

 وأ ) :هلوق يف ةثالث نم رثكأب ييغتلاو ءرارقإب ولو ةثالث نم لقأ رابخإب لتقي ال
 . دحاو يف ادعاصف ةعبرأ لتقي ال هنأ مهوتي دق هنآل ( رثكأ

 ولو اورثك ولو هانلتق انإ :(مهلوقب هتجوز حكنت" الو هلام ممقي' الو )

 ءانمألا لوقلبقيو دقف ) كح ( ب ) حكنتو مسقي ( لب ) حيحصلا ىلع هب اولتق

 



 نإو ايح هوأر مهنأ هدقف ةحص لعب وأ دوقفم وأ دقف ًانالن نأ

 محلوقب حصو ض هدقف دعب هتبيغب مكحيف هدقف موي نم ةعبرألا دعب
 لعب هف اذك مول ترام : اولاق نإ هت ومب مكحنو > هسكع ال

 هدقف موي نم ةعب رألا

 ةفص ةفصلا كلت تناكو اذك ةفصب ناك وأ ( دوقفم ) هنأ ( وأ دقف اندلف "نأ

 ةعبرألا دعب ) هوأر ( نإو ايح هوأر مهنإ هدقف ةحص دعب ) مهلوق ( وأ ) دقف
 رهظيل نإ ( هدم ) ب كلا ( دعب ) مهلوق موي نم ( هتبيغب مكحيف هدقف موي نم
 . ادعاصف نانثا اهنم دارملاو ةقيقحلل ءانمألا ىيف لأو دعب سانلل

 مكحلاوهو ( هسكع ال ) هدقفب مكحلا دعب ( مهلوقب ) هتبيغب كحلا ( حصو )
 عجرتالةبيغلاف ةبيغلا دعب هتيؤر درجبب نكمم ريغ اذه ذإ “هتبيغب مكحلا دعب هدقفب
 كحي ةفص ىلع ةبيغلا دعب هوأر ول امأ . ملعأ هللاو هدارم اذه سكملا فالخم ًادقف

 تام اولاق نإو . كلذب مهوربخأ اذإ بجاو لب هب كحلا رهاظلاف دقفلاب اهيف

 ه۔جاوزأو هدالوأو هلام يف اولعف ام لك لطب نينس عبرأ دعب تقول اذك تقو

 هنأ اوركذ يذلا مويلا كلذ نم ماكحألا نوفنأتسيف « هياإ قلعت ام لكو هديبعو
 . هتايحو هتو؛ ريغتي ام لك نم هىف تام

 هتومب هلوق نم تومب قلعتم ( هيف اذك موب تام اولاق نإ هتومب مكحيو )
 ماكحألا يرجتو ( هدقف موي نم ةعبرألا دعب ) اذك موب ىلإ ءاملا عجربل هرخآو
 عيمجو هجاوزأ و هديبعو دوقفملا كلذ هنم ثري نمو هثرب نمو هدالوأو هلام ف

 قحلا فلاخ امو « هتوم هيلإ اوبسن يذلا مويلا يف تام هنأ ىلع هيلإ قلعتي ام

 . كحلا ىلإ هيف اوعجر اورك ذ يذلا مويلا ىلإ ةبسنلاب
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 نم ةبير وأ راكنإ عقي مل نإ ةثالثلاب نإو بئاغ تومبو

 در هتايحب مهلثم ءاجو . مهب هتوم كح نإف ص ةجوز وأ ثراو

 ى مهلوق

 نم ( ةثالثلاب نإو ) رضحي مل نم قلطم يأ ( بئاغ تومب ) مكحي ( و )
 ثراولاب دارأ و ( ةجوز وأ ثراو نم ةبير وأ راكنإ عقي م نإ ) ةلجلا لهأ

 ص ماكحاب اهتيزمل اهل مومعلا لومش عم ركذلاب ةجوزلا آ صخو بصاعلا لمشي ام
 اولوقي نأ لبق هتوم راكنإ عقو ولو تام هنأ مهلوقب مكحي مل راكنإ عقو نإو
 الف هملعو هتجوز وأ هثراو نم الإ هتوم راكنإ لبقي ال : ايرك ز وبأ لاق . تام

 مهضعب ركنأو راكنإلا هل نم ضعب لبق نإو هتوم ىلإ رمأ هيلع قلعت نمم لبقي
 هملع وأ هل قلعت نمم مهريغ لبقو ةثرولا ركنأ نإو ى راكنإلا هل نم لوق لوقلاف
 نم بارتسا اذإو مهريغ ركنأو ةثرولا لبق نإ اذك و« ةثرولا لوقف هتوم ىلإ رمأ

 هنيب ايف هل زجي مل هتومب مهل مكحف ةثرولا مهبرتسي ملو دوهشلا هتوم ىلإ ىقح هل

 هسفن ىلع لعجي ال امب عانتمالا هلف هيلع امم ناك نإ و « هب هل مكح امب لمملا نيبو

 لبقو ةثرولا ضعب بارتسا اذإ اذك و . سبحلا وأ برضلاب وأ ةءاربلاب يبس
 ناك اذإ اذك و “ هتوم ىضتقم ىلع لمعي نأ برتسي مل نملف ةايحلاب مكحف ضمب

 هيلعو هل نم وأ ةثرولا ضعب بارتساو توم وأ ةايحب مهب مكحف ءانمأ دوهشلا

 مل نييلمجلا لوق ةثرولا زاجأ نإو . بارتسا ام دض ىضتقمب لمعلا هلف هتومل قح
 هيلع اوقفتا نإ عوجرلا مهلف كلذ دعب رهظت ةبير نوكت ىتح عوجرلا مهل زجي
 عوجرلا مهلف يح هنإ : اولاقف نورخآ نويلمج ءاج مث مهسفنأل مهب اوكح نإو

 بئاغلاتومب يأ ( هتوم مكح نإف ) مهل زجي مل مهل مكح نإو « اوقفتا نإ مهيلإ
 مهلثم لوق يأ ( مهلوق در هتايحب مهلثم ءاجو ) نييلملا ةنالثلا يأ ( مهب )
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 { امهلثمب هتوم دعب ايهب ىبحي الو ص نانيمأ اهب ءاج نإ لبقيو
 ءانمألا لوقب مهلثم ىوقت فإو ء ةلجلا لهأ لوق لطبو

 هسكع ال

 كحي مل نإو ةثالث مهنوك صوصخ ال مهنم رثكأ اوناك ولو ةلملا لهأ مهلثمي دارأو

 . ةايحلا وهو هلصأ ىلع يقبأ نورخآلا دهش ىتح نبل وألاب

 ةثالثلاب هتومب مكحلا دعب ( نانيمأ اهب ءاج نإ ) هتايحب لوقلا ( لبقيو )

 . نيلج

 مكلا ( دعب ) يح هنإ ( اه ) لوق ( ب ) هتايحب كحي ال يأ ( ىيحي الو )
 هتايح ءانمأ رثك أ وأ ةثالث ءاج ولو نينيمأ اناك نم اهلثمب دارأ ( اهلثمب هتوم ) ب

 لوق لطب و )نينيمآلا لوق ىلع يضمو مهلوق درل تام هنإ نينيمألوقب مكحلا دعب
 نالوقلا فلاخت اذإ ( ءانمألا لوقب ) مهفامضأو ( مهلثمب ىوقت نإو ةلمجلا لهأ
 دعب لطبي ال مهل وق نإف (هسكع ال ) ًآدقفو ةايح وأ دقفو اتوم وأ ةايحو اتوم

 ءانمألا لوقب مكحي مل نإو ث نييلمجلا لوقب لطبي فيكف مهلثم لوقب ولو هب مكحلا

 ص فقوت ةلمجلا لهأ يف اذك و « اعم ناتداهشلا تءاج وأ هفالخب مهلثم ءاج ىتح
 فقوتلاو “ لضفألاو رثكألا ىعارب : ليقو ى اهريغ نع فقوتيف ةايحلا لصألاو
 . نسحأ ضعب دنع

 يف نايلمج زوجي : ليقو ى مهنم ةثالثك نيلجر عم نيمألا : « ناويدلا » يفو
 زجي مل اذك دلب يف انبا تيملل نإ : ةلمجلا لهأ لاق نإو ى ةثالثلا هيف زوجي ام لك
 هل نإ : اولاق نإو ى مهيلع زاج : ليقو ى اوطاتحا نإ الإ ةثرولا ىلع محل وق



 نمو ث هلزنم لخدي ىتح نيخسرف زواج نإ ةزوح نم جراخ باغو

 هيلع مكحي ال اهنم جرخو « ايهنم لقأ هلزنمو اهدح نيبو اهفرط ىلع

 { هلزنم نم امهزواجي ىتح رصقي الو 2، بئاغب

 لهأ لوق زاجو ع كلذ يف نينيمأ لوق زاجو ى زجي مل هوزرفي ملر اذك يف اثراو

 هتجوز حاكنو هلام ةمسق ىلع ال « اولتقيف طقف مهسفنأ ىلع انالف انلتق انإ : ةلجلا
 زوجي الو ى هلك كلذ ىلع زاج : ليقو ى توملا ىلع ةيراجلا ماكحألا نم امهريغو

 ءانمألا لوق زاجو ى هملع انيلص وأ هربق اذه وأ هانفد وأ هتزانج هذه : مهلوق

 دعب ءاجو ى اذك تقو "يح هنأ نانيمأ هتايحب دهش نإو “ نفدلا الإ كلذ يف
 ص نييلمج عم نويلجج اذك و «هتومب كحي مل تقولا كلذ لبق تام هنأب نانيمأ كلذ
 . نييلمجلا ىلع ءانمألا مدقيف نييلمج عم ءانمأ امأو

 لخ ولو ةبراقتم وأ ةلصتم تارامع يه ( ةزوح نم جراخ باغو )

 اهلخد ولف ( هلزنم لخدي ىتح نيخسرف زواج نإ ) اهيف مالك مدقتو « رجش و
 ك امل وخدب هنع جرخ : لىقو ص ةبيغلا كح نع جرخم ل هلزنم نود نيخسرفلا وأ

 هيف دجوي الو « دوقفم ال يح وهف نيخسرفلا جرخي مل نإو « ايلوخدب : ليقو

 (اهدح نيب و اهفرط ىلع نمو ) ادبأ يح لب ةبيغلا يف ةروكذملا ديدحتلا لاوقأ
 ةزوحلا نم يأ ( اهنم جرخو ) نيخسرفلا ىلإ ( ايهنم لقأ هلزنمو ) اهفرط يأ
 اعوضوم لمجي ال يأ بياغ ظفلب هيلع مكحي الو (بئاغ) مكح ( ب هيلع مكحي ال )
 ( رصقي الو ) دحاو قدصاملاو بياغ وه : لاقي نأ لثم آلومع بياغ ظفلو

 ولف ى ( هلزنم نم ) نيبوسحم ( امهزوابي ىتح ) اهزواج ولو رطفي الو ةالصلا
 دوقفم دقفلا ةفص هيف ناك نإف « بياغب سيلف كلذك ايهتزواجمب دوهشلا دهشي م

 مل نم لوق ىلع الإ يح هنكلو ى بياغلا مكحي الو دوقفملا كح هل كحي الف الإو
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 ٠ كل ذ ريغ : لىق و

 : ليقو ) بياغ هنإف باهذلاب ةبويغلا رمأ يف نيخسرفلا ةزواجم بياغلل طرتشي

 ركذو ى امهزواجي مل ولو اهت زواجمب هتبيغب مكحي و رطفيو رصقي هنأ نم ( كلذ ربغ
 هببس ام ال و هحون نبأ ردي مل و هدلب نم جرخ نم بياغلا نأ : هتارصتحم صعب ق

 ٠ تم مأ "يحأ الو



 لصف

 موي نم نينس عبرأ هيلع تضم اذإ تومب دوقفم ىلع .4

 . . . . . . . . . هدقف

 لصف

 هرمع نم هل ىضم امب ةنس نورسثعو ةئام هل تمت اذإ تومب بياغ ىلع ( مكحي )
 ةسمخ وأ ةدحومب نوعمس وأ نونامث وأ ةئام وأ نوثالثو ةئام وأ ةبيغلا لبق

 يف يتأي اك ححصو ص هتومب كحي ال وأ آل“وأ تانثملاب نوعست وأ ةدحوملاب نوعبسو

 هنع ةريره يبأ ثيدح نيعبسلا لوقل لديو . لاوقأ ء هللا ءاش نإ ماكحألا ىباتك

 يتمأ لقأ » : تللم هنع رمع نبا ثيدحو « « نيعبسلا ءانبأ ي ىمأ لقأ » : هف
 قالط الب تجوزتو ةافولا ةدع تدتعا هتومب كح اذإ و ى « نيعسلا نوفلبي نيذلا

 نم ال ( هدقف موب نم نينس عبرأ هيلع تضم اذإ تومب دوقفم ىلع ) و “ يلو

 لاقو ى هريغو رمع لوق وهو ى لمملا هيلعو ةهج لكل ةنس دقفلاب ةداهشلا موب

 . نينس تس يلع نعو ‘ ةدحومب عبس : دوعسم نا

-. ٨ ٣ _ 



 . . .. . . هلام مسقيو

 أي ىتح كشب ثاربم ال ذإ ىال : ةيكلاملا تلاقو « اندنع ( هلام مسقيو )
 نأ ةجوزلا يف لصألا ناكو : اولاق “ بئاغلا يف "ةرم ام يهو ريمعتلا ةدم هيلع
 دلي يف دقفلا اندنع ءاوسو ى اهب ررضلا ةوق انضراع نكل كلذك الإ ريغلل حابت ال

 هرسأ نم : ةيكلاملا تلاقو ى ملس وأ برح يف كرشلا دلب يف دقفلاو ديحوتلا

 وأ هتوم تدثي ىتح هتجوز ىقبتو لجأ هل برضي ال كرشلا دلب ىف دقف وأ ودعلا

 نأل كلذو ى هلاح فشك ىلإ لصوي ال ذإ هيلإ شيعي ال ام نامزلا نم هيلع يتأي
 هل برض رهظي مل اذإف هنع فشكلا يف نعميو يحاونلا ىلإ بتكي هوحنو يضاقلا

 ادبع ناك نإ نيتنسو ى ةرح وأ ارح ناك نإ رمآلا هيلإ عفر موي نم نينس عبرأ
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 هل برضيو ى اضيأ ةمألاو دبعلل نينس عبرأف اندنع امأو “ مهدنع اذه ةمأ وأ

 . هبرضي نم ىلإ جاتحت ال لب ى "رم اك هدقف موي نم لجألا اندنع

 نم ةعامجلاف نكي مل نإو ى دلبلا يلاو وأ يضاقلا هبرضي : ةيكلاملا تلاقو

 ريسألا وأ برح الب كرسثلا ضرأ يف دوقفملا نأ اومعزو « مهريغ و اهناريج يحلاص

 ماد ام قلطت الو هتجوز جوزتت الو هلام ثروب ال هتايح الو هتوم ملعي ال يذلا

 هل لام ال ناك نإ اذك و ى اهلف قالطلا تبلطو ىضقنا اذإف هنم قفنت لام هل

 ص نكي مل وأ لاملا ناك تقلط ةدملا تمت اذإو “ قافنإلا دجت ملو لوأ نم
 : يمصاعلا لاق

 رسألا نم ؛منكح" ربرح ريغ يف رفكلا ضرأب دوقفم كحو

 "قافنإلا دجو" ام عنتمم قالطلاو لاملا يف هريمعت

 رسمعملاك هكح نوكي نأب رق لام هل سيل نمم لكو



 الب اهيف دوقفملاك ةجوزلاو لاملا ف رمعيف برحلاب كرلا ض رأ ف دقف نمو

 ةافولل هتجوز ةدتعتو ثروب اهدعبو هنع ثحبلل ةنس هل برضن :ليقو “برح

 ص هيلإ شاعي الام مهدنع ريمعتلاو ى ةجوزلا مايق نم ال هنم سايإلا نم ةنسلاو

 ى ةميغلا لاوقأ نم كلذ ريغ ليقو “نوعبس : لبقو ى نينس عبرأ هل لعجي :لبقو

 : يمصاملا لاق ى هلثم ىلإ شامعي ال ام : ليقو

 ريمعتلا ةجوزلاو هللم يف روهشملاف برحلا يف نكي نإو

 ةنس نيعبسب لوقلا اهحصأ ةنيعم مهل لاوقأ هيفو

 ايقلا ال هنم سأي نيح نم ماع برضب "لوق ىتأ دقو
 هتافو نم دتعت هجوزو هتامم ىلع لالا مسقيو

 سنؤم مهيلإ نمو ىضم نل سلدنألا يف ءاضقلا هب اذو

 ى هربخ نع زجملا دمب نينس عبرأ هل ب رض مالسإلا ضرأ يف دقف نمو
 ال ام هبلع يتأي ىتح هلام ثروي الو ى جوزتتو ةافولا ةدع عبرألا دعب دتعتو

 : يمصاملا لاق !{ لا شدمي

 دمأل ١ نعنسلا نم عبراف دقفي نيسصلسمل ١ ضرأب نمو

 ارمع هيف لاملاو اضعبم ىرج مكحلا ةجوزلا دادتعابو

 ى ةج ورلا وهو ضعب نود لاملا وهو “ ضعب يف رمع هنأ ضيعبتلا ىنعمو

 كح همكحف برحلا نكامأ دعبت مل نإف ع نيملسملا نيب ةعقاولا برحلا يف دقف نإو

 دعب ١0)مًولتي امنإو « لجأ الب آدتعتو ثرويف ةجوزلاو لاملا يف ارضاح تام نم

 )١( لصالا يف اذك .



 . . .. . اهيلو اهقلطي نأ دعب هتجوز حكنت و

 نم ةيقيرفإك برحلا نكامأ تدعب نإو ى مزه نم مازهناو فرصنا ام فارصنا
 يف يئر نإ كلذو ى ةنسلا يف ةلخاد ةدعلاو ةنس ترظتنا رصم نم وأ سلدنألا
 ص نيفصلا ءاقتلا تقو نم دتعت : ليقو ى ةنسلا دعب "دتعت : ليقو “ برحلا

 : ل۔يقو ث ةكرعملا يف لتق هنأ ىلع لمحف ى ربخ هل نكي مل هنأل "ضعب هراتخاو
 ةدملاوةنس رظتني دتعت : ليقو « مولعم "دح الب هرمأ ءاصقتسا ردقب امهل برذي

 لوقلا فالخم “ برقلاو دعبلا نيب قرف الب لاوقأ ةعبرأ هذهف ى اهيف ةلخاد
 ص ماوعأ ةعبرأ رظتنا دعب نإ : ليقو « ةسمخ كلذف اهنيب ليصفتلا هيفف لوألا

 : لاق نمو ص نيحلا يف هلام ثروي نيفصلا ءاقتلا تقو نم اهدادتعاب لوقلا ىلعو
 ص هيلإ شامي ال ام ىضم اذإ : ليقو “ نيلا يف هلام ثروي : ليقف “ ةنس رظتني

 : لاق ذإ < يمصاملا لوآلا ىلعو

 ينف نم كح ةجوزلاو لاملا يف نتفلا ضرأب دوقفم منكلحو

 همزهمملا فرصنت ام ردقب همحللا لمأل مولتلا عم

 مساقلا نبا ىدل ماعلا صّبرت محالملا نكامأ تان نإو

 دقف نم هيف دوهشلا رصبأ وأ دهش نإ هيف ةدملا دمأو

 ةنالف تقلط : لوقي نأ لثم ى ( اهيلو اهقلطي نأ دعب هتجوز حكنت'و )
 دوقفملا نالف نب نالف نم قلاط تنأ : وأ « دوقفملا نالف نبا نالف نم نالف تنب

 ككلذ وحنو “دوقفملا نالف نيا نالف نم نالف تنب ةنالف تقلط ينأ اودهشا : وأ

 اهنم تإو ى هنباف هوبأ اهقالطب ىلوأو هنم اهقلط يذلا هلو اهجوزتي الو
 رسأ الب قلط نإو ، مهدحأ مكاحلا رمأ هؤايلوأ ىوتسا نإو ى برقألاف برقألاف
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 هدقف موي نم ةعبرألا دعب تثكم نإو ى ةافولا قالطلا دعب دتعتو

 هبو 0 ًافصنو ًاموي ديزت : ليقو ص هب ىتفملا وهو رثكأ وأ نيتنس

 هنع .هللا يضر رمع كح

 بيرقلا داعأ بيرقلا دوجو عم ديعبلا اهقلط نإو حصو هقيلطت ىضم مكاحلا نم
 ،ًادحا و قالط الإ يلولا قلطي الو“اهنيب قرفي مل بيرقلا ةداعإ الب تجوزت نإو
 الو جوزلا قحلي ال هنأل رثكأ ىلع بترتي كح نكي مل و “ ىصع رثكأ ىقّتلط نإو

 هنع قلط ام هقحلي هنإف هديس قلطو ادبع دوقفملا ناك نإ الإ هيلع بسحي
 ( ةافولل قالطلا دعب "دتعت و ) ‘ حيحصلا ىلع هتديس وأ هديس هرمأ نم وأ هديس
 . اهيلع قالط ة"دع الو « اهب لخدي مل ولو رشعو رهشأ ةعبرأ

 وأ ةروكذملا نينسلا عبرأ يهو ى ( ةعبرألا ) ماوعألا ( دعب تثكم نإو )

 ركذملا ددع نم اهطاقسإ و ى همف اهتابثإ ةغل ىلع ءانب ثنؤملا ددع يف ءاتلا تبثأ
 ىلإ دئاع “ خلا تثكم نإو : هلوقب يبغتلاو “ ( رثكأ وأ نيتنس هدقف موي نم )

 عبرألا دعب تثكم ول اهنإ ىتح ايهنم دب ال يأ ى ةافولل اهدادتعاو يلولا قيلطت

 لوقلا ( و ) ى ةافولل دتعت مث اهقتلطي ىتح جوزتت مل قالط الب رثكأ وأ نيتنس
 ‘ ( هب ىتفملا وه ) عبرألا دعب عقاولا يلولا قالط دعب طقف ةافولا ةدعب

 : لوآلا لاوقأ ةلباقم ( و ) - هنع للا يضر - رمع نع روهشملا وهو
 ( هب و “ افصنو اموي ديزت ) و ى قالطلا دعب ةافولل "دتعت اهنأ ( ليق )ام

 يف لاح ةعقاو كلذ “نأ نظأو ( هنع هلا يضر ) ليق ايف ( رمع كح ) هريغب ال

 فصنو مويو مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ مامت ىلع تج وزت اهنأ قفاو نأب رمع نامز

 وه دقفلا ماكحأ ف دمتعملا نأ كلذو فصنو موب ةدايز ف “ةلع انل رهظت ملف الإ و

 الصأ عامجإلاك ناك۔ ف ةباحصلا هيلع ركني ملو هنع هللا يضر رمع دي ىلع ىرج ام
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 نإو زاجو قالطلل ش يلولا اهقلطي ش ةافولل دتعت اهنأ رثكألاو

 نم , ١ دح ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 طرشال لاح قافتا فصنلاو مويلا ةدايز نأ ضعب مهفف « فلاخي ال هيلع اسيقم
 ٠ طرش كلذ نأ “ضمب مهفو

 دعب ( يلولا اهقلطي مث ةافولل دتعت اهنأ ) نم (رثكألا) هبلع ام يناثلا ( و )
 ولو اهمامت دعب (قالطلل) "دتمت (مم) اهيلع زاج اهمامت لبق اهقلط نإ و ةافولا ةدع
 ضيحت ال تناك نإ رهشأ ةثالثو ضحت نمم تناك نإ ءورق ةثالث هتدعو لبق "قلط
 [اموي نوعبرأو ةسمخف ضئاح ريغ وأ [نانثا] نآرقف ةضئاح ةمأ تناك نإو

 وهو “ قالط الب ةافولا ةدع دعب جوزتتف اهيلع قالطالو ةافولل دتعت نأ ثلاثلاو

 يف اهقالط قالطلا هل نم وأ ىلولا دمعتي الف نيلوألا ىلعو انم ليلقو ةيكلاملا لوق

 ولو اهجوزب سيل هنأل اهعجارب نا هل حصي الو ىصعو ىضم لعف نإو “ ضيحلا
 هنأل هريغك سيل قالطلا اذه نآل ى دقفلا ةدم دعب هديس هنع قلطف ادبع ناك
 رمأ نم وأ هديس هنع قلط اذإ دبعلا قحلي : ليقو « تءاش نم جوزتتل عرش

 نونجم وأ ةلفط وأ لفطل دبعلا ناك نإ و « يدنع حيحصلا وهو هتديس وأ هديس

 وأ هتفيلخ وأ هيصو وأ هليك و هنع قلط مهفي الو مهفي ال كبأ وأ ةنونجم وأ

 يف قلطملا عجاري امنإ وأ ى ىلوأ ديعلا ريغ بيرقو مامإلا وأ ةعامجلا وأ مك احلا

 عقاو قيلطتلا نأب عمس وأ مدق امل جوزلا ناك نإ و اجوز ناك نإ كرادتلل ضيحلا

 نم لقأ هل نكي ملو ثالث وأ ناتقيلطت وأ ةقيلطت عقو اك هيلع زاج هزاجأف
 . اهعجار ءاش نإ نكلو نيقادصلا

 ىلوألاو اهئايلوأ نم ( دحاو ) ىلو ( نم ) ناك ( نإو ) قالطلا ( زاجو )
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 ثيح ةعامج وأ مكاح اهقلطي و « هدقف حص نإ مكاح البو رابجإ الب

 ؟ سبحب وأ برضب رضح نإ هيلع ربجي لهو ، باغ وأ يلو ال

 ‘ نالوق

 الو اثالث كلذ "دعي الو ‘ مهنم ادحاو اولكوي وأ اووتسا نإ مهلك اهوقلطي نأ

 مهنم قلط نم ىصعو ادحاو قيلطت ىّملط دحاو لجر ةلزنم مهنأل همق مثا

 (الب و) ءايلوألا ىلع ةأرملا عفر البو مك اح وحن نم ( رابجإ الب ) زاج (و) اثالث
 ح ىبأ وأ بيرقلا باغ نإ ديعب يلو ( اهقلطيو ع هدقف حص نإ مكاح ) مكح
 بيترتلا ىلع ( ةعامج وأ مكاح ) وأ ضاق وأ لداعلا مدع نإ رئاج ولو ناطلسو

 وأ لفط هنكل ناك وأ الصأ يلولا نكي مل نأب هقيلطت حصي ( يلو ال ثيح )

 جورخب ( باغ ) يلو هل (وأ) محر [ وذ ] وأ ةأرما وأ كرشم وأ دبع وأ نونج

 الو هنم نكمي وأ قالطلا هنم ×صي نمم نكي ملو رضح وأ ةزوحلاو لاصمألا

 نإ و“دوقفملا ةايح تحص نإ الإ : تلق ركذ نمم هريغ وأ ايلو اهقلطم اهجوزتي

 يلولا رضح اذإ ىلولا ريغ اهقلطي ال : ليقو ى ءاسأ اهجوزتي نأ اهقيلطتب ىون

 (برضب رضح )و ةأرملا تبلط(نإ)قالطلا ىلع يأ (هيلع ربجي له)ف هيلع (و)
 هنود وه نم اهقلطي هنأ : اهثلاث ( نالوق سبحب وأ ) ناكمإلا بسحب قلطي ىتح
 . ءايلوألا نم

 قالط الف اقالط بلطت مل نإو ةعامجلا وأ مك الا وأ مامإلا قلطي هنأ : ايهعبار

 تجوزت برإو اهل رجأ طقف هئاسن نم ةدحاو تبلط نإ و “ رابجإ الو هملع

 ءاضقناو هتوم ةيعّدم ماتلا دعب وأ هتوم ةيعدم دقفلا ةدم مامت لبق دوقفملا ةأرما

 > دمعس يبأ دنع لطبو ‘ ةكرب نبا دنع زاج عبرألا دعب اهردق مامت لق ةدملا

 



 وأ ريخألا اهنع تام مث نيقادصلا لقأ راتخاف مدق ة مش تقلط نإو

 قالط هملع [. لدعي الو ‘ ثالشب هدنع كناك راتخملا اهجورتف اهقلط

 > قالط الب ةدعلا ءاضقنا دعب "تج ورت نإو ‘ اقالط يلولا

 هلوق هترهظتسا ٨ لديو / ةمحر كلذ ق فلسلا فالتخاو > ىدنع رهاظلا وهو

 ٠ كحلا ق يح هتدم نود وه و : كدعب

 مث ) قادصب تجوزت ولو ركذ نمم هريغ وأ ىلولا اهقلط يأ ( تقلط نإو )

 رضح نأب ( نبقادصلا لقأ راتخاف ) مدقي ملو هتايح تحص وأ دوقفملا ( مدق

 ىادصلا ناقادصلاو “ فنصملا مالك ق ئاب امم دعب ابف اذك و 0 نيدهاش دهشأ وأ

 كلذك يناثلا امل هدقع يذلا قادصلاو ث اهلصي مل وأ اهلصو ءاوس اهل هدقع يذلا

 وأ هملع تمرح وأ اهاداف وأ ( اهقلط وأ رمخألا ) جوزلا ( اهنع تام مث )

 ادبع ننراك نإ هديس اهقلط وأ عقوف مولعمل هقلع وأ اهريخ نأب اهسفن تقلط

 راتخلا ظفلو ص دوقفملا وهو نيقادصلا لقأل ( راتخا اهجوزتف ) دعب ابف اذك و

 تناك ) ةحتف دعب اهكرحتل افلا تبلق ءايلا رسكب ربتلا هلصأ لعاف مسا اذه

 ى ةقيلطت اهقلط نإ نيتنثابو طق اهقلطي مل نإ ( ثالث ) تاقيلطت ( ب هدنع
 ةمأ وأ دحاو قالط ىلع هل يهف ةيباتك تناك نإف « نيتقيلطت اهقلط نإ ةدحاوبو

 ةعاجلاو مامإلا قالط نع الضف ( يلولا قالط هيلع دعي الو ) نيتقيلطت ىلعف
 ناك نإو ( اقالط ) اهجوزت مث نيقادصلا لقأ راتخا مأ اهراتخا ءاوس ى امهوحنو
 :لبقو رم اكال : لبقو قالط دع" اهريغ اهرمأب ةدسلا وأ ديسلا قئلطف ادبع

 هرمأينم وأ هديس هل راتخي دبعلاو « ةقرف لب قالط نيقادصلا لقأ راتخا دمي ال

 ( تجو نإو ) ى ةأرملا هل راتخا ءاش نإ و نيقادصلا لقأ هتدمس رمأت نم وأ

 “مام ىلع ركذ نمم هوحن وأ يلولا ( قالط الب ةدملا ءاضقنا دعب ) ادحأ

 س ٤٥



 يف يح هتدم نود وهو . نالوق ؟ ال وأ امهنيب قرفي لبف
 ، هتثرو نم تام نم ثريو هلام نم هديبعو هتجوز قفنت كحلا

 > بئاغلا اذكو

 هيلإ و ( ال وأ ) رثكألا هيلعو هتجوزت نم نيبو اهنيب يأ ( امهنيب قرفي لهف )
 يور امنإ و يباحص نع الو قالطلا اذه يف قلع هللا لوسر نع رثأ ال ذإ “ تبهذ

 ةجاح الف هتومب موكحم هنألو اهنع ىفوتملا ةدعو ى نينس عبرأب ديدمتلا رمع نع
 اك هيلع قالط دعي ال هنأل مدق ول اكح بجوي ال قالطلا اذه نألو قالطلا ىلإ

 . ( نالوق ) ةمجارم الب اهيلإ عجري هنالو رم

 تطرش نإف ( كحلا يف "يح ) دقفلا ةدم مامت لبق يأ ( هتدم نود وهو )

 دتعتو نيلوح هدقف يف اهسفن قلطت نأ اهلف كلثم نيلوح اهنع بيغي ال نأ ةجوز
 كلذب تحرصو لايمألا يف ولو ةبيغلا تدارأ اهنأ تنبع نإ اذهو ى جوزتتو

 لايمألا جورخب نودهشي دوهش نم دب الف رفسلا ىلع اهمالك يف ةبيغلا تلمح “الإو

 رابك وأ رافص دالوأو يلو نم هتقفن همزلت نمو ( هديبعو هتجوز قفنت )

 هدالوأ كرتتف ( هتثرو نم تام نم ثرو هلام نم ) مهوحن و بسكلا نوقطي ال

 نإ الإ هروضح لاح اوناك اك نوقفنيو نولك أي هبف مهك رت اك هتجوزو هلام يف
 حص نإف ى هوتوفي نأ رضح نيح مهل حيبي ال ام تيوفت وأ لصأ تيوفت اودارأ
 نأ مكحلا يف ايح هنوك ديفيو ى هذخأ ام ائيش ذخأ نم لك در كلذ لبق هتوم
 . هل شارف اهنأل كحلا يف هل دلو وهف هب تتأ دلو لك

 حص ام اهتثرو ىلوت نإو ءيش لك يف يحلا كحي هيلع كحيو ( بئاقلا اذكو )

 نإ الا هيف مهتضراعم ةعامجلا وأ مك احلل سيلف هلام مسق نم ةدملا مامت لبق مهدنع
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 ءاليإ و : لبق > سافن و رضصيحو دقف ف ةم أ ةرح كو

 الو ةقفنلا دفنيلف ةقفنلا يف مهيلع ةأرملا تعفر وأ هراكنإ بجي رمأ هيلإ غفر

 ناقفنت : ليقو اهنع ىفوتملل ةقفن ال ذإ ةبيغلاو دقفلا ةدم دمب ايل ةجوز قفنت
 بئافلاو دوقفملا توم حص نإ و ى انه ةافولا ققحتت مل ذإ ةافولا ةدع ةدم يف

 اذك و ع نومضم لاملا يف أطخلا نأل توملا دعب اتلك أ ام اتدر ايهتدم مامت لبق

 امل : ةيكلاملا تلاقو “تهرك ولو اهيلع ةيراج ةافولا ةدعو ىنكسلاو ةوسكلا

 نكي مل ةدملا ضعب ىضم وأ تدتعا نإ نكلو ةمصعلا ىلع ىقبتو دتعت ال نأ

 ذإ ة"دملاب امتقفن طقستو كلذ ىلع يرجتف قارفلل ةدملاب ترمأ اهنأل كلذ اهل
 ك اجلا ىلإ اهرمأ نهادحإ تعفرف تاجوز هل ناك نإ و ى اهنع ىفوتملل ةقفن ال

 . ھا ربأ نإو “ نهميمحل برض كلذف لجألا امل برضف

 عبرأ وهو تدقف وأ ى اهجوز دقف نإ ( دقف ) لجأ ( يف ةمأ ةرحكو )

 ( سافنو ضيح ): ماكحأ ( و ) ةمالا جوز دقف يفو ةرحلاك ةمألا دقف يف نينس

 نوكو ص اذك هرثكأو اذك سافنلا لقأ وءاذك هرثكأ و اذك ضمحلا لقأ نوكك

 يف ال كلذ وحنو راظتنالا يفو « امهريغ اذك نوك و ى سافن وأ آاضبح اذك

 : مئاعدلا يف لاق ( ءاليإو ) سافنو ضيح و دقف يف ةرحك ( : ليقو ) ةدعلا

 )١' رخلا ءالياو دقفلا ةدع يف رارحألاك نقلا ءامإلاو

 هلوخدل فنصملا هركذي ملو سايإلا مهضعب دازو “ سافنلاو ضيحلا يفو ينعي

 هيف يوتست كلذك راهظلاو ع اعنمو توبث ضيحلا ضيحلاب دارملا نآل ضيحلا يف

 ءاوتسا هجوو “ ىلاصت لا ءاش نإ راهظلا يف مالك يتأيو ةمألاو ةرحلاو ةأرملا
 ىلإ مج ري ىنعمل تبرض ءاليإلا ةدع نأ ءاليإلا يف دبعلاو ةمألاو رحلاو ةرحلا

 )١( رهاظ أطخ وهو لصألا يف اذك !

  



 وأ اهجوزل اهتخأ [ )لحتو ثروتو ، كلذك ةدوقفم توم كحيو

 ٠ ٠ . . . قالط الو > هه زات ةدع الب عبرأ

 دنعو اندنع مهلك ءالؤه اهيف يوتسيف جوزلا نع ةأرملا ربص ةلق وهو عبطلا

 جوزلا "قرب فصنت كلام لاقو ى ةمألل ةدعلا فصنت : ةفينح وبا لاقو يعفاشلا

 ف و ى دقفلا موي نم نينس عبرأ "يضم نم روكذملا ( كلذك ةدوقفم تومب كحيو (

 ٠ ةيدمتلل اهنال هتومب ءاب محازت الؤ ةناعتسالل وأ ةمببسلل هَ ءابو كلذب ةخسن

 اهتمعك اهعم عمتجت ال نم لكو ( اهتخأ لحتو ) اهلام ثروي يأ ( ثروتو )
 هدنع تناك نإ ثالثو ةدوقفملا ىوس هدنع نكت مل نإ ( عبرأ وأ اهجوزل )

 ص ثالث هدنع تناك نإ ةدحاوو ى ناتنثا هدنع تناك نإ ناتنثو ث اهاوس ةأرما

 اهمتيو جوزتي نأب فانئتسالاب ءاوس عبرألامامإ عبرأ وأ : هلوقب ديري نأ لمتحيو
 روصلاكلت لمشيف اهاوس هدنعنوكي نأب ءانبلاب وأ ةدوقفملا ىوس هل ةدحاو الو

 هتجوز قلط نم "نأ "رم دقو ى نئابلا قالطلاك توملا نأل ( همزلت ةدع الب )
 ةهارك ىلع نكل“ةدع الب اهعم عمتجت ال يتلا اهتمرحم جوزتي نأ هل تتام وأ انئاب

 انه هوركم كلذ "لملو ى انه ةهاركلا ركذي ملو كلذك اعبرأ جوزتي نإو

 ةدعاقلا نأل صيخرت هلصأ نأو ةصخر باب هنأ انه ةهاركلا مدع هجوو ى اضيأ

 يف اوصخرف ، تدقف نإ اهتمرحم وأ اعبرأ جوزتي الو دوقفملا ةأرما جوزتت ال نأ

 نكمي هنأ وهو لحيال هجو ىلع نوكي نأ نكمي ايف ةهاركلل هجو نكي ملف كلذ
 ةدعلا مدع هركي فيكف ص تدقف نإ هتجوز ةايح نكميو دقف نإ اهجوز ةايح

 ؟ عناملا مدعب نقبتلا لبق ايهنم يقابلا جوزت ةحابإ عم

 ديب ال جوزلا ديب قالطلا لصأ نأل اهجوز دقف اذإ ةأرملاك ال ( قالط الو )
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 تمدق م ‘ ماتلا لعب اعبرأ جوزت مش عبرأ لجر نم تدقف نإو

 لئاوألا نم ةدحاو > ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠

 قالطل تجاتحاف ةقرف دقفلا ةدم مامت دعب ةقرفلا اهداقتعا نكي ملف ةأرملا

 تدقف اذإ جوزلا فالخب لطعت ال نأ ةرورضل هريغ اهقلطف رضاح ريغ جوزلاو
 نأ ءاش نإو ى ةقرف ةقرفلا هداقتعا "دع هديب قالطلا لصأ ناك امل هنإف هتجوز
 نهك رتو اهقلط دقفلا لجأ لبق اعبرأ وأ اهعم عمتجت ال نم وأ اهتخأ جوزتي
 اذبو ع دقفلا لجأ يضقني ىتح ال : لبقو “ نهجوزت مث نيتنس : ليقو ى ةنس

 ةريغص وأ ضيحلا نم ةسيآ ةدوقفملا تناك نإ نهجوزت هل زيجأ ينأ الإ لوقأ
 تقو لبق رهشأ ةثالث يضمتو اهقلطي نأ دعب كلذو ضيحت نأ نكمي ال ثيحب
 سايإلا يف ةدوقفملا تلخدف دقفلا لجأ ضعب ىضم نإ اذك و اهضيح ناكمإ

 نأ ةدوقفملا ثراول سيل .: ليق “ رهشأ ةثالث دمب ركذ نم جوزتيو اهقلطيلف

 هيلع انيد ناك اهقلط نإو ى نينس عبرأ متت ىقح اهقادص لجأ جوزلا نم ذخأي
 ةقىلطت ناك نإ رهشأ ةثالث دعبو ى اثالث نإ قالطلا نيح نم هضبق اهليكولو

 لحي لب : تلق « هتثرو هبلط نإ هضبقيل اهل ليكو ةماقإ كاحللو { ةدحاو

 هنيح نم اهعم عمتجت ال نم وأ امبرأ جوزت اهب لخدي مل ةدوقفم قلط نإو اهقالطب

 نم جوزت نإو ى هنيح نم ولو سم ولو ءاش نم جوزت قالطلا ناك نإ و ص ءاش نإ

 ديدجت الب ةريخألا ىلع ىقبيو اهقلطي نأ هلف تمدق مث هلبق وأ دقفلا دعب عماجت ال
 جرخت ال : ليقو ع هاتثرو راتخي نأ لبق تام نإو « ددجي : ليقو ى ايهسم ولو
 وأ ةعبار دارأ نإ اهجوز رظتنا ةريغص تدقف نإ : ليقو ؤ قالطب الإ ةيناثلا

 . جوزتي مث نينس عبرأ مث اهغولب يف كشي ال ىتح اهعم عمتجت ال نم

 دمب اعبرأ ) اننإ ( جوزت مث عبرأ ) تاجرز ( لجر نم تدقف نإو )
 ءاوس ( لئاوألا ) عبرألا ( نم ةدحاو تمدق مث ) نينسلا عبرأ مامت ( مايقلا

 ٤٩ - ) ج ٧١ - لسنلا ٤ (



 تجرخ تادقع ف نإو هنع نجرخ ةدقعب رخاوألا جوزت ناف

 نم ةثلاثلا جرخت لئاوألا نم ةيناث مودقبو { رخاوألا نم ةريخألا

 ه ىلوألا جرخت ةعباربو 4 ةيناثلا جرخت ةثلاثو رخاوألا

 جوزت وأ ةدقعب نهجوزت دق ناك وأ نهتعبار وأنهتثلاث وأ نهتيناث وأنهالوأ تناك

 ةدحاو ( ةدعب رخاوألا ) عبرألا ( جوزت نإف ) ةدقع يف ىرخأ عم ةمداقلا

 ةريخألا تجرخ تادقع يف ) نهجوزت ( نإو هنع ) رخاوألا يأ ( نجرخ )
 . رخاوألا نم ثالثو لئاوألا نم ةدحاو هدنع نوكتف ( رخاوألا نم

 ال اهلبق ةدحا و تمدق دق اهنأل مودقلا رابتعاب ةيناث اهامس ( ةيناث مودقبو )
 : لاق هنأكف ةعبارو ةثلاث : هلوق يف اذك و « دقعلا يف ةيناث نوكت نأل اطارتشا
 ناتنثا هدنع نوكتف ( رخاوألا نم ةثلاثلا جرخت لئاوألا نم ) ىرخأ مودقبو

 (.و ) آلوأ ةمداقلاب تجرخ دقف ةعبارلا امأو رخاوألا نم ناتنثاو لئاوألا نم

 ثالث هدنع نوكتف رخاوألا نم ( ةيناثلا جرخت ) لئاوألا نم ( ةثلاث ) مودقب
 . تامداقلاب ىرخألا ثالثلا جورخل رخاوألا نم ةدحاوو ى لئاوألا نم

 نوكتف رخاوألا نم ( ىلوألا جرخت ) لئاوألا نم ( ةعبار ) مودق ( بو )
 مودقبو « ةثلاثلاو ةرخآلا جرخت اعم نيتنثا مودقبو ى لئاوألا عبرألا هدنع

 عمج نإو ى عبرألا جرخت اعم عبرألا مودقبو ى ةيناثلاو امه ناحرخت اعم ثالث

 ةدقعلا لمتشا نم لك تجرخ ةدحاو ةدقع يف اثالث وأ رخاوألا نم نيتنثا

 جرختف ةدحاو مدقت نأ لثم ى عبرأ ىلع ةمداقلاب اهيف ام داز اذإ هيلع ةدحاولا

 نانثالا وأ « ةدقع نهلمش نإ ةيقابلا ثالثلا جرختف ىرخآلا مدقت مث ةريخألا
 الإ هل سبلو عبرأ نم لقأ هنع تدقف نإ و ى اذكهو دقع اهتلمش نإ نايطسرولا

 . كلذكف عبرأ نم رثكأ عومجملا نوكي ثيحب عبرأ نم لقأ جوزت وأ دقف ام
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 داسف فاشحنال رخاوألا ةدع ءاضقنال لئاوألا لزع همرلي الو

 ندلو نم بسن تبثو نهسمي مل نإ قادص نهل همزلي الو ، نهحاكن

 ال ضرف فصنو ةعتمو ثرإ در حاكن خسقفب مزلو ‘ عقو نإ

 . سمي بجو قادص

 نم تجرخ نم ( ةدع ءاضقنال لئاوألا ) نم مدق نم ( لزع همزمي الو )
 موزل رابتعاب ىلإ ىنعمب ماللا وأ ، هقح يف امل ةدملا روصت مدعل يأ ( رخاوألا )
 نهنم تجرخ نم حاكن وأ ( نهحاكن داسف فاشكنال ) ؟رسَمال نهل ةدملا

 حاكنلا يف ةدع ال هنأل زوجت ةدع ءاضقنا ةدعلا روصت مدع ىمسف ص ةمداقلاب

 ( قادص نهف همزلي الو ) ةدعلا ءاضقنا دعب ةدع آل اك « جوزلا بناج يف دسافلا

 نإ لماك قادص هيلعف الإو قادص بجوم لمفي ملو ( نهسمي مل نإ ) هفصن يأ
 سم ( عقو نإ ندلو نم بسن تبثو ) رم ام ىلع لثملا وأ رقملاف الإو ضرف
 . هناكمإ و ةولخلل هب مكح وأ

 مث ثربف نهضعب وأ رخاوألا تومت نأ لثم ( ثرا در حاكن خسفب مزلو )
 مدق ش رخاوألا هثرتف توعع نإو اهثرو نم هنع هب جرحم ام لئاوالا نم مدقي

 ةدوقفملا عماجت ال نم جوزتي نإو ى جرخت مل نم ىلع در الو “ هنع هب نجرخت نم
 . تمدق مث هتثروف تام وأ ةدوقفملا تمدقف اهثروف تتامف تخالاك

 اهبجومب رخاوألا نم ايهتذخأ نم ( ضرف فصنو ةعتم ) در اضيأ مزل ( و )
 در ( ال ) دقمنم ريغ حاكنلا نأ مودقلاب فشكنا هنأل ةدوقعملا عماجت ال نم وأ

 اذإ تخألا مرحت الو ص قادصلا باب يف رم امم ( سم ) وحن ( ب بجو قادص )
 اذإ نهن ود امو عبرأ اذك و > ةمح ترهظ ش اهتخأ هنم تدقف نم اهح وزت
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 هيلع دمي الو “ كلذ يف رسملا عقو ولو هتاجوز وأ هتجوز دقف دعب نهجوزت

 اذإ هتجوز عم عمتجت ال نم وأ عبرأ ىلع داز امم هتجوز دقف دمب جوزت نم قالط

 قلط وأ اهقلط وأ نهقلطف دقفلا دمب اهتخأ وأ اعبرأ جوزت نمف “ ةبح تجرخ
 نإو “ يدنع ايف ثالث ىلع هدنع نهف قالطلا كلذ دمي مل ةيح ترهظ مث اضعب

 نإ الإ « نينس عبرأ مامت لبق اثراوتو الجآ اهقادص عجر اهمجارو ةدوقفملا قلط

 اثالث ال اهقلط نإو ص اهل ثرإ الف هتوم لبق اهتدع ءاضقنا نقىتي ثحي تناك

 ثرإلا فالخ نيبت اذإو“ةدملا يف اهتوب مكحي هنأل اهثرو ةدملا لبق عبرألا تضفف
 در بوجو نم فنصملا اهركذ ىتلا روصلا يف ليقو “ ثرو ام ثراولا در

 نإو ى ةنسلا قيرطب عقو جوزتلا نأل در ال هنأ : قادصلا فصنو ةعتملاو ثرإلا

 باتك يف يتأي ام ىلع هنم هثرو امم ال رخآلا لام لصأ نم لك ثرو ناجوزلا دقف
 39 . هللا ءاش نإ ثرإلا
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 ‘ نبقادصلا لفأ يفو ‘ اهيف ريخ ء تح وزت دقو مدق نإ

 باب

 كلذ رمغو دوقفقملل رييختلا ق

 اهدجو وأ ى يناثلا جوزلا دنع اهدجو ءاوس ( تجوزت دقو مدق نإ )
 وأ ى نامعل وأ ص ءاليإ وأ ى ةمرح وأ ى راهظ وأ « قالطب وأ ث هتومب هل ةقرافم

 ص هتقراف وأ ، عبارلا دنع وأ ى هتقراف وأ « ثلاثلا دنع اهدجو وأ « كلذ ريغ

 لكو ص دحاو نم تثرو ام لك درتو ‘ دحاو هلك كلذ يف مكحلا نإف ؛ اذكهو

 هفلاخي نكل ى يل رهظ ام اذه “ قادص فصن وأ ةعتم نم مهنم تذخأ ام
 ذخاي هنإف ى يناثلا اهسم دقو ى يناثلا نم تدتفا دق اهدجو نإ هنأ نم يتأي ام

 . هب تدتفا ام يناثلا اهيلإ دريو هتجوز

 ذخأ ول هنأل ى ريخآلا قادصو هقادص ( نيقادصلا لقأ يفو اهيف ريخ )
 ص ريبك وهو هسفنل قادصلا درو سم دق ناك هقادص وه ناك نإف « اهنع امهرثكأ

_ ٥٣ 



 م امبلقأ : راتخاف نيرشع ريخألاو ةرشع اهقدصأ نإ هنأ كلذ نايب

 ءيش الو 0 اهسكعب طقف هدئازلا ةرشعلا هتمزلو هترسشع ههرلت

 يف ابواست نإ هيلع

 < ىقادص هب اه نكب ل 77 تّسم'ذإ ء ةنوبغم يم تناكف ى ةدئاف هل تناكف

 لوألا سم “نيثملاب نيقادص تقحتسا دق يهو ى !نوبغم ناك ائيش ذخأي مل ولو
 ى قادصلا نم صقن ام اهنع صقن امنإو ؛ نيقادصلا لقأ تمرغف ص يناثلا سمو
 ولو « نامضلا أطخلا طقسي الو ى ةغلاب ةلقاع اهيلع لوخدلا و جوزتلاب اهسفن اهصقنل

 . لوألا اهجوز رهظف ى عرسشلاب تجوزت ذإ ‘ ترذع

 رخآلاو قادص اهدحأ مزل نإ ى رقملاو قادصلا نم لقألا راتخي اذك و
 كلذ نم لقألا هرايتخاب دهش نإو ث رقع الك مزل نإ نيرقعلا نم لقألاو ؟ رقع

 الإ كلذ زجي مل الإو « زاج راكنإ عقي ملو نيتنيمألاو نيمألا ريغو ى نينيمألا ريغ
 نإ هنأل ةداهشل جاتحي الف اهايإ هرايتخا امأو ى ةيالولا لهأ ريغ ةداهش زيجم دنع
 ص اقلطم اهراتخا هنأب مكحي هناف اهراتخا هنأ مهمهفأ الو مهل حرصي ملو تام

 هنأ نيبتي مل وأ احيحص يقب ءاوسو ، لقي مل وأ تكسف رتخإ : هل اولاق ءاوس

 اهقدصأ نإ هنأ كلذ نايب ) هنع مهفي ال ثيحب ناكو مكب وأ نج ىتح اهراتخا

 راتخاف نيرشع ) اهجوز ددعت نأب عبار وأ ثلاث وأ ناث وه ( ريخألاو ةرشع

 ىنعمف « هل اهدرت نأ اهمزل اهايإ اهاطعأ دق ناك نإف ( هترشع همزلت م اهلقا
 طقف ةدنازلا ةرشعلا هتمزلو ) هطاطحناو هنع هكاكفنإ نيقادصلا لقأ رابتخا
 ولف ص ةرشع ةربخآلاو نيرشع اهقدصي نأ وهو ةلأسملا سكع يأ ( اهسمكعب
 كلذ طباضو ص رانيد همزل لقألا راتخاو ةعست ريخألاو ريناند ةرشع اهقدصأ

 يف ايواست نإ هيلع ءيش الو ) رخآلا ىلع نيقادصلا دحأ داز ام اهيطمي نأ
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 ،هل رايخ الو اهذخأ اهاسيي ملو قادص الب اهاجوزت نإو ، ضرف

 ى نيقادصلا لقأ ريغ ائيش ةأرملا نم ذخأي نأ هل سبل و قادصلا راتخاو ( ضوف
 ال اذك و ص هنم لجآلاو دوقنملاو لجاملا هلف لقألا راتخا اذإو ى هتطعأ ولو
 نيرقعلا لقأ راتخا اذإ هنإف ايواستي مل نإو “ رقع يف ايواست نإ هيلع ءيش
 اهرقع نوكيف اركب امهدحأ اهب لخدي نأ لثم ث نرقملا دحأ داز ام اهاطعأ

 وأ ،ابتيد رشع فصن اهرقع نوكيف ابيث اهب ريخألا لخديو ٤ اهتيد رشع
 اهلامجل اهيلع هريغ لوخد لاح اهقادص نم لقأ اهقادصو امهدحأ اميلع لخدي

 لخديو ةمأ يهو امهدحأ لخدي نأ لثمو ص رخآ لاح نود لاح يف اهنسحو
 رشع فصنف بيث تناك نإ و « اهتميق رشع ةمآلا رقع نإف ةرح يهو ةريخألا
 . ابيث ةرح مث اركب ةمأ تناك نإ اذك و ى اهتميق

 ديدجت الب ريخآلا اهجوزل نوكت اهنإف نيرقملا وأ نيقادصلا لقأ راتخا اذإ و
 دتعتف ى اهتكرت دق : لوقي نأ لقألا راتخا اذإ لوآلا فلكي : ليقو « ةدع الو

 مدقي ىتح املزتعا دوقفملا ةايحب ملع اذإ نكلو لوألا مهدنع حيحصلاو ى هلوق نم
 ريخألا حاكن نم تدتعا اهراتخا نإف ث اهقدصأ امب اهراتخي وأ لقألا راتخيف
 يف اهعماجي ال نكل ص عضولا اهتدعف الماح تناك نإ و ‘ رهشأ وأ ءورق ةثالث

 بسنأ وهو اضيأ عضرلا دعب دتعت : لسقو > سافنلا نم رهطت ىح جورفلا

 . مدقت امب

 ( اهذخأ ) قادص بجوم العف الو ( اهاسمي ملو قادص الب اهاجوزت نإو )
 دقعلا نأل ( هل رايخ الو ) ةينل الو ديدجتل جاتحي ال لوآلا دقعلا ىلع هل اهنإف

 يفلأ سم انه نكي مل املو “ هوحنو سملاب ةوق ضعب ىوقي امنإو “ فيعض يناثلا
 يناثلا نم امهل تبثي ال اهنألو « ربتعملا وهو “ لوآلا دقعلا الإ « نكي مل هناك



 لقأ يفو 0 اهيف ريخ اهاسم نإو ، طقف دحاو اهسم نإ اذكو

 { بيث رقع وهو ‘ نيرقعلا

 ص نيقادصلا لقأ نيبو اهنيب لوآلا رسي نأ نع لضف سمي مل ذإ “ قادص لوألاو

 ءاش نإف ى نيقادصلا لقأ لوألل روصتي مل هنأ عم يناثلل تبثت نأ ىلإ ليبس الو

 . ءاش نإ قالطلا دعب ريخألا اهل ددجيف اهقلط

 لصف وأ ( دحاو اهسم ) و قادص الب اجوزت ( نإ ) رايخ ال ( اذكو )
 قلط ءاش نإو ى لوآلا امذخاأيلف ( طقف ) ريخألا وأ لوآلا قادص بجوم

 ى هذه لبق يتلا ةلأسملاك رهاظف ريخألا اهسمي ملو لوالا اهسم اذإ اهأ « كلذك
 نأ نع الضف لوألا نم امهل قادص ال اهنألف لوآلا اهسمي ملو ريخألا اهسم اذإ امأو

 عم نيهجولا يف يناثلل اهكرتي نأ ىلإ ليبس الو ى اهنيبو نيقادصلا لقأ نيب ريحم
 . نيقادصلا لقأ هل روصتي مل هنأ

 لوألا ( ريخ ) قادصلا بجوم لعف وأ قادص الب اميمج ( اهاسمم نإو )

 يناثلاوةمألوألا اهيلع لخد نإ (بئيثَ)ةمأ (رقع وهو نيرقعلا لقأ يفو اهيف)
 ى ةمأ وأ ةرح بيث يناثلا اهيلع لخدو اركب لوألا اهيلع لخد نإ رقعو ى ةرح

 ٠ بيث لوألاب تراص نإ ، بيث رقع يناثلا لوخدبو « ركب رقع لوآلا لوخدبف
 'لوأآلا ىلعو ،اهحتفي مل ولو جوز اهيلع لخد اذإ بيث يهو : ليقو ى اهحتف ناب

 هراتخاو اببيث امهالك اهيلع لخد وأ « قادصلا راتخاو لوآلا اهحتفي مل نإف
 لثملا قادص اهل قادص الب ةسوسمملا نأب انلق نإو < هيلع ءيش الف ايواست دقف

 املاحو « يناثلا لوخد تقو يفو “ لوألا لوخد تقو يف لقألا يف رظنيلف

 . لقألا راتخا اذإ اهل دئازلا د رب لاح لك ىلعو ى امهيف
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 راتخي : ليقو ث اضيأ هل رايخ الو اهذخأ اهاسيي ملو اهاقدصأ نإو
 مش ةنونجم وأ ةلفط نع دقف نإو ‘ امهدحأ وأ اهاسم ول و لقألا

 > هل رايخ الو اهذخأيلف اهلاح يهو مدق ش هدقف مامت لدعب تج ورت
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 ءاش هتجوز اهنأ ينعي ( اضيا هل رايخ الو اهذخأ اهاسمي ملو اهاقدصأ نإو )

 ص رم ايف اذك و هتمصع موزل نع ذخألاب ىنكف « قلط ءاش نإف ع هرك وأ

 ( امهدحأ ) اهسمي مل ( وأ اهاسم ) د مل [ ولو ) ءاش نإ ( لقألا راتخي : ليقو )
 اهسم نوكيال ذإ « ىلأوأ هترابع يف هب تلخد يذلا اذهو “ رخآلا اهسمو

 وه ديعب هجو ىلع الإ امطق زئاج ذئنيح هرابتخا لب ى لقألا رابتخال ةباغ اعيمج
 ةجوز نوكت لب « رايتخالا هعم تبثي ال اهسم نأ نم « ام مهوتم همهوتيام

 مل هلعلو ى مدقت ا۔ا فانم لطاب مهوت وهو ى رايتخا الب لوآلا ةجوز وأ ريخألا
 لاحلاو “راتحي يأ « مالكلا ضعب فذحو لاحلل واولا لعج لب ةياغ كلذب درب
 . دحاو سمي مل وأ امهدحأ سم وأ اسم اهنأ

 تجوزت مث) ةنونجم ةلفط وأ (ةنونجب) ةغلاب( وأ) ةلقاع (ةلفط نع دقف نإو)
 ةلفط وأ اهنع دقف اك ةنونجم وأ ةلفط ( اهلاحب يهو مدق مث هدقف ) ةدم ( مامت دعب

 دقو ى تجوزتو ى ةنونجم يهو آلإ تغلب امو ى ةلقاع ةلفط اهنع دقف وأ ةنونجم

 جوزقلا قبسب يناثلا جوزتلا فعضل ( هل رايخ الو اهذخايلف ) نيناجملا جيوزت رم

 ىضرال هنآل ' لوآلا جوزتلا ىلع ةيقاب اهنأكف نونج وأ ةيلوفط ءاقب عم ى لوألا

 اهمكسمأ ءاش نإف ص كلذك راكنإ الو اربتعم ةلفطل ىضر الو راكنإ الو “ةنونجم

 نإ ربخيو ) اهب ىوقم يناثلا نإف غولبو لقع ناك اذإ ام فالخ « قلط ءاش نإو
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 3 حاكن دعب نونج اهب ثدح نإ اذكو ى ةقيفم وأ ةغلاب اهدجو
 رايخالو اهذخأ ةنونجم ريخألا اهجوزت مم ةلقاع اهنع دقف نإو

 ةن ونح وأ ةلفط نع دقف نإو ك يناثلا فعضو لوألا حاكن ةحصل

 ث هتدم متت م ام ةقافإ وأ غولب دنع حاكنلا راكنإ اهلف

 ىوقت دق يناثلا جوزتلا نأل ةغلاب نونج نم ( ةقييفم وأ ) ةلقاع ( ةفلاب اهدجو
 نأ هطرش نال تغلب نيح راكنإلا امل حصي الو ى ةقافإ وأ غولب دعب هايإ اهلوبقب

 مل اهنال ع تبثت ىلع اهنم سيلف مدقت نإو ى مدقتي مل انهو ى ةهبشلا يف مدقتي
 لوألل ىقبتف تغلب نبح يناثلا راكنإ امهلو « هتوم يف اوكش لب هتايحي نقتت

 تقافأ نيح يناثلا راكنإ اهل ةنونجملا اذكو ص نيقادصلا لقأ راتخم وأ اهراتخي

 حصي الف لوآلا تركنأ تءاش نإو ى نيقادصلا لقأ وأ اهراتخي لوألل ىقبتف
 اهب ثدح نإ ) رايخلا هل ( اذكو ) لطب دق لوألاو « لوآلا ىلع ينبم هنآل يناثلا

 ءايصلاو ءايكبلاو ( حاكن ) و غولب ( دعب ) هدقف دمب هيف تجوزت ( نونج
 ةنونجملا لثم يقبو ممصلاو مكبلا اهنع لاز اذإ ايهنع مهفي الو نايهفت ال ناتللا

 . ةيتآلا لئاسملا يفو اهلك لئاسملا كلت يف ةلفطلاو

 ةنونجب ريخألا اهجوزت مث ) نع رورجم نم لاح ( ةلقاع اهنع دقف نإو )

 . نونج لاحي الإ جوزتت مل اهنكل تلقعو جوزتلا لبق تفلب ولو ( اهذخأ

 حاكن ( فعضو ) هتوقو ( لوألا ) جوزلا ( حاكن ةحصل رايخ الو )
 . اهنونجل فعض امنإو ى ملعلا قيرطب حص ولو ( يناثلا ) جوزلا

 دنع حاكنلا راكن اهلف ) ةنونجع ةلفط و أ ( ةن ونح وأ ةلفط نع دمتف ن ١ و )

 يا ( هتدم متت مل ام ) ةنونجم ةلفط تناك نإ امم امهدنعو ( ةقافإ وأ غولب
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 دنع راكنإ الف هتجوز تدقفو هيلو هيلع دقع نونجم وأ لفط اذكو

 . . . . . ‘ كحلا ف دوقفملا تومه روضح

 ق تسدلف 0 يمكحلا هتومب هتمصع نم تحرخ دقف تم اذإ اهنأل دقفلا ةدم

 تفلب مث تجوزت دقفلا ةدم ت امل تناك نإ و « ركنت نأ نع الضف “ هتمصع
 ريرقت هايإ اهتزاجإ نأل ى لوآلا راكنإ امل نكي مل يناثلا تراتخاف تقافأ وأ

 حاكنلا نأ هل اريرقت هنوك هجوو ى لوألاب اهوجوز اذإ الثم اهئايلوأ رمأل
 عرف هنم قيلطتلاو « يناثلاب جوزقت مل هنم قلطت مل ول ذإ « لوآلا ىلع ينبم يناثلا

 تناك لوآلا ىلع ينبملا يناثلا تزاجأف تقافأ وأ تفلب املف « هل ةجوز اهنوك

 تراتخا دقف نم ةأرما تءاش نإو ث اهراتخا ءاش نإف لوألل اريرقت اهتزاجإ

 اذكو ) نيلوح باغ نإ اهديب قالطلا نأ تطرتشا نإ نيلوحلا مامت دنع اهسفن
 دقع ) هنع مهفي الو مهفي ال مصأ وأ كبأ وأ نونجم لفط وأ ( نونجب وأ لفط

 ةقافإلاو غولبلا لاح راكنإلا هل ( اهجوز تدقفو ) ةأرما وأ ةلفط ( هيلو هيلع
 روضح دنع ) قالط الو “ الصأ ( راكنإ الف ) اهداعبإل ةدملا مامت غولب لبق

 قلط ولف “ تومب قلمتم ؤ نينسلا عبرأ تضم نأب ( مكحلا يف دوقفملا توم

 اهسفن دوقفملا ةأرما تقلط وأ ص اهنع وه دوقفملا وأ ةدوقفملا هتجوز دبعلا دس

 كاهدعي ال دقفلا ةدم مامت لبق حص هيلإ اهل هرييختب وأ مولعم ىلإ اهل هايإ هقلعتل

 ال هنأ ىنعملا نوكيف دنع رارقتساب يف قيلعت زوجيو “ كلذ هبشأ ام اذك و

 راكنإلا عقي دقف بيغلا يف امأو عبرألا يضم دنع مكحلا يف هل وأ اهل راكذإ

 نينس عبرأ تضم اذإو “ ايح دوقفملا صخشلا نوكي نأب ةعقوم نهيضم دعب

 ضار هنأب فلحيف غلبي ىتح هثرإ هل فقو ىثنأ وأ اركذ دقف نم جوز غلبي ملو

 غولبلا دح لخد دقو الإ ةدملا متت ملو غلبي مل نم وه دوقفملا ناك نإو ى حاكنلا

 تمت ولو ىضرتو غلبت ىتح دوقفملا ةجوز قلطت ال : ليقو ص يقابلا هثرو اعطق
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 هتومب دعب تجوزتو ةأرما هيلع دقع نونج وأ لفط يلول رايخ الو

 ى القاع وأ ًاغلا مدق نإ ريخو ‘ هتأرما ذخأملو ‘ هلاح مدق اذإ دقفب

 ًان ونج مدق مش تجوزت دقو ةأرما نع لقاع دقف نإو

 ةلزنم غولبلا لبق اهجوزل اليزنت قيلطتلا دعب قالطللو ةافولل دتمت اهنأو « ةدملا
 اهقلطي مث هغولب يف كشت ال ىتح رظنت ةفلاب نع دقف يبص يف ليق اذك و « مدعلا

 الو اهل قادص الو « هب تيضر اهنأل كلذ اهمزل امنإو « ةافولل "دتعت مث ڵ هيلو
 نيح نم نينسلا عبرأ بسحت : اضيأ ليقو ى هغولب دعب هاضر ملعت مل ذإ ثاريم
 نم عبرألا نإف ى كلذك سيلو قالطلاو ةافولل دعب دتمتو هغولب يف كشت ال

 . امطق دقفلا موب

 اهتفيلخل الو نونجم لفط وأ ( نونجب وأ ) ابأ ولو ( لفط يلول رايخ الو )
 ةجوز لثم اهلمشي ام ةأرماب ديرب نأ لمتحيو ع ةلفط وأ ( ةأرما هيلع دقع )
 ( هلاج مدق اذإ دقف ) ببس ( ب هتوم ) ب مكحلا ( دعب تجوزتو ) ىثنأ وأ
 اضيأ هيلو ال وه ( ريخو هتارما ذخايلو ) انونجم الفط وأ انونجم وأ الفط

 دقف نأ دعب اغلاب ( القاع وأ ) “ غلاب ربغ دقف نأ دعب القاع ( اغلاب مدق نإ )
 تناك نإ هل رابخ ال نكلو © الفط انونجم دقف نأ دعب اغلاب القاع وأ ڵ انونجم

 . رم امم مولعم هوحنو اذهو ى ةغلاب اهدجو نإ الإ ةلفط هتجوز

 ةلمج ى دقفلا ةدم مامت دمب هريغ ( تجوزت دقو ةأرما نع لقاع دقف نإو )

 اهجوزت نأل ةنراقم الو “دقفلا قبسي ل هربغ.اهج وزت نأل ةمكحم لاح ال ةضرتمم

 انونج مدق مث ) اهجوزت وان ريغ هدقف لاح هنأل ةردقم الو تقوب اعقي مل هدقفو
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 تجوزت دقو غلاب دقف نإو « هتفيلخ وأ هيلول رايخ الو ، اهذخأ

 دقع دعب نونج رخآل ثدح نإو ، مدق اذإ اهذخأ انونجم وأ الفط

 غولب دعب مدق مث امهدحأ تجوزت نإ اذكو ى مدق اذإ ريخ

 . . . ...... .... . ةقافإ وأ

 نونجمو لفط يلول نكي مل امنإو ( هتفيلخ وأ ) ابأ ولو ( هيلول رايخ الو اهذخا
 ى حصي ال اهيلع اهقالطو قالطلا ةلزنمب قادصلا رايتخا نأل رايخ اهتفيلخو

 هللعو « لا دبع يبآل هتيأر مث ‘ يل رهظ اذك « دقفلا مامت دعب يلو نم حصي امنإو

 ،ةقافإ وأ غولبب هلاح نيبتي ىتح ررقيلف ةقافإوغولبل فقوتم اهحاكن ناب اضيأ
 كبألا ناك نإو ع ةيتآلاو ةروكذملا لئاسملا يف هل ةيلوفطلاك جوزلل مكبلاو مصلاو

 . هسفن راتخي يذلا وهف ةباتكب ولو هنع مهفي وأ مهفي "مصألا وأ

 يف رم ام ( انونج وآ افط تجوزت دقو ) هلوق ينفو ( غلاب دقف نإو )
 ك تحوزت دقو مذقو » يأ » رامضإ ىلع ؟ءڵاح لمحت نأ انه زوححمو ى افنآ هلشم

 فطاملا قبسي ال فوطمعملا لومعم نأل مدق ريمض نم رم ايف“آلاح اهلعج زوجي الو

 وأ غلب اذإ رايخلا يناثلا جوزلل نألو ، يناثلا حاكنلا فعضل ( مدق اذإ اهذخأ )

 . لوآلا مواقي الف قافأ

 لقعو غولب يف ( دقع دمب نونج رخآل ) ا جوزل ( ل ثدح نإو )

 نا اذكو ) لقعو غولب يف هعوقول اضيأ يناثلا ةوقل ( مدق اذإ ) لوألا ( ريخ )
 دوقفملا لوألا ( مدق مث ) دقفلا ةدم دعب انونجم وأ الفط ( امهدحأ تجوزت

 ةقافإ يأ ص نونج نم ( ةقافإ وأ ) يناثلا جوزلا غولب دعب يأ ( غولب دعب )
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 مدق مش اهنع 7 ام وأ رخآلا نم هتحوز تقلط نإو ك اضرأ رخ

 . ةرم اك يناثلا نم تذخأ ام "در اهمزل لوألا

 ء ةقافإ و غولب دعب هيلع ةماقإلاب يناثلا دقعلا ةوقل ( اضيأ ) لوآلا ( ريخ ) يناثلا

 دتعتو ى ىتعت مث نينسلا حبرأ يضمت ىتح جوزتت الف دقفف هتيرس" ربد نمو

 نإ و ى اهقادص اهل و هتمأ يهو اهذخأ تحوزت دقو مدق نإف / ةرحلاك ةافولل

 . زاج اهحاكن زاجأ

 الو ‘ اهؤطو هيلع مرح دقف دقو تملسأ مث نييدوهي ةمألاو ديسلا ناك نإو

 ‘حضاولا وهو ةَمألاك : ليقو ث ةملسملاك دتعتف ملسمل اهعاب نإ الإ هنذإب الإ جوزتت
 نإ هيلإ درتو هتمأ يهف املسم مدق نإو ‘ تماسأ دقو مدق نإ يمذلل ليبس الو
 حص نا هيلإ تدر مدق مث تجوزتو هتأرما تملسأ و يدوهي دقف نإو ى ءاش

 . جوزتت نأ لبق همالسإ

 ( رخآلا ) جوزلا ( نم ) اقلطم دوقفملا ةجوز يأ ( هتجوز تقلط نإو )
 إو : لصألاو « ضمب هعنم دقو ى نمب هلعاف رجو ى لوعفمال لعفلا ءانب هيف
 جوزتملا هدبع نع ديسلا قلط اذإ ام لمشيل كلذ راتخاو « هتجوز رخآلا قلط
 لوألا مدق م ) هوجولا نم ام هجوب اهقراف وأ ( اهنع تام وأ ) دوقفملا ةجوزب

 امأو ص قادص فصن وأ ةعتم وأ ثرإ نم ( يناثلا نم تذخأ ام در اهمزل

 حيحصلا وهو بابلا لبق ( "رم اك ) هب هتقحتساو سملاب هنأل هدرت الف قادصلا
 هبو ملعلا ى قيرطب كلذ تذخأ ا مأل درت ال : ليقو 0 رثكألا هيلعو “ يدنع

 اذإ درت" مث ةنسلا ىلع ذخؤت ءايشالا نم آريثك ىرت الأ « فيعض وهو تجدزت

 ذخأتو « لبق قلطو سي مل اذإ قادصلا فصن ذخأت امنإو ى اهفالخ نبت

 هذهب كلذ تذخأ اذإؤف ى "سم لبق قلط نإ ةعتملا ذخأتو ى تام نإ قادصلا
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 ام در اهمزل مدق مش هتوم كح دعب بئاغ ةجوز تجوزت نإ اذكو

 0 تسف مولعم تجوزت نإ و ‘ اهقلط وأ تام نإ يناثلا نم تذخأ

 تج"وزت نإ فلخلا اذك و ى حيحصلا ىلع هت"در لوآلا ةايح نيبت مث ةروصلا

 وأ اورثك لوألا دمب نيذلا اهجاوزأ سنج رخآلاب ديرب نأ لمتحيو « [آ_جاوزأ

 يف قالطلا ةلزنمب وأ “ هلك قادصلا ذخأ يف سملا ةلزنمب توملا نوكي امنإو « اوتلق
 اذإ اكو ى دقفلا لئاسمك هنالطب نبت اذإ امأ « دقعلا "حص اذإ فصنلا ذخأ

 دقعلا كلذ نآل قادص الو « امهل قادص فصن الف هنع ةمرحم وأ هتمرح اهنأ نيبت

 اقادص مسي مل نإ اهلثم قادص وأ رقع وأ مات قادص اهلف تسم نإ الإ دقع الك

 . ديزم هللا ءاش نإ يتأيو ى ةعتملا قحتست نميف مالك ةرمو ص ةمرحلاب يه ملعت ملو

 هنأ نم حوجرملا ىلع ءانب ( هتومب كح دعب بناغ ةجوز تجوزت نإ اذكو )
 > توع ال هنأ حيحصلا نأ ماكحألا باتك ف يتأيسو ك تركذ" دقو ةدمب توع

 ككلانه اثراو وأ ةيرذ هل نأ لاتحال هلام مسقي ال هنأ هتوم مدع ىنعم نأ ىلع وأ
 امدعب ص هتومب كح امدعب : هلوق ىنعم نوكي نأ زوجيو « فيعض ليوأت اذهو

 ام "در اهمزل مدق ح ( هححص 11 ةفلاح الو ةافانم الف > هتوم ةداهشل اب كح

 قادصفصن وأ ةعتم وأ ثرإ نم( اهقلط وأ ) يناثلا ( تام نإ يناثلا نم تذخأ
 درت الف بئاغلا وأ دوقفملا مدق مث اهسم نإ امأو درت ال : ليقو “ حيحصلا ىلع
 فصن وأ ةعتم هنم تذخأف هتأرما لجر قلط ولف “سملاب امل قح هنآل قادصلا
 عاضرب ولو هل ةمرحم اهنأ نيبت مث « اهثروف تتام وأ « هتثروف تام وأ قادص

 . اهلف قادص بجوم اهب لعف نإ و « "درلا بجو

 بجوي ا۔م لعف وأ ( تسمف مولعم ) قادص ( ب ) رخآ ( تجوزت نإو )
 دقفلا لئاسم عيمج يف اذكهو « "رم ام ىلع جرف رظن وأ ديب سم نم قادصلا
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 هبوجول قادصلا كلذ ريخألا مزلو { مدق اذ] اهذخأ هب تدتفا مث

 ٠ بئاغ ةجوز اذكو ‘ حاكنلا خسفب ءادفلا لطبو > سم

 رثكأب هزاوج ىلع ءانب رثكأب وأ هضعب وأ هلك قادصلاب ( هب تدتفا مث ) ةبيغلاو
 قادصلا كلذ ريخألا مزلو ) دقف نم ( مدق اذإ ) امتح لوألا اهجوز ( اهذخأ )

 هل ةجوز تسيل اهنأ روهظب يأ ( حاكنلا خسفب ءادفلا لطب و سمب هبوجول
 دوقفملا مدق مث ءادفلا دمب اهعجار ولو ى ءادفلا حصي نأ نع الضف اهجوز مودقل

 تجوزت نإ ( بئاغ ةجوز اذكو ) « ربيختلا لئاسم رئاسك اريغ ناكل
 تسم نمو ى نيمكحلا يف دوقفملا ةجوزك ى مدق مث اهعجار وأ مدقو تدتفاو

 . هب تدتفا ام اهلف ةمرحم اهنأ نُسبتو رقع وأ قادصب تدتفاو
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 لصف

 ش ‘ يناثلا دقف م ء هريغ تح وزت 7 > ةح وز نع دةف نم

 2 هدنع يهو اومدق ش ‘ ًاحي ار 2 > دف مش » اثلاث تح وزت

 الو س يناثلل ال عبارلل تناك لقألا راتخا نإف س لوألا ريخ

 . ثلاثلل

 لصف

 يناثلا ديقف" مث ) ةدلاو ةدملا دعب ( هريغ تجوزت مث ةجوز نع دقف" نم )
 ىلإ ولو اذكهو ص كلذك ( اعبار مث ى دقفأ مث ) كلذك ( اثلاث تجوزت مث
 ريخ ) عبارلا دنع يأ ( هدنع يهو ) ةثالثلا يأ ( اومدق مث ) رثكأو رشاع

 اه ( راتخا نإف ) عبارلا قادصو هقادص : نيقادصلا لقأ نيبو اهنيب ( لوألا
 ايف اذك و ت ايواست نإ قادصلا وأ اتوافت نإ ( لقألا ) راتخا نإو « هل تناك

 اهجورخ و ى هدنع اهدوجوب هحَجرتل ( ثلاثلل الو يناثلل ال عبارلل تناك ) يتأي
 وأ يناثلا حجرتي لف مهنم قحأ لوآلا نوك يف مهئاوتسا عم ى ملعلا مكحب ايهنع

 ( ه - لينلا ٧ ج ) _ - ٦٥



 نإف ريخ آلوأ ثلاثلا مدق نإو 3 اهاّسم نإ ايهنم اهقادص ذخأتلو

 لوألا مدق م يناثلا اهذخأ نإف ء اضيأ رّيخ يناثلا مدق مث اهراتخا

 ثلاثلا مدق نإو ث يناثلا دنع تماقأ لقألا راتخا تإف س ريخ

 لوألا مدق مث اضيأ لقألا راتخاف يناثلا مدق مث لقألا راتخاف آلوأ

 ءاهوسه نإ عبارلاو ثلاثلاو يناثلا نم اهتاقدص ذخأ اهلف ء اهذخأف

 اهدعب امو . كحلا يف ةعب رألا نود هتجوز تدلو ام ًادوقفم مزلو

 يناثلا نم ( ايهنم ) اهرقع وأ ( اهقادص ذخاتلو ) قبسلاب عبارلا نع ثلاثلا

 ( اضيأ ريخ" ال“وأ ثلاثلا مدق نإو ) ، هبجوم العف وأ ( اهاتسم نإ ) ثلاثلاو
 مدق مث يناثلا اهذخأ ناف ) ثلاثلا قادصو هقادص : نيقادصلا لقأ نيبو اهنيب

 راتخا نإف ) يناثلا قادصو هقادص:نيقادصلا لقأ نيبو اهنيب ( ريخ لوألا

 يناثلا مدق مث ى لقألا راتخاف الوأ ثلاثلا مدق نإو ، يناثلا دنع تماقأ لقألا
 امراقعأ وأ ( اهتاقدص ذخأ اهلف اهنخاف لوألا مدق مث ، اضيا لقألا راتخاف
 . نهبجوم اولعف وا ) اهوَسم نإ عبارلاو ثلاثلاو يناثلا نم )

 ثلاثلا ناك يناثلا توم حص وأ ى هتلزنم يناثلا ناك لوألا توم حص نإو

 نم اهراتخاو ثلاثلا مدق وأ ى عبارلا نم اهراتخاو يناثلا مدق نإو « هتلزنم

 اهراتخا يذلل تناك ص اذكهو “عباسلا نم اهراتخاف سماخلا مدق وأ « سماخلا

 . اهنيب يذلا مدق ولو « اههنيب يذلل ال

 يف ةعبرألا ) ماوعألا جورخ ( نود هتجوز تدلو ام دوقفم مزلو )
 دعب يأ ( اهدعب امو ) “هل شارف اهنأل يحلا مكحب هيلع موكحم هنأ رم اك ( كحلا
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 اهنع دقف نإو ، ثلاثلا ال نالوق يناثلا يفو لوألا همزلي ء ه.وي نم

 موي نم ربش دعب هتوم حص مث ةعبرألا نود ايف آريثك تدلوف

 ٠ . . . . . . كلذكف هدقف

 (لوألا) دلولا ( همزلي ) دقفلا موي يأ (هموي نم ) باسحلاو دالوألا نم ةعب رآلا

 ص رثكأ وأ لقأ وأ ةعاسب عضولا ةدم تبراقت ولو ى ( نالوق يناثلا يفو ) اهنم
 تدلو ا۔م همزلو « هتمأ نيا وهف ( ثلاثلا ال ) همأ نا : ليقو © هل دلو : لبق
 هيف ام ددمت نإ يناثلا نطبلا يفو ى رثكأ وأ امبرأ وأ اثالث ولو دحاو نطب نم

 ةميلشمآ يف دالوألا وأ نيدلولا نم جرخ ام وه دحاولا نطبلا وأ “ثلاثلا ال نالوق

 مامت لبق نطبلا يف هنأ نيبت ام همزلو ى رخآلا بقع ادحاو ال“ةَمئفد" وأ ةدحاو

 لبق اهدعب كرحت ام اذك و « رثكأ وأ ةنس نيرسثع اهدعب يقب ولو 4 ةعبرألا
 تارم ثالث تدلو ولو ى اهدعب رهشأ ةتس لبق دلت امو ‘ ةرشعو رهشأ ةعبرأ

 دعب نيتنسلا جورخ لبق دلت ام لك همزل لب يدنع قيقحتلا وه اذه : رثكأ وأ

 كلتف ى يرستلا باب يف دلولا قوحل يف لاوقأ تمدقتو ى هل هتعدا نإ ةعبرألا

 لقأ هقوف ام وأ عبارلا وأ ثلاثلا دلولا نيب ناك اذإ و ‘ اضيأ انه تبثت لاوقألا
 كرحت ام اذك و ط دوقفملا اومزل دقف دقفلا ةدم ماتب كحلا موي نم رهشأ ةتس نم

 . كلذ نم رهشأ ةعبرأ لبق

 تقولا دعبو ( ةعبرألا ) جورخ ( نود ايف اريثك تدلوف اهنع دقف نإو )`
 نم ) بوسحم ( رهش دعب هتوم حص مث ) ‘ لاق اك دعب هيف هتوم حص يذلا
 امو هتوم ةحص لبق هب تتا امب ةربعلا نآل رثكأ وأ رهش نم لقأ وأ ( هدقف موب
 قيقحتلاو « نالوق ىناثلا يفو ى ثلاثلا ال لوألا همزلي ( كلذكف ) اهدمب هب تتأ
 وهو ى هتومب كحلا لبق هب تتأ ام لك همزلي : ليق لب « افنآ هتركذ ام يدنع
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 هتوم حص نإف { رثك نإو ء تدلو ام اليوط هتجوز نع ابئاغ مزلو

 ه ثلاثلا ال لوألا موزل يف دوقفملاكف هتبيغ موي نم رهش دعب

 ةعبرألا دعب ريثك تدلوف ةأرما نع دقف" نمو ، فالخ يناثلا يفو

 ص مدقف" ةدم دعب آريثك تدلوف دقفف ًايناث تجوزت مث ى هموي نم

 ه كل ذك تدلوف دقفف .. الا تحوزت مث

 وهف هبف هتايح تحص يذلا تقولا جورخ لبق هب تتأ ام امأو « هب لومعم ريغ

 هيف تحص يذلا تقولا جورخ دمب هب تتأ ام اذك و « رثك وأ "لق ،هلك هل

 اذك و « هلك همزلي هيف هتوم حص يذلا تقولا كلذ نم رهشأ ةتس لبقو هتايح

 . ةنسلا دعب دلو ولو هنم رهشأ ةعبرأ لبق كرحت ام

 اباغم وأ ابوبغ وأ ابابغ وأ ( ليوط ) انامز ( هتجوز نع ابئاغ مزلو )
 ىنعمب « ليعف » ريكذت زاوجل ليوطةبوبيغ وأ ةبويغ وأ ةبيغ وأ اليوط ابيغم وأ
 دعب هتوم ًحص نإف ) هل شارف اهنأل ( رثك نإو ‘ تدلو ام ) ثنؤملا عم لعاف
 ص كلاثلا ال لوألا موزل يف دوقفملاكف هتبيغ موب نم ) رثكأ وأ لقأ وأ ( رهش
 ص قباسلا فالخلا هيفو ى هتفلسأ ام يدنع قيقحتلاو ( فالخ يناثلا يفو

 . قباسلا ليصفتلاو

 ةبوسحملا ( ةعبرألا دعب) دالولا نم ( اريثك تدلوف ةأرما نع دقف" نمو )
 ةدم دعب اريثك تدلوف دقفف ايناث تجوزت مث ) دقفلا موب يأ ( هموب نم ) ١

 ( كلذك ) دقفلا ةد__م دعب اريثك ( تدلوف دقفف اثلاث تجوزت مث ى هدقف



 نيبو هنيب ام وه ذخأيو { يناثلا حاكن نيبو هنيب ام لوألا ذخأيلف

 هندب امع يناثلا مزلي : لقو > مهمودف نس م هتيب ام ذخأيو > ثلاثلا

 مزلو 2 هدعب ام ال نالوق يناثلا يفو > مهنم لوألا ثلاثلا ناب و

 لهو 2 هدعب ام ال نالوق يناثلا يفو ء هدقف مامت دعب لوألا ثلاثلا

 ٠ . ٠ ٠ ٠. ٠ دالوألا يقاب لوألا مزلي

 ةتس وأ ةسمخ ولو ( يناثلا حاكن نيب و هنيب ام لوألا ذخايلف ) ص دح الب ذكمهو

 اودلو" مهنأ بيغلا فشك هنأل « ةدملا تلاطو 2 دحاو دعب ادحاو ولو رثكأ وأ

 ذخايو ) : هلوق يف اذك و ى شارفلا بحاصل دلولاو ى هل ةجوز يهو هشارف ىلع
 نيب ام يأ ( هنيب ام ) ثلاثلا ( ذخايو « ثلاثلا نيبو هنيب ام ) يناثلا يأ ( وه

 رثكأ اوناك ولف 0 لوألاو يناثلاو ثلاثلا اذه مودق يأ ) مهمودق نهب و ) هحاكن

 ص اذكهو سداسلا نيبو هنيب ام سماخلاو « سماخلا نيبو هنيب ام عبارلا ذخأل
 دعب ادحاو اورثك ولو دالوألا نم اهنيب ام نينثا لك لوأ ذخأي هنأ لصاحلاو
 يناثلا مزلي : ليقو ) ءايرك ز يبأو فنصملا راتخغ اذهو “ ةدملا تلاطو “ دحاو

 نالوق يناثلا يفو ص مهنم لوألا ثلاثلا نيبو هنيب ) نيذلا دالوألا نم يأ ( ام
 يناثلا ) دلولا ( يفو “ هدقف مامت دعب لوألا ) دلولا ( ثلاثلا مزلو “ هدعب ام ال

 وهو ؟ ( دالوألا يقاب لوألا مزلي' له ) لوقلا اذه ىلع ( و “ هدعب ام ال نالوق

 نيب امم ثلاثلا دلولاو ى مودقلا نيبو « ةدملا دعب ثلاثلا جوزلا نيب امع ثلاثلا دلولا

 ص نيلوقلا دحأ اهيف “يناثلا دلولاو ثلاثلا جوزلا نيبو دقفلا ةدم دعب يناثلا جوزلا

 يف الصأ لوآلا دوقفملا نكي مل ول هنأ لوقلا اذه هجوو “ ثلاثلا دعب ام لكو

 املو ص لوق ىلع يناثلا اذك و همأ نبا ثلاثلا ناكل ايقاب هشارف نكي ملو «شارفلا
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 تلخدف حوز نم هجوز تبره نإو 0 نالوق ؟ ممما ونب مه وا

 هيف فرعت ال آدلب

 توثأ ولو ى رمآلا سفن يف هل شارفلا نأل ةيقابلا دالوألا هب قحلا كلذك ناك

 لممي ملف هئاقبو هقبسل يوقلا يقيقحلا شارفلا وهو هريغل شارفلا اضيأ عرشلا
 ناك ام الإ همزلي الف هدعب نمم هريغ امأو ى يقيقحلا هشارف ةوقل يرهاظلا هتومب

 هتومو ‘ يرهاظلا هشارفب لمع هدعب دحاوو اهيف دقف يتلا نينسلا عبرألا يف

 هب ىتحلأ ام لصفل ( مهسأ ونب مم 'وأ ) تدع اك نالوق يناثلا يفو “ يرهاظلا
 لوآلا انه نكي مل ول هنأبو ى لوألا جوزلا نيبو « مهنيب ثلاثلاو يناثلا جوزلاب

 ص دحاو لك يف توملاو شارفلا ربتعا لوقلا اذه بحاصو 4 مهمأ ونب مهنأب مكحل
 بحاصو ى توملا ربتمي ملو عيمجلا يف شارفلا ربتعا لوآلا لوقلا بحاصو
 ؟ هشارف ةوقل لوآلا ادع اهف توملاو دحاو لك يف شارفلا ربتعا يناثلا لوقلا

 . ( نالوق )

 « نوفلخ نيا فسوي » بوقعي وبأ ركذو ث اضيأ هتفلسأ ام يدنع قيقحتلاو

 ًادالوأ تدلوف ةداهشلاب بئاغلا جوزلا ةافو دعب وأ دقفلا ةدم دعب تجوزت نميف

 دنع هشارف اهنأل يناثلاب.نوقحال دالوآلا نأ : بئافلا وأ دوقفملا ةايح تنيبت مث
 لاقو ى انباحصأ ةماعو زبزملا دبع نباو عيبرلاو ةديبع يبأ و يلعو روهجلا

 لعو « ةقىقحلا يف هل شارفلا نأل لوآلل نوقحال مهأ : دانع نباو ةفينح وبأ

 نم رثكأ هدعب تجوزت ولو هعوجر ىلإ دقف ام تقو نم لوألل مهلك دالوالاف
 اوتام لي اودقفي مل وأ « اهمامت دعب وأ ‘ دحا و لك دقف ةدم مامت لبق تدلوو ةثالث

 . اوقلط وأ

 تاذ اہأ ( هيف فرمت' ال ادلب تلخدف .جوز نم ةجوز تبره ناو )
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 آريثك تدلو مث اهنع تام وأ اهقلط مث اجوز هب تجوزتف

 مزلو ، نالوق يناثلا يفو « مهنم لوألا يناثلا مزل اهذخأف لوألا مدق مث

 بصاغ جوزت نإو ، يقيقحلا شارفلا هنأل كلذ قوفام لوالا

 تدلوف اتيب اهل ذختاف كلذب نلعأف هتيرس ىرست وأ لجر ةجوز
 تدلو ام همزلي : ليقو ى مكحلا يف لوألل لكلاف آريثك هدنع

 تآزرود

 ناب ( اجوز ) هيف يأ ( هب تجوزتف ) هيف اهبسن وأ اهسفنب تفرع ولو جوز
 ىلو اهجوزف امل جوز ال نأ ىلع تامحف > تتكر وأ > امهل جوز ال هنأ ترهظأ

 مدعل اهجوزب نم تلك و وأ ى يضاقلا وأ كاجلا وأ ةعامجلا وأ مامإلا وأ هيف اهل

 ى اهقلط مث ) جوز تاذ اهنأ فرعي ال رخآ اجوز اهدلب يف تجوزت وأ « يلو
 تلعف ام ركني وأ اهذخأنل اهيلإ ( لوألا مدق مث أريثك تدلو مث اهنع تام وأ

 ‘مهنم لوألا يناثلا مزل ) اهجوز هنآ نيبتو اهذخأي مل وأ ( اهذخاف ) هلطبي وأ

 ىباسلا فالخلا هيفو ى اضيأ تفلسأ ام قيقحتلاو ع ( نالوق يناثلا يفو
 ص ( يقيقحلا شارفلا هنأل كلذ قوف ام لوألا مزلو ) ، اضيأ قباسلا ليصفتلاو
 قوف امو ايناثو آلوأ هب تتأ ام لك لوألا مزلي ةفينح يبأو دابع نبا لوق ىلعو

 . ةلعلا هذهل .كلذ

 ( كلذب نلعاف هتيرس ىةرست وأ “ لجر ةجوز بصاغ جوزت ناو )
 ( مكحلا يف لوالل لكلاف اريثك هدنع تدلوف اتيب امف ذختاف ) نلعي مل نإ ابس الو

 رهشألا ( نود تدلو ام همزلي : ليقو ) “ حيحصلا وه اذهو « هل شارفلا نال



 ؛ ممأ ونب كلذ قوف امو ‘ هد رست وأ بصاغلا حاكن موي نم ةتسلا

 الو هتأرما ذخأي : ليقو { نيقادصلا رثكأ راتخي دوقفملا : ليقو

 رخآلا ىلعو هيلع تمرح : ليقو ي هل رايخ

 حاكن موي نم ) مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ نود اهنطبي ىرحت امو ( ةتسلا )

 نم تبره نإ : بوقعي وبأ لاقو ( مهمأ ونب كلذ قوف امو هيآرست وأ بصاغلا

 ال ىنز دلو اهدلوف اهنع جوزلا ءطو عطقنا و تبصغ' وأ لجرب تقحلو جوز

 هل ليزنت هسفنل اهنمض اذإ بصتفملل تباث بسنلا نإ : ليقو « جوزلا قحلي

 > وز نم نوكي نأ يج ر" وأ هب تببس اف تمبُس نإو « لحتسملا ةلزنم

 ‘ نيك رشمل همسن توبثب : : لقو « همأ نا كلذ ريغو > هلف مالسإلا ف

 دانع نبا لوق وهو [{ شارفلا وذ هنأل مالسإلا ق اهحوزلف تدلو ام لك : : لمق و

 . ةفينح يبأو

 هقادص داز ام امل ىطمي ال نأب ( نيقادصلا رثكأ راتخي دوقفملا : ليقو )

 لقأ هقادص ناك وأ اقادص ايواست نإو س هلباق ام اهيطعي ال امك ، يناثلا قادص ىلع
 : ليقو « هل رايخ الو هتأرما ذخاي : ليقو ) ائيش اہبطعي ال نأ ىلوآلابف

 نإ هتمصع يف يهو هدعب اهجوزت نم لك ىلع يأ ( رخآلا ىلعو هيلع تمرح

 لك نإ : ليق دقو ى لوألل مهلك دالوألا لوقلا اذه ىلعو “اهنطاب ىأر وأ اهتسم

 : ليقو ى اهجوز ىلعو هيلع تمرح كلذ فالخ نيبت مث لحي اك ةأرما سم نم

 ضعب يف فنصملا لاق ص نيلوقلا ىلع لوألل مهلك دالوألاو « اهجوز ىلع ال هيلع

 ت۔ حصو تدلوو تح وزتو ت “دتعاف اهجوز ة ٥ أرما ىلإ يمن ُ نإو : هتارصتحم



 هقالط يتأي وآ هتوم حصي ىتح جوزتت ال ةالتبم دوقفملا ةجوز : ليقو

 . ى همودق دعب بئاغل رايخ الو ى رمام هب قفملاو

 قارف وأ رتومب هنم تجرخ نإف لوألا ةجوز يهو ريخألل دلولاف لوألا "ةايح

 : لاقف تدلوو ةأرما جوزت نمو “ همدع ربتخاو 9 فالخ ريخألل اهلح ىفف

 لقأل تدلو نإو ى اهلوق لوقلاف ةتس ذنم تلاقو 0 رهشأ ةعبرأ ذنم اهتجوزت

 لقأو ةتسل ةدالولا يف يفكتو ى ال : "تلق « هب قحل هدلو هنأب "رقأف ةتس نم

 تمرح وأ انناب ولو قلط وأ تام نإ لوآلا مزلي" : رثكألا لاق دقو 2 ةدحوم

 اهدمب دلولاب وأ لوخدلاب ريخالا "رقي وأ ةتسلا مامت دعب دلت ج وزقت مل ام نيتنس ىلإ

 ٠ ا اهجوزت ذم

 نإف ى ةيلتبم ءايركز يبأ خسن ضعب يفو ( ةالتبم دوقفملا ةجوز : ليقو )
 ناك تفإو ؟ حتف دمب اهك رحتل افلأ ءايلا تلدبأ اله : ليق ى ماللا حتفب ناك

 هنإ : لاقي نأ نكميف ىاهالب هللا لب اهريغ ولبت يتلا يه تسيل : ليق اهرسكب

 ص تلتباف اهالب:يأ“ دحاوب يدعتملا الب عواطم مزال لعاف مسإ _ ماللا رسكب

 .(هقالط يتاي "وآ ) ءانمأ دوهشب ( هتوم حصي ىتح جوزتت ال ) ءالبلا اهيف رثأت
 راتخي دوقفملا نأ نم ( رم ام هب ىتفملاو ) رم اك هنع ليق ايف يلع كلذ لئاق
 جوزقلا اهل نأو « هدعب اهجوزت نم ىلع الو هبلع مرحت ال اهنأو ى ءاش نإ لقالا

 . ةدعلاو دقفلا ةدم دعب

 نم دتعت ىتح اهبنتجيو هتجوز ذخأي لب ( همودق دعب بئافل رايخ الو )



 امهالكو دقفلا يف ةلخلا لهأ زاوجب : ليقو س دوقفملاك : ليقو

 . حورطم

 ولو ( دقفلا يف ةلمجلا لهأ زاوجب : ليقو ث دوقفملا ) رسحم ( : ليقو ) يناثلا

 ةاعارم ربخلا درفأ ( حورطم ) نيلوقلا الك يأ ( امهالكو ) راكنإلا تمقو
 هانعم ربتعي دقو “هل درفم ال ذإ ىنثملاك برعأ ولو “ درفم هظفل نإف «الك» ظفلل

 . ىنثمي هنع ربخيف
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 باب

 ملعي نأ لبق تاهف 2 هتجوز تجوزت دقو دوقفم مدق نإ

 ٠ ٠ ٠ . ٠ . تام نإ اهثروو هتثرو هراتخم

 باب

 دقفلا لنامسم نم عاونأ ف

 تج "وزت دقو ) بئاغلا هلثمو ت مدقي ملو ايح رهظ وأ ( دوقفم مدق نا )

 وأ ى ملعي مل وأ تجوزت اهنأب ملع “ءاوس ( هراتخم ملعي نأ لبق تايف هتجوز
 اعطق هل اهنأ مهوت وأ ى لوهذلاك رايتخا الب يقب لب امهدحأ راتخا هنأ ملعي

 وأ تجوزت اهأ ملعي م وأ « لأسيل يقب وأ ى امطق هل تسيل مهوت وأ ى اقلطم

 ءاوس ، كحلا يف ( تتام نا اهثروو هتثرو ) توميو "نجي نأ لثم « كلذ وحن
 دوقفملل اهنأ كلذو تتامو اهثرإل اهراتخأ ينإ : لاق ولو ى ملعي م وأ اهجوزتب لع

 وأ اهقلط اذإ و ع نْيقادصلا لقأ رايتخا وأ قالطب اهكرتي ىقح يح هنأ نيبت اذإ
 الو نيقادصلا لقأ هناسلب راتخا نأ دعب تتام نإو “ اهل لوبق كلذف اهاداف
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 اهذخأ نإو { ةدع دعب تءاش نإ تددجو ! رخآلا نم تجرخو

 { رخآلا اهسم نإ هيلع تمرح اهلبق اهسمو

 يف اهراتخا نإو ى كلا نيبو اهنيب ايف اهثرإ هل لحي مل ‘ كلذب رارقإ الو ةداهش
 ىلع ال ى ناسللاب الإ عقي ال قالطلا نإ : لوقي نم بهذم ىلع اهثرو طقف هبلق يف
 ةلزنمب رايتخإلا اذه نأ كلذو ى هدحو بلقلاب ولو عقي هنإ : لوقي نم بهذم
 لوآلا تام ذإ ( رخآلا نم تجرخ و ) هتةدع يف ثراوت ال يذلا نئابلا قالطلا
 رايتخاب وأ ى هوحن وأ قالطب الإ لوآلا ةمصع نم جرخت ال ا۔منأل هراتخم ملعي ملو
 كلذ نم ءيشب هنم اونّنقبتي نأ لبق هروهظ دمب تام دقو نيقادصلا [لقأ

 . يناثلا نع جرختف هل ةجوز اهنأ وهو ‘ لصألا بحصتساف

 نم ( ةدع دعب تءاش نإ ) هريغ وأ رخآلا اذه عم حاكن ( تددجو )
 ريخألا تدارأ نإ طقف ةافولا نمو « ريخألا ريغ تدارأ نإ ةافولا نمو ى هسم
 ص نالوق هبف ىناثلاو ى هل ةلأسملا هذه ريغ يف دلت يذلا دلولا نألو ى هل ءاملا نأل
 ناتدع اهمزل اذإ و « هل مهلك اهدعب امو ثلاثلاو يناثلاو لوآلا ناك اهجوزت اذإف
 وهو ص ىفوتملا نأل « سكعلاب : ليقو « ةافولا ةدع مث هقبسل "سملا ةدع تمدق

 دعب هريغ وأ وه امهل ددج اهسمي مل نإو “اهب قحأ رهظ مث دقف يذلا
 . ةافولا ةدع

 « رخآلا نم ةدعلا لبق يأ ى ( اهلبق اهسمو ) ، اهجوز ( اهذخأ نإو )

 يفو ،اهجرف يف هركذب وأ اقلطم هركذب ( رخآلا اهسمم نإ هيلع تمرح )
 كح نإو ص سم دق هنأب هيلع كح ءطولا نكمأ وأ اهب الخ اذإو ص نالوق رظنلا

 يف اهنأل تمرح امنإو ى ةدعلا لبق هسبب هيلع مرحت مل سمي مل هنأ لوآلا ملع دقو هب



 امو ‘ رخآلل مزال ذخأل ا موي نم ةتسلا نود | ذه ىلع تدلو اف

 مزليف 2 ةدملا مامت لبق ك رحتي ل ام . ك ا ف د وقفملل كلذ ق وف

 . . . . . ةدم لوط دعب ولو ِذئنمح ريخألا

 تدلو اف ( > ىنزلاك اهسم راصف هل ةحوز تسدل اهناكف > هريغ سدسم نم ةدع

 ص ال مأ ةدعلا لبق اهسم ءاوس اهايإ لوآلا ذخأ نم روكذملا ىلع يأ ( اذه ىلع
 ى ةدملا لبق اهّسم دنيقب اهايإ هذخأ روكذملا نإف « مادختسالاب هيبش اذهو
 ذخألا موي نم ةتسلا نود ) مهفلاب قطنلاب مكحلل اميمعت هلإ ةراشإلا عجرأ ملو
 ( ةدملا مامت لبق كرحتي مل ام كحلا يف دوقفملل كلذ قوف امو « رخآلل مزال

 نيح يأ ( ذئنيح ريخألا مزليف )؛ةرشعو رهشأ ةعبرأ يهو اهدمب كرحتي يتلا
 . اهمامت لبق كرحت ذإ

 : ليقو “ دح الب ادعاصف نينس ثالثك ( ةدم لوط دعب ) دلو ( ولو )

 وأ اهمامت نم ةتسلا لبق وأ ةدعلا يف تدلو ام لكف ى ةدعلا يف اهسمو اهذخأ نإ

 اضيأ وهو ى هيلع تمرح ولو لوألل مزال اهمامت نم ةرشعو ةعبرألا لبق كرحت
 نم ةدعال هنأو ص هدعب امو يناثلا ىلع مرحت دوقفملا ةأرما نإ : لاق نم لوق

 عجراف هيفاني ال ام ىلع فنصملا مالك جيرخت تئش نإو « زئاج ريغ سيسم
 اهلبق ذخآلا ناك ءاوس ى ةدعلا دعب ؟رسم هنوك ديقب اهايإ لوآلا ذخأ ىلإ ةراشإلا
 ص ةدعلا لبق سم هنوك ديقب ذخآلا ىلإ اهعوجر هترابع نم ردابتملاو ى اهدعب وأ

 ةدعلا يف ولو هسمو لوألا رايتخا درجمب عطقنا رخآلا شارف نأ راتخا هنأك و

 مهغبف ةرشعلاو ةعبرألا لبق كرحت وأ « ةتسلا لبق ةدالو نم هلطبي ام رهظي مل ام

 قطنلاب ممع دق نوكيف « ىلوألاب ةدعلا دمب سم نإ لوألل دلولا موزل



 ىتح اهسمي الف رخآلا نم الماح اهذخأ نإو ى دوقفملاك بئاغلاو

 رخآلا نم الماح اهقلط نإو س رهشأ وأ ءورق ةئالث دتعت مش عضت

 ةثالثو رخآلا ً؟رمل ةثالث ءورق ةتس دتعت مث عضت ىتح جوزتت الف

 ء قالطلل

 يف دوجوملا وهو ريخآلا "رسم ىلإ ةراشإلا نوكت نأ زوجيو ى مهفلاو
 . لصألا

 مث عضت ىتح اهسمي الف رخآلا نم ذاماح اهذخأ نإو س دوقفملاك بنافلاو )

 تناك نإ ( رهشأ ) ةثالث ( وأ ) ‘ضيحت تناك نإ ( ءورق ةثالث ) سمل ( دتعت
 امنإو « ةملسملا ثلث ةباتكلاو ى افصنو ارهش وأ نيتضيحف ةَسأ نإو < ضحت ال
 ص قلطملا نم سيل لمحلا اذهو ث طقف ةقلطملل لصف هنأل ةدع عضولا فكي م
 رهشأ ةعبرأ لمكت مل اذإ لمحلا عضوب يفتكت ال اهنع ىفوتملا لماحلا نأ ىرت الأ
 حيبي الف رمآلا سفن يفو لضألا يف حيحص ريغ سيسم نم وه امنإ هنألو « رشعو
 ىتح كرتت نأ كلذو ص يتأي وأ رم امم ةلأسملا هذه لثم يف اذك و ى اهسم لوألل
 دحاو ماع : لوق يفو ص ناماع : لوق يف املو « رهشالاب دتعتف ةنس نيتس غلبت

 يف اهمماجي ال نكلو ى عضولاب هل لحت اهنإ : ليقو “ عضولا دعب ضيحلا رخأت نإ

 . لستفتو رهطت ىتح جرفلا

 ( جوزتت الف رخآلا نم لماح ) دوقفملا ( اهقلط ) و اهراتخا ( نإو )
 ص رهشأ وأ ص ( ءورق ةتس دتعت مث عضت ىتح ) امهربغ الو رخآلا الو دوقفملا

 'قالطلل رهشأ ةثالثو "رسلل ءورق ةثالث وأ (قالطلل ةثالثو‘ رخآلا "سمل ةثالث )
 مث ضيحت تناك وأ ؟ال مأ ضيحت يه له ى الاح بسحي كلذ سكع وأ



 تام نإو ث نالوق ؟ قالطلا وأ آسملا ةدع اهاونب مدقت لهو

 ةثالث عضولا دعب دتعت ىتح جوزتت الف رخآلا نم لماح نع دوقفملا

 : ةافولل مث ؟رسال لوالاك رهشأ وأ ءورق

 ةلأسملا هذه لثم يف اذك و ى ضيحت تناك مث رغصل ضيحت ال تناك وأ « تّسيأ

 ء لستغت ىتح جرفلا يف عماجت الو عضولاب جوزتت اهنإ : ليقو ى يتأي وأ رم ام
 ؟قالطلا ىلع همدقتل ( سملا ةدع اهاونب مدقت له ) فنصملا هركذ ام ىلع ( و )

 ملام اهتمجارم يعجر اقالط اهل قتلطملا لوألل نوكيف “ دمحم يبأ لوق وهو

 ء ( نالوق ) ؟ هتوفت اهئاضقنابف “ ( قالطلا وأ ) ناثراوتيو ناتدعلا صقنت
 ةمزاللا ةدملا تمدقف“دوقفملا وهو“اهب قحأ وه نمم عقاو قالطلا نأ يناثلا هجو

 ىالطلا ةدع تمدق نإ و “ نعتدملا تداعأ اذه ىلع سملا ةدع تمدق نإف “ هب

 دنع تلح قالطلا ةدع تمدقو يناثلاب تذخأ نإ و ى ايهتداعأ لوالا لوقلا ىلع
 اهتددج اهتدم تضمو ىرخألا نع امهادحإ ميدقت ونت نإو 0 ريخألل ءاضقلا

 لوآلا رادقملا لمحيو “ ديدجت الب لوقي هنإف ى ةدملل ةينلا طرتشي ال نم دنع الإ
 . سكمي "ضعبو ص قالطلل يناثلاو سملل

 ص لماح ب قلعتم ( رخآلا نم ) قلعتم ( لماح نع دوقفملا تام ناو )
 اهراتخا ايح رهظ وأ عضولا لبق تام م اهراتخاو الماح اهدجوو مدق نأب

 ةافولا ةدعب ةلوغشم اهنأل رخآلا ( جوزتت الف ) عضولا لبق تام مث مودق الب

 سم ةدمب ةلوغشم اهنوكلو ص كلذل هريغ الو اهايإ دوقفملا رابتخا نم ةمزاللا

 ( لوذلاك رهشأ ) ةثالث ( وأ ءورق ةثالث عضولا دعب دتمت ىتح ) ريخألا

 ( مث ) ، رخآلا سم ( سملل ) رخآلا نم الماح اهقلط نإو : هلوق ين روكذملا
 نم وهو عضولا مدقتل سملا ةدع تمدق امنإو “ارسشعو رهشأ ةعبرأ (ةافولل) دتعت
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 ىضم نإف ، قلط نإ ةتسو س دوقفملا تام نإ ركذ ام لماح دتعتو

 ناثراوتي الو { دعب اهعجاري الف هيف قلط موي نم ءورق هثالث اهنع

 قالطلا ةدع ميدقت ةين ىلع امهدحأ تام نإ
_- . 

 لوألاك : هلوق يف هيبشتلاو ى اضيأ هنم وه يذلا سملا ةدعب لصوف ى يناثلا ببس
 ةجوزو “قالطلل ةثالثو سملل ةثالث هتجوز دتعت روكذملا ى لوألا نإف ع مات ريغ

 دعب سملل ةثالث دادتعا درجم يف هيبشتلا طحف ى ةافولل دتمتو « سملل ةئالث اذه

 . رهشأ ةعبرأو ةثالثلاب اتفلتخا ولو ةدعلا ددعت يفو ى عضولا

 دعب رهشأ وأ ءورق ةثالث وهو ( ركذ) يذلا ددملا يأ ( ام لماح دتعتو )

 لب الصأ رضحي مل وأ رتخي ملو « ( دوقفملا تام نإ ) دوقفملل ةافولا ةدعو عضولا

 نم لماح ريغ اهنع تام اذإ اكو « راتخا اذإ ايف هركذ اك هتوم ربخ ءاج

 نم هنأل ى "رم امك سملا ةدع مدقتو « ةافولا ةدع دتمتو ى سملل دتعت اهنإف رخآلا

 سملل ةثالث : ( ةتس ) اهنوك دقب ال ةأرملا دتعت اك ( و ) ل+ا بحاص لعف

 سملا ةدع مدقت يفو ى اضيأ رخآلا نم لماح ريغ اه ( ةلط نإ ) قالطلل ةثالثو

 : هلوق نم ةره۔خآلا ةلأسملا نوكت نأ زوجيو ص ناروكذملا نالوقلا قالطلا وأ

 ص هل ريركت مدقت امل كلذف لماحلا يف قلط نإ : هلوق ىلإ ‘ لماح دتعتو

 اهعجاري الف هيف ) اه ( ةلط موي نم ) رهشأ وأ ( ءورق ةثالث اهنع ىضم نإف )
 يف عزانت ( قالطلا ةدع ميدقت ةين ىلع امهدحأ تام نإ ناثراوتي الو « دعب

 ىلع هتوم مدقتلا ةين ىلع جوزلا توم ىنعمو “ تامو ناثراوتي ال ةين ىلع : هلوق
 ص قالطلا ةدع ممدقت ةين ىلع كلذ يأ ع فوذحم ربخ وأ ى مدقتلا هتجوز ةين

 سملل يتلا ىرخألا ةثالثلا يضمت ىتح الف هريغ امأو ى اهجوزت يناثلا اهدارأ نإف
 ى ناتدعلا متت مل ام ناثراوتيو اهمجاري هنإف سملا ةدع تمدق نإ امأو « يناثلا نم
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 ىتح رخآلل وأ دوقفمال نإو ، بطخت الو جوزتت الف نئاب اهقلط نإف

 داتعا قدالطلا موي نم ةثالث تضم نإ لوألل تصخرو . ةتس دتعت

 ‘ سمل ا ةدع 2 دقت ةىن ىلع

 الو اذك ميدقت ونأ مل : تلاق نإو “ اذك ممدقت تيون ينإ : اهلوق يف ةقدصم يهف

 هلو هدنع اثراوت ةمدقم سملا ةدع : لاقو ةدملا يف ةينلا طرتشي مل نمف « هريخأت

 ى ةمدقم قالطلا ةدع : لاقو ةنلا طرتشي مل نمو ط ناتدعلا ضقنت مل ام اهتعجر

 ؛قالطلا كلذ ةدع دمب اهجوزت هدنع يناثلل وءاهعجارب ملو تمت اذإ هدنع اثراوتي مل

 لئاسملا يف اهقلط اذإ ايف مالكلاك “ امل تبثي اك اهسفن تقلط اذإ ايف مالكلاو

 نإو ت نئاب وه يذلا هقالط كف ت نئاب ريغ هنإ : انلق نإ ةيتآلاو اهلك ةقباسلا

 . نئابلا هقالط كف نئاب : انلق

 نوكي امم كلذ وحن وأ نئاب كتقلط :لاق نأب ( انناب ) اقالط ( اهقلط نإف )

 ص ةدح ىلع لك اثالث اهقلط وأ ى اثالث : لاق اذإ نكل ء اثالث : لاق وأ ع نئاب هب
 الو جوزتت الف ) ، هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت الف ى ةدح ىلع ةدحاو وأ

 نإ ( ةتس ) آءورق وأ رهشأ ( دتعت ىتح ص رخآلا وأ دوقفقملل نإو بطخت
 ص اذه زاوجب لوقلا ىلعىرخأ ىلع ةدع ممدقت ةين الب ةلمجم ةتسلاب ةدملا يف تلخد
 رخآلا امأ و“سملا ةدعل بجوملا رخآلا ؟رسلف لوآلا امأ “ قالطلا ةدع تمدق وأ

 ةدع تمدق ولو ةثالثلل زوجت ال لب ى رهاظف امهريغ امأو ث اهل لوآلا رابتخاللف

 سملا ةدع ممدقت ةين نأو ص قالطلا ةدع ممدقت اهيلع بجاولا نأ ىلع ءانب سملا

 تزيجأ يأ ط ( تصخرو ) : هلوقب كلذ ةلباقم اذه ىلع لديو ى ةعفان ريغ

 ( ىلع اداتعا قالطلا موي نم ةثالث ) رهشأ وأ ءورق ( تضم نإ لولل ) اليهست
 : . ةمفان اهنأو ( سملا ةدع ميدقت ةين ) ربثات
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 ىتح سمي الو س قالطلا موي نم ءاش نإ اهجوزتي نأ هنم صخرأو

 اهحاكن يف اضيأ صخرو ء دقعلاب لاز قالطلا كحو سملل دتعت

 ميدقت ةين ىلع ًاداتعإ لوألا قالط موي نم ةثالث تضم نإ رخآلل
 اهقلط مث ثالث نم لقأ تضاحف دوقفملا اهذخأ نإو { قالطلا ةدع

 قالطلل مث سملا ةدع نم يقابلا دتعت ىتح جوزتت الف

 صخر نم ليضفت مسإ وهو ى صيخرتلا كلذ نم يأ ى ( هنم صخراو )

 ( و قالطلا موي نم ءاش نإ اهجوزتي نأ ) يناثلا نم اغوصم نوكيل فيفختلا
 دلولا ك نبءاملا نيب لصفيل ( سملل دتعت ىتح سي ال ) هنأ ىلع امإ اذه

 ام لك نأ ىلع امإو ( دقعلاب لاز ) هل ةجوز ريغ اهنوك وهو ( قالطلا مكح و )
 ى ةرم اك لوق ومو « هتايح تنيبت اذإ دوقفمل جاوزأ عم دقفلا دعب تدلو

 أداهعا لوألا قالط مو نم ةثالث تضم نا رخالل اهحاكن ف اضيأ صخرو (

 ءهتدع ءاضقنال هتدع يف اهنوك لاوزلف قالطلا امأ «( قالطلا ةدع ميدقت ةين ىلع

 تام مث ايعجر اقالط دوقفملا اهقلط نإ و ى هيلإ اهعوجرل عارت ملف هسم ةدع امأو
 اذك و ‘ ريخألا سم ةدع ىلإو > ىالطلا ةدع تلطبو > ةافولا ةدع لإ تمححر

 . نئابلا قالطلا

 ( ثالث ) تاضيح ( نم لقأ تضاحف ) اهلزتعاو ( دوقفملا اهذخأ نإو )

 ىتح جوزتت الف ء اهقلط مث ) رهشالاب دنعي نم تناك نإ رهشأ ةثالث نم لقأ وأ
 لبق اهسمي الف لوآلا امأو « رخآلا جوزلا سم وهو ( سملا ةدع نم يقابلا دتعت

 اهيلع لخد هنأب اهب هولخل هيلع كحي الو ص هل ةحوز تناكو ى اهراتخا ولو ةدعلا

 ؛( قالطلل ) دتمت ( مث ) رارقإ وأ نايبب الإ عقاو هنأب كحي الف « مارح اذه نأل



 مت ىتح سملل اهفعض وأ ةيح يضه دعب اهنع تام نإ اذكو

 قلطف ريخألا سم لبق اهذخأ نإو ص ةافولل دتعت مث هل يقابلا

 لبق اهسمي ملو اهذخأ أ نإو 3 ةافولا وأ قالطلا ةدعف تام وأ

 نإو ، قلط نإ قالطلا نود سملا ةدع تبجو هدعب الو دقفلا

 اهاسم مل

 هقيلطتل رثأ ال ذإ ، ةدملا يقاب ماتب جوزتتف هيلع مرحتف ةدملا لبق اهسم ول امأ
 سملا نم دتعت : ليق ى مارحلا سملا نم ةدعال هنأ ىلع اذهو ى هيلع اهتمرح دعب

 سم ةدع لبق تمت نإف “. هعوقو تقو نم دتعتف هيلعو ص حيحصلا وهو ما رجلا

 . مارحلا سم ةدع تمأ الإو « يناثلا سم ةدع نم يقب ام تمتأ يناثلا

 وه ( اهفعض وأ ةضيح يضم دعب اهنع تام ) و اهذخأ ( نإ اذكو )
 ( سملل ) رهشألاب دتمت نمم تناك نإ نيرهش وأ رهش يضم دمب وأ “ ناتضيح
 ( هل يقابلا متت ىتح ) اهسمي مل وأ لبق لوآلا اهسم ءاوس “ جوزتت الف رخآلا سم
 ‘طقف ةافولل تدتعا ريخألا جوزلا تدارأ نإو “( ةافولل دتعت مث ) سملل يأ

 هنيح نم اهسم هل ( ف ) سملاب قحلي ام لبقو ( ريخألا سم لبق اهذخأ نإو )
 تام وأ ) ، رخآلا سمي ملو دمب وأ دقفلا اهسم دقو اه ( ةلط ) نإو « ةدع الب

 . تام نإ ( ةافولا وأ ) “ قلط نإ ( قالطلا ةدع ) اهىلع ( ف

 رخآلا سم ( سملا ةدع تبج و هدعب الو دقفلا لبق اهسمي ملو اهنخأ نإو )
 ةدع الب اهجوزت رخآلا تدارأ نإف « لوآلا اه ( ةلط نإ قالطلا ) ةدع ( نود )

 لبق اهسي مل وأ اهايإ هرايتخا دمب دوقفملا اهسي ما ( اهانس مل نإو ) اضيأ سم
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 مث ثالث نم لفقأ قلط نمو ى طقف ةافولا ةدعف دقفلا دعب تامو

 تءاش نإ تجوزت هموي نم دقفلا ةدم نود اهتدع تضقنا نإف ء دقف

 ةافولل تدتعاو تثرو اهدعب نإو ، ثرت الو

 وأ ةدهاشمب ( دقفلا دعب تامو ) “ نيتروصلا يف يناثلا اهسمي ملو هدعب الو دقفلا
 اهقلط و اهاي مل نإو ط ( طقف ةافولا ةدع ) اهيلع ( ف ) ى دقفلا مكحب ال ةداهش

 ص سملا هنم نكمأ وأ “يناثلا اهب الخ اذإو < امل ةدعالف اهل هرايتخا دعب دقف نم

 هللا نيبو هنيب ايف اهسم هلف يناثلا اهسمي مل هنأ نيبت نإ الإ ‘ ةدعلا يناثلا تمزل

 هلف ‘ اهتدع تمت دقو دوقفملا اهراتخاو تدتعا و يناثلا اهقلط نإو ى ةدعالب

 . هنيح يف اهسم

 اهتدع تضقنا نإف “ دقف مث ) نئاب ريغ قالط ( ثالث نم َلقآ قلط نمو ) .
 ‘تءاش نإ تجوزت ) ، دقفلا موي يأ ى ( هموي نم ) اهعم وأ ( دقفلا ةدم نود
 هعم وأ « هتوم لبق هقالط نم اهتدع تم اهنأل ءةافولل اهيلع ةدع الو ( ثرت الو

 ةايح ثرإلا طرشو“هل ةجوز اهنوك لاح يف تام هنأ هيلع قدصي ملف ريخأت الب
 نوفوتي نيذلاو » : لوقي هناحبس هللاو ؟ ليلقب ولو ى ثوروملا دعب ثراولا

 هنأ هيلع قدصي مل اذهو ؛ ةيآلا .. '\) ي نصّبَر تي اجاوزأ نورذييو كنم
 تمت ( نإو ) “ اهثرو دقفلا ةدم لبق تتام نإ يه لب “ ةجوز نع تام

 قالطلا ةدع نأل ى ( ةافولل تدتعاو ) ه ( ةثرو ) ةظحلب ولو ( اهدعب )
 تناك نإو ى ةافولا ةدع فنأتستو اهمامت لبق اهجوز توم ثدح اذإ يعجرلا

 كهتثرو اهعم وأ دقفلا ةدمنود ريبدتلا لجأ عوقوب تقتع وأ اهالوم اهقتعأ و ةمأ

 )١( اهركذ مدقت .
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 ىراوتف ىرخأب هل اهلدب وأ ابجہعاب وأ لجرل هتجوز بهو نمو

 تمتف ةمأ نع دقف نمو ى ال : ليقو ، كلذب هيلع تمرح اهب
- 

 ه رلم

 ةدملا لبق ةرح هجاوزأ نم ناك نم ثرب اذك و ى هثرت مل ةظحلب ولو اهدمي نإ و

 مل ولو هثرت الف نئاب وأ اثالث قلط نإو ‘ ةظحلب ولو اهدعب ررح نم ال اهعم وأ
 اهيلع ةافو ةدع الو ةدملا مامت لبق تتام ولو اهثري الو“ةدملا مامت دعب الإ ةدملا متت

 . دقفلا ةدم مامت دعب الإ ةدملا متت مل ولو

 هايإ اهاطعأ وأ ( ىرخاب هل اهلدب وأ اهعاب وأ ,لجرل هتجوز بهو نمو )
 نهترملا اهعابف اهنهر وأ “قادص وأ ةرجأ وأ ةيد وأ ش"رأ يف وأ هنيد ءاضق يف
 هنع لجرلا كلذ اهب باغ يأ ى ( اهب ىراوتف ) كبيلمتلا عاونأ نم كلذ وحنو

 نقيتي مل ولو يراوتلا ( كلذب ) ادبأ ( هيلع تمرح ) ,رتسب اهعضوم يف ولو
 هل اهحابأ هنآل سم وحن نم هنع اهل امرحم لعفأ مل :لجرلا لاق وأ « هوحن وأ سملا

 ةلصاحلا ةحابإلا كلت الولو “ يراوتلا لصح و تاكيلمتلا نم هوحن وأ عيبلا كلذب

 :ليقو) “ اهجوز ريغ عم يراوتلاب ةأرملا مرحت ال ذإ «يراوتلاب مرحت مل كبلمتلاب
 ص اهقدصو ةأرملا وأ ، هقدصو لجرلا هب ربخأ وأ سملا وحن نقىت نإ الإ ى ( ال

 ناكف ص ةجوز تسيل ذإ هيف سملاب هيلع مكحي ملف اعرش لطاب كيلمتلا كلذ نأل
 ى ”قالط : ليقو “سملاب الو ممرحتلاب اهيف مكحي ال اهجوز ريغ عم ةاراوملا رئاسك

 يمهو اهلبق وأ اهبلط هنآل يناثلا ىلع تمرحو سم وحن عقو نإ الإ ةعجرلاب لحتف
 " . هريغل جوز

 ى دقفلل وأ هدقف رابتعاب دقف نمل ءاملا ( هتدم تمتف ةمأ نع دقف نمو )
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 : ليقو ث اهثلثف ةيباتك نإو ء ةرح فصن تدتعا هيلو اهقلطف

 اهقلط نإ هتجوز : ليقو ى ءاوس دقفلا ةدم يف نهو « ةعاسم ةرحك

 { ةدع اهمزلت الو تءاش نإ جوزتت ةافولا ةدعو هتدم دعب هيلو

 قلطو ةافولا ةدع هتدم دعب تدتعا هتأرما نع دبع دقف نإو

 3 هديس هيلع

 نارهش يهو ( ةرح فصن ) ةافولل ( تدتعا هيلو اهقلطف ) ى هلثم يف اذك و
 امهاثلثف الإ و هفصنو رهش وهف ضيحت ال تناك نإ قالطلا ةدعامأو ىمايأ ةسمخو

 وهو ( اهثلث ) ًدتْعتمل ( ف ةيباتك ) اهنع دوقفملا تناك ( نإو ) ص ناتضبح امهو
 ( : ليقو ) 0 ارهش وأ ةضيحف قالطلل امأو « موي ثلثو اموي نوعبرأو ةثالث

 اسيقم لوآلا رهتشا ولو يدنع حضوأ وهو ( ةملسم قرلحك ) ةيباتكلا دتعت

 يهو « ( دقفلا ةدم يف نه" ) ةيباتكلاو ةمآلاو ةملسملا ةرحلا ( و ) اهتيد ىلع
 رم ام ىلع ( ءاوس ) ءاليإلاو : ليق ى سايإلاو سافنلاو ضيحلاو « نينس عبرأ

 اهقلطي ىتح جوزتت الف هتجوزو دوقفملا يلو قلطي مل اذإ و ى ءاليإلا ي فالخلا نم
 هتجوز : ليقو ) ةافولا ةدعو دقفلا ةدم دعب نونس تضم ولو قالطلل دتعتو

 جوزتت ةافولا ةدع ) دعب ( و ) “ دقفلا ةدم يأ ء ( هتدم دعب هيلو اهقلط نإ

 اضيأ قالطلا ةدع دتعت اهنأ لوق مدقتو ‘ قالطلل ( ةدع اهمزلت الو تءاش نإ

 جوزتت الف رثكأ وأ ةنس ةافولا ةدع دعب هؤايلوأ رخأ ولف ةافولا ةدع دعب

 جوزتتو اهقلطي.ال:ليقو “تج وزتو قالطلل تدتعا اهوقلط اذإف اهوقلطي ىتح
 . قالط الب ى

 (هديس هيلع قلط و ةافولا ةدع هتدم دعب تدتعا هتأرما نع دبع دقف نإو)



 ه مدق اذإ هل رايخ الو ي هدعب هقالطل دتعت : ليقو ى تءاش نإ جوزتتو

 امدق مث ماتلا دعب هبر ثراو هيلع قلطف هبر عم دقف فإو

 ك هدحو مدق نإ اهذخأو ك هي ر نذاب لقألا يفو . اهيف ريخ

 اهل قلطي الجر ترمأ ةأرمال اكلم ناك نإ و ى اهمامت لبق زاجو « ةدملا دمب

 ص قالطلل ةدع الب ( تعاش نإ جوزتتو ) ى ابيرق يناي اك اهيلو وأ هنع
 نآل ى حصأو طوحأ و_هو ى قالطلا دعب يأ ، ( هدعب هقالطل دتعت : ليقو )
 ررقت دقو ؟ هل دتعت ال فيكف ى هتجوزل لجرلا قالطك هدبع نع دسلا قالط

 .دعي هلعل هل طاتح.ف دوقفملا يلو نم ولو ةمزال قالطلا نم ةدعلا نأ روهشملا نأ

 رايخ الو ) ةدملا ماتب هتومب مكح ولو “ هديس قالطب الإ لحت الف يح دقفلا ةدم

 ايكف ى هتجوزل لجرلا قالطك هدبع ةجوزل ديسلا قالط نأل ، ( مدق اذإ هل
 . هل اهتعجارم هدسل و “ هدمسل الو دبعلل رامخ ال هتجوز قلطمل رايخ ال

 اك دقفلا ةدم مام ( ماتلا دعب هبر ثراو هيلع قاطف هبر عم دقف نإو )
 دبعلا هرك ولو ( هبر نذإب لقألا يفو اهيف ريخ" امدق مث ) هبر ىلع قلطي
 اغمنإو “ يح هديس نأ روهظل هوكلمي ل مهنأل هبر ةثرو قيلطت لطبو ركنأو

 اهيف رسخ : لوقي نأ ىلوألاو 9 تمي مل هديسو هتثرو مهنأل هدمس تومب هنوكلمب

 ولو اهقراف نيقادصلا لقأ راتخا نإو “ هرك ولو هتمزل هل اهراتخا نإ هنأل هبر

 رايتخا نم هبلع هبر لعف زاجو ى دبعلا هركب ولو هل هجيوزت تبثي اك « هرك

 سأ « هل رايخ الو ‘ هدح و ايح ناب وأ ( هدحو مدق نإ اهذخأو ) امهدحأ

 ص دملا دقف دعب ديسلا دقف نإ اذهو ص دبعلل قالط الو ، قالطلاك لقألا رايتخا
 كحلل دبعلا اوكلمي مل مهنأل هيلع اوقلط اذإ دبعلا ىلع اعقاومهقالط نكي مل كلذلو
 تقو داحتا نم ةرداظ ىلع سيل ى هبر عم : هلوق ق ةىعملا ىنعم ى هديس ةايحب



 هيلع زاجو هتدم دعب اهنذإب اهيلو هيلع قلط ةأرما دبع دقف نإو
 . مدق اذإ هل رايخ الو 2 هقالط

٠ 

 ىلع هدحو دبعلا مدق اذإ ايف همالك لمحي وأ دقف" اهنم الك نأ اهانعم لب « دقفلا

 نوكي فيكف الإو ى همالك رهاظ فالخ ولو هديس ةثرو هنع قلطي م اذإ ام

 هديس تومب مهل كلم هنأ عم؟هيلع عقاو ريغ دقفلاب هديس توم دعب هيلع مهقالط

 . مهثاروم وه يذلا

 ءةافولا ةدع متت قح رظتنا ى ماهلا دنع هديس رضحي ملو هدحو دصلا دقف نإ و

 جوزتت نأ "رم اك زيجأو“يتأي ام ىلع هوحنو مامإلا وأ هيلو هنع قلط ءيجي مل نإف

 هيل و قلطيئلف “عنتمي ىتح هدبع نع قلطيل هيلإ اولسري نأ ىلّوألاو ى قالط الب
 . هوحنو مامإلا وأ

 ء يدنع ام ىلع قلطي نأ۔ب هرمأت نم ( هيلع قلط ةأرما دبع دقف نإو )

 مامإلاف قالطلل حلاص اهل نكي مل نإو ى ( اهنذإب اهيلو ) هيلع قلطي امنإ : ليقو

 عم ولو زاج قلطي نأ ")ينجأ تلكو نإو ى اهل قلطي نم لكوت وأ « هوحنو
 ص اهنذإب اهيلو وأ اهرومأم نم هبلع قلط نم لك ( و هتدم دعب ) اهيلو دوجو

 هتديس نذإب لجرلا قالط نأل ى ( مدق اذإ هل رايخ الو ص هقالط هيلع زاجو )
 قلط نإ الإ ص هتجوزل لجرلا قالطك ديسلا قالطو « ديسلا قالطك اهرمأ وأ
 هرمأت لجر نذإب : ليقو ںاهنذإب رايخلا هلف اهنذإ وأ ، اهرمأ الب هوحن وأ مامإلا

 . حيحصلا وهو هل راتخي وأ هل نذأي نأ

 )١( ايبنجأ » حيحصلار 0 ىلوآلا ةعبطلا يف اذك « .



