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 ر ) 7 7 ل ا 3 > س هم ) _

 ه دح _- ٧ ٢ ١ ١ ت ٠ ص

 ةيدوعسلا ةبعلا ةكلملا

 :تنك علل
 م٢٧٩١ ۔ ھه٢٩٣١ ةيناشلا ةعبطلا
م٥٨٩١ - ١٤٠٥ ةلاخلا ةعبطلا



 لتيللارافشوريتنللشاتك

 فيلات

 هنىارمع .ينيه زملابع بزلا رايضزيتب
 ھ٢٢٢٦١؟ زنإ قراملا

  
 مزّنَملا م مرب ايل ا

 شيفطأ_ز يري نزحم
 هتلاهحمَت

 نم ال ١ رح ا

 راكخسراإلا ةنلعم ن
 ةدح ۔٧٢١١) َت.ص

ةيبوعشلا ةيهلا ةكلمملا





 مرعع ىر الا تان ١

 ع ويبلا يف

 رشع يد اح ١ ب اتكل ١

 عويبلا يف

 وهف الإ و ةريثك عاونأ هنأب حيرصتلل عيبلا عمج" امنإو « ةرثك عمج حي عمج وه

 : ىلاعت هلوق وحنل عاججإلاب زئاج عيبلاو . ريثكلاو ليلقلل ليلقلل حلصي ردصم

 ناسنإلا ةجاح نآل هيضتقت ةكحلاو ى كرشم هركنمو ت 4 عيبلا لل هللا لحأ ظ

 ةليسو عيبلا عيرشت يفف ى هلذبي ال دق هبحاصو !بلاغ هبحاص دي يف امب قلعتت
 ةنسلاو نآرقلاب زئاج وهو .ىلاعت هللا نم ةمعن وهو جرح ريغ نم ضرفلا غولب ىلإ



 هصخ ام الإ اهمومع ىلع يهو ةروكذملا ةيآلا اهرهظأ تايآ يف هتحابإ و ،عامجإلاو

 ص ةحابإلا لصأ ىلع اهادع ام يقبف ةريثك "عويب عرشلا ةلدأب صخ" دقو ليلدلا

 عرشلا اهرظح مل يتلا يه ةزئاجلا عويبلا :- يكلام وهو _ دشر نبا لاق كلذلو

 ٠ يهن اهىف درو الو



 باب

 . ءارشلا لباقم ىلعو . دقعلا ىلع آعرش عيبلا قلطي

 باب

 كلذ ريغو هعاونأ يفو عيبلا فيرعت يف

 هريغو يعرشلا عيبلل لماش وهف “ميشب ءيش ةلباقم ىلع ةغل (عيبلا قلطي)
 ى هريغو يعرشلا ءارشللو قادصلاب ةارملا كيلمتك و ةرجألاكو ةتيملا عيبك
 ديرأ يذلا ءيشلا ىلع دقعلا دارملاو ى ءارشلل لماش وهف ( دقعلا ىلع اعرش ) و

 كلذ ىلع وأ ص كلم نيع وهو هيلع ضوعتي ةميق هل لدب ىلع كلملا نم هجارخإ
 . عيبلا مماب روهشملا وه هلباقمو ( ءارشلا لباقم ىلعو ) “ روكذملا لدبلا

 مكح فرعي" نأ بجيف ىولبلا مومعل هب ماتهالا يغبني ءارشلاو عيبلا نم لكو
 . هب سئلتلا لبق كلذ يف ىلاعت هللا

 “ضمب عيبلا ًدحَ دق و > دح ىل إ جاتحت الف دح 1 لكل ةف ورمعم اهتققح ة . ةح و

 ص رحح نيا وهو ى نمثلاب هلوبق :هنأب ءارثلاو نمثب ريغلا ىلإ كلملا لقن :هنأب

٧ 



 ةميق هل لدب ىلع كلم نم ه۔يشلا جارخإب ىنعملا اذبب 77

 فنصملا هركذ امم ءارشلل لباقملا عيبلا _ هللا همحر - ةكرب ُنبا "دحو

 : هلوق ي

 دح يأ ى ةكرب "نبا هفرع يأ ى لوعفملل ءانبلاو ديدشتلاب ( فرعو )
 لباقم وهو ى ( ىنعملا ) اذه ىلع وأ “ اذه يف يأ ( اذهب ) هنوك لاح عيبلا

 ( كلم نم ) تاجارخإلا عيمج معي سنج ( ءيشلا جارخإب ) ءارشلا

 يلولا جارخإ هنإف حاكنإلاك هبلع يل وتلا نم ءيشلا جارخإل “ ج رخ "لصف
 هوحن و قافنإلاب اهيلع ايلوتم ناك يلولا نإف “ حك انلا كح ىلإ هكح نم ىثنألل

 يلولا ريغ اهجوز نإ و ‘ حكانلل كلذ لقنيو ابأ ناك نإ ةالصلا يف ةيعبتلاو

 مل هنإف ث رمخو بوصفمك مارحللو . اهسفن مكح نم اهجرخأ دقف يلولا نادقفل

 ام امأو . ككلم نم هحرخت نأ نع الضف هملع تيوتحا ولو ككلم لخدي

 رهظي ابف هب ىلوأ وه نمل "كلم هنإف هبىلوأ هديب وه نمو ةعفنم هيف امم ةر ذَملاك
 نأ دحأل لحي ال هنأ هب ىلوأ وه نمل كلم هنإ ىلوق هجوو . هعيب هل لحي ال نكل
 ىلع اذإ آلثم دلبلا جراخ اهحرطم نم وأ ةفينك وأ دحأ راد نم ةرذَّعلا ذخأي

 ى كلذل اهب عافتنالا زاوجب لوقلا ىلع « لقب وأ لخن وحنل اهيلإ اهبحاص جايتحا

 ةميق هل يذلا ءيدثلا جارخإب يأفوذح ردقيف هجرخي امل جاتحا اكلم ناك اذإو

 كولمم ريغ هنإف كلم ظفلب جرخي : لاقي دقو ى خلا .. ةميق هل لدب ىلع كلم نم

 . طقف هب عافتنالا كلم لب تاذلاب

 قلعتم ليلعتلل « ىلع » وأ ث لاح كلذو" "يزاج ءالعتسالا ( لدب ىلع )

 ىتعللو ةمقدصلل جرخو باوثلل تسيل يتلا ةبهلل ج رخ لصف وهو “ جارخإب
 باوثلا ةبه امأو ، كلذ وحمو ريبدتلا هيلإ ام عوقو تقو رابتعاب ريبدتللو

٨ 



 ٠ . ٠. ٠ > كلم نيع وهو هلع ضوعتي

 نم ةصح يأ ى ةميق لدبلا كلذل يأ ( ةميق هل ) ةدحلا يف ناتلخادف ةباتكلاو

 تلخد لالحلا نم ةصحلاب ةميقلا ريسفتبو « لدب » "تعن ةلمجلاو.اهب لباقي لالحلا

 ص تانمثم" ال نامثأ نهف الإ و لالحلاب موقم لدب هنإف ريناندلا وأ مهاردلاب ةبتاكملا

 رمخك انمث لمج" اذإ امارح هنوكل هل ةميق ال يذلا لدبلل ج رخ لصف كلذو

 ص ( هيلع ) لعافلل ءانبلاب لدبلا كلذ ( ضوعتي ) ةررذعو ريزنخو ركسمو
 ناث "تمن ةلمجلاو ، هيلع اضوع ريصي : ىنعملاو ى كلم نم جرحلا ءيشلا ىلع يأ
 ال هل حيضوتو ةدَحلل ميمتت اذهو .. هل يف ءاملا نم وأ هنم لاح وأ ى لدبل

 ضوعتت ال هتاذ يف لالحلا هنمث نإف رمخو بوصفمك مرحملا عيبملل ج رخ" "لصف

 ( كلمأ نيع وهو ) كولم ريغ هنإف ‘«كلمنم» :هلوقب جراخ هنإ لوقن انآل هيلع
 ص نيعل تعن لومفملل ءانبلاب كلم" ةلمجو ى ىنعم ال كولمم مسج لدبلا كلذو يأ
 وهو كولمم مسج سفن وهو يأ « كولمملا ىنعمب ةفاضإلاو ماللا ناكسإب وه وأ
 نأل ميب اهيلع راجئتسالا ىمسي الف ضراقملاو ريجآلا ةمدخل .جرخ" لصف
 . مسج ال ىنعم ةمدخلا

 هب ىرتشي" ام نإف ى ءارشلا لومشل ى عنام ريغ دحلا كلذ نأ قيقحتلاو

 مسجو هيلع ضوع لدبلا اذهو ةميق هل ع۔.بملا وه لدب ىلع كلملانم جرخ "ءيش
 : خيشلا لاق “ ضرألا عيب باب رخآ يف عفانملا عيب يف فالخلا يتأيو « كولم
 امنإ عيبلا نأل زوجي ال هنإف ءاوهلا نم اعارذ اذك و اذك هل عيبي نأ دارأ نإو »
 ءارثلاو عيبلا نم الك نأ ملعاو . 2 .. عفانملا نود يضارألا ىلع عقو اذإ حصي

 لباقمو ءارشلا يأ سا مهدحيو : لوقي نأ ىلوألاو. .رخآلا ىلع قلطي

 . خلا » .. ءينلا جارخإ ,



 ؛عيبف الإو فرصف نمثب انمث ناك نإف ء رضاح رضاح امإ عيبملاو
 نإ لسك ى نمثمب نمثك ةمذب رضاح وأ

 هومس ةرخآلل ارخذ جرخ امو ى اعيب هومس ضوعب جرخ ام : ضعب لاق
 ى ةيده يمس بولقلا ةلاتسا هب دصق امو “ ةبه هومس ايندلل دصق" امو ى ةقدص

 اضرو بولقلا بيطب امبشم جرخ امو ىاناسحإ هومس لاضفإ ةلباقم يف جرخ امو

 . ةقرس وأ ابصغ هومس رايتخا ريغب جارخإلا ناك اذإو “ ةحنم هومس سوفنلا

 رانيدك ( نمثي انمث ناك نإف ‘ ورضاحب رضاح امإ ) زئاج ميب ( 'عيبملاو )
 وأ ى امهل عماج ككسمب ةضف نم ةكُئكسم' روسكو ى رانيدب مهاردو مهاردب

 ككس وأ اعماج هنم ككسمب بهذنم ةكككسم روسك و بهذنم ككس
 هريغ نم وأ ساحنلا نم ككسملا امأو ى ايهنم ككسملا ريغب زوجيو « ةضف نم
 عيمج يف ريناندلا وأ مهاردلاكف ى ربتعم بهذ وأ ةربتعم ةضف هبف تناك نإف

 رانيدلاومهردلا كح : ليقو “ ضورملا مكح همكح : ليقف الإو « ةيعيبلا ماكحألا

 ص خلا « ... امإ عيبملاو » : هلوق هيلع ؟صن اك ى اعيب اضيأ ىمسيو ( فرصف )

 وأ ةيضفلا تاكَكسملا هذه عيب ىلإ دصق ول اك فرص ريغ كلذ نوكي دقو

 : ليقو ى مهاردلا نم هصوصخب آلثم رانيد لك بوني ام دصق الب رخآلاب ةتبهذلا

 . ادج فيعض وهو هب فورلا وأ فورصملا روضح الب فرصلا زوجي

 ناب افرص ىمسي ال ( عيب ) وم ( ف ) نمثب انت رضاحلا نكي ( الإو )
 ( ب وضاح وأ )رضاح نمثب ارضاح انمثمو ارضاح نمثب ارضاح انث نوكي

 . سكملاب وأ رضاح ريغ ( نمثب ) رضاح ( نمثك ى ةمذ ) يف ميش

 نإ ) اماس رضاح ريغ نمثب رضاح نمثب عيبلا ىمسي امنإو ( ملسك ) لوألاف

_ ١٠ 



 لجؤم نمثب انتمم وأ لجع نإ لولحلا وأ دقنلا عييبكو 4 لجأ

 املس نهريغب يمس : ليقو .. مهاردلا و ريناندلا ريغب “ضمب هزاجأو ى ( لجأ

 ملس ال هنأ حيحصلاو . املس نهب يس" اك كلذو سلجملا يف لا۔اا سأر ميلستل

 نمثلا راضحا وهو ( دقنلا عيبكو ) ةكسلا نم امهوحنو مهاردلاو ريناندلاب الإ
 هراضحإ يأ هيف نمثلا دقنل دقنلا عيب يمسو « هيف لجأ ال نكل « نمثملا نود

 ريناندلا ريغب “4ضعب هزاجأو « مهاردلاو ريناندلا وه يذلا دقنلاب هنوكل وأ
 ابوث كيطمي نأ ىلع رانيد هيطعت نأ لثم كلذو « لوآلا حيحصلاو ى مهاردلاو
 . هتيدأتسا ق. يدؤي ةصوصخم ةفص ىلع كلذ وح وأ ةاش وأ رمت نم اليك وأ

 ءاش نإ يتاي ايف راتلا وهو ، كمم سيل ام عيب هنأل دقنلا عيب زوجي ال : ليقو
 يغبني « الجاع نوكي هنإف ةمذلا يف ءيشب رضاحلا امأو » : خشلا لوقو . هلا

 ءيشلا وهو هنم نإف يأ “ فاضم فذح ىلع رضاحلا ىلإ « هنإ » ءاه دوع هيف

 . روكذملا هليبس نإف وأ ى ةمذلا يف يذلا

 نمثملا وه رضاحلا نوكي نأب ( لولحلا وأ ) : هلوقب هيلإ راشأ ام يناثلاو

 ( لجع نإ ) هاداتسا عئابلا ءاش ىتم لب لجأ الب نكل ى نمثلا وه رضاحلا ريغو

 : هلوق يف هيبشتلا مومع ىلإ دئاع ديق اذهو ديب ًادي نكي ملو ، لجؤي ملو عيبلا

 محل وق امأو . باوصلا وه اذهو « ارضاح ( انَمنثم" وأ ) لولحلا وأ دقنلا عيبك

 يأ ى هل نومثم لصألاو لاصيإلاو فذحلاب : ليق نإ الإ مهللا 2 “أطخف نومثم

 انمثم بصنو ( لجؤم نمثب ) نمث اذ هتلعج “نمثم :كلوق ىنعمو“نمت هل لوعجم

 ناك وأ لجأ نإ : لاق هنأك لجأ ىلع فطملاو ث هفوذحم ناكل ربخ هنأ ىلع

 نإ هلوق نأل سيل هنأ عم الس اذه نوكي نأ مزلي الو ‘ لجؤم نمثب نمثم



 » ةح ارملا و رامحلا لمشو . دقنلاك لجعم وأ نيدلا عيبك

 عيبلا يأ ( نيدلا عيبك ) . هيبشتلا مومعل لب « ملس : هلوق درجم دمي مل لجأ
 فاكلاو ةسبالم ىندأل ةفاضإلا هذهو لجؤم ءيشب رضاح عابي نأ وهو لجأل

 هل لجألا ف صخ رو ص لولح ىلع نمثمب نمثم وهف ضرقلا امأ و ى ةينهذلا دارفألل

 : هلوق يف ةمنهذلا دارفألل « فاكلا » اذك و « دقعلا يف ولو صخرو دقعلا دعب

 هركذ يذلا لولحلا عيب معي اذهو ( لجعم ) نمثب ارضاح انمثم ( وأ ) ملسك

 . دقنلا مب ىّسسملا ريغ وهف ( دقنلاك ) : هلوقب هيلإ راشملا ديب ادي عيبلاو

 عيبو رايخلا عيب يأ (ًةجبارملاو رايخلا ) عيبلا !مسا ( لمشو )
 اهتيمستو ةدايزلا ىلع عيبلا دقعيو ص هب ىرتشا ام ىلع هل ديزب نأ وهو « ةحمارملا
 . عيبملا ةفص لبق نم اهلبق امو ط دقعلا ةفص لبق نم تءاج

 : تلق «سكملابو رضاح ريغ نمثمي رضاح نمئمب عيبلا هيلع يقب : تلق نإ و

 ليصفتلا ف هركذ مدع هابأي ناك ولو « ةمذب رضاح » : هلوق يف كلذ لخد لب ال

 نمثب بئاغ نمث وأ « بئاغ نمثمب بئاغ نمثم عيب امأو . انمث ناك نإف : لاق ذإ

 ءاوس نيدلاب نيدلا عيب نم هنأل زوجي الف ‘ بئاغ نمثمب بئاغ نمثم وأ ى بئاغ
 يف نانئيدلا ناك وأ اهب اميابتف يرتشملا ةمذ يف رخآلاو عئابلا ةمذ يف نيدلا ناك
 امهدحأ ةمذ يف ناك وأ دحأ ىلع رخآلل امب دحأىلع هلام رخآلل لك عابف امهريغ ةمذ

 . هريغ همد ق رخآلل و ند

 ءاوس ‘ رضاحي ةمذلا يف ام ميب امأو « زئاج اعيب عيبملا يف وه امنإ مالكلاو

 اتاك نإ اهنأل اضيأ زوجي الف نمثم رخآلاو انم امهدحأ وأ ى نينمثم وأ ، نينمت اناك

 لب ةدايز ةمذ يف رخآلاو آرضاح امهدحأ نوك نآل ةدايز الب ولو اب رف سنج نم



  2عراشلا نم تدرو . . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 كلذ نالو ى امهدحأ روضح مدع ذإ سنجلا قافتا درجمب حيحصلا ىلع ابر نوكي

 اماعط ناك نإو ضبقت مل اه عيب نم هنألف افالتخا نإو ضبقت مل ام عيب نم
 وأ نيعم ءيش "عيب امأو “ ىفوتسي" نأ لبق ماعطلا عيب نم هنألو « كلذلف

 نأل ى اضيأ الف اهريخأت وأ ةميقلا داقنإب لجؤم ريغ وأ لجؤم ربخأتب هؤارش
 ‘ انمثم وأ انث ناك“ءاوس ال مأ ضيقلا تقول ملسيأ يردي الو ةمذلا هلبقت ال نيعملا

 لمشي ام عئابلاب هيف دارملا « عئابلا ىلإ هميلست يف لهجلا دوجول » : خيشلا لوقو

 . ناك ايهنم ايأ ىنعمب يرقشملاو عئابلا

 ءايشألاو ءايشألا "نامثأ اقلطم ةضفلاو بهذلاو مهاردلاو ريناندلانأ روهشملاو

 اك نمثم اضرأ وه : لقو 0 كعكسملا يفل ن ايهنم ككسملاو “ امل تانمثم

 . رانيدلا اذه وأ مهردلا اذه كل تعب نوكت نأب كلذو : ليق ى انث نوكي

 ه۔ب ءيج اهف قوسلا يف دوقعلا وحنب نّسبتي هنأ انمثمو انمث نوكي ايف قيقحتلاو

 ص انمثمو انث نوكي هلك ريناتدلاو مهاردلا ىوس امو “ قوسلا وحت نم هب ذخؤيل
 ام لصحتل نمثلا لذب ءارتشالا لصأ نأ « ليزنتلا راونأ ه يف يضاقلا ركذو

 نم نبمت ى ةضف وأ ابهذ يأ ى اتضان نيضوملا دحأ ناك نإف ى نايعألا نم بلطي

 هتروصتننضوماايأفالإ و ءارش هلذبو انم نوكي نأ هنيعل بلطي ال هنأ ثيح

 . ملعأ هللاو . ھا . عئاب هذخآو رتشم هلذابف نمثلا ةروصي

 ء فوذحم ىلع هفطاع وأ ط هل « مث ه ءيجم زاوج ىلع ءانب فانئتسالل ( مث )

 نآل س تلع للا لوسر وهو ( عراشلا نم تدرو ) مث عيبلا زاوج تبث يأ
 وأ “ تايعرشلا يف دمتجي هنإ انلق نإ هداهتجاب هضعبو هناسل ىلع درو عرشلا
 هميرحت نإف ابرلا ىرت الأ ص نآرقلا يف يهانملا لج" نإف ىلاعتو هناحبس دارملا
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 هانعم لقعي ال دبعت يهن : ةعبرأ اهلوصأ هداقعنا نم ةعنام مانم

 . مرحم عيب نعو 4 ابرلاك

 نمو لطابلاب سانلا لام لك أ نع ىهنلا نم يهنلا مولعم ررفلاو ى هيف هب حرصم

 رحلا لب “ هميرحت نم هصيب نع يهنلا مولعم مرحملاو ى ليحلاو ركملا نعو ملظلا

 ةنسلا نم يهنلا مولعم عيبلا يف طرشلاو < ملظلا نع يهنلا نم يهنلا مولعم هعيب

 ىرت الأ بيترتلا دريل وأ واولا ىنعمب « مثو ه “ حيحصلا ىلع هللا نم يحوب يهو
 مرحو عيبلا هللا لحأ :ىلمت هلوقف ابرلا ميرحتو عيبلا لالحإ نيب ةلهم ال هنأ

 ( هانمم ) عيبلل ةلما ىرخأ ةيآ دعب تلزن ةيآلا هذه نإ : ليق نإ الإ ي ابرلا
 يميم ردصم اهحتفب ىهنم عمج « شاوغو ِراوجك ةنونم ءاملا رسك و مملا حتفب

 عيبلا داقعنا نم يأ ( هداقعنا نم ةعنام ) عاونألا رابتعاب عمجلاو ىهنلا ىنعمي
 . ( : ةعبرأ اهلوصأ )

 يهن ىنعملاو بلطلل انه لعفتلاف ةدابعلل بلط يأ ( دبعت يهن ) : لوألا
 اك يهنلا ةلع انفرعي نأ نودب ىنعأ “ طقف هنع يهنملا كرتب دبعي نأ هب بلط

 ءيشلا ةلع نإف هتلعو هتمكح يأ ( هانعم ) لقعلاب كردي ال ( لقعي ال ) : لاق

 ى ءايلاب هبتك مهضعب زاجأ و ى واو نع هنأل فلألاب ( ايرلاك ) هيف ةينعم هتمكحو
 . ةفيعض ةغل هُدَمَو « فحصملا ريغ يف ولو واولاب هبتك زيجأ و

 مارح هنأ درو ا۔ه عيب نع يأ ( مرح عيب نع ) يهن : يناثلا ( و )

 مارح هنإف رسحلاكو « عافتنالاو لكألا مارح اهنإف ةتيملاك عيبلا رابتعا نودب

 مدعب ضري مل نإ ةرجأ الب هلايمتسا مارحو هاضر الب هلايعتسا مارحو هملظ

 ىلع ةدايز هلك كلذو هاضر هحيبي ال اصقن هقح نم صقنو هل ملظ هعيبو ةرجألا



 عرفتو ، عيب يف طرش نعو ص ررغ نعو « هنيعل ال نإو

 ٠ ٠ ٠ . . نامزلاو > ررضلاو ضغلا كلذ نع

 كلذ صيصخت ملمي كلذب مرحلا عيب ريسفتبو . هعيب ميرحت ىلع صنلا نم درو ام
 صخش نود صخش نع مرح امو ى ةمرحم اهلك يهانملا كلت نأ عم مرحملا ظفلب

 نيإلل زوجيف هؤارشو هميب زئاجف ىرخأ نود ةهج وأ رخآ نود لاح يف وأ
 عنمأ ولو اهريغو ةمدمي اهب هعافنتسا زاوجلا هل تبهو وأ اهثرو اذإ هيبأ ةيرس

 [سأر امرحم ناك نإ هؤارشو مرحملا عيب مرحي هنأو . اهب ذذلتلاو اهعامج هنع

 رمخب طولخم لخ ميرحتك ( هنيعل ال ) هنيع ريفل هميرحت تناك ( نإو )
 . تلق نإو

 عيب عيبلا يف هلاشم ى هريغك عيب يف ( ررغ نع ) يهن : ثلاثلا ( و )

 ٠ ضرألا ف تفللاو رزجلا

 . ىلاعت كلا ءاش نإ يتأي ام ىلع ( عيب يف طرش نع ) يهن : عبارلا ( و )

 ايف نيفلا رسكب ( شغلا ) : ةمبرألا نم روكذملا ( كلذ نع عرفتو )
 ررفلاف ررغلا نم لصاحلا انه هب دارأ . ردصملا حتفلابو “مسإلا هلعل و ى اولاق
 نم ةلصاحلا ةئملا ( ررضلاو ) هركي ابف لبحتلا كلذب هعاقيإ شغلاو لسحتلا
 رج ضرق نعو ى راكتحالا و نابك رلا يقلتك سفنلا ىلع قشي يذلا رمآلا لمف

 يف ذخآلا ىلع دلب يف عيبلا هلثمو “ رخآ دلب يف ضرقلا يف فلخا كلذلو ةعفنم

 باب يف آضيأ كلذ يتأيو هباب يف يت الا طرشلاو عيبلا يف فالخلا هيفو رخآ دلب
 . فرصلا

 ء هركس لاح ناركسلل عيبلاو ةماظ يف وأ ايل عيبلاك ( نامزلاو )

 . لفطلل و 0 مونلا هملع بلفتمللل و
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 > تايجراخلا نم كلذ وحنو ناكملاو

 هيف ٥ ركتحا يذلا هناكم ق هركتحا اماعط ركتحلا عيبك ) ناكملاو (

 ناكم وأ ى ملظم ناكم وأ ص بلج امو علسلا هيلإ ىقلتت عضوم يف عيابتلاكو
 عيبلا نع يهنلا امأو . فالخ ىلع اقلطم وأ ى هبصاغ ىلإ ةبسنلاب بوصغم

 كلت نع هعرفت هجو يردأ الف دجسملا ي وأ ى ةعمجلا ةالصل ءادنلا دعب ءارشلاو

 زاج امك امهزاوج لصألا اهيف ءارثلاو عيبلا نأ اعرف هنوك ىنعم لملو ةعبرألا
 نع لغشي الئل و تقولا كلذو دجسملل ايظمت امنم نكلو ى ايهيف برسثلاو لكألا
 كلذلو ىاهنع اعرف كلذب يمسف ةعبرألا نع ةبتر ىندأ ايهيف يهنلا ناكف ةدابعلا

 لمعتسيو . ملعأ هللاو ءادنلا كلذ دعب هيف فالخ ىلع ايهيف عيبلا داقعناب كح

 ررضلا لمعتسيو « ىنعمب نالمعتسيو ى يتأي اك ركذ ام ريغ ىنعمب شفلاو ررغلا
 ال وأ همدع وأ هدوحو ملعي ال ام ررفغل اب دارب نأ لمتحمو > معأ وهف ايهمعب ىنعمب

 هكلام هعاب نإ ءاوهلا يف رئاطك هبلج ةردقلا نقيتي ال وأ هترثك وأ هتلق لمت

 هنم سيل امب ءيشلا ريثكت وأ نسحلا ةروص يف حيبقلا ريوصت شغلاو « كلذ وحنو

 اضيأ اذه ىلع شغلا قلطيو ىلمي ال ثيح نم هرضي نأ ةعيدخلاو كلذ وحنو

 ةفلابم ةبسن يه وأ جراخلا قلطم ىلإ ةبسن ( تايجراخلا نم كلذ وحنو )
 عيبو كمم سبل ام عيبك اهنع جراخ لب ةعبرالا تاذ نم سيل ام دارملاو

 . وهزت نأ لمق ةرمتلا

 ةدئاز « ام » هيف نوكت نأ لمتحي « كلذ نم رثكأ ام ىلإ » : خيشلا لوقو

 ةباين حتفلاب رثكأب ةفوصوم ةركن نوكت نأو ىلإب ةحتفلاب رورجم « رثكأو »
 ! رثكأو » ةلوصوم نوكت نأ لمتحيو ىلإب رجلا « ام ه لحمو ةرسكلا نع

 { يأ » ريغ ةلص ردص فذح امنإو ى رثكأ وه ام ىلإ يأ “ فوذحم ربخ عفرلاب
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 الإ لوطلا عم اليلق كلذ سيلو « كلذ نم » هلوق امهو رورجملاو راجلاب اهل وطا

 ةءارق ريظن كلذ نوكيف هللا ءاش نإ ةتس يبأ دارم اذه اهردص ركذىلإ ةبسنلاب

 ص ةلقلا يف ال ةلصلا ردص هيف فذح امم هنوك يف عفرلاب 2 نسحأ يذلا ىلع ه ضعب

 ةيقيقح ةءارقلا يف ةلقلا نإف ةلقلا فلتخت نكل اضيأ ةلقلا يف هريظن وه لاقي دقو

 هازج ةتس يبأ دارم وه نيلاتحالا نيذه دحأ و ى تملع اك ةيبسن خيشلا مالك يفو
 . لعأ هللاو ى آريخ انع شلا

 _ ١٧ - ) ج ٨ - لبنلا - ٢ (

 



 باب

 اهربَو رت اهرش زاجو « ةتيمك هميرحت ىلع عمجم" عيب مارح

 رهطتل مالعإ اهدلجو اهفوصو

 باب

 كلذ ربغو هنع ىهن ام ضعب و تامرحا عيب ف

 زوجيف ةهج نم هميرحت ىلع عمج امأ اسأر ( هميرحت ىلع عمجب عيب مرح )
 ٠ هملع عمجي ١ كل ذ و ؛ ى رخ ال ١ ةهجل نم هعيب

 املمشي ال حالطصالا يف ةتيملا ظفل نأل دارجلاو كملا نثقسي مل ( رةتيمك )

 تلاز هلئاس سفن يذ "يرب لك : لوألا باتكلا يف رم اك احالطصا ةتيملا نأل
 سيل دارجلاو ، ايرب سيل هنأل ةتيم سيل كمسلاف ى ةعرش ةيكذت ريغب هتاك ذ
 رابتعاب يه امنإ ثيدحلا يف ةتيم اهتيمستو مدلا يهو ةلئاس هل سفن ال هنأل ةتيم

 عئابلا نم ( مالعإب اهدلج و اهفوصو اهربوو اهرعش زاجو ) ل_قملاو ةفللا
 ى غابدلاب ةتيملا دلج ريهطتف ‘ لومفملل ءانبلاب ( رهطتل ) ةتيملا نم اهنأب يرتشملل
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 ٠ ٠ اهوحتو رمخ و > هرئاسو ك ريزنخ محلو ه مدو

 فوصلاو ربولا عطق وأ نهرهط ولف “ بيرتتلاب اهرعش و اهربوو اهفوص 7

 ص ةتيم نم كلذ نأب رابخإ همزلي م ةتيملا ةبوطر نهلصت ال ثيح نم رعشلاو
 رابخإلا يف ىزجيو“يتأي فالخ هيفو بيع ميب وهف رابخا البو ريهطت البعاب نإ و
 ةتملا فوص نأ معز نمو بيرقت وأ غابه۔ب ريهطتل جاتحم كلذ نإ : لوقي نأ

 . اهميب زجي مل اهمحلك هنأو رهطي ال اهدلج و اهربوو اهرعش و

 نهيف لزنت لاق نمف اهرفاحو اهفخ و اهفلظو اهنرققو اهمظع يف فلتخاو
 :هلوقل حيحصلا وهو تاتيم نهف نهتابح لاوز اهتومب نأل اقلطم نهعيب عنم ةايحلا
 ةايحلا لزنت ال : لاق نمو رسكلا دعب ربجنت اهنألو « اهأشنأ يذلا اهيحي لق ل

 نم نهب ام ةلازإل مالعإلا طرسثب نهميب زاجأف ةتيملا مسا نهيلع قلطي مل نهيف

 مالعإ البو ةلازإ الب عاب نإو ، مالعإ الب اهعيب هلف اهلازأ نإو ى ةتبلا ةبوطر
 هلخدت هنأل هعيب ممرحتو هميرحتب انمزجل ةتيملا دلج يف درو ام الولو “ بيعف
 . امطق ةامحلا

 ردابتي الو ى امد فرملا يف نايمسي ال اهنأل دبكلاو لاحطلا لمشي مل (مدو)

 نمو ى اهئانثتسال جتحي لف ثيدحلا يف امد اهتيمست تدرو ولو امد اهتيمست

 نمو“ايهعيب مرح رحنملا يف اممتجم ةحيبذلا لخاد مدلانم ىقبي امو بلقلا مد مرح
 امهراثم نالوق هتمرح يفف تيملا مدلا امأو كايهميبو ايهبرشو اهلك أ ازاجأ اهلحأ

 . كسملا ةراهطب اوكح و ؟ حوفسم وه له

 . حيحصلا ىلع ( هرناسو ) اعامجإ ( ريزنخ محلو )

 فالخلا ىلع تزاج امراكسإ لاز نإو تاركسملا نم ( اهوحنو رمخو )
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 ؛ امهوحن و حلملاب اهراكسإ لوزب هنأ كلذو ى ةللختملا رلاو ى رخلا لخ ىمسيو

 ى رخلا دح نم اهجورخ اهميب "لالح اهبرش "زئاج ذئنيح ““ةرهاط يه : لبقف
 لاق ابف هلصأ نع لاحتسا ام اذك و « ةرهاط ريغو كلذ زئاج ريغ : ليقو
 أطخأو ث ةوهقلا اهنم سيلو . نالوق رمخ نم هنأ حص نإ لاطرطلا يفف “ ضعب

 اهبرش دنع رخلا ةفص ىلع اهترادإ مرحلا امنإو انيب ءاطخإ اهمرح نم يدنع
 ثيدحلا يف ةوهقلا امأو ى اهتاذ ال كلذ وحنو سجن ءانإ يف اهبرشو اهيلع ينغتلاو

 اهمئابو اهيرتشمو رمخلل ثيدحلا يف نمللا ىنعمو . ةغللا بتك نم ملعي اك رفلاف
 رك ذ نم بناج يفو رلا بناج يف دوجوملا هنإف دامبإلا درجم ايهعم ركذ نمو
 دعب ىل رهظ ام اذه ص زاجملاو ةقيقحلا نيب ما نم ال زاجملا مومع نم كلذف ى اهعم

 امأ و مالسإلا رمأو لالحلا نعف رخلا داعبإ امأ “ثيدحلا مهف يف عسولا غارفإ

 نإ : انلق ولو ى داعبإلا درجم داعبإلا نم ذخأف ةنجلاو هللا اضر نعف ءالؤه دامبإ

 ناك ةنمللاب هلك كلذ ديرأو « ةمحرلاو اضرلا نع ءالؤه داعبإ و اهميرحت رملا داعبإ
 كلو “ فالخ كلذ يفو ةدحاو ةملكب نيينعم نيب وأ زاجملاو ةقيقحلا نيب اممج

 . ءالؤه بساني ىنعم ىلع رخلا هللا نمل : هلوق دعب نمل ريدقت

 ةرهاطلا ءايشألا نم ( رهاطب طلخي مل نإ ) هلوبو هطئاغ ( ناسنا رذقو )
 نيسلا حتفب ( دايسب ) ةطولخم طئاغلا يهو ءارلا ديدشتو نيملا مضب ( ةرلعك )

 دوصقملا ناكو رهاطب طلخ نإو ى كلذ ريغ وأ دامر وأ بارتب وأ لبزلا وهو

 دحاو يف الو ى ءارثلاو عيبلا يف ربتعم ريغ مرحملا ناك نإ عيبلا زاج رهاطلا

 (هنازجآ رئاسو هححلو) دزي مل ناك نإو نمثلا صقني مل نكي مل نإ هنإ ىقح ايهنم

_ ٠ ٢ 



 ًاتسم هدحو ناف ك هلام لكب ن نإو > هدرب هعئا ربحو & رح عيبو

 هتىدو > اقلطم ءا رقفلل هتمدخ ةميق ىطعأ ١ ف ةرل ( ىلع

 مل حص نإف ناسنإلا ةراطق نم لممي ام مسلا نم نأ سانلا ركذو . هقير زاجو
 هذه نأ حص نإف ةتيملا عفتني الاذكهو ى هب عافتنالاو هؤارشو هعيب زجحي

 نيك رلا ةحيبذ وأ ةتيملا محش نم ةدقوملا عومشلاةروصب ةروصملا ضيبلا ماسجألا

 . اهؤارشو اهعيب زوجي ال اك اهداقيإ زجي مل اهم وأ

 اهبلجت يتلا ديبعلا ءارش نع بنجتلا يفبنيو ابتاكم ولو ( "رح" عيبو )
 اهلهأ ىوق برغملا يف نإف رارحألا يف عوقولا ةفاخس اهعيبو برغملا نم ةبراغملا
 ىلع سخلا نولصيو نآرقلا نوأرقي اهريغ يف وأ ةيدوبعلا يف مهلصأ نودحوم

 نآرقلا أرقي هدلب يف دحوم وهو بلجي مهنم اريثك دجن نحنو ى ةيكلاملا بهذم
 نإف غلاب ريغ ناك نإ ايس الو ةلبقلاو برغملا نيب ام ةيعفاشلا بهذم ىلع ضعبو
 ةيدوبع تحص وأ ناكرشم هابأو همأ نأ يرتشملا ملع نإ الإ هب ذخؤي ال هتوكس

 دحوم هابأ نأ ملعت م ام اهل اعبت نوكيف اهعم و هم هعم ءاجو هبأ عم وأ ى همأ

 هنأل ى نيد ز ذخأب نأو : ( هلام لكب نإو ) امب ( هدرب هعناب ربجليو )

 ولو هدرو هبرتشمل هنمث ةدر تا « رحلا ايساو ه هنم صلختلا ةين ىلع هذخأي

 در عئابلا مزل ارح هلع نإ : ليقو “ يدنع حيحصلا ىلع ارح يرقملا هملع

 . طقف نمثلا

 ىطعأ ) ةيدوبعلا يأ ( قرلا ىلع ) هنودب وأ لتقب ( اتيم هدجو نإف )

 مك ملمي مل نإو ى ةءاربلا يف اوناك ولو ( اقلطم ) نيدحوملا ( ءارقفلل هتمدخ ةميق

 فلتأ ام هيف لعف" وأ حرج نإ هضعبو لتق" نإ هلكب ( هتيدو ) طاتحا يه



 ّ م

 دصب اثراو هل ملعي مل نإ مهنم نيلوتملل ىثنأ ناك فإ هرقعو

 .هدحت ل تفرإ هنع شيتفتب ثةاصيإ همزلو س هتميق در

 اتوم فاخو

 حرج نإ : لثم “كلذ هيف لعف" نإ كلذ عيمجو « هيف رتثأ وأ ةساح وأ آوضع

 رحلا ناسنإلا رقع يأ ( هرقثعو ) اتيم دجو" نإ هيلع ةيد ال : ليقو ى لتق مث
 ريغ اهب دحأ ىنزو هنم هيلإ تلقتنا نمو اهيرتشم اها"رستو ( ىشنا ناك نإ )
 نم ءيش همزلي ال : ليقو «سيلدت وأ ركس وأ مون وأ رهقب ةغلاب وأ اقلطم ةغلاب

 هريغ و أ ه دمس هب ىنزو هعاب رح رقع اذك و « حصأ وهو دحأ اهب ىنز نإ رقملا

 اقلطم ءارقفلل : ليقو ص ءارقفلا نم (مهنم نيلوتمال) اضرب ولو الفط ناك وأ ارهق

 . كلذ هاطعأ هملع نإو ( اثراو هل ماعي مل نإ )

 وأ هرقع ىطعأ نإو ى رقملاو شرألاو ةمدخلا ةمسق هاطعأ ايح هدجو نإ و
 هسفنب هل ىطعأ نإو ى هثراول وأ هل كلذ عئابلا هيطمي لب هفكي مل هيرتشمل هشرأ

 در دعب ) صقن ام هثراول وأ هل همئاب داز ةيدوبعلا باسح ىلع نكل هيرقشمل ال

 نأ ىلإ آرظن يونعم اهب بيترتلاو ‘ ىطعأب ةقلعتم ةيدعبلاو « هيرتشمل ( هتميق
 اهذخأ هنأ ريدقت ىلع نكل ى هتمذ يف بترت ام لوأ اهنأل هتميق در اقباس مزاللا

 ناك ام همزل مث اهدر همزل اهذخأ اماف ى امهوحن وأ رقلعلا وأ ةيردلا موزل لبق

 ةيدو لوهجملا ةيدو « زاجل ارخآ ةمسقلا در ولف الإو “ اه ريغ وأ ةيد نم دعب

 ال رمش وأ حرج نم هسفن يف ناسنإلا هلعفي ام لكو هراثآو هحورجو هئاضعأ

 مزال نم هب ملع امبو ( هنع شيتفتب ءاصيإ همزلو ) نيلوتملا ءارقفلل هعزن زوجي

 ( اتوم فاخو هدجي مل نإ ) ءاصيإ دعب ءاصيإ كلذ وحنو ةمدخو رقع" وأ شرأ
 . هدحم نأ لبق



ّ . - 
 . . . . . . . نهاكو ةىناز ةرجا تم رجو

 ءارقفلا ىلع كلذب اوقدصت لفسأ وأ هتثو هتثرو وأ هتثرو هنم سيأ اذإف
 لوهجملا ةيدو ةطقللا نأ ءاملعلا نم ريثك ىعدا دقو يدنع حيحصلا ىلع اقلطم

 يدنع سيلو ظفحي لب آدبأ كلذب نوقدصتي ال : ليقو « نيلوتملل الإ نايطعت ال

 هأرقلعو ى هتميق الإ رح' عئاب مزلي ال : ليقو “ يصو دعب يصو هب ىصويو ءيشب
 يف يتأيو « هئتمدخو « هنم هيلإ تلقتنا نم وأ يرتشملا اها"رستو ىشنأ ناك نإ
 خلا « ... اكرتشم عنام ىغب باب » : هلوق يف هرخاوأ يف ماكحألا باتك يف
 باب يف مالك يتأيو ى خلا « ... هقاقرتسا ديرم لاتق قتعم زاجو ه : هصن ام
 ص هيرتشمل نمثلا در همزل رح وه اذإف معنأف دبع تنأ : لئس نإو “ دسافلا عيبلا

 . هايإ : ليقو ى عئابلا مزل تكس نإو

 الف هنم هلخد نمل هدر اهب ملع املو “ ةيدوبعلا ىلع ةرح وأ "رح هدي لخد نمو

 . رح هنأ دهشثيو هيرتشيف نامضلا عيبرلا راتخاو ع ةديبع يبأ دنع هيلع نامض

 « مهثوروم لامب هدر ةثرولا مزلي مل هعاب دقو تامو ركنأو ادبع قتعأ نمو

 نإ و“نمثلا يرتشملل در يرتشملا هقتعأف ارح عاب نمو ى اوملع اذإ مهمزل : ليقو
 اهيرتشم دنع تدلو ام ر همزل ةرح عاب نمو “ رحلل هاطعأ هضبق نم عنتما

 هتمزل : ليقو هلثم قتعو هتثرول هترجأف تام ىتح هقتعلم مدختسا نمو “اهلثم

 . نيقتعملا هسنجلف نكي مل نإو هثراول ةيدلاو ةرجألا

 نم وأ ىنز نم ةرجألا يطعي" ءاوس ‘ .نازو ( ةيناز ةرجأ تمرحو )
 ذخأ نم اهيف امل ( نهاكو ) كلذ ىلع ةلالدلا ةرجأو 6 ايهنيب عمجلا "ةرجأو هب ينأز

 نم» : للع هنع يورو ى لطاب رمأ ىلعو ةمرحم ةناهكلا نإف « مرحم ىلع ضوملا
 هتالص لبقت مل قدصم ربغ هاتأ نمو“دمحم ىلع لزن امب رفك دقف هقدص وأ انهاك ىتأ



 قراس ةفرعم يعدمك فاًرعو رتآ نع ربخو ، بيغ ملع ,طاعتمو

 ‘ مجنمو ‘ ةاش فتك ف رظان فاتكو مهناكمو ةلاضو قورسمو

 { درلاب مهتبوت حصتو ، ىصحب نإو 4 طاطخو

 امم وأ هنوقرتسي امب نجلا نع رابخإلا - رسك و حتفب ةناهكلاو « اموي نيعبرأ
 نم ال برق" نم هيلع علطي وأ ابلاغ ناسنإلا هيلع علطي الامب وأ هيف نوديزب
 [نهذ هل "نأ ةناهكلاب نهاكلا صاصتخا ه۔جوو ؤ فنصملا دارم كلذو ى دعلب

 ى بسانتلا نم مهنيبو هنيب امل نيطايشلا هتفلأف ايران اعبطو ةريرش اسقنو اداح

 مئاقلا و « مثجنملاو ى ىصحلا برضي يذلا فا"رملا ىلع نهاكلا ظفل اضيأ قلطيو
 هعوقو لبق ءيشب نذأ نمو ى بيعلاب يضاقلاو “ هئاضق يف يعاسلا هريغ رمأب
 ٠ ةداعو ةبرحت وأ س دحو نظب ربخلاو

 ملعو يأ « ببغ » ىلع افطع خسنلا يف رجلاب ( ربخو بيغ ملع طاعتمو )
 ( تآ ) ميش ( نع ) ماع ىلع صاخ فطع « ربخو قيقحت ىوعد يأ ى ربخو
 ةفرعم يعدمك فاّرعو ) طيطخت الو ميجنتالو ةفاتك الو ةفارع الو ةناهك الب

 رظان ) :هلوقب هرسف ( فاتكو « مهناكمو ) ةئيبخو ( ةلاضو قورسمو قراس
 الدتسم موجنلا يف رظني ( مجنمو) . فتكلا يف طوطخب لدتسم ( ةاش فتك يف

 ركذو . هطوطخ نم ةفرعملا فشكي ( ىصحب ) طخي ناك ( نإو طاطخو ) اهب
 يعديو نامزلا لبقتسم يف تانئاكلا نع رابخإلا ىطاعتي نهاكلا نا رجح نا
 ناكم و الثم قورسملا و ءيشلا ةفرعم يعدي يذلا وه فا"رملاو رارسألا ةفرعم
 ءيش يف ببستلا ىلع هبلع ةلالدلا ىلع وأ هلك كلذ ىلع ةرجالاف امهوحنو ةلاضلا

 هثراو الو هنم اوذخأ نم اودجن مل نإو ( درلاب مهتبوت حصتو ) مارح هنم ام

 . ءارقفللف



 . . . . . . . ملعم ريغ بلك نمثو

 زاجأو . حئابذلا يف هريسفت رمو ى ملعملا نمث لحو (ملعم ريغ بلك نمثو)
 الو . ديص وأ عرز وأ عرضل هبسكي نمل هتعب اذإ بلكلا نمث ذخأت نأ خيشلا

 ةعفنم ءاقبل هميلعت ديري نوكي نأ هب ديصي نمل هايإ كميب يف خيشلا طرتشي
 ص ملعم ريغ هنأل تام ام حرطيو ايح هدجو ام "يكذيف ديصلا وهو هيف ىرجأ

 ىهن هنأ قلع هللا لوسر نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ىورو
 نيمو « املعم ولو هعيب ميرحت يهنلا رهاظ : رجح نبا لاق ع بلكلا نمت نع
 زوجي ال : كلام لاقو . روهلا لاق كلذبو ع هفلتم ىلع ةميق ال نأ كلذ مزال

 .ةفينح يبأك ةميقلا بجت و « زوجي هنعو ص رومجلاك هنعو ى هتميق هفلتم ىلعو هعيب

 . « ابارت هفك اوئلماف بلكلا نمث بلطي ءاج نإ » : قلع هنع سابع نبا نعو

 كلام روهشمو . هتساجن ةلعلاو بلكلا نمث لحي ال : ةريره وبأ ىور اذك و
 يفبلا رهمو هنمث نيب ةيوستلا امأو « هيزنت هعيب نع يهنلا نأو عفانمل هذاختا زاوج

 هركذ يذلا انبهذم نم بيرق وهو “ هذاختا يف نذؤي مل يذلا ىلع لومحم

 عرزكل اقلطم بلكلا ءانتقا زوجي هنأو ، ملعملا ريغ نث مرحي هنأ وهو فنصملا

 نث نع لع ىهن : للا دبع نب رباج ثيدحب اهمومع صخي" ثيداحألا كلتف
 تفلب ام يهو هلتاق ىلع ةميق ملعملل نأ كلذ نم مزلو “ ديص بلك الإ بلكلا

 نوعبرأ : ليقو “ يكلاملا مساقلا نبا ةنودم يف اك بالكلاب ديصلا لودع دنع

 اندنع هلتاق ىلع هتميق امهوحن وأ عرضلا وأ عرزلا وأ يعارلا بلكل اذك و امهرد

 .. شبك : ليقو ى مهارد ةينامث هتميق : انضعب لاقو ى ةيكلاملا دنعو

 قرفي ال نأ يدنع قحلاو ڵ نورشعو ةينامت : ليقو ى ةعبرأ رونسلا ةيدو

 هب اديكأ اناسحتسا اهنيب قرفي ال نأوُاهنع نمتسب ملام مزج اهدلوو ةرهنب



 > فللا ىلع بلخم وأ بان يذو

 ملعملا نأ و اك ولمم هملع نإ ابس الو هكلمي مل نإ لصأ هقيرفتل هجو الو ءانغتسالا

 بلكلا عيب نم عمل ةلعو : ضعب لاق . اقلطم بلكلا ةساجنب ليق اك ال رهاط

 نذأ ام هنم صخ" كلذلو ى هلتقب رمألاو هذاختا نع يهنلا هتساجن ىرب ال نم دنع
 بلك لتاق ددرتسي الو « ىلاعت لا ءاش نإ ماكحألا باتك يف يتأيو ى هذاختا يف

 لصف : هلوق رخاوأ يف ى هعيبب كسمتممل هنمث ىلع الو ةيدمتب طق وأ ملعم ريغ

 ريطلاو شحولا عابس نم ( بلخم وأ بان يذو ) خلا .. ءانإل ريجاب كسمتسي
 . ههرك هرك نمو ى همرح مرح نمو « نمثلا للح هللح نمف ( فئللخلا ىلع )
 وأ بان يذ ىلإو هيلإ دئاع «فلخلا ىلع» : هلوقف بلكلا يف دوجوم فلخلا اذهو

 ى مهنع هللا يضر انباحصأ نع هتركذ ام بلكلا يف حيحصلا روهشملاو .

 لوقامأو . هيزنتلا ىلع بلكلا نث نع يهنلا ضعب لمح فئنللخلا غاس 1
 هذاختا يف نوذأملا الو قافتاب هذاختا نع يهنملا بلكلا عابي ال : ةيكلاملا ضمب

 فنصملا ركذو “بلحخلا تاوذ نم زابلاو . ةيكلاملا قافتا هيف دارملاف روهشملا ىلع

 ص ةثرولا ىواعد باب رخاوأ يف بلكلا نمث عم هوركم هنم نأ ةمسقلا باتك يف

 : يمصاملا لاق

 هيدابلا بلكك اهميب زوجي ةيشاملا بالك رأ اوقفتاو
 عايضلاو دايطصالا بالك عايتبا يف نالوق مهدنعو

 امع يشاوملا ظفحل تذختا بالك عيب زاوج ىلع ةيكلاملا تقفتا : ةرايم لاق

 :نونحس لاقف ديصلا بلك امأ و . ةيدابلا يف ظفحلا بلكو ناويحلا نم اهيلع ودعي

 . ةنانك نباو عفات نبا لاق اذك و ص هنمثب جح ءاش نمو ةهارك الب عابيو ىرتشي



 ؛ ملعمو ِحرضو رتاب و عرز ل ربلك ءانتقا زاجو

 الو اهعيب زوجي ال : كلام نع ايوار مساقلا نبا لاقو . روهشملا وهو : ضعب لاق

 نعو ص ةهاركلا كلام نع يورو “ مهدنع حيحصلا ىلع روهشملا وهو اهؤارش

 هذاختا حابي ال يذلا امبو “لاوقأ ةعبرأ هذهف هعيب عنمو هئارتشا زاوج مساقلا نبا

 ذختي يذلا بلكلا يف [آفالخ يرزاملا ركذو . هنمث لحي الو اعامجا عابي الف
 . راصقلا نبا بهذ عنملا ىلإو تامامحلاو قدانفلاو رودلا ظفحل

 ( ,تابنو عرز كل ) ملعم .ريغ ( ,بلك ) ذاختا يأ ( ءانتقا زاجو )
 .هيبشتلاب لخديف _ نونلا ميدقتب - تابنلا امأو “ نظفحي _ ةدحوملا مدقتب

 نونلا ميدقتب هقفلا بتك يف خسنو تاياور يفو . هب عفانملا رئاس لخدي ايك
 لمشف ماعنألا نع ةيانك ( ع وضو ) نايبصلاو ءاسنلا ظفحيل هذاختا زوجيف
 تاهمأؤ راغص لايمك عفانملا نم هوحنو كلذ وأ ديصل ( ملعمو ) اهنم روكذلا

 زوجيف الاجر وأ بناجأ ولو هيلع فاخي" نم لكو تالاخو تامعو تادجو

 . كلذل هعابو كلذل هانتقا نإ هعئابل زوجيو ءارش نمثلا ءاطعإ

 عفدل الو عفن بلجلال اهنم ىنتقي' اجف وه امنإفبلكلا ءانتقا نعل هبه امأو

 ابلك ىنتقا نم » : نلع لوسر نع ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبأ ىور اك رض

 ناطاريق ه : ةياور يفو « طاريق موي لك هرجأ نم صقن عرضل الو عرزل ال
 ىلع اولمحو « ملسملا ع"ورب" هنأل : يرصبلا نسحلا لاق « « دحأ لبجك طاريقلاو
 هيلع صوصنم ديصلل هؤانتقا امأو ‘ راضملا عفدو عفانملا رئاس عرضلاو عرزلا

 يف ديصلا ركذ دقو ى ديصللو ثيدحلا يف ركذ امل الإ اهذاختا "لحي ال : ليقو

 . ىرخأ ثيداحأ



 عرزل اهذاختا ‘لح كلذلو > هيزنت اهذاختا نع يهنلا : رعلا دمع نبا لاقو

 ةكئالملا لوخد مدعو عيورتلا يهو ةدوجوم يهنلا يف ةلملا نأ عم ديصو منغو

 نم “ بالكلا يف اهب دّبعتملا يناملا نأ ثيدحلا هجوو : لاق “ بلكلا هيف اتيب
 هيلع لخد امبرف اهنم ظفحتي الو فلكملا اهب موقي داكي ال ٤ ًاعيس ءانإلا لسغ

 . هرحا صقني ام اهذاختاب

 رادقمب لمعلل قيفوتلا مدعب عقت ةبوقعلا نوكت نأ لمتحي لب : رجح نبا لاق

 نم هب لصحي امارح نوكي نأ و «بلكلا ذختي مل ول ربخلا نم هلمعي ناك امم طاربق

 نم ةكئالملا عانتمال يهنلا : ليقو “ رجألا نم نيطا ريق وأ اطاربق لطبي ام مثإلا
 ةفلاخل ةبوقع وأ ى نيطايش اهضعب نأل وأ ى ىذألا نم راملا قحلي ام وأ لوخدلا

 ةدابعلا يف لفاغلا هلمعتسيف اهنم رهاطلا سجني امبرف يناوألا يف اهغولول وأ “يهنلا

 . رهاطلا عقوم عقي الف

 نم صقنلا : ليقو ى الماك هلمع ناكل هذختي م ول هنأ دارملا : نيتلا نبا لاقو

 ليللا لمع نم طاربقو راهنلا لمع نم طاريق صقني : ضعب نعو .قباسلا لمملا
 نمم ظفحأ « ناطاريق » : لاق نمو . رخآ لفنلا نمو طاريق ضرفلا نم : ليقو

 : لاق مث ى طاريق :قلع لاق ناب هريغ اهعمسي ملو ةدايزلا عمس ذإ « طاريق » لاق
 ثيدحو ى رارضإلا ةرثك ىف نيطاربقلا ثيدح :لبقو “ربفنتلا يف ةدايز ناطاربق

 : لقو « دالبلا رئاسب ناطاربقلاو ةنيدملاب طاربقلا : ليقو ى هتلق يف طاربقلا
 ق نير وك ذملاك ناطاربقلاو . بالكلا نم عون يف ٢ لىقو ى ةيدابلا ق طاربيقلا

 عسوأ لضفلا بابو ةبوقملا يف اهنأل اهنود لبقو ى اهريغو ةزانجلا ةالص باوبأ



 . ءانعلاو رابآلا مام ريغ ءاملا لضف عيب نع يبنو ،"ر هو

 ورجلا ةمبرت زوحمو ء روقمقَملا الإ لتقي ال : 7 > هذاختا ق نوذأملا ُريغ لتقيو

 . همف نذؤي امل

 ص هراد يف ةره هدلت وأ ى هل بهوي وأ « هكلام ن هيرتشي نأب ( ره و )

 .ريغ "ريه "معطمل ىلع سأب الو .ةبوبرم ةرملا فرمب مل نإ ةكولمم ريغ ضرأ يف وأ
 فلت نإ هتميقو هسبح نإ هبرل هَصقنو هدر هقرس نمو “هبر نع هسبحي مل نإ
 ءارك الو ى امهوحن وأ ديص وأ عارل ناك نإ الإ هنمضي الو هدر ابلك قرس نإ و

 بلك يف الإ هلزنم يف هلام نالك أي امهدجو نم ىلع نامض الو ص رونس وأ بلكل

 هملع نامض الف لكألا نع اهعفاد نإو الكأ ام اهكلام نمضو « كلذ
 . اتام نإ

 زاجو . هكاسمإ مل زاج اتبر هل نأ هلهأ ملعي ملو لزنمل رونس ىوأ نإو

 لكاي ره ءانتقا زوجي الف هررض فك هيلعو ى مامحلاك لالح ناويح لك ءانتقا

 ى ابوبرم هفرعي مل نإ هيتأي ره فلؤي نأ هل نكلو مہموحلو سانلا ةمعطأ
 ىلع نامض ال نأ ةصخر تظفحو . هكلمي م هنأل سانلا نم لكأ ام همزلي الو

 . ره كلام

 رابآلا ءام ريغ ) همنم نع رجزلا دارملاو ( ءاملا لضف عيب نع يهنو )

 رطملاهعمج وأ هعلطا نإ و ءارحصلا يف وأ ةدلب يف هرفح رئب ءام عيبي الف(ءانملاو

 الب رئب نمءاقتسالا زوجيو هعيب زاج امهوحنو هلجام يف وأ هت.رجوهتتللقك ءانإ يف

 ءارحصلا ريغ يف زجي مل عنم نإ :ليقو ێاهبر عنم ولو ةراهطلاو برشلل اهبر نذإ
 ءاملا لضف عيب نع يهنلا : ليقو “ عنم ولو اهنم ىقتسيف ءارحصلا يف ام امأو

 . ءارحصلاب صاخ



 ء اهعيب زوجيف بجلا ءام اذك و ءانع ءام رئبلا ءام نإ : « طقللا ه يقو

 نم عنم فرعي مل ام يأ ى احوتفم دجو اذإ بجلا نم ءاقتسالا زاوجب ليقو

 مهلوق كلذ ىلع لديو . هلوق يف حبشلا دارم اذه نوكي نأ يفبنيو ى هبحاص
 هجوف اذه ىلعو نذإ الب هريغ بج نم لجرلا يقتسي نأ زوجي هنا ۔ كلا مهمحر _

 ولو هنم ءاقتسالا زوجي اذهف رئبلا بجلاب ديرب نأ لمتحيو ءاملا يف حماستلا ةلالدلا

 . هبحاص عنم

 لجاملا دارأ هنذأ ىلع لدت ةنيرق كانه نأل لجاملا بجلاب ديرب نأ نيمتي الو

 يقتسي نأ دمبلا لك دعبي لب انه ةنيرق الو ى هئالتما ىلع راجئتسالا ركذ ةنيرقب
 هصيصجت وحن وأ هصيصجتب ىنتعا دقو هاضر الب هريغ لجام نم ءام ناسنإلا

 يف هبارسثل ةنازخ هلعجو هلام كلذ يف فرصو هيلإ يراجملا حالصإو هفيقستيو
 بج هل ناك نإ الإ مهللا « هبحاص هحابأ نإ الإ هب لاقي ال اذهف هريغو فيصلا

 يف ءانع الب نيعلاب وأ رطملاب التماو هل ةلضف بجلا اذه يقبو رخآ برشم وأ رخآ
 رئاس عنم هل "نأ اك هؤانإ هنأل هعنم هل نأ قيقحتلاو“هعنمي ال لئاق لوقي دقف ءاملا
 ءاملاف 2 طقللا ه لوق ىلعو « دحأ ىلع رضلا وأ توملا فاخ نإ الإ هنع لضف ام

 هل ءانع ال امم اهوحن و اهملإ ىبس ةءاض نم هتجاح نع لضف ام وه هعيب نع يهنملا

 عنم هل زجي مل ءارحصلا يف رطم وأ نيع "ءام هيف عمتجي ضوح ءاشنإب ىنعت ولف هيف
 صيصخت هجوو ءانع هيف نال « طقللا ه مالك ىلع زاجو ى خيشلا مالك ىلع هلضف
 ص هعتمي نأل هجو الف هيلإ هبحاص جايتحا مدعو ءاملا ةرثك نارمعلاب عنملا مهضعب

 ىلع قيضي الف ءاملا ىلإ جايتحا لع اهنأ ءارحصلاب عنلا صيصخت هجوو
 . عنملا سانلا
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 لكأ كل ال هعيبو ,سجن ,نهدب حابصتس ا زاجو

 ( نهدب ) هعاونآب حابصم داقيإ يأ ى ( حابصتسا ) و عافنتسا ( زاجو )
 وأ نوباصلا هي لمعيل وأ ائيش هب نهديل ( هعيب و سين ) كدوو نمس و تيزك

 طرتشت امم كلذوحنو هب ةالصو ( ,لكاكل_ ال ) بيمف الإ و هسجنب مالعإب كلذ وحن

 هنا ملع نإ اذك و- هل هعيبي الف كلذ هب لعفي هيرتشم نأ ملع نإف ى ةراهطلا هل

 . حيحصلا وه كلذو « ىصعو ميبلا مت هل هعاب نإف ى ادحأ هب "رغي

 ءيش هب نهدي نأ ق فلخلا اذك و « سجن نهدب حابصتسالا زوجي ال : لبقو

 ناك نإ هنأ ةراف هيف تتام نمس يف للع هنع ةياور يفف ى ةراهطلا هل طرتشت ال

 هب عافنتسالا زاج ولف . هلوح امو هوقلأف ادماج ناك نإو ى هوقيرأف امئام

 . لاملا عييضتو فارسإلا لحي ال هنأل هتقارإب رمأي مل ءيشل

 اج۔ف هلايمتسار هبرشو هلكأ نع يهنلا هوقيرأ :هلوقب للع هدارم : لوقأ انأو

 هل تعضو ام ريغ ق ةلمعتسم بك رم زاج « هوقيرأ» ةلمحف ى ةراهطلا هل طرتشت

 ةقارإلا ىلإ هروفب لجمي مل نإ هنأو رفكي مل ابنتجم هكرتو هقرب مل نإ هنأ ليلدب

 . روفلا ىفع لدي رمآلا : لاق نم دنع ولو رفكي م

 دا رملا نأ ىلع لدف > هب حابصتسالاب رمأ نل هنأ بلاط يبأ نب يلع نعو

 ه_ب حابصتسالا سيلو ى ةراهطلا هيف طرشلا امم هوحنو لكألا نع هبنجت ةقارإلإب
 هل طرتشت ال ام لك يف هب عافتنالا زاوج ىلع لدي هب حابصتسالا زاوج لب ى اديق

 . هيلإ جاتحي هنأ ردابتملا هنآل ركذلاب حابصتسالا صخو . ةراهطلا

 ى سجنتم ال سجن هنأ عم حابصتسالل ةتيملا كدو حلصي هنأ يلازغلا معزو



 { هديسو دبع نيب ال ابرلا مرحو

 عافتنا ؛لكو هب حابصتسالا عنم قحلاو « داشرإلا » يف ينالطسقلا معز اذك و

 : هللا دبع نب رباج نع ملسمو يراخبلا يفو اهدلج الإ ةتيملاب عافتنالا نع يهنلل
 عيب مرح هلوسرو هللا نإ ه : ةكمب وهو حتفلا ماع لوقي لع هللا لوسر تممس

 ا۔منإف ةتيملا موحش تيأرأ لوسر اي : ليقف “ « مانصألاو رئزنخلاو ةتيملاو رخلا

 ؟مارح وه ال» : لاقف ‘ سانلا اهب حبصتسيو دولجلا اهب نهديو نفسلا اهب ىلطي
 مرح امل ىلاعت للا نإ ى دوهيلا للا لتاق » : كلذ دنع للع هللا لوسر لاق مث

 قلعتملا كحلا : يضاقلا لاق ى « اهنم اولكأف اهوعاب مث اهولمج اهموحش مهيلع

 فرصتلا ةمرح فرع ديفت نيملا ىلإ ةفاضملا ةمرحلا ةظفل لب “هلاوحأ معي نبملإب

 . اقلطم اهىف

 لباقمو “ فلكملا لامفأب قلعتت ةيعرشلا ماكحألا نأل « روهملا بهذم اذه

 اذك وأ اذك ميرحت ىلع هعم مدقي ال لامجإ كلذ نأ يخركلا لوق روهمجلا لوق

 . ليلدي.الإ

 [ ابرلا ثحابم ]

 ققحتي ملف هديسل كلم هديب ام نأل «( هديسو ردبع نيب ال ى ابرلا مرح و )
 ديب نوكي ام بلج ديسلا ديرب نأ لثم : تلق ؟ هتروص امف : تلق نإو “ عيب
 دقو ى مهارد ةرشع اموي ينيطعت نأ ىلع مويلا امهرد ينم ذخ : هل لوقيف هدبع

 اهضرقأ دق نوكي نأ لثم هديب نوكتس مهاردلا ةرشعو مهردلل دبعلا جاتحا



 ءاربإ الو هيف ةللاحم الو هزحن ل نإ هنباو بأو

 لثمو ائيش هطعي مل كلذ هل لقي مل ولو « ةرشع هيطعبف ادحأ مدخيس وأ ادحأ
 ةرشع كطعأ امهرد ينطعا هل لوقيف ءاش اذإ هبلسيل هدبع ديب لاملا رفوت ديرب نأ

 ةمدخلا يف دهتجيف هريغ نم هباستكاو لاملا عمج ىلع اذهب هضرحيف اذك تقو

 يل اهدرت نأ ىلع اهب عفنتستل مهارد ةرشع ذخ :هل لوقي نأ لثمو « لاملا ءانتقا و

 . اذك تقو امهرد ينطعأ و تدرأ اذإ

 كلذ وحن وأ هطقتلا وأ هب هل يصوأ وأ هل بهو ام كلمي دبعلا نإ : لاق نمو

 ديب ام لك نأ ىلع ءانب ( هزحي مل نإ هنباو بأو ) هديس نيبو هنيب ابرلا مرَح
 نالل هنإ :لاق نم امأو هزحي مل نإ هللا نيبو هنيب ايف ولو هيبأل وهف بسك نم نالا
 . امهنيب ابرلا م"رحي هنإف ى ايهيف هل وأ ى كحلا يف بآللو هللا نيبو هنيب اهف

 ص كلم ايف اهنيب ابرلا هيف مرحيف ةبه وأ ثرإب نبإلا ديب ناك ام امأو

 هنباو هينب ديبع نيب ايفو ى ديسلا كلم ايف وه امنإ اهنيب ابر ال هنأ ىلع قافتالاو
 كلهو ى ءالؤه لام يف ال ى هلام يف مهديبعو بئاغلاو نونجملاو متيلا ةفيلخ نيبو

 عم هلعفب دبعلا كاله يدنع قحلاو ى غولب وأ ةقافإ وأ ىقتع دعب هزاجأ نم

 . ٥هدمس ريع

 عسو يف يأ آلح يف رخآلا اهنم لك لعجي نأ : يهو « ( هيف ةللاح الو )

 رخآلا هلعجي ملو "لح يف رخآلا امهدحأ لمج نإ اذك و « ا"دارتي ال نأ ةحابإ و

 :امهدحأ لوقي وأ “ رخآلل ”لك لوقي نأ وهو ( ءاربإ الو ) 4 اضيأ زوجي ال

 نأ زوجيو يظفل ءاربإلاو ةللاحملا نيب قرفلاف « يل هدرت نأ كمزل امم كتأربأ دق
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 . هحبرل نإ و درلا هنم ًابئات مزلو

 هتلازإ ءاربإلاو ى هللا نيبو اهنيب ابفو مكحلا يف ةمذلا لفش ةلازإ ةللاحملاب دارب

 . كلا ف

 در ام لوبق رخآلا مزلو ( هحيرل نإو درلا ) ابرلا نم ( هنم أبئات مزلو )
 نم ذخأ اما دحاو لك د رب امنإ و ءارقفلل حبرلا : ليقو “ حبرو لام سأر نم هيلإ

 . هحبرف رجتا نمل حبرلا : ليقو ، رخآلا

 ىنعملا نأل وأ هريغو بئاتال مزال ثدرلاف الإ و ى ربتعملا هنأل بئاتلا صخو

 درب : روسم وبأ لاقو ى درلا ةبوتلا يف طرتشي : ليق هنأك ةدر الب ةبوتلا حصت ال

 مهمزل نوك رسملا ملسأ نإو ص حبرلا نم اهبان امو ةدايزلا كلت ةدايزلا ذخأ يذلا
 ىلإ عجر ذخأي نأ لبق ملسأ نإ و ‘ يدنع حيحصلا وهو ى ال : ليقو ى درلا

 ى هدلاوو دلولا نيب ابر ال : ليق : هتارصتخم ضعب يف فنصملا لاق ى هلام سأر

 هتوسك و هتقن الإ هيبأل سيل هنأل ابرلا اهنيب : ليقو ى هيلع هدلو لام كلمي هنأل
 . ىثنأ كرت اذإ يقابلاو سدسلا وأ اركذ كرتو تام اذإ سدسلاو ى جاتحا نإ

 ص ابرلا نم بات نمو . هديسل هلامو هنآل هدبعو دسلا نيب هيفن يف فالخ الو

 : لبقو “ لحلا ال ةصاقملا هيف زوجت لبقو ى ال : ل۔.۔قو « لحلا هل زوجي : ليق

 فرصتب ه ا هبكترم لهج ولو رافغتسالا عم هدر هنم ةبوتلا نأ رثكالا و«امهالك

 وأ هذخأ نم هل عنام ال ثيح. همامأ عضو هيلإ در ام امهدحأ لبقي نأ ىبأ نإو

 لثملاف دري ام فلت نإو ى ءارقفللف هثراو الو وه ملعي مل نإو ى هب هل يصوأ

 . ةميقلا وأ



 كنع هلعاف رفكو مي رغلا ماعط لكأ هاندأ و هئدسا هفعضب مهرد هالعأ و

 هلماعي مل نإو هب يضارلاو ث لهج نإو لعفلا

 فعضلا نم رثكأب وأ ( هفعضب ) هريغ وأ رثكأ وأ لقأ وأ ( مهرد هالعأو )
 فوذحم فاضمل قلطم لومفم ريخات يأ ( ةنيسن « واسم ريغ “ هنم لقأب وأ
 ( لكأ هاندأو ) آرخآو الوأ فاضملا فذحف ةثيسن ميب هفعضب مهرد عيب يأ

 ص لاح ريغ وأ لاح نيدب لام هل هيلع يذلا ( ميرفلا ماهط ) ل لاملا بحاص

 راوج وأ ةبارق درجمل هاطعأ نإ الإ ط هيلع هلام ىلع ةدايز هنأل هلك أ زوجي ال هنإف

 هلامل ءاطعإلا هيف دصقلا سيل امم كلذ وحن وأ مملثم سانلا ةلمج يف وأ ةبحص وأ

 وأ هدعب وأ هلبق وأ نيدلا ءاضق دنع هيلع هسفن بساحي نأ ىلع هذخأ وأ ى هيلع

 ماعطلاك برشلاو ةنيادملا لبق هيطعي ناك نإ الإ هذخأي ال : ليقو ث هئفاكي

 ء زاج رثكأ وأ هاطعأ ام لثم هل صقنبل هاطعأ نإ و ى اضيأ هلثم لاملا رئاسو

 انه ام نأل رثكأ اهيف ضومي نأ ىلع ةبهلا نع يهنلا يف رثكأ صقنب لخدي الو
 ةمذلا يف مزاوللا رئاس كلذ يف نيدلا لثمو . رثكأب ةأفاكملا يف ال عضولا يف

 لثمب لشفف طسوألا ابرلا امأو . ميرغلا ظفل هلمشي ضرتقملا لب ضرقلاك ةلماعمب

 . ملعأ هللاو ةئيسن دحاو سنج نم

 دنع رفكي هنأ مضعب معزو ( لعفلا ) يف عورشلا ( دنع هلعاف رفكو )
 لهج ( نإو هب يضارلاو ) ابرلا نمتروصلا نوك وأ هتمرح ( لهج نإو ) همام
 مل فاإو وأ ى هلمع يف لخدي مل يأ « ابرلا لمامي مل نإو يأ ( هلماعي مل ) وأ
 نانثا هب لمامتي نأ هب يضارلا و ى اههركي وأ ةابارملا ديري يذلا هبحاص لماعي
 يف حيرصلاك وهو “ خيشلا رها۔ظ وه اك ى امأ هالمعي ملو هيلع اقفتا نمو . هاوس

/ _ ٣٥ 



 اوملع نإ مكاحلاو بتاكلاو دهاشلاو

 ولو ةريبك وه له ةريبك ىلع قافتالا يف نالوق كلذو اكله : ليقو . ناويدلا

 . اهالممي م

 تآل مثإلاب ربع نكل و ايمكالهب لوةلا « امثأ » هلوقب خيشلا ديرب نأ لمتحيو

 « ابرلاب يضارلا رفكي ه كلذ لبق هلوق اذهل لديو ى العف نم رفك نود انهرفك

 هنع هضبةي مل ولو هاطعأ نم كالهو هل طعي مل ولو هبلط نم كالهب كلذ دمب هلوقو .
 يضارلا نايصعب : ليقو . هب رمألاو هناسلب قطنلا عم هديب هاطعأ نإ ابس الو
 ناك نإ ىصع :: ليقو ى رفك نونجم عم وأ غلاب ريغ هلمع نمو . رمآلاو اقلطم

 يفف غلاب عم وأ هلشم عم غلابلا ريغ هلمع نإ و . ًازئاج ناك ول دقعني ال ثيح
 . نالوق هلبق سني مل نإ غولبلا دعب هل درلا موزل

 يهانلا ريغ رضاحلاو ص هب ( مكاحلاو ) ، هل ( بتاكلاو ) ك هب ( دهاشلاو )
 سأب ال هنإف رضاحلا الإ « ابر اهنأ اوملعي مل ولو ةروصلاب ( اوماع نإ ) ةردقلا عم
 رمأي وأ بوصي وأ ضرب مل امو ى م رحس اب رلا نأو ى ابر ةروص اهنأ ملعي مل ام هيلع

 بتاكلاو دهاشلل ريمضلاو « مارح ابرلا نأ الو ابرا هأ ملعي مل ولو كله الإ و

 . مكاحلاو

 مالكلاو . هيلع قفاوي مل نإو « كله هريغل هاطعأ وأ ابرلا لمف بلط نمو

 فالتإ درجمب ناكلمي الو هلك كلذ يف ابرلا يف مالكلاك هيلع قفتملا خاسفنالا يف

 ص ءطولاب كله ا۔هارستف هيلع عمجت خاسفناب ةمأ ىرتشا نمو “ حخاسفناب ناك ام

 ىلإ امهرد اذك و اذك نالفل هيلع نأ يرتشملا رقي نأ كلذو خبشلا لوق لدو

 اذإ اذك و اذك لوقي وأ ، اذك و اذك لبق نم مهل نيبي نأ ريغ نم هامس لجأ



 . . . . ةدايزو لجأو سنجب اندنع ققحتيو

 نالف ىلع نالفل نأ ىلع ةداهشلا زوجت هنأ ىلع دوهشلا اهب لمعي ملو ةعيرذ لمع

 لبقتو كاذ وحن وأ ضرق هنأ وأ اذك ةم.ق هنأ انبي مل ولو « اذك و اذك

 . اهتداهش

 تلع هنعو هللا ءاش نإ يتأي اك لبقت ال هنأ ماكحألا يف ايرك ز يبأ مالك رهاظو

 ةلصوتملاو ةل_صاولاو “ نوملعي مهو “هدهاش و هبتاكو هلك ومو ابرلا لك آ هللا نمل

 ءاوس هكلمتم هلك آف دوعسم نبا هاور ةصمنتملاو ةصمانلاو ةمش وتملاو ةعشا ولا و

 يذلا وه ناك ءاوس هريغل هكلم يذلا وه هلك ومو « هريغ مأ ابرلل لعافلا وه ناك

 لكألا ببسكلمتلا نأل قلطملا كلمتلا نعلك لاب ربعو“هريغ مأ الثم ةدايزلا ىطعأ

 . شاقلنملاب هجولا رعش ةلازإ صانلاو « كلمت الب ولو رفك هلوادت لب “ هموزلمو

 لمعتساو ث ريخات قلطم يأ ( لجأو ) دحتم ( سنجب اندنع ققحتيو )
 ى قلطملا ريخأتلا وهو قلطلا يف صوصخم تقو ىلإ ريخأتلا وهو ديقمال عوضوملا

 تنأ طرتشيو ى يرتشملا نم وأ عئابلا نم ( ةدايزو ) هنودب وأ لجأب ءاوس
 لكأ يف ثحبي اذهبو ى ابر نكي مل الإو ترخأت نإ سنجلا نم ةدايزلا نوكت

 وأ رب وأ ريعشو رضاح فوصب ابوث هل عاب لف ؤ ثحبلا دارأ نم رغلا ماعط

 فرع يف قلطي دق ابرلا نأ ريغ ى اإر هنأ ضعب معزو « ابر نكي مل بئاغ امهريغ

 ضمب ىمس اكو ص هذه ىف ليق اك سنجلا قافتا اهيف سيل لئاسم ىلع ءاملعلا ضعب

 قفتاو ضعب فلاخ اذإ امأ ، ابر اهريغ وأ مهاردلابضرألا يف رزجلا عيب ةقراشملا

 ريغو اسنج ىرتشا نإو ى ىفاو امل عبت يه امنإ ابر بفلاخ ام ةيمسقف ضعب

 خبشلا للعو « هريغ ليقو ث ابر : ليقف ‘ سنجلا ريغ رضحي ملو سنجب سنج
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 نيديعبب آريعب عاتبا هنألو ى ةئيسنلا يف ابرلا امنإ » ملع هلوقل

 ناسنجلا فلتخا اذإ : هلوقلو ، ديب آدي نيدبعب دبع عيب زاجأو

 ٠ . . . . . متئش فك اوعيبف

 ال ريخأتلا يأ 'ا) ( ةئيسنلا يف ابرلا امنإ هقلع هلوقل ) : هلوقب روكذملا ققحتلا

 . ديب ًادي اهب هارتشا يأ ( نيربعبب أربعب عاتبا هنألو ) روضحلا يف

 زاجأف دبعب نيدبع لجر هل ىرتشا ( ديب أدي نيدبعب دبع عيب زاجأو )
 نب ةماسأو مقرأ نب ديز ناك اذك و « ديب ادي ةعبرأب دبع عيب اضيأ حابأو هعيب
 لديو ى ديب ادي دحاولا سنجلا يف لضافتلا عيبل ينعأ ىرقلا يداو نايتأي ديز
 لأس ديز نب ةماسأ نأو “ اموباع ةباحص نإ : حبشلا لوق ةيانعلا هذه ىلع

 اسأب هب رت ملو ى معن : لاقف « دسب ادي , : للع لاقف ‘ للع للا لوسر

 ريغ ديب آدي لضفلا ابر نآل اندنع يقيقح ةئسنلا يف ابرلا امنإ : هلوق يف رصحلاو
 . ديب ادي نيريعبب ًآريعب هعابتبا وحن يف رك ذ امل تباث

 ص هنع كتيهن ام الإ .( متئش فيك اوعيبف ناسنجلا فلتخا اذإ : هلوقلو )

 نأو نيفلتخملا يف ابرلا نع ةعامج لاؤس ىلإ ةبسنلاب يفاضإ رصحلا نأ موق معزو
 ىلع اوعمجأ مهنأو سنجلا داحتا يف ديب ادي لضفلا ابر مرحت ىلإ عجر سابع نا

 ةدابع ثيدح نأ الإ ثيداحألا هذهل كلذك سيلو ‘ فالتخالا مدقت دعب هميرحت
 الو ى ربلاب ربلا الو < ةضفلاب ةضفلا الو بهذلاب بهذلا اوعيبت ال ه :تماصلا نا

 )١( هيلع قفتم .



 '١ي نيعب انيع ءاوسب ءاوس ديب آدي لثمب الثم الإ ‘حلملاب حلملا الو “ريمشلاب ريمشلا
 رخآ ثيدح يف هب حرصو “ سنجلا داحتا دنع ديب ادي لضفلا ابر توبث ىلع لدي

 نمف : هلوق انديقل ةدابع ثيدح الولو ى ىبرأ دقف دازتسا وأ داز نمف : اذكه

 لمل : ليق اك ةئيسنلا يف ابرلا امنإ : ثيدحل ةبسنلاب “ ىبرأ دقف دازتسا وأ داز
 ريعب للع هعايتباب خوسنم مدقتم ةدابع ثيدح نأ ىلع انباحصأ دنع ماق ليلدلا
 ةيواعم ىلع هب ةدابع جاجتحا ناك ولو ى نيدب٧ب دبع عيب هتزاجأو ى نيريعبب

 . هخسن مدع ق ارهاظ

 هنأ ىلع «ةئيسنذلا يف ابرلا امنإو : ثيدحب لدتسا هنأ سابع نيا نع يور دقو

 ةئيسنلاب لضفلا يف اك ابر ديب آدي لضفلا يف نأ ىلع ةمألا رثكأو ى دقنلا يف ابر ال

 الإ هيلع تعمتجا ةمألا نإ : ميهاربا نب فسوي بوقعي وبأ رهاملا مامإلا لاق لب
 تابثإ رصحلا اذه نع عجر هنأ ركذو « ذئيسنلا يف ابرلا رصح هنإف سابع نا
 اندرأ : لاقو ى فئاطلاب هتوم ضرم مايأ ةئيسنلا يفو “ ديب آدي لضفلا يف ابرلا

 وبأ هركذ امم نيرخ أتملا ضعب بجعتو ى اهحتف الإ متيبأف ابرلا باوبأ مكنع دسن نأ

 . ابر ريغ هنإف ضرقلا الإ ابر ريخأتلا لثمب الثم نأ قيقحتلاو ‘ بوقعي

 ضرق ريغ ولو ى ابر ريغ ريخأتلاب لثمب الثم نأ فنصملاو خيشلا دافأ ولو
 > لشع ٭٩لثم الإ : ثيدحو > اهو اه الإ ثبدحو ةئيسلا ف اي رلا امإ : ثيدحل

 اجري مل فنصملاو خبشلا لعل هنأ يل رهظ مث “نيمب انيع ءاوسب ءاوس « ديب ادي
 ء طقف اضرق ناك اذإ ابر نوكي ال ةاواسملاب ريخأتلا نأ دارأ لب “ تققح امع

 )١( ةعبسلا هاور .



. 
< 

 دنع يهف ابرلا ةلع يفو ةفلتخملاو ةقفتملا سانجألا يف فلخلاو

 ه ةيلاملا انرثكأ

 وه ضرقلا بابف “ حيجرتلا ىلع اهدنع فرصلا يف روضحلا بوجو هل لديو

 ضعب لاق اك ص مرحملا ابراا نم اهانثتساو هلضفب انل كلا اهحابأ ابر ةروص

 ءانثتسا ىلإ جاتحي ال ضرقلا نأب نيرخأتملا انباحصأ ضعب هضرتعا ولو « انموق

 نأ جاهنملا ف ام ىلع نايرجي نأ لمتحيو ع ابرلا طورش نم يه ةدايزلا ءافتنال

 زاجأ عيبرلا ىرتف همرح لا دبع ابأ نأ و « ةئيسن بوثب ابوث هرك عيبرلا
 . ضرق ريغ ولو ةئيسن لثم الثم

 ةلع يفو ةفلتخملاو ةقفتملا سانجألا يف ) ةقيقحلل هذه ل أ ( فلخلاو )

 ةلعلا ةفرعم نم فرعت انأل تاذلاب سانجألل ضرعتي ملو هتلع يأ ( يهف ابرلا
 دنع ) لوألا بهذملا دعب ةثالثلا بهاذملا يف ضرمعلابو ايناث امل ضرمت دقو

 ةبوذع وأ « ةرثك و ةلق فلاختب ءاملاب ءاملا تح ث لام لك يف يهف ( ةيلاملا انرثكأ

 وه اذ_ه ى حلاملا نم هتيمك ىلع ةدايز ءاملا ةبوذع نإف « ريخأت عم ى ةحولمو

 فلاخ اذإف « ةدايز الب ولو ءابرإ ريخأتلا نأ اضيأ كل تققح دق لب “ قيقحتلا
 يونعملا توافتلاب رابتعا ال : ليقو “ فنصملا مالكل ةاراجم وه امنإف اذه يمالك

 هلوق يق لثمب الثم ترمف هبو ى ىلوأ هتركذ امو ى كلاةدايزب الإ ابرلا ققحتي ال لب
 ةدوجلاك ةفصلايف ةلثاملا لثمب لثم ىنعمض“نيعب انيع ءاوسب ءاوس“لثمب الثم الإ :قلع
 ةاواسملا ءاوسب ءاوس ىنعمو ى ةيمكلا يف ايوتسا ولو زجي مل افلاذت نإف ى ةءادرلاو

 اذك و ى نيملا هارت رضاح نيعلا دارت رضاح ى نيعب انيع ىنعمو ى ةيمكلا يق

 الثمو ص ءاوسب ءاوس لعجي نأ نم ىلوأ اذهو « ديب ادي : هلوقب خيشلا هرسف
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 > راخدإلا و تابتقإلا كلامو هط ورش ةثالثلا نم ال وأ ركذ امو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . » سنج رخ دي و ت اتقي ف

 كح امث : تلق نإو 0 لوألل اديكأت رخأت ام لعحمو “ دحاو ىنعم ق لثمب

 . ءاهو ءاه الإ ابر قرولاب بهذلا :قلع هلوقل ةئسسنلاب ابر :تاق ؟ ةضفلاب بهذلا

 فوطعم « ام ه و اربخ ( هطورش ةثالثلا نم الوأ ركذ ) أدتبم ( امو )
 نم ذخألا ىلع هلإ فاضم وأ هنايب وأ ةثالثلا نم لدب هطورشو ى ةيلاملا ىلع

 نم بهذم نمو “ فصولاب اقاحلإ لأب يددعلا فاضملا نرق زاجأ نم بهذم

 فاضم وأ لأب نرق امل آريمض هيلإ فاضملا نوكي لأب فاضملا نرق يف يفتكي

 ةثالثلاب دارأو ى لأب وهو ابرلا ىلإ ةدئاع انه « ءاهلا ه نإف ءاهب نرق ام ريمضل

 كلام ) دنع ( و ) ابرلا قققحتل طورش يهو ى ةدايزلاو “ لجألاو ى سنجلا
 ناكمإ ( و ) ةداعلا يف اتوق هل نوكيو ءيشلاب شيعي ناسنإلا نوك ( تايتقالا

 عجرب : يجان نبا لاقو ى يلذاشلا هلاق رثكأو رهشأ ةتس داسف الب ( راخدالا )

 « نيبلاطلا جاهنم » رهاظ وهو مايأ ةثالث : ليقو “ هل دح الو فرملا ىلإ هف

 لعافلل وأ هب تاتقي يأ لاصيإلاو « فذحلا ىلع لوعفملل ءانبلاب ( تاتقي ايف )
 . تاتقاف ءيشلا هتاق: لاقي “لكألل دانسإلا هتقيقحو “ يزاجملا دانسإلا ىلع

 فلتخا ولو راخدإلا ناكمإو تابتقإلا يف هل_:مب عابي ال ( سنج رخديو )

 بهذم نم روهشملا وه اذه ؤ لضفلا ناك نإ ديب ادي ناك وأ ى لضف الب عونلا

 ةنودملا دشر نبا لوأتو ى مهنم رثكألا بهذم وهو ى مهدنع هيلع لوعملا كلام

 لوأتو ى آبلاغ شيعلل هنوك عم راخدإلاو تابتقإلا هبهذم موق لاقو هيلع

 دسفتو ةينبلاب موقي نأ تايتقإلا ىنعم : مهضعب لاقو هيلع ةنودملا مهضعب



 ايف ايوادت وأ امدأت وأ اهكفت نإو معطلا انم ضعب و يعفاشلاو

 . نم تبن

 اير الو » ةداعلا نحع جرخي نأ الإ هريخأتب دسفي ال نأ راخدإلا ىنعمو > هك رتل

 يف ابر ال نأ مهدنع روهشملاو ى صاجإلاو نامرلاك رطق نود رطق يف رخدي ايف
 . تاتقي الو رخدي امم هوحن و ىتسفلاو زوللاو زوجلا و قدنبلا

 الو “ عفان نبال افالخ زوملا يف لضافتلا زاوج اتطوملاو « ةنودملا ه بهذمو

 ى ءاملا يف الو ةهكافلا يف الو ةينبلاب موقي ال امم ءابدنهلا وحن لوقبلاو رضخلا يف ابر

 نكل رخدي ال ناك ولو هنأل يوبر نبللا : اولاقو ‘ ماعطلاب هزاوج روهشملاو
 قفتا ءاوس و “ نمسب نبجك نبلب وأ هلثمب هنم جرحم ام اذك و رخدي ام هنم جرخم
 ضيحلا يف فلتخاو ى هنبل وأ نأض طذقأب ةقان نبلك فلتخا مأ هناويح عون

 لضفلا ابر ةلع : ليقو ‘ كلذ نم جرخي امم وأ “ بورضملاب بورضملاو ضيهملاب
 ًاتاتقم يوادتلا هجو ريغ ىلع معطلا درجم ةئيسنلا ابر ةلعو ٤ راخدإلاو تابتقإلا

 ابر يف مهبهذم كلاذ ءاثقو خيطبك رضخلاو هكاوفلا بطرك ال وأ ًارخدس وأ
 هداحتاو ديب ادي لضافتلا عم عونلا داحتإ ابرلا ةتلعف هريغ ين امأو « ماعطلا

 لاق ص دحاو ءيش ةضفلاو بهذلاو لجألا برق وأ ءاوسب ءاوس ولو ريخأتب
 نإ و « كلذ ينبجمي ال : مهاردلا جرخي مث هتوبات رانيدلا لخدي" يفريصلا يف كلام

 ملعلا دعب اهوحن وأ ةرارغ يف هبيغ وأ مملا دعب هتحت هبس هنكل سنج رضح

 كلذ زاوج يتأيو ى هيف : ليقو “ كلذ يف ابر ال : ليقف ص رضاح هنكل

 . فرصلا يف

 اهمضب وأ لكألا يأ ءاطلا حتفب ( معطلا انم ضعب و يعفاشلا ) دنع ( و )

 نم تنب امف ايوادت وأ ) مادإلا نم لمفت ( امدأات وأ اهكفت نإو ) لكؤي ام ىنعم



 اف نزولاو ليمكلا انضعبو ةفينح يبأو سنج ناسنإلا موعطم

 ليلد لكلو دحاو نزوي وأ لاكي

 ناسنإلا موعطم نم هل ءزج ناك وأ ناو ۔۔ح نم جرخ وأ ( ناسنالا مومطم

 عيب ولف مظعلاو رمبلاك مهباودو نجلاو باودلا موعطمب رابتعا الو ( سنج )

 ريغ يف هبهذمو ابر ناك لضف الب ولو ةئيسن وأ ديب آدي لضفب نبل وأ محلب رمت
 لضفب ولو ديب آدي زاجو لضافت الب ولو ريخأت عم عونلا ذاختا ةلعلا نأ معطلا

 سنج ( نزوي وأ لاكي ايف “ نزولاو ليكلا انضعبو ةفينح يبأ ) دنع ( و )
 اقلطمو ديب ادي لضف عم سكملاو نوزوب ولو ليكم زوجي الف ( دحاو )
 ريخأتب زوجي ال سنج كلذ ىوس ابف عونلا دحتملاو سنج تاحوسمملاو « ريخأتب

 ى نيريعبب اريمب عاتبا لع هنأل لضف الب ولو دب ادي زوجيو ى لضف الب ولو

 . ضعب هراتخاو ى رم امك ديب ادي نيدبعب ادبع زاجأو

 : ثيدحلا يف ركذ قلع هنأ انم رثكألا بهذم ليلدف ( ليلد "لكلو )
 ىلع كلذ ريغو ى حلملاب حلملاو ث رمتلاب رمتلاو ى ةضفلاب ةضفلاو ‘ بهذلاب بهذلا

 تذأ و ث ت ب ] ملعت : لوقت اك 0 مالكلا ف راصتخالاو لشمتلا قيرط

 نيدحتم لك ىلإ ةراشإلا ثيدحلا يف دارملا اذك و ث اهلك ءاجهلا فورح ديرت

 نأ جراخ نم ماق ليلدلا نأ الإ ع هيلع هَبَتَل ابر ريمشلاب رمتلا ناك ولف طقف

 هلك كلذ يف ابر ال هنأو ى ابر سكعلاو ريعشلاب ربلاو ى سكعلاو ةضفلاب بهذلا

 كلذو ع رمامب اذه وحنو ديب ادي نيربعبب اريعب عاتبا هنأل ث ةئيسنب الإ

 هذيملتو “ « يرويسلا ه كلام باحصأ نم هيلع انقفاوو حيحصلا وه
 . « غئاصلا ديحلا دمع »



 ص ثيدحلا « ابر ربلاب "ربلا ه ربخل “ حيحصلا وهو : مالسلا دبع نبا لاق
 نإ : ليقو ص هديفي : ليقو ى اقلطم حيحصلا ىلع رصلا ديفي ال ددملا موهفمو
 ص ثيدحلاك طقف ًادّدمتم ركذ نإو © هدافأ ةعبرأو ةثالثو نينثاك همساب حرص

 م رحلا يف قساوفلا ريغ لتق عنم امإف هدفي مل ركبو ورمعو ديز ءاج : كل وقك و

 ىلع م ,لاو لخلا يف نلتقي قساوف سمخ : للم هلوق نم ال جراخ نم اذه ىلع

 . لوآلا لوقلاو لوقلا اذه

 فانصألا هذه نم فنص لك نأ ىلع عامجإلا انم رثكألا بهذم ىلع لديو

 نوكي ابرلا نأ ىعدا نمف ‘ ه_ ءيف فلتخملا نم ىلوأ قفتملاو ى ابر ةئيسن هفنصب
 حلصي ال هنأ : خيشلا لوق ىنعمو « نايبلا هيلعف هفنصب فنصلا ريغ يف اضيأ
 مهردلا نوك ىنعمو ىاعامجإ ةئيسن حلصي ال هنأ « عامجإ ريبك مهردب ريغص مهرد

 لوادتلاب هصقنب وأ ص غئاصلا ةهج نم لامكلاو صقنلاب توافتلا اريبك وأ اريغص

 . لوآلا حضاولاو ى ازاجم ةضفلا ةكس قلطم مهردلاب دارأ وأ ى هربغب

 ص ةضفلاب ةضفلاو ‘ بهذلاب بهذلا ميرحتب ثيدحلا يف هّبن هنأ كلام ليلدو

 ريعشلا و ربلاب "ربلا ميرحتب ةئيسنو ى ريخأت الب ءاوس الإ ردحتمب عبابتلا ميرحت ىلع
 اهنم لكب هبنو «سنج رخدملا تئاقلا موعطملا عاونأ نأ ىلع ؛ اذكهو ى ريعشلاب

 ص حلملا وهو هاندأو ى ةربلا وهو رخديو تاتقي ام ىلعأ ركذو « هانعم يف ام ىلع

 ص راخدإلاو تايتقإلا ةلعلا نأ ملعف رخديو تاتقي امم كلذ ىوس ام لخدف

 نأو اونبافتي ال نأ و ةمألاب قفرلا هانعم : لاق “ىنعملا لوقعم هدنع ابرلا ميرحت و

 ءاقبإ ادحاو اسنج هلعجو رخدم تاتقم لك يف كلذ بجوأف ى مهلاومأ اوظفحي
 ديدح ةضفلا وأ بهذلاو ى هؤانثتسا هيلع درب ال شاعملا لصأ ناك ذإ ةمآلا ىلع

_ ٤٤ 



 رسع ق همهذم نأل ادقن و ةئدسذ فاعضأب هزاجأ ثمح ساحن وأ صاصر وأ

 نم كلذ دعب مم هركذ ام ىلع ثيدحلا هحمرخت هملع درب امإ و > انىهذمك موعطملا

 ىلإ ريشم © ربلاب رمتلاو : الثم اضيأ لبقل ثيدحلا يف كلذ ديرأ "ول ذإ ثيدحلا
 حلملا نأ هيلع د ريو ‘ رخدملا تاتقملا دارفأ نم نيدرف لك نيب ابرلا دارتطا

 ةكس عم ابر نوكت له ةضفلاو بهذلا ةكس يف فلتخاو ى اتاتقم سيل

 لهف فيز وأ امهدحأ صقنف نيقفتمم عيب نإو ؟ فرصلا باب يف يتأي اك ساحنلا
 فرصلا يناي افالخ ؟ راضحإ الب صقن ام دا زيو حيحصب لدبي وأ عيبلا خسفي

 ٠ شغ و ١ اهدح ١ صقن كلذك > رعب ريعش و ١ دب ١ در ةربإ "رلبك كلذو

 ١) "لثمب الثم الإ ماعطل . ماعطلا عيب نع ى للع هنأ ,« :ب يعفاشلا لىلد و .

 حتفلاب _ معطلا نم ىتشم موعطملا ىنعمب هنإف ماعطلا وهو ىقتشملاب كلا قّسلعف

 ركذ : ةيعفاشلا ضعب لاق ؛ هتنيتلعب نذؤ٫ قتشملاب كحلا قيلعتو _ ناكسإلاف

 اهانمم ق ام س قلاف > توقلا ه دوصقملاو > ريعشلاو رغلا ةدابع" ثيدح ق

 هانعم ف ام هب ىلاف مُدأتلا هب دوصقملا و > رمتلا ركذو ةرذلاو ٭زرألاك

 يفام هب قحلاف حالصإلا هب دوصقملاو حلملا ركذو ى ةهكفلاو بيبزلاك

 ةلثايملاو لولحلا هيف طرتشي دحاو عون نم ناك ام نأ ةيعفاشلا ضعب ركذو

 لولحلا طرتشا و « لضافتلا هف زاج نيعون نم ناك امو “ قرفتلا لبق ضباقتلاو

 .دواد وبأ و دحأر ملسمو يراخبلا هاور ) ( ١

_ ٥ ٤ 



 هنأ ةفينح يبأ لبلدو ى عون ريعشلاو ربلا : كلام لاقو ى ريمش و ربك ضباقتلاو

 ليكلا ةلعلا نأ لدف “ نوزوملاو ليكملا الإ ةدابعث ثيدح يف ركذي م قل

 ولو رفص وأ صاصر وأ ديدحب امزاجأف ةضفلاو بهذلا ىنثتساو “ نزولاو

 ىلع ليلد همعز يف ثيدحلا نإف ى ءانثتسالا اذه يف ههم ثحبيف “ فاعضأب ةئيسن

 ؟ تاينثتسملا هذه صصخ مبف ى نوزوملاب نوزوملا مرحت

 : هلوق عم نيتبحلاب ةبحلاو نيسلفلاب سلفلاو نيترمتلاب ةرمتلا هتزاجإ امأو
 اردق نوزوملاو ليكملا يف ربتعي هنآل هيف لاكشإ الف سنج تانوزوملاو تاليكملا

 ىلع جتحي لهف : تلق نإو ث ةردن الب دصقيو ى نزولا وأ ليكلا هيف ىتأتي
 عم بهذلاب وأ ةضفلاب رفصلا وأ صاصرلا وأ ديدحلا زاوج يف انعم هعاتجاب كلام
 كلذب هيلع جتحن ال : تلق ؟ دحاو سنج رخديو تاتقي ام لك نأب هلصأ هصقن

 ةعيابملا زيجيو هعنمن ثيح هعنمي هارت اك بورحلاو لوكأملا ريغ يف ابرلا ىري هنأل

 ،برشي وأ لكؤي نأ هنأش نم ايف رخديو تاتقي امب ابرلا طبض امنإو “ زيجن ثيح
 برشي الو لكؤي ال ام كلذ ريغ يف ابرلاب اضيأ لوقي هنإف كلذ يف ابرلا رصحي ملو
 بهذلاب هوحن و ديدحلا هتزاجإ هملع درب الف “فلتخا ثمح زيجيو « سنجلا داحتاب

 . ةضفلاب وأ

 تانوزوملا عيب هدنع زجي مل هنأل كلذب ةفينح يبأ ىلع جتحي ال اذك و
 نأ هنأش نم نوكيال ايف لب قالطإلا ىلع اهزجي مل هنأل ضعبب اهضعب تاليكملاو

 بهذلاب ديدحلا وحن زاجأ هنأ هنع تبث نإو ى نيسلفب سلفك نزوي وأ لاكي
 اكحكسم هنوك مدمل هنزو وأ هليك دتعي مل ايف هلعلف هقالطإ ىلع سيلف ةضفلاو
 . هنزوب ءانتعالا نع جرخو “لق ام الإ زجي مل نزولاب عيب وأ ديتعا نإف

 



 وحن زاوج يف انعم ايهعاتجاب ىنعأ « كلذب ايهيلع جتحي هنأ : « رثآلا ه يفو
 :ليقو “ سنج بوبحلا : ليقو ى 1 لكشم وهو ةضفلاو بهذلاب ديدحلا

 هلك وهف « ال مأ فالغ هل ناك ءاوس هب تاتقي امل ليثت ثيدحلا يف ريمشلاو ربلا

 ى فيرخلا رامث عيمجو “تالسعملا نم اهلك تاوملا و هكاوفلل ليثمت رمتلاو « سنج

 بيبزلاو رمتلاك سنج تالسعملا : ليقو ى رازبإلل ليثمت حلملاو “ سنج اهلك يهف

 ك "دولاو نمسلاو تيزلاك سنج ناهدآلاو لوفلاك سنج فالغ هل امو ى نيتلاو

 ى سنج نومكلاو ةيوركلاو لفلفلاك خيبطلا هب حلصي امو ث سنج موحللا و

 ص موثلاو لصبلاك سنج راوحلاو ‘ ذيبنلاو لخلاو نبللاو ءاملاك سذج ةبرشألاو

 ء ربنملاو كسملاك سنج روطعلاو ‘ دعسلاو ناحيرلا و ءانجحلاك سنج نيحايرلا و

 ؛بشلاو دمتإلاك سنج نداعملاو ثةلينلاو نارفعزلاو ناوجرألاك سنج تاغبصلاو

 . سنج ةحنجألا تاوذو سنج رفاوحلا تاوذو < سنج ماعنألاو

 يفف ؛ بهذملا وه اك ةدح ىلع سنج كلذ نم دحاو لك نأ حيحصلاو

 ثيدحلا ق ركذ ام الإ ابر ال : لبقو « ةئيسن لمجي ةاش عيب زوج : « رثألا ,

 ابر ال : ليقو «ى حخاسفنا هاوسو ى هيف ركذ ام الإ ابر ال : لسىقو ؤ لالح هريغو

 وأ ديدحلا يف فلتخاو « ةاكزلا اهيف مزلت يتلا تسلا بوبحلا يف الإ ماعطلا يف
 ,زك ىلع ابرلا قلطيو ى صاصرب رديدحك ك رخآلإ كلذ وحن وأ ساحنلا وأ صاصرلا

 : وح هسفن ىف ءيشلا ةداز يف ةقيقح وه : ليقف ى ابرلا يف فلتخاو ى مرحم

 ةقيقح : ليقو « نيمهردب مهردك هلبا ةم يف ةدايزلاو « '١ا) ي تبرو تزتها »

 )١( تلصف : ٣٩ .

_ ٤٧ - 



 نبح وأ طقأب نبل الو زيبخ ريبح - وأ قىفدب ريعش وأ ء رب حصي الو

 يذلا عيبملا يمست 3 ة ةقراشملاو > ةعرش ةقىقح : ليقو 0 يناثلا ق زاجع لوألا ق

 ٠ ابر ءارشلا دعب عئابلا دنع داز

 ليقف ى ةريخاتلاب لمع امم رثك أ هل لمعي نأ ىلع المع هريغل لماع يف فلتخاو

 رانيدلا يفو “ ةطورشم ةدايزب زوجي ال : ليقو “ تاراجإلا يف ابر ال هنأل زاوجلاب

 ب ابر : ليقو ى ديب ادي كت مل نإ خاسفنا : ليقف هفرص نم لقأ مهاردب
 وأ .نئيدب هل هعيبي نأ هل زاج هذخأف لجر ىلع نوزوم وأ لبكم "نيد هل نمو

 ع صخرو زجي مل كلذ ىلع آلوأ اقفتا نإو ص مهارد وأ ريناند ناك نإ هل هملسي

 امنإ هترك ذ يذلاو “ فنصملا هرك ذ يذلا هلك فالخلا كلذو « ريرح ريرح زاجو

 ةملكلاب سنجلا دحتا نإ الإ نازئاجف ضرقلاو فرمهلا امأ و ى اعيب ىمسي ايف وه
 . روضحب الإ حيحصلا ىلع زوجي ال فرسدهلاف ى مهاردب ريناتدك

 نيجع وأ ( زيبخ وأ ) هنم نم ( قيقدب) اهوحن وأ ( ريمش وا رب حصي الو )
 فاقلا ناكسإ عم اهمضو اهرسك و ةزمهلا حتفب ( ,طنقاب نبل الو ) هنم ماعط وأ

 فاقلا مضو اهحتفب و ء فاقلا 7 1 حتفبو اهحتفبو « زركلا ف

 ءابلا ناكسإ و مجلا مضب ( نبج وأ ) > منغلا ضيخم نم ذختي ءيش امهرسكبو

 زاجو ص دبزب نمس الو لزا نيس وأ « امديتشتو نوتلا ففغ م امش

 نبللا نع ماق ام لك : ليقو ى جرخأ دق هدبز نأل ى ايهب ضيخم نبلو ى امهب نبج

 نمسلاو طقألاو نبجلاو نبللاب محللا زوجيو “ نبجي رطقأك ضعبب هضعب زوجي ال
 ص هنم ك"دوب محشلا زوجي الو ى زوجي : ليقو ى هنم هنآل محشلا ال دبزلا و

 الإ نبللاب محشلا زوجي ال : ليقو ى هنم جرخي امو نبللاو نمسلاب محشلا زاجا و



 سنج يف قافتال لخب بيبز وأ برب رمت الو { نوتيزب تيز الو

 ( نوتيزب تيز الو ) 0 اقلطم ال : ليقو “إنمس نم ايلاخ اضيخم ناك نإ
 فلخلا اذك و « ال : لمق و « الضافت ديب ادي زاجو “ تيزلا اهنم رصعي رامث وهو

 ناكل ًامدع وأ اخط امقفتا ولو ديب ادي الضافتم حوبطم رعغب خوبطم تيز ف

 سكملابو تيزلاب نوتيزلا عضولا بحاص زاجأ والضافتم ,ديب ادي فالخلا هيف
 . نيتروز نب هللا دبع نع هاكح ى تاقلعملا ف اذك و

 ظلغ ام ةلازإب رمتلا نم لمعي ءيش وهو ى ءارلا مضب ، ( ابرب رمت الو )
 اذك و ى رمتلا لسعب رمتلا الو « هلفت وهو نمسلا ةبأرب نمسلا الو “ ةرمتلا نم

 ص مامط لكبو ى هلك كلذب لحنلا لسع زاجو « هلسعب اهنم ءيش زوجي ال راثلا
 :ليقو ى ءاذغو ماعط هنآل زوجي ال : لىقو ى ءاود هنألو « سنجلا فلاختل

 .. تالسعملاب رمتلا لسع زوجي ال

 رمتلا خبطي نأ رمتلا نم هنأ تملع ام عم "برلا لمع يف : « ناويدلا » يفو

 كدوملاب ملعيو ثلث ىقبي ىتح يقابلا خبطيو ى هلفت عزني مث هخبط يهتني ىتح ءاملاب
 ص حوطنلا لثم كلذو “ عبر ىقبي ىتح : ليقو “ فصن ىقبي ىتح : ليقو
 ى برو حوطن نامسإ هل كلذك رمتلا نم لمع امف ع بيبزلاب حوطنلا لمع زوجيو

 نم برلا لمعي اضيأ : ليقو “ حوطنلا مسإب بيبزلا نم لمعلا كلذ ضتخيو
 . احوطنو اب"ر ىمسيف كلذك بيبزلا

 ص رمتب رمت لخ الو “ بنعلا نم وأ بيبزلا نم لومعم ( ,لحي بيبز وأ )
 نطق و أ ر و و أ رعش و ] ف وص ال و > هب ر وحم ال هنم لمع ام لك لخ ١ ذكمه و

 هيلإ لوؤي امب وأ هنم لمع امب ءيش لك الو ى هنم لمع امب ريرح وأ نراتك وأ

 ٩؛٤ - ) ج ٨ - لينلا - ٤ (



 0 رر__عش وأ راكب لصق زاجو ‘ ةعنصب اهؤايسآ تريغت ولو

 رب نم لمع ام ال و "رب ,ريمش نم لمع ام روح ا اذك و (سنج ف قافتال)

٠ 

 ٠ رخ عسي

 صخرو “ بنعلا نم جضنلا هيف ادب ام وأ رسألا نم لخلا : « ناويدلا » يقو

 نم صخرو “ لسعلا هلخد يذلا بنعلاو ى هنم قوطملا و رسبلا نم بنذملا يف

 عيب يف فلتخاو ، لآم وأ ( ةعنصب اهؤايسأ تريغت ولو ) بيبزلاو رمتلا
 ريعشلا ةلاخن زاجو ى كلذ همشأ امو ى ريمشلاب وأ ةلاخنلاب قيقدلاو ةلاخنلاب نبتلا

 عون نم راتب ءيشلا رذبو “ هريغ رخآ ءيش نم لخم ءيش نم لخ زاجو « حمقلاب
 ى عفانملا قفتم « يناعملا قفتم : هلوق ىنعمو ى كلذ وحنو هقرو وأ ءيشلا كلذ

 لخب بيبزك مسإلا فلتخا ولو ى رقاب اهضعب وأ ةيصاخلاو ى ينعي امم ةعفنملا نإف

 حلاص بيبزلاف « رخآلا ريغ اك ريغي نآل حلاص ربيغت الب يقابلا اضيأو « بيبز

 . بيبز لخب هعيب زجي ملف ,لخ ىلإ ريغي نأل

 رضخأ عرزلا نم عطق يأ ‘ لصق ام وهو ‘ لوصقم يأ ( ليصق زاج و )
 ليصقو « ريمشلاب ريعشلا ليصقو ربلاب "ربلا ليصق زوجيف ( ريعش وأ زربا كب )
 هنم ملعي ام رم دقو “ عون سفنب عون ليصق اجس الو ؛ اذكهو ى رزجلاب رزجلا

 ص نيتلاب بيبزلا و ‘ بيبزلاب رمتلاو “بنعلاب قوقربلاك « رخآب راثلا نم عون زاوج
 زوجيو “:نيتلاب بيبزلاو “ بيبزلاب رمتلا زوجي ال : ليقو « قباسلا فالخلا ىلع
 سأر وأ خم وأ كمسب محل ال « رمتب فشحو حلبك ةكردم ةلغب كردت مل ةلغ عيب

 ؛نالوق محللاب دلجلا يفو « مولعم رادقمب كمسلاب محللا زوجي : ليقو “ بصع وأ

 ص فوص نم نيبوثب نطق بوثو “ سكعلابو فوصب نطق نم لازغ يف اذك و
 ۔۔ "نمب انطق نانمأ ةثالث عيبو هنم اتنم يطعملل لزغي ن انطق نم ءاطعإ زاجو

_ ٠ ٥ 



 . ٠ ٠ > ريماسم همف ولو ‘ ديدح نم الطر اذك بابو

 بيبزلا عنم يف فالخ ال ه_نأ ضعب معزو « موق ههرك و ى لجأ ىلإ لازغ
 خيطبلاك ع مايأ ةثالث يف «داسف فاخي ام عيب يف ضعب صخرو : ليق ث ماعطلاب

 ال امو 2 اصيخرت ال ةلاصالا ىلع زئاج كلذ نأ قيقحتلاو ى ماعطلاب ناجنذابلاو

 ك هداسف فسخ نإ زوح : لقو ى ال : لبقو > ماعطلاب زوح عرقلاك اهيف دسفي

 . انريغ نيبو اننيب فالخلا نم رم ام ىلع ةدايزلاو ةئيسنلا يف هلك كلذو

 اذهو “ ديدح نم ( ريماسم هيف ) ناك ( ولو ديدح نم لطر اذكب بابو )
 اذكب بوثلا اذهو ؤ ساحن ه_۔ف ناك ولو ساحن نم الطر اذك و اذكب عاتملا

 هشأ ام اذكهو : تلق ى ايهنم ءيش هيف ناك ولو « ةضف وأ بهذ نم اذك و

 ليلق هيف احالس عيبي نأ لثم فلاخ ام تاذلاب دوصقملا ثيح نم نكل « كلذ
 اذك و ‘ ىونلاب رمتلا زاجو “ بهذ نم وأ اهنم اذك و اذكب ربتعم ريغ ةضف نم

 دلجلاب ناويحلا زوجيو « كلذ عنمب ليقو ى راتخا ىلع اهاونب زوجت راثلا لك

 ىتارعشملا طرتشي مل اذإ زعملاب رمشلاو ‘ تافوصملا طرتشي مل اذإ منغلاب فوصلاو
 و “ عونلا كلذب عون نم نورقلاو شيرلا تاوذو ربولا تاوذ يف اذكهو

 . محللاب ناويحلا عيب زوجي

 '١»ءناويحلاب محللا عيب نع قلع هللا لوسر ىهن» : يردخلا ديعس يبأ نعو

 ناومحلا ناك نإ زوجي : ليقو “نينجَ يف هزاجأو ى دحاولا سنجلاب كلام هصخو

 ريطك ناوبحلا نم هتامح لوطت ال ا۔هو “ ةريسكلاو ةفولعملاك حبذلا الإ داري ال

 نم يصخلاك هتعفنم تّلق وأ ازمملا نم يصخلاك محللا الإ هيف عفن ال امو ى ءاملا

 . د راد وبأو يةميبلا هاور ) ( ١
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 ناريحو ء هفعضب ديدح راطنقك هيلع قفتملا خاسفنالا عيب زيجو

 . كلاه ةئيسن سنج نم نين وبحب

 خبط نإو : ليق ث محللاب هيبش كلذف ى ةليلق فوصلا يه ىتلا هتعفنم نإف نأضلا

 ورمع نب هللا دبع نأ ةعفاشلا تمعزو ى امطق هسنج نم ناومحلاب هعمب زاج محللا

 ‘قدصملا جورخىلإ ةعبرألابو ، نيريعبلاب ريعبلا هرمأب قلع يبنلل عاتبا صاملا نا
 لمملا زوحي الو ‘ فلاخم هل فرمي ملو لجأ ىلإ ريعب نيرشعب المج “ىلع عابو
 ناويحب ناويح يف فالخلا تملع دقو ى روضح الب دحاو سنج هنأل كلذب

 . راحب لمج و « لمجي دبعك نيفلتح

 اذك و “ كلذك سيلو ى عامجإ رقبلاب نأضلا زاوج : « ناويدلا ه رهاظو

 نمو ى رقبلاب سوماجلا : هلثمو ؛ نالوق « اضيأ نأضلاب زعملا يفو ى لهلاب زعملا يف
 ناك اذإ ريبكلا ةضفلا روضح الب وأ “ ةضفلا روسكل روضح الب فرصلا ابرلا

 ىلع لاق ى اهنيب ناك اذإ ةضف وأ بهذل روضح البو “ ىرخأل ةضف نم فرصلا

 اهنيب لضف ال مهردلاب مهردلاو ؛ اهنيب لضف ال رانيدلاب رانيدلا » : نلع هنع

 بهذب ةجاح هل تناك نمو « بهذب اهفرصيلف ق روب ةجاح هل تناك نمف
 . '١ا) «“ءاهو ءاه فرصلاو “ قرولاب هفرصيلف

 هنأ ىلع قفتا ءاوس ى عنتمم هنأ ىلع يأ ( هيلع قفتملا خاسفنالا عيب زيجو )

 نم نيناويحب ناويحو ، هفعضب ديدح راطنقك ) اخاسفنا ىمسي وأ ابر ىمسي
 ى [اخاسفنا ضعبو 0 ابر كلذ لثم يمسي ضعب ( كلاه ةئيسن ) دحاو ( سنج

 ضعب نأ كلذو ى خسفنم وهف حيحص ريغ عيب ابرلا نإف ی يظفل فالخ وبهو

 )١( هيلع قفتم .
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 ءاه ءاه الإ ابر ربلاب ربلا : هلوق وه يذلا ثيدحلا يف ركذي ملام يمسي انموق

 ركذ ام لثم ى ابر هنومسي انباحصأ و رخآلا ضعنلاو « [خاسفنا هنومسي هوحنو

 ص “رظن ابر وأ خاسفنا سنج نم نيناويحي اناويح نأ ىلع عامجإلا ءاعدا يفو “هيف

 يبنلل عاتبا صاملا نب ورمع نأ اومعزو ص ناويحلا يف ابرلا ىرب ال يعفاشلا نإف

 اريم نيرشعب المج "ىلع عابو “ قدصملا جورخ ىلإ ةعبرألاب و نيربعبب ريعب نلع
 ىلع هلحم لحملاب دارأ هنأ زيجملاو لحملا نيب قرفلاو ‘ فلاخم هل فرعي ملو لجأ ىلإ

 ال ةفصب مهلك ةكئاللا فصو نم ريظن اذهو “ ةروص يف هزيجم زيجملابو قالطإلا

 ةزاجإلاب دارأ وأ ى قفان نّيعم ريغ اضعب فصو نمو © كرشم هنإف مهيف زوجت

 . ايهشت ابرلا ةلماعم
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 ث لجؤم هنم ليكمب لخت ىلع رمت عيبك ةنبازملا نع يهن
 ء ک \ل ذك بلي ز و

 لصف

 عيبك)ريخاتب اهعون نم ليكمي اهراجشأ يف راثلا عيب وهو (ةنبازملا نع يهن)
 عيب ( و) رخؤم يأ (لجؤم) اقلطم راثلا عون نم يأ ( هنم ليكمب لخن ىلع رمت

 نزولاو لجؤم يأ ( كلذك بيبز ) نم وأ بنع نم ليكمب هترجش ىلع بنع

 هترجش ىلع نيت عيبك و « نزولا لمشي ام ليكلاب ديري نأ لمتحيو « ليكلاك
 نيعيابتملا نم الك نآل ةنبازملاب يمسو ‘ سباي وأ [ يرط نيت نم رنأزو وأ ليكب
 هخسفب عيبلا عفد دارأ نبغ ىلعفقو اذإ امهدحأ نأل وأ هقح نع هبحاص عفدي
 ديدشلا عفدلا وهو نبزلا نم ةلعافم ءاضمإب ةدارإلا هذه نع هعفد رخآلا دارأ و

 تيمس و ‘ةرفكملا عفدت ةينابزلا كلذ نمو ى اهبالح نم عنتمت يأ نوبز ةقان : لاقي
 ىلع ايرج ركذ هنكلو ص ديةب ليجأتلا رسيلو ى اهيف عفدلا ةدشل نوبز برحلا

 رمتب رخآ يرتشي ال رضاح رمت هل نم نأ بلاغلا نآل ص ة.لاغلا ةردابتملا ةداملا
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 لجؤم بح ليكمب لبنس" عيبك ةلقاحملا نعو

 ثيدحلا ريسفت يف يردخلا ديعس وبأ هركذي مل هنإف ى ىلوأ هطاقسإو ى رضاح
 رمتلا عيب ةنبازملاف "« ةلقاحملاو ةنبازملا نع فلل هللا لوسر ىهن ه : لاق ذإ

 . حضاولا وه هلك كلذو « ضرألا ءارك ةلقاحملاو ‘ لخنلا سؤور ىلع رمتلاب

 نوكسلاو ةانثملاب ريسفتلا يف لوآلا رمتلا نأ عيب دارملا نأ رجح نبا معزو
 ةمالملا كلذ ىلع هقفاوو ، ةصاخ ةبطرلا اهنأو “ ميملا عم اهحتفو ةثلثملاب يناثلاو

 سوؤر ىلع رمتلاب : هلوق هل لديو : لاق “ ةتس يبأ ني ورمع نب دمح هللا دبع وبأ

 ام لجألا ركذ يفو « لجأ ىلإ نينيبزب ارمت نيبز عيب ةنبازملا عيب ليقو ى لخنلا
 اذك و اذكب لخنلا سؤور ىلع رمتلا عيبب « ناويدلا » يف اهرسف دقو ى رم

 اذإ فنصملا ريسفت نم صخأ يردخلا ريسفتك وهو ص ل۔جألا ركذي ملو ى ارم

 دارأ : لمق « الىك رمتلاب لخنلا رمت عيب يه : رمع نبا نعو « رمتلاب اهاصخ

 نم لوهجمب لوهجم عيب : ليقو ى لخنلا ىلع نكت ولو بط رلاب رمتلا عب
 هب ىرتشاف ةلخنلا تحت رمتلا رضح نإو ث هسنج نم لوهجمب مولعم وأ « هسنج
 اذك و ص زاج ضرألا نم هبرقل وأ هملإ دوعصلاب يرتشملا هماع دقو اهيلع يذلا

 . زجي مل الجآ وأ الجاع رخأ نإو ى راثلا رئاس

 تلُسسلاو ةرذلاو ريعشلا و رس_لاك يتلا بويجلا عيب يهو ) ةلقاحملا نعو (

 لهج هيفو ( لجؤم بح ليكمب لبنس عيبك ) بح ليكمب صمحلاو نخدلاو
 ىلع لاحلا ةعقاول ةنبازملا يفو انه لجآلا ركذو ص بحلا نم لبانسلا يف ام رادقم

 : يردخلا دعس يبأ نعو ‘ رم اه لمجأتلا ركذ يفو > ةلع هللا لوسر دهع

 ٠ يئاسنلاو دمحأر دواد ودأ و ملسم هاور ) آ (



 ح روهشملا وهو اهنم جرخي امم ءزجي : ليقو ى اقلطم يأ « ضرالا ءارك ةلقاحملا ه
 حيب يه ه : ديبع يبأ نع رجح نبا لاق « تازاجإلا يف خيشلا ىرج هيلعو
 بعشت اذإ عرزلا : ثيللا لاق وهو ث « لقحلا نم ذوخأم ى رئلاب هلبنس يف ماعطلا

 عيب : ليقو ث هكاردإ لبق عرزلا عيب هنع ىهنملاو ‘ هقوس ظلغي نأ لبق نم

 : ليقو ى رمتلاب لخنلا سوؤر يف ام عيب : ليقو ى اهحالص ودب لبق ةرمتلا

 هيزنتلا ىلع يهنلا لمحيف ى ةلاهجلل ى كردأ ولو ى اقلطم هلبنس ىف عرزلا عيب يه

 ةطنحلاب ضرألا ءارك يه : كلام نغو « دتشا اذإ بحلا عيبب ثيدحلا دورول

 . مادإ وأ ماعط ليكب وأ

 لاوقألا هذه ىلعو ع اهريغ نم وأ اهنم اقلطم بحلاب ضرألا ءارتكا ; لىقو

 اهقوس ظلغ لبق ىمست يتلا ءاضعألا يف ناك ام عاب هنأل ةلقاحملا عيب يمس

 ص ةنبازم لوق ىلع ىمسي رمتلاب لخنلا ىلع رمتلا عيب نأب ريبخ تنأو ث القح

 هنإف ايارعلا عيب ىمسي اعون الإ زئاج ريغ هنع يهنم وهو ى ةلقاحم لوق ىلعو
 : هل لوقي مث رخآلل اهترمت لجرلا يطعي لخت ايارعلا : عيبرلا لاق “ هيف صخر

 . "يلع كل قيرط ال

 اهصرخب اهعيبي نأ لزت هللا لوسر هل صخرف : يردخلا ديمس وبأ لاق

 وهو « يعفاشلا لاق اك سلجملا يف اضوبقم وأ ص كلام لاق اك الجؤم ولو يأ ارمت
 نأ ةيرملا : كلام لاق ى افازج زيجأ و ى لاق اك ليكلاب اضيأ وهو « نسحأ

 هنم اهيرتشي نأ هل صخرف هيلع هلوخدب ىذأتي مث ةلخنلا لجرلا لجرلا يرعي
 هركيف نيتاسبلا ىلإ راثلا تقو يف مهلهأب اوجرخي نأ ةداغلا تناكو . ه ا رمثب

 ةلمامملا هذه نوكت ال نأ هدنع طرتشيو ى هيلع رخآلا لوخد ليخنلا بحاص
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 يقاسلا هنألو ى .هطئاح لوخدب ررضلا نم هيلع لخدي امل ةصاخ يرعملا عم الإ
 . حالصلا ودب دعب عيبلا نوكي نأو ى ةلخنلاب مئاقلا

 لقأ وأ ةسمخ وأ ةعبرأ وأ ةثالث اقاسوأ تناك نإ الإ ايارعلا عيب ضعب عنمو

 لخنلا ىلع ةلغلا مهل بهوت نيكاسملاب كلذ مهضعب صخو « رثكاب ال اهصرخم عابت
 تبهو « اقلطم اهصرخب لخنلا ىلع رمتلا عيب مهضعب زاجأو ى رمتلاب اهنوعبيف
 ءاوسو ى هريغل وأ هدنع تناك نمل اهميبيف هجوب اهكلم وأ اهارتشا وأ اهعئابل

 رمتلا هل لجعيو “ بمطت نأ ىلإ هربص مدعل وأ لابقتسالا يف رمتلا هتدارإل اهعاب

 ص روهمجلاو يمفاشلل كلذنذ بسنو “ ةلخنلا بحاص ررضت وأ ث هررضتل وأ

 ا۔؛ اهعيبيف اهب رظني نأ قيطي ال انيكسم هل بوهوملا نوكي نأب ضعب اهصخ و
 لوخدب ررضتلا طرشب بهاولا عم الإ كلام كلذ زجي ملو رمت نم ءاش

 . هل بوهوملا

 ةبه وأ عيبب هماقم ماق نمو بهاولا يرتشملا نوك ةيكلاملا ضعب طرتشاو

 حالصلا نوكو “ كلذب هماقم ماق نمو “ هل بوهوملا عئابلا نوك و ثرإ وأ

 نوك و ص يناحمصف ايناحيص وأ ينربف آينرب نإ اهعونب عيبلا نوك و ع !يداب
 ء ذاذجلل ارخؤم ضوعلا نوك و ى اهليك يأ ءاخلا رسكب اهصرخسب ءارشلا

 لقأف قاس وأ ةسمخ نوكت نأو ى نيعم طئاح ىف ال بهاولا ةمذ يف هنوك و

 كلذ نوك و زوملاك سبي ام ال زوللاو زوجلاو بنعلاو حلبلاك سبي امس اهنوك و
 هريغ عم ةدحاو ةقفص يف عمجي ال نأو « روهشملا ىلع ةبهلا ظفلب ال ةيرملا ظفلب

 . ه ا حصألا ىلع اهريغ عم ةصخرلا ماكحأ فالتخال عويبلا نم
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 هضبق لبق ماعط عيب نعو

 هل بوهوملا ررضت طرشب التجمم رمتلاب هريغ وأ بهاولا ديبع وبأ هزاجأ و

 ص رمتلا ىلإ هجايتحال ابطر ا۔ملكأ بجي الو « ارمت بطرلا ةروريص راظتنإب
 ل۔جرلا يرعي نأ ىلعو ى ةبهلا ىلع اهرصقو اهلك ايارعلا روص ةفينح وبأ عنمو
 صخ رف ةبهلا عاجترا يف هل ودبي مث هل كلذ ملسي الو « ةليخن نم ةلخن رمت لجرلا

 رمتلا عيب نع ىهن لع هنأل كلذو « ارمت اهردقب هيطعيو اهسبحي نأ هل
 ايارعلا يف رمع نبا ثيدحو ى روكذملا يردخلا ديعس يبأ ثيدح هدريو ى رمتلاب

 . امهريغو

 رمتلاب رمتلا عيب نع ىهن يذلا وه ايارعلا يف صتخر يذلا : رذنملا نبا لاق
 عبتال : هلوق عم ملسلا يف نذأ اك ى ةباحصلا نم هعامج ةياور نم دحاو ظفل يف

 اهريغ نع ةدرفم يأ ى ةلوعفم ىنعمب ةليعف ديدشتب ةيرع درفملاو ‘ كعم سيل ام
 . طعي مل امع ءاطعإلاب ةدرفنم يأ ةلعاف ىنعمب وأ ى ءاطعإلاب

 هنييعت مدعل لهجلل لي دبعت يهن ( هضبق لبق ماعط عيب نع ) يهن ( و)
 ء لاتخلا و لاتكلا هب عفتنيل هروهظ ىف اضرغ عرشلل ن أل : لسقو “ هكلم مدعو

 مامطلا عيب زوجي هنأ مهضعب معزو ى هب سانلا سوفن ىوقتو ى ءارقفلل رهظيو

 سيل ا۔ے كلذ وحن وأ ةقدص وأ ةبه وأ ضرقب دحأ ةمذ يف ناك نإ هضبق لبق
 الف اماعط عاتبا نم : سابع نا ةياورف ث ءارشلا ثيدحلا يف روكذملا نأل ءارش

 . هيفوتسي ىتح هعيبي

 عاتبا نم : ةياور يفو “ هضبقي ىتح هعيبي الف اماعط ىرقشا نم : ةياور يفو

 ؛هضبق لمق هعيبي نأ هضرتقا نمل اضيأ زوجي هنأو « هلاتكي ىتح هعيبي الف اماعط
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 ةيلوت وأ ةلاقإب نإو ى نمضت مل ام حبرو ، ضبقت مل ام عيب نعو

 . يأر ىلع

 رزبك يفوتسي نأ لبق تيزلا هنم رصتعي ال يذلا رزبلاو ءاودلا عيب زوجي هنأو
 ءا۔اا الإ ت ابارش وأ امادإ ولو ى امامط ىمسي ال ام رزجلاو تفللا رزب و ءاثقلا

 ال لك كلذ نأ قحلاو ص هيف سانلا ححاشتي ال هنأل هضبق لبق هعيب زوجي هنإف

 دق هنكل ءارش نع يذلا ماعطلا هيف ركذ ولو ثيدحلا نأل ى ضبقلا لبق عابي
 نم ناكو ى ال مأ آمامط ناك ءاوس ضبقت مل ام لك عيب نع رخآ ثيدح يف ىهن

 . فنصملا لاق اك « ال مأ ءارش

 ديز نب رباج ىورو “ ( نمضت مل ام حبرو ضبقت مل ام عيب نع ) يهن ( و)
 هجوب كمم سيل يأ « كدنع سيل ام عيب نع ىهن لع هنأ وه هلسرأ اثيدح

 نم معأ نايهنلا ناذهو ى اضيأ هعيب حصي مل بصغ وحنب هدنع ناك ولف « يعرش

 ل ام حُب ر ىنعمو ى هب نادّسقي ثحب اسيل و هضبق لبق م اعطلا عيب نع يهنلا

 ناك نم ىلع عاض عاض ولو ‘ كنامض يف سيلو هيف حبرتو ائيش عيبت نأ نمضت
 هيف مالك يتأ۔يو “ ضبقلا لبق هتعب نكلو هتيرتشا دق وأ ، هيرتشت مث ى هدنع

 ص ال مأ حبر ءاوس يهنلا بكترا دقف ضبقي ملام دحأ عاب اذإف « للا ءاش نإ
 هب هحرف ى هنامض لخدي مل هضبقي مل ام هنآل رخآ ايهن بكترا دقف حبر نإ نكل

 عيبت نم "لكو “ ضبقت مل ام عيبب روصتي نمضت مل ام حبرف “ نمضي مل امب حبر
 ربقلا ةمذ يف ناك ام لك نم زوحي ال وهف هنع يهنم نمضت م ام حبرو ضبقت مل ام

 . كلذ ريغو قادصو ةراجإو ضرقو ملس و نيد نم

 كرشي وأ هيف لبقي وأ هيلوي نأب ةكراشم وأ ( ةيلوت وا ةلاقإب ) ناك (نإو )
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 ‘ م اع لهف

 نلهرب ل نم و > ًاعوسب كثفالثلا ىرب نم يأر وهو ‘ ) يأر ىلع ( هضمة لىق هف

 يف كلذ زوجي لب : تلق « ةنامض الب حبرلاو ضبق الب ةلماعملا "نهب زاجأ عويب

 بيسملا نب ديعس هاور ثيدح يف يقي هصيخرتل عويب نهنإ انلق ولو ى نهب ماعطلا
 وأ ةكرش نم ناك ام الإ ؤ هفوتسي ىتح هعيبي الف اماعط عاتيا نم : هاور نمع

 ال هنأ ,رثأ يفو “ ضرقلاك ةركف ى فورعملا بابب نههبشل يأ ةلاقإ وأ ةيلوت

 يهنلا ثيدح رسفو ؤ نمضت مل ام حبرو ضبقت مل ام عيب عمتجا نإ الإ عنتمي

 . كلذب نمضت مل ام حبرو ضبقت مل ام عيب نع

 هعابف رخآ ىتأ مث ءيش ءارش ىلع لجر عم قفتا نإ :« رثألا ه بحاص لاق
 هضبق لمق هعابف لوألا نم هارتشا نإو “زوجي ال كلذف لوألا نم هضبةي نأ لبق

 هضبق مدعل اذه زوجي ال : ليقو “ ضبق ةيلختلا درجم نأ ىرب اذهو ى زاج هنم

 ضبقي : لاق “ ضبقلا لبق ةلاقإلا عنم نمو “ ثيدحلا رهاظل حيحصلا وهو
 وأ ةلاقإلاب لجأ ىلإ ةمذلا يف ام خسفي الو ةلاقإلاب عئابلا ىلع درب مث يرتشملا

 زو۔يو لماعي وأ هبف لبقي نع الضف ى هلبق هيف هل كح ال هنأل لجألا لبق ربغ
 عيب نع يهنلا تبث اذإو هضبق لبقو هلولح دعب ملسلا عب : مهضعب لوق يف

 . نمضت ل ام حبرو ضبقت ل ام

 امومع نمضت مل ام عيب نع يهنلا عوقول حيحصلا وهو ( ؟ ماع ) وه ( لهف)
 عقاولا هنألو ى هيف يهنلل اظيلغت ثيداحألا ضعب يف ركذلاب ماعطلا صخ امنإ و

 تيرتشا : مازح نب ميكح لاق ى مهاهنف هنولعفي سانلا ىأر هنألو « ابلاغ

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف © هضبقأ نأ لبق هيف تحرو ةقدصلا نم اماعط
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 ًاعاتم ىرتشا نمو ، فالخ نوزومو ليكمب وأ ماعطب صاخ وأ

 . عيبلا متو لجال

 > نمضد ل ام حبر هنوكب يهنلا قلعف ك )١( » نمضت ل ام حبر ذخأت ال ,

 ماعطلا صوصخ ىلع ةعقاو « ام » تناك ولف “ هنع ”يهنم نمضب ل ام حبر لكف

 وأ ، هنمضت مل مامط حبر وأ ماعطلا نم نمضت مل ام حبر : لوقي نأب كلذ نبل

 وأ ( مومعلا د رب ل ول مومعلا مهوب ام رسعي ال__ف ؤ هنمضت ل يذلا ماعطلا حبر

 ( وأ ) ، كلامل بسنو ثيداحألا ضعب يف رك ذلاب هصبصختل ( ماعطب صاخ

 ملام نوزومو ليكم ريغب زاجو ى هري۔غ وأ اماعط ( نوزوم و ليكممب ) صاخ
 ىتح هعبت الف نزوي وأ لاكي ام امأ : عيبرلا لاق ى يرتشملا وأ عئابلا عجرب

 . ( فالخ ) ؟ هضمقت

 ىتح يرتشا اذإ نزوي وأ لاكي ءيش عيب زوجي ال هنأ اوعمجأ : « رثألا » يف
 ليكملا يف كلذ زاجأ نم لوق ىلع علطي م رثألا اذه بحاص لعل و « ضيقي

 يناثلا لوقلا وهو ى ماعطلا ىلع عنملا رصقو ى اماعط نكي مل امم امهريغو نوزوملا و

 لوق ثدح مث عامجإلا ناك وأ باحصألا عمجإ دارأ وأ ، فنصملا مالك يف

 الإ ملعي الو عمسي ال هنأ عامجإلا كلذ ىنعم وأ ى كلذ زاوج ىلع ءانب رخآ

 وأ هيلع علطي مل رخآ لوق ناك دقو ع عامجإ نيقي نيب نوزوملاو ل.كملا يف عنملا
 . دعب ثدح

 الب هعيي متي ال هنإف ماعطلل جرخم ( عيبلا متو لجأل اعاتم ىرتشا نمو )

 ٠ هحام نباو دمحأر يئاسنلاو دواد وبأ و ملسمو يراخبلا هارر ) ( ١



 ددجيو ضبقلا لبق نمثلاب ذخؤي ال : ليقف ، لح ىتح هضبقي ملو

 نإ ضبقي مل نإو ' نمثلاب هذخأ راتخملاو 2 هموي نم هضبق لبق لجأ
 . اضيأ هب هضبق دعب هكرت نإ موزللا يف فالخ الو هرايتخاب هكرت

 اذك و ى ةيلختلا درجمب عاتملا رئاس ضبقك هضلبق نإف ى افازج ناك نإ الإ ضبق

 ةداعإ هيف طرتشي ال ام كلذ وحن وأ ثرإ وأ ةبه نم نوزوم وأ لىكم مامط

 لجألا ( "لح ىتح هضبقي ملو ) ةبلخت هضبقف كلذب عيبو ت نزولا وأ ليكلا
 ددجيو ضبقلا لبق ) نمثلا ءاطعإ ىلع ربجي ال يأ ( نمثلاب ذخؤي ال : ليقف )
 دارأ نإ الإ ( هموي نم هضبق لبق ) الوأ هبلع ىرتشا يذلا لجألا وه ( اجأ

 هربج يأ ( نمثلاب هذخأ راتخاو ) لجأ ديدجت الب نمثلا هيلإ ملسي نأ يرقشلملا

 نإو ( هرايتخاب هكرت نإ ) عاتملا كلذ ( ضبقي مل نإو ) نمثلا ملست ىلع
 فلتو كلذ وح وأ تبثتي وأ دهشي وأ نمثلا هيفوي قح عئابلا هنع هسبح

 عضبقلانم لجألا ددجي : ليقف لجألا مامت لبق هضبق نإو “نهرلاك هيف اب بهذ
 . ال : ليقو

 دعب هكرت نإ ) لجألا ديدجت الب نمثلا ءاطعإ موزل ( موزللا يف فالخ الو )
 هك رت نإ ديدجت الب ءاطعإلا موزل مدع يف الو ( اضيأ ) هرابتخاب يأ ( هب هضبق

 هبلجي نأ بلط م هرايتخاب هضبق دعب هك رب نإو ‘ هضبق لبق هرايتخا نودب
 هكرت نإو ى لجألا مامتو بلطلا تقو نيب ام لثم نامزلا نم هل ددج هنم عنمف
 نإ هلثم هرومأمو هدبعو عئابلا لفطو ى ديدجت الف عئابلا ريغ عنامل هضبق لبق
 ريمض « ءاملا » نآل 2 « هب » ف « ءاملا ه ىلإ ةدئاع « اضرأ ه ةظفل و ‘ اوعنم

 :هلوق نع رظنلا عطقب موزللا : هلوق ىلإ وأ “رايتخإلا ركذ مدقت دقو ى رايتخإلا
 ص ىبأف كلام ذخ : عئابلا هل لاق نإو ى اهطاقسإ ىلوآلاو ى يف فالخ الو
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 دقعلا درجم فازجلاو ضورعلاو لوصالاف 4 عيبملا يف فلتخيو

 , ةيلختلاو

 ددحم ال ةنامأك هنإف كدنع هعد : هل لاق وأ ، هكرتو تكس وأ ال : لاقف

 نأ يرقشملا ىبأو نمثلا هيطعي ىقح يرتشملا لواني نأ عئابلا ىبأ نإ و ع لجألا
 مث « نمثلا يطعي نأ آلوأ يرتشملا ىلع مك_ح ىرتشا ام ضبقي ىتح نمثلا هل واني

 ايف نإ : ضعب لاق اك “ عوجرلا ايل سيلو عاباه4 هلواني نأ عئابلا ىلع

 . عوج رلا

 طرش يأ عاتملاو ضورملا يف ضبقلا نإ : رخآ الوق ضعب نع خيشلا لاق
 يرقشملا ىلع مكحي ال يأ ع ضبقب هيلع مكحي ال هنآل عيب الف نكي مل ايف “ بجو وأ
 ملس نإف ص الاح ناك اذإ نمثلا هيلإ ملسي ىتح عئابلا ىلع ميلستب الو “ ضبقي نأ
 ىلإ هيلع يف « ءاهلا ه دوع فعضيو عيبملا هيلإ متلسي نأ عئابلا ىلع كح نمثلا
 داجإ ردقي وأ ضيبقتلا ىنعمب ضبقلا نوكي هفعض ىلعو دعب رهظأ دق هنأل عئابلا

 . هنم ي رتشملل ضمقلا

 الو نزوت ال يتلا ( ضورعلاو لوصألاف ‘ عيبملا يف ) ضبقلا ( فلتخيو )
 ءارشلا لبق عارد وحنب ردق وأ لك وأ نزو امو ى عارد وحنب ردقت الو لاكت

 ( فازجلاو ) ل_بق عقاولا ريدقتلا وأ نزولا وأ ليكلاب ءافتكإلا زوجي ثحي

 وهو “ليك الب اعومجب يرتشا وأ عيب ام وهو - اهمض و اهحتفو ميجلا رسكب -

 ردقيف هيلعو “ يردصملا ىنعملاب قلطي ةيسرافلا يف « فاكلاب ه فازك برعم
 دقعلا درجم ) نهيف ضبقلا فازجلا عيبم وأ “ فازجلا وذ يأ ى فاضم

 . يرقشملاو عيبملا نيب ( ةيلختلا و



 . حصو © نزوب نوزومك ليكب هؤافيتسا ليكملاو اهب ملع ةطاحإ و

 نمض ضبقلا هيف طرتشي مل نم ضورعلا يقاب مقي مل ام لك عوجر

 ص عئابلا نمض هطرش نمو س دقعلاب يرتملا

 ص فازجلاو ضورعلاو لوصألا نم ركذ ام ةلمجي يأ ( اهب ملع ةطاحإ و )

 ! نإو ث خلا درجم فازجلاو ضورعلاو لوصألا ضبقف يأ آلوأ ريدقتلا زوجيو
 ( ليكملاو ) 0 ةيلخت الف اقلغم هكرتو تيبلا وأ رادلا وحن حاتفم هطمي

 ! توزوك ] لكب هؤافيتسا لبكملا ضبقو ‘ ردقي وأ ( ليكب هؤافيتسا )
 ةعرذأ وحنب ردقمو دعب ضبقب دودعمو هضبق كلذف ( نزوب ) ىفوتسي

 هنإ : ليق لب ليكلا ف لثما لوخد لمتحيو ى ربش و عارد وحنب ضقي رابشأو

 وحنو ةدعلاو نزولاو لبكلا دعب هبلختلا نم اضيأ دب الو ى ليكلا نم فرملا يف

 دع وأ نزو وأ ليك ( عقي مل ام ) رتشمو عئاب نم ( لك عوجر "حصو ) عرذلا
 نم عاض عيبملا عاض نإ ينعأ “ كلذ عقي مل ام عئابلا ىلع نايضلاف « عارذ وحن وأ

 لاكت" الو نزوت ال يتلا ( ضورعلا يقاب ) امأو “ عوجرلا حصي ال : ليقو ى هلام

 طرتشي مل نم ) ف افازج تعيب يتلاو ى عارذلا عون اهيف لعفي الو "دَملاب تسيل و
 (يرتشملا) ميملا ديدشتب ( نمضت ) ضبقلا ةلزنم هيلختلا لزنو ديلاب ( ضبقلا هيف
 ى يرتشملا لام نم فلت دقعلا دعب فلت اذإ يأ ( دقعلاب ) ناضلا همزلأ يأ

 ٠ عئابلا نمثلا همزليف

 لخدو “ ضبقلا لبق عاض نإ ( عئابلا نمض ) ديلاب ضبقلا ( هطرش نمو )
 مهاردلا نم دع وأ 1 وأ نزول جتحي مل امو « ناويحلا انه ضورملا يف

 نم امهوحن وأ نيرانيد وأ رانيدب عبابتلا نوكي نأب رتاكّسلا رئاسو ريناندلا و
 همامأ امهرد هل عضو اذإف ى ةعرس هيلإ رظنلا درجمب نيبتي يذلا ليلقلا ددعلا

 



 دقنو ضبقلاب يرتشملاو ميلستلاب عئابلا ربحو .« لكل عوجر الو

 : لقو > ةلاقإ إ عقت م نإ عنتما نأ ضبقي ىتح سبحو .« نمللا

 > اهف لعب الو لبق ال ًاعم ناربحب

 ديلاب ضبقلا نم دب ال : ليقو “ ضورملا رئاس نيبو هنيب ىلخ نمك ناك عنام الو
 وأ حاتفم ذخأ لصألا ضبق : ليقو ع روفنلا ةبادلا يف اذك و « لوصألا ريغ يف

 عوجر الو) لماملا وأ ريجآلا ريرقت ددج اذإ ام هلثمو لماملا وأ ريجألا ليدبت

 وأ لكلا عقو ثيحو ليك وحنل جاتحي ال ضرع ىلع دقعلا عقو ثيح ( لكل

 ام يرتشملل ملسي نأب يأ ( ميلستلاب ) آلأوأ ( عئابلا ربجيو ) يهب وه ايف نزولا
 لجأ نإو ث ذئنيح عئابلل هراضحإ يأ ( نمثلا دقنو ضبقلاب يرتشملاو ) عاب
 فنا ضبقي ىتح ) يرتشملاو ملسي ىتح عئابلا ( سبحيو ) لجآلا لح نيحف
 . اهب اهنم ىضر اهنيب ( ةلاقإ عقت مل نإ ) ا ( عنتما

 لاقو ص اماعط لجر نم عاتبا الجر نإ : ليقو : هتارصتخم ضعب يف لاف
 :لاقف حيرش ىلإ يصتخاف ى هضبقي ال لمجف « نمثلا كثتدقنأ ينتيفوأ اذإ : هل

 ضبقلا ىلع ربجيو يفوتسي قح كلذب هنم ءاميإب دجسملا ةبراس ىلإ هوطبرا
 ال : لبقو ك نمثلا يرقشملا يقوب ىح ضورملا ملستب كح آل : لبقو > داقنإلاو

 لبق ال اعم داقنإلا و ممالستلاب كحي : لبقو > هارتشم ضيقي ىح هداقناب هملع كحي

 . انه لاق ك > دعب الو

 عم ضبقلاو ميلستلا يف يأ ( اهيف دعب الو لبق ال اعم ناربجي : ليقو )
 ام رخآلا لعفي نأ ىلإ امهدحأ رابجإب رظتني ال نأ ةيعملا ىنعمو ث نمثلا داقنإ

 بسحي رخآلا لبق هربج يف عورشلاو امهدحأل مالكلا قبس امأو ى هيلع ربجأ
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 هداسفل تبثي ال وأ ضبق لبق عيب ايف لوألا عئابلل حبرلا لهو

 وأ اضيأ لوألل نوكي عيبلا اذهب ةعلس تتاف نإ له مم ء يهنلا
 ص ددرت هيف ؟يرتشملا هعفدي ال وأ ءارقفلل

 ى عيبملا ميلست نم اذه ىبأو اعم ارضح وأ ى هب سأب الف نوك رلل ال ناكمإلا

 ى ركنملا نع يهن اهنيب دانعلا عطق مكاحلا دارأو ط نمثلا دقنو « هضبق نم اذهو

 ىلع امأو ث نايضلاك امه ريغ نم كلذ ىلع رمأ بترت وأ صاع ايهنم الك نأل امطقو

 عنابلل حب رلا لهو ) رخآلا ربجأ نعذأ اذإف ةصاخ امهدحأ ربجيف لوألا لوقلا

 عيبلا حصو يناثلل لاملا سأرو ىلوآلا هضسئاب نم ( ضبق لبق عيب ايف لوألا
 عيبلا ىلع هذخآ لكوي ملو هعبي مل لاملا بحاص نآل ى فيعص وهو « عئابلا ىصعو

 ح۔برلا هل نوكيف لوآلا عئابلا هزاجأ نإ الإ لصأ عيبلا ( تبثي ال وأ )

 مل ام عيب نع ( يهنلاب هداسفل ) لوألا عئابلا هزاجأ ولو هلاطبإ يناثلا يرتشملل و
 اذلو ى هريغ لامل عئاب وهف ى هنامض ىلع رقتسي مل ام عاب يناثلا عئابلا نأل « ضبقت
 لب ى ةزاجإلا هعم حصت الف يهنلاب هداسف رابتعا امأو ى ريغلا هزاجأ نإ زاجأ

 . هزاجأ نإ الإ توبثلا مدع يدنع حضاولاو “ ديدجت نم دب ال

 زاجأ نإ ( اضيا لوذال ) حبرلا ( نوكي عيبلا اذهب ةعلس تتاف نإ له مث )
 ةميقلا وأ لثملاب اودارتو عيبلا لطبو ( يرتشملا هعفدي ال وأ ءارقفلل وأ ) علا

 وهو هزاجأ نإ الإ الوأ عيبلا تبث لهف حبر نكي مل نإو “ يدنع حضاولا وهو

 لاوقأ مدقت ام لب : تلق ( ددرت ) مكحلا يف وأ حبرلا يف يأ ( هيف ) “ حضاولا

 رجّتلاب دافتسا امف ابرلا لامب رجتا نم اذك و “ جيرختلاب اهضعبو ى صنلاب اهضعب
 وهو “ كلذ ريغ : ليقو ى ءارقفلل : ليقو “ رجاتلل ءانع الو لاملا بحاصل
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 ء هضبق لبق عابي ال قادصو ةزاجإو ضرقو . لسك 7

 الب رخآ دنع ةعلس دحأ مواسي نأ نمضت ل ام حبر ىنعم : ليقو

 . ضبقي مل نإو دقع .نإ زاجو ٠ اهئارش لبق اهعيبيف دقع

 ١ 4 كلاومأ سؤور مكلف < : ىلاعت هلوق هيفاني الو ٤0 لوآلا حيحصلاو ى لطاب

 هدي نم جرخ ام درب اهنم لك لب ابرلا دقع يف مكل ديز ام اوذخأت ال هانعم نأل

 ةقدصو رذنو ( قادصو ةزاجإو ضرقو ملسك ) ع۔.ب الب ( ةمذب امو )
 رمو ‘ هيف فالخلا رم دقو ةيكلاملل افالخ ( هضبق لبق ) اضيأ ( عابيال)
 هب ةلماعملاو هصيبو ملسلا ةيلوت زاوجب ليق دقو “ نمضت مل ام حبر ريسفت اضيأ

 ضبقت مل ام عيب ( ىنعم : ليقو ) ضبقي مل ولو لجأ لح اذإ هجو ياب
 هبيجيف ( دقع داب رخآ دنع ةعلس دحأ مواسي نأ “ نمضت مل ام حبر ) و

 ص كمم سيل ام عيب كلذ ىمسيو ( اهنارش لبق اهميبيف ) هاضرب امب اهبحاص
 نإ هارت اك كلذ ريغ ليقو ! كلذ نم معأ كمم سيل ام عيب لب : تلق

 . للا ءاش

 نإ نكي مل وأ حبرلا هيف ( ضبقي مل نإو دقع نإ ) ضعب دنع ( زاجو )
 هارتشا نإ امأو : لاق ذإ «ناويدلا» ةرابع يف راتخخلا وهو “ آاصخشم عيبملا ناك

 ص زئاج ريغ ج لوقي نم مهنمو « زئاج كلذف “ هضبقي نأ لبق هعابف لوألا نم
 دارأ لجر لثم كلذو ى هلصأ كدنع سيل امو كمم سيل ام عيب نع ىهنو

 بهذف ي هدنع نكي مل وهو 1 يدنع وه : رخآ لجر هل لاقف ءيش ءارش دارأ

 ) ١( ةرقبلا ةروس : ٢٧٩ .
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 . : . . دقنب نإو نيد عيب نع يبنو

 ى زئاج عيبلاف لعف نإف “ كلذ لعفي ال هنإف لوألل هععابف رخآ نم هارتشاف
 . ها زوجي ال كلذف هارتشا مث آال“وأ هعاب نإ امأو

 كعم سيل ام ىلع لجرل عيبلا عطقت نأ كمم سبل ام عيب : مهضعب لاق

 الإ لهجلل يناثلا عيبلا كلذ زجي مل هفرعت مل نكل ءارشلاب كل ناك نإو كعم

 هكلمي ال ام ءارش عئابلا يرقثملا لأسي نأ : ليقو 0 عببلا اتممتأ و هاتفرع نإ

 هنودب وأ رعسلا كلذب هريغ نم هل يرتشي مث ءارشلا عطق يف دك ؤيونمثب هعيابيف
 عسيبلا مامتإ يف رايخلا هلف هرمأ الب هل هعابف ريغلا لام هدنع ناك نإو ى رثكأ وأ
 سيل ام عيبت نأ ضعب ركذو “هدنع سيل ام عئابك نوكي الو ى هلام ذخأ يفو
 تمب ام رثكأب هدجت دق كنأل هعفدتف هيرتشتف كروف نم بهذت نأ ىلع كدنع
 الو الطاب لضف ام لك اتف لقأب هدجت دقو “ نمثلا هب لمكي ام كدنع نم يدؤتف

 انث ناك هدجو نإف ص نمثو فلس نيب ردآدرت نم هبف املو لطابلاب لاملا لكأ زوجي

 . رظن هيفو ليق اذك ى افلس ناك الإ و

 ةدقتم ران هيف دوع عيبو « رمجلا عيب زاجو سابتقإلا عيب نع ( يهنو )
 هتلخن وأ هترجش وأ هضرأ ةرمث عيب وهو ى ةمواعملا عيب نعو ى ةدقتم ريغ وأ

 نإ ايس الو ( دقنب ) هعيب ناك ( نإو ) ةمذلا يف ام يأ ( نيد عيب نع ) [ماوعأ

 ولو ةزئاجف ةلواحملا الإ هريغ ةمذ يف يرتشملل امب وأ يرتشملا ةمذ يف نيدب ناك
 كعم سيل ام عيب نم وهف لاح لك ىلعو ى دشأ هنإف نيدلاب نيدلا عيب اهيف ناك

 لبق ماعطلا عيب نمو “ نمضت مل ام حبرو “ نمضت مل ام عيب نمو 4 كدنعالو

 نمو “ ناصقن وأ ةدايزب ناك نإ ابرلا نمو ى اماعط ناك نإ هئافيتساو هضبق

 الو افرص اركذي ملو ءاوس كلذ ناك نإو ى نيَعب كلذ ناك نإ ريخأتب فرصلا



 ك فلسو عيب نعو

 نيد لجر ىلع هل نمك نيدي نْيد عيب امأ كلذ ةقيقح لبق زاجو ع افلس ناك ميب

 ى هبحاص نيدب رخآل نيدلا نم كلمي ام دحاو لك عابف عبار ىلع نيد ,ثلاثل و

 ةئام هل نمك نيد ق ند خسف امأو كنئدب ثلاثل هعابف لجر ىلع نيد هل نمكو

 نيرهش ىلإ نيسمخو ةئام يف وأ رهش ىلإ بوث يف اهخسفف اهلجأ لخدف لجر ىلع
 وهو مايأ ةثالث نم رثكأ طرشب ملسلا لام سأر ريخاأتك نيدب نيد ءادتبا اماو

 ؛باتكلاب مرح وهف ةيلهاجلا ابر باب نم هنآل اهنم دشأ يناثلاو“لوألا نم فعضأ
 ضبقلا نكي ال امو قوسلاو تيبلا لثم ىلإ باهذلا يف رفتغاو « ةنسلاب امهو
 ولو لمملا هب لصتي اريثك ناك وأ اريسي ناك نإ هلمحي نمب تأي ام ردق وأ هيف الإ

 . ھا زوجي الف لايمأ ةتس يف كلذ ناك نإ الإ ارهش

 ادي ليحكم الو نوزوم الو ماعطب سيل يذلا نيدلا عيب نوفلاحخلا زاجأ و

 هاورو ى ماللا دعب ةزمهلاب ۔يلاكلاو ى ءيلاكلاب ءيلاكلا عيب يف ثيدحلا نأل رديب

 تيلكتو ةزمهلاب تآلكت :لاقي“٤رخأتملا ىنعمب نيدلا “ةزمهلا لدب ءايلاب يممصألا
 ص زمهلاب ؤلكت ردصملاو ى ةئدسن تذخأ ىنعمب تملعت نزوب امهالكو ى ءايلاب

 ةلح و زمهلاب ةألك و رصقلاب ةالكو دملاب هءالك اما و“دعتمك ةفوذحم ءايلاب لكتو

 ىلإ ملت نأ نيدلاب نيدلا عيب نمو ع تْيَتلكتو تالكتل ردصم ءامسأف ءايلاب

 يرتشأ لام الو ص هكيطعأ مامط يدنع سيل : كل لاق لح اذإف لجأل مامط

 . زوجي ال اذه وحنتف « اذك ىلإ نمثلاب ينلجأ و يل هعب نكلو ى كيطعاف هب

 يف لاق ى ةدابع ضرقلا نآل ع ضرق يأ ( فلسو عيب ) عاتجا ( نعو )

 كلذب ائيش هنم يرتشي نأ ىلع ائيش لجرل لجر فّلسي نأ كلذو:« ناويدلا »
 يهنلا لب ه ها زوجي ال :لوقي نم مهنمو ى زئاج عيبلاف لعف نإف هل هفلسأ يذلا
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 . ,رتشمو عئاب نم نوكيو

 نأ نأ لجال اهنمث نم رثكأب ةعلسلا عاب دق نوكي نأ نمؤي مل "ءاوس هقالطإ ىلع
 امب ءارشلا مقي ءاوسو ى نمأ وأ “ كلذ لجأل لقأب هل تميب وأ هل ضرقي
 هدييقت مدعب مومعلا كلذ ضعب ىلإ فنصملا راشأ دقو ى ال مأ هركذ اك هل ضرقأ

 ( نوكيو ) : هلوقب رخآلا ضعبلا ىلإو ص هل ضرقأ امب ءارشلاب الو كلذ نمأي
 ىلع اذكب ةعلسلا هذه كل عيبأ :لجرلا لوقي نأ لثم ( ( عئاب نم ) كلذ "ءادتبا

 نع م اك هب اذك ينع يرتشت نأ ىلع اذك كفتلسأ وأ ءاذك ينفلست نأ

 كاذك هب يريغ نم وأ نالف نم يرتشت نأ ىلع :لاق وأ هب لقب ل وأ « ناويدلا »

 ةعفنم رجت َ فلسو عيب هنأ قدصي هنأل ينم الو يريغ نم الو نالف نم لقي مل و أ

 لثم ( رتشم ) نم ( و ) ‘ هبحاص ةهج نم هيلإ تعجر امبرو ى ريغلل تناك ولو
 كفلسأ وأ ث هب ظفل ركذي مل وأ هب اذك كنم يرتشأل اذك ينفلس : لوقي نأ
 ث نيتقفص وأ ةقفص يف فلسلاو عيبلا ناك ءاوسو “ اذك كنم يرتشأل اذك

 . ةقفص يف اناك اذإ امم ديقم يهنلا نأ ضعب معزو

 فلسلا نأل ى نمثلا يف ةلاهجلل زوجي ال فلسلا طرشب عيبلا نأ ضعب ركذو
 عافتنالاو “ صقنأف يرتشملا نم وأ اهلثم نمث نم ديزأ نمثلاف عئابلا نم ناك نإ
 وهو عناملا لاوزل عيبلا حص هطرش فلسلا طرتشم طقسأ ولف « لوهجم كلذب
 ضيق ءاوسف لوألا ىلعو « نالوق كلامل بسنو ى داسف ىلع لوخدل ال ثوأ روهشملا

 طقسي مل نإو ك حصي مل باغو ضبق نإ : ليقو ى ال "وأ هيلع باغو فلسلا

 نم لقألا لف عئابلا نم فلسلا ناكو تتاف نإو « ةعلسلا درتف دسف طرشلا

 ص هدصق ضيقنب لموعف نمثلا يف دادزيل فلسأ هنأل ضبقلا موي ةميقلا وأ نمثلا
 لموعف نمثلا نم طحيل فلسأ هنأل “ اهنم رثكألا هيلعف يرتشملا نم ناك نإو
 امهو فلسلا طرشب امهوحنو ءاركلاو ةراجإلا زوجت ال اذك و ؛ هدصق ضقنب

 . عيبلاو فلسلا عاتجا يف قبس ام ايهيف يرجيو ث عيبلاك وأ عيب
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 هريغل اهرج ن وكي دقو ٠. رعغل وأ هل ي أ ةعفنم “رج ضرق نع ىهن دقو

 نأ لثم ع هريغو كلذ ممي وهو ، كلذب هيلإ نسحي هريغ نأل هسفنل اهل ةرج
 ىرج ولف « كلذ وحن وأ ةجاح هل يضقيل وأ همدحي وأ هنم لكأيل هل فلسي

 . زاج هلجأل نكي ملو هلبق اهنيب كلذ

 ام الإ ‘ بتكلا ضعب يفو “ نينسب ءيش عيب وهو ى ةَهناسملا نع يهنو

 راثلا عيب نازيجي اتاك ايهنأ ى ريبزلا نباو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يور

 ى _نروفلاحلا اهاور ‘ ثيدحلا اهدري ةفيعض اهنع ةياور يهو ى نينسب

 . ملعأ هللاو



 باب

 نبعيابتل ضراع ع رذتب عيب اندنع زوجب ال

 باب

 عن ١ رذل ١ ق

 لصوتم يأ ءابرلا وحن ىلإ اهب عورذم ةلعف وأ ى ةلصخ ىنممب ةعيرذ عمج وهو

 ث لاجآلا عويب ةيكلاملا ةيمستو « ليحتب اهيلإ عورذم هنم ةعطق وأ ى هيلإ اهب
 ، زوجت :لبقف “ اهزاوج يف فلتخم عئارذلا لئاسمو “ تابالقلا عيب اضيأ ىمسيو

 اهلطبأ امنإ اهلطبأ نم نأل 2 زوج ال مهتلا ىلع سانلا لمحو « ةفنأتسم عويب اهنأو
 نم لاوقآلا هذهف “ كلذ ضعب هرك و “ يتآلا ةشئاع مالكب جتحا نمو ى ةمهتلاب
 ناظ نظيف ادحاو الوق ةلأسم يف امهريغو فنصملاو خيشلا ركذ امبرو“بابلا ةلمج

 . كلذك سيلو ى لوقلا كلذ الإ اهيف سيل هنأ

 وحن ىلإ لصوتب يأ ( عُرذتب عيب ) مكحلا يف ( ان ) رثكأ ( دنع زوجي ال )
 هنأ كلذو ى اهتلماعم ءانثأ يف عقاو يأ ( نيعيابتل ضراع ) تامرحملا نم برلا

 هنع يهنلا بجيف رمألا رهاظ يف هيلع هناينبي الو عيبلا لوأ هنأ ركذي ال



 خسفي ال نكلو زوجي ال امم ناك نإف “ هوحن وأ ابر هرهاظ نأل هداسفب مكحلاو

 تذخأ دقو ى ةمهتلا ىلع امل لمح كلذو ى هداسفب مكحي الو يهنلا بجو مقو نإ

 نب ديز ةيرسل تلاق ذإ رهاظلا ىلع رمآلا ترجأو ةمهتلاب اهنع هللا يضر ةشئاع
 نم ةيراج عاتبا هنأ كلذو ع بتي مل نإ هلمع لطبأ دق هنأ اديز يفلبأ : مقرأ
 ى ةئام تسب ادقن ةيرسلا هنم اهترتشاف “ءاطملا جورخ ىلإ مهرد ةئام يناب هتيرس
 ديسلا نيب عقي ابرلا نأ يف صن اذهو ىةلجؤم ةئام يناثب ةئام تس ىلإ رمآلا لآف
 ناك اذإ هعوقو يدنع قيقحتلاو ‘ فالخ هيف رم دقو « كلمي هنأ و « هكولممو

 اهنا لمتحيو « هدارأ نإ ديسلل هب مكحي ناك ولو هل عاب ام هل عدي هنأ ديسلا ةين يف
 نيبو اهنيب عيبلا عقوو تقتع مث ةيرس تناك نأب تناك ام رابتعاب ةيرس تيمس

 ريغ زوجي ال امم هىلإ لآ ام ناك اذإ عرذتلا عيب زوج : لبقو “ قتعلا دعب ديز

 لاق هبو ص ةمهتلا ىلع سانلا لمحي الئل رهاظلا يف رمآلا لوأ نم عيبلا هيلع ينبم

 الإو ع [آمطق زجي مل زوجي ال ام اينع نإف للا نيبو اهنيب ايف امأو ى يمفاشلا

 لامعألا امنإ : ثيدح يف ةلخاد اهلك ابرلا 'لَّيح : مهضعب لاق دقو ى اعطق زاج
 يونملا نآل ى اهنع يهنملا عويبلا ليح اذكهو ث ثيداحألا نم هوحن و « تابنلاب

 . ةدايزب ھا حيحصلا عيبلا نود هوحغ و ايرلا

 ناقفتي ام ىلع نانيادتملا قفتي هنأ نم دالبلا هذه لهأ هلمعي ام كلذ نمو

 ديرم اهميبي مث ادقن لثم ةلاير ةئامب لصأ وأ اضرع لاملا بحاص يرتشيف ى هيلع
 ريغ ةئامب ادقن لوألا عئابلل اهعيبي مث « ةئيسف لثم رشعو ةئامب هنع نيدلا ذخأ

 ص ةليح لصألا وأ ضرملاو “ ةئيسن .ةرشعو ةئامب ةئام ىلإ كلذ لآف ى الثم عبر

 ء هطقل يف كلذ زاوج رماع نب ىسوم انمع رك ذ دق نكلو « ابرلا نيع كلذو
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 نوكي نأ يفبنيو ى ابرلا يف عقوي ام لك نع هسفن رهطي نأ هب ذخآ ىلع بجيف

 لجأ ىلإ ينم يرتشت نأ ىلع اقفتي نأ هيلع ناقفتي ام ىلع ناقفتي : هلوق ىنعم

 كعم سيل ام عيب نم ةيانعلا هذه سيل و ى اذكب الجاع هتيرتشا ام اذكم اذك

 . هب سأب ال دعو درجم يه لب

 نوكي نأ لثم ى هب سأب ال عئابلا ىلإ عجري ام لك نأ اضيأ مهضعب ركذو
 رجنخلا اذه ينم رتشا :كل لوقيف “ هينطعأ : هل لوقتف رانيد دحأ ىلع كل

 ركذو ى بجاو ةينلا ريهطتو ى ةئيسن نئيرانيدب هل هعيبت مث رانيدب هيرتشتف
 هيلإ لصوتلا دصق ام لك هلوق ىلعو « اهتمرح نع كلضف ةليحلا ةهارك مدع يكبسلا
 ادر رجح نا هاوقو ى ةهارك الب زاج امارح هنوك ثيح نم ال هتاذ ثبح نم

 دقعلا ىلع ةقباس يهو ةقفاوملا دنع هتين نأب ابرلا وحن لبح نالطبب لاق نم ىلع

 : ثيدحب لدتساو ى لعفلاب تنرتقا اذإ رثؤت امنإ ةمنلا نأل « هيف رثؤت الف

 ةلمحلا هملعف رمتلا نم عون وهو )١‘ « ابينج اهب رتشا مث مهاردلاب عمجلا عيب »

 بيترتلا نم شغلاو خاسفنالاو ى ابرلا باب يف روكذم ثيدحلاو ى ابرلا نم ةعناملا

 هنم ضبقيو بحاص ريغل عيبي نأ هَرَمأ نوكي نأ زاوجل هيف ليلد ال : تلق
 مث بينجلا بحاصل كلذ عيبب هرمأ ناك نإف ى ابينج اهب يرتشي مث مهاردلا

 اهب يدتشيف ليح ىلع نكل اهرضحي وأ بينجلاب مهاردلا نم هيلع امع هيضاقي
 يناثلا ىلإ لوآلا لعفلا فاضي نأ ةعيرذلا عيب يف لصألاو“ةليح هنا معنف بينجلا

 وهو ( ةعلس عئابك ) رمآلا هيلإ لآ اب كحيف يرتشملا دي يف حص ام رظنيو

 )١( نابح نباو يقهيبلاو هجام نبا هاور .
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 لوؤيف لجآل نيرشعب ءارسشب اهيرتشم نم اهذخأي مش ك ادقن ةرشعب

 ةرات وهو « ةليح اهنيب ةعلسلاو ص ةلجؤم نرسشعب ةرشع عفد ىلإ

 : ىلإ ةراتو هركذ ام ىلإ لوؤي

 ءيش ريقفلا دي يف ىقبيل رهظأ لوألاو ى ينغلا ديرب نأ زوجيو ى جاتحملا ربقفلا
 (ءارشب اعرتشم نم اهذخاي مث) نمث روضح يأ ردقن عيب يأ ( ادقن ةرشعب )

 فالتخال اضيأ ذخأي ب هقلعت زوجيو ى ءارشب قلعتم ( نرمشعب) ذخأي ب قلعتم
 . ديب دي ريغ لجاع وأ ( لجآل ) نئيءابلا ىنعم

 هبلع صن ام الإ ىنعمو ازاوج هرك ذ ثيح لجآلاك بابلا يف لجاملا اذكهو

 ةعلسلاو ص ةلجؤم نيرشعب ةرشع عفد ىلإ ) روكذملا اهلعف عجرب ( لوؤيف )
 نإ الإ ابر كلذ نأب اهلع كحي ال هنأ يدنع يذلاو > ابر كلذف ) ةليح اهنيب

 عيب سيلو ى تابالق مهضعب فرع يف كلذ ىمسيو “ ابرلا ادصق امهنأ رهظ

 . لصألا يفو ى ضورملا رئاس يف روصتي لب “ ةعلسلاب اصتخم ةعيرذلا

 مث ةلجؤم [آمرد نيعبرأب "ةاش لجر نم ىرتشا نم : « رثألا » يف ءاج دقو

 نم ىرتشاف لام ىلإ رباج جاتحاو ى مارح : ليقو ى هلعف زاج رقنلاب هل اهعاب
 ى انأ : رازبلا لاقف ؟ ادقن ينم ارتشي نم : لاق مث اهضبقو لجأ ىلإ ابايث رازب
 نإ هوركم : ليقف ى دقنلاب هارتشا مث ةئيسن عاتم عاب نم وأ « ادقن هل اهعابف
 : ليقو ى ةئيسن وأ ردقنب هب هعاب امب هيرتشي ن أ هلو « هب عاب ام نودب هارتشا

 .«رثآلا» ص ھا قوسلا يف عابي هدجو نإ هركي ال : ليقو ى اقلطم هركي ال

 ءيش عفد نم طقف ( هركذ ام ىلإ لوؤي ةرات وه ) عُرذتلا عيب ( و )
 ىلإو كلذ ) فا ( لوؤي ) ةراتو ( . سنجلا داحتا عم لجؤم هنم رث_ك أب
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 ةلجؤم ةرشعب ةعلس عيبك ليجعتو عضو ىلإو ، كديزأو ينرظنأ
 تبلوط نإو س هدنع ةدايزب ةبلاطم الب لجألا لبق ةيناهثب درت مش
 . كديزأو ينرظنأ ىلإ لآ

 ص ينرتخأ يأ ث ءاظلا رسكو مطق ةزمه يهو ةزمهلا حتفب « ( ينارظنأ )

 ص عم ىنعمب واولا نأ ىلع ديزأ بصنب انمث ( كديزأو ) ينيد لَجأ رخأ يأ
 لاحلاو ى ةيقيقحتلا دق وأ ى أدتبملا ريدقت ىلع لاحلل واولا نأ ىلع هعفرب وأ

 نآلا امأو “ لصألا بسحي كلذو ى رتتسملا وأ ءايلا اهبحاصو ةنراقم ال ةردقم

 نم طاقسإ ( علضو ) ىلإو “كلذ ( ىلإ ) ةرات ( و ) “ ىلإ ب رورجم هلك كلذف

 نأ ه بصنلاب ( درت مث ‘ةلجؤم ةرشعب ةعلس عيبك ) لجألل ( ليجمتو ) نمثلا
 ىلإ وأ اد۔ةن تناك نأب ( لجألا ليق ةيناثب ) عيب ىلع ردصملل افطع ةرمضم
 نيرشعب ةملس عيب كلذ لثمو ى هلبق تضبقو الجاع وأ لوألا لجألا لبق لجأ
 هف تدر اذإ ام لك نم كلذ وحنو ى كلذك لجألا لبق ةرشعب اهدرو ةلجؤم

 هب ام ىلع ( ةدايزب ةبلاطم الب ) كلذ ناك نإف ، لوألا لجآلا لبق ىدؤي صقانب
 ص لوألا عيبلا لجأ دنع يأ ى ( هدنع ) لوآلا عيبلا هب امل ةممتم يناثلا عيبلا
 يذلا لاثملا يف ةرشعلاو ىهلاثم يف ةيناثلا وه ءيش عفد نم ركذ ام ىلإ لوؤي هنإف

 سنجلاو ع تركذ يذلا يف نورشملاو هلاثم يف ةرشملا وهو هنم رثكأب تركذ

 ص ضبق الب لجؤملا ةرشملاب ةيناثلا عاب دقو ليجمتو عضو ىلإو “ دحاو
 دصقب ولو نازئاج ليجعتلاو عضولا لب كلذ ادصقي م هنأل زاوجلا قيقحتلاو

 ٠ ضعب دنع

 ةيناملا ىلع ةرشعلا نم نينثإلا ةدايز لجألا دنع ةدايزلا يأ ( تبلوط ناو )
 اذهو ى ( كديزأو ينارظنأ ىلإ ) و ركذ ام ىلإ اهلعف ( لآ ) ةدايز قلطم وأ
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 عيبك هئافيتسا لبق ماعط عيب ىلإو ةتيسن زوجي ال ام عيب ىلإو

 لبق هيرتشم نم هعئاب هيرتشي مث لجؤم نمثب نوزوم وأ ليكم
 . . . . . . ، نزو وأ لىكب هميلست

 ىرخاتملا :لوآلا لجألل نانثإ ديز مث“لوألا لبق لجأل ةيناقب ميبلانوكل رابتعا
 يناثلا ءاج ىتح اهضبقي مل وأ « يناثلا عيبلا لجأ « لجألا دنع ةيناثلا ضبق ءاوس

 عيبلا لجأ دنع ضبقلا ةروص يفف ى اهيف هصاق وأ « ةرشملا ىطعأو اهضبقف
 ةيناثلا ذخأ يذلا وهو ادحاو ديزب بلاط يذلاو ، راظتنإلل نوكي يناثلا

 يذلا راظتنإلا بلاط نوكي ةيناثلا ضبق ريخأت ةروص يفو ى ةرشملا يطعيو

 ةيناثلا هيلع يذلا وه ديزي يذلاو ى يناثلا عيبلا لجأ ىلإ ةيناثلا هيلع

 ص نيبناجلا نم ةمعنتمم ةدايزلا نآل « عنتمبف اهنيب كلذ ريوصتب لابتحإلا نوكيف

 وهو ةئيسن الو ادقن زوجي ال ام عيب ىلإو ى ةعست ذخأيف ةرشع يطعي نأ لثم
 . ةمذلا يف ام

 عيب نإف ى ةئيسن زوج ال ام عيب ىلإ “ اضيأ لآ ةضفلاو بهذلل ناك نإو
 قيرطب ناك نإو “هسنجي سنج لك اذك و « ءاوس ولو زوجي ال ايهب ةضفلاو بهذلا
 ( زوجي ال ام عيب ىلإ ) لؤي ةرات ( و ) : هلوقب كلذ ىلإ راشأو “ زاج ضرقلا
 ملام عيب هيلع مزلو ( هنافيتسا لبق ماعط عيب ىلا ) ةرات ( و ةئيسن ) هميي
 ةمذ وأ هتمذ ف ام حوسم وأ دودعم وأ ( نوزوم وأ ليكم عيبك ) ضبقت

 هميلست لبق هيرتشم نم هعناب هيرتشي مث لجؤم نمثب ) ةمذلاب ءءادتبا وأ هريغ
 مل ولو ادبأ حوسمملاو دودمملا كح اذكهو دحت وأ ةحاسم وأ ( نزو وأ ليكب
 اهىلإ فاضم نوزوملا وأ ليكملا ىلإ ةدئاع هميلست ءاهو ى انأ الو وه هركذي
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 . > اقلطم عنتميف

 وأ “ هريمض وأ « يرتشملا وهو فوذحم لعافلاو ى هلوعفل ردصم ةفاضإ ملست

 فوذحم لعافلاو “ لعافل ردصم ةفاضإ .ميلست اهيلإ فاضم يرتشملا ىلإ ةدئاع

 عثابلا ىلإ ميلستلا دارملاو "امهدحأ ريمض وأ ص ليكلا وأ نزولا وهو

 . روكذملا

 وأ لجألا لبق ةئيسن وأ ادقن ءارشلا ناك ءاوس ( اقلطم ) كلذ ( عنتميف )

 وأ صقنلاب وأ ةدايزلاب لوألا لجآلا لبق لجأ ىلإ وأ ادقن ناك نإ هنأل « هدعب

 نإو ى ادحتا نإ لجأل هسنج سنج عيبو ى كديزأو يفرظنا : هيفف ى ةاواسملا
 ع ةمذلا يف ام عيب هلك كلذ يفو « هئافتسا لبق ماعطلا عيب هيفف ًامامط ناك

 ىفوتسا نإو ی اضيأ نمضت مل ام حبرف حبر هيف ناك نإو “ ضبقت مل ام عيبو

 هسنحح سنح عيبو > كديزأو يفرظنا : همفف لوألا لق لجأ لإ وأ ادقن ناكو

 عانتمالا ديقيف ةاواسملا عم سنجلا داحتاب سأب ال : ضعب لاقو ى ادحتا نإ لجأل
 ركذ ام ريغ ناك نإو ى لوألا نع اصقان يناثلا ءارشلا نوكي نأب نيتلأسملا يف

 الو ابرلا دصق نكي م اذإ اهلك رك ذ يذل! لئاسملا يف زاوجلا يدنع يذلا و « زاج

 ى بابلا لوأ خيشلا هبلإ راشأ اك تركذ اك زاوجلاب ليق دقو ى ةدايزلاو راظتنالا

 . ىفخي ال اك اهب سأب الف ليجمتلاو عضولا امأو

 بسحب بابلا لئاسم يف لجب عيبلاك دقن ريغ لجامب عيبلا نأ ملعاو .

 لحو ى اهب الإ اولثمي مل ولو ضورملاب اصتخم عرذتلا عيب سيلو ٤ اهيف ن اكمإلا

 قيرطب هريغ ةعلس عاب اذإ امأ « هل ءارشلاو هل عيبملا ناك اذإ ام بابلا لئاسم

 اذك و ث ليصفت ريغ نم اهيرتشم نم هسفنل اهؤارش هلف ةعلسلا ريغ وأ الثم ةلاكولا

 . ليصفت الب زوجي هارتشا نمم ءارمشلاب هريغل هدرو هلام عاب ول
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 ًاليصفتو ًاقلطم زاج هفالخب وأ هب اهعاب ام لثمب هتعلس ىرتشا نمو

 وآ دقن صقانب اهارتشا نإف ء لجأ ىلإ اهعاب نإ صقانلاو دئازلا ي
 لوألا لبق لجأب

 ( هب اهعاب ام لثمي ) لبق هل تناك يتلاب ةملسلا يأ ( هتملس ىرتشا نمو )

 زاج ) ريمشلاب ارتشيو مهاردلاب اهعيبي نأ لثم ( هفالخب وأ ) ةيمكو اسنج
 ناك اذإ ابس الو ى مهتي ال ناك اذإ هدعب وأ لوآلا لبق لجآل وأ ادقن ( اقلطم
 عفدو هيلإ هتملس تدر هتدجو ةيناثلا ىلإ ىلوألا ةعيبلا تفضأ ولف فالخب

 مل لب ى ايلع الإ عقي مل عيبلا ناكف لجألا دنع اهنمث ذخايو ريمشلاك ىرخأ
 لوؤي كلذ سيل اضيأو ى لوآلا عيبلا نث وهو دحاو نغ الإ نيتدقعلا يف نكي

 نأ لبق ماعطلا عيب ىلإ الو ى كديزأ و ينرظنأ : ىلإ الو “ ليجعتو عضو لإ

 ناك اذإ فنصماو خيشلا هزاجا امبرو ةئيسن هسنج ءيشلا عيب ىلإ الو ى ىفوتسي
 فنصملا هزاجأ امو ى هلك كلذ نم هولخلف زاج ام لك اذكهو ةئيسن ولو ءاوس

 ةاواسمب ولو سنجلاب سنجلا عنمل فانم همالك نم هلثم يفو ى اقلطم زاج : هلوق يف
 عم سنجلاب سنجلا نإف « ريخاتلا يف سنجلاب ابرلاب ايهنومهتي ال ملف « ريخاتلا عم
 . ةاواسملا عم ولو ابر ريخأتلا

 درلا ( يف ) لصفم زاج وأ ليصفت زاوج يأ ( ذايصفت ) زاج ( و )
 هنع ( صقانلا ) ب اهنارشب درلا يف ( و ) هب اهعابامع ( دئازلا ) ب اهئارشب
 لجأل نيرشعب اهميبي نأ لثم ( ادقن صقانب اهارتشا نإف لجأ ىلإ اهعاب نإ )
 وأ لجأ ىلإ يأ ( لجاب ) صقانب ءارشلاب اهدر ( وأ ) ادقن ةرشعب اهيرتشيو
 فصنل ةرشعب اهيرتشيو رهشل نيرشعب اهميبي نأ لثم ( لوألا لبق ) لجأ ىلع



 لبق لجأب وأ دقنب زاج دئازب نإو ، دعبأب وأ واسمب زاجو ،عنتما
 واسم زاوجلا رهظتساو ٤ هدعب ال لوألا

 تملع دقو ى ةليح ةعلسلاو ى ةلجؤم نيرشعب ةرشع ىلإ لآ هنأل ( عنتما ) رهش
 . كلذل ادصق نكي مل اذإ زاوجلا قيقحتلا نأ

 نأ لثم « لوآلا لجألل ( واسم ) لجأ ( ب ) ضقانب اهؤارتشا ( زاج و )
 نأ لثم ى لوآلا نم ( دعباب وأ ) هيلإ ةرشعب اهيرتشيو رهشل نيرشمب اهعيبي

 اقلطم ةدايزلاب ابرلا روصي نمو “ نيرهشل ةرشعب اهيرتشيو رهشل نيرشعب اهعيبي
 امهدحأ نم ةدايز هيق املك نم هوحنو اضيأ كلذ عنم رتشم وأ عئاب نمتذاك ءاوس

 ‘حيحصلا وهو “ هريغ وأ عرذتلا باب يف ريخأتلا عم وأ ى اقلطم سذجلا داحتا عم

 . عاب الو رتشم اهديقي ملو ةدايزلاب ابرلا عنمب ءاج ثيدحلا نآل

 ( زاج ) هب عاب ام ىلع ( دئاز ) نمث ( ب ) اهارتشاو لجأل اهعاب ( نإو )
 ًادقن نيرشعب اهبرتشيو رهشل ةرشعب اهعيبي نأ لثم ( دقنب ) هنوك لاح هؤارتشا
 اهبرتشيو نيرهشل ةرشعب اهعيبي نأ لثم ( لوألا ) لجالا ( لبق لجاب وأ )
 لوآلا لجألا دنع ضبقي هنأل عنتما هدعب ناك نإف ( هدعب ال ) هرهشل نيرشعب

 ثيح عنم اقلطم ةدايزلاب ابرلا روصي نمو “ نيرسثع يناثلا دنع عفديو ةرشع
 ءارشلاو لجأل عيبلا يف يشحملا ةمالعلا هرهظتسا ( زاوجلا رهظتساو ) تناك
 ةلزنب كلذ نآل لوآلا لجألل ( واممم ) لجأ ( ب ) عاب ام ىلع دئاز نمثب

 . فرصلا

 ةيدعبلاو ةيدقنلا انلزأ و لجألا ةاواسم هيلإ انممض اذإ روكذملا لاثملا يفف

 روصي نم نكلو ص اهمكح لطب دق ةعلسلاو “ نيرشع كلذو ص ةرشع اذه رضحي
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 ء ةلاقإب دنازلا عفدو ، صاقتلا وأ سلجملا يف ضباقتلا طرشب

 دقنب ةعلس عنابل زاجو ،قوس يف عابت اهدجو نإ اقلطم صخرو

 { صقن وأ ةدايزب نإو دقنب اهدري نأ

 بحاص عفدلا يف مدقت نإو « كلذ عنم ادقن ولو سنجلا داحتا و ةدايزلاب ابرلا

 بناج يأ نم ةدايزلاب ابرلا روصي اضعب نأ تملع دقو ى ةمهتلا تفتنا نيرشعلا

 يشحملا نسحتساو “هللا همحر يشحملا ةزاجإل فلاخم وهو ى سنجلا داحتا عم تناك

 ( سلجملا يف ضباقتلا طرشب ) زئاج واسم لجأب زاوجلا نم ركذ ام نوكي نأ
 وأ ) لجآلا دنع دحاو سلجم يف نيرشع كاذو ةرشع اذه لاثملا يف ضبقي نأب

 . هل يتلا ةرشعلاب هبلع يتلا ةرشعلا ايهنم لك لطبي نأب ( صاقتلا

 صاقتلا دعب ةيقابلا ةرشعلا نورشعلا هيلع يذلا عفدي نأب ( دنازلا عفدو )

 لوألا لجألا لطبت اهنآل ( ةلاقإب ) ةدايزلا يف ليصفتلا كلذ روصتي الو هبحاصل
 ةرشعلاب عربتو هتعلس هملإ تدر لاثملا يفف ى ائيش يرتشملا نم مئابلا ذخاي الف

 . لجأ ىلإ وأ ادقن ةدئازلا

 رثكأ وأ هب اهعاب ام لثمب ( اقلطم ) اهدري نأ الثم ةملس عئابل ( صخرو )
 وأ هلبق وأ لوآلا لجآلا دعب لجآلا ناك ءاوس “ فالخبو ادقن وأ لجأب لقأ وأ

 عم قفتي ن أ نودب ( قوس يف عابت اهدج و نإ ) لجأ الب لوآلا ناك وأ هعم

 دي نم تجرخ دق ناك نإ ابس الو ى ءىش ىلع قوسلا يف امهف عئابلا يرقشملا

 نإو دقنب اهدري نأ دقنب ةعلس عئابل زاجو ) ريغلا اذه اهعابو هريغ ىلإ يرتشملا
 الجاع هنم لقأب وأ هلثمب وأ هب اهعاب ام لثمب اهارتشا نإ اذك و ( صقن وأ ةدايزب
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 لوآلا لجآلا عم نوكي نأ ةئيسن ناك اذإ لقألا يف طرتشيو الجآو ادقن ريغ

 . رم اك . دعب و ]

 بهذم ىلع امأو ى انبهذم ىلع عنملا روصو زاوجلا روص كل ترهظ دقو

 لجألو « ادقن يناثلا هنمثف هنمث سنج هارتشاو لجأل ائيش عاب نمف ڵ ةيكلاملا

 وأ لقأ وأ لوآلا نمثلابامإ ةعبرألا نم لكو ث هعم وأ دعبأ وأ لوألا نود

 روص ثالث تعنتما ص ةثالث يف ةعبرأ برض نم ةروص ةرشع انثا كلذو رثكأ

 دعبأ ىلإ رثكأب وأ لوآلا لجألا نود لقأب وأ ادقن لقأب هارتشا اذإ ام يهو

 ؛نانمثلا فلتخا ولو « زاج نالجألا ىواست نإ طباضلاو “ عست تزاجو ى هنم

 اهنم ذخأ ام لثم ءاطعلاب ةقباسلا ديلل عجر نإف نانمثلاو نالجألا فلتخا نإو
 ادقن ةيناثب تدر رهشل ةرشعب ةعلس عذملا ةلثمأف “ عنتما رثكأ وأ ڵ زاج لقأ وأ

 رهش فصن دعب وأ نآلا ةينامث عفديو هتعلس هل تعجر دقف رهش فصنل وأ

 ىلع دتملاب نايهتم اهنأل يأ زوجي ال ةدايزب فلس كلذف دعب ةرشع اهنع ذخأيو
 هل عفديو هيلإ تمجر دقف نيرهشل رشع ينثاب تدروأ كلذل دصقلاو « ةدايزلا
 ى ةدايزب فلس كلذف رشع ينثا عئابلا نم دعب اهنع ذخاي ةرشع رهش دعب يرتشملا

 ضرقلا ىلع ضوعلا ذخأو ى اهلبق نيتروصلا يف عئابلاو انه يرقشملا فلسملا نكل

 نكلو ىلاعت لا هنآل اقلطم هدصق زوجي ال لب ی تحس" ةرم لوأ نم دصق اذإ

 هلوبقو ناسحإلا قلطم قيرط ىلع ايل زاج يضاقتلا دنع ضرتقملا هيلإ نسحأ اذإ
 لجأل ةرشعب وأ ادقن ةرشعب هنم اهيرتشي مث رهشل ةرشعب عيبي نأ زاوجلا ةلثمأ و
 وأ لوألا نود لجأل وأ ادقن رشع ينثاب وأ ةدعب وأ لوألا عم وأ لوألا نود

 . ةلقلاو ةرثكلاك ءادرلاو ةدوجلاو هدعب وأ هيلإ ةيناثب وأ هعم



 لوألا عيبلا ناك اذإ اهف فنصملا ركذ يتلا روصلا كل لمشي لودج اذهو

 يف كانمي نم امبصإ عضت نأ هنايبو ى هيلع "سقف لجؤم وأ ادقن يناثلاو لجؤم

 يف ىرسيلا نم اعبصإ عضتو ى لايشلا ةهج ىلإ اهرجتو لوألا تاعبرم نم عبرم

 اهرجت و هنم هضرفت ام بسح لاجآلاو دقنلا اهيف بوتكملا تاعبرملا نم عبرم

 : عنمو زاوج نم مكحلا دجت اتقتلا ثيحف ى لفسأ

 ةثالث ا ن ارهش رهش إ دقن | - _- و - ف ىفاشلا مسلا لوآلا عيبلا

 هضرفت ام بح لجؤم رهو

 زن اج زئاج زئ اج زئاج نيرشعب د ر ح نيرهش ىلا نيرشعب عاب

 زئاج زئاج عنتمم عنتمم ةرشعب در ش اهيلإ اهب عاب

               عنتمم { زئاج | زئاج | زئاج ] نيثالثب در مث اهيلإ ةرشب عاب
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 هؤارش هعئابل زاج لوألا ءارثلا لع يسح صقن عيبب ثدح نإ

 . ةئيسن هب هعاب امم لقأب دقن

 ادقن لوآلا عيبلا ناك اذإ ابف روصلا نم هركذ ام لمشي رخآ لودج اذهو

 : مهفاف لوألا نايب دح ىلع هنامبو الحؤم وأ ًادقن ىناثلاو

 رهش دقن لجأبو ادقن يناثلا ادقن لوألا عيبلا ١

 عنتمم زئاج نيرشعب درو ةرشعب ًادقن عاب

 زئاج ) زئاج اهب درو ةرشعب ادقن عاب

 زئاج زئاج ةسمخب درو اهب ادقن عاب

           زئاج زئاج ريعشب هدرو ةرشعب ادقن عاب
 هتاذ يف صقن نأب ( يسح صقن ) عيبم يف يأ ( عيبممب ثدح ناو )

 ابس الو ( ادقن هؤارش هعنابل زاج لوألا ءارثلا ) نيح يف يتلا لاحلا ( ىلع )

 يف ةدايزلا نوكل ( ةئيسن ) ال وأ ( هب هعاب امم لقاب ) اقلطم لجآ وأ الجاع
 عجر لب اهلك دقنب هيلإ عجرت مل ذإ ةمهت الف يناثلا يف صقنلل ةلباقم لوألا عيبلا
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 آدقن ةرشعب ةعلس عناب لاقأ نإو ى داز نإ ًاقلطم زاوجلا رهظتسلو
. 3 

 ىرخا ةرشع هل ديزي نا لع اهيرتشم

 نإو “ يرقشملا ةمذ يف يذلا دئازلا ةلباقم يف نوكي رخآلا ضعبلاو اهضعب هيلإ

 ادقن عيبملا عئابلا دري مث هكسميو ائيش عيبملا نم يرتشملا صقني نأ آلوأ اقفتا
 ثدح نإو :لاق هنأك “ ثدح نإو : هلوق هل لديو ى زجي مل ةئيسن عاب امم لقأب

 . زاج طقف لوآلا عيبلا دعب كلذ ادصق نإو ى آلوأ ايهنم صقن الب

 : لبقو “ يسحلاك : ليقف “ نالوق ةميقلا صقن وهو يونعملا صقنلا يفو

 ةعلسك راص يسحلا وأ فلخلا ىلع يونعملا صقنلابو اهيلإ حيولتلا رم دقو ى ال

 لجألا دعب لجأل رثكأب هصقن دعب هدر ول ام لقأب ادقن : هلوقب جرخو ى ىرخأ
 ثودح لثمو “ كلذ ادصقي مل اذإ زاوجلا قيقحتلاو : ليق ابف زوجي الف لوألا

 درلا وأ بيعملا راتخي يرثشملا نأ ىلع انينب اذإ ملعي مل نأ دعب بيعلا روهظ صقنلا

 اذك و “الجنآ وأ الجاع وأ ادقن هءارش همئابل زاج بمعملا راتخا نإف ى شرأ الو

 ام عئابلا در زاوج ( زاوجلا رهظتساو ) شرآلا هلو بيعملا موزلب لوقلا ىلع
 لجألا ناك ءاوس “ رثكأ وأ لقأ وأ عاب ام لثمب لجاع وأ ادقن ( اقلطم ) هعاب

 ةعلسك اهب هتروريصل ةيسح ةدايز عيبملا ( داز نإ ) هدعب وأ هعم وأ لوألا لبق
 . نالوقلا ةيونعملا ةدايزلا يفو ى ةميقلا دزت مل ولو ىرخأ

 رثكأ و : لاق « هنمثب هعئابل عيبملا كرت ةلاقإلا : ةفرع نبا لاق ( لاق نإو )
 ةعلس ) ةلاقإلل بلاطلا وهف لاقأ لوعفم ( عئاب ) عيبملا ضبق لبق اهلايعتسا

 نأ ىلع ) لاقأ لعاف ( ارقشم ) دقن عيب يأ ( ادقن ) عئابب قلعتم ( ةوشعب
 ص عيبلا اهب عقاولا ةرشعلا عئابلا هل در نأب ( ىرخأ ةرشع ) اهمئاب ( هل ديزب
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 وأ . ً×آدقن ةدايزب هلاقتسا مش لجأب ال وأ عاب نإ اذكو { دقنب زاج

 هل دازو عئابلا لاقتساف ةلجؤم ةرشعب ةعلس يرتشم مدن نإو ث لجأب
 زاج ةسحخ

 نيح ين ( دقنب ) ةرشعلا هل داز نإ اهلعف ( زاج ) ةرثع كلذ دعب هل ديزيو

 ةرشع ءاطعإب اهمتأ الجاع وأ لجأل اهداز نإو ى زجي مل اهرخأ نإو ى ةلاقإلا
 ال هنأ قيقحتلا نأ رمو “ عيبلا داسفب مكحيف ةلاقإلاو ةملسلاب ليحتلاو نيرشمب
 ٠ آلوأ كلذل اهدصق رهظب ل ام هب سأب ال

 وأ ( لجأ ) ىلإ لشم ةرشع ( ب ال وأ عاب نإ ) عيبلا زوجي ( اذكو )
 ةرشع ةدايز ( ةدايزب ) هليقي نأ عئابلا بلط يأ ( هناقتسا مث ) دقن ريغ لجامب

 وأ ( لجأب وأ ) ةلاقإلا نيح ( ادقن ) يرتشملل اهيطعي عئابلا نم الثم ىرخأ
 تنأ الجاع لوألا عيبلا اهيف ناك يتلا ةروصلا يف طرتشي نكل دقن ريغ لجاع

 لجألا ةروص عم قفتتف كال وأ هب عيبملا ضبق لبق ةدايزلا ضبقو ةلاقإلا نوكت
 ع لوآلا لجألا تخسف ةلاقإلاو ى ةرشعب عربت لب ءيش هدي لخدي م هنأ يف
 يتلا ةرشعلل ءارش كلذ سبيلف « ةمالسلل ءاضق نوكت يرقشملا ةمذ يف يتلا ةرشعلاو

 نإو ص ىباسلا قيقحتلا نم رم ام كلذ يفو ت مهتي الف ةرشعو ةعلسب هتمذ يف

 در رخأو ةلجؤم ىرخأ ةرشع هل عئابلا ةدايزب يرتشملا هلاقأو ى ةرشعب ادقن عاب

 هيفف لجأل نيرشعب ةرشع ذخأو هتعلس تدر دقف ةديزملا لجأ لح ىتح ىلوألا
 . ناقباسلا قيقحتلاو عملا

 لاقتساف ) دقن ريغ ةلجمم وأ ( ةلجؤم ةرشعب ةعلس يرتشم مدن ناو )
 ةسخلا داز نإ ( زاج ) ةرشعلا ضبق لبق ( ةسمخ ) عئابلل يأ ( هل دازو عنابلا

 



 , زاج ةسمخ كاسمإب هلاقتساف ادقن ةرشعب الوأ ىرتشا نإو ، لجأب ال

 { لجألا دنع ماعطلا زاعو نمثلا دقنأو لجؤم ماعطل ملسأ نمو

 هماعط ناكم هيلإ هعفدي مث ملسملا نم هيرتشي نأ هل زوجي لبف

 لجاب اهداز نإ هنأل لجاع وأ ( لجاب ) اهداز نإ ( ال ) ةلاقإلا نيح يف ادقن

 يتلا ةرشعلا يهو مهارد ة ةرشمب دقن ريغ مها رد ةسمخو ة ةعلس عئابك ناك لجاع وأ

 زاج اهرضحأ ولف ‘ ةسخلا ةهج نم حدقلاو “ لجألل ةخسافلا ةلاقإلاب اهقحتسا

 ىرقشا ام هل درب نأ لثم هسنجي عيبلا عقو ام ريغ داز نإ و “ةعلسلا رضحت مل ولو

 مزليف عئابلل هتمذ يف يتلا ةرشعلا ضعبل الباقم ديزملا ناك رضاح ريغ ابوثو هنم
 عاتملا رئاس ف هروصتب انلق نإ نيع البو دقن الب ملسلاو ك كمعم سل ام عيب

 اماعط ددزملا ناك نإو > نع الو دقن الب ملسلا مهضمب زاجأ دق نكل « ء طضملا

 ءافيتسالا لبق ماعطلا عاب هنأ

 كاسمإب)مئابلا يرتشملا لاقتسا يأ (هلاقتساف ادقن ةرشعب الوأ ىرتشا نإو)
 ةعلسلا يرتشملا هل دربو ى طقف ىرخآلا ةسخلا يرتشملا دريف ةرشعلا نم ( ةمسخ

 ةيلوتلل زيجم صقنلاو ديزلاب ةلاقإلا روص نم مدقت ام نأ ملعاو < ايهلعف ( زاج )
 . عئابلل ةيلوتلا زيجم لوق ىلع ءانب وأ ايهب

 ذخأ ( زاعو نمثلا دقناو لجؤم ماعطل ) ريناند وأ مهارد ( ملسأ نمو )
 دقفك مزال لعف ىنعم زاع نيمضت ىلع مامطلا عفري وأ هدقف يأ ( ماعطلا ) نمثلا

 ملسلا ىلع نمثلا ذخأل يأ ( هل زوجي لهف لجألا دنع ) باغو لقو الغو مزاللا

 ىلإ نمثلا ملسأ يذلا نم يأ ماللا رسك و نيسلا ناكسإب ( ماسملا نم هيرتشي نأ )
 هل يذلا ماعطلا ناكم يأ ( هماعط ناكم ) ملسملا ىلإ يأ ( هيلا هعفديمن (
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 ىفوأ نإو ، نالوق ؟ قلطم عنتمي وأ كلذ ىلع الوأ اقفتي مل نإ

 طرش الب ةئيسن رخأب هنم هدرتسا مش نزو وأ ليكب هقح ملسملل

 هيلإ هعفدو هنم ماعطلا ءارش نم روكذملا ( كلذ ىلع ألوأ اقفتي مل نإ ) ملسلاب

 الف ةصخر ملسلا باب نآل اقفتي م وأ اقفتا ( اقلطم عنتمي وأ ز ، هماعط ناكم
 ماعطلا ملسملا نم يرتشا نإ هنألو « فلع هللا لوسر نع درو امب الإ هيف عسوتي
 ه ةئيسن رخآلاب امهدحأ وأ ريناندب ريناند وأمهاردب مهارد عاب دقف ريناتد وأ مهاردب

 لبق مامطلا عاب هنأ اضيأ مزلو ‘ هبحاصل دودرم ماعطلاو ى ةدايزب وأ ءاوسب

 هنأك راص ماعطلا لجأ لولح دنع مهاردلا هنم ذخأ امل هنأل « ليق امف هئافيتسا
 ء لجألا دنع هنم اهذخأ ىتلا مهاردلا كلتب هتمذ يف هقحتسا يذلا ماعطلا هل عاب
 يدي نيب رضحي مل هنأكف هبحاص ىلإ دودرم هنكل انيعم ناك ولو ماعطلا اذه نأل
 يف ام ىفخي الو « هنم ذخأ يتلا مهاردلاب هعابو هتمذ يف هنأكف نيعتي ملو يرتشملا

 نإف فلكتلا كلذ ىلعو ى آلوأ لبلعتلا نم هتركذ ام ىلوألاو فلكتلا نم كلذ

 عيب رخآلاو ةئيسن مهاردلاب مهاردلا امهدحأ ناعنام هيفف ديزأ هنم ضبق نإف
 كلذو « ةدايزلا ريغ هيف اهلك ةروكذملا عناوملاو : تلق “ ىفوتسي نأ لبق ماعطلا
 ام عيب مزل مهاردلاو ريناندلا ريغب ماعطلا ملسملا نمىرتشا نإو ى فلكتلا ىلع هلك

 فلكتلا ىلع اضيأ كلذو ى اضيأ نمضي ملام حبرف حبر نإو “ ضبقت م
 باب نوك نع رظنلا عطقب زاوجلا يدنع ايهحصأو عنملا امهرهشأ ( نال وق )
 . درو ام الإ هيف عسوتي ال ملسلا

 لبك ( .ب ) ءارشب ( هنم هدرتسا مث نزو وأ ليكب هقح ماسمال ىفوأ نإو )
 ( طرش الب ) لجآ وأ الجاع ( ةئيسن ) هل فلاخ وأ لوآلل واسم ( رخآ )
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 . ليجعتلاو عضولا ةزاجإ يفو ص مكحلا يف ال زاج هيلع قافتاو
 اقلطم زاوجلا ‘ لاوقأ

 ال ( و ) كلذ نيب وأ ىحلا ءافيإ ةدارإ دنع وأ ملسلا دقع دنع دادرتسالا كلذل

 رهاظلاب كحي ك الا نأل ( مكحلا يف ال ) هللا نيبو اهنيب ايف ( زاج هيلع قافتا )
 هبحاص ىلإ عجر ماعطلا دجوو “ايهلعف ىلع علطا دقو ع يناثلا عيبلاو ملسلا لطبف

 دنع ابر كلذو ى ضرقلا قيرط ىلع ال ةئيسن مهاردلاب مهاردلا عيب ىلإ رمألا لآف
 ةدقع ىلإ ملسلا ةدقع تفضأ اذإ كنإف ص ةدايزلا تناك نإ ابس الو « ريثك

 نضأ ثيح ى كديزأو ينأرظنأ : ىلإ اعرذتو هتعلس در دق هتدجو دادرتسإلا

 اهدر يتلا ةعلسلا نمث يهو “ ابنم رثكأ مهارد ىلوآلا همهارد يف ذخأي يرتشملا

 زوجي : ليقو “ طرشلا عقو اذإ ىلوألاب تبثي ليلعتلا اذه : تلق اهبحاص
 نإو“امطق زجي مل قافتالاو طرشلا ناك اذإ و « ةمهتلل ةحازإ اضيأ مكلا يف ايهلعف
 نيتعيب نع يهنلل زجي مل هنم صقنلا وأ هيف ديزلا نودبو هليك ديدجت الب هددرتسا

 يف كلذك رمآلاو « زاوجلا مالكلا رهاظف طرش الب ادقن هددرتسا نإو ث ةليكب

 ريمش ازيفق عاب نمو عنملاف روكذملا ليلعتلا ىلإ رظنلاب امأو ى رمألا سفن
 زجي مل مويلا موس ىلع ريمشلا ذخ : لاقف مهاردلا دجي مل لح الو لجأ ىلإ نئيدلاب

 يف اك صخرو 0 ةبه ربمشلا هل وه بهيو ى مهاردلا كلت هل كرت نإ الإ كلذ هل
 . زيزع يبأ طقل

 : : ( لاوقأ ) لجآلا ( ليجعتلاو ) نمثلا نم ( عضولا ةزاجإ يفو )

 لديو “ كلذ نم عنام ال ذإ يدنع حيحصلا وهو ( اقلطم زاوجلا ) : لوألا
 ىلإ اقوقح سانلا ىلع انل نإ : اولاقو مهءالجإ دارأ امل ريضنلا ينبل للع هلوق هل



 وأ

 وهو ث ملسلا يف ولو زاوجلا ثيدحلا رهاظو )١' « اولتجمتو اهنم اوعض ه : لجأ

 ولو ى زا وجلاب ثيدحلا دورو عم عنملا يف رثؤي ال اقيض ملسلا باب نوك ذإ « كلذك

 ' مهضعب مهوت اك هريغ يف رفتغي ام هيف رفتغي ال ناكو ی لصألا نع اجراخ ناك

 ىلع مهل ابنإ اولاق يتلا قوقحلا نع مهلأسل نيزئاج ريغ ليجعتلاو عضولا ناك ولو
 . اهمنمل الس تناك نإف ى سانلا

 عضو نع ىهن يللع هنأ ةياورل هريغ ( وأ ) ملس يف اقلطم عملا : يناثلا

 ةدايز ةلباقم يف نمثلا يف هديزب نأ يهو ةربظنلا عم ةدايزلاب هبشللو “ ليجعتو
 نم صقن اا هنإف ليجمتلاو عضولا يف اذك و ى نمثلا نم ردق نامزللف « نامزلا

 : لوقي نع لئسا نيح ابر هامس ذإ رمع نبا لوق وهو « نمثلا نم صقن نامزلا
 هبش درجم هنآل عنما ىلع لدي الف هبشلا اذه امأ : تلق ى كنع ةطلحأو يل لجع

 سكع وهو « نامزلاب ليجمتلل نمثلا نم عضي هنأل نمثلا نم اردق نامزلل نأ يف
 :لاقي نأ الإ مهللا ' لثم نمثملا يف ريخأتلاو نمثلا يف ةدايزلا وهو “ ابر ىمسي ام

 نمو ع ابر كلذف « لجألا لبق هضعبب ةمذلا يف امل عيب ليجعتلاو عضولا نإ

 هتيطعأ و لجأ ىلإ نورشع ,ديزل كمزل ولف «كعم سيل ام عيب نمو “ نيدلا عيب
 هنم تيرتشا دق تنكل اهلك نيرشعلا نم كتمذ أربت نأ ىلع لجآلا لبق ةرشع

 عربت لاملا هل نم وهو عضا ولا نأ ليجعتلاو عضولا زيجع هجوو ى ةرشعب نيرشعلا
 ؛لجآلا لبق ىطعأ ام ءاطعإب عربت لاملاهيلع نم وهو لجعملاو ‘ طقسأ ام كرتب
 خسان رخأتملاف ' ريضنلا ينب ثيدحل ضراعم ليجمتلاو عضولا نع يهنلا امأو

 )١( دواد و؛أو ينطقرادلا هاور .