 ص هتفيلخ وأ هيلو هيلع قلط لفطك وأ بئاغ دبع دقف نإو

 تفلاخ ام تداعأ هدعب جوز نم هتجوز ذخأو دوقفملا مدق نإو

 ه هديبع اذكو ى لقألا راتخا نإ ال رخآلا دنع ةالص نم لوألا

 , صخر ٠ ٠ : ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 هلثم وأ ( لفطك وأ ) ىثنأ وأ اركذ ( بئاغ ) ناسنإ ( دبع ديقف نإو )
 ةفيلخ وأ يلو هل نكي مل نإو ى ( هتفيلخ وأ هيلو هيلع قلط ) مكبأو نونجمك
 مامإلا هل قلطي : ليقو ى هل قلطي نم امهوحن وأ ةعامجلا وأ مامإلا هل لحو

 نم تدتعا دوقفملا ةافو تتاب اذإو ى حيحصلا وهو "ةرم اك امهوحن وأ ةعامجلا وأ

 هنع تقرف تجوزت دق تناك نإو ى هريغ وأ يلولا قلط نيح نم ال تام نيح

 تدتعا هريغ تدارأ نإو ؤ ديدج حاكنب ريخألا تجوزت مث ةافولل تدتعا و

 دبعلا دوقفملا ةابح ترهظ ولو قالطلا ىضم اديس قلطملا ناك نإ و “ اضيأ هسمل
 . هل زاجأف قلط وأ هنذإب هديس ريغ قلط نإ اذك و

 ام تداعأ هدعب ) اهجوزت ( جوز نم هتجوز ذخأو دوقفملا مدق نإو )
 ص ةالص تعن وأ ى ةالصب قلعتم ( رخآلا دنع ةالص نم ) هيف ( لوألا تفلاخ
 تمتأ وأ « لوألا هيف تيأ عضوم يف ترصق اذإ كلذو ‘ تفلاخ ب قلعتم وأ
 ص ناقادصلا ىواست اذإ لثملا وأ ( لوألا راتخا نا ال ) هبف رصقي" عضوم ي
 ام هحوب مهوجرخأ وأ مه وعاب وأ ةثرولا مهتكلم هتومب كح اذإ ( هديبع اذكو )

 مدق مث « دوقفملا ةالصل ةفلاخم تناكو هيلإ اولقتنا نم ةالصب نولصي اوناكف
 قتملاف ايح رهظ مث دوقفملا نطو فلاخي انطو مهسفنأل اوذخأف اوقتعا وأ ايح

 اولمف مهايإ و اهنأل ديبعلا الوءاهذخأ ولو ةجوزلا ديعت ال نأ ( صخرو ) “لطإب



 ‘ ه وفلاخ ام نوديعي هتومب كح لعب مدق نإ هؤاسنو بئاغ ديبعو

 الف س اذك موي بئاغلا نالف تام : ةلبقلا لهأ نم ةثالث لاق نإو

 موي نم :ليقو ،هتومب اودهش موي نم ةافولل دتعت ىتح هتجوز حكنت

 نم رقم لتقيو { هتوم هيلإ اوبسن

 : ليقو ى دوقفملا كح ىلع اهوداعأ ةالص يف كلذ عقو نإو ى اعرش مهل زاج ايك
 جرخي ملام « اوملس ولو اهنوديعي : ليقو ى مهل زوجي اك اومرحأ مهنأل ةداعإ ال

 نالوقلاف هراتخم ملعي نأ لبق تام نإو ى ءامإلا لمشي ام ديبملاب دارأو ع تقولا
 وأ ةثرولا مهجرخأ يذلا هجولاب مهجارخإ وأ ديبعلا عيب زاجأ نإو ؛ اضيأ
 تيقب نإو ‘ هضقني ملو عقو ام ىضمأ هنآل نوديعي الف ةثرولا كلم ىلع مهاقبأ
 نيبت مث هتالص ىلع رهاظلا يف هكلم نع مهلاقتنا دعب هدىبعو اهجوزت دعب هتأ رعا

 بئاغ ديبعو ) “مهئاقبي اوصعو ىال :ليقو“هتايح اوقفاو ولو اوداعأ يح هنأ

 نم همف ( هوفلاخ ام نوديعي هتومب كح دعب ) بئاغلا كلذ ( مدق نإ هؤاسنو
 ال نأ اضيأ صخر دق هنإف ث كلذك سيلو ى اذه ىلع عامجإلا هرهاظ ى ةالص
 نمل مهضعب صخر اك ‘ تقولا جرخ دقو « ملعلا مهل زاجأ اك اولص مهنأل اوديمي

 ةايح تنيبت ةالص امأو “ تقولا دعب ركذتو ىلصو مُسيتف هلحر يف ءاملا يسن

 . دوقفملا يف “رم ام ةدح ىلع كلذ ريغ ليقو « اهوديعيلف اهتقو يف بنافلا

 بناغلا نالف تام : ةلبقلا لمهأ نم ) لقأ ال رثكأ وأ ( ةثالث لاق نإو )

 ىتح هتجوز حكنت الف ) ‘لحملا نع باغ نم قلطم بئافلاب دارأو « ( اذك موي
 ةدئاع ءاملا ى ( هيلإ اوبسن موب نم : ليقو ى هتومب اودهش موي نم ةافولل دتعت

 يف ةلمجلا لهأ لوق ةثرولا در نإو ى يدنع حيحصلا وهو ( هتوم ) ى موبلا ىلإ

 نم رقم لتقيو ) “هتجوز حكنت الو هلام اومسقي الف هوبارتسا وأ بئاغلا توم
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 حكنت الو > هلام مسقي الو < هب ددعت نإو بئاغ لتقب ةلبقلا لهأ

 . هب لقألا لتق نإو ى ةئالثلا نم لقأب هتجوز

 هتجوز حكنت الو هلام مسقي الو :هلوق نم مهفي امل ةلبقلا لهاب دَسَق ( ةلبقلا لهأ

 نألو ى ةلبقلا لهأ نم ةثالثلاب حكنتو مسقي هنأ هموهفم نإف ى ةثالثلا نم لقأب

 ( هب ) رقملا ( ددعت نإو “ بناغ لتقب ) ىلوأ باب نم لتقي لتقلاب رقملا كرشملا

 هتجوز حكنت الو هلام مسقي الو ) « لتقي ب ةقلمتم ةيببس ءابلاو ى بئافلاب يأ
 لوتقملا بئاغلا ببسب يأ ( هب لقألا لتق نإو ) “ نييلبقلا ( ةثالثلا نم لقاب
 اورقأ ول ام فالخي ادهو هتجوز تحكنو هلام مدقو هب اولتق ةثالث اوناك نإ و

 . مدقت ام ىلع هتجوز حكنت الو هلام مسقي الو نولتقي مهنإف « دوقفملا لتقب



 باب

 ملسملا هبشت : راهظلا

 ںاب

 راهظلا يف

 ى هريغل هرهظ دحأ ةيلوتو هسمو ى اقلطم رهظلاب قطنلا : ةغل ( راهظلا )

 ص يمأ رهظك يلعت تنأ : هتجوزل لئاقلا لوق ىنمب اهيف لمعتسا مث
 حرش يف يكلاملا دمحم نب دوادو - هللا همحر - فنصملا ركذ.ام : احالطصاو

 دحوملاو كرشملا نإف ى هطاقسإ ىلوألا ( ملسملا هيبشت ) : ايهلوقب دمحم يبأ ةلاسر

 انيلإ عفارت وأ كرشم انلأس ول هنإف “ حيحصلا ىلع ءاوس راهظلا مكح يف

 هيلع رصتقا هنأك و « ةلطم دحوملا ملسملا دارأو ى راهظلاب هيلع انمكح

 نينمؤملل باطخلا نأ ىلإ « ')ي مكنم نوره اظي' نيذلاو لا: ىلاعت هلوق رهاظل
 اراهظ كرشمل نأ حيحصلاو ث ةفينح يبأ بهذم وهو « كرسثل راهظ ال هنأو

 . ٢ :ة ةل د امل ١ ة روص ) ( ١
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 فلملا

 رهاظ ولو “يمفاشلا بهذم وهو“نورهاظملا مه ذإ اقلطم برعلل باطخلا نأو
 سيلف نينمؤملل باطخلا نأ انمتلس ولو ى مهكحك همكح ناكل اضيأ برملا ريغ

 ىلع فنصملا راصتقاف “ نوج"رحتي نيذلا مه ذإ مهمزلي امل نايب نكلو ى رصحب

 ء دمب ملسأ ول همالسإ ىلإ آرظن امإو « ةفينح يبأ بهذم ىلع ءانب امإ ملسلا
 ةقدص وأ قاتع وأ قالط نم هيلع تناك نيمي لكو “ راهظ همزلي مل ملسأ ول هنإف

 نمؤملا نأل امإو ص « ةن"ودملا ه يف كلام لاق ام ىلع ءايشألا نم ءيش وأ راذن وأ

 تسيل يتلا "وأب كرسلا وأ ملمملا هيبشت ريدقتلا نألا مإو < جرحتي يذلا وه
 فالخ اهنأل دحلا يف نافيعض ناهجولا اذه نكلو « دحلا يف تزاج اذلف ى كشلل

 نونجملاو لفطلل جرخم ( فلكملا ) ةفصلا موهفم ةاعارمب لاق هنأ اجس الو ك ردابتملا

 « ةيكلاملا روهشم وهو ى غولبلا زهان نم راهظ حصي : لبقو ى ايمل راهظ الف

 ولف ىوضع" فالتإ وأ رتومل يدؤي ام وأ لتقب راهظلا ىلع هركفل لخدمو
 نيهللإب لوقلا هل غاس اك ذئنيح راهظلا كحي افلكم سيل : ليقو ع همزل رهاظ

 هب ظفلتي ام ىوس هل دقتعم ال هنإف « راهظلا فالخم “ ةدحولا داقتعاب طورشم

 برقأ وهو همالك يف ضرمتي وأ“هبلق يف هفالخ دقتعي نأ الإ مهللا « هظافلأ نم
 عامجلا نع رجع نمل لخدمو ص هاركإلا ناكمل كلذ ىعدا اذإ نييدتلاو لوبقلا ىلإ

 ءاليإلا مهمزلي ال :ليقو “لوتفملاو نيتملاو لصأتسملاو بوبلاو ينافلا خيشلاك

 ص كورتم وهو مهئطو ناكمإ مدعل اضيأ مزاي ال : ليقو ى راهظلا مهمزلو
 مدقت امل هنع زرتحي مل هلعلو ؛ كلذك سيلو دبعلا نم راهظلا ةحص هقالطإ رهاظو

 . ةمأ وأ ردبت حاكن حصي ال هنأ نم ديبملا حاكن يف هل

 تالو ى ديس نذإب الإ ءادف وأ ءاليإ وأ راهظ الو ةعجارم الو قالط الو

 بحاص مساق نباو ةتس وبأ لاق اك هب ضرتعي ال ليصفت هيف ناك اذإ موهفملا



 مرحأ رهظب اهَء أزج وأ هل لحت نم

 ى هتدمس وأ هديس نذإب رهاظ اذإ هراهظ "حصي دبعلا نإف ى « تانيبلا تايآلا »

 الف ليصفت اذهف “ كلذ ريغ يف "حصي الف ى هتدي۔ وأ هديس هل زاجاأف رهاظ وأ

 ص هتاذب هماكحأ يف فلكي نم فلكملاب دارأ هنألو فنصملا قالطإ موهفم ضرتمي
 نم نذإ ةميمضب هكح فلكم راهظلا لثم يف هنكل آافلكم ناك ولو دبعلاو

 ايرست وأ احاكن ( هل لحت ) يتلا ىثنألا 'يأ ( نم ) هتاذب ال هتزاجإ وأ هكلم
 اهسمي ال هنأ ريغ ى هل تقو الف يرستلاب تناك نإ ةيرسلاب عقي راهظلا نأ ىلع
 ادبع الو "ةمأ دجي مل نإو ى هيلع تمرح ريفكتلا لبق اهسم نإو ى رثفكي قح
 مل نإو ى مايصلا هئزجي : ليقو ى ماعطإلا وأ موصلا هئزجي الو ى اهقتعأ اهاوس

 ةيرسلاو ، ةجوزلل اظفح تعرش ةرافكلا نأل ى حيحصلا وهو مامطإلاف هعطتسي

 رهاظ نإو ى اهاضر نع حاكنب الإ لحت ملو يرستلا كح نع تجرخ تقتع اذإ
 نم راهظ ال : ليقو ى راهظلل هلبق رتفكيلف اهئنطو دارأ مث اهأطي ال رةَمأ نم

 مرح نمك ى اهلبق سملا هلو ى نيمي ةرافك اهب مزلت امنإو ى ةمأ ةجوز وأ ةيرس
 عراضملاف ، لالح عقاولا اهبرست وأ اهحاكن نأ ، هل لحت : هلوقب دارأو ى الالح
 وأ اهجوزت اذإ دارملا سيلو ى ةيرسلاو ةجوزلا معي ام ىلع ةعقاو «نم» و ى لاحلل

 ى كلملا لبق قالط الو راهظ الو قتعال هنأ حيحصلا نإف « تلح اهارست

 اهنع ةرافك ال هنإف ةمرحم يهو ةيرس وأ ةجوز نم اهنم َرهوظ نم جرخأ و

 ملع اذإ اهتقرافم تبجو الإو ى ملعلاب زيمي امم اهميرحت ناك اذإ اهتقرافم بجاوو

 . ام ءزجلاب دارأو ى هيبشتل الوعفم عقاولا «نم» ىلع افطع بصنلاب ( اهَءَز ج وأ )

 ناسنإ رهظب يأ ى ةفاضإلاب ( مرحم رهظب ) ةيمستلا وأ نّيعتملا ضعبلا لمشي
 ءاحلا حتفو عملا مضب وهو ى ًاتعن امرحم نوكيف نيونتلاب وأ ىثنأ وأ اركذ مرحم

 ام ىلع كرش وأ ىنزب ولو امارح ناك نم لك همومعل ىلوأ وهو ى ةددشملا ءارلاو

 . احضاو ارهاظ امومع { يتاي



 . . : ليق وهو . عاضر وا رصب نإو 0 رخآ ءزج وأ

 لك اذك و « هنع.راهظ هيلع نكي مل اهيناز ىلع مرحت ال ةأرملا نأ معز نمو

 ىلع ءاحلا ناحسإو اهحتفب وأ « هب راهتظلا عوقو يف فلتخي هميرحت يف فلتخي ام
 ص هتحفاصم لحت مل ولو ريخآلا طبضلاب امرحم هريغ وأ ىنزب ولو مرح نم هيمست
 ال هنإ : نيفلاخلا نم موق لاقو ى مراحملا تاوذ نم اهريغو مآلا كلذب لخدو

 نم موق لاقو ى رهسظلا ريغ ( رخآ ازج" وأ ) ةعضرملا ةدلاولا مآلا ريب راهظ

 رهظلا ريغب وأ مآلا ريغب َ©رَماظ نم : مهلوق ىلمف “رهظلا ريغب راهظ ال : نيفلاخملا
 . مومعلا نم هركذ ام انبهذمو ى اهلبق سملا هل زاجو « ةلسرم هتمزل

 : لاقف ، اهرهش وأ اهنطب وأ اهنم وضع ىلإ دصق نإ. : « ناويدلا ه يف لاق

 دا و ه ص افئاب ولو ى يمأ نم وئضُلا اذهك ؟يلع كنأ وأ ، يمأ رهظك “يلع وه
 : ىلاق وأ « يمأ رهظك « وضعلا اذه ه "لع تنأ : لاقف ى هنم وضع
 نم 7 ىلإ دصق نإ 7 > راهظف يمأ ' نم وضلا اذهك اذه يوضع ىلع اذه

 قصتلاف اهدسجي هَقَزلأ نإو ى يمأ رهظك لع اذه كوضع : لاقف هتأرما
 نالوق « يمأ لثمك ؟يلع تنأ : يف اذك و ؛ نالوق ى راهظ هنوك يفف

 رهظلاو مألا صخت اهرهاظب ةيآلاف الإ و “ليق ايف سايقلل ميمعتلا هجوو ٤ ها اضيأ

 وأ اضيرم ولو راهظلا مزلو ى مرح" : هلوقل ةياغ ( عاضر وأ رهصب ناو )
 . ناضمر يف فكتعم وأ ام“رَحع

 الو هتخأك يه لوقي نأ لثم دجوب مل ولو فصو نمب نوكي راهتظلاو

 لوعففل ضيرمت سيل : ليق « ,ةظفل طيسوت ( ليق وه ) راهظلا ( و ) هل تخأ
 اذهل لب اقم قباس لوق ىلع فطملا ةفصب ناكل همدق ولو “ ةياكح درجم لب
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 : هلعفي ال وأ هلعفي ءيشل قلعي مل رهاظم ليق ،ىصعو « ةيلهاجلا قالط
 وأ ةقفش وأ ارب وأ ةبح تدرأ : لاقو اهلثم وأ همأك : ل اق ناف

 > ند .كلذ وح

 ( ةيلهاجلا قالط ) هنأ يكحو : لاق هنأك و « لباقم هل مدقتي مل هنأ عم “ يكحملا

 ةلتتنت ىسيع ةميرش ساردننا دعبو للع دم انيبن ةثعب لبق لمع ةرابع يه
 هلعفي ءيشل ) هراهظ ( قلعي مل “رهاظمأ ) افنآ ةرم ام هيف ( ليق “ ىصعو )
 ص ريبك مأ ريغصأ للا دنع وهام يردي ال انايصع ( هلعفي ال ) ءيشل ( وا
 : تلق ى نايصع نكي مل قلع نإو « ةنيرق الو نايصعلا اوقلطأ ثح اذكهو

 فصو ىلاعتو هناحبس هللا نأل « قلعي مل ولو اقلطم ةريبك راهظلا نأ رهاظلا

 ى رئابكلا نم هنإ : لامق يكبسلا نا تيأر مث “روزو ركنم هنأب راهظلا قلطلم
 دقو ى نوركذي ىتلا روزلا ةداهش يف هلوخدل اهيف هورك ذي مل انباحصأ لعلو

 وأ ى ةيآلا ةنيرقب ريبكلا انه نايصعلاب مهدارم لمعلو « اروز العو لج هلا هامس

 نم دهاشملا فورمملا وه ام فالخ هنأ آروزو اركنم هنوكب دارملا نإ : اولاق

 دري مل ذإ ةريبك هنأجاومطقي ملف هرهاظ نع لام مالك هنأو « همأ هتجوز نوك
 . مهفاف مألاب هيبشتلا ريغ رهاظملا

 اهلثم اهنأ ( تدرأ : لاقو ى اهلثم ) يه ( وأ ى هم'أك ) ىه ( : لاق نإف )
 نأ لثم ص ركذ ام عون نم سيل امم ولو ( كلذ وحن وا ةقفش وأ ارب "وا “ ةبح )
 ( نيدأ )كلذ ريغ وأ ىنغ وأ ةرح" وأ اضايب وأ الامج اهلثم اهنأ تدرأ : لوقي

 اذك تدرأ : لقي مل نإو ى هنيد ىلإ لكأو يأ ى ءايلا ديدشتو لومفملل ءانبلاب

 . راهظلا ريغ دارأ هنأ ىلع لدت ةنيرق ترهظ نإ الإ ى راهظلاب هيلع مكح



 نيميف ةنيعم دصق نإو { راهظف تاكرشم رهظك : لاق نإو

 ص راهظأ الثم يدنع تنأ وأ ى يمأ لثم تنأ سيل : « ناويدلا ه يفو
 سيل : لبقو ى ةليللا تزاج ولو « راهظ يمأ رهظك ةليللا هذه ىلع تنأ وأ

 ص كنم ترتهاظ دق : لاق نإو ىال : ليقو ى نيمي هيلعو ، تزاج نإ راهظب
 ء ةرَماظم ىدنع تن أ : لاق ن إ آلو ى ال : لسقو “ ر اهظف “ رهاظم" كنم ان أ وأ

 . . ھا رهاظم" كدنع انأ وأ

 قارغتسالا وأ ةقيقحلا آديرم تاكرشلا وأ ( تاكرشم رهظك : لاق نإو )
 دارأ نإو ى آدبأ نالحت ال تاكرشلا عودحتو ةكرشملا ةقيقح نأل ( راهظف )

 باجيإلا يف ةركتنلا ق لصألا وه اك عبرأ نم رثكأ ولو تانمعم ءاسن تاكرشمب

 سيلف كلذك تانّسعما تاكرشملاب دارأ وأ “قارغتسالا وأ ةقيقحلا ةدارإ مدع نم

 ءيقارغتسالا سنجلاو ةقيقحلا فالخب ناميإلل تالباق تاصخشملا نأل نيمي لب راهظب

 كرشلا ىلع تيملاو “ تاكرشلا نم تام نم لوعش قارغتسالا يف نإف اضيأو

 دنع نهنم تنياع نم اذك و ى ربتعملا ناميإلا تقو تاوفل هناميإ ليحتسي

 اذكو ى مرا تانيعملا تناك نإ الإ تاكرشلا ىلع :موقت ةمايقلاو راصتخإلا

 . ةيباتكب راهظ ال
 وأ « كلذ وحن وأ ةكرشلا هذه وأ ى ةأرملا هذه : لاقو ( ةنيعم دصق نإو )

 تاكرشم وأ ى افولأ ولو تانيعم وأ نْستنيعم وأ اذه وحن وأ يمأ رهظك ةنالف
 اذه تاكرشم وأ « كلذ وحت وأ نالف ينب تاكرشم وأ « اذك ميلقإ وأ « اذك دلب

 ءاوس نييعتلا ريغو نييعتلاو “ يتأي نامز تاكرشم وأ ى اذك تقو ىلإ نامزلا

 اذكهو ص ثنحو ىتتلع وأ ى ىتلعي مل نإ ةلسرم هب مزلت ( نيمي ) هلوق ( ف )
 وأ 0 ةمفرع ةقبقح هيف سك ال هنأ عم انيمي كلذ ةيمستو ى نيمي : انلق ثمح

 - ٨٩٧ - ( ج ٧- لبنلا -٧ (



 : لاق نإو ، تادهاعمك ةبراحم ةيباتك ولو ةمرحم نكت مل نإ

 تاذ دصق نإو > راهظف لاجرل ١ ءاسنك وأ نتابباتك نإو > رتابراحمك

 . نيميف اهتيعب. جوز

 {“راهظف اهناك نإ ( ةمرحم نكت مل نإ ) ةغلابملاو يونعملا ديكأتلل نيميلاب هيبشت

 اهنوك نإف ( ةبراحم ةيباتك ) تناك ( ولو ) : لاق اك ‘ نيميف اهنلكت“ م اذإو
 ع الالح عجري ال امب وه امنإ راهظلاو ى ملست نأ زاوجل راهظلا بجوي ال ةبراحم

 وأ ى تانيعم ( تادهاعم ) ب طقف مزلت ال ا ( ك ) اهنييعتل طقف نيميلا اهب مزلف
 وأ نْتقبراحم ننتيباتكب راهظ ال اذك و « قارغتسالا وأ ةقيقحلا نهب دارم

 نالف ينب تايباتك وأ “تابراحملا اذك عضوم تايباتك وأ ى رتابراحم رتايباتك
 ص نهنم نيعي مل اهو نيع ام ءاوسو ى لبقتسملا وأ رضاحلا اذك نامز وأ

 صيصخت الب ( لاجرلا ءاسنك وأ تايباتك نإو تابراحمك : لاق ناو )

 . ( رابظف )

 نكل س رثكأ وأ نيتنثا وأ ( اهنيعب جوز تاذ ) وأ ةبراحم ( دصق نإو )
 ،تابراحم ىلإ ريشي ى مالؤهك وأ “تابراحملا ءالؤهك : لوقي نأ لثم ى صيصختب
 ءالؤه جاوزأ وأ « اذك ةليبق وأ ط اذك دلب تابراحم وأ ى نهئامسأب نهرك ذي وأ

 وأ اذك ةليبق وأ “ اذك دلب لاجر جاوزأ وأ ى مهئامسأب مهركذي وأ « لاجرلا

 ءامإك : لاق نإو ص راهظف الإو ى هتمرح نهيف نكت مل نإ ( نيميف ) اذك نامز

 ناكمإل نيميف صصخ نإ و حيحصلا ىلع نيمي ال راهظف صيصخت الب باتكلا لهأ
 > ,زهئازجأك وأ ‘ تايراحم روهظك > تايراحمك : هلوق وحنب دارأو > ررحت نأ

 فنصملا لوق ؛ نالوق ًاراهظ هنوك يفف ديسلا وأ جوزلا اهركذي مل نإف الإ و
 تنأ وأ « يمأ لثم تنأ : هلوق نأ « ناويدلا ه لوقو ى راهظ هنأ لصألل اعبت



 اهتنب وأ اهمأب ىنز ةأرماك وأ هنبا وأ هيبأ وأ هتين زمك : لاق نإو

 ءاسنك : لاق نإو > راهظف ءاسنلاك وأ نبلس رملاو ءايبنألا ءاسنك وأ

 مهيف نكت مل نإ نيميف فورعم طهلرت وأ 2 ةليبقل نالف ينب
 ‘ هتمرح

 ايف اذك و ،ًاءزج الو ارهظ ركذي ملو ى "يلع لقي مل ذإ ًاراهظ سيل اهلثم يدنع
 ةينزمك وأ ( هنبا ) ةينزمك ( وا هيبا ) ةئسِنزمك ( وأ هتئين'زمك : لاق نإو ) يتاب
 مرحت نمب وأ ( اهتنب وأ اهماب ىنز ةأرمإك وأ )نبإ نباو دجك هنع هب مرحت نم
 وأ ) “ صصخ ولو م رارس وأ ( نيلسرملاو ءايبنألا ءاسنك وأ ) هب هانزب

 لحت ال لئاوألا عاونألا نآل ( راهظف ) "لحت ال نم "مَّعف صيصخت الب ( ءاسنلاك
 . ءاسنلا نم هل لحي ال نمل لماش ريخألا عونلاو ى ادبأ

 ينإ : مومملا ظفلب هظفلت دمب لاق نإو ى هيف راهظ ال هنأ : « ناويدلا » يفو
 ديرأ : لا۔ةو ع همأك يه : لاق نمك هنأ همالك نم رهاظلاف “ صوصخلا ديرأ

 الإ راهظلاب هيلع مكح هتمكاح نإ لب ، اذه ينبجمي الو ى كلذ وحن وأ "ةبح
 ةينزملا يف هرك ذ امو “ صوصخلاب لحلا اهيف يتلا مومعلا لئاسم اذك و ى ةنيرقل

 ص راهظف اهتَعال يتلاب هتيرس وأ هتأرما هبش نإ اذكو ى اندنع روهشملا وه

 نإ الو « ها هتتعالم وأ هتينزم ىلإ دصق نإ راهظ ال : « ناويدلا ه يف لاقو
 ِ جوز حاكنب وأةدملا ماهب هل لحت اهنأل اثالث هتقلطم وأ هريغ ةدع يف نم ىلإ دصق

 . نيميف راهظ نكي مل ثيحو ىنزلا يف ةدودحم ىلإ وأ « هريغ

 فورمم ,طهر وأ ةليبقل ) اريشم ( نالف ينب ءامنك ) يه : ( لاق نإو )
 ص امهريغ وأ نامل وأ ىنزب ولو هيلع مرحت نم الو ( هتمرح مهيف نكت مل نإ نيميف



 راهظو ث اضيأ نيمي رمخ وأ ريزنخ محل وأ مد وأ ةتيك اذكو

 تهبش نأ اهيلع

 نإ ةدعب هتبوطخ يفو ى نيمي ةرافك هنع ةمرحم ريغ ةأرما لك يفو “ راهظف "الإ و
 يأ ( اذكو ) ص نالوق طهرلا وأ نالف ينب ءاسن يف تناك وأ اهب هتأرما هبش
 وأ مت وأ ) ةيمدآ ريغ( ةيمك ز يه:هلوق وه يذلا ظفللا روكذملا ظفللا اذهك

 ص ةمرحملا تابورشملا وأ ، ةمرحملا بالوك املا نم كلذ وحنو ( رمخ وأ ريزنخ محل
 طحم نأل ( اضيأ نيمي ) هب مزلت امهريغو بهذلاو ريرحلاك « ةمرحملا تاسوبلملا وأ

 همبشت هلصاح نإف ى اعرش مرحو « [ا_فرع وأ القع هجح وزت نكمي نم راهظلا

 . ا راهظ نكد ل حوكنملا ريغب اههبش ا۔او « ادبأ اهجوزت هل لحم ال نمب هتجوز

 نوكب نأ زوحيو ؤ اهريغو ةلأسملا هذه يف نيمي ةرافك راهظ هب نوكي ال ابفو

 نيمي هب مزلت رمخ وأ ريزنخ محل وأ .م وأ ةتيمك : لاق نإ مكحلا اذك و ى لصألا

 نيميلا مزلت اذكهو « هيف هركذب لغتشا مل امم ةرابعلا هذه لثم يف اذك و ى اضيأ

 هل ةجوز ريغ وأ هل ةجوز ةيمدآ ةتيمم اههبش ولف ‘ برشي وأ لكؤي امب اههبش اذإ
 . يدنع ام ىلع اراهظ ناكل

 ةتيملا لمحت نرأب هلمتحي فنصملا مالكو ؛ راهظ ريغ هنأ : « ناويدلا » يفو
 رمخلاو ؛ةتيلاك ا +أ دارأ نإو ، ةيمدآلا ريغو ةيمدآلا ةتيملا لمشي ام ىلع
 ' ني ةراتفكف مئاهبلا رهظك : لاق نإو ص راهظف ءطولا مرحت يف ريزنخلاو

 ليوأت يف ةزمهلا حتفب ( تهبش نأ ) هتعن ( اهيلع ) مدقم ربخ ( راهظو )
 غ وس ادتبم راهظ ن طرشلا ىلع ةزملا ترسك نإو “ رخؤم أدتبم ردصم

 امم انيمي وأ هبلع ا راهظ عقي امو جوزلا رابتعاب عيونتلا لب ميسقتلا هب ءادتبالا

 : اذكه ف وذح رخؤم ] دتمم نع م دقم ربخ ر اهظ و أ . رجخ اهيلعو « رم
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 جرخت الو ، اهريفكت لبق نإ و ءاهؤطو هلو ركذ نم سكعب اهجوز

 تمرح وأ اهقلط وأ اهنع تام نإو ء اضيأ هلبق ةعبرألا يضمي ءاليإلاب

 ٠ ٠ ٠ > لدعب راهظلل ترك

 . تهبش نإ اهيلع راهظ بجوو يأ ص فوذحم لعاف وأ 0 اهيلع بجاولا راهظو

 ىلع لاجرلا نم اهل لحي ال نمب ههبشت نأ هطباضو ( ركذ نم سكعب اهجوز )
 ،عاضر نم ولو « اهيبأك :لوقت نأ لثم مومعلاو اهلك ةقباسلا ليصافتلاو فالخلا

 الو ث الالح هعوجر زوجي نم اهمالك مومع نم تنيع نإ راهظ الف ،نيك رشملاك وأ
 ص رم ام رهظلا ركذ طارتشا ىف نيلسرملاو ءايبنألاب وأ اهدبعب هتهبش نإ ى راهظ

 (اهربفكت لبق نإو اهؤطو هلو) ًاقافوو افالخ نكمي نميف لجرلاك اهنأ لصاحلاو
 نأ لبق اهقراف نإو ص دعت نأ بدنو “ اهرضي الف ةمئاص اهبلغ اذإو ،اراهن ولو

 . دعب ترفك رفكت

 اهلصأ ىلع ءابلا وأ ( ةعبرألا ) يضم عم يأ ( يضمب ءاليإلاب جرخت الو )
 ىلعو ى ءاليإلل ة.ببس: ةمبرآلا نإف « لاقشا وأ بارضأ لدب يضب نوكيف
 لعجت وأ « هل ةعبرألا يأ فوذحمب وأ ى ريمضلا نع اضوع لأب طبرلاف لاتشالا

 ح ءاليإلاب جرخت : هلوق عومجم ليلعت اهنكل ىلوألاك جرختب ةقلعتم ةليلعت ةيناثلا
 دحاو ءيشب دحاو ىنعم ف رج يفقرح قيلعت همزلي نأ نع ًازارتحا هلك اذهو

 . ( اضيأ ) ءطولا يأ ( هلبق ) ةيعبت الب

 ترّفك ) ام هجوب اقراف وأ ( تمرح وأ اهقلط وأ اهنع تام نإو )

 كلام لاقو انموق ضعب لوقو انلوق هلك كلذو “لبق رفكت مل نإ ( دعب راهظلل

 ةرافك اهيلع : مهضعب لاقو ى اهيلع ةرافك الو ةأرملل راهظ ال هنأ : يمفاشلاو
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 همزلي ال : ليقو « تمرح وأ اهقلط وأ تتامو اهنم رهاظ نإ اذكو

 . اهيلإ ردأو الب تام نإو ، تتام وأ اهقلط نإ ريفكت

 تام نإ هترافك اهمزلت ال نكل راهظ : ليقو “ « ناويدلا » يف هركذو ى نيميلا

 نإو ص هركذ ام اندنع روهشملاو ى ام هجوب اهقراف وأ تمرح وأ اهقلط وأ اهنع

 ىتلا ةنفيكلا ىلع ترهاظف رهاظت نإ زاجأ وأ اهراهظ زاجأ هنمترهاظ امل ناك

 كلذ نإف « زاجأف ث اهسفن تقلط وأ هنم اهسفن قلطتف قالطلا اهبف اهل زيجي

 ريفكتلا يه اهمزلو ى رهشأ ةعبرأ يضم لبق رفكي ىتح اهسمي الف راهظ هنم دعي
 زجي مل وأ اهل زجي مل ذإ راهظلا ماكحاب هبلع مكحي مل امنإو « اهيف قباسلا فالخلا ىلع

 ام ىلع اهدي يف هلعجي مل نإ ةأرملا ديب قالط الو « ىقالطلاك راهظلا نأل ى اهل وق
 ص ءاسنلا يف هركذي ملو لاجرلا يف ىلاعتو هناحبس هللا هركذ راهظلا نألو « رم
 ا۔٠ لكب اذك و ص نعمي ةرافكف لجرلا ىلع راهظلا هب عقي ال اب ترهاظ اذإو

 الاذك و “ هجوزت امهل زاجل قتع وأ اهكلم نم هتجرخأ ول اهنإف اهدبعك لقتني
 سملا هلف راهظ ال نيمي ةرافك ناك ام لكو “ لحلا ىلإ لقتني امم لجرلا ىلع راهظ
 نإو ى ةلسرملا ةرافكلا تمزل قلعي ملو عقاو ريغ راهظلا ناك اذإو ريفكتلا لبق

 اذإو ى همزلت مل ثنحي مل نإو ى اضيأ تمزل ثنحف هبلإ قلع ام عقي ملو قلع

 . رفكيو أربي ىتح اهسمي الف اهسب اقلعم انيمي ناك

 ام هجوب اهقراف وأ ( تمرح وأ اهقلط وأ تتامو اهنم رهاظ نإ اذكو )

 يفردلا ىح يبأ لوق وهو ت لبق رفكي ل نأ دعب رفكي راهظلاب تجرخ وأ

 ص هجوب اهقراف وأ تمرح وأ ( تتام وأ اهقلط نإ ريفكت همزلي ال : ليقو )

 ةدارإب اهلإ دوعي نأ نودب يأ ( اهيلإ دوع الب تام ) و اهنم رهاظ ( ناو )
 توكسلا دوملا وأماتلا لبق تامو ريفكتلا يف عرش وأ ؛هراهظب دسفأ ام حالصإ

١٠٢ _ 



 ءالؤه رهظك : لاق نإو ص رهظألا يف نالوق ؟ ال وأ همرلي له

 هذهو هذهك : لاق نإ ددعتيو ، دحاوف همراحم يوذ نم ةعامجلا

 > ةنالفو ةنالف و

 راد ىلإ دازلا نابم » يف ةلداجملا ريسفت يف هترك ذ فالخ هيفو “ قالطلا نع

 هنع رفك صو ل نإ و « راضتحالا دنع هب يصو ريفكت ( همزلي له ) « داعملا

 اذك و “ انموق ضعب ايهب حرصو ( رهظألا يف نالوق ؟ال وأ ) ءاش نإ هثراو
 راهظلا سفنب مزلت راهظلا ةرافك نأ كلذ لصأو رفكي ملو ةعبرألا تضم نإ

 هقبلمت ربف هراهظ يف ىلع وأ « ةعبرألا يضمب وأ ةعبرألا لبق اهقراف ول هنأ ىتح

 ملو ةعبرألا لبق اهدارأ نإ همزلت امنإ وأ “ ثنحو قلع ول اك 90 ردكتلا همزل

 . نالوق ءيشب هتفت

 وأ ( همراحم يوذ نم ةعامج ) اريشم ( ءالؤه رهظك ) يمه ( لاق نإو )
 (ددعتيو دحاو) راهظ ( ف ) نيتنثال اريشم نيتاهك : لاق وأ ، هيلع نَم"رحَ نم
 : لاق نإ ) رثكأ ىلإ راشأ ولو « اهيلع ةدايز الب ى ةثالث ىلإ نهيلإ راشملا ردقب
 ءيشلا ركذي اك ةعايجلل اليشت نوكي نأ لمتحي ( ةنالفو ةنالف و هذهو هذهك

 ص [باب اباب باتكلاو ع افرح افرح نآرقلا هتملع : لاقي ى رثكأ دارملاو « نيترم
 ص ىلوألاب ةعامجلا كح ىلع لدي هنأل ث ىلوأ اذهو ت نيتنثال اليثمت نوكي نأو
 يمأك : لوقي نأ كلذ لثمو « مهفاف ةاواسملاب نينثا كح ىلع لدي لوألاو

 . يتنباو يتخأو يمأك وأ يتخأو

 'وأب فطع اذإ اك دحاو راهظ هتركذ امو فنصملا هركذ ايف ؤ مزلي : لسىقو

 ناكم لك : لقو 0 رفكي مل ام دحاوف ةنكمأ وأ ناكم ف راهظلا رركت : ليقو
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 { هدنع نكت ل نإ و > راهظهتمع وأ هتخأكو

 ص تارافكلا هتمزلو « هريغ اجوز حكنت ىتح اهجوزتي الف ةثالث متت ىتح راهظب
 تمت نإ ال : ليقو “ نيمي ةرافك ناكم لكل : هلوقب « ناويدلا ذ دارم اذهو

 ص رتفكي نأ لبقو ى هناكم نم لقتني نأ لبق ولو راهظلا ددمتي يدنعو « ةثالث

 دارأ نإو ث ثالث ىلإ ثنح دحاو ناك املكف "وأب ةفلتخم ءاشأب رهاظ نمو

 نكل و “هراهظ ددعب تارافكلا نأ يدنعو « ةرافك دحاو لكل رفك ريفكتلا

 هددعب رفك ولف « سمي ملو رفكي ملو رهشأ ةعبرأ مامت راظتنا ىلع طقف ثالثب نيبت
 ثالثب تجرخ الإو ع هنع جرخت مل كلذ لبق رثكأ وأ ارشع وأ اسمخ ولو

 يه راهظلا ةدم يف اهنأل راهظلا اهقحلي امنإو ، قالطلاك راهظلا نأل تاقبلطت
 قالطلا نأ ريبخ تنأو ص راهظ دعب راهظ قحلي ال فيكف ةقلطم ربغ هتجوز

 دحاو يقيو نيراهظ نع رفك ولو ى اهكلمي يتلا ةيعجرلا ةدملا يف قالطلا قحلي
 لبقو ريفكتلا دمب سملا طرتشي مل نمو “ ثالثب تجرخ رهشأ ةعبرأ تضف
 تضمو راهظ نع رقك نإو“نيتنثا ىلع هل تيقبو “ةدحاولاب هدنع تجرخ يخملا

 . ملعأ هللاو ى ةدحاو ىلع هل تبقبو « نيتنثالاب هنع تجرخ ةعبرألا

 كلذ وحنو هتّسنأزمم وأ هتنب وأ ( هتمع وأ هتخاك ) يه لجرلا لوق ( و )

 وأ ةمع وأ تخأ نم ةروكذملا كلت هل يأ ( هدنع نكت مل نإو “ راهظ ) مرحي ام

 هنإف ع لجرلا هب رهاظ اذإ راهظلا هب نوكي ام لكلف نهوحن وأ ةينزم وأ تنب

 هتنعالم" رهظك هيلع يه : لوقي نأ لثم “ هل نكي مل ولو ى راهظ هبلع نوكي

 نالف يتينزمك : لاق نإو ‘ طق هوبأ نزي ملو هيبأ ةينزم رهظك وأ « نعالي ملو
 راهظ ال بذك كلذ نأ يدنعف امل اينزي ملو كلذ وحنو يبأ ةينزم ةنالفك وأ

 اعاونأ عمج نإ و « راهظف ةينازلا ةيهامب قلع اذإ ام فالخب « مرجت مل نمب نّسع هنأل
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 ،نالوق ؟نيم وأ. راهظ اهتنب وأ اهمأك وه:تلاق وأءهنبا وأ هيبأك:لاق نإو

 ءالؤهبف ع ةنالفو ةنالفك و ى ءاسنلا ءالؤهك : لوقي نأ لثم “ عمج ام همزل

 ٠ اذكهو راهظ ةنالقبو > راهظ ةنالفبو > دحاو راهظ ءاسنلا

 هل نولحي ال نيذلا لاجرلا نم امهريغ وأ ( هنيا وأ هيبأك ) يه ( :لاق نإو )
 اهمأك يه : تلاق وأ ) ءاسن اوناك ول نولحي نيذلا لاجرلا نم وأ ءاسن اوناك ول

 ءاسنلا نم وأ « الاجر نك" ول امل نللحي ال ىتاللا ءاسنلا نم امهريغ وأ ( اهتنب وأ
 ةلمجو ص© طرشلا ةادأ لبق ردقم ًأذتبمل ربخ ( راهظ ) الاجرانك ول نللحي تاللا

 اهثلاث ( نالوق ؟ نيمي وأ ) راهظف : لقي مل كلذلو “ باوجلا ليلد ربخلاو أدتبملا

 اهب ترهاظ ىتلا ةأرملاو « هل امرحم هب رهاظ يذلا لجرلا ناك نإ راهظ كلذ نأ

 يفو « نيمي الو كلذ يف راهظ ال هنأ اهعبار كلذ ريغ يف نيمي ةرافك و « اهل امرحم

 ء همراحع اوناك نإ الإ ال : ليقو ع راهظف لاجرلا رهظك :لاق نإ « ناويدلا »

 « مراحملا ريغ يف هيلع ءيش ال : ليقو « نيمي ةرافك لاجرلا رهظ لثم يف : ليقو
 ءاسنلاو لاجرلا نم اهيلع مرحي نم لك نم هوحت وأ كيلع كيبأ رهظك كيلع انأ و
 نالف مأ رهظك ىلع تنأ يفو ى ؟يلع وأ كيلع كمأ رهظك "يلع تنأ اذك و( راهظ

 اذه الإ نكامآلا يف وأ ناكملا وأ تيبلا اذه يف يمأ رهظ لثميف اذك وع راهظ هيلع
 ص راحبلا يف وأ « ىهتنملا ةردسك هيلإ لصت ال ناكم يف وأ دادغب وأ ةكم يف وأ

 . راهظ كلذ لكف ءامسلا يف الإ وأ ىهتنملا ةردس تحت الإ نكامألا يف وأ

 : ليقو ى راهظلا همزل دقف دهشأ مش اهنم ًرَماظف دوهش الب ةأ رما جوزت نمو

 وه رهاظ هنأكف ام لحم ال نمم ترهاظف هنم رهاظت نأ اهرمأ نإ و ؛ ھا ءال

 رهاظ وأ اهنم هل رهاظب نأ هريغ رمأوأ اهل زاجأف ترهاظ نإ اذك و « هناسلب

 تنأ : هرومأم لاق وأ ، كيلع كمأ رهظك كيلع انأ : تلاق نإو ى هل زاجأف
 ءاسنلو اهل وأ « هريغ ةأرماو هتأرمال لاق نمو ع راهظ الف هيلع همأ رهظك هبلع
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 { اه'رستي مل ةمأك نيمي : ليقو ى ةجوزلاك هيف ةيرسلا نأ ىلع رثكألاو

 : لاق نإو ڵ هتجوز نم راهظف يمأ رهظك "يلع "نكادحإ وأ اكادحإ هريغ
 "لع اكادحإ : هيتأرمال وأ ص نكادحإ : هئاسنل لاق نإو ى نيد اهريغ تيون
 “نبد هذه وأ ةنالف تيون :لاق نإ و ىاتقلط وأ نقلط ةدحاو وني ملو يمأ رهظك

 يف تناك وأ هتأرما قفاوف ى يمأ رهظك "ىلع تيبلا يف نم وأ هذه : لاق نإو

 لا۔ةو ص هيتأرما ىدحإ نم رهاظ نإو ى اهنم راهظف ‘ اهوبغ عم تيبلا
 . اهنم رهاظ ىتلا ىلع الإ عقي مل اهراهظ يف كتك راش : ىرخأل

 (ةج وزلاك) راهظلا يف يأ (هيف) ةمآلا ةجوزلاو (ةيوشملا نأ ىلع رثكألا و)
 هوساقف مطو ةحابإ ايهنم الك نآل ى حاكنلا ىنعم وه يرستلا ىنعم نأل ى ةرحلا

 هل ( ةمأك نعمي ) ةيرسلاو ةمألا ةجوزلا نم راهظلا ( : ليقو ) ى ش ىلع
 يذلا كسنج نم يتلا ءاسنلا نم يأ ه ءاسن نم » : ىلاعت هلوقل ( اه"رمتي مل )

 كجاوزأ نم هانعم نأ يضقي مكئاسن نم : هلوق يف فرملا نألو 0 ن

 يتلا لوق هللا عمس 'دقَ ) : ةجوزلا ىلع ةيآلا قاسم نألو ى ةيرسلا تجرخف

 هيلع ىرجو ى سورمع لوق وهو « نيمي ةرافك هيلعف )١١' ( اهجوز يف كنلداجت

 . اهئطو لبق راهظلل رفك اهبرست دارأ اذإ : ليقو « قاحسإ وبأ

 نبا لاقو ى اهبرست هل يتلا ةمألاو هتيرس يف راهظلا مزلي : « ناويدلا » يف لاق

 هتجوز نم لجرلا ىلع راهظ ال نأ دوسألا رجحلا دنع هتهاب ءاش نم : سابع
 بهذمو انبهذمو ى رثارحلا راهظلا ةيآ يف ءاسنلا نأ ىلع ءانب هتيرس وأ ةمألا

 . ةمألا لمشت اهيف ءاسنلا نأ ةعامجو يروثلاو كلام

 )١( اهركذ مدقت .
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 ء كيلع يه وأ س كيلع كمأ رهظك كيلع كتأرما : هدبعل لاق نإو

 يلع كمأ رهظك كيلع يه : لاق نإو س راهظف يلع يمأ رهظك

 ء دبعلا نم وأ ، هنم ةمرحع نكت مل نإ نيميف كيلع يمأ رهظك وأ

 الو آرهظ هتجوز نم ىري ال رهاظملاو

 نم وأ ك۔ةخأ وأ ( كيلع كمأ رهظك كيلع كتأرما : هدبعل لاق نإو )

 ( يمأ رهظك كيلع يه وأ ) كلذ ريغ وأ ناعل وأ ىنزب ولو اقلطم دبعلا مرحي

 ناو ص راهظف ) كلذ ريغ وأ نامل وأ ىنزب ولو اقلطم هيلع مرحي نم يتخأ وأ

 لك مأ نال ( نيميف كيلع يما رهظك وأ يلع كما رهظك كيلع يه : لاق
 ( نم ةمرح ) يلع كمأ رهظك : هلوق يف دبعلا مأ ( نكت مل نإ ) رخآلل تلح

 ( دبعلا نم ) ةمرع كيلع يمأ رهظك : هلوق يف ىلوملا مأ ( وأ ه ) الوم
 . راهظف "الإو

 امب ال هيلع مرحي امب هديس هل رهاظ اذإ دبعلا ىلع تبثي راهظلا نأ لصاحلاو
 زاجاف دبعلا رهاظ نإ لب ص اهدبعل ةأرملا راهظ حصيو “ هدحو ديسلا ىلع مرحي

 ترما وأ > رهاظب نأ دسلا هرمأ وأ زاجحأف هل زجع نم رمأ وأ > هدمس هل

 دحأ ساسملا وبأ لاق > راهظلا تدتث هل رهاظ نأ هترمأ وأ هل زيح الحر ةديسلا

 مراحم تاوذب ال هتجوز مراحم و همراحم تاوذب دبعلا ىلع رهاظيو : دمحم نبا

 تبث اذإو ؟ ه ا امهريغ وأ رهص وأ عاضرب دبعلا مراحم آنك' نإ الإ ى هديس
 . تمرح هكلم نم رفكي نأ لبق سف دبعلا ىلع راهظلا

 الو ارهظ ) اهنم رهاظ ىتلا هتيرس وأ ( هتجوز نم ىري ال رهاظملاو )
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 . ابہجاري قحف اهقالطب اهنم ىلآ نإ اذكو س رّقكي ىتح نطب

 ىتحف اپقالطب اهنم ىلاو نإ اذكو رفكي ىتح ) اهنم عتمتي الو ( انطي
 تيب يف اهعم دقربو اهعم لكأي نأ زوجيو ص لعفي نأ فلح ام لعفب ( اهعجاري

 هتجوز قلط نم :« عرشلا نايب رصتخم يف جاهنملا ه بحاص لاقو ى هلك كلذ يف
 الو ‘ عنص ايف ءاسأ دقو ث هتأرما يهف اهدر مث اهديب ذخأيو اهلبقي اهلعج مش

 ص هريغ ىلع مرحي ام ائيش هتقلطم نم رظني نأ نيتنثا وأ ةدحاو قلطملل زوجي

 يف نذإ الب اهيلع لخدي رهاظملاو ص قالطلا لثم راهظلا سيل : ةيواعم وبأ لاق
 اهسمي الو ، هجرف ىلإ رظنتو اهجرف ىلإ رظنيو ى هنم رقتست الو رهشألا ةعبرأ
 رظن نم نأ لوقلا ضعب يفو ص كلذ نم ءيش هل لحي ال قلطملاو « رفكي ىتح
 اذه رتسي : ريشب لاق “ هيلع مرحت ال ةدملا يف هديب اهسم وأ هتقلطم جرف ىلإ

 نبا لاقو ى ةكرب نباو ص مئاعدلا بحاصو يلع وبأ لوقي هبو « لاهجلا نع

 . ه ا ادبأ كلذب هملع دسفت : بوبح

 تلخدف هريغ يف عماج نإو ى رظنلاو جرفلا ريغ يف عامجلا رهاظملل : ليقو
 يف هديب اهسم ىتلطملل نأ ضعب ركذو « اهلاخدإ دمعت نإ الإ مرحت مل هيف ةفطنلا

 اهيلع لخديو ص دحاو دحاو تيب يف اتيبيو 2 هنود ام رظنيو < اهجرف ريغ
 ؛اهريغك يهف ةدعلا تجرخ اذإو ى هل نيزتتو “دحاو ,شارف يف نادقربو “نذإب

 : 7 ؛ دحاو شارف ف ال ةدعلا نم جرخت ل ام تبب ق اتسبي نأ زوح : 7

 الب قوف نم اهجرف يف ايعجر هتقلطم عماج نإو “ شارف الو تيب يف ناتيبي ال
 ك د واد لاق اذك و 0 مرحت الو كلذ هل لحي ال : يعفاشلا لاقو “ تمرح لاخدإ

 وأ اهئطو نإف « ةعجرلا ىلع دهشي نأ قلطملا ىلع : ةفينح وبأ لاقو“ هبر ىصعو
 ث ةعجر نكي مل الإو اهتمجر كلذب دصق نإ داهشإلا نع ءازجأ اهجرف ىلإ رظن
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 ءاليإب تجرخو ث ركي نأ لبق سم نإ رهاظملا ىلع تمرحو

 . . . .. ض هلبق ةعبرألا يضمب نئاب قالط وهو

 روهشم : ةعجارملا لبق عماج نمع لأس نمل ابيجم “ يخامشلا دمحأ خيشلا لاق
 ةعجارم يق لاق : هصن ام « طقللا » باتك ف ركذو « ممرحتلا دييأت بهذملا

 رهاظملا يف صخرو :«. طقلا ه باتك يفو ؤ ةصخرلاب سيسملا دعب قالطلا

 < هرضي ال دحو مث هتجوز سم مح دترا نم نأ هيفو ى ماعطإلا لبق سم نإ

 ةديبع وبأ لئس : جروملا ويأ لاق : مناغ نبا رشب مناغ يبأل قالطلا باتك نمو

 نأ هموهفمو “ باطخلا عم بطخيو اهيربتسي هنأ الهج قالطلا دعب ساملا نع
 هل زوجي هنأ ةفينح يبأ نع اومعزو « اهجيوزت لحيو « دسفي ال لهجلا ىلع سملا
 نادحمو ءطولاب مرحت : تلق دمحأ خيشلا مالك ىهتنا “ يمجرلا ةدع يف اهئطو

 نادحي الو اهنيب قرفي : ريزعلا دبع نب رمع لاقو « رباجو سابع نبا دنع هب
 . ةهبشلل يأ

 وأ الهج ولو ( رفكي نأ لبق سم نإ رهاظملا ىلع ) اندنع ( تمرحو )
 مرحت الو رفكي ىتح دوعي الو رافغتسالا هملع : ضعب لاقو « نايسن وأ اربح

 ( و ) س رم امل افلح زاہظلا ظفل ىمس ‘ فلح يأ ( ءاليإب تجرخو )
 ك ريفكتلا لبق يأ ( هلبق ةعبرألا ) رهشألا ( يضم نئاب قالط وه ) هب اهجورخ
 سملا مدعب جرخت ال : ليقو “ تضم ىتح اهسمي ملو اهيضم لبق رفك نإ اذك و

 رهاظ نمو “ تناب ةعبرألا تضم ىتح نجف رهاظ نإ و ى ءاليإلا باب يف هركذ اك
 ىح ءاليإلاب جرخت الف مالسإلا ىلإ عجرف ةعبرألا تضم ىتح يه وأ وه دتراف

 ء رهاظ نبح نم. راهظلاف يضملا لبق عجر نإو 6 ةعبرأ عوجرلا دعب ثكم

 ى راهظلا كح هنع لاز عجرف جوزلا دترا نإ : ليقو “ عجر نيح نم : ليقو

 نيسح نم بسحت وأ « ىضم ىلع ثنب ةعبرألا لبق عجارو ىدافف رهاظ نإو
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 < سمشلا عولط نم : ليقو ى هتقو نم بسح آ راهن رهاظ نمو ؛ نالوق ؟ عحار

 يدنع بسحت امنإ : تلق 0 ةلسللا نم اليل رهاظ نإو .ى ةلمقملا ةلىللا نم : لسقو

 يف دازي وأ ةليللا وأ مويلا ضعب ىفلي فيك بجعأ انأو < هسفن راهظلا تقو نم
 رفكي ملو ةعبرألا تضم اذإو ‘ نهريغو ةدعلاو سافنلاو ضيحلا يفو ى راهظلا

 وأ ؤ رهاظملل طرشت وأ ص رهاظملا ريغل طرشت وأ اهب وأ ث ةدع الب تجوزت
 س ءاليإلا يف يتأت لاوقأ ةعبرألا وهو ى ةعبرألا يضم لبق قبس ام اهيف بسحي

 عفرت نكلو ى ءاليإلاب جرخت مل رفكي ملو رهشأ ةعبرأ تضم اذإ : انموق لاقو
 هرمأ عفرت مل تءاش نإو ، رفكي نأ امإو قلطي نإ امإ هرمأيف مكاحلا ىلإ هرمأ
 كلذ يف ىبأ اذإو ى قالطلاب هرمأ الإو « ةرافكلا ىلع ردق نإ كلذو

 كاحلل عفرلا موي نم : ليق ث لجألا يف لاوقأ ةثالث مهدنعو « مكاحلا هل قلط هلك

 ص روهشملا وهو ةنودملل لوألا مهضعب بسن ى رهاظ موي نم : ليقو ى مكحلاو

 هنأ ءاليإلا يف اومعز اذك و “نّيبت نإ ررضلا نيبت موي نم : ليقو « كل امل بسنو
 ص رجزيو لجالا هل برضيو ى ريفكتلاو سملاب رمؤي لب هنع جرخت مل تضم اذإ
 راهظلا نود ريكفتلا لبق سملا حابي ءاليإلا نأ الإ مكاحلا هل قلط رجزني مل نإف
 ص نرارهش دبعلا لجأ : اولاقو اندنع ءاوس دبعلاو رحلا لجأو « مهدنعو اندنع
 : يمصاملا لاق

 هعم ءطولل ككراتلا كرتشاو هعبرأ “روهش ىلوملا لجأو

 رج دزا امو مكاح رجز دعب نم ررضلل دصق كرتلا ثيح كاذ يف

 راج كاذ ريفكتلا ىبأ نمل راهظلا يفو مولت دعب
 روهشملا وه هعمفر موي نم رومأملا رهاظلا لجأو
 رييختلا الإ بيترتلا ىلع وهو ريفكتلاب رمؤي نأ دمب نم
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 ، تمرح ابقلط وأ اهقالطب ىلآ وأ مطو لاح رهاظ نمو

 ںيلوملاك ءاليإ الب آ رارضإ عامجلا كرت نم نأ خلإ كراتلا كرتشاو:هلوقب ينعيو

 لاقو ى هريغ وأ ربكل عامجلا قيطي ال نم ىلع راهظ الو ءاليإ ال هنأ اومعزو
 يف نارهش دبعلا لجأ نأ اومعزو ‘ بجاحلا نبا ردص هبو “ حصي : ضعب

 : يمصاعلا لاق ى ءاليإلا و راهظلا

 ءالبإ نم خيشلاك هل سيل ءا سنلل ءطولل مداعو

 رادتقا هل ءطولا ىلع ال نم راهظ همزلي ال كاذك : لاق

 ليجأتلا اذ فصن لجؤي ادبع ىلومو ًارهاظم نكي نإو

 لوألا تابجوالا يصقت دعب لجألا ءاضقنا ف ىالطلا ش

 اهئطو حصيو ى مهدنع ةعجرلا هلف مكاحلا هيلع قلطف ةعبرألا دعب عنتما اذإو

 جوزلا اهعجار 7 1 احلا قلط اذإ راهظلا ف ريفكتلا ميدقت نم دب الو > ةدعلا ف

 : يمصاعلا لاق ى ةدعلا يف سملا ىلع

 ارقك نم وأ ةدملا يف ءاف ام اردصأ ايف ةعجرلا كلمو

 ص ةقفنلاب رسعملاو رهاظملاو يلوملا قالط الإ نئابهنإف مكاحلا هعقوأقالط لك : اولاقو

 ءطو لاح ( اهقلط وأ ) ءطو لاح ( اهقالطب ىلآ وأ ءطو لاح رهاظ نمو )
 لبقو قالطلا دمعبو ريفكتلا لبقو ءاليإلا وأ راهظلا دعب ةعامجل ( تمرح )
 نأل ى جارخإلا الإ قيلطتلا وأ ءاليإلا وأ راهظلا دعب هنم نكي مل ولو ةعجارملا

 نم ةظحللا نم لقأب تمرح لب ى عامجلاك هذل هيف لب ى عامجلا نم ضعب جارخإلا
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 ىلع دهشيلو ص هراهظ نع رفكيلف رخأتو تقولا يف عزن نإ : ليقو

 دهشي وأ رفكي ىتح هلاح ىلع وه اك كسي : ليقو ى هقالط ةعجارم

 اهقالطب فلاحلاو ء تمرح رخأت وأ مدقت نإو ء تقولا يف هنكمأ نإ

 مدقي اهعماجي ال اهراهظ وأ

 : ليقو ) ى فلملا مامت دعبو عزنلا لبق ةاقالملا كلتب لب جارخإلا لبق ءاقبلا

 عامجلل كرتو ةبوت هنآل جارخإلابهيلع مرحت م اهعامج ( رخأتو تقولا يف عزت نا
 دهشيلو ) ريفكت هب همزل نإ هئاليإو ( هراهظ نع رفكيلف ) عايجلل ءاشنإ ال
 لوقلا اذه ىلع هىلع تمرح « ذذلتلا هجارخإب دمعت نإو ( هقالط ةعجارم ىلع

 ريخألا اذه نم ثنح نإ ءاليإب هقالطو ءاليإ الب هقالطل لماش اذهو “ اضيأ

 دهشي وأ رفكي ىتح ) اهجرف يف هرَكذَ نوك نم ( هلاح ىلع وه اك :ليقو )
 فقس ىلإ هركذب لزن وأ عفر وأ ( رخات وأ مدقت نإو “ تقولا يف هنكمأ نا
 لمعتسي ملو تك رحت نإ : ليقو ( تمرح ) اهتكرح ولو هلفسأ وأ جرفلا
 جارخإلا نأل حصأ فنصملامالك يف لوألا لوقلاو ه اهيلع مرحو مرحت مل اهكرحتل

 جرفلا مف ةهج ىلإ اعجار هركذ نوكي ةرات عماجملا نألو ى ةذل هيفو عامج ضعب

 يف ركذلا نوك و “جرفلا يف الإ هركذ امف هلاحب كسمأو كرت نإو ى الخاد ةراتو

 بغت ملو اهجرف يف هركذ ناك نإ و “ةعجارملاو ريفكتلا لبق الالح سيل جرفلا

 عجار وأ رفك و عزن قلط وأ ىلآ وأ رهاظف ةفشحلا

 ى فلحلل باوج ( اهعماجي ال ) : هلوقو ( اهراهظ وأ اهقالطب فلاحلاو )
 قلاط يه : لوقي نأ لثم « كلذ ىلع مالكلا رم دقو 64 ديكوتلا فللاب دارأو

 رسكف ناحسإف مضب ( مردقي' ) ) اهتعماج نإ يمأ رهظك يلع يمه و أ ءاهتعماج نإ
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 اهقالطب فلح نإ اهعجاري مث ىونلاب هسفن ثنحيو ء ءطولا ىلع : ليق

 رتسلا يخريو دوهشلا رضحي : ليقو س اهراهظب فلح نإ رفكي وأ

 ىلع دهشي" مث ك رخأتي الو مدقتي ال ةنعط نعطي مث مهنيبو هنيب

 اهنود آرتس يخري مث ةبقر رضحي وأ 2 اهقالطب فلح نإ اهتعجارم

 لوقلا نأو “ اذه هراتخ نأ مهوي الئل : ليق ى ةظفلب ىتأ : ( ليق ) يضمي يأ

 ص ثنحيو مدقي هعزانت ( ىونلاب هسفن ثنحيو ءطولا ىلع ) حوجرم يتآلا
 كلذو ىريسفتلل هيلع ثمنحتلا فطعو « ةحراجلاب ال ىونلاب ءطولا ىلع مادقإلاف
 فلح نا اهعجار م مم ) عماجي الو عامجلا يونيو اهك رتو هنم طاقسإ يونب نأ

 مل ام راهظلاو ءاليإلا يف ريخأتلا رضي الو ( اهراهظب فلح نارفكي وأ اهقالطب

 قالطلا يف فعض لوقلا اذه ينو ى اهلبق سم رفك وأ مجار اذإف « عبرألا ضقت

 هلعفي ال نأ فلح ام لعفب ثنحي امنإو ؟ ىونلاب لا " حصي فيك راهظلاو

 لوقلا اذه بحاص هل صخر نكل « ةحراجلاب ثنحي ىتح هيلع ةيقاب نيميلا لب
 ٠ اصمخ رت

 ( ةنمط نعطي مث مهنيب و هنيب رتسلا يخريو دوهشلا رضحي : ليقو )
 ص ثنحلا دعب عامج ناك داز ولف ى يل رهظ ام ىلع ثنح اهب طقف ةفشحلل ةبيغم

 ركذلا ةبويغب سأب ال هنأ هقالطإ رهاظو “مرحتف « ةعجارملا وأ ،ريفكتلا لبقو

 مدقت ول هنأل «( رخاتي الو مدقتي ال )ةدحاو ةنعط كلذ نأل غاس هنأك و كهلك
 ؛ مرحتف ى ريفكتلا وأ ةعجارملا لبقو ع ثنحلا دعب اعامج ناكا رخات وأ

 ىلع دهشي مث ) “اميرحتو اثينحت ةنعطلا هذه نوكت هرك ذ يذلا لوآلا لوقلا ىلعو

 نود يأ ى ( اهنود ارتس يخري مث ةبقر رضحي وأ اهقالطب فلح نإ اهتمجارم

 _ ١١٣ _ ) ج ٧ - لينلا - ٨ (



 هبو ء امات اهسمي : ليقو ى اهراهظب فلح نإ اهقتعي مث ةنعط نعطيف

 . ةعجارملا ىلع دهشي وأ قتعي مث ثنح

 وأ اليل ترضحأ وأ اهانيع تبصع ولف « رظني نم ةرضح عامجلا ةمرحل ى ةبقرلا
 ءاخرإ الب زاجل راهظلا نع ءايمعلا ريرحت زاجأ نم دنع ءايمع تناك وأ ى ةملظ يف

 ى ( اهراهظب فلح نإ اهقتعي مث ) ‘ رخأتي الو مدقتي ال ( ةنعط نعطيف ) رتس
 ى كانه ةمألا روضح طرتشأ ال نكلو ، حضوأو "حصأ يدنع لوقلا اذهو

 اهروضح اوطرتشا مهلعل و “رخآ دلب وأ رخآ تيب يف يهو كاهقتعي نأ يزجي لب
 قاتعإلا لاح اهنأ نيبتف ةبئاغ اهقتعاف نمط ولف « اهتايح نم نيقي ىلع نوكيل
 جرخأ وأ رخأت وأ مدقت دقو ى ةتيم قاتعإلا لاح اهنأ نيبت ولو ‘ حصل ةيح

 رفكيو عزني مث ةفشحلا بيغت ىتح ةنعط نعطي : ليقو ؤ تمرحل
 . عجاري وأ

 يضقي ىتح ريخأتو ممدقتبو ةفشحلا بويغب ( امات ) اسم ( اهسمي : ليقو )
 ( قتعي ) هرطو ءاضق دعبو هلبق وأ جارخإلا دعب ( مث ث ثنحي هب و ) ى هرطو

 بحاصو « اهقالطب فلح نإ ( ةعجارملا ىلع دهشي وأ ) ‘ اهراهظب فلح نإ
 ىمسي ام ىندأ ربتعا يناثلا لوقلا بحاصو “ لماكلا عامجلا ربتعا لوقلا اذه

 ىون ام لعفب الإ ثنحي الف ىون نإ امأو ع فلاحلا وني مل اذإ ام اهلحو ى اعامج
 الو جرفلا نطاب يف ولو ديلاب سملا يزجي ال اذك و ی طسو وأ ىندأ وأ لماك نم

 مل نإو ث ىون امب هسفن ثنح كلذب ىون نإو “ ركذلاب سملا ىون اذإ هنطاب رظن
 نايئتاتي ثلاثلاو لوآلا لوقلاو 6 ماتلا وأ ىندألا عامجلاب هسفن ثنح ائيش وننتي

 هنع زجع نميفو تيأر اك قتعلا ىلع ردق نميف يناثلاو ى اقلطم راهظلا ثمح نم

 فلح نإ و ى هرمأب لاكي ىتح رخأتي الو مدقتي ال نأب ليكلا دارأو موصلا نعو
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 ماعطإ الو موص هل يزج الف هل ز زاجأف هسفنب وأ هدبعل رهاظ نمو

 سم الف تعب نإو هاه نم هجرخأ ناف > هتبقر كلام هبر نأل

 عئابلا ىلعو ، هراهمظ نع رفكي ىتح

 مل تباغو ثالثب وأ ى اتبجو ةفشحلا تباغ اذإف ى اهعماجي ال نيتفثا اهقالطب
 . هريغ حكنت ىتح اهجوزتي

 هرمأ الب رهاظ وأ ( هسفنب ) رهاظف هرمأ ( وأ هدبعل رهاظ نمو )

 كدبملا موص يأ “( موص ) ى دبعلل يأ ى ( هل يزجي الف ) ، هراهظ ( هل زاجاف
 ءهترافك عئابلا ىلعو : اذه دعب هلوق نأ الإ ‘ موصلا ناك ول موصي يذلا وه هنأل

 ماص اهاف < هنع زحع يذلا قتعلا نع اضوع موصي يذلا وه عئابلا نأ لدب

 ! ىزجأ قتعأو كلمي هنأب لوقلا ىلع هب قتعي ام دبعلا كلم ول لب “ ىزجأ

 هل رهاظ نإ اذك و « هراهظ نع هررحيلف ( هتبقر كلم هبر نأل 2 ماعطإ الو )
 نع هررحي نأ هيزجي ال : ليقو ى هرمأب وأ هالوم هل زاجأف هالوم رمأ الب دحأ

 نوكيف ى دبعلا نع راهظلاو ى دبملا ىلإ ةدئاع ريرحتلا اذه ةعفنم نأل « هراهظ

 كلذ راهظ ىلع هدبع ررح امنإ ديسلا نإف ى هيزجت ال اهنإف هسفن ةرافك لك أ نمك
 . ىلوأ وهو « زاج ةمأ وأ رخآ ادبع ررح نإو ى هسفن دبعلا

 نع ( ,قتمب ) جارخإلا ناك ( نإو ى هكلم نم ) ام هجوب ( هجرخأ نإف )
 نم ةطساوبو قتعلا ةروص يف هسفنب ( رفكي ىتح سي الف ) « راهظلا كلذ ريغ
 يف هل قدصملا وأ بهاولا وأ ( عئابلا ىلعو ص هراهظ نع ) اهريغ يف هيلإ جرخ
 وأ ةعابت وأ اننيد هب يضاقلا وأ مجلا رسكب هب رجأتسملا وأ هتجوز حاكن
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 ةرافك بجوي نم دنع 2 هكلم نم هجارخإ دعب نإو 2 هترافك

 نع أزجأ رفك نإف ، اهقالط وأ اهنم رهاظ نم توم دعب راهظلا

 قتعلا دعب دبعلا رفك نإو 4 قتغمأ نعو هل بوهوم نع وأ هيرتشم

 هعئاب نع أزجأ هيلإ لوقنملا وأ

 ( هكلم نم هجارخا دعب نإو ) ص هكلم يف عقو راهظلا نأل ص ( هترافك ) امهوحن

 ( نم توم دمب راهظلا ةرافك ) لجرلا ىلع ( بجوي نم دنع ) ركذ امم هجوب
 نع ىزجأ رفك نإف ى اهقالط ) دمب ( وأ اهنم رهاظ ) يتلا ةيرسلا وأ ةأرملا يأ
 نإ : لاق نم لوق ىلع امأو « راهظلا ظفلل ةرافكلا نأ ىلع ءانب ( هيرتشم
 ؛ عيبلاب انه تتاف اك ةجوزلا تتاف اذإ ةرافك الف ةجوزلا تابثإل ةرافكلا

 ص هيلإ لقتنا نمم كلذ وحنو امهل قدصأ يتلا ةأرملا نعو ( هل ربوهوم نع وأ )
 كلذ نع ريفكتلا يرتشملا وحنل "حصي ال هنإ تح فاك ريفكتلا كلذ نأ دارأ
 ء هيلإ لقتنا نم ىلع بجاو هنأ هدارم سيل و “لوآلا كلاملا ريفكتب هباهذل راهظلا
 ص لاق اك لوألا ىلع بجو امنإ هنأل بجاولا هنع طقسأ لوألا رفك نإ هنأو

 عقو يذلا دبعلا وهو _ ءاتلا حتفب - ( قتنعما نعو ) ث هترافك عئابلا ىلعو
 : . قاتعإلاب كلملا نم جرخأو هتجوز نم راهظلا

 وأ هبهاو وأ ( هعئاب نع ازجأ هيلإ لوقنملا وأ قتعلا دعب دبعلا رفك نإو )

 هيلع بجت ال نم رفك اذإ هنأ عم أزجأ امنإو « مهنع بجاولا طقسأ يأ « امهوحن

 ءيناثلا ىلإ هماكحأب لقتنا دق دبعلا نآل « ايح ناك نإ يزجت ال هبلع تبجو نمع
 ص يناثلا ىلع الو لوألا ىلع ال ةلمجلا يف ةبجاو راهظلا ةرافك نإ : لئاق لاق ولو

 اهنأل ص انسح ابهذم ناكل تأزجأ اهادأف دبملا قتعأ وأ دحأ امهنم اهادأ نإف
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 نم هجرخأ مث ث اذك لعفي ال هتجوز راهظب هدبعل فلح نإو

 مكح لازو ء ريفكت همزلي الو . كلذب ثنحي مل دبعلا لعف مث هكلم
 هتجوز قالطب هل فلح نإ اذكو 3 هكلم نم هجورخب لوألا راهظ

 ۔ ... ...... اذك نلعفيل وأ ، لعفي ال

 هكلام ىلع اهوبجوأ مهنكلو ء هكلم نم مزلتف ى لام وأ سفن يف ةيانجب تسيل

 زجي ملو رمأي مل ولو « هتزاجإ وأ راهظلاب هرمأ وأ هل راهظ ىلع تبترت اهنأل لوألا
 اهنم رهاظ يتلا قالطب راهظلا ةرافك طقسي نم نأ هرهاظو لصحت مل رهاظي ملو

 رهاظ نيح نم هلجأو ى هيلإ لقتنا نم ىلع اهبجويو لوآلا نع اهطقسي اهتوم وأ
 . لوألا هنع

 دبملا ( لعفي ال ) ى دبعلا ةجوز يأ ى ( هتجوز راهظب هدبعل فلح نإو )
 (ديعلا لعف مث) ام هجوب ( هكلم نم هجرخأ مث ) « اذك تقو هنلفيل وأ ( اذك)
 ملو ( ريفكت همزلي الو ، كلذب ) ءالؤم ( ثنحي مل ) لعفي ملو تقولا ىضم وأ

 نم هجورخلف لوألا امأ .ص هيلإ لقتنا نم ىلع الو « اذه لوألا ىلع ال راهظ عقي

 ( هكلم نم هجورخب لوألا راهظ مكح لازو ) : لاق اك ثنحلا لبق هكلم
 هكلم دبعلا لخد الو ارهاظم سيل هنالف هيلإ لقتنا نما مأو “ ثنحلا لبق
 قلعملا راهظلا كلذ نالطبل “ قتع ولو دبعلل امزال اضيأ سيلف “ تباث راهظب

 . عقاو ريغ ثنحلا نأل ى ثنحل

 كلذ ( لعفي ال ) “دبعلا ةجوز يأ ى ( هتجوز قالطب هل فلح نإ اذكو )
 مل نإ وأ ى قلاط كتجوزف اذك تلعف نإ : لاق يأ ( اذك نلعفيل وأ ) دبعلا
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 كلت هتأرما جرخت الف ةعبرألا تضم دقو لعف مث هجرخأ مث

 ءاليإ عمي الو لوألا كلم نم جورخلاب همكح لاز دقو 4 ءاليإلاب

 لخد مث هبهو وأ هعاب نإو { هكلم نم هفصنل نإو جورخ دعب

 2 هنم يقابلا هلف لوألا يف ناك نإف ث ءاليإلا هلبقتسا هكلم

 ص قلاط يهف توفي روصحم نيعم وه امم لعفت مل نإ وأ كاذك تقو لعفت

 ص نلعفيل : هلوق ةروص يف دبعلا ( لعف مث ) ام هجوب هكلم نم ( هجرخا مث )
 وهام اذك "نلعفتل وأ « اذك تقو يف لعفي ال : هلوق ةروص يف لمفي م وأ

 ( ةعبرألا ) رهشألا ( تضم دقو ) نيملا وأ تقولا تافو توفي نيعم روصحم
 هتارما جرخت الف ) ‘ جارخإلاو لعفلا دمب اذك و ى جارخإلا دعبو لعفلا لبق

 وهف ائطو عنم مالك لك : سابع نبا لاق ' يعرشلا فلحلاب يأ ى ( ءاليإلاب كلت
 ، جورخ دمب ءاليإ عقي الو “ لوألا كلم نم جورخلاي همكح لاز دقو ) ءاليإ

 كلذ نم رثكأ جرخ نإ ايس الو ى لقأ وأ ( هفصنل ) جورخلا ناك ( نإو
 هلو هيلع فلح اه فالخ عقوو ى هكلم يف دبعلاو فلح هنأل ( هكلم نم )

 . كيرش هيف

 هعقوي ال هب امهدحأ ثنحف ءاكرشلا عيمجي الإ "حصي ال كرتشملا ةأرما قالطو

 ام هجوب ( هكلم لخد مث ) هضعب وأ هجوب هجرخأ وأ ( هبهو وأ هعاب نإو )
 لعفي م امي وأ لعف امب قالط هبلع عقي ملو ( ءاليإلا هلبقتسا ) هلك هل اكلام ناكو

 . طقف هضعب هيف ناك وأ هكلم يف نكي مل نيح يف

 نيمي رب نإف ى ( هنم يقابلا هلف لوألا ) ءاليإلا ةدم ةدملا ( يف ناك نإف )
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 لخد موي نم ءال_بإلا لبقتسا هخالسن ا لعب هكلم لخد نإو

 نإو ص هلك لخدي ىتح هلبقتسي الف هفصن لخد مث هجرخأ نإف
 ام هعفني الو ث هلبقتسا هلعف دعب هكلم لخد مث لعف مث هجرخأ

 . ءاليإلا نم هبرب الو هكلم ريغ يف دبعلا لعف

 :هلوق ةروص يفف “تجرخ الإ و “ءاليإلاب جرخت مل يقابلا خالسنا لبق سمو هالوم

 : هلوق ةروص يفو “ تقلط لمعف نإو ى لعفلا تاف نإ قالط ال “ لعفي ال

 تجحرخ الإو 0 قالط الف ءاليإلا ةدم نم يقب ام مامت لبق لعف نإ ى نلعفنل

 ى هكلم نم هجارخإب عطقنا ءاليإلا نأ ىلع ءانب 4 هقب قالط أل ؛ لمق و ى ءاليإلاب

 قتعب هديس هنع رفكي ديمعلاو : فنصملا لوق يف اذك و ى هضعب جارخإب اذك و

 ص موصلا ىلع دبعلا ةردق عم مامطإ الو دبعلا موصي وأ ديسلا لام نم مامطإ وأ

 ( لخد موب نم ) هكح يأ ( ءاليإلا لبقتسا هخالسنا دعب هكلم لخد نإو )
 وأ لقأ وأ ( هفصن لخد مث هجرخا نإف ) ‘ لخد موي نم ةعبرألا هلف هكلم
 تقو نم ةعبرألا بسح هلوخد مت اذإف « ( هلك لخدي ىتح هلبقتسي الف ) رثكأ

 نإ اهقالطب فلح يذلا ( لعف مث هجرخأ نإو ) « هنم ءاليإلا مكح هلبقتساو ماتلا
 اهقالطب فلح : مهلوق نأ كلذو « “نلعفيل وأ : هلوق ىلإ دئاع اذهف هلمفي م
 ال اهقالطب فلح : مهلوقو ص قلاطف اذك لعفت مل نإ : هلوق نع ةيانك "نلعفيل

 هلعف دعب ) هلك ( هكلم لخد مث ) « قلاطف تلعف نإ : هلوق نع ةيانك ى لمفي

 . هكلم يف مت نبح نم ءاليإلا مكح ( ( هلبقتسا

 : هلوقب هرسف اك ءاليإلا مكح ةلازإب ( هكلم ريغ يف دبعلا لعف ام هعفني الو )
 ولو ى لعاف ريغ هكلم نم هجورخب ثنحلا ققحتل ( ءاليإلا نم هيربي الو )
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 هضعب وأ هجرخأ مث اذك لعفي ال هتأرما قالطب هل فلح نإ اذكو

 عقو لعف مث هيلإ عجر نإو ى هقتعأ نإ اذكو ى عقي الف لعف مث
 هكلم ام دنع هداعأ مث هدنع هلعف نإف .- لوألا دنع لعفي مل نإ

 اذكو ى هلك هكلمي مل نإ ًاضيأ عقي الو قالطلا هيلع عقي مل اضيأ

 هل فلح نإ

 فلح نإ اذكو ) “هتوم وحنب لعفلا تاوفك لعاف ريغ هجورخ نإف « دعب عجر
 نم ( هضعب وأ هجرخأ مث اذك لعفي ال ) هل اهنم راهظب وأ ( هتارما قالطب هل
 « هكلم يف سيل لعف نيح هنأل ع راهظلا وأ قالطلا ( عقي الف ى لعف مث ) هكلم
 سيل لعف نيح هنأل وأ هكلام هل قلطي امنإ دبعلا نآل ص هنيميب هتجوز قلطت الف
 . هدحو ءاكرشلا دحأ هل قلطي ال دبعلاو هلك هل اكلم

 هاك هكلمو ( هيلإ عجر نإو ) ى لعفي نأ لبق ( هقتعأ نإ اذكو )
 عوجر ىلإ ةبسنلاب الوأ هامس ى يناثلا وه ( لوألا دنع هلعفي مل نإ عقو لعف مث )
 ةيردصم ( امدنع هداعأ مم هدنع هلعف نإف ) “ لبق هنع لقتنا نم ىلإ هدعب دبملا

 ص راهظلا وأ ( قالطلا هيلع عقي مل )لبق هنع لقتنا نم ( اضيا هكلم )
 فلح هنأ كلذو ى هكلم يف نكي مل نيح هلعفب هكلام نيمي ةدهع نم جرخ هنأل
 الب هكلم يف اهلعف نإف “ددجتت ملو تلازو تعطقنا اهلعف اذإف « ةدحاو ةلعف ىلع

 امدنع اهلعف نإو ىرخأب ثنحي مل هكلم ريغ يف اهلعف نإ و “ ثنحلا ناك ةكرش
 ةدحاولا ةلعفلا وني ملو هل فلح ولف ،اهيلع فلح يتلا ىوس اهنآل؛ذعب اضيأ هكلم

 . ءاليإلا هقحلو راهظلا وأ قالطلا عقول مومعلا ىون وأ مومعلا الو

 هل فلح نا اذكو © هلك هكلمي مل ) و كلملاب هبلا عجر ( نإ اضيأ عقي الو )
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 دنع هلعفي مل نإ قتع لعفف هكلم مث هجرخأ مث لعفي ال هتيرحب
 مل فلاحلا هكلم ام دعب داعأ مم هدنع لعف نإف 3 لوألا هيرتشم

 قالط همزلي ال نأ هلخد مث هكلم نم جرخ نإ صخرو ض قتعي

 الو راهظ الو قتع الو

 ص رح تنأف تلعف نإ : هل لاق نأب كلذو ‘ فلحلا باوج ( لعفي ال هتيرح

 ةيرحلا يف دبعلل نأ ةداملاف الإو ع نكمأ ثيح ريوصت اذهو ى لعفي ال نأ دارأو

 رسعتيو هديس لامب عتمتلا هتوفي نأ لثم ضراعمل اهبهري دق نكل « ةبهر ال ةبغر
 هضعب وأ هلك ( هكلم مث ) هلك ( هجرخأ مث ) امهوحنو نكسملاو شاعملا هيلع

 نع هيلإ لقتنا نم وهو ( لوألا هيرتشم دنع هلعفي مل نإ قتع ى لمفف )
 ريغ ماقيو “ءارشلاب هيلإ عجر نوكي نأب فلاحلا وه يناثلا يرتشملاو « فلاحلا
 هجوب هجرخي وأ « كلذ وحنو ةبحلاب هيلإ دوعي مث فلاحلا هبهي نأب هيلع ءارشلا

 ملع ولو هتصح هكيرسشل نمضيو ص قتع هضعب كلم اذإ نكلو « هجوب لخديو
 ءاليإلا و قالطلاو راهظلاو قتعلا نيب قرفلاو ثاهب دبعلا يمستسي وأ هنيمي كيرشلا
 تع دبع نم اصنقش قتعأ نم نأل ى طقف هنم اضعب كلم ولو لصحي قتعلا نأ
 بجوم لمف نإف ى ءاكرشلا عيمج نم الإ ناحصي الف راهظلاو قالطلا امأ و « هلك

 كلم لبق قتعال هنأل ڵهيلإ عجر ولو قتعي م ةتبلا هكلم ريغ يف وهو ثنح
 اهيلع فونلا ةلعفلا لاوزل ( قتعي مل فلاحلا هكلم امدعب داعأ مث هدنع لعف نإف )

 . قالطلا ةروص يف رم اك هكلم ريغ يف اهلعفب

 نم جرخ ( و هل ل آ و أ هر اهظ و ] هقتع و 1 هق الطب فلح ) ن صخ رو (

 الو راهظ الو قتع الو قالط همزلي ال نأ ) هضعب وأ ( هلخد مث ) هلك ( هكلم
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 نإ هجارخإ نبح فلحلا هرضي الو ى لوألا همكح لاوزل ءاليإ

 ، قتع لعف مث هرطش جرخأ مث اذك لعفي ال هقتعب هل فلح

 عقي مل لعفف هرطش جرخأ مث لعفيال هتأرما راهظب هل فلح نإو

 . راهظ هيلع

 نيحفلحلا هرضي الو ) ص لاق اك هكلم نم هجورخب ( لوألا همكح لاوزل ءاليإ
 ذإ هريغ كلم يف وهو كلذ عقي مل ثنحلا لبق هكلم نم جرخ امل هنآل ( هجرخأ
 كنلمف دعب هكلم اذإو ى اعطق كلمي ال ايف ءاليإ الو راهظ الو قتع الو قالط ال

 كليمك اذه لبق هكلم نا ىتح ث لوآلا كلملا ماكحأ نع لاخ فنأتسم ديدج

 هنأ ى هلعفت نأ دارأ و ى ائيش لعفت ال هتجوزل فلح نميف ليق اك “ هايإ هريغ

 نأ اه و « هل تبثتف ءادفلا ةعجارم اهعجا ريف هلعفت مث هضعب وأ اهقادصب اهيدافي
 اهلف اهعجارو لعفت ملو اهاداف ول لب اطرش ءادفلا دعب اهلعف سيلو ى امئاد هلعفت

 قالط ال : بابيف عقيل ءادفلاب ةقباسلا نيميلا لاطبإ دصقلا نأل ى ثنح الو لعفلا

 . ءادفلا قبس نيميل مكح ال نوكيف ع كلم لبق

 جرخأ مث ) صوصخ تقول هنلعفيل وأ ( اذك لعفي ال هقتعب هل فلح نإو )

 لعفي ملو تقولا ىضم وأ ( لعف مث ) رثكأ وأ لقأ وأ افصن هءزج يأ ( هرطش
 . هنم ةيمست ىندأ قاتعاب قتعي قرلاو ى هلك هجرخي مل هنأل ( قتع )

 جرخأ مث لعفي ال ) اهنم ىلآ وأ اهقالط وأ ( هتارما راهظب هل فلح نإو )
 قالط الو ( راهظ هيلع عقي مل لعفف ) رثكأ وأ لقأ وأ افصن هءزج ( هرطش
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 رهاظ نإو 4 عقي مل لعفف هفصن ىرتشا مث هلك هعاب نإ اذكو

 راهظلاكو 4 ةزاجإلا موي نم ءاليإلا لبقتسا هبر هل زاجأ مم اهنم دبع

 . موي نم ءاليإلاو قالطلا ةدع ةأرملا دحت امنإو ث قالطلاو ءاليإلا

 مث رهاظ وأ ىلآ وأ نيكيرشلا دحأ هيلع قلط نإ اذكو . ةزاجإلا

 ه هتزاجإ نم تبسح هكيرش زاجأ

 هدارم وهو اقلطم ءزجلا ىلع قلطيو « فصنلا رطشلاو ى ةكرش هيف نأل ءاليإ الو
 رثكأ وأ لقأ وأ ( هفصن ىرتشا مث ) هجوب هلك هجرخأ وأ ( هلك هعاب نإ اذك و )

 ين لمفلا لثمو ى ركذ ام ( عقي مل لعفف ) رثكأ وأ لقأ وأ هفصن هكلم لخد وأ

 . نلعفيل فلحلا ةروص يف لعفلا مدع لعفي ال هفلح ةروص

 رهاظ وأ « هراهظ ( هبر هل زاجأ مث ) هتأرما نم ( اهنم دبع رهاظ نإو )
 ء ةزاجإلا ) تقو يأ ( موي نم هاليالا لبقتسا ) هبر هل زاجأ مث لجر هل
 هل قلط وأ هريغ هل ىلآ وأ قلط وأ دبملا ىلآ نإف ( قالطلا و ءاليالا راهظلاكو

 ص نيملا مضب ( دلعت امنإو ) ةزاجإلا تقو نم قالطلا وأ ءاليإلا عقو ديسلا زاجأف

 ةدعف ى ةدعلا يف لخدت يأ "دعصت ىنعمب دعت وأ « هب لوعفم ةدعف « بسحت يأ

 ءةزاجإلا مويب نم) راهظلل لماش ( ءدليإلاو قالطلا ةدع ةأرملا ) قلطم لوعفم

 زاجا مث رهاظ وا ىلآ وأ ) ءاكرسثلا دحأ وأ ( نيكيرشلا دحأ هيلع قلط نإ اذكو

 هؤاكرش زاجأ وأ ةثالث هك رتشا نإ هاكيرش زاجأ وأ نانثا هكرقشا اذإ ( هكيرش

 وأ اهتزاجإ وأ ( هتزاجإ نم تبسح ) ةثالثلا نم رثكأ هكرتشا إ
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 ةجوز قلطم اذكو ، مرحت مل ديسلا وأ كيرشلا زاجأ مث سم نإف
 . مرحت مل زاجأ مث لجرلا سم مث هرمأ الب لجر

 ضعب زاجأ مث « هضعب كلمي مل نمم هريغ وأ كلذ دبعلا لعف نإ اذك و “ مهتزاجإ

 ( كيرشلا زاجأ مث سم نإف ) ممتزاجإ تلمك نيح نم الإ بسحت الف هك رقشا نم
 هكرتقشا نإ نوقابلاو ى ةثالث هكرتشا نإ نايقابلاو ى نانثا هكرتشا نإ يقابلا

 هاوس وأ كلذ دبعلا لعف دقو ى ةكرش هيف نكت مل نإ ( ديسلا وأ ) رثكأ

 زجي م ام ءاكرشلا دحأ وأ كلذل لعافلا وه ناك ولو ى سملا هل نإف ( مرحت مل )

 . هكلم نم عيمج

 سم مث هرمأ الب ) هل رهاظم وأ اهب لوم" وأ ( لجر ةجوز قلطم اذكو )

 نم كلذ عقوو ) مرحت م ) راهظلا وأ ءالبيإلا وأ قالطلا ( زاجأ م لج ر للا
 ء

 . زاحا نيح

 امهدبع نم امهدحأ َرَهاظف نانعب دحأ عم كرتشا نم : « ناويدلا » يف لاق

 زيجي تح ةكرتشم نع كيرش رهاظ نإ الو « اقفتي قح ًاراهظ نوكي الف
 ةزاجإلا لبق هبلإ عجرف هنع رهاظ نإو “هتزاجإ نيح نمف زاجأ نإف « هكيرش
 ادبع ىرتشا نمو ى راهظف زاجأف رهاظي مل يذلا ىلإ لقتنا نإو ى راهظ الف

 رهاظ نإ الو ى راهظ الف خسفنا نإو ع راهظف ةلاقإ وأ ببعب هدرف هنع رهاظف

 هنع رَماظ نإ مزلو حبر ناك نإو ضوافملا اذك و « اقفتي ىقح نيضوافتملا دحأ
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 ةفيلخو هتفيلخ اذك و ط راهظ الف هلفط دبع ىلع رهاظ نمو ى اقلطم لاملا بر

 وأ بصغ وأ هنم َقبأو هراعأ وأ هاركأ وأ هدبع نهر نمو ث نونجملاو بئاغلا

 متي نأ لبق هنع رهاظف قادصإ وأ ةزاجإ وأ ةبه وأ عيب نم اقلعم هيف لمف
 . راهظلا همزل لمفلا
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 باب

 هل حصي الو ث رهاظ نإ ةبقر قتع ةاكز هل لحت ال ينغ مزل
 م وص ىلع آرداق يزجي الو 4 ماعط] الو موص

 باب

 راهظلا نع قتملا يف

 (ةبقر قتع) ىنفلا ةدح يف قباسلا فالخلا ىلع ( ةاكز هل لحت ال اينغ مزل )
 مامطإ ( يزجي الو ه ماعطإ الو موص هل ححصي الو « رهاظ نإ ) ,ةمأ وأ دبع
 ىقبيو اهئارش ىلع ردق وأ ةبقر دجو نم نأ يدنع يذلاو ( موص ىلع ارداق )
 ينغلا دجي مل نإ هنأو ى ىنفلا دح لصي مل ولو ماعطإ الو موص هيزجي ال ليلق هل

 . موصلا رادقم الإ ىقبي ال ىقح رخأتي نكلو ص موصلا هيزجي اهيرتشي ةبقر .

 دجم مل نإو ى هيف صخرو ى ةبقر دجي مل ميلم موص ال : « ناويدلا ه يفو

 مل نإو “ موصي نأ هل صخرو ى رتشيلف هلك هلاب وأ اهتميق نم رثكأب الإ ءارش
 ناك نإ هيزجيو ى موصلا ةيزجي الو ى هيلإ راس رثكأ وأ ,رهش ريسم يف الإ اهدجي
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 الو ةنونجم الو ةكرشم يزجت الو ، كلذ ىلع تسم نإ مرحتو

 ى رظن هلك هلامب ولو ءارشلا مازلإ يف : تلق “ ها هعنم تنإب الإ هلصي ال

 لجاأل. هنكسم عيبي الو “ليلق هل ىقبي ناك نإ ءارشلا همزلي : لوقي نأ ىلوآلاو
 مل ةبقرلا وأ لاملا فلت ىقح عيض نمو ى هنع ىنغتسا ام الإ هلوصأ الو « ةبقرلا

 نإ نعمتو > موصلا هأزجأ هنم َسيأو هلام بصغ نإو > ماعطإ الو موص هرح

 دجي مل نإ رذمي الو “ هيلإ فلس هنع باغ نإ و “ قتعي : ليقو ى نيد هب طاحأ
 ةقر وأ آ;لام هطعب نم باصأو ؟ام دحم ل نمو > موصلا هيزحم لب : ُتلق » افلس

 ال نم دنع ماص ربدم الإ هل نكي مل نإو ى ماص الإو دارأ نإ ذخأ اقوقح وأ

 فحاصم وأ اهوركم الإ كلمي مل نم موصيو هقتعي زيملا دنعو ى هقتع هل زيجي
 الو اهقتع زاج اذك همطمت نأ ىلع هترافك نع ةقر قتعأ نمو > ىتعي : 7

 نع ربدملا قتع ءازجإ يف نأ لصحتف هيزجت : ليقو ى لاملا ذخأ هلو « هيزجت

 . نيلوق هنع ةبتاكملا يفو راهظلا

 ىلع ةردقلا ىلع موصلا نم روكذملا ( كلذ ىلع تتسم نإ ) ةأرملا ( مرحتو )
 ( ةكرشم ) ةبقر ( يزجت الو ) ت موصلا ىلع ةردقلا عم مامطإلا نمو ى قاتعإلا
 وأ ايدوهي وأ اينارصن يمذلا قتع زوحي : « مئاعدلا ه باتك يفو ى اندنع

 كامهويغ هيزجي الو « ةيباتك ةبقر قةعأ ايباتك رهاظملا ناك نإو « ها ايباص
 ًادحاج ولو كرشم قتع هريغو ملسمل يزجي : موق لاقو « هيزجي : ليقو
 . ايسوجم وأ

 رئاس يف اضيأ فلخلاو « ةيسوجلاك ةينثولا ريغ يزجت : « ناويدلا ه يفو
 الو ( ىبفت تناك نإ يزجت : لسىقو ) ةنونح الو ( لتقلا ةرافك ريغ تارافكلا
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 م

 انس نإو ةحراج ةدقاف الو & رم 1 حاكنلا ف هب درت ام ةبصعم

 ريغ نع ولو { ةحراج لطبأ نإ 7 وأ للش تاذ الو { ةدحاو

 عنمي مل نإ "نس وأ عبصإ ةدلاز تزاجو 4 مزال نيدك راهظ
 م

 : ٥

 وأ ,طوس رثأ وأ حرج" وأ عرق تاذو « ًاعافتنا

 باب : هلوق يف ( "رم اك ) شحاف صربو ماذج" نم ( حاكنلا يف هب درت امب ةبيعم
 الو ) ، قتع الو حاكن يف زوجت ال ىلوآلا ةعبرألاو : لاق نأ ىلإ نونجم ببع
 دعب تناك وأ اهب دلو ءاوس ؤ ةحراج دوجو مدع دقفلاب دارأ ( ةحراج ةدقاف

 مدع دقفلا لصأ نإف ى ماعلا يف صاخلا لممتساف ى اهنودب دلو وأ ى تلازو

 سبي نيتحتفب ( للش تاذ الو « ةدحاو اتنس ناو ) ادوجوم ناك ام دوجو

 مدقلا وأ دسلا يف غسرلا لصفم سم نيتحتفب ( مس وأ ) اهباهذ وأ ديلا يف

 نع ولو ) لصفملا وأ ديلا يه ( ةحراج ) اهدحأ ( لطبأ نإ ) اجوعي ىتح

 ل إإو ، يصوملا نع قتع نامضو قتع راذتك ( مزال نيدك راهظ ريغ
 وأ رَكةنلا عوطقم زوجي ال هنأ كلذ نم تملع دقو ى زاج ةحراج لطبي

 بدحألاو روعألاو ىمعألاو عبصإلا وأ فنألا عوطقم الو ‘ يصخلا الو ى هضعي

 زوجي : ليقو “ جرعألاو « عامجلا ةوق هنع تبهذ نمو “ ضيرملاو روسكملاو
 يف هركذ اك باستكالا نع هروع هعنمي مل نإ روعألا مهضعب زاجأو « جرعألا
 ص اهنم نال امم ضعب يقب نإ فنألا عوطقم مهضعب زاجأو “ عباسلا باتكلا
 ء هسفن توقي ام بسك نع هعنمي ال ناصقن هبف ام قتع ضعب دنع زوجيو

 . هب غضمي ام الإ هنانسأ تبهذ نم ضعب زاجأو

 ركذ ام ( عنمي م نإ نس وأ ) لجر وأ ردي يف ( عبصإ ةدئاز تزاج و )
 وأ طوش رثأ وأ حرج وأ عرق تاذو ' أعافتنا ( نس وأ عبصإ نم
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 ولو نطب يف نينج يزجت الو 2 ةحراج دقفل دؤي ل نإ ك وأ حرق

 وذ : ليقو : هتدالو موي نم رهشأ ةعبرأ وذ لبقيو ، ايح دلو

 هق وقح همطعي نأ هل زاجو 4 غلبي ىتح هتقفن هقتعم تمزل و « نيرهش

 ه هل رخدتو ةاكز ولو

 م س ,

 وأ ( ةحراج ) دقف لإ يأ ( دقفل ) ركذ ام ( دوي مل نإ ,يك وأ حرق

 . ا ہ٢الطب

 لبقيو ) يتأيام ىلع هقتع ىضمو (أيح دلو ولو نطب يف نينج يزجي الو )
 نيح نم يزجي : ليقو ( نيرهش وذ : ليقو ى هتدالو موب نم رهشا ةعبرا وذ
 ص هسأر الإ جرخي مل نإ ال ى همأ يف عجرب ال ناك نإ هجورخ لاح زيجأو « دلو

 . هم ؟ 2ث ٠

 . بسكلا ىلع ردقيو ( غلبي

 ص ءافعضلل ام لكو ءافعضلل .امم لاصتنالا نم همزل ام ( هيطعي نأ هل زاجو )

 ضيقي نم ةعامجلا وأ 1 احلا وأ مامإلا وأ وه هل لكوي نأب ) ةاكز ولو هقوقح ) و

 حلصي نمل هدر وأ ص هل هظفحي هيلإ هدر وأ هظفح هنع ضبق اذإف « هنع

 همطعي نأ زوجيو ى هيلإ هدرب الف نومأم ربغ قتعملا ناك اذإو « نمؤيو ظفحلل

 هوحت و مامإلل زوجيو ك اهظفحيف اهدربو ضبقي لب دحأ ضبق الب هترافك قتعملا

 ص ضبق غلب نإ الإ هزجي مل دحأ هنع ضبقي ملو قتعملا ىطعأ نإو هل ضبقي نأ
 وحنو هماع ةقفنل هيفكي ام هل سيلو همزلت ديسلا ناك اذإ هركذ يذلا كلذو
 سنؤيو غلبي نأ ىلإ ( هل رخدتو ) ينغ هنومي نمل ةاكزلا لحت ال هناف الإ و ى كلذ
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 2 هبارتأ غلبي ىتح هناكم انيكسم معطأ غولب لبق تام نإو

 ‘ معطي ال نأ هل صخرو

 نمل هتاكز يطمي نأ ناسنإلل زوجي ال مهلوق نم ىنثتسي هذه نإ : ليق ى هدشر
 يذلا : تلق ى اهنم لكأي الو ةاكزلا هل عفدت ربقف “ لاقيف ى زغليو هتقفن همزلت

 نأ ىلع هتقفن كتمزل نمل كتاكز ىطعت نأ زوحي لب ‘ كلذب صتخم ال هنأ ىدنع

 هقوقح نم ةبقرلا كلت معطأ نإو ث كمزلي ال امم هيلإ جاتحي ام رئاس يف اهفرصي
 . هتقفن هتمزل نم اذك و ى هقوقحل اهمعطأ ام هزم م

 ال امب ماقأو هنكسأو هسبلأ و ( هناكم انيكسم معطأ غ ولب لبق تام نإو )

 غولب رخأت ولو لوألا برتلا غولب هيزجيو ( هبارتأ غلبي ىتح ) هنم هل دب
 ء ركذ ركذلا يفو ى ثانإلا نم اهبأرت ثانإلا يف ربتعيو “ اووتسا ولو « نيقابلا

 هبثراول هتقفن يطعي : ليقو ى غلبي تح نسلا يف هيواسم معطي : ليقو
 دحتو ى هلف اثراو كرت نإو ى ربقفل هل اهاطعأ ىلا قوقحلا نم هديب ام يطعيو

 نيعبراب لاقي دقو ى هبرت سيلف هنم رثكأب داز نإو ى رهشلاب ةاواسملا
 . روطلا ددع

 » ناويدلا « رايتخا رهاظ وه هناكم انيكسم ) معطي ال نأ هل صخرو )

 تماس نإو ى هزمي مل هنانسأك هئاضعأ ضعب بهذ امره قتعأ نإ : هيف لاق

 ىتح هقفنيو لفط هيزجيو “ هيزجي ال : ليقو ‘ تومي ىتح هتقفن هتمزلو هازجأ
 يطمي : لفطلا يف ليقو ى هيلع ةقفن الف لفطلا وأ مرحلا تام نإو « رم اك غلبي

 باغو هقتعأ نإو ص هبارتأ غلبي ىقح قفنأ الإو ى هل ناك نإ هثراول اهلثم

 ء ححلا يف هعيلع اهك رديو ث تام نإ هثراول وأ هل اهعفدىف غلبي ىقح اهممج
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 هيزجي هنأ ًاناظو ًايوان راهظ ريغ نع ولو هيزجي ال نم قتعأ نم لهو
 هف ؟ هحح رص وأ هاون هتؤلاخل ال وأ 2 هنم هرودصل هدتع يضمي

 حص ملكتي ملو ربك دعب هبارتأ ماكتف ريغص قتعأ نمو س ددرت

 ‘ ه_.ةتع

 كفيل ىعستسي يذلا دبعلل : ليقو ى ءارقفلل تام ىبرإ هتقفن يطعي : ليقو

 راهظ ريغ نع ولو ) نينجو ردمنقْمك ( هيزجي ال نم قتعأ نم لهو ) ‘ هسبح
 ال ناك ولو ( هنم هرودصل هقتع يضع هيزجي هنأ أناظو ) هيز هنأ ( ايوان

 يه وأ ؤ ةحيرص لب يأ بارضإ اذه ( هحيرص وأ هاون هتفلاخف ال وأ ) هيزجي

 راهظلا نع هيونيو هقتعي حرصي نأ زاوجل اهلصأ ىلع اهنوك زوجيو ص واولا ىنعم
 ءاج ولو هنآل هقتع يضمي هنأ يدنع يذلا ( ددرت هيف ) ؟ راهظلا ظفل ركذ الب

 ىتعلا لزه نإ : صوصخلا ىلع ءآج نكل ى تاينلاب لامعألا نإ : مومملا ىلع
 ىلإ برقأ هنأل قتعلاب هيلع مكحلا طوحألا نكل آلزه نكي مل ولو اذهو ، دج
 ىتعلاب مزج هنال ع لزهلا ىلإ هنم ديق نع قلطملا دجلا ىلإ برقأ لب « لزهلا
 هلوقب مكحملف “ يراهظ نع رح اذه : لاق هنأل هيزجي ال هنأ نم الهج طرش الب
 ناك نإ يراهظ نع رح وه : لاق ول معن ‘ يراهظ نع هلوق لطب ولو رح اذه
 ناك نإ ارح نوكي ال هنإف هنع رح وهف هيف يزجي ناك نإ : لاق وأ “ يزجي
 ارح نوكي : ليقو ع اهوحنو راهظلاو قتعلا يف طرشلا زيجي نم دنع يزجي ال

 ىلع ةبقر هترافك نع قتعأ نم : « ناويدلا ه لوق كلذل لديو طرشلا رخأ نإ

 ناك نإ : لاق نإو ى هيزجت : ليقو “ هيزجت الو ضام ةقتع نإ اذك همطمت نأ

 . هطرش ىلع طرشلا ممدقت هيف امم كلذ وحنو رح وهف راهظلا نع يزجي

 هأزجأ يأ ( هقتع حص ملكتي ملو ربك دعب هبارتأ ماكتف اريغص قتعأ نمو )
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 خسف وأ قحتسا وأ ارح قتعملا جرخ نإ و 2 هن انسأ تبنت ل نإ لطبو

 ‘ داعأ سم لدعب زيمم ال ام ؤ ١ رش

 ص ةقباس اهتين مدع ةلع نال (هنانسأ تبنت مل نإ) رح وهو هزجي مل يأ ( لطبو )
 اذك و « سلاب هتجوز مرحت الو ص قتعلا دعب ثودحلا ةنكمم ملكتلا مدع ةلعو

 هيلع مرحت ال هيفكي ال هنأ نيبت مث عرشلا يف هيلع مادقإلا هل زاج قتع

 له وا ى هنانسا تبنت له ملعي نا ىلإ سملا رخؤي نا همزلي الو هب هتحوز

 نيبت نإ ةعبرأ هبلع ةدملاو ‘ رفكي ىتح كلذ نيبت ام دعب سملا كرتيف ؟ ملكتي
 ةدم ال :لاقي دقو ى اهنم يقب ام هتدم اهيضم لبق نيبت نإو “ ةعبرألا يضم دمب
 هقتع ؟يضمو ى هيلع ةبقرلا مسا قدصل ؛ صقنل يزجي ال هنأ نيبت اذإ هيلع

 . قتعالف ام هجوب كلملا وأ ءارشلا حصي وأ رح هنأ نيبت اذإ امأو “ امطق

 وأ هتمأل قدصأ وأ هل بهو نأب ( قحتسا وأ ارح قتعملا جرخ نإو )

 هوجو نم كلذ وحن وأ نيد وأ ةرجأ وأ شرأ يف هيطعأ وأ هيلإ لقتناف ةأرمال

 ،معلاب ( زيمي ال امب هؤارش خسف وأ ) هيلإ هنم لقتنا نم ريغل هنأ نيبتف كيلمتلا
 وأ : هلوق يف لخاد اذه نإ : لاقي الو هعئاب ربغل هنأ نيبتيو هيرتشي نأ لثم

 ةبه وأ ثرإب هكلمي نأ لثم ءارشلا ربغ يف قحتسا هنأ دارأ هنآل « ىتحتس
 قاقحتسالا ديرب نأب لخاد هنأ انلس نئلو ث بهاولا وأ ثروملا ربغل هنأ نيبتيف
 اذإ امل لماش هنإف قاقحتسالاب صتخي ال ءارثلا خسف نكل هريغو عيبلا يف

 نإف هفالخ جرخو كلذ وحنو اذك ةليبق نم هنا وأ نالف هنأ طرش ىلع هارتشا

 ردقي مل نإو ث ىتعلا ( داعأ ) جرخب قلعتم ( صم دعب ) ململاب زيمي ال اذه وحن
 ه ةيت آلا ةداعإلا لئاسم يف اذك و «ليك وأ ماعطإ وأ موص نم ردق امب رگفك هيلع

 نيبت نإ و ى اهنم يقب ام هلف ةدملا ضعب يف كلذ نيبت اذإو ص يتأي اك ال : لبقو

 . رهشأ ةعبرأ هلف اهدعب
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 ديعيو 2 مثإ يف رذعيو ًاقلطم مرحت : ليقو ص هتجوز مرحت الو

 يف كلذ ناب نإف ةرح تجرخ وأ تقحتسا مث قتعأ نإ ىرخأ

 لوألا نم خلسنا ىتح دعي مل نإف : هنم يتابلا هلف لوآلا ءاليإلا

 2 هموي نم رخآ فن ًأتس ا هخالسنا دعب ناب ناف ء هنع ثكن \

 ايف ( اقلطم مرحت : ليقو ) مرحلا سملا دمعتي مل هنأل ( هتجوز مرحت الو )
 له ميرحتلا لوق ىلعو “ابرلا روصو نمثملا و نمثلا يف لهجك زيم امو ملعلاب زعم ال

 ةرافك نأ ىلع ناينبم ى ال مأ ؟ راهظلا ةرافك نم هيلع ردق ام وأ ، قتعلا همزلي

 ال ابف ( مثإ يف رذعي ) امإ و ) نالوق ؟ هتجوز كاردإل وأ ثينحتلل راهظلا
 (تحقتسا مث) ةبقر (قتعأ نإ) اهقتعأ يأ ( ىرخأ ) ةبقر (ديعيو) ململاب زيم
 لوألا لجألا ق يأ (لوألا ءاليالا يف كلذ ناب نإف ةرح تجرخ وأ ) امهحوب

 ةمبرألا ةيمستو اضيأ ءاليإ ىعسي راهظلاو ى هراهظ موي نم رهشأ ةعبرأ وهو
 ببسلا مساب مزاللاو ببسملل ةيمست وأ ى هيف ناك ام مساب نامزلل ةيمست ءاليإ
 اذإ هنأل الوأ هامسو ع هل ةمزالو راهظلا نع ةببسم ةعبرألا نإف « موزلملاو

 هيف ( دعي مل نإف « هنم يقابلا هلف ) رخآلا لجآلا هل ددجت تناب امدعب اهجوزت

 اهجوزت اذإف ىاهجوزت ءاش نإف (هنع تناب ىتح لوألا نم خلسنا ىتح ) قتعلا

 تجرخ ص زوجي اك رفكي مل نإف ى رهشأ ةعبرأ هل تناكو « ءاليإلا هيلع عجر
 قالطب اهضعبو هترهاظمب اهضعب وأ هترهاظب تاتوف ثالث هل تمت اذإ و « اضيأ

 نأل ص ةدحاو الإ كلذ يف هيلع ةرافك الو « هريغ اجوز حكنت ىتح تمرح

 اك رخآ الجأ يأ ( رخآ ) ءاليإ ( فنأتسا هخالسنا ناب نإف ) دحاو راهظلا

 تناب اضيأ خالسنا ىتح دمي مل نإف < هيف ناب يذلا هموي نم يأ ( هموي نم ) رم
 نإ هنأ هرهاظو ص هريغ اجوز حكنت ىتحف تارم ثالث متت ىتح اذكهو ى هنم
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 لوألا خالسنا لبق فلو هيف ناب موي نم لابقتسا صخرو

 لهف كاذ ذإ ىرخأ نع زجعو ةرح تجرخف رسوملا قتعأ نإو

 ، نالوق .؟ ال وأ موصلا هيزجي

 : اضيأ يقابلا هلف آضيأ ةقحتسم وأ ةرح ةبقرلا نأ نيبت مث يناثلا اذه يف قتعأ
 هنأل رهشأ ةعبرأ يضم عم هنع اهوجرخي ملو هدعب نيبت نإ رخأو هيف نيبت نإ

 يدنع يذلاو ص ململاب كردي ¡إال ببع اهئازجإ مدعو ى رهاظلا يف ةبقر ىتعأ دق
 ريغ هريفكت نأل تناب الإو ى كاذف ىلوألا رهشآلا ةعبرأ يف ريفكتلاب اهكردأ هنأ
 . ةيافكلا لحن فداصم

 ( لوألا ) ءاليإلا ( خالسنا لبق نإو هيف ناب موي نم لابقتسا صخرو )
 كلذ يف قتعلا ريغب ريفكتلاو هموب نم ةعبرألا بسحيف هنم ىضم ام يفلي نأب

 خالسنا دعب نإو ى ةخسن يفو « قتعلاب ريفكتلاك يبيغ رمأل لحلا فداصي مل اذإ
 ص لقعلا يف صخرأو عسوأ خالسنالا دعب ةعبرألا ديدحت نأ اههجوو ى لوألا

 . تركذ ام ىلوألاو

 ةقحتسم وأ ( ةرح تجرخف ) ةبقر ينفلا يأ ( وسوملا قتعأ نإو )
 عقاو ةرح اهجورخ وحن نم روكذملا ( كاذ ذإ ىرخأ نع زجعو ) هلام بهذو
 - فوذحم لعاف وأ ى ربخلا فوذحم ادتبم كلذو “ فرظ ذإف “ كلذ عقو ذإ وأ

 نإ ( موصلا هيزجي لهف ) هل ربخ ال أدتبم هنإ : كلذ لثم يف ليقو ص لعفلا
 صيخرتلاب ءايرك ز وبأ هنع ربعو ؟هيلع ردقي مل نإ ليكلا وأ ماعطإلاو هيلع ردق
 قدص هنأل ص لوألا يدنع اهحصأ ( نالوق ) ؟ قاتعالا الإ هيزجي ( ال وأ )
 قداص ةرح تجرخف : هلوقو رصقي مل هنأ عم رداق ريغ وأ دجاو ريغ هنأ هملع
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 روزب اهتيرح ىلع دهش ام وأ ةقبآو هيلع ةبوصغم قتعأ نمو

 دبع خيشلا لئس ع هيلع ررحت اهنإف « بسنلاب هتمرح يه اذإف ى اهارتشا اذإ ام

 : لاق ی بسنلاب هتمرحم يه اذإف اهارتشاف ةبقر هملع تيجو نمع ينوبدملا هللا

 لاقف ى ةاعرلا ايتف هذه : نالسيو دمحم وبأ خبشلا لاق “ هتزجأو ةرح تجرخ

 نم هنأب دمح يبأب آضيرمت ؟ ةاعرلاب فيكف خويشلا دالوأ اهدجو ام : هللا دبع

 اضهأل : نالسيو خيشلا لاق اك يزجت ال هنأ رهاظلا : تلق اهدجي ملو مهدالوأ

 ى راهظلا وحن نع اهريرحتل هنم دصق الب اهايإ هكلم درجمب ةرح تجرخ
 هتمرحم اهنأ ملع نإ معن « اهررح اهكلم اذإ هنأ دصق ولو قتعلا ظفلب ظفلت

 . هيزجت اهنإف هئارشب راهظلا وحن نع ةرح جرخت نأ ةينب اهارتشاف

 هيفف هكلم اذإ قتعي نم وأ همأ وأ هابأ ىرتشا نم : « مئاعدلا » باتك يفو

 ادبع وأ ةمأ كلملا دعب قبت م اهنأ عنملا هجوو ؛ه ا ى هيزحي ال انلوقو « فالتخا

 وأ ادبع كلم هنأ هيلع قدصي ملف « كلملا مامت عم ةرح جرخت لب “ لقأ وأ ةظحل

 هرمأ العو لج هللا نأ ءازجإلاب لوقلا هجوو “ كلملا دعب هررح وأ اهررحف ةمأ

 . هيلع قتعأ دقو راهظلا ىلع قاتعإلاب

 نإ امأو ى اهدر ىلع قطي ملو ( هيلع ةبوصفم ) ةَبَقرَت ( قتعأ نمو )
 درلا لبق اهررحف اهريغب ةنامتساب وأ هلامب ولو تبصغ ام دعب اهدر ىلع قاطأ

 هتيرح ىلع روز ةداهشب وأ هتماقإب هنم عونمملا يف اذك و ى كلذ هيزجي هنإف سم

 رهقلاب كحلا ىلع بلغتلا وأ ةداهشلا فييزت نم نكمتو هنم نكمتو درلا قاطأ اذإ
 يأ ( ام وأ ةقبآو ) هلوق كلذب ديقيف هيزجي هنإف اهقتعاف هل قحلا نأ هملعل
 لصوتي ملف قاتعإلاب وأ ةيرحلاب اهيلع مكحف ( روزب اهتيرح ىاع دهش" ) ةبقر
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 تمرح كلذ ىلع سم نإف ، لبقت مل انايب اهتيقر ىلع دجي مل ام وأ
 نم وأ ةقابإ نم تعجر وأ دعب ةيدوبعب تفرتعا نإو ت هتجوز

 نإ تمرحو ث هتزجأ ةملاس ةعبرألا خالسنإو ءطو لبق بصاغ

 ٠ . . . < هلدعب ناك

 هنأ هيلع يعدا ام وأ ى ةيقرلاب رقت ملو ( انايب اهتيقر ىلع دجي من وأ ) اهيلإ
 اهجرخي مل رمآلا سفن يف هنأ عم جارخإلاب هيلع مكحف ىام هجوب هكلم نم هجرخأ
 ةبوصغملا هيزجت : ليقو ى ( هتجوز تمرح كلذ ىلع سم نإف “ لبقت مل )
 ىلع دوهشملا اذك و « قتعلا لاح ة۔ءح تناك نإ اهنع هكلم لزي مل ذإ ةقبآلاو

 ولو رمآلا سفن يف هتكولم اهنأب ءافتكا هلك كلذ عم هتركذ امو روزب اهتيرح

 مدعب لوقلا ىلع ولو هقتعل لاح لك ىلع ةرح تناكو رمآلا رهاظ يف اهيلإ لصوتيإ
 مل نم قتع نإ :ضعب ركذو هنع لزب مل هكلم هنأل ى يدنع ام اذه « ءازجإلا

 . تبثي ال هيلع ردقي

 وأ ) اهسفنأ اهتيرحب نادهاشلا بنك وأ ( دعب ةيدوبعب تفرتعا نإو )
 رهشألا ( خالسنا ) لبق ( و ءطو لبق بصاغ نم وأ ةقابإ نم تعجر
 رقتسملا نم لاحلا ىلع بصنلاب راهظلا ف يزجم ال ام ثودح نم ) ةملاس ةعب رذلا (

 كلذ ناك ولو : يزجت : لسقو > تفرتعا ف رتتسللل هلثم ردقيو > تحعحر ق

 بيذكتلا وأ فارتعالا ( ناك نإ “تمرح و هتزجأ ) ءطولا دعب هوحنو عوجرلا
 :ليقو : هزجت ل ةملاس ريغ الثم تعجر نإ و ءطولا دعب يأ ( هدعب ) عوجرلا وأ

 :لبقو ع قتعلا دعب ثدح هنأ ىلع بيعلا لمحيلف ةملاس هنع تجرخ هنأل هتزجأ

 ءاليإ وأ راهظ نع قتعأ نمو ى ةبيعم ولو يزجت ةبقرلا نأ ىلع ءانب اقلطم يزجت
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 ، راهظ نع نإو للش وذ زوجو « خالسنا دعب ًاقتع ددحيو
 نم تتلفنا ناف اهوذخأف اهقتعأف ودع هأحافف ةيقر هدنع نمو

 > ضبقلا هقتع مدعت نإ صضخرو > هتزجأ اه وضبقي ملو مهيديأ

 . تلفتت ل نإ و

 > ةسوسمملا مرحت ملو ؤ تزجأ ءانمألا ريغب ةرح تحرخ وأ ت تقحتساف سمن

 وأ تقحتسا نإو > اقرفي ل مدق نإ و هملع - مدقي ل سملا لق كلذ ناك نإو

 ناك نإ هنيح نم ءاليإلاو قتعلا ددجو ت مرحت مل سملا دعب لودعب ةرح تجرخ
 . هنيح نم : ليقو “ يقابلا هلف اهيف ناك نإو ث ةعبرألا دعب

 اب؟نك وأ تعجر وأ تفرتعا نإ ةعبرألل ( خالسنا دعب أقتع ددجيو )
 حضاولا وهو رفكي : ةعبرأ تضم اهنأل جوزتي نأب كلذو ‘ سمي ملو امهسفنأ

 > .ا يضم لبق قتع عأ دق هنأل ديدح جوزت الب اهعم مقي نأ | لمتحيو ى ردابتملا

 قتعلا لاح دوجوم هقتعأ ام نأ بمقلا فشك دقف الإ و ةيوقت قتع ددحم امنإ و

 وذ زوجو ) ةعبرالا لبق سملا طرتشي ال هنأب لوقلا ىلع كلذو هديب عجرو
 فاو ) ةبقرلا مسا هيلع قلطي ام لكو ناصقنلاو بوبملا باحصأو ( لاش

 ١ . ( راهظ نع

 قرحو قرغو عبَسك اهل ت"ةوفم رمأ وأ ( ودع هأجافف ةبقر هدنع نمو )

 راهظ نع ( اهقتعاقف ) عازتنالاب اهل بأ كلمتك ص كلذ وحنو تومو لتقو مدهو
 نم تتلفنا نإف ) اهب اوطاحأ و اهوقاس يأ ( اهوذخاف ) قوقحلا نم هريغ وأ
 ضبقلا نع ال ةطاحإلا نع ةرابع مهيديأ نم : هلوقف اهب اوطاحأ ام دعب ( مهديأ

 ص ( تلفنت مل نإو ضبقلا هقتع مدقت نإ صخرو “هتزجأ اهوضبقي ملو) هلوةل
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 هبر هقتعأف لجر وأ دي عطقك دح همزل وأ الجر دبع لتق نإو

 هب ىرتشا نإ نمت بصاغو > هأزجأ عطق وأ هلتق نمم لتق ش

 خالسناو هطو لبق هأربأ وأ نمثلا برل مرغ نإف 2 زجي مل قتعأف

 يفو ى تلفنت ملو قتعلا ضبقلا مدقت ولو “ تلع اك صخرو “ بصقفلا يف اذكو

 نإ يزجت : ليقو ى هيلإ تعجر ولو ةبوصغم وأ ةقبآ يزجت ال : « ناويدلا »
 . تمحح ر

 عطقب دحي امنإ ( لجر وأ دي عطقك دح همزل وأ ذاجر دبع لتق ناو )
 هنإف داعأ مث هانيمم تعطقف قرس نأب وأ هريغ لجر عطق نأب اصاصق لجرلا

 ديريف لجر نيع أقفي وأ ص ادح صاصقلا ةيمست زوجتو ‘ ىرسيلا هلجر عطقت
 مث هبر هقتعاف ) صاصق هبف امم كلذ وحن وأ دبعلا كلذ نيع اقفي نأ لجرلا

 ام هيف لعف وأ ( عطق وأ ) لعافلل ءانبلاب ( هلتق نمي ) لوعفم ءانبلاب ( لتق
 هيلع ينجلا كلم لخد هنأ ىلع ءانب هيزجي ال : ليقو ( هأزجأ ) صاصق نم همزل

 لتقلاب هبلع مكح ءاوس ع ناتباث نالوقلاو ، هلك ةيانجلا هيلع تتأ اذإ ى هتثرو وأ

 تفلت نإ هزجت مل كاله ىلع ةفرشم ةبقر قتعأ نإو « ال مأ لتق ءاوسو ى ال مأ
 . هتزح أ ال إ و

 هل ارضحم ةبقر ( هب ىرتشا نإ ) امهوحن وأ هقراس وأ ( نمت بصاغو )
 اهنأل قتملا كلذ ( زجي مل ) اه ( ةتعاف ) وه ثيح ريشم وأ هب ءارشلل اعقوم
 نإف “ هنم بصغ ام همرغو اهكرت ءاش نإو “ بوصغملا نمثلا بحاصل ةكولم

 خالسناو ءطو لبق ءاربا وأ ) هلام ( نمثلا برل مرغ نإف ) تمرح سم
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 لبق هلعف اهكلام هل زاجأف اهقتعأ نإ ةبقر بصاغ اذكو. هأزجأ ةدملا

 دلجو ى هب مرحتو ، ءطو دعب ةزاجإ حصت الو { هيزجت كلذ

 ٠ . ٠ ٠ خالسنا لعب زاجأ نإ ًاحاكن و ًاقتع

 وأ بصغ لام نم نمثلا ذفنأف بهذ مث ههجوب ىرتشا نإ امأو ( هازجا ةدملا

 نإ هنأ رهاظلاو 2 مرغلاو ةبوتلا هيلعو مرحت الف سمو قتعأ و امهوحن وأ ةقرس
 ى هب ءارشلا ىون ولو هرضحي مل يذلاك نوكي هنم نمثلا ىطعأ مث هتحت هافخأ

 : اولاقل لاملا بحاصل اكلم الثم دبعلا نوكيف رثؤت هب ءارمثلا ةين ناك ول هنأل

 عيبملا نوكي ههجوب ىرتشا نإ : اولاق لب ، نولوقي ال مهو ط هتين يف اهب ىرتشا
 عقوأ هنأ ىنعم اهب ىرتشا نإ : اولاقو « ةقرس وأ بصغ لابب هصلخ ولو هل
 ص هل عيبملا ناكل ال مأ ءارشلا لاح هعم ناك ءاوس « هاون لب هرضحي ملو ءارشلا

 لاملل اريشم « الثم يراد ين وه لامب يرتشأ : عئابلل لاقو ‘ هرضحي مل نإو
 عابي ام عاونأ نم هريغو دبعلاو لاملا بحاصل اكلم عيبملا ناكل ى الثم بوصفللا
 نمثو ةوشرلاو ابرلا لامو ةقرسلاو بصغلاو < ءاوس كلذ يف الوصأ وأ اضورع

 . ءاوس كلذ يف مارحلا لاومألا عاونأ رئاسو مارحلا

 نإ ) اقلطم مارح هجوب هكلم ةلخادو اهقراس وأ ( ةبقر بصاغ اذكو )

 ص هيزجت ) خالسناو ءطو نم روكذملا ( كلذ لبق هلعف اهكلام هل زاجاف اهقتعأ

 ددجيو ) ةزاجإلا ىلع قباسلا ءطولاب يأ ( هب مرحتو هطو دع: ةزاجإ حصت الو

 ىقتعيف ُاليإلا هيلع عجريف اهجوزتي ناب ( خالسنا دعب زاجأ نإ احاكنو اقتع
 هأزجأ ءاليإلا عوج ر دمب قتعلا عطتسي مل نإ نكل « اقتع ددجو : لاق اك
 قتملاك مارحلا لاملاب ماعطإلا و ى معطأ اضيأ موصلا قطي مل نإ اذك و “ موصلا
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 > هت زح أ و اهلك ترةتع هل ةق ر فصن قتع أ نمو . ء طو مدع عم

 . هكيرشل مرغلا همزلو ث ةكرتشم نإو

 كلذ يف هريغو راهظلاو لئاسملا عيمج يف هوحنو بوصغملا قتعو ع مارحلا لاملا

 ملو هب تجرخ راهظ لك اذك و ص نالوق قتعلا موزل يفف اهجوزتي مل نإو ى ءاوس
 . ( ءطو مدع عم ) اهجوزتي

 ص سمو قتعأف كلذ هب ىرتشاف الام وأ هنظ ىف اهقرس وأ ةبقر بصغ نمو

 ريغ وه اذإف « سمو قتعلا ىلع رداق هنأ ىلع ماص وأ ى هل لاملا وأ ةبقرلا اذإف

 . ىصعو ت.هرحو هرح ل : لبقو > ىصعو هماع مرحت لو كلذ هأزجأ > رداق

 هريغ وأ راهظلا نع رثك أ وأ لقأ وأ ( هل ةبقر فصن قتعأ نمو )

 ‘ىصعو ( هكيرشل مرفلا مزلو ةكرتشم ) تناك ( نإو ، هتزجاو اهلك تقتع )
 كيرشلل نأ ىلع ءانب هيزحت ال:لسىقو ى هكيرشل نامضلا ىون نإ هيزجت امنإ : ليقو

 . دبعلا نم وأ هنم هتصح ذخأ يف رايخلا

 ىتعأ نإ اذك و ع بيرلا نم دعبأو انيلإ بجعأ اذهو : فاصو نا لاق

 هقتعم زتجي مل دبعلا كيرشلا عت نإ هنإ : لاقي نأ يفبنيو ى نيك رقشم نيدبع

 اهعزن نإ اغلاب وأ الفط هدلو ةبقر يزجتو “ هب ىزتجا قتعملا عبت نإو ى هقتعب

 مرغيو هتنوهرم تزانجو ى هنهترمو هتنامأ الإ اقلطم : ليقو ى اهيلإ اجاتحم
 ص اهبر ىلع لد ةمأ الو : « ناويدلا ه راتخم وهو ع هيزجت ال : ليقو ى اهنهترمل

 هتزجأ قتعأف هب ىرتشاف هنم ضرتقا وأ هبحاص ىلع لدف لام هديب ناك نإو

 ص هريغل تراص نإ رايخ ةارتشم وأ ةعيبم الو هريغ لام يف طلغ نإ اذك و
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 اهنظ نإ ال ص هل تجرخف هريغل اهنظ ةمأ هيزجتو ى هريغ ىلإ ةفقوم لك اذكو
 هثروم ةمأ الو ص فنأتسي مل نإ ملع نيح نم ءاليإلا همزلو “ هل تجرخف هريغل

 ص ةرافكلل هأزجأ ةبقر نم ةيمست وأ اوضع قتعأ نإو “ سمي نأ لبق هثرو نإ

 . اضيأ هأزجأ هتأرما فصنل وأ راهظلا فصنل قتعأ نإو
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 لصف

 صخرو .ةنيعم لكل دصق نإ عب رأ نع عبرأ قتعمل "قتع حص

 هم -{ ةقحتسم وأ ةرح ةدحاو تجرخو ‘ دصقب م نإو 1 هن ودب

 ىرخأ قتعي ىتح نهنع فكلا

 لصف

 نع ثالث وأ ( عبرأ ) تاجوز ( نع عبرأ ) باقر ( قتممل قتع حص )
 ( ةنيعم ) ةجوز باقرلا نم ( لكل دصق نإ ) ى نيتنثا نع نيتنثا وا « ثالث نع
 عبرأ تضم نإو “ سم نم تمرح سمو دصقي مل نإف ى ةنالف هدصق يف نيديو

 . ءاليإلاب نجرخ ريفكت ددجي ملو

 ريفكتلاك كلذ يف ماعطإلاب ريفكتلاو ‘دصقلا نودب يأ ( هنودب صخرو )
 دصقي مل ناو ) راهظلا نع ريفكتلاك تارافكلا رئاس يف ريفكتلاو < قتعلا

 نهنع فكلا همزل ) يزجت ال اهنأ رهظ وأ ) ةقحتسم وأ ةرح ةدحاو تجرخو

 اموص قطي ملنإ معطي وأ قتع قطي مل نإ نيرهش موصي وأ ( ىرخأ قتعي ىتح
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 نجرخو ى مرح لكلا سم نإو ، تمرح اهقتع لبق ةدحاو سم نإف

 .. . .ةدملا خالسنا ىلإ ىرخألا قتع رخأ نإ ءاليإلاب

 ص قاطأ امب ريفكتلا لبق وأ ( اهقتع لبق ) رثكأ وأ ( ةدحاو سم نإف ) اضيأ

 نإو ) اهنع قتعي مل نمم اهنع قتعأ نم نيعتي مل هنأل ةسوسمملا كلت ( تمرح )
 ضعب معز دقف الإو ى حيحصلا ىلع نهنع وه مرح وأ لكلا ( مرح لكلا سم
 وأ ءادفلا وأ قالطلا ةعجارم لبقو « ءاليإلا وأ راهظلا نع قتعلا لبق سملا نأ

 ىتح فك رثكأ وأ ناتنثا ةرح تجرخ وأ تقحتسا نإو ص اهمرحي ال علخلا

 اهيلع قدصي ةدحاو لك نآل كلذو « كلذك ارح جرخ وأ قحتسا ام ردق قتعي

 ءاليإلاب نجرخ و ) نهممي ام قتعي ملو اهنع قتعلا نيعي مل هنآل اهنع قتعي مل هنأ
 يهو ( ةدملا خالسنا ىلإ ) هيلع ردق اب ريفكتلا وأ ( ىرخألا قتع رخأ نإ

 لبق اهسميو نهنم ءاش نمل قتعأ ام يوني نأ مهضعب صخرو « رهشألا ةعبرأ
 نأ امل يوني نأ لبق اهسم ولو ةسوسمملا مرحت ال نأ ضعب صخرو ص خالسنالا

 امهادحإ سمف ةدحاول اهوني ملو ةبقر قتعأ نمو :« ناويدلا » يف لاق دعب يونبف

 تتام نإو ى اهريغل ىرخأ قتعيو ى اهل هيزجتو ى ال : ليقو “ هيلع تمرح
 نإو ى ناتنثا هيلعو ى ال : ليقو ى هتزجأو ىرخأ داز ةدحاول اهيوني نأ لبق

 نع قتمي ملو اهاون نإو “ هزجت مل ةعبرأ تضم ىتح امهادحإل اهوني ملو تمت مل
 وني ملو ع ةدحاو تتام نإو « اهنع قتعي مل يتلا تناب تضم ىتح “ ىرخألا

 نيتمأ قتعأ نإو « ىلوألل اهدرب : ليقو ى ىرخأ قتعأ ىرخأل الو اهل ةبقرلا
 ىرخأ قتعأ هناسن نم ةأرمال اهب دصق نإف « هعم يزجت ال امب امهادحإ تببع

 نأ لبق امهادحإ سفف وني مل نإو « قتعلا لبق اهسم نإ تمرحو ث ىرخألا نع
 سم يتلل يزجت يتلا يونيو ى ال : ليقو ص « ناويدلا » يف هلاق “ تمرح ديمي
 ىمأ رهظك لع نتنأ وأ اتنأ : رثكأ وأ هيتأرمال لاق نإو ى اهيلإ اهدربو
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 زجع وأ ، ىرخأ مث ةدحاو امهيلع قتعأف نيتأرما نم رهاظ نمو
 ةدش كلذ يفف هقطي مل نإ معطآ وأ 3 اهلدب امهيلع ماصف ء اهنع

 ، صيخرتو

 « ةدح ىلع لكب رهاظ نإو نهردقب رثكأ وأ ناترافك : ليقو ى ةرافك هيلعف

 عاصرب هب ىمعي . . ھ اض هبراقأ س و > ةرافك ,

 وأ امارح امهادحإ تناك نإف ى هاتأزجأ ةرافكل نتمأ قتعأ نإو : لاق

 !امه ادحإ تخسفناف نيمداخ هتأرما نع ىتعأ نإو 0 ىرخألا تزجأ ةبيعم

 . اتمرح اهقتعي نأ لبق اهسم نإف « ىرخأ قتعأ

 قتعاف ) لوق ىلع ةعفد وأ اعطق ةدح ىلع لك ( نيتأرما نم رهاظ نمو )
 مل نكل ةبقر لك نم فصن ةدحاو لكل ( ىرخأ مث ةدحاو ) ةبقر ( اهيلع
 (ايهيلع ماصف) اهيلع ىرخآلا قتع نع يأ ( اهنع زجع وأ ) نيمي ملو اذه وني
 اهحتفب وأ ى طرشلا ىلع ةزمهلا رسكب ( نإ ) نيتس ( معطأ وأ اهلدب ) نيرهش
 ( ةدش كلذ يفف ) موصلا يأ ( هقطي مل ) هنأل يأ « لبلعتلاو “ ةيردصملا ىلع
 ةدحاول زجت ملف ةدحاو ةعفد اهنع ةمأ ىتعأ هنأل ، ةدحاول كلذ هيزجم ال نأب
 فصن ذإ اعئاض كلذ ناكف ص موصلاو ماعطإلا يف اذكو « ىرخأ ةرم اذكهو

 ةعفد ةدحاو ةرافك اهيلع عزو امل هنأل ص ةرافكلا نع يزجي ال ةرافكلا

 افصن اهل نكي ملف “ ىرخأ نم فصنو ى ةرافك نم فصن ايهنم "الك بان
 ةمأ عومجب قتعأ هنأل ( صيخرتو ) هزجت ملف ةرافكلا تعاضف ةدحاو ةرافك

 الدب اهعومجب نع معطأ وأ ماص وأ ى اهنع ىرخأ عومجمو ى نيتأرما عومجم نع
 مامت دعب ناكف « ايهنم لكل ةرافك لك نم [۔_ةصن وني ملو ؤ ىرخآلا نم

_ ١٤٤ - 



 هتزجأ لك نع ةبقر فصن قتعأف ميرمو ةمطاف نم رهاظ نمو
 .حص ةريخألاب أدبف ىلوألاك اهأزجف ىرخأ ذخأ نإو ، ىلوألا نع

 ‘ اهنع

 ثالث رقك نإ فلخلا اذك و ‘ لوآلا رهاظلاو ص ةمات ةرافك ايهنم لكل ريفكتلا

 دازف “ ثالث نع نينثا رفك وأ ، ةرافك داز مث ةوسن عبرأ نع تارافك

 تارافكلا رئاس يف ريفكتلا يت مالكلاو ى نيتنثا دازف عبرأ نع وأ ى ةدحاو.

 وأ قتعلاب ءاوس “ صيخرتو اعنم هلك كلذ يف راهظلا نع ريفكتلاك ةددعتملا

 . ماعطإلاو ةوسكلا زوجت ثيح ص ةوسكلاب وأ مامطإلاب وأ موصلاب

 ام ددع مت ىح رفكب راصف عبرأ وأ ثالث نم رهاظ نإ فلخلا اذك و

 ماص امل وأ ى ايهنع نيرهش مث « رثكأ نع وأ اهنع نيرهش ماص نإ اذك و ى رهاظ

 ىتعأ نمو ث ددملا متي ىتح اضيأ معطأ م ايهنع نيتس معطأف قلطي مل نيرهش

 امو راهظلل ام نيمي مل نإ ال : ليقو ى هأزجأ اهريغ وأ ةظلغم وأ راهظل نيتمأ
 . الوأ هركذ امل : ليقو ڵ دحاول زجت مل هريغو راهظلل ةمأ قتعأ نإو ع هريغل

 ةبقر فصن قتعاف ) الثم ( ميرمو ةمطاف ) هيتجوز ( نم رهاظ نمو )
 ص يرم نع اهفصنو ، ةمطاف نع ةبقرلا هذه فصن تقتعأ : لاق نأب ( لك نع

 ص طقف قتعلا نيح آلوأ اهركذ يتلا نع يأ ( ىلوألا نع هتزجأ ) ميرمب أدب وأ
 اهيف قبي ملف ةرح اهلك تناكف ى رخآلا فصنلا هعبت اهنع فصنلا ررح امل هنأل

 ىلوألا ) ةبقرلا ( ك اهازجف ىرخأ ) ةبقر ( ذخأ نإو ) ى ةيناثلا نع ررحي ام
 ( حص ) لوآلا قتعلا يف اهركذ "رخأ يتلا ( ةريخألا ) ةجوزلا ( ب أدبف
 ىلوآلا ةبقرلاب ىلوآلا « اعيمج ( ايهنع ) هقتع حص دقف ع ةريخألا هذه نع اهقتع
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 قتع الو ، قتع ريغ ةبقر ءارش دجي مل ارسوم يزجي الو

 هزجت ملو ةرح تناك ىلوألاب ىرخألا ةبقرلا يف أدب نإو ى ةريخألاب ةريخألاو
 اهضعب قتعب اهلك اهقتعل ةيناثلا نع الو “ آلوأ اهنع قتعأ دق هنأل « ىلوآلا نع

 . ةيناثلا ركذ لبق

 نم لكل امب'ر وأ ثالثلا هجاوزأ نم ةجؤز لك ىلع ةبقر ثلث" قتعأ نإو
 أدبو ى ىلواآلاك اهأزجف ىرخأ ذخأ نإ و « آلوأ اهنع قتعأ يتلا نع حص عبرألا
 نم لك نع ىتعأ اذإ اذك و ى اذكهو “ طقف اهب أدب يتلا نع هازجأ ىلوآلا ريغب

 أ“زج اك ال ىرخألا ةبقرلا أآزج وأ سدسو سمخك لقأ وأ اعبر رثكأ وأ نينثا
 . ىلوألا

 ىتعأف ةبقر لكلو مهنع ىتعي نم اولك وف رثكأ وأ رالجر رهاظ نإو

 ةدح ىلع لك قتعأف ءامإ يف اوكرتشا وأ نيتمأ يف اكرتشا نإو ى مهأزجأ ةملكب

 وأ ةدحاو اكلم نإو “ صخرو يزجي الف ةارمب وأ ةدح ىلع قتعي نم الكو وأ

 نع رهاظ نمو > مصي ل ةمات ةقر هب دحمو ةبقر ف اءزج كلم نمو > اماص لقأ

 لق ماص نإ هي زجحم الو ‘ ىرخأ نع ماصو ةدحاو نع اهقتعأ .7 هلو هىتأرما

 . رثكأ نك نإ اذك و « هيزجي : ليقو ى قتعلا

 قدص هنال يزجي : ليقو ( قتع ريغ ةبقر ءارش دجي مل ارسوم يزجي الو )
 بهذ وأ ص هديبع تتام ىتح قتعلا رخأ نإ هيزجي ال معن “ دجي م هنأ هيلع
 قتعالو ) ةيقاب ةدملاو دعب دجي مل هنأل هيزجي : اضيأ لاقي دق هنأ عم ى هلام
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 راهظ نع ءاليإ بارتقال لجؤم ريبدت الو ؟ صخرو راهظ نع ةربدم

 6 اضيأ صخرو

 ةمات ريغ اهتيدوبع ناكف هيلإ تربد امب اهتيرح قلعتل اهناصقنل ( راهظ نع ةربدم
 نع اهجورخ مدعل ( صخرو ) املوصوب تررحل تكرت ول قيرط يف عو نا

 نع , ةتعلاك كلذ ق راهظلا ريغ نع قتعلاو 0 همل ! تربد ام عوقو لمق ىرلا

" 

 ربدي نأ لثم « دعبلا هلثمو ( بارققال ) ريبدت تعن ( لجؤم ريبدت الو )
 ءاليإلاب دارأ ( ءاليإ ) ةدم جورخ بارتقا تقو ىلإ يأ ءاليإلا ةدم لوأ نم

 نع ) رهشأ ةعبرأ وهو راهظلا لجأ خالسنا لبق لحي تقول هربد يأ راهظلا

 هناحبس هللاو هري رحتلا حيرص ريغ ريبدتلا نأ عنملا هجوو ى ريبدتب قلعتم ( راهظ
 ى كلاملا لوقب نوكي يذلا وهف ءيشل ىلعم ريغ امزج ريرحتلا ركذ ىلاعتو

 لصحتي قلعتف ريبدتلا امأو ث ءاحلا دعب ءارلا رسكب ررحملا لبق ريرحتلا نإف

 ناسنإ لثم ولف ‘ هدحو هلوقب ال كلاملا لوق عم هيلإ قلعملا عوقوب ريرحتلا
 كلذب ريرحتلاعقويزم دنع ريرحتلل اعقوم العف هب لعف وأ هقرحأوأ هتمأ وأ هدبعب

 ءا ريبك نايصع ىصعو ى هافكل راهئظلانع ريرحتلا لعفلا كلذ ةدارإ دنع ىونو

 ابيعم ولو حصو ى هنيح يف ريرحتلل عقوم هلاعفأ نم "لعف هنأل هأزجأ ا۔غإو

 زاوجي اضيأ ليق دقو “اهب هقتع عقو لب برعم وهو هيلع عقي مل قتعلا نأل ى ةلئملاب

 . راهظ نع اقتع هكلم نوكيل همرحم كلمي نأ زوجيو ى بيعملا

 تقو ىلإ هربد نإ نالوق اذك و ى هب ريرحتلا لوصحل ( اضيأ صخرو )

 سملا طرشي ال نم دنع مالا عم زاج امنإو “اهمامت عم وأ ةدملا جورخ بارتقا لبق
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 نإو . هلع هماعط وأ هم وص وأ هريغ قتع رهاظم نع الو

 ءطو لبق ز راح اف هل ام نم ل إعف نإ حصو . هتحوز

 > خالسنا و
 ا

 ص ءاليإلا نم ةبيرقلا ةدملا ةياغ ءاليإلا بارتقاب ديرب نأ لمتحيو « ةدملا ىضم لبق

 مدع ىلع ءانب زاوجلاو ى ءطولا ناكمإ مدعل عنملاف « راهظلا لجأ يضم ةلصتلا يأ

 ريغ ةرافكلا تابجوم نع ريفكتلا رئاس يف نالوقلا اذك و « ءطولا طرش

 نإو ى هيلع هماعطإ وأ هموص وأ هريغ قتع رهاظم نع الو ) ، قتعلاب راهظلا

 رمأ قتعلا قطي مل نإو ى هدبع نع همامطإ و هقتع يزجيف ديسلا الإ ( هتجوز
 زاجأ ولو رهاظملا لام ريغ نم زحي مل امنإو معطأ ىتطي مل نإو ث موصلاب دبعلا

 ام فالخب رهاظملل مرغي نأ رفك نم ىلع نكي مل زج مل هنأل ةعبرألاو سملا لبق
 . ءاش نإ همرغ زجي مل نإ هنإف رهاظملا لام نم لعف اذإ

 لام يأ “ ( هلام نم ) اهريغ وأ ةجوز رهاظملا ريغ ( لعف نإ حصو )

 لام ريغ نم لعف نإ و “ةدملل ( خالسنإو عطو لبق ) هلعف ( زاجاف ) ى رهاظملا

 “كلام نم ينع رفك :هل لاق نإ الإ ى مرغو دعب هل " ولو “ جصي مل رهاظملا
 ءالولاو هزجت ملو تررح ىتعلاب ناك نإف « عنملا روهشملاو ‘ ضعب دنع هأزجأ

 .همعطأ و اماعط وأ ص ينع اهقتعأ و كلام نم ةبقر رتشا : هل لاق نإو ى اهالومل

 نم ينع "للك وأ 'ممنطأ وأ "ىقتخأ : هل لاق نإوءلعف نإهأزجأ ينع هتلثك وأ
 هقدص نإ اقلطم :ليقو انيمأ ناك نإ هأزجأ “تلعف دق : دعب هل لاقو ى ىلام

 . ةرافكلا تابجوم نم راهظلاك كلذ يف راهظلا ريغو
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 ص هاليإلاب هنع تناب ةدملا خالسنا دعب قافأ مث رهاظف نج نإو

 ةقلطم سم نإ اذكو س ريفكتلا لبق هنونج يف اهسم نإ تمرحو

 اهقالطب ىلآ نإ اذكو ء ةدعلا دعب قافأ نإو ى نيبتو عاجترا لبق هلاح يف

 ى دعب قافأ نإ اهبطخو هنم تناب ةعبرألا تضم ىتح لعفي ملو نجف

 نم ىلع ةفيلخ وأ يلو نم عاجترا وأ ريفكت يزجي الو

 نأل ى ( ءاليإلاب هنع تناب ةدملا خالسنا دعب قافأ مث رَهاظف نج نإو )
 نجو رهاظ هنأ دارأ وأ « اطايتحا حمحصلا ىلع ناعقاو هراهظ و نونجملا قالط

 ( ريفكتلا لبق ) و “ راهظ دعب ( هنونج يف اهسم نإ تمرح و ) ى راهظلا دعب
 هدادترا يف اهسم نإ دترملا ةجوز مرحت ال نأ ضعب صخ ر اك ى ةصخرلا ىلع الإ

 يف سمو نجف ىقلط وأ نجف رهاظ نإ اذك و ى كلذب لمعي الو ى ملسأ مث
 مرحت ةعجارملا لبق ةدعلا يف هنونج يف سم وأ راهظلا نع ريفكتلا لبق هنونج

 لبق هأزجأ نونج يف ؟سم مث وحص يف رتفَك نإو ى هب لومعملا حيحصلا ىلع

 ( عاجترا لبق ) ث هنونج لاح يأ “ ( هلاح يف ةقلطم سم نا اذكو ) ، يفلا
 نإ نيبتو ) “كلذب لمعي الو هدنع وأ نونجلا لبققلط ءاوس “ ةصخرلا ىلع الإ

 حاكنلا ددجو هريغك بطخ ءاش نإف « قالطلا وأ راهظلا ةدع ( ةدعلا دعب قافأ

 هيلع ىلآ ام ( لعفي ملو نجف اهقالطب ىلآ ) وأ َرَماظ ( نإ اذكو ) ى اهاضرب
 يف ( دعب قافأ نإ اهبطخو هنم تناب ةعبرألا تضم ىتح ) سيو رفكي مل وأ
 . نيبطاخلا ةلمج

 ىل آ و أ رهاظ ( نم ىلع ةفيلخ وأ يلو نم عاجترا وأ ريفكت يزجي الو (
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 و

 . قالط وأ راهظ دعب نج

 قلط وأ رَماظ نم ىلع الو ( قالط وأ ) ءاليإ وأ ( راهظ دعب نج ) و قلط وأ
 ردقي ملو ثالث وأ عبرأ نم رهاظ نمو“نونجملا لام نم ولو نونج لاح ىلآ وأ

 نم هتوفيو ى ةنيعمل اههنديعتب نيرهش ةدحاو لك نع ماصو نيتنثا نيع قتعلا ىلع
 . قةهيو موصلا لطبي هنإف نهنع قتعلا ىلع ةردقلا هل تثدح نإ الإ “ يقب
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 باب

 هلخدف ارهش ماص ناف ! نيعباتتم موص قتع نع ًآزجاع مزل

 ص عييضتب ال هنيح نم هلخد ام كله نإ موصلا ددجيو قتعأ لام

 باب

 راهظلا نع موصلا يف

 ( !رهش ماص نإف ص نيعباتتم ) نيرهش ( موص قتع نع ازجاع مزل )
 مامت لبق ( لام هلخدف ) “ دييقت ال "ليثمت نيرهشلا هأرنكرذو رثكأ وأ لقأ وأ

 لب لاملا هلخد موي يف رطفي الو هدمب وأ قتعلا لبق رطفأ و ( قتعأ ) نيرهشلا
 مامطإلا مامت لبق لام هلخدف لاك وأ معطأف موصلا نع زجع نإ اذك و ى هَمتي

 هأزجأ ليكلا وأ ماعطإلا وأ موصلا مامت دعب الإ هلخدي مل نإو ى قتعأ ليكلا وأ

 ليكلا وأ ماعطإلا وأ موصلا يف ذخأ دقو الإ هلخدي مل نإ :ليقو “هيلع قتعالو

 ليكلا وأ مامطإلا يف عرشف موصلا ىلع ردقي مل نإ فلخلا اذك و « قتع همزلي م

 نم ( هلخد ام كله نإ موصلا ددجيو ) « ليكلا وأ مامطإلا مامت لبق هيلع ردقف
 : هلومتب دارملا نأ رهاظلا “ ( عييضتب ال ) كله ب قلعتم ( هنيح نم ) لاملا
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 ,نايسن وأ ضرمب آراهن لكأف ارهش ماص نإو 0 لوألا ىلع صخرو

 وأ ددجي لبف ِ,شطعب برش وأ ,لتقب هاركإ وأ عوجب رارطضا وأ

 » نالوق ؟ ينبي وأ

 : هلوق نوكيف ى اعساو ناك ولو ص رصقم هنأ هيف هيلع قدصي مل نيح « هنيح نم

 لثم ى « يف » ب ال « نم » ب ربع كلذلو ‘ نيحلل ىنعملا يف اريسفت ى عييضتي ال
 ع اهيرتشي نأ لبق بهذف اييدقشي ةبقر نع ثحبلا يف عرسيف لام هلخدي نأ
 نكي مل ام دعب ام ىلإ هتدافتسا تقو نم لاملا كاله لصحتف يأ ى ءادتبإلل نم ف

 ؛ماعطإلا الو “هديدجت الو هميمتت عم قباسلا موصلا هفكي مل عّبَض نإف “عييضت

 . ةعبرألا يضمب توفتف

 ،ءانبلا هل زجي مل عييضتب كله نإو ‘ عيضي مل نإ ( لوألا ىلع صخرو )
 ةعبرألا تمت ىتح ىتمي مل نإو ى قتعلا الإ هل زجي مل عييضتب كله نإ : ليق لب
 ( ارهش ماص نإو ) ى اهلك ةدملا هل نأل ، قتعلا ريغ هيزجي هنأ رهاظلاو ى تناب
 أراهن) ةاوادم ولو رذفنم يأ نم ائيش هفوج لخدأ وأ ( لكاف ) رثك أ وأ لقأ وأ

 رارطضا (شطعببرش وأ لتقب ءاركإ وأ عوجب رارطضا وأ نايسن وأ ضرمب
 ملف نيعم تقو هل سيل راهظلل ريفكتلا نآل ( ددجي لهف ) نايسنب وأ ضرمب وأ
 هتتاف اذإ ناك ولو هنآل ى رهاظ ريغ ليلعتلا اذه : تلق ص ليق اذك « رذعي
 تددمت هتتاف نإ مث ى اهجوزت نإ ىرخألا ةعبرألا هل تدجت ىلوآلا رهشألا ةعبرأ

 يف رذع اك رذعيف ةعبرألا "يضمي نيبت اهنأ ربتعي نأ يغبني نكل ى اهجوزت نإ هل
 ةرملا يف اهجوزت اذإ ى هريغ اجوز حكنت ىتح هيلع مرحت اهنأ ايس الو « ناضمر

 ص ( نالوق ؟ ينبي وأ ) ث ةعبرألا تمت ىقح لبق نم هيلع ام رفكي ملو ى ةثلاثلا
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 الإو عيض نإ ددج ىحضألا وأ ناضمر هلبقتساف ًاضعب ماص نإو
 ٠. . همدع عم ىنب و ، نالوق عييضتلا ف ليقو « نالوقف

 نإو ى هموي لطبي مل انايسن برش وأ لكأ نإ : ليق لب ى يناثلا يدنع امهرهظأ
 ء هدىمي ال : لبقو ى همو داعأ و ىنب هفوج بارشلا وأ ماعطلا لصواأف ربجأ

 رطفأ اذإ فلخلا اذك و ى « ناويدلا » يف اك ال : ليقو “ ددج رفسل رطفأ نإو
 . لتقلاو ءاضقلا يف نالوقلا اذك و ، هتحص دعب موصلا عبضي ملو ضرمل امايأ

 لوخدلا ( عيض نإ ددج ىحضألا وأ ناضمر هلبقتساف اضعب ماص نإو )

 وأ ناضمرب امتح هعطقي هنأل “ ىحضألا وأ ناضمر لبق همتي ال قح موصلا يف
 عييضتلا يف : ليقو ص نالوقف الإو ) هداسفإ دمعتمك وهف ‘ ىحضألا راطفإب
 هكردت ال ثيحب ءاضقلا ترهط اذإ ءاسفنلاو ضئاحلا موص يف اذكف ى( نالوق

 دمع ريغب وأ ادمع هدسفأ ناضمر يضقي نم لك اذك و « ناضمر لبق وأ ديعلا لبق

 عبيضتلا يف ليقو ى هلوق مامت نم اذهو “ عييضتلا مدع يأ ( همدع عم ىنب و )

 يذ ق وأ بجر ءانثأ ق وأ نابمش ي َرهاظي نأ عبيضتلا مدع لاثمو نالوق

 ىتعلا ددصب ناك وأ لاوش نم ةريخألا ةرشعلا ءانثأ يف وأ ةجحلا يذ وأ ةدمقلا

 قتعال هنأ هل نيبتف ع ىحضألا وأ ناضمر لبق موصلا هيف متي ال ام هل يقب ىتح

 مه نسحألاو ى طلغي وأ ىسني وأ لهذي وأ رهشألا باسح لهجي نإو ى هلع
 نأ ضعب بسحي امبرو ى ةعبرألا يضم لبق متي ناك نإ ديعلا دعب امل اورخؤي نأ

 كلذ لبق ةعس هل تناك نم انه عيضملا امنإو ؛ كلذك سيلو ى انه عيضم لهاجلا

 رئاس يف فالخلا اذك و “ ىحضألا وأ ناضمر لبق متي ال هنأ ملعي تقو ىلإ رخأو

 . ءاضقلاو تارافكلا

 سافنلا لبق همتت ال قح راهظلا نع موصلا يف ةرهاظملا ةأرملا ءيدتبت مل نإ و
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 هملع ءانبلاو ءازجالا يفو ‘ راہظ نع ىحضألا مئاص رفكو

 وأ ضرف نع هموص ناضمر ماص ارفاسم يزجي لهو س نالوق

 ةرافك

 هكلذ يف لجرلاك اهنإف رهطلا لوأ كلذك ءيدتبت مل وأ “ عييضت الب وأ عيبضتب
 اذإ ى رهاظملا لجرلا ماكحأك اهماكحأ نإف ““ ىحذألاو ناضمر ةضراعم يفو
 ص يزجي الامو يزجي امو ليكلاو مامطإلاو موصلاو ى قتعلا كح يف ترهاظ
 دسفت الو ى امل زع لجرلا مزلي ال هنأ الإ « هيف صخر امو 4 زيجأ امو عنم امو

 . ريفكتلا لبق عاملا

 هيف رذعي يذلا هجولا ىلع رطفلا دبع اذك و ( ىحضألا مئاص رفكو )

 لماش فنصملا مالك لب « نيديعلا دحأب موصلا أدب نإ اذك و ى ناضمرب لصفلاب

 هيلع ءانبلاو عءازجإلا يفو ) ىصع : ليقو « هريغ وأ ( راهظ نع ) اضيأ هل
 الإ و هبسحو هب دتعا هماص نإ : لمقو “ هماص ولو موصلا ددجي : لبق ( نالوق

 . ةفينح وبأ هيلعو « هلبق ام ىلع ىنب

 لدسيو ى ال . لىقو « مدنا لكأف دمع هموص للخت نإ : « ناويدلا » يفو

 دقعني ال ديعلا موص نإ : ليقو ى مدهني مل هلكأي مل نإ هنأ هرهاظو ى هموي

 راهظل ( ناضمر ماص ارفاسم زجي لهو) ءاسفنلاو ضئاحلا موصو ليللا موصك

 هبو ؤ ناضمر موص وهو ( ؟ ضرف نع ) يزجي لعاف ( هموص ) ةرافك وأ
 نع ( "وأ ) ناضمرل بلقني ناضمر يف موص لك نأ ىلع فسوي وبأو دمحم وبأ لاق
 وهو ى « ناويدلا » يف رصتقا هيلعو ع هريغو راهظلا ةرافك ك اهاون ( ةرافك )
 رفاسملا ىلع بجاولا نأو ‘ يزجي ال رفسلا يف ناضمر موص نإ ةيرهاظلا لوق
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 هسشغ رهاظمل صخرو ‘ موصلا ف تمدقت ل اوقأ ؟ دحاو نع ال وأ

 عجر مث ءاليإلا برق نإ هراهظ ىلع هموصيو رفاسي نأ ناضمر
 هموص لبق هدنع لامي ملع مث نيعباتتم ماص نمو ،ابنع صخرملا
 ء هزح ل

 ةرافكلا امأو هوني مل هنألف ناضمر امأ ( دحاو نع ال "وأ ) رخأ مايأ نم ةدع

 نأ نيبو ى كلذ نيب ال رطفي نأ نيبو ناضمر موصي نأ نيب ريخ رفاسملا نألف
 ( موصلا ) باتك ( يف تمدقت لاوقأ ) ؟ يدنع رهاظلا وه اذهو هربغ موصي

 هماص نإ رفاسملاو : هصن ام ى خلا ضيرمل راطفإلا حيبأ باب : هلوق ليبق لاق ذإ
 الو “ ناضمر نع : ليقو 0 هراهظ نع : لسمقو ؤ دحاو نع هزجي مل هر اهظ نع

 سيلف ى اقلطم ةرافكلا انه امو راهظلا ةرافك صوصخ يف مدقت ام نإ : لاقي
 :يف تلخد ولو « راهظلا ةرافك انه ةرافكلاب دارأ لوقن ال س كلانه وه انه ام

 كلانه اهاوس ملعيو « اهاوس لمشي ام انه دارأ وأ ص اهاوس لمشي امب همالك

 . هريغ يف هب لاقي نأ ىرحأف راهظلا نع ءازجإلاب لبق ذإ هنأل ء ىلوألاب

 نأ ) هيطغي داك ءيش هناك هبراق يأ ( ناضمر هيشغ رهاظمل صخرو )

 نيبت "الئل راهظلا لجأ ىضم يأ ( ءاليإلا برق نإ هراهظ ىلع هموصيو رفاسي
 اهركذ ةدئافو « ةلأسملا وأ ةصخرلا نع يأ ( اهنع صخرملا عجر مث ) هنع
 الو اناسنإ لصت دق اهنأل اهنع عجر دق هنأ ىلع هيبنتلا اهنع عجر دق هنأ عم
 ) ننيَعباتتم ماص نمو ) “ ناملس عيبرلا يأ دلاو نوراه وهو “ هعوجر هلصب

 نايسنل ملعي مل ءاوس لامل تمن (هدنع ) ةبقر وأ ( لامب ماع مث ) لاك وأ معطأ وأ
 لبق هدنع تيث لامب يأ ) دنع هب قلعت امب قلعتم ( هموص لبق ) هربغب وأ
 . ( هزجي مل ) “ ماتلا لبقو ڵ هدمب وأ هموص يف هعورش لبق يأ ك هموص
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 هدج كله دقو الإ هب ملعي مل نإو ملعلا لبق سم نإ مرحت الو
 نم غارف دعب تقوب هكالهو هربخ هاتأ نإ هيزجيي : ليقو ث ًاموص

 ءاليإو راهظ يف اهجوز قدصتو ‘ صخرو ددج هيف هاتأ نإو 4 موص

 ء كنم ترهاظ : ًالثم لاق نإ «صخرو 4 عاجتراو ريفكت يف ال قالطو

 فك ملع اذإ هنكلو > هدعب "رسم نإ مرحت و ) ملعلا لبق سم نا مرحت الو (

 ءاش نإ اهح وزت و “فك ةعبرألا يمحم دعب الإ ملعي . نإو > قتعي ىح سملا نع

 مث هدعب ام وأ موصلا يف عرش اذإ : لوقي اضعب نأ مدقتو « سملا لبق قتعأو

 نإ مرحت : ليقو “ يدنع حيحصلا وه ركذ امو « هيلع قتع ال هنأ لام ثدح
 «نا وبدلا « رايتخا رهاظ وهو 0 ملع ش "رسم و معطأ وأ ماصف ةمقرلا وا لاملا يسن

 لبق ملعلا مدع نأ > ملع ش : هل وةب دارأ هنأ لمتحيو ‘ مرحت ال نأ صخرو : لاق

 يأ ( هب ماعي مل نإو ) هربخ هاتأ نإ كلذ دمب هلوق هل لديو “ نايسن نع سيل

 ( هيزجي : ليقو : اموص ددج ) ةبقرلا هلثمو لاملا يأ ( كله دقو الإ ) لاملا
 نإو > موص نم غارف دعب ( دحاو ) تقوب هكالهو هربخ هاتأ نا ( هموص يأ

 يأ ( هيف ) هربخ هاتأ وأ غارفلا دعب هربخ تقو دمب تقو يف هكاله ربخ ( هاتأ

 . ينبي نأ ( صخرو ) موصلا ( ددج ) موصلا يف

 هادف ةَمأ تناك نإ ءادفو ( قالطو ءاليإو راهظ يف اهجوز قدصتو )

 ةعجارم وأ قالطلا دعب ( عاجتزاو ) ءاليإلاو راهظلانع ( ريفكت يف ال ) اهديس
 مهنم هتقآدص نم زيجأو نولبمجلا زيجأو “نيلدع نايبب الإ ةمأ تنذاك اذإ ءادفلا

 كنم ) تيلآ وأ ( تأرهاظ : ذاثم لاق نإ صخرو ) ةدحاوو ادحاو ولو
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 ككف باغ مث قلط وأ ىلآ وأ رهاظ نمو ، تقوب ترفكف

 قلط نإ رهشأ وأ ءورق ةئالث وأ رهاظ وأ ىلآ نإ ةعبرألا دعب

 اهعجار هنأ دهشأو تجوزت دقو مدق نإف ث تءاش نإ تجوزت

 ةدعلا ءاضقنا لبق

 ( ,تقوب ) هنم كتعجارو كديس يناداف وأ « كتعجارو كتقلط وأ ( ترفكف

 وأ ريفكتو ءاليإب وأ ريفكتو راهظب دحاو تقو يف اهربخأ يأ لاقب قلعتم

 هزيجم دنع ةلفطلا ةرحلا نع ءادفلاو ث ةعجرو ديس نم ءادفب وأ ةعجرو قالطب

 ملعت مل نإو “ هدعب وأ غولبلا لبق رابخإلا عقو ءاوس “ ةمألا نع ءادفلاك
 ةلفط وأ ةَسأ ءادفل وأ قالطلل عجاريو رفكي نأ هلف قالط وأ ءاليإ وأ راهظب

 . امل رابخإ الب

 ( دعب ثكمف باغ مث ) اه ( ةلط وأ ) اهنم ( ىلآ وأ ) اهنم ( رهاظ نمو )
 ةثالث ( وأ ) ضيحت اهنوكل ( ءورق ةثالث وأ رهاظ وأ ىلآ نإ ةعبرألا ) رهشألا
 نإ تجوزت ) ةَمأ وأ ةلفط ىداف وأ ( قلط نإ ) ضيحت ال اهنوكل ( رهشأ )
 ىتح عجاري مل وأ رفكي مل نإ هرارقإ وأ هتوم حصي ىتح ال : ليقو ( تعاش
 يف لوقلا نأ ىلع ءانب ص راهظلا يف فاتصو نبا حرص هبو ةدملا وأ ةعبرألا تم

 ريفكتلاب مث تقو يف راهظلا ربخأ ولو دوهش الب ولو اقلطم جوزلا لوق ريفكتلا
 نبا لوق سيلو « ال مأ هيف باغ يذلا هعضوم ملعا كلذ يف ءاوسو « رخآ يف

 اولصوت هعضوم ملع اذإ هنأل ى حضوألاب ليثمت لب اديق جرخ نيأ ملعي ملو فاتصو

 امل سيلف باغو اذك لعف نإ وأ اذك لعفي مل نإ اهقالطب ىلآ نإو ى هربخ ىإ

 . لعف هنأ نيبت ىتح لعفلا مدع لصألا نأل ةعبرألا دعب جوزتلا

 قالطلا يف ( ةدعلا ءاضقنا لبق اهعجار هنأ دهشأو تجوزت دقو مدق نإف )



 هلبق مدق نإو 0 ابحاكن ىضمو . هتتاف خالسنإلا لبق رفك وأ

 0 ال : ليقو اهكردأ دهشتساو

 هتتاف ) راهظلا يف ةعبرألل ( خالسنإلا لبق رفك وأ ) ةمألاو ةلفطلا ءادفو

 : ليقو “ لوآللف الإ و 4 يناثلا اهتسم نإ : ليقو ى اقلطم ( اهحاكن ىضمو

 وهو اهَسم نإ يناثلا نم "دتعت قح اهسمي الو لوألل عجرتو اقلطم يناثلا قرافت

 هل [اححصم تلز امو 0 يدنع حيحصلا وهو “ فاصو نبا نع هتركذ ام ىضتقم

 نع « لئامشلا ه بحاص يذمرتلا ىسيع وبأ هجرخ ثيدحب يتجح تيوق قح
 لوألل يهف نانثا اهجوزت ةأرما ايأ » : قلع هللا لوسر نع بدنج نب ةرمس

 يف هل ريثأت ال امل هريغ حاكن نإف ى « ايهنم لوألل وهف نيلجرل اميب عاب نمو ى ايهنم
 هجيرخت نم ىلوأ همومع ىلع تيدحلا كلذ للحتو ى ريفكتلا وأ ةعجارملا لاطبإ