 ه عضو الب نإو ، لجألا لبق ليجعتلاب ميرغلا ىضرب وأ ملس يف ال

 نكيلف ى اهدحأ هب يةوقن جراخ ليلدل انعجر خيراتلا لهج نإو ى مدقتملل

 يوار نم آاع رثكأ ءاملعلا نم هيوارو ى رهشأ هنأل ريضنلا ينب ثيدح لمملا

 مهل صيخرت ريضنلا ينب ثيدح : لاقي نأ الإ مهللا « كلذ ريغلو “ يهنلا ثيدح

 . مهئالجإ ةلعل

 كلت يف ءاوسو “ هريغ يف زاجو ( ملس يف ) كلذ زوجي ( ال ) هنأ : ثلاثلا

 . ضرب مل ( وأ ) ميرغلا يضر لاوقألا

 لبق ليجعتلاب ميرفلا ىضر ) طرش ( ب ) هريغو ملس ين زاوجلا : عبارلا
 نامزلا لباقي اب قحلا بحاص ىلع عربت دق نوكيف “ ( عضو الب نإو ‘ لجألا
 نم يل لجع : لاق نإ : ليقو ى نمثلا نم اطسق لجألل نإف ى ىحلا نم كورتملا

 : هلوقو ى ةدايزلاك ليجعتلا نإف ى هقح نم رثكأ بلط هنأل خسفنا ص "طح ريغ

 ميرغلا ىضري نأ طرشب يأ ى ميرغلا ىضرب : هلوق ىلإ دئاع عضو الب نإو
 هل لوقيف “ عضت م مأ يل تمضوأ ءاوس كل لجعأ ينإ : لوقيو ث ليجمتلاب

 . عضيف ‘ كل عضأ : لاملا بحاص

 ١ سم ال : ١ وجل ١ اض رب ر ٥ و > ملسلا ريغ ف ١ عض و الب ن ٠

 لحؤم ضرق وأ عيبم مهارد وأ ريناند ريغ ناك نإ هاضرب زاوجلا : سداسلا

 بلاغلاف اهب دصقي ماعطلاو ضرملا نأل عيب نم ال ض رق نم ماعط وأ ضورع وأ

 ال۔ف ضرقلا فالخي حبرلاب عفتنيل ريخاتلا يف حبحص ضرغ يرتشملف ى قاوسألا
 ةسمخلجهف لجأل ةرشع هيلع نأل نيدلا يف عنملاو “ضرقأ امب عفنلا دصق هل زوجي



 هنم يرتشي نأ براضملل زاج لهف « ةبراضم ىلع انمث دحأل ىطعأ نمو

 نالوق ؟ ضورعب ةبراضملا عرذت نم ارذح لوحتي ىتح وأ هنمثب ةعلس

 فلس كلذف لجألا لح اذإ هسفن نم اهيضتقي فلس ةلجعملاف ىرخألا طقسأو

 . ضعب معز اك ةعفنم رج

 يدنع حيحصلا ىلع ( زاج لهف ى ةبراضم ىلع انمث دحأل ىطعأ نمو )

 وهو نمثلا هاطعأ يذلا نم يأ ( هعم يرقشي نأ ) ءارلا حتفب ( براضم )
 ةبراضملا دصقي ل هنآل ( هنمثب ةملس ) لاملا بحاص وهو 2 _ ب راضملا

 ةعلسلا ه__نم يرتشي ال ( وأ ) اهب ةبراضملا ةروص ىلإ اهلعف لآ ولو ضورملاب

 نم ولو نمثلا سفن ريغ ىلإ نمثلا ( لوحتي ىتح ) خبشلا هراتخاو « نمثلاب
 اهفرصي وأ مهاردلاو ريناندلا نم اهربغب هربناند وأ همهارد لدبي نأ لثم “ هسنج

 ص قيقحتلا ىلع هفالخ ءيشلا لدب نإف ى لدبلا كلذب هنم ةعلسلا يرتشي مث اهب

 اهعيبيو اضورع اهب يرتشي وأ ص روصلا ضعب يف هتلزنم هليزنتلف هايإ هنوك امأو

 عرذت نم ارذح ) لوحتي ىتح عنم امنإو “ لاملا بحاص نم اهنمثي يرتشي مث
 . ( نالوق ) ؟ حيحصلا ىلع ةزئاج ريغ اهنأل ( ضورعب ةبراضملا

 هلوق نع جرخي الئل ريناندلا وأ مهاردلاب ميوقتب ضورعب دابع نا اهزاجأ و

 زوحت الف مي وقت الب ضورمب ةبراضملا امأو < )« ِنبَعب الإ ضارق ال » : نلع

 مش ادقن وأ لجاع وأ لجأل ةعلس لاملا بحاصل ضارقلا ديرم عاب نإ و ى امطق

 لقأب وأ كا وأ اهبحاص هل هب اهعاب ام لثمب ضارقلا ىلع لاملا بحاص هل اهموق
 ال ثدح وأ ةرم لوأ نم كلذ ادصق كلذ يف ءاوسو ى دابع نبا لوق ىلع زاج

 )١( دمحأو ملم هاذر .



 . ركذ ام ىلع ركذي مل ام سقيلو

 ثدضحو امهدحأ دصق وأ عيبلا دنع وأ لاملا بحاصل ةعلسلا عيب دعب كلذ

 الو اهنم ( ركذ ام ىلع ) عئارذلا لئاسم يف ( ركذي مل ام سقيلو ) ى رخآلل
 نإ الإ اهنيب رخآ ةطساو الب نْيميابتم نيب لب ادعاصف ثلاثلاو لوآلا نيب عرذن

 ريغلا لا۔ه يف الو ى رم ام ىلع ع"رذتلا كحي امهيلع مكحي هنإف هب احرص وأ ادصق
 ريغ نم هسفنل اهيرتشي نأ هل زوجي هنإف « ةلاكولا قيرطب هريغ ةعلس عيبي نأ لثم

 ٠ هريفل اهدرو ةملس اب ول اذك و ك ايرتشم نم لصفت

 



 باب

 ررغلا يهن درو

 باب

 اهنع يهنملا عويبلا نم عاونأ يف

 دبعت اهنع يهنلاو اضيأ اهنم عئارذلا بابو

 انش نم الأ » : هقلع يبنلا نع سابع نبا قيرط نم ( ررفلا يهن درو )

 نع شفلاب جرخي ال هنأ هدريو ى اننيد لهأ نم سيل : ليق « 6) « انم سيلف

 : ليقو “ اضيأ كلذب دريو ى انتئلم لهأ نم سيل : ليقو ث كرشلا ىلإ نيدلا
 لاعفألاو قالخألا نم نوكي ال آشافلا نأ هدريو ى انلعف نم الو انقالخأ نم سيل

 باجأ دق هنأ هدريو ى انل ابيجم سيل : ليقو ى اهنع هيفنب لغتشي نأ نع الضف

 هنإف ينعبت نمف ج : ةياكح ىلامت هلوقك ى انل۔امبتم سيل : ليقو ى مالسإلا ىلإ

 )١( هيلع قفتم .

_ ٩٤) _ 



 وأ لجأ نإ هلجأ وأ هردقب وأ نمثم وأ نمث ةفصب امإ لبجلل

 هئاقبإ و هلع ةردقلا رذعت وأ هدوجوب

 دارأ :تلق “ كلذ ةكرب نبا ركذ « قحلا وهو انل يلوب سيل : ليقو ى )١' ي ينم
 ىحلا فالخ « مهوي امب ربح ذإ ريبعتلا يف اهلئاق نسحي مل لاوقألا كلت نأ ةكرب نبا
 اننيد ءافو لهأ نم سيل هنأ لاوقألا كلت دارم نأ رهاظلاف الإ و « ريسفتلا نم
 ءافولا يف انل بيجم سيلو ى انلاعفأو انقالخأ نم هلاعفأو هقلخ سيلو ى انتلمو

 “رم للع » : هنأ هريغ قيرط نمو ى ريخألا لوقلا ىنعم وه هلك كلذو « نيدلاب

 يف كدت لخدأ : ليربج هل لاقف « هبيطأ ام : لاقف ماعطب زدتمنع ليربج عم
 ةنايخ تمج دقف تنأ امأ : ماعطلا برل لاقف “آريغتم هدجوف اهلخدأف ى هفوج

 ثيدحلا يف هب حرص اك "ربلا وه ماعطلا كلذو ى '") { نيملسمل اشيغو كنيد يف

 . رخآ قيرط نم

 ررغلاو شفلاو ى اهلصاح فنصملا ركذيس شفلا يف ىرخأ ثيداحأ تدروو
 نمث ةفصب امإ لهجلل ) ررغلا نوكي امنإو ى ىنعملا ةبراقتم سيلدتلاو هعيدخلاو
 دحاولجأ يأ ( هلجأ وأ ) اهنم دحاو ردقب يأ ( هردقب وأ نمثم ) ةفص ( وأ

 : هلوق ىلع فطع (هيلع ةردقلا رذعت ) ل ( وأ هدوجوب وأ لجأ نإ ) اهنم
 بئذ هقلح لك أ دقو ايح هكرت ام عيبي نأ لثم ( هئاقبإ ) رذمت ( و ) لهجلل
 عاتجال وأ 0 هملإ يرتشملا لصوت لبق هدعب تام هلعل و « هعيب لبق تام هلعل

 )١ ) مهارب ا ةروس : ٦ .

 . دواد وبأو يقهيبلاو دمحأو ملم هاور ) ( ٢

_ ٩٥ 



 عرذو رشن الب ةسمالمب بوث ءارشك ةسمالملا عيب نع هنك

 . . . . . . ‘ آراهن ولو ؛ رظن و

 ءارشك ةسمالملا عيب نع ) قيلي ( هيهنك ) كلذو « كلذ نم ادعاصف نينثا

 تنآ هتنسَسم اذإ : عئابلا هل لاق ءاوس ( رظن و عرذو رشن الب ةسمالمب بؤث
 هتسسم اذإ : يرتشملا لاق وأ 4 معن : لاقف ص هرشنت مل ولو عيبلا بجو كذيب

 ‘ رظنو عرذو رشن الب هاعيابت نكلو ى كلذ الوقي م وأ « بجو يديب انأ
 سمل اهيف نكي مل ذإ فنصملا مالك اهلمشي ال ةروصلا هنهو « زوجي ال كلذلف

 ىلع كلذ رادمو ى ران الب اليل ايس الو رانب لبل وأ ( أراهت ) عقو ( ولو )
 وأ ى كلذ لبق نطابو لخاد ةفصو اضرعو الوط يرقغملا هملع ولف “ لهجلا

 عيبلا زاج ى هلثم اذه : هل لبقف رخآ ملع وأ هقدصف هريغ وأ عئابلا هب هربخأ

 ملو بوث ءارسثك : لاق امنإو ى هدسفي رشنلا ناك نإ زوجي : ليقو ى سمب ال ظفلب

 يهنم ةسمالملا عيب نإ : ليقو “ بوثلاب صتخي ال كلذ نال بوث ءارش وهو لقي
 ' ظفلتلا ىلإ داش رإ و سمللا د.رحمب عيبلا دقع نع ًارحز عيبملاب ملعلا عم ولو هنع

 يراخبلا هرسفو “ عيبرلا مالكو « ناويدلا ه رهاظ وهو ى لوقأ تنك اذكهو

 ريسفت رهاظ نأ رجح نبا مهوتو « هرك ذ ام لك ركذي مل هنكل فنصملا هركذ امم

 ةسمالملاو : هسمالملا نع لاق هنإف “ كلذك سيلو ثيدحلا سفن نم يراخبلا

 نكل ث ثيدحلا نم ريسفتلا نأ قرطلا رهاظو : لاق ث هيلإ رظني ال بوثلا سمل
 مالك.نم هنأ ىلع "لدو ى خلا لوقي نأ ةسمالملا نأ معزو ، هصن امب يئاسنلا ربع

 لاوقأ اهريسفت يف ةيعفاشلل و ى معزلاب همالك نع ربعي نأ دمل نلع لوسر ريغ

 : ةلنالث

 



 ء فنصملا هركذ امل قفاوم وهو ى هآر اذإ هل رايخ الو « هرظن ماقم بوثلل

 ٠ امهريغو يراخبلاو عيبرلا ريسفت و

 ةاطعملا عيب نالطب هنم ذخؤيف ظفلت ريغب ميب سمللا سفن لعجي نأ : يناثلا

 . ةاطاعملاب ةداملا هيف ترج ام وأ تارقتحملاب اهدق اهزاجأ نم نكل

 ةلعافم ةسمالملاو ‘ هريغو سلجملا رايخل اىفنو امطق سمللا العجي نأ :ثلاثلاو

 ىلع نوكتف ةرشابملا قلط٠ ىنعمب وأ ى سمللا ىنعمب لب اهباب ىلع تسيل سمللا نم

 كلذو « هب لصتا هنأ ىنعمب رخآلا رشاب هيرتشمو بوثلا وحن نم الك نأل « اهبا

 امولعم نمثلا ناك امبر هنأ ملعاو ى هلجأل هجوتي الو سملا دصقي ال بوثلا وحن نأ

 نمثب اذك و اذك نالف نع نالف ىرتشا : لوقي نأ لثم لوهجم هنأ بتاكلا مهويف

 ص طقف ةبراقملا مهوي ظفل هنأل ردقلا ظفل ركذب لهجلا مهوي اذك و !ذك هردق

 لمتحا نورشع هردق نمثب : تلق اذإ كنإف ددعلا ركذ ىلع رصتقي نأ ىلأوآلاو

 ص لالدتسالل جاتحي ال رهاظ اذهو ى ليلقب رثكأ وأ نيرشع نم لقأ نوكي نأ

 ةروس نم آوحن أرقف سابع نا لوق نإ : فوسكلا ةالص باب يف خيشلا لاق دقو

 اذه خيشلا مالكف “ ةرقبلا ةروس وحنب هتءارق ريدقتل آرس ةءارقلا نأ لدي ةرقبلا

 ص اذك وحن لقي ملو اذك أرق.هنأب مزجل يللع هتءارق يوارلا عمس ول هنأ ىلع لدي

 ريداقملا نإ : فرظلا باب يف كلام نباو يسرافلاك اضيأ يدارملا لاقو ؛؟ مهفاف

 بانتجا بجاولاف لاح لك ىلعو ى مهبملاب ةهيبش اهنأ ضعب "حصو “ تايهبملا نم
 . هنومهوتي ال ةهجلا كلت لهأ ناك ولو نمثلا لهج مهوي ام

 - ٩٧ _ ) ج ٨ - لينلا - ٧ (



 رظنو ةميق الب رخآل هتعلس نيعيابتم نم لك ذبن وهو ةذبانملاو

 ه كل ذبنأو يل ذبنأ : لك لوقي لب ث دقعو

 تركذ امنإف هيلعو « اهسفن وأ اهعيب يأ ( وهو ةذبانملا ) عيب نع ( و )

 نييعت ( لب رخآل هتعلس نيعيابتم نم لك ) حرط يأ ( ذبن ) ربخلا ريكذتل
 اهيف :( رظن ) الب ( و ) “ هذهب هذه : الوقي نأ الو “ نيتملسلل ( ةميق )
 ةيعملا واو دعب بصنلاب ( كل ذبنأو يل ذبنا : لك لوقي لب ‘ دقع ) الب ( و )
 نأ يفكي لب ى ةذبانملا ةيمست يف طرش ايهنم لك لوق سيلو ى رمألا باوج يق

 ناقفتي نكلو ت الصأ مهنم دحاو لوقي ال نأو ص رخآلا ىضريو امهدحأ لوقي

 لوقلا قالطإو « ال مأ يظفل لوق هنراق ءاوس ى داقتعالا لوقلاب هدارمف ‘ لعفلاب

 كلذ لكف ى ضعب هراتخاو ى ةقيقح : ليقو ى حيحصلا ىلع زاجم داقتعالا ىلع

 همدع نكل ىةذبانملا ةيمست يف اطرش رظنلا مدع سيل و “ هنع يهنم ةذبانم عيب

 تأ ريغ نم رخآلا ةعلس امهدحأ وأ دحاو لك رظن ولف عيبملاب لهجلل مظعأ
 ناك اذبانت مث اهبحاصل اهدرف رظنو اهتلخد وأ ى هدي لخدت نأ

 يهنلاب ماتهإلا ةدشل ركذلاب رظنلا مدع صخ نكلو « اهنع ايهنم ةذبانم ايهميب
 ء رخآلا ىطعأو ح وأ رخآلا ىطعأو دحاو ذبن نإو ى رظن الب عيب نع

 الب اهمكسمأ و ص هراد يف وأ « رخآلا ةعلس هدي يف تناكو دحاو ذبن وأ ظفلتو

 كلذك و « يهنلا ىنعم ىف الخد طقف امهادحال ةميقلا تنيع وأ ى اهبحاص نم ذبن

 بلاغلا نال رك ذلإب ةعلسلا صخ امنإو ى نيدم نيب افو نمتو ةعلس نيب ايف
 . ذبنلاب عيبلا ابجوأ اذإ ايف كلذ لكو ى اهيف كلذ عوقو

 يرتشملل عئابلا لوقن نأ ةذبانملا : هتارصتخم ضعب ف ةنصملا لاقو ى كلذ دنع عيبلا بجيف هتعلس ةعلسلا بحاص ذبني نأ ةذبانملا : « ناويدلا » يف لاق



 تعقو اذإ : عئابل رتشم لوقك رحح ءاقلاب فرعو ةاصحلا نعو

 يل هيلع ةفقاولا بوثلا وأ عيبلا بجو يدي نم ةاصحلا

 اذإ : هل لوقي نأ ةسمالملاو ‘ عيبلا بجو هريغ وأ بوثلا كيلإ تذبن اذإ
 سلب نأ ةسمالملا نأ عيبرلا ركذو > عيبلا بحو هرشنت ملو 7 هت۔سم

 نأ ةذبانملاو ی عيبلا همزليف هيفام ملعي الو هرشني الو بوثلا فرط لجرلا

 بوث ىلإ ايهنم دحاو لك رظني ملو هل هبوث رخآلا يمريو رخآل هبوث لجرلا يمرب
 : ةثالث لاوقأ ةذبانملا ريسفت يف ةيعفاشلل و ى هبحاص

 . اعيب ذبنلا سفن المجي نأ مهدنع اهحصأ

 . ةغيص ريغب اعيب ذبنلا العجي نأ : يناثلاو

 ٠ رامخال اعطاق هالمحم نأ : ثلاثلاو

 عيب نالطب ىلع هيلإ رظن الب بوثلا سدب ةسمالملا ريسفتب مهضعب لدتساو

 ص هآر اذإ رايخلا تبثيو "حصي : ةفينح وبأ لاقو ص يعفاشلا ديدج وهو بئاغلا

 يف مالك يتأيو « ةيمفاشلا مظعم لوق وهو ٠ اقلطم ىمعألا عيب نالطب ىلعو
 هركذ ام ةاصحلا ذبن نأ حيحصلاو ى ةاصحلا ذبن وه ةذبانملا : ليقو ‘ كلذ

 ق ريغص ) رجح ءاقلإب فرعو “© ةاصحلا ) ذينب عيبلا ( نع ) يهن ) و (

 رتشم لوقك ) ةَرادمو ةاونك ةاصحلا ريغ مكحو 2 ل ىلع وأ “ ضرألا

 تمقو اذإ ( : : كلذ وحنو رخآ نيفراصتم دحأ وأ رقشمل عئاب وأ ) عنابل

 ءارشلاب ( يل هيلع ) يه ( ةعقاولا بوثلا وأ عيبلا بجو يدي نم ةاصحلا



 ةقانل اهذهجتنت املمحنألإ لجؤمعيب روه لهو > ةلبحل لبخ نعو : اهيمريف

 وأ عيبملا ىلع وأ ضرألا ىلع ( اهيمريف ) بوثلاك بوثلا ريغو يل هايإ كميبب وأ
 مدعو لهجلل يهنلا وأ ، ركذ ام بسح بايث يف بوثك ةلمج نم صوصخ ىلع

 اذك و ى نالوق ملعلا عم ةاصحلاو ةذبانملاو ةسمالملا يف عيبلا ةحص يفو “ ظفللا

 . نالوق ؟ ديدجتلا دعب الإ حصي ال وأ ملع دعب ةمماتملا زوجت لهف ل۔مج ناك اذإ

 ىلع قاب وه وأ “ لومحم يأ ص لوبحم يأ ءابلاو ءاحلا حتفب ( لبح نعو ز
 ءاحلا حتفب : ليقو ع تح رف ك تلبح ردصم هنإف يردصملا ىنعملا نم هلصأ

 تلبح ناويحلا نم ءيشل لاقي ال :ديبع وبأ لاق « ضا.ع هطلغو ى ءابلا نوكسو
 : لاق ذإ ى الوق كحملا بحاص هتبثأو ثيدحلا يف درو ام الإ ةيمد آلا الإ ءابلاب
 (ةلَمَحلا)صيصختلا حجارلا و .ها؟ةصاخ تايمدآلل مأ ةماع ثانإلل يهأ فلتخا
 نيتحتفب ةلَعَفنآلا ذوذش نينج تاذ ةقان وحنل ةفص لباح عمج ءابلاو ءاحلا حتفب

 ثينأتل عمجلا اذه ونيف ءاتلانأ يدنع قيقحتلاو ةلمكو لماكك رك ذملاب صوصخ

 ةأرما رذنو ةثونألاب رامشإلل :ليقو ى ةغلابملل ةلبح يف ءاهلا نإ : ليقو ى ةعاجملا
 ثيدحلا مهضعب رسف اك لوبحملا هب يمس ردصم :ليقو ‘ ثينأتلل هيف ءاملاف ةلباح

 . عمجلل درفملا ةفاضإ حصف ةقيقحلل ةلبحلل لبح ةفاضإو ى نينجلا لمحي ام عيبب

 انينج ( لمحي نأ ىلإ لجؤم ) لوصأ وأ ضورع نم ءيشل ( عيب وه لهو )
 لهجلل يهنلاو ‘ اهوحن وأ ةرقبلا هذه اهلثمو ( ةقانلا هذه ) دلت ( جتنت ام )

 وأ بيرق اهجاتن نأ يردي الو طقست اهلعلو ى انبنج لمحت ال ةقانلا هذه لعل

 يف نكي ملف دمب وأ برق نإ و ديعب وأ بيرق دلوي نأ دعب هلمح نإ الو ص ديعب
 نأ ىلإ عيبلا ليجأت يهنلا ىنعم يف لخدو “ صوصخم تقوب دحو رصح كلذ

 غلبي الو “ جتنت وأ جتنت ال اهلعل لهجلل رهظلا ىلع ل+حا نأ وأ جتنت ام غلبي

 ركذ ام فنصملا ديرب نأ لمتحيو “ طقست وأ ‘ رهظلا ىلع لمحلا ناوأ اهجيتن
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 { لمج رهظ يف ءام عيب وهو 0 حيقالملا عيب وهو اهنينج عيب وأ

 . .. ...... ... ..... نيماضملاو

 ءام ه ظفل ىلإ ةيتحتلاب جتني : لاق امنإو ى ىلوأ لوألاو رهظلا ىلع لمحلا نم

 (: وا ) اعيبم سيل لبحلاف الإو هيلإ لجألا نأل ةسبالمل لبحل عيبلا فاضأو
 يهنلاف ةلماحلا لبح موي دارملاف ع دجوي يذلا دوجوملا يأ ( اهنينج عيب ) وه
 ةقانلا وحن نطب جاتنإ ناكمإل الصأ ادوجوم سيل وأ “ طقسي هلعل و ى هب لهجلل

 همحر عيبرلا ريسفت وهو ةقانلا وحن نطب يف ام دلو عيب وه وأ ضرم وأ حيرب

 ىلإ لجؤم ءيش عيب وأ ص ريسفتلا يف حيحصلا وهو « ناويدلا ه هيلعو ى لا
 ريسفت وهو ى حالصلا "ودب لبق بنعلا ةرجش لمح عيب وأ اهوحن وأ ةقانلا ةدالو
 ىلعو « كلذك سيلو ع هي ناسيك نبا درفت يقهيبلا ىعداو “ هريغو ناسيك نبا

 يكحو > طمضلا اذهب ىمست بنعلا ةرحش نأل ناكساإف حتفب ةللاف ريسفتلا اذه

 نوطب يف ام ميب وه وأ « رثكأ اهيف ناكسإلا : ليقو ى ءابلا حتف اهيف اضيأ

 اآهلك ماعنألا يف ثيدحلا نأ قرفلاو ‘ مكحلا بحاصل بسنو هنجألا نم ماعنألا

 . ةقانلا ىلع لمحلاب ماعنألا رئاسو ى ةريغ دنع ةصاخ قونلا يف هنأو ى هدنع

 عيب وه ) نطبلا يف هدوجو ل۔بق ولو ةقانلا نينج عيب نم ركذ ام ( و )
 ‘ لحفلل ةف ةفص 7 عمج يدارملا ىلع يتيشاح رظناف « ءايلا ةدايزب ( حيقالملا
 رهظ يف ) ةفطن يأ ( ءام عيب وهو ) “ لاق اك حيقالملا ءام يأ فاضم ردقيو

 نع ةبلقنم ءابلاف هيلعو « اهب لحفلا فصو درو ةفص ةحوقلم ممج وأ ( لمج
 ىلا ثانإلاو « حقلم عمج لوحفلا جقالغلا : سوماقلا يفف ص درفملا يف فرح

 اهنوطب يف امو تاهمألا ح۔مقالملاو ‘ فاقلا حتفب ةحقلم عمج اهنوطب يف اهدالوأ

 . ةحوقلم مج لوحفلا لامجلا روهظ يف ام وأ ى ةنجألا نم

 عمج ( نيم اضملا ) عيب نم اضرأ ا وه ةقانلا نينج عيب نم ركذ
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 اهميرحت ىلع قفتم ةيلهاج عويب يهو . ةقان نطب يف ام عيب وهو

 يف ام عيب وهو ) هلوق هديفي اك نينج نم ةقانلا نطب هنمضت ام وه وأ نومضم
 دنع ةلبحلا لبح عيب ىمسي ةقانلا نينج عيب نأ لصحتف نينج نم ( ةقان نطب

 عيبو لمجلا رهظ يف يذلا ءاملا نم نوكتي امنإ نينجلا نآل حقلم عيبو ى
 عيب هنأ ثيح نم حيقالملا عيب نم لمجلا اذه ةفطن نم نوكتي ام عيبف نومضم

 دعب امف وصح رابتعاب نيماضملا عيب نمو ى نينج نوكتت نأ رابتعاب ص ةفطنلل
 روه ين ام حيقالملا : لاق ذإ ةقانلاو لمجلا عيبرلا صخي ملو ى نينج كلذ

 : أطوملا يف كلام لاق اذك و ى ثانإلا نوطب يف ام نيماضملاو ى لوحفلا

 ةرطب ىق ام يبب حيقاللا ميم نسب فو ا ماعنألا نوطب يف ام نيماضملا

 . ماعنألا

 مملا حتفب يأ رجلا نع ىهن قلع هنأ هتارصتخم ضعب يف فنصملا ركذو

 ماحرألا يف امعيب وهو نحل وأ « ةفيعض ةغلف اضيأ ميجلا حتف امأ و“ ميجلا ناكسإو
 بالصأو ماعنألا نوطب هتنمضت ام عيب وهو نيماضملا عيب نعو ص نوطبلاو

 : رجملا سوماقلا يفو .ه ا لبإلا نوطب يف ام وهو حيقالملا عيب نعو “ لوحفلا

 ىرتشي نأو ى اهنوطب يف ام يرتشي نأ و 2 منغلاو لبإلا نم لماوحلا نوطب يف ام

 . ه ا ةقانلا نطب يف امي ريعبلا

 ةيلهاج ع ويب ) افنآ هنع يهنملا عويبلا يف بابلا اذه يف ركذ ام ( يهو )
 ةثالثلا دقع ةحص يف فلتخا ولو ث اهلعاف نايصعو ( اه ) اعف ( ميرحت ىلع قفتم
 امارح هدوجو لبق نوجرملا عيب نوكيف رم ام ىلع لهجلا اهيفىفتنا اذإ ىلوآلا

 ضرألا يف رزجلا عيب اذكو ى " عيب نم هنألو ى هدوجوب لهجلل عامجإلاب
 ةسمالملا عيب ناك اذإو ى تفللاك هلثم اذك و ع هدوجوب لهجلل ررغ هنأل مارح
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 ‘ احالص ودبيو وهزت ىتح ةرمت عيب نعو ؛ نالبيوأت

 عامجإلاب ىلوأ لصبلا وحن ميرحتف ى اهلك هيف عيبملا ةتج روهظ عم هميرحت ىلع اعمج
 اهنينج عيب نمو ةقانلا هذه جتنت ام لجحلا ىلإ لجؤملا عيبلا نم ركذ امو

 عيبلا امهدحأ اهتركذ دق ريسافت ةلمج نم ةلبحلا لبجل ناريسفت ( نداليوات ) امه

 لبق ةقانلا هذه نطب يف نوكي ام عيب يناثلاو ص ةقانلا دلت ام لمح ىلإ لجؤملا

 هذه دمب اهنطب يف ناك اذإف لمجلا رهظ يف ءام عيب وهو “ حيقالم عيب كلذف
 . نيماضم عيب راص ةل اجلا

 ( ودبيو ) رفصت وأ رمحت يأ ( وهزت ىتح ) اهئارش و ( ةرمت عيب نعو )
 مضلاب نامالا نم راثلا بيصي امع جرختو ةوالحلا اهلخدت نأب ( اهحالص ) رهظي
 ء هك اردإ لبق لخنلا داسف : ليقو “ هداوس و هنمعتو علطلا داسف وهو رسكلاو

 نمو غ كلهتف ةرمتلا يف عقي ءاد وهو مضلاب : ليقو « رسكلاب ضارملا نمو
 ريصت نأ لبق صقنت نأ : ليقو “بطرب ال ىتح اهبيصي ءيش وهو مضلاب ماشنقلا

 فطعو “ سنجلا ةرمتلاب دارملاو « كلذ وحن نعو اهيف عقي لاك أ : ليقو ى ًاحلب

 . نغم" وهزلا ركذو ى موزلم ىلع مزال فطع وهزلا ىلع حالصلا "ودب

 « تربز باط » : كلوق اهعمجي راوطأ ةعبس لخنلا ةلغل اوركذ دقو
 يازلاو « حلب ءابلاو ‘ ماكألا يف ىذلا بحلا وهو ضيرغأ ةزمهلا و ى علط ءاطلاف

 راوطأ ةعبس مدآ نبال نأ امك “ رمت ءاتلاو « بطر ءارلاو “ رسب ءابلاو ‘ وهز

 هتهبشأ امنإو ةيآلا ه ةلالس نم ناسنإلا انقلخ دقلو » : ىلاعت هلوق يف ةروكذم

 اومركأ »: ريلم يبنلا لاق كلذلو ى مالسلا هيلع مدآ نيط ةيةب نم تقلخ اهنال
 علطلا نع لمحلا حتفنا اذإو ص عوضوم ثيدح هنأ اوححصو « ليخنلا مكتامع
 ناك ةرضخ هتلع و مظعو هنع ضايبلا بهذ اذإ و ضايب هيفو ى اضيب رغا ناك
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 { دوست ىتح ةبنع و دتشت ىتح ةبحو

 تلع اذإ و ، آرسب ناك رفصا اذإ و « وهز ناك ةرضخ ةرملا تلع اذإ و « حلب

 بيبح نبا لاق اذك « ارمت ناك سبي اذإو ى ابطر ناك حضنو ةرفصلا ةردكلا

 ىمستف رفصي امم تناك ولو اقلطم ةحلبلا ولعي ةرملا نم ائيش لمل و ى ىكلاملا

 للع هدارم نأ رهاظلا نكل ى رارمحالا : لاقف وهزلا نع للع لئس دقو آوهز
 ضعبلاب ةصتخملا ةرفصلا اهيلع ساقيو“لخنلا عاونأ ضعبب ةصتخملا ةحضاولا ةرمحلا

 عئابلل يرتشملا ملسيو ى عيب دقع الب هلخنلا نمث امطقي نأ مهضمب زاجأ و ، رخآلا
 ًاربؤء الخن ىرتشا نمو ى هدقع ىلع ا۔ةفتا تكردأ اذإو ةعيدو وأ اضرق نمثلا

 نإ امأو ى ءاقبإلا ىلع وهزلا لبق اهؤارش يرتشملل زجي مل عئابلل هترمت تناكف

 . اعبت زاج امنإف ربؤملا رمتلا طرتشا و اهارتشا

 ماعطلا اهلخد نأب ( دتشت ىتح ) ريمشو ربك ( ةبح ) عيب نع ( و )
 راشأ و٬دوسا باط اذإ امم تناك نإ ( "دوست ىتح ةبتع و )لكؤت ثيحي تناكو

 الو ث ال مأ دوسي امم ناك ءاوس ع بيطي ىتح بنعلا عابي الف بيطلا ىلإ كلذب
 وأ لاثملاك وهف ضعبلا ركذب ىفتكاو ى راثلا رئاس اذكهو “ بيطي ىتح نبتلا

 ىن هنأ انلع هنعو > دوسي ال ايف دادوسا نكب ل ولو > بطلا نع ةيانك كلذ

 نمأيو “ ضيبي ىتح لبنسلا نعو « لخنلا ةلغ يأ وهزي ىتح لخنلا عيب نع
 . ةمهاملا

 رارمحالاب لخنلا يفف ؤ هبسحب ءيش لك يف حالصلا ودرأ : مهضعب لاق

 اذإ دسفي ال نأب زوملا يفو ى اهروهظب هريغ يقو « ةوالحلا روهظو رارفصالاو

 لوقبلا يفو « اهماكأ خافتناو امه رون روهظب نيمسايلاو درولا يفو ى رخداو عزن

 يف ذخألاب قتسفلاو زوللاو زوجلاو « ةقرو بلقب ركسلاو “ لاحلا يف اهب عافتنالاب
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 . . . ت عحاتبملا هطرتشي مل نإ هرمت ربؤم لخن عئابلو

 رايخلاو ءاثقلاو < نهوحنو سدملاو صمحلاو لوفلاو ربمشلاو حمقلاك ستيلا

 بيبح نبا لوق وهو ى هنم دوصقملا ضرفلا هنأل رارفصالاب خيطبلاو ص داقعنالا

 ىلع رمتلا عيب لضفأ و يتلاملا غبصأ لوق وهو “ حخبطتلل ؤُسهتلا وأ « روكذملا
 اذإ عابي زوملاو ‘ فشحي ملو بطرا قذحلا رسكنا ول ثيحب راص اذإ لخنلا

 نوميللاو ؟ ضماح ريغ راصو ءاملا هيف جرد اذإ ضيبألا بنعلاوهجالفأ تفلتخا
 . حالقلل حلصي ناك اذإ رجشلاو لخنلا راكذو ء خاخلشلا هنم بهذ اذإ

 فيفختلاب هرأ روهشملاو ديدشقلاب هرّبأ لوعفم مسإ ( ربؤم لخن عنابلو )
 ءيش رذ وأ ىثنألاو ركذلا علط يف ام قيلعت ريبأتلاو روبأم وهف رصن باب نم

 ‘حيحصلا وه : ليق “ روهشملا وه كلذو ى حاقللا وهو اهترمت طقست الئل اهيف هنم

 كلذف هللا هرأ دقف دحأ قش الب هللا هقش اذإف ةرمتلا نع علطلا قش وه : ليقو
 هداقعناف دقعني مث رهز هل امن ضعب هححصو سانلا ريبأت ةبحصي وأ ريبأت سفن

 ضمي يف كلذ ريغب ريباتلل جاتحي رجشلا ضعبف “ فلتخت عضاوملاو لخنلا رابأك

 ثيدحلا يف درو اك يرتشملا يأ ( عاتبملا هطرتشي مل نإ هرمت ) ضعب نود عضاوملا

 ا۔منآل يرتشمللف ةربؤم ريغ تناك نإف رامع نياو يردخلا ديعس يبأ قيرط نم

 ىلع وأ عطقلا ىلع هئانثتسا زاوج يف فالخ ىلع عئابلا هطرتشي مل نإ اهنم ءزجك

 : ليق « رخآ عون ىلإ ةلخنلا ناصغأ نع جرختو ريبأتلاب حلصت اهنأل ى ءاقبإلا
 نإو ص ءيش هيف ردي ملو ءيش هيلع قلعي مل ولو علطلا قش درجمب رمتسم مكحلا
 :ةفينحوبأ و يمقلملا لاقو“روهجلالوقمدقت امو“دحأ اهربأ ول اكف اهسفنبتربأت
 هركذت مل نإ كلذو ىىليل يبأ نبا سكعو ى تباط ولو هدعبو .ريبأتلا لبق عئابلل
 عئابلل زوجي ال : كلام لاقو ى اقلطم هلف اهطرتشاو ايهنم اهرك ذ نمف ةرمتلا
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 يبأ نبا هلاق ا۔هو ص زيزعلا دبع ني للا دبع لوق وه ةفينح وبأ هلاق امو اهطرش

 . دابع نباو عيبرلا لوق وه ىليل

 بطت مل اه يرتشملل اهنوتبثي ةريزجلا لهأو عئابلل اهنإ : عيبرلا نع ليقو
 عاتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل اهرمت نأ : ةياور يفو “ ثيدحلا رهاظل فلاخم وهو
 : ايتفلا فالتخا يف لاقو « هنم ائيش طرتشي نأ الإ يأ ميمعتلل لوعفا فذحي

 وهو ، ذخان هبو يرتشملا اهطرتشي نأ الإ عئابلل اهترمتف ربؤم لغ عاب نم
 . ھا يرقشملل ةرمتلا : داتع نبا لاقو 0 عيبرلاو زيزملا دبع نبا لوق

 : قباسلا ثيدحلا هب دهشي يذلا وه عيبرلاو زيزملا دمع نبا نع لقنلا اذهو

 رجشلا اوساقو “ يرتشملا اهطرتشي نإ الإ عئابلل اهترمتف تّربأ دق الخن عاب نم
 انخماشم ضعب نم تممس : ةتس يأ نب رمع نب دمحم هللا دبع وبأ لاق “ لخنلا ىلع

 ام رظناو “ بطت مل ام يرتشملل ةرمتلا نأب لوقلا وه هانك ردأ ابف هب لومعملا

 ص اهضعب طرش زوجي ال : مساقلا نبا لاقو “ ثيدحلا رهاظل ذبانم هنإف مهتجح

 ةلخن عاب ول : يعفاشلا لا۔ةو « هريغ مكحلا يف فلاخي رتبؤملا نأ ىلع هب لدتساو
 رثكأ امهدحأ ناك نإ :لاقي دقو ى هل عيمجلاف ربؤم ريغ اهضعبو رتؤم اهضعب

 نانجلا دحتا نإ هلف ةربؤم امهادحإ نيتلخن عاب نإو ى ةيكلاملا تلاق اك هل كلاف

 امأو ص يرتشملل هريغو هل ربؤملا : دمحأ لاقو ى هكح لكلف الإ و “ ةقفصلاو

 . . اقلطم عئابلل اهتلِغف تعيب نإف ركذلا ةلخنلا

 تملطا امف ةرتؤم ةلخن تمسب نإو ى ترأ نإ هل : ةيمفاشلا ضمب لاقو

 روهجلا معزو > هكلم ق يهو هتعلطأ اهنأل يدنع حيحصلا ىلع يرتشملل وهف دعب

 يذلا طرشلا نأ ىلع ثيدحلاب رجح نبا لدتساو « ةربؤملا رمت نم هنأل عئابلل هنأ
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 { هدعب وأ مارصلا لبق امإ وهو ، هدعب وأ قلخلا لبق امإ رانلا عيبو

 ٠ . . . 2 هدعب وأ وهزلا لهق اماف هلبق ناك نإف

 ىلعو « طرشو عيب نع يهنلا يف لخدي الف عيبلا دسفي ال دقعلا ىضتقم يفاني ال

 ريبأتو ى اعبت انه "حص اننإ هنأ هدريو ى اهحالص "وأدب" لبق ةرمتلا عيب زاوج

 : دشر نبا لاق ى رمثلا رئاس ىلع اسايق كرفي نأ كلام نع مساقلا نبا دنع عرزلا

 ا۔م رتبؤي ملام عبتي له : كلذ ىلع ينبو ى هتقو وأ ريبأتلا كحال بجوملا له

 هيفو لصألا ةمسق زوجت ال : ماكحألا يف ءايرك ز وبأ لاقو « فالخ ال وأ ربأ

 نود ضعب ربأ اذإو ى اهونثتسي نأ الإ عيبلا كلذك و « تكردأ دق رامث

 يقابلا نع يزجي ضعبلا ريبأت ناك نإ امأ ص يرتشملل هريغو عئابلل رتبؤملاف ضعب

 . عئابلل وهف

 الإو ى لخنلا لغ ىلع رجشلا ةلغ بيلغتب ةروسكم ةثلثمب ( رامثلا عيب و )
 ةثلثم رمثف ى رجشلا لمح فالخب راش ىلع عمجي الو ى ةانثم ةرمثلا لخنلا ةلغف
 ًابيلغت لخنلا رمتو رشلا رمث انه راقلاب دارملاف « را_: ىلع عمجيو ميملا عم ةحوتفم
 امإ وه ) هدعب اهعيب ( و ى هدعب وأ ) عطق وأ ءاقبإ طرشب ( قلخلا لبق امإ )
 نآلا هب دارملاو ص ذاذجلا تقو وهو _ اهرسك و داصلا حتفب _ ( ما رصلا لبق
 اذك “ هيف لحي يذلا هنامز مساب ءيشلل ةيمست “ عطقلا وهو ى ذاذجلا سفن

 نع ردصم ةبانإ نامزلل هلايعتساو “ ردصملا هلصأ مارصلا نأ رهظألاو ى لاقي
 كاردإلاو لخنلا يف ( وهزلا لبق امإف هلبق ناك نإف ث هدعب وأ ) نامزلا مسا

 يف هلثمر ( هدعب وأ ) رم ام ىلع لوقبلا يفو ى هيف حالصلا "ودبو رجشلا يف
 . رجشلا
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 عونمي لوألاو ء ءاقبإ وأ عطق طرشب وأ ًاقلطم اعيب امإ امهالكو

 اعيب ) عب ( امإ ) هدمب عيبلاو وهزلا لبق عيبلا نم لك يأ ى ( امهالكو )
 (اعامجإ ع ونمم) قلخلا لبق اهميب وهو ( لوألاو ءاقبإ وأ عطق طرشب وأ اقلطم
 ةرجشلا وأ لخنلا ةلغ عيب وهو (ةمواعملا عيب نم هنأل) ال مأ عطقلا طرش ءاوس

 عيب ىلع قلطيو ى قلخت نأ لبق رثكأ وأ اثالث وأ نيماع وأ اماع ضرألا ةلغ وأ

 يف فنصملا هيلع صن اك اعامجإ زوجي ال هلك كلذو ى ادعاصف اماع [ةلطم ءيشلا
 . مهفاف لياعتلاب اهريغ يف هيلإ راشأ و ى راثلا

 نب رمع نأ بتكلا ضعب نع ةتس يبأ ذيملت هاور ا_م الإ ع قحلا وه كلذو
 عقو دقو 4 نيفلاخلا بتك ينعي 2 نينس راثلا عيب نازيجي اناك ريبزلا نباو باطخلا

 نم ةمالعلا توم دعبو ى مورلا ةلود لبق رئازجلاب ىمسملا دلبلا يف ةمواعملا عيب

 ءاملع اهيفو “ سنوت يف « يرضخألا ملس » حراش « ةرودق ديعس خيشلا اهلهأ
 اضيأ كلذ عقوو ثانريغ دنعو اندنع أطخ كلذ نكل ى نورفوتم

 . رصم يف

 يشحم ةكيلم لهأ نم يبعصملا دمحم نب فسوي بوقعي وبأ ةمالعلا لاق
 اهحرشو عئارذلا عويب مظن يذلا وهو ‘ ليعامسإ خيشلا ةمالعلا « ضئارف »

 هاندهاش ام عامسألا هنم تلكو عاذو عاش اممو : هصن ام كلذ ريغ يف فنصو

 الو كش ريغ نم اماع نيناثلا ىلع ديزت نينس ةسبحملا مهكالمأ ءارك نم رصمب
 اك كلذ ةحصب اومكحف ةاضقلاو ءاملعلا نم ةذباهج ىلع توتحا دقو ى ديدرت
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 وهزلا لبق اهعيبف اهقلخ دعب ناك نإو ء مرصلا دعب هزاوج يف فالخ الو

 كها لاق اك وأ 'ا) « نسح وهف انسح نوملسملا هآر ام » : ملع لاقو « مولعم وه

 ه۔ذأ ركذو ى ةمولعم ةدمل سبحملا و كلملا عيب زاوج ىرب _ هللا همحر _ ناكو

 فلاخ ناك ولو ةمولعم ةدمل كلملا عيب نأ هلصاح ءاملعلا ضعبل مالك ىلع فقو

 لهأ نأ ركذو ى هلاطبإ ىلع رساجتن ال هب ىولبلا مومعل هنأ الإ عيبلا ةدعاقل

 ص كلذك مهكالمأ لج" نأ قح ةدمل سبحملا عيب زاوج ىلع اوحلطصا لبجلا

 ىلع مهورنجأف ةبرج لهأ خياشمل اميدق اوعفارت مهنأو « مهيلإ ةبسنلاب زئاج هنأو
 ىلع يضقي فرملا نأو ع عازنلاو ةبغاشملل اعفد كلذ ةحصب اوكح و ى مهفرع

 ص نتفلاو ةبغاشملا عفدل ةلزانلا هذه لثم يف هب لمعلا بجي فرعلا نأو « عرشلا

 ء كلذك رمألا سيل : تلق ‘ تاروظحملا حيبت ةرورضلاو ى ةرورضلاك هنأو

 وأ نآرقلا صن فلاخي مل اذإ انسح مهلوقع درجمب نوماسملا ًآر ام ,زّسحي امنإ و
 هحّبق ام اورب نأ نيملسملا اشاحو « هيلع عمجب كلذ عمو « عامجإلا وأ ةنسلا

 توملا مدقي ةرورض كو “ روظحم لك حيبت ةرورضلا تسيلو « انسح عرشلا

 عاتجا سيلو“ةرورضلل اهتحابتساب عرشلا درو ةصوصخم تاروظحم لب ى اهيلع

 نإ الإ مهللا ى هل احيبم عامجإلا ثيدحلاب مرحم لعف ىلع رصم لهأو لبجلا لهأ
 هب اوكسمت مهلعلف ريبزلا نباو رمع نع نينس راثلا عيب زاوج نم يور ام حص
 . مالسلاو

 عطق دعب يأ ( مرّصلا دعب ) عيبلا زاوج يف ( هزاوج يف فالخ الو )

 وهزلا لبق اهعيبف اهقلخ دمب ) اهعيب ( ناك نإو ) 0 ضرألا امل وصوو راثلا

 )١( دواد وبأو يئاسنلاو يذمرتلا هاور .
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 » عطقل زاجو ًاضيأ ًاعامج] عنم ءاقبإلا طرشب

 راثلا عيب نع دراولا يهنلل ( اضيا ) انباحصأ نم ( اعامجإ عنم ءاقبإلا طرشب
 :يهنلا دعب لاق ( عطقل زاج و ) لاق اك عطقلا رك ذ مدعب دّسقم وهو وهزلا لبق
 بنرأ هنم ردابتيو : ليق ؟ هيخأ لام كدحأ ذخأي ميف ةرمتلا هلا عنم ول متيأرأ

 ١ . عئابلا نامض نم حالصلا "ودب" دعب ةهاملا

 ةهاع هتباصأ مث هحالص ودبي نأ لبق ارمت عاتبا لجر نأ ول : ةياور يفو

 الف ةهاع هتباصأف ارمت كيخأ نم تعب ول : ةياور يفو ى هبر ىلع هباصأ ام ناك
 كلام لاق اذهف و ؟ ىقح ريغب كيخأ لام ذخأت مب « ائيش هنم ذخأت نأ كل لحي
 ى ثلثلا يرتشملا نع عضوي : ةحئاج هتياصأو حالصلا ودب دمب عيب رمت يف

 . عيجج ١ عضوب : دبع وبأ و دمحأ ل اقو

 تنك اذهبو ى ءيشب عئابلا ىلع عجري ال : نوبفوكلاو ثيللاو يعفاشلا لاقو

 حالصلا "ودب" لبق عيب اهف ةحئاجلا عضو نإ : لوقأ و . هيلع عالطإلا لبق لوقأ

 ف رحح نبا لاق ‘ ءالؤهل اصوصنم > لل دلاو > هتيار ث ‘ عطقلا طرش ربقب

 هتلباقم يف ىقبي ال رمتلا فلت ول يأ ؟ هيخأ لام مكدحأ لحتسي مب : هلوق
 . ھا ؟ هريغب هلكأي فيكف ى ضوملا

 نود ام عضوي ال : ليقو ى "لق ولو باصملا ردقب عضوي امنإ هنأ قيقحتلاو

 عئابلا ىلع بجو دقف ادعاصف ةرمثلا ثلث بيصأ اذإ : قلع هلوقل راملا ثلث
 لصألا عم تعيب اذإ عضو الو راثلا يف لب ةميقلا يف ثلثلا ربتعي الو “ةعيضولا
 يف رمتلاو رمثلاو ع بجاو عضولاف آلوأ تعيب نإو ، تعيب مث لصألا عيب وأ

 ادعاصف ثلثلا : ليقو “ تلق نإو لوقبلا ةحئاج عضوتو ى ءاوس هلك كلذ
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 هلاحو ى هزاجأ عطقلا ىلع هلماحف فالخ هيفف طرش الب عمقو نإو

 > ححص و { هعنم ءاقبالا ىلع

 راثلا نم سبي امو عرزلا يف ةحئاج الو « رطملا وأ هيقس نيع هنع عطقنت نأ لثم

 - ءارلا حتفب - دَرَملاو حيرلاو ديلجلاو جلثلاك هعفد عاطتسي ال ام ةحئاجلاو
 ص هب ملع ول هعفد قاطي هنآل ى رثكألا دنع قراسلا اهنم سيلو “ دارجلاو شيجلا و

 ى يهنلا رهاظ مومعل عطقل ولو حالصلا "ودب" لبق راثلا عيب زوجي ال : ليقو

 : لوةي نم مهنمو ص قاقحتسالا مالك دعب نيضرألا لوصأ يف دمحأ خيشلا لاقو
 كرتي"نأ هيلع طرتشاو « ه_ل ى ضرألا يأ ى اهعاب نإ الإ ى ءانعلا يأ « هكردي

 > هدصحح ىح اهيف هعرز

 ءاقبإلا وأ عطقلل ( طوش الب ) حالص "ودبأ لبق اهميب ( عقو نإو )
 عيبلا يرجم" قلطملا عيبلا كلذ يرجم" يأ ( عطقلا ىلع هلماحف فدلخ هيفف )

 عئابلا ضرب مل نإ عطقلا ىلع ربجيف ( هزاجأ ) حالصلا "وأدب مدعل عطقلاب ديقملا

 اليصف ىرتشا ول هنأب الدتسم يراكنلا زيزعلا دبع نب هللا دبع لوق وهو ىءاقبإلاب

 هنذإ الب هك رت ولو غيبلا خفني ال هنأ هرهاظو “زاجل غلبي نأ لبق هباودل هلصفي
 . غلبت مل ام خسفنت ال هدنع راثلا نأ رهاظلاو ى غلبي مل ام

 ركذ مدعل ءاقبإلاب ديقلا عيبلا ىرجم هيرجم يأ ( ءاقبإلا ىلع هلماح و )
 اذه ) ححصو ء هعنم ( 7 اهكاردإ دصق ةلغلا ق لصألا نألو > عطقلا

 ماق ايهتوكس نأل ث اذه ىلع امهاضرب ولو عيبلا كلذ مامتإ زوجي الف ى يناثلا لوقلا

 ولو زوجي ال ءاقبإلا طارتشاب .حالصلا وأدب" لبق عيبلاو ءاقبإلا طارتشا ماقم

 ايضارت اذإ اهنإف هتزاجإو عطقلا ىلع هلمح وهو “ لوآلا لوقلا فالخ ‘ ايضارت
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 » وه و س

 . رثكألا دنع حالص ودب و وه دعب زاجو

 ام ىلع لديو « مايأ ةثالثب هخسف لبق زاجأ نإ ءاقبإلا زاج ءاقبإلا ىلع
 لام كدحأ ذخأي مف ى ةرمتلا هللا عنم نأ تيأرأ » : زليم هلوق فنصملا هححص

 ةماتلا راثلا نوكت ىتح ءاقبإلا ىلع سانلا ةميابم لمح ثيح ١١" « ؟ هبحاص
 ءاقبإلا ىلع مهتعيابمل لمح هنإف اهحالص ودبي ىقح راثلا عيب نع ىهن لع هنوك و
 . حالصلا "ودب رك ذ هبساني ال حالصلا "وأدب" لبق عطقلا ديرم نأل

 طرشب وهزلا لبق اهرمت ىرتشا مث اهرمت طرتشي ملو آرتبؤم الخن ىرتشا نمو
 ص رمتلا عم اهارتشا اذإ ام فالخب ‘ القتسم اكح اهرمتل نأل زجي م ءاقبإلا

 ى ةيكلاملا هتزاجأو ث قيقحتلا وه اذه ىهاز مل ولو عبات هنأل زئاج هنإف

 نآل اهب امفتنم نوكي نأ عطقلا ديقب حالصلا "ودب لبق راقلا عيب ةحصل طرتشيو
 رمألا يلو رجحيو “لاملا ةعاضإ نع قلع هلوسر يهنل و « داسفلا بحي ال ىلاعت هللا

 مظعل عيبلا حصي مل الإو مهتلج وأ مهلك دلبلا لهأ اهيلع ًآلاتي ال نأو كلذ ىلع
 هملعو اهيلع اوئلامت وأ اهب عفتني ال ناك ولو عيبلا ةحص يدنع قيقحتلاو “داسفلا
 كلذ نم ءيش عيب يف ريخ ا : عيبرلا لاقو ى كلذب ملاعلا عئابلا عم ر"ز ولا

 ىقلطملا ميبلا الو ءاقبإلا طرش ىلع عيبلا زوجي ال : ينعي « غلبي قح

 عطقلا طرش اذإ ام فالخب يهذلل مداصم هنآل كلذو ى ءاقبإ الو عطق ركذ الب
 . زئاح هنإف

 ( رثكألا دنع ) هروهظ يأ ى ( حالص ودلبو ,ونهز دعب زاجو )

 . هركذ مدقت ) ) ١
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 ؟ رمصتو رمحت ىتح لهف ‘ هلصفت ر ف فلخلا و

 لك أي الئل عئابلا ىلع اهحالص "ودب لبق راتلا عيب نع يهنلا عقو : رجح نبا لاق

 عئابلا دعاسيو ى هلام عيضي الئل يرتشملا ىلع اهئارش نعو “ لطابلاب هيخأ لام
 حالصلا ودب دعب اهعيب زاوج هاضتقمو ؛مصاختلاو عازنلا عطق هيفو “لطابلا ىلع

 ى اهلبق ال فلاخ ةياغلا دعب ام نآل طرتشي مل وأ ءاقبإلا ط رش" ءاوس “ اقلطم
 ؛تاهاملا اهيف نمؤت نأ هيف ىنعملاو “حالصلا ودب ةياغ ىلإ ادتمم يهنلا لمج دقو
 هنإف ص حالصلا ودب لبق ام فالخب “ اهلوصحب يرتشملا قثيف « ةمالسلا بلغتو

 درفأ كلذلو ص ىنعمب حالصلا "ودبو ونهزلا نأ رم دقو ى ها ررغلا ددصب
 ودب ليصفت يف يأ « (:هليصفت يف فلخلاو ) : هلوق يف ريمضلا فنصملا

 ودبب اضيأ هنع ربعملا وهزلا ليصفت يف وأ ى ونهزلاب هنع ريعملا حالصلا
 . حالصلا

 هروهظ ونهزلابو رجشلا يف حالصلا روهظ حالصلا ودبب انه ديرب نأ لمتحيو

 كحي ال ( لهف ) “ اميمج كلذ وحنو عرزلاو رجشلاو لخنلا يف فلخلاو « لخنلا

 هب فرعي ام رهظيو ( "رقصتو ) لخنلا ( "رمحت ىتح ) حالصلا "ودبو وهزلاب
 ناك ولو باط ام يفكيو ى ةبنعلا داوس و ةبحلا ة"ةدشك رجشلا يف كاردإلا

 وأ رجشلا لمشيف كاردإلا نع ةيانك رارمحإلاو رارفصإلاب دارأو ى رضخأ
 نم لخنلاو لوآلا نم رجشلا فذح نأب كبتحا وأ قلطملا دارأو ديقملا قلطأ

 لمشي ام ةرجشلاب دارأو ى لوآلا نم رجشلا فذح وأ « ةرجش لك ضعب : هلوق

 . طقف لخنلا انه رجشلاب دارأ هنأ رهظ مث ‘ لخنلا

 سأب ال نكل ابيرق ع خلا .. بنعلا رمتلاكو : هلوق يف هرك ذف رجشلا امأو

 سأب الو ؤ بشلا رمتلاكو : هلوق يف كلذ ريركتو انه لخنلاو رجشلا ميمعتب
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 ىتح وأ { ةرجش لك ضعب بيطي ىتح وأ .{ اهتهاع نمؤت ىتح وأ

 راجشألا ضعب رمث بيطيو كردت

 بنعلا هب ىواس املو “ لخنلا صخي ام ضعب هيف ركذ دق هنأل ريركتلا كلذب

 هلوقل اهلك بيطت ناب ( اهتهاع نمؤت ىتح وا ) ى يقابلا يف ةيوستلا ريركت دارأ
 ذخأي مجو ى هلام نم يهف ةحئاج اهتباصأف وهزت نأ لبق ةلخن ةرمت عاب نم »: رقع
 ىقح ةحئاج اهبصت مل نإ هنأ هرهاظو « 6١١ « ؟ ىقح ريغب هيخأ لام مكدحأ

 ى وهزلا لبق عيبلا نع يهنلل لطاب : لاقي دقو “ةرم لوأ نم عيبلا حص تكردأ
 عفتني الو كاردإلا لبق ةحئاجلا هبيصت تناك امل هنأ ىلإ ةراشإ ثيدحلا اذه امنإو
 لك ضعب بيطي ىتح وأ ) ى هلبق عقاولا عيبلا لطبأ كاردإلا لبق اهمطقب

 رارفصإلاو رارمحإلاب اهلك ( كردت ىتح وأ ) ںاهتلغ ةارتشملا رجشلا نم ( ةرجش
 يقاب نم ءيش بطي مل ولو اهتلغ ةارتشملا ( راجشألا ضعب رمث بيطيو) امهوحن وأ
 اهتلغ رقشي مل ةرجش يف ولو ضعب بيط يفكي وأ ى ابتلغ ةارتشملا رجشلا
 ىلكلا يف وأ “ ضعبلا يف هنوك نع رظنلا عطقب ةلمجلا يف بيطلا كاردإلاب دارملاو

 نوك زوجيو « راجشألا ضعب رمث بيطيو : هلوقب ضعبلا يف يفكي هنأ نسب ش

 لوقلا اذه بحاص نوكيف حالصلا "ودب نم امهوحنو رارفصإلاو رارمحإلا كاردإلا

 بمطلا طرتشاو ى هبلاغ وأ هلك اهتلغ ةارتشملا راجشألا ضعب رمت يف كلذ طرتشا

 . رهظأ لوألاو ی ضعب رمث يف

 ص نآرقلا يف ةبيطلا ةرجشلا اهب ترسف اك ةلخنلا لمشي ام ةرجشلاب دارملاو

 )١( يقهيبلا هاور .
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 ، رجش نم سنجو نانج يف كلذو ى ةرجش ةرمث ولو وأ

 . . ؟ سنج ريغ نم نإو ، ضعب بيطي ىتح وأ

 ( ولو ) بيطلا يفكي ( وأ ) : هلوق ليلدب ادعاصف ناترجشلا ضعبلاب دارملاو
 ىقابو ' لقأ ال نكل .قاب كاردإ الب ةدحاو ( ةرجش ةرمت ) باط يذلا ناك

 ءاوس ةرجشلا رامث يأ « سنجلا : ةرمثلاب دارملاو ى بطي م اهتلغ ةارتشملا رجشلا
 ضعب رمث بيط يفكي هنأ نم روكذملا ( كلذو ) “ اهضعب وأ اهلك تباط
 رجشلا يقاب وه اهرامث بيطلا ةرجشلا تناك اذإ ايف وه امنإ ةرجش وأ راجشألا
 ةدحاولا ىنعمب نانجلا نأ باوجلاو ةنج يف باوصلاو ى دحاو ( نانج يف )

 . فرملا يف

 يف كلذ نوكي نأ يفكي وأ ( رجش نم ) عون يأ ‘ ( سنج ) نم ( و )
 اذهب جرخم اممو كاردإلا قحالت طرشب دحاولا دلبلا يف يفكي وأ دحاو دلب

 اهريغ يف اهحالص ودب ربتمي الف ى ةروكابلا ةرجشلاو ةروكابلا ةلخنلا طرشلا

 سنجلا داحتاب جرخو “لاوقألا رئاس يف جرخت اذك و ى طقف اهلثمو ى اهسفن يف لب
 ول ۔لا نامرلا ةرجش و “ ثالث ةقباسب ةرهوجمتو ءارملاب ةرهوحمتك فلتخا ام

 عون لخنلا نم رمحألاو « دوسألاب ضيبألا بنعلاو ‘ ضماحلا نامرلا ةرجشب
 . عون اقلطم نامرلاو ى عون اقلطم بنعلاو ‘ عون رفصألاو ى دحاو

 ولحلاو رفصألاب رمحألاك ( سنج ريغ نم نإو “ ضعب بيطي ىتح وأ )
 ص هدارم اذه ةروكابلا ريقب راثلا نم ةروكابلاو دوسألاب ضيبألاو ضماحلا

 رامث عيب زاوج يضتقي ال كلذ وح وأ لخنلا وأ بنعلا وأ نيتلا حالص ثودبو

 بحلا نيبتو تريأ اذإ وأ “ دحاو نامز يف اناك اذإ زاوجلا يضتقي وأ رخآلا
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 . .. ثلاوقأ

 اهطرتشي نأ الإ عئابلل اهترمتف ترتبأ دق لخن عاب نم » : فلج هلوقل .اهعيب زاج
 هدريو ى ةدرفم اهعيب زاج عاتبملا اهطرتشي نأ زاج امل هنأ كلذو ى ١١ « عاتبملا

 اعبت زوجي ءيش مكو ى اهلصأل عبتلاب لب تاذلاب ءارش سيل عاتبملا طارتشا نإ

 نأ اهحصأ ( لاوقأ ) وهزلا لبق اهممب نع ىهن لع هنأو ى الالقتسا زوجي الو

 يف هريسفت درو اك لخنلا يف حالصلا ودب امهو « رارفصإلاو رارمحإلا وهزلا

 كردأ ولو ضعب زوجي ال كردي مل ام نأ و « رجشلا يف "هأدب اهلثمو ى ثيدلا

 . اعبات دعبو لق ام الإ ةدحاو ةرجش نم هعم ام

 وأ “ اهتيرتشا ةرجش لك يف كل له اضيأ لوقلا اذه باحصأ فلتخاو

 ةيافكلا هذه لهو ؟ اهرتشت مل ةرجش يف ولو وأ ةرجش يف ولو وأ ضعب يف يفكي

 ملام ءارش الو عيب زوجي ال هنأ يدنع اهحصأ ؟ دلبلا يف وأ ةدحاولا تانجلا يف

 ناكو ى لق ام الإ اقلطم رجشلا نم هحالص د وأ « لخنلا نم رفصي وأ رمح
 ءارش زوجي الف ى هيف اعئاش ناكو حالصلا يداب وأ رفصم وأ رمحم هيلع بلاغلا

 ؛ ضعب نود هحالص ادب وأ رفصا وأ اهضعب "رمحا ةلخن وأ ةرجش ةرمث عيب وأ

 ةدح ىلع ًآوننيق نكي ملو « امئاش اليلق كلذك نكي مل يذلا ضعبلا ناك نإ الإ

 مل يذلا ضعمبلا كرتيو ص "لق ولو « كلذك ناك ام ىلع عيبلاو ءارسثلا رصقيف
 ىلإ يدؤي كلذ نأ انيلع درب الف « رثك ولو « ةدح ىلع ناكو ؤ كلذك نكي
 بطت ال راثلا نأب انبلع نمم دق العو لج هللا نأو ى هرثكأ وأ طئاحلا داسف

 . هكفتلا نامز لوطل ةعفد

 ٠ دواد وأ هاور ) ( ١
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 ةلغ ىرتشا نمو تباط نإو ، رجش ىلع ةلغ عيب زوجي ال : ليقو

 3 اهيقس اهيرتشم مزلو { زاج نيعم تقول اهءاقب طرشو ةكردم

 يف لاق “عطقلا ىلع وأ ( تباط نإو رجش ىلع ةلغ عيب زوجي ال : ليقو )
 ىتح هك رت نإو < زاج عطقلا ىلع هكاردإ لبق ارت ىرتشا نإ : هتارصتخم ضعب
 نأ عئابلا هبلط مث عئابلا نذإب هكرت نإو ى ةدايزلا دعب هامتأ نإ الإ دسف داز

 عئابلا ىلعو ع نالوقف هل زاجأف نذإ الب باط ىتح هكرت نإو “ عطقيلف هعطقي
 نكل “كاردإلل ءاقبإلا طرتشيو “ يرتشي نأ زوجي : انموق ضعب لاقو ى ةاكزلا

 اقباس ابيع دجو علط املو ى تحت نم ةلغ ىرقشا نمو ى عطق عطقلاب هبلاط نإ
 نإو ى هنودب لوبقلا امإو صقنلا امإ ، هل وأ ش"رآلا يرتشملل وأ هضقن لكلف

 دعب هثودح نكمأ نإو ىرت مل هنأ هلوق لبقي مل تحت نم هتفرعم تنكمأ

 يترجش وأ يتلخن تك ردأ اذإ : لاق نإو “ لبق هفرع ام عئابلا فلح ءارشلا

 تضتاإو ى زجي مل كردت موي لاق نإو ى نالوقف “ اذكب اهرمت كل تعب دقف هذه

 نم عطقف عطقلا يرتشملا ىونو “ ءاقبإلا ىلع كاردإلا لبق ةلغ تمعيب

 . زاج هنيح

 نتيعم تقول اهءاقب طرشو ) حالصلا ةيدب يأ ( ةكردم ةلغ ىرتشا نمو )
 نضاإ ( اهينقس اعرتشم مزلو ) نتمملا تقولا غلب اذإ عطقلا ىلع ربجيو ( زاج
 وه كلذو “ عئابلا مزلي الاك همزلي مل الإو “ يقسلا مدعب ررضتت ةرجشلا تناك

 الخد وأ ةرجشلا كلام اهيقسي نأ ةداعلا تناك نإ امأو “ قالطإلا دنع قيقحتلا
 ص كلاملا مزل ةداعالو اقلطأ اذإ : ليقو ى يرتشملا ال همزلي هنإف اذه ىلع

 . هرك ذ ام حيحصلاو
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 نود رابجإ الف اتقو نيعي مل نإو ، يقس داتعم نم اهعئاب هعنمب الو

 هل الو اهعطقب ذخأ نبجارعلا 7 رمتلا عزن نإو > دلبلا ةداع

 . . . .. .‘بطحو فلو فعس

 نمو ؛ هنم ىقست امم اهيقسي هك رتي لب ( ( يقس داتعم نم اهعناب هعنمي الو )

 ال ام كلذ لثم ىلإ هدرو كلذ نم هعنم نإو ى اهنم ىقست ة يتلا ضرألاو ةيقاسلا

 يهو اهارتشا نإ و ‘هطرتشي ل نإ هل ءام ال : لبقو “زاج هيلع ةدئاز همف ةقشم

 ا١لف اتقو ) عطقلل ( نتيعي مل نإو ) يقس اهل دتعي م اذإ امل يقس الف ىقست ال
 ديتعا نإ الإ يرتشملا وه اضرأ قاسلاو ( دلبلا ةداع نود ) عطقلا ىلع ( رابجإ

 تووصت نإ و “هلف ةداملا نود اهعطق دارأ نإو ى عئابلا قسيلف عئابلا اهيقسي نأ

 ىلع ةكردم ريغ ةلغ ىرتشا نإ و « عنم ةداملا نود اهتلغ عطقب ةرجشلل ةرضم

 بحاص يضرف عطقلا ىلع ىرتشا نإ و ى اهيقس هل سيلف قالطإلا ىلع وأ عطقلا

 تبثم دنع يقسلا لف ءاقبإلا طرشب ىرتشا نإو ى كلذكف ءاقبإلاب ةرجشلا
 . . نالوق ؟ال وأ عيبلا

 . ذخأ ) اهدحو نيجارملا وأ خيرامشلاو ( نيجارعلا كرتو رمتلا عزن نإو )
 ( الو ) ص عئابلل اهنأ ىلع عيبلا عقو نإ الإ هل يهو هنم اهمطق داتعي امم ( اهعطقب
 دارملا وه اذه “لخنلا ديرج وهو _ نيعلاو نيسلا حتفب - ( فعس هل ) نوكي
 اذإ و “تسبي اذإ ديرحلل لاقي ام رثكأ و “لخنلا 7 رو صوصخ ىلع اضيأ قلطيو

 ىسكي ام وهو ۔ ءابلا ناكسإ و ماللا رسكب _ ) ةبطشف ةبطر تناك

 وأ فيناركلا نم رسكت ا۔م لثم ( بطح و ) و لفسأ ىلع لخنلا هب

 نإ الإ ةرجشلا بحاصل هلك كلذ لب “ علطلا نمو عذجلا نم وأ فعسلا نم
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 ليصق ءارش زاجو .2 افالخو ازاوجو ًاعنم ع رزلاو بنعلا رمتلاكو

 وأ اهب خسفني لبف مايأ ةثالث تضم ىتح هيرتشم هكرت نإف لصقل

 . . . . . . بطب يح وأ ةعبسب

 هذهو ةسىيتملا دئا رجلا هذه لثم امولعم ًائنش كلذ نم ةلغلا يرتشم طرش

 رسك نإو ى ءيش ىلع ةداعلا ترج وأ ص ناونقلا هيلع تناك ام وأ « عولطلا

 . دمعتي مل نإ مثأي الو هنمض هل سيل امم كلذ نم ائيش

 ءاقبإو ايقسو ( افالخو ازاوج و اعنم عرزلاو ) هوحنو (بنعلا رهتلاكو)
 ىلع عيبلا عقي مل نإ يرتشملل بنملا وحن نيجارع نإف « نوجرع توبثو امطق وأ
 نم ملسأو رضخأ ناكل بطحو نوجرع ىلع هيبشتلا رصق ولو هكلاملاہأ
 ص عرزلاو رجشلا نم هوحنو بنعلا معي رم ابف كلذ ريغ يف همالك نأل ى ةداعإلا
 مدقت ام نإ ى خلا بنعلا رمتلاكو : هلوقو ى اهقرو نبتلا ةلغ يرتشمل : ليقو

 ( لصقل ) هعطق يأ ،هلصق ديرأ ام ءارش يأ ( ليصق ءارش زاج و ) لخنلا يف

 قالطإلا يف عيبلا زاوج ىلع انينبو قالطإلا ىلع عيب وأ عطقل عيب ( نإف )
 لهف مايأ ةثالث تضم ىتح هيرتشم ) عئابلا نذإ الب هضعب وأ هلك ( هكرت ) و

 يضم ( ب ) "لبت ال ( وأ ) اهيضب يأ مايآلا ةثالثب يأ ( اهب ) ءارشلا ( خسفني
 ولو بيطلا رهظي يأ ( بيطي ىتح ) هكرت نإ الإ خسفني ال ( وأ ةعبس ) ماي
 هل دريو علابلل هدري ةثالثلا لاوقألا ىلعو « زيزملا دبع نبا لوق وهو هضعب يف
 هبوني ام هيطمي : ليقو “ نكمأ نإ هلثم هل در هضعب بهذأ نإو ى نمثلا عئابلا

 دق ميبلا نأ كلذو 2 حضوأ لوألاو “ حضاولا وهو « موقي : ليقو ى نمثلا نم
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 ردق ىلع داز ام هيرتشمل سيلف باط نإف هيلعو ؟ خسفني ال وأ
 ؟ رهظألا يف عئابلل بحلاو دئازلا ردق يفو هيف اكرتشاو ءارسلا

 ك 9 وق ا . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ليصق بيطو ى هلك هبهذأ نإ فلخلا اذك و ى نمثلا نم ادقع ام ربتعي الف دسف

 وجن ليصق بيطو « هرامث حالص ُودب وهو حضاو امهوحنو ص ريعشلاو "رلا

 ( خسفني ال وأ ) هقوف هلمحب يذلا هرذب كاردإ لب هسببت تفللاو رزجلا

 . آاقلطم

 لاح دوجوملا ( ردهت ) لا ( ىلع داز ام هيرتشمل سيلف باط نإف ى هيلعو )
 يف خسفلاب مكح اذلو “ ةحماسم لب قيقحتب انكمم هيلع فوقولا سيلو ( ءارشلا )
 وأ ةثالث يه له ى مهفالتخا ردق ىلع ايف ديزي ةدم تضم امل لاوقألا كلت

 (دنازلا ردق يفو) ءارشلا ردق يف يأ ( هيف اكرتشاو ) ؟ بيطلا روهظ وأ ةعبس
 ريمشلاو ربلاك ( بحلاو ) عئابلل دئازلا ردقو يرتشملل ءارشلا ردق نوكي نأب

 . ( لاوقأ ؟ رهظألا ر لاتحإلا ( يف عنابلل ) تفللاو رزجلا رذبو

 كلذ تبثي مل ذإ هنأ الإ ى ىقست ال مأ اهيقسي عئابلا وأ يرتشملا ناك ءاوسو

 اهكرتو قالطإب وأ عطقلا ىلع رجش وأ لخ ةلغ ىرتشا نإو « هؤانع هلف هيقاسل
 ‘خسفنا نذإ الب ةثالث : ليقو ى نيثالث : ليقو “اموي نيعبرأ : ليقو ى مايأ ةعبس

 لبق ام ةميق هل نكل تباط ولو : ليقو ‘ تباط ىتح اهكرت نإ الإ ال : ليقو
 ال ام كرتب خسف الو ى اقلطم زاج عئابلا نذإب ةلغ وأ اليصق كرت نإو “ بيطلا
 كلذ بيصأو ةهكاف وأ آبح وأ ةلغ كرت نإ : هتارصتخم ضعب يف لاق ى ديزب

 عيب نإ و « هلام نمف هذاذج كردأ دقو كلذ وحن وأ صل وأ رئاج وأ ى ليسب
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 . . . . ص كلذك رعشو فوصك ناويح نم نإو ةالغلاو

 ' ضقتنا الإو كردأ نإ عئابلا لام نمف بيصأو 2 عيبلا دنع عطق ةطراشم الب

 امو هرذب عرازلا ىلع دري نأ صخرو ى كاردإلا لبق بحلاب ةعارزلا عابت الو

 زوجيو“ههةرك ضعبو ميبلا هجو ىلع ال نكل كردت مل ولو ذخؤتف هَءانعو هقفنأ

 ال اك ى زوجي ال وأ هكيرشل هبيصن نيك ردملا ةلغلاو عرزلا يف هبيصن عيب كيرشل
 . نالوق ؟ هبيصن راديبلا عيب زوجي

 ةدايزلا در الإ و لمعف هدر نكمأ نإإلف ى دسف هكرتو ديزب ام ىرتشا نإ و

 يف : ليقو رافغتسالا اهيزجيو رسخ ام عئابلا هيلع "هر رسخ نإو ، حبرلاو
 ذخأي مل ابف عوجرلا هلو عيبلاب ذخأ ام ةميق هعئابل يطعي ضرألا يف رزجلا وحن

 ضقنلاو مامتإلا يف ريخم عئابلا نإ : ليقو “عيبلا متيف هعلقي نأب عوجرلا كرت هلو
 عطقي ام ينعي اهلك ( ةالفلا و ) يرتشملا اذك و « داز ىتح يرتشملا هك رتو عاب اهف

 ناويح نم نإو ) ةصفلاو ميسربلاو ءاتنجحلاو تاآركلاو لصبلا لثم اهنم

 نإ خسف مدعو ێ رهش وأ ةعبس وأ ةثالث يضمب خسفلا يف ( كلذك رعشو فوصك

 ص فوصك ى بيطي ال ابف ةدايزلا ءاهتنا لبقو “ بمطي ايف بيطلا لبق تعطق

 مدع يفو “ لاوقألا ىلع ءارثلا ردق يرتشملل نوكيف اقلطم خسفلا مدع يفو

 ردق هلوصوب خسفنيف ةداعلا فوصلا وخت يف ربتعي وأ ى نذإب كلذ كرت نإ خسفلا

 نمو ى ةدايزلا تنيبت اذإ طقف ءارشلا ردق هلف هلصي مل نإو ةداعلا يف كرتي ال ام

 لاق نم لوق لوقلاف ى ًاداصحو علق عئابلا عم فلتخاف عزنلا ىلع اعرز ىرتشا

 يرقشملا لوق لوقلاف عزنلا ركذي ملو هارتشا نإ امأو « نكمي مل نإ الإ ى داصحلاب

 صقلاو "زجلا يف افلتخا نإو “هرضي امي ناومحلا ةلغ "زلجم االو « آداصح وأ املق

 زجي مل يرتشملا نم بلط الب عئابلا ةزاجإب ءاقبإلا ىلع لوأ نم اميابت نإو ى زجلاف
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 نطابلا ال لكأل هحالص ادب اذإ رهاظلا تابنلا عيبازاجو

 . لصب و تفلك

 ء زاج لوأ نم ادودحم اتقو ءاقبإلل نع نإو ى لوهجع ىلع ينبم عيب هنأل اضيأ

 . فالخ هيفف اط رش و ًامىب ن ك ط رشب و أ > ديزب ام لهحلل ال : لبقو

 هريغ وأ ناسنإ لك أ ( ,لكأل هحالص ادب اذإ رهاظلا تابنلا عيب زاجو )

 ‘ اهلك عفانملا نم كلذ وحنو داقي الو ريصح وأ جاجز لمعو غبصك ةعنصل وأ
 هنأ عيجي اك تبني نأ لبق اهنيح يف ايسقيو ضرألا اثرحي نأ زوجي : تلق نإو

 نأل زوج ال : تلق « ضرألا ذخأت نأ لبق تسرغ اك ضرآلا تمسق ى زوج

 ةلأسم امأو ‘ ضورملاك وهو ى اهف عبت وه امنإ سرفلاو ى اهتاذب ضرألا دوصقملا
 همهس يقاسلا ىقسي دق اضيأو ى ضرألا ال الثم رزجلا امهيف دارملاف اهوحنو "رزجلا

 نطابلا ال) هيقسي يقاسلاو رزجلا حلاص ضرألا مهس جرخيو ى ءيش هيف جرخم الو

 رهظ ام "دوصقملا ناك نإ الإ ، اطاطب تاموك و ( لصب و ) ,رزجو ( تنقلك
 ىلإ الئام هملق نوكي ال نأ طرشب هيف دجو اذإ وه هلماحل رذبلا وأ قرولا نم

 . زوجي هنإف طقف قرولا يرتشي نأ الإو « ضرألا يف نطب ام

 رهظيف علقي نأ اهانعمو ىةماتملا ىلع الإ دقعني مل نطب ام ىلع عيبلا عقو نإو
 ولو هنإف “ ىفخي ال اك علقلا لبق هازيجي نأ اهانعم سيلو ى عيبلاب نايضريف

 ص ةيناث ةزاجإب جتحي ملو اهلبق عيبلا اهنع ىنغ ال ةربتعم هلبق ةزاجإلا تناك
 ايل نأ مهفت اهنأ اهنم ةماملا ضعب مهوتف عوجرلا ايل نأ ةقراشملا ضعب ةرابعو

 هراهظإ كرتب عوجرلا ايل نأ اهانعم لب “ طلغ وهو علق الب هلاح ىلع هءاضمإ

 رظناف علقلاب رهظي نأب هؤاضمإ ايل نأو « هراهظإب!عيبلا زاجنإ مدعو علقلا
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 . . . نبتب بح راتتسال سرد دعب عرز عيب اذكو

 ييشاحيفو رصم ليزن يبرجلا مساق نب ديعس حيشلا اهب لسرأ ةقرو ىلع يتيشاح

 :انموق ضمب لوق امأو ى نافلخ نب ديعس ىمسي ينامع" لجر اهلسرأ تاقرو ىلع

 موثلاو لصبلاو رزجلاو تفللاك ض رآلا يف بيغملا نأ حالصلا ُودب هب فرعي ابف

 نايب وه امنإف “ عطقلل هحولص اهب فرعي لاحل راص اذإ هقروب فرعي لجفلاو

 متيل وأ ارهاظ عابيل هعطق ذئنيح زوجيف « ًاداسفإ هعطق نوكي ال يذلا هلاحل
 ثيدحك ررغلا ةلعلا تناك اذإ ابف يهنلا ثيداحأو “ عطقلا لبق عقاولا هعيب

 ى ضرألا يف هوحنو رزجلا عيب نع يهنلل ةلدأ اهلك هريغو حيقالملا عيب نع يهنلا
 ام لك : هلا مهمحر ركب نب دمح نب دمجأ خبشلا لاق 90 عيبلاك كلذ ق ةمسقلاو

 . ھا زوجت ال اضيأ هتمسقف همسب زوجي ال ام امأو “ هتمسق زوجت هعيب زوجي

 زوجيال ( سأرك دعب ) لوفو ريمشو ربأ رجشك ( عرز عيب اذكو ) .
 هقوسو ركذ ام وحن قرو وهو ( نبتب ) لوفو "رب"و ريعشك ( بح راتتسال )
 نإو “ سرد لبق زاجو ى ةنكاسف ةدحوملا امأ و « _ رسك و حتفب _ وهو تتفملا

 دصحي مل وأ دصح ءاوس “ليبانسلا تنيبت نإ بحلابو زاج بحلا دارملا نكي م

 ىلع ةلغ عيب زوجي ال : ليقو ى هلوق مومع يف لخد اك دصحي مل نإ زوجي ال : ليقو

 ةرةذلا امأو ث ربلا ال هلبنس يف ريعشلا عيب زوجي هنأ مهضعب ةرابعو ث ها رجش
 بحلا عيب زاوج يدنع يذلاو « هيف اهعيب زاج رثكأ وأ اهبح فصن ناب نإف
 اذإ نزولا وأ ليكلاب وأ افازج' هعم وه الإ قبي مل اذإ نشخلا ظيلغلا نبتلا عم
 قلطملا نبتلا عيب زوجي الو ى هتمسق اذك و « امهدحأب نبغي ال ارهاظ انيبتم ناك

 . اهنم دحاو لك مك ةفرعم مدع عم اهيف دصقلا فالتخال بحلا عم

 عاب نإ اذك و ى هيف مهلوق نم مهفي ام ىلع هزاوج : « ناويدلا » ينو
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 رمثم يف فلخلاو ‘ رم اك هعيب زاج ةلغ نم ًانطب رمثي امو

 ،عئابلل دئازلاو تقولا ف ام زوح وأ عنتمي له بنعو نىتك ًان وطب

 ؟ تداز ولو ةنس ةلغ يرتشملل وأ

 نم مهنمو “ عيبلا كلذ زوجي الف ص نبتلا ىنثتساو ى ريمش وأ حم نم ردنألا هل

 . ھا زئاح : لوقي

 ( “رم ا ) هتلغ عيب يأ ( هعيب زاج ةلغ نم ) ادحاو ( انطب رمثي امو )
 رم ام نإف ص رم ام ضعبك : لاق هنأك و 2 عرزو دالب يف بنع رجش و لخت نم

 هيلإ راشأ مالك ديزم نوطب رمثمل ناك ولو انوطب رمثي امو انطب رمثي ام معي

 ص اقلطم ( نيت ) ةرجش ( ك ) رخآ دعب انطب (انوطب رمثم يف فلخلاو) : هلوقب
 فالخب ةزيمتم اهنوطبف لاح لك ىلعو “ طقف دالبلا ضعب يف انوطب رمثت : ليقو
 له ) دالبلا ضمب يف ( بنع ) ةرجش ( و ) زيمتت ال اهنوطبف زيجلاو نوميللا
 ةدايزلا ناوأ لبق عطقلا ىلع تعيب وأ تعطق اذإ الإ اقلطم هتلغ عيب ( عنتمي

 نم للع مهعنم اك “ناعزانتيو ضعب لام اهضعب لكأيف دادزملاب عيبملا طلتخي الئل
 ةنوفعب تبيصأ اهنأ نوعديو تمز اذإ نورجاشتي مهآر امل وهزلا لبق راملا عيب
 وهو ( عئابلل دئازلاو تقولا يف ام زوجي وأ ) كلذ ريغو تدسفو تصاش وأ

 ةلغلل ( يرقشمال وأ ) طوحأ لوألاو ى امهنيب زييمتلا يف دهتجي نكل ى حيحصلا
 ةيبرمف اهاقلطأ اذإو ع ةيبرع وأ ةيمجع ( ةنس ةلغ ) هب دييقت الو ءيش ركذ الب
 . ( تداز ولو ) ةنسلا ىنعم يف يمجع اعم اهفرع" ناك نإ الإ

 ٠ دوجولل ًاعىت عيبلا لاح ادوجوم نكب ل ديزب ام نأ عم كلذ زاج امنإو

 ف كردأ ام عم كردي مل ام عيب زاج اك ص الالقتسا حصي الو ًامبت "حصي "ءيش كو
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 نيتك نم زاوجلل برقأ تراجنذابو ءاثقو عرقك ةلغو 2 فالخ

 . . ٠ . . . . ‘ هن وطب لاصتال

 امم ًاعابتا كردب ل ام عببو > "رم ام ىلع دلب ق وأ ناتسب ق وأ ةدحاو ةرحش

 نأ لثم ءيش ءارشك كلذ نألو ‘ “رم ام ىلع عيبلا زاوج ق عبي ملو > كردأ

 ةكردم ةرهاظ رامت اهيف ةرجش ءارش اذكف ى اهب عفتني ةمولعم ةدم ةباد يركم

 ةمواعملا عيب نع جرخي ال هنأل ص فيعض لوق كلذو ى راثلا نم يتأي امع ءىبنت

 لبق فيكف اهوهز لبقو اهقلخ دعب اهنم عنم دقو ى قلخت نأ لبق راقلا عيبو
 عيبلا يف ةلخاد ديزتس ىتلا نأ ركذو ى ةرضاحلا ةلغلا ىرتشا نإ امأو ى اهقلخ

 : عئابلا لاق وأ ، ديزتس يتلاو ةرضاحلا تيرتشا : لاق نإ اذك وامطق زوجي الف

 هذه يف آضيأ زئاج عيبلا نإ : ليقو ى هازاجأو كلذ ىلع اماقو « كلذ تمي

 . ( فدالخ) لوقلا كلذ ىلع روصلا

 هل قاس ال ام وهو ناكسإف حتفب عرقلا لثم ةلغ عيبو يأ ( عرمك ةلغو )
 يذلاك اهنيب ميملا رسك و نيسلاو ءاتلا حتفب سمت انتغلب هيمسن ام جتني يذلاك

 هيمسن امو اهنيب ةدحوملا مضو ةيتحتلا ءابلاو فاكلا حتفب يك هممسن ام جتني

 نيتادل نامسا ( ناجنذاب و ءاثقو ) عرقلا مساب اهنم اضيأ جوتنملا ىمسيو عالذلا

 عرقلا نإف ع صاخ ىلع ماع فطع ءاثق فطعو « اهمساب اضيأ اهتلغ ىمستو

 ص اضيأ رايخلا هب ىمسيو ى هددشم هءاتو مضتو رسكت ءاشق فاقو ى .هلمشي

 ناجنذاب اضيأ لاقيو ى اميج اهلادبإب برع يسراف وهو فاكلاب لاكنداب لصأذ
 ( نيتك ) ةلغ عيب ( نم ) نوطبلا رابتعاب ( زاوجلل برقأ ) هرخآ يف نونلاب
 فالخب ( هنوطب لاصتال ) نيتلاب اضيأ هرمث ىمسيو نيتلاب ىمسملا رجشلا لثم يأ
 دعبأ ةدح ىلع نطب لك عيب رابتعا"قهف ص نوطبلا دعابتم هنإف نيتلا رجش لثم
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 يف امو هتقابإ يف قبأو ةكرب يف كمس عيب عنم ىلع رثك الاو

 ءارشو اهعيب ىلع اهلهأ قفتي مل نإ ةمسق لبق ةمينغو معن نوطب
 ٠ ٠ ٠ . ضبق لبق ةقدص

 ليصقلاك هرامث عم وأ هدحو هقرو زجي" امو ناجنذابو ءاثقو عرق وحننم زاوجلا نم

 : ليقو ى داتعملا ىلع لمصقىل دجو ام ءارش الإ زوجي ال : لقف “ ثاركلاو

 ثالث وأ نيتلصق وأ ةلصق نم هبلع اقفتا ام بسحب لصقلا ىلع هؤارش زوجي

 ىلع زوجي : ليقو ى هلصق تبن اذإ مث هلصقي نأ ىلع هيرتشي نأ لثم ى ادعاصف
 ، اهقافتا بسح ىلع ديزيو ءيجي ام ردق ىلع رثكأ وأ لقأ وأ ةنسلا وأ لصقلا

 . طقف رضح ام ىلع الإ زوجي ال هنأ حيحصلاو

 يمهو ءارلا ناكسإو ءابلا رسكي ( ةكرب يف كمس عيب عنم ىلع رثكألاو )
 يمسو « كمسلاو ءاملا هلخدبل بصق وحنب ىنبي ام هلثمو ى ءاملل ىنبي ضوح

 يف حرطيو ةكبشلا يف توحلاب ءيجي نأ عنملا يف ءاوسو ى هيف ءاملا ةماقإل ةكرب
 ' هيف نيبتي ال ذإ ى ءاملا يف وه هب لهجلل كلذو ى اهل ءيجي مأ ابح ىقبيل ةكربلا

 ةروسكم ءاب اهملت ةحوتفم ةزمهب ( قبأو ) ءاملاب هعانتمال هضبق كلمي ال دق هنألو

 يف ناويح عيب هلثمو ةزمهلا رسكب ( هتقابإ يف ) براهلا كولمملا ناسنإلا وهو

 رقبلاو لبإلاو معنلاو ناويحلا نم اهريغو ( معن نوطب يف امو ) هبورهو هرافن

 ( اهعيب ىلع اهلهأ قفتي مل نإ ةمسق لبق ةمينغ ) نم ناسنإلا بيصن ( و ) منعلاو
 نومسقيف ًاعامجإ زاج ةيمست وأ اهنم ءزج عيب وأ ةلمج اهميب ىلع اوقفتا نإ و
 لثم لفنلا ةقدص اذك و ةاكز ( ةقدص ءارشو ) اؤاش ام هب نولعفي وأ دعب نمثلا

 لوقي نأ لثمو « ماع لك يف وأ ماعلا يف مامإلا نم ةاكزلا نم رادقم هل نوكي نأ
 هنأ يردخلا ديعس يبأ نعو ( ضبق لبق ) يمنغ ةاكز كل : منغلا بحاص هل
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 ى مسقت ىتح مئانغلاو ى عضت ىتح ماعنألا نوطب يف ام عيب نع ىهن ه : هل
 لبق ةقدصلا ءارش و '١ا« عجرب ىتح قيآلا دبعلاو “ ضبقت ىتح ةقدصلا ءارشو

 يلبق اهاطعي نم اهعيبي وأ اهبابرأ نم اهضبقي نأ لبق مامإلا اهعيبي نأ معي ضبقلا
 ص عومجملا ىلع كح هنم رثكلا نأب كلذ ىلع كحلاو زوجي ال كلذ لك اهضبقي نأ

 نم رفانلاو ةقابإ يف قبآلاو « اهوحنو ةكرب يف كمسلا عيب زاجأ لقألا نإف
 زوجي ال : لبقو : هصن ام هتارصتخم ضعب يفو “ طقف هبورهو هرافن يف نا ومحلا

 لكاش ام الو ص ةلاضلا الو ص رفانلا رامجلا الو « دراشلا لمجلا الو ‘ قبآلا عيب

 عيب رم اك زاجو ة هكلام ديب ريصي ىتح هيف ةمماتملا الو “ ررغلا نم هنأل كلذ
 هل زوجي الف ى هبصاغ ىلع الإ هعضوم فرع نإ هيف ةلاكوو قورسسمو بوصغم

 ٠ ملعأ هللا و هبر ىلإ هدرب ىح هؤارش

 ٠ دواد وبأو يئاسنلاو دمحأو ملسم هاور ) ( ١
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 ىضرب ىمسمل ةئيسن نيرانيدب وأ دقن

 باب

 هعيب نع يهن ام ضعب عيب يف

 هلمح يرتشملا كيلع طرتشيو ائيش عيبت نأ لثم ( عيب يف طرش نع يهن )
 ط و رش و أ ن اطرش هف لخ دو ك اذه دعب ي ذل ا ب اىلا ق ت ن ام ىلع هل زنم ل !

 هنع ربعي ام وهف عيب يف نيطرش ( نع ) يهنأ : مهلوق امأو “ عيب يف
 فنصملا ركذي ملو “عيب يف نيطرشب ريبعتلا نم ىلوأ وهو ( ةعيب يف نيتعنيب ) ب
 ليلقلل حلاص طرشلا نإف “ عيب يف طرش نع ىهن : هلوقب ءافتكا ريبعتلا اذه

 يف نيطرش ىنعم نمو : هلوقو “ عيب يف ناطرش هيفو دعب : هلوقبو ى ريثكلاو

 ادي ( ادقن رانيدب ) لوصألاو ضورملا نم اهريغ وأ ( ةعلس عيبك ) خلإ عيب
 ىضرب ) لجاع وأ ( ىمسم ) لجأ ( ل ةئيسن نرانيدي وأ ) الجاع وأ ديب
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 ء هعنم راتخملاف دقن وأ لجأو نبعم نه عطق ىلع ال نيعيابتم نم

 تموق نإ اهفلتأ موي اهتميق عفد رتشم ديب تفلت نإف هيلعو

 وأ ( دقن وأ لجأو نيعم نمت عطق ىلع ال ) ربيختلاو ديدرتلا ىلع ( نيعيابتم نم
 عطقي ملو نيرانيدلا ركذو رانيدلا ركذو لجألا ركذو دقنلا ركذ هنأل لجاع
 رانيدبف تئش نإو « رانيدب ادقن اهذخف تئش نإ : لاق هنأك ‘ صوصخب عيبلا

 نيرهشل ةثالثب وأ رهشل نيرانيدب : لاق وأ ادقن رانيدب اهعيبكو ى الثم رهشل

 . كلذ وحنو رهشل ةنالثب وأ الجاع رانيدب اهميبك و ى اذكهو

 ءاج اذإو « دقنلا هتاف دقف هعضوم نم ماق اذإ لجأآلاو دقنلا ةروص يفف
 هاطعأو لجألا لبق ءاج نإف الجآو الجاع امإو ث زجي مل نمثلاب ءاجو لجألا
 ٠ نييعت ىلع عيب ديدجت بجاولاوءاضيأ زجي مل نمثلاب لجآلا دنع ءاج نإو ى زجي م
 . زاج هنيح يف عئابلا هيف ددر امم دحاوب عئابلل يرتشملا عطق نإو

 لجأ ىلع الو نيعم نمث نع عقي مل هنآل نسحلا يبأ لوق وهو ( هعنم راتخاف )
 ةروص يف « ناويدلا ه يف هيلع رصتقاو هب عوطقم لجاع وأ دقن وأ هب عوطقم

 ص طقف نيلجألا نيب عمجلا ةروص يف فالخلا ركذو “ لجألاو دقنلا نيب علا
 ص ةروكذملا ةروصلا عيجو لجألاو دقنلا ةروص يف اضيأ دوجوم هنكلو

 نايصمب مكحو ى عنملا راتخاو لجألاو دقنلا ةروص يف ءايضلا يف هركذ دقو

 . نيميابتملا

 ى اهبحاصل تدر تكردأ ( نإف ) راتخملا ىلع وأ عنملا ىلع يأ ( هيلعو )

 اهمئابل ( اهتميق عفد ) اهلك روصلا كلت نم ةروص يف ( رقشم ديب تفلت ) نإو

 اهميوةت نكمأ نإ يأ ( تموق نإ ) عفدلا وأ ميبلا موي ةميق ال ( اهفلتأ موب )
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 . { نيلجألا ىندأب ك لهف هيلعو س زوجو اهلثم وأ

 لثملا نكمأ نإ ( اهلثم ) عفد ( وأ ) اهتفص يف هنيمي عم اهيرتشم لوق لوقلاو
 ى هنبمي عم هلوقف لثملاو ميوقتلا رذعت نإو ، ةميقلاف نكمي مل نإو ى هل رايخلاو

 ىلإ راصي ال هنأ حيحصلاو ى اهنايسن وأ ةفصلا لهجي مموقتلا ناكمإ مدع روصتيو

 نإ : ليقو “ بارضإلل وأ لعجي فنصملا مالك لمتحيو لثملا نكمي مل نإ الإ مموقت
 لجاع نم هرك ذ امم ديعبلاو ى نيمثلا لقأ اهبحاصلف تفلت نإ اهنأو « دساف عيبلا

 وهو دقنلا يف دعبأ الو ‘ لجاع نم دعبأ ادبأ لجألاو ى نيلجآ نمو لجآو
 . عطقنم عيب ىلع ال تفلت اهنأل فيعض

 ىلع يأ ( هيلعو ) جاهنملا يف هراتخاو اهلك روصلا يف عيبلا ( زوجو )
 تناك نإ لاجآلا ىندأبو الجأ ناك نإ ( نيلجألا ىنداب مكحي لهف ) زيوجتلا

 وأ ، لجآ وأ لجامب هنرق نإ دقنبو ، الجآو الجاع نرق نإ لجامبو ع ةربش
 فاكلاب ةلخاد اهلك روصلا نأل لجأو دقنب لثم هنأ عم نيلجألا ركذ امنإو ى ايهب
 دقنلا ىمس و لجألاو دقنلا نيلجألاب ديري نأ لمتحيو « ةعلس عيبك : هلوق يف
 ام لثمب » : ىلامت هلوقك ةقباطملاو ةرواجملل وأ ، مأو بال نيوبأك ابيلغت الجأ

 لجاملا نيلجألاب ديري نأ لمتحيو ‘ كلذ سايقب لوقلا ىلع '١'ه هب متبقوع
 يف دقنلا قلطأف عسوت نأب ازاجم لجاملا هلاثم يف دقنلاب دارملا نأ ىلع « لجنآلاو

 بلغ وأ « لجاملا دارأو الجاعو ى ديب ادي لمشي ام ىلع ةقداصلا لجألا ةلباقم

 . نمثلا عفدي مل ثيح ريخأتلا قلطم ةدارإب دقنلا ىلع لجألا

 )١( لحنلا ةروس ) ١٢٦١ ( .
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 نينمثلا لقأو ابرقأب وأ نيلجألا دبأو ايهل:أب وأ نينمثلا ىلغأو

 امهدحأب مكحي دحاولا نمثلاكف ايهئاوتسا روصت نإو ( نينمثلا ىلغأو )
 نإف تفلت نإ نينمثلا لقأ درو عيبلا داسفب لوقلاو ى ةيتآلا لاوقألا يف اذك و
 لجاملاو لجألانيب اهف لهجلا ءاقبل ايهئاوتسا ةروص يف هنومنمي اقلطم عنملاب نيلئاقلا

 نينمثلا ىلغأو نيلجألا ىندأب مكحلا نم روكذملا لوقلا اذهو ث روصلا نم دقنلاو
 طرش تبثأو لجألا طرش لطبأ و عيبلا زاجأ هنأ ههجوو « ةديبع يبأ لوق وه

 ناك ثيحو ى طرش ال ناطرش عونمملا نأ ىربو ؛ دحاو طرش نوكيل نمثلا

 تبثيو نمثلا طرش لطبي مل امنإو ى دقنلا ىغلأو لجألا لطبأ هنإف لجأو دقن
 : هلوق يفو « دقنلا عيب لصألا نأو “ لجآلا مدع لصألا نأ ىأر هنأل لجالا
 بجو لجألا طقس اذإف نمثلا نم اطسق لجألل نأ هفعضيو يرتشملا ىلع ديدشت
 توافتو ةلجآلا وأ ةلجملا وأ دقنلاب نامزلا دحتا نإو ، هنع هطسق طوقس

 (اهلقاب وأ) برقأ الو دمبأ هيف نكي مل نكل ٤ اضيأ اهلك لاوقألا هيفف نانمثلا
 . نينمثلا يأ

 هنأ ههجوو “عئابلا ىلع ديدشت هيفو بوبحم نبا لوق وهو (نيلجألا دعبأو )
 لطبأو دحاو ال ناطرش عونمملا نأ ىريو ى لجآلا وهو دحاولا طرشلا زاجأ

 اهأ ىلع اهلمحف ضبق الب اقرتفا اهنأ ىرب هنآل سكمي مل امنإو ى نمثلا طرش
 الإ زوجي ال هدنع طرشلاو « طرش هنأل نينمثلا رثكأب مكحي ملو لجألا اراتخا

 رأ هفعضيو ى هيلع اهقارتفا ةلالدل لجألا وه زئاجلا طرشلا ناكف ‘ دحاو
 هل لعج هنآل اطسق هل لعج هنأل اطسق هل لمجي مل وهو نمثلا نم اطسق لجأل

 عيبلل ةزاجإ ( نينمثلا لقأو ) ني_اجآلا يأ ( اهب رقاب وأ ) دقفلا نمثك نمثلا
 ص دقنلا نمثب امهدقع هيلع لمحف دقنلا عيب لصألا نألو ، اعم نيطرشلل لاطبإ و
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 ؟ فالخ عيب يف ناطرش هيفو نيلجألا دعبأو اهرثك أب وا

 داصحك طبضنمل ال لجأ عيب لك دسفو

 نينمثلا لقأ هل دقني نأ هيلع كحيف هدعب يذلا لوقلاك ايهنيب لدع لوقلا اذه يقو

 ىريو “ نيطرسثلاو عيبلل ةزاجإ ( نيلجألا دعبأو امهرثكاأب وآ ) اقرتفا نأ دمب
 كلذ دعي مل لب ى لجألا رمثب لجآلا راتخا هنأ انماع نمثلا دقني ملو هقراف امل هنأ
 نيلجألا ىندأ توبثب لاوقألا هذه نم ءيش ىف انلق ثيحو اطرش الو نيطرش

 . اقرتفا ام دعب دقني نأب هيلع مكحلا هانعم دقنلا هانلغجو

 ىلع عيبلا اذه يف وأ اهلك لاوقألا كلت ىلع لاثملا ذه وحن يف يأ ( هيفو )

 اضيأ يعس و ص رم اك عيب يف نيطرش يمس كلذلو ( عيب يف ناطرش ) لاوقألا

 يف ناطرش ميبلا اذه يف لاقي نأ حص فيك : تلق نإو ى ةقفص يف نيتقفص
 يف امهعاقيإ نع يهنملا ناطرسثلا عيبلا اذه يف كلوق ىنعم ىلع حص : تلق ؟ عيب

 وأ الجاع وأ اذك لجأ ىلع اذك نمثلا نوك نيطرشلاب دارملاو « عيبلا قلطم يق

 عمجو « ادعاصف اثالث لاجآلا دعت روص لمشف كلذ فالخ ىلع اذك هنوك وأ دقن
 ددمت روص وأ ادعاصف نيلجأ عم امهدحأ وأ ادعاصف لجألاو لجاعلاو دقنلا

 وأ ةعيب يف نيتعيب كلذ ةيمست نأ ىفحي الو « هددعت وأ نامزلا داحتا عم نامثلا

 هنأك عئابلا نأ كلذ حاضيإو “ عيب يف نيطرشب ةيمست نم ىلوأ ةقفص يف نيتقفص

 : يرتشملل لوقي وأ ؤ رهش ىلع هنطمت نأ طرشب طقف رانيدب كل هعببأ : لاق

 كلذ لثم اذك و “ نيرهش ىلع ءاطعلا نأ طرش ىلع ةنالثب كنم هتيرتشا

 . ( فالخ ) ؟ هفياصتو

 ذاذجو ( داصحك طبضنمل ال ) طبضنم تقو ريغل ( لجأ عيب لك دسف و )
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 عيب : نيطرش ىنعم نمو « لولحل ىلع زوجو .0 رثك ألا دنع

 اذك بلب ىلإ جورخو جاحلا وأ نيرفاسملا وأ بارعألا مودقو ةردو سودو
 : ليقو ( رثكألا دنع ) قزرلاو ءاطعلاو ذخألاو قوسلا وأ تببلا لوصوو

 ( زوجو ) « جاهنملا ه يف اك عيبلا هيلع اسسأ ام ىلع لوهجملا لجألا ىلإ زوجي
 وه و > ءاش ىم عئابلا هب هذخأف ) لوملا ىلع ( هداقعنا و هت وشب كح يأ

 قيقحتلاف؟الجاع ذخؤيو نمثلا رفوي فكف نمثلا نم اطسق لجألل نآل فيعض

 نآ ىلإ وأ اذك دلبل يرتشملا جورخ ىلإ عاب نإ هنإ : ليقو ث ديدجتب الإ هداسف
 لهو ؟ ال م ١ جرخا > ملعلا مدعو لهحلل دسف كلذ وحن وا قوسلا وا تبسلا لصب

 ةعلسلا عيب ىلإ : لاق نإو « تبث هضقن امهدحأ بلطي مل نإ هنأو ؟ ال مأ لصي

 ص مايآلا ىلإ ال فلسلا اذك و « ةثالث يهو ى مايأ ىلإ عيبلا بوبحم نبا زاجأو

 فيرخلاو عيبرلاو فيصلاو ظيقلا ىلإ يفو “ ةعبسل اهنأ ىلع زاوجلاب : ليقو
 نإف ى هامتأ نإ الإ ال : ليقو ى هاضقن نإ الإ تبث : ليق ى فالخ ءاتشلاو
 ركذي يذلا باسحلاب لوصفلا دارأ نإ و ى فالخلا ىلعف ةمماتملا لبق امهدحأ تام
 عيبر ىلإ : لاق نإو ع هلوأف اذك رهش ىلإ : لاق نإو ص اعطق زاج كلفلا يف

 نإ الإ هداسف حيحصلاو “ ضقنلا ايل و نايدامجو ناعيبر انأل فيعضف ىدامج وأ
 موص ىلإ ال “ فرع نإ ناجرهملا وأ زورينلا ىلإ زاجو ى امطق زاج انيعم ادصق

 ةيمجملا ةنسلاب زوجيو « زاج نيصت نإو « رخاتيو مدقتي هنأل س ىراصنلا
 ةلهآلا لاجآلا حصأو ع زوجي ال هنأ ضعب معزو & قيقحتلا ىلع اهروهش و

 ( عيب يف نيطرش ىنعم نمو ) )« سانلل تيقاوم يه لق » : ىلاعت هلوقل

 )١( ةرقبلا ةروس : ١٨٩ .
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 عنمي لهف س هلثم هل وه عيبي نأ ىلع رخآل ائيش دحأ عيبي نأ

 . ىلوأ ناتيمستلا ناتاهو ص ةقفص يف نيتقفصو « ةعيب يف نيتعيبو

 امم نأ ههجو خلإ اعيب لجرلا عاب اذإو . ةلأسملا هذه هبشياممو خبشلا لوقو

 رابتعاب ريخلاو أدتبملا بناج يف ظفللا ديري نأب أدتبم خلا عاب اذإو ظفلو ربخ
 ظفللا اذه هنمضت ام روكذملا ىنعملا هبشي اممو يأ امهيف ىنعملا ديرب وأ ى ىنعملا
 اذإو : رثآلا يفو خسنلا ضعب يفو ى ىنعملا نم خلإ عاب اذإو : كلوق وه يذلا

 رثألاب رثألا هش نوكيف خلإ عاب اذإ و : «رثآلاد يفو ى ع ومح دتمملا نوكيف عاب

 يف ريمضلا نم الاح رثألا يف : هلوق نوكيف رثألا ظفل دمب ام أدتبملا نوك زوجيو

 عيبي نأ ) هضرتعم ةلمج ردقي وأ رثألا يف وهو يأ ص هأدتبم عم نكل « هبشي
 هنوك يف ةلثاملا دارأ ( هلثم هل ) رخآلا يأ ( وه عيبي نأ ىلع رخآل انيش دحأ

 اضرع امهدحأ ناك اذإ ام كلذ يف لخدف هعيب ًازئاج هنوكو هبحاصل اك ولمم

 ' اعون اقفتا اذإ امو « نيفلتخ نيضرع وأ نيلصأ اناك اذإ امأو . الصأ رخآلاو

 مالغك ةميق وأ ى ريبك مالغو ريغصمالغك تاذ وأ ء نيمالغو مالغك ةيمك افلتخاو

 ضعب معزو « ال مأ لك ةميق ىلع اقفتا ءاوسو ى نيتئام ىوسي مالغو ةئام ىوسي
 رثكأ وأ نيئيش هل عاب نإو “ اعون ادحتا نإ الإ عيب يف نيطرشب ىمسي ال هنأ
 نع جرحي مل ددملا يف ةفلالا نم كلذ وحنو رثكأ وأ ائيش هل وه عيبي نأ ىلع

 . حيحصلا ىلع تايمستلا كلت

 وه اضيأ هل عيبي نأ ىلع هل عاب نإ اذك و “ عيب يف نيطرش ىمسي ال : ليقو
 الو “ طرشلاو وه لطبيف عيبلا كلذ ( عينمي لهف ) لاح لك ىلعو يرتشملا ال

 امو ةئيسن سنجب سنج ابرلا ىلإ عرذت هنإ : لاقي دقف “ سنجلا دحتا نإ .ايس

 سكمي دقر ص هريغ نم هيبشلاو سنجلا نم لثملا : لاقيو ى ةليح وه نمث نم اهنيب
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 عيب كلذ نمو ، فالخ طرشلا لاطبإ ىلع وأ ةماتم ىلع زوجي وأ
 . . . . هذه وأ رانيدب صخشل ةعلسلا هذه عئاب

 ضمب نم هبيبشلاو اهمظعم وأ هوجولا لك نم يواسملا لثملا : لاقيو ى اضيأ

 دعب ةزاجإو ( ةمماتم ىلع ) تبثو ( زوجي وأ ) ، دحاو نم ريظنلاو هوجولا

 نراعيبلا عقي نأ كلذو ، لوألا مالكلا درجم ىلع ال انيب عقاولا لوآلا مالكلا

 وأ “ طرشلا ىلع ال امهازيجيو “ لوآلا طرشلا ىلع ظفللا عم وأ ةينلاب امهالطبيف

 نكي الإو ث طرشلا ةين الب يناثلا اعقويو طرشلا هيف الطبيف لوآلا عيبلا عقب

 اهب همزجو ىلوآلا ةدقملا ارضحتسا يناثلا عاقيإ دارأ اذإ وأ .ث دسف كلذك

 . يناثلا عم

 هيلع ايضارت عيب وهو هرج لوآلا نأل يناثلا ىلع نازيج لوقلا اذم ىلعو

 هل عيبي نأ طرش وهو ( طرشلا لاطبإ ىلع ) تبثيو زوجي ( وأ ) “ لوأ
 يرتشملا وأ عئابلا طرش نإ اذك و ث هل عبي مل يرتشملا ءاش نإف ى هئيش يرتشملا
 كانهف : تلق نإو ( فالخ ) ؟ عيبي ال نأ هلف رخآ (_ ثيش يرتشملل عيبي نأ

 بلاط ايهنم لك ناك رخآ عيب ىلع عيبلا دقع امل : تلق “ ناطرش ال دحاو طرش

 هل عئابلا عيبي نأ ىلع دقع نإو ى طرتشا دق لك ناكف ص هئيش وأ رخآلا ةعلسل
 لاوقألا ىلعو ص ال وأ عابي ام ريغ رخآ ائيش فلكت دق .لكف اضيأ رخآ ائيش
 لوآلا عيبلا نالطب « طقف نالوق هيف ناك انيبي مل نإو ى ال وأ يناثلا نم انيب دق
 . نث هيف ركذي مل عيب تابثإ ىلع ربجلا حصي ال ذإ يناثلا نالطبو ى يناثلاو

 ( ةعلسلا هذه عئاب عيب ) عيب ين نيطرش ىنعم نم روكذملا ( كلذ نمو )
 هنه وأ ) هريغ وأ ( رانيدب صخشل ) لوصألاو ضورعملا نماهوبغ وأ
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 هبف هل يطعي نأ ىلع هب هذه. وأ رانيدب هذه وأ هذه وأ نيرانيدب

 . ... ... .... . نمثملاو نمثلاب لهجلل اذك ةعلس

 وأ « نيرانيدب هذه وأ رانيدب هذه كل تعب : لوقي نأ لثم الثم ( نيرانيدب
 روصلا يف اذك و « دحاو ىنعملاو ى ايهب هذهف تئش نإو “ هب هذه ذخف تئش نإ

 يرتشملا اذك و ص تئش نإ : هلوقك اههبشأ ام وأ وأب نهف عئابلا قطني ةيتآلا

 . عئابلا هل زاجأ و روصلا كلت يف اههبش وأ وأب قطنو « تيرتشا : لاق نإ

 نإو ى رانيدب هذه ذخف تئش نإ ىنعمب الثم ( رانيدب هذه وأ هذه وأ )

 الجاع لاق وأ > اذك ىلإ نرانيدب هذه وأ ادقن رانيدب هذه وأ > هب هذهف تئش

 هذه وأ رانيدب هذه عيبك ادعاصف نيتعلس نبب عيبلا هيف ددر ام لك اذكهو
 سفن هل يطعد ال ( نأ ىلع ) رانيدب ي ] ( هب هذه وأ ) ةثالثب هذه و ] نب رانيدب

 اهريغ لاق وأ ( اذك ةعلس ) رانيدلا يف يأ ( هيف هل يطعي ) نأ ىلع لب رانيدلا
 وأ ةعلسب هل هدرب مث رانيدلا سفن هل يطعي نأ ىلع وأ لاومألاو ضورعلا نم

 يف نيطرش نم كلذ لك ى ال مأ ى اهريغ وأ ةعلسلا نم ةيمكلا هل نيع ءاوس ى اهريغ

 لكو ىلوأ تايمستلا ناتو ى ةقفص يف نيتقفص نمو ى ةعيب يف نيتعيب نمو ى عيب

 اهنم لك يف ددر لب دحاوب ام زجي مل ذإ ( نمثملاو نمثلاب لهجلل ) زوجي ال كلذ
 . روصلا ضعب يف

 ةعببملا ةعلسلا نإف ى ةريخألا ةروصلا يف طقف نمثلا يفو « ضعب يف نمثلا يفو
 هاضقي نأ طرش دق نكل الثم ارانيد ناك ولو هنإف ى اهنمث فالخ اهب موزجم ال وأ

 نم لهجلا نوكي دق لب “ةعلسو رانيد نيب ددرتم نمثلا نأكف ى الثم اذك ةعلسب

 رانيدلا يف ينيطعت نأ ىلع : لوقي نأ لثم “ىلوآلل نمث يهو ةيناثلا ةعلسلا بناج
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 هلاثم يف روكذملا رانيدلا يف طرش نإو “ يطعي ام رادقم ركذي ملو انانتك

 اذك رانيدلا يف هيطمي نأ طرشي نأ لثم امهريغ وأ نزولا وأ لكلاب ادودحم

 نإو “ لوق يف لطبو “ طرشلاو عيبلا زاوج لوق ىلع زاج رب" نم ادم" اذك و

 نمثلاب لهجلل هلوق قدصي فيكف ربتعي مل وأ اهبناج نم نكي مل نإف : تلق
 ىلع نمثملاو نمثلاب لهجلا عنملا ةلع نأ دارأ : تلق ؟ ةريخألا ةروصلا ىلع نمثملاو

 ىلع زاوجلاب ةريخألا ةروصلا ف لسقو ى ال مأ اعهىف لهجلا عمتجا ءاوس “ فالطإلا

 نيب ددرتلا ىلع عيبلا اعقوأ نإو « طرشلا لاطبإ ىلع زاوجلاب : ليقو ، ةماتملا
 بابلا اذه ةروص نم ةروص يف كلذ نم رثكأ وأ ينامزلا وأ نينمثلا وأ نينمثللا

 ددرتلا نع هب ابرضأ داهشإ نمض يف حبحص عيب يدنع كلذف عطقلا ىلع ادهشأ مش

 ىلع اهبولق يف هاينبي مل داهشإلا نيح يف اناك نإف ى امطق هتحصب مكحيف قباسلا

 ىلإ نيرانيدو ًادقن رانيدب عاب نإو ى اضيأ هللا نيبو اهنيب امف حص قباسلا ددرتلا

 لجأل رانيدو الجاع رانيدب عاب وأ ى الجاع رانيد وأ دقن رانيدب عاب وأ « لوأ

 هذه عمج نإ اذكو ى زاج هقوف لجأ ىلإ نيرانيدو لجأ ىلإ رانيدب عاب وأ
 ةفرعم مدعل نهنم زوجي ال :ليقو ى وأب ال واولاب نهلكو اهنم اثالث وأ اهلك روصلا

 اك هزاوج ىلع امب كلذ سيلو ى نييعتلا ىلع نمثلا نم هل امو اذك نامزل ام

 ةعلسلا هذه كل تعب : لاقي نأ لثم عيب ريغ طرشلا ناك اذإ هنأ ملعاو « مهوتي

 ص ةعيب يف نيتعيب نم الو ةميب يف نيطرش نم نكي مل اذك يل مدخت نأ ىلع اذكب
 . يتأيسو “ طرش و عيب نم لب “ ةقفص يف نيتقفص نم الو

 نم اذكب وأ اذك ىلإ لاق وأ الجاع : لاق وأ دقن رانيدب هذه : لاق نإو
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 هيفف ركذ اممو ى عيب يف نيطرش نمف كلذ وحنو اذك ىلإ لصأ نم وأ ضورع

 نأ « ناويدلا ه يف يذلاو هتركذ يذلاو ى بابلا لوأ هركذ يذلا فالخلا

 هيطعي مل نإف مولعم نمثب مولعم لجأ ىلإ هل ائيش عيبي نأ لثم عيب يف نيطرش
 نأ ىلثم عيب يف نيطرش نإ : ليق هنأو ى لوآلا نمثلا نم رثكأب مولعم ىلإف
 ىنعملا نإ : ليق هنأو ى امهرد اذك و اذك فرص ارانيد اذك و اذكب هل عيبي

 . ه ا فالخلا ركذو ى هلثم رخآلا هل عيبي نأ ىلع رخآل ائيش عيبي نأ

 : ليقو “ هرك ى ينرظنأ : لاقف ى نمثلا ضعب عفدو ائيش ىرتشا نمو
 ضبق دقو “ لجأل ةعلسلا ضعب عئابلا كسمي نأ زوجي الو « ةهارك الب زئاج

 لب هنثو لجأ ام لجأ يف اديزب نأ الو « فلسلا ىلع اففتا نإ الإ ى هلك نمثلا

 ادقن هضعب ءيشلا عيب زوجيو « اهقافتب ضعب هزاجأو ال وأ عقو ام ىلع عيبلا

 ٠ ال : لسىقو > لاجتآب وأ ةئيسن وأ الحاع هضعبو

 : ليقو ى ادقن ناك نإ : ليقو ى زاج ةفلتخملا نامألاب ائيش ىرتشا نمو

 نينم نيب عيبلا ددر نإو ى رثكأو نيطرش هيف نآل دساف : ليقو ، هوركم

 وهو كلذ نم ءيشب اعطقي ملو ةعلس وأ ريناند وأ مهاردب عيبلاك رثكأ وأ نيفلتخ

 عيبلا بوبحم نبا عنم دقو ى عيب يف نيطرش يف مكحلا رم دقف ةميقلا يوتسم
 نمو ؛ امهدحأ يضقي نأ هل : هريغ لاقو ى امهدحأ انيعي قح مهارد وأ ريناندب
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 نإ اذكو ص هرك اذك يل رتشاف لح اذإ : يرتشملل لاقو لجأل ائيش عاب

 . لجامب عاب

 : ليقو ى هل ىرتشا نم ىلع عاض : ليقف « ىرتشا ام عاضف هل ىرتشا نإو

 يغبني اك هل يرتشيل هل هدريو « لوآلا عئابلا دي لصي مل نمثلا نآل يرتشملا ىلع
 لح اذإ هنأو لجأل امهرد اذكب الثم كوكملا نأ ةداع ترج نإو ى لعفي نأ

 هنأو مكحلا يف زئاج هنأ ضعب معزو ص زجي مل عيبلا يف طرش الب نيك وكم ذخأ

 رضحي ملو لح نإ هنأو “للا نيبو اهنيب ايف اضيأ زاج اهبولق ريهطت ىلع اردق نإ
 اهفقوم يف هنم ضرتعاو علسلا نم هريغ وأ بحلا رعس ىلع اقفتاو مهاردلا

 . كلذ اهعمس و

. 
 نينمثب ةعلس عيبي نأ : ايهادحإ ى نيتروص ىلع ةميب ين نيتميب كلام رصحو

 :لوقي نأ لثم ىهيف لقاملا رظن ددرتي هجو ىلع ةفص وأ اسنج وأ اردق نيفلتخ

 نأ الإ ى زاجل سكع ولو « موزللا ىلع لجأ ىلإ ةرشعب وأ ادقن ةسمخب اهكلتعب
 ص زاجل رايخ ىلع اهعاب ولو « دعبألا لجألا و لقألا نمثلا الإ راتخي ال لقاع لك
 نيتفلتخغ نيتعلس ىدحإ عيبي نأ : ةيناثلاو ى امهدحأل وأ اهل رايخلا ناك ءاوس
 ال ةيناثلا يفو ى هل نينمثلا يأ عئابلا ملمي ال ‘ ىلوآلا ةروصلا يفف ‘ دحاو نمثب

 ال اضيأ وهف كلذ ىلع تيرتشا : لاق نإف يرتشملا امأو ث هل نيتملسلا يأ ملعي

 ضمب لاق لهج الف هنه تيرتشا وأ ادقن تيرتشا : لاق نإو ع ملعي ال

 فالتخإلا يضتقي ال ءادرلاو ةدوجلاب نيتعلسل! فالتخا نأ روهشملاو : ةيكلاملا
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 ى ةميقلا فالتخا يذتقي كلذ ناك نإو “ ةعيب يف نيتعيب ةروص نم نوكي ىتح

 . ةءادرلا اذك و « دئاز رهوحي تسدل ةدوجلا نأل

 ةد_ناف

 : تلق ى دقعلا يف ةفصب وأ نمثملا وأ نمثلل هوركملا عيبلاب مكاحلا كحي ال

 . ملعأ هللاو ' مرحي مل ام لك يف مكحلا هل زوجي



 باب

 . .. .هارت ام ىلع طرشلا نم صخأ اينثلا

 باب

 ءانثتسالاو طرشلا يف

 ينثي ىنث : كلوق نم امهالكو درجلا ةقفاومل امنثلا نم لاعفتسا : وهو

 هنم جرخأف هركذ ام ىلإ عجر دق ىنثتسا نم نإف فطعو عجر يأ فيفختلاب

 ثننأتلل اينثلا فلأو ع عاطقنإلا يف هضعب ةلزنم لزن ام وأ لاصتإلا يف هضعب

 ثيدحلا يف اهرابتعاب ( ايذثلا ) اهحتفب ىونثلا : اضيأ لاقيو < ةمومضم ءاتو

 لكف “ناقلطم اهنيب مومعلاو صوصخلاو « معأ طرسثلاو ( طرشلا نم صخأ )

 ام ىلع ) اينثلا نم معأ ءانثتسالا اذكو “ اينث طرش لك سيلو “ طرش اينث

 وأ ليك ءانثتسا عم افازج ءيش عيب وهو اينثلا عيب نعو ى دعب انلوق يف ( هارت
 الو ى افازج عيبم نم نزو وأ ليك ءانثتسا يمه اينثلا نأ ديفي هنإف “ هنم نزو
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 عيبملا سفن يف ناكو هكلمت لحو عئابلل عفن هيفو ًامولعم ناك نإف
 . [ عيبم او وه حص

 معت يهف الإو ع ثيدحلا يف اهنع يهنملا اينثلا رابتعاب اذهو 4 اينث اذه ريغ ىمسي
 ٠ ءانشتسا لك نم هريغو اذه

 لحو ) يرتشملل وأ ( عئابلل عفن هيفو امولعم ) طرشلا ( ناك نإف )
 ىنعمب طرشلا كلمت وأ طرشلا ظفلب هبلع لولدملا طورشملا كلمت يأ ( هكلمت
 عيبلا ةدقع يف ناك ءاوس ( عيبملا وهو حص عيبملا سفن يف ناكو ) طورشلا

 ص نيعم عضومل هسرلع لمحلاو بوك رلا طارتشاو لمج عيبك ى دعب وأ لبق وأ
 مهطورش ىلع نونمؤملا » : للع هلوقل « ةمولعم ةدم اهلكأ طازتشاو راد عيبو

 الإو ی عرشلاب امارح وأ الالح يأ )١' « الالح مرح وأ امارح لحأ اطرش الإ

 نع همرحو ى هنم عنم ام دعب هسفنل هللح دقف الثم هسفنل اثيش طرش نم لكف

 : لاق قلع يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو ى هل حيبأ ام دعب هبلع طورشلا

 نم الأ ،هللا باتك يف تسيل اطورش نوطرتشي ماوقأ لاب ام نيملسملا رشعم اي »
 هللا طرشل “هطرش هل سيل ةرم ةئام هطرش نإو هللاباتك يف سيل اطرش طرش

 وهو “ فعض هدانسإ يفف طرشو عيب نع ىهن : ثيدح امأو '"١س قحأو ىلوأ

 : للع هلوقك امرحم طرشلا ناك اذإ امب ديقم ةنإ : لاقي نأب ليوأتلل لباق

 اهزاوج نكي مل يأ « للا باتك يف تسيل اطورش نوطرتشي لاجر لاب ام »
 ىلإ لوهجملا ءادأل الوهجم ناك ذإ امبو ى خلإ امارح لحأ اطرش الإ : هلوقو ى هبف

 )١( هيلع قفتم .
 ( ٢ ) هجام نب او يقهيبلاو يئاسنلاو دمحأو ملسم هاور .



 ،عيبلا حصو ى لحي مل نإ لطبو

 يف ناك اذإ اممو ص ةنتفو ةعزانم كلذ ىلع بترتيف دح ريغ ىلإ عيبلا لمطمت

 ةبادلاو ةمألا عيب يفو “زئاج وهو ءانثتساك ناك هسفن يف ناك اذإ هنأل عيبملا يغ

 ال ةءاربلا دصق نإ زاوجلاو آملاس هتدالو بلاغلاو اقلطم زاوجلا لمحلا طرشب

 تناك نإ ل۔+خا نم ةءاربلا طارتشا زاوجو ى اقلطم عنملاو نمثلا يف ةدايزلا

 قأ نإ و ى اهنمت نم عضي لجلا نإف .0 ارهاظ لمجلا ناك نإ تزاج الإ و ءاشخو

 . اهعيب زجي مل اهئطوب ديسلا

 اهئالو ظارتشاو ةمأ عيبك ( عيبلا حصو لحي مل نإ ) طرشلا ( لطب و )

 ص هل ظرتشملا اهمئابل ال اهقتعأ اذإ اهيرتشمل ءالولاو حيحص عيبلاف دعب تقتع نإ

 لقتني الف ى ةبارقلا : ةمحللاو ى ثيدحلا يف اك بسنلا ةمحلك ءالولا ةل نإف

 عيبت نأ حصي ال اكف ص بسنلا مكح لقتني ال اك ام ريغ وأ ةبه وأ عيبب هكح
 ى كناكم هثربل هجوب هيلإ اهلقنت وأ اهايإ هبهت وأ الثم ركبل ديز نم كتبارق

 ' ى اهقتعت ةريرب ةشئاع ترتشا دقو هتبصع وأ قتع ] نمل وه امنإ ص ُالولا كلذك

 عمبلا زاجأو « قتعأ نمل ءالولا » : فلل لاقف “ اهءالو عئابلا طرتشاو
 لحأ همف طرشلا نأل [آقلطم طرشلا لطبأ نمل هف ليلد الف طرشلا لطبأو
 هبجوي يذلاو : هصن ام ةكرب نبا لاق اك ص مارح هميبو عابي ال ءالولا نآل [.ارح

 ام رخآ ىلإ زئاج ريغ اهطرش ناك ةريرب ربخ نأ . ملعأ هللاو ى يدنع رظنلا

 كلذ يف طرشلا نأ يدنع رظنلا هبجوي يذلاو : هلوق امأو “ هنع خيشلا هاكح

 نب للا دبع يبأب هدارمو « ةكرب نبا مالك نم ال خبشلا مالك نمف خلا ولخي ال

 يكحي ى ةكرب نبا خيش وه امنإف دمحم وبأ امأو ص ليعامسا خيشلا دارم اذك و ى ةكرب

 )١( هيلع قفتم .
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 « ر اتخل ١ ىلع الطب لهج نإ و

 كلاقي دق اك ةك رب نبا وه سيل و ى ةكرب نا مالك عم خبشلا هقوسيف همالك ةكرب نبا

 هكلمت زوجي امب زئاج طرشلا نكي مل اذإو « ةكرب نبا باتك نم هتلق ام ملعيو
 ٠ عربت هزأل عيبلاو وه حص دقملا دعب عقو هنكلو

 عيبك ( راتخا ىلع ) عيبلاو طرشلا يأ ( الطب ) طرشلا ( لهج ناو )
 ىلإ اهانكس وأ ديدحت الب اهانكس طارتشاو راد عيب وأ اهلكأ طارتشاو لخن

 ء ليسلا ءيجم وأ 2 يدلو يتأي وأ « انكسم دجأ نأ ىلإ اهانكس وأ توملا

 ظرشلا لطبو عيبلا حص : ليقو ‘ طبضي ال امم هوحن وأ ، لهجي ام كلذ وحن وأ
 طرشلاو عيبلا تلل ينلا لطباف ‘ اهانكس طرشو اراد يرادلا ممت عاب دقو

 لب طرشلا درجمل هلاطبإ سيلو ص ةمولعم ةدم طرتشي مل هنأل “ طرشلا لهجل اعم

 هنإ : ليقو “ طرشو عيب لك لاطبإب لوقي نمل هيف ليلد الف الوهجم هنوكل
 طرشلاو عيبلا لاطبإب لاق نم لدتسي ةياورلا هنهبو ةنس ىنكس ميمت طرش

 ث ةنيدملا ىلإ لجلا رهظ هطرش نم للا دبع نب رباج ثيدح اهضراميف « اقلطم
 عيبلا قلع ينلا زاجأف دقعلا دعب ناك رهظلا طرش نإ سابع نبا لوقب باجيف
 هلوق نإف ى هداهتجا ال يباحصلا ةياور لوبق بجاولا نأب ثحبيف اعم طرشلاو

 مصخللف ثيدحلا نم ةياور ال مهفو هللا همحر هنم داهتجا دقعلا دعب طرشلا عوقوب

 ح اطرش هتيمست نم ردابتملا وه اك دقعلا يف عقو هنإ لوقي نأ “ ملسي ال نأ

 . لالحلا مولعملا ظرشلاو عيبلا زاوج ىلع رباج ثيدحب لدتسيف

 دمب ناك هنأ يور دق ثيدحلا اذه يف رهظلا طارتشا نأ ةكرب نبا ركذو

 هنوك نع دعبي اطرش هنوك نكل سابع نبا مالك ىلإ ريشي ةيراعلا هجو ىلع دقعلا
 عمس لب سابع نبا نم مهف كلذ نأ ملسن ال انأب ثحبي دقو < دقعلا دعب ةيراع
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 هنم كلذ نأ ردابتلا وه اك « دقعلا دهب عقو كلذ نأ هريغ نم اعامس

 ال اضيأو ث عججلا ناكمإ نم ضعبب ثيداحألا ضعب خسنل هجو الو « عامس
 خيشلا للعو ى عمجلا نكمي مل نإ مدقتملا خسنيف رخأتملا ةفرعمب الإ خسنلا حصي

 ى هكلم يف فرصتلا عنمب اقلطم عيبملا يف يذلا طرشلاو عيبلا نالطبب لوقلا

 وهف آاصوصخس اعنم لب اقلطم هعنم دق نكي مل ةدملا نيع اذإ هنآل ى لكشم وهو
 رباج طارتشا نم : ليق ‘ طبضأ اهنإف “ ةنس ىنكس ميمت طرش اك ءانثتسالاك

 عارسإلاو قرطلاو لمحلاو بوك رلا فالتخال ةنيدملا ىلإ ةكم نم لمجلا رهظ
 ضرألا يف اهتلقو لمملا ةرثكب فلتخت ىنكسلا نإ : لاقي دقو “ ءطبلاو
 باحصأ نع هاكح ليلعت ى ليلعتلا كلذو ى ةفخلاو لقثلاو رادجلاو فقسلاو

 اعم طرشلاو عيبلا عنم نم مهو “ خلا نورخآ لاقو : هلوقب هركذ يذلا لوقلا

 عيبملا يف ناك اذإ فرصتلا عنم نم ركذ امب هوللع اذهلو ص الالح امولعم ناك ولو

 يف طرشلا نأب وأ « ةمولعم ربغ اهنأب للعي نأ ىلوآلا ناك هنإ : لبق ام رهظي الف
 يراصنألا للا دبع نب رباج نم عاتبا يقلم هنأ .رباج ةصق ظفلو عيبلا ةدقع

 طرشلاو عيبلا نلع يبنلا زاجأف ةنيدملا ىلإ ةكم نم هرهط رباج ىنثتساو ًاريعب

 هرهظ ىنثتساو قاوأ سمخ ريعب رباج نم كر هللا لوسرىرقشا هنأ ةياور يفو

 . ةنيدملا ىلإ ةكم نم

 لاق نيطاريق يندازو قاوأ سمخ يناطعأ ةنيدملا مدق امل : رباج لاق
 لدي ام رابخآلا ضعي يف نإ : ءاهقفلا ضعب لاق نيتياورلا ركذ دعب ى ةكرب نا
 ضعب لاقو ى هنع الصفنم ادعو ناك امنإو “عيبلا يف اطرش نكي مل كلذ نأ ىلع

 طرشلا زاوج خسن ىلإ ريشي هنأك . ه ا خوسنمو خسان رابخآلا : ملعلا لهأ

 ى سكملا لاتحال كلذ نيعتي الو “ طرشو عيب نع يهنلا ثيداحأب عيبلاو
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 طارتشاب آرب زيفقكب ةعلس عيبك عيبملا سفن ريغ يف ناك نإو
 عنم هيرتشم ىلع رخآ لمع وأ , هعيب وأ نيعم ناكمل هلح وأ هنحط

 نمثلا يف الهج ناك عئاب ىلع رتشم هطرش نإو ث نمثلا يف لهجل عيبلا

 ىلع نكميو ى هيف فلتخملا نم ىلوأ هيلع قفتملا نكل لاتحالاب تبثي ال خسنلاو
 ام دحاو لكل غوسيو اودهتجيل رابخألا هذهو ى مهكرت للع نوكي نأ دعب

 ناك نإو ى عيبملا ريغ يف ناك نإ طرشلا زوجي : ليقو ى هداهتجا هيلإ ىدأ

 : هلوقب هبلإ راشأو ى روهشم وهو « سكملاب : ليقو « الطب هيف

 وأ هنحط طارتشاب ارب زيفق كب ةعلس عيبك عيبملا سفن ريغ يف ناك نإو )
 رخآ لصم وا ) ليكب هل هئافبتسا دمب هربغل هنع ( هعيب وأ نتيمم ناكمل هلمح
 يف لهجل عيبلا عنم ) فاكلل وأ عيبملل ءاملاو ‘ طارتشاب قلعتم ( هيرتشم ىلع

 زيفةلا هنإف هيف لهج ال نمثلا نأب ثحبيو “ طرشلا عنم هعنم نم مزلو ( نمثلا
 يردي ال ذإ لوهجم هعيب معن ‘ كلذ وحنو مولعم ناكمل هلمحو زيفقلا 7

 ةلمج هعيبي ىح دريو مواسي مك وأ « عيبلاب يضقني ىتح لبقي وأ دريف مواسي مك
 . الثم نحطلل ةرجأ نوكي امو ةعلسلل انث ك يردي ال : لاقي نأ الإ

 لثم ( عئاب ىلع رتشم ) عيبلا نيع يف يذلا طرشلا يأ ( هطرش نإو )
 وح وأ اهعيبي وأ نيمم ناكمل اهلمحي نأ هل ةعلسلا عئاب ىلع لاثملا يف طرتشي نأ

 هيف لهجلا عقو نأب لهج اذ يأ ( لهج ) طرشلا وأ اهلعف ( ناك ) كلذ
 ى اعيمج طرشلاو عيبلا لطبيف نيعم ناكمل اهلمح وحنو ةملسلا وهو ( نمثلا يف )
 : لاقي نأ الإ ى افنآ ةرم ام دح ىلع اهميب طرش يف الإ هيف لهج ال هنأب ثحبيو

 نحطلل وأ لمحلل نمثم اهنم مكو ى زيفقلل نمثم ةعيبملا ةعلسلا نم ك يرديال هنإ
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 ةعلسلا لمح وأ هلحل وأ ةعلسلا نم امولعم اردق زيفقلل نيع نإ و ى كلذ وحن وأ

 كلام دنع زئاج كلذو ص ةدقع يف ةزاجإو ًامىب كلذ ناكل امولعم اردق الثم

 ص الوهجم كلذ يف نمثلا نوري مهنأل يعفاشلاو نويفوكلا همنمو « هباحصأو
 ءايشأ عيب اضيأ كلذ هبشيو عيبلا ةلزنمب ةراجإلا تناك اذإ : لوقي كلامو

 ءيش عيب هبشأو ص ةملسلاب الثم هلمحو زيقفلا يرتشملا عاب ذإ دحاو نمثب ةفلتخم

 نأ كلذو ى الثم هنحطو ريفقلاب ةعلسلا عئابلا عاب ذإ فلتخم ددمتم نمثب دحاو

 نامأ فالتخا يفو « نمثم و نمث ايهنم دحاو لك مهاردلاو ريناندلا ريغ نيئيشلا

 . ناتلأسملا عنتمت عنملا ىلعف ى فالخ نمثلل تانمثمو ٍنمثل

 زاوجلاب : ليقو “ عيبملا سفن يف ولو اقلطم طرشلاو عيبلا نالطبب : ليقو
 . طرشلا نالطبو عيبلا ةحصب : ليقو ، عيبملا سفن ريغ يف ولو اقلطم

 ى زاج عيبلا دعب طرشلا عقو نإو “ اهنالطب وهو لوألاب سابع نبا لاقو
 عقاولا وه عيبلل دسفملا طرشلا نأ رجح نبا ركذ و“فالخف هدقع لبق عقو نإو

 ` طارقشاو راد عيبك ؛دقعلا ىضتقم هتافانمل روهمجلا دنع دقعلا لاح عيبملا سفن يف

 اليزنت قاحسإو روث وبأو دمحأ هزاجأو “ هتمدخ طرش و دبعو « اهانكس

 ريسيلا نامزلا يف كلام مهقفاوو ع امولعم اردق ناك نإ ءانثتسالا ةلزنم طرشلل

 يف الثم طرتشا اذإ ام عيبلا ةدقمل يفانملا نأ قيقحتلاو ى مايأ ةثالثب هوآدحو
 ةمدختسي ال نأ دبعلا يف وأ اهنكسي ال نأ رادلا وأ اهأطي ال نأ ةيراجلا عيب

 ركذو“ةافانم الف نيعم تقول انيعم ائيش طرتشا اذإ امأ «اهبك رب ال نأ ةبادلا يفو

 وأ ؟ اضقتنا مولعم اهلمح ةعلس عئاب ىلع طرش نإ : هتارصتخم ضعب يف فنصلا

 . لاوقأ ؟ طقف عيبلا تبث وأ ؟ فورعم ىلع ةرجأ زاوجل اتبث وأ ؟ ابر
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 وأ لخ عئاب طرش نإو ص زاج اذك ءاركللو اذك نمثلل انيع نإو
 ؟طقف طرشلا وأ ص امه الطب اجارخ اذك و اذك هعم يدؤي نأ اهيرتشم ىلع ضرأ
 . نالوق

 نإ طرشلا توبث ىلعو ى لطاب املظ ناك نإ جارخلاو ى لطاب طرش لك اذك و

 لطاب هنأ لوألا هجوو . نالوق ؟ ءادآلا نم دب ال وأ هل لهف هعم ءادألا نم عنتما

 اهتبثم ةجحو ى دقعلا دنع الإ هتبثي ال نم دنع الطب دقعلا ليق طرش ناك اذإ و
 جارخلا ءادأ يف نينسلا ددع دحي مل نإو ى ١ مهطورش ىلع نونمؤملا ه: ثيدح

 كيضاقأ : هل ليقف ‘ يدنع مهرد ال : ءارشلا ديرم لاق نإو ى لهجلل لطب الثم
 الب كلذ ضرع نإو ص كلذ اطراشت نإ نالوق ضقتنا وأ هامتأ نإ مث اضورع

 هلطبي ناك نإ وأ زاج ميبلا حلصي طرشلا ناك نإ : ليقو “ زاج ةطراشم

 هتبثأ نإو ث هامتأ نإ الإ هتوم ىلإ اهلكأ ةلخن عئاب طارتشا فمضو ى هلطبأ
 اروث عاب نإو ث تام نإ عئابلا ثراو الو هثراو هضقني مل تام قح يزقشللا

 زاج هلايعتسا ةرجأ اذك و اذك عم ه"در اذك تقولا اهايإ هطعي مل نإ هنأ ىلع ةئامب
 . نالوق ؛ لثملا ءارك هلو “ ضقتنا وأ

 : طرش نإو ؛ نالوقف جسنك نمثلا نع لمع ضيومت عئابلا طرش نإو
 تفإو “ يرتشن يناثلاو ى هل لوألا عيبلا حص يل وهف نالف لام تيرتشا نإ

 يرقملا اهئطرت نإ الطب وأ هدحو طرشلا لطب اهأطي ال نأ ةيراج عيب طرش
 . نالوق ؟ طرشلا لطبسف

 )١( هركذ مدقت .
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 يرتشي نأ عئاب عم قفتي نأك نمثلا ضعب طرش نإ زاجو

 نع يهنو « هلمع ةلباقم يف الثم هفصن هنع طحي نأ ىلع رانيدب هتعلس

 . . . . . . ىنابرلا عيب

 لعفي ال نأ طرش وأ اهب ال وأ اهمسي ال وأ اهارستي ال نأ طرش نإ اذك و
 هدحو طرشلا لطب هنم يطعي ال وأ يرتشملا هعدبي ال نأ ىلع ًائدش عاب نمو“كلذ

 . نالوق « اريتخاو امه وأ

 نمثلا نم لضف ام نوكو هعمبو زعخ هبرتشم ىلع [ تبح َ عئاب طرش نا إ و

 نأ ىلع ةعلس ىرتشا نإو “باتو ةميقلا وأ بحلا لثم در لعف نإو « الطب امهنيب
 . لاوقأ ؟ هاتي مل نإ وأ ادسف ارعس انيع نإ وأ اتحص نمثلاب ضرتعي

 ادسف نمثلا كلذب عئابلل وهف يرتشملا هعاب نإ هنأ ىلع الثم فلاب عاب نإو

 ائيش هل كرت نإف ى نالفل هميبت ال نأ ىلع كل ميبأ : لاق نإو “طرشلا لطي وأ
 . ھا هل كرت ام در هعاق نالفل هعببب ال ن أ ىلع نمثلا نم

 هلل دري نأ ( نمثلا ضعب ) يرتشملا ( طرش نإ ) طرشلا ( زاجو )
 ( ذعثم هفصن هنع طحي نأ ىلع رانيدب هتملس يرتشي نأ عناب عم قفتي ناك )
 طحلا راك نإ ايس الو ص زئاج وهو ى رانيد فصنب ءارشلا ةلزنمب كلذ نأل
 عم هل هسبحي نأ طرشف ائيش كلذ ىلع عئابلل لمع دق ناك نإ ( هلمع ةلباقم يف (

 . هدعب هل هلمعي لمع ةلباقم وأ عيبملا نت

 _ ءارلا ناكسإو اهمضبو ى ءارلا و نيعلا حتفب _ ) نايرعلا عيب نع يهن و (

 نهف نيملا لدبتو “ ايهحتفبو ءارلا ناكسإو نو نيملا مغ - نوبرْعلا : اضيأ لاقيو
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 هيف عجر نإف ، تقول هديب نوكي عئابل نمثلا ضعب عفد وهو
 نمثلاب هل يتأ ولو زوجي ال اذهو 0 هنم هعجتري مل الإو 2 كلذلف

 عم اف ازج ءيش عيب وهو اينثلا عيب نعو .0 لحب ال دقع هن ر

 (٤ . ٠. . ٠ ٠ ٠ نزو وأ لىك 7 انشتس

 لثمو ى نمثلا نم ةميابملا هب تدقع ام : وهو - حصفأ نايلوآلاو ، ةزمه اضيأ

 وأ اذكب اذه كنم يرقشأل دعب كئيجأ : هل لوقي نأ كلذو ى ءاركلا عيبلا

 وأ ںهتيرتكأ وأ « ءارش وأ ءارك اذك ىلع كعم قفتأل وأ « اذكب كنم هيرتكأل

 ضعب عفد وه )هعيب (و) نوبرع اذه ذخف ,نوبرع ءارك وأ نوبرع ءارش هيرتشي
 .عئابل ) عيبلا عقو اذإ نمثلا نم كلذ دعب نوكي نأ ربتعي هنأل انمث هاتس(نمثلا

 تقولاكلذ يف (هيف) عئابلل يرتشملا (عجرنإف)؛ صوصخ (رتقول هديب نوكي
 ضعبلا كلذ يأ ( هعجترب مل الإو ) دوصقملا ( كلذف ) عيبلا ءاضمإل صوصخلا

 ولو زوجي ال ) ‘ عيبلا اذه يأ ى ( اذهو ) « عئابلا نم يأ ى ( هنم ) نمثلا نم
 نأ عئابلا مزالو ( لحي ال دقع هنأل ) يقابلا ( نمثلاب هل ) يرتشملا يأ “ ( ىتا
 ص اضيأ هذخأ نإ يقابلا درب نأو ، تقولا يف عجري مل نإو ى ضعبلا كلذ هل "درب

 ررغ هنإ : ليق ‘ لاح لك ىلع ةبوتلا اهتمزلو دقع نإ عيبلا امتأ نإ : ليقو
 نيريس نباو دهاجمل افالخ حصي مل عقو نإو “ ضوع الب ,لام ُلكأ و ةرطاخو

 لهأ لاقو ى للع هللا لوسر هزاجأ : هنعو ملسأ نب ديزو ثرحلا نب عفانو
 . للع هنع فورعم ريغ كلذ : ثيدحلا

 ء نزو الو ليك الب يأ ع ( افازج ءيش عيب وهو اينثلا عيب نعو ) .
 ‘ هيف م الك رم دقو “ رثك أ و 1 نينث ا و أ ردح او ( تزو وأ ليك ءانثتسا عم (
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 ةبادلا وأ مالغلا اذه عيبك لوألاو ًانّنعم وأ ًاعناش امإ ىنثتسملاو

 يفو زئاج هوحن وأ هعبر وأ هثلث الإ ، كلذ وحن وأ ضرألا وأ

 ‘ نالوق فصنلا

 ءانثتساو ‘ حسمي ام وأ هنم ددع ءانثتساو افازج "دمي ام عيب مكحلا يف هلثمو

 لبلعت اذهف لديو ى نظأ ابف ليثمتلا ىرجم ,راج هركذ امف « كلذ وحنو هنم ردق

 هنأ ليلعتلا اذه رهاظ نكل ى لكلا ىلع يتأي نأ نكمي ءانثتسالا نأب عنملا خيشلا

 ى دييقت الب يهنلا يف صن ثيدحلا نإف ى كلذك سيلو “ زاج كلذ نكمي م اذإ

 رخآ اليلمت ةريثك ,خسن يف تيأر مث ص ثيدحلا نع جراخ نونظم ليلمتلاو

 ال هنأب نيقيلاو لهجلا مدعل زاجل الثم نزو وأ لاك وأ دع ولف ءعيبملاب لهجلا وه

 ليثمتلا ىرجم هركذ ام نايرجل لديو « ةيمستلا عيبك نوكيف عيبملا ىلع يتاب
 زاوجو اعنم لئاسم هب قلعتت ءانثتسا اذه نأ هنم لصحتي ام خشلا لوق اضيأ

 ارشتنم يأ ( اعناش ) نوكي نأ ( امإ ىنثتسملاو ) :ةلوقب فنصملا نهيلإ راشأ

 اذه عيبك ) أدتبم ( لوألاو « انيعم وا :) هضعب هيفو الإ عزج روصتي ال ثيحي
 روسكلا نم( هوحن وأ هعبر وأ هثلث الإ كلذ وحن وأ ضرألا وأ ةبادلا وأ مالفلا

 : هلوقو “ ربخ ( زئاج ) ادعاصف سدُسلاو سخخلااك كلذ نم قدأ يه يتلا
 أدتبملا نيب ةضرتعم ايهتلمجو ، فوذحم ربخ وأ ى ربخلا يف ريمضلا نم لاح عيبك

 ىنعمب هليوأتل هيف ريمضلا نم وأ ى هزيجم لوق ىلع أدتبملا نم لاح وه وأ « ربخلاو
 لوأ ربخ وه وأ هيف كلذ ةاعارم زوجي لوآلا ظفل نإف “ قبسألا وأ ، قباسلا

 تبثي هتبثم ( نالوق ) رثكأو ( فصتتلا ) ءانثتسا ( يفو ) ى نات ربخ زئاجو
 نكل “ فصنلا نم رثكأ يف هيفن ىلع انباحصأ و ى هلطبي هيفانو « عقو اك عيبلا
 ؟ ءانثتسالا لطبيو حصي وأ عيبلا لطبي له اوفلتخا
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 ث الوهجم وأ ًامولعم امإ رهاظلاو 9 ال وأ ارهاظ امإ يناثلاو

 الإ ان وتنز وأ لخن وأ اهنم اددع الإ منغ عيبك عونمم لوهحملاو

 الإ نّنعم ناتسب عيبك ءانثتسإلا زئاج مولعملاو { ةمهبم ةدحاو

 نوكي نأ ( امإ رهاظلاو ، ال وأ ارهاظ ) نوكي نأ ( امإ يناثلاو )

 ددملا لوهجم ( منغ عيبك عونمم ) رهاظلا نم ( لوهجملاو “ الوهجب وأ امولعم )
 نوجرع" "الإ ةكردملا ةلخنلا هذه رمت كل تعب : لوقي نأ لثم ( اهنم اددع الإ )

 عيبلا نيح هنيع ولو ‘لطاب وهف هنيح نم هنّتعي ملو ةعمجلا موي ةقدصلل وأ دجسمل
 نينثا الإ وأ ادحاو الإ كلذ وحن وأ لامجلا هذه وأ منغلا هذه كل تمب "وأ ى زاج

 ص ددملا ةيمك نّسع ولو ى ىنثتسملا تاذ نيىعت الب كلذ وح وأ ةثالث "الإ وأ

 وحنو اهدوس الإ وأ اهثانإ الإ وأ اهروكذ الإ امهريغ وأ لامج وأ منغ عيبكو

 ناك نإ زاج امولعم اددع الإ لامجلا هذه وأ منغلا اذه عاب اذإ : ليقو « كلذ
 هذه عيبك و “كلذ هبشأ ام اذك و ى منغ ظفل وأ « لامج ظفل هيلع قدصي يقابلا

 ء ةدح ىلع دحاو لك ةعوضوم دادمأ وحغ ىلإ اريشم تانوزوملا وأ تالىكلملا

 نكمت ايف ةيمستلا عيب مهضعب زاجأو ، نييعت الب رثكأ وأ اهنم دحاو ءانثتسا و

 ةرجش ( الإ ) امون وأ ( انوتيز وأ ألخن ) عيب نإ ( وأ ) ةمسقلا هيف
 ىلع فطع انوتيزو الخن بصنو ماهيإب رثكأ وأ نيتنثا وأ ( ةمهبم ةدحاو )
 منفلا اذه عاب نإو ى رجف ردصملا هيلإ فيضأ نكل ى لوعفم هنإف ى منغ لحم

 تنكمأ ولو ةيمستلا عيب زبجم دنع زاج رتكأ وأ لقأ وأ هعبر وأ هثلث الإ

 . ةمسقلا

 الإ نيعم ناتسب عيبك ءانثتسالا زئاج ) “ رهاظلا نم يأ ى ( مولعملاو )
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 وأ اهعرز الإ ضرألا وأ اهترمث الإ كلذك هرجش وأ ةنيعم ةرجش

 الإ ةرجشلا وأ هنم اوضع الإ دبعلا عيبك هعنتمي هنمو ، كلذ وحن

 ٠ ٠ . ٠ . ‘ قافتإ هعيب عنم ك اهنم ًانصغ

 منغلا اذه عيبك و « ةنيعم راجشأ الإ وأ نيتنبمم نيترجش الإ وأ ( ةنيعم ةرجش
 ك امم ايلَع دقو اهدوُس وأ اهروك ذ وأ اهثانإ الإ وأ ،آنيمم ادعاصف ادحاو الإ

 ةرجش ) عيب ( وأ ( ء اذكهو اهناىعأب اهاملعو اهدوس وأ اهروكذ وأ اهثانإ

 اهئانثتسال جتحي ترثبأ ولو“رّبؤت ال نوكت نأب (اهترمت الإ) ةنيمم يأ ( كلذك
 مل ام تربأ ولو يرتشملل يه : لاق نم لوق ىلع الإ « ءانثتسا الب هل ذئنبح اهنأل

 اهئانثتسا ىلإ جاتحي عئابلا نإف “ تباط ولو هل يه : لاق نم لوق ىلعو “ كردت

 نأ الإ راثلا "الإ كردي مل ولو عرزلا ءانثتسا زوجي : ضعب ةرابعو « اهدارأ نإ

 الب ولو عيبلا حص عطق الب تكرت و اهئاقبإ طرش الب تينثتسا اذإو ٤ تك ردأ
 ءاقبإلا طرش نإو ى ءاقبإلا ىلع اهئانثتسا نأ فرملا ناك نإ الإ 2 يرتشملا نذإ

 تكرتو طرش عقي ملو كلذك فرعلا نكي مل نإ و “طرسشلاو عيبلا يف "رم ام ىلعف

 عم للاحتي نكلو ى اضيأ رثكأ وأ مايأ ةثالث يضم عيبلا خسفني مل نذإ الب

 يرتشملل وه : ليقو “ كردأ دق نوكي نأب ( اهعرز الإ ضرألا وأ ) يرتشملا
 ءانثتسا نإو ث عطقلا ىلع الإ هؤانثتسا زجحي مل الإو “ نثتسي مل نإ كردأ ولو

 هوانثتسا ديتعا نإو ص هكرت زاج هكرت يف هل نذأ نإو ى يرتشملا للاح هكرتو

 نم ةمست ءانثتسا زاجو ع ( كلذ ذ وحن وأ ) دستعا ام ىلعف كردي ىتح كرت ىلع

 عيبك ) ث ءانثتسالا عنتمم يأ ( هعنتمي ) رهاظلا نم يأ ( هنمو ) “ عرز وأ رام
 اهنم ) نيمم ريغ ( انصغ الإ ةرجشلا وأ ) ى انيعم ولو ( هنم اوضع الإ دبعلا

 ء (اقافتا)ةرجشلانم نيمم ريغ نصفلاو“دبعلا نم وضعلا وحن عيب يأ(هعيب عنم اك
 . هعطقف هؤانثتسا زاجو ى هعيب زاج هدح و اهنم نصفلا نيع نإ و
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 سأر زوجو ء نالوق هعيبو منغ ىلع فوص ءانثتسا زاوج يفو
 ‘ نسحأ عنملاو ‘ حبذل تب رتشا نإ اهدلج و ةاش

 نيبت نإ الإ هعيب زوجي الف نصفلا اذه هل عاب نإ كلذك و : « ناويدلا ه يقو

 قافتإلا يفاني الف ى عطقلل ءارثلا نوكي نأل لمتحم اذهو ى هعطقي ثيح نم
 الإ و “ ديدحتلا يف ةغلابم نبتلا طرتشا هلعلف ةذاش ةصخر ناك نإ و « روكذملا

 خاسفنالا يف فالخلا "دح ىلع كلذو « عيبلا خسفنا داز ىقح يرتشملا هك رت نإف

 ردق هل نكلو ىال : ليقو ى انه نكمي امم كلذ ريغب وأ ةعبسب وأ مايأ ةثالثب

 هس رغلل هعطق تقو ىلإ هك رت نإ الإ خسفي ال :انه لاقي نأ نكميو“طقف ءازسللا
 زاجأ نإف طرتشي مل نإو طرشلاو ميبلا يف رم ام ىلعف ءاقبإلا ىلع ىرتشا نإو
 يف آدبأ هيقبي نأ ىلع هارتشا نإو ى "للاحو هنذإ الب هكرت الإو زاج عئابلا هل
 ى هردقب ةاقاسملا هيلعف ى زاوجلا يدنع حيحصلا « فالخف اهيف رمثيل ةرجشلا

 ءاقبإلا ىلع هانثتسا نإو ى ءاقبإلا يرتشملا هل زاجأ نإ الإ هعطقيلف هانثتسا نإو

 . طرشلاو عيبلا يف رم ام ىلعف

 لبإ ىلع ررب رتو زعم ىلعارمَش و ( منغ ىلع فوص ءانثتسا زاوج يفو )
 ركذ ام هلثمو “ فوصلا يأ ( هعيبو ) ‘ كلذ وحنو رئاطو ةماعن ىلع شيرو
 ص "رم ام عطقلاو ءاقبإلا يفف هيلعو « زاوجلا اهحصأ ( نالوق ) هوحنو

 تيرتشا نإ اهدلج و) ةعيب كلذك و ةاش سأر ءانثتسا يأ (ةاش سأر زةوجو)

 ةاشلاك ةاشلا ريغو ى سأرلاك لجرألاك دودحم رهاظ وه امم سأرلا ريغو ( حبذل
 ‘طرشو عيب كلذ نآل : ليق ى ( نسحا عنملاو ) رحني وأ حبذي امم لا لثم
 ص زاوجلا يدنع حيحصلاو « ءانثتسا درجم وه امنإو اطرش كلذ يف رأ مل : تلق

 ء حبذلا طرش هنأكف « حبذلل ءانثتسالا كلذ مازلتسا طرشلاب دارأ نإ الإ مهللا
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 كلذو > نالوق ؟ ال وأ هعب و هؤانثتسا زوحت له ةرهاظلا ريغو

 ك اتح الإ صضبب وأ > اهاون الإ رمت وأ > اهلمح الإ ةاش عيبك

 مازلتسالا ناك وأ اطرش عيبلا ىلع بترتي امل ةينلاو ةيانعلا تناك ول هنأ هةدريو

 دعب هؤانثتساو رهاظ وضع عيب ًاعامجإ زاجو ،ةيطرش عويبلا رثكأ ناكل اطرش
 عيب زوجي هنأ هتارصتم ضعب يف فنصملا ركذو « عوطقم ريغ ولو رحن وأ حبذ
 كاهيلع عيب نإو““يئرم هنأل هنيح نم "زجيل باودلا ىلع ربولا و رعشلاو فوصلا

 فلتخاو « يرتشملا ىلعف ةفزاجم عيب نإو ى عئابلا ىلع هثزجف "زجلا ىلع عقو نإف
 نإ زوجي : ليقف “ ةعاشإب ال نييعتب يأ هوحن وأ فصنك ةبادلا نم ءزجلا عيب يف

 . فرصتب ها ص رذمتم ةيح اهنم هضبق نآل « ال : ليقو ى ةقفصلا دنع ترضح

 عيبك كلذو « نالوق ؟ ال "وأ هعيبو هؤانثتسا زوجي له ةرهاظلا ريغو )

 زاج حورلا هيف خفن نإ هنأ ثلاث لوق هيفو ى ( اهلمح الإ ) ةمأ وأ ( ةاش

 خيشلا رصتقاو « اهلمح الإ ةمأ ىقثتع يف فلخلا اذك و ع الف الإ و هؤانثتسا
 ء امهوحنو ةبحلاو عيبلا يف لحلا ءانثتسا زاوج ىلع نهرلا باتك يف فنصملاو

 (اهثح" الإ ضيب وأ اهاون الإ رمت وأ) هل رابتخإ كلانه هيلع خبشلا راصتقا لعلو
 ص هلك ضيبلا يف اه : ليقو ث رفصأ نم اهيف ام وهو ع مملا مضب « اهضيبأ الإ وأ

 ام لك ءانثتس!و رفصألا ءانثتسا يف مكحلاب رمشيل نيلوقلاب قداصلا حملاب ربعو
 ء ةدح ىلع اهنم الك ةرابعلا تعو « اهنيب ددرتي امب ربع ثحب كلذو ى اهيف

 نوكي هنأ طقف رشقلا عيبو اهيف ام لك ءانثتسا هجو و“ةرمب ممعت ملوهل تحلصو

 عيب هيبشتلاب لخدو « مامنلا ضيب رشق اجس الو بللا نوكي اك رشقلا ضرفلا
 ةدودحملا ةمحللا و اهشرك وأ اهبلق وأ اهدبك¡الإ ةاشلا عيبر“اهضيبأ الإ ةضيبلا
 :لىقو ى عيبلا حصيو ى ال :لبقو ؛عيبلاك ءانثتسالا زوجي : لمقف “ كلذ ريغو
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 اذه ىلعف ‘ هؤانثتسا زاجو ‘ ةاشك نطب ف محش عيب هركو

 هنم ردابت ولو “ آل“وأ هلوق اهلمتحي نالوقلا ناذهو « عيبلا الو ءانثتسالا حصي ال

 وحن محش ءانثتسا هلك روكذملا فالخلا ىلع كلذ يف لخدو “ طقف طرشلا نالطب

 مالك ركذل ادصق مومعلا كلذ دمب هركذ مالكب « رثألا ه يف صخ املو ى ةاش

 ‘ زوجي ال : ليقو ى ( ةاشك نطب يف محش عيب هركو ) : هلوقب « رثالا »
 نالوقلا رك ذ دقو ى هنع يهنملا ةبيغلا عيب نمو “ لوهجم هنآل ، حيحصلا وهو

 يذلا رثألا مالك يف ةهاركلاب داري نأ لمتحيو ى اضيأ باتكلا اذه ريغ يق

 . زاوجلا مدعب لوقلا قفاوتف ممرحتلا ةهارك فنصملا هرصتخا

 ح اقيقحت عيبملا ضعب وهو لوهجم هنأل عنملا حيحصلاو ( هؤانثتسا زاجو )

 لقي هضعب ناك امو ى اقيقحت عيبملا ضعب سيل هنكل لهج ولو هنإف نينجلا فالخب
 سدلو ى اضيأ عببلا ىلإ لهجلا هب عرذتيف هتلقب لثم رثكيو عيبملا هترثكب

 مالك يف نالوق لب ، ادحاو آلوقو امزج خيشلا مالك نم زئاج خبشلا ءانثتسا
 لمشي اذه نإف « هئانثتسا يف اوفلتخا مهنإف رهاظلا ريغ امأو : لاق ذإ خشلا
 امنإف ى سأب الف عئابلا ءانثتسا نإو : هلوق امأو ، هريغو ناويحلا نطب يف محشلا

 خلا عابي نأ هركيو : « رثألا ه يفو : لاق ذإ هاكح يذلا رثألا مالك ةلمج نم وه

 هراكلا اذه دنع هؤانثتسا زاج هانعمف « هؤانثتسا زاجو : فنصملا لوق امأو

 ةاش نطب يف ام ىنثتسا نإ و : هتارصتخم ضعب يف لاق ص هرك : هلوق نم مولعملا

 هنأل ءانثتسالا نود عيبلا زاج وأ « طرشلاو عيبلا زاج هريغ وأ محش نم
 ريغ اهنطب ين ام الو حبذلا لبق اهريغ وأ ةاش محل ءارش زوجي الو “ لوهجم

 . محشلا

 يأ ( اذه ىلعف ) عيبلا ز يي مل مل لطر ىنثتسا نإ : « ناويدلا ه يفو
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 يف اهعاتجال هجو نم صوصخو مومع ءانثتسالا و عيبلا نيب

 > هق وف ايف عيبلا درفناو ، فصن نود ةعئاشلا ةممستلا

 زاوج نم ملع ام عم اهيف هعيب ةهارك و ةاشلا يف محشلا ءانثتسا زاوج نم روكذملا

 عيبلا نيب ) فصنلا نود اهئانثتسا زاوج نم مدقت امو ى اقلطم ةيمستلا عيب

 هيف لمعأف “ صوصخو مومع هعزانت ( هج و نم صوصخ و مومع ءانثتسالاو
 مومع لصألاو “لمهملا لوآلا اهيف لمعأ ةلضف هنأل فذحو لوألل رمضاو صوصخ

 مومع يأ ث يناثلل رمضأ و لوآلا لمعأ وأ ‘ هجو نم صوصخو هجو نم يأ « هنم
 قلعتم هجو نمو “ هجول هؤاهو صوصخب قلعتم هنمف “ هجو نم هنم صوصخو

 ردقيو“امهدحأب روكذملا قلعيف فذحلا باب درجم نم نوكي نأ لمتحيو « مومعب
 ىرخأ يف صخو ةروص يف ممي دحاو لك نأ كلذ ىنعمو ى رخآلل ارهاظ هلثم

 سفن يف ال ى ءانثتسالاو عيبلا هب قلعتي ام صوصخلا و مومعلل لعج مهنم كلذو

 فاضم ريدقتي حالطصإلل هدر نكميو حالصإلل فلاخم اذهو ى ءانثتسالاو عيبلا

 ةيمستلا يف ايهعاتجال) هجونم صوصخ و مومع ءانثتسالاو عيبلا عضاوم نيب يأ
 كلذ نم لكف ؛اذكهو “ سدس و سمخ و عبرو ثلثك ( فصن نود ةعئاشلا

 . هعىب زوجي اك هؤانثتسا زوجي

 لثمو ى اهرشعو ةاشلا فصن هل عيبي نأ لثم ( هقوف ايف عيبلا دارفناو )

 ال هعيب زوجي كلذف اهرشعو اهيثلث هل عيبي نأ لثمو « اهيثلث هل عيبي نأ

 صوصخو مومع انيب هدنع ناك رثكأ وأ فصنلا ءانثتسا زاجأ نمو ى هؤانثتسا

 ص ةيمستلا قوف امب عيبلا دارفناو ى اقلطم ةيمستلا يف ايهعاتجال اضيأ هجو نم
 . هلك عيبملا ءانثتسا زوجي ال ذإ ى عيبملا لك وهو
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 رم ك آدوج وم امإ اضرأ ىنثتسملاو ‘ نطبلا ف محشلا ف ءانثتسالاو

 ةلغ نم رضاح ريغ ءانثغتساك ًامودعم وأ

 ةمالعلاو فنصملا همهوي اك اقلطم ال رثألا مالك ىلع ( ءانثتسالا ) دارفنا ( و )

 زاوجلاب ( نطبلا يف ) .وحنو ( محشلا يف ) ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ
 هرك و : لاق اك ةهاركب نكل زئاج ناك ولو عيبلا نإف عيبلا نع ةهارك الب

 ةهاركلا نع درجملا زاوجلاب ءانثتسالا هنع درفنا دقف ،ةاشك نطب يف محش عيب

 : ليقو : يلوقب هيلإ راشم لوق وه اك ميرحتلا ةهاركلاب ديري نأ لمتحيو
 نم ركذ امو ى اسأر زاوجلاب دارفنإلا ى دارفنإلاب انه هدارم نوكف ث زوجي ال

 ادبأ عيبلا نإف ى ةنيابم ادبأ اهنيب لب ةحماسم اهنيب هجو نم صوصخلا و مومعلا
 ةروص يف عقي امهزاوج ناك امل نكل ى عيبلا ريغ ًادبأ ءانثتسالاو « ءانثتسالا ريغ

 مومع اهنيب : ليق “ ىرخأب رخآلا زاوجو ةروصب امهدحأ زاوج صتخيو
 مل تإ رخآلاب امهدحأ تلباق نيذلا نيئيشلا نأ كلذو ث هجو نم صوصخ و

 نإ و“ راملا وناسنإلاك نانيابتمف رخآلا هيلع قدص امم ميش ىلع ايهنم دحاو قدصي

 ترإو “ كحاضلاو رشبلاك نايواستم رخآلا هملع قدص ام ىلع ايهنم لك قدص

 مومع ايهنيبف سكع ريغ نم ةدايزو رخآلا هيلع قدص ام لك ىلع امهدحأ قدص
 صخأ رخآلاو اقلطم معأ لك ىلع قدص يذلاو ى ناسنإلاو ناويحلاك « قلطم

 اهرابتعاب رخآلا هيلع قدصي ام ىلع ةهج رابتعاب اهنم لك قدص نإ و ى اقلطم
 ء ديز ماق دق : وحن يف اهعاتجال 4 مكلاو مالكلاك ى هجو نم موممف ةدايزو
 . ديز ماق نإ : يف ملكلاو ديز ماق : يف مالكلا دارفنا و

 ءانثتساك مودعم وأ رم اك ادوجوم ) نوكب نأ ( امإ اضيأ ىنثتسملا و )

 وأ ناويح ةلغ ( ةلغ نم ) دوجولا ىلإ مدعلا نم جراخ ريغ يأ ( رضاح ربغ
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 ٠ نالوق ؟ دسم وأ عيبلا حصيو لطبب لهف ك ةمدخ وأ ىنكسو

 نوزوم وأ ليكم نم مولعم نزو وأ ليك ءانثتسا زاوج يفو
 . . . . . . . .{ذ فالخ هعيبو كلذك

 اهيفف ةدودحم تناك نإ ىنكسلا نأب هبف ثحبي ( ىنكسو ) امهريغ وأ تابن
 طرتشيو اراد عيبي نأب ىنكسلا ةرجأ دارأ هلملو “زجت م الإ و ،قباسلا فالخلا

 دحأ اهنكسي وأ يرتغملا هايإ هيطمي رثكأ وأ لقأ وأ نيتنس وأ ةنس اهَءارك

 زوجيف طرشلاك سيل ءانثتسإلا نأب باجي دقو ى زوجي ال اذهف ى هيطعيف ءاركلاب
 وأ ةَسأ وأ دبع نم ( ةمدخ وأ ) اهؤانثتسا عنميو لوق ىلع ةمولعم ةدم اهطرش
 ؟ طرشلاك ( دسفي وأ عيبلا حعصيو ) طرشلا ( لطبي لهف ) ناوبح نم امهربغ
 نم ذخؤيو “آدودحم ءانثتسالا ناك نإ ى ءانثتسالاو عيبلا ةحص اهثلاث ( نالوق )

 ىلع ةلخن يف ونق فقوك هريغ وأ رجش وأ راد فقو هيف ام عيب زاوجب لوق كلذ

 ى زوجي ال : لبقف ى عيبلا ةحصب لوق نوكيف فقولا ىنثتسيو عابي رارمتسالا

 ءانثتسالا ةحصو فقو هيفام ميب نيرخأتملا ضعب زاجأو « فقولا نالطبو

 صخر اك “ هرغصو روننق رَكك3 هيف صخرب ةلاهج ضعب نم كلذ يفامو
 جرحي نأ يرتشملا بهي نأ كلذ نم ىلوأو “ نطبلا يف ىنثتسم محش لهج يف
 . فقولا

 مولعم ) تاحاسم نم ك وأ ,ددع وأ ( نزو وأ ليك ءانثتسا زاوج يفو )
 ةطاحإب امإ مولعم يأ ( كلذك ) حوسم وأ دودعم وأ ( نوزوم وأ ليكم نم
 نم هبف ام ةلمج ىلع عالطالاب امإو « رثكأ وأ عيبملا رادقم هيف نأ كاردإو نيملا

 راتخاو ص زاوجلا حيحصلا ( فالخ ؟ هعيبو ) ةحاسم وأ ددع وأ نزو وأ ليك

 ريغ ىنثتسملا وأ عيبملا نأ ءانثتسالا يفو هيف عنملا هجوو ى عيبلا يف عنملا مهضعب
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 هنم رثكأ وأ هسفن نم ءيش ءانثتساب عيبلا دسفو لوهجم نم عنميو

 > ءانثتسالا نالطبب زوجو { هسنح ربغ نم وأ

 ؟ اينثلا نع يهنلا ثيدح عم اوفلتخا فيك : تلق نإو ى هادع امع زيمتم

 نع يهن قرطلا ضعب يف لب ى هنع يهنملا هيف عقو ام داسف يف مهفالتخال : تلق

 نإو ى جراخ نم متي : ليقو « عيبلا دسف فكي مل نإو ى املعي نأ الإ ايذثلا عبب
 . عيبلا دسف يفكي ال هنأ املع

 رسغ ماعط نم | لك ءانثتساك ( لوهجب نم ) عيبلاك ءانثتسالا ) عنميو (

 `الإ وأ اهايإ الإ ةاشلا هذه عيبك ( هسفن نم ءيش ءانثتساب عيبلا دسف و ) لبكم
 الإ ةاشلا هذه كل تمب : كلوقك ( هنم رثكأ ) ءانثتسا (وأ) اهيلإ ةراشإب هذه

 ص ىرخأ ىلإ اريشم هذهو اهايإ الإ وأ ى ةاش فصنو اهايإ الإ وأ ى اهفصنو اهابإ
 عيبك ( هسنج ريغ نم وأ ) ةاش ةرشع ىدحإ الإ رشعملا هايشلا هذه كل تمبو

 نادرب الف عونلا سنجلاب دارملا نإف “ لمجلا اذه الإ وأ ضرألا هذه الإ ةاشلا هذه
 كلذ معيف عيبملا ءيشلا رسفن سنجلاب ديري نأ لمتحيو “ سنج نم ةاشلاو لجلا

 عيبلا كلذ ( زوجو ) ىرخألل اريشم هذه الإ ةاشلا هذه تمب : وحنو هلك
 . ( ءانثتسالا نالطبب )

 ى ةيمستلا عيب هيف زوجي ايف الإ ءانثتسالا زوجي ال : « ناويدلا ه يف لاق

 يف ءانثتسالا اذك و “ نكمت ال امو ةمسقلا هيف نكمت ابف زئاج ءانثتسالا : ليقو

 ناك نإ زوجي : ليقو ى زجي مل هكيرش مهس هنم ىنثتساو ائيش عاب نإو ى نمثلا
 ص زئاج : ليقو ى زجي مل هفالخ ىنثتساو ائيش عاب نإو 0 امولعم هكيرش مهس
 : لوقي نأ لثم ى هدصق نيح زوجي : ليقو « زجي مل هفالخب هامس و ائيش عاب نإو
 ءيشلا اذه كل تعب : لاق نإو ىراد وأ لمج ىلإ اريشم ةاشلا هذه كل تمي
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 . ...... . . اعنمو ازاوج نمئثملاك نمثلاو

 ص ادغ هبصي مل مويلا هعفد نإ و « زاج ادغ وأ مويلا هلبق اذإ : ليقو ى زجي مل ادغ
 : ليقو “ عيبلا زجي مل هل ايواسم وآ عيمجلا نم رثكأ امولعم اددع ىنثتسا نإ و.
 زوجح ال : لبقف « نبتلا ىنثتساو ردنآلا عاب نإو « لطاب ءانثتسالاو ى زئاج

 اتيب وأ اهنم امولعم ًارحح ىنثتساو اراد عاب نإ اذك و « زوح : لىقو ى عببلا

 راوسلا تلصتا نإ الإ ى ةمولعم ةيراس وأ ةمولعم ةبشخ وأ““ هبشخ ىنثتساو

 ىنثتساو اراد عاب نإو ص اهءام ىنثتساو انيع عاب نإ زوجي الو ‘ عيبلا زوجي الف

 نإو “ زاج هريماسم ىنثتساو اباب وأ ى اهعضوم ىنثتساو ةرجش وأ ى اهتعقب
 ءاهنينجو ةقانلا هذه وأ ،اهحم و ضسسبلا هذه وأ “هاونو رمتلا اذه كل تعب : لاق

 تبسلا وأ ى اهسأرو اهدلج و اهفوصو ةاشلا هذه وأ « لماوحلا نم كلذ هشأ امو

 هنم اضعب صخو هعابف عابي ام كلذ وحنو اهنوصغو ةرجشلا وأ « هبشخو

 . زئاج : ليقو ى زجي مل ركذلاب

 بسحب مدقتام عيمج يف افالخو آفقافو ( اعنمو أزاوج نمثملاك نمثلا و )

 ء عيبملاب طلتخا اذإ عيبملا ريغ ينثتسا اذإ فالخ الب زاوجلا قيقحتلاو ى ناكمإلا

 الإ "رسلا اذه كل تمب : لوقتف "رلاب رمتلا طلتخم نأ لثم “ سنجلا فلتخا ولو

 ءانثتسالا ةلزنمب نمثلا يف ءانثتسالاو ى هللا همحر خيشلا لوق يف عابملا ظفل و رمتلا

 : لوقت ى عيبلا ىلع ضرع ىنعمب « ةزمهلاب عابأ لوعفم مسإ « عابملا ءيشلا يف
 ىلع ضورعم عيبم لكو “ عيبلا ىلع هتضرع ىنعمب « َةعابا هعيبأ « ءيشلا تمبأ
 هعيبي نأ دحأ هبلطي املو هعيب دصقي مل نوكي نأ امإو ةرم لوأ نم امإ عببلا

 .. عيبلا ضرعم يف هلعجو قفاو

 وأ ك ةبورخ الإ رانيدب وأ [آمرد الإ رانيدب عاب اذإ : _} ناويدلا « ق لاق

 ةاش الإ وأ > هن الإ رانيدب وآ > ًاىتلقس وأ ًاقناد الإ رانيدب وأ > ةبح الإ رانيدب
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 نم ريناتدلاو « ريناندلا نم مهاردلاك ، هب عاب ام فالخ ىنثتسا وأ « ةزج الإ وأ
 نم مهاردلا وأ ريناندلا وأ ى حمقلا نم ريعشلا وأ ى ريمشلا نم حمقلا وأ < مهاردلا

 زاجو “ فلتخملا عيمج كلذك و “ زجي مل بوبحلا نم امهريغو ريمشلا وأ حمقلا

 « رثكألا نثتسي مل ام مهردلاو رانيدلا نم ءانثتسالا زوجيو ى قافولا نم قافولا

 . فرصتب ى زئاج رثكألا يف : ليقو ى نالوق فصنلا يفو

 يف هلثم ش"رألا ءاطعإو قادصلاو نهرلاو ةرجألا يف ءانثتسالا يف مالكلاو
 . ملعأ هللاو ى عيبلا
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 باب

 ء كلذك هعيب نعو هيخأ موس ىلع لجر موس نع ررضل يبن

 باب

 يمانملا نم ع اونا ف

 عيبلا ف ( لجرت ماوت نع ) عئاب وأ رتشم ىلع عقي ( روضل يهن )
 :لوقي نأ لثمو « واسم وأ رثكأ وأ لقأب حاكنلاو ءاركلاو ةراجإلا و ءارشلاو

 ناب ( هيخا م'وسَ ىلع ) لوهجم وأ مولعم وهو اذهل هب تيضر امب انأ هذخآ
 وأ ةدايز الي اهبلطي وأ ايرتشيل هيلع ديزيف نمثب اهريغ وأ ةعلس مواسي هدجي
 هعيب نعو ) ص يرتشملا ىلع ررضلا عقويف “ فلاخ وأ قفاو ص رخآ نمثب يتأي
 يرتشملا ضراميف هريغ وأ ةعلس عيبي هدجي نأب هيخأ عيب ىلع يأ ( كلذك

 ريسفت نم ىلوأ اذهو « عئإبلا ىلع ررضلا عقويو هنع يرتشي ةعلس ريغ وأ هتعلسب

 نم ىلوأ سيساتلا نأل ى هب هريبعت ىلع نييهنلا ىنعم دحتيف ى ءارشلاب عيبلا
 . همومع ىلع نايهنلاو « حاكنلا يف مالك "رمو ى ريركتلا
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 ةلاقإب وأ ةفالخ كب هريغل وأ ، لوألا نمم فالخ وأ ريخأتب نإو

 ء نابكرلا يقلت نعو ى ةيلوت وأ

 هب يرتشي امل يناثلا عئابلا وأ يناثلا مئاسلا نم ( ريخأتب ) كلذ ناك ( نإو )

 ناك ( وأ ) لوألا عئابلا نمثم وأ ( لوألا )يرتشملا ( نمث فدلاخ وأ ) هعيبي وأ
 هنصوو ص هنونجم وأ هلفطك ( هريفل ) هعبب وأ هصخأ موس ىلع هعيب وأ هموس

 وأ ( ةفالخ كب ) لاق اك « كلذ ونو “ هتكومو هرمآو “ هيلع وه فلختسمو

 وأ هيلع موسملا ناك ( وأ ) ميدرب لوآلا عيبم وأ “ لوآلا نمثلا نم لقأب ناك

 وأ ى رك نمو هلفطك هريغ ىلع لب هسفن ىلع عيبي وأ موسي سيل هيلع عيبلل
 نأ ضرعيف رخآلا نم ةلاقإلا امهدحأ بلطي يناثلا امهدجيف ( ةلاقإب ) هموس ناك
 ىلع ةلاقإلاب هيطعأ : لوقي وأ الثم رثكأب وأ ىرتشا وأ هب عيب امب كلذ ذخأي

 ادحأ يلوي آدحأ دجي نأب ( ةيلوت وأ ) يرتشملاو عئابلا ريغل ةلاقإلا زيجي نم لوق
 ةيلوتلا زيجع لوق ىلع رثكأ وأ لقأ وآ تيرتشا امب يل هلو : لوقيف ىرتشا ام
 امأو ى زاج هيلع عيبلا عئابلا وأ هيلع موسلا يرتشملا زاجأ نإو ى رثكأ وأ لقاب

 وأ قادصلاب وأ ةرجألاب وأ ةبحلاب هبلطي نأ لثم زئاجف ءارشلاو عيبلا ريغب موسلا
 : هل لاقف الجر يقل نمو ى كلذ وحنو شرألاب مأ هيلع هل نيدلاب وأ شأرألاب
 ءكطمي مل نإ كسطعأ : لاقو « اذك نالف نم يرتشأ نأ ديرأ : لاقف ؟ ديرت ام

 : لاق نمو ى اهوركم لمعف نإف ى هل عابف “ بحأ انأف كدنع ناك نإ : لاقف

 . راجئتسالا ىلع موسلا عنم عيبلاك ةرجألا نإ

 عئابلا نأ هدري ملو عئابلا نم تبلط امدعب عئابلا ريغل ةللقإلا يف رضلا حاضيإ و
 ىقلت نعو ) ةلاقإلاب درلا ديرب آضيأ هلملو ث هنع هتيفي الف ةلاقإلا رجأ هل
 ص ال مأ رباودب اوءاج ءاوس كلذك مكحلا نإف س نابكرلل موهفم ال ( نابنك'رلا
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 . . . . . . ‘ ردابل رضاح عيب نعو

 ى هقوف امو دحاولا ءاوسو ص مهروهظ ىلع مأ اهيلع اولتمح « ال مأ اهيلع اوبكر
 ىلإ دصقلا يأ ص بالجألا يقلت دارملاف ‘ بلاغلل آرظن نابكرلا ظفل ركذ امنإو
 يبأل هتيأر مث س يل رهظ اذك ى اقلطم مهل عيبلل وأ ى اقلطم مهنم ءارشلل مهئاقل
 : ةياور هل لديو ى هلل دحلاو 0 رجح نيا نع ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللادبع

 غلب اذإ رايخلا هلف "قلَتمأ هاقلت اذإ « : ثيدحلا يفو ى معلاوسلا اوقلتت ال
 . )١) » لحلا

 عيبلا لمشي ام عيبلاب دارأ «يرضح ىلع هتناعإ و ( دابل رضاح عيب نعو )
 ص لوآلا حيحصلاو ص ثيدحلا رهاظل عيبلاب يهنلا مهضعب ٦]صخو « ءارشلا وأ
 : لاق ؟ مهل اوعاتبت وأ اوعبت نأ متبهنأ : كلام نب سنأ تلأس : نيريس نبا لاق

 الإو ى رجأب كلذ مرحي امنإ : يراخبلا لاقو ى اعيمج كلذ نع انيهن يأ ى معن

 اذه نأل ميرحتلا قالطإ قيقحتلاو « ا" « ةحيصنلا نيدلا » : للع هلوقل ع الف
 : للع هلوقل و ى ماعلا ىلع يضقي صاخلاو “ صاخ بابلا ثيدحو « ماع ثيدحلا

 هل ءارثلا وأ عيبلا ىرجم يرجيو ى ") « ضعب نم مهضعب عفتني سانلا اورذ »

 زاجأو ‘ رضحلا لهأب قفرلل يهنلا نأل ع حصن وه امم اهوحنو امهدحأب هل ةراشإلا
 ةعاضبب مدق يودب نأ يور اك “ ثيدحلا رهاظب كسمت اهوحن و ةراشإلا مهضعب

 . عيبي نأ قلع اناهن : لاقف ى اهقوس فرعأ تسل ينإف يل اهمب : لاقف ةحلط ىلإ
 ` .. كيلع ريشأو مواس نكلو ,دابل }ہضاح

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١

 . هيلع قفتم )٢(
 ٠ هجام نباو ينطقرادلا هاور ) ( ٣
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 . اهيف نبغل شجنلا نعو « راكتحا نعو

 وأ ربد أ يهن دابل رضاح عيب نع يهنلا له : « جاتلا ه يف فنصملا لاق

 يهنلا نأل م"رحي ال بيط ءارشلاو . فالخ ؟ رثكألا هيلعو ى ةهارك وأ مرحت

 هيلإ هجوف قيدص هل نميف ليقو « رداب ةعلس عيبي نأ عئابلا ىلع درو امإ
 رضاح ميب نم سيلو “ سانلا لمع هيلعو ث ايمل عساو كلذ نأ هل اهعيبي ةعلس

 . ىهتنا ‘دابل

 نعو ) لوألا حيحصلاو ى نيك رشم ودبلا لهأ ناك نيح يهنلا : ليقو
 لهأو نودحوم وأ ‘نوكرشمو نودحوم وأ ‘نودتحوم هيف دلب يف ( راكتحا
 نوبراحم نويباتك وأ نوك رشم هيف دلب يف زاجو “مه دحو ةمذلا لهأ وأ “ةمذلا

 يتأيو ( 'شَجننلا نعو ) « هيف ركتحي امع ءاينغأ نودحوم مهعم وأ ‘ مهدحو
 ذإ عيمجلا ال عومجملا دارملاو « عويبلا هذه يف يأ (اهيف ,ننبنغل ) دعب لصفلا لوأ

 نبغلاو ص نابكرلا يقلت يف وه لب ى هيلع عيبلاو خألا ىلع موسلا يف نبغ ال

 يرقشملا رضاحلا ىلع نبغلاو ى دابل رضاح عيب يفو « هركذيس ام ىلع مهيلع عقاو

 يفو ى يدابلا نيبو هنيب ؟يلخ' ول هب يرتشي ام رثكأب هل عيب ذإ عئابلا وأ
 نبغلاو شجنلا يقو ى دمب ركتحملا نم يرتشي يذلا ىلع عقاو نبغلاو راكتحالا

 ص نابنك“رلا يقلت نبغلا هبف ردابتي ام حضوأ و ى هيلع ديزملا يرقشملا ىلع عقاو

 ىلع ريمضلا 'د"وع لمتحيو ““رًرغت هنإف « قوسلا داسكي مهربخأ نإ ايس الو
 عومجملل هنوك زوحمو ى اهف روصت امنإ نيفلا نأ ةنوعمب اصوصخ تاروك ذملا

 ىلع عيبلاو موكلا ىلع عيمجلل هنوك زوجيو نابك رلا يقلت اصوصخ دارملاو
 حبري وأ هارتشا ام صقنأب هل ناكل هيلع عيب وأ هبلع مسي ول هنأ رابتعاب رخآلا

 هيلع عيبلاب وأ هيلع مْوّسلاب هتاف نإ انبغ' ءارشلا وأ عيبلا تاوف دعب وأ هعيب يف
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 ‘ صاع لعافلاو اندنع تباث لكلا يف عيبلاف ةعيدخو شغ نعو

 ك ضعب يف رتشمل رايخل ا نسحتساو

 يف ىمسملا رادقملا ال توفلا وأ صقنلا قلطم نيغلاب دارملاف لاح لك ىلعو

 . طقف نبغ" حالطصإلا

 ،ليختي ثيح نم رارضإلا شغلاب دارأ وأ نافدارتم ( ةعيدخو شغ نعو )
 نإو ى ثرب" هقوفو ريمش هلفسأ ءانإ عيبك الصأ ليختي ال امب ةرضملا ةعيدخلابو
 نأ عم ع۔بلا داسفب مكحن مل امنإو ( اندنع تباث لكلا يف عيبلاف ) كلذ عقو

 نم ةنيرق موقت ال نأب طورشم هيف عقو ام داسف ىلع لدي يهنلا نأ حيحصلا

 ق الإ جراخ انه وهو ى هيف عقو ام سفن نم هنوكبو ى داسفلا مدع ىلع جراخ

 ،نهدقع يف هنع يهنملا نآلنهيف هداسفب كحلا يفبنيف «شجنلاو ةعيدخلاو شغلا

 داقعناف ضيحلا يف وأ اثالث قالطلا لثم دسفي مل داسفلا مدع ىلع ةنيرق تماق ولف

 ء دج هدجو ؛ دج هلزه قالطلا نإ : ثيدحل لطاب ال تباث كلذ يف قالطلا

 : موسلا يف خيشلا لوق هتركذ امل لديو ى كلذ يف قلطملا مثاو هعوقو ثيدحو

 وه امنإ رظنلا هبجوي امم اذه نأل ,صاع بكترملاو زئاج انباحصأ دنع عيبلا نإ
 . ھ ا عيبلا نع جراخ

 ةروص يف داز ام درب نأ لثم حالصإلاو ةبوتلاب ردابتيو ( صاع لعافلا و )

 نسمحتساو ) ذخأ ام صقن وأ نسح ءاطعإب شغلا هب ام ليزيو يرتشملل شجنلا
 يف كلام لاقو . ‘ شفلاو شجنلاك ( ضعب يف رتشمل ) عئابلا هربخي ( رايخلا
 مساقلا نبا لاق ص هؤارش خسفني ال هيخأ مأو ىلع ماس نم نإ : « ةحضاولا »

 ام خسف : ليقو “ بدؤيو نمثلاب لوألا ىلع اهضرميو هللا رفغتسي : هباحصأ نم
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 ىلعو : لىق ء عيب هنم حصي ال نم ك رسشم ىلع عيب وأ موسب سأب الو

 ةعبابمال ةادانملا لاحمو قاوسألا ريغب صاخ يهنلا : ليقو ي ىلوتم ريغ

 نبا لاقو “ صاع كلذ لعاف نأ فالخ الو ى كلامل رخآ لوق وهو « تفي م

 . عببلا يف ال حاكنلا يف خسفلاب كلام لاق امنإ : نوشجاملا

 وأ مْوَسب ساب الو ) تاف ولو خسفنا امهدحأ هخسف اذإ : دواد لاقو

 ىلع ازاجو يمذ ىلع عابد الو ماسي ال : ليقو ث مذ ولو ( كرشم ىلع عيب

 ص هيلع روجحملا دملاو “ لفطو نونجمك ءارش وأ ( عيب هنم حصي ال نم )
 سلفم نم هبلع رجح نم لكو ى اغلاب ولو .هيلع رجح اذإ هيبأ تحت يذلا دلولاو

 دعب تبجو نم عم ةعجلا هيلع بجت مل نم عيابت ولف ى مهريغو هيفسو مدعمو
 تبجو نم ىلع عيبي وأ مواسي نأ هيلع بجت مل نمم رخآل زاج ةالصلل ءادنلا
 عيب وأ ءارش ىطاعت اذإ دحوملا لفط ىلع عابي الو ماسي ال هنأ رهاظلاو “ هيلع

 مواس ولف ى هل عابي وأ يرتشي نم ىلإ رظني امنإو ‘ رجح ىلع علطي مل ام لق ام
 ولو ى هيلع عيبلا وأ هيلع موسلا زجي مل دحوم لام عيب دارأ وأ دتحومل كرشم

 ى هيلع عيبلاو موسلا زاج اهيلع عاب وأ هبلع روجح وأ كرشل دحوم مواس

 ص زئاج هعجو ىلع ال هيلع عاب وأ هموس زوجي ال نم ىلع ةباين ماس نميف اذك و
 . عيبلاو موسلا زاج “ عيب عئابلا وأ ‘ موسلا مئاسلا كرت اذإو

 هنم ءىربتم نم ( ىلوتم ريغ ىلع ) عيب وأ موسب سأب ال ( و : ليق )
 صاخ يهنلا : ليقو ) لاومألا ماكحأ يف كارتشإلل فيعض وهو ى هيف فوقومو
 اهنأل زئاجف كلذ يف امأ ( ةعيابمال ةادانملا ) لحم عمج ( ةلاحم و قاوسألا ريغي

 عيابتلا مايق تقو ريغ يف ولو كلذ هيف زاج اهيف عضو اف ةديازملل تلعج
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 بلاجملا وأ دلبلا لهأ عفن نابكرلا يقلت نع يبنلا موهفمب دصق لهو
 ء لاوقأ ؟ اه وأ

 وأ ناتكدب اهف عنملا ةتس وبأ رهظتساو“ةديازملل سيل هنأ ىلع علطي ملام ةادانملاو
 رخآلا موس ىلع عيبلاو موسلا نع يهنلا ثيدحو ى ةادانم ربغ نم عيب لحم
 مهآر رقللع هنإف قاوسألاو ةادانملا لاحم يف امهزاوج ثيدحب صوصخ هعيبو

 ى مهردب مسف حد قو سلح وهو جاتحم لام عابو ى ركني ملو اهيف نوديازتي
 هيلعو « قحلا وهو “ نمهردلاب همئاسل هعاف نيم ردب مسف ديزي نم : لاقف

 ص ةدايزلا هيف تزاج ةدايزلل هبلع يدونو ةديازملل ءادنلا لحم ىف ناك امف « روهلا
 عيب موق عنمو > ال ءادنلا لحم ف ناك ول و > ةدايزلا هف زحت ل هبلع دان ل امو

 موسب سأب الو ى انركذ ام هدربو « خآلا ىلع عيبلاو موسلا اهيف نآل ةديازملا'
 ضرعي ىتح عبي ال : ثيدحلا ءاج هنأل كيرسثلا ريغ ماس اذإ عيبملا عم كيرشلا

 . هكيرش ىلع

 عفن نابكرلا يقلت نع ) يهنلا لولدم يأ ( يهنلا موهفمب دصق لهو )
 اوبلج ايف دلبلا لهأ كرتشا اوقلتي مل اذإ هنإف نابك رلا هدصق يذلا ( دلبلا لهأ

 فرعو سانلا هيلع محدزا دلبلا لصو اذإ هنإف ( بلاجل وأ ) رعسلا صخر يفو

 نفلاب دارملا و > انضمبو يمفاشلا لاق هب و ك نيغيب الؤ عببي فيك فرعو رعسلا

 اندنع عيبلا يف رثؤي يذلا نبغلا صوصخ ال لق ولو هتم۔.ق نع بولحملا صقن انه

 يف قحلا هل نم يقلتلا حابأ اذإف ( امه وأ ) ءلملا ضعب مهوتي اك كلام دنعو

 ريمض امهو دحأ ةحإبإب حابتسي الف يدبعت يهنلا وأ « حيبتسا ةثالثلا لاوقألا
 ىلع عفن ىلع افطع لحمل ١ عوفرم وه و ] > له أ ىلع فطملا و > رحلل ربعأ لصفنم

 كلذ لمف نمو ص ثلاثلا يدنع اهحصأ ( لاوقأ ) اهعفن وأ يأ فاضم فذح

 . رم اك اندنع ىصعو هؤارش و هصيب حص
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 { نيخسرف نود رجتل مهيلإ جورخلا دصقب اوقلتي الو

 اهنأش نم يتلا ةعلسلا كلت يف قاوسألا لهأ كرتشيو انتحص : كلام لاقو
 : ليقو ى هل عجرت بلاجلا اذك و ى ةعفنملا مهل عجرتف اهقوس كلذ نوكي نأ

 بكترا ام داسف ىلع لدييهنلا نأ ىلع ءانب هب مزج لب يراخبلا هراتخاو ادسف

 امأو ص هنع يهنملا تاذ ىلإ عجري ايف نيققحملا دنع كلذ نأب ضرتعاو ى هيف وه

 ،نبغ نكي مل نإ رايخلا تبثيو كلثم عيبلا حصي هنإف هنع جراخ ,رمأىلإ عجر نإ
 هراتخاو ث رايخلا هبحاصلو هئارشو يقلتملا عيب توبثب يعفاشلا لاق دقو

 هنإف “ ررغ الب نبفلا فالخي لام هب بهذ ررغ لك يف هلثمو ى ةلأسملا يف خشلا

 يبأ ثيدح يمفاشلا لوقل لديو ى هيف يهنلا دورو مدعل هدنع عيبلا يف رثؤي ال

 . قوسلا ىتأ اذإ رايخلاب بلاجلاف « بلاجلا نم ائيش ىقلت نم : ةريره

 سبلك رجت ريغل زاجو : ليق ( رجتل مهيلإ جورخلا دصقب اوقلتي الو )
 علاوسلا يقلت نع يهنلا مومعل هريغل الو رجتل زوجي ال : تلق ى مادختساو لكأو

 ريغل وأ رجتل هتميابمم دبلا لهأو بلاجلا قحلت ةرضملا نألو ى قوسلا طبهت قح
 ص يهنلا موممل اقلطم عنملا يدنع يذلاو ى امهدعب زاجو ( نيخسرف نود ) رجت
 مهدصقي نأب « بلاجلا مسإ قلطي نأ لبق مهيلإ بهذ ءاش نمف ى ةرضملا قوحلو
 : ىلاعت هلوق امأو ‘ هيلإ اهنع اوجرميو « دلبلا اهب دصقي نأ لبق مهلزانم يف

 ري۔ةي صوصخ ماعف 'ا) هللا لضف نم نوغتبي ضرألا يف نوبرضي نورخآو »

 عنملا تيأر مث ،نيخسرف دعب مهيقلت زاوج ىلع ليلد هنإ :ليق اك ال بلاوجلا يقلت
 د۔ح : ضعب لاقف ةيكلاملا تفلتخاو 0 هلل دمحلاو ةصفاشلل "لوقو قالطإلا ىلع

 ؛ نيخسرفلا نود ام ضعبو “ يموبلا نود ام ضعبو “ لمملا نود ام عملا

 )١( لمزملا ةروس : ٢٠ .
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 رسك نإ بدؤيو س ةأرما وأ رفاسم نإو مهيلإ جراخ ىلع رجحيو

 ء لزنملا لهأ نذإب نإو مهيلإ جورخلا مرحو 4 ارجح

 وأ يقلتملا ريغ دلب اودصق ولو زوجي ال يقلتلاو “ رصقلا ةفاسم نود ام ضعبو

 . هيف عيبلل اوبلج و مل وه دلب ىلإ اؤاج

 نم سيل يقلتملا جراخلا ناك ( نإو ) رجتل ( مهيلإ جراخ ىلع رجحيو )
 دصق ام ىقلتف دلبلا نم رفاس هنأ رفاسملاب دارأ ( ةأرما وأ ارفاسم ) دلبلا لهأ
 ص هيف دصق هل نكي مل نإو ى رفسلا عم يقلتلا يف دصق هلو لايمألا يف دلبلا لهأ

 هبدؤم رظنب اهنود امو ةبرض ةرشع عستب ( بدؤيو ) هل زاج طقف رفسلا يف ىلب

 ىلع ( لزنملا لهأ نذإب نإو ) رجتل ( مهيلإ جورخلا مرحو ارجح رسك نإ )
 ىهنلا نأب لوقلا ىلعو ‘ هنع نبغلا عفدو بلاجلا عفن يهنلا ةكح نأب لوقلا

 ى زاج هل مهلك اوزاجأ ولف لزنملا لهأ عفن هتمكح نأب لوقلا ىلع امأو ، يدبعت

 هل نذإلا يف ناك نإو ى نذإلا يف مهمئاق هالبآلاو نيناجملاو ماتيألا نع يزجيو

 عفن اهنأب لوقلا ىلع اذك و ى هل نذأي نأ دلبلا رمأ يلي نمل زاج دلبلا لهأل ةحلضم

 ولو زوجي هنإف “ دلبلا رعس يف كيلع امو “ قفتن امب ينعياب : هل لاق نإ بلاجلا
 مومع عم افوقو كلذ بلالا بلط وأ هل اونذأ ولو ، عنملا طوحألاو ‘ نذإ الب

 لزنملا لهأب وأ بلاجلاب رارضإلا ريغ ىرخأ ةلع كانه لعلو ى يهنلا يف ثيدحلا
 ةلغلا عيب ناك اك ةميرذلل ادس اقلطم عنمو رارضإلل يهنلا نوكي نأ نكمي هنألو
 اذكف ى اهمئاب ىلع يرتشملا عوجر يف ةعيرذلل ادس عنم مث « آزئاج كاردإلا لبق

 هربخأ ى ال مأ كلذ بلاجلا بلط “ال مأ هل اونذأ ءاوس ى ةميرذلل ادس عنمي انه

 . ال مأ هرابخإ يف قدص ى ال مأ رعسب يقلتالا
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 ه مهنم ءارش يف مهيلإ دصق الب قيرط يف هيلع اودرو نمب ريض الو

 ةجاحب ملع نإ اناسحتسا هركو ض نيخسرف نود وأ س رجتل نإو

 دصقو ، رخآل هيلإ اوهجوت لزنم نع نورفاسم دري الو س دلبلا لهأ

 رضحلا لهأب قفرلا هل هعيبو دابل رضاح ةناعإ نع يهن نم

 (مهيلإ دصق الب ) هريغ وأ ارفاسم ( قيرط يف هيلع اودرو نمب ريض الو )
 ءارش يف ) رجت ريغل ةميابم ولو رجت ريغ ةجاحل وأ ةحرفلا وأ مالسلل مهدصق وأ

 لك ‘ لزنم فرط يف ولو ( نيخسرف نود وأ رجتل نإو ) مهل عيب وأ ( مهنم
 حصالا وهو ى ال : ليقو ى ةعيابملا دصقب يقلتلا يف درو يهنلا نآل ث زئاج كلذ
 ةعيابمال ثيدحلا يف يقلتلا امأو ط عنملا ةلع دوجول رهاظلا وهو “ ةيعفاشلا دنع

 : هلوقب هيلإ راشأ ايهثلاث نالوق ناذهو ى هل موهفم امل بلاغلا ىرجم راجف

 اضارق هديب هلام نم ىقلتيو : لبق ( دلبلا لهأ ةجاحب ملع نإ اناسحتسا هركو )

 درب الو ) رظن هيفو «ى هكيرش الو 0 هل نوذأملا هدبع ال رجتلل هب يرتشيو

 قلعتم ( رخآل ) لزنم تعن ( هيلإ اوهجوت ) دريب قلعتم( لزغم نع نورفامص
 نيدودرملا لزنملا لهأ ىلعو « مهعيابت مرح اودر نإف رخآ ىلإ نردري ال يأ دربب

 اضيأ مهريغ ىلع مرح : ليقو « لزانملا رئاس نم يتأي نمم مهريغل لحو ى هيلإ
 ع هيلإ نيدودرملا لزنملا لهأ نم مهمياب نم لماعي الو ى هيلإ اورهق لزنم يف مهنأل
 لزغم يف مهوعيابي نأ هنع نيدودرملا لزنملا لهأل لح : ليقو ى مارلاك كلذف
 سيل ذإ « ءارشلا هلف دلبلا لبق هنع يرتشي نم بلاجلا بلط نإو ث هيلإ اودر
 . قح هيلع دلبلا لهأل الو دلبلا لهأ ةعفنم بلاجلا يلع

 ( رضحلا لهاب قفرلا هل هعيبو دابل رضاح ةناعإ نع يهن نم دصقو )
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 عيبي « يدابلاو ضعب نم مهضعب عفتني سانلا اورذ » : ةلع هلوقل

 ء سانلا ىلع هلامب هنيعم مكحتي الو ث رعس نم قزر امب

 مهوك رتا إ سانلا اورذ ) : رضاحو داب نأش يف ( قلع هلوقل ) ةادلبلاب اومفننل

 ال ص ببسلا صوصخ ثيدحلا اذه يف رب_تعملاو ى ( ضعب نم مهضعب عفتني )
 ملعتو ى اقلطم هتناعإو رضاحلا ملعت زاوج ىلع لدت نئارق مايقل ص ظفللا مومع

 نأ بجاولا يأ ( رعس نم قزر امي عيبي يدابلاو ) ى هلثم ىلع هتناعإو يودبلا
 . رعس نم قزر امي عيبيف كرتي

 ىلع ) يدابلا لامب يأ ( هلامب ) مكحلا ىطاعتي ال يأ ( هنيعم مكحتي الو )
 هل ةناعإ كلذ نآل يدابلل رعسلا نيبي نأ كلذ يف لخدو ى ءاش فيك ( سانلا

 وهو ‘ طقف ميبلا ىلع وأ “ ءارشلاو عيبلا ىلع يهنلا رصق نم لوق ىلع الإ
 للع ههنل ال :لاقف هل عيبي نأ يودبلا هلأس هنأ ةحلط نع يور دقو “ فيعض

 عب نأ كيلع ريشأ نأ عم ص موسلا ىلع ضرعأ يأ « كيلع ريشأو مواس نكلو
 : تاياورلا ضعب يف نأل هحصن يدابلا هحصنتسا اذإ : ليق دقو ى عبت ال نأو

 ى هحصنيلف هاخأ مكدحأ حصنتسا اذإف “ ضعب نم مهضعب قزري سانلا اورذ

 رذحل ءيشلا يودبلا لسرأ اذإ ام كلذ يف لخدو « ةحلط لعفل لدي وهو

 ء رضحلا لهأب قفرلل فانم كلذ نآل ءارشلا اذكو هعيب هل زوجي الف هعيبي
 عضاوم هب فوطي نأ امأو كزاج كهنم كطعأ ص اذك ىل رتشا : هيلإ لسرأ نإو
 كلت ف هلزنم هل سيل نم يدابلا دارملا و > الف انيبم وأ هل انيعم ءارشلاو عيبلا

 امنإ [.داب اذه هيمستو « ىرخأ ةيرق وأ ى ودبلا هلزنم لي ى اهيلإ ءاج يتلا ةيرقلا
 ص اهلخد مأ ةيرقلا لايمأ نع اجراخ ناك ءاوسو ص ودبلا عطق هنأ ثيح نم يه
 ايستقي نأ قيقحتلاو ى هاكرتشا اهف يدابلا هكيرش نيعي نأ رضاحلل ليق « زوجيو

 . همهس ق هنصي الئل هب ءاح ام
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 ىلع وأ هملع رضاح وأ داب ىلع داب ةناعإب سأب الو . رضاحك ال

 دشأ راكتحإلا نع وهو ةيلهاجلاب صاخ يبنلا : ليقو ، رضاح

 2 هب ةنعللا راظتنال

 : لاق ذإ ‘ دعب ركذ اك هتناعإ زوجت هنإف ( رضاحك ) نوكي ( ال ) و
 ( وأ ) ,داب ىلع يأ ( هيلع رضاح ) ةناعإ ( وأ رداب ىلع رداب ةداعإب ساب الو )
 نودابلا ناك ذإ ( ةيلهاجلاب صاخ يهنلا : ليقو ‘ رضاح ىلع ) رضاح ةناعإ
 رم اك اقلطم عنملا حيحصلاو “ فلخي نب ديعس حون وبأ لاق ادبو “ نيك رشم

 ‘اضيأ مومعلا ىلع ضعب نم مهضعب سانلا عافتناب ليلعتلل و هظفلب ثيدحلا مومعل
 اولمحو « رعسلاب هربخيو يدابلل رضاحلا عيبي نأ هباحصأو ةفينح وبأ زاجأو

 دنع ءايشألا تناكو رضحلا لهأب قفرلا يف بيغرت هنإ : اولاقو ىهيزنتلا ىلع يهنلا

 يدابلل كيرش رضاحل زوجيو ى اناجم نوكي ام رثكأو صخرأو رسيأ ةيدابلا لهأ
 يف وأ ى هب يرتشي ايف وأ ى عيبي يذلا ءيشلا كلذ يف كرتشا اذإ يدابلا ةناعإ
 . ءايشألا ضعبو ءيشلا كلذ يف وأ « ءيش لك

 ريمض هنأل نيبفوكلا دنع وهب قلعتم ( راكتحالا نع ) يهنلا يأ ( وهو )
 لوق ىلع وه نم لاح فوذحمب قلعي عنملا ىلعو ع هب قيلعتلا حصي ام ىلإ دئاع
 عيبو موس نعو ابل رضاح عيب نع هنم ( دشأ ) دتمملا نم لاحلا زاوج

 يأ ( هب ةنعللا ) ركتحلا ( راظتنال ) نابكرلا يقلت نعو هعيبو خآلا موس ىلع
 ىك 6١ « حب رلا رطتني رجاتلاو ى ةنعللا رظتني ركتحملا « : ل هلوقل هراكتحاب

 ٠ نابح نب ١ ه ١ ور ) \ (
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 ‘ ميغم ءارش هانعمو

 يورو )١'“ « نوعلم ركتحملاو « قوزرم بلاجلا ه : هلوقل و “ ةمحرلا : يورو

 ديري ةركح ركتحا نم ه : هنعو ى )٢' « ءيطاخ الإ ركتحي ال ه : للم هنع
 نيملسملا ىلع ركتحا نم ه : هنعو '") « ءىطاخ وهف نيملسملا ىلع اهب يلاغي نأ

 نيعبرأ اماعط ركتحا نم » : هنعو اي سالفإلا و ماذجلاب هللا هبرض مهمامط
 اهباقع راظتنا ةنعللا راظتنا ىنعمو ى 6٨ هللا هنم ءىربو هللا نم ءىرب دقف ةلىل

 ةالاغملا وهو ى اهيف هدصق هعقوأ ام راظتنا وأ اهيف وأ ىرخأ وأ ايند هيلع لزني

 هلهأ دلب يف راكتحإلا زاجو « كلذل هئارش تقو نوعلم وهف الإو « نيملسملا ىلع
 طلتخا وأ نيدحوملاب وأ ةمذ لهأب اوطلتخا نإو ى ةمذ لهأب اوسيل نوك رشم

 راكتحالا نع يهنلا نوك امأو ‘ دحوملاو يمذلا هجاتحيال ابف الإ زجي مل ةثالثلا
 لام فلتأ نم نأ هلصاح ام دورول ملسي ال دقف شجنلاو شفلا نع هنم دشأ
 راختحالا نع يهنلا نأ دارأ فنصملا لمل و ، نوعلم شافلا نأو ‘ نوملم سانلا
 هيف ةنعللا ظفل دورول خيشلا هب حرص اك اهلك يهانملا كلت نع يهنلا نم دشأ

 ىركذ نمم هريغ فالخم امومع دلبلا لهأ ىلع هترضم نوكل لب ى همساو هصوصخب

 . رم ام ىلع داحآلا ىلع هرض نإف

 ءالغلا راظتنا اقلطم ءيشلا سبح : ةغل راكتحالا ىنعم يأ ( هانممو )

 هريغ وأ قوس نم ىرتشا ءاوس ( ممم ءارعش ) : اعرش و “ ءيشلاب صاصتخالاو

 . دواد وبأو يقهيبلا هاور ) ( ١

 )٢( هيلع قفتم .
 )٣( دمحأو ملسم هاور .

 )٤( دواد وبأو يذمرتلا هاور .

 . هجام نياو يئاسنلاو دواد وبأ ءاور ( ه )
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 انث نوكي مهاردلاو ريناندلا ادع ام نإف ى ةعلسلاك اهريغب وأ مهاردلاو ريناندلاب

 فنصملا هرك ذ ام دح ىلع ءالغلا هب رظتني آاماعط بوثب ىرتشا نمف ى انمثمو

 نأل آعونمم اضيأ ناكل ماعطلل نمثم ةعلسلا نإ : ليق ولف ‘ ركتحا دقف

 مهبلإ ىضم وأ راكتحإلل مهاقلت ءاوسو ص يرتشملاو عئابلا ىلع مارح راكتحالا

 صعب يف يقلتلا ركذو ص راكتحا كلذ لك ءارشلاو عيبلا عضوم لوصو دمب
 هنم هارتشاف هريغ ةدلبل ءاج نم امأو ى دالبلا ضعب يف بلاغلا ىلع يرج رابخألا

 نانوكي الف هب رفاسيل هتدلب نم هارتشا نمو ى اهيف رفاسم وهو اهريغ يف عيبيل
 . نيركتحم

 وأ قادص وأ مرغ وأ ةيد وأ شرأ وأ ةاضاقم وأ نيد يف هذخأ نم اذك و

 كلذ نأل هتلغو رارقإو ةبهو ةيصوو ثرإك ءارشب سيل امم كلذ ربغ وأ ةرجأ
 ناكل كلذك ناك ول هنأ عيبو ءارش ريغ يضاقتلا نأ ىلع لديو ى ءارش ريغ

 ضبقت مل ام عيبو “هضبق لبق ةمذلا يف امب ءارشلا وأ ةمذلا يف ام هيف نال اعونم
 ءاركلا امأو ‘ اماعط ناك نإ يفوتسي نأ لبق ماعطلا عيبو ى نمضت مل ام حبرو

 ام اهيف ذخأي نأ عنم عيب : لاق نم ةرحألا اذك و « ال : لسقو ى عيب : لقف

 خسف : ليقف « ةلاقإلا امأو “ عيبيف ءالغلا هب دصقي وأ ى راكتحا نوكي
 ي راكتحا هيف نوكي ام همببتف هئالغل هرخدتل تعب ام لبقتست نأ زوجيف
 ةيلوتلا لوبقو ص ءالفلل راخدإلا دصقب زوجت الف ناث عيب يه : ليقو

 تقول راخدإلل ريغفا .نم ضرقللو ى زوجي ال عيبلل ءالغلا تقول راخدإلا دصقل
 . راكتحا ءالغلا

 نإ مهضعب صخرو « هل زوجي ناير ربك لايمألا جراخ نم ىرقشا نم اذك و
 كلذ نوكي ال نأ لايمألا جرخي مل ولو رظتناو هلزنمل عفرو هلزنم ريغ نم يرتشا
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 > هف ءالغفل راخدإ دصقم هدلب ف هصخر ..تقو رجتل اماعط

 ءاسنلاو لاجرلا نم نوميقملا راكتحالا نع يهن « ناويدلا » يف ؤأ « راكتحا

 هل لحي الف مقملا لامب رجتي رفاسملا ناك نإ الإ نيرفاسملا نود مهل نوذأملا ديبعلاو

 نم جرخ نإ اذك و ع سأب الف رفاسملا لامب رجحتا نإ مقملا امأو ى راكتحالا
 نكي ملام يأ هنطو لخدي ملام رجتي نأ هيلع ساب الف اهلخد مث لايمألا
 ركتحي ناك ولو راكتحالا هل زوجي رفاسملا نأ همالك دافأ و « كلذل ةليح هجورخ

 تإو ( رجتل ) ماعطلا ريغ زوجيو ( اماعط ) رفاسم هيف وه يذلا دلبلا ي
 نم هتمذ يف بترت ام صلخيل وأ تارافكل وأ ةريثك نينسل ولو توقل هارتشا

 نأ كلذ دمب هل أرط نإ ساب الف ارجت سيل ام لك نم كلذ ريغ وأ هربغل ماعط
 تقو هل راخدإلا دصقي مل هنأل ءالغلل هرخدي نأ وأ « هدلب يف ولو هب رجنتي
 . ءارشلا

 ص ءالغلل اهريغ وأ هتلغ نم هدنع ام رخديو توقل ةيرتشي نأ زوجي اذك و

 فلختسمو لكومو يصوو بئاغو نونجمو ميتي نم هرمأ يلو نل هيرتشي نأو

 ( هصخر تقو ) هب ءالغلا راظتنا مهل زاج دعب مهل رهظ نإف ع رجت ريغل رمآو
 صخ ر ام رجتلل يرتشي امنإ ناسنإلا نأ نم داتعملا ىلع ”يأرج هنكل ديقب سيل

 وه يذلا دلبلا يف يأ ( هدلب يف ) ركتحم ناك اضيأ ايلاغ هارتشا ولف هيف حبربل
 رفاسملل زوجي ال هدلب يف راكتحإلا مقملل زوجي ال اك س ال مأ هنطو ءاوس هبف

 ؛ دلب يف ثكاملا ميقم ءارش : هلوق يف مقملاب دارملاف “ هبف وه دلب يف راكتحالا

 دصقب ) تملع اك لايمألا هب جرخيف يرقشي نأ زئاجلا امنإ وهال مأ هنطوتسا ءاوس

 وأ هثلث وأ موي فصن وأ اموي ءالغلا هب رطتنيل هارتشا ولف ( هيف ءالغل راخدإ

 مايأ ةثالثب دحي : ليقو “ كلذل دح الو ًآركتحم ناكل رثكأ وأ لقأ وأ ةعاس

 امل هراخدا زوجيف اموي نيمبرأب دحي : ليقو ى موي وأ نيمويل هراخدا زوجيف
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 { ريعشلاو ربلاب وأ ةتسلاب صاخ وأ { معطي ام لك يف ماع لهو

 ؛ ثيدحلا « هليل نيمبرأ مهمامط نيملسملا ىلع ركتحا نم ه : للع هلوقل اهنود
 نأ نم بلاغلا ىلع يرج كلذ نكلو ث ادح نوعبرألا تسيل : لوقي عناملاو
 هسباح ناك ولو نيعبرأ هسنح نم ىلع ظدلفت وأ ى ادعاصف نيمبرآل نيبتي ءالفلا

 عببي مل نإو ى زاج راظتنا الب هنيح يف هعيبيل هارتشا نإ و ، اضبأ كلاه اهنود

 نأ هل : ليقو ى ىرقشا امم رثكأب دمب هعيبي الف عنامل وأ ىضري ام هل طعي م هنأل

 ريفل هنورقشج اوناك نإ و ى نمثلا ةلق ريغ هنح يف هعيب نم هعنم اذإ رثكأب هعىني

 لبإك هريغ وأ برشلا وأ لكألل هعيدمل هرخديو هيرتشي نمل زاج برشلاو لك ألا

 ءالغلا راظتناو اهءارش زوجيف حبذلل ال كلذ وحن وأ لمحلل وأ رجزلل ىرتشت

 هعيبيل هب ءالغلا راظتناو هؤارش زوجيف هب لسفلل ىرتشي رَمَشك و حبذلل ولو

 . هريغل وأ لكألل

 نهد ولو ( معطي ام لك يف ماع ) راكتحالا نع يهنلا نم ركذ ام ( لهو )
 ىمسي امب صاخ وأ ںاهنم دلوتي امو ( ةتسلا ) بوبحلا ( ؛ صاخ وأ ) ابارش وأ

 توقلا "لج" نأل ( ريعشلاو "ربلاب وأ ) ملو تيز وحن ين ال اماعط فرملا يف

 همف روصت رمتلا يف وأ ريمشلا يف وأ ةدلب لهأ توق لجل ربلا يف ناك نإف « ايهيف
 وأ نيعون وأ اعون توقلا لج هبف اهبف روصتي امنإ اذكهو ى هريغ يف ال راكتحإلا

 رمتلا لسعب ركتحي الف هلثم راكتحالا هيف امم دلوتي ام نأ تملع دقو ى رثكأ

 لج هيف ايف هعنمب لوقلا وأ ى اقلطم تسلا بوبحلا يف راكتحالا عنمب لوقلا ىلع

 لسع يف ةاكز ال : لاق نمو ى هلثم هلسع نإف ى رمتلا يف هلج ناكو “ سانلا توق
 نع ريغتو ةعنصب ناك نإ دلوت ابف راكتحالا زوجيو ى هيف راكتحالا زاجأ رمتلا

 فلاخي مام امأ و ك فلاخو دلوت ام كلذ وحنو بنع لخ وأ رمت لخك هعبط

 . راكتحا هيفف فيغرلاك
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 هنم صخرأب ال ىرتشا امك عيبلا ىلع ربجيو

 اك عيبلا ىلع ربجي ) لب ىرتشا امم رثكاب عيبي ركتحلا كرتي ال ( و )
 (هنم صخر راب) عيبلا ىلع ( ال ) هتميق وأ هب ىرتشا ام لثب عيبي يأ ( ىرتشا
 ص ال مأ حبر ءاوس هلمفو ءارشلا دصق اك عيبي نأ ربجي هنأ ديرب نأ لمتحيو

 رهظتسملا ةيشاحلا يف روكذملا هنآل ردابتملا وهو ربجي الف صخرأب عيبي ناكنإ الإ

 هنأ دارأ ول هنألو «شجانلا يف هركذ اك دئازلا درب هنأ ركذي مل خبشلا نوكل اهيف

 اذم ىلع رهظأ ءانثتسالا نألو ، ىرتشا ام لثمب : لاقل لثمب لب رثكاب عيبي ال

 . هب ىرتشا ام لثمب ىنعم ىلع ءانثتسالا نم

 يذلا وه اذه نأل هلثمب لب ىرقشا امم رثكأب عيبي ال نأ ربجي هنأ يدنع يذلاو

 هوذخأ نإ هنأ وه زئاج رخآ لاتحا كلو “ نيمرحلا هلعفو هدصق ضقني

 دصقي نأ هل نأل حبرب ولو ميبلا ىلع ربجأ راظتنالا لبق دقعلا نم غارفلا نيح

 عيبي نأ ربجأ راظتنا دعب هيلع اوضبق نإو ى حبريو راظتنا الب عيبلل ءارشلا
 رظتني هوك رت ىرتشا اع صخرأب الإ دجي مل اذإ لاح لك ىلعو ى ىرتشا ام لثم

 دقعلا نم غارفلا دمب هيلع ضبق ءاوس ى اقلطم حبرلا نم عنمي دقو ى هلثمب دجي ىتح

 هنإ مث راظتنا نودب عيبي ال ءالغلا راظتنال هارتشا ذإ هتين ءوسل راظتنا ضعب وأ

 ص واب الإ دجي مل نإو ص ءاوس وأ حبر نم دجو امب عبيلف راكتحال ىرتشا نإ

 لوهجملا نمثلا وأ ملعي ال نمثب وأ نيدلاب ىرتشا نإ و ی رخديالو هملع ربجأو

 نانثا ىرقشا نإو ى ذخؤي مل الإو “ تفرع نإ كلذ ةميقب عيبي نأ ذخؤي هنإف

 نوذخؤي الف بئاغ عم دحأ ىرتشا وأ نج وأ باغ وأ ضعب تامف رثكأ وأ

 ناك نم ذخؤيو همهس عيب ىلع لقعلا حيحصلا رضاحلا ذخؤي : ليقو “ عيبلاب
 نأ ىبأو سانلا ىلع اماعط ركتحا نم : رباج نعو ى اضيأ عيبلا ىلع اضيرم
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 رجتل دلبلا لهأ ةجاح نع الضف رتشم نوكي ال نأ نسحتساو

 ٠ ‘ هئالغل هرخدا نإ و اركتحم

 . هلاح نع ريغت وأ هتقفنل هدر وأ هجوب هكلم نم جرخ نإ الو

 ةمقب مهنيب مسقف ه4_ :م عزغد و هدح الف لاغ وهو هكح ىلع الإ عببي

 ٠ ةف و رمعم

 (هتقفنل هدر وأ هجوب هكلم نم جرخ نإ ) عيبلا ىلع ركتحملا ربجي ( الو )
 يمدآل قح وأ هللا قح يف هقافنإو هتيصو ذافنإك ارجت سيل ام لك نم هجول وأ
 هزبخمف اقيقد وأ “هنحط.ف ابح نوكي نأ لثم ( هلاح نع ريفت وأ ) هقدصتو
 الو وه ذخؤي الف نونجم وأ متي وأ بئاغل ركتحا نإو “ هرصعسف بنع وأ

 ءيشلا ناك ولو « قافأ اذإ نونجملا وأ « غلبأ اذإ لفطلا وأ ‘ مدق اذإ بئاغلا

 ربجي مل ركتحملا تام نإ و « ارضاح ناك اذإ رمألا ذخؤي امنإو ، ريغتم ريغ يقاب

 لضف ام عيب ىلع الو “ هجوب ركتحملا دي نم هكلم لخد نم ربجي الو ث هثراو
 يورو ؤ رم اك اريثك ولو ةقفنلل يرش" ام عيب ىلع الو 2 مولعم وه اك ةقفنلا نع

 هءالغ فاخ دقو « هلابعلو هسفنل اماعط يرتشي نأ ميبرلا نذأتسا رمتعملا نأ

 ص عسوأ يف تنأو ةدش يف سانلا نوكي نأ بحأ ام : لاقو « هل صخرب ملف

 . نوعدي اك جرفلاب وعدتو كناوخإ بيصي ام بيصت لكلو

 ء الضاف وأ ‘ لضف اذ امامط يأ ( هضف رتشم نوكي ال نأ نسحتساو )
 ( هنالغل هرخدا نإو ص ركتحم رجتل دلبلا لهأ ةجاح نع ) هنم داز ام يأ
 ع هصخ رو يديألا نيب هؤاقب رمتسي هئارش كرتب ذإ لصألا وهو ى عنملا روهشملاو

 ‘رجتل هراخداو هؤارش زاج قوسلا يف مايأ ةثالث يقبو ةنع اونغتسا اذإ : ليقو
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 . هنع ىنغ دعب ماعطو اهناوأب ةلغ ءارش زاجو

 ص رظتني الو عيبلا هيف لمجيف يرتشي مث مايأ ةثالث هك رت رجتلا دارأ نم : ليقو

 يف اهتقو يف يأ ( اهناواب ةلغ ءاريث زاجو ) : هتارصتخع ضعب يف فنصملا لاق
 ناكل هيف اهتقو تسيل دلبل تبلجو رخآ دلب يف اهل اتقو ناك ولو ى دلبلا كلذ

 زوجيف ى هريغ يفو هيف وأ دلبلا كلذ يف اهتقو ناك نإ زوجي لب ى راكتحا
 ص اهريغ رمت وأ ةدلبلا رمت ءاوس ى الشم انتدلب يف رمتلا ذاذج تقو ءالغلل ءارشلا

 ص نراير ري" نم بلجي ام لثم هدعب وأ اهيف هناوأ لبق اهيلإ بلج ايف زوجي الو
 امراخداو ( هنع ىنغ دعب ماعط و ) ةلغلا كتدلب يف كلذو اهنع ىنغ لبق ولو

 عيبي هريغ آدحأ هلهأ دحي الو دلبلا ماعطل رتشم وه ركتحلا : ليقو ى ءالغل

 هريغ اودجو دقو هسبحو هارتشا نم اهمأو ى ديرأ ام الإ مكميبأ ال : لوقيو مه

 كلذ ذخأيف ماعطلا نم ةبولجلا ىقلتي يذلا وه ركتحملا نأ : « رثألا » يفو

 زيجع لوقب هبشأ وهف ى ءالغلا هيف صبرتيو هعيبي الو هسبحيو هيف ركتحي مث هلك
 < هسبح : لاق هنأ ىرت الأ 0 مهتجاح اوذخأ امدعب وأ هناوأ يف ءالغلل راخدإلا

 مهفاف ابح كلذ يمس امل هيلإ اوجاتحي مل ول ذإ هيلإ اوجاتحا دقو هسبحي ينعي

 ذاذج تقوو مهتجاح سانلا ذخأ تقو وه كلذو ى زاج اسبح مسي م اذإ هنأ
 .ءهيلإ اوجاتحي مل مهنأل مهنع اسباح مسي مل ذئنيح هذخأ نإ هنإف هداصح وأ رمتلا

 ى افنآ ةرم لوق وهو عنمي مل هضعب هذخأ ول هنآ هلك كلذ ذخأيف : هلوق موهفمو

 ىلع « رثألا هكلذ بحاص ملكتف ةدلب يف عقاولا نايبل لك ظفل ركذ هنأ لمتحيو
 . لكلا ذخأي مهرجات نأ نم هدلب يف دهاش ام
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 عونلا سبح اذإو ى اهيلإ بلجت ءايشألا نأل ةكمب هسبح : ليق « هركيو
 . ھا هنع يهنلا وهف هريغ دنع دحو الو بولجملا

 ةدزنناف

 تإ و ط راكتحاو قلت كلذف ماعط رجتلل هنم يرتشاف بلاجلا يقلت نإ
 يرتشاف ىوسلا لصو نإو > ولتف رحتلل ماعطلا رغ هنم يرلتش او يقلت

 . ملعأ هللاو ى سأب الف ماعط ريغ وأ راكتحاف رجتل ماعط هنم
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 لصف

 { ةدايزلا وهو 2 شجنلا نع يبن

 لصف

 نأ بابلا اذه نمو - ميجلا ناكسإو نونلا حتفب - ( شنجنلا نع يهن )
 هيف ديزي هنأل مارح وهو ديازتلا دنع هيرتشيل نمثلا يف كرتشملا ءيشلا كلام ديزب

 نبا لاقو ى داصيل هناكم نم هتتراثإو ديصلا ريفنت : ةفل ( وهو ) ةصح

 ديصلا لتخي هنآل شجات : دايصلل ليق هنمو ى ةعيدخلاو لتخلا شجنلا : ةبيتق

 . ھا هل لاتحميو

 يفرشجلانلا نأب يتآلا يعرشلا ىنعملا بسانو « جارختسالاو مجملا ىلع قلطيو

 اهج رختسي و هتدايزب نمثلا عمجيو يرتشملا عدخيو عيبملا يف ةبغرلا ريثي عيبلا
 عفدب رابخإلا وأ عفدلا يأ ( ةدايزلا ) : اعرشو نمثلا يف اضيأ كلذ عقيو

 امو "ءاطعا مدقت اذإ ام لمشف اذك و اذكب اهئارشب وأ عفدي مل ام اهيف دحأ

 وأ عيبملا ةميق نم رثكأ ءادتبا ءارشلا درب مل يذلا اذه ىطعأ لب مدقتي مل اذإ

 ،اذكب تيرقشا وأ اذك اهيف عفد : ليق اذإ امو “هريغ هيلع ينبيل لقأ وأ اهلثم
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 ٤ هب ىصع و « اهف هريغ عقويل اهءا رش ديرب ال نمم ةعلس نمت يف

 وأ هعطقمل هريغ هب زجعي انمث ىطعأف ءارثلا دارأ اذإ امأو « زوجي ال هلك كلذ

 ةدايزلا نم ءارشلا درب ل نم عنم يبرملا نبا و رعلا دبع نبا .7 > زئاحف هشهدب

 . لثملا نمث قوف ةدايزلا نوكت ناب
 يهتنتل اهيف دازف اهتميق نودب عابت ةعلس ىأر الجر نأ ولف : يبرملا نبا لاق

 يرخاأتم ضعب هقفاوو ى هتين ىلع رخؤي لب ًابصاع اشجان نكي مل اهتميق ىلإ
 ماهيا ةيحصنلا نم سيل ذإ ةدايزلا هذهب يصعي لب “طلغ اذه : انلق “ ةيفاشلا

 ةمق نإ : عئابلل لوقي نأ هيفكي لب رض" يف يرقشملا عاقيإو ءارشلا ةدارإ
 اورذ » : قللع هلوقل كلذ هل لوقي ال نأ رهاظلا لب “ كاطعأ امم رثكأ كتعلس
 اوعد : ةياورلا ضعب يفف « '١ا) 2 هحصنتسا نإ الإ ضعب نم مهضعب عفتني سانلا

 فإو “ هحصنيلف هاخأ مكدحأ حصنتسا اذإف “ ضعب نم مهضمب هللا قزري سانلا

 رثكأ وأ اهنمثب اهذخأمل ديزي نأ ىونو ءارشلا دارأ نإ ةدايزلاب باوثلا هل نوكي

 كلذ وحنب اضيأ باثيو لقألا كلذب ولو اهذخأي ال هريغ نوكي نأب لقأ وأ
 رصبأ تنأ ةعلس ءارش تدرأ اذإ : ليق اك دحأ رضنود الثم عئابلا عفن هيف ام
 يف ) ةءورملا نم كلذ نأل هحصناف اهيف كبلط ام انم رثكأ اهنأ ملعتو اهبر نم اهب
 ين ةدايزلا كحلا يف كلذ لثمو “ اضرع وأ الصأ عابي امم اهريغ وأ ( ةعلس نمت

 دارأ ءاوس ( اهيف هريغ عقويل اهؤارش ديري ال ) ةدايزلاب قلعتم ( نمم ) نمثملا

 . اهبلك وأ عئابلا عفن وأ هرض اهيف هعاقيإب

 ىلإ برقت نإ و « قافن نايصع شئجللاب يأ ( هب ) شجانلا ( ىصعو (

 . هركذ مدقت ) ( ١
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 شجنلل ال تناك نإ يرتشملل وليخلا نسحتساو س هريغل تناك نإو

 توبثو 4 ًاقلطم عيبلا موزل رانحملاو ؛ ملعي ملو اهبر عم قفتا وأ

 ٠ . . ٠ ٠ ٠ > لصنتلا بوجوو نايصعلا

 قافتال ةيصعم اهنأ ىلع قفتم ةيصعمب هللا ىلإ برقت هنأل كرشأ شجنلا كلذب هللا

 عفن يف محر وأ نيكسم عاقيإب هناحبس هللا ىلإ برقتو ةيصعم شجنلا نأ ىلع
 ىلع اقفتم ولو ةيصعمب للا ىلإ برقت نم كرشي ال : ليقو ؤ رض يف هلل ودع وأ
 ذخأي هنأل هل تناك نإ اهس الو ( هريغل ) اكلم ( تناك نإو ) “ ةيصعم اهنأ
 الو هدري مل هنأل اهءارش درب مل هنإ هيلع قدصي هسفن ةعلس يف دئازلاو « نمثلا

 نإ اذك و « نايصعلا يف اكرتشا كلذ ىلع هريغ عم اهبحاص أطاوت نإو « نكمي

 دقو ى ةيصعملاب هريغ صتخا ملعي مل نإو ى ة أطاوم الب يضرو كلذب اهبحاص ملع

 اهديري نم رغيل اهارتشا امم رثكأب هتعلس ىرقشا هنأب ربخي نمك عئابلا هب صتخي
 هريغ وأ اهبحاص نم ناك ءاوس اضيأ شجن تيرش امم رثكأب اهئارشب رابخالاو

 . ايهنم وأ

 اهيف ديز امب اهذخأي نأ و اهدرب نأ نيب ( يرتشملل رايخلا نسحتساو )

 شجنلا ىلع ( ابر عم ) شجنلا وذ ( قفتا وأ شنجئنلا ) يذ ( ) ال تناك نا )
 ولو اهبحاص شجني مل نإ رايخ ال : ليقو “ شجنلاب يرتشملا كلذ ( ماعي ملو )
 . عيبلا همزل لب رايخلا نسحتسي مل يرتشملا ملع ولو “ شجانلا عم قفتا

 شجانلا ناك ( اقلطم عيبلا موزل ) هب ممي مل اذإ كحلا يف ( راتخاو )
 يضارلاو شجانلا ىلع ( نايصعلا توبثو ) هنود وأ قافتاب هريغ وأ اهبحاص

 يطعي نأب شجاتنلا ىلع ةعابتلا كلت نم جورخلا يأ ( لئصنتلا بوج وو )
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 ء ص انم سلف انىثغ نم ه : ف هلوقل ‘ شغلا نعو 4ةب وتلاو

 > انل يلوب ي أ

 ديز امو شجانلا ةدايز دعب داز ام ءاوس ى هتدايز ىلع ينب امو داز ام يرقشمللل

 تناك ءاوس ع ىرخأ دعب ةدايز اذكهو ص شجانلا ىلع داز يذلا اذه ةدايز دمب
 ى هتدايز ىلع ينبم كلذ لك نأل شجانلا هنمضي كلذ لك سانأ نيب وأ نينثا نيب

 عرفو ص عرفلا عرف شجانلا ىلع ديز ام ىلع داز يتلا ةدايزلا كلت نأ ىرتالأ

 ك هيلع يه امم لقأ ةدايزلا تناكل شجانلا ةدايز الول هنإو لصألا ىلع عرف عرفلا

 . كلذف عئابلا هل در وأ لح يف هلعج نإف

 نم رم ام راتخملا لباقمو يضارلاو شجانلا ىلع ( ةبوتلا ) بوجو ( و )
 بوتي نأ ضعب صيخرتو اهبر عم قفتا وأ ى شجانلل تناك اذإ يرتشملا رييخت

 شفلا نع ) يهن ( و ) « ناوبدلا ه يف اك ائيش يطعي الو هل تسيل يذلا شجانلا

 نع يهن : انلق وأ ى مقلع هلوقل شغلا نع سانلا ءاملعلا يهن يأ ى ( للع هلوقل
 ينلا لعافلا نأ ىلع لوعفملل اينبم يهنب ماللا قلعن مل امإو ى يللم هلوقل شفلا

 نم ) » : يهنلل الىلعت نوكي ن ] حصي الف لوقلا كلذ نم ذوخأم يهنلا نال للع

 وبأ ىور دقو “ زوجي ال ثمح رفاكلا شغ نم اذكو « نينمؤملا رشعم ( انشغ

 سيلف ) هشغ زوجي ال نم لك معت ةياور يهو )١' « انم سيلف شغ نم : ةريره

 نبا نع سابع نبا هاورو ى انم سيلف انريبك رقوي ملو انريغص محري مل نمو ( انم
 (انل يلوب) سيل ( يأ ) رانلا ف عا دخلاو ركملاو ى انم سيلف انشغ نم : دوعسم

 رفك ال قسف رفك رفاك وهف انل فلاخ لب انيدهي ايدتهم سيل وأ انل ودع لب

 ( ١ ) ةسخلا هارر ٠

- ١٨٦ - 



 ، هعيب تقو حبق ءافخإو نسح راهظإب عيبم ةروص عئاب رييغت وهو

 ‘ اديدج ىربل ءاسك طشم و .« هيقس 2 ناوسمح شاطعاك

 ريسفت كلذو لتق بتي مل نإف ى باتتسيف لالح شفلا نأ دقتعا نإ الإ « كرش

 نيقسافلا نم وه لب نيملسملا رشعم انم سيل : لاقي نأ ريسفتلا رهاظو ى مزاللاب

 . تلع هل "ودع وهف كلذك ناك نمو « نيرفاكلا وأ

 ى هتبعادمو هيلإ ناسحإلاو ى هبلع ةقفشلاب ريغصلا ةمحر : ضايع لاق

 ى انريبك “لجي مل نم يتمأ نم سبل : دمحأ ةياور يف اك هميظعت ريبكلا ريقوتو

 فرعيو انريغفص محري مل نم : عماجلا يفو 4 انريبك فرش فرعيو يذمرتلا ةياورو

 ريبكلا رتقوي مل نم انم سيل : نابح نباو دمحأو يذمرتلا ىورو « انريبك قح

 دارملا نوكي نأ لمتحيو ى ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأيو ريغصلا محريو

 نمو ى مالسإلا ممدق ريبكلابو هيف خسري مل نمو مالسإلاب دهعلا ثيدح ريغصلاب
 :ليربج هل لاقف ! !ماعطلا اذه بيطأ ام :لاقف ماعط ىلع للع رمو ى هيف خسر
 : ماعطلا بحاصل يأ « هل لاقف ع اريغتم هدجوف اهلخدأف هفوج يف كدي لخدأ

 ماعطلا كلذو < نيملسملل اشغو كنيد يف ةنايخ نيتلصخ تلمح دق كنإ امأ

 . ربلا وه

 ناكسإف مضب ( نمح" راهظإب عيبم ةروص عئاب رييغت وه ) شغلا ( و )
 رهظي ءاوس ( هعيب تقو ) هتلق نم وأ عيبملا ةهج نم تآ ( حنبق' ءافخإو )
 يف ديج طلخ وه : هتارصتخم ضعب يف هلوق نم ىلوأاذنهو ىال م أ كلذ دعب

 ءاملا مهيقسي وأ ى نيمس هنأ نظيل ( هيقس مث ناويح شاطعإك ) هقفنيل ءيدر
 ىريل ) ديدج ريغ ( ءاسك طشمو ) نيمس هنأ نظيل شاطعإ دصق الب ولو حلب
 ص هتعنص ريغ ىرخأ ةعنصب هنأك ىتح دُبلتيف هيلع ليقث عضوو ( اديدج
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 اهقيرفت و ةزجب بارتو محشب حلم لعجو ريجب ناتك بوث شرو

 > كلذ وحنو

 هيمسن يذلا ضيبألا مسجلا اذه قيقد راثكإ و حلم وأ ( ريجي ناتك بوث "شرو )

 لعجك و ى جرف الب ظيلغ ىريف اهدس ىتح ”جر فأ همف بوثب “ سول : انتغلب

 ( ةزجب بارتو ) لقثيل ( محشب حلم لنعجَو ) ةديدج ىرتل ةبرقل نارطقلا
 ىلعو اقلطم هنم زج" ام ىلع قلطيو هلك زوزلا ةاشلا فوص يهو مجلا رسكب

 . هًزج دعب لمعتسي مل يذلا ىلعو ةنس اهفوص

 مهوتي ثيحب رثكأ وأ نيتقرف ( اهقيرفتو ) : هلوق ليلدب لوألا انه دارملاو
 اك ى سأب الف كلذ مهوتي مل اذإ امأ ث ةاشلا فوص عومجب يه ةدحاولا ةفرفلا نأ
 هنأ ماكحألا نم ريمستلا باب يف ءايركز وبأ ركذ دقو ى حبق ءافخإو : هلوق ديفي

 ديزي ام بارتلا ريغ اذك و « نزولاب هعيبيو فوصلاب بارتلا طلخي يذلا سبحي
 > تيزلاب ناوجرألا نهدو > نهدلاب رمتلا وأ بويجلا شرك ) كلذ وحنو ( القث

 نإف ى مدلاب حسمو هيف رثؤي ال ناك نإ الإ ى خلسلا ةدارإ نيح ةاشلا يف خفنلاو

 هل احالصإ محشلا يف حملا لمجو ى خلسلا ىلع ةناعإلل خفنلاك كلذ نم ثيش لعف

 دارأ نم ربخملف “ باتو شفلل ادصق كلذ نم ائيش لعف وأ ى هنم دودلا دلوت نع

 خفني اك “ اشغ نكي مل امولعم ناكو ارهج ةجاحل كلذ نم لعفي امو ى ءارشلا

 ةناعإلل دوصقم مهدنع فورعم ه۔ذإف اهخلس ةدارإ دنع ةاشلا يف دالبلا هذه لهأ

 دعب هيف حفني لب محللا يف رثؤي ال خفنلا كلذ نأ ضعب ينربخأ مث ‘ شغي سيلف
 ةاشلا تناك نإف “ شغ دصق الب ولو سجنلا مدلاب عافنتسالا زوجي الو “ خلسلا

 يقب نإو ى رابخإلا مزلي مل ا۔منم سفنلا باهذو اهقيرفت دعب عابت اهيف خوفنملا
 انيسحت قودلل هبلجف ارمت لسغ نم : ليق « هب ربخيلف امخض هب راصو وضع يف
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 ةا دأ وأ ىدص وأ رابغ نم حسمك اهنيع ف ةعلس نرت هنم سيلو

 : هنع يورو « محل ك رازبإب وأ ةمأ وأ لمج وأ سرف كل

 ٠ > منغلاو لبإلا او رصت ال

 : تلق هنمث يف ديز ام نمض شفلا دارأ نإو ى هحبقل ءافخإ سيل هنآل زاج هنولل
 ى ةبوتلا لي ةدايزلا نامض شفلا ةدارإب همزلي مل اشغ سبل كلذ نأ انملس اذإ

 نإف « زاج خسو وأ سجن وأ ةربغ ةلازإل هلسغ نإف “ هلسغ زوجي ال هنأ حضاولاو

 اذإ : ليقو “ شفف ربخي ملو القث لسغلا هداز نإو ص ءارشلا ديرم ربخأ مهوي ناك

 هيف ابح عاب نمو ى لقث ةدايز و أ اشغ د ر ل ام زاج هنول نسحف سحن نم هلسغ

 لمج نإ الإ اداتعم ليلق ناك اذإ شفب كلذ رسيلف سوس وأ ىصح وأ بارت

 . هب هرثكملل ادمع كلذ

 ديدج ءاسك طشم ( اهنيع يف ةعلس نييزت ) شفلا نم يأ ( هنم سيلو )
 وحن ىلع بك رتملا خسولا وهو ىتفك ( ىدص ) نم ( وأ رابغ نم حسهك ) و
 نسرو باك رك ( ةمأ وأ لمج وأ سرف كل ةادأب ) نييزت ( وأ ) ةآرملاو فسلا

 لك نأ وه يذلا ماعلا ىنعملا رابتعاب الإ عسوت ةمألا ىلح ةيمستو “ يلحو ىحرو

 رزب عمج ( محلك رازبإب وأ ) يلحلاب اهنيزت ىلإ لصوتي هنإف ةادأ هب لصوتي ام
 . هب نانيزيو ماعطلاو محللا هب نسحي ام وهو اهرسك و ءابلا حتفو يازلا ناكسإب

 منغلا ىَرص : لاقي (١' مفلاو لبالا اورصت' ال ) : لإ ( هنع يورو )
 داصلاو ةمومضم ثيدحلا يف ءابتلاف ى اهي رصي فلأ اهدعب ءارلا ديدشتب لبإلا و

 . دواد وبأو ملم هاور ) ( ١
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 يف نبل سبح وهو مارح ملسملا ةبالخو ن ةبالخ تالفحما عيبو

 رثكأ وأ نيمويب ةرقب وأ ةاش عرض وأ ةقان فال خأ

 اهلبق نكاسلا واولا لبق اهنوكسل ءايلا يهو « ةفوذحم ةملكلا مالو ةحوتفم

 ىلع سوماقلاو رجح نبا مالك هيضتقي ام اذه اهلقثل ءارلل اهلقن وأ ى اهتمض فذحل

 اهأرصي اهرص اهيف لاقي امنإف لبإلا امأو منغلا يف كلذ نإ : ليقو ، هجو
 ص لبإلا ىلع منغلا بيلغت لوآلا طبضلاب ثيدحلا يفف اذه ىلعو ى اهدرت اه

 اهرص عمس دق لب « لبإلل ابذغت داصلا مضو ءاتلا حتفب ثيدحلا مهضعب طبضو

 منغلاو لبإلا رصت" ال يورو “ بيلغت الف منغلاو لبإلا يف اهدرب اهدرك اهثرمي

 بئان هنأ ىلع لبإلا عفرو مزاجلل فلألا فذحو ءارلاو داصلا حتفو ءاتلا مفب

 يرص امأو ى ءيشلا ىلع طبرلا ىنعمب رصلا نمف درب درك رصي رص امأ لعافلا
 ص عرضلا يف نيللا عمج ىنمب ةيرضتتلا نمف اضيأ ديدشتلاب يكزي ىكزك يرصي
 تددش ةقانلا تررصو “ةرورصم هلبق يذلا يف لاقيو ةارَصم" :مهلوق هل لديو

 منغلاو لبإلا لثمو كلذك دشي طيخ وهو رارصلا “ اهعرض نم نبللا جراخم قوف
 . منغلا نع اهب صخي لبإلاب صخي امو يهنو اطبض هريغو رقبلا كلذ ف

 ديدشتو ءافلاو ءاحلا حتفو ميملا مضب ( تالفحلا عيب ) اضيأ يور ( و )

 ( ةبالخ ) ةيرصتلاو ةرصلاك وهف هراثكإ و عرضلا يف نبللا عمج ليفحتلاو ى ءافلا
 صخو هريغ اذك و ( ملسملا ةبالخو ) ةل فاحلا عيب اضيأ ىمسيو ةميدخ يأ

 يأ ( وهو ) لحت ال : ةياور ينو ( مارح ) هتبالخ مظعتف هنأش مظعل ركذلاب
 ايهقدص ام نأل ةيرصتلاو ليفحتلا نم ركذ ام وأ ةيرصتلا نم ركذ ام وأ لبفحتلا
 ةملح وهو ناكسإف رسكب فئلخ عجج ( ةقان فالخأ يف نبل سبح ) دحاو

 ضاب ( رثكأ وأ نيمويب ) نهديغ وأ ( ةرقب وأ ةاش عرض وأ ) ةقانلا عرض
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 هررغو ملسملا ماهيإ نع يهنو ٠ كلذك موي لك اهنبل نأ مهويل ا

 ي ( كلذك موي لك اهنبل نأ مويل ) اهمضرب ام نيبو اهنيب ليحو اهبلح كرت
 يف اذه لوخد لمتحيو ص يرتغملا هب ربخي ملو ماهيإل ال اهعرض يف هكرت نإ اذك و
 لعف نمف ی ةئراطلاو ةدوصقملاب ةقداصلا ةبقاعلا قلطمل مألا لعجت نأب همالك
 دقو « دمع نودب وأ ادمع يرتشملا ربخي ملو ‘ كلذ هل قفتا وأ ماهيإلل آدصق كلذ

 نإف > دمملا مدع ق هملع مإ ال نكلو يرقشملل رارضإ هنم كلذف يرتشملا مهوت

 مارح كلذ دمتو > يتاب ام ىلع رمت نم اعاص درو هملع كلذ د ر يرتشملا ءاش

 ءاوس نامرح ليفحتلاو ةيرصتلا نأ ةيعفاشلا ضعب مزجف ص ميرحت ةنع يهنلاف

 ال : جرعألا نع يئاسنلا جرخو ناويحلا ءاذيإ اهيف نأل ث ال مأ شغلا دصق
 سيلدتلاب رثكالا ليلعت هل لديو “ حجارلا وه اذهو ى عيبلل منغلاو لبإلا اورصت

 . كلذك موي لك اهنبل نأ مهويل فنصملا لوقك

 نأ رباج نع وأ ةديبع يبأ نع وأ هسفن نع ميهاربا فسوي بوقعي يبأ لوقو
 اهعرضيف نبللا اوك رتتو اهدلووةاشلا نيب اولوحت ال منغلاو لبإلا اورصت ال :ىنعم

 ررض هنأب ءاذيإلا ليطتلا نع باجيو ث يه كلذك يرتشملا نظيف مظعي ىقح
 . سيلدتلا دصقب مرحي امنإو ةعفنملا ليصحتل رفتغبف رمتسي ال ريسي

 ال شطع دعب هناويح ىقس نمف ( هررغو ملسملا ماحإ نع يهن ) دق ( و )
 ريغ مهوتي يرتشملا ناك نإف « ماهيإلل ال عرضلا يف نبللا سبح وأ ماهبإلا ضرفل
 نأ لثم سيلدتلا عيبلا يف زوجي ال : ضعب لاق رابخإلا عئابلا مزل دوجوملا
 ءام نبللا يف لعجي نأ لثم شغلا الو “ يرتشملا نع همتكيف ابيع هتعلسب ملعي
 يهو ى ةبالخلا الو ‘ ليق اهف هبحاصل بيدأت شغ انبل ضرألا يف رمع حرط دقو
 :لوقي نأ لثم هعقوي ىقح مالكلاب هعدخي نأ يهو ةعيدخلا الو نمثلا يف بذكلا
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 ‘ هعالطإ لدعب يرتشملل رامخلا نسحتساو

 ناك الو ص كلذ وحن وأ دنجو صخر هنإف رتشا وأ كيلع صخرأ رتشا

 ةدمح ةئيدر ةطنح طلخك دمجي ءيند طلخ الو « سدنلدتلا نم عون وهو بملا

 هركذ ول ةعلس يف رمأ ناتك الو ث ليزهلاب نيمسلاو “ ىثنألا محلب ركذلا محلو
 ‘مذجأ بوث عيبملا نوكي نأ لثم « نمثلا يف سخمأ هرك ذ ناكو يرتملا اههرك

 اعرش اهميرحت يف فالخ الو دحاو اہلصاح ةفدارتم ظافلألا هذه : لبق دقو

 . عئابلا ىصعو مزال ةارصملاو ةلفحلا عيبو لطابلاب لاملا ذخأ ىلإ ةلص اهنأل

 ةيرصتلا ىلع ( هعالطا دعب ) مايأ ةثالث ( يرتشملل رايخلا نسحتساو )
 نم عاصلاو ثيدحلا يف رمت نم عاص دربو هدري وأ عيبلا لبقي نأ نيب ليفحتلاو

 ام بلحي دقف ‘ هنم بلح نإ نبللا نمث در نع ةيانك لب امزال اديق سيل رم
 وأ رثك أ بلحي دقو ى نبللا نم لثملا وأ ةميقلا وأ عاضلا همزليف رمت عاص يواسي

 نع ةيانك كلذ نإ : ليقو “ لثملا وأ ةميقلا وأ رمت نم هيواسي ام همزليف لقأ

 وأ اليلق هنم بلح نإ : ليقو “ لمح وأ بوكر وأ نبل نم هب عفنتسي ام ةميق
 ء لوقلا اذه ىلع دئمت كلذو ‘ طسوألا نم رمتلاو « رمت عاص همزل اريثك
 دق ةارملا ثيدح نإ : لاق ذإ هقفاويام عيبلا ماكحأ يف خيشلا ركذيسو
 ص لثملا امإ و ةميقلا امإ تافلتملا يف لصألا نأ كلذو ث هوجو نم لوصألا قراف

 نبل يف عاصلا ديدحتف اضيأو ى الثم الو ةميق سيل نبل يف رمت نم عاص ءاطعإو

 . رخآ قارف رثكيو "لقي

 ف رسخ" ةارصم ةاش ىرتشا نم » يور : هتارصتحم ضعب يف فنصملا لاق

 امو هتميق درب : لبقو ا اهكاسمإ يفو > اهنبل نم بلح 1 رمت نم عاصو > اهدر

 للع هلوقل اهبلح ولو هيلع الو اهدرب :ليبقو ى اهبلح لبق اهدر نإ هيلع الو ناك
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 وه لهو ى لاملا ةعاضإ و لاؤسلا ةرثكو لاقو ليق نعو

 صاخ بابلا ثيدح : تلق . ه ا نايضلاب ةلغلا : لاق وأ '١؛« نايضلاب جارخلا ه

 امنإ و “ هوحن و نامضلاب جارخلا : ثيدح مومعب ال ه_ب لمعيلف رمت نم عاصلا در ف

 . صوصخ هيف دري مل ابف هب لمعي

 ايحي مل نالف امهو اهيف - نيونتلاو رسكلاب - (لاقو ليق نع) يهن (و)
 نالف لاقو ى اذك ليق ىنعملاو « نايكحس نالمف امهو « نبونت الب حتفلاب وأ

 !ناويدلا يف اك عفني ال ايف مالكلا راثكإ نع ةيانكلا دارملاف لاح لك ىلعو ُاذك

 ك ةدمع يبأ لوق و هور « لوقلا شحفو حازملا : ليقو “ خيشلا مالكو

 ء « ناويدلا » يف اك مهيلإ حاحلإلاو سانلا ىلإ جئاوحلا بلط ( لاؤسلا ةرثكو )

 يف سانلا نيي يراجلا سوفنلا هب حمست يذلا ليلقلا لاؤسلا امإ خيشلا مالكو

 لوئسملا ةهارك ملع اذإ الإ ص زئاجف اهوحن و مهدنبعو مهباودو مهتينآو مهتالآ

 زوجي : ليقو. “ موي توق هل نمل زوجي الف كلذ ريغ يف لاؤسلا امإو “ زوج .الف

 هيلع ردقي ملوهنم دب ال امم هوحنو .سابلل جاتحا نإو امهرد نوعبرأ هل نكت مل نمل
 مرح للا نإ « : يراخبلا يفو > ) لاملا ةعاضإو ( ؛ هنأش.يف لاؤسلا هل زاجح

 . ء : .,. .
 كل هركو ك تاهو عنمو _ نهنفد يا _ تانبلا داوو تاهمالا ىوقع كيلع

 . « لاملا ةعاضإ و لاؤسلا ةرثك و لاقو ليق

 يأ ربخلا ريكذتل ركذو ةعاضإلل ريمضلاف “ لاملا ةعاضإ يأ “ ( وه لهو )
 فذح ىلع لاملل دئاع وأ لاملا عييضت : يور دقو “ عييضتلاب ةعاضإلا ليوأتل

 لصفنا.و عفتراف فاضملا هنع بان فذح املو « هتعاضإ لصألاو ى فاضم

= 
 تق

 . ه زح ذ م دقتا ) \. (

 _ ١٩٣ - ) ج ٨ - لينلا - ١٣ (



 ؟ةعيابم ف نغي ال ىح سفنلاب مايقلا وأ ٤ هظفح و هتنايص مدع

 . ةحاسم دصقل ال ةلماعم يف اهيلع مايقلا كرت هركو ى ناليوأت

 . ت لضفتو

 نم ريسفتلا هب لصحو هب دكأ ةنايصلل فدارم ( هظفح و هتنايص مدع )

 ةعاضإلا ريسفتو فطملا واوب ريسفتلا زيجع لوق ىلع الإ دصقلاو تاذلاب ال بناج
 هيف عفن ال قافنإ لكو سفنلاب مايقلا مدع هيف لخديف معأ هنأل ىلوأ ظفحلا مدمب

 هذخأي وأ هدسفي امل هكرتو ةيصعم يف هئاطعإ و فالتإ لكويورخأ الو يويند

 هوو ءارك و ( ةعيابم يف نبغي ال ىتح سفنلاب مايقلا ) مدع ةعاضإلا ( وأ )

 ث هلهأ ريغ يف هعضي نأ يه اثلاث ( ناليوأت ) هب قلعتم يفنملا مايقلل ةياغ
 قافنإلا يف فارسإلا : هسماخ « مارحلا يف هقافنإ : ريبج نب ديعس نع هعبار

 ال باب : هلوق يف ريخآلا باتكلا يف فنصملل يتأيو « روهمجلل رجح نبا هبسنو

 مدع وهو بنذب سبل اضرأ هفلا يأ نوكيو :هصن ام ؛خلا ةيمحم ملسم فصوب

 برشلا وأ لك ألا فرسلا نمو٤بنذ كلذ نأ حيحصلاو “ةعيابم يف سفنلاب مابقلا

 لماش لاملا ةعاضإ لوقأو ، هعصقلاو عباصألا قعلو مزمز ءام الإ عبشلا قوف
 . اهلك لاوقألا كلتلو كلذل

 ةحماسم دصقن ال ةلماعم يف ) “ سفنلا ىلع يأ ى ( اهيلع مايقلا كرت هركو )

 ام وأ ى لقأب هع.بمف اذك هعم ةميق نأ ملعي نأب كلذ دصقل امإ ( لضفتو

 لقأب هيركف اذك ءيشلا اذه ءارك وأ لقأ هب ىرتشاف اذك ىوسي هب يرتشي

 هف هسفن رجأتسا وأ رثكأب هيلع رجاف اذك هترجأ وأ رثكأب هسفنل هيرتكي وأ
 نمؤملا ه : للع هلوقل هيلع بوثم زئاجف ةبحلاو ةلهاسملا دصقل كلذ وحنو لقأب

 ىلع يرتشملل ديزي نأ اذه ىنعم : ليقو ‘ « ىرتشا اذإ حمس عاب اذإ حمس مه ه ه
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 هريغل عيبملا ناك ولو عئاب ىلع رتشمل زئاج سانلا هيف نباغتي امو

 ، ىباح نإ نمضو ، عيبل هديب ناك نإ

 ىلع اثيش عئابلل. ديزي نأ يرتشملا بناج يفو « نمثلا نم هل صقني وأ ىرتشا ام
 هيلإ عجري نمم هوحن و يضاقلا ىلوتي الو هنم ىرتشا امم ائيش هل كرتي وأ نمثلا

 رمأي لب ةلماعملا وأ ءارثلا وأ عيبلا هنم فاخي وأ يرادي نم وأ سانلا رومأ
 . لطابب لام لك أ وأ نبدلاب لك آلا وأ ةوشرلا يف مقي الئل هريغ

 ؛ ( هريغل عيبملا ناك ولو عناب ىلع رتشمل زئاج سانلا هيف نباغتي امو )

 همصوو هنونجم و هلفط لاك ( عيبل ) عئابلا ديب ( هديب ناك نا ) ى عئابلا ريغل يأ

 ى كلذ ريغو دجسم لامو ةطقللاو هرمآو هفلختسمو هلكومو هملع فلختسملاو

 يرتشملا ىلإ لام يأ ( ىباح نإ ) هب ىباح ام لاملا هل نمل عئابلا ( نمضو )
 سانلا هيف نباغتي ام ,رتشم ىلع عئابل زوجي اذك و « هل صخ رف ءاطملا هتقيقحو
 نايب يتأيسو ىباح نإ نمض و « ءارشلل هديب ناك نإ هريغل هب ىرتشا ام ناك ولو

 هيف نبافتي : لاق اك نبغ "ةغل ناك ولو هايسي ال امو حالطصإلا يف نبغ ىمسي ام

 مسا هنع ىحييو « هلا نيبو مهنيب ايفو حلا يف مهل لهاستيو غوسي يأ سانل
 شحافلا نيغلاب اضيأ هنع ربعي انبغ حالطصالا يف ىمسي امو “ احالطصا نبغلا

 ةأرماو يبص ىلع ولو ى زئاج وهو ىهنود ام وهو « نباغتلا هب زوجي امع ًازارتحا
 ص نوريخي : ليقو « داز ام مهيلع تبثي ال : ليقو ى ءيشلا ةميق فرمي ال نمو
 لقأب ءيشلا عيب ةاباحملانأ انموق هركذي يذلا جيلوتلاو نبغلاو ةاباحملا نيب قرفلاو

 هؤارش وأ لقأب هميب نبغلاو ضرفل وأ يرتشملا مفن دنصقلإ ادمع هتميق نم

 ضبقلا ةفلك طاقسإل ميبلا ةروص يف ”ةَبه جيلوتلاو ى اطيرفت وأ الهج رثكأب
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 زئاج وأ « هلام يف نإو « نونباغتي ال ايف نبغ عيب زئاج ريغ لهو
 ‘ ةأب احم ال هريغ ل ام ف نإ و

 ةاباحملاو ى ةاباحلا ىلع ءالؤه دنع جيلوتلا قلطي دقو ع ضارعألا نم كلذ ريغ وأ

 : يمصاملا لاق ى جيلوثلا ىلع

 دوهشلا يف جيلوتلا تبثأ نإ دودرملا نم ىباح ام عيبيو

 داقعنالا تقو يف هب مل دابشإلا وأ رارقإلاب امإ

 نمثلا عفد ف فلحم ىرقشا هنم نا عئاب لمم تودث ممو

 ىلإ عئابلا ليم تبثو اجيلوت عيبلا نوك تبثي مل اذإ : ريخآلا تيبلاب يمي
 ص نمثلا عفدو احيحص ءارتشا ىرتشا هنأ نيميلا يرقشملا مزل يرتشملا

 هلثمو عئاب لام يأ ى ( هلام يف نإو نونباغتي ال ايف نبغ عيب زناج ريغ لهو )
 ملع نإ الإ امهدحأ لام يف نإو يأ ث امهدحأ ىلإ ريمضلا دوع حصيو يرقشملا

 ص زجي مل هريغ لام يف هزاجأ نإ و ،هلام يف ناك نإ اعطق يضمي امنإف هزاجأ و نبفلاب

 ركنملا ىلعو نايبلا هيلعف نيفلا ىعدا نمو“يتأي ام هبحاصل نمضيو زوجي :ليقو
 ( ةاباحب< ال هريغ لام يف نإو زناج وأ) هريغ لام يف ال هلام يف زئاج وأ “نيميلا
 اذك و ى اعطق زاج هلام يف ىباح نإو “ ضقتنا هيف ىباح نإو ى هريغ لام يف

 . باح مل نإ

 رامح َنَسَر لجرل لجر عاب ولف نبفلاب عيبلا ضقتني ال : بوبحم نبا لاق
 عيب يف تبثي ال هنا : ليقو “ ةرورضلاو ةعلسلا يف كلذو هيلع زاجل مهرد فلأب

 ءام ءانإ عيبك ى رارطضا ريغ نم عضوملا كلذ يف ءيشلا ىوسي ام الإ ةرورضلا
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 . ى فالخ ؟ هبحاصل نبغلا ناضب اهب نإو زوجو

 ىلع كلذ تبثف ةلحن يفلاب ةلخن قفانم نم جاجرلا وبأ ىرقشا دقو رانيد ةئام

 لصالاب لصألا عيب يف ابرلا نوكي ال هنأ هنم اندفتساو ى قيلع للا لوسر دهع
 لدب زاوج اضيأ اذهل لديو « كاذب اذه دقن ناك اذإ امهدحأ وأ امهاباغ ولو

 . ةميقلا نكت مل نإ هيف ةعفش ال هنأ ىلع اوصنو « قالطإلا ىلع لصأب لصأ

 (هبحاصل نبغلا نايضب) هيف ةاباحب يأ ( اهب ) هريغ لام ين ( نإو زوجو )
 © }‘١' « ىرتشا اذإ حمس عاب اذإ حمس نمؤملا ه : للع هلوقل “ لاملا بحاصل يأ

 ى اهب عيبلا ضفتني الف “ ثيدحلا يف اهب رومأملا ةحايسلا حمس دقف ىباح اذإ هنإف

 هريغ لام يف تناك نإ و ، لاكشإ الف هلام يف تناك نإ نكل « اهب رمأ دقو
 هلام يف اهدمعت تباث عيبلاو « هريغ لام يف اهدممعت هل نسحي الو تعقو ذإ اهنمض

 ء ثيدحلا يف ةحامسلا نإ :لوقي هريغ لام يف عناملاو دمعتي مل وأ « هريغ لام وأ

 لخدم الف هريغ لام امأو ط رهاظ وه اك ريغ ال هسفن لام نم ةحامسلا اهب دارم

 ص ( فدلخ ) نيعيابتملا نيب نبغلا ددارتب اقلطم نبغلا عيب زوجو “ ثيدحلا يف هل
 كهثراولف ةوعدلا ايحأ نإ و “هثراول مايق الفتام ىتح نبغلا نوبغملا بلطي مل نإو

 دمحأ سابملا يبأ رهاظ وهو لوق ىلع هملمي ال نم ىلع يضمي ال نفلا نأ مدقتو
 . ركب ن ررح نبا

 الب درب : ليقو . ه ا نبفلاب درب الف ماع ىضم اذإ هنأ : « جاهنملا ه يف ركذو

 ضعب مظنو ى سمخلل يهتني نكل ادعاصف ثلثلا نم نبغلا نأ يتأيو ى دح

 : هلوقب كلذ انموق

 . دمحأر يةميبلاو دراد وبأ هارنزر ) ( ١
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 زوجي الو ، فصنل يهتنيو ى ًانبغ مهدنع ىمسي ال سمخ نم لقأو
 ةديبع يبأ دنع هيلع داز ام نبغ

 اماملا زوحي ال نأ هطرشف اماق عيبم يف ِنْبفيب نمو

 "عقوت قوف امف ثلثلاب !نْغلاو ‘متص امب هاج نوكي نأو

 ةعرقلا ةمسق يف رثؤيو “ عيبلا يف رثؤي ال نبغلا نأ ةمسقلا باب يف يتأيسو

 ةمدخب الثم عيبملا ربفت اذإ نبفلاب مايق ال هنأ ملعاو < ضمب دنع رباختلا ةمسقو

 ريغتيو عيبملا يف عقي نأ لثم نبغلا هيف عقي مل ايف ريغتب ةربع الو ى اهوحن وأ
 . هب ىرقلا

 نم ءزجلاو رشعلاو عستلاو نمثلاو عبسلاو سدسلاك ( سمح نم لقأو )
 ءاهقفلا دنع يأ ( مهدنع ) هب ءارشلا وأ عيبلا ( ىمسي ال ) اذكهو رشع دحأ

 نبغلا امنإ ( و ) ءيش هب درب الو حيحص هعم عيبلاو انبغ ةفل يمس ولو ( انبغ )
 يهتني ) و نمثملا يف نبغلاك نمثلا يف نبغلاو ثلثلاو عبرلا وهو رثكأو ساب

 ىمسي ال نيثلثك و ثلثو فصنك رثكأ و فصنلاف “ فصن لوخد الب ( فصنل

 انبغ مدنع ىمسي وأ اضاقتنا هب عيبلا ضقتني لب “ ةفل هامسي ولو انبغ مهدنع
 : يشكيودسلا هللا دبع ةمالعلا لاق « انبغ ىمسي وأ “ سانلا نيب زئاج ريغ

 ةيضقب المع ميبلا يف رثؤي هقوف امن ثلثلاب نبغلا نأ ةريزجلاب انخياشم دنع لمملا
 كانبغ ىمسي اهبف فصنلا لوخدب : ليقو ى هللا اهمحر راطعلا قباس عم ةديبع يبأ
 : لاق دإ فنصملا هملعو

 يبأ دنع ) نيثلثلاك فصنلا ىلع يأ ص ( هيلع داز امي نبغ زوجي الو )
 لاق املو ‘ يشكيودسلا نع رم امل ةلمتحم امنإف ، ىقباس عم هتيضقل ( ةديبع
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 خيشلا اهركذ اك اهيف عقو هنأ كلذو ى اهنم همهف ام ايهنم لك ربتعاف ، فنصملا
 كلذ نم يرتشملا عنمف مهرد ثلث وحن هتميق امب مهارد ةمبرأ وحن هتميق ام ءارش
 رشع انثا هتميق ام ةرشع هتميق امب يرتشت نأ زناجلا نبغلا امنإ :هل لاقف هللا اهمحر

 هلثمو ةرشعهتميق امب رشع ةسمخ هتميق ام وأ“هينامب هيرتشتف ةرشع هتميق ام هلثمو
 ال اضعب نأ رم دقو “كلذ هبشأ امو «مهردب نامرد هتميق ام وأ ى ةرشعب ةسمخ

 ى ةلخن يفلأب ةلخن ةتصقك و ص رامح نَسرَت لاثمك نبفلاب هيش ةدر الو ضقنلا ىرب
 : ليقو ى مسقلاو عيبلا ضقتنا هوتبثأ نإف “ لودملا رظنب نبغلا نيبتي : ليقو

 . رشملا ىلإ سخلا نم لوصالا يفو ى عبرلا ىلإ ثلثلا نم ضورملا يف هنإ

 رثكأ وأ اهفصن هتميق نم صقنو ءيش عيب نإ : فنصملا هركذ ام ىلعف

 نإ و ركذ يذلا فالخلا هيف فلتخم نْبغفَة فصنلا نم لقأ صقن نإو ‘ ضقتنا
 نبفلا امنإ : ةديبع يبأ ةرابعو « نبغ الو ضقن الف عبسلاك لقأ وأ سدسلا صقن

 ةرشملا نم نانثالاف « مهرد مهردللو ى ةسمخ وأ نانثإ ةرشملل زئاجلا نبفلا يأ

 احير هبلجي « دحاوب دحاوف ى نيمهرد فصن مهردلاو ‘ فصن ةسفخلاو « ”سنخا

 ؛نيمهردب هميبت مهرد هنم ام دارأ : دمحأ خشلا لاقو ى هل لباقم رخآ ىلع ادئاز

 . ها فصنلا وأ سدسلا وأ ثلثلا ينمي

 خيشلا اهبسنو ى اهسدس امهو ى رشع انثإ ممتف ةرشملل نيفاضم نينثإلا لعجف
 ىلوأ دمحأ خيشلا عينصو ى اهسمخ امهو « اهنم نيذوخأم اهنوك ىلع ةرشملل
 روكذملا دمحأ خيشلا ريسفت يفو “ دحاو قيرط ىلع ةرشعلا ىلإ ةبسنلا نوكتل
 ةيضق يفو ى اثلث تناك ةرشعلل ةسخلا انفضأ نإ اذك و ع شوشم رشنو فلال وأ
 ص ناسحتساو جرحت هنم كلذ نأ لمتحيو 0 هيف نباغتيال ام عيب عنم ةديبع يبأ
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 . . لجسم عيبف ناكملا ةهج نم دراولاو

 باب يف يتأيو ى هيفام يذلا دلبلا رمسب ةروراقلاو ةدالقلا ريمست اهيفو
 لاق اذك و « مهروهمج دنع يأ ى انباحصأ دنع عيبملا يف رثؤي ال نبغلا نأ ةمسقلا

 . ملعأ هللاو ى كلام

 مه ردلا ثلثب قباس امهارتشا مهارد ةعبرأ ايهنم يدجلاو نمسلا نأ : لصاحلاو

 مهرد ثلث رشع ينثا ىوسي ام ذخأ دقف « مهرد ثلث رشع انثا مهارد ةعبرأ يفو

 نم مظعأ لطاب عيب كلذف ع ةميقلا يثلث نم رثكأل صقن كلذف « مهرد ثلثب

 ىوسي ام وأ « سخلا صقنب ةيناثب ةرشع ىوسي ام ذخؤي نأ نبغلا امنإ ى نبغلا
 سمخ هلوأ و « سانلا هيف نافتي زئاج نبغ اذهف ى سدسلا صقنب ةرشعب رشع ينثا

 نيمهرد ىوسي اام وأ ةسمخب ةرشع ىوسي ام ذخؤي نأ و ى ادعاصف سدس مث
 هب لطبي نيثلث صقنك هنم مظعأ ناك امو نبغلا ةياغ وهو فصنلا صقنب مهردب

 ةسخلا ركذو ص ثلث صقنب ةرشعب رشع ةسمخ ىوسي اام ذخؤي نأو « عيبلا

 اذهو ى فصنلا ديفيف “ صقنلل و ثلثلا ديفيل ىلوأ يهو ةرشع ىلع ةدايزلل حلصي

 اذك و ، هب لتشم ذإ ‘ نيمهرد ىوسي ابف مهردب فصنلل ليثمتلا دوجول حوجرم

 هتدافإل ىلوأ وهو سفحلا صقنل اديفم نوكيف اهنم صقنلل ةرشعلل نامرد حلصي

 ى سدسلا صقنل الاثم نوكسف ةرشع ىلع ةدايزلل حلصيو ى زئاجلا نبغلا ةبتر ىلوأ

 . ررضلاو شفلا ةهج نم .دراولا يهنلا وه مدقت امو

 يأ ( دجسمب عيب ) نع يهنلا ( ك ) ف ( ناكملا ةهج نم دراولا ) امأ ( و )
 وأ « نآرقلا سلجمو قوقحلا باتك يف مالك "رمو ؛ نالوق « ىلصملا يف وأ هيف

 كلذك اهوحنو ةراجإلا دقعو « هلك كلذ يف عيبلا دقعنيو ى مملا وأ ركذلا
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 ءادنلا تقو عيبك نامزلا ةهج نمو ، هبصاغل بوصغم ناكمو

 عقو نإ خحسفنيو ي هتمزل نم هداسف لحمو ى ةعمجلا موي نم لوألا
 { اقلطم هلعاف ىصعو 0 ال : ليقو

 ناكمو ) دجسملا يف بدني هنإف حاكنلا دقع ري دوقعلا رئاسو نهرلا دقعك

 ناكمو هبحاص هل نذأ نم الإ اقلطم : ليقو ى ( هبصافل ) ةبسنلاب ( بوصغم

 ناكمو ث هيف يرتشي وأ عيبي وأ هيف ثكمي وأ هلخدي نم ىلع هبحاص رجح
 نم كلذ وحنو ى نذإ الب الثم هعيف عيابتلل لخدي الف نذإل هلوخد يف جاتحي

 ( . ضراوملا

 ءارشو ( عيب ) نع يهنلا ( ك ) ف ( نامزلا ةهج نم ) دراولا امأ ( و )
 موب نم ) ناذآلا لبق ولو اهنم غارفلا ىلإ رهظلا ةالصل ( لوألا ءادنلا تقو )
 ةعمجلا ةالص ( هتمزل نم هداسف لحمو ) اهل رداني مل ولو مامإلا نامز يف ( ةعمجلا

 ( ال : ليقو “ عقو نإ خسفنيو ) رفاسمو ةأرماو لفطو ردبعك همزلت ال نم ال
 ص اعيب ءامس هلالج لج هلا نأل حيحصلا وهو ى « ناويدلا » يف هيلع رصتقاو
 ايل وانتو امهداقتعا رابتعاب اعب هامس هنأب ليوأتلاو « هداقعنا هتيمست رهاظ و

 فالخلا ببسو ى تقولا يف لب ميبلا سفن يف عقي مل يهنلا نألو ث رهاظلا فالخ
 تاذ يف يهنلا ناك نإ وأ 2 آلوأ هيف مقو ام داسف ىلع يهنلا لدي لم داقعنإلا يف
 ناك نإ و ص جراخ انه يهنلاو ص ثلاثلا اوححص ى لاوقأ ؟ الف الإو دسف ءيشلا

 اعم اهتمزل ذإ امكف ى همزلت ال نمم رخآلاو ى ةعجلا ةالص همزلت نمم نْيدقاملا دحأ

 هتمزلنإ يرتشملاو هتمزل نمم (هلعاف ىصعو) هتمزل نمل همزلت ال نمةناعإ لحي الو
 نم ىصع همزلت ال نمو هتمزل نم نيب عقو نإو ى ال مأ هخافناب انلق ( اقلطم )
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 بيدأت عولطلا لبق هنع هيهن لهو ء نالوق هب دوقعلا رئاس قوحل يفو
 سابتلاب ررغل وأ هفرشل تقولا يف ركذلاب لاغتشا يف ًابيغرت وأ
 . تاليوأت همهف يف ص ليللا ةملظ ةيقبب

 ناك نإ اضيأ همزلت مل نم نايصع : هلوقأ يذلاو « نالوق خاسفنالا يفو ى هتمزل

 نأ امهوتو اهتمزل نم نيب عقو نإو ى اهنع هلغشي ام ىلع هتمزإل نم هتدعاسمل اغلاب
 هتمزل نم مهوتو ى هريغو هتمزل نم نيب وأ رضحي امل تقولا نأ وأ ةعمج مويلا سيل

 ىصع طقف امهدحأ مهوتو اهتمزل نم نيب عقو نإو “ نايصعالو دقعنا كلذ

 . نالوقلا « هداقعنا يفو “ رخآلا

 كلذ ريغو حاكنلاو نهرلاو ةراجإلاك ( هب دوقملا رئاس قوحل يفو ) .
 ( هيهن لهو ( نامصملا تدثو 0 فالخلا .. نم ركذ ام نهداقعنا يفف ) نالوق (

 ( ابيدات ) عقو رجفلا عولط د ۔هبو ى سمشلا عولط ( عولطلا لبق هنع ) لت
 اذهو “ ليللا ةملظ ةيقبل ررغ يف عوقو نعو ركذلا نع لافتشإلا نع

 ايندلا يف ةبغرلا نع رجزلا قلطم دارأ وأ ع دمب نيلوقلا نم معأ لوقلا
 فرشل يأ ( هفرمشثل تقولا يف ركأذلاب لاغتشا يف ابيغرت ) عقو ( وأ ) ركفلاب
 دق نوكيف لب : ىنعمب وأ نوكت نأ زوجيو « هيف ركذلا فرشل وأ تقولا كلذ

 (ليللا ةمظ ةيقبب سابتلاب ررفل وأ) : هلوقب اهيناث ىلإ راشأ طقف نيليو ى اترك ذ

 تال دىفأ هنألو لصألا هنأل ىلوأ اهرهاظ ىلع وأ ءاقباو الىل عقا ولاك دسفنىف

 نأ ىلع مزاللا نال عمجلاب ( تاليواتهمهف يف ): هلوقل و تاليوأت ثالث هيلع مزاللا

 ىلع مجلا قالطإ ىلع الإ حصي الف ثالث تاليوأت ال نانثا ناليوأت بارضألل وأ
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 ص هريغو هركذ ام ىلإ ةراشإ تاليوأت : هلوق نأ ىلع وأ ى ةقيقح وأ ازاجم نينثا
 . تاليوأت : هلوق ىلع رصتقي ملو همهف يف : لاق اذلو

 بويغ ىلإ اهبورغ وأ سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط در ام « ناويدلا » يفو
 ى فرصتي ه ا راهنلا كح وأ ليللا كح هكح هبويغب راطفإلا لحي يذلا قفشلا

 . ملعأ هللاو “ ليكلاب الإ عرضلا يف نبللا عيب ررفلا نمو
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 باب

 كلذب لصتي امو ظافلألا نم عيبلا هب دقعني ام يف

 (هيلع لدت) ةموهفم ةيمجع وأ ةيبرع ( ظافلأب عناب نم ) عيبلا ( دقعني )
 هضرع ءيشلا عابأ ىنعم نأل تمبأ نم حصأ تعبو < اذكب اذك كل ُتعنب ك

 ص تلدبأو تضوعك هسفنب ةضواعملا ىلع لدي ظفل لكب دقعني ( و ) عيبلل

 تبهو وأ ) كل ( تيطعاب نإو ) دقمنيو : هلوقب هيلإ راشأ اك هريغب وأ
 ء اذكب كل هكتيطعأ : لوقي نأ لثم ام ريغب اهيلع نالدي اهنإف ( كل
 حيحصلا ىلع عيبلا ماقم موقت باوثلا ةبه نإف « اذكب كل كتبهو وأ

 : ناويدلا يف ركذو « كلذ وحنو ى اذكب هذه وأ ( اذي اذهو ) ةكرب نبال افالخ

 هل عاب نإو ‘ عيبلا هيلإ بلطيلف لجر نم ائيش يرتشي نأ لجرلا دارأ اذإ هنأ

 هيف كل هللا كراب : لاق نإو “ زاج اهو اه : عئابلا لاق نإو ص زاج بلط الب
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 لدي امم ى كلذ وحنو مالك نم عونميو سرخأ نم ةباتك وآ ةراشإب و

 و -

 ع هتلبق .كبو هتيرتشاب رتشم نمو { ىضر ىلع

 يف:: ليمتو ى زجي مل اذكب كيلع هب تقدصت وأ ، اذكب كل هتفلسأ وأ اذكب

 تبصأ نإ وأ ى هلا ءاش نإ كل تمب : لاق نإو ص زاوجلاب ةكرايملاو قدصتلا

 . ھ ا نالوقف ةنوعملا

 ذخ دارأ هلعلو “ هدحو عئابلا نم ردصي ال هنأل زظن اهو اه : هلوق يفو

 .اذكب كل وه زاجو ص بيرغ وهو « عراضملا ىنعمب امهدحأ لمعتساف ذخأو
 اذكب هيف كنم تيضر زاجو « كيلع تعب نم حصأ كل تعبو « كتمياب زاجو

 ( ىضر ئلع لدي امب كلذ وحنو مالك نم عونمو سرخأ نم ةباتك وأ ةراشإب و )
 سرخأ سيل نمم ةباتك وأ ةراشإب زوجي الو ءارشلا ديرم هلواني نأ لثم عيبلا

 الو همالك يرتشملا فرعي ال ناك نإ زاجو ى روهشملا ىلع مالك نم اعونمم الو

 ًاريشم اذكب هتعتبابو ( هتيرتشاي رتشم نم ) دقعني ( و ) يرتشملا مالك فربي
 وأ .تلق امب وأ اذكب ( هتلبق كبو ) كلذب وأ تلق اب وأ عئابلا هب عاب ام ىلإ
 الإ امهوحن وأ هتيضر وأ هتلبق زوجي ال : لقو ى هتذخأو هب تيضر لثم كلذب
 نم دقعني هنأ ركذ يذلا عيبلاب دارملاو ص ءاشنإلا ىلع صنل نآلا ظفل داز نإ

 لوق وحن نم لصحت يتلا ةيفيكلا خلا هتيرتشاب رتشم نمو ى هبلع لدت ظافلأب عئاب

 دقعني ديري نأ لمتحيو “ تيرتشا : يرقشملا لوق وحنو اذكب تعب : عئابلا
 اذهب بسنأ هيلع لدت : هلوقو .. خلا رتشم نم ءارشلا دقعنيو خلا عئاب نم عيبلا

 عيبلا نم الك نأ ىلع ءانب تيرتشاب عئاب نمو تعبب آضيأ رتشم نمو لالتحالا
 ا۔جع وأ اذك هيف يل هللا كرابب اضيأ رتشم نمو .ى رخآلا ىنعمب لمعتسي ءارشلاو

 هلك كلذ فالخ ىلع ةنوعملا تبصأ وأ ث هللا ءاش نإ تلبقبو كلذبب وأ تلق
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 هب ىضر ىلع لادب عيبم يف فرصتبو هتيضر وأ هتلبقأ رثإ معنبو
 ةىلوت وأ ةلاقتساب وأ هعفدو هميلستب هعئاب ةبلاطمو هف دسمم ذخأك

 ءارشلا ىلع لد موهفم ظفل لكبو ى مولعم ريغ طرشو عيب هنآل خيشلا هعنم
 . هتذخأ كلذ نمو يمجع وأ يبرع

 وأ هتيرتشا امهفتسم عئابلا لوق دعب يأ ( رثإ ) ريج وأ لجأ وأ (ممنبو)
 مدعب وأ اهريدقتب وأ ماهفتسالا ةادأ ركذب هتذخأ وأ ( هتيضر وأ هتلبق )

 ى عيب ىلع لدي ام لك نم كلذ هبشأ ام اذك و “ تآ اتلا حتفبو لصأ ماهفتسإلا
 ءاوس هانعم ممنب ديرب نأ لمتحيو ؟ اذكب كيلع وأ ؟ اذكب كل وهأ : هلوقك

 كل هتعب وحن دمب معن : وحنب ظفلت نإ امأو > لجاأك هريفب وأ ممن ظفلب يدأ

 ال عيبلا عئابلا عاقيإب قيدصت درج هنأل عيبلا دقعني الف اذكي كل هتيطعأو

 لوبقلا ىنع نإو ص هتلبق وأ هتيضر كلذ دمب داز نإ الإ ىضرو لوبق ءاشنإ
 مهضعب عنمو ى زجي م هكرتأ وأ للا راخأ : لاق نإ و ى هللا نيبو اهنيب ايف زاج

 صنسل نآلا ظفل داز نإ الإ هتذخأ وأ هيف هللا راخ زوجي ال : ليقو ى تذخأ

 نمم ةباتك وأ ةراشإب ءارشلا زاجو عئاب نم زاج اك ى كتعياب زاجو ى ءاشنإلا نع
 هري نم ال عئابلا ةفل فرمي الو ث همالك عئابلا فرمي ال وأ ملكتيال
 . روهملا ىلع

 ناسنإ ( ذخاك هب ىضر ىلع لاد ) ءيش (ب عيبم يف فرصتب و )
 هعناب ةبلاطمو ) هنونجم وأ هلفط وأ هتباد وأ هدبع وأ هسقنب ( هيف دسقم (

 ) وأ ( همىلستب ىلع فطعلاو هلقي ن ا بلط يأ ) ةلاقتساب وأ هعفدو هميلستب

 ةيلوتكو يأ ةبلاطمو ذخأ ىلع فطع ( ةيلوت ) وأ ام هجوب هجارخإو هعيب
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 . . . ‘ رثكألا دنع كلذ وحنو بمعب در ب وأ وبغلل

 لوق ىلع عئابلل ةيلوتلا معيل ىلوأ وهو يرتشملا ريغ وأ عئابلا ريغل يأ ( ريغلل )
 هتبلاطمو يأ ةلاقتساب وأ هميلستب ىلع فطع ( ةدرب وأ ) “ هريغك هل اهتبثي نم

 ءاعداو شغلا وأ بيعلا شرب هبلطك ( كلذ وحنو بيعب ) عيبملا درب عئابلا
 بناج يف اطرش ظفللا سيلف ( رثكألا دنع ) نمثلا لاصيإ وأ ابرلا وأ خسفلا
 لب حيرصتلا هيف طرشف كلم نم جارخإو لصأ هنإف عيبلا فالخب مهدنع ءارشلا

 هنأ ديري نأ اذه نم ىلوأو “ هحيرصب ال ءارشلا مزالب يرتشملا نم ظفلب هيف كلذ

 رارقإ الو ةداهش نكت م ولو ى الثم تلبق : لاق دق هنأبو د ملا ةحصب مكحي

 دق هنأ ىلع كلذب مكاحلا لدتسي هدعب امو فرصتلا كلذ ليلدب تلبق وحنب
 كحيال هنأ ةلباقمو ص ةحص طرش ال رثكألا د۔نع لاك طرش قطنلاو ى ظفلت

 هظافلأ نم ظفلب ءارشلاب حيرصتب لبب ىضر ىلع لادب فرصت درجمب ءارشب
 ديرم ذخأ نإو ى هنم فلتأ ام نمضيو هب عفتنا ام عئابلل دريف هيلعو ى ةقباسلا
 عضو ام ءارشلا ديرم ذخأ وأ “ نمثلا عيبلا ديرم ذخأو عيبلل عضو ام ءارشلا

 سيل ام ذخأ دقف ائيش ذخأ نمف ! سكملاب وأ نمثلاب ءعيجيس هنأ ىلع عيبلل

 ىلع تيرقشا : يرتشملاو « تعب : عئابلا لوقي ىتح هتلغ نمضيو هنمضيو هل
 فرع اذإ ءارشلاو عيبلا تبث دق : ليقو “ يمفاشلا لاق هبو “ اندنع حجارلا

 ناكو مهردب فيغرك دودحمب ادودحم اناك اذإ اتبث : ليقو ى كلامو انضعب كلذ

 . كلذ ىلع ف رملا

 اهدحأ ملكت وأ عيبلا امطقي ملو اقفتا وأ افلتخاف امواست نإ فلخلا اذلك و

 :مواستلا دعب امهدحألاق وأ عيبلا ديرم نمثلا وأ ءارشلا ديرم عيبملا ذخاف طقف
 ملو يلوسرل همسأ وأ يلإ ههحو وأ تبلط اع يرتشأ وأ عيبأ وأ كيأر يأرلا

 : لوقيو مواسي نأك ءارش وأ عيبب مزجي ال مالك نم كلذ وحنو آصيب امطقي
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 اذكب كل هتعب : هل لاقف ، اذكب ءيشلا اذه يل عب : لاق نإو

 . . .. . . . . حج ارلا ىلع همزل

 كاقلأ ىقح كملط ام يلوسر عم هنم يل لسرأف « اذك ديرأ : لاق نإو ى هلمحا

 ددع وأ نزو وأ ةحاسم ىلإ .ليك لئيكة لك : هل لاقف «لعفف “رمسلا ىلع قفنتف

 عهوحن وأ ليكلا دنع كلذ دقتعأ دقو ى الجآ لاق وأ الجاع اذكب كلذ ريغ وأ

 نإو “ ضفتنا الإ و "مت همتآ نإف : هلوسر هب ءاج ام ةميق ءادأ يرتشملا دقتعاو

 لثم ابح هيلع نأ ريتخاو هتتأ نإ حص هيقل اذإ نمثلا نيعي هنأ عئابلا دقتعا
 نيبو اهنيب اجف امأو « كحلا يف وه امنإ « لئاسملا يف فالخلاو لجأ لب الثم هبح

 عقي مل س هيلع ةلاد الو عيبلل عضوت مل ظافلأب املكت نإو ى اهبولق بسحبف هلا

 ىضرلا ىلع هبحاص ىلع نيميلا يرتشملا وأ عئابلا كردي له فلتخاو ى عيبلا

 يف ام ىلع امهدحأ اهك ردي ال هنأ ريتخاو يضرلاب رارقإلا ذإ لك اهك رديو هبلقب
 نمو ث اعيب سيل نهرلا نإف اذكب كل هتنهر : عئابلا لوق زوجي الو « بلقلا
 : تلق امنإ هل : ليقف ى نمثلاب هبلط مث اذك ينطعأ : هل ليقو « اذكب عيبي ناك
 ال هنيمي عم نمثلا يف هل لوقلاو ةميقلا وأ لمملا دريلف ينعياب ال ينطعأ ينطعأ
 . لودعلا هموق فلتي مل نإ و “ ءيشلا بحاصل

 ءيشلا بحاص ( لاقف “اذكب ءيشلا اذه يل عب ): ءارشلا ديرم ( لاق نإو )

 هرتشا : عيبلل ديرملا لاق وأ ‘ يرتشملا بلط امب يأ ( اذكب كل هتعب : هل )
 ىتح همزلي ال هنأ هلباقمو ( حجارلا ىلع همزل ) هب هتيرتشا : لاقف ع اذكب

 لوقلا دعب كلذ وحن وأ ، اذكب هتيضر وأ هتيرتشا .: ىلوآلا ةلأسملا يف لوقي
 اذه وح وأ « كل هتعب.: ةيناثلا يف عئابلا لوقي ىتحو ص اذكب كل هتعب عئابلا

 يف ضعب راتخاو «ةلولبقلاو ةيلوتلا اذك و ى هب هتيرتشا : يرتشملا لوق دعب
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 هل لاقف ، اذكب كنم هتيرتشا وأ اذكب يل تعب : لاق نإو

 : هل لاق نإ اذكو : فالخف ًانمث ركذي ملو كل تعب : عئابلا

 : انث ركذي نأ نود هتيرتشا : هل لاقف اذكب ينم هتيرتشا

 ينلقأ : هل لاق اذإ مزلت اهنأ : ةلاقإلا يفو « كلذ يف نامزلي ال اهنأ ةيلوتلاو عيبلا
 ذوخأملا وه اذه نأ ركذو . ةلوليقلا تلبق دعب هل لقي مل ولو ، كتلقأ : هل لاقف

 تمعب : عئابلا هل لاقف “ اذكب كنم هتيرتش ثا وأ اذكب يل تعب : لاق نإو ) هب

 داقعنا مدع انه حجارلاو ( فدلخف انم ركذي ملو ) ينم تيرتشا وأ ( كل
 . "حصل معن : لاق ولو ى معن : لقي مل ذإ اذكب ركذي مل هنآل عيبلا

 لقأب لبقف “ اذكب كل هتعب وأ ( اذكب ينم هتيرتشا : هل لاق نإ اذكو )
 ءيش ىلع مواس نمو « عئابلا ىمس امب تبث : ليقو “ لطب فالخلاب وأ رثكأ وأ

 نيثالثب نكي مل هتذخأ : هل لاقف ى طلغو نيسمخب اديرم نيثالثب هبحاص لاقف

 « مسف عيبلل ائيش ضرع نم :هتارصتخم ضعب يف ركذو كاهب كل وه" لوقي ىتح
 > امهدحأل عوجر الف ع تذخأ :لاقف تكس 5 رثكأ وه امل اذكب هذخأ :لاقف

 ال : لاقف تبجوأ : عئابلا لاقف ع هب يل راص وأ اذكب هتذخأ : لاق نمو

 الإ ال : لبقو . حص اذك ‘نإ ىلع ةلجلا هذه كميابآ : لاق نإو ‘ تبث « ديرأ

 ص تعب : لاق نإ الإ دقعني مل معن : لاقف « اذكب هذخ : لاق نإو ى هامتأ نإ
 ىلع ال رارقإلا ىنعم ىلع "حص الثم ةعلسلا هذهب مهاردلا هذه تذخأ : لاق نإو

 هل ىطعأ وأ مهاردلا هنه نم ةسمخب الثم هعياب نإو “ ةيمستلاو مكحلا ىنعم
 : لاق نإو ي فالخف اذه ءارشب ةسمخو "يلع كل ام ةسمخ : لاقو “ ةرشع

 ى ضقتنا امهدحأ هضقن نإف « نمثلا ين ينتيفوأ نإ معن : لاقف ؛ اذكب ىل هتعب
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 نزوف مولعم ليك ىلع اقفتا نإو

 هذخف كبحع ] ن ! : لاق ن ١ و .ؤ تبث معن : لاقف ى ا ذكب كل هتعب : ل ات ن ! و

 . هلف لاق امب هدارأف اقرتفا ى اذكب

 مَعئناف ى اذكب كل وه : لاق نإو ى دمب عئابلا ىضري نإ ال : ليقو
 ى اذكب نالفل تمب : لاق نإو ى تيث دعب عئابلا يضر نإف ى ءارشب رارقإكف

 الإو ص نيبملا يف كلذب نالفل عبي مل هنأ همهتا مش هيلإ لسرأف هلثمك يل عب : لاقف
 اهلبقف نيميلا در نإو “ عئابلل لاملا عجرو عاب “فيك فرعأ ال : يرتشملا فلح

 عئابلا ىلعف ى ريخآلا قدصي ملف ، اذكب تيرتشا : لوآلا لاق نإو “ عجرب م
 عيبلا عطق نإ الإ هلك كلذ يف عيبلا لطب : ليقو ى نيميلا ريخآلا ىلعو ةنيبلا
 ملو ةفرعملا دعب هامتأ نإ الإ ‘ دساف لوهجملا عيبو ط هقدصو نالفل عاب ام ىلع

 ام در همزل ص فلتخاف نمثلا ىلعو اذك نالفل عفدإ : لاق نمو ى ابر نكي

 ى هربخأف ؟ عيبي مكب : هلأس نإو ‘ مكحلا موي ةميقلا وأ لثملاف فلت نإو ث ذخأ

 ال ص فلتأ موي هتميق وأ فلتأ ام لثم همزل الثم مار دب نالف ىلإ عفدا : لاقف

 ام رعسب ةيلإ ثمبإ : لوقي نأ زوجي : ليقو ى هميابي مل هنآل مكحلا يف مهردلا
 رعسلاب هملعأ نإو ى نمثلا ىلع ا قفتي مل نإ فيعض هنأ ريتخاو دلبلا وأ عيبت

 نمو “ عيبلا اعطقي مل ام عوجرلا ايف : ليقو “ عوجر الف ضبقلا دعب يضرو
 موسلا ين دهتجاف هنمثب تئش ام هنم ذخ : هل لاقف 0 هعيبي عاتم رخآل هجو

 ' هل عيبي نم عاتملا بحاص رمأيو “فلختسي لب ايرتشم امئاب نوكي نأ هل هرك
 نإ اهرتشا : لاقف ى اهعيبي ةعلس هىلإ لسرأ نإ : ليقو “ نالوقف انمث دح نإ و

 . هل ارتشي نم رمأيو ى زاج « كسفنل تئش

 ( نزوف مولعم ) ددع وأ ةحاسم وأ نزوك هوحن وأ (ليك ىلع اقفتا نإو)
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 تعبب ال ، كلذ ىلع لمحف هسكع وأ ماعطلا ليك مم ال وأ نمثلا

 دقعني لهف ، عئابلا هضبقف هب ءيج مث نمثلا نزو لبق لمح وأ ء كل
 نايضلا ليزي لدبلا عفدو تعقو دقو ةضواعملا هتقيقح ذإ كلذب

 ، نالوق ؟ ال وأ

 الثم ( ماعطلا لنيك مث ) نزولل جاتحي امم ناك نإ ( الوأ نمثلا ) لوعفمل ءانبلاب
 كلذ سكع لصف وأ يأ ى عفرلاب ( هسكع وأ ) ماعطلا عفرو لوعفملل ءانبلاب

 ى نمثلل نزولا لبق ليك نأب لعافلل ءانبلاب كلذ سكع عقو وأ لوعفم ءانبلا

 (كل تعب ) : عئابلا لوم (ب ال كلذ ىلع) لومفملل ءانبلاب الثم مامطلا (لمحف )
 ص نمثلاب يأ “( هب هيج مث نمثلا نزو لبق لمح وأ ) تيرتشا : يرتشملا لوقو
 دقو ةضواعملا هتقيقح ذإ ‘ كلذب ) عيبلا ( دقعني لهف “ عئابلا هضبقف )

 وأ يرقشملا بنج يف نمثلاو عئابلا بنج يف نمثملا وهو ( لدبلا عفدو تعقو
 سيلو ى هبحاص نم ذخأ ام نامض ( نايضلا ليزي ) ايهيبنج ىف نمثلا وأ نمثملا

 ضبقلاو ضوامتلا لصح دق هنأ ينعي لوقلا اذه ريرقت لب جاجتحالا دارملا
 يف عاض وأ دسف امف ءارشلاو عيبلاب ظفلتلا مدعل دقعني ( ال "وأ ) لصاح عيبلاف
 ؟ ضواعتب لب ةنامأ هدي يف سيل هنآل 2 عييضت الب ولو ى هنمض اهدحأ دب

 عيبلا مزحي ال ابب ظفلتلا عويبو توكسلا عويب رئاس يف اذكهو ى ( نالوق )
 . همدقت نم زاوجلا ىلإ برقأ عيبلا ميلست نع نمثلا ريخأتو ءارشلاو

 بوبحلا نم [ائيش هل عيبي نأ لجر عم لجر قفتا اذإو : « رثألا » ينو

 بصي ايهنم دحاو لك ناك نإف ى نمثلا رخآلا هارأو ى هل هاراف اهربغ نم وأ

 وأ “ ةضف وأ ابهذ نوكي نأ نمثلا ءارإ يف ءاوسو ى ةقفصلا عقت مل ام عوجرلا
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 وأ اهعون ملعيل « ريناندلاو مهاردلا ءارأب ضرفلا قلمتي دق ذإ امهريغ نوكي

 هب يرتشي ام سفن وأ هب يرتشي ام عون هيرب نأ ءاوسو “ كلذ وحنو اهتدوج

 نإو ى ةقفصلا عقت مل ام عوجرلا اهنم لكلو « نمثلا اذك و ى هضعب وأ هلك
 نأ ىلع هضعب وأ هسنج يرأ دقو امهدحأ باغو ص ارضاح مولعم ىلع تمقو
 ص نزولاب وأ لكلاب ناك نإو ةفصلا عيب يف فلتخا دقو زاج كلذك يقابلا

 راتخلا روهشملا وهو نزولا و ليكلا عقي ىتح ى ال : ليقو ى ةقفصلاب مزل : ليقف

 نوزوملاو ليكملا يفكلذ ىلع اقفتا اذإ عوجرلا امهدحأ بيصي ال :ليقو 4 خمشلل

 ركني مل ام هعيب يف عوجرلا بيصي الف ائيش لجرل عاب نإ مث ى امهريغ ين الو

 لبقي ملو اهعضوم نم اماق نإ : لوقي نم مهنمو “ هلبقي وأ عيبلا يدتشللا
 نم يرقغملا مايق ىلإ كلذ يف رظني امنإ : لوقي نم مهنمو :“ عيب اهنيب سيلف
 هلاق “عفدلا وأ ىضرلا ىلع يرتشملا ربجي : لوقي نم مهنمو “ لبقي ملو هعضوم

 . مهنع هللا يضر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا

 مهنع هللا يضر سابع نبا نع رباج نع ةديبع بأ نع يورملا .ثيدحلا ( و )

 يورملاف الإو ص ىنعملاب ةياور هذه ( ناعيابتملا ) : هلوق وهو للع هللا لوسر نع

 سابع نبا نع رباج نع ةديبع يبأ صن وه اك يرتشملاو.عئابلا يأ نامئابلا
 نيرمألا ريخ بلط وهو ى ريبختلا وأ رايتخإلا نم ممإ ءاخلا رسكب ( رايخلاب )
 اذه انموق لمح هيلعو سلجملا رايخ امإ رايخلاو « هخسف وأ عيبلا ءاضمإ نم
 ؛اذك تقو ىلإ رايخلا ىل نأ امهدحأ ظرشي نأ وهو :طرشلا رايخ امإو ثيدحلا

 يورقلا رايخ امإو “يرتشملا صخيو دقملا دعب بيملا روهظل ةصيقنلا رايخ امإو
 : لبقو ى ثيدحلا انلمح هيلعو « امل وهو:دقملا لبق عيابتلا نبح يق يذلا وهو
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 . . . « نادبألاب ال اندنع ةقفصلاب هانعم { اقرتفي مل ام

 ؛ةصيقنلا رايخو يورقلا رايخ هيف لخدو “ طرشلا رابخ امإو سلجملا رابخ امإ
 رسفو “عقوتي ءاضمإ ىلع ال وأ هتب فقو عيب هنأب ةضيقنلا رايخ مهضعب فرعو

 ۔ ( اقرتفي مل ام ) اذك تقو ىلإ تبثملا رايخلاب يورقلا رايخ مهضعب

 يف ايل كروب ى انيبو اقدص نإف ى اقرتفي مل ام رايخلاب ناعّيبلا : ةياور يفو

 ةانثملا ديدشتو ءانبلا حتفب عيبلاو ط اهعيب ةكرب تقح اتك و ابذك نإو ى ايهميب
 بيلغت امإ ناعّسبلا : هلوقو “ نامنئابلا هلوق نم لكو “ عئابلا ىنعمب ةروسكم

 أدتبم هركذ امو اعئاب ىمسي اضيأ يرتشملا نآل امإو « يرتشملا ىلع عئابلل

 ( ةقفصلاب ) اقرتفي مل ام رايخلاب اهنأ ( هانعم ) : هلوق ةلمج ربخ ظفللا ةدارإل
 دنع رخآلا دي ىلع هدي امهدحأ برضب هنأل ةقفص يمس ناسللاب عيبلا دقع يهو

 ( اندنع ) ءافلا ناكسإو داصلا حتفب وهو توص هل عمسي ابرض عيبلا بوجو
 يصخنلا ميهارباو ةيفنحلاو ةفينح يبأ دنعو بيبح نبا آلإ ةيكلاملاو كلام دنعو

 كلذل لديو اقرتفا وأ اماقأ امهدحأل رايخ الف ى اذه ىرتشاو اذه عاب اذإف
 وبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو ةيعفاشلا تلاق اك ( نادبألاب ال ) دوقملا رئاس

 حير شو كرابملا نباو ةنيدملا نم ةفئاطو بيؤذ يبأ نباو رمع نباو دوادو روث

 اماد ام عيبلا ضقن ايهنم لكل نأ مهدنعف يباحصلا يملسألا ةربرب يبأ و رمع نباو
 ىوقألا هل ضراعملا ثيدحلاب ثيدحلا كلذ توبث ةمفنحلا ضعب درو ى سلجملا يف

 تلعف اك ةقفصلاب قارتفالاب ةدسع وبأ هلوأ اك ل“وأثيو تبثي نأ ىلوألاو
 . مهنم ةفئاط

 دعب رايخلاو ١" مهطورش ىلع نوململا ه : ثيدحب حخوسنم : ةفئاط تلاقو

 . هركذ مدقت )١(
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 هئاضتقال نيميابتملا فالتخا دنع فلاحتلا ثيدحب و “ طرشلا دسفي دقعلا موزل

 عفر يف ايفاك ناكل رايخلا تبث ولو دقعلا موزل مزلتسي كلذو نيميلا ىلإ ةجاحلا
 مئاق عيبلاو ةنيب اهنيب سيلو نامئابلا فلتخا اذإ ه : يللع هلوقبو ى دقملا

 ركنأ نإو ى دوجوم عيبملا : مئاق ىنعمو ءهنيمي عم يأ "« عئابلا لوق لوقلاف
 ى نيميلا ركنملا ىلع نأ لصاحلاو ص عئابلا لوق ال هنيمي عم هلوق لوقلاف يرتشملا
 كح ىلإ جتحي مل سلجملا يف اماد ام رايخلا ايل ناك ولو اهب لمع ةنيب تدجو نإو
 رادقم يف نامنابلا فلتخا اذإ ىنعملا : ليقو ى دقعني مل عيبلا نأل « فالتخال
 ص تتاف نإو ى ةعلسلا تفت مل ام ناخسافتيو نافلاحتي : ةفينح وبأ لاق « نمثلا

 ةفمنح يباك كلامو « اقلطم نافلاحتي « يعفاشلاو ص هنيمي عم يرتشملا لوقف

 هنع : ليقو ‘ ه۔صقنو ميبلا ةدايزو قاوسألا ريغتب ولو نوكي هدنع توفلاو

 . يرقشملا لوقف هدمب امأو ضبقلا لبق نافلاختيو ناخسافتي

 ءهعاطقنال دوعسم نا هاور امل ءاغلإ اقلطم ىرتشملا لوق لوقلا : دواد لاقو

 كلذ توبث درو نمثلا وأ نمثلا سنج يف افلتخا نإ فلاحتلاو خسافتلا بجوو
 عيبملا تاذ يف اهفالتخا ثيدحلا يف روكذملا نيمئابلا فالتخا نأ يدنعو “اضيأ
 ال ثيح عئابلا لوق كلذ يف لوقلا نإف ص نمثلا سنج يف وأ ايلع ةدايزلا وأ

 سلجم يف يف اناك ولو ى همزج و عيبلا داقعنا ىلع عئا بلا لوق توبث لدف ى ةنيب
 امزج اهب لمعل تدجو ول اهنأ ةنيب الو:هلوق موهفم اضيأ “لدو ىاقرفتي ملو دقملا

 )١ ( ملم هاور .
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 ١ 4 متميابت اذإ اودهشاو . :ىلامت هلوقبو سلجملا نم اقرتفي مل ولو“ رايخ قبي ملو

 الع فداصي مل هلبق عقو نإو “ رمآلا قباطي مل قرفتلا دمب عقو نإ داهشإلاو
 نم قارتفإلا دمب ام ىلع لمح نكمي هنأب فلاحتلا ثيدح لالدتسالا ضروعو

 نم اهل رمألا رقتسيل فلخلا نوكي نأب "حص اضيأ هلبق ام ىلع لمح نإو سلجملا
 ناب ةيآلاب لالدتسالا ضروعو ى هنم اقرتفي ىتح ريبختلا ىلع ءاضمإلا و خسفلا

 نإ هب مكحيل ذقملا ىلع ظفحت هلبقو ى عقاونا ميبلا ىلع ظفحت قرفتلا دعب داهشإلا

 . امهدحأ هضقني ملو اقرتفا

 ُ للا نغي اقرفتي نإو » : نيجوزلا يف ىلاعت هلوقب ءاملعلا ضعب لدتساو

 ص ندبلاب اقرفتي دارملا نأب بيجأو ى نادبالاب ال لوقلاب كلذو "؟) « هتعس نم

 نيذلا اهبأ اي » : ىلامت هلوقب ضعب لدتساو “ لوقلاب قرفتلا ىلع بترتي ناك ولو
 ابجاو ديعاوملا يهو دوقعلاب ءافولا ناك اذإ هنإف ") « دوقعلاب اوف“وأ اونمآ

 ص دعولا ىلع عيبلا ءاضمإب كلذو مارحلا نع هب جرخي امب لمعلا مزل امارح هك رتو
 مل » :هلوق اذك و ،انمت اذهو انمثم اذه يفوي ميلستلا ىلع مهربجي نأ رمآلايلو مزلف

 لوزنلا ببس صوصخ ال ظفللا موممب ةربعلانأ كش الو ه نولعفت ال ام نولوقت

 : لزنف انلاومأو انسفنأ هيف انلذبل لامعألا بحأ انملع ول : اولاق مهنأ انه وهو

 : لزنف ى دحأ موي اأولوف ٤١ افص هليبس يف نولتاقي نيذلا بحي للا نإ ف
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 ىلع ثيدحلا : ةفئاط تلاقو )١' ي نولعفت ال ام نولوقت ل اونمآ نيذلا اهيأ اي ل

 وه : ةفئاط تلاقو ى دحاولا ربخ هنأل ىوللا معت ابف هب لممي ال نكل هرهاظ

 قرفتلا : ةفئاط تلاقو ى هدعب امب قرفتلا لبق ام قاحلإ يف ىلجلا سايقلل فلاخ

 لومحم : ةفئاط تلاقو ع ملسملا عم ةلماعمل انيسحت بابحتسالا ىلع لومحم نادبألا
 هنأب درو نامواستملا ناصميابتملا : ليقو ث فالخلا نم جورخلل طايتحالا ىلع

 دراو م واسملا ىنعمب عئابلا لايعتسا ناك ولو « ىلوأ اهنم برقي امو ةقمقحلا و زاج

 نيمئاب اهتيمستف ةفصلاب قارتفالا ىلع قارتفالا متلمح اذإ : تلق نإو ء ةغللا يف

 نيقفتم وأ هيلع نيفرشم وأ عيبلا يديرم ىنعمب ‘ زاج معن : تلق ى زاج
 . لاحلا يف ةقيقح لعافلا مسا نأل دقملا دعب زاجم اهنأ اك لوآلا زاج نمو ، هيلع

 ىلع قرفتلا هلحل نيزاجم بكترا سلجملا رايخ ىفن نم : يواضيبلا لاق
 ،كلذ ىلع لمحلا نع نوصم عراشلا مالكو نيموا۔ةملا ىلع نيميابتملا هلمحو لاوقألا

 . ه ا هاكرتا ءاش نإ و “ عيبلا ادقع اءاش نإ نيمواستملا نأ فرعي دحأ لك نأل

 هعجرم هيلع نيفرشملاو عيبلا يديرمبو نيمواستملاب نيميابتملا ريسفت : تلق
 . مواستلا ىلع لمحلا نم ىلوأ فارشإلاو ةدارإلا ىلع لمحلا نكلو ، دحاو

 اهباكترا نأ نيزاجم باكترا نم يواضيبلا هدروأ اع باوجلاو

 ص لصألا وهو امهدقع ءاضمإ هف نأل لوءقلل ىعداو لهسأ .رثكأ باكتراو

 يف سلجم رايخ ال هنأ ىرت الأ « يوق ليلدل جاتحي عدم' هخسف ةزاجإ تبثمو
 رم امب ثدحلا ليوأتل ةيوقت هذهو دوقعلا رئاسو “ قتعلاو ، ةرجألا و « حاكنلا

 ايهنوك نأ نم هدروأ امعو ى ليق اهف دنسم ربغ ناك ولو سايقلاب ثيدحلل "در ال

 . ه : فصلا ( ( ١

- ٢١٦ - 



 ؛فالخ مهوتي دق: هنآل كلذ لوقي نأ لمتحي هنأب دحأ لكل مولعم اكرت ءاش نإ
 ى امايأ اقرتفي مل نإ تيأرأ درلا يف : ليقو ى اهنيب ةهبشل ام ضراعل كلذ

 ربخأ دقو ى ناسللا الول ناسنإلا امو ايمل كلذ ناك امجر مثإ دقع اذإ : ليقو

 ؟ يقب اذامف « هاضرو هدقع نع هناسلب

 اذإف 6١١ ىحلا هيلع يذلا للمليلو ظ العو لج هللا لاق دق :يبرملا نبا لاق

 ص ررقت دقعل اخسفو ابعل ناك بتك ام احمو داع مث ةرجألا ىطعأو بتك و ىلمأ

 اودهشتساو » : لاقو ص هلك هسخب دقف هلحأ اذإ و اثيش هنم سخسي الو : لاق

 اومثئست الو : لاق ى دقع مزلي مل ول نودهشي اذام ىلعف )٢' « مكلاجر نم نيديهش

 ةضوبقم “ناهرف اذك و « خلا يذلا للميلو :هلوق نم مزل ام مزلي خلإ هوبتكت نأ

 سلجملا رايخ رابتعاو بجاو ريغ ىلإ نهتريو دقع ريغ ىلإ آد۔ ةع فيضي فيك
 .ه ا قفتي ملو دهعي مل اذه نادقاعلا موقي ىتح دوهشلا ءاقب مزليف هلك كلذل لطبم:

 ص اذك مزلي مل « تلبق : لاقو عجر مث انكاس لب لبقي ملو ماق نإ هنأ فالخ الو

 ىلع قرفتلا لمح اذإ : تلق نإو “ فالخ لب كلذك سيلو نيفلاخلا ضعب لاق

 عقي مل ام رايخلاب يهنأ ةمألا دنع مولعم هنآل ثيدحلا ةدئاف افق لوقلاب قرفتلا

 نأ كل تركذ دقو ى دعولاب عيبلا مزلي ال هناب رامشإلا هتدئاف تق دقع انيب
 اح رصي ىتح امهدعوب الو اهتدارإب عيبلا مزلي الف عيبلا اوديرم نيعيابتملاب دارملا

 دوجوو الثم هتيب وأ يرتمملا دي يف نمثلا دوجو نأب اضيأ رامشإلا و هادقميو هب
 زاج اظفل احرصي ىتح لمتحم لب عيبلا بجوي ال الثم هتيب وأ عئابلا دي يف نمثلا

 ) ١ ( ةرقبلا ةروس : ٢٨٢ .

 ) ١ ( ةرقبلا ةروس : ٢٨٧٢ .
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 دحاول نانثإ عاب وأ ، هضعب هيرتشم لبقف اذكب اتيش عاب نإو

 » نالوق ؟ ال وأ عيبلا زاج لبف اهدحأ ابيصن لبقف

 ريغ ظفلب ءارشلاو عيبلا مزج قارتفالاف ءارشلاو عيبلاب ةبير الو هيف كش ال ام
 تإ : هلبق وأ همالكب الصتم يرتشملا وأ عئابلا لاق نإو لمتع الو مموم

 نومعلا يأ واولا حتفو اهناكسإب وأ واولا ناكسإو نيصلا مضب ةنوعملا تمصأ

 ريغ طرش كلذ نأل دقعني مل 2 للا ءاش نإ : لاق وأ لاح , ىلع ةحوتفم ميملاو

 ص توبثلاب كاحلا كحي : ليقف « هتدارإب ارقأ و « كربتلا كلذب دارأ نإو مولعم

 الإ كربتلا امهدارم نأ ىلع اضرو اكاحتي نإو ى نالطبلاب : ليقو

 . زاج طرشلا

 < نمثلا نم هبونب امب ( هضعب هيرتشم لبقف «0 اذكب انيش عاب نإو )

 : : وأ ( دحاول ) رثكأ وأ امهريغ الكو وأ رخآلا لكو نأب ( نانثا عاب

 .رثك أ ءايصنأ وأ نينثا ىصن وأ ( امهدحأ ابيصن ) دحاولا ( لبقف ) رثكأل
 ؛ نينثا بيصن وأ اهدمأ بصن رثكأ وأ نانثا لبق وأ ه يقب نم بيصن نود

 ضمب وأ ص مهدحأ بيصن ضعب لبق وأ ص يقب نم بيصن نود رثكأ ءابصنأ وأ

 وهو ( ال وأ ) دقمناو حص يأ ( ءيشلا زاج لهف ( ادعاصف نينثا بصن

 رابتخا « ناويدلا » رهاظ ( نالوق ) ؟ طقف ضمبلل عئابلا عيب مدعل حيحصلا

 هضعب ىلع ال هلك ءيشلا ىلع عئابلا هدقع امنإ عيبلا نأل يدنع حبحصلا وهو يناثلا
 لوبق يفف ةدح ىلع لك دقعي ملو ةعفد دحاول هلك رثكأ وأ ناميابتملا هدقعو
 نكي مل كيرش لاخدإو دقملا هيلع عقو ال ةفلاخم طقف مهدحأ بيصن وأ هضمب
 ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ ل : ىلامت هلا لاق دقو “ عئابلا ىضر مدعو
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 لطبأ وأ الصأ ناك نإ بيصنلا كلذ ةعفش كيرشلا كردي له ش

 . . ‘ رهظأ لوألاو ء ددرت هف ؟ لبقي ملو عاب نبح هقح

 ى ءيشلا ءازجأ عيمج عاب دقف عاب نم نأ عيبلا داقعناب لوقلا هجوو )١' ي مكنم

 لك عاب نإو “ كيرشلا لاخدإو ةفلاخلا هدربو اهنم ءاش ام لوبق يرتشللف
 حيحصلا ناك دحأ مهس وأ اءزج لمقف نمثب همهس مهنم لك عاب وأ ةدح ىلع ءزج

 نيرتشملا دحأ بيصن ىلع وأ يرتشملا ءارش ضعب ىلع عئابلا راصتقا و داقعنالا

 دودح سيلو ى عئابلا راصتقا لثم هلك كلذ يف عئابلا لبق يرتشملا أدب ذإ

 كلذ دمي لب ةكرشلا قلطم توبث ثيح نم مدملاك قباس كيرش لدب كيرش
 ءكيرش ىقبيال قح لكلا نم عقو عيبلا نألو « لوآلا ريغ كيرشلا نآل ةرضم

 اكيرش لبق نم نوكي لوألا ىلعو « ةكرشلا لاخدإ طقف ضعب نع لوبقلا يفف
 . ىلوألا يف ءيشلا كلامو ى ةيناثلا ةلأسملا يف هنع لبقي مل نمل

 ةيناثلا ةلأسملا يف هبيصن يرتشملا لبقي مل يذلا ( كيرشلا كردي له مث )

 وهو لوبقملا ( بيصنلا كلذ ةعفش ) ذخأ يذلا بيصنلاب عيبلا يضمب لوقلا ىلع
 نيح ) ةعفشلا نم ( هقح لطبأ وأ الصأ ناك نإ ) عئابلا لوألا كيرشلا بصن

 ( رهظأ لوألاو ) نالوق لب ( ددرت هيف ) ؟ هنع ( لبقي ملو ) هبيصن ( عاب

 هبيصن هعيب سيل و كيرشلا عيب دعب اهكرت ول ةعفشلا هتوفت امنإ هنأب مزجأ هبو
 هل له ى ايهبوجو لبق ةعفشلا كرات يف فلتخا دقف اهل كرت هنأ ملس ولو « اهل اك رت

 للمي نأب هبيصن عاب نيح : هلوق ريغب للعي نأ ليطعتلا يف ىلوألاو ى اهيلإ عوجرلا

 ٩ : ه انلا ة روس ) ( ١
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 > هدحو هلوبق عنمو عئابلا كراش ك اهدحأ لبقف » نيننإل عاب نمو

 ال وأ ركني مل ام لوبق هل لهف لوبق الب ماقف دحاول عاب نمو

 لوألا ىلعف : نالوق ؟ سلجملا دعب زوجي

 ىقبي كلذ عمو ى ءارشلا ىلع يرتشملاو عيبلا ىلع هكيرش ررق نيح : لوقي نأب
 . فالخلا نم هتركذ امب ثحبلا اضنأ

 هبوني ام مهدحأ وأ ( امهدحأ لبقف ) رثكأ وأ ( نينثال )ائيش ( عاب نمو )
 لبقي مل ضعب يقبو اورثك اذإ رثكأ وأ نانثا لبق وأ ع نمثلا نم هبوني امب
 هلك هلبقت نإ هلك نمثلاب لباقلل هلك وه : ليقو ( عئابلا ) لبق نم ( كراش )
 لوبقو ( هدح و ) ليبق نم لوبق ءااذدملا ضعب عنمو يأ ( هلوبق عنمو )
 ص عئابلا كراش : لاق اك س زاوجلا حجارلا : ليق ى يقابلا نود رثكأ وأ نينئالا

 رخآلا فصنللو فصنلل عيب الثم نينثال عيبلا نأ ههجوو ى الوق عنملا ىكحو
 لاخدإو عئابلا دقع ةفلاخم تابثإلا يف نأل عنملا يدنع حيحصلاو “ رخآلل
 هفصن امهدحأ لبقف اذهل فصنلاو اذهل فصنلا تعب : لاق نإ الإ كيرشلا

 . زئاج هنإف

 هل لهف لوبق الب ) ابهاذ ( ماقف ) ددعتمل وأ ( دحاول ) ائيش ( عاب نمو )
 ( زوجي ال وأ ) عئابلا لام نمف فلت نإف اماوعأ يقب ولو ( ركني مل ام لوبق
 ( نالوق ) ؟ يدنع حيحصلا وهو عئابلا هزاجأ نإ الإ ( سلجملا دعب ) لوبقلا
 لْبَق يرتشملا لبق نإ و ص كاذف هكلم نم هجرخأ وأ ى عئابلا هفلتأ نإ ايهثلان

 لوألا ىلعف ) لوألا رابتخا « ناويادلا ه رداظو “ لوبقلا هلف كلذ لمفي نأ



 ركني مل ام عئابلل اهيف فرصت الف هلوبقل فقوت له هتلغو هجاتن

 هيلع ربجي لهو ي يرتشملا لوبق ىلع عيبلاو هيلع ةيانجلاو { هل وأ
 ص لوألا راتخملاو ، نالوق ؟ ال وأ راكنإلا ىلع .وأ

 الف هلوبقل ) ةلغلا يف جاتنلل اجيرذت نافقوي له لقي مل ( فقوت له هتلغو هجاتن

 يهف ركنأ اذإف ( ركني مل ام عئابلل ) جاتنلل ةلماشلا ةلغلا يف يأ ( اهيف فرصت

 هل وأ عئابلا ىلصف الإو لبق نإ هيلع وأ هلف هيلع ينج وأ ىنج نإو ى عئابلل
 ( عيبلاو هيلع ) هنم وأ عيبملا يف ( ةيانجلاو ) عئابلل يأ ( هل ) هتلغ ( وأ )
 لبقي مل ام عئابلا ىلع امهوحنو ةوسكلاو ةقفنلاو ( يرتشملا لوبق ىلع ) وم اغإ
 حاكن نم امهدحأ هيف لعف امو «٠ال وأ عئابلل اهمرغي لهف لبق اذإف ‘ يرتشملا

 اهتم هيلإ عجر نم ىلإ فوقوم كلذ وحنو نهرو ةبهو عيبو قتعو قالطو

 . لوبقلاب دمب هيلإ عجر ولو زوجي ال يرتشملا لعف وأ

 الإ ركني مل ام لوبقلا هل نأ وهو لوآلا لوقلا ىلع انينب اذإ يدنع حيحصلاو

 رض الو عفن هلبق امم هقحلي ال عيبلا لبق نيح نم يرتشملل فنأتست رومألا نأ

 ،هرارقإ لبق ىرج امب هيلعو هل مكحيف عئابلا عاب نيح نم لبق دق هنأ رأ نإ الإ
 ىلع وأ هيلع ربجي لمو ) هيلعو كلا نيبو هنيب اهبف هل نكلو كحي ال : ليقو

 ربجي ( ال وأ ) راكنإلا امإو لوبقلا امإ نيئيشلا لعفي نأ ربجي له يأ ( راكنالا
 يف ( نالوق ) ضارتب نوكي عيبلا نأل « ناويدلا » يف رصتقا هيلعو كلذ ىلع
 دحاو ىلع رابجإلا يهو ةريخألا ةلأسملا يف ( لوألا راتخاو ) اهلك لئاسملا كلت

 ةلازإ رابجإلا وه لوألاو ى رابجإلا مدعو هتئيشم بسحب راكنإلاو لوبقلا نم
 . لحي ال ررضلاو ى هلام ليطعت يف عئابلا ىلع ةعقاولا ةرضملل
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 مودقل نونجم وأ لفط وأ بئاغل عقو نإ عيب ففويو

 وحن وأ قتع وأ قالط وأ حاكنب هيف يرتشملا فرصت نأ رم ام تلع دقو
 ىلعو هب عافتنالاو هرييغت اذك و ص رثكألا دنع الوبق نادمي" ءارشلا هؤاعداو كلذ
 زوجي ال هنأ وهو يناثلا لوقلا ىلع امأو ى عافتنالاو رييغتلا نمضي مهريغ لوق

 : ليقو “ دعب لوبقلا زاجأ ولو عئابلل رمألاو رضلاو عفنلاف سلجملا دعب لوبقلا

 ليصفتلا بسحبف ثلاثلا ىلع امأو ث يرتشملل كلذ عجر هزاجأ نإ

 ملو لبقي ملو ماقف نوزوم وأ اليم عيبملا راك نإو “ هيف روكذملا
 نوزوملاو ليكملا عيب نأ ىلع فرصتلا عئابلل لهف “ ليكلاو نزولا لبق ركني

 لديو ى لوألا حجارلاو « نالوق ؟ال وأ اهب اعيب اذإ نزولاو ليكلاب الإ متي ال
 دعاوملاو دوهملاب يأ 6١٢ دوقملاب اوفوأ اونمآ نيذلا اأ اي » : ىلاعت هلوق يناثلل

 تملع امل ادقع سيل قافتإلا نأ درب الف « ادعاوتو ادهامت دقفميبلا ىلع اقفتا اذإف

 نأ هللا دنع اتقم ربك » اضيأ هل لديو ى دقعلا صوصخ ةيآلا يف دارملا سيل هنأ
 مهرارف امل وزن ببس نأ داري الف ‘ ظفللا مومعب ةربملاو '"١ه نولعفت ال ام اولوقت

 للا نإ » : تلزنف ى هانلعفل هللا ىلإ لامعألا بحأ انملع ول : اولاق دحأ موي
 مل اونمآ نيذلا اهأ اي » لزنف دحأ موي اورفف خلا ") ي نولتاقي نيذلا بحي
 . هيلع اقفتا ام عيمج يف كلذك و خلإ ي نولوقت

 ( نونجب وأ لفط وأ بنافل عقو نإ ) دوقملا نم هريغ وأ ( عيب فقويو )
 وأ بئاغ نم مودق ىلإ يأ ( مودقل ) هيلع روجح ريغو هل نوذأم ريغ دبع وأ

 )١( اهركذ مدقت .
 )٢( اهركذ مدقت .
 )٢( اهركذ مدقت .
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 مهيلع ةفيلخ وأ بأ لوبق يفو لطبي : ليقو ث ةقافإ وأ غولب وأ

 . . .. عيبلا قلع لوبق لبق رتشم ننجت نإو 0 نالوق

 كلذك نونجم نم ( ةقافإ وأ ) ركني وأ زيجيف لفط نم ( غولب وأ ) ةزاجإ
 «ناويدلا» رهاظ رايتخا وهو ( لطبي : ليقو ) كلذك قتع وأ دّبس ةزاجإ وأ

 ؛ نونجملاو لفطلاو بئاغلا ىلع يأ ( مهيلع ) وأ ( ةفيلخ وأ بأ لوبق يفو )
 بالا لوبقو « ال مأ اميتي لفطلا ناك ءاوس ةثالثلا يف روصتي ةفيلخلا لوبقف

 نونجملاو متيلا يف يصولا لوبقو ى اغلاب ولو نونجملا هنباو لفطلا هنبا ىلع روصتي
 . لوبقلا عئابلا زاجأ نإ الإ عنملا يدنع اهحصأ ( نالوق )

 ةفيلخلاو بألا ربجي ال لاح لك ىلعو « زاوجلا رابتخا « ناويدلا ه رهاظو

 نونجملا قافأ وأ لفطلا غلب اذإو ربجي :ليقو ،در وأ لوبق ىلع ديسلاو يصولاو

 .ىلع ءايلوألا ربجي الو ى فالخ رابجإلا يفف دبعلا قتع وأ بناغلا مدق وأ
 امم عيبملا ناك نإو ى كلذك مهل عاب هنآل بئاغ وأ نونج وأ متيل فالختسالا

 ننجت نإ : ليقو ى ميبلاك هلك كلذ يف ءارشلاو هعيب ىضم هؤارش لفطلل زوجي
 ص هريغ وأ ناك ابأ هيلع فلختسي نم لب درب الو هوبأ لبقي الف غولبلا لبق
 يفو : هلوق ليلدب ةزوحلا عم اهجرخي وأ نيخسرفلا جرخي نأ ةبيفلإب دارملاو

 نأ نكمي لب عيبلا دنع ارضاح الثم بآلا نوك مزلي ال هنإف . خلا بأ لوبق

 ةفيلخ هل نكي مل نإو ى لوبقلا بآلل كلذ لك يفو اهجراخو لايمآلا يف نوكي
 فالختسالا ىلع نوربجي الو هنع فلختسمل حالصلا ناك نإ هل اوفلختسي نأ مهلف

 . هؤارش حصي ال نم ىلإ عيبلا قلع يذلا وه هنأل

 ةقافإلا الإ ( عيبلا قلع لوبق لبق ) و عيب دمب ( رتنشم" ننجت نإو )
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 بلط نإ هيلع فالختساب هؤايلوأ ربجأ الإو ء تناك نإ هماقم هتفيلخو

 دترا نإ هلوبق زاجو . هماقمب هثراوف تام نإو ص رهظأآلا يف عئابلا
 وأ اقيقر عيبملا نكي مل نإ لوتقم وأ ملسم اهدعب و هتباتتسا مايأ

 ، برح ةلآ وأ افحصم

 داعأ نإ الإ مهللا "رم اك ناك نإ : لوقي نأ حبصفلا ( تناك نإ هماقمب هفيلخ و )

 عئابلا لخدي ما هنآل هماقمب هتفيلخ ناك نإو ى ةفيلخلا نم ةغوهفملا ةفالخلل ريمضلا
 قيلعتلا ىلع لوخد هل عيبلا نإف هوحن وأ نونجم عاب اذإ ام فالخب قيلعتلا ىلع

 نإ ) رمآلاو ليك وتلا لمشي ام دارأ ( هيلع فدلختساب هؤايلوأ ربجا الإو )
 اذه تدجو دقو عئابلا لام لطعتي الئل ( رهظألا يف ) كلذ ( عئابلا بلط

 ةفيلخ هل اوفلختسا نإ و « ضعب مالك مومحم يف الخادو جارختساب الوق رابجإلا

 ةفيلخلا ىضم فلاخف قافأ مث لبق وأ درف لبق ةفيلخ هل ناك وأ لبق وأ درف
 وهو ى رايخلا هلف الصأ ةفنلخلا دوجو لْبَق وأ ةفيلخلا لعف لبق قافأ نإو

 . كرتلا ةلزنمب هل نونجلا ثودح : لوقي نأ عئابلا دجي ال رهاظ

 يف راتخا ( هماقم هثراوف ) درلا وأ لوبقلا لبق يرتشملا ( تام نإو )
 مايأ دترا نإ هلوبق زاجو ) يدنع حضاولا وهو عيبلا نالطب « ناويدلا »

 مايألا دعب يأ ( اهدعب ) امأ ( و ) لوبق وأ زاجح قلعتم ةئالث يمهو ( هيابتتسا

 ( لوتقم وأ ) مالسإلل عجر هنأل هدر وأ هلوبق رظتني دحوم ( ماسم ) امإ وهف
 لبقي آلو آضيأ هلوبق زاج ادحوم الو الوتقم ال اهدمب يقبف هيلع ردقي مل نإو
 ص ثرإلا قيرط ىلع ال هدلول : ليق ى هلامو ‘ ملسم هثويال هنأل هنع هثراو

 افحصم وأ اقيقر عيبملا نكي مل نإ ) ءارقفللف نكي مل نإو ى لاملا تيبل : ليقو
 مه"ر دك و ليق انف نارفعزلاك عنصي كرشم عابي ال ام كلذ وحنو ( برح ةلآ وأ
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 > ريخ و ي رتشملل قلع > هل ١ ديف لت ر ا وأ نح وأ ترام عاب نمو

 . عنمو راتخملا ىلع زاح لوبقب تعمج تاقفصب دحاو عيب نإو

 مهرد نمثم هلحتسب وأ رجلا عنصي كرشم عابن ال : ضعب لاق هنإف ادعاصف اينع

 هدادترا نأل مالسإلل عجر ولو هلوبق زجي مل كلذ عيبملا ناك نإ و « بنع ادعاصف
 مدقتو ى هلوبق زاج : ليقو “ كلذ ءارش هل حصي ال لاحب عقو ذإ ءارشلل كرت

 ء مجر نإف 2 عيبلاك تركذ امو “ فنصملا هركذ ابف ءارشلاو حاكنلا يف مالك

 دعب لقي نا يزجمو هل عيبلا ءيشلا بحاص دارا نإ ءا رمشلا ددح ءاش نإف

 ٠ همحاص يضر نإ عوجر لا

 دادترالا دعب ( هل ) رهظ ( ادبف دترا وأ نج وأ تامف ) ائيش ( عاب نمو )
 نر ودب هل ادف عاب وأ > اذك طرشب وأ اذكب الإ وأ اقلطم عيبي ال نأ ادب ام

 لصوتي ملو هلق نإو هذخأ عيمملا لىق تإف ) ريخو يرتشملل قلع ( دترب نأ

 تادقعبد يأ ) 37 دحاو )ءيش ) عيب ناو ( هىلإ هلصوب نم اوفلختسا هلإ

 اذه ثلث هل حيبي نأ لشم ( لوبقب ) اتعمج نيتقفص وأ ( تعمج ) عئابلا نم

 هثلث مث ى رثكآ وأ لقا وآ كلذب هثلث مث رثكا وأ لقأ وأ ريناند ةرشعب لهملا

 اذكب هفصن مث الثم ريناند ةرشعب هفصن هل عيبي نأو ى رثكأ وأ لقأ وأ كلذب

 هعنمو يأ ( عنمو ى راتخا ىلع زاج ) كلذ وحن وأ بوثب وأ رمت نم اعاص
 . ملعأ هللاو ‘ فيعض وهو ضعب

 ٢٢٥ _ ) ج ٨ - لسنلا - ١٥ (



 باب

 نيلام نيلقاع نيلاب هدقع حص

 باب

 عيبلل دقاعلا يف

 ح ةأرماو لجرو ث نيتأرماو لجرك ( نيغلاب ) نيناسنإ ( ب هدقع حص )
 دقف الثم ةأرما تنبغ نإ و٤ىثنأ عم وأ لجر عم ىثنخ نمو نْييثنخ" نم حصو
 ث ثلثلا ىلع داز ايف انموقل افالخ اندنع ةأرملا ىلع رجحي الو « نبفلا كح رم

 عيبت ال نأ ىرقلا هذه يرخأتم ضعب ىأرو اهيلع رجح اهعييضت نيبت نإو
 ءارشلا كلذ لثمو ى ةحلصملل ارظن اهيلو ةرضحب الإ نيدلا ذخأت وأ لوصألا

 يرتشم امئاب دحاولا نوكي نأ زوجي : ليقو ى نهيف عيبضتلاو هفسلا ةرثكل
 طبضب وأ ی يرتشي وأ عيبي كب رخآلا هل نيب ذإ “ نزولاو ليكلا طبضب

 وأ نونجب دقعي الف ( نئيلقاع ) فرصلا باب يف للا ءاش نإ هطسب يتأيو “قوسلا
 وأ وحص دعب متأ نإ الإ دعب احص ولو هريغ وأ مونب هلقع ىلع بولغمو ناركس
 ى هب يرتشملل كلامو عيبملل كلام ( نيكلام ) نبغلا فرع نإ الإ هلبأب الو ددج
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 . . .. .. ... ... ... ليكوتلا مات يليكو وأ

 ليك وتلا ماتب دارأ ( ليكولا مات يليكو وأ ) هتطقل عيبك كلاملا ةلزنم اليزنت ولو

 نم رثكأبو رخآ امهدحأ لكوو اناسنإ امهدحأ لكو نيناسنإب قدصسف سنجلا

 وأ اهبئاغ وأ اهمىتي ىلع تلكو ةريشع وأ دحأ تلكو ةكرتشم ةعايجك ى نيناسنإ

 بستحملا مايقو رمألاو ءاصيإلاو فالختسالا لمش ام ليك وتلاب دارأ و ، اهنونجم
 ماتب جرخو ى اكلام رخآلاو يك و امهدحأ ناك اذإ ام ىلوألاب لخد و ى هوحنو

 وأ كلاملا ريغو لفطلا وأ نونجملا ليك وتو س هعدع روجحملا ليك وت : لمك وتلا

 زوجي هلعف زوجي نم لك : ليقو “ فالخ هريغ ليك ولا ليك وت يفو ى هريغ "دبعلا
 وأ ثرإب هيلإ لقتنا مث عيبلا بجوت ةجح الب هريغ لام عاب نمو « هريغ هليكوت
 وأ لاقتنالا لبق هكلام همأ نإو « ال : ليقو “ حصألا ىلع عيبلا لطب هريغ

 ى بصغلاب ملع نإ بصاقلاكف بوصغملا نم يرتشملا عجر نإو “ حص هدمي هعياب

 الثم ثراولا هعئابل بوصغملا عوجرو هعنم بوصغملا توم دعب لقتسا امو
 يرقملا ملسيف مث “ ريغي ملو رداق رضاح لام دحأ عاب نإو « ببسب عارزكف

 مت ركني ملو هل هنأ ايعدم هعاب نإو « متي ال : ليقو ى هعئابل زيجأ و هبرل نمثلا
 اهجوز نم ارهق وأ افوخ تعدا نإو ى فلخلا همامت يف : ليقو « يرتشملل ملسيو

 ص ىضرلاب ترقأ الو هترمأ ام تفلحو رثكأ وأ نيتنس دعب ولو عاب ابف تعجر
 سنراك ولو عيبلا يضمب : ليقو ى ملعلا دعب ضرت مل اهنأ و كلذ ىلع فلحت : لبقو

 . ابأ وأ اجوز عئابلا

 ولو هيلع هتبثي لوألاو ‘ ضعب ه۔هنمو هدلو لام عيب بألل ضعب زاجأو

 ءاربإ هلو اريقف ناك نإ ال اينغ ناك نإ هل نمثلا هونمض مهنأ الإ هوبأ ىنغتسا
 هكلمتو هنم هلام عزنو “رخآ هجوب هل هيلع نيد نم وأ كلذ نم هل هنامض نم هسفن

 كيبأل كلامو تنأ : يور امل دلولاب رارضإ هنأ تبثي مل ام هنع ىنغتسا ولو هيلع
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 قيقر وأ يص عيب ًافرع زاجو ى امهدحأ ىلع وأ ايهيلع روجح ال

 لاسراب ةهك افك هنمث لقي ام

 ىتح هلامب قحأ "لكو هبسك نم هدلوو هبسك نم لجرلا لكأي ام لضفأ : اضيأو

 ؟ اقلطم هدلو لام بألل له مهفالخ ىلإ فالخلا عجرمو « دلاولاو دلولا ىقح

 ةيقتلا كلاملا ىعدا نإ و « هللا ءاش نإ ةكرشلا باب يف كلذ يتأيو جاتحا نإ وأ

 نم وأ هنم فوخلاب عونم هنأ ارس رهشأ الإو نكمأ نإ ارهج رييغتلاب نيب
 دقو مهدحأ تام نإو ى مهدحأ تمي مل ام عوجرلا هل : ليقو “ اهنم وأ يرتشملا

 :ليقو “مكحلا يف هيلع تبث ريغي ملو غولب دعب ملع نمو هيلع تبث عيبلاب وه ملع

 ملو عيبلاب هملعو هغولب دعب يرتشملا تومي وأ ريغي ملف هدعب هيلع يعدي نأ الإ ال
 ىلعف درلا نم يرتشملا عنتما نإو . كلذك هوحنو نونجلا نم ةقافإلاو « ربغي

 اهلضفاف ابضاغ ناك نإ : ليقو ى بلطلا موي : ليقو ، عيبلا موي ةميقلا عئابلا
 وحنو هتجوز قالط وأ هدبع قتع وأ هلام عيب نم هريغ لعف امب هبلقب يضر اذإ و
 ص بلقلا ىضرب همزلي ال هنأ : قالطلا يف ليقو & كحلا يف ال للا دنع تبث كلذ

 ( امهدحأ ىلع وأ اهيلع روجح ال ) اعامجإ تبث كلذ يف ىضرلاب "رقأ اذإو

 مل اذإ هيبأ لام نم هب يرتشي امو هيبأ تحت يذلا غلابلا عيبي ام هيلع يقبو

 ص هلعف لطب ههفسل هيلع رجح نإو ى ههفسل هيلع رجحي مل نإ زئاج هنإف هرمأي
 هيلع رجحي مل ولو لصأ ءارش الو هيبأ لصأ عيب حصي الو ، هريغ لام يف ولو
 ةلزنم وأ كلاملا ةلزنم ليزنتل هركذي مل فنصملا لعلو « هوبأ هزاجأ نإ الإ

 . ليكلزلا

 قيقر وأ يبص عيب ) اضيأ هيف زوجي : ليقو « مكحلا يف ال ( افرع زاج و )
 ديسلا نمو مئاقلا وأ ةفيلخلا وأ يصولا وأ بآلا نم ( لاسرإب ةهكافك هنم لقي ام
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 ( ضعب دنع ) اهمهتت ملو هيلإ سفنلا تنأمطا انونظم وأ هب عوطقم الاسرإ
 هب لس رأ هنأ سفنلا نانئمطا .وأ لا۔.رإلاب ملعلا عم هشمت رثكي ايف ةهارك عم

 دبعلا لمف زوجي هنأ يدنع قيقحتلاو ى عنملاب لوقلا لصألاو ء عيبلاك ءارشلاو
 لعلف رجتلا يف هل نوذأملا لصف ًامطق زوجي اك لعفي نأ هالوم هزاجأ اذإ اعطق

 هتارصتخم ضعب يف فنصما ركذو “ طقف يمصلا ىلإ عجار ك ضعب دنع : هلوق

 اوجرخأ نإ باوبآلا ىلع عئاضبلاب نيزرابلا نايبصلا نع ءارشلاب سأب ال هنأ

 نإ كولمملاو يبصلا نأو ، مهرمأ رهش وأ كلذل اوجرخأ مهنأ يرتشملا ملعو كلذل

 نذإب الإ كلذ زوجي ال : ليقف “ هريغ وأ قوس يف هريغ وأ الصأ ايرتشا اعإب
 نالسر امهنأ افراعتي ابفو تيناوحلاو قاوسألا يف زوجي : لقو ى ديسلا وأ بالا

 ةداسلاو ءابآلا يأر ملمي مل ولو ةيرقلانم رجاتلا ناك ثيح كلذ زوجي : ليقو ى هب

 آريثك ولو كلميو ريثكب ولو لسري نم نايبصلاو ديبعلا نمف فلتخت لاوحألاو
 عئابللف رثكأ وأ نيعون يبصلا بلط اذإو “ مهلاح ةفرعم ىلإ مهلمامي نم جاتحيف
 مل نإ هتميقب طسوألا نم هل عيبيو ةيمست نيع نإ الإ لك نم فصنلا عيبي نأ
 نإ و ى هل نيمي مل نإ هتميقب هنم هل عاب لضفألا الإ .هدنع نكي مل نإو ٤ هل نيعب
 اهبلطي نأ هل سيلو : لبق ث هنم زئاجلا ذخأو اهيدىب هدر هلف فيزم نمثب ايتأ

 غلابلاك وأ يصلاك قهارملاو ‘ اهلسرم بلطيلف السرأ نإ الإ هب طلغ امب

 : . نالوق

 مزلو هلسري مل نإ هبلإ هدر هيبأ ىلع سيلف فلتف ائيش يصل عاب نم : ليق
 : ليقو ، امهانلسرأ ام افلح لاسرإلا ركنأ نإو دبعلا لسرب مل نإو ، ديسلا

 هدنعو ةعلسب رجات يبصلا دصق اذإ و ى ءارثلا وأ ميبلل ايهئيجمب انملع ام نافلحي
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 اهب ىوقيو ةحص دعب تبثي له ، نبغي مل نإ هؤارشو ضيرم عيبو
 . . . . . . . . ضرمي فعض ام

 تاإو عيابي نأ دبعلل زاجو « رجاتلا هل اهارتشا نإ الإ اهءارش هل زجي مل دعاق
 ءارثلاو عيبلل يبصلاو دبعلاو ةأرملا لاسرإ ديتعا نإ : رفعج نبا لاق ةئسنب

 يف سك هلو ريبكلل عيبي امع عئابلا مهصقني ال نكلو ى مهتعيابم تزاج
 يأ هحلاصم نم ولو ءارش الو عيب يبص ىلع مكحلا يف تبثي الو ةليلقلا ءابشألا
 . لوق ىلع

 مامإللف “ هيلع روجحملاك هنآل “ حصي ال : ليقف ضيرملا عيب يف فلتخاو
 فعضل هتحص : ليقو ى هتوم لبق هضقن ثراولاو دلبلا مئاقو مكاحلاو يضاقلاو

 رجحي مل ولو اعرش هبلع روجع وهف لقعلا صقانو نونجملاو يصلاب قحتليف هلقع

 شارفلا مزل نإ هلام يف ثراولا هكراش دق ضيرملا نألو « ءادنلاو ناسللاب هيلع

 نم ءافوب عاب نإ : ليقو ى ثلثلا نم هضرم يف هلاعفأ نأ كلذو همزالي مل نإ داكو

 نبغ هيف ناك نإو « هل لقع ال هنأ نيبت نإ الإ هضقن دحأل نكي ملو حص نمثلا
 ةرجألاو ءارشلاو ى هتحص لبقو ى هتوم دعب هضقن ءالؤهلف سانلا هب نباغتي ال

 هب نباغتي ال نبغ ناكف ريثكب الثم ىرتشا اذإ « عيبلاك هلك كلذ يف امهوحن و

 ال اضرم ( ضيرم ) عيبو لصألاو ‘ فوذحم هربخ أدتبم ( عيبو ) “ سانلا

 اهيف ( نبغي مل نإ هؤارشو ) “ حيحصلاكف جرخي نم اماو هحلاصم ىلإ هيف جرخي
 ( اب ىوقيو ةحص دعب ) اي__منم لك ( تبثي له ) اهيف لوقم وأ اهيف فلتخم
 تتبثأ مث هريماسم كرحتت ربابك وهف ( ضرمب ) اهنم ( فعض ام ) ةحصلاب يا
 مامإللف اضيرم ناك نح هزأ كلذ هحوو ك هرك وأ بحأ هتحص د رح تبثف
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 يلوضف عيب دقعنيو س نالوق ؟ هفعض مدقتل هضقن هل وأ

 رش و ١ ؤ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 يف نكي مل "حص ااو “ تام نإ هضقن ثراوللو ك ضقني نأ ثراولاو هوحنو
 لبق ضقني ملو حص دق هنآل « هل الو « ثراولل الو هوحنو مامإلل لخدم كلذ

 ( هفعض مدقتل هدقن هل ثوأ ) “ توملاو ضرملا مدمل ضقنلل هجو الف هتحص

 اهيف ناك نإ و ‘ لقملا حيحص ناك ذإ لوآلا يدنع حصألاو “( نالوق ) ؟ضرملا
 هؤارشو هعيب حصي ال : ليقو ى "رم دقو ‘ فالخلا هيفف حيحصلا نبغ كف نبغ
 عاب نإ هلك هب نبغ ام : ليقو « ثلثلل نبغ ام عجريف هضرم يف تام ولو حص لب

 . هنم ىرقشا وأ فثراولل

 لك امأو ضمب دنع هركملاو مدعملا و سلفملا عيب زوحي ال : « ناويدلا » يفو

 امو شطعلاب وأ عوجلاب وأ قرحلاب وأ قرغلاب وأ ضرملاب كالملا ىلع فرشأ نم
 ص ها ثلثلا زواجي مل نإ زوجي : ليقو ى ال : ليقو “ زئاج هعيبف كلذ هبشأ

 ىلع داز ا_ه الإ صاخ رإب ولو ةثرولا ريغل هؤارىشو هعب زاج هضرمب تام نإو

 الإ و هلف ثلثلا هعسو نإف ةيصو دعي : ليقو ع مهل هدحو هدري هنإف ثلثلا
 اج و حيحصلاب صوصعحم ريغ هنإف اضرأ ا قباسلا فالخلا نيفلا يقو “ هيف صصاح

 ‘ : ةث زاجأ نإ الإ الىلق ولو داز ام دريو ةلماعملا موي ةميقلاب ثراولل اضرأ

 كلذ يف اهوحنو ةرجألاو نمثلا نم ءافوب عاب نإ الإ حصي ال ضيرملا عيب : ليقو

 . ءارثلاو عيبلاك

 رئاسو ) هؤارشو يلوضف عيب ( ةمكلاملا دنعو انضعد٫ د_ةذنع ) دقعني و (
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 . ال : ليقو ، هيلع دقع نم ىضر طرش نإ

 هملع د وةءلا دري ىتح ةلماممل فرصت الف ( هيلع دقع نم ىضر طرش نإ ) دوقملا

 ،كلذ دقعني ( ال : ليقو ) ‘ ىضرب وأ دربيل هرابجإ نم دب الف ىلوضفلا لمف

 نأ ل۔هاعمالف يضرو ربجأ نإو ث هيلع دوقعملا رابجإ مزلي الو فرصتلا هلماعملف

 . انضعبو يمفاشلا هيلعو « عنمي نأ و زيح

 اه عيب نع يهنلا يعفاشلا ةجحو ث طقف ءارثلا دقعني : ةفينح وبأ لاقو

 : تلق" كل اكلم ناك اذإ ءيشلا نإف ع كل اكلم سيل ام يأ « كدنع سيل
 : اولاق “ هريغل ال هسفنل هعيب ىلع ة.كلاملا هتلمحو ى رضحي مل ولو « اذك يدنع

 هسفن ىلع عيبي ناك مازح نب ميكح يف درو امنإ يهنلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 . هدنع ستل ام

 ىلع يهنلا درو اذإ له :ةروهشملا ةلأسملا فالخلا ببس : مهنم دشر نبا لاق

 يمفاشلاو ى انضعب لوق ىلع ةجحلاو « ها ؟ ممعي وأ هببس ىلع لمحي ببس
 هل يرتشي ارانيد يقرابلا ةورذل عفد تلل هنأ يور ام ى ةفينح يبأو « روكذملا

 رانيدو ,ةاشب لع هملإ ءاجف ص رانيدب امهادحإ عابف نيتاش هل ىرتشاف ةيحض

 نيتاش ءارشب الو عيب الو ءارشب نيتاشلا ىدحإ يف هرمأي مل هنأ عم هلعف زاجأف

 ثيدحلا اذهو“أارانيد اهنمث نوكي ةاشب هرمأ لب “الثم رانيد فصنب ءارشلاب الو

 ص هاضر يلوضفلا طرتشي م ولو هيلع دوقعملا يضر نإ عيبلا داقعنا ىلع ليلد
 نممهارلا عيب كلذب لخديو ‘ فنصملا ةلأسم ضرف وه اك هطرش نإ فيكف

 ى دقعلا "×ص : ليقف يضرو نهترملا ىضر طرقشا نإف “ هنهترم نذإ الب نه رلا
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 نهارلا هيلإ لسري وأ ‘ يرقشملا ةرضح هتتي وأ نهترملا هددجي لب ال : ليقو

 يلوضفلا عيب يف فالخلا ناك اذإو ى رتشاف نهارلا عاب اب تعب دق ينأب هربغ وأ

 يضر نإ تبثي :ليقف “ىلوألاب اطرتشي مل اذإ اهعيب يف وهف اطرش دقو نهارلاو

 هل لاملا نأ عم يلوضفلاك نهارلا تلمج امنإو ةمماتم وأ ديدحتب الإ ال : 17

 حرسي ملو هل نذؤي مل يذلا دبعلا يلوضفلا يف لخدو “هنهر يف افرصت كلمي ال هنأل

 . لسري مل يذلا لفطلاو « لسري ملو
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 باب

 دوجولا مولعملا دسفم طرشو ًابرو ررغ نم ملاسلا وه هيلع دوقعملا

 : ًانمثم ولو هميلست ىلع رودقملا لجأ نإ لجألاو ردقلاو ةفصلاو

 باب

 تايرتشملاو تاعيبملا نم هيلع دقمي ايف

 ابرو ررغ نم ماسلا وه ) اعرش هيلع دقملاب دتعملا ( هيلع دوقعملا )
 ةمالسلا ركذ (لجأ نإ لجألا و ردقلاو ةفصلاو دوجولا مولعملا دسفم طرشو

 (هميلست ىلع رودقملا) احاضيإ هرك ذ نكلو « كلذ ملع رك ذ نع ينغي ررغلا نم
 ةمالسلاب دسسقتلا نأل [انث ولو : لوقي نأ ىلوألا ( انمثم ولو ) همئاب وأ هيرتشمل

 ناك ولو ى نمثلا يف هنم رهشأو رهظأ نمثملا يف ميلستلا ةردقو ململابو كلذ نم
 ءانتعالا ةدايزب ىل'وأ دييقتلا كلذ يف نمثلا ن ربتعا نإ الإ مهللا ،اهيف هنم دب ال

 ىلع رودقمب جرخو ى ديقلا كلذب هيف ىنتعيل الصأ هلعجف هيف لهاستي دق هنأل
 : لاق نإو ص كلذ وحنو ءاوهلا يف ريطلاو بوصغملاو هتقابإ يف قبآلا هميلست
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 باغ نإ لبق هاميلعي مل نإف { ينرم رضح نإ هعيب ةحص يف فالخ الو

 ءيج نإ زوجو ‘ فصاوب نإو : ليق ، حصي مل هتيؤر ترذعت وأ

 > ضعب دنع فصو نإ هتى و هور لدعب هي » رتشم ةخ و 0 هتفصب

 يبوث يف وه مهردب : لاق نإو ى ةقيقحلا هنأل ى هتيؤرل جتحي مل ' مهردب هتيرتشا
 اذإ عبلا متي وأ هراضحإ نم دب ال لوهجم كلذف اذك عضوم يف وأ رادلا يف وأ

 الثم مهرد فيز نإف “سانلا هب شغي نأ شوشفملا الو هب شغي ام عابي الو رضح

 . هيدي نيب هرسكي وأ رك دمب الإ مهريغو دوهيلاك هب شغي نمل عابي الف

 ى مضلاب «( لبق" هاملعي مل نإف ى أينرم رضح نإ هعيب ةحص يف فالخ الو )
 ليلعتلل ةزمهلا حتفب وأ ى هاملمي مل نإ : هلوق نم لاتشا لدب ( باغ نإ ) : هلوقو
 ( حصي مل ) هرب ل نكل رذمتت مل وأ ( هتيؤر ترذعت ) نكلو رضح ( وأ )
 وه امنإو ى هنم اثيربتو لوقلا اذهل اضيرمت ليق ظفل طيسوت سيل ( : ليق ) هعيب
 راتخا هنأ نم هركذي مل ول مهوتي ام هب عفد اذك لاق نم ءاملعلا نم : كلوق ةلزنم

 هملع نإ امهدحأل وأ اعيمج الهج نإ ايل هفصي ( فصاوب نإو ) ى لوقلا اذه
 دحاو هملع ولو زوجي ال اذك و ى هلك كلذب قداص هاملعي مل نإف : هلوق نإف رخآلا

 : هلوقب هداقعنا ركذو « عيبلا داقعنال يفن هركذ امو هملع نم رخآلا لتك و

 وأ ةالوتم ريغ ةمأ و أ ةأ رما اهب امل تءاج ولو ى ( هتفصب ءيج ن إ زوجو )

 دق هنأل ءىشلا بحاص فصوب زوجي ال : لبقو « رخآلا هقدصو هيرتشم وأ هعئإب

 . . هفصوب قثوب الف ةدايزلا دصقد

 جرخ ولو فصولا ىلع ةارتشاف هل ) فصو نا هتيؤر دمب هي رتشم ريخو (

 فصو اك جرخ نإ : ليقو ى نايعلاك سيل ربخلا نال ( ضعب دنع ) فصو اك
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 ء هعئاب هفرع نإ نسحتساو

 : بوبحم نبا لاقو ى فلخلا ىلع هل فصوو عئابلا هملعي مل نإ اذك و « همزل هل

 « رخآلل فصوو ى طقف امهدحأ هملع اذإ رييختلا نم هل لهاجلل ام ايهنم ماعلل

 . ضمي هراتخاو ى ايهنم هلهج نم ةيؤر ىلإ عيب وأ

 هل فصو اك جرخ ولو هتيؤر دعب يرتشملا ريبختب لوقلا ( نيمحتساو )

 عئابلا ملع : لوقأو ث ليق اذك ع زجي مل الإو فصوب ال هسفنب ( هعئاب هفرع نإ )

 ع دحاو يرقشملاو عئابلا كح نآل ى هب يرتشملا ملمك هقح يف فاك فصوب

 هبلع لدي اك فصولا نم ةفرعملا لمشي ام عئابلا ةفرعمب فنصملا و خبشلا دارأ لب

 و_مف ةفصلاب قلعتم هنأ عم املع هامسف “ ةفصلاب قلعتملا ملعلا ناصقن لمه : هلوق
 مدعل نيقي الب تناك ولو ةفرعمو املع ةامسملا تاكاردإلا لهج نم كاردإ

- 

 . يتأي اك ةيؤرلا لبق راكنإلا وأ ىضرلا ربتعي الو ى ةدهاشملا

 “فصولا هيف يرجي امم نهوحن و ءاملاو بتاكملا و ملسلا ريغ يف وه امنإ فالخلا و

 لثمو ةيقيرفا و ناسارخ لثم آدج دعبي ال نأ ةفصلاب ةعيابملا يف مهضعب طرتشاو
 هتيؤر نكمت ثحب ادج برقي ال نأو ى ررفلاو رطخلا ةرثكل سلدنألاو زاجحلا

 زيجأو ت ررغلا نم برض اهناكمإ عم ةيؤرلا نع ةفصلا ىلإ ايلودع نآل ةقشم الب
 بئاغل ءارثلاو ءآر اذإ رابخلا يرتشملل لمجي نأ طرشب فصو الب بئاغلا عيب

 ململاو فصولاب ملعلا نأ ىفخي الو ى يتأي ايفو اهلك لاوقألا كلت يف بئاغ عيبك

 د_ةو ى ريسيلا ررغلا هيف نوكي دق صقان فصولاب ململاو ى ناتوافتم ةدهاشملاب

 كحي هنكل آريثك جرخ ولو عيبلا تبثيف اريسي هربتمي ضعبف « ريبكلا نوكي
 عيبلا كلذ ربتعا هريخ نمو «عيبلا لطبيف اريبك هربتعي ٦ضعبو « نبغلا كح هيف

 هقحلي ررغ الو فصولا نع جرخ ولو راتخا ىأر اذإف « طورشلا رايخلا عيبك
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 تلاطو باغ ولو هاملع نإ : ليق ) حصو

 عيبلا تبثف اريسي نوكي نأ نع الضف نقيتم كانه ررغ ال هنألو ى رسخ هنال

 . ةيؤرلل قلع لب لطبي ملو تبثي ملف لطبيف اريثك وأ

 ةدهاشمب دحاو وأ فصوب وأ ةدهاشم لبق هاملع ولو بئاغلا عيب عنم نمو

 ريغ نوكي دق هنأ ىلإو ط ررغ هيف نوكي دق هنأ ىلإ رظن فصوب رخآو
 لفسألا نأ ىلع اهمف يف ام رظنب ةرارقلا ميب يف لاوقألا كلت يرجتو ، دوجوم
 ام ةفصب تاةزجلا ددعب فوصلا عيب اذك و ى ةيباخلاك ةرارغلا لثم اذك و ى هلثم

 وحن يف فازجلا عيبو ددملاب عيبلا نيب قرقي : لاقي دقو « لمأت ةرارفلا مف ىلع
 نبفلا وأ ، بيعلا كح هكح ريغ نوكيو ى ددعلا يف لاوقألا نوكتف ةرارغلا
 عيبلا لبق هفلت يرتشملا ىعداف ابئاغ عيبملا فلت نإو ى لمأت هيف جرخ نإ

 ةلغلا امأو ى بيعلا ثودحو ومنلا يف اذك و ث عئابلا لوق لوقلاف هدعب عئابلاو

 ءارشلاو عيبلا ءاوسو ى عئابلا لوق عضو ابفو“يرتشملالوق رجشلاىلع ايف لوقلاف

 ع هب امهاضرب الإ ضقنلا ايل نكي مل ةفرعملاب ناميابتملا "رقأ اذإو ى ريغلل وأ سفنلل
 ص هلبقأ ملو هرأ م : دعب لاق مث ى هتلبقو هتيأر : يرتشملا لاق نإ اذك و

 هارتشا هنأ ملع ام عئابلا فلح هب لهاج وهو ةفرعملاب يرتشملا "رقأ نإو
 ةفرعمب رارقإ نكي مل نإو ى اهيف نيمي ال :ليقو “عيبلا حصو عئابلا اذك و الهاج
 لوق : ليقو ى عيبلا لطبأ و نيمي هيلعو لهجلا ىعدا نم لوق لوقلاف ى ةيؤر وأ
 لوقلاو ى عيبملا هديب نم لوق : ليقو “ حيحصلا وهو ى عيبلا اههتابثإل هافن نم

 نّسبيلف خسفو ابرك دسفم ىعدا نمو ى لكلا لهج يف لوقلاك ضعبلا لهج يف
 . امهوحن وأ طرش وأ رايخ يعدم اذك و « مصخلا فلح الإ و

 تلاطو باغ ولو ) آاميمج ( ءاملع نا : ليق ) ص ءيشلا عيب ( "حصو )
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 ه ناويحك صقن وأ ةدايزب هلاح نع ريغتي ال ناك نإ هتدم
 باغ نإ ريغتي امو « راتخملا وهو ، طقف لوصألا يف : ليقو

 هتدم لهو « هيف ريغتي ال ايف حصو .دسف هيف ريغتي اردق اينع
 ناويحلا راغصل

 ( ريغتي ال ناك نإ ) فاضملا فذحف هتبيغ ةدم تلاط دارأ وأ ةبيغلا يف ( هتدم

 ؤ لوصأو ( ناويحك ) نيربتعم ( صقن وا ةدايزب هلاح نع ) هتبيغ ةدم يف
 طقف يرقشمالف اصقان دجو نإ : لبقو “ ضقنلا ايهنم لكلف ريغتم دجو نإو

 : ليقو « رثؤي ال : ليقف رييغتلا [لق نإو “:ضقنلا عئابللف ادئاز وأ ضقنلا

 ةميغلا عيب حص ( : ليقو ) رخآل ناك امهدحأل ضقنلا ناك ايلك : ليقو ى رثؤي

 ولو بئاغلا عيب زوجي ال : ليقو « ( راتخا وهو “ طقف لوصألا يف ) مللا عم

 ضراألاك اهتدايز وأ ةوقلا صقنب ولو ريغتي هنأل اضرع وأ لصأ ناك ءاوس ملع

 ملع نإ : ليقو “ صقنيو ديزي دق رجشلاو “ فعضيو مده دق ءانىلا نأ ايس الو

 اعيمج اهنع ةبسغلا لمشي ام دارأ ( ايهنع باغ نإ ريغتي امو ) زاج الصأ ناكو
 اءاآش نإو “ هاملع اك دجو ولو ( دسف هيف ريغتي اردق ) امهدحأ نع ةبيغلاو

 . هاتي نأ زيجأو هايأرو ارضح اذإ عيابتلا اددج

 (هيف ربفتي ال ايف ) هاملع نإ : ليق “ حصو : هلوق نم "رم ام ىلع ( حصو )
 ص ريغتي نم موهفملا ريغتلل ءاملاف ع ريفنتلا ةدم يأ ى ( هتدم لهو ) ى ةدملا نم

 يناثلا ىلعو ىلوأ لوألاو ع فاضملا فذحف ميبملا بئافلل ءاملاف ى هريغت ةدم وأ

 عم ءاهلا نم الدب وأ « راغصل ةدملا ينعأ يأ انييبت خلا ( راغصل ) : هلوق نوكي
 امهوحنو زعملاو نأضلا يهو ( ناويحلا ) راغصل هل ةدملا لهو يأ ى ةردقم مال
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 عيبو ، فالخ ؟ ةعبسلا ميدقتب كلذك هرابكلو ةعيس وأ مايأ ةنالث

 لبق هفرعو هنولو هنيع يف ريغتي الو رظن ىلع فقوتي ام ىمعألا

 > دساف : لىقو ‘ حيحص : لق > ىمعلا

 ريعبلاو سرفلاو لاغبلاو ريملا يهو ( هرابكل و “ةعبس وأ مايأ ةثالث ) اهنود امو

 لوق ىلع ( ةعبسلا ) لوق ( ميدقتب ) نكل ( كلذك ) ةثالث وأ ةمبس نهوحنو
 راغصلل وأ ةثالثلا لوق نهف راتلا نإف٬ راقصلا فالخب نهيف راتخا هنآل « ةئالثلا

 هركذ اك ةينامث لكلل وأ ةعبس لكلل وأ « ناويدلا ه يف هركذ اك ةثالث رابكلاو

 . ( فالخ ) ؟ ركب نب دمحم 7 دحأ ساسملا وأ

 اهعيابت ملف ددعتم اهك رتشا ةميهب الإ بئاغلا عيب زوجي ال : ,ضعب نعو
 لوعفم ( ام ( هؤارش و ( ىمعألا عيبو ) ى مايأ ةعبس نم "لقأ تباغ نإ مهنيب

 ىاهنم ءزج وأ ءاملا نيع عيب رظن ىلع فقوتي ال امو “( رظن ىلع فقوتي ) عيب
 مدمل فعض هيفو ى فقوتي ىلع فطع ( هفرعو هنولو هنيع يف ريغتي الو )

 فقوتيف الإو يضاملا ىنعمب « فقوتي ه نوكي نأ الإ مهللا ‘ نامزلا يف ةقفاوملا
 ريدقت ىلع الاح نوكت نأ زوجيو « ةيكحملا لاحلل فرع : لاقي نأ الإ و لاحلل

 ةدرجملا ةيوضاملا نارتقا يف فالخلا ىلع اهريدقت نودب وأ ، هفرع دقو يأ « دق »

 : ليقو ) ‘ رضحي مل ولو ( حيحص : ليق “ ىمعلا لبق ) لاحلا واوب ةفرصنملا
 هنأل هسمل ولو هروضح مدعك هروضح نأل > ريغتي ال ناكو > رصح ول و ) دساف

 هتيؤر نيب ناك نإو ى لبق فرع ولو بئاغلا عيب زيجي ال نم لوق وهو هاري ال
 هعمب زوحح > لسىقو ك » ناويدلا , رهاظ رايتخا وهو > زح ل ريفتي امدق هامعو

 نإ زوجي : ليقو ى ريغتلا ةدم هيلع ضقت ملو ىمعلا لبق هفرع نإ ريغتي ام اضيأ
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 ،آاضيأ نالوق ؟ال وأ ةيلوفط ةفرعمب غولب دعب دقعني لهو

 ' ريصبلا يف رم ام هيف.نوكمف لبق هتفرع ام ىلع قاب وه : هل ليق و أ هل فصو

 موي عبرك ةيمستب وأ ةليللاب وأ مويلاب ءاملا عيبك رظن ىلع فقوتي ال ام امأو
 ص ال مأ ىمعلا لبق فرع ىمعألا عيب حصي ال : ليقو “ حيحصلا ىلع زئاجف
 فقوتي ام عاب اذإ :ليقو ىال مأ زظن ىلع فقوتي « ال مأ ريغتي ى اضرع وأ الصأ

 . زاج هضقني ملو هل امفن ناكو ىمعلا لبق هرب ملو هيلع

 رصبي الام ضقن نإو 4 مارح وهو ال : لبقو : هتارصتخم ضعب يف لاق
 تام نإ اذك و : ضعب لاق « هثراو عجرب مل تام نإو « ءاش نمل هضقن زاج

 ى فالخلا يف عيبلاك ءارشلاو هرصبي مل ولو فخ ام هعيب زوجي : ليقو “ يرتشملا

 رم ام ىلع هل فصو وأ ىمعألا هماع نإ امهربغ لام ضيرملا عيبو هعيب زاجو

 نأ ىمعألل يغبنيو « ميبلاك ءارشلاو لع الب ىمعألا هعابف هبحاص هملع وأ

 هتجوز قالط ىمعألا عيب زاجو “ ىريو ملع نمم يرتشي وأ هل عيبي نم لتكو
 يف يذلا قادصلا هؤارشو هحاكنو هؤادفو :هعلخو هقتعو هليك وتو هيف هتبه و

 يزجت ال :ليقو 0 ةاكزلا ضبقي نأو هضبقت مل نإ ىثنأ ناك نإ هل يذلاو ى هتمذ

 راهن هافرع نإ و“نقتي ىتلا لاعفألا رئاسو هيلع ام يضقي نأ و.ةلاكو الب اهبحاص

 . حابصم وحنو روضحب الإ ال : ليقو « زاج اليل هعابو

 لفطلا ةعيابم زاجأ نم لوق وهو ( ةيلوفط ةفرعمب غولب دعب دقعني لهو )
 البو هنمث رثك ولو هقالطإ و ههومع ىلع انه داقعنإلا ,زكل قباسلا ليصفتلا ىلع

 هملع دقو هنع باغ ام هؤارشو غلابلا عيب زاجأ نم ضعب لوقو “ لاسرإ

 ةعيابم زجي مل نم عيمج لوقو “لفطلا ةعيابم زجي مل نم ضعب لوق وهو ( ال "وأ )
 ى يناثلا يدنع مكحلا باب يف حصالا ( اضيأ نالوق ) ؟ امولعم ولو باغ ام
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 للل هف رعم حصت الو > هكعك هلكوم نع ىفاك لسكول ( لعو

 . رث ءوضب نإو

 نوك و۔هو ( هسكعك ) هنع بئان هنآل ( هلكوم نع فاك ليكولا ماع و )

 فالختسالاو رمآلا اذك و ى هل ةدقعلا نآل ص ليك ولا ملع نع ايفاك لكوملا لع

 . اهوحنو

 ىمس ىلاعتو هناحبس هللا نآل ، ( رمق ءوضب نإو ىليل ةفرعم حصت الو )
 ك )١( 4 لسلا ةيآ ان وحم < : لاق لب « هريغ نم رمقملا نثتسي ملو سابل ليللا

 ىلع هتفرعمب عيابت حصي الف ‘ ءاوس همدس و رمقلا ناك وحم رمقلا رون ناك اذإف

 تاقوأ نم رمقملا ليلل اينثتسم ءوض هنآل هتفرعمب انموق ضعب زاجأ و “ حيحصلا

 ثلثلا يف وأ ى رمحألا ىقفشلا بويغ لبق هزاوج نم ىلأوأ وهو ى رمقملا ريغ ليللا
 نإ رمحآلا قفشلا بغي مل ام "ضعب هزاجأ دقو ‘ بذاكلا رجفلا يف وأ ى لوألا

 بغي مل ام زيجأو ى كلذك ليللا نم لوألا ثلثلا يف زيجأو ى ةفرعملا تيعُدا
 دمحأ نب ليلخلا لاق دقف الإو « هعضوم نع بغي مل ام يأ ى كلذك ضيبألا

 يفو ى ىرخأل ةهج نم لقتني لب ةيلكلاب عطقني ال هنإ : - هنع هللا يضر
 زوجت هنإف رظن ىلإ جاتحي ال ام امأ و ى فالخلا بذاكلا رجفلا عولط دعب هزاوج

 هيف هتميابم زوجت ليللا لبق فرع امو « ال : ليقو ‘ يدنع امطق آليل هتعيابم
 . ال : ليقو ى ريغتي ام ردق قبي مل ن !

 ى ليللا يف هفرع نمل رهوجلا يف الإ ليللا عيب زوجي ال : « ناويدلا ه يفو

 . ١٢ :ء ارمإل ١ ة روس ) ( ١
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 اهتفرعم الب هليكو هل ىرتشا ايف لكوم ريخو ء حابصمب تحصو

 مدق وأ لاز وأ تام ناف ‘ هف رعب ال ام محل ىرتشا نإ ريخ ةفيلخو

 . اضيأ اوريخ نونجم قافأ وأ لفط غلب وأ بئاغ

 زوجيو راهنلاب هعيب زاج ام لك : ليقو ى لبق هافرع امب زئاج ليللا عيب : ليقو

 وأ اراهن هازاجأ نإ : ليقو ى رانل وأ اراهن دقعلا نادعي عنملا ىلعو ها ليللاب

 ( حابصم ) ك ةدقوم ران ( ب ) ليللا ةفرعم ( تحصو ) ؤ زاج رانل

 صوصنم ال جرختسم فالخ ةدقوملا ءوضو رمحلل عبابتلا ق و > امهوحنو ةعمش و

 . هبلع

 (هليكو هل ىرتشا ايف) هليك و اذك و - فاكلا رسكب _ ( لكوم ريخو )
 امهدحأ لع ةنأ "رم دقف امهدحأ فرع نإو ( اهتفرعم الب ) هلام نم عاب ايفو

 : ليقف “ عنمو زاوج نم "رم ام هب امهدحأ ملع وأ فصولاب اهملع يفو « فاك

 لكوملل رايخلا تبث ثيحو « لكوملل رايخلاف ى ال : ليقو « رايخ الو “ يزجي
 لكوملا ةزاجإ ىلإ هرمأ فقو ملعي ال ايف ىرتشا وأ عاب ال ليكولا نأل تبث امنإف
 ءاوسو « رايخلا ءارش وأ رايخلا عيب ىلع هلك وي مل هنأل رييخت هل نكي ملو ى هلاطبإ و

 . اهجراخ وأ لايمألا لخاد رضحي مل وأ لكوملا رضح

 مئاقلا بستحاو رومأملا لمشي امو ليكولا لمشي ام دارأ ( ةفيلخو )

 دجسم وأ هيفس وأ نونجم لفط وأ بئاغ بئانو : لاق هنأكف نونجم وأ لفطب

 نم عاب وأ هريغ وأ وه ( مل ىرتشا نأ رمحم ) كلذ وحن وأ فلو وأ ىلصم وأ

 وأ بناغ مدق وأ لاز وأ تام نإف “ هفرعي ال ام ) مهيلع وأ مهل دقع وأ مهلام
 ةفيلخلا نود مهدحو ( اضيا اورتيخ ) راتخي نأ لبق ( نونجب قافأ وأ لفط غلي
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 ليكول ال ةفيلخل تبثو ص هسفنل ىرتشا ايف ثروم رايخ ثرويو

 يف هل نونأملو ى هلكوم ضوف نإ اضيأ هل رهظتساو دييقتو قالطإل
 هلامب رجتا نإ هديسك رجت

 لبق ناك اك رايخلا مهل نإ : اضيأ هلوق ىنعمو “ تام نإ هتثرو نودو يبح نإ

 دارملاو ی بئاغلا مدقي ىتح لاملا فقوي هلاوز وأ هتوم ةروص ىفو « ةفيلخلل كلذ

 لبق لاز وأ تام اذإو « لفطلا غلبي وأ نونجملا قيفي وأ ى لايمآلا جراخ هب

 ،هل ماقي امهوحنو ليك و وأ ةفيلخ ريخ راتخي نأ لبقو “ ةقافإلاو غولبلاو مودقلا

 . فالخ ؟هل هوميقي نأ ةريشملا ىلع كردي لهو

 وأ الوهجم هسفن نم عاب وأ ( هسفنل ىرتشا ايف ثروم رايخ ثرويو )
 وحن وأ ريغلا ةفيلخ وأ هريغل رايخلاف هريغل لعف نإ امأو « هلهج ادقع هدقع

 ملو عيبلا لطب لوهجم ىلع نيدقاعتملا دحأ تام اذإ : ليقو ى ةثرولل ال ةفيلخلا

 رايخلا هيف هل اهف دحأ هفلختسا ( ةفيلخل ) رايخلا ( تبثو ) رايخ هتثرول نكي
 ةياصولا لمشي ام دارملاو ى هيلع الثم مامإلا وأ ةريشملا هفلختسا وأ هسفن ىلع

 رمألاو ةلاكولا يف ( دييقتو ) ةفالخلا يف ( قالطإل ) رومأمو ( ليكول ال )
 ا ( ضوف نإ اضيا ) ليكولا يأ ( هل ) و رومأمل رايخلا توبث ( رهظتساو )
 هالوم وأ هنونجم وأ هلفط وأ هسفن ىلع هفلختسمو هسفن ىلع هرمأ و ( هلكومك )

 لك ىلع لكوم : لوقي الو ءيشب ديفي الو اذكه هلك وي نإ هنأ كلذو < لفطلا

 هتلك و : لاق اذإو ى هيلإ صيصختلا ناكمإ قرطتل « ةفيلخلاك سيلف ى ءيش

 . ةفيلخلا وهف يل ءيش لك ىلع
 لامب يأ ( هلامب ) دبعلا ( رهمتا نإ هديسك رجت يف هل رنوذام ) دبع ( او )
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 ه لاملا بر نود ضراقمك طقف دبعلا ريخ هنذإب هريغ لامب نإو

 ، ءيشب سيل ةيؤرلا لبق هاضرو رايخلا هل نم راكنإو

 ( نإو ) هديس لامل نيد ذنخاك الوأ عيابتلا لاح يف هلوانت ءاوس « ديسلا

 دبعلا رتيخ" ) ديسلا نذإب يأ (هنذإب ) ديسلا ريغ يأ ( هريغ لامي ) رجتلا ناك
 الإ و ی ديسلل ةفاضإلاب وه امنإ طق هديفت يذلا رصحلاف “ هديس نود يأ ( طقف
 اضيأ رايخلا هيلع موقي نم ىلع وأ هسفن ىلع هفلختسمو هرمآو دبعلا لكوملف

 يف رظانلا هنأل - ءارلا حتفب - ( ضر اقم' ) هديس نذإب ردبع وأ آرح ( ك )
 ( لاملا برنود ) هيف ناك نإ : ليقو “ حبر لاملا يف نكي ملو ى لاملا ةحلصم

 رييختلا يف مالكلاو “ حبر نكي مل نإ رايخلا هل : ليقو اهرسكب _ ض راقملا

 ض راقملل را۔خلا ناك امنإ و “ لئاسملا كلت يف هببسل هيف مالكلاك لهجلا ريغ ببسل

 لاملاو ص ليك ولا نم ىوقأ ضراقملا نألو ص رم اك رظانلا هنآل لاملا بحاص نود

 وهو حبرلاب كيرش وه لي “ ةضوافملاب كيرش هنأك و ى هلك هديب هرمأ لوعجم
 فالخ اهقحتسيو هل هركت ال لاملا يق لاعفأ ضوافملل نأل ی ضوافملا نم ىوقأ

 ص ضراقملا هيف فرصتي لب لاملا يف فرصتي ال نأ لصالا نإف « لاملا بحاص

 ع اكيرش ناكف « لاملا كلذ نم مزجي ريجأ هنأل 2 ريجأ هنأل : خيشلا لوق ىنعمو

 ء يذضارقلا لاملا يف هدحو وه فرصتي نأ لصألا نأب كيرشلا رمأ ىلع دازو

 . فرصتملا وه نوكب نأ ىلع وه امنإ ضارقلا دقعو

 ةفرعملا لبقو ةيؤرلل جاتحي اهف ( ةيؤرلا لبق هاضرو رايخلا هل نم راكنإو )

 .ادتعم ( ءيشب سيل ) ىضرلاو راكنإلا نم ينعأ اهنم لك ةيؤرلا ىلإ جاتحيال ابف
 يضر ولو اهدعب ئضرلا هلف ركنأ نإو ى ةيؤرلا دعب راكنإلا هلف يضر ولف « هب

 هراكنإ وأ هاضر ىفكي ناك ول ذإ هراكنإ زاجأو ركنأ وأ هاضر رخآلا زاجأ و
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 نم هتتىهب ملع ةطاحإلو ةدهاشم الإ يئرم نبع عيب حصي ال : لىقو

 فازجلا وهو ريزحتلاب ملعلاو ملسلاب صاخ ةفصلا عيبو نيعيابتم

 { نوزومو ليكم يف حصي

 ةزاجإلاو راكنإلاو ىضرلا لب “رييختلل هجو نكي مل ايل رخآلا ةزاجإ وأ اهلبق
 . لوهجم ىلع رخآ دقع اهلبق

 ناكمإلا و ةوقلاب ( يئرم ) مسج يأ ( نيع عيب حصي ال ) هنإ ( : ليقو )
 يأ ةدهاشمو ةطاحإ هعزانت ( نبعيابتم نم هتني ملع ةطاحإو ةدهاشمب الإ )

 لوق يف لبق يئر" ام اذكف « رايخ الب رمآلا لوأ نم لطاب وهف رتشمو عئاب نم
 نيعملا نألاهب صاخ اضيأ ملسلاو « ( ماسلاب صاخ ةفصلا عيب ) هنأ ( و )

 هب همّبَشل بابب اصوصخ يتآلا دقنلا عيب ملسلاب قحتليو ع ةمذلا هلبقت ال
 امل لباقم لوقلا اذهو « ملسلا يف ةفصلا عيب رصحف “ هبشلل ملسلا يف هلخدأ هنأكف

 ةبتاكم عنم لوقلا اذه رهاظو “ فصولاب ةيؤرلا نكمت ام عيب زاوج نم رم
 مل ولو ةيضام ا به+نإف ى كلذك سيلو ى هل فصو ولو هلهج يذلا هدبعل ديسلا

 يف طرتشت الف طقف هضعب ةيؤر نكمي وأ ى هتيؤر نكمت ال ام امأو ط هل فصوب

 فصنو مويك رئب وأ نيع يف ةيمست عيبك 0 ةدهاشملاو ةطاحإلا ةعيابم
 ٠. موي

 ص ءيشلا ةبمك يف ريدقتلاو نظلا وهو ( فازجلا وهو ريزحتلاب ماعلا و )
 ةطاحإلا ريرحتلاب دارملا لعلو ث نزولا وأ ليكلا ريرحت طرتشي ال نأ حضاولاو

 يف حصي ) ىلوألاب امهريغ يف زاوجلا ىلإ راشأ : لاقي دقو “ قوفو بناوجلا
 "دعد ايف حصي الف ةرثكلا ةدارإل داحآلا ال ةلحلا هف دصقب امو ) نوزومو ليكم
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 3 حوسميو دودعم ينو ايف عنمو

 يفو اهيف ) هب ملعلا وأ ربزحتلا وأ فازجلا مهضعب عنم يأ ( عنمو ) حسي وأ
 : لسىقو > كلذ وح وأ عاب ُوا رعش وأ عارذب ردقم يأ ) حوممو دودمم

 عيبلا ةحص ببس هنآل الشم هعنمو مملا ةحصب ربع اث ١ و > عرذل ١ حمل ا

 امم ةعبرألا ريغ يف فازجلا زاجو ى هموزلمو هنالطب ببس هنالطبو ى اهموزلمو

 مرحو عيبلا للا "لحأو » : ىلاعت هلوق فازجلا يف لصألاو « هداحآ دصقت ال
 ادإ « :ب نلع هلوقو > هعنم صصح دحو ل و همومعب هلعش دإ » () 4 ابرلا

 نع مُهَجْننِي ملو « ٢" « هنع كتيهن ا۔ه الإ متئش فيك اوعيبف ناسنجلا فلتخا
 لاق “ هريغ يف هعنمي ملو « افازج ماعطلا عيب يف مهل صخرأ لب ص فازجلا

 . ها اعامجإ افازج ماعطلا عيب زوجي : فنصملا

 تنأو ى بئاغلا زرحي ال ذإ ايئرم عيبملا نوكي نأ فازجلا عيبل طرشي و

 ص هرادقم نيلهاج ناميابتملا نوكي نأو “ هريزحتل لصوتي ال ذإ ادج رثكي ال
 : ليقو ى هب رخآلا ملعي نأ ضعب دنع مزلو ى رايخلا رخآللف امهدحأ ملع نإ و

 يرقغملا عئابلا ملعأ نإو “ سكملا يف عيبلا دسفو عئابلا ملع نإ رايخلا يرتشملل
 نكي مل نإو « ريزحتلا لهأ نم انوكي نأو ى ةرماقم كلذ نآل دسف ملاع هنأ
 الئل ةيوتسم ضرأ يف نوكي نأو ، ذئنيح ررغلا مَظِمل زجي مل مهنم امهدحأ

 « ةدوصقم هداحآ نوكت ال نأو ص ةقشم الب هددع نكمي ال نأو ، ررغلا مظعي

 ريغكلذ داحآ نإف "ناتيحلا رافصو نيتلاو بنعلاو قدنبلاو زوجلاو زوللاك كلذ و

 الو“لوهجمب لوهجم هنأل دحاو سنجنم رخآ فازجي فازج عابي ال نأوةدوصق

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٧٥ .

 )٦( هيلع قفتم . ابرلا يف ( هنع هلا يضر ) تماصلا نب ةدابع ثيدح نم .
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 نيدقنلاك ددعلا هيف يرجي امو ، هسكع ال ليك هنأش ام نزوب حصو

 . . . .. .. .. .. ... . هيف حصي ال

 هنأل ريتخاو ى كلذ زاوج : ليقو ى هسنج نم مولعم لوهجم هنأل هسنج نم مولعم
 . ديب ادي

 ص فرظ وأ “ فاضم فذح ىلع حص لعاف ( ام ) نيونتلاب ( رنزوب حصو )
 ليك هناش ام نزوب عيبلا يف "حص وأ ( لنيَك هناش ) ام عيب نزوب "حص يأ
 ةدايز نزولا نأل ( هممكع ال ) ام نم لاح فوذحمب وأ ى حصب قلعتم ءابلاو

 هنزو نكمأ ام لك يف نزولا زوجيو “ نزوي ام لبك فالخب ص ليكملا يف قيقحت

 ام لك يف دملاب عيبلا زوجي اذك و « فزاجي وأ حسمي وأ لاكي وأ "دمي" امم ناك ولو

 اذكو اذك هنإ : لاقو “ هنزو وأ اماعط لاك نمو “ فزاجي وأ لاكي وأ نزوب
 بلطمو ؛ ةدَمي' ايف اذك و ؛ زاج ؛ افازج هعابو ى صقن وأ داز هنأ يردأ الو

 ىلإ رظني مل نإ و ‘ هدجي مل لفسأو العأ ىلإ رظن دقو نبغلل فازجلا عيب يف ضقنلا

 اهلف ريغتم جرخ نإو ‘ تبث رظن نأب همأ نإو ‘ هضقن نإ ضقتنا هعيمج
 مل انزو وأ اليك نإو ص الك ثوأ افازج ذخأي ال۔ف ةدودعم عاتبا نمو ى ضقنلا

 وأ النَك ضبقف ددعب عياب نإ : لىقو ى عيب رلا هلاق ى افازح وأ اددع ذخأي

 نإو ى ةرجأ وأ افلس كلذ نكي ملو رضحو نكمأ نإ زاج ًا"دع ضبقف ليكب

 ىلع يرقشملا هب ملعأ ددعلاب املاع ليكب خوخلاو نامرو رلاجنداب وحن عاب

 لايكملاو نازيملا حيجرت مزلي الو « هرظني هنآل همالعإ همزلي ال : ليقو ى راتحملا
 هكح : ليق ى ةيباخلاو ةرارغلاك ءاعولا يف ام يف فلتخاو « ديتعا نإ الإ

 صقن نإو اذك هيفو هذخ : لاق نإو ى هل لايكم هؤاعو : ليقو “ فازجلا

 . عيبلا لطب : ليقو “ صقنلا همزل ث يلعف

 هيف حصي ال ننيَدقنلاك ) ةقشم الب وأ ةداملا يف ( ددعلا هيف يرجي امو )
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 ليق :حصو « ناويحلا اذكو { ددعلا نيعتو هداحآ دصق نإ فازجملا
 ءاسكو بوثك هداحآ ال هضرعو هلوط دصق نإ حسملا هلصأ ايف

 ك لبحو ةمامعو

 نأ لثم ى الك و ةفزاجم زاج هداحآ دصقت مل نإو ( هداحآ دصق نإ فازجلا

 : هلوقو ى اضيأ كلذل اهليك زاجو « الح لمعيل اهارب مهارد ةَمأرطب ىضرب

 هيف نيعتو يأ “ فازجلا هيف حصي ال ىلع فوطعم وأ فناأتسم ( ددعلا نيعتو )
 باشلاو قمقرلاك نمثلا رثك و داحآلا تدصق نإ و : لمق “ هددع نًّسعت وأ ددعلا

 « زاج ضيبلاو خيطبلاك "لق نإو ، ةقشملا مدعو ررغلا ةرثكل افازج هعيب زجي م
 © ةقشلل عفد ةفزاجملا نآل امهوحنو ةضفلاو بهذلا كوكسم يف ةفزاجملا زوجت الو

 اذك و ع فازجلا زاج نزولاب لماعتلاو اك وكسم ناك نإ و ى ددعلا يف ةقشم الو

 لماعتلاو كوكم ريغ ناك اذإ ىرحأ و ى ددملاب لماعتلاو كوكسم ريغ ناك نإ

 ٠ أن ز ول اب

 زاوجلاب : ليقو “ داحآلا تدصق اذإ فازجلا هبف حصي ال ( ناويحلا اذكو )
 هلصأ ايف : ليق ) فازجلا ( "حصو ) فازجلا زاج توحلا رافصو دارجلاك "الإ و

 فحتلي يذلاك سبلي ام لك وه ( بوثك هداحآ ال هضرعو هلوط دصق نإ حسملا

 ام وه ( ءاسكو ) ةوكلا هلثمو “ سونربلاو صيمقلاو ةبجلاكو ى رزت وأ هب

 دحاولا بوثلا وأ دحاولا لبحلا عيب نأ دارأ هلعلو ( لبح و ةمايعو) هب فحتلي

 زوجيف افازج ددعتم ال دحاو "دحاو عابيف هؤازجأ دصقت مل هنآل فازج الثم
 هذه لهأك داحآلا هركذ ام لثم يف موق ةداع تناك نإ و « كلذ يف فا زجلا

 ريثكب رجتي نم نإف « لاوحألا بسحب فلتخي رمآلا نإف ب هتفزاجم زجت مل دالبلا
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 ملو حسمب هتفرعم رذعتتو نزو وأ ليكب هتقيقح كردت ال امو

 رصحك ددعلا هملع ىرج فازجلا هلصأ امع هنابعأ داحآ دصقي

 لومعمو لعنو فخك هنم عونصمو دلجك شرفم لكو فئاطقو
 نم ١ ةىن ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٩

 بايثلا نم ةريبكلا ةلجلا عيبي وأ يرتشي نم لثم > قشيو ددعلا هيلع لقثب ادح

 عيبلا هلف « قشي كلذ دحت “نإاف « مهرد فالآب ةعفد يرتشي وأ ى لابحلا .هأ

 مئامعو ةيسكأو بايث وح عابي ال : ليقو ؛ مهاردلاب ولو “ آفازج ءارشلاو

 . افازج لابحو

 دصقي ملو حسمب هتفرعم رذعتتو “ نزو وأ لنيَكب هتقيقح كردت ال امو )
 اك ( ددعلا هيلع ىرج ) هداحآ ذصقت ال نأب ( فازجلا هلصأ امم هنايعأ داحآ

 رفئطق' ىلع اصيأ عمجتو ى ةفيطق عمج ( فئاطقكو رضصلحك ) فازجلا يرجي
 ( دلجك ) صاخ ىلع ماع فطع ( شرفم لكو ) : هلوةف شرفي امم عون لس"رك

 : ليقو ميدأ اضيأ دلجلا ىمسيو - اهحتفو ى ماللا ناكسإو ميجلا رسكب
 _ لادلاو ةزمهلا مضب _ محأ ه۔همجو ى غوبدملا : ليقو ى رمحألا دلجلا : ممدألا
 نزوب ةروسكم لادف فلأف ةزمهب همدآو ليق اك نيتحتفب ال لأسأرو ى لوسرك

 . لاعفأ نزوب مدآو ث ةلعفأ

 قلعتم ن اببلل « نم » ) ةينآ نم لومعمو لعن و ةفخك هنم عونصمو (

 ةىنآ وه لومعمو : ليق هنأك هب قلعتم ةيئادتبا ال لومعم تمن فوذحم
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 ٠ لوصألا اذكو > نبط وأ دوع وأ ساحن وأ ديدح

 اذكو ص نيط وأ دوع وأ ) كلذ وحن وأ ةضف وأ بهذ وأ ( ساحن وأ ديدح )
 دصقي مل فرعأ يف افازج عيبلاو اددع عيبلا هيف زوجي كلذ لكف ( لوصالا
 دالبلا هذه يف انفرطك داحآلا هيف تدصق فرع" يف ددملا نيعتيو ى داحآلا هيف

 ء داحآلا هدصق ناك نهميب دارأو "نهكَلمم ول ادحأ نإف ى ةلصتملا رودلا يف
 يف ةفزاجملا مدع لاثمو ى ةردابتم نهتفزاجمن ضرألاو رجشلاو لخنلا امأو

 ى كلذ ريغو ةمولعم رافص تاعبرم نم وأ عرذألا نم ددعب عابت نأ ضرألا

 وأ هعيب داحآلا هدصق نمف موق دنع هتلمجو موق دنع هداحآ دصقت ناك امو

 . ملعأ هللاو ى ةلمج هعيب ةلمجلا هدصق نملو ى افازج الإ داحآ هؤارش

 ۔۔- ٠ ٥ ٢ -



 باب

 باب

 لقاملا و لقاعلا ريغ ناويحلا عيب يف

 : ليقو ى هعيب ركه ركَ نإو « آامارح ناويحلا نكي مل ام زئاج وهو

 دجو نمم ناويحلا ءارش زاجو ى بلامثلاو روسنلاو مخرلا الإ عابسلا نم عابي ال

 وأ نالف نم هارتشا هنأ ىعدا ولو « بيرتسا وأ ى بوصفم هنأ ملعي مل ام هدي يف

 مل وأ هب مل هنأب هبحاص هضراعو لمف نإف ى هعيبب هرمأ وأ هبهو وأ هنم هثرو
 رئاس اذك و « حيحصلا وهو « ال : ليقو ى هبذك حصي ىتح عيبلا ىضم هرمأي
 سرف وأ 0 هنذأ نمف روث وأ ى هنسر نم هكسمأ لمج عيب دارأ نمو “ ضورملا

 نمف ةاش وأ ى ديلا نمف مداخ وأ « قنعلا نمف رامح وأ ى ةيصانلا نمف لغب وأ

 . زاج لعفي مل نإو ى هحانج نمف حانج يذ وأ “ لجرلا
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 وجو . طقف هب : ليقو ، ددعو نس ةفرعمب منغ عيب حص

 اهئانإو اهروكذ وأ منغلا ذه نم اذك عاب نمو ء ايهنودب نإو ًافازج
 { نسو ةفصب تفرع نإ زوجو ، حصي مل اهنأط وأ اهزعم وأ

 درفلا اذك و ( ددعو "نس ةفرعمب ) اهربغو ,لامجو رقبو ( مثغ عيب حص )
 ددعلا يآ ( ه ) ةفرعم ( ب : ليقو ) لوقلا اذه ىلع نس ةفرعمب الإ عابي ال
 اهعيب زآوجو يأ فاضم فذح ىلع قلطم لوعفم ( افازج زآوج و ، طقف )
 ىلع ءاوس ةفرعملا يف يرتشملاو عئابلاو ( ايه ) ةفرعم ( نودب نإو ) فازج عيب
 هديفي ال نسلا ةفرعم مدع نآلا ى ةسسؤملا لاحلل « واولا ه هذهو ى لاوقألا هذه
 ارظن ةسسؤم اهنإ : لاقي دقف ددملا ةفرعم مدع دافأ ولو « افازج عيبلا نوك

 فرع ولو عومجملا عيب درجم فازجلاب ديرأ نإو ص ددعلل ارظن ةدكؤمو ى نسلل
 عيب انزجأ نإ اذك و ص امطق ةسسؤم درف درف لك ىلع عيبلا عقوي ملو ددملا

 ىلعفطملا زوجي نيرخآلا نيهجولا ىلعو ى ددملا نبميابتملا دحأ فرع ولو فازجلا

 . اهتفرعم نودب نإ و ايهتفرممب نإ يأ فوذحم

 نسلا ال هفرع نإ و « ال : لسقو “ راج ددعلا ضرعي ل نإ : « ناوبدلا » يفو

 اهريغ وأ لبإلا وأ رقبلا وأ ( متفلا هذه نم اذك عاب نمو ) ال : ليقو “ زاج
 وأ اهتارمشم وأ اهتافوصم وأ ( اهناض وأ اهزعم وأ اهثانإو اهروكذ وأ )

 ىفخي دق ذإ ى اهنم كلذ ريزحت مدمب ررغلل ( حصي مل ) كلذ وحن وأ اهتارتبؤم
 . ضعب سبتلي دقو “ ضعب

 نأب ( تفرع نا ) اهناض وأ اهزعم وأ اهثاإ وأ اهروكذ عيب ( ز وج و )

 ( نسو ) ةّسنآضلاو ةيزعملاو ةثونآلا وأ ةروكذلاك ( ةفصب ) ترهظو تحضتا

 ۔ - ٢٥٢



 ٠ ٠ ٠ ٠ > قفرب همادختساو قىفر عيب حيبأو

 ةداهشلاو ميبلا دقع يف رصتخي هنأ الإ ةمات ةفرعمو « ام ريزحتب ترهظو

 اهتفرعم دعب دارب امنإ و هتنمد عاب : لاقي ى ةنمدلا عيب يف لوقن اك الثم ةباتكلاو

 منغلا نم اذك عيب زاوج نم عنام الو ى نانسألا فرعت مل نإو زوجو ى اليصفت
 كلذب ناملاع اهو ددملا كلذ الإ ةفصلا ةذهب منغلا يف نكي مل نإ اذك ةفصب

 رثكأ وأ لقأ تبلحف اذك موي لك بلحت اهنأ ىلع نبل تاذ عاب نمو ‘ صاخشألا
 يرقغملا ربخي ملو اقبآ ادبع وأ ًادورش المج عاب نمو ضقتنا : ليقو “مت : لبقف

 اهحمبذف دساف اعيب ةباد عاب نمو / بيعلا شأرأ هيلعف قبأ وأ درشف كلذب
 يفو ى هانع يرقملا ءاطعإو اهل يف ريخ ةحوبذم اهدجوف اهبلطف يرتشملا

 نأ ىلع امهريغ وأ المج وأ ةرقب عاب نمو ى اهمحل نمث غلب ام يفو « لودعلاب اهتميق
 ه۔ذأ نالدع دهش نإ الإ هملع الف فلت رئبلا ىلع راص املو “ رئجزلل كلذ برجي

 هنم اذكب وأ الثم هتاش محل يرتشي نأ لجرل دعو نمو ى اهتقاط قوف اهلمح

 اهحيذ نإ اهنمت همزلي : ليقو “ مكحلا يف زاج ذخأي ال نأ هلادب اهحيذ املو اذكب

 ى عملا ىلوألا : تلق ى رانلا يف اهنوحرطي سوجملل ةاش عيب زاجو ى هدعو

 ةلاقإلا نآل ةبيغ لاح لاقأ نإ زجي مل هعياب هريغ وأ ناويح يرتشم لاقأ نإو
 ريغ اهنأ ىلع امطق زاجو ى "رم دقو بئاغلا عيب يف ام اهيف لب : تلق ‘ عيب

 رضحأ ولو ، هيرتكمل الإ هريغ وأ ناويح نم ءاركلا يف ام عيب حصي الو “ عيب

 مل داز قح همأ تحت هك رتو اناويح ىرتشا نمو 0 لضفأ وأ هلثم هل يرمكملا

 الإ و اذكبف الماح تناك نإ اهنأ ىلع ةباد عيب زاوج يف فلتخاو “.ضقتني

 . ةعيب يف نيتعيب نم هنأل اذكبف
 نإ امس الو “ هدحو هل ناك ولو ( قفرب همادختساو قيقر عيب حيبأو (

 لاق ى اميتي هكيرش ناك نإ ايس الو “بج'وأ ذئنيح قفرلاف كيرش هيف هل ناك
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 نوقمطي ال ام مهوفلكت الو نوسكت امم مهوسكاو نوممطت امم نهوممطأ « : نل

 مح۔اعل يأ ايهقوقح نم عمطلاو ءاجرلا ىلع نوجنتف يأ ع 0١ « نوجنت يرحلابف
 دق هنأل ص امزج ال عمطلاو ءاجرلا ىلع نوجنت يأ ىلع ىنعبب ءابلاف ى نوجنت

 ص مهقوقحل ديك تلا بابب بسنأ وهو يل رهظ ام اذهو « مهقوقح نم ءيش ىقبب
 اذإ نوجنت قيقحلاب : هللا همحر ةمالعلا ةتس يبأ ني ورمع نب دمحم للا دبع وبأ لاقو

 ص مهقوقح نم انأ اهتلعجو رانلا نم ةاجنلا لمجف ى هللا نيد نم اذه ريغب متيفو

 . ىسع ىنمب يرح ىنعم نم كلذ انأ 77

 هبانم ىلع يدانيو هريغ وأ متيلا بانم ءارش ىلع الو هبانم عيب ىلع ربجي الو
 كرقشا ةباد عابت : ليقو ى ةبادلا اذك و “ نمثلا نم ىوسي امب عابيو ديزي نميف

 الماح تناك نإ الإ اندنع دلولا م أ عيب زاجو ى ءاش نم ارتشيو اهلك متي اهيف

 . هدلو قرس نأ رذح كلذو اهلمح ىنثتسيو عابت : ليقو “ عضت ىتحف

 هتلع هللا لوسر دهع ىلع دالوألا تاهمأ عيبن انك : هللا دبع نب رباج لاقو

 ايبص عمس ى انيهتناف رمع اناهن ىتح رمع ةفالخ نم إرادَصو ركب يبأ ةفالخ يقو
 ةحلصملا قيرط ىلع مهرواش و هباحصأ عمجف همأ تعيب : ليقف هنع لأسف يبي

 ريمأ اي : لاق لجر نأ هيهن ببس : ليقو ى اعرش مرحم ريغ كلذ نأل ةيعرلل
 رمع ىهنف اهتئط وف اهملعأ الو اهتيرتشاف دحأ هب نمي مل رمأب تينع ينإ نينمؤملا

 كل زوجي كتاشو كترقبك كدلو مأ : سابع نبا لاق ى دالوألا تاهمأ عيب نع
 وحنو رهشو ماعك ريبدتلا ةدم تفع نإ الإ يدنع ربدملا عيب زوجي الو « اهعىب

 ٠ يذمرتلاو دواد وبأو دمحأر ملسمو يراخبلا هاور ) ( ١
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 دحاوب زوجو 4 ءانمأ ربخب وأ هل رتشم ملعب وأ ةيق رلاب هرارقإب هؤارشو

 ه هيلع هنم راكنإ الب هدي يف وه نم هب يداني انقاوسأ يف هدوجوب وأ

 ٠ نمأ نإ ةيدوبعب هيرتشمل هرارقإ دعب ةيرح هئاعدإب لغش الو

 :ليقو “تومل ريبدتلاك لهج ولو زوجي : ليقو ى ريبدتلاب يرتشملا ربخأو « كلذ

 . ربدم هنأ ىلع هنكسي دلب يف وه نمل وأ هقتعي نمل هعيب زوجي

 نمأو لقملا روضحو لقع ةحص يف ( ةيقرلاب هرارقإب هؤارش ) ز"وج ( و)
 وأ قيقر هنأ رثكأ وأ نينيمأ ( ءانمأ ربخي وأ ) قيقر هنا ( هل رتشم ملعب وأ )

 ربخي زوجو ( دحاو ) نيمأ ربخ ( ب ) هؤارش ( زوجو ) ى ةيقرلاب“رقم هنأ
 نم ريغ هريغ وأ نيمألا وأ ءانمآلا ناك ءاوسو ى برتسي مل نإ نيمأ ريغ دحاو
 (انقاوسأ يف هدوجوب وأ ) نيمئاب اوناك نإ ال : لبقو ى هل نيمئاب اوناك وأ ى هعيبي

 ( .هيلع هنم راكنإ الب هدي يف وه نم ) عيبلل ( هب يداني ) ديحوتلا لهأ رشعم
 . بلقلا نانئمطا عم فوخ الو

 هقدصو هلهأ ف دحوم هنأب هل حرص هدنع ناك املو تكاس ادبع ىرتشا نمو

 كلذ وحن وأ هب نمؤيو نآرقلا أرقي وأ ةبعكلا ىلإ هلهأ يف سخلا ىلصي هنأ "وأ

 حرص مث هيلع فوخ الو دبع هنإ هرارقإب يرتشا نإو ى هيلخي نأ همزل هقدصو
 . هليبس "ىلخ هقدص نإف « هقدصي الف كلذب هل

 نايبب الإ( نم أ نإ ةيدوبمب هيرتشمل هرارقإ دعب ةيرح هناعداب لغش الو )
 ام ثيحف ى نامزلا اذه يف ةيدوبعلاب مهرارقإب لغتشي ال : حلاص وبأ خيشلا لاقو



 ىلع نمثلاب هي رتشم عجرو ررح هسفن ىلع هيف ىفاخ لحمب رقأ نإو

 ىلع وه عجرو ةيرحلا يعدم نم هعجرتسا الإو ، هدجو نإ هعئاب

 . كحلا ق ال : لاق اك . آرح ناك نإ هعئاب

 نإو ) : هلوق يف هرك ذ ام نمثلا مكحف هيلعو « نايبب الإ رح وهف ةيرحلا ىعدا
 اهركنا ول (هسفن ىلع هيف) هريغ وأ همئاب نم (فاخ لح ) يف ةيدوبملا ( ب رقأ
 نا هعئاب ىلع نمثلاب هيرتشم عجرو ر اهركنأ اذإ رح هنأب كح يأ ( ررح )
 نمثلا يأ ( هعجرقسا الإو ) رح هنأب عئابلا ممي مل ولو هملع ردقو ( ءدجو

 ةيدوبعلاب هرارقإب بسنأ هنأل ( ةيرحل ) ا ( يعدم ) اا عيبملا كلذ ( نم )
 ارح ناك نإ هعئاب ىلع وه عجرو ) نابضلا ءافتنا يف ارذع هل نوكم ال هفوخو

 دبعلا عوجر « ناويدلا » يف ديق اذكه ( مكحلا يف ال ) للا نيبو هنيب اهف ( لاق اك

 عوجرلا دبعلل نأ رهاظلا نإف ع لكشم وهو ث هللا نيبو هنيب ايف هعاب يذلا ىلع
 قلعت نأ كلو ى ةيدوبعلاب هرارقإ نيح هفوخ نيبت اذإ اضيأ مكحلا يف همئاب ىلع
 عوجرلاب ال ناكب وأ هل تعن فوذحمب وأ « ارح : هلوقب هللا نيبو هنيب اهف : هلوق

 ص هللا نيبو هندب ايف ارح ناك نإ كحلا يف ولو عجرب نأ هل "نأ : ىنعملا نوكف

 : ليقو ط مكحلا يف عوجر ال هنأب حرصف خيشلا مالك نم كلذ مهفي مل فنصملاو

 نمثلا باهذ يف بيس عيبملا نأ لوألا هجوو ةيرحلا يعدم ىلع يرتشملا عجري ال
 عوجرلا يرتشمللف فئاخ ريغ ةيدوبعلاب "رقأ نإ امأو ؛ فاخ ولو هركني مل ذإ

 . يرقشملا ىلع عوجرلا هلو هيلع

 يف هعئاب ىلع دبعلا عوجر ىلع لدي ام هتارصتخم يف وكذ فنصملا تيأر مث

 نم ةمأ وأ ادبع ليق ىرتشا نم : لاق ثبح افنآ اهركذ قلا ةلأسملا يف كحلا
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 ادعق املو ى ءارثلا دنع ةيدولا اركني ملو اريغي ملف نافلاب امهو ايهت رضحب لجر

 يف كلمتلا ىلع امهربجي نأ هل سيل : ليقف ةيرحلا ايع"دا ةمآلا ءىطوو ةدم هدنع
 اهب اتررقأ اننإ : الاق مث اهيلع امهارتشاو ةئق رلاب عيبلا دنع ا"رقإ نإ الإ ا

 ناك نإو ؛ اهيلع امهرابجا يرتشملا عسو قتي ل نم ناك تف ى عئابلا ن م

 ايعّدا مث ةيقرلاب ا"رقأ نإو ى ةجح ةيقتلا رارقإ نوكي ال نأ ريتخأ ىقتي نمم

 مث ركني الو ى هعاب مث ركني الو « هيعديو ةمدخب دبع هديب نم اهيف رظن ىوعد
 " ال رح : ليقو ى عيبلا دنع ركني م اذإ حيحصلا ىلع هراكنإ حصي مل ركنأ

 هعاب مث هل كولمم هنأ رقأو هدبع هنأ الجر ىنعدا نمو « توكسلاب ةيدوبملا هيلع
 هنإ : هلوقب هآرغ هنآل هيرتشم هنمثب هيلع عجري و“ هج رهف رح هنأ ةنيب تسم م

 ص نمثلاب هعاب يذلا قحل رح هنأ " حص مث هنم هارتشا و ءيشب رقي مل نإو “ هدبع

 . نامضلا مزل و ه"ةرغ دقف ركني ل نإ : لىقو

 عببلا نيح هلأس نإ : ليقف رح هنأ ربخأ مث _ ادبع ليق - ىرتشا نمو

 رضحي مل وأ هلأسي مل نإو « هعيب زجي ملو هب هارتشا امب هبتاكيلف كولمم هنإ : لاقف
 هنأ نايبب حص اذإ اذه امنإو ع هقيدصت همزلي ال : ليقو « هقتعيلف عيبلا دنع
 رارقإلا الإ زوجي ال : ليقو “ ينرتشا : هل لاقو ى هعمئابل كولمم هنأ "رقأ دقو رح
 " . ھا ةنحسلا وأ ةيد ومعلاب

 ملو فح و هسفن نع رمي نمم ناك نإ هؤارش هل زاج عابي الفط دحو نمو

 ربخ وأ ةداهشب الإ زجي مل هسفن نع ريبعتلاو قطنلا "دحب نكي مل نإو “ ركني
 يف رقأ وأ اهب رقأف هتراشإ تفرع نإو سرخألا اذك و ىهنم ملع وأ هيلإ نئمطي
 ربعي نم زجي ىقح مكحلا يف زوجي ال هسفن نع ربعي مل نميف : ليقو ى زاج ةباتكلا
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 فيخ نإ نيمأ ديب وأ هديب كرت ةيرح ىعدا م الفط ىرتشا نمو

 هاوعد ىلع ماد نإف ص غلبي ىتح لمعتسي الو هقفنيو س هيلع هنم

 ى رہظألا يف اضيأ ةقفنلابو علنابلا ىلع نمثلاب عجرو ررح

 ! ره ام ريغب آدبع ىرتشا نمو

 ولو غلب اذإ هتجح هلو هيف بترب مل نإ زوجي نأ وجرأف نانئمطالا يف امأو ؛هنع
 . هؤارش زجي مل ىرتشي نأ لبق هابص يف ةيدوبعلا ركنأ نإو ى املسم ناك

 نأ هتفرممب وأ رم ام ىلع نيمأب وأ نينيماب هل زوجي امك ( الفط ىرتشا نمو )
 تنأمطا وأ ى فخي ملو هسفن نع رتعي ثيحب ناك نإ هتوكسب وأ ى دبع لفطلا

 ةيرح ىعدا مث) اهل عبت ذئنيح هنإف ةمألا همأ وأ دبعلا هيبأ ديب ناك وأ؛سفنلا

 ديب ) لمجي ( وأ ) هعيبي الو دبملاك همدختسي ال نأ هيلع نمأ نإ ( هديب كت
 هعيبي نأ ( هيلع ) يرتشملا نم يأ ا( هنم فيخ نإ ) هيلع نمؤي نم وأ ( نيما
 كلذ هوسكيو ( هقفنيو ) هدي نم عزني ال : ليقو ، همدختسي وأ هتيفي وأ
 ءاوعد ىلع ماد نإف ى غلبي ىتح هلمعتسي الو ) هريغ ديب لعج ولو يرتملا
 نمثلاب ) يرتشملا ( عجر ) ةيدوبملا نايب دجوي مل نإ هتيرحب كح يأ ( ررح
 يدنع كلذك رمآلاو ( رهظألا يف اضيا ) ةوسكلاو ( ةقفنلاب و عنابلا ىلع
 عئابلا ىلع ءيشب عجرب ال : ليقو ؛ نمثلا ىلع « ناويدلا ه يف رصتقا ولو “ امطق

 ى لفطلا دبعلا ءارش زاوج يف صن خيشلاو فنصملا مالكو “ هيف هرك ذ ايك

 دنع رك.لا توكسك رارقإلاك نوكي نأ هيف صخرم هتوكس نأل كلذو
 . جيوتتلا

 وأ ءانمألا ةداهش وأ ةيدوبعلاب رارقإلا نم (ًرم ام ريغب ادبع ىرتشا نمو )
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 { نادوسلا نم بلجي وأ دلوي مل نإ اهب هل مكح ةيرح ىعدا مش

 هتنأ م هتمأ تب ره نمو « نب هريغ وأ عئاب نم ًاقتع ىعدا نإو

: 
 انما يه : مهلوقب زاجو ‘ مهمادختسا كرت > مهتدلو : تلاقف دالوأب

 رست و عيب نود اوغلب اذإ

 يف رم امم كلذ ريغو « لوق ىلع انقوس يف هيلع يداني هدوجوو لوق ىلع نيمألا
 هنأ نيبتي مل يأ ( دلوي ل نإ اهب هل كح ةيرح ىعدا مث ) فالخ ىلع يمالك
 « كرش راد مهنا لاحلاو ( نادوسلا نم بلجي وآ ) الثم دلبلا يف ةمأ هتدلو

 ىلع نانيمأ دهشي وأ ى دبمتسيو رسؤي وأ ى مهريغ وأ مورلا نم بلجي وأ

 نيبي مل نإو “ قشملا ( نيب هريغ وأ عناب نم اقنتع ىعدا نإو ) ى هتيدوبع
 هسفن ىلع ةيدوبصلا تبثأ دقف قتعم هنا ءارشلا لبق ىعدا نإ و < هيرتشمل دبع وهف

 . ال : ليقو ى اهب هيلع مكحيف قتعلا ءاعداب

 ) مهتدلو : تلاقف كدال واب هتتأ م ) < هنذإب تباغ وأ ‘هتَمأ تبره نمو )

 اوغلبي قح ىرستي الو عيبي الو ‘ مهمدختسي امه دالوأ مهف ىنزلا نم ولو
 كحي ملو ص مهدابعتساو ( مهمادختسا كرت ) كلذ تلاق اذإ : ليقو ى 7

 حيبي رحلا نآل «مهمادختسا ( زاجو ) «اوغلبي مل ام حيحصلا وهو اهدالوأ مهنأب
 يف يرستلا اذك و ى هتحابإ زجت م ةيدوبعلا حابأ ولو زوجيو مادختسالا هسفن نم

 انمأ يه :ممنوقب ) هتمأ مهتبلج اهنال مهتةفن هيلعو ى هتحابآ ولو زوجي ال ةرحلا

 اهنأب اورقأ اذإ : ليقو ى هتمأ ريغ دلولا عضرت دق اهنأل هب نولقعي ال عاضرلاو

 ام لعفيو مهنم 7 عيبيو مدختسي هل ديبع مهف غولبلا دعب انمأ
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 اوغلبي مل ولو مهيلع ال اهيلع زاج نالفل ةمأ اهنأب دالوأ تاذ ت"رقأ نإ و ى ءاشي
 ترقأو ةرح اناو مهمأ اهنا نوفلاب مو اورقأ نإو ث نايبب الإ رارحأ مهف
 . رارحأ مهنأ رثكألاو هل كيلامم ايهف ةيدوبعلاب

 ء اهالومل اديبع نونوكيف اهديب اوناك اذإ راغصلا ىق اهلوق لوقلا : ليقو

 ريتخاو ؛ مه وق لوقلاف دسع منأ اوركنأو غولبلا دمب مهمأ اهنأ اوركنأ نإو

 اوركنأنإ و مهمأ اهنأ اورقأ ولو غولبلا دمب ةيدوبعلا وا دركنأ اذإ ر رحأ مهنأ

 اوناك ذإ اهلوق : ليقو « مهلوق لوقلاف دبع مبہن أ "وأ مهم أ اهنأ رتل

 ص لفط وهو دبع كنإ : هل لقو هتيلوفط يف دحأ .ارش نمو ث اهدب اراغص

 تأ هريغل زوجي الو ‘ هسفن ىلع قيدصتلا هل زاج غلاب وهو هل ليق ام قدصو
 همدختسي نأ هجوب كلملا نم جارخإلا وأ ةلفط تناك نإ يرستلا يف هقدصب

 ناذهو “هقيدصتب ذخأي نأ هريغل زاج هسفن ىلع ادحأ قدص اذإ : ليقو « طقف

 نإو “ هريغ وأ ةداهش نم ةيلوفطلا يف هل لبق ام غولبلا دعب لقع نم لك يف نالوق
 ى طقف مدختسيف هسفن ىلع قيدصتلا زاج غولبلا دعب هل ليق ام هسفن ىلع قدص

 يهو _ ةنالف نإ : مهل ليق نإو « هسفن هقيدصتب ذخأ نم لكل زوجي : ليقو

 مهقيدصت زاج : لبقف ى لئاقلا اوقدصف ال مأ اهعم اوناك ءاوس كثمأ يه _ ةمأ
 . مهقيدصتب ذخألا زوجي : ليقو “ طقف نومدختسيف طقف مهسفنأ ىلع

 هلبق لب : لاقو ى ىتعلا دعب مهتدلو : تلاقف دالوأب تتأو ةبئاغ قتعأ نمو

 كلم . الف هيبرت دلو اهعمو ةمأ تعيب نإو “ نسب نإ الإ اهلوق لوقلاف ى مهذخأيل
 : ليقو ى ةيدوبعلا تتبث اهدلو هنأب رقأ نإو « ةيدوبعلاب "رقيو غلبي ىتح هيلع

 . غولبلا لبق رارقإلا ربتعي الو ك اه رقي قحال
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 يف اهقتع يزعي الو ث طقف كيبأ ةمأ انأ : دحأل ةلئاق تمدختساو

 نود ينثو كاسمإ هركو ‘ اوناك ةلم يأ نم دبع ءارش زاجو ‘ نيد

 . . ... ... ... مالسإ وأ عيب

 ص بلط ىنعملاو ربخ ظفللا ( كيبأ ةمأ انأ : دحأل ةلئاق تمدختسا و )
 زاوج مكح يأ ى ربخ اضيأ ىنعملا وأ ع كلذ هل تلاق نم اي اهمدختسا يأ

 اهكلمت الو اهيرستو اهعيب زوجي الف « مادختسإلا ىلإ دئاع ( طقف ) اهمادختسا

 ع هلجأل قتعلا هيلع بترت رنمأل يأ ( ني يف اهقتع يزجي الو ) « هجوب دحأل
 يرستلا ىتح هلك كلذ مهضعب زاجأو ى ةلسرم وأ ةظلغم ريفكتو راهظو لتقك

 قيقحتلاو«اهرستي مل اهنأب تّرقأ دقو ، رظنب ولو اهنم عتمتسا هابأ نأ ملعي مل نإ
 . ةجح نوكي ال يرستلا مدمب اهرارقإ نأ

 ى ةينثولا وأ هلل نيركنملا نم ولو ( اوناك ةلم "يأ نم ديبع ءارش زاج و )
 للب يف فلتخاو ى اندنع هلل ركنملا ةساجن و هتساجنل ( ينثو كامسمإ هركو )

 يباتكلا ةراهط ىلع :نآرقلا رهاظو ى يباتكلا يف روهشم وه اك يسوجملا و يباتكلا
 « خشلا رصتقا هيلعو دقملا لهأ نم سيل ينثولا دبعلا نألو ى هماعط لح ذإ
 نأ لبق براح ولو ديسلا دهع يف دبعلا نأ هدارم نأل « ليق اك هيف لاكشإ الو
 هل لاخدإ هكلمت نإف ينثولا فالخب كلذ زاجو ى هاعسي نأ لبق وأ هكلم لخدي

 سيجنت : ليق طوحألاو « دهملا ين ينثولا لاخدإ حصي ال هنأ عم « دهعلا يف

 ( عيب نود ) هريغو محللا لسغي نكل ث لالح مهتاك ذف ، باتكلا لهأ للب
 يف لوخد وأ ( مالسإ وأ ) ، كلملا نم جارخإلا نم كلذ وحنو قادصإو رةَبهَو

 هركي مل كلذ يف لخد نإو “ سوجملا وأ نيئباصلا وأ ىراصنلا وأ دوهيلا نيد
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 نم عنمي لهو كرسمل ال فلاخم وأ دابل نإو {‘ دحوم عيب زاجو

 ءانفلا

 هيتبك رل هترسأ نم : ليقو ى هلك رقي۔۔" كرشلا دبعلا تام اذإو « هكاسمإ
 هسنل اي ينثول دكؤم تعن فوذحم ىلمتم ن ود > هلع ىلصب الو لّسفي الو

 . مالسإلل ةبسنلاب سسؤمو عيبلاب

 ةمأ هتدلو وأ ص هك رشب دبعتسا نأ دعب دتحو نأب ( دحوم عيب زاجو )
 ال فلاخم وأ ردابل نإو ) “ كلذ وحنو مالسإلاب "رقأو غلب وأ ‘دتحوم نم ةكرشم
 طرش اذإ يمذلل دحوملا دبعلا عيب مهضعب زاجأو ى ايمذ ايباتك ولو ( كرعمل
 : ىلاعت هلوقل ءيشب سيلو هنيدو هعد نأو “ةالصلا نهبو هنيب لوحي ال نأ هملع

 رفاكلاو نمؤملا » : ثيدحلو ا١ 4 الىبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل شا لعجي نلو <

 . ١!" « برح ىلع الإ امهران ىءارتت ال

 ص اهنمث ىطميو مالسإلا قوس يف عابت يمذ ديب ةملسم لك : بوبحم نبا نعو
 ىسوم معزو ى اوك رت اوتكس نإو نيملسمل مهل كح عيبلا اوبلط نإ روكذلاو
 اهلج رب اهذخأ نإ تيأرأ : لاقو يلع يبأ نبا هيلع ركنأو“عابت ال اهنأ يلع نبا

 ؟ هعنمي نم

 لتاقي ناب ( ءادفلا نم ) كارشإلاب دبمتسملا كرشلا دبعلا ( عنمي لهو )

 ( ١ ) ءانلا ةروس : ١٤١ .