 اضيأ ركذو « طقف كلذ وحنو رخآل رخآو لجرل اهيلو اهجوز اذإ ام لثم ىلع
 نإ نيمي هيلعو ى اهيلع ًنَجوزتيل فلح اذإ جوزت هنأ يف قدصي هنأ فاَصو نا
 يف هتعّدا اذإ ةدملا مامت يف قدصت اهنأو راهظ نع رفك دق هنأ يفو ى تدارأ
 ريفكتلا ىعداف بغي ملو رهاظ نإ امأو ى هريغ اجوز تجوزت دق اهنأو ى نكمم

 يف اذك و ث ىذملا لبق سملا طرتشم دنع ايس الو هنع لبقي الف ةدملا تضم دقو

 . . قالطلاو ءالبإلا

 دق هنأ ( دهشتساو ) هريغ اهحاكن لبق يأ ( هلبق مدق ) و باغ ( نإو )
 يف سملا طرتشي مل نم دنع ( اهكردأ ) ةدملا وأ ةدملا مامت لبق عجار وأ رفك

 ملو سملا ىون هنأ ىلع دهشي نأ هلو « باغ دق هنأل اضيأ طرتشملا دنعو راهظلا
 هنأكف ى ديكأتلل دهشتسا يف ءاتلاو نيسلاو ( ال : ليقو ) ةبيغلل هيلع ردقي

 . يأ اهءادأ مهنم بلط يأ بلطلل وأ ى دوهشلا ةداهش رضحأ يأ دهشأو : لاق
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 وأ ءاضقنا لبق عاجترا وأ ريفكتب اهل آغالبإ ىعداو تجوزت نإو
 مل نإ اهفيلحت رهظتساو « نيبي مل نإ اهيلع نيمي الو ، نب خالسنا

 ل مويب طلخب ملع مث سف هدنع ايف نيعباتتم ماص نمو ، جوزتت
 لوأ نم دبي مل نإ ددج ةثالث

 ىنعمب داهشتسالا نوكي و لاحلل واولا لعحت نأب رخآ قيرطب بلطلل وأ ىاهودأف

 . اهودأ و اهولمحف يأ “ فوذحم ردقيو ى ةداهشلا لمح بلط

 يفةدملل ( ءاضقنا لبق عاجترا وأ ريفكتب اه غالبإ ىعداو تج "وزت نإو )

 دمب وأ ءاليإلاو راهظلا ين ةدملل ( خالسنا وأ ) ةلفطلا وأ ةمألا ءادف وأ قالطلا

 دمب وأ جوزتت مل نإ اهكردي هنأب لوقلا ىلع “ جوزتلا لبقو كلذ ءاضقنا

 ؛يناثلا سمي مل نإ تجوزت ولو اهك ردي هنأب لوقلا ىلع سم لبقو “ جوزتو ءاضقنا

 دعب هاوعد فمضل ( نيبي مل نإ اهيلع نيمي الو « نيب ) اغالبإب ةقلعتم ةيلبقلاو
 اهيلع مرح دقف اهغلبأ دق ناك نإ هنأو « ةرضم نيمي يعدي هنأك ىتح اهجوزت

 يف يمه امنإ نيميلا نأ ىلع ءانب وأ « هتتاف دقف اهغلبي مل نإو « اهسم نإ يناثلا سم
 اهيلع نأ يدنع يذلاو ى هوحنو ثرإلاب لاملا ةيجوزلا لآم لاقي نأ الإ ى لاملا

 ( جوزتت مل نا اهفيلحت رهظتساو ) لاق اك ةجوزتم ريغ اهدجو نإ اهفلحي اك انيمي
 . لوألا جوزلا اهنع عنمو يناثلا اهجوز نع تلزع تلكن نإ و

 مايأ دعب ولو ( ملع مث ) ارارم ولو ( سمف هدنع ايف نيعباتتم ماص نمو )

 طقسأ ( دبي مل نإ ) موصلا ( ددج ةثالث ىلإ ) طلغب قلعتم ( مويب طلغب )
 نإف زمهلاب لوقي نم ةفل ىلع امأ ى فلألاب ىدبي لوقي نم ةغل ىلع ءانب فلألا
 لوأ نم ) ءاضتقم مزاجلا ذخأل تبثت افلأ بلقتف ةزمهلا ةمض فذحي مزاجلا
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 ء نود امهف ةسمخ يف صخرو ‘ سم نإ ةثالث نم رثكأب تمرحو رهشلا

 هدغ نم يقابلا ماصو . هب دتعي الو هتيقب ماص راهن طلغلاب ملع نإو

 ملع دعب اراهن لكأ نإ اذكو ،لوألا هموص مويلا ةيقب لكأ نإ دسفو
 .هدغ نم يقابلا ماص ىحضألا موي يف هب ملع نإو هطلغب

_ 

 وأ ماعطإ هيزجي ال : ليقو ى لاك وأ معطأ كردي مل ددج نإ ناك نإو ( رهشلا
 ال مولعم رهشلا نأل « موي يف طلغ ولو رهشلا لوأ نم أدب نإ ( تمرح و ) ليك

 سم نإ ) رهشلا لوأ نم أدبي مل ولو ( ةثالث نم رثكاب ) طلغلابو طلغلا لمتحي
 ص هلوأ نم أدبي مل اذإ ( نود ايف ةسمخ ) ب طلغ ( يف ) مرحت ال نأ ( صخرو
 مويب طلغ ولو رذعي الف رهشلا لوأ نم أدب نإ امأو ص رثكأب طلغلا ف صخرو
 الو ) آرطفم هبف لمف دق ناك ولو ( هتيقب ماص اراهن طلفلاب ماع نإو ) دحاو

 وأ ( لكأ نإ دسف و هدغ نم يقابلا ماصو ) موصلا نع تيبي مل هنأل ( هب دتمي

 دسف لعاف ( هموص ) امئاص دغلا نم حبصي مل وأ ( مويلا ةيقب ) آرطفم لعف
 موي يف ًارطفم حبصي ىتح دسفي الف ناضمر وأ ادبع دفلا ناك نإ الإ ( لوألا )

 هملع دعب اراهن لكأ نإ اذك و : هصن ام ةخسنلا يفو ى ةرافكلل هموص زوجي

 فاك طاقساب خلإ اراهن لكأ نإ كلذو ؛لاق ولو ى قبس امل ريركت وهو « هطلغب
 هطلغب اليل هماع دعب اران لكأ نإ اذك و : دارملا لعلو ى ابانطإ حصل هيبشتلا

 نأل فيعضلاب ىوقألا هيبشت هيف نكلو ى هلبق امم ملع ام عم رركتي كلذ عمو
 . داسفلاب ىلوأ اراهن لكألاو اليل ململا

 يف وأ ( هدغ نم يقابلا ماص ىحضألا موي يف ) طلفلاب يأ ( هب ماع نإو )
 : » ناويدلا , يفو > رطفلا د۔ہع دمب يقابلا ماص ناضمر لوأ ف وأ كشلا موب
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 هب ملع نإو { هموص لطبو قتعأ مايألا ةثالثلا يف لام هلخد نإو

 اضعب ماص نإ اذكو > نبتس معطأ تقو ف موصو قتع نع زحعو

 . [( معط أ فعض 7

 ص ملعي نأ لبق سم نإ هنلع مرحت الو « موي يف ولو هطلغب رذمي ال : ليقو
 نم ةعبرأ تضم ىتح اهسمي مل نإو “ تمرح موصي ن أ لبقو هدعب اهسم نإو
 اهماص نإ هيزجتو دعلا نع اهريخأت زوجي هنأ هرهاظو ى ه ا هنم تنذاب ملع نيح

 ع اهنم يقابلا هلف ىلوألا ةعبرألا مامت لبق ملع نإو ى ملع نيح نم ةعبرألا مامت لبق

 عرش يتلا ( مايأ ةثدلثلا يف لام هلخدأ نإو ) ملع نيح نم آضيأ ةعبرألا هل ليقو
 ص طلغلا بيصي مك يف فلخلا ىلع رثكأ وأ ةسخلا يف وأ ى اهنع طلافلا اهموص يف

 ملعلا ىلإ يقبو ملعلا لبق وأ « موصلا يف عورشلا لبقو ى طلفلاب ملعلا دعب وأ

 . هملع تع الو هف هعورسثل هموص متي : لسقو ( هموص لطب و قتعأ )

 عزانتم ( تقو يف.موصو قتع نع زجعو ) طلغلاب يأ ( هب ماع نإو )

 ليكي وأ معطي : ليقو ص مهل لاك وأ نيكسم ( نيتس معطأ ) زجعو ملع هيف
 طسو نم ولو ( اضعب م اص نإ اذكو ) “ نيكسم موب لكل طقف طلغ ام ردقب

 : ل۔ےقو ڵ مهل لاك وأ مه ( هعطأ ) هندب فعض وأ ضرمل : ( فعض مث ) ةعبرألا

 دعب موصلا قالطأ نإو « نيتلأسملا يف يدنع حيحصلا وهو طقف يقب ام ردقب

 همصي مل يقب ام موصي : ليقو “ ينبي : ليقو « هفنأتسا م امطإلا م ات لبق اضرأ

 معطأ اقتع دجن ملو ضرمل زجعو ارهش ةعبرألا ماص نإ : ليقو ى هنع معطي:ملو

 نيتس معطي : ليقو « ةعبرألا دعب ولو آرهش ماص حص اذإو “ انيكسم نيثالث

 دقو ضرم الب هندب يف فعضل موصلا نع زجع نم : ليقو « ارهش ماص اذإو
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 راهظلا موي نم ءاليإلا مامت عم امهرخآ ناكف نيعباتتم ماص نمو
 ٠ ه نالوق ؟ ال وأ هموص هبزح لهف

 رطفيف هسفن ىلع فاخيو موصلا هدهجو موصي ىتح ماعطإلا هيزجي الف هبف عرش

 . معطيو

 الو ص هيزجي ال : ليقو ص اموص ددج تفلتف امايأ ماصف ةبقر دجو نمو

 ضرم وأ فعضل هملع ردقي ال ىتح اموص عيض نإ و ء؟لوأ عيض ثيح ى ماعطإ

 ماص نمو ) هيزجي : ليقو ص رثكألا دنع ماعطإلا هزجي مل تقولا قيض وأ

 لهف راهظلا موب نم ) ةعبألا ينم يأ ( ءاليالا مامت عم امهرخآ ناكف نيعباتتم

 هنأ ىلعو :ليق “ةعبرألا جورخ لبق سملا طرتشي ال هنأ ىلع ءانب (اهموص هيزجي
 هنأو ى رهشأ ةعبرأ مامت لبقو ع ريفكتلا دعب ريثك الو ليلق نامز ءاقب طرتشي ال

 ةعبرألا مامت لبق هماتب اهك ردي اك اعم ةعبرألا مامت عم ريفكتلا ماتب اهكردي

 نم غرف هنأ هيلع قدصي مل هنألو : ليق اهجورخ لبق سملا تاوفل ( ال وأ )
 . ماعطإلاو قتعلا يف اذك و ص هب اهقحلي نامزلا نم ةظحل تيقب دقو ريفكتلا

 هنأ رصن يبأ نع يرابكلا دمحم يبأ نع عيبرلا وبأ ىور ام ىنعمو ( نالوق )
 اهفلخ بئذلا يبع مث تفقوف ةاشلا تببع اذإف ‘ بئذلا يبعو ةاشلا تّييع دق

 جوزلا ليثمتو “ بئذلا يمسب موصلا جوزلا لمع ليثمت ؤ ةاشلا تصلخ تفقوف

 مامتو ع بئذلا مادق ةاشلا يعسب مايألا يضمو « ةاشلاب ةأرملا ليثمتو « بئذلاب

 بئذلا نأ اك ص هتتافف ةجوز هل نكت ملف بئذلا فوقوب ةعبرألا مامت عم موصلا

 عقي ملف ةعبرألا مامت عم عقو نإ ماعطإلا وأ قتعلا يف نالوقلا اذك و « ةاشلا هتتاف

 . اهيف سم
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 نع ماصو امهادحإ نع هقتعأ ةبقر هدنعو نيتأرما نم رهاظ نمو

 ٠ ٠ . . ٠ دسف موصلاب أدب نإو ىرخألا

 ىلع ردقي ال ( ةبقر هدنعو نيتأرما نم رهاظ نم ) هنأ تركذ دق (

 ( دسف موصلاب أدب نإو ‘ ىرخألا نع ماصو 72 نع اهقتعأ ) 7

 ص ٠ ناويدلا » يف اك رثكأ نكأ نإ اذك و « ال : ليقو “ سم نإ تمرحو موصلا
 ص قتعلا َةدَجرت وهو « ماص هنأ هيلع قدص هنأل ع فنصملا هركذ ام حيحصلاو

 ص هيزجي : ليقو ، الك دصقي مل نإ اتنإ اهنيب رهشأ ةعبرأ هتأرما نع ماص نمو
 هجوب اهقراف وأ تناب وأ نيرهش موص دعب امهادحإ تتامف ةدحاو دصقي مل نإو

 ماصو اهقتعاف ةبقر الإ دحي مل نإو ى اهل امهدرب : ليقو ى ةيقابلل هنايزجي الف

 تتاف هل دصق الو موصلا يف ذخاف ةَمأ قتعأ نإ إ و ى هازجأ دصقي و نيرهش

 دحم ل نإو ؛ صخرو ى ةيقابلل ةيقرلا درب الف راهظ ريغب ولو تناب وأ امهادحإ

 ىرخأ نع معطي و ةدحاول موصي نأ هزحم ل تفلت ىتح اهقتعب 2 ةبقر الإ

 ىلوألل وني ملو ثالثل وأ ءاليإلاب نجرخ ةوسن عبرأل ةعبرأ ماص نمو ؟ صخرو
 ص ونيل ملو نيتأرما نع نيرهش ماص نإو ى ايل هدرب : ليقو ، اذكف ةيناثلاو

 راهظل ةعبرأ ماص نمو ى موصلاك ليكلاو ماعطإلاو ى امهادحإل امهدرب : ليقو

 ءاضقلو هل ةثالث ماص نإ اذك و ؛ صخرو ؤ تنابو ةدحاول هزحت ل ةظْلغمو

 نسل“وآلا “در مدهناف ثلاثلا يف ذخأف نيرهش ماص نإو “ صخرو رذن وأ ناضمر ٠

 . راهظلا ريغل لوآلا در يناثلا مدهنا نإو ى راهظلل

 نإ اذك و هلإ تحر نإ ددح هتمصع ف ال اهنع رَفكف هنع تناب نمو

 دوهش الب اهجوزت نإو > ددح اهدر م اهقرافف اضعب لاك وأ معطأ وأ اضعب ماص

 : ليقو“ دعب دهشأ نإ هيزجي : ليقو ى دهشي" ىتح هيزجي الف رمفكف َرَهاظف
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 ص ينبي يناثلا لوقلا ىلعو هيلع نبت الف دهشأ مث اضعب رفك نإو ى هيلع ةرافك ال
 ص ءازجأ ةدملا ءاضقنا لبق موصلا ريغب رفك وأ ماصف ى قلطف رهاظ نإ و
 نإو ث ريفكتلا رئاس اذك و “ هزجي مل نونج يف متأف نجف موصلا يف ذخأ نإو

 وأ هرجف دعب ؟ن۔ج موي هيزجيو ى هيزجي : ليقو ى يمغأ نإ الإ هازجأ امايأ مان

 يسان عماج نإو « مدهنا ةبانج يسن نإو ى موصلا تّيب دقو هرجف دعب يمغأ
 . صخرو مدهنا اهنم رهاظي مل يتلا وأ هتيرس
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 ، ءاشعو ءادغ ًانىكسم نيتس موصو قتع نع زجاع معطي

 باب

 راهظلا نع ماصطإلا يف

 وأ رطملا هباصأ اذإ بحلا يزجيو ى ةءادرلاو ةدوجلا ىف اهماعط و ةدلب لك

 ء لكأي نمل رطفلا ةاكز يف زاجو ى ناميألاو راهظلا يف ضعب دنع يزجي ءادلا

 نيتس موصو قتع نع زجاغع معطي ) ى ملسلا باب يف هوحنو كلذ يف مالك يتأيو
 مهلك اوناك ولو ى ءاشعلاب ءدبلا زوجيو ى ءادفلاب أدبي ( ءاشعو ءادغ انيكسم

 ص نيك رشم وأ ديبع ال ماعطلا نم مهتزوح نوذخأي نايبص وأ ءاسن وأ نيناج

 ص ةرافك لك يفو نيميلا ةرافك و راهظلا يف نيدهامملا باتكلا لهأ مهضعب زاجأو

 ص ءايركز يبأو ى فنصملا رهاظ وهو “ طقف نيميلا ةرافك يف زوجي : لبقو

 نإ : لاقي دق لب ص نيميلا ةرافك كح تالسرملا تارافكلا رئاس كح نكل

 ص نيميلا ةرافكك نهنأل تالسرملا قلطم لمشي ام نميلا ةرافكب مهدارم
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 ءاشع نود ءادغ يزج الو ك رم امم نيدم كل يطعي وأ

 هسكعك

 ح اهريغ نم انموق زاجأو ث ةتسلا بوبحلا نم ( “رم امم ننيدم' ,لكل ىطعي وأ )
 ام هب لومعملا حيحصلاو ى ةضبق وأ دمأ نيكسم لكل ىطعي نأ مهضعب زاجأو

 بوبحلا نم م نبللا مهاقس وأ مهمعطأ نإ :انباحصأ ضعب لاقو ‘ فنصملا هركذ

 ؛ ( هسكعك ءاشع نود ءادغ ) مهماعطإ ( يزجي الو ) « هازجأ اوعبش ىتح

 : ليقو “ تمرح سكعلاب وأ ءاشع مهمعطي نأ لبق ًسمف ءادغ مهمعطأ نإو
 ةلكأ انيكسم نيتس معطأ اذإ هنأ عرشلا نايب يف ركذو «« ناويدلا » يف اك ى ال

 مهمعطأ نإ مرحت الف ةيناثلا مهمعطي ىتح سملا زوجي ال هنأب الهج سمو ةدحاو
 . « مئاعدلا » باتك يف اذك و « مهنايعأب ةيناث ةرم

 ص فالخلاو نالطبلاو ةحصلاو ماعطإلاو موصلاو قتعلا يف لجرلاك ةأرملاو
 ك ةعبرألا يضمب توفت الو«اهراهظ نع اهريفكت لبق اهل جوزلا سمب مرحت ال نكل
 هنأ : ىمفاشلاو كلام لاقو « ةلسرم ةرافك الإ ةرهاظملا ىلع سيل هنإ : ليقو

 هملع لدي امك الوأ هترك ذ اك لجرلاك اهنأ انبهذمو ث اهيلع ةرافك الو اهل راهظ ال
 اهنإف ةأرملا امأو : هصن ام انيكسم نيتس ماعطإ ركذ قايس يف ءايرك ز يبأ لوق
 . ھا اهوبأ معطت الو اهجوزو اهدلو مهطت

 ‘غلاب ريغ ولو اهدلو معطت اهنأ ينعيو « كلذ ىلع اضيأ صنلا همالك يف مدقتو

 معطي الو ى هزجي مل ولو هعمعطأ غلب نإو ى غلب نإ الإ هدلو معطي ال لجرلاو

 لجنرلل زيجي هتاكز هيدلاو يطعي نأ ناسنإلل زاجأ نم نأ رهاظلاو ‘ ه_يدلا و

 ذخاي نم وه ةاكزلا ذخأي نم نإف ث راهظلا ةرافك اهيدلاول ايطعي نأ ةأرملاو
 . شارفلا رانيد يف الإ ةرافكلا يف ةيالولا طرتشت ال هنأ الإ ص ةرافكلا
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 ةرشع معطأ نمو .0 هازجأ نبءاشع وأ نبعادغ نإو معطأ نمو

 ٠ ٠ ٠ . { زاج ءاشعو ادغ مايأ ةتس

 هيطغي هنإف سكملاب وأ هئاشعل ليكي نأ دارأو ى هءادغ آدحأ معطأ نمو

 نإو معطأ نمو ) هب عبشيو لكأي ام هيطعي ليقو “ نيكسم لاكي ام فصن
 وأسكملاب وأ ءاشعلا معطأ مث امايأ يقبو ءادغلا معطأ وأ ( نيءاشع وأ نيءادغ

 كلذ دعي مث ى ءاشع معطأ وأ ى ءاد معطأ مايأب كلذ دمب مث ى ءادغ معطأ

 ص معطأ وأ « نيرخآل لاك مث ى امايأ ثكمو ضعبل لاك وأ ص ءاشع معطأ مايأب

 ص ءادغلا مهمعطأ وأ « نيرخآل لاك مايأ دعبو ى لاك وأ « نيرخآل لاك مايأ دعبو

 ص ءادغلا مهل لاك مايأ دمب مث ى ءاشعلا معطأ وأ ٤ ءاشعلا مهل لاك مايأ دعب مث

 ىلع اسايق ليكلاو ى مامطإلا يف عباتتلا نم دب ال هنأ معز نمل افالخ ( ءازجأ )

 نم ءادغلا : ليقو ى ءاشع ليللاب معطأ امو ى ءادغ راهنلاب معطأ امو “ موصلا

 « رهظلا رخآل رجفلا نم ءادغلا : ليقو ى رجفلل رهظلا نم ءاشعلاو ؛ رهظلل رجفلا

 هنأ نيءاشملا وأ نيءادغلا ماعطإب ديرب نأ زوجيو “ رجفلل رصعلا نم ءاشملاو

 . رهظأ اذه لب ‘دحا و نيكسم نع ايهب يفتكيف ى ادحا و اناسنإ ايهمعطي

 (زاج) نيءاشعو نبءادغ وأ ( ءاشعو ءادغ مايا ةتس ص ةريشع معطأ نمو )

 زوجي هنأ رهاظلاو ص « ناويدلا ه يف اك “ اموي نيرشع ص ةثالث معطأ نإ اذك و

 ص اذكهو مايأ ةرشع“ة_تس وأ ى نيموي نيثالث معطي نأ لثم ى اضيأ كلذ ربغ

 نأ ىلع « ةفينح يبأ لوق وهو « اموي نيتس ادحاو معطي نأ مهضعب صخرو

 معطأ ص رسك يقب نإو ك نيتسلا ماعط ماعطإ ى انيكسم نيتس ماعطإ ىنعم
 رشع ةتس معطي نأ لشم « مهنم ضعب ماعطإ داعأ وأ < آل"وأ معطأ نم ريغ
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 ديزو « مايأ ةثالث قوف امنا ةثالث نيميلا يف حصو { نيتس نسحتساو

 . . . نيباتك نم نإو رشاع

 نمو مهنم وأ مهريغ نم وأ مهنم . معطيف > رشع ينثإ ددع ) رقسىف > مايأ ةلنالث

 يف ليكلا ماعطإلا لثمو ةلسرملا ةرافكلا يف اذكو ى ددملا كلذ مهريغ

 . هلك كلذ

 يف وأ ى موي يف ءاشعف ءادغ انيكسم ( نيتس ) معطي نأ ( نسحتساو )

 مضلاب ( قوف ايف ) مهماعطإ يأ ( ةثالث نيميلا ) ةرافك ( يف حصو ) ى ةليلو موب
 ديزو ) ةعستلا ةلزنمب كلذف ( مايأ ةثالث ) هيلإ فاضملا ظفل ةين ىلع حتفلاب وأ

 :هلوق امأو ى ةثالث : هلوق لإ دئاع مايأ ةثالث : هلوقو ى ةثالث معطأ نأب ( رمشاع

 نأ وهف ى نيموي مهمعطي ةعبرألا لمش اك نيموي مهمعطي ةسمخلل لماش « قوف امف
 معطأ نإف ى ارشاعو امسات ديزيف ى ةينامث ةلزنمب كلذف ، نيموي ةعبرأ معطي
 ةينامث ادحاو اضيأ معطي نأ زيجأ و ث رشاملاو عساتلا ةلزنمب وهف نيموي ادحاو
 ادحاو معطي نأو ص زاج نيموي ادحاو داز نإو ى ًارشاعو اعسات ديزيو مايأ

 . يف نوتسلا الإ معطي ال لوق : لاوقأ ةثالث لصحتو ؤ ليكلا كلذك و مايأ ةرشع

 ء ادعاصف د__اولل كلذ ماعط معطي : لوقو ى ةلسراا يف ةرشعلاو ى ةظلغملا

 دح مم فوقو لقأ ال مايأ ةتس ةرشعلا وأ ةظلغملا يف نوتسلا معطي : لوقو

 مايص وهو ى ةلسرملا رخآ ىلع افوقو لقأ ال ةثالث وأ ةلسرملا يف ةرشعلاو ،ةلسرملا

 اهريغك راهظلا ةرافك ءاطعإ زوجيف « ماعطإلاك ليكلاو ى دجي مل نإ مايأ ةثالث

 تركذ دق ( و ) ليكلا لمشي ماعطإلا ركرذ لب ص ةرمب ولو ليكلاب دحاول
 (نييباتك ) موق( نم ) اوناك (نإ) وآسانأ نيميلا يف معطي نأ ضعب دنع زوجي هنأ

 . ليكلا اذكو
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 اوتاف مهءادغ نيتس معطأ نمو ،ةرشع يف دحاو هيف صخرو

 مم هدنع ايف نيتس معطأ نإو ،دّدج مهعمج نع زجعو اوقرفت وأ

 ىتح لزعلا بجو سم دقو يزجي ال نمم وأ طلغب ةثالث صقنب ملع

 . . . مهماعطإ لبق آسم نإ مرحتو ، ىرخأ ةنالث معطب

 مايأ ( يف دحاو ) ثنؤيو ركذي نيميلا نآل نيميلا يف يأ ( هيف صخرو )
 مهءاشع مهمعطي نأ لبق ( اوقرفت وأ اوتامف مهعادغ نيتس معطأ نمو “ ةرشع )

 نيرخآ نيتس معطي الو ( ددج ) اوقرفت ذإ ( مهعمج نع زجعو ) سكملا وأ
 لعف نإف « نيرخآلا نم ةلمكتلا عم ىلوآلا نم اضعب الو ىلوألاب ًادتعم ةيناث ةلكأ
 كلذكو ص تناب ةعبرألا رهشألا تت ىقح ددجي مل نإو “ تمرح “ سمو كلذ

 نإو ى ىنغلاو كرشلاك ريفكتلا يف زوجت ال لاح اهدعب اوراصو ةلكأ مهمعطأ نإ
 مث ءاشعلاوءادغلا نيرخآ اهيلع معطاأف مهدجي مل مثةرافك ىلع مهءاشع نيكاسم معطأ

 نإو ماعطإلا امل فنأتسي نكلو ص ىرخأل ءادغلا مهمعطي نأ هيزجي الف مهدجو
 معطأ مث مهدي ملو اوضمف ةدحاو مهب دصقي ملو ءاشع نيترافكل نيكاسم معطأ

 ىرخأ ةلكأ مهمعطيلف نْيلوآلا دجو مث اضيأ ةدحاول مهنيعي ملو ءاشعلاو نيرخآ

 ىلع مهمعطي الف نيل وآلا دجوف ةدحاول : نيرخآلاب ىنع نإو « اهيلع كلذ هيزجيو
 . ىرخأ مهمعطي نأ هيزجم : ليقو ى ًاماعطإ امل ددحم لب ى ىرخأ ىرخألا

 صقنب ماع مث ) هداقتعا يف يأ ( هدنعايف ) مهل لاك وأ ( نيتس معطأ نإو )
 مزلت نمو “ دبعو ينغو كرسشمك ( يزجي ال نمم ) ةثالث نوكب ( وأ طلفب ةثالث
 ( ىرخأ ةثالث معطي ىتح لزعلا بجو سم دقو ) هلحم يف رم ام ىلع هتقفن

 مرحت : ليقو ‘ مهل ليكلا وأ ( مهماعطإ لبق سم نإ مرحتو ) مهل ليكي أ

_ ١٦٩ 



 لوألا ءاليإلا يف ناك نإ هلبق راهظلا موي نم ةعبرألا تضم نإو
 ديدجت يف صخرو « هنم تناب هنم جرخ نإ ملع موي نم ةعبرأ. وأ
7 
 ص لوألا جرخ ولو ملعلا موي نم ىرخأ ةعبرا

 ةثالث نم رثكأب طلغ نإ و « لوآلا حيحصلاو « ناويدلا » يف اك ململا لبق ولو هسب
 مرحت ال : ليقو : « ناويدلا » يف اك تمرح « لاتكي وأ مهمعطي نأ لبق سفن
 لشمو « ملعلاب زيمي ال كلذ نآل ى هدمع مدعل يزجي ال نمم مهلك اوجرخ ولو

 يأ ( هلبق راهظلا موي نم ةعبرألا ) رهشألا ( تضم نإو ) ى سيلدتلا طلغلا
 ءاليالا يف ناك نإ ) يقبو هيف طلغ يذلا ردقلل ليكلا اذك و 0 مامطإلا لبق

 طلغ نإ هيف رذمي يذلا ردقلاب ليكلا وأ ماعطإلا ضعب ءاقبب ملع دقو ( لوألا

 صقنلاب ( ماع موب نم ةعبرأ وأ ) رهشألا ةعبرأ تمت ىتح لاكإ الب ًادماع يقبو
 عجرو « ثءاش نإ اهجوزت ءاش نإف ( هنم تناب هنم جرخ نإ ) يزجي ال نمب وأ

 نم هيلع ردق امم هلاح بسحب ريكفتلا ددجيو “اهجوزت نإ اضيأ ءاليإلا موص هيلع

 ةرافك مزلت اذكهو اهكرت وأ اهجوزت ءاوس ى مامطإ وأ موص وأ قتع

 ريفكت الب وه اهك رت وأ ى راهظلا دعب تمرح وأ هتتاف ءاوس “ رهاظ نم راهظلا

 اطرش مزلت امنإ : ليقو “ راهظلا سفنب مزلت اهنإف ةلمجلابو 2 ةعبرألا تمت قح
 ةأرملا مزلي راهظلا نإ : ءايركز يبأ لوق ليلدب « لوألا انبهذمو « اهكاردإل
 . ترهاظ اذإ

 رهشأ ( ديدجت يف ) ملع موي نم : هلوق نم مهف امم حيرصت اذه ( صخرو )

 ةعبرألا يف ددجي اك ، لوألا ءاليإلا يف ناك ( ولو ملعلا موي نم ىرخأ ةعبرأ )
 ال نم معطأ وأ ادحاو ولو صقنأ نإو ( لوألا جرخ ) اذإ ململا موي نم
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 ايهمتي مل نإو نيعباتتم ماص اموص هبف قيطي تقوب هطلغب ملت نمو
 مامتإ يف صخرو ى رخآلا سمش بغت مل ام قتع همزل لام هلخد ىتح

 موصلا همزا رثكألا ماص نإ : ليقو ء رخآلا يف هلخد نإ هموص

 . . ِ . . . . ١ ذكو ‘ صخرأ وهو

 لعج امنإ و > تمرح > سمو زوح ال كلذ نأ الهاج دحاول ولو لاك وأ يزجم

 نهذلا يف مظعأ جورخلا دمب ةعبرألا ديدجت نأىلإ آرظن ةياغ لوآلا جورخ فنصلا

 نكلو“ىلوأ ذخألا اذه ناكف ريفكتلا تقو نم ذخآ جورخلا لبق هنإف ‘عسوأو

 . همالك يف هب تلخد ام ىلوألا

 ( اموص هيف قيطي تقوب ) سيلدتلاب وأ يزجي ال نمب وأ ( هطلغب ماع نمو )
 تناب امهرادقم قبي مل نإو ( نئيعباتتم ماص ) ليك وأ ماعطإ نم غارفلا لبق
 هملع قدص هنأل هلع الو ی زوحي نمب هلىك وأ هماعطإ متي : لسىقو ى ةعبرألا يضمي

 ام ردق موصي : ليقو “ يدنع حيحصلا ومنو « تقولا قيضل موصلا قطي م هنأ

 ةرم لوأ نم نيعباتتملا موص ىلإ لقتنا ( نإو ) ث نيكسم موي نيكاسملا نم يقب
 هلخد ىتح اهَمتي م ) و ماعطإلا يف عرش نأ دعب ةحصلا ثودحل ماعطإلا نم وأ

 صخرو “رخآلا) مويلا (سمشبفت مل ام قتع همزل) ةبقر وأ قتع هب دجي (لام
 ةبقر وأ هب قتعي ام ( هلخد نإ ) هءازجأ و ريخألا مويلا موص ( هموص مامتإ يف
 دحاوب ولو فصنلا قوف ام اهو ( رثكألا ماص نإ : ليقو “ رخآلا ) موبلا ( يف)

 وه ) لوقلا اذه ( و ) ى هافك و ( موصلا همزل ) رثكأ وأ لقأ وأ موي فصن وأ

 . هلبق يذلا نم ( صخرأ

 دقو ادحاو الإ اولكأ نإ مهضمب صخر لكلاو ماعطإلا ف ) اذكو (
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 ‘ نيك اسم ةثالث نم رثكأ ف طلغلاب رذعي الو ‘ رثكألا معطأ نإ

 .ريض الو { محلدبأ اديبع رثكأ وأ ةرشع معطأ نميف ملع نإ : ليقو

 نمو 0 زب ال ام هنأل مرحت الاو

 ص هازجأ ليكلا يف هل عرش دقو « ادحاو الإ ص مهل لاك وأ « لكألا يف عرش

 وأ ( رثكألا معطأ نإ ) : ليقو ع مهرخآ عبشي ملام “ال : ليقو ى قتعالو
 نم رم ام هلك كلذ نم صخرأو “ صخرأ وهو 6 هيلع قتع الو متأ رثكألل لاك

 وأ ماعطإلا يف عرش اذإو ص ىنتعلا همزلي مل موصلاب ريفكتلا يف عرش اذإ هنأ

 ص قتعلا ىلإ لاقتنالاب ذخأو امئاص ناك نإو “ موصلا الو قتعلا همزلي مل ' ليكلا

 وه امنإو « ابرقت هموص سيلو “هيزجي ال ذإ « ءاش نإ هموب ةيقب رطفأ دجو ذإ

 يف روزو ركنم نم هنم ردص امل ابرقت كلذ عم هب ىون نإو ى ةجوزلل ليلحت

 . يل رهظ اذك ى هل هلمع ام لطبي الئل مويلا متي نأ همزل هراهظ

 يف اذك و اوصقن نأب ( نيكاسم ةثالث نم رثكأ يف طلغلاب رذعي الو )

 ممتتلا لبق سم نإ مرحتف “ سيلدتلا يفو “ يزجي ال نمم ةثالث قوف ام نوك

 وأ ( اديبع رثكأ ) وأ لقأ ( وأ ةرشع معطأ نميف ماع نإ : ليقو ) ى ملع الب
 هبن ( مرحت إلو ) مهب هملع لبق هسب ( ريض الو مهلدبأ ) ءاينغأ وأ نيك رشم
 “يدنع حيحصلا وهو كلذك مهلك اوجرخ نإ اذك و ى ملعلاب ( زيمي ال امم هنأل )

 ةصخر يدنع دجي مل رثكأ يف طلغ نإو ىةثالث يف هل اوصخر امنإف « طلغلا فالخب

 ىلع مدقأ مل اهعم ناكو ى سملا دعب متأ نإ نكلو ى ريصقت نم كلذ نآل سم نأ

 . طلغلاب لب لهجلاب لعف امم سيلو ى ةمرحلا كاهتنإ دمعتي مل ذإ ‘ قارفلا

 امهدحأ يف رلا معطأ وأ ع سكع وأ ءاشعلل لاتكاو ءادغلا معطأ ( نمو )
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 مهمادإ مهيطعي نأ صخرو ث تمرح سمو مادإ الب نينس معطأ

 ء تارافكلا يطعي اكمهريغل ىطعأ مهنع زجع نإو { سملا دعب

 يف كلذ دجي الو ص هازجأ رثكأ وأ نينثا نم اماعط بك ر وأ « رخآلا يف هريغو

 ك رمتلا ىلع ءازجأ ابيبزو ارمت طلخ نإو “بك ر ام ىندأ ىلع بسح نإ الإ لبك
 ضعب مهل لتكي الو ث نيرخآ معطيو ءاشعلا وأ ءادغلا يف ضعبل لتكي الو

 . هلك كلذ يف صخرو ضعبلا مهمعطيو ءاشعلا وأ ءادغلا

 ريعشلاو ءيدرلا رمتلا وهو « مادإلا مزل ثيح ( مادإ الب نيتس معطأ ) نمو

 محشلاو نمسلا وهو ى عباسلا باتكلا يف لحس نم ملعي اك تلُسلاو نخدلاو

 ريخ » : ثيدحلا يفو ى خملاو لسملاو نبجلاو قرملاو تيزلاو نبللاو محللاو
 تا"رثكلاو لصبلا تإ : ليقو « تيزلا هاندأو نبللا هطسوأ و « محللا مكمادإ

 حلملا الإ ص مادإ تخبط اذإ ةنجألا لوقبو يناطقلا عيمجو سدملاو لوفلاو

 وأ ( مهمادإ مهيطعي نأ صخرو “ تمرح سمو ) مادإ : ليقو ى هدحو
 نم وأ مهمعطأ يذلا بحلا نم ءاوس “ بحلا نم ادم وأ بحلا نم مادإلا ةميق

 (ىطعأ)مهب لهجن وأ توم وأ قرفتل ( مهنع زجع نإو « سملا دعب ) رخآ عون
 هتقفن مزلت ال رح نيكسم لكل هنمأ يطعي نأب ( تارافكلا يطعي اك مهريغل) 'ه
 مل ذإ كلذ نود ريخألا ءاطعإب ريض الو “ غرفي ىتح نيكسمل ليكي ام ةميق

 « زاج ءاشعو ءادغ ى مادإ دحاو لكل نيتس ىلع هقرف نإو « هنود ام الإ قبي

 هنع زجعي مل نم ىطعأ ضعب نود ضعب نع زجع نإو ى فنصملا مالك هلمتحيو
 لكلا يطعي نأ زاجو“هاوس يقابلا ىطعأ و ليك وأ هتلكأ هب مّدأتي ام ردق

 )١( نابح نبا هاور .
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 هبزجي الف سجن تيزب ازبخ نإف ء ملع مث اسجن ًامادإ مهمعطأ نإو
 ! دعب آرهاط مهلدبيلو ، سأب الف اتيز مهاطعأو ريعش نإو

 نع بئان دئاز بحلا نم رادقم البو مادإ الب مهل لاك نإ اذك و « دجو نم
 . اهلك ةقباسلا لئاسملا يف مادإلا

 وأ ( ازبخ ) مهممطأ دق ناك ( نإف “ ملع مث اسجن امادإ مهمعطأ ناو )

 لبقو ملعلا دعب سم نإف ( هيزجي الف سجن تيز ) وحن ( ب ) ماعطلا نم هريغ
 نإو ى ءاليإلا يقاب ةداعإلا يف هلو ي مرحت مل ململا لبق وأ “ تمرح ماعطإلا ةداعإ

 ى جورخلا لبق ولو ملع نيح نم اضيأ ةعبرأ : ليقو ى ملع نيح نم هعبرأب جرخ

 هوحن وأ ( اتيز مهاطعأو ) هلاحب لكؤي ال امم هريغ وآ ( اريعش ) مهاطعأ ( نإو )
 مال يف لدبي مالل آغامدإ ماللا دشب ( مهلدبيلو ) ملعب سم ولو ( ساب الف )
 تجرخ ولو ( دعب ارهاط ) "راجلا عزن ىلع فتفخت وأ ى طخلا داتعم فالخ «ىلع

 ص هازجأ هريغ وأ هنم مهل ناك امم ةدايزب وأ ةميق مادإلا مهاطعأ نإو ط ةعبرألا

 لكل نادف اذه ىلعف “ ليكلا يف ال طقف ماعطإلا يف مادإلا مزلي امنإ : ليقو

 نباو عيبرلا لوق وهو “ تسلا بوبحلا نم هريغ وأ ريمش نم طقف نيكسم

 . بوبحم

 حمحصلاو ها اهمامطإ ال رمتلاو بيبزلا لك يزجي : « ن اويدلا » ق لاقو

 ملع لبق سم نإ و ى هزجي مل اسجن امامط مهمعطأ نإو ى اضيأ اهماعطإ يزجي هنأ
 ص ةعبرألا هل تددج ةعبرألا تضم ىتح ملعي مل نإو ‘ تمرح هدعب وأ « مرحت م
 امادإ مهمعطأ اذإ هنأ يدنع يذلاو ى ةعبرأ : ليقو ى يقابلا هلف اهلبق ملع نإو

 نإ و ى تناب ةعبرألا تضم ىتح ملع دمب هلدبي مل وأ ‘ تمرح ملع دعب سمو اسجن
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 ٠ ٠ ٠ ٠ > مويب دحاو ددعل ناترافك معطت الو

 هسجنب ىملع دقو بحلاب مادإلا اوطلخف بحلا مهل لاكو اسجن امادإ مهاطعأ

 سجن ام مهل ددج نإو ‘ تمرح مادإلاو بحلا ددحي نأ لبق اهيلع لخدف

 ص فلخلا مدقت دقف ‘ سمو مادإلا ددجي ملو بحلا ددج نإ و « زاج مهريغل وأ

 ددمل ) رثكأ وأ ( ناترافك معطت الو ) مرحت الو مادإلا يطمي.وأ مرحت له

 وأ لاسرإلاو ظبلفتلا يف اتقفتا ، نيتنثال وأ دحاول اتناك ءاوس ( مويب دحاو

 لوخد لبق وه وأ رخآلا همعطيو هءادغ اناسنإ معطي نأب كللذو ؟ اتفلتخا

 ص ءادغلا تقو لوخد لبق هريغ وأ وه همعطي مث ءاشع همعطي وأ « ءاشعلا تقو

 ءاشع هري۔غ همعطي وأ « ءاشع ىرخأ ةرافكل وه همعطيو ءادغ همعطي نأ امإ و

 ىرخأ ةرافكل ءادغ وه همعطي وأ ءادغ هريغ همعطيو ءاشع همعطي وأ هترافكل

 لكألا مدقتل ماعطلا نم هتزوح ذخأي ال هنأ عنملا ناك ثبح عنملا ةلعو « زئاجف

 نوكي ثيحي ى ادج هعاجأ ىنعم هيلإ ثدح وأ ى هَءاقف ءادغ لك أ ولف “لوألا

 ءاهربغ وأ ةرافكلا كلتل رخآ ءادغ همعطي نأ هل زاج“لوأآلا لك آلا لبق هلاحك

 هارأ ءيشب هل ببست نإ الإ ءاق ام لدبي الو“ءاشعلا يف اذك و ،اضيأ هربغل زاجو

 ىرخأ ةرافك نم معطأ نم لدبي مل نإو «ماعطلا ثبخب وأ هديب وأ هركذ وأ هايإ

 ةعبرألا دعب ملع نيح نم ةعبرألا هلف ملعي مل نإو “ تمت ةعبرألا تضم ىتح لبق

 تفاإ : ليقو « ةعبرأ : ليقو « يقابلا هلف اهيف لع نإو ى ىلوألا
 نانثا همعطأ نإ ص آل“وأ همعطأ نمل يزجيو “ تمرح ملعلا لبق ولو سم

 ء دعب امهادحإل ىون وني مل نإو ط ال ‘وأ ى ا۔ل همعطأ يتلا ةرافكللو

 . دمعي : لبقو
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 لكوي مل ولو ليك دعب ءطو رضي الو ، رثكأ ولو ليكب زاجو

 تجوزت نمو ، فلت وأ بهو وأ هريغ هب لدب أ وأ نبد ف يضق وأ

 زاج ولو ، اندنع ةاكزلا يف ىطعي ال ام معطأ مث , اهنم : رهاظف فلاخم

 هنكمت الف هبهذم

 ص نيترافك نم (رثكأ ولو ليكب ) موب يف دحاو ددع معطي نأ ( زاجو )
 ءاوس “ليكب رثكأ وأ نايرخألا وأ ىرخألاو ماعطإب امهادحإ تناك نإ اذكو

 الإ هل قبي مل قح رفكي مل نإ : « ناويدلا ه يف لاقو « ددمتمل وأ دحاول نك

 الف نالجر رهاظ نإو ص ىرخآلا ىلع لاتكيو دحاو ىلع مهمعطي الف ةليلو موب

 لتكي وأ ى مهمعطي الف موي الإ قبي مل نإو 2 رخآلا مهل لاتكيو دحاو مهمعطب
 نيتسل "لك ىلع لاتكا ةرافك نم رثكأ هيلع تناك نإ و“هلك كلذ يف صخرو“مهل
 . ةدايزو فرصتب . ها صخرو مويلا كلذ يف مهل لاتكا نمل ال ی ةدح ىلع

 نيد يف يضق وأ ) ليكملا كلذ ( لكوي مل ولو ليك دعب ءطو رضي الو )
 ( فلت وأ ) ةرجأ وأ اقادص لمج وأ ( بهو وأ ) عيب وأ ( هريغ هب لدبأ وا
 هيف فرصتلا نم وه مهعنم نإ 2 ام هجوب جرخ وأ امهريغ وأ بصغ وأ ةقرسب

 سم “نمكف فلتلا دعب وأ عملا دعبو فلتلا لبق سمو هوحن وأ بصخغب فلت ىقح

 . هتحلصمل الو مهتحلصم ال "وأ وه هتحلصمل معنم نإ ليك الو ماعطإ الب

 واولا ىنعمب وأ “ةيببسلا درجم ءافلاهذه ( اهنم رهاظف افلاخم تجوزت نمو )

 ىطع ن ] نع الضف هف مزلت ال ام ي ] ( ةاكزلا ق ىطعي ال ام معطأ م ١) ىلآ وأ

 اهسفن نم ( هنكمت الف ) هيفرظ وأ ةيبيس ءابلا ( هبهذم زاج ولو اندنع ) اهيف
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 نإ اذكو ي كلذب نيدت نأ صخرو « اندنع زئاج نم معطي ىتح
 طقف مألا ف راهظلا ىريو ءانيمب ركف هتنب وأ هتخأ رهظك يه : لاق

 ء كلذب نيدت نأ اضيأ صخرو « آراهظ رفكي ىتح اضيأ هنكمت الف

 أطخ ىلع الإ يه ام قلاط وأ همأ رهظك هيلع يه : لاق نإ اذكو

 . .... .. .نم باوص ىلع الإ وه ام وأ س اهنيد نم

 (صخرو) مرحت :ليقو “هيلع مرحت م اهبلغ نإو (اندنع زئاج نم معطي ىتح)
 هداقتعا ال انبهذم هذاختا كلذب نيدتلاب انه دارأ ( كلذب نيدت نإ ) هنكم نأ

 ( هتنب وأ هتخأ رهظك يه : لاق نإ اذكو ) مهوتي امك هيف هفلاخ نم رذع مطقو

 ةدلاولا ( مألا يف رائهظلا ىريو انيمي رفكف ) مآلا ريغ تامرحملا نم امهوحن وأ
 وه اك ى ةعبرألا وأ ى سملا دعب ولو “ طقف نيميلا ةرافك اهريغب ىربو ( طقف )

 تاوخألاو تانبلا رك ذي نأ هللا ىسني نل :لئاقلا ىعشلاو“ةداتقو ىعفاشلا بهذم
 ‘ مألا ريغب راهظلا ناك ول هنأ ديرب “ تامرحملا رئاسو يأ 0 تالاخلاو تامملاو

 ىوس اهئازجأ نم اهنطب ريغ وأ « يمأ نطبك لع يه :لاق وأ هرَك ةذل اضيأ

 (أراهظ رفكي ىتح اضيا هنكمت الف ) رهظلاب الإ راهظ عقي ال هنأ ىريو « رهظلا

 . نيمي ال راهظ لجأل وأ راهظ ريفكت يأ

 ربع امنإ وءابهذم هذختا يأ ( كلذب نيدت نإ ) هنكمت نأ ( اضيأ صخرو )
 هيلع يه : لاق نإ اذكو ) هنيد يف هرضي ال هدنع كلذ نأ ىلإ آرظن نيدتلاب

 هل لعج كلذلو “ ديك اتلا عماجب مسقلا ةلزنم كلذ لزن ( قلاط وأ همأ رهظك

 نم باوص ىلع الإ وه ام وا“اهنيد نم أطخ ىلع الإ يه ام ) :هلوق وهو اباوج
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 نأ اهل صخرو ءهلوق يف بذاك هنأل دعب هنكمت الف « هنيد

 قالطلا نأل . هتيغبل هكرتتو ى ىلاعت هللا ىلإ اهرمأ ض وفت

 اهنيد نع اهنتفي فلاخ هتيلو جوزي نأ يلولا يمن 3 نمو ء هديب

 . اهايند يف اهرضيو

 قالطلا يف عجاري وأ “راهظلل رفكي ىتح ( هلوق يف بذاك هنأل دعب هنكمت الف هنيد

 أطخلا وه انريغ نيدو ‘ باوصلا وه ةيبهولا ةضابإلا رشعم اننيد نأ قدصلا امنإ و

 هنكل ص يعفاش عم ةيلزتعمك اهتاذ دح يف امل فلاخم عم ةفلاخم مكح اذكهو

 . اهنيد نم أطخ ىلع الإ يمه ام :.هلوق يف اندنع قداص

 > هتمغب ىلإ يأ ) هتيفلبل هكرتتو لامتسا ىلإ اهرمأ ضوفتذناأ امه صخرو )

 قالطلا نأل )هديريو هيغتبي ام يأ “ناكسإف رسكب وأناكسإف مضب هتيغب عم وأ

 ءاهقلطب نا هنم يدتفت نا اهل يغبني معن ‘ قيلطت الب بهذت نأ دحت الف ( هديب

 . اهدنع ام فالخب هدنع وه ءيش ىلع اهقالط وأ ى اهراهظب فلح اذإ اذكهو

 اهنتفي فلاخف ) اهريغ وأ ( هتيلو جوزب نأ ) هريغو ( يلولا يهن مث نمو )
 فلاخ اهجوز نإ اهكالهو هكالهب لبق ىتح ( اهايند يف اهرضيو اهنيد نع

 دجت رمأ يف تنتتفاف اهنتف نإ يه كلهت امنإو ى يدنع كلذك سيلو ى اهنتفو
 اضيأ ىه كلهت الف فنصملا رك ذ قلا لئاسملاك هنع دجت الام امأو ى ةحودنم هنع

 (ةلطم فلاخا نإ : لاقي دقو ‘ هب اهجوزب نأ ساب الف اهنتفي ال فلاخ امأو

 اهنتفي ءايو “ عقاولا نايبل اهنتفي : هلوقب فصولاف هيلعو “ااهنتفي نأ هنأش نم
 ٠ - ٠ ٠ م م ص ى م ۔ ٥ .؟ - - -. + .{

 ةمحرت و ساسملا ب ١ رس يو > هنتفو هنتفا : لاقب > هحومصعم وا هم ومضم
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 اهابأ نأو ى ملسم تنب ةملسم تناكو “نافع مأ بطخ هنأ نمحزلا دبع نب نسحلا

 سبل اهموق نم لجر اهبطخ مث ص اهجوزب نأ رباج هاهنف “ تهركف اهرمأتسا
 ص حيحصلا وه اذهو ى هايإ اهجوزب نأ هرمأف تبضر دق وأ « رباج رواشف انم

 الو ةيالو ال ام كلذ ريغو ثاربملاو جوزتلا وحن يف ةدحاو نيدحوملا ماكحأ نأل

 ٠ هف ة م ١ رب
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 باب

 باب

 ُ اليال ١ ق

 ريغ ةمأ ولو ةجوزلا ءطو نم عناملا مالكلا : اعرشو ى نيميلا : ةغل وه

 وأ ى اذكب قدصتأ نأ ىلع : لوقي نأ لثم ى هيف فلح ال ام لخدف ى راهظلا
 ىلامتو هناحبس شلا تدب ىلإ يشم وأ قالط وأ قتع وأ ارذن اذك ىلع

 مدعل رهشأ ةعبرأ يضم اهجورخ ىلع اضيأ قلطيو ى اهسمأ مل نإ وأ اهتسسم نإ
 ءاليإلا : ضايع لاق ى ةمبرآلا سفن ىلعو « فلح امب ءافولا مدعل وأ « ءطولا
 : نوشجاملا نبا لاقو “ نيميب هب عانتمالا ناك ايف لمعتسا مث ى عانتمإلا ةفل

 لازتعا ىلع فلحلاب عرشلا يف فرعي هنأ الإ « ةغللا يف وه اك 2 عرملا يف وه

 يه يتلا ةجوزلا قحلي ال : ليقو « ةيرسلا قحلي الو ى اهعامج كرتو ةجوزلا
 '١١هرهشأ ةعبرأ صّبرت مهئاسن نم نولؤي نذللإ»:ىلاعت هلوق يف ءاسنلانأ ىلع ةمأ

 ٢٦٢. :ة رقبلا ةر وس ) ( ١
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 هئطو روصتي فلكم ملسم جوز نيمي : هلوقب ص ةيكلاملا ضعب همسرو ى رئارحلا

 .ها دبعلل نيرهش نمو ى رحلل رهشأ ةعبرأ نم رثكأ عضرملا ريغ ةجوزلا ءطو عنمب

 نم اذك و ى هلك راهظلا يف رم ام رفاكلاو دبعلاو لفطلاو نونجملا ءاليإ يفو

 : هلوقب هجرخأ دقو ى راهظلا يف مدقت امو “ ينافلا خيشلاك سملا نع زجع

 اهميلكت مدعو اهرجه درجمب نيميلا ءطو نم عنمب : هلوقب جرخأو « هئطو روصتي

 ديرم اهنم يلوملا نأل « عضرملا ريغ : هلوقب عضرملا ةجوزلا جرخأو ؟ كلذ وحنو
 رحلا ءاوتساو ع اهريغو مضرملا ىوتسا انبهذمو ى رضم ال دلولا حالصإل

 ءاوتساو ىهتزاجإوأ هرمأ وأ هدبسب هؤاليإ حصي امنإو « ةعبرألا لجأ يف دبعلاو

 كلذب فلاحلاو ءاليإلا يف ركاذلا ريغو ى رثكأ وأ لقأ وأ ءاليإ يف ةعبرألا ركذ
 : يمصاملا لاق 0 ىلوملا وه

 'هَمَدرأ روهش قوف ةجوزل "هعتمم نيمي ءطولا نع نمو

 بنتجا امل هتئف ىلإ هل بجر ليجأتو ىلوملا كلذف

 ص اهدلول عفن عضرملا ءطو مدع نأل عضرملا جوز قحلي ال ءاليإلا نأ اومعزو

 يصخلا قحليو ى عضرملا ريغ ةجوزلا ءطو كرت نمضت نيمي : هنأب ءاليإلا اوفرمف
 اندنع فلحلا موي نم ءاليإلا لجأو ى ضيرملاو حيحصلاو دبعلاو رحلاو بوبحملاو

 : ليقو ص مهدنع روهشملا وهو مكاحلل عفرلا موي نم : مهنم موق لاقو ى مهدنعو

 رادلا لخدأ مل نإ : لوقي نأ لثم ى عفرلا موي نمف ثنح ىلع نيميلا تناك نإ

 : يمصاعلا لاق ى فلحلا تقو نمف الإ و « قلاط تنأف

_ ١٨١ - 



 ه ءاش ىتم اهسم نإ انيب رفكي اهسمي ال هتأرمال هللاب فلاحلا

 هريخأت زوجو 2 سمب ثنح تبجو ذإ هب ذوخأملا ىلع هتمذب يهو

 . ءاليإلا هب انينع تناب انلق ىتمو ء اهنع

 ىفتكا هعفر موب نم ثناحو افلح موي نم ءالبإلا لجأو

 لثشم ( اهسمي ال هتأرمال ) هتافص وأ ( هللا ) ءامسأ نم مسا ( ب فلاحلا )

 ( انيمي رفكي ) اهمماجأ ال هللا ةزع وأ ص دودولاو وأ نمحرلاو وأ هللاو : لوقي

 ( هتهنب يهو ) ةرافكلا ( ءاش ىتم اهسم نإ ) ةلسرم يهو نيمي ةرافك رفكي يأ
 ( سمب ثنحب تبجو ذإ هب ذوخأملا ىلع ) يرج هلبق ال سملا دعب ريفكتلاو
 هنأ هب ذوخأملا لباقم (و) رهشألا ةعبرأ نع اهريخاتب ساب الف ‘ ثنح قلعتم

 يف ريمضلا عجر امنإو ى ةرافكلا نع يأ ( اهنع ) سملا يأ ( هريخات زوج )
 دقف ى رفكب : هلوق يه و « اهملع لدي ام مدقنل ةرافكلل اهنع هلوقو يهو : هلو

 :هلوقب دارأ لوقت نأ كلو ، تيأر اك انيمي رفكي : هلوق ىف افاضم اهظفل تردق
 نيميلا نع ةببسم ةرافكلاو ى اهل موزلمو ةرافكلل ببس نيميلا نأل ةرافكلا انيمي

 ريغو هللا ريغب فلح نإ و « ةرافكلا ىنعمب نيميلل نا ريمضلاف ى اه ةمزالو

 ةرافكف دحاو مالكب لقأ وأ عبرألا نم ىلآ نإو « ةرافك الو ءاليإ الف هتفص
 لعفيو ردافيلف هلعف دارأف ءيش ىلع ىلآ نمو ث ةرافكب لكف ةدح ىلع لكب وأ
 نم نوملسملا لاق : بوبحم نب دمحم لاق « كلذ دعب لعفلا رضي الو « عجاري مث

 اهقادصب هتأربأ اذإف اهمأ تماك نإ اثالث هتأرما قالطب فلح لجر يف انئاهقف

 . ه ا قالطلا عطقي مل كلذ دعب اهمأ تاك مث نيدنهاشب اهعجار مث اهسفن اهأ ربأ و

 موهفملا نيبلاب يأ ( هب انينع ، تناب ) : امهوحنو نيبابلا نيذه يف ( انلق ىتمو )
 امهلاصفنا يأ ( ءاليالا ) انلق : هلوق نم موهفملا تناب : انلوقب وأ 2 تناب نم
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 : انلق وأ ث ءاش نإ بطخيو ى اهتعجر كلمي ال دحاو قالط وهو

 لهف ‘ تناب تضم ىتح اهسمي ل نإو ‘ رهشأ ةعبرأ دارملاف . تضم

 & ةدع الب ةعبرألا لعب تءاش ىم لوألا جوزتن

 نإ ) اه ( بطخيو اهتعجر كلمي ال ) رثكأ وني مل نإ ( دحاو قالط وهو ) هفلحب
 لزي مل ايعجر ناك ول ذإ « روث يبأو ةفينح يبأ دنعو اندنع باطخلا ةلمج يف ( ءاش

 يعجر هنإ : يمفاشلاو كلام لاقو « ةعجرلا ىلع اهربجي هنآل كلذب اهنع ررضلا

 ح ليلدل الإ يعجرلا ىلع لمحي نأ بجحي هنأ عرشلاب عقو قالط لك يف لسألا نأل
 . رهشأ ةعبرأ ردقب كلذو قلطي وأ عوجرلا ىلع ربجي هنأ ضعب ةرابعو

 انه دارأ وأ ( رهشأ ةعبرأ ) رتتسملا ريمضلاب ( دارملاف “تضم : انلق وأ )

 «وأ»و “رهشأ ةعبرأ ركذ ىلع رصتقا_ف ى رهشأ ةعبرأ تضم دارملاف : لوقي نأ

 نإو : لاق هنأك و ع طرشلا ىلع فطع كلذ نآل باوجلاب ىتأ امنإو « عيونتل

 نإو ) هلوق ةدارإلا هذهو ىةيانملا كلت هيف تمقو امعو ةعبرأ دارملاف؛ تضم :انلق

 عم هب وأ « ىونلاب هنيمي كرت نإ الإ ( تناب تضم ىتح ) فلاحلا كلذ ( اهسمي م
 هضرم وأ اهبوره وأ اهرفس وأ هرفسك هنم عنام هعنمو ‘ سملل عجرو ظفللا

 اهسم نإو ى نالوق هل ةرافكلا موزل يفو « نيبت ال اهنإف ى ام عنام وأ رئاج وأ

 سمي نأ هتجوز وأ وه ضرم نملو“ نبت ملو هازجأ اهدسج نم عضوم يف هركذب
 يف ةفشحلا بغت مل نإ اهنم ىلوملا ةأرملا نيبت : ليقو ى نيبت الف هديب اهجرف

 ةعبرألا دعب تءاش ىتم ) هريغو ( لوآلا جوزتتلهف ) تناب اذإو ى اهجرف
 ص هل وهف ناك نإ دلولاو « هل ءاملا نأل ع ءررق ةثالث ةعبرألا يف ضحت مل ولو ( ةدع
 نأ طرمثب : ةفئاط و سابع نبا لاقو ىءاربتسالل ةدعلا :لاق نم لوقب بسنأ اذهو
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 ال هل وأ س طقف هربغل وأ رهشأ وأ ءورق ةئالثب هريغك هل بت وأ

 تضم اذإ يلوملا نإ : ليق اك اندنع :لاوقأ ؟ فعضألا وهو هريغل

 ةعب رألا هيلع

 الو هنع هللا يذفر ديز نب رباج نع انموق هاورو ى ءورقلاب دتعت تناك نا اهضمحت

 جوزتت مل ةعبرألا يف اهضحت ل نإ اهنأ اذه رهاظو ى انباحصأ نع مهتياور لبقت

 روهشملا ‘ ضعب لوق اذه ى ةعبرألا يف قبس ام بسحت و « ةعبرألا دعب اهمتت ىتح
 دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ لاق ى اهقالط تقبس ةدع يه : ليق “ ضعب دنع لوآلا
 اهقالط تقبس د۔ةو ةدع ءاليإلاب ةجراخ ىلع سيل : مهنع هللا يضر ركب نا

 . ةعبرألا دعب ةدعب الإ لوآلا ريغ جوزتت الو ى ها

 ةثالثب ) روهمجلل انموق ضعب هبسنو ( هريغك ) لوألل يأ ( هل بجت وأ )
 دتعي نم تذاك نإ ( رهشأ ) ةثالث ( وأ ) ضحت تناك نا ةعبرألا دعب ( ءورق
 هربغل وأ ) ءاربتسإلل ال دبعت ةدملا نإ :لاق نم لوقب بسنأ اذهو ى رهشألاب

 دارأ هنأ باوجلا « ىلوأ ناك هطقسأ ولف ‘ لوألا لوقلا نم مولعم اذه ( طقف

 ال هل وأ ) هريغو : هلوق فذحي ةدعالب ةعبرألا د۔ءب هريغو لوألا جوزتت لهف

 الب اهجوزتل قحتسملا وهف نبللا وذو ‘ لبق نم جوزلا هنآل ( فعضألا وهو هريغل

 وهو ةدع الب هريغو لوآلا جوزتت وأ ، هيلع ديدشتلا ههجوو ى هريغ ال ةدع

 يف ءورق ةثالث ضحت مل ولو ى هللا ه_حر روكذملا دمحأ سابعلا يبأ مالك رهاظ

 ال بهذملا يف ( اندنع “ لاوقأ ) ؟ رهشأ وهو ءارقألاب دتعي نع تناكو ةعبرألا
 ولو « راهظلا يف اضرأ لاوقألا هذهو « انريغ اهضعب يف كراش ولو ه۔ذع ةجراخ

 ؟ هل وأ هريغل بحت وأ ، اهدعب ةدعب الإ ال وأ ةدع الب ةعبرألا دعب جوزتت : لاق
 اك ) ال ة۔هبرآلا يضمب نيبت امنأ نم رم اك رمألاو ى لمشأو ىلوأ ناكل ى لاوقأ

 ةعبرألا هيلع تضم اذإ ) ىلآ لعاف مسإ ( يلوملا نأ ) انريغ لاق اك ال يأ ( ليق
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 . . .. .. ... ... ءيفلا وأ قالطلا ىلع ربجأ

 يمفاشلاو كلام لوق وهو ءطولاب اهيلإ عوجرلا ( ءيفلا وأ قالطلا ىلع ربجأ
 دمب نهيلإ اوعحر نإف 4 اؤاف نإف ظ : ىنعم نيلئاق رمع نباو يلعو دمحأو

 . ظفللاب هومزع قالطلا اومزع نإف : ىنعمو ى ءطولاب ةدملا ءاضقنا

 ءيفي ال نأ مزعلاو اهئاضقنا لبق اؤاف نإف : ةفينح يبأو انباحصأ دنعو

 دوجو درجم هيف ربتعم تابثإلا عم فنصملا مالك يف هيبشتلاو « يضقنت ىتح

 ءيفلا وأ قالطلا ىلع رابجإلا نأ اك ى اندنع لاوقأ هذه : لاق هنأك ى فالخلا
 ىلإ دئاع هيبشتلا وأ ص هب تلخد : ليق اك ى ال : لوقي نأ ىلوألاو « انربغل لوق
 هرمأي : ةيكلاملا ضعب لاق «ى ال ص تابثإ خسنلا ضعب يف تيأر مث ی فعضلا

 هل مولتي الو ى هيلع مكاحلا قلط ىبأ نإف « ةعبرألا دعب قالطلا وأ ءطولاب كاحلا

 لاق ى داهتجالا بسح دعب ةرملا ربتخا ءطولا ىلإ باجأ نإف ص روهشملا ىلع

 : يمصاعلا

 فلتحلا يف رذملا يذ ىلع الإ يفي ال ثيح ىقالطلا بجوو

 : _ مولعملا ناسلا , بحاص لاقو ك ةفشحلا بيمعغتب اهبلإ هعوحر : ةنفلاو

 ىعدا نإف ى ثالثلاو نيترملا ربتخم هنأ اهريغو « ةن"ودملا » يف كلام بهذم نم

 نإف ى هنيمي عم ربتخي هنأ اهريغو « ةنودملا ه يف داز “ قدص تركنأ و ءطولا

 . تءاش نإ هملع قلط و تفلح لحن

 ةرافك وأ ءطوب لالحنإلاو ةدعلا يف نيميلا هنع لحنا نإ يعجر يلوملا قالطو

 نيب ءطولا فالخم “ نئاب قالطو قتعك ثنح ليجعت وأ لجأ ءاضقنا وأ
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 وأ هدبع قتعب وأ اهراهظ وأ اهقالطب وأ اهسمي ال هاب امل فلح نإو

 تناب ء تضم ىتح سم لف مارحلا تبلل يشم وأ نكاسملل هلامب

 ةهج رلا تراص ةدملا ف نيمنلا لحني ل نإ و < هب لحني هنإف ك م© نيذخفلا

 نإ و لجأ فانئتسا الب هيلإ عوجر اهلف ءطولا نم اهقح تطقسأ نإو ى مدملاك

 رظن نأل ص ىبأ ولو يلولل مايق الف ةريغصلا وأ ةنونجملا وأ ةهيفسلا هتطقسأ

 عنام ناك اذإو “دلولا يف اقح هل نأل مايقلا هلف ةمألا ديس فالخب لاملاب صاخ ىلولا

 ٠ فلاخا كلذ مالك . ه ١ ضيحلاو ضرملاو قترلاك هب ةبلاطم الف ءطو نم

 > تح وزت تعضو اذإ و > لوألا نع تناب لماح ءالبراإلاب تحرخ نإو

 . عضولا لبق تءاش نإ اهجوزت لوألا دارأ نإ و

 هلامب وأ هدبع قتعب وأ اهراهظ وأ اهقالطب وأ اهسمي ال هلاب امل فلح نإو )
 ؛( تناب تضم ىتح سي ملف ) كلذ ريغ وأ ( مارحلا تيبلل يشمب وأ نيكاسمل

 : سابملا وبأ لاق “ بجو ام لعفي ال نأ وأ لحي ال ام لعفي نأ ىلع فلح ولو
 ى لعفي ىتح اهسمي نأ هل سيلف لحي ال امم نأو اذك لعفي نأ اهقالطب فلح نإ

 اليإلب تجرخ رهشأ ةعبرأ تمت ىتح لمفي مل نإو “هيلع تمرح هلبق اهسم نإف
 اهسمأ ال هللاو : لوقي نأ ى خلا اهسمي ال هللاب فلح : فنصملا لوق ىنعمو .ه ا
 . خلإ رح يدبع وأ اهنم رهاظم وأ ىقلاطف اهتسسم نإ وأ

 لعفي مل نإ وأ ص لعفي نأ راهظ وأ قالطب فلح نإو : « ناويدلا » يف لاق

 ال قالطب فلح نإو “ لعفي ال لعف نإ وأ لعفي ال ىنعمو ى لعفي نأ هانعمت
 هيلع بجو اذإف ى ءانمأ رضحأو ارتس ىخرأ ءاليإلاب جرخت ال نأ دارأو اهسمي

 : ليقو ى رخاتي وأ مدقتي نأ لبق اهتعجارم ىلع دهشأ ةفشحلا بويغب لسفلا
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 ىتح اهسمي مل نإ ًاعرش مرحم نم ةتيمك وأ مارح هيلع يه : لئاقلاو
 تلعف نإ م رح يلع تن أ وأ : ل اق > نبميف سسم ن اف « هنم تن ب تضم

 تلعف نإ و 0 هنع جرخت ال تضم ىتح سم . نإ ةتسك وأ اذك

 ؛ةمجارملا ىلع دهشي مث سملا ىلع مزعيو ىونلاب هسفن ثنحي : ليقو “دهشيف عزني
 لجرلا فلح اذإو : لاق ذإ لوآلا بابلا طسو يف راهظلا يف مدقت اك رمألاف

 ؛همجارف عامجلا ىلع مزعي :لوقي نم مرنمف ث اهعماجي ال اهراهظب وأ هتأرما قالطب
 تإو : هصن ام راهظلا يف لبق اك ی ةفشحلا بوسغب هثنح ىلإ اهربدي : لبقو

 ىلإ اهريدي : ليقو ى هيلع بجو اذإ اهقتعي ةبقر رضحأ اهسمي ال اهراهظب فلح
 ولف ى سملا زاوج لاح فلحلا سمي ال نأ ىلع فلحلاب فنصملا دارمو ى هثنح

 يف وأ ناضمر ىف راهنب وأ 4 مارحإ وأ فاكتعا وأ سافن وأ ضيح يف فلح

 اك اهنم عونمم هنال ث ءاليالاب جرخت م ةعبرأ اهك رتف كلذ وحن وأ قالط وأ راهظ
 . « ناوبدلا » ف

 مرحم نم ) ةتيملا لثمب اههبش يأ ( ةتنيمك وأ مارح هيلع يه : لئاقلاو )
 اهسمي مل نإ ) لاق نم لوق ةياكح نأش يف مالك رخآ اذه زيزنخو رمخك ( اعرش
 ء قيمعت الب هشع نم ةتىملاك اهلعج وأ اهمرح هنأل ( هنم تناب تضم ىتح

 مرحت امنإ : ليقو ث ةعبرألا دمب ولو ءاش ىتم ةلسرم رفكي ( نيميف سم نإف )
 ( تلعف نإ مارح يلع تنا : وا“هلاق ) يذلا هلوق لجأل اهك رت نإ ةعبرألا يضم

 مل نإ ) و ‘ سميلفاهوحت وأ ريزنخ وأ رمخ وأ ( ةتيمك وأ « اذك ) ءاتلا رسكب
 ةرافكلا الإ قبت ملو ثنحلاب كحف قلع هنأل ( هنع جرخت ال تضم ىتح سمي

 نإ هيلع مارح اهنإ لاق ام ( تلعف نإو ) ترصق وأ ةدملا تلاط “ ثنح اذإ
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 يه : لاق نإو ء ًاضيأ جرخت الف رفكي ملو تضم نإف 4 نيم رفك

 نإف ، تناب تضم ىتح لعفي مل مث اذك لعفأ مل نإ ةتينمك وأ مارح
 ًاقالط هب ىونو مارح هيلع يه : لاق نإو ‘ نيميف لعفلا لبق سم

 ، لاوقأ ؟ امهالك وأ ريفكت وأ همزل لهف

 ( يه : لاق نإو ، اضيا جرخت الف رفكي ملو تضم نإف ه انيمي رئفك ) هتلعف
 ص ةتيملا لثم يه : لاق نأب ةتيملا لثمي اههبش هنأ دارأ ( ةتيمك وأ مارح ) هبلع

 لعفي ) ملو اهسمي ( مل مث اذك لعفا مل نإ ) كلذ ون وأ رخلا لثم يه : لاق وأ
 ثنحي ءاش ىتم ةلسرم اهرفكي ( نيميف لعفلا لبق سم نإف ى تناب تضمىتح
 نإو “ سم ام دمب لعفي مل ولو “ جرخت الو مرحت الو « سلملاب ءاليإلا عطقناو

 . هيلع ةرافك الو ءاليإلاب جرخت الف سملا لبق لعف

 نم ةلأسملا هذه يف امل نيعم ميرحتلا نأ اهلبق ىتلاو ةلأسملا هذه نيب قرفلاو

 اذإ و « ءاليإلاب هنع تجرخ رهشأ ةعبرأ ثكم اذإو ، سلاب الإ عطقني الو هنيح
 ص ةتس يبأ نب ورمع نب دمح هللا دبع وبأ هلاق ى ةرافكلا هتمزلو ثنح دقف سم

 هلعفب قيلعتلاو ى ةظلغم هب مزلي : ليقو ى قالطلا ميرحتلاب وني مل اذإ هلك كلذو

 يه : لاق نإو ) اهلك لئاسملا كلت يف اهلعفب قيلعتلاك اهريغو هريغ لعفب وأ
 وأ نيتقيلطت وأ قالط نم ىون ام ردقب ( همزل لهف اةالط هب ىون و مارح هيلع

 ( لاوقأ ؟ امهالك ) ريفكتو قالط ( وأ ) ةظلفب وأ ةلسب ( ريفكت وأ ) ثالث
 . عباسلا باتكلا يف مالك قبسو “ لوآلا اهحصأ

- ١٨٨ _ 



 ه تضم ىتح اهكرت نإ هب جرخت ال اهسمي ال وأ اهسمي نأ هيلع هللو
 اكرت نإ اضيأ هب نيبت ال ةبقر قتع اهسمي مل نإ هيلع هللو

 ٠ نإ هيلع 1 تن ب وم ‘ تضم ىح

 سم الب(اهكرت نإ هب جرخت ال اهسمي ال وأ اهسمي نأ هيلع هل)لجرلا لوق( و)

 درجم وه وأ ص اهرفكي ءاليإلا كح نع ةدرجم نيمي وه امنإو “ ( تضم ىتح )
 رهاظ ىلع نيميلل ءارجإ كلذو ى هذه دعب ةلأسملا اذكو ع رذن وأ هللا ىلع بذك

 بسحب بذك وأ رذن وأ نيمي اهسمي نأ هيلع هلل : هلوق نأ يدنع يذلاو « ظفللا

 دصق نإو « اهسمي ملو ةعبرألا تضم نإ ةلسرم ةرافكف انيمي دصق نإف « هدصق
 وأ ةقدص وأ ةلسرم وأ ةظلغم بذكلا ةرافك هيلعف ى هيلع هلل : هلوقب بذكلا

 :ليقف ارذن ناك نإ و ی رماع نب ىسوم انمع طقلا بيترت يف هتركذ امم كلذ ريغ

 سيل هسفن يف سملا نألو ى قلعي مل هنأل هيلع ءيش ال : ليقو ى نيمي ةرافك
 بسحيف هتركذ امم ائيش هب ىنع نإف ى اهسمي ال نأ هيلع هلل : هلوق امأو « ةعاط

 نأ تلع دقو « ءاليإلا ىنع اذإ اك ى ءاليإف ائيش نيي مل نإو ى هتيانع
 رغم لب اعنام سيل اهسمي نأ هيلع هلل : هلوقو 2 ءطولل عنام لوق ءاليإلا

 . ءاليإ سيلف

 وحن وأ اذك ةقدص وأ ( ةبقر قتع اهسمي مل نإ هيلع هل ) : هلوق ( و )
 مالكلا لصأ و ( تضم ىتح اهكرت نإ اضيأ هب نيبت ال ) لعف وأ لوق نم كلذ
 هلل وأ « اذكك يلع يه : لوقي لجرلا نأل ملكتلا ةغيصب ؟يلع هونو كلذ يف

 ىضتقم فالخ لجرلا نع كلذ ةياكح يف ةبيغلا ةغيص ىلإ لودملا وأ « اذك ىلع

 تافتلالا نم وهو ىك احلل كلذ ةبسن هرهاظ امع زرحتلا هةتتكنو ع رهاظلا

 ص هسفن مزلأ ام وأ « قتعلا همزل اهسيي ملو تضم اذإو ‘ يروهجلا ال يكاكسلا
 فا ) ةبقر قتع ( هيلع هلاب تنابو ) هسفن مزلي امم قتملاك قتملا ريغ اذك و
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 قتع همزل ةعبرألا نود اهسم نإو « تضم ىتح اهكرت نإ قتعأو اهسم

 اهكرت نإ هب نيبت اهب هدعب وأ ةنسب سم لبق قتعاهسمنإ هيلع هللو
 2 تمصم ىتح

 ( اهكرت نإ ) ةبقر ( قتعاو ) اهتسسم نإ ةبقر قتع يلع لل : لوقي نأب ( اهسمم
 ؛نم : لاق نم لوق اذهو © ءاليإلل قاتعإلا همزل امنإو( تضم ىتح ) سمالب
 نم ىلوأ و « ريفكتلا همزلي ةعبرألا يضب هعنم تنابو ىلآ وأ هنم تنابو رهاظ
 « قتع لبق واولا طاقسإب قتعابهمسم نإ هيلع كلاب تنابو : لوقي نأ كلذ

 هلل : هلوقب تنابو : لاق هنأك ى ربخ هللو ًأدت۔م قتع نوكيف ' ءاتلا ناكسإبو

 . اهسم نإ قتع هيلع

 هاليإلاب "نبت" ملو ثنحلل ( قتع همزل )اهمم وأ ( ةعبرألا نود اهسم ناو )
 سملا نم رارف س ملاب اقلعم هوحن وأ قتعلا هسفن همازلإ نأل ءاليإ كلذ ناك امنإو
 يف قتعلا ريغو ى ءاليإ اذهو ى قتع ينمزل اهتسسم نإو اهسم ال : لاق هنأكف
 . قتعلاك يتأت يتلاو ةيضاملا لئاسملا

 نإ : هلوق يأ ( ةنسمب سم لبق قتع اهسم نإ هيلع هلب ) لجرلا لوق ( و )
 ( اهب ) سملا دعب يأ ( هدعب وأ ) قتع ةنسب يسم لبق هلل ينمزل دقف اهتسسم
 ( هب نيبت ) هنم رداصلا نيلوقلا نيذه دحأ يأ لجرلا لوق مامت اذه ةنسب يأ

 لوق ىنعم نأل عامجلا نم عنام هنيمي نآل ( تضم ىتح اهكرت نإ ) هلوقب يأ
 يسفن ىلع ترجح دق ينإو ى اهسمآل ينإ اهتسسم نإ قتع "يلع لل : لج رلا
 هنإف اهسمأ مل نإ ؟يلع كل : هلوق فالخب ‘ قتعلا ينمزل اهتسسم نإ هنإ ىتح سملا

 ىتح اهسم نم يل دب ال : لاق هنأك ى هب هسفنل ءارغإ لب عامجلا نم اعنم سيل
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 قتع اهسمي مل نإ هيلع هللاب نيبت الو ص قتع همزل اهنود اهسم نإو

 ج قتع بجو سم لبق امهدحأ تام نإو ى تضم ىتح اهكرت نإ

 لبق يلع : لاق دقو “ اهسم نإ هنيح يف قتعلا همزلو “ قتع ينمززل اهسمأ مل ينإ

 اذإ قتعلا همزليف ةنسب سملا دعب هلوق امأو ى عسوم هتمذ يف وهو ؤ ةنسب سلا

 ةعبرألا تضم ىتح سمي مل نإو ص ةعبرألا يضم لبق اهسم موي نم ةنسلا تضم
 . هملع ىتتع الو تناب

 > اندنع روهشملا وهو ك ءاليإ وهف 07 تمصنم نع لك : سابع نبا لاق

 فلح اذإ الإ هلعفي ال وأ ى هلعفي نأ اهجوز هب فلحي ايف ءاليإلاب جرخت ال : ليقو
 ل نإ : لاق نإو ى ءاليإلب هعنم نيبتو ثنح ةعبرأ تضم اذإف ص اهأطي نأ
 !ا هئطو نإو ى ءاليإلاب تناب ةعبرألا تضم ىتح اهأطي ملو قلاط تناف كاأطأ

 ىتع اهتسسم نإ يلع لل : لاق ( نإو ) اذه ريغ يتأيو “ تمرح اهيضم لبق
 اهم ) و ةنسب سملا دمب قتع اهتسسم نإ ؟يلع هل : لاق وأ ڵ ةنسب سملا لبق

 (قتع همزل) هعم وأ اهمامت لبق رهشألا ةعبرأ حالسنا يأ ( اه ) خالسنا ( نود
 (تضم ىتح اهكرت نإ قتع اهسمي مل نإ هيلع هلل ):هلوق ( ب نيبت الو ) ‘ ثنحلا
 تناب وأ ( امهدحأ تام نإو ) : هلوق هيلع بتربل هداعأ نكلو ى اذه رم دقو

 ناك نإف ى لجرلا ىلع ( قتع بجو ) ةعبرألا يضم لبقو ( سم لبق ) هجوب
 رفك هنع ةنئاب وأ ةتيم اهسم نإو “قتعلاب ىصوأ نإ هنع هتثرو قتعأ تمملا وه
 دنعهمزلو“ ظفللا ىضتقم نيميلا يف يعارب نم دنع هب فلح يذلا قتعلا همزلي ملو

 هبرض و انالف برضي نأ فلحنميف "فئلئخلا رم اكهديتعاو فروعت ام يعارب نم

 ى ةيعرش ةاكذ الب اهتوم دعب هلك اف ةبادلا هذه محل نلكأيل فلح وأ ،هتوم دعب

 عقوو > اذك لعفي وأ نم وص وأ نيلصمل لمف وأ ماص وأ ىلص دقل فلح وأ

 ٠ كلذ وحن وأ ًادساف احاوز جوزقف > نجوزتنىل وأ > يزجم ال ك هنم كلذ
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 ال اهب هدعب وأ ةنسب اهسمي نأ لبق قتع اهسمي مل نإ هيلع هثلابو

 تام نإو س نبت مل تضم ىتح اهكرت نإو « اهسم نإ هيلع ءيش
 ةبضاغم هتأرماو لجر نيب ناك نإو ، قتع بجو سملا لبق امهدحأ

 ء كلذب هنم نيبت الف ظيغب اهرجاهو نيمي الب تضم ىتح اهلزعف

 يأ ث هيلع ءيش ال : هلوق هيلع لد فوذحمب قلعتم “ خلإ ( هيلع هلابو )
 ص ( هدعب وأ ةنسب اهسمي نأ لبق قتع اهسمي مل نإ ) هبلع هلل : هلوقب ءيش همزليال

 زوجيو ى هنيمي رب هنآل ( اهسم نإ هيلع ءيش ال ) ةنسب يأ ( اهب ) سملا دمب يأ
 وه هربخ أدتبم ةنسب اهسمي نأ لبق قتع اهسمي مل نإ هبلع هلاب : هلوق نوكي نأ
 . ظفللا اذهب ينعأ « هب هملع ءيش ال يأ فوذحم طبارلاو “ هملع ءيش ال : هلوق

 سملل تابثإ اهسمي مل نإ : هلوق نال ( نبت مل تضم ىقح اهكرت نإو )
 ماتل سم ىتعأ اذإف ى سم الب ةعبرألا ؟يضبب ى قتعلا همزلو « هب هسفنل ءارغإو
 قتملاب سيل هنأل هزجي مل ةنسلا نم رثكأ سمي ملو ىتعأ نإو ماتلا لبق وأ ةنسلا
 هدعب همزلأ نإو ص طقف ةنسب سملا لبق همزلأ هنأل هسفن همزلأ يذلا مزاللا
 ٠ ` . اهلىق ىتملا هرح ةنسب

 ةعبرألا يضم لبقو ( سملا لبق ) هجوب تناب وأ ( امهدحأ تام نإو )
 لجر نيب ناك ناو ) نالوقلاف نيبلا وأ توملا دمب اهَسمَ نإو ( قتع بج و )
 هنم نيبت الف ظيغب اهرجاهو نيمي الب تضم ىتح اهلزمف ةبضاغم هتأرماو

 هنأ نم رهاظلا ىلع اداقتعا حيحصلا وهو “ روهمجلا بهذم وهو ى اندنع ( كلذب

 تضمتح رارضإ اهئطو كرت اذإ نيبت:كلام لاقو“نيميلاب ءاليإلا كح مزلي امنإ
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 كرتف { قلاط يتأرماف كتجوز تئطو نإ : لجرل لاق نمو

 ، هب نيبت ال تضم ىتح هبحاص ةجوز قالط نم ارذح اهاطو

 ىتح اهكرتف نيك اسلل هلامب وأ اهأطي ال هللاب هل فلح نإ اذكو

 تفلح نإ اذكو « هنم نبت ال هبحاص ثنح نم ًافوخ اهأطي ملو تضم

 كلذ يوق ءاوسو “ ءطولا كرت داقتعاب همزل امنإ كحلا نآل ىنعملا ىلع داتعا

 لزهي الئل ءطولا كرت نإو ص لك يف ررضلا دوجول ال مأ نيميلاو قطنلاب داقتعالا

 ءاليإ نوكي ام عمج اذإو ى ءاليإ نكي مل كلذ وحن وأ لسغلا نم ةفاخم وأ همسج

 وأ يمسج لزه الئل اهسمأ ال هللاو : لاق ولف ى ءاليإلاب كح ءاليإ نوكي ال امو

 رهشأ ةعبرأل وهف هديقي ملو سملافلاحلا ىفن اذإو ع ءاليإ ناكل يلع ءاملا ةدوربل
 . هديق مكح هلف هديق نإ و

 لجرلا ( كرتف قلاط يتأرماف كتجوز تنطو نإ : لجرل لاق نمو )

 لجرلا ةجوز ( نيبت ال تضم ىتح هبحاص ةجوز قالص نم ارذح اهأطو )
 ال يأ ص فوذحم طبارلاو ‘ نم ربخ هب نيبت ال ةلمجو « اهئطو هكرتب يأ ( هب )

 فذح ىلع نم ىلإ ءاملا ةداعإ كلو « خلإ تئطو نإ : هلوق دمب هب نيبت
 وأ ةيطرش نم تناك ءاوسو “ ءطولا كرت عم هلوقب نيبت ال يأ هريغو فاضم
 ء طرشلا ةلمج وأ “ طرشلا ةلمج ربخلا لعجو ةيطرش تلعج نإ نكلو ةلوصوم

 هتفص وأ ( هلاب هل فلح نإ اذكو ) : لاق “ ربمض طبارلاف اعم باوجلا ةلمجو

 ملو تضم ىتح اهكرتف ) كلذ ريغب وأ اهئطو نإ ( نيكاسملل هلامب وأ اهاطي ال )
 نإ نيمي ةرافك هبحاص تمزل اهئطو نإ هنأل ( هبحاص ثنح نم افوخ اهاطي
 نإ عباسلا باتكلا يف رم ام ىلع « نيكاسم هلام رشعو هتفص وأ هللاب فلح

 ( تفلح نإ اذكو ى هنم نيبت ال ) اذكهو ث اهأطي ال نيك اسملل هلامب فلح
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 فلاحلاو ، نيبت ال اهثنح نم آرذح ةعبرأ اهكرتف اهسمي ال هئناب هل
 نيبت بوثلا وأ تيبلا وأ ةليللا وأ مويلا اذه يف اهأطي ال هللاب اهل

 : ليقو ، هريغ يف الو ، كلذ يف اهأطي ملو تضم ىتح اهكرت نإ هنم

 ، كلذ ريغ يف اهعامج هل نأل ال

 (نيبت ال اهثنح نم ارذح ةعبرأ اهكرتف اهسمي ال) اهرذنب وأ ( هلداب هل ) هتجوز
 ص هذه لبق نيتلأسملا يف اذك و «اهسم نم هعنمي ام اهجوز نم ردصي مل ةأرملا نأل
 فلاحلا لسرأ اذإ « ةعبرألا دعب ناك نإ هب فلح ام لعف وأ ءطولاب ثنحالو

 . ثنح كلذ ناك ىتمف دبآلا ىون نإ امأو ى ةمبرألا جورخ لبق ام ىون وأ

 ىف اهاطي ال ) اهريغ وأ ةقدص وأ رذن وأ هتفص وأ ( هللاب امل فلاحلاو )
 و ةثالث وأ نيموي وأ ةليل وأ موي نم ةيمست وأ ةعاسلا ( وأ ةليللا وأ مويلا اذه

 وأ عضوملا ( وأ تيبلا وأ ) رهشأ ةعبرأ نم لفقأ وه امم اقلطم رثكأ وأ رهشأ

 الو كلذ يف اهاطي ملو ) رهشأ ةعبرأ ( تضم ىتح اهكرت نإ هنم نيبت بوثلا )
 وأ هدح يذلا كلذ يف اهئطو نإف ى اهسمب ىلآ هنأ هيلع قدص هنآل ( هريغ يف

 نع ةرخأتملا هدح ام ىلع ةقباسلا نامزألا وأ عضاوملا وأ بايثلا نم هريغ يف
 يف اهعامج هل نأل ال : ليقو ) ءاليإلاب نبت مل ةعبرألا يضم لبق ةلبقتسملا وأ هئاليإ
 هنأ ىرت الأ ط ةيلكلاب ءطولا نع هفلح هعنمي ذإ فلاح ريغ هنأكف ( كلذ ريغ

 يضقني صصختلا ءاضقنابف ى ءاليإلا ةدمل قرفتسم ريغ صوصخم سم ىلع فلح

 افلح اهيف ددجي ملو هفلح اهلمشي م ءاليإلا ةدم نم ةدم ىقبتو ؤ هني

 . يدنع حيحصلا وهو ى هنع هللا يضر حتف نب سورمع لوق وهو « اهمعي

- ١٩٤ - 



 رخآ نود اهدسج نم مولعم يف اهأطي ال هللاب اهل فلح نإ تناب و

 ىتح اهأطي ال هثناب فلحف اهلهأل تبهذ نإو ، تضم ىتح اهكرتو

 هتيبل عجرت

 ال ) امهريغ وأ ةقدصب وأ رذنب وأ هتفص وأ ( هلاب امل فلح نإ تناب و )

 لفسألا اهفصنك ةنيعم ةيمست وأ امضوم وأ آوضع ( اهدسج نم مولعم يف اهاطي
 هبو ( تضم ىتح ) هريغ يف الو هيف اهسمي مل ( اهكرتو رخآ نود ) ىلعألا وأ
 ،اهدسج نم عضوملا كلذ ريغ يف اهأطي نأ هل نأل نيبت ال : ل.ةو ‘ سورمع لاق

 نولوي:لقي ملف "اهرهشأ ةعبرأ صلبرتت مهئاسن نم نولوي" نيذللا لف ىلاعت للا لاق
 د۔ةف هريغ يف وأ هيف اهسم نإو « ثنح نإ نيمي ةرافك هيلعو “ نهضاعبأ نم

 نإو ى هذه لبق ةلأسملا يف اذك و ى « ناويدلا » مالك هيلإ ريسي اك نيبت الف ءاف

 عقو هسمي ال نيعم ريغ اهدسج نم عضوم وأ وضع وأ ةنيعم ريغ ةيمست ىلع فلح
 نإو ص هلوق فالخ نيبتي مل نإ نيد هناسل وأ هبلق يف انييعت ىعدا نإو ى ءاليإلا

 ىتح اهكرتو هبف اهسمي نأ وأ : ليق هلك كلذ نم مولعم يف اهسمي ال اهقالطب فلح
 وأ هتفص وأ هللاب فلح نإ : لبقو ى اهسمي نأ هل نأل ال : لبقو “ تناب تضم

 تضم ىتح هيف اهسمي ملف هيف اهسمي نأ وأ اهجرف يف اهسمي ال قالط وأ رذن وحنب

 ى "نبت مل حرفلا يف اهسمف جرفلا ريغ ىلع فلح نإو ى هريغ يف اهسم ولو تناب

 . نيبت الف اهدسج نم هوحن وأ طبإلا يف اهسمي ال فلح نإ : ليقو

 هتيبل عجرت ىتح اهاطي ال هاب فلحف ) مهريغ وأ ( اهلهأل تبهذ ناو )

 . اه ركح ذ م دقت ) ( ١
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 ؛نأ اهقالطب فلح نإو ء نيبت الف عجرت ملو تضم ىتح اهكرتف

 . نالوق ؟ ال وأ نبت لهف تضم ىتح اهكرتف اه أطو

 تمو ‘ عجرت مل ولو ءطولا هل نآل ( نيبت الف عجرت ملو تضم ىتح اهكرتف
 ء « ناويدلا ه رهاظ وهو “ لمق ا ذك “ تناب تضم قح اهأطي و تعجر

 يف لب اهسم تمجر اذإ اهنأ يف امزج سيل هنيمي نأل نيبت ال اهنأ يدنع يذلاو
 اضيأ نكي مل عوجرلا دعب سملا يف امزجت ناك ول لب ‘ عوجرلا لبق سملا مدع
 . هنم رارف ال سملاب ءارغإ هنأل ءاليإ

 هب جرخت الف كلذك تماد ام اهسمي ال فلحف تبره نإ : « ناودلا » يفو

 نأ هوعنم اهلهأ تناكف ةأرما جوزت نمو 2 هىلإ عجرت ل ام اهس ال نأ هل نأل

 لدو « ةعبرأ اهكرت نإ ءاليإلاب تناب اهسي ال فلحف هبلع اهل امب يتأي ىتح اهبلجي
 .ه ا هب فلحي نأ هل سيل امم جرختو هب جرخت الف هب فلحي نأ هل نيمي

 لهف تضم ىتح اهكرتف ) اهأطي ال وأ ( اهاطي نأ اهقالطب فلح نإو )
 نإف ، ةعبرألاب دح ءطولا ىلع وأ ءطولا مدع ىلع قالطلا لسرأ امل هنأل ( ؟ نيبت

 ص قالطلاب ال ءاليإلاب دحاو قالط كلذو ص تدارأ نإ اهجوزت نإ اهجوزت دارأ
 امومع اهئطو نم عونمم هنأ لوقلا اذه هجوو ص دعي ال هنإف هيلع فلح يذلاو

 اهأطي نأ ىلع فلح دقو اهئطو نإ امأو “ لمأت هنيميل ةئلحتائطو لعفب ىقح

 تضم نإ : ليقو ( نالوق ) اهأطي نأ هلو اتقو دحي مل هنأل ( ال "وأ ) نيبت الف
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 نإ : ليقو ى اهتعجارم هلف هىلعو ى قالطلاةدع دتعتف قالطب تجرخ اهأطد ملو

 هجوو ى رم دقو “ فيعض وهو ءاليإلاب تناب الإ و ' تمرح ةمبرألا لبق اهئطو

 وأ عزني مث عجاري تح كسميو “ اهسمي ال فلح نإ ةنعط نعطي نأ رخآ
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 باب

 تضم ىتح لعفي ملو اذك لعفي نا هتأرما قالطب فلح نم
 لعفي نا اهقالطب فلح نإو ‘ تهرح هلعف لبق اهسم نإو ث تناب
 ‘ تناب تضم قح اهأطي ملو هلعف مت اذك

 باب

 ً اليال ١ نم

 هريغ هلعفب نأ وأ ( اذك لعفي نأ ) اهراهظ وأ ( هتأرما قالطب فلح نم )

 . هنم رك ةعبرأ لبق لعف نإف يه وأ

 لعفي ىتح قالطلاب فلحلا نأل ( تناب تضم ىتح لعفي مل ) نإ ( و )
 ء دعب لئاساا يف اذك و ص لعفي ىتح سملا هل زيجي ال هنأل سملا مدع ىلع فلح

 نإو ) قلطت الف ةعبرألا دعب ولو لعفي نأ هلف ‘ نبت مل ةدملا نيمي مل نإ : ليقو
 هلف هريغ لعفي ال 'وأ وه لعفي ال امهدحأب فلح نإو ( تمرح هلعف لبق اهسم

 وأ ( اهقالطب فلح نإو ) راهظلا وأ قالطلا عقو لمف اذإف ى لعفي مل ام اهسم
 هلعف مث ) قالطلا ةرود ريغ يف هلعفي ال وأ (اذك لعفي نأ) ءاليإلا دوجو نم دريغ

 ١ . ( تناب تضم ىتح اهاطي ملو
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 هنع زجع ناف « هنم تن أب تدم ىتح هاجن ملو رفك رهاظم اذكو

 سبح وأ سافن وأ ضيح وأ اهنم نإو قاش ضرم وأ عنام رفسب

 . ء ذئنيح نيبت الف هنم عنم هنأ دهشيلف كلذك

 نبت مل عماج نإ و ) هنم تناب تضم ىتح عماجي لو رفك رفك رهاظم اذكو )

 وأ هرهاظ يف وأ اهجرف ريغ يف هركذب اهسم وأ بغت مل نإو ى ةفشحلا تباغ نإ
 بسنألا وهو ماتلا سملا ىلع قاطأ ولو“نيبت ال هيفو سم كلذ :لبقف اهجرفيف هديب
 نم ىلع مم رحتلا عاقيإبو ص كلذ لعفو جوزت نم ىلع كلذب امات قادصلا مازلإب

 يف يفكي ال : لبقو ى هيلع مرحت كلذ اهب لعف نم نإف “ هتجوز ريغب كلذ لعف
 ص هب الإ ماتلا قادصلا بجوب لو مرحي ال نم لوق وهو ى ةفشحلا بوبغ الإ ءيفلا

 كلذ ن مل هيف هديب وأ « تباغو اهجرف يف ولو دمع الب هركذب اهسم نإو
 نإف { : ىلات هلوقل ريسفت سملاب الإ نروكي ال ءيفلا نأب لوقلاو « اسم

 . سملاب ي اوؤاف

 ( عنام رفسب ) ءطولا نع يأ ( هنع ) رهاظملا وأ يلوملا ( زجع نإف )

 رفسلا ناك ( نإو ص قاش ضرم وأ ) ةفلك ءطولل هنم عوجرلا يف نوكي ناب
 رئاح وأ هل وأ امهل يأ ) كلذك صبح وأ سافن وأ صيح وأ اهنم ( ضرملا وأ

 وأ تلتاق وأ تبره اهدارأ اماك وأ تبره وأ ىةعناماهيف وأ هيف ثدحت ةلعب وأ

 الف ) اهب وأ اهب وأ هب ماق عنامب ءطولا نم يأ ( هنم عنم هنأ دهشيلف ) ام عنام
 لاز وأ رضح مث دهشأ اذإو ى هازجأ هنيمي كرت هنأ دهشأ نإو ( ذثنيح نيبت

 اذؤف ث ةمجرلا يف سملا نع بان دق هنآل هداهشإ هافك ةعبرألا ضمت ملو عناملا

 ،ءاملا قاطأ مث هب ةالصلا كردأو مميت نك رخآ قالطب الإ هنع جرخت مل هب تعجر
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 هل نأ يدنع يذلاو ص تضم اذإ تناب الإو هقاطأ اذإ سملا نم دب ال : ليقو

 هدب اهسم اذإ هنأ و > نيبت الؤ جرفلا ريغ يف ه هركذب ءاسفنلاو 5 عماجي نأ

 ول و ‘ يزجم الف > م ارح جرفلا ق امعامج نأل زحم عامجلا ةم ةمن ىلع جرفلا يف

 نع اهتدم رصق عم اعنام سافنلا وأ ضيحلا نوكي فيك : تلق نإو ى رك ذلا

 0 يف تسفن وأ تضاح ىتح َءيفلا درب ملو يلوي نأب روصتي : تلق ؟ةعبرألا

 دارأ مهم رمأ ناك وأ ى سافنلا وأ ضيحلا هعنمف « سملا قاطأ ذئنبحو ى ةعبرألا

 ول _.راكو ث رذن وأ “ نيمتم داهجك ريخأتلا لمتحي الو هلإ رفسلا

 يغبنيو “ هدصق ىلع يضميو دهشي هنإف ى هتافل سيو رهطت قح رخأ

 لعفي ل نإو ء هنكمأ ام فيك وأ هديب اہهجرف سملي نأ ضيرملل

 سأب الف

 رح : لبقو ك تناب تضم ىقح عنام اهأطب ل نإو : « ناويدلا » ف لاقو

 ها نيت الو هملق ىف اهئطو يوني نأ صخرو « نيبت الو اهدسج ىلع هدي ضيرملا

 ص اهئطو هنإ : لاق نإو ى هنيمي عم هلوق عنام هعنم هنأ ىف لوقلاو ؟ فرصتب

 نينثا دهشأ نإ و “هزجي مل ادحاو ادهاش دهشأ نإ و ‘ اضيأ هنمم : عم هلوق لوقلاف

 هقدصت الو نيل دمب الإ اهك ردي ل الإ و ءاهك ردأ اهتف ًدصنإف رثكأ ١ وأنيلدع ربع

 مل نادهاشلا اهءاج مث اهسفن نم هتنكمأ نإ و « نادهاشلا اهملعي لب هداهشإ ىلع

 نآل ص اهدعب اهاءاج ولو مرحت ال : ليقو ى ةعبرألا دعب اهءاج نإ الإ مرحت
 ال فلح نإو ى ناقرفي ممرحتلا ىلعو “ تعنص ام سئبو ى اهيلع قباس داهشإلا

 ٠ ء«ناويدلا» يف هلاق “تضم ىتح اهسمي مل نإ هنم تناب ةعبرأ نم رثك أ امهنيبو اهسمي
 لزتملو ةعنام لاح يف ىلاو اذإ اذك و « ءطولا نم عنم هنأ دهشي نأ هل لب : تلق

 . ءالبإلا هب عقي ام سملا ريغ اذك و ‘.تضم قح
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 اهعماجي مل مث هيلع فلح ام فلاحلا لعف وأ رهاظملا رفك اذإ : ليقو

 . ريفكت دعب لوم وأ رهاظمب وه سيل ذإ هنم نيبت الف تضم ىتح

 ىتح ادحاو ملكي ملف ًادلاخو ًارمعو اديز ملكي نأ اهقالطب فلح نمو

 تضم ىتح اثلاث ال ملك نإو .ةثالثب :ليقو ،ةدحاوب تناب تضم

 تناب, -

 ىتح اهمماحي مل مث هيلع فلح ام فلاحلا لعف وأ رهاظملا رفك اذإ : ليقو )
 ( ريفكت دعب لوم وأ رهاظمب وه سيل ذإ هنم نيبت الف ) عنام الب ( تضم
 لوقلا كلذو « نيميلا رب معي ام ريفكتلاب ديرب نأ لمتحيو ث هنيمي "رب ام دعب وأ
 ىلإ سملا كت نع اوعجر نإف : « اوؤاف نإف » : ىلاعت هلوق ىنعم نأ ىلع ةءانب
 نم هب اوظفلت امو سملا كرت ةين اولطبأ وأ « اوسي مل وأ اوسم "ءاوس « سملا ةين

 ةعبرأ نود ام لجألا لمجو اهنم ىلآ نمو ى اولفغ وأ سملا اوون ءاوس ى هكرت

 نإو ى تناب تضم ىتح هلجأ نم اهكرت نإ : ليقو ى هب نيبت مل ةعبرأ اهكرتف
 . اهيضمب تناب رثكأ لجأ

 ملكي ملف ) رثكأ وأ ( دلاخو رمعو اديز ماكي نأ اهقالطب فلح نمو )
 ءةدحاو) ةقىلطت ( ب تناب تضم ىتح ) ادلاخ الو ارمع الو اديز ال ( ادحاو

 ىلع وأ « ثنؤملا دودمملا فذح اذإ تابثإلا زاوجل ءاتلا تدثأ ى ( ةثالثب : ليقو

 اهقالطب فلح نإف كلذ ىلعو “ هريغ نم طاقسإلاو ثنؤملا ددع يف تابثإلا ةفل
 ددع ىلإ رظن كلذو “نيتنثاب تناب اهنم آدحأ ملكي ملف الثم ًارمعو اديز ملكي نأ
 . لوآلا حيحصلاو ث واولاب فطعلاو اهنود امف ةثالث نم هيلع فولحملا

 دارأو « ةدحاوب ( تناب تضم ىتح اثلاث ال ) نينثاو ادحاو ( ملك نإو )

 ١ دحاو ملك نإف > واب فطع نإ و ءنعنثا نحع هرخأت دقب ال ةثالثلا دحأ ثلاثلا
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 ‘ مويلا نود اهسم هلف اذك موي اذك لعفي نأ هب فلح نإو

 : نيبت الف رهشأ ةعبرأ هنيبو هنيب ناك نإف

 هيلع كح همالك يف «واولا» ىنعمب اهنأ رقأ نإو ى تناب الإ و هنيمي رب ةعبرألا لبق

 ادلاخ الو ارمع الو اديز ملكي ال اهقالطب فلح نإ و « واولاب فطعلا يف مدقت ام

 ىلآ وأ رهاظ نإ : « ناويدلا » يفو « ثنح ادحا و ملك نإف ى وأب وأ ى وا ولاب

 اذه يف مالك "رمو ى ردحاوب تناب تضم ىتح ا۔هرنفكي ملو موي يف ,نامأب
 . راهظلا يف

 اثالث وأ نيترم همأ رهظك هبلع يه : لاق نم نإ : « مئاعدلا ه باتك يفو
 رثكأ وأ نيترم رهاظ اذإ اك ى ىمس ام ددمب : لسقو ى ةدحاو ةرافكف رثكأ وأ

 كلذ قلعو ص نكت مل وأ هل ةجوز تناك كلذ يف "ءاوسو « مالكب ةدحاو لك

 تامقا و قتعلاو قالطلاو ءاليإلاو راهظلا نأب هلوقلا ىلع اهجوزت اذإ دعب هجؤزتب

 ءاشأب رهاظ يإو < نعقي ال نأ حيحصلاو ى دمب هكلام اذإ ناسنإلا كلمي ال امف

 ىلع لخد وأ انالف ملك نإ همأك يه لوقي نأ لثم "وأب دحاو مالكب ةفلتخ

 لكل رفك ميملا لعف نإو ‘ ثنح ادحاو لمف املكف انالف ىطعأ وأ نالف

 مل يناثلا لجأ ىضم نإف ى لوألاب تناب تضم ىتح اهكرت نإو « ةرافك دحاو
 : ليقو ى اضيأ تناب تضم نإو ى ةرافكلاف اهجوزت دقو ىضم نإ الإ همزلي
 بسح ددمتم ءاليإ وأ راهظ مزل اذإو “ اهجوزتو تناب اذإ هيلع تقو ال

 . لوأ نم

 اذك ةليل وأ ( اذك موي اذك لعفي نا ) ى اهقالطب يأ ى ( هب فلح نإو )
 ص فلح نم يأ ى ( هنيب ناك نإف ‘ مويلا نود اهسم هلف ) اذك تقو وأ

 ٦ہنيب ناك نإو ( نيبت الف ) رثكأ وأ ( رهشأ ةعبرأ ) الثم موبلا يأ ( هنيبو )
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 هسمش تباغ نإو { تمرح لعفلا لبق هف 77 ىمسملا لخد نإو

 مويلا نود اهسم نإ : ليقو ، ىمس ام وأ دحاو تقلط لعفي ملو
 ء تناب رثكأف ًاضيأ ةعبرأ هنيبو هنيب ناك نإو س ًاضيأ تمرح

 ص رم اك تناب كلذ لجأل ةعبرأ اهكرت نإ : ليقو « ةعبرأ اهكرت ولو نبت مل "لقأ
 فلحم هنأ نُسبلا مدعب لوقلا هخ وو > لقأ وأ رثك ] وأ ةعبرأ اهنيب ناك .اوس

 ٠ رهاظ وه و اهنيب ام ىلع

 لمقلا لبق هيف اهسمف ) تقو وأ ةليل وأ موي نم ( ىمممملا لخد نإو )
 هل لحي ال هنأل تمرحف ىنزلاك ناكف سملا هل لحي نأ لبق اهم هنأل ( تمرح
 ( هسمش تباغ نإو ) “ اذه هبشأ ام اذك و ، لعفلا تقو لخد اذإ لعفي ىتح
 ىمسملا تقولا جرخ وأ“ةليل ىمسملا ناك اذإ رجفلا علط وأ ءامري ىمسملا ناك اذإ

 ء ةلنالث وأ نيقالط نم ( ىمس ام وأ ادحاو ) اقالط ( تقلط ‘ لعفي ملو )

 ص ( اضيأ تمرح ) “ ىمس امم هوحن وأ ى ( مويلا نود اهسم نإ : ليقو )
 اذك تقو لعفلا مدع ىلإ قالطلا قاع امل هنأ ههجوو ى « ناويدلا » يف هراتخاو

 كلذ لبق امأو « هنيمي ربيف لعفو تقولا رضح هنأ نيبتي ىتح سملا هيلع مرح

 راهظلاب فلح نإو ث ثنحيس هلعل سملا نم عنمف ثنحي مأ ةربي هنأ ىردي الف
 جاحلا ةمالعلا ركذ اك تمرح هتقو لبق اهسم نإف ‘ اذك تقو يف اذك لعفي نأ

 ء كلذك سيلو « ادحاو الوق هرهاظو ى زيزع يبأ طقل بيترت يف ومح نب فسوب

 اهك رت نإو ص تمرح ًرسم نإف ى هلبق اهسمي ال هنأ هلصاح ام « ناويدلا » يف نإف

 لمفي ملو ءاج اذإف « ءيجم مل ام اهسبب : ليقو “ تناب لجألا ءيجي نأ لبق ةعبرأ
 . ھا هملع بجو ثمح نم ءاليإلاو راهظلا همزل
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 نأ قالطب فلاح ىلع تمرحو « مويلا كلذ يف ال هلعف نإ قلطتو

 هنم تناب و ، لعفلا لبق سم نإ اذك موي نيبو هنيب ايف اذك لعفي

 نيب و هنيب ايف حصو « لعفي ملو مويلا نيبو هنيب ةعب رأ تضم تإ

 نود ايف ناك نإ تقلط لعفي ملو مويلا كلذ لخد نإو ى مويلا

 رهشأ ةعبر ]

 يناثلا لوقلا مامت نم اذه ( تناب رثكاف اضيأ ةعبرأ هنيبو هنيب ناك نإو )

 نوكي نأ ةفاخم اذه ىلع رملا نم عنم امل هنأ ههجوو « فنصملا هركذ يذلا
 لعفلا مدع ىلإ اقلعم قالطلاب هسفن ىلع هملكت وه هعنم بجوم ناكو ثنحس

 ( مويلا كلذ يف ال هلعف نإ قلطتو ) “ ءالدإ ناكف سي ال نأ فلاحلاك ناك
 . موبلا كلذ يف الإ لعفي ال نأ وني مل نإ ال : ليقو هدعب وأ هلبق

 ( اذك موب نيبو هنيب ايف اذك لعفي نأ قالطب فلاح ىلع تمرح و )

 ى لعفلا لبق سم نإ ) “ كلذ وحن وأ اذك ةعمج وأ اذك رهش وأ اذك ةليل وأ

 ص ( لعفي ملو ) ىمس امم هريغ وأ ( مويلا نيبو هنيب ةعبرا تضم نإ هنم تناب و
 سمي ال فلاحك ناكف لعفي ىتح سملا نم ةعنام قالطلاب هنيمي نأ نيبلا هجوو
 . اذه هبشأ ايف اذك و

 نإو ث هازجأو ىمس امم هريغ وأ ( مويلا نيب و هنيب ايف ) لعفلا ( "حصو )
 نيب لعف نإو ع نيبت الف ةعبرألا يضم لبق سم وأ اضيأ سم كلذ نيب ايف لعف
 قباسلا همالك هديفي اكال :ليقو ںءاليإلاب جرخت : لبقف تضم ىتح سي ملو كلذ
 ىمس امم هريغ وأ ) مويلا كلذ لخد ناو ( ء ةلىللا وا مويلا ف سع ال فلح نميف

 دعب ناك نإو “ قالطلاب كلذو ( ةعبرأ نود ايف ناك نإ تقلط لعفي مو )

- ٢٠ 1 _ 

 



 هسمش بيغت ىتح هلبق ام لثم مويلا كلذ ىون نإ قلطت الو

 هيف لكأف هموصي نأ قالطب فلحف رهش هيلع لمأ نمو لعفي ملو

 { هنود سمي ال اذك رهش اذك لعفي نأ هب فلاحلاو 2 تقلط موي

 . .. ..... ...... .... نأ هل : ليقو

 ( هلبق ام لثم ) الثم ( مويلا كلذ ىون نإ قلطت الو ) ى ءاليإلاب تناب ةعبرألا
 نإو ى هاون يف قدصم وهو ( لعفي ملو هسمش بيفت ىتح ) لعفلل تقو هنأ يف
 ىضتقم هنأل هجورخ ىلع لمح هنع هجورخ الو لعفلا تقو يف هلوخد وني مل

 هاون نإ الإ ص رجفلا عولطب هلوخدو “ لعفي ملو مويلا لخد نإ قلطتف ةرابعلا

 عولطب هجورخ ىون نإ الإ ى لاق اك سمشلا ةبويغب هجورخو “ بورغلا نم
 . هتين ىلعف ى ددعب رجفلا

 لمف وأ ( اموي هيف لكاف هموصي نأ قالطب فلحف رهش هيلع ًلَهأ نمو )
 هوكسمي نأ لثم ى رابجإب هب لعف نإ ارطضم وأ ايسان ولو ( تقلط ) رطفم

 مل نايسن براشلا وأ لك آلا رطفي ال : لاق نمو ، هيف نم هنطب ىلإ َءاملا اوبصيو

 . هموص ةحصل اهقالطب مكحي

 ( هنود سمي ال اذك رهش اذك لعفي نأ ) ‘ قالطب يأ « ( هب فلاحلاو )

 ىقح لعفي ملو رثكأ وأ ةعبرأ رهشلا نيبو هنيب ايف ناك نإو “ تمرح سم نإ و
 هنأ يتأي امو لئاسملا نم ىضم ابف فنصملا هركذي يذلا سملاو ع تناب تضم

 كديلاب جرفلا سم وهو « قادصلا بجوي يذلا سملا وه هلك هل زوجي ال وأ هل زوجي
 ص جرفلا يف ركذلا سم الإ ةمرح مقت ال : ليقو ى عضوم يأ يف ركذلاب سملاو

 نأ هل : ليقو ) « هاون هلف [موصخم اسم ىون نإو « ةفشحلا بويغب الإ : ليقو
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 ،تمرح لعفلا لبق هيف اهسف رهشلا لخد اذإف { مويلا يف اك سمي

 هب فلح نإو ، تقلط هنم رخآلا سمش تباغ ىتح لعفي مل نإو
 نود ايف ءاليلو سم يف رهشلاو مويلاكف اذك ةنس اذك لعفي نأ

 تهرح لعفلا لبق سم نإف ‘تلخد نإو ، فلحلا نم ةنسلا لوخد

 ، تناب لعفي ملو اهنم ةعبرأ تضم نإف

 ردصملا لوقلا ىلع ( مويلا ) نود اي ( يف ) سملا هل نأ ( اك ) رهشلا ن ود ( سمي
 سملا لوق حيجرت هرهاظ و « اذك موي اذك لعفي نأ قالطلاب فلح اذإ رم ابف هب
 نيتلأسملا نأ يدنع يذلاو ، رهشلا ةلأسم يف سملا مدع لوقو ى مويلا ةلأسم يف
 يدنع اهيف حجارلاف ى ىرخألا يف حجار وهف امهادحإ يف احجار ناك امف « ءاوس
 : تلق ی دحاو حيجرت الف اهب لومعم نيلوقلا لعل : تلق نإو ‘ سملا لوق

 صوصخم تقو ىلع لمفلا قلع هنأل « رهاظ سملا لوق ناحجر ذإ ى ال
 هنأكف تقولا كلذ رذحي مل اف « تقولا كلذ ىلإ هنيح نم ال لبقتسم

 . فلاح ريغ

 تباغ ىتح لعفي مل نإو “ تمرح لعفلا لبق هيف اهسمف رهشلا لخد ادإف )

 اذك لعفي نأ ) قالطلاب ( هب فلح نإو “ تقلط هنم رخآلا ) مويلا ( سمش
 نود ايف ) ص ةمبرآلا يضمبب نيب يأ ى ( ءاليإو سم يف رهشلاو مويلاكف اذك ةنس
 :سملا هل زوجي ال هنإ : ليقو .اهنود سملا هل :ليقف .(فلحلا نم ةنسلا لوخد

 « ال : ليقو « تناب اهنود ةعبرأ تضم اذإ هنأو “ تمرح سم نإو ى اهنود

 تالخد نإو ى رهشلا يف اذك و ى رم ام ىلع ال : ليقو “ تقلط اهنود لعف نإ و

 ص تمرح لعفلا لبق سم نإف ‘ تلخد نإو ) ‘ تمرح لعفلا لبق سف ةنسلا

 ص ( تناب ) سملا لبق تضم نكلو لعف وأ ( لعفي ملو اهنم ةعبرأ تضم نإف
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 لعفي ملو تخلسنا اذإ تقلطو ى اهلك خلسنت ىتح ال : ليقو

 لعفلل لجأ اهلك ةنسلا نأل لعفي ملو ء اهنم ةعبرأ يضبب نيبت الو
 ٤ مرح ا يف وهو جحب نأ هن فلح نمو

 اك هلعفل لجأ اهلك اهنآل اهلك خلسنت ىتح ال : ليقو ى سملا مدعب ريض ال : ليقو

 . قالطلاب ال ءاليإلاب نيبت ذئنيحو « دعب هركذ

 تنابو ( تقلط ) اهنأ ( و اهلك خلسنت ىتح ) نيبت ( ال ) اهنإ ( : ليقو )
 نإ ةعبرألا دعب ةقلطملا ةدع بتعت اهنأو ( لعفي ملو تخلسنا اذإ ) هقيلطت

 ( و اهنم ةعبرأ يضمب نيبت ال ) :نيلوقلا نيذه ابحاص لاق امنإ (و) هريغ اهدارأ
 : لاقي الو ى رهشلاو موبلا لثم ( لعفلل لجأ اهلك ةنسلا نأل لعفي مل ) هنأ لاحلا

 ؛ءاليإ يهف ءطولا نم تعنم نيمي لك :مهلوق هضراعي ث رهشلاو مويلا يف هناب قرفي

 لبق رهشلا وأ مويلا لوخدب ءطولا نم عنم اك هنآل ه ءاوس ةثالثلا : لوقن انأل

 سيل رهشلاو مويلا نأ ثيح نم دوجوم قرفلا « معن ى ةنسلا لوخدب عنمي لمفلا
 اهيف ةنسلاو 0 ءاليإلا ةدم رخآ مكحب اهيلع مكحف ةنسلا فالخب ءاليإلا ةدم اهيف

 وه اك امل وأ نم ءاليإلا ةدم ردقب هيلع كحي نأ بسانملا ناكف ڵ ة۔ازو هدملا

 درجع دارملا نكل « تناب لعفي ملو ةعبرأ تضم نإ هنآ وه يذلا لوآلا لوقلا

 ص لمفي ملو اهلك ايضميي قح رهشلاو مويلا نم ءيش يضم نيبت ال هنأ يف ريظنتلا
 اقالط كانه نأ ريخآلا لوقلا يف دارملا سيلو ى ةنسلا نم ءيش يذضمب نيبت ال اذكف
 هب فلح يناثلا لوقلا يفو ى ةنسلا دعب هب مكحف .,ةالطلاب فلح هنإ لب ى َءاليإو
 . ه الب ل ١ كحي اه دعب مكحف

 ةعبرأ جحلا نيبو هنيب رهش يف وأ ( مرحملا يف وهو جحي نأ هب فلح نمو )
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 ‘ حصي ل همانأ ف ال جح نإ و ك تن اب جحي ملو ةعب رأ تضم ناف

 ه هلعفل لجأ جحلا نيبو هنيب امو نيبت ال : ليقو

 « اذك نالف وأ يه وأ وه لعفي وأ نالف جحي نا وأ جحت نأ وأ ص رثكأ وأ

 همدع وأ لعفلا يف امهريغو يهو وه نوكي ةيتآلاو ةقباسلا لئاسملا يف اذكهو

 ال هنآل ةمزال لاح (( جحي ملو ) :هلوقو ( ةعبرأ تضم نإف ) مكحلا يف ءاوس

 يف روصت ول افوطعم نوكي وأ ةلقتنم نوكت امنإو “ هتقو ربغ يف جحلا روصتي
 طرشلا ربتعي نأ الإ « غوسم الب ةلقلا ىلع ةعبرأ لاحلا بحاصو هتقو ريغ

 ةردقملا ةفاضإلا ربتعت وأ ، توبثلاب كحلا مدع درجم يف يفنلاب هيبش هنأل اغ“وسم

 رورجم وأ “ ةعبرأ رهشأ يأ فوذحم فوصوم نم لاح وأ « رهشأ ةعبرأ يأ
 ةيردصم نوكتف نأ ةزمه حتفت نأ كلو ى ةعبرأ هيلع تضم نإف يأ فوذحم

 . جحي ملو ةعبرأ يضمل تناب يأ ( تناب ) : هلوقب قلعتم ليلعت فرح ريدقت ىلع

 م همايأ يف ال ) همعز ىلع جحلا عقوأ وأ جحلا ةروصب ىتأ يأ ( جح نإو )

 ( هلعفل لجأ جحلا نيبو هنيب امو نيبت ال : ليقو ) هنيمي عفني ملو ( حصي -
 ص ةنسلاو رهشلاو مويلا يف ناقباسلا نالوقلا نسي وأ لجألا اذه يف سمي الو
 همامتإ وأ هب مارحإلا ج_لاب هدارم لوآلا لوقلا ىلع ربتعي نأ بجي يذلاو
 يف وأ ةيناثلا ىدامج رخآ وأ بجر يف فلحي نأ لثم كلذب مكحلا فلتخي دقف

 نإف ى هيزجي ال مارحإلا كلذ نكلو « مارحإلا ديريو ناضمر يف وأ نابعش
 نيبو هنيب نوكب ال ثيحب لاوش دعب وأ هلوأ ريغ يف وأ جحلاب لاوش لوأ مرحأ
 لبق سملا زاوج يفو “نيبت الف رهشأ ةعبرأ اعرش زئاج امارحإ جحلاب همارحإ
 :ليقو « تناب ةعبرألا تضم ىتح مرحي ملف مارحإلا ىون نإو ى نالوقلا مارحإلا

 نأل ى ةعبرألا يضب ةمبرأ نم رثكأ لاوش لوأ نيبو هنيب ناك نإ نيىت ال
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 اهجوزت نإف ، تناب تضم ىتح هلتقي ملو انالف لتقي نأ هب فلح نمو

 ىتح لعفي مل نإو ث تمرح لتقلا لبق سم نإف ءاليإلا هلبقتسا دعب

 هتقرافو هتجوزت نإف { هريغ حكنت ىتح هل لحت ال مث تناب تضم

 ه نيبت الف لعفي ملو تضم نإف لوألا اهجوزت مش

 جحلا همالك يف ىون نإو ى قلطتف مارحإلا هتوفي ىتح ةمسلا هلف تقوم مارحإلا

 ص نالوق جحلا لبق سملا يفو ت جحي ملو هتقو يضمي ىتح قلطت الف جحلا تقو يف
 ىون نمك نوكيف مامتإلا جحلا نأب هيلع مكح وني مل نإو “ ةعبرألا يضمب نيبت الو

 تقو لوصو مدمل جحي ملو ةعبرألا تضم اذإ "نيبتف جحلا تقو ريغ يف جحي نأ

 . جحلا

 (تناب تضم ىتح هلتقي ملو انالف لتقي نأ) قالطلاب يأ ( هب فلح نمو )
 لبق سم نإف ءاليالا هلبقتسا دعب اهجوزت نإف ) تمرح لتقلا لبق اهسم نإو
 هلبقتسا دعب اهجوزت نإف ( تناب تضم ىتح لعفي مل نإو “ تمرح لتقلا

 ( لحت ال مث ) تناب تضم ىتح هلتقي مل نإو “ تمرح لتقلا لبق سم نإف اضيأ
 نأ راهظلاب فلح نإ اذك و ( هريغ حكنت ىتح ) هنم اهنيبو ثلاثلا هحاكن دعب

 ءالبإلا لبق اهقلط دق ناك نإف ص قالط راهظ وأ ءاليإب نيبلا نأ كلذو ى هلتقي
 ال : ليقو « يقب ام الإ يلوي وأ رهاظي نأ هل نكي مل نيترم وأ ةرم راهظلا وأ

 الو س رفكي ىتح سمي ال نكلو “ اهجوزت نإ نيبلا دعب ءاليإ الو راهظ قحلي
 . هل “نح

 لوألا اهجوت مث هتقرافو ) ثالثلا دمب هريغ تجوزت يأ ( هتجوزت نإف )
 ى نيبت ذف لعفي ملو ) هربمن جوزت دعبو ثالثلا دعب هجوزت ةروص يف تضم نإف
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 نأ هب فلح نمو ؛ نالوق ؟ ال وأ لعفلا لبق سم نإ مرحت لهو
 : لىقو . تناب رهشأ ةعبرأ ماصف > هموي نم أدبف > ةنس موصي

 اموي لكأ نإف ، نيبت الو س اهلك ابموصي نأب

 يذلاو ( نالوق ؟ ال وأ ) ضمب هراتخاو ( لعفلا لبق سم نإ مرحت لهو
 اهدعب وأ ثالثلا لبق اهجوزت اذإ نيبلا دعب راهظ الو ءاليإ هقحلي ال هنأ يدنع
 هتمذ يف ةرافكلاو ى هلك كلذ يف لعفلا لبق سمي نأ هل نأو « هريغ حاك_ذ دمبو

 اذه نأل ى كلملا لبق انيم كلذ دمب اهجوزت اذإ هنيمي تراص هنم تناب امل اهنأل

 ءاليإلا قحلي ال يدنع اذكهو « نيميلا هيف تعقو يذلا لوألا ريغ جوزتلا

 لبق راهظ وأ ءاليإ كلذ نال جوزتلا امهل ددجو هتمصع نم تجرخ اذإ راهظلاو
 هتهذ يف ةرافكلا معن ع كلم لبق قالط الو راهظ الو ءاليإ الو ى جوزتلا !ذه

 كزدي ال اهقالطب فلح نمو ى اهريفكت لبق سملا هلو “ هتوم ىلإ ولو دح الب

 مرحت ال :تلق “لبق اذك و ' صخرو تمرح هبرض لبق اهسمف هبرض الإ انالف
 . هبرض لبق اهسمو هكردأ نإ آلإ

 فلحب لصتا موي نم اهاون وأ اهنيمي ولو ( ةنس موصي نأ هب فلح نمو )
 دمب فلح نإ هيف فلح يذلا مويلا دعب يذلا مويلا وهو ( هموي نم أدبف )

 ةءادبلا هذه نم دب الو « رجفلا لبق فلح نإ هتليل يلي يذلا مويلاو “ رجفلا
 ماصف ) ةمبرألا لبق تقلط الإو « ىون نإ هاونل اقيقحتو ى نيعي مل نإ [طابتحا

 ء تمرح امهدحأ يف سم نإو ى اراهن الو اليل سمي مل نإ ( تناب رهشأ ةعبرأ

 . يدنع حيحصلا وهو ( نيبت الو اهلك اهموصي نأب : ليقو )

 يضقي نأ لبق لكاف ةنس نيمي مل نإ نكلو « نيديعلا ريغ ( اموي لكا نإف )

 ۔۔ ٢١٠ -



 لعفب نأ هب فلح نمو ، اليل ءطولا هلو ، تقلط اهنم

 تتام نإ و ‘ هتثرو ةحب رأ ضمم ملو لعفلا لبق تام مش اذك

 ٠ . . . ٠ . ٠ . ٠ ‘ اهثرو

 اهطسو وأ اهرخآ وأ امل وأ نم ( اهنم ) نييعتلا مدعب اهم وزلل تمرح نيديعلا

 هيلع ىنبو لصألا بحاص مالك يف مهضعب لاق اك امهلوأ نم لكألا دارملا سيلو

 ىلع اذهو ( ليل ءطولا هلو تقلط ) هب الدتسم هموب نم ةءادبلا نم دب ال هنأ

 ماب هقلع هنأل ةنسلا مامت لبق هسم قالطلا ىرب ال هب للئاقلاو ريخألا لوقلا

 : ليقو ى اهلبق ءطولا هلف ةرضاح ريغ ةنس نّبع نإو ث سام ريغ وهو ةنسلا

 اراهن اهئطو وأ اهرخآ وأ اهطسو وأ امل وأ نم اموي رطفأ و ترضح اذإو ى ال

 ‘هقح همطعي ىتح اهسمي الف هيلع هلام ىلع لجر ديب هتأرما در نمو “ تقلط اهنم

 هيطعي نأ لبق اهسم هلو ةعبرأ تضم نإ هنم نيبت الف الإ و « اهسم نإ تمرحو

 . ءاطعإلل لجأ نإ

 هفلح لبق اهسم دقو ( لعفلا لبق تام مث اذك لعفي نأ هب فلح نمو )
 تتام وأ تام هنأل ( اهثرو ) ضمت ملو ( تتام نإو 0 هتثرو ةعبرأ ضمت ملو )
 ةلعلا وه اذه ث ثرإلا بجوف ى نينت نأ لبق توملا ناكف ص ةعبرألا ىضم لبق

 توملا نال اهنيب ثرإلا ناك امنإ هنأ يدنع يذلاو «ى ءايرك ز يبأو فنصلا دنع

 لعفلا توفل قالطلا عقو توملا عقو امل هنأ ىلع ءانب ةدعلا هدعب هدعب تناكو عقو

 لمفي نأ دصقلا نأل اهتوم وأ ى لعفي ال تيملا نأل 2 هتومب قالطلا هيلإ قلعملا

 ص هتتاف دقف ةتيملا كردي الو ةتوفت الف اهك رديل وه امنإ لعفلا نأل « ةيح يهو
 . رخآلا هثري مل ةعبرألا مامت عم ايهنم تام نمو
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 نإو ء اهثروو لعف تتام نإو ى هثرت الف تام مث طق اهسمي مل نإو
 نإو ص هثرت الف لعفلا لبق تام مش اذك لعفي نأ اثالث هب فلح

 فلح نمو « اهثروو لعف تتام

 اهف ) ةعبرألا يضم لبقو لعفي نأ لبق ( تام مث طق اهسمي مل ناو )
 عقاولا قالطلا كلذب اهيلع ةدع ال هنأ عم لعفلا تاوفب قالطلا عوقول ( هثرت

 لبق ( تتام نإو ) سملا لبق ةقلطملا ىلع ةدع الو « ةدع يف ثرت امنإو « توملاب
 ةعبرألا لبق لمف قمف < لمفلا ىلع فلح هنأل ( اهثروو لعف ) ةعبرألاو لمفلا
 امهدعب لعفلا هيزجي الف اهتايح يف لعفب نأ ىون نإ الإ ص تتام ولو 6 هازجأ

 نع رم ام ىلع ليصفتلا اذه اهيف ثرب هملع ةدع ال ذإ 0 اهثرب الف اهتومب قلطتف

 نأل ص كلذ وني مل ولو اهثري ال هنأ يدنع يذلاو ى افنآ ءايركز يبأو فنصملا

 رم اك كردم اهك ردي ال ةتيملاو « اهك رديل لمفلا نأل ‘ يزجي ال اهتوم دعب هلمف
 هبرض و انالف نيرضيل فلح نم ثنح ىف اوفلتخا اك « هيفالخ ةلأسملاو ى افنآ
 ىلع ءايركز وبأو فنصملا ىرجو ى توفلا لئاسم نم اذه وحنو هتوم دعب
 نذإ الب دحأ هل جوزت ام بئاغلا لبق نإ هنأ راهظلا باب ريغ يف رم اك كاردإلا

 يف فلخلاو ثحبلا نوكي اذكو ى ةلأسملا هذه وحنو « اهثري هنأ تتام دقو

 : هلوقو “ تثروو لجرلا لهف : هلوقو < هتثروو تلعف تتام نإو : هلوق

 . اهثروو لمعف

 ةمبرأ ضقت ملو ( لعفلا لبق تام مم اذك لعفي نأ اثدلث هب فلح ناو )

 ةعبرألا لبق ( تتام نإو ) اهتدعب ةربع الف انالث قالطلا عوقول ( هثرت الف )
 اثالث اهقالطب ( فلح نمو ) ى اهتايح يف لمفي نأ وني مل نإ ( اهثروو لعف )
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 نإو > اهثري الف لعفلا لبق تتاف ءيشلا كلذ يه لعفت نأ كلذك

 اذك امهريغ لعفي نأ كلذك فلح نمو ( هتثروو تلعف تام

 ىتح لحني م نإ : لبقو .هت وم عم تقلط لعفل ١ لبق تام مم

 ذ تن اب تضم

 ( اهثري الف ) ةمبرآلاو ( لعفلا لبق تتايف ءيشلا كلذ يه لعفت نأ كلذك )
 نإ الإ ( هتثروو تلعف تام نإو ) « اهتومب اهلعف توفب تاقيلطت ثالث عوقول
 . هتايح يف لعفت نأ فلح هنأ تملع

 امهريغ ( تام مث اذك امهريغ لعفي نأ كلذك ) !ثالث اهقالطب ( فلح نمو )
 ء هتومب لصف توفب تاقيلطت ثالث عوقول ( هتوم عم تقلط لعفلا لبف )

 ريغ لوقلا اذه “ ثالثب ( تناب تضم ىتح ) امربغ ( لعفي مل نإ : ليقو )
 تضم نإ و ى ءاليإلاب جرخت ال اهنأ هلبق امب دارملا ناك ول هلباقي امنإ ى هلبق امل لباقم
 ص تقلط اهلبق وأ ةعبرألا دعبو لعفلا لبق امهريغ تام نإ هنأو ى رهشأ ةعبرأ

 الوق مهضعب هتبثأ ولو هب لئاق ال ديعب اذهو ءاليإب الو قالطب جرخت م الإو

 اہهقالطب هفلحل اهعامج نم عونمم هنأ عم لعفلا لبق ةعبرألا يضمب نيبت ال فيك
 دب ال ءاليإلا نأ ربتعا لوآلا لوقلا بحاص نإ لاقي الو ؟ هريغ لعف ىلع قلعملا
 ولو “ كلمي ايف ىلآ دق انه لاحلا نإ : لوقن انأل فلالا كلمي ايف نوكي نأ

 ال : لوقي اضعب نأ خلإ مل نإ : ليقو : هلوقب دارملا لعلو “ هريغ لعافلا ناك
 نوكيف لمفي نأ جوزلا فلح يذلا تام ولو ةعبرألا يضت ىتح قالطلا عقي
 مل نإ : هلوقب ريبعتلا نوكي ذئنيحف ى هتوم دعب قلطت اهنأ نم هرك ذ امل لباقم

 ال تيملا نأ عم لعفلا ناكمإ يضتقي هرهاظ نآل ص الكشم تضم ىتح لعفي
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 لجرلا لعف تتام نإو ، تثروو لجرلا لعف جوزلا تام نإو

 . اهثروو

 تضم ىح هلكأي مل نإ : لبقف : هلوق يف باوجلا يتايو ث لعفلا هنم نكمي ال
 . هريظن هنإف تنإ

 دنع ةعبرألا يضم لبق ( لجرلا لعف ) ةعبرألا لبق ( جوزلا تام ناو )
 ءاش ىتم لعفلا هل نأ و ى اردابم لعفي نأ لمتحي هنإ : لمق اك ال ص لئاقلا اذه
 جوزلا٤هكحو جوزلا ةابح لاحلباحصتسا لجرلا لعف نآل رهشأ ةعبرأ دعب ولو

 لجرلا لعفي مل ذإ جرخت لب ى ةعبرألا دعب ائيش لجرلا لعف هدفي مل ايح ناك ول

 ةعبرألا يف ( لجرلا لعف ) اهلبق ( تتامنإو ) اهجوز ( تثروو ) تضم ىقح
 . اهجوز ( اهثروو )

- ٢١٤ _ 



 لصف

 هلك أب قبسف نيعم ءاعو يف ام لك أي نأ قالطلاب فلح نم
 ك تن اب تضم ىتح هلك . . نإ : لبقف

 لصف

 ص ءاعو ريغ يف [نيعم وأ ( نيعم ءاعو يف ام لكأي نأ قالطلاب فلح نم )
 فالتإلا قلطم لكألاب ديرب نأ لمتحيو ط ام هجوب هفالتإب وأ ( هلكأب قبسف )

 ةرابملا هذه ( تناب تضم ىتح هلكاي من نإ : ليقف ) قلطملا يف ديقلل آلهعتسا
 مل نإ : هلوق اذكو ص هتاوفل نكمم ريغ هلنكأو لكؤي نأ نكمأ ول لمعتست امنإ
 ` : هلوق يف رتتسملا ريمضلا وهو عوضوملا يفنب قدصت ةبلاسلا نأ باوجلاو ‘ لمفي

 هنأو ص هلكأي يف ءالا وهو ةيعاقيإ هتبسن ام عوضوملا ريغ يفنبو ى لعفي مل نإ
 ببسلا نع لعفلا مدع ك_لانهو لكألا مدع انه امهو مزاللا وأ ببسملاب ربع
 نوكتف نأ ةزمه حتفت هنأ وأ ص لمفي نم مدعو لكؤي ام مدع امهو موزلملاو
 لعفلا مدعل تناب : ليقو يأ “ تنابب قلعتم ليلعت فرح اهلبق اردقم ةيردصم
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 هنيمي لبق هب قبس نإو ، لكأي ام هيف نكي مل ذإ تقلط : ليقو
 : ليقو ، تضم ىتح هلك أي مل نإ ءاليإ : ليقو 2 قالط عقو : ليقف
 وهو هريغ هلعفف اذك لعفب نأ هب فلح نمو ى ايهنم دح او عقي ال

 هريغ هقلغأ نإف هلفق وأ باب قلغك ىرخأ ةرم هلعفي نأ نكم

 هئاليإ نم َربي مل هقلغأ مش هحتفف

 جوزلا مزلت اذه ىلعف “ تضم ىتح لكالا مدعل تناب : ليقف “ تضم ىتح

 : ليقو ) تمرح اهسم نإو ‘ تناب ةعبرألا تضم اذإف ى سملا الإ اهلك اهقوقح
 تلعج نإو هليلعت ( ذإ ) رهاظلا وهو هريغ وأ لكألاب فلتأ تقو ( تقلط

 ( هب ) لومفمل ءانبلاب ( قبس نإو لكاي ام هيف نكي مل ) تردق ايع تنغأ ةيفرظ
 ص رهاظلا وهو ( قالط عقو : ليقف هنيمي لبق ) هجوب هفالتإب وأ هلك اب يأ

 ، هلكأي مل نإ ليقف : هلوق يف رم ام هبف (تضم ىتح هلكاي مل نإ ءاليإ : ليقو)
 : اذإو « تناب تضم اذإف ى سمي الف ى سملا الإ اهلك اهقوقح همزلت اضيأ اذه ىلعو

 . اتم رح سم

 دق هنأكف ى هدوجو ةين ىلع فلح هنأل ( ايهنم دحاو عقي ال : ليقو )

 . هلكأي ملو دجو نإ قلطت اهنأ هناسلب طرش دق

 ىرخ ] ةرم هلعفي ن أ نكمم وهو هريغ هلعفف اذك لعفي نأ هب فلح نمو )

 هريغ وأ وه ( هحتفف هريغ هقلغأ ) ف هقلغي نأ مسقأ ( نإف هللفق وأ باب قلغك

 هحتفف هريغ وأ وه هقلغأف هريغ هحتفف هحتفي نأ مسقأ وأ وه ( هقلغأ مث )

 نم لك اذك و ى هب قبس ولو « ام ةرم هلعفي نأ ىون نإ الإ ( هئاليإ نم َرنبَي مل )
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 تلبح نإف « ةرم اهأطيلف قلاط تنأف كلبحأ مل نإ : اهل لاق نمو

 نود اهأطي نأ صخرو 2 تناب تضم ىتح الإو ، هتجوز تناك
 نأ نكمي ال نمم تناك ولو ث يضقنت ىتح رارم رهشأ ةفبرأ

 { اهلبحي

 ل۔يقو ى لجأ نإ تقولا يضمي قح ال وأ هنيح يف ثنحي له لاحم ىلع فلح

 . هنيح يف قالطلاب كلذ يف

 يأ ءابلا رسك و ءاحلا ناكسإو ةزمهلا مضب ( كلبحأ مل نإ : اهل لاق نمو )

 رسك و ءاحلا حتفب ( تلبح نإف ةرم اهاطيلف قلاط تناف ) ىلبح كربصأ مل نإ
 ؛اهدعب امو ةقلملاو ءاملا اهبيذي ال ةفطن لمحلا يف يفكيو ( هتجوز تناك ) ءابلا

 ( تناب تضم ىتح الإو ) سافنلل دتعت كلذ يف اهنأ ىرت الأ لبح كلذ نإف

 ول هنأل ةرم اهأطي امنإو ى اهدعبو ةعبرألا لبق تانممآلاب همدعو لحا نيبتيو

 هنع مرحتف ىلوألا ةرملب ىلبح ريغ نوكت نأ لمتحا رثكأ وأ نيترم اهئطو
 نيبت نإ اهس الو دعب ةعبرألا يضمي هتتاف ىلوألاب لبحت م اهنأل ىرخألا ةسملاب
 نم اهتمرح ةروصلا هته يف رهاظلا لب « دعب اهسمو ىلبح ريغ امنأ تانيمألا
 « اهرهط نبح اهأطي : ليقو ى ةعبرألا رخاوأ ىلإ ترخأت اذإ ةيناثلا ةسملا نيح

 يف اك اثالث ىرت ىتح : ليقو ع قالطلا اهيلع عقيف ةضيح ىرت ىتح فكيو
 . « ناويدلا ه

 ةمبرألا ( يضقنت ىتح ارارم رهشأ ةعبرأ نود اهاطي نأ صخرو )

 نم عنام ربكك امهريغ وأ ةراكب وأ رغصل ( اهلبحي نأ نكمي ال نمم تناك ولو )

 نيك لبحت نأ نكمي ال يحم رغصلا نم تناك نإ اهنأ يدنع رهاطلاو " لخ
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 ع تناب سملا موي نم ةتس نود تدلوف اهّسم نإو

 تضم اذإ وأ ص هفلح نيح نم قلطت ناب فالخلا اهيف يرجي نأ نينس ثالث
 اهلابحإ دارأ نإ : تلق ؟ لابحإلا يف عرشي تقو يأ نم : تلق نإو ى ةعبرأ

 ىلعو ى ةرم سي هنأب لوقلا ىلع هنيح نم سملا يف عرش فلح نيح هتقو نم
 ءاوس ى البقتسم اتقو نيع نإو “ سم نيح نم بسحي صخ رملاو « رخآلا لوقلا
 ص هيف سم نيح نم بسحيف سميف تقولا يتأي ىتحف « ال مأ لولحلا مولعم ناك
 كلذ نيبو هنيب تناك نإ همبرألاب اهيضمو تقولا كلذ لبق هل سملا زاوج يفو

 لبقتسم تقو نم الو هنيح نم لابحإلا وني مل نإو “ فالخلا نم رم ام تقولا
 ال ءاليإلل فلح نيح نم ةعبرألا بسح الإ و « هنيح نم سميلف لهذو فلح لب
 تناف كلبحأ مل نإ : دعاقلا هتجوزل لاق نإ هنأ : «ناويدلا» يفو ى سم نيح نم
 تفلب اذإف ةلفط تماد اذم اهئطو ةلفطلل هلاق نإو ى اهنيح يف تقلط « قلاط
 اهنأ نيبتي ىتح "فكسف ةرم اهئطو ضيحت ال ةباشل هلاق نإ و “ ضئاحلاك تراص

 تناف هتي“رس" وأ اهترض ينعي ةنالف تلبحأ نإ : لاق نإو « قلطتف لماح ريغ
 ص فكي مث اهأطيف ةيناثلا ةضيحلا نم رهطت قح فك و اهرهط ن اهسم قلاط
 تنأف ةنالف .وأ ةنالف تلبحأ نإ : لاق نإو ى هتأرما قلطتف لبحت ىتح اذكهو
 . ه ا اهتبحاص أطي نيح الإ اهأطي الف قلاط

 ددعتي ملنإ درفلا ( سملا موب نم ) اهعم وأ ( ةتس نود تدلوف اهسسم نإو .)
 دنع ( تناب ) فللا دمب ةعبرألا ىف رارم سم نإ لوآلا سملا نم وأ ى سملا

 اهنأ روهظل الثم رهشب كلذ دعب اهعضوب الإ نيبلاب ملعي مل ولو رهشأ ةعبرأ خالسنا
 ٠ تقلط اهلق وأ ةعبرألا ع٥ تعضو نإو > هعاحم لمحت ل
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 ه ةعبرأ نود اروصم ًانينج تطقسأ وأ 2 هتدم نود كرحت نإ اذكو

 موي نم كلذ لك « نيعبرأ نود ةقلع وأ ًاموي نينامث نود ةغضم وأ

 ةفطن تعقو نإف ص هسم لبق ناك دنإف { هنيم نم هيربي الف سملا

 ةئام' ىلإ ةغضم محش { نينامث ىلإ ةقلع مث « ةفطن نيعبرأ تناك محرب

 ةرشع ديزو ى هللا نذإب ر

 > حورلا هف خفنيف نينجلا فعض لاتحال

 : > رهشأ ةعب رأ كلتف > نرشعو

 : زهشأ ةعبرأ يهو ى اهمم وأ سملا تقو نم ( هتدم نود كرحت نإ اذكو )

 ىثنألاو رهشأ ةثالثل ركذلا كرحتي : لقو ى مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ : لىقو

 نإف « هتدالو ترظتنا سملا موي نم ادعاصف ةثالثل كرحت نإف هيلعو ى ةعبرأل

 رهشأ ( نود أروصم انينج تطقسأ وأ ) تناب ىثنأ وأ "نبت مل اركذ دلو

 نود ةمقلع وأ ) اهعم وأ ( امو نينامث نود ةغضم وأ ) اهعم وأ ( ةعبرأ )

 هنإف “ هنيمي نم ) ركذ ام ( هيربي الف سملا موي نم كلذ لك ) اهعم وأ ( نيعب رأ
 نينامث لبق ةغضم نوكي الو « رهشأ ةعبرأ لبق روصد ال هنأل ( ، هممم لبق ناك

 ةىلىلعت ءافلا ( نإف ) : هلوق كلذ ىلع "لدي اك نيعبرأ لبق ةقلع الو ' [اموب

 ةغضم مث ، نينام ىلإ ةقلع مث ةفطن ) اموي ( نيعبرأ تناك محرب ةفطن تعقو )
 ةرشع ديزو ) ىلامت ( هنا نذإب روصيف رهشأ ةعبرأ كلتف نيرشعو ةئام ىلا

 نم لكو ص ( حورلا هيف خفنيف ) هتكرح سحت الف ( نينجلا فعض لاتحال

 بقع خفنلاو . ةرشع دعبو اهدعب وأ رهشأ ةعبرأ خالسنا دعب خفنلاو ريوصتلا
 . هلع ءافلا لدت اكو “ رهاظ وه اك « ريوصتلا

- ٢١٩ - 



 . رهشأ ةتس ًايح نوكيف اهلمح ةأرملا عضت ام لقأ نإ : ليق دقو

 (رهشأ ةتس ايح نوكيف اهلمح ) هماتل ( ةأرملا عضت ام لقأ نإ :ليق دقو )
 ‘ 0١١٨ ه ارهش نوثالث ؛هلاصف و "هلل ... .. هوقل هيلع ممجب اذهو

 "نهد ال'وأ نض أربأ تادلاولا و » : لاق اك 2 عاضرلل ارهش نورشعو ةعبرأف

 : لاقو ى '"ا ي ةعاضرلا تب" نأ دارأ نمل ننلماك نئلوَح

 ، بلاط يبأ نب يلع لاق اك ةتس لمحلل يقبو « "" چ ننيماع يف ثاصفو ف
 لثم هيربي ام كلذ دعب ناك اذإ ام هيربي ال هنأ ءايرك ز يبأو فنصملا لوق ديقيو

 رهشأ ةتس دعب رخآ عضت وأ رهشأ ةعبرأ دعب رخآ كرحتيف ةتس لبق عضت نأ

 نيعبرأ دعب ةقلع وأ ص نينامث دعب ةغضم وأ ةعبرأ دعب اروصم رخآ تطقسأ وأ

 هيربي اعضو تعضو اهنأ لصاحلاو ى كلذ هيربي هنإف كلذ فالخ تعضو امدمب

 وأ عونلا قفتا ءاوس “ يناثلا عضولا هيربي هنإف ى هيربي ال اعضو تعضو امدعب
 ةدم نإف ى هدعب ةغضم طاقسإو ى ةعبرألا لبق رةوصم طاقسإك ص فلتخا
 ىقبت نأ زوجي ةغضملا نأ كلذ هجوو ى ائيرب ناكف ةدايز تسقبو ةمات ةغضملا

 نم رثكأ اهؤاقب هللا نذإب زوجي دودحلا كلت نم لك اذك و « رهشأ ةعبرأ نم رثكأ

 نم رثكأ كةرحتم ريغ ىقبيو « رهشأ ةتس نم رثكأ اهنطب يف ىقبيف ى اهدح
 ص نينامث نم رثكأ ةقلعلاو ى نيعبرأ نم رثكأ ةفطنلا ىقبتو “ رشعو رهشأ ةعبرأ

 ‘ءطبلا هللا دارأ اذإ نكمم زئاج كلذ لك ‘ رشعو رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ةغضملا و

 ص ةعبرأ لبق كرحتي وأ ث رهشأ ةتس لبق ابح دلت نأ نآرقلا صنل عونمملا امنإ و

 تلق ام ىلع لديو ى ًاموب نينامث لبق ةغصمو 0 اموي نيعبرأ .لبق ةقلع نوكب وأ

 ١ ه : ف اقحأل ١ ة روس ) ( ١

 . ٣٣ : ةرةبلا ةروس ) ( ٦

 )٣( نايقل ةروسم : ١٤
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 وأ سملا موي نم رشعو ةعبرأ دعب كةرحت وأ اهدعب تدلو نإو

 دعب ةقلع وأ نينامث دعب ةغضم وأ ةعبرألا دعب آروصم هتطقسأ

 الجر نأ ول اذكو ى لاقي ايف هازجأ دقف مويلا كلذ نم نيعبرأ

 وأ ةعبرأ نود كرحت وأ ةتس نود تدلوف همويب اهسفن ةأرما ج وزت

 هقبسل هحاكن دسف لك ةدم نود ةقلع وأ ةغضم وأ اروصم تطقسأ

 . تضم ىتح لمح اهب نكي مل نإو : هلبق اهيف

 هذه يف دلولا نإف ى خلا ةأرما جوزت الجر نأ ول اذك و : هصن ام كلذ دمب هتوم

 رثكأ اهيف تيقب ةغضملا نأ كش الو ص اذه لبق ناك نإ لوألا جوزلل طقسلا وأ

 ٠ رهشأ ةعبرأ نم ةقلعلا وأ رهشأ ةعبرأ نم

 رشعو ةعبرأ دعب ) وأ رهشأ ةعبرأ دعب ( كرحت وأ اهدعب تدلو ناو )
 وأ نينا ) لا ( دعب ةغضم وأ ةعبرألا دعب أرآوصم هتطقسا وأ سملا موب نم
 ء (لاقي اهف هءازجأ دقف ) هيف سم يذلا (مويلا كلذ نم نيعبر) أل ( ا دعب ةقلع
 هنه تسيلف هلل بيغلاو روكذملا هسب اهلبحأ هنأ فاشكنال هب مكحي ايف يأ

 نود تدلوف همويب اهسمف ةأرما جوزت ذاجر نأ ول اذكو ) « اضيرم ةرابملا
 ص ةمبرأ نود ( اروصم تطقسأ وأ ةعبرأ نود كرحت وأ ) سملا موب نم ( ةتس
 "لك ةدم نود ) لاق اك نيعبرألا نود ( ةقلع وأ ) نيناثلا نود ( ةغضم وأ )

 لبق يأ ( هلبق اهيف ) اهقوف وأ ةقلع وه لمحلا قبسل يأ ى( هقبسل هحاكن دسف
 . نالوق ؟ ةدعلا دعب حاكنلا ددجي وأ ‘ هملع تمرحو ى هسم

 ( تضم ىتح ) كرحتلاب لمح اهب نيبتي مل يأ ( لنمح اهب نكي مل نإو )
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 كرحت وأ تدلو مم هريغ تجوزت نإف 4 ةقلطمك دتعت مش هنم تناب

 . ءاليإلاب جرخت مل اهنأ تبثف هتجوز تناكو لوألا مزل ةدملا نود

 نإ اهموي نم تجوزت تضم ىتح اهلبحي نأ هفلح دعب اهسمي مل نإو
 ىتح اهلزتعاو ةدحاو اهعماج كتلبحأ نإ : اهل لاق نإو ص تعاش

 \ رهشأ وأ ءورق ةثالث دتعت

 دتعت ءاليإلاب ةجراخلا نإ : لاق نمو ( ةقلطمك دتعت مث هنم تناب ) رهشأ ةعبرأ

 تجوزت نإف ) ى نيتقلطم 'يندع اهوحنو هذه م نلأ ى ءاليإلا دمب ةقلطملا ةدع
 ةدالولا ةدم ( ةدملا نود كرحت وأ تدلو مث) اهتدع وأ ةقلطملا ةدع دمب ( هريغ
 هنأ روهظل ( هتجوز تناكو لوألا ) جوزلا اهدلو ( مزل ) كرحتلا ةدم وأ

 ىلع امأو ى دتبعت ةدعلا نأ ىلع ءانب يناثلا نم دتعت ىتح اهسمي الو ع هسب اهلبحأ

 وأ اهقلط نإف ث ( ءاليالاب جرخت مل اهنأ تبشف ) هل لمحلا نأل اهسميف لمحلل اهنأ
 لوألا اهسمي الو هملع تمرح : ليقو “تءاش نإ يناثلا تجوزتو تدتعا هتقراف

 هيفكت ةدع مضولا اذه نوكي الو ى قالطلا ةدعك عضولا دعب دتعتو عضت قح

 . هيفكت : ليقو ى ةقلطمال ةدع عضولا نال

 نا اهموي نم تجوزت تضم ىتح اهلبحي نأ هفلح دعب اهسمي مل نإو )

 مدع يف ناقدصيو ى هب قلعت ولو ى قالطل ال ءاليإلا كحي تجرخ ذإ ( تءاش
 دمب ولو ءاش ىتم ( اهعماج ) قلاط تناف ( كتلبحأ نإ : اهل لاق نإو ) ى سملا
 اهعماج دق نوكيف ىلوألا ةرملاب اهلبحأ دقو اهعماجي الئل ( ةدحاو ) ةره ةعبرألا
 ىتح املزتعاو ) يتأي اك ىلوألا ةرملاب لمحت مل نإ مرحت ال نكل "قالطلا عوقو دمب
 ؛ ضمحت ال تناك نإ ( رهشأ ) ةثالث ( وأ ) ضيحت تناك نإ ( هورت ةثالث دتعت
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 ني ] ناف .4 كلذك دتعت ىتح اهل زع مم ىرخأ اهم لبح م نانف

 . . ` . . . . . ‘ اضيأ ىرح 3 \ سم اهب

 ( اهممم ) لومفملل ءانبلاب وأ لمحت مل يأ - ءاتلاو ءابلا حتفب ( لتب نإف )
 ( اهينبي مل نإف )هرهشأ وأ ءورق ةثالث ( كلذك دتمت ىتح اهلزع مث ىرخأ ) ةرم
 . ءاهتنا الب اذكهو ( اضيأ ىرخأ ) ةرم ( اهسم ) لمح

 ثالث ىلع هدنع تناك نإ اهنم امعجر قالط قلطملا ىرب ام الإ اهنم ىرب الو

 يف فالخ ىلع اهنيب امو ةبكرلاو ةرسلا ادع ام اهنم ىرب : لبق دقو ى نيتنثا وأ

 ص ةوهش الب ركذ ام وهو ت ايعجر تقلط نمم سي ام الإ اهنم سمي الو ى ايهلوخد
 ءاهنم ميش يف سملا الو رظنلا هل زوجي الف ةوهشب امأو ى ةوهش ريغل رظنلا اذك و

 «فكلاو هجولا سم هلو رظنلا نم دشأ هنأل ةوهش الب ولو كلذ سمي ال : لىقو
 رظني الف دحاو قالط الإ امهل قبي مل نإ امأو “ ةوهش الب كلذ لكو ى ال : ليقو

 ابهلبحأ دق نوكي نأ ةفاخم هتجوز ريغ نم سمي وأ رظني ام الإ سي الو اهنم
 ةرم اهقالط نميف لوألاو ‘ طقف ناترم اهقالط نميف ةيناثلاو ةثلاث ةقىلطت قلطتف
 كلذ نأ اك ى ةداع ءاسنلا هيف دلت ال يذلا نسلا تلخد ولو ثلاثلا قالطلاك

 همالك نم رهظي ام ىلع ربك وأ رغصل اهتدالو نكمت ال هنيمي نيح تناك ولو مزال

 رغصل اهتدالو نكمت ال تناك اذإ دح الب ارارم اهمماجي نأ هل نأ يدنع يذلاو
 ملو اهعماج وأ ى الصأ كتلبحأ نإ : هلوق دعب هتأرما عماجي مل نإو ى ربك وأ

 اهمماجي مل نإ : ليقو ث ةعبرألا تضم ولو ‘ قلطت ملو « "نبت مل ةدملا دعب دعي
 . ةعبرألاب تناب الصأ

 اهسم اذإو ى ةعبرألا دعب ةقلطملا ةدع اهمزلأ ةقلطملا ةدع ةنئابلا مزلأ نمو
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 مل هفلح دعب سملا موي نم ةتس نود تدلوف لوألا يف اهسم نإو

 وأ كرحت تإ اذكو ى هئطو لبق ناكو ، دلولا كلذب قلطت

 كلذب قلطت مل ةدملا نود ةقلع وأ ةغضم وأ اروصم تطقسأ

 اهنود وأ لوألا نم ةنس دعب تدلوف ارارم اهسم فإو « هقبسل

 رخآلا نم

 ءءاش ىتم ةعجارملا دعب اهسميو ءاش نإ اهعجاريف قالطلا اهيلع عقو تلمحف

 ؛ تمرح ملعي م وأ ملع لمحلا عوقو دعب اهسم نإو ى كلذ دعب هيلع ءيش الو

 فلح اذإو “ سملا نم نهب جوزتلا لبق ءاسنلا رئاس هب مرحت ام لكب مرحتو

 كلذب لبحت مل اهجرف رهاظ يف وأ اهجرف ريغ يف اهأطي ناكف اهلبحأ نإ اهقالطب
 ف اهئطو ناك نإ و ‘ هب لبحت ال اهنأل كلذ ىلع ةموادملا هلو اهلازتعا همزلي الف
 نم عقو امبر نكل ‘ كلذكف اجراخ ةفطنلا يقلي ينعأ لزعي هنكل جرفلا لخاد

 . ردي ملو جرفلا لخاد ف ليلق هتفطن

 نود دارأ وأ ثاهعم وأ ( ةتس نود تدلوف لوألا ) نيحلا ( يف اهسم نإو )
 اهرخآ عم تدلو اذإ امو ث ةتسلا رخآ لبق تدلو اذإ ام لمشيف ةتس خالسنا
 سملا موب نم ( يتأي وأ رم ام ةرابملا هذه لثم يف اذكهو ى دمب الو لمق ال

 . فلح دعب عقاولا اذه ( هئطو لبق ناكو دلولا كلذب قلطت مل هفلح دعب

 ( ةدملا نود ةقلع وأ ةغضم وأ اروصم تطقسأ وا كرحت نإ اذكو )

 ص قوفام ةقلع وه يذلا لمحلا قبس يأ « ( هقبسل كلذب قلطت مل ) لك ةدم

 ةنس دعب تدلوف ) ةدع دعب ةرم لك نكل ( ارارم ) وأ نيترم ( اهسم نإو )
 ةغضم وأ اروصم تطقسأ وأ كرحت وأ ( رخآلا نم اهنود وأ لوألا) سملا ( نم
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 نم آرارم اهسم نإو ث رخآلا نم اهدعب تدلو نإ ال ، تمرح
 الف لمحت ملو رخآو سم نيب نوكي ام ركذ امك دتعت نآ ريغ
 سملا نم لمحت مل اهنأ حضتي ىتح أهسم ديعي نأ هل هركو ث مرحت
 ٠ لوألا

 نأب مكحلل ( تمرح ) رخآلا نم اهنود وأ لوآلا سملا نم لك ةدم دمب ةقلع وأ
 نيمساا دعب الوأ ناك ام لوألاب دارملاو ‘ هدعب اهعماج دقو لوألا سملا نم اهلمح

 دتعتف اهس نأ لثم ى هدمب رخآ سم ىلإ ةبسنلاب اهدعب آلوأ ناك امو 6 اقيقحت
 . ثلاثلا ىلإ ةبسنلاب لوأ يناثلاف « دتعتف اهسمي مث دتعتف اهسمي مث

 تطقسأ وأ كرحت و أ « ةتسلا دعب ي أ ى ( امدعب تدلو نإ ) مرحت ( ال ) و

 اهعماجي مل هنآل ص ( رخآلا ) سملا ( نم ) ةدملا دعب ةقلع وأ ةغضم وأ اروصم
 وأ نيترم ( اهسم نإو ) ى قالطلا عقوف يناثلا سملا نم تلمح لب « ىلبح

 سم نيب نوكي )رك ذ اك : هلوق يف امل نايب ( امي ركذ اك دتعت نأ ربغ نم أرارم )

 نيترم اهمماجي وأ الصأ اهعامج كرتي ال نأب رهشأ وأ ءورق ةثالث وهو ( رخآو
 ةدع اهكرتيف ةرم اهعماجي وأ « اذكهو كلذك لعفيف ةدع اهكرتي مث رثك أ وأ

 اهكرتيف ةرم مث ةدع اهكرتيف ةرم اعماجي وأ « اذكهو رثكأ وأ نيترم اهعماجي مث

 لماح اهنأ هل ناب نإف ( ‘ مرحت الف لمحت ملو ) اذكهو رثكأ وأ نيترم مث ةدع

 يف اذ۔كو ص نالوق اهتمرح يفف ‘ لماح ريغ يم اذإف ادمع اهعماجو

 . هرفك

 ( لوألا سملا نم لمحت إ اهنا حضتي ىتح اهسم ديعي نأ هل هركو )
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 نهو . اهملع قالطلا عوقو لعب لوألا نم الماح اهأطر نأ رذح

 نهكرت نإف س قلاوط نتنأف نكعماجأ مل نإ : نهل لاقف عبرأ هل

 تهرح نهسم نإو « ءاليإلاب نجرخ تضم ىتح

 ملعي نأ لبق اهئطو مرحي هنأ يدنعو ى ةبسن وأ اقيقحت نيميلا دمب لوألا دارأ

 ى يردي ال ذإ تلبح ا۔ملعلف ى تلبح نإ اهقالطب فلح دق هنأل ء لمحت مل اهنأ
 : للع لاقو ڵ ١١ ه "ملع هب كل سنل ام فقت الو » : ىلامت لاق دقو

 ،ةهاركلاج دارأ فنصملا "لعلف ،'")« هنع اوتفاكف مكل نّئبتي مل رمأو ... »

 عقو اذإو «ةهاركلاب وأ مم رحتلاب كحن انإو ميرحتلا يفبني ال :هلوقب ءايركز ابأو
 سملا ( نم ذاماح اهاطي نأ رذح ) اهتمجر هلف مرحت ملو لئاسملا يف قالطلا

 ص دسةم ةعجرلا لبقو قالطلا دمب سملاو ( اهيلع قالطلا عوقو دعب لوألا )
 ايلك نيدهاشب اهعجاربلف تامح ولو ى ةدع الب ارارم هعايجي دسفت ال نأ دارأ نإو

 : يزجت قالطلا عوقو نم كش ىلع ةعجرلا نإ انلق نإ اهئطو دارأ

 مل نا : نمل لامف ) ناتجوز هل وأ ثالث وأ ) عبرأ ) تاجوز ( هل نمو )

 نم اهدعب وأ اهلبق امو ةلأسملا هذه يف باطخلا سيلو ى ةعفد يأ ( نكعماجأ

 عماجأ مل نإ وأ نهمماجأ مل نإ :لوقي نأ لثم « اهلثم ةبيغلا لب ‘اطرش لئاسملا
 اذه نأ هيفو ( ءاليإلاب نج رخ تضم ىتح نهكرت نإف ‘قلاوط نتناف ) يتاجوز
 نيح نم نقلط : ليقو ؟ ءاليإلا نوكي فيكف « هل عنم ال سملل ءاعدتسا
 تمرح نهّسم نام ) ماعطلا ةلاسم يف ليق اك اعيمج نهسم ناكمإ مدعل فلحلا

 ٠.٣٦. :ء ١ رمإل ١ ةروس ) ( ١

 . دو اد يبأل ثيدح نم ) ل (
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 مرحت مل هلعلو ، لاقي ايف رخآ اهسم يتلا ةعبارلا ال ىلوألا ثالثلا

 عانتمال ثالثلا تمرحو « هملع فلح ك ةعفد اهعم سمي ام ءافتنال

 ‘ لمأتف ‘ قرف ثمح 4 كلذك نهسم

 نإ ىلوآلاو ى اثالث ؟نك نإ ةيناثلاو ىلوألاو ى اعبرأ نك نإ ( ىلوألا ثدلثلا

 ةيناثلا وأ رخآ ؟سم يتلا ةثلاثلا وأ رخآ آرسم يتلا ( ةعبارلا ال ) ناتنثا تناك

 ( هلعلو ى لاقي ايف ) ارخآ سم يتلا مرحت ال هنأ لصاحلاو ( رخآ اهتسم يتلا )
 فلح امك ) ةمفد سملا نكمأ ول ( ةعفد اهعم سمي ام ءافتنال مرحت مل ) ناشلا يأ

 امبرأ نك اذإ الثم ( ثدلثلا تمرح و ) « ةعفد نهعماجي نأ هدارم نإف ( هيلع

 ةدحاو دعب ةدحاو سمو ( قرف ثيح ) ةعفد يأ ( كلذك نهَسم عانتمال (

 لبة ؟سم نمك وه وأ ى ةعفد نهتعماجس رسيتت مل ذإ قالطلا دعب عقاو ًنهَسفف
 “رسم ىرخأ دعب ةدحاو 'هسمف « ةعفد نهسم ىلع ىلآ امنإ هنأل هيملع ىلإ ءام لعف
 . ( 'لٌّماتف ) نمرحف همالك رهاظ اذه لب “ نكمي ال يذلا ةعفد سملا لبق

 ءافتنا ةريخألا مرحت مدع ةلع تناك ول هنأ ِل رهظف ُتذلمأت

 ةلجلا نوكتف ناتنثا اهعم قبت مل هنأل ةعبارلاك ةثلاثلا تلحل ةعفد اهعم سمي ام
 « ناتنثا الإ قبي مل ثيح ةيفتنم ةعامجلاف « ةدحاو تيقب لب ى ةعفد اهسمي ةعامج

 نهَسم عانتما ة ريخآلا لبق ام مرحت ةلع تناك نإو « نانثا عملا لقأ نأ الإ
 مل نإ : هلوق نألو ێاهلبق ام عم اهيف ةلعلا هذه دوجول اضيأ ةريخألا مرحتلف ةعفد

 ص ةعامجلا دارأو ى هتين لسرأ نإ الإ مهللا ڵ لثم ةمبرالل باطخ نكمماجأ
 لاسرإ يف قدصم هنأل « ةثالث وهو عمجلا لقأب هيلع مكحف ى اعبرأ اهنوك ديقب ال
 نهايإ هسمب نمرح رسيتي مل اذإو ث ةعفد ةعبرألا سم ىلع فلح دقف الإ و ى ةينلا

 ذإ ثنح ىلوآلا سم درجمب لب ى اهريغ ىلع ةريخألل ةيزم الو « فلح ام ريغ ىلع
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 م نمرحن الف هيلع فلحو . ارارم نهعماجي نأ هنيميب ىنع نإو

 . . . . . .[. نهسم نإ

 ؛ تمرح ةدحاو سم ام لكف « ةعفد نهسم نم هملع فلح ام ضقن

 هنإف “ لاقي ايف : هلوقب راشأ كلذ ىلإ و اعيمج ةعبرألا ةمرح ىل رهظي ام رخآف

 ضعب نود اضعب سم نإو 0 ةعبارلا تود ثالثلا ةمرحب لوقلا ضيرمت هب دارأ

 لبق تقلط : ل۔ءقو ى ةعبرألا تضم اذإ ناب سمي مل نمو ى سملاب مرح سم نفف
 : لاق نإف ؟ ةعفد تينع له : هل لاقي لب ع ماعطلا ةلأسم يف ليق اك ع ةعبرألا

 . لاق اك ى ةمرح الف « تلمهأ : لاق أ ،ال : لاق نإو ؛ كلذف من

 نمي ل وأ ةدحاو دعب ةدحاو يأ ) أرارم نهعماجي نأ هنيميب ىنع نإو )

 « ةدحاو دعب ةدحاو سم ىلع ذئنيح لمحم هنأل ةدحاو دعب ةدحاو الو ى ةعفد

 نهعامج ىلع يأ ( هيلع فلح و ) ةمفد ىون نإ الإ ةعفد نهسم ىلع لمحي الو
 ( نهسمم نإ نمرحي الف ) تملع :اك لاسرإ عم نهعامج وأ 2 ةدحاو دعب ةدحاو

 اذإ سمي مل نم تنابو ى هتجوز يهف اضعب سم نإ و “ تضم اذإ نب نهسمي مل نإ و
 دقو تضم اذإف ى ةدحاو ةدحا و اعيمج نهيلع نايتإلاب هنيمي قلع نإ الإ « تضم

 هثنحل حيحصلا وهو قالطلاب : ليقو ى ءاليإلاب عيمجلا جرخ ضعب نود اضعب ؟رسم

 . هملإ قلع امع

 نهنم ةيراج ءىطو اماك : لاقف راوج عبرأ هل لجر نعو : « رثألا » يفو
 ىقبت : لاق ةعبارلا أطي ملو ةثلاثلاو ةيناثلا ءىطو مث ةدحاو ءىطوف ‘ ةرح
 ةعبارلا ءىط و نإف ى ىلوألاو ةيناثلاو ةعبارنا قتمتو ى ارخآ ءىطو يقلا ةثلاثلا
 اذإ انباحصأ .يأرو ى ةفينح يبأ يأر اذه : انباحصأ لاق “ قادص امف ناك
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 تمرح نهثطوف { قلاوط كبحاوصف كعماجأ مل نإ : لكل لاق نإو

 نم عنم هنأ اهيلع قدصي اهنم الك نأل ةعبارلا نود ىلوألا ثالثلا
 . . . ...... .... الثم ةعبارلا ىلإ رظنلاب اهسم

 نهنامنأ ثلثب نيعستسي : مهضعب لاق ى ريرحتلاب يقاوبلا تجرخ ىلوألا ءىطو
 نهنم ةدحاو ءىطو املك وأ ءىطو اذإ : لاق اذإ اذه : ضعب لاقو ى دسلل

 ثالثلا تقتع نهنم ةدحاو ءىطو اذإف ص ةرح ىرخألاف ى ةرح نهنم ةدحاوف
 : تئطو اذإ : لاق اذإ امأو « نقتعيو ميشب نيمست الو ءىطو ىتلا قتعت ملو

 ‘ءىطو يتلاو أطي مل يتلا ى نهلك نهيملع عقي قتمعلاف ى ةرح ةدحاوف نهنم ةدحاو

 دعب نم ءطولا ىضمأ نإف « نهنامئأ عابرأ ةثالثب هل نيمست : لاق نم : لاقو

 ءيشب نيمستسي ال ليقو « ادبأ هيلع تمرحو قادصلا امل بجو نيناتخلا ءاقتلا

 ى اهيلع ميرحتلا عقو يتلا فرعي مل نهادحإ ءىطو املو “ ةرح هذهف : لاق نإ الإ

 . نهنامأ عابر ةثالثب نيعستسي اذه يفو

 نهل لاق ( قلاوط كبحاوصف كعماجأ مل نإ ) : نهنم ( لكل لاق نإو )
 اهس ةدحاول كلذ لاق ول امأو ، ءطولا يف اميمج نهل لوقلا دعب عرشو كلذ

 ( ةعبارلا نود ىلوألا ثدلثلا تمرح نهنطوف ) ةد۔>اول ءاليإ الو قالط الف

 نأل ) ىلوآلا تمرح نيتنثا وأ طقف ةيناثلاو ىلوآلا تمرح اثالث "نك نإ اذكو

 نم عنم هنأ عم اهيلع قدصي ) اعبرأ نك ذإ الثم ثالثلا نم يأ ( اهنم ذاك
 عنم هنأ اهيلع قدصي ثالثلا نم الك نآل ديق ال ( لثم ةعبارلا ىلإ رظنلاب اهسم
 دصق اماك هنأ كلذ لصاحو “آضيأ ثالثلا نم نييرخ"ألا ىلإ رظنلاب اهتسم نم
 لاح وهو“اهريغ سمي مل ذإ قلاوطلا بحاوصلا نم اهنأ اهيلع قدص عامجلاب ةدحاو
 لثم اذ ريدقتب وأ ءاثلا رسكب- الثمم ىنعمب وأ الثم كلذ تركذ يأ “فوذهم
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 نبعماج نإف ى اهتبحاوص نم عنم ىفتنا ثيحو « اهعماجي مل هنأل

 نيح اهعامج نم عنميام كانه قبي مل هنإف ةعبارلا فالخب نمرح

 الف تعموج اهنأ اهيلإ ارظن لك ىلع قدصي هنأ عم اهبحاوص تمرح

 2 لمأت . حضاو كلذو يه اهعامج مرح

 ثيح و) نهعامج دعب الإ ةعبارلا يأ (اهعماجي مل هنأل )تركذ ءاتنم الاح نوكيف

 : ةبحاص عمج يف لاقي ( اهتبحاوص نم عنم ) الثم ةعبارلا عاج ( ىفتنا
 ىلع ةبحاوصو بحاوص عمجيو ةذاش ءاتلاب - ةبحاوصو‘بحاوصو تابحاص

 . تابحاوص

 ءطو دعب نهعامج نم عونمم هنأ عم نهعماج هنأل ( نمرح نهعماج نإف )
 تمرح نيح اهعامج نم عنمي ام كانه قبي م هنإف ةعبارلا فالخم ) الثم ةعبارلا

 تعموج اهنأ ) ةعبارلا ىلإ يأ ( اهيلإ ارظن لك ىلع قدصي هنأ عم ‘ اهبحاوص
 تدجوف تلمأت ( 'لّمات ‘ حضاو كلذو ) ةعبارلا يأ ( يه اهعامج مرحي الف
 اك اهسمو ى نمل لاق اك امل لاق هنآل ص ةمرحلا انماس اذإ ةمرحلا يف اهريغك ةعبارلا
 بحاوص اهل و اهسمي نأ وه امنإ هنمو اهبحاوص تمرح دقو اهسم اذاف ‘ نهسم

 تمرح ةدحاو سم ام لك اذك و “ تمرح نهمتمرحل ا۔ل ةيحاص الو اهسم املف

 تمرح ىرخألا «رسم اذإو ى اهيلع مدقتلا ىتحتست ةثلاثلاو ةيناثلا نم الك نآل
 تمسقبو اهلبق سملاإب تمرح ةدحاو نإف ص ثالث اهل بحاوص الو اهسم هنآل

 قبت مل هنأل تمرح ةثلاثلا سم اذإ اذك و « اثالث بحاوص دارأ امنإو ط ناتنثا
 بنيز و دلنه "نهو ىرخآلا ىلع ممدقتلا تقحتسا ةدحاو لك لب ‘ ةدحاو الإ
 ىتحتست دعدو ى بنيزو دنهو دعد ىلع ميدقتلا ىتحتست لمجف « لمجأو دعد و
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 ةسوسمملا تمرح تضم ىتح يقابلا كرتو ةدحاو سم نإو

 ى دعدو بنيزو لمج ىلع ميدقتلا قحتست دنهو « بنيزو لمجو دنه ىلع مدقتلا

 تمرح نهنم سم نم لكف “ بنيزو دنهو دعد ىلع مدقتلا قحتست بنيزو
 سم نمف ى الاح هرمأ نوكيف ى اهريغ س ىتح اهسم نم عنم دقو تسم اهنأل
 تضم اذإ ىلطت لوق هيف نوكيف البإلاب تناب تضم ىتح سمي مل نمو ‘ تمرح
 اهريغ سمي نأ هتاف ةدحاو "سم اذإ هنأل اهنيح نم قلطت لوقو ى ةعبرألا
 ىلع ءانب كلذ ىلع همالك انلمح امنإو « الوأ ةدحاو لك سي نأ فلح دقو ى آلوأ

 مل هنأل ةعبارلا مرحت مل فنصملا هركذ امل امبت لقف تئش نإو « بيترتلا وني مل هنأ

 الك نأ نم هركذ املو ى اسم هتاف ةعبارلا سم اذإ الإ نهسم ام دعب هنيمي يف ربي

 رهاظلاو ‘ دحاو ايهقدص امف ص ةعبارلا ىلإ رظنلاب اهسم نم عنم هنأ اهيلع قدصي

 بحاوصلا قالط قلع هنأل عامجلاب ةدحاو لكل ىفو دق هنأل ةدحاو مرحت ال هنأ

 قالط اهتهج نم ىفتنا ةدحاو سم اماكف « نهلك نهسم دقو < سملا مدعب

 هنأ قدصيف « اهبحاوص قالط اهتهج نم يفتنيف نهترخآ ىلع يتاي ىتح اهتبحاوص
 الثم ةعبارلا ىلإ رظنلاب لك سم نم اعونمم نوكي امنإو « ةدحاو لك نيمي يف "رب دق
 ى كلذك سيلو « اهنيعب ىرخآلا لبق اهسمي نأ اهنيعب ةدحاو لك نيمي يف ىون ول

 دعب ةدحاو عماجي نأ هنيمي يف هترابع نم مزل ولو لسرأو لكل عامجلا ىون امنإو

 ةعبارلا سم لبق اعقاو اسم ثالثلل هسم ناكل نعو ىون ول لب “ ةدحاو

 سم نإو ) : هلوق نومضم انلق اه ىلع لديو ى نهسم قبسي نأ ىلع فولحملا
 ى بحاوصلا سمي مل هنأل ( ةسوسمملا تمرح تضم ىتح يقابلا كرتو ةدحاو
 . قلاوط كبحاوصف كسمأ مل نإ : بحاوصلا نم لكل لاق دقو

 ذإف ع ضق مل ام سملاب كرادتلا هل هنأل ةعبرألا يضمت ىتح ةسوسمملا مرحت الو
 مارح ةمجارلا لبق ةسوسمملاو ى قلاط يهو اهسم هنأ فشكنا سم الب تضم
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 يضمي ناتكورتملا تنابو اتمرح نيتنثا سم نإ اذكو ى ثالثلا تنابو
 اهس ل نإ ةعبارلا نيبت الو ى نمرح اثالث سم نإو ‘ ةعبرألا

 صم ىح

 وهو اهريغالو ىلوألا ةسوسمملا مرحت مل ةعبرألا لبق نهسم ول نأ هموهفم
 اذهو ‘ نهسم نإ ةمرحلا مدع نم تركذ امل بسانمو “ فنصملل ىتبس امل فانم

 تمرح ةسوسمملا نأ ىعار لب “موهفملا اذه فنصملا عارب مل ولو « رمآلا سفن يف
 ةسوسمملا تمرح : ليقو ى الثم ةعبارلا سمي ىتح اهنم عونمم هنأ لاح يف اهسمل

 لبق اهسم هنأل ىلوآلا تمرح ديرب نأ لمتحيو ( ثالثلا تناب و ) اهسم نيح
 نم لك الاح رمآلا ناكف ث اهريغ ل۔ق اهسمي نأ ةدحاو لكل طرش دقو ى اهريغ

 ةقو لبق اهسم دقف سم

 سم ناو ى ةعبرألا يضمب ناتكورتملا تناب و اتمرح نيتنثا سم نا اذكو )
 اهعامج نم عنمي مل هنأل ( تضم ىتح اهسمي مل نإ ةعبارلا نيبت الو ‘ نمرح اثالث
 نإ : اهريغل لاق دق هنأل قالطلاب جرخت وأ نيبت : لاقي دقو « اهمنمت نم قبت ملو
 هفكي ملف ى زوجي ال اعامج نهعماج دق وهو ع قلاوط كبحاوصف كعماجأ م
 وأ قالطلاب جرختف ، لحي اعامج نهعماجي ملو ةعبرألا تضم هنأ قدصف « ةمبارلل
 : ليق ىتح هب نمرح نهنأ ىرت الأ « زوجي ال نهمماج يذلا عامجلا نآل س ءاليإلاب
 بابلا لوأ يف همالك هديفي اك ديعي ىتح ى ال : ليقو ى هنم ةيناثلا ةلاحلاب رفكي
 :ضعب لوق۔ف هيف فلتخي دقف زئاج ريغ [۔م ناك اذإف٤قادصلا باوبأ نم ريخألا

 هتجوز قالطب فلح نمك ع جرخت : ضعب.لوقيو ءاليإلاب ةعبارلا جرخت ال هنإ
 هجو كلو ص زوجي ال سم هنإف ةتيم يهو اهعماجف تتامف ىرخالا عماجي أ

_ ٢٣٢ _ 



 : لكل لاق نإ اذكو ص اهدعب وأ ةعبرأ نود اهسم نإ مرحت الو

 تضم ىتح نهكرت ناف ‘ قلاط ىزأف كبحا وص عماجأ ل نإ

 تود ىلوألا ثالثلا ترح لكلا سم نإو « ءاليإلاب نجرخ

 2 آرخآ سم يتلا ةعبارلا

 ص قلاوط كبحاوصف كعماجأ مل نإ : اهل لاق هنأ وهو ى اهنيبب كحلا يف رخآ

 ىتح اهسمل عنم “ اذه لثم اهريغل هلوقو “ اذ_ه لثم اهريغل لاق دقو

 . ريغلا "رسي

 ملو اهعامج نم عونمم ريغ هنأل ، ( اهدعب وأ ةعبرأ نود اهسم نإ مرحت الو )
 دقو اهعماج هنأل مرحت : لاقي دقو ى الوأ هركذ ام ىلع اهعامج نم عنمي ام قبي
 ترأ ىلع قالطإلا دنع لومحم ‘ كمماجأ مل نإ : اهل هلوق نآل ى اهعامج نم عنم
 ةدحاو لك تناك نإو ى اهريغب هئدَب ال وأ اهعامج هتاف دقو آلوأ اهعماجي

 . ءاليإلاب ن ةعبرأل ا تضم ىتح ةسوسمم ريغ "هنم

 ىتح ّنهكرت نإف“قلاط تناف كبحاوص عماجأ مل نإ : لكل لاق نا اذكو )
 ةعبارلا نو د ىلوألا ثالثلا تمرح لكلا سم نإو 0 ءاليإلاب نجرخ تضم

 ةدحاو لك نآل « ءاليإلاب نجرخ نهك رت نإ هنأ يدنع يذلا « ( ارخآ سم يقلا

 نإ ليق اك ال ص ةعبرأ تضم ىتح في ملو اهيلع فلح هنأ اهيلع قدص

 ء,حجرم الب حيجرتلا مزلي اللثل عبرأ تجرخ نكلو ىةثالث جرخت نأ سايقلا .
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 هل نمو ى اهلبق يتلاكف تضم ىتح يقابلا كرتو اضعب سم نإو

 اجوزتم ال نكرت نإف نهيلع جوزتي نأ نهقالطب فلحف عبرأ

 ء كلذ نهيلع جوزت نإ هيربي الو ث ءاليإلاب نجرخ رهشأ ةعبرأ

 حصي الو

 مل لكلا سنم نإو ص ها ةعبار ريغو ةعبار نوكت رأ ةدحاو لك لاتحال

 . ةدحاو مرحت

 ( اهلبق يتللا ) ةلأسملا ( كف تضم ىتح يقابلا كرتو اضعب سم نإو )

 ثاحبألا كلذ يفو ى ةعبارلا ريغ ةعبرألا تضم اذإ اهريغنيبو ةسوسمملا ةمرح ىف

 ى قلاطلا نيعي ملو“قلاط ةدحاوف ةدحاو تئطو نإ : هئاسنل لاق نمو ى ةقباسلا

 يهو اهنيع نإو ه ةفشحلا ىلع داز نإ ءىطو يتلا مرحتو ى نقلط ةدحاو ءىطوف

 ةفشحلا ىلع دازف ءىطو يتلا يه تناك نإو « اهدحو تقلط ءىطو يتلا ريغ

 اهئطوف قلاط ركنم ةدحاوف ةنالف تئطو نإ : لاق نإو < تمرح

 مل نإو “ قدص نهنم ةنالف تدرأ : لاقف قلاط هتأرما لاق نمو “ كلذكف

 . نقلط وني

 جوزتم ربغ ( نهكرت نإذ“نهيلع جوزتي نأ نهقالطب فلحف عبرا هل نمو )
 جوزقلا لبق نهنم ىمس نم مرحو ى ( ءاليإلاب نجرخ رهشأ ةعبرأ اجوزتم ال )

 حصي الو ) “ يربي لعاف جوزتلا ( كلذ نهيلع جوزت نإ هيربي الو ) « دعب وا
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 تايقابلا ىلع جوزت مم نهادحإ هتقراف نإو ى ةسماخ حاكن

 نهضعب سم نإف ض نهلك ىلع جوزتي مل هن ال هيزجي الف

 ٠ م رح

 ليلعتلا ديفمو ى مهدنع ةيفانئتسا واولاف « ليلعتلل ةفنأتسم ةلمج ( ةممماخ حاكن

 هعبت ولو “ ليلعتلل ءيجت .« واولا ه نأ نيفلاخلا ضعب معز اك ال ى ةلجلا وه

 ٠ ينملا ف ماشه نبا هركذو يت"الثتلا

 هنأل هيزجي الف تايقابلا ىلع جوزت مم ) رثكأ وأ ( "نهادحإ هتقراف نإو )

 ص هجوزت هيربي الف ضعب ىلع لب فلح اك ( نهلك ) عبرألا ( ىلع جوزتي م
 ( مرح نهضعب سم ) وأ ًنهّسم ( نإف ) « تايقابلا تناب عبرأ تضم اذإف
 فلحف ثالث هل تناك نإ اذك و « هدعب وأ جوزتلا لبق سملا ناك "ءاوس سم نم

 ى اثالث اهيلع جوزتي نأ فلحف ناتنثا هدنع تناك وأ « نيتنثا نهيلع جوزتي نأ

 وأ نئابلا قالطلا ةدع يف يتلاو « اعبرأ اهيلع جوزتي نأ فلحف ةدحاو تناك وأ

 فلح نمو “ يعجرلا قالطلا ةدع يف يتلا دتمت امنإ و ى دتعت ال ميرحتلا ةدع

 لمعف نإف ص لعفي ىتح اهسمي الف اهيلع جوزتي نأ اهراهظب_ وأ اهقالطب هتأرمال

 ىتح اهسمي الف اضيأ دعب اهجوزت نإو ، هنم تناب الإو ٠ هنيمي نم رب ةعبرأ نود
 نإ و ص اضيأ ءاليإلا تبث اهجوزتو تناب نإ و « اهسم نإ تمرحو « اهيلع جوزتي

 ع كلذ ايل لاقف ناتنثا هدنع تناك نإ اذك و “ ثالثب تناب تضم ىتح لعفي م

 قالطلا وأ راهظلاب فلح نإو ، ةسوسمملا مرحتو ‘ كلذ نهف لاقف ثالث وأ
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 نأ دعب هيلإ تعجر نإ ثنحي الو ى هنيمي نم رب هلعفف هنم تنابف ائيش لمفي ال
 دبي مل هلسف هتمصع نم تجرخف توفي ال ائيش لعقي نأ كلذب فلح نإو ى هلمف

 هنم اهجورخ تقو ءيشلا تاف نإ و ى ايلاحب نيميلاف هيلإ تعجر نإف ى هنيمي نم

 . هنع نيميلا تلاز هيلإ تعجر مش
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 لصف

 رفك اهسفن اهجوزت مث اهسمي ال هتجوز ريغل هللاب فلح نم
 وأ قتعب وأ نيكاسملل هلامب ةرم لوأ اهل فلح نإ اذكو « نيمي

 ىتح اهسمي مل نإو « هب فلح ام همزل اهسمف اهجوزت مش تيبللا يشم

 ! لوق ىلع هنم تناب تضم

 لصف

 هريغل اجوز تناك وأ دحأل اجوز تسيل ( هتجوز ريغل هلاب فلح نم )
 لوا امل فلح نإ اذكو ) 0 اعامجإ ( انيمي رفك اهسمف اهجوت مث ي اهسمي ال )
 اهجوت مث ) اهسي ال كلذ ريغ وأ ( تيبلل يشم وأ قتعب وأ نيكاسمل هلامب ةرم
 هلام رشع مازلإ كلذ مكح نمو ى هب فلح ام مكح يأ ى( هب فلح ام همزل اهسمف
 هلامب هفلح ةروص وأ اهسمي ال هفلح ةروص يف ( اهسمي مل نإو ) « هلامب ثنح اذإ

 نإ : لاق نم لوق وه ( لوق ىلع هنم تناب تضم ىتح ) اهوحنو نيكاسل
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 مل نإو ، قلطت الف اهسمف اهجوزت مث اهسمي ال اهقالطب فلح نمو

 ث ، اهسمي ال اهراهظب فلح نإو ث هنم نبت مل تضم ىتح اهسمي
 ث تناب تضم ىتح اهسمي مل نإو ث انيمي رمك اهسف اجوزت

 حاكن لبق قالط الو راهظ الو ءاليإ الو ى ال : ليقو

 مارحلا سملا اهسمي ىون نإو « اهج ورت لبق تمقو ولو « ةجوزلا ىلع مزلت ناميألا
 لب .ولني مل نإو ى لالح جوزتلا دعب سملا نأل ى ءاليإ الو ةرافك هىلع نكي

 قتع وأ لام نم ءيشب فلحي مل نإ نيميلا ةرافك وأ هب فلح ام همزل لسرأ
 ىلع قلاط يه ( ف اهممف اهجوزت مث اهسمي ال اهقالطب فلح نمو ) “ امهربغ وأ
 ا كلذ ريغ ىلع ( قلطت 9٭ل ) و “ لوقلا كلذ

 ( هنم نبت مل ) و لوقلا كلذ ىلع هنم تناب ( تضم ىقح اهسمي مل نإو )

 رفك اهسَسف اهجوزت مث اهسمي ال اهراهظب فلح نإو ) ، لوقلا كلذ ريغ ىلع
 ؛ ( ال : ليقو ) “ لوقلا كلذ ىلع ( تناب تضم ىتح اهسمي مل نإو انيمي
 سابع نبا نع رباج نع ةدبع وبأ هاور امل حيحصلا وه ( و) لوقلا كلذ ريغ وهو

 لبق قالط الو راهظ الو ءاليإ ال ) : يلع للا لوسر نع ى مهنع هللا يضر
 ى ثيدحلا ظفل مدقتو ، يلو الب حاكنفالو“ كلم لبق قتع الو ( حاكن

 ،ميحر عطق يف نيمي الو“كلمب ال ايف تع الو « كلمي ال ايف قالط ال : ذاعم نعو

 ص ةيصعملا كرتيو رّفكيو محرلا لصيو رفكي يأ ى لا ةيصعم يف رذن الو
 < لاصف دمب عاضر الو ى حاكن دمب الإ ءاليإ ال : يلع نعو ى رفغتسي : ليقو

 ص موصلا يف لاصو الو ى ليللا ىلإ موي تمص الو ى غولب وأ ملح دمب متي الو

 نقلع ولو قتعلا الو ءاليإو راهظ نم"هوحنو قالطلا عقي ال هنأ يف صنلاك كلذو
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 . . . . . اذك تلعف نإ راهظلا يلع : لاق نمو

 نم ةعامجو يمفاشلاو ديز نب رباجو يلع لاق هبو “ حيحصلا وهو ةنيعم ىلع

 ى اهجوزتأل ةبارق ؟يلع تضرع يمأ نإ هللا لوسر اي : لجر لاق ى فلسلا
 نم ةعامج هيلعو : اهج“وزت سأب ال : لاقف ى اهتجوزت نإ قلاط يه : تلقف
 ى دقع حاك۔ذلاو ى دقعلا دعب الإ لح الو 0 راصمألا ءاهقفو نيعباتلاو ةباحصلا

 قلاط يهف اهجوزتأ ةأرما لك : لاق نأب مسح نإ : كلام لاقو ‘ لح قالطلاو

 وأ مع ى عقي : ةفينح وبأ لاقو عقو ةنيعم وأ تاروصحم صخ نإو ى عقي م

 ص كلملاب قلعملاو وتنلا ءاليإلا و راهظلا قالطلاكو « ناتياور دمحأ نعو “ صصخ
 اذإف ص قلاط تنأ : هتجوز ريغل لوقي نأ لثم ى عامجإ قلعي مل ام عقي الو

 . قلطت ل اهجوزت

 نإ وأ ى ىمأ رهظك يلع تنأ : هتأرما ريغل لاق نإ : « ناويدلا » يفو

 الب وأ اذك ةليبق نم اهجوزتأ ةأرما لك وأ ، كلذك يلع تنأف كتجوزت

 ‘ نالف يل اهجوزت وأ “ اذك تقو وأ “ تقولا وأ مويلا اذه يف وأ ى اهندممت

 . ھا .ها حاكن دمب الإ نوكر ال ذإ راهظ همزلي الف

 هكلم وأ اهجوزت امدعب ىتملاو ءاليإلاو راهظلاو قالطلا قحلا نم لوق هجوو

 دبع قتع وأ ىلآ وأ اهنم رهاظ وأ هريغ ةجوز قلط نم ىلع ثيداحألا لمح هنأ

 الإ دبعلا ىتعب الو ءاليإ وأ راهظب هنع جرخت الو اهجوزت نم قلطت ال هنأ هريغ
 . لاق ام ديسلا وأ جوزتلا زاجأ نإ

 نكت مل وأ جوز هل تناك ( اذك تلعف نإ راهظلا ؟يلع : لاق نمو )
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 : ليقو « هترافك اذك تلعف نإ ءاليإلا يلعبو هلعف نإ هترافك هتمزل

 ء قالطلاب فلحلا ىنع نإ الإ ءاليإلاب سيل

 ماكحاب هيلع مكحو ( هلعف نإ ) اهبيترت ىلع راهظلا ةرافك يأ ى( هترافك هتمزل )
 لعفي مل نإو ى همأ رهظك يمه : هلوق ةلزنم ‘ راهظلا ملع : هلوق نأل ى رهاظملا

 راهظلا قلع وهو « لعفي م هنأل نيبت ال : تلق ى لبق ايف تناب تضم ىتح

 تضم ىتح سمي ملو رفك وأ تضم ىتح رفكي ملو لعف نإ نيبت امنإو “لمفلاب
 بجو وأ «ءاليإلا ينمزل وأ “( ءاليإلا ؟يلع ): هلوق ( ب ) مزل ( و ) "رم ام ىلع
 يهو « ءاليإلا ةرافك ينمي “ لمف نإ ( هترافك اذك تلعف نإ ) كلذ وحن وأ لع

 كلذ نأل يلوملا ماكحاب هيلع مكحو ى هلبمت وأ سملا دعب اهرتفكي نيميلا ةرافك
 سيلو “ ليق اهبف تناب تضم ىتح لعفي مل نإو « اهسمأ ال للاو : هلوق ةلزنم

 لعف نإ : ليقو ى رم ام ىلع تضم ىتح عماجي ملو لعف نإ نيبت امنإو « كلذك
 ىلإ هترافك يف ءاملا عجرب نأب هيلع فنصملا مالك جيرخت زوجيو ى ةظلغم هتمزل

 . راهظلا

 يه : لاق نإو ث ( قالطلاب فلحلا ىنع نإ الإ ءاليإلاب سيل : ليقو )
 هيلع : ليقو « هبلع راهظ الو « قالطف قالطلا ىونو ى همأ رهظك هيلع
 ناك ص راهظلا ىونو “ قلاط يه : لاق نإو « ةيكلاملا ضعب هيلعو ى راهظلا

 ص نيتقيلطتب تناب قالطلا لجأ لبق راهظلا لجأ ىضقنا نإف ى راهظلاو قالطلا
 تاقبلطت ثالثب ىلآ نمو ى ناتقىلطتف اعم ايضقنا نإو ى ةقىلطتب سكملا يفو

 ى حمحصلا ىلع ةدحاوب تناب تضم ىتح اهكرت نإ و ى نهب تناب ةنعط نمطو

 نم تجرخ الثم مايأ ةثالثب يتوم لبق قلاط يه : لاق نإو ى نهب : ليقو
 وحن وأ ةكرشم اي وأ ةيدوهي اي : اهل لاق نمو ى نالوق ةعبرألا يضمب وأ اهتعاس
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 ش اذك لعفي ال وأ اهجوزتي ال ةأرملا هذه قالطب فلح نإو

 ص نالوق ؛ كلمي ال ايف قالط الوأ همزلي لهف هلعف وأ اهجوزت

 نكي ملو دبع قتع وأ ةأرما قالطب فلح نمو . قتعلا اذكو

 كلذ هل

 اهبنتجا كلاذ لثم هل تلاق نإو ؟ صخرو “ تمرح ةبوتلا لمق اهتسمو كلذ

 ص تمرح ةبوتلا لبق اهسم نإ : ليقو ى اهل ةوسك الو ةقفن الو بوتت ىتح

 . فمعض وه و

 وأ اهجوزت مث اذك لعفي ال وأ اهجوزتي ال ةأرملا هنه قالطب فلح نإو )
 هلعف : هلوقو ى اهجوزتي ال : هلوق ىلإ دناع اهجوزت : هلوقف اهجوزت امدعب ( هلعف
 ( قالط ال ‘وأ ) هب فلح يذلا اهقالط ( همزلي لهف ) لعفي ال : هلوق ىلإ دئاع
 رم و : ( قتعلا اذكو . نالوق ( ؟ رم ك حمحصلا وهو (( كلمي ال ايف ( دحأل

 مث اذك لعفي ال وأ هكلمي ال دبعلا اذه قتعب فلح نإف « افن آ كلذ يف مالك

 اهقالطب فلح نإ نالوقلا اذك و ؟ال "مأ قتعي له هكلم امدعب لعف وأ هكلم

 نإو ى تناب ةعبرأ تضم ىتح لعفي ملو امجوزت مث ى نلعفيل هقتعب وأ نلمفيل
 قتعي : ليق « دبعلا اذك و «مرحت الو نيبت ال : ليقو ‘ تمرح لعفلا لبق سم
 لب هتركذ ايف الو “ فنصملا هركذ ايف اطرش ةراشإلا تسيلو ى ال : ليقو

 اهبطاخم نأ وأ كلذ وحنو اذك ناكمب ىتلا وأ نالف تنب وأ ةنالف : لوقي نأ اهلثم
 . . ةمألاو دبعلا يف اذكو

 قالط وأ ( دبع قتع وأ ) اهئاليإب وأ اهسي ال ( ةأرما قالطب فلح نمو )
 روكذملا ( كلذ هل نكي ملو ) ديبع وأ ءاسن وأ ديبعلا وأ ءاسنلا وأ دبعلا وأ ةأرملا
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 مم كلم وأ جورت مث ، اذك لعفي ال قالطلاب وأ هسفنل ايمفضي ملو
 قالطب ف نمو ، قتع الو قالط همزلي مل هيلع فلح ام لعف

 هريغ تجوزت مش اثالث اهقلط مم اذك نلعفيل وأ لعفي ال هتأرما

 نإ قالطلا همرلي لهف لوألا اهجوزتف هتقراف ش

 وأ راهظلا وأ قتملاب وأ ( قالطلاب وأ هسفنل اهفصي ملو ) الثم دبع وأ ةأرما نم

 وأ ) ةأرما (ج“وت مث اذك لعفي ال) هل انوكي ملو دبع وأ ةأرما ركذ الب ءاليإلا
 الو راهظ الو ( قتع الو قالط همزلي مل هيلع فلح ام لعف مث ) ادبع ( كلم
 مل يل دبع وأ يدبع وأ ىل ةأرما وأ يتأرما : لاق نأب هسفنل اهفاضأ نإو ى ءاليإ

 همزلي : ليقو ى فلحلا نبح هل ةأرما وأ دبع ال ذإ حيحصلا ىلع اضيأ كلذ همزلي

 ةأرما وأ يتأرما : هلوق نآل « ممع ولو قلع اذإ كلمي ال ايف هموزل ىلع ءانب كلذ

 وأ اهتجوزت اذإ ةأرما : لاق هنأكف ةفاضإلل قيلعتلا ةلزنمب يل دبع وأ يدبع وأ ىل

 . هتكلم ادإ دبع

 وأ راهظب وأ ( اذك ناعفيل وأ ) اذك ( لعفي ال هتأرما قالطب فلح نمو )

 دقو ةدحاو وأ لبق ةدحاو تقبس دقو نيتنثا وأ ( اثالث اهقلط مث ) كلذك ءاليإ

 وأ نيتقبلطت نيتنثاب نيبت نم قلط وأ « ةدحاوب نيبت نم قلط وأ ى ناتنثا تقبس
 نم هجوب ةمرحب ( هتقراف مث هريغ تجوزت مث ) ىرخأ دازو ةدحاو تقبس
 نم كلذ ريغ وأ ءادف وأ توف وأ ءاليإ وأ راهظ وأ قيلطتب وأ ةمرحلا هوجو

 اهجوزتق ) رثكأ وأ ة_ثالث وأ نينثا هدعب تجوزت نإ اذك و « هقرفلا هوجو

 ( همزلي لهف ) حاضيإلل رمضملا عضوم رهاظلا عضوو فلاحلا وهو ( لوألا
 نإ ) ءاليإلا وأ راهظلا وأ نلعفمل وأ لعفي ال هب فلح يذلا ( قالطلا ) و ثنحلا
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 ؟ كلذ تمده دقو ثالثلا دعب قالط الو ثنح همرلب ال وأ لعف

 : ليقو هلبق سم نإ هيلع تمرح لعفي نأ فلح نإو ى فالخ

 ء هنم نبت ل تضم قح لعفي نإو . ال

 لعفب ال نأ هفلح يهو ك ىلوألا ةروصلا وه و > لعفب ال نأ فلح دقو ) لعف

 دقر ثالثلا ) تاقيلطتلا ( دعب ) ءاليإ الو ( قالط ال و ثنح همزلي ال "وأ )
 نلعفبل هفلح يهو ةيناثلا ةروصلا امأ و «( فالخ كلذ ) ؟ ثالثلا كلت ( تمده

 سم نإ هيلع تمرح لعفي نأ ) قالطلاب ( فلح نإو ) : هلوقب اببلإ راشأف

 لوألا لوقلا وهو “ءاليإلا وأ راهظلا وأ قالطلاو ثنحلا همزلي نم لوق ىلع ( هلبق
 لوق وهو ‘ كلذ ثالثلا مدهل مرحت ( ال : ليقو ) ى ىلوألا ةلأسملا يف روكذملا

 ىتح لعفي مل نإو ) “ ىلوالا ةلأسملا يف يناثلا لوقلا وهو “ كلذ همزلي مل نم

 اتلك يف نأ لصاحلاو « لوألا ىلع تنابو ى يناثلا ىلع ( هنم نئبتَ مل تضم
 دعب اهجوزت اذإ راهظلاو ءاليإلا مدهي له “ ثالثلا تاقيلطتلا يف نيلوق نتلأسملا

 هركذي اك دعب اهجوزت اذإ كلذ ننم د الف ناتنثالاو ةدحاولا امأو ؟ال وأ

 ةدعلا نم تجرخ اذإ : ءاملعلا ضعب لاق دق لب ص روهشملا يف اندنع ادحاو الوق

 جوزت اذه نأل ى قالط الو راهظ الو "ءاليإ هقحلي مل اهجوزتو هريغ جوزتت ملو

 لق هنآل مدعلاك قالط وأ راهظ وأ ءاليإ نم هقبس ام دعيف هتتاف امدعب ديدج

 ال نمم ىلآ وأ ص كلمي ال نمم رهاظ وأ ص كلمي ال نم قلط نمك وهف « جوزتلا اذه

 يهو عقو كلذ نم عقو ام نأ اهلك لئاسملا كلت يف كلذ قحلأ نم هجوو ى كلمي

 . تاقيلطت ثالث دعب هلو هيلإ اهعوجرو هنع اهتوف دعب هقحلف هتجوز

 عضو ىلع امأف ص خلا سم نإ هيلع تمرح لعفي نأ فلح نمو : ,خسن" يفو

 قالطب فلح نمو : هلوق يف نم ىلإ دوعي يذلا ريمضلا عضوم نم وهو رهاظلا
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 تجًو رتف ثالث نم لقأ اهقلط مث اذك لعفي نأ اهقالطب فلح نإو
 اهسم نإف ص ءاليإلا لبقتسا لوألا اهجررتف هتقراف مث ، هرض

 اهجوزت نإف س تناب تضم ىتح لعفي مل نإو ، تمرح لعفلا لبق

 نم هلبقتسا هخالسنا دعب نإو 2 هنم يقابلا هلف لوألا ءاليإلا يف

 . اهحاكن موي

 راتتساب خلا تمرح لعفي نأ فلح نإو : الثم لاقل هعضوم هعضي م ولو هتأرما
 نحن ام لمشيف مكحلا ميمعتل امإو ص نم ىلإ ادئاع فلح يف روكذملا ريمضلا اذه

 قالطلاب فلح اذإ امو ‘ لعفي نأ الثم قالطلاب فلحلا دعب اثالث قلط هنأ نم همف

 . اثالث قلطي ملو لعفي نأ الثم

 تج وزتف ثالث نم لقأ اهقلط مم اذك لعفي نأ) الش» ( اهقالطب فلح نإو )

 ريمض لبقتسا يفو “ بصنلاب ( ءاليإلا لبقتسا لوألا اهجوزتف هتقراف مث هريغ
 لعفلا لبق اهسم نإف ) هلبقتسا يأ لوعفم ردقيف هيف ريمض الف عفرلاب وأ “لوألا
 وه ( لوألا ءاليإلا يف اهجوزت نإف ‘ تناب تضم ىتح لعفي مل نإو “ تمرح
 دعب هريغ تج وزت و ءاليإلاةدع مامت لبق هيف قالطلا ةدع تت ناب آالوأ٠الآ يذلا

 ( نإو ) “ جوزتلا د_هب ةعبرأ فنأتسي نأ صخرو ( هنم ىقابلا هلف ) ال مأ

 قلط وأ اثالث اهقلط نإ اذك و ( اهحاكن موب نم هلبقتسا هخالسنا دعب ) اهجوزت

 مث هريغ تجوزتف ناتنثا اهقالط نم نيتقيلطت وأ دحاو اهقالط نم ةدحاو ةقيلطت
 ص ةعبرألا نم يقب ام لوأللف رهشأ ةعبرأ يف هلك كلذ ناك نإف ى لوألا اهجوزت

 اهجوزت ناك نإ و « يناثلا دعب لوآلا اهجوزت موي نم ةمبرألا فنأتسي نأ صخرو
 وأ ةثالث اهجوز تددعت اذإ ام كح اذكهو « ةعبرألا فنأتسا ةعبرألا دعب
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 ةليل لك هيلع مزعيلف ةرم الإ ةنسلا يف اهسي ال هب فلح لو
 . ة رم اهسم رهش أ ةعب رأ نم لقأ ىقبي 7

 سمي ال فلح نمو “ اهنم جورخلاو ةعبرألا يف كاردإلا بسحي رثكأ وأ ةعبرأ

 اهب رقي الف اهحاكن ددج نإف ى ةعبرأ اهكرت نإ هنم تناب رثكأ وأ ةنس هتأرما

 ىتح لحت ملو تناب اهك رتو ددج نإف تنإ ةعبرأ اضيأ اهكرت اذإف « رفكي ىتح

 رم اك رفكي ىتح اهس ال نكلو دعب نيبت نلف تناب اذإ : ليقو ى هريغ حكنت
 الف اهجوزت ةعبرأ نم لقأ ىقي ىتح اهكرت تناب اذإف ء ةنس نم رثكأ ناك اذإو

 . لق اذك ى دعب نيبت

 اهسمي ال فلح هنأ هانعمو ( ةرم الإ ةنسلا يف اهسمي ال هب فلح ناو )

 دارم اذه ى ةدحاو ةسم الإ نكي مل سملا ناك نإ لب « رثكأ وأ اثالث وأ نيتسم
 اهسم مدعو اهسم نإف ع ةدحاو ةسم اهسمي نأ ةدب ال هنأ هدارم سبل و ‘ فلالا

 لك ) سملا ىلع يأ ( هيلع مزعيلف ) ةدحاولا قوف ام ىلع فلح لب ءاوس هدنع

 ول ءاليإلاب هنع جرخت نوكتف اهسه هل لحي هنأ يوني ال نأ مزعلا هجوو ( ةليل

 ال هنأ وتيت ملو سملا ىلع مزعي ملو لفغ ولف ، ةعبرألا يضمب هل لحي ال هنأ ىون
 هنأب لوقلا ىلع هركيف هل لحي ال هنأ ةين هرضي امنإو « كلذ هةرضي مل اهسم هل لحي

 ءالبإلا عقي هنأب لوقلا ىلع ءاليإلا عقيو “ ظفللاب الإ قالط الر راهظ الو ءاليإ ال

 اهسم رهشأ ةعبرأ نم لقأ ىقبي ىتح ) سمي ال و « ةينلاب قالطلاو راهظلاو
 هنأل تناب تضم ىتح سملا دعي ملو رثكأ وأ ةعبرأ يقب دقو اهسم ولف “ ( ةرم
 ناكف “ ةنسلا يف ةدحاولا ةملا قوف ام ىلع قالطلا قيلعتب سملا نم هسفن عنم

 ةنسلا لوأ نم سملا ريخأت فالخم تقلط سملا داعأ ولف ص ءاليإلا سفن ك۔اذ
 ةدحاو ةسم سمي هنأ ىلع هنسب دقع هنأل هب ءاليإ ال هنإف ص رثكأف رهشأ ةعبرأب
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 نبت مل تضقنا ىتح اهسمي مل نإو ، كلذك مزع ةيناثلا تلخد اذإف

 اهمامت لبق تضم ىتح اهكرت مث ةنسلا لوأ اهسم نإو ث قلطت ملو
 هب فلح نم اذكو ث تقلط ماتلا لبق ىرخأ اهسم نإو ى تناب

 ، نبترم الإ اهسمي ال

 (مزع ةيناثلا) ةنسلا ( تاخد اذإف ) ءاليإ كلذ سيلف ءاش نإ ءاش ىتم ةنسلا يف

 تلخد اذإو ى ةرم اهسم ةعبرأ نم لقأ ىقبي ىتح ( كلذك ) ةليل هلك سملا ىلع
 تلمشف ص ةنسلا ةقيقح ىلع هنيمي يف ةنسلل المح ادبأ اذكهو ص كلذكف ةثلاثلا

 كلذو ، ةدحاو ةرم اهيف اهتسسم الإ ةنس ؟يلع ءىحت ال : لاق هن أك ى ةنس لك

 نيمسلا يف ءاش فيك اهسم و كلذ اهيف لعف ةرضاحلا ةنسلا ىون نإو ع وني مل اذإ

 ًارهش الو ةنس مسي ملو ةرم الإ امسي ال نمك ناك قارغتسالا ىون نإ و « دمب

 . هركذيسو

 ( نمت مل ) ادعاصف ةيناثلا وأ ىلوآلا هتنس ( تضقنا ىتح اهسمي مل نإو )
 عنمي مل هذهو « اهعاج نم عنم اذإ هنم نيبت نأ ةدعاقلاو ى اهعامج نم عنمي مل هنال

 نيترم اهسمي مل هنأل ( قلطت ملو ) ةدحاولا ةأرملا ادع امع عنم لب « ةيلكلاب اهنم
 ىلوآلا ( ةنسلا لوأ اهسم نإو ) ةرم قوذ اهسمي قالطلا قلع امنإ وهو “ رثكأ وأ
 يأ ( اهمامت لبق ) ةعبرأ ( تضم ىتح اهكرت مث ) اهطسو وأ ادعاصف ةيناثلا وأ
 نم هعنمو ىرخألا ةنسلا ىلإ سملا ةداعإ نم عنم سم اذإ هنأل ( تناب ) ةنسلا

 ىرخأ ةرم اهسم نإو ى دارأ وأ ‘ ( ىرخآ ) ةسم ( اهسم نإو ) ى ءاليإ سملا
 قالطلا قلع هنأل ( تقلط ) ارخآ وأ اط۔و وأ آلوأ ةنسلا مامت ( مالا لبق )
 ( نيترم الإ ) ةنسلا ىف ( اهسمي ال هب فلح نم اذكو ) ةدحاولا ةملا ىلع ةدايزلاب
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 . . . . > ةرم الإ اهسمي ال هب فلح نم اذكو

 اهسم « ةعبرأ نم لقأ ىقبي ىتح ةليل لك سملا ىلع مزعي كلذ وحن وأ [.ثالث وأ
 تضقنا ىتح سمي مل نإو ى ةنس لك اذكهو .ع لقأ وأ ددملا نم ىمس ام وأ نيترم

 ص نيترم اطسو وأ ةنس لوأ اهسم نإو > قلطت ملو نبت مل ىمس ام نود سم وأ

 ةعبرألا يف اهسم داعأ نإو ى تناب ةريخألا رهشألا ةعبرأ يف اهسمي مل مث ىمس ام وأ

 اهسم نإ روصلا نم هتركذ امو فنصملا هركذ امف نيبت امنإو “ تقلط ةرم ولو

 وأ ةرم نم ىمس ام ىلع ةنسلا يف دزي مل اذإ ةرخآلا ةعبرألا لبق رأ ةنسلا لوأ

 اهكرتب نبت ملو نيميلا دعب ةعبرأ اهك رت نإ هيلع قدصي هنأل ، رثكأ وأ نيترم
 اهقح يف ةأرملا هتمكاح نإ و ى الحأ اهلك ةنسلا هل نأل ص طسو وأ لوأ نم ةعبرأ

 عنام ىلع مكحي امب هيلع كح كلذ وحن وأ نيترم الإ وأ ث ةرم الإ سملا اهعنم ذإ

 كسفن ثنح وأ ‘ حيرتستف اهقلط :هل لاقيف ىامهوحن وأ سابل وأ ماعط نم اهقح

 اهتقلط اذإ :.لاقي وأ كريغ تءاش نإ يه جوزتتف قلطتف هيلع تفلح ام لمفب

 . تح رتس ١ و تح رتس

 هنأل هسبحو هيلع هبرض زوجي يدنعو ‘ سبحي الو عامجلا ىلع برضي الو
 رثك أ سملاب ثنح تءاش نإو اهنيد اهل حصيو ث مارحلا نع فعت" هبو ى امهل قح

 ةنس ىلع هنيمي ناك نإ ءاش اماك اهسمي نأ هل نوكيف اهعجاريف قلطتف هبلع دقع امم

 اهيدافب نأ رخآ هجوو ؤ ضمب دنع ةدم وند م وأ ى دبآلا ىلع ال الثم ةدحاو

 ( اذكو ) : هلوق يف كحلا اذك و ‘ ضعب دنع ءاش املك اهعجار اذإ سملا هل لحيف

 ولو ةليل لك هيلع مزع :هلوقب دعب هنيب اك ةليل لك سملا ىلع مزعلا درج هبشلا هجو
 الإ وأ نيترم الإ وأ ( ةرم الإ اهسمي ال هب فلح نم ) ةنس لك سمي كانه ناك
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 قلطت ال وم ، ىبح ام ةلل لك هملع م زع - ارهش الو ةنس مسي ملو

 نإو ، تتام نإ اهثروو هتثرو اهسمي ملو تام نإو ص نيبت الو

 لصحمو ٥ تقلط ىرخأ 777 نإف ]تن اب تضم ىتح اهكرتو ةرم اهسم

 ثالثلا قالطلا يف فلخلا

 مزع ) كلذ وحن وأ ةعمحالو ( أرهش الو ةنس مسي ملو ) كلذ وحن وأ اثالث

 سميف هتوم ةنس يردي ال ذإ سمي الو ( ييح ام ةليل لك ) سملا ىلع يأ ( هيلع

 نم ىمس امع ةدايزلا ىلع رم اك قلع هنأل ( قلطت الو ) “ ةريخألا اهتعبرأ يف
 اددع هسفنل تبثأ دق لب ص ةيلكلاب اهعامج نم عنمي ال ذإ ( نيبت الو ) « ددملا

 يردي ال هنأل هنم عنمايغثإ هنأل « ددعلا كلذب ءافولا نم عنم ولو ى اصوصخ

 ةعبرأ نودب دعب تامو اهسم ولو ى هنم هتبجوأ يعرش رمأل ال هتوم ةنس

 رثكأ وأ ةعبرأل تام نإو “ قالط الف ةريخألا ةعبرألا قفاو دقف رهشأ

 اهكرتو ةرم اهسم نإو ‘ تتام نإ اهثروو هتثرو اهسمي ملو تام نإو )
 اهجوزت هلو ( تقلط ىرخأ ) ةرم وأ ةسم ( اهسم نإف “ تناب تضم ىتح
 هوححص ام ىلع ر. اك ءاليإلا هلبقتسيو روصلا كلت يف سملاب عقاولا قالطلا دعب
 ل۔ءعاف مسإ ةددشم داصلا رسك و ءاحلا حتفو مملا مضب ( لصحأو ) هورهشو

 ص هلوعفم بصن نون نإو ( فلجلا ) هلوق وهو هلوعفل فاضم ديدشتلاب لصح
 يميم ردصم طبضلا اذهب وه وأ لعافلل فاضم لوعفم مسإ داصلا حتفب وأ
 ءةلآ مسإ داصلا حتفو ءاحلا ناحسإ و ميملا رسكب وأ ع هلوعفم وأ هلعافل فاضم
 : هلوق هربخ أدتبم وه لاح لك ىلعو يثالثلا نم يميم ردصم طبضلا اذهب وه وأ
 قالطلا يف تباث فالخلا دجوي يذلاو لوألا ىلع ىنعملاو ( ثالثلا قالطلا يف )
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 : مهلوقو { نالوق ؟ ال "وأ ةيناث اهجوزت نإ ءاليإلا مدهي له

 نم تجرخف اهقلطف اهنم ىلآ نإ هنأ هانعم 0 ءاليإلا مدهي قالطلا

 ٠ ٠ . 2 هب جرخت الف ءاليال ا ةدع لبق قالطلا ةدع

 تباث فالخلا هدجوي يذلاو يناثلا ىلعو ث همدعو مدهلا وه تباثلا كلذو ثالثلا
 ةقباسلا ةلأسملا يف قالطلا مازلإف “ اضيأ همدعو مدهلا وهو ثالثلا قالطلا يف

 .ث ثلاثلا ىلعو مدهلا طقسأ همدعو هربتعاو هرضحأ يأ مدهلا بجوأ كلذ لبق

 ءيش ليصحتو عبارلا ىلعو ثالثلا قالطلا يف تباث رخآ افالخ فالخلا ليصحتو

 يف ةتباث فالخلا لوصح ةلآو سماخلا ىلعو ثالثلا قالطلا يف تباث فالخلا اذه

 دارأو ص ثلاثلا قالطلا يف تباث فالخلا لوصحو سداسلا ىلعو “ ثالثلا قالطلا

 لعفي ال هتأرما قالطب فلح نمو : هلوق يف روكذملا دوهعلا فالخلا فالخلا

 ردصم هنآل ثالثلاب قالطلا فصوو “خلإ اثالث اهقلط مث اذك نلعفيل وأ نلعفي وأ
 ناحجلاص همساو ردصملاو “ د۔ددشتلاب قلط ردصم مسا وأ “ فيفختلاب قلط

 وأ اثالث دودعملا : كلوق ىنعم نمضتل ثالثلاب تعنلا غاس و ليلقلاك ريثكلل

 لصحم نايب ( نالوق ؟ال وأ ةيناث اهجوزت نإ ءاليالا مد له ) اثالث بوسحملا

 وهو “ عجرملا يفخ هنأ عم انايسن انه ىلإ مالكلا اذه رخأ هنأك و ى فالخلا

 لصفي الف همدعو مدهلا ريسفت هب لصحيل وأ ، خلا قالطب فلح نمو : هلوق

 . فالخلا لصحم نايب نم مهأ ضعبب اهضعب لصو ذإ ءاليإلا لئاسم دارفأ نيب

 ( اهنم ىلآ نإ هنأ ) ناويدلا يف اك ( هانعم ءاليالا مدهب قالطلا : مهلوقو )

 ىردطتلا لاصتا طرتشي ال ذإ واولا ىنعمب ءافلاو كلذ دعب ( اهقلطف ) آلوأ

 ( هب جرخت الف ءاليالا ةدع لبق قالطلا ةدع نم تجرخف ) مد ا ىف ءاليإلاب

 اهقالط نمم تناك نإ نيتقلطتب دعب هل يهف دحاو قالط عقاولاف ءاليإلاب يأ
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 اعم اهنم ىلآو اهقلط نإ هنأ هانعم ء قالطلا مدهي ال ءاليإلا : مهلوقو

 هدنع نوكتتف ًاعم اهب جرختف قالطلا ةدع لبق ءاليإلا ةدع تمتن

 مكنت ىتح مرحتو ‘ ةدحا وم اهقلط نإ ةدحاو ىلع لعب اهجوزت اذإ

 . نيتقيلطت اهقلط نإ هريغ

 مل دحآو اهقالط نمم تناك نإو ى ناتنثا اهقالط نمم تناك نإ ةدحاوبو ثالث

 قالطلا ةدع نم تجرخ نإو ى اذه دمب ابف اذك و ى هريغ حكنت ىتح اهجوزتي.

 ءاليالا : مهلوقو ) ناتقيلطتف ءاليإلا ةدع دعب ةروصلا هذه يف فنصملا مالك يق

 ىلآو ) ال وأ ( اهقلط نإ هنأ ) اضيأ « ناويدلا ه ين اك ( هانعم قالطلا مد ال

 نأب ( قالطلا ةدع لبق ءاليالا ةدع تمتف ) كلذ دعب ًاميمج يأ ( اعم اهنم
 امل كحف طقف ناتنثا وأ ةدحاو اهتءاج وأ اهنع تأطبأ و ضيحلاب قالطلل تدتعا

 اذإ قالط اثدنع ءاليإلا نأل ص ناتقيلطت كلذف ( اعم اهب جرختف ) ةنسلا مامتإب

 ناك ( نإ ةدحاو ) ةقيلطت ( ىلع دعب اهجوزت اذإ هدنع نوكتف ) هب تجرخ
 ىتح مرحتو ) ىرخأ مدقتت ملو ( ةدحاو ) ةقيلطت ءاليإلا دمب ( اهقلط ) دق
 ءاليإلا نوكيف ( نيتقيلطت ) ءاليإلا دهب ( اهقلط ) دق ناك ( نإ هريغ حكنت
 تمت نإ و ، ةدحاو هدمبو ةدحاو ءاليإلا لبق اهقلط دق ناك وأ ص اثلاث قالط
 : هلوق يه يقلا ةروصلا هذه يف فنصملا مالك ف قالطلا ةدع دعب ءاليإلا ةدع

 كءاليإلاب جرخت الو دحاولاقالطلاب الإ جرخت مل “خلإ قالطلا مده ال ءاليإلا مهلوقو
 ةدع تمت نإ و ث ناتقيلطتف لبق راهظلا ةدع تمتف اهقلط م اهنم رهاظ نإو .

 اهقلط نإو ؤ ناتقيلطت : ليقو “ ةدحاوف اعم اتمت نإ و ةدحاوف لبق قالطلا

 . ةدعلا جرخت مل نإ راهظلا همزل اهنم رهاظف نيتنثا وأ ةدحاو

 تنابف رهاظ نإ و ص راهظلا اهقحلي الف اهاداف وأ اهعلاخ وأ انئاب اهقلط نإو
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 نإف ى ةينث ءاليإلاب تناب ةعبرأ رفكي مل نإو ث راهظلا تبث اهجوت مث ءاليإلاب
 نإو ص هريغ حكنت ىتح لحت الو « ثالثب تناب تضم ىتح رفكي ملو اهجوزت

 > لوألا راهظلا همزلو > لوألا ىلإ تحعح ر اهسم دعب هنم تحرخف هريغ ثح وزت

 : ليقو « اندنع ءاليإلا ال ةثالث وأ نينثا وأ ةدحاو قالطلا مدهي جوزلا.نأل
 جرخت الف ةرم ءاليإلاب وأ راهظلاب تجرخ نإ : ليقو « ةرافكلا ال ص اعم اهمده

 راهظلا لجأ ىضم نأ دمب رفك ولو ص رفكي ىتح اهسمي ال نكلو « دعب هب
 ملعأ هللا و ةرافكلا كلت هتأزحأل اهج وزت ش هنم تناو

 ۔۔ - ١ ٢٥



 باب

 ءادفلا ف

 نيجوزلا نيب ةقرف : اعرشو « لام وحنب “ هوركم نم صلختلا : ةغل وهو
 ى هلوبقو هضعب اهدرب ى اهنيب ةقرف : علخلاو ى هايإ هلوبقو « اهقادص هيلإ اهدرب
 ع فنصملا رهاظ وهو ى اقلطم اموع ضعبلاو لكلاب عقي « معأ ءادفلا : ليقو

 ء كلا يف الو ؤ للا يبو هنيب ايف هل لحي ال نكل 6 رثكأب اضيأ عقي لب

 ص حلصلاو ص ةيدفلاو ‘ ءادفلاو “ علخلا : ليقو ك اهيف لحي : ليقو
 نهنإ : لبقو 77 رثكأو لكلاو ضعبلاب عمقت < ءاوس نارلاو 9 ةارابملاو

 املذبب صتخي علخلا مسا نإ الإ ى اهقالط ىلع ضوملا ةأرملا لذ۔ب وهو : ىنعمب
 ناربلاو ةارابملاو ڵ رثكأب ءادفلاو ةيدفلاو ى هضعبب حلصلاو ى اهاطعأ ام عيمج
 « لكب ملخلا و قادصلا ضعبب ءادتفالا : ليقو ى هيلع اهل اقح هنع اهطاقسإ
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 ص الام كلذ وحن وأ ى اهدلو ةقفن كرت وأ « لماح يهو اهيلع ةقفنلا كرتب وأ
 : يمصاعلا لاق

 ءاشت يذلاب ءادتفالاو ءاد_تفالا و غئاس علخلاو

 قافنإ وأ ةدع يف لمحو قادصلا يف مازلإلاب علخلاو

 : لىق “ ةرابم لاق ام ىلع هنكست لزنم ءاركب هبلاطت ال نأ كلذ نمو
 : علخلاو « ينكرتاو ينتيطعأ ام ذخ : ءانبلا لبق اهجوزل ةأرملا لوقت نأ ةارابملا

 نإو ى آضعب كسمتو ضعبب يدتفت ةيدتفملاو ى اه يذلا لكب يدتفت نأ

 هوبأ كردي مل ص كلذ لبق تامف غلبي وأ مطفي ىتح علخلا يف دلولا ةقفن تمزتلا
 : يمصاملا لاق ى ائيش

 ددملا يف ءاضقلا هباذو ءيش دلولا تام اذإ بالل سيلو

 ههرك و ص ادودحم الحأ دلولل ةقفنلا كرتب علخلا زاوج ىلع مهدنع لمملاو

 نإ هنأ بآلا طرش نإو ى ايهبراق امو نيماعلا يف كلام هزاجأو < مهنم ضعب

 : يمصاعلا لاق « زاج دلولا ةيقب اهيلع كردأ دلولا تام

 لمعلا هزاوج عاضرلا دعب لجألا دودحم قافنإلاب علخلاو

 مدع هب معلا نإو كاذ مزتلا ثيح ادحاو الوق زاجو

 ص اهمجار مث ' محلا ىلإ هنم اهدلو ةقفنب هل لمحت نأ ىلع هتجوز قلط نمو

_- ٢٥٣ 



 ‘ رثك ألا دنع قالط وادفلاو

 نإ الإ ى ةقفنلا هلع نكت مل دمب اهعلاخ وأ اهقلط نإ و ى هيلع ةقفنلا تداع

 : ىمصاعلا لاق ؛ اهطرش

 مجرتو هل اهنم دلوب ‘حيلتخَيو ةجوز ىتلطي نمو

 علخلا كاذ مح دومي الف عرشلا عجحي ابقلطي مث
 عم صصاحيو ى ةدملا ىلإ اهلام نم اهدلو ةقفن هلف ةدملا لبق تتام نإو

 : يمصاملا لاق « هب ءامرفلا

 افو نيدلل هف ام اهل امو افقو عالتخا تاذ تم نإو

 امرغلل هب كراشم وهو امزتلا هيلإ يذلا دمأل

 ‘ تارم ثالث هتأرما ىداف نمف ( رثكألا دنع قالط ) هعاونأب ( ءادفلاو )

 ‘نهترم ىدافو ةرم قلط وأ ى اهادافو ى عجارو اهادافو عجارو اهاداف نأب

 هنإ : انم ذاش لاقو ى هريغ حكنت ىتح هل لحت مل ص ةرم ىدافو نيترم قلط وأ

 اهاداف ولو “ قال_طب سبل هنأ هنع لا يضر ديز نب رباج نعو “ قالط ريغ

 اذك و « لوآلا هب ذوخأملاو ى قالط علخلا ىري ال وهو تام هنإ : ليق ى ارشع

 وبأو قاحسإ و د۔حأو ةمركعو سوواط و ميدقلا يف يعفاشلاو سابع نبا لاق

 ركذ مث « ءادفلا دعب ركذ مث « نيترم قالطلا ركذ ىلاعت هللا نأل خسف هنأ روث
 اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اثالث اهقلط نإف ف : لاقف ةثلاثلا ةقلطلا
 نأ رباج بهذم نكل ى امبار قالطلا ناكل اقالط ءادفلا ناك ولو 'ا) پ هريغ

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٣٠ .
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 . ءادفلا لبقي نأ لبق تامف اهقادص نم اهجوزل تّربت نإف

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 3 هتثرو

 ءادف ىلع نيبت : ةسفاشلا تلاقو “ ثالث نم رثكأ ولو ڵ اهاضرب اهحاكن ددحم

 يرهزلاو يروثلا نايفسو كلامو ةفينح وبأ لاقو ، تاقيلطت ثالثب دحاو

 دوعسم نباو نسحلاو يبعشلاو يمخنلاو ءاطعو بدملا نباو دهاجمو لوحكمو

 هبسن يذلا وهو ى رهظألا وهو “ قالط هنا : ديدجلا يف يمفاشلاو ناثعو ىلعو
 ةلاقإلاك ىمسملا رهملا ىلع هزاوجي اوجتحاو رثكألل للا اهمحر ايرك ز يبأو فنصملا
 كاهيلع قفتم ال اهيف فلتخم ةلاقإلا يفو هيف ةدايزلا زاوج نأب ثحبيو ى عيبلا يف
 يف اك ءادفلا يف ءارك ذي مل اذإ رهملا در اهمزلل اخسف ناك ول هنأب اضيأ اوجتحاو

 ٢١ ناسحإب حيرست وأ » : هلوق ةثلاثلا ةقلطلا نأب اضيأ اوجتحاو ى ةلاقإلا

 لظتسي الو ايهفورعم لكوي ال_ف اهعجارو اثالث اهاداف نإ : « ناوبدلا » يف لاق

 هلك نئابلا قالطلا : موق لاقو ى ايهبسن تبثو داعبإلل الهأتو اسلاحي الو اهلظب

 تحكتن نإ الإ اهعجار الو اهجوزتي الف “ هريغ وأ ناك ءادف تاقبلطت ثالثك

 ى ةقفنلا امل : لقو “ ىلبح تناك ولو ةيدتفمل ةقفن الو “ دودرم وهو هريغ اجوز

 . مئاعدلا بحاص هيلعو ىلبح تناك نإ

 وأهلك اهلصو وأ هتمذ يف ناك ءاوس ( اهقادص نم اهجوزل تأربت نإف )
 يف اذكهو « هيلإ اهدرت نأ اهلصو امب يربتلا ىنعمو “ ضعب يقبو ضعب اهلصو
 نإ الإ اهثروو ( هتثرو ءادفلا لبقي نأ لبق ) تتام وأ ( تايف ) يتأي ام عيج
 الإ ال : لسقو “ ثرإ الف عقو : لقف ى هنم هيلإ تأًربتف اهديب ءادفلا رمأ در

 . ٢٩ :ة رقبلا ةروس ) ( ١
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 ‘ ناثراوتي الف ترام وأ لبقت ملو تاه ةعجارم ىلع اهل هدر نإو

 : ليقو ، هزاوج ىلع رثكألاف ليق مث لبقي ملو ماقف هنم هتأربأ نإو

 . ءادف نوكي الو ، سلجملا دعب عنملاب

 ىلع امل ) قادصلا يأ ( هدر ) و ءادفلا عقو ( نإو ) “ تأربت امدعب لبق نإ

 هنإ :انم ذاشو انموق لاقو ( ناثراوتي الف تام وأ لبقت ملو تتايف ةعجارم

 ضقنت ملو قادصو دوهش و يلوب حاكنلا ادآدج اءاش نإ لب ءادفلا يف ةعجارم ال

 ثراوت الو ‘ رم ام هب ذوخأملاو ى ةدعلا ىف ولو امنيب ثراوت الف هيلعو ى ةدملا

 ىلع ناثراوتيو ، امجارتي مل نإ فندملا مالك هبلع لد اك اضيأ ه۔ب ذوخأملا ىلع

 ريغ دارملل مهفم ظفل لكب مقي ءادفلاو ‘ قالط ريغ ءادفلا نإ : رباج لوق

 تيضر وأ تلبق : لوقيف ى ةقرفلا ىلع يقادص كل تددر : لوقت نأ لثم « لمحب

 يلتللح وأ كل تللح ام وأ هب ىنتجوزت ام كل تكرت : لوقت وأ « تذخأ وأ

 ص ةقرفلا ىلع ىل تقدصأ ام وأ كقادص وأ يقادص وأ كلام وأ كيلع ىلام وأ هب

 وأ هبلع ينتجوزت ام وأ يقح وأ يقادص نم كتأربأ دق : لوقت وأ ى لبقف

 ‘لبقيو كتيداف وأ اذكب كتعلاخ :لوقت وأ “قالطلا وأ ةقرافملا ىلع هينتقدصأ

 كتعلاخ : لوقي وأ « كسفن تأربأ وأ كتيداف وأ كتعلاخ دق : لوقي وأ

 وأ هيلإ ريشي وأ هيبأ مساو همساب رخآ ايهنم لك ركذي وأ ى ةقيلطت وأ قالطب
 . جوزتلا ظفلب

 ، هزاوج ىلع رثكألاف لبق مث ) ركني ملو ( لبقي ملو ماقف هنم هتأربأ نإو )
 ء ( ءادف ) كلذ ( نوكي دال ) ف هبلع ( و ‘ سلجملا دعب عنملاب : ليقو
 الف لبقي نأ لبق تعجر نإو ى مئاعدلا بحاص هيلعو “ لوالا حيحصلاو
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 الف هلبقي ملو تلعفف ءادف ىلع هنم يلإ يربت : لاق نإو
 : ثادلف

 ربجي : ليقف لبقي ملو ماق اذإو « اهئطو نإ اذك و « هل : ليقو « دعب هل لوبق
 ةلأسمك كلذ و“لومقلا لبق همايقب ًرم اك لوبقلا هتاف :ليقو “درب وأ لبقي نأ ىلع
 . ءارشلاو عيبلا

 كل هتددر : تلاقف “ ىالطلا ىلع ىل ام يدر : لاق نإ : « ناوبدلا ه يفو

 : تلاق نإو “ لبقي مل نإ ال : ل .قو “ ءادفب تناب ‘ هلبقي نأ ىبأف “ هيلع

 اذك و “ ءطولا دعب لوبق كلذ ىف سبل و اهل وق لاز اهعماجف قالطلا ىلع هتددر

 قالطلا ىلع كل هتددر : تلاق نإو ى رخمي : ليقو « لوبقلا لبق ا۔هل ادب نإ

 لبق نإ ءادف الو هنم اماق ولو : ليقو © اهناكم نم اموةي مل ام لبقي هنإف ثنحف

 "يلإ يربت : لاق نإو ) : هلوقب كلذ ضعب ىلإ راشأو ى ها اهدادتراو اهتوم دعب

 ص تلعف امدعب لوبقلا ظفلب حرصي مل يأ ( هلبقي ملو تلعفف ءادف ىلع هنم

 ص ( ءادف الف ) لبقأ ال : لاق وأ ی ركنأ وأ هبلق يف لمق دقو تكس ءاوس

 ءارشو عبو نهرو حاكن نم دوقعلا عيمج يف فالخلا اذكهو ى عقو : ليقو
 لبقي ملف هل دقمف دقعلا ناسنإ بلط اذإ كلذ ريغو ءارتكاو ةرجأو قادصإ و
 اذه يل عب : الثم هلوق نأ عوقولا مدع هجوو ‘ كاملا بحاص هل دقع امدعب

 الف “ ريغ ال يربتلا وأ عيبلا يف عورشلاب رمأ كقادص نم يلإ ينربت وأ اذكب
 مزجلا همالكب يوني امنإ بلاطلا نأ لوقلا هجوو “ كلذ دعب لوبقلاب الإ مزمل_د
 ى يدنع لوبقمو يل مزال وهف اذكب يل تعب نإ : لاق هنأك هل دقع نإ لوبقلاب

 . يدنع لوسقم مزال وهف كقادص نم يإ تأ رست نإو
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 نإو ، ءادفلا عقو كتسبحو هتلبق : لاقف هيلع هنم هيلإ تّربت نإو

 يقبو لبق ام طقسو عقو اذكب كتسبح : لاقو هضعب لبق

 تلبقو ةدحاو كتقلط : اهل لاقف هنم هتربأ نإو 2 هلبقي مل ام اهل

 ك رهتقيلطتب تنابو قادصلا هنع طقسو زاج ءادفلا

 تلبق : وأ ( هتلبق : لاقف ) ث ءادفلا ىلع يأ ؛( هيلع هنم هيلإ تأربت ناو )
 ص كتسبح هعوقو دعب هلوق هعفني ملو هتلبق : هلوقب ( ءادفلا عقو “كتسبح و )
 اذه يف:عيبرلا لاقو “طرشلا قيرط يف عقي مل دئاز مالك هنأل ى حيحصلا وه اذه
 ءانثشتسالاك كلذ و « همالك لص و نإ ءادفلا عقي ال : ليقو “ اهنيب قرفب ملو خس و

 ءيش ىلإ اريشم ى اذه الإ اذه كل تعب : كلوقك هلك هلبق ركذ امل لطبلا

 : لاق نمو “ دوقعلا رئاس اذك و “ لطبي : ليقو ط دقعلا حصي : ليقف « دحاو

 ناك نإ تلبق : لاق نمو ى هللا ءاشي نأ الإ اذك و « ءادفلا عقو هللا ءاش نإ تلبق

 رخأو سبحلا مدق نإو ، الصتم طرش نإ هطرش هلف اذك نكي مل نإ وأ اذك

 ضعبلا ىلإ اريشم ( اذكب كتسبح : لاقو هضعب لبق نإو ر“ءادف عقي مل لوبقلا
 ' هلبقي مل ام امف يمتب و “ لبق ام ) تاوفلاب اهنع (طقسو) ءادفلا ( عقو ) يقابلا
 ؛ ةدحاو ركذي ل وأ “ ( ةدحاو ) ةقملطت ( كتقلط : اهل لاقف هنم هتربأ نإو

 ص قادصلا هنع طقسو ) لاق ام زاج وأ “ قالطلا ( زاج ءادفلا تلبقو )
 قالط ٨۔ذأل ص ءادفلاب ىرخألاو « كتقلط : هلوقب امهادحإ ( نيتقيلطتب تناب و

 ثالثب تنذابل هتلبقو نيتقيلطت كتقلط : لاق ولف ‘ ديز نب رباج ريغ دنع نئاب
 وه امنإ نبلاو ع ىتحال قالطلا ةدع ىف ءادفلا نأل كلذو « قادصلا هنع طقسو
 . قالطلا ةدع يف اهمجارل هالولو « ءادفلاب
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 اضيأ هنع طقسو ءادفلا زاج ةدحاو كتقلطو لاملا تابق : لاق نزو

 : اهثطو لبق لاق نإو ى هايإ هلوبق دعب قالط الو ةدحاوب تنابو

 { اهل قادصلا يقبو اهب تناب لاملا تلبقو ةدحاو كتقلط

 هادف الو ء اهل يقبو ًاثالث تقلط هلبقو اثالث كتقلط : هدعب لاق وأ

 3 ثالث دعب

 ءادفلا زاج ) اثالث وأ نيتنثا وأ ( ةدحاو كتقلط و لاملا تلبق : لاق نآو )

 ى ءادفلا يهو ( ةدحاو ) ةقيلطت ( د تناب و “ اضيأ ) قادصلا ( هنع طقسو

 هلوبقو “ قادصلا يأ “ ( هايإ هلوبق دعب قالط ) ال اهنأل قالطلا اهقحلي ( الو )
 هتدع يف اهقحلي نأ نع الضف ى اهاضر الب يعجر ال نئاب قالط ءادفلاو ى "ءادف

 ام ىلع اثالث وأ نيتنثا وأ ( ةدحاو كتقلط : اهنطو لبق لاق نإو ) ، قالط
 ص سملا لبق دحاو مالكب ةنورقملا ةثالثلاو نانورقملا ناقملطتلا قحلي له “ لسق

 لوق ىلع لاق امب وأ ( اي تناب لاملا تلبقو ) سملا لبق دحاو هلك كلذ وأ

 هيف ةدع ال نئاب سملا لبق قالطلا نأل ( اهف ) ‘ هفصن يأ “ ( قادصلا يقبو )
 يأ ى ( هدعب لاق وأ ) ی ةجوز ريغ نم "ءادف هدعب ءادفلاف ى ءادفلا اهيف اهقحلي

 ء امف ) قادصلا ( يقب و اثدلث تقلط ى هنتليبقرو اثالث كتقلط ) : ءطولا دمب

 : لمقو “ نهب تناب ا ہ+مأل ( ثالث ) تاقبلطت ( دعب ءادف ال ) هنأل كلذ ( و
 ةنورقملا تاقبلطتلا : ةثالثلا نأ ىلع ءانب ى اثالث كتقلط : لاق نإ ةدحاو قلطت

 ناتقيلطتلاو“لاملاهلنوكيو“ءادفلا حصيف هيلعو“ةدحاو ةقيلطت دعت دحاو ظفلب

 ءاضيأ ةثالثلا ةلزنمب دحا و اهقالط نمف ةدحاولا و“ ةثالثلا ةلزنمب نانثا اهقالط نميف
 ةقملطت ءادفلا دنع مث ةقيلطت كلذ لبق اهقلط اذإ ام ثالثلا نم ركذ امب قحليو

 . هدنع ةدحاو مش هلبق نيتقلطت وأ < نيتقلطت وأ
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 كلبق : لاقف ‘ اناا ينةلطت نأ ىلع يقادص نم كتأربأ : كلاق نإو

 مدق نإو 0 قادصلا هنع طقسو ي ءادف وهف اثالث كتقلط وأ لاملا

 . لاملا يقبو اثالث تقلط لوبقلا رخأو قالطلا

 لاملا تلبق : لاقف 0 اثالث ىنقلطت نأ ىلع ققادص نم كتأربا : تلاق نإو )

 ح ( قادصلا هنع طقسو « ءادف وهف ) نيتنثا وأ ةدحاو وأ ( اثالث كتقلط وأ
 قحلي ال قالطلا نأل هل زاج اهجوزت وأ اهعجار نإف “ءادفلا قالط ريغ قالط الو
 هتلبقو [۔ئالث كتقلط : لاق نأب ( لوبقلا رتخأو قالطلا مدق نإو ) ط ءادفلا

 اهقحلي الف زهب ةأرملا نيبت ثالثلا تاقملطتلا نآل امل ( لاملا ىقب و ثالث تقلط )
 اهقلطف ةدحاو اهقلطي نأ ىلع الثم فلاب اهاداف نمو ى ًرم امك نهدمب ءادفلا
 ص ةنئاب ةد۔>او ةقلط ءادفلاو 0 فلألا اهملإ درو ثالثلا هتمزل ضرت ملف اثالث

 طرش نإ : ليقو ى انموق دنع روهشملا وه لوق ىلع ةيعجر اهنأ طرش نإو
 يف ةبغر اهل نكت مل نإ اهف در اثالث اهقلطف اهاداف نإ : ليقو ى ةيعجرف
 كلذب ةبيعم اهنأل اقلطم اهل درب : ليقو « اهف درب مل تناك نرإ و “ قالطلا
 ع لوألل لحتف اهقلطرل ةرشعلا ءيستف ليلحتلا ديرت اهنأ اهجوزتم نظي ذإ
 : يمصاملا لاق

 تبأ نإ در علخلاو هقالط تبث ملحلا يف ثالثلا عقومو

 ' دوصقملا لوصحل اهل در الف ةدحاو قلطف اثالث اهقلطي نأ ىلع هتلاخ نإ و
 ؟ هب ءافولا بحم له : دمفب ال ام طارتشا ف اوفلتخا دقو > درلا امل : 7

 ءادفلا قحلي ال قالطلا نأ نم لئاسملا كلت يف مدقت امو بجي هنأ "ضعب راتخا
 هتلق وأ؛كتقلط و هتلبق : لاق ول هيلعف هقحل هب لصتا نإ : ليقو “ حيحصلا وه
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 ع ثالث تعقو نيتنثا كتقلطو هتلبق : لاق نإ و ى ناتقيىلطتف ةدحاو كتقلطو

 تلبق : لاق نإ : ينايعلا سابعلا وبأو دايز وبأ لاق “ نيتروصلا ي هل لاملاو
 ص ةعئاض امهادحإ ى تعقوو اثالث هلوق نم نيتنثابو ى ءادفلاب يأ ى اثالث كتقلطو

 اهاطعأ دة نكي مل نإ هايإ اهيطعي نأ هيلع سيل هنأ هنع قادصلا طؤقس ىنعمو

 . هىلإ هتدر اهاطعأ دق ناك نإ و « هايإ

 هل زجي مل ينقلطت نأ ىلع كيلع يل ام تكرت : تلاق نإ : « ناويدلا » يف لاق

 : لوقي ىتح « ال : ليقو “ قالط هلوبقف ىبأو هلبق نإ و “ قالطلا ىلع الإ هلوبق

 الو هلبقأ نأ ملعلا يف ناك نإ : لاقف ةقرفلا ىلع كل هتكرت : تلاق نإو ى كتق
 نكت ملو ةقرفلا ركذت ملو كل هتددر : تلاق نإ و ، ءادفف هتلبق دقف كقلطأ
 ؛لبق نإ ءادفف اهنيب تناك نإ و « هل لاملاو ائيش نكي مل :ليقف “ةرجاشم اهنيب

 ىلام كل تك رت : تلاقف اهقادص هنم تذخأ نإو “ةقرفلا ركذت ىتح ال : ليقو

 امف ءيش ال هنأل ائيش اهيلع كردي الف هتعدخ دقف ى هلبقف ى قالطلا ىلع كيلع

 لبق تذخأ دقو قالطلا ىلع كلام وأ قادص كل تكرت : تلاق نإو ى هيلع
 كل تكرت : هل تلاقف اضعب تذخأ نإو ‘ لاملا اهمرغيو ءادفلا عقو هلبقف

 هضعب هل تكرت دقو هذخأت مل نإو « تذخأ ام اهل و يقابلا هلو زاج كل ام

 كردي الو ى هلك هل حصو زاج ةقرفلا ىلع قادص كل تكرت : تلاقو

 . ثيش اهيلع
 ىلام وأ كدنع ىلام وأ كلام وأ كيلع ىل ام تددر : تلاق نإ : ليقو

 ص هللا ءاش نإ تلق : لاق نإ و « هيلإ لاملا عجربو « ءادفف لبق هتذخأ دقو

 روثلا اذه كل تكرت يف اذك و ع ءادفف اهيف طرشلا مدق وأ ةنوعم تبصأ نإ وأ

 تيزلا اذه هل تكرت نإ اذكو ى روث هنأ ىلع هتميق هلف الثم ريزنخ جرخف الثم
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 كلذب ملع نإو ى كلذ ردق هلو ى ءادفف ارمخ جرخف لالحلا نم هوحن وأ لخلا وأ
 نم اهبف ام وأ ث هيلع يدي يف ام كل تكرت : تلاق نإو ى ءيش هل سيلو ءادفف

 ' ىثنأ ناويح نطب وأ تيب وأ راد وأ ء ءاعو ف وأ > امه ريغ وأ ء ةضفو بهذ

 كلذ يف جرخي مل ولو “ءادفف لبقف عرضلا وأ كرام نم تابنلا وأ ةرجشلا يف وأ

 ةباد وأ ةمأ وأ دبع ةمدخ هل تكرت نإو « هلف ترك ذ ام جرخ نإو ٤ ءيش

 لبقو ءادفلا ىلع اه هيلع ةعفش وأ مولعم ىلإ نكسم نوكس وأ بوث سبل وأ

 ىلع امل يه ةعفش هل تبهو نإو ى هل سيلو عقو : ليقو ى كلذ هلو ءادفلا عقو

 هيلع ام وأ ةرضم هل تكرت نإو “هل تسيلو ءادف :ليقو هل يهو ءادفف لجر
 . كلذ هل عقو لبقو هريغ ىلع وأ ندب وأ لام يف ةيدعت وأ نيد نم

 ص كلذ اهيلعو تلبق نإ تقلط اذك ىنيطعت نأ ىلع قلاط تنأ : لاق نإو
 هب ينتئج وأ هينتيطعأ نإ وأ ى هنطعأ : لاق نإو ى اهيلع نوكي ال : ليقو
 مويلا كل هتددر : تلاق نإو ى لمفت ىتح قالط الف ى قلاط تنأف هب ينتيتأ وأ

 هتددر :تلاق نإو “تطرش املع ءادفف لبقف تسكع وأ ادغ ينقلطت نأ ىلع

 عقي نأ ىلع ةعاسلا كل هتددر : يفو ى "لهي ىتح عقي مل لبقف لالهلا له نيح كل
 . تطرش ام ىلع لبق نإ ءادف لمك اذإ قالطلا

 فرعي ال لجأ وأ رطملا نايتإ دنع ىنقلطت نأ ىلع كل هتددر : تلاق نإو

 ءادفف لبقف تاقبلطت ثالث ىلع كل تكرت : تلاق نإو ى هنيح يف ءادفلا عقو
 . ةريسي ةدايزو فرصتب ھا ةثالث : ليقو “ دحاو

 وأ كتقراف : تلاقف كديب ينم كتءارب وأ كقارف تلعج : اهف لاق نمو

 اهتين اه"رضت مل 2 هونأ مل :وه لاقو « قالطلا تيون : تلاقو ‘كنم يسفن تأربأ
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 طقسو ؟.ءادف وه لهف تلبقف اذكب كقالط كنم تعب : لاق نإو

 نإو ث كلذ قوف ام .اهل يقبو ى هب هعاب ام لثم قادصلا نم هنع

 . . . . ى هل قادصلا ىلع ةدايز اهمرلت الف رثكأ

 ء ليق اذك « اهسفن تقلطو قالطلا كل رأ امل حرص نإ الإ ماقملا اهلو

 قادصلا تضبق د۔ةو كيلع يل امم كتأربأ : اهلوق نيب قرفلا رهاظلا نأ ملعاو
 يناثلاو « لوآلا يف ءادف الف سملا عقوو ضبقت ملو كلذ اهلوق نيبو ى سملا ناكو

 اوربتعا انباحصأ لعل وسملاو ضبقلا دعب هيلع اهل ءيش ال هنأ كلذو “ءادف هبف
 . كلذ لبق اهل ناك دق هتضبق ام نأ

 ةنيعم ةيمست وأ اهضعب وأ ( كقالط ) كل يأ ء( كنم تعب : لاق نإو )
 هنوك. هجو ( ءادف وه ) كلذ ( لهف 4 تلبقف اذكب ) عبرو فصنو ثلثك

 اهقادص وهو اذك و اذك ذخأي يدتفملا نأ اك « اذكب اهسفن اهكلم هنأ ءادف
 هلثم وأ اهقدصأ ام سفن وه هب عاب ام ناك ءاوس و ى اهسفن رمأ كلمتف هضعب وأ

 طقسو ) ءارشلاو عيبلا رئاس يف هب ىرتشيو هب عابي ام رئاس نم كلذ ربغ وأ
 ام هعاب نإو ص ( كلذ قوف ام اه يقب و هب .) اهل ( هعاب ام لثم قادصلا نم هنع

 . هلك قادصلا هنع طقس قادصلا لثمب

 ىلع ةدايز اهمزلت دف ) قادصلا نم ( رثكأ ) هب هعاب ام ناك ( نإو )
 املاح وأ ةدايز تعن وأ هيلع ةدايز هل اهمزلت ال يأ « مزلت » ب قلعتم (هل قادصلا

 اهنيب ايف اهمزلت ال هدارم نأ ىلع فنصملا مالك هلمتحيو مكحلا يف ةدايزلا اهمزلت وأ
 فالخلا اذهو ،اضيأ كحلا يفو هلا نيبو اهنيب ايف ةدايزلا اهمزلتو ةدايز هللا نيبو
 دارأ ام لكب زوجي وأ ى هنود امو قادصلاب زوجي له اقلطم ءادفلا يف راج
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 تلاق نإو ، فالخ ؟ ءادفب كلذ سيلو قالطلا عيب زوجي ال وأ

 يلام وأ ينتقدصأ ام وأ يقادص فصن نم كتأربأ : ءطولا لبق هل
 ء كلذ ريغ اهل الو هعبر اهقادص نم اهل يقب لبقف كيلع

 ا_م رئاسك هكلم يف اهنأل اهقدصأ ام فاعضأ ناك ولو ةأرملا هب تيضرو جوزلا

 يه رمؤت هتجوز يهف لبقت مل نإ و « نمثلا نم ءاش ام طرتشي نأ هلف « هكلم

 اهريغل الو ةجوزلل ( قالطلا عيب زوجي ال وا ) ةرشعلا يف فاصنإلب وهو
 ى ( فالخ ) ؟قالطالو ( ءادفب ) ميبلا ( كلذ سيل ) ف عيب نإ ( و )
 ركذي مل وأ اذكب كل وأ كنم هتعب :لاق اذإ هنأو « ‘ كلذ ريغ يدنع رهاظلاو

 : هلوق نأل ى اهلع نث الو « لبقت مل مأ تلبق ى ءادفلا ال قالطلا عقو نمثلا

 دمب هل نمث الو هلوبق مدعب الو هكرتب هعوقو دعب هل ةدرم الو هل عاقيإ ى هتعب

 اذك هيلع ينتيطعأ نإ : لاق رييختلا يف اهنوك و نمثلا هيلع دارأ نإو ، هعوقو

 ءاش اذإ وأ مولعمل هريغ اهقلطي نأ ىلع اهريغل هعاب نإو « اذه وحنو كل هنبأ

 ريغل عنملاو ص زاوجلاو عنملا لاوقأ قالطلا عيب يفف ى نالوق هزاوج يفف هريغ
 اهريغل كلذ وحن و هب قدصتلاو هب راحئتسالاو هتبه اذك و ى اهل زاوجلاو ةجوزلا

 .امه وأ

 فصن نم (( وأ يقادص فصن نم كتاأربأ : ءطولا لبق هل تلاق نإو (

 ( نم امل يقب لبقف ) قادصلا نم ( كيلع يل ام ) فصن نم ( وأ ينتقدصا ام )
 وه فصنلا اذهو ‘ قادصلا فصن سملا لبق اهل نأل ى ( هعبر اهقادص ) لماك
 : ع۔بر اهلف “ عبر فصنلا فصنو هفصن هل تك رت دقو ى سملا لبق اهقادص

 ص دعب اهيلع لخد نإ الإ ( كلذ ريغ ) هل "وأ ( اهل ) ىقبي ( الو ) “ عبر هلو
 ع قادصلا عابرأ ةثالث كلذف ث عبرلا كلذ عم لماكلا قادصلا فصن اهف نإف
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 ء عبرلا اهل يقب كيلع يلام فصن نم كتأربأ : تلاق نإ : ليقو

 ٤ ينتقدصأ ام وأ قادص فصن نم : تلاق نإ خيش اهل ىقبي الو

 يل ام ثلث وأ « ينتقدصأ ام ثلث وأ ص يقادص ثلث نم كتأربأ : تلاق نإ و
 ء اذكهو < سدس اهل و « لماكلا قادصلا سادسأ ةسمخ هلف « لبقف ، كيلع

 لماكلا نم ( عبرلا امل يقب كيلع يل ام فصن نم كتأربأ : تلاق نإ : ليقو )
 سملا لبق هبلع اهل سيل هنآل ى اذكهو سدسلا اهل يقب كيلع ىل ام ثلث نم وأ

 فصن نم ) كتأربأ : ( تلاق نإ عيش امف ىقبي الو ) ‘ قادصلا فصن الإ
 ىمسي هلك قادصلا نأل « لوقلا اذه ىلع ( ينتقدصأ ام ) فصن نم ( وأ “يقادص
 ى هفصن الإ سملا لبق قحتست م ولو هايإ اهقدصأ : لاقيو ى اهقادص

 يربت امنإ كنأل ص دقعلاب اهل يذلا فدهنلا نم هئاربإ ىلع ا۔ممالك لمحف
 ام ين فنصملا ةلأسمو “ لماكلا فصن تكلم يهو ص طقف هتكلم امم اناسنإ

 . سملا لبق
 اذك الإ قالطلا ىلع ق ادص كل تك رت : تلاق نإ : « ناويدلا » ف و

 اذك كل تكرت : يف اذك و « تنثتسا ام اهل ىقبيو 4 علخ" وهو « زاج هنم

 ىلع هيلع امهل ام هل تكرتف اهسمي مل نإو “ "تكرت ام هل حصي هنإف ى هيلع هنم

 هيلع هفصن كل تكرت : تلاق نإو « ءادفلا عقوو هلك هل حصو ى زاج قالطلا

 اهعم مسقي : ليقو “ طقف تك رت ام هل : ليقو ى هيلإ هلك عجر لبقف سملا لبق

 . ھا تكرت ام هل حصي و اهديب ام

 وأ لقأ وأ اموب يقبف قالطلا ىلع ةبه كل يقادص :اهجوزل ةأرملا تلاق نإ و

 لاوقألا نم رم ام ىلع ائيرب ناك اهسمي مل نإو ى اهقادص نم ءيرب وهف اهقلطف .رثكأ
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 ء "رسم نإ اهقادص اهلو ى ءادف الف هتمرحم ىه اذإف هنم هتأربأ نإو
 تدتفاف فلتف هنم هتضبق نإو

 يه اذإف ) سمي مل وأ سم “ هضعب نم وأ ( هنم هتأربأ نإو ) افنآ ليصافتلاو

 ىنزب وأ اهتنب وأ اهمأب وأ اهب ىنزب هنع ةمرح وأ ، عاضر وأ بسنب ( هتمرح
 هنع ةمرحم وأ ‘ ىنزلا نم ةأرملا مرحي ام كلذ وحن وأ « اهب هدج وأ ى اهب هيبأ

 ةدحاوب مرحت نميف نيتنثا وأ ةقيلطتب وأ تاقيلطت ثالثب هنع ثناب وأ ص ناعلب
 ع كلذ ريغ وأ ربدلا عايج تجرخ وأ هريغ اجوز حكنت نأ لبق نيتنثا وأ
 يه الو وه ملعي ملو هريغ حكنت ىتح تناب وأ دبألل هنع تمرح اهنأ لصاحلاو

 اهنيب ( ءادف الف ) هب يه ملعت ملو ملع وأ امل ريغم ببسب وأ ى هنع اهدعبل كلذب

 هل كح الف دسف اذإ امأ حاكنلل بجوم حيحص دقع نم نوكي امنإ ءادفلا نأل
 ءادف الب هنع ةبهاذ يه لب ى ءادفلاب هنع صلختلا يف جاتحت نأ نع الضف اهيلع

 هفصن نأل هفصن اهل نوكي الف الإو « سملا لجأل ( سم نإ اهقادص اهلو )
 ءاوس امف قادص الف هاركإ الب اهسمو تملع نإو “ حيحصلا دقملاب هقحتست
 . سم ام دعب الإ ملعت مل نإ الإ « هدعب وأ هدنع وأ دقعلا لبق تملع

 تدتفا مث حاكنلا دعب هجوب هنع تمرح وأ انئاب وأ [ذثالث اهقلط نإ اذك و
 تدتفا مث نيتنثا وأ ةيعجر ةدحاو اهقلط نإو ى هب تدتفا ام اهل درب هنإف ى هنم
 اهلف تدتفاف ركنأو تملع نإو ى ةعجرلا هل نأل قالطلاب ملعت مل ولو هل تبث هنم
 ص امارح ينأطي نأ ةفاخ هنم تيدتفا : لوقت نأ امل نأل قادصلا يف عوجنرلا

 دترا نإ ءادف الو « لاملا هل حص ءادفلا عقوو ىنزب رخآلا امهدحأ ىأر نإو
 ٠ امهالك وأ امهدحأ

 هجوز يه يتلا ( تدتفاف فلتف هنم ) ةأرملا ( هتضبق نإ ) قادصلا ( و )
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 تربجأو تدفص هب هنم تدتفا مث ملعي ملو هتكلهأ نإف « هتنمض هب

 ريناند قدصأ نمو « هل هيدؤت ىتح ابمر ملع نإو ث همرغ ىلع

 نإو ث حبرو ةلغ نم تلكأ ام أر اهمزلي ل راجشأ "وأ ًاناويحو

 . . ...... . و { ءادف يف رثك

 ص تزيجأ و ةميقلاف "الإو لثملا نكمأ اذإ هلثم هيطعت ناب ( هتنمض هب ) اقيقحت
 ينو ؟ هيطعت ىتح دفصت له ىقبي نكل ص زاج ءادفل ال هتكرت نإو نكمأ ولو

 تدتفا مث) هكالهإب اهجوز(ماعي ملو هتكلهأ نإف) : هلوةب هيلإ راشأ ليصفت كلذ

 ص ديدشقلاو فيفختلاب هدتفصو هدفص : لاقي ى ديدحلاب تدق ( تدّفص هب هنم

 دّسَق ىنعمب فيفختلاب دفصو 0 ىطعأ ىنعمب دفصا نأ رهتشاو ص هديق هدفصأ و

 نإف « رجزو ديدهتب الامجإ ( همرغ ىلع تربجأو ) ص دعسلا هملعو ى قثوأ و
 ىعدا نإ امفلح و ى هب ترقأ ام تطعأ هل نايب الو اذك و اذك وه : تلاق

 كلذ ناكف ينف دق وهو ءادفلا لبقف ءانفب ملعي مل هنأل ربجتو دفصت امنإو « هدايزلا
 اذهو ى ءادفلاب هسفن حمست مل الإو ، دوجوم هنأ مهوتي ناك ذإ اهنم سيلدتلاك

 هنأ مهوت بلط ام ىلإ هتقفاو امل اهنأل ص ءادفلا بلطب اهأدتبا يذلا وه ناك ولو
 ٠ د رمح وم

 ( قدصأ نمو ) دفص الب ( هل هيدؤت ىتح ) دجب اهبلط ( اهمزل ماع نإو )
 ةلغ هل ام كلذ وحنو انكسم وأ اضرأ وأ ( اراجشأ وأ اناويح و أربناند ) اهل

 نبلك ( ةلغ نم ) تضبق وأ تنفأ وأ ( تلكأ ام در اهمزلي مل ) هئاركإب ولو
 ء هجوب اهيلإ عجر مث ى هيف حبرتو قادصلا كلذ عيبت نأ لثم ( حبرو ) رامثو
 ( و) درب وأ مزليب قلعتم ( ءادف يف رثك نإو ) ريناندلا و مهاردلاب رجتت نأ لثمو
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 ء نالوق لسنلا يفو ص نامضلاب جارخلا

 دض وهو اهوحنو ةلغ نم جرخي ام يأ ( جارخلا ه) : رقم هلوقل اهمزلي م امنإ
 الك نأل ى هنع ضوعملا وأ ضوعلا ىلع ةلخاد ةىلدبلل ءاملا ا( « نامضلاب ) لخدلا
 مزلي دق يذلا نامضلا نع ضوع جارخلا : لاق هنأكف « رخآلا نم لدب نيئيشلا نم

 ببسب لغتسملل جارخلا تبث امنإ يأ ةيببس يه وأ ث فلتلا وأ فالتإلاب لفتسملا

 يا ص نامضلاب جارخلا : قلع هلوقو : لاق ذإ سوماقلا بحاص هيلعو ى نامضلا

 انامز هلغتسيو ادبع يرقشي هنأ كلذو ى هنامض يف هنأ ببسب يرتشملل دبملا ةلغ
 يتلا ةلغلا امأو ت نمثلاب عوجرلاو هدر هلف هب عئابلا هستلد بيع ىلع هنم رثعي مش

 . ه ا هلام نم كله كله ولو ى هنامض يف ناك هنال ةبيط هل يهف اهلغتسا

 ك ليثمت ةادأ الب امب ءاج ةلثمأ لب ، ادويق بيعلاو ءارشلاو دبعلا سيلو

 ةلغلا درت الا ہنأ يف رهاظ ثيدحلاو ‘ كلذ ىلع هلحم يف هللا ءاش نإ مالك يتأيو

 رحشلا ىلع ةلغ نم ناك امو « كلذك وهو ءادفلا لاح نيدوجوم اناك ولو حبرلا و

 رجشلا ناصغأ لثم هنآل ءادبفلا لاح جوزلل هدرت قادصإلا لاح كردم ريغ

 هنم يقب ام درتو ى ءادفلا لبق هتنفأ نإ هدرت الف كردأ امو “ لخنلا فعسو
 لاح يف ناك ام هيلإ درت : ل ہقو ، كردم ريغ وأ ءادفلا لاح اكردم ناك اذإ
 . هدرت الف ًاربؤم ناك امو “رّبؤم ريغ قادصإلا

 هنأل هدر اهمزلي ال هنأ يدنع حصألا ( نالوق ) لتفَست ولو ( لمنلا يفو )
 ام لكف « عافتنالل هايإ اهاطعأ امنإ قادصلاو ‘ دعب ثدح لب اهاطعأ امم سدل
 لاح ناومحلا نطب ىف دلولا ناك نإ الإ ى اهل وهف هسفن سيلو هنم هب تكلم

 . يةهيبلاو دواد وبأو لسم هارر ) ( ١

_ ٢٦٨ - 



 هيلإ درت ال تناك اذإ و ؛ نالوقلا لئفَسَت ولو دلولا اذه دلو ايفو « هلف قادصإلا

 ه_زأل تدلو ام هل درت ال نأ ىلوأف ص ناويحلا سفن نم ايهنأ عم فوصلاو رعشلا

 ص ىثنالا ءام نم نوكي دق ام الإ ى اناويح جرخو ءالا لخد لب ع اهنم سبل

 ء اهلف هتعزنف قادصإلا دعب اليسف ةلخنلا وأ ةرجشلا تجرخأ نإو « ربتعي الو

 يف دجو ام اذك و ت هلف قادصإلا لاح اهنف ناك امو « ءادفلا يف هدرت : ليقو

 لبق نم تآب كله نإ هنأ هتكلهأ نإ : هلوق نم مهفو “ عرض يف انبل ولو هلاح
 ردقت نمي كله نإو ص رئاجو دسأك همرغت ال اب كله نإ اذك و “ همرفت ال ةللا

 . هتمرغ هيلع

 اك « زوجو “ دجو نإ قادصلا فالخب ءادفلا زوجي ال : « ناويدلا » يف لاق

 تفإو 0 هلثمف الصأ وأ انوزوم وأ الىكم وأ ادقن نإف “ هردقب فلت نإ اك
 ك هل ءىش الو حص ك هدوحو عم هفالخ تدتفا نإ و > ةممقلاف انا ومح وأ اضورع

 قالط وأ ححص تدتفاو سي ملو ضرفي مل نإو < هردقب هب تدتفا ام هل : ليقو
 . لاوقأ ؟ لامب الإ ءادف ال وأ

 دساف عيب وأ اهريغ وأ ةيدمتب اهدي يف امب وأ هرمغ لام وأ هلامب تدتفا نإ و

 هيلإ ولو قادصلا تفلتأ نإو “ كلذ ضوعف الإو ى ملع نإ هل ءيش الو ، "حص

 الب هل هتطعأ نإ و ى كلذ مرغت ىتح دّسقت : ليقو ى ضوعلاف ةبه وأ عيب وحني

 ءملع ولو هب قحأ وهف اهدي نم لصألا لاز نإو “تدتفا نإ ائيش كردي مل ضوع
 هذخأ الإو ص ملع نإ هذخأ قادصلا ترّيغ نإو « .هايإ هتكلم نمل هضوع مرفتو
 قادصلا يف تنعت ام كردت الو « غبصك تداز ام كردتو ى هضوع وأ هناصقنو

 امب تدتفا نإو ى هب هتحلصأ وأ اهلام نم هيف تداز ام كردتو ث هتمعطأ امو
 ثمح هك ردأ الإو هتبيغب ملعي مل نإ هيلإ هتلصوأ ابئاغ هريغ وأ ناويحنم اهقدصأ
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 هنم تدتفاف اضرأ هتسرغف آرجش وأ ال_خت تعزرن نإو

 2 اهيف هكسمأ

 لعفف اقيقر ناك نإو ى اهدنع ثدح بيع ال ‘ صقنلا مرغ اهمزلو ى ناك
 هتور الو ك اهلام نم ةيانجلاف كلذب ملعي ملو هب تدتفاف هضعب وأ هفلت بحوم

 تمرعغ وأ هتّدر هب تدتفاف هملع الب بصغ وأ بره نإ و > اهقدصأ امم ءىش

 ، اهيلإ ةيدلا وأ دوقلاف حرج وأ لتق نإو < ناك ثمح هكردأ ملع نإ و هتميق

 مث ةمالا سمت نأ لبق اهب تدتفاو اهتجوزو“ةَمأ اهمقدصأ نإو ى هتميق هل مرغتو
 . . . . ء ۔ . - ٤

 > اهلف ءادفلا لمق ىمزب و ( اهتم ١ فىادص نم اهلصو امو > جوزلل اهقادصف تسم

 عيبو راجئتساو ضيوعتو ننهرك اهكلم نم هليزي الام قادصلاب تلعف نإ و
 ٠ هب قحأ جوزلاف هنيعب ماقو ك قلعم ءاطعإ و رامخ

 ضرأ يف ابقدصأ ىتلا رجشلا نم اناصغأ تسرغ نإ : ىبحي خيشلا لاق
 لئاسفلا امأ و “ هل : ليقو “ ناصغألا ينعأ ، اهل يه : ليقف ى اضيأ قادصلا

 . حاضيإب ها هلف قادصلا ضرأ يف قادصلا لخت نم تسرغ يزلا

 هيلع كردي مل ةروكذملا ةروصلا يف قادصلا ضرأ يف ناصغألا امل تبث اذإو

 . امل اهنأل داسفلا عزنب ذخؤتو > ضرألا نم هىلإ جاتحت ام ةمىق هلو ك اهعزن

 (أرجش وأ ذاخن تعزت نإو ). : هلوقب فنصملا هيلإ راشأ : « ناويدلا » يفو
 وأ لخنلا كلذ عم ض رآلا اهقدصأ ءاوس ى اهيف تناك ضرأ نم هايإ اهقدصأ
 رجشلا وأ لخنلا كلذ اهقدصأ ءاوسو ع ضرألا نود كلذ اهقدصأ وأ. ع رجشلا
 هتسرفف ) لئاسفو انوصغ هنم تملقف ًارجش وأ ل_خ اهقدصأ وأ « هتعلقف
 هىلإ جاتحي ام ةميق اهيطعي ال هنأ هرهاظ ( اهيف هكسمأ هنم تدتفاف اهضراب
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 تسورغف اضرأ اهقدصأ نإو ء هكسمتو ضوعلا هيلع درت : ليقو

 ضرألا ذخأ هنم تدتفاف كلذب ملع نإف ث ءانب تنب وأ ًاسورغ اهب

 ضرألا ذخأ ملعي مل نإو ء اهيف اهءانب وأ اهسورغ يه تكسمأو

 ضرألا كاسمإ يف ريخم وه : ليقو ، كلذ ةميق اهاطعأو اهيف امو

 ضقنلاو سرغلا ناك نإو س ضوعلا ذخأ يفو . ءانبو سرغ نود

 ءيش در الب اهيف امو اهذخأ ضرألا نم

 وأ ةسرغلا تتام نإ نكلو ى اهيطعي لب : تلق ‘ ضرألا نم رجشلا وأ لخنلا

 وهو ( ضوعلا هيلع درت : ليقو ) دعب اف اذك و « اهضرأ اهيلإ تعجر ةلخنلا

 اهب تسرفف اضرأ اهقدصأ نإو 0 هكسمتو ) ةميقلا تزاجو « ةرم اك لثلا

 ( كلذب ماع نإف ءانب )اهب ( تنب وأ ) لخن سرغ وأ رجش سرغ ( اسورغ
 اهءانب وأ اهسورغ يه تكسمأو ضرألا ذخا هنم تدتفاف ) ءانبلا وأ سرفلا

 تلمعف امل ريرقت هضرأ يف تلعف امب هماع عم ءادفلا هلوبقف « هملعل ةميق الب ( اهيف

 وأ لخنلا وأ سورفلا تتام نإ و « ءادفلا دارأ نبح هتلازإ طرشل ءاش ولف ى اهىف

 (اهيف امو ضرألا ذخأ ملعي مل نإو ) هبلإ ضرآلا تعجر هلصأ لازو ءانبلا حاط

 وه : ليقو ) ى هلثم زاجو اهيف يذلا ( كلذ ةميق اهاطعأو ) ءانب وأ سرغ نم

 ( ضوعلا ذخأ يفو ءانبو سرغ نود ضرألا كاسمإ يف ) ملعي مل نإو ( رتيخم
 بشخك ( ضقنلاو سرفلا ناك نآو ) اهتميق تزاجو ى اهلثم وهو هضرأ ضوع
 ى اضيأ اهقدصأ ىرخأ ضرأ نم وأ اهقدصأ يتلا ( ضرألا نم ) نيطو ةراجحو

 ءيش در الب اهيف امو اهذخأ ) طلغ وأ ةيدعت وأ ام قحب اهدي الخدو هلانم نم وأ
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 ٠ ةعحا رملا ىلع اه هدر نإ كلذ ىلع مكحلاو > اهل

 هينمت نم لدب هنآل ى ال : ليقو ى اهلفسراغ وأ نابل ةرجأ تطعأ ام الإ ( اهف

 نيبو هنيب عمجي دقو ث حاضيإ و ةدايزب « ناويدلا » مالك « ها اهل ءانع الو اهسفنب
 لئاسفلاو نوصغلا تناكو ملع اذإ ام ىلع ىيحي خيشلا مالك لمحب ىيحي خيشلا مالك

 ص عطقلاب دسفي الو ى اقلطم سرغي امم راغصلا لئاسفلاب دارأ وأ « جراخ نم

 علفققلاب دسفيو ع لقت۔او ربك ام ناصغألا نم تسرغ ىتلا راجشالاب دارأو

 ىلإ “ ريناند قدصأ نمو : هلوق نم هلك ( كلذ ىلع مكحلاو ) هريغ وأ ناك الخن

 ىلع ال هدر ) مث كلذ ناكف « ءادفلاب هيلإ عجر ( نإ ) امل ءيش درالب : هلوق

 . ( ةعجارملا

 اه ىضق نإو ى هلشم و هيلإ هتعفدو هب تدتفاف اهقادصل الطبم تلعف نإ و

 هملع رصتقاو “ ىضق ام : ليقو ؤ قدصأ ام اهيلع كردأ اهقدصأ ام فالخ

 هدرتلف امئاق ناك نإ و ى تذخأ ام لثم درت : لاق ى ةعفشلا باتك يف رماع خشلا

 ناك ولو : هل لمق ى ىالط ال حاكن خسف ءادفلاف : لئاق لاق نإف : لاق « هنيعب

 لحي ال جوزلا نآل “ تذخأ ام الإ ءادفلا يف ةجوزلا ىلع جوزلا كردي الف اقالط

 يف كلذو ى )١' « الف ةدايزلا امأ » : قلع هلوقل اهمقدصأ ام قوف ذخأي نأ هل

 ٠. ھا روهشم هثيدحو ءادفلا

 ةلمج نم سبللا نأل صقنلا هل مرغت مل اهسبلب صقنف سابل وحن امهل قدصأ نإو

 ٠ ن ابح نب ١ و دو ١ د و ] ٠ اور ) ( ;١
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 بوصخغمب تدتفا نإو ريخألا مالكلا اذهك ةدايزب « ناويدلا » مالك س ها عافتنالا

 لثملاف الإ و "ملع نإ كلذ الإ هل امو « "حص فلت وأ كالهىلع فرشم وأ قبأ وأ

 ناك نإ لمي مل ولو وه الإ هل امن فلت وأ كاله ىلع فرشملا الإ « ةميقلا وأ

 ءحمخصب ةميقلا وأ للشثملاف ملعي مل نإو “ اذكف ملع دقو الإو ىاهقدصأ ام وه

 . ملعأ هللا و

 ۔٢٧٣ -_- . ) ج٧ - لسنلا - ١٨(



 باب

 ٠ . . . قادصلا صصعبب ءادف علخلا

 باب

 عنلخلا ي
 عم ءيشل ةمجرتلا زاوجل علخلا ريغ يف بابلا رثكأ نأ عم ك۔اذ تلق امنإو

 ولو ءادفلا نم عاونأ يف باب : دارأ وأ « ديزملا نم لقأ ناك ولو « هيلع ةدايزلا

 ءادف ) : اعرشو « كرتلا : ةفل ءاخلا مضب ( علخلا ) ىلوأ ناكل لصف : لاق

 لك يف رصحني ال ءادفلا نأ يف رهاظ وهو ى اذه ريغ مدقتو ( قادصلا ضعبب

 صخأ علخلاو ،اقلطم معأ ءادفلاف قادصلا ضعبب ءادفلا عوقوب ربع ذإ قادصلا

 : حتفلاب علخلا : سوماقلا يفو ى علخ ءادفلا ضعبو « ءادف علخ لك ى اقلطم

 ه ا اهريغ نم وأ اهنم لذبب ةأرملا قالط : مضلابو ةلهم علخلا يف نأ الإ ى عزنلا

 ٠ يع رش اذه و
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 هل هضقت مل نإ همرغاهمزلي مل هب هنم تدتفا مث ءادفب ال هنماهجوز تربأ نإف

 اهنم كلذ لبقف ةنالف كتأرما قادص نم كتأربأ : لجرل لاق نمو ،قح ىف

 ©}تقلط ءادفلا ىلع

 ةقدص وأ ةبهب هل هضعب وأ هتكرت يأ هضعبنم وأ ( هنم اهجوز ترأ نإف )
 . تلاق نأب قادصلاب يأ ( هب هنم تدتفا مث ءادفب ال ) ةيطعأ وأ ةيده وأ
 هل هتكرت دقو ى كلذ وحن و ءادفلا ىلع هتيطعأ وأ ى ةقرفلا ىلع قادص كل تكرت

 هنم هتربأ يذلا هضعب مرغ الو ( همرغ اهمزلي مل ) كلذ لبق اهكلم نم جرخو

 لام نم لاصتناك هربغل وأ هل ( قح يف هل هضقت مل نإ ) “ ضعبلا نم هتربأ نإ
 اهوبغب وأ ةيدمتب تاعابتلا رئاسو شرأو نيدك تاعابتلا عاونأو سانلا

 ناك نإف ى ءادف همزل : لاق ى لامآلاب ولو ءادفلا عقي : لاق نمو ص قالط همزلو

 نإ هتميق وأ ضعبلا لثم وأ هتميق وأ هلثم تمرغ اهيلع "قحل ءاضق هايإ اهؤاربإ
 هل هتكرت دقو هب هنم تدتفا اذإ هنأ يدنع رهاظلاو « ىتح يف ضعبلا نم هتربأ
 ص فذح ىلع اهمالك لمحيف هتميق وأ هلثمب عقي ءادفلا نإف “ ءادف الب كلذ لبق
 هركذ ابف ءاوسو “ ىتح يف هل هضقت مل ولو « يقادص ةميقب وأ يقادص لثمب يأ

 ةمذ يف وأ“ هريغ دنع وأ هتمذ يف وأ ث هدنع وأ اهدنع قادصلا ناك فندملا

 . لكلا كحك ضعبلا مكحو « هريغ

 ءادفلا ىلع لاق ءاوس ) ةنالف كتأرما قادص نم كتأربأ : لجرل لاق نمو (

 ىلع اهنم ) الدب هنم ( كلذ لبقف ) لاق اك ءادفلا ىلع لبق جوزلا نكل ىال مأ
 حصي ال نم لئاقلا ناك ولو ى اهاضرب الإ اهتعجرل دجي ال نئاب ( تقلط ءادفلا

 مل ولو هلوبقب عقو قالطلا نأل ص ىثنأ وأ اركذ دبع وأ نونجم وأ لفطك هؤادف
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 يهو زجت مل نإ ال ص ءادفلاب هل قادصلا ناكو س اهمزل تزاجأ نإف

 نإف س ةدعلا يف ناثراوتي الف هلوبقب ًانئاب قالطلا همزلو اهقادص ىلع

 . ديدحت الب اهيف زوجو ، ًاحاكن اددج ةعجر ادارأ

 قادصلا ناكو ى اهمزل ) اهنع اهريغ لعف ام هتجوز ( تزاجأ نإف ) ءادفلا حصي
 الو ى ايهنم ءاش نم ىلع هك رديو ى دحاو قالط الإ هبلع عقي الو ( ءادفلاب هل

 ىلع جوزلا هك ردي الو ؤ هب عربتم هز آل اهيلع هاطعأ نإ لئاقلا اهيلع هك ردب

 مل ذإ ( .7 زجت م نإ ال ) كتأرما قادص نم كتأربأ : لئاق نونجم وأ لفطك

 ( قالطلا ) ىن ( همزلو ) :. لئاقلا ىلع كردي الو ( اهقادص ىلع ) زحت
 حصي مل ولو : ىلع لبق امنإ هنأل ( هلوبقب انناب ) نيتلأسملا يف الوأ روكذملا

 قالطلا نأل ص دحاو قالط لب ءادف همزلي مل امنإو نئاب قالط ءادفلاو ع ءادفلا
 الف ) دحاو ظفلب نامقي ال هنألو ى هتدع يف ءادفلا هقحلي الف نئاب هلوبقب عقاولا

 ( زوجو ) 0 ا۔ميف ولو ( أحاكن اددج ةعجر ادارأ نإف 0 ةدعلا يف ناثراوتي

 ريض وأ 2 عوجرلا ريمض لعافلا بئان وأ « زوج لعاف بئان ( اهيف ) اهعجار نأ

 امئاد ةعجرلا نأل بانطإ اذهو « حاكنلل ( ديدجت الب ) ةعجر نم موهفملا عجارتلا

 حاكن ديدجت الب ةعجرلل لماشلاو يوغللا عوجرلا دارأ نإ الإ حاكن ديدجت الب
 تدارأ نإ كلذو ث ىادص ديدجت الب ديرب نأ نم عنام الو ديدجت الب : لاقف
 حصت ال : لوقي عناملاو 2 ايلإ قادص در الب ءادفلا ةعجارم زاوج ىلع ءانب
 . لامي الإ ءادفلا ةعجارم

 ءادفلاو علخلا حصي ال : : مهنع هللا يضر ركب نب درح ن دمحأ سابملا وبأ لاق

 . ه ا هريغب ناحصي : لقو ى ايهيف ةعجارملا اذك و ى لام الإ
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 قالطلا همزل ليقف ءادفلا ىلع اهقادص نم هتربأف ةلفطك جوزت نمو

 لو ءادتفا الو ةن ونجك ةلفط لعف حصي الو > امقادص املو ًانئا

 . . ءةقافإ وأ غ ولب دعب هازيجت مل اذإ امهل ةفيلخ وأ

 ص لا ءاش نإ كلذ يتأيو ةأرملل ه"درب دهشي قادص جوزلا ةهج يف سبل انهو

 ةجوز الإ هل نكت ملو ى ةنالف لقي ملو ى كتجوز قادص نم كتأريأ : لاق نإو

 ةجوز هدتع تنذاك نإو ى هترك ذ امو “ فنصملا هركذ ام وه مكحلاف ى ةدحاو

 ءادفلا ققحو نهلزتعاو « اعم ايلزتعا ةنيعم ةدحاو ايوند مل وأ ادعاصف ىرخأ

 ةدحاو ةقيلطت ىلع هدنع اتناك وأ نك و « نهلك ؤأ ءاش نم عجار مش نهف وأ امهل

 ى نييعتلا دنع هانركذ اك مكحلاف ةدحار اعم ايون نإو ى نهاضرب الإ نهمجارب الو

 جوزلا ىون يتلا ىلع قالطلا عقو اهريغ لئاقلا ىون دقو ةدحاو جوزلا ىون نإو

 . ءادفلا ال

 جوزت نم : لاق هنأكف ةمألاو ةنونجملا وهو اهلثم يأ ( ةلفطك جوزت نمو )

 هلبقف ءادفلا ىلع ) هضعب وأ ( اهقادص نم هتًرباف ) ةمأ وأ ةنونجم وأ ةلفط
 نم حاكني اهيلإ عجري الو ى ةدعلا يف ناثراوتي الف “ هلوبقب ( انناب قالطلا همزل

 وه : لبقو ى افنآ رم ام ىلع اهيف ةعجارملا تزوجو ى ةدملا يف ولو ا۔ميلو وحن

 بأ نكي مل نإو ى هزاجأ نإ زاج اهيبأ ىلإ قلع نإ : ليقو ع اهب كلم كلمأ
 ةلفط لمف حصي ال ) هنأل كلذ ( و ) الماك ( اهقادص املو ) كلذب ءيش الف
 وأ ( ةفيلخ وا ) ابأ ولو ( يلو ءادتفا الو ) علخلاو ءادفلا يف ةمأو ( ةنونجمك

 ولو ديس نذإ الب ةَمأ ءادتفا الو ( ةقافإ وأ غولب دعب هازبجت مل اذإ ايمل ) هعلخ
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 امجوز نم هتذخأ غولبلا دعب هزجت ملف هب اهوبأ ةلفطل ىدتفا نإو

 ط زئاج اهملع هلعف : لقو ‘ بالا ىلع هب عجرو

 يديأ نم اعزنت ل ايهيلع علاخ وأ ةفيلخلا وأ ابأ ولو يلولا ىدتفا اذإف ى ةفلاب

 ى ةقافإو غولب دعب ايهتزاجإ تحصو ص قالط امهاضرو ى ايضرب مل ام اهيجوز
 جوزت دعب تنج" ةقلاع ةغلاب اذك و “ جوزلل اهسفنأ اهنيكمتو اهئطوب ريخ الو

 . نونح لاح اهيلع علوخ' وأ يدوفو

 اهيلع علاخ وأ قادصلاب يأ ( هب ه ) ةنونجم وأ ( ةلفطل ىدتفا نإو )

 ( عجرو اهجوز عم هتذخأ ) ة_ةافإلا وأ ( غولبلا دعب هزيمت ملف ) هضمبب

 جوزلا لبقو ‘ اهجوزل هتنب قادص كرت بألا نأل ( بألا ىلع هب ) جوزلا
 كرت ام اهوبأ هل مرغ ى اهقادص يف تعجرو كلذ زجحت ملف تفلب اذإف « هكسمأف
 عقوو ى تغلاب ولو ةنونجملا ةلفطلا لثمو ع هيف تنبلا عوجرب هكرت متي ملو ى هل

 > ةقافإلا وأ غولبلا هب رظتني الو بآلا نم ءادفلاب جوزلا يض ىضر نيح نم ىالطلا

 عقي مل ؤ اهجوز ني۔بو ةنونجملا وأ ةلفطلا بأ > بألا نيب ءادفلا عقو اذإ : لقو

 راك تزاجأ ن ف > ىسبفت وأ غلبت ىح اهجوز:نع لزمتو > ىالط الو ءادف

 اهجوز ةنونجملا وأ ةلفطلا تداف نإ اذك و « ىلولا اذك و ع قالطلا ال ءادفلا
 وأ يلو وأ بأ مم وأ هدح و اهجوز اه اداف ادإ ءامكملاو ءامصلا اذك و لبقو

 ةراشإلاب درلاو مالكلا اتماع نإ امأ ث ناسللا قالطنا و عامسلا اهب رظتني امهريغ

 . ةعماسلا ةماكنملاك اهف ةباتكلاب وأ

 زئاج ) هتنونجم اذك و هتلفط ىلع يأ ( اهيلع ) بألا يأ ( هلعف : ليقو )
 ص ءادفلا ريغ قالطب ال ‘ قالط وهو ءادفلاب تجرخ جوزلا لبقو لمف اذإف ( مات
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 ء امل احالص ىأر نإ هريغ اهيلع زوجو 4 ال مرغلا هيلعو

 بألا ىلع يأ ( هيلعو ) بألا ىضرب ةدملا يف لوقلا اذه ىلع ةعجارملا هلف

 نيبو هنيب ايف هضعب وأ اهقادص لك أ نإ هفالتإ يف اك اهجوزل در ايف ( اهل مرفلا )
 ءةلقاع ةغلاب تناك ولو اهقادص لكأ نإ هتنبو بألا نيب ةموصخ بصنت الو ى لا
 ص هعزن دعب جاتحا نإ هتنب قادص يف هلعف زوجي : ليقو ث انه اك هريغل هاطعأ وأ

 الإو “ جتحي مل ولو ةنونجم وأ ةلفط تناك نإ زوجي : ليقو ى هلبق ولو : ليقو

 . جايتحابف

 اذإو “ فالخ هتءارب يفف اهقادص نم هتريغص "جوز أربأ نإ ضعب ةرابعو

 ةموصخلا بصني مكاحلا نأب :ليقو “هل زوجي ال هنأ رثكألاف هريغل هتنب رهم بهو

 : لاق ذإ « ناويدلا ه حاكن يف لوق رهاظ وهو « اهقادص يف هتنب نيبو هنيب

 . بآلا ىلع هك ردت : ليقو

 يأ ( هريغ ) اهل مرغلا عم ةنونجملا اذك و ةلفطلا ىلع يأ ( اهيلع زوج و )
 ُبأ نكي مل نإ بالاك علخلاو ءادفلا يف يصولاو ةفيلخلاو « ءايلوألا نم بآلا ريغ

 ةفيلخ الو يلو الو بأ نكي مل نإ مهوحن و يضاقلا وأ ةعامجلا وأ مامإلا نمو بالا

 نم عضي نأ طقف بألل ةكلاملا تزاجأو ( ال احالص ىأر نإ ) يصو الو

 ص سملا لبق اعيمج جوزلل هكرتي نأ هلو « اهل ةحاصم هلرب ام ركملا هتنب قادص
 زوجي : ل.ةو ى قالطلا ىلع الإ الف سملا دمب هلك هعضي نأ امأو ى هرخؤي نأ هلو

 :كلام لاق ١١' حاكنلا ةدقع" هديب يذلا وفعي وأ » :ىلاعت للا لاق « رظنلاب

 )١ ) ةرقبلا ةروس : ٢٣٧ .
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 ى قادصلا لكي جوزلا وه : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو ؛ ديسلاو بآلا وه

 : يمصاملا لاق

 قالطلا يف ركبلل هعضو وأ قادصلا نم كرتلا باللو

 ص بآلا "ءادف ةفلابلا ركملاو ةنونجملاو ةلفطلا ىلع ىضي : ةكلاملا تلاقو
 ص رع .احلا نذإب الإ ‘ تغلاب ولو ركبلا ءادف حصي ال هنأو “ عوجرلا دجت الو

 : يمصاملا لاق ى اهنذإب الإ بيثلا ىلع يضمي الو ى اهوبأ وهو

 عنقو رجاح نذإب الإ علتخت ال بآلا تاذ ركبلاو

 هل نذإلا دعب بّيثلا ىلع اذك لئحعأ اهيلع ابأ نإ زاجو

 ةهيفسلا بيشثلاو « اهيصو نذإب.الإ نوحتف نبا دنع ركبلا ءادف حصي الو

 ركبلا نع يصولا ءادف حصي : ليقو ى نالوق ؟ حصي وأ نذإ الب اهادف حصي ال
 ضعب لعجو ى اقلطم ءادف حصي ال : ليقو ى غلبت مل نإ حصي : ليقو ى نذإ الب

 حصي الو ث اهب لوخدملا ريغ رمكبلاك اهتماقإ لطت م اذإ اهب لوخدملا ركبلا
 ريغ ىلع زاجو « هيبأل زوجي : ليقو ى نذإب الإ آروجحم ولو غلابلا نع ءادفلا
 : يمصاعلا لاق ‘ ضوعب الإ ال : ليقو ‘ يصولاو بآلا نم غلابلا

 روهشلا ىلع هنذإب الإ روجحلا ىلع علخلا عنتماو

 رجاح "وأ ربآل ءيش ذخأ عم رغاصألا ىلع زئاج علخلاو
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 قالط الو لوبق امن 7 حصي الو 2 ادف ان ونجم وأ الفط مزلي الو

 ٠ . . . . . . ‘ يلو وأ ةفلخ نإو

 وأ فط مزلي الو ) اهقادص نمضي مل امهل احالصإ اهاداف اذإو ‘ يصول يأ

 قالط الو ) علخلا وأ ءادفلل ( لوبق ايهنم حصي الو ) علخ الو ( ءادف انونج

 : ليقو “ ضاقو ةعامجو مامإ وحن وأ يصو وأ ابأ ولو ( يلو وأ ةفيلخب نإو
 ءآاحالص ىأر نإ ركذ نمم هريغ لعف هيلع يضمي : ليقو « هيلع ضام بآلا لعف
 علخ وأ ءادف يف ةفيلخلل صخرو ى ةفيلخلا ال بآلا لعف زوج : سابعلا وبأ لاقو

 ةنونجملاو ةلفطلا لثمو ى مصالاو كبألا نونجملاو لفطلا لثمو « رذعل ناك اذإ
 كلذك ناك نم مهفي ناك اذإ امأ ث ضعب دنع اهلك مهماكحأ يف ءامكبلاو ءايصلا

 زوج لاوقألا كلت يف زاوجلا ىلعو ى هناسلب ملكتي نمك وهف ةباتكلاب وأ ةراشإلاب
 وحت وأ همل و وأ هُتصو وأ رخآلا ةفىلخو امهدحأ بأ نيبو ى هيبأو اهيبأ نيب
 ال نيديرم نيلقاع نيرح نيغلاب نيب الإ علخ الو ءادف ال هنأ حيحصلاو ى مامإلا

 . نالوق ةقهارملاو قهارملا يفو ى امهدحأ هركب

 : ليقو ى ءيشب سيلف اهنذإ الب ةغلابلا هتجوز لجر علاخ وأ ىداف نإو

 هنذإ الب هنم تدتفا نإو 0 اهتزاجإ ىلإ اهيلإ قلعي : ليقو ى ءادف الو تقلط

 ينافلا خيشلاو ص نْيكتْعمو نيضيرم نم علخلاو ءادفلا زاجو ى هتزاجإل قلع

 ىلع فرشمو ى ا ق وأ قيرح هب طيحم و ى ةنيفس يف رحبلا هيلع مئاقو زوجملاو
 حورجم وبولصمو لماحو « كلذ ريغب وأ درب وأ "رح وأ شطع وأ عوجي توم

 وأ ةرمع وأ جحي مرحم و “ لقع ام هيلع توملا فوخب ثلثلل هلاعفأ عجرت نم لكو

 ام امهريغو ءادفو قالط نم ناركسلا تمزلو ى قالطلاك فكتعم وأ ى اهب

 . لاز ولو قالطلا همزل : لبقو « هلقع لاز نإ الإ “ لقع
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 ملعب ال رثكأب لعفف مولعم ةأرما هيلع جوزتي نأ الجر رمأ نمو

 هذخأ ءادف عقو نإف س داز ام رومأملا نمض سم ىتح رمآلا

 كلت لخدت ال : ليقو . عاجترالا يف اهل هدر مزلو هنم جوزلا

 امنإ نومضملاو ص طقف هنم تذخأ ام اهمزلو ءادفلا يف ةدايزلا

 ة اهل وه

 رثكاب لعفف مولعم ) قادص ( ب ةأرما هيلع جوزتي نأ اجر رمأ نمو )
 3 رمالل جوزلا نع ) رومأملا نمض سم ىتح ( ه_هلع عم ال ي ( ) رمالا ملعب ال

 هذخأ ءادف عقو نإف ): هلوق هبلع بت ريل هداعأ امنإو ى هلحم يف رم اك ( داز ام )

 هب مت هنآل كلذو « اهنم هذخأ الإو ص ةجوزلا هنم هذخأت مل نإ ( هنم جوزلا

 ناك اذإف « جوزلا نم وه امنإ قادصلاو « قادصلا ةل۔ج نم هلعجو جوزلل حاكنلا
 تكرت دقو ى حاكنلا ىلع هتذخأ اهنال ةأردلل ال جوزلل ناك قادصلا يف عوجرلا

 وه سيلو ‘:هريغ حاكن يف هاطعأ هنأل رومأملل الو ى هكسمت الف « ءادفلاب حاكنلا

 يفاف هدر ) اضيأ ( مزلو ) جوزلا يدتفما امنإو ، هدرب يدتفيف “ جوزلا
 قدصأ ام ةلمج نم ةممستلاهلف ثلثو فصنك ةيمستب ىدتفا نإ اذك و ( عاجترالا

 تذخأ ام اهمزلو 0 ءادفلا يف ةدايزلا كلت لخدت ال : ليقو ) هيلع ديز امو

 ص ىطعأ امم رثكأ ذخأي ال هنأل ص جوزلل ال ( امل وه امنإ نومضملاو “ طقف هنم

 .يف اهلوخدو اهل هتدايزب هنع هتقحتسا دق هنآل هداز نمل الو ى امهل هقدصي مل هنالو
 حنحصلا وه اذهو هل هدرت نأ نع الضف ايدتفم اهل اجوز وه سيلو ى هب حاكنلا

 > اهقادصب تدتفا اهنأ ههحوو > لوألا حبحصت ةرابعلا رهاظ ناك ولو > يدنع

 . جوزلا ببسب بجاوو قادصلا ةلمج نم ديزملا كلذو
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 ه صقنلا يض تئطو ىح ملعت ملو لقأب لعفف مولعم اهيلو ترمأ نإو

 { زوشنب الإ زوجي الو 0 اهل وهو ءادف يف لخدي الو

 ىتح ملعت ملو لقاب لعفف مولعمب ) اهجوزب نأ هريغ وأ ( اهيلو ترمأ نإو )
 ك۔اذ ( لخدي الو ١ صقنلا اذ وأ صقانلا يأ ( صقنلا ) اهل ( نمض تئطو

 ىلع جيوزتلا تيضر اهنأل ( اهل وه ) امنإ ( و ) علخ وأ ( ءادف يف ) صقن يذلا
 الو “ هيلع دقعي مل هنأل جوزلل ال ى اهتين يف هيلع هب تلخدو ‘ قادصلا لامك

 نمك وهف “ هصقنب همزل اهل هيلع قح هنآل اهجوزمل الو “ قدصأ امم رثكأ ذخأي
 ذخأي : ليقو ى اهنم هدرب ن 1 نع الضف ردتنفمأ اهل جوزب سيل و “هربغ لام فلتأ

 ناكف لقألاب لجرلل جيوزتلا يف ىعس رومأملا نآل كلذو « رومأملا صقن ام جوزلا
 صقنلاب تملع ول ةأرملا نأل هنع همزلأ و “ جوزلا نع هب عربت دق ةأرمال همزل ام

 . حاكنلا زيمتم
 وأ ناخدك ساب وأ رخآلا نم (زوشنب الإ ) ءادفلا امهدحأل ( زوجي الو )

 عم نملتخا اذإ يأ ١0؛« تاقفانملا نم تاملتحملا ه : تللم هلا لوسر لاق ى رمخ

 اورك ذ مارحف سأب ريغنم قالطلا اهجوز تلأس ةأرما اميأ ه :لاقو“جوزلا ناسحإ
 يف اهناكم تبلط دقف قالطلا هيلإ تبلط اذإ اهنأ اوركذو «٨"' ةنجلا ةحئار اهيلع
 هضعبب ءادفلاك قادصلا لكب هلك كلذ يف ءادفلاو اهيلإ نسحأ نإ يأ « رانلا
 نيجوزلا نيب ءادفلا عقي ال : مهنع هللا يضر ركب نب دمحم نب دحأ سابعلا وبأ لاق

 اهفوخو اهظعو هنع تزشن نمو ؛ « ناويدلا » يق هلثمو ى امهدحأ كله ىتح

 . يذمزقلا هارر ) \ (

 . دراد وبأ هارر ) ( ٢
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 . .ء ه

 { هن ودب زوجو

 اهبرضو اهشارف بنتجإ كرتت مل نإو « اهنع ضرعأ تبأ نإف “ هلالج لج هلاب
 نم امكح و هلهأ نم امكح ا وثعبيف نيملسملا ىلإ اهعفر هتنت مل نإف “ حربم ريغ ابرض
 قرفأ نأ عيطتسأ ال ينإف كبلق يف امب ينربخأ : هبحاصل لك لوقيف ى اهلهأ

 الولو اهب يل ةجاح الو اننيب اوقرف : لاق ًازشان ناك نإف & عمجأ نأ الو امكنيب

 الو و متنش امب اهوضرأ : لاق الإو ، ءيشب اهوضرا نكلو 4 اهتقلطل رهملا

 هبحأ ال انوقرفو متئش امب هوضرأ : تلاق ى ةزشان تناك نإ و ى اننيب اوقرفت

 هوارثشمو انوقرفت ال : تلاق الإو ‘ ةرمجك يبلق يف هنأو ى هدنع ميقأ الو

 . يلإ ناسحإلاب

 تإ اذك و > اهنم دحاوب ولو « ظافلألا كلت ضعبب اضرأ زوشنلا تبثيو

 وأ هضغبب تحرص وأ « قادص الب اهتقرافم ةدارإب وأ « اهريغ ةدارإب حرص

 نم نارمأيف رخآلا لك ربخيو نامكحلا يقتليف ث ةعامج ةهارك وأ هنكسم ضغب

 لحي الو « للا قتاف ملاظلا تنأ : هل الاق ى زشانلا ناك نإو « لدملاب اهنم زشن

 يقتاف ةملاظلا تنذأ : اهل الاق ى ةزشانلا تناك نإو « ءادفلا ىلع هكيطعت ام كل
 ةقرفلا نأ انظو احلطصي مل نإو ى ةعاطلا ىلإ يعجرت ىتح كل ةقفن الو ى هللا

 هتهارك و رخآلا ضغبب اهنميلب نمو امهاضرب اهنيب اقرف اهايند و اهنيد ق رخ

 > زشنلا عضوملا ق ةماقإلا : ةغل زوشنلاو ك نامصعلاب هملع كحي ل هقح هل ىفوأو

 عم هيف عفن ال هنآل امهدحأ ةبوعص ىلع قلطاف ‘ بعصلا عضوملا وأ > عفترملا ي 1

 ٠ هىف لقيو عفترملا عضوملا ف ُثبلل ١ نسح ال 1 هتبوعص

 اضر نإ زوشن نودب يأ ( هنودب ) ضعبلا وأ لكلاب ءادفلا ( زوجو )
 ءاهلضعي ال نأ اعم ادارأف ابئان ارفس ديرب نأ كلذ نمو ‘ هيطعت ام هل لحيف اعم

ِ 
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 . . معبيضت نم قيطت ال ام اهلمحف هتجوز ىلع بلغت نمو

 اهقوقح ىلع قطي مل وأ ث تلبقف ءادفلا اهيلع ضرعف ءاسنلا نم اهربغ دارأ وأ

 الب اهاضرب ءادفلا ىلع هيف اقفاوت ام لك نم كلذ ريغ وأ ى تلبقف اهيلع ضرعف

 تضرعف تدارأ وأ اهيلع ضرعف دارأ ءاوس “ ةيصعم ال ثح اقفاوتف « زوشن

 انموق روهمج لاق زاوجلابو رخآلا لبقو امهدحأ ضرعف اهنم لك دارأ وأ ى هيلع
 ١١6يائيرم ائينه هولكف اسفن هنم ميشنع مكل نْبط نإف :ىلامتهلوقب نيجتحم

 يف هيطعت نأ ىلوألاب زاج ءيش ال لصحي نأ ريغ نم هل اهرهم بهت نأ زاج اذإف
 الإ ءادفلا حابي ال : دوادو يعخنلاو يرهزلا لاقو ى اهسفن رمأ هب كلمتل ءادفلا

 ى دسف اذه ريغب عقو نإو ص هللا دود> ابقي ال نأ نم فوخلاو بضغلا دنع

 نأ الإ اثيش نهوُمتنت7آ امم اوذخأت نأ كل لحي الو : ىلاعت هلوقب اوجتحاو

 ص ةلاحلا هذه ىنثتساو ى اهقالط دنع ائيش اهنم ذخأي نأ هللا عنم خلا "؟) چ افاخي

 ةلصولا عطق نم هيف امل هوهرك نكلو ع عطقنم ءانثتسالا نأب روهمجلا باجأ و

 هجرخأ «قالطلا للا ىلإ لالحلا ضغبأ»: رقللع هنع رمع نيا ثيدحلو “ببسم الب

 ريغ نم قالطلا اهجوز تلأس ةأرما اميأ » : قلع هنع نابوث ثيدحلو « دواد وبأ

 ةمرحو بنذلا يف مالكلاو « دواد وبأ هاور « ةنجلا ةحئار اهيلع مارحف سأب
 وأ ىضرب زوشن الب وأ زوشنب عقو اذإ ةعقاوف ءادفلاب ةقرفلا امأ و ، هملح و لاملا

 . تلبقو لبق اذإ ىضر الب

 عييضت نم هقيطت ال ام ) مملا ديدشتب ( اهلمحف هتجوز ىلع بلغت نمو )

 )١( ءانلا ةروس : ٤ .