 ٠ هجام ن ١ ها ور ) ( ٦٢
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 { نالوق ؟ال ؤأ هل عيبلاك

 مهنع هلبقي مل هءادف اوبلط نإ ى دبع وهف اك رشم نورسأيف رافكلا نوملسملا

 "نملا نأ ىلع قرتسي وأ ملسي نأ امإ لب « نيماسلا برح يف دوعي الئل نوملسملا
 ةيآب ناخوسنم 6١ ي ءادف امإو دعب اتنم امإف » : ىلاعت هلوق يف ءادفلاو

 ( عيبلا ) عنم ( ك ) ةفينح يبأ روهشمو «« ءايضلا ه بحاص لوق وهو “فيسلا
 تإ لب ءادفلا نم عنمي ( ال "وأ ) ى كرشملل يأ «( هل ) اكرشم ولو دبعلا عيب
 ُتبهذ اذه ىلإو ى اوكرت اوءاش نإ و ى اولعف ءادفلا لوق ةعامجلا وأ مامإلا ءاش

 لوق وهو ى هيف يهو ءادفلاو آنملا ةيآ خسنت الف روسأملا ريغ يف فيسلا ةيآ نال

 . ( نالوق ) ؟ يعفاشلا

 لب رسألا ريغب وأ رسألاب كلم اكرشم ولو كرش دبع عيب زوجي الو
 هءادف مهنم نولبقي الف نيك رملا نم ادحوم ادبع اورسأ نإ امأو “الثم ءارشلاب
 ال : تلق ؟ هتلم نم كرشملل كرشملا دبعلا عيب زوجي لهف : تلق نإو ى ًامطق

 نولبقي ال اك رشم ادبع مهنم اورسأ ول اذك و ى هل عيبلاك : هلوق مومع هديفي ايك
 ء هملع “نلاو هؤادف زوجي : ليقو ى هيلع اتنم مهيلإ عجرب كرتي الو هءادف

 عيب زوجي : لسىقو “ همالك هىلع تجرخ املو هل لماش فنصملا م الك : لاقي دقو

 . هللا همحر ديز نب رباجل بسنو ى كرسثمل كرشم

 ص كرشلا لهأل ال بارعألا يف عابي : ليقو ى دترملا دبعلا يف اضيأ فلتخاو

 ( ١ ) دمحم ةروس : ٤ .
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 > عيب ف نس عبس نود اهدلوو ةمأ نيب ق ارفلا ضعب هركو

 . . . . . غلا نإو دولوم عيب ضعب هركو

 عبس نود ) هلبق وأ بلجلا دمي هتدلو ( اهدلوو ةمأ نيب قارفلا ضعب هركو )
 نم اهجرخم نأب اهدلو نيبو اهنيب قيرفت وه امم امهريغو ةبهو ( عيب يف نينس
 : زلللع هلوق نإف ى رخآلا جرخمو امهدحأ كسمي وأ رخآل هجرخيو دحأل هكلم

 - ةفيفخ ماللا حتفو واولا ناكسإو ءاتلا مضب _ ١ أ « اهدلوب ةدلاو هلوت" ال »

 قرف نم » : هلوقو “ةحوتفم ماللا ديدشتو واولا حتفو اهمضب وأ « اهل وأ : لاقي

 يف تراماع م" « ةرخآلا يف هبابحأ نيبو هنيب هللا قرف ايندلا يف بابحألا نيب
 . هريغو عببلا

 نيبو هنيب قيرفتلا هوجو نم كلذ وحنو هتبه و ( دولوم عيب "ضعب هركو)

 هلك كلذف كلذ دعب هكلم نم هجرخمف همأ تومت نأ لثم قيرفت نودبو. همأ

 ك هدلو دلوو هدلو لثم هلامع نم دحاوك هذنع ةدالولاب راص هنأل > هوركم

 ءاوس اهدلو نيبو اهنيب قيرفتلا ضعب هرك و « هنمث يف ةح ةرب الو ( اغلاب نإو )
 كلام اهعمجو ةدح ىلع تبلجو ةدح ىلع بلج وأ الثم عئابلا دنع ادولوم ناك
 ؛فالخلا هيفو “دشاأف اهنع ينغتسي نأ لبق اهنيب قيرفتلا امأو رغتي مل ام دحاو

 روكذملا فالخلا ىلع كلذكف هعم هكاسمإ و اهعمب دارأف ديسلا نم دلولا ناك نإ و

 ءانفتسالاو > يفتسي ىح : لىقو > هعضي الو هدلوب ىلوأ هزأل هل زوح : لبقو

 . دواد وبأو ملسم هاور ) ( ١

 . ينطقرادلاو ةجام نباو يقهيبلا هاور )٢(
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 زوجو « هنذإ الب وأ ى لدع مامإ الب يس يمور ءارش هركو

 ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ > ناطلس دي ىلع يس نإ

 قحال :ليقو :مهضعب ةرابعو « ماعطلاب هنع ينغتسيو عاضرلا نع مطفي نأ

 . ها ينامث وأ امبس غلب اذإ كلذو « اهنع ينغتسي

 نع ذئنيح هئانغتسال ًاداتعم اراغثإ رفثأ اذإ قيرفتلا زوج : مهضعب ةرابعو

 تيضر نإف ءةقرفتلاب مألا ضرت مل ام كلذو همابقو همانمو هبرشو هلكأ يف هتمأ
 اهاضر ريغ نم اهنيب ةقرفتلا تعقو نإو روهشملا ىلع كلذ يف اهل قحلا نال زاج

 ةبحلاك ض وع ريغب ةقرفتلا تناك نإ و “دحاو كللم يف اهعمجي مل نإ دقملا خسف

 ايهعاتجا يفكي : لىقو 0 عيبلاك دحاو كلم يف اهعمج نم دب ال : لبقف اهوحنو

 . ها ررضلا كلذب دصقي مل هنآل دحاو ,زوح يف

 ولو الإ و هنزحي قيرفتلا ناك نإ اهدلول و امل كلذ يف قحلا نأ حيحصلا : تلق

 . تيضر نإ زاج نونج وأ ةهالب وآ رفصل

 نادوسلا ادع امم مهريغو يطْبقو يدتسو يدنهو ( يمور ءارش هركو )

 هل رفي ملو ادهع هل لعج هابس نم لمل دهع هل لعجي نأ نكمي باتك هل نم لك نم
 هنذإ الب وأ لدع مامإ الب يس ) مالسإلا ةوعد الب هابس هلعل وأ “ هضقنو هب

 ولو سيئر وأ ةفىلخ وأ ريمأ وأ كلم وأ ( ناطلس دي ىلع يبس نإ زوجو

 ءاعدلا دعب ارهج لجر وأ نيلجر وأ ةعامج دي ىلع َيبس' نإ زوجو « رئاج
 همنغ مهضعب زاجأو ى لاملا منغ يف فلخلا اذك و ى هعانتماو ةيزجلل مث ديحوتلل

 يف تمت دق ةوعدلا. نأ ىلع ءانب راذنإ.مدقت الب نامأب لوخد وأ ةيفخم ولو

 ء نسحلاو رمحم نبا لوق وهو ى هتوم دعب تعطقناو « ل هللا لوس ر ةايح
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 هتيعر نم كرشملا نادوسلا كلم هعاب ام هركو ء ًاقلطم ينادوس حيبأو

 بيرقو ى اهجوز اهعاب نإ ةجوز ءارشو « مهيلع بضغ نمم نيكرشملا

 اقلطم نالوق دلولا يفو { هبيرق هعاب نإ

 ىلإ ةعطقنم ريغ ةوعدلا نأ و ى نامأب لوخد وأ ةيفخب ةمينغ ال هنأ يدنع قحلاو

 برحلا عادخ الإو ةوعد الب هعفد كلف لاتقلاب كأجاف نم الإ ى ةمايقلا موي

 ىلع ةوعدلا دعب نكل اقلطم مهلك نيك رشملا يبس هلف لدملا مامإلا امأو « زئاجف

 . حيحصلا

 ( اقلطم ) هل دهع الف هل باتك ال امم هريغو ( ينادوس ) كرشم ( حيبأو )

 ولو زاجو ى اضعب ضعب ىبسو نادوسلا براحت وأ « دحاو وأ ةعامج ديب ولو

 نم كرشملا نادوسلا كلم هعاب ام ) عنملاب : ليقو ( هركو ) هب بورهو فطخب
 اوناك ءاوس هنمث دارأ نكلو < بضغي وأ ( مهيلع بضغ نمم نيك رمخملا هتيعر
 ليبس الف ملسملا رحلا امأو ى ادوهي وأ آاضىب امور ولو ىال مأ كلملا سنج نم

 ريغ هتيعر نوكت ال ملسملا ناطلسلاو هقالطإ و هصيلخت هجو ىلع الإ هئارشل
 ص عنملا روهشملا ص فالخ باتكلا لهأ ريغ ةحلاصم زاوج ينو « باتكلا لهأ

 . مامإلا اهآر ةحلصمل زاوجلا حيحصلاو

 اك رشم ( اهجوز اهعاب نا ) ةكرشم ( ةجوز ءارش ) اضيأ هرك ( و )
 ( دلولا يفو ) ت عنملاب : ليقو ص اك رشم ( هبيرق هعاب نإ ) كرشم ( بيرقو )
 رصتقاو ى عنملا « ناويدلا » يف راتخا ى هوبأ هعاب نإ ( نالوق ) اغلاب ولو اضيأ

 :لاق نل هنأ زاوجلا هجوو “ةعاجم ريغ يف ولو ( اقلطم ) دلولا ريغ يف عنملا ىلع
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 امأو ى )١' « هبسك نم ناسنإلا لك أي ام لضفأ نإو ى هبسك نم لجرلا دلو »

 ملو هبيرق وأ هدلو عاب نإف ينادوسلا ريغ كرشملا امأو 0 عابي الف دحوملا دلولا

 يف .ةهاركلاو عنملا هجوو ؛ نالوقف 'لح نإو هؤارش زوجي الف هنيد يف لحي
 . مل نإ ايس الو ى مهتقرتسي الف هدهع يف نونوكي ناسنإلا ةبارق نأ لئاسملا هذه
 ارارحأ هب نوجرخي مهنإف مهقاقرتسا هل زاج هنأ تبث ولو ع مهميب هنيد ين لحي
 نال كدب هيفو « كرسلا كلاملا يف ال مالسإلا يف اذه :لاقي نأ الإ ى ةرم ام ىلع

 . نمؤملا هب بطوخ ابب كرشملا باطخ حيحصلا

 هلع لدب امل زاوجلا : يناطيجلا ةمالعلاو - هللا همحر _ خيشلا مالك رهاظ

 ابف ينعأ - ةيناثلا ميملا حتفب - لماعملا داقتعا ةلماعملا يف ربتعملا نأ نم اهمالك

 الصأ لام نم نيدحوملا نم نوكرشملا هابس امف ى رفلاو رحلاك هنيعب امارح سيل
 اهريغ وأ ةَسملاب مهنم هلبقنو هيف مهلماعن نأ انل زوجي اعاتم وأ اناويح اضرع وأ

 بيبح نب عيبرلا لوق كلذو كنبدح وملا نم يسلا مهنيد ف لح اذإ مهنم همنغنو

 نافلخ دعس : هل لاقي لجر ىلع ادر اهتركذ ةتلدال حبحصلا وهو ةفينح يبأو

 همالك قوسأ تنكف ى هلأس ذإ نيئدتبملا ةبلطلا ضعبل اباتك لسرأ نامع لهأ نم

 قوسأو“عجر :تلق ثحبلا مت اذإو ‘رسيت امب هيف ثحبأو ى هريغ نمو :لوقأ مث
 ىلإ دهملا بيرقلا عيبرلا نع "بذلاو قحلا نايب كلذ يف يضرغو ى اضيأ همالك
 دمحم هللا دبع يبأ راتخم اضيأ كلذو ى همالك سانلا ضعب فرح ذإ ديز نب رباج

 يناثلا لاؤسلا يف تالاؤسلا بحاصو ةكرب نبا هعنمو ص ةتس يبأ نب ورمع نا

 فلخلا اذك و “ حلفأ مامإلاو ركب يبأ بهذم وهو ى عنملا راتخاو ى نيعبسلاو

 )١() رك ذ مدقت ٠ .
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 هنم لهحب ًاتنب هنم يرتش ا نمو .0 يمذ نم ال ةع اج ةدش يف زوجو

 { كلذ ملع نإ اهليبس ةيلختب ربجأو اهعم هبسن تبث اهارستف

 ى نيدحوملا رئابكلا يوذ لام اومنغ اذإ ةيرفصلاك ةنايدب ءيش هديب نم لك يف
 :لوقي مهنم اضعب نإف ةيرفصلا نيب فالخ ىلع نيدحوملا اقلطم بونذلا يوذ وأ

 ةريغص ولو لمع نم : لوقي اضعبو “هملنغو هيبس "لحو كرشأ ةريبك لمع نم
 . كلذ هنم ؟لح

 ال ) يمذلا ريغ كرشملا هيبأ نم ( ةعاجب ةدش يف ) دلولا ءارش ( زوجو )
 ص اهنيعل نامارح نييمذ اناك اذإ هدلو هنآل يمذلا نيد يف لح ولو ( يمذ نم

 زوجي ال هنأ ( هنم لهجب اتنب ) يمذلا نم يأ ( هنم ىرتشا نمو ) رلاو رحلاك
 اهليبس ةيلختب ربجأو اهعم ) دلو امبف ( هبسن تبث اهارتف ) هنم دلولا ءارش

 قادصلا امل و كلذ لمف هنأ نونمؤملا ملع نإ يأ ى لوعفملل ءانبلاب ( كلذ ملع نإ

 اهلك ةقباسلا لئاسملا كلت يف كيلمتلا هوجوو هبسن تبثي مل كلذ دمعت نإ و
 امو مادختسالا اذك و & افالخو ًاقافوو ًامنمو ازاوج ءارشلاو عيبلاك ةيتآلاو

 ىرتشا نم نأ ةدسع يبأ نامز يف خياشملا ضعب مالك رهاظو ى ديبملا ىلع يرجي

 يلتبا نمل لاق ذإ ‘ لطاب اهيآرستو حيحص اهؤارش ى اهارستو الهج يّمذ نم اتنب
 : لاق هنأ ىرت الأ ى هتبثأو عيبلا زاجأ اذهف < اهجوزتو اهنقتعأ : كلذب

 : لاقو ءارشلا لطبأ ةدبع وبأو كاهقتمب هرمأي مل هل اكلم نمكت مل ولو كاهنقتعأ

 كلو ىنزلا دمعتت مل كنوكل يأ ى الالح اهنم تبصأ ام ناك نإف « اهنق راف

 ص "د زتَ الف امارح ناك نإو ى تبصأ ام كافك ءارشلا وهو هب ترذتعا رذع

 ىنزلا كجحب هيلع مكحي ملف ىنزلا دمتعي مل هنأ اهجوزتو اهقتعأ : لاق نم هجوو
 ورمع زاجأ دقو “ يرستلا حص ءارشلا حص اذإ هنأل “ لكشم وهو
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 الإ نمأب مهيلإ لخاد ىلع نيبراحم دنع نم ديبع ءارش عنميو
 كلذب مهلوق لبقيو 2 هلوخد دعب برحلا نيح مهضعب نم هوبس ام
 دلب يف عنمو ء هنمأ يف هلوخد مدعل هؤارش زوجي الف هرثأ يئر نإ
 نم مهضعب هارتشاآامو هنمأ يف راص هنأل ًاقلطم نمأب هلخد

 نم ضعب

 يضر رممل الماع ناك دإ طبقلا عم هلعف و > ةي زجلا ق هدلو يمذلا عيب صاملا نبا

 ٠ آ

 . هنع هللا

 نم مهبراحي نمم مهوبس اذإ نيك رشم ( نيبراحم دنع نم ديبع ءارش عنميو )
 نيح ) ضعب ( مهضعب نم هوبس ام الإ نماب مهيلإ لخاد ىلع ) نيك رشلا
 لبقيو ) هوبسب قلعتم لخادلا كلذ لوخد دمب يأ ( هلوخد دعب برحلا
 هوبس مهنأ نم روكذملا ( كلذب ) نيباسلا نيكرشملا نيبراحملا لوق "يأ ( مهلوق
 الف ) لوخدلا دمب يسلا رثأ يأ ( هرثأ يئر نإ ) لخادلا كلذ لوخد دعب

 هلوخد مدعل ) « كيلمتلا هوجو نم كلذ ريغو « هنيد يف هذخأو ( هؤارش زوجي

 الف هنمأ يف اببسم هيلع هلوخد دعب نإف“هلوخد لبق هوبس ام فالخب « ( هنأ يف
 ىوقتو باسو لتاقم هنأك دعي هنإف مهيبس لبق لخد اذإ ام فالخب « هيرتشي

 . يبسلا لبق هروضحو هلوخدب رخآل كرشم يس فمض

 لخد ( هنمأ يف راص هنأل اقلطم نماب هلخد ردلب يف ) هؤارش ( عنمو )
 ( مهضعب ءارتشا امو ) نيباسلا كلمب رابتعا اقلطم زيجأو ى هلبق وأ يسلا دعب

 نم ضعب نم ) هجوب هكلمت وأ هنيد يف هذخأ وأ نيبراحملا نيكرشملا ضعب يأ
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 { هيلإ ةبسنلاب ررح نمألا ضرأ هلوخد دعب نادوسلا نم نإو يبس

 : ليقو ص هكلم نم هجرخي نأ لبق كلذ هب لخد نإ هباس اذكو

 انل زاجو . اقلطم لدع مامإب يس ام الو كلذب هملع ررح ال

 مهنم سوؤر ذخأ ىلع حلص

 نم نييباتك ريغ مهنأل نادوسلاب اًيغ ( نادوسلا نم ) يسلا ناك ( نإو يس
 قلعتم ( نمألا ضرأ هلوخد دعب ) عنم كلذ عمو ى مهيف صخري نأ مهناش

 دهع دالب وأ مالسإلا دالب نمأ نمألاب دارملاو ‘ ىرتشا نمل ةدئاع ءاملاو « ىرتشإ

 ىلإ ال ىرتشا نم ىلإ ةبسنلاب رح هنأب كح يأ ( هيلإ ةبسنلاب ررح ) ةمذ وأ
 هل حص نمألا ضرأ هلوخد لبق هارتشا امو « هريغل ةبسنلاب دبعتسي لب “ هريغ

 هجرخي نأ لبق كلذ هب ) هنذإب هريغ وأ وه (لخد نإ) كرشملا ( هيباس اذكو )
 نم روكذملا ( كلذب ) آقلطم يباسلا ىلع ( هيلع ررحي ال : ليقو ى هكلم نم
 نم ضعب ىرتشا ام اذك و ى هكلم نم هجرحم نأ لبق نامآلا ضرأ هب هلوخد

 . نمألا ضرأ لوخد دمب ضعي

 مهب لخد ولو ( اقلطم لدع مامإب ىبس ام ) ررحي ( ال ) هنأ ملعا ( و )

 اك " يبسم لكالو : ليق ى آرئاج ولو ناطلسب ىبس ام الو : ليق « نامآلا ضرأ

 ذخأ ىلع ) نيكرشلا عم ( حلص" ) نينمؤملا رشعم ( انل زاجو ) زوجي

 دبعل لماش وهف سنجلا سوؤرلاب دارأو “مهضعب انوطعي نأب ( مهنم سوؤر
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 ه لتق وآ مالسإ ريغ ينثو نم لبقي الو .اهتميق اهدعبو ةنس لوأل

 . هتبتاكمو قتم قتع بدنو غاب دحوم نم اذكو

 هنأو ى هضعب سأرلا نأ ةقالعل زاجم دبعلا نع سأرلاب ريبعتلاو « رثكأو نْيدبعو

 زوجيو ى ةنسلل ريمضلاف ةنسلا دعب يأ ( اهدعب ) ذخؤت ( و ةنس لوأل ) هل لك
 هنآل اظفل ركذ امنإو ى ىنعم ثنؤم وهف ةنسلا وه ل"وأب دارملا نأل « لوآل هدوع

 ديحوتلاو ريكذتلا مزليف ةركنل فيضأ دقو ى هارجم ,راج وأ ى ليضفت مما

 ىلع ليبس الف « نمألاو حلصلا يف مهلك مهل وخدل سوؤرلا ةميق يأ ( اهتميق )
 . مهنم دحاو سأر

 حلاصن نأ انل زاجو “ ةنس لك سوؤرلا ذخأ دمس نب للا دبع زاجأو

 اك مهقيطن ال انك اذإ 0 سفنأ ريغو “ دمبع ريغ الام مهيطمن ناب نكرلا

 ىلإ دازلا نايمه ه يف “ )0١ مللا ىلإ اوعدتو اونهت الف ف : ىلامت هلوق يف هتنيب

 . داعملا راد

 نملا خسن ىلع ءانب ( لتق وأ مالسإ ريغ ينثو ) كرشم ( نم لبقي الو )
 نم ) لبقي ال ( اذكو ) ءادفلاو نملاو دابعتسالاو كلذ لبقي هنإف الإ و ى ءادفلاو

 يغبلا كرتي مل نإ لتقلا ريغو يفبلا كرتب مالسإلا يف ءافولا ريغ ( ,غاب دحوم

 : ىلاعت هلوق يف رمألاو ءيشب اهتناعإو ( هتبتاكمو ,قتم' قتع بدنو )

 ( ١ ) دمحم ةروس : ٣٥ .
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 هنم مولعم يقتملا قتع بدنو “ بدنلل ١١ 4 اريخ مهيف متملع نإ مموبتاكف ظ

 » ٧٢١ 4 ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو ظ : ىلاعت هلوقلو ص هيف ضوع ال ذإ ىلوألاب

 كلذ بجي نأ ريغ نم ىوقتلاو ربلا ىلع هَحئنَعأ دقف هتقتعاف اىقتم ناك اذإف

 ضوع ال ذإ ، لضفأ قتعلاو « هريغب اضيأ لصحت امهيلع ةناعإلا نإف « قتعلا
 دعب كلذو تلع هتمرحل اقلطم برملا الو : ليقو “ شيرق ىبست الو ى هيف

 ردب ىراسأ ف هللا هبتاع . لو “ برعلا نم مهريغو اشيرق رسأ دقف الإو هتوم

 ص مرحم محر اذ عاب نمو « مهتمرحل ال ناميإلا فعضلو ى رفكلا ةمئأ مهنوكل

 هنأ يرتشملا ملع الب هيرتشم نم عاضرلاب امرحم وأ : ليق “ مرحم ريغ وأ : ليق
 وأ نانثا هئارش يف كرتشا نإو ى هتميق عئابلا هل نمض و ارح جرخ ى هنم كلذك

 رثكأ وأ نانثا هعاب نإ و « ايهنم ملعي مل نمل نمض ى ملع دقو « كلذك هنم امهرثكأ

 متيك هريغل هارتشا نمو « اهنم ملعي مل نم بيصن .يرتشملا نمض كلذك هنم وه نمل

 هوحنو هلك كلذ يف وه : ليقو ى عئابلا ىلعف عئابلا هةرغَ نإ الإ هل نمض هب ررحي

 . ارح هب جرخ نم لام نم

 كلذ درب عنملا ىلعف « كلذب لهج وأ ملع ى ةربدم وأ اربدم ىرتشا نمو
 ::: لسقو ى ارح نوكيو ى اهالومل دلولا ةميق دربو ؟ بسنلا تبثو ةمدخلا ءانعو

 . ٣ :ى رونلا ةروس ) ( ١

 . ٢٢ ة دئاملا ة روس ) ( ٢
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 بسن تبثي ال : ليقو “كرشم اهارتشا نإ فلخلا.اذك و ع ملعي مل اذإ طقف اهدري

 اهقتعأو هتيراج عيبب رمأ نمو “ كرشم هنأ ملع ولو ى اهالومل ديبع مهف كرشللا

 رومأملا ىلع سيل و ى الثم رهم اهقتعم اهاطعأ ى اهيرتشم اهئطوو عيبلا لبق
 . ملعأ هللاو ى اهملع الب اهقتعأ هنأل ءيش يرتشملاو

 _ ٢٧٣ - ) ج٨ - لينلا - ١٨(



 باب

 كلذ هدسفي ايف ايهنودب زوجو عرذو رشنب بايث عيب حص

 سنج نم دحاو ءارأب

 باب

 عاتملاو بايثلا عيب يف

 ققحتي ال اهرصق عم هنأل ضرملاو لوطلا ةريصق ولو ( ربايث عيب حص )
 الوط تاحاسملا نم ا_ههوحنو ربشو ( عارذو ونب ) عارذ الب يه مك اهتحاسم
 فصوب بئاغ عيبمك تناك اهلخادبو ةحاسم نم اهيف ام تفصو نإو “ اضرعو

 ررغلا ةرثكل حصي مل فصو الو « عرذ وحن البو رشن الب تميب نإو ى رم دقو
 هنطاب ىلع هرهاظب لدتسي نأ نكمي الو ى ةداعلاب فلتخت بوثلا ءازجأ نآل

 نم دب ال نكل ى هوحنو عأرذ الب اهعىب زوجي : ليقو ى ةداملا يف كلذ فالتخال

 ( اهنودب زوجو ) رشنيو عرذي ىتح رايخلا هلف عرذيو رشني مل نإو ط رشنلا

 عرذلاو رشنلا نم روكذملا ( كلذ هدممفي ايف ) هوحنك عرذلاو رشنلا نودب يأ

 رشني نأب ث ةطاحإو كاردإ ةءارأ ( صنج نم دحاو ءاراب ) امهدحأ وأ
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 ىلع بايث ةمزر عيبك هلع اقفتا ام ددع ىلع صقن وأ داز نإو

 داز ةميق عئابل رتشم دريو ؟ ايب زاج لبف ةئام اهيف نأ
 هنم دد رتس و

 دسفي ايف هوحنو عرذ الو رشن الب زوجو ى هتفص ىلع هريغ عابيف الثم عرذيو

 داسف الو ةءارأ الب ولو ايهنودب ز"وجو ى سنجلا نم دحاو ةءارأ الب ولو كلذب

 دَسوي وأ شرفي ام امأو “ يزاركلاو مئامعلا يف فلخلا كلذك و ى امهب اهقحلي

 ةفلخك اهنم لممي امو دولجلا اذك و ى رشنلا هيف يزجيف ريصحلاو ةسفنطلاك

 هدم لبحلا "رشنو « « ناويدلا » يف اذك ى لابحلا اذك و « طوس و لعنو قرقو

 . اهب ملعلا ةطاحإو اهروضح ةينآلا يف يفكيو

 ايف هعرذو دحاو رشنب دارفألا نم اذك و اذك اهيف نأ ىلع ةلمج عاب ( نإو ) .

 اتم ) سصقن وأ ( ت } داز ( و > رم ام ىلع كلذ نودب وأ كلذ هف طرشي

 هرشنو دحاو عرد وأ هرشنو لك عرذب ) ةمزر عيبك هيلع اقفتا ام ددعىلع (

 ءارلا رسكب - كلذ وحن وأ طاونسأ وأ لابح وأ ( بايث ) هيلع يقابلا ةلاحإو

 ى نأ ىلع ) زاج اهريغ ىلع هقالطإ و ةدودشم بابث ةلمج يهو _ يازلا ناكسإو

 ص صقانلاو دئازلا عم وأ صقنلاو ديزلا عم يأ ( ايب زاج لهف ةئام اهيف

 ربع امنإ و ى اهايإ هيطعي يأ ى ةدايزلا تناك نإ ( دئاز ةميق عئابل رتشم دريو )
 هدنع ناك نأ دعب دحأل ءيشلا كتلوانم هنإف درلا وهو ديقملا ظفلل آليعتسا درلاب

 يأ ى ( هنم ددرتسيو ) : هلوقل ةلكاشمو ربغلل ةلوانملا قلطم وهو “ قلطملا يف

 تفلاخت نإ مم وقتلاو صصحلاب لئاسملا هذه ف نمثلاو عئابلا نم يرتشملا بلطب

 ۔_ ٥ ٧٢ ٢



 صقانلا نمث عجرتسيو هتميق ال دئازلا ددعلا دري وأ ، صقان نمت

 ص لاوقأ ؟ راتخملا وهو . عيبلا دسفي وأ { ددعلا لامكتسا ال

 اع دوجأ سنجلا جرخ نإو ،‘ فصو ك جرخ نإ ةفصلا عيب مزلو

 ، هسكعب هيرتشمو هعئاب ريخ هيلع اقفتا

 ( صقان نمث ) اميابت ام ىلمف اذك بوث لكل نأ ىلع عيابت نإ الإ ةءادرو ةدوج
 هتميق ال ) داز نإ ( دئازلا ددعلا ) يرتشملا ( دب وأ ) ، ناصقنلا ناك نإ

 نإ صقانلا نث عوجر بلطب يأ ( صقانلا نمث ) عئابلا نم يرتشملا (عجرتسيو
 عقو ام ريغ ىلع هلاتشال ( عيبلا دسفي وأ ددعلا لامكتسا ) بلطي ( ال ) صقن

 ..( لاوقأ ) ؟ صقن وأ داز ام نيعب لهجلل ( راتخا وهو ) عيبلا هيلع

 اك جرخ نإ ) روشنم ريغ رضح امم اهريغو بايثلا يف ( ةفصلا عيب مزلو )
 بايثلا وحن ةرثكل يقابلا ةيؤر رمتو هنم رهظ ام ةيؤرل هيف رايخ الو «( فصو
 ءافتكاللو ى بوبكم لزغو رمتلا ةرارغ رشنك ةبوعصللو « رشنلاب اهداسفل وأ

 فصو اك جرخ اذإ رايخلا توبث فنصملاو خيشلا راتخا امنإو رمت ءاعوك رهاظلاب

 رتيخ" هيلع اقفتا ام دوجأ سنجلا جرخ نإو ) “ هضعب رب مل اذإ ايف جرخي مل وأ
 س ائيدر جرخي نأ وهو “ كلذ سكع يأ ( هسكعب هيرتشم ) ربخي ( و هعناب
 هتميقب دوجألا دري : ليقو ى رخآلل ناك رايخلا نيميابتملا دحأل ناك اذإ : ليقو
 صقن ام ديزيو هكسمأو داز ام ةميق در الإو “ هدحو هدر نكمأ نإ هعئاب ىلإ

 نمثلا نم ناصقنلا لباقي ام "هر الإو “ هديزي نأ نكمأ نإ هيرتشم ىلإ صقن نإ

 يف ام وحن ىلع ةرون ةلقد رمت هل عيبي نأ :دوجأ سنجلا جورخ لاثم و“يرتشملل

 . اهمف يف امم دوجأ ةرون ةلقد رمت اهطسو يف جرخيف ةرارقلا مف
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 قافولا كسمأ افالخو اقافو فلاخت نإو ك هفالخ جرخ نإ دسفو

 هرك انتو حصمو لدسمعم هروتعا نإ دقحلاو > هداسف راتخملاو « هب اسح

 ٠ ٠ ٠ . ٠ . > هداسف حيحصلا > ناصحلا

 ص ريمش اهلك جرختف رمت ةرارغ هل عيبي نأ لثم ( هفالخ جرخ نإ دسفو )
 بابجأ تجرخف سنارب هل عاب وأ “ فطق وأ ًارينمح اهلك جرختف بايث ةمزر وأ

 افداخو اقافو ) ت ( فلاخت نإو ) باضم بايث تجرخف ىلقرو ى بايث وأ
 كلذو ‘« ناويدلا ه يف هراتخاو ى رثك وأ "لق هتميقب ال ( هباسح قافولا كمممأ

 ع ريعش وأ لوف وأ ةىسَك ارمت الخاد جرخيف ةرون ةلقد رمت هل عيبي نأ لثم

 هباسحب رمتلا هلف ريمش اهفصنو ارمت اهفصن جرخيف رمت ةرارغلا يرتشي نأ لثم

 ص نمثلا نم هبان امب ارمت رخآلا فصنلا هديزي نأ هيلع كردي الو “ نمثلا ةلمج نم
 دقملا ) هنأل كلذ ( و ى هداسف راتخملاو ) : جراخلا فالخلا هيف “ ذخأي نأ الو

 ل۔ثم ( ححصمو ) انه جراخلا فالخلا لثم هضرتعا يأ ( دسفم هروتعا نإ

 ا۔هالك ( نايصخلا ) .در يأ ى دقعلا يأ « ( هركانتو ) انه عقاولا قافولا

 ذإ < باوجلا ليلد يهو دقعلا رَبخ ةلمجلا هذه © ( هداسف حيحصلا ) امهدحأ

 هايضرنإ و “هدحو دسفملا نالطب حيحصلا لباقمو طرشلا ىلع مدقتلا ةن يف يه

 ددع نم هيلع اقفتا ام جرخ نإو ى نالوق ةمماتملا زاوج يفف “ دسفملا ةلازإ دمب

 جرخف هعضؤم نم هلآوحَ نإو ى اهدر سنجلا ريغ نم ةدايزلا تناكو سنج وأ

 ابهاذ هؤانع هلف هدر نإف ى ةدر وأ عيب نم هبحاصل حلصي ام رظنيلف هفالخ

 دلبلا يف هتميقب هكسمي : ليقو ى هنمضي ال : ليقو “ فلت نإ هنمض و امجارو
 يف اذك « هفالخب هيف ملع يذلا دلبلا يف هتميقب : ليقو ى هنم هلوح يذلا
 مل فلتو هيرتشم هيلإ هلمح نإو همئاب ىلع لمحلا نإ : لوقأ يذلاو ى « ناويدلا »
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 : هبر هل لاق ولو هنمض فلتف هريغ هيريل هلمحف ًاعاتم مواس نمو

 : هل لاق نإ هنمضي ال راتخملاو س كلذ هنم بلطب ملو تئش نمل هرأ

 . . .. .. .. .. س هيلإ بلطي نأ نود هرأ

 دنع عيب ةلاقإلاف عيبم يف الباقت اذإ اهنأ هتارصتخ ضعب يف فنصملا ركذو

 ىلع هدر نوكم نأ ريتخا بجومب دسف نإو ى لهجلا لوألا عئابلا ىلعو “ ضمب

 كهنم هلمح عضوم ىلإ يرتشملا ىلمف الإو“هيأرب هلمح نإ عئابلا ىلع : ليقو ى هلماح
 نم ناك نمو ى يرتشملا ىلعف الإ و. هيلعف هلمحب عنابلا ن ذأ نإف بيعب هدر نإو

 ثيح هدريلف ضقتنا و هيأر الب هلمح نإو عئابلا يأرب الإ هريغ ىلإ هلمحي الف دلبلا
 طرشي مل نإ مئابلا ىلعف ضقتنا و هلمحو دلبلا ريغ نم ناك نإو « هيأرب نإ ال هلمح

 اعيمج املع نإ و ث اقلطم درلا هيلعف دسفمب امهدحأ ملع نإ و ى دلبلا نم هلمحي ال نأ

 كيلإ ينايتإ يف يقفنو يئارك. كيلعف يقحي تأت مل نإ :طرش نإو ث عئابلا ىلعف
 اضعب فلتأ نإو ى طرشلاو عيبلا يف ثحبلا رم دقف كيلإ هب رجاتسأ ام وأ

 فالخ وأ صقنب ضقنلا ناك نإ متي هب ام هل عئابلا درب وأ « هنمض ضقان جرخو

 ص كاح دنع وأ هذخأ ثبح هلصويو اذك هتميق نأ فلتأ ايف فلحيو ، ةءادر وأ
 هَرَغ ولو هلمح هيلع نأ “ضعب معزو « ءاش ثيح هلم هيلعف هب هل مكح نإف

 . ةدايزب ها ى ءيدرلاب يرتشملا

 ه ( هَممض فلتف هريغ هيريل ) هبحاص نذإب ( هلمحف اعاتم مواس نمو )
 ص تئش نمل هرأ : بلط الب هبحاص هل لاق.وأ ةءارألل هلمحي نأ بلط ءاوس

 روكذملا ( كلذ هنم بلطي ملو ‘ تنش نمل ءرأ : هبر هل لاق ولو ) : لاق ايك
 نإ هنمضي ال ) هنأو « ةءارألا بلط نإ هنمضي هنأ ( راتخاو ) « ةءارألا نم
 هلمح لب ةضحم ةنامأ هدنع سيل هنأل ةءارأآلا ( هيلإ بلطي نأ نود هرأ : هل لاق
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 فلتنف رثكأ ءارأل يطعأف دحاو ماس نمو { اقلطم ال : ليقو

 . . . . . . صصاحتب دحاو ةميق نمض لكلا

 ء هنذإب ةءارألل هلمح هنأل « ( اقلطم ) هنمضي ( ال : ليقو ) « ءارشلا مسر ىلع
 ناك هنأل 92 يدنع راتحلا حبحصلا وهو “ بلط دعب وأ بلط الب هل نذأ ءاوس

 وأ ى نذإ الب ةءارألل هلمح نإو ى ةنامأ ناكف هلمح ةزاجإو هكلام ىضرب هديب

 هنودب وأ بلط دمب صوصخم هجوىلع وأ اذك ناكم يف وأ نالفل هيرينأ هل نذأ

 . امطق هتمض ى فلاخف

 فلتف رثكأ ) وأ نينثا ( ءارأل يطعاف ) نييعت الب ( ادحاو ماس نمو )

 ةد'وج تفلاخت نإ ( صصاحتب دحاو ةميق نمخ ) دحاولا قوف ام وأ ( لكلا

 ريغصلا فصن نمض اريبك و اريغص الثم هاطعأ ولف « ارغصو ًارَبك و ةءادرو
 ٠ رم ل ١ فصن و

 ةثالث وأ ‘ صصاحتي ةثالث نمض تفلتف ةثالث يطعاف ادحاو مواس نمو

 ةثالث يطعأ نإ هنأ كلذ ريسفتو ؛ اذكهو ‘ صصحلاب ةتس نمض ةتس يطعأف

 نمض ةسمخ وأ دحاو لك نم عبر نمض ةعبرأ يطعأ نإو “دحاو لك نم اثلث نمض
 الب ةءارألل هاطعأ ولو “ناميضلا لوق ىلع هلك كلذو ؟ اذكهو “دحا و ,زك نم اسمخ

 حيحصلاو “ فالخلاف بلط دمب هاطعأ نإ و « اهمدع يدنع حيحصلاو ى بلط

 . رصقي م ام هلك كلذ يف نامضلا مدع يدنع

 ل ام نمضب ل بلط الب رثك أ هاطعأف نيىمتب ادعاصف ادحاو مو اس نإو

 اذإو ى اضيأ فلخلاف بلطب هاطعأ نإو ى فالخلا مواس ام نامض يفو ى همواسي

 ناك نإو ث يرتشملا لام نمف فلتف يرقشملاو عيبملا نيب عئابلا ىتلخو عيبلا مت
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 هل 'لثقو اهضبقا : اهل 'لثقيي مل ام عئابلا لام نم : ليقو “ كلذكف آلولذ ةباد

 هعد : هل لاق نإ و “ هديب اهضبقي قحف ًاروفن تناك نإ و ى اهعد : ايرتشم

 فلتو ألْبَق هفرع نإو ى عئابلا لام نمف رب" مل ام ىرتشا نإو « ةنامأف كدنع
 يرتشملا دي يف نومضم تادسافلا نم هوحن و ابرلاو يرتشملا لام نمف ءارسلا دعب

 ص مرغ الو هل ءانع ال "وأ ت مرغ امو هؤانع ةلفلا نم هل "وأ نامضلاب هلغتسم هلو

 سيل هنآل هؤانع هلو ث ةلغ الو ،هملع نامض ال ةنامأ هديب ابرلا وأ ى نابضلا هيلعو

 . لاوقأ ؟ يدنع رهاظلا وهو « ابصاغ

 يتلاو اهرك ذ يتلا ماكحألا يف بايثلاك هلك كلذ ريغو باودلاو عاتملا رئاسو
 - . ملعأ هللاو ى اهتركذ

 



 باب

 رايعب فلخ ىلع فازجيو { نزو وأ ليكب بح عيب حص

 نيما نم وا ربعم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠

 باب

 رمتلا اهيف لخدو “ بوبحلا عيب يف

 فاز جلا يف ( فلخ ىلع فازجبو « نزو وأ ليكب بح عيب حص )
 نازيملاو لايكملل لماش وهو « حص ب قلعتم ( رايعب ) زاوجلا خبشلا راتخ
 هيواسي ىتح هيلع هسايقل نآل « رخآ ىلع لايكم سايق انه ريبعتلاو ( رتبعم )
 يف امع رابخإلا وه يذلا ريبعتلا نم ذوخأم وهف هل واسم هنأب ةقطان ةيلاح اناسا

 ءابف عئام لايكم ناك نإ و ی سدعلاب وأ حمقلاب رّبعي امنإو < زاجم هنكل بلقلا
 مل اذإ يدنع كلذ ريغب زاجو “ بكارتي دق ادج درابلا :نآل ى رتاف "وأ راح
 لمملا لصأ : ليقو “عئاملا رايعو عئاملا ريغ رايع ءاوس “ةدايز وأ صقن هب نيبتي

 ربعم هنأ لقي مل ولو (نيمأ نم وأ) طسوألا زرلا آبحَ ىلع ليياكملاو نيزاوملا يف
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 صقن هب ملعي ملو اذهب يل عب : عئابل رتشم لاق نإو ث قدصم وأ

 . هب هل عاب

 ىيدصتلا ن أ كل ذ و ك راعم : ل اق ن ا : لقو > اقلطم نعم أ ريغ ) قدصم و أ (

 . نْينيمآ نم الإ لبقي ال : ليقو ى نيمألا ريغ نم لبقي ال : ليقو ، ةجح

 هلمعتسي الف ةقث ريغ نم نزولل هبف ىقلي ام وأ نازيم وأ الايكم ىرقشا نمو
 يف عص ام الإ عيبيال هنأ عيمجلا دنع اهمئاب فروعت نإ الإ “ هتحص ملعي ىقح
 راعي و عضوملا ق يضترا و هلايمتسا دتتعا نإ الإ هتحص ملعي ال امم نزي الو > دلىلا

 نيزاوم ولخت الو “ قييضت هيفو نيتقث : ليقو ى هلايكمو هب قثوي نم نازيجب
 ادحاو قفاو ام ال اهفلاخ ام ةهرب امنإو ى ةفلاخم نم مهليياكمو نينمؤملا تاقثلا
 نع جراخ شحاف صقن وأ ةدايز عقت ملام فالتخإلا يف "دح الو ى اهنم

 ؛ام صقن وأ ديز يف هيف لحلا بلط مزلي :ليقو “مهردلا نزو اذك و یفرامتملا
 شحافتي مل ام سفنلا نوكس دنع زاجو“مكحلا يف لمعتسملا ناحجرلا تبثي الو

 . زاج يضرو هبحاص ملع نإو

 ؛لومفملل ءانبلاب ( صقن هب ماعي ملو ى اذهب يل عب : عئابل ,رتشم لاق ناو )

 وأ صقن هب يأ ةفوذحم قلعتلا ةادأو لعافلل وأ اصقن هيف عئابلا ملعي مل لصألاو

 هب ملع نإ و“ ( هب هل عاب ) ناث لوعفم “صقن هب :ةلمجو هملعي مل يأ لوآلا لوعفملا
 . زجي مل اصقن

 ةدايز هب عئابل ملعي مل نإف ى اذهب نمثلا كل "يفوأ :رتشم لاق نإ اذك و
 ةدايز هب يرتشملا ملمي مل نإف ى اذهب كل عيبأ : عئابلا لاق نإ اذك و « هلوبق زاج
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 . . . . . ىنزو وأ لك هليكو وأ اعئاب مزلو

 يطعم نأ وأ ى هل لباقو صقنلاب ملاع صقنلا ذخآ نأ لع اذإو ى هلوبق زاج

 وأ ثلثلا ديزب هنازيم وأ هلايكم نأ فرع نمو ڵ زاج ِضارو اهب ملاع ةدايزلا

 يزجت الو ى هايإ هارأ ولو ديزي امب عئابلا ملعي ىتح هب رتشي الف رثكأ وأ لقأ

 كنم يرتشا : لاقف “ حدقك ءانإب هاتأ نإو “ صقن وأ ةدايز ةفرعم نع ةيؤرلا

 زوجيال : ليقف ى فازجلا كف الإو ى زجي مل هألم ك ملع نإف « هب كل عيبأ وأ

 الب رةقث ريغ هنزو وأ هلاكفَ قح هيلع نمو ص رهاظ دودحم هنآل زئاج : ليقو

 وأ عاب نمو ى هرمأب لعف نإ الإ أربي ال : ليقو “ صقن هنأ ملعي مل ام زاج هرمأ
 وأ لايكم هنم ددع ىلع لمتشي امب وأ نيزاوم وأ لبياكم ىلع لمتشي امب ىرتشا

 عنتما نإو ‘ صقن نكي مل نإ ريغص وأ ريبك نم ءاش امب يفوي نأ هلف دحاو نازيم

 . هيلع دقملا عقو ايف هبحاص

 هريغل وأ هل ءاوس حسم وأ "دح وأ نزو وأ ليكل جاتحي ام (اعناب مزلو )

 هيلع كحي هنأ رومأملا وأ ليك ولا موزل ىنعمو « هيف هرومأم وأ ( هليكو وأ )

 عئاب موزل اذك و ؟ يرتشملا لعفي وأ ى هلكوم وأ وه كلذ لعفي له عزونت' اذإ
 : لوقي نأ هلف هريغ امأو ى لاملا كلام ىلع وه امنإ يقيقحلا بوجولاو ى هريغل ام
 هىبأ نم نونجم وأ متي ليك و الإ الثم ةلاكولا تكرت د۔ة وأ « ائيش لعفأ ال ىنإ

 وأ (نزو وأ“لنيك) تكرت تئش ىم :طرشذنإ الإ كلذ لوقينأ دجي الف تيملا
 يرقغملا مزل "دمي وأ حسمي وأ نزوي وأ لاكي امب ءارشلا ناك نإ و « حسم وأ "ةدع
 عيبلا ي كلذب هب ءافولا هيلع بجي قحلا هيلع نم نأ لصاحلاو « كلذ لضف

 نم رمأ وأ لك و نإو “ حبحصلا وه اذه « ةرجأو قادصك امهريغ وأ ءارشلاو
 نم هلك كلذ مزل : ليقو ى نازيملاو لايكملا راضحإ اذك و ى زاج هنع بوني

_ ٢٨٣ _ 



 دب برض وأ كيرحت نود ةيوستب رابع فيقوتب هنذاب رتشمل ز َ اجو

 قيقد ريغ يف هب : ليقو 4 عئاب نذإب نإو مزر الب و . ضرأل وأ

 . حلمو

 ىلع : ليقو ث ىتحلا هلع نم ىلع يهف ةرجأب كلذل جرحم دحأ ناك نإو ى ذخأن
 نم ىرتكا نمو ى كرشملاو يلوملاو ليقملا ىلع ةرجألا الو ى كلذ سيلو ى هل نم
 ليكلا :ليقو ىامهوحنو نازيملاو نزولا هيلعف اذكب نزولا بسح ىلع اذك لمحي
 . يرقملا ىلع هترجأ وأ نزولاو عئابلا ىلع هترجأ وأ

 رتشم ) ك هيلع نم نذإب قحلا هل نم ( ل ) ةهارك ىلع كلذ لعف ( زاج و )
 هب زرتحا ضرألا ىلع رايملل ( ةيلستب رايع فيقوتب ) عئابلا نذإب يأ ( هنذإب
 هبف لخديو لامي نأ امإف ث ناصقن كلذ نإف « الئام لكلا رخآ نوكي نأ نع
 برخ وأ ) هل ( كيرحت نود ) سأب الف هليك يفويو يوتسم فقو مث ةبحلا

 - اهحتفو ءارلا رسكب - ( مزر البو ضرأل ) برض (وا) اهريغ وأ ( ديب
 دئاع اذه ىحلا هيلع نمو ( عئاب نذإب نإو ) رايملا يف ام ىلع برذضلا وهو

 هنألف هزاجأ نمو « فازجلا ىلإ ريصي هنألو « كلذب دازي امب لهجلل لكلا
 . الىلق هار

 برضلاو كيرحتلا زوجي نأ ىلوأو « هزاوج يأ مزرلاب يأ ( هب : ليقو )
 رلبلا قيقدو ريعشلا قيقدو قيقدلا ركسلاك ( قيقد ريغ يف ) ضراللو « ديلاب

 ص لوكأم ريغ وأ آالوكأم اهنودب وأ ةعنصب قيقد وه امم كلذ وحنو ( حلمو )
 ىلع ادئاز آريثك ائيش مزرلاب ذخأي لب « همزر ىلإ ةجاح الف مزر الب ماضتي هنأل
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 : رثكأف ةثالثب زاجو ى ألتما نإ نيتبجبو ةبحب هيلع دازي الو

 ربغ يقو “تلتسلاو ةرةذلاو ريعشلاو ربلا وحن قيقد ربغ يف مزرلاب : ليقو ى هقح

 مامضنا ديزي هنكل ى مزر الب ماضتي ناك ولو رك ذ ام قيقدو حلملا نأل حلملا

 عنمي امنإو ى هنم ردابتملا وه لب “ لوقلا اذه فنصملا مالك لمتحيو « هب ارهاظ
 قيقدلاو حلملا ريغ يف وأ اقلطم مزرلاو ‘ ضرأل وأ « ديب برضلاو كيرحتلا

 ررفلاو ةلاهجلا لوخدل هلئَكب وأ لاملا بحاص نذإب ولو ى هيف نيلي وأتلا ىلع
 نم ناكو ى زاج هبحاص يضر نإ : ليقو ى هلام نم كلذ داز مك ملمي الف كلذب

 ديري نأ زوجيو ى هب عوطتملا نم بجاولا ردقلا زييمت الب ليكلا حيجرت باإب

 :ليقو “جراخ نم رايعلا برض مزرلابو “رايعلا يف ام ىلع اهب برضلا ديب برضب
 الو هيلع بلجي مث ةقيفر ةزمغ لشم بحلا يف زمغي نأ يعرشلا ليكلا ةفص
 الب هعيابو هب هربخأ و دلبلا ليك فرمي ال ابيرغ يرتشملا ناك نإو « اضفن هضفني

 راك نإ و « اهريغ ىلع اطراشت نإ الإ دلبلا ةداع ءافتقا نسحألاو ى زاج زمغ
 صذئقنَ ناك نإ الإ ى دلبلا ةداع ناك نإ زاج زمغ الب لس رملاب نولماعتي امنإ سانلا

 . شحاف

 “نيتريعشو ةريعش و نيترمتو ةرمتك (ذلتما نإ نيتبحبو ةبحب هيلع دازي الو )
 كلذب يضر نإ و ی بيك زقلا يف افلكت اليلق اليلق هديزب ال بلا ريغ اذكهو

 ثالثك ةعفد ( ةثالث ) ءايشأ ( ب ) ديزلا ( زاجو ) ‘ زاج لاملا بحاص
 بيك قلايف افلكت هب ديزلا نوكي ال ام بحلا ريغ نم كلذ وحن وتابح وأ تارمت

 .ديزلا ال طقف ةثالثلاب ديزلا ناك ةحاشملا تمقو نإو ى ةثالثلا نم ( رثكأف )

 نم كسمأ ةثالثلاو « ةثالثلاب ديزلا هليهي امم رثكأ رايعلا يف ام ىلعأ ليهي ةعبرألاب
 هنأل عيبلا كرت ءاش نإف ع اهنم ىبأ نإ ثالثلا ىلع عئابلا ربجيو ى ةعبرألا
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 بتح لعجو . رايعلا مف ىلع ةدحا وب كابسمإ الب نيدبب لاكيو

 3 عئاب نذإب صخرو ى هف ىلع هيعارذب رمتك كاسمإ البو ىرخأب

 . . بح ةمرع ىرتشا نمو

 ةبترتملا قوقحلا رئاسو دقنلاو ملسلا يف لاطبإلا دجي الو ت نزولاب متي هنآل متي مل

 . لبق نم

 ,دي ( ب ) امهريغ وأ ررتشم وأ عئاب نم ليكلا يلي نم ليكي يأ ( لاكيو )
 ىرخاب بح ) وحن ( لعج و ى رايعلا مف ىلع ةدحاوب كاسمإ الب نيدت ) وأ
 كلذ نال هنود ام ىلع وأ > راسملا مف يأ ( همف ىلع هيعاردذب رمتك كاسمإ اليو

 < دوصقم ربع وهو ف ١ زجك عببلا اه ريصيو ررفلاو ةلاهجلا اهب لصحت ةدايز

 ص لاملا بحاص ريغ لئاكلا ناك اذإ لطابب لام لك أ اضيأ كلذ ىلإ مضنيو

 . "رافلا ىلع ةعابت هنكل عيبلا هب حخسفي ال نأ ريسدلا ررفلا ف ضعمب صخرو

 صخ رملاو ى هعارذب رمتك كاسمإو رايملا مف ىلع كاسمإلا يف ( صخرو )
 هل نمو“عئابلا ليكلا يلي وأ هل لاملانمم هوحنو ( عئاب نذإب ) «حلاص وبأ» كلذ يف

 بجاولا زييمت الب ليكلا حيجرت باب نم كلذ نوكيف هاضرب كلذ لعفيف لاملا

 تأ زوجي : ليقو ع فالخ هيفو ى رايعلا مف ىلع كاسمإلا ناك اذإ اهف هريغ نم
 اذك و ص هغرفي نأ دارأ اذإ اهيحني نكل “نذإ الب ولو رايملا مف ىلع هديب كسي

 هيف بكرتي امم اعضوم ذخات اهنأل زوجي الف لايكملا ىلعأ لخاد هدي لعف نإ
 . يرتشملا ىلع ناصقن كلذو طقس اهعزن اذإف ‘ لاكي ام وأ « بحلا

 دمب" وأ نزوي وأ لاكي امم هوحن وأ( بح ةمأرع' ) افازج ( ىرتشا نمو )
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 ص اليك هلدب يطعأ ىرتشا ام سنج نم ال ليكم اهب جرخف

 ةمولعم ةمرع نم عاب نإو ء قافتا لاكي ال امب خسفو دسف : ليقو

 ال ) نكل ص كلذ يف ةمرملل قفاوم دودعم وأ نوزوم وأ ( ليكم اب جرخف )

 كلذ نم هلاح بسح ادح وأ انزو وأ ( كهيك هلدب يطعأ ىرتشا ام سنج نم

 اك جرخي مل هنآل ءارتشالا ( دسف : ليقو ) ‘ سكملاب وأ نزو يف لبك طعيالف
 جرخ اذإ عيبلا داسف راتخا نأ رم دقو « رادقملا لوهجم جراخلا نأل دقع

 ةيفيك ىلع عقو عيبلا نأ ههجوو ى لوألا ىلع « ناويدلا »ه يف رصتقا « ناصقن

 ص بيملا عيب ربجي اك تربج اهنم سيل ام جورخب ناصقنلا رهظ املو « ةصوصخم

 ملام عيب لخد اك « كعم ام عيب يف كعم سيل ام عيب لوخد ههجو سيلو

 داسفلا كممسسيل ام عيب يف قحلا نأل ليق اك باط ام عيب يف راثلا نم بطبت

 اهضعب كردي مل رامث يرتشمو ةيسنلب ملاع وهو عاب هعم سيل ام عئاب نألو
 ءاش نإ هنأ هناددجيف دسفف انتلأسه يف هل ملع الو ضعبلا كاردإ مدع ىلع لخاد
 ركذ دقو “ خسف هنأ ىلع قفتي مل هنأل ارفكي مل هامتأ نإو ط خسف هنأل هاتي ال وأ
 كلذ يف امالك تاراجإلا باتكب الصتم ةمتاخلا يف ةلاكولا باب رخآ يف فنصلا

 . هنم ةلاكولا باب يف « ناوبدلا » نع وهو

 ال وأ ( لاكي ) ال هنوك يف ةمرملا قفاوي ( ال ام ) جورخ ( ب خسفو )
 ادوزم اهيف دجوف الثم ريمش ةرارغ ىرتشا نم امأو ( اقافتا ) دمي ال وأ نزوب
 ذخأي ام رادقم يرتشدلف ى لايكم ةلزنمب ةرارغلا نأل حيحص ميبلاف ةقرخ وأ

 . زاج هقح كرت نإو ى ناكم نم جراخلا

 هفرمب وأ ) اهليك فرمي ال) ريزحتلاو. رظنلاب ) ةمولعم ةمرع نم عاب نإو (
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 فرعيال اماعط رظن نمو ع نالوق هتحص يفف ةيثح وأ ًاعاص اذك

 هشح وأ عاص لك هضصعب وأ هارتشاف هتلمج

 ادحاو ادرف وأ انزو وأ الىك نزوب وأ دمد اع تناك نإ اهددع وأ اهنزو اذك و

 عضو هنإف دملاك لايكم لك لمشي ام وأ دادمإ ةعبرأ هب دارأ ( اعاص اذك ) وأ

 دالبلا هذه ةيثح هب ديرب نأ زوجيو ى كفك يف لمحت ام يه ( ةينثح_ وأ ) اماع
 وأ اليك اذك عاب وأ « اددع وأ انزو اذك اهنم عاب وأ « ةدم رشع انثا يهو
 هال مأ عومجملا ليك فرع ىاهوحن وأ ةرارغ يف وأ ءانإ يف عومجب نم اددع وأ انزو

 هذه عاب وأ ةمشحلا هذه نم دادمأ ةثالثك نازيم وأ لاىكم وحن ق عومجب نم وأ

 عيب هنأل امهدحأ منم ولو زاوجلا ( نالوق هتحص يفف ) اذكب اذك اهلك ةمرملا
 دقو “ هريغ نم عيبملا زيمت مدمل ازاجأ ولو ت عانتمالاو ملسلاك ص ةيمكلاو ةفصلاب

 ىلع ربجي مات عيبلا لهف زاوجلا لوق ىلعو “عيبملا ردقلاب عومجملا وأ ةمرملا يفت ال

 ؟ هيلع رابجإ الب كلذب ممتي لب ص مات ريغ وأ ‘ دع وأ نزو وأ ليكي هئافيتسا

 نم لكلف نزو وأ ليكب عيب اذإ نوزوملاو ليكملا نأ ام رهشأ « نالوق

 ‘حصي مل ةمرملا فرعي مل نإو “نزولا وأ ليكلا يف عرشي مل ام عوجرلا نيميابتملا
 وأ لاكي ام اهيف رهظف حسمي الو دمي الو نزوي الو لاكي ال امم ةمرع ىرتشا نإ و
 سنج نم همرج لثم ذخأي : ليقو عيبلا دسف : ليقف ى حسي وأ دمي" وأ نزوب

 . . ىرقشا ام

 وأ هارتشاف ) اهفرعي وأ ( هتلمج فرعي ال ) هريغ وأ ( اماعط رظن نمو )
 ىلع عفرلاب وأ ص ىرتشاب قلمتم اذكبف ى ةيلدبلا ىلع بصنلاب ( لك هضعب
 لك ىرقشاف : لاق هنأك لوآلا ىلعو ى لاح ةلمجلاو “ هربخ اذكبو ى ءادتبالا
 وأ ، كوكم اتئامو فلأ وهو - فاكلا مضب _ رثك وأ ( ةينشثح_ وأ عاص )
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 حيحصل او » ةشح وأ عاص هنم تدث عن ابل ١ وأ وه مدن 2 ذكب

 > هت وبث م دع

 لايكم "لكلاو 2 ابدرإ نومبرأ وأ ص ازيفق نوتس يهو 0 رامح ِراقوأ ةتس

 ةعبرأ رادقم وه وأ “ بيرج لك وأ ةرشع لك وأ لطر لكو "دم" لك وأ « قارعلا

 : ىلع اقفتي مل نإ امتح ( هنم تبث عئابلا وأ وه مدن مث اذكب ) كلذ وحنو ةزفقأ
 كلذ وحن وأ ةدحاو ةرشع وأ لطر وأ ةرك وأ ( ةيثح وأ عاص ) كرتلا

 ولف « ناركذي يتلا هتميقب دادعألا وأ نيزاوملا وأ ليياكملا نم نارك ذي ام بسحي

 لقأ ىلع ىرج هنأ كلذ هجوو “ طقف هب ناعاص تبث ى اذكب نيعاص لك : لاق

 كلذ الإ زجحي مل ةمرعلا يف رثكأ وأ هلثم دوجو نقيت نإو ى نقبتم هنآل دودحم
 : لمقو “ صقني وأ ديزب 1 الو ى هلاثمأ نم اهيف 1 نقتي ال هنآل « طقف دحاولا

 . ايهنم عنتمم 7 عيبلا تبثي

 ص ري_ثكلا يف الو ليلقلا يف ال عيبلا توبث يأ ( هتوبث مدع حيحصلاو )
 هريغ نم عيبملا زيمت مدعل امهوحنك ةيثحلا وأ عاصلا ينعأ « امهدحأ توبث وأ

 نإو ص ناركذي امم هوحن و عاصب لكلا يفي ال دقو “ ىقبي ال دقو « يقابلا ةيمكو

 ادب مث اهلبق اهركذ يتلا ةلأسملا وأ هتلأسم يف دملا وأ نزولا وأ ليكلا يف اعرش

 ى اذكب هدح ام مت نإ هتميقب طقف "دع وأ نزو وأ ليك ام تبث امهدحأل

 ص هنم دقن ام ردقب وأ هردقب تبث نمثلا دقن اذإ : لقو “ لكلا ىلع : ليقو

 ريخ جرخ « ايل : ليقو ص يرتشمللف رش وأ ضقنلا عئابللف ريخ جرخ نإو
 تذخأ : لاق نإو ص رشلا وأ يخلا شرأ دريو تبثي : لد.قو ى رش وأ
 هنأل زجي مل ، "ىلع صقانلاو يل دئازلاو اذك و اذك اهيف نأ ىلع ةلمجلا هنه كنم

 . ةرطاخم
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 ًاصقان وأ ادئاز جرخف اذكو اذك هنأ ىلع "بحلا اذه ىرتشا نمو

 نم ال لاكي ام هيف جرخف ليكب ًاليكم ىرتشا نمو « راتخملا ىلع دسف

 زجي ل تالخن ثالث الإ ناتسبلا اذه وأ اعارذ اذك الإ ضرآلا هذه عاب نمو
 نمو ى زاج ةممستلا ىنثتسا وأ ىنثتسملا نيع نإ و « لوهجع نم امولعم هئانثتسال

 تبثي مل كقح : عومجملا اذه يف هل نمل لاقف “ دودعم وأ نازيم وأ لايكم هيلع
 زوجيف ءافولا اندجوف كلذهيف لعف وأ هتددع وأ هتنزو وأ هتلنلك ينإ لوقي ىتح

 ص نزوي وأ لاكي ىتح نوزوم وأ ليكم عيب نع يهنلا ءاجو “ هقدص نإ

 ‘ نمضت مل ام حبر نع يهنلل نزو وأ لنكب هذخأي نأ لبق كلذ امنإ : ليقف

 . ضبقت مل ام عيبو

 وأ يك ( اذكو اذك هنأ ىلع ) افازج هريغ وأ ( "بحلا اذه ىرتشا نمو )
 ص حص : لبقو “ ( راتخملا ىلع دسف اصقان وأ ادئاز جرخف ) اددع وأ انزو

 زاج ام دري : ليقو “ صقن ام ةميقب عجريو هيلإ زاج ام ةميق يرتشملا عفديف
 بحاص هركذ ى بابلا اذه لبق بايثلا ةلأسم يف اك صقانلا نمث عجرتسيو هيلإ

 اضيأ هلو ص يشحملا مالكو ص عويبلا يف خيشلا مالكل ةضرتمملا ةشاحلاو كسانملا
 . ءايركز يبأ ناويد نم ةريغص ةيشاح

 ليكف هترضحي ليك نأب ددمب ًادودعم وأ ( ليكب لايكم ىرتشا نمو )
 : هل ليق وأ هترضحب دع وأ ‘ عيبلا هيلع عقي مل امم دعي الإ هيف هنأ املعي مل ام هيف
 هسفنب دملا وأ ليكلا يلو وأ : لئاقلا قدصو ى اددع وأ اليك اذكو اذك هيف

 نم ال ) دمي وأ ( لاكي ام ) دملا وأ ليكلا هيلإ راص ايف يأ ( هيف جرخف )
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 ام عيب نوكي نأ بجوي اذهف ث هليك هل ممت لاكي ال ام وأ هسنج
 ‘ نزوي ام اذكو { كعم ام عيب يف الخاد كعم سيل

 نوكي نأ بجوي اذهف ) هددع وأ( هليك هل ممت ) دمي الو ( لاكي ال ام وأ هسنج

 -. ك رظن همف و ( كعم ام عيب ف لخاد ) هب مي ام وهو ) كمم سيل ام عيب

 بصلا ش ر ١ . اطع اك هب ممتتلا امن ! و ‘ دقملا ل اح د وصقم ريغ هب مت ام ن ١

 سبل ام عيب يف حجارلا نألو ى ةفصلا ىلع ةمذلا يف ام ءاضتقاكو صقنلا ربجو
 . داسفلا كعم

 الام وأ سنج نم ال نزوي ام جرخف نزوب هارتشا نإ ( نزوي ام اذكو )
 نزب ام جرحي دق ذإ ى جراخلا نزو ال آلوأ هيلع ىرتشا يذلا هنزو هل ممتي نزوي

 تديعأ ةدح ىلع ةنزو وأ ةليك يف كلذ جرخ اذإ هنإ مث ى هقح نم رثكأ
 دعأ لكلا يف وأ « نهدحو ةندعأ ةدح ىلع تانزو وأ تالبك وأ « اهدحو

 ك رظنيو « ريزحتب هاطعأ وأ هلك كلذ يف ةداعإ الب ءيشب َيضوأرتا نإو “لكلا

 هل نم هكرت نإو ص نالوق زاوجلا يفف نازيملا وأ لايكملا نم جراخلا اذه ذخأي

 . زاج قحلا

 يف نزوي ال ام وأ ص ليكملا يف لاكي ال ام دوجو روصتي فيك : تلق نإو

 نكمأو دملا وأ نزولا وأ لبكلا لبق دقو “ د ودعملا يف دعي ال ام وأ “ نوزوملا

 ءكلذ لبق ولو ‘ ددع وأ نزو وأ ليكب ةداملا يف عابي ال ام دارملا :تلق ؟ هيف

 ؛ طقف ممتيف سكملابو ليكم جرخ هنأكف نوزوم ليكملا يف جرخ اذإو

 عاب ولف “ لفسألا عونلا سفن بابلا يف ةروكذملا لئاسملا كلت يف سنجلاب دارملاو
 ولو عونلا ريغ ينعأ «سنجلا ريغ جرخ دقف ةرون ةلقد رمت اهيف جرخف ةوجع رمت هل
 . رمتلل اعون ايهنم الك ناك
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 هريغ وأ نهد نم هيلع اقفتا ام رتل هليكو وأ عئاب لاك نإو

 ضراب هعضو نإف { يرتشملا ءاعو لصي مل ام عئابلا مزل قرهناف

 مزل هيف هل لعجي نأ هرمأو هل هاطعأ نإو ء هلام نهف هيف هل لعجي نأ

 { ميلست نود ضبقب ءاعولا سيلو ى هيلإ هماسي مل ام عنابلا

 لخاد ةفيلخلا وأ رومأملاو ةفيلخلا لمشي ام دارأ ( هليكو وأ عناب لاك نإو ر

 (قرهناف) عئام ريغو عئام نم (هريغ وأ نهد نم هيلع اقفتا ام رتشمل) عئاب ظفلب
 رضحي مل وأ عئابلا رضح ى لاملا بحاص يأ ( عئابلا مزل ) هريغ عاض وأ عئاملا

 هىلإ راش أليصفت هيفف هءاعو لصو اذإف ى هبئان وأ ( يرتشملا ءاعو لصي مل ام )

 ( هيف هل لعجي نأ ضراب ) ءاعولا يرتشملا عضو يأ « ( هعضو نإف ) : هلوقب
 ءاطعأ نإو ) “ يرتشملا لام يأ « ( هل ام نمف ) فلتو هيف هل لمجف ىرتشا ام

 هل لقي مل امو ( هيلإ هماسي مل ام ) فات نإ (عنابلا مزل هيف هل لعجي نأ هرساو هل
 ،كلذ دعب هل لاق وأ ليكلا دعب اذك عضوم يف وأ ضرألا يف همض : يرتشملا

 . هعض نإ الإ همزلي الف ءاعولا امأو يرقشملا لام نمف لاق نإو

 ص ءاعولا نم لاح فوذحمب .قلعتم ( ملست نود ضبقب ءاعولا سيلو )
 فاضم رةدقيو ث اضبق هبحاصل عوفدم ريغ هنوك لاح ءاعولا سيل : ىنعملاو

 هرمأ اذإ عئابلا مزلي ال :ليقو“اضبق عيبملا ىلع ءاعولا لاتشا سيل :يأ فرظو
 ص اوفلتخا مهنأ اذه نم ذخؤيو ىةنامأك هديب هنأل عتض نإ الإ هيف لعجي نأ
 ام نمضي ال ةحصلا ىلعف ؟ ال "وأ ضبقلا ىلع عئابلا يرتشملا لتك وي نأ حصي له

 لام نم ال هلام نمف فلت نإ اهمدع ىلعو “ مّيض نإ الإ هل ضبق
 . يرقملا
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 { هماقم لك ليكوو آقرهنم نمض ليك ىلع يرتشم عئاب لكو نإو

 ءاعو نم قرهن ١ امف > فلت ام انمض ادحاو الكء نإ اذكو

 ٠ . . . . . . . عئابلا هنمض

 ( اقرهنم) يرتشملا (نمض) نزو وأ ( ليك ىلع ايرتشم عئاب لتكو ناو )
 لوصو لْبَق ولونز ولا وأ لايكملا يف عضيل ذخأ نأب هلبق وأ ليكلا دعب هدينم

 لايكملا ىلل لوصولا لبق نمضي ال هنأ يدنع يذلاو « هسفنل ذخأ هنآل ءاعولا

 رتشمو عئاب نم( لك ليكوؤ ) لايكملا لصي مل ام ةنامألاك هديب هنأل عبض نإ الإ
 اذك ( فلت ام انمض ) ضمقلاو ءاطعإلا ىلع ( ادحاو الكو نإ اذكو 0 هماقمب )

 مدن وأ ةمحازمب يرقشملا ءاعو يف غرف ذإ ليك ولا نيمضت عئابلل : تلق ى ليق

 ءالتما وأ ةئالتماب يرتشملا ( ءاعو ) لوصو لبق ( نم قرهنا امف ) عمقلا دقفت
 كلذ ريغ وأ الثم لايكملا يف عضيل ذخالا نيح يف وأ امهدحأ سابتحا وأ عمقلا

 ص عضو طرف نإ الإ “ ليكولا الإ يرتشملا ءاعو لصي مل هنأل ( عنابلا هنمض )
 ليكولا وأ عئاب ديب عئابلا ناك ولو يرتشملا لامنمف ءاعولا هلوصو دعب قرهنا امو

 اهلك لئاسملا كلت يف دملاو حسملاو نزولا نأ تملع دقو « همزليف عّمض نم الإ

 فلتلا قلطم ىلع قارهنإلا قلطي نأ لمتحيو“ءاوس هريغو عئاملا نأو ى ليكلاك

 هئاعو نم عئام فلت هنوك ديقي فلتلل هنإف قارهنإلا وهو ديةملا ظفلل آلايعتسا

 ص ضرألا وحنل ءاعولا نم عئاملا فلت ى فلتلا درجم وهو قلطملا يف ضرألا وحنل

 وأ قراس ةقرس وأ ناويح لكأب اهفلتو ى ضرألا وحنل عئاملا ريغ فلت

 . كلذ ريغ

 ؟ قوسلا يف رعسلا فيك : يرتشملل عئابلا لاق نإ : « ناويدلا » يف لاقو
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 وأ عطق دقو هارتكا وأ هراعتسا وأ عئاب نم ءاعو ىرتشا نمو

 ٠ ٠ ‘ رمط عئابلا هملع و هملعب ملو سجن

 « رعسلاب هربخي ىتح هل عيبي الف رثكأ هنأ عئابلا ملع دقو ى اذك و اذك : لاقف

 رعسلاو تطلغ : لاقو عجر نإف « لاق ام ىلع هل عاب “لاق ام فالخ ملعي مل نإو
 ص نمثلا نم هيلإ زاج ام درب هنإف طلغلا هل نيبت اذإ : ليقو ى هب لغتشي مل رثكأ

 :عئابلا لاق نإوهارتشا يذلا كلذ نم هيلإ زاج ام يرقشملا "در لقأ جرخ نإو

 يرتشملا ىلع عجري مل لقأ جرخ نإو « هيلع يقب ام متأ رثكأ وهو اذك رمسلا
 كردي : ليقو ى نمثلا نم هيلإ زاج ام كردأ طلغلا نيبت اذإ : ليقو “ ءيشب

 نمف لايكملا قرهناف هريغ وأ انهد يرتشملل هليكو وأ عئابلا لاك اذإ و « ليكلا
 هعضو وأ هليك و وأ يرتشملا هكسمأ نإو « يرتشملا ءاعو لصي مل ام عئابلا لام

 كهلام نمف هلمك و وأ عئابلا ديب ءاعولا ناك نإ و«يرقشملا لام نمف دحأ هكسمي ملو

 لصو يرتشملا لام نمف قرهنا ام لكف ليكلا ىلع يرتشملا عئابلا لكو نإ و
 قرهنا ادف ى اههماقمب اميمج ايهليك وو ى هماقم "لك ليك وو “ لصي مل وأ ءاعولا

 . اهنيب : ليقو “ عئابلا لام نمف

 وأ ى هنم ( هارتكا وأ ) هنم ( هراعتسا وا عئاب نم ءاعو ىرتشا نمو )

 ( سجن وأ ) ضرألا يف ليسيف ريثك حشرب ناك وأ ( عطق دقو ) هنم هبهوتسا
 اه ملعي م وأ كلذك ( هملعي ملو ) هبيعي وأ هيف عضو ام دسفي اثيش هيف ناك وأ

 فالخلا اذك و ‘ صقن وأ فلت ام ( نمخ عئابلا هملعو ) عطقلا وحن نم ركذ
 يسن وأ ءاعولا بحاص ملعي مل نإ و « كلذ هيف ناكو عئابلا ريغ نم ءاعولا ناك نإ

 ملو هنم بلط ام لعف امنإ هنأل س هليزي ال أطخلا ناك ولو « هيلع نامض الف طلغ وأ

 ء نالوة “روهشملا وهو ؟ ال "وأ كلذك هملع ام نيميلا هملعو “ ةعيدخ دّممتي

- ٢٩٤ _ 

 



 هنمض هيلع اقفتا امم رثكأ ليكو لاك نإو س طقف مأ : ليقو

 بسحي نأ هارمأ نم طلغ نإ اذكو ‘ طقف ربخأ لقأ نإو 4 عئابلل

 . دمعت نإ نمض امهدحأ ىلع امهل

 نمضو هل نمض هسجنف رهاطب هطلخف اسجن هل عاب نإو ع عامجإ هيلع مثإ الو

 سجنلاب هملع يفو “ رهاطلا نمضي ال : ليقو “ طلخي نأ ىلع ىرتشا نإ رهاطلا
 ص هنم هيرتشي ايف عنصي امب يرتشملا هملعأ نإ : ليقو “ روكذملا فالخلا همدعو

 ليك ىلع اقفتا نإو “(طقف) امثإ عئابلا ممأ )و يرتشملا لام نم وه : ( ليقو )
 : ليقو ى صقنلا "درو ةدايزلا كردأ لقأ وأ هيلع اقفتا ام رثكأ هل لاكف مولعم
 . آلوأ هيلع اقفتا ام ردق ىلع ,نمثلا ناددارتي

 ( نإو “ عنابلل ) ديزلا يأ « ( هنمض هيلع اقفتا امم رثكا ليكو لاك ناو )
 عئابلا ىلع قحلا ءاقبإ يف الخد هل نآل ى ( طقف ) رابخإ امه( ربخأ لقأ ) لاك

 هيلمف « هيلإ نالسرتسم هباسح ىلإ نانئمطم امهو ‘ يرتشملا نع قحلا صقنو

 ص ءاطعإلاب فرصتي مل هنآل هيلع نامض الف نامضلا امأو ى اهتهج نم داسفلا حالصإ

 وأ يمل اليكو نوكي نأ هلك كلذ يف ءاوسو “ طقف يرتشملا ربخم : لبقو
 . امهدحأل

 امل بسحي نأ هارمأ نم ) باوصلل أطخلا قلطم دارأ ( طلغ نإ اذكو )

 ناك امو « اقيقحت [طلغ ناك ام طلفلاب دارملاو ى طلغب قلعتم ( امهدحأ ىلع

 نإ نمض ) : لاق ذإ ى هنودب حصي ال ليصفتب مالكلا ممت كلذلف ى طلغلا ةروصب

 مل نإو “هباسحب عقو ررضلا نإف « اطلاغ رهاظلا بسحب ناكو ةقيقحلا يف ( دمعت

 ى رض نم ربخي : ليقو ى ايل رابخإلا همزلو ‘ نمضي مل اقيقحت طلغ لب دّسمتي

_ ٢٩٥ - 



 . طقف طلغلاب رابخإلا همزل : ليقو

 امو « رشابي مل هنأل « دّسمتي مل وأ دّسمت ( طقف طلغلاب رابخإلا همزل : ليقو )
 ىلع "هر ثالث رطقت مل نإو « هب سأب الف ًارطق رشالث رطق امدعب رايملا يف ىقبي

 ام نمض ملع الب سانلل هب لاكف رايعلا سجن نإ و ى ءارقفللف ملعي مل نإو ‘ هبحاص
 ةميق كرديو سحنلا رثأ ناك نإ الإ ى رثك أ ال تاليىك ثالث ىلإ الوأ هب لاك

 . ةدايزو فرصتب « ناويدلا ه مالك ها ؛ هنم هذخأ نم ىلع سجنلا

 ربسغو ىادصلاو ةمل او نهرلاو ءارسلا لب > عيبلا اصوصخ كلذ سدلو

 . هلثم كلذ

- ٢٩٦ - 



 باب

 ةعبرأ دودحب طناحو رجشك 7 ضرأ عيب حص

 { يرحبف يلبقف يبرغف يفرش

 باب

 كج ةبازملا هيف كحت نكل ى لجام وحنو ءانإ يف سيل يذلا ءاملا : اهنمو
 ىيحي يبأ نب ىيحي ءايركز وبأ هركذ ى هديب ناك نم ىلع هيف دمقألا ص لقتنملا
 . ينورابلا

 راغو ( طناحو رجشك اب لصتم ) عم وأ اهدح ( و ضرأ عيب حص )
 ىلإ بوسنم يلبقلا دض وه ( يرحبف يلبقف يبرفف يقرش : ةعبرأ دودحب )
 اوحلطصا مهنا ينعأ _ ةسوفن لبج - لبجلا لهأب ةصوصخم ةيمست يهو ى رحبلا

 يف ركذي قرشملا نأ بيترتلا كلذ هجوو ىةيرحبلا ةهجلاب ةيبرغلا ةهجلا ةيمست ىلع
 اذه ىلإ ةبسنلاب هيلإ رئشحلانأ و“برغملا ىلع بلغي هنأ و«برغملا ىلع امدقتم نآرقلا

- ٢٩٧٢ 



 راد حصو > نينثاب و ةثالثب و ‘ اهيلع ىتأ تإ بترت الب زوجو

 نانجو ناتسبو ةرجشو تيبو

 بلغي ناك ىقح الاصتا اهنيب "نأو هب الصتم هدْضْبل ركذي برغملاو « برغملا
 نم ايندلا لوط نأو ى ايندلا رخآ سمشلا عولط عضوم هنأو ط قرشلا هيلع

 ملو ى اهيلإ هلابقتساو دحأ لكو ى ةبعكلا لضفل اهيلت ةلبقلاو برغملا ىلإ قرشلا
 كلتب تاهجلا ركذ سيلو ى نآرقلا يف ركذي مل هنأ عم ريخأتلا الإ فوجلل قبي
 . اهيلع لدي ام لكب اهركذ زوجي لب ى انيمتم ءامسألا

 فلتخي الو هيلع قفتي نأ يفبني “ مهضعب هز"وج يأ اهركذ ( ز"وجو )
 !نينثايو) اهنم ( ةثالثب ) ضعب هزوج (و) ى اهلك ( اهيلع ىتأ نإ بيترت الب )
 لامشلاو بونجلاك اضيأ تاهجلا كلت ريغب رصحلا زاجو ى ركذي مل ام نيبت نإ

 ركذ ءاوس اهملي ام ركذ ةهجلاب رصحلا ىنعمو “ اهرصحي ام لكبو « فوجلاو
 ىلإ يشعن نمو “ اذك ىلإ يهتني قرش نم اهدح :الاق نإو ى ال مأ ةهجلا مما
 ضقنلا هلف امهدحأ ضقنو ى اذك ىلإ يليهس نمو ى اذك ىلإ يبرغ نمو « اذك
 لوصألاب ءارثلا لب ميبلاب دودحلا صتخي الو ى اهدودحو اهتفرعمب رقي مل ام
 يف نْيوَتْنسا نهنإف كلذ ريغو نهرلاو ةراجإلاو قادصإلا اذكو ت كلذك
 . بابلا لئاسم

 ناتممبو ) ةلخنلل ةلماش (ةرجشو) امهوحنو ( تيبو راد ) ميب ( حصو )

 ؛ رحشلا تاذ ةضورلا ناتسبلاب دارأو ى اريسفت فطملاف دحاو امهالك ( نانجو

 ةدحاولا ةنجلا ىلع نانج قالطإو “ سكملاب وأ لخنلاو رجشلا عومجب نانجلابو
 وأ “رم ابف اذك و “ ةنجو ناتسبو : لاقي نأ حضاولاف ى ةنج عمج هنإف يبرع ريغ

- ٢٩٨ - 



 عئابلا ريغ ضرأب تناك نإ نيعو رشب و ةرومطمو نادفو لجامو راغو

 در ام ءانب هب طاحأ ام ف لوقي > هضرأ كناك نإ 7 دودح الب

 ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . . اهباب در امو

 راو وأ لبج لصأ يف ناك ام هلصأ و“ءاملل ىنبي ضوح :( ,لجامو راغو ) يتأي

 ىلع قلطي دقو ى رجش ضعب اهيفو اهيلع قلطي دقو ‘ ثرح ضرأ ( نادفو )
 هنايب رم ضرألانم مولعم “ ردق تاحالطصالا صضمب ف يهو > ناتسبلاو نانجلا

 نإ) تددمت وأ « ءايشالا كلت ددمت مل ( نيعو رنب و ةرومطمو) يطويسلا نع
 تيبو رادو : هلوق يف ردقملا "حصب قلمتم ( دودح الب عنابلا ريغ ضراب تناك

 هضعب مدهت تدب وأ رادك دح نم هل دب الف زيمتي ل ام امأ > ةزيمتم تناك نإ

 نم اهدح يردي الف مانب نم امه ريغب الصتا وأ هدح يردي الف ضرألا ىلإ

 نانحك و > ضرألا نم ال 1 يردي ال وأ اهب سبتلت ىرخأب ةفتلم ةرحشك جراخ

 لجاملاو رافلا اذك و « هفارطأ ىهتنم ىردي الف هيلع طحي مل نادف وأ ناتسب وأ

 الإ ضرألاب نيوتساو “ نهفرط ردي ملف نْمدهت نإ رثئبلاو نيعلاو ةرومطماو
 . رئبلا وحن نفدب وأ رهاظ نم اهزيمت مدعب امإ ‘ لبجلا

 ال ترأ فاخو ( هضراب تناك نإ ) دودحلاب يأ ( اهب ) اهعيب ةحص ( و )

 ( ءانب هب طاحأ ام ) عيب ( يف لوقي ) و “ دح الب اهعيب حصي اهنإف الإ و زيمتت
 ممر لب اجراخ ءانبلا هكرتي مل ام يأ « الخاد ءانبلا ( ةدر ام ) تعب : كلذ نم
 وأ ى فرملاو ةداملا قيرطب ءانبلا سفن ميبلا يف كلذب لخدو « هلخدأ وأ هيلع
 كلذ دارأ نإ هيلع ممر ام نودو « ءانبلا سفن نود لخاد ءانبلا در ام

 بوبت يقلا ءايشألا كلت باب يأ ( اهباب در امو ) : هلوق يف اذك و « حيرصتب

- ٢٩٩ - 



 در ام : ل اقو > اطخ هملع طخ . ني ل امو 2 رح يقن الب

 ، دودح الب تيبو رادو ناتسبو نانج عيب زوجو ، الخاد

 وأ راجشألا حصتو 3 ضعبو لك يف صو ص هضرأب تناك نإو

 هركذ مدعب ( ممرح يفن الب )اناتسب ولو بوب" ام لكو ةرومطملاو راغلاو رادلاك

 . هيفنب حآرص ميرح الب عيبلا دارأ نإف ى هركذي مل ولو تباث هنإف

 يأ طخلا ( در ام ) تمب ( : لاقو اطخ هيلع “طخ ) هيلع ( نبي مل امو )
 نإو « بابلاو ءانبلاو طخلا لخدو ى افنآ"رم ام ىلع ( ةفخاد ) هيلي ام طخلا

 نودب هلوخد مدع ىلع “لدي امب ظفلتيف طخلا عضوم لخدي مل عيبملا جراخ طخ

 لخاد نم نكل ى ءانب وأ رفحب ادح ولو اهنإف ةرومطملاو راغلاك كلذ و ى لاتحا

 هيف عمتجي يذلا عضوملل مسا هنإف نيملا اذك و ! اهرهاظ نم زيممل جاتحيف ضرألا
 ؟ًاادح طلا نوكب فك : تلق نإو < همف يرجي وأ ضرألا نم عبانلا ءاملا

 هلاوز ابيرق وأ اتباث ناك ءاوس دودحملا هب زيمتي ام لك دحلا يف يفكي : تلق

 نإف « هب زت.متلا دعب ,راط رمأ هلاوز نإف لجرألاو حيرلا هليزي هنإف < طخلاك

 عضوب طخلاو خسارلا رفحلاك رمتسملا طخلا دارأ نإ و ‘رمتسي امب هيلع اوملعأ و ءاش

 . لاكشإ الف كلذ وحن وأ زمجحتي نيط وأ ةراجح

 ( هضرأب تناك نإو دودح دالب تيب و رادو ناتسب و نانج عيب زوجو )

 ةيمست يأ ( ضعب و لك يف ) دودحلاب عيبلا ( حصو ): ث هسفنب زيمتم كلذ نال
 ةدح الإ زوجي الف راد نم ضعبك ةدح ىلع ضعب امأو « دح الب زوجو ى ةعئاش
 نوكت ضرأ اهعمو تعيب اذإ وه امنإ ةرجشلا يف مدقت ام ( راجشألا حصتو )
 وأ )اهل ضرألا نأ ىلع تميب اذإ ام ىلع انهامو “ صنلاب وأ عبتلاب اهل

_ ٠١٠١ ٠ ٣ 

 



 اضرأ عاب نمو ى اهدحو تعيب نإ ردح الب ناطيحلاو يراوملا

 ىنئتسملل ادل> هونو تيبو رادو لجامو راغ نم اهف اه نود

 هسهزلب ل اهعابو هضرأ هريغل ءايشألا تناك نإ و ‘ ادودح

 . ...... ...... نإ اهؤانثتسا

 هنأك و « "دمأ » : ريرغلا ةغلب ى ةناوطسألا يهو - ةيراس عمج - ( يراوسلا

 ةددمتم ريغ وأ ةددعتم ءايشألا كلت عيب حصي يأ (ناطيحلاو ) دومع فيحصت

 اهزيمتل ضرأ عم ال ( اهدح و تعيب نا دح الب ) هريس_ءع ضرأ وأ هضرأ ف

 . اهئامسأب ضرألا نع اهجورخو

 رادو ,لجامو راغ نم اهيف ام نود ) اهميب دارأ يأ ( اضرأ عاب نمو )
 مزلي ال نأ يدنع حيحصلاو ى ( ادودح ينثتسملل دح هوحنو ) رجشو ( تيبو

 فّقسم ريغ لجاموتيبو رادو طئاحب رودم نانجك هنيعب زيمتم ناك ايف دحلا

 نانج فالخب ص ينثتسا وأ كلذ عيب ءاوس ى ضرآلا نع عفترم هنكل فقسم وأ

 فالخبو دحي الإ جراخ نم هاهتنم يردي ال تويبلاب لصتم تيبو“هيلع رودي م

 ينثتسا وأ عيب هدح نم دب ال كلذ نإف هوحنو ضرألاب وحم فتقسم لجام

 اهنم هيرتشم وأ « اهنم ينثتسا ضرأ يرقشم وأ هيرتشم تيبلا وحن لخد نإو

 طخ ةفرغ عيب دارأ نإ : « ناويدلا ه يفو “ هلوخدب هملع نإ ةدحلا نع ىفك

 ها ى اهلخدي مل ولو صخرو « اهلخد نإ طخ الب صخرو ى اهتحت ام نيبو اهنيب

 . فرصتب

 هضرأ يأ ( اهعابو هضرأب هريغل ) اهوحنو ةروك ذم( ءايشألا تناك نإو )

 تمب : لاق ( نإ ) اهئامسأب اهزُممتل ءايشألا كلت يأ ( اهؤانثتسا همزلي مل )

__ ١ ٠ ٣ _ 



 » هضرأ يف اهب يرتشملا رخص ل نإو > اهيف ام لكو : لقي .

 اهعابو هريغل هرادب تناك نإو ى راتخلا ىلع ًابيع تناك اهملع نإو

 . رادلا حلاصم نم اهنأل بجو

 س اهتعب الو ( اهيف ام لكو ) اهلك اهتعب ( لقي مل ) و « اذك ضرأ وأ هذه يضرأ
 وآ اهيف ام لكو : لوقي نأ دارأ نإ و ى اهيف امو اهتعبك كلذ وحن و اهيف ام لكو

 ى لوقي ال ناك ولو ىنثتسا“اهلك : لوقي نأ دارأ نإ : ليقو “ ينثتسي هنإف هوحن

 امك هلام اهيف ام لكو : لوقي نأ هل حص امنإو ى ءانثتسا همزلي مل الإ و اهيف ام لكو

 هريغل ( اه ) نوك ( ب يرتشملا ) ءايشألا عئاب ( رهخي مل نإو ) هريغل ام اهيف نأ
 هوحنو راغو رادو تيب نم ركذ امو ضرآلا عيبلا يف ركذ هنأل ( هضرأ يف )
 وحن و اهيف ام لكو : لقي مل دإ ؤ ضرألا يف لخاد ريغ ىرت اك هئامسأب صوصخ

 تناك ) عئابلا هل اهركذي ملو عئابلا ريغل ضرألا يرتشم ( اهملع ناو ) كلذ

 ح ارهاظ ناك ولو هب رابخإلا نم دب ال بيعلا نأ وهو ( راتخملا ىلع ابيع
 مزل ضرألا يرقشم اهملعي مل نإو ى هب رابخإلا مزلي ال امولعم ناك اذإ : ليقو

 عيبلا يف سيل ام لوخد مهوتي رخآلا نأ نيعيابتملا دحأ ملع ام لكو ى اهب رابخإلا
 ص هريغل وأ هل ناك لخاد ريغ هنأب وأ ،هل سيل هنأب «رابخإلا همزل هيف ءارشلا وأ

 . يتاي "وأ رم امف اذه ربتعاف ع لصألا عيبو لصألاب ءارسلا ءاوسو

 وحت و رئبو تيبو لجامو ةرومطمو راغ نم ءاشألا كلت ) تٹتناك نإو (

 ءانثتسالا ( بجو ) هراد يأ ( اهعابو هربفل هرادب ) رادلا حلاصم نم كلذ
 نم تسيل رئبلا نإ : ليقو “افهلوخد مهوتيف ( رادلا حلاصم نم اهنأل )
 . اهحلاصم

_ ٣٠٢ 

 



 6 ابيع تناك الإو اهم رابخإ همزلو > رادلا ةرجش ءانثتسا بح الو

 نيبملا زجاحلا دحلاو اهنثتسي مل فإ دسف هضرأب هريغل تناك نإو
 ث هب وه ام ىلع هتفرعمل لصوملا هريغ نم ءيشلا

 نم تسيل اهنأل هريغل اهيف ( ةرجش ءانثتسا ) راد عئاب ىلع ( بجي الو )
 همزلي مل هل تناك نإو ( ابيع تناك ) اهب ربخي ( الإو اهب رابخإ همزلو ) املاصم
 ( هضرأب هريغل ) ةرجش ( تناك نإو ) رابخإ همزل : ليقو ى ءانثتسا لب رابخإ
 ( اهنثتسي مل نإ ) ميبلا ( دمف ) اهف امو وأ اهيف ام "لكو : لاقو “ هضرأ عابو
 : لقي مل نإ : ليقو « اهئانثتسا مدعب دسفي مل اهيف امو وأ اهلكو : لقي مل نإو
 يف ءانثتسالا ركذ اثيحو « اهلك : لاق ولو ى دسفي مل اهيف ام "للك و وأ اهيف امو
 ظفل لاتشال امإو ى عيبملا يف عيبملا ريغ لوخد مهوي الئل امإف ى لئاسملا كلت

 يف اريثأت دقعلا يف ظفلل نإف“هلوخد مدع يرتشملا ملع اذإ هادصقي مل امىلع دقعلا
 عفرو ارجباشت اذإ حلا يف اهيلع دسفيف نادقاعتملا دصق ام فلاخ اذإ مكحلابإب
 . امهاون ىلع حصي هنإف الإ و ؛ مكحلل امهرمأ

 ء نيئيشلا نيب لصافلا يأ ( زجاحلا ) : هلوق وه هرب_خ أدتبم ( دحلاو )

 لصوملا هريغ نم ءيشلا نيبملا ) : هلوقب تعنلاف اهنايب اهنيب زجحلا نم مزليو
 بسحب .هب وه ام ىلع دارملاو حاضيإ ةدايزو ديك وت تعن ( هب وه ام ىلع هتفرعمل
 وه : ظفلو ص ةفصلا ىلع ةعقاو ام هو ى ال مأ هللا دنع ام قفاو ءاوس ى رهاظلا

 يه يتلا ةفصلا ىلع يأ ى عم وأ “ يف ىنعمب ءابلاو ى ءيشلل هب ءاهو ى اهيلإ دئاع
 ءاملاو > ةفصلل ءاملا و > ءينلا لإ دئاع « وه » ظفل وأ < هحم وأ ءيشلا كلذ ف

 . اهعم وأ اهيلع ءيشلا كلذ يتلا ةفصلا ىلع يأ “ عم وأ « ىلع ىنعمب
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 بابجأو رابآو ةزئاج قرطو لابج نورقو ةيد'وأ و لزانم حصو

 ء تايلصمو دجاسمو كلذك روبقبو ص تينب نإ

 روكذملا "دحلا نإف ى مادختسا كلذ يفف يردصملا ىنعملاب دحلا ( "حصو )

 نيط وحنب ةينبم ( لزانم ) يردصملا ىنعملاب ال زجاحلا ءيشلا سفن ىنعمب لبق
 نإ اهيلاعأ يأ ( لابجو نورقو ) رانأو ( ةيدواو ) ,داوعأ وأ ةراجح وأ
 هعيبم دح نمك ناك لبجلا نرقب ةدحو الإو هالعأ ىلإ لبجلا نم هىلي ام لخد

 عطقلا وأ لابجلا رافص ديرب نأ لمتحيو « نالوق هئازجإ يفو ى هيلي نم يلي نمب

 قرطو ) بشخلاو داتوألاو ةراجحلاو ىدكلابو ٠ اهلصأ يف لابجلا نم ةدرفنملا

 مالك مهوب امل افالخ ديدجلا طرتشي الو « ةديدج وأ ةميدق اهدح نيبن نأ ( ةزئاج

 ب زييمتلا لصحي الف لحمضي هنآل زئاج ريغ قيرطب ال هل ًادارم سيلو “ ضعب
 ءانب بابجآلا يأ ( تينب نإ ) بج عمج ( بابنجأوراباو ) زاج لصح نإو

 مل زييمت الب اهريغب توتساو تينب وأ زيمتت ملو نبت مل نإو ى اهريغ نم اهف ازيمم

 زاج حيحص عضوم يف ترفح نإو « رئبلا ىلع ءانب يفكيو “اهب ةدحلا نكي
 . يدنع اضيأ اهب ةدحلا زوجيف ءانب الب وخرَت عضوم يف نإو ى اعطق اهب دحلا

 اذه يف اهءانب لمش و ى اهل ءانبلا هرك ولو ةينبم يأ ( كلذك روبقب و )
 سبلو ى اهيلع ةراجحو بارت عضوب تزبمتو ضرألا ىلع تعفر اذإ ام ماقملا

 لكب زئاج ةدحلا نأ “رم دقو ى اهب دحلا زجي مل نبت مل نإو “ نسح لب مرركمب
 هب راصي رخآ رمأ هب زييمتلا عوقو دعب هلاوز نإف ى لاوزلا بيرق ولو زيمي ام
 . تباثب "دحي نأ قثوألاف ‘ لاومألا طالتخا ىلإ

 عضاوم يأ ناكم مسإ - مملا مضو ماللا حتفب - ( تايلصمو دجاسمو )
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 ص ةيمستب نإو ، دقع لك يف ةيراسو ةرجشو ةيقاسو ضرأب قشو

 { :ناويحك هسفنب لقتنمبو س امهوحنو بصقو رايسب يزجي لهو

 لفطو حلمو عاتمك هريغبو

 “لصلمو : لصألاف هملعو لوعفم مسإ وأ 2 ىلصم" عمج دجاسملا ريغ ةينيملا ةالصلا

 ه ةباينلا ىلع عفتراف ى ضفاخلا عزن ىلع ريمضلا بضتناو « يف فذح « اهيف
 ةتباث وأ ةروفحم وأ ةينبم ( ةيقاسو ضراب آقشو ) رتتساو ة"ىلصمب آلص وأو
 يف ) تباث لكو برزو ( ةيراسو ةرجشو ) اذه ريع "رم دقو ى اهلا اهلاوز برقي ال
 نهرو ةصوو ةبهو قادصإو ةرجأو , ءارشو حيبكا حصب قلعتم ( دقع لك

 وأ هقدصب وأ هب رجأتسي وأ ضرألا هذه فصن عيبي نأ لثم ( ةيمستب نإو )

 رهنلاو ةيقاسلا نوكتال : لبقو ط رم امب اهلك اهدحيف هنهرب وأ هب يصوي وأ هم

 رصح ذختن تابن ) راممب ( عيبملا دح ( ( يزجي لهو ( > 1 دودح قيرطلاو

 بهذ ادإ ام لوقبلاو عرزلار َءافلحو لمرحك ( امهوحنو بصقو ( دحاسملا

 . فيعضلا تابنلاك ىقبي ال وأ “ لصأ هل يقب

 وأ افقاو ناك اذإ امهريغو رامحو ناسنإ لثم ( ناويحك هسفنب لقتنمبو )

 لقتنم الف الإو ى ةينهذلا دارفألل فاكلاو “ عيبلا لاح امجطضم وأ ًادعاق

 زيمتلا رادقم عضوميف تشب اذإ اهنإف حيرلا لاخدإل وأ « ناويحلا ريغ هسفنب
 وأ « اهسفنب نالقتنم اهنإف نالقتنملا قيرحلاو ءاملا اذك و « فالخلا ىلع دحلا زاج
 لثم ( عاتمك هريغبو ) فاكلاب ناسنإلا لخديف ناسنإلا ادع ام ناويحلاب دارأ

 لسفلل دصقي بارت ( لفطو حلم ) ك رهاظ ندعم ( و ) بوبحو انإو بوث
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 عيمج امإف { اهدودحب هضرأ عاب نمو ث نالوق ؟ال وأ ،.هوحنو

 ٠ ام ك ةيمست وأ هضعب وأ هلصأ

 سانل سان نم هيف ام لكو هلكب

 نيندعم اناك ول و حلملا و لفطلاو “انيب ناك اذإ ءاضيبلا ةبرتلاك ( هوحنو ) هب

 ةقبط لصفت دقو “ قيضي وأ ى هتحت ام طسبيو ىلعألا لوزي دق نكل نيتبات

 هضعب يف هبلجو ى ءارشلاو عيبلاب نايبصلا هلماعي امم هنأل لفطت يمسو ت امهريغ
 هل ىقبي ال امم ىلوأ لصأ هل ىقبي امو ( نالوق ؟ال وأ ) فرملا دعبو عضاوملا

 لقتني امم ىل'وأ ندعملاو ، هسفنب ىلةتني امم ىلوأ هريغب لقتني امو “ تابنلا نم
 ؛ عنملا هسفنب لقتني امو لفطلاو حلملا وحن يف : « ناويدلا ه يف راتخاو « هريغب

 عم عقي وأ ى زييمتلا هب عقي ال هنوك وأ س رمتسي ال هنوك ءيشب دحلا عنم ببسو

 د حلا يف يفكي هنأ رايتخا مدقتو ؛إريسي عم زيجأو “ريسي وأ ريثك ررغ
 . دوقعلا رئاس اذك و دقحلا لاح هدوجو

 فنصملا ىنع امنإو ى اهميب دارأ زم يأ « ( اهدودحب هضرأ عاب نمو )
 ليصفتلا حصف ى ةيمستلاو ضعبلاو لكلا لمشتف هنود وأ اهيف امب هضرأ ةقيقح

 ًآراغو آرجش و ءانبو اضرأ ( هلصأ عيمج ) عيبي نأ ديري نأ ( امإف ) : هلوق يف
 ( ةيمست وأ ) « نٌسمتملا ةدح ىلع زيحتملا ءزجلا وهو ( هضعب وأ ) ًةرومطمو

 صاخ ) لصأ ( نم امإ ) ةيمستلاو ی ضعبلاو ثلثو فصنك عئاشلا ءزجلا وهو

 نم هيف ام لكو 0 هلكب ) هلصأ عيمج عيب وهو ( لوألا حصيف ى ماع وا
 نالف نم هبف ام لكو هلكب كل هتعب : لوقي نأب ى سان ىلإ يأ « ( سانل سان
 نمو ى نالف ضرأ ىلإ نالف ضرأ نم : لوقي وأ « نالف ىلإ نالف نمو ى نالف ىلإ
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 . ؛ سانل سان نم الب زوجو ‘ ةعب رأب
 م

 هضرأ الب رخآلاو هضرأب امهدحأ ركذي وأ ى نالف ضرأ ىلإ نالف ضرأ
 همالك يف "لك ىلع ةلخادلا ءابلاو « نينثإ وأ ةثالث وأ ( ةعبرأ ) دودح ( ب )

 سفنلا لب “ ةدكؤملا الك رجت ال ءابلا نإف ى هب دكؤملا "لكل ةراج تسيل

 بصنب وهف ايهنيب امو ى سانل : هلوقو ى هلك : هلوق عومجب اهرورجدف « نيعلاو

 ام “لكو هلك يلصأ تعب : لوقي نأب لوآلا حصيف لصألاو ، "ةياكح نْئككلا

 ؛امهريغو رجش و مانب لوخد هيف ام "لك و : هلوق ةدئافو “ سانل سان نم هيف

 ص اهيف امو ضرألا عيب ىلع اهنيب قافتإلا ناك اذإ ميبلا زجي مل كلذ لقي مل نإو
 تعب : لاق اذإف الإو ، اهدحو ضرألا ىلع لصألا قلطي نم فرع يف كلذو
 تعب : لاق اذإو ى هيف ام "لك و : لقي مل ولو ث اهيف امو ضرالا تلخد يلصأ

 ىلعو اهيلع اقفتا نإو ى اهدحو ضرألا ىلع عقو ث اهيف امو : لقي ملو ى يضرأ

 يلصأ تمب : لوقي نأ يفكي لب ى اطرش لك رنكذ سيلو “ حصي مل اهيف ام
 ٠ اهىف ام و ىض ر ا تعب و ا > هىف ام و

 ءانغإل هوحنو سانل سان نمو ) ِسانل. سان نم ( : رك ذ ) الب ز وجو (

 سانل س سات نمو سانل سان نم يزجميو > هنع نينثإلا وأ ةثالثلا وأ ةعبرألا دودجلا

 : لوقي نأ لثم ماملا عيبلا يف ةماملا دودحلا يزجتو « ةعبرألا دودحلا نع
 ضاوحألا ىلإ جورملا نمو ى نيمرفت ىلإ تولال نم ةسوفن يف لصأ نم يلام تمب

 ادح ديفي ام لك ينغيو تاهجلا عيمج نم حلاملا رحبلا نم ةبرج يف يلام تعب :وأ
 هلك هكلع امي وأ ةنمدلاب صتخم امنإ و الصفم هافرع دإ كلد حصو > هريغ نع

 مل يذلا عرزلا ءانثتسا زاوج يفو ى اراصتخا ةباتكلل و اهئادأ و ةداهشلا لمحتل

 ءانثتسا يفو “ كردملا ريغ ءانثتسا زاجو ؛عنملا روهشملا فالخ ةيقبتلا ىلع كردي
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 ام لكو : لقي ملو رجشو لخن اهيفو اهب ىصوأ وأ اضرأ عاب نمو

 ص نالوق ؟اهيف امو : لوقي ىتح ال وأ اهلكب كلذ لخدي لهف ى اهيف

 ء ضرأك ال اهيف امو الب نإو نراتسبو ةعطقو نادف يف لخديو

 زاج اذك ةدلبب لصأ نم هلام عاب نمو

 مأ كردأ رمثن مل وأ رمثأ هنأش نم وه يذلاو رامئإلا هنأش نم سيل يذلا رجشلا

 : ليقو ى يشحملا ددرت ال ماقملا قيقحت اذه ؛ فالخ اريبك وأ ا ريغص ص كردي م

 . اعامجإ رمثملا ءانثتسا زوح

 ام هجوب هكلم نم اهجرخأ وأ اهبهو وأ ( اب ىصوأ وأ اضرأ عاب نمو )
 كلذ لخدي لهف ) « اهيف امو الو ( اهيف ام لكو : لقي ملو رجشو لخن اهيفو )
 ةدايزب لخدي يأ ى كلذ وحن وأ اهلك اهب تيصوأ وأ ( اهلك ) اهتعب : هلوم ( ب

 امو اهتعب وأ ( اهيف ام ) لك ( و ) الثم اهلك اهتعب : ( لوقي ىتح ال وأ ) اهلك
 مل نإ هنأ همالك رهاظو « ( نالوق ) ؟ حيحصلا وهو © اهيف ام لكو اهلكب وأ اهيف

 يف لب “كلذك سيلو ع اعامجإ كلذ لخدي م ، اهيف امو : لقي ملو ى اهلك : لقي
 ظفلب عيبلا ( يف ) كلذ ( لخديو ) “ لوخدلا مدع قحلاو « فالخ هلوخد

 اهيف امو ) رك ذ (دلب نإو) كلذ وحن و ةقيدحو ةنجو ( ناتسمب و ةعطقو نادف )

 ىلع كلذ وحنو اهيف امو: ركذ الب كلذ هيف لخدي ال (ضرأ) ظفلب عيبلا ( ك ال
 ضرألل مسإ ؟نهوحنو ناتسبلاو نانجلاو ةعطقلاو نادفلا ظفل نال ى نيلوقلا دحأ

 . اهيف ا
 ( زاج ) هحوب هكلم نم هحرخ ] و ] ( اذك ةدلبب هلص أ نم هلام ع اب نمو )
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 ام ركذ اهنم ةيمست وأ ةنمد عيب يف بجي الو ، دودح الب نإو

 راجشا الو ، كلذ وحنو ىلصم و راغو رهنو بجلو. رئب نم اهيف

 : مهدنع ةنمدلاو ء لصألا كلذ يف ناك نإ هريغ

 وأ ( ةنمد عيب يف بخي الو ) ى ةنمد عيب ىمسيو ى ( دودح الب نإو ) هعيبب
 لخدي ال نأ عئابلا دارأو ص هلك ضرألا نم هلام انه اهب دارملاو « هجوب اهجارخإ

 رهنو ,ةبج'و رنب نم اهيف ام ركذ اهنم ةيمست وا ) اهدعب امو رئبلا عيبلا ف
 اهركذل ةجاح الف تلخد دقف هل ناك نإو > هريغل كلذو ) ىلصمو 7

 .ام ( فاك نإ ) اهئانثتسا الو ( هريغ راجشا الو ) دجسمك ( كلذ وحنو )
 « هئابآل وأ هل ناك ولو ءانثتسالاب كلذ ركذ بج ال يأ ( لصألا كلذ يف ) انركذ

 ءاهملمي ال نمل _ اهنهر : ليق - حصيو ى اهدح بجي ال هتننمد_ نهر اذإ اذكو

 زاجأو “ خيشلا لاق هبو ‘ حيحصلا ىلع هملعي ال نمل انهر "حصي الف اهريغ امأو
 نم دلوتي مل ام نهرلا يف لخدي ال هنأ اوقفتا نكل لوهجملا نهر مهضعب

 . نمرلا

 هتنمد مهنم دحاو لك ذخأف مهلصأ ءاكرشلا مسق اذإو : ءايركز وبأ لاق

 دجاسملاو رباقملا نم هيفام ةئربتلا نيح يف اوركذي نأ مهيلع سيلف دودحلاب

 قادصلاو ةبهلاو عيبلا يف كلذك و ، كلذ هبشأ امو رابآلاو راهنألاو ناريغلاو

 . مكحلاو ةداهشلاو

 دنع يأ « ( مهدنع ) .ميلا ناكسإو ةلمهملا.لادلا رسكب - ( ةنضدلاو )
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 لصت ١ امو ض رأل ١ عيب ىضمو > لصأ نم ةدلب ف لح أ هكلم ام

 راتخملا وهو خسفنا لهف هيف كروش ام عيبمب جرخ نإو « كلذب اهب

 . لاوقأ لكلا يف ؟ تبث وأ طقف كرتشملا وأ

 (لصأ نم ةدلب يف دحأ هكلمي ام) مهمبت نمو ةسوفن لهأ مهو « اهب نورمي نيذلا

 كلذ ريغو بابُجأو ريماطمو ناريغو نوبعو رابآو رايدو رجش و لخت و ضرأ

 مل ولو : ليق ى ( اهب لصتا امو ضرألا عيب ىضمو ١ ى لاق اك ' لوصألا نم
 :ظفلك ماعلا ظفللا نم روكذملا ( كلذ ) ببس ( ب ) ركني مل نإ يرتشملا اهفرمي
 كحي ال نكل ى ملع نإ الإ عنملا حيحصلا ى اذك يف لصأ نم هلام : ظفلو ةنمدلا

 نإو “ اهب لك ملع دقو ةفرعم الو ادح دقعلا يف اركذي مل نإ عيبلا ضقنب اهيلع

 رادلا راثآ ةنمدلاف برملا دنع امأو ‘ ضقنلا هلف اهتفرعم مدع يرتشملا ىعدا

 . مدقلا دقحلاو اودوس امو سانلا راثآو

 لهف ) همناب ( هيف كروش ام ) اهريغ وأ ةنمد عيب ( عيبم جرخ نإو )
 باب يف ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم للا دبع وبأ ركذو ى ( راتخملا وهو ؟ خسمفنا

 ص زوجي ال ام ىلع ادصق تلمتشا اذإ خاسفنإلا راتخي خيشلا نأ نرلا ماكحأ

 هريغ تبثو 0 ( كرتشملا وأ ) هل ًاراتغ كلذ سيلف دصق الب تلمتشا نإو يأ

 ( لكلا يف تبثو ) هتميقب كرتشملا يف همهس اضيأ تبث وأ “ نمثلا ةلمج نم هتميقب
 نأ ةنمدلا عيب يف ةكرش روهظ هجوو ى ( لاوقأ ) ؟نمثلا نم هتصح كيرشلف
 ص هارأ ابف كرتشملا جرخي مث اهايإ هارأ دقو اهب عيبي وأ « اهايإ هيرب مث اهب عيبي

 . قحتسي م ام ذخأ ينو عيبلا لاطبإ يف يرتشملا ريخي : ليقو
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 هتميقب هلام حص وأ لطب نذإ البو ةكرش الب هريغ لامو هلام دحأ عاب نإو

 ريزنخو رمخك مارح وه امو هعيب هل لح ام عاب نإو « لوآلا حجارلا : نالوق

 كلت يف نيع نإ : ليقو « هتميقب هعيب هلام ؟حص : ليقو « حيحصلا ىلع لطب
 لح ام ةميقو هريغ لام ةميقو هلام ةميقو هيفكروش ام ةميقو هلام ةميق لئاسملا

 ،امطق حيبأ ام حص ةدح ىلع كلك دقع نإ و“الف الإو ةميقلاب حص مرح'ام ةميقو
 اهلك اهنالطب راتخاف « زوحي ال امو زوجي ام ىلع ةدحاولا ةدقعلا تلمتشا اذإو

 كيرسثلا ةلأسم يف يرتشملا ملعي مل اذإ ايف فالخلا كلذو ى انمث لكل نيع ولو
 عيبلا نرالطب قاقحتسالا باب يف خيشلا مالك رهاظف اهب ملع اذإ امأ ‘ ةكرشلاب

 رظنلاهبجوي ايف ةيمستلاقاقحتسا يف معننلي نأ هل زوجي امنإو :لاق ذإ ادحاو آلوق

 زوجي ال امو زوجي ام اهيف عمتجا اذإ :ةدحاولا ةدقعلايف لوقي نم لوق ىلع يدنع

 مل يذلا كيرشلا يف نوكي امنإ مهدنع اذهو ى زئاجلا ريغ دسفيو زئاجلا "حصي هنأ
 ىلعالردأ يرتشملل ملع ال نأ عئابلا ىعدا اذإ نكلو « خلإ يرتشملا هملعي ملو ملعب

 . هيلع زاج ام عيب ةحص ضعب لوق

 ص ةكرشلا مهل تدعق نيذلا امأو : ةكرشلا ىلع مالكلا رخاوأ يف خيشلا لاقو
 فرمي مل ام هيف لماعي هنإف مهنيب ناك يذلا لقتنملا نم مهدحأ عاب اذإ ةماعلا ينعي

 ال مهنإف عيبلا اوركنأف انامز هئاكرش كلذ دعب دمق نإف ى راكنإلا هئاكرش نم

 اوميبي ىتحف لصألا امأو ث عيبلاب مهملع دنع عيبلا اوركني مل نيح كلذ نودجي

 نود هوكرتشا ايف ءاكرسثلا دحأ ةلماعم زوجت ال : لاقو هرمأب وأ مهسفناب

 ارش يف اذهو ى اهكالم ىضرب الإ لاومألا لحت ال ذإ « هكيرش ةاضرم
 . صوصفلا
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 كيرشلا لهف :مهلوق ىنعم : كلانه ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللادبع وبأ لاق

 لقتنملا يف ةكرشلا مهل تدمق نميفو “ نيضوافتملا يف وه امنإ زئاج كيرشلا ىلع
 . لصألا عيمج ىلع مالكلا مت كلانهو « راكنإلا عقي مل اذإ

 ص ضعب عيب امأو ى يتآلا بابلل يلاتلا بابلا يف يتأيف ةيمسقلا عيب امأو

 : هلوق يف هركذف ةيمستلاو ةنمدلا ادع ام ىنعأ
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 باب

 يتلا ضرألا وأ يل يذلا نادفلا : لوقي نأ صاخ عئاب مزل

 ضرأل نالف ضرأ نم هيف ام لكو هلكب اذكو اذك ناكمي يل

 ء ضرأ ركذ الب نالفل نالف نم زوجو ى نالف

 باب

 ةيمستلا و ةنمدلا ريغ عيب يف

 . جيم رك ذ و ك أ دب هب و > ١ ٥ وس همح اصل نكب ل ول و لمل ١ ق ضعب عيب وه و

 . خلا كسمأ امو عاب ام نيب طخيو :: هلوق ف صوصخم نم ضعبلا

 .( نادقلا ) تعب : ( لوقي نأ صاخ ) لصأ عيب ديرم يأ « ( عناب مزل )
 ةعطقلا وأ ةقيدحلا وأ ( ضرألا وأ ىل يذلا ) كلذ وحن وأ ناتسبلا وأ نانجلا وأ

 اهيف ام لكو اهلك وأ ( هيف ام لكو هلكب اذكو اذك ناكمب يل يتلا ) كلذ وحن وأ

 ركذ يزجيو 6 نالف ضرأل نالف ضرأ نمو ( نالف ضرأل نالف ضرأ نم )

 (ضرا ركذ الب نالفل نالفنم زوج و)نيتهج وأ تاهج ثالث ركذ يزجيو نينثا
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 اهامس ًايرتشم ولو دحاول يحاونلا تناك نإو

 ضرأل نالف ضرأ نم يأ “فاضم فذح ىلع وهف « سانلا دنع موهفم دارملا نأل
 ؛ مهوتي نم مهوت لمتحي هنأو دارملا يف حيرص ريغ كلذ نأ ربتعا عناملاو ى نالف

 فرملا ىلع لمحلاو ى امطق زجي مل الإو اموهفم افرع ناك اذإ زيوجتلا حيحصلاو

 هر ام اذك عضوم يف يلام كل تعب : تلاق نإو ى ةغللا ىلع لمحلا ىلع مدقم

 نم وأ «مهئامسأ ركذ الو مهضرأ رك ذ الب سانلا ىلإ سانلا نم وأ سانلاىلإ سانلا
 ركذ الب كلذ وحن وأ لجرلا ىلإ لجرلا نم وأ لجرلا ضرأ ىلإ لجرلا ضرأ

 ؛ةهجلا ركذ الب وأ اذك ةهج نم نالف ضرأ ىلإ نالف ضرأ تدرام وأ مهئامسأ

 اضرأ بناج يف ركذ وأ ص اهركذ نودب وأ ةهجلا ركذب نالف ىلإ نالف در ام وأ

 حيحصلا وهو « ال : ليقو ص زاج تافالتخالا نم كلذ وحنو الجر بناج يفو

 . ي ددع

 ،اهلك ةلثمألا كلت ارك ذي مل نكل زاوجلا رايتخا خيشلاو « ناويدلا ه رهاظو

 نرالف نمو ص نالف ضرأ ىلإ نالف ضرأ نم : ةعبرأ خيشلا مالك نم ذوخأملاو
 نالف اهدحيو “نالف ضرأ اذك ةهج نمو نالف ضرأ اذك ةهج نم اهدحيو “نالفل
 اذإ ام هيف لخديف ضرآلا باحصأ سنج ىلإ ةراشإلا نالفب هدارمو ى نالفو
 ريغ ةكرتشم ضرأ وأ « ةدح ىلع اهكلام ضرأ لك 6 ضارأ ةدحاو ةهج يف ناك

 . ءاملعلا نم ريثك دنع مهلك مهركذ مهمزلي هنإف ةموسقم

 دود .هحا عيبملل ) ايرتشم ) وه ناك ( ولو دحاول يحاونلا تناك نإو )

 يرتشملا ىعدا نإ رهظت هتدئافو « ةرم اك نيتنثا وأ اثالث ىمس يأ ى ( اهايس )

 ىعدملا لوقيف عيبلا هلمش دقو هريغل هنأ هيعدي ,ءيشل عيبلا ضقن عئابلا وأ
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 ه لكلا : ليقو ء نوكرتشم ةيحان ىلع نإ اضعبو

 ةثالثل تناك نإ اذك و “كلذ وحن و هبناجب يذلا لام نم هنآل عيبلا هلمشي مل :هبلع

 ولوامامس نينثال تناك نإ و نينثا ةيمست يزجيو « نيرتشم ولو مهامس لاجر
 ركذ فيلكت نم دب ال هنأ مهوتي نأ فوخ اهيلع نوهبني ةلأسملا هذهو « نييرتشم

 ًافنتكم عيبملا ناك ذإ ةهجلا ركذ ىلإ جاتحي ال هنأ مهوتي نأ فوخو « حاون عبرأ

 لام مهنيب نوكي نأ نكمي هنآل كلذو هفانتكا ةروص يف ىرتشا نم كلمب
 نيب يلام امل تمب وأ ى هلام نيب يلام كل تعب : لوقي نأ يفكي معن ى مهريغل

 وأ نيك رتشم نم ( اضعب ) ىمس ( و ) “ مهل ام نيب ىلام مهل تعب وأ « ايلام
 نراكرتشم نالجر رثكأ وأ ( ةيحان ىلع ) ناك ( نإ ) ةكرش الب وأ ةكرتشم
 نع ضعبلا كلذ ةيمست يفكيف ةكرش الب وأ اهيف ( نوكرتشم ) لاجر وأ
 ةيمست نع اهتيمست تّفَحكل ىثنأ ىمس ولو ةيحانلا كلت باحصأ رئاس ةيمست
 . اهتهج باحصأ

 « يدنع حيحصلا وهو « ةيحانلا باحصأ لك ى ( لكلا ) ىمسي ( : ليقو )
 اضعب ركذ اذإ هنآل ى ةرابعلا نم رهظي اجف « ناويدلا » و خيشلا راتخم هتيأر مث
 لاق اك ركذت مل اهنأكف ى بذكلاك اصقان آرك ذ ناكو اهرك ذ متي مل ةهج نم طقف
 مهضعبلو ضرأ مهضعبل رثكأ وأ نانثإ ةيحان ىلع ناك نإف ى زاوجلا ىلعو خيشلا
 ؛ حضاولا وهو ع ضرألا نم ركذي : ليقو ى اقلطم ضعبلا ركذ زاج رجش

 ص فيرمتلل بقل وأ ةينك وأ مسإ نم هصخي امب لك رك ذ لكلا ركذ دنع يزجيو
 نالف : لوقي نأب ى هئاكرش ظفلب يقابلا ركذ عم كلذك دحاو ركذو

 هتك رمش تناك نإ الإ ضعبلا ركذ يزجي ال هنأ حضاولاو ی كلذ وحن وأ هئاكرشو

 . كلذ لك يف ةعئاش
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 نالوق ؟ ال وأ هيزجي لهف ، هفلخ نم ركذو هضرأ يلات كرت نإو

 دجسمو روبق نم هيف اه ىنثتسا صاخ عيب يف بجيو 4 اضيأ

 مهريغل تناك نإ ال هئابآل وأ هل اهضرأ تناك نإ هوحنو

 نم ركذو ) هضرأ الو هركذي ملف ( هضرأ يلات ) دحلا ركذ يف ( كرت نملو )

 اهحصأ ( اضيأ نالوق ؟ال وأ ) كلذ ( هيزجي لهف ) اهبلك وأ هضرأ وأ ( هفلخ
 ىلع عيبلا عاقيإل لوآلا خيشلا دنعو ى هيلات ضرأ عيبلا يف هلاخدإل يناثلا يدنع

 ىلإ يراد : لوقت اك نالف ضرأ كلثم ةيقرشلا هتهج نأ ركذ عم ةصاخ هلام
 فالخلا نأ رهاظلاو “اهريغ وأ راد لبجلانيبو اهنيب ناك ولو هملت وأ لبجلا ةهج

 مل عيب لك نإؤف ى امطق زئاجف دوصقملا املعو كلذ ازاجأ نإ امأو ى كحلا يف

 ريصقتو روصق هدقع يف ناك ولو ى هللا نيبو اهنيب امف زئاج مرح رمأ ىلع لمتشي

 : محلا يف داسفلاب هيلع مكحيف
 دجسمو روبق نم هيف ام ىنثتسا صاخ ) لصأ ( عيب يف بجيو )

 دجسمو ربق نم ءايشألا كلت ضرأ يأ ( اهضرا تناك نإ ) ىتلصك ( هوحنو
 هنأ هل ربقلا نوك هجو ءابآلا ظفل نلمشي دقو هتاهمأل وأ ( هئايآل وأ هل ) هوحنو
 ربق هنأ هئابآل هنوك هجوو “ هدي تحت نم وأ هتجوز وأ هدبع وأ ىفوتملا هنبال
 وأ هوبأ هانب هنأ دحسملا هجوو « مهديأ تحت نم وأ هدادجأ دحأ وأ هوبأ هق

 مل ولو حيحص عيبلا نأ حيحصلاو & لكلا ءانبك ضعبلا ءانبو ى هدادجأ نم دح

 تناك نإ ) ءانثتسالا بجي ( ال ) و ث هل نّسبتو يرتشملا هملع اذإ كلذ نثتسي

 مهوتي الئل اهينثتسي نأ بجو الإو يرقشلا اهملع نإ هئابآلو هل مفلا ( مهريغل
 لكو : لقي ملو ، ةزيمتم ةرهاظ تناك نإو ه اهيف ام لكو : الثم ى هلوقب اهلوخد
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 ءام نم هيف ام ًاضي أ هعيب يف ىنثتسيو ٠ ضرأل ١ عم هل ركذ ام ن اك نإ مزل

 > ٠ رتشم هبهم مث

 لصاحو “يرقشلملا اهملعي مل ولو اهؤانثتسا بجي مل كلذ وحن وأ اهيف ام الو اهيف ام

 وأ هل تناك ءاوس اهئانثتسال جتحي مل ماع عيب يف تناك اذإ ءايشألا كلت نأ همالك
 اهئانثتسال جتحي مل الإ و اهانثتسا هل تناك نإف “ساخ عيب يف تناك اذإو ى هربفل

 (ضرألا عم هل ركذ ام ناك نإ ) ءانثتسالا ( مزل ) هنأ نم ركذ ام خيشلا للعو
 حاضيإلا ةدايزل نثتستلف هضرأ يف اهنكل « اهب عافنتسالا هل لحي ال ناك ولو هناب

 . مهوتي ام عفذلو

 تعضو امف الو دودحلا ق هل سيلف دودحلانيب ام هل عاب نإ : « ناويدلا » يقو

 لج ام وأ ةرومطم وأ نبع وأ رئب هريغل اهيفو هضرأ عيب دارأ نإو ، ءيش هبلع

 هل كلذ ناك نإو ، جاتحي : ليقو ‘ دحلل جتحي مل اهوحن وأ ىلصم وأ دجسم وأ
 . ھا { جاتحي : لقو “ دحلل جتحي م هعىب دارأو ضرألا نود

 عاب اذإ هينثتسي نأ يرقشملا مزل يرتشملل هنوكل كلذ عئابلا نثتسي مل اذإو

 . هل هنوكل

 ( ءام نم ) ةنمد وأ اصا۔خ عيبملا لصأ يت يأ ( هيف ام اضيأ ىنثتسيو )

 دارأ نإ ( ٍرقشمل هب مث ) هعيب مصي الف ‘ لوهجم هنأل رطم وأ نيع وأ رئب "ءام
 لوهجملا عيب ىلإ ةليح ةبهلا نأب كلذ لطبي الف هل ءاملا نأ ىلع ‘ لوخدلا يرقشللا
 ضعب دنع ملعلا اهيف "طرتشي ال ةبهلا نالو ى رسصعتلا وأ رذعتلل صيخرت كلذ نآل
 : لبقو “ باوث ةبه هتبهف نمثلا نم اطسق ءاملل نإف “ هذهك باوث ةبه تناك ولو
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 عيبلا حص « هيف امو : لقي ملو نثتسي مل نإو ى ملعلا طرتشا باوث ةبه تناك نإ

 زاوج انركذ امم ذخؤيف ىءاملا لهجل عيبلا لطب ءهيف امو :لاق نإو ى عئابلل ءاملاو

 تاقوأ يف الثم امامط عنصي فئقو نم اهيف ام ءانثتساو اهريغ وأ رادلا عيب
 ىلع هتاقوأ يف فقولا كلذب مايقلاب يرتشملا لفكت ءارثلا عقو اذإو ى ةصوصخم

 لاحو ى ةقيقحلا يف نمثلا نم اضعب هب همايق ناك ولو كلذب مايقلا بهو هنأ ةهج

 هبهو مث هل ءاملا نأ ىلع يرتشملا لخدي مل نإو “دحاو كلذ لثم يف نمثلاو نمشملا

 الف هب لفكت مث فقولاب لفكتي نأ ىلع لخدي ملو مف هيف لمف وأ هلوح وأ هل
 عرذلاب وأ رظنلاب كردي دودحم بناج يف ءاملا زّيحت نإو ى زاوجلا يف لاكشإ
 ىلع اهوحن وأ ةرارغ يف فازج عيبك هدحو وأ ضرألا عم هعيب زاج اهوحنو

 وني الو ضرألا فالخ هنأل هدحو عابي : ليقو « ال : ليقو “ يدنع حيحصلا

 اذإ ايهتمفش هلنمع هعم عيير ِلصالو هل ديرم وأ هدي رمنع ةعفشلاعطق ءاملا ةبهب

 وأ اهوحن وأ ارئب ىرتشا نم اذك و ص ءام الب لصألا ناك اذإ اهنع بغرب ناك

 وأ اهناردج ءارشو ضرألا نم رئبلا لفسأ ءارش يوني نأ قيقحتلاف ى اهضعب
 ملعيف عرذي وأ هل بهوي هنإف لاحلا كلت يف اهيف دوجوملا ءاملا امأو « كلذ ضعب

 .ةلوهجم ةنازخ امل نكت ملو هقيضو رئبلا عسو اضيأ ملع نإ ملع ىلع عابيف وه مك
 هعيبو هئارش ةينل هجو الف لاحلا كلت يف دجوي مل يذلا ءاملا امأو < بهويلف الإ و

 ريغ هنأل هيلع ردقي ملو عئابلا نامض يف سيلو ى كعم سيل ام عيب نع يهنلل
 يرقغملا اهيف لخدي ملو ارئب عاب ول لب “نيملا نم يتأيس لب ذئنيح هرئب يف دوجوم
 هل نراكل اهضعب هنع يفخ وأ اهلفسأ الو اهناطيح ملعي ال هنأ يرتشملا ىعداو

 فالخلا اهيفف بيع رهظ نإف ‘ زاج ىفتكاو قوف نم اهيف رظن نإ و ؛ ضقنلا
 . . ببملا عيب يف يذلا
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 هطرتشي مل نإ رم ايك عئابلل وهو ربؤم رمت هيلع لخن عيب حصو
 .لخنلل عبات رمتلاو 4 كردأ ولو هل : لسىقو .« راتخملا ىلع عاتبمل

 وهو) كردي م وأ كردأ ( رتبؤم رمت هيلع لخن عيب ححص ) هنأ مدقت ( و )

 عبتبملا لصأو يرقشملا يأ ( عاتبملا هطرتشي مل نإ ) عنابلل هنأ ( “رم اك عنابلل
 بهذم وهو ( راتخملا ىلع ) ةحتف دمب اهك رحتل افلأ تلق - ءايلا رسكب -

 . زيزملا دبع نب هللا دبع

 ( لخنلل عبات رمتلا ) هنأ كلذ ( و كردأ ولو ) عاتبمل يأ ( هل : ليقو )
 يرقغملا جاتحي ال : هلوق ىلعو عئابلا هطرتشا نإ الإ ث هللا همحر ميبرلا لوق وهو

 اهئانثتسا ىلإ عيبلا حيحصت يف عئابلا جاتحي الو ی طرش الب هل يهف اهطارتشا ىلإ
 ةجاح الف طرش الي عنابلل اهنال كلذك زيزملا دبع نبا لوق وهو لوألا ىلعو

 نأ اجس الو ى هل اهنأ يرتشملا مهوتي الئل اهئانثتسا نم دب ال : ليقو « اهئانثتسال

 ضرألا تعب : لاقو ضرألاف لخنلا عاب اذإ اهس الو رم اك هل يه : لاق اضعب

 نيفلتخم نيئيش عيب عيبرلا لوق ىلع مزلي : تلق نإو ێاهيف ام “للك ر وأءاهيف امو

 هنأل كلذ همزلي ال حيبرلا نكل كلذ دحاو ريغ زاجأ دق : تلق “ دحاو نمثب

 حصي الو اعبت ‘حصي ءيش برو ى لخنلل عبتلا ليبس ىلع يرتشملل رمتلا توثي

 ضنو ط دحاو نمثب نيفلتخم عيب زيجي نمم عيبرلا نوك نم عنام الو ص الالقتسا

 ًاربؤم لج عاب نم : ثيدحل ضراعم عيبرلا مالكو ى هل زيجم ريغ هنآ مهضعب

 وهو لصألا ىلع سايقلاب ثيدحلا ءاغلإل مزلتسمو عاتبملا هطرش نإ الإ هل هرمثف
 يف زيزملا دبع نباو عيبرلا مالك نأ باوجلاو ى عيبملا نم ءزج رمتلا نإف ةلخنلا
 كردأ ولو رمتلا نأ صن عيبرلا مالك يف سيلو ى ليق اك ربؤملا يف ال ربؤملا ريغ
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 ‘ضرأ نود اهوحن وأ رجش وأ آرثب وأ اتيب وأ آراد عاب نممو -

 ىسرملاو ميرحلاو قرطلاو اهحلاصمو اهلكب : لقي مل نإ دسف

 ةلب زملاو ىقسملاو

 مكحلا مهضعب رهظتساو « يرتشملل عيبرلا دنعو عئابلل هدنع ربؤملا ريغف يرتشملل
 لخنلا يف : زيزعلا دبع نبا لوقيو ى هءزج ءيشلا ةرمث نأل لخنلا ريغ يف : هلوقب

 ‘ ترأ اذ ! : لقف ؟ اهلصأ فلاخت ىتم ة رمتلا يف فلتخاو ى روكذملا ثيدحلل

 اعبت زوجي امنإف هتفلاخم دعب دحاو نمثب اهعم تعيب اذإف ى تك رد أ اذإ : لىقو

 . دحاو نمثب نيفلتخم عيب زيجع لوق ىلع و أ ى هل

 ( وأ ) ةلخن وأ ةرجش وأ ( ارجش وأ ارئب وأ اتيب وا اراد عاب نمو )

 هعيب ( دسف ) اهب ةطمحم ( ضرأ نود اهوحن ) وأ آراغ وأ ةرومطم وأ ابنج

 اهعيب نأ ىلع حلاصملا اهعبتتو ع حص : ليقو ( اهحلاصمو اهلكب : لقي مل نإ )

 رجشلا نم اهريغ وأ ةلخن عاب نمف ى اهحلاصم نودب ربتعت ال تناك ذإ اهحلاصمل عيب
 لف يناثلا ىلع حصو لوآلا ىلع ميبلا دسف كلذ هب ىقسي ام ركذي ملو انانجن وأ

 يتلا ةحسفلا وه ( ىسرملاو ميرحلاو قرطلاو ) ىقسم هل ناك نإ هب ىقسي ام
 ءاقسالاو ءاس رإلا نم ناكم امسا امه (ىمممملاو) رادلا وأ تيبلل هعاتمب اهيف لزني

 ص مملا حتفب - يقسَملاو ی وسرلا نم وأ تابثإلا وه ءاسرإلاو _ ميملا مضي
 رابتعا نم عنام ال ذإ ةلآ مسإ هنأ ىلع ىقسملا ميم رسكب - وأ توبثلا وسرلاو
 . يقس ةلآ اهنم ءزجلا وأ نيملا وأ رئبلا

 لبزلا هيف ىقلي عضوم - ءابلا مضبو ى ءابلاو ميملا حتفب - ( ةلب زملاو )
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 اهحلاصمو اهلكب : لاق ضرألا عم اهعاب نإو © اهحلاصم نم اهوحنو

 ث عيب دعب هبهي مث بج" وأ ,رئب ءام ينثتسيو

 صتختو « اهوحنو ةروكذملا ءايشألا حلاصم يأ ( اهحلاصم نم اهوحنو )

 رادلا وحنل موق فرع يف نكي مل نإو ى ةلبزملا تيبلاو رادلاو ىقسملاب ةرجشلا

 كلذ وحنو رجشلاو رثبلاو تيبلاو رادلا يأ ( اهعاب نإو ) اهرك ذ بجي مل ةلبزم

 حلاصملا عاب نإ اذك و ( اهحلاصمو اهلكب ) ضرألا تعب ( : لاق ضرألا عم )
 كلذ ركذي هنإف ضرألا عم كلذ وحنو ةلبزمو ىقسمو ىسرمو ميرحو قرطك
 امو تيبلا وأ رادلا نم يقب ام عاب اذإ و “ ضرألا زك ذيو هب هئانتعال هدحو
 مل نإو“امهدعب ركذ امو مرحو قيرطك همسإب دحاو لك رك ذ ضرألا عم هدعب
 هنأ حيحصلاو “ ليق اذك “اهحلاصمو : هلوق اهنع نغي ملو 2 عيبلا دسف اهركذي

 مل اهيف امو اهتعب وأ اهيف ام لكو اهلك اهتعب : لاق نإو ‘ عيبلا "حصيو اهنع ينغي
 ى عيبلا دسف هركذي مل نإو « هركذي ىتح : ليق ابف كلذ نم اهيف ام لخدي
 . عيبلا ةحصو كلذ لوخد حبحصلاو

 دعب ق آا ءاملا امأو > هلهحل ) عيب دمب هبج م بلج وأ رئب ءام ينثتسيو (

 زاوج يدنع حيحصلاو « رئبلا سفن هل نمل هللا ةبه نع اهنيع نم رئبلا ىلإ كلذ

 وأ هيلإ رظني هتيمك افرع اذإ الالقتسا وأ ايهعم "بجلاو رئبلا يف ءاملا عيب

 الو ى ءاملا عيب يف مالك رمو « كلذ وحن وأ ىصع وأ رجح وحنب لبح لاسرإب
 عضاوملا يف يهنلا نأ قيقحتلا نإف ، ثيدحلا يف هنع يهنلا هعيب زاوج ضرامي

 « زاج : هتارصتخم ضعب يف فنصملا لاق “اهتنجأو لزانملاو ىرقلا يف ال ةعطقنملا

 سانلاب رارضإلل عيبلا نع يهن ثيح اذه : تلق ى ھا هعمسب ال ءاملا ءارش : لىق

 ضايق : لوقي ةكرب نبا ناك : لاق ى ألكلا هل رفوتيل عطقنملا عضوملا يف هعيبك

 - ٣٢١٦١ _ ) ج ٨ - لينلا - ٢١ (



 نوفدم اهوحن و "بجأ وأ رب وأ راغب ىضمو
 ى

 ءاهقفلا هرك و ص اذك نم الثم اليل وأ اموي ةفورعم ةيمستب الإ لوهجم هؤانطو ءاملا

 . عرزلاو ءاملا عيب

 ههرك و موق هزاجأف اهئانطو راهنألا م عيب يف فالخ انباحصأ نيبو
 ةحيحصلا ةفصلاب اهعيب عنم ىلع ليلد الو كالمأ اهنأل ىلوأ ةزاجإلا و « نورخآ

 اهعنم بجوي ليلد الو « تالوهجملا نم هريغكف ةلاهجلاب فالتخا اهيف لخد نإ و
 نم نأ انباححأ قفتا : ليق ‘ يراوحلا وبأ هلاق ، ةهاركلاب وه ا۔إ و عرحتلاب

 ص رحي وأ رطم نم ولو هعيبو هعنم هلف ةبرق وأ ةكرب وأ ءاقسك فرظ يف ءام كلم
 مولا كلذ يف سبي ولو تبث اذك ةيقاس وأ اذك نيع وأ اذك رئب نم اموي عاب نمو

 اوهرك : ليق « ادبأ ةلاهجلا نم هل جرع ال ذإ كلذ نم اذك ةدم نم اموي ناك اذإ

 اهبصمو اهبجب اهفصوو اهرك ذ ارئب عاب نمو 4 ةرجألاب سأب الو ، ءاملا ءانط
 كلذب اهدح مل نإ و ٤ف هترثك و هتئلقو اهنام ةرازغو اهقمع و اهقرط و اهيقاوس و

 نإ حلاصملا اهعبتو ط "حص : ليقو ط ها قحتست امو رثبلا يف لهجلل عيبلا دسف

 ملو رئب اهيف اضرأ عاب نإ و : لاق ى هترثك وأ ءاملا ةلقو اهقمعو اهسفن يف اهملع

 رك ذت ملو ةرجش اهيف راد وأ ضرأ تميب نإ اذك و ؛عيبلا يف لخدت م اهركذي

 عبأ مل : لاقو اهلوخد عئابلا ركنأ نإو “ ضرألا تلخد هرئب وأ هيوط عاب نمو
 ةداملا هب يرجت امب :ليقو ىةنيبلا يرقشملا ىلعو هلوق لوقلاف يوطلا وأ رئبلا الإ
 . ةيمستلا يف

 تمعن (( نوفدم اهوحنو ةبج وأ رتب وأ راغب ( ع-هبلا يآ ( ىضمو )

 ىلإ آرظن لكلل تعن وأ ى هلبق امم لكل هلثم ردقيو ى ةمظفل هتفاضإو وحنل
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 نم يهو ، نطب يف نينجك ى اهيرتشمل .هب املعي ملو دعب جرخ نإ

 { اهحلاصمو اهلكب تعيب دقو ى اهيف تجرخ نإ رادلا حلاصم

 . .. . اهعمج نادف وأ رجش وأ نانج اهب نإو

 املعي و دعب جرخ ن إ ) كلذ وحن نم نوفدم ءيشب عيبلا ىضمو : كلوق ىنعم

 وهو امهوحن وأ تيب و أ راد يرتشم ا ذك و " ضرألا يرقشمل ي ] ( احرتشمل هب

 الثم اهيف ام لكو اهلكي عئابلا لوقل يرتشملل هدعب ركذ امو راغلاف ى ىضمب قلعتم
 تاإو ث عئابلا هنثتسي مل نإ اهيرتشمل وه ةَسأ وأ ةباد نطب ( نطب يف نينجك )
 عيب يف فالخلا ةرم دقف انبغ نوكت ثيحب آريثك ةنوفدملا ةدايزلا كلت تناك
 امو : هلوقب لخد كلذ اركذي ملو امهوحن وأ رئبلا وأ رافلاب اماع نإ و ى نبغلا

 عئابلا ملع نإو ث اتحاشت نإ عيبلا دسف هلقي مل نإو « اهيف ام "للك و وأ ى اهيف
 ذخأ ام نمث يرتشملل عجريو ى هل ناكو حص : ليقو ى احاشت نإ دنف هلقي ملو
 يف هدحو هلهج وأ هدحو يرتملا ملع ربتمي الو “بيملا ش"رأو ضرألا نم كلذ

 ضرآلا نم كلذ ذخأ ام نمث الو بيعلا شرأ طعي ال هنأ ريغ ةلأسملا هذه يف ءيش

 هل راصو جرخ ام عئابلا لهج اذإ ملع ولو “ روكذملا نمثلا هل : ليقو ى ملع اذإ
 ٠ فرحل ىرتشت ضرأ ق بسع كلذو

 تإ ) رادلا يرتشمل يهف ( رادلا حلاصم نم يه ) ءايشألا كلت ( و )

 مل نإو ى اهيف امو اهلكب تميب وأ ( اهحلاصمو اهلكب تعيب دقو اهيف تجرخ
 اتيب وأ اراد عاب نمو : هلوق دنع ابيرق رم اك عيبلا دسف اهحلاصمو اهلكب : لقي
 نادف وأ رجش وأ نانج ) ةميبملا رادلا يف يأ ( امم ) ناك ( نإو ) خلا ارئب وأ
 اهنم ناك ام عمج يأ ى نادفلاو رجشلاو نانجلا يهو ءايشألا كلت يأ ( اهعمج
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 هباب اهيف ًاتيب اهعم عمجو ى اهحلاصم نم تسيل ذإ عيب يف اهعم

 اهيف ةفرغك هب اب عفترا نإو ص ناراد ايهف ضرأ ىلع اهنع جراخ

 : هلوق اهرك ذ نع ينغي الو « رادلا عم اهميب دارأ نإ ( عيب يف اهعم ) رادلا يف

 نإو .0 اہىف امو : هلوق هنع ينعأو ) اهحلاصم نم تسيل ذإ ) اهلاصمو

 الوخد يرتشملا مهوت نإ الإ ى ءانثتساب اهركذ بجي مل رادلا بحاصل نكت

 . حيبلا يي

 جراخ هباب ) هعيب دارأ ( اهيف اتيب ) عببلا يف رادلا عم يأ ( اهعم عمجو )
 لعج وأ اهيف حتفي نأب رادلا ىلإ لصوم ( ضرأىلع ) موسرم رادلا نع ( اهنع
 نم اهباب ةفرغ ناك ولو رادلا ركذ هنع ينغي الو “ تيبلا رك ذيف رخآ باب اهيف هل
 نوكل اهنم سيل هنآل اهيف امو : لاق ولو « اهنم رادلا لَتفستل ضرألا يف جراخ

 مل نإ امأو « اهيف رخآ باب هل ناك ولو ضرألا نم القتسم ناكو جراخ نم هباب

 ولو بجوأ هرك ذف جراخ نم الإ نكمي ملو « رادلا نم حتف الو باب هل نكي

 ى هنع رادلا رك ذ ىنغأ رادلا نم الإ كلذ نكي مل نإو ى رادلاب افنتكم هلك ناك
 تيبلا ىمس ( ناراد ) تيبلاو رادلا يأ ( ايهف ) اهنع اجراخ ناك اذإ ام فالخ

 وأ 2 مظعأ اهنألو امهل تاذلاب قوسم مالكلا نأل رادلا بلغو 0 بيلغت اراد
 عبسلل نادسأ : وحن زاجملاو ةقيقحلا ةينثت زاوج ىلع ءانب رادلاب تيبلا هبشل
 هبشت : لوقت نأ كلو ى رادلا ةرواجم اراد هامس انلق نإ اذك و “ عاجشلاو
 , نيرادك ايهف : ىنعملاو غيلب

 وأ اهطئاح طسو ق ناكو . ضرألا نع تيبلا باب يأ ( هباب عفترا ناو )

 داوعأ وأ ءانب جرد وحنب هيلإ علطي رادلا يف يأ ( اهيف ةفرغك ) اهفقم ىلع
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 نم ذخأت ملو ىرخأ راد فقس ىلع ناك نإ اذكو ى ةدحاوف

 . . . .. ...... . ةدحاوف اهفقس" ريغ

 هل نأ عم ركذلاب تيبلا صيصخت ىلإ جاتحي ال ( ةدحاو ) راد اهعومجم ( ف )

 فقس ريغ نم تيبلا ذخأ نإ الإ « رادلا ءاوه هنآل جراخ نم روكذملا بابلا
 وحن دمب ءاوملا نم وأ رخآ تيب وأ ىرخأ راد فقس نم ذخأي نأ لثم ى رادلا
 يف هقيدصت رهظأ و هقدص ولو كحلا ق عيبلا هلمشي مل ه هركذي ل نإف “ قاورلاو

 نم ذخاي مل اذإو ى هاددجأ ءاش نإف ى عيبلا داسفب كحي لب “ لوخدلا هئاعدا

 نإو “ مكحلا يف عيبلا هلمش ضرآلا ريغ يف جراخ نم بابلا:ناكو رادلا فقس ربغ
 اهنم سدلف اهلتفستل ر ادلا قوف .ناكو ضرألا ىلع جراخ نم تببلا باب ناك

 . اجراخ ضرألا نم بابب هلالقتسال

 بحاصل ) ىرخأ ) راد ةمصببم ( راد فقس ىلع ) ت . ( ذاك نإ اذكو )

 يأ ( اهفقس ريغ نم ) ائيش ةيقوفلا رادلا هذه ( ذخات ملو ) اهعيب ديرب ىلوألا

 ريغ يف بابلا ناكو ى اهنم ةيلفسلا ىلإ بابو جراخ نم باب اهف و ةيتحتلا فقس
 ةفرغلاكف ضرألا'نم نكي مل نإ امأو “ تيبلا يف "رم اك جراخ نم ضرألا

 رعغ نم تذخأ نإو ى ةيقوفلا ركذ صصخت بجيال ( ةدحاو ) راد ايه ( ف )

 ةبحو قاورلاك بشخ وحنب دتما وأ ىرخأ فقس ىلع اهضعب ناك نأب اهفقس

 اهصيصخت بجي ثيح ىرخألا رادلا وأ تيبلا ركذي مل اذإو ى ركذلاب اهصبصخت

 ركذي مل ام لوخدب هازاجأ نإو ى عيبلا خسفنا اتحاشتو لئاسملا هذه يف ركذلاب

 نسب نإ الإ نمثلا ةلمج ركذ ام تبثي هنأو ؛حخسف ال هنإ : لقو كزاج هنودب وأ

 نإو كحلا يف خفنا اكاحت نإف “ كلذ اركذي ملو لكلا ىلع دوقعم عيبلا نأ
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 نإ دسف ضرألا كلتب ال ىمست نيدادف اهبَصب و اضرأ عاب نمو

 ابہيف كروش راجشأ هيفو هنادف عاب نإو 2 اهمسإب اهركذي م

 ‘ نادفلا ش ال وأ اهنم همهس وأ ةدح ىلع همهس عابو اهانثتسا

 ام ىنثتساو

 ءانثتساب هركذي ملو عئابلا ريغل هركذ بي ام ناك اذإو ص تبث ءيش ىلع هاتبثا

 . خسفني هنإف عيبلا يف هلوخد متهوت يرتشملا نأ ناب نإ الإ عيبلا حص

 كلتىلإ اهؤام عمتجي يتلاةردحنملا عضاوملا يأ (اهبَبصب و اضرأ عاب نمو)

 ضرألا كلت اهلمشت ال نكل امل صوصخ مسا ال ( نيدادف ) اهب ىقستو ضرألا
 ( اهركذي مل نإ ) عيبلا ( دسف ضرألا كلت ) مسا ( ب ال ىمست ) وأ ركذلا ين
 دارملاو ءيش ةميمضب طقف اهيلإ فرصي سنج مسإب وأ ( اهمساب ) نيدادفلا يأ
 ضرأآلانأبو“حخسفنا الإ و ءانثتساب اهرك ذ هدري مل نإو ى عيبلا يف املاخدإل اهركذ
 يو ث اهؤانثتسا بجي مل هل نكت مل نإو “ لخدت ملو مت : ليقو “ ا۔منم برشت

 . فالخو ليصفت نم هريغ يف رم ام هلك كلذ

 كروش راجشأ هيفو ) كلذ وحن وأ هناتسب وأ هنانج وأ (هنادف عاب نإو )

 همف ام الإ هيف ام لكو هلك نادفلا اذه كل تعب : الثم لوقي نأب ( اهانثتسا اهيف

 ناك نإ اذك رجش الإ وأ«ةكرتشم اهلك هيف يتلا راجشألا تناك اذإ راجشألا نم
 لكو هلك نادفلا : هلوق نأل لصتم كلذ يف ءانثتسالاو ‘كرتشم ريغ رجش هل هيف

 همهس ) كلذ دعب ( عايو ) هريغ رجشو ةكرشلا رجشو “ هرجشل لماش هيف ام
 :لك فصن يأ “ رجشلا اذه فاصنأ كل تعب : الثم لوقي نأب ( ةدح ىلع

 ام ىنثتساو ) ايناث ( نادفلا مث ألوأ اهنم همهس ) عاب ( وأ ) ك هنم ةرجش
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 > بج وأ نيعك نم هضرأب ايف كروش نإ اذكو > هف ربغلل

 ءانثتسا بحم ال هنأ عم هينثتسي امنإو ، راجشألا يف هريغ مهس وهو ( هيف ريغلل

 بحاص ريغل هلك رجشك ال « ةعئاش ةكرش كرتشم انه هريغل ام نأل ريغلل ام

 ٠ . ضرألا

 هنأو عئابلل هنأ يرتشملا مهوت نإ الإ اضيأ هؤانثتسا بجي ال هنأ يدنع يذلاو

 مهس ىنثتسيو ى اعم رجشلا نم همهسو نادفلا عيبي نأ امأو « ميبلا يف لخاد

 نادفلا اذه كل تعب : لاق اذإ هنإف ‘امطقنم ءانمتسالا نوكل ضعب هعنمف هريغ

 اذك ةيمست الإ وأ .رجشلا نم نالف مهس الإ اذك وهو ع هيف رجشلا نم يمهسو
 ص ركب لام الإ يلام تعب وأ ص ركب ينب الإ ديز ونب ءاج : ةلزنمب ناك هنم
 اهب:ساب الو ى اهنع ىنغتسم حاضيإ ةدايز هنأ هتياغ « زاوجلا يدنع قيقحتلاو
 ام لكو هلك نادفلا كل تعب : لاق نإو ى ةمألا دنع تبثم عطقنملا ءانثتسالاو
 ءانثتسالا نآل ى ليق ايف زوجي الف « اذك وهو راجشألا نم ىكيرش بيصن الإ هيف
 ء كيرسثلا بيصن لمشي همف امو نادفلا نأل٬لصتم وهو زاوجلا قسقحتلاو عطقنم

 ريغ هجو وهو ى هلام وه عيبللا نأ نم مهفي ام الإ اعطقنم هنوكل هجو الو

 ولو “ ظفللا ربتعي امنإو “ امطقنم وأ الصتم ءانثتسالا نوك يف ةمئألا دنع ربتمم
 يفكيو ى عيبلا دسفي ال عطقنملا نأ قيقحتلا نأ كل رم دقف ى عطقنم هنأ انماس

 امو كلذ لكب اذك وهو رجشلا نم ىبصن و نادفلا كل تعب : لوقي نأ يدنع
 . هف امو هيلإ جاتحم

 ري وأ راد راغ وأ ( رابج" وأ نيعك نم هضراب ايف كروش نإ اذكو )
 كلذ وحت وأ راغ وأ تيب وأ راد يف كروش وأ راد يف تيب يف كروش وأ ى كلذ

 نم اهلك هتركذ امو فنصملا هركذ ام مكحلاف ص كلذ هبشأ امو اذكهو نانج يف
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 : لوقيف اهنم ةيحان عاب نإ هضرأ نم كسمأ امو عاب ام نيب طخو

 ء اهيلع طخ اهطسوب ةعقب تناك نإو 3 اذك ةيحانل در ام تعب

 وأ عاشم ضرأب هضرأ تلصتا نإو ص الخاد طخلا در ام : لاقو

 . اهيف كروش ضرأب لصتا نإ مزلو 2 طخ همزلي مل دجسم وأ ةربقم

 نم كسمأ امو عاب ام نيب ) اطخ ( طخيو ) افالخو زاوجو منم هجوألا

 يا ( ةيحانل ) طخلا ( در ام تعب :لوقيف ) طقف ( اهنم ةيحان عاب نإ هضرأ
 يف يأ (اهطسوب ةعقب ) اهميب دارأ قلا ةعطقلا يأ ( تناك نإو “اذك ) ةيحان ىلإ

 طسو يف ةعقب تلصح نإ و يأ ى اهلعاف ةمقبو ةمات ناك وأ ضرأ ةلمج طسو

 ام ) تعب ( : لاقو ) اطخ ةعقبلا ىلع يأ ( اهيلع طخ ) اهفيب وه "ديرم هضرأ
 اطخ اهيلع ةطخ ةطسوتملا ةعقبلاب راد ام عيب دارأ نإو ( ذاخاد طخلا در

 . هدودحم اذك ىلإ اجراخ طخلا ةدر ام تعب : لاقو

 اهضرأ وأ اهروبق ( ةربقم ) ب ( وأ عاشم ضراب هضرأ تلصتا نإو )
 ضرأ نم : لوقي نأب ( طخ همزلي مل دجسم ) ب ( وأ ) روبق اهيف تناكو
 وأ دجسملا وأ عاشملا ضرأ ىلإ اذك نم وأ ،اذك ىلإ دجسملا وأ ةربقملا وأ عاشملا

 (اهيف كروش ضراب ) ضرألا نم هعيبي ام ( لصتا نإ ) طخلا ( مزلو ) ةربقملا
 ظفللا مهوي الئل عاشم ةكرش ةكرشلا تناك وأ ‘دجسملا وأ ةربقملا كي رشلا ناك ولو

 فإو ى لهجلا عقيف ةكرتشملاب ضرألا طلخلو 'عيبلا يف كرتشملا نم همهس لوخد
 داسفل عيبلا نالطبب اهنيب كح اكاحت نإو ى هللا نيبو اهنيب امف امهدنع حص املع

 ةرثكل زيمتت ملو ءابصنألا هيف تطلتخا ام عاشملاب انه دارملاو “ دقعلا طفل
 . كلذ ريغل .وأ مهراشتناو اهباحصأ
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 { ةموسقم نيعارذ نم ةروسكم عارذ ةئام ىرتشا نمو

 . ةبرجأ ةرشع وأ. نيسحخ اهلوطك اهضرع نوكيف « اهيلع يأ

 ، ةموسقم ريغ ضرا نم

 املوط نوكي نأب عرذأ ةرشع نم ةروسكم ( عارذ ةئام ىرتشا نمو )
 ( اهيلع يا ةموسقم ) يأ ( نيعارذ نم ةروسكم ) وأ ةرشع اهضرعو ةرشع
 يفو ى ربغتت ةمسقلاو رييغتلا ىلع قلطي ةفل رسكلا نإف ى نيعارذلا ىلع يا
 يف اذك نم ءزج وحن ىلعو حتفنملا دعلا يف ثلثو فصن وحن ىلع باسحلا حالطصا

 غاس امنإو ةموسقملاب ةروسكملا رسف كلذلف ى ةمسق كلذ نأ ىفخي الو ى مصألا

 دارأ هنأل هب هرسف امب ةرم لوأ نم هنع ربمي مو هريسفت مث ءيشلا ركذ هل

 ء اذك ىنعم ىف لممتسم اذك : : ظفل نأ ديفيل هنييبت مث خيش ا مالك يف ام ةياكح

 ين اعارذ ( نيسمخ املوطك اهضرع نوكيف ) بيرغلا ظفللا ين كلذ دصق نسحيو
 ضرملا ءازجأ عومجب نوكيف ص نييوتسم اهضرعو اهف وط لعجي نأب اهنم لك
 نأ زوجيو صيخشتلاب ال عويشلاب كلذو ى نيسمخ لوطلا ءازجأ عومجمو نيسمخ
 مث « نوسمخ لوطلاو ناعارذ ضرملا نأ نيعارذ نم ةموسقم اهنوك ىنعم نوكي
 ى فلخل اذك و مادقل اهلثم و راسيلل اهلثمو نيميلل نورشعو ةسمخ دارملا نأ رهظ

 اعارذو الوط اعارذ ديزتو اضرع رخآو الوط [آ_عارذ لعجت نأ رخآ حاضيإو

 . اضرع نوسمخو الوط نوسمخ متي نأ ىلإ اذكهو اضرع

 بيرجلاو ص اذك نم ( ةموسقم ريغ ضرأ نم ةبرجأ ةرشع ) ىرش (وأ )
 بيرج لملف ى ةزفقأ ةعبرأف ماعطلا بيرج امأ و ‘.صوصخ رادقم اهيف ةعرزملا
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 قيرط رمم وأ ءام ىرح وأ ءاوه نم وأ طئاح نم ًاعارذاذك وأ

 . ت حصي مل ةعقب نود

 ف كوكملاو ‘ ككاكم ةينامث لكلا زيفقو ك ةزفقأ ةعبرأ هف عرزب ام ضرألا

 ٠ اعارذ نوعبرأو ةعبرأو ةئام : ضرألا زيفقو ٤ فصن ذو عاص : لوق

 ىلع وأ ضرألا ىلع ( ءاوم نم وأ طناح نم اعارذ اذك ) ىرش ( وأ )
 امم ءاش ام هنم عيبي نأ هلف ى ءامسلا ىلإ اهؤاوه هلف اضرأ كلم نم نإف « فقسلا

 ىلإ هضرأ عيبي نأ هل زوجيف ى ءاش ام كسميو عافتنالاب هيلإ لصوتلا نكمي
 ءاوه طسو نم اذك و اذك وأ ص هفقس ءاوه وأ طقف اهقوف آا_عارذ اذك و اذك

 ٠ءاومه وأ باسحلا ءىدتبي ثيح نم نيبيو ى فقسم ىلع وأ ى ضرألا ىلع
 خيشلاك فنصملا رات ناك ولو « اقلطم عنملا نم : ليق اك ال “ قيقحتلا ىلع هلك

 .امهرغو

 رورملاو ءاملا 'يأرجَ يأ ناردصم ( قيرط ر وأ ءام ىرج ) ىرش (وأ)
 هفالتخاب ا يف عنملا خيشلا للع“هؤارتشا ( "حصي مل ةعقب نود ) قيرطلا ىلع
 ريغ وهو زاج طئاحلا فلتخي مل نإ هنأ يضتقي اذه : ةتس وبأ لاقف “ لفسأو ىلعأ

 طئاحلا نأ خيشلا ديرب نأ لمتحي : تلق ى ها لهجلاب ليلعتلا ىلوألاو « رهاظ
 نم عيبلا هل نيبي ملو لفسألاو ىلعألا هنم يأ ى نيونتلا لفسألاو ىلعألا “فلتخ
 الف طئاح لك ق دوحوم ىنعملا اذهب فالتخإلاو ‘ لفسألا نم الو ىلعألا

 . لاكشإ

 الع طحي ن أ ناكمإل فلتخا ولو عنملا مزلي الف : ةتس وبأ لاق ام ىلع ام أو
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 ٠ ٠. ٠ ٠ . 5 طخب ءاوهو طئاح ف ز وجو

` 

 ةبرجألا ةرثعو ضرألا نم اذك نم ةموسقملا عارذلا ةئام امأو ، هفالتخا رادقم
 فصولاب ةكلا ملع ىلإ لصوت ولو « ضرألا نم عضوملاو « ةكلاب لهجللف اهنم

 نهنألف طئاح نم اعارذ اذك و رورملاو يرجلاو ءاوه ١ امأ و “ ضحم ريغ الع نكل

 توتسا نإ هلك كلذ ف زاوجلاب : ليقو “ لهج نهىفو ناسعألا نود نمب عفانم

 > ةبرجألا ة ةرشعو عارذلا ةئام ق امأ > يدنع حيحصلا وه و طئاحلا و ضرألا

 امأو . ملسلاب روهجلا اهصخ ولو « ةفصلا عويب رئاسكف ضرأ نم اعارذ اذك و

 ناذهف ى اذك عضوم هعسي ام امه رورملاو يرجلا نأ املع يفكيف عفانملا يف

 « نيتروكذملا ةبرجألا ةرشعو عارذلا ةئام يف زيزعلا دبع نبال لوألا ى نالوق

 ددملا لكيأ يردي ال دقو ص نيملا لوهجم ميبملا نأ ههجوو « اههبشأ ام اذك وا

 اذه نم كلذ وحنو ادم اذك و اذك عيب يف روهشملا نأ اك « ال مأ ضرألا ف

 مولعم كلا نأل٬حضاو ريغ كلا لوهجم كلذ نإ : خيشلا لوقو ى زئا ريغ بحلا
 اذك نم 7 يرقشملالوق نأ دارأ وأ ى نيمتملا كلا لوهجم هنأ دار أ نإ الإ

 عيب ضعب زاجأ اك « اهههبشأ ابفو اهيف عيبرلل يناثلاو ‘ سانلا دنع فورعم ريغ
 . كلذ وحنو بحلا اذه نم ادم اذك و اذك

 قوف ( ءاوهو طئاح يف ) ءارتشالا ( زوجو ) : هلوقب هيلإ راشأ ثلاثلاو

 اجراخو الخاد طئاحلا يف ةمالع وأ ( طخ ) تابثإ طرش ( ب ) هتيب وأ هراد

 هفقس فصن نم طخي نأ لثم هئاوه عيب دارأ نإ هفقس ىلعو هنم عيلا دارأ نإ
 دمتعملا طئاحلا فارطأ نم وأ هلك فقسلا فارطأ نم وأ كلذ ريغ وأ هثلث وأ

 كلذو « ءاوحلا يف اعارذ م هل نسميو ى هملع ناقفتي ام بسحب فقسلا هيلع

 ريغ ىلع دمتعم فقس نم دارأ ام هئاوه ىلع دميل وأ ، فقسلا ىلع يرتشملا ينبيل
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 ( اهعيبيو . طخب هضرأ نود ايهعبب دارأ نإ ىرجمو رمملا يفو أر امو

 هرم طرتش و > صقنلاب ضرألا يرتشملا هل عيبي ش عفنلا عم

 امه وأ > هئام ىرح وأ

 ق زئاجلا ضرألا ءاوه عيب ق اذكهو ا فقس ريغ نم دارأ امو > عئابلا . ۔

 . يناثلا لوقلا

 ىلإ وأ لفسأ ىلإ طئاحلا يف طخلا ( در ام ) تمب : لوقي نأ طرشب ( و )

 طخلا درام ءاوه دارملاو “هنم اذك عضوم ىلإ فقسلا يف طخلا در امو « ىلعأ

 . انه دارملا هنأل ل وأ اذهب حيرصتلاو

 كلذ يف : ليق يأ « ىرجملاو رمملا ز"وجو يأ ںءاملل ( ىرجو رمملا يفو )
 نود اهعيب دارأ نإ ) : نيلوق « حاضيإلا » يف نأ اك “ اهلبق ةلاسملاك زاوجلاب

 وأ يرجلا عيب دارأ نإ اهلك ا ر نم اهيف ناعقت يذلا رادقملا يأ ( هضرأ

 ء ضرألا ىلع ( : هلوقب اهيف زيوجتلا نيب مش اهلك اهيف رورملا

 . اهلك وأ روكذملا

 رادقملا يهو

 لوآلا نمثلا نع ( صقنلاب ضرألا يرتشملا هل عيبي مث عفنلا عم اهميبيو )
 وأ رورملا يأ(هنام ىرج وأ هرم طرتشيو )ءاملا يرج وأ رورملاب لغشلاب اهصقتنل
 ؛هدحو عفنلا عيب عنمب لوقلا ىلع اذهو ى اهيلع ال وأ اقفتا نإ ( امه وأ ) يرجلا
 زاج اك كلذو ص هدحو عفنلا عابي لب كلذل ةجاح الف هزاوج لوق ىلع امأو

 ص ضعب دنع هنهرو قالطلا عيب زوجي اكو ى رادلاو عاتملاو ةبادلاو دبملا ءارك

 هنإ : لاق ذإ ى نيضرألا لوصأ يف دمحأ خيشلا راتخم وهو ةعفشلا عيب زوجي امكو

 عفر ريمض امهو « ها زاجملا عيب زوجي ال : لوقي نم مهنمو ى زاجملا عيب زوجي
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 عقي ال هنأل٬اهتمركأ:يف هلثم؛لصتم بصن ريمضب سيلو لصفنم بصنلل راعتسم
 صقنلاب عيبي نأ يرتشملا عنتما نإو ى ثلاثلا لوقلا رخآ كلذو فطاع دمب

 ٩ وأ عيبلا دقع نإ للا نيبو انيب ايف ال كحلا يف كلذ هلف لضفلا وأ لثملا دارأو
 كميبك هنإف صيخرت كلذ ىلع امهدقع زاوج يفو ‘ صقنلاب يرتشملا عيبي نأ ىلع

 ءارش ىلإ هب لصوتي كلذ نأ هلهس نكلو ت كل هعسب نأ طرش ىلع ديزل ائيش
 لصأ ءاقب طقف ضرألا عفن عيب ةتكنو“طرشلاو عيبلايف فالخلا م"دقتو « عفنلا
 ص اهعفن يرتشم ايف عنمي ال تقو يف ءاش ام لكب اهيف عفتنيف اهكلامل ضرألا

 : ليقو ى اهناوه يف ليلظتو ءانبو رفح نم اهقوفو اهتحت نم ءاش امب عفتنيو

 . ... طخلاب قشي ىتح طئاح نم ضعب عيب زوجيال



 باب

 ء امكح هنم ةايسملاك يهو « صاخ نم ةيمست عيب حص

 ‘ هوحنو دجسم وأ ربق وأ ءام وأ راشم ءانثتسا اهيف مزليف

 باب

 ةيمستلا عيب يف

 ةيمتلاف ك صاخ نم ىمسم ءزج يأ ‘ ( صاخ نم ةيمست عيب حص )
 ةيمستلا وأ « ةيمست يذ مزج يأ ث فاضم ردقي وأ « لوعفم مسإ ىنعمب ردصم

 ال هنآل ةيمستلا ظفلب صخ امنإف هجو لك ىلعو « ءزجلا كلذل حالطصإلا يف ممإ
 ةيمستلا( و) ع عبر ثلث فصن : كلوقك طقف ىمسي لب ‘ صخشنتي الو دهاشي
 (امكح) ةدح ىلع ةصخشملا ةدهاشملا ( هنم ةايملا ) ةعطقلا ( ك يه ) صاخ نم
 ص ةمطقلا صخشتت اك صخشنتت ال ذإ ص ةققحم ال ةموهوم ةيمستلا نآل « اقيقحت ال

 اهيف مزليف ) هللا دنعو اكح زوجي لب للا دنغ ال اكح زوجي هنأ دارملا سيلو

 ص رك ذ دق ليصفتو فالخ ىلع ( هوحنو دجسم وأ ربق وأ ءام وأ رامث ءانثتسا

 . ةنمد نم ةيمست عيب حص وأ
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 همهس ىمس ةثرو هعمو هيبأ نم هثرإ عاب نمو « ةنمد نم اهيف ام ال

 يف يبأ نالف نبا نالف نم هتثرو يل يذلا ثلثلا : لثم لاقو

 اتيش هكلم نم جرخأ نإو ء هدودجب هيف ام لكو هلكب لصالا
 كلذ لبق هجوب

 ركذ امو ءام وأ رامث نم ةيمستلا يف يأ ى ( اهيف ام ) ءانثتسا مزلي ( ال ) و

 نم يلام فصن تعب : لوقي نأ لثم ( ةنمد نم ) ةيمستلا نوك لاح هوحنو
 . اهلك ةنمدلا عيب يف مزلي ال اك ع اذك دلب يف لوصألا

 دنع ( همهس ىمس ةثرو هعمو ) هريغ نم وأ ( هيبأ نم هثرإ عاب نمو )
 يف يبأ نالف نبا نالف نم هلتنثرو يل يذلا ثلثلا ) تعب : ( ُذهثم لاقو ) عيبلا

 وحن وأ يخأ نالف نم وأ“ دحلا يف رم ام ىلع ( هدودحب هيف ام لكو هلكب لصألا
 فصنو ثلثك تفلب ام مساب اهيمسيف غلبت ك رظنيف لصألا نم هنابصنأ مضي كلذ
 : لاق مهدحأ وه ننبإ وأ ؛ ثلثلا : لاق مهدحأ وه نينب ةئالث وبأ تام نإف

 ص ثلثلا ايمل مأل نيوخأك ةكرتشملا ضئارفلا باحصأو ةبصملا يف كلذو “فدصنلا
 هضرف رك ذيف ضرف بحاص امأو ى ثلثلا نم هبيصن هنأل سدسلا :امهدحأ لوقنف
 ةثرولا تمستقا كلذ يف ءاوسو ى نمثو سدسو عبرو ثلثو فصنك همسإب

 هنأ رابتعاب وأ اهلبق اهرابتعاب وه امنإ ةمسقلا دعب ةيمستلاب هنع ريبعتلانكل“ال مأ
 . هبشلل "وأ دعب هل نيبي مث يرتشملا لهجل وأ ى ماع نم ذوخام

 ةمسقلا لبق قادصإو ةبهو عيبك ( هجوب انيش هكلم نم جرخأ نإو )
 يذلا دارملا عيبلا ( كلذ لبق ) اهدعب وأ هلثم مهذخاب وأ ,ةضواممب وأ مماضرب

- ٣٣ 



 ء كلذ وحن وأ لصألا يف يل يذلا ثلثلا : لقيلو ء هثرإ ركذي الف

 نإو ء اضيأ هيبأ نم هثرإ ركذي الف هجرخأ ام هيلإ عجر نإو
 لاملا نم هبيصنب ادحاو ةثرولا جرختسا

 يف لخدي الئل جرخأ ام هنم ىنثتسي نأ الإ ( هثرا ركذي دعف ) هيف مالكلا

 يقابلا ناك نإ ( لصألا يف يل يذلا ثلثلا ) تعب : ( لقيلو ) ى هل سيل ام هعيب

 : لوقيف جرخأ امدعب عبرلا ىقبي نأ لثم ( كلذ وحن وأ ) اثلث هجرخأ امدمب
 ناكيذلا لصألا :لوقي ءاوسعلصألا نيبي لاح لك ىلعوءلصألا ينيل يذلا عبرلا

 يف ةكرسثلا مل تيقبو ائيش مهو وه جرخأ اذإ اهف اضيأ كلذ روصتيو “آل"وأ يبال

 . يقابلا ثلث دحاو لكل ناك ةثالث اوناك نإف ى يقابلا

 نوكي الئل ( اضيأ هيبأ نم هثرإ ركذي داف هجرخأ ام هيلإ عجر نإو )
 ثرإلا بناج ريغ نم الإ جارخإلا دعب سيل عجر مث هجرخأ ام نال «بذاكلاك
 دق هنأ عم هلك ثرو ام عاب اذإ هل سيل ام عاب نم ةلزنمب ناك ثرإلا ركذ اذإف

 يف لكلا عاب هنأ عم طقف ضعبلا عاب نم ةلزنمو ى هيلإ عجر ولو هضعب جرخأ
 نإ هنأ رهاظلاو ع طقف هجرخي ملام ىلإ فرصنا ثرإلا ركذ اذإ هنأل هتدارإ

 بسحب ثرإ هل وهو هيلإ عجر دق ضعبلا جرخأ ولو هنال ع زاج ثرإلا ركذ
 . ناك ام

 نأ ىلع جرختسا هعزانت ( لاملا نم هبيصنب ادحاو ةثرولا جرختسا نإو )
 نم هبيصن ىلع هوحلاصب نأ لثم “ هنم الاح نوكب نأ ىلع بيصنو ى هب قلمتي

 لوصألا نم اذك و اذكب وأ اهايإ هنوطمي مهرد فلأب هريغو لصألا . وأ لصألا
 مهدحأل هاصق وأ مهيلع هببصتب ىدصت ول ام كلذ لثمو 0 مهلوصأ ف هنوضومي
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 اوجرخأ مش ةجوزو تنب و نينبا كرت نمك ثرإلا ركذب ال همهس ىمس

 نيثالثو ةنال نم ءازجأ ةسمخ اهمهس تعاب نأ مألا لوقتف ‘ تنلا .

 . . , . . . . . اهتعب : لصألا ف

 همهس ( نيقابلا نم عيبلا دارأ نم ) ىمم ( كلذ وحن و اقادص وأ اش“رأ وأ اننيد

 هبيصن نأل ى ةيمستلا ركذ دنع عيبلا نع ءيش فلختي الئل ( ثرإلا ركذي ال
 ٠. ةثرولا دحأ جارختساو ثرإلاب .هميصن نم "رقأ هدحو ثرإلاب

 ثراو نم وأ جرختسملا نالف نم اذك و اذك هعم رك ذو ثرإلا ركذ نإو

 نم مهتضيرف ( ةجوزو اأتنبو نينيا كرت نمك ) زاج همسا رك ذ الب جرختسم
 ةمبس ةجوزلا نمث دغب يقابلا نأل ى نيعبرأ نم "حصتو “ ةجوزلا نمث لجال ةينا
 امل تنبلاو “ناظح هل ايهنم لك نأل ص ةعبرأك نانبإلاف ، تنبلاو نينبإلا ةبصعلل
 ةسمخلا برضتف اهنيابت لب رسكب الإ ةعبسلا اهيلع مسقنت ال ةسمخ كلذو ى ظح

 ركذلل ى نوثالثو ةسمخ ةبصعللو ةسمخ نيعبرألا نمث ةجوزلل نيعبرأب ةيناتلا يف
 برضاف تئش نإو ةعبس تنبللو رشع ةعبرأ نيا لكلف ظح ىثنآللو ناظح

 رشعةمبرأب نينثايف ةعبس ,نبإ "لكل برضاو ةسمخب دحاو .ةجوزلا نم" يف ةسمخلا
 . ةعبسب دحاو يف ىثنألل اهبرضاو نينثا يظح هل نأل

 ى ةجوزلا يهو ص تنبلاو نينبإلا مأ ( مآلا لوقتف تنبلا وجرخأ مث )
 نينبإلل امأ تناك اذإ امل لمشأو ماهبإلا نع دمبأ هنأل ىل"وأ ناكل ةجوزلا لاق ولو
 ءازجأ ةمممحخ ) هعبب تدارأ يأ ( اهمهس تعاب نا ) اهنلنكت ل اذإ املو تنبلاو

 ةثالث تنبلا مهس ريغ مهماهس عومجب نأل ( اهتعب : لصألا يف ى نيثالثو ةثالث نم

 نيثالثو ةثالث نم لكلا نومسقنف مهماهس يف تنبلا مهس نولخديف نوثالثو

 ٣٣٧ ) ج ٨ لينلا - ٢٢ (



 كرت ثمح لو ع ف اذكو > كلذ نم اءزج رشع ةعبرأ نالاو

 لصألا يف يل يذلا عبسلا : مألا لوقت نيتيلالكو مأو نيتقيقش

 { ةعبسل لوعلاب هتضيرف عفترملا سأدسلا وأ

 مهس نم اهبيصي ام لمشي مل ينمث وأ يجوز نم يثرإ : تلاق ولف « درلا ةروصك
 تنبلا مهس نم اهبيصي ام نود طقف نمثلا وهو اهثرإ عيب تدارأ نإف “ تنبلا

 نم ًاعزج رشع ةعبرأ ) نينبإلا نم ( نبالا ) لوقي ( و ) ينمت وأ يثرإ : تلاق
 هنال س يبأ نم يثرإ : لقي الو « اهتعب لصألا يف نيثالثو ةثالث نم يأ ى ( كلذ
 اوج رختسا ولو“اهنم هبيصي امنود هعيب دارأ نإ الإ تذبلانم هبيصي ام لمشي ال

 : رخآلا نبإلا لاقو .0 نيرشعو ةتس نم ءازجأ ةح : ةجوزلا تااق نبإ

 : نانبإلا لاق مألا اوجرخأ ولو ى كلذ نم ةعبس تنبلاو ‘ كلذ نم رشع ةعبرأ

 همهس ركذي نأ ءاش نملو ص كلذ نم ةعبس تنلاو « نيثالثو ةسمخ نم رشع ةعبرأ

 ةضيرفلا هنم تحص اه ركذيو هوجرخأ نمم هبيصي ام هعم ركذيو ثرإلاب
 . ا .. ٠

 . ريض الو ذئنيح

 نيتخأ ( و امأو نيتقيقش ) نيةخأ ( كرت ثيح ,لوعت يف اذكو )
 لوخدو مآلا سدس لجأل ةتس نم ةضيرفلا « مأ نم ناتخآلا امهو ، ( نيتيلالك )
 اهسدس مأللو ى ةعبرأ ةتس اثلث اهلف هتسلا تحت نيتقيقشلا يثلثو نيتيلالكلا ثلث
 تئش نإو ى اهمد۔ب تلاع دقف ى ةعبس كلذف نانثا اهثلث نيتيلالكللو دحاو

 . اهفصن ثلثب وأ اهثلث فصنب لقف

 لضذلا ف ي يذلا علبشملا ) تعب : عيبلا تدارأ نإ ( مألا لوقت (

 ناتقيقشلاو ىةعبس ىلإ يأ ى ( ةعبسل لو علاب هتضيرف ) ة ( هفترملا سدسلا وأ
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 ء ًآعبر اهيف سدسلا ريصي نإل تنبو اتنب كرت ننك هر يفو
 . . 1 . . ‘ هلام ثلثب ص وم اذكو

 ةلئاملا ةتسلا ةضيرف نم نيثلثلا وأ لصألا يف انل يتاللا عابسألا ةعبرأ اعم اتعاب نإ
 ةتسلا ةضيرف نم ثلثلا وأ لصألا ىف انل نيذلا نيمبسلا ناتملالكلاو ةعبس ىلإ

 . ةعمسلل ةلئاملا

 اتنب كرت نمك ) « ةضيرفلا نم يقب ام ذنخأ يأ ( ,فر يف ) اذك ( و )
 ماقم يف تنبلا فصن لوخدو نبإلا تنب سدسل ةتس نم ةضيرفلا ( نبإ تنبو
 نرانثا يقب ى ةعبرأ كلذو ى دحاو نبإلا تنبلو ةثالث اهلف ةتس وهو سدلا

 وهو اهيمهس غلبم ىلإ ةضيرفلا "درب كلذ ىلإ لصوتيو ى ايهيمهس ردقب ايهنابسقت
 دحاوو ةتسلا نم ةثالث تذخأ نمل اهنم ةثالث : ةعبرأ ىلع هلك لاملا مسقي و ى ةعبرأ

 دري نم ناك اذإ ايف درلا ةدعاق هذهو ث ”درو ”ضرف كلذف ‘ آدحاو تذخأ نمل

 دقو ى ةتس نم اهلك كلذ لئاسمو “ نيجوزلا دحأ نكي ملو رثكأ وأ نيفنص هيلع

 . هللا ءاش نإ هلع يف كلذ ىلع مالكلا يتأيو “ حمحصت ىلإ جاتحت

 ( اعبر ) ص ةضيرفلا كلت يأ ى ( اهيف صدسلا ريصي ) ةدعاقلا هذه ىلعو
 يف هعبرأ نم ءازجأ ةثالث :تلاق فصنلا ةبحاص تعاب نإف «عابرأ ةثالث فصنلاو

 نمةثالث وه يذلا : تلاق نإ الإ يثاريم وأ يفصن وأ يضرف :لقت الو ع لصألا
 : لقت الو ص ةعبرأ نم اءزج : تلاق س"دّتسلا ةبحاص تعاب نإ و « "درلاب ةعبرأ
 ص درلاب ةعبرأ نم دحاو وه يذلا : تلاق نإ الإ يثاريم وأ يمد۔ وأ يضرف

 : خيشلا لاق « هاوسب رقي ملو صوب ملو هب آرةم وأ ( هلام ركللثب ,صوم اذكو )
 . هل سيل امو هل ام عيبي الئل هلك اذهو



 ٥ ۔ و 

 وأ نيعست راص هثلث نأ ربخأ مهدحأ عابو نينب ةئالث كرت نإ
 ء ةصق ركذب ال اهعاب

 نع روصقم ليلمتلا اذه : ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ ةمالملا لاق

 ءيش فلختي الئل اهيف عنما ةلع نأ رهاظلاو ‘ ىفخي ال اك ةحلاصملاو ةدرلا ةلأسم
 نأ ايمقافتا نآل « ايمقافتا فلاخيف نايب ريغ نم ةيمستلا ركذ دنع عيبلا نع

 عاب نمم نآل ، ليطتلا معي نأ لمتحي : تلق « نالف لبق نم هل ام عيمج هل عيبي

 ى ثرو امب رثكأ عاب هنأ مهوي ثرإلا ركذ عم درلاب عقاولا همساب هامسو هثرإ

 امنإ اهأ عم عبر تثرو اهنأ تمهوأ ثرإلاب يعبر : تلاق نإ درلا لاثم يفف

 . سدسلا وهو عبرلا نم لقأ تثرو

 هنإف هضعب وأ هريغ مهس ذخأو هريغ حلاص نم عاب اذإ حلصلا يف لاقي اذك و
 نإ اذك و ص حلاص امو ثرإلا عومج ممإ ثرو ام ممإ فلاخ ثرإلا ركذ اذإ

 ةثالث كرت نإ ) : هلوقب ةيصولا لثمو ضعب يقبو همهس ضعبب حلوص نم عاب
 ةيصو نع نييقابلا نيثلثلا نإف ى ةثالث نم دحاو وهو ٠همهس ( مهدحأ عابو نينب

 ( نيعمست" راص هثلث نأ)يرقشملا ( ربخأ ) ةثالث مهو مهسوؤر ىلع نامسقي رارقإو

 انجرجأ اذإف «ةثالث نم ةضيرفلاو ةثالث ةيصولا ماقم نأل “لاملا ةلمج نم “نيتمضب
 يه ىلا ةثالثلا ىلع نامسقني ال نانثا يقب ى اهماقم نم دحاو يهو ى ةيصولا

 ةتسو ةيصولل اهنم ةثالث ‘ةعستب ةيصولا ماقم اهيف برضتف 6 اهنيابت لب ةضيرفلا
 : عيبلا مهنم دارأ نم لوقيف ى ةعستلا نم نامست نانثإلاو ى نانثا لكل نينبلل

 ةصق ( ةصق ركذب ال ) نيمستلا يأ ى ( اهعاب وأ ) « نامست" وهو يثلث تعب
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 ص نهترملا هغاب.مث نادفلا .هنم ثروو تاهف انادف رخآل نهر وأ

 ؛ هانشتساو نهترملا هعاب امب ربخأ لصألا يف همهس هتثرو ضعب عاب نإف

 ةيمست عيب زاج لهو «هيبأ نم ثرو ام ركذ دارأ اذإ اذهو
 م

 اقلطم

 الف رييغت عقو اذإ ام لك يف اذكهو ث نيمست" ةيصولاب هثرإ ةروريصو ثرالا

 وأ ليلقب رقي وأ نيثلثلا نم لقأب يصوي نأ لثم هيف مايإ ال ا الإ عيبلا زوجي
 دنع زوجيلف زاجأ نمف “ ضعب زيجي وأ اوزوجيف ثلثلا نم رثكأب يصوي وأ ريثك
 اوزاجاف رثكأب وأ لقأب وأ ثلثلاب ثراول ىصوأ نإ اذك و ى مهوي ام همهس عيب
 . ١ضمب زاجأ وأ

 نهر ىنعم نآل وأ « ىصوأ نم ىنعمب هنأل ِصوم ىلع فطع ( نهر وأ )
 ( تامف انادف رخآل ) نهار وأ خلا هلام ثلثب ,صوم اذك و : لاق هنأكف نهار

 ى هعبي مل "وأ ( نهترملا هعاب مث نادفلا هنم ) لومفمل ءانبلاب ( ثروو ) نهارلا
 ( نهترملا هعاب امي ) هيرتشم ( ربخأ لصألا يف همهس هتثرو ضعب عاب نإف )
 الخاد هنم“ءيث سيلو هيف هل ظح ال هنأب ( ءانثتساو ) هعبي مل وأ نادفلا وهو

 يرقشم نم هيلإ عجر نإو ى هربخي ملو نثتسي مل هنم همهب ىدف نإو ى عيبلا يف

 هيفف ربخي مل نإو ى ثرإلا ةهج ريغ نم هيلإ عجر هنأل هب ربخأ هجوب نادفلا

 ام هيلإ عجر نإو : هلوق ىلإ هجوب ائيش هكلم نم جرخأ نإو : هلوق يف رم ام
 يف يلام تعب :لاق الإ و ) هيبأ نم ثرو ام ركذ دارأ اذإ اذهو ) 6 خلا هجرخأ

 . كلذ وحن وأ اذك لصأ

 تنكمأ وأ ةمسقلا نكمت مل ( اقلطم ةيمست عيب ) ضورملا ين (زاج لهو )

_ ٣٤١ -. 



 راتخا وهو هتمسق نكمت ال ايف وأ

 ناويحو ى رثكأ و نيفيس و فيسو “رثكأو نيءانإ و ءانإ و رثكأ وأ نيبوث وأ بوثك

 « ركفلاو نيملاب عقاولا ريزحتلاب ءازتجا نوزومو ليكمو ى رثكأو نيناويحو

 نكمت ال ام امأ ى ( راتخملا وهو ) طقف لوصالا ينو ( هتمسق نكمت ال ايف وأ )
 اهمفدلو كرتشملا نم مهلا عيب عنمب نْيَسقا ولا رارضإلا و ليطعتلا عفدلف هتمسق

 يف امأو ، لكلا كاهإ وأ لكلا عيب مازلإب نالصحي ذإ كرتشملا ريغ يف اضيأ
 اهعبي الف اهميبي نأ دارأف عبر وأ راد يف كيرش هل لجر اميأ» : ثيدحلف لصألا

 زوجي الف هتمسق نكمت ام امأو « ىلأوأ وهف دارأ نإف « هكيرش ىلع ضرمي ىتح
 ةممستلا ةفرعم ىلإ نولصي ال مهتماعو سانلا رثكأ نآل عيبملا لهجي ررفلل

 وأ ى ريزحتلا مهنكمأ تلثو فصنك : تلق نإو ى ماهسلا ترثك اذإ ريزحتلإ
 ص ريزحتلاب مهل ةلصاحلا ةفرعملاب ءافتكا طقف لوصألا يفو ، هتمسق نكمت ايف زاج

 عيبلا ةدئاف هبف رهظت يذلا هنألو ، هيف نكمت ام امأ و ع ثيدحللف لوصألا امأ

 . لك بيصن زاتماو هامسق ادارأ اذإ ايهنأل متتو ءارشلاو

 نم درفلا يف لوقي نم مهنمو : ركب نب دمع نب دمحأ سابعلا وبأ خيشلا لاق
 ص هداسفب الإ ةمسقلا هيف نكمت ال ام.عيمج يف ةيمستلا عيب هيف زوجي هلك ددملا

 امهرك ذ مل نيلوق دافأف“ ةمسقلا هيف نكمت ام عيمج يف عيبلا زوجي:لوقي نم مهنمو

 دحاو ءانإ و دحاو بوثك هبف نكمت ال يذلا درفلا يف زاوجلاب لوقلا :فنصملا

 ةمقلا هيف نكمت ايف زاوجلاب لوقلاو ى ددمتملا يف ال دحاو ناويحو دحاو فيسو

 . عيج ظفلب مممتلاو قالطإلا نم ذخؤي اك ًاددعتم وأ ادرف
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 يفو ص كيرش ريغل نإو اهعيبب زاجو . فالخ ؟ ًاقلطم ال وأ

 رخآ نود دحاوب عفتني ال امو { هتمسق نكمأ نإو ‘ لصألا

 ؟ ال وأ هيف زوجت له ىحرو نلغنك

 ال ام امأو ةمسقلا هيف نكمت ايف زئاج ةيمستلا عيبو : « ناويدلا » يف اولاق
 نكمتيذلا نأ نم مدقت ام ههجوو “راتخلا هنأ هرهاظو ؛ لصألا الإ الف هيف نكمت

 نكمت ال يذلا نأ هيلع دري الف متتو ءارشلاو عيبلا ةدئاف هيف رهظت يذلا وه هيف
 ( اقلطم ) ةيمستلا عيب زوجي ( ال "وأ ) رارضإلا ثيح نم هنم زاوجلاب قحأ هيف
 . ( فالخ ) ؟ كيرشل ولو لصألا يف الإ

 ريغل نإو ) ‘ ليصفتلاب زاوجلا يلوقو اقلطم زاوجلا لوق يف ( اهعيب زاجو )

 تنكمأ نإو ) هريغلو قحأ وهو كيرشل ( لصألا يف ) اعامجإ زاج ( و كيرش
 عفتني ال اس هو ) اهريغ وأ مهارد وأ ريناند ةدايزل جتحي ملو ددعت نأب ( هتمسق

 نيعارصمو نيقرقو ننيتفخ'و ( نيلعنك ) ايمناوتسا عم ( رخآ نود دحاوب
 فصنكل تمب : الثم لوقيف ( هيف ) اهعيب يأ ى ةيمستلا ( زوجت له ىحرو )
 دحاو لك ذخأ ءاش نإ و “لعنلا هذه فصنو لعنلا هذه فصن هل نوكيف نيلعنلا

 نكمي ال هنأل ةمسقلا نكمت ال هنأل آزئاج كلذ ناك امنإ و ى ةمسقلا يف لعن

 مامضناب عافتنإلا يف ولو ةدحاو نم ءزجب وأ ةدحاوب نالعنلا هل عونصملا عافتنالا

 ص ( ال "وأ ) ةمسقلا دنع ايهنم لك ذخأي نأ ىلع اهقافتا حص وأ ث الثم ىرخأ

 امهس جوز لعجي نأب ةمسقلا ناكمإل خشلاو « ناويدلا هو سابعلا يبأ راتخم وهو
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 . نالوق

 ةمسقلا نكمت مل هنأ هيفو ى امهدحأ داز وأ ايضارت وأ ايواست نإ امهس رخآلاو

 ؟ يه هيف نكمت ال امم همسق دارملا كلذف ةنكمم تسيلف الثم ريناندلا ةدايزب الإ

 ‘ (عاما زئاحف امهوحنو نيلعنلا نم درقلا اذم .عيبي نأام او ( نالوق (

 .؟ . ث . . . - . ذا
 دقو ةمسقلا هبف نكمت ال امم اهف لضفأ امهدحأ ناك لب نادرفلا ِوتسي اذو

 . همف ام رم
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 دارأ نإ فلم وأ فصنك كرتشم نم همهس ةيمست ًاعئاب مز

 ملو هي رتشم هماع نإ ز وجو ى | ذكمه م عيب حصي الو > هعيب

 . مابسلا رثكت

 باب

 دارا نم مزل يأ ( كرتشم نم همهس ةيمست ) همهسل ( اناب ) ت ( هزل )
 نم ءزج وآ ( ثلث وأ فصنك ) همسإب همهس ركذي نأ هيف كرتشم نم همهس عيب

 ك اعئاب : هلوق ىنعت اهيلعو ( هعيب دارأ نإ ) : ةروهشم ةخسن يقو ى « رشع دحأ

 ثلث وأ فصن هنأ ركذ الب (اذكه همهس عيب حصي الو ) ة ةوقلاو ناكمإلاب عئابلا
 الف يرتشملا هملع ولو ث مكحلا يف كلذ وحنو رشع ةمبس نم ءزج وأ عير" وأ

 هريغ وا ثلث وآ فصن وه مك همئابك ( هيرتشم همامع نإ زوج و ) هب مكاحلا كحي

 أو عيبلا ةحصب اخا مش مملا رصقأ ذف ( ماهسلا رفكت مو ) تايمستلا
 ظفلب هئاشنا يف قطني مل دقع لك يف يرجي وهو عيبرلا لوق وهو « لوقلا اذه
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 :لوقيو "لكلاب اهعيب دنع نادف وأ راد نم ةيمست عئاب بطاخيو
 الإ نادفلا يف يل يذلا فصنلا ال اذكو اذك ناكم يذلا فصن

 > هف ك ر وش ن ا

 ا"رقأ اذإ دقملا ةحصب عيبرلا لوق ىلع كحي هنإف دارملاب املع دق اهنكل يفكي

 المي مل نإو ى ايلَع ولو مهبم دقعلا ظفل نأ عنملاب لوقلا هجوو ى دارملا ملعي اميمج

 ملعلاب ءافتكالا زاوجلاب لوقلا هجوو ى دقعلا ماهبإو لهجلا هيفف امهدحأ ملعي مل وأ

 سفن ملعي ال هنأل امزج لطب امهدحأ ممي مل وأ العي مل نإ و ث هب ارقأ يذلا

 ملعي مل ثبح ةلطاب اهنكل نمثلا ةيمك ركذ ولو هنال هنم ك الو هتيمك الو ىرتشا ام

 عامجإ زاجو ى نمثم الب "حصي ال نمثلاو ى ةروك ذم ريغ اهنأكف ىرتشا ام سفن
 هتحص يفف طقف ةيمست ال رادقمب هملعو ترثك نإ و « هملع نإ هللا نيبو اهنيب ايف

 ماهسلا ةرثك مدع طرش امنإو ى هللا نيبو امهنيب ايف زاجو “ مكحلا يف اضيأ نالوقلا

 ثرو ام عاب نمو كلذ وحن وأ عبر هنأ ملع ولو ى هرادقم ملعي مل ترثك اذإ اهنال

 ةثرولا نم هريغ ناك دقو “ةموملهم ةيمست الو اثلث الو اعبر مسي ملو ى الثم هييأ نم

 . دحاو ولو هفرع نإ وأ هافرع نإ زاج وأ لطب

 لوصألا نم ةرجش وأ ( نادف وآ راد ) ون ( نم ةيمست عناب بطاخيو )
 ( لوقي ) هنأ كلذ ( و ) بطاخيب قلعتم ( لكلاب اهعيب دنع ) ءارشلا ديرم
 وأ ( اذكو اذك ناكمب يذلا ) نادفلا وأ ءيشلا وأ لصألا ( فصن ) تمب : لثم
 كلذ وه وأ الثم رحش وأ ضرأ هنأ لصأل ا نيبيو ؤ هفصن تمب ا ذك ناكم يذلا

 ( ال ) و هقلطأ لب هسفنل هفضي مل نإ ساب الو « هل هنأل هلك هسفنل هفيضيو هلك
 نإ الإ ) هبف يلام كل تعب وأ الثم ( نادفلا يف يل يذلا فصنلا ) تمب : لقي
 كلذ لاق نإ و ث اكيرش نادفلا يف هل نأ مهوي هنأل نادفلا يف يأ ( هيف كروش
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 » يل يذلا فصنلا فصن : لوقيو ث اضيأ لكلا همهس نم اهعنابو

 عاب نإ عاب ام يمسي لصأ يف ثرإ نم رثك أ هل ناك نإ ا ذكو

 { لكلا عاب نإ يمسيو مضيو ث لصألا نم هنابصنأ نم ادحاو

 كيرش ال هنأ :يرقشملا ملع نإ هللا نيبو اهنيب ايف دقعناو مكحلا يف عيبلا دقعني م

 . كلذ لاق كروش نإو “ لهج ولو اقلطم صخ رو فصنلاب هيف هل

 ( لكلا ) هلك كلثم نادفلا (اهمهس نم ) ةيمستلا يأ ( اهمناب ) ركذي ( و )
 نأ ىلع هرج زوجيو تفع اك رك ذيل لوعفم لكلاو ( اضيأ ) همهس لك ي أ

 فطعلا نم نوكيف اضيأ همهس لكب يرتشملا همهس نم اهعئاب بطاخيو : لصألا
 ( يل يذلا فصنلا فصن ) تمب : الثم ( لوقيو ) نيفلتخ نيلماع يلومعم ىلع
 يذلا فصنلا فصن تعب اذك يف يذلا نادفلا وأ ، الثم اذك يف يذلا نادفلا يف

 مہهس ( نم رثكأ هل ناك نإ اذكو ) كرتشملا يف كلذو “ كلذ وحنو هيف يل

 نم ادحاو عاب نإ عاب ام يمسي ) هريغ وأ ( لصا يف ) هريغ وأ ( ثرإ ) ب
 وأ هبيصن ( مضيو ) فصنو ثلثك اذك ناكم ىف يذلا ( لصألا نم هنابصنأ
 79 . هئابصنأ

 ةسمخ : لاق افصنو اثلث عمج ولف هئابصنأ لك ( لكلا عاب نإ ) اه ( يمسيو )
 ةينامت وأ ' رشع ينثا نم ةعست : لاق اسدس و ًاعبر و اثلث عمج ن إ و “ الثم سادس أ

 مض يقبيو رتكأ وأ نيبيصن عيبي نأ دارأ نإو ى الثم نيرشعو ةعبرأ نم رشع

 سيلو “ةدح ىلع هعيب دارأ بيصن لك هلك كلذ ىف ركذ ءاش نإ و 0هميب دارأ ام
 مت نكل و هلك لصألا هل ناك نإو « ةدح ىلع الك ركذي نأ ةيمستلاو مضلا ىنعم
 نيبيصن عيب داراف لبق ءيش هيف هل ناك نأب بيصنب وأ نيبيصن وأ ءابصناب هل
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 اذهو ص يل يذلا لقي ملو ، اذكه ءيشلا فصن تعب : لاق نمو

 لعج وأ ، همهس فصن حص وأ دسف لهف هكيرش نيب و هنيب فصنلا

 هل ناك نإ امك ص يرتشملل تبثيف فصن هيف هل ناك نإ هنم هلك

 ء صقانلا ةميقب هذخأ لقأ نإو ، رثكأ

 : الثم ( لاق نمو ) اكيرش هيف نأ مويام ركذي الو لك نيب وأ مض رثكأ وأ
 : كلوق ةدايز الب يأ ( اذكه ) اضرع وأ الصأ ( ءيشلا ) اذه ( فصن تعب )
 ءاوس ( هكيرش نيب و هنيب فصنلا اذهو يل يذلا : لقي ملو ) لاق اك يل يذلا

 فصنلا ناك وأ فاصنا اهنيب هلك ءيشلا نوكي نأب اضيأ اهنيب رخآلا فصنلا ناك

 امو هلام عاب هنأل ( دممف لهف )فاصنألاب ال اهنيب وأ امهدحأل وأ امهريغل رخآلا

 وأ ) هسفنل هفضي مل هنأل كرتشم هعاب يذلا فصنلاف ى مساقي مل هنأل هل سيل

 ريغ عم عيب اذإ زئاجلا عيبملا نأ ىلع ءانب نمثلا نم هبوني امب ( همهس فصن حص
 فصنلا يف هل سيل هنأ عم فصنلا : لاق املو ى زئاجلا ريغ لطبيو حصي زئاجلا

 حاكنلايف كلذ ريظن مدقتو ‘عبرلا وهو فصنلا فصن ىلع همالك لمح هفصن الإ

 وهو همهس يضقني ىتح همهس نم جرختسي يأ ( هنم هلك ) فصنلا ( لمجي وأ )
 اب ( يرتشملل إ فصنلا ( تبثيف ) طقف ( فصن هيف هل ناك نإ ) فصنلا
 هل ناك ( نإو ) يرتشملل ال هل دئازلاو ( رثكأ هل ناك نإ اك ) عيبلا ادقع

 هنع طحي نأب ( صقانلا ةميقب ) يرتشملا كلذ ( هذخأ ) فصنلا نم ( لقأ )

 وأ لقأ جرخو اذك .هيف نأ ىلع ائيش ىرتشا نميف لوق وه اك صقن ام نغ
 . عيبلا لطب .
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 لعف زاج وأ هعفد وأ هتزاجإل كيرشلا مهس نم همامت قلعي وأ

 دسف لبف ًاكرتشم عاب نإ اذكو ،لاوقأ ؟كرتشملا يف كيرشلا

 . .. ...... .... ... راتخا ىلع

 ( هتزاجإل كيرشلا مهس نم همامت قلعي ) فصنلا نم لقأ هل ناك اذإ ( وأ )

 ( كرتشملا يف كيرشلا لعف زاج وأ ) همهس ىضمو ( هعفد وأ ) هتزاجإ ىلإ يأ
 الف بيصن هيف لكلو الإ ءزج الف عئاش لب نيمتم ريغ دحاو لك مهس هنال
 ةكرش وأ نانع وأ ةضوافم ةكرشلا تناك ءاوس “عاب نم مهس هرجف عيبلا هاطخي

 ( لاوقأ ) ؟ نهب صوصخ زاوجلا كلذ وأ نهريغ وأ لصألا ريغ عيب يف تدعق
 نيبي مل اذإ ةلطاب هريغو زئاج ىلع ةلمتشملا ةدقملا نأ قيقحتلا نأل ى لوآلا اهحصأ

 نإو ى زاوجلا حجرب دقو نالداعتم نالوقف نسب نإو ؤ ةدح ىلع نث اهنم لكل

 نألو “نالوقف نسب وأ ى اهلك لاوقالاف نيبي ملو فنصملا ةلأسم لثم ةلأسملا تناك

 دقف هلك ءيشلا فصن عئابلا ىون نإف « هلك ءيشلا فصن مهوتي فصنلا ىرتشا نم

 يف اضيأ عاب دقف طقف همهس ىون نإو « لك ةميق نييبت الب هعيب هل سيل ام عاب
 ريغو ؛دحاو دقع ىلع اقفتي ملف يرتشملا مهوت ام هتينب فلاخو هل سيل ام رهاظلا

 هلو ىل يذلا فصنلا : لاق نإو “ فصنلا لثم تايمستلا نم كلذ يف فصنلا

 ى عيبلا لطب لقأ هل ناك نإو “ يقابلا هلف رثكأ هل ناك نإ و “ حص فصنلا

 همهس نم مت زاجأ نإف ط هلعف عئابلل رهظي : ليقو ى هتميقب همهس حص : ليقو
 ام كيرشلل درو كلذب عيبلا ىضم : ليقو “ طقف صقانلا لطب الإ و هل هنمثب

 َ . نمثلا نم هبوني

 هل سيل و ءيشلا اذه كل تعب : لوقي نأ لثم هلك ( اكرتشم عاب نإ اذكو )

 ىلع ةلمتشملا ةدقعلا نأ نم ( راتخا ىلع ) ينبم لوق وهو عيبلا ( دسف لهف ) هلك
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 كسمأو رفن ةعستل ًاثيش عاب نمو . فالخ ؟ طقف همهس وأ حص وأ

 ‘ هرشع" لوأللف بتر نإ و ‘ راشعأ ةعست ىمس مبنيب هف امهس

 ‘ اذكهو ‘ هنمث ثكلاثللو ‘ هس يناثللو

 وأ اقلطم زئاج كرتشملا يف كيرشلا لعف نأ ىلع ( حص وأ ) ةلطاب هريغو زئاج
 حجرو لصألا ريغل رظنلاب ًادوعق وأ [نانع وأ ةضوافم ةكرشلا تناك نإ حص

 همهس ) "حص ( وأ ) اقلطم كيرشلا لعف زاوج وهو هلبق يذلا ىلإ ةبسنلاب اذه
 ( فالخ ) ؟ زاج زاجأ وأ هلك لطب هلطبأ نإف كيرسلل عيبلا قلمي وأ ( طقف
 ص "رم اك لكلا نالطب هيف راتخا ال نكل ى اضيأ فالخلاف انث لكل نسب نإو

 ؛ نيسمخب فصنو نيسمخب بفصن رانيد ةئامب ةلخنلا هذه كل تعب : لوقي نأ لثم
 ، رشع ينثاب اذه كل تعب وأ ص ةرشعب لك نيرشعب نيبوثلا نيذه كل تعي وأ
 نابوثلاو ةلخنلاو “ ريناند ةتسب اذهو ى امهرد رشع ةسمخ اذه وأ ةيناثب اذهو

 ناصقنلا رباج نوكي ثيحي عيبلا دسف رخآ امهدحأ جور نإ و ى اهيف كرتشم
 . رخآلا

 امهس كسمأو ) لاق اك ةرشع الإ ( رفن ةعستل ) ةعفد ( انيش عاب نمو )
 ءيشلا اذه راشعأ ةعست مكل تعب : لوقي نأب ( راشعأ ةعمت ىمس مهنيب هيف
 عيبلا ناش يف لقيمل ( ف ) هعيب يف ( بتر نإو ) هرشع الإ ءيشلا اذه وأ

 جارخإ دمب ( هعنمت ) كل تعب ( يناثللو هرنشع' ) كل تعب ( : لوال )
 ىتح ( اذكهو ) نيرشع" جارخإ دعب ( هنمتا ) كل تعب ( ثلاثللو ) رشنملا
 لوقي نأب كلذو ص راشعأ هينامث دعب ىقبي ام فصن كل تعب : عساتلل لوقي

 كل تعب : سماخللو ك راشعأ ةلنذنالث جارخإ دعب هعبس" كل تعب : عبارلل
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 بغ هل نهف ‘ ضرأ عم ءام عيبو ء ارشع لكل عيبي نأ هل زوجو

 جارخإ دمب هسمخ" كل تعب : سداسللو « راشعأ ةعدرأ جارخإ دعب هس دس

 : نماثللو > راشعأ ةتس جارخإ دمب هعبر" كل تعب : عباسلل و &.ؤ راشعأ ةسجخ

 ملع دقو “ اذك جارخإ دمب لقي مل نإو ‘ راشعأ ةعبس جارخإ دعب هثلث" كل تعب
 كلذ ضمب يفو “ ىضم وأ يتأي ام كلذ لثم اذك و ى زاج عئابلاو كلذ يرتشملا

 . هئانثتسا هبش وأ فصنلا نم رثكأ ءانثتسا

 ى ماهسإلا ىلإ ال نيرتشملا ىلإ دئاع « مهرخآ ىلع : خيشلا لوق يف ريمضلاو
 هرشع كل تعب :لوألل لاق ءاش نإو « نهرخآ وأ « اهرخآ ىلإ : لقي مل كلذلف
 عبارللو ص يل يتلا هراشعأ ةينامث نمث ثلاثللو ى ىل يتلا هراشعأ ةعست عست يناثلل و

 فصن عساتللو “ يل يتلا هراشعأ ةثالث ثلث نماثللو ‘ يل يتلا هراشعأ ةعبس عبس
 تعن هنأ ىلع هلك كلذ يف يتلا لدب يذلا : لاق ءاش نإ و “ ىل نيذللا نبر شعلا

 فالخلا هيف ناك كلذ وح الو يل يتلا الو يل يذلا : لقي مل نإو ى درفلا رسكلل
 هيلإ راشأ اك ص هيف كروش دقو ءيشلا اذه فصن كل تعب : لاق نميف يذلا
 هل ىقبي راشعأ ةعست كلذف ى ( ارنثعع' لكل عيبي نأ هل زوجو ) : هلوقب
 ردابت ى ءيشلا اذه رشع كل تمب : يناثلا لاقو ارشع' لوألل عاب اذإ هنإف رشع

 راشعأ هل نأل رشعلا يف قداص هنكلو «كلذك سيلو هل هلك ءيشلا نأ همالك نم
 ريغو هيقبي رخآو هميبي ارشع هيف هل نإف عساتلل عيبلا دارأ اذإ قح ةيقاب
 وأ آامبار امهس كسميو لاجر ةثالثل اهعيبي نأ ةاش كلاماف ى ةعستلاك ةعستلا

 . رثكأ و لقأ و اسماخ كسميو ةعبرأل

 ك بيصن ( بغ هل نم ) ؛ هب ىقست ( ضرأ وأ ءام عيب ) زوج ( و )
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 هدحو زوجو ،اهنود ال اهعم هعاب ثلث وأ فصنك نيع نم مولعم

 ص ضرأ عم وأ . ةيقاس يف ىرجملا يف وأ ض نيعلا يف ظح عم وأ

 ءام ركذ الب اضرأ عاب نمو } فالخ هب ؟ ىقست ال تناك نإو

 . اهيقاسمو هب ىقست ام هنم اهعبت

 ليسم وأ رئب وأ ( نيع نم مولعم ) رخآ امظ و موي "در وو “ءيسلا ةبقاع هلصأ و

 ؤ ( اهنود ال ) هب ىقست يتلا ضرآلا عم يأ ( اهعم هعاب ثلث وأ فصنك ) ليس
 هنأ “ره دقو “ حيحصلا هنأ و اقلطم ءاملا عبب عنمب ليق هنأ ى زوج :هلوق نم ملعو

 ٠ دوحوملا ءاملا بهم و لصألا عببي

 يف ظح عم وأ ) : هلةو « لوق اذه ( هدح و ) ولو ءاملا عيب ( زوجو )

 ةيمست ركذ نم دب ال هنأ لوقلا اذه ىنعمو “ هوحنو نيعلا ضرأ يف يأ ( نيسلا
 نيعلاةيمست رك ذ يفكي هنإف رخآلا لوقلا فالخب رئبلا سفن يف وأ نيملا ضرأ يق

 لاح وأ ىرجملا يف نم لدب (ةيقاس يف ىرجملا يف وأ) اهضرأيف ظح ركذ الب الثم
 ال تناك نإو ضرأ عم وأ ) هؤام هلف هل ءاملا عضوم ناك اذإ هنأ هنايب رخآ لوق

 اذه لمشو ص ( فداخ ) - هلا هحر _ نارمع وبأ خبشلا لاق هبو ( هب ىقست
 . ىرجلا نم ةيمست عيب كلذ نأل ی ضرألا يف ىنبت يتلا سيداوقلا

 ءام ءاوس ( اهيقاسمو هب ىقست ام هنم اهعبت ءام ركذ الب اضرأ عاب نمو )
 لوألا رهاظلاو لقي مل نإو : ليقو ، اهحلاصمو : لاق نإ ليسلاو نيعلا وأ رئبلا
 ةلخنلاو “رثك أف نيترجشلاو ةرجشلاو نانجلا عيبم يف اذك و “ءاملا ىنثتسا نإ ال

 < تادوجوم نهنأ ثيح نم ضرألا نم ءاملا ىلإ جوحأ “زهو ث رثكاف نيتلخنلاو
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 نم ةب ون عيب يفو > ءاملا هعبت ءاملا ءارش دصقب ىرحلا ىرتشا نإو

 . . .. . ت نالوق ،سيداوق نم راهن وأ اليل رهشك

 ص جوحأ ضرألا : لاقي دقو “ لخن الو رجش الو اهبف ثرح ال ضرأ فالخب
 ثرحلل ضرأ فالخب يقس الب نهب عفتني دق ثرحلاو رجشلاو لخنلا نال

 . سرفلاو

 ءام ( ءاملا هعبت ءاملا ءارش دصقب ) ءاملا عمتجم وأ ( ىرجلا ىرتشا ناو )

 هضرأ هيلع توتحا اذإف ص العو لج للا نئازخ نم ءيجي ءاملا نأل ى ليسلا

 . هل ناك اهيلإ هئيجم

 عمج : ( سيداوق نم اراهن وا ُايل ) ةممج وأ ( رهشك نم ةبون عيب يفو )
 ظفل وهو ءاملاب يقسلا ةبون سيداوقلاب هدارمو « فلتخي مولعم رادقم “ سوداق
 وأ ، لادلا فيفختو فاقلا مضب - سادق برملا ةفل يف يذلاو ع ثداح
 رجحو ضوحلا يف ءاملا "بصم ىلع بصني رجح - فاقلا حتف عم اهديدشتب
 . ( نالوق ) ءاملا هيلع ردقي لبإلا ضوح يف حرطي

 الثم ضرألا ىلع ةينبملا سيداوقلاو ةروعانلا سيداوق لمشي ال فنصملا مالكو

 نم فصن ءارش زوجي نكل « ةيمستلاك هيف لكلاو ى اهريغو ليسلا ةيقاس نم
 ىلع ىنبي هنا هتسفىك و “ءاملا ىرجم ءارتشا كلذ_نإف تايمستلا نم هريغ وأ ةيقاسلا

 نوكيو هب ىنبي امو ةراجح نم نوكيو راخف نم نوكيو رادج يفو ضرألا
 ولو اهوحن وأ ضرأ هنأل زئاج ءاملا ىرجم ءارشو ى ةفقسم و ةفقسم ربغ ةحسف
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 وأ ليسلا ةيقاس فصن اذك و ىرجم سوداقلاو “ هعم ايرتشي ىرخأ ضرأ الب
 . تايمستلا نم كلذ ريغ وأ رهنلا

 نم مهنمو 2 ءاملا اذه ق مولعم موي برش عيب زوجي ال : « ناودلا » ق و

 ؛ صخ ري نم مهنمو امولعم اددع اذكمه اهميب زوجي ال سيداوقلا اذك و “ صخ رب

 ىلع زاج ةليل نيثالث نم اموي عابف نيرشع وأ ةليل نيثالث ىلع يرجي نيعلا ناك اذإ و
 مت نإف ى رهشلا مامت موب عاب نإو ى ال : ليقو ى اذه لبق ءاملا ميب يف هانرسف ام

 . ھا صيخرتلاب ليقو “ لطب متي مل نإو موي هلف

 هجوأ كل لصحتف لطب ةفورعم مايأ نم مسي ملو نيموي وأ اموي ىرتشا نإ و
 : ءاملا عيب ق

 رظنلاب هتيمك ةفرعم طرشب "بج" وأ رئب ين هدحو ءاملا عيبت نأ : ل"وألا

 نم يتأيس اهف ال ءاملا نم دجو امف اذهو اقمعو اضرعو الوط عرذلاب وأ « ريزحتلاو

 وأ هدحو هتعب هجولا كلذ يف ءاوسو ى ضبقت مل ام عيب هيفو “ لوهجم هنإف نيملا

 . زوجي ال : ليقو ى هنم دجو امف زوجي ضرالا عم

 يف ام عيمجو نيملا ة“وذك و اهناطبحو رئبلا ضرأ وأ لجاملا عيبي نأ :يناثلاو

 يرتشملل تبثيو هعفرب وأ يرتشملل هنيح ف دوجوملا ءاملا بهيو“ ةنازخلا نم رئبلا
 . لا ةمحر نم هضرأ ىلإ ءاج هنأل دعب ءاملا نم يتأي ام لك

 اهطئاحو لحاملا وأ رئبلا ضرأ ضرألا عم دوحوملا ءاملا عيبي نأ : ثلاثلا
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 2 اهلهأ نذإ الب ةدحاول هدر دحب ل قاسم يف نيع نم ءام هل نمو

 ء ابباحصأ رضي ملو ةيقاسلا يف ىرجملا هل ناك نإ زوجو

 فرص يتلاو اهيلإ در يلا بابرأ نذإب زاوجلا راتخاو

 ء ا;نع

 وأ ةعمجلا وأ مو۔دلا وأ ةعاسلاب هتيمك ققحتت ل وأ دجوي مل ام عيبيو هب ملعلا عم

 : ليقو ى هب ىقست ال وأ هب ىقست ضرأ عم وأ ‘ كلذ وحن وأ ةفورعملا ءالدلا

 يف ايهيف ءاملاك لجاملاو « رثبلا ريغ ضرألا يف ءاملاو٤هب ىقست ضرأ عم الإ زوجي ال
 . لكلاك هلك كلذ ىف ةيمستلاو ٠ اهلك هجوألا كلت

 ٍِشاوغو راوجك ىقسم عمج : ( قاسم يف نيع ) وحن ( نم ءام هن نمو )
 دحاول وأ ىقسمل :لوقي نأ ىلأوآلاو ةدحاو ةيقاسل يأ ( ةدحاول هدر دجي م )

 رّبعف“ىنعمب ةيقاسلاو ىقسملانأل ةيقاسلا ىلع لدت يقاسملا نكل٤دحاو ىقسم يأ

 ديزب هتدايز ردقبف ، رسكنتو ءاملا ةرثكب فعضت اهنأل ( اهلهأ نذإ ذلب ) اهب
 . رسكتلاو فعضلا

 زاوجلا راتخملاو ى اهباحصأ رضي ملو ةيقاسلا يف ىرجلا هل ناك نإ زوج و )

 لبق ةيقاسلا يف نكت مل ةيقاسلا يف ةدايز كلذ نآل ى ( اهيلإ در يقلا بابرأ نذإب .