 )٢( ةرقبلا ةروس : ٢٢٩ .
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 هذخا هل لح ل { هنم تدتف [ ىتح ةرشاعم ءوسو ةشيعم قضو قوقح

 « بات نإ درلا همزلو .{ كحلا يف زاج نإو ى هللا دنع ايف

 ندب وأ ناسلب ( ةرشاعم ءوسو ةشيعم قيضو ) نيتقح وأ ىقح وأ ( قوقح
 ناك ءاوس ( هللا دنع ايف هذخأ هل لحي مل هنم تدتفا ىتح ) كلذ نم دحاو وأ

 ببسب هنم تدتفا نكل ص كلذ ريغل وأ هنم يدتفتل قيطت ال ام اهايإ هليمحت
 ا : لسمقو : « ناويدلا » يف اك ( كحلا ف زاج ناو ) اميج كلذل وأ 2 هلمحت

 درلا همزل الإو ( بات نإ درلا همزلو ) فاصو نبا ركذ اك اضيأ هيف زوجي
 ةرثك يف دح ال راثآلا ضعب يفو ى ةيفخ هلام نم هذخأت نأ اهل و ع اعيمج ةبوتلاو

 نإ يه اذك و « ءادفلا امل لح هيلع رصأ و ررضلا راك اذإو ى هتلقو ررضلا

 ى ءادفلا هل لح ةبانج نم لسقغأ الو موصأ الو ىلصأ ال : تلاق نإف هترض

 ةداهشلا اوققحت ثيحب وأ « براقأ مهنوكل وأ مهترواجيم دوهشلاب ررضلا تبثيو

 : يمصاعلا لاق « لهآلاو مدخلاو ناربجلا دنع ةرهشلاو

 دوحولا ق عاش عامسب وأ دوهشلاب رارضإلا تدشيو

 ال : ليقو “ تءاش نإ اهسفن تقلط رارضإلا تبث اذإ هنأ ةيكلاملا تمعزو

 ص رجدزي لو برض وأ سبح وأ مالكب ةرجزب نأ دمب مكاحلا اهقلطي لب حصي
 : يمصاملا لاق ى اهسفن قلطتو مكاحلل هعفرت : ليقو

 ردص طرش هب اهل نكي ملو ررضلا تبثت ةجوزلا اتيحو

 مكحلل هعفر دعب : لسقو مزتلملاك قالطلا امل : لىق

 هءاضق دمد نأ قالطلاو هءاشد اع يضاقلا رجزب و
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 سروكي هءاضقو : ىنعملاو 2 همفر : هلوق ىلع هردصم افطع رح زب بصنب

 ى اهسفن قيلطت اهلف هفلاخف اطرش تطرش نإو “ رارضإلا ىلإ دعي نإ قالطلاب
 ةزشان نم ءادفلا دارأ نم : ح ناويدلا ه ىف اولاقو “ اهبرضي ال نأ طرتشت نأ لثم

 ملظ الو ى اهناكمل لاقثتسا الو ى رارضإ الب اهيدافيف رهطت مث ضيحت ىتح ربصيلف
 ذخأي نأ هل زوجي يذلا وه اذهف ى اهعامجل للم الو ى اهقارف ىلع صرح الو ى اهل

 . ھ ا اهاطعأ ام

 هل اهرهم كرتت نأ ديرب هتأرما نع ههجوب ضرعأ الجر نأ ول : يبعشلا لاق

 هب هيلع عجرتو اهعاجأ اذإ يدتفت نأ اهلف اهتقفن ىلع ردقي مل نإو ى هيلع مرحل
 ال اهنأ يدنع يذلاو “ ليق اذك « ينغ وهو اهعاجأ اذإ هب عجرت اك “ رسيأ اذإ

 يف للا رفغتسأ ينإ : اهل لاقف ءاسأ نإو ‘ رصقي ملو ردقي مل نإ هيلع هب عوجر

 هعبتت اهنإ : ليق ولو “هلوق دعب هت.ربأ نإ ءيشب هعبتت الف قحلا ىلإ عجارو كرمأ
 اهقادص تبلطف هتءاسإل تدتفا اذإ : ليق ى ًسصل هلوقب قثت مل اهنأ تجتحا نإ

 اهدرب ال : تلق “ امهل هدربو « ةدعلا يف تماد ام اهئار ريغب اهدر هلف ةدعلا يف

 ‘ءادفلا حصو اهل هدر تدتفا ىتح اهرض هنأ تعدا مث تدتفا نإ و ى اهاضرب الإ

 فلحتلف "رقأ وأ تنيب اذإو “هدرب الف الإو رارقإ وأ نايبب رضلا حصنإ كلذو

 : يمصاملا لاق ع نيمي ال : ليقو ى رارضإلل تدتفا امنإ هنأ

 تمحر عالتخا يفف هرارضإ تتبثأو تفلاخ دق نكت نإو

 ةنيبلا دمب نيعم ال : ليقو » ةنودملا « ف رمنلا نيمىلابو
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 { ةرسشثع تءاسأو تزشن اذإ كلذك قادصلا ذخأ اهل لحي الو

 قادص نم ىطعأ ام ىلع لئ از ذخأ جوزلا ىلع مرحو > تبات نأ 7

 ك هللا دنع ءاذف عقو نإ

 ىق۔> ( ةرشع تءاسأو تزشن اذإ ث كلذك قادصلا ذخأ امهف لحي الو )

 :ليقو ىاهقرافي مل ولو ( تبات نإ هدرتو ) قادصلا لطبي ام باب يف رم اك اهقلط
 كرم امم ملعي اك هدر بحو ةزشان يمهو اهقراف نإ و ال لح هدنع يهو تبات نإ

 ترقأ ترضتحا نإو « هتثرول يطعتف هتوم وأ ةمرح وأ قالطب اهقراف ءاوس

 اهيلع در الف ءادفب اهقراف نإ امأو “ ثلثلا نم ال امل ام لك نم جرخيف هل هب

 همضرتف زوشنلا ةيصعم ابمتمذ يف اهدع ىقبت نكل ءادفلا يف هتدر دق اهنأل

 . بوسو

 تدارأ نإ رخآلا ضعبلا ههلإ تدر قادصلا ضعبب هتدافف تزشن نإو

 هكاسمإ ةأرملل الو ءادفلا ذخأ جوزلل زجي مل ايدافتف هنم لك زشن نإو ى ةاجنلا

 . هيف اللاحتيو ابوتيلف

 دنع ءادف عقو نإ قادص نم ىطعأ ام ىلع دئاز ْذنخأ جوزلاىلع مرحو )
 نب ديعس بحتساو ى ةيفخ هلام نم دئازلا ذخأ اهلو ى تزشنو نسحأ ولو ( هللا
 يف دئازلا ذخأ هل لحو ع هيف هل لضفلا نوكيل ىطعأ امم لقأ ذخأي نأ بيسملا

 ص للا نيبو هنيب اهف قادصلا ىلع دئازلا ذخأ هل زوجي : ليقو ى ال : ليقو « مكحلا
 ول هنألو ١ 4 .هب تّدتفا امف ايهبلع حانج" الو ظ :ىلاعت هلوق مومعل ى مكحلا ينو

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٢٩ .
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 هُومس و « زاجل اهقادص فاعضأ ناك ولو لامب اثالث وأ نيتقيلطت وأ ةقيلطت اهقلط
 ءاد۔ةلا : رباج لاقو ى قادصلا فاعضإب زوجيف ى اندنع قالط ءادفلاو ؛ ءارش

 زاوج مهتجح و « قادصلا نم رثكأب ءادفلا زاوج ىلع انموق روهجو ى حاكن خسف

 بجوق ى ةضواعم ىلع دقع ءادفلا نأ و ع هزاوج رم اك ى رثكأب قالطلا اهئارش

 ص مظملا رهملاب الإ ىضرت ال نأ امهل دقعلا دنع اهنأ اك « نيعم رادقمب نوكي ال نأ

 نسحلاو يبعشلاو يرهزلاو ةلع ةدايزلا عنمو “جوزلا ضغب ترهظأ دقو ايس الو
 ةأرما ةصق يف ةدايز ة۔هفشلا باتك يف رماع خيشلا ركذو ث“ سوواطو ءاطعو

 : لاق للع هنأ ةدايزو يناطعأ ام هل ددرأ :تلاقو ى هنم ءادفلا تدارأ اذإ تباث

 ص اذه هيف ركذي ملو “ عيبرلا حيحص يف روكذم ثيدحلاو « الف ةدايزلا امأ

 اهنم ذخأي نأ جوزلل اندنع زوجي الو : لاق “ ةتس وبأ هلاق اك يواضيبلا هركذو

 . ھ ا هنم رثكأ

 ص ءادفلا ىلع ايضارت وأ ى ةدايزلا ىلع جوزلا اهرهق اذإ اهعنمي امنإ ةدايزلا زيجمو

 رفع هنأل ، يواضيبلا ةياور تحص اذإ ءيشب ك۔اذ سيلو ص ةدايزلا بلط مث

 ةدايزلا امأ : لاقف ى هتدز ءاش نإو “ معن : تلاقف ؟ هتقيدح هيلع نيدرتأ : لاق

 ادحأ تيأر ام : كلام لاقو “ جوزلا ةئيشم ىلإ اهقيلعت عم ةدايزلا عنمن ك الف

 اهيلع حانج ال ل : ىلاعت هلوقل اهقادص نم رثكأب يدتفت نأ هركي هب ىدتقي نم
 نم ةمولعم ةدم اهنم هدلو نومت نأ ىلع هنم تدتفا نإ و ) چ هب تدتفا ايف

 هنأل هدلو نومت نأ كردي ملو حص هيلإ اهقادص در ىلعو “ فالآ ةرشع ىلإ مهرد
 رشعك ةدملا تنيع ولو عجرت نأ اهلف هنومت نأ ىلع اهاداف وأ اهعلاخ نإو ى ةدايز

 . اه ركح ذ م دقت ) ( ١
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 الو ههارك إ مدع نيب هب ءادفلا ىلع هنم ًاهاركتسا تعدا نإو

 . هدح

 اهاداف نإو “كلذ نم دلولا قرغتسي مك اههلهجل اذك ىلإ مهرد نم : تلاقو ث نينس

 اثالث ولو نطب نم تدلو نإو ى ال : ليقو ى زاج مولعم ىلإ هدلو عضرت ناب

 ى اهيلإ ءيسي مل نإ ةدايزلا ذخأي نأ انموق زاجأو ى نيعي مل نإ مهعاضرإ اهمزل
 اهك رقيف اهذخأ هلف ةلسلا ينكرتاو « رثكأ وأ لقأ وأ مهرد ةئام ذخ : تلاق نإ و

 ىلع ى هنم اذك و اذك وأ ى يقادص كل تكرت : تلاق نإو ى ءاليإ الو ءادف الو

 اهك رت نإ : ليقو “نالوق ءادفلا عوقو ينفو « كلذ هلف اهكرتف ى ةليللا ينكرتت نأ
 . هتطعأ ام هلو ءاليإب تناب رهشأ ةعبرأ

 يذلا ىادصلاب يأ ( هب ءادفلا ىلع هنم ) اه ( اهاركتسا تعدا نإو )

 ال رتاهتلا ةداهش هذهو ( ههاركإ مدع نيب ) دئازب وأ هضعب اذك و اهاطعأ

 مدعلا نييبت دجي ال وأ “نايبب مدعلا دجي ال يأ ( هدجي الو ) لاق كلذلو « زوجت

 يفن ةداهش اهنأل ايهتداهشب دتعي الف اههركي مل هنأ نادهاش هل د۔مش اذإ هنأل

 ص ءآربأو نا نيمأ تقولا رضحو هاركإلل [_ةقو ترصح نإ الإ « رتاهت يهو
 املاح ركذي نأب رتاهتلا ةفص ىلع ال هنيببت هاركإلا مدع نيبتب ديري نأ لمتحيو

 ملو “ هاركذ امل داقنتو ص هاركإلا مدع هنم دافتسي هجو ىلع اهنيب ىرج امو

 ى هدوجو لهسي ال هنأ ، هدجي الو : هلوقب ديربو ى هيلع اعلطي مل اهاركإ عدت
 نإ : ليقو ث هبلع اعلطي مل اهاركإ اهءاعداو اهنع نيجوزلا ولخ" بلاغلا نأل
 ركذو ىهتفلح الإ و ى هتطعأ ام امل در تنيب نإف ى نابلا اهيلعف هاركإلا تعدا

 ىتح ةءا۔۔إلا تعدا نإ اذك و « رهملا اهاطعأو اهفلح فلحي مل نإ هنأ ضمب
 . روكذملا فالخلا ىلع تدتفا
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 ءادفلا هيلع زاجو هن رت : هضرم يف تامف هنم تدتفاف تضرم نإو

 مث هنم تدتفاف تضرم نإو 2 تتام نإ اهثري الو ءىرب نإ

 ص ثرإو قادص نم لقألا ذخأ هيف تتام نإف ، اهيلع زاج تيفوع

 نإو 0 قادصلا هل بجي : ليقو

 ءةدعلا ءاضقنا لبق ولو ( هثرت . هضرم يف تامف هنم تدتنفاف تضرم ناو )

 هتثرو ماركتسا وأ هتءاسإب تدتفا ولف ى اهرايتخاب اهثاربمل طاقسإ اهئادتفا نأل
 تام ذإ هيلع زاج اذكو ( أرب نإ ) اضيأ ( ءادفلا هيلع زاجو ) ةدملا يف

 يبح نإ هيلع ءادفلا زاوج مدع وه ام مهوتم همهوتي دق يذلا نأل هركذي مل امنإو

 نأ طرش ىلع اهتيداف وأ ص لقعأ ال انأو اهتيداف : لوقي نأ ناكمإل هضرم نم

 هطرش حص نإ الإ كلذ هلوق هعفني الو “ يتجوز يهف تمأ مل اذإف 6 تومأ

 الإ لوبقلاب هقطن لاح هبلقيف طرشلا نكي مل ناب “ربقي' مل نإ فلخلاهيفف لصتم
 ه ۔ثاريل طاقسإ ءادفلا هلوبق نأل ( تتام نإ اهثري الو ) لوبقلاب هقطن مامت دعب
 هضرم يف تتام نإ : ليقو « ةدملا يف اهثرول هلوبق ىلع هرك أ ولف ى هرايتخاب

 . فيمض وهو اهثرو

 هب تدتفا ام هلو ( اهيلع زاج تيفوع مث هنم تدتفاف تضرم ناو )
 تدتفا نإ هضعب وأ ( قادص نم لقألا ذخأ ) اهضرم يف يأ ( هيف تتام نإف ) .

 هيبش ضرملا يق ءادفلا نألو ء ىطعأ امم رثكأ ذخأي الئل ( ثراو ) ضعبلا
 درج ال هكلم نم اهجورخ نم ضوع هيف قادصلا عوجر نأ ريغ “ ةيصولإب

 الول هنأل ص ثراولا كحي هيلع مكح كلذ ممو « اثراو سيل هنأ ريغو “ ةيطع

 باو قادصلا هل بجي : ليقو ) امهدحأ ذخأ ايواست نإ و ى اثراو ناكل ءادفلا
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 اهكورتم يف هثرإ يف هل لصحتي امم لقأ ناك نإ لوألا ىلعو « رثك
 ذخأ هنم لقأ لصحتملا ناك نإو .ء طقف قادصلا ذخأ اهقادصو

 ص ثراولل يقابلا عفديو { قادصلا نم هيلع امم هبسحيو ، لقألا

 2 اهقادصب ىفتك ا ايواست نإو

 نكي مل ةدايزب تدتفا نإ و ى هل ثرإ الو « حمحصلا وهو ثرإلا ىلع دازو ( رثك

 ةيصو الو « اهاضرب ولو ةيصولاك اهتوم ضرم يف ةدايزلا نأل « ىطعأ ام الإ هل
 هنألو ى قادصو ثرإ نم لقألا ذخأي ناك ثمح ةلجلا .يف ثراو هنأل « ثراول

 هلو “ ثرإ نم لقأ قادصلا عم تناك نإ ةدايزلا هل وأ « اثراو ناكل ءادفلا الول

 نمو ط رهاظلا وهو ى امهذخأ ثرإلاب ايواست نإو ى ايهنم لقأ ناك نإ ثرإلا

 يف رم ام ىلع كحلا يف كلذو « ةدايزلا هل تبثأ رثكأ ولو قادصلا هل بجوأ

 . ةدايزلا ذخأ

 نم هب تدتفا ام ( ناك نإ ) لقألا هل نأ وهو ( لوألا ) لوقلا ( ىلعو )

 اهكورتم ) نم اهدنع ام ةلمج ( يف هثرإ يف هل لصحتي امم لقأ ) هضعب وأ قادص
 تدتفا نإ .ضعبلا وأ ( قادصلا ذخأ ) كورتم ىلع فوطعم اعيمج ( اهقادصو

 قادص نم تكرت ام ةلمج نم هثرإ يف هل ( لصحتملا ناك نإو ى طقف ) ضعبلا
 تدتفا نإ هضعب نم لقأ ناك نإ اذك و ص قادصلا نم يأ ( هنم لقأ ) هريغو

 نم وأ قادصلا نم ( يقابلا عفديو قادصلا نم هيلع امم هبسحيو س لقألا ذخأ )
 وأ . قادصلاو لصحتملا يأ ( ايواست نإو “ ثراولل ) هب ىدتفا نإ هضعب

 ولف “ هب ىدتفا نإ هضعب وأ ( اهقادصب ىفتكا ) قادصلا ضعب وأ لصحتملا
 . ادلو تكرتو ى نوسمخ امبرو ى ناتئام كلذف ةئام تكرتو ةئام اهقادص ناك
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 كقادصلا ةئامو كاهتئام نم نوسمخ وهو عبر اهثري ناك ول هثرإ ناكل نبا دلو وأ

 اهتثرول اثاريم هل نوكت يتلا نيسلا نآل ص نيسمخ ةثرولا يطعيو نيسمخ ذخأيف
 ص ةئام وهو فصن هثرإ ناكل ادلو كرتت مل ولف ص اهقدصأ يتلا ةئاملا نم لقأ
 ةئام اهقدصأ ولو اهثرو ولو هثاريم نم رثك أ تسيل اهنأل اهقدصأ قلا ةئاملا ذخأف

 ةئام ذخأيف ةئام وهو عبر هثرإ ناكل نبا ادلو وأ دلوو ةئام ثالث اهكرتو
 هثرإ ناكل نبا دلو الو ادلو كرتت مل ولو ‘“ هنيعب وه وأ « قادصلا لثم اهنأل

 رثكأ هكرت ولو ى نيتئام نم لقأ اهنآل قادصلا ةئام ذخأيف ى ناتئام وهو فصن

 ةئاملا الإ هل نكت مل نبا دلو وأ ادلو تك رتو « قادصلا ةئام ىوس ةئام ثالث نم

 نوك نم ردابتي ام اوربتعي مل امنإو « ةئام اهقدصأ دقو « لاملا عبر نم لقأ اهنأل

 عقو امنإ ءادفلا نأل ،رثكألا هل اوطعيف ثرإلا نم هبحاص امنام هضرم يف يدتفللا
 . اعمج امهاضرب

 مل امهدحأ توم دنع اقلطم ءادفلا ينمي علخلا ناك نإ هنأ : فاصو نبا ركذو

 قيلطت كلذو ىةدعلا يف ثرإلا هلو َربي مل تتام نإ :ليقو “اثراوتو جوزلا َرْسَم
 ت ُ . -1 ٠ - د . 7 . - ٢

 . يلإ بحا اذهو > ةافولل تدتعاو تىروو ءىرب تام نإ و > هىعجحر كلمع

 ةدعلا يف اهثريو اهتمجر كلمي ةقملطتف اهضرم يف ايدافت نإ : للا دبع وبأ لاق
 ايدافت نإ و ى اهثري لو ءيرب ثلاث اذهو ناقىلطت مدقت نإ و ى اهقادص نم أربي الو

 ٠ فرصتب ه تام نإ هثرت ملو ءيرب هضرم ف

 تام نم ىلإ رظنلاب ليصفتو افالخ كلذكف ناضيرم امهو ايدافت نإو

 : ليقو “ ءادفلا عوقول اثراوتي مل قباسلا ملعي مل وأ ص امم اتام نإو ى آلوأ
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 نإو تتاف سملا لبق هنم تدتفا مث ائيش اق دصي مل نإو
 الو ائيش يطعي الو ك نئاب وهو > ءادفلا زاج ةمأ وأ ةباتك

 تبث لبق يتحص يف يقادص هل تك رت :اهضرم يف تلاق نإ و ص ىقرفلاك ناثاروتي

 نإ الإ ‘ مهن : تلاق ولو ى آضيأ ءادف الف ىل هتكرت : لاق نإو ى ءادف الو هل

 لقت ملو ى هل هتكرت : تلاق نإو ى هب هيلع مكحي هنإف هلوبقب رقأ و ءادفلا ىلع لاق

 . اهضرمي تم ل نإ الإ هل تبثي ل ء يتحص ف

 نإو ) تام وأ ( تتايف سملا لبق هنم تدتفا مث ائيش اهقدصي مل نإو )
 ةمألا يف ءاوسو ى لام الب ولو زوجي هنأ ىلع ءانب ( ءادفلا زاج ةمأ وأ ةيباتك

 نأل ى دعب اهل زجي ملو رمأي مل وأ ءادفلا دعب زاجأ وأ اهديس رمأب انه تدتقفا

 ( وهو ) : لاق اك دبسلا ىضر ىلع فقوتي الف “ قالط جوزلا نم ظفللا كلذ

 ص نيغلاب نيدَحوم نيرح" ولو هثرت الو اب ( ثري الو انيش يطعي الو نناب ) قالط
 ال هنآل اضيأ ثرإ الو ى ءادف ال قالط اذهف هيلعو ى لامب الإ ءادف ال : ليقو
 ص ءادف هنأ امعز ام زاج هنأ ى ءادفلا زاج : هلوةب ديري نأ لمتحيو « هيف ةدع ال

 ص همف لام ال هنأل « ءادف هنأ امعز ولو ‘ نئاب قالط وه امنإو ى ءادفب سيلو

 ةمآلاو ةيباتكلا يف فنصملا هركذ امو ى نئاب وهو : هلوق ةدايز كلذل هل لديو
 ةيباتك وأ ةمأ تناك نإو :لاق ذإ كلذ ىلع للا اهمحر ىيحي خبشلا مالكل لح
 نب دمحم هللا دبع وبأ هلمحو ى ءادفلا دعب قادصلا نم ائيش ىطعي الو اهؤادف زاج

 ىرجو ى ائيش اهقدصي ملو ةيباتكلا وأ ةمألا سمي مل اذإ ام ىلع ةتس يبأ نب ورمع
 زاوجل انيعتم كلذ ىلع ىبحي خيشلا مالك لمح سيلو ى هلا مهمحر فنصملا هيلع
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 ء سملا عقوو آاقادص ةيباتكلا وأ ةمألل ضرف دق هنأ ىمحي خمشلا ديرب نأ

 وأ اهديس رمأب هب ةمألا هتداف امم ائيش درب ال جوزلا نإ : لاقف « تتام اهنكلو
 نأل ى ءادف نكي مل ولو ايهنم هل ثرإ ال هنأل ةيباتكلا هب هتداف امم وأ هتزاجإب

 مالك نوكيف ى كرسملاك ثرت الو ثروت ال ةكرشلاو “ ثرب الو ثروب ال قيفرلا
 هنأكف ى ثرإلا وأ قادصلا نم لقألا ىلإ رظنلا لئاسمب ىنعملا يف الصتم خيشلا
 اذه ىلعو ص رثك ولو هلك قادصلا ذخأ انكمم انه ثرإلا نكي مل امل : لاق

 ام ىلعو ى ةيتحت ةانثم اهدعب ءاطلا رسكب ص ىطعي الو : هلوق أرقي لاتحالا

 ثرب : لاق نمو ى فلأ اهدمب ءاطلا حتفب أ رقب هللا د.ع يبأك فنصملا هركذ

 روظنم ةيباتكلاوةَمألاب ييغتلاو “ رم اك لقألا جوزلا رظني الف كرسلا دحوملا
 ص ةيباتك و ةمأل ءادف ال هنأ ى مهوتي دق هنأل ‘ طقف هتحصو ءادفلل عوقو ىلإ هبف
 اهنأل ثرإلا مدعو ءاطعإلا مدعو « انئاب هنوك ىلإ ال « ايل قدصي م هنأ ايس الو

 نهف ءاطعإلا مدع امأو “ ثرإلا مدعب اذك و 2 ردجأ و قحأ !نئاب هنوكب

 قاحلإلا درجم اهب يّيفتلاب ديرب نأ زوجيو ‘قحأ : لاقي دقو ‘ قحأ ال نهريغك
 . امهاوس ةيول'وأ ةظحالم الب مكحلا يف

 ص وه لمعف وأ زاجأف تلعف وأ هب اهديس اهرمأ نإ ةمألا ءادف زاج امنإو

 :«ناويدلا» يفو « دعب زاجأ ولو هرمأ الب امهؤادف حصي ال : ليقو “دبعلا اذك و

 ى هتعجر ك۔امي قالط : ليقو ى جوزلل ءيش الو نئاب قالطف هنذإ الب تداف نإ
 وأ هكلم نم اهجرخأ وأ تقتع ىتح زجي مل نإو « زاج ديسلا زاجأ نإ : ليقو

 زاجأف آنج نإ ال ص زاج هيلإ تاقتنا نم وأ هثراو زاجأ وأ هزاجأف تام

 . ھ ا ءيشب سيل نذإ الب دبعلا ءادفو ى هتفيلخ
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 امقادص هنع طقس تام : هضرم ف اهقادص نم ةمأ رر هأربأ نإو

 طقس : ليقو ث ثلثلا هعسو ام ردقبف الإو ث هلام كلأ هعسو نإ

 ٠ ؛ جوزلا تحت نم هب تجرخ ذإ ًاقلطم هعيمج هنع

 نإ الإ ص رم اك فصنلا وأ قادصلا نم عبرلا هلف سمي ملو قدصأ نإ امأو

 نم لوق ىلع الإ ص لقألا هلف نوكي ثيح ثرإلا نم رثكأ عبرلا وأ فصنلا ناك

 ض رف" نميف فالخلا ىلع هلك فصنلا وأ عبرلا هلف اقلطم هب ىداف ام ذخأي:لاق

 وأ لثملا قادص هلف ءادفلا ناكو ًاقادص مسي ملو سم نإو ى سملا لبق تدافو اه

 ىطعأ لقألا ربتعي ناك نمو ى هلإ در هاطعأ نإو & هيطعي الو همزل رقملا

 . يقابلا كسمأو ثري ناك ول ثرإلا ىلع لثملا قادص وأ رقعلا نم داز ام ةثرولل

 اهبر ضرم يأ ( هضرم يف اهقادص نم ةمأ بر ) ءادفلا ىلع ( ءاربا نإو )
 ام ردقب ) طوةسلا ( ف الإو هلام ثلث هعسو نإ اهقادص هنع طقس تام مث )

 توملا ضرم يف ءالغإلاو صسخرتلاو ةيطعلاو ةبهلا نأل كلذو ( ثلثلا هعسو

 ص هل ءيش الف ةيصولاك ثراولل و ى ثالثلا نم جرخت اهنإف هل ةيصولاك ثراولا ريغل

 ولو “ ثلثلا عسو ام الإ صخرلا نم هل نكي مل صخرب ائيش ثراولا ريغل عاب ولف
 ءالغلاو صخرلا نم ءيش الو ص هعسو ام الإ داز امم هل نكي م ءالغب هنم ىرتشا

 الف اهقادصب هلام زيهجتلا وأ نيدلا قرغتسا نإ لوقلا كاذ ىلعو “ ثراول
 . هل ءيش

 هل وهف ( جوزلا تحت نم هب تجرخ ذإ اقلطم هعيمج هنع طقس : ليقو )

 اذه هجوو ى هب لزنو اهباحصأ صصاح نويد تناك نإف «ثالثلا نم ال لكلا نم

 ثلثلا نم نوكي الف ءالغإ الو “ صيخرت الب عيبك وهف ةيطع درجم ال ءادف هنا
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 ةمأ جوزت نمو « هنم هنر ف كلذ هرضي ل اهبر ةثرو نم ناك نإو

 ناف > قادصلا هتع طقسو زاج اهمر نذاب 7 تدتنا مت اهس ىمسمب

 اهجرخأ ش هنذإب ءادف عقو نإو » تزاج ةعجارم ديسلاو وه دارأ

 ٠ { ديدجتلا بجو هكلم نم

 دق امل "عفد ( هنم هثرإ يف ) نيلوقلاىلع( كلذ هرمضي مل اهبر ةثرو نم ناك ناو )
 هلام نم هل صقنيف هثرإ نم هضعب وأ كلذ بسح هتثرو نم ناك نإ هنأ مهوتي

 يف ثراولل الثم ةيطعلا نأ نم مدقت ام عم اثراو ناك ولو هل "حص امنإو ى هردق

 ءالغإ الب عيبك وهف ءادف لب ةيطع درجم سيل اذه نآل ى تصت ال توملا ضرم

 . صخرت الو

 زاج اهبر نذإب هنم تدتفا مث اهسمف ىمسم ) قادص ( ب ةمأ جوزت نمو )
 ةعجارم ديسلاو وه دارأ نإف ) هنم هب تدتفا ام وأ ( قادصلا هنع طقسو

 ( هنذإب ءادف عقو نإو ) ديبملا جيوزت يف رم ام ىلع ةَسآلا تهرك ولو ( تزاج
 اهديس نذإ الب يدتفت نأب روصتي ةمألا ءادف نأل رم ام ىلع زاجأف هنذإ الب وأ

 رمأي نأبو ص جوزلا وه يدافي نأبو ى يدتفتف اهرمأي نأبو ى اهلعف اهل زيجي مث

 نم اهجرخأ مث ) ءادفلاب اهرمأي نم رمأي وأ اهتادافم اهل زيجي وأ هيدافي نم
 اهنم وأ هيلإ تلقتنا نمم هدارأ نإ حاكنلل ( ديدجتلا بج و ) ام هجوب ( هكلم
 ريغت“نبر ست لوصحل يلو نكي مل نإ اهقتمم وأ اهيلو عم قتمعب اهجرخأ نإ

 ص ىقتملاب وأ لوآلا ديسلا كلم نم جورخلاب ريغتو ى ءادفلاب ةيجوزلا نم لاقتنالاب
 اهقتعأف هريغ ىلإ هكلم نم اهدس اهجرخأف تداف ول تارّسفت ثالث لصحتو
 دحاو ىلإ دحاو نم لاقتنإلا ددمتب رثكأو تاريغت ثالث لصحت و « يناثلا دسلا
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 دعب هنم اهثرو نإ ددجيلو ديس توم دعب نإو ةعجرلا حصت : ليقو

 لبق تعيب مث مولعم اهجوزت نإو ث اهقتعأ وأ اهبهو وأ اهعابف ءادفلا

 ام فصن همرل اهقادصب اهجوز نم اهداف ش رتشم دنع عقو 7 سم

 > هل بج و

 هنأ بوجولا ىنعمو « ال مأ قتع كلذ بقعاذكهو ص دحاو ىلإ دحاو نمو

 . هيلع ابجاو اهيلإ عوجرلا سيل و ى ديدجتلاب الإ هل نكت مل اهدارأ نإ

 حاكنلا ددحم هنأ هريغو يرتشملا نم ترك ذ نمم ( ةمجرلا حصت : ليقو )

 هنآل دعبأ لوآلا توم نأ ةياغلا هجوو « لوأ ( هديس توم دعب نإو ) هنم

 لوألا ينعأ > اضيأ تام دقو &0{0 هريغ نم ةعجرلا تمقوو هكلم ق ءادفلا عقو

 > مهدحأ مهس ف ريصت نأ لق اميج هتثرو نم وأ هنم اهثارو نم اهعمجا ري نأب

 نم ردابتي اك ال حاكنلا ديدجت نم دب الف لوألا ىلع امأو ى يناثلا لوقلا ىلع اذهو
 ) ددجيلو ( ادحاو الوق اهدس توم دعب اهتعح ر حصت هنأ تارابعلا ضعب

 نم اهجرخأ وأ ( اهبهو وأ اهعابف ءادفلا دعب هنم اهثرو نإ ) اهحاكن اهجوز
 اك ص قافتاب كلذ سيلو “ تاريغت لوصحل ( اهقتعأ وأ ) هريغ ىلإ هجوب هكلم

 . اهعجارب نأ زوجي : ضعب لاق لب ى لاقي دق

 مولعملاب دارأ ( مولعم ) قادص ( ب ) ةَمأ لجر جوزت يأ ( اهجوت نإو )
 سأ لشم > ال مأ نعلاو ةمكلاو سخجلا افورعم ناك ءاوس > [اضورفم ناك ام

 وأ ( تعيب مث ) ةرابعلا هذه لثم يف اذكهو « ةنالف هب تجوزت امب اهجوزتي
 ( ,رتشم دنع ) سملا ( عقو مث سم لبق ) هريغ ىلإ ام هجوب كلم نم تجرخا
 وأ ءارشب هيلإ تلقتنا نم ( اهاداف مث ) هل بوهوم هيلإ تلقتنا نمم هريغ وأ
 > جوزلل يأ ) هل ابج و ام فصن همزل ( هضعب وأ ) اهقادصب اهجوز نم ( هريغ
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 لك يرتشملا ىلع : لبقو ‘ عئابلل بجو ام ءادفلا ف لخدي الو

 . . . . . . . { هب اهاداف ام

 هنأل هفصن هيلإ تلقتنا نم مزلف ءادفلاب الماك قادصلا جوزلل بجو هنأ كلذو

 هيف سمب هكلم يف فصنلا تبجوتسا اهنأل « ءادف عقي مل ول اهقادص فصن ذخأي
 ام فصن دارأ وأ ى هيف سم نود هكلم يف دقعلاب لوآلا اهكلامل رخآلا فصنلاو

 هنأل هل بجو ام فصن يأ ى نايبلل ةفاضإلا نوكتف هيلإ تلقتنا نل بجو
 . فصنلا فصن ال فصنلا همزلي

 وأ امف ( عئابلل بجو ) يذلا فصنلا يأ ( ام ءادفلا يف لخدي الو )

 ؛قادصلا فصن هوحن و اهمئابل جوزلا ىلعف نئاب قالط ءادفلا نآل امه وحن وأ اهبهاو

 هنم يقب ام ىلع قادصلاب الوق لمح نكل اهقادصب ءادفلا عقو ولو هنأ كلذو

 تداف نميف رم اك هلكب ادفي.نأ نع الضف هلك سيل ذإ « هلك ىلع ال يناثلل
 ى فصنلا فصن اهجوز يطعت اهنأ سملا لبق قادصلا فصنب وأ اهقادص فصنب
 وهو « طقف دقنلاب اهل تبث ام ىلع قادصلل المح . قادصلا عيمج عبر وهو

 . لماكلا قادصلا فصن

 ام لك ) اهوحن وأ هل بوهوملا وأ ( يرتشملا ىلع ) جوزلل : ( ليقو )
 نإ يناثلا ديسلل هلك قادصلا نإ : لاق نم لوق وهو ؤ قادصلا وهو ( هب اهاداف

 امهدحأ كلم يف سمت مل نإ هنأو “ دقاعلا لوألا كلم نود هكلم يف تسم

 هلك قادصلا همزل نوكي نأ لمتحي اضيأو ص يناثلل فصنلاف جوزلا تقرافو
 وأ قادصلا فصنب تداف نميف رم اك قادصلاب ءادفلا يف هظفلت نم هل اذخأ
 اذخأ همبأر ال قادصلا فصن اهل : لوقي اضعب نأ سملا لبق اهقادص فصنب
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 هيلع ءيش الف مولعملا اهتادصب اهيرتشم اهاداف مش تعيب مش تسه نإو

 > ءادفلا ف لخدي الو > عئابلل هنأل

 لوألا مزل : ليقو ى سملا مدمل هفصن الإ هل نكي مل ولو ى قادصلا ظفل رهاظب
 يناثلا دنع تسم ولو « د_قاعلا لوألل قادصلا نأ ىلع ءانب يناثلا هب اهاداف ام

 هلك مزلي له ث قادصلا يف اوفلتخا مهنأ كلذو ع لوألل در يناثلا هنم ذخأ نإف

 ةمرح وأ قالطب قارفلا ناك اذإف ةمآلا ديس وأ ةأرملا اهلك هقوقح مزلتف دقعلاب

 قارفلا نكي مل اذإف ى افنأتسم ارمأ هخاسفنا نوكيف فصنلا خسفنا سملا لبق
 ىلعو“آلوأ هموزلل ريرقت سملاف ،هلك لوآلا هموزل ىلع قاب قادصلاف سملا دعب الإ

 ص لوآلل هموزل ررقت عيبلا دهب تسم اذإف ى لوألل هلك قادضلا نوكي اذه

 نأل ءادفلا دنع فصنلا يناثلا يطعي اذه ىلعو « هفصن الإ دقعلاب مزلي ال : ليقو
 ى فصنلا هنم در هلك لوآلا هذخأ نإو ‘ هدنع سملا عقو ذإ قادصلا فصن هل

 ةعبرأ وأ ةنالث اذكهو دحاول دحاو نم جورخلا ددعت اذإ فالخلا كلذك و

 نإ و) :هلوق لثم بابلا لئاسم نم كلذ لثميف اذك و رخآلا دنع تسم و ادعاصف

 هيلإ تجرخأ نم وأ ( ايرتشم اهاداف مث ) هجوب تجرخأ وأ ( تعيب مم تسم
 امهوحن وأ بهاولا وأ (عئابلل هنأل هيلع ءيش الف) هضعب وأ ( مولعملا اهقادصب )

 جوزلا ىلعف نئاب قالط ءادفلا نأل ( ءادفلا يف ) قادصلا ( لخدي الو )
 هتعجر كلمي قالط كلذ : ليقو ى هيلإ هملس دق نكي م نإ لوألا كلاملل هميلست
 ديسلا يضر نإ و ى اهتعمجر كلمي ال قالط : ليقو ى لامب الإ ءادف ال نأ ىلع ءانب

 نكي مل اذإ نئاب قالط لك اذك و ع حاكن ديدجتب الإ حصي ال : ليقو ص زاج

 ى ددجي لب حصي ال : ليقو “ ىضرلاب ةعجرلا هيف حصت : ليقف « ثالثلا ةلزنم

_٣٠٠ _ 



 همزلب ال : لاق نمو اهاداف نإ هلام نم همرغيف يرتشملا مزل : ليقو

 مولعب اهجوزت نإو { ديدجتلا بجوو هدنع اهتعجر حصت ال همرغ

 ص لوبقلا لبق هكلم نم اهجرخأ مث 2 ءادفلا ىلع هنم اهبر هأربأف

 { هكلم نم ابجرخل قادصلا يقبو ‘ نئاب قالط همزل هلبق مم

 تاقيلطتلا ثالثلا ةلزنب هنأ ءاملعلا لقي مل اذإ كلذو ع ةعجرلا كلمي : ليقو

 . ممرحتلاب الو

 نم ) اهجوزل ( همرغيف ) هيلإ تجرخأ نم وأ ( يرتشملا مزل : ليقو )
 هظفل نم هل ذخأو هب مازتلاو اهجوزل قادصلل نامض اهل هءادف نآل( اهاداف نإ هلام
 يفنكي ملو هدنع نكي مل ولو قادصلا يطعي نأ مزلاف ءادفلا يف قادصلاب طفلت ذإ

 كلو“اهاداف دق هنأ يف مالكلاف الإو ى حاضيإ ةدايز اهاداف نإ : هلوقو « هكلم

 ذإ اهايإ هتادافل يأ اهاداف نأل هلام نم همرغبف يأ ليلعتلا ىلع ةزمهلا حتف
 اذه ىضرب كلذ يف ةهجارملا حصتو ى رم اك قادصلاب مازقلاو نامض ةادافملا

 اهتعجر حصت ال ) لوألا لوقلا وهو ( همرغ همزلي ال:لاق نمو ) يناثلا ديسلا

 : ليقو ى لامب الإ ءادفلا ةعجارم حصت ال هنأ ىلع ءانب ( ديدجتلا بج وو هدنع
 هطارتشاب وأ ،الثم انه اك هتوبث مدع رذعب لام الب ءادفلا زاوجب ليق اك اهزاوجي

 . اهتمجارم حصت اذه ىلعو ى اهل ملظب ال للا ءاش نإ يتأي ام ىلع.اهاضرو

 ( هكلم نم اهج رخأ مث ءادفلا ىلع هنم اهبر ءارباف مولعب اهجوزت نإو )
 اهج رخن قادصلا يقب و نئاب قدلطهمرل هلبق مث لوبقلا لنبق ).وتيب ولو ام هجوب
 ءادف ال قالط كلذ دمب هلوبقف اهجرخأ ىتح ءادفلاجوزل! لبقي مل ذإ ( هكلم نم
 ءادف ال اقالط هنم كلذ ناك امنإو ى قلطملل عجرب ال اك قادصلا هيلإ عجري الف
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 . زاج هبر نذإب هب هنم تدتقاف اهسف مولعب ادبع تجوزت نمو
 : ليقو ‘ ءاش نإ ددجي لب اهعجاري الف هنذإب ءادفلا دعب هعاب .لو
 . . . . . ‘ هب اهعجارب ًاثيش اهيطعي نأب حصت

 اهاداف يذلا لوآلا اهكلامو ى ةمألا كلامو جوزلا نيب نوكي امنإ ءادفلا نأل

 ؛ هبناج نم ءادفلا تافف ى هكلم يف تناك نيح اهءادف هنع لبقي مل ى انه

 اهنم ردصي مل اهنأل تقتعأ نإ يه اذكو ؤ اهدافي مل يناثلا اهكلامو
 دعب اهرمأب الإ ءادف اهيلع عقي الف ى تقتعأ نيح اهسفن رمأ ةكلام يهو ءادفلا
 امهريغو ىلولاو بآلا ءادف رم دقف تقتعأو ةنونجم وأ ةلفط تناك نإ ؤ ص قتعلا

 هيلع مكحي مل ولو نئاب قالط وهو ءادفلا لبق هنأل انئاب ناكو ةنونجملاو ةلفطلا ىلع

 . ءادفلاب

 هتزاجأ وأ ( هبر نذإب هب هنم تدتفاف اهسمف مولعمب ادبع تجوزت نمو )
 وأ هتزاجإب وأ ( هنذإب ءادفلا دعب ) هجرخأ وأ ( هعاب نإو“زاج ) هبرب وأ
 ةعجارم ال هنأل ( هلدا ءاش نإ ددجي لب اهعجارب الف ) ءادفلاب ةقلعتم ءابلاو هسفنب

 ( حصت : ليقو ) هل ال هجرخ وأ همئابل هب تدتفا امو هب ىدتفا لامب الإ ءادف

 ناك نإ هسفنب وأ « دمعلا لعف دعب هتزاجإ وأ هنذإ وأ يناثلا هالوم ةعجارملا

 هكلمي وأ كلمي دبعلا نإ : لوق ىلع هكلمي ( اتيش اهيطعي ناب ) قتعب هجارخإ
 نكي مل ولو (هب اهعجاري) قتعب هجارخإ نوكي نأب اكلم نوكي وأ هديس هايإ
 ءادفلا ناك ولو لام الب ةعجارملا حصت : ليقو ى هب تيدتفا يذلا قادصلا نم

 وأ هتزاجإ وأ اهديسب تدتفاو دبع تحت ةمأ تناك نإ فالحلا اذك و « لامب

 تدتفاف : هلوق يف اذه لاخدإ زوجيو نذإ وأ ةزاجإ وأ هديسب دبعلا نم هنذإ

 هركذ نوكيف هنذإ وأ هتزاجإ وأ اهديس ةطساوب وأ ةرح تناك نإ اهسفنب
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 اقافتا حصت مل اهكلم نمهتجرخأ مث { هتنر وف ءادفلا دعب هبر تام نإو

 . ديدجتلا بجوو

 ء ةرح اهنوك ةروص وهو ى مالكلا يف لخدي ام ضمبل انايب اذه دعب ثرإلا

 م اهكلم نم هتجرخأ مث ) هنم دبعلا يأ ( هنتث روف ءادفلا دعب هبر تام نإو )

 ناك نإ هنم وأ يناثلا هكلام نم ( ديدجتلا بج وو اقافتا ) هتعجارم ( حصت

 ةعجارملا زوجت الف اهيلع هل مرحم ثرإلاب هضعب وأ هايإ اهكلم نآل قتعب جارخإلا
 ثرإلا ريغب هضعب وأ هتكلم ول اذك و « ةعجرلاو ءادفلا نيب ميرحتلا لصف دمب
 لاقو ى هلك قادصلاب نبدهاشلا دحأ لاقف ةادافملا جوزلا ىعدا نإو ى ةبهلاك
 ام ىلع زوجت : ليقو “ يعدملا جوزلا فلا .خ نم ةداهش تلطب هضعبب رخآلا

 نأي دهاش دهشف ءادف تعدا نإو & جوزلا فلاخ ولو نادهاشلا هملع عمتجا

 ام ادهش و ًاقالط تعدا نإو ى الوق لوقلاف ضعبلاب هنأب رخآلاو اهلامب ءادفلا

 ٠ آ قىادص الو عقاو قالطلاو اهتداهش تزاح ءادفلا
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 باب

 الو س قالطلا ةعجر ىلع اهمدق ةعجر دارأ مش ىداف 2 قلط نم

 ء ءادفلا ميدقت ديدحت الب كالذب تسم نز مرحتو ء هسكع حصي

 باب

 ءادفلا ةعجارم يف

 يأ ( اهمدق )اهل ( ةعجر دارأ مث ) اه ( اداف مث ) هتجوز ( قلط نم )
 ى قايسلا ةلالدل رامضإلاف ( قالطلا ةعجر ىلع ) : هلوق ليلدب ءادفلا ةعجر مدق
 عجرو ”ةّماع ةعجرلا ركذ هنإف ى مادختسالا هبشي ام باب نم هلعجت نأ كلو

 لبقو ءادفلا ةعجر دعب اهسم نإو ى ءادفلا صوصخ ةمجر ىنعمب ريمضلا اهيلإ
 ءادفقلل اهعجار ءادفلا ةدع لبق قالطلا ةدع تمت نإ و “ تمرح قالطلا ةعجر

 دق اهنأل ءادفلا ةعجر ىلع قالطلا ةعجر ميدقت وهو ى ( هسكع حصي الو ) طقف
 ةأرما ةعجارمك ى ءادفلا ةعجارم لبق قالطلا ةعجارم اهتعجارم ءادفلاب تناب

 ةعجارم "حصتف هتمصع يف تعجر ءادفلا ةعجارم اهعجار اذإف ؛هتمصع يف تسيل

 ءادفلا ةعجرل ه ( ديدمت الب ) سكملا ( كلذب تسم نإ مرحتو ) ى دمب قالطلا
 ى ءادفلل يتلا»ةعجارملا كاتب فتكي م هلعلو ( ءادفلا ) ةعجارم (:ميدقت ) ب
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 اهنم ىضرو لوبقو اهل قادص در لع ةدع يف داهشإب تحصو

 » رثكألا كنع

 اهبترت مسر ىلع اهدصقو اهاون هذه ةعجارم نأل « قالطلل تقبس يتلا ديعيو

 ةعجر ديميو اهب يفتكي نأ رهاظلاو “ لطاب دصق وهو قالطلا ةعجر ىلع
 در ىلع ) ءادفلا ةدع ( ةدع يف داهشإب ) ءادفلا ةعجارم ( تحصو ) قالطلا

 دارمل مهفم ظفل يأب ( رثكألا دنع اهنم ىضرو لوبقو ) ةقجإرمل ( امل قادص
 ءادفلاب انقرتفا دق لبق نم يتأرما هذه : لوقي نأ لثم سابلإ الو لامجإ الب
 ص اهيلع هتلبق ينأ اودهشإ : لوقتو ‘ ةمجرلا ىلع اهلام اهل تددر ينأ اودهشإ

 ذإ ةعجرلا ركذ الب زوجيو “ اهتمجار وأ اهيلع تعجر ينأ اودهشإ : لوقيو

 لثمو“خلإ تعجر ينأ اودهشإ : رخآ هلوق ركذ البو داهشإلا رك ذ البو « تملع

 رهملا اذه لبق يه يتجوز نالف تنب هذه ةنالف كتداهش اوكسمأ . لقي نأ
 كتداهش اوكسمأ ى هقرفلا ىلع هتلبقو ى ةقرفلا ىلع هنم يلإ تأربت امهل يذلا

 اوكسما : لوقتو ى نالف تنب ى هلوق ىلع فقي الو ى ةمجارملا ىلع اهل هتددر

 ىلع هنم هيلإ تأربت يذلا رهملا اذه لبق وه اذه يجوز نالف نبا نالف كتداهش

 ىلع هتلبق كتداهش اوكسمأ ى ةم+جارملا ىلع هدرو « ةقرفلا ىلع هلبقو « ةقرفلا

 اهتمجار كتداهش اوكسمأ : لوقيو ى نالف نبا اهلوق ىلع فقت الو ى ةعجارملا

 يفف سمو مهدعي مل نإو ى ءادف وأ قيلطت نم هدنع نوكت امي مهملعيو ى اهتددرو

 اهتددر :لوقي نأ لثمو « قالطلا ةعجر يف مهملعي امنإ : ليقو ط نالوق ةمرحلا
 . عقاو ءادفلا نأ دوهشلا ركذي نأ نيعتي الو لبقتو انك اك اهقادصب

 لوأ لوقتو 0 ينم تدتفا اهنأ همالك لوأ لوقن نأ : « ناويدلا » ف لاقو

 ةعجارملا ىلع اهلام هيلإ تبلط نإ و “ءادفلا عوقوب اودعي مل نإ هنم تيدتفا اهمالك
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 ةعجارم يف طرتشا امنإو 2 ةدع يف نإو حاكنلا ديدجت بجي : ليقو

 نم قالطلا ف لعفلا نأل ‘ قالطلا ةعجارم نود ةأرملا ىضر ءادفلا

 كلذك ناكف ‘هدحو لجرلا

 ص هتجوز نوكتف كلذ ىلع دهشي : ليقو « ةعجر الف هلبقت نأ تبأف امل هدرف

 داهشإلا لبق دترا وأ تام وأ نج نإو “ كلذك دهشأ اهلوبق دعب تنج نإو

 وأ امهدحأ دتراف اهعجار نإو ى اهل لاملاف كرت مث تلبقف هدر نإو ٤ هل لاملاف

 دترا وأ اهسفن وأ هتلتق نإ اذك و « ةعجرلا تلطبو هل لاملاف اهمرح ام تلعف وأ
 تلبقف امهلامم اهتعجار ينأ اودهشا : لاق نإ و « اهلتق نإ اذك و : ليق ى امهدحأ

 . ال : لمقو “ تمرح كلذ ىلع اهسمف

 تمرح اهسفف اهعجار هنأ دهشأف تتكسف اهيلع اهل هدرف هيلإ هتبلط نإو
 ءادفلا نأ ىلع ءانب ادارأ نإ ( ةدع يف نإو حاكنلا ديدجت بجي : ليقو ) « هيع

 رباج لوق وهو “ رم اك انم ذاشو ى انموق لوق وهو “ قالط ال حاكن خسف
 ةعجارم نأ ةيكلاملا تمعز ى قالط ال خسف ءادفلا : لاق ذإ ى هللا همحر ديز نا

 ى دابشإ الب حصت قالطلا ةعجارم نأو “ حاكنلا ديدجتي الإ "حصت ال ءادفلا

 حيحصلاو ى ةلبقلاو ءطولاك ى ةعجرلا ىلع لادلا لعفلاب حصتو “ لوقلاب حصتو

 ةمجارم يف طرتشا امنإو ) ةينلا درجمب اضيأ "حصت قالطلا ةعجارم نأ مهدنع
 ةعجارم اهعجار هنإف ( قالطلا ةعجارم نود ةارملا ىضر ءادفلا

 يف ) قيلطتلا وهو ( لعفلا نأل ) ةمأ وأ ةلفط تناك ولو “ تهرك ولو قالطلا
 وأ ؛ هسفنل ءيشلا ةيفرظ مزلي الف قيلطتلا نم ةلصاحلا ةيفيكلا وهو ( قالطلا
 مزلي الف هنم ناك ولو « هنم هنوك رابتعا ريغ نم قالطلا ةيهام قالطلاب دارأ
 هليزب ( كلذك ) ةلازإلا ثيح نم قالطلا ( ناكف هدح و لجرلا نم ) اضرأ كلذ
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 اناكف ًاعم اهب عقو امنإ هنأل ءادفلا يف اهفالخب اهيلع ةعجارملا يف
 ةعجارم ف ةلاكو وأ ةفالخ وأ ةرامإ حصت الو اضرأ اف نيكرتشم

 م

 ءةعجارملاب وأ ناك ب ةقلعتم ىلعو ‘ هدحو هعقو اك ( اهيلع ةعجارملا يف ) هدحو

 القىسم ناكي أ؛لجرلل «ناك» ريمض دوع زوجيو ى اهيلع هب مكحي رمأ ةعجارملا نأل

 يف ةمجارملاو يأ ( اهفالخ ) هعاقيإ يف لقتسا اك اهتمجارمب اهقالط ةلازإ يف
 هنأل ) ءادفلا ةعجارمل ةفلاخم يه يأ ( ءادفلا يف ) ةعجارملا فالخ ةتباث قالطلا

 ص ةعجارملا يف يأ ( اهيف نيكرتشم اناكف اعم ) ةأرملاو لجرلا يأ ( اهب عقو امنإ
 اذإ اك ' اهدحو اهب وأ هدحو هب عقو ولو « ايهب الإ نئابلا قالطلا يف حصت الو

 هنأ فنصملا ةلع رهاظو « قيلعتلاب هنم هنأل كلذو ى مولعمل هقيلعتل اهسفن تقلط

 وه لب “ اهلعف نم سيل هنأل ى هيف هل لحت يذلا نئابلا رئاس يف ةعجرلا كلم
 لمهأ اذإ ةعجارملا ىلع اهلام امل در نإو ( اضيأ ) هلعف وأ هلوق همزلأ وأ هعقوأ

 اذإ نوكت نأ ىلع ةعاسلا اهل هدر نإو ى ال : ليقو “ تلبق نإ زاج لالهلا

 تاقوألا نم لالهإلا ريغو ى نالوق لالهإلا دنع اهزاوج يفف تلبقف تلمهأ

 . كلذك

 “نهيف مالكلاو “نهنيب قرفلا مدقت ( ةلاكو وأ ةفالخ وأ ةرامإ حصت الو )

 جاتحت ةفالخلاو ص لوبقلا ىلإ جاتحت الف ةرامإلاك ةلاكولا نأ « ناويدلا ه يف ركذو

 ال ةرامإلا نأ ةتس يبأ نبا ورمع ني دمحم كلا دبع وبأ قققحملا رهظتساو ى هيلإ

 ةمجارم ( اقلطم ةعجارم يف ) هيلإ ناجاتحت ةلاكولاو ةفالخلاو « هيلإ جاتحت ال
 ‘تهرح رومأم وأ لسك و وأ ةفيلخ ةعجارمب سم نإف ى ءادف ةعجارم وأ قالط

_ ٠٧ ٣ 



 جاحلا يبأ خيشلا طخب ومح نب فسوي جاحلا ةمالملل زيزع يبأ طقل بيترت يفو
 . ه ا زئاج كلذ : لاق قالطلا ةعجارم ىلع فلختسا نمعو : هصن ام يرارقلا

 اهنأل ص ىلوأ باب نم قالطلا ةعجارم يف ةرامإلاو ليك وتلا زوجي لوقلا اذه ىلعو
 فالختسالا نأ زاوجلاب لوقلا يوقيو “ هنم طبضأو فالختسالا نم صخأ

 يف نزج اذإف ع ةمجرلل لصأ وهو “ جيوزتلا يف تازئاج ةرامإلاو ليكوتلاو

 نم ةيقب يف نوكت ةعجرلا نإف ى قالطلا وهو ىلوألاب عرفلا يف نزج لصألا يف

 نم ريثك ناك ىتح ص هب ةيوقتم يهو ى هيلع ةينبمو هيلع ةبترمو قباسلا دقعلا
 . ةعجرلا يف ةداهشلا نوطرشي ال انموق

 ةعجارم يف ال ءادفلا ةعجارم يف هريغ لكوي نأ لجرلل : « ناويدلا » يفو

 : لبقو « نيلجر الكو نأ ايل و ى ءادفلا ةعجارم يف لكوت نأ ةأرمللو ص قالطلا

 ع ىلوأ باب نم ةرامإلا تزاج اذه ىلع ليكوتلا زاج اذإو ى يأ اه ال هل زوجي

 دقع وهو لصألا ىلع ءانب رهظألا وه زاوجلاو ص ةأرملاو جوزلل ءادف يف كلذو
 وقتمو هبلع ينبم هنآل ءادفلا يف زاج ةرامإلاو ليكوتلا هيف زاج اذإف ‘ حاكنلا

 رملاو لجرلل ءادفلا يف فالختسالا زوجي اذك و “ ةدملا نم هدهع يفو « هب

 ث ةأرم ا ال لجرلا ءادفلاو قالطلا ةعجارم يف رمؤي وأ لكوي وأ فلختسي امنإو
 و “ جيوزقلاك ةمج ر لا نآل ى عجارت ال اذكف ص اهريغ جوزت ال ةأرملا نأل

 برإف ؛ هسفنك هنع عجار ةدحاو ءادفب ولو هدبع ىلع قلط نمو « ناودلا »

 ص هدعب زاجأ نإ تمرحو ى زاج سملا لبق هل زاجأف عجار وأ عجاري نأ هرمأ

 وأ نونجم وأ لفط ةفيلخل و ص هسفنبف قتع نإو « 7 لقتنا نم هل عجاريو

 ةأرملا رمأتو “ حالص ةيؤرب ءادف وأ قالط دمب هيلإ لقتنا نإ عجاري نأ بئاغ

 دوهش الب جوزتو نهرك اقلعم هيف لعف نملو ع هل قلطي وأ مل عجاري نم
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 لاوقأ ةلحلا لهأ ةدا,ش يفو ءاذفو قالطو حاكن ف تزاجو

 : ليقو ء اميف : ليقو { طقف قالطلا ةعجارم يف زاوجلا اهثلاث .

 ًاقلطم عنملا

 ؛هتعجارمتحص هيلإ عجر نإف عنملاىلعو؛نالوق؟ال وأ هل عجاري نأ رايخ عيبو

 هغولب دعب نج نإ ال هيلع عجار ةيلوفط نم هنونجم وأ هلفط دبع ىلع قلط نإو
 هيف اهكيرش ةأرملاو ةعجارملاب رخآلا امهدحأ وأ هربغ وأ دبعلا ناكرتشملا رمأيو

 وأ هنارمأي وأ ى هيف اهكيرش نونج وأ لفط ةفيلخو ى هريغ وأ هنارمأي وأ

 . دىملاك ةمألاو ى ةدايزب ه ا هريغ

 (ةداهش يفو ءادف و قالطو حاكن يف) ةفالخ وأ ةلاكو وأ ةرامإ ( تزاج و )
 اهلآوأ ( لاوقأ ) مهنم أربتملاو مهيف فوقوملا ( ةلمجلا لهأ ) نم رثكأ وأ نينثا
 روهشملا ( اهثلاث ) و « ايهيف عنملا اهيناثو ص ء!د۔فلاو قالطلا ةعجارم يف زاوجلا

 يناثلاو لوألا ىلإ راشأو ( طقف قالطلا ةعجارم يف زاوجلا ) ريثك دنع راتهملا

 دقع نم ىلوأب اسيل اهنأل ( اهيف ) زاوجلاب ( : ليقو ) : هلوقب حاضيإلا ةدايزب
 دقعلا يف درو ةلملا لهأ زاوج ىلع صنلا نآل اهيف يأ ( اقلطم عنملاب : ليقو )
 مهدنع ةروهشم ةرابهلا هذه لثم نآل حاضيإلا ةدايزل: تلق امنإ و “ ايهتعجارم يف ال
 عنملاو زاوجلا ثلاثلاو « اقلطم عنملا رخآلاو ى اقلطم زاوجلا لاوقألا دحأ نأ يف

 روهشملا امنأ ىلإ هيلع راصتقإلاب نيريشم ثلاثلا ركذ ىلع نورصتقيو ‘ ليصفتلاب
 انه كلذ هجوو كلذ فالخ ىلع ةنيرق نكت مل نإ راتخلا وأ روهشملا وأ راتحملا

 قالط هنإف “ءادفلا فالخ ث ةلمجلا لهأ اهتعجارم يف ىفكف هنع نبت مل ةقلطملا نأ
 قالطلا ة۔هجارم يف زاوجلا ثلاثلا نأ هرهاظ نكلو نئابلا قالطلا هلثمو نئاب
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 هلجأ ىلع لهف ء عوجر مح ءادف هب عقو نإ قادصلا نم لجألاو

 .؟لجؤم هنأ ةعجارملا دنع نبي مل نإ لولحلا ىلع وأ ث دقعلا يف اك

 ًاقلعم اهيب اهقالط رمأ دقعلا دنع تطرش نإ كلذك وم : فالخ

 اهديب قاب لهف ، تعجور مث تدتفا مث رم امك مولعم

 ةعجارم يف ال ءادفلا ةعجارم يف نوزوجي مهنأ وه عبار لوق هيلع يقبو نئاب ولو

 انإو ث تمرح مهب سم نإ عنملا لاوقأ ىلعف ص « ناويدلا » يق هركذ ع قالطلا
 فوقولا وأ ةءاربلا يف اوناك ولو جوزلا دنع : ليقو “ امهدنع ةيالولا لهأ ربتعي

 وأ داهشإلا لبق اهسم نإ اعطق تمرحو هلك كلذ يف لجرك ناتأرماو اهدنع

 ؛ قالطلاك دحاو داهشإ دعب صخرو « ءادفلا ةعجارم يف دحاو داهشإ دمب

 هل لاملاف الإ و دحا و ناكمب امهدهشي ىتح سملا لمق رخآ دهشأ ولو ى ال : لسقو

 زجي مل لجرلا عم حاكنلا يف ءاسنلا ةداهش زجي مل نمو “ ايهنيب ثراوت الو هل

 ( ءادف هب عقو 7 قادصلا نم لجألاو ) ءادفلاو قالطلا ةعجر يف هعم نهتداهش
 يف أربي لجؤم نيد هبلع نم أربأ نم هنأل « لجألا ىلإ ال هنيح يف هتمذ تئرب

 دقع يف ( دقعلا يف اك هلجأ ىلع ) وه ( لهف ) ةعجارم يأ ( عوجر مث ز هنيح
 ص دوهعملا قادصلا ىلع عقو ءادفلا ل ص يدنع حيحصلاوهو رمألا لوأ حاكنلا
 لب الولح ناك هنع طقس امل ناك ولو هنأو «ناوبدلا» يف هيلع ردتقاو٤لجأ وهو

 تءاش ىتم ( لولحلا ىلع وأ ) هلجأب وه اك عجر « عجر اذإف ى طقسأو لحأ
 . ( فالخ ؟ لجؤم هنأ ةعجارملا دنع نيبي مل نإ ) هتضبق

 ( رم اك مولعم ًمقلعم اهديب اهقالط رمأ دمتعلا دنع تط رش نا كلذكو )
 ( اهديب قاب ) وه ( لهف تعجور مث تدتفا مث ) مولعمل اقلعم هطرتشت نأ اهف نأ
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 مل اذإ لجاعلاو 2 نالوق ؟عوجرلا دنع هطرتشت مل نإ لئاز زوأ

 جوزلا طرشو عوجرلا دنع هتطرشف دقعلا دنع اهديب رمألا نكي

 طارتشا حصي لهو س هطرش لكلف رخؤي ىمسمل قادصلا ليجأت
 ال وأ طقف ةدايزلا وأ { عاجترا :دنع لوألا ىلع صقنلا وأ ةدايزلا

 ؟ انم لك

 اهنم ( لئاز وأ ) ‘ هطرتشيو هلاوز ركذي مل نإ قاب هنأ ركذي مل ولو
 موهفملا ءاقبلل ءاملا وأ ى فاضملا فذحف ڵ هءاقب طرتشت مل يأ ( هطرقشت مل نإ )

 ؟عوج رلا دنع )نئاب هنآل مولعم اقالط اهسفن تقلط نإ نالوق اذك و“مالكلا نم
 ( عوجرلا دنع هتط رشف دقعلا دنع اهديب رمألا نكي مل اذإ لجاعلاو ص نالوق
 تقو ( ل قادصلا ليجات جوزلا طرشو ) مولعم (_ ةلعم اهدب نوكم نأ

 نئابلا الو قالطلاب كلذ صتخي الو ( هطرش لكلف ) هيلإ ( رخؤي ىمسم )
 زوجي ام لك طرتشي نأ ءادفلا ةعجارمو قالطلا ةعجارم يف هل زوجي هنأ يدنعو

 الإ ةدقعلا يف هيلع اطورشم ناك ام لك خسفي نأ و “ حاكنلا ةدقع يف هطارتشا

 زوجي ام لك ءادفلا ةعجارم يف طرسشت نأ اهل زوجي اذك و « فالخف قادصلا كرت

 وأ اذك دلب نم وأ انالف جوزتت ال نأ ىلع اهاداف نإو ث دقعلا دنع هطرش اهف

 . طرشلا لطبو ءادفلا مت اذك ةليبق

 قادصلا ( ىلع ) هل ( صقنلا وأ )اهل ( ةدايزلا طارتشا حصي لهو )

 طارتشا ( وأ ) لوقل ال عيونتلل هذه « وأ »هو ءادف نم ( عاجترا دنع لوألا )
 اهنم دحاو طارتشا حصي ال يأ ( ايهنم لك ) طارتشا حصي ( ال وأ طقف ةدايزلا

 هلوقك بلسلا مومعل بلسلا دعب لك ظفل لايعتسا همالك يفف ةدايزلا الو صقنلا ال
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 . . . لاوقأ

 بلسل هدعب اهنوك ريثكلاو 6١ 'ه روخف لاتخم لك بحي ال للا نإ » :ىلاعت

 قالطلا الإ عوج رلا تحص انلق اذإ نئاب قالط لك يف اذك و ( لاوقأ ) مومعلا

 املو ص ءاد_فلا حصي صقنلا عنمو اهعنم لوقو ةدايزلا عنم لوق ىلعو « نئابلا
 . رثكأ الو لقأ ال قادصلا

 زهجي ن ع ناك نإ هلك هلاطبإ طارتشا زاجأ صقنلا طارتشا زاجأ نم و

 الو « رثؤملا وبأ هراتخاو ، عيبرلا لوقي يناثلا لوقلابو « لام الب ءادفلا ةعجارم
 تضإ اذك و ع ابئاغ اصخشم ناك ولو “ زوجي لب لاملا روضح ءادفلا يف طرتشي

 وأ لجؤم هتمذ يف وهو اهل قادصلا هدرب اهعجار نإ اذك و ص جوزلا ةمذ يف ناك

 ال بئاغلا نأ الإ هلك كلذ يف لوبقلا ناكو لصأ وأ رضح ملو صخشم وأ لجاع

 لاطبإ وأ صقن ىلع قالطلا ةعجارم عجار نمو “ لصي ىتح ةمذلا هب أربت

 . كلذ هلف اهاضرب

 الئل ضعبلا ءاقبإ عم ةيدتفملا ىلع صقنلا طارتشا زاوج يدنع حيحصلاو

 ص ةعجارملا ىلع اذك و اذك همطعت نأ طارتشا زاوجو ، قادص الب حاكنك نوكي

 الإ قالطلا ةعجارم يف كلذك و ى ائيش اهيطعي نأ نم دب ال نكلو “ هذخأ هلو
 نئابلا قالطلا نم ةعجارملاو « هلطبت نأو اهقادص اهيطعي ال نأ طرتشي نأ هل نأ
 ء هاضرب الإ هتعجر كلمي يذلا قالطلا ةعجر يف امل طرش الو ءادفلا ةعجاردك

 ىتح هتعجر كلمي يذلا قالطلا دعب هيلإ عجرت نأ نم اهسفن تعنمو تزشن نإو

 همزلي الو « كلذ اهنم نيبت نإ هب هيلع مكحي الف هيلع تطرش وأ ءيشب اهاضرأ

 )١[( ناميتل ةروس : ١٨ .
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 فمصن و اهل قادصلا همزل سم لبق قلطف لوألا ىلع دازو عجار نمو

 2 امهالك : ليقو ةدايزلا

 ىلعو ى هل زوجي ال ثيحب « لبقتسا وأ ىضم رارضإ ةلباقم يف اهطرش ناك نإ الإ
 كلمي ال يذلا قالطلا امأو ‘ تيضر وأ تهرك هتجوز ىهف اهعجار اذإ لاح لك

 نأ جوزلل و « ءاوس ءادفلاك هيف طرشت نأ اهلف ةعجرلا هبف حصت نكل هتعجر
 لاجر عم باهولا دبع مامإلا بحطصاو سال مأ اهكلم اقلطم ةعجرلا يف طرشي
 ص حكتيدرأ اوتاه : مهل لاقف ع ثنحلا مهيلع فاخف قالطلاب اوفلحف هباحصأ نم

 ءادف هيفو ءادف مهنم كلذ راصف اهولبقف ةقرفلا ىلع مهل اهدرف اهايإ هوطعأف

 هلف امل لام الو اهقادص تفلتأ دقو ءادفب ةقرافم دارأ نإو ى لام الب ةعجارمو

 لكو ى هب اهعجار ى اهعجار نإ و ى ءادفلا ىلع هل هدرتو هلام نم ائيش اهيطعي نأ

 اهيلول عفد ام اذك و « ءادفلا دنع دري قادصلا نم وهف هب إلإ حاكنلا كردي ال ام

 . اهنذإب امهربغل عفد ام اذك و : تلق ى اهنذإب اهليك و وأ

 قلطف لوألا ىلع دازو ) نئاب قالط وأ ءادف ةعجارم ( عجار نمو )
 اهنم ةعجرلا دعب سي ملو نئابلا قالطلا وأ ءادفلا لبق سم يأ ( سم لبق

 فصنو امن ) لثملا قادص وأ رقعلاف الإو ضرف نإ اهل لوآلا ( قادصلا همزل )
 ةعجرلا يف ةدوقمملا ةدايزلاف “ ةدايزلا نود سملا ىلع قادصلا ءانبل ( ةدايزلا

 اك ص طقف اهفصن مزل سم اهدعب نكي مل املف “ حاكنلا دقع يف دوقعملا قادصلاك

 نم ةعجرلل هيبشت كلذو ص سملا لبق اهقلط اذإ قادصلا فصن الإ مزلي ال هنا

 ةدايزلا و قادصلا همزل : (ليقو) ص ديدجلا حاكنلاب ءادفلا نم وأ ى نئابلا قالطلا

 ال ام عباتلا يف رفتغي ام اريثك و « لوآلا قادصلل ةمبات ةدايزلا نآل ( امهالك )
 نعدحأ ىلص ولو “ فاوطلا يتمك ر هنع ىلصي هريغ نع جاحلاك هريغ يف رفتغي
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 ‘ هاتمرل نيتقملطت َ هلبق اقةلط نإو

 طرتشي ملف يناثلا لوقلا ىلع « ناويدلا ه يف رصتقاو ع "حصت مل كلذ نودب دحأ
 ءافتكا كلذو قادصلا يف طرتشي اك اهدقع دعب سمي نأ اهلك ةدايزلا كلت ذخأ يف
 نأ الب اهداز نإ :تلق ى قالطلاو ءاب+فلا لبق هلك قادصلا تبثأ يذلا سملا
 كاهب كحي :ليقو ى هللا نيبو هنيب ايف هتمزل ولو ةدايزلاب هيلع مكحي مل ةدايزلا طرتشت

 . تبأ ولو ةمجرلا هل نآل نئاب ريغ قالط ةمجر يف اهداز نإ اذك و

 لوآلا لوقلا ىلع (نيتقيلطت) ةعجرلا دمب سملا لبق يأ ( هلبق اهقلط نإو )
 > ىرخأ دعب ةدحاو تنذاك ولو ناتقىلطتلا يأ ( ءاتمزل ) يناثلا ىلع ابس الو

 ءادفلا ةعجارم دعب هتمصع ين امل تبثم فاك ءادفلا لبق عقاولا لوآلا سملا نال

 الإو « مالكلا ليوأت بجي اذكهو « ءادفب تنابو اهاضر ىلع هتعجر تفقوت ولو

 ةدع ال ذإ رخآ اهقحلي الو “ د_ حاو قالطب نيبت الصأ سملا لبق ةقلطملا نإف

 هاتمزل نيتقيلطت هلبق اهقلط نإ و : هلوق ءايركز يبأك فنصملا داز امنإو ى اهيلع

 همزلت ال كلذك هنأ نم اهلك ةدايزلا ال « ةدايزلا فصن اهف نأب لوقلا همهوي امل امفد

 حاكنلا دقع دعب سملا لبق ىلط نم ةدحاو مزلت اك ى ةدحاو ةقيلطت الإ

 ص دعب الو لبق سم نكي ملو ةعجارملاو ءادفلا دعب اهقلط هنأ ديرب نأ لمتحيو

 نيتقيلطتلاب دارملا نوكيف يناثلا ىلعو ى هلبق اب بسنأ هنأل ى رهاظلا وه لوالاو

 ثالثلاو نيتقىلطت نإف “نيتقيىلطت كتقلط :لوقي نأ لثم ةرمب نيتقيلطت اهقلط هنأ

 عفد دارملا نوكيف ، قيقحتلا دنع اهب لخدي مل ولو ةجوزلا نمزلي اذكه ةرم

 نيقالطلا نإ : لبقو ةرملا ىلع داز ام اهقحلي ال اهب لوخدملا ريغ نأ مهوتي دق ام

 . دحاو نهب مزلي امنإ ةرمب ةثالثلاو
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 سم لبق اهيف اهقلط نإف زاج ديدجب ةدع يف ةيدتفم حاكن ددج نمو

 هلثم وأ هتميقب لوألا لشم ريخألا نم : لىقرم قادصلا لك اهلف

 ء لوألا ىلع لضفب ناك نإ لضفلا فصنو

 اهيف اهقلط نإف ص ديدج ) قادص ( ب ةدع يف ةيدتفم حاكن ددج نمو )
 اهئادفب هدنع وه يذلا ىلوآلا ةلزنم هل اليزنت ديدجلا ( قادصلا لك اهلف سم لبق
 هنأكف ص ةدملا يف يناثلا جوزتلا اذه عوقول ى ءادفلا لبق عقاولا سملا ءافتكا

 لعفي الف ءادفلا ةعجارم لحم يف اهجوزت نإ : « ناويدلا ه يف لاق لب ى ةعجارم

 يف اهجوزت نإ نئاب ةقلطم يف : ليقو ى ةعجارم ناكو زاج لعف نإو ى كلذ
 تمرحو “ سم لبق ةقلطم الو “ ةدع نم تجرخ ةنئاب ةعجاره ال ص زاج ةدملا

 كلذ تراك اذإف . ها ةيناثلا ال ىلوألا بسن تبثو “ قادصلا امهل و ‘ تسمأ نإ

 طرش ام هلو ى لوألا دقعلا يف هيلع اهتطرش طورش نم قبس ام اهلف ةعجارم
 . نالوق : هلوق لإ “ قادصلا نم لجألا و : هلوق يف قباسلا فالخلا ىلع كلذك

 وأ ) لثملا نكي مل نإ ( هتميقب لوألا لثم ريخألا نم ) ا_ه ( : ليقو )
 ناك نإ ) آضيأ ( لضفلا فصنو ) اقلطم ةميقلا تزيجأو “ نكمأ نإ ( هلثم
 رهاظف لوآلا نم لقأ ناك نإ و “ طقف لثملا ؤأ ةميقلاف الإ و ( لوألا ىلع لضفب
 ء صقنلاب ةعجارملا زيجي ال نمم هبحاص ناك نإ صقن ام اهل لمكي هنأ لوقلا اذه

 هنأ ديرب نأ لمتحيو ى لوآلا ربتعا لب هدحو يناثلا قادصلا ربتعي م هنأ ىرت الأ
 ص نسح هجو امهالكو ى هيلع يناثلا دقعلا عوقول هذخأ لوآلا نم لقأ ناك اذإ
 بهذ ولو « رثك وأ لق يناثلا قادصلا اهل نأ لوآلا لوقلا يدنع حيحضلاو

 ديدجتلو نئاب وهو مادفب هلصفل لوآلا رمال ءاغلإ هفصن امف نأ ىلإ بهاذ
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 ددج نإو ‘، قلط ام ههزل سم لبق نيتقيلطت اهقلطف اهجوزت نإو

 الو ص ةدحاو هتمزل اضيأ هلبق كلذك اهقلط مش ديدجب ةدع دعب

 ( قادصلا فصن

 خسف ءادفلا : لاق نم دنع مزال اذه لب “ انسح ابهذم بهذ دق ناكل « حاكنلا

 . ايضر نإ حاكنلا ددجي لب ى هيف ةعجرلا حصت ال هنأ و “ قالط ال حاكن

 ام همزل سم لبق نيتقيلطت اهقلطف ) هنم اهئادف ةدع يف ( اهجوزت نإو )
 ةدحاو ايهعقوأ ولو « تاق.ملطتلا هقحلتف ع ءادفلا ىلع قباسلا سملاب ءافتكا ( قلط

 ايف اذك و ، قالط اضيأ ءادفلا نأل ص هريغ حكنت ىتح اهجوزتي الف ىرخأ دعب

 اهقلط نإ و ث ةعجارم يف سم لبقو ءادف ةعجارم دعب نيتقيملطت اهقلط هنأ نم رم
 يف سم دعب نيتقيلطت اهقلط نإو ى اهعجارب نأ هلف ةدحاو ةرم نتلأسملا يف
 ثيح ةد۔حاو ةقيلطت الإ عقي ال : ليقو ىلوآلا ةاتقحل ديدجت يف وأ ةعجارم
 م.إ وأ ةيردصم اه ر ى ةلأسم لك يف دحاو ظفلب اثالث وأ نيتقيلطت نرق

 وأ هقلط يذلا ددعلا يأ ص ةردقملا ردصملا ءاه طبارلاو “ ددملا ىلع عقاو

 . هقلط ددع

 ص لثملا قادص : ليقو ى لوآلا همزل قادص ركذ الب ةدع يف ( ددج نإو )

 مث ديدج ) قادص ( ب ةدع دعب ) ددج نإو “ قلط ام همزلو “ رقملا : ليقو
 ( هتمزل اضيأ ) ديدجتلا يف سملا لبق يأ ( هلبق ) نيتقيلطت يأ ( كلذك اهقلط
 نإ الإ ءاثالث ىقلط ول اذك و « ءادفلاب ىرخأو قيلطتلا اذهب ( ةدحاو ) ةقيلطت
 فصن افو ) ةرمب قلط نإ ةدحاو همزلت : قلط ام همزلي هنإف ةرمب قلط

 . لوآلا هحاكن ةدع نم اهجورخل « هلك ال ديدجلا ( قادصلا
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 ٠ عاجتراب تئطو نإ مرحتو ‘ سم لبق ةيدتفمل ديدجتلا بجيو
 م مهيديأ نيب اهعجار مث مهماعب اهاداف مث دوهشو مولعم جوزت نمو

 اوربخيو ى هب هيلع اهل اودهشي نأ زاجو قادصلا ىلع مهتدهشا

 كلذك رضت و 1 عاجترالاو ءادفلاب

 نإ (:سم لبق ) ةقلطم وأ ( ةيدتفمل ) حاكنلا ديدجت ( ديدجتلا بجيو )
 دقعلا ديدحتب الإ اعرش رش حصي ال هنأ ديدحتلا بوحو ىنعمو ى احاكن دارأ

 نمو ى انه ةد۔ع الو ى ةذع ق الإ عاجت را ال ذإ ( عاجحت راب تئطو نا مرحتو (

 ص حاكنلا امل ددجيو دتعتو اهقرافي نأ زيجي هنإف ىنزلاب مرحت ال ةأرملا نأ معز

 ةدعلا دعب ديدجتلا ال زاج هب نارذمي امب طلغلا عقو دقو تمت ةدملا نأ انظ نإو

 . لمجلا هب نيبتي مل نإ زوجي ال يذلا سملا نم ةدع ال : ليقو ى سملا كلذ نم

 نيب اهعجار مم مهماعب اهاداف مت دوهشو مولعم ) قادص ( ب جوزت نمو )
 ( مث ) كلذ ريغ يف وأ دحاو عضومو دحاو تقو يف كلذ ناك ءاوس ( مهديأ

 مهتدهشأ ) ف ءيش يف هراكنإ تفاخ وأ ث قادصلا نأش يف جوزلا و يه تدصاخت

 > مهتدهشتسا : : لوقب نأ ىلوآلا و ه ةداهشلا ءادأ ىلإ مهت :عد ي ] ( قادصلا ىلع

 اهب اودهشي نأ زوجي لهف 0 اهولمحتف ةداهشلا مهايإ اب نم رهاظلا ىلع وه وأ

 كاحلا دنع قادصلاب يأ ( هب هيلع امل اودهشي نأ زاج):هلوقب باجاف ؟اهودؤي و
 ( عاجترالاو ءادفلاب ) هيلع اهل ( ا ) ودهشي نأ لبق ه ( وربخيو ) يضاقلا وأ

 يذلاقادصلا هنأ ملعي اك قادصلاب ةداهشلا دعب عاجترالا و ءادفلاب هوربخي نأ زاجو

 مهدعب زاجو « مهلبق ةعجارملاو ءادفلاب ( كلذك ) ه ( ربختو ) « ءادفلا هب
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 عاجتراو ءادف ركذ الب قادصلاب اهل اودهشي نأ صخرو س اهتوعدب

 عاجترالا ف اذكو . هنه ضعبب اهاداف نإ هب امل اودهشي الو

 عقو نإ نودهشيو

 ءادف ركذ الب قادصلاب امل اودهشي نأ صخرو ) اهتوعد يف يأ ( اهتوعدب )
 امنإو ،امهدحأ ىلع هيف ريض ال نكل ةداهشلل ةئزجت ناك ولو اذه نأل ( عايتراو

 ةداهش ى كانه تاداهش ثالث لب ةداهشال ةئزجت سيل هنإ : تلق نإو « ىقح وه
 وه ىلب : تلق « ةعجرلا ىلع ةداهش و ى ءادفلا ىلع ةداهشو ى لوآلا حاكنلا ىلع
 ةمترتملا ةعجارملاب الإ قادصلا نم اهل قح ال ذإ ةدحاو نهرُسص قادصلانأل ةئزجت
 ةداهث ءادفلل ناك دقو © قادصلاب عقاولا لوألا حاكنلا ىلع بترتملا ءادفلا ىلع
 ىلع ينبم وهو « هبلإ تداع اهعجار املو “ قادصلا هيف اهنع لطبو ى ةلقتسم

 عمالو هدحو الو ( هب اهل اودهشي الو ) لصتاو كلذ طبتراف “ لوألا حاكنلا
 لب ةداهشلا يف ةئزجت كلذ نأل هضعبب الو هكلامل سيل هنأل ةعجرلا و ءادفلا ركذ
 ضعبب اهاداف نا )لقأ وه امم اذكب اهعجارو هب اهادافو اذكب اهجوزت :نولوقي
 اذإ ءادفلا عاجترا يف صقنلا زاجأ نم لوق ىلع هضعبب ( عاجترالا يف اذكو ى هنم

 نإو ى !ودازو اويذك دقف لكلاب اودهش نإ مهأل ك تيضرو صقنلا طرش
 اودهش مهنأل “ اهوذخأ ام ريغ ىلع اهودأ و ةداهشلا اوءزج دقف ضعبلاب اودهش

 اك هضعبب امهل اودهشي نأ مهل زوجي : ليقو « الماك قادصلاب دقملا دنع الوأ

 مهتداهش ين ملظ الو ساه ىتح كلذ ذإ ةداهشلل ةئزجت ناك ولو هب اهعجار
 . دحأل هب

 : هلوقب اهيلع لولدملا عاتجالا وأ قارفلا نم ركذ ام ( عقو نإ نودهشيو )
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 ءادفلاو حاكنلل اورضح نإ الإ قادصلاب نودمشي الو ‘ امهف ماتب

 ٠ ٠ ٠ جوزلا رارقب هب اهل اودهشي نأ مهلو ‘ عاجترالاو

 ماتب ) عاجترا ريمض عقو لعاف وأ ى عاجترالا يف : هلوقو « هعنم ضعبب ىداف
 يذلا ءادفلا ريغ قارتفالا نأل هرابعلا هذه تغاسو عاجترالاو ءادفلا يف ( ايهيف
 ص قارتفالا اهنم مزلي ةروص عاقيإ ىنعمب هيف هنأل ى اهيف : هلوق يف ريمضلا هنمضت
 هنمضت يذلا عاجترالا ريغ عاجترالا و « اضيأ ةقرفلا ىنعمب ةلجلا يف قلطي ناك ولو

 صلختي كلذبف ص عاتجالا اهب مزلي ةروص عاقيإ ىنعمب هيف هنأل ى روكذملا ريمضلا
 كلو “ عقو : هلوقب ى ايهيف : هلوق قيلعت نم ةمزاللا هسفنل ءيشلا ةمفرظ نم

 ليوأتب امهدرفأ عاجترالاو ءادفلا ىلإ عقو ريمض عجرت نأ كلو ى دهشيب هقلعت

 يذلاو ى مات قادصب اعقو نإ اهيف نودهشيو يأ ى دهشيب اهيف قلعتو ( روكذملا

 ص ضعب وأ لك نم عاجترالا وأ ءادفلا هي عقو امب اودهشي نأ زوجي هنأ يدنع

 . اهلك لاحلا ةفصب اوتأيو

 ( عاجترالاو ءادفلاو حاكنلل اورضح نإ الإ قادصلاب نوهشي الو )

 رمأ يف هملع امدعب ةعجارملاو ءادفلا يف قادصلا رمأ يف رييغتلا ناكمإل اعيمج

 ص طقف نينثا وأ ةثالثلا نم دحاولاو رضح نإ اذك و ى دقعلا لاح قادصلا

 ولو اهلك هتفصب اوتأيو ى اقلطم اوملع امب اودهشي نأ مهل زوجي هنأ رهاظلاو
 . طقف اضعب اورضح

 ءهرارقإ ىلع يأ ( جوزلا رارقإب ) قادصلاب يأ( هب اهل اودهشي نأ مهلو )
 ص اهلصأ ىلع اقاطم ءابلا وأ ى اهلصأ ىلع ةيناثلا يقبتو ىلع ىنعمب ىلوألا لعجت وأ

 يدعت مزلي ملف هب هلوق نم هدعب ام رابتعاب لاتشا لدب رارقإب : هلوقف هيلعو
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 ض ةعجرلا ىلع درلاو ءادلاب هرارقإو ث قادصلاب اذك هيلع اهل

 > اضيأ هب اهرا رقاب اوربخضو ءادفلاو حاكنلل اورضح م نإو

 امهدحأ هدحج نإ 4 حاكنلاب اودهشيو ةعجارملا اوركذي و

 (قادصلاب اذك هيلع اهل ) : هلوقو ى ةيعبت الب دحاو ىنعم يف "رجت "يفرح لماملا
 ءادفلااب هرارقإو ) : هلوق يف فطملاو ث لوقلا ىنعم هل نيمضت رارقإب "يكح

 ءيشل اورضحي مل كلذ يف ءاوسو “ رارقإ : هلوق ىلع ( ةعجرلا ىلع درلا ) ب ( و
 امدعب هرارقإب الإ ةداهشلا مه غست ملف ضعب نود ضعبلاو رضح وأ ، كلذ نم

 . هودهاش امي اودتعيب نأ نود هورضح

 وأ هاوس اورضح و حاكنلل اورضحي مل وأ ( ءادفلاو حاكنلل اورضحي مل نإو )
 اوركذيو أضيأ) ءادفلاب (هب اهرارقإب اوربخيو) تملع اك هاوس اورضحو ءادفلل

 هدحج نإو ) امهدحأ رارقإ ىلع ( حاكنلاب اودهشيو ) اهرارقإ ىلع ( ةعجارملا
 امهدحأ رقي نأب همحاصل هنوك لاح وأ هنع وأ همحاصىلع يأ هبحاصل ( امهدحأ

 ءادفلا هتابثإ نإف « ةعجارملا وأ ءادنلا تابثإب ظفلتي مث رخآلا هركنيو حاكنلاب

 ىلع مكحيف ى ءادفلا نيبو اهنيب ىلقعلاو يعرشلا مزالتلل حاكنلل تابثإ ةعجارملا وأ

 ةعجرلا وأ ءادفلا تابثإب هظفلت عمس نم حاكنلاب هيلع دهشي“حاكنلاب ايهنم ركنملا

 ولو حاكنالف اهب تأي مل نإف “ حاكنلا دقع ةداهشب رقعلا :بلاطي نأ ركنمللو

 هيف تباغ ليوط نامز يضم رذعتي امم هبلاط نإ الإ ى ةمجرلا وأ ءادفلاب ظفلت
 نْتبثملا ةعجرلا وأ ءادفلاب رقأ دقو اوتام وأ ط مهيلع ردقي ال ثيح هدوهش
 الو هلام نم لك أت الو ى هل لاملاو هتجوز يهف ركنأ و ءادف تعدا نإو ى حاكنلل

 ءادفلا ىعدا نإ و ءاهلقع ذإ اهتقفن لك أ اهل : ليقو اهسفن نم هنكمت الو هل نيزت
 . جوزتتو دتعتو ى اهل لاملاو « ةقرف تعقو تركنأو
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 . تيضر نإ هلبقتف ع اجترا ىلع ثيش اهاطعأ هديب كله نإو

 ( هلبقتف عاجترا ىلع انيش اهاطعأ هديب كله ) اهقادصب اهاداف ( نإو )
 وأ مهب دبخلا اهغلبف ءانمأب ةبئاغ اهمجار نو ى هب ( تيضر نإ ) عاجترالا ىلع
 هوربخأ مث ى تلبقف كلذب اهوربجخأف دوهشلا ةرضحب ةمجارملا ىلع اهلام اهل "در

 س هلبقتف اهل هدريف لاملا هيلإ بلطتف رضحت ىتح زج م اهيلع مهدهشاف اهل وبقب اضيأ
 . اهتمجر ىلع مهدهشيف مهترضح بلط الب هلبقتف اهل هدرب وأ
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 باب

 نإو ص وأ اهنذب ةدع يف نئاب ةقلطم ةعجارم حصت له

 هب ودب

 باب

 تنأ وأ !نئاب اقالط كتقلط : لاق نأب ( انئاب ةقلطم ةعجارم حصت لم )

 ىنعم ىلع انئاب هنوكل المح ( اهنذإب ةدع يف ) كلذ وحن وأ ى نئاب قالط قلاط

 قالط :هلوق رهاظ سبل ذإ “اهاضرو اهرمأب الإ نوكي الف هدي نم هتعجر توف

 لباقم وهو ى ةعجرلا نم هيلع بترتي ام وه هكح نع لصفنم هنأ الإ ى نئاب
 هكلم نع لصفني مل يأ « هتعجر كلمي قالط وأ ، ابمجر اقالط اهقلط : كلوق
 اهعجارب ال اك ءادفلا كح يف نئابلاف ى اهب همكح لاطبإو ةعجرلاب هك رادت هل لب

 يأ ( هنودب نإو ) حصت ( "وا ) ى نئابلا يف كلذك ءادفلا يف اهنم نذإ الب
 ى دحاو قالط لب اثالث اقالط الو عامل امرحم ائيش سيل هنآل اهنذإ نودب
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 ةدحاو وأ > ءاش نإ ددحنو رخآ حكنت ىح وهو حصت ال وأ

 ؛ لاوقأ ؟ هب ذوخأملا وهو ةدع يف نإو مزلو

 ,نات"رم "قالطلا » : ىلاعت للا لاق ، اثلاث نكي مل ام هتمجر جوزلا كلمي قالطلاو

 هتجوز قلطي نأ جوزلل نأ ربخأف )١' 4 ناسحإب ”حيرست "وأ فورعمب "كاسمإف

 اهمكسميلف ى اهيف اهعجار ناقالط كلذف اهعجارو اهقلط ءاش اذإ و ى اهعجاربو

 كلذف ناسحإب اهقلطي يأ “ناسحإب اهحرسي وأ ى ثلاث قالط ةدايز الب فورعم

 ىتح ) ثالث ( وه ) هنأ ىلع ءانب اهنذإب نإ ( و “ حصت ال "وأ ) ثلاث قالط
 انح (ءاش نإ ) رخآ جوز حاكن دعب حاكنلا ( ددجيو ‘ رخآ ) اجوز ( حكنت
 جيوزتلا كح اهيف هل "حصي ال ثحب ةيلكلاب هنع هب تناب هنأ ىنعم ىلع انئاب هنوكل

 لب ةلصفنم نكت مل اهتمجر وأ هل دعب اهجيوزت حص ول اهنأل ص ةعجرلا كح الو
 انمكح انئإب : لاق املف “ ةعجرلاب وأ جوزتلاب اهب لاصتالا هل نأ ثبح ةلصتم يه

 ( و ص ةدحاو ) ةقيلطت وه ( وأ ) “ هريغ اجوز حكنت مل ام هنع اهلاصفناب هيلع
 الخ ( هب ذوخأملا وهو ى ةدع يف نإو ) “ اءاش نإ ديدجتلا ( مزل ) نكل
 ىتح خسفنمو ةيلكلاب هنع لصفنم اهيلع دقع يذلا دقعلا نأ ىلع [انئاب هنوكل

 يلوو قادص نم ةعجرلل هيف دب ال نئابلا نأ وأ ةعجرلاب هيلع ءانبلا "حصي ال هنأ

 : يمصاملا لاق ؟ ىضرو

 ىلولا و قادصلاو نذإلا ق يمج ر لا ىوس ام شادتباكو

 نإو ى :كلذ نم ائيش جوزلا وني مل اذإ ايف اهلك لاوقألا هذهو ث ( لاوقأ )

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٦٢٩ .
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 نيتقيلطت سم لبق قلط مث ةدع يف ديدجب ددج مث انناب قلط نمو
 . .. ... ءهفصن : ليقو قادصلا لك اهلو .« هاتمرل

 هقدصت مل نإ : ليقو ى هاونب هيلع مكحيو ةأرملا هقدصتو “ ىون ام هلف ىون

 يف ةبير 'نبتت مل نإ نيدي هنأ حضاولاو « لاوقألا هذه دحأب هبلع مكح هتنكاحو
 يف الإ امهدحأ تام نإ اهنيب لاوقألا هذه نم ءيش يف ثرإ الو ى ىونلا هئاعدإ
 جوزتي اذك و“ةدعلا يف ناثراوتي اهنإف ى نذإ الب اهمجارب نأ هل نإ : لاق نم لوق

 جوزتي الف اهنم نذإ الب اهتعجر هل نأب لوقلا ىلع الإ لاوقألا هذه يف اهتمرح
 ةمرحم جأوزت هل لحي ال هنأ يل رهظيو ، طاتحأ انأو ى ةدعلا يضقنت ىتح اهتمرح

 الإ حصي مل وأ اهنم نذإ الب حص ءاوس ، اهعجارب نأ هل حصي ناك اذإ هتأرما

 اقالط كتقلط : هلوق وحن نم ركذ ام لمشي ام نئابلاب ديري نأ لمتحيو ى اهنذإب

 اهرسخ اذإ رييختلا قالط و « مولعم اقلعم اهديب هدر اذإ اهسفن اهقالط و « نئاب

 هنأب لوقلا ىلع مارح هيلع يه : هلوق كلذ نمو ى قباسلا فالخلا اضيأ ايهيف نإف

 الإ حصي ال هنأ اهسفن تقلط اذإ ابف يدنع راتخلا نوكي ال نكل “ نئاب قالط

 اہذإب نكل ةعجرلا حصت هنأ يدنع راتخملا لب ‘ ديدج حاكني

 . اهاضرو

 لبق قلط مث ةدع يف ديدج ) قادص (ب) حاكنلا ( ددج مث انناب قلط نمو )
 ةدعلا امأ ، ثالث كلتف ةدحاو دعب ةدحاو ايهعقوأ ولو ( هاتمزل نيتميلطت سم
 لكاو )0 ريخألا نم : 7 > لوألا قالطلا نم بسح : لمق هنأ يتأيسف

 ،هب اتقحلاف ةدملا يف اهنوك نيتقيلطتلا بناج يف يعور لوألاك ديدجلا ( قادصلا
 دقعلاب لوألا قادصلا تذخأف الماك هتيطعأف قباسلا ؟رسملا قادصلا بناج يفو
 نوكل آازابتعا ( هفصن : ليقو ) ، لوألا سملاو يناثلا دقعلاب يناثلاو « سملاو

_ ٣٢٤ - 

 



 نم لقأ قلطمل عاجترا حصو > فصنلا متحت و ةدحاو ةدعلا لعب و

 اهقلط مث اهدعب اهجوزت نإو ، تهرك وأ اهنذإ الب نإو اهيف ثالث

 ديدىت زاجو > فصنلا املو ةدحاو هتمزل سم اق نيتقملطت
. - 

 ةدع يف عاجترا ماقم مئاق

 اهجوزت نإ ( و ) « اهنيب دعب ديدج حاكنب اهجوزت هنأ عم سم لبق قالطلا
 نإ ( ةدحاو ) هتمزل سم لبق نيتقيلطت اهقلط و نئابلا قالطلا نم ( ةدعلا دعب )
 لك ىلعو ى ةدحاو : ليقو « ةرمي اتناك نإ ناتنثاو ى ىرخأ دعب ةدحاو اتناك
 قلطمل عاجترا حصو ) ى عامجإ اهل ( فصنلا متحتو ) ىرخأ تقبس دقف لاح

 ( تهرك وأ اهنذإ الب نإو ) “ عاجتراب قلعتم ةدعلا يف يأ ( اهيف ثالث نم لقأ
 نيتقللطت دعب امهل ةعجر ال نكل ىةمأ تذاك نإ ديس نذإ الب وأ ةيبص تناك وأ
 ةكرملاو نينثاب ةمألاو ‘ ,ثالثب نيبت ةرحلا نإف ‘ هريغ حكنت ىتح جوزتت الو
 : يمصاعلا لاق > ثالثب اضرأ اه : 7 > ةدحاوب

 يعرلملا دمألا ءاضقنا لمق يمج ر لا ف ةعجر رلا كلعو

 قافتاب ىيلولاو نذإلاو قادصلل هيف راقتفا الو

 اهقلط مث ) « نئاب ريغ قالط نم ةدملا دعب يأ ، ( اهدعب اهجوزت نإو )
 ةرم وأ « ةقباسلا دمب ( ةدحاو هتمزل ) ىرخأ دعب ةدحاو ( سم لبق نيتقيلطت

 :لبقو ى اثالث اذكمه اهتقلط : لوقي نأ لثم ى اميج هتمزل ةزمب اثالث وأ ںهاتمزل
 . نئابلا نم ةدعلا تعب جوزتلا يف افنآ “رم اك عامجإب ( فصنلا املو ) ةدحاو

 رم اك ص نئاب ريغ نم ( ةدع يف عاجترا ماقم مناق ) حاكنلا ( ديدجت زاجو )
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 قادصلا ريغ اهل سملو ءطو لبق قلط ام هصمرلو ديدحت

 ء لوألا

 فلح نمك « ةدايزو ةعجرلا ىنعم هيفف ةعجرلا نم ىوقأ جوزتلا نأل ى نئابلا يف
 لستغا نم نإ : ضعب لاق اكو « ةرت دق هنإف « هلك هدسج لسغف هدي ًنلسفيل
 ريغ ةدع يف ديدجتلا زوجي ال : ليقو « ىوقأ انتلأسم لب ى هملع ءوضو الف

 نب نالسيو دمحم يبأ لوق وهو ع نئابلا ةدع يف زاجو “ عجارب لب نئابلا
 ةنسلاو نآرقلا نأ ههخوو « انباحصأ محرو هللا همحرو “ ينسرهيلا حلاص يبأ

 جوزتلا هيف اهنع يفكي هنإف نئابلا فالخي ى جوزتلا اهنع فكي ملف ةعجرلاب ادرو
 ىفكف “اسايق تسيق لب “نئابلا يف ةعجرلا ىلع اهيف صني مل ةنسلاو نآرقلا نأل

 ء ديدج جوزت اهنع ىفكف ديدجلا جوزتلاك نئابلا ةعجر نألو ى جوزتلا اهنع

 قادص(ب) اهنع فكي ملف جوزتلا ريغ ةعجرلا نأ ههجوو ى اهيف زوجي ال : ليقو
 ةعجارملاك ةدعلا يف حاكنلا نأل٬نيتقيلطت ولو( ءطو لبق قلط ام همزلو ديدج )
 ص ىلوآلا ةدملا تجرخ دقو الإ ديدجتلا دعب لطي مل ولو قباسلا ءطولا ربتعاف

 يف يه يذلا قالطلا ناك نإ نيترم ولو ةدعلا يف تماد ام قالطلا اهقحلي ةأرملاو

 : ليقو ى حيحصلا وه كلذو ى ريخألا نم ةدعلا ديعتو هتمجر كلمي ايمجر هتدع

 ص ةدملا فنأتست ال : لقو ى اهجوزت وأ ةدعلا يف اهعجار نإ الإ اهقحلي ال

 ناك اذإو “اهفنأ مغر ىلع اهتعجر كلم هنأل « ( لوألا قادصلا ريغ امن سيلو )
 قادص ال نأب هيف امهل حرص ولو ‘ قادص الب حص ةعجرلا ةلزنم ةدعلا يف جوزتلا

 يف اذه نأل ص قحلي وأ رك ذي قادصب الإ حاكن ال هنأ عم كلذك ناك امنإو ى كل

 قادصلا همزلي ال هنأ ىرت الأ ى ةعجرلا ماقم مئاق مدق حاكن يف ال لقتسم حاكن
 ص نم وأ يلولا وأ دوهشلا نكي مل نإ امأو “ناث قادص ىلع دقع ولو لوألا ريغ
 هنأل تمرح اهسم نإف ص ةعجرلا ماقم مئاق كانه حاكن الف هماقم همايق اعرش
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 نإ تمرحو .ء ةدع اهمرلت الو سم لبق ةقلطم عاجترا حصي الو

 هدنع ابنأ دهشأو عجر مث ةدحاو قلط نمو ث كلذب تسم

 دقو ث مكحلا يف ةقيلطتلا هتوفتو ث هيلع مرحت مل اهسم مث ةدحاوب

 كلذ يف ددش

 دوهشلاو ىلولا رضح نإو ك اهجوزت هنأ الو اهعجار هنأ ذئنىح هملع قدصب ال

 . ناث جوزت ال ةعجر هذهف اهعجارف هل زاجأف اهتمجر ىل "زج أ : يلولل لاقو

 ‘ ةدر ع اهمزلت الو سم لبق ( ةادافم وأ ) ةقلطم عاجترا حصي الو (

 ص ةأرملا مرحي ال ىنزلا نأ معز نم دنع الإ عاجترالا ( كلذب تسم نإ تمرحو

 . » ناويدلا , ف هب مزجو ك تدثي ال ; لسىقو < بسنلا تبثو لطاب وهو

 هدنع اهنأ دهشأو ) ام ( عجار مث ةدحاو ) ةقيلطت هتجوز ( قلط:نمو )
 ثالثلا اهب متت ةدحاو ةقيلطت الإ هل تيقب ام اهنأ يأ ( ةدحاو ) ةقيلطت ( ب

 نإ اهتعجارم دح ال نأب ةثلاثلا ( ةقيلطتلا هتوفتو هيلع مرحت م اهتمم مث )

 هدنع ا۔منإ : هلوقل اليزنت ( مكحلا يف ) ةثلاثلا عقوي نأ نع الضف ةينات ةرم اهقلط
 هنأل اهومرحي ملو هناسل قطن نم هل اذخأو « رخآ قالط ءاشنإ ةلزنم ‘ ةدحاوب
 ءءاشنإ ال طلغ هنأ ردابتملا نأل رخآ قالط اشنأ هنأب نيقي الو“ملسم ىلع تلغ ال
 اهجوزتي نأ هوك رتي مل ةيناث اهقلط نإف٤هل نكي ملف هطقسأ هناب هيلع اوكح معن

 كلذب اوملع اذإ ص نيتقيلطت ىلع هدنع اهنأو يسن وأ طلغ هنأ ىلع اقفاوت ولو دعب

 وحن وأ اهنايسن وأ نيدهاشلا تومل وأ لهجل اكرتو اجوزت نإ و « نيدهاشلا رابخإب

 ص نيتقيلطت ىلع اهنأ ملع ذإ هلا نيبو امهنيب ايف اهجوزت زاوجل زاج كلذ
 ء ةدحاوب هدنع اهنإ : هلوق ىلع اهسم اذإ مرحت نأب ( كلذ يف ددش دقو )
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 هلو ث هتعجارم زجحت مل ايهب هدنع اهنأ دهشأو نيتقيلطت اهقلط نإو

 ء ضعب دنع سملاب مرحتو س اهسمي مل نإ ةدحاوب هدنع اهنأ دهشي نأ
 > ىلوألا ف ددش . نم اهيف صخرو

 ةعجارمب تأي مل هنألو ص ةعجارم هدعب عقت مل رخآ قيلطت ةلزنم اذه هلوقل اليزنت

 داهشإلا داعأ نإو ‘ ةعجارم نكت ملف عقاولا فالخ اهيف تبثأ اذإ ةحيحص
 ىلع تلغ ال ه : ثيدحل لوألا حيحصلاو“مرحت مل نيتقيلطتب هدنع اهنأ سملا لبق
 ةعجارملا هذه تناكف ةعجارملا دعب قالطلاب ظفلتي مل هنأ عم )١' ملسم

 (ا هدنع اهنأ) ةعجارملا دنع (دهشأو) اهعجارو ( نيتقيلطت اهقلط نإو )
 : هلوق ناآل ( هتعجارم زجت مل ) نإ ناتقيلطت هل تيقب يأ « نيتقيلطتب يأ
 هدنع اهنأ ) دمب ( دهشي نأ هلو ) "عجاري مل هنأكف “قداص ريغ « نيتقيلطتب اهنإ
 داهشإلا ةداعإ لبق ، لوآلا داهشإلا كلذ ىلع ( سملاب مرحتو اهسمي مل نإ ةدحاوب

 ( ىلوألا ) ةلأملا ( يف ددش نم اهيف صخرو ث ضعب دنع ) ةدحاوباجنأ
 : هلوق ريغب تعقو دق ةعجارملا نأل ى يدنع حبحصلا وهو ى لبجلا لهأ وهو
 ص عئاض بذك وأ نايسن وأ طلغ وه امنإ اذه هلوقو “ نيتقيلطتب يدنع اهنإ

 دنع قالطلا نم يقب ام نايب نم دب ال هنأ ىلع مهنم ءانب ممرحتلا اوراتخا امنإو
 . للا ءاش نإ يتأي اك اطرش يدنع ةعجارملا

 وأ ةدحاوب هدنع اهنأ دهشأف نيتقىلطتب هدنع تناك نإ : ٤ ناويدلا , يفف

 . دواد ربأر يقهيبلا ءارر ) ( ١
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 رمألا ناك نإ اودهشا : دوهشلل لاق مث ركنأو قالط تعدا نإو

 راكنإ ىلع هعاجترا حصي مل نيتقيلطت ىلع يدنع يهف تلاق ام ىلع
 . ٠. ٠ ٠ ٠ . ٠ . قالطلاب رقي ح

 ةداعإلا لبق “رسمو ثالثب هدنع اهنأ دهشأف . وأ اهب هدنع تناك وأ سكع

 . ةايزو حاضيإب ھا 2 ال : لسىقو ‘ تمرح

 نود ى طقف نيتقيلطتب يدنع اهنإ : هلوقب تعقو امنإ ةعجارملا تناك نإ و

 يدنع حيحصلاو ت اضيأ نالوقلاف كلذ وحن وأ اهيلع تعجر وأ اهتعجار : هلوق

 اذك و«ةمئاض هيف ةدايزلاو امل عقومو ةعجارملل ءاشنإ اذه هلوق نآل«ممرحتلا مدع
 ةدحاو ةقيلطتب هدنع اهنإ : هلوقب ىلوألا ةلأسملا يف دارأ نإو ى ثالثلا ةلأسم يف

 : - هللا مهمحر _ انباحصأ طقل ضعب نمو « امطق تمرح سمف ىرخأل عاقيإ
 : لاق نإو “ صقن وأ داز وأ قالطلا نم هدنع هب تناك ام ركذي مل نإ صخرو

 ةقلطمو ت زئاج : نالسيو انمع لاق ص اهوفرعي ملو يتأرما تعجار ينأ اودهشا

 . ها ةنس دتعت اهقالط لبق تضاح امدعب ضحت مل وأ ةدحاو وأ نيتضبح تضاح

 ناك نإ ) هنأ ( اودهشإ : دوهشلل لاق مث ) ٠ ( ركنأو قالط تعدا نإو )

 تلاق ام ىلع رمآلا ناك نإ وأ ( نيتقيلطت ىلع يدنع يهف تلاق ام ىلع رمألا
 حصي مل ) ةاعدملا ةقيلطتلا هذه لبق ىرخأ تقبس ذإ ةقبلطت ىلع يدنع يهف

 ال نظ وأ كش ىلع تزاج و ( قالطلاب "رقي ىتح ) هنم ( راكنإ ىلع هعاجترا
 ةعجارم زاوجي ةريثك عضاوم يف اوحرص دقو ى راكنإلاك هنإ لاقي دق ايك
 نيجوز نيب عقو نإ و : دعب هلوق امأو“ةهبشلل ةلازإ اهيف نونظملاو اهيف كوكشملا
 يفوهلملا هيف نظلاب دارملا نأل ص هيف دهاش الف « خلا قالطلا عوقو نظف ى مالك
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 .هتدحجو هاعدا نإ ءادف ىف ا ذكو

 هب موزجملاو حجارلل لماشلا قلطملا داقتعالا هب ديرب نأ لمتحيو « جوزلا داقتعا

 . هزاجو هتقيقح يق ظفللا لامعتسا هيف نكل نظلا ىلع ةعجارملاب قدصسف

 ركنأف امهاداف هنأ اهجوز ىلإ ةأرما تعدا نإ : « جاهنملا رصتخم » يفو

 ةغجارملا ىلع اهل ام اهل تددر ينأ مكدهشأ تلاق ام ىتحلا ناك نإ : دوهشلل لاقف

 تسيلو ى راكنإلا ىلع حصت الف اهيلع تمجر ينأ اودهشا : لاقف ‘ تلبقف
 ءادف يف اذكو ) “ قالطلا ةعجارم يف اذك و “ ةعجارم يه : لبقو ى ةعجارم

 نم لوقت ام ىلع رمألا ناك نإ : لوقي نأب سكملاب وأ ( هتدحج و هاعدا نإ
 دقف همدع نم لوقت اك _.راك نإ وأ ى تلبقف ةعجارملا ىلع اهل اهتددر دقف ءادفلا

 الف لوقت امف هنم دتفت م اهنأب ءافتكا تتكس وأ تلبقف ةعجارملا ىلع اهل هتددر

 : ليقو “ هراكنإ ةروص يف رقيو اهراكنإ ةروص يف ءادفلا "رقت ىتح ةمجارم
 ص « نراوبدلا ه يف كلذ ضعب ىإ راشأ اك ي ةحيحص هلك كلذ يف ةعجارملا نا

 كحيو هتركنأو ءادفلا ىعدا اذإ قادصلا عفدي هنأ مهفي ام هماكحأ ين ركذو

 يف ىواعدلا باب يف مدقتو “ ىرخأ ةرم هب ظفلت الب نئابلا قالطلاب هيلع
 فنصملا مالك موهفمو ى هيلإ كلذ تبلط نإ انئاب اهقالط ىلع ربجي هنأ : حاكنلا
 تلاق ام ىلع رمألا ناك نإ اودهشا : هلوق ةعجارملا يف ىفك قالطلاب رقأ نإ هنأ

 . كلذك وهو « نيتقيلطت ىلع يدنع يهف

 ها هازجأ نيتقيلطتب اهنأ اودهشا : نيدهاشلل لاق نإو : « ناويدلا »ه يف لاق
 ةعجارملا يف يفكي ال خلا تلاق ام ىلع رمألا ناك نإ : هلوق نأ ىلعو “ فرصتي
 .رخآ يوني الو هتتبثأو هتزجأ دق تلق ام نإ : لوقي نأب تعدا ام ققحي

 ةعجارم وه ةقيلطت وأ نيتقيلطت ىلع يه ناسنإلا لوق نأ ررقت اذإو ى اهعجاريف
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 تلاق نا اهقادص تلطبأ هيفنب مث ةدع ءاضقناب هل ترقأ نإو

 . ٠ . ‘ ءاضقن | لعب جاوزألا اهيلع مرح الو هلبق كلذ

 ناك نإ : لاقو طرش دق هنأل قالطلا توبث وهو ى ةعجرلا مزالب هيلع مكحي ال
 ص تلاق اك رمألا اذه رظنأ : هل لاقيف ررقي نأ يغبنيف تلاق ام ىلع رمألا
 تلاق ام ىلع رمآلا ناك نإ :هلوق كرت نإ و “قالطلا ىلع ةلأسملا هذه يف يزجي الو

 مل اهراكنإ ىغلأو هلاق امدعب اهيلإ عجرو ةقيلطت وأ نيتقيلطت ىلع يدنع يهف

 هنإ : لاق نم لوق ىلع الإ ‘ كلذ لاق ولو اهقلطي مل هنأ نيمي هيلعو ى امهنيب قرفي
 ضقنت مل : تلاق مث “يتدع تضقنا : تلاق نإو “نيمي الف كشلا ىلع ةعجرلا حصت

 حاكني اهجوزتيلف نيبتي مل اذإو “ تضقنا الوق يف اهبذك نيبت نإ الإ اهعجاري الف

 طتحلف ةعجرلا ناكم حاكنلل ديدجتلا زيجي ال نمو“ تضقنا :اهل وقب اذخأ ديدج

 ( . تضقنا اهنأب نّتقيتي ىقح

 ى اهتعجرل ديرم وهو كلذل اهمجاري ملف ( ةدع ءاضقناب هل ترقأ نإو )

 «( اهقادص تلطبأ ) اهئاضقنا يفنب يأ “ ( هيفنب ) اهئاضقنا دعب ترقأ ( مث )

 (كلذ تلاق نإ ) ديدج حاكنب اهجوزت اءاش نإف « اهجوز نم اهسفن تت"وف اهنأل
 يفنلاب ترقأ ولو اهنأل ى ءاضقنإلا لبق يأ ى ( هلبق ) ءاضقنإلا نم روكذملا
 تلق نيح ضقنت مل يتدع نإ : تلاق ناب ءاضقنإلا دعب عقو يفنلاب اهرارقإ نكل

 هىف ضحت نأ نكمي ال نيح كلذ تلاق ولو كلذ دعب تضقنا لب “ تضقنا دق
 اهمجارب نأ هل نأ الهاج اهل وقببسب اهك رتف رهشأ ةثالث متت مل نيح وأ ءورق ةثالث

 ( جاوزألا اهيلع مرحي الو ) ‘ تمت ىتح اهتعجر كرت يف ببسلا اهنأل مالا مدمل
 ( ءاضقنا دعب ) اجوز لاجرلا نم هتنختا نم لكف ةرخآلاو ايندلا جاوزأ

 جوزتت مل اهنأل هايإ مث هريغ تجوزت وأ“هريغ وأ لوألا اهجوز ناك“ءاوس اهل حص
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 عاجترا دعب الإ ضقنت ل يهو تضقنا دق كلاق مث تعج ور نإو

2 

 اهنأل ةرخآلا جاوزأ اهيلع مرح اهبذك نم ةبئات ريغ تتام نإ نكلو ى ةدملا يف
 . ةنجلا لخدت ال

 : هل لوةت نأ لثم ةليح وأ بذكب اهجوز نم اهسفنل ةتةوفم "لك اذك و

 وأ « نيترملا دعب اهعجارب هنأ الهاج نيترم ينتقلط دق كنأل ىتمجر كل "لحت ال
 مل ولو اهمجارب نأ هل نأ لهاج ةعجرلل كموي يف ردابت مل كنأل يتعجر كل لحت ال
 درب ملو ةبذاك ءاضقناب ت"رقأ نإو “تمت ىتح ةعجر الب اهكرتف كلذ وحن وأ ردابي
 لحت امنإف ، ةرخآلا جاوزأ الإ ، ءاضقنا دعب كلذك جاوزألا تلح ةعجر اهجوز
 “تضقناتح اهعجار ملهنال ايندلا جاوزأ امهف تلح امنإ وءاهقادص لطبت الو ةبوتلاب

 . بذكلاو ةليحلا مثإ اهيلع امنإو

 ) عاجترا دعب الإ ضقنت م يهو “ تضقنا دق : تلاق م تعج ور نإو )

 ص كحلا رهاظ يف اهسفن تيوفتب ( اضيا ) قادصلا يأ « ( هتلطبا ) همامت عم وأ

 كتعجرتعقو :تلاقف ى ضقنت مل : لوقت نأ نودب اهعجار اذإ اهلوبقب مكحي هنال

 جاوزا اهيلع مرحو ) “ لصألا بحاصو فندملا دارم اذهو ص ماضقنا دعب

 هتمصع يف يهف ةدملا يف اهعوقول رمألا سفن يف ةحيحص ةعجرلا نأل ى ( ايندلا
 تام وأ ص قالطب جوزلا اهأربأو ةبئات تتام نإو “ هريغل "لحت الف هل ةجوزو
 تذقنأ وأ هتوم دعب هملع تق دصت وأ ًاثدش مهتطعأ نأب هتثرو نمتللحت و تباتو

 فنصملا ديرب نأ دعبي الو ى الف الإو ‘ ةرخآلا جاوزأ اهل ؟لح هنيد وأ هتيصو
 وأ ةعجارملل نوكسلاو ءاضقنإلا مدع اهميلستب تعجور اهنأ لصألا بحاصو
 كاذه ىلع لصألا مالك للادبع وبأ جرخو “ ضقنت مل اهنإ :تلاق مث همدعب رارقإلا
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 : لىق رهاظلاو ةرخآلا و ايندلا جاوزأ هذهو ىلوألاىلع : ليقو

 . ى قالطب اهتمذ جوز ءاربإو ةب وتب صلختت اهنا

 ء ءاضقنإلا دمب ةعجر ال هنآل اهلوقب اهل ةذخاؤم اهقادص لطب هنأ ركذو
 امنإ اذه نأل ى فعض هيفو « ديدحت الب ءاضقنا دعب هل اهسفن تنكم اهنأكف

 اهظفلب تمثأ ولو هلطبي ال لالج هجو ىلع عقو هل اهنيكمت نآل ى طقف هب مثأت
 : ( ليقو ) “ اهسفن تيوفتب هلاطبإ ناو “ آلوأ هتركذ ام حضاولاو « اهلبحتو

 ءاضقناب هل ترقأ نإو :هلوق يف يتلا ينعي «( ىلوألا ىلع ) ايندلا جاوزأ تمرح

 . خل إ 2 هيفنب ش ةدع

 ص خلا تضقنا دق : تلاق مث تعجور يتلا ينعي « ( هذه ) ىلع مرح ( و )

 اهعجاري ملف تليحت ىلوآلا نأل ص ظيلغتلاب ىلوأ يهو ( ةرخآلاو ايندلا جاوزأ )

 ص لطبت مل يهو هتعجر لاطبإ يف تليحتف اهعجار هتهو ع تضقنا ىقح

 نيرادلا جاوزأ ةمرح نم ( صلختت ) ص هيناثلا يأ ص ( اهتإ : ليق رهاظلاو )

 وأ ىضم ام ىلع هتللاحم عم اهكاسمإ وأ ( ق الطب اهتمذ جوز ءاربإو ةبوتب )
 وأ ائيش مهئاطعإ وأ ، هتثرو هتللاحم عم هتومب وأ ءادفك كلذك قالط وحنب
 لبق لوقأ تنك اذكهو“هنْيد وأ هتيصو ذافنإ وأ ، هتوم دعب هملع هب اهقدصت
 اهجوز نم اهسفن تقلط نمف “ عسولا غارفتسا دعب ييأر نم اذه ىلع يعالطا

 لبقي ملو اهرمأ الب كلذ امهل نيدقاعلا طرش ىلع داتعا الثم هي"رست وأ هتبيغل

 هريغب تجوزت امدعب ولو اهسفن ق۔لطت نم تلعف ام اهجوز زاجأ و اولعف امجوزلا

 لوألا اهجوزلو ى اهجوزقي نمل "لحو “ تءاش نمب جوزتت نأ اهل “لح اهقلطو

 ةهبش ىلع هريغ تجوزتو لوألا نم تجرخ امأل ى اهقلط يذلا يناثللو
 ص ىنز تدمعت اهنأ اهيلع قدصي ملف “ اهرمأ الب ا۔ل نيدقاملا طرش

- ٣٣٣ 



 ةب وتب الإ قدصت مل اهعاضقنا تمعز مث اهعجارف ضقنت مل : كلاق نإو

 دعب ةحوكنم قدصت الو مكحلا يف ال لزعلا بجيف ترهظ نإ ةقداص

 ًاطلغ عدت مل نإ مكحلا يف هب رارقا دعب ءاضقنا مدع تعدا نإ دقع

 { ضيحب ال ةدعلا يف انكمم

 الو اهقرافيلف "لحي ال كلذ نأ يناثلا لع نإ الإ تنز اهنأ الو

 . دعب اهجوزتي

 قدصت م ) آامقاو ( اهعاضقنا تمعز مث اهعجارف ضقنت مل : تلاق نإو )

 امل( لزملا ) هيلع ( بجيف ) اهجوز اهقدص ىتح ( ترهظ نإ ةقداص ةبوتب الإ
 اهقيدصتب "رقأ نإ و“اهقيدصتب "رقي مل ام (مكحلا يف ال ) هللا نيبو اهنيب ايف اهقارفو

 ى ىلاصت كا نيبو هنيب ايف همزل اك املزتعي نأب هيلع مكح هكرتي ملو هيلع مادو
 دمب ةحوكنم قدصت الو ) “ ضقنت م اهنإ : الوق ين اهقدص نيبت نإ اذك و
 مدع تعدا نإ ) هجوب اهقراف وأ اهقلط يذلا اهجوز دمب رخآ حاكنل ( دقع
 ( نإ مكحلا يف ) ءاضقنإلاب ( هب رارقإ دعب ) قباسلا اهجوز نم اهتدمل ( ءاضقنا

 رهشالاب ( ةدعلا يف انكمم اطلغ عدت ل ) و ضقنت م اهنأ اهلوق يف اهقدص نيبتي م
 رهشلا لوأ نم ءىدتبت مل اذإ مايأ ةثالث طلفلايف امل نكمي هنأ وهو ( ضيحب ال )

 ص هريغو نيبيعلا باب ين كلذ ريغ مدقتو ى اهنع ىفوتملل ةسمخ يف صخرو
 ص ةعبسب اضيأ زوجي : ليقو ى اهنع ىفوتملا ريغل ولو زئاج ةسمخب طلغلا : ليقو
 ةضيحلا يف بيصت اهنأ رهاظلاو « لهولا بيصت ال : ليقو “ةعستب اضيأ : ليقو
 ةضيحلا مايأ رخآ اذه:لوقت نألثم رهشألا يف بيصت ام مايآلايف طلغلانم ةريخألا
 رظتنتف ثلاثلا يضيح رخآ اذه : لوقت وأ ‘ جوزتتف ةضبحتسم يهو ةثلاثلا

 لبق هتجوزت نإ يناثلا ىلع اهل قادص الو « هلبق لب نظت ام ريغ يف اهنأ جوزتتف
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 مل نإ ةعجارم ىعدا نإ جوزلل اهسفن دحاو ةقلطم نكمت الو

 . . . . . . .. .. . ءاه عت

 ى قادصلا اهدسلف ةَمأ تناك نإ الإ ‘ ىضرب ىنز اهنم كلذ نأل ى ءاضقنإلا
 الف ةلفط تناك. نإ الإو ص كلذك اهجوزف « ءاضقنإلا مدعب ملع نإ الإ
 " . قادصلا

 ىعدا نإ جوزلل اهسفن ) نينثا وأ ( ادحاو ) اقالط ( ةقلطم نكمت الو )
 كتعجار ينإ :هلوق نم الإ هب ملعت مل وأ قالطلاب تمع دقو( اهب ملعت مل نإ ةعجارم
 ملعت ملو ةعجارملاب اهربخأ نإو ى اهملع الب دوهشلاب اهمجا ريلف قالطلاب ملعت مل نإو
 قالطلاب اهربخأ نإ صخرو « دوهشلا اهربخأ نإ الإ هل اهسفن نكمت الف قالطلا
 . ةرمب ةعجارملاو

 اهعحار نإو > اهلعب الإ اهعجارب الف اهقالطب تدع نا : » نا ويدلا « ف لاق

 ص لوق يف ءانمألا ريغ ربخب وأ يأ ى امهازجأ ةدملا يف ءانمألا ربخب تملع مث هنودب
 ملعت مل نإو ث انيمأ ناك نإ صخرو ى انيمأ ولو اهعجار هنإ : هلوقب لغتشت الو
 ءاهنيح نم جوزتلا املو “ مهب الو هب لغتشت الف ةدملا ءاضقنا دعب الإ اهوربخي ملو

 باغو ةملاع اهقلط نإو ىهيلإ تعجرو مهتقدص اهدعب ولو اهوربخا نإ : لبقو

 لجرك ناتأرملاو ص ةدملا يف اهعجار هنأ نيمألا عم اهل بتك نإ جوزتت نأ زجي م
 ادبع وأ نيناجم وأ الافطأ وأ طقف ءاسن دهشأ نإ و “ءادفلا و قالطلا ةعجارم يف

 ص دبعو نونجمكو نونجمو لفطك هنم ضعب عم كلذ نم اضعب وأ نيك رشم وأ
 ؛تمرح كلذ ىلع سمو مهنم ضعب عم نيتأرماكو ى كلذ وحنو كرشمو دبعك و
 نكمت نأ ةأرملل زاجأ نم نإف تئش نإ هرظناف ى دقعلا باب يف كلذ ريغ مدقتو
 نم انه امل زيح دوهشلا نم عمست ل ولو اهملو نم اهجوزت هنأ يعدملا نيمألل اهسفن
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 الو { لعف هنأ ملعت قح لعفي نأ راهظ وأ قالطب فلاحل الو

 هنأ ملعت ىتح لعفي الاهراهظب اهفلاح عنمت الو { انيمأ ولو هقدصت

 دحاوب فلح نإو ى لعفأ مل : لاق نإ قالطلا يفو هيف هقدصتو لعف
 ء هلعفأ مل : تلاق نإ اهقدصي الف اذك يه لعفت ال ايهنم

 مل نإو دوهشلا نم عمست مل ولو اهتعجارم ىعدا نمم اهسفن نكمت نأ ىلوأ باب
 دمب ءاسن وأ نوك رشم وأ دبع وأ نيناج مأ رهظ نإ امأو “ الافطأ مهعي

 وأ اوقافأ نإو ى رم ام ىلع ءانمآلا رسمغ وأ ا دهشي" ىتح اهلزتعىلف سملا

 . ةدايزب ها ةيناث مهدهشأ اوملسأ وأ اوقتعأ

 ملعت ىتح .لعفي نأ ) اهيلع (راهظ وا قالطب فلاحل ) اهسفن نكمت ( الو )
 ( هقدصت الو ) ةَم ةَمأ ولو هتقدص نم لك صخرو « نيمأب وأ اهتدهاشم ( لعف هنا

 تبثي مل اذإو ى انيمأ ناك نإ صخرو ( انيمأ ) ناك ( ولو ) لعفلا هئاعدا ي

 ص ةداهش متي ال نمم هريغب وأ دحاو نيمأ ل اهقالطب فلح دق هنأ اهدنع

 عنمت الو ) اهسفن هل نكمت نأ اهل زاج ركنأ نإف ‘ تعمس امب اهجوز ربختلف
 هنأ تملع اذإف ى ( لعف هنأ ملعت ىتح لعفي ال ) اهقالط وأ ( اهراهظب اهفلاح

 نيقلعملا (قالطلا يفو) راهظلا ين يأ ( هيف هقدصتو ) رفكي ىتح هتعنم لعف
 قالطلا نألو “لعفلا مدع لصألا نآل ءيشلا يأ ه ( طفا مل : لاق نإ ) ءيش لمفل
 قالطلا قيلعتل لعفلاب قبلطتلا نوكيف لعفل ءاش ولو « قلط ءاش ولف “ هديب

 ( هلمفأ م : تلاق نإ اهقدصي الف اذك يه لعفت ال ايهنم دحاوب فلح نإو ) هيلإ
 ش ث ركنتو متكتو لمفت دقف ص قارفلا مدع يق اهتبغر ةدشو « ةأرملا لقع ةلقل

 هيف كوكملا نم أ اهعجار نيقالطلا يأ نم يردي ال هنال اهعجارو اهقلط نإ
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 ىتح اهبرقي الف اذك لعفت نأ هب نإو ص ةالوتم ةنيمأ ي صخرو

 هب فلاح اذكو س ةنيمأ ولو هتعدا نإ اهقدصي الو 2 تلعف اهنأ لعي

 مأ لعف ايلعي ىتح هناقدصي الف هلعفي الو { اذك لعفي نأ نيعم ال
 ، لعفأ مل : لاق ن صخرو ء ال مأ لعف املعي ىتح ابراقتي الو ءال

 الو ص ايمسم لبق لعفي نأ رذح اسامتي الف ايهنع ابيغت نإ نكلو

 نوكيف ! ناملعي

 ناك نإ امم يناثلاو لوآلا نم اهتعجار : لاق نإ و « رخآلا نم مأ ى هنينحتب

 تأ لبق امأ « ةهبش ىلع هتعجارم لوآلا نم نكي مل نإ يناثلا نمو ط لوألا

 راهظلا ققح نإو ص دعب لعفلا هرضي الو ى اهمجاربو اهدافيلف لعفت نأ نكمي
 . تزجأ رفكو

 ( نإو ) “ هلعفأ مل : تلاق نإ ( ةالوتم ةنيمأ ) قيدصت ( يف صتخرو )
 اهبأ ملعي ىتح اهب رنقيت الف « اذك لعفت نأ ) اهنم دحاوب يأ ( هب ) فلح
 اهقدصي الو ) ء ةَمأ ولو هقدص نم لكب صخرو “نينيمأي وأ هتدهاشمب ( تلعف
 اذكو ) ةنيمأ تناك نإ صخرو ( ةنيمأ ) تناك ( ولو ) لعفلا يأ ( هتعدا نإ

 داف هلعفي الو “ اذك لعفي نأ نيعم ) ناسنإ ( ال ) اهنم ,دحاوب يأ ( هب فلاح
 وحنب ( ايراقتي الو “ال مأ لعف املعي ىتح ) ةجوزلاو جوزلا يأ ( هناقدصي

 م : لاق نإ ) ابراقتيو ءاقدصي نأ ( صخرو ى ال ما لعف اماعي ىتح )عامج
 لبق لعفي نأ رذح اساتي الف اهنع ابيغت نإ نكلو ) نيمأ ريغ ولو ( لعفا
 (نوكيف) لعفلاب ( ناماعي الو ) لعفي ال نأ كلذب فلح جوزلا نأ عم ( ايهسم
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 نم لقأ نهقلطف ةدحاو نم رثكأ هل نمو ى قالطلا ع رقو دعب

 نإ هيف قرفيو عاجترإلا يف قيرفتلا وأ عمجلا هلف هيف نهعمجف ةئالث

 . . . . ص قالطلا يف قرف

 لبقو ريفكتلا لبقو راهظلا عوقو دمب وأ هلعفب ( قالطلا عوقو دعب ) سملا

 . هب مرحت ىنز نوكيف ةعجرلا

 ( هيف نهممجف ةثالث نم لقأ نهملطف ةدحاو ) ةجوز ( نم رثكأ هل نمو )
 ةد۔حاولا ىلع ةرثكلا قالطإو لمجملا ليصفتل ةريخألا ءافلاو ى قرلطتلا يف يأ
 ةدحاولا تناك ذإ زاجم “ انم رثكأ ةعبرألا وأ ةثالثلا وأ ناتنثإلا تناك ىتح

 هيف قرفيو ‘ عاجترالا يف قيرفتلا وأ عمجلا هلف ) ريثك اهنأكف ةلجلا يف ةيفاك
 ةرب هنم ىوقأ ةدحاو دعب ةدحاو نهف قالطلا نأل ( قالطلا يف قرف نا

 ربجي الف « ةدحاو دعب ةدحاول ةعجارملا ىلإ ةبسنلاب فيعض ةرمب نهف ةعجارملاو

 دعب ةدحاول ةعجارملا وهو ‘ سكملا زاجو ى ةفيعضلا ةعجرلاب يوقلا قالطلا
 ةعجرلاب عمجلا هلف اضعب درفأ و قالطلاب اضعب عمج نإو ع ةرمب قالطلا نم ىرخأ
 ى ءادفلا يف اذك و ى هب درفأ نم اهب درفيو « قالطلاب عمج نميف اهب دارفإلا وأ

 ةرمب نهنع ىدافف ادحأ نلكوب وأ « ةرم لبقيو نهتاقدص هيلإ نددري نأ لثم
 ىلع هنلكوي نم نهنع لبقبف ى ةعجارمب نهيلإ نهتاقدص ددرب نأ هلف ةرم لبقيو
 ةدحاو لك ىداف وأ ىرخأ دعب ةدحاو نهنع لبق نإف « ةرمب ةعجارملا ىلع

 ولو ةرمب ةعجارملا زاوج يدنع يذلاو « ةدح ىلع نهعجار ةدح ىلع اهنع لبقو

 يضتقي امنإ ةدحاولا دعب دحاولل قالطلا ةوق نأل ص ةدح ىلع الك ىداف وأ قلط

 مدق ول هنأ ىرت الأ ى كلذك نكت مل نإ اهلطبي الو ، كلذك ةعجرلا ناسحتسا

 دعب ةدحاو "نهجوزت نإ هنأو ى زاجل ءادفلا وأ قالطلا يف اهرخأ نم ةعجرلا يف .
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 . ةقلط لكل ققح اهيسن وأ اهنيعب ال ةدحاو قلط نإو

 نأو ى زاجل ىرخأ دعب ةدحاو نهقلطف ةرمب نهجوزت وأ ةرمب نهقلطف ىرخأ

 ائيش تعب ام ةزمب لاقت نأ و ى اثيشف ائيش تيرتشا ام ةدحاو ةرم عيبت نأ كل

 قيرطب ة ةوسن عست ىلإ ذئاع هوحنو « نهقلط : هلوق ىف ثانإلا ريمض و ى ائيش

 رثكأ نأ كلذ حاضيإو ؛ عبرأ ىلع لجرلا ديزي ال ناك ولو « نهكح نع ريصتلا

 ص ميزوتلا ىلع عست كلذف عبرأ ىلعو ثالث ىلعو نيتنثا ىلع قدصي ةدحاو نم

 تناك نإ ثالثو « ناتنثا هدنع تناك نإ نيتنثا ى عستلا قلط : لاق هنأكف

 وأ نادنيهلا كتءاج نإ : لوقت اك ‘ عبرأ هدنع تناك نإ عبرأ و ؤ ثالث هدنع

 ى ناتيئاجلا امه اتناك نإ نيدنملا عيمجلا مركأ ديرت ى نهنم رلك اف تابنلا

 ظفل ىنعم ريمضلا يف ىعار : لقف تئش نإو “ تايئاجلا "نك نإ تابنيزلاو
 لقأ ىلع عمجلا قالطإ يف زوجت وأ « ةقيقح نانثا ما لقأ نأ ىلع ايناب رثكأ

 تاريثكلا كلت ناك ءاوس “ ةدحاو نم رثكأ قلط : لاق هنأكف ى ثالث

 هيلع لمحتو همهفتل ثحبملا اذه تلطأ امنإو ى مهفاف آامبرأ وأ نيتنثا
 . كلذ لثم

 يف نيع ( وأ ) اهنيعب ال ابنم رهاظ وأ ( اهنيعب ال ةدحاو قلط نإو )
 (ةقلط) اهيلإ عوجرلا نهنم دارأ نمل وأ نهنم ( لكل ققح اهيسن ) ةدحاو كلذ

 تناك ولو ى كحلا يف ةدحاو ةقيلطت ىلع نهنم ةدحاو لك نوكيف راهظ وأ

 اذإ كلذو « ملعت مل نكل « هللا دنع نيتنثا ىلع يقابلاو طقف كلذك نهنم ةدحاو

 ء امزح نيتقىلطت ىلع ةدحاو لكف نيمعتلا مدع ةروص ف امأو « يسنو نَسع

 وأ نْيراهظ نهنم لك نم رهوظ دق ةدحاولكل راهظلا قيقحت ةروص يف نكيو
 نكي مل نإ ال "وأ ريفكتلا لبق ددعتي له راهظلا يف "رم ام ىلع ادحاو وأ راهظ
 كلذ ريغ ىلإ ؟ دحاو عضوم ف
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 ‘ قيرفتب نهعجارب مث ال وأ ةقلطملا يه نكت ل نإ : .لاقو

 ةدناف الو ى آلوأ اهنم رَماظملا وأ ( الوأ ةقلطملا يف نكت مل نإ : لاقو )

 رهاظملا وأ ةقلطملا نآل ى اهنيعب ال ةدحاو قلطت ىلإ رظنلاب يدنع اذه : هلوقل
 هيلع تسبتلا ةصخشم ةدحاو الو اهيسن مث هل ةمولعم نكت مل ةلوهجم آلوأ اهنم

 هل لمج قالطلاو “ ةصوصخم ةدحاو يف هل ةين الو « هللا ىلإ لامجإ ىلع اهلكوأ لب

 ىلع هل ةينالو « هتين ىلإ لب « هلا ىلإ هلكي امع سيلو ى هل لعف ال لل قولخ
 نايسنلاو نيسعتلا ةروص يف نايسنلا دعب اهركذت نإ و ى سبتلاو نيع صخش

 ص ىلوآلا قحلي ملو « ققحملا قالطلا اهريغ قحلو « لوألا قالطلا اهقحل دق تناك

 لكف « لوألا قالطلا اهقحل دق اهل ققحملا ةقلطملا نوكت ال نأ هيف طرش هنأل
 وأ سبللاب بقعملا نييعتلا رئاس ناسنلاكو « نينثا لك تيقبو ط قالطب ةدحاو

 نهف ( 'نهعجاري مث ) اهفرعي الو اهقلطيف نهنم صخش ىري نأ لثم هب نورقملا
 قيلطتلا نمل ققح قالطلا ةروص يف ناك نإ ( قيرفتب ) دعب نيتقيلطت ىلع هدنع
 هل نأ يدنع يذلاو ع لبق هركذ ام ىلع ةرمب ةعجارملا هلف الإ و “ قيرفت ىلع
 / . اقلطم ةرمي ةعجارملا

 .ةدحاو قلط وأ ى نييعتب ال قلط مث الثم ةقلطم نهنم ةدحاو تناك نإو

 نكمي نهنم الك نأل ةدحاو ةعجارم هل زجت ةقيلطتب دعب ققح نإف ى اهيسنف
 : لوقي نأ لثم اهنيعب ال ةدحاو قلط نم نأ يدنع يذلا.و ى اهايإ نوكت نأ

 ال ذإ رخآ قالط قيقحت الب ًامىج نهىلع هقالط عقي قلاط يتأرما وأ « ةدحاو

 يف اذك و ى اندنع ةحصلاو ضرملا يف حاكنلاو ةعجارملا زوجت و ى قالطلا يف رايخ
 نإ اهعجار مل ولو ثرت اهنأل ضرملا يف ةعجرلا زوجت : انموق لاقو ى مارحإلا
 تضرم نإو “ ثراو لاخدإ هنأل ضرملا يف جوزتلا زوجي الو ى ةدعلا يف تام

_ ٣٤٠ 



 اهنأ دهشأف هب قالطلا عوقو وه نظف مالك نيجوز نيب عقو نإو

 نمو كحلا ف ةدحاو هتنافو مرحت ل هعوقو مدع ملع مث نيتقملطتب هدنع

 نيتقيلطت ظفلب ال نينثاب هدنع اهنأ دهشأف ةدحاو ةقيلطت هتجوز قلط

 وأ تضرف كلذ وحن وأ ءادف وأ قالطب ًانئاب تناك نإو > اندنع حص اهمجارو

 > ثراو لاخدإ كلذ نأل > حصت ل ةعج رلاب تيضرف ةتس ارهش أ تفلبو تلح

 : ىمهاملا لاق

 الصو روهش ةتس لهجلاب الو هضيرمل عوجر الو

 جوزلا ال ركذلا وه يذلا جوزلا يأ ( وه نظف مالك نيجوز نيب عقو ناو )
 ءاوس « ادحاو مكحلا ناك ولو تننظ : لاقل الإو « هدارم اذه ‘ ىثنألا يه لا
 نظلاب دارأ و ى نيتقيلطتب هدنع اهنإ : هلوةب اهل طاتحاف « تننظ وأ انظ وأ آنظ

 هنأل جوز ةينثت نيجوز : هلوقو حجارلا داقتعالاو « هلمشي ام وأ مزاجلا داقتعالا

 ةجوزو جوز ةينشت يف بيلفت هنأ ىلإ ةجاح الو ع رك ذلاك ىثنألا ىلع قلطي

 يف ( دهشاف ) ايعرش رمأ يأ « فوذحم ينا۔ثلا لوعفملا ( هب قالطلا عوقو )
 مل ) قالطلا عوقو يأ ( هعوقو مدع ملع مث نيتقيلطتب هدنع اهنأ ) ةمج رلا

 تاإو ى هللا دنع هتفت ملو ناتنثا مل تيقبو ( مكحلا يف هتتافو ) سم ولو ( مرحت
 يف لاقف ى هب قالطلا عوقو نظف مالكلا كلذ عقوف قالط كلذ لبق قبس
 . ةدحاو تيقبو ةدحاو هتتافو « مرحت مل ةقيلطتب يدنع يه : ةعجارملا

 ظفلب ال نينثاب هدنع اهنأ دهشأف ةدحاو ) ةقىلطت ( هتجوز قتلط نمو )
 ملو ةدحاوب هدنع ا۔منأ دهشأف نيتقيلطت اهقلط وأ ى نيتنثا ظفل لبق ( نيتقيلطت
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 كلذ لاق نإ ثحب هيفو ء كلذ اىلع اهسم نإ تمرحو هتعجارم حضت مل

 .. دارملا روهظل عاجترا ىلعا داهشإ رثإب

 لبق ( كلذ ىلع اهسم نإ تمرح و هتعجارم حصت مل ) ةدحاو ةقيلطتب لقي
 لاق نإ ثحب ) رك ذ ابف يأ ( هيفو ) لصألا يف لاق اذك « زوجي اك ةعجر ةداعإ
 بقع يأ ( رثثإب _) ةدحاوب وأ نيتنثاب هدنع ا جنأ هداهشإ نم روكذملا ( كلذ

 ةدحاولا و «.نيتقيلطت ايهب ينعي نيتنثالا نأ ( دارملا روهظل عاجترا ىلع داهشإ )
 ‘ امطق زئاج وهو 0 ليلدل توعنملا فذح هنأ هيف ام ةياغ ى ةدحاولا اهب ينعي
 وأ اهتحكن وأ اببلع تعجر وأ اهتعجار ينإ دهشأ : الثم لوقي نأب كلذو
 وأ نيتنثاب يدنع اهنأو « ةعجرلا ظافلأ نم كلذ وحن وأ اهتددر "وأ اهتكسمأ
 وأ ةلعس وأ ةسطعب لصف نإ الإ زحي مل داهشإلا نع كلذ لصف نإو ى ةدحاوب

 نيتنثاب هدنع اهنأ دهشأ : مهلوقب هريغو لصألا بحاص دارم نأب باجيو بؤاثت
 اهعجا رب نأ زوح هنأل ى نظفللا نيذه درجمب اهعحا ر هنأ 2 ةدحاوب هدنع اهنأ وأ

 الب زجي ملف ى ةرم امم ملعي اك ةدحاوب هدنع اهنإ : هلوقبو ى نيتنثاب هدنع اهنإ : هلوقب
 لىلد ةلد اذإ زئاج اضيأ اذه نأ ىدنع ىذلاو ى ةقىلطت ظفل وأ نيتقبيلطت ركذ

 عجارأ ينإ اوعمسإ : لوقي نأ لشم ى ةقيلطتلا وأ ناتقيلطتلا دارملا نأ ىلع

 . كترضحب عجارأ اولاعت وأ ى ةعجارملا ىلع اؤدهشا وأ يجوز

 نيتنثا وأ ةدحاوب يدنع اهنأ دهشأ : لاق نإ هنأ : هانعم ام « ناويدلا ه يفو
 لب 0 نيظيلل ا نيذه دحأ د رحمب اهعجار هنأ ينعي ك ھا نالوقف قالطلا ظفلب ال

 يه مب ركذي ملو نيذه زيغ ةعجارملا ظافلأ دحأب عجار نإ هنأ يدنع قيقحتلا
 نإ هنأ خجر نكل « ناويدلا » يف "لوق هتيأرو ى ةقراشملل هتيأر مث « زاج هدنع

- ٣٤٢ 

 



 رصتقا ممرحتلا ىلعو ى ةتتس وبأ رصتقا ميرحتلا ىلعو « سم نإ تمرح ركذي م

 ناكف “ نبتعجرو تاقيلطت ثالث لجرلل نأ كلذ هجو لعلو « ةلأسم وبأ

 نوكتل نييلوألا نيتقيلطتلا يأ نمو ع ةعجر يأ ىلع ةداهشلا نيعت نأ بجي

 . ملعأ هللاو ى ةمات نيعمب ةداهش

_ ٣٤٣ 



 باب

 باب

 ناصحإلا يف

 ع جوزتلا ىلع اضيأ قلطيو ى اهنم عانتمالاو شحاوفلا نع ففعتلا : ةغل وه
 جوز اذ ءطولا هيف وأ هنم ىتأتي يذلا غلابلا لقاعلا ناسنإلا نوك : اعرشو

 لاقيو “جوزو ناسنإ اهنم الك نآل ة ةأرملاو لجرلا لخدف ى زئاج حيحص دقعب
 نينصحم { : ىلاعت هلوق يف دارملا وهو ى جيوزتلا ناصحإو جوزتلا ناصحإ : هل

 يأ هل كلم وأ « )٢' « كلم نم نصحأ " للع هلوقو ى ١' ( 4 نيحفاسم ربغ

 هريغ هكلم نم ىنعملا وأ ى هب يضرو هريغ هل هدقع وأ هسفنل حاكنلا دقع نم

 ص جوزلا وهو _ ديدشتلاب _ هل كلم نمو “ جوزلا اهكلمي ةجوزلا وهو

 )١( ءاسنلا ةروس : ٢٤٠ ,

 )٢( ينطق رادلاو هجام نبا هاور .