 ةمسقلا باب يف يتأيسو « هب عافتنالا ىلع مهراجشأ توبثل ( اهنع فرص يقلاو )
 اهنيب ادح تلمج ةيقاس اذك و : هصن ام خلا لصألا ددمت نإ لصف : هلوق يف

 . ھا هبحاص نذإب الإ ىرخأ ضرأل اهنم امهدحأ زوجي ال
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 هنم عارذب يفو ص هردق هيرتشم ملع نإ بج يف مام ح ح و

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . نالوق

 رئبك هلثم اذك و ‘ لجام يأ ( بج يف ءام ) عيب زاوج ( عيب ححصو )

 امأو هملإ رظنلا درجمب ولو ( هردق ) همئابو ( هيرتشم ملع نإ ) اهؤام دادزي ال

 وحن (ب ) عيب ( يفو ) ى ةرم اك بهويف عابت وأ اهئام عم عابتف اهؤام دادزي رئب
 رثكأو لقأ و عارذ فصنو ةثالثو نيعارذو عارذك بج ءام نم ( هنم عارذ )

 ى لكب زوجي اك زاوجلاب لوق : ( نالوق ) كلذ ريغو اصعو لبحو عابو

 ثيح نم وأ قوفلا نم ىرج هل لمجيو هنم رهظأ لكلا عيب نأل « عنملاب “لوقو
 عقو يذلا يقوفلا ريغ جراخلا ءاملا ناك لفسأ نم بابلا حتف نإ و “رادقملا غرفتسي

 ص قوف نم دح ثيح ىلإ ءاملا لزني نأ حصو « زاج هب ايمت نإف « ءارسلا هيلع
 ديقي ال ةفص عيب هنم اذك ردق وآ هفصن وأ ءام بجلا اذه ء‘لم هل عابنإ اذك و

 . هريغ وأ رطملا ءام

 زوج الف قيرطلا ىرج وأ ءاملا ىرجم عيبي نأ دارأ نإ : « ناويدلا ه يقو
 هل عاب نإو زئاج : لوقي نم مهنمو ى ادودح اهل دحيو ضرألا ةيقب نود هعيب
 زجي مل ليللا يف ةرمو رابلا يف "ةرم ةليل نيرشع نم وأ رهش نم ةدحاو ةبون

 يف حتفيو ضوح يف عمتجي نيع ءام نم رثكأ وأ اضوح عاب نإ اذك و ع صخرو

 يف ءاملا عيبو ى رثكأ وأ لقأ وأ رهش ىلع يرجت نيملا نم ابرش وأ مولعم تقو
 تاو « نالوق عارذلا عيب يفو « هرادقم يرتثملا ملع نإ الإ زوجي ال ةبجلا
 ص نتروز نب هللا دبع نع يور اهف ةبجلا نم ءاملا جرحي مل ام ءاملا هلف رطملا رطمأ
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 هنأ نيبتي مل ام ءاملا كلذ يف ناكرتشي : ليقو ى دعب هل ءيش الف هنم جرخ نإو

 ٠ ھا هؤام جرخ

 : لقو > هراد ءاه هنع فرصب نأ دحم ل ه راد نم ءاملا هىتأي اج عاب .نمو

 ولو هنذإ الب كريغ رئب نم يقست نأ زوجيو ى هريغ ءام هراد لخدي مل نإ دجي
 . ملعأ هللاو ! اعامجإ هنذإب الإ هئيش وأ هولد وأ هتل آب ال “عنمي مل ام : ليقو “عنم
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٠ 
 باب

 اقافتا هنم عزن نإ دسفيو ، همسا هلمشي ام عيب يف اعيبم عبت

 > هتعقب و هيسشخو هفقس تدب م 2 هريم اسمب ب ايك

 باب

 عيبملا عبتي ايف

 (اقافتا هنم عزن نإ دسفي و همسإ هلمشي ام عيب يف اعيبم ) ةميق الب ( عبت )
 نم ءازجأ ريماسملا نأ هيف ( هريماسمي بابك ) اقافتا عبت يأ ‘ عبت ىلإ دئاع

 رادلا ناطيح اذك و ى ةعبات ال بابلل ةيتاذ ىهف ى بشخلا رخآلا ءازجألاو “بابلا
 ص ةعبات ال ءازجأ هلك كلذ نإف ى ةعقبلاو هبف ىتلا بشخلاو فقسلاو رمتلا ىونو
 يتلا ريماسملا ريغ هل ةنيز موجنلاك نوكت ريماسم بابلا ريماسمب ديري نأ لمتحيو
 ولو روصتي تيبلا بابو « كلذب مالكلا هجويف ضعبب اهضعب بشخلا اهب طبرت
 هفقسب تيب و) “تيبلا ةعقب يف لاكشإ ىقبيو “فقسي مل ولو تيب وهو فقس الب

 . هضرأ يأ ( هتعقبو ى هبشخو
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 اهلمحب ةميهبك . اهاونب ةرمتو . اهزناكرب ةرجشو . اهناطيحجب رادو
 ضرأك « لوألاك لخد لصتا نإف 2 داسف الب هنع عزنيو 2 هلمش امو

 ء ةفعس هل ام اهيرتشملف رمت ىونو رجش ًبحَ نماهب تبن امو

 زوك رملا ءيشلا وهو ص زيك ر عمج : ( اهزناكرب ةرجشو ى اهناطيح رادو )

 ( اهاونب ةرمتو ) ى ةخنلاك ةرجشلا هيلع دمتعت هريغ وأ ءانب نم ضرألا يف

 وهو ى ةرمثلا داسفب الإ ناعزتي ال راثلا لخاد نوكي امم اهوحن و ةاونلا نإف

 لمش يأ ( هلمش امو ) ءيش كلذ نم صصخي م ام ( اهلمحب ةميهبك ) اهقارخنا
 ح هلمش ام وهو ( لوألاك لخد لصتا نإف ى داسف الب هنع عزنيو ) ‘ عيبم مسإ

 لبحك لخدي الف اهب لصتم امأو “باب ىلع ةلسلسو اهبابب راد (ك) داسفب عزنيو
 ةلسلسلاو بابلا لخدي ال : ليقو ى حيحصلا وه كلذو « باب مسا هلمشي ال هنال
 ص بابلا سفن نم ةلسلسلا الو « رادلا سفن نم اسيلو داسف الب ناعزني هنأل

 لك نأ همالك دافأو “ ( رمت ىونو رجش ةبح نم اهب تبن امو ضرأ ) كو
 اهنم ةيدولا وأ نصغلا عطقب نوكت اك اهبحو اهاون نم اهلثم تبني ةلخن وأ ةرجش
 . راك ذ نوكت وأ ةرمتلا يف فلاختلا ضعب نوكي نكلو

 الب اهمأك تتبن اهاون اهلخاد يفو ةرمت سرغ نم هنأ نيبرحلا ضعب ركذو
 هيلإ راشأ ليصفت ىلع ث ىون ال اهنم رذب موثللو هركذ امو « نولو رمت يف ةفلاخم

 يمهو ةلخنلا ىون نم تبن امم ( ةفعس هل ام ) “ضرألا يأ ى ( ايرقشملف ) : هلوقب
 ضرألا ىلع تبني ملو قورع هل تجرخ نأب هل ةفعس ال امو ىونلاو لخنلا ةقرو

 . عئابلل آدعاصف ناتفمس هل امو ىلوألاب هل وهف
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 ؛ ىونلا نم رمشي ل ام : ليقو { فيل هبلع ردي ل ام : ليقو

 : لبقو ا ناتقرو : لسىقو ض ةقرو هل ام خوخلاو نوتيزل او نبتلا نمو

 ذ لخت لصأ نم يدر نم تبن امو ى رمثي مل ام

 مل يذلا تبانلا يأ “ ( فيل هيلع ردي مل ام ) ضرآلا يرتشم ( : ليقو )

 ربتعا ول و“اهظفل ربتعاو ةلخنلل دئاع «ام» وأ دئارج هلتناك ولو٤فيل هبلع ردي

 فيل هيلع راد امؤ « خسنلا ضعب يف امك ى فيل اهيلع ردي مل ام : ليقل ىنعملا
 را ول و ) ىونلا نم رمثي م ( ي ذلا يأ ك ( ام ( يرتشملل ) : ليقو ( 2 عن ابللف

 نم آدلوتم اهيلإ ضرألا كلت ريغ نم لقن ام امأو ص رمثأ ام عئابللو ى فيل هيلع

 لوقنملا ف يبح نإ : ليقو “ ةدحاو ةفعس هل تناك ولو عئابللف ةلخن نم وأ ىون

 . روكذملا فالخلا هيف ناك اهيلإ

 ( خوخلاو ,نوتيزلاو نيتلا ) رجش “ رجشلا ( نم ) ضرآلا يرتشمل ( و )
 ص يذلا يأ ى ( ام : ليقو « ناتقرو ) هل ام ( : ليقو ێ ةقرو هل ام ) هوحنو

 لوقنملا يفو آضيأ لخنلا يف رم ام ةدح ىلع كلذ قوف ام عئابللو “ ( رمثي مل )

 وأ ةفعس الإ نكت مل ولو ءيش رجشلاو لخنلا يف يرتشملل سيل : ليقو ى اضيأ
 اك ارمأ ولو ةلخنلاو ةرجشلا تلخد اهيف امو ضرألا تمب : لاق نإو “ ةقرو
 ١ . « ناويدلا » ين هيلإ راشأ

 رسك و واولا حتفب _ ي دولاو ى نايبلل « نم » : ( يدو نم تبن امو )
 فيفختو َ لادلا ناكسإ و وا ولا حتفب و > لسلا رافص : س ءابلا ديدشتو لادلا

 ى ءادتبإلل « نم ه ( لخن لصأ نم ) لفلل حلصي ام عئابلل : ليقو ى ءابلا
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 اذكو ؛ فالخلا . رمثب ل امو ى فيل هب طحب ام ةلخن يرتشملف

 نفدو هصآ نم عرف جرخ نإو ‘ هقورعو رجش لصأ نم تيان

 2 ىرخ ف الإ و ‘ عبت عطق نإ نعغتس ل قف تبن و ضرأب

 جرخ يذلا يأ ( ام ) : هلوق يف أدتبمل ربخ فوذحمب قلعتي ( ةلخن يرتشماف )

 (ام) اهيرتشمل ( و ) فيل هب طاحأ ام عئابللو ‘ ( فيل هب طحي مل ) و اهلصأ نم

 هلف هلك كلذ نم عئابلل تبث امو رمثأ ام عئابللو.ء ( رمثي مل ) و اهلصأ نم جرخ
 رجشلا لئاسم نم تأي ايف اذك و ع يل رهظي ايف هضوحو هعضوم يف هكرت
 نم تبن ام اهيفو ضرألا يرتشم يف روكذملا فالخلا ضعب هبف يأ «( فذلخلا )

 نأ وهو انه نكي مل الوق كلانه نأل ضعب وهو فاضملا تردق امنإو « رمت ىون

 هلو اهلصأ نم جرخ ام ةلخن يرقشمل نأ دحأ لقي مل هنأل طقف ةفعس هل ام اهيرتشمل

 . عئابلل كلذ قوف ام نأو ةقرو

 ،هيف عيب اذإ رجشلا قورع يأ ، ( هقورعو رجش لصا نم تبان اذكو )
 : ةقرو هلو اهنم جرخ ام ةرحشلا يرقشمل : : لمقف ٠ هضمب ال هلك نكل ؛ ؛ فالخلا

 ةقيقح فالخلاب ديرب نأ لمتحيو ى رمثي مل يذلا هل : ليقو ى ناتقرو : ليقو

 ىلع ةلأسم لك يف لمحيف ةثالثلا لاوقألا يهو دارفألا رابتعاب ال روك ذملا فالخلا

 . قىلي ام

 عطق نإ نفتسي مل ىتمف ‘ تبنو ضراب نفدو هلصأ نم عرف جرخ ناو )
 وه ( ف ) ىنغتسا دق ناك لب نفتسي مل نكي ( الإو ) ةعيبملا ةرجشلا ( عبت ق
 . عئابلل ( ىرخأ ) ةرجش
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 ال ةرجش وأ ةلخن لصأب تبن نإو س ةرجش "رم امب ىمسي ام اذكو
 ، رمثت مل ام اهعلق ضرألا بر هيلع كرديو س اهبرلف ليسفك امهل ضرأ

 له اهقورع نم جرخ دقو تميب اذإ ( ةرجش ى رم امي ‘ ىمسي ام اذكو )
 ي ةدحاو هل ناك نإ و « عئابلل ذئنيح وهو ناتقرو هل تناك اذإ ةرجش ىمسي

 وأ “يرتشمللف "لقأ هل ناك نإ و ع عئابلل ذئنيح وهو ثالث هل تناك اذإ اهايسي وأ

 راركت اذهو ى لاوقأ ؟ يرتشملل رامإلا لبقو عئابال ذئنيح وهو رمأ اذإ اهامسي

 اذإ ام ىلإ ريشي نأ لمتحيو“هقورعو رجش لصأ نم تبان اذك و : هلوق هنع ينغي
 ةدحاو ةقرو هل تناك اذإ : لاقي نأب قرع هتينأ وأ ائيش تدنأو “ نصغ نفد

 !ذه ىنغتسا ولو رمثي مل ام : ليقو ى ناتقرو : ليقو “ ىنفتسا ولو يرقشفلف
 ايف ىرخأ ةرجش نوكي اذك و : لاق هنأك ةيمستلا ىلإ دئاع اذه نأ « باوجلاو

 وأ سنج وهف هلمشي امو ىرخأ ةرجش وهف عيبلا هلمشي ال ىتم لاوقألا نم رم
 : لاقيف رم ام ةرجش ىمسي ءيش يأ : لاقي اذك و يأ ى ةيماهفتسا ام نوكت
 يف'ام ه نوكت نأ زوجيو ى لاوقألا نم كلذ ريغو رمثأ ام وأ ناتقرو هل ام
 يرقشمل :هلوق نوكيف س ةيردصم ةيفرظ ى رمثي مل ام : هلوقو “ طحي مل ام : هلوق

 . ةلخن يرتشمل وهف يأ ى فوذحم اربخ ةلخن

 لعاف « فاكلا » ( ليممفك اف ضرا ال ةرجش وأ ةلخن لصاب تبن ناو )

 ةلخنلا بحاصل امهادحإ بحاصل وهف يأ ( اهبرلف )ليسف لثم تبن يأ “تبن
 . ةرجش ناك نإ ةرجشلا بحاصل و ى ةلخن لصالا ناك نإ

 نم تبن ام عم ط ةرجشلا علق يأ ، ( اهعلق ضرألا بر هيلع كرديو )
 ىلع تناك نإ اذهو ى ( رمثت مل ام ) اهلصأ نم تبن ام عم ةلخنلا علق وأ اهلصأ
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 . . . . . ... . رمت فالخ ةلغلا يفو

 ةتباث ذئنيح اهنإف ' هيلع ضرألا بحاص جتحي ملو ترمثأ ىتح علقت ملو علقت" نأ
 ا۔ميفو فيعض لوق اذهو ى ضرألا نم هيلإ جاتحت ام ةميقب ضرآلا بحاص ىلع
 ملعي امم كلذ ريغو علقلا مازلإ عم هتزاجإو عيبلاب تناك نإ عيبلا لاطبإ لاوقأ

 كلذ علق يأ ص هعلق ضرألا بر هيلع كرديو : لوقي نأ رهاظلاو « "ةرم ام

 نم تبانلا يف مالكلا نوكيف ةيتحت ةائنثمب رمثي مل ام ليسفلا لثم علق وأ تبانلا

 ص كلمتلا عقو ام بحب مزلي وأ هعلق مزلي ال ناك هبف ءاوس لصألا كلذو لصأ

 ةرجشلا نم ةرجشلا وأ ةريبكلا ةلخنلا نم ةلخت هنأل تبانلا اذه دارأ هلل و

 . ةدبكلا

 يرتشملل يه له ( رم فالخ ) اقلطم رجشلاو لخنلا ةلغ ( ةلفلا يفو )
 بطت مل ام يرتشملل وأ ربؤت مل ولو عئابلل وأ٤تكردأ وأ ترتبأ ولو اهلصالةعبات

 تدصق نإو هيلع اهف طرش عقو نإو ؟ طرش عقب مل ا۔م ربؤت مل ام هل يه وأ

 دحاو نمثب نيفلتخم عيب زاجأ نمف نيعي مل نإو ط زاج نث امل نّسعو ءارشلاب
 ىتم فالخلا ىلع تباط اذإ وأ تكردأ اذإ وأ ترتبأ اذإ عنم نمو ىاقلطم زاجأ

 . عنم هل ةفلاخم ريغ اهلصأ نم اضعب اهنوك نع جرخت

 ال وأ حخسفنا ترأ ىتح اهكرتف عطقلا ىلع ةرجش عاب نإ : «_ ناويدلا » يفو

 . عطقلا ىلع ذخؤيو ى لاوقأ ى يرتشملل وأ عئابلل اهترمنو

 هلف « نامرك رجش اهلصأ يفو الخن عاب نم نأ هل رصتخم يف فنصملا ركذو
 ص ع۔هبلا دسف علقلا غلاب ريغ امرص عئابلا طرتشا نإو ‘ يرتشملا هطرشي مل نإ

 > هل نوكيل علقلل كاردإلا لبق عقو عببلا نإ : مرص اهيف ةلخن يرتشم لاق نإو
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 س برزو طئاحو لقبو رجش نم اهيف ام ناتسبو نادفو نانج لمشو

 لاح هنأ حضتي ىتح عئابلل هنأو هكاردإب مكح « هل نوكيل هدمي : عئابلا لاقو

 . ملقلل كردم ريغ عيبلا

 اهضرأ طرتشي ملو نيدب اهاضق وأ ى اهب رقأ وأ « ةلخن عاب نم : مهضعب لاق

 اهلاصب لاق نإ الإ “ال : ليقو ع اهتجحي ةمئاق اهنال كلذب اهقحتسا نمل اهف
 ص اهلصأ نم اهعطقي : ليقو “ ضرأ الب تتبث ضرأ الب اهعاب نإ و ى اهقوقحو
 برلف ضرآلا يف وأ ةلخنلا برلف عذجلا يف مرصلا نم تبن امو « دسف : ليقو

 ناك نإف ى اهقوقح عيمج وأ اهب اهارتشا نإ و « اهضرأب اهرتشي مل نإ ضرألا

 هكرت ةدم ىصقأو دسف لمح ىتح هكرتو امرص عاب نمو « عئابللف علقلل [لاص

 . ةدايزلاب ربتعم كلذو « "لقأ رجشلاو اموي نوعبرأ

 اهنود ةلخنلا تدصق نإ و “تدصق اذإ ناونصلا عيب زوجي : « ناويدلا ه يقو

 ( لقب و رجش نم اهيف ام ناتسب و نادفو نانج لمشو ) زاج : ليقو ى زجي م
 لخدي الو “ اهف انوص اهب طاحي ام ( برزو طناحو ) هوحنو لجامو ةيقاس

 ناتسبلاو نانجلا حلاصم نم اسيل اهنأل ناتسبلاو نانجلا يف راد وأ تيب كلذ يف
 . ملعأ هللاو ى يل رهظ ام اذه ى ناتسبلاو نانجلا مسإ هلمشي امم امه الو

 نادفلا اذه وأ ناتسبلا اذه وأ نانجلا اذه هل عاب نإو : « ناويدلا ه يف لاق

 ءاملا : لوقي نم مهنمو ى هيقسي يذلا ءاملاو تابورزلاو ناطيحلاو راجشألا هلف
 : لوقي نم مهنمو ى عئابلل يهف هيف يتلا نوصفلاو لوقبلاو تابنلا امأو ى عئابلل
 نادفلا اذه هل عاب نإ كلذك و ت ءاملا نم هتبون كلذك و ى يرتشملل هلك كلذ

 زوجيال : ليقو ى هيقاوسو هقرط و كلذ هلف ى ءاملا نم هتايح وأ ءاملا نم هبرشو
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 ، "بجو راغك نم هيف امب عيبلا يضم ى تيبو رادك نكسم اذكو

 هب لصتمبو ص حابصم ةرانمو بشخو دت وك نم هطناحب لصتا امبو

 وأ لبق فقسي مل نإ تيب فقس ىلع ءانببو 2 ىحر نم ينالفسك

 . . . .. ...... .... . .ةبتع هل لعجي

 هنع فرصي نأ عئابلل سيلف رطملا ءامب ىقسي امنإ نادفلا ناك نإو ى ميبلا كل
 وأ رطملا ءام “ءاش ثيح هءام عئابلا فرصي : ليقو “كلذ لبق هيقسي يذلا ءاملا
 . هل قاوسلا تناك نإ هريغ

 امبو “ بج و راغك نم هيف امي عيبلا يضمي تيبو رادك نكسم اذك و )
 نم عنصي وأ ىنبي ام يهو ( حابصم ةرانمو بشخو ردت وك نم هطئاحب لصتا
 رجح ( ك هب لصتمبو ) رونلا ناكم ممإ يهو ى حابصملا هبلع عضويل دوع
 رادج وأ ضرأب لصتا ام لكو ديدح نم هب لصتا امو ( ىحر نم ينالفس )
 رخآل عضوم نم قلعي لبح لثم ىنبي نأ ريغ نم لصتا ام امأو ىءانبي فقس وأ
 ص عيبلا هلمشي طئاحلا يف ىنبي يذلا لبحلاو ى عيبلا هلمشي الف ىولي وأ دقعي وأ

 ام اذه ت هلمشي ال هيلع ءانب الب ىولي وأ رخآ يف دقعيو عضوم يف دقعي يذلاو
 . ملع أ هللاو “ رهظ

 ام لكو هلكل :لاق اذإ طوبرم ريغ وأ طوبرم لبحك .هريغو لصتملا لخديو
 راد فقس ىلع وأ ( تيب فقس ىلع ءانبب ) يضمي ( و ) “ ىحرلا يقاوَفك و هيف
 ث فقسي مل نإ : ( ليق ) و ، ةبتع هل تلمج ولو ءانبلا كلذ ( فقسي م نا )
 تلعج وأ فقس نإف لخادلا سأر قوف يتلا يهو “ ىلعأ ( ةبتع هل لعجي وأ )
 فقسىلع ناك نإ هنأ نم رم ام كلذ يفاني الوعئابلل يقبو عيبلا هبرضت م هل
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 ءابخو ‘ هرصحو هزئاكرب صخو مامحو ةرصعم ةادأك ضرأب لصتميو

 ه ةينبم تعيب نإ ةميخك هب لصتم

 ص تيب قوف تيب اذك و « ةدحاو راد اتناكو عيبلا اهب ىضم ىرخأ راد رادلا
 اهلمشي لب ةيقوفلا صيصختل جاتحي ال ةدحاو راد اهنأب ناذيإ و نايب رم ام نآل
 يشحملا رهظتسا و ںاهلكب لقي مل اذإ امل نايب انه امو“اهلكب رادلا تعب:هلوقب عيبلا
 ىدبأو ى تيبلا فنصملا صخ اذلو ى رادلا يف كل انه امو تيبلا يف انه ام نأ
 تذخأ اذإ ايف انه ام نوكي نأ وه اضيأ خيشلا مالك يف رخآ الاتحا يشحملا
 . هللا ءاش نإ ىلوأ هتركذ امو « ةيتحتلا فقس ريغ نم ةيقوفلا

 ةبتحتلاو ةيلفسلا عيب دارأ اذإ ايف كلانه ام نأ وه رخآ باوج يل رهظو
 ريغ نم تذخأ نإ ةقوفلا اركذي نأ دب ال هنأ ركذف اهؤارش يرتشملا دارأو
 ةنارإب احرصي مل اذإ امل نايب انه امو“اههل اميلعت كلذ ادارأ اهنأ ارقأ اذإ ةيلفسلا

 . طقف ةيلفسلا عيبي الو كلذ

 صخأ ) عيب ىضم ( و مامح ) ةادأ ( و ةرصعم ةاداك .ضراب لصتمبو )

 تعيب نإ ) اهب لصتم ( ةميخك هب لصتمي ءابخ ) عيب ( و هرصحو هزناكرب
 ىلع تعقو ولو ةينبم تعيب اذإ اب ةلصتملا لابحلاو داتوالا تلخدف ( ةينبم

 ص هيف ام لكو هلك : لاق نإ الإ كلذ لخدي مل ةينبم ريغ تعيب نإو “ ضرألا
 كلذب فقسيو بشخلا نم هوحنو بصقب ىنبي صخلاو لخد لصتا نإ : ليقو
 ةميخلاو رمش نم طاطسفلاو رعش وأ فوص وأ ربو نم ءابخلاو رصحلاب وأ
 . ءابخلاك

 ءابخلا و« رعشلانم تيبلا طاطسفلاو؛ بصقلا نم تيبلا :صخلا :مهضعب نعو
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 م ےح ےص

 ٠

 . . .... ... ت هربوو هرعشو هفوصو هنبلب ناويحو ٠

 > [اتيب ىمسب كلذ قوفو ةثالث وأ نيد ومع نم طقف فوص وأ .ربو نم

 نم نأ هتارصتخم ضعب يف ركذو « ( ءرتبوو هرعشو هفوصو هنبلب ناويح و )

 نكي مل نإو ى ةطنقئلف ةعونصم وأ ةبوقثم ةؤلؤل اهيف دجوف ةكمس ىرتشا
 . يرتشمللف ركللم ةمالع

 نم نكت ملو امهدحأ اهملع الو اهيلع عقي مل عيبلا نآل ى عئابلل :ةكرب نبا لاقو
 هلحم ؤلؤللا نآل يأ ؛ها هلف ةؤلؤل اهيف دجوف ةفَدَص ىرتشا نإ و ؛ عيبملا سنج

 ى ليلق نمثب ةفدصلا ىلع عقو عيبلا نأب هلكشتساو “ سنج اهنأكف فدصلا

 . اهسنج نم تسيلو اهب املعي ملو اريثك ىوست دق ةؤلؤللاو

 ايلهاج ناك نإ الإ ى امهدحأل سيلف ازنك اهيف دجوف اضرأ ىرتشا نمو

 عئابلل يرقشملا ىلع رمت ةيقاسلاو هلام ىلعأ نم الام عاب نمو ى امهريغ ولو هدجا ولف
 ى ناك اك ىقسملا هل : ليقو “ يرتشملل ىقسم الف ىقسملا طرتشي ملو عاب اهف

 . رارضإ الب عئابلا ءاش ثيح نم نكل ى هل : ليقو

 يرقشملا دجو نإو « ايهك ردأ ةيقاسلاو يقسلا طرشي ملو ةلخ ىرتشا نمو
 ارهاظ ناك نإ و 0 هلف نداعملاب فراع هفرمي امنإ و هاملع الو رهاظ ريغ ندعم

 . عئابلا ال يرتشملا هب ملع نإ اذك و ى عيبلا دسف ًاروفحم

 هطرشي مل نإ عئابللف « هرثكأ وأ ث هلك كردأ نئطق' اهيف اضرأ ىرتشا نمو
 ء اهب اهبش رثكأ. هنأل ى رثكألا هيلعو ى ةعارزلا نم هنإ : لاق نم دنع يرقملا

 ى قاس هل ناك نإ عئابلل هب كح «سرفلا م۔ا هيلع قلطيو رجشلا نم :لاق نمو
 . يرقشفلف الإ و
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 نإ هيرتشمل وأ هعئابل لهف داسف الب عرزتيو لصتا مث لصفنا نإو

 تدب راب و هىقاسمو نانح اك ةداعلل رظنب وأ ؟ امهدحأ هط رتشن شر مل

 هحاتفمو

 نسحي الو اهل دارب امعو رادلا تاوذ نم اهنآل « هلف رئب اهيف اراد ىرتشا نمو

 الزنم ىرتشا نمو “ىرخأ ةرامع اهنأل ى عئابلل : ليقو “رثكألا هيلعو اهجارخإ

 . ھا « دسف : ليقو ى هيف اهكرتي : ليقو ى اهجرخيو عئابللف ةرجش هيف

 ريغ نم هنوك هلاصفناب دارأ « ( لصتا م ( عيبملا نع ءيشلا ( لصفنا نإو )

 اهرادج نم الو رادلا ضرأ سنج نم سيل بابلا ىرت الأ؛هب لصو نكلو عيبملا

 هنم ءزجك الو نانجلا سفن نم سيل كلذك ءاملاو ى هملع تينب امم الو اهفقس وأ

 هنم ءزج وه يذلا نآل كلذكف هلخاد نم ناك نإ و ى نانجلا جراخ نم ناك نإ

 نْبع ءاك ةوقلاب لاصتإلا و لعفلاب لاصتإلا لاصتالاب دارأ و«اهءام ال هيف ىتلا رئبلا
 نع ءاملا عزنت كنأ ىرت الأ ( داسف الب عزنيو ) طق عيبملا لصألا اهب قبسي مل
 اهضعبل الو اهل امطق الو ارسك الو اهل املق "هكحازن نوكي الو ةرجشلاو ةلخنلا

 كلذلف ‘ اداسف هعطقب اهتوم مهضعب رعتعاو ى ءاملا عطقب ةلملا يف توقت تناك ولو

 ص ال ثوأ اهلاصمب لقي مل وأ ركذي مل ولو ةيقاسلاو هب ىقست ام امل له : فلتخا
 ( امهدحأ هطرتشي مل نإ هيرتشمل وأ هعنابل لهف ) ؟ حلاصملا ركذ وأ اهركذب الإ
 ملام ةداملا يف هل وه نمل نوكيف ( ةداعلل رظني وأ ) هلف امهدحأ هطرش نإ و

 . ليس وأ نيع كلذ ةبون يأ رثكأو ةرجش وأ ةلخن وأ (نانج ءاك) رخآلا هطرتشي
 ركذي ملو رثكأ وأ ةرجش وأ ةل وأ نانج عيب اذإف ، ( هيقاسمو ) رئب وأ
 لخد كلذ ركذ نإو س ةثالثلا لاوقألا يقاسملاو ءاملا يفف ى ءاملا الو حلاصملا

 راد حاتفمو ( هحاتقمو ) اهوحن وأ .راد وأ ( رتيب بايو ) “ عيبلا يف امطق
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 درت نا ىلع تعزن نإو ‘ ه رصعم وأ مامح ةادأ و ىحر نم "يولع و

 . . . .... .. ... . .اهلع اهنأكف اهيف

 ص هوحنو حلاصملا ظفل ركذ الو كلذ ركذ الب تيبلاو رادلا وحن عيب اذإ اهوحنو

 ى ةلصفنم ( مامح ةادأو ) ديدحو ,دوع نم هب لصتا امو ( ىحر نم يولعو )
 لاوقالا هوحنو هلك كلذ ق كلذك ) ةرصعم وأ ( ماملا بايث ال > تلصو ث

 . امطق عيبلا يف لخادف كلذ نم ضرألاب لصتملا امأو ى ةثالثلا

 لاوقألاو 2 عئابلل ىحرلا نم ىلعألا قشلا نأ رايتخا : « ناويدلا ه رهاظو

 ام نوكي نأ يشحملا راتخاو « حلاصملا الو وه ركذي مل اذإ رادلا قيرط يف اضيأ

 ء اهويغ اذك و ص قيرط الب اهب عفتني ال ذإ عيبلا دسف الإو يرتشملل هنأ اوقفتا

 وأ اراد عاب اذإ هلاصمو هلكب لقي م اذإ دساف عيبلا نأ رم د۔ة : تلق نإو

 كلذ ادارأ اذإ اهنأ دارملا : تلق ع ضرآلا نود ابج" وأ ًآراغ وأ ارئب وأ ًآرجش

 انه ام فالخب متي ملف ادارأ امب اقطني م اهنأب اهيلع مكح هحلاصمب عيبلا ناركذي ملو

 اذه وأ حلاصملا عابتا وهو رهاظلاب كحف هتدارإب احرصي ملو كلذ اركذي مل اهناف

 . ححلا يف كلذو هللا نيبو اهنيب امف

 تاعيرملا كلت يف ( اهيف درت نأ ) ةين ( ىلع ) ءايشالا كلت ( تعزن نإو )

 ء ةثالثلا لاوقألا اهيفف ةعوزنم ريغ ( اهيلع اهناكف ) الوأ ءايشألا كلت عزني دسفت

 ص عئابللف در مدع ةين الو در ةين الب تعزن وأ ى درلا مدع ةين ىلع تعزن نإو
 ىلع تعزن نإو « هريغل ال هل ةينلا نكل هرمأب هريغ وأ عئابلا عزانلا ناك ءاوس

 هتلن ملمتو يرتشملل سكملا يفو ى هلف عيبلا لبق درلا مدع ىون مث درلا ةّسن

 « هيلع : ليقو “ بلقلا ي ام ىلع هنال هملع نيمي الوا نيديو ةرامألابو رارقإلاب
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 تناك نإو . عيب اهب بهذي مل هلبق تعيبف اهيف بكرتل تعفر نإو

 > هداسف ريتخا نئتس ملو ةيراع

 كلذ يف ىرت ثيح وأ اهعضوم يف اهكرتيو اهلصفي نأب لصفلا عزنلاب دارملاو
 .. هحراخ ال عيبملا

 تعيبف اهيف ) بيكرتلل حلصتل يأ ( بكرقل ) تجرخأ ( تعفر نإو )
 ى ( عيب اب بهذي مل ) اه ميبلا لومش مدعلا دصق “ بيكرتلا لبق يأ ى ( هلبق

 ، بيك قلا لبق عابف هبك ريل هب ءاجف هيف نكي ملو جراخ نم هب ءاج ام اذك و
 هيلع ينب نإ عيبملا نمف هريغو بشخ اهيف ًآراد عاب نم : هتارصتخم ضعب يف لاق

 عئابللف لبح عطق وأ ةراجحو ًارارج اهيف دجو نإو ى هعيبي ىتح عئابللف الإو

 لخاد يف دجو امو ص يرتشمللف لايعتسالا يف اهب عفتني ال وأ ى اهيلع ينب نإ الإ

 ىلع عاب نإو « عئابللف اهتاوذ ريغ نم امهريغ وأ ديدح وأ رفص نم ضرألا
 نمو ى هامتأ اءاش نإو ى امهدحأ وأ هاضقن نإ ضقتنا هل كلذ نم جرخ ام نأ

 ى يرقشدللف مدهب الإ جرخت ال لافقإ و ةمك رم باوبأ اهيفو قحتست امب اراد عاب

 رعبلاو لبزلا هلو « عئابللف مده الب بهذيو ءيجي امو « عئابلل : ليقو
 . ةرذصملاو

 ( ةيراع ) دسفي ال وأ اهعزنب ميبملا دسفي يتلا تالصتملا كلت ( تناك نإو ) .

 : ليقو ى هعيب حابي ال ام ىلع هلاتشال ( هداسف ربتخا نثتسي ملو ) ةسبع ىحرك

 نع الضف عيبلا اهلمشي مل عئابلل ءايشألا كلت نإ : ليقو ى اهدحو اهعيب دفي
 . دسفي نأ
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 وأ لمج ةادأ اذكو ‘ عئابلا اهط رتش» م نإ يرت كملا ءاشألا نأ و

 ةقردو حمر فالغو نيكسو فيس دْمغو رامحو لغبو سرف

 ةاش و ةرمعب و ةقان دلوو

 دسفي ال عيبملا ناكو ةيراع نكت م اذإ ( ءايشألا ) كلت ( نا ) راتخي ( و )
 يرتشملل ) "درلا ىلع تعزنو “ دسفي ناك وأ درلا ىلع تعزن وأ « عزنت مل اهعزنب
 عاب نمو ث عزنت ملو اهعزنب دسفي ناك اذإ اعطق هل يه اك ( عئابلا اهطرتشي مل نا
 ملعي ملو ى ةيراعب "ىوك وأ هريغ ضرأ ىلع ةحتفم باوبأ اهل فرغ تاذ اراد

 ملعأ مل وأ ى كملعأ نأ تيسن : عئابلا لاقف « بلطو ملع مث ةيراع اهنأ يرتشملا
 ءاش نإو ى هيف ام ىلع عيبملا كسمأ ءاش نإف « كلام وأ كلذك اهذخف كلذب

 وأ ) هب لصتي امو بتقو نسرك ( لمج ةادأ اذكو ) درلا دجي ال : ليقو ى هدر

 ماجلك ( رامحو لغب و ) اديو اهيلجرب بك رب امو ماجلو جرس و باكرك ( سرف
 حتفب - ( ةق رد ) فالغ ( و حمر فالغو نيكسو فيس دنمغو ) ةعدربو
 هوحنو كلذ لك يفف ى لوهجم عابي الئل راهظإ دعب ‘ سرقلا يهو - ءارلاو لادلا

 . ةداملا بسحب : ليقو « يرتشملل : ليقو « عئابلل : ليق ى ةثالث لاوقأ

 : لاق لب ى هلك اذه كل تعب يفإ : عببلا يف لقي ل هنأل فالخلا حصو

 ك ترضحو تعزن وأ اهلاحب تناك نإ كلذو ‘ هدمغ ركذي ملو ى الثم فيسلا

 ترضحو تعزن وأ ةيراع اهلاحب ناك نإ و ى اعطق عئابللف تباغو تعزن نإو

 اهلمشي مل : ليقو “ اهدحو دسفت : ليقو “ عيبلا دسف نثتست ملو ةيراع يهو

 تناك اذإ عئابلل اهنإ : لاق نم لوق وهو ‘ دسفت وأ دسفي نأ نع الضف ميبلا
 ىلع ناتأ دلوك اهريغو ( ةاشو ةرقبو ةقان دلوو ) اهلحب تناك ولو ى هل اكلم
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 عنابللف ء زرخ و ةدالقك اهلحو ةمأ دلوك ال { عضري ناك نإ عبات

 حيحصلاو ‘ يرتشمللف .هلعن و هتيزرك امأو ‘ هناسكو دبع حالسك

 ص هعئابلف دبع لام نم رهظ ام نأ

 يرتشملل وهو ( عضري ناك نإ ) نهل ( عبات ) هتهارك وأ اهنبل ةيلحي لوقلا
 نيل برش قيرط ىلع هبرش داتعي ال ذإ اهنبل يف ريثات ال هنإف ( ةمأ دلوك ال )
 هنأ ءارثلا دنع رهظأ وأ عضوم يف ةمألا نيل برش دبتعا نإو ى اهوحن و ةاش

 ناتألا نيل ةمرح لوقلا ىلعف اهوحنو ناتأ نبل اذك و ى ةاشلاك يهف هل ديرم

 . عبات ريغ ةمألا دلوك امهدلو نوكي امهوحنو سرفلاو

 ص قنع ريغ وأ قنع يف دلقي ام ( ةدالقك اهيلح ) و اهلعنو اهبوث ( و )
 - ءارلاو ءاخلا حتفب - ( زر َخو ) كلذ وحن وأ قيقع نم وأ رهوج نم دقعك

 كلذ () كلس يف مظني امو « رهوجلا يهو هملمجت مما وأ « كلذك ةزرخ عمج

 قوف وأ صيمقلا قوف وأ ةبجلا قوفام وهو ( هناسكو دبع حالسك عنابلل )
 لوق لمحيو ى حالسلا نم هل دب ال سبل هنأ اك « هنم دب ال سبل هنأل رازإلا
 فنصملا لوق لمحي وأ « رخآ سابل هتحت نكي مل اذإ ام ىلع يرتشملل هنإ : خيشلا

 . لبق نم هل اسابل سيلو نيزت عئابلا هرضحأ اذإ ام ىلع عئابلل هنأ

 وأ ) دبع لام نم رهظ ام نأ حيحصلا و « يرتشمللف هلعن و هتيزرك امأو (

 يفخ وأ رهظ ءاوس عئابلل : لقو 0 يفخ ام امس الو اهمئاب وأ ( هعئابلف ( ةمأ

 يراخبلا يفو ص « عاتبملا هطرتشا نإ الإ عئابلل هلامف ةدبع عاب نم » : قيإَع لوقل

 ك » عاتيملا هطرتشب نأ الإ هعاب يذلل هلام ادبع عاتبا نم » : للم هنع ملسمو
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 اذه سيلت كل ثعب : لاق نإو ، هيف ام عاب نإ هل فرظلاو

 وأ يرتشملل وأ ًاضبأ فرظلا هل لهف تيزلا اذه قز وأ ماعطلا

 ؛ فالخ ؛2 عيبلا دسف

 هنع يقهيبلا ىورو ث هنع هللا يفر باطخلا نب رمع يتفي كلذبو : يقهيبلا لاق

 يقهيبلا ىورو “« هلاه دسلا طرتشي نأ الإ هل هلام ادبع قتعأ نم » : للع

 هطرتشي نأ الإ هبرل هلامن لام هلو اكولمم عاب لجر اميأ » : قلع هنع اضيأ

 . « يرتشملا هطرتشي نأ الإ ه : ىوربو ص « عاتبملا

 كلذ طرتشي مل ةرخاف بايث وأ يلح اهيلع ةمأ ىرتشا نم : « جاهنملا ه يفو

 هطرش نإ الإ هل هوحنو يللاف ، اهيف عئابلا هلاقتسا مث كلذ نهر مث عيبلا دنع

 ام بلطو اهيف هلقي مل نإ اذك و ى اضيأ هيلإ عجر هيلإ تمجر اذإو ، يدتشللا
 نم عيبلا نيح دبملا ىلع ناك ام : للا دبع وبأ لاق « هطرش نإ الإ هل هنإف اهيلع
 عئابلا هطرشي ىتح كلذ اهيرتشملف ،هلثم سبلي يلح" وأ ,ةفخ" وأ ةمامع وأ سابل

 عاب نإ هل فرظلاو ) اضيأ هطرشي ىتح اهمئابلف هب اهذافنا لاحل ةدايز ناك امو

 امهو هيلع لمتشا ام وأ هماعط وأ هيف ام كل تعب :لاق نإ يرتشملل ال ( هيف ام

 اذم سيلت كل تعب : لاق نإو ) كلذ وحنو فرظلا اذه ماعط وأ هب ناملاع

 فرظلا هل لهف ) كلذ وحن وأ رمتلا اذه ةيباخ وأ ( تيزلا اذه ٦قز_ وأ ماعطلا

 هيفام عم ( يرتشملل وأ ) يرتشملل فورظملاو ص ىلوآلا ةلأسملا يف اك ( اضيا
 ملو ع فورظملا عايتبا ردابتملاو “ فرظلا عايتبا هرهاظ نأل ( عيبلا دسف وأ )
 . ( فالخ ) ؟ عيبلا لطبف رمألا زيمتي
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 ٠ ٠ ٠ . عئابلل هنأ ريتخاو

 ص يناثلا لوقلا وهو يرتشملل هيف امو ( عئابلل ) فرظلا يأ ( هنأ ريتخاو )
 . طقف هيف ام عيب ةدارإ ىلع فرملا نأ ههجوو

 يرقشمللو « زاج : لسىقو “ زجي ل اينبم اصخ" عاب نم : «_ ناويدلا » يقو

 ءابخلا اذك و « اضيأ هل : ل.قو “داتوألاو لابحلا ال اهزئاكرو اهزئاوجو اهرصح

 وأ جرم وأ بتق نهيلعو ارامح وأ اسرف وأ الغب وأ المج عاب نمو “ طاطسفلاو

 عئابلا اهب كسمت نإ : ليقو “ يرتشملل : ليقو ى تاودألا هلف نسر وأ زاهج

 اهدلو اهعمو ثانإلا نم كلذ هبشأ ام وأ ةاش وأ ةرقب وأ ةقان عاب نإ و “ حخسفنا
 عئابلل و ى هلاعنو هتيزرك و دبعلا ءاسك هلو يرتشملل : ليقو ى هل وهف هركذي ملو

 ، اهزرخو اهدئالقو ساحن وأ ةضف وأ بهذ نم اهيلحو ةمآلا دلوو “ هحالس

 امو “ سانلا ةداع ردق ىلع يرتشمللف يلحتلاو نييزتلل دبعلا هلعجي مل ام لك : ليقو
 نم اهدي يف يذلا نأ ىعداف هتمأ لجر قتعأ اذإو ى فالخ ه۔يف هلام نم رهظ
 ء ينم هتيفخأف كتيدوبع يف لاملا اذه تبسك دق : اهل لاقو ى هل وه لاملا

 ‘اميمج امديأ يف ناك نإ اذك و ى اهلوق لوقلاف ، ينتقتعأ امدعب هتبسك : تلاقو

 يف همألا دلوو ى لاحلا اذه ىلع هيلع اعزانت اذإ هلوق لوقلاف هدي يف تناك نإو
 : تلاقو “ قتعلا لبق كتحرج وأ دحأ كحرج : لاق نإو ى لاملاك هلك كلذ

 . دعب لاق نم لوق لوقلاف “ لبق : ديسلا لاقو « دعب : حراجلا لاق وأ ى دعب

 لبق عاب نإو ص يرتشمللف هعابف هدر مث هفالغ نم فيسلا وحن جرخأ اذإو
 : ليقو ث جارخإلا لبق هعيب زوجي الو « يرتشملل : ليقو « عئابللف درلا
 ٠ ف رصتب ھا { ر وحم
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 ك اهعبتي : ليقو ى اهعبتي مل هب ثرحت يذلا اهءام ركذي ملو اضرأ عاب نمو

 ىطفم ائيش عاب هنأ جتحا مث اهدودح اضرأ عاب نمو ى اهوحنو ةيقاسلا اذك و

 ةراجح هب بارخ اهعمو عرزب ةرومعم اهعاب وأ ى املع هب طح ل ءافلحلا وحنب

 لمش اذإ درلا عئابلا كردي مل ةرايعلا لشم بارخلا نم جرخأف يرقملا اهرمعف

 ٠ كل ذ هدح
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 باب

 ةفصب وأ كلذك ليك وأ نزوب نمثك مولعم نمثب دقعني

 هردق لهج ولو رضح نإ هب زاج هعيب زاج امو صس باغ نإ ةمولعم

 سولفو مهارد و ريناندب و { عيبملا قفاو وأ

 ف ١ { ٠ .

 مولمم يأ (كلذك لنيك وأ نزوب نمشمك مولعم نمثب ) عيبلا ( دقعني )
 نوكي ءايشألا نإ : لوق ىلع اذهو ى نمثلا يأ ( باغ نإ ةمولعم ةفصب وأ )
 لدب ‘ نزوي : هلوقو ى لوقلا اذه ريغ ىلع عيبلا دسفيو ‘ ضعبلل انامثأ اهضعب
 هعيب زاج امو ) نمثل تمن وأ هنم نزوب يأ .« لاقشا لدب ى نمثب : هلوق نم

 ناك نأب ( هردق لهج ولو رضح نإ ) هب يرتشي نأب ( هب ) عيبلا ( زاج
 ى اهروسكب ةريبكلا ةكسلل فرصلاو ضرقلا يف اك ( عيبملا قفاو وأ ) افازج

 ديب ادر زيجأو > رمتب رمتك ءاوسب ءاوس ديب ادي ةقفتملا سانجألا عيبكو
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 الو ص بهذلا طيرارقبو . مولعم ددعب يلاقصو ليقاثمو قناودو

 ٠ ٠ ٠. ٠. ٠ ‘ ةنمف نم وأ هنم ةبح اذكب "حصي

 فلسلاو ضرقلا ظفلب اك عيبلا ظفلب ولو ى ءاوسب ءاوس “ةئيسن زيجأ رثكأب ولو
 . كلذ "رم دقو

 ص ةضف ضعب هعم طولخم وأ ساح نم يه ( سولفو مهاردو ريناندبو )
 قنادلاو ى ةضف نم يه ( قناودو ) ةضفلا نم مهاردلاو بهذلا نمف ريناندلا امأ و

 ىلإ بوسنم سايق ريغ ىلع يلقصل عمج ( يلاقصو ليقاثمو ) مهردلا سدس
 طاربق “( بهذلا طيرارقب و مولعم ددعب ) ةضفلا نم يهو “ دمب اهفرع ةيلقص
 نم ةبح نؤالث اهطاريقو “ ةضفلا طيرارقبو ‘ حمقلا نم تابح عبرأ بهذلا

 يف مالك رمو ى ةضفلا نم طيرارق ةثالث ه۔ذزوو ى بهذلا نم لاقثملا و ى ربمشلا
 نوكت نأب كلذو « اهمسي مل وأ ةكسلا ىمس كلذ يف ءاوسو ى هوحنو كلذ

 نوكت نأب وأ ءاهريغ قلطي الو سبتلت الو ع عضوملا كلذ ين اهب لماعتي ةمولعم

 . قلطيف ةميقلا يف نيتيوتسم ناتكس

 ( ةضف نم وأ ) بهذلا نم يأ ( هنم ةبح اذكب ) عيبلا ( ح هي الو )

 ةاكزلا باب يف رم دقو ث اهب عيبلا زاج مولعم ردق ىلع تقلطأ نإو ى ةبحلا لهجل
 وأ امبر اذك و اذكب زوجي ال : هللا همحر خيشلا لاق ى مهردلا نمث سدس اهنأ

 دوصقملا نألو ى ةمسقلا هيف نكمت ال اهف الإ زوجي ال ةيمستلاب عيبلا نأل اطاربق

 عبرلا نكي مل نإ اذهو ى طيرارقلا الو عابرآلا ال اهسفن مهاردلا اضيأ ددملاب

 زوجي ال : هلوق ىنعمو “ امهوحنو مهردلا وأ رانيدلا ىلإ هفضي ملو “ ةكسلا مولعم
 ةمسقلا هيف نكمت ال ءيش ىلإ هتفاضإ نم دب ال ه_نأ ةمسقلا هيف نكمت ال ابف الإ
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 نم تنراك دسح يأ نم ةيقوأ وأ الطر وأ آراطنق ١ ذكم حصو

 بح يأ نم ادم وأ اعاص وأ ةشح وأ آزيفق اذكبو > ةعبسلا

 \ نهد نم لاكي ام اذكو ، ناك

 عابرألاب عيبلا نأ هانعم وأ ى زوجي الف قالطإلا ىلع امأو ى مهردلا و رانيدلاك
 عبر : لوقتف دحاو مهردو دحاو رانيدك ةمسقلا هيف نكمت ال ايف الإ زوجحم ال

 ثيحب الثم عابرآلا تددعت نإ و « رانيد عابرأ ةثالث وأ « رانيد امبر" وأ ى رانيد

 ةيناثللو ص يناثلا يف نيتلعلل زجي مل كلذ نم ددعتملا وأ رانيدلا وأ مهردلا قرفتست

 ةفاضإلاب ولو دحاولا ريغ يف عابرألا ركذ زوجي ال لاتحالا اذه ىلعو ى لوآلا يف

 دوصقملا نأل : لوقو « زئاج هلك كلذب عيبلا ‘ زوجي : ليقو ى لوقلا اذه ىلع
 .هيف ددعال ايف دعت الف يأ ث طيرارقلا الو عابرلا ال اهسفن مهاردلا ددملاب

 نم ةيقوأ نيعبرأ نزو وه ( راطنق اذكب حصو ) مهردلا عابرأ ةعبرأك مهاردلل
 وأ رانيد فلأ نوعبس وأ ةيقوأ اتئامو فلأ وأ رانيد اتئامو فلأ وأ بهذ

 روث دلج ءلم وأ رانيد فلأ وأ ةضف وأ بهذ نم لطر ةئام وأ مهرد فلأ نونامث

 . ةضف وأ ابهذ

 ىلع دسجلا قالطإ سيلو ندمم يأ ( دمج يأ نم ةيقوأ وأ دلطر وأ )

 ندعملا و مسجلا دسجلاب داري نأب ماعلا ىنعملاب الإ «مهضعبل فرعأ لب ايبرع ندمملا
 يأ ى هيف نوندمي سانلا نآل _ لادلا رسك و مملا حتفب _ انردعمم يمسو مسج
 ( ةعبسلا ) داسجألا ( نم ناك ) ه_هاقأ و هتبثأ العو لج هللا نأل وأ « نوميقي
 سنج ريغ نم وأ قبئزلاو ساحنلاو ريد زقلاو صاصرلاو ديدحلاو ةضفلاو بهذلا

 لبياكملا نم كلذ ريغ وأ ( ادمأ وأ اعاص وأ ةينثح وأ ازبفق اذكب و ) « ةعبسلا
 امو هريغ وأ ( نهد نم لاكيام اذك و ى ناك ابح يأ نم ) نيزاوملاو
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 زوجو . ضعب دنع نسو ةفصب المج وأ ةاش وأ آروث اذكبو

 : ليقو ،ةمذب رقتسي ام ناويح ريغ نإو ، ةفصب نيبتي ام لك

 . . . . . نإ الإ ًاقىقر ولو ناوجب حصي ال

 ام انزو اذكب زاجو “ طقف نزوي امم لىك اذكب زوجي الو “هربغ نمو هنم نزوي

 . طقف لاكي

 ةمأ وأ « كلذ وحن وأ آرامح وأ ( هج وأ ةاش وأ اروث اذكب ) زاج ( و )
 عطقنا نإو “ ضرملاو لوطلاو نوللا ةفص ( ةفصب ) دحاوب اذك و ى ادبع وأ

 الإ قبي مل اذإ نوللا رك ذ طرتشي مل ضيبلا نيكرشملا نم مهوحن و مورلا يف عيابتلا

 دارأ نم نأ اك ى هنيميلف ةرمحب بوشملا وأ صلاخلا داوسلا دارأ نم الإ « دوسلا

 الو ى دبعلا ةليبق نييعت نم ادب ال : ليقو “ يشبحو يروركتك هنيع اسنج
 ملو اهيلك يرتشملاو عئابلا دنع ىرخألا ةفصلاب تواست نإ ةفصلا ركذ مزلي

 مئاهبلا كلت يف ( نسو ) اهلبق ءيج ةفص يأب يرتشملا ناك لب امهدحأ اهدصقي

 ةفصب وأ : هلوق مومع يف لخدي الو ( ضمب دنع ) ةمألاو دبعلا يف ماوعأ و
 رضاح ريغ انيمتم نوكي نأ ةمولعم ةفصب وأ : هلوقب دارملا _رال ةمولعم

 لوطلاو نوللا ركذ مهضعب طرتشي ملو “ هريغ وأ رم ام ىلع عئابلا هفصيف

 . ضرملاو

 رقتسي امي ناويح :ريغ نإو ) هب ءارثلا يف ( ةفصب نيبتي ام لك زوجو )
 وأ لجأل هب ميب اذإ ةمذلا هلبقت ال نيمتملا نإف ى نيعتم نوكي ال نأب ( ةمذب
 مومع يف لخاد ريغ اضيأ هرك ذ امو ى ةمذلا هلبقت ال طبضي ال ام اذك و « لجاع

 نا الإ اقيقر ولو ناويحب حصي ال : ليقو ) . ًرم امل ةمولعملا ةفصب وأ : هلوق
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 لوصألا نم طئاح وأ ضرأ كم الو > ةفصب لمبض وأ رصح

 نم مولعم ددعب الو ء رضحب ل نإ انإ وأ عاتم الو ص نيعت مل نإ

 نم وأ { زولو رايخو نامر ك وأ ضب

 ابئاغ انيمتم ناك نأب ( ةفصب طبض وأ ) هريغ وأ اقيقر ناويحلا ( رضح

 عابي ال نيعتملاو « نيعتم ريغ هنإف رم ام فالخب رضاحلاك اهب ريصي ةفصب فصوف

 : لاقي نأ لثم ى ةمذلا يف رارقتسا عم هب ىرتشي الو “ ةمذلا يف هرارقتسا عم
 هكيطعأو كنم هب اذك تيرتشا وأ ماع دمب الإ ككلم لخدي ال نأىلع كل هتعب

 لوطلاو ضرعلا نامب طرشب اراد وأ اتيب اذك و اذكب ءارسثلا زوجيو ى ماع دمب

 . ناسبلا نم هيلإ جاتحي امو

 وأ امهدنع روضحلاب ( نيعت مل نإ لوصألا نم طناح وأ ضرا كب الو )
 اهلوط اذك سنج نم اذك عضوم.يف ةلخت : لثم لاقي نأب فصولاب صيخشتلا
 دادضأ و نمألاو برقلاو ةدوجلاب فالتخالل اذك ةلخنك عورفلا يف يهو اذك

 . كلذ

 صخشي ملو ( وضحي مل نإ ءانإ وأ ) بوثو فيسو لعنك ( عاتمبالو )
 لب نييعت الو روضح الب ءانإلا و عاتملاو لوصألا ف زاوجلاب : لبقو “ فصوب

 رقتسي امم ةفصب نيبتي ام لك ز"وجو : هلوق مومع يف لخدي اك ةمذلا يف ةفصب
 يف راتخملا نأ ىلإ ةراشإو مومملا كلذب ءافتكا انه لوقلا اذه ركذي ملو « ةمذب
 وأ ضيب نم مولعم ددعب الو ) اهطبض رتل عنما ءانإلاو عالاو لوصألا
 نم وأ ) كلذ يف ضرقلا زوجي الف ضرقلا عيبلا نمو ( زولو رايخو نامر ك
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 زاجو ٥ » ر وأ رمتك نم ةبح اذكب الو > زرخ وأ رهوج

 همزل سأدسو رانيدب عاب نمو 2 مهردو لاقثمو رانيد نم ةيمستب

 . ٠ . ٠. . . (- ادقن ةضف سدلا نمت ضبق

 لك كلذ يف فالتخالل ( "رب" وأ زمتك نم ةبح اذكب الو ‘ زرخ وأ رهوج

 ال ةرثكلا بحلا يف دوصقملا ا نم ليق امل ال ص ةءادرو ةدوجو رغصو ًاربك
 نمثملا ةلق الب تدصق ول لب ص داحآلا دوصقملا نوكي نملا لق اذإ هنأل داحآلا
 ددعلاب عيبلا زاوجب : ليقو ى ةنمثم تناك اذإ اذك و ى رضحتو ًا“دع .دمتف زاجل

 نم رضحو نيع امب زوجيو ى قباسلا مومعلا يف لخدي اك « هنيبت ةفص عم مولعملا
 هئافخل ادج رسعتم نامرلاك يفخ ام نأ ريغ “ ضمب مهوت اك ال امطق كلذ

 نمض و لدبأ فصولا فالخ جرخ اذإو فصولاب زوجي د_ق نكل « هفالتخا و
 . دسفأ ام عئابلل يرتشملا

 ءاوس رانيد عبرك نهوحنو ( مهردو لاقثمو رانيد نم ةيمستب زاجو )
 روسك وأ ريناندك حاحص تعمتحا نإو ء ال مأ ةدوح وم رسكلا ةكس تنزاك

 عاب نمو ) ةمسقلا ناكمإل زجي مل ةلملا هنه فصنب لا۔ةو ى ريناندلا عابرأك

 رسكلا ( نمت ضبق همزل ) رسك و حيحص وه امم كلذ وحن وأ ( سأدْمو رانيدب
 حيحصلا سنج نم رسكلا ةكس دجوت مل نإ الثم (ةضف) لاثملا يف ( سدسلا ) 1

 نم ذخأي نأ اهنيب ام لصأو “ فرص كلذ نأل ةعلس عيبملا ناك ولو ( دقن )

 ص ليق اذك ص اهذخأي مل رسكلا ناكم بهذ ةعطق هاطعأ ولو ى مهارد يرتشملا

 هل دريو ص نيرانيد عئابلل يطعي نأب فرصلا دصق اذإ الإ كلذك سيل : تلق
 عئابلل يطعي نأ دصق لب ، كلذ دصقي مل نإو « رانيدلا سادسأ ةسمخ عئابلا
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 ربع نإ اذك ةيرق وأ نالف رايع وأ رايعلا اذهب مولعم ددعب زاجو

 عيبلا لطب 1 ات نإو > ةميقل اي اهريغ وأ ةضف نم رانيد سدُسو احيحص ارانيد

 . ظفللا رهاظب

 الثم ةضفلا نم هب ىآوسي ام رانيدلا سدُسي امهدصقل ارابتعا "حصي : ليقو
 ىلع زوجيف الثم ةضف نم اذك و اذك دصقلاو هسدس ظفللا لب “ فرص دصق الب

 رضاح ريغ ابهذ يرتشملا هاطعأو مهاردلا عئابلا دصق نإ امأو ى ابئاغ ولو لوق
 بهذلاب مهاردلا عاب دق نوكيف بهذلا نم الثم نزولاب رانيدلا سدس ظفلل ةاراجع

 يردقغملا هاطعأ و بهذلاب سدسلا عئابلا دصق نإ اذكو ى ابر اذهو رخاتم
 نأ دارأ هلعلف : تلق نإو ى ابر وهو ةبئاغ ةضفي ابهذ عاب دقف روضح الب ةضف

 نم درف روضحب ءافتكا ةضفلاب مآوقملا هرسك روضح نع رفاك رانيدلا روضح

 رضحي ال اقلطم رانيدلا ةقىقح دارفأنم درف سدس س'دسلاب هدارم نأ اك ةقيقحلا

 جرحتلا يغبني يذلا ابرلا باب يف رسعتم نكل نكم اذه :تلق ى صخشب الو
 دقف سدسلا ناكم تيطعأو ةضفلا ترضح اذإف : تلق نإو ى جرحتلا لك هنع
 ناك اذإ ابر ريغ : تلق ى اضيأ ابر اذهو « ةرضاح ةضفب رضاح ريغ بهذ عيب

 ظفللا مويام اهروضحب لاز ترضحأو ةضف امهدصقو رانيدلا سدسب اهظفل

 ولو زئاج اذهو “ دصقك اظفل ةضفو ربهذب ىرتشا نمك ناكف“امهدصق ضحمو
 . هب ىرتشا امم باغ امل فلاخم عيبملا نأل بهذ وأ ةضف ريخاتب

 ال : ليقو ى ( نالف رايع وأ رايملا اذهب مولعم ددعب ) عيبلا ( زاجو )
 يف منم اك نالف رايع وأ رايملا اذه باهذ ناكمإل ليكف ليكملا رضح نإ الإ

 نأش نهو « رايملا هركذل ريبعتلا طرش ( ربع نإ اذك ةيرق ) رايع ( وأ ) ملسلا
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 رضخأ نبت وأ بطر نم مولعم ددع وأ نزو وأ لمكب حصي الو

 الو > هنا وأب زوجو ج رضح ل نإ صاخ هتقو ام هون وأ حافت وأ

 نزوب زوجو ، ةزج اذكب الو ,ديأ يف دجوي مل نإ يراربلا يف اب

 نوللا نيعو لسغ نإ

 نأب قالطإلا ىلع رايملا اذهب وأ حدقلا اذهب عيب نم عنام الف الإو ريبعتلا رايعلا

 ٠ ة رضاحلا ةىن آلا رئاسب عيبك صقن وأ داز ول و : لوقب

 نيت وأ بطر أ نم مولعم ددع وأ نزو وأ ليكب ) عيبلا ( حصي الو )
 يف دجوي نأ مزلي ال هنأل «( رضحي مل نإ صاخ هتقو امم هوحن وأ حافت وأ وضخا
 طرتشي مل ولف ديدج ريغ ريصيف ةدم يضمت دقف دجو نإ و « لبقتسملا هنا وأ

 . زاجل ةدجلا

 وأ الجاع وأ ارضاح ( هناواأب ) ددملا ريغ يف ةمولعم ةفص ىلع ( زوجو )
 يف امم الو ) هناوأ يف نيعم تقو ىلإ لجؤم هناوأ نع جراخ ريغ تقو ىلإ الجآ

 مل نإ ) “ ءارحصلا يهو ى اهديدشتب ةي"رب عمج : _ ءايلا ديدشتب ( "يرارولا
 نإ "رم ايف خيشلا هيلإ راشأ لوق وه اك فصولاب يدنع زوجيو « ( ديأ يف دجوب
 هناوأ يف نيمم تقو ىلإ لجؤم وأ“هناوأ يف ناكو لوصولا نكمأو هلحم يف رثك

 . سانلا يديأب دجوي مل ابف مالكلا اذك و ى قبنلاو مطبلا بحك كلذو

 ال فوصلا عيب امطق ( زوجو ) ، ةفصلاب فوصلا نم ( ةًزجت اذكب الو )
 باغ نإ فالخنو رضح نإ قافتاب ( نوللا نيعو لسغ نإ نزوب ) اهلهجل ةزج
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 ددع الو نزو الب ريرح وأ ناتك وأ فوصك نم لومعم الو

 ٠. . ٠. . . . . . > رضح ل أم

 نإ : هلوق رهاظو ع رضاح هنأ “ لسغ نإ : هلوق رهاظو ت ةمذلا ىلع ناك وأ

 دارملا نوكي نأ لمتحيو ى ةمذلا ىلع فوصوم وأ نيعتم بئاغ هنأ « نوللا نع

 لسفلا ىلع ميبلا عقوأ وأ ى لسغ نإ : هلوق ىنعم نوكيف ى ةمذلا ىلع فصولا

 نول نم الوسغم يتمذ يف افوص الطر اذكب اذك و اذك كنم تيرقشا : لوقي نأي

 هداز امنإو ، لسغ اركذي مل نكل ط « ناويدلا ه و خبشلا مالك حيرص وهو ى اذك
 مدع ناك اذإ نوللاو نزولا يفكي لب ى اطرش يدنع لسفلا سيلو : يشحملا

 ى عيبم هنم ولخي ام “لق ريسيلا ررغلا نإف ، ريسي ررغ الإ هنم مزلي ال لسغلا

 فوصلا نزو دنع بارتلاب ررغلاو “ةرم اهف ريسيلا ررغلا زاوج خيشلا ركذ دقو

 ءادج هضفن يرتشملا ركذي نأ جراف آريثك ناك نإ و ى فوصلا ضفن ىلإ ريسي
 الإو هبلع ام ىدأ دقف عئابلا دافوأ نإف « هوحنو ثور البو بارت الب افوص وأ

 عئابلا ةنايخ تسيلو ى هل هديزي نزولا ناصقنب يرتشملا هعبتيو حيحص عيبلاف
 عيبلا كلذ يف ءاوسو ص ىل رهظ ام اذه ث [اح.حص ادقع دقع اذإ دقعلا يف ةحداق

 فوصلاب عيبلا ءاوسو ى فوصلا ةفصب لجآلا وأ لجاملاب عيبلاو روضحلاب

 هتبوجأو هيشاوح يف لسفلا الإ ةتس يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ ىبأو < هب ءارشلاو
 ء ةرضاحلا ةزجلاب عيبلا زوجيو ى ىوقألاو طوحألا عم ًافوقو _ هللا همحر _

 وه اك «يدنع زاج اهطضي امب تفصو و ةمذلا ىلع تناك وأ تفصوو تباغ نإ و
 . . فنصملا هعنم ولو اضيأ رم ايف خيشلا هيلإ راشأ لوق

 وأ فوصك ) نم وأ طوسو فخو قرقو لعنك دلج ( نم لومعمب الو )

 ص ( رضحي ملام ) تاحاسملاو عرذألا نم ( ددع الو نزو الب ريرح وأ ناتك
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 سنجلا نيع نإ نزوب محشلا زوجو - محل نم ليك وأ نزوب الو

 ‘ يرطلا ال حلاملا ُفَز ولاو كمسلاو

 بئاغنّيمتم وهو نوللا نايب عم اضرعو الوط عرذألا نم ددعلاب وأ نزولاب امأو

 «ناويدلا»و خيشلاو ؛دلجلا نم لومعملا يف اذك وهفالخ هيفف نيمتم ريغ ةمذب وأ
 عم عيبملا نم ددعلا يف اضيأ فلخلاو اقباس فالخلا خيشلا ركذ نكل « عنملا ىلع

 . نوللا نايب عم نزولا وأ عارذلا ددع

 ليك وأ نزوب الو ) فصولا عم نزوب ريرحو ناتك و فوص وحن زاجو
 ماظع عزن عم ةمذب وأ انيعتم فصو نإ زاوجلاب : ليقو “ رضحي مل ام ( محل نم

 نيع نا نزوب ) امطق ( محشلا زوجو ) “ سنجلا نايب عم احلام وأ ايرط
 ا۔ے كلذ وحن وأ ةرقب وأ ريعب وأ زعم وأ رنراض محش : لوقي ناب ( سنجلا

 . يديالا نيب دجوي مل ايف عنملاب ليقو « هبسك ىلع ردقي وأ دجو

 توح وهو ‘ توحلا نم عون ( فزولاو ) حلاملا ( كمسلا ) زوج ( و )
 مل يذلا مدقلا هلثمو ( حلاملا ) فيرخلا يف نوكي هنإ : لاقيو ‘ عبصإلاك ريغص
 ‘حلمملا يهو ى ةتقمقح يف ظفلل آاليعتسا اهلمشي ام حلاملاب ديرب نأ لمتحيو “ حلمي
 ء حيلمتلاو مدقلا نيب ينايبلا مزالتلل مدق هنكل ى حلمملا ريغ وهو « هزاجع و

 محلب زوجي ال اذك و « ( يرطلا ال ) : هلوق يف ٥يرطلاب هتلباقم كلذل لديو

 دعي يل رهظ يذلاو كلذ دجوي ال نأ فوخ ةلعلاو ى رضح نإ الإ يرطلا ديصلا
 دجوب ملو رضحي مل ولو ديصلاو توحلا نم يرطلاب ءارشلا زاوج عسولا غارفتسا
 خيشلا مالك يف فالخ مدقتو“اريثك هيلع رودقم ديصلا نكممناك اذإ يديألا يف

 . ةراشإلاو مومعلاب
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 ال > نزو وأ لكب لباتو ناعرك ببطب ١ و( ندعم نم جراخو

 { ددعب وأ ء اج نإو ناج رمو ؤلؤل وأ توقاب وأ رهوج

 ٤ ت رصح و (

 بشلاك - لادلا رسك و ميملا حتفب - ( نردنعمم نم جراخ ) امطق زوج ( و)
 الات امهريغو خينرزلاو تيربكلاو حلملا اهلثمو ى « ناويدلا » يف اك دمإلا و
 ةضفلاو بهذلا وحن امأو ، دمب هركذ امم ليك وأ نزوب كلذ لك ةعنص ىلإ جاتحي

 وأ ةكس وأ اعطق اهنم عنص ام هب حصي ال اك ليكلاب حصي الف ةعنصل جاتحي امم

 هيف ثحب رمو « ددعلاب لب اضيأ نزولب زوجي ال ككسملاو « ايلح
 وأ اقيقد نداعملا نم نوكي امف نزولاك ليكلاب ءارشلا زاوج يدنع يذلاو

 . ربكتلاك ىصحلاك

 هفارطأ وأ ةحئارلا بيط تبن لك وأ « مايقلا وهو ( ناحير ك ,بيطب و )
 رسكب - (لباتو) روفاكلاو كسملا و ربنعلاكو نارفعزلاكو ى لاوقأ “هقاروأ وأ

 - اهنيب واولا ناكسإو ءاتلا حتفو اهحتفب - لبوت : اضيأ لاقيو - اهحتفو ءابلا

 امأو ى فصوو ( نزو وأ ليكب ) ةيواركلاو نومكلاو لفلفلاك مامطلا رزب وهو

 وأ رهوجب ال ) :ضعب لاق هبو 0 يدنع ًافازج ولو امطق كلذ زوجيف « روضح

 نم ربكأ رحبلا يف تبني ضيبأ رهوج ( ؤلؤل وأ ) رمحألا هنم رهوج ( توقاي
 (ناجرمو) ص هرافص ناجرملاو ردلا رابك ؤلؤللا : دلاخ خيشلا لاقو “ ناجرملا

 ( امه ) دحأ ( ب نإو ) رمحأ هنم نأ اك ضيبأ وهو « رافص هنأ الإ ى ؤلؤللا نم
 افازج ( ترضح وأ ) روضح الب ( ددعب وأ ) روضح الب نزولاو ليكلا يأ

 . نزو وأ لبك و أ دع الب
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 عيب حصو . نيرخآلا يف روضحو نزوج زاوجلا : ليق رهظألاو

 ٠ . . اهضعب وأ ‘ رضحت ل نإو ةفلتنخح نامثأب دحاو

 ءارثلا زوجي ال هنأ خبشلا ركذو « « ناويدلا » مالك ريرقت يف يل رهظ ام اذه

 فلاختلل ةدح ىلع درف لك دوصقملا نأل ى ةرضاح تناك ولو يأ ى ددعلاب اهب

 ثيح نم ال رضاح ددعب وأ ةدح ىلع درف لكب ءارشلا زوجيف ى ربكلاو رغصلا

 . ةدح ىلع ةدحاو لك حفصتي ثيح نم لب طقف دوملا

 ترضح وأ : هانعم ‘ ترضح وأ : هلوقف هيلع فنصملا مالك لمح زوجيو

 لب “ ثرضح اذإ ددعلاب زاوجلا يدنع رهاظلاو ى ةدع وأ نزو وأ ليك عم ولو

 :ليقو “رهظألاو ) : ضمب لوق ىلع تباغ ولو ددعلاب تزاج ةفصب تطبض نإ

 زاجو ص ناجرملاو ؤلؤللا ( نيرخآلا يف ) اعم اهيلك ( روضح و نزوب زاوجلا

 رهشألا ةيمستب نافرخ اذكبو نزولاب ءانحلاو نزو وأ ليكب موثلاو لصبلاب
 ةنسلا متي مل اهف مايألاو رهشألا ركذي امنإو ى ناويحلا دالوأ اذك و “نوللاو مايلاو

 مقاوعلاب الو لماوحلاب الو“روصتي ال امم كلذ وحنو نيرهش شبك و ةنس فورخال

 رامس وأ بصق وأ بطح وأ رزج وأ لجف وأ ثا "رك وأ لقب ةمزح الو“اهنم

 ى ةفصب تطبض نإ زيجأو ى رضح ام الإ حاولأ وأ بشخ وأ ءافلح وأ فيل وأ

 . اضيأ ليكلا ءانحلا زاوج يدنع رهاظلاو

 رضحي مل (وأ ) يه ( رضحي م نإو ةفلتخع نامأب دحاو ) ءيش (عيب حصو)

 لجآ وأ الجاع ءيشلا ضعب عيب ةزاجإب لوقلا ىلع ضعب رضحو ( اهضعب )
 فالخ هلك كلذ يفف ،الجآ هضعبو الجاع هضعبو ادقن هضعب وأ “ادقن هضعبو

 عناملاو ى اعامجإ لجاع وأ الجآ وأ ادقن هضعبو الجاع هضعب زاوجب ليق اكال
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 . نم هبانم "لكل نيع نإ الإ \دحاو نمثب ددعتم ال عيب هب زئاج نم
 2 اهنامثأ تفلتخا نإو { ةقفصلا داحتاب زوجو ص نمثلا

 قفاو ام رضحو سنجلا فلاخ ام باغ نإ و« ةعيب يف تاميب وأ نيتميب كلذ ىرب

 الام فالخ ( عيب هب زناج نم ) زجي مل قفاو ام باغ نإ و « ال : ليقو “ زاج

 ةلخن عيبك ةمذلا يف نوكي نأ ىلع ى نيعملاو قبآلاو ةمذلا يف اك عيب هب زوجي

 نمثب الإ ءيش عابي ال :ليقو “ريمش و محلو رمتب رمثت عيبو بايثو مهارد و ريناندب

 اذكهو فلا_غ نمثب هضعبو نمثب هضعب عيب نإو “ لوآلا حيحصلاو < دحاو

 ددمتملا نم ( لكل نيع نإ الإ دحاو نمثب ددمتم ) عيب ( ال ) ةقفصب لك زاج
 سنج ادع امي هريغ وأ ماعط نم هيف امو افرظ عاب ولف ى ( نمثلا نم هبانم )

 ةصحو فرظلا ةصح نيع نإ الإ زجي مل ريناند ةرشعب آريمش و ةاش وأ فرظلا
 تدعحتا ولو زا۔ج نّسع اذإف ى ةرشعلا نم ريمشلا ةصحو ةاشلا ةصح وأ هيف ام

 . ة۔ةفصلا

 نإو ) نمثلا نم هبانم دحاو لكل نيعي مل ولو ( ةقفصلا داحتاب زوج و )
 نود تانمثملا ددمت نإ اذك و ى تانمثملاو نامألا تددمت دقف ( اهنامجأ تفلتخا
 ىلع ىلوألاب زاج نمثلا دحتا نإ اذك و ى امطق زاج ةقفصلا دحتت مل نإ و نامألا

 ىلعف اهضعب يف ببع جرخ اذإ و“ةددعنملا ءايشألل اهنامثأ يف ريمضلاو “ لوقلا كلذ

 نيع نإو ث انمث لكل نيعي مل نإ اهلك خسفنت ‘خسفنم بيعلا عيب : لوقي نم لوق
 خسفنا ايل نمث نييعت الب رثكأ وأ نائيش يقبو بيعملل نيع وأ انث لكل
 مل امو بيعملا خسفنا هضعبل وأ بيعملا ريغل انمث نيع نإ اذك و « هدحو بيعملا
 . هل نيعي
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 وأ اهاندأ وأ اهدوجأ وأ اهلضفأ و أ أ ريناندلا ىلعأ رانيدب حصي الو

 ج صقان وأ سخب وأ ءيدرب ال رانيد اذك نزو رانيدب وأ ‘ اهطسوأ

 2 ارانيد اذك فرص مهرد اذكب الو ، امهرد اذك هفرص وأ
 م

 هنأل ةبحلاو ةرمتلا يف ةيمستلا عيب زوجي : ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق
 عا ىلع زوجت ال تناك نإ و « اهيلع ةداهشلا زوجت اذك و ى ةمسقلا اهيف نكمت ال

 مل وأ ترضح لكل نيع نإ الإ دحاو نمثب ةفلتخ ءايشأ عيب زوجي الو ايهنم

 كددعت وأ ءاشأآلا بحاص دحتا ءاوس و نمثلا رضحم مل ولو زاوجلاب :ليقو رضحت

 ةدحاو ةقفصب مهءايشأ عيبي مهريغنم وأ مهنم ادحاو اولكو نأب نمثلا ف اذك و

 لا۔۔ عيب زوجي ال نكل ى مهريغ نم وأ مهنم ءاوس مهنامثأب يرتشي نم اولكوي وأ

 ةرم لوأ هرمأ نإ الإ ، هيحاص زاجأ ولو ى ةدحاو ةقفصب هريغ لامو لجرلا

 اقلطم زاوجلا : ليقو > هنونجم وأ هلفط نم هرمأ ىلو نمل ناك نإ زوححو ك كلذب

 . لك ةمىق نيبت ادإ

 وأ اهاندأ وأ اهدوجاأ وأ اهلضفأ وأ ريناندلا ىلغأ رانيدب حصي الو (

 يدنع يذلاو > اذك ةدلب زاوح رانيد وأ غلاب رانيد وأ كلذ وحن وأ ) اهطسوأ

 ال رانيدلا نأل ريمثلاو حمقلا يرتشي رانيدب الو “اذك ةدلب زاوج رانيدي هزاوج
 ريمشلاو حمقلا ءارش ف لوبقم هنأ ىنصم ىلع هزاوح حضا ولا : تلق > يرتشي

 نأ ةنيرقبو ببسو ةلآ هنأ ةقالمب يلقع زاج هيلإ ءارثلا دانسإ و ايهعئاب هدري ال
 فالخلاىلع اذك هيضقي وأ اذك يضقي رانيدب الو رانيدلا لعف ال يرتشملا لعف ءارشلا

 صخب وأ ) شحاف وأ ( ءيدرب ال) كلذ وحن وأ ( ارانيد اذك نزو رانيدب وأ )
 > ) ارانيد اذك فرص امهرد اذكب الو > اممرد اذك هف رص وأ صقان وأ
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 رانيدب الو ديجب زاجو . نالوق ى هالغ وأ فرصلا مات يفو
- 

 ص نالف برض وأ تيز وأ ارمت وأ ًافوص

 مولعم لالح طرش هنأل طرشو ميب كلذ نأ انماس ولو « نيذه زاوج حيحصلاو

 . طرش ال مهردلاو رانيدلا ةقيقحل نايب كلذ لب همف لمطمت ال عفن هيف

 رشع ةسمخ رانيد لك فرص ارانيد اذكو اذ۔ك عاب اذإ : « ناويدلا » يفف

 عيبلا يف فالخلا ةرم دقف طرشو عيب كلذ نأ انمس نئلو ص نالوقف امهرد

 عنملا رايتخا « ناويدلا ه رهاظ( نالوق هالغأ وأ فرصلا مات يفو ) “ طرشلاو

 اذهو ى زئاجلا رانيدلا : كلوق ةلزنم كلذل اليزنت زاوجلا رايتخا خيشلا رهاظو

 ىلغأ نيبو انه ىلغألاو ماتلا نيب قرفلاو ع طقف فرصلا مات يف حصي امنإ ليزنتلا

 روثعلاو هطبض برقف فرصلل نافاضم انه ءالغلاو ماتلا نأ ى اهلضفأو ريناندلا

 . انيقي هيلع رثعي الو رصحني ال هنإف كلذ لبق ام فالخ ى هملع

 نم هنأل كلذ وحن وأ ( اتيز وأ ارمت وا افوص رانيدب الو دتيجب زاجو )
 تيز وأ رمت وأ فوص نم ريناتدلل 1 ل وهجع هنألو ى طرشو عيبو ةعيب يف نيتعيب

 كلذ وحن وأ اهطسوأ وأ اهاندأ ةسك وأ ريناندلا ىلغأ ةيمك ةدلب يف نيبت ولف ى الثم
 وأ ،الثم رمت وأ فوص نم اهل ك وأ اهصقن وأ اهسخب وأ اهشحف وأ اهتءادر ةىسمك وأ

 ىلع كلذ زاج امولعم اددع وأ نيرانيد اهنم دحاولا نزب ريناند اهيف تدجو

 وأ اتيز رانيدب وأ افوص رانيدب زوجي : ليقو ‘ فوص رانيد وحن يف فالخ
 رانيدي ( وأ ) ى « ناويدلا » يف هيلإ راشأ اك اقلطم كلذ وحن وأ ارمت رانيدب
 برضت اك هرمأب وأ هديب بورضم ءاوس ( نالف ) بورضم يأ « ( برض )
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 نكي مل نإ ةضف لاقثمبالو مهارد رانيدب الو ديأب دجو نإ زاجو

 قناد فصن وهو لقص وأ قناد وأ ةبورخ وأ مهردب الو 4 فرعأ

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ؟ زاجو > ايهذ مهرد سدس وهو

 هديب برضي ادرف نالف ناك نإ الإ « زاوجلا رهاظلاو «ناطلسلا مسر ىلع ةكسلا

 . دجوي ال هلعل ه

 ص آدج دوجولا ةليلق وأ ةيناف ةلحمضم ةكسك ال ( دياب دج و نإ زاجو )
 يطبارمب وأ ينسح يطبارمب وأ ينسح وأ يطبارم رانيدب الو : «ناويدلا» يف لاق

 اهبرمة كرت نإو “ كلذ ريغ : ليقو “ ينسح هفصنو يطبارم هفصن وأ ينسحو

 زاج عفدم ةروص اهيف يتلا ةيسلدنألا ةيمورلا راودألاك ةريثك ةيقاب اهنكلو

 ةضف لاقثم الو ) “رانيد مهاردب الو ( مهارد رانيدب الو ) “ اهب عيبلاو ءارشلا
 (مهردب) وأ ةضف رانيدب ( الو ) ‘ ةضفلا نم لاقثملا توبث يف ( فرع نكي مل نإ
 ،ةلايرلا نث فصن يهو ةضفلا يف يه امنإ ةبورخلا نإف ابهذ ( ةيورخ وأ ) ابهذ
 برضت دالبلا ضعب يف ةبورخلا تناكو“هيف زوجتف بهذلا يف فارعألا ضعب يفو
 ديدشتو فاقلاو داصلا رسكب - ( يتلقص وأ ) ابهذ ( قناد وأ ) ةكس

 سنوت لباقم يف ةيلاطيإ ةريزج يهو ، طبضلا كلذب ةيلقص ىلإ بسن = ماللا
 لكب الو ( مهرد سدس وه ) : هلوق ( و قناد فصن وهو ) « رحبلا ضرع نم
 ( ابهذ ) : هلوقو ى ةضف نم وأ بهذ نم سلفك هسنج ريغ ىلإ بوسنم
 ردقيو ى مهردب : هلوق ىلإ دئاع وأ “ تيأر اك هريغل هلثم ردقيو ى يلقصل دئاع

 . هريغل هلثم

 : لاق نإو ى ةينسح اهفصنو ةمطبارم اهفصن ريناند ةرشعب ( زاجو )
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 ‘ ران.د فصن و ربن اند ةرشعب و 0 اهلثمو ةرشعو رانيدو رانيدب و

 نييبت الب هسكعك هسمخو اهترشعب وأ فصنو ريناند رشعب : يفو

 . .- نالوق ء دئازلا

 . ‘ ةينسح اهفصنو ةيطبارم اهفصنو زاج : ليقو “ زجحي مل ةينسحو ةيطيارم

 نورشع كلذف ( اهلثمو ةرشه ) ب ( و ) نارانيد كلذف ( رانيدو رانيدب و )

 ةرشع ةعبرأب عاب نإو ى اذكهو نورمثعو دحاو كلذف ةتسو ةسمخو ةرشعب و
 ركذ اذإ و > نالوقف كلذ وحنو نوسمخو تس كلذو تارم عبرأ ىلإ [مهرد

 . امطق زاج ةدقعلا يف ةكلذفلا

 رسكلا هيف نسب امم كلذ وحنو ( رانيد فصنو ريناند ةرشعب ) زاج ( و )
 س ريناندلا ةرشع يأ ى( اهت مشعب وأ فصنو ريناند ةرشعب :يفو ) ، ءيش يأ نم
 هنأب باحو « ذاش دراولاو عنملا حيحصلاو ى دودعملا ريمض ىلإ ددملا ةفاضإ هيفو

 ةبسن نايب ثيح نم لب “ دودعم هنأ ثيح نم دودمملا ريمضل ةرشعلا فضي م
 انه دارأ اذكف ى ديز ىلإ ةبوسنملا ةرشعلا ديرت ديز ةرشع : لوقت اك ددملا

 « ةرشعو ريناند ةسمخ وهو « ( هسكعك ةسمخو ) ى ريناندلا ىلإ ةبوسنملا ةرشعلا

 وه امم ‘ كلذ وحنو ةرشعو رانيد فصنبو ‘ فصنو رانيد ةئامو
 فصنو ةرمثع : لاق ذإ ى رانيد فصنو : الثم لقي مل ذإ ( دئازلا نييبت الب )

 رسكلا فطع يف يدنع زاوجلا حيحصلا ى ( نالوق ) ةرشع فصنو ةرشع وأ

 ىلع عضي رسكلا ناك نإ ايس الو “ كلذ وحنو عبرو ةرشعو « فصنو ةربشعك

 فصن فصنلاب دارملاف “ فصنو ريناند ةرشع : لاق اذإف « دارملا روهظل ةدح

 ءةسمخو ريناند ةرمشع : لمق اذإو ‘احوجرم زوجي اذك و “ةرمشع فصن ال رانيد
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 ى ةرشعو رانيد فصن : ليق اذإو ى مهارد ةسمخ ال ريناند ةسمخ ةسخجلاب دارملاف

 . اذكهو ى رانيدلا فاصنأ ةرشع ال ريناند ةرشع ةرشعلاب دارملاف

 ى دارملا ىلع اليلد نوكي امب قطن نإو ى عنملا رايتخا : « ناويدلا » رهاظو

 كنم هيرتشأ : لاق وأ ى ةسمخ كديزأو ريناند ةرشع كيطعأ : لوقي نأ لثم

 ةدايزلا لصأ نآل « زاج “كلذ وحن وأ ةسمخ كديزأ : لاقف ، ال : لاقف « ةرشعب

 اذه ‘يَفنصنب يفو ى اههبشأ ام اذك و ى هيلع ديزملا سنج نم نوكت نأ اهظفلب

 رانيدلا عابرأ ةعبرأب وأ كرانيدلا ثالثأ ةثالثب وأ ، رانيدلا يفصنب وأ « رانيدلا

 : « ناويدلا ه يف راتخا ى نالوق ى رانيدلا اذه : كلذ يف لاق وأ

 كلذ وحنو هعابرأ ةسمخ وأ هثالثأ ةعبرأب وأ رانيدلا فاصنأ ةثالثب زوجي الو

 : لا۔ة وأ ى اذهب وأ رانيدلا اذهب : لاق نإو ث ءيشلا تايمست نم رثكأ هيف ام

 كنمثملا يف قباسلا فالخلا هيفو “ زجي مل ايهفصنب وأ ايهنم تئش امب وأ ايهنم دحاوب

 ل وأ هنزو ملع امم ريناند اذه نزو وأ ص هددع ملع امم ريناند اذه ددعب عاب اذإ و

 نم انزو وأ اليك اذكب : لاق نإو ى زاوجلاب : ليقو ى زجي مل نيعم هنكل و ملعي

 ص بيع هيف نكي ملام « هل : ليقو « عونلا يمسي ىتح زجي مل بوبحلا نم بح
 ء نراغآلا نم امهريغ اذك و ى افالخو اقافو بابلا لئاسم يف ريناندلاك مهاردلاو

 رانيدب وأ ةاش الإ رانيدب زوجي الف مولعملا هسنج الإ نمثلا نم ءانثتسالا زوجي الو

 سرال “ عنملا حيحصلا ‘ نالوق « امهرد الإ رانيد يفو ى ةبحلا ملعت مل اذإ ةبح الإ

 رايدو ةاكزلا رانيد فالخب ص مهاردب طبضي الف صقنيو ديزي رجتلا رانيد
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 اضيأ عقاو وهو نمثملا يف ءانثتسالا نم روص يف فالخ رمو ى حاكنلاو ءامدلا
 . نمثلا ق

 وأ ا_قناد وأ ايلقص وأ ةبورخ اذك و اذكب زاح : ناويدلا , يفو

 روثلا اذه فصنب زاجو ى اضيأ بهذلا ريغ يف زوجي : ليقو ى ابهذ اطاربق

 ٠ ھا > كلذ وحنو

 نأ لصاحلاو 2 عنملا اوححص فالخ كلذ وحنو ناريثلا هذه فصنب : يقو

 رثكأب عابف اذكب هعاتم عيبي نأ ىون نمو ى نمثلا يف مالكلاك نمثلا يف مالكلا

 نإ اذك و « يرتشملل : ليقو « ءارقفلل : ليقو “ يدنع حيحصلا ىلع دئازلا هلف

 صقانلا يطعي : ليقو “ يدنع كلذ هلف لقأب ىرتشاف اذكب يرتشي نأ ىون

 در رثكأب هل عابف اذكب نالفل عيبي نأ ىون نإو ى يرتشملل : ليقو « ءارقفلل
 نالف نم اذكب يرتشي فأ ىون نإو ى هيلع "در ال : ليقو ى ءارقفلل ال دئازلا هل

 لئاسملا كلت يف ىون نإو ه هيلع ةدايز ال : ليقو ث صقانلا هل داز لقأب ىرتشاف

 ص هيلع الف رثكأ وأ لقأ دجوف كلذ دجي مل نإ اذكب يرقشي وأ اذكب عيبي نأ
 الإ كلذ هرك اهب عيبي نأ هاونو “ال : لاقف ؟ ةرشعب عببتأ : هل ليق نمو

 ال :لاقف ؟ اذكب عيبتأ : ليق نإ“ رثكأ دجي مل نإ الإ اهب عيبي ال هنأ ىون نإ

 عيبم يف سكام نمو « كلذ سكع ىلع ءلرشلاو ى عببيو رفغتسيلف هلادب مث
 هل هرك رثكأ وأ عئابلا لاق ام ىوسي هنأ ملع دقو « نمثلا ضعب “طح بلطو

 . ليق ايف كلذ
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 نأ ىلع آرانيد اذكو ‘ امهرد اذكب اتيش دحاول نانثا عاب نإو

. 2 . .. . 
 . حصي مل ذخآ يف عونب لك درفني

 ىلع ارانيد اذكو « امهرد اذكب انيش ) رثكأ وأ ( دحاول نانثا عاب نإو )
 قيرف درفني نأ ىلع ائيش رثكأ وأ ةئالث عاب وأ ( ذخا يف ع ونب لك د رفني نأ

 لك درفني نأ ىلع رثكأ وأ ةفلتخم نامثأ ةثالثب هوعاب وأ « اذكب قيرف وأ اذكب

 مهاردلا نأ ىلع اودقع ولف ‘ لك مهس نث لهجل ( "حصي مل ) كلذ وحنو دحاوب
 . ملعأ هللاو ى لهجلا مدعل زاج كلذ وحنو نالفل ريناندلا و نالفل
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 باب

 ةلدابمو ةلاقإو ةيلوتو عيبك ةضواعم هب دصق ام بيعب دري

 باوثل ةبهو نيدو دقن وأ ملس يف ذوخأمو

 باب

 بيملا يف

 فرصو ( ةلاقإو ةيلوتو عيبك ةضواعم هب ) ت ( دصق ام بيعب در )
 ةضوامملل امسق اهلعج كلذلو ى معأ ةضواعملاو نيلئاتملاب ةصتخم يهو ( ةلدابمو )

 هذه هل عيبي نأ وه ( دقن وأ ملس ف ذوخامو ) اهريغبو ةضوامللل اهب لثم ذإ

 ءاش نإ هلحم يف يتأي ام ىلع اذك و اذك فنص نم اذك و اذكي مهاردلا وأ ريناندلا

 لجألا و لجاملا عم هلمشيف لجألاو لجاعلل لباقملا معألا دقنلا امأو ڵ هلا

 ةيطع ىمستو هل بوهوملا نم يويند ( باوثل ةبهو نيدو ) عيبلا ةظفل
 نأو ى ةمدخب ولو ءيشب هيلع كيفاكي نأ ىلع ائيش ديزل يطعت نأ لثم ى باوثلا
 اهيلع ىزاهجملا ة۔,هلاب دارأف ى ام ءيشب هبفاكت وأ هيطعتف كلذ ىلع ائيش كيطعي

_ ٣٩٦ - 

 



 > كلذ هب دصق ايف و .0 هل ال ةبه و هفدص ال > ق افت ١ ةعفش و

 . . . .. مراكملا

 وأ ؛نمثملاو نمثلا بيع هلك كلذ يف ءاوس ( ةعفشو ) 0 رهظأ يهو اهب ىزاجملاو

 ةيلوتلا يف بيعب دري امنإ نكل ى بيعف نمثملا وأ نمثلا الإ نيبناجلا يف نكي م
 نم ( اقافتا ) هلك كلذ ىف درلا ىلع قفتا "ىلو وأ لاقأ نم دنع ثدح ام ةلاقإلاو

 نكل ى حيحص هنأب لوقلا باحصأ نم وأ خسف بيعملا عيب نأب لوقلا باحصأ

 هبو شرأآلا هلو حيحص : مهضعب لاق دقف الإ و « راتخا وهو ةدر يرتشملا ءاش نإ
 خلا ةضوامم هب تدصق ايف بيعلا رثؤي :لوقي نأ ىلأوألاو « دالبلا هذه يف لمملا

 نإف ص قلطملا لوبقلا مدع درلاب دارملا نأب باجي دقو ى ةثالثلا لاوقألا لمشيف
 درلا لمشي ام درلاب دارأ وأ « شأرأب لب اقلطم هلبقي مل شأرأب بيعملا لبق نم

 يرقملا ريخ نم لوق وهو يرايتخالا درلاو « خسفلاب لاق نم لوق وهو بجاولا
 ةقيقحلا نيب عمجلا مزلي نكل « عئابلا ىلإ شرأآلا درو ى شرأ الب لوبقلاو درلا نيب
 اضيأ ثحبي هنإف دعبو ى زاج هش"رأ در ىلع بصعملا در قالطا نإف ى زاجملاو

 ع بصصلاب درت ال : لاق نم مهنم نإف ث قافتالا ىوعد ثح نم باوثلا ةبهب

 الوأ ةبوهوملا يهو اهيلع يزجملا امأو “ عيبلا ماقم موقت ال اهنأب ةكرب نبا حرصو
 مل ءاش نإو اهردقب باثأ و اهلبق هل بوهوملا ءاش نإف ى هماقم موقت ال هنأ حضاوف

 لوبقلا دعب علطا نإو ى هيلع عمجب آلوأ بيملا ىلع علتطا اذإ اذهو « اهلبقي
 يأ ( هلال ةبهو ) لفن وأ ةاكز ( ةقدص ال ) اهيلع يزملا يف اك فالخلاف
 . باوثل ال

 دصق ايفو ) هيف در ال كلذ لك ص ةيدهلا لمش و تارافكلا عاونأ كلذ لمش و

 مضب - مركم وأ ةمركم عمج ( مراكملاو ) ةضوامملا نم روكذملا ( كلذ هب
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 درلا ضوعلا يف ريتخاو ‘ نالوق ، نهرو ضوعو ةرجأو قادصك

 صقن ام لكلا دنع دقعلا يف ةرثؤملا بويعلاو 2 همدع نهرل | يفو < هب

 . . . قلخلا نع

 اهنوك و ص ليق اذك ةيدو شرأو ( ةرجأو قادصك ) ”مركل لمف امهو _ امهءار

 نوكل اهب عربت لب دقعت مل ةرجأ دارأ نإ الإ ىلوأ طقف ةضواعملا هب تدصق امم
 نازيملاو لايكملا ةرجأك و ى ةرجأب لمعي نمم ناكو ى دقع الب الماع اهبحاص
 يرتشملا فاخ اذإ رتشم ديب عئابلا هلعجي ام وه ( ضوعو ) ةماجحلاو لحفلاو
 ، نهرو ) هباب يف يتأيام ىلع لوصألا يف كلذو هارتشا ام دحأ ىتحتسي نأ
 ريغ ةبه يف اضيأ نيلوقلا تدثأو در ال هنأ : « ناويدلا ه يف راتخا ى ( نالوق

 ةدابع وهو عفن هيفو قالخألا مراكم نم وهو « نالوقلا فلسلا يقو « باوثلا
 اذك و « يرتشملل نانئمطاو ةئنهت همف نأ مركلا هيف ضوملا نوك هجوو ى اعطق

 اعفن هرجأتسي نأ لوق نوكلف ةرجألا امأو ى قحلا ىلع ةدايز امه ذإ نهرلا

 . ءانع د رجب لب لام الب الام ذخأي ناك ذإ ريجالل

 ءاش نإ بيعلاب يأ ( هب ) درلا زاوج يأ ( درلا ضوعلا يف ريتخاو )
 هلك كلذ يف رثؤي بيعلا نأ يل رهظي يذلاو إ هعصدع نهرلا يفو ) هل ضوعلا
 فالخي٬ذخؤي نأ ال كدعب عابي نأنهرلا يف ربتعملا نأ الإةضوامملا بناجل ةاعارم
 ( لكلا دنع دقعلا يف ةرثؤملا بويملاو ) ذخؤي هنآل ىوقأ بيعلاب هدرف ضوملا

 درلاب يرتشملا رييختو ‘ ضعب دنع شأرألاو ضعب دنع خسفلاب نكل « ءايلعلا لك
 درلا مدع لوق يف بيملل شرأ الو ى صقن ام ناصقن يأ ( صقن ام ) ضعب دنع

 ىنعمب اهمضب وأ ماللا ناكسإو ءاخلا مضب ( قنلئخلا نع ) رابتعا ةيهك هنأل
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 تاداعلاب فلتخيو ، عيبملا نمث يف ارثؤم اصقن ةيعرثلاو ةيعيبطلا
 ٠ . ٠ ٠ . ٠. . . > نامزألاو

 يف درفم وهو ءينلا هيلع هللا رطفا ام ىنعمب _ ناكسإف رسكب - وأ ةلصخلا
 ةرطفلاو ةلصخلا نإف ص ةعامجلا ليوأتب ال ىنعملل آرظن دعب ايف هثيناتف هلك كلذ
 يقلا ةرهاظلا ةفصلا ماللا ناكسإو ءاخلا حتفب ىقْلَتخلا : ليقو ى ناثنؤم

 كلذ يف لصألاو « ةريصبلاب كردت ىتلا ةنطابلا - نيتمضبو _ « رصبلاب كردت
 نأ زوجيو ى انه بسنألا وهو كلذ ف فدارتلاب ليق دقو « افدارتم نوكي نأ

 ماللا ناكساو ءاخلا رسكب - هقلخ عمج - ماللا حتفو ءاخلا رسكب - نوكي

 ةممبطلا سايقلا ( ةيعيبطلا ) ةثنؤم هتادرفم نألو ةعامج هنأل دعب ايف ثينأثلاف

 . اهدعب ةانثملا فذحو ى ءاطلاك ءابلاو - حتفب

 دبع نم تصقن اذإ ةفعلاك ( ةيعوشلا ) قلخلا نع صقن ام ناصقن ( و )
 يمفاشلاو كلام لاق هبو “يتأي اك ببع ىنزلا نإف قرسي وأ ينزي ناكف ةمأ وأ
 ص بسع ةالصلا كرتو يتأي ام ىلع ىلوملا لام ريغ نم ةقرسلاو ى ةفينح وبأ ال

 ء اضيأ نبدلا يف فلخلاو يمفاشلل افالخ يتأي ام ىلع ةمألا يف ببع جوزلاو

 لعف قاع ام بيسعلا نأ كلذو « الف الإو بيمعف ةيدعتلا لبق نم ناك نإ : ليقو
 ى جراخ نم نوكي دقو ءيشلا يف نوكي دق قئاملاو ى مسجلا لعف وأ سفنلا

 دنع فالخ شحولا ف ببع هنوك يفو ص كلام دنع بسع ةبادلا يف لمجلاو

 نوكي نأ لثم ( نامزألا و تاداعلاب فلتخيو عيبملا نمث يف ارثؤم اصقن ) انموق
 نوكي نأ امإو “سكملابو رضاحلا رصعلا لهأ يف ال قباسلا رصعلا لهأ يف ابيع
 هنوك نامز ىلإ ىقبي امم ءيشلا ناكو كلذ وحن وأ ءاتشلا يف ال فيصلا يف ابيع

 . بيمف ابيع
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 ابيع هملع ولو هعئاب ىلع بيعب عيبم مكاح دري ال : ليق مث نمو

 دنع ًابيع ءيش نوكي امبرف ص مهدنع بيع هنأ لودع هربخي ىتح
 ثرح دلبب ةبيعم اهدحو ثرعحت ةبادك 2 نيرخآ دنع هسيلو موق

 ه نامزألا بسحب اذكو ، دحاوب ايف ال جاوزأب هيف

 ىتح ابيع هماع ولو هعاب ىلع بيمب اعيبم مكاح دري ال : ليق مث نمو )
 لودعلا دنع يأ ( مهدنع بيع هنأ ) ب نانثا زيجأو ى ةثالث ( لودع هربخي

 ى ملكتلا ريمض نع ةبيغلا ريمضب ربعف “ اندنع بيع هنأب : لوقي نأ لصألاو
 ك دحاو ىنعمب مهدنع : هلوق ف ريمضلاو “ لودع هربخي ىتح : هلوق ق لودملاف

 ( هسيلو موق دنع ابيع ءيش نوكي امبرف ) يك اكسلا قيرط ىلع تافتلا كلذو
 الو ( اهدحو ثرحت ) ثردلل اهارتشا ( ةبادك نيرخآ دنع ) ابيع اسيل يأ
 ثرحي دلبب ةبيعم ) يهف ‘ عرزلل ضرألا بلق ثرحلاو ،اهريغ عم ثرحلا لبقت

 بسحب اذكو ى دحاو ) ناويح ( ب ) دالبلا نم هيف ثرحي ( ايف ال جاوزاب هيف
 اهب در احيرش" نأ ىتح ى ابيع تناك مث بيع ريغ تناك اهنإف ةمقهلاك ( نامزألا

 ؛كلذل اهنمث صقنف اهتهركف سوفنلا يف رثأ هنآل ابيع تناك رعاشلا اهباع امل اسرف

 ةرئاد يهو ى اهتافص يف الو ارج يف الو اهمسج يف اصقن ةعقملا نكت مل ولو

 وأ « نيفتكلا ىلل هعنم عفترا ام ضرع يق وأ ى رهظلا طسو ضرع يف نوكت
 ةململ وأ ‘ سرفلا لجر بيصت ثيحي يه وأ ى ردصلا ماظع فارطأ ىقتلم

 . رسيلا هبنج يف ضايب

 



 باتك يف _ يسويلطبلا ديسلا نيا وهو - سلدنألا ءاملع ضعب لاق

 ص ةعقملا ةرئاد ركذو ث لبخلا رئاود يف « باتكلا بادآ حرش يف باضتقالا »

 : ىنثملا نب رمعم ةديبع يبأ نع ركذو ص سرفلا روز ضرع يف نوكت يتلا : يهو
 عوقهم سرف ءارش لجر دارأ ىتح « عوقهملا ليخلا ءاقبل ةعقملا نوبحتسي اوناك

 : رعاشلا لاقف “ هنم هعيب نم هبحاص عنتماف

 اهعاتم ارح دادزاو هتليلح تضعنا ءرملاب عوقهملا فرع اذإ

 سرفلابك ر اذإ لجرلا ناكف : ليق ى ابحتسم ناك نأ دمب اهوركم راصف

 هدجوف اسرف ىرتشا الجر نآ ىوريو ص هتحت قرمي نأ لبق هنع لزن عوقهملا

 ذخأ عئابلا ىلع بج وأف يباحص وهو رمع يضاق حيرش" ىلإ هعئاب مصاخف اعوقهم
 وأ برم وأ معطم نم بيعلا اذه عنميأ : عئابلا هل لاقف “ نمثلا ةدرو هسرف

 ام معز رعاش لوق لجأ نمفأ : عئابلا لاق « ال : لاق ؟ يرج وأ ةوق نم صقني

 ذخف سانلا دنع ابيع راص دق : حيرش لاقف ؟ يلع هدرت ءاش ام لوقت و معز

 ءيشلا نوكي دقو ص عامجلا ةوهش اهالح :ةأرملا تضعناو ؤاذه نم ينعدو كسرف

 ضعبلا يف ال ةنسلا ضعب يف ابيع نوكي ام امأو ط ببعم ريغ نوكي مث ابيعم
 كلذ ناك اذإ ابيع هيف نوكي ال يذلا تقولا يف دقعلا عقو ولو “ بيمعف رخآلا

 . بيع تقو وهو ى اذك تقو اهمجارب هنأ ةبادلا كلت يف امولعم بيعلا

 نإف ص بسكلل وأ فلملل ال حبذلل ةارتشملا ةبادلاك لاوحألا فلتخت اذك و
 هنكل هناصقنل بيعم هنإف ع يصخلا دبملاكو ى اهنابيعي ال نانسآلا علقو جرملا
 وأ ى بيعم نكي مل رادلا ىف ةمدخلل يرقشا نإف ع ندملا ضعب يف هنم رثكي
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 . تال َوطمل ١ عج ارف

 بيع ريغ وأ بيع هنأ لودملل نيبتي مل نإف ‘ سانلاو هيف لاحلا فلتخيف ةراجتلل
 نم ملع نإو “ بيع هنأب مكح بيع هنأ ململا نم مكاحلا ملع دقو « ةدلبلا كلت يف
 هملعب كحي : ليقو “ لودملل جاتحي لب هملعب كحي ال : ليقف بيع هنأ دلبلا ةداع

 هيف “ اهريغو هتداهش نم رمأ لك يف اذك و ى ريغ ال ءاضقلا سلجم يف هل لصاحلا

 بوبع يف ةعوضوملا ( تالوطملا ) بتكلا ( عجارف ) ص قباسلا فالخلا
 بسحي فلتخي ا۔م نايب يف مالكلا تطسب يتلا هقفلا يف ةعوضوملا وأ ‘ باودلا
 نم صقن ام لك نأ اهلصاح و اهتدجو نإ ةحصو ابيع لاوحألا و دالبلاو نامزألا

 . بسع وهف ءيشلا ةمق
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 باب

 وأ ةرومطمو اهيف راغ جورخ اهب لصتمو ضرأ بويع نم

 0 لجام وأ رثب

 باب

 بيع وه ام نايب يف

 اهيف بيع وه ام ركذي هنإف عيزوتلا ىلع ( اي لصتمو ضرأ بويع نم )
 اهيف راغ جورخ ) ةوادنو اهتويب يف قوقشك اهب لصتم يف بيع وه امو
 ناصقن وهف سرفلاو ثرحلل حلصي ال كلذ نإف ( لجام وأ رئب وأ ةرومطمو

 قيقحت اذه“ابيع كلذ نكي مل سرفلاو ثرحلل ال تيرتشا نإو ىةيثيحلا كلت نم

 ال ديقلا اذه نإف بعت مل الإو آبرخ ناك نإ كلذب باعت اهنإ ليق ام ال ماقملا

 رهاظو « ينا۔ولا هذيملتو يشحملا هتبثأ نإو “ فنصملاو خبشلا مالك نم رهظي

 ص ثحي لح وهو : ينارولا لاق ى ةميقلا هي تداز ولو بيع كلذ نأ خبشلا

 . عيبلا لطبي وأ ش"رآلا ذخأيو هكلمو عيبلا يف كلذ لخدو
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 ماوه وأ رأفل نإو .رحج وأ رجح وأ ندعم وأ رجش وأ ثرحب رضم وأ
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 3 اهئام يف وأ ص اهيف كيرش وأ { اهراوجب زئاج وأ ڵ ةيذؤم

 ( وأ ) ردنبلا وأ تابنلا وأ ثارحملا رضي ءاوس ( ثزح "رضم وأ )

 كارتشالو سرفلاو ثرحلل حلصي ال هنأل ‘ ( ندعم ) جورخ ( وأ رجش ) ب
 ضرألا كلمتي نأ لبق هنودصقي اوناك نإ هيف نوك رقشي هنإ :ليقو ى هيف سانلا

 ؛ بسع ال اهيرتشمل وهف اهعاب اذإف « هدحو هل وهف كلذ لبق ضرألا كلمت نإ امأو

 تابنلاب وأ ثارحملاب رضمو سرفلاو ثرحلا نم عنام ( رجح ) جورخ ( وأ )

 هجو ىلع هنوكل وأ ضرألا ق هقممتل وأ هتّلقل هيف لهاستي ل نوكي ثيحب

 : هلوقف ‘ رابك ريغو تبان ري۔غ هنكل اهلخاد وأ ارابك ةراجح سيل ضرألا

 سيلف ةمسقلا صقني ال ناك اوو ى معأ هنأل هنع نغم « رحش وأ ثرح ةرضم وأ

 معأ اذإ هريغل ررضتي ال ناك ولو كلذب ررضتي امل يرتشملا ىرقشا نإ الإ بيعب
 . هب ررضتي امم اذك و كلذل يرتشي هنأ عئابلا

 ماوهلا هرفتحي ام وهو _ ةنكاس ةلمهم ءاحف ةمومضم مب ( .رحج وأ )
 . همف روغي نأ ءاملل ةرضمو هتامنو هراثل وأ ناسنإلل ررض ل نأل 2 عابسلاو

 ناك نإ ابس الو ةيح وأ برقعك ( ةيذؤم ماوه وأ رافل ) وأ لمنل ناك ( نإو )
 جورخ ( وأ ) ى ابيع نادفلا يف لمنلا سيل : ليقو ى بيدو عبضك عبسل

 (اهنام يف وأ اهيف كيرش وأ) رئاج اهراوج عضوم يف يأ “( اهراوجب رئاج )
 لباق هلعل و 0 وه نمل يرتشملا ملعي مل ابيصن ىنثتسا ناب هبيصن ىنثتسا دق هنآ عم

 ص رئاج يرتشملا هملعي ملو عئابلا هامس لجرل هملع وأ ، هريغ ةكرشل ال عئابلا ةكرشل
 ص كلذ وحنو هنم اذك يقس وأ بج ءلم هل نوكي نأ اهئام يف هكارقشا لاثمأ
 ءاملا لصو اذإو ع هل فرصم اهاقسم سفن يف وأ هل ءاملا نم اهتلضف نوكي نأ و
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 رئاخجإلا نأل كلذو ك ءاملا اهنع دروأ ًافرهم اهنم رئاجلا حتف اهنم اذك عضوم

 مامإلا نامز يف ولو بيع وهف ى مهرضيو ‘ سانلا قوقح بصغي هنألو ى نوجي
 “مكحلل عفارتلا ىلإ مولظملا جاتحيف مامإلا نامز يف ولو بصغيو نوخي هنأل لدملا

 نم نادقف رئاجلا ىلع ةنيب دجوت ال دقو “هقح ذخأ نإ رئاجلا هيلع دقح امبرو

 . هملع تدجو ولو ظاتفي دقو “ هنم افوخ اناك وأ اهلصأ

 ( ىلصم ) وأ ةسينك ( وأ دجسم وأ ةربقم ) وأ ناربق وأ "ربق ( اهب وأ )
 كلذ ءانثتسا همزلي ال : لاق نم لوق ىلع وأ ،هنثتسي ملف كلذ ءانثتسا همزلي م اذإ

 ءاوس ةصاخ وأ ةماع ( سان عمجم وأ ) 0 ةصاخل نإو ص ( قوس وأ قيرط وأ )
 مل مهعنم اذإ وأ ى مهعنمي نأ ردقي ال نكل ص مه اقح نكي مل مأ مهل اقح ناك

 ىلع فقوتي نكل ص مهعنم ىلع ردقي ناك وأ اهل آرا_ج اوناك ول اذك و « اوعنتمي

 مهل اقح نكت مل وأ مهل اقح ( مهل ةيقاس وأ ) “مالك ظيلغت وأ عازن وأ مهل جالع

 ةعفنم عيب زوجي هنأ تمع دقو ى مهعنم نإ نوعنتمي ال وأ مهعنم قيطي ال نكل

 ص ةمهلاب وأ عيبلاب مهتيقاسو سانلا عمجب يف كلذ يرجيف فالخ ىلع اهدحو

 ابيع تناك الإ و اهيلع هبني و اهرك ذيف عئابلا ريغل ءايشألا كلت نأ كلذ لصاحو
 امهركذ نآل « بجي ال هنأ عم هل سيل ام ءانثتسا هيلع بجو هنأ ىلع مزلي الو
 اذه وأ روبق هذه نإ : لاق اذإف « ءانثتسإلاب نوكي نأ مزلي ال اهيلع هيبنتلاو
 . بيعلاب هيلع عيبلا درب الف هبن دقف دجسم اذه وأ ىلصم

 ءاملل ناتعنام امهنإف ، ( ةرزج وأ ةلبزمك اهنامل عنام اهب وبنصب ) ناك ( وأ )
 اهئال رضم يأ ى ( ةرضم وأ ) ‘ تبلغ نإ اضيأ ةرزجملا هسجنتو هل ناترَيغمو
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 جرخم ال وأ ، طقف الضف برشت وأ ىقسم اهل ال وأ فشنت ال وأ

 : مولعم سنج الإ وأ هلك تبني ال وأ اهرذب تومب وأ ابئامل

 اهب رثك وأ ء ًاموي نيعبرأ وأ : ليق ، نيرهش ريدغ اهب ثكمي وأ

 { يراربلا رجش

 ببستي نوكي وأ هضعب روغي وأ هروغي وأ هتحئار وأ همعط وأ هنول رتغي نأب
 فشنلا يف ءطبلا امأو “ الصأ ( فشنت ال ) تناك ( وأ ) ةيقاسلا راسكنا ي

 (ىقسم اهل ال “وأ ) ،اهقش بعصي وأ ثرحلل قشت ال ةديدش تناك وأ٤هركذيسق
 ملو اهعاب وأ اهل ءام ال هنأ ركذي ملو اهحلاصمب اهعاب دقو اهف ءام ال وأ ى ةيقاس وأ

 ال نأب ( طقف ذهضف برشثت وأ ) « ءام اهل نأ ىلع ءارثلا ناكو اهلاصم ركذي
 ءاش ول ثيحب هيلإ جتحي ملو هنع لضف نأب الثم اهراج دارأ ام الإ ءام اهئىجي

 كلذ ءادأل هنم فيخو رثك اذإ اهنم جرخم ( اهئامل جرخم ال وأ ) 0 هيلع هسب

 بلحم وأ اهيلإ بارتلا بلجي وأ رفحلاب اهرذضي ءالا ناك وأ اهروسج راسكنا ىلإ

 ص كلذ يرقشملا ملعي ملو لئاه لمر اهبنجي ناك وأ ريثكلا بارتلا اهيلإ حيرلا

 ال ( وأ ) ى اهيف رذبلا نم سنج تومي وأ ( هلك تبني ال وأ اهرذب تومي وأ )
 ( يدغ اهب ثكمي وأ ) طقف سانجأ وأ ناسنج وأ ( مولعم سنج الإ ) تبني
 رطملا ءام انه دارملاو “ هكرت يأ ى ليسلا هردغ يذلا ءاملا وهو “ رودغم يأ

 "ير البو رخآ ىلع ءام فدارت الب ( اموي نيعبرأ وأ : ليق “ نيرهش ) اقلطم
 ثرحلا نم منام كلذ نرأل « اهقمعت وأ ادج ءام ةرثك البو ةمدقتم هايم

 . سرفلاو

 تبن و هو ى يصن وأ المرح وأ احيش ولو ( يراربلا رجش اهب رثك وأ )
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 . اهماعط ريغتي وأ . اهناريغ وأ اهتويب وأ 2 ةوادن وأ مجن اهب و

 > ط ومس و أ ق أ وقش اهب و

 ىلعأ سيل هنأ الإ ى هناصغأ و نيردلاب ىمسملا تبنلا قورع هبشت هناصغأو هقورع

 اه ) ناك وأ اهب ءاضيبلا ةبرقلا تناك ( وأ ) ى نيل لب شدخ ًاديدح هناصغأ

 هل لاقي علقلا بعص عورفلاو قورملا كبتشم هل قاس ال تابن وه ( مجن
 دئاع ريمضلا ( اهتويب ) يف ةوادن تناك ( وأ ى ةوادن وأ ) ‘ ريمجسا : ةيربربلا
 « ةوادن تويبلا كلت يفو ى اهيف توميب عم تعيب ضرأ لمشيف ضرألا قلطم

 هنه يفو ى اهيف تويب نود تعيب اضرأ و تببللو اهف ابيع ةوادنلا نوكتف
 هىف تناك تيب اهيف ىنب اذإ هنأ رابتعاب ضرألل ابيع نوكتف ص ةوادن تويبلا

 ةلمج يف ال هدحو عيبملا تيبلا ضرأ يه اضرأ و ،ةدوجوملا تويبلا يف اك ةوادنلا
 . تببلل ابيع تيبلا ضرأ يف ةوادنلا نوكتف ةجراخ ضرأ

 تناك وأ تيب يف نكت مل ءاوس “ ضرألا ناريغ يأ «( اهناريغ ) يف ( وأ )

 رابتعاب نكل اهدحو ضرألا وأ اهجراخ ضرأ عم وأ اهدح و نا ريغلا تعيب هيف

 ع ( اهماعط ريغتي وأ ) “ ةبرجتلاب ةوادنلا هيف نوكت راغ اهيف رفح اذإ هنأ

 لثم اهيف تبنت تلا اهران ريغتت وأ ايهنودب وأ راغ وأ تيب يف ضرألا ماعط يأ

 ء ضرالاب يأ ى ( اهب ) ناك ( وأ ) “ هكاردإ لبق دسفي وأ همعط ريغتي نأ

 راد وحن نم اهيف ام يف وأ ضرآلا سفن يف كلذ ناك ءاوس ( طوقس وأ قوقش )

 : لاق هنأكو ع ترطمأ وأ تمقس اذإ امل وزن ضرآلا يف طوقسلا ىنعمو “تيبو

 . طقست فرج اهالت وأ اهف امب وأ طوقس وأ قوقش اهب وأ
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 ناك ( وأ تيب ) ب ( وأ رطناح ) ب ( وأ لجام ) ب ( وأ رافب نإو )
 مهنع دربو ص ودعلا مهنع دري ( مهنود قدالغم الب ) اهيف ( سانل أجلم ) راغلا

 ك اذ ىلع اضرأ عيبملا ناك ءاوس ص ناخدلاب لخاد لتق ودملا دارأ نإ ناخدلا

 جاتحي نمم ءاش نمو ءاش امو وه همف ءىحتلب ض رآلا كلت مدخم نمل دعملا حلملا

 اهحلاصم نم أجلملا كلذ نأ ىلع نكل اهدحو اضرأ وأ « راصنأ وأ مدخ نم هيلإ

 راك وأ « ةيناثلاو ىلوآلا ةروصلا ىف هلو امل بيع قالغم الب هنوك نوكف

 ةقيقح « سانب » دارأ و « امل بع قالغم الب هنوكف “ هدحو أجلملا كلذ عيبملا

 لصألاو ى هيلإ جاتحي نم عم هعفانم وأ أجلملا كلذ كلمي نم لكب ةقداصلا سانلا

 كلمع نم لك مهو نياصوصحح اسا ديرب نأ لمتحيو ك كلذ اهب دارب ال نأ ةركنلا ق

 نيصوصخ اسان دارملا سيلو ى لصألا ىلع اذهو ى هيلإ جاتحي نم عم اضيأ كلذ
 هل ناك ولو ببع كلذ نأل اقلطم سانلا الو هيلإ جاتحي نمو كلذ كلمب نم ريغ

 دوع نم ىنبي يذلا لفقلاو ع هب قلغي ذإ حاتفملا لمشي ام قالغملاب دارأو « قالغم
 نكل ث كلذ وحن و بابلا سفنو بابلا يف ىنبي يذلا ديدحلا لفقو “ طئاحلا يف

 خلا اهتويب وأ :هلوق يف مالكلا نوكي نأ لمتحيو ‘ رخآلا نع نم نيلفقلا دحأ
 :باملا لوأ ىف هلوقل ارثن نوكف كلذ صوصخب امهوحن و راغلاو تيبلا سفن يف

 . دعب ايف ناهجولا اذك و ع اهب لصتمو

 قنع ل بومسصلا نم يأ ك فوذحم هربح ادتمم ) قنع لوطو (
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 اهبرقب وأ ى اهقالغم هيف تبثي اهل لحم ال وأ ، اهرصقو ةرومطم

 وأ ص ريج الب لمع آبج وأ ى اهيلإ هذوفن فيخ امم راغك ىرخأ

 هيقاسم يف وأ « هيلإ اهذافن فيخ وأ قورع هتذفن وأ هؤام فنشني

 هل ال "وأ هيلإ ابارت لمحت ةقيقر اهاقسم ضرأ وأ . عنام وأ رذق

 ، ألتما نإ لضفلا جرخت ةبقث

 ىلع ضرالا عم وأ اهدحو تميب ءاوس ةرومطمل بيع قنع لوط وأ ( ةرومطم )

 برق يأ ى قنعلا رصق يأ ( اهرصقو ) « يتأي ام اذك و “ نيروكذملا نيهجولا
 ةرومطملا نوك (وأ) ضرألل ابيرق قنع فقس ناك نإ اذك و « اهباب ىلإ اهتحسف

 ه واولا ىنممب « وأ » و طئاح لفق وأ باب نم ( اهقالغم هيف تبثي امف لح ال )

 وهف اذك و اذك اهيف ناك اذإ : كلوق ىنعم ىلإ ارظن اهلصأ ىلع اهؤاقبإ زوجيو
 راغ لثم يأ « ( رافك ) اهبرقب ( وأ ‘ ىرخأ ) ةرومطم ( اهبرقب وأ ) ‘ بيع
 ( ريج الب لمع بج وأ) مادهنا وأ بقثب هلوصو يأ “ ( اهيلإ هذوفن فيخ ام )
 الب بج لمع بويملا نمو يأ ص فاضملاو ربخلا ردقيو ى واولا ىنعمب « وأ »

 كلذ ىلع لدو ى اذكهو هيلإ ذافن فوخو قورع ذوفنو هؤام فشنو ريج

 لمع بج بيعملا نمو :ردقي نأ زوجيو « اهيلع فطع امو بجلا ةفص تافوذحملا

 اهنافن فيخ وأ قورع هتذفن وأ ءؤام فشني وأ ) ' لهسأ وهو ع خلا ربج الب
 ةقيقر اهاقسم ضرأ وأ ) ءامل ( عنام وأ رذق هيقاسم يف ) هنوك ( وأ هيلا
 ءاملا نم ( لضفلا جرخت ةبقث هل ال "وأ ) هل جرخ ال هنوك ( وأ هيلإ ابارت لمحت

 طئاحلا يف نوكت ةبقثلاو ى سبحلاو ءالتمإلاب رسكيو فعضي هنال ( لتما نإ )
 . بحلل نوكت ةحسف ىلع رئادلا
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 هراسكنا فخ داو ريفش ىلع وأ تقوب روعت ىزاك نإ نبع اذكو

 اهل ال ثوأ ء اهررض هنم فيخ ام اهبرقب وأ اهيلإ ضيفي وأ اهيلإ

 . مدهنت تناك وأ اهسنكل عضوم

 هلوأ وأ فيصلا رخآ وأ ظمقلا تقوك ( تقوب روفت تناك نإ نيع اذكو )

 ريفش ىلع ) تناك ( وأ ) اهئام باهذ اهروغو « كلذ ريغ وأ فيرخلا لوأ وأ

 ام اهبرقب وأ اهيلإ ضيفي وأ ) هيلإ اهراسكنا وأ ( اهيلإ هراسكنا فيخ داو
 لوال لمأ ( اهسنكل عضوم ال ال وأ ) لام رك ( اهررض هنم فيخ
 تناك وأ ) ىلأوأ ناكل اهنكل عضوم ال وأ : لاق ولو ع فيمض وهو اهرركي

 . ( مدهنت

 ىلصم وأ ةسينك وأ دجسم وأ ةربقم وأ ربق جرخ نإ : « ناويدلا » يف لاق

 هرواج وأ رئاج همف كرتشا وأ عمجب وأ قوس امهدحأ ين ناك وأ تيب وأ راد ف

 كلذ يف رافك اهلثم اذك و ى ها هلخاد نم رطاخي امهدحأ ناك نإ اذك و « بيعف

 لجاملا ناك نإ اذك و : لاق ى ءيش لك يف ببع هتك راشمو رئاجلا راوج لب هلك

 فالتخا ال بسع ناينبلا فالتخاو ى هلخد نم رطاخي وأ « هئام ريغب رئبلا وأ

 خافتنالاو ‘ بيع هيف ناخدلل جرخم ال نكسلل ىرقشملا تيبلا نوكو « ضرألا

 تناك نإ اذك و ى بيعف اهءام علبت "ناريغ نيملا يف ناك نإو ى بيع بجلا ين
 رطملا ءام نم يداولا ريفش ىلع تناك وأ ى اهريغ بارت وأ اهبارت نم نفدت نيملا

 اهنفدي ىتح يداولا اهيلإ ضيفي وأ يداولا ىلإ رسكنت نأ فاخي وأ يراجلا وأ

 اهؤام ناك وأ ى ةفقلا وأ لبحارملاب الإ سنكت ال وأ “باودلل وأ سانلل تناك وأ
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 ث زت وأ 2 تابنلا نم مولعم فنص الإ هب تدني ال وأ 0 تابنلل حلصي ال احللم

 وأ ى يذؤت شخاشحخ وأ شانحأ اهيف ناك وأ ناويحلا وأ مدآ ينب وأ راجشألا
 كلذكو ٠6 ءاملا عنمي ام وأ بصقلا وأ رامسلا اهارجم يف تبني وأ ريكلا قاعلا
 . ھا لاحلا اذه ىلع زاحملاو لصالاو ى ةيقاسلا

 كهتلبقو هتيأر معن : لاق ؟ هتيأر : عئابلا هل لاقف نادف ءارش دارأ نمو
 . ملعأ هللاو ى ءارشلا همزل هلبقأ ملو هرأ مل آريثك امجن هيف نإ : كلذ دعب لاقو
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 لصف

 ء طرفم عسوو 7 اهلوخد هعم رسعي ثمحب هقيض رئب بويع نم

 ص بارت اهنفدي وأ 2 مادهناو

 لصف

 قيض يأ ( هقيض ) و تاقوألا ضعب يف هوام فشن ( رنب بويع نم )
 (ثيحي) هئينأتو هريكذت زاوجل ،املوخد : هلوقك دمب ايف هثنأو انه هركذ رئبلا
 وأ رادقم : كلوق ىنعم ىلع انه ثيح ص عوقول ةيزاجم ةيفرظلاو « يف ىنعمب ءابلا

 ( هعم رسعي ) لوخدلا رسع ردقب هقيض يأ « اهلصأ ىلع ءابلا وأ ى هوحن وأ ردق

 عسوو ) اهيف ةدايز وأ ءيش عالطإل وأ حالصإل ( الوخد ) قيضلا كلذ عم يأ
 اذإ ةهج ىلإ لجر لك بشني نأ اهيف ل زننأ نم نكمتي ال ثيحب ( طرفم
 اهنفديف يداولا اهيلإ رسكني وأ ( بازت اهنفدي وأ مادهناو ) كلذ ىلإ جاتحا
 ررضتي وأ لام رك اهرضي ام اهبرقب ناك وأ ىاهبرقب ناك ذإ اهرصي وأ اهمدهي وأ

 ولدلا يف وأ اهسفنب ةرضملا ماوهلا اهنم علطت وأ « ماوهو نتنك اهيف ءيشب اهلخاذ
 . قيض وأ مادهنا ىلع هردصم افطع - نفدي بصنب - ريبكلا قلعلا اهيف وأ
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 دقو ، سانلا اهنم يقتسي وأ ءالدلا عطقت وأ ، قمعلا ةريثك وأ

 بويع نمو « حلام اهؤام وأ ء قيرط اهل ال وأ ، ثرحكل تيرتشا
 فخ نإ ةقرو ل .7 لمو جاجوعاو فالتخا طئاح

 > اهنم هلط وقس

 يقتسي وأ ءالدلا عطقت وأ ) لفستلا دارملاو ةلمهم نبعب ( قمملا ةريثك وأ )
 كلذ ريغل تيرتشا نإو “ سرفلا هلثمو ( ثرح كل تيرتشا دقو “ سانلا اهنم
 ءاقتسا هجو امف :..تلق نإو “ طقف سانلا ءاقتسال ديق كلذو « ابيع كلذ سيلف
 حابأ نم لوق ىلع امأ : تلق ى هيهنب يقسلا نع نوفكي ال ابيع ناك ىتح سانلا

 نم ةالصلل سجنلا عزنو ءوضولاو ءاجنتسالاو لاسقغالاو برشلل يقسلا سانلل
 اهبحاص عنم اذإ حبي مل نم لوق ىلع امأو “ حضاوف اهبحاص عنتما ولو ى رئبلا

 ءانبل ولو حابأ نم لوقو ى نذإب الإ عنم نم لوقو ع نذإ الب ولو عنمي مل ام حابأو
 وأ دبألل ممه كلذ اهكلام ةحابإب اهنم يقسلا سانلل تبثي نأ ههجوف عنمي م ام

 وأ اليل اوقتسيو ارهج اوفكي وأ مهعنم ولو ى اوفكي ال وأ صوصخ تقول

 ال وأ س عرزلا نم .عون هب تبني ال وأ ( حلام اهؤام وأ قيرط اه ال وأ ) ارس
 نم هبراش رضي وأ 2 كلذل تذاك نإ كلذ هب توب وأ سرفلا نم عون هب ىبحي

 . طبرت ملو طبرل تجاتحا وأ ءاملا رضي امب تطبر وأ ةباد وأ يمدآ

 ىلإ جوعي نأ وه ( جاجوعاو ) هب ينب ابف ( فالتخا طناح بويع نهو )
 لوطو ) مادهنالل ( ليمو ) همده فخي مل احيحص ناك ولو بناج ىلإ وأ قوف
 هليوأتل كلذ تنأف لوطلاو ليملاو ةقرلا نم يأ ( اهنم هطوقس فيخ نإ ةقرو
 . ةمزال ةوادن وأ شارتما هيف ناك وأ 4 اهلجأل يأ ةعامجلاب
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 هشخ سوستو > هسكعحك هالعأ قضو هلفسأ عسو تيب و

 ‘ اهنيب ام دعابتو » اهداوعأ فالتخاو اهراسكناو اهجاج وعاو

 > نارئف هلخدب وأ

 ك كلذ “دمتي مل نإ يأ ؛ ھا هريغل عوذج هيف تناك وأ : « ناويدلا ه يف لاق

 . فيثكك هب ررضتي ام هبرقب نوكي نأ هبويع نمو

 لفسالا عساو هنوك يأ (هالعأ قيضو هلفسأ عسو تيب ) بويع نم ( و )
 لفسألا قيض تيبلا نوك نإف ى هلصأ لع هيبشتلا اذه ( هسكعك ) ىلعألا قيض
 فالخب مادهنالل ىعدا هنأل ابيع هنوكب ال وأ سكملا وهو ىلعألا عساو

 نم بيعم ناك ولو ى ىقبأو ىوقأو تبثأ هنإف ىلعألا قيض لفسألا عساو هنوك
 وحن يف آرظنم نسحأ نوكيو اذه نسحي امنإو ى رظنملا حبقو عافتنالا ثيح

 اهعضو يف وأ اهسفن يف ( اهجاجوعاو هبشخ سآوستو ) ناذآلا عماوص
 لصت ملف ءانبو ةبشخو رجحك هب تطر ءيش ىلع اهداتعا و ( اهراسكناو )
 نم ةبشخلا هذه تناك نأب بشخلا داوعأ يأ ( اهداوعأ فالتخاو ) اهسفنب

 اهضعب ناك وأ ةرجش نم هذهو ى ةلخن نم هذه وأ ةَمطب" نم هذهو « ةردس
 ىف داتممن اعوذج اهضعبو دئارج اهضعب نوك امأو ى فنارك اهضعب وأ ديرج
 هضعبو دئارج هضعب نيتبشخلا نيب ام ناك اذإ بامي امنإ و ؛ بيعم ريغ دالبلا هذه
 نيتيشخ نيب امو دئارج نيتبشخ نيب ام ناك وأ ى اراغص اعوذج وأ فنارك

 ٠ كلذ وحنو « فنارك

 يف ابيع نارئفلا نوكت الف ى راف عمج وهو بمعي مل ديتعا نإو « كلذ دتعي مل نإ
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 ‘ هؤام هف قرس عضوم هل الو ‘ ناك وأ باز١بم هل ال وأ

 ةعنص وذ وأ ص هرواج وأ ى هيلع قرطي وأ 4 موذج هنكسي وأ

 داو فرطب وأ > سان عمجت هب اب ىلع وأ ‘ هنك اس وأ هرضت

 نوكت امنإ و < هفقس وأ هناردح وأ هضرأ ق اهنوك ديتعا ام اهوحنو هذه اندالب

 كلذ وحنو ةلصتم ةسلمم بشخ اهفقس وأ طالب اهضرأ دالبك ى دتعت مل ثيح ابيع

 . نارئفلا عضاوم نم

 بصني ةعونصم ةلآ وهو ى اجراخ ءاملا هنم بصني ام ( بازيم هل ال وأ )

 ردحني نكل « رادحناو بابصنا لحم ناك نإف « طئاحلا نع ًآدعابتم اهنم ءاملا

 ىلوأو ى هفعضي وأ طئاحلا ءاملا لخدي هنآل آاصصجم ناك ولو ابيع ناك طئاحلا ىلع

 وأ ( هؤام هيف قري عضوم هل الو ناك وأ ز اردحنم نكي مل نإ ابيع نوكي نأ
 ىلع هيف قري عضوم هل ناك وأ تيبلا طسو بصني وأ هفقس ىلع ءاملا سبحي

 . ةيراملا قيرط

 وأ ) هقيرط يف هب رمي يأ ( هيلع قرطي وأ مونج هنكسي ز ناك ( وأ )
 ( هنكاس ) رضت ( وأ ) تيبلا آرضت ( هرضت ةعنص وذ مأ ) و م ( هرواج
 ك دالبلا هذه ق جسنلاك > بمعي . دتتعا نإف > جاسنو فاًدنو راجن و دادحك

 ةددمتم عضاوم يف ادارفأ نوجاسنلا نوكي دالب يف ابيع جسنلا نوكي امنإو
 . دالبلا هذهك اهلك وأ جسنلا اهبلاغ دالب يف ال ءاسن وأ الاجر

 ( داو فرطب ) وه (وأ) ةدشب وأ مهدرط دجي ال ( سان عم هباب ىلع وأ )
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 هط وقس فخ ةرجش وأ طئاحك لئام هب رقب وأ . هب همادهنا فخ

 روهظو سبيتو سوسو راسكنا رجشو لخن بويع نمو ؛ هيلع

 ‘ ا بثرح نكم الو . افصلا ىلع تناك وأ . ىورع

 ةرجش وأ طناحك ) هيلإ ( لئام هبرقب ) ناك ( وأ هب همادهنا فيخ ) نيع وأ
 ىلع علطتي قساف وأ قراس هرواج وأ“هنفدي لمر ةبئك وأ (هيلع هطوقس فيخ

 نيملاو ة سكملابو اهوحن و رادل ابيع نوكي تيبل ابيع نوكي ام لكو « هراج
 نم هب اهلصي قيرط اهل نكي مل اذإ رجشلاو تيبلاو رادلا و ضرألاو رئىلاو

 وأ ءاملا اهنم ضيفي وأ ةضفخنم وأ ةعفترم تناك اذإ ةيقاسلاو ى ةبيعم اهرممي

 عضوم امل نكي مل وأ س اهيلع زوجي نم رضي وأ اهرضي ام اهيف ناك وأ هفشنت

 ةيقاسب تقتلا وأ « ه_ب قلقت بارت امل نكي مل وأ ى اهنوسنكي ام هيف ىقلب
 جاجوعا هبف ناك وأ « ةرطنق اهملع تناك وأ « اهب ةطلتخم تناك وأ « ىرخأ

 ىلع وأ ةربقملا يف تزاج وأ فراصملا اهيف ترثك وأ ى كسي وأ ءاملاب رضي

 تناك وأ ءاملا هنم جرخم ال ناك اذإ لصمملا و « ةبيعم لصم اهتحت ناك وأ قيرطلا

 هذك دبرم عيطتسي ال ًاقض ن 1 و أ سنكلا عضوم هل سيل و ا ةرطنق هملع

 . بيعم هيف لوخدلا

 سبيتو سوسو راسكنا ) لقبو عرزو ( رجشو لخن بويع نمو )
 ردصملا فرح ريدقت ىلع هراسكنا ىلع فطع ( تناك وأ “ قورع روهظو
 عراضملا يف كلذ دهمي امنإ ؟ فيمض كلذو نأ ةزم حتفب تناك نأ وأ يأ

 ائيش تبنت ال يتلا ةمخضلا ةدلصلا ةراجحلا ( افصلاىلع ) اهنوك وأ : لاق هنأكو
 نال ةمزال لاح ةلملا هذهو ( اهثرح نكمم ال ) هنأ لاحلا ( و ) ةافص" دحاولاو
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 ةيقاس وأ داو ىلع وأ رويطل ىوأم وأ مئاهيل وأ سانلل ًاليقم وأ

 ريغتي وأ اهرامث نفعتت وأ دلت ال وأ هبف اهرامث طقست رادج وأ

 . . . ه داسفب اهيلإ لصوي وأ ، كردت ال وأ ك اهمعط

 دارملاو ى افصب تسيل ةبلص ضرأ ىلع تناك نإ اذك و ‘ اهثرح نكمي ال افصلا
 اك اذهو ى رذب ءاقلإ الب وهو ى ثرحلاو رجشلل عفان هنإف ضرألا قش ثرحلاب
 . ىرخأ عم وأ اهدحو ثرحت ةبادلا نأ هل رم

 اهتحت نولظتسي وأ نوماني ( سانلل ذليقم ) رجشلا وأ لخنلا تناك ( وأ )
 وأ مهبلغتل مهعنم ىلع ردقي ال ثيحب ناسنإلا ليقي نيح نكمأ نإ اهيف وأ
 ليقملاو ' صوصخم تقول وأ دبألل اهبحاص نم كلذ مهل تبث وأ « كلذ مهدايتعا

 امضوم.يأ ( ىوام وأ ) كلذك ( مئاهبل ) البقم ( وأ ) ةلوليقلا ناكم مسإ
 ( ةيقاس وأ داو ىلع ) تناك ( وأ رويطل ) ناكم مسإ وهف ى رويطلا هيلإ يوأت
 طقست رادج وأ ) هف اهرامث طقست وأ كلذ اهرضي ءام وأ نع وأ رئب وأ

 ع ايلإ لصي ال وأ س فيلكتب ذخؤتف « هئارو نم وأ هالعأ يأ ( هيف اهرام
 وهو “ ركذ امم دحاو يف يأ ى هلك كلذل ادئاع ى هيف : هلوق نوكي نأ لمتحيو

 اهرامث عقت ةردس ىلع نوكت نأ لثم ى اقلطم اهترمت عنمي عنام اهف ناك وأ ى ىلوأ

 اليلق تدلو تدلو اذإ وأ ى ىرخأ يف دلت الو ةنس دلت وأ ( دلت ال وأ ) اهبف

 امل دجوي ال وأ ( اهمعط ريغتي وأ ) نتنت نأب دسفت يأ ( اهرامث نفعتت وأ )

 راقلا ضعب داسفإ وأ اهضعب عطقك (داسفب اهيلإ لصوب وأ كردت ال وأ ) ةوالح

 . الصأ اهملإ لصوي ال وأ
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 ‘ مراص وأ رك دم عالطإ اهدن ١ رجو اب+وصغ رسكنت وأ

 سمشلا اهلصت ال وأ ] اهترمثب رضم وأ عافأ وأ براقع اهنكست وأ

 ‘ اهويغل تدنتسا وأ 2 هنع رخأتت وأ راكدل | قبست وأ

 اهنيج ارع ليطت وأ

 راك "دلاب امل رتبؤم يأ ( رآكدم" عالطاب اهدئارج وأ اهنوصغ رسكنت وأ )
 اهراثل عطاق ( مراص وأ ) اهديدشتب علطأ ردصم _ ءاطلا ديدشتب _ عالطاو

 اهضعب عطقي وأ ى دئارجلا ىلع ناوننقلا عضي نم وأ اهرامث ينتجي نم عالطاب وأ

 ولو اهملاطب وأ ( اهت رمثب رضم: وأ عافا وأ براقع اهنكست وأ ) اهنع فيفخت
 نوكت وأ ى ةحلام اهترمث نوكت وأ علاطلا لتاقي هنإف اهيف دلو اذإ درصك رئاط

 يف رخأتت وأ بيطتت ال وأ « بارت هبش اهيلع نوكي وأ ى اهتداع يف ادوقع اهترمت

 سمشلا اهلصت وأ ى ل بلق اهلصت وأ ( سمشلا اهلصت ال وأ ) اهلثم نع بيطلا
 عئابل دب ال نكل ى كلذ هل رهظي يرتشملا ناك ولو هنأ كلذو ى طقف ةيبرغلا

 . يرقغملا هآر ولو لوق ىلع بيعلاب رابخإلا نم بيعملا

 وأ ، راك "دلا نم بطرلاب الإ حقلت ال وأ ( هنع رخاتت وأ راكادلا قبست وأ )
 لكأي وأ ث اهنوصغو اهدئارج وأ اهسفن يف لك أتت وأ ةجلاعملاب وأ مولعم راكدب

 اهعوقو فاخي ةقيقر تناك وأ ص اهعذج دسفت طاوطو اهنكس وأ ى اهترمث دودلا

 وأ ، ةبشخو طئاحك ( اهريغل تدنتسا وأ ) اهملاطب اهراسكنا فاخ وأ
 اهيلع لام وأ تلام وأ تّحوعاو 0 دات'وأ و داوعأب ترح وأ ى لبحب تطبر

 . اهبلق جوعا وأ اهب عقت نأ فامحي ةوه اهبرقب وأ اهيلع هب فاخي ام

 ةرون ةلقد نيجارع لوط "دمي الف اهسنج نم رثكأ ( اهنيجارع ليطت وأ )
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 ةرمتلا وأ داتعملا نعاهرغصت وأ دئارجلا رسكنت ىقح اهربكت وأ

 دلبب دتعي مل نإ بيع رجشلا ميقلتو 2 اهفدرت وأ ةاونلا ظلغت وأ

 بطرلاو بنعلاو نيتلاو قرولا طوقسو

 نيجارمعلل ريمضلا(اهربكت وأ) ةرون تالقد رئاس نم رثك أ امف وطناك نإ الإ “ابيع

 زاجم “ةلخنلل ريبكتلاو ةلاطإلا دانسإ وأ مادختسا كلذف ناونقلا ىنعم ىلع نكل

 ى ءاملل ةبذاجلا ةوقلا نم العو لجو زع هللا اهعدوأ يتلا ةيبسلا وأ ةيلحملا هتقالع

 (اهرفصت وأ دنارجلا رسكت ىتح راهناونق ربكي وأ اهنيجارع هللا لبطي:دارملاو

 وأ ةرمتلا وأ )هنع نيجارملا رصقت وأ ( داتعملا نع ) ناونقلا ىنممب نيجارعلا يأ

 وأ ) داتعملا نع خوخلاو قوقربلا مجعك رجشلا مجع اهوحنو ( ةاونلا ظلغت
 وأ ‘ حمقلا دنع رثكاف نيترمت نرقت وأ ةرمت يف ناتاون نوكت نراب ( اهفدرت
 يف مجملا وأ ىونلا تبني وأ رسكني ص ىونلا ةفيعض تناك وأ « ةداعلاب صيشت

 اهترمت تناك وأ ى آرمت اهضعبو احلب اهضعب نوكي وأ ةرمتلاب قصلي وأ ث ةرمتلا
 7 . دملا سمب دسفت

 ( دلبي دتعي مل نإ ) فيعض هنآلو هنع يهن هنأل ( بيع رجشلا ميقلتو )
 ح اهسنج نم وأ ، اهسنج نم ال ىرخأ لاخدإو اهبقث وأ ةرجش يف رفحلا وهو
 :ليقو “ ةيصعم : ليقو “زئاج وهو ى امه دحأ يف و أ امعط و انول اهفلاخت نكلو

 . هظفلو هدنس تيسنف اثيدح هيف اميدق تظفخو ى زوجي ال كلذو ى ةريبك

 نأل راثلا تقو كلذ وحنو قوقربلاو ( بنعلاو نيتلاو قرولا طوقسو )
 ( بطرلاو ) رسنلاو حلبلا طوقسو راثلاو تاذلا يف صقنو “هل ةرضم كلذ
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 ابيرف تاب نإ يناطقلا عيمجو هيف برجلا كلذكو « بوبحلاو

 محللاو هكاوفلاو لوقبلا اذكو ض هعئاب دنع هلاح نع ريغتو

 نم هنع ماق امو بح نم كردي مل امو 0 ريغتو تاب نإ

 . ةمعطألا

 ليلق نوتيزلا ناك اذإ اذك و « طوقسلا رثك اذإ ب۔.ع ( بوبحلاو ) رمتلاو

 ص راك "دلاب الإ حقلي ال وأ « لهملا اريثك ناك وأ ع ءامب الإ لمعي ال وأ ى تيزلا
 ع رجشلا يف يأ ( هيف برجلا كلذكو ) هب الإ حّتقلت ال تناك اذإ نيتلا ةرجش و

 اهتحت امو بركلاو فيللا عزني نأب هتدلج خالسنا وه هلعل و “ لخنلا هلثمو

 اهناصغأ هب رغصت اهالعأ ناقحلي فعضو رارفصا اهب رج وأ سلمأ نوكي ىتح .

 . اهدئارجو

 راثلا نم فالغ هل ام يهو ى ةينطق عمج : ( يناطقلا عيمج ) كرف ( و )
 عزن ءاوس هرجش نم عوزنم يأ س اك ورفم يهه“ ( اكيرف تاب نإ ) لوفلاك
 بوبحلا رئاس اذك و ‘ بيعم ( هعئاب دنع هلاح نع ريغتو ) « ال وأ هفالغ نم
 اذك و ص هعئاب دنع ( ريغتو تاب نإ محللاو هكاوفلاو لوقبلا اذكو ) ى راثلاو
 . ريغتو تابو يوش وأ خبط نإ محللا اذك و ى رسفتو تابو خبط اذإ مامطلا

 > كردي ل يذلا بحلا نع يأ > ) هنع ماق امو ابح نم كردي ل امو (

 ءامو ذيبنو نبل وحن نم ةبرشألا و هلك ماعطلاو نيجملاو قيقدلاو ( ةمعطألا نم )

 . اهنول وأ لوآلا املاح نع اهتحئار وأ اهتمعط رّسغ ام اببع امل نوكي
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 بح ريغ ولو زرفت ال ثيحب ءايشألا يف طلخلاو ريغتلاو سوسلاو

 نع اهصقني ام اذك و “ بيع بوبحلا يف ( رثيغتلاو ) بيع ( سوسلاو )
 خوبطملا تتفت ىقح خبطلاو يفبني ام ىلإ خبطلا يف غولبلا مدع اذك و ى اهن

 زرةت الث ءايشألا يف طاخاو)همعط ريغتقح ردقلابهقاصتلاو رانلابهقارتحاو

 هل ديكأت « لك ه و “ طلخلل « ءاملا » : ( هلك بيع بح ريغ ) تناك ( ولو

 : هلوق لمجاف تئش نإو “يمالك نم كلذ بارعإ تملع دقو ى هب هلصو ىلوألاو

 هدعب امو « كردم مل ام : هلوق نع وأ “هدعب امو محللا : هلوق نع اربخ 94 بسع

 ممإ ىنعمب هنكلو ردصم هنأل ى ربخلا درفأ و « هدعب امو سوسلاو : هلوق نع وأ

 لوعفم ىنعمب هنآلهيف رقتسا امنإ وهيف رقتسم ريمضل دسكأت «لك» ف هيلعو“لوعفملا

 ىلع هدعب امو لحوق۔ فطع كلو « بسع ظفل ىلإ آرظن « ءاحلا ه تدرفأو

 ملاذإ امأو ث هريغب طولخخلا عيبملا ةيمك ملع اذإ ابيع طلخلا نوكي امنإ و ى ميقلت

 لخدي م وأ ى نبتلا عم نبتب طولخم بح عيبك لهجلل هلصأ نم لطاب عيبلاف معي
 بحلا هيف نيبتي يذلا نشخلا ظيلغلا نبتلا الإ قبي مل اذإ نكل عيبلا يف نبتلا

 دساف الو ريمشب ربأ طلخم الو « انزو وأ اليك وأ افازج هعم هعيب زاج“نبغي الو

 الو كلذ وحنو قيقرب ظيلغ الو دوسأب ضيبأ الو ثداحب يدق الو دسجب

 . كلذ سكع

 سنراكو > امهدحأب نغ ال نيرهاظ ناعونلا ناك اذإ هلك كلد زوحي : تلق
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 ؛ بيع طلخلا ص ال : لاق ذإ خيشلاك فنصملا قالطإ رهاظ وهو ى املاع يرتغملا

 لك نيبتي نأ نودب بيطلا نم كلذ وحنو ى هنود وه امب دوجأ هتحئار ام طلخ ال

 مالعإب سوسم وه اهم هف ريمش وحن عيب زوجحم و > تامئاملا و ناهدأآلا ق اذكو

 . ملعأ هللاو ى هريغ نم نبتلا هيف طلخي مل نإ
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 لصف

 ك اهب نإو ضرمو 4 اهتدايزو ةحراج صقن قيقرلا بويع نم

 ، ةضاحتساو نرقو لفعو قترو لتفو ماذجو صر بو نونجو

 لصف

 ءامإلاو ديبعلا بويع نم

 وأ هدي نوكك ( ةحراج صقن ) ءامإلاو ديبعلا ( قيقرلا بويع نم )
 عباصأ ةتسب هلحر وأ هدي نوكك ( اهتدايزو ) ى "رقأ وأ عباصأ عبرأب هلحر

 « اكوش وأ ةرثعب وأ ةلتمد ناك نإو ( ضرمو ) “ نس دعب نس نوككو

 "لق إإو ( ماذنجو صربَو نونجو ) ةحراج يف يأ ى ( اهب ) ناك ( نإو )
 عامجلا ىلع هتردق مدع وهو هضارتعاو هنايب رم دقو دبعلا يف ( لتفو ) 0 كلذ

 تبني ءيش : ( لفعو قترو ) “ طبرلا وه : اضيأ لاقيو « هرك ذ راشتنا مدمل
 هبشي ةأرملا لبق" يف تبني محل : ( نرقو ) ‘ لجرلا ةضيب هبشي ةأرملا جرف يف
 لحملا يف مظع روهظ نرقلاو ةمألا يف هلك كلذو ى ( ةضاحتساو ) “ نرقلا
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 عومد وأ باعل ناليسو ءاصخو ةنعو لاصئتساو بجو روسابو

 رعش تبنو « اهلضافتو اهراسكناو هحراوج جاجو ,عا و ، طاخم وأ

 . داتعم نع اهرغصو ةقلخ ربكو 2 هب تبن مدعو « داتعم ريغ يف

 رعش ض ايب و > ٠ ٠ ٠. ٠

 تقو غولب عم ضيح مدعو ت حاكنلا يف كلذ ىلع مالكلا “رمو “ةاشلا نرق هشيب

 ى ةفورعم ةلع : ( ِروسابو (. يتاي اك سايإلا تقو لبقو اهبارتأ هبف ضيحت

 ( ,ةملنعو لاصنتساو ةبجو ) “ طقف دبعلا يف ال ةمالاو دبعلا يف نوكتو

 ناليسو ) «ءاخلا رسكب كلذ ثرم دقو دبعلا يف ( ماصخو ) - نيملا مضب
 . فاعر ةرثك وأ ( رطاخ وأ عومد وأ باعل

 ( اهراسكناو ) ةم أ وأ ادبع قيقرلا حراوج يأ ء( هحراوج جاجوعاو )
 ىرخأ نم لوطأ 7 دي نوكت نأ لثم ( اهلضافتو ) انول وأ اظلغو ةقر اهفلاخت و

 وأ 9 آاذضرع وأ الوط رخآلا رمش نم رثكأ نفج وأ بجاح رمش نوكي نأو

 نم رثكأ تلضافت نإ الإ اهلضافت ال ببع اهؤاوتساف عباصألا امأو ع لوطأ

 . نانبلا اذك و ى داتعملا

 نع لّفستو هسأر نم لصتا ولو ةهبجك ( داتعم ريغ يف رعش تبنو )
 بجاحلاك داتعملا يف يأ ( هب تبن مدعو ) ى ةمألل هجولاكو فكلاكو ى داتعملا

 داتعم نع (اةقلخ ربكو ) اهيف ةمألا الإ ةروعلاو طبإلا سأرلاو نفجلاو
 ءادح اهرصقو ادح عباصالا لوطك هضعب وأ دجلا ق 0 داتعم نع اهرفصو )

 كلذ ري۔غ وأ نفجلا وأ بجاحلا وأ ةيحللا وأ سأرلا رعش : ( رعش ضايبو )

 . بيع اضيأ بيشلا نإف ك [ييش وأ اعبط
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 اهراسكناو ء داتعملا ريغ يف رافشألا تبنو 2 نيبجاحلا نيب هلاصتاو

 قشو عبصإ هلخدي ال ىتح هقيضو فنألا بقثو س بقثو نيعلا يف

 { نانسألا نع ناقلغنت ال وأ 0 ايهيتلكل وأ ةفشل نإو ، بقثو

 3 اهدادوساو اهجاجوعاو داتعم نع اهربكو اهرغصو

 > رعشلا ةرم و ص داتعملا نم رثكأ اهندب هدعابتو ) نببجاحلا نييب هلاصتاو (

 ىح اهرصقو امل وطو ) نيعلا ق اهراممكن او داتعملا ريغ ف رافشذلا تبنو (

 يف لخاد وهو ى هخافتناو نفجلا ربك و ةقرزو نيعلا يف ضايبو « ةداملا فلاخ

 اهربك و اهنم عنطقلاو نذآلا قارختاو (بقثو ) ‘ اهرفصو ةقلخ ربك و : هلوق

 اذك و ص هتلق وأ عمسلا مدعو حراوجلا رئاس يف اذك و ى داتعم نع اهرغصو

 ى هب سحي امم هضعبب وأ هدسجي سحلا مدعو « رو علاو ىمملاو نيملا رصب ناصقن
 هقيضو ) هقرخو هنم عطقلاو ) فنألا بقثو ) “ رمش الو دحأ هسم نأ لثم

 هنم سفنلا جورخ مدعو هتلقو مش مدعو هتحئار نتنو ) عبصا هلخدي ال ىتح

 . سطفلاو ةبنرألا ربك و نراملا فاشكنا وا

 ( اههيتلك ) هيتفش ( ل وأ ةفشل نإو ) هدسج نم ءيش ( بقثو قشو )
 ةفشلاب نْستىعم بقثلاو قشلا نوك هجوو « امبط وأ لعفب كلذ ناك ءاوس

 ام قلعتل نذألا يف بقثلا الإ امهربغل ةبسنلاب نيتفشلاو ةفشلا يف ايهترثك نيتفشلاو

 ( نانسألا نع ناقلغنت ال ) نيتفشلا نوك ( وأ ) © ابيع سيلف ةمألا يف نيزي
 ( اهربكو ) “ نانسألا يأ ى ( اهرفصو ) 0 امهادحإ نم وأ اميمج ايهنم رصقل

 ص اهلمحو اهرارفصا و ( اهدادوساو اهجاج وعاو ى داتعم نع ) اهتقرو اهظلغو
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 اهبكرتو اهضعبب وأ لج رب نإو نانبلا لاصتاو ى اهعلقو اهراسكناو

 0 طارفإب ابظلغو نسل وأ ء ةقلخ ةقرو لجرب صخخ مدعو

 . . ضيح عاطقن او لمحو

 هتقلخو ةدحاوب كلذ ناك ولو ( اهعلقو اهراسكناو ) ىرخأ عم نس تابن وهو
 هلثم دحأ ىري ال ثيحي داتعملا نع فرطلا يف وأ نانسألا طسو يف نس صقان

 ص قصالتت ال اهنوك و نانسألا روشنم هنوك و اليلق الإ وأ فرطلا يف اهصقان
 نوك و هعجوت هنانسأ نوك و مدلاب رجفنت اهنوك ؤ نانسألا محل خافتناو مفلا نتنو

 ةجراخ وأ ةيحللافوتنم هنوك و“همالك عاطقنا و“همف وأ ههجو وأ اتجومم همالك

 . سكملاو رهظلا جورخو ردصلا لوخدو «ةداعلا فلاخ ىتح هترجنح

 قلطي نانبلا نأ هرهاظو لجر يف يأ ى ( لجرب نإو “نانبلا لاصتاو )
 نالصتملا ناعبصإلا فمضب هنأ كلذ هحوو > كلذك وهو عباصألا ىلع اضرأ

 مدعو ؤ فعض صخلا مدع اذك و ى نانبلا يف اذك و ى نيلصفنملا ةوق ىوقت الو

 يف يأ ى ( اهضعبب ) لاصتإلا نوك (وأ) “ضيحلا مدعو هعضوم يف رمشلا تابن
 ص ضعب ىلع ضعب ء؟وتلاب نانبلا بكرت يأ ى ( اهبكرت و ) “ طقف نانبلا ضعب

 ةرث۔ك و ( لنج رب ) _ مملا ناكسإو ءاخلا حتفب - ءاوخ يأ ( صضخ“ مدعو )
 ةرثكب يأ ى ( طارفإب اهظلغو "نسل وأ ةقلخ ةق رو ) ةداملا نع اهصمخ
 . ةروشنم اهضعب وأ نانسآلا نوك و ظلغلا يف ةمظعو

 نم عنام هنكل « عئابلا هنثتسي م اذإ يرتشملل ناك ولو هنأل ‘ ( لمحو )
 ضيحلا نس يف يهو « اهنع همدع دارملاو ی ( ضيح عاطقناو ) ، عاتمتسإلا
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 مون ةرثكو { ةساح باهذو ، كلذ رثأو "يك و حرقو حرجتو

 هسلسو شارفب لوت و ي هيف طارفإو لك أ يف طيرفتو 3 همدعو

 و ١ رشو ةقاب ) > ٠ . . . . ٠ ٠ .

 ح رقو .حرجو ) “ عجوب ملو لاز مث ءاج وأ الصأ ءيجي مل ءاوس بلاغلا ىلع

 اهتوق يأ ( ةساح باهذو ) ى الخاد وأ دلج نم اجراخ ( كلذ رثأو ,يكو
 براضتو“ رصبلا وأ عمسلا فعضك اهتوق ضعب وأ سخلا "رساوحلانم اهيف ةعدوملا

 ص آدج هلالقإ يأ (لكأ يف طيرفتو ، همدعو مون ةرثكو ) « هبتبك ر وأ هيلجر
 . ( هيف ) راثكإ يأ ( طارفاو )

 ص لوبلل موقي نم دحب ناك نإ ريغص ناك ولو ى هيف يأ ( شارفب لومتو )
 ( هملسمو ) « هب بامي الف هربك ين هكرتو هرغص يف كلذ لعفي ناك نإ الإ
 ى طئافلاب الولبم طئافلا جَرخع ءاقبو ى آرطاق هؤاقب وهو ى لوب !سلس يأ

 كلذف هيف ةداع مد وحنب هدسج يف عضوم راجفناو ، عطقني ال هنم جرحي امو
 مدعو ( كومشو ) بضغو ( ةقابإو ) “ فللاو وشحلا هدرب ناك ولو ى ببع هلك
 يف هراتخاو ى لوألا ال هدعب امو يناثلا هعيب يف ناباعي : ليقو ث اقلطم نتخلا

 ةَمآلاو دبعلا نأش نم نآل ى حيحصلا وهو ى ابوبحم ناك اذإ كلذو “« ناويدلا »

 اذك و ى ابيع هكارشإ نوكي الف كارشإلاب اهعيب "لحي هنأل نيك رسثم انوكي نأ
 ديحوتلا ملعتي نأ هنأش نم هنأ لوآلا لوقلا هجوو « نتخلا مدعك كرشلا عبتي ام

 نوك يف ءاوس هريغو لوآلا هعيبف ادلوم ناك نإ امأو ع كلمي نأ دمب هكحو
 ةراجتلل ناك ولو ضئارفلاو ديحوتلا هميلعتو هنتخ دبعلا كلام مزلو ابيع كلذ
 . امل ناك نإ كلذ همزلي ال نأ مهضعب صتخرو
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 عطقك قح موزلو 2 فناب همشو ناخد وأ رمخ برشو ىنزو ةقرسو

 2 هن ود وأ دحلا قوف وهو { لان وأ برض وأ دح وأ

 اهن وك ط رشب هنم و اقلطم ٥ ريغ نم و ] اقلطم دمسلا ريغ ل ام نم ) ةقرسو (

 ناخد وأ ) « رتفي ام وأ ركسي ام وأ ( رمخ بوشو ىنزو ) “ لاوقأ اداسف

 هعنم نإف “قحلا هنم جرخي ىتح هعيب نم هكلام عنميو ( قح موزلو فناب همشو
 وا نايسنل وا ىحلا موزلب وأ كلذ هلهجل هعنمي مل نإ و « هعيب "حصي مل الثم مكاحلا

 ٠ هعمب ىضم لط اي و ١ حمحص ضرع و ١ > كل ذ وحن و ١ ةلقع

 كسمتسي : لصف : هلوق يف ىلاعت كلا ءاش نإ « ماكحألا ه باتك يف يتأيو

 ىقح هدجي مل هكلم نم دتمأ دبع جارخإ دارأ نمو : هصن ام خلا ءانبل ريجأب

 ص ديسلا ريغ لام نم ةقرسلل ديلل ( عطقك ) قحلا كلذو “ ها دحلا هنم جرخي

 صاصق هبلع تبثي نأ كلذ نمو ى « ناويدلا » يف اك رحلاك ةقرسلا ين عطقي هنآل

 وأ ) « هلتق وأ هفنأ عطق وأ هتنس علق وأ ,دحأ نبع قف دق نوكي نأ لثم

 وأ ) « « ينم صتقا » : ةشاكمل للع لاق اك صاصقلل دودحم ( ربآوض وأ ,ةدح

 ‘هريغ وأ مامإلا رظن بسحب كلذو هيواسي الو ( هنود وأ دحلا قوف وهو لاكن

 ع نصحملا ريغ ينازلل دلجلا يف ةئامو ى رفلا برشو فذقلا يف ةبرض نونامث دحلاو
 وأ نيعستو عست ىلع لاكتنلا فقويف ادح ةمألا وأ دبعلا فذق يف نوعبرأو
 وأ « لقأ وأ نيمستو عست ىلع فقوي وأ « رثكأ وأ نينامثو ىدحإ غلبي وأ « لقأ

 نيعبرأو ىدحإ وأ ى "لقأ وأ نيثالثو عست ىلع وأ « رثكأ وأ ةدحاوو ةئام غلبي

 عست : ليقو “ نورشعو ىدحإ هلقأ و ‘ نوعبرأ "دحلا "لقأ نإف ى رثكأ وأ
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 : ليقو ص نيعبرا نود وهو ريزعت وأ نيرشع نود وهو بدا وا

 . . . :. . > ريزعتلا دح لاكنب غلبت ال

 برشو فذقلا يفو ، نينصحم ولو نيسمخ نادلجي ةمأآلاو دبعلا نكلو ى ةرشع
 زوجيف ط رظنلا بسحب صقنيو هيف دازي دودحلا نم ناك ام امأو « نيعبرأ رلا

 ضفود لاكنلا : ليقو “ بدآلا يف هب نايوتسي اذك و "رذحلاب هيف اهتيوست
 يف زوجت ال اك « ناهكلا يف د_حلا ىلع ةدايزلا زوجت ال هنأ يدنع قحلاو ، نيسمخ

 بدألا ريغب دحلا انصصخ نإ صاخ ىلع ماع فطع « برض فطعو « روهظلا

 دحلا فطعو ص قحلا ىلع وأ هملع فطع ءاوس “ صاخ فطع ى لاكنلا فطعو

 ةيقب وأ اصاصتقا هبلع بترت “برض برضلاب ديري نأ لمتحيو ى كلذك ىتح ىلع

 ٠ هريغ وأ بدأ نم

 يف امأو ى ناتكلا يف : ليقو ى اقلطم ( نيرمشع نود وهو بدأ وأ )
 ن ود امو ناهكلا ق ةرشع عست اهن ود ام : لىقو > اهن ود امو نورشعف روهظلا

 ٠ روهظلا ف نب رشع

 تبضغ اذإف ‘ كبضغ دنع بقامت ال : هلماع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك و
 الو هبنذ ردق ىلع هبقاعو هجرخأف كبضغ نكسالذإو ؛ هسبحاف لجر ىلع

 وهو ريزعت وأ ) ةدحاو : لاقي دقو “ثالث هلقأ و ‘ اطوس رشع ةسمخ هب زواجت

 هلقأ يف فالخلا ىلع لاكنلا "لَقأك هلقأو ع زواجت الو غلبت الو ( نيعبرا نود

 ىلإ هب غلبي نأ زوجي ريزعتلا : ليقو ( ريزعتلا دح لاكنب غلبت ال : ليقو )
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 { ةناهمكو رحسو ث بدألا ادح هب الو س ريبك ىلع مزلي الو

 .دبع هب باعي الو جوزتو : ليق

 ولو اهيف يزجيف ى ايل ةدح ال : لبقو 0 نيسمخ نود ام وه : ليقو “ نيعبس

 . رازإلا طبرو سبحلاو ى عمجب يف مالكلا ظيلغت

 رازإلا طبرب وأ “ نارجهلاو مالكلاب راهتنالاو سبحلاب آضيأ بدألا نوكيو

 يف دازي ال : بهو نبا لاقو “ لفطلا سبحي الو ى كلذ نم اوأر ام ردق ىلع

 نورشع هب غلبي : يعفاشلا لاقو ؛ حيحصلا ثيدحلل طاوسأ ةرشع ىلع ريزعتلا

 . نوعبرأ هب غلبي ال : ةفينح وبأ لاقو ى آاطوس

 ( هب ) مزلي ( الو ريبك ) ,بنذ ( ىلع ) الإ ريزمت الو لاكن ( مزلي الو )

 غلبي ال:يشحملا ةرابعو “ هوركملاو ريقصلا مزلي لمي ( بدألا دح ) ريبكلا يأ

 سفن وه اذهو ى هيلع دازي لب بدألا دح ىلع فقوب ال يأ > بدألا دح ريزعتلاب

 غلبت قح تئش نإ صقنأ لب ص نيرشع غلبت ىقح ريزعتلا نم صقنت ال : كلوق

 هنود وأ بدألا "دح ىلع ريبكلا يف راصتقالا زوجي : ليقو ‘ نيرشعو ىدحإ

 ( ةناهكو ) لصفلا ل“وأ صقن وأ موزل ىلع فطع ( رحسو ) رظنلا بسحب
 بئاغ ملع ءاعدا نم كلذ وحنو « ةيحضأ وأ ى ةاش فتك يف رظنلاو ى ةفارعو

 ديب قالطلا نآل ( دبع هب باعي الو ) قافتا وهو ةمألا يف ( جوزتو : ليق )

 « ناويدلا » يف هراتخاو ى ةمألاك بسع اضرأ هجوزت : ليقو “ ححصو ى هديس

 ديب قيلطتلا نوكف ى قيلطتلا دعب ىئالع مزلت ام ريثك هنآل يدنع حيحصلا وهو
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 عضت وأ دتعت ىتح اهقفنا هيلع ىقّتلط اذإ هنإف ى اقلطم ةرضملا عفدي ال هيرتشم

 ىلع هديس نذإب دحأ ةيصو ىلع ةفيلخ نوكي نأ قيقرلا بويع نمو “ اهلمح

 نم ةيصولا ىلع ةفالخلا باوبأ يف يتأي اك ى لقتنا ثيح هعبتت ةفالخلا نأب لوقلا

 : هللا همحر لاق هنأك لوقلا لوقم نم دبع هب باعي ال : هلوقو ى اياصولا باتك

 . بسع اهجوزت نإ : هلباقمن بيع دبعلا نود ةمألا جوزتو : لبق

- ٤٣٦١ - 



 لصف

 جاجوعاو رسكو صقنو ةدايز : ناويحلا بويع نم

 ةحراج وأ ء تلق نإ و ةلعو ضرمو ( وضعل نإو . فالتخاو

 لصف

 ناويحلا بويع يف

 ةسفنخلا نوك و جرعلاو روعلاو ىمملاك (صقن و ةدايز ناويحلا بويع نم )

 ( وضعل نإو فالتخاو جاجوعا و ) ةماقتسا ىلع ربج ولو ( روسكو ) هنيع يف
 ةيفاضإلا رومألا نم فالتخالا نإف ث رخآ عم - اهمضو نيعلا رسكب _
 نأب وضع ءزجل نإو ص ديرب نأ زوجيو ط هريغ رابتعا نودب ءيش يف روصتي ال

 ص يف ىنعمب ماللا : لاقي نأ زوجيف “ رخآلا هضعبل افلاخم وضعلا ضعب نوكي

 ردي وأ ى رخآ نم عسوأ ًارخنم وأ 0 ىرخأ نم عسوأ “نيع نوكت نأ كلذ نمو

 ىلع ضرم وأ ةلع( ت ) ذاك وأ ل ( لاق نإو ةلعو ضرمو ) ىرخأ نم لوطأ
 نكلو انرب وأ ةدحاو ( ةحراجب ) امهدحأ ناك ( وأ ) ربلا نم برق
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 ء رابج ةمسو مسسوب ال رم اك اهرثأو . حرقو يكو ربدو حرج وأ

 . . . . . .. . عاوذ عطقو ء دنزلاو

 - ءابلاو لادلا حتفب - ( رتو حرج وأ ) قيقرلا يف اذك و « ةداع هنامجارب

 يكلاو جرملا ىلإ دئاع ريمضلا ( اهرثأو حرقو يكو ) رهظ يف : ليقو ى اقلطم
 دملا يف ( “رم اك ) لخاد وأ دلجلا رهاظ نم رثألا ناك ءاوس ى حرجلاو ربَدلاو

 حرجلا ىلا دئاع رم اك : هلوقو ى هيف رمي مل كلذ نأل « ناويحلا يف ال « ةمالاو

 ةنيرقلا وه هركذ مدعو ى قيقرلا يف هركذي مل ربدلا نأل ى طقف يكلاو حرقلاو

 ( سوب ) يكلا نم رثآلا ناك نإ ( ال ) عيجلا ال عومجملا ىلإ وأ ى كلذ ىلع
 ؛نييزتلل كلذ ناك نإ اذك و ءابيع سيل هنإف اهب زاتمت ةمالع هلعجل يأ ى ميلعتل يأ
 رثألا ررب لق هعاب نإو ى نييزت وأ مسول ناك نإ و ى بسع يكلا رثأ : لقو

 .رانب ملعتلل ةبادلا آيك ضعب دنع زوجيو ى نييزت: وأ مسولا ولو اقلطم بيعف

 .يكيب اهرب" ىجرب ةلعل الإ ىوكت ال : ليقو ث هجولا يف ال اهب ىمحب وأ
 هجوب هكلم نم اهجرخأ مث هنذإب دحأ وأ رابجلا اهمسو ءاوس ( رابج ةمسو )

 نع اهئارش نع سانلا درت اهيف ةمسلا كلت نإابف ث هيلإ تجرخ نم اهعاب مث
 وأ « نايسن وأ بصغي ءاش اذإ اهايإ هدر ىلع نيمتو ى اهيف هتلماعم وأ ايرتشم

 هبشت ةمسب اهبحاص اهمسو وأ ، اهعابو اهبحاص اهسلتخا مث اهمسو مث اهبصغ
 هبش “لفسأ اهيلجر براضت ( دنزلاو ) اهذنخأىلع رابجلا نيمت اهنإف رابجلا ةمس
 لصألاو : «ناوبدلا » ف يذلاو ' رانلا جرخيل ورب هي حدقي يذلا دانزلا برضي

 . دانزلا وه امإ

 لجرلا برض وأ ى ةبك رلا دنع قوف مهبراضت وهو ( عارق علنطَقو )
 ام هيلي امل عارذلا لصأ كح وأ نظاب نم ةبك رلا لفسأ ةمدقملا ديلا ةرخؤاا

 . هردص نم برقي

 _ ٣٣}:- ) ج ٨ - س لينلا ٢٨ (



 ، كورب وأ . مايق دنع اهداقعناو بيقارعلا بارطضاو ، بنذل وأ

 ماجل نم وأ { راطق يف نإو ى دايقنا وأ نسر نم ءابإو

 > هك اسمإو

 ولو هب عطقي امم كلذ ريغو فيسو ىسوم وحتب ( بننذل ) عنطمت ( وأ )
 بنذلا عطقو عارذلا عطق فالتخال ماللا داعأو « بابذلا هب عفدت اهنال ارجح

 بوقرملاو ( كورب وأ مايق دنع اهداقعناو بيقارملا بارطضاو ) “ ىنعم

 تومو ، اهيدي يف يتلا ةبكرلا هبشي عضوم وهو ى اهيلجر ىلعأ ظيلغ بصع
 هنأ : دنلل هللا لوسر نع ليق دقو ى ةلالج اهنوك و هجو عو مانسلا

 اهميب زوجي ال : لبقو ٠0 اهنبل برشي الو اهلع جحي الو ةلالجلا ىلع لمحي ال

 كلذ انع بهذ ىقح تسبح نرإو ى اهفوصو اهرعشب الو اهنمثب عفتني الو
 . اهريغك يهف

 ( دايقنا وأ ) هعزن وأ فئنأ يف ( نَسر ) عضو ( نم ) عانتما ( ءابإو )
 ى راطق يف سيلو هنم عنتما نإ ايس الو ( راطق يف ) ناك ( نإو ) هنم ءابإ يأ

 ى ضعب مامأ اهضعب لومجملا يأ ى ةروطقملا لبإلا _ فاقلا رسكب - وهو

 مفلا يف وهو مفب ( ماجل ) عضو ( نم ) مابإ ( وأ ) “ ضعبب اهضعب طبرو
 هنعزتل وأ هلاخدال نعدت ال - ماللا رسكب - فننالا يف هنإف نسرلا فالخب
 ص رجلاب اهسأر ءيط" أطت نأب هلوخد دعب اهيف نم هحرخت و هدرت نأب ( هكامممإو )

 ىقبت لب بكارلا دمج اهيف رتثؤي الف اهنانسأب ماجللا كسمت نأب هعفر زوجيو
 ةرضعحع اهنأو لكؤي" ام اهيف نأ هماهيإب هتالخمب وأ شيشحلاب الإ داقني ال وأ“ةعرسم
 . لك ألل

 - ٣٤؛ -

 



 ردق ةزواجم لبق راثعو روفنو لجرب ضكرو 0 اهريغل نإو رعذو

 ص بناج نم وأ فلخ نم وأ مادق نم. لمحلا حرطو ، لبيم

 ال هدحو هب موعي ناك نإ لمج ف زوجو 0 هب كوربو

 . هيف طارفإ

 فاخت نأب اهريغنم اهيف ناك ءاوس فوخ يأ - ناكسإف مضب ( رثعاذو )

 : لاق اك اهنم ىري ا۔! اهنم فاخي نأب اهنم اهريغ يف ناك وأ « رفنتو اهريغ نم
 تناك "ءاوس ى فيوخت يأ - ناكسإف حتفب - نوكي نأ زوجيو ( اهريغل نإو )
 بجوم الب كلذ ةرثك دارملاو ءامل فةوخلا وه اهريغ ناك وأ اهريغل ةفوخلا يه

 نمو “ريغصك كلذك اهنم اهريغ فةوخ وأ هب فاخي نأ قيقح رمأل فوخلا امأو
 . ربتعي الف كلذ ريغل تكرحت ولو < هضع .وأ هبرض ديرت اهنأك اهارب

 رفنت نأ قيقح رمأ الب ( روفنو ) دي وأ ( لج رب ) برض ( ضكرو )
 نأ قيقح .رمأ الب ( ليم ردق ةزواجب لبق ) - رسكلاب _ ( راثعو ) هب
 كلذ نوكي نأب كلذو ى ليملا ردق ةزواجم دعب ولو : لبقو “اهرثمي

 . اهيف ةدا

 كلذ ىلإ هتلامإو ( بناج نم وأ فلخ نم وأ مادق نم لمحلا حرطو )
 تناك اذإ امأو ى فوقولا وأ يشملا لاح كلذو ص لمج يف ولو ( هب كورب و )

 برغلا ىف اهلامعأ و ةنيطنسق باود و « نسحف اهبحاص كاربإب هب كربت ةبادلا

 . موقتو ةكراب يهو اهيلع لًّسحيو اهلمح كربت

 ناك نإ ) هب موقي هنأل ( لمج يف ) ابيع نوكي ال نأ هب كوربلا, ( زوجو )
 كوربلا يف ( هيف طارفإب ال ) طارفإ ريغب ناكو « ةناعإب ال ( هدح و هب موقي
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 { ايهرغصو اهييدث لضافتو ى اهسفنل وأ اهدلو ريغل عاضرإو مقعو

 توقت ال ثيحب هتلقو نبل رطقو دحاول نإو حرج ىلإ د ؤم رارجناو

 ‘ ةجلاعمب الإ بلح نم ءايإ و > اهدلو

 حقلي ال هئام نوك وهو _ ناكسإف مضب _ ( مقع )و هيف ةفنطنةال هنوك ( و )
 الف دلي نأ هنأش نم ايف كلذو ى ةدالولا لبقي ال محرلا نوك وأ “ ىثنالا هب

 ناتأ نم رغصتو رايح ىثنأ سرف نم ربكت ابيع ةلغبلا يف ةدالولا محع نوكي

 نع وآ اهدلو نع روفنو ( اهممفنل وأ اهدلو ريل عاضرإو ) رك ذ سرفب
 . هع اض ر !