٣٤٤ - 

  



 كلذك . ةرح بيع نم ملاسلا لقاعلا ملسملا غلابلا رحلا نصحب

 . . . . ‘ هطرشب : لىقو ‘ اساتي ل نإو ‘ هنصحتو

 وهو ى مالسإلا ناصحإ وهو ناث ناصحإ مهلو « هريغل اكلام لعج نمو يأ

 ةيرحلا ناصحإ وهو ثلاثو « ١ 4 ءاسنلا نم تانصححملا و : : ىلاعت هلوق يق دارملا

 وهو عبارو '٢٢ي باتكلا اوتوأ نيذلانم تنصحملاو » :ىلامت هلوق يف دارملا وهو

 تنصحأ يتلا نارمع ةنبا ميرمو » : ىلامت هلوق يف دارملا وهو ى ةفعلا ناصحإ

 «ىلوآلاةيآلايف اكو“فيرمتلاهيلع ىرج اك امزال لمعتسيو“ليق اذك خ اهجرف

 يأ ( ملسملا غلابلا رحلا نصحي ) : فنصملا لوق يفو “ تايآلا يقاب يف امك ايدعتمو
 ةملسم ةغلاب يأ ( كلذك ةرح ) عايجلل عنام ( بيع نم ملاسلا لقاعلا ) دحوللا

 ى رباج لاق هبو “ حيحصلا وهو ( اسماتي مل نإو هنصحتو ) بيملا نم ةملاس ةلقاع
 وأ سافن وأ ضيح وأ ربد يق ولو اهسامت طرشب يأ ( هطرشب : ليقو )
 ص لوألا ىلع عامجإلا مهضعب لقنو « ءاليإ وأ راهظ وأ فاكتعا وأ مارحإ وأ

 مدع هجوو « بزاملاك سي م ام هنأ سملا طارتشا هجوو « ةجح ظفح نمو

 ةريغلا دوجو هفكيف سمي مل ولو هريغ هقحلت هنأو ص سمل ءاش ول هنأ هطارقشا

 امهل نآل ص هتجوز ريغل هسفن نيكمت مدعو ‘ هريغ رتس كته مدع ىلع هسفن نم

 يف يفكي دقعلا نرأ لوألا رهاظو ى اهتبترل عضو هنيكمت نأو ى ةريغ

 ۔ ناصحإلا

 )١( ءاسنلا ةروس : ٢٤ .

 )٢( ه : ةدئاملا ةروس .

 ٠.٩١. :ء ايبنأل ١ ة روص ) ( ٣

.- ٣٤٥ - 



 ‘ هنصعحت الو ةمألا نصحو

 اهب لخد اذإ اوفلتخاو ص دقعلا درجمب نوكي ال هنأ اوعمجأ : رذنملا نا لاقو

 ىتتاتي ال اذهو ى ها دلو دجوي وأ رقي وأ ةنيبلا موقت ىقح اهبصي هنأ ىعداو

 نإ اهف ةقفنلاو ى هيلع دلولاب مكحي اك سملا ماكحإب مكيف ةولخلا تلصح اذإ اتدنع

 نسحتسي دق رذنملا نيا هركذ يذلا كلذ نأ ريغ “ لماكلا قادصلاو اهقلط

 اننيب نكي مل : اهلوق وأ هلوق نإف « )١' « تاهبشلاب دودحلا اوأردإ ه : ثيدحل
 ول اذك و « دلجلا هل تبثتو “ مجرلا اهنم كلذ لاق نمع عفدت ث ةيوق ةهبش “ سم

 ىعدا وأ اهنم رخآلا ىنزف ةباتك وأ ةراشإب مهفي الو قطني ال مكبأ امهدحأ ناك

 كلذ لك ى هبذكف قطني وأ هقدصف قطني رخآلا ناك وأ ى اهنيب سم ال هنأ
 وأ ةباتكلاب مهفلاو اضيأ قيرطلا اذهف لخدت ةهبشلا نإف « مجرلا ةهبشلا عفدت
 ثحبلا اذهو « سملا طارتشا يف فالتخإلا صتخي الو ص مالكلاك ةراشإلاب

 ملسملاو “كلذك دبعلاو ةرحلاو ع كلذك ةكرشلاو كرشملا لب ى نئيرحلا نيملسملاب

 طرتشي له 0 كلذك دبعلاو ةرحلاو « كلذك ةمآلاو رحلاو كلذك ةكرشلاو

 ؟ ال مأ "سملا نوكي نأ كلذ نم رخآلا هنصحي يذلل

 : ليقو ؤ ةفشحلا بويغ : لبقف ناصحإلا هب نوكي يذلا سملا يف فلتخاو

 سم : ليقو “ ةوهشو دمعب جرف يف ديب سم وأ ام عضوم ي ركذب سم لك
 اهتراكب لزت مل يتلا ءارذملا يف فلتخيف 4 ةفشحلا بغت مل ولو كلذك ركذلاب جرفلا

 هيف امل نأل ( ةمألا ) رحلا ( نصحيو ) ؟ اهلاوز لبق ىنز ذإ اهجوز نصحت له
 الو هيلع ريغت ال دق اهنألو اهصقنل ( هنصحت الو ) ةَمأ يهو رح هنال ةما ةيافك

 )١( يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور .

- ٣٤٦ _ 

  

 



 ةلقاعو ةغلاب نونجمو لفط الو ى اهنصحي الو ادبع ةرح نصحتو

 كرشك اهنصحيو ًآدبع ةمأ نصحتو اهنصحيو س آملسم ةيبابتك الو

 نصحي الو ى ايبنصحتو ةرح بوبجمو لوتفم نصحو 4 ةكرشمو

 ..،۔ نالوق { يصخلا يفو ص ةجوز لصأتسمو نينعر

 ك ىنزلا ىلإ يدؤملا تنعلا هسفن نع اهب عفدي هل ةجوز اهنأل هنصحت :ليقو اهسفن
 ١ . نْتاه دعب لئاسملا يف ناهمجوتلا اذك و

 لفط ) نصحي ( الو ) اهنصحي : ليقو ( اهنصحي الو دبع ةرح نصحتو )
 :هلوقو ى لفطل دئاع ةفلاب : هلوقف فللا قيرط ىلع رشن ( ةلقاعو ةفلاب نونجو
 نصحي لفطلا اضيأ : ليقو « ةلقاملا نصحم نونجملا : ليقو “ نونجمل دئاع ةلقاع

 ةيباتك الو ) غلابلا ةلفطلا نصحت ال : ليقو « غلابلا ةلفطلا نصحت اك ةغلابلا
 ءاهنصحيو) ادبع وأ ًاةرح ملسملا ناك“ءاوس «ناويدلا» يف امك ضعبل افالخ (املنسم

 نأ كلذ طباضو ( ةكرمشمو كرشم ) نصاحت ( ك اهنصحيو أدبع "ةمأ نصحتو
 الإ لضفألا نصح ال لوضفملاو لوضفملا نصحي تافصلا كلت نم ةفصب لضفألا
 اذإو ى مجرت الو اهيلع دلجت ال ةنونجملا وأ نونجملا وأ ةلفطلا وأ لفطلا نأ

 . ةكرشمو كرشمو ةمأو دبع كلذو ع ناصحإلا ناك ايوتسا

 يفو “ةرح (ايهنصحتو ) ةكرشمو ةمأ و ( ةرح بوبجبو لوتفم نصحي و )
 يفو ص ( ةجوز ) داصلا حتفب ( لصاتسمو"نيتنع نصحي الو ) نالوقلا ةمألا

 ص لوتفم اهنصحيو ‘ لصي ال نيتنعو لصأتسمفو بؤبجع اهنصحي ال : « ناودلا ه

 لصاتمملاو نينعلا ةجوزلا نصحتو ع ها ( نالوق آيصخلا يفو ) لصي نينع اذك و

_ ٣٤٧ 



 دعب نإو ةنصحم ةأرملا ىقبت لهو . جلاعت ىتح ءاقترلا نصحت الو

 يفانصاحتو لجرلا اذكو ، نالوق ؟ ال وأ هقالط وأ جوز توم

 اهماضقن ا دعب فلخلاو > بر الب يعجر ةدع

 ىنز اذإف ى اهنصحيو ( جلاعت ىتح ) اهج وز ( ءاقترلا نصحت الو ) يصخلاو
 دعب ىنز نإو « اهجالع دفي ملو تجلاع نأ دعب اذك و ى دلج" جلاعت نأ لبق
 أربت ىتح هدارم نأل « جلاعت ىتح هلوق يف لخاد كلذو .ع مجر ديفملا اهجالع

 ركنأو سملاب نيجوزلا دحأ "رقأ اذإو ع جالع الب تئرب اذإ ام لثمو جالملاب
 نم دنع اذك و ص ةولخلاب ءطولا ناكمإل ايهنم ينازلا مجرب هنأ بهذملاف رخآلا

 سلاب رقملا : ليقو ث انصح امهدحأ نوكي ال : اتريغ لاقو ى ءطولا طرتشي م

 . نصحم

 اهقالط وأ ( ؟ هقالط وأ جوز توم دعب نإو “ ةنصحم ةأرملا ىقبت لهو )
 ء نالوق ؟ال وأ ) ءادف وأ ةمرح وأ٦اليإ وأ راهظب هقارف وأ زوجي ايك
 اهقراف وأ “ زوجي اك اهسفن تقلط وأ اهقلط وأ هتجوز تتام اذإ ( لجرلا اذكو

 عبيج يف هنصحت ال نمو هنصحت نم هل ناك اذإ هنأل ى اهاوس هل نكي ملو ام هجوب
 ى اهناصحإ ءاقب رايتخا « ناويدلا ه و لصألا رهاظو « مجري هنإف بابلا لئاسم
 ةدعلا دعب يمجرلاو كلذ ريغب وأ اثلاث هنوكب نئابلا قالطلا : قالطلاب دارأو

 الب يعجر ) قالط ( ةدع يف ) رخآلا اهنم لك نصحي يأ «( انصاحتو ) : هلوقل
 نم ( اهناضقنا دعب فلخلاو ) ‘ فالخلا يفن ىلإ راشأ « كش الب يأ ى ( بير
 قافأ وأ غلبو هجوب اقرتفا و ةلقاع نونجم وأ “ةفلاب لفط جوزت نإو . يمجرلا

 . نالوق ؟ ال وأ اهنصحت لهف اهاوس هل ةجوز الو ةدملا دعب

٣٤٨ 
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 > هط رشب : لىقو > مالسإل ١ ف اسات ل نإ و ةكرشمو ك رشم نصاعحتو

 . ٠ ٠ . ‘ قتع لعب كلذك ةمألاو دبعلاو

 يف اساتي مل نإو ) املسأ مث كرلا يف ادقع ( ةكرمشمو كرشم نصاحتو )
 امل بجت مالسإلا نآل ى ( هطرشب : ليقو ) « ال مأ هلبق اسامت “ءاوس ( مالسالا
 مل اذإ مالسإلا دمي ىنز اذإ امهدحأ مجري الف هلبق يذلا سملل عطاق وهف ى هلبق

 ىشي ام ملسأ نمع طحيف ى فيفخت مالسإلل نال كلذو « مالسإلا دعب سم نكي

 احيحص هب تأن ل هنألف هحح لاطبإ امأو > لطبي ملف ىاش هدقع لاطبإ و « هنع

 احيحص هبرقت سيلف هب برقتو هل جح نإف ى هلل جح الو ى هلل هب برقتي مل ذإ
 ( كلذك ةمألاو دبعلاو ) « اهتلزنم لزني ام وأ هلل ةكرشلا دقتعي هنال ةحح الو
 اسامت ءاوس ؟ قتع دعب اساتي مل نإو نانصاحتي له ايل ( قتع دعب ) فالخلا يف

 الف آلام اهنوك تقو نم لصاح قتعلا لبق سملا نآل س هطرشب وأ ى ال مأ هلبق
 نأ "رم دقف لبق اينز اذإ امأو ث مالسإ وأ قتع دعب اينز اذإ كلذو ى هب دتعي

 كرشم نَصاحتي ال : لبقو ى ةَمآلاو دبملا اذك و نانصاحتي ةكرشلاو كرشلا

 نل رح" انوكي ىتح ال : لسقو : « ناوبدلا » ق لاق 0 ةمأو دع الو ةكرشمو

 ءاجوزت ولو اَدلْجتل ةكرشم وأ كرشم ىنز ولف هيلعو ى نيلقاع نيعلاب نيمانم
 ۔ ك ُ

 . اجوزت ولو نيسمخ ادلجل ةَمأ وا دبع ىنز ولو

 بدؤن : لبقو > مجر الو . كرشم دلححم 5 ةيفنحلا مظممو ةكلاملا تلاق

 ك )٢( ي نينص" ةيدوه و ايد وه مجر لع هنأ و ١ 'حمحصلا ق ركذ ام هدربو

 )٠( عيبرلا حيحص .
 )٢( يقهيبلاو دواد وبأ هاور .

- ٣٤٩ 

 



 . ةفلتخم مهناصحأو رارحألاو ديبعلا ماكحأو

 رومأم ناكو ث مهباتك يف امب مهيلع مكحلل اذيفنت ةاروتلا كحي اهمجر هنأب اوباجأو

 نيتأي يتاللاو » : ىلاعت هلوقب اهمكح خسن مث خسانلا لزني ىتح ةاروتلا عابتا
 نصحملا ريغ دلجي نأب هريغو نصحأ نم نيب ةقرفتلاب مث « خلا .. ") ي ةشحافلا
 لاقو « مالسإلا مجرلا طرش نإ : مهلثم قاحسإ وبأ لاقو < نصحملا مجريو
 ةملسم كرشم هركأ نإو « نامجرب الو ةكرشم وأ كرشم دلجي ال : ةيكلاملا ضعب

 ضقن هنآل لتقي : ليقو “ لكن تعواط نإو “ نصحي مل ولو لتق" ىنزلا ىلع
 ىتح رشتنا نإ : لبقو ى اكرشم وأ ناك ادحوم هركم" ىلع دح الو ى دهعلا

 دحت الو ى "دح" ناطلس ريغ ههركأ نإ : ةفينح وبأ لاقو ى دحلا هيلعف جلوأ

 ءةبيرغ نكت مل نإ لمحلا روهظب ةأرملا دّحت'و “تتبيصغ وأ تهركأ نإ ةأرما
 . ةنيب وأ ةثاغتسا وأ حايص ةرامإب الإ لبقي مل ابصغ وأ اهاركإ تعدا نإو

 نادلجي ةَسآلاو دبعلا نإف “( ةفلتخم مهناصحإو رارحألاو ديبعلا ماكحاو )

 نارزعيو انصحأ نإ نيسمخ :ليقو ءانصحأ نإ ةئامو ،انصحي مل نإ ةدلج نيسمخ
 ص نارزعي الو ةمألاو دبعلا دحي : ليقو ث دحلا ربزعتلاب غلبي الو ى انصحي مل نإ
 : ىلاعت هلوق يف تانصحملاو ى « ناويدلا » يف هولاق ى ذخأن اذه لبق يذلابو

 بانم فصن ةمألاو دبعلا دلجيف ى رئارحلا نه '") ي تانصحملا ىلع ام فصن ل
 ةئام وهو فمصنتلا لبقي ام اهف فصنف “ روصتي ال مجرلا فيصنتو 4 ةرحلا

 )١( ه : ءاسنلا ةروس ١ .

 ( ٢ ) ءاسنلا ةررس : ٢٥ .

 م . ٥ ٣ _



 الو ى ةمألاو دبعلا يف خسن اهيف دلجلاو مجرلاب سبحلا خسن امل هنأ كلذو ى ةدلج

 ٠ ١ لام امال ةمأ وأ دمع ىلع مجر

 نصحأ نإ : سابع نبا نعو ى بيرغتلا ةفينح وبأ ىرب ال : «رثأ » يفو
 مجرلا يف هكح : موق لاقو ى اهيلع ءيش الف الإو ، نيسحخ ادلج ةَسآلاو دبملا

 نابرقي الو “ نيسمخ ةمألاو ةئام دسملا دلجي : ةيرهاظلا تلاقو ى رحلاك دجلاو

 ص درفنم مجر ىنزلا دحو «ى اقتع اذإ اهئاصحإل فلاخ اقتعي مل ول اهئاصحإف

 نأ هطرشو “ نينصحلا ةرحلاو رحلل لوألا ص بيرغت عم دلجو “ درفنم دلجو

 ليملاك اهجرف يف هجرف اوأر مهنأ نيملسم نيلقاع نيغلاب رارحأ لاجر ةعبرأ دهشي
 هيلع دوهشملا يعدي ال نأو ى هتقوو ىنزلا ناكم ىنع ةقفتم ةداهش ى ةلحكملا يف

 جوزلا سم طرش يف فلخلا مدقتو ى افلكم نوكي نأو ى ةهبش اهب نوكت ىوعد

 ص اعبرأ "رةي ىتح : ليقو 0 مج ر انصح ىنزلاب “رقأ نمو ڵ كلذ ريغو هتجوز

 نإو ى دلجلا اذك و ص سلاج ةعبرأ يف : ةفينح وبأ دازو ى لبنح نبا لوق وهو

 ص ةهبش ريغل ولو كرت نصحم ريغ ناك نإ دلجلا يف وأ مجرلا يف عورشلا لبق عجر

 مل عورشلا دعب عجر نإو ى ةهبش ىلإ وأ كرتي الف ةهبش ريغ ىلإ عجر نإ : ليقو
 بغت مل نإ دلج الو مجر الو ى دحلا متي مل ام كرتي هنأ ةيكلاملا روهشمو ى كرتي

 نأ ىل : لوقي نأ هل نأل ى برحلا راد يف ةيبرح ناز نع دحلا عفديو ى ةفشحلا

 نإو ى نادحي الف مالسإلا راد يف ةيبرحب يبرح ىنز نإو ط اهكلمأ وأ اهابسأ

 هتيرس" وأ هتجوز اهنأ لاقحال نادحي الف اهنوفرعي ال ةأرماب ناز ىلع ةمبرأ دهش
 اوشتفي نأ مهل سيلو ط دلج اركب الو انصح فرعي مل نمو « نايب وأ رارقإب الإ
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 مل اذإ نيسمخ دلجي هنأ رهاظلاو ى ليق ايف دحي مل دبع هنأ ىعدا نإو ى هلاح نع

 نصحم رح هنأ كلذ دعب نيبتي الئل كرتي : لاقي نأ الإ مهللا ؟ نصحم هنأ نيبتي

 . ةد 1 ز ٥ دلح ن وكمف > مج ريف

 ةيشخ راغصب الو ى ةرمب لتقي الئل و هيوشتلا ةيشخ ماظع ةراجحب مجر الو

 اماع برقيو دلجي رحلا ركذلل ثلاثلاو « ةرحلاو ةمَآلاو دبعلل يناثلاو “ بيذعتلا

 هبوكر ةرجأو هلوصو نبح نم ماعلا بسحيو & رتكأ وأ نيموي ةفاسم رلب ىلإ

 دبعلا الو ى ىنزلا ةفاخم ةأرملا برغت الو ، لاملا تيب نمف نكي مل نإو ى هلام نم

 وأ وه أدب مجرلا مامإلا رضح اذإ و ى ايهيف يمفاشلل افالخ هالوم رارضإ هيف نأل

 ةداهشلاب تبث نإ و « رارقإلاب تبث نإ دبي نأ همزلي : ةفينح وبأ لاقو « هريغ
 ص نانثا : لبنح نبا لاقو ى نينمؤملا رابك نم ةعبرأ مجرلا رضحيو دوهشلا أدب
 . ةرشع : لىقو

 ى يمفاشلا دنعو اندنع ةرسلا ىلإ موجرمللو نييدثلا ىلإ ةموجرملل رفحيو
 نإو ى هل رفحي ال : يعفاشلا ريغ لاقو “ رفحلا رادقم ين دحلا اذه دحي مل هنكل

 ثوأ مكحلا لبق ةعبرألا ضعب عجر نإو “ فذقلا :دحاو دح ىنزلاب ةثالث دهش .

 نإو : ليق ى ةثالثلا دح" عبارلا فقوت نإو ى مهلك اودح هتداهش ي كش

 الو ى كلذك سيلو ى ينازلا ىلع دح الف ءىطوب ال نم دحي ةريغص تناك نإو

 يف ةهبشلا نوكت نأ ىمتعطتسا ام ةهبشلاب دحلا اوؤردإ : هلوق لمش و “ةهبشب ةدح

 :رومأملا لوقي نأو “ىنز سيل كلذ نأ ينازلل ةهبش نوكت نأ وأ “ىنزلا توبث
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 وأ ةيباتك ملسم جوزت نإ و ى امهيف يناثلا ىلع سل 7 م نمو

. . . . . . . . ثتقتع وأ تملسأ ش ةم
٥
 

 وأ دوهش الب حاكنك هيف فلتحلاو دسافلا حاكنلا يف ةدح الو ع "دحلا تبرض دق

 ى دح مراحملا تاوذك نآرقلا يف ناكو هداسف ىلع قفتا نإو ى رهش نإ ىلوألا

 نمل افالخ عرشلا ملع لهج ىوعد هنع لبقي الو ى هل ةمرحم اهنأ ملعي مل نإ الإ

 فرعي مل نإ ال : ليقو ى اثالث ةقلطملا عجار نم دحيو “ انموق نم كلذ يف أطخأ

 < ةجوزتملا هلتمأاذكو ىال: ليقو ى هل ةكرتشم ءىطاو د_حو 0 مارح اهنأ

 نبإل افالخ هتجوز وأ هيبأ ةكولمم نآزو ى حيحصلا ىلع ةتيملا ءىطاو دحيو

 ميجل افالخ هتربجأ "%ىطاو ةفىنح يبأ دنع دحم الو > رزعي : لقو > لبنح

 . ءاملعلا

 (ىلع سملا طوش) ديبعلل ناصحإلا و ماكحألا فالتخا نم يأ ( مث نمو )

 لوقلا وهو دبعلاو ةمأآلا يف وأ اهنم يأ ى نيلوقلا يف يأ ( امهيف يناثلا ) لوقلا

 ى ةدح ىلع الك نيلوقلا ركذي مل ولو يناثلا وه هنإف ى قتعلا دعب "سالا طارتشاب
 ص هلبق فالخلا ىلإ ةراشإلا نأل ص ىتتع دعب كلذك ةمألاو دملاو : لاق لب

 ص رارحألا يف نالخاد ةكرشلاو كرشملاو 6 ايناث هيف روكذم "سالا طارتشاو

 يباتك ملسأ نإو « مجرلاو دلجلا يف نيملسملاك ايهنأل ، ديبعلا كحل فلاخم اهمكحو

 ث مجربي : ليقف « مالسإلا يف اهسم لبق ىنزو ةيباتك ىلع كرشم وأ

 . ال : 7

 ( تقتع وأ ) “ةباتكلا كلت ( تملسأ ح ةمأ وأ ةيباتك ملسم جوزت نإو )
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 ةرح اذكو . قتع وأ مالسإ لعب اهسمي ل نإ هنصحت الف

 { نانصاحتي الف هتمرحم يه اذإف سم جوزت نمو ، قتع دبع تحت

 ب هنصحت : ل۔۔قو « ( قتع وأ مالسإ دعب اهسمي ل نإ هنصحت الف ) ةمألا كلت
 ،قتع دعب اهسمي مل ادبع تجوزت ةرح اذك و ى ( قتع دبع تحت ةرح اذكو )

 : ليقو « "رم اك ةمألاو ةرحلا هنصحت ديعلاو « ديعلاو رحلا اهنصحي ةمألاو

 ص تجوزت ولو ىتعت ىتح نيسمخ الإ دلجت ال قتعت مل امف .قتعلا ةمألا ناصحإ
 اذإ ةمآلا نع لئس نبح تللم هلوق امهدربو تقتع نإ الإ الصأ دلجت ال : ليقو

 تنز نإ مث ى اهودلجاف تنز نإ ش ص اهودلجاف تنز نإ ه : نصحت ملو تنز

 نم كئاتقرأ ىلع دحلا اوميقأ » : يورو ى '١س ريفضب ولو اه وعيب مث اهودلجاف

 . ١)٢' 2 نصحي مل نمو مهنم نصحأ

 وأ هنع ةمرحم وأ ( هتمرح يه اذإف ) اه ( مف ) ةأرما ( جوزت نمو )

 س اهيلع نايقي ال يتلا هوجولا نم هجوب دساف اجوزت اجوزت وأ دوهش الي اهجوزت

 : رذنملا نبا لاق . نالوق نصاحتلا يفف ىلوألاب اجوزت نإ و ( نانصاحتي الف )

 روث وبأ مهفلاخو ص ةهبشلا الو دسافلا حاكنلاب ناصحإلا نوكي ال هنأ اوعمجأ

 ةدعو دلو قوحلو رهم نم حيحصلا مكح يطعي دسافلا نأل انصحم نوكي : لاقف

 . تاهبشلاب دودحلا اوؤردإ : مومعب بيجأو ةميبرلا ميرحت و
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 دعب اساتي مل نإو ، نانصحمف اعجر ش ناجوزلا دترا نإو

 . عوجرلا

 ‘ عجر وأ ص (اعجر مث ) “امدحأ وأ ى ( ناجوزلا ةدترا نإو )

 لبقتال اك اهذع ديدشت ( عوجرلا دعب اساتي مل نإو “ نانصحم ) اه ( ف )
 دعب اساتي مل نإ : ليقو ى لتقي وأ بوتي لب باتكلا لهأ ىلإ دترا نمم ةيزجلا

 ؟ضئارفلل ةداعإلا همزلت لهو ؟هلبق امل بج دترملا مالسإله مهفالتخال “عوجرلا

 . ملعأ كلاو
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 باب

 نامللا ف

 > رخآ نُيناسنإ نم لك نمل : وهو . نالوق ؟ مامإلا نامزب صتخم لهو

 ،هبيذكت ىلع ةجوزلا نيميو بسن يفن وأ “ىنزب هتجوز ىلع جوزلا نيمي : اعرشو
 ء كلذ ىلع هقفاوت ةأرملا نكلو ى ةدحاو ةرم نعللا هدحو لجرلا ركذي امنإ و

 نامل ال هنإف ديسلا جوزلاب جرخ و “نمل ىنعملا يف وه ام هتداهش يف ايهنم لكرك ذيو

 ةقرسب وأ هتامدقمب اهامر اذإ ام بسنلا يفنو ىنزلاب جرخو ى هتيرس نيبو هنيب
 :بجاحلا نيا لاقو:“نامللا ةيهام فاصوأ عيججل ممتملاك مسرلا يقابو ى اهريغ وأ

 هبيذكت ىلع اهفلحو هل مزاللا اهلمح يفن وأ هتجوز ىنز ىلع جوزلا فلح ناعللا
 لجلا يفنب قدصي > اهلمح يفن وأ : هلوقو ك ضاق حب اهدح امل وكن بحرا نإ

 مزاللا : هلوقو ع سكملا اذك و « دلولا ىفن دقف المح ىفن نم نال ى دلولا و
 نم رهشأ ةتس نم لقأل هتعضو اذإ امك هيف نامل ال هنإف « هل مزاللا ريغ هب جرخا
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 ملسم لقاع غلاب رح ىمر نإ

 تكسو هتعضو اذإ ام لخدو“هوحن و ابوبجم وأ ابصخ ناك نإ اذك و دقنلا موب
 تلكنو فلح اذإ ام هب جرخأ “ خلا هبيذكت ىلع اهفلحو :هلوقو ث هل مزال هنإف

 نامل الف بصفلا تبثو اهدلو ركنأو تبصغ اذإ اك اهدح لوكتنلا بجوي ملو

 مكحي : هلوقو “ بجاحلا نبا ىلع درت ةروصلا هذهو “ هدح و ناعللا هملعو اهيلع

 ى يعرش رناعلب سيل هنإف ‘ مكح ريغ نم جوزلاو ةجوزلا نامل هب جرخ ى ضاف
 هيقن دارأ مث يفني الو تكسيو عضت نأب دلولا عضو ىلع توكسلا هب جرخيو

 اذإ ام هب جرخو كلذب مكحي ال يضاقلا نآل هب جرخ امنإو ‘ نعالتي الف ناعللا
 نعالي ال اكو “كلذب كحي ال يضاقلا نأل اناعل ىمسي ال هنإف ةرم تفلح وأ فلح
 ةيؤر دعب مطو وأ لمحلا نيبت دعب تكس اذإ نعالي ال ةدالولا دعب تكس اذإ

 : يمصاملا لاق ى ىنزلا

 نعالي الو اقلطم دحم نيب لمح لحلاو اتكاسو

 ةيرفلا ىتح دلاولا قحليو ةيؤرلا دعب ءىطاولا هلثمو

 : هلوق ىلإ دئاع اقلطم : هلوقو ص ةدلج نونامث وهو “ فذقلا ةدح يأ

 مسإلا اذهب صخو ص نيمويلاو مويلاك اليلق وأ اليوط اتوكس يأ ك تكاسو

 يذلا بضغلاب مسي ملو ى يلع للا ةنعل ةسماخلا هتداهش يف جوزلا لوق نم اذخأ

 ةدعاقلا نآل ى "ىلع للا بضغ ةسماخلا اهتداهش يف اهلوق يف ةأرملا نم ردصي

 ؛ اهنم ردصي ام ىلع اهناعل يف ببسو اقباس جوزلا نامل نالو ى ركذملا بيلغت

 نعالي الو “ةرح تناك ولو هتجوز نعالي ال هنإف “دبعلا جرخ ( رح ىمر نا )
 ( لقاع ) لفطلا جرخ ( غلاب ) ةمأ ولو هسفنب اهنعالي : موق لاقو ى هديس هنع
 نعالي الف كرشملا جرخ دحوم يأ ى ( ملسم ) دحي مل رقأ ول ذإ “ نونجملا جرخ
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 ىنزب > كلذك هتح وهز

 : لمقو “ ةملسم ةلقاع ةغلاب ةرح يأ ء ( كلذك هتجوز ) نييباتك ولو هتجوز

 اذإ ةكرشملاو كرشملا نيب ناعللا هوحنو مامإلا تبثي : ليقو ى ةمأ ولو اهنعالي

 نوبطاخ مهن :أ ىحلا ذإ ، لوقأ هبو ، ةكرشملا هتجوزو ملسملا نيبو ث انيلإ اكاحت

 . ناعمللا كح اهنمو ى ةعيرشلا عورفب

 جوزلا ن .عالي ءطولل ةقبطملا ةريغصلا نأ كلام بحاص مساقلا نبا معزو

 نامل ال هنأ قحلاو « دحت م ترقأ ول ذإ اهيلع نامعل الو « "ةدح لكن نإ و اهنود

 تنز : لاق وأ ص تينز : اهل لاق ناب ( ىنزب ) اهجوز ىلع الو ةغلاب ريغ ىلع
 ء ال "مأ كلذ وحن وأ اذه عم وأ لجر عم وأ نالف عم لاق ءاوس “ كلذ وحن وأ

 د۔ةو فاحل يف ,لجر عم اهتيأر : لاق نإو « كجرف يف اركذ تيأر : لاق وأ

 تمههذ وأ ةينازلا تءاج وأ ى ةيناز اي : لاق نإو “ بدأ هتمجاض وأ هل تدرحجت
 لكن نإف ى نعالي : ليقو ى نعالب الو "ةدح كلذ وح وأ ةمنازلا هذه نبأ وأ

 « نعالي الو دح اب هجوزت لبق ام ىلإ هبسنو ىنزب اهامر نإو ى ادح

 ُىنم سيل كنطب ىف ىذلا وأ دلولا اذه : امهل لاق اذإ ام ىنزلاب يمرلا يف لخدو

 . 39 : يمصاملا. لاق

 ىنزلا ةيؤرب وأ لح يفنب انعتلي نأ جوزلل امنإو

 لحلا ىلع ناعللا نأ اومعز نكل ىةلحكملا ىف دو "رملاك اهيف ركذلا ىرب ناب
 ،كلامل نالوقلا بسنو ثالثب :لبقو “روهشملا وهو ةضيحب اهأربتسا اذإ وه انإ
 : مهضعب لاق « ثالثب ةرحلاو ى ةضيحب ةَمألا : نوشجاملا نبا لاقو

 ةدرلاو ىنزلا و ناعللا ىدل ةمألا لثم ةرحلا أربتست
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 ابتعال

 : تيبلا جوزلل امنإو : هلوق دعب يمصاعلا لاق

 ءازجإل ١ ةىنب ةضمحو ءا رعتسالل هئاعد ( عم

 لجحلا يف نامل ال : اضيأ ليقو « لمحلاب ناعللا يف ءاربتسالا طرتشي ال : ليقو

 ةرضحب رصعلا دعب ربنملا دنع عماجلا دجسملا يف ( اهّشَعال ) ىنزلا ىأر نإ الإ
 ق انعالت ولف > بحتسم ظملفت كلذو ‘ البقتسم سانلا نم عمجمب هوحنو مامإلا

 ق وأ رصعلا لق وأ وغنمملا ريع دنع وأ عماج ريغ دحسم ف وأ دحلا ربع

 ص زاج لبقتسم ريغ وأ هوحن وأ مامإلا رمأب طقف نيدهاش ةرضحب وأ ام تقو

 رارقإلا نأ ىلع ءانب لاجر ةعبرأ رضحي نم "لقأ نأو « بجاو ظملغت : لبقو

 ى هب رارقإلاب نينثا ةداهش يفكت : ليقو ى ةعبرأب الإ هب ةداهشلا حصت ال ىنزلا
 نأ يضتقي اظيلغت نامللا يف نأل ث حصي مل نَعالف اهنع نعالي نمب ايضارت.نإ و

 ص ىلوأ رصعلاو لوآلا ىلع سخلا نم ةالص رثإ بدنو “ هوحن وأ مك احلا هب صتخي
 لكل لاقي نأو ى اهب باذملا لوزن لحم اهنأل ث ةسماخلا دنع ايهفيوخت بدنو

 نم نوهأ ايندلا باذعو « باذملا امكملع ةبجوملا ىه هذ۔ه هتسماخ دنع

 . ةرخآلا باذع

 ين ةيدوهيلا نعالتف دلبلا ةنكمأ فرشأ نم هنايظعي ام ناعللا عضوم لصأو

 دجسم يفف املسم اهجوز ناك نإف « اذكهو ةسينكلا يف ةينارصنلاو ى ةعيبلا

 ص ملم عم ةكرسشمو نيك رشم نيب نامالا تابثإ ىلع اذه ركذ ايف امهو « نيملسملا

 ول امنأ ىلع ءانب ربجت مل ناعللا نع ةيباتكلا تعنتما نإ : انموق ضعب لاقو

 ث ملىملا اهجوز اهتنايخ اهنيد لهأ ىلإ درتو بدؤت لب دلجت ملو مجرت مل ترقأ

 دهشأ : لوقيو رصعلا دعب دجسملا ةيراس ىلع هدي لجرلا عضي هنأ ضعب ركذ و
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 نم نالف تنب ةنالف يتجوز هب تفذق اف نيقداصلا نمل ينأ وه الإ هلإ ال يذلا هللاب

 موقتو ى نيبذاكلا نم "تنك نإ ؟يلع هللا ةنعل : لوقي مث ی تارم عبرأ ىنزلا

 يجوز نأو ةينازب تسل ينأ وه الإ هلإ ال يذلا هللاب دهشأ :لوقتو كلذك ةأرملا

 نم ناك نإ "يلع هللا بضغ : لوقت مث ڵ تارم عبرأ هلوق يف ٦يلع نيبذاكلا نمل

 . نيقداصلا نم ناك نإ كملع هللا "بضغ : مكاحلا لوقيو ث نيقداصلا

 دلولا وأ لمحلا ىنزلا لدب اركذ وأ كلذ ىفك دلولا وأ لمحلاب يمرلا ناك نإ و
 وأ فلحأ حيحصلا ىلع يزجي الو ى هدعب ديمت : ليقو ى زاج ةأرملا تمدق ولو

 ميتسماخ يف ةنعللا تركذ وأ بضغلا ركذ نإ و ‘ دهشأ لدب امهريغ وأ مسقأ
 لطت مل نإ طقف ةسماخلا ادعيلف اهناكم يف ناك نإ الإ ى ناعللا كلذ لعف نم داعأ

 بذك نإو ى امهرك ذ ىلع ةداعإ الف اهركذ وأ اهملك تركذ نإ الإ و ى ةدملا

 لدب اهيلإ تبسن ايف لوقي نأ يدنع حضاولاو ى نامل الف انمتلي نأ لبق هسفن

 جوزلاب ةيآلا يف ءدبلا نإ :الئاق نامللاب ةأرملا ءدب ضعب زاجأ و ىهب اهتفذق امف هلوق

 ىبأف نجس نإ و “نجس ناعللا نم هتجوز فذق نم ىبأ نإو “بوجولا ىلع سيل
 : يمصاملا لاق ى ةدح" ناعللا نم

 نرتقي مكح دحلاف ىبأ نإو نمتلي ىتح فذاقلا نجسيو

 : لمقو > همدع ةفاح عضت ىح نامل ال : كلام نمف لمحلل نامللا ناك اذإ و

 لماح يهو هتجوزو ينالجعلا نيب نَعال لع هللا لوسر نال "ذئنيح نانعالتي
 كحلاكو « اهلمح رهظ اذإ ةقفنلاب ةقلطملل ىضقي اك اهريغو ةقفنلا قلعتب كلذو
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 وأ هتمرحم يه اذإف اهتحتال نمو ض نينامث دحلا تدلج هتمر نإو
 ناعل حصو > هب اهامر ايف هقدصت م نإ دحلا كدلج جوز تاذ

 . . . ء اهيف نإو ص ال : ليقو ةدع يف ةقلطم

 ةمرحو خسف نم ناعللا ىلع ماظع رومأ بترتب بيجأو ةمألا يف لمحلل بيملاب

 : ىمصاملا لاق > ةردان ثيدحلا ةروصو

 عضت ىقح كلام نع ىتأ دقؤ عقي هت وشب لمح اهو

 ى ناصمل اهنيب نكي ملو ى ( نينامث دحلا تدلج ) ىنزب ( هتمر نإو )
 دلج جوز تاذ وأ ) ام هجوب هنع ةمرع وأ (هتمرحم يه اذإف اهشَعال نممو )
 ناعللا يف دسافلا خاكنلا : انموق ضعب لاقو ث ( هب اهامر ايف هقدصت مل نإ دحلا
 ناعللا لعجف « دلولا هيف قحلي هنأل ص ناعللا لبق هداسف نيبت ولو ‘ حيحصلاك

 .ها دلولا يفنل نامللا لعج امنإ ناعللا هىفف دلولا هب مزلي حاكن لك نإ و « همقل

 ى نامل ب قلعتم ( ةدع يف ) ايعجر [اقالط ( ةقلطم ناعل حصو )

 يضر ت سابع نبا لوق وهو ى ةدع يف يأ ى ( اهيف نإو ) حصي ( ال : ليقو )
 هنإف هلبق اهامر اذإ لب « هلبق وأ قالطلا دمب اهامر اذإ اهف نالوقلاو ى اهنع هلا
 دق هنأل « هدعب نامل الف هلبق اهامر اذإ لب : تلق “ لاقي اذك ى نامللاب قحأ
 هحوو “ هسفن بيذكت ةلزنم اهايإ هقلطت نإف اهقلط ذإ ناعللا مكح نع عجر

 ةلزنمب ةيعجرلا ةدملا ف يتلا ن نأ ! اهريغو ةروصلا هذه ف ةدملا ق ناعللا تدثم

 ناعللاب ديدحتلاو ةعجرلا ىفتنتف اهعحارل ءاش ول هنأل ك ة ريثك ءاشأ يف .ةجوزلا

 قالطلا ةعجر يفتنت هنإف تدتفاف يعجرلا قالطلا ةدع يف تناك اذإ اك
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 > ق افت ١ هن وتيب وأ ث رحت وأ ثالث لدعب ال و

 وأ ميرحت وأ ثالث دعب ) "حصي ( الو ) ى اهاضرب ءادفلا ةعجارم اهعجارب ىقح

 حرش يف هوحن وأ ظفللا اذه نزو يف ثحبلا تلطأ دقو ني يأ ى ( ةنونيب
 . ( اقافتا ) ةساللا

 : بحاحلا 71 لاق ‘ اتيم دلو وأ هتوم دعب ول و دلولا يفن ق نامللا حصيو

 ذإ هافن مث اهريغ وأ ةبيغل جوزلا اهب ملعي ملو ةدالولا دعب تام وأ اتيم تدلو نإ

 تدلو نإو ‘ دحلا طوقس هتوم دعب ناعللا ةدئافو « ها فذاق هنأل نعال هب ملع

 نمك ص دحاو ناعل ىفك مهافنف بئاغ ريغ وهو ةرمب مهتدلو وأ م دقو ًادالوأ

 دلولا نوك و ىنزلاب ا۔مفذق نمكو ى دحاو نامل يفكي هنإف ارارم ىنزلاب اهفذق

 ىتح رتخاف مكاحلا ىلإ عفرلا هنكمأ نإو ، دحاو يفكي هنإف هريغ نم نينجلا وأ

 نإ الإ نينجلاو دلولا يفن يف اهناعل دصقي نأ هل لحي الو يفنينأ هل نكي مل تدلو
 لمحلا تعضو نأ دعب اهئطو وأ “ينزت اهآر مث رثكأ وأ ةضيحب اهأربتسا م اهئطو

 يناثلا دلولا نوكي ال ثيحب نيعضولا نيب ام لاطو يفنملا لمحلا لبق يذلا

 ةدم ةباصإلاو لمحلا اذه نيبو عضولا دمب اهئطو وأ ‘ لوآلا لمحلا ةيقب نم
 ىلع كلذو “ رهشأ ةتسك هترثكل وأ ى رهشأ ةعبرأك اهتلقل دلولا اهيف ىتأتي ال
 . ةداملا

 ةهباشمل الو ى رعشي ملو قبسي دق ءاملا نأل لزعلل لمحلا يفنب ناعللا دصقي الو
 نيذخفلا نيب هئطول الو ى عزشي ة دق قرملا نأل ضيبأ ناكو داوسب ولو هريغ
 نيب ليت الو هلبق لزنأ نأب لازنإ ريغب هئطول الو ى اهجرفب ءاملا لوصو لاتحال
 زاج امهنيب لاب نإو “ ءطولا عم جرخ ركذلا يف ءيش ءاقب ناكمإل ءطولاو لازنإلا
 روهشملا ىلع ناملب الإ يفتني الف دلولا يفن ىلع اقداصت نإو ى ناعللا ىلإ دصقلا هل
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 نيعبرأ دلج ةمأ وأ ةيباتك ىمر نإو { دحلا يمارلا دلجو

 . .. . . . . 2 امهنيب قرفو

 اذك و ى ناعل الب يفتنيف لوخدلا وأ دقعلا نيح نم ةدملا نم لقأل هب تتأ نإ الإ

 ىتأتي ال ام ردقب ةفاسملا تدعب نإو ‘ لمحلا نيح ابوبجم وأ اريغص جوزلا ناك ول

 نرامللا امأو ى هنودب يفتني : ةيكلاملا لاقو ى اندنع ناعلب الإ فتني مل اهئطو

 ىمعأ ناك نإو ص دوهشلاك فصو نإ : ليقو ى ىنزلا ىآر نإ هدصقيف ىنزلا
 امأ و « نيجرفلا تسسم : لاق نإ الإ ناعللا زوجي ال : ليقو © هنيقي ىلع دمتعا

 وأ ادلو ىفن وأ ىنز اهملإ بسن اذإ اقلطم نامللا الثم مامإلا تبثيف مكحلا يف

 نيجرفلا تسسم : لوقي ىتحف ىمعألا يف يناثلا لوقلا ىلع الإ ىمعأ وأ ريصب انينج

 ءاربتسإلا طارتشال ىنعم الف ضبحت دق لماحلا نإ : يعفاشلا لاق “مهملع درب الف

 قالطلا دمبو ميرحتلا وأ نْسبلا وأ ثالثلا دمب ) يمارلا دلج و ) ةضحم

 وهو « نونامث وهو ( دحلا ) هدعب ناعللا تبثي مل نم لوق ىلع يعجرلا
 . قلطم لوعفم

 ةدلج ( نيعبرأ دلج ) هل ةجوز ( ةمأ وأ ) هل ةجوز ( ةيباتك ىمر ناو )
 ملو ديبعلاو باتكلا لهأ نم ادحأ ىمر نم كلذو ى ناعل الب ( اهنيب قرفو )
 هتظفح يذلاو ص اهتجرد صقنل دحلا فصن دلجي رخآلل اجوز امهدحأ نكي

 : ليقو : روهشملا وهو ةريبك وهو مذ ولو اك رىشم دح وه فذقل د۔ح ال هنأ

 اهفذق يف دلج ال : لاق نممو ث هل ةجوز تناك ولو ةمأ وأ ةكرشم يمار بدؤي

 . ليعامسإ خيشلا

- ٣٦٣ _ 



 ةن ونح وأ ةلفط يمار كلذك دلجو ك ةمأ وأ ةرح دبع ىمر نإ اذكو

 ثراوتي لهو « امهلبق نيك اهناعل حصي الو ، ةمصع قيرفت الب

 ‘ نالوق ؟ ال وأ ناعللا مامت لبق امهدحأ تام نإ نانعالتم

 : ليقو ع نامل الب قرفو نيعبرأ دلج" ( ةمأ وأ ةرح "دبع ىمر نإ اذكو )
 ةمألا نأ و نيبناجلا دحأ نم نيصحتلا ءافتنا لوألا هجوو ى هلك كلذ ىف نامللاب

 ٠ لاملا كح ف دمصلاو

 : ليقو “ نينامث : ليقو ( ةن ونج وأ ةلفط يمار ) نيمبرأ ( كلذك دلج و )
 ‘ لفط يمار اذك و ‘ اهب جوزت الب اهفذق يف اضيأ عقاو فالخ اذهو “ بدؤي

 الب ) نيسمخ نود ام هنآل لاكن كلذ وأ ص ةمألا ةلزنم اهصقنل اتلزن لوآلا ىلعو
 ىنزلاب اهلع كحي ال هنألو ةنونحملاو ةلفطلا ةهج نم دقعلا مام مدعل (ةمصع قيرفت

 الام ( ك ) ةنونجملاو ةلفطلا يأ ( ( ايناعل حصي الو ) ةينازلا مساب نايمست الو

 . دبعل ةجوزتم ةرحو ةمأو اك نم ( اهلبق نم ) ناعل حصي

 يقابلا كسميف ( ناعللا مامت لبق امهدحأ تام نإ نانعالتم ثراوتي لهو )
 ( نالوق ) ؟ يقابلا نعاليف ( ال "وأ ) هيف عرش نإ همامتإ نعو الصأ ناعللا نع
 نيب ناعللا "مت اذإو ى هيف عرش نم هثري الو ناعللا يف عرشي مل نم ثري نأ اهثلاث

 لب : تلق « ةقرفلا عقت هقيرفتبف : ليق « اهنيب هوحن وأ مامإلا ىرف نينعالتم
 فقوتت ال اك اهعاتجا نع ريجحت درجمبف مكاحلا قيرفت امأ و “ناعللا سفنب اقرتفا
 موق لاقو,“ نيفلاخملا نم موق دنعو ى اندنع نامللا دعب امل جوزلا قالط ىلع ةقرفلا
 هترضحي تاقبلطت ثالث نامعل دعب هتجوز لجر قالطل هيلع فقوتت : مهنم
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 هتنعالم هنع مرحتو « قالط الب نئينعالتم نيب ىرف للم هناب ضروعو « يقت

 : يمصاعلا لاق هريغ تجوزت ولو ًادبأ

 ناميألا عبرأ لمح عفدل ناعتلإلاب جوزلا ادبيو

 ابنك نإ ةنعلب اس ابجو ام ىلع ايفن وأ اتابثإ
 "دا ام يفنب دحلا أردتل ًامبرأ دعب ةجوزلا فلحتو

 اقرتفا نامللا مت اذإ مش اقدص نإ بضغب اهسدمخت

 دمألا لوطلإ دوعلا مرحم و دلولا يفتنيو ُدحلا طقسيو

 يضاق مكحبو قالط نود يضامنامللا دعب نم حخسفلاو

 دلولا اذه ام : هلوق يفنلابو ع كلذ وحنو ينزت اهتيأر : هلوق تابثإلاب دارأو

 ةعامج لاقو قالط الب خسف نامللا يف ةقرفلا : هباحصأو كلام لاق “هوحنو ينم
 هب عقي ملو حصي مل لعمنف اهنع نعالي نم ىلع ايضارت نإو ، ةنئاب هقلط ةيكلاملا نم
 سملا لبق سلجملا يف انعالت نإو “ هوحنو ثرإلا مدع نم ناعللا مكح الو ميرحت

 .اذإ لمحلا روهظل ةنعالملا ءانثتسا انموق رثأ يفو ى فصنلا : ليقو “ قادصلا اهلف

 كج هيلع مكحي ملو ى اهيلع لخدي ملو دقعلا موي نم رهشأ ةتس نم لقأل تدلو
 مل هنآل هيلع مرحت الو « دقعلا دنع لماح امنأ روهظل ال قادص ال هنإف لوخدلا
 انعالت ادعاصف رهشأ ةتسل رهظ نإف ص هريغ ةجوز جوزتلا دمعتم سيلو ى سمي

 : يمصاعلا لاق ع قادصلا فصن اهلف لوخدلا نكمي مل نإف

 "لطب رهملاف رهشألا ةتس نم "لقأل نامللا دعب عضت نإو
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 نإ امهنيب قرفي لهو س آدبأ اقرفو دحل عجر مش َنعَال نمو

 ىلع دهش نإو ص نالوق ؟ ال “وأ نعالي نأ لبق عجر محش اهامر

 ه ةثالثلا دحيو اهنعالي لبف ث اهجوز مهعبارو ةثالث ىنزب ةأرما

 مزوجأ وه وأ

 دو قفملاك ناك حاكنلا دإ دببأت نم ممرحتلل سدلو

 : ةراسم لاقو

 ملع دق قادصلا فصن ةمهتل مزل نيي ملو انعالت نإ و

 وهو ىنزلا دحو ى اجوز ناك نإ فذقلا دح ( آدحأ عجر مث نعال نمو )
 اهيلإ هتبسن ىلع جوزلا تنعل نأ دعب ىنزلاب ترقأ نأب ةجوز ناك نإ انه مجرلا
 وهو ( نعالي نأ لبق عجر مث اهامر نإ اهنيب قآرفي لهو ى أدبأ اق"رفو )
 : يمصاملا لاق ى ناعللا مامت لبق عجر نإ اذك و ( نالوق ؟ ال "وأ ) راتخا

 ىح ميرحتلاو دحو هدلو ‘قَحَألا دعب هسفنل بذكمو

 ايصفني نل حاكنلاو دحي اهنم ماتلا لبق عجارو

 لهف اهجوز مهعبارو ةثالث ىنزب ةأرما ىلع دهش نإو ) ثراوت انيبف يأ
 نأ ههجوو ى لصألا بحاصو « ناويدلا » راتخ وهو ( ةثالثلا دحيو اهنعالي
 وأ ثلاملا ق اعفن هسفنل رج نم ةداهش زوحت ال اك “هتداهش زوجت الف عّدم' جوزلا
 طاق۔إ و دلولا يفن ىنزلاب اهيلع هتداهش يف نأ كلذو ى هسفن نع ًا“رض عفد

 ايلع هتداهش يف نأل ةداهشلا يف ( مهزوجأ وه وأ ) اهقادص لاطبإو اهقوقح
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 هتدلو ام الماح ةأرما ًانعالم مزلو ء فالخ ؟ اهنعالي الو مجرتم

 ‘ اهدعب ام ال ناعللا تقو نم ةدملا لبق

 ى اذك تلمعف هتجوز نأب هيلع ةنسلا قالطإو هسفن نع هتجوز تيوفت كلذب
 هيف ام ىلع كلذب دهشي مل هب دهش ايف ملعلا نم هل ام الولف “ هضرع يف حدق كلذو

 نم ةمالسلا هيفو هديب قالطلا نآل ى اهقلطل اهقارف درجم ءاش ولو « هرارضإ نم

 . ( فالخ ؟ اهنعالي الو مجرتف ) لوقلا اذه ىلعو « ررضلا كلذ

 ةتس وهو ةدالولا ةدم ( ةدملا لبق هتدلو ام ُذهماح ةأرما انعالم مزلو )

 اهعم وأ رهشأ ةعبرأ لبق كةرحت ام وأ ةدملا عم وأ ( ناعللا تقو نم ) رهشأ

 ىلع الإ نعالي مل ولو نامللاب يفتني هنإف ةعبرألا دعب كرحت ام الو ( اهدعب ام ال )

 هيلع نعالي مل اذإ ام هلخمف « ١١' « شارفلل دلولا ه : قيلع هلوق امأو ى ىنزلا
 الب جوزلا هنم ىفتنا امل ةأرملاب دلولا قحلأو نينعالتملا نيب قرف قلع هنأ ليلدب
 . هنع دحلا عفرب ىنزلاب ناعللا نأب درو 0 دمحأ لاق اذك ع هفنل نامل ةداعإ

 . هقحل هقحلتسا ولو ةأرملا نع ىنزلاو

 ةداعإ هلف الإو « ىفتنا ةنعالملا يف دلولا يفنل ضرمت نإ : يعفاشلا لاق

 هنأب جوزلا حيرصت لمحلا يفنل طرتشي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو ى ةأرملا ىلع

 قاحلإو لماحلا نامل زاوج ىلعو “ينم سيل : الثم لوقي نأ يفكي لب ‘ ىنز نم
 تقو نم ةتسلا دعب هنوك نم فنصملا هركذ امب "ديقم ثيدحلا يف ةأرملاب دلولا

 نعال وأ هيف هيفنل ضرمت اذإ امأو « نامللا يف هل هضرعت مدعبو ى الثم ناعللا

 )١( هيلع قفتم .
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 وأ دترا جوز تاذ ال و مي رحتب ةحراخ الو ةنعالم جوزتن ; الو

 ةنالث هدعب نددعتيو .0 نعضي ىح لماوح نك نإ إ جوز نم مرح

 ةقرف نهجورخ ذإ ص ءورق

 ام ىلع لومحم اهل ةنعالملا دلو نأ رفعج نيا قالطإ و ى اقلطم اهب قحلي هنإف هيلع

 هنأ قاحسا وبأ ركذو ى هبف همفنل ض"رعت وأ “نامالا نم ةنسلا دعب هب تءاج اذإ

 تدح" هاركإ وأ ىنز نم هنأ ةأرملا رقتو هدحجف اهب لخد دقو لمح اهب رهظ نإ
 ةتسلا دعب ناكو يأ اهب لخد اذإ ىفني ال : ليقو « دلولا هنع يفنو ى ىنزلا يف

 يفنو اهنع ال هركنأف لمح رهظف اهب لخدي مل نإ هنأو ى لوخدلا وأ دقعلا موي نم
 “ثرإلاو قادصلا مزلو دلولا هقحل نامللا مامت لبق تام وأ هسفن بذك نإف ى هنع
 جوزلانع ىفتنا ىنزلل هتيؤر موي نم رهشأ ةتسل تدلو نإ اهنأ انموق ضعب ركذو

 عدي مل نإ هيفنل ال ةيؤرلل هنامل نأل هب قحل "لقأل هب تتأ نإو « ةيؤرلل هناملب
 . ھا هب قحل هاعدا نإ و ، ةضمحي ءاربتسا

 ةدم لبق كةرحت وأ لوخدلا وأ دقعلا تقو نم رهشأ ةتس لبق تدلو نإو

 ترإ اذك و ى هل سيل هنأ رهظ دق هنأل دلولا ىلع اهنعالي الف كلذ نم كرحتلا

 وأ دقعلا تقو نم ءاشألا هذه ةدم لبق امظع وأ ةغضم وأ ةقلع تطقسأ

 . لو خالا

 ( مرحو ادترا جوز تاذ الو ميرحتب ةجراخ الو ةنعالم جوزتت الو )
 ةقرف نهجورخ ذإ ) نسييأ نإ رهشأ وأ (هورق ةثالث ) عضولا دعب يأ ( هدعب نددتميو نعضي ىتح لماوح نك نإ ) اهمرح هنأ نيبت ( جوزنم ) ةمرح يأ
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 . كلذ ريغ ليقو ث ايهيف عضولاب درو صنلاو ، تومه وأ قالط الب

 قالطلا يف ( ايههيف عضولاب درو ) نآرقلا صن ( صنلاو ‘“ توم وأ قالط الب
 ١6‘؛ه"نئلنح نتفي 'نأ نبْلَجأ لامحألا 'تالوأوؤل : ىلاعت هلوق يف توملاو

 ىلع اسايق نعضو اذإ نجوزتي نأب ( كلذ ريغ ليقو ) توملاو قالطلا هلومشل
 ىضم نإ آرشعو رهشأ تأ اهنع ىفوتملا تعضو اذإ : لبقو “ توملاو قالطلا

 هللا ءاش نإ يتأيو “ لقأ عضولا لبق

 . ٤ :ب ق الطلا ة روس ) ( ١
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 باب

 حكنت ىتح اهقلطمل ءادف وأ ءاليإب نإو اثالث ةقلطم لحت ال
 ٍةلْيَسع قواذتب هيف سيلدت ال احاكن هريغ

 باب

 اثدمث _ هرم أ و أ هنذ اب و أ - هتقلطم لجرلل لحي يف

 الو ى نانثا اهقالط نأ ىلع نيترم تقلط ة۔مأ الو ( اثالث ةقلطم لحت ال )

 وأ راهظ وأ ( ماليإب نإو ) دحاو اهقالط نأب لوقلا ىلع ةرم تقلط ةيباتك
 اه قلع نأب اهسفنب وأ هرمأب وأ ( ءادف وأ ) هلمشي ام ءالبإلاب فنصملا دارأ

 هربغ رمأ وأ ى اثالث اهسفن تقلط وأ [_ثالث اهسفن تقلط عقو اذإ مولعل ثالثلا
 عم كلذ نم دحاو وأ ءادفو راهظو ءاليإ عقوو ازاجأف لمف وأ اثالث اهقلطي نأب

 ( اهقلطمل ) كلذ نم دحاوو ناقالط وأ كلذ نم نانثاو قالط وأ كلذ نم نينثا
 رورغ يأ ( هيف سيلدت ال احاكن هريغ حكنت ىتح ) ركذ نم ةطساوب وأ هسفنب

 ةلْسَسْلاب ةذللا هبشت « ةفشحلا بيغت نأب عامج ةذل يأ ( ةلنيَسمع" قواذتب )
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 حتفو نيعلا مضب ليقو “ نيسلا رسك و نيعلا حتفب يهو « لسع نم ةعطق يهو
 بحاصو فاتصو نبا هيلعو ث ثيدحلا يف روهشملا وهو “ اهف ريغصت نيسلا

 ىلع ىرج ثيدحلاف هيلعو ى ةفطنلا ا_هب دارم ريغصتلاب يه : ليقو “ سوماقلا
 نكي مل ولو ةفشحلا بويغب لحت اهنإف الإو ديق ال لازنإلا بلاغلا نأل بلاغلا
 وأ ص لسملا نم ةعطقلا ىنعمب هنوكل ءاتلاف ريغصت الب ةليس انلق اذإ و ى لازنإ

 ريغصت هنوكل ءاتلاف ريغصتلاب انلق اذإو < بلاغلا ىلع ىرج ةفطنلا ىنعمب هنوكل

 ضعب نوكل وأ 2 ةفوثصو ةنلطق' : لاقي اك “ لسع ةعطق ىنعمب ءاتلاب ةلع
 ء لعفلاو “ لاحلاو ص تعنلاو ريمضلا درو ص ةراشإلاب لسعلا ثنؤي" برملا

 قوذ 0 طرشو ى ةرئيآو دأ : راد يف لاقياك ريغصتلا يف ءاتلاب يتأف ص كلذ وحنو

 ةيلعافلا ىلع عفرلاب وأ ةفاضإلا ىلع رجلاب ( لك ) ثيدحلا يف روكذم ةليسلا
 . ردصملل

 انواهت طرش لتخا اذإ امو “ قلطملل لحتل اجوزت اذإ ام سيلاتلاب جرخو
 : بيسملا ني ديعس لاقو ع كلذ وحتو لوآلل ليلحتلا دصقلا نوكل حاكنلا اذهب
 فنصملا هركذ ام حيحصلاو “سم نكي مل ولو ليلحت دصق الب دقعلاب قلطدل لحت

 لوق وهو ، لازنإ نكي مل ولو ةفشحلا بيغت نأب ةليسملا قوذب الإ لحت ال اهنأ
 ال ةفشحلا بسغت نأ احاكن ىمسي ام ىندأ نآل ى ءامسألا لئاوأب اذخأ روهلا

 الو ص لعفلا متيو “ هرطو يضقيو “ بيغت ىتح لحت ال نأ مزل الو اهرخاوأب
 هلمحو « ءطولا ىلع هريغ اجوز حكنت ىتح يف حاكنال ”لمح مهنم كلذو « هب لئاق
 ءطولا حاكنلا نأ رابتعاب ءامسألا لئاوأ نم دقعلا سيلو ى دقملا ىلع بيسملا نا
 وأ ع بيسملا نبا بهذم مزل اهلثاوأب اننخأ نإ هنأ ضعب لاكشتسا لازف
 راشتنا ةيكلاملا ضعب طرتشاو ص ةفشحلا ةبويغ عم لازنإلا طرش مزل اهرخا وأب
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 تناكو لوألل علخ وأ ءادف وأ راخب نإو 2 هنم قارف لعب تلحو

 ء ثالثب هدنع

 تبث : ليق “ ءطولا طرتشاو ڵ هب الإ لصحي ال ةلئسملا قوذ نأل رك ذلا

 > ةنسلاب : لمق و & باتكلاب : لقو ى صمب هراتخاو > ةنسلاو باتكلاب

 : يمصاملا لاق

 الح ديرب ال جوز دعب نم الإ لحت ال فثالثلابو

 قالطإلاب دفني اهمكحو قالطلا ىهتنم رحل يهو

 تعقوأ دق ة دك ف اهنأ به

 دددحتلا يضق نإ اهندب د ودعم اهن ود اهم عقومو

 حاكنب الو > دساف حاكنب الو > ةفشحلا تباغ ولو ريدلا ءطوب إ ىت الو

 نإ ص ديدحتلا ىضق نإ : هلوق ىنعمو ى ةخسفف ةخسف امهدحأل وأ ايمل نوكي
 ال ةلْيَسْملا نأل ليق امف ركذلا مايق طرسشيو ى اهنيب حاكنلا ديدجت هللا ىضق
 ٠ ال : لبقو ك هب الإ لصحت

 قادصلا لكي ( ءادف وأ رايب نإو ) ام هجوب ( هنم قارف دعب تلحو )
 لوأك ( فدالثب هدنع تناكو ) تلح قلمتم ( لوألل ) هضعبب ( علخ وأ )

 نإ كلذو “ ثالثب هدنع تنزاك هريغ تجوزتو ائالث اضرأ اهقلط اذإ و ةرم

 اهجوزتي الو اهمجارب الف نيترم اهقلط اذإف ةمأ تناك نإ و ی ةملسم ةرح تناك

 ايموق الو اهعجار الف ةدحاو اهقلط اذإف ةكرشم تناك نإو كهريغ حكنت قح
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 اهسم نإ هل لحت لهو س فالخ اهنود ايفو ث اقافتا جوزلا اهمدهيو
 > لحت ال اهنأ حجراأل او > ددرت هف ؟ ال وأ جرف نود ايف يناثلا

 ؛هريغ حكنت ىتحف ةرح ولو نيترم اهقلط اذإف ادبع ناك نإ و “هاوس حكنت ىتح

 ثالثلا يأ ( اهمدو ) ةملسملا ةرحلاو رحلاك ةكرشلاو ةمألاو دبعلا : ليقو

 ' اقلطم دمعلاو رحلا قح يف ناتنثإلاو ةدحاولا وهو ( اهنود ايفو اقافتا جوزلا)

 رحلا قلطي نأ لثم ( فدلخ ) افنآ رم ام ىلع ةك رملا عم امهقح يف ةدحاولاو

 ؛ثالثب هدنعنوكتثالثلان ود ام مدهي هنأ ىلعف ك اهقرافيو هريغ اهجوزتيو ةرح

 ى نيتنثاب هدنع يه مدهي ال هنأ ىلعو 2 ةفينح وبأو حي رشأ و سابع نبا لاق هبو

 وهو يعفاشلاو كلامو بوبحم نب دمحمو لبج نب ذاعمو باطخلا نب رمع لاق هبو

 هل نوكت لوألا ىلعف اهقرافو هريغ تجوزتو نيترم اهقلط نإ و ى يدنع رهاظلا
 . ةدحاوب يناثلا ىلعو ثالثب

 ولو ( ددرت هيف ؟ال 'وأ جرف نود ايف يناثلا اهسم نإ هل لحت لهو )
 عنملا حيحصلاو “ ءطولا طرتشم را۔بتعاب جرفلا يف ولو هديب اهسم وأ ه رَكًذب

 هجولا ( و ) لبثقلا يف ةفشحلا بوبغ يهو ةليسلا 'ق"وذ3َ¡ ثيدحلا طارتشال

 كلذك و : ءايركز يبأ خيشلا لوق يف هيبشتلا ىنعمو ( لحت ال اهنأ حجرألا )

 اهقراف وأ ينعي ى اهقلط وأ اهنع تامف جرفلا نود ايف ريخآلا جوزلا اهسم نإ

 اك لوألل لحلا اهيف تبثي مل هنأ ملعأ هللاف هلوقب كلذ يف فقو هنأ عم ى ,هجوب

 هذهو لحلا مدمب اهيف مزج ىلوألا نأب قرفلا ناك ولو ى اهلبق ةلأسملا يف تبثي م

 . اهيف فقو
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 . ليلحتلا دصقب هل للعو للحمو للع نعلو

 ( للحم ) ناسنإ ( و ) يناثلا جوزلا وهو « ماللا .رسكب ( للحم نعلو )

 دوهشلاو يلولاو لوألا جوزلا وهو ى اهحتفب ( هل للحمو ) ةأرملا وهو ى اهحتفب

 مهنم دصقي مل نمو ى ( ليلحتلا دصقب ) يضر اذإ ملع نم لكو ةأرملا لهأو
 ! هل للحملاو للحملا لا نمل » : قلع لاق : دوعسم نبا لاق ‘ نملي مل ليلحتلا

 سينتلاب كربخأ الأ : ةياور يفو “ حيحص ثيدح لاقو يذمرتلا هجرخأ
 نمل : لاق مث « رسكلاب يأ للحملا : لاق ى هللا لوسر اي ىلب : اولاق ؟ راعتسملا

 : لاقو ‘ لحلا عوقول ال مهمعز رابتعاب كلذب مهتيمستو ؟ هل للحملاو للحملا لا

 ناسل ىلع نانوعلم هل للحملا و للحملا : دوعسم نبا لاق “نيقا"وذلا بحي ال هللا نإ

 لا۔ة ى امتمجرل ةللحم و لتلحمب يل يتأ'ول : رمع لاقو ى ةمابقلا موي ىلإ لوسرلا
 هل خأ قلطناف اثالث هتأرما تلط الجر نإ : لاقف رمع نبا ىلإ لجر ىتأ : عفان
 دعن انك ى ةبغر حاكن الإ ال : لاقف لوألل اهلحل اهجوزتف ةرماؤم ريغ نم
 هنأ ةفىنح يبأو يعفاشلا لوق درب اذهو « مقلع هللا لوسر دهع ىلع [احافس اذه

 انإو ، لوآلل لحت و حاكنلا حصي هنأ اهقرافي هنأ حاكنلا دقع يف طرتشي مل نإ
 تلد ةيآلا نأب نيلدتسم « كلذ اهفرع يف ناك نإ طقف ةهارك كلذ هركي

 لوقلا بجوف ، كلذ بجو دقو ى دقعب قوبسم ءطوب يهتنت ةمرحلا نأ ىلع
 . ةمرحلا ءاهتناب

 كلذ يف لخديو اهجوزتي هاوس رمأيو اهجيوزتب اهّسلو رمأي نأ جوزلل و

 نإ اهملق يف رمضت نأ اهل اذك و ت اهل الو ايل كلذ راهظإ الب هل .لحتل ادصق

 زاج كتجوزت قارفلاب للا ىضقو تجوزت نإ : لاق نإو « لوألل تعجر هتقراف
 هدصقب املعي ملو اهنود ةلحتلا يناثلا دصق نإو “َةئلحتلا حاكنلاب دصقت مل نإ
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 ةبوت لهو هب لوألل لحت الو ء اوماع نإ يلولاو دوهشلا ىلع مرحو

 . . . .. . ؛ اهسبح يف وأ اهقالط يف للحملا

 تلح ةئاحتلا دصق الب تجوزتو اهسفنأ يف اباتو ادعاوت نإ و « ج وزتلا ايمل زاج

 دارأ نإو“ال وأ هتدعاو ام ىلع تجوزت له اهلأسي نأ هملع سيلو ع ةقرافملاب هل

 ملعو لوخدلا لبق كلذ نع اعجرو ملعو اهتدارإ وأ قلطملا دنع ةلحتلا
 اهتدارإب ملع اذإ هل لحت ىل كلذ ىلع لخد نإو “ هل تلح اهتبوتو هعوج رب
 ء

 ٠. هتد ١ ر إ و ١

 هب ملع نإف ص ليلحتلا دارأ نإ ريخآلا نم داسفلأ يتأي امنإ : « ناويدلا » ينو
 ةدارإب هل لحت الف ةأرملا ال هل للحملاو للحملا قفتا نإ و « اهجوزتي الف لوألا

 لحي مل هعم هب وأ اهعم قافتا الب هريغ تجوزتف اهجوز عم تقفتا نإ و«لبلحتلا
 ء اهكسمي الو اهسمي الف اهيلحتل ايهنم قافتا ىلع لمحملا اهجوزت نإ و “ لوألا اهل

 ىلع ايقي نأ اهلف ابات نإ : ليقو ى هيلع مرحت الو هدلو تبثو اهقدصأ اهسم نإو
 هريغو ليبس رباعك هرطو ءاضق الإ درب مل نإ و “ هيلع مرحت : ليقو ك اهحاكن

 .ها كلذ هل لحي مل ليلحتلاو رطولا ءاضق دارأ نإ و « هملع الف

 نإ ) جوزي نأ ( يلولا ) ىلع ( و ) “ اودهشي نأ ( دوهشلا ىلع مرحو )
 دصق يف ى يناثلا حاكنب يأ ،( هب لوخال لحت الو ) ةلحتلا يف مدحأ ةين ( اوملع
 ص سمي مل ناك نإ اهسمي ال نأ هيلع بجيف ( اهقالط يف للحملا ةبوت لهو ) « ةلحتلا
 هنع يهنم حاكن هنأ ههجوو ى اهقلطي نأو “ سم دق ناك نإ سملا ديعي ال نأو
 نأ ههجوو ى اهكاسمإ يأ ( اهسبح يف وأ ) هنم جورخلاو هك رت هنم ةبوتلاف
 لحت ال ةدارإ يهو هل لحت نأ امه وأ يهو وه دارأ نمع اهف عنم اهكاسمإ يف
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 ، ايمفورعم درو ى اددهو آرجه كلذب لوألا اهجوزت نإف ، نالوق

 امنيب قرفي الو

 : ليق ص يعفاشلاو ةفينح وبأ لاق اهبو “ دقعلا ةحص ىلع ناينبم ( نالوق )
 ءانب دقعلا دسف : كلام لاق دقف « كلذك سيلو “ بيسملا نبا الإ مهلك انموقو

 ص ناكسإف مضب ةسنلأدلا حاكن كلذ ىم۔يو 0 دمحأ اذك و « هنع يهنملا داسف ىلع

 اهل نوكي نيلوألا ىلعو ، هنم ءيش امهل نكي مل الإ و ‘ قادصلا اهلف سم نإو
 وشت مل ام ابوتي مل وأ دعاوت ولو هل لحت اهنأ يل رهظي يذلاو ى اهسمي مل نإ فصنلا

 الو ی تردق امب هنم اهسفن يدفت نأ ةأرملا ةبوتو هديب قالطلا نأل كلذ للحلا
 لوألل دوعت ال نأ دقتعت نأ اهتبوت : لاق اهكسمي نأ هتبوت لاق نمو ى لوألل دوعت

 لياحتلا دصق نم روكذملا ( كلذب لوألا اهجوزت نإف ) “ ناثلا اهقراف نإ

 ضعب نإإ_ف ى فالخلا دوجول ( اهنيب قرفي الو ايهفورعم درو اددهو ارجم )
 : ليق ى ةفينح يبأ لوق وهو ةلحتلا دصق عم ولو لوألل لحت اهنإ : لوقي انموق

 . ليلحتلا دصقي مل يناثلا جوزلا نأ لاتحالو

 اهنم لك اهقدصيو هل تليحأ نمو اهتلحم' نيبو اهنيب قرفي : « جاتلا » ينو
 ص دقعلا ددجو بات الإو اهسم نإ اهعم مقي نأ للحملل زوجي الو ى اهب لخد نإ
 لبق اهنيب قرفي هترابعو ‘ سمي مل ولو نكل قيرفتلاب بجاحلا نبا لاق اذك و
 : ليقو ‘ حصألا ىلع اهباصأ اذإ ىمسملا اهو « ةنئاب ةقيلطتب هدعبو ءانبلا

 ناقرفي هنأ رم ام رهاظو ث قالطلاب قيرفتلا نأ يف حيرص وهو ى ها اهلثم رهم
 اذإ و ، ادبأ هنع تمرح اهسم نإ : ضعب لاق ىتح دقملا داسفل اهقلطي نا الب
 ل۔حتو ى اهلك ةروكذملا لاوقألا هيفف هنود تدصق وأ اهنود ليلحتلا يناثلا دصق
 . طقف اهدحأ دصق اذإ
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 ارجه هريغ حكنت نأ لبق اثالث هنم ةيدتفم ج وزت وأ عجار نمو

 قالطلاك ءادفلا نسو ، فالخلا دوجول ًاضيأ قيرفت الب كلذك

 نع دقع دعب يناثلا اهب الخ نإو .هيف سمت مل رهط يف ادحاو
 دعب لحت : ليقو ، لوألل تلح اقرتفاف ئطو اتبثأو دوهشلاو سلجملا

 ص طقف هب اهرارقإب ولو ةولخ

 نيتقيلطت ةقلطم وأ ( اثالث هنم ةيدتفم جوزت وأ ) ةيدتفم ( عجار نم و )
 ( كلذك ) يه وه ( ارجم هريغ حكنت نأ لبق ) نبءادف عم ةقيلطت وأ ءادف عم

 سابعنبا نإف «( فدلخلا دوجول اضيأ قيرفت الب ) فورعم درو ديدهت عم يأ
 ضيحلا يف ولو اهيدافيو هيدافتف هيلعو قالط ءادفلا سيل :نالوقي ديز نب رباجو

 تأآل تارم ثالث راهظلا ريغو قالطلا ربغ ءاليإب هنع ةجراخ جوزت نم اذكو
 ىون ذإ آدج فيعض اذه نكل «ءاف ريغ هنع ةعبرألا يضمب نيبت ال :نولوقي انموق
 . ةعبرألا دعب اهجوزتي هنأ ىتح نيبت اهنوك لوقب لمملا

 ءادف كلذ ريغو ( هيف سمت مل ,رهطا يف ادحا و قالطلا ءادفلا نسو )

 ص نئاب قالط هنآل ءاليإلا ءادفلا لثمو ى للا ءش نإ ىتأي اك اهقالط وأ ةعدب

 تلح اقرتفاف انطو اتبثأو دوهشلا و سلجملا نع دقع دعب يناثلا اهب الخ نإو )
 ولو ةولخ دعب لحت : ليقو ) 0 ادوصقم ليلحتلا نكي م اذإ ( لوألل
 ةأرملا هتركنأ و ءطولاب يناثلا رقأ نإو ‘ ( طقف ) ءطولاب يأ “ ( هب اهرارقإب

 ص تقدص هدنع ام ملعي ملو اهركانت ملو ةولخلا تملع نإ و لحت مل سكملاب وأ
 دوهشلاو سلجملا نع اهباهذب ةولخلا توبث بهذملا و “نيتأرماب ةولخلا تتبثو :لبق
 ٠ نب د ر هم
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 تام وأ 0 ينقلطو كريغ تجوزت : اثالث اهقلطمل تلاق نإ : « ناويدلا » يفو

 اهرارقإب ماتلا سملاو حيحصلا حاكنلاب نادهشي نينيمأب الإ اهقدصي مل يتدع تمتو

 يناثلا هركنأ و ائمطو تعدا نإو “ نويلملا الو انيمأ ولو يناثلا قدصي الو ى ايه

 كرتو اهنع تام وأ امهدحأ نحف اهقلط وأ هتعداف تام نإ اذك و 0 اهب لغتشي ل

 زاج ةدملا ماتبو هب ترقأ اذإ : ليقو ى سملل اتابثإ دلولا نوكي الو ًادالوأ

 لاق هبو ص قهارمب لحت : ليقو ى ( لفط ) ءطو ( حاكنب لحت الو ) ى اهلوق
 هب “ذتلت جوز هنآل قهارب مل ولو لفطلاب "لحت :ليقو “ةفينح وبأو يعفاشلاو ءاطع

 ص يدنع حيحصلا وهو « ناويدلا ه يف مزج هبو ى هب لحت : ليقو ( نونج وآ )

 الو مزال ريغ لفطلاك نونجملا حاكن نأ عنملا هجوو ع هب حصت ةليسملا نآل

 ص نيجوز نايمسي اهنأ اهب لبلختلا هجوو ى عامجلاب ناذتلي الو هتجوز نانصحي

 : ثيدح امأو « 4 هريغ اجوز حكنت ىتح « : لامت للا لاق دقو

 عالا نم ايههننب نوكي ىت۔> هانعم « هتلنسع' قوذتو اهتلنسعح قوذي ىتح »

 اهدوجو سقن طرشلا سيلو “ ةفشحلا بومغ وهو « ةلمجلا يف هب ةذللا عقت ام

 ص لوألل تلحل رخآلا هعماجف امئان وأ اناركس امهدحأ ناك ول نأ ليلدب

 ص اهنم لعفلا ناكمإ مدعل نانصحي ال إ_;+أل “ ( لصاتسمو نيتع وأ )

 . ( لوتفمب تلحو )

 زواج ىتح لمف ايهنم دجو نإ لوتفمو نينع نم تلح : « ناويدلا ه يف لاق
 ك ةفشحلا مدعب ةلسملا مدعل هب "لحت ال : ل۔.قو ى ( “بوبجو ) نُسَن اتلا

 هركذ نمابيذي نأ طرتشا دقف ف ؛هب لحت : لاق نمو ى « ناويدلا » يف هب مزجو
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 ف وأ نيرضاح نم آراهن ناضمر ف عطوب الو > نالوق يصخلا يفو

 , ريفكتلبق راهظ وأ ءاليإ وأ سافن وأ ضيح يف وأ مارحإ وأ فاكتعا

 ةلآ هل تناك نإ اهللحي : لبقو ى لكشملا الو ةبوبنألا بحاص الو یةفشحلا زدق

 ) "يصحلا يفو ( ‘ هللا ءاش نإ مالك. هف يتأيو > «ناوبدلا « ق 5 كرشملا الو ءطولا

 ى رذع نإ فلقألاو ثنحلا اهللحيو ى ( نالوق ) يلو الب ج وزتلاو فوفلملا و

 ةزاجإ الو نذإ الب سم نإ دبع حاكنك ميرحتلل هيلع ماقي ال حاكن لكب الو
 يف اهسم نإ ةطلاغ وأ دمع الب نإو ةدع يف وأ تخأ وأ ةسماخ وأ سم لبق

 اہللحيو ى هيلإ تزشن وأ اهب ىنز نمو ©:اهسمف دوهش الب وأ اهيف تطلغ مايأ
 اهئطوب لغتشي نأ لثم تاذلاب ال مرحم ءطوب لحت و ، بيعملاو موذجملاو صربألا

 الب هيف اهك ردي ام يقب وأ ‘ةالصلا كردي امتقولا نم قبي مل وأ قحلل يعد دقو

 تناك نإ اذك و ثةبانجلا لسغ هيف كردي ام ليللا نم ىبي مل وأ ،ةالصلل فئاظو

 277 لحت الو سانلا ة رصح ق وأ دحسملا ق اهأطد نأ لثم وأ ‘ يه كردت ال

 اك اهمرحي هنوكل وأ ى ةتبلا ءطولا هيف مرح نامز يف هنوكل ولو تاذلاب مرح

 نيرفاسم اناك نإ و“( نيرضاح نم اراهن ناضمر يف ءطوب ) لحت ( الو ) : لاف
 وأ ضيح نم ارهاط اهدجو وأ آرطفم مدقف ارفاسم ناك نإ اذك و « هب تلح
 ص ةلفان ةرمعب ولو ( مارحإ وأ فاكتعا يف وأ ) “ اهئطوف رجفلا دعب سافن

 تقو جورخ لبقو لسغ لبق اهنم رهط يف وأ ( سافن وأ ضيح يف وأ )
 : عرستلا نايب رصتخم يفو ى مثإلا ءىطاولا ىلعو هلك كلذب لحت : ليقو ى ةالصلا

 ىلع لوألل لحتو مثأ مارحلا دجسملا يف فاكتعا يف وأ ناضمر راهن اهئطو نإ
 سافنلاو ضيحلا مارحإلا يف ةلملا اذك و « ها كلذ لعاف ىلع اهدسفي ال نم لوق

 حيحصلاو ص هيف ءيطاولا ىلع اهميرحت يف فلخلا امنإو ى اعامجإ ربد يف ( وأ )

 امأ ( ريفكت لبق راهظ وأ ) قالطب ( ءاليإ ) يف وأ ‘ رم اك دمعلاب ميرحتلا
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 اهارتشا نإ و ‘ هريغ حكنت ىح نيتقيلطتب رح توت نإ و ةمأ 7

 الف ًاثالث هتجوز قلط نمو ي هريغ حكنت ىتح اهارستي الف امهدعب

 اهقلط وأ هدبعل اهجوزي

 يضم لبق هيلع فلح ام لعف وهف ءاليإلا ريفكت امأو “ حضاوف راهظلا ريفكت
 هيلع عقو اذإ اهتعجارم دعب هيلع فلح ام لعف وأ « ءاليإلا همزل اذإ ةعبرألا

 ثناح هنإف لعفف لعفي ال اهقالطب فلح اذإو ى ءاليإ نكي ملو ثنحلاب قالطلا
 ءةلكاشملل اريفكت هامس نيىلوآلا نيتلأسملا ىلعو ثنحلا ةرافك همزلتف هملع تقلط و

 مل نإ هنآل « ءاليإلا يف ةرافك الف الإ و ی اهزاجع و اهتقيقح يف ةملكلل آلاعتسا وأ

 فلح نإو “ تمرح لعفلا لبق سم نإ و « تناب تضم ىتح هب فلح ام لعفي
 هنأ وه رخآ هجو كلو ى اهأطيو هتجوز يهف لعفي مل ماد امن لعفي ال نأ ىلع

 ىلع ثنحلا اذهل ةرافكلا همزلتف ىونلاب هسفن ثنحمف اهعماجي ال اهقالطب فلح
 الف تاذلاب ةيصعم هنآل لئاسملا كلت يف سملاب لحت مل امنإو “ راهظلا يف رم ام

 . لئاسملا كلت ضعب يف اذهو ى هب مرحت اهنألو « هب "لحت

 تناك ( نإو ) اهجوزت هل زوجي ال نأب اهجوز نع ( ةمأ سبحتو )
 ةرحلاك ثالثب : ليقو ى ( هريغ حكنت ىتح نيتقيلطتب رح ) ,جوز ( تحت )

 ص نيتقيلطتلا دعب يأ ى ( امهدعب اهارتشا نإو ) ، ركذ ام هب لومعملاو ى رم ايك
 ثرإ وأ ةمهم هكلم تلخد نإ ا ذلك وا( هربغ حكنت ىتح اهارسمتي الف )

 . نيتقىلطتلا دعب امهريغ وأ

 هدبع ةجوز يأ ى ( اهقلط وأ هدبعل اهجوزي الف اثالت هتجوز قلط نمو )
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 > اممف صخرو > جوزتت ىح هسفنل اهحكني الف كلذك هنع

 ملسمل ةب اتك للح ال و 2{ اثالث 2 اتك مدهي ال و

 اثالث يأ ( كلذك هنع ) ديسلا ةجوز ةروكذملا نأل 2 مادختسا هبش كلذ يفف

 هديس قالطو ص ةرح عم ولو طقف نيقالط دبعلل نأب لوقلا ىلع ناتقيلطت اهلثمو
 صخرو « جوزتت ىتح هسفنل اهحكني الف ) هتزاجإ وأ هنذإب هقالطك هتجوزل
 اذك و ى اثالث هدبع ةقلطم هجوزت يفو هدبعل اثالث هتقلطم جيوزت يف يأ ( امهيف

 اهجوزو اثالث اهقلط اذإف اهيلعو “ ركذ ام ىلع ةباتكلل ةدحاوو ةمألل ناتنثا

 طرشب هدنع تناك يذلا هديس قالطب ولو هجوب هدبع اهقراف اذإ هل تلح هدبمل
 ص اهجوزتيو هتجوز هدبع ىلع قلطي نأ زاوجل ليلحتلا درجمل هدبعل اهجوزب ال نأ

 : لاق « ناويدلا » اهل دبعلا ليلحت عنم ىلعو ص هنع قلط ام جوزتي ال : لىقو

 ص ها اهللحي لفط دبعو هضعب وأ هكلمي مل نإ ادبع ول و غلاب لك اهللحي امنإو
 سيلو “ الوق كلذب لوقأ « هب هدبعل لحت و هدبعب هل لحت اهنأ يدنع يذلاو
 « ادحوم اجوز ىمسي امهالكو ى هريغ هدبعو « هدبع ريغ هنأل [اصيخرت يدنع
 ولو ثالثلا نود ام الو “ ثالثلاك نيتللا نيتنثإلا الو ( اثالث يباتك مد الو )

 هل لحي ال هنأل ثالثلا مدهي اك ثالثلا نود ام مدهي جوزلا نإ لوقي نم لوق ىلع
 يبامكلا ريغ اذك و “ ثالثلا مده دقف هنيد يف لح نإ : ليقو ث ةملسملا حاكن

 نمل لحت الف ملست مث اكرشم جوزتتف دترت نأب اضيأ روصتيو ث نيك رملا نم
 . اثالث اهقلط

 ء اهللحي : ةفينح وبأ لاقو ى ( ملسمل ةيباتك ) يباتكلا ( للحي الو )

 هنيد يف زاج نإ اهللحي : ليقو ى ملسمل ةيباتكلا للحي الف يباتكلا ريغ امأو
 [بباتك تجوزتف اثالث ةيباتكلا ملسملا قلط اذإ و : ءايركز وبأ لاق ى اهجوزت
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 ةمأ ديس الو دبعل ةرح ليلحت يف صخرو ى ةمأل نإو دبع الو

 . زوجو « رسب جوزل

 كنت ىتح لوألا اهجوزتي الف هوجولا نم هجوب اهقراف وأ اهقلط وأ اهنع تاف

 لبق مدقتو “ةرح اهنأل ثالث ةيباتكلا قالط نأ ىلع ينبم اذهو ىها هريغ اجوز

 ةيباتكلا قالط : ليقو ى لوق هلك كلذو ى ناتنثا ةَمآلا قالط نأ ليلعت اذه
 . ةملسملا ةرحلاك ثالث اهقالط : لقو ى نانثا ةَمآلا قالطو دحاو

 ( ةمأل ) ليلحتلا ناك ( نإو ) ى هريغل كولمم ( دبع ) لجرلل للحي ( الو )
 ء لجرلا دنع تناك ةمأل [ جوز ديعلا ناك نإ و وأ ةجوز لجرلا دنع تناك

 دبعلا ليلحت يف مهضعب صخر اك س ةرح وأ ةمأ لجرلل ( هليلحت يف صخرو )
 ؛اضيأ رخآ ديعل ةمأ هليلحت يفو ى قالطلا نم هلام امل قلطم رخآ ( دبعل ةرح )

 ،لحت : ةديبع وبأ لاقو ‘ لوألل لحت مل اهقلطف هالوم نذإ الب دبعلا اهجوزت نإ و
 دنع فالخ ال هنأ هرهاظ : ليق ث « عرشلا نايب رصتخم » يف سيمخ خيشلا هلاق

 ص ھا سملا لمق زاجأف هنذإ الب وأ ى هالوم نذإب ناك اذإ لحت اهنأ يف ةقراشملا
 ّ ء م ۔۔ . . . ٤ ٤

 ٠ ارح وا ١ دمع هل للحلا ناك ءاوس و > ةما وا ةرح تناك كلذ ع ءاوسو

 قالط نم اهيف هلام اهقلط ( جوزل ) هتمأ ( ةمأ ديس ) للحي ( الو )
 هريغ اجوز حكنت قح » :لاق ىلامتو هناحبس كلا نآل ، ديسلا نم (رصتي )
 مرحيهنأ يفو جرفلا ةحابإ يف جوزلاك هنأل ( زوجو ) ؤاجوز ىمسي ال يرسنملاو
 ءاربتسالا مزلي هنألو ث عاضرلاب وأ ‘ بسنلاب جوزتلا يف مرحي ام يرستلا يف
 اذإ هنع قلطي ناكف ةمأ هدبعل جوز هنأ باهولا دبع مامإلا نع يور“ةدملاك
 هل ليلحتلا هب دصقي نأ نودب هيرستب هدبعل "لحتو ى اها"رستيو هدبع رفاس
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 مث هنيد يف وأ مالسإلا يف ةمصع ليزم هكرش يف كرشم قلط نإو

 . هربغ حكنت ىيح اهجوزتي الف املسأ

 ( يف ةمصع ليزم هكرش يف )هتجوز هريغ وأ يباتك ( كرشم قلط نإو )
 تاقىلطت ثالثك ه ريغ حكنت ىتح اهب هجوزت نم عنام (هنيديف وأ مالسالا ( كح

 حكنت ىتح هج وزتي الف املسأ مث ) ى هريغ حكنت ىتح هنيد يف هب هلع مرحت امو
 . ملعأ هللاو « ( هريغ
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 باب

 امهدحأ وأ امهتوبثب ال ضرفو سم ءافتناب ةقلطم عيتمت بجو

 باب

 ١ نم اهيلع درب اع اهسفنل ابييطت اهقالط دنع هتحوز جوزلا ه۔طعب ام يهو

 ى عفتنت و اهب عتمتست ہمتست اهنال كلذب تمس و > ىارفلا نع امه ةىلستو > ىالطلا

 يأ ى ( ءافتناب ) ر وأ ةمأ ولو نئاب وأ امجر ( هقلطم عيتمت بج و )

 (امهدحأ) توبث ( وأ اههتوبشب ال ضرف) ءافتنا ( و سم ) ممافتنال وأ رمافتناعم
 ملو امل ضرف نمل الو “امل ضرفي ملو تسم نا الو ى امل ضرفو تسم نمل ةعتم الف
 مكل امف "نمأ وتسمت نأ ِلبَق نم ًنهومتقلط نإو {: ىلامت هلوق يف ليقو“سم

 : 1 )١ : الج ًاحا رس "نه ولح" رس و ره ُوُعتم اهن وم دَمحْعَت ة دع نم "نہنلع

 ضرفلا فصن امهل يتلا يه امل ضورفملا نآل ء اهل ضرفن ل يهو ةعتملا امهل نأ

 )١( ةرقبلا ةروس : ٧
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 رخآلا هن ر و اهمف امهدحأ ترام ناف ‘ ةدعلا ءاضقن ( دعب اهكردتو

 . . . . . . . 2 اه عبتم الف

 تسم نم نأو ى 6١ متضرف ام فصنف ل : ىلاعت هلوق يف اك اهل ةمتم ال طقف
 تاقلطملفو » : هلوق يف دارملا يهو رقملا وأ لثملا قادصو ةعتملا اهلف ضرف الب

 ء فنصملا هركذ ام ال ءايركز :وبأ هيلع ىرج ام اذهو « اا ه فورعملاب عاتم

 ةعتم ال : ليقو “ ضرفلا فصن ال ىقلاو ةيدتفملا الإ ةعتملا اقلطم ةأرملل : لبقو

 . هركذ ام حيحصلاو ةعتم ة رم ا لكل : لقو ى سمي اقادص ةبج وتسمل

 ةبحتسم اهنإ : لاق ى كلام لوق وهو ةبحتسم ةعتملا نأ انموق ضعب معزو

 ةعتملا بجت : ةفينح وبأو دمحأو يمفاشلا لاقو ث امل ضرفي ملو اهب لخدي مل ولو

 هلوقل تقلط نإ ا۔مب لوخدملل يمفاشلا دنع بجتو ى اهسمي ملو امل ضرفي مل نمل

 الف هميدق امأو « ديدجلا هلوق اذه ى " هيإ فورعملاب "عاتم تاقلطملل و » : ىلاعت

 دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو ى ةفينح يبأ لوق وهو « الماك رهملا امل نآل اه ةعتم

 امل ضرف ىتلا الإ ةعتم ةقلطم لكل : رمع نيا نعو ى يمفاشلا ديدجك .ىرخألاو

 ( ةدملا ءاضقنا دعب اهكردتو ) ى رهملا فصن اهبسحف اهجوز اهب لخدي ملو رهملا

 ى ةعتم تسم ولو ةقلطمال نإ : لاق نم لوق ىلع راج هلبق امع جزاخ اذه
 اك اهتك ردأ ءاضقنا لبق اهتدارأ نإ : ليقو “ سيسملا لبق ةقلطملل ةدعالف الإو

 ى ( امل عيتمت الف رخآلا هثرو اهيف امهدحأ تام نإف ) ، حيولتب « ناويدلا ه ين

 . قالطلا كلذب ةمصعلا عاطقنا مدعل اهثرب وأ هثرت اهنأل

 )٠( ةرقبلا ةروس : ٢٧٧ .
 )٦ ( ةرقبلا ةروس : ١ :٢ .

 )٣ ( ةرقبلا ةروس : ٢٤١ .
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 نإو ك ةيدتفمل الو ةلع يف ةعجارمل الو ميرحتب ةحراخل الو

 ةنئابلاو ةنعالملا يفو. اهتطرش نإ زوحو & ءادف كنع اهتطرش

 ؛ نالوق هاليإب

 نيبتت نأك هدعب وأ ءانبلا لبق خسف وأ ( ميرحتب ةجراخ ) عينم ( الو )
 نأل اهجوزت امدعب اهيرتشي وأ ادمع اهربد" ىف اهحكني وأ هتينزم وأ هتخأ اهنأ
 يف ةعجارمل الو ) ةهاركل هيلع ماقي ال حاكن ين تبثو ةقلطملا يف تدرو ةمتملا
 كرت اهءادف نآل ( ةيدتفمل الو ) ةمصعلا عاطقنا مدعل اهيف امل هجوزت وأ ( ةدع
 ى قارفلا ىلع اهل ام اهئاطعإل اهل ملأ ال هذهو “ قارفلا ملآل ربج ةعتملا نألو « اهنم
 نأل ا۔ه ةعتم ال نأب ىلوأ هذه لب ع كلذ اهل ناك اذإ اهسفن قالطب نئابلا اذك و

 دنع اهتطرش نإو ) اهسفنب هتلعاف يهو ضرب مل ولو ه_۔لع ضام اهسفن اهقلطت
 وهو ى « ناويدلا ه رهاظ رايتخا وهو ( اهتطوش نإ ) اهطرش ( زوج و ى ءادف
 نألو ى الالح م"رح وأ امارح آلحأ اطرش الإ مهطورش ىلع نينمؤملا نآل رهاظ
 اهف نأ اك « تءاش ام طرش ىلغ اهلبقت نأ اهلف ءادفلا ةعجر لبقت ال نأ اهل
 وأ اهريخ نأب اهسفن ةرات الو حاكنلا دقع دنع تءاش ام كرتت نأ

 ىالطلل ةعقوملا اهنال اهسفن تراتخاف قتعف ادبع ناك وأ “ تقتعو ةمأ تناك

 . اهب ملأ الف

 راهظ وأ نيمي دعب رهشأ ةمبرأ يضمب يأ ( ءاليإب ةنئابلاو ةنعالملا يفو )
 يف ناعللا و ءاليإلاو راهظلا نأ اهتوبث هجو ( نالوق ) رفكي نأو ءيفي نأ نودب
 هجوو ى )١' قالطلا اومزع نإف » : ىلاعت هلوقل ءادفلا ايس الو قالطلا كح

 . ٢٢٧ : ةرقبلا ةروس )١(
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 ايهنيب ثرإ الو ، قالطلا موي يف نإو ص ثالث تاذو ةنئاب اهمكردتو

 ىلعو هردق عسوملا ىلع فورعمب ةعتملاو 2 ةدع ف نإو { تومع

 . .. ...... ى هردق رتملا

 ةنعالملا يف يدنع حيحصلاو ى قالطلا يف احارص تدرو ةعتملا نأ توبثلا مدع

 اهنألو ص قالطلا يف تدرو ةمتملاو “حيحصلا ىلع قالط ريغ ناعللا نأل اهل ةعتم ال
 ةراغ اهنأل بسعب ةجراخل ةعتم الو ى ةعتملا هربجت ال ام ضعبلا نم امهل لصح دق
 قالط وه امم هريغ وأ نامل وأ ءاليإب ( ةنئاب اهكردتو ) هب درت ام اهب مئاق وأ

 ماقم مايقلا يف ةنئاب ةقيلطت وأ نيتنئاب نيتقيلطت تاذو ( ثالث تاذو ) نئا
 قالطلا ) وأ نيبلا ( موب يف نإو ) ةرم ةيباتكلاو نيترم ةمألا قيلطتك ثالثلا
 امو ثالثلاو نيبلا يف ةجوزلاو جوزلا نيب يأ ( اهنيب ثرإ ال ) هنآل كلذ ( و

 ‘تدترا وأ تنز ولو تبجو اذإ ةعتملا لطبت الو ، (ةَدع يف نإو “ توم) ماق
 تناك نإو ى اهدمي اهكردت مل يعجرلا يف ةدعلا يضم لبق تدترا وأ تنز نإو

 . اهدر بج الف اهتذخأ دق

 ىلعو « ءارادقَة) لالا يف عنسو' يأ ( عسوملا ىلع فورعمب ةعتملاو )
 نايمه ه ريسفت رظناف “ لجو زع هللا لاق اك ( هردق ) لاملا ف قيض ( رتقملا

 يمفأشلاو كلام بهذمو انبهذم وهو ؛ حيحصلا وه كلذو « داعملا راد ىلإ دازلا

 نيسمخب ديز نب رباجو ى ءادوس ,ةمأب فوع نب نمح رلا دبع عتم دقو ى دمحأو
 : تلاقف ى مهرد الأ ةرشعب ةيراج يلع نب نسحلا عتمو ى نيبوثب هريغو ى امهرد
 . قرافم بيبح نم ليلق عاتم

 ضوفم هنأو ى رسعلاو رسيلا يف جوزلا لاحي ربتعت ةمتملا نأ ىلع لدت ةيآلاو
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 ةجوز نود دبع ةجوزو ى ةملسم ةرح نم لقأ ةيباتكو ةمأل يهو

 . . ‘لودعلا رظنب س هبر لام ردقب رح

 رسوملا لاح نأ نبو ع تاجوزنلل هللا بجوأ قلا ةقفنلاك اهنأل داهتجالا ىلإ
 ةثالث اهطس وأو « مداخ اهالعأ : سابع نبا نعو ى كلذ يف رسعملا لاح فلاخي
 قرولا نم "ءيش وأ ةعنقم وأ ةياقو كلذ نود اهلقأو ى رازإ و رامحو عرد باوثأ

 ص بوث اهطس وأ و مداخ عسوملا ىلع اهالعأ : لاق ذإ يعفاشلا نعو ؛ ةضفلا وهو

 اهيف ربتعي هنإ : ادرفنم ربرج نيا لاقو . امهرد نوثالث نتسحو ن هلام اهلقأو

 بيطت ال ردقلا تاذو « اهسفن بيمطت دوصقملا نأل ى ةقفنلاك اضيأ ةجوزلا لاح
 نأ الإ ؟ بسح ىلع رامحو ةفحلمو عرد ةمتملا : ةفينح يبأ نعو ى ليلقلاب اهسفن

 ةياور يف و “ يي واضيبلا رك ذ اك « لثملا رهم فصن اهلف “ كلذ نع اهلثم رهم "لقي
 ص لجو "لق امب حصتف قادصلاك مسإلا هيلع عقي امب ةردقم اهنأ : يعفاشلا نع

 نعو ى امهرد نيثالث نع صقنت ال نأ بحتسملا نأو ى ةيآلا رهاظل ةيفانم يهو

 نعو ٤0 1 احلا ريدقتب : هنع ةياور يفو ص رامحو عرد هب يلصت ام يمه : دمحأ

 « اهلثم ىقادص فصن : ليقو ؤ بابلجو ةفحلمو رامحو عرد اهطس وأ : ءاطع
 . بوث اهمضوأو مداخ اهعفرأ : ليقو

 لقأ ةيباتكلو ( ةماسم ةرح ) ةعتم ( نم لقأ ةيباتكو ةمأل يهو )

 ةجوز نود دبع ةجوزو ) ةملسم ةرحك امه : ليقو « ءاوس :ليقو ى ةمأ نم
 . ( هبر لام ردقب رح

 افمنإو ص جوزلا لاحل نيفراملا ( لودعلا ) ةثالث ( رظنب ) ةعتملا ردقتو
 ء اوداعأ لام وذ هنأ مهل نابو اهوردق نإو ى مكاحلا نذإب وأ هنذإب اهنوضرفي
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 ، ةدع دعب ةللاحم اهيف يزجت الو ، بايث ىلع ال ةميق ىلع ربحو

 ص كلذ يف صخرو ٠ هيلإ ع وج رم لك اذكو . مي ومت لبقو

 كحلا لبق هلام فلتو اهوردق نإو ى هل سيل هدنع ام ضعب جرخ نإ اذك و

 الإ و ص اودممت نإ اونمعض صقن وأ ةدايزب اوباح نإو ى اوردق ام همزل اهب هملع

 راب نإو ى اهتذخأ نإ اهتدر ةدع ف اهنأ نابو اوردق نإو ‘ كلذب اهوربخأ

 اهاطعأ امو هيلع اقفتا ام نيجوزلا يزجيو « اوداعأ اهئاضقنا دمب دْعَب

 . هلبقت مل نإ هسفنب هردق ام ال < ردقت ن أ لبق « هتيضرو

 ربجي امنإو “ اهريغ وأ ( بايث ىلع ال ) ريناند وأ مهارد ( ةميق ىلع ربجيو )
 ء « ناويدلا » يف ام ىلع اهريغ ال امل ضرفب ل يقلا يفو “ لبق ال ميوقتلا دعب اهلع

 اهنوموقي نمي نايتإلا ىلعو “تم"وق نإ اهميلست ىلع ربجي هنأ يدنع يذلا : لوقأو
 < هملع ىقح اہأل كلذو ى هيلع مهترجأو < دعب ميلستلا ىلعو .ى مو ةت مل نإ

 الو اهيلع ربجي ال : لاق ، ةبحتسم اهنإ : لاق نمو 0 ءامرغلا اهب صصاحتو

 موقت دعب و ، ةدع دعب ) اهنم هنربت نأب (ةللاحم اهيف يزجت الو ) اهب ممصصاحت
 نم روكذملا ( كلذ يف صخرو ) ميوقتلا ىلإ يأ ( هعييلإ عوجرم لك اذكو
 مدع حيجرت انه هرهاظ و « ميوقتلا لبق ميوقتلا ىلإ عجر امو ةعتملا يف ةلاحملا
 ص خلا انوزوم وأ اليكم اهف قدصأ نإ : باب يفو « ميوقتلا لبق ةللاحملا ءازجا
 ص مةوقي مل نإو حص هنم همزل نم قح وذ أربأ نإو : لاق ذإ ءازجإلا حيجرت

 وهف صيخرت ءازجالا نأب هحيرصتل انهام ربتعملاو « م"وقي ىتح ال : ليقو
 ءازجألا حيجرت نم بابلا كلذ يف هترابع نم ردابتي ام نأ ىلع ةنيرق

 : . دارم ريغ
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 ء هتايح يف اهتيحأ نإ هتوم دعب اهجوز ثراو دنع ةنئاب اهكردتو

 ريقف وأ ًايعجر ينغ قلط نإو كلذك امتيحأ نإ جوزلا دنع اهثرو

 موي لاح عبتمتلا ربتعا ةدعلا ءاضقنا دنع ىنغ وأ رقف عقو مم

 3 قالطلا موي ال اهئاضقن ا

 ءىربتو اهك رتت نأ اهل و : لاق ذإ بابلا كلذ يف ام قفاوبام « ناويدلا ه يفو

 هلبق وأ ميوقت دمب اهجوز تأربأ نإ و “ ھا ضرفت نألبق ال : ليقو ىاهنم جوزلا

 هبحاص هك رت ىقح لك اذك و ى طقست : ليقو ى هنع طقست مل ةدعلا يف نيل وقلا ىلع

 اهنم هأربأ تءاش نإ ةدعلا لبق اهىلع اهك ردت : لاق نمو “ هل نوكم نأ لبق
 زيجأو ى ضرفت نأ لبق اهريغل اهيطعت نأ "حصي الو ى اهلبق اهنم هتأربأ اذإ
 اهك ردتو عفدلا لبق اهجوزت ولو اهوضرف نإ (اهكردتو) « ةبهلا يف لهجلا زاوجل

 الإ يمجر يف ة"دع ءاضقناب وأ اهماقم ماق ام وأ ثالث وأ نئاب ,قالطب ( ةنئاي )

 نإ هتوم دعب اهجوز ثراو دنع ) [نئاب ناك ولو اهل ةعتم الف اهسفن تقلط نإ

 دنع وأ ( جوزلا دنع ) اهتوم دعب ( اهثراو ) اهكردي ( و ى هتايح يف اهتيحأ
 نَل دح دهشت نأ اهؤايحإو « اهتابح يف ( كلذك اهتيحأ نإ ) تام نإ هثراو

 اهأ ةنّتبلا تماق نإ اهنأ يدنعو 0 هبلاطت اهنأ الودع نْيَتأرماو الجر وأ

 وأ هتبلط اهنأ ىلع دهشت مل نإو « داهشإلاب ا_ئايحإك كلذف هتصاخ وأ هتبلط
 . ردقلا نيعم هنأل ءايحإ الب كردي هنإف نيدلا فالخب اهب اهيلع هتصاخ

 يف طسوتملا ىلع مالكلاو ث ( اريقف وأ يعجر ) اقالط ( ينغ قلط نإو )
 ىنغ دمب ( رقف عقو مث ) ي ريقفلاو ينفلا ىلع مالكلاك اهدمب امو ةلأسملا هذه
 موب لاح عيتمتلا ربتعا ةدملا ءاضقنا دنع ) ه رقف دعب ( ىنغ وأ ) قلطملا
 امنإف ع امهف مكحلا موب : ليقو © اهب امل مكحلا موي الو ( قالطلا موب ال اهناضقنا
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 اهحبر اهلو { ايضارت نإ ةدع يف إو يعجر تاذ ةعتم تزاجو

 . . . . . . . ‘ اهف ترعحتا نإ

 هلاوحأ تلدبت وأ « لاح ىلإ لاح نم كلذ لبق لقتنا ولو اهقاقحتسا لاح ربتعت

 دافتسا نإو “ همزلت مل اسلفم لاحلا كلت يف ناك نإف « ةريثك ارارم كلذ لبق
 آرسوم ناك نإو ى مزلت مل اهدعب الإ دفتسي مل نإو اهدعب هتمزل ةدملا يف يهو
 تقو هلاح ملمي مل نإو ى انئاب اهقلط نإ هيلع نيد يهف سلفأ مث قالطلا لاح

 . هنيمي مم هلوق لبق" سالفإلا ىعداو قالطلا

 يأ ث فاضم ردقي وأ “ تابثإلا ىنعمب تابتك عبتت يأ ( ةعتم تزاج و )
 لبق تام وأ تتام نإو ( ايضارت نإ ةدع يف نإو “ يعجر تاذ ) ةمتم ءاطعإ

 وأ تام نإ هنأ طرش نإ الإ ةعتملا در هتثرو وأ جوزلا كردي مل ةدعلا ءاضقنا
 ملو درلا طرتشي مل نإ : ليقو “ هطرش هلف اهتثرو اهتدر ةدملا مامت لبق تتام

 هنأل ةدملا ءاضقنا لبق تتام ذإ ةثراول وأ هنم اهدرب نأ هلف همدع طرتشت

 ء ةعتملا قحتست ال اهنأ رهظ متت نأ لبق تام وأ تتام املف ى ةمتم اهنأ ىلع اهاطعأ
 . فنصملاو ءايرك ز وبأ ىرح هملعو

 ةدملا يف اهايإ اهاطعأ يتلا ةممتملا يف يأ ( اهيف ترجتتا نإ اهحير اهلو )
 يف ترجتتا نإ تحير ام اهل يأ ى ةدملل ريمضلا عجر كلو ى دعب اهاطعأ يتلاك

 اهحير امهل :لاق فيك : تلق نإو « اهدعب ترجتا نإ تحير ام اهف نأ اك « ةدملا

 هنكلو “ تحر امو ةعتملا اه : ُتلق ؟ ةعتملا ن ود حبرلا امل نأ ديرب هنأك

 نإو يمجر تاذ ةمتم تزاجو : هلوقب اهف ةعتملا نوك ركذ نع ىنفتسا

 ىتح اهيلع ربجي مل ةدملأ يف ةعتملاب امهدحأ ضري مل نإو ى ايضارت نإ ةدنع يف
 . ةدملا يضقت
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 اهحبرو اهتدر اهاداف وأ امهدحأ تام وأ تمرح وآ اهيف اهعجار نإو

 دنع رقتفا مش ةدع يف ينغ عتم نإو « اهانع اهلو ص هثراول وأ هل

 نئابلا يف ربتعاو ، سكعلا يف اهل دازو ء امهنيب ام هل تدر اهئاضقنا
 ةمأ قلط نمو . صقن وأ هدعب لاملا داز س قالطلا موي تالثلاو

 ينزت اهارب وأ « همرحب ينزت نأ لثم اهيف ( تمرح وأ اهيف اهعجار نإو )
 الام ائيش تلعف وأ اهيف ( اهاداف وأ ) اهيف ( امهدحأ تام وأ ) “ ةمهب ولو

 تام نإ ( هثراول وأ ) يبح نإ ( هل اهجبرو اهتدر ) وه لعف وأ هعم ةعتم
 اهنأل جاوزألا نيب ءانع ال هنإ : انلق ولو (اهَعانع ) تتام نإ اهثراول وأ ( املو )
 اهدر اهمزلي ال : لاق ص ةعتم ةيدتفملل : لاق نمو ى جوز ريغ ةقلطم رجّتلا نيح

 ام هل تدر اهناضقنا دنع رقتفا مث ةدع يف ينغ عتم نإو ) اهحبر در الو

 نأب كلذو ى ريقفلا ةمتم ىلع ةدايز ناك ام وهو هرقفو هانغ نيب ام وأ ( اهنيب

 عم رقتفي وأ « ةعاسب ولو ءاضقنالا دمب اريقف كلذك يقبو اهئاضقنا لبق رقتفي

 ولو ءاضقنالا دعب اينغ يقب نإ امأو ع ةعاسب ولو هدعب اريقف ىقبيو ءاضقنإلا

 يف ) ينغلا ةعتم ىلع ريقفلا ةعتم تصقن ام ( اهف دازو ) اهيلع در الف ةعاس

 دعب ةدنلا يف ىنغي نأب اهدعب ينغتسي مث ةدملا يف اريقف اهمتمي نأ وهو ( سكعلا

 دعب هانغ يقبو ءاضقنالا عم هرقف لاز وأ « ةعاس ولو اهدمي اينغ ىقبيو رقف

 . ةعاس ولو ءاضقنالا

 ء دحاو اهقالط نميف ةقيلطتك اهوحنو ( ثالثلاو نئابلا يف ربتعاو )

 يضملا مويك قالطلا موي نحنو ( قالطلا موب ) نانثا اهقيلطت نميف نيتقيلطتو
 ( ةمأ قلط.نمو ) ث هنيح يف هةحتست اهنأل ( صقن وأ هدعب لاملا داز ) ءاليإلاب
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 ناك بيع ىلع علطا نإو ٬ اهيرتشم عتم ةدع يف اهبر اهعابف آذحاو

 ء نامضلاب جارخلاو ء ةلغلا نم اهنأل ةعتملا كسمأو اهدر ءارشلا لبق اهب

 ةقتعمال ‘وأ هل تبهو نمل يهف ةدعلا يف اهقتعأ "وأ اهبهو نإ اذكو

 تبهو وأ تعس م ‘ نبتقملطت وأ نئاب تقلط نإ لوألا دسمللو

 > ترقتع ١ و (

 اهنأل ( اعرتشم ) قلطملا كلذ ( عتم ةدع يف ار اهعابف ادحاو ) !قيلطت
 ىلع علتطا نإو ) هدنع يهو اهتدع تضقن اذإ هدنع تناك نيح ةعتملا تقحتسا

 ( نامضلاب جارخلاو ةلفلا نم اهنأل ةعتملا كسمأو اهدر ءارشلا لبق اهب ناك بيع
 ىلع امأو ى عيبملا دري وأ ش"رأ الب هلبقي نأ نيب عيبملا يف رييختلا لوق ىلع اذك و

 . ةعتملا يرتشمللف شأرآلاو عيبلا موزل لوق

 ( ف ةدعلا يف ) هجوب هكلم نم اهجرخأ وأ ( اهقتعا وأ اهبهو نإ اذكو )
 ٠ ى رخآل هنمو ص رخآ ىلإ دحأ نم تلقتنا نإ اذك و ( هل تبهو نمل يه ) ةعتملا

 هبلإ اهجرخأ نمل وأ ( ةقتعملل وأ ) هكلم يف ةدملا تمت نمل ةعتملاف ؛ اذكهو

 وأ اهب وأ اهعبي مل نإف “ قتع يف وأ هريغ كلم يف يهو ةمتملا تقحتسا اهنأل

 لوألا ديسلل ةعتملاف ‘ ةظحلب ولو ةدعلا يضم دعي الإ اهقتعي وأ كلذ لثم لعفي
 ىلع ( نيتقيلطت وأ انناب تقلط نإ لوألا ديسللو ) اهنأ اك ص يناثلل الو هقتمملا ال
 نمو ڵ هجوب تجرخأ وأ ( تقتعا وأ تبهو وأ تعيب مث ) ةرحال نيتنثإلا نأ
 اهمّتم ءاوس ى ةثلاثلا ةقيلطتلا تقلط نإ لوألل هدنع ةعتملاف ثالث اهقالط : لاق
 ةدغلا بقع هل اكلم تناك نملف ىلوألاو ةيناثلا ف امأو ى اهدعب وأ ةدعلا يف
 « . ةدملاب الصتم
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 ةدعلا يف هكلم نم هجرخأ ش يعجر هدبع ىلع قلط نم اذكو

 ةثالثلاو نئابلا يف عئابلا ىلعو قتعملا وأ هيلإ لقن نم ىلعف تعطقنا مث

 اهيف هجرخأ نإ

 ةدملا يف هكلم نم هجرخا مث ايمجر ) قالط ( هدبع ىلع قلط نم اذكو )
 ذإ بيعملا لاوقأ هيفف بيع كلذو ( هيلإ لقن نم ىلع ) ةمتملا ( ف تمطقنا مث

 :لاق نم لوق ىلع الإ ةدملا ءاضقنا دعب الإ بجت مل اهنآل ( قتعملا وأ ) عيبلاب لقن
 تقلط نم ىلع اهلك روصلا كلت يف اهنإف تءاش نإ ةدعلا يف ةأرملا اهك ردت اهنإ

 اقلطم هكلم يف تقلط يذلا لوآلا ةمألا ديسل نوكت اذك و ص هكلم يف يهو
 ةدعلا نامز يف اهجوز عم اهلاح ًايعجر ةقلطملا : راثآلا ضعب يفو ى اذه ىلع

 داقعنا و ' قالطلا فادتراو ى ةقفنلا بوجو نمو ى ةقلطملا ريغ ةيجوزلا لاحك

 ى عاتمتسالا ادع ام « ةيجوزلا ماكحأ نم كلذ ريغو « ءاليإلا موزلو ى راهظلا

 : يمصاملا لاق ى ذذلتلا هجو ىلع رظنلاب ولو هتامدقم الو ءطو هل زوجي الف

 ةمجوزلا ةلاحك ةدع ىف ةيعجر ةقلط تاذ لاحو

 قالطإلاب عاتمتسالا يف الإ قافنإلاك هىلع بجاو نم

 آ : ةفينح وبأ معزو ءةيعفاشلاو ةكلاملا دنعو اندنع ةقلطملا ءطو مرحو

 هل نم لعبلاو ، )١' ي نه"درب قحأ نهتلوعبو لف : ىلاعت هلوقل ءطولا ةحابم
 ىلع ) ةمتملا ( و ) ثاربملاو ةقفنلا ىلع اسايق يقبف ةدملا ماكحأ نم هنألو « ءطو
 وأ عيبب ) هجرخا نا ةثالثلاو ننابلا يف ( هكلم نم هجرخمو دصلل ) عنابلا

 اك رقشم دمصلا ناك نإ و ى اهدعب هجرخأ نإ ابس الو ص ةدملا ف يأ ( (اهيف) هريغ

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٦٢٨ .
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 : ليقو « مهلاومأ ردقو ث هيف مهئابصنأ ردقب مهيلع هتداس تمزل اذإ ةعنملاف

 ناك نإ الإ مهنم سلفملا ىلع طقست امنإو “فيعض وهو “ مهنم رسملا ىلع بجت ال
 بجت امم قالطلا لثم اذك و “قالطلا دعب نج ولو قلطملا ةعتملا مزلتو ى دارملا وه

 اهك ردأ ةنونجم وأ ةلفط ةجوزلا تناك نإو ىهتفيلخ ىلع كردتو ى رم ام ىلع هيف
 . اهب مئاقلا وأ ةفيلخلا وأ بآلا
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 باب

 > ةدعلا ف امج وز اهانكسو اهت وسكو يعجر تاذ ةقفن تم ٠

 باب

 ةقلطملا ةقفن يف

 ولو ( اهانكسو اهتوسكو يمجر ) قالط ( تاذ ) ةجوز ( ةقفن تمزل )
 ى قالطلا لبق كلذ نم اهل اك رثكأ وأ ةنس تلاط ولو( ةدعلا يف اهجوز ) َةَسأ
 ى اثالث طسوألاو ى رهشلا ف نَْسنمأ ةبيوب “ تابيو عبرأ ينغلا ىلع نأ كلذو

 ءآدم" نورسثعو عبرأ يهو ى ةلمعتسملا ةبيولا عست يهو ىةميدقلا ةبيولاب كلذك
 نرق فصنو “ ضمب مالك هيضتقي ام اذه « دم اثلثو دادمأ ةرشع ينفلا ىلعف

 ؛ قييضت كلذو « نيتبيو لك عم هفصنف الغ الإو صخر اذإ ةبير لك عم اتيز

 يفو ى ارمت اتمو موي لكل بحلا نم عاص عبر طسولا ىلع نإ : ليق ام ىلوألاو
 نامهرد و ىاهلف آدبأ ربلا لك أي نمم تناك نإو “ةرذ ةرذلا تقوو "ربأ "ربلا تقو
 . ك احلا ىرب ام ىلع نهدو امادإ رهش لكل ةثالث وأ
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 . . > عضت ىتح طقف ةقفن ًانئاب وأ انحام تقلط لماحلو

 ينأ دمحأ انمع طخ دحو امعو : ةتس دأ نبا ورمع نب دمحم هللا دمع وب أ لاق

 ةلماكلا ةقفنلا يف هيلع ضرفي ريقفلا نأ خياشملا هلبق نم ىلإ هدنسأو هللا همحر ةتس
 ريمش يقابلاو ةرذ وأ حمق نمثلا حمقلاو ريمشلانيب « ةبرج ه ليكب ينعي « ناعاص

 نامهرد عاضرلا يفو ى اكمس وأ املمهرد يثلث عم اتيز عاصفصن عم رهش لك يف

 هل ضرفي عاضرلا دح نم عيضرلا جرخ اذإف : لاق “ عيضرلا ةقفن ريغ ينمي

 اسمخ غلب اذإف ى ةقفنلا فصن هل ضرفي نينس عبرأ هبلع تت اذإف « ةقفنلا ثلث
 لجر ةينك « ةبرج » ىف ةتس وبأو . ها ةلماكلا ةقفنلا هل ضرفي نينس تس وأ

 دمحم هللا دبع وبأ ىنكي اك « نآلا ىلإ دلولا نم هيلإ بستني نم لك اهب ىنكي
 ريغو « بيترتلاو ى دعاوقلاو ى عضولا ةيشاح » بحاص فورعملا يشحملا روكذملا

 ص همأ تقلط" اذإ ريغصلا ةقفنو : هللا همحر ىنايسبلا لاق ى هتيرذ نم هنأل كلذ

 فصن ث < رابش أ ةسمخ غلبي قح عاضرل ا نع لصف اذإ ةقفن ثلث تجوزت ولو

 رظنب لوق كلذ يفو ت غلبي ىتح ةقفنلا اثلث مث رابشأ ةتس ىلإ لصي ىتح ةقفنلا
 . ها فلتخت مهنيب لاوحألا نآل كلذ دنع هيف لودملا

 ذإ نيحلا يف اهجوزت زاوجل سملا لبق ةقلطملل ىنكس الو ةوسك الو ةقفن الو
 : يمصاملا لاق ٤0 هعضرب نم رحح ق هنأل عيضرلل ىنكس الو اهملع ةدع ال

 ىضقنا ام عاضرلاو هيبأ ىلع اضفلاب ىنكس عيضرلل سيلو

 نإو : ةخسنلا يفو ) عضت ىتح لصقف ةقفن انناب وأ اثدلث تقلط لماحل و (

 كشلا قيرط ىلع تضرف كنأ لاحلاو يأ ى لاحلل و : اولاق “ خلا اثالث تقلط
 مل نإ يأ فوذحم ىلع فطملاف ةفطاع اهانلمج نإو ى نئاب وأ اثالث تقلط اهنأ
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 كف وذحمب اقلعتم طقف هلوق نوك.ف انئاب وأ اثالث تقلط وأ ںانئاب وأ اثالث قلطت

 ةقلطملل هناحبس هللا اهتبثأ اك طقف ةقفن نئابلا وأ ثالثلا تاذ لماحللو يأ

 باستكالا نم لمجلا اهعنمي دقو “ لمحلاب اهنطب لغش هنأ كلذ هجوو ى اهمومع ىلع
 ١ هضمب .و ٠

 ولو لماحلا ةقلطملل نأ ملعلا لهأ عمجأ : ميهاربا نب فسوي بوقعي وبأ. لاقو
 لهأو دابع نيا لاقف لماح ريغ اثالث ةقلطملا امأو ع ىنكسلاو ةقفنلا اثالث تقلط

 :اثالث تقلط ال سيق تنب ةمطافل للع هلوقل يأ « طقف ىنكسلا اهل ; ةنيدملا

 هلوق يف همومع ىلع كحلا يقبف ى ىنكسلا طاقسإ ركذي ملو 2 )١' « كل ةقفن ال »

 هذهل يأ ىنكسلاو ةقفنلا اهل : عيبرلا لاقو ى ةيآلا ه ؟نئهوشيكنسأ ل : ىلاعت

 هللا لوسر نع هنع هلا يضر باطخلا نب رمع ىور دقو ى ةغبات ةقفنلاو « ةنآلا

 قفثليل » : ىلامت هلوقب ةقفنلل يداربلا جتحاو 4 ىنكنلاو ةقفنلا امل نأ : قلع

 ‘ ةروك ذملا ةمطاف ةياور هضرامت نكل همومعل ةيآلا ٢١) هتمس نم ةمس ود

 يل لعجي ملف للع هللا لوسر تيتأ : هلوقل ‘ ىنكس الو ةقفن ال : موق لاقو

 ةأرما لوق ىلإ هللا باتك عدن ال :.باطخلا نب رمع لا۔ة ى ةقفن الو ىنكس

 ملو « نهونكْسأ »» : ىلاعت هلوق ىلإ ريشي « 'تبَذَك مأ 'تقدَصأ يردن ال
 . هديس هنع يطعيف دبعلاو "رحلا كلذ يف ءاوسو ى دحأ هملع ركني

 ٥ س يص ےص

 . دراد وبأو يقهيبلاو ينطق رادلا هاور ) ( ١

 . ٧ : قالطلا ةروس )٢(

  

 



 ىلعو ء اهيلو وأ اهلام يف لب ء اهعضو لبق تام نإ هثراو مزلت الو

 تم رح وأ هنم تناب لماح عنم جوزللو > هتدالو مول نم اهدلو

 هيلع اهلو ، عضت ىتح هتدارأ نإ هدلب نم دعبب اهدالبل لقنت نم

 ٠ ٠ ٠ ٠ > ةوسك ال آضيأ نكسم ةقفن عم

 اهتطرش نإ الإ دواد نابلس يبأ دنع ال نالسيو دنع ةقفناا ةيدتفملا لماحلل و

 هنع هللا دبع نب رباج لاق ( اهعضو لبق تام نإ هثراو ) اهتقفن ( مزلت الو )

 وا انام يف ) تمزل ( لب ) “ 0 ةقفن اهنع ىفوتملا لماحلل سيل » : قل
 الو “لام هل ناك نإ ( هتدالو موب نم اهدلو ىلعو ) لام اهل نكي مل نإ ( اهيلو
 اذك و « هسفنل اهدلو لام نم اهيلع قفنأ ام هلام نم اهيلع قفنأ يذلا اهيلو درب

 وأ هنم تناب لماح عنم جوزللو )ةدملا يف تتام نم ةقفن جوزلا لام يف مزلت ال

 اهريغ دالب وأ ( اهدالبل لقنت نم ) مرحت ملو نيبت مل نإ ابس الو ( تمرح
 (هدلب نم) دعب ناكم يف وأ َدْسب يذ ناكم يف دالبلا كلت نوك لاح يأ (دعبب)
 دلبلا برق ولو اهمنم هل : ليقو “ لقنتلا يأ ( هتدارأ نإ ) نيخسرف نم لقأ ولو

 ال ) لقنتلا نم اهمنم هنآل ( اضيأ نكسم ةقفن عم هيلع امو “ عضت ىتح )
 دقو “ هريغب تناب نإ ليق اذك و « قالطلاب تناب نإ قالطلا ةعتم اهل و ( ةوممك

 مل لماح عنم هلو “ ميرحتب تجرخ نمل ةعتم الو ى ةعتملا ال نميف فالخلا رم

 : « ناويدلا » يفو « ةوسك و نكسمو ةقفن ايل و ‘ لمحت ملو نبت مل نم عنمو “ نبت

 ءةقفنلا يف لوق ىلع يأ ةقفن الو عضت ىتح دلبلا نم جورخلا نم نئاب ىلبح عنم هل

 )١( نابح نبا هاور .
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 ؛ نالوق ؟ ال "وأ عضولل ةقفن دبع نم تناب نإ لماح ةرحل لهو
 نم نإو تناب نإ لماح ةمأل ةقفن الو { قتع نإ دبعلا ىلع اهلو

 ايبقتع دعب دبعلا ىلعو اهتقفن هيلع : ليقو ، رثكألا دنع رح
 الف اهلمح قتعو .رح نم لماح ةمأ تناب نإو ث عضت تح

 ، اهل ةقفن

 اهب جرخي نأ هعنمي هيلع لخدف لمحلاب اهيرقشم ربخأو لماحلا هتيرس" عئاب اذك و
 ٠ ھا باغ وأ تام نإ هماقم لجلا بحاص ىلوو ك عضت ىح

 ىلإ يأ ( عضولل ةقفن ) ءالوم ىلع ( دبع نم تناب نإ لماح ةرحل لهو )
 رحلا تلمش ذإ اهرهاظب ة۔,آلا مومعل حيحصلا وهو ى اهليطعت هدبعب نأل عضولا
 نإ اهل ةقفن ألو “( نالوق ) ؟ هديسل الو دبملل ال اهل دلولا نأل ( ال "وأ ) دبملاو

 نئابلا لماحلا ( و ) “ لماح ريغ ىلع ولو نبت مل نإ امهلو ى لماح ريغ هنم تناب
 ىنكسلا اذك و ى ال : لىقو « هل دلولا نأل ( قتع نإ دبعلا ىلع ) ةقفن ( اه )
 ( رثكألا دنع رح نم نإو تناب نإ لماح ةمأل ةقفن الو ) قباسلا فالخلا ىلع

 ىلعو “ رح وهف رح نينجلا وأ ةمألا دلو نأ طرش دق ناك نإو اهديسل دلولا نأل

 نأل ( اهتقفن ) ادع نإ هالوم ىلعو ارح نإ ( هيلع : ليقو ) ةقفنلا جوزلا

 اهجوزو ةمألا قتع ( ايهقتع دعب ) اهتقفن ( دبعلا ىلعو ) اهليطمت اهجوزب
 ولو اهديسل دبع وهف تعضو ىتح قتعت مل نإو هل دلولا نآل (عضت ىتح) دبملا
 : لقو ( امل ةقفن الف اهلمح قتعو رح نم لماح ةمأ تناب نإو ) جوزلا قتع
 قالطلا هيف ام نهوحن و لئاسملا هذه يف ىنكسلا يفو 0 لوألا ىلع رثكالاو اهل
 . اقباس فلخلا نئاب

 



 نإو س هيلع اهل ةقفن الف هل بوهوملا هقتعأف اهلمح اهبر بهو نإو

 هيلعف هلت لمحلا بر قتعي ملو ةمألا قتعأ مث لمحلا ديسلا بهو

 الماح ةيرس قتعأ نمو « جوزلاو ديسلا ىلع ال ، عضت ىتح اهتقفن

 الماح ةرح تجرخف ةمأ ىرتشا وأ

 ىلع يأ ( هيلع امف ةقفن الف هل بوهوملا هقتعاف اهلمح اهبر بهو ناو )
 كلم اهنأل اهالوم ىلع ةقفنلاو رح دلولاو تناب اهنأل اهجوز ىلع الو هل بوهوملا
 ولو اهقفنيف اهتمجر هل نال انئاب نكي م اذإ اهجوز اهتقفن موزلب لكشي الو ى هل
 ص هقتعأ و اهلمح هل بهو نم اهتقفن مزلت ال هنأ همالك رهاظو « هريغل اكلم تناك

 همزلت الو اهلح ال لكأت ىتلا يه اهنأل كلذك وهو قوقحلا نم قحل هقتعأ ولو

 يه لب ت تاذلاب لك ات ام الك آ سيل هن ل اهنم هيذغت و اهنم اهنينج عافتنا درجمل

 . اهلطع هنأل ادبع ناك نإ هالوم ىلعو هيلع : ليقو ع تاذلاب لكأت تلا

 بوموملا وهو ( لمحلا بر قتعي ملو ةمألا قتعأ مث لمحلا ديسلا بهو نإو )
 ىلع ال ) هل دلولا نأل ( عضت ىتح ) هل دلولا نآل ( اهتقفن هيلعف هلمح ) هل

 يف ضبقلا طرتشا نمو «. هل سيل دلولا نآل ( جوزلاو ) اهقتعأ هنال ( ديسلا
 : ليقو « اهل ةقفن الف ديسلا اهقتعأ نإ و هقفنلاب هيلعو ديلل لمحلاب كح ةبهلا
 مل نإ نالوق لحلا قتع يفف لمحلا بهي نأ لبق ةمألا قتعأ نإو ى جوزلا ىلع
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 اهكلم وأ ةداقتعا يف ( ةمأ ىرتشا وأ ) هنم ( ذاماح ةيرس قتعأ نمو )

 تجرخ ق رقتسملا نم لاح ى هنم ( لماح ةرح تجرخف ) اهارستو ام هجوب
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 ‘ عضولل اهقفنأ زيمم ال امم وهو اهما رش خسفب ملع وأ تقحتسا وأ

 كلذ ىلع تماقأف اهجوز هتمعز هلام نم نومت يهو قلط نإ رفاسملاو

 ، قالطلاب ملعلا لبق هنم هب نومت ام در اهمزلي مل مدق مث آريثك

 هحوب هنع ةمرحم و أ هنم مرحم ت اذ تحرحخ و ] ( تقحتسا وأ ) ةرحل تعن ال

 ردي مل ذإ اك ملعلاب ( زيمي ال ايم وه ) هخاسفنا ( و اهنارمش خسفب ماع وأ ) ام
 هل لجحلا نآل ( عضولل اهقفنأ ) اهجوزتف همأ اهنأ ملعي ال نأ لثم هتمرح اهنأ
 عيض ذإ ةقفنلا هيلعو بسنلا تبثي مل ملعلاب زيمي امم ناك نإ و « تباث هنم هبسنو

 ص يرستلا باب يف "رم ام يف حيحصلا وهو « لمحلاب اهلفشأ و هلهجب بسنلا يف هقح
 : ليقو ى هتقرافل لهجلاب هرذمعل امطق انه زييمتلا مدعب دييقتلا هيلع لدي اكو

 . ءاملع سانلا لك سيل ذإ < تبثي

 هدارمو ى تنابو رفكي ملو ىلآ وأ رهاظ وأ هتجوز ( قلط نإ رفاسملاو )
 نم تجرخ اذإ يعجرلا قالطلاو هارجم يرجي ام وأ ثالثلا قالط : قالطلا
 هتدقتعا يأ ( هتمعز ) دق اهنوك لاح ( هلام نم نومت يهو ) يمجرلا ةدع
 دعب تفرصو تلكأ ولو ليلق ايس الو ى ( اريثك كلذ ىلع تماقاف اهجوز )

 اهمزلي مل ) وه مدقي مل ولو دوهشلا ربخأ وأ كلذب ربخأو (مدق مم ) ةدملا رادقم

 ق هلعفت نأ امل زوج ام در الو اسبلو انهدو ابرشو الكأ ( هنم هب نومت ام در
 ك_اذ ىلع تماقأ نإو ص ىنكسلا ةرجأ الو ى قالطلا دعب عيبو ةقدصك هلام
 . اهيلع مرغ ال نأ ىلوألابف اليلق

 اذك و « ملعت ال ثيح اهتاوف عم ءاليإ وأ هراهظب وأ ( قالطلاب ملعلا لبق) و
 رفسلا سيلو ملمت ال ثيحب ثنحف هلعف مدمل وأ ميش لعفل قالطلا امف قلع ول
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 اقلطم تام موب نم تمرغ ملعت ملو هرقس ف تام نإو ‘ اهؤانع همزلو

 تامو ترفاس مث هتومل اهبر اهربد نإ ةمألا اذكو 7 ةئرولا لام هنأل

 { هثراو ىلع اهؤانع اهلو « ملعت مل نإو ، قتع دعب تلكأ ام تمرغ

 اهقلط نم مكحو « ملعت الو الثم اهقلطي نأ يف بلاغلا ىلع يرج وه امنإو اطرش
 راهظلاب تجرخف ىلآ وأ َرَماظ وأ نْسَملا يف ثالثلا ىرجم يرجي ام وأ اثالث

 نم كح ملعت ملو دحاو تيب وأ دحاو دلب يف وأ لايمألا لخاد وهو ءاليإلا وأ

 رضاح وهو اهيلإ لسرأو كلذ لعف نإ اهيلع مرغ ال اذك و « ارفاسم كلذ لعف

 دحاو اهربخأ وأ اهوربخ ل وأ ةثالثلا وأ نادهاشلا اهيلإ لصي ملو بئاغ وأ

 هللا نيبو اهنيب امأو « كحلا يف درت ال ةيتآلا قتعلا ةلأسم يف اذك و ى هتبذك و

 ص لمت ال ثيحي هقالطب كلذ يف ببستملا هنآل هتقدص نإ دحاو دهاشب ولو درتف

 ذإ هسفن مزلأ هنأل هب ملعلا لبقو قالطلا دمب هيف تتنمت ايف ( اهؤانع همزلو )

 . ملع الب قلط

 (ملعت ملو ) كلذ وحن وأ نجسلا يف وأ رفسلا نود وأ ( هرفس يف تام ناو )
 17 وأ ةدملا يفآ ريثك وأ الىلق ( اقلطم تام موب نم ) كلذ (تمرغ) هتوم

 لاملا يف أطخلاو « ريصقت الو كلذ يف هل ببس ال هنألو ( ةثرولا لام هنأل )
 (هتومل اهبر اهربد نإ ةَسألا اذك و) “اهؤانع اهل و نامضلا ال مثإلا ليزي امنإ ندبلاو

 ام عقو وأ ملعت ملو رفس ريغ يف تام وأ ( تامو ترفاس مث ) هتوم ريغ وأ
 ىلع اهؤانع املو ملعت مل نإو قتع دعب تلكأ ام تمرغ ) ملعت ملو هيلإ اهربد

 دعب هنم نومت تناكف ملعت ملو رضح يف اهقتعأ نإو ثروملا لام يف ( هثراو
 . اهؤانع اهل و درت مل امل زوج ام لعفت وأ قتعلا
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 نم : ليقو ، تعنتما نإ اهدلو عاضرإ اهجوزل اعضاو مزلي الو

 تناك ولو هعضرت ىتح هلبقي مل نإ ددع الب برضب ربجتو ى اهريغ
 ؟ال وأ ربجت له ، اهريغ لبقي مل نإ مألا ريغ يف فلخلاو ء هتمصعب

 اهدلول وأ ، هتمصع يف تناك ولو جوزلا دنع اهتبلط نإ إ ةرجأ املو

 ‘تعنتما نإ اهدلو عاضرإ اهجوزل ) دلو ( اعضاو ) ةأرما ( مزلي الو )

 كةريزنخك مارح ال ،ةحعنك لالح ناويح نم ولو ( اهريغ نم ) عاضرلا ( :ليقو

 لبقي نأ يأ ى ( هلبقي مل نإ ددع الب بوضب ربجتو ) ى لوقلاب امل ظلغي نكلو
 ( هتمصعب تناك ولو ) : هلوقو ةمصعلا تجرخ ولو ( هعضرت ىتح ) اهريغ
 نع لبق ولو هيبأ عم تناك اذإ هعاضرإ اهمزلي : ليقو ث مزلي ال : هلوقل ةياغ

 يضر نإ الإ نيلوح لبق هلصفت الو رفعج نبا هرك ذ اك نالوح متي ىتح اهريغ
 يف تناك ام هتقراف ولو هعاضرإ اهيلع بجي : ليقو “ يبصلا رضي الو هوبأ

 كلذك ف رعلا ناك نإ اهيلع عاضرإ الف اهفرسشثل عضرت ال نم تناك نإ و هتمصع

 نكي ملو رسعأ وأ بآلا تام وأ اهريغ نع لبقي مل نإ الإ طرسثلاك فرملاو

 ناك وأ > ثراو هل نكب ل نإ هعض رت نم ترجأتسا وأ تعضرأ الإ و لام دلولل

 . هل لام الو

 تنأو ريغل دئاع ريمضلا ( ربجت له اهريغ لبقي مل نإ مألا ريغ يف فلخلاو)

 الوق ؟ ( ال وأ ) ظفلل آرظن هلبقي مل نإ : هلوق يف هركذ اك ىنعملل ارظن
 اهلو ص لوألا حيحصلاو ى ةيجنتلا ىلع مالكلا دنع قوقحلا باتك نم ناملعي

 جوزلا دنع اهتبلط نإ ) اهلثم ةرحأك هعاضر ىلع ( ةرجأ امل ) همأ ( و) ةرجألا

 هل ناك نإ اهدلو دنع وأ يأ ى ( اهدلول وأ ) ) قلطت ملو ( هتمصع يف تناك ولو
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 . . . . . مطفي ىح عيضرلا ةقفن و 0 حجارلا ىلع

 ةرجأ ال هنأ هلباقم ( حجارلا ىلع ) هدلو لام وأ هلام نم ةرجألا اهطعيلف لام
 ىنعملا نوكي نأ زوجيو « اهدلو لام يف اهك ردت ال هنأو ةمصعلا يف تماد ام اهل

 ص يمفاشلا لاق هبو ث حجارلا ىلع اهدلول عاضرإلا ناك وأ هتمصع يف تناك ولو

 بوبحم نبا لاقو ةمصعلا تجرخ ولو اهدلو عاضرإ يف اهل ةرجأ ال هنأ هلباقمو

 هنأ رقعح نبا رهاظو > حاكن ةدتمم وأ ةحوز تماد ام امل ةرجأ ال ةقىنح ةم وبأ و

 يفو ‘ يعرش بأ ريغ نم اهدلو عاضرإ ىلع ريحت و هتحوز تماد ام اهل ةرجأ ال

 . زاج اهريغ هتضرعتسا نإ و « نالوق هلام يف اهترجأ

 ةدعلا يف اهسفن يف اهتقفن ىلع ةدايز ( مطفي ىتح عيضرلا ةقفن ) مألل ( و )

 كلذ يف مالك ىتأيو ص نيمهرد هل اوردق دقو ى هنهدت نأب ولو هب هنومت ام ردقب
 > » ةبرح » لحب ناعاص ىهو > ةلماكلا ةقفنلا ثلث ماطفلا دعب ريقفلا ىلع هتقفنو

 مهرد يشثلثو اتيز عاص فصن مم رهش لك يف ريعش يقابلاو ةرذ وأ حم نمثلا

 : لقو > راشأ ةسجخ غلبي ىح وأ > ننس عبرأ هل مت نأ ىلإ [(<كمس وأ [ل

 ديدحتلا سبلو “ثةلماكلا ةقفنلا هذه فصن هل نوكسف فصنو رابشأ ةمبرأ

 تيأر مث ى هدضو لك آلا ليلقلا ليوطلا نايبصلا نم نآل ءيشب يدنع رابشألا
 ةعبس نم ناك نإ : لىقو ى تلمك نينس تس وأ سخ غلب اذإ و 0 يويغل كلذ

 عبضرللو © اهاثلثف ةرشع ينثا ىلإ ةرشع نم اهثلثف ةسمخ نم وأ همأ ةقفن فصنف
 . رهشلا ىف ةيقوألا نمث ةنضاحلاو رهشلا يف ةيقوأ

 :دوه خيشلا ريسفت ىلع هتيشاح ف ةتس يبأ نب ورمع نب دمح هللادمع وبأ لاقو

 ضعب لوق نم بيرق وهو ى غلبي ىتح ةقفنلا اثلث لف نينس تس غلب اذإ هنأ

 رابشأ ةسمخ غلب اذإ :لبقو ىغولبلا ىلإ اهاثلث هلف رابشأ ةتس غلب اذإ هنأ ةقراشملا
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 ةماتلا نم صقن غلبي ملو راشأ ةعبس غلب اذإ :ليقو “غلبي نأ ىلإ اهاثلثف فصنو

 الو ةجوزلا الو لفطلا الو عيضرلا ةقفن يف ةدح ال هنأ هب لوقأ يذلاو « اليلق .