 “رارجناو امهرغصو ) ةق رو ظلغ وأ ًارصقو الوط ( اهييدث لضافتو )
 ناك اذإ هنإف ى اهلضافت هنع ينفي ( دحاول نإو ) : هلوقو ( حرج ىلإ ردؤم

 وأ رجحلا وأ ضرألاب حرجلا : دارملاو الضافت دقف رخآلا نود ُرجني اهدحأ

 هنأ لصاحلاف ء امهدحأل نإ و بسع رارحالا نأ نيبي نأ دارأ هنكلو ى تابنلا

 ( نبل رطقو ) لضافتلا ركذ هنع ينفي الف امهدحأل رأ امف اقلطم رارجنإلا دارأ

 دلولا نع وأ بلاحلاو دلولا نع هداعصإ و اهبلح دارأ نمم اهدلو ريغ نع هدامصإ و
 - واولا ناكسإو . فاقلا مضو ءاتلا حتفب _ ( تأولقتَال ثيح هتلقو ) طقف

 لوعفم ى دلولا : هلوقو ؤ بلحلل تيرتشا دقو طقف هتوقت وأ ( اهدلو )
 . توقت

 بلاحلل دانتساو ص هسيجنتو نبللا قارهإو ( ةجلاعمب الإ بلح نم ءابإو )

 ةرملا بلاغلا نيكي ملام نسجني الو ى اهربغ وأ ةرمح نبل ريغتو ى بلحلا دنع
 انمد تناكو ةدح ىلع ةرمح تناب نإ و “ لقأ: تناك وأ ضابلاب توتسا نإ ال
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 ء دحاول نإو عطقو { اهنيعل ايهدحأ وأ ايهعوجرو نينرق ىلع ةدايزو

 ء هب ثرحب امم هريغ ي نإو ةبقرب قرع دحوتو 2 رون ف ايهربكو

 ثرح ف كوربو > ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ناك اذإ الإ رحأ قورع لثمب سجنت الو ى ةضيبلا يف اذك و ى نبللا سجن اصلاخ
 ' اهنع صقنو ( نينرق ىلع ةدايزو ) اصلاخ احذاو ام وأ احضاو اصلاخ امد

 > رعش وأ فوص نم رهظب ال ناك نإ الإ بع وهف ادج ريفص نرق داز نإو

 وأ هعوجرو ) كلذ مزلي ال نكل ى محشلاو محلل صقن نرقلا ةدايز نأ كلذو

 داز هوهطق اذاو ص اهقوف نم اهرضي وأ اهلخدي ىتح ديزي هنأل ( اهنيعل امهدحأ
 ىقشتلا اذك و > لصف الب ولو دحاول ولو هراسكناو ) دحاول نإو عطقو (

 اهينرمتب اهسفن نع عفادت اهنألو « جحلا يف رم ام بسحب ةيحضلا يف بيع اهنال
 . داتعم نع امهرغصو ى انول وأ ًآربك و آرغص ايهفلاخت و ( روث يف امهربكو )

 دحوتو ) راحشألا ثرح نم هناعنم نيريبك هانرق ناك وأ : « ناويدلا » يفو

 بناج يف "لك نيقرع اهيف نأ ةداملا نإف ( هب ثرحي امم هريغ يف نإو ةبقرب قرع
 الف ثرحلا ريغل يرتشا امو هب ثرحي ال ام امأو ى هريغ اذك و ت ايهب ىوقي وهو

 بيع هدحوت نأ رهاظلاو « ليقت اذك ، قرع دحوت الو هرغفصو نرق ربك هبيعي
 ةرقبك « رابتعاب هب بامي الو رابتعاب هب بامي" ام ءيشلا يف ناك اذإو 4 اقلطم

 هنوك يفف٤رجزلا ريغل هضعبو رجزلل كلم" هيف رقبلا ضعب دلب يف تعيب رجزت ال
 . . نالوق ى ًايبع

 رجزلا يف كورملا هلثمو ى عرزلل ضرآلا قش وهو ( ثرح يف كوربو )
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 نذاب عطقو بقثو قشو ، ثورحمل دوعو « هيف لوخدو هنم جورخو

 . خفنو حطن و . ثلث زواجي مل نإ زوجو ى فنأ وأ

 لوخدو ) لابحلا يف عوجرو نحطو رجز نم وأ ( هنم جورخو ) نحطلا وأ
 الوط هنم يشمت مث ضرمل عجرت وأ ، اهيلإ ثرحت ال يتلا ةهجلا ىلإ اضرع ( هيف

 ص ضرألا يف تبثتت الف اهيلع ةكسلا لهستتل وأ ص هيف يشملا امل لهسي تثرح ابف

 دارأ نإ الإ “ صاخ فطع هفطعف كلذ نم ضعب ( ثورحخف دوعو ) : هلوقو

 ص قوقشملا ريغ لات ضرآلا نم قوقشم يف الوط دوعلا ادع ام ثرحلا يف لوخدلاب

 قلطم هبف دوعلاب ديرأ ن امأ “ ثورحمل دوعو : هلوق يف دارملا وه دوملا اذهو
 وأ جرا۔خ ليطتسم ( قشو ) هيف ةدئاف ريبك الو فدارم فطعف هيف لوخدلا

 يف يأ ( نذاب ) اميلعت ولو ( ( عطقو ) ليطتسم ريغ ( بقتو ) « جراخ ريغ
 . عطقو بقثو قش اهيف عزانت ( فنأ وأ ) نذأ

 نوكي ال نأ ( اثلث ) عطقو بقثو قش نم ركذ ام ( زواجي مل نإ زوج و )
 ضعلاب فرمي مل اف آضعو ى اهسنج ريفل ( حئطنو ) نرقلا يف اذك و ى ابيع
 تفرع نإ الإ نابيمي الف هبف فرعي ايف ضعلاو اهسنجل حطنلا امأو « ةاشلاك

 ( خفن و ) ةرثك الب رركت وأ اهنم رثك و اهسنج ريغل ضعلا ناك وأ « رقملاب

 . ةمحعملا ءاخلاب

 نكلو ى لجرلاب برضلا وهو - ةلمهملا ءاملاب حفنلا : « ناويدلا » ينو

 ىلوألاو ى لبق خيشلاو فنصملا هركذ اك ‘ كلذ لبق ضكرلا ركذ هنع ينغي

 للع هنأل خيشلا مالك يف حصي الو فنصملا خسن يف امك ةمجعملا ءاخلا هنوك
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 يف برش نم ءابإو 2 زاهج لكأو دلبلا ماعط لكأ نم ءابإو رقعو

 . داتعم نع لكأ يف وأ . هيف طيرفت وأ ءانإ يف الإ وأ ضوح

 ى هيف ةيانج ال ةمجعملاب خفنلاو < اهبحاص ىلع تايانج اهنأب رقعلاو كلذو حطنلا
 ةلمهملاب حفنلاو ضك رلا نأل ريركتلا هيلع مزليو ى ةلمهملا ءاحلاب هبف حمصي امنإو

 ى عزفي دق ةمجمملاب خفنلا نأ ربتعنو ةمجعملاب هيف نوكي نأ لمتحيو « دحاو
 ثيح ادج يملا عارسإ وأ بورهلا :ضك رلإب دارب نأ حصيو ى ةيانج عازفإلاو

 برضلا ىنعمب ةلمهملاب حفنلا انه "حصيف هيلعو “بيع اهنإف اهقوف فرصتلا قاطي ال
 . لح رب : هلوق بساني ال نكل

 دمقي اك اهريغ ىلع دوعقو ى افنآ هيف رم ليصفتب ى ضع يأ « ( رقعو )
 نإف ى رارضإ هنأ ثيح نم ًارقغ ىمسي امنإو ى ةاشلاو ناسنإلا ىلع لامجلا ضمب

 ناك وأ دلبلا نم تناك نإ ( دلبلا ماعط لنكا نم ءايإو ) “ رارضإلا رقعلا لصأ
 دلبلا ماعط لكأت ال ثيح نم ةباد تبلج ولو سنجلا كلذ ةتماع هلكأن امم هماعط
 دلبلا ماعطب دارملاو ى ابيع سيلف هلكأي ال اهلثم نأ ديتعا دقو “ هيلإ يه ةبولجملا
 ( زاهج لكأو ) ى دلبلا باود ماعط يأ فاضم ردقي وأ هيف باودلا مامط

 ى اقلطم اهيلعامو ةبادلا لكأ هلثمو ع ةلحارلا ىلع ام وهو - ميجلا حتفب

 الإ هنم ءابإ امأو ( ءانإ يف الإ ) برش نم ءابإ ( وا ضوح يف بوش نم ءابو )
 ؛ رضح وأ رفس يف ضوح دجوي ال دق ذإ بيع هنأ رهاظلاو « اهبيعي الف ضوح يف

 كبامد ال امو بامب امو ك دلىلا ق داتعملا بسح كلذو > خيشلا مالك ف اذكهو

 ص دكؤم ( داتعم نع ) : هلوقو 0 ( لكأ يف وأ هيف ) طارفإ وأ ( طيرفت وأ )
 “ہَسي مل الإو ى داتعملا نع جراخ هنأ مولعم هيف طارفإلاك ءيشلا يف طيرفتلا نأل

 . اطارفإ وأ اطيرفتا
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 ج ومح و . .ريعش علب و { يرج دنع مف حتفو ‘ بوكر .نم عنمو

 يف هرغصو ى رامح يف سأر ربكو , نذأ ءاخرتساو { بنذ رغصو نرحو

 ، سرفب هحشرفتو هقيضو رامحو لغب رفاح مظعو ‘ لمج

 ص بك ري وأ هيلع لمحي امم تناك نإ ,لح نم وأ ( بوكر نم عنمو )

 : ةالحملا ليلبتو ‘ كلذ هيف دتمي م ايف ( ريغش عنلب.و يرج دنع مف حتفو )
 وأ اهيلع ناك “ بورهلاب اهبحاص ةقاط نع جورخلا وهو مضلاب - ( حوُمجو )

 اهقئاس “ردتسا اذإ فلخ ىلإ عوجرلاو فوقولا وهو ( رنرحَ و ) “ نكي مل

 . - .مضلاو رسكلاب - نارج عومسملاو ى رفاحلا تاوذ يف كلذو ى اهيرج

 قحلي يذلاو « هفوص وأ هرش ةلقو اهلك ناويحلا يف ( بنذ رغصو )
 نانسألا رنك و علضلاو ى اثلث زواح ملام زيجأ و ء بنذلا عوطقمو ضرألا

 نطب الب هنوك و اهتَق رو اهنيب ةحسفلاو اهبك رتو اهيف ةدايزلا و اهضعب وأ اهملقو
 نيب ام دعابتو الكلا ضيرمتو ، ريمش وحنب قانختإلاو لقعلاو “ مازحلا كسمي
 ء اهمكسمم و اهدئاق دي ىف لمحلا طرخت و « امهدعابت اهسمي ال : ليقو « نيمدقلا

_ َ ٥ ّ . . - 
 هرغصو ) .0 رَمكو ءاخرتسا هعزانت ( رامح ف سار ربك و ندا ءاخرتساو (

 وهو ( هَحلشرفتو هقيضو رامحو لغب رفاح مظعو ) سرفو ( لمج يف
 > دومحم بميقت مم هحس و امأ و ك . ) سرفب ( .حدقلاك بيقتي نأ نودب > هعنسأو

 دعي. لوزيو 0 نكي . نأ دعب ماعلا يف ضرعي قيضلاو ببقتلاو حش رفتلا نم لكو

 ةنسلا يف يأ ى ابقح نوع ءيش اذه : ةغللا لهأ نع خبشلا لاق 4 نلبنأ
 . نيتنسلا وأ



 رعش هبشو « نآضب نول ريغتو ، لمح وأ بوكر دنع رهظ ضفخو

 رخأتو مدقتو دارفناب يعرو رعش يف اذكو « هفاتتناو فوصب بلك
 لبح نم لالسناو قانخناو ، حبذل ةارتشم يف لمحو س ةيشام نع

 . ةيشام نيب نم بلح دنع

 يف داتعملا نع ( ناضب ,نول ريغتو لمح وا بوكر دنع .رهظ ضفخو )
 ( فوصب بذلك رعش هبش ) و ةقلب ( و ) ‘ « يف ه ىنعمب « ءابلا ه و نأضلا

 (رعش يف اذكو ى هفاتتناو) ةغبصلا هبف رثؤت الف بلكلا رمش هبشي فوص يف يأ

 ةفآ كلذ يف نإف ى ( ةيشام نع رخأتو مدقتو دارفناب يعرو ) نونجلاو
 . ةقرسلاو بئذلا

 لبحلا نم اهسفن دبجت ( قانخناو ) اهمل ناصقنل ( حبذل ةارتشم يف لح و )
 ام عمجي ( ربنلحَ دنع لبح نم لالسناو ) كلذ ريغ و أ ماعطب وأ هب اهئاوتلاو
 لمش و لالسناب قلعتم ( ةيشام نيب نم ) ةقبرلا ةيفيك ىلع ال لبح يف اهنم بلحي
 كلذ ركذ نكلو 0 صقنو ةدايز : لصفلا لوأ هلوق اهلج" وأ بوصلا كلت

 ى زييمتلا يف ناصقنلاو ةشقغلاو .رونجلا قيقرلاو ةبادلا بويع نمو ى احاضيإ
 . ملعأ هللاو
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 لصف

 ةعبرأ ردقب هفارطأب لضافت : عاتملاو بوثلا بويع نم

 جسن فالتخاو > رثكأف عباصأ

 لصف

 كلذ ريغو ءانإلاو سابللا و حالسلا و بايثلا بويع يف

 ص عاتملا فارطأب يأ ى ( هفارطاب لضافت : عاتملاو بوثلا بويع نم )
 ابوث يمس وأ ابوث عسي مل جسن ام لك : عاتملاب هدارم نأل « اهفارطأب : لقي ملو
 هركذ نكل « هنع ينغي عاتملاف « شارفو ليدنمو ةبجو سونربو ليوارسك

 لجرلا هب فحتلي يذلا اذه وه امنإ بوثلا نأ مهوتي نمع ةهبشلل امفدو احاضيإ
 عباصأ ةعبرأ ردقب) هيلع هب فحتلت يذلاو ةأرملا دسج يلي يذلاو « ةبجلا قوف

 ًادعابتم هضعب نوكي نأب ( جسن فالتخاو ) ى رثكأف ثالث : ليقو ى ( رثكاف
 كلذنود اماضتم الصتم هضعبو ادج اماضتم الصتم هضعب وأ ی الصتم هضعبو ا

 اعاونأ عمج وأ “كلذ وحن وأ ككلذ نود ًادعابتم هضعبو آدج ًادعابتم هضعب وأ
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 ء ريوصتو ص طقف فرطب اهنوكو 0 طوطخ وأ مايقو لزغ وأ

 هفالتخاو ى امعط وأ امايق نوكيل هوحن وأ فودلا ُيَل وهو ، ( لزغ وأ )

 هضعبو اقيقر معطلا ضعب وأ ى اظيلغ هضعبو اقيقر مايقلا ضعب نوكي نأ وه

 نوكيو ى هيلع جسني اديدش ايل ىولئيو اقيقر لعجي" ام وه : ( مايقو )
 وحت وأ نطق نم هضعبو فوص نم هضعب نوك هفالتخاب دارأو “بوثلا يف الصأ
 ظيلغ وهو ديدش ايل "يولملا كلذ ىلع جسني ام وهو « معطلا يف اذك و « كلذ

 ايقلا فالتخاو هفالتخابو “ معطلا : لزغلاب ديرب نأ لمتحيو ى يللا يف هنودو
 فالتخا وأ ص ةدح ىلع "لك يف اسنجو ةتقرو اظلغ توافتلا نم اهيف هتركذ ام

 هفالتخا وأ ص كلذ وحنو نطق نم هضعبو فوص نم الثم هضعب نوكي نأ كلذ

 معطلاو مايقلا يردصملا ىنعملا نع جرخ اذإ ام لمشي لزفلاو“ هلك كلذ لمشي ام
 يذلاو ءامعط لخديو هب ىتؤي يذلا يمس" جسن اذإو ى جسنلا لبق امل مسإ وهو

 . امايق معطلا هيف لخدي تبات مئاق وه

 نم ضمبو نطق:نم ضعب نوكك “ طوطخ فالتخا يأ “ ( طوطخ وأ )
 تافالتخإلا كلت نم ءيش نوكي الو « ةةوف نم ضعبو مقب نم ضعب وأ ى ناتك

 يف ال ( طقف فرطب ) ‘ طوطخلا يأ ( اهنوكو ) ى نييزتلل ناك اذإ ابيع
 . ني۔فرط

 ناومحلا ناك نإ امس الو سأر الب ناويحل وأ ناويح ربغل ولو ( ريوصتو )

 بسع اذه يفاني الو ي اي سأرلا ةروصلا » : نلع لاق ‘هدحو سأرل وأ سأرب

 . دح أ ١. رر ) ل (
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 . . . .هنع وفعم ىلع داز نإ لجرل ريرح مقرو

 : ليقو “ سأر الب الثم اهسبل يف صيخرتلاك راج اذه نأل « سأر الب ةروصلا
 عم بيع وهو ص بوثب امقر ناك ايف آضيأ صخرو “ ثيدحلا رهاظل ابيع سيل
 ى عنملا لصأ نآل ى بيع هنأ ىلع ليلد صيخرتلا ظفل لب ع صيخرتلا اذه
 : ثيدحل سأر الب نا ومحلا اذك و ابيع سنل ناويحلا ريغ ةروصنأ يدنع يذلاو

 ٠ ناوح ةروص ريع هنأك هل سأر ال اف » سأرلا ةروصلا «

 الئلف لفطلا امأ ى ( لئجر ل ) وأ لفطل سابل يف ( ,ريرج ملقرو )
 هل حبي ملو غلابلا ىقح يف ةيصعم وه امع ىهني اك هنع ىهني ا هنألو كهسدل داتعي

 فالخ ىلع ( هنع [وفعم ) رادق ( ىلع داز نإ ) هيلع مرحم هنالف لجرلا امأو
 هيلع ىرج ام وأ ص مكاحلا هب كحي ام ىلإ رظنيف « « ةالصلا ه باتك يف هيف رم

 ‘ةبلع مرح ام لك اذكهو ‘لجرلا ىلع هريثك و هليلق ميرحت قيقحتلاو دلبلا لها
 ةديبع وبأ ىور دقف“هيلع هميرحتل ابيع ناكل بهذب هوم" ام هسابل يف جسن ولف
 ىلع نامرح بهذلاو رب رحلا نإ »: للع يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رياج نع
 دورول ليلقلا ف صخ رت نمم صخرت امنإو « )١' « اهئاسنل نالتلع يتمأ لاجر
 . « ةالصلا »ه باتك يف رم اك ريرح ضعب هيف ابوث سبل هنأ ثيداحأ

 عيب ولو “ بهد وأ ريرح هيفو ركذ غلاب هيف نفكي نفك عيب ول ا ذك و

 الإ لجرلا ىلع مرحي م هنآل ابيع نكي مل كلذ هيفو أكّتم وأ ءاطغ وأ شارف
 ناك نإ ابيع نوكيف /سابل هنإ : رجح نبا لاقو ى [سابل كلذ سيلو ى اهسابل

 لجر سابل عيب نإو ‘ لجرلا هيلع ءاكتإلا وأ هب ةيطغتلا وأ هشيرفتب صتمي ام

 . . يقهيبلاو دواد وبأ هارر ) ( ١
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 هيف دوسأ وأ رمحأ رعشب وأ شحاف نارطق وأ تيزب ريغتو سجنو

 ١ دقع هب ز ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 : ل اق نمو > بصق رفصو ديدحك يلصمل ١ دسح هسم ةالصلا دسفت ام همفو

 . ابيع كلذ لعج مل نداعملا رئاس سب الو اهسمي ةالصلا دسفت ال

 ام عيب نإ و ء ءاسنلاك لاحرلل نالئلع بهذلاو ريرحلا نأ معز نم اذك و

 .ىرقشي هنأ ربخأ نإ الإ ابيع نكي / بهذ وأ ريرح هيفو ةأرملاو لجرلا هسبلي

 ربغ سجن عضوم اهيف وأ هيفو دبع وأ ةباد تميب نإ اذك و ( سنو ) ث لجرلل

 ذك و « اهبيعي الف اهسفن نم ةبادلا لصو اسجن الإ « بيع كلذف سجنلا "لحم
 ءلوألا باثكلا يف ةرم دقو سجنلا هبف ةدعاقلا ام الإ بيع ءيش لك يف سجنلا
 ع هب ربخي بيع يهف تسجن نإف ى ةراهطلا ءايشألا كلت يف لصألا : ليقو
 . نطبلاب ةجنتملا ةضيبلا يف اذك و ى نالوق سجن اهنرق سأر يفو

 ص ١هنم ليلقب ريغت بيعي الو ى هترثكل ( شحاف نارطق وأ تيزب ريغتو )
 خسولاب وأ غابصلاب ريغتلا بيعي اذك و “ءيشب سيلو تيزب ريغت بيعي ال : ليقو
 بوثلا دارملاو ؟ بوث ق يأ ى ( هيف دوسأ وأ رمحأ رعشب وأ ) امربغ وأ
 يف رمحألا رعشلا ناك ولف « داوسلاو ةرمحلا فلاخي امم ضيبألا ريغ وأ « ضيبألا

 هبعي مل ضيبأ بوث يف ضيبألا ناك وأهبعي ل دوسأ بوث يف دوسالا وأ رمحأ بوث

 . هتميق نم صقني وأ هحبقي ثيحب رثك نإ الإ

 نإ الإ نوللا قفاوت ولو ايهنم سبل بو ق بسع رب ولاو رعشلا نأ رهاظلاو
 ق عقي امع ة ريثك ( دقع ) هماىق وأ همعط ف بوثلا ف يأ ( هب وأ 2 رق
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 عاطقنا وأ لحم دوقع ةئالث عامتجاو 2 هجورخو مايق يف لصو وأ

 فالتخاو لحمب مايق نم هنم ةسمخ جورخو ناكمب معط نم ةعب رأ

 ث هب طيخ ام

 يف ) ريثك ( لنصري وا ) ةدقع عمج وهو ى ,لحمب ةثالث اهنم عمتجي مل ولو داتعملا
 ى ىرب ام اذك و ى نيرتشملا هب ربخي هب ملاعلا جسانلا نإف “ ىري ال امو ( مايق

 عضوم يف نانثا هنم عمتجي مل ولو « ةركب مايق جورخ يأ ( هجورخو )
 نوكيف معطلا جورحج مايقلا جورخ روصتيو ى مايق نم ثالث جورخ بيمعملاو

 . مايق الب هجو نم رهاظ معطلاو ‘ معط الب هجو نم ارهاظ مايقلا

 مل ولو ‘دحاو ( "لحم ) معط وأ مايق نم رتكأ وأ ( دوقع ةثالث عاتجاو )
 اهنوك نع هتّكقل هب لصفلا اهجرخي ال ام اهنيب لصف وأ “اهاوس بوثلا يف نكي

 ةلصتم دحاو ( ناكمب ) رثكأ وأ ( معط نم ةعبرأ عاطقنا وا ) « رظنملا ةحيبق

 جورخو ) ى رثك نإ الإ بيمي الف ةدعابتم ةنكمأب امأو ى ليلقلاب ةلصفنم وأ
 « نم » : (( مايق نم ) “ نايبلل « نم » و رثكأ وأ معط نم يأ < ( هنم ةمسحخ

 مايقلا ءارو رثكأ وأ ةسفلا نوكت نأب كلذو « جورخ ب ةقلعتم ءادتبإلل

 هرثك أ وأ ةثالث جورخ هبيعي : ليقو“ليلقلاب ةلصفنم وأ ةلصتم دحاو ( "لحمب )
 عاطقناو ث رثكي مل ام بيعي الف ةدعابتم نكامأ يف امأو « ةدحاو ولو : ليقو
 لبق هعلقو هداوعأ نم ناتكلا ةيفصت مدعو رعش قارتحاو لحمب مايق نم ةثالث
 ؛هعقن غلبي نأ لبق ءاملا نم هعزنو ريغتقح ءاملا ي هئاقبإ و نطقلا اذك و«كلاردإلا

 ى اظيلغ هضعبو اقيقر هب طيخ ام ضعب نوكك ( هب طيخ ام فالتخاو )
 رمحأ هضعبو ضيبأ هضعب نوك و ى نطقت نم هضعبو فوص نم هضعب وأ
 . كلذ وحنو

- ٤٤٦ _ 

 



 ريغ يف بيجتلاو هيف عيقرتلا ةرثكو ، الخاد هتطايخ ضعب عوجرو

 حمر بويع نمو ؛ بيعف داتعملا فلاخ ام لكف . همدعو هلحم

 ةقرو لولفو ميقلتو جاجوعاو رسكو رصقو لوط نيكسو فيسو

 ، لصوو ظلغو

 ةنمزأ ضعب يف ةبولقم نوكت نأب ى ( ذاخاد هتطايخ ضعب عوجرو )
 ةرثكو ) ث اليلق ذخاتو هذفنت وأ رخآلا هجولا نم بوثلا ذفنت ال ناب اهتطابخ
 ةدحاولا ةعقرلاف ديدجلا امأ « مقرلل اتهأتم اد رجت ناك اذإ ( هيف عيقرتلا
 ةطايخلل هممطقو هلتصف اذإ عيقرتلا ةرثك ديرب نأ لمتحيو « هيف بيع ةريغصلا
 ص ادحاو ناك ولو بسع لصو نم هبف دب ال سيل امف لصولا نإف “ فيمض وهو

 ةداملا فلاخ نإ الإ ابيع نوكي الف ليوارسك لصو نم هل دب ال ام لصو امأو

 . لصولا ةرثكب

 جرخ اذك و «سأرلاو قنعلا جرخ وهو “ بيجلا توبث يأ ( بثيجتلاو )

 ص جوع ضعب هلح نع هجوعو ( هلحم ريغ يف ) ةبجلا وأ صيمقلا نم نيدبلا

 مل ولو ( بيمف داتعملا فلاخ ام لكف ) ةلمجلابو “ بجتلا مدع يأ ى ( همدعو )
 حمر بويع نمو ) ت معطب رتس ءيشب بيعم رمحأ وأ دوسأ مايقك ى رهظي

 جاج وعاو رسكو رصقو لوط ) ًنهضبقمو ( نيكسو ) ىسومو ( فيسو
 ع۔ج : ( لولفو ) ، رسكلا ةفاخ وأ رسك امل بيبضتو قاصلإ يأ ى ( ميقلتو
 _ اهرسمكب - ةلف مج - ءافلا رسكب ۔ وهو للف : ةخسن يفو ك ةلثلا وهو لف

 ( لنصرتو ظلغو ةقرو ) “ ةرسك و ةجح عمج يف رسك و ججحك وهف ى ةئيهلل
 هب هليكتو رخآ فيسب فيس فرط قاصلإ لثم ى هب هنم سيل ام قاصلإ يأ
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 مدعو اهرصقو اهقيضو ةبعج ةقرو ث دحاوب ضبقم يف ولو ريمستو

 ‘ كلذك دمغ يفو ‘ رامسمب دوع ف اهريمتست

 خمشلا دارمو ‘ لخاد نم وأ قوف ىلإ بناج نم دادحلا ةعنصب وأ اهمضي ءىشب

 . قوف نم ناك ام لصولابو « لخاد نم وأ بناج نم ناك ام مقلتلاب

 ءيش هب لصوي ام وهو.( دحاو ) رابسم ( ب ضبقم يف ولو ريمسمتو )
 هللاو - دارأ ى ةتبثملا ءايشألا نم امهوحنو ديدح .وأ دوع نم اهيف هلاخدإب رخآب
 ذاختا ناك دحاو رامسبب هنأ ربخي ملو هب ربخأ نإف « بيع لصولا نأ _ ملعأ
 نينثاب امأو “ ضيقملاب ايغ كلذلو “ ضبقملا يف هذاختا نم أوسأ ابيع رايسملا

 . نسحف رثكأو

 هداتعم نع اهعسوو ( اهقيضو ) حمرلا هيف لخدي ام يه ( ةبعج ةقرو )
 رهاظو « ( راسمب ,دوع يف اهريمست مدعو ) داتعم نع اهقمعو ( اهروصقو )
 روكذملا .ديدحلا هيف زرفي دوعو ى حمرلا : ديدح ءاشأ ةثالث كانه “نأ همالك

 ص نيرامسمب دوعلا يف حمرلا.رمسيف دوعلا كلذ اهيف زرغي ةبعجو “ حمرلا وه يذلا
 رامسمب ةبعجلا وأ دوملا ريمست نوكيو ص نيرخآ نيرامسمب ةبعجلا يف دوعلا لفسأ مث
 فوجأ هلفسأ عنصي نأب حمرلا لفسأ يه ةبعجلا نوكت نأ لمتحيو “ابيع دحاو

 يف ريمستلا روصت لوآلا هجولا يف نكلو ى هعم.رّمسيو دوع هيف لخدي احوتفم
 نوكي نأ روصتي الف يناثلا ىلع امأو ى ضبقم يف ولو : لاق اك ص هريغو ضبقملا
 ل۔صولا مهوتيو لوصوم عيبملا نأ يرتشملا ربخي نأ نكميو ى هريغو ضبقم يف

 ابيع اضيأ هلك ركذ ام نوكي ( و ).‘ ابيع نوكيف دحاوب وه اذإف ى نيراي
 اهضعب نوك و 0 عردلا يف عطقلاو قردلا يف عطقلاو جوملاو ( كلذك ,دمغ يف )

 _;:۔ - ٤.٤٨



 - مجلا ناكسإو ءارلا رسكب _ ( لجرلا سابل بويع نمو )

 دلجلا نم لعجي" ام قرقلا :“ضعب لاق ، ( ,افخ وأ قرق وأ لعن دلج نوك )
 بمكلا ىلإ لجرلا يطغي امو ى لعن بعكلا تحت ناك امو « بعكلا قوف
 يف قيقر ث لمنلاو قرقلا يف ظيلغ مدقلا تحت دلج هلك كلذ يفو ، ھا ةفلخ

 يف اضيأ فخلا نوكيو ى امهوحن وأ نطق وأ فوص نم فخلا نوكيو “ فخلا
 ادعاصف بمكلا قوف قرقلا نوكي دقو“ بعكلا قوف ام ىلإ اضيأ ةماعلا فرع

 كوشلاب حرجلا نع ةياقو هقوف ام سابل نوكف رخآ سابل مدقلا سبليو “هتحت ال

 رئازجلا يف آدوس عنصت يتلا هذهو “ كلذ وحنو يشاملل ةمداصملا راجشألاو

 «ساف» ب لمعت يتلا رفصلا هذهو “مدقلا نرتسي ال "نهنأل لامن امهوحنو ةنيطنسقو

 بمكلا يذاحي هنأ ينعأ ثاهبقعب بعكلا تلصوو مدقلا ترتس اهنأل فخ هوحنو

 . ضعبلا كلد مالك ىلع فلخ .نم

 تحت ام نوكم لعنلاو ى اقيقر نوكيو ى ظيلغ هلفسأ نوكي فخلاف هيلعو
 عومجملا ىمسيف “هقوف رخآ دلجب اطاخم مدقلا تحت ام اضيأ نوكيو “ طقف مدقلا

 وأ _لَمجَ نم ) بمكلا لصوو اهاطغ نإ افخو « اهلك مدقلا "طغي" مل نإ لعن

 (م رمس وأ) غودلم وأ (رودجب وأ بورج وأ سرف وأ لغب وأ رامح وأ شحو

 ٤٤٩ _ ) ج ٨ لسنلا - ٢٩ (



 نإ لجر ىلع عسوو قضو > غوبدم رغ وأ عقرم وأ > كلذك امحل و

 ٠ ٠ ك مولعم عئاب رمأ

 مره وأ يردج وأ برج ال ,نأض وأ رقب وأ زعم نم نوكي نأ يغبني امنإف
 ى اضيأ نابيعم نأضلاو رقبلاف هذه اندالب ىف امأو ى دالبلا ضعب يق كلذو ى اهيف

 دلج هنسحأف اهيلي ام امأو “ ضرألا ىلي ام ريغ يف وه امنإ هركذ يذلا كلذو

 طّسحهلا دلجلاو ضرألا يلي ام عومجب لمنلاب دارأ هنأكف ىامهريغ باعيو رقبو لمج
 . نيبعكلا ىلإ هيلع

 يناعلا ينعي ى يناعملا هذهل ةديج الو ةيوق ريغ دولجلا هذه نأ ركذ خيشلاو

 لغبو رامح دولج ىلإ ى ةيوق ريغ : هلوق عجربف “قرقلاو لمنلاو فخلاب ةدوصقملا

 ةبسنلاب شح و رقبو لمج دلج ىلإ و ى اقلطم اهيلإ “ ةديج الو : هلوقو “ سرفو

 اهتهارك وأ سرفلاو لغبلاو رامحلا ةيلح لوقلا ىلع "حصي امنإ همالكو“فخلا ىلإ

 نمهربوو ًنهفوصو ى غودلملاك بورحملاو رودجملاو مرهلا محل يأ ص ( اهمحلو )

 . دلجلا ( كلذك ) ةبيعم نهرمشو

 قرقو لعن دلج نوك ىنعمو « م ره وأ لمج ىلع فطع رجلاب ( عئقرم وأ )
 تقفاوف كلذ يف هعنص لبق عقر ءاوس ى عقرلاب هفاصتا عّقرم دلج نم ةفلخو
 بصنلاب ،اعقرم وأ : لاق ولو ‘ كلذ يف هعنص يف عقر وأ “هيف اهضعب وأ ةعقرلا

 . ىلوأ ناكل “ لمج نم : هلوق ىف اتباث ىلع افطع

 سابل بويع نمو يأ ى نوك ىلع فطع عفرلاب ( قيضو غوبدم ريغ وأ )
 : يرقملا هل لاق نأب ( مولعمب عناب رمأ نإ لجر ىلع عسوو ) قبض لجرلا
 عئابلا هملعي مل ولو ‘ كلذ وحن وأ نالف وأ يدلو هسبلي وأ هسبلأ العن يل عيب
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 و حشرو ريمستو قش و رسك ءانإلا بويع نمو

 ؛ ل مأ نييعتلا ىلع ملع ءاوس مسإلاب مولعم هنأ ى مولعم : هلوق ىنعمو ‘ يرتشملاو
 امأو ڵ مولعم ناسنإ يلجر سابل عيبي عئاب رمأ نإ :هريدقت فذح مالكلا يفو

 هيلع كحي ال ينعأ ص كلذب بامي الف هسبال ركذ الب لجر سابل عيبب رمأ نإ
 . بيعلا مب

 ليوارسو رةنشاشك سابللا راسو فسلا دايفك فورظلا رئاس اذك و

 وأ يدلو وأ ديز اهسبلي ةبج يل عب : الثم لاق اذإف « بوثو سونربو ةبجو
 ةليوط وأ ةريصق تناكف صصخت اهىف يتلا ءامسألا نم كلذ وحنو مالغ وأ يدبع

 ى نالف اهسبلي : لقي مل نإ امأو « ةبيعم روكذملا نع ةعساو وأ ةقيض وأ
 ؛ بامت الو ى همزلت اهنإف كلذ وحن وأ ىثنأ وأ ركذ وأ ناسنإ اهسبلي : لاق وأ

 كلذ ف نأب اهدحأ وأ ءاملعي ملو 2 اذكل وأ ص نالفل : لاق اذإ ايف ثحبيو

 ص هسابل رادقم ملهي ال هل ىرتشملا نكل ى امولعم ناك ولو عيبملا نأل ى الهج

 ى فلوخف صوصخم ىلع عقو عيبلا نأب هرادقم ملع اذإ ايفو ‘ كلذ يف ثحبيو

 كامساو وأ اقيض ولو هل سابللا نكمأ نإ الإ هازيجي مل نإ عيبلا نالطب رهاظلاف

 عاب ام ملع عئابلا نأل «عبلا حص يرتشملا هملع ول هنأ ريغ « لطاب ال بيعم هنإف

 قيضلا : عسولاو قيضلاب هدارمو ص هل ىرتشا نمو ىرتشا ام ملع يرتشملاو

 باعي و ه اهلك وأ نينثا ةهج نم وأ “قوف وأ ضرعلاو لوطلا ة۔مج نم عسولاو

 اذك و ى كلذ نم لمع امو ةبرتملا اهرب وو اهرش و اهفوصو غوبدملا ةتملا دلج

 . برتي ملو دولج نم غبدي مل ام

 هلصاح ) ربمنمَتو ) فعضو جاجوعا و ( "قشو رسك مانإل ١ بويع نمو (

 عيبملا بويع نم ) و . حشرو ( رامسم ربجل مأ يقبا ءاوس بنع رسكلا نا
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 3 هب قرحو غابد ةلقو ، بقثو ء هسفن نم ال ناويح يف نإو 0 سجن

 فلتو عطقو رتفد شارتماو { هيف لمح ام معط ريغتو رعش فاتتناو

 عضوو ، ربحو طخ فالتخاو لصوو ةداعإو طلغو قرولا

 ء فلاخم

 يف ناو ) بيع وه اذك و ص هرزجم يف محش وأ محل يف نإو ( سجن ) اقلطم

 نم ناك ولو بيع هنأ يدنع يذلاو ى يمالك يف رم اك ( هممقن نم ال ناويح

 ايف خبط ( ةلقو بقثو ) هجولاك ى هجتت ديتنعا لحم يف نكي مل نإ هسفن
 غابدلب يأ ( هب قرحو ) غبدي ايف ( غابد ) ةلقو راتخفك قرحي وأ خبطي

 ى هيف تبن امع ةيافو نوكب رعشلا نآل ق زو ةبرق وحن نم ( رعش فاتتناو )
 رُئيفتو ) “ باودو قسقر نم اذك و “ هيف تدن ام فعضب نذؤي هفاتتنا نألو

 لدعو ةرارغو ةتكعو ةبرقك هيف لمحي" امم ناك نإ ( هيف لمح" ام معط
 وأ رطشب ةفد وأ ةقرو نم عزن يأ ) ”شارتماو ( مارخنإلاو حخس ولا و

 يف ( عطقو ) “ فحصم وأ ( رتفد ) الثم ضر أ وأ راف وأ ىرخأب اهقاصتلاب
 ىف ( لصوو ةداعإو طلغو ) هطالتخاو ( قرولا فلتو ) ة۔فدلا وأ قرولا
 كلذ “زك وأ رطسألا وأ فرحألا ماحدزا و ( طخ فداتخاو ) ىرو وأ ةفد
 . ةءادرو ةدوح ( ربحو ) داتعم نع جورخ

 زمرقلا دادمو روفجنزلا دادمك بيت ريغف نييزتل عون فالتخا امأو

 امطق هب ىتؤي هنأل يبوطلا يمساو « يممشلا روفجنزلاو يبوطلا روفجنزلاكو
 ةعمشلا لفسأ هب غبصي هنأل ايممش رخآلا يتس و ى بارتلا نم يه يتلا ةبوطلاك

 ةراهط وأ ظعو باتك يل عب : لوقي 7 يأ ( فلاخم عضوو )
 هدجيف هعيبيف « اذه يل عب : وأ “هل عيبيف كلذ وحنو ءارشو عيب وأ ةالص وأ
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 دقنو ةعفشب رتشم نم راد تذخأ نإ :هيبنت . فرط يف درو نعطو

 ...... ف 3نمث

 ف . رر ) هفل أطخ ةرثكو > نمظطلا ىحنتسي ال نمىف ) نعطو ) فلاخ

 ةباتكب ربج وو طوقسلا ةرثك و ةفدلا وأ قرولا فرط " ينث َ وأ ( فرط

 . اهنيب وأ رطسألا فارطأ ىلع طقاسلا

 فحصل نكم مل نإ و : « ناويدلا ه يفو « خسولا عيبملا عاتملا بو۔ع نمو

 ،بيعم وهف رتحت نم هتطايخ ينعي ريماسملا وأ ايهب لصتي امو نيتفدلا ينعي حاولأ
 هارتشا ام عيمجو « بيعب تسيل يناوآلاو عاتملا يف نييزتلل تلعج" يتلا حئافصلاو

 1 بسع كلذف هب ةفرحملا لهأ دنع هتمسق نم هصقني ام هيف جرخف يرقشملا

 . ملع أ هللا و “ ها هب

 ملمي ابب حي رصتلا ىلعو ى انه اك هنع لفغي نأ نيكمي ام ركذ ىلع هيبنتلا قلطي
 وأ رئب وأ رجش وأ لخت وأ ضرأ وأ ( راد تذخأ نإ ) “ قباسلا مالكلا نم

 يا ( نم دقن و ةعنفنشب- رتشم نم ) ةعفشلا هيف امم كلذ وحن وأ راغ وأ تبب

 هرضحأ وأ عئابلل دقنأ دق يرقشملا ناك نإ ةعفشلاب اهذخأ نم يرتشملل هرضحأ

 ملو ةعفشب عيفشلا اهذخأ وأ ت عئابلل يرتشملا هدقني مل نإ عئابلل وأ هل عيفشلا

 ىلع وآ ص اهيرتشم ىلع ةدهْملا ( ف ) لولحلا دمب دقن مث لجؤم هنال نمثلا دقني

 مدقتو « نيقابلا دنع تبثت ملو “انريغ ضعبو انضعب دنع اهيف بيع رهظ نإ اهمئاب
 . عيبلل ةعفشلاب ذخأ ام "در ىلع راصتقالا
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 وأ هيلع ةدهعلا اهيرتشم دنع بيع نم اهب ثدح ايف انم نيلئاق دارم

 ‘ عيبلا لبق اهيف دوجوملا بيعلاب اهدر نم اهيرتشم مزلي ام عئابلا ىلع

 عج رمب نوديقملا هنع ربعيو .0 الثم قاقحتسا دنع نمثلا در وأ

 ص مايأ ةثالثب كلذ ديقتي الو ةعابتلاو كردلا

 دنع بيع نم اهب ثدح ايف ) انريغ نغ وأ ( انم نيلئامت ) اا ( دارم ) و
 هدنع اثودح هدنع هروهظ ىمسف ى اهيرتشم دنع بيملا روهظ يأ ( ايرقشم

 ( عنابلا ىلع وأ هيلع ةدهعلا ) عئابلا نم لمتحا ولو “ هدنع هثودح لصألا نال

 ربخ ( ام ) : هلوقو ى لئاقل لوعفم ى عئابلا ىلع وأ هيلع ةدهملا : هلوق ةلمج

 اهيف دوج وملا بيعلاب اهدر نم ايرتشم مزلي )ام كلذب مهدارم يأ ى دارم
 . يدقشملل ( نمثلا ر ) نم ( وأ ) خف بيعملا عيب نأ ىلع ءانب ( عيبلا لبق
 قاقحتسا ددع ( عيفشلل ةرم لوأ نم هدر نم وأ > عيفشلل يرتشملا هدرب مش

 . (ذهم

 ( هنع رّبعليو ) منابلا نامضب عيبملا قلعت : اهنأب ةدهملا ةكرب نبا فرعو

 عقي ام ةباتكلاب نوتبثملا يأ ( نودتيقملا ) قاقحتسا دنع نمثلا در نع يأ

 كلذ ريغب ربعي نم مهنمو ( ةعابتلا و كردلا عج رمب ( مهتالماعم نم سانلا نهب

 > ةملس ةعاستلاو > كر رال هتفاضا ! و < عوج ر لا ىنمب يميم ردصم _[ عجرم د و

 كر دي عيفشلا و ] يرقشمل ا نأ ببسب ىرتشي نمثلل عوجر نمثلا "در نإف

 مث مايأ ةثالث نم رثكأ ىضم ول لب ( مايأ ةثالثب كلذ ديقتي الو ) هب هعبتيو درلا
 . قاقحتسالا : بيعلاب كح عيرملا قحتسا وأ بيملا رهظ
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 { ءيش هل لصحي مل يرتشملا نأل عئابلا ىلع عيفشلا عجري له فلخلاو
 نمثلل ذخآلا هنأل يرتشملا ىلع وأ . ءادتبا هل عقو عيبلا نأكو

 عنابلا ىلع ) نمثلا نم يرتشملل ىطعأ امب ( عيفشلا عجري له فنللخلاو )
 عئابلا ىلإ هدي نم جرخ ام عيفشلا نم ذخأ امنإو ( عيش هل لصحي مل يرتشملا نأل
 لوق كلذو ( ءادتبا ) عيفشلل يأ ( هل عقو عيبلا ) - ديدشتلاب - ( "ناكو )
 عيفشلا نم يأ ( هنم نمتشلل ذخآلا هنأل يرتشملا ىلع وأ ) هللا همحر دابع نا
 عئابلا هل ريف (؟قاقحتسالا وأ بيملا لجأل عئابلا ىلع) يرتشملا ( عجر مث )

 ث حمحصلا وهو « زيزعلا دبع نب هللا دبعو هللا همحر عيبرلا لوق وهو “ نمثلا

 لصاف يرتشملاو « يرتشملا نمثلا ىطعأو يرتشملا نم لنصألا ذخأ عيفشلا نال
 . .عازن اهنيب ناك امرو 0 عئابلا نيبو هنيب

 :زيزعلا دبع نباو عيبرلا لوق ىلعو « عئابلا ىلع :دابع نبا لوق ىلع ةدهْصلاف
 ةدْهُملاف هطعي مل يرقشملا نأل علابلل نمثلا عيفشلا ىطعأ نإو “ يرتشملا ىلع
 "ةرو بيعلا عيب توبث لوق يف مالكلا نوكي كلذك و ص امطق عئابلا ىلع

 شراب هتوبث ىلعف “ شرأ الب هلوبقو هدر يف رييختلا لوق يفو ى شأرألا

 ؟ عئابلا ىلع يرتشملاو « يرقشملا ىلع عجري وأ ى عئابلا ىلع شرالاب عيفشلا عجرب
 . سرالوقلا

 ىلع ش"رالب عجر هطعي مل يرتشملا نأل عئابلل نمثلا عيفشلا ىطعأ نإو
 وهو مهتلزنم لزن نمو “ بهذملا لهأ نيب فالخلا كلذ تبث اذإو “ اعطق عئابلا
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 عمجملا مهفالخ الو ةدهعلا نم هب درفنا ايف « كلام ه ل مهقافو نيعتي الف

 هبلع

 ةنيبلاب وأ رارقإلاب نيبت بيملا نأ كلذ يف دارملاو «يراتكن هنآل زيزعلا دبع نا

 ،يرقشملا ىلإ هدري : لبقو عئابلا ىلإ بيعملا عيفشلا درب : ليقف ى عئابلا نم هنأ

 قافو يأ ( مهقافو نيعتي الف ) يرتشملا ىلع هدر يرتشملا نم هنأ نيبت نإ و

 نال ( ةدهعلا نم ) ةمألا رئاس نع ( هب دو مفننا ايف كلامل ) ةدهْملاب نيلئاقلا
 ةروص يف يرتشملا ىلع وأ عئابلا ىلع عيفشلا عوجر يه مهدنع ةروكذملا ةدملا

 يرتشملا نيب يه امنإ كلام اهي درفنملا ةدملاو ‘ تملع اك عوفنشم رببعم ميب
 بيع جرخو اذك ةدم ضغ مل اذإ هنأ يهو ةعفشلا ديقب ال ، اقلطم عئابلاو

 هنأب كحي لب هب عجرب مل تضم اذإو ‘ عيبلا تقو نم هنأ ىلع عئابلا ىلعمب عجر

 عيبملا يف بويعلا رئاس يف مايأ ةثالث ةد_م : ناتدم هلو ى عيبلا دعي ثدح

 نونجلا يف - نونلا فيفختو نيسلا حتفب - ةنسلا ةدمو ى القتنم وأ الصأ

 . صربلاو ماذثجلاو

 رارقإ الب ولو عئابلا نم بيملا نأ ىلع عرفتم ى خلا نيمتي الف : هلوق نأ ملعاو
 ىلإ عيفشلا عوجر ةلأسملا امإ و ى ةلأسملا ف دوحوم ريغ اذهو ‘ ناسب الو هنم

 . عيبلا نم هنأ "حص بيعب يأ ، يرتشملا ىلإ وأ عئابلا

 ( هيلع عمجملا ) رمآلا ةدهملاب نيلئاقلا فالخ يأ ( مهفالخ ) نيعتي ( الو )
 كح بسمعلا نم عيبملاب رهظ ام ك نأ نم اكلام ادع ام مهريغو انباحصأ دنع

 بم.ع لك : كلام لاقو ى عيبلا لبق هنأ هليلد ماق ام الإ « عيبلا دعب هنأب هملع
 الإ ع عئابلا نم هنإ : هلوق لوقلاف ى مايأ ةثالث مامت لبق عئابلا نم يرتشملا هاعدا
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 ترهظ نإو ي رهاظ ةنسلا ةدهع يف ماذجو عربو نونجب ا .

 نونجلا ثودح نكلو : ةميدقلا نم يهو اهبابسأ مدقتل رتشم دنع

 2 ةعاس ف ثدحص دق ذإ لمأتف ء كلذ ف ص رللاو ماذجلاك سيل

 نآل لكشم" ةثالثلا ةدهعو ةنسلا ةدهمب كلام لوقو ، هثودح ةنيب تماق ام
 . ليلدل جاتحت عيبرلا ىلع مدقتلا ىوعد

 لكشي الف نيفلاخلا نع هاكح مالك نم نوعمتجي نيملسملا نإ : خيشلا لوقو

 ةدهع ال درلا قلطم ىنمب اهتدع نأ عم ص الصأ دابع نباو عيبرلا مالك هيلع

 عيبملا يف له رظني يرتشملل لمجت يتلا مايآلا : ءاربتسالا مايأب هدارمو ى ةدم
 ىلع مكحي لب ى عئابلا نم قباس هنأ هيعدي ابف اهدعب ةموصخ بصنت الو ؟ بيع
 ملو ڵ ةنسلا ةدهعو ثالثلا ةدهع 2 لوصألل فلاخ ةدهعلا تابثإ و « يرقشلملا

 ( درلا “معن ) : لاقف ةنسلا ةدبع يف يشحملا هفآدصو 0 وقل هنع“رثأ اهيف ورب

 ةروص يف عيفشلاو امهدحأ نيبو ى ةعفشلا مدع ةروص يف يرتشملاو عئابلا نيب

 فيفختو نيسلا حتفب (ةَّسلا ةدهع يف ماذئجو صرب و ,نونججب) ةعفشلا عوقو
 ( ابابسأ مدقتل رتشم دنع ترهظ نإو رهاظ ) يبرملا ماعلا دارملاو ی - نونلا
 ترهظ ناذللا ةمألاو دبعلا عيب ذنم ةنسلا متت ملام نطابلا يف اهيلإ يضفي امو
 اهيف باودلا نأ رهاظلاو ط ( ةميدقلا ) بويعلا ( نم يهو ) ايهيف بويعلا كلت

 امف نأب لوقلا ىلع اهلقع ناصقنب هبف ثحبي دقف ط نونجلا الإ ةمألاو دبملاك

 "لقأب لب امتح ةنسلاب هيلإ جردتي مل هفعض ةدشلف ء فيلكت هب قلعتي ال القع
 ىلع اك ردتسم لاقف “ طقف صربلاو ماذجلا يف اكلام فنصملا قدصو 0 اهب وأ

 يف صربلا و ماذ'جلاك سيل نونجلا ثودح نكلو ) : هصن ام “ خلا معن : هلوق

 رمأ ةدهاشم نم ناك ام وهو (ةعاس يف ثدحي دق ذإ ه لمأتف ) مدقتلا ( كلذ
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 . هيرتشم ىلعف هضبق دعب عيبملاب تلزن ةبيصم لك نأ حصألاو

 قح ائيشف ًائدش لقملا ناصقن جردتي دقو .ىه ريغ و أ ينج روهظك لئاه

 رهظف تلمأت ص لقملا لج" ناصقن نيح ءيش ىندأب لصحي وأ « نونجلا لصحي

 ف ولو ةنّشبلا موقت وا ك هنم هنأ عئابلا رقي ىقح يرقملا نم اقلطم بصعلا نأ

 وأ يرتشملا رارقإ نوكي ىتح عيفشلا نم هنأو ى ماذجلاو نونجلاو صربلا

 . هنم هنأ عئابلا

 مدقت نم ىعدي ام ءافخل كلذو > دعب فنصملاو خيشلا مالك هديقي هلك اذهو

 نم ال الثم عئابلا نم هنإف “ هثودح ةداع لبقي الو “ سحي ام الإ ةنسلاب ةثالثلا

 ال_ف > رثكأ وأ رهش وحنل ک رثأك > عيفشلا نم ال يرتشملا نم وأ > يرتشملا

 . يرتشملا نم لب ى عيفشلا نم وأ « عئابلا نم لب “ يرتشملا نم وه : لوقأ

 عئابلا نم ناك ءاوس هب ترهظ يأ ( عييملاب تلزن ةبيصم لك نأ حصألاو )
 نال “ صاخلا مسإب ماعلل ةيمست الوزن اهروهظ ىمس عيبلا دعب وأ رمالا سفن يف

 ذإ رهظ : هل لاقي ناك مث نكي مل امو “ رهظ هنإ : لاقي رهظ مث يفخو دجو ام
 لوزنلاو ك مومعلا ىنعم كلذف > هف روهظ ال دوح رلا مدعو > دوحوم ريغ ناك

 يج ( ف ) لخت ضبق وأ ردي ضبق ( هيضئبق" دعب ) ‘هدوجو مدقتي مل امل صاخ
 ءانثتسا نودب عيبلا ىلع اهمدقت ىلع ليلد مقي مل ام ( هيرتشم ىلع ) اهب موكح
 ةدهع يف نونجلاو صربلاو ماذجلا ىنثتسا ذإ كلام لصف اك “ ةبيصم
 وأ ةمألا وأ دبعلا يف تناك ءاوس ى ةثالثلا ةدهع يف بئاصملا رئاسو ةنسلا
 / . امه ريغ

 نأ : دمحم يبأ ةلاسر ىلع بتك نم ضعبو «ليلخ» ىلع بتك نم ضعب معزو
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 كلذك سيلو ىةنسلا ةدهمك ةمألاو دبملاب ةصتخم بومملا رئاس يف ةثالثلا ةدهع

 ذإ مهنع يشحملا ذيملت ينارولا هيلع سن اكو « خيشلا مالك رهاظ وه اك ةماع لب
 عويبلا فانصأ يف ةعقاو ةثالثلا ةدهع يأ : يهو موقلا بتك ضعب يفو : لاق

 فالخ ال ام اذه ى ةمذلا يف ال اعيب ناكو ةركاحملاو ةسكايملا هنم دصقلا ام لك يف

 ةدهع يف مزلي الو ؛ طرتشا نإو ثالثلا ةدهع يف دقنلا مزلي الو « بهذملا يف هيف

 دّهرقيف ' رايخلا عيب ىلع اسايق ه عاتبملل اهيف عيبملا ملست لكي مل هنال ةنسلا
 . ها دقنلاو فيلستلا نيب اهيف لقنلا

 اهانعمو “ قيقرلاب ةصاخ ةدهعلا : دمحم يبأ ةلاسر ىلع بتك نم ضعب لاق

 ةيلق امهادحإ : ناتدْهعث يهو ى دقعلا دعي عئابلا نامض يف عيبملا قيقرلا نوك

 ثداح ءيش لك اهيف نمضي هنأل “ ثالثلا ةدهع يهو ى نامضلا ةريثك نامزلا

 امنإ هنأل ةنسلا ةدهع يهو. « نامضلا ةليلق ناهزلا ةريثك ىرخألاو ى عيبا

 بيس نإ : ءابطالا لوقت ص صربلاو ماذجلاو نونجلا : ضارمأ ةثالث اهيف ,زمض

 اهرخاتيو عئابلا دنع اهببس يرجي دقف ى ةنس اهروهظ مدقتي دق ءاودألا هذه

 . ا۔ھروهظ

 مل كلذ نع لاحلا يرع نإف ى دلبلاب ةيراج ةداع وأ طرشب الإ ايهب لمعي الو

 ناكف ى هل قح كلذ نأل اهطاقسإ يرتشفلف ديتعا وأ اطرتشا اذإو ى ايهب لمعي
 رئاس نم أربتي نأ هل اك ءايهطقسي نأ هلف دقعلا لبق كلذك عئابلا كحو ى هكرت هل
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 لمتحاو بيع عيبملاب دجو مث اهنامز ىضقنا نإو « دقملا لبق قيقرلا بويع

 عيبلا دقع نآل « عاتبملا نم نوكي هنإف امهدعب وأ اهنامز يف أرط دق نوكي نأ

 يف قيقرلا يرتشملا قتعأ اذإو ص كلاذ يف حدقي ال لاتحالاو « رهاظلا يف مربنا

 ص روهشملا وه اذه « ايهنم هقح طقس اهدلوتسا وأ هربد وأ هبتاك وأ اهنامز

 . بيملا شأرأ هلو قتعلا دقعني : ليقو

 ىلع اهيف ةدهع ال ةلأسم ني رشعو ىدحإ «يطبتملا» ركذ ى ةدئاف بوصتسأ و

 وأ هيف ملسملاو < دمع مد نع ه علاخلاو « هب حكمملا قيقرلا : يهو “ روهشلا

 ص ةباتكلا نم هب عطاقملاو ى ةفص ىلع هارتشا يذلا بئاغلاو “ ضرقلاو “ هب

 نم ذوخأملاو ى دقعلا طرمثب عيبملاو ى هريغو سلفملا ىلع ناطلسلا هميبي يذلا و

 اهبرقتشي ةمآلاو بوهوملا دبعلاو “ثاربملا قيقرو بسعب دارملاو ‘ هدمس ىلع يد

 بتاكملاو “قتعلل ىرتشي نأب وأ ‘بحأ نمم وأ ديز نم هعيبب ىصوملاو « اهجوز
 كلام نيب عزانت كلذ ضعب يفو : يطبتملا لاق ى دساف اعيب عيبملاو هب

 . ها قىفوتلا هللابو « هباحصأو

 ىلعف ، صربلاو ماذجلاو نونجلا ريغ قيقرلا يف مايألا ةثالثلا دعب رهظ امو

 نيفلاخملا رئاسو اندنع امأو < كلام دنع ولو « ةنسلا متي مل ولو اعطق يرتشملا

 عجريو ى عئابلا ىلع ةثالثلا ةدهع" يف نامضلاو ةقفنلاو “ ةثالثلا لبق ولو ى هيلعف

 ىلع يهب عجرب مث يرتشملا ىلع وأ « ةءاربلا تلصح وأ راتخا نإ يرتشملا ىلع اهب
 ىلعف ةنسلا ةدهع يف امأو ى رهاظلا وهو « درلا راتخا وأ « بيعلا رهظ نإ عئابلا
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 هثودح نكمي مل ام نأ : ءايركز يبأ مالك رهاظو «ةئالثلا ءاودألا نم الإ يرتشملا

 يف للا ءاش نإ كلانه هبلع مالكلا يتأيسو عئابلا نم هنأ راتخلا نأ يرقشملا دنع

 . ماكحألا : باتك نم > بمعلاب ءاشألا در : باب

 > ءاهقفلا ةماعو حيرش" لوق وه راتخلا نم خيشلاو فنصملا هركذ امو

 الام ثودح هيف لحتسي ال دقعلا نآل “ ءاوس ثدحم ال امو ثدح ام مهدنمعف

 ء هناكم لبجلا نأ : فلحلاك ثنح بيع ىلع فلاحلا ىلع كحلا هي"وقيو “ ثدح
 . ملعأ هللا و
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 باب

 عيبملا كاسمإو هنمث ذخأو هب درلا يف رتشم رييخت بيعلا مكح

 هب ريغتي مل نإ هل سيلو

 باب

 بيعلا عح يف

 ببسب يأ ( هب ) عيبلا نمثملا در ( "د؟رلا يف رتنشم' رييخت بنيملا كح )
 نأ لثم ى هلصاو ةلزنمب ناك وأ ى هلصو نإ عئابلا نم ( هنمث ذخأو ) بيملا

 سيلو عيبملا كاسمإ ) يف ( و ) فلتو هعم هلسرأف ى نالف عم هلسرأ : لوقي
 هل سيلف شأرآلا هعنمو « ةتبلا نمثلا هل سيل يأ « بيملا شرأ الو هنم ( هل

 بيملاب يأ ( هب ) عيبملا كلذ ( ريغتي مل نإ ) وه امنإ رييختلا كلذو “ شرألا
 دودرملا روكذملا بسصعلا سفن ىنعمب ال نكل > بصلل ءاملاف 0 يرقشملا دنع ثداحلا

 وأ بيملا كلذ سنج نم ى يرتشملا دنع ثدحي رخآ بيع ىنعمب لب ى هببسب
 رُسفت مزلتسي بصلا ثودح ناك ام هف بممعلا ثودح هب هرشفتب دارملاو > هريغ
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 ‘ رثك ال ا دنع

 بيعلاب هدر دجي مل يرقشملا دنع بيع هيف ثدح نإف « رُغتلاب هنع ربع « عيبملا

 ص « ناويدلا » يف اك ؛ نالوق درلا يفف امهدحأ لاز نإو ى عئابلا دنع ثداحلا
 ملام هدرل دح الو ى ليلقلا دنع ال ( رثكألا دنع ) كلذ بيعلا مكح ناك امنإ

 ىلع هعالطإ دعب ىضر ىلع "آلاد لممي ملو ث هلمعتسي مل نإ امايأ ثكم ولو ى هلبقي
 ةاَرَصملا ثيدح آلردتنسم' "ضعب لاق اك “ طقف مايأ ةثالث لجؤي الو ى بيعلا

 ءاطعإبو ى ةيرضصتلا ىلع عالتطإلا دعب بئلحلا زاوجب لوصألا نع هجورخل {

 نكي مل ولو « آريثك وأ ليلق ولو ى ةاشلا نم بلح ام ةلباقم يف رمت نم عاص

 نكي مل اذإ مهلزانم يف هناوأ يف نآلا ىلإو ذئموي برعلا دنع اك ن نبل
 لثم هل نيللاو “ نكمأ ام لنثملا أر فتلنتملا يف لصألا نوكبو « بدجلا

 دق نكلو « لثم نكي مل نإ ةميقلاو ى هل لثم ال : مهضعب لاق ولو “ يدنع

 . ثحب هيف رم

 عالطالا دعب لجؤي هنأ بملاب ةدزلاىلع ةا"رَصْملا ثيدحب لالدتسالا رهاظو

 لب ابيع سيل اهتيرصت روهظ نأ هيفو « ليقتسي ال نكل « مايأ ةثالث بيملا ىلع
 اوكح ىرقش ١ ام در دقو ك رمت نم عاصلا در ب هبف كح 11 نكل > بمملا هش

 ناك اذاو ى ةارصملا يف رسخ اك هيرتشم ريخي نأب ببسب در ام "لك يف هب

 مل اذإ عيبملا ليطعتب هللا دنع ذخاؤي معن ى هيلع ساقي" الف لوصالا نع اجراخ
 ى قوسلا تاوفك علابلل “ررض لصح اذإ ايس الو ى هلبقي ملو هبحاصل هدري
 لوطو ى هل اقح اضيأ درلا ناكو ى درلا همزل هلبقي ملام هنأ "دحلا مدع لصأو
 دعب هلبقي نأ دجي ال "هر هلوبق مدع نإف “ ىضمو درلا نم تاف ام لطبي ال ةدملا
 لصأ سيلو ى همئاب ةزاجإب الإ لوبقلا دعب هدرب نأ الو “ مهضعبل افالخ درلا
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 ملاظ لباقي نأ زوجي ال ذإ “ مهضعب لاق اك هيلع لمحي نأ قحأ ملاظلا نأ كلذ

 هنوكي ال دقو ص همتكيو بيملاب ملعي نأب اللاظ نوكي دق عئابلا نألو ى ملظلاب

 هننإف « هنم يف ائيش عئابلل ىضق دقو بيعب هدر نإو ى هيسن وأ هب ملعي مل نأب
 ٠ ةفصلا هب تمقو ام : لسةو ك هنم ضيقام عنابلا هل درب

 نإ : لاق نمف “ ءاضقلا عقو دقو هربملا وأ هل ه“الو وأ هلاقأ نإ اذك و

 هب تهقو ام ال ضبق ام "درب : لاق ث ميب "خسف بيعلاب درلاو ةلاقإلاو ةيلوتلا

 : لاق نمو “ عقي مل هنأك خودفملا ذإ ى خوسفملا نمثب دتْصي" ال هنأل « ةقفصلا

 رخآ ءيش ءاضقلا نآل ةقفصلا هب تمقو ام درب : لاق عيبك وأ ,ناث عيب كلذ

 اهنكل ى يناوث اعويب تناك ولو بسعب درلاو ةلاقإلاو ةيلوتلاو ى ةدح ىلع تباث

 رابتعا ىلع ةتلاد اهءامعسأ نإف « اهئامسأ لملدب ةلقتسم ريغ لوآلا ىلع ةينبم

 نإف “ هريغ ىلإ يرتشملا نم كلم حخسف اهنأ اخسف ةيلوتلا نوك هجوو ى لوآلا

 : ةثالث خسفلاف ى ءاش نمم هعيب هل زوجي اك هريغ ىلإ هخسف يرقشملل

 ةلاقإب همئاب ىلإ وأ ةملوتب هريغ ىلإ هسفنل هدقع ام رتشم خسف : لوألا
 . هيلإ خوسفملاو خسافلا ىضرب

 . بيعلاب يرتشملا خسفك ص رخآلا ضري مل ولو دحاوب "خسف : يناثلاو

 . خسفلاو ابرلا عيبك اهرك ولو امتح هخسف : ثلاثلاو

 فلت نإ الإ ذخأ ام در خسف اذإو : لاق ى ةعفشلا يف هلك كلذ خيشلا ركذ
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 وأ لامعتساك هب ىضر ىلع لاد هيف بيع ققحت دعب هيف لمع نف
 وأ عيبل ضرع وأ عقي ل وأ اهنم دحاوب نإو رمأ وأ . عافتن ١

 وأ يقسل ةباد بوكرك ايهعفنل لامعتسا و ةحلاصم ,وأ هيف ةلاقتسا

 ً ودعك نم بوره وأ يعر

 يأ ( نمف ) رثكألا لوق ىلع انينب اذإو ى ةميقلاف لنثملا نكمي مل نإو « لشلاف
 "ىضر ىلع ًالاد ) المع هدنع ( هيف بيع ققحت دعب هيف لمع ) يذلا يرتشللاف
 ( عاقتنا وأ ) هيف منفنَال ( لايعتساك ) بْيَسلاب وأ بيعملا عيبملاب يأ ( هج
 هديب اهضبق نإف ى اهبيعب هملع دعب ةآرم يف رظنلاك ص لايعتسا ربغي وأ لايعتسإب
 رظنف ةحوتفم تناك نإ و ى عافتناب لايعتساف “ رظنف رظنلل اهحتفف تقلغ وأ

 ةيؤر دعب اهاريل وأ ‘ رظني ملف رظنلل اهحتف نإو “ لايعتسا الب عافتناف اهيف
 ادحأ ( رَصأ وأ ) عفن الب لامتساف فصولاب اهارتشا نإ فصولا دعب وأ ءارشلا

 (ايهنم دحاوب نإو) ينجأو بيرق نم كلذ ريغ وأ هريجأ وأ هلفط وأ هدبع وأ
 هب رمأ ام اضيأ عقي مل نإو يأ ( عقي مل وأ ) عافتنالا وأ لامعتسالا طقف

 نإ : لىقو “ رومأمل وأ رمآلل عافتنالا ناك ءاوس ى عافتنا وأ لايعتسا نم ادحأ

 . همزلي مل عقي مل

 وأ ةيلوتلل ناعذإلا وأ ةيلوت وأ ( هيف ةلاقتسا وأ عيبل ضأرَع ) ك ( وأ )
 وأ ( ةحلاصم ) بلطك ( وأ ) قادصإ وأ ةبه وأ ، همتلوي نأ دحأل هنم بلطلا

 يرقغملا عفنل ( لايعتساو ) كلذ وحنو هيف ردسفمب كاسمتساو « اهيف عوقولا
 (ينعر وأ يقسل) ةبيعم ( ةباد بوكرك ) يرتشملاو عيبملا عفن يأ (ايهعفنل )

- _- 

 هسفن ىلعو اهيلع هنم فاخ قيرحو لْيَسو عبسو ("ودَعكنم بوره وأ) اهل
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 نتخو يقسو فلعك > طقف عيبملا عفنل ناك نإ ال > هل الو همزل

 ء هلب مزل : لقو . بوكرب ولو بلوط نإ هب بورهو

 ٠

 نكمتيل اهبك رف اهيلع هنم فاخ ول امأ ى ( هل ) شأرأ ( الو ) عيبم ( همزل )
 . ابيرق يتأي اك ضعبل افالخ ى همزلي الف اهب باهذلا نم

 لعف وأ هبهو وأ هضعب عاب اذإو ى همزل ايهعفنل لايعتسإلا ناك اذإ : ليقو
 ءال : ليقو ء داتع نبا دنع هلك دوحوملا يقابلا ةدر يسع ىأر مش رم امم ًائىش هف

 مزلي : ليقو ى هريغل هيرتشم لايعتساب بيعملا مزلي الو ص ضعبلا فلت نإ اذكو

 لفطلا هلمعتسا نإ و “ ضعب هراتخاو ى ايهه امل هل ايهتفيلخ لايمتساب نونجملا و متيلا
 هارتشا امو ى مهمزل مودقلا دعب بئاغلا وأ « ةقافإلا دعب نونجملا وأ ى غولبلا دعب

 . هعفنل ولو هلايعتساب ايهمزل نونجملا وأ لفطلا هدلول

 مزلو ه اضيأ هب مزلي : ليقو ى لاملا بحاص ال ضراقملا لايعتسا مزلو
 هيف نأ نظ اذإو ى كيرشلاو ديقملا لايعتسابو هديس لامعتسابو نوذأملا لايعتساب
 ىتح هلايعتساب همزلي مل هلمعتساف رابتخإلا دارأ وأ "ةرامأ ىأر وأ « كش وأ ابيع

 مزلي ( ال ) و < بسع ققحت د_هب : هلوق ى همهفي اك هلمعتساو بملاب نقتي

 ث ردصم وهف _ ناكسإف حتفب - ( فذْلَعك طقف بيعملا عفنل ناك نا ) هلايعتسا

 بورهو ,نتتَخو ينقسو ) لوآلا دارملاو « هب فلعي امف نيتحتفب _ امأو
 مزل : ليقو “ بوكرب ولو ) هب براهلا يرتشملا نود هدحو ( بلوط نإ هب
 نكمأ نإو ى بوك رملا ةيجنتل ناك ولو يرتشملل عافتنا هنأل بوك رلاب يأ ( هب

 نإ و “هتمزل اهبك رف طقف هسفن ىلع فاخ نإ و « همزل هبك رو بوك ر الب هتيجنت
 . عيبلا همزل شأرألا يل عزنا : لوقلا اذه ىلع لاق
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 هنكي ال رعو يف ابيع اهب ىأرف اهيلع لمحف ةباد ىرتشا نمو

 ام . انع يطعيو اهدرب وأ ‘ هتمزل لهف 2 هنم جرخ ىح اهنع عزن

 . . نالوق ؟ هتيؤر دعب تلمح

 حتفب - ( رنعرت يف ابيع اهيلع ىارف اهيلع لمحف ةباد ىرتشا نمو )
 لومحملل ( عزت هنكميال ) بعص ناكم يف يأ - رسكف حتفبو ى ناكسإف
 لومحملل وأ هل وأ اهل فلت هيف اهنع عزنلا يف نوكي نأب (هنم جرخي ىتح اهنع)
 ءاقبإب ( هتمزل لهف ) لومحملا ضعب وأ هضعب وأ اهضعمل فلت نأ ى هلك كلذل وأ

 ( تلمح ام ءانع يطعيو ) ءاش نإ .( اهدر وأ ) عزنلا هنكمي مل ولو اهيلع لجلا

 هتلمح ام لح ءانع يأ ع فاضم فذح ىلع مسإ وأ اهلمح ءانع يأ ى ةيردصم ام

 ( نالوق ) ؟ بيملا هتيؤر دمب وأ ‘ بيعلا يأ ( هتيؤر دعب ) برقأ لوألاو
 هلثمف ، ديق ال ليثمت رعولاو كلذ لبق لمجلا هل زاجأ عرشلا نأل ى يناثلا اهحصأ
 ص عضوملا يف هكرت نإ هلمح ىلع وأ اهيلع فوخ عم هعاطقناو هيلع لمحي ام دقف

 فقوف كلذ نكمأ نإو “نالوقلاف لوزنلا هنكمي ملو بكار وهو ابيع ىأر نإو

 انع عزنل اهيلإ ىرجف بيرق وأ ديعب نم ابيع اهيف ىأر نإو 4 اعطق هتمزل
 ءانع الو يه همزلت الو « اهكردأ ثيح هحرطيلف تلقتنا ىتح اهك ردي ملو لمملا
 . هل شرأ الو هتمزل : ليقو ى كاردإلا لبقو ى عزنلل يرجلا دعب لمخلا

 ص همزل هعزني ملف هسبلي ام دجي ملو ابيع هيف ىأرف هسبلف ابوث ىرتشا نإ و
 لمحف افرظ ىرقشا نإو ى ةيؤرلا دعب هسبل ام ءانع درو هدر ءاش نإ . لبقو

 هعزني ملف هيف كلذ لمجي ام دجي ملو ابيع ىأرو امهريغ وأ اقيقد وأ امئام هيف
 دعب هملإ قلعت نم وأ هريجأ وأ هلفط وأ هدبع عفنتسا نإ و ؛ نالوقلاف
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 ةماعل نإو هيف ضراعم الب هريغل نإو حيبأ نإ هب عفتنمي همزلي الو

 . لالظتساو يقسو ںراطتحاك

 "هنت ملو هرمأي ملو عفنتسي مهدحأ ىأر نإو ، همزلي مل بيعمب بيملا ةيؤر

 . نالوقف

 - ءافلا حتفب - ( هب عفتنم ) نم عافتنا ( ب ) عيب وأ بيع ( همزلي الو )
 ءافتنا عم يأ ( هيف ضراعم الب هريغل نإو ) :لاق اك [ةلطم سانلل ( حيبأ نإ )
 يفن ين ميمعت اذهف ( ةماعل نإو ) :.لاق اك © ةماعلل وأ ةصاخلل ةضراعملا زاوج

 اهيف نيميمعت انوكي نأ زوجيو « ةحابإلا يف ميمعت هريغل نإو : هلوقو ع ةضراعملا

 ص هريغل نرإو : هلوق هنع ىفك هطقسأ ولو ةمامل نإو هريغل نإ و حيبأ نإ يأ
 برقأ وه لب ةماعلل حابملاكف ى اهنم يرتشملا ناكو طقف ةصاخل وأ هل حمبأ اذإو
 اع يرتشملا عافتنا نإف & ةمامعلا يمتلا حص كلذلو « عافتنإلاب هموزل مدع ي

 ص ةماملل حيبأ امب هعافتنا نم ردجأ اهنم وه ةصاخل وأ هب عافتنإلا هل حيبأ

 ضرألا بحاص نإف «هب جرخ ,شيشح "شتحك و رطملا اب جرخ امل (باطتحاك )

 اذإ رئب وأ نْسع ءامب جرخ امل ولو اقلطم [شحَ و باطتحاكو “ كلذ عنم دجي ال

 . امهزاوج ةدلب يق ديتعا

 زوجي هنإف دحأ لجام يف ولو رطملا ءاكو “هبف رم ام ىلع ( يئقسم ) ك ( و )
 نب دمحأ خيشلا هبلع صن اك « هبحاص نذإ الب سرفلاو ثرحلا ريغل هنم يقسلا

 رجش نم باطتحالا دلب لهأ يف حابي نأ كلذ نمو _ هللا مهمحر - ركب دمح

 ( لالظتساو ) ، هب عيبلا همزلي الو كلذ لعفي هنإف ,رمت نم طقس امو لخنو
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 همزل هشرأ ذخأي نأ ىلع بيعلا تعفدو ءيشلاب تيضر : لاق نمو

 . . . ة كحلا يف ال هكردي : ليقو 0 هل الو

 عفنتسا وأ هريغ هلكأي امم اك ورتم ناك ام لكأ وأ نوكسم ربغ اتيب نكس نإو

 . ليق اذك ص همزل هاركإلاب وأ نايسنلاب وأ ملعي ال ثيح نم لهعتسا وأ

 ص ثيدحلا يف دزو اك “هركمىلع دقعال :هنآل هاركإلابهمزلي ال هنأ يدنع يذلاو
 نايسنلاب امأ و دمع ىلع هبحاص هكرتي نأ وهو هيلإ سانلا ءاوتسال كورتملا يف الو
 ءاعدا اب كحي الو ؟ال مأ دمعتأ يردي ال هنأل كحلا يف مزليف ملعي ال ثيح نم وأ

 ---77 دمع ىلع ةروص لمعي نأ ناكمإل دمعتلا مدع ةرامأب وأ دمعت مدع نم

 عافتنالا نآل يرتشملا مزلي مل دمعتلا مدع يف عئابلا هقدص ولف ، دمعتلا مدع سانلا
 ى لوبقلا مزاول نم امزال الو ى بيملل الوبق سيل دمع ريغ ىلع لايعتسإلا وأ

 ( هشرأ ذخاي نأ ىلع بيعلا تعفدو ) عيبملا ( ءيشلاب تيضر : لاق نمو )
 نمثلا نم هب صقني ام يأ _ ةزمهلا حتفب - ال مأ شرالا ذخأب حرص ءاوس

 شْرألاو ‘ تباث بيعملا عيب : لاق نم لوق اذه ى ( هل ) شأرأ ( الو همزل )
 . تيضر : لاق هنأل ى ةلاسملا ىف نالوق هيف ناكو ى كردي

 يف هيلع رصتقاو ى ( مكحلا يف ال ) كلا نيبو هنيب ايف ( هكردي : ليقو )
 : لاق وأ ى ءيشلا تعفدو بيعلاب تيضر : لاق نإو : لاق ذإ « ناويدلا »

 ص همزل هشرأ كردأ نأ ىلع بيصعلا تدضر وأ “ بيعلا تعفدو ءيشلا تبضر
 . هلل ا نبو هندب امف هك رديو كحلا ق شْرألا كردي الو

 دي يف فلت نإو ى هل : ليقو ى درلا هل نكي مل درلا لْبق بيعلا لاز نإو
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 ، قيرطب بيع هب نابف رفاسو هيلع لمحو المج ىرتشا نمو

 كلذ هل : ليقف شرأ ذخأ ىلع هب يضر هنأ دهشأو

 بيعلا شرأ عئابلا ىلع كرديو < هلام نمن“عيبلا لبق ناكبيع جرخ مث يرتشملا
 نإ اذك و ى هلك نمثلا هيلع كردي هنإف بيعلا كلذب فلت نإ الإ هللا نيبو هنيب امف

 عئابلا لمفب يرتشملا دي يف كله وأ بيعلاب كلهو يدعتلاب عئابلا دي يف ناك
 وحنو ةراجإب وأ ةعيدو وأ ةيراع وأ ةنامأ هديب ناكو عئابلا دي ين كله نإو

 يرتشملا دنع بيع ثدح نإو « يرتشملا لام نمف ةنايخ وأ ايةدمت سيل امم كلذ
 شرأ دريو هدري نأ هل : ليقو “ شأرآلا هلو « همزل عئابلا نم ىتباس بيمعب ملع مث

 مل بيعب هيلع درف ,عيب وحنب هكلم نم بيعملا جرخأ نإو ى ةدنع ثدح ام

 هيلع در نإو ى لوآلا عئابلا ىلع هدر هلف مكاحلا ةموكحي هيلع در نإف ى هب ملعي

 بيعلاب درلب ال هجورخ دعب هجوب هكلم لخد نإو ‘ لوآلل هدر دجي مل اهنودب
 . فرصتو راصتخاو ةدايزب ها لوآلا نم قباس بسعب لوألل هدر هلف

 . لوألا نود ناك ولو هب درلا هلف رخآ جرخف ابيع يضر نإو

 (هيلع لمح و) ةنيفسلاك اهريغ وأ باودلا نم هريغ وأ ( امج ىرتشا نمو )

 ملو لحترا وأ ( رفاسو ) “ ررضب الإ هب عوجرلا هنكمي ال هنكلو “ لمحي مل وأ
 عزن هلك كلذ يف هنكي ملو هدح لصي مل نكل و هيلع ناك وأ رفسلا ىلع نكي

 يضر هنأ ) هعم نمم ادعاصف نينثا ( دهشأو“قيرطب بيع هب نابف) هيلع لومحم
 مربنم بيعلا عيب نإ : لاق نم لوق وهو ( كلذ هل : ليقف ى شرأ ذخأ ىلع هب

 هركذ اك خسفنم بيعملا عيب ن أ :وهو “ثلاث لوق مهل و ى شْرأ يرقشملل و تباث
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 ؤ عيبلا حصو ي بيعب بيعم دري ال هنأ فالخ بيعلا يف لصحتف

 داسفلاو رثكألا دنع رايخلاو هربخي مل نإ هيرتشمل هشرأ هعنا مزلو

 . ٠ . . .. . عيبلا لبق هيرتشم هب ملعي مل نإ

 نكل > ۔مدقتي ل لاوقألا صمب نأل > يتاي ام عم رما ام ) لصحتف ( > دعب

 ةلنالث ىلع ( فالخ “ بيعلا ق ( عيرفتلا حص رم ام متي ددملا ناك امل

 : لاوقأ

 هيرتشمل هشرأ هعناب مزلو عيبلا حصو ص بيعب بيعم در ال هنأ ) : لوألا

 يف لمملا هيلعو ث شرأ الب عيبلا حص هب هربخأ نإ و « هب هعئاب ( هري مل نا
 ولو “ لوقلا اذه ىلع ش رآلا يرقشمللو « رصع يف هبلع اهئاملع عامجإب دالبلا هذه
 وأ شرأ الب هتيضر ينإ : لقي مل ام ىضرلاب حرص وأ ، ىضر ىلع الاد لمح
 ثدح وأ شرآلا بلط لبق عيبملا فلت ولو شرألا هلو شرأآلا نم يقح تطقسأ

 ذخأ نإو ث هكرتب حرصي مل ام شرأآلا هل نأ لصاحلاو ‘ رخآ بيع هدنع هيف

 نم ءاش امب عيبملا يف فرصتلا هلو ‘ اذكهو هش رأ هلف رخآ بيع رهظ مث اشرأ

 ملمي مل نإ عيبلا لطبو ‘ هشرأ كلذ ظقسي الو ى امهريغو لامعتساو حبذ و لمح

 لخدي مل ربويعب طلتخاف هيلع لخد وأ رخأ بويعب طلتخاو هب ملع مث بيعلا
 . شرأآلا ةفرمم ىلإ هعم لصوتي ال امم كلذ وحن و اهيلع

 ( رثكألا دنع ) تباثلا وهو « ( رايخلا ) هل يرتشملا نأ : يناثلا ( و )
 ثرم دقو ص درلا دجي مل ىضر ىلع الاد لعف نإف « هدرو شأرأ الب هلوبق نيب.رَّسمإ

 . المج ىرقشا نمو : هلوق ىلإ همف مالكلا لصتاو « بابلا لوأ

 الف ( عيبلا لبق هيرتشم هب ملعي مل نإ ) خسفلاو ( داسفلا ) : ثلاثلا ( و )
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 روكذملا وه اذهو ى ادقع اددج اءاش نإف «حخسف هنأل هاتي الو ءايضر ولو تبثي

 ةيراجب "ةيراج لجرلا عاب اذإو : هصنو ، دعب خيشلا هرك ذ يذلا « رثألا » ىف

 نإف ث ابيع ضيق يقلا ةيراجلاب امهدحأ دجو مث هتيراج ايهنم دحاو لك ضم.قو

 ‘ذخأن هبو“ضقتنا دق عيبلا نإف هتيراج ذخأيو اهدرب لوقي ناك ز زيزملا دبع نبا

 نم ال خسفلا لوقل « رثألا ه بحاص نم رايتخا اذهف ى ها عيبرلا لوق كلذك و

 لا دبع وبأ و ‘هخ .فب ضري مل ولو ‘خسفلا يف رهاظ وهو “روهمجلا نم الو خيشلا
 ىأرو روهمجلا لوق راتخلا نأ ىأر ال - للا همحر _ ةتس يبأ نيا ورمع نب دمحم

 ص زيزعلا دبع نيا نع ركذ يذلا لوقلا اذهب ذخأن : لاق « رثألا ه بحاص نأ

 ضقتنا : لاق نأب روهمجلا لوق ىلإ هلٌوأت ، خيشلا نم هرايتخا نأ نظ وأ
 هاضقن نإ

 وأ هديب فلت نإ نكل .ص رم 5 يرقغملا ريمخت : وهو عبار لوق ملو

 نيبو هنيب ايف س ثثرألا هلف ىضر ىلع الاد لمع وأ رخآ بيع ثدح وأ هضمب

 . ىلاعت هللا

 . اضيأ كحلا يف شرآلا هل نكل “ عبارلا لثم : وهو سماخو

 اقيقر وأ ناك اناويح ةحيحص هتميق ذخأيو عيبملا دري هنأ : وهو سداسو
 - هللا همحر _ دابع نا لوق وه كلذو كلذك لصألا نأ رهاظلاو ى اضرع وأ
 عيبك هنأ هانممو “ خبشلا هلاق « ناث عبب بيعلاب درلا نأ ىلع لدي هبهذمو
 قيقحلا عيبلاو متح كلذ نأل اققح ميب سيلو ى ةميقلا ذخأيو ةدرب ناك ذإ ناث

 . ىضر نم هيف دب ال

- ٤٧٢ - 



 . . ت هربخي مل نإ ىصعو ملع نإ هب هرابخإ هعاب مزلو

 نم نبًدلا باب يف ركذ" « هدرو هشرأب هلوبق نيب يرتشملا ريبخت : وه معباسو

 . _ نا وبدلا (

 هب ىرقشا اذإ نمثلا بيع يف كلذك وه عيبملا بيع يف لاوقألا عيمجو

 > هب ىرتشم وأ عيبم نم ةمذلا ف ام امأو > فصوو باغ وأ ارضاح

 ال امي هيلإ يتأي نأ يتآلا بلطو ى ءاش نإ هب هيلإ يتأ نم هدر اعيبم هب ءيج اذإف
 ٠ همف بمع

 يأ ى ( هب ) يرتشملا يأ ص ( هرابخإ ) بيمملا عئاب يأ « ( هعناب مزلو )
 لبق روذعم وهو فراق هنأل صقنو داسف هل نأ ملعي مل ولو هسفنب يأ ى بيعلاب

 مدع نال ةريبك ةيصعم ( هربخي من نإ ىصعو ) ى هب ( ملع نإ ) اهلبق ال ةفراقملا
 : للع هلوقب حيشلا لالدتسا كلذل لديو “ لطابلاب لاملل لك أو ع شغ رابخإلا

 ي يرتشملا لع وأ ت يسن وأ ملعي مل نإ يصعي الو ى )0١ « انم سيلف انشغ نم »
 ةيصعم ىصع الإ وناك نيأ يرعشملل رابخإلا همزل نايسنلا دمب عئابلا ركذت نإ و

 كنمثلا نم بيعلا صقني ام ءارقفلاىلع قًدّصيلف يرثشملا نم سيأ نإ الإ ةريبك

 نإ الإ ءيئلا بحاص ىلع هب عجر ائيش نمض اذإف « هريغل وأ هل عيبملا ناك ءاوس

 نيترم وأ ةرم دبع قبأ نإو ى هيلع عجرب الف ربخي ملف بيملاب رابخإلاب هرمأ
 بيع بضغلا نإف “ ليق ايف بيملاب هربخأ دقف بضغي هنإ هيرتشمل هعئاب لاقف
 . اهنود امو اهقوف امو ةقابإلل هب لصيو رثكيو لقي

 )١( هيلع قفتم ) . هركذ مدقت (
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 رتشمل رابخإو هيلع دي عضوو هدصق عئابلا مزل ىري بيع لكو

 هب رتشم هفرع نإ : ليق 4 حصو 4 طقف دحاو هيزجي الو ، بيع هنأ

 2 هب رابخإ عم ىري ال ايف فصو .يزجيو 4 عئاب رابخإ الب

 ص ىري امب ربخي نأ همزلي ال : ليقو

 بيع هنأ رتشمل رابخإو هيلع دي عضوو هدصق عنابلا مزل ىرأ بيع لكو)
 هيف نأ عئابلا قطن اذإ بجي ال ديلا عضو نأ رهاظلاو «( طقف دحاو هيزجي الو
 يرقشملا ملع دقو بمعةنأب قطني ل وأ“يرتشملاهملعو بيع هنأ و > اذه هنأو اذك

 اذهل لديو “ خيشلا مالك يف اذك و ى ةءارألا يف اديكأت هركذ امنإ و ى بيع هنأ

 نم رهظأ ةيؤرلا نآل ث هيزجي ال هنإف هدي هيلع عضي ملو هربخأ نإو : خيشلا لوق
 هنأب يرتشملا هربخأ نإ ديلا عضو نع تنئغا تلصح اذإف ى ةيؤرلاب هللعف ربخلا

 ص هرب مل وهو شآر يرقغملا نأ عئابلا نظي دق هنأل اهدحو ةيؤرلا زجت ملو « بيع

 هدي عضيف بمع هن أ ملعي ل و هآر وأ > لفغو هآر و ] > هققحتي ملو ي رقشمل ا هآر وأ

 ىقوتي ال يرتشملا ناك ولو اذكب عضوملا اذه سجن هنإ :لوقيف سجنلا عضوملا ىلع
 . كرشمك ساجنألا

 وأ هسفنب لب هب ( عناب رابخا الب هيرتشم هفرع نإ : ليق ‘ حصو )
 نم ( ىريال ايف فصو يزجيو ) “ ىرب" ال ابيع ناك ولو هايإ هريغ رابخإب
 . ببع هنأب ( هب رابخإ عم ) اذك و اذك هيف نإ : لوقي نأب بوسصلا

 هدب عضي ن أ الو > يرقشمل هآر ١ دإ ) ى ام ربخم نأ همزلي ا : ليقو (

 ربخأ نإو ث ببع هنا ملعو يرتشملا هملع اذإ بيع هنإ : لوقي نأ الو هيلع
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 ةلاقتسا وأ هعناب نم ال هب هل رابخإ وأ هب ملع دعب هيرتشم هدري الو

 . . . هيف اكيرش ناك وأ هب املع ركنأ نإ فلحو « هيف

 يف هرادقم ملعو ببع هنأ يرتغللا ملع د۔ةو يرتشملا هرب ملو اذك هيف نأ عئابلا

 هدي هيلع عضو وأ “ببع هنأ يرتشملا ملع دقو بيع هنأ ربخي ملو هارأ وأ ‘عيبملا

 . فالخف ابيع هملعو يرتشملا هآرف بيع هنأ هربخي ملو

 مل هنأ هلوق يف قدصي الف ى بيع هنأ ملمي ملو بيملا تاذب يرتشملا ملع اذإ و
 ال هنوكل ا۔هإ « بيع هنأ لهجي يرتشملا نأ نوملعي امم ناك نإ الإ بيع هنأ ملعي
 ببع هنإ : لقي ملو ابيع هارأ اذإو ‘ كلذ داتعي ال وأ الصأ ءارشلاو عيبلا داتعي

 الب ءآر اذإ اذك و ى هرب مل هنأكف ابيع يرتشملا هملعي ملو نمثلا نم صقني هنأ وأ

 . بيع هنأ ملعي ملو رابخإ الب دي عضوب وأ دي عضو

 ةيلوتب ولو ( هيرقشم هدرب ال ) ارخآ هركذ يذلا لوقلا اذه ىلع ( و )

 ( هعئاب نم ال ) همئاب ريغ نم رابخإلا ناك ولو ( هب هل رابخإ وأ هي ملع دعب )
 ( هيف ةلامتسا ) دمب (وأ) هرهاظ ىلع كلذ يف يرتشملاو ةعئاب نم ناك نإ ايس الو
 وه اهبلط ءاوس ةلاقإلاب عيبملا هيلإ عجر اذإ عئابلا وه ةروصلا هذه يف يرتشملا
 هقح كلذ طقسي الف عئابلا هلقي" ملف ةلاقإلا يرتشملا بلط اذإ امأو ى يرتشملا وأ

 رييخت لوق ىلع درلا طقسيو “ شرألا تابثو عيبلا ةحصب لوقلا ىلع شرألا يف
 ةلاقإلا نإف ةلاقإلاب هيلإ عجر نأب اعئاب ناك ولو يرتشملا ( فلح و ) “ يرتشملا
 ص هارتشا امل نوكي ناب بيعلاب يأ ث ( هب املع ركنأ نإ ) مهضعب لوق ىلع ءارش
 املو ( هيف اكيرش ناك وأ ) كلذ لاق ةلاقإلاب هيلإ عجر امل وأ “هبيعب ملعأ مل : لاق

 . هبيعب ملعأ مل : لاق هيف هريغ بيصن ىرتشا
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 ىلع ‘ فلحو بع هن أ هربح ل ام 7 أرو ملع ولو د رل ا هل : ليقو

 ه راتخملا ىلع بلقلاب هب ىضر ىلع ال بيعب ىضرب رارقإ

 ريغ ناك ءاوس ةلاقإ وأ ةيلوتب وأ اليصأ ءارش يرتشملل يأ ( هل : ليقو )

 ال نأ ناكمإل ( بيع هنأ هربخي مل ام ىأرو ملع ولو درلا ) اكيرش وأ كيرش
 فالخلا نأ لصاحلاو هدي هيلع عضي مل افو هتاذ فرع ولو “ بيع هنأ ملمي

 ةا نيبو هنيب ايف امأو < كحلا يف فالخلا كلذو “ لئاسملا هذه يق رتآ قباسلا

 ‘هملإ رشي ملو ى عئابلا هركذي مل ولو « هل شأرأ الو همزلي هنأ هيضرو هب ملع اذإف

 عزقب هبلطي نأ هلف “بيملا يل عزنإ : هل لوقيس هنأ دقتعا نكلو هي ضري مل نإ و
 . خسفلاب وأ بيملا

 هب ىضرلاب رارقإلا هيلع ىعدا نإ ( بيعب ىضرب رارقإ ىلع فتلح و )

 هيلع ىعدا نإ ( بلقلاب هب ىضر ىلع ال )هب ىضرب تررقأ ام هللاو : لوقي ناب
 ؛ تيضر ام هللاو : لوقي نأ هملع سيلو ةرامأ هنم تحال نأب هبلقب يضر هنأ

 بلقلا يف ام ىلع نوكت ال ناميآلا نأ نم ( راتففا ىلع ) يبلق هَبضر ام هلاو وأ

 حصت ال هنأل بلقلا يف ام ىلع تسيل ةنتبلاو:ءةنتبلا تمدع اذإ نوكت امنإ اهنال
 نم ىلع نيميلاو ىعدا نم ىلع ةنّبسلا ه : ثيدحل كلذو ى هف ام ىلع ىوعدلا

 همضر اذإ نكلو “ اهيلع زجعو ةنئبلا نكمت ثيح نيميلا لعجف ت )١' « ركنأ

 ‘حخسف بيعلا عيب نإ : لوق ىلع الإ هل شرأ الو ى هللا نيبو هنيب ايف همزل هبلق يف
 ص ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا هيلعو ى هبلقب يضر ام هنأ فلحي : ليقو

 )١( هيلع قفتم .
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 ك . امنو ةلغ نم ةقفصل رضاح بصعم عم دريو

 بيملا همزل : لاق نم لوق يف الإ بيملاب ملع هنأ نيميلا هيلع كردي الو : لاقو
 ء ركنأ نم ىلع نيميلاو :هلوق لمح نم عنام ال هنأ ىضرلا ىلع نيميلا هجوو ى هملعب

 ث نكمت ال ثيحو ةنيبلا نكمت ثيح ءاوس ى اقلطم راكنإلا عقو اذإ ام ىلع

 هيلإ عجر نم اذك و ى ببع نم كرتشملا يف ام كيزلا ملمي ال نأ ليق امك دعبي الو
 : لاق نمو “ هثودح دمب هلاقأف بسع همف ثدح نإ اجس الو ى ةلاقإلاب عيبملا

 . اعطق هنم ناك بيعي درلا عئابلل ري مل عيب خسف ةلاقإلا

 كحلا يف يزجي ال يرتشملل بيملا عئابلا ريغ ةءارأ نأ هب كحأ تنك يننلاو
 ص يزجي : ليقو “ ضعب لوق كلذو ى ةءارالاب هرمأ عئابلا ىلع نايب ماقأ نإ الإ

 . هللا نيبو عئابلا نيب ابف يزجي لوآلا ىلعو

 سيلف يرقثملا هفرع وأ عئابلا ريغ بيملاب ربخأ نإو : « ناويدلا » يف لاق
 سيلف بيعملا يف عئابلا ليقي نأ يرتملا دارأ نإ و ى هللا نيبو هنيب ايف ءيش هبلع

 ص هربخي نأ هيلع : ليقو ى هاسني ام ردك هدنع ثكمي مل اذإ بيملاب رابخإ هيلع
 كيرشلا ملع دقو “ هيف اكرتشا ابف همهس هكيرشل عيبي نأ دارأ اذإ اذكو

 اذإ هب ملع نم لكو بيملا ىلع دوهشلاو بيملاب مكح يذلا مك احلا اذك و « بيعلاب
 ها مهيلع :لبقو “بيملاب اوربخي نأ مهيلع سيل هاسني ام رادقم هدنع ثكمي م

 . حاضيإ ةدايزب

 امم ( ءامتو ةلغ نم ةقفصل ) درب لعاف نع بئات ( رضاح بيعم عم دريو )
 اهيرتشي نأ لثم ى درب الف داسفب لصفنا هانلصف ول ام امأ « داسف الب لصفني

 : « ناويدلا » يف لاق “ نمسلا نم هصقنأ ام در همزلي الف ةليزه اهدريو ةنيمس
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 > ةمدخك فلتم وأ ثداح ال

 هنإف م ره وأ لزه ىتح هلممتساف المج وأ هالنبأ ىتح هسبلف ءاسك ىرتشا نإو
 مث الماح ة۔باد عاب نإو “ هصقن أ ام درب ال هنأ هرهاظ ةنإف ى ھا سأب الو هدرب

 : ليقو ث داسفب الإ هلصفي ال هنآل اهدلو در همزلي الف تدلو امدعب بيملاب اهدر

 اذإ هدري هنإف اهنطب نع جراخ ءارشلا يف اهل عبات اهدلوو اهارتشا ولف “ همزلي
 درب الف داسف الب لصفني ناك ولو ةقفصلا رضاح د رب ال : لىقو “ بصملاب اهدر

 اذه روصتي امنإو “ لوقلا اذه ىلع ةقفصلا نيح تك ردأ ولو ةقفصلا ترضح ةلغ

 زوجيف « تك ردأ ولو ةرجشلا ضعبك ةرجشلا ىلع ةلغلا نإ : لاق نم لوق ىلع

 هدحاو نمثب نيفلتخم عيب زوجي هنإ : لاق نم لوق ىلع وأ « دحاو نمثب امهؤارش
 نوكتف ةكردملا ةلغلل نّبمتم نمث نم دب الف الإو « كاردإلا يف فلخلا رم دقو

 ةميق ال اهنأل : ليق « درلا نيح درت مل ةقفصلا نبح ةلغلا ربؤت مل نإو « رخآ اميبم

 ىرقشت امم رثكأب ربؤت مل ةلغ اهيفو ىرتشت ةلخنلا نإف ى ةميق امل لب : تلق ى اهل
 ى كاردإلا لبقو ريبأتلا دعب ايف فلخلا اذك و ى درت : ليقو ى اهيف ةلغ الو ى هب

 . ةقفصلا دعب ثدح ام درب الو

 ةدرلا لبق ( فلتم ) اهل رضاح ( وأ ) اهدعب ( ثداح ) دري ( ال ) : ليقو
 يف نينج نم وأ ةقفصلا دعب ةلغ نم ثدح امو “ لامعتساو ( ةمدخك ) ثداحلاف

 فلتملا رضاحلاو ص ةقفصلا ى لاح حورلا هيف خفني مل ايف فلتخاو ى اهدعب اهنطب
 در الف هفلتأ امو هدر "درلا لاح اهنم دجو امف ى ةقفصلا ترضح ةكردم ةلغك
 مل ولو اقلطم درلا نيح رضح ام درب هنإ : « ناويدلا » يف لاق لب ى هيف هيلع
 يضر نارمع يبأ خبشلا نع ركذو ى لمعتسا ام ءارك نم وأ ةلغ نم ةقفصلا رضحي
 يذلا ءيشلا دريو اهنابلأ و اهفاوصأو ناويحلا جاتنو اهلك ةلغلا كسمي هنأ هنع هللا
 . بسلا هيف
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 ء راتخملا ىلع » ناضلاب جارخلا : بجوم ىنعت وأ قفنأ ام هل سيلو

 هءانع كرديو لكلا دري : ليقو

 يف وأ ةوسك وأ بارش وأ مامط نم ( قفنأ ام ) عئابلا ىلع ( هل سيلو )
 ىرتشا امب عفنتسي مل ولو هب ( ىتنعت ) ام ( وأ ) كلذ ريغ وأ حالصإ وأ نكسم

 مملا مضب - ( بجول ) : هلوقب ‘ فلتم وأ ثداح ال : هلوق للعو ى طق

 نم جرخي ام وهو ( "جارخلا ) : للع هلوق ىضتقمل يأ ةفاضإلاو « _ ميجلا حتفو

 فلت عيبملا فلت ول هنأ امكف ث نامضلا ةلباقم يف 6١١ ( نايتعلاب ) عيبملا نم ةدئاف

 ى دافتسا امو هنم هب عفنتسا ام يرتشملل تبثي هنأ اذكف ص يرتشملا لام نم

 ول تيأرأ : هل ليق “ فرص ام بلطو دفتسأ ملو عفنتسا م ينإ : لاق نإو
 ام عئابلا ىلع هل سيل هنأ تبثف ؟ كلذ كيلع ك رديأ تدفتساو تعفنتسا

 ةقفصلل رضحي مل ولو “ ءامنو ةلغ نم ( لكلا درب : ليقو ى راتخا ىلع ) فرع
 ةلزنمب مهدنع هنأل : خشلا لاق ی فرص امو هتمدخو ( هءءانع كرديو )
 . ھا حخاسفن الا

 حخاسفنالا ةلزنمب ىنعملا نوكيف ص بيعملا عيب خسفب لئاق هلئاق نأ لمتحي

 ىنعملا نوكيف “ بيعملا عيب خسفب لئاق ريغ هلئاق نأ لمتحيو « هيلع قفتملا
 عيبملا هب عفن ام لكو نمثلا هعاجتراو هنم هب عفتنا امو بيعملل درلا هرايتخا نأ

 ذإ ةا"رصملا ثيدحب لالدتسإلا هيفاني لوآلا لاتحالا : تلق نإو 2 خسفلاب "هيبش
 هنأل ةافانم ال : تلق ؛لوآلا لاتحإلا ىلع خيشلا ةلأسم نود درلا يف ةئيشملا هيف
 رمتلا عاص در قلطم لوألا لاتحالا ىلع لوقلا كلذل ةارصملا ثيدح نم ذخأ امنإ

 )١( ؛ركذ مدقت .
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 . حبر نم ن انيعلا رج ام ال

 (نانيملا "رج ام ال) بيعملل درلا هيف ناكو بيعملا نم هب عفتنا ءيشلا در ناك ذإ

 هنإف عاض نإ نمثلا نأل عئابلل كلذو ى رثجتب ( حير نم ) ةضفلاو بهذلا

 دنع نامثآلا رئاس ترج ام :ذك و ى نامضلاب جارخلا : ثيدح يق لخدف ى هدرب

 عيبلا ناك اذإ هلك بابلا يف نمثملا بيع يف مالكلاك نمثلا بيع يف مالكلاو

 اذإ و اعطق ميبلا خسفنا مهارد وأ ريناند ناك نإ : ليقو ى رضاحلا نمثلا اذهب
 . هف بسع ال ام لدبا امهريغب وأ ايهب ةمذب ناك
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 لكلا كاسمإ اهضعب بيع نإ ةقفصبآعاونأ ًايرتشم مزلي له
 نمت نه هتصح بمعم در وأ ‘ ًانمث عون لكل مسي ل نإ هدر وأ

 نالوق ؛. ريدقتب

 باب

 كلذ رمغو ةقفصلا ضعب بيع يق

 دحاو عون نم ءايشأ وأ (اعاونأ ) وأ نيئيش وأ نيعون ( ايرتشم مزلي له )
 وأ اهضعب ( بيع نإ ) ةدحاو ( رةقفضب ) ةدح ىلع ةلمجلا يف دصقي امم لك
 هدر وأ ش"رأ الب لكلا كاسمإ نيب ريخم يأ ( هدر وأ لكلا كاسمإ اهضعب )

 طقف ( بيعم در ) همزلي ( وأ ) ؟ راتخلا وهو ( انمث عون لكل مسي مل نا )
 الب لكلا ليبق الإو ةدرلا دارأ نإ ةصحلل ( ريدقتب نمت ) ةلمج ( نم هتصحب )
 بيعملا در هل امنإف لكلا لبقي ال نأ راتخا اذإ هنأ ريخألا موزللا ىنعمو ى شرأ

 ى بيعملا يرتشم ريبختب نيلئاقلا روهمجلل :( نالوق ) ؟ لكلا در ال طقف هتصح

 خيشلا راتخاو ‘ دحاو نمثب ةفلتخم عاونأ عيب زاوج يف فالخلا رم دق نكل

 - ٤٨١ - ) ج ٨ - لينلا - ٣١ (



 لكل ىمس نإو « شرألاو هموزلب : ليقو ى هلك عيبلا خسفب : ليةو ى عنملا

 امآ و“روهمجلا قافتاب شرأ الب لكلا لوبق وأ هنمثب هدحو هدر نيب رت وهف انم

 ص حيحص عيبلاف شرآلا ىرتشملل نأبو ، بيعلا عيب ةحصب لوقي نم لوق ىلع

 بيعلا عيب نأب لوقي نم لوق ىلع امأ و « ال مأ انث لكل ىمس « بيعملا شر أ هل و

 داحتال لكلا : ليقو “ طقف بيعملا خسفي : ليقف انمث لكل ىمس نإف « خسف

 . خسف الإ و ع ضعب هراتخا و “ ةقفصلا

 دقو ضعب يف بيع جرخف لاجر نم ءايشأ وأ نيملاجر نم نيئيش ىرقشا نإ و
 وأ شرأ الب لكلا كاسماو لكلا در نيب رَتخ نمثلا دحتا نإف « ةقفصلا تدحتا
 الوق ؟ شرأ الب لكلا لبق ءاش نإو « هريدقتب هنمثب طقف بيعم در مزلي

 كلذك و « شرأ الب هلوبق وأ هدحو هدر هلف انمث بيعل نع نإو ى روهمجلل

 نود "درلا امهدحأ دجي الف بيعم رثكأ وأ لجر نم رثكأ وأ نالجر ىرتشا نإ

 دحلاب ةقفصلا يف لك مهس نيع نإو ى هتميقب ءاش نإ همهس درب : ليقو ى رخآلا
 نم رثكأ وأ لجر ىرتشا نإ اذك و ص همهس در هلف ةمستلاب ال اذك ىلإ اذك نم

 نُسع نإ و ى د رب : لسىقو ؛ طقف دحاو مهس در دجوي الف بيعم رثك أ و 1 نلحر

 بيعملا عيبلا ةحص لوق لئاسملا كلت يف ىفخي الو “ هدر زاج بيعملا مهسلا

 ملو ى ةقفصلا تدحتا اذإ لكلا خسف هنايبف هخسف لوق امأو ‘ شرألا ذخأو
 . نالوقف نيع نإو ى نمث لكل نيمي

 ىلع تلمتشا اذإ ةقفصلا حخسفب لوقلا ايف ربتعي ةلأسملا هذه يف لاوقألاو

 هخسفب لوقلاو “ هدحو زوجي ال ام خسفب لوقلاو ى زوجي ال ام ىلعو زوجي ام
 عيب : انلق اذإ كلذو ص نيمي مل نإ لكلا خسفبو « [۔نم لكل نع نإ هدحو

 . خسف بيعلا
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 ذخ أ لدعب بصع نل ةم ذب ام لك ١ ذكو < تبمع نإ ١ نع ل دبتست و

 ادي اهب عيب نبع نم صوخش ضعب بيع نإو « قباسب

 ه هب عيب امم نيعيابتم نم دحاول ام بيع نإ اهريغو ى خسف ديب

 مل هريغ وأ ءاضعألا صقني ابيعم تدلوف الماح ةباد وأ ةمأ ىرتشا نمو
 وآ اهجًر س وأ ةياد ماطخ ق بسع جرخ نإو > لوق لك ىلع هل شرأ الو اهدرب

 ىار نإو > لاوقالا ىلع اهيف جراخلا بصلا كح هكحف هب تمسب ام كلذ وحن

 لدبتستو ) هتمزل دلولاب و أ ، امهوحن وأ جرلاب وأ ماطخلاب عفنتساف اهيف بصلا

 نيبتو “ بسع تاذ اهن : لىق نإ يأ ) تيع نإ ) ) مهارد وأ ريناند ( نيع

 م ةم هذلا ق تناك اذإ ل > تعىبك ىث الث ففح لومفقملل يبم وه و ك كلذ

 نإ ) 3لجآ وأ الجاع ( ةمذب ام لكب اذكو ) لجآلاو لجاملا عيبك ترضحأ
 ص هبلع دقملا قبس امب يأ لدبتستب قلعتم ( قباسي ) : هلوق ى ( ذخا دعب بيع
 . دقعملا يف دارملا هنآل ى هيف ببعال ام وهو

 عيبلاو ( ديب ادي اهب عيب ) اهلك وأ ( ننيع نم صوخش ضعب بيع ناو )
 عيبملا خسفنيف نيعلا داحآ دوصقملا نأل ص سنجلا فلتخا ولو ( خسف ) نْبع ريغ

 يف بيعملا كح اهمكح : ليقو ى لوهجم اهنم بيعملا كلذل ام طسق نأل هلك

 يهف اذك عضوم يف اهنْبع اهنكل ةرضاح ريغ نيعب ىرتشا ولف ى ةقباسلا لاوقأل
 ع ىري نأ ىلإ ريخ ملمي مل نإو ى ابيع اهب ملعي ملو عئابلا اهملع دقو ى ةرضاحلاك
 ريغ يأ ( اهريغو ) بيملا : لاوقأف “بيع هيف جرخو كلذ لبقو ىأر اذإو

 رملا كلذ نم ينعأ ء هنم .( نيميابتم نم دحاول ام بيع نا ) نامثألا نم نيملا

 ام وهو ى نمثم نوكي نأو ى انث نوكي نأ ةلمجلا يف "حصو ( هيف عيب ام )
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 ام فلت نإ ء ‘ هدب اه بع .نم ءاش نإ هن |اهددارت زاح كلذك

 الإو 0 ماق نإ هعاتم رخآلاو درلا تقو هتميق هبر ذخأ بعي ل

 ةدحاو تبمعف ىرخأب ةي راج تغب نإو > نكمأ نإ هلشم وأ هتمىقصف

 ء ددارتلاو ضقنلا ريتخا لك ضبق دعب

 بيملاب يأ ( هب امهدادارت زاج ) ديب ادي يأ ( كلذك ) مهاردلاو ريناندلا ىوس
 روهمجلا لوق ىلع ( هديب ام بيع نم ءاش نإ ) لك يف جرا_خلاك ضعب يف جراخلا
 . ريخي بيعم هديب نمف رتشم مسإ هل حصي ايهنم لكو “ يرتشملا رييختب

 > حخسفلاب : لقو ى شرألا هدمب ام بيع نملو ى ًامزج عيبلا ةحصب : لقو

 يف بيع ام يقب وأ ( بعي مل ام فلت نإو ) : « ناويدلا ه يف كلذ ركذ دقو
 كلذك نيع ريغ هنوك ةروص يقاو ى دقن ريغ وأ ادقن آانبع نمثلا نوك ةروص

 درلاب كحلا تقوف اك احت نإو بيملل ( درلا تقو هتميق هبر نخأ )
 نإ ) اضيأ امب عتمتي هنأل-نيملا لمشي ام هب دارأ ( هعاتم رخآلا ) ذخأ ( و )

 وأ ) درلاب كحلا تقوف اك احت نإو ى درلا تقو ( هتميقف الإو ) انيع ولو ( ماق
 امو ع ةمسقلاف الإ و نكمأ نإ لثملا كردي : ليقو ص رييختلاب ( نكمأ نإ هلثم
 ةحص لوق ىلع امأ و ‘ خسفلا لوق ىلعو « درلا راتخا اذإ رييختلا لوق ىلع هركذ

 جرخ يذلل هري بعي ملام هديب فلت يذلا نإف ، شرألا ذخأو امزج عيبلا
 . هلاح ىلع لك ىضمو شرآلا هديب ايف بيسملا

 ربتخا ) ايهنم ( لك ضبق دعب ةدحاو تبيمعف ىرخأب ةيراج تعيب ناو )
 عنبلا نضقني نأ هديب يتلا ةيراجلا تبيع نمل ربتخا يأ ( دْدارقلاو ضقنلا
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 يقاب اذكو «درلا تقو ةحيحص اهتميق ذخؤتو ةبمعم : لمق ى درتو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ > لئاقلا دنع ضورعلاو ناويحلا

 “ عقاو حيحص هسفن يف عيبلا نإف “ بيعلا يضر ءاش نإو ى ءاش نإ اددارتدو

 ص هيلإ رثآلا ليوأت يف ةيشاحلا نم ذوخأم هف هنتيراجو فنصملا هركذ امو

 رم دقو “هاضقن نإ ضقتنا :لقي ملو ‘ ضقتنا : لاق ذإ ، يناثلا وه رثألا رهاظو

 . هيف ثحب يل

 تقو ةحيحص اهتميق ذخاتو ةبيعم ) : دابع نا يأ ( ، ليق ى درتو )
 ( لئاقلا دنع ضورعلا و ناويحلا يقاب اذكو ) كحلا تقوف مكحي ناك نإو ( درلا
 كلذك لوصألا نأ رهاظلاو “دابع نيا وهو “ ةحمحص اهتميق ذخأو ةبيعملا درب

 ةيراجلاب هيف لتشم ذإ رثألا مالكل اميمتت ضورعلاو ناويحلاىلع خيشلا رصتقا امنإو
 الو كلذك اقلطم ناويحلاو ضو رملا نإ : لاقف «ضورمعلاو ناويحلا نم يه قلا

 ص الثم مهرد ةئامو ةيراج ادبع ىرتشا نإ و ةيراج ةيراجك اضيأ لثاتلا طرتشي

 نبا دنع ةحيحص ةم سألا ةمق ذخأو ى ةئاملاو هنر تتام د۔ةو دبعلا بسعو

 ىلعو ةئاملا ىلع دمعلا ةمىق مسقو اهدر ديعلا تام دقو تببع نإ و ى زيزملا دبع

 ء ةحمحص ةيسقلا دنع ةيراجلا موقتو ةئاملا باصأ ام ذخأيف ع ةيراجلا ةميق

 هنأل لطبي مل تباث دبعلا هعيب نم ةيراجلا عم ةدوزملا ةئاملا رادقم نأ كلذ هجوو

 رادقم هيرتشملو ى ةيراجلا دريو دبملا عئاب اهكسميلف ةيراجلا يف لب اهيف بيع ال
 دبعلا ىف اكرتشاف ص هنم بيعلاب تلطب ىلا ةمألا رادقم هعئابل و ى هنم ةئاملا

 يف نروسيخو ةئام الثم وهو « هيف رادقم هعئاب هيرتشم ىطعأف موُقف
 . يشح ا لاثم
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 . خسف وهو « ضاق الب در زاجو

 هيلإ دودرمللو « احبحص هتميق ذخأو هدر تتامو بيع نإ : عيبرلا لاقو

 ى ةحيحص اهتميق ذخأو اهدر تامو تبيع نإو « مهاردلا نم هديي ام دبملا

 . جيرختب هضعبو ى ھا حصو تبيع نإ اذك و

 . وأ ,ضاقب ناك ءاوس ( خسف وهو ضاق الب هر ) بيعملا يف ( زاجو )
 بيعف اهريغ وأ ةباد ىضقف مهاردلاو ريناندلاب ىرتشا نمو ىرثأ يف ام ىلع هنودب
 ىضقو اهريغب ىرتشا نإ اذك و « مهاردلاو ريناندلا ىطعأ و هدر هب ىضق ام

 . اذه زاوج ىلع ءارشلا هب ام ربقب
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 باب

 بع لك مازتلا رتشم ىلع عئاب طارتشا : وهو ةءاربلا عيب

 عئابلل مولعم ريغ عيبملا يف هدجي

 باب

 هربغو ةءاربلا عيب ف

 عيبملا يف هدجي بيع لك مازتلا رتشم" ىلع عئاب طارتشا : وه ةءاربلا عيب )

 ص هنع رهشا وهو « هنع ليق ايف قيقرلاب كلام هتصخو ( عئابلل مولعم ريغ

 قيقرلا يف كلام دنع زوجي هنأ هرصتخم ىلع هحرش يف دمحأ خيشلا ركذو

 عم ةءاربلا عيب يف بيملا عئابلا ملع ءافتناو ث اهيف هباحصأ هعنمو ى ناومحلاو

 ى كلذك سيلو ص فالخ الب امطق هملع مم زوجي ال هنأ هنم ردابتي فالخلا ركذ

 ءافتناب الإ عنملاو ى تباث نب ديز نع "يورم وهو روث وبأو ةفينح وبأ هزاجأ دقف
 مظمل هدنع زوجي الف « لمحلا نم ةءاربلا الإ ى ةصاخ قيقرلا يف كلام بهذم مملا

 ناويحلاو قيقرلا يف ةءاربلا عيب زاوجب : هنع ليقو “ شحولا اهزاجأ و « ررفلا
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 . راتخملا وهو ،‘& يريو يمسي ىتح وأ 3 هدعب در الو ؟ زاج لبف

 ، لاوقأ ؟ ةءارب ايبعيب وأ مكاح وأ ناطلسل حلصي وأ

 يف مهبويع نوكل قيقرلاب هصخ امنإف هملعو ى ل"وآلا هنع رهشألاو ى رم ايك

 جرخ ولو ( هدعب در الو زاج لهف ) مملا ءافتنا ىلع انينب اذإو ى ةيفخ رثكألا

 نيعم يمدآل قح هنأ ههجوو ى يعفاشلا نع ةياور وهو ؤ بويعلا نم جرخ ام

 زوجيال (وأ) هل شرأ الو هل وه يذلا هبحاص هلطبأ اذإ لطبف ى ةماعل الو هلل ال

 . يرقغملا اه ( يرليو ) بويعلا ( يمسي ىتح ) بيع عيب

 ص هباحصأ دنع روصنملا وهو ى يمفاشلا نع رهشألا وهو ( راتخفا وهو )

 هنع هللا ير عيبرلا لوق وهو 0 اضيأ كلام نع ةياور وهو“يروثلا لوق وهو

 ةللادبع وبأ هركذ اهف هب ذوخأملا وهو طرشلا نالطبو عيبلا ةحصب : هنع ليقو

 وأ ) شغلاو ررضلل نمضتم ةءاربلا عيب نأل هللا همحر ةتس يبأ نب ورمع نب دمع

 اعيبي وأ ةءاربلا طرتشي وأ اهيدي ىلع عئابلا عيبي نأب ( مكاح وأ ناطلسل حلصي
 لأملا سول و « ليكوت الي لوخدلا ايل زاج ثمح ةءاربلا اطرتشيو “ اهريغل ام

 هسفنب ( اهعيب وأ ) اضيأ كلام نع ةياور وهو « يذاقلا مكاحلا لمشو 2
 الب ثيراوملا عيب يفو ى ناطلسلل حلصي وأ ى ةءاربلا ركذ ظرش الي ( ةءارب )

 . ةءاربلا رك ذ ط

 امه ريغل لاملا نوكي نأ هطرش ةثالثلا لاوقألا هذه يف ناطلسلاو م احلا عيبو

 وحن وأ نويدلا ىضقت وأ ةحؤزلا هنم قفتنل لام عيبك قوقحلل ذافنإ هناعيبي

 ك احلا كح زوجي اكو ‘ ىحلا لطعتي الئل اهماكحأ ءاضمإ كلذ هجوو ى كلذ

 . ( لاوقأ ) ؟ دوهش الب هباتك و
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 مكاحو ناطلس لعو  ةلاكو ملعي م نإ هريغل نإو عيبم عئاب ىلع درو

 . ٠ ٠ . . . > بمع نإ ممعيبم ةعامجو

 يفف ملعي مل ابف ررغو ى ملع اهبف شغ هنأل عنملا هراتخا اك قيقحتلاو

 : يرقشملل عئابلا لاقف ‘ دحال اهريغ وأ ةعلس عاب نمع هتلأسو.: زيزع يبا طقل أ

 املف “ يرتشملا ربخم ملو « ةتتفمو ةسرهم بيع لك اهيف ةعلسلا هنه كل تعب

 مالك اذهو ى معت : لاق ؟ بعلا كلذب اهدري له بيملا ىلع علطا اهارتشا

 راج فالخلا كلذو ؛ هربخيو ى اهيف بيع لك هل نيبي ىتح هرضي الو هعفني ال
 . ها بويعلا ىرب نأ لبق عئابلا يرتشملا أ"رب اذإ ايف اضيأ

 ةزاجإك هيف فلتخم كلذو ى هبوجو لبق قحلا طاقسإ باب نم ةءاربلا عيبو

 ( هريغل ) ناك ( نإو عيبم عناب ىلع دريو ) توملا لبمت ثلثلا نم رثكال ةيصولا

 حيتأي اك هلكومل درلا زوجي لب هل درلا نيمتي مل تملع نإو ( ةلاكو ملعي مل نإ ) ةلاكرب
 ىلإ درلا زوجي امنإو ى ةياصولاو فالختسإلاو .رمآلا لمشي اه ةلاكولاب دارأ نإ و

 (مهعيبم ةعامجو مكاحو ناطلس ىلع ) ةدرب ( و ) هضبق حصي ن ناك اذإ لكوملا
 لب « رم دقف اهوطرش نإو ع ةءاربلا اوطرتشي ملو ( بيع نإ ) مهريغل وهو

 ك هملع اوعاب نم ىلع درب ال هنأ ةرابعلا رهاظو رم اك اوطرتشي ل ولو در ال : ليق

 نب ناملس حيبرلا يبأ رمس يفو “ هيلع اوعاب نم ىلع هدر زاوج يدنع يذلاو

 ص ملسلا عيبو ى هركملا عيبو ى تيملا ةكرت : ةسمخ ةءاربلا عيب نأ مالسلا دبع

 يف اذه هيف فلتخا ريخآلا ناطلسلا عيبو:“ اذه ةءاربلا عيبو ى مكاحلا عبو
 هلك بيعلا : هل لاق اذإو “ بيعلاب عجرت ال هوجولا ءالؤه هللا همحر عيبرلا لوق

 . ھا ةءارب وهف هلع لخدف
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 هدريو .هلكوم ىلع وأ هيلع در هتلاكو تماع ليكو نم ىرتشا نمو

 هب هربخا نإ ال ى آلوأ هبيعب هربخي مل نإ هيلع در نإ هيلع ليكو
 كاسمإو ى هنم ذخا ام ءاطعإ همليف هيرتشمل رابخإ الب هعيب دمعتف

 ج هسفنل بمعملا

 ىلع وأ هيلع در ) رم ام اهب دارأ ( هتلاكو تمع ليكو نم ىرتشا نمو )

 ليكولا ىلع يأ ( هيلع در نإ ) هلك وم ىلع يأ ( هيلع ليكو هدريو ى هلكوم
 لك لكو نإ اذكو ت ( الوأ ) هبيعب لكوملا هربخ مل ذإ يأ ( هبيعب هربخي مل نإ )
 نإف “ لسك ولا ىلع وأ هلكوم وأ عئابلا ىلع هدر بسلاب رابخإلا نكي ملو ايهنم

 « هلك وم ىلع هدر عئابلا ىلع هدر نإو ى هلكوم وأ عئابلا ىلع هدربلف هيلع هدر

 (ال) و ى هتافو ائيش لكوملا هل صصخي مل نإ هيلع در اذإ عيبلا ديعي نأ ليكوللو

 ربخأ : هل لقي مل ولو « بيعلاب يأ ( هب هربخأ نإ ) هلكوم ىلع ليكولا هدرب
 رابخإ الب هعيب دممتف ) كلذك هملع وأ ى رابخإ الب ءآر وأ ى يرتحملا هب
 . ( هيرتشمل

 يأ ( هنم ذخأ ام ءاطعإ ) ليكولا يأ ( همزلي ) هنإ ( ف ) كلذ لعف اذإو

 نم ذخأ ام ىطعأ دق هنأل يرتشملل هلام نم هيطعي نمثلا وهو “ يرتشملا نم
 كاسمإو ) عئابلل هنيعب هطعيلف هطعي مل نإو < عيبملا ءيشلا .كلامل يرتشملا

 ىلع در نإو ى صقن وأ هنمث داز ولو هل وهو هيلع در اذإ ( هسفنل بيعملا

 ىلعو “ همزل شراألا عزنو عيبلا موزل لوق ىلع امأو « ليك ولا ىلع هدر لكوملا

 . عسف خضلا
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 ناك نإ دئاز عفديو هيرتشمل ىطعأ ام هنم يضقيو هعيبي : ليقو
 كرت دمعت ولو هلكوم ىلع دري : لقو ‘ صقنل ١ همزلي و هلكوم

 ٠. ٠ ٠ ٠ . . ` . . [. بمعلاب رابخإلا

 هعجترا يذلا نمثلا وهو ( هيرتشمل ىطعأ ام هنم يضقيو هعيبي : ليقو )
 ماتلا نوكلا نم وهو لصح نإ يأ ( ناك نإ ادئاز عفديو ) هنم يرتشلا
 ص يرتشملل ىطعأ ام نودب هعاب نإ ( صقنلا همزليو ) عفديب قلعتم ( هلكومل )

 كلذل ضرعتملا هنأل لكوملا ىلعالو يرتشملا ىلع هك ردي ال هيلع صقن ام بهذي يأ
 ءاوس هيلع لمحي نأ قحأ نامضلا هب مزلي ال ضرعتملاو 2 يرتشملا هرابخإ مدعب

 نإو ى بيعلاب رابخإلا مدعك امارح كلذ ناك اذإ هريغ وأ احالص هدممتب دصق

 حبحصلاو ى هيلع : ليقو ى احالص دصق نإ هملع نامض ال : ليقف ى الالح ناك

 هادف نإ اذه ىلعو ى لكوملا هل ن ذأ نأ الإ هسفنل بىعملا كاسمإ ال ى اذه يدنع
 هعييأ : لوقي نأ ليكولا دحي ملو “ هكردأ يرتشملل ليك ولا ىطعأ هب لكوملا

 للع خشلا نأ الإ ص ترتخا ام رايتخا خيشلاو : « ناويدلا » رهاظو ى كريغل
 هذخأ هل ناكف هنامض يف راص عيبملاب لكوملا ىلع عجرب ال ناك امل هنأب كاسمإلا لوق

 . يرتشملل ىطعأ اب

 اذهو ( بيعلاب رابخإلا كرت دمعت ولو هلكوم ىلع ) ٠ ( دري : ليقو )
 هب لكوملا هرمأ ام فلاخ هنأ رمآلا ةياغ يل رهظي ايف يناثلا لوقلا نم "حصأ لوقلا

 املو ع بيملاب ربخي مل ثيح نم ةفلالا كلتل هعيب لطبف هملع امو « رابخإلا نم
 ربخي نأ يزجي الو « لكومل كلم هنوك وهو هلصأ ىلع عيبملا ناك يرتشملا هلطبأ
 . رابخإلا مدعب ةفلاحخلاب هتلاكو نالطبل يرتشملا ليك ولا
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 نمثلا ءاطعإ لبق ليكو ىلع در نإو « هنايسنب لكوملا ربخأ يسن نإو

 ردق نمثلا نم كسمي اذكو س هقفنا الإو ى هماع نإ رتشمل هدر هلكوم

 ملو بيع نإ هلكومل يقابلا يطعيو هلبج نإ هقفنيو ، شرألا

 { نمثلا هدهي نم فلت نإ هيلع در ام عيبيو 0 هيلع درب

 هيلإ لسرب وأ يرتشملا لكوملا دصقيف ( هنايسنب لكوملا ربخأ يمنت نإو )
 وأ لكوملا هرك ذ يذلا بيملا نأ مهوتي نأ لثم طلغ نإ اذك و ى بيملاب هربخي
 ليك ولا ىعداف يرتشملا هدر نإو “ركذتي مث رخآ يف لب عاتملا اذه يت سيل هملع

 رامبخإلا لكوملا ىعداو « هماع مدعو بيعلاب هل لكوملا رابخإ مدع وأ نايسنلا

 . هنيمي عم ليكولا لوقف “ ليك ولا لمعت ىعدا وأ ليكولل

 ىلع ) رابخالا نايسن ةلأسمو رابخإلا مدع دمعت ةلأسم يف ( در ناو )
 (الاو هملع نإ ,رتشمل) نمثلا يأ ( هدر هلكومل نمثلا ءاطعإ لبق ) بيعب ( ليكو
 نأ لبق اقرتفاو هديب هدر وأ دحأ عم هارتشا يذلا بيعملا هيلا لسرأ نأي هملعي
 يرقغملا ءارقفلا ىلع ( هقفنأ ) كلذ هبشأ ام وأ نيتلأسملا يف هملعي ملو نمثلا هل درب

 دعب يرتشملا رهظ نإو ملع نإ هماقم هثراوف تام نمو ى لكوملا ىلع بيعملا درو
 ‘دعب ام عومجب ىلإ عجار هيبشت اذه ( اذكو ) مرغلاو باوثلا نيب هريخ قافنإلا

 هضبق يذلا ( نمثلا نم كسمي ) هلهج نإ هقفنيو : هلوق وه تاذلاب هطحو
 يطعيو هلهج نإ ) يرتشملل ءارقفلا ىلع شرألا ردق يأ ( هقفنيو شرألا ردق )
 كلذ يف ءاوسو ( هيلع درب ملو ) عيبملا ( بيع نإ هلكومل ) نمثلا نم ( يقابلا
 نا هيلع در ام عيبيو ) : هلوق يف اذك و « دعتي م مأ بيعلاب رابخإلا مدع دّسعت

 . ( نمثلا هدي نم ) عييضت الب ( فلت
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 هلكوم ىلع عجري مل هعيب لبق فلت نإو ء هيرتشمل مرغ ام يضقيو

 ةفيلخل زاج و { عجري : لبقو 2 هسلد نإ رتمشمل ىطعأ ام

 هلام نم مرغ عييضتب فلت نإو ى ( هيرتشمل مرغ ام ) هسفنل ( يضقيو )
 ءاضقل ( هعيب لبق ) بيعملا عيبملا ( فلت نإو ) لكوملل بيعملا درو يرتشملل
 فزا رقشمل ) هلام نم ( ىطعأ امب هلكوم ىلع عجري مل ) نمثلا فلت دمبو مرغ ام
 د۔ةو ص سلدي مل اذإ اك هيلع ( عجري : ليقو ) « ليك ولا هسلد يأ ى ( هستلد

 له اوفلتخاو “مثإلا لب مكحلا يف نامضلا طقسي ال أطخلا وأ نايسنلا نأ يف اوقفتا

 . موزللا روهشملا ؛ نالوق ؟ هب ملع نإ هللا نيبو هنيب ايف طقسي

 هنيب ايف ام ىلع هلمح يغبنيو « موزللا مدعب الوق ريسلا يف يخامشلا ىكحو
 الوق اضيأ هيف مهضغب ىكحو « ملمي ملو دمعتي مل اذإ عامجإ همزلي الو هللا نيبو
 امدعبو يرقشملا هدر امدعبو هفلت دمب عيبملا عجر نإ و ى هتانسح نم طقسي هنأب

 ام هسفنل ىضقو هعاب يرتشملا سلدي مل نإ : ليقو ى اقلطم لكوملل هدر هل مرغ

 مرغو هسل د دقو لسمكولل بسصلاب هيرتشم نم ءيذثلا عج ر اذإ و ك :يرقشملل ىضق

 رثكأب هعاب وأ مرغ امم رثكأ يواسي وهو ءاضقلل هميبي نأ لبق ءيشلا عاضو هلثم
 ل هسلدي ل ولو 0 يرتشملا سلد ذا إ نمثلا ردق ىلع دئازلا لكوملل نمض هنمت عاضف

 عيبلاب لوقلا ن ] نم رم ام بسنأ وهو ىل رهظ اذك ؛ عيضي نأنع الضف هملع درب

 ى عييضتلا م دمل ناذلا مدع يشحملا رهظتسا و > كاسمإلاب لوقلا نم ىلوأ ءاضقلاو

 هرابخإ مد_ع وهو اس عييضت ىلع بترقتم فلتلا اذه نأب هىف ثحبيو

 . ادمع يرقشملا

 رومأمو ليك ولو ى مهريغو بئاغو نونج وأ مقي ةفيلخ ص ( ةفيلخل زاج و )
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 هب يئر نإ بيعم ءارشب ديقعو هل نوذأمو ضراقمو

 ديقعلا نمو هلامب رجتا نإ ديسلا نمو در مهنم حصو ‘ حالص

 ٠ . رخالا

 ى رجتلا يف ( هل نوذام ) دبع ( و ضراقمو ) دجسم وأ نونج وأ ميتي مئاقو

 وأ ةضوافم ةكرش ى دحأ عم ةكرسلا دقع نم وهو ى عيبلل رشابم ( ديقعو )

 درب الو ‘ (حالص هب يئر نإ بيعم ءارشب ) ةدقع الب كيرشلا اذك و « نانع

 بيعم امهءارشش در رمآلا وأ لكوملا اش نإف “رومأملاو ليكولا الإ ءالؤه لعف

 دنع هب اوملعي مل نإ ( در مهنم حصو ) ى هايرتشي ال نأ ايمل يغبنيف اههمزايف
 نذإب الإ رومأمو ليك و نم زوجي الو ىةلأسملا .هذه دعب ام اذك و ى اوملع مث دقملا

 . يتاي ام ىلع

 وأ دبعلا هدري امنإف الإو ( هلامم ) دبعلا ( رهتا نإ ديسلا نم ) حص ( و )
 دبملاهدرب هنإف ضا رقلاب ناك نإو ءاهوحن وأ ةلاكولا قيرطب ناك نإ لاملا بحاص
 عيبلل ,لات ديقع ىرتشا امف عيبلا لبت مل يذلا ( رخآلا ديقعلا نمو ) “ طقف

 هلف راكنإلا وأ لوبقلاب اهنم قبس نمو ى رخآ كيرش ىرقشا ايف كيرشلا نمو
 همهس "دارلل نأ يدنع يذلاف ى ةرب رخآلا ركنأو امهدحأ لبق نإو ى مكحلا
 لوبق ايهنم نراقت امل هنأل رخآلا ىلع امهدحأ حيجرت رهظتسي الو ى همهس لباقللو
 هلك كلذ يف ءاوسو “ طقف همهس ىلع مكحلا ايهنم لكل ناكف ى اطقاست راكنإو

 اذإ اك هيف فالخلا ءارجإ نكمي : لاق ةتس ابأ تيأر مث ى ناكيرشلاو ناديقعلا

 در ال : ليقو ى هراكنإو همهس لوبق دحاو لكل : لبقف ى امم اعابو ارضح
 . درلا ىلع اممتجي ىتح امهدحأل
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 بانم بان رخآ ةفيلخ نمو « هنم حصي لاح يف هيلع فلختسم نمو

 نم ال هيلع لاد وأ ىضر قبسي مل نإ لزع وأ تام نإ لوألا

 لاملا بر رضحي ىتح ضراقم دريال : ليقو ، ضارقلا لام بر

 هري مل وأ عاتملا باغ نإو ، بيعلاب يضر ام فلحيف

 اذإ نونجمو ،غلب اذإ متيك درلا ( هنم حصي لاح يف هياع فلختسم نمو )
 (نأ لوالا بانم بان رخآ ةفيلخ نمو) ىمدق وأ ربخلا هيلإ غلب بئاغو“قافا

 مل نإ لزع" وأ ) لوالا ( تام ) تتام نآل يأ ص ليلعتلا ىلع ةزمهلا حتفب
 عيبلا يلو ديقع وأ هل نوذأم وأ ضراقم وأةفيلخ نم (هيلع لاد وأ ىضر قبسي
 . دجسم وأ نونجم وأ متي مئاقو

 نأل - رسكلاب - ضرراقملا وهو ( ضارقلا لام بر نم ) زوجي ( ال ) و
 ول هنأل هدحو كلاملا هنأك و هلمع ريظن يف حبرلا نم ءزج هل - حتفلاب - ضر اقملا

 ةربع الو ى هلا ءاشنإ هلحم يف يناي ام ىلع كلذ دجي مل رجتت ال : لاملا بر هل لاق

 . ضراقملا يضر نإ هراكنإب الو ضراقملا ركنأ نإ لاملا بحاص ىضرب

 لاملا بر رضحي ىتح ) ابيعم ( ضراقم دري ال : ) عيبرلا نع ( ليقو )
 بيعلاب يضر ام) هرب ملو عاتملا باغ نإ :هلوق ليلدب لاملا بحاص يأ ( فلحيف
 باغ نإ هنأ قالطإلا رهاظ “ ةقفصلا رضحي ملو ( هري مل وأ عاتملا باغ نإو

 نم هيف امل فعض هيفو ص فلحيف لاملا بر رضحي ىتح لطعي رفسلا يف هنوكب
 ىلع ينبم ىضرلا ىلع فلحلا مث « اهيلع وأ ضراقملا ىلع وأ عاتملا بر ىلع جرحلا

 اذإ رضحي هنأ دارأ هلعلو ى رارقإلا ىلإ هجوتي اك بلقلاب ىضرلا ىلإ نيميلا هجوت
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 نإ ه ادرو تخسف اهد>أ ةمسق تبيعف ناكيرش مستقإ نإو

 اءاش

 رارقإلاب ىضرلا ىلع لمحي دقو دلبلا يف هنوكك «هبرقل جرح هراظتنا يف نكي م
 . رهاظلا فالخ هنكل ىضرلاب الثم "رقأ نأب

 هرك ذ اك قباسلل مكحلاف رخآلا درو نيكيرشلا وأ نيديقعلا دحأ يضر اذإ و

 درب دارلا نإ : لاقي دقو ى قافتإلا ىلع ناربحي و اقفتي ىتح فقو ام العف نإو

 ناك اذإ هيلع فلختسملا وأ هفلختسمو ةفيلخلا لثم امأو « تلق اذهبو هتصح

 ىبأ نإ و ‘هرك ذ اك قباسلل كلاف كلذ وحنو نوذأملاو ديسلاو هلوق عمسي ثيح

 فلختنملاو ديسلاك يوقلا حيجرت رهاظلاف “امم رخآ يقرو دحاو
 بحاص نم ىوقأ - حتفلاب - ضر اقملا نأ رهاظلاو ڵ هيلع فلختسملاو
 كيرشلاك هنأو ةفيلحلاك هنأ ةدايز عم هعم لاملا بحاصل يأر ال هنال ى لاملا
 لاملاو ص اكيرش هيف ناكف ناملا نم ءزجب رجؤتسا هنأكف حبرلا يف ءزج هل هنال

 عم دبعلا فالخب ی بيصن هيف هلو ضراقملل هيف رظنلا نكل هبحاصل ناك ولو
 ىضر ىلع لاد لمعو ى رشابملا دبعلل زاج اك هل زاجف ديسلل هلك لاملا نإف ديسلا
 . رارقإلاو ىضرلاك هلك كلذ يف

 بيصن يأ .( ةمسق تبيعف ) بيعم عيبم يف ( ناكيرش مستقا نإو )
 هتمسق ( تخسف ) ءارثلا لاح هيلع اعلطي ملو اهيف بيعلا عقو نأب .( .امهدحأ )

 ال ةمسقلا ىلإ دئاع ريمضلا وأ “ رخآلا بيصن خسف هخسف نم مزلو هبيصن يأ

 اءاش نإ و ( اءاش نإ ) بيعملا يأ ( هادرو ) ماستقالا ىنعمب لب روكذملا ىنعملا
 اقفتي قنح : ليقو “ رخآلا هلبق ولو هدرب نأ لكل نآل ةمسقلا اداعأو ءالبق
 . تناك اك اهمامتإ زاوج رهاظلاو «.تلطبف
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 هدر هب ضري مل نإف .2 هلكومل هلصوي ىتح ًابيعم ليكو دري الو

 عامجإ ىكحو ت همف ًاميصخ لعجو هلكوم رضحي مل نإو ، هل زوجو

 مصاخ بيع ىتح هلكومل هعفدي ملو زئاج ءارش ىلع لكو نم نا ىلع
 . .... ...... ...... هلكوم نود هيلع

 ( هل ز" وجو هدر هب ضر م نإف هلكومل هلصوب ىتح ابيعم ليكو درب الو )
 لصتي ام ىلع ليك وت ءارشلا ىلع ليكوتلا نآل ( هلكوم رضحي مل نإو ) هدرب نأ

 اميصخ ) اذه ىلع ( لعجو ) لكوملا نم نذإ الب نإو درلا هل نأ دارملاو ى هب
 ام ليك ولاب ديري نأ لمتحيو ى نيلوقلا ىلع رومأملا اذك و ص بيعملا يف ( هيف
 اذك نم ائيش ال انيعم ائيش يرتشي نأ هلك و وأ هرمأ نإو « رومأملا لمشي
 يرتشي ال نأ هلك و وأ هرمأ نإ و د رلا مهدحأ دجم الو ص همزل ًابيعم هارتشاف

 لبك ولا مزل ملعب ال نإ و « هيلع در عئابلا نم ملعب رمآلاو لكوملا ىلع هارتشاف بيعم

 . رومأملاو

 دعب ( هلكومل هعفدي ملو زئاج ءارش ىلع لكوأ نم نأ ىلع عامجإ يكح و )
 الو ( هلكوم نود هيلع مصاخ ) ابيع هيف نأ ىلع علطا ( بيع ىتح ) هئارش
 نأ ىلع عامجإلا يدنع عامجإلا اذه ىنعم نأل يدنع افنآ نيقباسلا نيلوقلا يفاني
 ىلع لدي ام لعفي مل هنأ يفو بيعلا ري مل هنأ ىوعد يف مصاخي يذلا وه ليك ولا
 هلك وم ىلإ بسلا روهظ دعب هعفد اذإ امأ « رشابملا هنآل كلذ وحنو هب هاضر

 كسمتسي وأ هليك و ىوعد هب "حصت ا۔ه نايب يتأيو ى هلك وم كلذ ىلع مصاخيلف
 اضيأ ليك ولا مصاخ نإو ‘ ىضرلا ىلع لاد لمف مدعو ةيؤرلا مدع نم لصألاب
 هل زوجي : لاقي ذئنيحف ابئاغ ناكو لكوملل همفد لبق ليك ولا مصاخ اذإو ى زاج
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 ليكولا رقأ دقو الإو ةلاكو تنيب نا لكوملاف ضبقو ميلست دعب و

 هماصخ حصو .هلكوم نود ليكولا مصاخي لهف هلامو هرمأب هل ءارشلاب

 لكوملل ءارشلاب ليكولا رارقا نيبت نإ هسكع وأ هل ليكولا ليكوتب

 ليكولا ليكوتل جايتحا الب

 يدنع ام اذه ى لكوملا ىضرب نوكي ىتح نيرخآلا دنع زوجي الو ضمب دنع درلا

 . هلل أ ءاش نإ ىح وه و

 وه امنإ ةقيقحلا ف عامجإلا اذه : ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ لاقو

 له نكل ى بيملا روهظ لبق هعفدي مل اذإ كلذ ين مصخلا وه ليك ولا نأ ىلع

 مصاخي ال "وأ يناثلا لوقلا بحاص لوقي اك « لكوملا ىلإ هلصوي مل ولو ءادتبا مصاخ
 لوقي اك كلذ دعب مصاخ الإ و « ةمصاخلا تعطقنا هب يضر نإف ؟ هيلإ لصوي ىتح

 . رهاظلا وهو لوألا لوقلا بحاص

 اهوحنو لكوملا ديب هل ( ضبقو ) لكوملا ىلإ هل ( ميلست دعب ) امأ ( و )
 هنأب مكح نيبي مل نإو ءارشلا ىلع ( ةلاكو تنيب نإ لكوملا ) مصاخي امنإ ( ف )
 (الإو) ةموصخلا يف رخآلا لكوي نأ هلف امصخ امهدحأ ناك اذإ و ى ىمسمل ىرتشا

 : لقي مل وأ ( هلامو هرماب هل ءارشلاب ليكولا رقأ دقو ) ءارشلا ىلع ةلاكو نيبت
 دهش نكل « هعمسي مل وأ عئابلا هعمس هلبق وأ ءارشلا دنع رقأ ءاوسو ث هلامو

 لكوملا يأ ( هماصخ حصو هلكوم نود ليكولا مصاخي لهف ) هرارقإ ىلع سانلا
 نود لكوملا مصاخي نأ وهو ؟ ( هسكع وأ ) ماصخلا ىلع ( هل ليكولا ليكوتب )

 ليكولا ليكوتل جايتحا الب لكومل ءارشلاب ليكولا رارقإ نيبت نإ ) ليك ولا
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 مم هكلم نم ًاعببم رتشم جرخأ نإو ، فالخ ؟ قحلا وهو .« هل

 درلا هنكي مل نإ عنمو هشرأب هعناب ىلع عجر هبيعب ملع

 هيلع ليك ولا لتك و ءاش نإف ى ليك ولا نود هل قح ماصخلا نإف لكوملل يأ ( هل

 - . ( فالخ ؟ قحلا وهو ) ةلاكولا ءاضقنال

 وأ ( هكلم نم اعيبم رتشم جرخأ نإو ) ليك وتلاك هلك كللذ يف رمألاو

 هجرخأ ولو درلانم هتاف امع اضوع ( هشراب هعناب ىلع عجر هبيعب ماع مث ) فلت
 ملمي مل ولو هرغ عئابلا نأل يرتشملا ربيختب لوقلا ىلع ولو رثكأ وأ هارتشا ام لثم

 هيلإ جرخ نم لاق نإ و ‘ ببسلا وه هرغو فلكت ذإ هدر دجي ملف هجرخأ ىتح
 هكلم نم هجرخأ نمل مكحلا امنإو ى مكح هل نكي مل ابيعم هتيضر : هريغ وأ ءارشب
 . دارأ نإ هل همئاب نم شرألا ذخأيف

 وأ توفلاب ( درلا هنكمي مل نإ ) ضعب هعنم يأ شرالاب عوجرلا ( عنمو )
 ام لثمب هعاب نإ امأ : لاق « يكلاملا مساقلا نبا لاق هبو هديب نم ىلع ةردقلا مدع.

 ملع نإف « لقألاب هعاب نإ امأو ى رثكألا يف ىرحأو هيلإ هنمث د'وَعلف هب ىرتشا
 ةلاوحل هلعل و بيعلا لجأل ضقنلا نأ نيأ نمف ملعي مل نإو ى هل مالك الف يضر دقف
 هب ىجري فناتسم رجت" يناثلا عيبلا نأل فيعض ليلعت وهو اهربغ وأ قوسلا
 يرغملا نأ ابس الو « ةاواسم الو اصقن الو ةدايز لوألاب ربتعي لف هللا لضف
 خيشلا هلتلعو ى فناتسم رجت هنأ تملع دقف "هناك نإو ‘ لوألا عئابلا ريغ يناثلا
 هنأ ىلع ليلد كاسمإلا وأ درلا الإ بجي مل هدي يف ناك اذإ هنأ ىلع مهعامجإ ناب
 . ھا عيبلا خسف يف ريثأت هل امنإو نمثلا نم ءيش طاقسإ يف ريثأت بيملل سيل

 يفو شرأ الب هلوبق يف ريخ بيعملا يرتشم ناب نيلئاقلا عامجإ عامجإلاب دارأو
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 سلد دقو ، بيع مث هضعب جرخأ نإو

 « يرايتخا لوآلا يف خسفلا نكل ناخسف نيلوقلا نإف خسف هنأب نيلئاقلاو هدر

 دمتعملا هنأل رييختلا لوق لزن : لاقي نأ نم ىلوأ اذهو “ يرو رضيناثلا يفو

 بيعلا روهظ دعب درلا هل زوجي نم عامجإ دارأ : لاقي نأ نمو هيلع عمجملا ةلزنمب

 عيبلا نإ : لوقي خسف بيعملا عيب نأب نيلئاقلا نأ ىفخي الو « رييختلا لوق وهو

 بسنأ وه شرالاب عوجرلا عنمب لوقلاو ى عيب عقي مل هنأكف لوالاك خسف يناثلا

 درلا هل بيعملل يرتشملا نم هيف مالكلا يذلا روهمجلا لوقب بسنأ وه : هلوقب

 امنإو “ درلا مدع وهو لوبقلا كحي هيلع مكح درلا تاف املو شأرألا ال لوبقلا وأ

 حيحص بيعملا عيب : لاق نم لوق ىلع لثم تاوفلا دعب شرلا كاردإ حضتي
 هعاب اذإ هنإ لوقيف خسف بيعملا عيب : لوقي نم امأو ‘ ش'رألا يرتشملل و امزج
 يناثلا عئابلا نم هًدر نإف ى هل سنل هنأل هلعف حخسفنا ةدقع هيف دقع وأ هيرتشم

 هكسمأ ءاش نإو “ لوألا ىلع هدر ءاش نإف درلا هنكمأ دقف ةيه وأ ءارش وحنب

 جرخ اذإ كلذ دجي ال : ليقو ث فنصملا ةرابع رهاظ وهو “ ليق اذك شأرأ الب

 " هلمتحيو ى ةلقتسم ىرخأ ةلماعم هعوجر نأل دعب كلم ىلإ عجر ولو هكلم نم

 نم هيلع بترتي امو هكلم نم هجارخإ درلا ناكمإ مدعب ديزي نأب فنصملا مالك
 اك ص هكلم لخدي ام رئاسك ربتعم ريغ عوجر نكل هكلم ىلإ عجر ولو هنأ

 .خلإ بيعملا ءيشلا كلذ يرقغملا هيلع در نإ اضيأ كلذك و ى خيشلا لوق هل لدي

 .. خلإ ةبهب نإ ال : فنصملا لوقو

 هضعب وأ فلت وأ ةمست وأ انيعم هجوب هكلم نم ( هضعب جرخا ناو )

 بلاغلا ىلع ايرج سيلدتلاب ةلأسملا دّيقَ عئابلا هستلد - ( ستلد دقو بيع مث )

 ردقي وأ _ ىل'وأ باب نم راتحلا ىلع ش'رألا مدعو درلا مدع ىلع ىوحفلاب ةلالذو

 



 > راتخم ( ىلع الماك هدر هنكم ل نإ ءيشب هسلدم ىلع عجري ل

 . . . . . . . ‘ نمثلا ردقب قاب درت زوجو

 عئابلا هيسن نأب ستدي مل وأ ستلد دقو بيع مث هضعب جرخأ نإو يأ فوذحم

 ىلع الماك هدر هنكمي مل نإ ءيشب همتلدم ىلع عجر م ) هممي م وأ طلغ وأ

 اك رثألا مالك نم وه امنإ خيشلا ركذ يذلا هرابتخا نإف ى رثألا مالك يف ( راتخا

 .. خلإ ءيثلا لوح نإ اضيأ كلذك و “ خيشلا لوق يف يشحملا هركذ

 روهملا لوقب بسنأ هنأ عم اذه رتخم مل امنإو ( نمثلا ردقب قابدر زوجو )
 لوالا عئابلا ناك ولو.ع لحي ال ررض وهو كيرش لاخدإ هيلع مزلي هنأل راتخملا
 ريغ نوكي رأ مزلي ال هنألو ‘ سيلدتلا هتلحي ال ررضلا نآل يرتشملل [اتدم

 هيلع لمحي نأ قحأ ملاظلا نأ ررق دق معن . يسن وأ بيعلاب ملعي مل لب ستلدم
 كلذل ضرمتملا هنآل كيرسثلا لاخدإب هيلع لمحي نأ ىتحأ ناك استلدم ناك اذإف
 لوقلاو ى عئابلا ىلع لخدأ بيعلا درب ملو همهس لبق يذلا وه لخادلا كيرشلاو
 نبإ لوق وه يناثلا لوقلاو زيزعلا دبع نإ و عيبرلا لوق وه هراتخا يذلا لوألا

 قاب درب : دابع نبإ لقي مل امنإو نمثلا ردقب يقاب در زوجو ى هلوق وهو دابع
 اهريغ وأ ةيراج عاب اذإ كلذب لاق اك لوآلا نمثلاب ال ميوقتلاب ةميقلا نم هردقب أ

 احمحص هتميق ذخأيو بيعملا "درب : لاق دق هنإف بعلا جرخو اهريغ وأ ةيراج

 رابتعاب هنم هكلم نم جرخأ ام ردق هل ناكف ررض وهو كيرشلا لاخدإ انه نأل .

 ميوقتلاب ددجت يتلا ةميقلا نمثلاب دارأ هنأ لمتحيو « ءارشلا هب عقو يذلا نمثلا

 . بيع جرخ اذإ اهوحن وأ ةيراجي اهوحن وأ ةيراج يف هنع رم ام قفاوف

 [۔هيب دابع نبإ نع مدقت ايف بيعلاب درلا خيشلا لمج بساني لاتحإلا اذهو
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 وأ ةبهب نإ ال ،هب سلد امب هيلع در نإ بيعم در رتشم زاجو
 ۔ثرإوأ عيب

 ص ةتس وبأ رهظتسا امف هدنع هل شأرأ الف هدي نم هلك بيعملا جرخ نإ و ى ايناث

 يدنع هيف ثحبيو “ لحملا تاوفل كلذو زيزملا دبع نبإ و عيبرلا قفاوف : لاق

 جارخإ يف شرأآلا كردي ال هنأ اهنع خيشلا ركذي مل زيزعلا دبع ّبإو عيبرلا نأب
 بيعلا هصقن امب عجرب الو :لاق ذإ ضعبلا جارخإ ةلأسم يف اهنع هرك ذ لب لكلا

 هتاف ا۔۔ع اضوع ضعبلا جرخأ اذإ شرآلا ذخأي هنأب لوقي دابع نبإ لعلف . خلإ

 ردصو ؟ شرأآلا هل له لكلا جرخأ اذإ اهف اوفلتخا دقو رخآلا ضعبلا در نم
 اناك عيبرلاو زيزملا دبع نبإ لملو ع ةتس وبأ هراتخاو شرألا هل نأب حيشلا
 ةتس وبأ راك نإ الإ لكلا جرخأ اذإ اك ضعبلا جرخأ اذإ شرأآلا "درب نالوقي
 . خيشلا مالك ريغ نم درلا مدع اهبهذم ذخأ

 هاضر وأ هب هملع ف اوكش نإ و > هتثرو هدر بصعم يرتشم تام اذإ و

 نإو ى ضار وأ هب ملاع هنأ اوملعي مل ام هدر مهل : ليقو ، هكاسمإب اوطاتحا

 > فداحللا بمعلا شرأ عم هنودرب : لقو > هوَدر ل هدنع رخآ بع هف ثدح

 . نالوقف ثداحلا وآ بصلا لاز نإ و

 در ) و يرتشملا هجرخأ ( نإ ) الثم همنابل ( بيعم در إرتشمل زاجو )
 وحنب لب سيلدتب ال الثم عئابلا هب هربخ مل اب وأ بيع نم ( هب ستلد امب هيلع
 ينعأ هيلع در ( نإ ) الثم عئابلل هدر دجي ( ال ) و هيلع عالطإ مدعو نايسن
 ناك نإ قادصإ وأ نيد يف ,ءاضقب وأ اهريغ وأ باوث ةبه ( ةبهب ) يرتشملا ىلع
 ريغوأ(ثرإوأ عيب وأ ) ةغلاب ريغ ابأ وأ ,ةمأ ديس وأ ةأرمإ يرتشملا ناسنإلا
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 نإ تدر راكنإو ىضر افلاختف ابيع اهب ةيراج نايرتشم دجو نإو
 1 نم رتشم اذكو { هتصح در ركنم زوجو .« راتخملا ىلع اقفتا

 . . . . . . اهدحأ مهش در يفف ًابيعم

 يذلا ىلع هدرب نأ هلو « يرتشملا هب ستلدملا بيملا ببسب ادر سيل امم كلذ
 كلذ وحنو ى اهيف رم ام ىلع باوث ةبه وأ عيب وحنب هدر اذإ بيعلاب هيلع هدر

 عئابلا نأ رهاظلاو ءاش ايأ ىلع هدري : يكلام وهو بهشأ لاقو « بيمب درب ام
 . يشحملا هركذ ى ريخ يناثلاو يناثلا ىلع هدرب ريخألا

 اهريغ وأ ( ةيراج ) يتاي وأ رم ايف اذك و ادعاصف ( نايرتشم دجو ناو )
 دجوب قلعتم ( اهب ) يضاملل ناك ولو فصولا لمع ىلع ءانب نايرتشمل لوعفم

 الإ و درلا ىلع ( اقفتا نإ تدر اراكنإو ىضر افلاختف ) دجو لوعفم ( ابيع )
 ةدحاولا ةقفصلاك كلذو ( راتخا ىلع ) لوبقلا ىلع وأ هيلع اقفتي ىتح تلطع

 هنإف ى هاوس ام ضبقو بيعملا درب ىرتشا ام ضيمبت اهيف يرتشملا اهيف دارأ يلا
 نإو ى ةدح ىلع انمث ةدحاو لكل نيعي ملو ددعت وأ ءيشلا دحتا اذإ كلذ هل سيل

 نال ى الف الإو ى يضر نمل اكيرش ناك ضعبلا لوبقو ضعبلا درب عئابلا يضر

 ركنمل زوجو ) ضعب كاسمإو ضعب در بيعم يرتشمل سيل هنآلو بيع ةكرشلا
 نأ ههجوو ى يضارلا كيرش عئابلا نوكيف ناتقفص كلذ نأك ( هتصح در
 يضارلا ناك نإ هتصح در زوجو ى درلا نم ركنملا قح لطبي ال يضارلا ىضر

 كيرشلا ناك نإ الإ ابيع تسيل كلذ لئاق دنع ةكرشلا نأ ههجوو ى رابج ريغ
 . عئابلا وأ لباقلا وهو ارابج

 امهدحأ مهس در يفف ابيعم ) ام ائيش رثكأ وأ ( نينثإ نم رتشم اذكو )
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 نإو 4 شزرأب عجر هيرتشم دنع عيبملا نيع فلت نإو ص نالوق

 ث بيعلا هرج ام عئاب نمضو « هنمث عجر هب سلد امب كله

 ى انمث دحاو لكل لزعي مل ذإ نمثلاو ةقفصلا داحتإل عنملا حيحصلا ( نالوق

 دارأ نإ امأو « هنودب ةكرشلا لوصح درلا زاوج هجوو “ كلذ يف مالك رمو
 ى ثلاث كيرش لاخدإ كلذ نآل هدج الف انهعم اكرتشم هءاقبو هنم ضعب در
 مهس ضعب "دربو فصنلا ةدرب وأ ى ريثكلا دربو ليلقلا "درب كلذ روصتيو

 يشحملا جرختساو ‘ ىواس وأ لق وأ ضمبلا رثك ع ايهيمهس ضعب وأ امهدحأ

 . زاوجلا دابع 7 لوق نم

 ةحصب لاق نم لوق ىلع ( شراب عجر هيرتشم دنع عيبملا نيع فلت نإو )

 ( هب ستلد ) ءاوس هب بيع ( امب كله نإو ) شرآلا تابثإو امرج بيعلا عيب
 ضرمب تومي نأ لثم طلغ وأ هيسن وأ بيملا ىلع عئابلا علطي مل نأب سلدي مل وأ
 قبأيف ابراحم وأ اقبآ نوكي نأ لثمو ى عئابلا نم ناك امم كلذ وحن وأ حرج وأ
 ماقملا ءافتنا ايهب نأل يوامن رمأب ولو هتبارح وأ هتقابإ يف توميف براحي وأ

 تمقو ءاوس سيلدتلا ةروص سيلدتلاب دارأ هلعل و اهب تام هنأكف يرتشملا دنع

 هرج ام عناب نمضو ) عئابلا ىلع هلك ( هنمثب عجر ) هريغ نع مأ دمع نع
 كلذو ى هطلغ وأ هنايسنل وأ هعالطإ مدعل ولو يرتشملا هب ربخي مل يذلا ( بيعلا

 : ليقو خسفلاو ريبختلا لوق ىلع قلطمو شرألاب هلوبق دعب بيعلا هرج اذإ ايف
 رابخإلا يف لاوقألا بسحب اذكهو ى هرج ام عئابلا مزلي مل يرتشملا هآر نإ

 "رج ام عئابلا نمضي مل يرتشملا مزل اذإف « يرتشملا ملعو هبلع ديلا عضوو بيملإ
 نمضي هنإف برضت وأ ضعت ةباد عيبي نأ لثم ى همزل الإو « يرقشملا مزلي لب

 . لوبقلاب يرتشملا اهمزتلي مب ام اهضع وأ اهبرض
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 ابح هب دحت ملو هضعب وأ هرسف زوج وأ نامرك ىرتشا نمو

 سوقفك الو 4 خرفت نإ ضيب در ذجي ال۔ هنمث ذخأو رشقلا در

 ص شرألا هلو { رسك دعب ررمت

 ( ابح هب دجي ملو هضعب وأ هرسكف زوج وإ ناتمإرك ىرتشا نمو )
 نم ( هنمث ذخأو ) عئابلا ىلإ ( وشقلا در ) ائيدر وأ ادساف ابح اهب دجو وأ
 [مد هفصن نم رثكأ نوكب سجنت وأ ( خرفت نإ ضيب در دجي الو ) عئابلا
 ارم راص ( ررمت سوقفك آلو ) اصلاخ رمحأ امد هنم ليلق نوكب وأ اجوزمم
 . دجي ال : هلوقب قلعتم ( رسك دعب )

 لخاد نوكي ام شأرأو سوقف وحن نم ررمت ام شرأ : ( شرألا هلو )
 هل هنإف ماعنلا ضيبك تاذلاب دوصقم عفن هيف ناك اذإ هرشق هنع طقسيو ضيبلا

 لوقلا ىلع ضيبلا ضيبأ نم خرفلا رادقم هل نمضيو هاوس ام ةميق عئابلا هيطعيو
 اذإ امأو ص يرقشمل هادع ام نوكيف ةضيبلا نم خرفلا ادع ام لكأ زوجي هنأب

 عفن نكي ملو ى روهشملا وهو خرفلا عم ناك ام سجنب انلقو ، خرفتو مدلاب سجن

 رسكلا دمب حجري هنأ رهاظلاف ى هلك أ نكمي ال ىتح سوقفلا وحن ررمت وأ رشقلا
 مل ول هنإ : لاقي نأ الإ مهللا ، ةعفنم كلذ يف قبت مل ذإ هلك نمثلاب عئابلا ىلع

 نم عطقلا دعب ولو باطل الثم سوقفلا رسكي مل ولو ى اهخرف يبحل ضيبلا رسكي
 ملف عئابلا نع كلذ هتيوفتل همزل كلذ يرتشملا رسكبف « هترارم لوزتقف ى هتبنم

 خرفت مدع عم هنيبو ةرارمو خرفت عم كلذ نيب ام شرأ الإ عئابلا ىلع هل قبي
 نمضي الو ص ءيش هل نكي مل ايواسم وأ ةميق رثكأ خرفتملا ناك نإف ى ةرارمو

 ريغ عفن هيف رشقلإ ناك اذإ امأو ى عيبلاب رسكلل ضرمتملا وه عئابلا نأل دئازلا
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 لوح نإ اذكو . بيعم املاس هتميق نم صقنلا مرغيو دري : ليقو

 طئاحو زبخل قيقدو نحطل ربك بايث لمعل نطق وأ فوصك
 بيعب در الف 2 هسكعك . علقل سرغو « ءانبل ضقنو ، ضقنل

 ء شرألا نيعتو ليوحت دعب رهظ

 يجرقلا اذهب لقن مل اذإ روكذملا زوجلاو نامرلا وحن كح هكحف تاذلاب دوصقم
 امأ و آاخمطب هترضخ دمب نوكي ام سوقفلاب دارملاو ى خلا مهللا : يلوق وه يذلا

 ٠ نمثلا دريو هدرب هنإف اخطب نوكي الو هترارم لوزت ال ءاشو

 ( صقنلا مرغيو ) ص ررمتملا سوقفلاو خرفتملا ضيبلا وحن ( دري : ليقو )

 : ليقو « ررمت وأ .خ رفتب ( ابيعم ) رسك نم ( املاس هتميق نم ) هلكأ امو
 سيلدتلا دّسعتو عئابلا ملع نإو ى عئابلا ىلع هلك هنمثب عجريو ى مرغ الب كلذ دري
 ض رمتلا دّمعت يذلا وه عئابلا نأل ى ائيش كلذ يف رساكلا هل نمضي الف هب رقأ و

 .كلذل

 ى زبخل قيقدو نحطل "رلبك بايث لمعل نطق وأ فوصك لوح نإ اذكو )
 نوكيس يأ - نونلا رسكب وأ “هضقنف ردصم نونلا حتفب - ( ضقتل طناح و

 هسرفيف اعولقم سرفلا نوك وهو ( هسكعك علقل سرغو ءانبل ضقنو ) « اضقن
 ص درلا نم تاف امع اضوع ( شرألا نيعتو ليوحت دعب رهظ بيمب در الف )
 . تاذلا فالتإ ةلزنم ةفصلا ريسفتل اليزنتو

 جرخ امل شرأ ال هنأ رايتخا لوقلا اذه ىلع فنصملاو خيشلا راصتقا رهاظو
 هيلع نمثلاب هدرب نأ هل : ليقو ى شرأ الب همزل : ليقو « هيرتشم كلم نم
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 بايث وأ سرغب ضرأك جراخب نإو هدر نم هنيع يف ةدايز هعنمت الو

 . . .. .. . س شرالاف قيقد طلخب تيز وأ غبص

 ص شرأ الو در الف هعطقف ابوث ىرتشا نإو ى صقنأ نإ هلمع صقنأ ام مرغيو
 ةبشخ وأ ابوث اهنم ديرب اهعطقف ةقش ىرتشا نإ اذك و “ شرأآلا هل : لسىقو

 رثرحت دمب ضرألا درت ال هنأ ىلع "ضعب صنو ث ةسوسم اهدجوف اهعطقف
 .سارغ وأ

 هشرب هكسمي الو ص هدر ءاش نإف « ( هدر نم هنيع يف ةدايز هعنمت الو )

 ( ضراك « جراخ ) ةدايزلا تناك ( نإو ) : هلوقب جراخ نم ةدايزلا فنأتساو
 ( بايث وأ ) اهنع جراخ نم نيدئاز مانبب اهريغ وأ ( سرغب ) اهريغو اهارتشا
 عيبلا(ف)كلذ ناك اذإو “ ( قيقد طلخي ) هريغ ( تيز وأ غبص ) ةرايزب اهريغ

 وح ةمق عئابلا ىلع كرديو ى درلا هل : لبقو ى ( شرلذلا ) يرتشملل و تباث

 كردأو اهكرت ضرألاب رض اهملق يف ناك نإو “ هسورغ علقيو غبصلاو تيزلا

 هتميق نيب ام يرتشمللف « تبني ملف ثرحلل هنأ عئابلا ملعو ًارذب ىرقشا نمو

 بهذ رابخإ مدع دّسمتو تبني هنأ عئابلا ملع نإو “ تبني هتميقو تبان ريغ
 الف ثرحلل همي ل نإو “ ثرحلا ق عفد امو يرتشملل هنمث درو هلام نم

 . هملع ءيش

 م ےم م
 لك اذكو ىال : ليقو هدر هلف بيع رهظ مث هَنَتَخف ادبع ىرقشا نإو . ٠

 وأ ى هزجف منغلا ىلع وأ ى هلسغف افوص وأ « هرّصقف !بوث ىرتشا نإو ى حالصإ
 ۔ . ح .؟ : . . ؟ ۔. ؟ ۔-
 . ددر بىعف هس ردق ١ ردنا وأ ‘ هدصحوف اعرز وا > هعطقف ١ رمم
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 ء سمن وأ ندبب ثد اح نإ و هدر نم عنمي ل ق وس ةلا وح صقن نإو

 ، مدعك در نم عنمي الف ى دمرك ةميقلا يف رثؤي ملو لق نإف

 ناك نإ امأو ى اقباس هلوق ليصفت نم وه خلا ةدايزلا امأو : خيشلا لوقو

 وأ نيع فالتإو كلم جارخإ رييغتلا نوكي نأ ولخي ال هنإف آريغتم بيعملا ءيشلا

 ةدايزلا امأو : هلوق لبق مدقت ام نإف ى ىنعملاب هليدع رم دقو “ ناصقن وأ ةدايز

 انورقم نيمسق ةدايزلا لعج يف ريض الو؛صقتنلا ريغ يفو ةدايزلا ريغ يف مالك خلا
 ةلباقملا تحص اذإ نيليدع دحاولا ليدملا لعج نم عنام ال ذإ ى امإب اهنم لك
 . خلا ناصقنلا امأو : هلوق كلذل لديو “ دحاو لكب

 ثداحب ) صقن ( نإو هدر نم عنمي مل قوس ةلاوحب ) بيعم ( صقن نإو )
 ( ردمرك ةميقلا يف رثؤي ملو لق نإف ‘ سفن وأ ) ‘ ندب يف يأ « ( ندبب
 ليملايف لقث ثودحو ةيفخلا ندبلا بويع زم كلذ وحنو رفظ" باهذو عادصو
 كلذ ثودح ( عنمي الف )؛سفنلا بويع نم كلذ وحنو هترثك و لكأ ةلقو مونو

 . ( مدعك ) هثدح نإف قباس بيمعب ( ٦ِر نم )

 نإف ى درلا لطمي ال هانعمف “ بسلاب درلا يف هل ريثأت الف : خيشلا لوقو
 ك « هقتاع نع هاصع عضي ال نالف » : تلع هلوق ىلإ ىرت الأ 2 ريشكلاب ةربعلا

 ص ريثك هرفس نكلو رفاسيو ميقي هنأ ملممو ؟ عيبرلا دنسم يف ثيدحلاو

 نم اريثك اددع نأ مولعمو 2 ١) 4 مهن ورت ال ثح نم ط : ىلامت هلوق ىلإو

 بلاغ ناك امل نكلو _ مالسلا هيلع _ نايلس ايس الو نجلا اوأر مهريغو ءايبنألا

 . ٢٧ : فا رع ل ١ ةروس ) ( ١
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 ص شرالا هلو ، أربي مل نإ لوألاب درلا نم عنام بيعف رثأ نإو
 هدنع ثداحلا ردقو هدرب : لبقو { ٠ ٠. ٠. ٠ ٠

 ء مهنورب ال مدآ ينب نأ قلطأ مهارب ال نأ مهآر نم لاوحأ بلاغو مهارب ال سانلا

 لييختي يئر امنإف يئر اذإو ‘ لصأ دحأ مهارب ال نجلا نأ يمفاشلا معز ولو

 نودلقملا هنع هذخأو هفالخب لاق نمم يمفاشلا أتمطخ روهشم لوق وهو ى قيقحت ال
 خايشألا ةيؤر نم حص امم رهاظلا فالخو ؛ أطخ وهو ى مهريغو هبهذم لهأ نم
 دارملا نأ باوصلاو“ةيؤرلا عم مهتعراصمو ةيؤرلا عم مهتساممو اهريغو ةمألا نم

 ناك تقو يأ يف٤ناك ضمب يأ ءآاضعب انضعب ىرب اك ةلمجلا يف مهارن ال مهأ ةيآلاب

 . ام تقو يف ام ضعب مهارب هنأ يناني الف

 بيملا( ب درلا نم عنام بيع ) وه (ف) ةميقلا يف ثداحلا كلذ ( رثأ نإو )

 ضرم وه امم ءىرب نإو “ لزب ملو ( أربي مل نإ ) عئابلا دنع قباسلا ( لوألا )
 ص بيملاو ةءاربلا نم ءىرب تالاؤسلا يفو “ لوالاب هدر : اضرم سيل ام لازو
 هللا أربو ى مضلاو رسكلاو حتفلا هيف زوجيف ضرملا نم امأو « - ءارلا رسكب _

 نم ةءاربلاك اهوحنو نودلا نم ةءاربلاو « ھا هقلخ يأ _ ريغ ال حتفلاب قلخلا

 بمصملا نم ةءاربلا لايمتسا زوجيو ى زاجحلا ةغل ضرملا نم ءارلا حتفو “ بيعملا

 . ضرملا نم ةءاربلاك

 ( هدرب : ليقو ) “ هدنع ثدح امب همزل اذإ لوألا شرأ ( شرألا هلو )
 كلام لاقو ع لزب م وأ أربي مل نإ ( هدنع ثداحلا ردق ) درب ( و ) بيعللا يأ
 : هنع ليقو ى ثداحلا شرأ عفدو درلا نيبو شرألاو لوبقلا نيب ربسختلاب

 طسوتم امإ و ميدقلاب درلا .نم عنمي الف لىلق امإ يرتشملا دنع فداحلا بصلا نإ

_- ٩ _ 



 . اقلطم هتمزل تبيع مث اهسمف ةيراج ىرتشا نمو

 توفم ريثك امإو«شرآلا عفدوممدقلاب درلاب ريخيف ىمعو للش و نس رم فجمك

 ص درلا عئابلا دارأ نإ الإ يرتشملا درب ال : ليقو ، هكسييو ممدقلا شرأ هلف درلل
 : مدقلا يف يعفاشلاو يروثلا لاقو ى ةفينح وبأو ديدجلا يف يمفاشلا لاق هبو

 . يرقشملا ىبأ ولو "ةدرب

 نمثلا نم عئابلا هنع عضيو كسمي نأ نيب رسخ يرقملا نأ كلام نع يورو

 اذإ هنأو “ هدنع ثدح يذلا بيعلا نث هيطعيو عئابلا ىلع هدرب وأ بيملا ردق

 بيعلا ةميق تنأ يطعتو عيبملا ضبقأ انأ : عئابلا لاقف يرتشملاو عئابلا فلتخا
 . هل رامخلاو “ يرقشملا لوق لوقلاف كدنع ثدح يذلا

 عفديو دري نرأ هلو « شرأ الب كاسمإلا يرتشملل نأ بهذملا نأ رهاظلاو

 عا جإلا رييختلا هجوو “ هررض ىفني هريبختو ، هدنع ثدح يذلا بيعلا ةميق

 ام ةلأسم يف شرأ الب هلوبقو هدر ق رمم بيعملا يرتشم نأب نيلئاقلا دنع هيلع

 فّلتخلا نم ىلوأ هيلع عمجملاو ى لصألا بحصف هدنع رخآ بيع ثدحي م اذإ
 بيعملا در اذإ هتميق هئاطعإ سيلف هتميق هئاطعإل مدعلاك ثداحلا بيملاو « هيف

 . لصألا نع ةجراخ ىرخأ ةلأسم

 نطب ام ىلإ رظن وأ هركذب وأ ذذلت هديب ( اهسفف ةيراج ىرتشا نمو )
 اهربد نإ و .هتمزل بعلا روهظ دمب هربغ وأ اهيلإ رظنلاب ذذلت وأ اهلبق وأ

 ص ةفينح وبأ لاق هبو « هلعف ىضمو شرأ الب هتمزل هروهظ لبق ولو اهبتاك وأ

 . لطاب هلعفو عيبلا خسفنا : ليقو « شرألا هل : ليقو
 وأ اركب ( اقلطم هتمزل ) اهبيع رهظ : ( تبيع مث ) اهئطوو اهارتشا نإو
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 سملا شرأ عفدو در يف ريخ آركب تناك نإ : ليقو ، شرأل٣ةلو

 صقني ال : ليقو ‘ شرأ ذخأو كاسمإ يفو ، ضاضتفا صقنو

 : اهصقني : ليقو ، شرأ ذخأو در يف آضيأ ريخو . ًابيث ءطو

 نمو ص بيعلا شرأ ذخأ كسمأ نإو ، هشرأ عفد اهدر نإف

 نيعبصإ الب اهييدث رظنف { نيموي وأ اموي هدنع تثكم ةمأ ىرتشا

 يرجي ال ةرك اهب دجو ةباد عئابك « يتمأ يف اذه ملعأ ال : اهعئاب لاقف
 ثدح هبلع

 اركب تناك نإ ٠ ليقو ) ‘ ليق ايف ةفينح وبأ لاق هبو ، ( شرألا هلو ) ابين
 رخآلا هجولاو ى هجو اذه ( ضاضتفا ناصقنو سملا شرأ عفدو در يف رثيلخ

 تناك نإ امأ ( و ) “ بيملا ( شرأ ذخأو كاسمإ يفو ) : هلوقب هيلإ راشأ

 ذخاو ) عئابلل ( در يف اضيا ريخو ى ابيث هطو صقني ال : ليقت ) ف ابين
 عفد اهدر نإف ) هيلعو ى ( اهصقني : ليقو ) ، اهكاسمإ عم عئابلا نم ( شرا
 رهاظلاو - هللا هحر _ يشحملا هبف مبت ( بيعلا شرأ ذخا كسما نإو ى هشرأ
 ررضلا هنع لاز دقف ريخ اذإ هنأل ابيث وأ اركب اهكسمأ اذإ هل ءيش ال هنأ
 ى بيث وأ اركب اهلثم رهم دربو اهدري :ىليل يبأ نباو ةمربش نبا لاقو ى رييختلاب

 : يمفاشلا لاقو ث ركبلا نث رشعو بيثلا نمث رشع فصن درب : يروثلا لاقو
 . اركب تناك نإ اهلثم رهم دريو اهدرب

 رظنف ) رثكأ وأ لقأ وأ ( نيموب وأ اموب هدنع تثكفمف ةمأ ىرتش ثا نمو )

 : اهمناب لاقف ) “ يدثلا ةملح وهو ى عبصإ الب اهدحأ و أ ( نيعبصإ الب اهييدث

 ثدح ) هنأ ( هيلع يري ال "يك اهب دجو ةباد عنابك ، يتمأ يف اذه ملعا ال
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 تاتب ىلع ال ملع ىلع فلح ‘ اهيف اذه ملعأ ال : لاق نيم ويك

 ٠ ٠ ٠ ‘ مكحل ١ ف أ وس هريغ و فد ل ( و

 وأ نيموي وأ موي يف ةداع هثودح نكمي ال يأ ى فاكلل ثدح ةفاضإب ( نيمويك

 : لوقي نأب ( ملع ىلع فلح اهيف اذه ملعأ ال : ) اهمئاب ( لاق ) تميب ذنم لقأ

 كلذ دريف داتعملا ىلإ عوجرلا قيقحتلاو يتباد يف وأ يتمأ يف اذه تملع ام لاو
 : هفلح يف لوقي الف « عطق ي أ ( تاتب ىلع ال ) يلا دوجوبو عبصإل ا مدعب

 الام ىلع نيمي ال : ليقو “ يدنع تناك نيح يتباد و ] يتم ا يف اذه سيل هللاو

 ' نأ نكمي ال ايف الو عئابلا نم هنأب مكحيف عيبلا عقو ذنم ةداملا يق هثودح نكم

 . يرتشملا نم هنأب كحيف هنم نوكي

 : لوقي موق دنع يباحص وهذؤ - هنع هللا يضر - حيرش" ناك ( و ):

 نكميام ريغ يأ ى ( هريغو ) يرتشملا دنع هثودح نكمي ام يأ ( ثداحلا )
 الإ “عئابلا فلحف يرتشملا نم هنأب كحبف ( كحلا يف ءاوس ) ةداع هدنع هثودح

 نم ءاش ام رادقم يف دارأ ام ثادحإ ىلع رداق هللاو ى رارقإ وأ ةنيب تماق نإ

 هيلعف ‘ كتربخأ دق : لاق نإو ى عيبللا هيلع در نيميلا نع لكن نإو « نامزلا

 ؛شرأ الب همزل لكن نإ و عئابلا هربخأ ام يرتشملا فلح نكي مل نإو « نايبلا

 نأ نايبلا هيلعف هدجو نإ و ى نايبلا يرتشملا ىلعف اذه كل عبأ مل : لاق نإ و
 ت بمعملا هيلع در لكن نإو ى عئابلا فلح نكي مل نإو ٤ عئابلا دنع:نم بيعلا .

 ء لمق ام ىلع ةقفص ف ام وأ هلك هدر بيعف تاقفص ف آائش ىرتشا نإو

 عيب .يف يرتشملاو عئابلا فلتخا نإو ى اهدحو بمعلا ةقفص درب هنأ قيقحتلاو

 : ليقو ‘ تاقفص يف : لاق نم لوق يدنع لوقلاف تاقفص وأ ةقفص يف ءايشأ
 . ريتخاو ص ةقفص يف : لاق نم لوق

- ٥١٢ 

 



 اهذخأ عيبلا لبق اهيف نكي ام هتعلسب يئر نإ عنابل نسحتساو

 . ..... . . كل ا يف موزل الب

 يرتشملا كسمتسيو “تاقفص يف : لاق نم لوق لوقلاف اهعاونأ تفلتخا نإو
 هيلع در دحاو رقأ نإف « هلع ىلع باوجلا دحاو لك دربو « بيعملا عئاب ةثروب

 لك فلح اورقي ملو الإو عيمجلا در مهنم دحاو ىلع ةنيبلاب ىتأ نإو ى هبيصن

 بيعلاب يرتشملا ةثرو ضعب يضر نإو ص هاوس فلح ضعب رقأ نإ و ى دحاو
 اهدرب الف كرشم نم ةمأ ةدحوم ىرتشا نإو ى اميمج هوكسمأ وأ اعيمج هودر
 . دزلا لبق دترا دحوم نم اذك و ى شرآلا هلو بيعب

 لبق اهيف نكمي ام هتملسب ) لوعفلل ءانبلاب ( ينر نإ عئابل نسحتساو )
 يرتشملا هدارأ نإ ( اهذخأ ) يرتشملا دنع هثودح نكي امم ناك ولو ( عيبلا
 يرتشملا ىأر اذإو ، ( كحلا يف موزل هلب ) هدارأ نإ هل شرألا هاطعأ وأ
 نمل بيعملا عيب زوجيو ى هلا نيبو هنيب اجف همزل دقف عئا.لا هربخي ملو بيعلا
 نإ الإ ئدوهبل عابي ال هنإ : ليقف ع سجنلا تيزلا الإ هربخأ اذإ هب ستلدي
 دوعقلا دارملا ناك نإ هنأل ى لكشم وهو نوباصلل دامرلا يف هطلجي الئل هعم دعق

 هنأ عم جرح فيلكت كلذف ص تيزلا كلذ فلتي مل ام نوباصلا لمع دارأ املك
 هترضحب هينقيف هيلع قيضي نأ دارملا لعلو ث دفي مل ةرم ديرأ نإو ى هلفاغي دق
 . ملعأ هللاو « زوجي ثيح

 مالسإلا نعو انع هازاجو هللا همحر ةتس يبل نبا ورمع نب دمحم كلادبع وبأ لاق
 دنع ريغتي مل نإ بيعملا نأ هب ردصملا رانلا ىلع خيشلا مالك لصاح : آريخ

 هجارخإب ريغت نإو ى هدر وأ ميش ريغ نم كاسمإلا الإ هل سيلف بيعب يرتشملا
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 لذع لعب و هلبق عيبم كله نإ م 0 ًاقافت ضبقب رتشم 7

 ج فالخف

 هناصقن و ا هفل ف ال > هتدان ر وأ هسفن ف هل“وت و 1 هشع فلت وأ كلم نم

 بيعب تام نإ الإ «شرألا هلو تاف دقف ةمسقلا يف ريثأت هل اناصقن قوس ةلاوح ال

 . ملعأ هللاو ، ها هلك نمثلا هلف سيلدتلا

 ءاوسو ( اقافتا ) دي ( ضبقب رتشم ) عيبملا ( نمض ) دئاوف هذه ( و )

 ‘ ( فالخف دقع دعب و هلبق عيبم كله نإو ) ضبقلا يف هبئان ديو يرتشملا دي
 كالهلا ناك اذإ كلذو « عئابلا لا۔م نم : ليقو ى يرتشملا لام نم كله : ليق

 ناك وأ ى هناكمإ لبق نكل ةأجف الب وأ ضبقلا ناكمإ لبق دقملا رثأ ىلع "ةأجف

 نكي ملو نذإ الب هيلإ يرتشملا لخدي ال ثيح عئابلا كلم يف ابئاغ امولعم عيبملا
 يف ,ؤطابت الب هيلإ لوصولا لبق تافو ابئاغ امولعم ناك وأ « عئابلا نم عنملا
 : ليقو ى عئابلا ىلع فلت : ليق ع رهاظ هلك كلذ يف فالخلاف “ هيلإ باهذلا

 درجمو يرتشملا لام نم هنأ قحلاف هضبق نم عنمي ملو رضح نإ امأو « يرتشملا ىلع

 اذإف ى اذه ىلعو هديب يرتشملا هضبقي مل ام عئابلا لام نم : ليقو “ ضبق هتيلخت

 انباحصأ و « يرتشملا لام نم ناك كلذ وحن وأ هذخ وأ هضبقإ :عئابلا هل لاق

 . يمفاشلا مهقفاو و 2 مهدنع ضبق ةيلختلا نكل ضبقلا نوطرتشي

 نم وهف بئاغلا عيبملا تاف نإ : هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق

 لبق هتوف نيبت وأ نيبتي مل نإو ى دقعلا لاح دوجوم هنأ نيبت نإ يرتشملا لام
 . ىنعملاب « ها عئابلا لام نمف دقعلا

 ،اقلطم ضبقلا دعب يرتشملا نمضي :يمفاشلاو ةفينح وبأ لاق :مهضعبةرابعو
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 هلبقو دعو : نزوو ليك نم عئابلا ىلع ةيفوتلا قح هيف اجف هدعب : كلام لاقو

 نزولاو ليكلا هيف نكمي ال امو رضح نإ فازجلا وهو كلذ هيف سيل ايف هدعبو
 تاياور رهشأ يف يرتشملاىلع هطرش نإ الإ عئابلا نم هنامضف بئاغلا امأو ى دملاو

 سيل ام نيب قرفلا : اهتثلاث ‘ عئابلا ىلع طرش نإ الإ يرتشملا نم اهتيناث ى هنع
 . ناويحلاو تالوكأملا : لوألاو ى هنومأمو ءاضقلا تقو ىلإ ءاقبلا ثومأم

 نود مزال دقملاو ى هيف مكح وأ دقعلا يف طرش ضبقلا له : فالخلا ببسو

 مزال مكح : لاق نمو « يرتشملا ضبقي ىتح عئابلا نمض طرش : لاق نمف ‘ ضبقلا

 همدعو ةيفوت قح هيف يذلاو رضاحلاو بئاغلا نيب كلام قيرفتو “يرقشملا نمض

 ٠ ھا ناسحتساو

 : خمشلا ثيدح اولدتساو ى رذنملا نباو روث وبأو دمحأ ضبقلا طرتشي مل نمو

 ةلغ يرتشملل نوكي امكف « ءايشألا ةلغ نم جرخ ام ينعأ « نامضلاب جارخلا ه

 ةدئافلا لمشتف اقلطم ءيشلا ىلع بترتي ام ةلغلاب دارملاو «هنامض هيلعف هامنو عيبملا

 مهدنع عوجرلا دجي الف « ليكلاو نزولا لبق ولو دقعلا دعب ءيشلا يف رهظت يتل
 در ام جارخ وهو ى دهعلل جارخلا يف « لأ ه نأب بيجأو ى ميلستلاب هيلع ىضقيو
 ظفللا مومعب ةربملا ناب باجيو ى يرتشملل ضوبقم وه بيعب دودرملاو ‘ بيعب

 درلا نم مزلي ال هنأبو ةقيقحلاف سنجلا نكمي لب « دهعلل ةنيعتم ريغ « لأ » و
 وأ عئابلا رارقإب ضبق لبق بيع رهظي نأ زاوجل آاضوبقم نوكي نأ بيعب
 لام عيب نع نلع هيهنب ضبقلا اوطرتشم لدتساو ى ةداهشب وأ ةدهاشملا

 ملام مهدنع ةنامض يف لخاد ريغ هنأ لدي اذهف ‘ نمضت مل ام حبرو ضبقت
 . هضمقب
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 افازج رتمشم نضو > ها وفأب نوزوم وا ليم ف ال عيب مو

 ؛ نهرلاك نمثلا لجأل هضبق نم هعئاب هعنمي مل نإ دقعلاب هريغك ايئرم

 اذهو ى ةيلختلاب ضبق ناكمإو ( هاوفاب نوزوم وأ ليكم يف ال عيب تو )

 ى رتشم نمض : هلوق اذك و « ةقباسلا ةلأسملا يف يرقشملا نم فلتلا نوكل حمجرت

 عقي م ام عئابلا ىلع : ليقو ى اندنع يرتشملا ىلع فلت « فلت نإف « كلذل حيجرت

 لكل نآ راتحلاف نزولاو ليكلاب عيب اذإ نوزولاو ليكلا امأو ة ديب ضبق

 لكلا لبق فلتو عيب نإو “ نزو وأ لىك نكي ل ام عوجرلا مكجلا يف ايهنم

 عوجر ال . لقو > حوسمملا و دودعملا كلذ لشمو > عئابلا لام نم فلت نزولا و

 . حسملا وأ دملا وأ نزولا وأ ليكلا ىلع ربجيف نهيف

 دأ هترضح نزو وأ ليك امو درفك ( هريغك ايئرم افازج رتشم نمضو )
 وأ هضعب وأ ( نمثلا لجأل هضبق نم هعناب هعنمي مل نإ دقعلاب ) ه۔ةدصو هتبيغب
 يف نهترملا ديب قوثوم نهرلا نأ اك ( نهرلاك ) هقاقحتسا فوخ وأ بيع للخ
 ىتح عيبملا عئابلا كسمأ امل انهو ع نهارلا ىلع ال هنيدب فلت فلت نإف هنيد
 هتميق وأ هلثم يرتشملل هماع نأ رهاظلا نأ الإ ى هيلع فلت فلتو نمثلا ضبقي

 نمثلاب يتأ_ي ىتح هعنم نإو ى نمثلا هيلعو يرتشملا كلم هلوخدو عيبلا داقعنال
 لام نم فلت دقف نمثلا عئابلا ضبق دعبو ى هدعب وأ نمثلاب هئيجم لبق فلتف
 عيبملا نيبو هنيب ىلخ نمثلا هنم ضبق امل ناك نإ الإ يرتشملل نمثلا ددريلف عئابلا

 جتحي وأ يرتشملا هضبقي مل ام عئابلا ىلع : ليقو ى يرتشملا ىلع فلت دقف فلتف

 كةلاكولا باب نم ةمتاخ لبقو « ةفاوطلا رخآ يف مالك يتأيو عنتماو هضبق يف هيلع

 ض رملاك يرقشملانيبو هنيب ةيلختلا لصألا ضبقو ،خيشلا مالك يف نهرلا يف هلثمو
 ريجألا ىقبأ نإو ى حاتفملا ذخأ وأ لماملا ليدت : ليقو ى يدنع حيحصلا ىلع
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 هعناب كسمأ نإ هئاعو يف هلمح هيرتشم مزل هب ال فرظ يف عيب امو
 ًانم عفد نإو 2 هد رتشم لام نف كلذ ف عيبم كله نإو ‘ هفرظ

 . نزوي ىتح ةنامأ نمثلاو ث تعنم نإ نهرلاك ةعلسلاف نزوب ال

 لام نم هناضف بئاغلا عيبملا امأو ى ليدبت كلذف لوآلا قفاو ولو ديدج دقعب

 نإو ى اضيأ كلام نع ايورو ‘ بهذملا يف نالوق ص يرتشملا لام نم وأ عئابلا
 ى يرتشملا لام نمف يرتشملا ىلع وأ عئابلا لام نمف « عئابلا ىلع هناعض طرش
 لوكأملاك هريغو ضبقلا تقو ىلإ ءاقبلا نومأم وه ام نيب قرفلاب : ليقو

 . ءاقبلا يفنومأم ريغ : ليق امهنإف “ ناويحلاو

 هلمح هيرتشم مزل ) فرظلا عم ال يأ ( هب ال ) ٬دحو (فرظ يف عيب امو )

 يف اهملكت تقو يف ( كلذ يف عيبم كله نإو هفرظ هعناب كسمأ نإ هناعو يف

 نإو “هيرتشم لام نمف ) كلذ وحنو ءافوب يتأيل يرتشملا باهذو اهتوكس و كلذ

 نإ نهرلاك ) عيبملا نم اهريغو ( ةعلسلاف ى نزوب ال ) نزول اجاتحم ( انمث عفد
 دنع ( ةنامأ نمثلاو ) عئابلا لام نمف فلت امن عيبملا نم اهريغ وأ يه ( تعنم

 ص لكلاك هلك كلذ يف ضعبلاو ‘ عيض نإ الإ هنمضي ال ( نزوي ىتح ) عئابلا
 ٠. مل ح أ هلل و
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 ٤ م رح ف ض اققَت وأ 2 | رب ١ وأ ةلل اح حصت ال

 ںاب

 دسافلا ميب ١ كح ف

 هيلع أرط يذلا لالحلاب اهأو ى عرشلا يف ال ةغللا يف عيب مرحلاب ةلماعملاو
 ص ءارشلا يف مالكلا كلذك و ى اعرشو ةغل عيبف لهجو ررغو ابرك « دسفي ام

 نم دساف امإ و حيحص امإ عيبلاو ى كلذ ىلع خيشلاو : « ناويدلا » مالك لمحم و

 اهقافتاب خسفنم امإو ى زاج هالول هرمأل خسفنم امإو « همامتإ زوجي ال هلوأ
 يأ ؤ كدنع وأ كيلع يل امم لح يف تنأ : لوقي نأ يهو ( ةللاحم حصت ال )
 يل هب تلغش امم كتمذ تأربأ : الثم لوقي نأ وه ( ءاربإ وأ ) هيف حماسم

 كيلع ىلام كل تكرت : رخآلل دحاو لك الثم لوقي نأ وه ( ضاقت وأ )

 هف حصي الف هلل قح كلذ نأل ( مرح ) ميب زم مزل ام ( يف ) يلع كل ايف
 . ةئربت الو ةللاحم الو ابرلا يف يضاقت ال هنأب ثددحلا ءاجو ى زوج زيوجت
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 وأ ةتيم مل عيبك ص يرتشا وأ عيب ام نيع ( ننيع "هرت لبق "ةبوت الو )

 ينعي “ مرحم نمثم وأ مرحم نمت نم هديب ام دحاو لك د ريف اب رلا عيبك و ى اهمحش

 اهدر ةتيم عاب نمف ى درلا عرفت هيلعو ةبوتلا أدبم مدنلا كلذف ع دريف مدني هنأ

 ى ائيش اهب ىرقشا نم اذك و ى ائيش رضت ال ثيح اهلعج وأ اهنفدو اهيرتشم نم
 نم لفكت نإو « لتقيف درب ريزنخلاو ‘ قرهت وأ نفدتف درت رفلاك اهلثم اذك و
 نم ىلع كردأ عنتما نإو ص ىفك كلذ وغ وأ قارهإلا وأ نفدلاب كلذ هديب
 اهوحنو ةتيملا در بجي مل امنإو “ ضعب مالك نم مهفي اذك « هدرب نأ هنم لقتنا

 وأ ةتمم هنأب املاع ناك اذإ كلذ كردي ال هنأ رهاظلاو ‘ كلمتف اهكلم ال اهنأل
 درب اذك و « نيعلا وأ ةفصلا لهج نإ فلتخاو « ميرحتلا لهج ولو ريزنخ وأ رمخ

 هلكأف هبذك امبر ذإ درلا هجولاو ى هل حع يف "رم اك ابرلا نم هديب ام ايهنم لك

 بهذ اذإ : ليقو ص لثملا نكمي مل نإ ( ةميق وأ ) نيع دجوب مل نإ ( لثم وأ )
 نيملا دجوي مل اذإ ,نكلو « لوآلا حيحصلاو ى نكمأ ولو ى لثملا ال ةميقلاف نبعلا
 . اعطق زاج ى نكمأ ولو ى ةمقلا ىلع وأ لثملا ىلع ايضارتو

 نمف ص هب ذخأ ام هيف ربتعي امنإو ى ةميقلا الو ةتيمك مرحم يف لثملا ربتعي الو
 اذإو ى اهلثمن تفلتأ نإو ث مهاردلا كلت سفن اهعئاب هيلإ در مهاردب ةتيم ىرتشا

 وأ فلت ام لثمو ، دوجوملا در بجو هدر بجي امم ضعب فلتو ضعب دجو

 نإ ءارقفلا ىلع هتميق وأ ىطعأ ام لثم قفني نأ امرحم ىرقشا نم مزلو ى هتمسق
 در مش ةميقلا وأ لثملا قفنأ نإو ى هنيعب هقفنأ در نإو 2 ىطعأ ام هيلإ ددرب م

 ائيش قفنأ نم لك اذكهو ى لوآلا هيزجي : ليقو ى اضيأ هقفنأ ىطعأ ام هيلإ

 هاطعأ تام نإ هثراو الو هبحاص كلذ يطعأ نم دجي مل نإو ى لحي ال ايف
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 مزلي الو ث كلذب بنات لحنيو ، فلحو هذخأل دحاج مصوخو

 ‘ نمثلا در همزلو آرح هب رتشم هملع نإ هدر رح عئاب : لمق -

 كردي الف هعئابل هيف قح ال امم ةتيمك مرحم يف يطعأ ام لك : ليقو ى ءارقفلل
 ملع نإ عربتم "دعد لب هيرتشم ىلع هنمث هعئاب كردي الو هنمث در همئاب ىلع هيرتشم

 يفف هيرتشيف رح هنذأ يرتشملا ملعي نأ كلذ نمو “ عيبلا لبق كلذب يرتشملا

 . نمثلا در كردي ال لوقلا اذه

 ذخآلا "رصأو يطعملا باتف الثم نينثا نيب مرحمب ةلمامم تعقو اذإ ( و )

 دحاج ) ابوجو ( مصوخ ) ال مأ رمآلا سفن يف كلذ عقو ءاوس ذخآلا دححو

 ركنأ نإ ءيشب كتلماع ام كلاو : لوقي نايب نكي مل نإ ( فلحو هذخأل
 . مارحي كتلماع ام هللاو : لاق لالجب اهتبثأ نإ و ى ةلماعملا

 هتبوت حصت : ليقو ‘ فيلحتو ماصخ نم روكذملا ( كلذب بئات لحنيو )
 ذخأ ام ركنملا ىلإ ةر بئاتلا وه ذخآلا ناك نإو ص فيلحت الو ماصخ الب
 عنام نكي مل تإ رصبي ثيح نم همامأ هاقلأ ذخألا نم عنتما نإو ى هنم
 . كانه بصاقفك

 نإ ) ملعي مل وأ رح هنأ ملع هيرتشم نم ( هدر رح عناب : ليق ى مزلي الو )
 همزلي هنأ يدنع حيحصلاو ء هيرتشم ىلإ ( نمثلا در همزلو ارح هيرتشم هماع

 امنإو “هب ةلوغشم اهتمذف الإ و هنامض نم رخآلا ءىرب اهيأف يرتشملا ملع ولو هدر

 كلذو ىرتشملل نيكمتلاو عيبلاب هيف فرصتملا هنأل يرتشملا ملع عم عئابلا مزل
 ١ . هدر داسفلا حالصإ و داسف

 ۔ ٠ ٢ ٥ _

 



 ٠ . . . . . > ايرلاك : لبق ‘ ررفغلاو

 كله : لاق ذإ فنصملا هرك ذ يذلا لوقلا كلذ رايتخا « ناويدلا ه رهاظو

 مل ولو هدر همئاب ىلعو ى نولكنيو ى اهعم قفتا نإ رحلاو « هيرتشمو رحلا عئاب
 ةبقر قتعأ هدجي مل نإو « يرتشملا ملع ولو : ليقو ى يرتشملا ملع نإ الإ ملعي
 نأ همزل تدلو امو « ىثنأ ناك نإ لثملا قادصو ةثرولل ةمدخلاو ةيدلا ىطعأو

 نإ اهقادصو ى ثاريملا نم مهل فلت ام نمضيو ةبوتلا دعب تدلو ام الإ هيدفي
 مهد۔جو مث ءارقفلا ىلع همزل ام قفناف ةثرولا دجي مل نإو ى ارهق اهيرتشم اهجوز

 ةمدحلا هل مرغ مث ةثرولل ىطعأ نإو ى درلا ءارقفلا ىلع كردي الو ى مهل مرغ
 نإو “ هتوم فرع اذإ كلذو تضم ةبقر قتعأ نإو ى مهيلع عجريو قادصلاو

 ء قادصلاو ةمدخلا لب ةيدلا هيلع سيلف ايح هفرع وأ هتوم نم هتايح فرمي م

 كلذ لعف نإو ى هيلع الف دحأ ينسسمي ملو ينمدختسي م : تلاقو تعجر نإو

 نم دحأ هبتاك نإو ى دحاو لك ىلع ةيدلا : ليقو ع مهنيب مزاللاف رثكأ وأ نانثا

 نإو ى رحلل يرتشملا هدرب : ليقو ءآ ريثك ولو ىطعأ امب هعئاب ىلع عجر يرتملا
 هقتعأ مث ادبع ميبي نم لك و نإ و « نيقابلا ىلع كردي مل هعاب نمم دحاو هادفأ

 ص رحلا يدفي نأ .لكوملا مزلو نمثلا در ليك ولا مزل قتعلاب ملع الب ليك ولا هعابو

 ملع نإ رحلا نمث دري ال : ليقو ط ها قتعلا دمب عيبلا ىلع هلك و نإ اذك و
 ملع ام لك نإف ى كحلا ق اذهو ث عربتم هنأل عيبلا لبق رح هنأ هيرتشم

 مجحلا يف اعربتم دعي لب يرتشملل هنم يف عوجر ال عئابلل هيف قح ال هنأ يرتشملا
 . ضعب لوق ىلع

 ةبادلا هلمحت ام عيبو ص دوجوم ريغ ةلخنلا يف نوجرع عيبك ( ررفلاو ).

 ء يضاقتلاو ءاربالاو ةللاحلا ةحص مدع يف ( ابرلاك : ليق ) هتدالو و اهلمح لبق
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 ‘ صخ ر م هديب ام لك فلتأ و عيب لعب خسمفب املع نإ ضاقتب : ليقو

 ةغل نإو درلا خسفلا مكحو ايرلاك ال لحلا زاجو عيبلا تقو نإو

 نم ق 1 نإ لقتنمل ةمق وأ لشم نامضو ءانع ك اردإو ةمدخ وأ

 رتشم دي

 فلتأو عيب دعب خسفب اماع نإ ) ررغلا يف ( ضاقتب : ليقو ) ابرلا ين مالك رمو
 املع يأ “ خسفلاب اماع ( نإو ) ى افلتأ اذإ يضاقتلا يف ( صخرو ى هديب ام لك

 ( عيبلا تقو ) املعي مل وأ مارح انأ وأ خسف اهنأ الع ءاوس ڵ خسفلا ةروصب
 ( لحلا زاج و ) خسف اهنأ اماعي ملو خسفلا ةروصب اماع اذإ ام معلا لمش و

 ىلع كلذ هبف زوجي ال ابرلا نإف ( ابرلاك ال ) ررغلا ف صصاقتلاو ءاربإلاو

 .رمام

 اقرفت دقو ى الوأ خاسفنالاب املعي مل نإ صخرب نم مهنمو : « ناويدلا » يفو

 ‘ فلتي مل ولو هدي يف ام ايهنم دحاو لك كسم نأ همحاص ايهنم دحاو لك ملعي ملو

 . ها لحلا مهيزجي نأ فلت اذإ ى عيبلا تقو يف هب الع ولو ى صخرب نم مهنمو

 ماقملا اذه نم سانلا ضعي مهوت امبر ث هيبنت صيخرت لحلا زاوج نأ ىلع صنق

 ؛ كلذك سيلو ضرألا يف هوحنو رزجلا عيب زاوج ةمماتملا زاوجب مهلوقك هوحنو

 عم وأ ركذ امو لحلا اذك و « فالتإلا دمب وه امنإ ی يضاقتلا نم هركذ ام نإف

 لك راهظإك ررغلا هب لاز اذإ يمه امنإف ةمانملا امأو « ءيشلا بحاصب ملعلا مدع
 ص يبرجلا مساق نب ديعس خيشلا ةبوجأ ىلع يتيشاح يف كلذ تطسب دقو ى رزجلا

 . لاح لك ىلع ايصعو لاح لك ىلع توفلا دعب لحلا زوجي امنإو

 ( ةميق وأ لثم نايضو ءانع كاردإو ةمدخ وأ ةغل نإو درلا خسفلا مكحو )
 : يعفاشلا لاقو ( رتشم ديت نم فلت نإ لقتنمل ) رم ام ىلع لثملا نكي مل نإ
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 الو ص ةمهت نامض ضرأ ىلع لقب وأ رجش ىلع ةلغ ولو لصأل ال

 اهدحأ ديب نكي مل نإف 2 ضبق لبق فلت ام نامض ًايرتشم مرلب

 ٠ حيحصلا ىلع عئابلا لام نف

 : ليقو . ةرجألا در همزل ى الثم ةبادلا لمعتسي مل ول هنأو ايهنم دحاول ءانع ال

 خاسفناب نيمعيابتملا نم ملع نمو ى ءانعلا كردي الو عيبلا رضحي مل نإ ةلغلا درت ال
 ام در هيلعو « ءانعلا كردي مل فرصتلا دمعتو هدعب وأ ميبلا نيح يف عيبلا
 جارخلا نأ ثيدحلا يف حص : تلق نإو « اهريغ وأ ةمدخ وأ ةلغ نم هب عفنتسا
 درلا ىلع ثيدحلا لمح هلعل : تلق ؟ ةمدخلاو ةلغلا درب كح نم هجو امف نامضلاب

 ضعب لاق درلا مدعبو ى دهعلل هيف « لا » : لاقو ينارولا هب حرصو بيملاب

 خسفنملا : لوقي اكلام نأ الإ ، همومع ىلع المح ثيدحلل ‘ كلامو انباحصأ

 رجش ىلع ةلغ ولو لصأل ) ةميق وأ لثم نامض ( ال ) نمثلاب يضمي هيف فلتخملا

 : هلوقل قلطم لوعفم ةلاصأ نامض ال ( ةمهت نايض ) : هلوقو ( ضرأ ىلع ذلقب وأ
 لصألا نأل هببس وأ هلعفب هب لصتا امو لصألا فلت نإ الإ ةميق وأ لثم نامض
 ناكف هيف هعضوو الع يرتشملا هل راتخا دقف لقتنملا : مل هلحم يف

 هنا كلذ دمب ايفو انه هيلع لكشيو هدي لخد هنأ ةمهتلا هجوو ى هملع فلتلا

 . ةمهتلا نيأف ةأطاوم الب بضغب وأ هللا لبق نم رتآب هداسف دهاشت دق

 نإف ) ديب ( ضبق لبق فلت ام نايض ) خاسفنا ءارش ( ايرتشم مزلي الو )
 ال ذإ ( عئابلا لام نمف ) ابئاغ ناكو الثم ضرألا يف لب ( امهدحأ ديب نكي م

 عيبلا خاسفنال اضبق دمي ال انه ةيلختلا درجمو هضبق مدعل هيلع يرتشملا مهتي
 يف لخدي ال ميلستلا قح عئابلا ىلع هيف ام نأ نم ( حيحصلا ىلع ) ينبم كلذو
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 فلتف خسفب هل معيبف ةيراع وأ ءارك وأ ةعيدوكب دحأ ديب امو

 ، نالوق ؛؟ ءادتبا هيلع ام ىلع قاب وهو ص ال وأ هنمضي لهف هنم

 يرقشملا لام نم : ليقو ى ليق اذك انبهذم وهو ضبقلا دعب الإ يرتشملا نامض

 يدنع حيحصلا وهو “رم دقو حيحصلا عيبلا يف لوق وه اك ضبق ةيلختلا نأ ىلع

 . هب ذوخأملا هنأب حيرصتلا هيفف ى « تابهلا ه باتك رظناف حيحصلا عيبلا يف

 نإ الإ يرتشملا ىلع هيف نامض ال نأ يدنع قيقحتلاف “ دسافلا عيبلا امأو
 : لاق هنأكف ع فنصملا مالك هيلع جرخي نأ ىلوألاو « اضباق رمأ وأ هديب ضبق
 رضح نإو “ ضبقب الإ خاسفنإلا يف يرتشملا ىلع نامض ال هنأ نم حيحصلا ىلع

 ءارك وأ ةعيدوكب دحأ ديب امو ) امطق عئابلا لام نم هفلتف اخسفنم عيب نيح

 دقعلا دوجول ( هنمضي لهف ) عيبضت الب ( هنم فلتف خسفب هل عيبف ةيراع وأ
 لبق هضبقك ال مارح ءارشلا دعب هضبق نآل ةمهتلا عم كلملل لقان ريغ ًآدساف ولو

 حيحصلا وه : ليق . ةدودرم ةيراع اهنإ : ةيراملا يف هل ليق نإ الإ ( ال'وأ )
 خاسفنإلا عيب نأل ى هديب ايف نيمأ هنأل انه مهتي الو ةمهتلل نابضلا نأ ىلع ءانب

 هنوك نم ( ءادتبا هيلع ام ىلع قاب وهو ) هبحاص كلم نع عيبملا جرخي ال
 كلذ ىلع قاب ريغف لوآلا لوقلا ىلع هفالخب كلذ وحن وأ ةيراع وأ ءارك وأ ةعيدو

 . ( نالوق ) ؟ دساف ولو عيبلا يف عورشلاب هنع لاقتنإلل

 ع ہبضتلا مدمل هنمضي ال هنأ نم هيلإ تبهذ ام اهثلاث هنمض هيف فرصت نإ و
 ربغ هنأل هيلع وه ا۔م ىلع يقاب هنوكل ال ةقرس وأ بصغ الب هدي يف هنوك عم
 هيف فرصت" وأ عيض نإو ى ءادتبا هيلع وه امل ةلازإ هعيب يف هعورش نال ملسم
 اثيش لمع نإ هنأ كش ال هنإ مث هنمض اهيلع مهتي ةرامأ تناب وأ لكأك رباهذإب
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 ه ؤانع هعئابل : لقف هلع لمحف خسفب هارتشا م لمج ىرتكا نمو

 ةيراعب هديب ناك نإف اذه ىلعف { ءاركلا ليقو ، عيبلا ثيح نم
 ثيح نم لمح ام ءانع هل لوألا ىلعف هيلع لمحف كلذك هارتشا مم

 ١ ىلعو > عيبل ١ هل ءيش ال يناثل >

 ىرك امب لمع نإو ى هلبق وأ خاسفنإلا عيب دمب ءاوس اهل نماض هنإف ةعيدو وه امب
 زواجي ملو عيضي مل ولو يدنع هنمض هلمعب فلتو حخاسفنإلا هئارش دعب هراعتسا وأ
 . ةعيابملا يف عورشلاب هالطبأ دق ةيراملاو ءاركلاو ةعيدولا دقع نأل دحلا

 هريغ نم عئانصلا تالآ نم وأ ناويحلا نم هريغ وأ ( لمج ىرتكا نمو )
 عيبلا نأ ههجوو ىرتكا امب لمع وأ ( هيلع لمحف خسفب ) هنم ( هارتشا مث )

 ثيح نم ) رثك ثوأ "لقَ ( هؤانع هعنابل : ليقف ) هخسف ناب مث ءاركلل خسف
 اضيأ هلو ءاركلا مكحل ةلازإ هعيب يف عورشلا نآل لودملا ريدقتي عقاو ( عيبلا
 هيلع الثم لمح ابف ءاركلا مكح ربتعي امنإو ط ءاركلا نم عيبلا لبق هلمع لباقي ام

 نأ ماقملا نم مهفيو ى انه زاجم ناكم فرظ ثحو « حيحصلا وهو ى عيبلا لبق

 ءانعلا نأ : ىنعملا نوكيف نامز فرظ نوكي نأ زوجيو “عيبلا نامز نم ءانعلا

 . عيبلا نامز نم

 عئابللف هخاسفنإل عيب الك عيبلا كلذ نآل هادقع يذلا ( ءاركلا : ليقو )
 يأ ( ةيراعب هديب ناك نإف اذه ىلعف ) ءاركلا هب عقو ام باسح ىلع للا قح

 لوقلا ( ىلعف ) الثم ( هيلع لمحف ) خسفب ( كلذك هارتشا مم ) ةيراملا قيرطب
 عقاو ( عيبلا ثيح نم لمح ام ءانع هل ) هذه لبق ةلأسملا يف روكذملا ( لوألا )
 امم لمجلا ريغو ( هل عيش ال يناثلا ىلعو ) ةيراملل خسف هعيب نأل حيحصلا وهو



 هلفط وأ ًاعئاب ال ادبع وأ الفط ولو هماقب ضبق ىلع رتشم ليكوو

 . هدبع وا

 > كلملا لقنب خسفلا عيب نإ : كلام لاقو ك لجلاك هريغو ناومح نم ىرتنكمي

 . ةرهشلا ءاعدا ق عزون"و ك هنع روهشملا وه : دشر نبا لاق

 نأ ادحأ لكوو خاسفناب [ئيش ىرتشا ناب ( ضبق ىلع رتشم ليكوو )

 يرقشملا ىلعف ءيش مزل اذإف ضبقلاب يرتشملا ىلع مكح هضبق اذإف ( هماقمب ) هضبقي
 ‘ خسفلاو ءارثلا ةهج نم مزل ام ال عيض ام لمك ولا نمضي امنإو « لسك ولا ال

 الفط ) ليك ولا ناك ( ولو ) نمض هدي يف فلتف هضبقف خسفلاب ليكولا ملع نإو
 اليك و دبعلاو لفطلا ةيمستو ط نذإ ريغب وأ نذإب هريغل وأ هل امه ( ادبع وأ

 حصت معن « دبعلاو لفطلا ةلاكو حصت الف الإو رمآلا ىنعمب وأ ةغللا ىلإ رظنلا

 مل نإ مثإلا هيلع مزلو ى هب دتمم حيحص اهليكوت نإ : لاقي دقو « ديس نذإب
 اعئاب ) ضبقلا ىلع لبك ولا ناك نإ ( ال ) دبعلا ديس وأ همئاق وأ لفطلا وبأ نذأي

 ةروصو « هيلع نامض الف اضبق يرتشملا ىلع دعي ال مهضبقف ( هدبع وأ هلفط وأ

 هضبقي نأ عئابلا يرتشملا لكويف عيبي نم عئابلا لكوي نأ ضبقلا ىلع عئابلا ليكوت
 ينتئإ : يرقشملا هل لوقيف دقعلا لحم نع بئاغ هنأ لاحلاو « هعئاب نم هيرتشي وأ

 نأب ضبقلا ىلع عئابلا احيحص ءارش يرتشملا لكو نإو « هب هنايتإ يف فلتف هب
 ددعأ وأ نز 'وأ لك : هل لاق وأ . هضسقإ : عئابلل يرتشملا لاقو ى عيبملا رضح

 اه ى هضبق "حص كلذ وحن وأ اذك ناكم يف هعض وأ كدنع هضبقاو يل تعب ام
 الثم دعلا وأ ليكلا وأ نزولا مت تح هروضحل يرقشملا لام نمف عييضت الب فلت

 . لاقي دق ام ال قبقحتلا وه اذه
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 ء هنمض ةحلصم ف نإو هدي نم فلت : ضمقو خسمب لىكو لع نإ و

 اهدحأ لكو وأ اليكو نم وأ دساف نيي رتشم دي نم فلت نإو

 هنمض فلتف هبحاص رمأ الاب هضمق نإو ‘ ردقب هانعض ضدق ىلع هبحاص

 ٠ عئابلا هيلإ هعفدي مل نإ

 خسف اهنأ لهجو ةروصلاب ملع وأ ( خسفب ) ضبق ىلع ( ليكو ماع نإو )
 مث ضبقو ) ملعلاب زيمي ايف لهجلا يف رذع الو اضيأ كلذ يرتشملا ملع ولو ضبقف

 حالصإو هتطامخو هفلعو هىقسك عيبملا كلذل ) ةحلصم ف نإو هدي نم فلت

 . ( هنمض ) هىف داسف

 اهليكو نم وأ ادساف ) ءارش دايإ ( نييترتشم دي نم ) ءيش ( فلت نإو )
 ( ردقب ءانمض ضبق ىلع هبحاص امهدحأ لكو ) نأب هل ضباقلا امهدحأ نم ( وأ

 امهدحأ وأ افصن ايهنم لك نض نيفصن هايرتشا نإف دحاو لك ىرتشا ام ردقب يأ

 ؛ اذكهو ى هثلث ثلثلا بحاصو هيشثلث نيثلثلا بحاص نمض اثلث رخآلاو نيثلث

 نم رثكأ يف مالكلاو دقملا نالطبل هادقع يذلا نمثلاب ال ةميقلاب وأ لثملاب كلذو

 . اهف مالكلاك نيرتشم

 نإو ( هنمض ) هدي يف ( فلتف هبحاص رمأ الب ) امهدحأ ( هضبق نإو )
 هدنع فلتف هايرتشا يذلا هنأ رخآلا ملع دقو هضعب لصوأ وأ رخآلا ديب لصوأ

 با ) تبثي امنإ هبحاص رمأ الب ضباقلا نامض نم انركذ امو٤هدنع فلت ام نمض

 مهسلاو“همهس الإ نمضي الف هب وأ بلط الب هيلإ هعفد نإ و ( عئابلا هيلإ هعفدي مل
 ء هنامض هيلمف همّبض وأ فرصتب ضباقلا هفلتأ نإ الإ ى عئابلا ىلع فلت رخآلا
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 هضبقو ‘ هلام نمف هلاصيإ لبق فاتف دساف هلكوم لمكو هارتشأ امو

 لكوملا لام نمف هدعب فلت نإ و ( هلكوم اضبق سيل اذه يف

 هفلتأ نإ الإ ضعب دنع نمضي مل فلتف امهدحأل هعفدف خسفلاب عئابلا ملع نإو

 . هرمأب وأ هسفنب

 لكوملا ىلإ ( هلاصيإ لبق فلتف أدساف ) ءارش ( هلكومل ليكو هارتشا امو )
 ةعفنبم ىف هفلتأ ولو ص هب ملعي مل وأ داسفلا دمعتي مل ولو ( هلام نم ) فلت دق ( ف )

 نأ عئابللو “لكوملا ىلع هب عجرو هنمض هلام يف وأ هعفن يف هفلتأ نإ نكل « لكوملا
 يف وأ لكوملا عفن ىلع هفلتأ وأ كلذ ريغ يف هفلتأ نإ امأو كايهنم ءاش نم هب بلطي

 لسك ولا الإ بلاطي الف زيمتي ملو لاملا بحاصل الو لاملل عفن هيف نكي ملو هلام

 سيل ) دسافلا ءارسلا يف يأ ( اذه يف هضبقو ) لكوملا ىلع ليك ولا عجري الو
 نإ و ع حيحصلا ءارثلا ىلع هلكو ذإ لكوملا ةفلاخمب هتلاكو نالطبل ( هلكومل اضبق
 ليك وتلا كلذ نأل اضيأ ليك ولا هنمض هدي يف فلتف لعفف دسافلا ءارشلا ىلع هلكو
 هلكو نإ و “ لسك وت ال و رمأ الب هدحو دسافلا ءارثلا فلكت هنأكف « دقعنم ريغ

 هنمض هديب فلت نإ و “ هلكومل ال هل ناك احمحص ءارش ىرتشاف دساف ءارش ىلع

 هتين يف هاؤرش ناك اذإ للا ني۔بو هنيب ايف همزلي نكل حيحصلا ىلع هلكوي مل هنال
 . هلف هدارأ نإف هيلع هضرمي نأ لكوملل

 لكوملا ديب هلاصيإ دعب يأ ( هدعب ) ادساف ءارش هارتشا ام ( فلت نإو )

 هَمهوأو هدب هلصوأ نإ الإ حيحصلاب وأ دسافلا هرمأ ءاوس ) لكوملا لام نمف (

 ءارش نم وأ ثرإ وأ ةبه هنأ همهو ناك ك هب هرمأ يذلا ءارثلا كلد ربع نم هنا
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 ام ةفيلخ نمضو & هسكعال مرغ نإ ليكولا هيلع عجريو ء انمضو
 ضبقف مودق وأ ةقافإ وأ غولب عقو اذإف ع فلت نإ آدساف هارتشا

 . كلذك انمض فلت مم

 عئابللف نامضلا ايهمزل يأ ( انمضو ) دسافب هرمأ ولو « دساف نم وه اذإف حيحص
 نإ ليكولا ) لكوملا ىلع يأ ( هيلع عجري ) نكل ( و ) دارأ ايهأ بلاطي نأ
 : ليقو “ ليك ولا ىلع مرغ نإ لكوملا عجري ال يأ ( هسكع ال ) ليكولا ( مرغ
 عوجر الو لكوملا دنع فلت ولو لمك ولا ىلع ناضلاف هللا لبق نم ءاج امب فلتأ نإ
 . لكوملا ىلع هل

 ( هارتشا ام ) مهريغ وأ بئاغ وأ نونجم وأ ميت. ةفيلخ ( ةفيلخ نمضو )
 { فطلا وبأ و نونج وأ دحسم وأ متي مئاق اذك و ) فلت نا ًادمساف ( ءارش

 امي هيلع عجر مدق وأ قافأ وأ غلب نإو ى ءالؤه ةحلصم يف فلت ولو نونجم وأ

 : ليقو ى ةصقاو ةنقيتم ةحلصم تناكو مهتحلصم يف فلت هنأ نيبت نإ مرغ
 ‘عوجر الف ةحلصملا يف هفلتأو خسفلا ملع نإ : ليقو ‘عوجر الو هنم عربت كلذ

 . برقأ يدنع وهو ى عجر اهيف هفلتأ و هلمحل ولو ملعي مل نإو

 رخآ مئاق وأ رخآ, ةفيلخ وأ ( مودق وأ ةقافإ وأ غولب عقو اذإف )

 رخآلا مئاقلا وأ رخآلا ةفيلخلا وأ مداقلا وأ قيفملا وأ غلابلا كلذ ه ( ضبقف )
 {لاشم ةفىلخلا نم هضبق يأ هسفنب ضسقف قف هتفالخ رضاحلا هفلختسم لطبأ وأ

 ةفيلخلا عم ضباقلا يأ ( انمض ) ضباقلا دي يف ( فلت مث ) عئابلا نم هل ضباقلا
 ءاش نم ةبلاطم عئابللو “ ليك ولا يف اك يأ ( كلذك ) رخآلا مئاقلا عم وأ يأ

 يف مالكلا اذكهو « ةفيلخلا ىلعف للا لبق نم ءاج امب فلت نإ : ليقو ى اهنم
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 ال حصو « هتفيلخ ىلع هديب فلت نإ مرغ اهب بئاغك عجري الو

 خسفب ال ءارشب بئاغك ملع نإ اهديب ال فلت ثيح هيلع عوجر

 ذافنإب هليكو رمأ نمو ص نالوقف فلتو هضبقف اثرإ هنظ دقو الإو

 هل هارتشا ام

 عجر الو ( : هلوق يفو هلك كلذ ق هنونج وأ .هلفط عم بآلا يفو رخآلا مئاقلا

 هديب فلت نإ مرغ امب ) لئاسملا كلت يف بئاغلا لثم يأ لعاف فاكلا ( بئاغك
 ةفيلخلا مزل هللا لبقت نم ءاج امم فلت نإ : لاق نم لوق ىلع الإ ( هتفيلخ ىلع

 . طقف هوحن و

 ىثنأ ناك نإ الإ ذاش هثينات نأ عم هثتنأ امنإو .ةفيلخلل يأ ( اهل حصو )

 ركذ نمب بئاغ لثم ىلع يأ ( هيلع عوجر ) رئاضلا عجارم سبتلي الئل
 يأ ث لعاف فاكلا ( بناغك ملع نإ اهديب ال ) بئاغ لثم.ديب ( فلت ثيح )
 اذه لب اهب ملع وأ ( خسفب ال ءاوشب ) هلثم وأ بئاغلا ملع نإ يأ بئاغلا لثم

 ( الإو ) ىلعألا ىلع ىندآلاب هيبنت كلذف هيلع ل شم ةفيلخلا عوجر ةحصب ىلوأ
 هل اثوروم يأ ( اث'رإ ) يرتشا ام يأ ( هتنظ دقو ) .ءارشلاب بئاغلا لثم ملعي

 فالتإ الب ( فلتو هضبقف ) ائيش نظي م وأ ءارسثلا ادع امع كلذ وحن وأ ةبه وأ

 هبلع عجر ةفيلخلا مرغ نإف هدي يف فلت هنأل نمضي : ليق ( نالوقف ) هنم
 «ناوبدلا» ةرابع رهاظ ق راتخخلا وهو هملع مدمل وه ال ةفيلخلا نمضي امنإ :لبقو

 همرغي نأ عئابللو ، هنمض رمأب وأ هسفنب هوحن وأ همودق دعب بئاغلا هفلتأ نإو
 . بئاغلا ىلع ةفيلخلا عجريو ةفيلخلا مرفي نأ هلو ةفيلخلا ىلع عوجر الو

 ءارش ليكولا كلذ ( هل هارتشا ام ذافنإب هليكو رمأ نمو )
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 { ةقيلخ اذكو 2 هلكوم نود نمض هذفنأف ًادساف

 :هضبق دقو .ريغ يف هذفنأ نإ اهس الو هيف هذافنإب هرمأ ايف ( هذفناف ادساف. )

 اورمأ ءاوس ءارشلاب .رومأمو ( ةفيلخ اذكو هلكوم نود نمخ ) . يدتملللا

 مث هضبق نإ نمكل « اوملمي مل وأ خاسفنإلاب اوملع « هدعب وأ ضبقلا لبق ذافنإلا
 بلاط ضبقلا لبق هب هرهأ نإو ى دارأ ايهأ عئابلا بلاط ذافنإلاب ركذ نم رمأ

 ثيرقشملا بلاطي هنإف “هلفط وأ يرتشملا دبع ذافنإلاب رومأملا ناك نإ الإ .2 ذفنملا

 يف ةفيلخلاب دارملا نوكيف ى رمألا و فالختسالل.لمنشي ام ةلاكولاب ديرب نأ لمتحيو

 مدق وأ لفطلا غلب اذإ بئاغلا وأ لفطلا وأ نونجملا ةفيلخ ى ةفيلخ اذك و : هلوق

 رضاحلا ةفيلخ اذك و“ ةفيلخلا نمض ذافنإلاب ةفيلخلا رمأف “نونحملا قافأ وأ بئاغلا
 وأ ةفيلخ هرمأ وأ ذافنإلاب هرمأف غلب اذإ متيلا مئامقو «. لقملا حيحصلا غلابلا
 هنظت لام ذافنإب. ناسنإ كرمأ نإو “ دجسملاو نونجملا مئاق اذك و « رخآ مئاق

 مدق اذإ بئاغلا لثم هرمأ نإو “هتذفنأ نإ هنامخ كمزلي مل تنأ هل هرتشت ملو «هل

 نإو ى بئاغلا وحن ىلع هل عوجر الو هفلتأ يذلا هنآل ةفيلخلا هنمض هفلتأف هفالتإب
 عوج رالو دارأ ايأ ةبلاطم عئابللف هفلتأف هفالتإب ةفيلخلا رمأ مث هدي لخد

 وه ناك ولو ى ةفيلخلا ىلع هب عجر بئافلا هنمض نإو ى بئاغلا وحن ىلع ةفيلخلل
 . ةفيلخلا رمأ يذلا

 لك ذفنأ اذإ لفطلاو بئاغلاو نونجملا ةفيلخ كلذك و : خيشلا لوق ىنعمو
 ام نح هرمأ نم نود هلام نم هل نماض وهف هرمأ يلو نم هرمأ أم مهنم دحاو

 ةفنلخ وأ بئاغلا ةفيلخ وأ نونملا ةفيلخ ذقنأ نإ هتأ٤آدساف ءلرىش لوأ هارتشا
 روضحلاو غولنلا دعب :نوتجملا وأ بئاغلا وأ لفطلا كلذ .هذافنإب هرمأ ام لقطلا

 ام ركذ ليلدب سنجلا : ةفيلخلاب دارملاف ء:تفلتملا هنأل نماض.ةفيلخلاف ةقافإلا و
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 ، عئابلا لام نمف اهريغ وأ ةبهب هفلتأف هعئاب رتشم رمأ نإو

 دحاو لك مهنم دحاو لكب دارملاو لفطلاو بئاغلاو نونجملا وهو دحاولا قوف
 ىنعمب دحاو لكو “دحاو لك : هلوق ىلإ ةدئاع هرمأ يف « ءاملا ه و ى فئالخلا نم

 لبق هرمأ يلو ينمي لفطلاو بئاغلاو نونحلا وم ه هرمأ يلو نمو “ ةفيلخ لك

 ريغل ةلصلاو“ ةفيلخلا وهو دحاو لك ىلإ دئاع يلو ريمض و“غولبلاو ةقافإلاو مودقلا
 هرمأ انلعجو لوعفملل ءانينبو انددش وأ لعافلل ءانبلاب يلو انأرق ءاوس هل يه ام

 يأ ى دحاو لكل آضيأ وه لوعفملل ءانبلاو ديدشتلاب يلو ريمض نإف ايناث لوعفم

 . ةفيلخ لكل

 بئاغلا وأ نونجملا وأ لفطلا نم دحاو لك ذفنأ اذإ ىنعملا نوكي نأ زوجيو

 يذلا يأ هرمأ يلو نم هذافنإب يأ « هب هرمأ ام مودقلا وأ ةقافإلا وأ غولبلا دمب
 بئاغلاو غولبلا دعب لفطلا يأ ى نماض وهف بئاغلا وأ نونجملا وأ لفطلا رمأ يلو

 دساف ءارشلا ناك دقو ث كلذل نوفلتملا مهنآل ةقافإلا دعب نونجملاو مودقلا دعب

 نمض مف اعفن ناكف ءالؤه حالص يف ةفيلخلا فلتأ نإو ى فالتإلا مهل غيسي ال

 . هيلع اوعجرو مه وأ وه نمض هفلتأ . آلوأ مهيديأ لخد نإو ى هل اونمض و

 ةفاضإلاو يرتشملل « ءاهلا » : (هعناب ) اخسفنم ءارش ( رتشم رمأ نإو )
 دوعت نأ زوجيو ى هل امئاب يأ « ماللا ردقت وأ هلوعفل فصو ةفاضإ ال ةسبالمل

 فالتإب همئاب ائيش رتشم رمأ نإو : لاق هنأك ى يرتشمل لوعفم وه يذلا عيبمل
 نم ) فلت دمت ( ف اهريغ وأ ةيهب هفلتاف ) ى هلوق هلدبو « ءيشلا كلذ عئاب يأ
 يذلا وه هنآل هلام ىلع وأ لفطلا هنبإ وأ يرتشملا دبع يف هفلتأ ولو ( عئابلا لام
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 فلح امو 4 عئابلا ىلعف ادبأ نم فلت ول ا ذكو ء يرتشملا هضبق ولو

 . . . . ص هلام نمف رتشم ديب بع نم عيبم

 ًادبععئابلا ناك نإ الإ (يرتشملا هضبق ولو) “هيرتشم هفلتي ملو هسفن لام فلتأ
 يرتشملا لام نم وه هفلتأ ام نإف ى رم ام ىلع ةلاكو وأ رمأب هل الفط وأ يرتشملل

 ؛ءاململا ضعي لاق ايف نمض هفلتاف هفالتإب ىرتشملا عئابلا رمأ نإو “ هضبقي مل ولو

 أربأ اذإ لاملاو ى هسفن لام فالتإب هرمأ هنأل هيلع نامض ال هنأ يدنع حضاولاو
 سفنلا يف كلذ امنإو ص هرمأب هدسفم ىلع نامض ال اذكف ث ءىرب هدسفم هكلام

 : اضيأ ليقو « نماض كنإف روجي ال ام هندب يق لعفت نأ كرمأ نإ

 . نامض ال

 ناب ( عئابلا ىلعف ) ‘ يرتشملاو عئابلا يأ “ ( ايديا نم فلت ول اذكو )

 « ناويدلا ه لوق هيلع لدي اك هل اعم نيضباق يرتشملاو عئابلا نيب ارضاح نوكي
 اذك و « عئابلا لام نم وهف اميمج يرتشملاو عئابلا دي نم ءيشلا كلذ فلت نإو

 اهابكر وأ اميمج اهايقسف ةباد تناك ول اذك و « يرتشملا ليك و وأ عئابلا ليك و
 دي يف هديبع وأ هسفنب عئابلا هفلتأ ام لكو عئابلا لام نم يهف تفلتف اهاداق وأ

 لام نمف هنونجم وأ هلفط امأو 0 عئابلا لام نمف خاسفنإلاب عيب امم يرتشملا

 هلفط لام نم بآلا هيطمي يأ ايلام نم همرغيف عئابلا ىلع عجري نكلو “يرتشللا
 عجريو يرتشملا ىلع نامضلاف يرتملا دي يف ءيشلا كلذ يف دسفأ امو هنونجم وأ

 يرتشملا هب بلاطي ءيشلا دسفأ امو دسفملا بلاطي نأ عئابللو ى ها دسفملا ىلع

 . عئابلا ىلع هب عجر عييضتب نكي مل نإف

 يف اذك ٤ ( هلام نمف رتشم ديب بيع نم ) خسفب ( عيبمب ثدح امو )
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 اسك وأ قفنأامو هيف ىنعت ام هعئاب ىلع كرديو س هيلع هتيانجو
 بج ومل ‘ ةلفغك دري الو » ءانعك كردي ال : لقو > ىواد وأ

 الإ ' عئابلا لام.نم هنإ لوقأ يذلاو < عئابلل بيعلا هصقنأ ام يطعي « ناويدلا »

 ىلع اهب عجرب الو عئابلا ىلع ال ( هيلع هتيانج و ) هيف ببس يرتشملل نوكي نأ
 ى افنآ “رم اك هيلع عجري هنإف عييضتب نكي مل نإ : تلق ى هيف اذك عئابلا
 فلتف يرتشملا هضبق امدعب ةعيدو وأ ةيراع وأ ءاركب عئابلل ءيشلا عجر نإو

 كلذ دسفأ امو يرتشملا ىلع ءيش الف هدنع بيع هيف ثدح وأ عئابلا دي يف

 ديب ناك نإ ال عئابلا هنمض ءارك وحنب عئابلا دي يف وهو يرتشملا لام يف ءيشل
 عيض نإ الإ هديب ناك ولو يرتشملا هنمضي مل عنابلا لام يف دسفأ امو “يرتململا

 عئابلا هرمأ نإو ىةيدلا هيلعف الجر لتقي نأ يرتشملا هرمأف الثم ادبع ناك نإ و

 . هلك كلذ يف ةيدلاب : ليقو « عئابلا لتق ءارمأ نإلو ى هب لتق

 يف هدنع يأ ( هيف ىنمت ام هعناب ىلع ) خاسفنا ءيشلا يرتشم ( كرديو )
 ق هسابل َءا رك همطعي ي . ( امك وأ قفن أ امو ) “ ةيردصم « ام » ه 0 عيبملا

 ؤ هحلصي امو هيلع فرص ام لكو هب ( ىواد وأ ) هسابل كسميو سابللا ةدم
 . . هنم هب عفتنا ام عئابلا هيلع كرديو « هسفن

' 

 ( ءانعك ) يرتشملا ( كردي ال ) : كلامو انضمب لاق يأ ( : ليقو )

 . برشو لك أك نيبتي ملو بهذو هيف فرص امم ءانعلا لثم يآ ٠

 لمح وأ بوك ر ةرجأ الو انيل الو ًا راث درب الف هب عفتني ام (ةلفغك در الو (
 للع هلوق ( بتجومل ) ءاركلا ذخاف « دحأل هارك نإ ءارك ةرجاك كلذ وحنو
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 غبصك داز ام ةميق رتمشملو ‘ خاسفن ١ يف نإو ‘ ناضلاب جارخلا

 ناك نإ ءانعلاف الإو ء نيعلا هب داز اع صيصجت وأ عقر وأ غبد وأ
 خسفناف هلاح نع رتشم هلوح نإو 0 ةيشام يعرو بايث ريصقتك

 ء رم دقو ( ص نامضلاب جارخلا » ) : لل هلوق هبحو امل يأ _ مجل ا حتفب

 ث ( خاسفنا ) عيب ( يف نإو ) درلاب هيف كح عيب لك يف ماع هنإ : اولاقو
 درب ال اك « درلاب كحلا تقو ترضح ةلغ وأ اجاتن دري ال هنأ لوقلا كلذ رهاظو

 يف رضح ام حيحصلاو ى عيبلا تقو ايهنم رضح ام دري الو كلذ نم فلتأ ام

 ١ . نتقولا

 وأ عقر وأ غنبَد وأ غنبصك ) هيف ( داز ام ةميق ) انبيش ( رتشملو )
 ةدايزلا مدع مم ىوتسا نإو ى ةميق ( نيعلا هب داز امم ) ةطايخ وأ ( صيصجت
 عزن نكمأ نإو ى ةميقلا ال لثملا هلف لثملا نكمأ نإو « ةدايزلا ىلع هل ءيش الف

 ةميق ىلإ رظني امنإو ى اهسفنب اهذخأ باب عزنك داسف الب اهريغ نم ةدرجم ةدايزلا
 هب داز امم نكي ( الإو ) نيلوقلا ىلع كلذو ةميقلا "در ىلإ ريص اذإ درلا موب

 اهلسغ يأ “( بايث ريصقتك ناك نإ ) لوآلا لوقلا ىلع ( ءانعلا ) هل ( ف ) نيملا
 ةعرزملا ضرأ لسسمتو ( ( ةيشام يعرو ) ) هوحنو نوباص نم هب غ ام اشا هلو

 ةميق هلو اهب طلخ نإف « ةارتشملا ضرألا جراخ نم بارتلا ةدايز امأو « ثرحلل

 يف داسف الو طلخي مل نإو هؤانع هلف ةميق هل نكت الإو ى هتميق وأ هلثم هلف

 . هعزن

 رهظ يأ ى ( خسفناف هلاح نع رتشم ) « عيبملا يأ ى ( هلوح ناو )
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 ه هتميق وأ هلثم يفو هصقنو هذخأ ين هعئاب ريخ صقنب نإف

 تبزك ةميق وأ لثم يفو س ءانع عفدو ذخأ يف ةدايزب نإ اذكو

 > قىقدب طلخ

 ( هصقن ) ش"رأ ذخأ ( و هذخأ يف همناب رتيخ صقنب ) هلوح (نإف) “هخاسفنا

 ص نكمأ نإ ( هلثم يفو ) : هلوقب رخآلا ىلإ راشأو “رييختلا يهجو دحأ اذهو
 ةميقلا وأ لثملا هئاطعإ ةهج نم يرتشملل عيبملا نوكيو“نكمي مل نإ (هتميق وأ)
 نأب لوقلا ىلع اهئطو بثك و « اهئضتفا رئكب_ ةمأك كلذو عيبلا ةهج نم ال
 صقنأ نحطلا لاح يف ناك اذإ هزبخ نيحطو هنحط ريمشك و ى اهصقني اهئطو

 يف هنم صقنأ آزوبخ هنوك ناك وأ ى رعسلا يف نوحطم ريغ هنوك لاح يف هنم

 راشأ ام همكحف رعسلا يف زبخلاب وأ نحطلاب داز نإو « زوبخم ريغ هنوك لاح
 جرخي ملو انه هكلم ىلع رقاب ءيشلا نأل س همصئاب رّيحي ( اذكو ) : هلوقب هيلإ
 ءانع : ( ءانع عفدو ) ميبملل ( ذخأ يف ةدايزب ) هلوح ( نإ ) عيبلا نالطبل

 رم ام دح ىلع ( ةميق وأ لثم يفو ) : هلوقب رخآلل راشأو « هجو اذه « ةدايزلا

 ص سكملابو ( قيقدب طلخ ) خسفب يرتشا ( تيزك ) يرتشملل عيبملا نوكيف

 ىلع ديزملا تيزلا وأ تيزلا ىلع ديزملا قيقدلا نأل ليثمت ال مكحلا يف ريظنت اذهو
 لثم ذخأ وأ هلثم وأ هتمقب قيقدلا ذخأ تيزلا بحاصلف ى ءانع اسيل قيقدلا

 نيحط وأ ، نحطف يرششا ريمش نم هب تلثم ام لاثما امنإو ى هتميق وأ هتيز
 ص جسنف يرشا لزغ وأ ى لزغف يرششا فوص وحن وأ ' زب خف يرثششا ٠ 7

 فعض هيفو ةدايزلا قلطم ءانملاب ديرب نأ لمتحيو “ عنص ديدح وأ دوع وحنو
 فاضم ردق نإو“بصتلل عضو ءانعلا نإف « دحاو ظفل يف نيزاجم نيينعم عاتجال
 . دحاو ظفل يف يزاجم ىنعمو يقيقح ىنعم اذه ىلع عمتجا ى ءانع رجأ يأ
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 لام يف كلهتسا لك لام نأل ء اقفتا الإو ةميق وأ الثم راتخا نإف

 يف اهعئاب ريخ اهانب وأ اهسرغف دساف اضرا ىرتشا نمو س رخآ
 موي سرغلاو اينبم ضقنلا ةميق ىطعيو 0 اهئانبو اهسرغو هضرأ
 . هسرغ

 كلذ لف ( ةميق وأ ذاثم.) قبقدب تيزلا لثم ةلأسم ىف إ راتخا نإف )

 ملو اكاحت نإ قافنإلا ىلع ناربجيو ى ( اقفتا الإو ) قيقدلاو تيزلا يرتشمللو
 لزن اهعاب نإو ى ( رخآ لام يف كلهتسا لكأ لام نأل ) ت ةميقلا وأ لثملا رتخي

 . قيقدلا ةميقب قيقدلا بحاصو تيزلا ةميقب تيزلا بحاص

 لك لثم ذخأ اهطلخف حخاسفناب اتيزو اقيقد لجر نم "لجر ىرتشا نإو
 نإ طلخلا صقن شأرأو امهذخأ ءاش نإو ى يرتشملل نانوكيف هتميق وأ دحاو

 رهظف قيقدلاب يرتشملا هطلخف اتيز عاب اذإ ابف عئابلل رايخلا لعجي ملو « هب اصقن

 عفد بيعلاب مكح اذإ ناكف ه بيعملا عيب يف هراتخم ىلع عيبلا ةحصل بيع هيف
 . بيعلا شأرأ يرتشملل

 وأ اهيف سرغ وأ ( اهانب وأ اهسرفف دساف ) ءارش ( اضرأ ىرتشا نمو )
 ( ىطعيو « اهنانبو اهسرغو هضرأ ) ذخأ ( يف اهناب رتيخ ) اہيف ىنب
 ةميق ) هئاطعإو : يأ ى ءانبلا وأ سرفلا ىلع هردصمل افطع ةرمضم نأب بصنلاب

 ( ةسرغ موي سرفلا ) ةميق (و) ةمقبلا نود ناينبلا ةميق يأ ى ( اينبم ضقنلا
 ء ليسف ةميق ال ةلخن تراص نإ ةلخ ةميق يطعيف ى درلاو مك احلا موي لب
 ى نايضلاب جارخلا نآل ى ءانع ال نأ دصق هلعل و ى ءانعلا فنصملا لوق ىلع يقبو
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 ‘ ءانعلاو ًاعولقم س رغلاو > ينبم ريغ ضقنلا ةميق ءاطعإ يفو

 در خسف مم اهيف هانبف اضقن وأ ، هضرأب هسرغف اليسف ىرتشا نإو

 ص هلام لك ذ خأ .4 هكسمأو ء ءارشلا موي هتميق كلذ عئاب ىلع

 رخآلا ىلإ راشأو ، هجو اذه « اهدرب مل اهريغ وأ ارامث ةسرفلا نم دافتسا ول ذإ

 ( اعولقم سرفلا ) ةميق ( و ينبم ريغ ضقنلا ةميق ءاطعإ يفو ) : هلوقب
 هريغ هل هانب لب ‘نمتي مل نإو ى ( ءانملاو ) هضرأ يف هسرغ نع قباسلا علقلا

 علقلا ناك نإ : ليقو ى ةرجألا نم هل دقع ام ال ميوقتلاب كلذ ءانع ربتعا ةرجاب

 علقلاب ضقنلا داسف لاثمو ى هلام لك ذخأ ضقنلا وأ سرفلا وأ ضرألا دسفي ال

 هب عفتني ال نإو ، رسكتي الإ هملق نكمي مل نإ روجالاك هب ىنبي" ام رسكتي نأ
 علقلا دعب هب عفنلا نكي مل علق مث هب ينب اذإ هنإف صجلاك آلوأ هعافتنا علقلا دمب

 هلف هب اهتميق تداز نإف ى ةيقاس وأ راغ وحن اهبف رفح نإو ى آلوأ هب عفنلاك

 . رم امم ملعي اك صقنلا شْرأ هيلعف تصقن وأ ى ءانعلا

 ( خسف مث ايف ءانبف اضقن وأ هضراب هسرفف ةليسف ىرتشا نإو )
 ينبم ريغ وأ سورفم ريغ ( ءاوشلا موب هتميق كلذ عناب ىلع در ) هخسف رهظ

 : ليقو ى ةميق لب انم درب الو « ال مأ علقلا هدسفي ناك ءاوس ( هكسمأو )

 دق بشخلا نأل ضقنلا داسف اذك و ى ضرألا دسفي الو علقلا هدسفي ال ناك نإ

 نع وأ ضعب نع هضعب كفب دسفي دق بوطلا رئاسو رجالا اذك و « علقلاب دسفت
 ريغ ناك ولو سرفلا يف بمت ولو يرتشملل ءانع الو ى ( هلام لك ذخا ) ضرألا
 ص ماقملا ريرحت اذه ى هملقي هنأل سرفلا كلذ يف عئابلل عفن ال هنآل بصاغ
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 2 هلام ةميق لقألا بحاص ذخأو { هدسفي ناك وأ ةميقب ادارتو

 ةميق ءاطعإ يف ضرألا بر ريخو : ضرألاو سرفلا رثكألاو

 اهتميق وأ هطرأ ضوع ذخأ يفو « هكسميو عيبلا موي سرفلا

 . . : . ...... ت سرفلا ءامن عم

 ةميقلاب امهددارت رسفو ‘ ضرألا دسفيو هعلق ( هدسفي ناك نإ ةميقب ادارتو )
 ( ضرألاو سرفلا رثكألا ) بحاص ( و هلام ةميق لقألا بحاص ذخاو ):هلوةب
 ضرألا هبحاص ذخأ ضرألا ةمسق نم رك أ ضقنلا وأ سرفلا ةمسق ناك نإف

 بحاص هذخأ ضقنلا وأ سرفلا ةميق نم رثك أ ضرألا ةميق ناك نإو ى اهتميقب

 امإ نكل امهدحأ امهذخأي امهالك ضقنلا وأ سرفلاو ضرألا و ، هتميقب ضرألا
 ى حاشتلاو كحلا يف هلك كلذو ى ضقنلا وأ سرفلا ةميقب امإو ضرألا ةمقب

 عاتم ذخأ وأ « ذخأي ال ثيح ِسرغ وأ ضقن وأ ضرأ ذخأ ىلع اقفتا نإف الإو
 ىواست نإو“زاج كلذ ريغ وأ سرغ لدب ضرأك لصألا.عونل فلاخ لصأ وأ

 ضرألا ةميق ضقنلا وأ سرغلا بحاص ىطعأو رثكأ الو لقأ نكي ملو ركذ ام

 : لنقو ىاهيف ام كلهتست ضرألا نأل 2 سكملا ىلوألاو ؛ليق اذك 0 اهكسمأو

 . اهتميقب يرتشملا ضرأ يف هضقن وأ هسرغ عئابلا كسمي

 ضرألا بر ريخ" ) ضرألا نود ضقنلا وأ سرفلا داسف فيخ نإ ( و )
 بصنلاب ( هكسمي و عيبلا موب ) الثم وأ ضقنلا وأ ( سرفلا ةميق ءاطعا يف
 ضوع ذخأ يفو ):هلوقب رخآلا ىلإ راشأو هجو اذه ىءاطعإ ىلع هردصم افطع
 اهذخأي ةلغلابو هتاذ يف ( سرفلا ءامن عم اهتميق وأ ) سرفلا ءامن عم ( هضرأ

 ص اضيأ هلف ءاركلاب ءانبلا نم لغتسا دق ناك نإو “ سرفلا داز ام ةرجأ ذخأيو
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 ء هعلق نم هبر عنم علقي سرغ ال ضرأ داسف فيخ نإو

 . هكسمو سرفلا ةميق ةميق ءاطعإ يفو > اهتميق ذخأ يف .7 ريخو

 . . [. سرغلاك ءانبلاو

 ىطعأل هذخأ ول هنألو ك » نامضلاب جا رخلا « : ثيدحلو > هئامو هضرأ نم هنأل

 . ءارشلا موي هتميق

 داسفب قلعتم ( علقب ) ضقن وأ ( سرغ ال ضرأ داسف فيخ نإو )
 بر اهمكسميف اضوع وأ ( اهتميق ذخا يف اهبر ريخو هملق نم هبر عنم )
 ( هكسمو ) ى اهلثم وأ ضقنلا وأ ( سرفلا ةميق ءاطعإ يفو ) ضقنلا وأ سرغلا
 عولقملا بناجب رثرح داسف وأ“اهيف قورملا ءاقب ضرألا داسف لاثمو هضرأ عم

 نإف “علق ول عولقملا بناجحي سرغ وأ ءانب وأ “علق ول ضرآلا نم فرج مادهنا وأ
 هنإف سبج وأ ريجي ءانبلا نوكي نأ ضقنلا داسف لاثمو “ ضرألل داسف كلذ
 علقب دسفي مل اهدحو ةراجح وأ نيطب ينب ولف 4 ىلوألا هتوق ىلع قبي مل علق اذإ

 فيكف ى ةدحاو ناتلأسملا ى هب ءانبلا ةداعال نيطلا حالصو ةراجحلا ةوق ءاقبل

 وأ سرفلل داسفلا ناك نإ هنأ ىلإ راشأ هنأ باوجلا ؟ ةدحاو ةرابعب فتكي ل

 نم هجولا اذهب ادتباف ايهلثم وأ اهتميقب اهكاسمإ ضرالا بحاصل حجرت ضقنلا
 اهتميق ذخأ : اهبحاصل حجرت ضرألل داسفلا ناك نإو ت هناحجري رييختلا يهجو

 كلذ يفو « ةميق وأ لثمب دسفي ال ام هل نم هذخأي دسفي ام نأ هلصاحو اهلثم وأ

 لخدأ ينارت اك ( سرّخلاك ءانبلاو ) عبتقتستو كسمت ةوق ضرألل نأ ىلإ ةراشإ

 . انه هركذ هنأ ملعأ مل ذإ فنصملا مالك يف هب

 اهانب وأ اهسرغف رخآ نم اضرأو لجر نم اصقن وأ اسف ىرتشا نإو
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 ث هسرغ علقب ربجأ تقحتسا م اهسرغف اضرأ بصغ نمو

 وأ اهلثم اهبحاص ىلع ةدرو ضقنلا وأ سرفلا اهبحاص كسمأ خسف وأ تخفف
 بحاص ىلع داسفلا ناك اذإو ى هلام لكلف داسف الب ملقلا نكمأ نإو ث اهتمق
 اهملقف علقلل اسورغ ىرتشا نإو « علق هب يضرف علقلا يف ضقنلا وأ سرفلا
 هضرأ ق تناك اك اهتميق ذخأ يفو ءاهناصقنو ةعولقم اهذخأف عئابلا رسخ خسفف
 . اهلثم وأ

 ىلع ضرألا بحاص رد۔ة يأ ( تقحتسا مث اهسرفف اضرا بصغ نمو )
 ىطعأو ص هداسفب ولو ( هسرغ علقي ربجأ ) هريغ وأ ك۔ح هنم اهعزنف بصاغلا
 ضرألا كلت يف اهلثم ةلغ ربتمت نأب صقنلا نيبتو هب تصقن نإ اهناصقن اهبحاصل
 اهتميق هبحاصل يطعيو اهبحاص هكسمي : ليقو ى ةءادرلاو ةدوجلا يف اهلثم وأ

 9 اهيف سرغف اضرأ بصتغا نم » : للع لاق “ ضقنلا اذك و « ةعولقم

 لاق “ 6١١ « اهيف كل ام علقا : بصافلل لوقي هنإف اهبر اهقحتسا مث آرجشو

 يف كلذك نوكي نأ ىرجأف هسرغ نمل بصغلا يف سرفلا ناك اذإف : خيشلا
 . ها ملعأ هللاو < حخاسفنالا

 ةدعاسم الو ى هيلع لمحي نأ قحأ ملاظ بصاغلا نإف ى ءاوس اسيل : لوقنو

 هيف عيبلا دعب يذلا لعفلا يف نإف “ حاسفنالا فالخب ى مولظملا نم هلعف ىلع
 ليسفلا بحاص كسمأ هضرأيف اهسرغف ايسف بصغ نإو “ نيبناجلا نم ةدعاسم
 اهقرطو هب تماق يذلا ءاملا نم اهتايح هيلع كردأو بصاغلا ضرأ يف هليسف

 )١( نابح نباو يقهيبلا ءاور .
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 .اهضقن هيلعو عرزلا هلف هرذبب اهثرحف آدساف اضرأ ىرتشا نمو

 . . . اهبرل يهو دصح دعب خسفب ملع نإو

 نم امورغ بصغ نإو ى ءاملا نم هل ةايح ال هنأ الإ ضقنلا اذك و « اهىقاوسو

 تبثت ىتح اهب ماقو اهبحاص ضرأ ق اهتبثأ و اهدرو اهعلق رخآ نم اضرأ و دحأ

 تإو ى ةلغ نم تاف امم هلحتسي نأ هللا نيبو هنيب امف همزلو تناك اك عجرتو
 اهبحاص هأربأ نإ و عرك ذ امو ةميقلا وأ لثملاف تبنت ملف اهسرغ وأ تدسفف اهملق

 ضرأ يف هلبيسف سرغ نكف ههجوب هملإ تمجر وأ اهثرو وأ علقلا لبق هل مرغ وأ
 هكلم لخد وأ امئاش ضرآلا كلت نم امهس ثرو نإ و قباسلا فالخلا ىلع هريغ

 اهيف كروش هضرأ يف اهسرغف لجسف ىلع ىدمت نإ و « علقلاب ذخأ اهنم عئاش ءزج
 : ليقو « اهذخأو اهلثم وأ اهتميق سورفلا بحاصل نمض و علقلاب هكيرش هذخأ

 بصغ ةلأسم لك يف نالوقلا اذكهو ص رم ام دح ىلع اهبحاص ضرأ يف اهتبثي
 نيبو هنيبف هضرأ يف اهسرغف اهيف اك راشم سورفلل تناك نإو « علقلاب سرغ
 اكرتشا نإ و «هكيرش ةصح نمض ضرألا ذخات مل نإ و“ تناك اك هضرأ يف هكيرش
 نم ضرألا يثلث بحاص در امهدحأ اهيف اهسرغف نيفصن سورفلاو اثالثا اضرأ

 تبإو ى ضرألاك اهنيب ائالثا نوكتف فصنلاو ثلثلا نيب ام سورفلا ةمسق

 اك نيفصن ايفوتسي ىتح سورفلا ةميق نم در اثالثا سورغلاو نيفصن اهاكرتشا
 . . ضرآلا تناك

 هيلعو عرزلا لف هرذبب اهثرحف ادساف ) ءارش ( اضرا ىرتشا نمو )
 دصحلا دعب خسفب ملع ولو ضقنلا هيلع يأ ( دصح دعب خسفب ماع نإو ،اهضقن
 ملع نإ الإ صقنلا ةميق ىطعي ال : كلام لاقو ى ( اهبرل يه ) ضرالا ( و )
 وأ هرذبب لثم الإ هل سيلف .هرذبب اهثرحو اهبصغ نإو دصحلا لبق خاسفنالا
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 هارتكا ءامب وأ ةئامب اهاقس نإو ى ريمشلاو تفللاو ءاثقلاو عرقلا رذبك هتميق
 علقلل آاسرغ ىرقشا نإو « ال وأ هيف فرص ام وأ ءاملا لثم هل درب له « نالوقف

 ضرأ يف سرغ نإو “ هضرأ يف ناك اك هتميق وأ هصقنو عئابلا هذخأ خسفف هملقف

 ليسف سرغ نإو « اهكسييو هتميق اهبحاص هيطعي : ليقو ى علق اطلغ هريغ
 اهتميقب يه : ىليقو “ ضرألا ةميقب طلاغلا ضرأ يف اهبحاصل يهف اطلغ هريغ

 اك هبحاصل هتميق ىطعأو هصلق ضرأو ‘ سرغب طلغ نإ و ‘ ضرألا بحاصل
 ضرألا عم هبحاصلف دري مل نإو ى اهبحاصل هتميقب وه : ليقو ى ضرألا يف ناك
 . ملعأ هللاو ى اهتميقب
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 باب

 ، هذخأ هلف ةلداعب هقحتسمل جرخف هعئابل نظ عيبم قحتسا نإ

 وأ بصغ وأ فلتب هبر دي نم جرخ نإ هعئاب ىلع نمثلا هيرتشملو

 ك اقلطم القتنم ناكو هقرس

 باب

 قاقحتسالا ف

 هارتشا دق لجر دي يف هدجوفهنم عاض وأ "ءيش هنم قرس" نم : للع هنعو

 عاض وأ : هلوق رهاظو « نمثلاب عئابلا ىلع يرتشملا عجريو هب قحأ هبحاص نإف
 يذلا عئاضلا هب دارملا نأ ىلع لدي دق قورسملاب هنارتقا نكل ى ةطقل لماش

 نإ ) . ةطقلا فالخب قورسملاك نوكيف ى اعرش ةربتعملا طورشلا هيف ىعارت ال

 هعئابل نظ ) كلذ وحن وأ هبي روجأم قدصم وأ بوهوم وأ ( عيبم قحتسا
 نمثلا هيرتشملو هذخأ ) هقحتسمل يأ ( هلف ةلداع ) ةنيب ( ب هقحتسمل جرخف

 وحن وأ طلغ وأ ( ةقرس وأ بصغ وأ فلتب هبر دي نم جرخ نإ هعناب ىلع

 . ةزايحلا ةدم تضم ولو ( اقلطم القتنم ناكو ) كلذ
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 نود ملع وأ ملعي ملو رضح وأ هنع باغ نإ هذخأ هلف الصأ ناك نإو
 بر يرتملا ذخأ : لىقو > ءايحإ عم تضم وأ ةزامحلا ةدم

 > عئابلا ىلع وه عجريو ءيشلا

 وأ ) ةزامحلا ةد۔م نم رثكأ ولو ( هنع باغ نإ هذخأ هلف الصأ ناك نإو )

 ثالث ( ةزايحلا ةدم نود ملع ) و رضح ( وأ ) عيب د۔ة هنأب ( ملعي ملو رضح
 ( ءايحإ عم تضم وأ ) للا ءاش نإ لحس يف يتأي فالخ ىلع رشع وأ نينس

 هذخأ هل سيلف ةزايحلا ةدم تمت قح ةوعدلا ىيحي ملو رضح نإ امأو ى ةوعدلل
 اغلاب القاع ارضاح ملع دقو ءايحإ الب تمت اذإ اهنأ روهشملاو ملع نإ مكحلا يف
 (ءيشلا بر يرتشملا ذخاي : ليقو ) هلهج وأ هململ رابتعا ريغ نم لصألا هتاف

 ءيشلا بحاص لوقي ( عئابلا ىلع ) نمثلاب ( وه ) ءيشلا بر ( عجريو )
 ع كل هنإ ةنيبلاب تئإ : يرتشملا لوقيف ث هينطعأ كدنع ىلام اذه : يرقشملل

 عجر نإف ع زاج هاطعأو هقدص نإو ى هل ءيش الف هتأي مل نإف ى اهب هبتأيف
 نإف ى هل هنأ ةنيبلاب هذخآ كتأي مل : لاق نإو ى زاج هقدصف عئابلا ىلع يرتشملا
 ءيشلا بحاص لاق نإو ى هذخآ عم كاحت الإو « كاذف نعذأ و هل اهرضحأ
 هارتشا هنأ يرتشملا نسب نإ و “هلوق لوقلاف ى كريغ نع هرتشن مل : نمث الب هذخأي

 ص عئابلا ىلع عجريو هذخأيف نمثلا هبحاص هيطعيف اذكب هارتشا هنأ هنيب تأيلف
 ءافخ يف كل هعاب وأ ابصغ ينم هبصغ عئابلا نإ : هبحاص يرتشملل لاق اذإ مث
 بصقغلا وحنب هديب ناك أ فلتخا اذإو هفالخ نيبتي ىقح هبحاص لوق لوقلاف
 ىلوأ ىهف ى امنيب دقع ةنامألا نأل بصغلا وحنب هنأ لصألاف ؟ ةنامألا وحنب وأ

 . ةنيب ىلإ جايتحال
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 ةطقل وأ ءاركب وأ ةعيدو وأ ةيراع وأ ةنامأب هديب ناك نإ امأو

 دعب هب عجريو « نمثلا مرغ لبق هيرتشم نم هئيش ذخأل مدقتي الف

 { هعناب هيرتشه مرغيو هيلع الو هذخأي : ليقو 4 عئابلا ىلع

 ءاركب وأ ةعيدو وأ ةيراع وا ةناماب ) عئابلا ديب يأ ( هديب ناك نإ امأو )
 ىلع دعب هب عجريو“نمثلا مرغ لبق هيرتشم رم هنيش ذخأل مدقتي الف ةطقل وأ
 فلتلا ةلأسم يهو اضيأ ىلوآلا ةلأسملا يف ضعب لاق اذك و ى تملع اك ( عئابلا

 هديب ناك نإ امأو : ةخسن ق نأ تعلطا مث « كلذ وحن و > ةقرسلاو بصغلاو

 : ليقو ) “ يرتشملا ذخأي ليقو : هلوقب آروك ذم لوقلا اذه نوكيف ةنامأب

 نيغلا حتفو ءايلا مضب - ( مآرّخليو هياع ) مرغ ( الو ) هيرتشم نم ( هذخاي
 هيرتشم ) ةففخم ءارلا رسك و نيغلا ناكسإ و ءايلا مضب وأ ث ةددشم ءارلا رسك و

 . ىلوآلا ةلأسملا ين اك نمثلاب ( هعناب

 امو ةنامأ وحنب همناب ديب ناك اذإ هيرتشم دي نم هذخأي ال هنأ هب ذوخأملاو

 هطلس يذلا وه هنأك راص هعئاب ديب هلمج امل هنأل نمثلا هاطعأ نإ الإ اهعم هركذ

 ديب هلعجي مل هنأل نث الب هذخأي هكلام نأ يف بصفلاكف فلتلا امأو ى هعيب ىلع

 ةطقللا الإ هريغ ءيشو هئيش نيب ناسنإلا طلفك هديب هلعجي مل ام لك اذك و « هعئاب

 نأل فلاتلاو بوصغملاك تسل اهلمل اهكلام نم نيكمت الب هديب تناك ولو اهنإف

 هيلإ عفدي ىتح اهيرتشم د۔ي نم ذخؤت الف اعرش هب رومأم عيبلاب اهيف فرصتلا
 ص ةدم فيرعتلا : وهو ةطقللا طرش هيف عارب مل فلاتلا اضيأو “ هب ىرتشا ام

 . قورسملاو بوصغملاك ناكف
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 لهو اهيرتشم نم هنكمي ىتح اهريعتسم ةيراع بر بلاطي : ليقو

 كحلا يف قحتسملا ةلغو « ددرت هيف ؟ هنودب وأ نمثلاب اهذخأي

 . . . . . .3 لخد اك جرخنو 4 يرتشملل

 : اهادحإ ص لاصخ ثالث يف الإ ةنومضم ريغ ةيراعلا نأ قاحسإ وبأ ركذو
 نأ : ةثلاثلا ى اهيف ىدمتي نأ : ةيناثلاو ث دعي وأ نزوي وأ لاكي ام ريمتسي نأ

 نأ : امهادحإ « نيتلصخ يف الإ ةنومضم ريغ ةعيدولاو ڵ ةدودرم ةيراع : لوقي

 نوكي ضرأ الإ اهلك اهنمضي هنإف اهنم زيمتي ال امم اهيف هدري مث ائيش اهنم فلستب
 ةيراع بر بلاطي : ليقو ) ى اهيف ىدعتي نأ : ةيناثلا ى اهنم زيمم ائيش

 ينعأ ى وه عجربو هنم اهذخاأيف ( ارتشم نم ) ةنيبلاب ( هنكمي ىتح اهريعتسم
 ( اهذخاي له ) اذكه فالخ نم حيحصلا وه ( و ) نمثلا اهمئاب ىلع يرتشملا
 يف ىرتشا نإ هب وأ ( هنودب وأ ) عئابلا ىلع هب عجربو ( نمثلاب ) اهيرتشم نم
 يف : ليقو ؛ ( ددرت ) ال لاوقأ ( هيف ) ؟ هنودبف الإو سانلا ةرضحب قوسلا
 سيلف سانلا ةرضحب قوسلا يف لقتنملا كلذ ىرتشا نإ هنأب ةيناثلاو ىلوألا ةلأسملا
 يف ءارشلا ناك ولو امطق مرغ الب هذخأ الإو ‘ نمثلا مرغ دعب الإ هذخأ هبحاصل
 . سانلا ةرضحم قوسلا

 هوحن و ( يرتشملل كحلا يف ) - ءاحلا حتفب - ( قحتسملا ) ءيشلا ( ةلغو ز
 اهنم رضح ايف فالخ ىلع بصافلا ادع ام كلذ ريغو هب روجأمو هل بوهوم نم

 رضح ابفو ءيشلا بحاص نم تناك نإ ابس الو “ اهوحنو ةبهلا وأ ءارشلا تقو
 (جرخيو) ءيثلا بحاصل هنأ هوحنو ءارثلا تقو رضح اهف ريتخاو ى درلا تقو

 ناك امف ( لخد اك ) يرتشملا وحن اذك و « هبحاص ىلإ يرتشملا دي نم قحتسملا
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 قحتسمللو » اهمف هس ورغ اهسرغ ضرأك هنم ال هف داز ام هلو

 هضرأب اهسرغ نإ السسف رتشم ذكو 2ك هنم تحرخ ك هضرأ

 ‘ نمثلاب عئابلا ىلع وه عجريو ‘ اهقحتسم اهيف اهكسم تقحتسان

 يرتشملا وحنلف ثدح امو « هكلام ىلإ اهب جرخي لوخدلا تقو ةلغ نم هيلع

 قحتسملا يف يأ ( هيف داز ام ) هوحن و هل بوهوملا اذك و “يرتشملل يأ ( هلو )

 قحتسملانم ال يأ ( هنم ال ) - حتفلاب - قحتسملا كلذ ريغ نم _ ءاحلا حتفب

 هسورغ ) كسي هنإف تقحتساو ( اهسرغ ) و اهارتشا ( ,ضرأك ) - حتفلاب _
 . اهلثم وأ ضرآلا ةميقب ضرألا يف يأ ( اهيف

 (هنم تجرخ اك ) اهتميق يأ ( هضرا ) - ءاحلا رسكب - ( قحتسمللو )
 مل نإو س اهلثم وأ اهتميقب سورغلا ضرألا بحاصل : ليقو ص ةسورغم اهتميق ال
 هسورغ س ورغلا بحاص كاسمإب ديرب نأ لمتحيو ى علقلاف ملقلا يف داسف نكي

 صقن هنأل سورغلا بحاص ىلع علقلا كردي ال هنأ اهبحاصل ضرآلا نوكيو اهيف
 امم وأ كلذ نم ءيش ىلع ناقفتي نكلو ، ضرألا ذخأ كردي الو ى داسف وأ اهل

 اهبحاص بناج يف ضرألا يعاريو هدنع امب اهنيب مك الا كحيف ناكاحتي وأ مدقت
 ةميقلاب هريغ ضرأ يف اهكسمي سورغلا بحاص نوك يف ( اذكو ) سرغ الب

 نإ ) : هلوق يف هشنأ كلذلو _ عمج مسا وأ ةلمسف عمج - ( دايسف رتشم )

 ءانعلاو ضرألا ةميق هملعو ( اهقحتسم اهيف اهكسمي تقحتساف هضراب اهسرغ
 . افنآ رم ام دح ىلع

 ضوع : ليقو ى اهتميق در خسفف دحأ اهبف نفدف ةربقم اهلعج وأ ادجسم اهيف ىنبف اضرأ ىرتشا نإو ( نمثلاب عنابلا ىلع وه ) يرتشملا ( عجريو )
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 دجسم وا رجأل وأ ًاعاشم تجرخ مث اهسرغف اضرأ ىرتشا نمو
 هسورغ علقي : ليقو ى هتميقب ال اهسرغو اهوذخأ نبكاسمل وأ

 ‘ ضرألا صقن نمضيو

 نإ و “ اهبحاص اهذخأ دحأ اهيف نفدي ملو هني مل نإ و اهميرحو ةربقملاو دجسملا

 ص ةيقاسلا ءام ىلع سورفلا تماق ولو « اعيمج ايهلطبأ ةيقاس وأ اقيرط اهيف زاجأ
 هبحاصلف كلذ لعفي نمل نذأ وأ ثرح وأ هملع سرغف ءام ىرتشا نإ اذك و
 . سرفلا هبلع ماق ولو هذخأ

 سبح ام انه هب دارأ ( اعاشم تجرخ مث اهسرغف اضرأ ىرتشا نمو )
 طلتخا امو مهكلم نم هنوجرخي الو هنوعيبي ال ثيحب مهتيرذو نيصوصحم سانل

 هئاطعإ وأ عفانم ةمسقك « ءيشب هملع اوقفتاف ممماهس ىلإ هباحصأ لصت ىح

 نباو ةربقملا ىلع فقوك ( رجأل ) تجرخ ( وأ ) مهعم هيف مه نيذلا ءارقفلل
 وأ ) اقلطم سانلا ىلع وأ ءارقفلا ىلع اذك ناكم وأ اذك تقو ةقدصلاو لبدلا

 اوذخأ ( و ) اهباحصأ يأ _ ( اهوذخأ ) كلذ وحن وأ ( نيكاسمل وأ دجمم

 تناك نإ اعاشم نوكيف عئابلا ىلع عجربو ( هتميقب ال ) ةميق ريغب ( اهسرغ )
 هل تناك نإ رجأللو ث هل ضرألا تناك نإ دجملل و « اهبسح ىلع عاشم ضرألا
 نآل ضوع الو ةميق الب ركذ امل تناك امنإو ؛ اذكهو ى هل تناك نإ نيكاسم و
 نأل « ءارقفلل عاشم اجس الو هبف ام كلهتسي يوق هوحن و عاشملا نم هركذ ام
 هريغ ةحلصم ال هتحلصمل دجسملا لام عيب مهضعب زاجأو ى كلصأ عابي ال ركذ ام
 رئاس يف ضرألا بحاصل سرفلا تابثإب لئاق الو هريغ نع رضلا عفد وأ

 : ليقو ) ايرتشمل اهنمث ضرألا عناب دريو “ مهضعب مهوت اك ةميق الب قاقحتسالا
 . ركذ امم هوحنو عاشملا باحصأل ( ضرألا صقن نمضيو هسورغ علقي
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 اهيف اهمكسمأ ركذ نمل تجرخف هضرأب اهسرغف سورغ رتشم اذكو
 اهتميق يطعي : لقو > اهلثم م ١ هضرأ ةمق هرغ نرم مرغو

 2 اهيف اهمكسميو

 يف ىأر نإ دجسملا لام نم اهتميقب سورفلا كسمي نأ دجسملا مئاقل زوجيو

 يف نكي مل نإ اهس الو آدج يدنع فيعضف ةميق الب اهذخأ امأو ى احالص كلذ

 مهنم درب ال ءارقفلا ىلع هب قدصت ام نأ وهو هجو هل معن ى ضرألل داسف اهملق

 ؛ةقدص سيل هيف نحن امو ى ةقدص اذه نأب ق"رفي نكل هب يزجي ال ام رهظ ولو
 نأ ملع نإ و « مهيديأب مهاطعأ ول ام كحي اهب كحي الف اضبق نوكت ال ضرألا نأبو

 اذكو ) ةميق الب سورفلاو ضرألا تكسمأ اهيف سرغف هوحن وأ عاشم ضرألا

 عاشم نم ( ركذ نمل ) سورفلا كلت ( تج رخف هضراب اهسرفف امورغ رتشم
 ناكل «ام» ب ربع ولو«نيكاملا وهو“لقاهلل بيلغت «نم»ب ربعو ى امهوحنو رجأو

 رجألاو عاشملا باحصأ ركذ نمب دارأ وأ“اعم هريغو لقاعملا يف اهلايعتساةرثكلىل وأ

 رجألاو عاشملا رك ذ نكل « ركذي ل ولو هنأ كلذو 9 نيكاسملاو دح سملاو

 : هلوق يف « واولا ه ربتعا وأ « نيكاسملا وهو روكذملا بلغ وأ هل ركذ دجسملاو
 عم دجسملاو رجألاو“عاشملا وه ركذ نم انلعج اذإف «رك ذنم (اهكسمأ) اهوذخأ
 عاشملا ىلإ ةبسنلاب ازاجم و نيكاسملل ةبسنلاب ةقيقح كاسمإلا دانسا ناك نيكاسملا

 نيكاسملاو دجسملاو رجألاو عاشملا باحصأ هانلعج اذإو ‘ دجسملاو رجألاو

 يرقشملا ضرأ يف يأ « ( اهيف ) سورفلل اهمكسمأ : يف بصنلا ريمض و « ةقيقحف
 عيب ( هرغ نم ) ضرآلا بحاص ديدشتلاب ( مآرغو ) ضرالل ةميق الب
 ضرألا بحاص ( يطعي : ليقو اهلثم وأ هضرأ ةميق ) و سورغلا نمت سورفلا
 ( اهيف اهكسميو ) “ نكمأ نإ اهلثم وأ سورفلا ةميق يأ ( اهتميق ) ركذ نمل
 . حرحصلا وهو نمثلا نم ضبق ام عئابلا ىلع عجريو هضرأ ق ي 1

.- ٥٥٠ 

 



 كاسمإ ف ربخ ةنمد وأ نعم نم ةيمستك مولعم ضعب قحتسا نإف

 ةيمستلا بانم ذخأو يقابلا

 تجرخف ى اسورغو اضرأ ىرتشا نإو ى انسح ناك هضرأ مهل عاب نإو
 ص ضرألا .باحصالف اهسرغف موقل اعاشم سورفغلاو « موقل عاشم ضرألا

 ضرألا تناك ول اذك و ى عئابلا اهنمضي : ليقو ىاهباحصأل سورفلا ةميق نمضيو
 دجسمل ضرآلا وأ سكعلاب وأ رجألل وأ نيكاسدال وأ دح۔هل سورفلاو عاشم
 عئابلا وأ يرتشملا اهنمضيو ضرألل سورفلاف كلذ وحنو رخآ دجا سورفلاو
 . . نرالوقلا

 هنبإل نمضيو عاشملا لهألف لفطلا هنبإ ضرأ يف عاشملا ليسف سرغ نإو

 لئاسفب اهسرغ وأ ادجسم اهيف ىنب ول اذك و ى ضوعلا : ليقو ى هضرأ ةميق
 ضرأ ىلع ىدعت نإو 0 عاشملا ض رأ ف لفطلا هنبإ لمسف سرغ وأ دحسملا

 ى ليسفلا باحصأل نمضيو ضرألا لهألف رخآ عاشم ليسفب اهسرغو عاشم
 عاشملا ضرأ يف اهسرغف نيكاسم وأ رجأ وأ دجا سورفلا تناك ول اذك و

 سورغلا نمض و علقلاب هذخأ ضرألا بحاص دارأ نإو ى دجسم ضرأ يف وأ
 ىرقشا نمو ى هلف ىلوألا اهتميق ىلع ينبيو ط ةعومقم اهذخأ دارأ نإ و « اهبحاصل

 . نمثلا عئابلا ىلع يرتشملا كرديو هبحاص هذخأ قحتساف هيلع سرفف ءام

 ديرب نأ لمتحي تمنلا وأ ةفاضإلاب ( مولعم ) عيبم ( ضعب قحتسا ناو )

 ريظنت صخشم وأ ( ةيمستك ) : هلوق نوكيف “ةديح ىلع نيعملا ضعبلا ‘ ضعبلاب
 : لاق هناك « اليثمت ةيمستك : هلوق نوكيف عئاشلا ءزجلاو كلذ هب ديري نأ وأ

 ( ريخ ) ةعيبم ( ةنمد ) نم ( وأ ) عيبم ( نتيعم نم ) ةيم۔تك ضعبلا كلذو
 ( ةيمستلا بانم ذخاو ) ةنمدلا وأ نيعلا نم ( يقابلا كاسمإ يف ) يرتشللا
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 يذلا نادفلا :. لاق يقابلا راتخا نإف هلك هب عوجرلا يفو نمثلا نم

 سانل سان نم هيف ام لكو هلكب اذكو اذك ناكمب نالف نب نالفل

 الثم هفصن نالف قحتسا دقو { اذكو اذكب ءارشلاب هنم ىل وه

 لىكم ف ال كلذ زاجو همف نالفل يذل ا فصنلا تكسمأو

 نوزوم وا

 عوجرلا يفو) : هلوقب رخآلل راشأو ‘ هجو هلك كلذو ( نمثلا نم ) ضعبلا وأ

 قحتسا ام قحتسملاو هلصأ عئابلا ذخأيف ى عئابلا ىلع ( هلك ) ى نمثلاب يأ ( هب

 . عيبلاك كلذ يف دوقعلا نم اهريغو ةبحلاو

 عيبلل اورضحي مل ولو “ دوهشلا وأ كاجلا ةرضحب ( لاق يقابلا راتخا نإف )

 مكاحلا ىلإو « ةداهشلل مهيلإ جاتحي امنإر ى مكاحلا ةرضح الو مهترضح الب وأ آلوأ
 لكو هلكب “ اذكو اذك ناكمب ) هارعد يف ( نالف نب نالفل يذلا نادفلا ) : كحلل

 ( هفصن نالف قحتسا دقو اذكو اذكب ءارشلاب هنم يل وه سانل سان نم هيف ام
 هلاق اغإو ى هلوقي امم الثم : ظفل سدلو ( لثم ) هنم اذك و اذك وأ هثلث وأ

 الثم ( تكمممأو ) هلثم ضعبلا نأو فصنلاك تايمم-تلا رئاس نأ ريشيل فنصمل
 ص هبان ام !انيعم اذك و اذكب وأ نمثلا نم هبوني امب ( هيف نالفل يذلا فصنلا )

 اهانعم يدؤي ام ركذ وأ اهيلإ ثانإلا رئامض درو اهركذ ةنمد عيبملا ناك نإو

 نم اهيف ام لكو اهلكب اهيف لوقي نم ىلإ جاتحي ال هنأ الإ « ركذ ام دح ىلع
 . سانل سان

 يف نمثلا نم هبوني امب ضعبلا درو۔ضعبلا لوبق نم روكذملا ( كلذ زاجو )
 لمكملا امأو ) نوزوم وأ ليكم ق ال ( هريغ وأ الصا نوزومو لم ريغ
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 ىرخأ نم ةيمست قاقحتسا اذكو 3 هنم ةيمست عيب هيف زاج ايف لب

 هب ملعي مل كيرش هيف هل جرخف هل بهو وأ نادف فصن ىرتشا نمك

 لوقيو ، يابلا مدنع كسميف ةبهلا وأ عيبلا اورضح ًآدوهش يتأي

 نزوب وأ لكي . يقابلاو نزولاو ليحكلا متي اهيف عيبلا نأل ناخسفنىف نوزوااو

 نوزوم وأ لبكم ةمرع امأو ى رخآ رمأ ةدح ىلع هل لكلا ةداعإ و ى ةدح ىلع

 ددجتم رمأ كلذو ريزحت وأ نزو وأ ليكب الإ يقابلا ىردي الف « ليك الب
 فالخلا رم دقو ( هنم ةيمست عيب هيف زاج ايف لب ) هلك كلذ يف ميبلا لطبف

 عيب هيف زاج ايف زاج امنإو نوزوم وأ ليكم يف ولو ، هزاجأ اضعب نأو ى هيف
 ى فنأتسم مارش ةلزن قحتسي مل يذلا ضعبلل لوبقلا ديدجت ال طقف ةيمستلا
 نرإ : لاق نم لوق ىلع الإ زوح الف الإ و “ امطق زاج فناأتسملا ةلزنم هنوكلو

 بناج يف ةلطابو ى زئاجلا بناج يف ةحيحص زئاج ريغو زئاج ىلع ةلمتشملا ةدقعلا
 ضحم ءارش تناك ولو ا_ملك اهنأل اهنالطب راتخملا نأ رم دقو ى طقف زئاجلا ريغ
 ولو قحتسي مل ام هبحاص هلطبأ نإ لطبلو « اهنالطب لوق ىلع ولو ى زاجل افنأتسم
 ص ليق ام ال فنصملاو انه خيشلا مالك بناج يف ماقملا قيقحت اذه“يرتشملا هزاجأ

 لكل نيب نإ الإ ى زئاج ريغو زئاج ىلع ةدقعلا لاشال لكلا لاطبإ راتخاف الإو
 . زئاجلا توبث راتخاف انمث دحا و

 ىرقشا نمك ىرخا ) ةميست ( نم ) ضعب وأ ( ةيمست قاقحتسا اذكو )
 هيف هل جرخف ) ام ةدقعب هكلم لخد وأ ( هل بهو وأ نادف فصن
 ) ةبهلا وأ عيبلا اورضح ادوهش يناي ( هنأ كلذ ق مكحلاو ( هب ملعي { كيرش

 يف ( لوقيو يقابلا مهدنع كسميف ) رضحت مل.دوهش :يفكتو دقعلا نم امهون وأ
 هفصن نالف الثم هنم يل عاب ى هفرعيو اذك عضوم يف يذلا نادفلا : الثم هكاسمإ
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 نالف نب نالف وهو هب ملعأ مل كيرش هيف يل جرخو : ىلإ رم امك
 كلذك امكاح يتأيو بها ولا وأ عئابلل يذلا تكسمأو اذك قحتسا

 ج قابب ماعنإ و قاقحتسا نم ناك امك ربخلاو ةصقلا دوهشلا هل غلبيو

 اذكب ءارشلاب هنم يل وه : هلوق ىلإ ( رم اك ) اذك فصنلا اذه نم قحتساو
 جرخو ) : هلوة ( ىلإ ) كلذ مضيو بساني امب ةلأسملا اذه يف يتأي نكل “اذك و

 قحتسا نالف نب نالف وهو ) خلا هل جرخ : لوقي وأ ى ( هب ملعا مل كيرش هيف يل
 : لاق ة۔به ناك اذإو ى هبوني امب الثم ( بهاولا وأ عئابلل يذلا تكسمأو اذك

 ن۔ءع اهب ببثأ باوث ةبه تناك نإ . خلا يل جرخو اذك و اذكب ةبهلاب هنم ىل وه

 لقي مل باوث ريغل ةبه تناك نإو ى اذكب اهيفاكيل هل تبهو وأ هنم ىضم ءيش
 . اهيف اذك و اذكب

 يأ ( هل غللبيو ) دوهشلا ىلإ ةقباسلا ةلأسملا يف اك ( كلذك اكاح يتايو )
 ( قاقحتسا نم ناك 5 رمخلاو ةصقلا دوهشلا ) : الثم يرقشمللل اقيدصت ماحلل

 نم ةلزنمب هنأل هب ماعنإ يقابلا لوبق ىمس ( قابب ماعنإو ) ةيمستلا وأ ضعبلل

 اطرش مكاحلا نايتإو داهشإلا سيلو « معن : لاقف ؟ يقابلا تلبقأ : هل ليق
 دوهشلا اهلبق ىتلاو ةلأسملا هذه يف دهشأ اذإو «راكنإلل عفدو رمألل ريرقت اهنكلو

 دوهشلا ربجيلف ادحأ دهشي مل وأ مهريغ دهشأ اذإو ى ادج نسحف آلوأ نيرضاحلا
 ص ىلوأ نيلوألا داهشإف ى هثراول وأ لكلاب هل اودهشي الئل كلذب آلوأ نيرضاحلا

 عيبلا نالطب اهنم ضعبلا وأ ةيمستلا نم ةيمستلا قاقحتسا يف اضيأ راتخملاو

 عئابلا ىلع عجريو ى راتحملا ىلع طقف وه لطب ضعبلا نث نيع نإو ى هلك هوحن وأ

 . قحتسا ام نمثلا نم بوني امب لئاسملا عيمج يف
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 دحاو هنم قحتساف نادف نم رثكأ رتشك لو__همحم قحتسا نإو

 مأو بأك كيرشلا ناك نإ قاب كاسمإ لطبو عيبلا خسف هنيعب ال

 . مهريغ نم نإو امولعم ناك وأ { ملعي نأ هنأش نم ال

 كلذ نم يأ ( هنم قحتساف نادف نم رثكأ رتشمك لوه قحتسا نإو )
 كلذ دعب ملمي ال ثيحب ( ( هنيعب ال ) الثم ( دحاو ) نادف يرتشملا نم وأ رثكألا

 هذه مأ هذهأ يه ام فرمت ال ةلخن اهيف تقحتساف ةنج هل عاب نإ اذك و ، هنيعب
 > امهريغ مأ هوحن وأ ابأ كيرشلا ناك “ءاوس هلك ( عيبلا خسف ) كلذ هشأ امو

 7 وأ امولعم

 قحتسملا ءيشلا ناك ولو هضعب قحتسا ام قلطم" نم ( قاب كاسمإ لطب و )

 نمم ( مأو رباك كيوشلا ناك نإ ) ) مالك فانثتسا اذهف انيعم قحتسملا ءزجلا وأ
 مل نإو ى كيرش هنأ ( ملعي نأ هناش نم ال ) كيرش هنأ امولعم نوكر نأ هنأش

 نم نإو ) كيرش هنأ ( امولعم ) كيرشلا ( ناك وأ ) مولعملا ةلزنم لزن ملعي

 . ملعأ هللاو امه وحن و مأ و بأ ريغ نم وأ ( ( مهريغ
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 لصف

 فاخو لالحو مارح هيف اقوس لخد نمو “امارحَ يرتشي نأ دحأل زوجي ال

 ث ةقث هربخأ وأ امارح ىرقشا هنأ ملعي مل ام ساب الف مارحلا نع لأس نإ ةبوقملا

 ةحوزك هديب مارحلا كلذ ناك نم بيرق ديب ولو امارح هفرمب ام هبش ىأر نمو

 ام عديو هيف كوكشم نع هزنتي نأ بودنملاو « نقيتي مل ام هؤارش هل زاج
 « مارح ملعي ىتح هدنع لكالاو هتلماعم تزاج مارحو لالح هديب نمو ى هبيري
 . لالح هنإ لاق ابف قدصي : ليقو ى هفالخ ملعي ىتح بلغالا ىلع مكحي : ليقو

 لوق رهاظ وهو « مارح امإو لالح امإ لاملا نإ : ةعامجو عيبرلا لاق دقو
 ةبيرلا يف ةدراولا ثيداحألل المح .ةبيرلا وهو ثلاث مسق تابثإ ىلع روهمجلاو رباج

 ةلماعم ريثك زاجأو « ىلوأ وهو هريغو لاملا يف مومملا نم اهرهاظ ىلع ةهبشلاو

 ام ةمرح ىلع علطي ملام مهل ءارشلاو ط ءارش وأ عيبب دانجالاو نيطالسلا

 . رثؤملا وبأ اهمنمو نمثم وأ نمث نم هنولواني
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 ص هيف فرعي ال ايف هعيب هل بدن هبر فرعي ال مارح هديب نم
 . . . . . . . . ء هنمث ق افن ( و

 هعيبي الو برح ةلآو حالس نم نيملسملا ىلع هب نوةوقتي ام مهل يرتشي الو

 سانلا هب نبافتي ام لثمب نكل نبغ ولو ةزئاج بلاطملاو نوجسملا ةلماعمو « مهف

 ضقتناو “ ضقتنا هضقن اذإ : ليقو “ عوجرلا دجي ال هسفن صلخيل لماع ولو

 هلف هلام عيبب بلوط نإو رعسلا لدعب ناك نإ ال : ليقو هب نباغتي ال امب نبغ نإ

 علئابللو ى زوجي الف بذعي وأ برضي ناك نإو ى هنم نم رثكأب عاب ولو ضغلا
 دهشي نأ يغبنيو سانلا عيا ةي امم لقاب ءيشلا ذخأي نم هقح دح ىلإ طلافي نأ
 . كلذ ىلع

 امارح هلع دةو ى هدي لخد وأ هقرس وأ هبصغ ( مارح هديب نم ) و

 هعيبي نأ هل بدن هنأ قدصي الف الإو بات نإ ( هعيب هل بدن هبر فرعي ال )
 فرعي ال ايف) فرمي ال ايف عيبلا هل بدنيو “بوتي نأ هيلع بجي لب هنمت لكأيو
 رض هبيصي الئلو نظلا هب ءاسي الئلو هنم يرتشيل مارح هنأ عضاوملا نم ( هيف

 ىلع هقدص وأ المهم هقفنأ نإو ث هبحاصل ًادصق ءارقفلا ىلع ( هنت قافنإو ) هبلع
 هسفنل هزجي مل هريغ مزل وأ همزل هجو يف هفرص وأ هل سيل نمم هريغ وأ هسفن

 نمض هنم عاضو هعاب نإ ا ذك و ى هلام نم ةداعإلا هتمزلو هبحاصل الو هريغل الو

 كح بدنلاب كحلاو ص هبحاصل ديعيو هل هاون ابف يزجي : ليقو ى هقفنأ و هلام نم
 نوكي نأ لمتحيو بودنم ال بجاو نمثلا قافنإ نآل عيمجلا ىلع ال عومجملا ىلع
 هملع بجوأ وأ هن قافنإ هبلع بجوو : يأ ى ابئان وأ فوذحل العاف قافنإ

 ظفحو هعيب زاوجي انلق نإ « عيمجلا ىلع امكح نوكي نأ لمتحيو هنمث قاننإ
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 هتلماعم هنه اهفراعلو ‘ ة وتب ناك نإ زاج فرعي ثمح هعاب نإو

 هنىعب هقفنم الو 7 اهيلع هعاب نإ امارح هملع ولو هيفف

 ‘ نمثم ناك نإ

 هديب نمل حوتفم اهباب ةبوتلا نأ يف كش الو ص هثزاو وأ هدجي هلعل هبحاصل هنم

 نأ هيفكي وأ « دجوي هلعل رخآ دعب ايصو هب يصوي لم اوفلتخا نكل « مارح
 ؟ ىفني و هعيبي

 ناك نإ ) هميب ىضم يأ ( زاج ) مارح هنأ ( فرعي ثيح هعاب نإو )
 نا : مهضعب لاقو ى ءارشلا لاح امارح هيرتشم هفرع نإ لطب الإو ( ةبوتب

 هظفحم هنكلو ك بات ول و هنم هؤارش زوحح الف هعيب هل زوحم ال مارح هديب نم

 ىلع قافتإلا نم نيرخأتملا ضعب ىجرت اك سيلو « يصو دعب ايصو هيلع يصوبو
 ٠ طقف كلذ ءازحإ ق فالخلا نأ نمو > نمثلا قافنإو عيبلا زاوح

 هنم ) ةبوتلا يأ ( اهفراعمل ) ف ةبوتب قافنإلاو عيبلا زاوج حيحصلا ( و )
 يرتشملل رهظأ ناب ةبوتلا ىلع يأ (اهيلع هعاب نإ امارح هملع ولو هيفف هتلمامم
 هتعابت نم جورخ ( لصنت ىلعو ) ةبوتلا ىلع عيبلل ديرم هنأ ربخلا هلصو وأ
 ص كلملا ليلد ديلا نأل ةبوتلا ىلع علطي مل ولو هءارش هلف امارح هفرعي ال نم امأو

 ! ناويدلا » يف نيلوق تيأر مثعببع ريغ هنإ : حيشلا لاقو « يدنع بيع كلذو
 لب ( نمثم ناك نإ هنيعب هقفني الو ) خيشلا هيلع رصتقا ام رايتخا هرهاظو
 ةلع نآل انمثمو انث نوكي ام لكب هعيب زيجأ و ادقن مهاردلاو ريناندلاب هعيبي
 ولو يدنع زاج هنيعب هقفنأ ولو « هبلطف هبحاص جرخ اذإ هتيمك فرعت نأ كلذ
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 هتميق مرغو ةبوت الب هعاب نإو ء نوزوم وأ اليكم ناك نإ زوجو
 همزل و هك اسمإ نم عنم عيبلا تقو هتمرح هب رتشم ملع ناف هب رل

 ٠ . ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ هدر رل هد ر

 هيرب نأ يغبنيف جرخ اذإ ى ةيمكلا ةفرعمل جاتحي نكل نوزوم وأ ليكم ريغ
 دجي مل نإف لوآلا ىلعو ى هنيعب هقفني نأ دارأ نإ هردقو هتفص اوفرعيف دوهشلا

 ريتاندلاب الإ هعيبي ال : ليقو ى ادقن بوبحلاب هعاب ى ادقن مهاردلاو ريناندلاب هعيب
 لام عيب يفو اهقافنإو ةطقللا عيب ين فالخلا كلذك و «"ةئيسن ولو مهاردلاو

 عابي امو هبحاص فرعي ال ام لكو « ةلاضلاو دجسملاو بئاغلاو نونجملاو متيلا

 هنيعب ءىشلا قافنإ زوجي يدنعو ‘ دحأ ديب سانلا لاومأ نم هداسف فوخل

 هعيب راتخي ا۔غإو ، هبحاصل باوثلا يونيو هيزجيو لاكت ال [ضورع ولو اقلطم

 . ءازحإلا مدمل ال نامضلاو باوثلا نيب دعب بات نإ همحاح ريخل هنمث قافنإ و

 وأ دودعم وأ ( انوزوم وأ اليكم ناك نإ ) هنيعب هقافنإ ( زوجو )
 نأ دارأ ام لك اذك و « آدوهش هيلع دهشيو انزو وأ اليك مك ملعي نأ دعب احوسمم

 هعاب نإو ) دوهشلا هيلع دهشي هبر نم سيأ امم ءارقفلا ىلع سانلا لام نم قفني
 ص هدعب وأ عيبلا لبقو اهب وأ لصنتو مدنت ةبوت الب ( هبرل هتميق مرغو ةبوت الب

 ىلع بلق ةئقر وأ فوخل ةبوت الب مرغلا روصتيو “ ضام لعف هترابع يف مرغو
 . كلذ امو هتبارق وأ هرقفل لاملا بحاص

 ريغ نم هذخأ هنآل ( هكاممإ نم عنم عيبلا تقو هتمرح هيرتشم ماع نإف )
 :ليقو عيبلا ددجأ ءاش نإ لب ع اعرش هكلام نم همامتإ زوجي الو اعرش هكلام

 هبرل هدر همزلو ) ةمبقلا مرغ ولو زوجي الف هعئاب نم همامتإ امأو هنم همامتإ زوجي
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 هعئاب ىلع هبرتشم كرديو هنم ذخأ ام بصاغلا ىلع دريو س لوألا

 هتميق هعئاب عفد دعب لع مث عيبلا تقو هتمرح لهج نإو ى نمثلا

 دريو نمثلا همعئاب ىلع كرديو ؟ ال وأ عيبلا زاج لهف ص هبرل

 ريخي وأ « هبرل هتميق مرغ نيح هكسيميو هل ءيشلا

 وأ بصاغلل هدر نإو « الثم هنم وه ىورسملا وأ “ هنم وه بوصغملا ( لوألا

 ( بصافلا ىلع ) هبر ( دريو ) هبف انيمأ سيل هنآل هنمض و هزجي مل الثم قراسلا
 دق هنأ يف ضورفم مالكلا ذإ ةميقلا وهو ى ( هنم ذخأ ام ) الثم قراسلا وأ

 . هتميق لثم بصاغلا وهو عئابلا هل مرغ

 وأ هلثم وأ “ هب هنم هارتشا يذلا ( نمثلا همئاب ىلع هيرتشم كرديو )

 هيلع مكحي ال هنم ملع ىلع هؤارش زوجي ال ام يف هلام عفد نم نأ قيقحتلا نإف هتميق

 ى هكاسمإ يرتشملل صخرو عربتلاب مكحي : ليقو ى هب عوجرلا هلف عربتملا كحي
 كح همكح : ليقف ى امارح هملع دقو اهمع الب يرتشملا هارتشاو ةبوتب هعاب نإ و

 . ملعأ هللاو ی الصأ ةبوت الب هعئاب نم ىرتشا نم مكح : ليقو ى اهب ملع نم

 بصاغلا وهو ( هعناي عفد دعب ملاع مث عيبلا تقو هتمرح لهج ناو )

 عفد دق عئابلا نأل ( ؟ عيبلا زاج لهف ںهبرل هتميق) هعفد :هلوق نم ءافلا ناكسإب
 لاح روذعم يرتشملاو ' يضرف هنم بوصغملا هلام ةميق اهنأ ىلع هبرل ةميقلا
 ( و ) زوجي ( ال وأ ) “ هبر يضر دقو الإ ملع امو بوصغم هنأ ملعي مل ذإ ءارشلا
 هعئاب ( هكسميو ) هعئابل يأ ( هل عيشلا دريو نمثلا هعناب ىلع كردي ) ف هيلع
 ( ريحي وأ ) هعئابل هبر هدربف « هبرل هدر ءاش نإو ( هبرل هتميق مرغ نيح )
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 رهظألاو ، فالخ هميلستو اهكاسمإ يفو ةميقلا درو هئيش ذخأ يف

 دسف هبر لهجو ةبوتلا دعب ملع نإو ى نيتميقلا ىلعأ هعئاب ىلع هبرل نأ
 هتميق قفنأو عيبلا

 فاإو ى هيرقشمل هعئاب اهدريف همئابل ( ةميقلا درو هنيش ذخأ يف ) ءيشلا بر
 نأ لبق نمثلا لق هنآل ةميقلا درو هذخأ هل زاج امنإو « زاج هيرتشمل هبر اهدر

 . هذخأ هل ناك ردق املو هئيش ىلع ردقي

 ( فالخ ) هيرتشمل ءيشلا يأ ( هميلستو ) ةميقلا يأ ( اهكاسمإ يفو )
 تإ الإ يناثلا يدنع رهاظلاو « لوألا رايتخإ « ناويدلا ه و “ خبشلا رهاظ
 ام لاوقألا كلت يف نمثلاو ةميقلاب دارملاو زوجي ال اك آلوأ عقو دقملا نأل امماتت

 . « ناوبدلا » و 0 خيشلا مالك هملع لدي اك بصاغلا هب عاب

 ةممق ( نيتميقلا ىلعأ هعناب ىلع هبرل نأ رهظألا ) : فنصملا لاق ( و )
 ةبوت ( ةبوتلا دعب ) مارح هنأ يرتشملا ( ملع نإو ) عفدلا موي ةميقو بصغلا مي
 هتبوت ملع مش هلاح ملعت مل وأ هتبوت لبق عئابلا هعاب دقو هبحاصل مرغلا لبقو هعئا
 وأ ءينلا بر يأ ( هبر ) يرتشملا ( لهجو ) نمثلا بصافلا ىلع كردأو
 تقو ءيشلا ةميق يأ ى هعسلي نأ دعب ( هتميق قفنأو عيبلا دسف ) هبلع ردقي

 عيبلا كلذ عرشلا هل حبي ملو هبحاص ىضر ريغ ىلع هارتشا هنأل ءارقفلا ىلع هملع

 نإ هنم بوصقملل ءاطعإلا همزل بوصغملا نث يرتشملا قفنأ دقو بصاغلا فالخب
 يف دجو نإو ى يرتشملا قدصت هافك هيلع ردقي م وأ هلهج نإو « هيلع ردق

 يف ضرتعم وهف ميبلا دسف : هلوق ىلع هتميق قفنأو : هلوق ممدقت خسنلا ضعب

 نإف هب ديبقتلل هجو ال هنأل « لاح الو « طورشلا ىلع فوطعم ال فنأتسملا كح
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 نم هف وتس الو هنم عاض هملع ردقي ملو هماع وأ هعئ اب ملعي . نإو

 له هئارش دعب ًاعيبم بار نمو س رم امك هعيبي لب هتمرحب نقيتم

 . يلابي الو هكسمي

 عئابلل ءيشلا درب مل امنإو ى هاطعأ يذلا نمثلاب هيلع عجر هيلع ردقو عئابلا ملع

 لك : لاق نم لوق ىلع الإ هملع هدري ن ] نع الضف هيف انيم 1 نكب ملف هبصغ هن ل

 نم ديب هدرب نأ هل زوجي « بير وأ ةمرح دع الب هديب ةبير وأ مارح عقو نم
 ريمض در ةريخألا ةخسنلا ىلع رهظألاو ص هل كلاملا هيحاص لهج اذإ هدنع ناك
 ام دمبو “ عئابلا بات ام دعب مارح هنأ ملع يرتشملا نوكيف بصافلا ىلإ قفنأ

 نكمي ةمدقتملا ةخسنلا ىلعو ىلوأ ى ةخسنلا هذهو “ ءارقفلا ىلع نمثلا عئابلا قفنأ

 ىلع ءارقفلا ىلع قفنأ دقو عيبلا دسف يأ دق ريدقت ىلع لاحلل واولا لمجي ليوأتلا
 لاحلا بحاص لعجي وأ ‘ لهج وأ ملع ىلع ةفطاع لمجت وأ « ةردقم لاحلا نأ
 . ةردقم لاحلا نوكت الف “ لهج وأ ملع ريمض

 ثيح هنوكل وأ هربجتل ( هييلع ردقي ملو هملع وأ هعناب ملعي مل نإو )
 هيفوتسي الو ) عئابلل هاطعأ ام وهو ( هنمت عاض ) عنامل وأ ادج دعبلل هلصي ال
 نقيتملا لاملا كلذ نم يأ ى الثم بوصغملا ءيشلا كلذ وهو ( هتمرحب نقيتم نم

 : هلوق يف ( رم اك ) ءارقفلا ىلع هنمث قفنيو ( هعيبي لب ) هنمث نم وأ هتمرح
 . مارح هديب نم هلوق يفو هتميق قفنأو عيبلا دسف

 روهشملا ىلع مارحلا كح همكحف هارتشاف هئارش لبق ( اعيبم بار نمو )
 ل كلذلو ى هلوصوم « نم ه فنصملا لعجو ( هئارعث دعب ) هبار نمو “ال :ليقو

 تبث املو بايترا ىلع لخدي م هنآل ( يلابي الو هكسمي له ) هلوق ىلع ءافلا لخدي
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 هلك نمثلاب عمتني وأ سيقألا وهو يقابلا قفنيو نمثلا ردق وأ

 هقراس كردأف لمجك هنم قرس نمو ( لاوقأ ؟ هملع دمتعملا وهو

 ام دريو هذخأي لهف هدجو مش هنمث ضعب همرغف هدي نما جرخ دفو

 > نالوق ؟ اضعب ذخأ نبح كلذ دجي ال وأ فوتس ل ام ذخأ

 يذلا ( نمثلا ردق ) كسميو هعيبي ( وأ ) ةنقتم ةمرحب الإ هنم جرخي مل هدي يف

 دق هنأل ( سيقألا وهو ) : يداربلا لاق ؟ ءارقفلا ىلع ( يقابلا قفنيو ) ىطعأ
 انمث ناك نإ و « ءارشلا دمب الإ اهملعي مل ولو اهملعي مل نمك نوكي الف ةبيرلاب ملع
 نإو ث طقف ىطعأ يذلا نمثلا رادق كسمأو ى اضيأ نمثم وأ رخآ نمثب هلدبأ

 . (هلك نمثلاب عفتني)و هعيبي ( وأ ) هيلع الف لقأ وأ ىرتشا ام ردقب هعاب

 نمت نأ هيف انخياشم دنع ؟( هيلع دمتعملا وهو ) : هللا همحر يداربلا لاق
 دسفي بيرملا ءايشأ لكأ نآل لكألا نود ام عافتنإلاب دارأ هلعل و ى هلثم ءيشلا
 ضورملاو ناومحلا رئاس نم ( لمجك هنم قرس نمو ؛ لاوقأ ) ءاضعالاف بلقلا

 بصنب ( هنمث عب ) ديدشتلاب ( همًرغف هدي نم جرخ دقو هقراس كرداف )
 ص لجاب وأ اضعب هاطعأف نمثلاب هبلاط ناب نمثلا ضعبل امراغ هريص يأ ضعب
 هذخاي لهف ) هكلام ( هدجو مث ) هضعب هاطعأف ى لبقف هنمث كيطعأ : لاقف
 كلذ دجي ال وا ) هنم نمثلا ( فوتسي م ام ) هل عئابلا هقراس نم ( ذخأ ام دريو

 هلك نمثلا ىفوتسا ولو هذخأ هل نأ اهثلاث ( نالوق ) ؟ هنم ( اضعب ذخأ نبح
 ى اهوحن و ةقرسلا يف ةلأسملا هذه ص هئيش دجي مل ثيح نمثلا ذخأ امنإ هنأل هدريف
 . عيبلا صوصخ يف . خلا عيبلا تقو هتمرح لهج نإو : هلوقو
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 هنمث قراسلا مرغ دقو قورسم هناهثارش دعب هيرتشم ملع نإو

 هنمث هنم ذخأيو قراسلا ىلع دري وأ كاسمإ هل لحي لهف ى هبرل

 ‘ اضيأ نالوق ؟ عيبلا دسفو

 هب رل هنمت قراسلا مرغ دقو قورسم هنأ ى هنارش دعب هيرتشم ماع نإو )
 لك وأ كحلا يف لئا۔ملا نم قبس امو“ هللا نيبو هنيب ايف اذه ( كاسمإ هل لحي لهف

 قراسلا ىلع درب وأ ) ةقرسلا يف انه امو بصنلا يف رم ام نكل ى ءاوس كلذ

 . هبحاص ىلإ عيبملا درب : ليقو ( اضيا نالوق ؟عيبلا دسف و هنم هنم ذخايو

 بات مث مارح هنأ يرتشملا ملعي ملو بصاغلا هعاب نإ امأو : « ناويدلا » يفو
 قفنأ ام دمب مارح هنأ يرتشملا ملع مث هتميق قفنأف هبحاص ملمي ملو بصانلا

 عابي 1 هف ىصقتساو نمثلاب هعاب نإ : 7 > عيبلا كلذ زوح الف هتمق عئابلا

 هنأ ملمي وهو هارتشا نميف : ليقو ى هب هعاب يذلا نمثلا الإ هيلع سيلف لالحلا

 ةقرسلاو بصفلا لئاسمو “هبحاصل هتميق مرغ عئابلا نأ ملع اذإ هكسمي هنأ مارح

 ةيراملاك ص زئاج هجوب دبلا لوخد دعب وأ ى الوأ تايدعتلا هوجو نم امهوحنو

 ةرجأ وأ قادصإ وأ ةبهب هدي نم كلذ يدمتملا جارخإو “ هلك لصفلا يف ةءاوس
 ٠ هلك لصفلا ف عيبلاب هحارخإك كلذ وحنو

 مرغف ى فلتف هب هنمضي ام لعفف ى هدي ف ناك ام لكو : « ناويدلا » يفف

 كاه ريغب و أ ةي دعتل اي ى ال و ] هدي ف ناك ءا وس هدي ف ءيشلا عجرف هبحاصل هتمىق

 ىطعأ ثح هكس : ليق و ‘ ه اطعأ ام هنم دريو هبح اصل هد ربو هكسم الف

 . 4 ممق
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 هيرتشم دنع ءاج نإ هكردي مل هبر دجي مل نإ ةبوتب بصاغ هعاب امو
 2 هقفنب ل نإ نمثلا هعئاب ىلع كرديو ، كلذك هءارش هل عرشلا ةزاجإل

 : هقفنأ نإ رجألا يفو ،هيف ريخو

 ام هنم دربو همحاصل دد ريلف هباصأ ش لح ف هلعح وأ هتميق صعب مرغ نإو

 نأ ىلع هبحاصل مرغ نإف ص هرمأي مل وأ هرمأ هتميق هريغ هنع مرغ نإو ى هاطعأ
 هلوادت اذإ مارحلاو ،اهبحاصل ةميقلا دربو هكلامل درب لب هذخأي الف ذخأي ال
 لك نمضيو “ كلذب اورفك دقف مارح هنأ اوملع دقو لوقعلا وحبحصلا غلبا

 ىلإ مرذغلا يهتنيو هتميق همرفي هنإف مهنم همحاص دحو نمف . هتميق مهنم دحاو

 > نماض وهف هدب نم فلت ىح ملعي ملو هدي مارحلا لخد نم لكو > مهنم هفلتأ نم

 امب فلت نإ صخرو ى هسفنب فلت وأ هللا لبق نم ءاج امب فلت مثإلا هيلع سيلو
 ٠ فرصتب ھا هلا لبق نم ءاح

 دنع ءاج نا ) هبر ( هكردي مل هبر دجي مل نإ ةبوتب بصاغ هعاب امو )

 كاحيو هيلإ تصني يأ هيرتشم دنع هك ردي ال يأ كرديب قلعتم ( هيرقشم
 بصاغو قراسك دعي ال هنأ دارملاو ى ةقباسلا لاوقألا ىدحإب هيلع وأ هل مكحيف

 يأ ( كلذك ءءاوش ) يرتشملل يأ ( هل عرشلا ةزاجال ) كاحت الب هنم ذخؤيف

 يفو هيف ريخو 0 هقفني مل نإ نمثلا هعئاب ىلع كرديو ) بصاغلا ةبوت لاح يف
 يف هدجوف عاض وأ "ءيش هنم قرس "نم ه : نلع هلوق امأو 0 ( هقفنأ نإ رجألا

 هعاب اذإ ام ىلع عيبلا ةلأسم يف لومح «'١هب ىلوأ هبحاصف هارتشا دق لجر دي

 )١( هركذ مدقت ٠
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 هل بهو وأ لقأب هيرتشم نم هارتشاو بات مه امارح هعاب نإو
 نإ ءادفلا هيلع كردأهبرهادافف هعاب .نإ و > ه رتمشمل نمثلا وأ يقابلا در

 > رثكأ ال هتميق ىواس

 : ليقف ی ثيدلا رهاظب المع اقلطم هبحاص هكردي : ليقو « ةبوت الب قراسلا
 ص عئابلا ىلع هبحاص عجريو نمثلا نم هدي نم جرخأ ام يرتشملل يطعي نأ دعب

 . عئابلا ىلع 1 عجريف ائيش هل يطعي الو يرقشملا نم هذخأي : لسقو

 ىلإ هدريل ( هيرتشم نم ءارتشاو ) بتي مل وأ ( بات مث امارح هعاب نإو )
 لقأب هيف تالماعملا رئاس ءارشلا لثمو هب هعاب اع ( لقاب ) كلذ ريفل وأ هكلام

 ص اضيأ يرتشملا دي نم جرخ نأب « هريغ وأ هل يرتشملا هبهو وأ ( هل بهو وأ ز
 هب هعاب امم ( يقابلا در ) و هبحاصل هدر هوجولا نم ام هجوب عئابلا ىلإ عجر وأ

 ههلإ هعوجر ةروص يف ( نمثلا وأ ) لقأب هئارش ةروص يف الثم هب هارتشا امع

 قفني : ليقو “ حيحصلا وه كلذو ( هيرتشمل ) هيف نمث ال امم اهريغ وأ ةبهلاب
 هدي نم هب هجرخأ ام لثمب عئابلل عجر نإو ى هكسمي : ليقو ى ءارقفلا ىلع يقابلا
 هعاب نإو ى هلإ هجرخأ نم ىلع ةدايزلا كردأو ى هدر .رثكأب وأ « هيلع الو هدر

 عجري رتشم لك نأل يواسملاب وأ رثكأب وأ لقأب عيبلا نيب ىرف الف بصاغلا ريغل

 . هبحاص لصي ىتح ىطعأ امب هعئاب ىلع

 هب عقو ام يأ ( ءادفلا هيلع كردأ هبر هادافف ) هبصاغ ( هعاب نإو )

 رثكاب هاداف اذإ ( رثكأ ال ) لقأ ناك وأ ( هتميق ىواس نإ ) هلك ءادفلا
 هنآل رثكأ ولو هب هاداف ام لك هملع كردي : ليقو ى هتميق الإ هيلع كردي ال

 نمضو هللا نيبو هنيب ايف يوق ولو “ مكحلا يف فيعض يدنع وهو ى ببسلا
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 ولو هبيذكت زاج سجن وأ امارح كل تعب : رتشمل عئاب لاف نإو

 . . . .. ء هقدصي مل نإ هنمث ضبقي مل وأ انيمأ

 : ليقو ى ةميقلا مرغو ةبوتلا دعب اهيف هيلع نامض الو « جاتنلاو ةلغلا يدعتلا

 نم هنمضي اذك و ى يرتشملا هنمضي امنإ و يرتشملا ديب ايهنم فلت ام نمضي ال

 لبق نم ءاج امب ايهنم فلت اهف نامض ال : ليقو ، اذكهو يرتشملا نم هيلإ جرخ
 نإو ص هتثرو هقفنأ تام ىتح هنمث قفني ملو لثم قرس ام قراسلا عاب نإو ى هللا

 ؛ عيبلا كلذ زح مل قراسلا هثروف ةبوت ريغب هعاب نإ و ى اذف هكلام هثرو

 هكلام ءاجو ةبوتب عاب دقو قراسلا هثروف يرتشملا تام نإ و ‘ زوجي : ليقو

 ءاجف يرتشملا نم هثروف ةبوت الب عاب نإو ى هئيش ذخأي : ليقو ى هب عاب ام هلف
 لبق قراسلا يرقشملا ثرو نإ و “ نمثلا هلف عيبلا زوج نإ الإ ى هذخأ هكلام

 ةبوت الب عاب نإو « هب عاب ام لف هكلام ءاجف ةبوتب هعاب دقو نمثلا مرفي نأ
 بصغ نمو ى هنمث قفنأ و هعاب هفرعي مل نإو « هكلامل يرتشملا هدر يرتشملا هثروف
 هلام فلتأ دقف علنابلل نمثلا ملس ام دعب هنم فاتو ابوصغم هملاعل هعابو ائيش

 هلك كلذ نأل بصاغلا ىلع نمثلاب عوجرلا هل : ليقو « هب ملع ىلع هئارش
 . هحاصل هدرب و عئابلا ىلع هل عوجر ال :; لسقف عئابلا نود هب ملع نإو “ زوج ال

 رحو بوصغمو ةيتسك ( امارح كل تعب : رتشمل علناب لاق نإو )

 تيزك و بوثك لسغب رهطي ام امأو ، نبلو نممو تيزك رهطي ال ( اسجن وأ )
 يف كلذ نإف عيبملا خسف لوق ىلع الإ بيعملا كح يف كلذ نإف ى هلسغب لوقلا يف

 ولو « هبيذكت زاج ) سجنت نمس وأ نبلك ع لحي ال يذلا سجنلاو مارحلا كح

 كلذ لاق وأ انيمأ نكي مل نإ ابس الو ( هقدصي مل نإ هنمث ضبقي مل وأ انيمأ
 ىلع هاقبأ و سجنت ام شرأ ذخأي الو ى عيبلا لاطبإ همزلي الف نمثلا هضبق دمب
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 همامأ هعضو هذخأ نم ىبأ نإو ص كلذ ملع نإ هنمث در هعئاب مزلو

 . انمث ضبقي مل نإ هقيدصت زوجو « هاري ثيح

 هنأ بيذكتلاب دارأ وأ « عاب قح سجنلا وأ مارحلاب ملعي مل هنأ لاتحال هتيالو

 شأرألا ذخأو كلذ همزل هقدص نإو ى أطخلا عاونأ نم هوحنو طلغب هيلع مكح
 يفو ص دانعو ةرباكم بلقلا يف هقدص دوجو عم هقيدصت نإف ع نيمأ ريغ ولو

 . انه اب ءانغتسا كلانه فنصملا هركذي ملو فنصملا هركذ ام لثم نييبتلا

 ناك نإ هلك ( هنمث در ) اجن وأ امارح كل تمي : لئاقلا ( هعناب مزلو )
 لوقلا ىلع وأ“زوجي ال سجنلا عيب نأب لوقلا ىلع هلك هدر اسجن ناك نإ و ،امارح

 نأو ص زئاج سجنلا عيب نأب لوقلا ىلع طقف شرآلاو « لطاب بيعملا عيب نأب
 هسفنب هرك ذ يذلا ( كلذ ) روكذلا مئابلا ( ملع نإ ) امزج تباث بيعملا عيب

 ثيح همامأ هعضو هذخأ نم) هيرتشم ( ىبأ نإو )“هتساجن وأ هعلسم ةمرح نم

 ص كانه هنع هعنمي نم مدعل هذخأ ىلع ردقي ثيح هرجح يف وأ ضرآلا يف ( هاري

 نكلو زاج هب ملعي ال ثيحب هيلع هفرص نإ و“برقأ لوألاو “هب هل يصوي :ليقو
 هيطعيف ًاسابل هل هلعجي نأ لثم هدي لخد وأ هكلهتسا هنأ ملعي ىتح كفني ال

 . ةيده هنأ نظي الئل دعب هربخيو

 ص باجيإلا و ةحابإلاب قدصيف معنملا مدع زيوجتلاب دارأ ( همتيدصت زوج و )
 لوقب لغتشب نأ ىرتشملل دب ال هنأ لوقلا هذه يف دارملا نإف باجيإلا دارملاو
 مل نإ ) زوجب لوق نع ربعي هنأ ركذ دقو ى اسجن وأ امارح كل تعب : عئابلا

 ضبق دعب كلذ لاق وأ هنقيت نإو ، نيمأ ريغ ولو هبذك نقيتي ملو ( انمث ضبقي
 نمثلا ضبقو هقدص نقبتي ملام ع انيمأ ولو هب لغتشي نأ هيلع بجي مل نمثلا
 . ةمهتلل فيعضتو حيحصتو تابثإ ةدايز
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 { ًآاسوجنم هتميق كردأ سجنلا فلت نإو ى هقدصو نيمأ .ناك نإ : ليقو

 :هل لاق نإ الإ نايض هعاب مزلي مل هتيزكب هيرتشم هطلخ نإو
 . اقلطم : ليقو ، تيزك ةيباخ هب المأ تيزك يل عب

 رشابي مل ذإ

 نقيتي مل ام ( انيما ناك نإ ) هبذكب ال هقدصب كحي يأ هقدصي ( : ليقو )

 ولو نيمأ ريغ ولو ( هقدص ) نإ هب لغتشي : ليق ( و ) نمثلا ضبق ولو هبذك
 : لوقي نأ ىلوألاو ، هقدصيو هقدصب مكحي : هترابع ىنعمو ى نمثلا ضبق
 . هقدص لبق واولا طاقسإب هقدص انيمأ ناك نإ : لبقو

 هتميق ) علنابلا ( كردا ) عيبلا لاطبإ ىلإ ريصو ( سجنلا فلت ناو )
 دارملاو ى ش"رآلا يرتشملا كردأ هتحص ىلإ وأ ى يرتشملل هنمث درو ( أسوجنم

 ( هطلخ نإو ) « هل ةمىق الف هتاذل سجنت ا۔م امأو “ هريغب سجنت ام سجنلاب

 هسجنب ملع ولو ( نايض هعناب مزلي ل هتنيز كب هيرتشم ) هريغب سجن ام يأ
 ص ( تيزك ةيباخ هب همأ تيزك يل عب : هل لاق نإ الإ ) هب ملع نإ مثإلا همزلو

 هديزأ وأ هعم هطلخأ :لاق وأ ةكربلل وأ حلصبل وأ ءىلتمتل اهيف ام ىلع هديزأ يأ

 ذئنيح هنإف كلذ وحنو نبللاب هطلخأ ءام يل عب : لاق وأ ى ىآلملا ركذي م ولو

 ملعي مل نإ : ليقو ى نايضلا ليزي ال أطخلا نأل « عاب ام سجنب ملعي مل ولو نماض
 هنأل اضيأ همزلي مل طلخلاب يرتشملا هرمأ ولو « هلصف نم سيل طاخلا نأل نمضي م

 . هلام دسفي امب هل رمألا

 وحن وأ طلخأ وأ هب المأ : هل لاق ولو ( اقلطم ) نمضي ال ( : ليقو )
 سجنلا عيبب مثأو هطلخ ( وثابي مل ذإ ) كلذب دسفي لاملا نأ هب ملعي امم كلذ
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 رانيدل ١ نمضو . هب زوجو ليب أدي هب وآ امارح رانيد عيب دسفو

 > هرانهدو ءيشلا نه ريخم : لبقو ك هبرل

 ريغو فرشصلاك ( رانيد عيب دسف و ) لاملا داسف يف هببسقبو هب ملع اذإ رابخإ الب

 يف فلتخا دقو « غوسم الب ةركن ولو رانيد نم لاح ( امارح ) هلثم رانيدلا

 اعيب يأ قلطم لوعفم وأ عيبلل لوعفم هنإف رانيد لحل تمن وأ ى كلذ سايق
 هلثمو ‘ مارح رانيدب يأ ( هب ) عيب ( وأ ) امارح رانيدلا ناك نأي امارح

 هيلإ عيبلا اقلعم الجآ وأ الجاع هوحن وأ مارح رانيدب و ( ديب ادي ) هريغ

 يف يذلا رانيدلاب وأءادقن رانيدلا اذهب ءيشلا اذه يل عب : لوقي نأ لئم هنيميب
 الجاع ةناهكك اذك ريناند نم رانيدب وأ“ًادقن هنإف هملع دق وأ الجاع اذك ناكم
 اهنم دحاوب عيبلا بلط يلا ريناندلا وأ هل هركذ يذلا رانيدلا كلذو ! الجآ وأ

 مل وأ هتمرح عئابلا ملع ءاوس مارح وهو ى يبوث يف يذلا رانيدلا اذهب وأ ى مارح

 ىلع هقدصي مل نإ هب لغتشي ال رأ عئابللف الإو “ يرتشملا نأش يف اذه ى ملعي

 .رمام

 ة مارح وه امم هريغ اذكو مارحلا رانيدلاب يأ ( هب ) مكحلا يف ( زوجو )
 ايس الو ديب ادي ةتيم وأ رح ةميق هنوك وأ ةقرس وأ بصغ وحنب لب هتاذل ال

 . مارحلاب صلخ نكل مارح نم رانيدلا نيمي مل وأ ديب ادي نكي مل نإ

 ص هبرل ) لشم ( رانيدلا ) فرص وأ ءارش يف رانيدلا يطعم ( نمضو )

 ناب الثم ( هرانيدو ) الثم هرانيدب ىرتشملا ( ءيشلا نيب ريخم ) هبر ( : ليقو
 : الثم لاق نأب ههجوب ىرتشا نإ امأو ى حيحص عيبلاو يرتشملا ىلع لثم كردي
 هاطعأو هل عابف « اذهب وأ مارح وه امم اذك رانيد لقي ملو رانيدب اذه يل عب

 ۔_ ٠ ٧٢ ٥ __



 نمثلا هرضحي ملو لالح ًاعيبم ىرتشا نإ مارح لكأب فرع نمو
 ف هعفدي ملو هراد يف نمثلا ناك نإو . عيبلا ف هتلماعم زاج

 ‘ اذهب اذه هعفد نز تمرحو « نالوقف ‘ هنيح

 عئابلل رهاظ ريغ ناك نإ ى ذئنيح هعم رانيدلا ناك ولو عيبلا حص امارح ارانيد
 . الثم هلثم هل يطعي نأب هكلام رانيدلا نمضو

 ءايلا حتفب ( هرصني ملو الالح اعيبم ىرتشا نإ مارح لكاب فرع نمو )
 هتمد ف نكلو > امهوحغن وأ هتيب وأ هراد ق نكب ملو ) نمثلا ( داضلا مضو

 كلذ وحن وأ هترجأ وأ هتبه لوبقو ( عيبملا يف هتلماعم زاج ) الجآ وأ الجاع

 ح حيحص وهف ةمذلا ىلع عيبلا نأل اهدمب وأ ةلماعملا لبق مارح نم هنمث ىطعأ ولو

 هفرصت رئاسك مارحلا نم نمثلا هءاضقو مارحلا نم نمثلا يضقي نأ نيمتي سيلو
 نمثب هنوكل لح نأ دمب امارح عيبملا هب عجري ال ءاطعإلاو ذخألاب مارحلا يفا

 ةهبشلاو “ مارح وأ لالح امإ لب لاملا يف ةهبش ال هنأ همالك رهاظو « ةمذلا يف

 . هنع هللا يضر ديز نب رباج لوق وهو ملعلا لئاسم يف يه امنإ

 ( نالوقف هنيح يف هعفدي ملو) امهوحن وأ هتيب وأ ( هراد يف نمثلا ناك نإو )
 ةمذلا ىلع ىرتشا هنآل يرتشملا ةمذ يف نمثلا نأ زاوجلا هجو هلا نيبو هنيب ابف

 يف عيبلا دقع هنأ اننظ الثم هراد يف نمثلا ناك ول هنأ عنملا هجوو “ رضحي مل ذإ

 ه۔ذيب اهف هنآل مدقت ام عم مالكلا :اذه رركتي الو عيبملا يف هيطعي نأ ىلع هسفن
 هتلماعم يف انه مالكلا نالو “هب نقيت كل انهو مارحلاب فرع انه هنآلو هللا نيبو
 : ليقو ى هتلماعم .( تمرح و ) هنالطبو عيبلا ةحص يف كانهو ىرتشا ايف

 قلع وأ ( اذهب اذه ) نمثلا يأ ( هعفد نإ ) مارح نمثلا نأ نقبتي مل ام مرخت ال
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 هقفنأ الإ و هملع نإ هب رل هردق عفدي نأ مارح نمثب ًاعيبم رتشمل صخرو

 فلاخو امحاكن ددحي . نإ ةرح تجرخف ةمأ اهنظ ةارتشم رستملو

 . نيدسقةنلا ىف ةبير ال نأ يفو انيم رفكي نأ ابذاك فحصم

 كلذ وحن وأ ، اذك ناكم يف وه رانيدب يل عب : لاق نأب رضحي مل ولو هيلإ عيبلا
 : هلوق امأو ى هللا نيبو هنيب ( صخرو ) كلذ يف عيبلا نالطبل مارح وهو
 رتشم ) ةقباسلا لاوقألا ضعب عم رركتي الف مكحلا يفف . خلا رانيد عيب دسفو
 هبرل هردق عفدي نأ ) مارح نمثل هقلع و أ ديب ادي ولو ( مارح نمثب اميبم

 كسميو ‘ كلذ يف هتلماعم زاج « قفنأ وأ عفدو بات اذإف ( هقفنأ الإو هملع نإ

 . ىرتشا ام

 اهارستو اهارتشا ( ةارتشم ) ةمأ ( ةرستمل ) ةديبع يبأ ريغ صخر ( و )
 تجرخف ةمأ اهنظ ) ام كلمت هجوب هدي تلخد وأ ى هل اهبهوف هريغ اهارتشاو

 ىلع اهعماجي مل هنكل ى اهعماج ولو هنآل دوهشو يلوب ( اهحاكن ددجي مل نإ ةرح
 ةرح تناك نإ امأو ى تقتع دقو قتعلاب ملعت ملو ةمأ تناك اذإ كلذو مارح ةين
 اهعنمو اهملعب لع نإ هل الو دعب هجوزتت نأ ا۔ل زوجي الف قتعلاب تملع وأ

 هلمتحيو امل ,لحي الو هل لحت اهنأ كلذ نم صخرأو « قتملاب ملعت مل ولو ةديبع وبأ

 . لطابلا ىلع اهتناعإ هيف نأل ع فيعض وهو فنصملا مالك

 ص ةلسرملا يهو نيي ةرافك يأ ( انيم رفكي نأ ابذاك فحصم فلاخو )
 فلح هنآل ي هملع ةرافك ال نأ كلذ نم صخرأو ىلوأ باب نم ثنح نإ اذك و

 ( نيدقنلا يف ةبير ال نأ يفو ) « للا ريغ نآرقلا ظافل أ نأل ى هللا ريغب
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 عيبم قحتسا نإ عئاب ىلع عجري له ‘ رئاج نم ناك نإو
 ر . ح نم : ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 يفو ( رئاج نم ناك نإو ) اضحم ساحن ولو ةكسلا رئاس ايهلثمو نيككدللا
 رجي ال مارحلا رذبلا نأو « نيدقنلا ريغ ولو ى مارح هنأ ملعي مل ام رئاجلا لام لكأ
 راملا هلف « راتلا يف راك دلاو ع ثرحلا يف مارحلا رقبلاو ءازنإلا يف اذك و « مارحلا
 رذبلا ةميقو هلثم وأ راكدلا ةميقو ةرقبلا ةرجأ مرغيو دلولاو هعاونأب بطحلاو
 امأو صخ رلاب سانلا قفأ انئاملع ضعب نع انباحصأ ضعب ركذو ى طقف هلثم وأ

 . هسفن قداضو اهب ذخأ ءاش نمف ةدشلا

 لأم راجلا الو “ هديس لام دبملا الو اهجوز لام ةجوزلا بيرتست الو

 هذخأ هيبنت : هلوق ىلإ صخر : هلوق نمو ‘ هميرغ لام ميرفلا الو ‘ هراج
 ٠ ملعأ هللاو ريسلا نم بوقعي أ ةمح رت نم هللا همحر

 نمثب هلوق وأ ( عئاب ىلع ) : هلوق بئانلاو لوعفم ءانبلاب ( عجري له )
 امنإف اذه ىلعو يرتشملا عجري له يأ ى لعافلل ءانبلاب وأ يرتشملا وه عجارلاو
 يأ يرتشملا ةقيقح عجارلا يرتشملاب دارملا نأل ةركن كلذ دمب رتشم ظفلب ءاج
 فرمملا ظفلب هداعأ هنأكف“دحا و ىنعملاف « ناك ايأ ام ايرقشم رتشم دارأ و ناك

 . هسفنب يرتشملا هقحتسا ولو ( رتشم نم عيبم قحتسا نإ ) ةيقيقحلا لاب

- ٥٧٣ 



 ضوع ال : لسقو ء فالخ ؟ قحتسا موي هتميقب وأ ضوع وأ نمللاب

 ك عيبل ا دنع طرش نإ

 يذلا نمثلاب عئابلا ىلع يرتشملا عجري يأ عجريب قلعتم ( نمثلاب ) : هلوقو
 موي هطرتشي مل ولو ( ضوه ) ب عجري ( وأ ) “ حيحصلا وهو عئابلل هاطعأ
 ص ىضم ابف لثملا انركذ دقو لوصألاو ضورملا يف لثملا ضوعلاب دارملاو ءارشلا

 مل تاإو ى ءارشلا تقو نم ضيوعتلا ىلع مالكلا هيلع ينبيل ضوملاب هنع ربعو
 يف ربتعيو ( ؟ قحتسا موب هتميقب ) هيلع عجري ( وأ ) ةميقلاف ى ضوعلا نكمي
 نإ ءيشلا بحاص يرتشملا كراشيف يرتشملل هملسيف عئابلا هيف داز ام موقتلا

 وأ هلثم هبحاص هيطعي وأ « هرك ولو ةكرشلاب هيلع كح وأ ءيشلا بحاص يضر
 كراشي وأ هعزنيف هتميق عئابلا هيطعي وأ ى داسف الب عزني ناك نإ هعزني وأ هتميق

 ةميقو عيبلا موي ةميق نيتميقلا ىلعأ يرتشملل نأ يشحملا رهظتسا و “ءيشلا بحاص
 لمحي نأ قحأ ملاظلاو « ملاظ هنآل هريغل عيبملا نأ عئابلا ملع اذإ قاقحتسإلا موي
 . ( فالخ ) ؛ هيلع

 دحاو سنج امهو امهدح ] قحتساو “ ضرمب ضرع ف عيبلا ناك نإ رظناو

 اعيب سيل هنكل سنج يف اسنج هل ضوع ولو هنآل « لوألا لوقلا هيف نكمي
 الب هلثم يف سنج ءاطعإ وه ذإ آلوأ رهاظ وهو نايضب عيب ربج وه لب هبابرالف
 . لوألا رهاظلاو “ روضح

 ؛ طرشلاو عيبلا زاوج ىلع ءانب ( عيبلا دنع طرش نإ ضوع ال : ليقو )

 ضوعلا لطبيف طرشلا نالطبو عيبلا زاوج : ليقو ط هدعب ولو زوجي : ليقو

 يف ردص هبو “ ضوملاو عيبلا لطبيف [امم انالطبب : ليقو “ طرتشا نإ
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 ء سنجلا قافوب لوصألا ين زاجو

 ضوعلا طارتشا زاوج يف ءايلعلا فلتخا : لاق ذإ ضوملا باب يف « ناويدلا »

 مهنمو “ طرشلا لطبأو عببلا زاجأ نم مهنمو ى عيبلا عم يأ ص هلطبأ نم مهنمف

 . ها ‘ طرشلاو عيبلا زاجأ نم

 ىلع نونمؤملا » : ملي هلوق نع ناديمب هدحو طرشلا نالطب و اعم ايهنالطبو

 قحتساو طرتشي مل اذإف « عيبلا دنع طرش نإ ضوملا زاوج ىلعو « « مهطورش
 هتميق وأ هلثم وأ عئابلا ىلع هدي نم جرخ يذلا نمثلاب يرتشملا عجر عيبلا
 لوقلا ىلعو “ عيبملا قحتسي مل ولو كلذب عجرب اهنالطبب لوقلا ىلع اذكو
 عجرب “طرش" نإ الإ ضوع ال هنأ ىلعف كلذكف قحتسا نإف “طقف عيبلا زاوج
 . ىطعأ امب

 لوصالا يف لثملا رذمتل ضورملا يف ال ( سنجلا قافوب لوصالا يف زاجو )
 اهيف لئاا رسيتل ضورملا فالخب قاقحتسالا دنع هملإ لصوتي الف هرسمت وأ

 ابس الو “ قاقحتسالا لبق هضيوعت ىلإ ةجاح الف قاقحتسالا دنع هيلإ لصوتبف

 : لاقي دقو ى لثملل ادوجو لهسأ هنأل ضيوعتلا مدعب ىلوأ وهف نزوي وأ لاكي ام
 صوصخ تقو هل ناك نإ قاقحتسالا لاح دجوي ال دق نوزوملاو لبكملا نأ

 عيبلا زيجم مهنم نأ ايس الو « هنم عنام الو ، كلذل ضيوعتلا هيف رفتفيف راثلاك
 ام ال قيقحتلا وه اذه ى لالح ميرحت وأ مارح ليلحت اهيف نكي مل ام طرشلاو

 رهاظلا نكلو ى ضيوعتلا زاوج نم عناملا وه لثملا رذمت نأ نم خبشلا مالك هموي
 ى هيفام "رم دقو « ةعيب يف نيتعيب باب ىلإ برقأ ضيوعتلا باب نأ يدنع

 ص طقف لوصألا يف وأ ضورملاو لوصألا يف ضوملا زوجي نم : مالكلا لصاحو
 ى ال "وأ لوثصألاك سنجلا قافو طرتشي له : لوصألاك ضورملا يف زاوجلا ىلعو
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 نيبو ص رئبو نبع نيبو طئاحو ضرأو راجشأ نيب نإو : ليقو

 ‘ لوصألا سانجأ فلاخت ول و : لىقو > ةرومطمو راغ

 ، بوبحلا يف لثملاو س ناويحلا يفو ىورشلا زوجو

 ةلخن الو ى نامر ةرجش يف بنع ةرجش ضوعت ال : لوصألا يف طارتشالا ىلعو

 . كلذ وحنو “ ضرف ةلخت ي ةوجع

 ةرجشو ى ةرحش ف ةلخنك ى ةفلتخ ) راجشا نيب نإو ) زوجي ( : ليقو )

 طئاح ناك ءاوس اقلطم ( طئاحو ضرأ ) نيب ( و ) بنع ةرجش يف نامر

 ةيقاسو امهادحإ نيبو ( رئب و ننيع نيب و ) ى اتيب وأ اراد وأ « هوحن وأ نانج

 سفنو لجام نيبو ى ( ةرومطمو راغ نيبو ) عطقنت الو يرجت رجي وأ داو نم
 . ةرومطمو راغ نم دحاوو امهدحأ نبو اهدحو ةىقاس

 لصأ يف لصأ ضوميف ( لوصألا سانجأ تفلاخت ولو ) زوجي ( : ليقو )
 ءاملا يف زوجي هنأ : « ناويدلا ه يف ركذو . ةلخن يف راغو رئب يف ةرجشك « اقلطم
 قرلنلا يف زوجي هنأو « رابآلاو نويملا يف هزاوج ركذ امدعب هعيب زوجي ايك

 يف لشملاو “ ناويحلا يفو ) “ ىورشلا ضيوعت يأ ى ( ىووشلا زوجو )
 ه۔ذأ عم لثملا ىلع رصتقي ملو ى اننفت هب ربعو ى لثملا ىورشلاب دارأ ( بوبحملا
 لمتحي هنإف ص هيف لمأتيل هظفلب « رثألا » مالك ةياكحل ادصق راصتخالا ددصب

 يف لثملاو : هلوق وه زيوجتلا طحم نوكيف ةميقلا وأ نمثلا ىورشلاب ديرب نأ

 يف زيجأو ى قاقحتسالا لبق لثملا ضيومت دارملاو 4 لوألا رهاظلاو بوبحلا
 . ةمذلا يف ال صخشي كلذ يف ضوملاو ى رم اك اقلطم ضورملا
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 ريغ يف كرتشم ضوعي الو ، طقف لوصألا يف طارتشا راتخملاو

 هنم قحتسم هف عجري دقع يفو هلثم ف زاجو ‘ هكعك كرتشم

 . ةيلوتو ةلاقإو عيبك هبحاص ىلع

 ضوعال هنأ راتخملا نأ ىنعملاو هطارتشا زاوج يأ “( هطارتشا راتخاو )

 رذمتل ( طقف لوصألا يف ) لوصألا يف الإ هطارتشا "حصي ال هنأو هطارتشاب الإ

 لوصألا يف زوجي هبأ يدنع قحلاو ى ناويحلا يف هبشلا ةلقو ضورعلا يف لثملا

 نيح نم دصقي مل ذإ رفتغم. ريسيلا توافتلاو اهناكمإ و ةلثاملا حوضول ضورملاو
 لع فلتسا دقو « ىلوأ باب نم هريغ يف زاج ناويحلا يف لثملا زاج اذإو ى دقعلا
 ناويحلا يق لثملا تبثأ هارتف هدجي لف هبحاصل هلثم درب نأ عفار ابأ رمأف يعابر

 لثملا توبث ىلع ليلد ضرقلا باب لب “لثملل فلست هنأ مولعم فلست نيح نم لب
 . لثملا در ىلع ينبم هنأل ض ورملا يف

 « ( همكع ) عانتما ( ك كرتشم ريغ ) عيبم ( يف كرتشم ضوعي الو )
 يف كرتشم وهو ( هلثم يف زاجو ) “ كرتشم عيبم يف كرتشم ريغ ضيوعت وهو
 ص هلك اكرتشم هيف ضوعتو هلك اكرتشم عيبت نأ كرتشملاب دارملاو « كرتشم

 . اهيف كرتشملل ناكلاملا دحتا دقو

 - ءاخلا حتفب - ( هنع قحتسم هيف عجري دقع يف ) تبثي امنإ ( و )

 وهو قاقحتسالاب ءيشلا هنم ذخؤي نم هيف عجري يأ ، لعافلا بئان « هنم » و

 ى مهوحنو يلوملاو ليقملاو ى عئابلا وهو هسبالم يأ « ( هبحاص ىلع ) يرتشملا
 تاين ناعيب اهنال ( ةيلوتو ةلاقإو عيبك ) هيلع هقحب عجرب الثم يرقشملا نإف
 ذخا يذلا وا عئابلا وه لبقا يذلا ناك ولو ضوملا لطبب مل قاقحتساب الطب اذإف
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 لصأ يفو ةراجإو قادصو نيد يف ذوخأمو باوثل ةبهو ةلدابمو

 « صخش لصأ نم فرع نانج يفو نيعي مل نإو

 وه يناثلا ناك ولو « كلذك هيف رمألا ايناث هل عاب يذلا اذك و ‘ عئابلا وه ةيلوتلا

 نكمي هنآلف عئابلل ناك اذإ امأو ، لاكشإ الف عئابلا ريغل ناك اذإ امأ ى لوآلا

 نأب لىقأ يذلا لوألا عئابلا ررحتف ام هجوب هكلم نم هجرخأ دق هيرتشم

 . ضوعلا بلطي

 قادصو نيدت يف ذوخامو ) ‘ باجتسم وأ ىضم ( باودل ةبهو ةلدابمو )

 ملسلا الإ ، قالخألا مراكمب طول وأ ةضوامم ضحم وه ام كلذ وحنو ( ةراجإو

 ص ةمصولا يف الو ى باوث ري_فذل ةيملا يف زوجي الو « ضيوعتلا هيف زوحي الف

 : لوقي نأ لثم ‘نيعم ريغ ولو هب ىصوأ اذإ ةيصولا يف هزاوج ىدنع قيقحتلاو

 اهذخأ ىلوألا تقح ةسا نإ هل اضوع اذك ةلخن تلعحو اذك ةلخنب نالفل تدصوأ

 تقحتسا اذإ ةيفلا يفو

 . اهضوع

 ق هل بوهوملا لوخدب يضرو بها ولا ةايح يف تقحتس

 نأ لثم ى لصأل اكلام نكي ل ولو ( نيعي مل نإو ‘ لصا يف ) حص ( و )
 ىلع ربجأ ىرقشا ام قحتساو كلذ لعف اذإ هنإف « اذك ضوع كل نإ : لوقي

 هكلمتب وأ اضوع هل نوكي ام هل يرتشي نأ هسفن ضوملاف لخدي لوقي نم لوق

 ضوعلا زوجحم دعب لاق ذإ “ فنصملا مالك قفاوب ال كلذ نكلو “ همطعيف ام هجوب

 فرع نانج يفو عئابلل لصأ يف دارأ هلملف « نذإ الب ال ريغلا نذإب ريفلا لام نم

 عم رركتي نكل - ةددشم ءاخلا رسك و نيشلا مضب - صخ صخش لصأ نم هل

 ع لومفملل ءانبلاب ( صخش لصأ نم فرع نانج يفو ) ى نيمي مل نإو : هلوق
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 الب هلام نم مهيلع ةفيلخلا هطرتشا نإ زاجو « مهيلع هطرتشي الو

 ‘ مهيلع هنم عوج ر

 دارملاف ع ةفاضإلاب ناك نإو “ فرع : هلوقل ابانطإ نوكيف هل كلم لصألاو

 . لصألل كلاملا صخشلا نذإب

 مهلام عاب اذإ ( مهيلع هطرتشي ال ) ال ضوملا ةفيلخلا طارتشا زاج ( و )
 فقاولا وأ دجسملا لام عيب دجي مل نإ هنأ رهاظلاو « رجألاو دجسملا مئاق اذك و
 ضيوعتلا زاج دب الو“عيبلل ركذ ام جاتحا دقو ضوملاب الإ نونجملا وأ متيلا وأ
 وأ عيبل! نم ادب دجي مل اذإ ةفيلخلاك نونجملاو متيلا مئاق نأو « رك ذ ام لام نم

 مامإلا نأو ع هللا ءاش نإ يتأي اك ايمل حلصي ام يف اهملع نأ ىلع امهل حلصألاب ذخأ

 ةحص ركذ ام ىلع طرتشي امنإ نكلو ص كلذك ةعاملاو ىضاقلاو ناطلسلاو

 . مهلام نم ضوع اذإ ءاعدإلا ال قاقحتسإلا

 لقاع لكو مئاقلاو رومأملاو ليكولا انه هلثمو (ةفيلخلا هطرتش! نإ زاج و)
 هل نم هعاب وأ هلام عاب اذإ ( مهيلع ) عيبلا رشابي مل ولو هبلع روجع ريغ كلام

 ‘ضوملا نمثب فقولا وأ دجملا ىلع وأ ( مهيلع هنم عوجر الب هلام نم ) هعيب
 هطرتشيو « مهيلع ءيش الو { ملام نمث مهل لب مهلام نم عاب ام نمث دادرتساب الو

 ص تبث اهلاومأ نم عاب امع مهيلع هطرتشا نإ و « نونجملاو لفطلا هنبإل بألا
 ص هل ضوع الف يرتشملا ملع نإف ى ركذ ام لام نم مئاقلا وأ ةفيلخلا هطرش نإو

 : هل لاق وأ ركذ نمل عيبملا لاملا نأ ملمي مل نأب رك ذ نم لام نم هنأ ملعي مل نإو

 دنع نمثلاب هيلع عجرب نكلو ى اضيأ ضوع الف بذاك وهو يلام نم ضوعلا نإ
 زوحي كلذك و “ لوآلا حيحصلاو ى هلام نم ضوعلا هل : ليقو “ قاقحتسإلا
 . اكرتشم اعاب اذإ هلام نم نيكب رسثلا دحأ ضيوعت
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 هلام نم قلع ايف لعج نإو س هنذإب هريغ لام نم نإو عئابللو

 ضوعلا فقوم هريغل فقو ام ف وأ ةطعلا وأ رايخلا عيبك هريغل

 ؛ ضوعلا حص هيلإ راص نإف ث اضيأ

 امع ( هنذإب هريغ لام نم نإو ) يرتشملل ضوعي نأ ( عنابلل ) "حص ( و )
 ىلع ضوملا لطب ه۔_ذذإ الب هريغ لام نم ضوع نإ و ؛ هسفن لام نم عئابلا هعاب
 وأ لفطلا هنبإ لام يف ضوع نإو ى هلام يف ضوعلا تبث : ليقو ى حيحصلا
 هذخأف هنذإب هريغ لام نم ضوع اذإو « تبث هسفن لام نم عاب امع نونجملا

 مل نإ ءيشب عوجر عئابلا ىلع هبحاصل سيلف هارتشا ام قحتسا نيح يرتشملا

 . عوجرلا طرتشي

 ةيطعلا وأ رايخلا عيبك هريفل هلام نم قلع ايف ) ضوملا عئابلا ( لعج نإو)
 ةيطعك (هريغل فقو ام ) لك ( يف وأ ) درب وأ لبقي ىتح فقوت اهنإف “ ( بئاغل
 وحن وأ ةعاج وأ ناطملس وأ مئاق وأ بأ وأ ةفيلخ هل لبقي مل نإ نونجم وأ لفطل

 فقوت اهنإف دبعل ةيطعلاكو“مهف ركذنم لوبق وأ ةقافإ وأ غولبل فقوت اهنإف«كلذ
 هب رجأتسا امو “ دوهش ريغب ةأرما هب جوزت ام لثمو “ قتع وأ ديس لوبقل

 قحتسا ائيش لمع اذإ هنأب لوقلاو لمملا متيىقح هقحتسي ال هنأب لوقلا ىلع آريجأ

 يف لخدي مل وأ ريجأ هب رجأتسا وأ هب هقحتسا ام لمعي مل ام فقويف هبوني ام

 لمملا ىلع ربجيو هل وه : ليقو ‘ لخدي ىتح هل نوكي ال هنأب لوقلا ىلع لمملا
 ضوعب نأ كلذ نموكلذ هشأ امو هانركذ امم هريغ لام نم هيلإ قلع ام لثمو

 . ضوعلا حص خسفنا وأ نهرلا كف نإف ى انوهرم هل

 يف اك ص ال : ليقو ص ( ضوعلا حص هيلإ راص نإف ه اضيأ ضوعلا فقو )
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 قحتسا نإ نمثلاب عئابلا ىلع عجرو هيلإ قلع نمل راص نإ لطبو
 ضوع يف ضوع عنمو 2 هلثم ضوع همزل هرغ نإ الإ هيرتشم هنم

 2 نهر ف نهرك

 نمل راص يأ ( عجرو ) ، هاوس ( هيلإ قلع نمل راص نإ لطب و ) « ! ناويدلا ه
 ' امنإو ‘ عئابلا نم يأ ( هنم ) عيبملا ( قحتسا نإ نمشلاب عئابلا ىلع ) هيلإ قلع
 ع هديب ناك دق هنآل ءارمكلاب يرتشملا دي يف قاقحتسالا نيح هنأ عم هنم لاق
 يرتشملا يدي نم قحتسا اذإ هنألو ى هدي نم لاقتنا دعب يرقشملا ديب ناك امنإ و
 كلذ يرتشم يأ ى ( هيرتشم ) هعاب ىتح هل هنأ يعدملا عئابلا نع ىحتسا دقف

 ةبتر يف هنأل هدرتشم ىلإ هنم « ءاه ه عجرت نأ كلو ى عجر لعاف وهو « عيبملا

 وأ قلعم ضوملا نأ هلفلعب ل نأب هل ضوع نم ( هرغ نإ الإ ) رخأت ولو ميدقتلا

 قلع اذإ اذك و يرتشملا ربيختب نمثلا وأ ( هلثم ضوع همزل) هريغ ىلإ فوقوم

 كلذ لثم ضوعي وأ ةميقلاب يرتشملا عجرب : ليقو ى هلبقي ملف هضوع ام هيلإ

 ءاوس قحتسم ضوع لك ىف ةلأسملا قاس فنصملا نأ لمتحيو ىدرغي مل ولو ضوعلا

 رابتعاب عئابلل دئاع هنم :يف وض وملل؛قحتسا:يف ريمضلانوكمف“ال مأ اقلعم ناك

 دئاع وأ عيبملا قحتسي مل نإ هيلإ عجرب رهاظلا بسحب هنأو هل ضوعملا هنأ

 يف هنأ رابتعاب هنم قحتسا هنأب ريبعتلا حصو ى ميدقتلا ةين يف هنآل يرتشملل

 . ضوع هدي

 نأ نع الضف ضومعلل كلام ريغ يرتشملا نآل ( ضوع يف ضوع عنمو )
 نإف “( نهر يف نهر ) عنم ( ك ) قاقحتسإلا لبق هيف هل طيلست الو هبف ضوعي
 ىلإ هل آمو نهرلا هبف ذخأي نأ نع الضف نهترمهلل اكلم سيل و لاملاب ةقث نهرلا
 نإف ضوعلا فالخب نهترملل ةلجلا يف هيلع طلستلا ناك نإ و عيبلا وأ نهارلا
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 2 دد__عت نإ و ضوع ف ضوع زوجو « هكعك هلف ضوعو

 ه
 ع ونب وأ 4 اص وأ إمهسل فلتم ف ال ىوعدو قاقحتسا ف حصو

 ‘ لوق ىلع يرقشملل ضوعلا ناك عيبملا ىحتسا اذإ و > ض ومنلل هف فرصتلا

 (هسكحعك) نهر يف يأ ( هنف ضوعو ) : لاق اك ، رخآلا يف امهدحأ زجي مل اذلو

 . ضوع يف نهر وهو

 هلزنم بقرتملا كلملل اليزنت دح الب ( ددعت نإو ضوع يف ضوع زوج و )
 قحتساف لوآلا ضوعلا ين لخدف ىرتشا ام قحتسا نإف هيلعو < لصاحلا كلملا

 ىلإ زواجي الو ى نمثلإب حج ر ىلاعتو هناحبس هللا لبق نم ءاج امب يناثلا فلتو

 قحتساو لوألا يف لخد نإو“اذكهو يناثلا قحتسا نإ هيلإ زواجي امنإ و ثلاثاا

 ص هيف لخد ثلاثلا ةدرف عئابلا مصاخف ثلاثلا يف مث قحتساو يناثلا يف مث

 لخد ةرب عئابلا (نهدر نإو ى يناثلا اذك و « هيف لخد لوألا در نإ و
 . لوآلا يف

 ام قحتسا اذإ : لوقي نأب ( قاقحتسا يف ) ضوملا طارتشا ( حصو )
 ينبيل اهداعأ بابلا ةلأسم هذهو ‘ اضوع اذك يف تلخد هيعدمل تبثو تيرتشا

 كل سيل تعب ام نأ ىعدا اذإ لوقي نأب ( ىوعد ) يف حص ( و ) :هلوق اهيلع
 فلتم يف ال ) مصاخأ ال وأ ىوعدلا ةحص رظتنأ الو ث اضوع اذك يف تلخد

 ص قولخ ببسب وأ هللا لبق نم ءاج امم ( فلاتملا نم عونب وأ ةقعاص وأ ليسب

 ؛ عيبلا لطب : ليقو ى ه .الك رهاظ ىلع هدحو ض وعلا لطب كلذ يف ضوع نإ و

 يف اهضعب ضوع يف اضوع وأ هنم ءاش ام لخدي ًاددعتم اضوع هل ضوع نإ و
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 دحأ وأ نالف يلع هقحتسا نإك هطارتشا يف رتشم صختسا نإو
 نالف مكحب وأ نالف ةداهشب وأ هناكم وأ اذك تقوب وأ اذك ةلبق نم

 ! زاج يل ضوع اذهف

 ىلإ دحاولا ضعب ىاع نإ اذك و ص زاج ىوعدلاب اهضعب و قاقحتسالاب نيتروصلا

 ىلإ لوآلا قلعو ضوع يف ضوع اذإو ‘ ىوعدلا ىلإ هضعبو قاقحتسالا
 لخد لوآلا قحتساف قاقحتسإلا ىلإ ثلاثلاو ىوعدلا ىلإ يناثلاو ، قاقحتسالا

 ء هيف لخد هدرف لوآلا يف عئابلا مصاخف ثلاثلا يف لخدف يعداف يناثلا يف
 لوآلا يف عجر لكلا هر نإو ى هيف عجري مل هةدرف يناثلا يف مصاخ نإو
 . ىناثلا ين ال

 : هلوق ( ك هطارتشا يف ) صوصخلا بلط يأ « ( رتشم صختسا نإو )

 ةليبق نم دحأ ) هقحتسا نإ ( وأ نالف يلع ) تيرتشا ام يأ «( همتحتسا نإ )
 يلع قحتسا نإ ( وأ اذك ) تقو يف يأ “ ( تقوب ) "يلع قحتسا نإ ( وأ اذك

 هنأ لبق نإ ( نالف ةداهشب ) قحتسا نإ ( وأ ) ‘ اذك ناكم يأ ى ( هناكم ) ب
 ةدحاو ةداهشب ىحتسا نإ وأ « ضوملا لوزن يف هب ىفتكا دحاو ولو دهش نإ
 ص ( زاج ، يل ضوع اذهف “ نالف مكحب ) قحتسا نإ ( وأ ) “ اذك ةليبق نم
 حصو “الإو ضوملا هلف طرتشا ام عقو نإف ى اهصخ اذإ ىوعدلا يف اذك و

 ملهلا عم ضوملا زوجي الو « عئابلا ىلع نمثلاب عجريو اضوع هل سيلف قاقحتسإلا

 ةكرشلاب ملعمأ هنيعب عئابلا وأ يرتشملا هملع ءاوس امصخ وأ اكيرش عيبملا يف نأب
 لطاب عيبلا نإف ى عئابلا ريغ لام ىلع عقو اذه ىلع عيبلا نأل « اقلطم مصخلا وأ

 . ضوعلا تبثي فيكف
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 نيعئاب نم دحاو مهس يف وأ ةقفصلا ضعب يف ولو هطارتشا حصو

 هتلغ و ضوعلا مكحو نيعئابلا دحأ ىلع ناو نييرتسشم نم دحاول وأ

 هب ةعفشلا ذخأكو هعفن و

 قحتسا نإ : لوقي نأ لشم ( ةقفصلا ضعب يف ولو هطارتش ثا ةحصو )

 وأ ه انمث هفصنب كيلع عجرأو هفصن يف لخدأ يل ضوع اذكف كنم ثيرتش ثاام

 قحتسا نإ وأ هلك تيرتشا ام تكرتو هلك ضومعلا يف تلخد هضعب ىتحتسا نإ

 يف ضوع اذكف قحتسا نإ : لوقي نأ لثمو ع هرادقم ضومل! يف تلخد هضعب

 رثكأ وأ نينثا ( نيعناب نم دحاو مهس يف ) كلذ وحن ( وأ ) كلذ وحن وأ هفصن
 ىلع ال رثك أ وأ ايهيمهس نع نينثا ىلع وأ همهس نع دحاو ىلع ضوعلا طرتشي نأب

 ( نييرتشم نم دحاول وأ ) كلذ ونو ‘ طقف دحاو مهس هضعب نع وأ يقابلا
 ضوملا ىقابلا نود رثكأ وأ دحاو طرتشيف ددعتم يرتشي نأب رثكأ وأ نينثا

 . همهس ضعبل و 1 همهسل

 لاق عئابلا ددمت اذإ رثكأ وأ نينثا ( نيعنابلا دحا ىلع ) هطرش ( نإو )
 وأ هلك ضوعلا نم ةيربتلاو : مهنع هللا يضر ركمب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 نإ هل ام سأر كردأ هللا نم ءاح اب ضوعلا فلت نإ و « ةزئاج هبوجو دعب هضعن

 . عيبملا ىحتسا

 همرح وحن نم هنع ةرضملا عفدو هب ةرضملا يف مدقتلاك ( ضوملا كح و )

 ةعفشلا ةىهك كلذ نم ( هب ةعفشلا ) ذخأ لثمو يأ “ ( ذخاكو هعفنو هتلغو )

 ماع ىلع صاخ فطع هلك هركذ ايف فطملاو فوطعم مس . ١ .4 فاك و لاو ‘ اهعىبو

 :71 ىلع ال ضوعلا ىلع فطعلا ناك نإ الإ ك»> : : هلوق ف لخاد كلذ نأل
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 هجارخإو هنيع فلت اهب نكي مل نإ هحلاصم نم عنمي الو عئابلل

 . ( هتراعإ و هءاركإ زاجأو » هام نم

 يف هلثم وه معن نهر حيحصلا ىلع نهرلا ةلغ نإف ى نهرلاك سيلف ( عئابلل )
 يرتشملل حصي ال هيف ةذايزلا نم عنم ولو « هحلاصم نم عنمي ال نأو هب ةعفشلا ذخأ
 ضوعلاب ةعفشلا عئابلا ذخأ نإف « دعب هيف لخد ولو ى هبف هلوخد لبق هب اهذخأ

 يف رخآلا عيبملا عم ضوعلا كرتشي نأ لثم دعب يرتشملا هيف لخد ولو « تحص
 يقابلا وأ ىرخأ ةيمست عابتف ءيش نم ةيمست ضوعلا نوكي نأ لثمو عفانلا
 ضوملا اهيف حصي ةدقع لك يف مالكلاو ى عئابلا وه هلك كلذ يف عيفشلاف هلك
 هنكلو ص ناكمإلا بسحب يتأي وأ رم ابف ضيوعت عم ءارشلا ةدقع يف مالكلاك
 ص قادصو ةرجأك عيبلا وح نم رم ابف ضوعلا هتابثإب كلذ رك ذ نع ىفتكا
 اهقاقحتسا عئابلا فاخيف ريناندلا هذهب اذك يرتشي نأ لثم نمثلا يف اضيأ تبثيو
 يرجتف لوصألا ريغ يف هتوبثب لوقلا ىلع ضوعلا طرتشيف اهيف ىوعدلا وأ
 هيق كراشم وأ عئابلا ريغل عيبملا نأب يرتشملا ملع اذإو ‘ كلذ يف اهلك ماكحألا
 . زجي مل مصاخلا ملعي مل ولو هيف مصاخم عئابلا نأ وأ هف مصخ انالف نأ وأ

 هريك دتو هشرح لثم ضوعلا يأ ى ( هحلاصم نم ) عئابلا ( عنمي الو )
 وأ هداسف فيخ وأ هنم دسف ام حالصإو تيم بطح عزنو هراصحو هذاذجو

 ءانب مدهو اهلتقو ةلخن وأ ةرجش ملقك ( هنيع فلت اهب نكي مل نإ ) هيقسو هتيوقت
 ةبهو قادصإو عيبك ( هكلم نم هجارخإ ) اهب نكي مل ( و ) .اهنفدو رئب وأ
 نم هجارخإ ىلإ نايدؤي هضيوعتو هنهر نأل ضوعي الو هنهرب الف هب راجئتساو
 نكل ( هتراعإو ءءاركإ زاجأو ) هلمف لطب يرتشملا نذإ الب لعف نإو ى هكلم
 ول.لب “ رخآ هل ضوعي هنإف هللا نم ءاج امب ولو فلتف هراعأ وأ داركأ نإ
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 وأ سرغ وأ ءانبك لوألا هلاح نع هف ربغم ثادحإ نم عنميو

 نم عنم الف اذكه هلصأ يف طرتشا نإو ، ضوعلا نيع نإ رفح

 ء هضوع نم رثكأ هيف يقب ام هفالت

 سيلو “ صقن ام هيلع كردأ ةراعإلا وأ ءاركلا يف ضيوعتلا نع صقنف فلتي ل

 ةراعإك لوصألا يف زوجت ةراعإلاو ى اصقن الو اضوع كردي ال هنأ مهوتي ايك

 . ىنكملل رادلا

 ثادحإ نمو ميرحلا يف ثرحي ال ام همرح يف ءيش ( ثادحإ نم عنميو )
 ضرالا كات يف ( ءانبك لوألا هلاح نع هيف رتيغم ) ثادحإ نمو هملع ةرضم

 هيف ربغم : هلوق هيفاند الو « سأب الف هقوف لوألا ءانبلا ىلع ءانبلا ةدايز امأ و

 كلذ نم هعني مل الإو ( ضوعلا نتيع نإ رفح وأ سرغ وأ ) لوالا هلاح نع
 كرتيو هعنمي هنإف هلك رييغتلاب لصأ معي نأ دارأ نإ الإ ريغملا ثادحإ نم روكذملا

 ؛ اهضعب يف ولو ريغتلا نم هعنم هتنمد ضوع نإو “ ىرتشا ام رادقم ريغت الب

 . هريغ عنمي نأ ىلوأف عئابلا عنمي يرتشملا ناك اذإو

 نم عنمي الف ) انيعم ال امئاش ( اذكه هلصأ يف ) ضوعلا ( طرتشا نإو )
 دارملا ضعبلا كلذ باسحب ( هضوع نم رثكأ هيف يقب ام ه ) ضعب ( فالتإ
 ص لقأ ال رثكأ وأ ضوعلا لثم يقب ضعبلا كلذ فلتأ اذإ نوكي نأب هفالتإ
 رادقم هل يقب ام خيشلاو ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأو « ناويدلا » ةرابعو

 ضمبلا نع هضوع رادقم هل يقب ام اهانعم نإف ى مهوت اك ال ةحيحص يهو هضوع

 . هفالت ! دارملا
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 ٠ ك دحسم 4 لعج وأ قادصإ وا ةبه وا راجئتسا

 1 اضوع هتوبث دعب ( هضعب نم وأ ) ضوملا يأ ‘ ( هنم ءاربإلا حصو (

 وأ ضوعلا نم ةئربتلا دعب نمثلا هلو « هف لوخدلا ىرتشملا قاقحتسا دعب وأ "رم

 ع نمثلل كرت عيبملا قاقحتسا دعب ضوعلا نم هتئربت نإ : لاقي دقو ع هضعب
 لب “ نمثلا نم ضعبلا لباقي امل كرت عيبملا قاقحتسا دعب هضعب نم هتئربت اذك و
 نم ةئربت نمثلا نم ةئربتلاو ؛ هسفن ضوعلا ذخأب هنأب لوقلا ىلع نيعتم كلذ

 نم ءاربإلا زاوج يفو “ ضوعلا نم هلباقي امل ةئربت هضعب نم ةئربتلاو ‘ ضوعلا
 ضعب ءاقبإ و ع نهرلا ضعب خسف زاوج ىلع ليلد يقابلا ةحصو ث ضوعلا ضعب
 . ةدحاو نهرلا ةدقع تناك ولو

 هلمج يأ ث ( راجنتسا وأ هارتشا ام رتشم عيبب ) ءاربإلا ناك ( نإو )
 جارخإلا نم كلذ وحنو ةربقمو ( دجسم كل لعج وأ قادصإ وأ ةبه وأ ) ةرجإ
 قحتسا نإ نمثلا هلو هبحاص أربأ هنأكف كلذ نم ائيش لعف اذإ هنإف ى كلملا نم

 نإل .ف ى ضوعلا ءزج نم ءاربإ ناك اءزج جرخأ نإف ' هبحاص ىلإ ضوعلا عجرو
 ءيشلا كلذ هدي يف ناك نم عجر هل لعج امم وأ هيلإ جرخأ نم يدي نم قحتسا

 وه دعب قحتسا ام عيب نأل ضوعلا لطبو « نمثلاب هنم ىرتشا نم ىلإ اضوع
 نم ةيمست عئابلا قدصأ نإو ى يتأي اك فنأتسم قاقحتسالا مكحو “ حيحص عيب
 ضوملا لثم ىف اضيأ ةيمستلا ءزج هملع تك ردأ ىرقشملل هنم ضيوعتلا دعب هلصأ

 ائيش هيلع كردت مل دقملا دنع ضوعلا يف اهنأ تملع نإو ، هيف يرتشملا لخد نإ
 ضيوعتلا يف وهو هلك هلصأ امل قدصأ وأ ضيوعتلا يف ام الإ اهل قدصي مل نإ و
 ةيمست وأ هلصأ يرتشملا قدصأ اذإو « اهئاسن قادص : ليقو “ كلذ لثم اهلف
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 . ةهبقلاب ءارشلا نادف نم هل يقب ام ضوعلا نم هل ىقبي نأ نسحتساو

 > ضوعلا تبث عاب ام خسف نإو

 نع ضوعلا لطب يرتشملل هضوع مث عئابلا اهقدص نإو لخد ثيح تلخد هنم

 نيعم ريغ اضوع يرتشملا طرتشا امدعب اهقدصأ نإ و ى امل اقادص تبثو يرقملا

 نإ الإ هتميق وأ هلثم اهل و تبثي الف ضوعلا رادقم نم صقن ام الإ قادصلا تبث

 . ماقملا قيقحت اذه ى هاوس الإ امل سلف تع

 نأ نسحتسا ) هوجولا نم هجوب هارتشا ام ضعب يرتشملا جرخأ نإ ( و )
 الثم ( ءارعشلا نادف نم هل ) يقب ام لثم يأ ى ( يمقب ام ضوعلا نم هل ىقبي

 ريغو ى اضوع هل وكيف يقب ام لباقي ام ضوملا نم هل موقي نأي ( ةميقلاب )
 ف هلوخدل كرتشا ام ضعب عيبب هلك ضوعلا لطبي ن ] حوجرمل ا وهو نسحتسملا

 . ضيعبتلاو كلملا نم جارخإلا

 تبث ) ضوماا هيف هل ضوع ام وهو هعاب نإ يرتشملا ( عاب ام خسف نإو )

 نمثلاب عجرو ضوعلا لطب يرقشملا هعاب امدعب قحتسا نإو ى ناك اك ( ضوعلا
 ملعلاب زيمي ال يبيغ رمأ قاقحتسالاو ى رهاظلا بسحب قحتسملا كلذ عيب ةحصل

 ناك ولو ضوملا لطبيف ضوعلا بناج ف حيحصلا عيبلا كج هيلع مكحيف

 وأ لجألا وأ نمثملا وأ نمثلا يف لهج وحنل خاسفنالا فالخي هبحاص ىلإ عجرب
 ص ضوملا تبثف عقي م هنأكف ةحصلا كحي هيلع مكحن الف ملعلاب زيمي هنإف كلذ وحت

 . ليق اذك

 سال يرتشملا هعاب ام قحتسا اذإ ضوعلا لطبي ال هنأ يدنع حضاولاو
 لب رمأل ا ةقمقح ىفليو عيبلا رهاظب دتعي الف هقحتسم كلم ىلع قاب 1
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 اضوع هف طرشو رجتل ضراقم هارتشا امو > خسفن ا بع نإو

 ٠. . ٠ . ( ضوعلا تدث كلذ لاملا بر ذخأف

 عيب لي ى خاسفنإلا يف تبث اك ضوعلا تبثف عقي مل عيبلا نأكف ى ةقيقحلا ربتعت
 هيف معي مل ول خسفنملا نإف ى قاقحتسا ريغب خسفنملا عيب نم لطبأ قحتسملا

 . ملعأ هللاو ى مهنذإ الب سانلا لام عيب فالخب حصل هخسفي ام

 عيب نأ ىلع ءانب ضوعلا ( خسفنا بيع ) و ىرتشا ام يرتشملا عاب ( نإو )
 توبث عرف هرايتخا نإف ى رايخلا بيعملا يرتشمل نأ ىلع وأ آامزج مات بيملا

 تال ضوملا خسفني الق خسف بيعلا عيب نأب لوقلا ىلع امأو « عيبلاب دادتعالا

 بيعملا يرقشملا در نإ تباث رييختلاب لوقلاىلع هنأب لاقي دقو “ عقي مل هنأك عيبلا
 . هدرب مل نإ خسفنمو

 همهس يف ( لاملا بر ذخاف اضوع هيف طرشو رجتل ضراقم هارتشا امو )
 ةلزنمب ضراقملا نإ انلق ءاوس ( ضوعلا تبث ) ضراةملا هارتشا يذلا ( كلذ )
 نم لطببف همهس ىف ال ءارشلاك ةميقلاب هذخأ نإ امأو « ريجألا ةلزنمب وأ ليك ولا
 ذخأ اهف هلام ردقب ضوعلا ىف همهس لاملا بحاصل تبثيو « ضراقملا مهس ضوعلا

 بحاص ريغل ضراقملا همععإب ولف « ناكيرش اهف امهس ضراقملل نآل طقف ةميقلاب
 تبث حبرلا نم همهس يف ضراقملا هذخأ نإو ؛ ضومعلا خسفنا احيحص اعيب لاملا
 ايهنيب ضوعلاف توافتب وأ ءاوس هاذخأ نإ و ى حبرلا يف كيرش هنآل ضوعلا هل
 همف ام هاطعأف هترجأل ض راقملا حجرو ضارقلا خسفنا نإ و ص همف ايهماهس ردقب

 > هكلم نم كلذ جرخأ دق هنألف لاملا بحاص امأ ى امهدحأل تبثي مل ضوملا

 نإ و ص هكلم نم هجرخأ نيح نم ضوعلا لطب دقو هترجأ هلف ضراقملا امأو
 . لاملا بحاصل هلك ضوملاف هترجأ وأ همهس ضراقملا كرت

_ ٥٨٩ 



 همف طرش 7 ذخأ كب رش مس ف تدث و رتشك عيفشل حصو

 نم ممج و رخ مهماهس همف خسمفن او > ءاكرشلا ةمسقب هتصح ف ضوعلا

 نمثب 44 س ردقب عيبم قحتسا نإ عئابلا ىلع عجريو > هف طورشم

 ذخأ يف هركذي ملو ( عيفشل ) يرتشملا هط رش يذلا ضوملا ( حصو )

 عيفشلل ميبلا دقع هنأك يرتشملا نأل ( ,رتشم ) ل حص ا ( 5 ) ى ةعفشلا

 لوعفملل ءانملاب ( طرش اعيبم ذخا كيرش مهس يف ) ضوعلا ضعب ( تبثو )

 مهسلا يهو هتصح يف ذخأ يأ “ ذخاب قلعتم ( هتصح يف ضوعلا هيف )
 ( ءاك رمشلا ةمسقب ) ضوعلا هف طورشملا روكذملا عيبملا كلذ « روكذملا

 ضوعلا نم هلو ث هلك عيبملا كلذ هلف مهتمسقب هتصح يف هذخأ يأ ى ذخأب قلعتم

 هبنم هلف ةكرشلا يف اولضافت نإو “ سوؤرلا ىلع ءاكرشلا ددع ةلمج نم هبوني ام
 نينثا وأ ةعبرأ اوناك ولو ضوعلا ثلث لف اثلث همهس ناك نإف ى همهس ردقب

 . اذكهو

 ضوملا ف مهس ال_د ن وقبىف ( ( ,مهماهس ) ضوملا ق يأ ء ( هيف خسفناو (

 هنف طرش ث امم يأ ك ( هيف طورشم نم ) عيبلاك اهنإف ةمسقلاب ) مهجورخ (

 . ضوملا

 ) هل امهس هيف ضوعملا عيبملا ناك يذلا كلذ ضوعلا يف ( عجريو )

 7 ٣ ) هل امهس عقاولا ص هيف ضوعملا عيبملا وهو ( عيبم قحتسا نا عئابلا
 ضوعلا يف همهس خسفني ملو ضوعلا يف ي ( همهس ) ردقب عجري يأ ى عجريب قلعتم
 ةمسقلا يف هوطعأ ينعأ ص ضوعلا همف ام اوعاب هءاكرىشو ضوملا هيف ام عيبي مل هنأل

 وأ ردقب : هلوق نم لدب اذه عيبملا كلذ ءارش هب عقو ( ( نمب ) مهكيرل

- ٥٩٠ 



 امهدحأ تام نإ وأ هل ايف لك ثراو رتشم و عئاب ماقمب و ةمق وآ

 هيفو { هيف فرصت : ليق { عئابلا ثراولو اتام نإ ضوعلا لوزيو

 2 امهدحأ وأ اهتوم نيب قرف ال ذإ ، رظن ليق

 الب دحاو قلعتمم دحاوىنعمل يفرح قيلعت هيف لاقي الف «نم هوأ «ين» ىنعمب «ءابلا»
 موقي نأب ص نالوق ؟ ضوعلا ىف لوخدلا موب عيبملا كلذ ةميق ( ةميق وأ ) ةيعبت

 نمثلا نم هبوني امم رثكأ ناك ولو « عيبملا نم هبوني ام ضوعلا نم هل ذخؤيف عسبلملا

 اهخاسفنال ةمسقلا ثيح نم ال ميبلاك ةمسقلا نأ ثمح نم كلذو « ءارشلا يف
 ىلع نوعجريف هؤاكرش امأو ص مهل سيل امو ملام اومسق مهنأل اهضعب قاقحتسإ

 ىلع ىحتسا موي قحتملا يف مهبوني ام ةميقب وأ هتميق وأ هلش وأ هوطعأ ام عئابلا
 لكل ام ردق ىلع مهلك ءاكرشلا نيب ضوعلا كلذ نأ يدنع يذلاو ى ةرم ام

 امهس هيف ضوعملا بيعملا عوقو نأو ى ةمسقلا خاسفنال هيف ضوع ام يف دحاو

 ىلع همهس مامت كرديو “ عيبلاك نوكت الف اهخاسفنال هل ضوعلا تدثي ال مهدحال

 . اهاهمت نإ ةمسقلا خسفنت مل اذإ هعم اومستقا نم

 هماقم يف ررتشمو عئاب نم لك ثراو يأ « (لك ثراو رتشهو عئاب ماقمبو )

 ثراولو ) اميمج ( اتام نإ ضوعلا لوزيو امهدحأ تام نإ هيلع وأ هل ايف )
 اعيمج تام اذإ كلم نم جارخإو فالتإب ولو ( هيف فرصت : ليق ى عئابلا

 عنابل هيف فرصتلا توبثو اههتوب ضوعلا لاوز نم ركذ اهف يأ ى ( هيفو )

 ربخ هيفو أدتبم ( رظن ) اضيرمت سيلو “ ضعب لاق يأ ى ( ليق ) ثراولا
 مدقتي ال مسإلا ءزج نأ عم بئانلا ءزج مدقو : ليق ع لعاف بئان ةلمجلاو

 ةدحاو ةملك تلعج امنإو “ ةدح ىلع ةملك دحاو لك ءازجإ انه هنوكل ةظحالم

 ( امهدحأ ) توم ( وأ اهتوم نيب قرف ال ذإ ) :هلوقب رظنلا هجو نيبو “ةياكحلل

- ٥٩١ - 

 



 انيعم ال طرش نإ الإ يرتشا ام ق قحتسا نإ ىطعأ ام رديو

 > ديلاب ام قحتسا نإ رخآ كردأ نيعملا قحتساف نبع ش

 نكي ملام ةيضوعلا يف قاب وهف ًاميمج اتام ولو هماقمب لك ثراو نأ رهاظلاف
 اضوع يرتشملل عئابلا ض"وع نإ و يرتشملا طرش ام بسحي ىوعد وأ قاقحتسا

 مهكلم نم كلذ اوحرخ ل ام اعطق اعمج تام ولو لزب م ثراو دمب اثراو اذكمه

 . ىلاعت هللا ليق نم ءاج امي فلتي وأ هوفلتي نأ

 حجارلا ىلع رخآ) آضوع ( كردي مل قحتساف مولعم ضوع طرش نإو )
 . ةطرشلل نالطب ةطرتشملا نسملا باهذ نال

 هلثم وأ ( يطعا ام ) يرتشملا كردي يأ ى لوعفلل ءانبلاب ص ( كردنيو )
 هاطعأ ام دارملاو ى فنصملا طخ يف تدجو اذك ى لوعفملل ءانبلاب « هتميق وأ

 لوعفملل نيعضوملا يف كردي ءانب يرتشا امدعب : هلوقبو « هب بسنآلاو يرتشملا

 لباقمو ‘ قحتسا دقو ( يرتشا ام قحتسا نإ ) ام عضومو “ رخآ عفريف

 ىلع ىطعأ ام فلت نإ هلثم وأ ىطعأ ام وأ رخآ اضوع كردي هنإ :لوق حجارلا

 (طرش نإ الإ) قحتسملا ةميقب وأ رخآ ضوعب عجوي هنإ:لوقو “ يرتملا رييخت
 نإ رخآ كردأ نيعملا قحتساف نتيع مث انيعم ال ) نيعم ريغ انوع يرتشملا
 ةربع ال هنأل يرتشملا دي يف يأ: ( ديلاب ) يذلا عيبملا يأ ى ( ام قحتسا
 يف اك الف عيبملا قاقحتسا لبق رخآ كردي نأ امإو ى ءىراطلا نييعتلاب
 قحتسي ىتح نيصت الب هل ض“وع اذإ ضوعلا نييعت كردي ال هنإ اك ى « ناويدلا »

 ىرتشا ام

_ ٢ ٩ ٥ _ 

 



 نأ لبق رئاجب وأ 2 هللا نم تآب ضوعلا نادفك فلت نإ اذكو

 . لوألا نيعب ل نإ رخآ كردأ يرتشملا هيف لخدي

 امه وحن وأ ىراس وأ ( رناب وأ هللا نم تآب ضوعلا نادفك فلت نإ اذكو )

 نإو ( لوألا ) ضوملا ( نيعي مل نإ رخآ كردآ يرتشملا هيف لخدي نأ لبق )
 وأ رئاج هبصغ وأ هللا لبق نم ءاج امب فلتف هنيع مث نعم ريغ اضوع طرش
 امي لوخدلا لبق فلتو رخآ هل ضةوع مث قحتساو هنيع نإو « رخآ كردأ هوحن

 مزلتسي ال لوآلا نأ ىلع فنصملا يرجي نأ لمتحيو ، رخآ ه هلع كردي مل ركذ
 ءيجي ال هنأ ملع وأ ناث هل ءيجيس هنأ دحأ ملعي مل ولو آلوأ يناثلا ىمسيف « ايناث

 مل لوخدلا لبق ركذ امب اضوع هضعب لمج ام عومجب فلت نإ هنأ ىنعملا نوكيف
 . رخآ أ ر دي

 ٥٩٣٣ _ ) ج ٨ لينلا - ٣٨ (



 لصف

 ىلع ةدابز هيف ولو نيع نإ هل ضوع ام رتشم ذخأي : ليق

 دازلاو 2 هنم قحتسا ام ةميق ذخأ هل نأ حيحصلاو 2 قحتسملا

 لصف

 وأ صخ لاب قاقحتسالا موي هيلع قحتسا ام ةميق ( رتشم ذخأي : ليق )
 نييعت ىلع ربجي : ليقو « عئابلل ىطعأ ام : ليقو “ ضوعلا نيعي مل نإ ءالغلا
 نيع نإ هل ضوع ام ) ذخأيو هيف لخديف ىرتشا ام قحتسا نيح هل ضوملا
 نكي مل صقن نإو ( قحتسملا ) عيبملا ( ىلع هدايز هيف ) تناك ( ولو
 يضر - ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ دنع راتلا وه اذه كلذ الإ هل

 . - مهنع هللا

 عيبملا قحتسا ( قحتسا ام ةميق ذخأ هل نأ ) خيشلا دنع ( حيحصلاو )
 ضوعلا يف اهنع ( دنازلاو ) ضوعلا يف اهذخأي يرتشملا نم يأ « ( هنم ) هلك

. ٤ ٩ ٥ _ 



 قاقحتساو ةمصاخم دعب ضوعلا ف لخديو ‘ صقنلا هملعو هر رل

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ك لودع ةمكاحمب

 ص ( صقنلا ) هبر ىلع يأ “ ( هيلعو ) ضوملا يف نيكيرش نانوكيف ( هبرل )
 نآل صقن ام عئابلا هل دازو يرتشملا هذخأ قحتسا امع ضوعلا صقن نإ يأ
 هطرش دق ضوعلا بحاص نآل لوآلا يدنع حيحصلاو ى اهنيب ةلداعملا وه اذه
 قحتسا نإ عابام ضوع هذخأي هنأو ى طرشلا كلذ ىلع عاب ام هل عابو يرقشملا

 خسفنم ىقحتسملاو ى رثكأ وأ لقأ هنوك ميوقتلا ىلإ هلطبي الف زئاج طرش وهو

 عيبلا ىنبم نأ ايس الو هتميق ربتعت فيكف ميوقتلا يف ربتعي ال نأ يفبنيف لطا
 لقتنيف قلطأ اذإ ىلك لاقتنالاو قحتسا اذإ هضوع ىإ لاقتنإلا و هلاطبإ ىلع

 مولعملا لالحلا طرشلاو عيبلا زاوج حيحصلا نأ كل "رم دقو ى هتميق نعو هنع

 عئابلل ىطعأ ام هعنم يضقيو هعيبي لب ضوملا ذخأي ال : لقو ى دودحملا

 رَيص كلذ نم ءيش اهيف نّسع نإو ى كلذ ىلع عقت مل ةدقعلا نأل فيعض وهو
 . امطق هيلإ

 نمل وأ هل عيبملا نأ يعدمل ( ةمصاخم دعب ضوملا يف ) يرتشملا ( لخديو )

 قاقحتساو ) دجسملل ءاعدا نإ دجسملا مئاق ةعصاخمك كلذ وحنو هرمأ يلب

 ةداهشب قحتسا نإ و ى ( لودع ) ةداهشو لداع دنع ةمكاحمب يأ ى ( ةمكاحمب

 قلع اذإ كلذو ى هدنع الدع مك احلا ناك ولو هيف عجري الف هدنع لودملا ريغ

 ىوعد درجمب هيف لخديف ىوعدلا ىلع ىقّتلع نإ امأو “ قاقحتسالا ىلع ضوملا

 قحتسا نإ هيف لوخدلا عئابلا هل غاسأ نإو ى ىلاعت كلا ءاش نإ يتأي اك هيف دحأ

 . هيف لوخدلا هل زاج لداملا ريغ كحي وأ لودعلا ريغ ةداهشب ولو

_- ٥٩٥ 

 



 ءارشلا نادف فصن قحتسا نإ و ‘ ةميقب قحتسا ام ردقب هف عجريو

 . ء اهب هذخأ ةميقب ضوعلا نادف هلثاممو

 نإو ( هتميقب قحتسا ام ردقب ) ضوعلا يف ( هيف ) يرتشملا ( عجريو )
 ضعبلا قحتسملاف قحتسملا ضعبلا ردقب يأ ى هضعب وأ دعب آضيأ يقابلا قحتسا

 ةيمستلاب ضوملا يف عجري : ليقو ى ةميقلاب ضوعلا يف هردقب اضيأ مجر طقف
 سفن فصن هلف فصنلا قحتسا نإف « ةميق الب قحتسملا ضعبلا وأ ةقحتسملا
 ولو خبشلا قالطإ و « ناويدلا » رهاظ وهو ى اذكهو ثلثلاف ثلثلا وأ ضوملا

 . لصفلا لوأ روكذملا لكلا قاقحتسا يف هراتخم فلاخ

 يذلا كلذ نم مهس قحتساف ضوعلا طرتشا نمو : « ناويدلا ه يف لاقأ
 امأو “ هنم قحتسا يذلا مهسلا كلذ لثمب ضوملا يف عجريلف ضوعلا هل طرتشا

 ضوعلا يف عجرب : ليقو ى اهلثم هيلع كرديلف ةدحاو ةرجش هنم تقحتسا نإ

 . ها « ةرجشلا كلت ةميقب

 رثكأ وأ فصنلا نم لقأ وأ لشم ( ءارشلا نادف فصن قحتسا نإو )

 لخدي يرقشملا نأب لوقلا ىلع ( اهب هذخأ ةميقب ) الثم ( ضوعلا نادف هلثاممو )
 ىحتسا اذإ هنإف ث ةمسق الب هيف لخدي هنأب لوقلا ىلع امأو “ ةميقلاب ضوملا يف
 فصن نم لقأ ناك ولو هل ناكو “ طقف ضوعلا فصن يف لخد ىرتشا ام فصن
 عئابلا ىلع عجر ضيأ رخآلا فصنلا قحتسا نإ هركذ ام ىلعو ىرتشا ام

 فصن هقرغتسا دق هلك ضوعلا نأل نمثلا نم هل يقب امب وأ قاقحتسالا موي هتميقب
 . قحتسملا

- ٦ ٩ ٥ 



 نمل وأهسفنل نإو هضوع يف لوخدلا هيرتشماف لودعب قحتسا امو

 ًاي رتشم عئاب ءامرغ ضراعي الو ‘ كلذك عئابلا هقحتسا وأ هرمأ يلو

 { نيعم يف كلذ رهظتساو هديب نهرك هنإف ، ضوعلا ف

 هقحختسا ناك ( نإو هضوع ف لوخدلا هيرتشملف لودعب قحتسا امو )

 دجسمك هيلع ماق و أ ؛ نونجمو بئاغو مقي نم ( ( هرمأ يلو نمل وأ هسفنل (

 نأب هملع ماق وأ هلع يلو نمل ( كلذك عنابلا هقحتسا وأ ) عاشملا وأ ةربقمو

 وحنل هنأ ام هجوب هيلع يفخ وأ عئابلا هيف طلغ متيلا وحنل هنأ نيبت مث هعإب

 متيلا لام عيب تدمعت : عئابلل يرتشملا لاق نإو ى متيلل ال هل هنأ دقتعاو متيلا
 لام عيبي هنأب رابخإلا عئابلا مزلي ال نكلو « دمعلا لصألاف متيلا ةحلصمل الثم
 . كلذ وغ و ةطقللا

 نهرك ) ضوعلا يأ « ( هنإف ضوعلا يف ايرتشم عناب ءامرغ ضراعي الو )
 فلتي ىتح هنم هوعزني الو « همف ءامرفلا يبر يرتشملا ديب يأ ك ( هديب

 يف هافك و ةميقلاب هضعب يف لزن نإو « ضوعلا هب لوزي ام عقو وأ ىرتشا ام

 هيف ءيش مهل نكي مل ميوقتب , ال هلكب هل كح نإ و ص يقابلا مهلف هلك ىرتشا ام

 ( نيعم ) ةنمد ولو ضوع ( يف ) ةضواعملا مدع نم روكذملا ( كلذ رهظتساو )

 ص هلصأ يف لقي مل ءاوس ءامرغلا هبف هصصاحي لب “ هب صتخي الف نيعملا ريغ امأو
 يف ةيزم هل نكت مل نكت مل هلصأ رئاس نم زتم ملام هنأل اذكمه هلصأ يف لاق وأ
 قحتساف اوموقي مل وأ ءامرغلا نكي مل ول معن اوماق اذإ ءامرغلانم هريغ ىلع هلصأ

 كلذو هلام يف فرصت ءامرغلا مايق دعب هزييمتو هلصأ يف لوخدلا هلف هديب ام

 . لطاب هبلع مايقلا دعب هلام يف فرصتلا

- ٥٩٧ 



 ةميقلا يف لخدتو . هعئابل ةكردملا ريغ هراثف ةميقب هيف لخد نإو

 ه كردي مل نإو « هلف ضيوعت دعب عرزك عئاب هثرح امو 2 كردت مل نإ

 ةكردملا ريغك ى ةكردملا هرامت هلف هسفن ضوعلا يف يأ ى ( هيف لخد نإو )

 هيفو « كاردإلايف فالخلا ةرم دقو « عطقت مل ام تكردأ ولو هؤزج اهنأ ىلع ءانب

 اه هل نوكي روهشملا ىلعف « ةكردملا ريغ هل : ليقو ى كاردإ ريبأتلا نإ : لوق

 ( هعنابل ةكردملا رمغ هرامثف ةميقب ) هىف لخد نإو “ لوخدلا لاح ربؤم ريغ همف

 قاقحتسالا ديقب هعسب ةلزنمب هضيوعت نإف “ ضوملا عئابل وأ قحتسا ام عئابل يأ

 بساك ف اهلثم هف ةفاضالاف اذه ىلعف ى عيبلاب هسبالم يأ > يرتشملا عئابل وأ

 تصقن نإ عئابلا ىلع عجرب ناك ولو هرامث نود ضوعلا موقي هنأ دارملاو ى هلايع
 ىرخأ ةملسك رهشملا ىلع ةكردملا راثلا نأل نمثلا نع وأ ىحتسا امع ضوملا ةمسق
 عيب ةرجشلا عم اهميوقتو دحاو نمثب اهريغ عم عابت الو اهلصال اعبت نوكت ال

 ةدح ىلع اهميوقت زوجيف اهل ةفلاخمو ةرجشلا ريغ اهن ] انضرف دقو 0 را /

 عيب زاوج لوق ىلعو « اهنم ءزجك انإ لوق ىلع ةرجشلا عم زوجيو ى
 ع غيب ريغ ةميقلاب ذخألاو ميوقتلا نأب ثحبي دق لب دحاو نمثب ةفلتخم :شأ
 سفن يف لخد نإ كلذك و ى عيبلا ايههبش درجمب عيبلا كج اهيلع مكحي الو

 ةصمبات تسيل ضورعك اهنال علابلل اهنإف ةكردملا هرامث نود هذخأي ضوملا

 ذخأي نل نوكت لصألل ةمباتف ريبأتلا لبق وأ كاردإلا لبق امأو “ لصألل

 . ضوملا

 : ليقو ى ةديرج وأ نصغك ذئنبح اهنأل ( كردت مل نإ ةميقلا يف لخدتو )
 وه ( و ضيوعت لدعب عرزك ) ض ودلا ق ) عناب هثرح امو ( ترأ نإ لخدت ال

 لبق هيف ثرح ام هل ن أ اك كردي ىتح هعزن هملع سيلو ( كردي مل نإو هل )
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 ص ضيوعتلا دعب سرغ وأ ىنب ام ةميق رتشم ىلع كرديو
 وہف ىرتشا ا__ه ضعب قحتسا نإ رمألا لوأ ف طرش نإو

 هل زوجي هنآل ثرحلاب ضرألا ناصقن ةميق همزلي مل ثرح اذإ نكلو ، ضيوعتلا
 ملو هيف لوخدلا قحتسي مل يرتشملاو هبهذت ال ةعفنم لكب ضوعلاب عافنتسالا
 امأو ى كلذ لبق عقو صقنلاو “عيبملا قاقحتسا دعب الإ هكلمت يف ةجح هل نكت
 هنأ ىلع انينب اذإ ثحبلا اذه تبثي امنإو ى اعطق صقنلا هلف قاقحتسالا دعب ام

 الف هيف تمت نإ ةميقلا هل نأل لاكشإ الف ةميقلاب امأ , ى ةميق الب ضوملا يف لزني

 . صقني مل ولو متت ىتح هل ديز الإ و ثرحلاب صقن ولو هل ةدايز

 قاقحتسالا لاح ةكردملاو “ هقحتسمل عيمملا يف ةكردملا الغلا : « ناويدلا » يفو

 لكأ نإ اذك و ى هيف لخدي نأ لبق ضوملا ةلغ نم لكأ ام مرغيو ى يرتشملل
 ضوملا اومسقي نأ عئابلا ةثرو دجي الو « هل تبثي نأ لبق هقحتسا اع قحتسملا

 ٠ مهلإ عجرب . ام يأ > ةعارزلل

 وأ ) ضوعلا يف عئابلا يأ ، ( ىنب ام ةميق رتشم ىلع ) عئابلا ( كرديو )
 ناك نإو ‘ ضوعلا يف يرتشملا لخدو عيبم قحتسا نإ ( ضيوعتلا دعب سرغ
 سرفلا وأ ءانبلا نم هعنم نإو ى طقف ءانعلا كردأ ضوعلا نم سرغلا وأ ضقنلا
 مع وأ ملعي مل اذإ وه امنإ ركذ امف اضيأ هل ءانع ال_ف ضوعلا نم لعفف هاصعف

 هسفن ضوعلا يف لوزنلاب لوقلا ىلع ثحبلا اذه تبثي امنإو “ تكسف

 هذخايف ثدح ايف لزني له احاشت اذإ ةميقلاب لوزنلاب لوقلا ىلع وأ ةميق الب
 ؟ هلام يف

 ى ( وهف ىرتش اام ضعب قحتس أ نإ رمأل ال و أ ف ) ي رقشملا ( ط رعق ن ١ و )
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 اذكو ‘ مي وقتب الإ ال : ليقو ، طرش هلو زاج هلك ضوعلا يف هعوجر

 نادف يف هيلع يعدا نإ طرش نإو ى ةميق الب لوخدلا طرش نإ
 . هل وخد وهف ءارشلا

 يف ) هعوجر بجوم وأ هعوجر ببس يأ ى ( هعوجر ) هضعب قاقحتسا يأ
 زاج ) اضيأ هل ققحتسملا ريغ توبث عم قحتسملا ضعبلا ةلباقم يف ( هلك ضوعلا
 الإ ؤ خ۔شلاو « ناويدلا » رهاظ راتخم وهو ث يدنع حيحصلا وهو ( هطرش هلو

 (مموقتلا الإ ال : ليقو ) : هلوقب هيلإ راشملا مموقتلا بابلا لوأ راتخا خيشلا نأ
 ذخأ وهو امارح لحأ ابر طرشلا اذه نآل ؛ طقف قحتسا ام ردقب هبف لخدىف

 وأ صقان وأ هقح نمب دئاز ضوعلا له يردي ال هنأل هقح نم رثكأ يرتشملا

 ضعب يف هلك نضوملا يرتشملا ذخأ نأل كلذك سيل : تلق “ ليق اذك ؟ واسم

 ىرقشا ام ضعب يف هل قح هنأ ىلع عيبلا ادقع اهنأل رثكأل ال هقحل ذخأ ىرتشا ام

 نوك هلهجو ى عيبلا يف ءالغلاو صخرلا باب نم وه امنإو “ ضعبلا قحتسا اذإ
 ءيشلا ضيوعت ىلع عيبلا ادقع اهنأل رضي ال ايواسم وأ اصقان وأ ادئاز ضوملا

 خيشلاو فنصملا ديري نأ لمتحيو ‘ قحتسا اذإ هميوقت ىلع ال مولعم وهو هسفنب
 مل امو ىتحتسا ام هلك ىرتشا امم يرتشملا جرحي هناو هلك ضوعلا يف عوجر هنأ

 . ضوملا الإ هل سيل هنأو قحتسي

 وهو ميوقت الب ضوملا هل : ليقف ( ةميق الب لوخدلا طرش نإ اذكو )
 همفو “ هنع صقنيآالو هل امم رثك أ ذخأي الف مموقتب هيف لخدي : ليقو “ حيحصلا

 نادف يف هيلع يعدا نا ) هنأ ( طرش نإو ) هباوج عم افنآ روكذملا ثحبلا

 بجوم وأ هلوخد بيس يأ 0 ( هلوخد وه ) ءاعءدإلا ( ف ) الثم ( ءارشلا

 يف فلخلا ىرج كلذ ركذي مل نإو “ طرشلا عقو ام ىلع هتميقب وأ هتاذب هلوخد
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 نإ ضوعلا نادف يف عجريو س ةموصخلا يف هيلع الو س اضيأ زاج
 در نإو ، ىوعدلا دعب هارتشا ايف عجري الو } كلذك هملع يعدا

 . هلعف حص نم ىلإ اهيف رظنيو ىوعدلاب لوخدلا قلعتل ةموصخب
 , يرتشملا ىلع ماصخلاف قاقحتسا ىلإ ضوعلا يف لوخدلا هبف قلع امو

 هداعأ نكلو « رم دقو ( اضيأ زاج ) اهب وأ ةميق الب هيف وه له عوجرلا

 ضوملانادف يف عجريو ى ةموصخلا يف هيلع ) ءيش ( الو ) ى هلوق هيلع بتربل
 نادف يف ىوعدلا درجمب يأ ع ( كلذك ) الثم ءارشلا نادف يف ( هيلع يعدا نا
 . ىرخأ ةلاسم ال هلبق امل ريرقتو حاضيإ اذهف ءارشلا

 هقاقحتسا ىوعد ( ىوعللا دعب هارتشا ايف ) ضوعلا نم ( عجري الو )
 تإ الإ ( ىوعدلاي لوخدلا قلعتل ) همئاب ىلإ اهريغ وأ ( ةموصخ در ناو )
 ىوعدلا يف يأ ( اهيف رظنيو ) هيف تمجر ىوعدلا دعب هتددر نإ هنأ طرش

 لعف ال نمو نونجم وأ لفط ىوعدب ضوملا يف لخدي الف ( هلعف "حص نم ىلا )
 ( . هيلع رجحلاك هل

 دنع هيف ( ماصخلاف قاقحتسا ىلإ ضوعلا يف لوخدلا هيف قلع امو )

 يذلا اذه نإ : لاقو ى يعدملا هب كسمتسا نإ ( يرتشملا ىلع ) هقاقحتسا

 هنإف اذه نم وأ اذك نم جرخأ : لاق وأ « ىل وه هتيرتشا يذلا اذه وأ كدنع
 3 ماصخلاف يل وه هتعب يذلا نإ : هل لاقو عئابلاب كسمتسا نإ و ص كلذ وحن وأ يل

 كسمتسا اذإ امأو ‘ تاتبلا ىلع اضيأ وه فلح نيميلا تهجوت نإو ى عئابلا ىلع
 اذم « معلا ىلع يرتشملا فلخ نيميلا تهجوت نإف « رم ام هل لاقو يرتشلملاب
 اعبت خيشلا لاق اك يرتشملا مصاخ اذإ هنأ يشحملا رهظتساو ى ماقملا قيقحت
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 عئابلا هدر مث ضوعلا يف لخد مث لودعبو هب هيلع قحتسا امو

 ماصخب دعب در دقو 3 قاقحتساب لوخدلا قلعتل هيلإ عجر ماصخب

 . هنودب ٥در نإ ال

 عم هنيمي ةدئافو ى ها مئابلا فلحي هنإف نيميلا تهجوتو “ مصاخي هنأ : ناويدلل
 . رقأ اذإ عاب ام ةميق همزلت هنأ قدصي مل رقأ ول هنأ

 يف لخد مث لودع ) ةداهش ( +و ) ماصخلاب يأ ى ( هب هيلع قحتسا امو )
 اتحاشت نإ نكل 0 يرتشالل اك ةصاخلا هل نأل ( ماصخ عنابلا هدر مث ضوعلا
 نآل يرتشملا ماصخ دعب عئابلل ماصخلا "ءصو ى هركذ اك يرتشملا ىلع تبجو اهيف

 عئابلاو ى هدي يف ءيشلا تبثيل مصاخي يرقشملا نإف ى ةدح ىلع مصاخي الك

 لوخدلا قلعتل ) ضوملا نم ( هيلإ عجر ) هل كلم عيبملا نأ تبثيل مصاخي
 ؛ ( هنودب ر نإ ال ) قاقحتسا ققحتي ملف ( ماصخب دعب "در دقو “ قاقحتساب
 لكأ ام يرتشملا مرغ ةموصخ هدر اذإو ى هيلإ عجري ال هنإف ى ماصخ نودب يأ

 ةلغ لك أ نم لكو : هتارصتخم ضعب يف لاق « هيف لخد يذلا ضوملا ةلغ نم
 همزلت : ليقو “ بصاغلا مزلت اغإو ى نامضلاب اهنأل اهب هيلع مكحي ال ءارشك ببسب
 ىفنو ‘ ينرواشت ىتح عيبلا عطقت ال نأ كترمأ : لكوملا لاق نإو ث هريغو

 . ملعأ هللاو ى ليك ولا لوق لبق" كلذ ليكولا
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 باب

 فرصلا يف

 ةضف نيعيابتملا نم لك ليوحت : اعرشو « هعضوم نع ءيشلا ليوحت : ةغل وه
 بهذلا وأ ةضفلا ليدبتف تئش نإو“آرضاح اضواعت رخآلا ىلإ هدنعنم ابهذ وأ

 اك « فرص اضيأ بهذب بهذ وأ ةضفب ةضف ليدبتف ارضاح هسنحم وأ رخآلاب

 هنأ باتكلا لوأ رم اكو ك » عماجلا , ف _ هلا همحر دحأ خيشلا مالك هديفي

 كلذ وح وأ تالاير نامثأب رودف افرص يمس نمثب نمت ةعببملا نيملا تناك نإ

 نم عونلا اذه ةيزل ليوحت هبف عيب لك ناك ولو فرصلا مساب صخ و « فرص
 يف نيذختملاو « لاومألا زعأ امه نيذللا ةضفلاو بهذلاب هصاصتخال عيبلا قلطم

 رانيدك ءازجأ رسكلا فرصي هنألو ى امهاوس ام بلجل ةطساو ةبلاغلا ةداملا

 . يل رهظ اذك “ 0١١ « ريخاتلاب فردلاو كايإ » : قلع هنعو ى مهارد

 ( ١ ) ور ١ ٠ ١ هح ام نب ٠
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 . ديب آدي ةضفو بهذب فرصلا زاج

 بهذ يف ( ةضف ) ب ( و ) بهذ ين وأ ةضف يف ( بهذب فرصلا زاج )
 ةضفو بهذ ىلحو بهذو ةضف عطقو ربت : ك نيككسم ريغ اناك ولو ةضف وأ

 :ليقو “ قباسلا فالخلا نبغلا يفو « ريثك وأ ليلق نم سانلا هيلع ىضارت ام ىلع
 ع اب رف طقف امهدحأ وأ ارضحي مل نإف ث ( ديب ادي ) ةاواسملاب الإ زوجحم ال

 زوجي الف زيمتي ال ىتح هسنج يف امهدحأ وأ امه اكلهتسا اهنكل ارضح نإ و
 دحأ ةبيغب سأب ال : ليقو “ حيحصلا وه اذه “ رخآلل ”لك نمضي لب فرصلا

 . زاج رضحي مل ام لق نإ : ليقو ى هلك هروضح مدعي و هلك ولو نيفورسمملا

 رانيد فرص ىلع نالجر قفتا اذإ : خويشلا ضعب نع ةبراغملا ريس يفو
 اذه العجي نأ لقأ وأ ةيسدنح مهارد ةعبرأ اريسي ائيش مهاردلا بحاص ىطعأف
 .سأب الف كلذ دمي ةيقبلا هل متي ىتح اذب

 رثكأ رضحف مهاردب ارانيد لجرل فرص نمو : « طقللا ه باتك يفو
 ملو مهاردلا ةيقب هل لصوي نأ ىلع اذب اذه : رانيدلا بحاص هل لاقف ى مهاردلا

 . ھا زئاجف رضحي

 يل ناك : بلاط يبأ نب "يلع لاق “ عيب فرصلا نإف كلذب لمملا زوجي الو

 ص ياوجن يدي نيب تمدق ىوجن تدرأ ام لكف مهارد ةرشع هب تيرتشاف رانيد
 ء ةنسلاو نآرقلاب تلمع تلق قلخلا هللا ثعب اذإ ى ءارش فرصلا ىمسف آامرد
 وأ امهايفخأو سلجملا يف ارضح نإو ى اهفلاخ امب انلمع يندنامي نم : لاقو
 ص ءافخلل ال : لبقو ى روضحلاو ةفرعملا لوصحل فرصلا زاوجي ليقف هيف امهدحأ

 نيرضاح اناكو اهسنج ريغنم رخآ ءيش عم رخآلاب وأ هلثمب ةضف وأ ابهذ عاب نإ و
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 ءيشلل ام نع ءاوس قلطم مببو > افرص ىمس ميب : نازئاح 7 كلذف

 ريغي هنآل ى زاج ةمذ يف ةقيقح وأ لجأل ناك وأ ءيشلا باغ نإو ى ال مأ ايهنم
 سنجب سنج ىلع تلمتشا ةدقع يف هنوكل زوجي ال :ليقو “ حيحصلا وهو هسنج

 امأو ديب ادي فرصلاب سأب ال » : قلع هلوق بابلا رئاسلو لوألل ليلدلاو
 . بزاع نب ءاربلاو مقرأ نب ديز هاور ى « الف ةئيسنلاب '

 الإ بهذلاب بهذلا اوعببت ال » : للع هنع يردخلا ديعس وبأ ىور امو

 هللا دمع نب ةحلط نع - هنع هللا يضر - ديز نب رباج نع يور امو ى ديب ادي

 ىقح : لاقو هديب هبلقي بهذلا ةحلط ذخأف افرص لجر نم سمتلا هنأ اغالب
 : لاقف “ رضاح _ هنع للا يضر - باطخلا نب رمعو ى ةباغلا نم ينزاخ يتأي
 : لوقي قلع هللا لوسر تعمس ينإف امكنيب رمألا متي ىتح اقرتفت ال هللاو

 رمتلاب رمتلاو ى ءاهو ءاه الإ ابر "ربلاب "ربلاو ى ءاهو ءاه الإ ابر قر ولاب بهذلا
 نب عيبرلا هاور اذك ٤ ءاهو ءاه آلإ ابر ريمشلاب ريمشلاو ى ءاهو ءاه الإ ابر

 . هطرش ىلع حيحصلا ف بدح

 نع ثيدحلا رخآ هلوق حيرص وه اك ةحلط وه بهذلا فرصل بلاطلاو
 يطمي نأ بحأ هنأ فرصلا هساتلا ىنمو ى افرص لجر نم سمتلا هنأ ةحلط
 لجرلا لام وه هبلقي لمجو هديب ذخأ يذلا بهذلاف “ بهذلا ذخأيو مهاردلا

 يتأي ىتح لئاقلاو: « هبلقي بهذلا هنم ةحلط ذخأف : لاق هنأك و ى هنم بولطملا

 ثيدحلا رخآ « ةباغلا نم ينزاخ يتأي ىتح : هلوقف « ةحلط وه ةباغلا نم يفزاخ
 وه مهاردلا ءاطعإب فرصلل بلاطلا نأ ىضتقا ولو لجرلاو ةحلط نيب يراجلا

 مالكلا لمحي نكل ى ةحلطل بهذلا نأو هبلقي بهذلا ذخأ يذلا هنأ و ى لجرلا
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 بسانملا نأ ءاضتقإلا كلذ هجوو“هيلع مالكلا ىنبيف هتحارصل ثيدحلا لوأ ىلع

 بلاغلا يف ةداملا ىلع بلاطلا ال بولطملا وه « ةباغلا نم ينزاخ يتأي ىتح : هلوقل

 . هيلع يرجلاب ىلوأ ثيدحلا لوأ نكل

 « ناهربلاو ليلدلا ه يف - هللا همحر - روكذملا حيحصلا بترم حرص دقو

 ثيدحو : لاق ذإ ى يلحلا وه بهذلا نأبو لج ر لا مسابو ا ةحلط وه بلاطلا نأب

 ناثدحلا ن سوأ ن كلام نع ىرتشا نيح هللا دبع نب ة ةحلطل باطخلا ن نب رمع

 :لاقف رمع اهعمسف ى ةباغلا نم ينزاخ يتاي قح يفرظنأ : : هل لاقف رانيد ةئامب يلح

 ى هرظنت ال۔ف هتيب جلي نأ كرظنتسا نإو : لوقي قلع ينلا تممس ينإ هللاو ال
 ثيدحلا لوأ نيب عفادت الف كل هتهجو اك هلوأ ىلع ثيدحلا لمح اذهب كل رهظف

 'ةحلط ذخأف :هلوق يف ةراجلانم ظفل خسانلا طقسأ :لاقي نأ ةحاح الو“هرخآو

 باعف ىرقلا يداو نايتأي اناك : مقرأ نب ديزو ديز نب ةماسأ نع يور امو
 لاقف للع يبنلا ىلإ ديز نب ةماسأ ىتأف ت هللا لوسر باحصأ نم سات امهيلع

 . اسأب هب يبنلا ري ملف ى معن : لاق ى ديب ادي : ةقلع يبنلا هل

 يضر - ديز نب ةماسأ نعو قيدصلا ركب يبأ نعو سابع نبا نع يور امو
 نع يور امو « « ةئيسن يف الإ ابر ال » : لاق هنأ للع ينلا نع - مهنع ثا
 ماشلاب ابيطخ ماق ى ايردب ناكو ى راصنألا ءابقن دحأ ناكو « تماصلا نب ةدابع

 ةضفلاب ةضفلا نإ الأ يه ام يردأ ال عويب متثدحأ مكنإ سانلا اهأ اي : لاق مش

 حلصي الو ديب ادي عيبب سأب الو ى نزوب انزو بهذلاب بهذلا نإ الأ نزوب انزو

 الو دب ادي ريعشلاب ريمشلاو ريعشلاب ةطنحلاو بهذلاب ةضفلا كلذك و « ةئيسن
 . ةئيسن يف الإ ابر الو دسف امهدحأ رخأت نإ و ى ةئيسن كلذ حلصي
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 بوثو ى نيراي رامحو « نيلمجحب لمح نع ىهن هنأ نلع هنع يور امو

 . ديب ادي الإ نيمهردب مهرد و نيرانيدب رانيد و ‘ نيتاشب ةاش و « نيبوثب

 كديب آدي ناك ايف ابر ال : مقلع ينلا نع ةماسأ نع سابع نياو سواط نعو

 ى ةضفب ابهذ وأ مهاردب ريناند عاب نم : هنع هلا يضر رمع نع رثؤملا وبأ ىورو

 ى ةاش بلحب ةلقلل لثمتلا دارأ « هلإ ملسب ىتح ةاش بلح ردق اهنيب نوكي الف
 تمب اذإ : هنع للا يضر اضيأ لاقو ى زئاج اهبلج نود ام نأ هدارم سيلو

 . يفوتستو يفوت ىتح طئاح اركنيب نكي الف مهاردب ريناند

 كةضفلان ةضفلاو 0 بهذلاب بهذلا : سابع نبا نع هطرش ىلع عيبرلا ىورو

 نع هطرش ىلع ىورو ى ديب ادي حلملاب حلملاو ريعشلاب ريعشلاو ى ربلاب ربلاو
 ربلاب ربلا الو ةضفلاب ةضفلا الو بهذلاب بهذلا اوعيبت ال : قلع هنع ديمس يبأ

 . ريخأتلا ىلع اهضعب اوعيبت الو ى لثمب الثم الإ

 ًايهذ انبصأف ةيواعم انىلعو ةوزغ ف انجرخ : ةدابع نع عيبرلا ىورو

 ماقف ى اهيف سانلا عراسف « مهتايطعأ يف سانلل اهميبي الجر ةيواعم رمأف ‘ ةضفو
 : لاقف ابيطخ ةيواعم ماقف “ هيلإ اكشف ةيواعم لجر لا ىتأف ى مهاهنف ةدابع

 كهنم اهممسن مل اهيف نوبذكي ثيداحأ قلع للالوسر نع نوثدحتي لاجر لاب ام
 ةيواعم هرك ولو وقللع هللا لوسر نع تعمس امب نثدحأل هللاو : لاقف ةدابع ماقف

 ربلا الو ةضفلاب ةضفلا الو بهذلاب بهذلا اوعيبت ال :للع هللا لوسر لاق : لاقف

 انيع ءاوسب ءاوس ديب آدي لثمب الثم الإ حلملاب حلملا الو ريعشلاب ريعشلا الو ربلاب
 . ىبرأ دقف دازتسا وأ داز نمف : ثيداحألا ضعب يفو ى نيعب
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 س عيب وهو

 لع هعيب ثيدحب خوسنم ةلثايملاو ةاواسملا اهيف طرش ىتلا ثيداحألا هذهو

 : ثيداحأو « ديب ادي نيدبعب دبع ةزاجإ .ثيدحو « ديب آدي نيريمبب ريعب
 دحاو سنج نم ديب ادي لضفلا يف ال دحاولا ستجلا يف يأ « ةئيسنلا ىف ابرلا امنإ

 توم دعب امهرك ذف ةاواسملاو ةلثاملا طارتشا خسن ىلع ةدابع علطي ملو ملعأ هللا و

 . هخسن ىلع سابع نبا علطاو « ةيرامعم نم هراكنإ يف قلع هللا لوسر

 فلح نمف ةفالخلاو ليكوتلاو رمآلا هيف زوجيف ( عيب وه ) فرصلا ( و )

 فرصي ام ايهنم لك رضحي نأ تملع اك مزل اعيب ناك اذإو“ثنح فرصو عيبي ال

 ف رصلا ىلع قافتالا زاوج ي ءاملعلا فلتخاو ى سنجلا قافتال ابر ناك الإو

 - مهنع هللا يضر - ركب نب دمحم نب دمحأ خبشلا لاقف « روضح لبق اذكب اذك
 نإف “ رضحي نأ لبق هملع قافتالا الو ريخأتلا هيف زوجي ال : لاق « زوجي ال هنأ

 ص ها لوألا قافتإلا ريغ ىلع اقفتملو كلذ نم ابوتي ىتح افرصي الف هيلع اقفتا

 ريغ ىلع اقفتيلو : هلوق نأ الإ ى ابرلا ةروصك روضح الب وه رمأ ىلع قافتا هنأل
 ديدحت الب لوألا قافتإلا ىلع ىضملا وه امنإ روذحملا نأل لكشم ت لوألا قافتإلا
 رخآ قافتا اذه نأل لوألا قافتإلا اقفاو ولو سأب الف روضحلا دنع اددج اذإ امأ
 هنم ةبوتلابحت ةيصعم قافتالا كلذ نأ ىأر امل للا هاضرأ هنأك و روضحلا دنع

 ام ريغ يف فرصب سوأ ام صقن وأ ام ةدايزب هنع جورخلاب ققحت ةبوتلا نأ ىأر

 وأ ابهذ ةضف ةبوتلا دعب المجيف مهاردب رانيد فرص ىلع اقفتي نأ لثم ى اقفتا
 . اهدحأ ناكم .ةضف

 هملع قافتإلاف ث زئاج فرصلا نأل كلذ ىلع قافتإلا زاوج يدنع يذلاو
 ى روضحلا لبق هدقع عنتمملا امنإو “ امهنيب ةدعاوملاك الإ هبلع قافتإلا امو زئاج
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 رص ولو ‘ سلجملا يف ضباقتلا طرشب نزو الب نإو

 ةعلسلا ةلماعم ةروص يف نيعيانتملا قافتا زاوج رماع نب ىسوم انمع ركذ دقو

 نأ ىلع اقفتي نأ ديرب نأ لمتحي هنأ ريغ ث هيلع ناقفتي ام ىلع ريناندلاب وأ مهاردلاب

 ليلد هبف لاتحإلا عم نكل ى الثم نيعتب اهيرتشت ةعلس الثم مهارد ةئامب يل عيبت

 ص اضيأ اذه عنمل الإو « هروضح لبق زئاج لالح رمأ ىلع قافتإلا نأ ىلع

 راثآ ضعب يف تيأر مث ى هل اكلم هنبح يف سيل ام عيب ىلع قافتالا هيف نأل
 ؛بهونبا اهزوج و عبصإ هلاق فرصلا يف ةدعاوملا زوجت الو : هصن ام انموق

 . مساقلا نبا اههرك و

 ( سلجملا يف ضباقتلا طرشب ) زاج هلوق ىلإ دئاع ( نزو الب ناو )
 لك يلخي نأ اضبق يفكيو ى ديب ًآد۔ي : هلوق هنع ينفي نكلو ى اضيأ هيلإ دئاع
 : ليقو “ ضبق ةيلختلا درجم نأ ىلع هلاني ثيح ةرضحلاب رخآلل هديب ام اهنم
 ؛فرصلاهب ام روضح و امه روضحب اهسلجم يف ايهنم لك قح يف ديلاب ضبقلا نم دب الا
 يف فال_خلا ىلإ ريشيل ى ديب آدي : هلوق نأ عم ضباقتلا طرشب هلوق رك ذ هلعلف
 ضبقلاب فرصلا قلع هنآل انه هبلع هّبنف رم امم ملعي هنآل وه ام يزجملا ضبقلا

 يف امب ةمذ يف ام فرص زوجيال هنأ ىلإ ريشبلو ى هيف مالكلا رم دق ضبقلاو
 مدعل هنالطب ىلإ راشأف ديلاب ديلا باب نم هنأ مهوتم مهوتي دق هنآل رضاحي وأ ةمذ

 . هيف ضبقلا
 فرصلا مامت لبق بهذ هنآل زجي مل هريغ عم رص نإو هدحو ( رص ولو )

 فذحو لعافلل ءانبلاب ‘الثم طلخلاب ةلاهج عم عيب الو زاتمي ام عم طلخ نإ الإ

 ولو يأ “ لوعفملل ءانبلاب وأ هديب ام نيعئابلا نم دحاو لك رص ولو يأ “ لوعفملا

 ايهنم دحاو فورصم و اعم اهنم لك فورصم قداصلا سنجلا يأ فورعملا رص
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 ٠ > اذه اذه : لىق ش > رديعنتو نزو لدعب

 ءاو_س فرصلا زوحي هنأ لصاحلاو “ ةضفلاو بهذلا نم روكذملا رص ول وأ طقف

 اهنم دحاو لك رص مث امهارهظأ وأ اضباقتو فرصلا ادقع ىتح نيرهاظ امهاكرت

 مث هضبق و رخآلل ام ايهنم لك رص م امهارهظأ وأ ىاضباقتو فرصلا ادقع مش هلام

 وأ هلام رخآلا كرتو روهظ دعب رخآلل ام وأ هلام امهدحأ رص وأ “فرصلا ادقع

 ى فرصلاك زي۔؛ ال ثمح فالتإ الب تاءافخإلا نم رصلا ريغو « رهاظ رخآلل ام

 كلذ لك “هيلع لفقلاك هقوف ام وأ هلثام ىلعو ءافخإلا نم هنود ام ىلع رصلاب هبنو

 هريغ عم طلخ نإ الإ ةرص وأ قودنص يف اهدحأ يفخ ولو ارضح اذإ زئاج

 نم سيلو ى هيف وه ءاعو نايري الو هيف هناير ي ال عضوم يف لمج وأ زيمي ال قح
 ى ( ديقنتو نزو دعب ) كلذ زوجي الف اهيف ةوسك عم ةرارغلا يف ءافخإلا كلذ

 . ( اذهب اذه : ليق مث ) ص كلذ لمعف اذإ سلجملا نع ةباغإ نود راضحإ يأ

 مهد۔ذع حيحصلاف ى ارصي مل وأ ارص مالك الب رخآلل ام اهنم لك ذخأ نإو
 هنأل ص رصلا مدع يف خبشلا هيلع رصتقا امنإو « زاوجلاب :ليقو « زاوجلا مدع

 ص هنع هللا يضر نارمع يبأ نع زاوجلا الإ هيف سيلو « ناويدلا » مالك لقن ددصب
 أربت ةمذلا نأ و ى نامضلا ليزي لدبلا عفد نأو ضوامتلا عيبلا ةقيقح نأ ههجوو

 يف خمشلا رصتقاو ى هلك كلذ لصح دقو “ فرصلا طرش نإ و لدبلا عفدب

 يبأ راصتقالو مالكلا مدعو رصلا عمتجي الئل اذهب اذه الوق ىلع فرصلا ةروص

 اذإ فرصلا زوجي ال : ليقو ى همالكل لفان وهو « ناويدلا » يف اك هيلع نارمع

 ص دقنو نزو دمب : لوقي نأ يفكيو ‘ رضح ولو رصلا وحنب امهدحأ باغ

 رصلا دعب فرصلا يف اطرش نزولا سيلو ى ةغلابم وأ ديكأت ديقنتو : لاق نكل
 ارص ولو ى ارصي مث انزي نأ قئاللاف نزولاب فرصلا ادارأ اناك نإ هنأ دارأ نكلو
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 ى فرصلا متو ، طرش نإ رايخلا لطبو

 ىلع مالك الب ولو زاج نزو الب افرصف ارصأف ارهظأ ولو « زاج انزوو اجرخأ مث
 . تيأر اك لوق

 دب ال : ليقو “فرصلا يف امهدحأ هطرش يأ “ ( طرش نإ رايخلا لطب و )
 رخاوأ يف يتأي ام اذه ديؤيو فنصملا مالك رهاظ هلمتحيو “ فرصلا يف نزولا نم
 يف صخرو يأ ى نزو الب فرص ىفو : هصنو ةمتاخلا لبق رشع سماخلا باتكلا

 نالطبو يطرشثلا عيبلا ةحص ىلع ءانب هدقع نيح يف ( فرصلا متو ) نزو الب
 . طرشلاو فرصلا لطب : لبقو “ طرشلا

 لقأ وأ مايأ ةثالث فرصلا يف رايخلا طرتشي نأ زوجي الو : « ناويدلا » يفو
 طرشلاو زئاج فرصلا : لوقي نم مهنمو ‘خسفنم ايهفرصف هاطرش نإف رثكأ وأ

 . ھا { لطاب

 هدقع مقي مل فرصلا نأل « ناويدلا » رهاظ وه اك خاسفنإلا يدنع حيحصلاو
 ين تاطارتشالا رئاس هلصأ هدحو حصي الف رابخلا ىضتقم اقلعم لب ادرجم اهنيب
 الو ص مولعملا لالحلا طرشلا ةحص عيبلا رئاس يف حيحصلا نأ ةرم دقو ى مالكلا

 ح رايخلا ةدم دمب ام وه هداقعنا مامتنآل ابر طرش عم هتحص نآل هطرش ع٠ حصي

 ص يوبر هنآل امم طرشلاو فرصلا زاوجي الئاق الف نيرضاح ريغ ذئموي نادقنلاو

 ء رايخلا طرش لطبو عيبلا حص : ليق “ سنجلا يقفتم لك يف فالخلا اذك و

 فرصلا رضحاف رايخلا لجأ مت نإف “ رم امل حيحصلا وهو عيبلا دسف : ليقو

 > امزح دقعو ماتلا لبق ا رضحأ نإ اذكو > حص ادقعو سنجلا يقفتم وأ

 فرصلا ةرضحل لوألا دقعلاب ىفتكا هلعلو “رايخلا ىلع فرصلا انموق ضعب زاجأو
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 . ةلامح وأ ةلاوح هبف حصت الو

 ى دقع ثادحإ ال لوآلا دقملا ىلع ءاقب هدعب وأ لجألا يف لوبقلا ىأرو هيف
 زوجي ال : يسلدنألا يبلكلا يزج نبا لاق ى لوآلا دقعلل اخسف درلا ىأرو

 . روهشملا يف رايخلا ىلع فرصلا

 ىلإ هيق اهئادأل ( ةلامح وأ ) _ ءاحلا رسكب - ( ةلاوح هيف حصت الو )
 ه ةلامحلاو ةلاوحلا يف ضباقت الو سلجملا يف ضباقتلا هطرش فرصل نإف ى ابرلا

 هب تلغش ام سفنب ىرخ أ ةمذ لغش | ةلامحلا نإف « سنجلا ىقفتم لك يف اذك و

 حرط : ليقو ى ىلوألا اهب أربت ىرخأ ىلإ ةمذ نم نيد لقن ةلاوحلاو “ ىل وألا
 آزجان عب ةلامحلاو ةلاوحلا تسبل لاح لك ىلعو “ ىرخأ يف هلثمب ةمذ نع نيدلا

 نم نيتجراخ اتسيلو عيب فرصلا نأ اك عويبلا نم عيب امهو زجان عيب فرصلاو
 نيدلا عيب نم ةصوصخم ةلاوحلا نأل زوخت ال ملسلا يف ةلاوحلا : يشلا ل لاق 2 عيبلا

 ىوس ةزئاج نيدب نيد عيب اهنأ ينعي هبف صخ ام ىدعتي ال صوصخلاو « نيدلاب
 ةلاوحلا آضيأ هيف زوجتو : نيدلا عيب باب يف لاقو « نيدلاب نيدلا عويب رئاس

 ةلاوحلا نأل نيدلاب نيدلا عيب نم نوكي الئل الف هلبق امأو ، لجآلا لولح دعب
 . ھا 9; عيب

 ةلاوحلا نأ ىفخي الو ى ةلاوحلا ةلأسم يف رضاحلا ةلزنم لاحلا لزن هنأكو

 :يشكيودسلالوق هيلع لدي اكو“افنآ "رم امب اهفيرعت هيلع لدي اك ناعيب ةلاحلاو

 يف كنأك و « زجان ريغ عيب اهنأ ردابتي هنإف ًازجان ميب اتسيل ةلاوحلاو ةلامملا

 يف لخدأ « ةلاوحلا عيب ليدبتلاو ى ء ىرخأ يف تريص امب ةمذ ىف ام تلدب ةلاملا

 . اهنم عيبلا

 : لاقف قوسلا لخد هنأ قلع يبنلا نع يورو : ةيلوتلا باب يف خبشلا لاقو
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 2 نيعم رانيد نم ةيمست فرصو ةلاقإو ةيلوت زاجأو

 ص عزب ةلاوحلاو ‘ عيب عيبلا ,ضارت نعالإ ناعئابلا قرتفي ال عيقبلا لهأ اي ه

 عم ةلاوحلا يف صنلا اذهلو « )١‘ « ميب ةلاقإلاو 2 عيب ضايقلاو « عيب ةيلوتلاو
 نود اعيب ةلاوحلا ةتس وبأ ةمالعلا لعج ميبلا نع دعبلا ضعب نم ةلامحلا يف ام
 كل نوكي نأ فرصلا يف ةلاوحلا ريوصتو « همالك جيرخت يف يل رهظ ام ىلع ةلاخلا

 اذه كل لوقي وأ رخآلل لوقتف ناسنإلا رضحف ةضف وأ ابهذ ناسنإ ىلع نيد

 ضبقي نأ ىلع كطعىف ص ةضفلاو بهذلا نم اذك و اذك ىل فرصا : رخآلا
 هتمذ يف ام روضح مدمل يوبر هنأل زوحي ال اذهف ناسنإلا ةمذ يف كلام هسفنل

 ضبق ام ناسنإ ىلع ضبقي نأ ىلع كيطمي نكل « هسفنب كلذك ةلاحلا ريوصتو
 تضاكل ةمذلا يف يذلا دقنلا رضح ولف ‘ كلذك يوبر هنأل زوجي ال وهو كنع

 نأب فرصلا يف نامضلا زوجي دقو ى بابلا درط ةتس وبأ هعنمو “ يدنع زئاج

 راضحإ الب زوجي : ليقف ى احيحص هلدب كسصطعأ انأف هف فيزلا رهظ نإ : لوقي

 . لاوقألا نم يتأي ام بسحي ال : لبقو ى نامذلا دنع

 مهاردب الثم ارانيد فرصت نأ : ةيلوتلا لاشم ى ( ةلاقإو ةيلوت زاجأو )
 ةلاقإلا و « ديب ادي المفتف ى رانيدلا اذهب مهاردلا هذه ىل عب : ناسنإ كل لوقيو
 . رانيدلا و مها ردلا راضحإب ك رانيد كل درب و همها رد مها ردلا بحاصل درت نأ

 امهريغ نيب ةلاقإلاو نيلوألا يرتشملاو مئابلا نيب ةيلوتلا زاوجب ضعب لاق دقو
 . اضيأ

 رانيدلا اذه فصن ف رصك ) نيعم رانيد نم ةيمست فرص ( زاح ( و )

 . دواد وبأ و يذمزقلا هاور ) ( ١
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 ء ربب زاند ةلمج ةلمج نم ال

 رانيدلا اذه سمخ فرصك و ى رثكأ وأ لقأ وأ ةتسلا وأ ةسخخلا مهاردلا هذهب

 ناقفتيو رانيدلايف نيكيرش نانوكيو“رثكأ وأ لقأ وأ ةثالثلا وأ نيمهردلا نيذهب

 ( ال ) اضيأ اهعم رانيدلا رضحيلف مهارد هتيقب ذخأي نأ دارأ نإو “ هيلع دمب

 فرص الو ةنيعم ريغ ايس الو ةنيعم ( ريناند ةلمج نم ) نّيمم ريغ رانيد فرص
 امأ ، كلذ هبشأ امو رثكأ وأ لقأ وأ اهثلثب وأ مهاردلا هذهب ريناندلا هذه فصن
 ى ملعلا نم هيف دب الف عيب فرصلا نأ كملعأ د_ةو “ لهحلل متف ريناند نم رانيد

 نكمت ال امو لوصألايف الإ .زوجيال ةيمستلا عيب نألف اذكب هذه فصن وحن امأو

 . راتحخلا ىلع ةمسقلا هف

 ةلمجلا تناك ولف ى ةمسقلا هيف نكمت اهف ةيمستلا عيب زاجأ نم كلذ زيجيو

 ص ىرخأ ةيمست ىلع تنكمأ دقو اهاركذ يتلا ةيمستلا ىلع ةمسقلا هيف نكمت ال
 الإ نكمت يتلا ايس الو « اهيف نكمت ال يتلا ةيمستلا فرص اهيف زجي مل نكمت مل وأ

 ريناندلا هذه ميرك كلذو ى ةمسقلا تنكمأ ثيح ةيمستلا عيب زيجع دنع
 سراكمإل ةعبرألا عبر وهو اهنم انيعم ارانيد هل فرصي لب ى زوجي الف ةسغخلا

 زاجأ نمو ى رانيدلا يف ةمسقلا ناكمإ مدعل نيعم رانيد عبر مث ةعبرألا يف ةمسقلا

 ىلوأ باب نم ةرمب ةسمخلا عبر فرص زاج ةمسقلا هيف نكمت مف ةيمستلا عيب

 يف لهج ىلع فرصلا عقو نإو « كلذ هشأ ام اذك و « هيف تنكمأ ام اهنم نال

 ةلايرلا فرصو « ملعلا نيح نم هامتأ نإ دقنلا رضح دقو معلا عقو مث ءيش

 وأ تالايرلاب ةيواسنرفلا وأ ةيسلدنألا راودألاو اهنامثأ و ةلايرلا عابرأك اهروسكمب

 اذك و “مهاردلا و ريناندلا فرصك زئاج كينارفك راودألا روسكب وأ «اهروسك

 زوجع ال مهاردلا هذه نم ةدودعم مهارد فرصو ةضفلاو بهذلا ةكس رئاس
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 زاج لهف رانيد اهفرص هطعي نأ اقفتاو مهارد رخآ ىلع هل نمو

 ء ءاضقلا تدثو

 عيب زيجع دنع الإ زوجحم ال روكلا نم هوحنو مها ردلا هذه ثلث اذك و > لهحلل

 . ةكسلا رئاس يف اذكهو ى ةمسقلا تنكمأ ثيح ةيمستلا

 كلذ ريغب وأ قادصب وأ ءيش عيبب وأ ةرجأب ( مهارد رخآ ىلع هل نمو )

 ( اقفتاو ) ةنامآلا ةلزنم لزني ام وأ ةنامأب مهارد رخآ ىلع هل تناك وأ اقلطم

 هيطعي نأ اقفتاو رانيد هدنع وأ هملع هل ناك وأ ( ارانيد اهف رص هيطعي نأ ) ىلع
 . مهارد هفرص

 هريخأتو فرصلا دصق مدمل فرصلا اركذ ولو عيبلا كلذ ( زاج لهف )

 قافتإلا سلجم يف ءاطعأ نإ ( ءاضقلا تبثو ) ءاضق ناكو الثم لوألا دقعلا نيح

 يشاوملا عيبن انإ ه : لاقف قلع يبنلا لأس هنأ رمع نبا نع يور امل مويلا رعسب

 مهاردلاب وأ مهارد رانيدلاب مهيطعنفا انيلع امهدحأ أ رذمتيف ريناندلا و مهاردلاب

 : لاقف « اهنم آلدب ريناند مهاردلاب مهيطعتو اهوذخأت نأ سأب ال : لاقف ؟ ريناند

 يشاوملا عيبن : هلوق ىنعمو ى م١) « اقرتفت مل ام امكموي رعسب اهفرصب سأب ال

 : لاقي نأ نم ىلوأ اذهو ى ةرات ريناندلابو ةرات مهاردلاب اهعيبن ى ريناندلا و مهاردلاب

 هدح ناك ولو هدنع امهدحأ دجو ال نأ رذمتلاب هدارمو وأ ىنعمب « واولا »

 ص فنصملاو خيشلا طرشي مل اذهلو ، كلذ وحن وأ ءارشلاب وأ دحأ نم ضرقلاب

 : لاق هنأك ص رذمت الك هنكل ثيدحلا يف طرش ولو هنأل رذعتلا لوقلا اذه

 . ءارشلا هب ام ريغ يطعي نأ اندحأ بغريف

 )١( يقهيبلا هاور .
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 همزل ام سنج نم يطعي ام هدنع ناك نإ كلذ زوجي ال هنأ يدنع يذلاو

 عيبنو ص يشاوملا ىلإ دئاع اهوذخأت يف بصنلا ريمضو ى ثيدحلا رهاظل اعبت
 هلعجل حصي الو ص مهاردلاو ريناندلا ىلإ هدوع ةتس وبأ راتخاو « يرقشن ىنعمب
 كاهيطعي لب ريناندلا و مهاردلا ذخأي يذلا وه سيل يرقشملاو يرتشن ينعمب عيبن

 يرقشن ىنعمب عيبن : هلوقف ص نيرقشملا يف مالكلا رمع نبا ضرف هنأب باجيو
 نم نيرتشملا رشعم نحن يطعن يأ ؛ مهيطعن : هلوق اذك و ى نيرتشملا يق ضورفم

 ريمض رك ذ رمع نا نأل نيعئابلا باطخب للع ينلا مهبطاخ و ء انل ىشاوملا اوعاب

 ى امم نيرتشملا و نيعئابلا نأش يف لاؤسلا اضيأ هدارم نأ عم همالك يف نيعئابلا

 ح اعئاب هضرف نكمي لب ءارشلل نيعتي ال ايرتشم ضرف نم نأ ريإ هملع عمو
 مهاردلاب ريناندلا ءاطعإ نوكف ريناندلا و مهاردلا و نيمئابلا رشعم نوذخأت : لاقف

 نيرقشملا ممذ ف مل يقلا ويناندلا ليدبت ىنعمب ريناند مهاردلاب مهيطمي : هلوق يف

 باجيو ؤ فسعتو فلكت اذه : يباوج يفو ؤ يرتشملا نم اهنوذخأي مها ردب

 ىنعمب مهاردلاو ريناندلا نيرتشملا رشعم اوذخأت «اهنوذخأت : هلوقب دارأ هنأب آضيأ

 يباوج و ى ريناند مهاردلاب يطعتو : لاق اك ى اهلدب اوطعتو اهنم مكيلع ام اوكسمت
 دوع لمتحي نأ دارأ هنأب اضيأ باجيو “ فسعتلاو فلكتلا يف لوألا نود اذه
 ىنعمب هنوك ىلع ال هرهاظ ىلع عيبن ءاقبإ ىلع مهاردلا و ريناندلا ىلإ بصنلا ريمض

 يباوجو ى يشاوملا ىلإ هدوع وهو لوألا لاتحالا يف يرتشن ىنعبب وه اك يرتشن
 نم هءاقب نأل هرهاظ ىلع عيبن هءاقب ركذي مل هنأ هيلع لكشي الو برقأ اذه

 . لاتحالا اذه مزاول

 : تلق ؟ ىلوأ هنإ لاق فيكف هل ةحّجرم' ال ةزيجم ةبوجألا هذه : تلق نإو
 ىنعم ىلإ ةبسنلاب ةلىلق ةدئاف نا ومحلا اوذخأت كلوق ىنعم نأ هترولوأ هحو
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 يقبأ ءاوس عيبن ركذ هنع ىنغأ دق هنأو ى مهاردلاو ريناندلا اوذخأت : كلوق

 ضرف امنإو ى ناولا ذخأ نع سيل لاؤسلا نأ و ءارشلاب رسف وأ هرهاظ ىلع
 ذخأ ىلع ال قل هنم هيلع باوجلا نكيلف ءارشلا هب ام ريغ ءاطعإ ىلع لاؤسلا

 تاذلاب ال ضرعلاب باوجلا يف ناويحلا ذخأ ركذ : لاقي نأ امأو « ناويحلا
 فذح اهنم آلدب ريناند مهاردلاب مهيطمتو : قيلع هلوق فو “ لصألا فالخف
 كلذ ىلع عقو لاؤسلا نألو « قرف ال هنآل اهنم الدب مهارد ريناندلابو هدعب هريدقت

 مهلدابي ىنعم ىلع ريناندلاب مهاردلا ءاطعإ كلذ لمشي : لاقي نأ امأو ى هلك
 ضعب ىلع زئاجف اهنوقحتسي مهارد هنم ريناندلاب وأ اهنوقحتسي ريناند هنم مهاردلاب

 اظفل رمع نبأل يطعت ريمض نآل اوذخأت يف عمجلا دعب يطمت يف درفأ و ى فلكت
 داعأو ص ىنعمو اظفل حلصي نمل وه وأ ىنعم ءاطعإلا اذهل حلصي نم لكلو
 ‘قرفتلا مدعو مويلا رعس طرش يف حاضيإلاو ديك اتلا ةدايزل لاقف ةظفل يوارلا

 سأب ال : هلوقو اهنم آلدب : هلوق نيب ليلق مالك وأ ةتكسب لصف وقل هنال وأ
 دمك أت وأ لصف دق ناك نإ روكذملا لصفلل سأب ال ةظفل للع داعأ و ى اهفرصب

 هبرق دارأف سأب ال : آلوأ هلوق نع اهفرصب هلوق دعب مدق ذإ حاضيإ ةدايز وأ
 . قارتفالا مدعو مويلا رعسب طورشم سأبلا يفن نأ هب دكؤيل

 سأب الو ى ءاضقلا سلجم نع قارتفالا مدع قارتفالا مدحمب هدارمو

 عيابتلا سلجم ةلزنم ضواعتلا سلجم هنأ كلذو ىلوألا دقملا سلجم نع قارتفالاب

 ،كلذب قطني الف اهنم هدنع وأ هيلع امم الدب مهارد وأ ريناند هيطعي نأ دارأ اذإف

 تضإو ى ةعاسلا كلت رمسب يطعي ام رضحي ىقح كلذ ىلع اقفتي الف قطن نإف
 نم عنملا يوقي امم اذهو يطعي ام رضح ولو اضيأ الف سلجملا نع اعم القتنا
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 ص نالوق ؟ ارضحي ىتح وأ

 ىلإ برقأف نايب الب فرصلا ىلع اقفتي نإ امأو « اذكب اذك فرص ىلع قافتإلا
 . زاوجلا

 هيلع نم هلام نم امهرضحي اقرتفي ملو « نافورصملا يأ ( اورضحي ىتح وأ )
 للع هيهنل رضح امم هريغ هيف ذخأي مث عيبلا هب ام نيدلا هل نم ليقيف “ امهدحأ
 اذه ىلع ءاوس و ى ابرلا ثيداحأ نم هوحنو ى ءاهو ءاه الإ قرولاب بهذلا عيب نع

 . ( نالوق ) ص ءارك ذي مل وأ فرصلا ركذ لوقلا

 . يضاقتلا سلجم نم اقرتفي مل ولو زجي مل فرصلا اركذ نإ ايهنأ : ايهثلات

 . فرصلا اركذي نرأ « ناكملا كلذ نم اماق ولو زوجي هنأ : ايهميار

 . ناكملا كلذ نم اماقو فرصلا اركذ ولو زوجي هنأ :ايهسماخ

 "ربك صالخلا سفن ال ءاضق نوكي امم سنجلا يقفتم لك يف فالخلا اذك و

 ى الالح ناك اذإ ةمذلا ف ام فرص زوجي : انموق بتك ضعب يفو ى ريمشو

 . لحي مل وأ لح ةفينح وبأ هزاجأو ى "لحي مل وأ لح يمفاشلا هعنمو

 فرص همطعي نأ اقفتاف رانيد لجر ىلع لجرل ناك اذإ : « ناويدلا » يفف

 ص رانيدلا رضحي ملو فرصلا ركذ نيح زوجي ال كلذ نإف مهاردلا نم رانيدلا
 ايف امواست ولو كلذ هلف مهاردلا نم ءاش امهيف هل ىضقف فرصلا اركذي مل نإ امأو

 مل ام فرصلا اركذ ولو صخرب نم مهنمو “ فرصلا ارك ذي ملو اقفتا ىتح امهنيب
 . ھا « ناكملا كلذ نم اماق ولو صخرب نم مهنمو “ ناكملا كلذ نم اموقي
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 مهارد نم جاتحا ام هطعي ناكف آرانيد توناح يذ يطعم اذكو

 . ء اهيف هل هيضقي نأ هبرل زاج رانيدلا مت ىتح اهريغو

 عاتم تيب يأ ص ( توناح يذ يطعم ) ى زاوجلا لوقك يأ « ( اذكو )
 ناكل فرصلا ىلع ناك ولف ى ةنامألا هجو ىلع كلذو ى رخلا تدب هلصأ و « رجتلا

 ( اهريغو مهارد نم جاتحا ام هيطعي ) تونا_اا اذ ( ناكف ى ارانيد ) ابر

 دارملا سيلو « مهاردلا نم هلباقي ام يأ ( رانيدلا مت ىتح ) طقف مهارد نم وأ
 رانيدلا الوأ ءاطعأ لب نيبناجلا نم روضحلا نم همف دب ال هنأل هل بوبملا فرصلا

 (هل) رانيدلا يأ ( هيضقي نأ ) رانيدلا برل يأ ( هبرل زاج ) ةنامآلا ةهج ىلع
 فلتي ملو الوأ فرصلا ركذي مل نإ مهاردلا يف يأ ( اهيف ) توناحلا بحاصل يأ

 برل زاج : لاق امنإو نيفورصملا نم لك دجو نإ راضحإلا نسحتساو ى رانيدلا
 يف هيضقي نأ توناحلا بحاص ءاش نإ هنأ ثبح نم هل ةئيشملا نأل س رانيدلا
 مهاردلا بحاصل دربو “هرانيد هلف الإو رانيدلا بحاص ءاش نإ الإ دجي مل مهاردلا

 ءاش نإ ةئيشملا هل آضيأ مهاردلا بحاص نكلو هنم ذخأ ام لثم وأ همهارد لثم

 لثم هنم ذخأيو رانيد هل دريف “كلذ هلف “وه عنتماو هيضقي نأ رانيدلا بحاص

 زاوجلا يف رانيدلا بحاص ركذ ىلع رصتقا هنأ ريغ ى هنم ذخأ ام لثم وأ مهارد

 ىلع عضولا لصأ نأل عضو اه هيلإ عجرب نأ هقحف رانيدلا عضو يذلا وه هنأل

 زجي مل الوأ فرصلا اركذ نإو “ رمع نبا ثيدحل يضاقتلا كلذ زاج امنإو « درلا

 يف فرصلا ركذ يف ةسخلا لاوقألا هيفف الوأ ءاركذي مل اذإو ى روكذملا ءاضقلا

 اهرك ذ ىقلا ةلأسملا يف ةسفخلا تركذ دقو « هسلجم نع قارتفإلا يفو ءاضقلا سلجم

 ال وأ هف ةلماعملا نأل زيجم رمع نيا ثيدح نأ عم ايهيف عنملا غاس امنإو “ هذه لبق
 مالك يف توناحلا بحاص ريغو هلثم هيف ناويحلا ريغ نأ ملعاو ى ناويحلاب تعقو
 . رانيدلا عضوك اهريغ وأ مهاردلا عضوو توناحلا بحاصك فنصملا
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 ىطعأ نمو ، ذخأ ام لك در هجئاوح يف الوأ يتوناحلا هرسك نإو

 . . . . مهنز :لاقو ريناند ادحأ

 نم هرادقم مت ام دعب ولو هيضقي نأ لبق يأ ( الوأ يتوناحلا هرسك نإو )

 وأ هقدصأ وأ ائيش هب ىرتشا نأب هجئاوح يف هفلتأ يأ ( هجئاوح يف ) مهاردلا

 هكلم نم هجرخأ وأ ى زيم ملو هربناند يف هعضو وأ ى شرأ وأ ةرجأيف هاطعأ

 ىمسو ڵ ىلح يف وأ دسفي ثيحب يلح هغاص وأ ى هعفانم يف هوجولا نم ام هجوب
 دعب هقح ف هب عافتتإلا مدعو ى ناك اك رانيد هدي يف هدوجو تاوفل ارسك كلذ

 دجو نإ هسفنب ( ذخأ ام لك در ) لطاب عوطقم هنأكف هكلم نم هجورخل

 حصي الو لثم هل نكي ملو « دجوي مل نإ ةميق هل نوكي امو ى دجوي مل نإ هلثمو
 نم اهذخآ اهجرخأ نإو ، هجئاوح يف اهذخأ مهاردلا رسك نإ اذك و ى ءاضقلا

 وأ اعيمج امهاجرخأ وأ هيلإ عجر مث رانيدلا جرخأ وأ هيلإ تعجر مث هكلم

 ثح رانيدلا طلخ نإ حصي ال اذك و٤جارخإلا خسف نإ الإ ءاضقلا حصي مل امجر

 وأ اهضعب فلت نإو ام هجوب مهاردلا وأ رانيدلا فلت وأ مهاردلا وأ زيمي ال

 :هلوقب هدارمو“الضف اددارتويقابلاب ءاضقلا حص هضعب وأ اهضعب هكلم نم جرخأ

 ص ريثك وأ ليلقب هدمب وأ رانيدلا عضوب رسكلا لصتا ءاوس ءاضقلا لبق ام ال وأ

 ص توناحلا ىلإ ةبسن يتوناحلاو ص هدعب وأ هفرص مامت لبق رسكلا ناك ءاوسو

 وأ ًافيفخت نونلا حتفو واولا رسك و بسنلل ءاتلا فذحب - يوناحلا : باوصلاو

 ثننأتلل اهلصأ لب « كلذك تسيلو ءاتلا ةلاصأ ربتعا هنأكو - ةمومضم اهئاقبإ

 ءات فذحت اكو ى ةفيلخ لجرو ةزمحو ةحلط ءات فذحت اك « بسنلل فذحتف
 . توبهرو توبغرو توكلم ف ثنناتلا

 ( مهنز : لاقو ) ةضف وأ بهذ نم اهريغ وأ ( ريناند ادحأ ىطعأ نمو )
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 ٠ ٠ ٠ ٠ . ) عنم اذهب اذه كمهاردب مهلعجاو

 ةقالع وأ راوجلا ةقالمل ازاجم لقاملا مساب ربع نكلو “ نمز وأ اهنز ىلوألا

 يف اذك و ث لقاملاب عافتنإلاك عافتنإلا عماجل هبشلا ةقالعل وأ لقاملا دي يف لولحلا

 تدرأ نكل هيلع كل نكت مل وأ هيلع كل يتلا ( كمهاردب مهلعجاو ) : هلوق
 هنأل ى ابر هنأ ثيح نم ال ( عنم اذهب اذه ) ةضف وأ بهذ نم اهريغب وأ فرصلا
 ةمذ يف ال رضاح رانيدلا بحاص مهارد مهاردلا تناك اذإ روضحلل ابر سيل

 صتخم ال اذهو“ايرتشم اعئاب نوكي ال دحاولا ناسنإلا نأ ثمح نم لب هل رخآلا

 . ءيش لك يف درطم لب يوبرلا سنجلاب هعنم

 اذإ ايرتشم اعئاب دحاولا ناسنإلا نوكي نأ زيجي نم فرصلا كلذ زيجيو
 يرتشي وأ هسفنل هعاتم عيبيف يرتشي وأ عيبي مكب هلا نيبو ءيشلا بحاص هرمأ
 :لبقو “طقف نوزوملاو لمكملا يف كلذ زاوجب : لبقو ى اقلطم هسفن لام نم هل

 زوجي : ليقو “ سانلا موس ىلع لمفيف هل ءارشلاب وأ هعبيب ىدان اذإ كلذ هل زوجي

 نأ اقلطم بئاغلاو نونجملا ومتبلا مئاقل زوجيف ءيشلا كلام نم رمأ الب ولو كلذ

 ى لوق ىلع ضعبل ضعب نم وأ مهل ام هسفنل يرتشي وأ هسفنب هلام نم مهل عيبي
 أ هيلإ ىهتنا ام ىلع ةدايزلاو ءادنلا ف نكل نوزوملاو ليكملا يف : ليقو

 :هل لاق نإ الإ زوجي ال : ليقو “نيلوقلا الك ىلع ءارشلا وأ عيبلل ءالؤه جايتحاو
 كسفنل ذخو اذكب اذك لاقو هل نسب وأ سانلا ذخأي اك وأ يهتني امب كسفنل ذخ

 حيحصلاو “ هرمأي مل ولو للا ءاش نإ يتأي اك ملسلا يف قح كلذ زيجأو ع كلذب
 . عنملا هلك كلذ يف

 ل اكد ام ء يش ق لكو و ] ةعلس عيبب رم أ نميف - هلل ا هجح ر _ ةكرب ن ١ ل اق

 رم ] ام ذخ ن ن أ روم امل زوح : مهضعب لاقف “ ن زوب ال و ل اكم ال و أ ن زوب وا
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 زوجي ال : نورخآ لاقو ى هريغ ىلع هنم عاب امب هب رعسلا غلب يذلا نمثلاب هميبي

 يرقشملا وه عئابلا ناك ولو ى يدنع لوقلا اذهو ى عئاب نم الإ ايرتشم نوكي نأ

 ملام رايخلاب ناميابتملا ه : لع يبنلا نع كلذ يف ةياورلاو ربخلا ىنعم لطبل
 كلذ ين ءارثلاو ى ها اميبمو يرتشم و امئاب يضتقي ةغللا يف عيبلاو ١ اقرتفي

 ص يدنع لماكلا لوقلا وه اذه نأ “يدنع لوقلا اذهو :هلوق ىنعمو “ عيبلاك

 ٢١ « نيمئاب نم الإ عيبلا نوكي ال » : رقع هنعو

 عاتم هل عيبي اليك و لكو لج ر يف لضفلا نب رمع نعو « جاهنملا ه يفو
 امأ « سانلل فلسيو عيبي اك هسفنل كلذ ذخأي نأ دارأف مهارد هل فلسي وأ

 نأ هلف نزوي وأ لاكي امم ناك نإف عاتملا عيب امأو ص لوق ىلع هل زئاجف فلسلا

 يف - هللا همحر _ يراوحلا يبأ نعو ى هنم رخآ لحم يفو « سانلا ذخأي اك ذخأي

 نم ىطعأو رعسلا نع يطعملا لأسف ابح اهب هل يرتشي مهارد الجر ىطعأ لجر
 اذإ مهضعب هزاجأ و ءاملعلا ضعب كلذ هرك دقف كلذب هربخي ملو رعسلا لثمك هدنع

 بوبحلا نم ءيش ميب ىلع لكو نم كلذك و “رثكأ لوألاو نزوي وأ لاكي امم ناك

 ص هرمأ ريغب هريغل عيبي اك هسفنل لكوملا لام نم ذخأف نزولاو ليكلا هلخدي ام
 ٠ . .ه .