 ء ةنكمألاو ةنمزألاو سانلا لاوحأ فالتخال لودعلا رظنب كلذ لب ى ةقلطملا
 : لاق يمصاعلا تيأر مث

 يضاقلا داهتجا ىلإ لكوم ضارتفإلل عجار لكو
 ناكملاو نامزلاو رعسلاو نايعألاو تاقوآلا بسحي

 ام الإ مزلي الف ‘ لك آلا ةليلقو لوكلا نهنم “ ةوسكلاو نكسملا يف اذك و
 ملسيو هعم ءاحلصلاو مكاحلا كلذ يلو اميتي دلولا ناك نإ و ‘ حيحصلا ىلع لك أت

 هلك ءيشلا عيبي الو ى نيدلا يف اذك و ى مزلي ام ردقب هلام عابيو رهش ةقفن هل

 ى مهارد ةثالث رسيأ نإ لفطلا يبأ ىلع : ليق دقو ى اعاتم وأ اناويح ناك نإ الإ

 ؛ م احلا ىرب ام اهل : ليقو « نامهردف ريقف نإو “ فصنو نامهردف طسوت نإ و
 اهلف ًارسكمو احيحصو ءاقنو افيز دلبلا مهارد تناك نإ و ؛ حيحصلا وه : تلق

 ةوسك هدالوأل هيلعو الدع مكاحلا هاربو هب لماعي ام : ليقو « ءاقنلا ةحيحصلا

 عضرت نمو “ مهددعب ةرجألا ةعضرملل و ص لودعلا رظنب دربلا يف راثدو شارفو
 نإو ى هريغ عضرت الف مزلي امب هثراو وأ امهل ماقو قلطم وأ جوز نم اهدلو
 ريغ بآلا ثراو وأ همئاق وأ هوبأ ناك ولو اهنبل هنع لضف نإ نذإب الإ رجاب
 ،هيلع يبتكا وأ هيلإ هيعفدإ :هدلو مأل ليق لام بالل نكي مل نإو ى ال فصنم

 حملاو بطحلاو تيزلا امل ضرفي دالبلا ضعب يفف اهبساني ام مزليف ةضيرملاو

 نيداتعم زهدو لحك و حابصتسالل تيزو ربرسو ريصح و“ةرم دعب ةرم محللا و

 شرفو سنكك نطب ام تمدخ ردقي مل نإو ى مداخو طشمو ءانحو : ليق
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 ىلإ رهشلا يف فصنو ناتبئيو اهل : ليقو امهل ريرح الو اهيلع لزغ وأ جسن الو

 يمشاهلا "دملا ينو ى يقلم هةدلمب ةدم" نورشعو نانثا ةبيولاو « تابيو ثالث

 دمب ناثلثو ةدم ى ةنيدملاب اريمأ ناكو ى يم وزهلا ليعامسا نب ماشهل بودنملا
 نمسلا ال لخلا ضرفيو ى ةهكافلاو نمسلاو لسملا لثم ضرفي الو « قلع يبلا

 نإ ريرسلاو شارفلاو ةداسولاو ءاطغلا كردتو « هلكأ هيف فرتعي ال دلب يف

 كردت ال : ليقو ى لوأ نم كلذو نارئفلاو ثيغاربلاو براقملل هبلإ تجاتحا

 نآل اليلق اهقادص نوكي وأ ةنس وحن ةدملا لوطت ىتح شارفلاو ةداس ولاو ءاطغلا
 ضرفيو هنم وأ اهنم هعم كلذب عاتمتسالا هلو ةداع اهلهأ نم هب زهجتت اع كلذ

 كلذ نأ ركذ اك نمسلاو تيزلاو عيلخلاو نوباصلاو محفلا دالبلا ضعب يف اهيف

 ص ناعبر قيقدلاو ى فصتف محفلا الإ لك نم فصنو لطر ساف يف ضرفي
 “لقمو طس وتموينغ ةعبرأ ض ورفلاو“دقوملاو نوباصلاو تيزلا ودبلل ضرفي الو

 هماعط ةنؤمو هسفن يف دلولا ظفح ةناضحلاف“ ةناضح ىمسي دلولاب مايقلاو“مدعمو

 ؟ نضاحلل قح يه له ةناضحلا يف اوفلتخاو هدسج فيظنتو همجضمو هسابلو

 الف نوضحملل : ليقو ڵ اهبحاص اهطقسأ اذإ قوقحلا رئاسك اهطقسأ اذإ طقستف ا
 : يمصاعلا لاق اهطقسأ نإ طقنت

 ةنابتسم لوقلا اذه لاحو ةناضحلا يف نضاحلل قحلا

 طقست نا امن سكملاب ليقو طقستف ا۔مطقسي اهنوكب

 طاقسإب نيلوقلا ىلع طقست الف ىلاعتو هناحبس هلل : لسىقو 0 ال قح : ليقو

 هيلع ربجت دلولل ىح اهنأ ىلعو ى دلولل مآلا ربجت ال نضاحلل قح اهنأ ىلعف نضاحلا
 نضاحلل و “ايهيلع ةدراولا عورفلا دارطا هبسانيو ثايمل ىقح اهنأ ريتخاو“رذملا ال
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 تداز نإو ةقفنلا امهل : ليقو ‘ اهدنع هنوك درجم ىلع ةرجأ الو ةمدخلا ةرجأ

 ةرسوم تناك نإو ى ةقفنلا اهلف ةريقف مآلا تناك نإ : ليقو “ ةرجألا ىلع

 تناك نإو ى ةرجألا اهلف رَبكك مهريغل جوزتلا نع تدعق نإ و ‘اضيأ نالوقف

 اہنم هقافنإو هراد عيب ىلع هتناضح همأل هتدج تدارأ نإ و « ةقفنلا نود

 يمه : لمقف « د راد هل ىقبتف اهلام نم 4ةفنت نأ لع هتناضح هبأل هتدح تدارأو

 امهادحإ اذك و “ىلوأ مآلا نأل ىلوأ مألا لبق نم هتدج : ليقو ى هلام ءاقبل ىلوأ

 ىلوأ ىشنألاف هسفنب موقي ال فيعض فلخ يبصلاو “هنود وأ يبصلا لامب ةمعلا عم

 ،مراحملاو محرلا تاوذ نم ةنضاحلا نوكت نأبحتسيو“ ةقفشلا اهعبط يف نال هب
 نمو يصولاو قتعملا و خآلا نباو معلا نباك ةيالولا درجمب هتنضاحف ركذلا امأو

 : ىمصاعلا لاق “ ناطلسلا همدقي

 'قَفشأ رومألا ف نبأل 'قَسلأ ءاسنلا ىلإ اهفرصو

 مرحم تاوذو نهل اطرش محرلا تاوذ نم نهنوك و

 : يمصاعلا لاق ى راغتالا ىلإ يصلا ةناضحو

 روهشملا يف "دحلا مالتحالاو روكذلا يف رافثألل ىهو

 : يمصاملا لاق ى اهب اهجوز لوخد ىلإ ةبصلا ةناضحو

 ااهمأ مش ىلوأ مألاو ىهتنملا لوخدلل ثانإلا يفو

 ؛ اذكمهو
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 ص ةمعلا مث ى تخألا مث ى بآلا مث بآلا مأ مش : ليق ى ةلاخلا مث تدعب نإو
 ددمت اذإو ص ةبصعلا مث يصولا مث « خآلا مث ع تخألا ةنبا مش « خآلا ةنبا مش

 اذإف « يمالاف يوبآلاف قيقشلا مدقيو “انس ربكألاب ءىدب' ةجرد لمأ

 رطشلا دمب يمصاملا لاق ص ةقفشلا بيزم ربتعا هجو لك نم اووتسا
 : مدقتملا

 اهب اهمأ مث ىلوأ مألاو

 بستنا هل نم ماف بأ مث بالا مأف ةلاخف امأف

 ؛ دجلا مأ ينعي

 خس رب ل خأف تخأ ةنباف خألا ةنباف ةمعملاف تخالاف

 يعرم اهب "نسلاو قحأ يصولاو دمب تابّصملاف

 : ليق ى فالخ مآلا ةهج نم تاهمألا نم اهقوف امو مآلا دعب بآلا يفو

 بألا : ليقو ى بآلل ةدجلا دمب نم ىلع مدقي : ليقو ى رخؤي : ليقو « مدقب

 روكذلا ةيقب نم ىلوأ ءاسنلا ةيقبو“ميلعتلاوةيبرتلل روكذلا راغثإ دنع مآلا نم ىلوأ

 . ملعأ هللاو < ءاوس : لسقو ى تخألا تنب : لقو 0 ىلوأ خألا تنبو

 ى غولبلاو « لقملاو ى زرحلاو ى ةنايصلاو ، مسجلا ةحص : ةناضحلا طورشو
 : يمصاعلا لاق ى ةنايدلا و

 ةنايدلا و فيلكتلاو زرحلاو ةنايصلاو ةحصلا : اهطورشو
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 دق ضرملا نألو ؟ هريغل موقي فيكف ى هسفنل مايقلا نع زجعي ضيرملا نأل
 ىحات ةرعم هعم فاخم نوصي ل نمو “ صرمنلاو ماذجلاك ىلامت للا نذإب لقتني

 نم هعم فا۔خ لزنملا فرط ىف نمك رضلا هعم فاخي زرح يف سيل نمو ى دلولا
 .موقي نمل ناجاتحي يصلاو نونجملاو « اهريغل وأ هبايثل دلولا قرسي نمم وأ عبس

 طورش نمو “ نوضحملا ىلع نمؤي ال ىتسافلاو ؟ امهريغب ناموقي فيكف ى اهب

 ؛نوضحملل ادج اهجوز ناك نإ الإ ةأرما نضاحلا ناكنإ جوز نع ولخلا : ةناضحلا
 : يمصاملا لاق

 ادع جوز هل نوضححلا دح ادع جوزلا مدع ىانإلا يفو

 ءاه : ليقو ص حيحصلا وهو ى نوصت ال اهنأل « ةهيفسلل ةناضح الو
 ؛ سنوتب رنئموي ةعامجلا يضاقل اهيضاق بتكف ةحابب تلزن : ةفرع نبا لاق

 ىلإ هرمأ هيلع موكلا عفرف اهل ةناضح ال نأ : بتكف مالسلا دمع نبا وهو

 يضاقلا عم تقولا ءاهقف عاتجاب رمأف “ءايرك ز يبأ ناطلسلا نبا ىبحي يبأ ناطلسلا

 قفأف > سنوتب ةحكنألا يخضاق نوراه نبا مهنم ناكو اوعمتجاف > روكذملا

 ضعبو نوراه نيا ىتفأو ى اهيلع ةناضح ال نأ رسلجملا لهأ ضعبو ناضاقلا

 نوراه نبا ىوتفب رمأف ناطلسلا ىلإ كلذ عفرف “ ةناضحلا اهف نأب سلجملا لهأ
 ةناضحلا تطقس اذإ و > ةجاب يضاقل كلذ بتكي نأ ةعامجلا يضاق رمأو

 > لاز نإ روهشملا ىلع دوعت الف جوزتتل تطقس نإ الإ ‘ تداع لاز م ث رذعل

 : يمصاملا لاق

 . ادب دق رذمل اهطوقس امو

 نإ دوعت ال روهشملا ىلع يهو

 ادبأ دوعت رذملا عفتراو

 "نرق" جيوزتب اهطوقس ناك
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 نم تعجر وأ نبللا داع وأ تحص اذإف « نبللا مدعو رفسلاو ضرملاك كلذو

 اهجوز قرافت مث ةجوزتم يهو ةناضحلا بجت نأ لثمو ى ةناضحلا تداع رفسلا

 اهتك رتف ةناضحلا تبجو دقو ةجوزتم ريغ تناك اذإ ام فالخب ةروذعم اهنأل

 . جوزتلل

 يلولا رفاس نإو “ دمب اهدجي مل هوحن وأ رفس ثداح الب ةناضحلا كرت نمو

 دلولا ذخأ هلف هوحن وأ رجل ال ةناطتسالل ادعاصف دربأ ةتس لاملا قفني يذلا
 ةنضاحلا تناك ولو : ليق هعم تنكسو ترفاس نإ الإ ةنضاحلل قحالو “هعم

 : يمصاعلا لاق امأ

 لقنتلاو ناطتسالا دصقب ىلولا رفاس نوضحملاب ثيحو

 ةنكاس كانه تراص اذإ الإ ةنضاحلا قحل طقسم كلذف

 مك'رّسَسي" يذلا وه { : ىلامت للا لاق “ رحبلا بوك ر مدع طرتشي الو

 اهدحأ دح ل دلو امل “ةأرما دلو هل لجر جوزت نإو » ١ » رحبلاو "رلا ق

 عم تنكس اذإ ةدجلا وأ مآلا اذك و ‘ كلذ ملع نإ هنع رخآلا دلو جارخإ

 : ليقو ى هتنكاسم عنم دجتف بآلا امأو ص هجارخإ رخآلا دجي ال امهدحأ
 > تاش نإ مألاو بألا ةنكاسم عنم بهذملا و ررص هتنكاسم ف له رظنب

 ناك ولو ص اهاضرب الإ هيوبأ عم اهنكسي نأ هل سيل : اضيأ كلام نع يور دقو
 ررض نم ةجوزلا ىلع امل ةمعلاو تخالاك امهريغ اذك و ى ءانبلا لاح اهعم

 )١( سنوي ةروس : ٢٢ .
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 { اهريغ لبق ولو هعاضر تبلط نإ مال دلو درب ربجيو

 ص ةرضمل الإ هيوبأ ةنكاسم نم عنتمت ال ةعيضولا : ليقو ى اهرمأ ىلع مهعالطإ
 : يمصاعلا لاق

 ؛نَمكس ايهمم ءانتبالا نيح نم. "نم جارخإ نم ناجوزلا عنميو
4 

 كجلا كاذ سكع مهاوس يفو مأ وأ ةدج وأ دلو نم

 دارأ مث ةدج وأ م أ وأ دلوب يه وأ وه تأي ملو ءانتبالا نوكي نأ سكملاو

 . هدارأ نم كلذ دحي الف “ كلذب نايتإلا يه وأ 'وه

 اهنع اهنذإب ولو جرخ اذإ ام لمشيف اهيلع هررضَقب يأ (مأل دلو درب ربجيو)
 تبلط نإ ) هجورخ الثم بآلا بلطو جرخي مل اذإ امو ى هعوجر تبلطو

 ليقو ص لثملا ةرجأك تناك نإ ةرجأب هتبلط ولو ( اهريغ لبق ولو هعاضر

 نإو ص رخف تبلط يتلا ةرجألا نم لقأ ةرجأب وأ ةرجأ الب ةعضرم دجو نإ .
 نأ فنصملا هركذ ام رهاظو اهل مالكالف ةرجأ الب هدنع هعضرت نم دجو

 نأ ةجوزلا ىلع : ليقو “ ضعب دنع حيحصلا وهو ى اهيلع ال مألل ىتح عاضرلا
 ص ةقلطملل يه امنإ و ى رثك ألا هيلعو هتيابر ةرجأ ال اهتنؤم هيبأ ىلعو اهدلو عضرت
 موقيو اهل يبرب نم راضحإ مم كلذف اينغ نإ و « ةوسك و ةقفنف اريقف نإ هنأو
 . هعاضر اهيلعو هحالصب

 ةفيرش وأ نيللا تاذ ريغ وأ ةضيرم نإ الإ اهنبإ عاضرإ اهمزل :« رثأ » ينو
 ك هلام بسح اهترجأ اهلف اهقلط دقو تعضرأ نإو & عضرب نم بألا ىلعف ردقلا

 د۔حو وأ رسعأ وأ اها وس ض رب ل نإو ‘ هعضرب نمل هدلو عفد اهب ضرت نإف
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 نمف نكي مل نإو ى هلام نم هدلو تعضرأ تام نإو نالوق ؟هذخأ هل لهف لقأب
 تقلط نإو ى اعضرم دجي ىتح هذخأ هابأ مزلي مل هععاضرإ تبأ اذإو ى اهلام

 ىقح لمحلل ةقفن ال : ليقو ‘ ليق ابف عاضرلاو لمحلا ةقفن اهلف اعضرم الماح

 ناك نإ درت : لبقو ءال : لىقو “ تدر همدع نّسبتف لمحلل تقفنأ نإو “ عضت

 : يمصاملا لاق ع سكعلاب : ليقو ى مكاحلا كحي

 المج قحتسي ام هدلاو ىلع لام يذب سيل عضرمو
 عاضرإلا ةرحأ قالط عمو

 ه۔ب صصخي يذلا اهدعبو

 لمحت تاذ كاذ مم نكت نإو

 اضقلاب هتمزل دق اثبحو

 ناطلس الب عفد نكي نإو

 ىقح ضرفلا هيفف لام هل نمو

 عاضرلا ةدم مامت ىلإ

 هبجومب هطوقس ىرب ىتح

 لدعلاب ةقفن هل تديز

 ىضتقت هنمث شفناو ذخؤت"

 نالوق هب هعوجر يفف

 قحتسا املك طقسي بأ نعو

 اذإف ص جوزتلا اهلف اهيف جوزتت ال نأو نيلوح ىلع هتقلطم عم ىضارت نإو
 ثراو ىلع ةرجألا نأ ى كلذ لثم ثراولا ىلعو : ىنعمو ى اهل ةرجأ الف تبلج
 ءهثراو ىلعف الإ و “هل ناك نإ رثكألا هيلعو ثراولا هنآل هلام يف : ليقو “ لفطلا
 بصاملا ثراولا ىلع : ليقو “ ثرإلا ردقب لك ىلع ةقفنلاو عاضرلا يف كلذو
 نإو “ رذع يسنو ملع نإو ى هتيفيك ملعي نأ هيلع كلذ بجو نم مزلو “ طقف

 ءلالحتسالا وأ صلختلا هل بدنولبق هيلع مكح نإ الإ همزلي مل لاصفلا دعب ركذ
 نم ىلع ليحكت الو حخيرمت الو نيهدت الو اهريغو ةجوزلا ةقفن يف اذك و
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 . هيدي لسغو هبايث سبل ركذلا قيطي ىتح هرغص يف اهدنع هناقبإبو
 ذ برتست م نإ تغلب ولو حكنت ىتح ىثنألاو

 هماطفناىلإ هتعضرأف اهتمآأل هتعفد نإو كلذ طرش نإ الإ ‘عاضرل ترجأ ؤتسا

 ال نرأ يدنع يذلاو ص ليق اذك ى ةعربتم اهنآل اهتمآل الو امهف ةرجأ الف
 اهسفن ترجأف جوز تحت تناك نإو “ ةمألا عاضرإب صقني ام الإ ةرجألا

 نإ خسفلاو منملا هل : تلق « ليق اذك ث ةرجأ خسف الو هل عتم الف اهل نذأ وأ

 . هنذإ الب ترحأ نإ

 باسحب اهل كح ةبابرلا مكاحلا دنع تبلطو هنم اهدلول ةعضرم نع باغ نمو

 نإف « هثراو ىلع تجتحا تام نإو “ همودقل هتجح ىنثتسيو ى هلام يف ال
 لبق نم اقح اهل ملعي ام هنأ هنممي عم ثراولا لوق لوقلا : ليقو ى ىدأ الإو نسب

 ال نرأ هلف ةبابرلا يف مك احلا ىلإ ميتيلا مأ تعفر نإو ث تيملا لام يف يعدت ام

 اهعم اوناك نإ ال هملع اهلف هدالوأل نكسم ءارك ةقلطم تيلط نإو ىاهيف لخدي

 صخرأ دجو نإو ںاهفزنم يف مهانكس ءاركىلإ هبلطت نأ اهل : ليقو اهلزنم يف
 . هارتكا هنم

 لسغو هبايث سبل ركذلا قيطي ىتح هرغص يف اهدنع هناقبإب ) ربجي ( و )
 م نإ تفلب ولو حكنت ىتح ىثنألاو ) نينس سمخ متي قح : ليقو ( هيدي
 ىف لاق “ هرضت وأ اهنم هملعتي وأ اءوس اهدلو ملمت نأ ق مألا كلت ( برتست

 دحاو لك هدارأ اذإ اهدنعف الإو هدنع ناك دلولا ىنغتسا نإ : « ناويدلا »
 بيدأتلل هدنعف مهسفنأب نودقريو نولكأي اوناك اذإ : ليقو ى رافثإلا ءانغتسال
 مآلا : ضعب لاقو ى راتخيف غلبي قح امل دلولاب رمعو ركب وبأ ىضقو « ميلعتلاو
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 {ةمملاو ةلاخلا نم قحأ وه : ليقو ى نغتسي مل ام هب حأ ةمعلاو ةلاخلاو ةدجلاو
 ىثنألا نوكتالو ص تام نإ هناكمب يلولا و < نغتسي ل ولو تحوزت نإ قحأ وهو

 تبيرتسا نإو < برتست مل نإ مالاف الإو ابح ناك نإ بألا دنع الإ تفلب اذإ

 مهدلب نم مهب قحأ يه تقو يف ولو مهب جرخت الو ةقثلا اهيلو دنعف نيمسملا رظنب

 ىلإ مهليوحت نم اهمنم مامعألل و لايمألا نود : ليقو « ةزوحلا نود ايف الإ ةشيعم

 ةوخإلاو “مآلا مأ نم ىلوأ بآلا مأو ى هب ىلوأ دجلاف هاوبأ تام نإ و « مهدلب ربغ

 مل نإو ى لاخلاف ةمملاف ةلاخلاف مآلا مأ : ليقو ى لاوخألا نم مهو « مامعألا نم

 نكي مل نإو « هلام نم رجأب ولو هلام ىلعو هيلع نمؤي نم دنعف بيرق هل نكي
 عبس نم هدحو رايخلا لقعي نأ ىلإ حلصألا دنعف "محرت هل "حص نإو ى هللا لامف

 الوخد نمأ اذإ : لقو ى لافطألا لاوحأ فالتخال ىلوأ رظنلاو ى نينس

 ص رايخلا لقع دقف سجن نم ريهطتو هدحو امونو هسفنب ًابرشو الك أو اجورخو

 ص هيبأ نم ىلوأ دلولا كلامو ى اعطق دحوملا هيبألف اهنع ةمذلا دلو ىنغتسا اذإو

 اذإ رَكنلاب ىلوأ بآلا نأ ضعب ركذو « جوزتت مل ام همال دلولاب قلع مكحو

 ةضيرفلاب اهدلو تذخأ اذإ و ، اراتخا اغلب اذإو ع ىشثنألاب مألاو ى اهنع ىنفتسا

 ص هل ةحلصم ناك نإ الإ هنامدختسي ال : لبقو “ هببأل : ليقو ى هتمدخ اهلف

 ةضيرفلاب هتذخأ نإ و « احربم ال اهيلع ابدأ هبرضو اهيلع هرابجإ هيبأل : ليقو

 . كيل اهدنعو ملمتلاو بألل راهن هدنع نوكي ليقو ى اهنم هتمدخ تدع

 تراتخا نإو “مهتم ريغال اهنم تعزن اهيلع مهتي نم ةلفطلا مأ تجوزت نإو
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 لبقي مل نإ هعاضرإ همأ مزل هعاب وأ اعيضر ادبع بهو نمو

 ماعنألا ف كلذك الو ء كلذب بهاوك عئاب ذخؤيو .ب اهوربغ

 . مئاببلاو

 راتخا نإو ى هيلإ تدر ادحاو تراتخا امكف اهمأ ىرخأو اهابأ ةرات ةلفطلا
 نوكت نرأ تراتخا اذإو ى رايخلا فرمي ال هنأ ىلع ليلد كلذف حلصي ال نم

 ولو ى ةبارقلا رئاس اذك و ‘ سكملابو هيلع تربجأ حلصأ اهوبأو اهمأ عم
 بآلا نيب رايخلا اهل : ليقو ع ايسحي / نإ ةبارقلا نم راتختو « اهاوبأ يبح
 . ةلاخلاو مألا مأو

 اهمآ نم اهقيرفت داراف اهمأ تجوزت فورعم يبأ يخأ تنب نأ يورو
 اوناك ١ رافك ىف ١ “رَمَمنقأل و ] اهمأ دنع اهنك رتتل : هل لاقف ك روصنم وبأ هاهنف

 روهظل هن وفاخىف هييدأتب ن وعمسدف هبدؤد هنأ هب رافكلا منت انعمو ك انه اه

 0١ مهفلخ 'نمم "مهب درتف ل : العو لج هلوقك اذهو ٍ لدعلا ىف هتدش

 . كلذ لك وا نوقفانملا وا ةمذلا لها رافكلاب دارملاو

 هعاضرا همأ مزل ) هجوب ذجرخأ وأ ( هعاب وأ اعيضر ادبع بهو نمو )
 / كلذب ) جرخو ( بهاوك عئاب ذخؤيو ) "رم ام نم ( اهريغ لبقي مل نإ
 و ةبهب هكلم نم اهجرخي ملو اهعبي مل هل كلم مألا نأل مألا عاضرإ نم روكذملا
 :7 كلذك رمألا ( و ) اهريغ لبقي ل نإ اهمزل ةقتعم تناك نإ و ى اهريةب

 تناك ولو « كلذ مزلي ملف لكؤتو حبذت اهنأل ( مئاهبلاو ماعنألا يف كلذك ال )

 : ل افنأل ١ ةروس ) ( ١

- ٤١٦ - 

 



 اهناب ةلمجلا ف الوق اهيف نأل ،ةهاركلاو ممرحتلاو ليلحتلاب اهيف فلتخا امم ةميهبلا
 هتمرحو > اعوج توميف اطسق هعبب رساعتي دق يمدآلا نألو ؛هوركم وأ لالح

 نكي مل تتامف اهحبذي وأ اهعاضرب موقي نمل أطبأ و رساعت نإ ةميهبلاو « مظعا

 . ةعامضلل كرتي الو لكؤن ال ام حبذيو ‘ ًاعسضت
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 باب

 ضئاح ةقلطم دتعت

 دتعت ) جوزتلا نع ةلوقعم جوز نع ةجراخلا اهيف نوكت يتلا ةدعلا يهو
 ضيحي نمم ةنئاك يأ ( ضناح ) دوقفملا ىلو قالط وأ ءءادفب ولو ( ةقلطم

 وأ « اةالط ىمسي امم كلذ ريغب وأ ناعلب وأ اهسفن رايتخاب وأ مرحتلاب ةجراخو
 : مهنع هللا يضر - ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ لاق “توملا ريغ ىمسي ال

 قالط اذك و ص قالطب تسيلف هماقم مئاق وأ جوزلا لمف ريغب تمقو ةقرف لك
 وأ اقلطم هركذب سملا دعب ةقلطملا فنصملا دارأو ط اندنع قالطب سيل كاجلا

 ةدع ال ذإ سملا اهب نكمي يذلا ةولخلا وأ اهنطاب ةيؤرب وأ : ليق “ٍ جارف" يف ,ديب
 خسف وأ ءادفك هجوب كلذ لبق هتقراف يتلا اذك و كاعامجإ كلذ لبق ةقلطملا ىلع
 . ةمهب ءطوب ةدع الو
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 ناك وأ ى دلت نأ نكمي ال ةريغص تناك ولو ةقلطملا قح يف ةدملا بجتو

 عوطقملاو ةريغصلا يف ةدع ال هنأ ضعب ركذو “نسَيَثنآلاو ركذلا عوطقم جوزلا

 ص يرهبآلا لاق هبو « ءاربتسالل ةدعلا نأل « هلثمل دلوي ال يذلا ريغصلاو نيروكذملا

 ركب وبأ لاق هبو ى دسصعبتلل ناترخ"ألاو ى ءاربتسالل الثم ىلوآلا ةضمحلا : ليقو

 حصألا ى نالوق ىنزلاب ةدملا موزل يفو “ لوآلا سنوي نبا حجرو “ يبرعلا نا

 . ضيح يأ ( ءورق ةثالث ) موزللا

 وه اك غلبت ل نم ةربغصلاب دارأ ) رهشأ ةثالث ةربغصك ةسيآ دتمتو (

 تناك ولو سايإلا غلبت مل نم دارأ وأ كلا ءاش نإ ابيرق يتأي يذلا وهو ى بهذملا

 روهشمو ص كلذ هلصاح ام فنصملا مالك يف مدقت دقو “ يبسن اهرغصف ةريبك
 مل ولو اضئاح ىمست اهنأو ‘ ضيحلا رت مل ولو رهشألاب دتعت ال ةغلابلا نأ بهذلا

 ىلع بجي راتخالاو ص 0١ « رمتخت نأ ضئاحلا اورم » : للع هلوقل “ ضحت
 دتعت ةغلابلا نأب حيرصتلا هللا ءاش نإ ابيرق همالك يف يتأيو “ ضحت م ولو ةفلابلا

 " سيات وأ ءورق ةثالث ىرت ىتح جوزتت ال اضمح رت مل يتلا ةفلابلا : ليقو ضيحلاب

 ةثالثلاب جوزلا توفتو ةنس : ليقو ث « ناويدلا » رهاظ رايتخا وهو ‘اهبارتأ

 الف اهنطب يف تام نإو ى ةيباتك وأ ةَمأ ولو ( عضول لماحو ) اهنم ىلوألا
 : ىلاعت هلوقل اهنطب ف تام ولو هَمضت ىتح قفنتو “ هعضت ىتح جوزتت

 . دراد وأ هاور ) ( ١
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 : ىلامت هلوقو ى )6١ ي “ننمَلنح نضي نأ نْللَجأ لامحألا 'تالوأوؤل

 ،يداهتجاب لوقأ تنك اذك ء'"} "ننهلمت نض ىتح نيملعت اوقفنأو ل
 ى هجورخب الإ لحت الف اهنطب يف تام نإف :لاق “ةيكلاملا نم باتطحلا تيأر مش

 ى اهنطب يف تام ولو هعضت ىتح اضيأ ةالصلا كرتت الف ، هترك ذ ام ىنعم يف وهو

 ريخأت ةبيرلا ببس ناك نإف ى الماح اهنوك يف ةبيرو كش لصح اذإو
 يف س ةدعلاك رهشأ ةثالث مث ص ءاربتسا رهشأ ةعست تصبرت هتقو نع ضيحلا

 . ضعب لوق

 تسيأ اذإف « روهشملا ىلع سايإلاو ءارقإلا ترظتنا عاضرإ و ,ضرمل ناك نإ و

 سبح ةبيرلا ببسب ناك نإ و ى ةنسلا ىضمي لحت : ليقو ى رهشأ ةثالث تدتعا
 دمأ ىصقأ دعب الإ حكنت ال نطبلا سبحي ةباترملاو : بجاحلا نبا لاقف نطبلا

 تضم ادإف ‘ ةعبس يورو “ ةعبرأ يورو ى روهشملا ىلع ماوعأ ةسمخ وهو عضولا
 يف ءاوسو ث اضيأ تجوزت ةدملا لبق تلاز نإو ث ةبيرلا تيقب ولو تجوزت ةدملا

 نم كلذ ناك وأ > كلذ - وأ توم وأ ِقالطب جوزلا تقراف هلك كلذ ق

 : يمصاعلا لاق « ىنز

 "لقألا يف رهشألا ةتسو لمحلا ىصقأ ماوعألا ةسمخو

 امأو ؟ كلذ وحن وأ لمح وأ حيرب اهنطب ةكرح له ؛ ةبيرلا تناك اذإ اذهو

 . اه رح ذ م دقت ) ( ١

 . ١ : قالطلا ةروس )٢(
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 نيلجألا دعبأو ، ريخألا سمش بيغمل آرشعو رهشأ ةعبرأ اهنع ىفوتملاو

 ‘ الماح تناك نإ

 اهلمح ققحت نإ : يمخللا لاق ى عضت ىتح آدبأ لحت الف دلولل دوجو ققحت نإ
 ليعامسإ خيشلا لاقو ، ةرابم كلذ ركذ ى آدبأ لحت الف ةدملا لوطل كشلاو
 جوزلاب قحلي هنأ دارأ هنأك و « ناتنس لمحلا ةدم ىصقأ : انباحصأ نم هريغو

 تضم ولف “ هدنع هكرحتب هنم هنأ ققحتي مل نإ ناتنس متت مل ام هتقراف يذلا
 ،يناثلاب قحلي ثيحب نكي ملو ‘جوزتت مل نإ همأ نبا وهف امهدعب كةرحتو ناتنسلا
 . قالطلاب مك احلا كحي مل ام لوألاب قحلي : ليقو

 بيغمل ارشعو رهشأ ةعبرأ ) اهب لوخدم ريغ ولو ( اهنع ىفوتملاو )
 ال الفط ناك نإ و ؛ دلي نأ نكمي نمم جوزلا ناك نإ ( ريخألا ) مو۔.لا ( سمش
 عوطقملل : ليقو ى هتافول ةدع الف 'هامشنأو هرَك ذَ عطق وأ ، كلذ هنم نكمي

 «عبارلا نم هتلمكو ثلاثلاو يناثلا يف لالهلاب تلمع رهشلا ءانثأ يف تام نإو “ةدع

 حيحصلا وهو تقولا نم بسحت : ليقو “ رجفلا عولط دعب تام نإ اهموي يغلتو

 دارملاف ‘ روهمجلا بهذمو انبهذم وه ريخآلا سمش بيغم نم ركذ امو « يدنع
 ةرشعلا ىلايللاب يضقنت : فلسلا ضعبو يعازوألا لاقو « اهمايأ و يلايللا رشعلاب

 ةعبرأ لجأو عضولا لجأ ( نئيَلَجألا دعبأو ) رشاملا مويلا لوأ يف لحتو

 نياو ىلع دنعو ى اندنع ًاطابتحا (لماح) اهنع ىفوتملا هذه ( تناك نإ ) رشعو

 ةبآو لماوحلا ةيآ مومع نيب عمج هيفو ، سابع نبا نع كلام لاق هبو ' سابع
 . توملا

 نمحرلا دمع نبا ةملس وبأ و ةريره وبأ و هريغو كلام راصمألا ءاهقف لاقو
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 نهلجألامحألا 'تالوأو » : مومعل اهلمح عضت نأ اهتدع نإ :ةمألا ءاملع روهمجو
 يضر ةملس مأ لوقلو < قالطلا يف ةيآلا تناك نإو )١١' "نمل نضي نأ
 تءاجف رهش فصنب اهجوز ةافو دعب تدلو َةَيمَلْسألا ةعيبس نإ : اهنع هلا
 رخفلا لاق هبو “ « تئش نم يحكناف تللح دق » : لاقف نل هللا لوسر

 رهشألا تمت اذإ و “ ريخأتلا يف ةدئاف الف عضولاب ةئيرب محرلا نأ ملمي هنأل يزا رلا

 ص ثيدحلا يف هيوبيس خيش دامحو نسحلا نعو ث لحت اهنإ لئاق الف لحملا يقبو
 تالوأو ةياورلا هذه دريو « سافنلا نم رهطلا دعب الإ لحت ال اهنأ : يعازوألاو
 هب ذوخأملا وهو ى سابع نبا لاق ام ىلع لمعلا : ةدبع وبأ لاق ڵ ةيآلا لامحألا
 امأو خلا (٦٢) : نوفوتي نيذلا و ظ : هباتك يف هناحبس هللا لوق وهو « اندنع

 الإ جرخت الف نيتفصب ناتعمتجم ناتدع كلذ نأل يأ ةصخرف ةعيبسل يللع هلوق

 صوصخب نيتيآلا نم ,لك مومع صيصخت هيف نألو ى نيلجتألا رخآ وهو ى نيقيب
 ةيآو ى ةافولا ريغب لمحلا ةيآ ديقتف ص ةدعاقلا وهو ى نيليلدلاب المع ی ىرخألا

 هدوعسم نبا نع لقنلا فلتخاو « رشعو ةعبرأ ىلع داز ولو « لمحلا عضوب ةافولا
 جوزلا توم موي نم مايأ ةسمخو نيرهش لبق تعضو نإ الماح اهنع ىفوتملا ةمألاف

 ةعبرأو رهش لبق ةيباتكلا تعضو نإو ى هتوم موي نم ددملا اذه متي ىتح صبرقت

 اعضت مل نإو ص هتوم موي نم ددملا اذه متت تح صبرتت اهجوز توم موي نم رشع
 نمو ىاهتدع تمت مايآلا كلت لبق اتعضو نإ : ليقو « امضت ىتحف اهمايأ تمت دقو
 ،هتوم موي نم ددملا اذه اتمتأ رشعو رهشأ ةعبرألبق اتعضوو ةرحلاك ايهتدع : لاق
 . عضولاب اتلح : لبقو

 )١( اهركذ مدقت .

 )٢( ةرقبلا ةروس : ٧٢٤ .
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 ص ةرحلا فصن اهنع ىفوتملا ةمألاو ، عضو يف ريخألا ربتعاو

 ةباتكلاو ء هفصنو رهش وأ ربحب ناقالطو ناتضيحف تقلط نإو

 ٠ ٠ ثلثلا اهتيدو ‘ اهلثم : لىقو ‘ ةملسم ةرح كل

 :يف ثحبب اهتركذ نالوق ىنكسلا يفو « ةوسك الو اهنع ىفوتملل ةقفن الو

 يف ريخألا ربتعا ) نطب ين نينجلا ددمت نإ ( و ) « داعملا راد ىلإ دازلا نايه »

 ولو « هريغب وأ تومب اهجوز تقراف ى ريخألا عضوب الإ ةدملا متت الف ( عضو

 ( اهنع ىفوتملا ةمألاو ١ ؟ ريخالاب وأ لوألاب جوزلا توفت له يتأي اك اوفلتخا
 اهنع ىفوتملا ةيرلا اذك و « مايأ ةسمخو نارهش ( ةرحلا فصن ) لماح ريغ

 فصنو رهش وأ نيتضيحب ةيرسلا يربتست : ليقو “ جوز يه يتلا ةمألا ىلع المح

 . رشعو ةمبرأف هب قتعت نم اهثرو نإ و ‘ ضيحت ال تناك نإ

 اهجوزل ( و ناتضيح ) اهتدع ( ف ) ةجوز يه ةمأ ( تقلط نإو )
 نأ ةرحلا فصن اهنأ ىضتقمف الإ و يناثلا قالطلاو ةيناثلا ةضيحلل ( ربجي قالط )

 نأ الإ فصنو قالط اهجوزل نوكي نأو ‘ ةضيح فصنو ةضيح اهتدع نوكت
 رهش فصن يأ ( هفصنو رهش ) ادع ( وأ ) نائزجتي ال قالطلاو ةضيحلا
 . هلك كلذ يف ةرحلاك يه : ليقو ى مادختسا كلذف رخآ

 حكنت ىتح ةقيلطتب نيبتف ،هتدعو قالطلا يف ( ةماسم ةرح ثلث ةيباتكلا و )
 رهش اهلف ةافولا ةدع يفو ى رهشبف الإو “ ضميحت تناك نإ ةضبحب دتعتو رخآ
 اهجوز ثرت ال ةأرما لك : ليقو ( اهلثم : ليقو ) مويلا ثلث ريغ رشع ةعبرأو
 ةريغص وأ ةسيآ تناك نإ رهشأ ةثالثو ضيحت تناك نإ ءورق ةثالث ةافولل اهتدمف
 ةيدو لتقلا ةيد ءاوس يباتكلا ةيد فصن وهو ةملسملا ةيد نم ( ثلثلا اهتيدو )
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 رح نم نإو ةمألاو ثالث دبع نم نإو ةرحلا قالطو .قافتإ

 ء ةدعلا نهملعو ءاسنلاب قالطلا نانف ء اندنع ناقالط

 اهلقع ةيدو ةملسملا دي ةيد ثلث الثم اهدي ةيدف ‘ حورجلاو حراوجلا

 اهتيد : ةيكلاملا ضعب لاقو ث انبهذم لهأ نم ( اقافتا ) ةملسملا لقع ةيد ثلث

 . ملسملا ةيد عبر

 عجاريو قلطيو عجاريو قلطي ينعي ( ثالث دبع نم نإو ةرحلا دمو (
 قلطيو حجاريو قلطد ( ناقالط رح نم نإو ةمألا ) قالط ( و ) قلطيو

 ربتعم يأ ( ءاسنلاب قالطلا نإف ) "يلعو دوعسم نباو ةفينح يبأ دنعو 7 اندنع )

 ةيباتكلا ىالطف “ فصنو قالط امل ناكل ًأزحتت ال ةقملطتلا نأ الولو ٤ ءاسنلاب

 اهماكحأ نم وهف ةأرملا يف رتثأ هنآل كلذو ى دحوم نم نإو ى رم ام ىلع دحاو
 . ةدملاك

 ةدعلاو لاج رلاب قالطلا » : ل ينلا ىلإ اعوفرم سابع نبا نع يورو

 كلامو سابع نباو تباث نب ديز لاق هبو ؛ حمحصلا يئ { تشب ملو « ءاسنلاب

 امأو « رح ملسم نم ةملسملا ةرحلاك ثالثب الإ ةيباتكلاو ةمألا نيبت الف يمفاشلاو

 لاقو ى هتهج نم قالطلا نمب ار ارتعا ةدحاوف كرشم نم امأو ص ناتنثاف دمع نم

 ةمألاك ناتقىلطت دبع نم ةرحلا قالطف 0 كرسثلاو قرلاب ربتعي : هريغو يتبلا نامثع

 ةدحاو دحوم نم نإو ةيباتكلا قالط و“ناتقىلطت رح نم ةمآلا قالط و « هنم

 ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ لاق « ذاش لوق وهو ى رمع نبا نع يورم وهو
 دمعلا قالط و “ةثالث دحوملا رحلا قالط : :نيلوآلا نيلوقلا ركذ دعب مهنع هللا يضر
 لاجرلا هرابتعاب ال نهرابتعاب ( ةدحلا نهيلعو ) دحاو كرشملا قالطو ى نانثا



 ٥ ةعبرأل تمتا مايأ ةسمخو نيرهش نود تقتع مث ةمأ جوز تام نإ
- 

 فعكم وأ كثفرالث نم لقأ تضاحف ًايعجر تقلط نمو 0 انيب رشعو

 ص ءانب الب اهنع ىفوتمال تلقتنا اهنع تام مث رهشأ ةئالث نم لقأ

 ص ةرحلل هب تلقتنا ةدعلا يف تقتع مش نئاب نإو ةمأ تقلط نإو

 ولو “ لاجرلا اهيف اربتعم تسدل ةدهعلا نأ اوعمجأ مهنأ هجوو ى اعامجإ : لىق

 الو آرح اهجوز نوكل ةرحلا ةدع دتعت ال ةملسملاك ةيباتكلا ةدع ضعب لاق
 مايأ ةسمخو نيرهش ) خالسنا ( نود تقتع مث ةمأ جوز تام نإو ) ‘ سكع
 ء ا_معم وأ ةدعلا مامت لبق ةرح اهتروريصل ةرحلاك ( ءانبب رشعو ةعبرأل تمتأ

 ناب نإ و “ ةمأ اهنوك لاح اهنع تام امنإ هنأل طقف ةسخلاو « نيرهشل متت : لبقو

 . رم ام ىلع عضولا ىلإ وأ ى نيلجآلا دعبأ ىلإ تعجر "لح اهب

 وأ ىدفث ( تاضمح ) نم لقأ تضاحف انعجر ( ًاقىلطت ) تقلط نمو (

 مامت عم تام وأ ( اهنع تام مث ) ضيحت ال تناك نإ ( رهشأ ةثالث نم لقأ ثكم
 تناك ولو ( ءانب الب اهنع ىفوتمل ) ا ةدع ( ل تلقتنا ) دعب ال ةثالثلا وأ ثالثلا

 ةدعو ءةَمأ تناك نإ ةرحلا ةدع فنأتستف ةدحاوب نيبت ال اهنأب لوقلا ىلع ةباتك

 تام هنآل « ةافولا ريغ ةدعو ةافولا ةدع فالتخال ص ةكرشم تناك نإ ةكرشلا
 ار شم نكت مل نإ هثرت ا۔منأ ىقح هتجوز تناكف اهعجارل ءاش ول هكح ىف يهو

 ةافولا ةدعل عجرت ال : ليقو ى هب دتعي ملف ةافولا ىلع ىقباس ىبس ام نأل نبي ملو
 . تام مث انئاب تقلط ول عجرت ال اك هل ةجوز ريغ اهنوك لاح تام هنأل

 ولو ( ةذعلاب تقتع مث ) قالط ريغب تناب وأ ( انناب نإو ةمأ تقلط نإو )

 ينهملاو ينبملا نآل (ةرحل) ا ةدع ( ل ) ءانبلاب يأ ( هب تلقتنا ) دعب ال اهمامت عم

 س ( - ٢٥



 صضمعت ةغلاب اذكو ه وانبب ال هورق ةثالث تدتعا اهيف ةلفط تغلب نإو

 . ًاضيأ هنودب رهشأ ةئالثف اهيف تسيآ مث تقلط ن]

 قالطلا وأ ةافولا ةدع خالسنا لبق ةيباتك تملسأ نإو “ دحاو سنج نم هيلع

 ةيباتكلا هجوز قلط نإو ى اقلطم ةدحوملا ةدعل ةانبلاب تلقتنا هجوب ةقرفلا وأ

 ةدملل تمجر ماهلا لبق تضاح مث رهشلاب ةدملا يف تلخدف ةغلابلا وأ ةلفطلا

 ،ةضيحلا كلت ىلع ءانبب مورق ةثالثل تعجر ةضيحلا مامتلبق تملسأ نإف «ةضيحلاب

 الب ةا۔ فولا ةدعل تعجر ثالث ةيباتكلا قالط انلقو ةثالثلا مامت لبق تام نإ مش

 دعب اهلمح عضت ىتح لحت مل لمح اهب ناب نإو “ رشعو رهشأ ةعبرأ دتمتف مانب
 عقو نإو “ عضولاب لحت : ليقو ى اهتمتأ اهلبق تعضو نإو « رشعو رهشأ ةعبرأ

 نإ ةدحوملا ةدعل عوجر ال اذك و ى ةمصعلا عاطقنال ةرحلل عجرت مل مامت دعب قتع

 . مامت دعب تملسأ

 ( ءانبب ال ءورق هثالث تدتعا ) ةدملا يف يأ ( اهيف ةلفط تفلب نإو )
 رظتنت : ليقو ى تنب غولب دعب ضحت مل نإو ى هيلع ىنبملاو ينبملا فالتخال
 لبق تضاحف لوق ىلع رهشألاب ةغلاب تةدتسا نإو ى ينبت مث سيات ىتح ءارقألا
 ةدملا يف تلخد نم تضاح اذإ : ليقو « كلذك ضيحلاب تفنأتسا ةدملا جورخ

 يف لاق ى مايألاب بسحتو ضيحلا يفلتو مايألا رهشألا نم ىضم ام ىلع تنب رهشألا

 تقراف وأ ( تقلط نإ ضيحت ةفلاب اذكو ) هب لومعم ريغ وه : ةسوفن لزاون

 رهشأ ةثالث ) ًدتمتل ( ف ) ةدملا يف يأ ( اهيف تسيآ مث ) توملا ريغ هجوب

 لمح ناب نإو هيلع ينبملاو ينبملا فالتخال ( اضيأ ) ءانبلا نودب يأ ( هنودب
 . رم ام ىلع نئلجأل ا دمبأف تام نإ و ى هتدعل تعجر ة ريبك وأ ة ريغص يف
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 ءانبب تمتأ هنود تقتعأ نإف « فصن و رهش تقلط نإ ةريغص ةمأ ةدعو

 هورق ةثالث غولبلا موي نم تددج اهيضم لبق تغلب نإو « ةئالث

 ص ةافولا ةدع توملا نم تددج اهنود اهنع تام نإف . هنودب

 . . . . ى نيلجألا ىصقأ تصبرت لح اهب ناب نإف

 اك ( فصنو رهش ) توم ريغب هتقراف وأ ( تقلط نإ ةريغص ةمأ ةدعو )
 نود يأ ( هنود تقتع نإف ) : هلوق هيلع ينبيل هداعأ نكلو « رم امم ملعي

 رهشأ ( ءانبب تمتأ ) فصنو رهش وهو روكذملا كلذ وأ ددملا كلذ خالسنا

 هيلع ينبيل هداعأ نكلو ‘ لبق هرك ذ اك هيلع ينبملاو ينبملا داحتال ( ةثالث )

 ءانبب اهيف تعرش يتلا ةثالثلا رهشألا يأ ( اهيضم لبق تفلب نإو ) : هلوق
 ينبملا فالتخال ءانبلا نودب يأ ( هنودب ءورق ةثالث غ ولبلا موي نم تددج )
 ضحت مل نإو ‘ دحاو لاقتناف ىضم ام فالخب « نالاقتنا ناذهو ى هيلع ينبملاو
 لاقتنا ىلإ راشأو ى ىنبت مث سيأت ىتح ءارقألا رظتنت : ليقو ‘ تنب غولب دمب

 هدمب ال اهمم وأ ءارقألا مامت يأ ( اه ) مامت ( نود اهنع تام نإف ) : هلوقب ثلاث

 اب ناب نإف ) : هلوقب عبار لاقتنا ىلإ راشأو ( ةافولا ةدع توملا نم تددج )
 ةمأ تقلط نإ و « رم ام ىلع عضولاب يفتكت وأ ( نيلجألا ىصقأ تصبرت لمح

 ى نيتضيحل تعجر ماتلا لبق تغلب نإف « "رم اك فصنو رهش تدتعا ةريغص

 ضيح ثالثل تعجر نيتضيح مامت لبق تقتع نإف “ نيتضيحل رظتنت ال : ليقو
 ةافولا ةدعل تمحر ثالثلا هذه مامت لبق تام نإف “ نهنم قبس ام ىلع ءانب

 ةرح تقلط نإو « هعضت ىتحف لح ا۔مب ناب ناف ى آرشعو رهشأ ةعبرأ دتعتف
 ةمباتك وأ. ةمأل نئاب قالط لك اذك و «ةافولل لقتنت ال اهنأ الإ كلذك تلقتنا انئاب

 قالطلا ةدع دتعتف راهظ وأ ءاليإب جرخت نأ كلذ نمو « ةافولا ةدعل هيف لقتنت ال
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 نوعبس وأ > راتخملا وهو نوتس وأ ء ةنس نوسمخ سانإلا دح لهو

 . ... .....؟ نوسمخو ةسحخ وأ

 ةدعل رهشألا ةدع نم لاقتنالا نوكيف اهف ةدملا موزل لوق ىلع اهجورخ دعب
 ةتنت نأ روصتيف ، ةملسملا وأ ةرحلا ةدمل ةيباتكلا وأ ةمألا ةدع نمو “ ضمحلا

 دح لخدت نأ كلذو ع رهشلا ةدملا ىلإ ةيباتك تناك نإ ةضمحلاب ةدعلا نم

 همامت لبق اهقلطم تام نإ مث ى رهشلاب فناتستف ى ةضيحلا مامت لبق سايإلا

 دعبأف لمح ناب نإ مث ى ةملسمك ثالث اهقالط نأب لوقلا ىلع ةافولا ةدمل تمجر

 . نيلجألا

 تعجر « نيتضحلاب قالطلا ةدع مامت لبق سايإلا دح ةمألا تلخد نإ اذكو
 ؛ةافولا ةدع فصنل فصنلاو رهشلا نم تعجر تام نإف “فصتنلاو رهشلاب ةدملل

 ضيح ثالثل تمجر نيتضيح مامت لبق تقتع نإ و ى نيلجآلا دمباف لمح ناب نإف
 تام نإف « رهشأ ةثالثل تعجر ثالثلا مامت لبق سايإلا دح تلخد نإف ى مانيب

 ضحت ملو ضيحت ال تناك نإ و «نيلجألا دعباأف لمح ناب نإف « ةافولا ةدمل تعجر

 تلخد نإف « نيتضمحل تعجر ضيح اهءاجف فصنلاو رهشلاب تدتعاف طق

 ةدعل تعجر ايهمامت لبق تام نإف “ فصنلاو رهشلل تعجر اهمامت لبق سايإلا

 همامت لبق كلذ نم ءىش ىف تقتع نإو ى نيلجألا دمبأف لمح ناب نإف ى ةافولا
 59 . ةرحلا ةدعل تعجر

 ( نوعبس وأ ى راتخا وهو ‘ نوتس وأ ةنس نوسمخ سايإلا دح لهو )
 ( ةسمخ وأ ) “ نوتسو ناتنثا وأ ةمدقتم ةانثملا نوعست وأ _ ةدحوملا ءايلاب -

 ص ثنؤملا دودعملا فذح اذإ اهتابثإ زاوجل وأ ى ماملاب ةنسلا ليوأتل ءاتلا تتبثأ
 ( نوسمخو ) ى ركذملا ددع نم اهطقسيو ثنؤملا ددع يف اهتبثي نم ةفل ىلع وأ
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 ضئاح ةقلطم تدتعا نإو > ةلملا لهأ هف زاجو ‘ مدقت فالخ

 ء دسف تجوزتف اهيزجي كلذ تنظف وورق ةثالث اهيف متت ملو رهشأ ةثالث

 تسمه نإ تمرح و & ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 تزواج نإو : هلوق ليلدب طقف اهيف لوخدلا ال دودحلا هذه مات دارملاو

 لامجإب هضعبو حيرصتب هضعب ‘ ضيحلا نف يف ( مدقتت فالخ ) ؟ خلا نيتس
 ءنيتسلا لوقب حيرصت وهو « ها راتخملا ىلع ةنس نوتس وهو هبف لاق ذإ « حيولتو

 . لاوقألا رئاس ىلإ راتخملا ىلع هلوقب ةراشإو

 ةالصل كلذو ةقدصم ةدحاو ةأرما وأ ءاسن ولو ( ةلمجلا لهأ هيف زاجو )

 وحنو ةمصعلا جورخو ثرإلا ثبح نم امأو ى كلذ وحن و عامجو ضمحل كرتو
 قلط نإو “ ءاسنو لاجر وأ ى ةلمجلا لهأ نم ةثالث نم دب الف ماصخ هيف امم كلذ

 ضعبو اهب ضعبو هب تاقبلطتلا ضعب ناك وأ اضيأ ةثلاث داز وأ اهقلط مث هتجوز
 فنأتست : لبقو « ةدملا نم ىضم ام ىلع تنب اهربغب وأ اهريغبو اهب وأ اهريغب
 دصق هيلع مرحو “ ةمجارملا دعب اهسمي مل ولو تفنأتسا اهعجار نإو « ريخألا نم
 ىلوآلا نهتدتعا لاجر نم تاةدع ةأرما تمزل نإو “ قالطو هعجارمب رارضإلا
 : ليقو « رهشألاب نهضعبو ءارقألاب نهضعب ناك ولو ى كلذ حصو « ىلوألاف
 . ةدحاو يزجت

 تنظف ءورق ةثالث اهيف متت ملو رهشأ ةثالث ضئاح ةقلطم تدتعا نإو )
 نإ تمرح و ) « ماتلا دعب اهددجتف اهجوزت ( دسف تجوزتف اعزجي كلذ

 ى ةدملا يف ةينلا طرتشي مل نم لوق ىلع زاج اهيف مورق ةثالث تمت نإو “ ( تسم
 ءارقألاب ةافولا يف تدتعا نإ اذك و ى اهتين يف تأطخأ اهنأ الإ تون هذه نكل
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 تقلط نإو ) تلصو تماص اهتداعك امد تأر ش نيتس تزواج نإو

 تجوزت نإ ًاضيأ اهحاكن لطب اهتاقوأب مدلا اهيتأيو ءارقألاب تدتعاف

 < هب تسم نإ تمرحو « كلذب

 سانإلا دحم لمق تضاحو > زاح تقمع نإ وأ > رشعو ةعبرأ مت ملو اهتمتأ ىح

 ؛لصألل اباحصتسا همكح متي ىقح ضيحلاب تلمع ضيحلا مامت لبق هدح يف تلخدو

 . اهوحن وأ ةرفص وأ سُشيتب تفدر ولو « ضيحلاب لمعت ايك

 كلذ ريغ وأ نيمبس وأ نيسمخ وأ نيسمخو اسمخ وأ ( نيتس تزواج نإو )
 تماص اهتداعك امد تار مث ) “ سايإلا دح يف فلخلا ىلع « سايإلا دح نم

 نيمست نم رثكأ تفلب ولو همغلت الو ضمحلل دح ال هنإ : ليقو “ ( تلصو
 : ىلاعت هلوق امأو هل كرتي ام لكو ى موصلاو ةالصلا هل كرتت يهف ى ةنس

 ء مدلا نيتأي ال يئاللا ءانعمف 0 ا 4 ضيحملا نم نس يئاللاو ل

 تاقواب يأ ى ( اهتاقواب مدلا اهيتأي ) يه ( و ءارقألاب تدتعاف تقلط نإو )
 سايإ دمب ضبح ال ذإ ى ( اضيأ اهحاكن لطب ) سإيإلا لبق اهتداعك ءارقألا

 . ءارقألاب دادتعإلا نم روكذملا ( كلذب تجوت نإ )

 ‘ءارقألا تاقوأ ريغ يف اهيتأي مدلا ناك نإ اهس الو (هب تسم نإ تمرح و)
 ىلع زاج ءارقألا كلت يف رهشألا تت نإو ى رهشألا مامت دعب تددج سمت مل نإو
 تئقو نمو ى اهتين يف تأطخأو تون هذه نأ الإ ى ةدعلل ةينلا طرتشي مل نم لوق
 ةرملا ف تمحر وأ تا رم ثالث الثم ةثالث تضاحف تقلط و الثم ةرشع اهضح

 )١( قالطلا ةروس : ٤ .
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 تداز وأ ابتلع تضقنا ىتح تصبرتف جوز نم تقزرتفا نإو

 صخرو ى اهضرفل اهب دتعت ىتح جوزتتال : ليقف ةينب اهدقعت ملو اهيلع

 ٠. . . ٠ ٠ > اهن ودب ولو تضقنا اذإ

 ص نيترمي لوزنلا نأل تجوزت ةرشع نود وه هنم رثكأ وأ لوألا اهتقو ىلإ ةثلاثلا
 صقن ام لوآلل تمأ اهتدامك ثلاثلاو يناثلاو « اهتداع نم لقأ لوألا تأر نإو

 دعب تداز طقف يناثلا لزن نإو “ تجوزت ثلاثلاو يناثلا لزن نإو “ تجوزتو
 اذإؤف ى اضمح ةالصلا كرت مايأ بسحت ةضاحتسملاو ع تجوزتو صقن ام ثلاثلا

 ةالصلا كرت مايأ بسحت نأ اهرمأي زييمتلاب لاق نمو “ تجوزت ضيح ثالث تم

 ةثالثو لمحلل رهشأ ةعست تثكم زيمت مل نإو“ةضاحتسإلا نع ضيحلامد اهزييمتب
 ءاسن ىدحإ وأ همتأ رما ىدحإ قلط نمو « تحوزتو ةثالث ةسيآلا ثكم اك

 قالطلا ةدع نددتعا تام ىتح قلط نم نع ملعي ملو ةثالث وأ “۔رهنم نيتنثا وأ

 ةربدم قلط نمو « ةافولا ةدع نددتعي لب : تلق ؤ ليق اذك ى ةافولا ةدعو

 ةدع اضيأ ناتدملاف“اعم اتام وأ قباسلا ملعي ملو اهديسو وه تامو تامو تول
 . ةافولل ةرحلا ةدعو قالطلل ةرحلا

 ىتح تصبرتف ) امهريغ وأ توم وأ قالطب ( جوز نم تقرتفا ناو )
 ء لممت مل مأ ةقرفلاب تلمع ( ةينب اهدقعت ملو اهيلع تداز وأ اهتدع تضقنا

 ال۔ف ةدملا ضرف يأ « ( اهضرف ) لجأ ( ل اهب دتمت ىتح جوزتت ال : ليقف )

 سرأ رهظف امهريغ وأ توم .وأ قالط ةدع تون ولف اذه ىلعو ى ةين الب حصت

 .نم تبسح ةدملا طسو نم تون اذإو 4 تفنأتسا ةدملا هل تون ام فالخ عقاولا

 . تون نيح

 ى ةينلا نودب يأ ( اهنودب ولو تضقنا اذإ ) جوزتت نأ ( صخرو )
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 ربتعم دنع اموي نيرشعو ةعست نم لقأن اهئاضقنا ف قدصت الو

 ( ضح اب ءا رقأل > . ٠ ٠ . . ٠ ٠

 نأل لوقأ اذهبو “ هل تون ام فالخ جرخف هريغ وأ قالطلا ةدع تون ول اذك و

 ولو ردقلا يضمب دجوي وهو محرلل ءاربتسا اهنإف « ىنعملا ةلوقعم ةدابع دادتعالا

 ى ةين الب ولو ةراهطلا هب لصحت سجنلا لسفك الإ يه امو ةينلا طرتشت الف ةين الب
 : ليقو « ةين الب ولو اعطق ردقلا يضمب ثراوتلا عطقنيو جوزلا توفت اهنالو

 : لاق ذإ ص « ناويدلا ه رهاظ رايتخا وهو ءانمأ دوهشلا نكي مل نإ فنأتست

 امل اوتّئقو نإ جوزتتو ىاهتزجأ ءانمآلاب رشعو ةعبرأ دعب الإ ملمت ملو تام نإو
 ص اهوربخأ ثبح نمف ءانمأ ريغ اوناك نإو ى تملع ثيح نمف الإو ى هيف متت ام
 . ھا كلذ لك يف فنأتست : ليقو “ تملع م ملعت ملو اهقلط نإ اذك و

 دوهشلاكف انيمأ نإف قالطلا ىوس ةقرف وأ قالطب اهربخأ اذإ جوزلاو

 ىلع ةالتبملاو ةضاحتسملا يف رصتقاو ، فنأتست : ليقو « مهريغكف الإ و ى ءانمألا

 اهناضقنا يف قىصت الو ) “ قباسلا فالخلا اهيفف الإ و ى اهيف امل احيجرت ةينلا

 - ناكسإف حتفب - (ضئيحلاب ءارقألا ربتعم دنع اموب نيرشعو ةعست نم لقاب
 ص رهطلابو هب : دعب هلوق ليلدب 2 ةضيحل ةيعمجلا ىلع حتفف رسكم ال ةيردصملا ىلع
 الإ نكي مل ولو ةدعلا تضقنا دقف ةثلاثلا ةضيحلا تمت قمف ‘ ضيحلاب اهرسفم يأ
 ضيح ثالثو نارهط نيرشعو ةمست يفف ةثلاثلا دعب رهطلا رظتنت الو ‘ نارهط
 تقلط يذلا رهطلا ءاغلإ ىلعو ى ةثالث ضيحلا لقأو « ةرشع رهطلا لقأ نأ ىلع
 ى موي : لاق نمو “ نيرشعو ةتس يف اهقدص نامو ضيحلا لقأ : لاق نمو ى هىف.

 يف اهقدص “ ضيحلاك ةثالث رهطلا لقأ : لاق نمو “ نيرشعو ثالت يف اهقدص
 ء هباسح ىلعف موي وأ ناموي ضيحلا لقأو ةثالث هلقأ : لاق نمو « رسثع ةسمخ
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 { ًاعم رهطلابو هب اهربتعم دنع نيثالثو ةعست نم لقأب قدصت الو

 وه و ١ ر \ ىل . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠

 ريسفت نم ركذ امو ص ةرشع رهطلا لقأ و « ةثالث هلقأ نأ نم ركذ ام حمحصلاو
 دمحأ لاقو ى نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامجو ةفينح يبأ بهذم وه ضيحلاب ءارقألا
 هراتخاو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج هب تلاقو ى راهطألا اهنأ يمفاشلاو كلامو

 رهطلا بسحي ال نأ ىلع « نيثالثو ةعست نم لقأب قدصت الف “ رظنلا نبا
 يذلا رهطلا نوربتعي ءالؤه ناك نإ نيثالثو ةتس يف قدصت امنإو هيف يه ةقلطملا
 5 . هىف تقلط

 قدصت ال ) اك لقأ ال نيثالثو ةمست يف تقدص رهطلا رخآ اهقلط نإ ( و )
 ى ضيحلاب يأ “ ( هب ) 0 ءارقآلا يأ ى ( اهربتعم دنع نيثالثو ةعست نم لقأب
 يف تقدص ربتعي مل نإو ى هلوأ يف تقلط يذلا رهطلا رابتعاب ( اعم رهطلابو )
 نم « هلك كلذ يف قالطلا هيف عقو يذلا رهطلا ءاغلإ قيقحتلاو نيعبرأ و ةعست

 مل موي : لاق نمو ى نيثالثو ةتس نم لقأ يف اهقدصي مل ناموي ضيحلا لقأ : لاق
 اهقدصي مل ضيحلاك ةثالث رهطلا لقأ : لاق نمو ى نيثالثو ةثالث نم لقأب اهقدصي
 اهقدصي مل ناموي ضيحلا لقأو ةثالث هلقأ : لاق نمو اموي رشع ةينامث نم لقأ يف

 اهقدصي موي ضيحلا لقأو ةثالث هلقأ : لاق نمو ى اموي رشع ةسمخ نم لقأ يف

 . اموي رشع ينثا نم لقأب

 يف ( راتخا وه ) اعم رهطلاو ضيحلاب ءارقألا رابتعا نم ركذ ام ( و )

 . انباحصأ ىلإ هل ابسات » نا ويدلا ,
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 وأ تطح وأ تريط : تلاق نإ عاجترا تاذ قدصتو

 . . ء تطقسأ

 انأ وأ ( تطقسأ وأ تضح وأ ترهط : تلاق نإ عامحترا تاذ قدصتو )

 نيرشعو ةعستب اهقيدصت لئاسم يف الو انه اهيلع نيمي الب يتدع تمت وأ لماح

 .ء لوألل وأ لوألا ريغب جوزتلا زاوج يف اهلوقب مكحيو ى افنآ رم امم اهريغ وأ
 كلذ ريغو ى اهقلطي مل نإ اهجوزل عامجلا زاوجو ةعتملاو ةقفنلا يفو ةعجرلا ينو

 مل ام اهنم ةجراخ وأ ةدعلا يف اهنوك و“ رهطلاو سافنلاو ضيحلاب ريغتي مكح لك نم
 مامت لبق ةدملا ءاضقنا تمعزو اهرهط و اهضيح ةدم ملع ولف ى امل وق فالخ نرتي

 نم لوقب ذخألا تدارأ نإو ى رهطلا نم صقنلا لمتحي ايف الإ اهقدصي مل ملع ام
 وأ همدع وأ ةدملا ءاضقنا نم رمأ كلذ ىلع بترتي ناكو وه هابأو ضمحلا لاوقأ

 “يل رهظ ام اذه ث اهنيب يضقي نم ىلإ اومكاحت كلذ وحن وأ همدع وأ عامج زاوج

 ؛ نيمي الب نئابلا قدصب كلذك و « نيمي اهجوزل : نيبنايعلا ضعبو يمفاشلا لاقو

 ةنامأ كلذو ى اهلوق فالخ ملعي م نإ اهجوزت ديرم اهتدع تضقنا نإ ةيعجرلاو

 . للا قتتلف اهقنع يف

 اهلوق لوقلاف تضقنا اهتدع نأ تمعزف ةعجرلا دارأ اذإ : ةيكلاملا رثأ يفو

 اهؤاضقنا نكمي ال ثحي ةمجرلا و قالطلا نيب ام برق نإو«نكمأ نإ اهنيمي عم
 هملعو ى نيمي الب الوق لوقلاف طقسب اهءاضةنا تعدا نإو ى اهتعجارم هلف
 « قالطلا دعب نيمو وأ مويب ولو طقسلاب اهلوق ذخؤيو ى نيميب : ليقو ى لمملا

 : يمصاملا لاق

 ةمجوزلل دودهلا دارأ ش ةعجر ةقلط 217 نإو
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 تامف ص رثكأ وأ ةنس تصبرتف ثالث نم لفقأ تقلط نإو

 نإ اهثروو ‘ كحلا ف هتثرو اهئاضقن ا مدع تمع زف ‘ اهقلطم

 . كلذك تتام

 نيبت ةدع ءاضقنا ىلع نيميلاو ةحوزلل لوقلاف

 ةقدصم هب يهف اهطنقسب . ةقلطملا كلذ نم تعدا امو

 - ءاتلا مضب - نيبت" : هلوق ىنعمو “ ةدملا ءاضقنا نم يأ كلذ نم هلوقو

 . ةدملا نع وأ جوزلا نع نيميلا اهلصفت

 تمعزف اهقلطم تاف رثكأ وأ ةنس تصبرتف ثالث نم لقأ تقلط نإو ) . .
 هادع وأ اعقاو مدعلا تمعز يأ ث فوذحم يناثلا لوعفملا ( اهناضقنا مدع

 امعاز ( كلذك تتام نا اهثروو مكحلا يف هتثرو ) ترك ذ ىنعم هنمضتل ردحاول

 دهش وأ اهعمس نإ اهثرب مل ءاضقنالاب ترقأ نإو لصألل ابحصتسم ءاضقنإلا مدع
 يف ةدع ءاضقنا يعدت هنأ وه ثحب انهو ث لجرو ناتأرما وأ نالجر اهرارقإب

 لزنت م اهنأو “ كلذ نم رثكأ اهرهط وأ اهضيح نأ اهنم داتعا دق هنكل « نكمم
 ءاسنلا ةفلاخم يزجت الو ص لوزنلا ىوعد يف مكحلا يف اهلوق لوقلا : لوقنف كلذل

 لاجرلا هيف نوكي امم رارقإلا نآل ص اذكب انل تررقأ كنإ : نلق اذإ اهلوقل
 . ءاسنلا عم وأ مهدح وأ دوهش
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 ةد_ناف

 نئابلا جرخت الو ى هنم دب ال امل الإ اهتيب نم جرخت الو اهجوزل ةيعجرلا نيزتت
 هلكاؤت الو « كلذ ريغب الو « رذمل الإ باضخ وأ كاوس وأ لحكب نيزتت الو

 جرخت الو ' كلذك اهنع ىفوتملا نيزتت الو « نذإب الإ نالخادتي الو هبراشت وأ
 :ليقو ‘ نزحلل ةمالع هنأل دوسألا بوثلا سبلتو « ةدملا متت مل ام هنم ةدب امل الإ

 ' هاوس تدجو نإ داوسلا نود ةرمحلا قوف هنول ام وهو نك دآلا الو ال زوجي ال

 يلطت الو امامح لخدت الو ى اساحن ولو الاخلخ وأ ًآراوس الو امتاخ سبلت الو

 الو بّيطم ,نهدب طشتمت الو بيطلاب رخبتت الو بّيطتت الو ةروُنلاب اهدسج
 ةمأ وأ ةرح ةريغص وأ ةريبك اهسأر يف رمتخي امي الو مَحَكب الو ماتنح الو

 اذإ دوقفملا ةجوزلو « كلذ ىلع ربجتو « دحوملا اهجوز ىفوت اذإ ةكرشم وأ ةملسم

 زوجي : لقو ى ال : لسقو “ ققحتي ل هتوم نأل لبق امهل اك نيزتت وأ هتومب كح

 ةسعفاشلا ضعب و ةيفنحلل افالخ نئاب وأ ايمجر ةقلطملل كلذب سأب الو ى ةكرشل

 الف “ تيملا فالخب هسفنل يماحملا وه اهجوز نأل « نئابلا يف ةيكلاملا ضعبو
 مدع عرشو « كلذ نع هتجوز تمنفف 4 هتجوز يف هتمرحو هبسن نع هل يماحم
 اهنع ىفوتملا ةيرسلا عنم ةلعلا هذه رهاظو ى ةأرملا هل دارت امع داعبإ نُزقلا

 . ةنيزلا نم

 هحسمتو اليل اهف زاج اهنيع يف ,ضرمل ل احتكال اهنع ىفوتملا تجاتحا نإو
 ةملس مأ نأ » : اهنع هلا يضر ديز نب رب اج نع ةديبع وب أ ىور ام امأو 0 ار اهن

 هللا لوسر اي : تلاقف قلع هللا لوسر ىلإ ةأرما تءاج : تلاق اهنع هللا يضر
 ال : رتل للا لوسر اه لاقف ى اهنيع تكتشا دقو اهجوز اهنع يفوت يتنبا نإ
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 دارملا نأ يدنع رهاظلاف “ '١ا) « رشعو رهشأ ةعبرأ يم امنإ : لاق مث ى ًنالث

 ةنيزلا دصقت مل ولو ةنيزتم ىرت نأ عنمف “ ةيؤرلا تقو هنأل اراهن اهعنم

 أطوملا يف نرأ ىلع تعلطا مث ى هيف ةيؤر ال هنأل ى ةرورضلل اليل اهل حابيف
 ص راهنلاب هيحسما و ليللاب هيلعجإ : ةلئاسلا كلت يف ةملس مأ نع اثيدح هريغو
 . هلل دمحلاو

 هتحسم تلعف نإق « اهرصب ىلع تيشخ ولو هكرت ىلوآلا نأ يوونلا ركذو

 زوحي هنعو ٠ اقلطم كلام هعنم اذلو 0 تدشخ ولو عنملاب ةياور ركذو ى اراهن

 ولو ةفئاط هتزاجأ و ليللاب اديقم يعفاشلا لاق هبو « همف بيط ال امب تفاخ نإ

 ىلع انزح ةنيزلا كرت ةأرملل لحي الو « ةلدألا نيب اممج هيزتلل يهنلا نأ ىلع بيطب
 امهل زوجي ال هنأ ىلع ليلد هيفو “ ثيدحلا يف اك لايل ثالث الإ اهجوز ريغ تسم

 مايأ ةعبس اهيبأ تومل كلذ اهل زوجي :ةياور يفو “هوحنو قالطلل انزح ةنيزلا كرت
 نم اجراخ بآلا صوصخ ناكل ةياورلا هذه تحص ولو ى ةثالث هريغ ىلعو
 . لضمم وأ لسرم هنكل مومملا

 )١( ينطق رادلاو هجام نبا هاور ,
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 لصف

 يضم دعب ضئاح ةقلطم نم هئرإ ذخأي ال نأ جرحتمل بدن
 ةطح اهتدع .نم بسحت الو ‘ رهظ نإ الإ . اموي نيرشعو هعس

 ‘ ةعدبب اهيف تقلط

 لصف

 ةقلطم نم هثرإ ذخاي ال نأ ) بنذلا كرتل جلاعم يأ ( جرحتمل بدن )

 دعب وأ “ ضمحلاب ءارقألا ربتعم دنع ( اموي ني رشعو ةعست يضم دعب ضناح
 الإ ) "رم ام ىلع اندنع راتحلا وهو “ رهطلابو هب اهربتعم دنع نيثالثو ةعست يضم
 كلذ وحنب وأ ةدعلا نم جرخأ مل ينإ : اموقب ةدعلا ءاضقنا مدع ( رهظ نإ

 لصألاف ةدعلا يف تلخد اذإو ى هثرإ ذخأ هركي الف كرتو ةالصب اهتدهاشمك

 نم بسحت الو ) ليلد نكي م ام اهثرإ مرحي الف ث ليلدب الإ هنم اهجورخ مدع
 ضئاح يمهو اهقالط دمعتي نأ لثم ةدوصقم ( ةعدبب اهيف تقلط ةضيح اهتدع
 ةقفاومو ضمحلا ةقفاوم ةاواسم ىلع قلطيف ضيحلا يف قالطلاب نواهتي وأ هملعب
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 نم اهيدي رورمب هريغل تلحو امهنيب ثراوتلا لازو اهقلطم تتافو
 نإ كلذك بارتب مميتب وأ رهاط ءامب ةثلاث لسغ نم اهمدق تع ىوت

 ‘ ةالصلا تقو جرخ ىتح آرهطت عيضت ل رثكألا دنع تزجع

 اذإف ى ضيحلا يف قالطلا حبقي هنأ لهجي نأك ةدوصقم ريغ وأ ص هدنع رهطلا
 ينإ : لوقت نأك و « لهجلا يف رذعال ذإ حيبقلا يف عقو هدصق وأ ضمحلا قفاو

 ص هبرش وأ ءاود لك أل اهءاج آامد اهنم بسحت الو اهقلطف ةبذاك يهو رهاط

 اهاتأو هتلك أ وأ .هتبرش نإو ى ناضمر هب لك أتو ةالصلا هب كرتت نكل : لبق
 ىرخأ شورق ةثالث دتعت ىتح جوزتت الو ‘ اهجوز نم تناب تارم ثالث هب مدلا

 ضمحلل همطعت تقو ف مدلا هنم رجفناف اهنرق تحتف نإ و « جوزقت : لسىقو

 راهطآلاب بسحت تناكو ةضيح يف اهقلط اذإو ى اهتدع نم كلذ بسحت و هل تطعأ

 اهقلطم تتاف و ) :هلوق نم تلح ةظفل و لاز ةظفل و تلاز ةظفل و رهطلاب تأدتبا

 نم ادي رورمب ) : هلوق يف ناعزانتم ( هريغل تلحو اهنيب ثراوتلا لازو
 تحت نم ادي ترم نإو “ سنجلا مدقلاب دارملاف رسيأ و نميأ ( اهمدق تحت
 هك ردأ مميتلا امل لحي نيح هل مميقت ملو هلسفت ملام اهدسج ضعب يفو اهمنق

 نإ ةينق ةضيح نمو ث ةرح تناك نإ ( ةثلاث ) ةضبح ام ( لسغ نم ) اهتمجر
 حابم رهاط ( بارتب مميتب وأ ) اهل حابم ( رهاط ,ءامب ) ًرم ام ىلع ةمأ تناك
 مل نإ رثكألا دنع ) ام عنام وأ ضرمل وأ هدقفل ءاملا نع ( تزجع نإ كلذك )

 لوق لباقمو ( ةالصلا تقو جرخ ىتح ) بارتلا وأ املاب ( ارهطت عيضت
 اهنإ : ضعب لوقو “يتأي اك اهسأر ىلع ءاملا غارفإب توفت اهنإ : ضعب لوق رثكألا
 تلسقغا وأ اهريغ وأ اهمدق نم ليلق يقب نإف رثكألا ىلعو « ءارقألا ماقب توفت

 ال ب تمميت وأ هسج ةلازإ الب سجنلاب رهاطلا عضوملا تطلخ وأ يزجي ال ءامب
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 يف لبجلا لهأ عم تفلتخا : .نيساي نعو ، قالطو ءطو زاج هبو

 ال : اولاق سايإ تبراقو ةثلاث اهنع تنسبحف نيتضيح تضاح ةقلطم

 : تلقو ‘ رهشأ ةثالث دتعتف سيأت وأ ‘ ةثلاثلا ىرت ىح جوزتت

 > تءاش نإ جوزتت و ةئالث 2 هعست صب رتت

 تممست وأ تلسنغا نإو “ هريغل لحت ملو اثراوتو اهتعجارم كردأ ءاملا نع زحع

 ،ال : ليقو « هريغل لحت ملو كلذ كردأ قورسم وأ بوصغم وأ سجنب

 هريفل تلحو ثراوتلا لازو تتأف تقولا جرخ ىتح رهطت تعيض نإو
 توفلل مدقلا تحت نم ديلا رورم طارتشا يف طرش عيضت مل نإ : لوقف

 . لحلاو لاوزلا و

 زامج ) عبيضت عم هجورخب وأ تقولا جرخ ىتح عبيضتلاب يأ ( هبو )

 اذإ ىرخأ ةرم اهقلطي نأ هل لحو « هتحت يتلا هتجوزل جوز نم ( قالطو ءطو
 يف لبجلا لمأ عم تفلتخا : نيساي نعو ) يتأي اك رخآ ضيح نم ترهط
 تبراقو ةثلاث ) ةضيح (اهنع تسبحف ) قالطلا دعب ( نيتضيح تضاح ةقلطم

 ةثالث ) سايإلا دعب ( دتعتف سيات وأ ةثلاثلا ىرت ىتح جوزتت ال : اولاق « اسايإ
 ةثالث دادتعا ركذي مل نكل « « ناويدلا ه ةرابع رهاظ يف راتخلا وهو ( رهشأ

 ( صبرتت : تلقو ) هللا ءاش نإ هل دارم وهو هنم د۔ب الو « سايإلا دمب رهشألا

 نم ةدع وهو ضبحلل ( ةثالث مث ) هتهبش نهب عطقت لمحلل ( ةعست ) رهشأ
 ص ضعب هيلع صن اك نيتضيحلا مايأ اهيف دعت ةنس كلذو « ربك وأ رفصل ضيحت ال
 باسح أدبتف هيلعو ى نيتضبحلا مايأ اهيف دمت ال اهنأ ىلع لدت لصألا ةرابعو

 . ( تعاش نإ جوزتتو ) هنابتإ تقو اهتأي مل نيح نم ثالثلاو ةعستلا
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 ى سايإلا براقت ملو ةثلاثلا تسبحو نيتضبح تضاح نإ فالخلا اذك و

 وأ سايإلا تبراق ةثلاثلاو ةيناثلا اهنع تسبتحاو ةدحاو ةضمح تضاحنإ اذك و

 رهاظ ةبراقمب « خيشلاو ةسوفن لزاون حيرص وهو “ ضعب هيلع صن اك هبراقت مل
 ةضيح ءيجم كح نأ يف هحيرصو ص سايإلاب دييقتلا مدع يف « ناويدلا » قالطإ
 لبق ضيحت تناك نإو ص ةثلاث سابتحاو نيتنثا ءيج كحك نيتضيح سابتحاو

 :ليقو « كلذك ةنس اهيفكت : ليقف هدعب ضحت ملو ةرم ولو تضاح وأ قالطلا

 ىتأتي امنإ لوألا لوقلاو ص رهشأ ةثالث دتعتف سياأت وأ ءورق ةثالث امل متت ىتح ال
 دمب اهل ءيجي ال ضيحلا نأ يردت ال اهنآل ةدملا يف ةينلا طرتشي مل نم بهذم ىلع
 . ةنسلاب ةدملا ىونت نأ نع الضف « قالطلا

 ةدحاو وأ نيتضح تضاح ةقلطمو : هصن ام انباحصأ رطقل ضعب يفو

 ةعجارم باب يق كلذ “رم دقو ىها ةنس دتعت قالطلا لبق تضاح امدعب ضحت ملو
 هلبق تضاح وأ “هدعب ضحت ملو قالطلا لبق تضاح نم نأ ىلع روهمجلا و قالطلا

 ثالث نود هدعب تضاح و هلبق ضحت ل وأ “تاضمح ثالث هدعب لت ملو هدعبو

 دتعتف «سايإلا تقو لوخدب ضيحلانم سأيت ىح ةدعلا نم جرخت ال اهنأ ضمح

 . سايإلا لبق ضيج ثالث متي ام ىرت وأ ى رهشأ ةثالث

 مث ةضمح تفلب نيح ةأرملا تضاح اذإ : ايهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 ى لمحلل ةعست تدتعا اهيتأي ال ارهش ترظتناو ضيحلا اهيلإ عجري ملو تقلط

 ريغ قالطلا دعب ارهش اهءاقب نأ هرهاظو ى جوزتت مث ' ضيح ثالث ناكم ةثالثو
 ةنسلاب ةدملا يونتف ةرامآلاب يفتكتف اهيتأي ال ضيحلا نأ ىلع اهل ةرامأ ةضئاح
 ىلوآلا ةعستلا يونت نأ ةينلا طارتشا بهذم ىلع رهاظلاو ث رهشلا خالسنا دمب
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 ىلع ءاملا ةضافإب توفت : تلق ء ةثلاث ربط تأر اثالث ةضئاح يفو

 2 رم ك زيجت ىح ال : ا ولاقو . اهسأر

 دعب ضحت ملو قالطلا لبق تضاح نإو ى دب الو ى ضيحلل دمب ةثالثلاو لمحلل
 لوزب ىتح ءارقآلا ةثالث رظتنت اهنإف ضرمو عاضرإك رمآلا رهاظ يف ببسل
 ص هب تلمع اهاتآ نإ و « هلاوز نم ةنسلا تمتأ ضيحلا اهتأي ملو لاز نإف ع ببسلا

 ضرمل رخأت نإ : لىقو « نينس تثكم ولو ءورقق ةلالث ةعضرملا ةدع : ليقو

 ةرم الإ ةنسلا ف ضمح ال نأ اهتداع نم ناك نإ و ؟قالطلا تقو نم ةنسلاب تلمع

 ص ءارقألاب الإ دتعت نأ اهل زجي مل بلاغلا يف وأ كلذ وحن وأ رهشأ ةرشع يف الإ وأ
 خيشلا نأل سايإلا ةبراقم فنصملا طرتياو ى سايإلا دمب رهشأ ةثالث دتعت وأ
 لهأ صخرب ماك ‘ سايإلا براقت مل نإ ةنس دتعت نأ امل صخرب ال نيساي

 نم لوقب ةسوفن لزاون ف ردص دقو “ ضيحلا ناظم يف اهنلا ةسوفن
 وحن كلذو رهشأ ةثالث دتعتف نيتس لخدت ىتح نيسلا تاذ ثكمت : لاق

 ةمأ اهلثمو ( ةثلاث ) ةضيح ( رهط تأر اثالث ) تاضيح ( ةضئاح يفو )
 ح اهسأر ىلع ءاملا ةفاضإب )اهجوز ( توفت : تلق ) ةينث ةضيح رهط تأر
 ص لصفلا اذه يف ( ةرم اك ) اهيمدق تحت ه ( هزيهجت ىتح ) توفت ( ال : اولاقو
 رخآ هنآل مدقلا نطاب "صخو ى اهدسج نم ءيش ىقبي ال نأ رم ايفو انه دارملاو

 ءيش يقب دقو ًامىمج امهيتلك اهيمدق تلسغ ولف ى لسنلا يف تبتر اذإ .تالوملا

 رثك وأ “لق اهدسج نم كلذ ريغ نم وأ اىلق ولو اهذخف وأ اهنطب نم هلسفت ل
 أطخ وأ نايسن وأ الهج وأ ادمع هتكرت اهك ردأل هلسغت نألبق اهمجارف اهترسك
 ءا۔ملا اهنع عزني نأ اهجوزل زوجيو ى هل مميقت مل ام اهمجار هل مميتتل هتكرت نإو
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 : اولاقو .{ 'وّلط وأ 1 هل لاقي : تلق 2 اهتقفنب هيلع رسعم يفو

 ع هب ءاش نإ صلختيل ةقفنلا ىلع ربجي لب قالطلاب رمؤي ال

 صتخي الو مميتلا اذك و ' لسفلا نم غارفلا لبق اهعجاريل لسغلا نع اهكسمي وأ
 . اهرمأب الإ هيف اهمجارب ال نكل « كلذك ءادفلا نإف ى قالطلاب كلذ

 ى قلط وأ ققنأ : هل لاقي : تلق اهتقفنب هيلع ) نيسلا حتفب ( رَسعم يفو )
 اهنم ( صلختيل ةقفنلا ىلع ) طايسلاب ( ربجي لب قالطلاب رمؤي ال : اولاقو
 مكحلا هنآل هذه ةقلطملا ةقفن ىلع ربجي ال هنأ ىلع ءانب قالطلاب يأ ( هب ءاش نا )

 ى حيحصلا وهو نئابلا ريغ قالطلاب اهنم صلختي ال هنإف الإو ى نئاب وهف ربجلاو

 دارملا نأ ىلع فنصملا مالك هلمتحيو ‘ ةجوزلا ةقفنك اهيلع ربجي هنإ : ليقو
 كلذ يف رسمملا لثمو ى صلختلا يف ببس هنإف ى ةدعلا تمت اذإ هب صلختيل

 برضلاب تام نإ طايسلاب ربجي يناثلا لوقلا ىلعو ى اهل عناملا ةقفنلاب ليخبلا ءيلملا
 ضقن لوقلا اذه يفو ص لمف ام هل الك نأل « نوملسم نولتاقلاو < ملسم وهف
 ىلوأ لوآلا لوقلاو ى قافنإلا يف ءامدلا ةحابإ و “قاطي ال ام فيلكتو “ لوصألا

 ى مهاربا نب فسوي بوقعي وبأ كلذ ركذ ى لئاوو بوبحمو عيبرلا لوق وهو
 نإو ص قفنأ : هل لاقي : ليقو ى الف الإو ربجأ ليلق ولو هدنع ناك نإ : تلق
 يراحكنلا زيزملا دبع نب هللا دبع لاقو “ تصلخت وأ تحرتسا تقلط
 ى عناملا ليخبلا ريغ يف لوقلا اذهو ى هللا قزرتسيلف هيلع ءيش ال : نوفلاخلاو
 . هريغ يف اذك و « بهذملا يف قالخلاو ى قلط وأ قفنأ : هل لاقي : لبقو

 وأ نيرهش مك احلا هل لجأ ةوسكلا وأ ةقفنلا نع زجع اذإ : ةيكلاملا تلاقو
 سيل قالطلاب وهف ى هيلع يضاقلا قلط هنع زجع ام دجي ملو يضتنا نإف « هارب ام
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 دعب كلذوعنسحأف جوزلا قلط نإو “مك احلا لعف نم لب ذئنيح جوزلا لعف نم
 ص ةوسكلاو ةقفنلاب امإ ص نيرمأ دحأب رومأم وهف تبثي مل نإو ى هراضعإ توبث

 دقعلا لبق ةرقف تملع نإ و « نوفلتخلاو دسسعلاو رارحألا ءاوس و « قالطلاب امإ و

 : ليقو ى الثم نيرهشب مولتلا دعب هيلع قلط ىبأ نإف « قالطلا وأ قافنإلاب هرمأ
 ناطلسلا هنجس هدانع رهظو لام اهل ملع نإ و « مايأ ةثالثب : ليقو ى رهشب مولتي
 الو لجألا يف اهل ةقفن الو ى ليجأتلا ناك اذإ اهنيب لاحي الو كلذل لَجأ الو

 تيقبو لجألا لطي اهيلع قفني ام لجألا لالخ يف دجو نإف « دعب اهب هبلاطت
 تدارأف هلبق وأ هدعب كلذ ناب وأ هلبق وأ لوخدلا دعب رسعأ نإو “ ةجوز
 ص نيرهش : ليقو ى ارهش : ليقو « ةعشج' وأ مايأ ةثالث كا خلا هل لجأ هقارف

 نإف ى ةيعجر ةدحاو ةقيلطت مك احلا قلطيو ى مك احلا رظن ىلإ كلذ نأ حجارلاو

 الو ةدع الف لخدي مل نإ امأو رسوي مل نإ الإ ى اهتمجر هلف اهتدع يف رسيأ
 : يمصاعلا لاق < ةعجر

 قاقحتسا وذ نيرهش لجأل . قافنإ نع زجع نإ جوزلاو
 : هلثمك ة وسك نع زجاعو هلصف نم ال قالطلا امه دعب

 : لاق « مكاحلا لعف نم لب يأ

 لايعتسا امهل ثيح ةلكوم لاجآلا كاخلا داهتجالو
 بلط نم لاحو هل ةمصع نم بح ام توىث دعب نمالاذو

 هنإف .ةقفنلا نود هنع زجمف لوخدلا لبق قادصلاب هتبلط نإ هنأ اومعزو
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 قرفي مث مولت دمي هل مولتي : ليقو ى مكاحلا رظنب : ليقو « ناتنس هل لجؤي

 لوخدلا نم اهسفن عنم ةأرمللو ى ال : ليقو “ قادصلا فصن اهلو « ةقلطب امهنيب

 ىجري ال نمو هل ىجرب نميف مولتلا فلتخيو“اهقادص امل يضقي ىتح هعم رفسلاو
 ص ةثالث مث ةتس مث ةتس مث نورشعو دحأ مث اموي رشع انثا هل لجؤي : ليقو

 ص هجولا ليمحي هبلاطت نأ امهلو ص نارهش مث رهشأ ةعبرأ مث رهشأ ةتس : ليقو

 : يمصاعلا لاق ى نويدلا رئاسك قادصلا نآل هنجس اهلو

 انيبت هزجع قادص نعو ىنتباامو ةقفن دجاوو
 كاجلا داهتجال كاذ لمجي مساقلا نباو ناماع هليجأت

 يفتريخ ىضم اذإف ى ارهش تلجأ هقارف تدارأف اهتقفن كرتي ملو باغ نمو
 اهيلإ لسرأ الو ليمح الو ةقفن اهل كرت ام اهنيمي دعب اهسفن قلطت نأ يفو ى ءاقبلا

 : ليقو الام هل تمعالو كلذب مئاق اهل ماق الو ةقفن الب ماقملاب تيضر الو

 [_باهذ رهش نم رثكأ دمب ولف لجألا يف هيلع مولتيو لجألا دمب مكاحلا اهقلطي
 : يمصاملا لاق « رهش نم رثكأ لجأ اعوجرو

 تلجأ رهشب اهجوز قارف 3 تلمأ ثيح بئاغلا ةجوزو

 عقي هرايتخابو اهنيمي عم قالطلا لجالا ءاضقنابو

 روهشملا ىلع هنع قلطت م مداخلا قحتست نمم هتجوزو مداخ نع زجع نإو

 : يمصاعلا لاق “ قلطت : ليقو ى مهدنع هب لومعملا
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 ؟ حاكنلا لح هبو .4 رخآلاب وأ لوألا عضوب لماح توفت لهو

 لحت ال : ليقو ص ةغضم وأ ةقلع طاقسإب لحتو توفتو ث نالوق

 . . . . . . ‘ روصب الإ

 رهتشا مكحلا اذبو قالط الف رهظ هزجع مادخإلا نع نمو

 عضو ( ب وا لوألا ) دلولا ( عضوب ) اهقلطم ( لماح توفت لهو )
 لح ) لوألاب ال ‘ رخآلا عضوب يأ ى ( هبو ) ى نينجلا ددعت نإ ( رخآلا )

 ةدعلا نأل “ رخآلا دنع حيحصلا ى ( نالوق ) ؟ امطق جوزتلا يأ ( حاكنلا

 يف ةئنجألا نألو « اهئاربتسا مدعل ةدعلا يف يهف ريخآلا عضت مل امن ى ءاربتسالل

 نينجلا ضعب عضوك رخآ نود دحاو عضوف ى دحاو نينج ةلزنمب دحاو نطب
 عيمج عقي ىتح هنم نيبت م ةعضب ةعضب عقي راصف نينج تام ول هنإف ى دحاولا

 بحاص ححص اذك و ى ةنجألاو نْينينجلاو نينجلا ىلع لمحلا قلطي لب ى هئاضعأ
 ج ناويدلا ه رهاظو “ ةيكلاملا ةنودم" يف اذك و « ةرابعلا رهاظ يف لصألا

 . لوآلا رابتخا

 ام ال ( ةغضم وأ ةقلع طاقسإب ) هربغل ( لحتو ) اهقلطم ( توفتو )
 ةد ناك ولو فكلا يف انيخس هيلع بصي نأب ءاملا هب"وذي ال امب : ليقو ى اهنود

 لمق اذك ى ةغضم وأ ةقلعب توفتف تاوفلا امأو ( روصم الإ لحت ال : ليقو )
 اذه : تلق ى طايتحالاب هتج"وو ‘ لصألا بحاص مالك نم لوقلا اذه ريرقت يف
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 كالملا ىلع تفرشأو جورخلا نع ىصعتساو همأ نطب يف تام نإو

 هنم هجارخإو 2 يبنجا لجر نم نإو « هيلإ دي لاخدإ زاج لبف

 . نالوق ؟ ال "وأ :ةرورضل

 لحت ال اهنأ دارملا لب ى دارم ريغ كلذ نأ رهاظلا نكل و حضاو يوق طابتحالا

 ء ةللا ف توفلا مدع همازلتسال لحلا مدع ركذ ىلع رصتقاف روصب الإ توفت الو

 لهو : ضيحلا نف يف هلوق اذهل لديو « لحلا مدع مزلتسي توفلا مدع نأ ايك

 « ةحراج هيف امب وأ ى ءاملا هب"وذي ال اب لحتو توفتو طقسب ءاسفن ممإ قحتست
 . ھا لاوقأ ؟ ةقلخلا ماتب وأ

 ص ثالثلا تاذل رهشأ ةثالث وأ دعب ءورق ةثالث هل۔ف روصم ريغ تدلو اذإو

 ىلع تفوشاو جورخلا نع ىصعتساو همأ نطب يف ) نينجلا ( تام نإو )

 يبنجا لجر نم نإو هيلإ دي لاخدإ زاج لهف ) ‘ توملا يأ ى ( كالهلا
 ى ( نالوق ؟ ال "وا ) “ يدنع حيحصلا وهو ( ةرورضل هنم هجارخإو
 . اهمرحو امهل : لبقو “ لجرلل ال ةأرملل زوجي هنأ اهثلاث

 ص تومت الئل امطق هيف هطق زجي مل اهنطب يف تام نإ : « ناويدلا » يفو
 ء هلك كلذ زوجي : ليقو « رخآ هيف نوكي نأ فوخ هطقستل ءاود لايعتسا الو

 نإو ی زوحي : لبقو ‘ يح وهو دلولا اهنم عزنيل تتام اذإ اهنطب قشي الو

 هنومضيو هفارطأ نيب نوفلاخي بوثب اهورصع نويبنجألا الإ اهرضحي ملو رسعت
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 ص تومت ولو اهتروع ال اهمرح اهرشابي نأ سأب الو ى ردصلا يلي امم لجحلا قوف

 ينجألل ضعب اذه زاجأو ى ءاسنلا مدع دنع هنم دب ال ايف اهتروع رشابي : ليقو
 دلولا يوستل اهدي ةلباقلا لخدتو ةرشابملا هذهب مرحت الو ى هلبق محرلاو اضيأ

 اذإ اهدي نهدتو “ رسع اذإ هحرختل ءاعولا ىلإو ؟ هجورخ رسع اذإ

 . كلذ تدارأ
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 باب

 باي

 قالطلا يف

 ةدقع لح : لقف تئش نإو ؛ نيجوزلا نيب ةدقعنملا ةمصعلا لح وهو
 ريغو قاثولا لح : ةغل هنأل ى ةيوغللا هدارفأ ضعب لولدمل قفاوم وهو ى جيوزتلا
 عفرت ةيكح ةفص وه : ليقو ى كرتلاو لاسرإلا وهو قالطإلا نم اذخأ .ى كلذ

 ى قر يذل ةرمو ةرحلل نيترم اهرركت ابجوم اهجوزل ةجوزلا ةعتم ةيلح

 [بجوم : هلوةب جرخو ى ةراهطلا ةيلحلا عفرب جرخو “ جوز لبق هيلع هتمرحو

 كلذ وحنو فاكتعإلا هب جرخو ةالصلا وأ ةرمملاب وأ جحلاب مارحإلا خلا اهرركت
 مل هعم زوجي ال يذلا لعفلا كلذ عاقيإ رركت نإ نكل « هعم عتمتلا زوجي ال امم

 عرشلا درو يلهاج ظفل قالطلاو « ابجوم لوعفم هتمرح :هلوقو ةمرح بجو

 : هل لاقيو ٠ يعدبلا وهو مارح امإ قالطلا : نيمرحلا ماهإ لاق ى هريرقتب

 رثكأ وأ نيترم عقوأ 2 هيف سم رهط يف وأ ضيج يف عقوملا وهو ى ةعدب قالط
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 ص هيف سمت مل رهطب ةدحاو ةنسلا قالط

 رهطلا لوأ ق وأ ى رهط لك لوأ ف وأ . رثكاب وأ دحاو ظفلب دحا و رهط ق

 حرص فالخ اهرحم يعدب هنوك يفف ى ثلاثلاو لوألا وأ ى يناثلاو لوألا

 لاحلا ةماقتسا عم ببس ريغب عقاولا وهو : هوركم امإو ى زئاج هنأب فنصملا

 ء ضيحلا يف عقاولا ريغ ةيعدب اهنأ انركذ يقلا ماسقألا مهضعب هنم لعجو
 ‘ ليق اذهف نامكلا كلذ ىأر اذإ قاقشلا اهنم روص يق وهو : بجاو امإو
 باتكلا اذه يف رم امم ملعي ام اهنمو ىًرم ام ىلع دوقفملا يلو قالط اهنمو : تلق

 يوونلا ىفنو ى زئاج امإو ى ةفسفعلا ريغ قالط وهو : بودنم امإو “ رشاعلا

 اهتنؤم لمحتي نأ هسفن بيطت الو اهديرب ال ناك اذإ امب هريغ "هروصو ى اذه
 ةروصلا هذه يف قالطلا نأب ضعب حرص دقف ى عاتمتسالا ضرغ لوصح ريغ نم

 اه وهو “ ةنسلا قالط : هل لاقيو ينس امإ وه : لقف تئش نإو “ هركي ال

 ع يعدبلا ريغ الك ماسقألا كلت لمشيف روكذملا هريسفت يف يعدبلا فلاخ
 ةةيلطت ( ةنسلا قالط ) : هلوقب يندلا فرع دقو ى هفيرعت رمو : يعدب امإو

 لماش همالكو ص يعدب وهف ديق لكب جرخي ا۔هو ( هيف سمت مل رهطب ةدحاو )
 ةدحاو ةقملطت قلط اذإ املو ى هيف سمي مل دحاو رهطب ةدحاو ىلع رصتقا اذإ امل

 ؛ اهيف وأ ى ثلاثلا وأ ع يناثلا رهطلا يف كلذ لعف مث ى هيف سي مل رهطي
 : يمصاعلا لاق

 همعرملا اهطورش تلصح نإ هينسلا ةقلطلا قالطلا نم

 هدئاز فادتراو سم ريغ نم هدحاو رهطلاح عوقولا يهو
 ىعدبلا وهف ىنسلا ادع امو ىعجزرلا هنمو نئاب كاذ نم

 يعجرو اقلطم ثالثلا وذو يملخ هخثخمو كلم هذام
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 ىضترملا يف ةننئاب ةقلطب اضقلاو فالخلا كلملا يفو : لاق

 ى اهتعجر كلمي الو « ءادف الب اهرمأ هب كلمت يذلا قالطلا وه : كلمملاو

 الو ةعجرلا هيف حصت يذلا نئابلا قالطلا : ليقو “ ديدج حاكنب الإ "حصت الو

 : لاقو ؛ ةعجرلا جوزلا كلم

 اعقو دق ام فيك ءانبلا لبق اعقوأ قالط لك نئابو

 : ةرايم لاق ؟ ضيح وأ رهط يف اتيعدب وأ اتينس عقو يأ

 ادب رسعمو ىلآ نم قالط ادع يضاقلا هعقوي يذلا اذك

 : يمصاعلا لاق ؛ احيرصت عقيو ةيانك عقي يعدبلاو ينسلا نم لكو

 حيحصلا ىلع ةيانكلابو حيرصلاب قالطلا ذفنيو

 ىلع ى ءام انقسا : لثم “ قالطلا هب دصق نكل ةيانك سيل امب اضيأ مقيو
 ؛ضيرمو طلتخ و ناركس نم اضرأ يعدبلاو ينسلا عقيو ء ال . لبقو > روهشملا

 : يمصاعلا لاق

 ناميالاو ىقتتعلاك طلتن ناركس نم عقاولا ذفنيو

 ضرقفم ثرإلا ةجوزللف تام ضرملانم نكي نإ ضيرمنمو

 رود۔جيلا نم سيل ضرم وأ رب بحم ت وأ علخي نكي ملو

_ ١ ٥ ٤ _ 



 . ةدحاو قلطي مث رهطت مث ، ضيحت ىتح رهط يف اهلزتعا هدارأ نف

 اهعماج ال نأب ( رهط يف الزتعا ) « ةنسلا قالط يأ ص ( هدارأ نمف )

 نطاب رظني الو ى اهريغب الو هديب اهجرف سمي الو « ندب الو « جرف يف هرَكًذب
 عامجلا ريغب ةنسلا قالط نم جرخم ال : ليقو ى اهب ذذلتي الو “ هرهاظ الو اهجرف

 ةلوقعم ةدملا نأب لوقلل بيرق وهو ى هيلع ارصتقم « ناويدلا » يف اك جرفلا يف

 ص هيف املزتعي يذلا رهطلا اذه ام : تلق نإو « محرلا ءاربتسال اهنأ و « ىنعملا
 نأ ىل'وآلا : تلق ؟ ه_اك مات رهط .وأ « قلطد نأ هيف مزع يذلا رهطلا ةمقب وهأ

 ىنعمب هرخآ وأ هطسو وأ هلوأ ىف تناك ءاوس رهطنم همف تناكام دارملا نوكم

 يف لازتعا اهل متي نأ دارملا لب : ضمحت نأ لبق ةظحلب ولو املزتعي نأ دب ال هنأ
 ةضيحلا لبق امات آرهط اهلزتعي : ليقو “ قالطلا ىلع هلبق مزعلا عم لماك ضيح

 وأ ةضيح وه ءرقلا نأ ىلع ينبم فالخ وهو فنصملاو ءايركز يبأ مالك هلمتحيو

 « هدعب ةضيح مش امات ًارهط املزتعي نأ هبساني اذهو اعم ةضمحو رهط وأ “رهط

 افمنإ قالطلاو رهطلا لثم اهنأل ةضمح اهلزتعي نأ بسان ةضمح ءرقلا : لاق نمو

 ال لاح لك ىلعو ص رهطلا ءرقلا : لاق نم اذك و “ اهدعب رهطلا يف ةنسلاب لعفي

 بقع ( ةدحاو ) اه ( ةلطي مث « رهطت مث ‘ ضيحت ىتح ) قالطلا نم الإ دتعت
 فنصملاو ءايركز وبأ هيلإ راشأ امو “ هركذ ينأيس اك ضحت مل ام وأ ى لاستغا

 ؛ جرفلا ريغ يف ولو اهعامج لزع دارملا نأ ىلع لدي اضرأ ضمحلا يف اهلزتعي هنأ نم

 خلا ث ضيحت ىتح رهط يف اهلزتعإ : هلوق لمحيف « جرفلا يف ديلاب اهسم هلثمو
 نأ ردابت ولو اهجرف رظن لزعو ى ديلاب وأ 2 جرفلا ريغ ي ولو « عامجلا لزع ىلع

 هب رومأملا مهتدمل قالطلا بناجل طايتحاو ةيوقت كلذو ‘ كلذب نوكي ال دلولا

 . ىنعملا ةلوقعم ريغ ةدملا نأب لوقلا ىلإ برقأ كلذو

- ٤٥٢ - 

 



 نم تلستغا اذإ مث « اهضيح نم تاستغا اذإ اهقلط ىرخأ ءاش نإف
3 

 لحت هبو ، جوزتت ممم « ةدحاو ضيحت ش ءاش نإ ةثلاث اهقلط ىرخا

 آرہش ال زتعد ضئاحلا ريغو ‘ لوألل

 ىتلا اهتضمح ( اهضيح نه تلستغا اذإ اهمتلط ىرخأ ) ةقىلطت ( ءاش نإف )

 ةضيح ( نم تلستغا اذإ مث ) “ ضعحت م ام وأ لاستغإلا بقع قالطلا رهط يلت

 مث ءاش نإ ) ضحت مل ام وأ لسغلا بقع ( ةثلاث ) ةقيلطت ( اهقلط ىرخأ )
 ( لوذلل لحت ) لجرلا اهجوزتب يأ ( هبو ) ‘الجر ( جوزتت مث ‘ةدحاو ضيحت
 بهذمو انضعب بهذم وه هركذ امو ى اثالث ةقلطملا لبلحت يف ةرم ام ىلع

 ةدعلا يف اهعبتي ال نأ ةنسلا قالط طرش نم : كلامو انضعب لاقو ى ةفينح يبأ

 نم بسحت ةدعلا نأ ىلع ءانب اضيأ هركذ امو يدنع حيحصلا وهو ع رخآ قالط

 دحاو رهط يف قلط نإ و ى ريخآلا نم بسحت اهنأ حيحصلاو “ لوآلا قالطلا
 ضيح يف مث رهط يف اهلزتع! ةَمأ تناك نإ و ص ةعدب قالطف اثالث وأ نيتقيلطت
 ص ىرخأ ءاش نإف ضحت لام وأ ، لسفلا بقع ةدحاو اهقلطيف رهطت ىتح
 لحت الف ةدحاو ةقيلطت ضحت مل ام وأ لسغلا بقع اهقلط ترهط مث تضاح اذإف
 ةرحلا كحك هدنع همكحف تاقيلطت ثالث اهل : لاق نمو ى هريغ جوزتت ىتح هل
 اهقلط ترهظ اذإف ث طقف ضيح يف ةَمآلا وأ ةرحلا لزعت : ليقو ى ةروكذملا
 . يتأي اك ضحت مل ام وأ لسغلا بقع

 مايآألا باسحب ( ارهش اهفزتعي ) رهشألاب نودتعي نمم ( ضئاحلا ريغو )
 اذهو ى هلوأ نم أدب نإ لالهلا روهظب وأ « رهشلا لوأ نم أدبي مل نإ اموي نيثالث

 يف ليق اك هيلع لازتعا مدقت طرتشي الو ى اهيف اهل زتعي ىتلا هضيحلا لثم رهشلا

_ ٣ ٥ ٤ _ 



 ىرخأ مم خلسنا اذإ اهقلط ىرخأ ءاش ناف رخآ لوخدب اهقلطي ش

 ؛ لسغ دعب قلطتو ضيح يف لزعت: ليقو حكنتو ، رخآ خالسنال

 اهرهط نم ىضم ولو لسغ دعب : ليقو رهش لوأ نم ضئاحلا ريغو

 ج سم الب مايأ اهرهش وأ

 اهقلطي مث ) رهشأ ةثالث نم رثكأ ةدملا نأ لئاق ال هنآل « ةضمحلا لبق اهلازتعا
 ء يناي اه ىلع هرخآ وأ هطسو وأ هلوأ زاجو ى ) رخآ ) رهش ( لوخدل

 ( مم ) ك هيف اهقلط يذلا رهشلا ( ( خلسنا اذإ اهقلط ىرخأ ) ةقيلطت ( ءاش نإف ر
 يف زاجو « ( رخآ ) رهش ( خالسنال ) اهقلط ةثلاث ( ىرخأ ) ةقيلطت ءاش نإ

 ةنس قالط نوكي ال : لبقو “ يتأي ام ىلع اضيأ يهب رخآ وأ ايهنطس و وأ ايهيلةوأ

 الوأ اهقلط مث ارهش اهلزتعا ةَمأ تناك نإو ‘ دحاو الإ ةدعلا ين نكي مل نإ الإ
 قالطلا رهشل ىلاتلا ىناثلا رهشلا لوأ اهقلط ىرخأ ءاش نإ و٤آرخآ وآ اطس و وأ

 تاقيلطت ثالث اهل :ليق نإو “تناب تمت اذإ و ' اموي رشع ةسمخ هنم متت مل ام وأ
 ديرأ يتلا ضئاحلا ( لزعت : ليقو ) ، كلذ دعب ( حكنتو ) ى ةرحلاك يهف
 . هلبق رهط يف اهلزع مزلي نأ نودب طقف ( ضيح يف ) اهقيلطت

 ىلطت ( ضئاحلا ريغو ) ضحت م ام وأ ، هبقع يأ “ ( لسغ دعب قلطتو )

 نودب هلا ءاش نإ ابيرق يتأي ام ىلع اهقلط ءاش ىتم هرخآ ىلإ ( رهش لوأ نم )
 يف ىرخأ ةقيلطت اهقلطي ال سم لبق ةدحاو ةقبلطت ت نكن ص لبق رهش يف اهلزع
 حالسنا دعر ضئاحلا ريغو ( لمسحع دعب ) ضئاحلا ق : ليقو ( 0 رهشلا كلذ

 نإ ( اهرهش وأ ) نضحي نمم تذاك نإ ( ا نم ىضم ولو ) اهلازتعا رهش
 كلذ نم وأ ةرهطلا كلت نم ىضم ام بسحتو (سم الب مايأ ) ضيحت ال تناك

-- ٥ ٤ 1 _ 

 



 . . . . ... رهش وأ رهط لوأب بجي : ليقو

 نإ الإ هبسحت ال : ليقو “ سم هيف مدقتي نأ ريغ نم هيف قالطلا عوقول رهشلا
 تقو نم وأ رهطلا كلذ دعب ةضيحلا نم بسحت نكلو « هلوأ نم قالطلا عقو

 ضئاحلل ( رهط لواب بجي : ليقو ) ‘ ضيحت ال تناك نإ اهرهش يف اهقالط
 ص هب الإ ةنسلا قالط نوكي ال هنأ كلذ بوجو ىنعمو ى ( رهش ) لوأ ( وأ )
 ىرخألا اهقلطي ملو هلوأ دعب وأ رهطلا لوأ وأ هلوأ دعب وأ رهش لوأ اهقلط نإ و

 اقلطم هنوك يفو « زاج ثلاثلا رهشلا لوخد وأ ثلاثلا رهطلا لوخد دعب الإ

 ى مهدنع ةنسلل اقلطم نكي مل لسفلا لبق رهطلا لوأ اهقلط نإ و ‘ نالوق هنلل

 قالطف ضيحلا تقو يف اهوحنو ةرفص يف قلط نإو ى ةنسلل قلطم هنإ : لوقأو

 ضئاحلا كح يف اهنأل كلذكف اهوحنو ةرفصلا راظتنا يف قلط نإ و “ىصعو ةعدب

 . كلذك سيل : ليقو ث راظتنالا تقو ىلصت ال اهنأ ىتح

 ايل لحت ىتح اهكرت اهقالط دارأ اذإ ةالتبملاو ةضاحتسملا : ! ناويدلا ه يفو

 : ليقو ، ھا ضئا٨لاك امكح نوكسف ى اهسمي نأ لبق ةدحا و اهقلطف ةالصلا

 اهقلطي مث هيف نايلصت يذلا تةولا يف مث ةالصلا هيف لحت يذلا ايهتقو يف اهكرتي

 نإ اهقلطي ال تغاب دقو اضيح رت مل يتلاو : لاق « هيف نايلصت يذلا تقراا لوأ

 : ليقو « اهنع عطقنا يذلا اذك و ى َسأت وأ رهطت مث ضيحت ىتح هنسلا دارأ

 مث ضيحت ىتح ضيحت ةنونجمب رظننيو ى اهقلط مث ارهش اهلزتعا اهنع أطبأ نإ
 لغتشت ال يتلا اذكو « اهقلط ةالصلا تقو اهنع جرخي ىتح اهكرتيو ى رهطت
 نيبت ةكرشملا نكلو ص ةنسلا قالط يف ةرحلا ةدحوملاك ةمألاو ةكرسشملاو « لسفلاب
 اهقالط لومجملاو هلكوم ىلع وأ دبع ىلع قلطي نأ دارأ نمو ى "رم ام ىلع ةدحاوب
 يتال لاق نمو ى ةنسلل قلط نم مدني نل : ءاملعلا لاق « هتجوز قلطمك اهديب

 ص لستفت مث رهطت مث ضيحت ىتح اهيلع عقي الف ى ةنسلل قلاط تنأ : ضيح

_ ٥٥ ٤ 



 ىصع و 4 لماحك ضيح ريغ تقو لك يف اهب لوخدم ريغو

 . . . ... ... ... . ء هيف قلطم

 قلاط تنذأ : لاق نإو ى ةنسلل كتقلط : لاق نإ اذك و « اهنيح يف عقو : ليقو
 عقو :ترهط و تضاح ايلك : ليقو ى اهنبح يف كلذ عقو ةثالث وأ نيتقيلطت ةنسلل

 هلضفأ وأ هريخ وأ هلدعأ وأ قالطلا نسحأ : لاق نإو ى لاق ام متي ىتح قالط
 نإ .اذ ك و ى اهنيح يف دحاو قالط عقو : ليقو ى ةنسلا قالطكف هدوجأ وأ
 ةنسلل قلطمل ترهطو تضاح ىتح رظتنا نإ و ى ةلدع وأ ةنسح ةقملطت : لاق

 نإ:ال « ةنسلل وهف اهقلطف اهنطاب ىأر وأ هديب اهجرف سم وأ اهرشاب وأ اهلبقف

 وأ فنأتست ىتح قلطي الف ِزلج" ريغب وأ مارح وأ سوحنم تممست وأ تلستغا

 زوجي الو ةنسلل وهف لسغ بقع اهقلط هنأ قفاوف قلط نمو ى ةالصلا تقو جرخي

 ٢ ٠ و أ همدقت

 ( لماح ك ضيح ) تقو ( ريغ تقو لك يف اهب لوخدم ريغ ) قلطي (و)
 وهو ‘ لَبح عم ضيح ال هنأ ىلع ءانب ى مدلا تقو ول و تقو لك يف اهقلطي هنإف
 نأ لمتحي نايصع ث ادع ضيح يف يأ ى ( هيف قتلطم ىصعو ) “ حبحصلا

 نولوةي رئاغصلا روهظ زاوج اولاق نمو“اريبك نوكي نأ و٤ًآريغص للا دنعنوكد

 تقتع نإو ملع نإ راظتنا يف وأ لسغ لبقو رهط دعب قلط نإ :ليق٤ةريغص هنإ
 رامخلا نأب لوقلا ىلع تصع اهسفن تراتخاف ضيح يف تقافأ وأ تفلب وأ

 ص قالط هنإ لوق ىلع ءادفلا اذك و « بيعم ىلع رابخ هل نم لك اذك و ى قالط

 لعفو هتومو نالف مودقو سمشلا عولطك قلاط تنأف اذك ناك اذإ : لاق نمو

... ٦ ٥ ٤ . 



 ةنسلل قلطو عجار رات نانف 3 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 همف تنابف ىل آ وأ رهاظ نإ اذك و ؛ضح ف قالطمك رسىلف ضمح يف ناكف اذك

 بترإو ى هيلإ دصق الب هيف ثنح وأ امهريغ لعفب هيف تمرح وأ هيف اهنعال وأ
 اهلعقب تمرح وأ امهدحأ ءيشلا لمفف هتأرمال وأ هسفنل ءيش ىلإ قالطلا قلع

 يف ىصع ضمحلا ىلإ قالطلا قلع نإو « هيف كلذ دمعت نم ىصع امهدحأ وأ

 دمب قالطلاو “ هراظتناو ضمحلاك هراظتناو سافنلاو « هيف هعوقو دنعو هنيح

 . لسفلا لبقو ضيحلا نم رهطلا دعب قالطلاك لسفلا لبقو “ هنم رهطلا

 لأسي نأ لبق وأ ضيح يف قلطف ريغلا كلذ ةجوز قلطي نأ هريغ هرمأ نمو
 وأ اهضمحب هملع ىف هنايصعو ى ىصع سافن وأ اض.ح قفاوف قلطف اهلاح نع
 هريغ ةجوز لجرلا قيلطت ةحص ىلع كلذو « جوزلا اذكو ى دشأ اهسافن

 رومأم دقع همزلو : لاق ذإ ةرامإلا باب يف هزاوج "رم دقو ى هرمأ اذإ
 نإ هعوقو يفو كلذ ةحص يف هعاب وأ هبهو وأ هنهر اذإ اذك و « خلا فلختسمو

 . فالخ هعقوأ

 نأ ةضيحلا متت الئل اردابم اهيف قلظ يتلا ةضبلا يف ( عجار بات نإف )
 ةضمحلا تمتأ ىتح ىناوت نإو ى اهب ناوتي الف ةبوت ةعجارملا هذه نأل ى اهمجارب

 (ةنصملل قلطو) ىرخألا ةضيحلا تءاج ىتح اهعجار مل نإ اذك و كاهدمب اهعجار
 اهعجار نإو « قلطيف رهطت مث ضيحت مث اهنم رهطت ىتح اهلزتعي و اهكسمي نأب
 ةضمحلا دعب اهعجار نإ اذك و “قلطبف رهطتف ضيحت ىتح اهلزتعا ةضيحلا مامت دعب

 ةضيحلا يف اهعجار وأ ث رهطتف ضيحتو رهطت ىتح اف زتعيو اهعجاري ىرخألا
 قالطلا نأب حيرصت اذه ى رهطتو ضمحتو رهطت ىتح اهلزتميو اهعجارب ىرخألا

 ةنبا قلط امل رمعل قلع هلوقل « روهمجلا بهذمو “ حيحصلا وهو ضام ضيحلا ين
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 رهطت مث ضيحت مث رهطت ىتح اهكسميو اهعجارب نأ ُه'رم' ه : ضيحلا يف هتجوز
 الف قالطلا عرف ةعجرلاو سي نأ لبق )١' « قلط ءاش نإو كسمأ ءاش نإف

 هيلع سيل لمع لك » : للع هلوقل عقاو ريغ هنأ ضعب معزو ى هدعب الإ نوكت
 : 7 > هعوقوو هذوفن مدعب رعشب اهدر هرمأ نإو & 6٢١ » در وهف انرمأ

 ةفينح وبأ لاق هبو ى اهقلط اهيف قلط ىتلا ةضمحلا كلت نم ترهط اذإف اهعجار
 الك ىلعو > ة>ح ثددحلاو > يعفاشلاو كلامو نحن انلق ه ۔دو لوألا حيحصلاو

 يناثلاةجح و ‘ دسفأ ام حالصإل اك را دت اهىف قلط قلا ةضحل ١ ف اهعجار نيل وقلا

 نأ رع نبا نع نيريس نباو ريبج نباو هيوبيس خيش بيبح نب سنوي ةياور
 ٠. ةفعض ةيا و ر يهو ءاش نإ اهقلط ترهط ادإف اهعجار نأ هرمأ ثيدحلا

 ةدع نكت مل قالطلا ةضحل يلاتلا رهطلا يف قلط ول هنأب لوألا مهضعب هجوو

 مالكو ص ءطولا هيف "حصي نامز نم ةدب الف لوخدلا لبق قلطماك هنأل اهيلع
 هنأ ةنسلا قالط يف اذه مدق دقو ى ةنسلل قلط دق هنأل نيلوقلا لمتحي فنصملا

 ص ضيح يف اهلزتمي هنأو لوق يف قلطي مث رهطت مث ضيحت قح رهط يف اهلزتعي
 هدنع حجارلا هنأل حجرأ انه لوألا لوقلا لاتحاو ‘ لوق يف لسغ دعب قلطتو
 ءاغلإ ىلع الإ يناثلا ىلع لمحلا نسحي الف ضيح يف اهلزتعي مل اذه نألو < مدقت امف
 كلت نم ترهط اذإ اهعجار هنأ ةفينح يبأ نعو ؛ فلكت وهو ى هيف هئطو

 اهتعجارم نأ ملعاو ‘ لوخدلا لبق قلطملاك نوكي نأ ضعب همزلأ و « ةضمحلا

 لاق “ كلام لاق هبو اهيلع ربجيو “ بوجولل درجتلا دنع رمألا نآل ةبجاو

 )١( تابح نباو يئاسنلا هاور .

 )١( هيلع قفتم .
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 تحصو “ةمجرلاب مك احلا هيلع مكح ةعجرلانم عنتماو ضيحلايف قلط اذإ : ةرابم
 هربجأ ىبأ نإف : بجاحلانبا لاق “كلذب ءطولا هل نيققحملا دنع زوجيو « هتعجر

 الو ی حصألا ىلع كلذب اهئطو هلو مك احلا هيلع محترا ىبأ نإو ث بدألاب مك احلا

 : يمصاملا لاق “ ھا ةدعلا ةدم دعب ناثراوتب

 رهقل اي هعوحر مم عنم رهط ن ود يمعج رلا عقومو

 رهطت مل ام : بهشأ لاقو ى ءيش اهتدع نم يقب ام اهتعجر ىلع رهقي : ينعي
 ةفينح وبأو يمفاشلاو دمحأ لاقو « ةدملا لوطت الئل هنع يهن : ليق ى ةثلاثلا نم

 ةياور يفو « هيلع روهمجلاو « بدنلل رمآلا كلذو اهيلإ بودنم اهنأ : يروثلاو

 ف مرح امل ىالطلا نألو ء رمألل ةمفنحلا ضعب هححصو “ ةبجاو اهنأ دمحأ نع

 ىتح عجاري مل نإ و ى رابجإ الب بحت اندنعو ى هيف حاكنلا ةمادتسا بجو ضيحلا

 رمؤي مل همف اهسم رهط يق قلط نإو “ رمؤي : ليقو ى اهتعجارم رمؤي مل ترهط
 يتلا ةياورلاو “ ربجي : اولاقو ى انريغ روهمج هيلعو رمؤي : لبقو “ حمحصلا ىلع

 اذإ ايس الو ةقثلا نع ةلوبقم ةدايزلاو ‘ سنوب ةياور ىلع ةدايز اهيف آلوأ اهتركذ
 نوكيل رهطت مث ضبحت مث رهطت ىتح ةعجرلا دعب كاسمإلا ةمكحو اظفاح ناك

 عنصي امب لهاج ريغو لمج ملمي وهو ضيح وأ لمجب اهتدع ملعت يهو اهقيلطت
 اهنإف ددجي يذلا قالطلا ضرفل ةعجرلا ريصت الئل و “ لمحلل كسميف بغري دقو
 ببس بهذف اهعماجي الف اهعم هماقم لاط اذإو ‘ قلطتل ال ةأرملا ءاونإل تعرش
 ءرقك ضيحلا كلذو « قالطلا ضيحل يلاتلا رهطلا نألو ، اهمكسميف عقاولا هقالط

 عنم ةيعفاشلا ححص دقو ‘ ضيحلا يف ىلطمك ناكل اضيأ هيف اهقلط ولف ، دحاو
 ص هباجإ ال ريخأتلا بابحتسا ةيكلاملاو دمحأ نعو « يلاتلا رهطلا كلذ يف قالطلا
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 قلطم ىصعو ، سافن وا ضيح يف ولو عاجترا و حاكن حصو

 ترهط اذإف ى اهمجارب نأ هارم" : ةياور يفو “ ترهط دقو « ضيحلل عنملا نأل

 ديؤت يهو . اهكسمأ ءاش نإ و . اهقلط ءاش نإف ‘ ىرخأ ترهط اذإ ىتح اهسم

 نع يهنلا تدث دقو ؟ اهقلطي نأ هل حيبي فيكف ء اهكاسمإب هرمأ هنأل عنملا

 عماج رهط يف ىالطلا نأب انريغ روهمج حرصو ‘ هيف عماج رهط يف قالطلا
 . نالوق ؟ ال وأ ةعجرلا ىلع ربجيو مارح هيف

 وأ مذلا عاطقنا قالطلا هءف زوجي يذلا رهطلاو ضيحلا يف اهقلط اذإ اك

 ع ىرخآلا اهتضيح نم تلستغا اذإف : ةياورل ضعب هححصو ى لسفلاب رهطتلا
 . انبهذم وهو

 ريغ ينإ : اهل وقل وأ ى ضئاح اهنأب هملع مدعل وأ الهج ضيحلا يف ىلط اذإو

 كاسمإلاو ةعجارملا نم “ فنصملا مالكو ؛ يمالك يف مدقت ام ريغ كجلاف ضئاح

 . هانركذ امم كلذ ريغو رهطتو ضحت ىتح

 رخؤيو ى راظتنا وأ ( سافن وأ ضيح يف ولو عاجتراو حاكن حصو )
 اهج وزيف الماح اهقلطي وأ اهعجاريف سافن يف اهقلطي نأب كلذو ى رهطلا ىلإ سملا
 ةعجارملا ضئاحلا اذك و « جرفلا ريغ يف اهئطو زوجيف سافنلا يف وه وأ « هريغ

 وأ ةماكي ةرمب ( ةدحاو ) ةقيلطت ( نم رثكأ قلطم ىصعو ) ةجوزتملا وأ
 هنأب انلق ولو “ ةنسلا ةفلاخل ى سملا لبق ولو « تاماك وأ نيتملكب وأ « نيتملك

 يف ةنسلا نرأ اك « ةدحاو اهقلطي نأ ةنسلا نأل سملا لبق ةدحاو الإ همزلت ال
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 . . . . . . ىسم قبس نل قلط ام همزل و

 ةماكب ةرمب ثالثلا قالط يف الإ ةيصعم ال : ليقو ث ةدحاو اهقلطي نأ ةسوسمملا

 نم ىصع : مهنع هللا يضر ركب نب دمح نب دمحأ سابعلا وبأ لا_قو « نيتملك وأ

 اثالث وأ نيتقيلطت قلط نم ال ص رمآلا اذك و « هريغ وأ اجوز “ةماكب اثالث قملط
 ؛ صمي ال سملا دعب قلط نإ اذك و ى ةنسلل قلطي مل نكل « ةدحاو دعب ةدحاو

 مل نإ يأ ط هريغ ديب اثالث قالطلا رمأ در نم صعي الو « ةنال قلطي مل نكلو

 هلوقل ةرمب ثالثلاب ىصعو ث هوركم نيترم قالطلا نإ : ليقو “ ةرم قلط لقي
 قلط نميف بهذلاو ى )0١ ي ارمأ كلذ دعب ثدحي هللا لعل يردت ال » : ىلاعت

 ام ىندأ ىلع ظفلل المح ةدحاوب هيلع مكحي هنأ اثالث الو نيتنثا الو ةدحاو وني ملو

 لاقو ، ، انموق ضعب لاق اذك و ى ةققحملا ىه ةدحاولا نألو ى هيلع قدصي

 ء هيلع قدصي ام ىلعأ ىلع ظفلل مح و ث اطايتحا ثالثلاب هيلع مكحي : انموق ضعب
 : يمصاعلا لاق

 ةمح وزلا قرافي ةقلطف ةسنا نود قالطلا عقومو

 هاوس ال رهظألا لوألاو

 يمصاملا خيش دنعو « اندنع ةيعجر يهو ةدحاو همزلت هنأ رهظألا نأ ينعب

 ال : ليقو “ ةملكب ولو ( سم قبس نإ قلط ام همزلو ) : ضعب لاقو « بل نا
 وأ ى نيتقىلطت ةقلاط تنأ : لاق ولف « دحاو قالط الإ ةملكب قالطلا نم مزلي

 ىتح هزجي مل ت!رم عبرأ ربكأ هللا : تيملا ىلع لا_ة ول اك « ةدحاوف اثالث قلط

 : ىلاعت هلوقن نيحتحم ةعامجو رهاظلا لهأ لوق وهو حيرصتب ةريبكت لك ربكي

 ( ١ ) قالطلا ةروس : ١ .
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 ‘ ةملكب قلط ن ١ اقلطم : لبقو

 وأ نيتقيلطت ظفلب وأ ثالثلا ظفلب قلطملاو ى ةثلاثلا ركذ مث ناترم قالطلا »

 قالط نأ : سابع نبا نع )١ نيحيحصلا يف امبو ع ةدحاو ةرم قلطم نيتنثا
 امبو ی دحاو رمع ةفالخ نم نينسو ركب يبأو للع هللا لوسر دهع ىلع ثالثلا

 : لع لاقف “ دحاو ظفلب سلجم يف اثالث هتأرما ىتلط ةناكر" نأ هنع يور

 ثيدح نأ هديؤيو “ فنصملا لاق ام ىلع روهججلاو ى ةقىلطت تكلم امنإ اهعجار

 دهاجمو ريبج نب ديعسك هريغ ىورو “ طقف سواط هاور لوألا سابع نا

 هنع يناثلا ثيدحلا نأو 9 قلط ام مزلي هنأ هنع مهريغو رانيد نب ورمعو ءاطعو

 هاور يذلاو < سابع نبا نع ةمركع نع قاحسا نبا وهو هيوار نم .7

 ةرمي ظافلأب وأ ظفلب اثالث قلطملاو ى اثالث ال ةتبلا قلط ةناكر نأ تاقثلا

 ينالجعلا نأل ء ةنسلل : يعفاشلا لاقو « كلام دنعو ى اندنع ةتنسلا ريغل قلطم
 نأب بيجأو ى ه"رقأف ةنعالملا نم غارفلا دعب للع هللا لوسر ةرضحب اثالث قتلط

 ريغ ناك ول هنأب ثحبي دقو ، ةعدب الو ةنسب فصتي ملف نامللاب تعقو دق ةقرفلا

 . هنع هاهنل زئاج

 اذهبو ( ةماكب قلط نإ ) الوأ سم قبس ( اقلطم ) قلط ام مزل ( : ليقو )
 لوق وهو « هلل دمحلاف ى ءاملعلا ضعبل الوق هيلع تعلطا ىتح ييأرب لوقأ تنك

 قلط ام همزل دحاو ناكم ف نينثا و أ اثالث اهقلط نإ : سابع نب ا لاقو 0 نسحل ١

 الإ نكي مل سم قبسي ملو ةملك ريغب قلط نإو “ ةدحاو دعب ةدحاو ولو

 قلاط تنأ قلاط تنأ وأ « قلاط تنأ “ قلاط تنأ : لوقي نأ لثم « ةدحاو

 )١( ملمر يراخبلا .
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 تناك دعب اهجوزت نإو تددعت نإ ىلوألل اهب لوخدم ريغ تنابو

 نإ هدنع تناكو نيتنثا ايةلط نإ ةدح اوب ثنابو ‘ نيتقيلطتب هدنع

 { ةدحاو دعب اهجوزت

 نأ ىلع لعاف وأ ريمض تناب ىف نأ ىلع لاح ( رمغ تنابو ) لاق اك قلاط تنأ

 نإ ىلوألل اهب لوخدم ) ىنعملل رظنلاب ريغ ةثئنأ امنإف اذه ىلعو ،"هيف ريمض ال

 . ةملكب ال تاملك و ] نيتملكب ( تددعت

 تجوزت اهدعب اهجوزت نإ و ( نيتقيلطتب هدنع تناك دعب اهج وزت نإو )

 ى اهنود امو ثالثلا مدهي جوزلا نإ : لاق نم دنع ثالثب هدنع ناك هريغ

 (نيتنثا اهقلط نإ ةدحاوب تنابو ) ثالثلا الإ مدهي ال : لاق نم دنع نيتقيلطتبو

 سم ليق قلطو لوألا قالطلا دعب اهجوزت نإ رثكأ وأ ةدحاوةملكب اثالث وأ
 يف فالخلا تملع دقو ( ةدحاو دعب ) ةثلاث ةرم ( اهجوزت نإ هدنع تناكو )

 اهنأل ع سملا لبق اثالث قلطملا ءايركز يبأ دنع يصعي الو ى ةملكب قلط ام موزل
 نإو ى ةملكب قلط ام موزلب لوقلا ىلع ةملكب اثالث هلبق قلط نإ ىصعو ى دحاو

 مزلي ال : لاق نم دنع صعي مل ةملكب قلط نإ و صمي مل ةملكب ال نيتنثاهلبق قلط
 دنع نيتقىلطت ةمألا قلط نم ىصعو « نامزلت : لاق نم فلتخاو « ةدحاو الإ

 قلطم يصعي الو ؤ ثالثلاب نيبت : لاق نم دنعال ى اهب نيبت : لاق نم

 نيبت : لاق نم دنع يصعو « ةدحاوب نيبت : لاق نم دنع اثالث وأ نينثا ةكرشلا

 . ثالثلاب
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 : لبقو ‘ ا,ةالط هف زئاج تقو ف اهنأ ملعي ىتح 4 ةبئاغ قلطت الو

 .قلاط تنأف ترهط مث تضح مث اذه يباتك كءاج اذإ اهيلإ بتكي

 , قلاط تنأف ترهط مث ىرخأ تضح اذإ مث

 تقو يف اهنأ ماعي ىتح ) هبئان الو اهجوز اهقلطي ال يأ ( ةيناغ قلطت الو )
 اقلطم ( اهيلإ بتكي : ليقو ) اقلطم ىضم قلط نإو ( اهقالط ههيف زئاج
 مث ااذه يباتك كءاج اذإ وأ ( ترهط مث تضح مث اذه يباتك كءاج اذإ ) ةبئاغ

 ىلع لسغلا لبق وأ تاستغا اذإ ( قلاط تناف ) قباسلا فالخلا ىلع ترهط

 ةضمح ( تضح اذإ مث ) مهدنع لغلا قبسب ديقلا راتحملا و « قباسلا فالخلا

 اذإ ش ء داز ثالث دارأ نإو “ نيتنثا دارأ نإ ( قلاط تناف ترهط م ىرخأ (

 كءاج اذإ : كلذ ىف لاق ضمحت ال تناك نإو ى قلاط تنأف ترهط مث تضح

 نإ قلاط تنأف اذك لاله لهأ اذإ مث ‘ قلاط تناف اذك لاله لهأ مث يباتك

 نإو ، قلاط تنأف اذك لال_ه لهأ اذإ مث : داز اثالث دارأ نإو ى نيتنثا دارأ

 ص رهشلا طسو يف ولو باتكلا لوصو نبح قاطتف مايالاب كلذ اهف ركذ ءاش
 نأ دارأو ضحت تناك نإو “ ةدحاو لكا اموب نيثالثب تاقيلطتلا بسحتف

 تنذأف يجورخ دعب ترهطو تضح دق تنك نإ : لاق هباتك لوصوب قاطت

 اذإ : ةرضاحل لاق نإ اذك و “ قلاط تنأف ترهطو تضح اذإف الإ و ى قلاط

 . لئاسملا كلت عيمج يف دحاو كحلا نإف ى خلا ترهط مث تضح

 دعب ضحت ملو ةبئاغ وأ ةرضاح تناك ءاوس كلذ اهل لاق يتلا تضاح نإ و

 مل طق ضحت مل نإف “ رهط هدعب ضيحلا نم عقو ام ددع الإ قالطلا نم عقي مل كلذ

 ءام وأ رهطلا عقيف رهط اهتالص مايأ بسح مدلا عطقني ملو تضاحنإ و قالط عقي

 ص تملع اك دحاو قالط الإ اهيلع عقي مل كلذ دمب ضحت ملو تضاح نإ و
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 اهرمأ عجر نرم قلطت ال و > رهشلا لوأ نم ةسنآ و ة ريغص قلطتو

 . ةدحاو نم رثكأ وأ ةالص عنام يف هب رومأم الو اهديب

 ةثالث تدتعا سايإلا تلخد اذإ وأ س هتدع نم تحرخ ةنسلا تمت اذإ نكل
 مث اهدافيلف قالط عقي ال نأ دارأ مث كلذ اهل لاق نإو ص ةدملا نم جرختف رهشأ
 ترإو > ءادفلا لمق ترهطو تضاح ام الإ ىالطلا نم عةي الؤ اهاضرب اهعجار

 . ةضيح لوأ نم ترهط اذإ ةدحاو تقلط ةنسلل قلاط تذأ : لاق

 اذإ اك اتباغ اذإ ( رهشلا لوأ نم ةسيآو ) ضيحت ال ( ةريغص قلطتو )
 دهشأ و قلط ءاش نإ و قلاط تنأف اذك ةلهأ اذإ : امهل بتك ءاش نإف ڵ ترضح

 وأ ى نيقيب اهضيحو اهتالص ةفرعم ىلإ لصوتي ناك نإ ضئاحلا اذك و « ةباتك الب
 نإ اذك تقو قلاط يه وأ ص قالطلا زوجي تقو يف تناك نإ قلاط يمه : لاق
 . قالط الف طرش ام ريغ ناب نإ و ؛ هطرش هلو قالطلا هف زوجي ناك

 مولممل قيلعتب وأ رييختي ( اهديب اهرمأ عجر نم ) اهسفن ( قلطت الو )
 ص اهسفن قيلطتب ترمأ ةجوز رومألا ناك ءاوس قالطلاب يأ ( هب رومأم الو )

 قلطتب قلعتم ( عنام يف ) هب ديسلا هرمأ دبع وأ ى هب جوزلا هرمأ الجر وأ

 ةقيلطت ( نم رثكأ ) قلطي ال ( وأ ) امهراظتنا وأ سافن وأ ضيح نم ( ةالص )
 اذك و ص زئاج ريغ نيعونلا نم لك يأ ص عيونتلل وأ « واولا ىنعمب وأ ( ةدحاو )
 ةمأ تناك نإ الإ نيتنثاب يصعي ال وأ ةدحاو نم رثكأ هدبع ىلع قلطي ال ديسلا

 نإو ص ةالص ع۔ذنام يف الو ى رهش لك لوأ وأ رهط لك لوأ زوجي اك الإ ‘ نالوق

 ضيح يف اهمع وأ ضيح يف تناك اذإ اهقلطي نم رمأ نمو “ ىضم كلذ عقو
 انونجم وأ الفط رمأ نإ اذك و « رومأملا لعفي مل ولو “ ىصع اہقالطب هرمأف
 نم هعوقو ةحص يفو ى لعفي مل ولو هرمأف هيف اهملع وأ هيف تناك اذإ اهقالطب
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 هلقع ضمب هل ناك نإ الإ نونجملا هرومأم نم "حصي الو « نالوق لفطلا هرومأم

 اهريغ وأ يه تقلطف اهريغ وأ هتجوز ديب قالطلا لمج نمو « قالطلا نيح
 ص اهقوف ام امهدي يف لمجي مل نإ ةدحاو الإ عقت ال وأ كلذ عقو اثالث وأ نيتقيلطت
 ريغ اهسفنل اهقالط نأ ىلع فالخلا اذهو “ فنصملا مالك رهاظ لوألا ى نالوق

 اثالث وأ نيتقيلطت تقلط نإ الإ ' دحاو الإ عقي الف نئاب هنإ انلق نإو ى نئاب

 . دحاو : ليقو “ تقلط ام عقي : لبقف « دحاو ظفلب
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 باب

 ، ىرخأ هتمرل قاط مث قلاط تنأف كتقلط املك : اهل لاق نإ

 ع ثالث هتمزل قلط مث قلاط تنأف يقالط كيلع عقو املكو

 باب

 قالطلا نم دارفا ف

 هقيلطتب ةقيلطت تمقو ( قلط مث قلاط تنأف كتقلط اماك : امن لاق نا )

 : ليقو “ قالطب هظفلت ىلإ قالطلا هقيلمتب ( ىرخأ ) ةقيلطت ( هتمزل ) و
 0 ث ا 7 تمق و

 قلط مث قلاط تناف ) قالط وأ ( يقالط كيلع عقو املك ) : لاق نإ ( و )
 ةثلاثلاو < قيلطتلا عوقوب ةيناثلاو « هقيلطتب ىلوألا ( ثالث ) تاقبلطت ( هتمزل

 عقو قالط عقو املكف “ قالط عوقوب قالطلا ىلع هنأل ةيناثلا هذه عوقوب
 قلاط تناف كتقلط اذإ وأ كيلع يقالط عقو نإ وأ عقو اذإ : لاق نإو 2 رخآ
 ىون نإو « ءاليإف قلاط تناف كقلطأ مل نإ : لاق نإو ى ىرخأ هتمزل قتلطف
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 تنأف كقالط نع ُتَكس املك : لاق نإو ، قلاط يهف قلطي ملو ىضمف اتقو

 تنأف كقلطأ مل اماك : اذك و ص نهب ظفلي ام ردق تكس اذإ ثالئب تناب قلاط

 تعقو قلاط تنأف كقالط نع تتكس اذإ وأ تكس نإ : لاق نإو “ قلاط

 تنذأف كتعجار مث كتقلط نإ : لاق نإو ى اهرادقم تكس اذإ ةدحاو ةقىلطت

 تنأف كتعجارف ينم تذذب_ وأ كتيداف نإ : لاق نإو “لعف نإ ,ناث عقو قلاط

 قلاط قلاط قلاط تنذأ : لاق نإو “ تناب ذإ ال : ليقو « ناث عقو لعفف قلاط

 ى قلاط تنأ « قلاط تنذأ ، قلاط تنأ : لاق نإو ط لاق ام ددعيف واولاب وأ

 ةد_حاوف ددعتلا وني مل نإو ث ثلا دنع اوركذ ام ردقب وأ ، مكحلا يف ثالثف

 : لاق نإ اذك و ى هاونل در رخآل مث تقلط : دحأل لاقف قلط نإو « ةرركم

 : لاق نإ و “ نهب تناب : ليقو « اثالث !ذه ررك و قلاط تنذأف اذك تلعف نإ

 : يف ليقو ى تكس نيح اهيلع عقو كقلطأ مل ىتم وأ مل ام وأ مل اذإ قلاط تنأ

 تضم ىتح الإ و ‘ تمرح قلطي نأ لبق اهسم نإ هنأ كقلطأ مل نإ قلاط تنأ
 هنأ اثالث قلاط تنأف ةدحاو كقلطأ مل ىتم : لاق نإو كءاليإب تناب رهشأ ةعبرأ

 ةدحاو اهقلطي ام ردق اهكرت نإو ى هنيمي ترب همالك نم غرف نيح اهقلط نإ
 لاق مث ع قلاط تنأف اذه يدعقم نم مقأ مل ىتم : لاق نإو ى ثالثب هنم تناب
 نإ و ی قلاط يهف موقي ام ردق مقي مل نإ و ى قالط اهيلع عقي الف همالك يت نيح

 يف عقو كقلطأ مل نامز وأ موي وأ ثيح وأ ةعاس وأ نيح قلاط تنأ : لاق

 يف عقو كقلطأ ال نامز وأ رهد وأ نيح وأ موي وأ ةعاس : لاق نإ و ى اهنيح

 وأ سمأ قلاط تنأ : لاق نإو ‘ لجؤملا لجألا ىضم اذإ : ليقو ى اهنيح
 : هلوقو ص مولا تةلط ادغو مويلا : لاق نإو « اهنيح يف تقلط سمأ و مويلا
 ص ادغ : لاق نإو ى ادغ تقلط دغ ءاج اذإ وأ دع يف : لاق نإو ‘ وشح ادغو
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 قلاط تنأف ًافيغر تاكأ املكو ، فيغر فصن تلكأ اهلكبو

 ٠ . ٠ ‘ اضيأ ٥ رال ًافيغر تلكأف

 ةعاسلا قلاط تنأ : لاق نإ و “هدمب رخآو ادغ قالط عقو دغ دعب ام ءاج اذإو

 : لاق نإو ‘ دغ ءيجي ىقح : ليقو ى اهنيح يف دغ ءاج اذإ مويلا قلاط وأ ادغ
 مويلا يف وأ مويلا : لاق نإو ى دغ ءاج اذإ مويلا تقلط ادغ نالف ءاج اذإ موبلا
 كلذ وحن وأ ةعجلا موب وأ ناضمر يف وأ ناضمر : لاق نإو ى اهنيح يف تقلط

 : لاق نإ و ‘ لخد اذإ عقو لبقتسملا ىنع نإو ى هنيح يف عقو يضاملا ىنع نإف

 : ليقو ى اهمجاري ناك نإ ةنس لك مامت دنع تقلط ةدحاو ةنس لك قلاط تنأ

 ثالث مامت لبق هيلإ تعجر مث ةيناثلا يف هريغ تجوزت نإو ى ةعبرأ يضمب نيبت
 . نالوق قالطلا عوقو يفف نينس

 دعب هتجوزت نإو ؛ ثالثب هنم تناب [ا_الث ةنس لك قلاط تنأ : لاق نإو

 اماك و “ فيغر فصن تلكأ اماك ) هلوقت ( ب ) مزل ( و ) “ قلطت الف هريغ جوزت
 يضارتعآلا فانئتسالل ( تلكاف ) : هلوق يف ءافلاو ( قلاط تناف افيغر تلكأ

 لبق ردصملا فرح ريدقت ىلع ردقملا لوقلا ىلع اهدعب يضاملا ردصمل ةعطاع وأ
 فصنلا لك أب ىلوألا ( اضيأ ) ردقملا مزلل لعاف ("ثدلث افيغر ) يضاملا كلذ
 ص امات افيغر تلك أ اهنأ قدصي هثلاثلاو ‘ ىناثلا فصنلا لك أب ةيناثلاو « لوآلا
 تقلط فيغر تلك اف قلاط تنأف فيغر فصنو افيغر تلك أ اماك : لاق نإ و

 افيغر تلك أ نإ الإ ةلأسملا هنه يف قلطت ال اهنإ : لوقأ يذلاو ‘ كلذل اثالث

 افيغر تلك أ نإو قلاط تنأف تلك أ نإ : لاق نإ و “ رخآ فيغر فصنو
 ريغ اذك و ى هريغ تلك أ نإ ةدحاوو « هتلك أ نإ ناتقيلطت مزل قلاط تنأف
 . فمغرلا
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 تلخد نإ ص تلخد نإ : لوقي نأ لثم امهريغو مالكلاو بوكرلا اذك و

 تثدح نإ : لاق نإو ، قلاط تنأف اديز تداك نإ و تملك نإ وأ تيبلا اذه

 تنأف اذك ناكم يف يذلا وأ ماعطلا اذه تاك أ وأ اذك تلمع وأ ثيدحلا اذهب

 . قلطت مل طقف اضعب تلعفف ؤ قلاط

 همف ابوث سبلف قلاط تنأف كزبخ تاك أ وأ كلزغ "تسيل نإ : لاق نإ و

 : لاق نإ و“تقلط هنم لك أف روتنتلا يف هلعاجل هتطعأف تزبخو تنجع وأ هضمب

 : لاق نإ و « ال : ليقو “ تقلط هعبصإب اهضتئفاف قلاط تنذأف كشنضَضتفا نإ

 . بوكرلا اذك و « هلك أ نإ قاطت الف هل هتبهوف « قلاط تنأف كماعط تاك أ نإ

 ملينإ : لاق نإو ى هب قلطت الف اهكلم نم جرخ ام لكو ةمدخلاو سابللاو

 نإ : ليقو : تقلط هددع فرعت ملو ى قلاط تنأف تلك أ ام ددمب ينيربخت

 جردلا تطسوت نإو ص قلطت مل تلك أ ام تزواج ىتح دحاو نم ددملا تذخأ

 عقي الف اولع وأ الفس تبثو ص قلاط تناف اهتلزن وأ اهتدعص نإ : اهل لاقو
 نم تبهذ وأ تفقو نإ : لاق نإ اذك و ‘ دحأ اهلمحي : ليقو ى وني مل نإ قالط

 ى قلاط تنأف تلعف ايف ينيقدصت مل نإ : لاق نإو ى اهريغ اهلمح كمضوم

 تنأف تذخأ يتلا مهاردلا يدرت مل نإ : لاق وأ « لعفت مل يهو “تلعف : تلاقو

 ناذللا نامهردلا بهذ نإ : لاق وأ « درت ل وأ اهلثم تدرف ذخأت مل يهو قلاط

 نإ : لاق نإو ى قلطت مل طقف امهدحأ بهذو ص قلاط تناف الثم شارفلا تحت

 يهو تمفر ام درت نأ اثالث اهقالطب فلح نإ و ‘امهدحأ باهذب تقلط ابهذي م
 ةاشلا هنه يحيذت مل نإ : لاق نإو “ صيخرت كلذو « قلطت مل ائيش عفرت ل

 مل نإ : هتأرما ىدحإل لاق نإو ى هلثم اذك و « نالوقف تحبذ دقو قلاط تنأف
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 ةقيلطت فصنب . ) م ك اضرأ ةثالث ارمسدسو اهثلث و ةقبلطت فصن كتقلط م و

 ء باسحلا ىلع اهسدسو اهسمخ و اهعبرو اهثاثبو مكحلا يف ةدحاو

 ء هنيمي “رب اعم امهاك نإف ى كلذك اهتبحاصل لاقو یقلاط كتبحاصف كسذكأ
 . ىرخآلا نود تقلط امهادحإ اك نإ و ى ماليإب تناب ةعبرأ تضم ىتح الإ و

 ين نا.همضلا ( اهسدسو اهشلثو ةقيلطت فصن كتقلط ) : هلوقب مزل ( و )
 كلذف ةروكذملا ىلإ ال ىرخأ ةقىلطت ىلإ دئاع دحاو لك اهسدسو اهثلث : هلوق

 ولو ةةيلطتلا نم ءزجلاف أزجتي ال قالطلا نأل ( اضيأ ثالث ) مادختسالا باب نم
 : لاق نإو ى ةمات ةق.لطت وه ةقيلطت نم ءزج ةئام نم ءزجو ةقيلطت رئثلعك قد

 اسدس و ثلثو ةقىلطت فصن : لاق نإو “ ثالث : لبقو “ ةدحاوف قالط ثلث

 قالط هيف ىنع نإف ‘ سدس و ثلث يف هانع امع لأسيو “مكحلا يف ةدحاو تقلط

 . قالط وهف

 فصنلا ريغ اذك و ( كحلا يف ةدحاو ) ةقيلطت ( ةقيلطت فصنب ) مزل ( و )
 ص للا دنع كلذ كح ام يرديال هنأ دارملاو :2 “رم اك ؟قد ولو روسكلا نم

 ةروكذملا ةقيلطتلا ىلإ نيريمضلا "درب اهسدس و اهثلثو ةقيئطت فصنب مزل ( و )
 كلتب متو ةدحاو . ةقيلطت نم روسكلا جرخأ هنآل ةمات ةقيلطت مادختسالا ىلع ال

 ةقيلطت رسكلاو ةقيلطت ماتلا ناكل رلك دازو مت ولو “ حيحص ددع روسكلا :

 كلذل ةقىلطت تناكل حيحص ددع متي ملو روسكلا تعمج ولو 0 أزحتت ال اهنأل

 روسكلا هذه رادقم ( اهسدسو اهسمخو اهعبرو اهثلثب ) مزلو ط لاق امك اربج
 وهو اهحطسم نم نوسمخو ةعبس روسكلا هذه عومجب نإف ( باسحلا ىلع )
 ةقلطت كلذف ةثالث وهو سخلا عبر صقن لب ‘ حيحص ددع اذهب متي ملف ‘ نوتس
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 ةفاضإ الب ابخ و ًاعب ر مه ًائلث و ًافصن : لاق نإ اذك و ك مي ل ام ربح و

 فاصنأ ةثالث : لاق نإ ناتنثاو 3 رم ايك ةقيلطت فصنب ةدحاوو

 . فاصنأ ةسمخب ثالثو فاصنأ ةعبرأ وأ ةقيلطت

 > مات ىالط قالطلا زج نآل رعحلل ةحاح الو ) مكي ل ام ربجو ( : لاق 1 اربج

 ءاغلإلا ركذي نا ىلوالاو > رخآ افالط نوكف رخآ نم ًاءزح دعب داز ا۔_م معد

 . روصلا ضعب يف دئازلا ناك اذإ داز ام ربتعيو ؛ ربجلا لدب

 اسخو اعبرو اثلثو افصن ) كتقلط ( : لاق نإ ) ربجيو بسحي ( اذكو )
 كلت عومجمو ى نوتس روسكلا هذه حطسم نأل « ناتقيلطت كلذف ( ةفاضإ الب

 ى ةقيلطت هب مزل حيحص ددع اهنم نوتسف ى نوعبسو ةعبس اهيلإ ةبسنلاب روسكلا
 ةفاضإلاب دارأ و ع ةقبلطت ربجت «سفلا سدس و “ فصنلا فصن يهو رشع ةعبسو

 معأ ةيوغل ةفاضإ يهف كلذ وحنو اهنم اثلثو ةقيلطت نم افصن : كلوق لمشي ام

 ص نيد قالطلا نعأ مل : لاقو اهنود وأ ةفاضإب روسكلاب قطن نإ و ى ةيوحنلا نم

 . ةرم ام هيلع مكح تمك اح نإ نكل

 نأل ةياكحلل فصن بصنب ( رم ايك ةقيلطت فصنب ةدحاو ) تمزل ( و )
 وأ رم امم كلذ لثم يف اذك و ى بصنلاب ةةقملطت فصن كتقلط : لوقي قلطملا

 ( : لاق نإ ناتنثا ) تمزل ( و ) : هلوق هيلع نبل ةداعإو رجلا زوجيو ى يتأي
 ةقيلطت ربجي فصنلاو ى ةمات ةقيلطت نافصنلا ( ةةيلطت فاصنأ ةثدلث ) كتقلط

 . ىرخأ ةمات نافصنلاو ةمات ةقيلطت نافصنلا ( فاصنأ ةعبرأ وأ ) ىرخأ

 فصن ىقبي ةقيلطتب نيفصن لك ( فاصنأ ةسمخ ثالث ) تمزل ( و )
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 ء ثالث افاصنأ ةثالثب و ناتنثإ نيتقيلطت فصنبو ةتس وأ

 فصنب ) مزل ( و ) ص ثالث كلذف « ةقيلطت نيفصن لك ( ةتس وأ ) ةقيلطت ربجي
 تمزل ( و ) ةمات ة_قيلطت ربجي ةقيلطت لك نم فصنلا نأل ( ناتنثا نمتقيلطت
 ةلزنمب هنأ كلذ هجوو ى ةتس فاصنألا عو نآل ( كدلث اهفاصنأ ةثالثب )

 ةقىلطت فاصنأ ةثالثو :كلوقو ك نيتقىلطتب هنإف « ةقىلطت فاصنأ ةثالث : كلوق

 : ضعب لا ۔ةو “ ثالثلا قوف ىالط ال ذإ ةعئاض امهادحإ نيتقىلطتب اضيأ هنإف

 ربجي فصنلاو “ ةقيلطت نافصنلا “ يدنع حيحصلا وهو ى ناتقيلطت كلذب مزل

 تمزل هنأ هب لوقأ يذلاو ص ناتقيلطتف ةقيلطت 'يَفلنصن_ : لاق نإو « ىرخأ
 وأ هسامخأ ةتس وأ قالطلا عابرأ ةسمخ وأ فاصنأ ةثالث : لاق نإو 2 ةدحاو
 « ناتقيلطتف هعاستأ ةرشع وأ هنامأ ةعست وأ هعامسأ ةمامث وأ هسادسأ ةعمس

 وأ قالط ضعب لاق نإو ى ةقبلطت سدس و ثلثو ةقيىلطت فصن : لاق نإ اذك و

 ةقيلطت : لاق نإو ى ةدحاوف آرسك وأ [صقش وأ ارطش وأ ةيمست وأ هنم اءزج

 فصن الإ وأ ةد۔حاو الإ نيتقىلطت وأ رثكأ وأ لقأ وأ افصن الإ وأ اسدس الإ
 وحن وأ رثك أ وأ لقأ وأ افصن الإ وأ ةدحاو الإ اثالث وأ رثكأ وأ لقأ وأ ةقللطت
 ؛سَكحت نإ ال تقلط كمسإ ال كندب تقلط :لاق نإ و “هؤانثتسا عفني مل كلذ

 ك ءزج وأ “قد ولو روسكلا نم كلذ وحن وأ كثلث وأ كفصن : لاق نإ تقلط و

 وأ كلجر وأ كرعش وأ كد_ي وأ. ؛ كلذ وحن وأ كنم ةيمست .وأ كضعب وأ
 ١ . ءاضعألا .نم كلذ وحن وأ كج رف

 لصتاو < دمب هتدر. ولو قلطت 3 م الصفنم انم ًائدش وأ اوضع قلط نإ و

 اهطاخ وأ اهبامل قلط نإ قلطت الو ؛نالوقف هقلط مث مث لصتاف هتدرو لصفنا نإ و

 كقلط : لاق نإو “ تقلط كلذ وحن وأ يفصن كقلط : لاق نإو ؤ امهوحن وأ
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 نإ قلطت الو ث ال : ليقو “ كلذ لصتا نإ تقلط كلذ وحن وأ ىلجر وأ يدي
 ل بترإ ةدحا وف فالث وأ نيممصإب راشأو > قلاط تنأ : لاق نإ و > ةزا

 . رثكأ نمي

 ام ردقب اهيلع عقو اهقالط يف كتك راش : ىرخآلل لاقف ةأرما قلط نمو
 : لاق نإو ‘ ةدحاو لك ىلع تمقو ةقيلطت امكنيب : لاق نإو ى ىلوآلا قلط