 . زوح صمبو هرك صعب

 تامف هثعبف هسفن نم هل هارتشاف دبع ءارشب الجر رمأ نم : مشاه نبا [لاق]
 . مهاردلا در همزل هدعب وأ لوصولا لبق

 . ٥ ركذ مدقت ) ( ١

 . دو اد ول و ملسم ٥ اور ) ( ٢
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 لجأ ىلإ هسفن رب عابو هسفنل هذخأف هريغ رب هدنع نم : يلع وبأ [لاقو ]

 زجي مل لجال ةميقلا يفو هبح يف هريخ وكلذب هملعأو لجأل عاب امم هريغ رب لمجو
 زوجي الف لبق امأو راج ضبقلا نيح امماتت نإ هريغ لاقو ، هسفن لام عاب هنأل

 . نيدب نيد عيب هنال

 ،هسفننم عيبلا زيجم دنع الإ يأ زجي مل ةزيغل هل نوذأملا هدبع نم ىرتشا نمو
 اعاتم يل رتشا : يل لبقف مهرد ةئام هبلع ىل لجر نع امشاه لجر لأسو

 لئاقلا ربخأ ملو يسفنل مهاردلا تسبحو كلذ هبلع يل يذلا نم لئاقلل تيرتشاف
 نأ هل تيرتشا يذلا تملعأو ءالغلاب هنم ذخأت ملو تححص اذإ : لاقف كلذ يل
 . زاج يضرف كسفنل اهتسبح دقو مها رد لجرلا ىلع كل

 مم هدي يف ام ايهنم دحاو لك نزوف فرصلا ىلع اقفتا نإو : « ناويدلا ه يفو

 نعايراوت نإ امأو ى زئاج كلذف اذب اذه لاق مث هدي يف ام اهنم دحاو لك رص

 ريناندلا : مهاردلا بحاصل ريناندلا بحاص لاقف اهانزو ام دعب مهاردلا و ريناندلا

 ربناتدلا بحاص هاطعأ نإ كلذك و زوجي ال كلذف ‘كمهارد يف كل اهتنزو ىلا

 ص اضيأ زوجي ال لاحلا اذه ىلع اذب اذه كمهارد يف اهلعجاو اهنز هل لاقو هريناند

 اضيأ زوجي ال مهاردلا نم اهفرص هاطعأ كلذ دعب مه ريناندلا هاطعأ نإ كلذك و

 كل هب قلمت امب قلعتم كمهارد يفو « ريناندلا : هلوقل ربخ « كل :هلوقو ى ىهتنا
 الو ناث ربخ وأ كل يف رتتسملا نم لاح وأ هب قيلعتلا حصي امع هتباينل كل ب وأ

 ى ليلمتلل « ماللا ه تلعج نإ الإ كمهارد يف ربخلا لعجيو ى اهتنزوب كل قلعتي

 :لاقي دقو ى ةيلختلا درجمل هدي ةلزنم وأ هدي يف اهنوك هل اهنزو نم مزلي هنإف الإو
 . اهلبقي الو اهضبقي الو هل اهنزب هنآل كلذ مزلي ال
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 ‘ فرصلا لاح ديجلا بر ملع نإ يدرب دمج فرص زاحو

 ؟ خسفنا رثك نإو لق نإ وأ اقلطم فيزلا لدبي وأ خسفني لهف الإو

 ( ءيدر ) ءيش ( ب ) ةضف وأ بهذ نم ( ديج ) ءيش ( فرص زاجو )
 ع ( فرصلا لاح ) يدرلا ةءادرب ( ديجلا بر ملع نإ ) امهدحأ نم بيعم يأ

 ةبمغ دعب ملع اذإو ى كلذ زاج « زاجأو نيفورصملا دحأ ةبيغ لبق هدمي ملع نإ و

 ناددارتي خسفنم بيعملا عيب نأب لوقلا ىلعف ملعلا دعب زاجأو نيفورصملا دخأ
 نم ريمختب لوقلا ىلع اذك و « كلذ زاج :ليقف ى عيبلا توبث لوق ىلعو فرصلا

 ىلع دقعلا عوقول فالخلا غاس امنإو ى زوجي ال : ليقو « بيعلا هدنع جرخ

 . روضحلا

 لهف ) فرصلا لاح ملعي ( الإو ) : هلوقب هريغ ىلإو كلذ ضعب ىلإ راشأو
 نأ ىلعو خسف بيعملا عيب نأ ىلع ءانب همامتإ زوجي الو امتح فرصلا ( خسفني

 نم فيزلا لباقمو ‘ لبنح نبا لاق هبو “ رثؤم دقعلا نيح دصقي مل يذلا ريخأتلا
 الو رخآ ليدبتو حيحصلا دعب راضحإ زوجي الف حيحصلا لك يق رسثتنم حيحصلا

 وأ ) زاجل فيزلا لدب عم بهذلا رضح ولف ى ابرلا نيع هنأل راضحإ الي هليدبت
 ناك وأ رثك وأ "لق ( اقلطم ) هيف طول ساحن وحنب بيعملا ( فيزلا لدبي

 فيزلا لادبإ نيح روضح ىلإ جاتحي الو للا همحر عيبرلا لوق وهو افيز هلك
 رمع نبا ثيدحك ناكف هدقع ريخأتلا ىلع فرصلا نيبي ملو ءاضق كلذ نأل ديجلا

 بترت نيح نم لادبإلا يوني نأ ريغ نم رخآب ةمذ يف اقباس انيع هيف لدب اذإ
 نود ناك نأب فيزلا ( لق نإ ) ديجلاب فيزلا لدبي ( وأ )ةمذلا يف لوآلا نيملا
 فيزلا ( رثك نإو ) كحلا يف بلاغلل ارابتعاو ليلقلل ءافلإ روضح الي فصنلا

 . هلك فرصلا ( خسفنا ) رثكأ وأ افصن ناك ناب .
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 . . . ء فالخ ؟ديجلا ردقب رانيدلا يف ناكرتشي وأ

 وأ بهذ ديج هلك وه امم هريغو ( رانيدلا يف ) نامنابلا يأ ( ناكرتشي وأ )

 فيزلا “لق‘ءيدر هضعبو ديج هضعب امم ةضف ؤأ بهذ نم ( ديجلا ردقب ) ةضف
 رانيدلا فصن ناك اديج مهاردلا فصن وأ آديج زانيدلا ناك ولف ى رثك وأ
 همهارد مهاردلا بحاصل دربو هبحاصل هفصنو ةديجلا همهاردب مهاردلا بحاصل

 اهبحاصل مهاردلا فصن ناك اديج رانيدلا فصنو ةديج مهاردلا ناك ولو ةفيزلا

 .رانيدلا بحاصلو رانيدلا نم ديجلا فصنلا ولو ايهترضحب ةمسقلاب ددعلاب هذخأيو

 تايمستلا نم فصنلا ريغو « ديجلا هفصنب مهاردلا فصنو “ فيزلا هفصن

 ى مهاردلا و ريناتدلا لثم ةضفلاو:بهذلا نف مهاردلاو ريناندلا ريغو ى فصنلا لثم

 ىلع جرخاليف هلاطبإو دقعلا هيلعام قفاو اهف فرصلا تابثإ كلذ هجوو
 . دقعلا فالخ

 ديجلا رثك رخآلا نم ديجلا ردقب ديجلا يف اكرتشي نأ سايقلا : « رثآلا ه ينو
 ةمست ناك رانيدلا ف ةرشع نم افيز دحاو مهرد جرخ نإ هنإ قح ص "لق وأ هنم

 دربو «: هبحاصل هرشعو ةديجلا همارد ردقب مهاردلا بحاصل رانيدلا راشعأ

 لدبأ ليلقلا:فيز نإ لب كلذ ولوقي مل نكل ى فيزلا همهرد مهاردلا بحاصل

 :يف اكرتشا ادعاصف فصنلا وهو ريثكلا فيز نإو ‘ فصنلا نود ام وهو ديحي

 نأ لمتحيو : “ فنصملا هركذي مل سماخ لوق اذهف ى رخآلا نم ديجلا ردقب ديجلا
 رثك نإ و ى هلوق ىلع هنيبي نأب خلا ناكرتشي وأ : هلوقب سماخلا اذه فنصملا ديرب

 لك ىلعو «خلا رانيدلا يف اكرتشي رثك نإ وأ خسفنا رثك نإو : لاق هنأكف سفنا
 . (فدلخ) اكرتشا مث عبرلا نم لقأ ناك نإ وأ لاوقأ ةعبرألا رك ذب مل لاح

 نم اهيف ءيش ال ساحن سولفك فرصلل حلصي ال ام جرخ نإ فالخلا اذك و
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 تناك ذإ ريناندلاو مهاردلا ةلزنم اهل ليزنت ةتسلا لاوقألا هيفف « ةضف وأ بهذ
 ةضفلاو بهذلا ريغ ةكس نأ يدنع يذلاو ى اهب لمامي انامأ اك وكسم اندمم
 . سنجلا فالتخال عيب قلطم لب افرص الو ةضفلا وأ بهذلا مم ابر نوكتال

 لمشي ام « ءيدر : هلوقب فنصملا ديرب نأ لمتحيو « كلذ يف اوفلتخا دقو

 يف ةسخلا لاوقألا ضرف دق نوكسف ساحنلا وحن ةكسو “نيبسعملا ةضفلاو بهذلا

 . خيشلا صن هنأ هيوقيو ى اضيأ سولفلا وحن

 مهاردلا فرص يف سأب الو : هل ظفللاو فنصملل هرصتخمو « جاهنملا ه يفو

 الإ دوقنلا نم اهارب نم دنع ال ضورملا نم اهارب نم دنع ةر ظنَ} سولفلاب

 . ريخأتلا ةرظنلاو ڵ ھا ديب ادي

 ذخأي نمع ةبرج ليزن ىمصملا فسوي نب دمحم للا دبع وبأ ةمالملا لئسو
 كلذ زاوحي باجأف ءامولمم اردق سنوت ةكس ريغب بازمب عفديو سنوتب مهاردلا

 هصن ام فرصلا باب يف رماع خيشلا لوق نم ذخؤي اك “ فرصلا ىلع اوقفتي مل اذإ
 ء سكملا وأ مهارد اهلدب هيطعي نأ داراف ريناند :لجر ىلع هل ناك نميف

 عيبلا : مهضعب لاقو ى هل لدتساو نيرضاح انوكي ىتح زوجي ال : مهضعب لاق

 . همجارف خلا تبات ءاضقلاو زئاج

 ص مهارد اهتميق هيلع درف ريناتد لجر نم ضرقأ نمو : « ءايضلا » يف لاق

 نأ زئاجف بهذ لجرل هبلع نمو : لاق ى اذه يف زئاج كلذ نإ : ليق دقف
 الإ زوجي ال فرصلا نآل ى فرصلا ىنعم ريغ ىلع كلذك سكملاو مهارد هيضقي

 وأ ةرصبلاب عفدلا طرتشيو نايعب مهاردلا يطعي نأ لجرلل هركيو ى ديب آدي
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 . . . ةديزك صقن يف ليدبت وأ خسف يف فلخلا اذكو

 نم همف ام ةهاركلا ببس نأ رهاظلاو ك طرش زغ نم هب ساب الو > اهريغ

 نع لإ هيهن يف لخديف ةنامأ اهلاسرإ يف ررغلا نم ةمالسلا نم يطمملل ةعفنملا

 ةضفلا مم سصنوت تالاير ق فرصلا لعح هارتف 92 هباوح ا ةمفنم 1 ضرق

 : لاق نم لوق الإ دحاو سنج اقلطم ةكسلا لعج نم لوق وهو ساحن نهنأ عم

 ساحنلا ةكس نأ ينامز يف تققحت نكل « ضورع ةضفلاو بهذلا ريغ ةكس نإ
 فرصلا نم كلذ لمج امنإف كلذك هنامز يف تناك نإف ، .ةضفب ةبوشم سنوتب

 فرصلا ءاضقل لحلا طارتشا ةلأسم «حاولألاه باتك يف لعجو “ةضفلا نم اهيف ام
 ءاش نإ نيدلا باب يف يتأي اك اصيخرت اهيف ىكحو ى ةعفنم رج يذلا ضرقلا نم

 ه
 . ىل اعت ها

 نم رثكأب ( صقن يف ليدبت وا ) فلخلاب قلمتم ( خسف يف فلخلا اذكو )
 اذك و : هلوق يف يذلا رارقتسإلاب قلعتم وهو ةضفلا يف ةبورخو بهذلا يف ةبح
 فطملاو « فاكلا ه طاقسإ ىلأوآلاو ص ةبورخلا وأ ةمحلا نم رثكأب ( ةدايزك )

 ةلأسملا يف رك ذي مل امم ريظنتلل فاكلاب ءاج نكل « ةدايزو صقن يف اذك و « واولا

 فرص نمف٤صقنك ةدايز يف لوقي نأ « فاكلا ه داز ذإ كلذ نم ىلوأو “ىلوألا
 وأ ددملا يف ةدايزلا تجرخف مولعم ددع ىلع الثم مهاردب ريناند وأ مهاردب ارانيد

 ؛لبنح نبا لاق هبو“اقلطم فرصلا خسفب ليقف كلذك صقنلا جرخ وأ نزولا يف

 صقانلا وأ دئازلا لق نإ اذك : ليقو“اقلطم صقنلا ذخأيو ةدايزلا درب :ليقو
 صقن نم ديزي الو ى ماتلا يف كرتشا صقنلا رثك نإ : ليقو ط حخسفنا رثك نإو

 ناك نإ : ليقو ى رثك وأ صقنلا "لق نإ ناكرتشي : لنقو « داز لق نإو هلام
 : هلوق يف ةلخاد ادحاو الإ اهلك لاوقألا هذهو « كرتشا الإ و مت عبرلا نم لقأ

- ٦٢٧ - 



 الثم ةدايزلاب وأ صقنلاب املع نإ و ؟ لدبي وأ خسفي له يأ ى ليدبت وأ خسف يف
 هل تسيل اهلك الثم مهاردلا جرخت نأب انه لكلا صقن روصتيو ى زاجأ زاجأو
 ليدبتلاب دارأ هل هلو “ لوق ىلع خسفيو ى لاوقألا كلت دحأ ىلع اهلك اهلدبيف
 بصغ نإ و٤ددعلا وأ تاذلا يف ةدايزلاو صقنلا لمشيف قحلل عوجرلاو فاصنإلا
 فرصلا : ليقو “لاملا بحاصل نمضيو حص :ليقو ‘ دسف فرس وأ فرص ام

 ةدقعلا يف فالخلا هيفف فرصلا يف هل سيل امو هل ام طلخ نإ و ‘ لاملا بحاصل

 . زوحم الامو زوح ام ىلع ةلمتشملا ةدحاولا

 هذه لبق فنصملا ركذ يلا ةلأسملا يف فالخلا ببس للا دبع وبأ لعج دقو

 له زوجي الامو زوجي ام ىلع تلمتشا اذإ ةدحاولا ةدقملا يف مهفالتخا اضيأ

 يدنع يذلاو ؟رزوحم ام اهنم "حضي و زوجحم ال ام اهنم دسفي وأ اهلك ةدساف نوكت

 ع خلا فرصلا يف رثؤي دصق الب ريخأتلا له خبشلا هركذ اه فالخلا ببس نأ

 حلصي معن بيعلا باب نم وه لب زوجي ال ام : مهلوق يف لخاد ءيدرلا سيلف الإو
 ص فثلكتو دمب ىلع الثم اصلاخ ساحن هدارفأ ضعب وأ فرصلا جرخ اذإ ابيس

 . خلا خسف يف فلخلا اذكو : هلوق يف اضيأ ةلعلا وهو ى خبشلا هركذ ام درطملاو

 فيز اذإ ، ملثسلا يف هلثم خيشلا رك ذ دق فرصلا يف هللا دبع وبأ هركذ امو

 ةدحاولا ةدقعلا يف مهفالتخا رظنلا بجوي ايف ةلأسملا لصأو : لاق ذإ دقنلا ضعب
 فرصلا لئاسمو “ ىلوأ هتركذ امو ى خلا زوجي ال امو زوجي ام ىلع تلمتشا اذإ

 ىلع مالكلاف ةلمجلابو « افالخو اقافو سنجلا قفتملاب عيبلا يف موسرم اهمكح اهلك
 . هيف لاوقألا هذه مسرب امومع ابرلا يف مالكلا هنع يفكي فرصلا
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 فالتخال ةبورخ ةضفلا يفو 2 هنم ةمح نزوب بهذلا ف ارفتغاو

 ايهدحأ نيع نإ حص نارانيد جرخف رانيد فرص نإو ‘ نيزاوملا
 . . ...... . مهاردلا اذكو

 ناصقن ذخأ الو ةدايز در الب ةدايزلاو صقنلا زُذجأ يأ ( ارفتغاو )

 اءزج بهذلا نم نزي ام يهو ث بهذلا نم يأ ( هنم ةبح نزوب بهذلا يف )
 نم ةبح فصنو ريعش ةبح نزو كلذو « اءزج نيعبرأ ىلع موسقملا مهردلا نم
 ؛ ملعأ هللاو « مهردلا فصن سدس يهو ى ( ةبورخ ةضفلا يفو ) 0 ابهذ ريش

 ع بهذلا يف : ىلع فوطعم ةضفلا يفو ى ةبح ىلع فوطعم _ رجلاب - ةبورخو

 يف ترفتغاو ريدقت ىلع عفرلاب وأ « نيفلتخم نيلماع ىلع نيل ومعم فطع كلذ و
 ةدايزلا امأو < ( نيزاوملا فالتخال ) ةبورخ ةضفلا يف رفتغملاو ةبورخ ةضفلا

 وأ لهجلاب كلذ نأل ةسخلا لاوقألا هيفف ةبورخلا وأ ةبحلا نم رثك أب صقنلا وأ

 . نازيملا نم وأ هنم روصقلاب وأ ررغلاب

 فرص وأ 0 ني رانيد رضحأ يأ ه ( نارانيد جرخف رانيد فرص نإو )

 هيلع فرصلا عقو يذلا ددملا فالخ وه امم كلذ وحنو ى ةثالث جرخف نا رانيد

 دصق امهدحأ باغأ نإ و ى مهاردلا بيغت نأ لبق ( امهدحأ نتيع نإ حص )

 نييعت هيف امم كلذ وحنو ةثالث نم نينثا وأ روضحلا ىلع يقب يذلا رانيدلا يرتشملا
 ىلع ءاددجيلف فورصملا نيعب لهجلل فرصلا دسف نيتمت مل نإو ؤ فورمللا

 . اءاش نإ نمم

 هجو ذخأ نإ امأ و « ادحاو انج دعي ام لك يف اذك و « ( مهاردلا اذكو )

 ءقافولاب: وأ فالخلاب كلذ ناك ءاوسو كديب ادي نوكي نأ الإ مارح هنإف رانيدلا
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 ناك ولو صخرب نم مهنمو ى ةضفلاو بهذلا ريغ نم ناك اذإ صخرب نم مهنمو

 كلذ المحم نأ ناصقنلا ايهنم فرصلا لقألا رانيدلا ناك اذإ ةضفلاو بهذلا نم
 . هظفلب » ناويدلا » نم ھا ناصقنلا ىلع اهنيب يذلا

 دحأ صقنيف بهذب ابهذ رانيدب ارانيد هفراصي نأ رانيدلا هجو ىنعمو
 وأ مهارد صقانلا ضوع يطعي نأ هبهذ صقن يذلا ديريف رخآلا نم نيبهذلا

 هرسف و رانيدلا هحو - هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا ركذو/آاضورع

 نإ امأو : لاق ى نيعلا يف ةءادر الو نزولا يف ناصقن ريغ نم رانيدلا ىلع ةدايزلاب

 اذهو ى هيلع كلذ نولمحي مهنإف نيملا يف ةءادرلا وأ رانيدلا يف ناصقنلا ناك
 نم هجو وهف اذب اذه نكي مل نإ امأو “اذب اذه ناك اذإ زوجي ال هنأ انترك ذ يذلا

 ى ةضفلاو بهذلا ريغ نم رانيدلا ىلع ةدايزلا تناك نإ : لوقي نم مهنمو « ابرلا

 :لوقي نم مهنمو كابر يهف ةدايزلا كلت رضحت مل نإ و ى اهب سأب الف ةرضاح يهو

 غلبت مل ام صخرب نم مهنمو « ةضفلاو بهذلا نم كتكمملا ريغ يف كلذ زوجي

 . ها صخ رب نم مهنمو ى زوجي الف تفلب اذإو نيلثمب الثم ةدايزلا كلت

 الإ هلام تداز وأ ةمسقلا تصقن دقو باتو هريغ وأ فرص ف ىبرأ نمو

 لودع ميوقتب هلام سأر هدي يف امم ذخأ هل دري نأ رخآلا ىبأ نإو ى هلام سأر

 درلا ىلع هل هربجي نم دجو نإ و ى هملعاو خسفلا ةينو هبحاص نم هلام در هجو ىلع

 هل ز .ي مل ةضف وأ بهذ نم ءيش يف وأ يلح وأ رانيد يف ةصح هل نمو « هربجأ
 ريغل ةمئاشلا ةيمستلا ضبق نكمي ال هنأل اعم اعيبي وأ هكيرشل الإ فرصلا اهعيب

 . ليق اذك ص نبيمتلا ىلع اهروضح و كيرشلا

 هف يذلا روضح فرصلاب كيرش ريغل هتصح عيبي نأ زاوح يدنع يذلاو
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 ةيمستلا عيب زوجي اكو “ فرصلا ريغ يف زوجي اك فرصلا هب ام روضحو ةيمدتلا

 ىعدا نإ و ص هعيب دسف هفالخ رهظف يكز هنأ طرشو ابهذ عاب نمو ى ةلملا يف
 هيلعو حص نإ الإ “ لطاب طرشلاو ى تبات وهف نوللا فالخم طرشلا امهدحأ
 امه ريغبو بهذ وأ ةضفب ةضف وأ ابهذ ىرتشا نمو ؛ تبثي ال : ليقو ى رثكألا

 ىرقشا نمو“امهريغ باغ نإ ال : ليقو ث امهريغ باغ ولو سنجلا رضح نإ زاج
 ىرخاب هريغ وأ امامط هل عفدو ةسمخ هاطعاف الثم مهارد ةرشعب ابهذ الاقثم

 فنص لكل ناك وأ «لكلا رضحو ةلدابملا ةهج ىلع ناك نإ الإ فرصلا يف زجي م

 : ليقف “ هريغ وأ افرص سنج نم هنم رثكأب سنج عيب عنم نمو ى مولعم نت
 يز-۔ج{ : لسىقو ى انموق هحجرو ٠4 هتنزو وأ هتلك : لاق نإ هقيدصت يزجي ال
 ث « - -
 . ملعا هللاو 2 هقيدصت
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 باب

 ناكمو لجأو رايعب مولعم تانمثملا نم عونل رضاح نوزوم دقنب ءارش وه

 كلذ حص داهشإ الب حصي : لاق نمو ى هفيرعت يل رهظ اذك « داهشإو تامولعم
 ىلع ءانب هترك ذ امنإ و ى يدنع حيحصلا وهو « داهشإ و طاقسإب اضيأ هدنع افيرعت

 ةتس يبأ نب ورمع دمحم هللا دبع وبأ هفرعو - هللا همحر _ خيشلاك فنصملا راتخ

 هيف ملسلا ريغ لوخدل عنام ريغ دح وهو مولعم لجأ ىلإ ةمذلا يف فوصوم هنأب
 ديرب لب هفيرعت دري مل هلعلو « مولعم لجأ ىلإ ةمذلا يف فوصوم عيب لك نم

 افَلَس اضيأ ملسلا ىمسيو ى مانيو .برشيو لك أي ديز : لوقت امك هيلع مكحلا

 . ناتحوتفم اهمالو اهنيسو

 ص قارعلا لهأ ةغل فلسلاو ، زاجحلا لهأ ةغل ملسلا : يدرواملا لاقو

 معأ فلسلاف : ليق ى سلجملا يف هميلست ملسلاو لاملا سأر ميدقت فلسلا : ليقو
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 . . . . > سلجملا ف ردعتب نزوب لسلا حص

 الف ملسلا امأو ى اضيأ فلس هلإ مسلا دي ىلإ همدقتو “فلس سلجملا إ هميدقتف

 هتركذ ام لوقلا اذه بحاص دارأ نإف ى هلإ ملسملا دي ىلإ همدقت الإ هب ىمسي

 اهف طقف سلجملا ىلإ هميدقتل مما فلسلا نأ دارأ نإو 2 معأ فلسلا نأ "حص

 فيلست نإف يوغللا ىنعملا هيفف لاح لك ىلع و“ايهنيب صوصخ و م وع ال نا رياغتم
 هكرت : هميلستو ءيشلا مالسإو ى افلس نومدقتملا يمس اذلو ‘ هميدقت ءيشلا

 . هضدىىقتو

 ققحت نم دب ال يناعملا نم ةقتشملا دوقملا ءامسأ : يشكي ودسلا للا دبع لاق

 ملسلا نأ ىلع اوقفتاو « دودحلاو تاحالطصالا اذك و : ُتلق ى اهيف يناعملا كلت

 : لجو زع هلوق مومع يف لخاد هنأب معنف للع ينلا ةنس نم هصوصخت عورشم

 عورشم ريغ هنأ نم بيسملا نبا نع يور ام الإ ") عيبلا هللا “لحأو ظ
 ةحمحصلا ثيداحألا هلصت مل هنإف « هنع كلذ . حص نإف ى لصأ زئاج رغ وأ

 . همف ةدراولا

 ؛ ىضر نمو ريجحت مدعو . لقعو غولب نم عيبلا طورشب ( ماسلا حص )
 : ليقو “ ضقتنا ملسلا ضقنف قلطأ مث روهقم لام يف اسوبحم فلسأ ولف

 ىلعتم ( دقنب ) حصب قلمتم ( نزوب ) حصو ى دلبلا رعسب ناك نإ ضقتني ال
 ق ىنعمب « ءابلا ه نوكت نأ زوجيو “ةضفلاو بهذلا دقنلاو نزول تعن فوذحمب

 فوذحم توعنبب قلعتم ( سلجملا يف ) نزوب قلعتتف « نم » ىنعبب وأ حصب قلعتتف

 ناك ءاوسو ث سلجملا يف رضاح ٠ عئابلا ىنإ سلجملا يف ملسم دقنب هريدقت ازاوج

 ( ٠١ ( ةرةبلا ةروس : ٢٧٥ .
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 . عونو ناكمو لجاو رايعو نزوبو

 نع هيف ركذو ى « جاتلا ه يف ه ركذ هيلإ ملسملا ديب وأ ملسملا ديب دقملا لاح يف

 . ها ى هيلإ ملسملا ديب وأ ملا دقع دنع نوكت مهاردلا نأ « رثألا »

 هيلإ ملسملا اهضبق دقملا مت اذإف ى ملسملا ديب اهنوك لصألا نأ يدنع يذلاو

 عيب نم نراك رضحت ل نإو ى زاج هىلإ ملسملا ديب تناك نإو ى عويبلا رئاسك

 . لطاب وهف نيدلاب نيدلا

 نزوي امم فوصو ,ةبح وحن نم ملسلا هيف امل عئابلا بناج يف ( نزوبو )
 الو ' نزوي لاكي ام لكو ص نزويو لاكي هنإف اضيأ بحك لاكي اهف ( رايعو )
 تإ زوجي : ليقو “ هقح نم رثكأ ذخأي الئل نزولاب هيلإ عاب ام ليكلاب ذخاي
 . ليكلا هيلإ عاب ام نزولاب ذخاي نأ زاجو عئابلا يضر

 لوصح لجألا ةلع : يشكيودسلا لاق ى ملسلا هيف ام هيف ىفوي ( لجاو )
 يرتشملل ةيناثلاو ى هنم رثكأ ذخأيل ليلق عفد وهو عئابلل امهادحإ « نيتحلصم

 نم عيب وهف لجأ ريغب ناك نإو : خيشلا لاق ى هلجأ يف نمثلاب عافتنالا يهو
 .هنع يهنلا ثيدح يف كمم سيل ام عيب دارملا نأل لكشم وهو كعم سيل ام
 يف ةفصلا عيب دارملا سيلو “ هكلمي نأ لبق هنيعو عئابلا هدصق دق ءيش عيب
 لك اذك و « دقنلا عيب اذك و “ كعم سيل ام عيب ادبأ ملسلا عيبف الإو ةمذلا

 . زوجي ال يذلا كعم سيل ام عيب نم دارأ هلعلو ى ةمذلا يف ةفصلاب عيي

 . ملسلا هيف ام هيلإ بلجي" ( ,ناكمو )

 وأ نزوي امم اهريغو بوبحلا نم اهيلإ ملسلا حصي يتلا تانمثملا نم ( عونو )
 : لاق كلذلو ‘ روهشملا ىلع ملا هيف "حصي ال هنإف نزوي الو لاكي ال امم ال لاكلي
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 . . . . . . . ‘ ملعلا طرشب دوهشو

 اريبعت نزولايف نأل اراصتخا دشأ همالك ناكل رايعب ىفتكا ولو ى رايعو نزوبو

 . همالك ف كلذ دصق نمل نازيملا لمشي راسملاف

 دوهشلاب دارملاو ‘ مهتداهش نالطب ىلع قفتي ال نمم وأ ءانمأ ( دوهشو )
 نيدهاش ةلزنمبف دهاشو ناتأرملا امأو ص عملا ةغيصب ةينثتلا نع ربعف ناذهاشلا
 رابتعاب ةينامثو ةتسو ةعبرأك ةثالثلا قوف يذلا علا دارأو ‘ لجرلا ةلزنمب اهنأل
 دوهش ءالؤهف > نيدهاش ىلإ جاتحي ملسلا عيب عيبي نم لك نإف ى ملسلا عيب ددعت

 ص هصوصخب ثيدحلا يف هب رمألا امنإو دوهش الب ملسلا ةحص يدنع قحلاو « ةريثك
 ثبح راكنإلاب لاملا عايض نم ريذحت امومع ى ةيآلا ١ نيدب متنيادت اذإو » يفو
 دوقنملا رايعبو “ هيلإ دوقنملاو دقنلا نزوب ملعلا يأ ى ( ملعلا طرشب ) ةداهش ال

 نكل مسإب رابع وأ انزو اركذ ولف ى دوهشلابو عونلابو ناكملابو لجالابو هيلإ
 . امهدحأ هفرعي ال وأ هنافرمي ال

 اوناك وأ نيفورمم ريغ دوهش ءيج ولف ى زجي مل عونلاو ناكملاو لجألا اذك و

 يف فالخف رتس ءارو نم اوفرع نإو ى دوهشلا مدمكف اوفرعي ملو رتس ءارو نم
 نم ادهش وأ امهربغ وأ امهدحأ رتسلا ءارو نم مهدهشأ ولو ى توصلا ىلع ةداهشلا
 ىلإ امجار ملعلا طرشب : هلوق نوكي نأ زوجيو ى اضيأ فالخف داهشإ الب هئار و
 لك ىلعو « طورشلا كلتب نيملاع دوهشلا نوكي نأ نم دب ال هنأ ىنعمب دوهشلا

 هنأ ىلع ملعلا طرشب : هلوق لدب ى نْيَمولعم : لاق ولو ‘ كلذ نم دب ال لاح
 زئاج ناكل ص دوهشلاو ى عونلاو ناكملاو ى لجألاو رايملاو نينزولل تمن

 ) ١ ( ةرقبلا ةروس : ٢٨٢ .
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 ؛دوهشلا مه لقاملاو ملاسلا رك ذملا عمج ةفصلا عمجف هريغ ىلع لقاملا بلغ نوكيف

 . طةف دوهش تمعن نيمولعم نأ مهوي الئل كلذ لقي مل هلمل و

 عنص ام نأ رهظ مث زاجل هلك كلذل تعن هنأ ىلع تامولعم : اضيأ لاق ولو

 دقنلا ملع طرش ىفخيف هنزو لومش ثبح نم الإ دقنلا لمشي ال تعنلا نأل ىلوأ

 ىنعمو ى نزوب : هلوق ىلإ دئاع دقنب : هلوق ىنعم نإف “ تعنلا عطق فلكتي وأ

 دقنب : هلوق لمجي نأ الإ “ حص : هلوق ىلإ دئاع « خلا رايعو نزوبو نزوب : هلوق

 ملهبو “ لوقي نأ هعينص نم حضوأو 4 عطقلا ىلإ جاتحي الف نزوب : هلوق نم آلدب
 ملسلا يف ناكرأ ةمدقتملا ةعبسلا نأ ىلع لديل ملعلا طرشب : لاق هلملو « كلذ
 : تلق امنإو « كلذ ملع طرشب : لوقي ن 1 حضوال ا نكلو “ طرش اهب ملعلاو

 رايعو نزوبو : هلوق يف رايعلاو نزولاو دحاو دقنلاو دقنلل نزولا نآل ى ةعبس

 . فاك امهدحأ نآل دحاو

 يذلاو ى هفرعي ال ؤ _ هو اذك دلب رايمك ملسلا لطي ليكلا فرعي مل نإ و

 طرش ناكملا نإ : اضيأ لاقي دقو ى نكر ال طرش اضيأ ةداهشلا نأ يدنع

 تإ : اضيأ لاقي دقو ى نك ر ال طرش اضيأ ةداهشلا نأ يدنع يذلاو ى اضيأ
 طرش وه ا۔ه ملع الإ طرش ال نك ر ملعلا نأ يدنع يذلاو ى اضيأ طرش ناكملا
 ص نكرلا ىلع طرشلا قالطإ زاوجل نكرلا طرشلاب دارأ هلعلو “ طرش هنإف
 يوفللا عيبلا انربتعا ولو “ امنم ءزج نك رلاو ءيشلا تاذ نع جراخ طرشلاو

 نمثلا نوكك طورش كلذ ىوس امو نمثم لعج امو انث لعجي ام نكرلا ناكل

 اهنأ ركذي ملو “ حيحص رابتعا وهو كلذ ريغو نزوب ارضاح ةضف وأ ابهذ

 يف ريناندلا هذه كل تملسأ : لوقي نأ لثم ملسلا دقع هب نوكي ظفلب ناظفلتي
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 ٠ ٠. . . ‘ دحاو لالتخاب حجارلا ىلع لطب و

 ءىدتبي وأ « كلذ ىلغ "تلبق : رخآلا لوقيف ث اذك كنم اهب تيرتشا وأ اذك
 لجأو نزو وأ رايع نم رم ام نارك ذيو ى اذكب اذك كل تعب : لوقيو وه
 حجارلاو “ظفل الب ءارشلاو عيبلا يف قباسلا فالخلا هيفف اظفلتي مل نإو “ ناكمو

 ىلإ اهعفد مث مهاردلا ملسملا نزو اذإو ‘ قيضم هنإف «ملسلاأاجس آلو “عنملا اقلطم

 لجألا دعب جتحا مث اهضبقو تكسف هبلع ملسلا طورش طرش و هيلإ ملسملا
 مت هيلإ ملسملا اهضبق مث طارتشالا دنع ملسملا ديب تناك نإف ى هلبقي مل هنأب

 ! هلوبق ىلع هنم اهضبق ام نيمي هيلعف هديب تراص امدمب اهطرش نإو ى ملسلا
 عرشلا نأل فلسلاو ملسلا ظفلب دقعني لسلا نأ هيف ركذو « جاتلا ه يف ركذ اذك

 . اهب درو

 ام هيلإ "ملسملا دريف هلك ركذ امع ( دحاو لالتخاب حجارلا ىلع لطب و )
 حجارلا لباقمو ص هدر هيلإ ملسملا نم ائيش ملسملا ذخأ نإو « ملسملا نم ذخأ

 نيدلا عيب نم هنأل مهاردلا روضح يف صخرب الو ‘ دحاو لالتخا عم هتحص

 ؤأ بهذ ةعطقك نزو الب ةضف وأ ابهذ ملسي نأ كلذ ريغ لالتخا نمو ى نيدلا
 دق اهنأل تجاتحا دقو نزوت ملو ةكوكسم مهارد وأ ريناند وأ ايهنم يلح وأ ةضف

 اسنارفو ةينيطنطسق راوداك ددملاب يرجت يتلا ةكّسلاكو “ صقنتو ديزت
 سلدنألا راودأب ينعأو ى كرتلا ةلود رخآ ةثداحلا رئازجلا ةكسو سلدنألاو
 نزو الب هلك كلذب ملسلا زاوج يدنع حيحصلاو ى عفادم ىلإ ةبوسنملا راودألا
 . اهنزو رابتعا نودب اهددعب سانلا نيب نوكت اهب ةلماعملا نآل

 ددع نم نزو الب اهليضفت فرعي ال مهاردو ريناند يف : « جاهنملا ه يفو
 مل ولو اهنم ءيش ددع ىلع فلسلا عقو اذإ اهيف ددعلا زاجأ ضعبف « فورعم
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 ، فالخ ؟ ال وأ نيدقنلا ريغب زاج لهو

 اهمالس تبثي ال ضمبو ى ددملا اهيف ةلماعملا توبثل ةنّئب ةفرعم اهنزو فرمي

 ىلع اهيف عامجإلا اهيلع تمقو اذإ عويبلا يف اهيف فراعتلا نأل لاح ىلع ددمي
 ابہأ تبث انه نم 0 مومملا ىلع ال ةفورعملا عضاوملا نم ٦صخ ام الإ نزولا

 نم كلذ يف تبثي امو ةيصولاو رارقإلاو ملللاو عويبلا يف انزو الإ نوكت ال
 . ھا ى ماكحألا

 هبو ى زاج احيحص تناك نإ : ليقو ى اددع مهاردلا فلس زوجيال : لاقو

 الب ةضف وأ بهذي اماس يتزاجإ لصأو ها مشاه فقوتو ى هللا دبع وبأ لاق

 عنتمي امنإو ى هعيبو هب عيبلا زوجي يئرملا رضاحلا ءيشلا نآل عويبلا رئاس نزو
 ىلإ راشأ دقنلا لالتخا امأو ص اذك و اذك الثم رانودلا اذه نزو نأ ماهإب شفلا

 نزو وأ ليكب ( فدالاخ ؟ال وأ ندقنلا ريغب زاج لهو ) : هلوقب هيف فالخلا

 هيفف هروضح لالتخا امأو « فازجلاب ءارشلاو عيبلا زاوجي لوقلا ىلع افازج وأ

 ةعاشإلا مايأ ةثالث لثم مايأ ةثالث نود ايف نيدقنلا ريخأت زاجأ هنآل كلام فالخ
 مالك نم احاضيإهتدز نكل ؛يشكيودسلا هخشنع ةتس وبأ هللادبع وبأ هركذ ايك

 ةدم ىلإ طرش الب هريخأت زوجي هنأ يسلدنألا يبلكلا يزج نبا ركذو « هريغ

 ص ةيكلاملا دنع ينعي اهوغن وأ مايأ ةثالث طرشلاب زوجيو “ ترصق وأ تلاط

 ةريسي ةدم هريخأت زوجي : كلام لاقو : هلوقب يشكيدسلا ديرب نأ زوجيو

 طرتشاو : لاق “اهوحنو مايأ ةثالث نم روكذملا يلكلا هركذ ام نيمويلاو مويلاك

 ء يشكيودسلا هركذ اك دمحأ اذك و ى سلجملا يف ضباقتلا ةفينح وبأو يعفاشلا
 دنع زاجو « ءالؤه دنعو اندنع ةلاوحلاو ةلامحلا هبف زوجت الف « انبهذم وهو
 اضيأ ١ عنم كلذ رضح ولف ا ريخأت اهف نأل كلذو ك هنع هتركذ ام دح ىلع كلام

 مسر ىلع نايدؤي لماحلاو هبلع لاحملا نألو ص فرصلا يف رم ام ىلع بابلل أ ادرط

- ٦١٣٨ - 



 نايطعي ايهنألو ى سلجملا يف ءايطعأ ولو ملسلا ضيبقت مسر ىلعال ةلاوحلاو ةلامجلا

 زجي مل ملسلا ضيبقتو « كلذ ادصق ولو ى هيلع لاحملا ايس الو ايهتمذ ءاربإ ىلع
 لماحلا وأ هيلع لاحملا ىطعأ نإف ‘ هدحو ملسلا ضيبةت دصق طرشلا نأل اضيأ
 ىلع ةفالخلا وأ ةرامإلا وأ ةلاكولا هجو ىلع كلذ اهساإ ملسملا در مث ملسلل كلذ

 ةلاوحلا يف مالكلا اذك و ص هسفنب ملسأو ءايطعأ اك زا۔ج+ امهريغ عم هل ملسلا دقع

 هنم وأ هدنع نم "ذخف" نالف ىلإ بهذا : لجرل لاق نمو ىهيلإ ملسملا نع ةلاملاو
 ةدقعب اذك تقو ىلإ اذك و اذكب كيلع وهف هنم هتذخأ مهرد لكو اذك و اذك

 ضرمي نأ لبق تئش ام هنم ذخو بهذا : هل لاق نإو ، زاج : لبقف ‘ فلسلا

 . هيف هدمتعن ال هوركم كلذف هملع اقفتيو فلسلا هيلع

 دح ىلع كلام هزبجيو ص ها ةعاس ولو رامخلا هيف زوجي الو : « رثألا » ىفو

 رضحأ نإو ى ملسلا هب ام رضح نإ اقرتفي ملام يدنع زوجيو “ هنع رم ام

 يتفيلخ وأ يرومأم وأ يليك و نالفل هملس : هيلإ ملسملا لاقف لاملا سأر ملسملا
 وأ هتفيلخ وأ هليك و وأ هرومأم انالف نأ ملسمل ملع دقو نالفل هملس : لاق وأ

 مالسإلاب رمآلا نيح نم هليك و وأ هتفيلخ وأ هرومأم هنأ ققحت مث هيلإ ملسأف ملعي

 ريغ وأ شرأ وأ قادص وأ نيد يف نالفل هملسي نأ هرمأ نإ امأو ى "حص هيلإ

 امو نيدلا ركذي وأ“كلذ وحن وأ ةاكز وأ ةقدص وأ ةرافك وأ قوقحلا نم كلذ

 يفبقي الو هيلإ ملسملا ضيبقت طرشلا نأل « زجي مل نيبت مث كلذ دارأ نكل هدعب
 وأ ملسلا دقع ىلع هرومأم هنأ هدنع ققحت نإ الإ هل يطعي نأ هرمأ نمل يطعي نأ
 يزجي ال ثيح هعواطف ءاطعإلاب هرمأ نإو ى هبلق نأمطا وأ هتفيلخ وأ هليك و
 ولو ع هسفن لام فلتأ هنأل مكحلا يف هرمآ هل نمضب الو « ًاعربتم كحلا يف د ء

 ولو كحلا يف يطعملا ىلع درلا كردي الو « هرمأ يذلا هفلتي ملو هرمأ يذلا رمأب
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 هملع اذإ للا نيبو هنيب امف درلا همزلو دوهشلا هب دهش وأ ملسلا امهدارم نأب ملع

 هاطعأ نإو ى هانسحي مل نكلو « ملسلا دارملا نأ لئاقلا قدص وأ دوهشلا دهش وأ

 مكلا يف در ملسلا ححص نإ كيطعأ وأ نالفل ملسلا ىلع كيطعأ : لاقو ملسملا
 زئاج ه۔ذإف انالف طعأ : هرمأ يذلا هل لاق نإو < كلذ لاق هنأ تبث اذإ اضيأ

 مكحلا يف هرمأ يذلا ىلع كردأ هتيطعأ ولو ى ملسلا دري وأ هئاطعإ يف سأب ال وأ

 نيد يف ملسملل هدر مث هيلإ ملسملا هضبقو ملسملا هاطعأ نإ و ى هللا نيبو هنيب ابفو
 عرذتلا نايبو ى اهزيجم دنع زاجو « عئارذلا عويب عنام دنع عنم رم امم هوحن وأ

 دقن ءاطعإ الب ملسلا ذخأ هنأك راص ملسلا لولح لبق هيلإ هدر امل هنأ كلذ يف
 . نيدلاب نيدلا عيب نم نوكيف هل هتمذ يف امب هل ملسأ هنأك راصو « رضاح

 هيلإ اهلسرأف رمت وأ .ربب مهارد هفلسيس لجر ىلإ بتك نم : « رثألا » يفو

 هريغ هزجي ملو “ىلع نبا هزاجأف نيك وكمب مهرد لك كتفلسأ دق ينإ : هيلإ بتكو
 لوسرلا اهضمقي نأ اندنع زئاجلاو ى هل فلسي نأ هبحاص هرمأ وأ فلست نإ الإ

 وهافمنإو ى ريخات الب اهضبق دنع نوكي امنإ هنأل فلستملل فلسلا هجو ىلع
 ع اهنم ءيش ىلإ جاتحاف اهملسي مهارد هريغل هدنع نمو دحاو ماقم يف فرصلاك
 اهبحاص كلذب ملعي نأ ريتخاو ع زاج هريغ ملسي اك “ هسفن ىلع هبتك و هذخأف

 هملعي ملو ‘ رخآ نم ملستف "يلع ملست : لاقف هيلإ بلطف لجرل نيد هيلع نمو

 ملستملا نإ : ليقو « ىسوم هزاجأف هبحاص نيبو هنيب عمج مث لجألا علب ىتح
 .ركذو ى زاج البقو لمف اذإف ملسملا نيبو هرمآ نيب عمجي اذه لثم يف
 . « جاتلا » ي

 وأ ليكم يف هيلإ اهمساف مهارد رخآ ىلع لجرل ناك نإ : « رثألا » ينو
 نع ةهاركلا هيف تءاجو لجأ ىلإ ءيش يف انيد ملسأ هنأل هيف ريخ الف نوزوم
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 لمتحيو“فناتسم ميب ال ءاضقك كلذ نأو سابع نا مالك هجوو « سابع نا

 نم ةرضاحلل ام زوجيف ةرضاح ىرخأ مهارد هعم ناك نإ هوركم هنأ ديرب نأ
 دسفو ةرضاحلل امو ةمذلا يف امل ام نّبمي مل هنأل ههرك و هتمذ يف يتلل ام ال ملسلا
 'ممرحتلا ةهارك لمتحيو ةمذلا يف امل ام

 دهش وأ مهرد ةئام لجر نم فلست نم : [ ديمح نا لاق ] : ، جاتلا ه يفو

 مل اذإ : ليقو ث فلسلل دسفم هنأ ضعب ىأر دقف سلجملا يف هيلع اهدر مث هيلع

 الف هدسفأ هيف طرش ول امم مالك يف لبق اضاخ ولو هدسفي طرش هدقع يف نكي
 “ضقتنم : ليقو “تباث : ليةف “فورظلا هيلع طرش و رمتب فلس نمو “هدسفي

 غلاب ريغ فلسأ نمو ى هيف ةلاهجلا لوخدل ضقتنا فطقلاو ضوخلا يف افلتخا نإ و

 دعب زجي مل نإو ى غولبلا دعب فلسأ ام روضحي مل ولو زاج هغولب دعب زاجأف
 يفف رايعلاو نزولا لالتخا امأو ى « جاتلا ه يف هرك ذ هلام سأر ملسمللف غولبلا

 هيف ملسملاو ى لاملا سأر اهيف ىرتشا ىتلا طورشلا نم ثلاثلا انموق ضمب رثأ
 ليكلا وأ نزوب ايف نزولاب امإ رادقملاوةفصلاو سنجلا مولعم اهنم لك نوكي نأ

 الو نزوي ال ابف فصولاب وأ "دمي" ابف ددعلا وأ ى عرذي اف عرذلاب وأ ' لاكي ايف

 هيف بهذملا يفو 0 ةفينح يبأل افالخ فازجلا يعفاشلا زاجأو ى ةدمب" الو لاكي

 ملسملا نمثملا يف و رهاظ نمثلا يف فازجلا ريوصتو ى ةكلاملا بهذم ينمي فالخ

 نم وأ هسنح ف ملسأ امم ةمرملا هذه لثم اذك نم ةمرع ىلإ هل ملسي نأ هىلإ

 لصيام ىلإ ملسي وأ ىصح ةمرمك ةداع هيف مالسإلا دصقي ال امم وأ هريغ

 هيبش اذهو ث اضيأ ىرخألا بناوجلا نايبب ءاوهلا نم وأ طئاحلا نم عضوم

 . ليكلا

 فلس نم اقودع افلسم فلتسم ىضق ول : يراوحلا يبأ نع :«» رثألا (, يفو
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 هنم رثكأ ذخأي نأ هل زوجي الو ص هنود وأ هقح ردق ناك نإ زاج زيفق نع رمت

 نأ هل الو بطر" الو رشبأ هيف ال احيحص ارمت راص نأ دمب اقفتا اذإ كلذو
 ىلع ملسلا يعفاشلا زاجأ دةف لجالا لالتخا امأو « هقح قوف ةدحاو ةرمت دادزي
 ىلإ لجأ نإو ى املس هايمس ولو الجاع ناك لجؤي مل اذإ : ضعب لاقو ى لولحلا

 لوهجم ىلإ لجأ وأ لجؤي مل نإ : ليقو “نالطبلا حيحصلاو ى الجاع ناك لوهجس
 امأ و “ىلاعت لا ءاش نإ يتأي اك دقع ةداعإ الب نيعم لجأ تابثإب هتمماتم تزاج

 مالك يتأيو “ خلا نيمي مل نإ هضبق ناكم لهو : هلوقب هيلإ راشأف ناكملا لالتخا
 . ىلامت هللا ءاش نإ كلذ يف

 نمع نإو “ لجألا لبق هنييعتب ممتي هنإ : ليقف مولعملا عونلا لالتخا امأو
 ‘ لطب : ليقو ى هيف بيع ال ام : ليقو “ ضعب دنع ط۔وأآلا ذخأ لامجإ يقبو
 الب اماس نإو نيد عيب يفو : هلوقب هيف فالخلا ىلإ راشأف دوهشلا لالتخا امأو

 ' نالوق زاوجلا يفف « هباسح نافرمي الأ نازيمب دقنلا انزو نإ و ى خلا دوهش

 هفرعي ال نازيم ىلإ اذك و ع هفرعي ال رابع وأ كلذك نازيم ىلإ ملسأ نإ اذك و

 :ليقو طسوألاب ذخاي نأ لمجأ ايف ليقو ، لامجإ هيف رايع وأ نازيم ىلإ وأ
 . هف بسع ال ام

 بحلا دسف عونلا نيمي ملو رمتلاب فلست وأ بحلاب فلست نم : « جاتلا ه يفو

 ص ضقتنا افلتخا نإو ص زاج رمت ىلع اقفتا نإ : لسقف رمتلا امأو ى هبورض نابتل

 فنص رمتلا نأل طسوألا ذخأي : ليقو دسف اعون رمتلا نم مسي مل ذإ : ليقو
 طسوأ نم ثلثو دمج نم ثلث هل : ليقو ث ةءادرو ةدوج فاتخا ولو دحاو
 ىلع رثكألاو زاح كلذ نم ءىش ىلع اقفتا نإ و « افلتخا نإ أدرأ نم آارخآو
 ٠ ھا افلتخا نإ هداسف

- ٦٤٢ 

 



 ملو عقو ام اذإ هيف ام فالخ زيجم نأل ثيدحلا دورو عم فالخلا غاس امنإو

 ص هتمماتم زاجأ هجوب زوجي ال امو ىلوأ وه امل نايب هنأ يعدي هنأل هداسفب كح

 ملسأ نم ه: قلي هلوقب خبشلا هاجرت اهبف ضورعلاب ملسلا زاجأ نم جتحا دق اضيأ و
 بهذلا ركذي ملف ى )١' « مولعم لجأ ىلإ مولعم برضو مولعم ليكم يف ملسيلف
 هيلع داتععالا نكمي الو احيحص آلالدتسا سيلو دوهش الو اناكم الو ةضفلاو
 لمح ىقحلا نأل الثم مهاردلاو ريناندلاب ديبقتلا ثيدح ىلع علطي نملاالإ
 ديقملاب انه لمع هنإف ةفينح وبأ امأو ى رخأت وأ مدقت ديقملا ىلع قاطملا

 . نحن اك

 يف نوملسي مهو ةنيدملا مدق للع يبنلا نإ ايهنع هللا يغر - سابع نبا لاق
 برقو مولعم ليك يف ملسيلف ملسأ نمت » : مالسلا هيلع لاقف نيتنسلاو ةنسلا راثلا

 طرشف ى مولعم لجأ ىلإ رضاح دقنو : ةياور يفو ى « مولعم لجأ ىلإ مولعم
 طرشو « راضحإلا ىلع لدي ى ملسأ : هلوق لب روضحلا طرش و مهاردلا و ريناتدلا

 لبقتسملا ماعلا ةرمت ىلإ :اولوقي نأب الوهجم كلجأ نولجؤي اوناك امدعب مولعملا لجالا
 آرهش اونيعي مل مهنأل لوهجم كلذو ث لبقتسملا دعب يذلا ماملا ةرمث ىلإ :اولوقي وأ

 . كلذ وحن وأ هفصن نم وأ هرخآ نم وأ هلوأ نم الضف وأ اموي وأ

 ملسملا ةيفوت وأ اليل نمثلا دقن يفو “ثالثلاو نيتنسلا نوملسي مهو : ةياور يفو
 ريغو راهذلا نم دقنلا فرع نإ ةزاجإو نالطب نم اقلطم عيبلا يف رم ام ايل هيلإ

 . رانل نإ زوحميو « كلذ

 )١( يذمزقلاو دواد وبأو ملسم هاور ,
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 . قدصو ث اذك اهنزو : ليق نإ ضقنب ال فعضو

 مملا وأ ملسملا لاق يأ ى ( ليق نإ ضقنب ال ) ةهاركب ملسلا ( فعضو )
 اورثك ولو امهريغ لاق وأ لاقف اهدحأل ليق وأ ى اهنزوو هديب تناك نإ هيلإ

 ( قدصو ىاذك اهنزو ) كلذ :ليق وأ مهازد وأ ريناندب ملسلا دقع يف ءانمأ اوناكو
 نإ اهل لاق نم اقدص وأ رخآلا هيلإ ملسملا وأ ملسملا نم دحاو قدص يأ « لئاقلا
 ولو ملسلا ذقع :ةدارإ لاح يف اهانزب نأ يغنني يذلا امنإو « امهريغ لئاقلا ناك

 هب ملسلا زيجم دنع لاكي ام اذك و « مهاردلاو ريناندلا ريغ اذك و ى اهسفنأب اهانزو

 . عرذي ام وأ دمي ام وأ

 مث فلستملا يدي نيب اهنزب ملو مهارد فلسأ نم : يلع يبأ نع « جاتلا » يفو

 ضقنلا امهدحأ بلط مث مّعنأف « ادم" اذك و اذكب ةرشع كتفلسأ دق ينإ :دهشأ

 فعض الف افازج ملسلا زاجأ نمو ‘ سأب الف هقدص نإ و « هلطبأ ال فيعض وهف

 . هدنع داسف الو

 ام لك نزوو الثم ابهذ اذك و اذك اهنم لك نزو مهارد :دقعلا لاح لاق نإو

 اذك و اذك اهنم لك نزو ريناند : لاق وأ « اذك و اذك بهذلا نم دحا ولك تزب

 امهرد اذك و اذكب اهنم لاقثم لك ليقاثم :لاق وأ ى اذكب اهنم مهرد لك امهرد

 لطاب طرشلا عم ملسلاو ي طرشو عبب هنأل زوجي الف « اذك و اذكب مهرد لكو
 ؛كمعم سيل ام ميب عنم وه يذلا لصألا نع جراخ قيض باب ملسلا نأل قافتاب
 نم نزولا همالك رخآ يف اذك و اذكب دارأ ءاوس ه ريغ يف رفتغي ام هبف رفتغي الف

 : لاق ذإ ص « جاتلا ه يف هيلع رصتقاو ى هيلإ ملسملا نم هتميق وأ ىرخأ نيع
 نإ ال زاج مولعم ىلإ مامط نم اذك و اذكب ارضاح آلاقثم فلسأ نم : ليقو
 ص هنم اذك و اذكب اهنم لكو مهاردلا نم اذك و اذك هفرص لاقثملا اذه : لاق
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 ديأ نم عطقني ال نزوي وأ لاكي عون يفو ككسم ريغب زاجو
 فوصلاو تيزلاو لسعلاو نمسلاو ةتسلاك

 امولعم دب ال ناكو لصألا كلذ نع جرخ امل هيلإ ملسملاو « ھا ماعطلا نم يأ

 دي ال ملسملا ناك لصألا كلذ نع هذوذش و هصوصخل ةقباسلا هتافصب [موصخ

 . بابلا ىسضتب الع نامثألا ق الصأ ارضاح نوزوم امولعم

 ملسلا زاوج لوق رم دقو ى نزوب ةضف وأ بهذ نم ( ككسم ريغب زاج و )
 هنع ةياور يف فازجلاب كلام هزاجأ دقو “ ضورملاب هزاوجب لوقو نزو الب

 عفانملب زوجيو ى الثم ةمذلا يف فوصوم دبع يف ةنيعم ماعط ةم رعك

 فوصوم ءيشب ةنيعم ةدم ةنيعم راد ىنكُسك ةنيعم تناك اذإ اضيأ هدنع

 . ةمذلا ىف

 ح عرذي وأ دمي وأ : تلق ى ( نزوي وأ لاكي عون يف ) زاج ( و )
 يبأ نبا لاق “ عرذي الو نزوي الو لاكي ال امم ناك نإ فصوب وأ : مهضعب لاق

 ريعشلاو ربلا يف رمعو ركب يبأو نل هللا لوسر دهع ىلع فلستن انك انإ : ىفوأ

 رصحف ةاكزلا عاونأ نم يقب ام ةعبرألا ىلع ءاملعلا ضعب ساقف رمتلاو بيبزلا و

 اهيلع ساقو “ نزوي وأ لاكي ام لك اهيلع "ضعب ساقو ‘ تسلا بوبحلا يف ملسلا
 زوجي ال لوق لك ىلعو “ فصوب ولو ضعبو دع وأ عرذب ولو طبضي ام لك ضعب
 (ةتسلا) عاونألا(ك) دارجلاو ةاكلا عطقني ام لاثم ( ,دنيأ نم عطقني ال ) ابف الإ
 ى د ودعملا فذحل « ءاتلا ه تبثأ و تسلا بوبحلاك دارأ وأ « تسلا بوبحلا يهو

 نبا دمحم هللا دبع وبأ هديق اك لوسغملا ( فوصلاو تيزلا و لسملا و نمسلاو )
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 . ءنولو نزوب ريرحلاو نطقلاو

 كلذ الإ لوقي داكي الو ى هتبوجأ يفو ى ىضم اهف - هللا همحر _ ةتس يبأ نب رمع

 . ىفحم ال اك طوح آلا وهو

 ىلع خيشلا صن نم ذخؤي اك ررغلا لق نإ لسغ الب هزاوج يدنع يذلاو

 انموق ضب لوق ىلع الإ زجي مل ديتعاو ررغلا رثك نإ و ى ريسيلا ررغلا يف ةحماسملا

 ىلع دقع نإ و « فازجلا باب نم هنزوب ريصيف رم اك هيلإ ملسملا يف فازجلا زاوج
 ملسملا فلاخ نإف ص زاج هبارت نم صقني نأ وأ هريغ وأ بارت هب طلخ ال نأ

 نأ نظأو ص حماسي وأ قحلاب بلاطي لب دقعلا ين حدقي مل دقعم هيلع ام هيلإ

 يف هديق الو لسفلاب ىضم اج۔ف الو انه هدّتقي مل كلذلو “ ترك ذ ام دارأ خيشلا
 ص [آنمت ناك ذإ ى ىضم ابف هديقو انه فنصملا هديق الو هرصتخم الو « جاهنملا »

 سايق عم كلانه هدييقت ىلع انه هقالطإ لمح ةطوح لعافلا لعفي ام برقأو

 نالصاحلا لهجلاو ررغلا يهو « ةدحاو عنملا ةلع نأ عماج نمثلا ىلع نمثللا

 . ٥ و ش و ب ١ رتب

 ثيح ( نول ) نايب ( و) باوصلا حيحصلا ىلع ( نزوب ريرحلاو نطقلاو )
 ثمح امأ > اهريغ وأ ةغ۔صب كلذ وحنو ةرفصو ةرمحو ضاىبك هنول فلاخت ديتعا

 بغري ال دالب ىلإ ةبسنلاب فوصلاك نايبلا ىلإ هبف جاتحي الف دحاو نول الإ دتعي م
 وأ لىلق ضببألا رسعو ةلماعملا ةرثك هضبأبو هضسبأ ق الإ لاغ الهأ

 . اعبت نوكي

 نم مولعم اذهو دحاو سنج نم نمثملاو نمثلا نوكي ال نأ ملسلا طرشو

 هللا دبع ابأ نأو ى ةئيسن بوثب ابوث هرك عيبرلا نإ : « جاتلا ه يفو « ابرلا باب
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 . ٠. . ٠ . ٠ . }كةتسلا يف طسو ابو

 دح ىلإ اهيف ام لصاو وأ“نيئلتمم امهوحنو ةرارغو بارج مالسإ زاجو:« همرح
 . نازيمو رايعك هنأل كلذك كلذ ىلإ مالسإلاو ى ةيؤرب مولعم

 ك۔اذو : ليق “ هسكعك نوزوم يف ليكم فلس يف ريخ ال : ضعب نعو

 ى سأب الف سنجلا فالتخاب هريغب هريغو هريغب ماعطلا امأو « ماعطلا نم ناك ايف
 ص زوجيف هفالتخاو عنميف نمثملاو نمثلا سنج قافتا كلذ طباض نأ ىقحلاو

 : ل۔ہقو “ تقو لك دوجولا مدعل نزوب ولو توقايلاو ؤلؤللا ىلإ زوجي الو
 يف ىقبي ال هنآل ءابظلا ديدق ىف زوجي الو « نانزوب الو نالاكي ال اضيأ ايهنإ

 . يديألا

 الو ديج لقي ملو اهنم دحاو ىلإ ملسأ ادإ ( ةتسلا يف طسواأب ) زاج ( و )

 نوتيزلاك سانجأ هيف ام امأو غ سانجأ همف سال امم ةتسلا ريغ اذك و « ءيدر
 وحنو اريغص آدبأ نوكي عونو ربكي عون هنم نأل لوفلاكو هريغو دوسأ هنم هنأل

 . فالغ هيف امم كلذ

 نم دب ال هنإف رخآ تافص نم كلذ ق املو كلذ وحن و رمتلاكو : ضعب لاق

 ملسملا دلب ق : لمقو ى دقعلا دلب ف دحاو عون فرومت نإ الإ هنم سنجلا ناسب

 . نايبلا مزلي الف دصقي ال ناك وأ "لق وأ هيلإ

 رمت وأ ةرون ةلقد رمت : لوقف رمتلا ف ناب نم دبب ال هنأ : يدنع يذلاو

 اذه نوكي نأ لمتحيو ى عونلا كلذ نم طسوألا ذخأيف كلذ وحن وأ ةرهوج
 : ليقو ى لطب : لبقف هعون نيبي ملو رمتلا ىلإ ملسأ نإ امأو ى فنصملا دارم
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 ليجأتب صاخ تقو يذو لوقبو يرط نيتو بنع يف هزاوج يفو

 ، لصأك ةمذب رقتسم ريغ يف عنمو ، نالوق هيلإ

 ص ةلاداك طسوألا نم اثلثو « ةرون ةلقدك ىلعألا نم اثلث : لمقو ى طسوألا ذخأي

 ٠ رم ك لاقدالاو ي رايعلاك ىندألا نم اثلث و

 تقو يذ ) لك ( و لوقلبو يرط نيتو ) يرط ( بنع يف هزاوج يفو )
 فطع اذهو ثملسلا هيف زوجي ام لك نم كلذ ريغو تابنلا نم نوكمي ام ( صاخ

 ( نالوق ) ص صاخلا تقولا كلذ ىلإ يأ ى ( هيلإ ليجاتب ) صاخ ىلع ماع
 ةنيدملا مدق : قلع هنأ سابع نبا لوقل كلام لاق اذك و ى زاوجلا يدنع ايهحصأ
 لمشت يهو « راثلا يف مالسإلا ىلع مه رقأف ى قباسلا ثيدحلا راثلا يف نوملسي مهو

 لاق هبو « دجوي ال هلمل ررغ هنأ عنملا هجوو “ نهوحنو يرطلا بنعلاو بطرلا

 . لطب الإ و لجألا دنعو دقعلا دنع دجوي نأ هط مش : لاق ةفىنح وبأ

 يف ريحم وهف هيف دجوي ام بهذو لجأ ىلإ ءيش يف ملسأ نم : « جاتلا ه يفو
 . هىف دجوي نيح ىلإ هراظتنا وأ هلام سأر ذخأ

 ملنإو ينعي “ هلام سأر ينعي ادوجوم ناك نإ هذخأ هل : هللا دبع وبأ [لاق]
 ملسأ نإ : لوقأو ع هلام سأر لثم ذخأي ملو ى هيلإ ملسملا دوجو رظتنا دجوي
 زوححعو > د وح ولا رظتناو حص ملسلا دقع دعب دقفو ةداملا ق (اقلطم دوحوم ىإ

 . فالخ مدع نإ هلثم ينو ى دجو نإ لاملا سأر ةدرو هخسف ىلع اهقافتا

 ةرجشلاو ةل_۔خنلا لثم ( لصاك ةمذب رقتسم ريغ يف ) ملسلا ( عنمو )
 ةادأب لخدأو كلذ وحتو لجاملاو ةرومطملاو رافلاو رئبلاو ضرالاو رادلاو
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 ‘ ًاقافتا ربكو رغصب فالتخال زامخو ءائتك يفو

 مل ولو ةمذلا هلبقت ال لصألاو ص ةمذلا هلبقت ال نيعملا نإف ى ةنمعملا ضورعلا همبشتلا

 هنإف رحبلا يف توحو ءاوهلا يف ريطك هبلع ردقي ال امو طبضي ال هنآل « ربتعي
 دقف لصالا نيع نإ و ڵ هكلمت نكمي ال امو ى ةمذلا يف رقتسي ال هيلع ةردقلا مدمل
 : ديعس وبأ لاق اك ى هيلع قفتم قح كلذو ةمذلا هلمقت ال نيعملا نأ اضيأ تملع

 ريغ لصألا رقتسي ال مل رظني نكل ى ةفورمم ولو آاعامجإ لوصألا يف زوجي ال
 اهيف هرارقتسا نكمي اهيف هريغ ةقيقح رارقتسا نكمي اك هنإف ةمذب صخشلملا

 هلوطو هضرع رئب ىلإو ى اذك و اذك اهتفص ةلخن ىلإ هل ملسي نأ لثم فصولا
 هل كلذ فلكت لجألا ءاج اذإف ع كلذ هبشأ امو٬كلذك تيب ىلإ و “اذك و اذك

 هريغ نم كلمتي نأ امإو كلذ هل عنصي نأ امإو كلذ نم هل امم هلطعي نأ امإ
 لاكشإ الب لصوب هنأل كلذ فصو ىلإ لصوب ال هنأ ةلعلا نإ :لاقي الو “ همطعيف
 ىنبي وأ رفحي ام ايس الو رم اك هلثم ىف لصألا ضيوعت زيجأ هنأ ىرت الأ
 ء هىف فلتخي لب ًايقافتا اعنم عنمي ل لكلاو نزولا مدع ةلعلا تناك ولو

 اذإ ا۔منآل هيف فلتخمف عطقلا وأ علقلا ىلع ةفصلاب ةرجش وأ ةلخن ىلإ ملسلا امأو

 نم تناك اهمطق وأ ملسملا اهملق وأ ملسلل اهب ءاج و اهمطق وأ هيلإ ملسملا اهملق

 . ض ورملا

 زوجو جنرطأ و لجرفسو نامرو عرقو حخيطبو ( رايخو ءاثق ك يقو )

 ةلع ( ربكو رفصب فالتخال ) ًاربك و ارفص فلتخم امم كلذ وحنو ضيبو زومو

 ص هل ةلع اذه نوكي عنم هل ردقي نأ زوجيو « رايخلاو ءاثقلا لثم بنج يف عنمل

 هلخاد ءافخ وهو رخآ عنام زوجلا وحن يفو ( اقافتا ) رايخو ءاثق ك يف منمو يأ
 دق هنآل رظن ةلملا هذه يفو ى هتارصتخم ضعب يف فنصملاو خيشلا هركذ « هنولو
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 عارذب بايثك ضورع يف زاج لهو ى نامرو ضيبك زوجو

 { نولو سنجو

 يف ملسلا عنم ىلع اوقفتا امنإ و ى قيض ملسلا باب : لاقي نأ الإ كلذك هؤارش زاج
 هنزو دتعي مل امم كلذ ناك ولو زئاجف نزولاب ملسلا ادقع ول امأ « ددعلاب كلذ

 خمطبلايف ملسلا يعفاشلا زاجأ : يثكيودسلا هللادبع وبأ لاق « نامرلاو ضيبلاك

 نزولاب زوملاو زوجلا يف حصيو ى نزولاب نامرلاو لجرفسلاو ءاثقلاو ناجنذابلاو
 ضمب هلاق اذك ع هيف ملسلا زجي مل هروشق تفلتخا نإف ى هفالتخا لقي عون يف

 . اقلطم هزاوج يمفاشلا هيلع صن يذلا نكل « هباحصأ

 لق امم نامرو ضيب لثم “ضعب زاجأو يأ 0 ( نامرو ضيبك زوجو )
 .٠ هتوافت لق ابف زاج اذإو 0 هنامر توافت لق ثح اذهو ى هتوافتو هفالتخا

 زاوج لوقلا اذه نم ذخؤيو ى طسوألاب ذخأ الإ و هملع ساقي ا۔م راضحإب امنإف
 . هتوافت لقي ام ضرق

 ىواستي هنأل اددع ضيسبلاو زاوجلا يف ضعب هزاجأو : « جاتلا » يف لاق

 وأ ددعلاب ولو فلتخي ام لك ىلإ فلسلا زوجي هنأ يدنع يذلاو « ها .رثكأ ابلاغ

 ص اذهك : ليقف ءيش نم وأ هسنج نم ًآرغص وأ ربك هلثم رضحأ اذإ فصولإ
 وأ نزوب طبضت ( ضورع ) رئاس ( يف زاج لهو ) صالخلا موي ربتعيل زرحو
 هيلإ جيتحا نإ نزوو عسوو عون نايبب عاصقك فصو وأ عرذ وأ ددع وأ ليك

 سنجو عارذ ) ناب ( ب بايث ك ) و ؤ طلغلاو ضرعلاو لوطلا نايبب ةراجحلاو
 هل لمجت وأ غبصي ام ناك نإ مالعا وأ ةغبص نم هل نوكي مكو ةفصو ( نولو
 حقو دلب ربتعيو ٤4 لضفاف دقعلا تقو روك ذم نزو كلذ عم ناك نإ و « مالعا
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 عونو نسو ةفصب ناويح يفو .ث عونو مظع الب نزوب محل يفو

 ٠ نأض يف نولو

 ام لك نم اهريغو ةفصلا يف وأ نازيملا وأ لايكملا يف فلتخا نيح دقعلا هيف
 ةرسكب بوث وأ نالجرو بوث له فلتخا ولف ‘حيحصلاىلع ململا دلب هيف فلاخ

 بوث ىلإ رظن الإو ص هبف ادقع نإ نالجرو بوثبو اهيف ادقع نإ اهبوثب مكح
 وأ بنع نم وأ رمت نم وأ ريمش نم وأ رب نم هنأ نايبب لخك و “دقملا: دلب يف رثك

 ناهذأآلاو « عونلا نايبب ليباوتلاو بيطلاو نيحايرلاو تاغبصلاكو كلذ ريغ
 . كلذك نايبلاب

 زاوجلل لوق هيفو ى ةفصلاب انث بوثلا نوكي نأ عنم ىلع ىضم ايف رصتقا و
 محل يفو .) انه اك انمثم وأ كانه اك انم ةفصلاب بوثلا يف فالخلاف كانه "رم ايك

 . نزويو هماظع عزنت لب ( مظع الب ) مولعم ( نزوب

 وأ لمج محل وأ زنع محل وأ نأض محل : لوقي نأب ( عون ) نايبب ( و )
 لجأ ىلإ وأ ةداع عطقني ال اع نوكي نأب كلذ وح وأ لازغ محل وأ رقب مح
 . قباسلا فالخلا ىلع ةداع هيف دجو

 رصقو لوطو لازهو نمك ةمولعم ( ةفص ) نايب ( ب ناويح يفو )
 ٠ هحمىقو رفاح نسحو هرغصو سا ر ربك و

 لمجو زعمو نأضك ( عون ) نايب ( و ) عابرو ينثك ( نس ) نايب ( و )
 دبعو رم ام ىلع هداع هيف دجوب لجأ ىلإ وأ “ عطقني ال ناك نإ لازغو رقب و
 ٠ اذك عون نم وأ دوسأ وأ ضيبأ

 هفوص يف بغري هنآل ( ناض يف ) داوسو ةرمحو ضايبك ( نول ) نايب ( و )
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 يف عنملا راتخملاو ‘ فال_خ ؟ ظلغو ضرعو لوطب بشخ يفو

 > ناويحلا

 زيمو كلذك ناويح تابن يف بغر نإو ى دصقو ةبغرب رخآ نم دحاو زّسيو

 جتحا ثيح نول وأ ةفص نيبت مل نإو ى هنول نيبي هنإف ةبغرب رخآ نم تابن
 نوللا ريعي ال : ةيكلاملا ضعب لوقو “ لطبي : ليقو « طسوألا ذخأ نانبلل

 رئاس يف ناولألا رئاس اهيف ىوتسا يتلا هدالب رابتعاب وه امنإ قيقرلا ريغ يف
 نوجسني مهنأل دوسألا رعشلا يف نوبغري ودبلا نأ ىل رهظ دقو ص ناويحلا

 . مهتويب هب

 صاخ ىلع ماع فطع ضورع يف ىلع فوطمم ( بشخ يف ) زوجي له ( و )
 ضورع يف ىلع فطع نإ ن اويح يف فطعو ضورع يف ىلع محل يف فطع نأ ايك

 وأ لخن نم اهنوك و ( ظلغو ضرعو لوط ) نايب ( ؛ ) صاخلا ىلع ماعلا فطع
 . ( فداخ ) اذك رجش

 عابت يتلا ناويحلا نم وه ذإ ادبع ولو ( ناويحلا يف عنملا راتخاو )

 ع ررغ هنأل ناويلا يف يم يبنلا نم يهنلا درو هنأل اهب لماميو « ىرتشتو

 هبو : يراوحلا وبأ لاق « رهزأآلاو بوبحم نباو عيبرلا نع روكذم زاوجلاو

 وهو عنملاب لوقلا هنجو وت نسلا نيبي مل اذإ ام ىلع يهنلا اولمح مهلعلو « ذخأن
 همحر _ هللا دبع يبأو ةفينح يبأو يروثلاو - هنع هللا يضر - دوعسم نبا لوق

 مهأب ملعلا عم مها۔من دقف نسلاب ناويحلا يف ةعيابملا ةداعلا نأ ةيرهاظلاو « - هللا
 ريغ اهنإف قلخلا تافص يف طبضت تناك ولو ناويحلا نأ كلذو « نسلا نوركذي

 عفار يبأ ثيدح يف اك ناويحلا يف زاج ولو ى ضرقلاو سفنلا تافص يف ةطوبضم

 باب نأل ملسلا يف ملسلا زوجيال هنكل ، رم دقو لبإلا نم آركي ضرقتسا هنأ نم
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 هزاوج ءاج ناويحلا ف ضرقلا نأ لصاحلا لب لهاستلا ىلع ينبم ريغ قيض ملسلا
 عاب لع هنأ نم انموق ركذ امو“ةنسلا نم هعنم ءاج ناويحلا يف ملسلاو ةنسلا نم

 ى ابرلا ثيداحأ ليلدب وقل هنع حبحص ريغ ةقدصلا تقو ىلإ نيريعبب ريعب

 نبا نأ يور ذإ ى ثيدحلا كلذب نيجتحم كلامو ىعازوألاو ىعفاشلا هزاجأ و

 ذخآ نأ يفرمأف لبإلا دقفف اشيج زهجا نأ لج هللا لوسر ينرمأ : لاق رمع

 نإ : خيشلا لوق هجوو ةقدصلا لجأ ىلإ نيريعبلاب ريعبلا ذخاف ةقدصلا لبإ ىلع
 ةياور هئاغلإ عم طمضلا مدعب يهنلا ثيدح حيجرت « عنملا بجو يدنع رظنلا

 عم رظنلل ظح ال : محل وق يفاني الف هدنع هفعضل ةقدصلا ىلإ نبريعبب ريعب
 م

 . رث الا د وح و

 طبضي ال فورعم ربغ هنأل محللا يف عنملا زيزعلا دبع نباو عيبرلا بهذمو
 سبابلا كمسلا يف ملسلا زوجيو ص دابع نبا بهذم زاوجلاو “ هفصوو هعون نيب ولو

 ةفصلاب انث نوكي نأ زوجي اذك و « يدنع ايرط ولو دوجولا داتعم هنأل يرطلاو

 يرطلايف ملسلا عنم سيلو “ ضعب لاق كلذبو ع ملسلا يف روضحلابو ملسلا ريغ يف

 مدع ةيراجلا ةداملا نآل هيلع رودقم ريغ هنأ ملسن الو ث ليق اك هيلع اقفتم

 نإف ى هملع رودقملا نم كلذب وهف هدايطصا ةيراجلا ةداعلاو ى رحبلا نم هعاطقنا

 بوبحلا ريغ يق همنام الإ سبايلا يف هعنمي الو ةردق نود ةردق بتارم ةردقلا

 ةقيقر وأ ةليلق اماظع الإ ايرط وأ اسباي نزويف هماظع عزن نم دي الو « تسلا
 . اهب نزولا يف حماسي

 ى يرطلا كمسلاو محللا يف ملسلا يف فلتخا : _ هللا همحر _ ديعس وبأ لاق
 ى كمسلاو ماعنألا نم فنص نم نزوب ماظعلا نم املاس طرش اذإ هزاجأ ضمب
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 ولو كمسلا يف هللا دبع وبأ همنمو « مدع امبرو ى هتلاهجو هفالتخال ضمي هعنمو
 . هيف مظع ال ناك نإ الإ احلام

 يف كمسلاو وإ يف ريطلا يف ردتقملا دبعو ءالملا هعنم : «ي جاتلا » يقو

 يف : هلوقب هدارمو “ ها هلثم ريطلاو كمسلا يف هتزاجا انعمس ى حبسملا رحبلا

 مولعم كمسلاو ريطلا لحم و “كمسلاو ريطلا نم عون ةقيقح ىلإ ملسلا رحبلاو وجلا

 رحبلا يف كمسلا عيبو انيعم وجلا يف ريطلا عيب هدارم سيلو ى رحبلاو وجلا هنأ

 ص نيعم ىلإ ال ةفوصوم ةقيقح ىلإ ةقيقح ىلإ ملسلاو « ملسلا يف همالك نال انيمم
 ملسأ نإو ‘ يرطلا كمسلا ىلإ ملسلا زاوج يف صن وهف ةمذلا هلبقت ال نيمملا نأل

 ص منغلا اذه نبج نم وأ لخنلا اذه رمت نم : لوقي نأ لثم صوصخم نم مولعم ىلإ
 ذخألا هلو “نمثلا هل در الإ و ‘ حص ءافولا لاح دجو نإ : ليقو “ لطب : ليقف
 . اقفتا نإ دجو اذإ كلذ ريغ نم

 ص طابضنالا مد۔هل ناعركلاو سوءرلا يف ملسلا يف ريخال : « جاتلا ه يفو

 ناك نإ محشلا يف هيف ريخ الو « هللا دبع وبأ هعنمو اددع هي سأي ال : ليقو

 هزاجأو « هب سأب الف لجأ ىلإ انزو هيف تفلسأف تقو هل فرع نإف ى افلتخ
 اذكو « مسي مل نإ ال اضيخ وأ اضخم ىمس اذإ ليكب مغلا نبل يف هللا دبع وبأ
 ممدآلا يف زاجو ى اهفالتخال شحولاو ءابظلا موحل يف هومنمو ى حاقللا و رقبلا نبل

 لوطلا طرشب فحصملا يفو ى اددع ال انزو زوجي : ليقو ث لامنلاو فوفخلاو

 اذك و ى اذكب ىنم اذك « ربولاو رعشلاو فوصلا يفو “ برضلاو ضرملاو
 يف اعذج ذخأي نأ رهزألا زاجأو ث كلذ ريغ وأ يأ ى امهرد وأ ابح اكوكم

 نأو ى عذجلا ةدايز نمث هيطمي وأ عذجلا عفاد سفن بيطب قح ىلإ ملسأ اذإ قح
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 هنم دبعلاو هنذأ فلخ ءيتانللاو كرول عسر نم عرذي زاوجلا ىلعو

 رئاسو ماعنألا رئاس اذك و ‘ اهذخأ زوجي الو ةدايزلا نم هيربيو اقح عذجي ذخأي
 ةبحلاب زوجي ال : ليقو ى اهذخأ زوجي : ليقو ى ملسلا هبف امم كلذ ريغو نانسألا
 . ةمل ١ مم أ عيبلا عم فلسلا ءاضق ف كارتش ا هنآل نمثلاب الو

 ةضفلاو بهذلا طالخا يف مهاردلا فالسأ يف ساب ال : 2 جاتلا » يفو
 . حاضيإ و راصتخاب ى ها اهرهوج نع ةضفلا لوحتل ساحنلاو

 وأ يشاوغلاو اياوحلا محش طرتشي ملو فنصلا نيع نإ محشلا يف زوجيو
 يناوأ يف فالتخاو ى منغلا نم فنص نم نبج يف زاجو « محش هلك هنآل ألكلا

 ناكمو ظلغو لوطب لجأ ىلإ عوذجلا يف زاجو : لاق ،ةفصب تفرع نإ جاجزلا
 اهظلغو اهضرعو مزحلا لوط فرع نإ الإ لئاملاو بطحلا راقوأيف هيف ريخ الو

 هعنم و“عراك آلاو سؤرلا و محللاو ضيبلا يف ةفينح وبأ هعنمو سأب الف بصقلاك

 نإو “ صوصفلاو رودلا يف يعفاشلا ه هنمو ى ناويحلاو ضورعلا يف ةيرهاظلا

 لثم ةاواسملا ىلع لك نم ؟حص : ليقو ، لطب لك نم مك نبي ملو ددعتم ىلإ ملسأ
 ريعشو رب" نم اذك و اذك ىلإ وأ ى ريمشو ربث نم اذك و اذك ىلإ : لو ةي نأ

 ةثالث وأ لك نم فصنف نينثا رك ذ نإف “ سنجلا فلتخا ولو كلذ وحن و بيبزو

 .اذكهو لك نم عبرف ةعبرأ وأ لك نم ثلثف

 لصتي ام وهو ( غسر نم ) اضرع ( عرذي ) ناويحلا يف ( زاوجلا ىلعو )

 هدي نم عرذ نإ ردصلاب لصتملا هلجر ىلعأ ( كرول ) هفلظ وأ هفخ وأ هرفاحب

 مذظمعت ( ال ) الوط هزجع فرط نم عرذي ( و ) ‘ هلجر نم عرذ نإ هزجعبو
 يأ “( هنم ) طقف الوط ( دنهملا ) عرذي ( و هنذا فلخ ) بمكتاا ( ءيتانلا )
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 3 نالف رايع الو انيعم ال ىمسم دلب رايع زاجو ، بعكللل

 ام لك نم عارذلا ريغب ليكلا زوجيو “ ( بعكلل ) هنذأ فلخ ءيتانلا مظعلا نم

 غسر نم دبعلا عرذي هنأ ىنعملاو “كلذ وحن و عاب وأ ةبصق وأ طيخ نم هب طبضي

 ءوتنل فلخ نم ال ينعي « نذ'آلا فلخ مظع ىلإ هك رو نم مث هكرو ىلإ لجر
 بمك قوف ام ىمسف غسرلا ىلإ نذألا فلخ مظعلا نمف ءاش نإو ى ةدعقملا
 زاوجلا ىلع عارذب قيقر لاكيو : هصن ام فنصملا مالك يف دجويو ى افسر نيلج رلا

 عرذلا ىلع ليكلا قلطأ “ها بمكلل هنمو هنذأ فلخ ءيتانللو هكرول هيغسر نم
 نأ هيغسر : لاق ذإ هيعارذ ليك هجوو رادقمل نايبلاو طبضلا عماجل اهيبشت

 اضرع فتكلا لوط يفو « اهعم نافتكلا لاكبف هيف ةيوقلا يهو ديلاب لمملا
 يمس و 0 بمعكلل ءيتانلا نم رخآ لك دازي ش < دومحم وهو آاضرع ردصلا لوط

 امبر هنأ كلذو ى ةقيقحلل لأو نيكرولا كرولاب دارأو ى ازاجم اك"رو ديلا ىلعأ

 ةقلحل وأ ةثداح ةلعل رخآ نم لوطأ عارذ ناك

 دلب وأ ملسملا دلب ءاوس ( ىمسم دلب رايع ) هيلإ ملسملا يف ( زاجو )

 دارأ و دقعلا لاح هيف انوكي مل وأ دقعلا لاح هيف اناك امم امهريغ وأ هيلإ ملسملا

 هصخشب ( انيعم ال ) نيعم ريغ رايملا كلذ نوك لاح نازيملا لمشي ام رايعلاب
 امم كلذ وحن وأ اذك راد وأ اذك تيب يف يذلاب وأ كلذب وأ رايملا اذهب لاقي الف

 وأ يرابع وأ كرابع وأ ( نالف رايع الو ) هتقيقح ال هسفنب رايعملا نييعت هبف
 نالف رايمب : لاق نإو “ ناسنإب رايعلا صيصخت هيف امم كلذ وحنو ةنالف رابع

 هنأل زاج اهناطلسل ةبورضملا ةكسلا ةبسن نالفل بسن رايع ىلإ نيريشم الثم

 . صيخشتلا نع كلذب جرخي
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 كلذب هداسف رهظتساو > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 رايملا نييعت نم روكذملا ( كلذب )ملسلا داسف يأ ى ( هداسف رهظتساو )
 كلذ نأل كزوحت ال اهنأ تركذ قلا تانييعتلا نم كلذ وحن و « نالف رايعب دقملاو

 اذإ كلذو ع رسكني ملو رايعم فلتي مل ولو دسفيف رسكني وأ فلتي دق ذإ ررغ
 تال رسكنا وأ فلت ولو ملسلا حص هأواس نإو ى دلبلا رايمل واسم ريغ ناك

 هللادبع وبأ هلك كلذ رهظتسا“هلاثمأب هتسسمك ةفرعمو هلاثمأ ءاقبل مدعلا ةلزنمب هنييعت
 . ةتس يبا نب ورمع نب دمح

 رايع طارتشا عنم هقالطإل دلبلا رابع ىواس ولو دساف هنأ خيشلا رهاظو

 وأ رسكني الئل هلوقب خبشلا ليلعت نم كلذ رهظتسا هللا دبع ابأ لملو “ نالف

 نم لاثمأ هل ناك اذإو ى هتيمك هب فرعت ام دجوي ال هنأب ليلعتلا دافأ ذإ فاتي
 دقف كلذ وحن وأ [آمحرد اذك و اذك هيف نأ هتيمك تفرع وأ هربغ وأ دلبلا رابع

 يرابع وأ رثكأ وأ ةثالث وأ نييواستم نيرايع نّسع نإو ىهتيمك هب ملست ام دجو

 ةثالث نَسع اذإ : لمقو “ دحاو رامع نيبمتكف رثكأ وأ ثالث تارابع وأ نينالف

 ليك يف ملسيلف : نل هلوقل ادحاو نّسع ولو زاوجلا يدنع يذلاو “ زاج

 رخآ رمأ هفلت وأ دعي هراسكناو ى مولعم ليك دحاولا نيعملا اذهو ث مولعم

 . لثم رايملا كلذل دجوي مل نإ ملسلا خسف وهو عقو اذإ هكح هل ثداح

 هبلثم ىلع وأ هنم ةيمست ىلع رايع يقبو مدع نإ هداسف خيشلا قالطإ رهاظو
 نأ لثم ى نالف رابع الو هسفنب امولعم ًارايع نيعي مل ولو اذه لب ى هلاثمأ وأ
 ةعبرأ وأ رشع ينثا دادمأ وأ دم دحوو 0 عاص وأ عاص دجويو ى ردمب : لوقي

 يدنع يذلاو ءةينثح هل لوقن يذلا لايكملا دجويو “كلذ فاعضأ و نورشعو

 فلسأ نمو : لا۔ة ذإ ى عنملا : « جاتلا ه رهاظو « توافتي ال ناك نإ توبثلا
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 ٠ ٠ . > مايأ ةئالث. حصي لجأ لقأو

 . فلتت دق ذإ راسملا نيصت

 كح نزوي وأ لاكي امم ةبكلا نييعت كح و « ةبرجأ ةسمخ هنع ذخأي الف رمت بارح

 ولو هزاوج يدسنع يذلاو ( مايأ ةثالث ) ملسلا يف ( "حصي لجا لقأو )

 ليلقلا لمشي لجألاو ع مولعم لجأ ىلإ : قب لاق هنآل لقأ وأ نيموي وأ مويل
 قاوسألا هيف فلتخت ام هلقأ : لبقو ى نييعتلا بجب امنإ و ى نامزلاك ريثكلاو

 اهنأ ىأر وأ ى عمجلا لقأ ىعار ةثالثلاب لئاقلا لملو ى اهوحنو اموي رشع ةسمخك

 هلوطل ررغلا ىلإ يهتني ام ناك نإ الإ لجألا رثكأل ةدح الو ى اهب قاوسألا فلتخت
 . ملسملا وأ هيلإ ملسملا ةايح داتعي ال ام ىلإ وأ

 ص هيف دقع يذلا ريغ مايأ ةثالث ملسلا يف ينمي هيف ةدملا لقأ : « جاتلا ه يفو
 نم ةثالث زوجي لب : تلق « ها رهش فصن نوكي نأ كلام وبأ خبشلا راتخاو
 مويلا ةيقب بسحت ىتم هريغ يفو “ ضيحلا يف قباسلا فالخلا هيف لب اهلثمل ةعاس

 ىلإ ملسأ نمو ى مامتإب الو ماغلإب احرصي مل اذإ كلذو ى ىفلت ىتمو ى امات اموي
 ص اذك رهش نم وأ اذك ةنس نم رهشألا وأ مايألا نيمي ىتح تبثي الف الثم ةثالث

 لقي مل نإو : تاق ى ةكرب نبا هلاق نييمتف هذه انتنس وأ انرهش نم : لاق نإو
 بسحيو ةنسلا وأ رهشلا ركذ ىلإ جاتحي ال هنأ يدنع يذلا لب ى اضيأ زاج هذه

 . افنآ هتركذ ام دح ىلع هموي نم

 الإ و هامتأ نإ مت دقعلا لبق هاركذ فورمم هنأ ةينلاب الإ الجؤي نأ ايسن نمو

 ى همامتا زوجي ال ابر لجأ الب فلسلا نإ : لقو ؤ ضبقلا دنع كلذو “ ضقتنا
 نإ فورمم ىلإ هدقع ناددجيو هلام سأر ىلإ عجريف همامتإ زوجي ال خسف : ليقو
 انتيب نإ و ى انايب افلك سكملا وأ هيلإ ملسملا هافنو لجألا ملسملا تبثأو اءاش
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 ‘ ةيمجع نإو > كلذك ةنسلا وأ رهشلا وأ ينالفلا مويلل زاجو

 قفاوت امل ضقانم يفنلا اذه نألو « مدقم تبثملا نأل هتبثم ةنيب تلبق امم
 قفاوملا هنأل هنيمي عم هتبثأ نم ىوعد تلبق انيبي مل نإف « ملسلا تابثإ نم هبلع
 نأل هنيمي عم ةيفان ىوعد : ليقو « هتوبث ىلع اقفتا يذلا ملسلا تابثإل قفاوملا

 الصأ لجأ ركذ الب ملسأ نإو ى لصألا بحصتساف عوقولا مدع لصألا

 ' امضر نإ هتمماتم زوحت هنإ : لمق : « جاتلا » يفف ى هدنع الو دقعلا لبق ال

 . دسف دقو ى ال : ليقو

 نآلا اذك مويل لوقي نأ ,يغبني يذلا ( ينالفلا مويلل ) ملسلا ( زاج و )
 اهرركت ثح نم عوبدالا مايا ةبسن ةد وهمم سيلو لقاع ملع نع ةيانك انالف

 : كلوق ىلإ “ تبسلا موي ى ةعمجلا موي : كلوق لثم اذك مويو لقاع مسإ ىلإ
 لوألا دمعلا مويو ىحضألا مويو ىحضألا دبع مويو رطفلا دمع مويو سدلا موب

 ص يلايللاو مئامسلاو “ قيرشتلا مايأو « انيلي يذلا ديعلا مويو يناثلا ديملا مويو

 ىراصنلا موص مولو > ناحرهملا موي زو ريذلا مولو > اهل وأ نم لجألا نوكيف

 . انيلي يذلا دبعلاو يناثلا ديعلاو لوألا ديملاو ‘ ناجرهملاو زورينلاو

 يذلاو ى ةينالفلا ةنسلا وأ ينالفلا رهشلا ينمي ( كلذك ةنسلا وأ رهشلا وأ )

 ةدايزلابو ءامسألاب برعلاو مجعلا نيب فالتخإلاو ، اذك ةنس وأ اذك رهش يغبني
 اهرهشأ لوخدو اهلوخدو اموي رشع دحأب ديزت ةيمجعملا ةنسلا نإف ى ءدبلاو

 . ليللاب ال راهنلاب

 ليثمتلا رم اك مويلا اذك و « ( ةيمجعع ) ةنسلا وأ ايمجع رهشلا ناك ( نإو )
 : ديري نأ لمتحيو ص ةرصنملا مويو ةرصنعلا ايهلثمو ى ناجرهملاو زورينلاب
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 . .. ...... .... ى تآ ركذب

 مايألا ءامسأ نمف ى ةيمجع ةنسلاو رهشلاو مويلا يه يتلا لاجآلا تناك نإو

 ؛رملا ءىفطمو ‘ للعمو ى رمتؤمو ى رمآو ى ربوو ى ربصو ى نص : ةيبرملاب

 : دحالا ءدبلاو “ نييواسنارفلا ىراصنلا لوقكف « ةيمجملاب امأو
 . يدماس 6 يدردناف « يدوج ى يدرك رام 90 يدرام > يدنل < شناميد

 ى ربمسيد _ ىلإ - سرامو ى رباربفو ى رباني : ةيمجملاب روهشلا ءامسأ نمو
 كلذو - ةمجملاب ةصتخملا ةمجعملا فاكلاب - سكسأ : ةيمجعلاب ةنسلا ءامسأ نمو

 ةغلب ةنكاس يهو _ [امم نونلاو ةزمهلا ميخفتب _ نأو ى ةيربربلا انتغل يف
 . ىراصنلا

 كلذ باسح لوأو ى ليللا : ةيبرملا يف ةنسلاو رهشلاو مويلا باسح لوأو
 . ليللا نم ةيمجعملا فرع ناك نإ الإ ى راهنلا : ةيمجملا يف

 نألو ى ةماملا دنع ةلوهجم اهنأل ' ةيمجعملا لاجآلاب ليجأتلا زوجي ال : لقو
 ص }6١ ي سانلل تيقاوم يه ل_.ة ل : ةيبرملا رهشألا يف لاق هلالج لج هلا

 ء هبشأ امو « ثينأتلا يف اهبو ريكذتلا يف ثينات ءات الب ' ( ,تآ ركذي )

 روهشو عوبسأل مايأ رثركتل هلك كلذ ف ةلقتسمو لبقتسم ةمت آو تآ ظفل

 لصتملا وأ لبقتسملا وأ يت آلا ةمجلا موي : الثم لاق اذإف « رهدلا ماوعأ و ةنسلا

 ص ةعجلا موي ةامسملا مايآلا نم يتأي امم لوألا هنأ انملع ى كلذ وحن وأ بيرقلا وأ
 لمحو تآ لوأب قدص ي آلا ركذ اذإو ى الوهجم ناكو لطب كلذ لقي مل نإ و

 )١( ةرقملا ةروس : ١٨٩ .
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 . ٠ . . ٠. ‘ نف رتفمل ال نبعب اتتمل وأ

 يف اذهو ٤ هلهجو لجألا كرت ىلع مالكلا مدقت دقو ‘ فلكت كلذ دعب تآ ىلع
 ى اكاحتي ملو يت آلا هنأ رخآلا مهفو هوحن وأ تآ ظفل ركذي مل نإ امأو ى مكحلا

 ى ردابتم وه لب اضيأ هب كح كلذ مهفب دلب يف ةداعلا ترج نإ لب ى حصي هنإف
 لومعم رثأل وأ عرشلا مداصت مل اذإ ةداملا نإف اضيأو ث ةقيقحلا ةمالع ردابتلاو
 «لازي ررضلا ى نيقلا الإ هليزب ال نيقيلا : ةسمخ هقفلا ىنبم : « رثألا » يفف ى اهب
 . ريسيتلا بلجت ةقشملا ى دصاقملاب رومألا ى ةمكح ةداملا

 ك فرمي مل وأ امهدحأ هفرمي ملو ةيبرملاب وأ ةيمجعلاب لجألا مسإ ركذ اذإ و
 ع لوهجملا لجألا يف قباسلا فالخلا هيفو « ملسلا نالطب حيحصلاف ، هنيبو هنيب
 موب : للاقمق يت آلا دعب ام دارأ نإو ى كلذ ةفرعم بستكيو ى حص : ليقو

 ثلاثلا وأ يناثلا قيرشتلا ماياك كلذ وح وأ ثلاثلا : لاق وأ ث يناثلا ةعجلا

 . كلذ وحن وأ

 نابعشك و ص نابعشو بجرك ( نيعباتتم ) ندودحس ننامز ( ل وأ )

 تامباتتمل وأ ى ةعبارلاو ةثلاثلا ةنسلاكو ى ةمجلا مويو سيفلا مويك و « ناضمرو

 نوكيو ى ةعمجلاو سيفلاو ءاعبرألا و ءاتالثلاكو “ ناضمرو نابعش و بجرك

 ص كلذ لواب ناك ةنس وأ رهش وأ موي ىلإ لجأ اذإ هنأ اك كلذ لوأ لجألا
 مرجلا رهشألا وأ يلايللا ىلإ وأ مئايسلا ىلإ وأ موسحلا مايأ وحن ىلإ لجأ نإ اذك و
 . قيرشتلا مايأ وأ جحلا رهشأ وأ درسلا

 ةيناثلا ةنسلاو “ ناضمرو بجرو « تبسلاو سيفلا مويك ( نئيقرتفمل ال )

 وأ نْيقرتفب ليجأتلا نأل ع دحألاو سيفلا مويك تاقرتفم الو ى ةعبارلاو

- ٦٦١ - 



 3 لصفل ال و

 تامباتتم وأ نيعباتتم ركذ نإو ث لاجآل وأ نيلجأل ليجأتلاك نوكي تاقرتفم
 نوكف ص زاج هتياغ ال لجألا سفن كلذ نأ دارأو ‘ تاقرتفم وأ نيقرتفم وأ
 “زل ح ب ناضمرو بجر لجألا : لاق ولف ‘ نهرخآ وأ امهرخآ بقع هلولح

 نيلجأ ليجاتك نيقرتفجب ليجأتلا نأب خيشلا ليلعت اذه عنمي الو ناضمر خالسنإ

 ءيشلا ركذي ام آريثك و كلذ عنم ىلإ دش رب هليلعت نإ : لاق ذإ « ةتس يبآل افالخ
 ةركب ه : ىلاعت هلوق يف هجوأ دحأ وه اك « طقف هرخآو هلوأ ركذب هلك

 ص ناضمرو بجر لجألا : لاق نإ اذكف ، مويلا لك يف يأ 2 )١' « تشعو

 دجوي ال رخآلا نأ ةرورض امهنيب نابعش عم اهيضمبب هلولح ىنعملا ناك
 ٠ طس و ن و دب

 ناضمرو نا۔هش رهش ىلإ لجألا اولمج نإ و:هلوقب خشلا دارم نا كش الو

 ىلإ هولعج نإو : هلوق يف يذلا عنملا ةلباقم در .ج ايهلاصتال يأ « زئاج كلذف
 ركذ الب ناضمرو نابعش رهش ىلإ زوجي هنأ درب ملو ى زوجي الف ناضمرو بجر

 هرك ذد ل نكاو ؟ هدنع هلشم ركذ وأ هرك ذ نم دب ال لب ‘ ه وحن وأ نيىت آ ظفل

 يف آضيأ زاوجلا ركذَّل كلذل ركذ الب زوجي هنأ دارأ ولو « هريغ ين كلذ مدقتل
 . ركذ الب هريغ

 ص عيبرلا ىلإ : لو ةي وأ ى ءاتشلا ىلإ : لوقي نأ لثم ( ,لصفل الو )
 ع كلذ زاو۔ج يدنع قحلاو ى فيرخلا ىلإ : لوقي وأ ‘ فيصلا ىلإ : لوقي وأ
 لمجأ وأ عيبرلا ظفل ايهفرعيف سبتلا نإو مويلا وأ رهشلا ناببك لصفلا نايب نآل

 ( ١ ) ميرم ةروس : ١١ .- ١٢ .
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 داصح وأ ذاذ_ل . الو > ٠ ٠ ٠ . . ٠

 باسح هنآل > فصلا اذكو ‘ ادارأ ام انيدىلف رامثألا عيبرو راهزألا عيبر نيب

 عيبرلا نم ولو رحلا ةدش برعلا دنع فيصلا نأل « برعلا باسح هريغ موجنلا
 . موجنلا فيص طس و ىلإ وا

 امهوحن وأ ريمشلاو ةرسلا عطق :( داصح وأ ) رمتلا عنطق :( ذاذجل الو )

 ى رخأتلاو مدقتلاب اهيف داصحلاو ذاذجلا لهأ توافتو ةلجملاو عطقلاب ايهلهجل

 هيفو ص زاج اذك ةرمث ىلإ وأ فيصلا ىلإ وأ ظيقلا ىلإ ىمس نإ : « جاتلا » يفو

 . هاضقن نإ هضقنو ى هامتأ نإ همأ ضعبو هلطبأ ٢٦ضعب “ فالخ

 دسف قزرلا وأ ءاطملا وأ سردلا وأ داصحلا ىلإ ملسأ نإ :ةرفص وبأ [لاق]

 فرع نإ ناجرهملا وأ زورينلا ىلإ زاجو ىءاتشلا وأ ظيقلا وأ فيصلا ىلإ اذك و
 زجي مل ةلهألا فرمت اك كلذ فرعي مل نإو ‘ ىراصنلا موصو جاحلا مودق اذك و

 . ايميف

 اهسلإ ةرذلا لجأ العحو > ربو رمتو ةرذب فلسأ نم : هللا دمع وبأ [داق ]

 هزاجأ "ضعبف ى مولعم رهش ىلإ ال ظيقلا ىلإ رمتلاو فيصلا ىلإ ربلاو
7 

 ساد املف ع اذك ةعطق نم هيطعي نأ طرتشاو هريغ وأ بحب فلسأ نمو
 هريغ عنمو ىيلع وبأ هلاق ‘ اهبح ىوس نم ضبقي وأ ى ساب الف فلت كلثم ةبتا
 لوق ريتخاو « هلام سأر هلف ةف آب بحلا تاف نإ : ليقو “ اهنم ضبقي نأ
 ى رخأ ةرمت ذخأي نأ هلف هتافف ةعطقلا ف ةفورعم ةرمث دح نإ : لسقو ى يلع يب أ

 كلذ هلو تباث فلسلاف تسقب امو هلام سأر ذخأ ةعطقلا تحاتجا نإ و ى اهنم
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 عفد نإو ص يديآلا يف ىقبت ال اهترمث نآل ضقتنم اذه ىلع هنإ ليقو ى اهترمث نم
 اذإ : ليقو « هلام سأر هلو ةعطقلا فلتت مل ولو ضقتنا اهيف قاب ريغ ىلع فلسلا

 . زاج كلذ ىلع اقفتاو اهريغ ةرمث نم هذخأ

 وأ رهشلا نم مولعم يف هؤاضق طرشو ةنيعم ةلخن ةرمت نم هطارتشا يف اذك و

 ىلإ ليجأتلا عنم هجو لملو « ةدايزو فرصتب ى ها ةعطق نم هطرشك ةنسلا
 وأ اموي نمع اذإ امأ ى نيصت الب اهلخاد ىلإ هالجؤي نأ فنصملا دنع لوصفلا

 . امطق هدنع زئاجف ال وأ ىلإ وأ اهيف هريغ

 ص فالخ ىلع ةنسلا وأ رهشلا نم مولعمل نييعتلا عنم « جاتلا » نع افن آ مدقتو

 مويك ص لجال نيصتلا بوحو حيحصلاو > كلذك ةعجلا عوبسأ ق نيسصتلاو

 هلصأ ءافو الب لجآلا جورخ هضقني الو هلوأب لحيف رهت و ةعمجك عساو وأ

 هلوقو ص مولعم لجأ ىلإ ملسلا نوك باجيإ يف مدقتملا ثيدحلاو نويدلا رئاس

 ةيمجملا رهشألاب ليجاتلا يف فالخلا خيشلا ركذ دقو ‘ ىمسم لجأ » : ىلامت

 ىفيزخلا وأ عيبرلا وأ فيصلا وأ ءاتشلا وأ ىراصنلا ديع وأ ةيمجملا ةنسلا وأ

 سأرب سمشلا لولح نولعجي برملاف ىاهيف سانلا فالتخاب لوصفلاب عنملا للعو
 ، يفيرخلا لادتعإلا وهو ص عيبرلا هومس و ةعبرألا ةنسلا لوصفلا وأ نازيملا

 نومدقتملاو ةماعلا امأو “اناث ام.بر هلعجي برعلا ضعبف لمحلا سأرب اهلولح امأو

 . هبابش و نامزلا لوأ مهدنع وهف لوصفلا لوأ هلعحتف

 زوجي الو “ لوصفلا لوخد تقو فرعت ال ةماعلا نأ عنملا بساني اضيأو
 مودقو ذاذجلاو داصحلا ىلإو اهلإ كلام هزاجأو ى لهجلل ةريسملا ىلإ ليجأتلا

 كاحلا .اور امب ةرسيملا ىلإ زاوجلل ةميزخ نبا "جتحاو ى ةمظعملا تاقوألاو جاحلا
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 دلب وأ هعفد لحم حوجرملا ىلع نيعي مل نإ هضبق ناكم لهو
 . . . . . . . ‘ نالوق ؟ فلتسملا

 يل ثمبا نأ يدوهي ىلإ ثعب يللع هللا لوسر نأ ةشئاع نع يئاسنلاو هححصو

 لملف حص نإف ى افعض ثيدحلا ةياور يف [ نأ ] باوجلاو ى ةريسملا ىلإ نيبوث
 ءاعدتسا لب دقع سلل اذه نأ لمتحيو ص ةنسلا نم ةاكزلا تقوك مولعم تقولا

 لديو « هل اهتقو نيع هل باجأ اذإف « ةرسيملا تقو ىلإ هل عيبي نأ يدوهيلل

 ى ءاعدتسا كلذ نأ اهفصو مدع نم ردابتي هنإف « نيبوثلا فصي مل هنأ اذهل
 ناك ولو خسنلا نإف ى ثيدحلاو ةيآلاب خسنلا لمتحيو “ هل فصو باجأ اذإف

 ثيدح الو ى ةيآلا مواقي ال ةرسيملا يف ثيدحلا اذ_ه نكل « لاحإلاب تبثي ال

 ص هيف فلتخملا نم ىلوأ هيلع عمجملاو ى ةلمجلا يف هيلع عمجب لجألا نييعتو ى بابلا
 ء يوق حضا و ليلدل الإ هب لهجلل ةربع الو نييعتلا هلصأ و هنم دب ال لجألا سفنو

 ةطساوب ماملا اذك و ماتلاو صقنلاب ةيبرملا روهشلا يف لهجلا لصح دق :تلق نإو

 . عرشلا يف هنع وفعم ريسيلاو ريسي توافت اذه : تلق ى روهشلا

 امب هريغو ةبحت وحن نم « هيف ململا ضبق يأ ه ( هضبق ناكم لهو )

 ( حوجرملا ) لوقلا ( ىلع ) ضبقلا ناكم ( نتيعي مل نإ ) هيف ملسي
 عفد وأ هنغ عفد يأ ع ( هعفد لحم ) ناكملا نييعت بوجو مدع وه يذلا

 ؟ هتمذ يف 3ثم بحلا بترت يذلا وهو ( فلتسملا دلب وأ ) دحاو ىنعملاو دقنلا
 . ( نالوق )

 ناك وأ آم نيلوقلا يف ءالغو اصخر فلسنملا دلبو عفدلا لحم توافت ولو

 ملسلا لطبيف هنييعت بوجو وه يذلا حجارلا ىلع امأو ى ةميظع ةنوئم هلمح
 : هطرش امدعب لاقو هطرش ذإ هبوجو دمحأ خيشلا حجر اذك و ى نييعتلا مدعب
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 يف هل اوصخ رو هلام سأر ىإ عجريو ملسلا لطب ءيش هوجولا هذه نم يقب نإف

 . ىهتنا ى ناكملا

 كلذك نويدلا رئاس نآل ناكملا نييعت نودب ملسلا "حصي هنأ يدنع يذلاو
 بحلاو ليكلاو لجألا نييعت ركذو هنييعت ملسلا ثيدح يف ركذي م قلع هنأ عم

 طرشلاو عيبلا لطبي هنأ ىلع ءانب ملسلا لطب ناكملا طرش نإ : ضعب لاق لب

 ص طرشلاو ع۔بلا ىلع مالكلا مدقتو ‘ ثيدحلا يف هيف نذؤي مل طرش اذه نال اعم
 عضوم يف هضبق طرتشي مل نمو : « جاتلا ه يف لاق ذإ لوقلا اذه فنصملا فعضو

 ثيح : ليقو « هب مكح ثيح ضبقلاو ‘ حيحص : ليقو ى دساف : ليقف نيعم
 مل ولو متي : ليقو “ فلملا دلب يف : ليقو “ فلسنملا دلب يف : ليقو ى دقع
 ك هسكع : لبقو “ دسف الإ و 2 طرش نإ : ليقو “ فورعم يف هضبق طرتشي

 . ها ى اهفعضأ يدنع ريخآلاو ى انباحصال اهلك لاوقألاو

 فلس نم ىلع سأب ال : لضفملا نبا نع لاق « لوألا عم راركت عباسلا يفو
 هب ثعبيو ليكي هلكوو نالملاو ليكلا هيلع طرشو ى رخأ ةيرق ين لجر

 نعو ى فلستملا ءىرب دقف لصي نأ لبق كله اذإ هيلعو : رهزأ لاق ؛ هيلإ
 . ھا « هريغ ههرك و ى هلثم ىسوم

 وهو ى ملسمل نامزال لمحلاو ليكلا نأ ىلع ينبم لضفملا نبا مالك : 'تلق
 نمل مزال ليكلا نإ : لوقأ ينأ الإ هتنحتجرو فنصملا هفعض يذلا ريخآلا لوقلا
 : فنصملا لاق 0 لضفملا نبا دنع ولو أربي مل فلتف هلكوي مل نإو “ ىحلا هيلع
 ىرإ اذك و ‘ طرش ثيحالإ زوجي الو مولعم يف هضبق فلسلا طرش : ليقو

 . هب الإ لاتكي نأ زجي مل فورمم لايكمب طرش
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 ءاطعأ ثيح هقح هافوأ فورعم يف هضبق طرتشي مل نإ : يلع وبأ [ لاق ]
 . دلب يف اناك نإ

 مات فلسلاف هضبق ناكم "مسي ملو ماعط يف فلس نم : كلا دبع وبأ [ لاق ]

 هافوأ كاح دنع اناكو دلبلا يف افلتخا نإف ‘ فلسنملا دلب نم هضبقي نأ هيلعو
 ناك نإ الإ دلبلا نم فلستملا ءاش ثبح امهدلب يف ناك هريغ دنع اناك نإ و « هدنع

 فلستملا دلب نم هضبق نإف ى هدلب ىلإ هلمح هملع طرش و « فلسملا دلب ريغ نم هيلع

 ءاركلا ةميق هلف هلوصو لبق كله نإ و « فلملا دلب ىلإ هلمح ىسوم دنع هيلعف

 . فلسنملا ىلع

 الو هيلع ءارك الف هب يضرو هدلب نم هضبق اذإ : هللا دبع وبأ [ لاق ]
 . ھا « نالح

 يتأي ام ىلع فلسملاهك ردأ ثيح نم وأ فلتم دلب نم ضبقلا نأ يوقي امو
 امهوحنو ةريزج وأ ةنيفس ف دقعي دق هنأ فلسلا دقع ثمح ال نيدلا ضبق باب يف

 دقعلا عضوم يف ءافولا نكر مل اذإ : لوقي هنإف دقع ث.ح : لاق نمو « رذمتي ام

 ةيربت هتمزل قلي مل نإو « مالسإلإ عضوم رادقمب ملسملاب قيلي عضوم ىلإ هيفوب نأ
 كلذب [ا_ااع ملسملا ناك نإ : ليقو ص ناك ثيح هبحاص ىلإ قحلا لاصيإب هتمذ
 ملسملا ناك ثبح ىلإ وأ عضوم ىلإ كلذ لمحي نأ هيلإ ملسملا مزلي مل رذعتلا

 . هنم ضبقو هيلإ ملسملا ىلإ ىذم ءاش نإ لب « هيلإ

 ل نإف ةفىنح وبأ هبج وأو > عفدلا ناكم طارتشا نسحألا : ( رثألا , يفو

 ريفب هضاقي نأ زوجي الو « نّسمت هانيع نإو ى دقعلا ناكف اناكم دقملا يف انيعي
 . ننلَجألا ةلزنمب اهنأل نيناكملا نيب ام ةفاسم ءارك ذخايو نيعملا ناكملا
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 هب يصعي له دوهش الب املس نإو ، نيد عيب يفو

 لجاعب عيبلا يدنع ىنعملا يف هلثمو “لجأ ىلإ عيبلا يأ «( نيد عيب يفو )
 '١' متميابت اذإ اودهشاو » :ىلاعت هلوق ىنعم نإ :لاقنم لاق دقو؛رضاح ريغ

 لوقي نأ همئابل نكمي دق رضاحلا نإف « لجآلا و لجاملاو رضاحلا عيبلا يق هنا

 . كل هعبأ مل ينإ : كلذ دمب

 هأدتبمو ربخ اذه “نيميابتملا ىلع داهشإلا بجي ال هنأ اوممجأ : « جاتلا ه يفو
 س هب يصع له فالخ دوهش الب هميب يف يأ ! فالخ : كلذ دمب لوق وه

 له :هلوق نأل ؟ يصعي لم : هلوق ىلع مدقتلا ةين يف فالخ : هلوقف “ خلا حصيو

 فلتخاو يأ ءآزاوج فوذحمب نيد عيب يف :هلوق قلعي وأ ' فالخلل نايب يصعي
 دعب هلوق عم افوذحم ولو « فلتخا ظفل رركتل فيعض اذهو ى نيد عيب ق

 . فالخ اذه يأ “فالخ :كلذ

 ىضتقم نإف ى ديدشتلا لحم هنآل نيدلاب اتيغ ( املس ) نيدلا ناك ( نإو )
 ا بہ+نأ ىلع اوعمجأ ةداهشب وأ ( دوهش الب ) انه هيف فلتخي ال نأ هيف ةقياضملا

 ىردت ال ةيصعم لوعفملل ءانبلاب ( يصعي له ) عيب : هلوق ىلإ دئاع يزجت ال
 لعافلا بئان ( هب ) ةيصعم ال : ليقو ى ةريبك ليقو ى ةريغص : ليقو ؟ يه ام
 ببس هيلع داهشالا مدع نأل « دوهش الب : هلوقب هبلع لولدملا داهشإلا كرتب يأ

 ' عضي م وأ عاض ةيصعم هل ضرعتلاف ى ةيصعم لاملا عييضتو « لاملا عييضتل

 ىلع ابترتم داهشإلا ناك ال نكل عيبلا سفنب ال داهشإلا مدعب ةقيقحلا يف ةيصمملاف

 . اه رك ذ م دقت ) ( ١
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 بأبو س ءانمأ الب نإو زاجو . حصت ال نمبو هب دسفي وأ حصي و

 ؟دحج عقي مل نإ نبإل

 نإو ءداهشإلا نع هولخ ثسح نم لب تاذلاب ال عيبلاب ةمصعملا مهضعب قاع عيبلا

 الف هتداهش يزجت نم ىحلا هل نم دهشأ اذإو ى نايصع الف دمع الب داهشإلا كرت

 دهشأ نإ اذك و ‘ هكرتب ىصعو داهشإلا همزل الإو ى قحلا هيلع نم ىلع ةيصعم
 متنيادت اذإ و :العو لج شلا لاق قحلا هلزنم ىلع ةيصعم الف قحلا هيلع نم كلذك

 بوجولا ىلع رمآلاو : خيشلا لاق ص داهشإلاب رماف ى ةيآلا ) ه لجأ ىلإ نبَدب
 مل نم : سابع نبا لاق ى ةباتكلاب رمأ اك بوجولا نع هلةني ليلد يتأي نأ الإ
 . ىصع هب رمأ ام لمفب

 داهشإلا كرتي يصعي ( وأ ) هريغو ملسلا عيب ‘ عيبلا يأ “ ( حصيو )
 داهشإ ( بو ) سارد داهشإلا كرتب يأ ى ( هب ) هريغ وأ املس عيبلا ( دسفي ) و
 يف نأ ةيصعملا هجو « كرشم دبعو نونجمو لفطك هتداهش ( حصت ال نم )
 ضرف العو الج للا نأ عيبلا داسف هجوو ى لاملا عييضت ىلإ ةليسو داهشإلا مدع

 . لطب هيف ضرف ام نكي م اذإف ى لجأل ناك اذإ داهشإلا هيف
 دوهشب نإو يأ « ( ءانمأ دلب نإو ) ملس ريغ وأ املس نيدلا عيب ( زاجو (

 نم كرتشملا يف ناوبأ زاجو ؤ دجو بأ زاجو ى هربغ عم ( رباب و ) ءانمأ ريغ
 تزاج دقو ى هل هتداهش حصت ال نم لكبو هسفن نع هزجي مل نإو (نبال) دالوألا
 اهب عيبلا داقمنا اهزاوج ىنعمو ى ةعفنم رجي نمو هريجأك و هل نحي نمك ةلمجلا يف

 وأ ( دحج عقي مل نإ ) مثإلا عفدو نبآدلا عيب داقعنا يف ةداهشلا طرتشم دنع

 )١( اهركذ مدقت .
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 . ملس ريغ .ف دوهش الب رثكألا دنع زاوجلا حصألاو ء فالخ

 ايف دقعنا دق عيبلاف كلذ عقو نإو ى نايسنلا لمشي ام دحجلاب دارأ وأ نايسن
 لصاح نايصملا نأ رهاظلاو ‘ لصاح نايصملاو “ مكحلا يف ال هللا نيبو انيب

 هتداهش زوجت ال نم دهشأو « داهشإلا يف طةرف ثيح نايسن وأ راكنإ عقي مل ولو
 نع هزاحو انيمأ ناك ولو هنبال نبالا ةداهش زاوج مدع هجوو ى دهشي مل هنأكف

 ةلجو ى هتداهش تزاجل هنبا ىلع دهش ولف هنبا ىلع نحي هنأ اغلاب نبإلا ناكو هسفن
 : هلوقو “ هب ىصعي لمه : هلوق نيب ةضرتمم “ دحج : هلوق ىلإ ى زاجو : هلوق
 ىلع لمتشم ( فالخ ) فالخ :هلوقو ‘ نيد عيب يفو ى هلوق نيب و أ ى فالخ

 دهشي مل ولو نايصعلا مدع عم هريغ وأ اماس ميبلا ةحص يف "حص اهثلاث نيلوق

 وأ ى اقلطم نبأدلا عيب يف اهنإ : انلق ءاوس بدنلل ةيآلا يف رمألا نأ ىلع ءاني اسأر

 . لوق وه اك ةصاخ ملسلا يف اهنا : انلق

 ( رثكألا دنع) مثإ الب ( زاوجلا :حصألا ) : هلوقب هيلإ راشأ ام ايهمبار ( و )

 امأ ث دوهشلاب الإ ملسلا يف هداقعنا مدعو ( ملس ريغ يف دوهش الب ) انباحصأ نم

 هدحجف ريعب يبارعأل للع للا لوسر عاب هنأ هليلدف ملسلا ريغ يف هيوجو مدع

 هدحجي نأ نيقفانملا ضعب هبلإ راشأ ،الثم ائيش يل عبت مل كنإ :هل لاق نأب نمثلا

 هيلع كل دهشأ انأ : لاقف يراصنألا تباث نب ةميزخ ءاجف ةنيب لع دجي ملف

 انإ و قداص كنإ : لاقف ؟ كلذ تملع نبأ نم : كلذ دمن هل لاقف ى هللا لوسر ال

 هل عاب دقو يلع يبنلا دهشي مل املف ى نيتداهشلا اذ يمسف ءامسلا ربخ يف كقدص

 . بدنللل ةيآلا ف رمأل ا نأو ى بجاو ريغ هنأ انلع ديب دي ريغ

 . بيدأتلل ي متميابت اذإ اودهشاو ) : هلوق ي رمالاو : « ءايضلا » يف لاق
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 ملسلا يف هبوجو لملدو ى هيلع دهشي ملو يدوهي د۔نع هعرد نهر « اضرأ و

 دعب ناك هنأ "حص نإ متي امإ ثيدحلاب لالدتسإلا و مولعم لجأو : نل هلوق

 لملو ى داهشإلا كرت نع للع ةيهان نوكت نأ لمتحي ةيآلاف الإ و « ةيآلا لوزن
 نمأ نإف < : أرق يردخلا ديعس ابأ نأ يور نكل ى كلذ هدنع ةحص خيشلا

 داهشإلاب رمألا نم مدقت ام لكل خسن يه : لاقف > ةيآلا ١١) 4 اضعب كضعب

 هيلع نم قحلا هل نم نمأ اذإ ى كلذ نم "ءيش بجي الف ى نهرلاو بتكلاو

 دمعت نكي م ولو هنإف امييضت نوكي الئل بجوألاو « رثؤملا وبأ لاق هبو « قحلا

 هف سيل هنإ : لسىق ك سللف لاما نع ةطوح كرتو > راصتقا هف .نكل عبيضتلل

 . عييضتلا دمعت مدعل يهنلا يف عوقو

 رجأ الفهل دحجف دوهشلا دهشي مل نم نأ : خيشلا مالك نم نيدلا باب يف يتأيو

 تاوف نم مظعأ ةبيصم يأف ى داهشإلا بوجلو ىلع لدي ليق ايف اذهو ى هل

 يف مزال ريغ رجألا هيف ام لمع نأل هيف ليلد ال : لاقي دق : تلق ، رجألا
 داهشإلا و باقع هك رت يف ام بجاولاو “هك رت يف هيلع باقع الو “ بجاولا ريغ

 الف ةينلا هذه ثيح نم بجاو ريغ حلاص لمع هيلع بثي هلام عاض نإ هنأ ةينب
 نأ ثمح نم نوكي دق لب ى ةينلا هذه ثيح نم هكرت اذإ باقعلا هيلع نوكي
 مدقت عم مصخلا راكنإب لصحي باوثلا نإف ى مهفاف “ عييضتلا ىلإ يدؤي هك رت

 ضرعتلاو داهشإلا مدمب توفيو ى نايسنب وأ ام هجوب رثؤي ملف مدقت اذإ داهشإلا

 ريغ يف مارح ريغ باوثلا هب ام لوصح لبق باوثلا لوصح مدعل ببس وه ام

 ٠ اه رك ذ 1 دقت ) ( ١
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 . ةنيعم ةنس ةرمثل حصي الو

 الإ "عصت ال اهنإ : انلق اذإ لفنلا ةالص ةحص مدعل لصحملا ءوضولا ضقنك ضرفلا

 كسمأنم ءاعد باجي ال هنأ نم هيوري ام خيشلا مالك لثمو « هيلع رداق نم ءوضوب
 اونمآ نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت هلوق نأ نيرسفملا روهمجو « قلخلا ةئيس يهو ةجوز

 . ملس ريغ وأ املس نيدلا عيبل لماش ى ةيآلا 'ا) ي متنيادت اذإ

 ةالصلا هيلع هنأل ملسلا يف تلزن اهنإ : - اهنع هللا يضر _ سابع نبا لاقو
 ةالصلا هيلع لاقف ص ثالثلاو نيتفسلا راثلاب نوفلسي مهو ةنيدملا مدق مالسلاو

 ع مولعم لجأ ىلإ مولعم نزوو مولعم ليك يف فلسيلف فلسأ نم : مالسلاو
 ك نعتنسلاو ةنسلا : ملسمو يراخبلاو . هنع هلل ا يضر - خيشلا ٥ اور يذلاو

 رمألا اذك و ص بابحتسا ةباتكلاب رمآلا نأ ىلع « روهمجلا : يضاقلا لاق

 بتاكلاىلع ضرف و “يمفاشلا دنع ةيافك ضرف ةباتكلا :, يعفاشلا لاق ى داهشإلاب

 ءاطعو دهاجم دنع بدن و ى ةفوكلا لهأ ضعب دنع بلط نإ هغارف لاح

 . كاحضلا دنع خوسنمو

 نيتنس وأ ةنسب ةلصفنم وأ ةلصتم ( ةنيعم ةنس ةرمثل ) ملسلا ( "حصي الو )
 رثك أ وأ لقأ وأ رهش ةرمثل الو هدعب وأ اهناوأ يف ةمدقتم ةنس ةرمث وأ رثكأ وأ

 ء تدج و نإ حص : ليقو “ تدجو ولو تدسف اولعف نإو “ دجوت ال اهلمل

 رخآلا رهشلا وأ ىرخآلا ةنسلا يف ذخاي هنإف هيلعو “ دجوت مل نإو حص : ليقو
 ةربعلاو اهدوجو بلاغلاو كلذ يف دجوت اهنأ ةداملا نأل يدنع حيحصلا وهو

 ىلع يرحت ةعي رشلا رومأ بلاغو « ذاشلاب الو « ليلقلاب ال رومألا نم ريثكلا

 )١( اه رك ذ مدقت .

- ٦٧٢ 

  

 



 ك نبعم لك ف ال و [{ ( ذك ة رق ال و نالف ال و

 اهمالك نم نيقي ىلع تسلف ءيشب كدنع نالدع دهشأ اذإ هنأ ىتح ةداعلاو ى نظلا

 . يف اذك دلب رمتك الإ وهامو اذك دلب زايع اوزاجأ دقو ى مهفاف نظ ىلع لب
 ناك نإ الإ دقعلا لاح دوجوم هنأ ريغ ى لجألا لح اذإ دوجولا مدع ناكمإ

 . هريغ وأ لطرلاب طباض كلذ رابمل

 اذك نانج وأ اذك ميلقإ وأ ( اذك ةيرق ) ةرمثل ( الو نالف ) رمثل ( الو )
 هل لدي اك قاض وأ عسو امم كلذ وحنو ى قرملا وأ برغملا وأ اذك رجش وأ
 ع-همج يف ةنسلا كلت ةر معت ةنيعملا ةنسلا ةرمت نإف ث ةنيعم ةنس ةرمث ىلإ هعنم

 وأ نامز يف راثلا نم ( نيعم لك يف الو ) : هلوق هل لدي اكو ى ضرألا راطقأ
 ء يديألا يف ىقبي ال هنأل آررغ نوكيف دوجولا نومأم ريغ نيعملا نآل ناكم
 تديتعا اذإ سأب الو ى « جاتلا ه نع رم امم ملعي اك هلك كلذ يف زاوجلاب : ليقو
 . ةعقاو اهنأ انظو ةمالسلا

 : لاق ينامي وأ ايناذمه طرتشيو « نارفعزلا يف ملسلاف : تلق : خيشلا لاقو

 يف ىقبي ال هنأل ،نارفعزلاو ماعطلا لثم ةدحاو ضرأ نم طرتشا اذإ هيف ريخ ال
 يفعقاولا ملسلا ريمض هيف نكسو لوعفملل طرتشا ينبا اذإ ‘ ها سانلا يديأ

 ديرأ نإ نارفعزلا ىلإ رظنلاب هسفنب ءيشلا هيبشت مزل : ليق « روكذملا نارفعزلا
 اذك و ص روكذملا نارفعزلا نارفعزلاو ى ماعطلا لثم : هلوق يف يذلا نارفعزلاب

 :لثم هبئات لعجو لومفملل ينبأ وأ لبق روكذملا نارفعزلل ظرتشا ريمض لعج نإ

 لعجن لب كاذ مزلي ال نكلو “طورشملا لوآلا نارفعزلا يناثلا نارفعزلاب ديرأ و
 امالك كلذ نوكيو ى ملسملا وه يذلا لعافلل هينبن وأ قلطملا ملسلل طرتشا ريمض
 ضرأ نم ملسلا طرتشا اذإ اقلطم ملسلا يف ريخ ال يأ افنأتسم ليثمتو افنأتسم
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 ام لدبي : ليقو ى رثكألا دنع دسف هضعب فيزف نمثلا دقن نإو

 ث لح اذإ هل حص ام ذخأيو لجألا لحي م

 نإو ص اذك ضرأ نم نارفعز وأ اذك ضرأ نم اماعط طرتشي نأ لثم ةدحاو

 ص ةمذلا هلبقت ال نيعملا نأل زجي مل ءاوس وأ هبلع امم لقأ ناكو هيطمي ائيش هل نيع
 هنم كيطعأ : لوقي نأب لوق ىلع زوجي هنإف ليلقب ولو رثكأ ناك اذإ ام فالخ

 . ةمذلا هلبقت ال نيعملا : انلوق مداصي ذئنيح هنأل

 هنأ هيلع فشك ( هضعب فيزف ) “ يطعأو رضحأ يأ “( نمثلا دقن نإو )
 لح ى‘فّزي" مل امو فيز ام (رثكألا دنع دسف) هب دقملا ناك ام فالخ وأ ساحن
 نم ارادقم نمثلا دارفأ نم درف لكل نّيع دقعلا لحم يف ولو “ لحي مل وأ لجألا
 دقعلا دنع هضيبقتو نمثلا راضحإ ملسلا طرش نآل ، نيمي مل مأ هيف ملسملا نمثملا
 هيلع دقمي مل هنأل فزب مل ام تبثي ملو فيز ام لدبب كلذ دمب ىتؤي نأ يزجي الف

 فيزملل ام نيبتي ملو “ قيض ملسلا بابو ‘ امزج هب دقع نكي ملف هدحو عيبلا
 . هيلع ةقفصلا صلخي م هنأل اضيأ حصي مل لكل ام نيبت ولو ححصملل امو

 اذه نآل ( لجألا لحي مل ام ) احيحص هلثب فيزملا ضعبلا ( لدبي : ليقو )
 ى امات هيف ملسملا ذخأيف فرصلا يف رم ام دح ىلع دقعلا لاح دوصقم ريغ ريخأتلا
 نم ( هل حص ام ذخايو ) ‘ فيزلا لادبإب امات نمثلا ذخأ دق هيلإ ملسملا نأل

 فيزلا لادبإ لبق لجألا ( لح اذإ ) نمثلا نم هلباقم ةحصب هيف ملسملا نمثملا
 . نمئملا نم هلباقي امو فيزلا لطبو

 رارقإب أدتبا امهدحأ فيزلاب فرع ولف « لوقلا اذه ىلع دمحأ خيشلا رصتقاو

 ملو هفرع نإو ى ذئنيح هيلإ دوصقم ريخأتلا نآل « ملسلا دسف دقعلا نيح هنم
 . لوق ىلع حص ام حصو “ لوق ىلع دسف هلاطبإب لب « هلادبإب بلاطي
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 مهرد لكل مسي مل نإ هداسف ريتخاو ء فيزلا لباق ام دسفي : ليقو

 ، ءيدرلا لباق ام دسفي كلذبف بح نم اذك

 لباق ام "حصو “ نمثلا نم ( فيزلا لباق ام ) نمثملا نم ( دسفي : ليقو )
 لادبإ حصي الو ص نمثلا نم درف لك لباقي ام دقملا دنع نيبي مل ولو حيحصلا

 . لجألا لولح لبق ولو فيزلا

 هب دقعي مل ام ةلزنمب راص هنأ ىتح نمثلا نم فيز ام ءاغلإ لوقلا اذه هجوو

 باطخ نم هراضحإو “ملسلا يف نمثلل ريخات هلادبإ يف نأل فيزلا لادبإ زجي ملو
 هذهو “ لوقلا اذه بحاص دنع اذه ى دمع الب ولو همدعب ملسلا دسفىف ى عضول ا

 راتخا يأ ى ( هداسف ريتخاو ) : هلوقب راتخلا اهعبار ىلإ راشأ لاوقأ ةثالث
 وأ رانيد لكل وأ ( مهرد لكل مسي مل نإ ) فيز امو حص ام ملسلا داسف خيشلا

 . رم ام ىلع ملسلا هب حصي ام كلذ وحن

 مل امل هنأل ، رم ام ىلع هيف مالسإلا حصي امم امهوحن وأ رمن وأ ( بح نم اذك )
 ريغ هنأكف نمثملا كلذ ةلمج نم هيلع دقملا حص ام نيبتي مل ذإ الوهجم راص نيعي

 ثيح ةيمستلا نم روكذملا ( كلذبف ) “ دقع ديدجت الب حصي الف ى هيلع دوقعم
 ( ءيدرلا لباق ام ) نمثلا نم ( دسفي ) بح نم اذك الثم مهرد لكل ام ايمس
 الام هيف طلخ وأ داز وأ ددعلا صقن اذإو ديجلا لباق ام حصيو ى نمثلا نم

 . ةروكذملا ةعبرألا لاوقألا هفف “ ةقرسو بصغك هكلمي

 هنإف ى فئاز هنم هيلع درف افورعم مهرد لكل ىمس نإ : راثآلا ضعب يفو

 . ث فلسلا ضقتنا الإو لجآلا لبق هيلع هدرب نأ اقفتا نإ الإ هدحو ضقتني

 . لطب الإو هيف فلسلا تبث لجآلا لبق هلدبأ نإف هدرب : ليقو
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 مل نإ زوجو ، دسف دقن نم لكل ام نيعي ملو رمتو ربأ يف ملسأ نمو

 ض هضصعب ف س

 رمثو ربأ يف وأ نطق بوثو فوص بوث ق وأ ( رمتو رب" يف ملسأ نمو )
 اذإ سنجلا دحتا ولو ادعاصف نينثا فلتلا ددمتملا نم كلذ ريغ يف وأ ناويحو

 ى مالسإلا كلذ ( دسف دقن نم لكل ام نتيعي ملو ) “ اهريغ وأ ةعنصلا افلتخا

 ٠ ىباسلا فالخلا هيفف هضمب فيزو نيع نإو > حص نَّسع نإ و

 زاجأ نم لوق ىلع اذهو « ( هضعب فيز مل نإ ) نيمي مل نإو ( زوجو )
 مها ردلا فصن نأب هملع مكحيف تانمثملا سوؤر ىلع نوكيو نمثب تانمثم ءارش

 رهظ نإو « اذكهو ى ناويحلا يف ثلثلاو اهيف اهيشلث وأ رمثلا يف اهفصنو ربلا يف
 يف ملسلاو عيبلاو “رم ام ىلع لكل ام مسي مل ذإ هلك عيبلا لطب دحاو يف بيملا

 يف اثلثو ربلا يف نيثلث العجي نأ لثم زاج كلذ ريغ ىلع اقفتا نإ و ى ءاوس كلذ
 . رمللا

 نيعي مل نإو ث لك نمث نيعي مل هنأ الإ آرب مكو ارمت مك نّسع هنأ دارملا نأ رهاظلاو

 هرادقم رهظ نيح نم فئازلا ضعبلل انيمي نأ ايهف : ليقو ‘ دسف هضعب فيزو
 . يقابلا حصيو هلامو فئازلا لطبيف لجألا لولح لبق

 ىلإ ملسلا زاوج ىلع - هلا مهمحر _ ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا رصتقاو
 دحاو سنج ىلإ ملسيو دحا و ناكم يف مهاردلا و ريناندلا ملسيو : لاق ذإ ءاشأ

 . ھا دحاو ناكم يف تش سانجأو

 ءانب ريعشلاو ريناندلا دقنك فالخ ةدحاو ةدقع يف ةفلتخم ءايشأ مالسإ يفو
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 ، زاج ةرذو ربو رمتك عون لكل ةرشع امهرد نيئالث ملسأ نمو

 ، دحاو مهرد عون لك نه دسف مهرد اهنم فيز نإو اهزيمي مل نإو

 . ةمالعب ال هصخي ام لكل نيع ولو لكلاف ةرشع نإو

 رث_ك أ وأ لقأ وأ ( نيثالث ملسأ نمو ) ى مهاردلاو ريناندلا ريغب ملسلا زاوج ىلع
 ةتس وأ عون لكل ةسمخ وأ ( عون لكل ةرشع ) امهربغ وأ ًاربناند وأ ( امهرد )
 لكل نانثإ وأ عون لكل ةثالث وأ نيعونلا نم لكل رشع ةسمخ وأ عون لكل

 ( ةرذو ربو رمتك ) نيثالثلا ريغ روسك اذك و « عون لكل دحاو لك وأ عون
 . ( زاج ) مالسإلا هيف زوجي ام كلذ هبشأ امو ناومحو بايثو زمرقو

 فيز نإو ) “ عون لكل يتلا ةرشعلا الثم زيمي مل نإو يأ ى ( اهزيمي مل نإو )
 هيف ملسملا عاونألا نم ( عون لك نم دسف ) امهريغ وأ رانيد وأ ( مهرد اهنم

 نيثالثلا لاثم يف تبثيف دحاولا مهردلا نمثم يأ ( دحاو ) لشم ( مهرد )

 ةرشع لك نآل اهرادقمي ةثالث لطبيو “ نمثملا نم اهرادقمب امهرد نورشعو ةعبس
 ةرشع نّسع ولو ‘مكحت ةرشعب هصيصختف اهنم مهردلا كلذ نوكي نأ لمتحي الثم

 لكلا دسف : ليقو ص طقف اهيف هلباقي ام دسف اهنم فيزلا ناكف ةمالعب اهمعو
 لبق لئاسلا هذه ىف ليدبتلا ىفو « ةقفصلا تدحتا ايلك.اذك و « ةقفصلا داحتال
 . . . رم ام لجألا

 رج ةرشعلا نم مهرد لك نأل ى دساف ( لكلاف ةريشع ) مهارد فيز ( نإو )

 هنأل عونلا نم ( هصخي ام ) مهاردلا نم دحاو لكل يأ « ( لكل نيع ولو ) ةثالث
 ص مهاردلا نم هصخي ام عون لكل نبع نإ دارأ وأ ى مهردلل ةمالع ريغب نيع

 اذه مهرد نيع ولف ى فئازلا مهردلا هيف ملسأ يذلا عونلاب لهجلل ( ةمالعب ال )
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 خيرات رئاس رباغ اذإ هخيراتب وأ هيلع دقع وأ ءاعو يف هلمج نأب ةمالعب عونلا

 ؛ روسك ضعب و مات ضعب وبهذ ضعبو ةضف ضعب وأكلذريغ وأ دادمب وأ يقابلا
 ضقتني هنإف ةمالعب لك رثكأ وأ نيمهرد ملعو نيع وأ فئاز جرخف زييمت اذهف

 دسف نيعي ملو نامرد هلاثم يف فيز نإو « طقف نمثملا نم هلباقي امو فئازلا

 ام رادقم هريغو لاثملا اذه يف عون لك نم دنفي اذكهو ص نامهرد عون لك نم

 مل نيع نإو ى الثم مهاردلا دد .ع مامت لبق ملسلا لك ىلع داسفلا يتأي قح فيز

 نايبلا يعدملا ىلعف هنم فيزلا نوكي نأ ركنأ نإ و « فيزلا لباق ام الإ دسفي
 . هدقنأ امم هنأ هلع ام هنأ نيميلا ركنملا ىلعو

 وأ لمكب عاونألا ىمسو ةقفص يف عاونأ ف فلسأ نإ : «_ رثألا » يفو

 ربب اهنم ةرشع : لوقي نأك ى زاج لجأو ةيمستو ةفص وأ عرذ وأ نزو

 ى عونلا نم ةرشع لكل ىمس اذإ اهزيمي مل ولو رمتب ةرشعو ةرذب ةرشعو

 وأ اهرشع وأ اهفصن وأ اذكب اهثلثو اذكب اهثلث : لوقي ىتح زوجي ال : ليقو
 . ھا هريغو نزولاب هنيعب عون لكل ام زيمي ىتح : لسقو ى ءازجألا نم كلذ وحن

 ملع دق هنأل زاج دحاو عون نم نييوتسم نيبوث يف مهارد ةرشع ملسأ نإو
 هلك دسف فيز مهرد جرخ نإو ‘ رخآلا لثم ايهنم دحاو لك لام سأر
 ىقح هل صوصخم ءيش دحاولا مهردلل سيلو ى كحت نيبوثلا دحأب هصصخت ذإ

 اهنم فيزلا ناكو اهملعو بوثل الثم ةسمخ نيع نإو ‘ طقف هلباقي امو وه دسفي
 اضيأ زئاج : ليقف نابوثلا وتسي مل نإو “ةقفصلا داحتال لكلا : ليقو ىاهبوف دسف

 نكل ايوتسي مل نإو ‘ فيزلا يف رمام ىلعف جرخ نإو “ فئاز جرحي مل نإ
 وحن وأ هفاعضأ ةثالث وأ رخآلا يفعض امهدحأ ناكو ايهسنجو اهتعنص تدعحتا
 . ملعأ هللاو ى لهجلا مدعل ءاوتسإلاك كلذف طبضو ملع امم كلذ
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 دلاوف

 دئاوف

 رهش ىإ ال ظيقلل رمتلا ىلإو فيصلل ربلا ىلإو اهتقول ةرذ ىلإ فلسأ نم
 نإو ، كلذ هبشأ ام اذك و ى حيحصلا وهو ث هلطبأ ضعبو هزاجأ ضعبف مولعم

 نأ يضر نإو “ هطرش هلف ابيط طرتشاو ءيش ىلإ ملسأ نمو ى زاج لجألا نيع

 الإ هذخأ فلسملا مزلي الف ءادلا وأ رطملا هباصأ اذإ بحلاو ى زاج هنود ذخأي

 يزجي :ليقو « رمتلا يف اذك و « هلكأي نمل رطفلا ةاكز نع يزجيو ى ءاش نإ
 ديدش هضعب يف ناك نإ و “هب عفتني ال ناك نإ ال راهتظلاو ناميألا ةرافك نع كلذ

 ةميقب نودلا نمف الإو نكمأ نإ هنم طسولا جرخيف هنم حلصأ ضعب يفو ةرضم
 كلذك هلك دلبلا سود ناك نإف سابسلا ريثك بحي فلستملا ىتأ نإو « طس ولا

 دلبلا سود نم جرخ نإو ى كلذ ذخأي نأ هيلعف "بحلا يف مهتداع ترج هبلعو

 هقح هركنأو هملظ فاخ نإو ث هذخأ همزلي مل هب نوفراملا لودملا هرظن اذإ

 نأ هلف يودملاو رومطملا "بالا اذك و « هناصقنب هملعأ و هحلصأ و "بحلا ذخأ

 هلام نم ةفيخ هملع ىقب ا۔ه ذخأيو ى كلذ الإ هيطعي ال : هل لاق نإ هقح ذخاي

 . . هقح هركنأو هملظ فاخ نإ

 وأ ادم اذك و اذك هف : :7 > ءاعو وأ افرظ وأ بارح ىطعأ نمو

 -، هل ليكي ىتح ىال : ليقو ى زاج هقدصو ليكلا وأ نزولا نم امهريغ وأ اعاص

 ءاوس هف هريغو وه : لبقو هل تدثو صمب دنع زاج فلسللل هاونو لاك اذإ و

 ترإو ى اذه ىلع هبف فرصتلا هلو سلفأ وأ تام نإ هبئان وأ وه هضبق نإ الإ

- ٦٧٩ - 



 ء ةلا وح الو ‘ ةكرش الو ‘ ةيلوت هف ملسم ف حصت الو

 اهنم دحاو ناك نإ : ليقو « لطب دلبلا كلذ يف عاونأ هيف مولعم ليكل فلسأ

 . طس وألاب تبث لاقد الو “ هب تدث هملإ نوفلسي

 هلزعو هل لاكو هملع أطبأف رمتب لجر نم فلست نم : ريغصلا ةديبع وبأ لاق

 فلسب ةيرق نم الجر بلط نميف :ليقو ى هل زاج ليكلا كلذب هنم هضبقف هاتأف
 ى لصف نإ هيلع دسفي ال هنأ كسفنل تنأ "هلك : هل لاقو هيلإ ههجوف هل هبلع

 . زاج هسفنل هلاك نإو ى هل هلمكي نم رمأي نأ نسحألاو

 يف هيلإ الثم ىرخأ ةئامو يمه اهملسأف الثم مهرد ةئام لجر ىلع هل نمو
 تلطبو ةئام اهيف دقن هنأل ةسمخ ضعب دنع هل تزاج الثم راركإ ةطنح ةرشع
 . ايند اهيف ملسأ هنأل ىرخآلا ةسخلا

 كلذك مهرد لكلو امولعم اليك ةئام لكل لعج نإ : هللا دبع وبأ لاقو
 . ملعأ هللاو ى لكلا دسف نيعي مل نإو “ يقابلا دسفو دقن ام فلس مت

 ص ملسم لعاف بئان ( هيف ) - ماللا حتفب ( ملسم يف حصت الو )
 نوكي يذلا وهو ى هيف ملسلا زوجي امم امهريغ وأ بحلا وأ رمثلا وه هيف ملسملاو

 ث ( ةلاوح الو ةكرمش الو ) حصت لعاف ( ةيلوت ) الجؤم انمثم بابلا اذه يف
 هيلإ ملسملا ةمذ يف ام ملستملا عاب اذإف ى عيبلا باب نم اهنآلف ةكرشلاو ةيلوتلا امأ

 يف لخد دقف دقن امم ابيصن ه۔طعي اكيرش هبف لخدأ وأ الثم هب هارتشا ام لثمي

 نع يهنلا مدقتو ى ةم ذ يف امب و ] رضاحي ءاوس “ هنع يهنم وهو ةمذلا يف ام عيب

 يهنم وهو ىفوتسي نأ لبق ماعطلا عيب هيفف [مامط ناك نإف ى نيدلاب نيدلا عيب
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 . . . .. ةيلوت رضح نإ دقنلا وهو ملسم يف زاجو

 اضيأ هيفف حبر ناك نإو ى هريغ وأ امامط ناك ءاوس ضبقت مل ام عيب هيفو هنع
 لب بيصن ءاطعإ الب ةكرشلا لخدأ نإو « هنع يهنم وهو ‘ نمضت مل ام حبر

 ةروكذملا يهانملا اهيفف عيب اهنأ ىلعف ةلاوحلا امأ و ‘ سأب الف الثم ةبه وأ ةقدص

 لجاعلا يفو اقلطم لح يذلا نيدلا يف تزاج ولو اهنأل٬ةكرشلاو ةيلوتلا يف افنآ
 ص قيض باب هنأل ى نويدلا نم نبد هنأ عم ملسلا يف زوجت ال اهنكل لجؤملا ربغ
 ةروكذملا طورشلاب ثيدحلا يف اقيض هوأر ال هريغ يف رفتغي ام هبف رفتغي الف
 نم ثيدح يف هزاوج درو ام الإ هيف نوزيجي ال اوناكف ى اقىض هوداز هبف

 . ثىداحألا

 هنأ ملسلا يف يلصأو « يدنع رهاظلا وهو لح اذإ ةلاوحلا هيف زوجت : ليقو
 هيف زوجتف ثيداحألا يف عنم ا۔ه هنم عنمأ امنإو ه هريغ ين زوجي ام هيف زوجي

 وأ ةبه وأ هنم قدصت هريغ هيلإ ملسملا نع ىطعأ ول هنأ اك « هلولح دمب ةلاوحلا

 . يهانملا كلت اهمعت الف عيب ريغ ةلاوحلا نإ : موق لاق لب ى اعطق زاجل كلذ وحن

 يف هلثمب ةمذ نع حرط وأ “ ىلوآلا هنم أربت ةمذ ىلإ ةمذ نم نيد لقن الإ يه امو
 نم بلاطلا لو۔حتو ، ىرخأ ىلإ ةمذ نم انيد لوحت اهنأل ةلاوح تمسف ىرخأ

 اهبدنو حيحصلا وهو ةحابم يه له اهيف فلتخاو ى هميرغ ميرغ ىلإ هميرغل هبلط
 . نالوق ؟ انموق دنع روهشملا وهو ةبودنمو اهبلاط ةقفاومل ضرعي امنإ

 رضحي يذلا نمثلا وهو ( دقنلا وهو ) - ماللا حتفب _ ( ماسم يف زاج و )
 ءاوسو هبف ةكرشلا ديرم وأ ةيلوت ديرم ةرضح يف ( رضح نا ) ملسلا دقع يف
 وأ عاض وأ نمثلا رضحي مل نإو ى رضحي : مأ .آلوأ مهاردلا ىطعأ نم رضح

 زاج لعاف ( ةيلوت ) هريغب طلتخا
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 > ةكرش و ا

 رخآلا رضحو دحأ عم اذكب ملسلا ناسنإلا دقعي ناب كلذو ( ةكوش وأ )

 بحلا يطعأ اناف فلستملا نم يلا اذك و اذك كمهارد نم ينطعأ : هل لاقو

 بحلا هطعأ اهلك اهينطعأ وأ ، ينيطمت ام ردقب ملسلا ىلع كاطعأ نمل كلثم

 . هلك الثم

 هيف زوحت ال : لبقف “ كلذ يف فلتخا : نسحلا وبأ لاق « رثآلا » يفو
 ةملوتلا همف زوجت : لبقو ى هملع دمتعملا وهو هلولح دمب الإ ةملوتلا الو ةلاوحلا

 . هضبق لبق زوجت ال : ليقو ى هلبق ولو

 وأ اهمنل و : رخآلا هل لاقف مه ارد لجر نم فلست نم : يرا وحلا وب أ لاق

 كب فلتسملا هملعأ نإف ص كتفلسأ دق ال اهايإ كتيلو دق : هل لاقف ى اهنم ائيش

 هفلعي مل نإو « يلوتملا ىلع كلذ تبث اهايإ هالوو لجألا هفرعو ماعطلا نم اهفلست
 . يلوتملا ىلع هلام سأر الإ هل سيلف كلذب

 هعيب زجي مل ةامسم مهاردب هل هعاب هلجأ "لح املف ى ماعطب الجر فلسأ نمو
 لح املف ةطنح كوكم ةئامب ةلمجم امهرد نيسمخ هفلسأ نإو < هريغل ولو هضبق لبق
 ام هبحاص اهنم لك أربأ نإف ى يقابلا نم هأربأو ع فصنلا هيلإ فلس لجألا
 . زاج هبلع هلاصو هبطعي

 نم مولعم امهالكو ةرجأ بح لج رلا ىلع هلو افلس بح لجرل هيلع نمو
 ءكلذ ىلع الاصت نإ الإ ناث ليك و ضبقب الإ ةصصاقملا هيف زجت مل دحاو سنج
 نم اذك و اذك ىلع كتحلاص دق : هبحاصل ”لك لاق اذإ زئاج مولعملا ىلع حلصلاف
 ىلع هل امب فلسلا نم هيلع ايف ةصصاقملا زوجت : ليقو « يقابلا نم كتأربأو يقح

- ٦٨٢ - 

 



 امهدحأ ىلعو امهيلع دسف امهدحأ عم ًاخسف لمعف نينئال ملسأ نمو

 . سكعلا يف

 ك كلذ زوح ال : لقو ص هملع ام لثامي امم ة رحأ و أ عيب وأ رفلس نم هربغ

 . فلسلاب فلسلا ف تزاجو

 عم وأ ( امهدحا عم اخسف لمعف ) رثكأ وأ ةثالث وأ ( نينثال ملسا نمو )

 (دممف) لوق ىلع هيف ملسأ ام ريغ مهدحأ نم وأ امهدحأ نم ذخأي نأ لثم مدحأ
 ذخأ دق ناكل اخسف هعم لمعي مل نمم ذخأ ول هنأل « مهيلع وأ ( ايهيلع ) ملسلا
 خسفتف ةدحاو ةدقعلا نأل زوجي ال كلذو ى هلام سأر ضعبو هيف ملسأ ام ضعب

 خسفلا هعم لمع نم مهس خسفي : ليقو « لوق اذهو “ خسف اهيف عقو اذإ اهلك

 اخسف هعم لمع نم رادقم خسف دحاو لكل ام رادقم نيبي نأ : ليقو « طقف

 ام وهو « هيف ملسملا ضعبو حخسفلل لاملا سأر ضعب ذخأب نيلوقلا ىلع ريخ الو
 . هيف فلسأ ام ريغ ذخأ هنأ هيلع قدصي ال ذإ حص

 خسفي وأ لكلا خسفي له ادعاصف نينثا عم اخسف لمع نإ فالخلا اذكو

 نينثإلا دحأ وهو ( امهدحأ ىلع ) دسف ( و ) ى نيلوقلا ىلع مهعم لمع نم ماهس
 (سكعلا يف) دحاولا كلذ عم اخسف ملعي مل يذلا رخآلل حصو دحاول املسأ نيذلا

 . اخسف امهدحأ لممىف دحاول نانثإ ملسي نأ وهو

 همهس خسف اخسف هعم مهدحأ لمعف دحاول رثكأ وأ ةثالث ملسأ نإ اذك و

 كلذ خيشلا للعو « طقف هلمع نم مهس خسف رثكأ وأ نانثا هلمع نإ اذك و ث طقف

 مح حخاسفنإلا يف هل سيل هيلإ ملسملاو ،هلمع الإ همهس دسفي ال ايهنم دحاو لك ناب
 ملسملا نيب رئاد لممي ناك امنإ خاسفنإلا نأل ‘ رظن يدنع هيفو ى ملسملا نود
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 الف ءيش يف ملسأ نف « هلام سأر وأ هيلا ملسم ريغ ملسم ذخاي الو
 ص هريغ يف هفرصي

 : ليقو ى خسف اهيف عقو ذإ اهلك حخسفت ةدحاو ةدقعلا : لبقو ى هبلإ ملسملاو

 لكلا حخسفو ؤ دحاو لكل ام رادقم نسب نإ اخسف هعم لمع نم مهس خسفي

 . نيبي مل نإ

 أزجتت ال ةدحاو ةسك رثكأ وأ نينثإل لجرلا ملسي نأ تبثي ال: مهضعب لاقو

 دحاو لكل طعي ملو أزجتت وأ ى ةعبرأل وأ نينثال ريناند ثالثك و دحاو رانيدك

 نيلجر فلسأ نم : ريشب لوق هانعم يفو ط هليكو دي يف وأ هديب هبيصن مهنم
 افلس رث_كأ وأ ةثالث فلست نإو ع زجي م اهنيب اهنأ ىلع ابح ةزفقأ ةتسب ارانيد
 دهشأ نإو ى كلذ زاج مهاردلا ضبقب هرمأ وأ اضعب مهضعب لكو نإف ةقفصب

 . اونماضت نإ اذك و ى اضيأ زاج هقحب مهنم ءاش نم ذخأي هنأ مهيلع

 ذخأي ال ( وأ ) ، هبف ملسأ ام ريغ يأ ى ( هيلإ ماسم ربغ ماسم ذخاي الو )

 يف هفرصي الف ءيش يف ملسأ نم » ) : يلت لاق هنأل يأ « هنإ ( ف هلام سار )
 يف ام عاب دق هنأكف هلام سأر وأ هيف ملسأ ام ريغ ذخأ اذإ هنألو ى ( « هريغ
 دقف كلذب حبر نإو ص هعم سيل ام عابو هنم ذخأ امب هضبق لبق فلسنتملا ةمذ

 ىفوتسي نأ لبق اماعط عاب دقف ماعط ىلإ فلسأ ناك نإو ى نضي مل امب حبر
 هسنجي ءيش عيب ىلإ لآ هنأل ابرلا ىلإ عرذت اضيأ هلام سأر ذخأ يفو « اضيأ
 ملسلا خسف ىلع اقافتا دعب هلام سأر ذخأ نإو ى امهنيب ةليح هيف ملسملاو ةئيسن

 بحلا ةميق هنأ ىلع هلام سأر ذخأي نأ وه فنصملا هركذ اهو « سأب الف ةلاقإلاب

 زوجي ال اذكو ى زئاجف هاخسفف خسفلا ىلع اقفتا نإ امو « هيلإ ملسأ يذلا الثم
 . يقابلا كرتو الثم بحلا ةميق هنأ ىلع هضعب ذخأ
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 نود ناك نإ هريغ رمث نم عون يفو { رب" يف ريعش ذخأ زوجو
 . . . . . . . . هطرش

 نم الو ى ريمشلا نم ريعشلا ليك يف ةدايز الب ( رب يف ريعش ذخأ زوجو )
 يضر نإ "ربلا ليك لدب ريعش ليك ذخأي لب “ رخآ ءيش ةدايز الو « هريغ

 نأ ىرت الأ « "رلا ىرج يرجي ريعشلا نأ كلذ ةلعو ى هيلإ ملسملاو ملسملا
 صقن امم هل داز ولو“ابر ةئيسن رخآلاب امهدحأ نأو “رخآلاب لمكي امهدحأ باصن

 . هنم رثكأب ةمذلا يف امل اعيب ناك ةميقلاب

 يذلا ( ناك نإ هريغ ) هنم عون ( رمت نم عون يف ) ذخؤي نأ زوج ( و )
 وأ هطارتشا ةدح لصي مل يأ ى هطارتشا نود يأ “ ( هطرمش نود ) هذخاي

 لثاملا نأ ىفخي الو ‘ دحاو قدصاملاو ى همف ملسأ ام نود يأ ‘ هطورشم نود

 ذخأيف ةرون لقد ىلإ ملسي نأ لثم كلذو ث حبرلا دصق نم طاتحا هنكل زئأج

 ذخأ نإ اذك و ى ةلادا رمث ذخأيو نيقطم سرغ لإ ملسي وأ “ نيقطم سرغ ر

 رمث لدب تالت ةقباس رمثك و ى ةرون لقد رمث لدب ةلادا رمثك « نيتبترمب هنود ام
 نأض محل لدب زعم محلك هبلع لدب عون لك نم ءيندلا ذخأي اذك و ى ةرون لقد

 ميوقتلاب الو ءاوس ال ىندألا لدب ىلعملا ذخأي الو ، نأض محل لدب ربعب محلو

 . ريمش لدب آربث ذخأي الف « ريدقتلاو

 لذي:د_حاو سنج اهنأو هارجم يرجي ريعشلا نأب خيشلا ليلعت : تلق نإو
 لدب ىندألا زاوج ةلع نأ دارأ لب « كلذ زاوج درب مل : ُتلق « زاوجلا ىلع
 ص ربلاو ريمشلا يف :اهب صن ةلعلاف ‘ دحاو ىرجم يرجلاو « سنجلا داحتا ىلعألا

 ىندألا وهو سكملاتلمش ولو يهو “دحاو سنج وه اه لك ىلإ احيولت اهب حولو
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 ةروص يف نوكيف ةدايزلا ذخأ هنأ وهو ى زجي ملف عنام سكملا يف نكل « ىلعألاب

 ىلعألا ذخأ اذإ اضيأو صقانلا ذخأ اذإ كلذب مهتي الو رثكاب ةمذلا يف امل عيبلا
 لدب ىلعألا ذخأ زوجي : ليقو ى رمآلا لوأ نم كلذ ىلع فلسلا ادقع اهنأب مهتا
 ين كلذ طرش اذإ هعون نم أدرأآلا لدب دوجأ لكو ى ريمش يف رك اضيأ ىندألا

 ىندألا دجت مل نإ : هل لاق نإ ايس الو ى طرشلاو عيبلا زاوج ىلع ءانب ملسلا ةدقع
 ذخأي نأ وأ دقملا هيلع امم دوجأ هنيعب عونلا نم ذخأي نأ امإ ى ىلعألا ينتيطعا
 الو ى ايعابر' درف اركب ضرتقا ك هنأ زاوجلل لديو ى اتدنع زوجسف ةدايزلا

 سفن نم هاطعأ نإو ى ءاضقلا نسح نم وه لب لادبتسا الو ةمذلا يف امل اميب دمي
 ص زاج هلبقو ى ةدوجلا يف وأ تاذلا يف هيلإ ملسأ ام نود هنكل ى هيلإ ملسأ ام

 ك زويالف هوحن وأ ارانيد وأ امهرد وأ اضرع صقن ام ضوع ذخأي نأ امأو

 لاملا سأر ضعب ذخأ هيفف مهردلاك ملسأ ام سنج نم صقنلا ذخأ نإ هنأل : ليق
 رخآب دقعلا ريصيف ضبقت مل ام عيب هيفف هريغ ذخأ نإو ى هيف ملسملا ضعبو
 قدصتو لضفألا ذخأ نإ و ى حجارلا ىلع هلك دسفيف زوج ال ام ىلع امتشم رمألا
 . زاج داز ام ةميق هنم ذخأ وأ هيف دئازلاب فلسنملا هيلع

 سفن بيطب اعذج ذخأي نأ قح يف فلسأ نمل رهزألا زاجأ : « جاتلا » يفو
 ءىربيو اقح عذنجي ذخأي نأو قحلا نع عذجلا نمث ةدايز ةميق هيطعي وأ عفادلا

 يف زاجو « يقابلاب هبلاطيو لقألا ذخأي نأ زوجي الو ى هيلع يقابلا نم بولطملا
 فلسملا هلبقو هيلع طرش امم رصقأب فلستملا ءاج نإو ى ةفصو عرذب ريرح ةقش

 زاج _ لضفلا ينعأ _ هل هبهو وأ هايإ هاطعأف هنم لوطأب ءاج نإو ى رم اك زاج
 ةبحلاو عيبلا يف كارتشا هنأل « ال : ليقو “ اضيأ زاج انث هب هاطعأ نإ و ى اضيأ
 . فلسلا ءاضقو
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 مث هلبقف آ حيرب رشع ينثا هامسو بوثب الجر فلسأ نم : يلع وبأ [ لاق ]
 فلإ الإ هطرش هيفوي : لاق ى يقابلاب ؟زغو حئارب ةينامث نم ابوث هيطعي نأ دارأ
 هقح نع ةينامث نم يذلا ذخأي نأ هل نكلو زوجي ال : ليقو ى سأب الف ايضارت

 آاضورعو ى هبف فلسأ ام ريغ هذخأل لضفلاب لزغلا ذخأ هل سيلو ى ءاش نإ
 . ھا ى هيقابل ذخأيف هلام سأر نم قابلا فرمي الو هفلسب

 زاجأو ىرخآ اعون ذخأي الو هملإ فلسأ ام الإ ذخاي ال نأ بهذملا روهشمو

 ىري هنأل ماعط ىلإ ملسلا نوكي ال نأ طرشب هيلع اقفتا ام لك ذخأي نأ كلام

 هعيب زوجي امم ملسلا نوكي نأ طرشبو ى ماعطلاب اموصخم ضبقت مل ام عيب عنم
 : ةيكلاملا ضعب ةرابعو ى ناويحب محلك ال ةزجانم هيف ذخؤي امب هعيب ذخؤي ام

 سنج نم اماعط ذخأي نأ الو ماعط ريغ ذخأي نأ هل زجي مل مامط يف ملسأ نم
 ء هضبق لبق ماعطلا عيب نم هنأل « هدعب وأ لجالا لبق كلذ ناك ءاوس رخآ

 نإف ى هناكم رخآلا سنجلا ضبق اذإ هريغ ذخأي نأ زاج ماعط ريغ يف ملسأ نإف
 اماعط ذخأي نأ زوجيو “نيدلاب نيدلا ىلإ لوؤي هنآل زجي مل دقعلا نع ضبقلا رخات
 دوجأ امهدحأ ناك نإ الإ دوسأ نع ضيبأ بيبزك سنجلا قافتا عم رخآ عون نم

 . زوجي الو « ةحاسملاو قفرلا نم هنأل لجألا دمب زوجيف “ ىندأ وأ رخآلا نم
 اذإو ى نامضلا ىلع ضوع دوجألا يفو ى ليجعتلا ىلع عضو نودلا يف هنأل هلبق
 مهاردلا لجع اذإ زاج ةدايز هيف ملسملا يف هاطعأ نإ نأىلع مهارد لجآلا دعب داز

 لجألا لبق هيف ملسملا عفد نإو “نيدب انيد هآرو نونحس هعنمو « ناتقفص اهنأل

 ملسملا ريغ امأو « نيمويلاو مويلا يف هلوبق نورخاتملا مزلأو ى مزلي ملو هلوبق زاج
 . هلجأ لبق عفد اذإ اقافتا هلوبق مزليف فلس وأ عيب نم
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 ؟ عنمب وأ ضرقأ ام ريغ ذخؤي له ضرقلا يف فلخلا اذكو

 ، هيف ددشو 2 اهريع وا مهارد وا ةرد وا ريعش رب ي ز وجو هف ددشو 2 اهريغ وأ مهارد وأ ةرذ وأ رعش ر ىف ز

 هناًببا جورخو همدعل هميلست رذعت لجآلا لح اهلف ءيش يف ملسأ نمو

 نونحس عنمو ى لباقلا ماملا ىلإ ربصلا وأ نمثلا ذخأ نيب رايخلاب وهف بطرلاك
 نأ زوجيالو “ نيد هنآل خسفي : لاقو ى نيهجولا بهشأ عنمو ث نمثلا ذخأ

 هيف ملسملا عيب ضرملا زوجيو “ فلسو عيب هنآل يقابلا يف هلبقيو ضعبلا ضبقي
 رج فلس رثكألا يف مهتي ه۔ذآل رثكألاب ال لقأب وأ هنمث لثمب همئاب نم هضبق لبق

 زوجي الو © ديب آدي رثكأو لقأو ع لثملاب هعئاب ريغ نم هعيب زوجيو ى ةعفنم
 ادقن لوألا عيبلا ناك ولو ةمذ ىلإ ةمذ نم لاقتنا هنأل ررفلل ريخاتلاب

 .ھاثزاجل

 ربك هيلع اقفتا نإ ( ضرقأ ام ريغ ذخؤي له ضرقلا يف فلخلا اذكو )
 نأل صقنو ةدايزو ةاواسمبو هنودبو ميوقتب فوصم رمت وأ رمتب ريمش و ريعشب

 هب اظفل الو ضرقلا دقع نيح هايوني ملو اهظفل يف الو اهتين يف عيب ريغ كلذ

 الف هتلزنم لزن ام زوجي ال ىقح هنيعب ضرقأ ام سنج الإ ذخأي الف ( ؟عنمي وأ )
 عيب ةروص يف هنأل كلذ وحن و فوص وأ حلمم رمت الو رمتب رب" الو ريعشب ري" زوجي

 لبق ماعطلا عيبو ‘ كعم سيل ام حبرو “ حبر نإ نمضت مل ام حبرو ضبقت م ام
 ةدايزل « رثألا » مالك ةياكحب اضيأ نيلوقلا ىلإ راشأو « اماعط ناك نإ ىوسي نأ

 وأ ةرذ وا ريعش ) هريغ وأ ( ربا يف زوجو ) : هلوقب ارصتخم هاكح ذإ حاضيإلا
 . ىندأ وه ام وأ ةمسقلا ذخأي هنأ دارملا ( اهريغ وأ مهرارد

 هيلإ ضرقأ ام ريغ ذخأ يف يأ ى ( هيف ) ضعب ددشو يآ ى ( ددشو )
 الف م يش ق ملس أ نم :ى لل هل وقل و م دقت ام هنع ينغي هن ال كل د ط اقس ! ىل و ل ا و
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 الإ ى هب ناهبتشم ملسلاو ضرقلا نكل فلسلا يف ناك ولو هنإف ى هريغ يف هفرصي

 اهيف مهاردلاو ريناندلا ريغ ذخأ عنم ىتح اقلطم عنملا ى عنمي وأ : هلوقب دارأ نإ
 ريناندلا ريغ ذخأ منم وهو ثلاث لوق ىلع هلاتشال « رثألا » مالك ىكح نوكيف

 ردابتم اذنه نإف ص هيلإ ضرقلا فلاخ ام لك نم اهريغك اهيف مهاردلاو ريناندلا و
 يف عنم ال هنأ رهاظلا نكلو « اهريغو مهاردلا ركذ دمب هيف ددش و : هلوق نم
 عاب هنأ هيلع قدصي ال اهيف اهريغ ذخأ نم نأل اهيف ريناندلا وأ مهاردلا ريغ ذخأ
 ددشو هلوق نم « ءاملا ه دوع زوجي دقف « رم ام ىلع نمثم ال ن اهنأل ضبقي م ام
 وهف ى اهلثم ريناندلاو ى اهيف ددشي ملو ى مهاردلا ريغ يف ددشو يأ ى ربغ ىلإ هيف

 . ثلاث لوق

 زممك اهاضرب ضرقأ يذلا ةلزنم لزني يذلا عونلا ذخؤي هنأ عبار لوق انلو
 امو “كلذ سوكعو كلذ هبشأ امو ربأ يف ريمش و رقب يف سوماجو نأض يف
 تناك ولو ءيش اهضوع ذخؤي ال : لبقف ةرجألا يف اضيأ اوفلتخاو ى ههبشأ

 هب رجؤتسا ام ريغ ذخؤي ال : ليقو ث اهريغ اضيأ ذخؤي الف مهارد وأ ريناندب
 تانمثم ال نامثأ اهنأل اهيف اهريغ ذخأ زوجيف مهارد وأ ريناندب رجؤتسا نإ الإ

 ءاش نإ نيدلا باب يف يتأيو ث رثكالا هيلعو اهريغ ضبق اذإ اهعاب هنإ : لاقي الف
 عاب يذلا عونلا الإ ءاش امب ضرعتي مهارد وأ ريناند هريغ ىلع هل ناك نم نأ : هللا
 . ضيوعتلا اذك و « نيلوقلا يف عيبلاك ةراجإلاو حجارلا ىلع آلوأ

 مل هنأل مامطب رجؤتسا ولو ى هب رجؤتسا ام ريغ ذخأي نأ زوجي : ليقو
 ريغ ذخؤي الف مامطب تناك نإ الإ ءيش لك ذخأ زوجي : ليقو “ عيبلا دصقي

 اهدسفي ام اهيف لخدي ملو لجأ ىلإ تناك نإ : ليقو “ هب رجؤتسا يذلا ماعطلا
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 ء كلذب دسفو لاملا سأر ضعبو هيلإ ملسم ذخؤي الو

 :ليق ى هنيعب هب رجؤتسا ام الإ ذخأي الف لجآلا يف وأ لمملا يف وأ اهيف لهجلاك

 عنم ىلإ هئادأل فيعض ليلعت وهو ى هلثم تلجأ اذإ ملسلا بهذم اهب اباهذ
 لجأ الب تناك نإو ى هيلع دقملا عقو ام ربقب نيدلا نم لجؤم لك يف ضرمتلا

 باب نم اضيأ لوقلا اذه ىلع ةرجالاو فيعض ليصفت وهو اهريغ ذخأ هل زاج
 قادصلاو “هريغ اضرع وأ ناك لصأ اهقادصيف ةأرملا ذخأت نأ اوزاجأو « عيبلا

 ثلاثلا لوقلا ىلع ليلد هيفو ى قالخألا مراكمب هبشو عيبلاب هبش هيفو ةرجألاك
 رئاس دح ىلع ةمذلا يف نوكتف ةنيعم ريغ لخت قادصإ نم عنام الو ى يناثلاو

 لاكشإ الف هيلإ دوصقم الو نّمعم ريغ ةمذلا يف وه امع هب ىرتشي امو عابي ام
 . ءالملا ضعب مهوت ايك

 ظفلف ى هيف يأ ى ( هيلإ ملسم ) - هللا هحر _ عيبرلا دنع ( ذخؤي الو )
 همهارد وأ ملسلا ريناتد ذخآ وهو “ ملسلا يف عئابلا ىلع هقلطن ةرات هيلإ ملسملا
 ص هبف ملسملا : هل لاقيو ى راثلاك ملسلا يف لجؤملا عيبملا ىلع هقلطن ةراتو “ لثم

 ( دممفو لاملا سأر ضعبو ) دارملا وه كلذو 2 هيلإ ملسم : ضعب ةخسن يفو
 نم روكذملا ( كلذب ) لاملا سأر نم ذخأ امو هيف ملسملا نم ذخأ ام هلك ملسلا
 هلصو ام دريف هلك هلام سأرىلإ عجريف لاملا سأر ضعبو هيف ملسأ ام ضمب ذخأ
 ملسلا ىلع الوأ دقعلا نوكي نأب ى فلسو عيب ىلإ ةعيرذ كلذ نأل هيف ملسملا نم
 عيبلا نم هريغو ملسب الوأ عيبلا دقع هنأكف ملسو عيب ىلإ ارخآ هعجرم ناكو

 ناكو « هيف ملسملا ةيقب نم ةمذلا يف امل هب اميي لاملا سأر ضعب ضبق دع نأب
 نأ لبق ماعطلا عيبو “ كعم سيل ام عيبو “ ضبقت مل ام عيب ىنعم يف كلذ
 ضرقو عيب ىلإ هعجرم ناكو ةئيسن الثم مهاردلل عيب ىنعم يفو ث الثم ىفوتسي
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 للع ىهن دقو « هل ضرقأو لجرل ملنسأ نمك ناك هلام سأر ضعب "در امل هنإف

 عيب دقع نع ايهن نوكي نأ امإف فلسو عيب نع ىهن و ةعفنم "رج ضرق نع
 عفن رجل وأ اقلطم ضرقب نورقم عيب نع ابهن نوكي نأ امإو « ةدقع يف ملسو

 . اهنم لك زاتما اذإ ةدحاو ةدقعب ملسو عيب دقع نم عنام ال اذإ ىلوأ وهو

 لجرل لجر فلسي نأ كلذو 4 عيبو فلس نع : يهنو : « ناويدلا » يفو
 ى زئاج عيبلاف لعف نإف هل فلسأ يذلا كلذب ائيش هنم يرتشي نأ ىلع ائيش

 ملو رثكأ ال لقأ وأ هلك هلام سأر ذخأ نإ امأو ص ها زوجي ال : لوقي نم مهنمو

 عجريف ملسلا اخسفي نأ زوجي هنأ كلذ لصاحو ى زئاجف هيلإ ملسملا ضعب ذخأي
 ميب لاملا سأر ضعب ذخأ الو < عيبلل الماش انه دقعلا نكي ملو “ هلام سأر هل

 ضعبو هيف ملسملا ضعب ذخأ نم حيحصلا ىلع عنام الف ى اهتين يف الو ى اهظفل يف

 : هلوقب هملإ راشملا يناثلا لوقلا وهو لاملا سأر

 كلذ سيلو “ ضعب يف اهؤاقبإو ضعب يف ةدقعلا خسف ىلع ( زوجو )
 لوق وه زيوجتلا كلذو ‘ ضبق لبق ميب ميوقتلا نأل لاملا سأر ركذ هنأل اميوقت

 . زيزعلا دبع نيا

 فورعملا كلذ : سابع نبا لاق ى دمتعن هيلعو ذخأن هب : « رثألا » ينو

 بناج يفو عئابلا بناجيف هب رومأملا ءاضتقالا نسح نم هنأ ينعي « ليمجلا نسحلا
 همزل امم رثكأ قحلا هيلع نم ىطعأ اذإ ال لماش ءاضتقالا نسح نإف “ يرتشملا

 داز وأ هقح ضعب قحلا هل نم كرت اذإ املو “ نمثلا ضعب در وأ هنم دوجأ وأ

 لثم هل لهسي ام ىلإ رخآلا امهدحأ قفاو اذإ املو « دوجأ ىطعأ وأ نمثلا ضمب
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 لبجب نإو 0 هلام سأر ذخأ نإو

 ضعب لوبقب ملسملا هب قفريف هلاح قيضيف هلك ملسلا ءافو هيلإ ملسملا دجي ال نأ

 هيلإ ملسملا هيلع قفريف ةجاحل مهاردلا ضعب يف ملسملا بغرب نأ لثمو “ نمثلا
 مهوت اك لاكشإ الف هلام سأر نم مهارد هضعبو هيف اماسم ضعب هقح همطعنق

 . نيققحملا ضمب

 عيب عنمي ال هلمل هنكل عئارذلا عيب هيف مزل ولو : ريزعلا دبع نبا لوقو
 دصقلاو ث دصقلا ةرثكل ةمهتلا ىوقت ثيح هعنمي وأ يمفاشلا هعنمي اك عئارذلا

 ذخأي ملو لجألا لح امدعب الإ ذخأي م هنأل دقعلا لوأ نم ابرلا ىلإ رثكي ال انه
 زيزعلادبع نباو رم اك اوفلتخا لب عئارذلا عنمىلع نيقفتم انباحصأ سيلو “احير

 ضعمبو ملسلا ضعب ذخأ عنمب لوقلا حيحصت يف صنك فنمملا مالكو ى راكنلا نم

 هب اردصم لوقلا ةغيصب هب ىتأ الإو « هربغل هبسني ملو ذخألا ىفن ذإ لاملا سأر

 نأ هفيعضت هجوو “ زوجو : لاق ذإ فيعضتلا ةغيصب زاوجلاب لوقلا نع ربعو
 . ابرلا ىلإ عرذتلا لاملا سأر ضعب ذخأ يف

 مهاردلا وأ ريناندلا ىطعأ اذإ هنإف 2 عئارذلا عويب عنم بهذملا روهشمو

 ء ةئيسن اهسنجي اهضعب عاب هنأكف تقولا لح نيح اهضعب ذخأو ملسلا دقع ثيح
 ضبق لح الف ملسلا دقع نيح ضورملا نم هريغ وأ ًاريمش ىطعأ اذإ اذك و

 . هبلإ ملسأ ام ضمبو ىطعأ ام سنج ضعب

 ملسلا نأ نظي نأب ( لهجب نإو ) “ هضعب وأ ( هلام سار ذخأ ناو )
 وأ ى هضقني هيلع مكحيف كاحي وأ ى هضقنب هل يتفيف ادحأ لأسي وأ “ ضقتنم

 هنكل ةقيقحلا يف آاضقتنم سيلو ى هلام سأر ذخأف « ضقتنم هنإ لئاق هل لوقي
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 فلستم نم اضورع هب ضرعتي الو ضقتنا

 فلتمملا ءاطعإب ( ضقتنا ) هب هيلإ لصوي ال امب وأ ملعلاب هيلإ لصوي امب لهج
 ىلع اقفتا نإ اذك و ى هدر امدعب فلسنتملا ىلإ هلام سأر درب الف فلسملا ضىقو

 نم كلذب هضاقتناو هلام سأر ذخأي لب “ هتحص نادجس الف هاضقنف هضقن

 ةقيقحلا يف ضقتنم ريغ هنأل كلذب ضقتني ال : لبقو ص اذ_ه ىلع عضولا باطخ

 ص رمآل هضاقتناب كح وأ دحأ ىوتفل ضقتنم هءوضو نأ نظ نمك الإ كلذ امو
 هنإف هل آضقان لعفي ملو هلطبأ و هئوضو خسف ىلع مزع نمكو “ ضقتنم ريغ وه اذإف

 ى هضقن ىلع قافتالاب ضقتني الو ضبقلاب ضقتني : ليقو “ ضقتنم ريغ كلذ يف
 . ديدجتب الإ ةلاقإلا دعب حصي الو « امطق زاج هلاقأ نإو

 ىلع قافتإلاب وأ لاملا سأر ذخأب ولو هخسف بجومب ملسلا خسف اذإ ( و )

 هضبقي مل نإ هلام سأرب يأ ى ( هب ضرعتي ال ) ف ةرم ام ىلع هضبقي نأ
 نم ) بلطي وأ ن خأي ىنعم هنمضتل ضرعتي لوعفم لوصأ الو ( اضورع )
 عاب نإ هنأل ث زوجيال ام ىلإ ةعيرذ كلذ نوكي الئل هيلإ نم يأ “ ( فلستم
 ضورملاو ةدايزب الثم مهارد هاطعأ هنأكف هقح ىلع ةدايز ذخأ هلام سأر نم رثكأب

 ص ةعيرذلل آادسو بابللا ادرط اضيأ زجي مل صقن الإو يواسملاب عاب نإو ى ةعيرذ
 سأر سنج نم سيل هذخأ ام نأ :لوآلا هوجو نم رظن يدنع هيفو « لبق اذك

 ىلوأ باب نمو « رخآ رمأ مي وقتلا نأل هلام سأر ىلع ميوقتلاب هتدايز رضت الف هلام
 ريناند هلنم نأ ررقت دق هنأ :يناثلا؛هذخأ امدعب هعاب اذإ ذخأ ام ةدايز رضت ال نأ

 هيف حيحصلا نإف ى ابرلا الإ هيلع اقفتا ام هتلع يه نمم ذخأي نأ هل مهارد وأ

 « رخآ ع ونب يضاقتلاو ةصصاقملا زاوجب آضيأ هيف ليق دقو “ ىطعأ ام در موزل

 ص اهيلع ليلد ال لصألا نع هجورخل فلسلا لام سأرب صوصخم عنملا نأ ىوعدو
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 مهارد ريناند اذكو ‘ زوحو

 ةيلكلاب هنم اجرخ دقف خسف اذإ امأ ى ملسلا خسفي مل اذإ ىوعدلا هذه حصت امنإ و

 دقو ةعيرذ هنأب مكح اهنع يهنملا عئارذلا نم ءيش ال هنأ : ثلاثلا ‘ عقي مل هنأكف
 لصوتلا ىلع لاد هوحنو عرذتلا ظفل نإف « رمألا خسفلا للختو حخسفلا هقبس

 ص هدعب عقي امع خسفلا لبق ام لصفنا دقف انه اك خسفلا عقو اذإ امأ « لاصتإلاو

 > هلق امي هلصو ام ىار ولو > فناتسم لقتسم رمأ وه امنإف > هدعب عقي ام لكف

 ثودحل كلذ عم ةديعب ةمهتلاف « لجألا لولح دعب عقو نإ كلذ نأ : عبارلا
 يل رهظيو “ حيحص وهو هيف ةلاقإلا وأ هضقن ىلع اقفتا اذإ نايهتي معن ى خسفلا

 ةلاقإب لب خسف الب هلام سأر ىلإ عجر اذإ ايف ةلأسملا اضرف خيشلاو فنصملا نأ

 عنم يف ذئنيح لاكشإ الف ص كلذ وحنو ى ضقن بجوم الب هضقن ىلع قافتاب وأ
 ءاوس اعطق ضرعتلا عنم ةضفلاو بهذلا ريغ لاملا سأر ناك نإ و “ ضرعتلا

 ام كلذ ريغو ضبقت مل ام عيب ىلإ لوؤي هنأل امهريغ وأ ةلاقإلا وأ خسفلا عقو

 هتينم تنيبتو هيلإ هب ضرعتي امل انم لاملا سأر ضرف نإ الإ ى ارارم هعم "رم
 . فالخلا هيفف

 هيلإ عجر اذإ الوصأ وأ اضورع ملسلا لام سأرب ضرعتي نأ ( زآوجو )
 ضبقلاب هلام سأر كله اذإ ه_ذأ كلذ هجوو ى هضبق نإ لاكشإ الو هضبقي ملو

 اذإ اذكف حبر نإو ى ءاش امب هعيب وأ ءاش ام هب يرتشي نأ هل زوجي هدي يف ناكو

 آلوأ دقنأ يتلا هريناند يف ضبقيف ملسلا اخسف دق نانوكيف “هضبقي ملو هضبق كلم
 . هدعب وأ لجألا ليق ءاوس “ ضورع نم هيلع اقفتا ام

 ص ملسلا ريغ هلثمو ملسلا يف ( مهارد رينانه ) ب هضرمت يف فلتخا ( اذكو )
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 دعب ملسب ضرعتيو هلام سأرل عجر فإ فرصب هسكعك
 . . . . . قافتإ فلستم نم نإو ‘ ءاش ام هضبق

 لاحلا فرص ربتعيو ( فرصب هسكعك ) مهارد ذخأيف ريناند هلام سأر ناك دقو

 رخآلا لدب هيطمي ام رضح نإ نكل ى زوجي : ليقف ( هلام سأرل عجر نا )
 روضح سلجم ةلزنم ضوافتلا سلجم اليزنت رخآلا وهو ةمذلا يف ام باغ ولو

 نيع ةلزنمب اهنوك نكل هلام سأر ذخأ هنأكف “دحاو نيع ةلزنمب اهنأل اعم نيئيشلا
 ةريبك ةكس فرص زوجي هنأل هيفاني ال : لاقي دقو “ فرصلا يفاني ةدحاو
 عابرأب وأ تالايرب رودك و « نامثأ وأ عابرأب هلايرك ةريغصلا ةكسلا نم اهسنجي

 مل يطمي ام رضحي ملو املكت وأ كلذ يف امهدحأ ملكت نإف ى كلذ وحن و نامثأ وأ

 : ليقو “ رم ام ىلع مهاردلاو ريناندلا ريغ نم هلدب وأ ةمذلا يف ام ءاطعإ الإ زجي
 هنأ ثلاث لوق هيفو “ روضح نم هيف دب ال فرصلاو « فرص هنآل كلذ زوجي ال

 الب ةمذلا يف رخآلا نامض مدقت اذإ سأب ال هنأ روهظل رهظأ لوألاو ‘ هوركم
 اذإ ىرخآلا لدب ريناندلا وأ مهاردلا ءاطعإ نم رمع نبا ثيدح يف رم اك دصق

 . ناويحلا عيب نم ةمذلا يف تتبث

 لوصأ وأ ضورع نم ( ءاش ام هضبق دعب ملس ) بوبح ( ب ضرعتيو )
 ضأ لثم « هيلإ ملسأ ام وأ هلام سأر قفاو ولو ( اقافتا فلستم نم نإو )

 رُبلا نم رثكأب ولو ادقن ارب هنم هب يرتشيف هذخايف رب" هلام سأر نوكي
 وأ “ ىلوألا ملسلا مهارد نم رثكأب ولو هنم هعيبيف الشم ارب ضبقي نأو ى لوألا

 . هسنج ىلإ فلسأ دق ناك ام هنم هب يرتشي

 ابرلا ىنعمب ناك نإف ى هضاقتنا ملع مث. افلس لجرل فلسأ نم : « رثالا » ينو
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 هملمي نأ همزلي : لسقف هتمماتم زوجت امم ناك نإ و « هب هربخ نأ الإ هعسي الف

 هربجي مل نإ : ليقو ى هضقني مل ام هذخأ هل : ليقو “ ضقني وأ متيف هضقنب

 ىلع اقفتا مث ءاضقن نإو ص هضقن هل : ليقف ى هضقن مث هضاقتنا ملع دقو هاطعأ و

 زاج افلس الو اعيب ناركذي الو « مهاردلا نم هيلإ راص اب بحلا كلذ هيطقي نأ

 دق ناك نإ همامتإ ريتخاو ى فالخ هيفف ابر هيف ناك نإ و « اضقتنم ناك نإ

 ٠ هفلس 1 هلام سأر درب نأ ريتخا الإ و > المف

 نم هل ناك ام ايهنم لكاف هيلع هافوأ و اضقتنم افلس الجر فلسأ نم : لبق
 راك نإ اذه : ليقو ى زاج هب رارقإلا دعب هيف ضعبل ضعب عسو نإو ى لبق

 ىورتو « دساف ناك نإ ال اضقتنم ناك نإ زوجي : ليقو ى دساف وأ اضقتنم
 . رثؤملا يبأ نع ى دساف ناك ولو هتزاجإ

 ذخأيلف هضبق نإف ى هلام سأر درتسا مث فلسلا هيف زوجي يذلا يف ملسأ نمو

 سأر نع ضورعلا ذخأي نأ جرعألا نايحو للا دبع وبأ صخرو ى هب ءاش ام

 فلستملا هملعو هداسفب ملعو ةدساف افلس فلسأ نمو ى مهاردلا دجي مل نإ لاملا

 فلسملا ءارباو فلسلل ايهنم مامتإ ريغ نم هفلسأ يذلا عونلا ردق هل بهوف اضيأ

 هبحاص ىبأو فلسلا لح اذإو ‘ اطراشتي مل اذإ ايمل زاج هلام سأر نم فلستملل

 . فللا ىلإ عجريو هيف ىبرأ ام ضقتنيو تباث هلصأف

 ادإ : لسقف هتحص ملع ش هلام سأر ذخأو هضاقتنا نظو افلس فلسأ نمو
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 نظ امنإو “ هضقن ىلإ هنم دصق ىلع هذخأي مل اذإ : ليقو « فلسلا ضقتنا هذخأ

 نيبو اهنيب ايف كلذو هلاح ىلع هفلس هلف مدق مث اذه ىلع هذخأو « هل زوجي ال هنأ

 فلسأ نميف مشاه لاقو ص تبث دقف كلذ نع هذخأ اذإف مكحلا يف امأو « هللا

 هل الو ضقتنا الضافت نإف هلام سأر ذخأ هنم بلطو سلفاف هقح بلط مث الجر

 تلطبأو هتذخأ مايأ ةرشع ىلإ "يلإ هتددر نإ : هل لاق نإو ى هلام سأر الإ
 اذه لثم يف ضقتني الو الضافتي مل اذإ اذه : لاق ‘ كيلع يفلسف الإو ‘ فلسلا

 ص ضقتني مث هلام سأر ىلإ عجريو هنم هيربيو هضقن ىلع اعمتجي ىتح هدقع دعب
 كتأربأ وأ هيف كتلقأ دق فلستمال لوقي وأ “ فلسلا نع هضبقي ىتح ال : ليقو

 عجر ش مهارد الجر فلسأ نم : بومححم نبا لاق > امهاضر كنع هتخسفأ وأ هنم

 نأ ريتخاو “ ضقتنا دقف لمفف امدس اهنم لك نم ينع عض : هل لاقف ى هيلإ

 ىتح هتبثأو ى هلثم يف دايز وبأ هزاجأو ى هقح نم هل :طح اذإ ضقتني ال

 . ءاضقني

 ذخاف ى اهنيب ًآ"ربث كوكم ىتئامب مهرد ةئام ادحاو نالجر فلسأ نإ و
 ص اعم امهذخأ ىلع اقفتي ىتح زجي مل رخآلا ىبأو نوسمخ وهو هلام سأر امهدحأ

 فلسأنم هضقن ىلع اوعمتجي ىقح ضقتني الف مهدحأ هضقنف ةعامجل ناك نإ اذك و

 نأ ىلع اقفتاو هباجأف هلام سأر لبقي نأ بلطف ءاضقلا مدعف لجألا لح نإو
 اهقافتا ناك نإف ى لوألا ىلإ عوجرلا بلطو اقافتا امهدحأ ضقن مث هب هيتأي

 ىلع ناك نإو ص هلام سأر الإ فلسملل الو هيلإ امهدحأل عوجر الف هخسف ىلع
 هيلإ همفدي مل ام فلتمملا ىلع عجرب نأ هل : ليقو ى هل ناك عجر امهيأف هيلع هدر

 ى فلملا 'فلسملا خسفي مل ام لوقلا اذه سيمخ خيشلا راتخاو ى هنم هضبقيو
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 هيلإ بلطف ى اهيلإ فلسأ دقو ى الثم ةرمثلا تبهذ مث فلس لجر ىلع هل نمو
 مث ائيش هنم ضبقي مل ام هنإف ، هضعب هنم ىقبيو هلام سأر نم ائيش هيلع درب نأ

 هتدقع هب لحنت امب ظفلي وأ هنع هخسفي وأ هفلس يف هللنقي وأ هلام سأر طرش
 : ليقو “ كلذ ىلع امماتتي وأ هنم هضبق ام هيلع درب نأ همزلو “ هلاحب فلسلاف

 ملام هل زاج همامتا امهدحأ دارأ مث فلسلل خسف الب لاملا سأر در ىلع اقفتا نإ
 < هاخسفي مل ولو هلإ امه دحأل عوجرالف هضبق اذإف ى هخسفي وأ هضقي

 . ملعأ هللاو
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 رتتلا غنال

 لينلا حرش باتك نم نماثلا ءزجلا تايوتحم

 عويبلا يف : رشع يداحلا باتكلا

 كلذ ريغو هعاونأ يفو عيبلا فيرعت يف : باب
 كلذ ريغو هنع يجن ام صضمبو تامرحملا عيب ف : باب

 ةنبازملا نع يهن : : لصف

 عن ارذلا يف : باب

 اهنع يهنملا عويبلا نم عاونأ يف : باب

 هعيب نع يهن ام ضعب عيب يف : باب
 ءانثتسالاو طرشلا يف : باإب
 يمانملا نم عا ونأ يف : باب

 شجنلا نع يهن : لصف
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 ٢٠٤ كلذب لصتب امو ظافلألا نم عيبلا هب دقعني ام يق : باب

 ٢٢٦ عيبلل دقاملا يف : باب

 ٢٣٤ تايرتشملا و تاميبملا نم هيلع دقعي ام يق : باب

 ٥١ لقاملاو لقاملا ريغ ناويحلا عيب يف : باب
 ٢٧٤ عاتملاو بايثلا عيب ق : باب

 ٢٨١ رمتلا اهيف لخدو “ بوبحلا عيب يف : باب
 ٢٩٧ : ... لوصألا عيب يق : باب
 ٣٣ ةيمستلاو ةنمدلا ريغ عيب يف : باب
 ٣٤ ةممستلا عيب ف : باب

 ٤٥ كرتشم نم همهس ةيمست اعئاب مزل : باب
 ٢٥٨ عيبملا عبتي ايف : باب
 نمثلا ف : باب

 ٣٧٢٦

 بصعلا ق : باب
 ٦٩٦

 هقض رئب بويع نم : لصف ٠٢ بيع وه ام نايب يف : باب
 ١٢

 ؛ ٣ ءامإلاو ديبعلا بويع نم : لصف
 ! ناويحلا بويع يف : لصف
 ؛٢٤ كلذ ريغو ءانإلا و سابللاو حالسلاو بايثلا بويع يف : لصف

 ٤٦٢ بيملا مكح يف : باب

 4٨١ كلذ ريغو ةقفصلا ضعب بيع يق : باب
 ٤٨٧ هريغو ةءاربلا عيب يف : باب

 ٥١٨ دسافلا عيبلا مكح يف : باب
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 قاقحتمإلا ف : باب

 امارح يرتشي نأ دحأل زوجي ال : لصف

 خلا ص هل ضوع ام رتشم ذخ د : ليق : لصف

 فرصلا ف : بان

 ملسلا يف : باب

 ٥ دئاوف
 م

٥ 
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