 ناتنثا لك ىلع عقي هنأ يدنع يذلاو « ةدحاو اهنم لك ىلع تعقو ناتقيلطت

 لك ىلعف ةقيلطت لك نم ءزج ايهنم لكل ناك اذإو ى ةقيلطت لك يف اههكارتشال
 ى ثالثب اتناب ثالث امكنيب : لاق نإو ص قالط ةقبلطتلا ءزج نأل ص ناتقىلطت

 ص نينثإلاك هلك كلذ يف عبرألا وأ ثالثلا جاوزآلاو « ناتقيلطت لك ىلع : ليقو

 سمخ لاق نإ و ى ناتنثا لكل : ليقو “ ثالثب اتناب عبرأ امكنيب : لاق نإ و

 ' ثالثب ءزك تناب ثالث نكنيب : لاقف آالالث نك نإو « ثالثب اهنم لكف

 متي الو ث ناتنثاف رسكب ولو ثالثلا ىلع داز نإف هيلعو ى ةدحاوب لك : ليقو
 : ليقو ى ,ثالثب نب "ثالث : لاقف اعبرأ نك نإو ى عست : لوقي ىتح ثالث

 . ةرشع ىتنثا متي ىقح ثالث متي الف هيلعو ى ناتنثا لكل

 : ليقو 0 ناتقىلطت ةقيلطت اهعم وأ اهدعب وأ اهلبق ةقيلطت قلاط تنأ : يفو
 قلاط تنأ :لاق نإ و٤ةدحاوف اهدعب وأ ةقيلطت لبق ةقىلطت : لاق نو ةدحاو

 اهلبق : لاق نإو ى ناتقىلطتف ىرخأ اهدمب وأ اهلبق وأ اهمم ىرخأو ةدحاو
 لجال ةدحاو :لاق نإ و ء ةدحاو : لبقو « ثالثف ناتقىلطت اهعم وأ اهدمب وأ

 : لقو ص ثالثف اثالث الإ وأ نيتنثا الإ وأ ةدحاو الإ اثالث وأ اهلبق وأ نيتنثا
 نيب قلاط : لاق نإو ى هؤانثتسا عفن نيتنثا الإ وأ ةدحاو الإ اثالث لاق نإ
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 ء تب رغو تعلط اذإ ةدحاو قلاط تنأف تبرغو سمش تعلط الكب و

 . ٠ » اعقو اذإ ةثلاث م ك اعقو اذإ ىرخأ مث

 ىلإ ةدحاو نيب ام : لاق نإ و ی ةدحاو : ليقو « ثالثف ثالث ىلإ نيتقىلطت

 نيتنثا يف ةدحاو وأ نيتنثا ىلإ وأ ثالث ىلإ ةدحاو نم وأ ىرخأ ىلإ وأ نيتنثا
 ىف ناتنثاو “ ةريخألا روصلا يف ثالث لب : تاق ث رثكأ ىنع نإ الإ ة ةدحاوف
 :لاق نإ و “ ناتقىلطتف نيتنث ا يف نيتنثا قلاط تنأ : لاق نإو ى ةيناثلاو ىلوألا

 عقي مل ام آماهفتسا دارأ نإو ص ةدحاوف قلاط ال وأ قلاط ريغ وأ قلاط تنأ

 فطعلاب دارأ نإ الإ ثالثف نيتنثا لب ةدحاو قلاط تنأ : لاق نإو “ قالط

 : يفو ث ءيشب سيلف كتقلط نإ : اهف لاق نإ و ى ناتنثا طقف ةدحاو ةدايز

 وأ ناب اي اذك و « قلاط يهف الإو « ىون ام وهف قالط اهل ملع نإ ةقلطم اي يلاعت

 ةقلطم اي قلاط لب قلاط ال قلاط يفو ث ىون ام ىلع مارح اي وأ نئاب اي
 . ناتقمالطت

 ةدحاو قلاط تناف تبرغو سمش تعلط اماك ) : هلوق ( ب ) تمزل (

 اذإ ةثلاث مث ) بورغلاو عولطلا يأ ( اعقو اذإ ىرخأ مث “ تبرغو ر اذإ

 عطق هلبق تدتفا نإو « اثراوت ثلاثلا بورفلا لبق امهدحأ تام نإف ( اعقو

 ى قلطت : ليقو “ بورفلاب قلطت مل اهعجار وأ دعب اهجوزت نإف ى هنيمي ءادفلا
 : يفو تبرغ اذإ ةقيلطتف تبرغ امو سمشلا تقرم:أ ام قلاط ز لاق نإ و

 اهبورغو اهعولط دنع اذك و ى ناتقىلطت تبرغ اذإو تةرش اذإ قلاط تنذأ

 اهبو رغو اهعولط دنع اذك و ع ثالث تبرغ املك و تقرش املك " تنأ : يفو

 ةقبيلطتف بورغ وأ ةقيلطتف عولط عقو امكف الإو « ىضم ام دارأ نإ : تلق

 : لاق نإو ع تبرغ املك و تقرش املك قلاط تنأ : يف اذك و « ثالث متت ىتح
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 كتقلطب و ، قالطلا لكك ثالث : ليقو ء ناتنثا هللا لاق امك كتقلطب و

 ٤ . ٠ . ٠٠ ةدحاو هللا ءاش نأ الإ وأ هثلا ءاش نإ

 ىضم ام دارأ نإو « مايأ ةثالث يف ثالثف تبرغ اماك وأ تلط اماك قلاط تنأ
 قلاط تنأف ع تبرغ اذإو تعلط اذإ قلاط تنأ : ىفو « آ_نالث هنيح ىفف

 : دحا وو نموي ق فثفالث قلاط تنذأف تدرغ امو تقرش املك يفو > ناتقىلطت

 . تقرش ث۔.ح وأ نيح وأ ى اذإ وأ تبرغ ام وأ تقرش ام قلاط تنأ يف

 هلوق رهاظل ءافتقا ( ناتنثا هللا لاق امك كتقلط ) هلوق ( ب ) مزل ( و )
 ةثلاثلا رك ذ دق هناحبس هللا نآل ( ثالث :ليقو ) "اه ناترم قالطلا » : ىلاعت
 ص هعيمج اذك و ى اثالث هب نإف ( قالطلا لكك ) « ناسحإب حيرست وأ » : هلوقي

 ص « ناويدلا » يف اك ةدحاو همعيبمج و قالطلا لك يفو هللا لاق اك يف : ليقو

 هركذ اك ضمب صخر ( ةدحاو هلا ءاشي نأ الإ وأ ها ءاش نإ كتقلطبو (

 مل نإ وأ تلعف نإ : كلذ عم لاق نإ و 0 قالطلا رخأ نإ اذك و مهضعب

 ىتعي مل هللا ءاش نإ رح يدبع : لاق نإو “ طرشلا حص آرخؤم وأ امدقم لعفأ

 " قتعي : ليقو

 وأ لمجلا وأ دامجلا وأ تملا اذه وأ نجلا وأ ةكئالملا ءاش نإ : لاق نإو ى هانع

 ص تقلط هل ةئيشم ال امو اهسلإ لصوتي ال ةئيشم هل امم كلذ وحنو ةاشلا وأ ةرقبلا

 تقلط تثش لاقف “لفطلا ءاش نإ : لاق نإو “ نونجملا ءاش نإ : لاق نإ اذك و

 هتئيشم ملعت ىتح ال : ليقو “ تقلط هاضر ىلع وأ ليربج ءاش نإ : لاق نإو
 وأ « سيلبإ ءاش نإ : لاق نإو “ ضعب فقوو ى لوآلا حيحصلاو ، هاضر وأ

 ( ١ ) ةرقبلا ةروس : ٧
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 ء قلطت مل هتثئيشم هتئدشم ملعت نأ لبق تاهف ى نالف ءاش نإ :لاق نإ و “تقلط هاضر ىلع

 دقف الإ و « انسمأ ناك نإ تقلط ى تئش : لاقف ى نالف ءاش نإ : لاق نإو

 در نإ فالخلا اذك و 4 يدنع حيحصلا وهو “ تقلط : ليقو < هسفن ىلع سبل

 . تئش : تلاقف اهيلإ ةئيشملا

 :تلاقف ى قلاط تنأف تئش نإ : هتحوز ىهو “ ةنونجم وأ ةلفطل لاق نإ و

 ىلإ رمألا ىقتلع « انأ تئش نإ قلاط تنأ : هتجوزل لاق نإو تقلط تئش
 تباجأف رتمتشا وأ تيضر وأ تيوه وأ تدرأ نإ : لاق نإو ى هرابتخا

 وأ وهأ ملو “ درأ مل : تلاقف اوحن وأ يوهت مل وأ يديرت مل نإ وأ « كلذب

 وأ اشطع وأ اعوج يتومت وأ يبذمت وأ رانلا لخدت نأ تئش نإ وأ ى امهوحن

 نإ وأ ث ةنجلا ىلخدت نأ يديرت مل نإ وأ ص تئش : تلاقف « قرح وأ قرغب

 نإ ال : تلق ص تقلط شأ مل : تلاقف ى ةحصلا كيطعي وأ كيلع هلا معني
 تثش نإ قلاط تنآ : لاق نإو ' قالطلاب الصتم هطرش ناكو “ هطرش تفلاخ

 وأ ى اثالث تئش : تلاق وأ ث نيتنثا تئش : تلاق وأ ، [قالط تئش : تلاقف

 : تلاقف ؛ تئش نإ اثالث قلاط تنأ : لاق نإو / ةدحاوف « تئش : تلاق

 تئش : تلاقف “ تئش نإ نيتنثا قلاط تنأ : لاق و أ ى نيتنثا وأ ةدحاو تئش

 إ : لاق نإ و « لاق ام ءاشت ىتح قلطت ال : ليقو ط تلاق ام اهلف ، ةدحاو

 اتس قلاط تنأ ؛ لاق نإ و ع هفلخ نأ هل دعوف كقلطأ تئش نإ وأ ك تئش

 ؛اهسقن تقلط تدارأ ىتمف “ تئش املك وأ ىتم وأ تقو وأ نيح وأ ناكم ىف وأ

 : لاق نإ و ه ةدملا جرخت مل ام ثالث ىلإ قالط اهيلع عقو تدارأ ىتم لب : تلق

 ام اذإ : لاق نإو ى اهنع لاز اشت ملو اهناكم نم تماقو تئش نإ وأ تئش اذإ

 ء تئش ام وأ تئش نإ آالالث قلاط تنأ : اهل لاق نإو 0 لوألاك مع .تئش
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 .{ ناتنثا قالطلا رثكأبو

 ص ءيش الف أشأ مل : تلاق نإو ى اهب تناب اثالث تئش وأ ، تئش دق : هل تلاقف

 نيتنثا : تلاق نإ و “ اهب تناب ع آ ذالث تئش : تلاقف ؟ تئش مك : لاق نإو

 ، اهيف دحاو اهيلع عقو ائيش اغأ مل .: تلاق نإو ى تلاق ايكف ع ةدحاو وأ

 . اضيأ نالوقلاف ى ءاشأ انأف يئاشت مل نإ : كلذ دعب لاق نإو ىال : ليقو

 '١ي ناترم قالطلا » :ىلاعت هلوقك ( ناتنثا قالطلا رثكاب ) تمزل ( و )

 ى يدنع حيحصلا وهو ثالث : عيبرلا لاقو < قالطلا لك لقي م هنال ءيش ءاقبل و

 : هلوقب رم اك دعب ثلاثلا رك ذ نكل ى ناترم قالطلا نأ ىلاعت هللا ركذ ولو هنأل
 . ه ناسحإب حيرست وأ ل

 هعوقو لطبي ال ءاهفسلا قالط نمو “ هنع بهنم ةرمب اثالث قالطلا نوك و

 يف اك ص ةدحاو قالطلا رثكأب مزلي هنأ ضعب معزو « هيلإ ريشأ وأ هب حرص اذإ

 فرص ههجوو “ فاصو نا هلاق اك رثكأ يوني نأ الإ يأ ع « ناويدلا » يف

 ةقيلطتلا ىلع قالطلا هلوقل المح ةمات ربجتف ةقيلطتلا رثك أ ىلإ قالطلا رثكأ : هلوق
 ص ةقيلطتلا لقأ قلط اذإ اك ةمات ةقبلطت تربج ةقيلطتلا رثكأ امل اقلطم ناك اذإ و
 جوزلل ام رثكأ ىنعم ىلإ قالطلا رثكأ : هلوق فرصي هنأ ثالث هنأب لوقلا هجوو
 : لم۔قو < دحاو هرثك أف ةمأ تناك نإو 0 تاقىلطت ثالث وهو هجوز قلطب نأ

 ةرحلاك ةثالثلا لاوقألا يف يهف ث ةثالث اهقالط : لاق نم دنع الإ ى نانثا

 . اه رك ذ م دقت ) ( ١

 . ٢٢٧ : ةرقبلا ةروس ( )٢
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 ك هشحفأو هحبقأ و هنسحأك > ةدحاو هربك أو همظعأ و هرغصأبو

 ث لجأ الب نالف وأ كتوم وأ يتوم لبق قلاط تنأب : اهنيح نم تقلط و

 هحمسأو ( هشحفأو هحبقأو هنممحأك ةدحاو هربكأو همظعأو هرغصابو )

 قالط وأ “ هضرعأ و هلوطأ و هطسوأ و هنوهأو هرسبأو هدشأ و هاندأ و هرغصأ و

 هحبقأو هربك أو همظعأ يف : ليقو ى ايهلدمي وأ ضرألاو ءامسلا نيب ام ألمي

 ص ثالثف دعي امم امهريغ وأ رجشلا وأ موجنلا ددع : لاق نإو & ثالث هشحفأو
 : لاق نإو ى كلذ هبشأ امو « تاقبلطتلا نم راسلا وأ تيبلا ءلم يف اذكو

 ءاهفسلا قالط يف :لبقو ث ةدحاوف ءاهفسلا وأ ةملهاجلا وأ لاهجلا وأ ةعدب قالط

 قلاط تنأ يقو ى رثكأ وند مل نإ ةدحاو هوحنو تيبلا ءلم يف : ليقو “ ثالث

 جرح قالط يفو ى ةنئاب ةدحاو : ليقو “ ثالث : ليقو “ ةيعجر ةدحاو ةتبلا
 ةتاب وأ ةنئاب وأ ةئيرب ينم تنأ وأ ، تاب وأ نئاب وأ ءيرب كنم انأ وأ ةيلخ وأ
 ' عقي مل ءيرب كنم انأ : لثم يف قالطلا وني مل نإ و “ ةيعجر ةدحاو يدتعا وأ

 كلبح : يف اذك و “قالطلا هب وني مل اك ى قالطلا ريغ هب وني مل نإ عقو : ليقو

 . قارفلل يثّسهت : يفو يتجوزب تسل : يفو كبراغ ىلع

 توم ( وأ كتوم وأ يتوم لبق قلاط تنا ):هلوق ( ب اهنيخ نم تقلط و )
 لبق دارأ نإ الإ ( لجأ الب ) اذك عوقو لبق وأ ى ةبادلا هذه وأ ( نالف )
 )ذك عقي ىتم وأ توملا نوكي ىتم يردي ال ذإ سمي الف لجأ نكف لاصتاب كلذ

 يضمب ءاليإلا عقي : ليقف ى هنيح نم قلطت : ليقو « اهقالط ىلع ربجي : ليقو
 ص ءاليإ وهف سملا عنم مالك لك نأ ىلع ءانب اهف سمي ال نأ همزل رهشأ ةعبرأ

 يف ليلقب دهب اذه ركذ دق هنأ تيأر مث ى ءاليإ هنم عقي م هنأل عقي ال : ليقو

 :ايل وقب هللا اهمحر فنصملاو ءايركز وبأ خيشلا دارأ هنأ رهاظلاو «ليجأتلا ةلأسم
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 شاع مث سم نإف ، دعب اهسمي الف رهشب هلجتأ نإو ى قتعلا اذكو

 ىلع اهم هركو مرحت م { رهشلا زواج ىح نالف وأ تشاع وأ

 سمالب ةعبرأ يضمي نيبت الو ، قالطلا دعب هعوقو نم ارذح كلذ

 ‘ ا,ةالطب ربحح : لقو ك نيبت : لقو

 سم نإف : بيرقب اذه دعب ! لدبو لاصتاب كلذ لمق > خلإ يتوم لمق

 . ( قتعلا اذكو ) خلإ تشاع وأ شاع مث

 وأ توملا لبق رغ كأ وأ لقأ وأ ( رهشب ) “ قالطلا يأ ى ( هلتجأ نإو )

 شاع مح سم نإف ) ‘ كلذ نوكي ىتم يردي ال ذإ ( دعب اهسمي الف ) « عوقولا
 ةلأسم يف ( رهشلا زواج ىتح ) اذك عقي مل نإ ةبادلا وأ ( نالف وأ تشاع وأ

 لوأ كلذ لاق نإو “اموب نوثالث اذه لثم ىف رهشلاب دارملاو ى هتقو ام وأ دبعلا
 نم أرذح كلذ ىلع اهسم هركو ى مرحت مل ) لالهلا ةيؤرب ةدع يرمقلا رهشلا ةليل

 ايف روصتي اذهو ص ىنز قالط دعب هنآل ‘ ( قالطلا دعب ) سملا يأ ى ( هعوقو
 ى يتوم لبق : لاق اذإ ايفو ص كلذ وحن و أ نالف توم وأ كتوم لبق : لاق اذإ
 . عامجلا لاح يف تومي نأ نكمي هنآل

 انيقي اهعاج نم عنمي مل ذإ ‘ ( سم الب ةعبرأ ) رهشأ ( يضمي نيبت الو )
 .اهف هنم عنمي مل هنأ بيغلا فشكناف لجأ امم رثكأ عوقولا مدع وأ ةامحلا لاتحال
 عوقولاو توملا لاتحال ةلمجلا يف هنم عونمم هنآل ( نيبت :ليقو ) ‘ لجألا ىلع داز
 ( اهقالطب ربجي : ليقو ) ى ةن الب ةدعلا لامعأ هوحنو اذه يفو ‘ لجألا يف
 مل ولو “ اهاضرب .ولو “ هيف ةعجر ال انئاب اقالط برض وأ سبحي ولو هعدري امب
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 ملو تام نإ هثرتو اهتعاس نم قلطت : ليقو 0 اهليطعت هيلع مرحو

 تام نإ اهثرو ي رهشب يتوم لبق : لاق نإ هتومل يلاتلا يف اهتدع 5

 يتلا ةدملا يف نكت مل نإ اهثرو هلبق تام نإو ي آرهش اهدعب شاعو

 { اهتوم لبق اهيف تقلط

 رظنو ا۔هب عاتمتسالاو اهسم ىف هنأ كلذ هجو ( و ) « عنتمي نأ هلو « انئاب هوني

 مرح ) هنأو ى قالطلا تقو لولح ناكمإل رطخ ىلع ةجوزلا ريغ نم رظني ال ام
 نم قلطت : ليقو ) ‘ ليطمت هوحنو سملا مدع ىلع اهكاسمإ و ( اهليطعت هيلع
 هنآل لجألا تابثإل هجو الف لولحلا لوهجم لجأآلاو عقاو قالطلا نأل ( اهتعاس
 كلذ هلوق نم لالحتإلا دارأ نإو ى قالطلا ءافلإل الو 0 هتفرعم ىلإ لصوتي ال

 . اهمجارو اهاداف

 لبق يذلا وهو ( هتومل يلاتلا ) رهشلا ( يف اهتدع متت ملو تام نإ هثرتو )
 ناكل هتوم هيلاتلا يف لاق ولو ع رخآلل لات نيلصتملا نيئيشلا نم الك نأل هتوم
 ( رهشب يتوم لبق :لاق نإ ) ىلوأ "ولثتلاب نيئيشلا نم ريخآلا فاصتا نأل “ىلأوأ
 ص ايزجأ نانثا هب دهش نإو ى اهرارقإ الإ اهتدع مامت ىوعد يف يزجي ال نكل

 راك ول نهدحو ءاسنلا يزجت امإ و > عمسلاب كردي ام هنآل ناتأ رماو لحر وأ

 رثكأ وأ ( ارهش اهدعب شاعو تتام نإ اهثروو ) لاجرلا هدهاشي ال ام
 رهشلا مامت لبق اهدمب تام نإ اضيأ اهثريو « ةقلطم ريغ تتام اهنأ فاشكنال

 ( هلبق تام نإو ) : هلوقب هدارم اذه ع ايمجر قالطلا ناكو ةدعلا مت م نإ

 يتلا ةدملا يف نكت مل نإ ) اهتو٠ نيح اهثرو هنأب كح يأ ( اهثرو ) رهشلا لبق يأ
 اهنأ روهظل هتوم لبق رهشك قالطلل ةلجؤملا ةدملا يهو ( اهتوم لبق اهيف تقلط
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 نإو ى هل اهثرإ مدع تاهف اهسمي مل نإ رهشب يتوم لبق قلاط تنأب و

 اهدعب هخالسنإ لبق تام نإو ث ارهش اهدعب شاع نإ اهثرو تتام
 اهمسم ملو رهشب يتوم لبق اثالث قلاط كنأ : لاق نإ اذكو > اهثري ل

 > هن رت . ث ا

 تتام نإ و ى ةدعلا مات لبق تتام نكل ى ةدملا كلت يف تناك وأ « هتمصع يف

 ص اهمامت دمب تتام وأ ى ثالث لثم وأ ثالث وأ نئاب قالطلا نكل اهمامت لبق
 دعي وأ ذئنيح اهنطب نم اهدلو عضتف ةظحلب ولو هتوم رهش يف لخدت نأ لثم

 موب ىقبيف الثم اموي نيرشعو ةعستلاب ضيحلاب اهتدع متت وأ هتوم لبقو كلذ

 ريمض دوع زوجيو ى ةدعلا نم ةجراخ يهو ذئنيح تام هنإف ى هتومل لقأ وأ

 ةدملا نم عسوأ ةدعلا لب « ةدملا رادقم ةدملا يف نكي مل يأ « ةدعلا ىلإ نكت

 . اهيف اهك داف
 مدع تامف اهسمي مل نإ رهشب يتوم لبق قلاط تنآ ) : هلوق ( ب ) مزل ( و )

 اهثرو تتام نإو ) “ سملا دقفل امهل ةدعال ذإ ةدع ريغ يف تام هنأل ( هل اهثرإ
 شاع ولو ى ةقلطم ريغ تتام اهنأ فاشكنال رثكأ وأ ( ارهش اهدعب شاع نإ
 اك ال ةدعال ذإ ةدع ريغ يف تتام اهنأ فاشكنال اهثري مل رهشلا نم لقأ اهدعب

 علطأ نألبق كلذ تبتك امنإ و ( اهثري مل اهدعب هخالسنا لبق تام نإو ) “لاق

 . عضاوملا ضعب ين يل قفتي اذكهو ى هركذ دق هنأ ىلع

 قلاط تنأ : لاق وأ ( رهشب يتوم لبق اثدلث قلاط تنأ : لاق نإ اذكو )

 لبق رهش قالطإلا ىلع دع تام قف ، ( هثرت مل تامف اهسمي ملو ) رهشب يتوم لبق
 . هنم نئاب يهو الإ تمت مل ذإ اقلطم هلبق تقلط هتوم
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 هض.٠ لبق اهدعب تام نإ و 0 آرمش اهدعب شاعو تتام نإ اهثريو

 تتامف رهشب نالف توم وأ كتوم لبق : لاق نإ اذكو ء اهثري م

 هدعب نالف شاع وأ آرهش هدعب تشاع نإ هتثرو تام نإو « اهثري مل

 اهثرو تتام نإ و « هثرت مل جوزلا دعب رهشلا نود تام نإو 7 رثكأ

 ١ ه تقلط تام نو ، ارهش اهدعب نالف شاع نإ

 ص ةقلطم ريغ تتام اهنأ فاشكتنال ( ارهش اهدعب شاعو تتام نإ اهثريو )
 يضم يأ 4 ( هيضم لبق اهدعب تام نإو ) ، توم رهش لوخد لبق تتام ال
 اذكو) هتوم رهش يف اهترل ةقلطم تتام اهنأ فشكنا دق هنأل ( اهثري مل ) رهشلا
 مل تتامف “ رهشب نالف توم وأ “ كتوم لبق ) اثالث قلاط تنأ : ( لاق نإ

 . نئاب يهو الإ تمت ىل ذإ ( اهثري

 دعب يأ ط ( هدعب نالف شاع وأ ارهش هدعب تشاع نإ هتثرو تام ناو )
 ققحت رثكألاب دارأ ص ةقلطم ريغ تتام اهنأ فاشكنال رهش نم ( رثكأ ) هتوم

 اعم اهيف لاق هنآل ،ارهش هدعب تشاع نإ : هلوقك وهف ى ةظحلب ولو هدعب رهشلا
 توم لبق ثالثلا ققحتل ( هثرت مل جوزلا دعب رهشلا نود تام نإو ) “ رهشب
 . جوزلا توم نم رهش لبق نالف تومب جوزلا

 اهدعب نالف شاع نإ و “ ( ارهش اهدعب نالف شاع نإ اهثرو تتام ناو )

 قالطلا عقو ذإ (تقلط) اهلبق نالف ( تام نإو ) ،اهجوز اهثري مل رهشلا نم لقأ
 كلت يف رهشلا كح رثكأو لقأو نيرهشلاو ةعمجلا مكحو رهشب توم لبق اهيلع
 ص توملا كح تامقاولا رئا۔۔ نم هيلإ قلعي اع توملا ريغ مكحو ى اهلك لئاسملا
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 . رارضإ قالط وهو مويب وأ رهشب لاق نإ هثرت : ليقو

 تناك نإ الإ اهنم لقأ تناك نإ هتوم لبق ةدملا نم جرخت مل ةدملا تلف اذإ نكل

 نأ نكمي هنإف ، هتوم لبق لقأ وأ موي س دسل اهقالط قلع ولو نكميف الماح

 : ليقو ) “ ثرإ الف اهعضو دعب توميو ى هتوم لبق موي سدس يف يهو عضت
 ( موب وأ رهشب ) اهسم لبقو اثالث ولو يتو۔ه لبق قلاط يه ( : لاق نإ هثرت
 دمب ال سم لبق قاط نإ اهرادقم يف وأ ةدعلا يف هتوم ناكو رثك أ وأ لقأ وأ

 لوقلا اذهو < ثرإلا نم اهعنمب ( رارضإ قالط وه ) هنأل كلذ ( و ) رادقملا
 الإ هثرت مل رار.ذإلا دصقي مل هنأ ىلع ليلد دجو نإ و ى ثرإلا اهلف ‘ حيحصلا وه

 . هتوم لاح يعجر ةدحع ق تنزاك نإ

 اهمدع ءاضقنا اند اذإ ىتح اهقلطي نأ : امهدحأ ى نامسق رارضإلا قالطو
 ہطعت كلذب ادصاق اهعجار اهتدع ءاضقنا اند اذإف ى ءاش اذإ اهقلطي مث اهعجار

 ث اهقلطي نأ :.رخآلاو ى اضيأ تاقيلطت ثالث نودب اهليطمت روصتيو ى اهقلطي م

 تام وأ لتق وأ ةدملا يف تامث ضرمف هتحص يف اثالث اهقلط نإ و « ثرت ال ايك

 يف اهنم ىلآ وأ ص كلذ وحن وأ قرح وأ قرغ وأ ةيح وأ برقعب وأ ةأجف
 وأ ةَسأ قلط وأ ى عورق ةثالث متت مل ولو تامف ءاليإلاب تنابو رهاظ وأ “ هضرم

 قلع وأ 0 هف تماسأ وأ تقتع وأ “ تماسأ وأ تقتعف تامث هضرم ق ةيباتك

 يف فلح وأ ى ةدعلا يف تامو ضرملا يف عقوف هحصلا يف مولعم ىلإ اثالث اهقالط

 هتلعفف هيلإ جاتحت ال ام وأ امرحم لعفت ال نأ ىلع اثالث اهقالطب ةحص وأ ضرم

 فلح وأ ںاهتقو مامت لبق تامو ضرمف ةحص يف رهاظ وأ ىلآ وأ“تامف اضيرم
 :ةيباتك وأ ةَسأل لاق نإو « فلاحلا ضرم يف لعفف لعفي ال اثالث اهقالطب هريغل
 نإ : لحقو ؛ هلك كلذ يف هثرتل تامو تقتع وأ تملسأف ادغ اثالث قلاط تنأ
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 هتثرو ضرم الب قرح وأ قرغ وأ ةيح وأ برقعب وأ ةأجذ تام وأ لتقف قلط
 هتلعغف هلعفت ال نأ هلعفت نأ بحي ام ىلع اثالث اهقالطب فلح نإ و « حيحصلا وهو
 يف نالف مدقو لجآلا ىتأف مولعم يف نالف مودقل هقلع نإو « هتثرو هضرم يف

 « ناويدلا ه رها_ظو “ حنحصلا وهو ؤ ال : ليقو “ هتثرو هضرم

 . لوآلا رايتخا
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 ۔ واوب ًانالفو ًانالفو ًانالف تماك نإ قلاط تنأ : لاق نإ

 ، اذكهو س ةدحاوف ادحاو تماك نإو ى مهتملك نإ اثالث تقلط

 باب

 تقلط - واوب - انالفو اندالفو انالف تملك نإ قلاط تنأ : لاق نإ )

 تملك نإ ( اذكهو ‘ ةدحاو ) ةقىلطت ( ف ادحاو تملك نإو ؛مهتملك نإ اثدهث

 قلطت الو “ اميمج مهشَملك نإ ةدحاو قلطت اهنأ هب لوقأ يذلاو « ناتنثاف نينثا

 ص مهلك مهملكت ىلع قالطلا قلع هنأل نينثا وأ ادحاو تملك وأ « مهملكت مل نإ
 نالوق هف نأ يل رهظ مث ى هوني وأ ى اهريغب حرصي مل ام ةرم ىلع لمحي قالطلاو
 : كلوق ىنعم ىلع ى نالفو نالفو : هلوق فرصي هنأ لاق ام هجوو « تلق ايك

 ٠تلق ام هجوو ى انالف تملك نإ قلاط تنأو ى انالف تملك نإ قلاط تنأو

 عةي الف ى لاجر ةثالثل ملكتلا اهقالطل طرش هنأ نم هرهاظ ىلع همالك لْمَح
 ملف نالفو انالفو انالف ملكي نأ اهقالطب فلح نإ هنأ مةدقت دقو ى لقأل ملكتلاب
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 . . . دحاوك مهتملك نإ ةدحاوف وأب لاق نإو

 ملك نإ و ص ةثالثب : لمقو “ ةدحاوب تناب رهشأ ةعبرأ تضم قح ادحاو ملكي

 . تناب طقف ادحاو وأ نينثا

 :فنصملا ةرابعو ؛ تلق ام لشم ىلع «نيمىلا» باتك ف رماع خيشلا رصتقاو

 ىلمف غلب نإو ى اعم مهملكي ىتحف - واولاب - نالفو نالفو انالف ملكي ال ناو

 رثكأ ملك نإ ددملا ىلع رفكيو ى دحاوب ثنح انالف الو انالف ال :نإ و “ ببترتلا

 . ھا « وأب ىتأ نإ اذك و « دحاو نم

 نأ ي ( ك مهتملك نإ ةدحاو )”ةقيلطت ( ف "واب ) كلذ ( لاق نإو )
 دحاو ملكت ىلإ اهقالط قلعي مل هنأل نينثا وأ ( دحاو ) ميلكت يف ةدحاو عقاولا
 ‘ طقف مهنم دحاو ملكت ىلإ هقلع لب ط دحاو ملكت ىلإ مش دحاو ملكت ىلإ ش

 تملك اذإف ى انالف وأ انالف وأ [ا_ نالف وأ انالف ناك ءاوس “ مهنم ناك نم انئاك

 تلخد نإ : لاق نإف“ مهنم رخآ ملكت ةدايزب قالط ددزت ملف تقلط مهنم ادحاو

 لوخدب قلطت الو ي ةدحاو تلخد نإ تقلط قلاط تنأف هذه وأ رادلا هذه

 كلذ لاق نإو ، كلذ وحنو بوك رلاو سابللاو مامطلا يف اذك و « دعب ىرخألا

 تلخد نإ : لاق نإو ىال : ليقو ى الثم ىرخألا لوخدب ايناث تقلط واولاب
 هذه وأ هذه لخدت نأ فلح نإو “ ناقيلطت اهمزل اعم امتلخدف هذه الو هذه
 ىتح هذه الو هذه : لاة وأ ‘ هذهو هذه ىلخدت مل نإ :لاق نإ ال اهادحإب رب
 . لاعفألا عيمج يف اذك و « اعم ايهلخدت

 تلخد نإ عقي مل ناملاط انأف رادلا هذه اتلخد نإ : همتأرمال لاق نإو
 ولو ى اتلعف نإ عقيو ‘ كلذ وحنو بوك رلاو سابللاو لكآلا يف اذك و ى امهادحإ

 اتلخد نإ اتقلط ناتقلاط انأف هذه وأ هذه اقلخد نإ : لاق نإ و « نيتقرتفم
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 ةزالفو ةنالفو قلاط ةنالفيأرماف انالف تماك نإ : لاقف تالث هل نمو

 لبق اهملع هعق وف ءاش نم رتخملو ةدحاو وأب و ٦ نإ نقلط واوب

 > هدعب وأ هملاكم نأ

 اذك و “ ىرخآلا تاخد يتلا ريغ ايهنم لك تلخد نإ ال ص نيتقرتفم ولو ةدحاو

 يف عبرأ وأ تاجوز ثالث نارتقاو ى بوك رلا و سابللاو مامطلاك لوخدلا ريغ

 تاقيلطت ثالثف ةرم فنصملا ةرابع يف مهتملك نإ و « نيتجوزلا نارتقاك كلذ

 . نالف ينب اي وأ ةعامج اي وأ موق اب : لومت نأ لثم

 قلاط ةنالف يتتأرماف انالف تماك نإ : لاقف ثالث ) تاجوز ( هل نمو )

 نإ اذك و « ( هملك نإ نقلط ) قلاط يف ريمضلا ىلع ةفطاع ( واوب ةنالف و ةنالفو

 ةنالفو ةنالفو ةنالفو قلاط ةنالف يتأرماف انالف تملك نإ : لاقف عبرأ هل تناك

 ةنالف ىقأرماف هتملك نإ : لاقف ناتجوز هل تناك نإ اذك و « هملك نإ نقلط

 : لاق نإ اذك و ى روصلا كلت يف يتأرما ظفل ركذي مل نإ اذك و « ةنالفو قلاط
 مل نإ : لاق نإو : ايفن وأ اتوبث هيلإ قلعي امم مالكلا ريغ اذك و ى هملكأ مل نإ

 ص رم ام ىلع ةعبرأ يضمب ءاليإلاب تجرخ ةدمب دحي ملو اذك لعفأ مل نإ وأ ى هملك أ

 نم رتخيلو ) هلك كلذ ين ( ةدحاو ) ةجوز تقلط ( "واب ) لاق نإ ( و )
 قباسلا قالطلا نأ يوني هنأ ينعي ( هدعب وأ هماكي نأ لبق اهيلع هعقويف ءاش

 ص قلاط هذه وأ هذه : لاق نإو ص اعيمج نقلط هملك نإ : ليقو ى اهيلع عقاو
 "وأب ىتلا روصلا كلت يف ةدحاو ىنع نإو ى اتقلط قلاط اكادحإ : لاق وأ

 تينع : لاق نإف ى اهنيمي وأ ةدحاو راتخم نأ لبق امهادحإ تتام نإ و “ قدص
 ص مهتا نإ فنصملا دنع فلحيو ى ةتيملا ثروو اهقراف قالطلاب اهراتخا وأ ةيحلا
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 الو ى مهتا نإ هنيمي عم : فنصملا لاق ى هلوق لوقلاف امهرمأ نيبتي ملو اتتام نإو
 قلط وأ ناتنثا لبق تمدقت وأ انئاب وأ اثالث قلط نإ كلذو ى تام نإ هناثرت
 ص اهب لوخدم ريغ امهاتلك وأ امهادحإ تناك وأ ث ةدحاو لبق تمدقتو نيتقيلطت
 يف توملا عم ةحصلا قالطو ضرملا قالط يف اذكهو « ادحاو قالطلا ناك ولو
 : . كلذ اهيف ربتعي ةت آلاو ةقباسلا هلئاسم يف ضرملا

 ' ثرو قلطي نأ لبق اتتام نإو ى ايهقالطب ذخأ تهبتشاف ةنيعم دصق نإو
 نإ نافلاحتتو : لاق ى هنامسقتف ةدحاو ثاريم هلبق تام نإ هناثرتو « ةدحا و

 يه ةسوسمملا نأ سملا دعب نيبت نإو ى ادبأ اهقراف امهادحإ سم نإو ى انعزانت
 مل تإ وأ كدنع تبأ مل نإ : ايهنم لكل لا۔ة نإو ى ىرخآلا كسمأ ةقلطملا

 ع تناب ةعبرأ تضم ىتح الإ و ى ىقتلط وأ تاب نإف ى قلاط كتبحاصف كقلطأ
 ةليل دري" مل نإ الإ اهدنع تاب يتلا تقلط ىرخألا نود امهادحإ هنع تذاب نإ و

 اهدحو تقلط امهادحإ قلط نإو ى ةعبرألا يذمب ءاليإلاب ا_تجرخ اهنيعب
 ةدحاول كلذ لاق نإ و “ قالطلا تقو نيعي مل نإ نهيضمب ىرخآلا تجرخو

 اعم اهقلطي لب : تلق « لبق اذك ى ىرخآلا قلطو امهادحإ راتخا تهبتشاف
 . ةدحاو ىلع دعب نانوكتف

 لاقو“قلاط تنأف ةمطاف ُت ةساط اذإ ةشئاع اي :لاقف ةمطافو ةشئاع هلنمو
 كنيميلاب ىرخآلا و دصقلاب ةقيلطتف قلاط تنذأ : ةشئاعل لاق مث « كلذك ةمطافل
 ةشئاع تقلط وص ناتقيلطتف اهدصق نإ اذك و « نيميلاب دحاو ةمطاف قلطتو

 : ةمطافل مث « قلاط تنأف رادلا هذه تلخد نإ : لاق نإو “ نيميلاب ةدحاو
 اذإ : اهف لاق نإو ى ةمطاف قلطت مل تلخدف ى ةشئاع تقلط نإ قلاط تذأ
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 تلخدف ى قلاط تنأف اهتلخد نإ : ةمطافل لاقو ى قلاط تنأف ةمطاف تقلط

 تفلحنإ : ةمطافل لاقف “قلاط ةمطافف كقالطب تفلح نإ : لاق نإو ى اتقلط

 :لاق نإ اذك و « ةشئاع قالطب هفلحل ةمطاف تقلط ى قلاط ةشئاعف كقالطب

 لاق نإ و “ ةشئاع قالطب هفملل ةمطاف تقلط ى رادلا تلخد نإ قلاط ةشئاع

 تقلط ى ناقلاط اي وأ « قلاط اكادحإ وأ ى ناقلاط اتنأ : اهريغو هتجوزل .
 هتجوزل لاق نإ وا رثكأ وأ هتحوز نهادحإ ءاسنل لاق نإ اذك و « اهدحو

 ةشئاع اهنظي قلاط تنأ : اهل لاقف ةمطاف هتجوز هتباجأف ى ةشئاع ان : ةشئاع

 طقف ةشئاع يهو ةيونملا قلطت : ليقو ى رثكألا دنع ىونلابو ظفللاب اعم اتقلط

 نأ بسحأو : فاتصو نبا لاق “ طقف ةمطاف يهو ظفللاب ةبيجملا قلطت : ليقو
 ص كحلا يف امهادحإ ىلع قالطلا عقي ال : ضعب نع لاق دمحأ نب نسحلا يلع ابأ
 . ها نيملسملا لسو ملعأ هللاو

 ناك ولو هظفلبو هبلق يف ةيونملا اهنأل طقف ةشئاع قلطت هنأ يدنع يذلاو
 :امف لاقف تيبلا نم امهادحإ تجرخ نإ فالخلا اذك و ى ةمطاف باوج رثأب

 :لاقف دحاو اهمسإ ناتأرما هل نمو قلاط تنأ “ جرخت مل يتلا اهنأ انظ « ةنالف اي

 : لاق نإ الإ « اهحاكن دسف ىلا تينع : لاق نإ : هلوق لبق ةنالف تقلط

 دحاو مسإلاو لبق تقلط يتلا تينع : لاق نإو ع هب لغتشي الف ةنالف يتأرما
 : لاق قالطلا ظفل ةأرملا تعمس املك : لاق نإ : ضعب لاق : لىقو “ ىدص

 اهمسإب هتأرما قلط نإو ى انيمأ ناك نإ هقدصت : ليقو “ هقدصت مل اذك تينع

 ةليبقلا مسا ريغو همسإ ريغي مل نإو ى مكحلا يف قلطت مل اهتليبق وأ اهيبأ مسإ ريغو
 قلطت مل ءايمع يهو ةرمصابلا وأ « رصبت يهو ءايمعلا ةنالف : لاق نإو ى تقلط
 ةمولعم ةأرما هل تناك نإو ى اهدارأ نإ هللا نيبو هنيب ايف تقلطو ى مكحلا يف
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 ء قلطت الف الإو اهقلط نإ ىرخأ هتمزل { قلاط تنأف كتقلط نابو

 نامرحو ةن ونيبف تضم ىتح ارقلطي ل مث قلاط ىزأف قلطأ ل نابو

 . اهئطو نإ

 ى نالوق قالطلا يفف ص لبقف هل نابف هل اهجوزت هريغ وأ هوبأ ادإف اهاوس قلطف

 :ليقو ىاهقالطب هبلع كحيالف اذكه هتأرما قالطب فلحف ةمولعم هل تناك نإ و

 هلوقب قلعتم ( قلاط تناف كتقلط نابو ) هب هيلع مكح هذه الإ هل ملعت مل نإ

 :ام فالخب « هنم قالطلا عوقو مدعل ( قلطت دلف الإو اهقلط نإ ىرخأ هتمزل )

 اذهو “ قيلطتلا ىلع قالطلا قيلعتب رخآو ع هق.اطتب قالط مزلت هنإف قلط اذإ

 عقي هنإف قلطو لفغ لب وني مل اذإ امأ “ قالط عوقوب قالط قيلعت ىون اذإ
 هلعف ام ىضم اهقلط نإ هنأ كلذ همالكب ىون نإو ى نانثا كحلا يفو ‘ دحاو

 ه۔زذأ هل معز نم ىلع درلا همالكب دصق اذإ كلذو “ طقف دحاو عقو قالطلا نم

 تنأف كتقلط نإ : لاقف قتع ش ادع ناك وأ هللا مكح لهج نمم هقالط عةي ال

 وأ ث يديس رمأ ىلإ جاتحي الو يضمي هتلعف اذإ مويلا يقيلطت نأ هب ينعي « قلاط
 هلوق نع ربعف ى دارملا كاذف كتقلط نإ ينأ جوزلا ديري وأ “ رح ينأل هتزاجأ
 قالط كلذ لك يفف ‘ ضارغألا نم كلذ وح وأ قلاط تنأف : هلوةب دارملا كاذف
 ريدقت ىلع ةنونيب : هلوقل ربخ هلك اذه ( قلاط تناف كقلطأ م نابو ) « دحاو

 ىلع رهشأ ةعبرأ ( تضم ىتح اهقلطي مل مث ): هلوق يف فطعلاو “ ءافلا ليلدب امأ
 ءيجم مهضعب زاجأو “ تضم ىتح اهقلطي مل مث كلذ لاق يأ ‘ ضرتعم فوذحم

 عونمم هنآل ( اهنطو نإ نامرح و ) اهأطي ما نإ ءاليإب ( ةنوديبف ) ةيءادتبا مث
 ى اعرش قالطلا ضقاني عالا نأل ص قلطم ريغ ناك اهعماج امل هنآل « اهحنامج نم
 قالطلا قلع هنأل قالطلا عقو قالطلا نع [۔همزج اجراخ و قلطم ريغ ناك اذإف
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 كنطب يف ناك نإبو ى اهنبح نم ثالث قلاط تنأف كقلطأ ل لكبو

 > ثالث |تدلوف نيتنثاف ةيراج ناك نإ و ‘ ةدحا وقلاط نأف مالغ

 نوكيف ى لاق اك هيلع تمرح هعايجب قالطلا عقو اذإف « قالطلا عوقو مدعب

 عجارو رخأتي ملو مدقتي مل كسمأف ةفشحلا بويغب ةنعط نعط نإ : لوق هيف

 ،اهعجاري نكلو ى مرحت مل دزي ملو عزنو تباغ نإ : "لوقو ى مرحت مل دوهشب
 . كلذ رم دقو

 ( اهنيح نم ثالث قلاط تناف كقلطا مل املك ) هلوق ( ب ) تمزل ( و )
 مث ؤ ىل رهظ ا ذك ى ت اقىلطت ثالثب هيف ظفلتي ام رادقم يضم دعب لب : تلق

 رادقم دمب اممجار ولف “ مدقت ايف هتبثأ دقو ى « ناويدلا ه يف لل دمحلاو هتيأر

 نم لق أ يقب نإو “ ةدحاو تيقب نيتنثا ر ادقم دعب و أ ن انثإ تيقب ةدحاو

 . هيف اهقلطي ملو نامز ضعب ىضم هنأ هقدصل تةلط ةدحاو رادقم

 ةةلط ( قلاط تناف مالغ كنطب يف ناك نإ ) : هلوق ( ب ) مزل ( و )
 ( ثالث ايهتدلوف نيتنثا ) قلاط تنأ ( ف ةيراج ) هيف ت ( ذاك نإو ى ةدحاو )
 ص هبف تناك نإ و ص هيف ناك نإ : لاق هنأل ى ةيراجلاب نايرخألاو مالغلاب ةدحاو
 ىلإ قلع ام همزلف © هيف تناك اهنأو ث هيف ناك هنأ بيغلا رهظ دقف اهتدلو املو

 ص رمألا سفن يف كلذ لبق همزل دقو « قالطلا نم هيف اهنوك ىلإو ى هيف هنوك
 حكنت ىتحف اهتدلو نإف ط دلت ىتح سملا هل زوجي الو ‘ تدلو ىتح ملعي مل نكلو
 يفو ى اهعجارب ناتنثاف اهتدلو وأ “ عجاريف ةدحاوف هتدلو نإو ى هريغ اجوز
 هيف ناك نإ و “ نيترمب وأ ةرمب ايهتدلو ءاوسو ؛ نالوق ث ةعبرأ يضم ءاليإلا موزل
 ص ةدحاوف اركذ وأ ى ناتنثاف ىثنأ حضتا نإف ، هحاضتا رظتنا لكشم ىثنخ
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 يف اه ناك نإبو قالطلامدع رم ام رخآ ىلإ كنطب يف ام ناك نابو

 2 اضيأ همدع ًاعم اهيف امه اذإف 2 قلاط تنأف ةرذ وأ آرب قلاوجلا

 اركذ حضتا وأ حضتي مل نإف رك ذو ىثنخ هيف ناك نإ و“قالط عقي مل حضتي مل وأ

 ىثنأ وأ طقف ركذ هيف ناك نإ ىون نإو ث ثالثف ىثنأ حضتا نإو ى ةدحاوف

 كنطب يف ناك نإ ): هلومت ( ب ) مزل ( و ) قالط الف ةيراج و امالغ تدلوف طقف
 امالغ كنطب يف ام ناك نإ اذكه كلانه ال انه ام ظفل ركذب (" رم ام رخآ ىلا

 ( قالطلا مدع ) ايهتدلوف نيتنثاف ةيراج ه۔۔ف ام ناك نإ و « ةدحاو قلاط تنأف

 ينبيف ءابلا هب قلعتت لعف هنأ ىلع حتفلابو ‘ ردقملا مزلل ةيلعافلا ىلع مدع عفرب

 هنآل اهنم دحاو يف راصحنالا وهو هيلإ قلعملا ققحت مدعل قلطت مل امنإو ‘ لومفملل
 هننأ الو “ رك ذ اهنطب يف يذلا نأ قدصي مل ىثنأ وأ رك ذ اهنطب يف ام ناك اذإ
 'هسي الو « اهب فلح قلا ةروصلا سيل ىرخأ ةروص كلذف ع امهالك لب “ ىثنأ
 يف ناروكذلملا نالوقلا ةعبرألا يضمب ءاليإلا موزل يفو ، هذه لبق ةلأسملا يف امك
 . اضيأ اهلبق ةلأسملا

 رسك و مجلا حتفب - ( قلاوَجلا يف ام ناك نإ ) : هلوق ( ب ) مزل ( و )

 - اهرسك و ماللا حتفو ميجلا مضبو ى ماللاو مجلا رسكب - قلوج عمج - ماللا

 :اهيف هلوق ليلدب ى درفملا هدارم سيلو ى ةبادلا ىلع هيف لمحي فورعم ءاعو

 ناك نإ : لاق نإ و ( اضيأ همدع 0 أعم اهيف امه اذإف « قلاط تناف ةرذ" وأ أر

 ص ناتنثإ : ليقو ، ةدحاو ةقلطف اهيف امه_اذإف ى قلاط تنأف ةرذو ارب اهيف

 ةرذلاو "رنبلا ريغو عضوملاو تيبلاو ةيعوألا رئاس لثم قلاوجلاك قلاوجلا ريغو

 نإ : لوقي نأ لثم ع ناويحو لصأو « عاتم بحلا ريغو بحلا رئاسك امهلثم
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 نإةدحاوامهتدلوف هفعضف ةيراج نإو ادحاو قلاط تنافًامالغ تدلو نإبو

 ةيراجلا تقبس نإ .7 مالغل ا قبس

 ةلخن هيف تناك نإ وأ ث الج هيف ام ناك نإ وأ ى ةلخن ينالفلا عضوملا يف ام ناك

 . لمج هيف ناك نإ وأ

 (ًأدحا و) اقالط ( قلاط تناف امالغ تدلو نإ ١ : هلوت ( ب ) تمزل ( و )
 وهو دحاولا قالطلا فعض يأ ( هفعض ) قلاط تنأ ( ف ةيراج ) تدلو نإ و

 تةبس نا اهفعضو ى مالفلا قبس نإ ةدحاو ) ةقيلطت ( اهتدلوف ) ى نانثا
 ملعا هللاو تاقيلطت ثالث هتمزل ةدحاو ةميشم يف وأ ةرمب اهتدلو نإو ( ةيراجلا

 اذإو ى قلاط تنأف ادلو تدلو املك : لاق نإ و ، دلت ىتح هلك كلذ يف سملا هلو

 '؛ امهدحأ تدلوف ث قلاط تنأف ةيراج تدلو اذإو « قلاط تنأف امالغ تدلو

 نطب نم امالغ مث ةيراج تدلو نإ و ى نيتقيلطتب تناب نطب نم مالغو ةيراج وأ
 امالغ تدلو نإ : لاق نإ اذك و ى مالغلاب ةدعلا يضقنتو ع ةيراجلاب هيلع اتعقو

 تناف تدلو اماك : لاق نإو ى اتعقو كلذك اهتدلوف ص قلاط تنأف ةيراج مش

 ص ةقيلطت اهيلعف ةيراج آلوأ تدلوف ، قلاط تنأف آاآمالغ تدلو نإف ى قلاط

 لاق نإ و “ ايهب تناب نطب نم ةيراج مث هتدلو نإو ى امالغ تدلو نإ ناتقيلطتو

 ىردي الو « نطب نم ةيراجو هتدلوف “ قلاط تنأف امالغ تدلو املك : اهف

 ء رهشأ ةثالثف ضمحت ال تناك نإو ى ءورق ةثالثب دتمتو “ ةدحاوب تناب قباسلا

 لوقلاف « تدلو دق : تلاقف ى قلاط تنأف تدلو نإ : اهل لاق نإو ‘ طاتحتو
 املك : لاق نإو ى هف نكمي ال اتقو هتعدا نإ الإ ى اهيلع قالطلا عوقو يف الوق

 تمتو “ ةقىلطتب تجرخ نطب نم ةثالث تدلوف ص قلاط تنأف نيدلو تدلو

 ءرلهلشألا ؤأ ءورقلاب تدتعاو ةدحاو تقلط نيدلو تدلو نإ و « ثلاثلاب اهتدع
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 > هرجف ع ولط دمع ادغ ١و { هنيح نم قالطلا سمأ قلاط 7

 . ثالثب نإو اهدحأ تام نإ اثراوتو س هلبق اه. ن زاجو

 تاو ى ايناث قلطتف رخآ دلت ىقح دعب قلطت الف ادحاو تدلوف اهعجار نإو
 ادحاو تدلوف هريغ تجوزتو تدتعا ىتح عجاري مل نإو ى اذكف اضيأ اهعجار

 نيدلو وأ رخآ دلت ىتح هب قلطت الف ادحاو هنم تدلوو لوآلا اهجوزت مش اهقلطف

 : اهل لاق نإو ى اهجوزت ولو تناب امدعب قالط اهيلع عقي ال : ليقو “ نطب نم
 ققح « قباسلا ملعي ملو نطب نم ةيراجو هتدلوف « امالغ هنيدلت ام لوأ ناك نإ

 تعضو نإ تقلط ى قلاط تنذأف تعضو نإ : لاق نإو ى اطايتحا قالطلا اهل

 ال ام ‘تطَتْساأف تئطتقسأ نإ : لاق نإ اذك و “ .روصم ريغ وأ اتيم ولو

 . تطقسأ وأ تدلوف تفن نإ : لاق نإ اذك و « ءاملا هب"وذي

 ، اميمج اهبحاوصو قلاط يهف تدلو ّنثكيأ : لاقف عبرأ هدنع ناك نإو
 الإ ,ناث لك ىلع عقوف ةيناثلا تدلو مث ى نهنم لك ىلع قالطلا عقو ىلوألا تدلوف
 تدلو نإو ى ةدالولاب ةدملا نم تجرخف ةدحاوب تناب اهنإف ص ةدالولا يف ةيناثلا

 . ثالثب ىلوألاو ةعبارلا تذابو « نيتقىلطتب تناب ةثلاثلا

 ين "رم اك ( هنيح نم قالطلا سنمآ قلاط تنأ ) : هلوق ( ب ) مزل ( و )
 اضيأ تقلط ءاشنإلا تدصق : لاقو الإو « سلمأ هتجوز نكت مل نإ « يمالك

 . سمأ نم قلاطف ص رابخإلا تدصق : لاق نإو ى هنيحنم

 اهسم زاج و “ هرجف عولط دنع ادغ ) قلاط تنذأ : هلوق ( ب ) مزل ( و )
 تام نإ اثراوتو ) دحاو ىنعملاو « دنلا لبق وأ “ رجفلا عولط لبق يأ ( هلبق
 لبق هتوم وأ اهتومل نئابب وأ ( ثالثب ) قيلطتلا عقو ( نإو ) ى هلبق ( امهدحأ
 سيفلا موي قلاط تنأ : لوقي وأ لثم “ دودحلا رئاس اذك و « قالطلا عوقو
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 كلذ وحن وأ “ةيتآلا ةنسلا لوأ وأ « يتلا رهشلا وأ ى يتآلا اذك موب وأ ى يت آلا

 ناثراوتيو ص يتأي ىتح سملا هلو « تقولا كلذ يتأي ىتح قلطت الف “ دودحلا نم

 وأ ٢ ىهتنملا ةردس تحت وأ ى تاومسلا يف قلاط تنأ : لاق نإ و ى رتأي مل ام

 ص كب"وثَ يف وأ ص رادلا يف وأ « اهيف وأ ‘ سمشلا هلصت ال ايف وأ ى ضرألا موخت

 ىلإ كباهذ يف : لاق نإو ى هتين ىلإف للا دنعامأو ت مكحلا يف هنيح يف عقو
 نإ و “كلذ لعفت ىتحف ى اذك بوث كسابل ىف وأ « نالف راد كلوخد وأ ء ةكم
 . . . .ر ع _,. 4 ى ع . .

 > ءيشب سيل : لقو > اهنىح ق مفو يقلخ وا ىلخا وا كحوزتانا لبق : لاق

 ناك دقو > ينونج وأ ييد وبع وأ يتلوفط وأ يمانم ق كتقلط : لاق نإو

 > مويلا اهح وزت امإ وه و ‘ سمأ كتقلط : لاق نإ عقي الو ‘ كلذكف ك كلذك

 ء كحلا يف عقو ةضيرم وأ ةيلصم وأ نيلصت تنأو قلاط تنأ : لاق نإ و

 ءاذك ىلإ كرفس وأكمجضم وأ كضرم يف : لاق نإو « هتين ىلإف هللا دنع امأو

 . كلذ دجو نإ الإ اهمزلي مل كتالص يف وأ « هيلإ كيضم وأ كياهذ وأ

 حكنت ىتح اهجوزتي الف اهدعب وأ اهتدع يف تقتعف نيتقيلطت ةمأ قلط نإو
 تعلط اذإ نيتنثا قلاط تنأ : اهل لاق نإو ى ناترم اهقالط نأب لوقلا ىلع هريغ
 قلع نإو ى ةدحاوب هدنع تناكو « اهعجار عولطلا نود اهبر اهقتعأف سمشلا

 هال : ليقو“نيتقيلطتب تناب امم امقوفقالطلا هيلإ قلع تقو ىلإ اهقتع اهديس
 . . ملعأ هللا و
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 باب

 اهقلط ولو هتثرو هيف اهتدع يف تام مث هضرم يف قلط نم

 . . .« ةافولا ال قالطلا ةدع تدتعاو ى اثالث

 باب

 هوحنو ضيرملا قالط يف

 هيفو > تامب قلعتي اهتدع يف ( ( هيف اهتدع يف تام مت هضرم يف قلط نم )

 ولو هتثرو ( » ءادتعالا ىنعم ىلع اهب قلعتم وأ « ةدع نم لاح فوذحمب قلعتي

 ةدحاو دعب ةدحاو وأ ةرب نكم نإ ثالثلا ق ءاوس و ى[نئاب وأ ( أثدلث اهقلط

 > : نيتنثا ديزب و “ ةدحاو قبست وأ ك هضرم ف هدحاو ديزب و نانثا ىتبست وأ

 ص ال آرارضإ اهقلط هنالف ثرإلا امأ ( ةافولا ال قالطلا ةدع تدتعاو )
 9 7 عجار اذهف ى اهيف ةعجر ال ةدع يف اهنع تام هنألف قالطلا ةدع

 ص هضرم يف نيتنثا وأ ص ةنئاب ريغ ةدحاو اهقلط ولف ى نئاب وأ يأ ى اثالث اهقلط

 تضقنا نإ ثرإ الو ى اهتدع ضقنت مل نإ ةافولل دتمتو ثرت اهنإف ‘ ثالث متت ملو
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 دصقي مل ولف ‘ رارضإلا ةينب ‘ هضرم يف آاننئاب وأ اثالث اهقلط ولو ؛ هتوم لبق

 اثالث ينقلط : هل لوقت نأ لثم ى !نئاب وأ اثالث قلط ولو ثرت مل رارضإلا اهقيلطتب

 ص اثالث وأ « تلاق ام قلطف ينقلط وأ “ نيتنثا وأ ةدحاو ينقلط وأ ى انئاب وأ

 قلع اذإ اك “ روكذملا لاثملاك رارض ريغ هنأ ملعي ىتح رارض ضرملا يف قالطلاو

 . ضيرم وهو هتلعف نإ ءيشل ةحصلا يف اهقالط
 ؛ تتام نإ اهثري الف هثرت الئل اثالث هضرم يف اهقلط نإ : « ناويدلا »ه يق لاق

 قلع نإو ى هثرت الف ةدملا يف يهو. تامو ضرمف هتحص يف اثالث اهقلط نإ و

 نإو ص هثرت الف اهتدع يف تامو هضرم يف عقوف مولعم ىلإ هتحص يف اثالث قالطلا

 قالطلا رمأ وأ اهسفن تراتخاف رايخلا اهل ةدر وأ اهتدع يف تامف هضرم يف اهاداف

 تضرم اذإ : لاق نإ و “هثرت الف لعفف اثالث اهقلطينأ هتبلط وأ “ اهسفن تقلطف
 : لاق نإو ى اهل "راضم" هنأل هثرتو « ثالثلا اهيلع عقو ضرم اثالث قلاط تناف

 الف هيف تام نإ و اهيلع تعقو ع قافأف اثالث قلاط تناف يضرم نم تقفأ نإ

 نإ : لاق نإ و « هثرت الو تقلط تايف هد واع مث هنم قافأ نإو « هثرتو قلطت

 نإو ى .هتوم ىلإ قلع نإ اذك و “ هتثرو هنم تايف ث اثالث تقلط كلذ نم تم

 نإ ثلثلا ىلإ هلاعفأ هب عجرت ام لك : ليقو < ثرت الف هيلإ قلع ام ريغب تام

 تفلبف اهاداف وأ اهملاخ وأ [انئاب هيف ةلفط قلط نإ و “ اهل راضم هنإف هيف قلط

 اهديب اهرمأ ناك وأ ى هبف اهسفن تراتخاف بسع وأ « هيف تقتعف ةمأ وأ ى هبف

 ؛ تايف سملا لبق اهقلطف “ هوجولا كلت يف ديدجي اهجوزت مث « هب تجرخف

 لبق اهقلطف اهجوزتف اهتدع تمتف هضرم يف نينثا ولو اهقلط نإ و ى "هتثرو
 ال۔ف هضرم يف هسفن تراتخاف هل رايخلا ناك نإو ى هثرت : لبقو ى هثرت مل سملا

 . هثرت ل هيف انعالتو ةحصلا يف اهفذق وأ س هيف انعالتو اهفذق نإو « هثر
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 ىلع وأ ى هضرم يف الإ هلعفي ملو اذك لعفي ال نأ ىلع اثالث اهقالطب فلح نإ و
 يف هلعفف اذك لعفي ال اهقالطب هريغل فلح نإو ى هتثرو هبف لعفف هيف لعفي نأ

 : ليقو ںهلبق نم ناك نإ هتثرو اهنيب ميرختلا عقو نإو ى هثرت الف فلاحلا ضرم
 اهل "رقأف هضرم يف اثالث اهقلط نإ و ى امهريغ لبق نم وأ اهلبق نم ناك نإ الو ى ال
 هلو هتثرو هلام نم ائيش امل ىطعأ وأ ةيصوب امل ىصوأ وأ ى هيف اهل هيلع نيدب

 قلاط تنأ : ةَمألا وأ ةباتكلل لاق نإو « نيدلاو ثاريملا اهل : لقو 0 كلذ

 موملاتاسأ نإ : امل لاق نإو ى تام نإ هثرت الف تقتع وأ تداسأف « ادغ اثالث
 رارف هنم كلذ نأل هتثرو تايف تقتع وأ تملسأف ىثالث قلاط تنذأف تقتعأ وأ

 . ثرإلا نم

 اثالث ادغ قلاط تنأ : اهجوز اهل لاقف ص ادغ ةرح تنذأ : هتمأل لاق نمو

 هتثرو هيف تايف ردغ دعب قلاط تنأ :لاق نإو ىهثرت مل ديسلا لوقب ملمي ال وهو

 تملسأ مث هيف تدترا ول !ذك و « تملسأ ولو هثرت الف تايف تدتراف قلط نمو
 كاثالث اهقلط امدعب اذهو ‘ ثرت مل امهريغ وأ هلعف وأ ممرحت بجوم تلعف وأ هيف
 لاق وأ ى هيف اثالث اهقلطف ةيدوهي هتحوز كرتف هضرم يف الثم يدوهي ملسأ نإ و

 تملسأف اثالث قلاط تنأف تملسأ نإ : لاق نإو ى هتثرو اهتدع يف تايف ادغ

 ص ثرت مل هملع الب اهمالسإ وأ اهقتع دعب اثالث ةيدوهي وأ ةمأ قلط نمو « هتثرو
 امدعب اهقئاط نإ اذك و ‘ هفرت مل اضيرم اهبدوهي تكرتف ةيدوهي تملسأ نإو

 اهمالسإ دمي الإ اهقلطي مل نإو ى اهقلط امدعب ملسأ ولو هثرت مل ضيرم وهو تملسأ
 ص هثرت مل اماس أ مث هضرم يف اثالث هتيدوي قلطف يدوهيلا ضرم نإو ى هتثرو

 مث اثالث اهقلط نإو ى امهدحأ تام نإ اثراوتي مل هتجوزو ضيرم دترا نإو
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 مث هضرم يف اثالث قلط وأ تايف جوزلا دترا وأ امهدحأ ملسأ نإ ال « اثراوت املسأ

 ١ ت اف دت ر ٠

 نرالف مودق وأ مولعم ىلإ اهقالط قلع وأ اثالث ةرحلا هدبع ىلع قلط نمو

 تقتع نإ : لاق نإو ى هثرت ل اهقالط دعب تايف هضرم يف قتعف "ضيرم دمعلا و

 نإو “ تام نإ هتثرو قالطلا اهيلع عقي ملو قتعف ضيرم وهو اثالث قلاط تنأف
 مل ادغ ءاجف تقتعو مويلا يف قتعف ضيرم وهو كلذ ةَسآلا هتجوزل وأ اهل لاق
 وه لاقف ى ادغ ناةرح اتنأ : امل لاقف هتمأ هدبعل جوزت نمو ى هتثروو قلطت

 :لاق نإ اذك و هتثرو تام نإ و « قلطت الف « ادغ اثالث قلاط تنأ : هتجوزل

 مل ايهقتعب املعي ملو ناقتعم امه اذإف هضرم يف اهقلط نإ و ى اضيرم ناك وأ ردغ دعب

 نإو ص قلطت مل مويلا قتعف هضرم يف ادغ اثالث قلاط تنأ : اهل لاق نإو ى هثرت

 هضرم يف ادغ اثالث ناقلاط انأ هريغل امهو دلولا مأ وأ ةربدملا هتجنوزل رح لاق

 مولعم ىلإ اهقالط قلع نإ اذك و ى هناثرت الف تايف تررح و لبق اتام امهاديس اذإف
 , هقلع وأ هضرم يف تاهف يديس توم ىلإ اهقالط ىتلع وأ “ لبق نيتيم اجرخف
 يف لبق كتقلط : هتجوزل لاق نإو ‘ كلذ يف هناثرب الف هنود اتاف مولعم ىلإ

 رارضإب مهتي مل نإ هتوم دنع نوكي ام قدصأ هنال هثرت ال : لبقف اثالث يحص
 يف اهل لاق نإ اذك و ى هب اهبطاخي ملو كلذب ربخأ نإ اذك و ى هثرت : ليقو ى اهل

 كلذب ربخأ وأ ص رثكأ وأ لقأ وأ ماعب ةعاسلا هذ۔ه لبق كتقلط دق : هضرم

 امهدحأ : نالوق ثرإلا يفف تامو ةدملا كلت يف ةدملا نم تجرخ دق تدجوو

 . ال : رخآلاو « هرارضإ نيبتي م نإ ثرت اهنأ

 تام نإو ط هثرت مل هتحص ف اثالث كمًلط دق : ن انيم أافه لاق نإو
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 جوزت نمو ‘ ضرملا يف ولو ثالث تقلط نإ ثاريملا اهل سيل : ليق
 > هتثرو اهسسع نأ لبق تامو هتلع ف ارقلطف “لتعا مث هضرم يف ةأرما

 .اهيلع ةدع الو ضرفلا فصن اهلو ،ًارارض اهقلط هنأل

 هلوق لبقأ احيحص كقلط : هثراو لاقو “هثراو اضيرم ينقلط : تلاقف جوزلا

 . اهل وق : ليقو

 وأ ةَمأ اهنأ تناب نإو ى اهلوق لبق" 'هنتتفتنو اهقالط ثراولا ىعدا نإو

 . . درت اهنإف تثرو امدعب ةكرشم

 .ركنأو هتايح يف مالسإلا وأ قتعلا تعداف ةكرشم وأ ةَمأ نع تام نمو
 وأ ةملسم دادترا ثراولا ىعدا نرإو ى اهديس اهقدص ولو ةيعدمف ثراولا

 مرح تاذ وأ ةيباتك وأ ةمأ اهنأ وأ ءادفلا وأ راهظلا وأ اهنم ءاليإلا وأ اهتمرح

 ؛ تثروو اهلوق لبق" الإو ‘ هاوعد ةنيب هيلعف اهحاحن حصي م وأ جوزلا نم
 باحصأ بهذمو «( ضرملا يف ولو أثدلث تقلط نإ ثاريملا امل سيل : ليق ) و

 ء ةدصلا يف ثرإلا اهنم بلط الب ضرملا يف [الثالث ةقلطملل نأ ةفينح يبأ

 نع نالوقلاو ‘ تجوزت ولو ةدعلا دعب تام ولو ثرإلا امل نأ كلام بهذمو
 . يمفاشلا

 اهمممب نأ لبق تامو هتلع يف اهقلطف ًلتعا مث هضرم يف ةأرما جوزت نمو )
 امل آراضم وأ رارض قالط وأ رارضلا لجأل يأ ( ارارض اهقلط هنأل ، هتثرو

 هضرم يف اهجوزت نإو ط ( اهيلع ةدع الو ضرفلا فصن اهلو ) ، رارض اذ وأ
 : فنصملا باتك نمو ى هثرت مل ىرخأ ةلع ثودح الب سملا لبق اهقلطو
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 فإ ثرإلا اهلو ى ةدملا اهيلعو “ قادصلا فصن سملا لبق ضرملا يف ةقلطملل

 هلك كلذب ليقو “ذخأن هبو : هللا دبع وبأ لاق ى ةقلطملا ةدع ردق اهسفن تسبح

 ح ةدع الو ثرإلا ال فصنلا اهل : رباج يبأ نب ىسوم لاقو ى اهسفن سبحت مل ولو
 يف تام نإ ثرإلاو قادصلا : ليقو “ ةدع الو ثرإ ال و قادصلا لك : لسقو

 مدع نيبت ادإو ، جوزتت مل ام اهدعب وأ ةدعلا يف تام : ليقو © اهلثم ةدع

 نأ بلطت نأب كلذ روصتيو “ ةدملا يف تناك نإ الإ ثرت مل رارضإلا

 ص كلذ ريغ وأ توملا هنم رذحي امم سيل ضرمو اهرسي نأبو ںاهعلاخ وأ اهقلطي

 : يمصاملا لاق

 ناميالاو قتعلاك ط_لتخمن ناركس نم عقاولا ذفنيو

 ضر قفم ثرإلا ةجوزلل تام "وأ ضرملا نم احص نإ ضيرم نمو

 [جاوزأ هتوم لبق تجوزت ولو هتثرو هبف اهقلط يذلا هضرم يف تام اذإو

 هضرم يف اهقلط نم اهثرب مل تتام نإو ى مهضرم يف اهوقتلط اجاوزأ ثرت اذك و

 ه_ذم اهثَر رف ضيرم وهو ةتسلا هتأرما قلط نمحرلا دمع نا يورو ك ا رارضإ

 . اهتدع ءاضقنا دمب نافع نب نامثع

 نئاب ريغ قالطلا ناك نإ الإ هثرت مل تام مث هضرم نم ةنيب آةحص ؟حص نإو
 الو ةدع الف اهسي ملو هبف اهقلط مث ضرملا لبق اهجوزت نإ و .< ةدعلا يف تناكو
 هضرم نم حارتسا نإو “ ةدملا رادقم يضم لبق تام نإ ثرت : ليقو “ ثرإ

 سملا م دع روصو سما روص اهلك ةروكذملا روصلا كلت يف هثرت تاف ضرم مت
 ادس امأ و « ةدملا يف هثرت : ليقو ى ةد هلا ف تناك ولو [ذئاب وأ اثالث قلط نإ
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 نم ةلفلا فصن اضيأ اهلو « اهثرإب مكحو تام ولو طقف هفصن اهلف سمت مل يتلا
 ء اهنيب هدعبو « اهملع قالطلا لبق قادصلا ةنؤمو “ هتمدخ فصنو « قادصلا

 : تلاقف اهقلطف ىنجف ادبع قادصلا ناك نإ و « اهنيب هدعبو ى اهملع هتيانجو

 ى هلتاق لتقن : تلاةف لتق نإ و “ هفصن نمضتو اهل وق لبق" ى ال : لاقو « هعفدن

 هتواد ام كردت الو هبانم تنمض عطقف عطقلا تبجوتسا نإو ى ءاوس ايهف ىبأو

 احيحص هتميق فضن نيب ريمختلا هلف رحن و لمج لثم ناك نإ و“هب هل تدتفا وأ هب
 ص هتمق فصن هلف اناكم هل تلدبأو « اسرغ وأ الخن نإو ث آروحنم اهفصنو

 . ةميقلا فصن هلف قادصلا تام نإ و “ هناكم يف هفصن : ليقو

 اذك و ى ضوعلا نيبو هنيب ريخي : ليقو ى اهفصن هلف اهتسرغف اضرأ ناك نإو
 وأ نيكامل وأ ةربقم اهتلعج وأ اهترفح وأ ادجسم اهتنب نإو ى اهتنب نإ
 نإ نمثلا فصنف اهتعاب نإو ص ةمسقلا : لبقو ؛ ضوعلا هلف اهكلم نم اهتجرخأ

 امهل در هيف تداز وأ هتفبصف ابوث اهقدصأ نإو “ ضرألا زيغ اذك و « بات م

 هب ترجأتسا وأ قادصلا تنهر نإو « هيف اكرتشاو غبصلاك تداز ام فصن

 هقحتسا نإو ى هتمسق تنكمأ نإ اهمهس زاج : ليقو « خسفنا اهقلطف ًاريجأ
 : ليقو ى اهنيب يقابلاو فلت ام ةميق فصن هل تدر هضعب نهترملا عاب وأ ريجألا
 هلف ضرفلا قحتسا نإو ى ةميقلا فصن هلف هزواج نإو “ فصنلا زواجي مل ام هل

 نأ لبق هقحتسمل بجو هنأ ىلع ءانب اهفصن اهل درب : ليقو « هتميق فصن اهيلع

 ىقح هلبق اهقلظ نإ هفصن كردت الف الجآ قادصلا ناك نإ و ى امل جوزلا هقدصي

 كردأ هب تقدصت وأ نيد وأ "قح يف هل هتةدرف قادصلا اهل عفد نإو « لحي

 : ليقو ى هيلع هب تقدصت وأ « باوث يف ال هايإ هتطعأ نإ الإ ‘ هفصن اهيلع
 اهاف هوحن وأ ناملب اقرتفا نإو ‘ تفلت وأ تدسفأ ام الإ نمضت الو > ناكرتشم
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 عقاو ناركسلا قالطو ص هيف حيحصلاك اهوحنو جولفملاو دعقملاو

 ع نونجملا ال ص هب هيلع موكحمو

-.. 
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 اهقلطف اهجوز ريغ اهقدصأ نإ و ى هفصن : ليقو ى اهسمي مل نإ و « الماك اهقادص
 . هايإ اهقدصأ يذلل : ليقو ى هل فصنلا تطعأ سملا لبق اهجوز

 (جولفملاو) ى هيلجر عنطققل وأ مادل ادعاق ريص يذلا يأ ( 'دَعنقملاو )

 كلاسم هنم ةدسنت يمغلب طلخ بابصنال ا.خرتسم هندب يقش دحأ لوعجملا يأ

 ( هيف حيحصلاك ) ينمزلا نم ( امهوحنو ) « لوعفملل ءانبلا مزلي هلعفو “ حورلا
 ص ةدعلا يف تام ولو ثرت مل اثالث هتجوز آلثم جولفملا قلط ولف « قالطلا يف يأ

 ناك ولو ى هيف دوجوم هلقع نأل ( هب هيلع موكحم و عقاو ناركسلا قالطو )
 نم وهو “ ةديبع يبأ ال ماض و ديز نب رباح دنع هوتعملا قالط مزلو > ًارومغم

 قلط هنأ ناب نإ الإ ص ةرم دقو ى لقعلا طلتخلا وهو “ ىرخأ وحصدو ةرات :زحي
 (نونجملا) قالط (ال) هقالط نيبتي مل ام هرمأ بلاغب مكحي : ليقو ى هنونج لاح

 نإ هنأ ىتبقجتلا : "تلق “ نونجملاك هقالط مزلي ال ناركسلا نإ : ليقو ى عامجإ

 كقالط همزلي ال هبرش ءاودل ناركسلا : ليقو ى الف الإ و٤مزل زييمت ضعب هل يقب

 ككلذ يف قالطلاك قتعلاو راهظلاو ءاليإلاو ع همزلي رفلا وحن بارشل ناركسلاو

 ىلع ه ركأ وأ هسفنب ركس ءاوسو ى هجوزتو هلتبيهو هؤارشو هعيب حصي الو
 هنأ ىلع ءانب هركأ نإ عقي ال : يمفاشلا لاقو ‘ ركسف برشف ركسملا برش
 . ٥ دنع ر و ذصم

 ص هتفيلخ وأ هلقع يف طلاغلا يلول الو ى هتفيلخ وأ نونجملا يلول قالط الو

 اوفلتلاو ى مهفئالخو مهئايلوأ نم حصي : انموق ضعب لاقو ى هوتعملا اذك و
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 موق عم أشن اذإ مكبألاو مصألاو هلقع يف ًطل وخ" ًامساربم مزلي الو

 . ... . امهيلع زاج نإ ديري ام ةراشإلاب نوفرعي

 نم رشاع نيا لاق ى دقع الو رارقإ همزلي الو ‘ ناركسلا نيي يف اضرأ

 : ةكلاملا

 دوقع رارقإ ناركسلا مزلي ام

 دودحو قالط قتع ىنج ام لب

 - نيسلا حتفو ءارلا ناكسإو ءابلا حتفو ميملا مضب - ( امَس'رَبم' مزلي الو )
 - ءارلا ناكسإو ءابلا رسكب - ماسأربلا ىمست اهيف يذهي ةلعب اباصم يأ

 كلذو ى نالوق قهارملا يفو ى غلبي مل ام يصلا قالط الو “( هلقع يف َطل وخ )

 لقع اذإ : بيسملا نيا لاقو “ يعفاشلا لاق هبو « رثكألا بهذمو انبهذم يف

 ء لقع اذإ : ليقو “ ناضمر ماصو اهلقع اذإ : ليقو ى هقالط زاج ةالصلا
 هرمأ نإ الإ دبعلا قالط الو « ةالصلا لقعو ةنس ةرشع يتنثا غلب اذإ : ليةو
 لكوت وأ رمأت لب ى نذأت الو “هتدمس هل زيجت الو « هل زاجأف قلط وأ « هب هديس

 ء زيجي مل تزاجأف قلط وأ قلطف هترمأو هنع تقلط نإ و « هنع ىالطي نم
 ىلع لكشملا الو « ن ذأ وأ « زاجأ نإ الإ ع ضعب نود ءاكرشلا ضعب قالط الو

 وأ نونجملا وأ لفطلا ةفىلخ الو « ىثنأ جوزتي نأ زو جحي مل نم دنع هدبع

 هيلع يمغملا قالط يقو ى هنبا دبع ىلع بآلا قالط زاجو ع هدبع ىلع بئاغلا
 ٠ ن ال و ق

 اهيلع زاج نا ديري ام ةراشإلاب نوفرعي موق عم أشن اذإ كبألاو مسالاو (

 ۔ ٥٠٥



 اذإ مجعألاو { ءاليإك امهريغ وأ حاكن وأ قالط نم اعنص ام

 مالكلا اهب متي فورحب نيبتي مل اذإ همزلي ال قالطلاب هناسل جلجلت

 اذإ ءامإب هنم زوجو ص هخسف اذكو ى هب تبثي امنإ حاكنلا نأل

 جوزت نمو ‘ لاح لك ىلع هقالط عقي ال : ليقو ، ةمغن هنم تعمس

 يف فلتخاو ى اقافتا هيلو هنع قلطي الف عطق وأ هناسل سرخ مث

 تمهف نإ : ليقو ، ال ليقو ، عقي : ليقف 2 ةراشإلاب هقالط

 . ازاج هحاكنو هقالط يف

 ؛ ءارشو عيبو ادفو .7 ( ءاليإك امهريغ وأ حاكن وأ قالط نم اعنص ام

 ص لوألا حيحصلاو “ ةباتك وأ ةراشإب هايهفأ ولو يهل قالط ال : ليقو

 هناسل جلجلت اذإ ) ةيبرعلا فالخ دارملا سيلو ةملجع' هناسل يف ( مجعألاو )

 ( هب تبثي امنإ حاكنلا نأل ،مالكلا اهب متي فورحب نيبتي مل ذإ ى همزلي ال قالطلاب

 تعمس اذإ ءاميإب هنم زوج و ) “ قالطلاب ( هخسف اذكو ) “نّيَنَتم مالكب يأ
 مالكلا يهو _ نبغلا ناكسإو اهحتفبو ى ةمجعملا نيغلاو نونلا حتفب - (ةمّقن هنم

 ىلإ سيل نأ لبق ةأرملا فرعتف ( لاح لك ىلع هقالط عقي ال : ليقو ) يفخلا

 . ليبس جورخلا

 هتفيلخ وأ ( هيلو هنع قلطي الف عطق" وأ هناسل سرخ مث جوزت نمو )
 نإ : ليقو 0 ال : ليقو ى عقي : ليقف ، ةراشإلاب هقالط يف فلتخاو ى اقافتا )
 نإو ى حاكنلاو قال طلا يأ ( ازاج ) "تنّقيثتَو ( هحاكن و هقالط يف تمهف
 هقالط يف فلتخاو امهريغو ءارثلاو عيبلا يف اذك و « تلطب اهبف كش
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 قلاط هتأرما : لاقف س مالكلا لاصتا نع هسبحي لقنإ هناسلب نمو
 ملو هتين ىلع هتقدص نإ اذك تلعف نإ : لاق نأ ىلإ هب سبحف

 هملعا كح هتمك اح نإو ى اهل زاج اهدنع ةقث ناكو هك احت

 . . . . .. .. ... ... ... . قالطلاب

 لاصتا نع هسبحي ّلتقث هناسلب نمو ) هل مالك ال ذإ عوقولا حيحصلاو ىةباتكلاب
 انأ "تلعف وأ يه ( تلعف نإ : لاق نأ ىلإ هب سبحف قلاط هتأرما : لاقف مالكلا

 زاج ى اهدنع ةقث ناكو 0 همكاحت ملو هتين ىلع هتقدص نا اذك ) نالف لسف وأ

 لقعي ال ءيشب مالكلا لص و نإ اذك و ( قالطلاب اهيلع كح هتمكاح نإو ى اهل

 . قالطلا يف ةدايز ديرب نأ لاتحال

 : تلاقف كلذ لاق نإو ع تقلط ى قلاط تنأ : لاقف هتأرما هتماك نمو

 ةنالف : لاق نمو ى هتقدص .كل ريغ تينع : لاقف ؟ يريغ م أ تداع يايإ

 ء اهتينع ام : لاق نإ هلوق لبقيو “ ت ةلط ى تلعفف “ اذك تلعف نإ قلاط

 كسمأف « ىنقلط : تلاقف هتجوز هب تقلعت نمو ى لبقي ال : تلق “ ليق اذك

 ع ةاشلا دارأ هنأ هلوق لبقي الو ع تقلط ى قلاط تنأ : لاقف ى الثم ةاش نرقب
 وأ « كتجوزت اذإ وأ ى كتجوزت نإ : هتجوزل لاق نمو 0 ةاش اي : لاق نإ الإ

 نإو ى لوألا ريغ ايناث اهجوزت نإ ىنع نإ عقي.مل قلاط تنأف كتج وزت اماك
 : لاق وأ ى . .اط تنأ : لاق نمو ع تقلط هنيمي لاح هتمصع ىف اهنأ ىنع

 س س ه -

 . مخرف ماتلا دارأ نإ الإ « متي ىتح عقي مل « ... لاط تذأ

 ههزل 7 >< . طرشلا ركذ لبق مدنف هركذف طرش ىلع قالطلا دارأ نإ و

 نأ ىلع اثالث اهقالطب فلحي نأ دارأ نإ : « ناويدلا ه يفو « ال : ليقو ، قالطلا

 ۔_ص _ ٧ ٠ ٥



 لبق هيلع فلح ام تاف وأ امهدحأ تايف اثالث قلاط تنأ : لاقف ى اذك لعفت
 ص ثالث نم لقأ ناك نإ اثراوتو ى اهنيب ثراوت الو ى اثالث تقلط همالك متي نأ

 تتام نإ : ليقو « هلبق امهدحأ تام نإ ناثراوتي الف وه هلعفي نأ فلح نإ و

 نع ينغت قيلطتلا ةيانك و « لمفأ مل نإ : لاق نإ اذكو ع دمب هلعف نإ اهثرو ىم
 ص يبرمثا وأ ى يلكأ : لثم ى ةيانك "حصي ال مالكب قالطلا ىنع نإ و ى حيرصتلا

 ةقيلطت ىّلط نإو ‘ عقي : ل۔يقو ث عقي مل ى هلا الإ هلإ ال وأ ى هللا ناحبس وأ

 ىنعو اثالث قلط نإ و « ةدحاولا : ليقو “ ثالثلا هتمزل اثالث ىنعف ةدحاو

 : رطاخلا هل لاق نإو ى قلطت مل هلابب قالطلا رطخ نإو ى ثالثلا تمزل ةدحاو
 لَو۔ وأ تكرحت وأ تلك أ وأ تمص وأ تيص وأ تظقبتسا وأ تمن ىتم
 كمزل هللا تمظع وأ تربك وأ تنلبله وأ َتلنحّبس وأ بارتلا حيرلا
 قطني م هنأل اقلطم ال : ليقو “ هب مزجو كلذ ىنع نإ الإ همزلي مل ' قالطلا
 . كلذب

 بوثلا تينع : لاقو ؛ كتقلط : لاقف عازنلا لاح يف ولو اهبوث كسمأ نمو

 قلطت ل ء يتجوز تسل : لاق نإ و ى هملع كح هتمكاح نإو ى زاج هنتَق دصو

 . ملعأ هللاو ى قالطلا ىنع نإ الإ

 س ٥٠٨



 باب

 رابجإلا قالطو قالطلاب نيميلا يف

 هكلم نم اهجرخأف ةنيعم يهو نالف راد لخدت ال نأ هتأرمال فلح نم
 ةدحاو اهقلطف اهلخدت ال اثالث اهقالطب فلح نإو ص دمب اهتلخد نإ تقلط

 الإ قلطت : ليقو ى اهتلخد نإ قلطت الف لوآلا اهدر مث اهقلطف هريغ تجوزتف
 تملقناف قلاط تنأف كلهأ ىلإ تبهذ نإ : لاق نإو ص اثالث الوأ اوقلط نإ

 < تاوطخ ثالث وطخت ىتحف مهيلإ تيضم نإ : لاق نإو “ تقلط ةبهاذ مهيلإ

 تجرخ ن إ : لاق نإو ص هيف يه تيب نم جرخت ىتحف تجرخ نإ : لاق نإو
 مث ةرم اهل نذأ نإ : ليقو ى هنذإ الب تجرخ اذإ تقلط ى ينذإ الب يلزنم نم

 تجرخ نإ : لاق نإ امهاري تجرخ نإ قلطت الو ى قلطت مل نذإ الب تجرخ
 نإ : لاق نإو “ ينذإ الب يجرخت الك وهف يجرخت ال : لاق نإو ى يملع الب
 ال زاج ةرم نذاف ص كل نذآ ىتح وأ كل تنذأ نإ الإ قلاط تنأف تجرخ

٥٠٩ 



 ؛ فالخ هيفف اهركم اهب فلح نم الإ ةعقاو نيميلا نأ ىلع اوعمجأ

 :مالسلا هيلع هلوقل قالط ًاهركمو روهقم مزلي ال هنأ اندنع راتخاف

 ، بولغم ىلع قالط ال : ةياور يفو « دهع الو دقع روهقم ىلع سيل

 ، بوصخغم : لاق وأ

 تلخد دقف تجرخأ وأ اهلحر وأ اهدي وأ اهسأر تلخدأ نإ و > دعب جورخلا

 . بعكلا ىلإ لجرلا وأ غسرلا ىلإ فكلا لخدت مل نإ قالط الو تجرخ وأ

 حالطصإلا نيمي هعم تناك ءاوس قيلعتلا يأ ( نيميلا نأ ىلع اوعمجأو ) و

 هيفف اهركم اهب ) قطن ىنعم هنمض ( فلح نم الإ ةعقاو ) هعم نكت مل مأ
 قالط ) ف دارم فطع ( اهركمو روهقم مزلي ال هنأ اندنع راتخاف « فالخ

 )١' ( « دهع الو دقع روهقم ىلع سيل » : مالسلا ) و ةالصلل ( هيلع هلوقل
 وأ عيب وأ ري۔بدت وأ قتع ؤأ قالط نم هيلع هركأ ام همزلي الف ام ءيش يف يأ

 ءاوس “كلذ ريغ وأ ءادف وأ ءاليإ وأ راهظ وأ ةقدص وأ ةيصو.وأ رذن وأ ءارش

 يفو ) امهريغ مأ هدبع قتعلا وحن ىلعو ى هتأرما قالطلا وحن ىلع هل هركملا ناك

 : لاق وأ ‘بولغم ىلع قالط ال ) : ةكرب نب كلا دبع وبأ اهركذ ( ةياور
 ىلعو ، هسفن كلي مل هنأ عماجي بوصغملا ءيشلاب ههبش روهقم يأ ( بوصفم
 لهأو ءاطعو ريبزلاو يلعو مهنع هللا يضر رمعو سابع نباو ديز نب رباج كلذ
 قالط نإ : ايهنع ةياور يف رمخو رباجو قارعلا لهأ لاقو “ يمفاشلاو زاجحلا
 وأ قالطلا ىلع رهق كلذ يف ءاوسو ى امهريغو هرذنو هقتع اذك و “ عقاو روهقملا

 )١( يذمرتلاو دواد وبأو ملم هاور .
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 ص ثنحلا ىلع رهق مث لبق قلع وأ 0 عقوف ءيش ىلإ ةقيلعت ىلع وأ
 ىلع نيكسلا تعضو يئاطلا راع نب ناوفص ةجوز نأ كلذ عقوأ نم ةجحو

 : ةياور يفو ى قالطلا يف ةلاقإ ال : لاقف هربخاف قلع يبنلا ىتأف قلطف هقنع

 : تلاقو ك هقلح ىلع هتمضوو هردص ىلع تلمحف انيكس تذخأف اهعم مان

 ةلاقإ ال : للع لاقف ى اهقلطف هلع تبأف هللا اهدشانف كنحذأل وأ اثالث ينقلط

 ال : وحن فالخب “ هل موت ال لاح ةياكح نيتياورلا نأب بيجأو ى قالطلا يف
 ثالث ه : ثيدح اضيأ اوجتحاو ص دقع روهقم ىلع سنل و « بولغم ىلع قالط
 نأب بيجأ و "« حاكنلاو قاتملاو قالطلا ى دج نلزهو ى دج نه دج
 ثيدحلا نأ انباوج ناكل لزه هاركإلا قالط نأ انملس ولو « هركملا ريغ لزالا

 قالطلا ىلع رهق امل روهقملا ناك نإ و ى هب لمملاف ى صاخ هاركإلا ثيدحو ى ماع

 : يمصاملا لاق “ امطق كلذ عقي مل همالك يف ضارعملا لمعتساو لمعف هربغ وأ

 مسقلا يف وأ لعفلا يف هركم ِمرزلب هل سيل كلامو

 وأ حاكن وأ ءارش وأ عيب وأ نيمي وأ قالط ىلع هرك أ نم نأ كلام نع اوور

 ص كلذ همزلي ال هلام وأ هدلو وأ هسفن ىلع فاخو كلذ ريغ وأ « رارقإ وأ قتع

 : لقو “ ثنحم : لبقو ؤ ثنح ال هركاف "نلعفل وأ لعفي ال فلح نمو

 هلمفي ال نأ فلح دقو مارح لعف ىلع هركأ نإو « لمفأ ال : لاق نإ ثنحي
 لوقلا يف ثنحي ال : ليقو “ ثنح دحأ ملظ هيف ناك نإ و ى ال : ليقو “ ثنح

 كلذ ىلإ ىدأ نإ ثنحيو ى لاملا وأ ندبلا يف ملظلا لإ يدؤي ام هيف نكي مل نإ

 )١( هيلع قفتم .
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 هسفن ىلع انيمأ لجرلا سيل : رمع لاقف هاركالا دح يف فلتخاو

 . ءهرك ديقلا نإ : حيرش لاقو ‘ برض وأ عجوأ نإ

 ص [ هاركإ رفكلاب ملكتلا فالخ لتقلأو رخلا برشك داسفلا رثؤي هنأل لعفبو
 نأ لثم ةمزاللا ناميألب فلح نمو « هبلقب كلذل فان هبرل مظعم هب ملكتملا نآل
 تاقىلطت ثالث همزلت :لسقف كلذ وحن وأ نامألا عيمج وأ ناميألا ينمزلت :لوقي

 ثنحلا نيح كلم نم قتع : ليقو ى ةنئاب : ليقو ى ةيعجر ةدحاو : لبقو

 داتعا نإ ةنس مايصو ةفلغم ةرافك و نيمي ةرافك و هلام ثلث ةقدصو جحلاو

 يبرملا نياو يشوطرطلا لاقو ث رافغتسالا همزلي : يرهبآلا لاقو ث اهب نيميلا

 دبع نبا لاقو ى هاون نإ الإ قتع الو قالط ال « نيمي تارافك ثالث : ىلىهسلاو

 ١ : يمصاملا لاق ى نيمي ةرافك : ربلا

 همزال حصالاف ثالثلا هل ةمزاللاب هنيمي نم لكو

 ةينلل هدقفو هلهج عم ةيعجر ةدحاو لب : ليقو

 لمملا هر امو نامإلا عيمج لب : لقو > ةمنب لب : لسىقو

 ص توملا ىلإ هباهذإ يدؤي ناك نإ الإ لام باهذإب هاركإ ال هنأ بهذملاو
 لاقو ى هب ثنحي الف اقلطم هاركإ وه : ةكلاملا تلاقو « وضع باهذ وأ
 . رثك نإ ال ع "لق نإ ثنحي : مهنم ضعب لاقو “ ثنحي : ةيكلاملا ضمب

 ( هممفن ىلع انيمأ لجرلا سيل ٠ رمع لاقف ى هاركإلا دح يف فلتخاو )
 وأ ) كلذ وحن وأ حرج وأ نمط وأ قانخإب ( عجوأ نإ ) اهل كلامب سيل يا
 ) هرك ديقلا نا : حي رش لاقو ( لبق ال قلط الثم برخلا ف عرش اذإف ( برض

 س - ٥١٢



 اديق وأ آلتق فاخ نإ : ضعب لاقو ، هرك نجسلاو هرك ديعولاو

 .لعفلا الإ داعيإلا دعب سيلو ، قالط همزلي الو رذعي هنإف ابرض وأ

 ركذو “هاركإ : ديقلا : لاق هنأك ى انه هدارم اذه ى هاركإلا ىنعم ردصم مسإ

 كريغ كهركأ ام حتفلابو “هيلع كسفن تهرك أ ام فاكلا مضب هركلا نأ ضعب

 رذمي هنأ ىلإ راشأ ( هرك ) سبحلا يأ حتفلاب ( نجّسملاو هرك ديعولاو ) هيلع
 رثألا يف نأ ملعأ هللاو هدارم ( : ضعب لاقو ) دءعولابو رارضإلا يف عورشلا

 هل لماش كلذ لبق روكذملا دعولا نآل ىضم امل افلاخم هلوق سولو ى اذك و اذك

 ردقي ال احرج رصع وأ ةمجوم ةبرض ولو ( ابرض وأ اديق وأ ُاتق فاخ نا )
 رض يق هب عقي وأ 2 سابلو مامطك هملسب تو ام بلس وأ فاخ وأ هرصع ىلع

 لوقتف رئب يف هتأرما وأ هدبع هبلدي نأ لثمو « وضع وأ رصب وأ عمس باهذك

 وأ ( قالط همزلي الو رذعي هنإف ) كتلسرأ الإو ينقتعا وأ ينقلط : وه وأ يه
 لعفلا يف رهاقلا عرش اذإو ( لعفلا الإ داعيإلا دعب سيلو ) اهوحن وأ قاتع

 درلا ىلإ ةراشإ هذهو ؟ عرش دقو بلط ام هلوبقب لفكتي نمو هفكي نفف
 لوق ىلإ دئاع فنأتسم وهو هوحنو فيسلاب ريشي ىتح رذع ال : لوقي نم ىلع
 رهاقلا هل ركذي نأ طرتشي ال ثلاثلا نأل ص ثلاثلا لوقلا ةلمج نم ال حيرش
 وأ كلذ رك ذ الب فوخلا ىفكي ال : ليقو ع هنم هفوخ يفكي لب “ رارضإلا

 ثلاثلا كلذ لمح زوجيو « قالطلا وحن ىلع رضلا كلذ رهاقلا هب لعف هلثم ةيؤر
 . يناثلا ىلإو « هيلإ خلإ داميإلا دعب سدل و : هلوق عجريف هيلع

 قلط نإو ص ءيشب سيل اهريغ نم وأ اهنم رابجإلا قالط « ناويدلا » يفو

 ىلعو ى ه ا هب الإ ةاجنلا دجي مل نإ همزل قيرح وأ شطع وأ عوج وأ رارضإب
 ى ةدحاو هتمزل نيتنثا قلطف قالطلا ىلع هرك أ نإ رابجإلا قالط عوقوب لوقلا
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 ددعلا عقوأف ددع ىلع هركأ نإ الإ ةدحاوب صلختي هنآل « ناتنثا هتمزل اثالث وأ
 ديز قتع ىلع الثم ههركأ نإ قالطلا ريغ اذك و .2 هنم ءيش همزلي ال هنإف طقف

 ص ايهيلع قتعلا عقو اهقتعأف امهدحأ قتع ىلع وأ ورمع قتع عقو وأ رمع قتعأف

 مهضعب لقنو ‘ اعامجا : ليق هقتع اذك و “ عقو نابضفلا قالطو “ اذكهو
 ريغف لاز نإ و “ اعطق فلكف هزييمت ىقب نإ هنأل « لكشم وهو ى ايهيف افالخ

 ريغ هب ىتفأو « ةشئاعو سابع نبا لاق ايهعوقوبو ؟ فالخلا لحس امف امطق فلكم

 قاتع الو قالط ال : ربخ يف قالغإلا رسف نم ىلع درب هبو ى ةباحصلا نم دحاو

 . هاركإلاب هريسفت باوصلا لب بضغلاب قالغإ يف

- ٤ ٥١ _ 



 هم ٠

 ةمما__خ

 ٠ . ٠ > قال__لطلا نم بورض ف

 ةمت . ١

 ( قالطلا نم ) “ فونص يأ « ( بورض يف )

 هنأب هيلع كحي : ل۔۔قو ى قالطلاب هيلع كح « هللا كقلط : هتجوزل لاق نم

 نإو “ ه۔بر نيبو هنيب ايف ىون ام هلو ى هللا كقلط دق : لوقي ىتح اهيلع اعد

 « لبج لمحك هقيطت ال امم كلذ وحنو ءامسلا ىلإ يدعصت مل نإ قلاط تنأ : لاق
 كلذ لعف هنأ فاح نإو ص رم دقو ى ءاليإ كلذ : ليقو ع اهتعاس نم تقلط

 نمو “ نالوق قالطلاب هيلع كا يفو “ سلاجلا نم درطلا هيلع ىقح ىضم اهف

 لاجرلا وأمدآ ينب تماك نإ :لاق نإ و ى ةقلطملاك تنأ :هلوق ليق ايف قيلطتلا ةيانك

 نيبمدآ : لاق نإو “ دحاوب تقلط كلذ وحنو تويبلا تلخد نإ وأ ءاسنلا وأ

 هاتخأ اي : امل لاق نمو “ كلذ نم ةثالث متت ىتح الف اتويب وأ الاجر وأ ءاسن وأ

 كلذ وحن و يمأ وأ ىتنب وأ يتخأ يه وأ “ كلذ وحن وأ ص يمأ اي وأ ىتنبا اي وأ

 ء نالوق هنديدت ىفف اذك تدرأ : لاق نإ و « نالوق ادبأ هيلع تمرحو ًاراهظف

 الب وأ جوز ةمصع وأ ةدع يف ا۔مجوزت وأ ى أدبأ هيلع ةمرحم يه : لاق نإو

- ٥٠١٥ 



 فلح نمف ض مارح اهب ةرطاخلاو كنح اهلك بيغلا ناميأ : لمق

 اهقالطب فلح نمك ء قلطت اهنإف هيلع فلح امي هنم ملع ريغ ىلع اهقالط
 مل نإ : لاق وأ { ال مأ ، تلمح اهفرعي ملو ركذ ةليسفلا هذه نأ

 يبف طرسثلا ليبس ىلع ال مزجلا و نيميلا ليبس ىلع هلاق ىثنأ نكت

 مالك هنأ هب ايهدحأ فلحف دحأ مالك نالجر عمس وأ . قلاط

 هملع الخد ش نالف

 اضيرم كلذ لاق نإو ص مكحلا يف هسفن ىلع اهمرح اهوحن وأ ةيسوجم وأ دوهش

 ٠ همالكب شأ و ك هلل ا دنع هملع مرحت الو هتثرو

 بيفلا ناميإ ) ضيرمت ةغيص هذه : ( ليمت ) ف “ بيغلا نيمي يف فلتخاو
 مدعل كالهلا ىلع فارشإلا وهو رطخلا يف عوقولا يأ ( ةرطاخلاو ‘ ثنح اهلك

 ىلع اهقالطب فلح نمف ) نهارتلا ةرطالاب دي رب نأ زوجحمو ( ( مارح اهب ) نيقباا

 حتفب (ةلَْفلا هذه نإ اهقالطب فلح نمك“قلطت اهنإف هيلع فلح امب هنم ملع ريغ
 ناظفللا لمعتسيو ى ةليسفلا : اضيأ اهل لاقيو ع ةريغصلا ةلخنلا وهو ناكسإف

 ىثنأ نوكتف ( تلمح اهفرعي ملو ) ىثنأ انأ وأ ( ركذ ) رجشلا يف آضيأ
 لاثملا ليبس ىلع هلاق ىثنا نكت مل نإ ) ىثنأ اهنأب مزجلا يف ( لاق وأ ؟ ال مأ )
 يهف اركذ نكت مل نإ ركذ اهنأب مزجلا يف وأ ( قلاط يهف طرشلا ليبس ىلع ال
 ( امهدحأ فلحف دحأ م ٨ ) دحاو وأ رثك أ وأ ( نالجر عمس وأ ) ع قلاط

 مث نالف مالك ) مالكلا اذه يأ ( هنأ ) قالطلاب يأ ( هب ) دحاولا وأ مهدحأ وأ
 لخد وأ ( هيلع ) دحاولا وأ رثكأ وأ مهدحأ وأ اولخد وأ امهدحأ وأ ( الخد

 نم ىلع وأ ايهيلع رم وأ ى هيلع ركذ نم وأ امه ارم وأ ركذ نم ىلع وأ امهيلع وه

. ٥١٦ 



 ص كلذب ملكتملا انأ : نالف لاق ولو { هتأرما تقلط نالف وه اذإف

 اهارب ناك نانف ء سبي ام رحبلا نأو 2 هناكم لمجلا نأ هب فلح نمو

 ء كلذ لعفي نأ رداق هللا نأل ، قلطو كنح الإو رب دقف

 لاسرإ الب نايبلا اج وأ هيلإ ركذ نم هلسرأ وأ آدحأ امهالسرأ وأ « ركذ

 . بيغلا ىلع فلح كلذ نآل ( هتارما تقاط ) فلح اك ( ندلف وه اذإف )

 هملع لومي ال توصلا نأىلع ءانب كلذو ( كلذب ماكتملا انأ :نالف لاق ولو )

 فرع ولو هنم أربتي نأ زجي م ةءاربلا بجوي امب ملكتي ادحأ ناسنإ عمس ولف
 نأ لاتحال فصولا ىلع هب أربتي نأ ال و ع هريغ هنأ لاتحال « نالف هنأ هتوصب
 ىتح امهريغ هنأ توصلاب فرع ولو ى آ_نونجم وأ الفط فلكي ال نم نوكي نأ

 طقست اذه ىلعو « هنم أربتي ذئنيحف « نالف ه۔ذأ نالدع هربخي وأ رقي وأ هارب
 يفكت : ليقو ى تئاصلا هل رقأ وأ ‘ توصلاب فرع ولو ىمعألا ىلع ةءاربلا

 . هنم أربت ىمعألل رقأ وأ ىمعألا وأ ريصبلا هب هفرع اذإف توصلاب ةفرعملا

 ( سبي ام رحبلا نأو ث هناكم لبجلا نأ ) قالطلاب يأ ( هب فلح نمو )
 موي نوكي رطملا نإ : لوقي نأ لثم ع برقي وأ همدع دعبي امم كلذ وح وأ

 فلح وأ ص كلذ ىلع قالطلاب افلاح « اذك موي وأ ، اذك دلت ىلبحلا نأو اذك

 ص ينالفلا ناكملا يف دوجوم ريغ وأ « ثداح ريغ هنأ هثودح دعبي امم اذك و اذك

 سيل صوصخ عضوم ىلإ ريشي لبج اذك عضوم يف رسيل هنأ فلحي نأ لثم
 ىلع فلح هنأل ( "رت دقف ) فلحلا لاح امهوحن وأ ( امهارب ناك نإف ) لبج هيف

 هفلح قفاو ولو ( قلطو ثنح الإو ) عقاولا وهاه هفلح قفاوو بيغ ريغ
 . هفلح فلاخي يذلا ( كلذ لعفي نأ رداق هلا نأل ) عقاولا

 س _ ٧٢ ١ ٥



 ابا قلغ وأ الزنم تلخدف اهماكم ال هب فلح نإو ‘ قلطت ال : لقو

 تينع : لاق نإو ، تقلطو « اهمالك دقف كتفرع دق : اهل لاقف

 { بابلل ةكرحملا يه تناك اذإ هعفني مل ةنالف

 ابف يدنع حيحصلا وهو ى عقاولا هفلح فلاخ نإ ( قلطت ال : ليقو )

 ام امأو « بيغلاب [ثناح سدلو ع ثنحلا ىلع رادملا نأل ص دعب هلاح ىلإ لصوتي
 لهأ نم نكأ مل نإ : لاق نإو ى ملكتلا نيح نم قالطلاف بيغلا نم هلاح ملعي ال

 نإو ى اهنيح يف تقلط ى قلاط تناف نالف وأ تنأ وأ رانلا لهأ نم وأ ةنجلا

 ص قلاط تنأف هيلع تنأ تنك نإو قحلا ىلع نكأ مل نإ : ةقفاومل فلاخ لاق

 رئاط ىلإ رظن نإو « رم اك قالطلا عقو : ليقو ى هملع ىلع هفلحل عسو يف اهنإف
 ال : ليقو ؛ تقلط هفالخ جرخف قلاط تنأف اذك وأ ابارغ نكي مل نإ : لاقف

 يف نالجر دعق نإو ى طاتحا ام وه ام ملعي نأ لبق راط نإو ص هملع ىلع هفلحل
 نأ مل ينإ هب رخآلا فلحو ص تمن كنإ قالطب امهدحأ فلحف انغ ناسرحي ناكم

 ود ام ىلإ و ى هتين ىلإ رخآلا رخآلا عجريو ى مكحلا يف تمن كنإ لاق يذلا مزل

 . هنم عقاولا

 قالط مقي مل قلاط يتأرما : لاقف ملمي ال ابئاغ هريغ وأ هوبأ هل جوزت نمو
 > مق او : لقو ء ءل_۔قي ىتح هتجوزب تسنل دإ حاكنلا لبقو < دعب ملع ولو

 ( اباب تقلغ وأ ) ه۔نم تجرخ وأ ( الزنم تلخدف اهماكي ال هب فلح نإو )
 ىف ناك نإ ( تقلط و اهماك دقف ‘ كتف رع دق : ال لاقف ) كلذ وحن وأ هتحتف وأ
 ص تقلط ممصل عمست ملف ءامص تناك نإ و ى هعمست مل نإو ى هعمست نأ نكمم
 وأ ( بابلل ةكرحملا يه تناك اذإ هعفني مل ةنالف تينع لاق نإو ) ال : ليقو
 . رم امم ملعي اك هعفني : ليقو ى الثم ةلخادلا

 ۔س _ ٨ ١ ٥

 



 اهعمسي نأ نكمم يف هتملكف قلاط كنأف اديز تملك نإ : لاق نإو

 ال ثيح هتماك نإ الو ث اتيم هتملك نإ ال عمسي مل نإو ثنح
 ‘ عمسل عيمس ناك ول ةفاسم ف مصأ تملك نإ و ‘ ةفاسملا دعبل عمسي

 تلاقف انالف ملكت ال هب فلح نإو س ال : ليقو ، ثنح : ليقف
 عمسي ل رضاح رهو انالف تملك نإ يقالطب فلح هنإ : هريغل

 , قلطت ال : ليقف ث عمسي نأ دبرت يهو « اذه اهلوق

 وأ مضلاب هلتملك نإ : لاق نإو “ءاتلا رسكب ( اديز تماك نإ : لاق نإو )
 اقافو هلك يتأي ابف كلذ لثمف يايإ وأ انالف وأ كمالك نإ وأ ى نالف هملك نإ

 ثنح ) ديز هنم ( اهممسي نأ نكمم ) عضوم ( يف هتماكف قلاط تنأف ) افالخو

 اهمالك عمس و هباطخ تدارأ الو عمسي نأ دصقت ملو تملك نإ و اه ( عمسي م نإو

 هتملك نإ ثنحي : ليقو ( اتيم هقماك نإ ال ) عمام هنأ تملع ولو ى ثنحي م
 ( ةفاسملا دعبل عمسي ال ثيح هتماك نإ الو ) عباسلا باتكلا نم ملعي اك اتيم

 نإ اهقالطب اهجوز فلح.دقو ( مصأ تملك نإو ) برق ولو ا۔توص ضفخل وأ

 انم اه ) همسل عيمس ناك ول ةفاسم يف ) جر وأ آدحأ ملكت ال وأ ى هتملك

 ال فلح نإو ) ثنحي مل عمسيل ال تداك نإو ( « ال : ليقو “ ثنحي : ليقف )
 نإ يقالطب فلح ) يجوز يأ ( هنإ ) نالف ريغل يأ ( هريفل تلاقف اندف ماكت

 ال : ليقف عمسي نأ ديرت يهو ‘ اذه اهلوق عمسي مل رضاح وهو انداف تملك

 مل اهعمس و هعامس درت مل نإ و “ اعطق تقلط عمس نإ و « قلطت : ليقو ( قلطت

 . مالكب هدرت مل ذإ هتملك اهنأ اهبلع قدصي ال هنأل قلطت
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 ء آدحأ هب ثدحت ال : هل لاقف ًائيدح الجر فدح نمو

 الجر فكًدحف ى قلاط يتأرماف آدحأ هب تثدح نإ : هل لاقف

 هب ربخأ نإو { قلطت ال : ليقف س هتيقيب هلدحف آرخآ يقل مه هضعبب

 ال : ليقو ص هتأرما قلطت : ليقف ، هثدح ينلا

 لجرلا ( لامف 0 ادحأ هب ثدحت ال : هل لاقف اثيدح اجر ثدح نمو )

 رخآ يقل مث هضعبب لج ر ثدحف «ص4 قلاط يتأ رماف ادحأ هب تثدح نإ : هل )

 هل هضعب ملك لب دحاول هلك هملكي مل هنأل ( قلطت ال : ليقف ى هتيقبب هثدحف

 ى قلطت مل هضعبب ادحاو الجر الإ ثدحي مل نإو “ قلطت :ليقو ى هريغل هضعبو
 تثدح نإ تقلط قلاط تنأف ادحأ ثيدحلا اذهب تثدح نإ هتجوزل لاق نإ و
 كنالوقلاف هتىقبب رخآو ضعبب ادحأ تثدح نإ و ى هضعبب هتثدح نإ ال هب ادحأ

 ,زك رثك أ وأ نينثإ فنصملا ةروص يف لجرلا وأ ةروصلا هذه يف يه تثدح نإو
 عقو ضعبلاب ثدحتلا عقو اذإ : لبقو ؤ قالط الف متي ملو هضعبب دحاو

 . قالطلا

 ادحأ ه۔ب ثدحت ال لئاقلا وهو ( هثدح يذلا هب ) لجرلا ( ربخأ نإو )

 تضرإ : رجح نبا لاق ‘ حيحصلا وهو ( ال : ليقو 0 هتارما قلطت : ليقف )
 ص همالك مومع يف لخدي ال ملكتملا نأ ىلع نييلوصألا نم نيرثكألا وأ نيريثك
 لتاق نيح نون نب عشويل الإ دحأل سمشلا سبحت م : لم هلوق هيلع جرخو
 مهنم غرفي نأ لبق بيغت نأ فاخ سمشلا تربدأ اهف ى ةعجلا موي نيرابجلا
 نم غرف ىتح سمشلا هيلع درف هللا اعدف ى هف مهلاتق هل لح الف تبسلا لخديو

 ةلأسمك لخدي ال ةرات لب : تلق . ه ا يريغ دحأ ىلع دارملا نأ ىلع كلذو مهلاتق
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 ركذي ثنح الف ى لجرلل “رَسأ امب ملاع كلذب ملكتملاو ‘ رسلا دارملا نآل فنصملا

 لخدي ةراتو ى آدحأ يقسأ الو آدحأ معطأ ال : كلوقك و ى كلذ هل لجرلا

 . هليع سمشلا هل فقت نأ لبق كلذ لاق وهف ی ثيدحلا اذهك

 . هب وه هتثدحف هب يثدحت ال : هتجوزل ل اق نم ١ ذك و

 ردق مث آدحأ ربخي ال قالطلاب هوفثلحوهوبلس وأ هوبرضف ةملظلا هذخأ نمو

 یتحكس رضح نإ و « ال :لقيلف هنع لئس نم مهعم رضحي مل نإف لئس نإف مهيلع
 ال هاركإلا قالط : لوقي اضعب نأ رم دقو ى رضح هنأ ىلع هتوكسب لدتسيف
 لاق : هتجوزل لاق نمو ى رم ام دح ىلع قالط عقي مل مهب ربخأ ولف هيلعو “ عقي
 وأ ، قلاط كنإ تلق ول ؟لع اذام : لاق وأ ؤ قلاط تنأ : هتجوزل نالف

 نأ تدرأ .قح ينتبضغأ : لاق وأ ، كتقلط دق كلهأل تنأ : تلق ول يلع اذام
 وأ « ىل كلذ ناكل قلاط ةنالف وأ تنأ : تلق ول وأ « قلاط تنأ : كل لوقأ
 اذك نع وأ نالف ينب ىلع لوخدلا نع نيهتنت ال وأ قلاط يتأرما هيف اباتك أرقأ

 نع نهتنت ال نأو 2 قلطت مل قلاط تنأ دحأ كل لوقي ىقح وأ ى كل لاقي ىتح

 نم تقلط قلاط تنأ وأ كنإ كل لوقأ ىتح اذك نع وأ نالف ىنب ىلع لوخدلا
 اهقلط هنأ همانميف ىأر نإو « قالطلا ءاشنإ وني مل نإ قلطت ال : تلق ى اهنيح
 وأ كتقلط ينأ يمانم يف تيأر : لاق نإو “ قلطت مل ايؤرلا اهريغل وأ اهل داعأو
 : لبقو “ قلطت : لىقو ى قلطت ل بذاك وهو اهتقلط يفأ تدأر : اهربغل لاق

 : لاق نإو غ قلطت مل اذك ىأر نمع وأ اذك ىأر لجر نع وه لأسو ىأر نإ

 ى ءاهقفلا هفلاخ و « هنع يور ام يف رباجو دايز وبأ لاق هبو « تقلط اذك تيأر

 . كلذ ق قالط ال : تلق “ ضعب هراتخاو

 - ٥٢١۔ ) ج ٧ لينلا - ٣٤ (



 نإو ث هيلع سأب الف ًاباتك هيلإ بتكف الجر ملكي ال فلح نمو

 : ليق هنأل باتكلا اهلصي مل نإو ص تقلط هتأرما قالطب بتك

 { قلاط تنأف يباتك كغلب اذإ : اهيلإ بتك نإو ى مالك باتكلا

 بتك نمو . هب قلطت ال : لاق نم دنع ى اهغلبي ىتح قلطت مل

 ه اهريغ يف وأ ء ضرألا يف اهقالط

 ثنح : ليقو ( هيلع ساب الف اباتك هيلإ بتكف اجر ماكي ال فلح نمو )
 نالف وأ يه وأ وه ملكي ال نأ اهقالطب فلح نمف ‘ هبلع ءىرق وأ هأرق نإ

 بتك نإو ) عقو : ليقو “ قالط عقي مل قطنب ال ةباتكلاب مالكلا ناكو انالف

 نإو ؤ تقلط ) هلسرب ملو هبتك وأ هبتك وأ اهريغ ىلإ وأ اهيلإ ( هتأرما قالطب
 يأ ( باتكلا : ليق هنأل ) هيف بوتكملا وأ بوتكملا يأ ( باتكلا اهلصي م

 . هريغ ةباتكب ال مالكلا نم عونمملا ةباتكب قلطت : ليقو ( مالك ) ةباتكلا

 دنع اهغلبي ىتح قلطت مل قلاط تناف يباتك كفلب اذإ : اهيلإ بتك نإو )
 تقلط : لاق هب قلطت : لاق نمو “ باتكلاب يأ ( هب قلطت ال : لاق نم
 ىفو ى اهايإ هغولب اهقالط قلع هنآل ايناث تقلط اهغلب اذإو < آلوأ باتكلاب
 ةنا ةرم قلطت مل اهيلع ىنعملاو ى ال طاقسإب هب قلطت : لاق نم دنع ةخسنلا

 ال : ليقو “ ضعب دنع قالطلا همزل هناسلب ال هسفن يف قلط نمو « اهغلبي ىتح

 نب رباجو سابع نبا نع ركذ امل هللا دنع ال هوني ملو هب ظفل نإ مكحلا يف همزلو
 . ه'دُّسمتي ملو هب أطخأ ايف ملسم ىلع تلخ الو طلغ ال : مهنع هللا يضر ديز

 اهيف قشب امهريغ وأ دوع وأ دي وأ عبصإب ( ضرألا يف اهقالط بتك نمو ) .
 هريغ حول وأ هريغ ندب وأ هحول وأ هندبك ( اهريغ يف ) هبتك ( وأ ) هديغ وا
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 ٠ ءيرق اذإ : ليقو ، بتك ام فرع اذإ هام ولو قالط هنإ : ليقف
 , قلاط تنأف ,تيلص اذإ : اهل لاق نإو ، كلذب قلطت ال : ليقو

 يلصت ىتحف لفان يف تناك نإو ء اهمتت ىتحف ةضيرف يف تناك نإف
 ‘ نمتلتعكر

 الثم دوع رجي ندبلا يف ضيب طوطخ ريثأتك هريغ وأ دادم وأ قيرب كلذ وحنو

 فرع ءانبب ( بتك ام فرع اذإ هاحم ولو قالط هنإ : ليقف ) هب قطني ملو هيلع
 قلطت ( : ليقو ) ةنيبتم ةباتك تناك نأب هريغ وأ وه هفرع اذإ يأ لوعفملل

 سنج ىلإ جرخي هنأل هربغ وأ وه هأرق اذإ يأ لوعفملل ءانبلاب ( عىرق اذإ )

 نم روكذملا ( كلذب قلطت ال ليقو ) ص جوزلا ريغ ةءارق ولو هتءارقب مالكلا
 لبق وأ « اهعم قالطلاب قطن نإ الإ هريغ وأ جوزلا اهأرقو تزيمت ولو ةباتكلا

 نإو ى بوتكملاب ظفلتلا درجم ىلع ال قالطلا عاقيإ ةين ىلع اهأرق وأ ى دعب وأ
 ضرألا وأ حوللا وأ ةقرولا يف زيمتت ال ةباتك هبتك وأ ءاوهلا يف وأ ءاملا يف هبتك

 بتك اذإ : ليقو ى نالوق هعوقو يفف قطني ملو للب ريغب وأ نهريغ وأ
 . هوني مل ولو عقو قالط

 نكت مل وأ ( ةضيرف يف تناك نإف « قلاط تناف تيلص اذإ : اهل لاق نإو )
 : ليقو « ميلستب ( اهمتت ىتح ) قلطت ال ( ف ) ةضيرفلا تلخد مث ةالصلا يف
 . هلبق قالطلا عقو ملستلا الإ قبي مل اذإ

 ةنسو رجفلا ةنسو برغملا ةنسك نيتعكر نم ةبكرم ةنس ( يف تناك ناو )
 يف ةروصحم ريغ ةنس وأ ( ةلفان ) يف تناك نإو « كلذكف كلذ وحنو فوسخلا

 ال ( ف ) هيف تلخد مث كلذ يف نكت مل وأ ص رتولا ةالصو ىحضلا ةالصك ددع

 نم غارفلا دمبو ميلستلا لبق عقو : ليقو ى ميلستب ( نيتعكر يلصت ىتح ) قلطت
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 نم ملست نأ ىلع اهتلخد نإو « نيتعك ر نم ميلستلا ىلع ةالصلا تلخد نإ تابحتلا

 ملستب عبرألا وأ ثالثلا متت ىتح قلطت الف كلذ زاوج ىلع عبرأ نم وأ ثالث
 نإف دعب هتلخد وأ رتولا يف تناك نإو ث كلذك نالوق ى غارفلا دعبو هلبق وأ

 ةعك رلاب همتت مل نإو “ كلذكف كلذ وحت وأ تس وأ عبرأ وأ نيتنثا نم تمس

 ف عبرأ وأ ثالث نم:الإ ملست مل ولو اههماتل تقلط نبيتمك ر ىون نإ و ى ةدرفنملا

 تلاطأ ولو اهنم غرفت قحف اهلك اهتالص نم تغرف اذإ ىون نإو “ روصلا كلت

 وأ ارتو ةدحاو ةمك ر :ىلع تمرحأ نإو ى ىرخأ يف لوخدو ةالص نم ملستب

 . . اهنم غرفت ىتحف الفن

 لصافتلاو روصلا كلت ف كلذكف نالف وأ انأ تملص اذإ : ( لاق نإو )

 ال ( ف ) نالف ماص وأ انأ "تنص" وأ تنأ ( تمض اذإ ) : لاق نإو ى اهلك

 هيف نكت مل نإو ص ( ,موي مايص ) نالف وأ وه وأ يه ( متت ىتح ) قلطت
 ى لاط ولو هنم غارفلا نوكي ىتحف غارفلا ىون نإو ص همتتو هيف نوكت ىتحف

 وأ وه وأ ( هلمكت ىتحف ) نالف وأ انأ وأ تنأ ( ناضمر تمص اذإ : لاق نإو )

 اذإ ىنغ نإو ‘ هنم غارفلا نوكيو ‘ نوكي ىتحف ناضمر نكي مل نإ و ع نالف
 . ناضمر متي ل ولو بورغلا ماب عقو نالف وأ انأ وأ تنأ ترطفأ

 اذإ ت رفك و هضعب و ] ( هموص كرت ) نالف و أ وه و 1 يه ( تدمعت ن إو )

 نذإ الب ترفاس نإ تصعو ى قلطت مل ترطفأو ترفاس نإو “ رذع الب ترطف
 وأ هلك ءادألا ىنع نأ دعب نالف هاضق وأ ى هاضق وأ هتضق ولو ( قلطت مل ) هنم
 ىون ام ىلع ءاضق وأ ءادأ تمص اذإ وأ هضعب ولو تمص اذإ : ىنع نإو ى لسرأ
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 نإو ث قلطت مل ىضقنا ىتح رهطت ملف تدلوف ًاموي هنم تماص نإو
 تنأف هللا ةعاط ريغ ىلإ يرمأ ريغب يلزنم نم تجرخ نإ : اهل لاق

 ىلإ تجرخ نإ ال ص تقلط ضيرم ةدايع ىلإل تجرخف ، قلاط

 ص ةضيرف هبلط نأل ى ةالصلل ءاملا بلط

 رهطت ماف تدلوف ) ادحاو اموي الإ هلك ولو .رثكأ وأ ( اموي هنم تماص نإو )
 امل قبي مل قح ضيحلا رخأت نأب ىضقنا ىتح رهطت ملف تضاح وأ ( ىضقنا ىتح

 نم اهريغ موصل قالطلا قلع نإ اذك و ( قلطت مل ) لقأ وأ اتقو هتذخأ ام الإ

 ترهط نإو ى قلطت مل ترطفأ و ترهط نإ و سافنلا وأ ضيحلا ناكف ءاسنلا

 دعب تماص نإف “ ناضمر لوأ تسفن وأ تضاح نإ اذك و “ تقلط تماصو

 . تقلط مت ىتح اهرهط

 تناف هلا ةعاط ريغ ىلإ يرمأ ريغب يلزنم نم تجرخ نإ : ان لاق نإو )
 لبق هتلصو دق محرت وأ ملسم ةرايز ىلإ وأ ( ضيرم ةدايع ىلإ تجرخف قلاط
 ملع سلج ىلإ وأ مالس لاسرإب ولو ةرايز الب هلصت نأ اهنكمي وأ « مالسب ولو
 يف وهام كلذ وح وأ اهلزنم يف اهل اهبتفم دجت مل ةقيضم ةلأسم ريغ يف ملاع وأ

 نإ ال ) ى ةعاط ال ةيصعم هنم نذإ الب جورخلا كلذ نأل ( تقلط ) ةعاط ةلجلا

 تجرخ نإ الو ( ةضيرف هبلط نأل “ةالصلل ) م وحنو ( ءاملا بلط ىلإ تجرخ
 كلذ وحنو سفن ةيجنت ىف تجرخ نإ الو ى اهلزنم يف اهدحت ال هقضم ةلأسم يف

 نأ اهمزلي مل ةرجاب اهراد يف ةلأسملا دجت تناك نإو ى هيف جورخلا اهيلع بجي ام
 الف هلام نم رجأتست نأ اهل نذأ نإو ى ةقيضم تناك نإ جورخلا اهلف رجأتست
 . جرخت
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 . ىلاعت هلل هيف ةيصاع لفاونلا يف اهجورخو ى ةلفان ةدابعلاو

 يرتشي ال هب فلح نمو س هنذإ الب اهجورخب ةجح ولو

 امأ و ‘ هلك هد رتشد ىح ثنح ال : لقف 2 هنم اءزج ىرتشاف ادبع

 ٠. ٠ اءزج ىرتشا نإ بوللا

 ىلع راج ربخ ( ةيصاع لفاونلا يف اهجورخ و ةلفان ) ةرايزلا و ( ةدايعلا و )
 ربخ ةلمجلاو ى فوذحم ربخ وأ ، سلا نمأل ريمضلا زربي ملو ى هل وه ام ريغ

 ةياغ ةجحلا لعج ( ةجح ) ةلفانلا تناك ( ولو ىلاعت ه هيف ) هب ةيصاع يه يأ
 لفنلا جحل جورخلا يف اهتيصعم الإ و « جحلا ىلع ةلمجلا يف باوثلا مظع ىلإ رظنلاب

 ( هنذإ لب ) ةيصامب قلعتم ( اهجورخ ) لوزنلا نع ةبيغلا لوطل مظعأ
 دقف ةيصعم هنم نذإ الب لفنلا ةعاطنأآل ةعاط يف ولو ةيصعم يف جورخ جورخف

 ةعاط ىلإ تجرخ ن, : لاق هنآل لكشم اذهو ؤ تقلطف ةعاط ريغ يف تجرخ

 ريغ جورخلا كلذ : ليق نإو ى نذإ الب اهيلإ تجرخ ةدابع ةدايملاو نذإ الب

 ةدايعلا يف زاوجلا دافأف“ ةعاط ريغىلإ :لاق ذإ هنذإب هنآل ةعاط وه : تلق “ ةعاط

 ىلع ءانب بجاولا ىلإ كلذ فرصنا يرمأ ريغي : لاق امل : لاقي دقو ى ةعاط اهنل

 ريغ ةعاط همالك لمشي ملف فيعض لوق وهو هب رومأم لفنلا : لاقي ال هنأب لوق

 ٠ ةمح ١ ول ( رعب تشنحف ةمح او

 وأ انيعم ا ادمع وأ ام ) ادبع يرتشي ال ) قالطلاب يأ ( هب فلح نمو )

 : ليقف هنم أءزج ىرتشاف ) كلذ وحن وأ المح وأ ةرقب وأ ةلخن وأ اراد وأ ةم أ
 لوألاو « هئارش يف عورش هنأل ثنح : ليقو ( هلك هيرتشي ىتح ثنح ال
 عزج ىرتشا نا بوثلا امأو) هلل ا نيبو هنيب ايف هتين هلف ةن هل ناك نإ و “حصأ
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 هنإف نيعم بوث نع فلح نإ الإ ثنحي هنإف ر ًاسابل نوكي هنم
 يه : لاق نإو ى هلك هيرتشي ىتح ثنحي مل هنم اءزج ىرتشا نإ

 ملو اذكو اذكب هتعب : لجرل لاقف ء همالغ عاب نإ قلاط
 دقف هايإ تتعب : لاق اذإ هنأل قلطت اهنإف ء هلاق وأ 2 تلبق : لقي

 ء رخآلا نم ءارش سيلو « عيب وهف ى امواستي مل ولو هعاب

 باب نم هريغ نأل رحلا ىلع رصتقاو اهبلك وأ درب وأ ( "رجحل أسابل نوكي هنم

 مل هنم اءزج ىرتشا نإ هنإف ‘ نيعم بوث نع فلح نإ الإ ثنحي هنإف ) ىلوأ

 . ضعبلاب ثنحي : ليقو ( هلك هيرتشي ىتح ثنحي

 هتعب يأ ( 'هَكلتعب : لجرل لاقف ، همالغ عاب نإ قلاط يه : لاق نإو )
 عاب ىدع وأ ‘ صخأ اهنآل ءاهلا ىلع اهمدقو فاكلا لصوأ و راجلا فذحف ع كل

 ملو “ اذكو اذكب ) ضوعب ءاطعإ هنآل ىطعأ وأ ، لوان ىنعم هنمضتل نينثإل
 كتعب :لاق اذإ هنأل قلطت اهنإف ) دقعني مل وأ عيبلا دقعنا ( هلاق وأ “تلبق : لقي

 نيهجولا زاوجل ةراشإ انه لصفو كانه لصو نكل « ”هكتني ىنعمب وه ( هايإ
 وه ) هَكثتضب : هلوق ( ف امواستي مل ولو هعاب دقف ) هينلس باب نم هنأل

 (رخالا نم ءاوش) كانه ( سيلو ) لوبق "هبقعت الو مواست هقبسي مل ولو (عيب
 ءارش ال هنأ لاحلاو « عيب وه : لاق هنأكف « ءارش الب روصتي عيبلا نأ دارأ
 نم : هلوق وه اهربخ نوك زوجيو ى سيل ربخ فذحو ى رخآلا عم وأ الانه

 كنم هتيرتشا : لوقي نأب عيب الب روصتي اضيأ ءارشلا نأ هرهاظ و ى رخآلا
 . تقلطل اذكب هتيرتشا :لاقف كلذ يرتشي ال هب فلح ولف “هل عبي مل ولو اذكمب
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 نيعي ىتح اعيب سيلف نمثلا نم اذكب نود كَتْعب دق : لاق نإو
 بوث يف اهلعجف تبأف ةرص هنم نضبقتل هب اهل فلح نإو } نمثلا
 ! قلطت اهنإف اهديب هدي نم اهضبقت نأ ىنع نإف ، اهيلإ هعفدو فوفلم
 ال تفلح نإو ، تالاتحا هل ضبقلا نأل س لوقلا قلطأ نإ ال

 ررض يف اهلعجف ةرصلا ةذه ضبقت

 نم اذكب ) : لوةي نأ ( نود ) كنم هتيرتشا وأ ه ( كتعب دق : لاق نإو )
 نيعي ىتح ) يرتشملا لبق ولو َءارتشا وأ ( اعيب ) هعنم كلذ ( سيلف نمثلا

 ىلع فلح نإ و “ عيبلا دقعني ىتح ثنح ال : ليقو ى هنودب عيب ال ذإ ( نمثلا
 امأو « “ءارش ةيلوتلا لوبقف .هل يلوف ءارشلا ىلع وأ عيب ةيلوتلاف ه"الوف عيبلا

 هنم نضبقتل هب امل فلح نإو ) هللا ءاش نإ هلحم يف يتأي ام ىلع عيب خسفف ةلاقإلا

 راوس هنم ؟نَضبقَتل وأ « نهوحن و مهاردلا ةطيرخ يهو ث داصلا مضب ( ةرص

 هملع فلح امم اهوحن وأ ( اهلعجف تباف ) كلذ ريغ وأ اماعط وأ الاخلخ وأ

 نايمه يف وأ "قح" يف وأ “فوفلملا ريغ اذك و ‘ يوطم يأ ( فوفلم ربؤث يف )

 ( اهضبقت نأ ىنع نإف اهيلإ ) هيف كلذ لمج امم هوحن وأ (هعفدو) كلذ ريغ وأ
 لب هنم هضبقت ملا نأل ( قلطت اهنإف اهديب هدي نم ) هيلع فلح ام اهوحن وأ

 ص ذخألا قلطم دارأ وأ ائيش نيمي ملو ( لوقلا قلطأ نإ ال ) بوثلا تضبق
 ضبقلا نأل ) هبف يهو اهريغ تذخأ وأ اهديب اهتذخأ ءاوس هنأ هبلق يف رضحأو
 ف ارقتسم ءىشلا هدي نم ضبقت نأو ؛ هدي نم اهدمب ضبقت نأ ( تالاتحا هل

 " . كلذ ريغ ىلإ هب ةملاع هريغ يف هضبقت نأو « رتتسم ريغ وأ هب ةملاع ريغ هريغ

 وأ ( روص يف اهلعجف ) اهريغ وأ ( ةرصلا هنه ضبقت ال تفلح ناو )
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 تفلح نإو ث ثنحت مل هنم اهتضبقو اهيلإ اهعفدو ةقح يف اهلعجو

 اهتزاح دقو زوحت ناك ام ضبقلا ىري نم دنعف اهيف امب اهضبقت ال

 ىلإ هتملسو همهارد نم امهرد تذخأ نإو س ةثناح ا بنإف س هنع

 رجاتلا ىلل تبهذف ، قلاط تنأف ديدرت مل نإ : اهل لاقف رجات
 امهرد اهاطعأف هطلخ دقو هدرتسنل

 وأ دوع نم ءاعو ى ءاحلا مضب ( ةنقح يف اهلعج و ) ءارلا حتفو داصلا مضب اهريغ

 ( ثنحت مل هنم اهتضبقو اهيلإ ) هف اهلعج ام اهوحن وأ ( اهعفدو ) اهريغ يف
 يف الو اهديب اهضبقت ال تنع وأ تقلطأ نإو ى اهديب اهسفن اهضبقت ال تنع نإ
 اهلثم وأ اهضبقت ال فلح نإ اذك و ى ثنحت مل تقلطأ نإ : لبقو ، ثنح اهريغ

 ام عم يأ ( اهيف امم ) ةقحلا يأ ( اهضبقت ال تفلح نإو ) كلذ يف تضبقف
 ناك ام لوانت يأ ( !زوح ناك ام ضبقلا ىرب رم دنع ) مكحلا امأ ( ف ) اهيف
 وأ ى فاضملا فذحف ةقحلا يف هزوحك عبتلاو ضرعلاب وأ هسفنو تاذلاب ًازوحم

 ءابلاو فاقلا كرحت وأ ی فاضم ردقي الف لوعفم مسا ىنعمب اردصم ضيقلا لعجي

 حتفب زوح و ؛ اضيأ فاضم ردقي الف ضوبقملا ىنعمب امسإ نوكيف حتفلاب اعيمج
 الثم ةرصلا يأ ( اهت زاح دقو ) زاح لوعفم مسإ واولا ناكسإو ءاحلا مضو مملا

 ءيشلا سفن لوانت ضبقلا ىري نم دنعو ( ةثناح اهنإف ) الثم ةقحلا يف ( هنع )
 . وه فلح نإ اذك و ى اهثنحي لقي م

 ) رجات ىلا هتملسو ( هربع وأ ارانيد وأ ) همهارد نم امهرد تذخأ ناو (

 5لشم ( رجاتلا ىلإ تبهذف قلاط تناف هيدزت مل نإ : امف لاقق ) هريغ وأ .

 تملسأ ام وأ ( امهرد اهاطعأف هطلخ دقو ) درلا هنم بلطت يأ ( هدرتستل )
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 دق اهنأل ص ال : ليقو ى هنيعب هدرت مل ذإ قلطت اهنإف ء هيلإ هتعفدف

 . مهردلا هيف يذلا سيكلا اهيلإ رجاتلا عفدي نأ نسحألاو ى هتدر

 ينإف ، كمهرد هنم ذخ : هل لوقتو 2 جوزلا ىلإ هعفدتو هذخأتف

 . . . { قلطت مل امهرد هنم ذخأ اذإف ، هفرعأ ال

 هل المتحم وأ هريغ تدر لب ( هنيعب هدرت مل ذإ قلطت اهنإف هيلإ هتعفدف ) هبلإ
 فإ الإ “ هنيعب هدرت مل نإ فيعض وهو ( هتدر دق اهنأل ى ال : ليقو ) هريغلو
 تدر اذإف “ هريغ وأ تنخأ يذلا ناك ءاوس اقلطم الثم امهرد درت نأ ىنع

 مهردلا قلطم درت نأ ىنع نإ هنآل نسحي ال فالخلا اذهو < قلطت مل الثم امهرد

 . تقلط نيعي مل نإو ى قلطت مل

 كلذ هيف طلخ ام هريغ وأ ( سيكلا اهيلإ رجاتلا عفدي نأ نسحألاو )
 هذخاتف ) الثم ( مهردلا هيف يذلا ) اهوحنو مهاردلا ةطيرخ وهو هريغ وأ مهردلا

 هنم ذخأ اذإف 0 هفرعأ ال يإف كمهرد هنم ذخ : هل لوقتو جوزلا ىلإ هعفدتو

 سيكلالصو نإ هنأ يدنع رهاظلاو:“ هنيعب همهرد نكي مل ولو ( قلطت مل امهرد

 ذإ هيف هنأ فرع دقو ص هنم ذخ هل لقت مل وأ هنم ذخأي مل ولو قلطت مل هدي الثم

 دارأ هنأ قسقحتلاف الإو ى رهاظلا ىلع ةاراجع هذهو در دقو هدر نأ فلح

 غئاصلل هتعفد ه نإو ص سيكلا ذخأ ولو ى قلاط يهف عقي مل اذهو ى انيعم هد

 عفدت نأ نسحألاو ء ال . :لىقو < تقلط هلثم هلإ تعفدو هريغب هطلخو اذأو

 ذخأو هردق هنم ذخأ ءاوس 0 "ربعف هدي لصو دق نوكيف همف طلخ ام هىلإ

 فلح نمو “ نيتروصلا ف "ريد ل اًمخشم انيعم هدرت نأ ىنع نإو 0 ال مأ هلشم

 نم لزنت وأ رخآ اباب امل بقنيلف جورخلا تداراأف هتيب باب نم جرخت ال اهقالطي
 اه جوزتي ال تفلح وأ فلح نإو ى هريغ وأ ملسب طئاحلا ىلعأ نم وأ اهراج
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 نم كلذ جرخأ اهديبع وأ هديبع قتع وأ اهلام وأ هلام ةق دصب اذك لعفت ال وأ

 ص اذك لعفت وأ لعفي وأ ناجوزتي مث مث “ جيلوتب اهكلم نم هتحرخأ وأ ى هكلم

 لعفتو اهعجارب مث تلعف مث هنم تدتفا اذك لعفت ال اثالث ولو اهقالطب فلح نإ و

 ى قلاط تنأف مالكلاب كتأدتيا نإ : لاق نإو ‘ لعفلا اهرضي الو كلذ دعب

 هتأدتبا دق ة اهنا :" ل امهل ملكت مث ء رارحأ يديبعف هب كتأدتبا نإ : تلاقف

 ص دىبعلا قتع كلذ اهلوق دعب هتملك نإف 4 رارحأ يديبعف هب كتأدتبا نإ :اهلوقب

 ىرخألا جوز فلحو هتذخأ نإ اهقالطب فلحف ىرخأل الثم اهيلح تراعأ نإ و

 الثم بلط نمو “ ةربعملا ذخأت الو هذه درت : ةدبع وبأ لاق ى هدرت نأ اهقالطب

 ذخألا ىلع ربجأ اهمفدي نأ هب لجرلا فلحف اهذخأي ال قالطب فلحف مهرد ةئام
 . اهبحاص اهذخأي الو اهعفدب نأ ةلمحلا و

 ايَونَو الىل لاممآلا ازواج ناضمر ى لاله “لهاف ادغ اهرشابي نأ فلح نإ و

 يف "رم ام ىلع اهعال لصوتي ملو تقلط رضلا ف حبصأ نإو ؤ اهعماج و ًاراطفإ

 ؟ ليللا ةسنب الإ رطفي ال لهو « رطفي ىتم فالخلا نم موصلا باب

 الو اهعماجي ناكف رهشأ ةعبرأ ىلإ ةبانج نم لستغت ال اهقالطب فلح نإ و
 نم موي رخآ ىلإ اهئطو نع كسمأ نإو “ قلطت مل رذع الب وأ رذعل لستغت
 سأب الو “ بورغلا دعب لستغت مث سمشلا بغت مل ام رصعلا دعب اهمماج ةعبرألا
 هتمس وأ هتبرش وأ هتقارأ وأ هتعضو نإ اهقالطب فلحف ءامب هتتأ نإو ى هيلع

 . بارتك هبرشي ام هيف عضوي وأ ث اهدي نم دحأ هبرش آدحأ
 ص ةنيفس ىرتشا : فسوي وبأ لاق ص ةيراج يرتشي نأ اهقالطب فلح نمو

 ى لسرأ لب ةَسآلا فلاحلا نمي مل وأ “ ظفللا ىلع يرجت نيميلا نأ ىلع اذهو
 : لاق نإو ص دصقلا ىلع نيميلا نأ وهو « حيحصلا ىلع ةنيفسلاب "ربي الف الإ و
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 وأ تزبخف ء قلاط تنأف ييأر ريغب ائيش تلمع نإ : اهل لاق نإو

 اذإف ، هيأر الب اهلهأ ىلإ تبهذ وأ تيبلا نم تزرب وأ تلكأ
 ٠ ائيش ىون نإ الإ ص لمعب سيل كلذ رئاسو ، تقلط تزبخ
 رمأ لمع اذإ ثنح ًاتيش لمعي ال فلح نم : خياشملا ضعب لاقو

 نم ناك ام لمعلا نأ سانلا دنع فورعملا نأل : لاق ى ايندلا نم

 « اضعب تاك اف يلعفت وأ تلعف وأ هتكرت وأ اذك تلكأ نإ قلاط تنأ

 ملو “ هلك لكأت مل اهنأل "رت ى اضعب لعفت ملو ى اضعب تلعف وأ « اضعب تكرتو

 ك تقلط هلك هتلعف وأ هتلك أ نإو ص هلك هكرتت ملو ى هلك هلعفت ملو « هلك هك رتت

 وننيت مل نإو ى هلعف وأ هلكأ هب اهتوفي تقو يتأي ىتح قلطت مل هلك هتكرت نإو
 . وني مل نإ هتكرت اذإ قالطلا عقي نأ ضعب راتخاو ، هلك هتك رت نيح تقلط

 تخبطف بلك وأ “ر"وتنس هلك أف محللا اذه خبطت مل نإ اهقالطب فلح نإو
 . تقلط هفوج يف محللا كلذو بلك-۔اا وأ رونسلا كلذ

 تلكأ وأ تزبخف ى قلاط تناف ييأر ريغب انيش تلمع نإ : ام لاق نإو )
 رئاسو : تقلط تزبخ اذإف “ هيأر الب اهلهأ ىلإ تبهذ وأ تيبلا نم تزرب وأ
 لمملا نإف “هلمشي ال لمع لب ى ةداعلاو فرملا يف همالك هلمشي ( لمعب سيل كلذ
 ق دحال نذأت وأ يرقشت وأ عيبت وأ ضرقت وأ هلام نم قدصت نأ لثم ايهىف
 ه ايش ىون نإ الإ ) ‘ كلذ وحنو مدهت وأ ينبت وأ « نب ردلا هىطعت وأ « هلام

 ثنح انيش لمعي ال فلح نم ) : بوبحم نب دمحم وهو ( خياشملا ضعب لاقو
 نم ناك ام لمعلا نأ سانلا دنع فورعملا نأل : لاق ى ايندلا نم ارمأ لمع اذإ
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 نم زوربلا الو ، اهنم برشلاو لكالا سيلو ص ةفورعملا لامعألا

 ام هيف هيلعو هلف دصق نإ الإ ، لهألا ىلإ لوصولا الو س تيبلا

 هنذإ الب تلص وأ تأضوت وأ تطوغت وأ تلاب نإ اذكو ص ىون

 فلح نإو ى ثنح اهب هيلع بجي ال ةرخآلا لامعأو ء قلطت ال
 يف ثنحي هنإف 2 هتزانج ىلع ترف س نالف متأم لخدت ال اهقالطب
 ؛ ءاكب ام لك سيلو ص ثنح مل اهيضم دعب تلخد نإو « مايأ ةنالن

 اهنم برشلاو لكألا سيلو ) “ةداعلا ين ةدارإلاب دصقت يتلا ( ةفورعملا لامعألا

 ينتعي ال ام كلذ ريغالو ( لهألا ىلإ لوصولا الو ‘ تيبلا نم زوربلا الو

 اذكو “ ىون ام هيف هيلعو هلف “ انيش دصق نإ الإ ) ى اهيهنب الو « المع هتيمستب
 ال هنذإ الب ) ام ةعاط تلمف وأ ( تلص وأ “ تاضوت وأ تطةوفت وأ تلاب نإ

 نأ هنم ردابتيو “ مظمي ام الإ ( ثنح اهب هيلع بجي ال ةرخآلا لامعأو ، قلطت

 اشيع تلك أ نإ : لاق نإو ى ديعب يف محر ةرايزل وأ جحلل رفسك نذإ الب حبقي

 ص تقلط 3 ةدبز لكأ وأ هبرشف هتضخم و انبل تلحف قلاط تنأف هنيلممت

 لسرأ لب وني مل نإو ى اهديب لمعت ام ىون نإ قلطت مل لمعي نم ترمأ نإو
 ال : ليقو ث اهلعف اهرمأ نأل تقلط

 وأ تلخدف ( هتزانج ىلع ترمف نالف متام لخدت ال اهقالطب فلح ناو )

 ترم نإو ط ( مايأ ةثالث يف ثنحي هنإف ) ءاكبو عاتجا نم اهب عقي امو اهرثأ ىلع
 كلذ نإف ى هيف نمب تلصتاف ءارحص يف متأملا ناك نإ الإ قلطت مل لخدت ملو

 . لوخد

 هنأ ىلع لك عفرب ( ءاكب ام لك سيلو ثنح اهيضم دعب تلخد ناو )
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 انضرغو > اذه نم رثكأ ںباتكلا لئاسمو ك مايأ ةثالث متاملاو

 . راصتخالا

 يأ “مسإ وأ « ءاكب نامز لك يأ فاضم ردقيو ى ةيردصم « ام ه و « سيل مسإ
 يذلا عضوملا وأ هبف اوكب يذلا نامزلا لك سيل وأ « هيف اوكب نامز لك سيل

 ةثالث ) وه امنإ ( متاملاو ) « امتأم ىمسي نزحل عاتجا عضوم يأ امتأم هيف اوكب

 تثنح اامتأم لخدت ال اهقالطب فلح نإو “ متأملا ظفل يف مالك "رم دقو ى ( مايأ

 ىلإ تضمف ةزانج يتأت ال هب فلح نإو « هتلخد نإ متآم لكب مايأ ةثالث يف
 اهمأ ىلإ تبهذف اهيلإ يهذت ال : اهل لاق نإ ال ع تقلط مهدنع اهتدجوف اهلهأ
 هب فلح نإو ى مهلثم مألاو لهألا ريغو © اهلثم ةزانجلا ريغو ى اهدنع اهتدجوف

 نإو ى ثنحي مل هتزانج ترضحف اهوبأ تامف انزح الو احرف اهيخأل رضحت ال

 ص لعفأ مل : تلاق نإو ث ةهبشلل اهقراف تلعف دق : تلاقف لعفت ال نأ هب فلح

 فلح نإو ث دازجأ اهقدص نإ لىقو « طاتحا الإ و « ةنيمأ تناك نإ اهقدصلف
 هترضح هلعفت نأ اهرمأ الإو “اهنمأ نإ اهقدص ؤ تلعف : تلاقف لعفت نأ هب اهل

 . اهمقدصنإ هيزجي : ليقو ، طاتحا الإو ى نكمأ نإ

 ءةدحا و اهقلط هنأ نادهاشلا دهش و اثالث اهقلط اهجوز نأ ةأرملا تعدا نإو
 باتك ( باتكلا لئاسمو ) “ سكملا يف اذكو ت ةزئاج اهتداهشف نيتنثا وأ
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو “ملعأ هللاو ( راصتخالا انضرغو اذه نم رثكأ ) قالطلا
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 : باب

 باب

 : باب
 باب
 : باب

 باب

 : باب

 باب
 باب

 عباسلا ءزجلا تايوتحم

 لينلا حرش نم

 عاضرلا يف :
 هنع فشكلا ناكمإ عم ناسنإلا ربخ عاطقنا وهو ى دقفلا يف

 نينس عبرأ هيلع تضم اذإ تومب دوقفم ىلع مكحي" : لصف
 كلذ ريغو د وقفملل رييختلا ق :

 هريغ تجوزت مث ةجوز نع دقفأ نم : لصف
 دقفلا لئاسم نم عاونأ ف

 راهظلا يف :

 راهظلا نع ىتملا 3

 عبرأ نع عبرأ قتعمل قتع "حص : لصف
 راهظلا نع موصلا ف :

 راهظلا نع ماعطإلا ف

 ءالبإلا ق :

 ءالبإلا نم :

 نيعم ءاعو يف ام لك أي نأ قالطلاب فلح نم : لصف
 خل إ اهسمي ال هتجوز ربقل هللاب فلح نم : لصف
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 : باب

 : باب

 ءادفلا ف

 علخلا يف
 ءادفلا ةعجارم يف : باإب
 قالطلا ةعجارم يف : باب

 ناصحإلا يق : باب

 ناعللا يف : باب

 : باب

 : باب

 : باب

 : باب

 باب
 باب
 باب

 اثالث _ هرمأ وأ ى هنذاب وأ _ هتقلطم لجرلل "لحي ايف
 ةعتملا يف

 ةقلطملا ةقفن يف

 ةدعلا ف

 اهتيب نم جرخت الو اهجوزل ةيعجرلا نيزتت : ةدئاف
 هنم دب ال امل الإ

 ضئاح ةقلطم نم هثرإ ذخأي ال نأ جرحتمل بدن : لصف
 قالطلا ق :

 قالطلا نم دارفإ يف :

 انالفو انالفو انالف تملك نإ قلاط تنأ : لاق نإ :

 هوحنو ضيرملا قالط ف : باب

 رابجإلا قالطو قالطلاب نيميلا يف : باب
 قالطلا نم ب ورض ق : ةمتاخ
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